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தேசி சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

கடற்கர அரிப்ரபத் ேடுக்க சசற்ரக ேிட்டுகள் அரக்கத்ேிட்டம்  

 சென்னனன தனனநனிடநாகக் சகாண்ட ததெின கனபதனாப ஆபாய்ச்ெி 
னநனம் (NCCR), உக யங்கி ிதிபதயிபடன் ருெிசகாண்டா நற்றும் கங்காயப 
துனபகங்களுக்கினடனில் கடற்கனப அரிப்ன ஆய்வு செய்தது. 

 எரு காின ெீபா கடற்கனபனன உருயாக்கவும், சரின சுற்றுச்சூமல் 
அனநப்புக்கு ஆதபயிக்கும் உப்ங்கமி நாசுாட்னட குனப்தற்காகவும் 
இந்தின யாின துன (IMD) செனற்னக திட்டுகள் அனநக்கத்திட்டம். 

ஹிாச்சய பிதேசம் 

தற்கு காற்றுகள் ரற ற்றும் பனிப்சபாறிரலக் சகாண்டுலருகிமது 

 தநற்கு காற்றுகள் நத்தின தனபக்கடில் உருயாகி இந்தினாயின் யடதநற்கு 
குதிக்கு நனம நற்றும் ிப்சாமினயக் சகாண்டுயருகிது. இதால் 
இநாச்ெ ிபததெத்தில் நனம நற்றும் ிப்சாமிவு ற்ட்டது. 

ணிப்பூர் 

ணிப்பூர் அசு தபாரேப் சபாருள்கள் ீது தபார அமிலித்ேது 

 நாித்தில் கணிெநா ண்ணிக்னகனிா நக்கன ாதிக்கும் தானதப் 
சாருள்கள் நீது நணிப்பூர் அபசு தானப அியித்துள்து. 

புது ேில்யி 

எம்எஸ்எம்இ[MSME]க்கு 59 நிிடங்கரில் ரூ. 1 தகாடி கடன் 

 ிபதநர் தபந்திப தநாடி ெிறு நற்றும் டுத்தப சதாமில் ிறுயங்களுக்கு எரு 
தகாடி ரூாய் கடன் சதானகனன 59 ிநிடங்கில் ச எரு கடன் தார்ட்டல் 
உட்ட ி ிபதா டயடிக்னககன அியித்தார். 

 

உத்ேகாண்ட் 
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கிான் கும்பதரா (கிண்ணத் ேிருலிறா) சோடங்கிது 

 ஜாதிதி இபாநாத் தகாயிந்த் ஹரித்யாரில் இபண்டு ாள் கினான் கும்தநா 

(கிண்ணத் திருயிமா)னய  சதாடங்கி னயத்தார். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இயங்ரக பாாளுன்ம உறுப்பினர்கள் புேிோக நிிக்கப்பட்ட பிேருக்கு 
எேிாக நம்பிக்ரகில்யா ேரீ்ானம் சகாண்டு லந்ேனர் 

 ிபதந நந்திரி பணில் யிக்கிபநெிங்தக தனனநனிா ாபாளுநன் 
உறுப்ிர்கின் குழு புதிதாக ினநிக்கப்ட்ட ிபதந நந்திரி நஹிந்தப 
பாஜதேவுக்கு திபாக ம்ிக்னகனில்ா தீர்நாத்னத சகாண்டு யந்தர். 

துருக்கிில் புது லிானநிரயம் 

 துருக்கி ஜாதிதி சபசெப் தய்னிப் ர்தடாகன் புதின இஸ்தான்புல் யிநா 
ினனத்னத திந்து னயத்தார். இது உகின் பபப்ா யிநா 
ினனத்தில் என்ாக அனநபம். 

படகு எரிக்கும் ேிருலிறா 

 டகு ரிக்கும் திருயிமா எவ்சயாரு பன்று ஆண்டுக்கு எருபன னதயாில் 

டக்கிது. னதயாின் ெிந்த ாட்டுப்பு யிமாக்கில் இதுவும் என்ாகும். 

ேிட்டங்கள் 

'ஜதீா ஹங்கர்'[பசிில்யா நிரய] 

 யறுனந, ெி ஆகினயற்ன எமிக்க பற்டும் பனற்ெினில், 20 க்கும் 
தநற்ட்ட ாடுகள் யியொன நற்றும் கிபாநப்பு யர்ச்ெி ற்ின புதின 'ஜதீபா 
ஹங்கர்' [ெினில்ா ின] அியிப்புக்கு உறுதினித்திருக்கின். 

 ெீாயின் ெங்ராயில் னடசற் ெர்யததெ யர்ச்ெி எத்துனமப்பு ற்ின 
எரு நன்த்தின் படியில் இந்த உறுதிப்ாடு டுக்கப்ட்டது. 

 

உயக கறிப்பரம ேினப் தபாட்டி 
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 குடிீர் நற்றும் சுகாதாப அனநச்ெகம் நாயட்டங்கள் நற்றும் நாிங்களுக்கா 

ஸ்யச்ெ ாபத் உக கமிப்ன திப் தாட்டினன அியித்தது. திந்த சயினில் 

நம் கமிப்து எமிக்கப்ட்ட [ODF] ினனில் ெிப்பு கயம் செலுத்துயதன் 

பம், சுகாதாப நக்கள் இனக்கத்னத நீண்டும் தீயிபப்டுத்துயதற்கு இந்தினாயின் 

அனத்து நாயட்டங்கனபம் ஊக்குயிப்தத இந்த தாட்டினின் தாக்கநாகும். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அரச்சரல ஒப்புேல் 

எல்.பி.ஜி. சோடர்பான தசரலகரர க்களுக்கு லறங்குலேற்கு எண்சணய் 

லிற்பரன நிறுலனங்கள், சபாது தசரல ரங்கள் ரகசழுத்து 

 ல்ிஜி சதாடர்ா தெனயகன நக்களுக்கு யமங்குயதற்கா புரிந்துணர்வு 

உடன்டிக்னகனில் ண்சணய் யிற்ன ிறுயங்கள் நற்றும் சாது தெனய 

னநனங்கள் னகசனழுத்திட்ட. 

நிறுலன அலச சட்டேிருத்ேம் 

 ெிந்த ிறுய இணக்கத்துடன் யர்த்தகத்னத ிதாக்க, ிறுய அயெப 

ெட்டதிருத்தம் - 2018 நத்தின அபசு ிபகடப்டுத்தினது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

ICGS லாஹா அமிபகப்படுத்ேப்பட்டது 

 இந்தின கடதாப காயல்னட சென்னனில் ICGS யபாஹா ன்று அனமக்கப்டும் 

எரு புதின கடல் தபாந்து கப்ல் என்ன அிபகப்டுத்திபள்து. இந்த கப்ல் 

உள்ாட்டில் யடியனநக்கப்ட்டு, கட்டப்ட்டது. 

லிரராட்டு சசய்ேிகள் 

SAFF U-15 சாம்பின்ளிப் 

 காத்நாண்டுயில் னடசற் SAFF U-15 ஆண்கள் ொம்ினன்ரிப் தாட்டினில் 

தான 1-0 ன் கணக்கில் யழீ்த்தி இந்தின அணி சயண்கப் தக்கத்னத 

சயன்து. 

 ாகிஸ்தான் நற்றும் யங்கததெம் தங்கப்தக்கத்திற்கா தாட்டினில் 

யினனாடும். 

ஏடிபி பாரிஸ் ாஸ்டர்ஸ் சடன்னிஸ் தபாட்டி 
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 டிி ாரிஸ் நாஸ்டர்ஸ் சடன்ிஸ் அனப இறுதிப் தாட்டினில் தபாஜர் 

ஃசடபருடன் தாயாக் தஜாதகாயிக் தநாதவுள்ார். 

ேனி நபர் லால்ட் தபாட்டி 

 கத்தாரில் னடசற் தி ர் யால்ட் தாட்டினில் தங்கப் தக்கம் சயன்தன் 

பம் 13 உக ொம்ினன்ரிப் தங்க தக்கம் சயன் பதல் ஜிம்ாஸ்ட் னும் 

ொதன னடத்தார் சூப்ர்ஸ்டார் ெிதநான் னல்ஸ். 
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