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தேசி சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

ேிருப்பேி ஒரு ஆதாக்கி மாக உருசலடுக்கிமது 

 டளடள டிபஸ்ட் நற்றும் தழருப்தழ க ளயில் கதயஸ்தளத்தழன் கூட்டு முனற்சழனள  

தழருப்தழனில் ஸ்ரீ வயங் கடஷ்யப புற்றுகளய் பளநரிப்பு நற்றும் கநம்ட்ட 

ஆபளய்ச்சழக் ள ழறுயத்தழற்கு (SVICCAR) அடிக் ல் ளட்டப்ட்டது. 

அப்பல்தயா அமிவு நகத்ேின் ேிமப்பு லிறா 

 ஆந்தழபள முதல்யர் சந்தழபளபு ளயுடு சழத்தூரில் உள் அப்ல்கள நருத்துயக் 

 ல்லூரி யள த்தழல் முதல்  ட்ட அப்ல்கள அழவு  பத்தத தழந்து தயத்தளர். 

தகரம்  

லிானப் தபாக்குலத்து தசமலகள் கண்ணூர் லிான நிமயத்ேில் நிறுலப்பட்டது 

 யிநள ழதன அதழ ளபசத ()  ண்ணூர் சர்யகதச யிநள ழதனத்தழல் 

யிநள களக்குயபத்து கசதய த ழறுயினது. ளர்கயனில் வ ளள்யவு 

வசய்னப்ட்ட சநீத்தழன ததமுதனின் இன்ஸ்ட்ரூவநன்ட் கண்டிங் சழஸ்டம் 

(ILS) யிநளம் துல்ழனநள  ததபனிங்குயதற் ள யமழ ளட்டினள  உதவு ழது. 

ஜம்மு & காஷ்ீர் 

இந்ேிா ஜம்மு காஷ்ீர் ாநியத்ேில் உள்ர நீர்லறங்கல் ேிட்டப்பகுேிகமரக் காண  

பாகிஸ்ோன் நிபுணர்களுக்கு அமறப்பு  

 வசளப் தழனில் உள்  ல் துல் நற்றும் களனர்  ல்ல் ீர்நழன்சளப 

ழதனங் ள் ஆ ழனயற்த ளர்தயனிட ள ழஸ்தளனுக்கு இந்தழனள அதமப்பு 

யிடுத்துள்து. 

ஒடிசா 

தேசி ேிமன் பிற்சி நிறுலனத்ேின் ேிமப்பு லிறா 

 புகஷ்யரில் உள் நஞ்கசஷ்யர் யள த்தழல் முதளயது கதசழன தழன் னிற்சழ 
ழறுயத்தத (NSTI), ஸ்ரீ தர்கநந்தழப ிபதளன், வட்கபளழனம் நற்றும் இனற்த  
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ரியளயு அதநச்சர் & தழன் அியிருத்தழ நற்றும் வதளமழல்முதகயளர் அதநச்சர் 

தழந்து தயத்தர். 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

உிழ்வுகமர குமமப்பேற்கு பால் ாடுகளுக்கு ஆாய்ச்சிாரர்கள் கடற்பாசிம 

உணலரிக்கின்மனர் 

  ழஃகளர்ினள ல் தக் ம  ஆபளய்ச்சழனளர் ள்  ளல்தட த  ளழத 

ட்பு நழகுந்ததள  நளற் நற்றும் நீத்கதன் உநழழ்தய குதப்தற் ள 

முனற்சழனில் ளல் நளடு லக்கு  டற்ளசழதன உணயள  அிக் ழன்ர்.  

லணிகம் & சபாருராோம் 

தேசி ட்ஸ்ட் மம் அம சடயிகாம் குழு ஒப்புேல் 

 வடழ ளம் ஆதணனம் சளதங் ள் நற்றும் இனந்தழபம்-இனந்தழபம் வதளடர்பு 
னன்ளடு லக்கு சளன்ழதழ் யமங்குயதற்கு எரு கதசழன அக் ட்டத 
தநனம் உருயளக் ப்டும் ன்து.  

இந்ேி சபாருராோம் 2018-19 ன் முேல் காயாண்டில் 8.2% லரர்ச்சிம பேிவு 
சசய்கிமது 

 நழ  கய நள  யர்ந்து யரும் முக் ழன வளருளதளபநள  இந்தழனளயின் 
யர்ச்சழ ழதப்ளட்தட உறுதழப்டுத்தழனது, அகத  ளளண்டில் சவளயின் 6.7 
 யிட அதழ  யிரியளக்  யி ழதம் அதழ ரித்துள்து. 

2021 ஆம் ஆண்டின் சசன்சஸ் OBC கரில் ேவுகமர தசகரிக்கவுள்ரது 

 வசன்சஸ் 2021 முதல் முதனள  ி ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்பு ின் 
தபவு த (OBC) கச ரிக்  உள்து. 

ாநாடுகள் 

தேசி ருத்துல ோல லாரித்ேின் 7 லது கூட்டம் 

 ஆயுஷ் அதநச்ச த்தழன் கதசழன நருத்துய தளயப யளரினத்தழன் (NMPB) மளயது 
கூட்டம் புது டில்ழனில் நளழ ஆயுஷ் அதநச்சர், ஸ்ரீ ரழபத் வனஸ்கறள 
ளனக் ழன் தததநனில் தடவற்து. 
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உணவு ற்றும் பானம் சோறில்நுட்ப ஆப்பிரிக்கா 2018 லர்த்ேக நிகழ்ச்சிில் 
இந்ேி சபலியின் 

 இந்தழனளயின் யர்த்த  ஊக்குயிப்புக்  வுன்சழல் (TPCI) உணவு நற்றும் ளம் 
வதளமழல்தட் ஆப்ிரிக் ள 2018 யர்த்த   ண் ளட்சழனில் இந்தழனள வயிழனன் 
அதநக் ழது. வதன்ளப்ிரிக் ளயின் க ளலளஸ்வர்க் ழல் 
தடவயிருக்கும் 2018 ஆம் ஆண்டு யர்த்த  ழ ழ்ச்சழனில் இந்தழனளயின் 
உணவு நற்றும் ளங் ள் வதளமழல் வதளடர்ள உ ளயின யர்த்த ம் 
நற்றும் ஆப்ிரிக் ள நீது சழப்பு  யம் வசலுத்தப்டு ழது. 

நினங்கள் 

 ஸ்ரீியளசன் வயங் ட ழருஷ்ணன் - தலோந்ோ லராகங்கரின் ேமயம 
நிர்லாக அேிகாரி (சிஇஓ) (தலோந்ோ) 

லிருதுகள் 

 ான் ாக்தேதச லிருது [ஆசிாலின் தநாபல் பரிசு] - இபண்டு இந்தழனர் ள், 

ளபத் யளட்யளி நற்றும் கசளம் யளங்சுக் 

லிமராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆசி லிமராட்டு 2018 

 ளய்நப டகுப் களட்டினில் வண் லக் ள 49er FX ிரியில் இந்தழனளயின் யர்ரள 

 வுதம், ஸ்கயதள ரர்கய ர் வயள்ிப் தக் ம் வயன்ர். ஆண் லக் ள 49er 

ிரியின் நற்வளறு களட்டினில் யருண் தளக் ர் அகரளக் நற்றும் வசங் ப்ள 

 ணதழ க ண்டள க ளடி வயண் ப் தக் ம் வயன்து. வண் லக் ள 

எற்தனர் ளய்நப டகுப்களட்டினின் ஏப்ன் கசர் 4.7 ிரியில் லர்ரழதள 

கதளநர் வயண் ப் தக் ம் வயன்ளர்.  

 ஸ்குயளஷ் ஆண் ள் ிரியில் சவுபவ் க ளரல் வயண் ப் தக் ம்  வயன்ளர். 

 குத்துச்சண்தடனில் யி ளஸ்  ழரிரன் வயண் ப் தக் ம் வயன்ளர். 

 இந்தழன ந ிர் லளக் ழ அணி வயள்ிப் தக் ம் வயன்ர் 
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For English – Examsdaily                   For Tamil – Examsdaily Tamil 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
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