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தேசி சசய்ேிகள் 

அசாம் 

அசாம் NRC பட்டியில் இருந்து சலரிநாட்டலர்களர நீக்குலது சோடங்குகிமது 

 அசாம் ாலட்ட அதிகாரிகள் குடிக்கள் னதுப்பிக்கப்பட்ட ததசி பதிவு (NRC) 
னலமான லமவுகரில் தசர்க்கப்பட்ட 'அமிலிக்கப்பட்ட 
வலரிநாட்டலர்கரின்' வபர்கமர நீக்குலதற்குத் வதாடங்கினேள்ரனர். 

தகாலா 

தகாலா அசு சூோட்டத்ேில் லிளராடும் உள்ளூர் க்களரத் ேளட 
சசய்த்ேிட்டம்  

 தகாலாலில் உள்ர க்கள் சூதாட்டத்தில் லிமராடுலமத தடுத்து 
நடலடிக்மககமர லங்குபடுத்துலதற்கான ரு லிமராட்டு ஆமைர் 
நிிக்கப்பட்டவுடன் 2019 ஆம் ஆண்டு னதல் தமட வசய்வுள்ரது. 

சேலுங்கானா 

சேலுங்கானா காலல்துளம தநடி புளகப்பட தேடல் சாேகத்ளே சபறுகிமது 

 TSCOP உடன் னக அங்கீகா அமப்ன (FRS) ருங்கிமைந்ததால் குற்மத்மத 
தடுக்கவும் ற்றும் குமமந்த தநத்தில் ாநியம் னலலதுனள்ர 
குற்மலாரிகமர அமடாரம் காைவும் இது உதவும். 

ேிழ்நாடு 

ேிழ்நாட்டில் ஆப்டிகல் ஃளபபர் லளயளப்ளப அேிகரிக்க பாேி ேிட்டம்  

 பாதி ஏர்வடல் நிறுலனம் திழ்நாட்டில் அதன் ஆப்டிகல் ஃமபபர் 
லமயமப்மப லிரிவுபடுத்த திட்டிட்டுள்ரது. 

ளபயட் டிதான் ேிட்டத்ளே அமிபகப்படுத்ேிது 

 ஆரில்யாத லானூர்தி அமப்னகள் (னேஏஎஸ்) அல்யது ஆரில்யா 
லிானங்கமர பன்படுத்தும் ாநியங்கள்  பட்டியில் கர்நாடகம் 
இமைந்தது. அசு ரு மபயட் திட்டம் ன்மமத் வதாடங்கிது, அதில் 
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டிான்ஸ் லிலசாம், நகர்ப்னம தம்பாடு ற்றும் காலல் துமம ஆகிலற்மில் 
பன்படுத்தப்படும். 

கர்நாடகா கல்லூரி, பல்களயக்கறகங்கள் ஆகிலற்மில் தாகா லகுப்புகள் இனி 
கட்டாம்  

 ாநியம் னலலதும் உள்ர அமனத்து கல்லூரிகரிலும் 
பல்கமயக்கறகங்கரிலும் தாகா பிற்சி கட்டாாக்க தலண்டும். தனிார் 
கல்லூரிகலக்கும் இது வபாருந்தும். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சலப்பண்டய புல் ளாங்காள ோக்கிது  

 த ாங்டரி,வகாரி வாறிில் ஸ்மகயார்க் (லானம்பாடி) எனும் னல் சீன நிதி 
மத்மத தாக்கும் 12 லது சூமாலரி. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

அோனி நகர்ப்பும எரிலாப உரிங்கரின் ிகப்சபரி சலற்மிாராக 
லிரங்குகிமார் 

 அதானி குலம் 6 நகங்கரில் தனிாக லாகனங்கலக்கு சி.என். ி, 
லடீுகலக்கு குறாய் சமல் எரிலானே லிநிதாகம் வசய்வும், அசுக்கு 
வசாந்தான இந்தின் ஆில் கார்ப்பதளனுடன் (IOC) ன்மிமைந்து தலும் 
ஐந்து லிநிதாகம் வசய் உரிம் வபற்றுள்ரது. 

ாற்று எரிசபாருள் சோறில்நுட்பத்ேில் பிாஜிதா சலால் 

 இத்தாயிின் பிா ிதா லாகனங்கள் பிமதலட் யிிவடட் 
(PVPL),இந்திாலில் 5 ில்யின் லாகனங்கமர லிற்பமன வசய்லதற்கான 
இயக்மக அமட சிஎன் ி, எல்பி ி ற்றும் ின்சாம் சார்ஜ் தபட்டரிகள் 
தபான்ம ாற்று எரிவபாருட்கரால் இங்கும் லாகனங்கமர தம்படுத்துலதில் 
கலனம் வசலுத்துகிமது. 

ாநாடுகள் 

தேர்ேல் தயாண்ளக்கான பேன்பேல் ஓரிண்தடளன் ஒர்க்ஷாப்  
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 இந்தி ததர்தல் ஆமைம் (இ.சி.ஐ.) 2016 தபட்ச் IAS அதிகாரிகலக்கு ரு 
நாள் ஒரிண்தடளன் ர்க்ஷாப்மப னதுடில்யிில் நடத்திது. 

'பர்ோன் பர்வ்' 

 இந்திாலின் த்தி, ாநிய அசுகள் ற்றும் பங்குதார்கள் ஆகிதாருடன் 
தசர்ந்து இந்திாலின் சுற்றுயா அமச்சகம் 2018 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர் 
ாதம் 16 ஆம் தததி னதல் வசப்டம்பர் ாதம் 16 ஆம் தததி லம "பர்தான் 
பர்மல" ஏற்பாடு வசய்துள்ரது. 

ேிட்டங்கள் 

ஆதாக்கி கர்நாடகம்  

 சுகாதாத்துமம லருடாந்தி சுகாதாப் பாதுகாப்மப அதிகரிக்க ஐந்து தபர் 
வகாண்ட ரு குடும்பத்திற்கு ரூ .1.5 யட்சம் னதல் ரூ.5 யட்சம் லம 
ாநியத்தின் அமனத்து  சுகாதா திட்டத்தின் [ஆதாக்கி கர்நாடகம்] கீழ் 
வகாடுக்க திட்டிட்டுள்ரது 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அளச்சளல ஒப்புேல் 

சலரிநாட்டு ேபால் அலுலயகங்கள் பயம் இ-லணிகம் சசய் அசு 
அனுேிக்கிமது 

 வலரிநாட்டு தபால் அலுலயகங்கள் னெயம் இ-லைிகம் வசய் சுங்கத்துமம 
திட்டிட்டுள்ரது. 

தேசி லிளராட்டு பல்களயக்கறக தசாோளல தயாக் சபா நிளமதலற்மிது 

 ைிப்னரில் ரு ததசி லிமராட்டு பல்கமயக்கறகத்மத உருலாக்கும் ரு 
சட்டலமமல க்கரமலில் நிமமதலற்மிது. இது நாட்டின் லிமராட்டு 
நிமயம உர்த்துலதற்கான ரு தநாக்காகும். 

னிேலர தம்பாட்டு அளச்சகம் கருத்துத் ேிருட்டுக்கு எேிான லிேிகளர 
அங்கீகரிக்கிமது 

 பல்கமயக்கறக ானிக்குல (னே ிசி) தாரித்த கருத்துத் திருட்டு பற்மி 
னதி லங்குனமமகமர னித லர தம்பாட்டு அமச்சகம் அங்கீகரித்தது, 
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ாைலர் ஆாய்ச்சிாரர்கள் தங்கள் பதிவுகமர இறக்க தநரிடயாம் ற்றும் 
ஆசிரிர்கள் தங்கள் தலமயம இறக்க தநரிடும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

HAL ஐஐடி-கான்பூர் உடன் இளணந்து உருலாக்கி தாட்டரி ட்தாளன தசாேளன 
சசய்ேது   

 இந்துஸ்தான் ஏதானாட்டிக்ஸ் யிிவடட் (HAL) ற்றும் IIT- கான்னர் இமைந்து 
உருலாக்கி ரு 10 கிதயா தாட்டரி ட்தான் சீபத்தில் வபங்கலருலில் 
பாதுகாப்னத்துமம வபாதுத்துமம நிறுலனத்தில் னதன்னமமாக தசாதமன 
வசய்ப்பட்டது. 

சாளபல் சசயிகள் & இளண தபார்ட்டல் 

இ-பாசு ஹாட் தபார்டல் 

 இனலிருத்திாரர்கள் ற்றும் நாட்டுப்பசு லரர்ப்பாரர்கமர இமைப்பதற்காக 
இ-பாசு ஹாட் தபார்டமய (www.epashuhaat.gov.in) அசு துலக்கிது. 

லிளராட்டு சசய்ேிகள் 

சபண்கள் ஹாக்கி உயக தகாப்ளப 

 வபண்கள் ஹாக்கி உயகக் தகாப்மப இந்திாமல 3-2 என்ம கைக்கில் 
அய்ாயாந்து வலன்று அமிறுதிக்குள்  நுமறந்தது. 

ஆசி நாடுகரின் சதுங்கப் தபாட்டி தகாப்ளப  

 பாம்பரி ஆட்டத்தில் ஆண்கள்  வலள்ரி பதக்கனம், வபண்கள் 
வலண்கயனம் வலன்மனர். பிரிட்ஸ் ஆட்டத்தில் இந்தி வபண்கள் தங்கம் 
வலன்மனர். 

 


