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ிட்டங்கள் 

கிோப் தஞ்சோத்து வபர்ச்சி ிட்டத்ின் டசி டவடிக்கக ஆோய்ச்சி ிட்டம் 

 ிாப் தஞ்சாத்துத் ிட்டத்ின் தசி டடிக்க ஆாய்ச்சி ிட்டத்க, 

ிாப்புந தம்தாட்டுத் துகந அகச்சர் தந்ி சிங் தார், குானிர் 

த்ிப் திதசத்ில் தாடங்ி கத்ார். 

 ாட்டின் ிாப்புந தகுிபில் ிகனாண ற்றும் பழுகாண பர்ச்சிக்கு 

இந் ிட்டம் டிகக்ப்தட்டுள்பது. 

ி ோசு கட்டுப்தோட்டுத் ிட்டம் 

 ஜம்ப & ாஷ்ீர் ாினத்ில் உத்ம்பூரில் சுற்றுச்சூல் அகச்சம் ட்டுப்தாட்டு 

ி ாசு ட்டுப்தாட்டுத் ிட்டிற்கு அனுி அபித்து. 

ிஷன் கங்கோ 

 டாட்டா ஸ்டீல் சாச அடித்பம் (டி.ஸ்..ப்) உடன் இகந்து தூய்க 

ங்ாவுக்ாண தசி ிட்டம் தஸ்ட் சித்க நி பல் ததண்ிாண 

தச்தசந்ிரி தால் கனகினாண 40 உறுப்திணர்ள் தாண்ட எரு குழுிணர் எரு 

ாம் ீண்ட தம் தசல்லும் ிட்டத்க அநிபப்தடுத்ிது. 

இந்ிோவில் ிநன் இகடவவபிக குகநக்கும் வசல்முகந 

 உன ததாருபாா ன்நத்துடன் எத்துகத்து , இந்ிாில் ிநன்கப 

ாப்தாற்றுற்ா ிநன் இகடதபிக குகநக்கும் தசல்பகநக ஸ்ரீ 

ர்தந்ி திான் , ததட்தானிம் ற்றும் இற்க ரிாப ற்றும் ிநன் 

அதிிருத்ி ற்றும் தாில்பகணவு அகச்சர் தாடங்ிணார். 

வடணோல் சகல் எரிவதோருள் ிட்டம் 
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 இந்ிாின் பல் ததணால் சகல் ரிததாருள் ிட்டம் டிக்கு ற்றும் 

அசாம் ததட்தா-திக்ல்ஸ் பனம் அசாில் தாடங்ப்தட்டது. 

முனகச்சரின் சஷக்த் கிசோன் ிட்டம் ற்றும் கிருஷி சமுஹ் ிட்டம் 

 அருாச்சன திதச அசு பனகச்சரின் சக்த் ிசான் ிட்டம் 

[தகனாய்ப்பு உருாக்ம் ற்றும் ிசாி-இந்ிாக்ல் ிட்டம்] 

ற்றும் பனகச்சரின் ிருி சபஹ் ிட்டம் [ிசாிளுக்கு கூட்டுநவு 

அணுகுபகந பனம் அிாம்] ஆிற்கந அநிபப்தடுத்ிது. 

உர் ட்ட மூடனோதோ வகோள்கக குழு அகப்பு 

 தசி தாதுாப்பு வுன்சிலுக்கு உவுற்ா பதனாதாக் தாள்கக் குழு 

(SPG) அகக்ப்தட்டுள்பது. இது தசி தாதுாப்பு ற்றும் பதனாதா 

னன்ளுக்ாண ஆதனாசகணக திக்கு ங்கும். 

ணிட முற்சிகளுக்கோண இந்ிோ 

 ாத்ா ாந்ிின் 150 து திநந் ாள் தாண்டாட்டத்ின் எரு தகுிா 

இந்ி தபிபநவுத்துகந அகச்சர் சுஷ்ா ஸ்ாஜ் புது ில்னிில் ணித 

பற்சிளுக்ாண இந்ிாக அநிபப்தடுத்ிணார். 

 ‘ணி தத்ிற்ாண இந்ிா’ உனத்ின் தன ாடுபில் தசற்க பட்டு 

சிிச்கச பாம்கப டந் எரு ஆண்டு ானா டத்ி ருிநது. 

 

சவுதோக்ோ ிட்டம் 

 திான் ந்ிரி சஹஜ் திஜினி ஹர் ர் தாஜணா – ‚சவுதாக்ா‛ ிட்டம் எடிசாில் 

உள்ப க க்பின் ாழ்க்கில் எரு ாததரும் ாற்நத்க 

தாண்டுந்துள்பது. 
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 ிாப்புந ற்றும் ர்ப்புந தகுிபில் உள்ப அகணத்து ின்சாம் இல்னா 

குடும்தங்ளுக்கும் கடசி கல் இகப்பு ற்றும் ின் இகப்பு ஆிற்நால் 

அகணருக்கும் ின்சாம் ங்குத இந் ிட்டத்ின் தாக்ாகும். 

 100 சீ டீ்டு ின்ாக்த்க ிகநதற்றுற்ா ாினங்பின் 

DISCOMs / ின் துகந ற்றும் அர்பது ஊிர்கபப் தாாட்டுற்ா 

சவுதாக்ா ிட்டத்ின் ீழ் ின் ற்றும் புது & புதுப்திக்த்க் ரிசக்ி துகந 

ாின அகச்சர் ிருது ங்கும் ிட்டம் குநித்து அநிிப்பு. 

உவு தோதுகோப்பு ிட்டம் 

 எடிசா அசாங்ம் க க்கபக் ர்ற்ா ாினத்ின் தசாந் உவு 

தாதுாப்பு ிட்டத்க அநிபப்தடுத்ிது. 

அகணத்து வதண் ிர்வகிக்கப்தடும் வோக்குப்திவு ிகனங்கள் அகக்க டர்ல் 

ஆகம் ிட்டம் 

 சத்ீஸ்ர், த்ிப் திதசம், ாஜஸ்ான், ிதசாம் ற்றும் தலுங்ாணா ஆி 

ாினங்பில் கடததந உள்ப அகணத்து சட்டன்ந தாகுி ாக்குச் 

சாடிபிலும் ததண் ிர்ிக்ப்தடும் ாக்குப்திவு ிகனங்ள் அகக் 

தர்ல் ஆகம் ிட்டம். 

ிி ஆடோக்கின் AIM & IBM இந்ிோவின் டவகனவோய்ப்புத் ிட்டம் 

 ிி ஆதாக் ற்றும் IBM அடல் ண்டுதிடிப்பு ின் (AIM) பல் பகநா 

தர்ந்தடுத் ார்ளுக்கு தகனாய்ப்பு ிட்டத்க அநிித்து. 

அகடோபம் கோப்தட்ட துப்புவோபர்களுக்கு சு டவகனவோய்ப்பு ிட்டம் 

 சு தகனாய்ப்பு ிட்டம் , அகடாபம் ாப்தட்ட கத்தாினாபர்பின் 

புணர்ாழ்பிப்புக்ாண ிட்டத்க அல்தடுத்துிநது . அன்தடி, அர்பின் 

றுாழ்வுக்ா, எத தத்ில் த உி , ிநன் தம்தாட்டு திற்சி ற்றும் 

டன் ாணிம் ங்ப்தடும். 
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கோனி ற்றும் டோல் துகநக்கு சிநப்பு ிட்டம் 

 தால் ற்றும் ானி துகநில் தகனாய்ப்புத் ிட்டத்ிற்ா த்ி அசு 

எப்புல் அபித்துள்பது . ிழ்ாட்டில் தால் தாில் ஊக்குிக் 105 தாடி 

ரூதாய் ிப்புள்ப ான்கு ிட்டங்கப த்ி அசு தசல்பகநப்தடுத்வுள்பது. 

இனக்கு ஒனிம்திக் டதோடிம் ிட்டம் 

 புதுடில்னிிலுள்ப இந்ிா ாந்ி ிகபாட்டு அங்த்ில் 35 உடுக்கு 

ிகபாட்டு ீர்ளுக்கு ாழ்க்கத் ிநன் திற்சி குப்பு டத்ப்தட்டது. 

இகபஞர் சோகன தோதுகோப்பு கற்டநோர் உரி ிட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் சாகன ிதத்துகப 50 சிிம் குகநப்தற்ாண இனக்க 

அகட உவும் இகபஞர் சாகன தாதுாப்பு ற்தநார் உரி ிட்டத்க அசு 

துக்ிது. 

 இகபஞர்ளுக்கு, பல்-பகந ஏட்டுணர்ளுக்கு பகநாண ற்றும் 

ட்டகக்ப்தட்ட திற்சித் ிட்டத்கத் ருது இன் தாக்ாகும் 

திோன் ந்ிரி தோி ஜன்ஔஷி தரிடோஜணோ 

 தி.த.ீத.ீ ற்றும் தாங்க் ஆப் ததாடாவும் கூட்டா திான் ந்ிரி தாி 

ஜன்ஐி தரிஜிாணாவுக்ாண டிஜிட்டல் தாக் பாகத்து பகநக 

தசல்தடுத்தும் ிட்டத்க டி.டி. ாண்டிா தாடங்ிகத்ார். 

POCSO e-தோக்ஸ் 

 பிர் ற்றும் குந்கள் தம்தாட்டு அகச்சர் தணா ாந்ி, தானில் 

துன்புறுத்லுக்கு ஆபாண எரு ததண் ணது ற்ததாக ிகண 

ததாருட்தடுத்ால் ந் தத்ிலும் புாக திவு தசய்னாம் ன்று 
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கூநிபள்பார். POCSO e-தாக்ஸ் பனம் க்குகபத் தரிிக் 

தாிக்ப்தட்டர்கப அர் னிபறுத்ிணார். 

BIOFACH இந்ிோ 

 தபாண் ற்றும் தணிடப்தட்ட உவுப் ததாருட்ள் ற்றுி தம்தாட்டு 

ஆகம் (APEDA) ற்றும் புது டில்னிில் உள்ப இந்ி-தஜர்ணிின் ர்த் 

அகப்பு ஆிற்நால் ற்தாடு தசய்ப்தட்டிருக்கும் உனின் ிப்ததரி ரி 

தாில் ிழ்ாண BIOFACH இந்ிாின் ிநப்பு ிழ்ச்சிில் ர்த், 

கத்தாில் ற்றும் சிில் ிாண ததாக்குத்துத் துகந அகச்சர் சுதஷ் 

திபுனந்து னந்து தாண்டார். 

தம்தகத் க்ரிஷி விகோஸ் டோஜணோ (PKVY) 

 தம்தத் க்ரிி ிாஸ் தாஜணா (PKVY) ாட்டில் ரி தபாண்கக 

ஊக்குிப்தற்ாண எரு தாக்த்துடன் தசல்தடுத்ப்தடுிநது. 

ர்தன் ிட்டம் 

 இந்ிாில் ிாப்புந தால் அலுனங்ள் டிஜிட்டல் பன்தணற்நம் 

ததறுற்ா. 

AMRUT ிட்டம் 

 அசாம் அசு, திம்புத்ிா ஆற்கந பக்ி பனா கத்து ாினத்ின் 

ர்ப்புந டீுளுக்கு குடிீர் சிகப AMRUT ிட்டத்ின் ீழ் ங் 

ிட்டிட்டுள்பது. 

ோி கங்கோ ிட்டம் 

 ாி ங்த ிட்டத்ின் ீழ் ரூதாய் 929 தாடி ிப்புள்ப தன்ணிதண்டு 

ிட்டங்ள் எப்புல் ததற்றுள்பண . 580 தாடி ரூதாய் தசனில் 340 ில்னின் 
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னிட்டர் டன் ிவுப்ததாருள் உற்தத்ி ிநன் தாண்ட தடல்னிக்ாண இண்டு 

ிவுீர் சுத்ிரிப்பு ிகனம் அகக்ப்தட்டுள்பண. 

WhatsApp Group -ல் டச –  கிபிக் வசய்வும் 

 

Facebook   Examsdaily Tamil – FB ல் தச – கிபிக் வசய்வும் 

 

Telegram Channel கிபிக் வசய்வும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
https://goo.gl/5UMkgM
http://bit.ly/2xqZMJV

