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தேச சசய்ேகள் 

த்ேப் பிதேசம் 

த்ேப் பிதேசத்ேன் புே முேயமச்சர் 

 மூத்த கஶங்கஷஸ் தலயலர் கல்நஶத் த்தஷப் பிததசத்தஷன் புதஷ 

முதயலச்சஶக பதலி ஏற்க இமக்கஷமஶர். 

பஞ்சப் 

கரிர் இடஒதுக்கடு தசேமல நமமதலற்றுலேற்கக த்ே அமச 

லயயுறுத்ே பஞ்சப் சட்டன்மத்ேல் தசே நமமதலற்மப்பட்டது 

 கரிர் இடதுக்கஸடு தசஶதஶலல நஷலமதலற்றுலதற்கஶக த்தஷ அலச 

லயஷமறுத்தஷ முதயலச்சர் அீர்ந்தர் சஷங் தலயலில் பஞ்சஶப் சட்டன்மத்தஷல் 

க்கரலல ற்றும் சட்டப்தபலலில் மூன்மஷல் ம பங்கு இட துக்கஸடு தகஶரி 

தசஶதஶ நஷலமதலற்மப்பட்டது. 

 நகர்ப்பும உள்ரஶட்சஷ அலப்புகரிலும் பஞ்சஶத்து ஶஜ் நஷறுலனங்கரிலும் 50 

சதலதீ இடங்கலர பஞ்சஶப் ஏற்கனதல துக்கஷமள்ரது. 

ஜஸ்ேன் 

ஜஸ்ேனின் புே முேயமச்சர் 

 அதசஶக் ககயஶட் ஶஜஸ்தஶனின் புதஷ முதயலச்சஶகவும், சச்சஷன் லபயட் 

துலை முதல்லஶகவும் பதலி ஏற்க உள்ரனர். 

லணிகம் & சபருரேம் 

உயகரலிக் கடன் 184 டிரில்யன் அசரிக்க டயர்கரக உர்வு 

 சர்லததச நஶை நஷதஷம், உயகரஶலி கடன் 184 டிரில்யஷன் அகரிக்க 

டஶயர்கரஶக உர்ந்துள்ரது என் அமஷலிப்பு. இதஷல் பஶதஷக்கும் அதஷகஶக 

அகரிக்கஶ, சஸனஶ ற்றும் ஜப்பஶன் கடன் கதஶலக ஆகும் எனக்கூமஷனர். 
 சர்லததச நஶை நஷதஷத்தஷன் அமஷக்லகின்படி, 2017ஆம் ஆண்டில் உயக கஶத்த 

உள்நஶட்டு உற்பத்தஷில் 225 சதலிகஷதத்தஷற்கு இது சஶனதஶகும். 
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இன்டர்தபல் சஹல் தசக்ஸக்கு எேக சட் கர்னர் தநட்டிஸ் சலரிிட்டது 

 ஶநஷய அசு நடத்தும் பஞ்சஶப் தநளனல் லங்கஷல 13,000 தகஶடி மெபஶய்க்கு 

ஏஶற்மஷதஶக குற்மம் சஶட்டப்பட்ட தலயலமலஶன கவஹல் தசஶகஷசஷக்கு 

எதஷஶக கட் கஶர்னர்  தநஶட்டிலழ (RCN) இன்டர்தபஶல் கலரிிட்டது. 

நடுகள் 

உயக சுகே அமப்பின் ருத்துல சேனங்கள் ீேன 4 லது உயகரலி 

கருத்துக்கரம் 

 ஆந்தஷப் பிததச கட்கடக் ண்டயம், லிசஶகப்பட்டினத்தஷல் உயக சுகஶதஶ 

அலப்பின் மத்துல சஶதனங்கள் ீதஶன 4 லது உயகரஶலி கமத்துக்கரம் 

நலடகபற்மது. லர்த்தக ற்றும் லகத்கதஶறஷல் ற்றும் சஷலில் லிஶனப் 

தபஶக்குலத்துத் துலம அலச்சர் சுதஷ் பிபு, லர்த்தக ற்றும் லகத்கதஶறஷல் 

அலச்சக கதஶறஷல்சஶர் ககஶள்லக ற்றும் தம்பஶட்டுத் துலமின் கஸழ் ததசஷ 

மத்துல சஶதன தம்பஶட்டுக் கவுன்சஷல் ன்லம அலத்துள்ரஶர். 

நனங்கள் 

 ப்ரிதஜந்தஷ பஶல் சஷங் இந்ேலின் ேமப்பட ற்றும் சேமயக்கட்ச 
நறுலன (FTII) சங்கத்ேன் புே ேமயலகவும் ஆளும் குழுலின் 

ேமயலகவும் நஷஷக்கப்பட்டஶர். 
 ஸ்ரீ ஶம்பஶல் பலஶர் - தேச குற்மப்பேவு பணிகம் இக்குநர் [NCRB] 

 ஸ்ரீ அதசஶக் குஶர் சஷங் - அட்டலமண பறங்குடிின தேச ஆமணத்ேன் 

சபறுப்பு சசயரர்(NCST) 

ேட்டங்கள் 

கய கசன் லிருதுகள் ேட்டம் 

 கஷயஶ கஷசஶன் லிமதுகள் தஷட்டம், கபண் லிலசஶிகள் எதஷர்ககஶள்ளும் 

தபஶஶட்டங்கள் ற்றும் கலற்மஷகலர நஶட்டிற்கு முன்னஶல் ககஶண்டுலமம் 

முற்சஷஶகும். 

 பிசஶர் பஶதஷ தலயலர் டஶக்டர் ஏ. சூர்ஶ பிகஶஷ் தூர்தர்ளன் கஷயஶ கஷசஶன் 

லிமதுகலர புது டில்யஷில் டிடி கஷசஶன் தசனயஷல் கதஶடங்கஷ லலத்தஶர். 
 இந்தஷ லிலசஶ ஆஶய்ச்சஷ கறகத்தஶல், ஐ.சஷ.ஏ.ஆர். கபண் லிலசஶிகள் ததர்வு 

கசய்ப்பட்டுள்ரனர். 
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தடல் பிரஸலில் சநடுஞ்சமய கூடுகள் 

 ததசஷ கநடுஞ்சஶலய ஆலைம், NHAI, பைிகள் ம பஶதுகஶப்பஶன ற்றும் 

லசதஷஶன பைம் தற்ககஶள்லதற்கஶக தடஶல் பிரஶழஶலில் கநடுஞ்சஶலய 

கூடுகள் அலக்கத்தஷட்டம். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ே அமச்சமல ஒப்புேல் 

இருேப்பு ஆண்டு ஹஜ் 2019 ஒப்பந்ேம் 

 2019ஆம் ஆண்டு வஜ் துக்கஸட்லட அதஷகரிக்க சவுதஷ அதபிஶலிடம் இந்தஷஶ 

தகஶரிக்லக. சஷறுபஶன்ல லிலகஶ அலச்சர் முக்தஶர் அப்பஶஸ் நக்லி சவுதஷ 
அதபிஶ வஜ் ற்றும் உம்ஶ அலச்சரிடம் இந்த தலண்டுதகஶலர லிடுத்தஶர். 

இம தலயலர்களும் இமதப்பு ஆண்டு வஜ் 2019 ப்பந்தத்தஷல் 

லககழுத்தஷட்டனர். 

683 ேனிர் FM தடித தசனல்கரின் ஏயம் 

 236 நகங்கரில்,கதஶலயலில் உள்ர சஷய இடங்கரில் 686 தனிஶர் FM தடிதஶ 

தசனல்களுக்கு ஏயத்தஷல் அசு அனுதஷ லறங்கஷமள்ரது. 

ில்தல அமச்சகம் சும லேீத்ேல் 25 சேலேீ ேள்ளுபடி சசய் முடிவு 

 ில்தல அலச்சகம் கலற்றுக் கன்கடய்னர்கள் ற்றும் கலற்று பிரஶட் 

தலகன்கள் ஆகஷலற்மஷன் தபஶக்குலத்தஷற்கு 25 சதலதீ தள்ளுபடிகலர லறங்க 

முடிவு கசய்துள்ரது. 

சமபல் சசயகள் & இமண தபர்ட்டல் 

எக்தக நலஸ் சம்ஹே 2018[ECO Niwas Samhita 2018] 

 எக்தகஶ நஷலஶஸ் சம்வஷதஶ 2018 - குடிிமப்பு கட்டிடங்களுக்கஶன ஆற்மல் 

பஶதுகஶப்பு கட்டட குமஷடீு கதஶடங்கப்பட்டது. 

 இந்தக் குமஷலீட கசல்படுத்துலதன் மூயம் 2030 ஆம் ஆண்டரலில் 125 

பில்யஷன் மனிட் ஷன்சஶத்லத தசஷக்கும் என்று எதஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது. இது 100 

ஷல்யஷன் டன் கரிஷய லஶம உஷழ்வுக்கு சஶனது. 
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லிமரட்டு சசய்ேகள் 

ஆண்கள் ஹக்க உயக தகப்மப 

 புலதனஸ்லரில் நலடகபற்ம ஆண்கள் வஶக்கஷ உயக தகஶப்லப கஶல் இறுதஷப் 

தபஶட்டிில் இந்தஷஶ 2-1 என்ம கைக்கஷல் கநதர்யஶந்தஷடம் ததஶல்லிலடந்தது. 

ற்கமஶம ஆட்டத்தஷல் கபல்ஜஷம் கஜர்னில 2-1 என்ம கைக்கஷல் 

ததஶற்கடித்தது. 
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