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ேசி சய்ேிகள் 

ாஜஸ்ோன் 

 பாெஸ்ி ஹ உல  பஹரம்பரிய அங்  ஹரத்தற் ஹெ அடுத்த பன்ா ஹழந்த தளம் 

"ாெய்ப்பூரின்  தல் சூழ்ந்த ந ரம், ரஹெஸ்தஹன், இந்தயஹ" ஆகும். 

சர்லேச சய்ேிகள் 

நிமசியாந்து 'பாயில்' சாய அமிகுமிகர அகற்மவுள்ரது  

 நபெசலஹந்தன் ிபஹக்குவரத்து அத ஹரி ள் பஹலெ-நடுநீல அறகுற ீள 

பின்பற்றுவதஹ க் கூறயது. 

அமிலில் சய்ேிகள் 

ஜிகா லஸ் எவ்லாறு க்ாசிபயி ஏற்படுத்துகிமது என்பே NBRC 

ஆாய்ச்சிாரர்கள் கண்டுபிடிப்பு 

 ிதசய பீள ஆரஹய்ச்ச ீ யம் தீலீ யிலஹெ குழு ஆரஹய்ச்சயஹளர் ள் 

ாவற்ற ர ஹ  ெ ஹ ீவரஷஹல்  ற்படும் ீ க்ிரஹசபல ிநஹய்க் ஹெ பலக்கூறு 

 ற்றும் ாசல்லுலஹர் வழபீற ீள அீையஹளம்  ண்டுள்ளது. 

லணிகம் & பாமராோம் 

சன்டக் பாதுகாப்பு நடலடிக்ககள் த்ே ேிமந்ேது 

 ீசபர் ாைக்ெசீயன் நறுவெ ஹெ ீசா ன்ாைக்  ஹர்ப்பிரஶன் ாசன்ீெயில் 
ீசபர் ாசக்பெரிட்டி ஆபிரஶன்ஸ் ீ யத்ீத(SOC)  தறந்து ீவத்தது. 

சூரி சல்ரின் இமக்குேிக்கு த்ேி அசு 25% பாதுகாப்பு லரி லிேிக்கிமது 

 செஹ  ற்றும்  ிலசயஹவிலபேந்து இறக்கு த ாசய்பம் சூரிய ாசல் ளுக்கு 
25% பஹது ஹப்பு வரி விதத்தது  த்தய அரசு. 

ேலரிச & குமிீடு 

சந்ே மூயேனாக்கல் மூயம் அேிக ேிப்புட நிறுலனம் (எம்-கப்) 
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 ரிீலயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் ல ாைட் (RIL) ைஹட்ைஹ குழு த்தன் ைஹைஹ 
 ன்சல்ைன்ச சர்வசீீஷ (TCS) பின்னுக்குத்தள்ளி பதல் இைத்ீத பிடித்தது. 

நினங்கள் 

 லிஜய் ோகூர் சிங் - ாவளிவிவ ஹரத்துீற அீ ச்ச (MEA) ாசயலஹளர் 
( ழக்கு) 

ேிட்டங்கள் 

"என்டிஎம்சிின் சபாய் கம்சாரிழுக்கான லிறிப்புணர்வு-ற்றும்-சுகாோ முகாம்" 

 புது தல்ல  ஹந ரஹட்ச  வுன்சல் (ன்.டி.ம்.ச)  ற்றும் ிதசய சபஹய்  ரம்சஹரிஸ் 

நத  ற்றும் ி ம்பஹட்டுக்  ழ ம் (ன்.ஸ்.ி .ப்.டி.ச) ஆ ியஹபேைன் சபஹய் 

 ரம்சஹரிஷக் ஹெ ிதசய ஆீையர் (ன்.ச.ஸ்.ி .) புதுடில்லயில் சபஹய் 

 ரம்சஹரிஷக் ஹெ விழப்புைர்வு- ற்றும்-சு ஹதஹர ப ஹீ  ற்பஹடு 

ாசய்துள்ளது 

ஸ்லச்ோ பக்லாடா 

 ாபட்ிரஹலயம்  ற்றும் இயற்ீ  ரிவஹப அீ ச்ச ம் (MoPNG), ண்ாைய் & 

ரிவஹப சபிஸ்இ  ெீல 01 பதல் 15 வீர பழு ஆர்வத்துைன், 

உற்சஹ த்துைன் ஸ்வச்தஹ பக்வஹைஹீவ  ா ஹண்ைஹடியது. 

முேன் ேமீ் - "புது" ற்றும் "நியத்ேன்" 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அச்சல ஒப்புேல் 

சுகாோ அச்சகத்துடன் ஒப்பந்ேம் கழுத்து 

 ஆபஷ் ஹன் பஹரத்-ிதசய சு ஹதஹர பஹது ஹப்பு தட்ைம் (AB-NHPM)  ீைச ீ லுக்கு 

அணுகுவதற் ஹ   ன்ெணு, த வல் ாதஹழல்நுட்ப அீ ச்ச த்துைன் சு ஹதஹர 

அீ ச்ச ம் ஒப்பந்தம் ீ ாயழுத்தட்ைது.  

பாதுகாப்பு சய்ேிகள் 

ம.எஸ். இமந்து இந்ேிாவுக்கு STA-1 நிய 
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 ிநட்ிைஹவின் ாநபேங் ய கூட்ைஹளி ளுக்கு ச  ஹெ ஒபே வர்த்த  கூட்ைஹளியின் 

STA-1 நீலீய வழங்  அா ரிக்  அரசஹங் த்தன் படிீவ இந்தயஹ 

வரிவற்றபேக் றது. இந்த படிவஹல், அா ரிக் ஹவுைன் இந்தயஹவின் பஹது ஹப்பு 

வர்த்த த்ீத அத ரிக் லஹம். 

லிமதுகள் 

 முன்னாள் ற்கு லங்க ஆளுநர் காபால்கிமஷ்ணா காந்ேி - ரஹெவீ்  ஹந்த 
சத்பஹவெஹ விபேது இெவஹத ஒற்றுீ   ற்றும் ச ஹதஹெத்ீத 

ஊக்குவித்ததற் ஹ . 

ாபல் சயிகள் & இண பார்ட்டல் 

e- அக்ஷன் ன்பாமள் 

 இந்தய அரசஹங் ம் e-அக்ஷரயன் ன்ற ாைஸ்க்ைஹப் ா ன்ாபஹபேீள ந்தாவஹபே 

ஸ்ி ன் ாசய்யப்பட்ை அல்லது அச்சைப்பட்ை இந்தய ா ஹழ ஆவைங் ீள 

பழுீ யஹ  தபேத்தக்கூடிய உீரக்கு  ஹற்றுவதற் ஹ  அறப ப்படுத்தபள்ளது. 

லிராட்டு சய்ேிகள் 

முேல் முமாக கால்ப் உயக காப்ப சாம்பின்ளிப் பாட்டிில் இண்டு 

இந்ேிர்கள் 

 ி ஹல்ப் உல  ி ஹப்ீப சஹம்பியன்ஶப் ிபஹட்டியில் பதல் பீறயஹ  அெிர்பன் 

லஹஸரி  ற்றும் சுபஹங் ர் ஶர் ஹ ெ இரண்டு இந்தயர் ள் பங்ி ற்பு. 


