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டேசி சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிடேசம் 

ேிருப்பேிில் பிரோஸ்டிக் பபகளுக்கு ேப  லிேிக்கப்பட் து 

 காந்தி ஜெனந்தி பதல் திருப்தினில் ிாஸ்டிக் பகள் னன்டுத்த தபை 

யிதிக்கப்ட்ைது. 

அசோம் 

இந்ேிோலிடயட ிக உோன டேசிக்சகோடி  

 அசாம் அபசு நகாத்நா காந்தினின் 150 யது ிந்தாப இந்தினாயின் நிக உனர்ந்த 

ததசினக்ஜகாடிபன [சபாசரி கப உனபத்தில் இருந்து] க்கயிட்டு ஜகாண்ைாடினது. 

கவுஹாத்தினில் உள் நகாத்நா காந்தினின் ிபவுச் சின்நா காந்தி 
நண்ைத்தில் உள் 319.5 சதுப அடி ஜகாடி கம்த்தில், 9600 சதுப அடி ஜகாடி 

க்கயிைப்ட்டுள்து. 

புது ேில்யி 

46 லது ேபயப நீேிபேி 

 ீதிதி பஞ்சன் தகாதகாய் இந்தினாயின் புதின தபபந ீதிதினாக 

தயிதனற்ார். குடினபசுத் தபயர் பாம்ாத் தகாயிந்த் அயருக்கு தயிப் 

ிபநாணம் ஜசய்து பயத்தார். இதற்கு பன் இந்தினாயின் தபபந ீதிதினாக 

ஏய்வு ஜற்ார்  ீதிதி தீக் நிஸ்பா. ீதிதி தகாதகாய் 46 யது தபபந ீதிதி 
ஆயார். 

ல்டிீடிோ கண்கோட்சி துலக்கம் 

 நகாத்நா காந்தி ிந்த 150 ஆண்டு யிமாபய ஜகாண்ைாடும் யபகனில் 

நல்டிநீடினா கண்காட்சிபன தகயல், எிபப்பு, யிபனாட்டு நற்றும் இபஞர் 

யியகாபங்களுக்கா அபநச்சர் கர்ல் பாஜ்னயர்தன் பாத்ததார் (ஏய்வு) துயக்கி 
பயத்தார். 

ேிழ்நோடு 
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முேயில் அச்சி ப்பட்  ேிருக்குமள் ீண்டும் சலரிி ப்ப  உள்ரது 

 1853ம் ஆண்டில் பதில் அச்சிைப்ட்ை திருக்குள் 168 ஆண்டுகளுக்கு ிகு 

நீண்டும் சியானம் தெ. தநாகால் பாநிங்க யள்ார் ிந்த திநா 

அக்தைார் 5 அன்று ஜயினிைப்ை உள்து. 

சர்லடேச சசய்ேிகள் 

ஆஸ்ேிடயிோ  ‘ட ம்பன் லரிப' த்து சசய்ேது  

 ஆஸ்திதபினா "உரிஞ்சு யரி" ன்று அபமக்கப்டும் தைம்ன் யரிபன பத்து 

ஜசய்ன எப்புக்ஜகாண்ைது. 

அசரிக்க ஊறிர்களுக்கு குபமந்ேபட்ச ஊேிோக $ 15 ஆக உர்த்ே அடசோன் 

ஒப்புேல்  

 அதநதசான் ிறுயம் அதன் அஜநரிக்க ஊமினர்களுக்கு குபந்தட்ச ஊதினநாக 

அடுத்த நாதம் பதல் $ 15 ஆக உனர்த்தா படிவு. இதால் சட்ைநினற்றுயர்கள் 

நற்றும் ஜதாமிார் சங்கங்கின் சம் ற்த்தாழ்வு ிபச்சபகளுக்கு இது 

பற்றுப்புள்ி பயக்கும். 

ஈோனில் இமக்குேி சசய்யும் னிேோபிோன சபோருட்கரின் ீேோன ேப கபர 

அகற்ம அசரிக்கோவுக்கு சர்லடேச நீேின்மம் உத்ேவு 

 க்கின ாடுகின் உனர் ீதிநன்ம் ஈபாின் நிதய ஜாருட்கள், ஜாருட்கள் 

நற்றும் தசபயகள், உள்ாட்டு யிநா தாக்குயபத்து ாதுகாப்புைன் 

ஜதாைர்புபைன இக்குநதி நீது ஜாருாதாபத் தபைபன அகற் அஜநரிக்காவுக்கு 

சர்யததச ீதிநன்ம் உத்தபயிட்ைது. 

ோநோடுகள் 

டேசி அரலியோன சேோறில் முபனடலோர் லிறிப்புணர்வு பிச்சோம் - உேம் 
அபியோளோ 

 இந்தின சிறு ஜதாமில்கள் தநம்ாட்டு யங்கி (SIDBI) உதனம் அிாரா னும் 
ததசின அயிா ஜதாமில் பபதயார் யிமிப்புணர்வு ிபச்சாபத்பத 115 
நாிங்கில் ிதி ஆதனாக்கின் பம் அபைனாம் காணப்ட்ை 115 ததர்ச்சி 
நாயட்ைங்கில் அிபகப்டுத்திபள்து. 
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சுத்ேிகரிப்பு ற்றும் சசப்ட்டிக்  ோங்கிகரின் அபோகோன துப்பவு ேடுப்பு 
ீேோன போன் இந்ேிோ ஒர்க்ஷோப்  

 சபக ீதி அபநச்சகத்தின் கீழ் சபக ீதி நற்றும் அதிகாபநிப்ிற்கா 
நத்தின அபநச்சர் ஸ்ரீ தாயார்சந்த் ஜகதாத்தால் ததசின சாய் கர்ம்சாரிஸ் 
ிதி நற்றும் தநம்ாட்டு கார்ப்தபரன் (NSKLFDC) ற்ாடு  ஜசய்னப்ட்ை 
"சாக்கபைகள் நற்றும் ஜசப்டிக் ைாங்கிகின் அானகபநா துப்புபவு தடுப்பு 
நீதா ான் இந்தினா ஏர்க்ஷாப்  திந்துபயக்கப்ட்ைது" 

நினங்கள் 

 ார்ஹம் சாி - ஈோக் ஜனோேிபேி 
 ரிதத அஜைல் அப்துல் நஹ்தி - ஈோக் பிேர் 

 ஜகயின் பார்ட்ஸ் - கிரிக்சகட் ஆஸ்ேிடயிோலின் புேி ேபயப நிர்லோக 

அேிகோரி 

ேிட் ங்கள் 

உணவு போதுகோப்பு ேிட் ம் 

 எடிசா அபசாங்கம் பம நக்கபக் கயர்யதற்காக நாித்தின் ஜசாந்த உணவு 

ாதுகாப்பு திட்ைத்பத அிபகப்டுத்தினது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அபச்சபல ஒப்புேல் 

போதுகோப்பு சசய்ேிகள் 

லிருதுகள் 

 UNEP (சோம்பின்ஸ் ஆப் ேி ர்த்) சுற்று சூறல் லிருது - தபந்திப தநாடி [.ா. 

ஜசனார் அன்தைாிதனா கட்ைபஸ் யமங்கிார்] 

 உ யில் அல்யது ருத்துலத்ேில் டநோபல் பரிசு - தெம்ஸ் ி. அிசன் 

[அஜநரிக்கா] நற்றும் தசுக்கு தஹான்தொ [ெப்ான்] 

 இற்பில் டநோபல் பரிசு - ஆர்தர் அஷ்கின் [அஜநரிக்கா]; ஜெபார்டு ஜநௌஜபா 
(ிபான்ஸ்) நற்றும் தைாா ஸ்ட்ரிக்தண்ட் [கைா] 

 டலேிில் டநோபல் பரிசு - ஃிபான்சஸ் ச் அர்ால்ட் [அஜநரிக்கா]; ொர்ஜ் ி. 
ஸ்நித் [அஜநரிக்கா] நற்றும் சர் கிஜபதகாரி ி.யின்ைர் [ிரிட்ைன்] 
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 ஸ்லச்ச போத்[தூய்ப இந்ேிோ] டகோளுக்கு ிகப்சபரி பங்கரிப்புக்கோன 

லிருது - நாதா அநிர்தாந்தநனி ததயி. 

லிபரோட்டு சசய்ேிகள் 

U-19 ஆசி டகோப்பப 

 U-19 ஆசினா தகாப்ப கிரிக்ஜகட் அபப இறுதி தாட்டிக்கு இந்தின அணி தகுதி. 

31லது இந்ேி ில்டல சதுங்க டபோட்டி 

 திருச்சி, தநிழ்ாட்டில் 31யது இந்தின பனில்தய சதுபங்க தாட்டி ஜதாைங்கினது. 

SAFF U-18 கரிர் சோம்பின்ளிப் 

 திம்பு, பூைாில் SAFF U-18 நகிர் சாம்ினன்ரிப் அபப இறுதினில் தாத்பத 

திர்ஜகாள்கிது இந்தினா. 

Join Us on FB : 

For English – Examsdaily                   For Tamil – Examsdaily Tamil 

For  WhatsAPP Group - Click Here 

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

