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தசி சசய்ிகள் 

தகபம்  

‘ஜணாகத்ின் ீாண ிா' 

 கேப சட்டநன் வயப யிமா கோண்டாட்ட முடிவய குிக்கும் யவேனில் ' 
ஜானேத்தின் நீதா யிமாவய' ஜாதிதி கதாடங்ேி வயப்ார். 

சலுங்காணா 

சகாசணரு ாதகஸ் ாின் சண்கன சிலன ிநக்கப்தட்டது 

 கதலுங்கு கதச ேட்சினின் (TDP) மூத்த தவயரும் முன்ாள் அவநச்சருநா 
கோகரு ாகேஸ்யப பாயின் கயண்ேச் சிவவன ஆந்திபப் ிபகதச 
சட்டநன் சாானேர் கோடா சியப்ிபசாதா பாவ் திந்து வயத்தார். 

ிழ்ாடு 

முல் அசு திற்சி சதற்ந திார் அல்னா அர்ச்சகர் 

 நாரிச்சாநி, முதல் ிபாநணபல்ாத அபசு அர்ச்சே னிற்சி வநனத்திிருந்து 
யந்த அர்ச்சேர், நாித்தின் இந்து சநன நற்றும் கதாண்டு ிறுயங்ேின் 
(HR & CE) துவனால் அர்ச்சேபாே ினநிக்ேப்ட்டார். 

சர்தச சசய்ிகள் 

உனகின் இண்டாது ிகப்சதரி தங்குச் சந்லாக ஜப்தான் முன்தணற்நம் 

 உேின் நிேப்கரின ங்கு 31 டிரில்ினன் டார் அகநரிக்ோ அடுத்தடினாே 
ஜப்ான் (6.17 ட்ரில்ினன் டார்) சீா ($ 6.09 டிரில்ினன்) முதல் மூன்று 
ங்குச் சந்வத இடத்வதப் கற்றுள்து   

அட்னாண்டிக் சதருங்கடலன யு.ஸ். ஆசிரிர் ணிாகப் தடகில் கடந்ார்  

 சின்சிாட்டி, ஒஹிகனா உனர்ிவப் ள்ி ஆசிரினபா ப்வபஸ் ோர்ல்சன், 
அட்ாண்டிக் கருங்ேடவ தினாேப்டேில் - 38 ாட்ேள், ஆறு நணிகபம் 
49 ிநிடங்ேில் கநற்கு-ேிமக்கு ேடந்து சாதவ அவநத்துள்ார். 
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யு.தக. இந்ி ம்சாபி உறுப்பு தற்நாக்குலநல ிர்சகாள்ப புி உறுப்பு 
ன்சகாலடத் ிட்டம் அநிமுகம் 

 ாட்டில் உள் இந்தின யம்சாயி சமூேங்ேளுக்குள் உறுப்புேின் அயசபத் 
கதவயக்ோே உறுப்பு நற்றும் திசு ன்கோவடக்ோ சட்டத்வத நாற்றுயதற்கு 
ம.கே. அபசு புதின திட்டத்வத அியித்தது. 

ானத்ீில் உனகின் முல் ஊடுருல் கலனக்கூடம் ிநப்பு 

 நாத்தீயில் யப்ாவ நற்றும் ி ேடல் இங்ேள் யசிப்ிடநாே சுநார் 
30 சிற்ங்ேள் ிவந்த கோபகரினம் (Coralarium), ரு உட்பு ேவக்கூடம், 
திக்ேப்ட்டது. 

அநிில் சசய்ிகள் 

சணீ ிஞ்ஞாணிகள் முல் எற்லந குதாதாதசாம் ஈஸ்ட் உருாக்குகிணர் 

 சீாயில் மூக்கூறு தாயப அியினில் சிப்ா வநனத்தில் உள் 
மூக்கூறு உனிரினார்ேள் க்ரிஸ்ப்ஆர்- ோஸ் 9 (CRISPR-Cas9) நபணு-
கதாகுப்பு ன்வப் னன்டுத்தி ரு ற்வ குகபாகநாகசாம் ஈஸ்ட் 
யவேேவ உருயாக்ேிர். 

லன ற்றும் கழுத்து புற்றுதாின் பர்ச்சிகாண புத்ல IISER ததாதால் 
கண்டநிந்துள்பணர்  

 இந்தினாயின் அியினல் ேல்யி நற்றும் ஆபாய்ச்சி ிறுய (IISER) 
ஆபாய்ச்சினார்ேள், ரு குிப்ிட்ட புபத ேிகஸ் (p21- கசனாக்ேப்ட்ட 
ேிகஸ் 2 அல்து PAK2) உற்த்திவன குவத்துள்ர், இது காதுயாே 
தவ நற்றும் ேளத்து புற்றுகாய்ேில் அதிேநாே உற்த்தி கசய்னப்டுேிது, 
இது ரு கதாடர் ாதிப்வ ஏற்டுத்தி ின் இறுதினாே தவ நற்றும் ேளத்து 
புற்றுகாய் யர்ச்சிவனக் குவக்கும். 

ாசாின் ஆய்வுக்காக ீண்டும் ிண்சபிக்கு சசல்கிநார் சுணிா 

ில்னிம்ஸ் 
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 அகநரிக்ே யிண்கயி வநனத்தின் ஆய்வுக்ோே யிவபயில் யிண்கயிக்கு 

கசல்லும் 9 ஆபாய்ச்சினார்ேள் ட்டினில் சுிதா யில்ினம்ஸ் 

இடம்கற்றுள்ார். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

இந்ிாின் அந்ிச் சசனாி லகிருப்பு $ 951 ில்னிணாக 
குலநந்துள்பது 

 கயிாட்டு ண நதிப்பு சரியின் ோபணநாே அந்ின கசாயணி வேனிருப்பு 
யிேிதம் 951 நில்ினன் டாரிிருந்து குவந்து 404.2 ில்ினன் டார்ோே 
ஆது. 

ரிலச & குநிீடு 

 சிசி ரிலச: ிாட் தகானி - ம்தர் 1 சடஸ்ட் ததட்ஸ்தன் [ம்தர் 1 

சடஸ்ட் ததட்ஸ்தணாகும் ாது  இந்ி ீர்]. 

 'சதரும்தானாண முலீட்டாபர் ட்பு' இனக்கு தட்டில் 

1) சடல்னி 2) ிழ்ாடு 3) குஜாத் 

ிணங்கள் 

 தக.ம். தஜாசப், இந்ிா தாணர்ஜி & ிணதீ் சன் - மூன்று உனர் ீதிநன் 
ீதிதிேள் உச்ச ீதிநன் ீதிதிோே  ினநிக்ேப்ட்டர் 

 அனுாக் சச்சன் - அர்ப்ணிக்ேப்ட்ட சபக்குக் ேமே ோர்ப்கபரன் ஆஃப் 
இந்தினா ிநிகடட் ிர்யாே இனக்குர் (DFCCIL) 

ிட்டங்கள் 

'முக்ந்ிரி கன்ா உத்ன் தாஜணா' 

 ேீார் முதவநச்சர் ிதீஷ் குநார், 'முக்னநந்திரி ேன்னா உத்தன் 
கனாஜா'வயத் கதாடங்ேிார். இந்த திட்டம் மூம் ரு கண் குமந்வதனின் 
ிப்பு முதல் ட்டதாரி யவப ரூாய் ரூ.54,100 யமங்குயதாே யாக்குறுதி, 
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கண்ேளுக்கு அதிோபம் அிப்தற்ோ தது அபசாங்ேத்தின் தீர்நாத்வத 
கயிப்டுத்திார். 

இம்திரிண்ட் - 2 

 இம்ிரிண்ட்-2, எரிசக்தி, ாதுோப்பு, சுோதாபம், கநம்ட்ட காருட்ேள், ஐ.சி.டி. 
நற்றும் ாதுோப்பு ேங்ேள் ேீழ், 122 புதின ஆபாய்ச்சி திட்டங்ேளுக்கு 112 
கோடி ரூாய் கசயில் அவநக்ே ிபதநர் கபந்திப கநாடி தவவநனிா 
அபசு ப்புதல் அித்துள்து. 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம்(MoU), எப்தந்ங்கள் & த்ி அலச்சல எப்புல் 

NIMHANS சதாது சுகாா இங்கினாந்துடன் இலந்துள்பது 

 ந சுோதாப நற்றும் பம்ினல் அியினல் கதசின ிறுயம் (NIMHANS) 
காது சுோதாப ஆய்யேங்ேில் (PHOs) உள்ிட்ட ந சுோதாப நற்றும் 
காது சுோதாப அவநப்பு நாதிரிேில் கூட்டு திட்டங்ேள் அவநக்ே காது 
சுோதாப இங்ேிாந்து (PHE) உடன் இவணந்துள்து. 

தாதுகாப்பு சசய்ிகள் 

HAL இன் இனகு ததார் ிாணத் ிட்டம் ப் கட்டுப்தாட்டின் கீழ் ருகிநது   

 அபசுக்கு கசாந்தநா கங்ேளூரு ிரிவு ஹிந்துஸ்தான் ஏகபாாட்டிக்ஸ் 
ிநிகடட்  ேட்டுப்ாட்வட (HAL), இந்தின யிநாப்வடனிடம் (IAF) ப்வடக்ே 
அபசாங்ேம் தனாபாே உள்து. இது உள்ாட்டில் தனாபாகும் இகு கார் 
யிநாத் (எல்சிஏ) திட்டத்தில் கூடுதல் கபத்வதமம் கசவுேவமம் 
தடுக்ேிது. 

ிருதுகள் 

 சசி சசல்லனா - நாஸ்டர்கச ஃப் ஆஸ்திகபினா 2018 

சாலதல் சசனிகள் & இல ததார்ட்டல் 

'தார் ஹின்' சாலதல் சசனி  
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 ஹிநாச்சப் ிபகதச முதல்யர் கஜய் பாம் தாகூர் 'ஹார்ன் ாட் ஒகே' 
யிமிப்புணர்வு ிபச்சாபம் நற்றும் 'கரார் ஹின்' (ஹார்ன் கூடாது) கநாவல் 
கசனிேவமம் கதாடங்ேி வயத்தார். 

ிலபாட்டு சசய்ிகள் 

உனக ததட்ின்டன் சாம்தின்ிப் 

 நேிர் ற்வனர் ிரியில், ஸ்கனின் யபீாங்ேவ ேகபாிநான் நரின் 
இந்தினாயின் ி.யி.சிந்துவய யழீ்த்தி தங்ேப் தக்ேம் கயன்ார். உே 
சாம்ினன் ட்டத்வத மூன்று முவ (2014, 2015, 2018) கயன் முதல் 
யபீாங்ேவ என் கருவந ேகபாிா நரினுக்கு ேிவடத்துள்து.  

 சீாயின் உே கட்நிண்டன் சாம்ினன்ரிப்ில் கயன் கேண்கடா 
கநாநகடா உே கட்நிண்டன் சாம்ினன்ரிப் ட்டம் கரும் முதல் 
ஜப்ாின யபீர் ஆயார். 

புல்னருக்கு முல் தாப்தி டூர் தகால்ஃப் தட்டம்  

 இந்தினாயின் ேேன்ஜதீ் புல்ர் ிஜி சர்யகதச கோல்ஃப் ட்டத்வத கயன்ார். 

 


