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தேசிய சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிரப் பிரதேசத்ேில் புேிய உயர் நீேிமன்றம் 

 ஆந்றரின் ணி ீறன்நம் ஜணரி 1 பல் செல்தடும். 
 ெட்ட ற்றும் ீறத்துறந அறச்ெகம் அரற உர் ீறன்நத்றன் 

அெறனறப்றத அநறித்து. 
 ஆந்ற ரறன உர் ீறன்நம் ரட்டின் 25 து உர்ீறன்நரக 

இருக்கும். 

அசாம் 

3 வது ட்விஜிங் விழா ( Dwijing Festival) சோடங்குகிறது 

 அஸ்மரறல் , பன்நரது ட்ிஜறங் ிர இன்று ெறரங் ரட்டத்றல் ஆய் 
ஆற்நறன் கறில் சரடங்கறபள்பது. 

 ெரகெ ிறபரட்டு, உவு றக, கனரச்ெர றகழ்வுகள், தரம்தரி 
ிறபரட்டுக்கள் எண 12 ரள் றகழ்ச்ெறில் ஏற்தரடு செய்ப்தட்டுள்பண. 
ரய்னரந்து, பூட்டரன் ற்றும் தங்கபரதறல் இருந்து தங்தகற்தரபர்கள் இந் 
ிரில் தங்தகற்கறன்நணர். 

புது ேில்லி 

வாக்குச் சாவடிகளில் அனைத்து வனகயாை புனகயினல வனககளிலும் தேர்ேல் 
ஆனையம் ேனட விேித்துள்ளது 

அடுத் ஆண்டு சதரதுத் தர்ல்கபில் ரக்குச் ெரடிகபில் அறணத்து றகரண 
புறகிறன றககறபபம் தர்ல் ஆறம் றடசெய்துள்பது . ரட்டின் 
புறகிறன கட்டுப்தரடு ெட்டங்கறப றநம்தட செல்தடுத்துற்கரண பற்ெறில் 
இது உள்பது. 

ஒடிசா 

26 வது தேசிய குழந்னேகள் அறிவியல் காங்கிரஸ் ேிறக்கப்பட்டது 

26 து தெற குந்றகள் அநறில் கரங்கறறம புதணஸ்ரில் பனறச்ெர் 
னீ் தட்ரக் சரடங்கற றத்ரர் . 
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சர்வதேச சசய்ேிகள் 

ஆப்காைிஸ்ோன் ஜைாேிபேி தேர்ேல் ேள்ளினவப்பு 

ஆப்கரணிஸ்ரணின் தர்ல் ஆறம் ஏப் ல் ரம் றட்டறடப்தட்ட ஜணரறதறத் 
தர்றன, தன ரங்கள் ள்பிப்ததரரக அநறித்து . 

அைக் க்ரகாதடா (Anak Krakatoa) எரிமனலக்கு இந்தோதைசியா ஆபத்து அளனவ 
உயர்த்ேியது 

இந்தரதணெறரின் அணரக் க்கரதடர எரிறனக்கு ஆதத்து அபற உர்த்றது , 
சுணரற கறட்டத்ட்ட 430 ததற கடந் ர இறுறில் சகரன்நது . பந்ற இண்டு 
கறதனரீட்டரில் இருந்து , ஐந்து கறதனரீட்டர் சரறனில் உள்ப எரிறனக்கு 
அருதக ரரும் செல்னகூடர தகுறரக அறகரரிகள்  ிரிவுதடுத்ற உள்பணர். 

பாலஸ்ேைீம் முழு ஐ.நா.உறுப்புரினமக்கு விண்ைப்பிக்க தவண்டும் 

 தரனஸ்ீணி சபிபநவு ந்றரி ரிரட் அல்-ல்ெற ஜணரி ரம் 
தரனஸ்ீணம் ஐக்கற ரடுகபில் பள ரறன உறுப்புரிறக்கு ிண்ப்திக்க 
தண்டும் என்று அநறித்ரர். 

 பள ரறன உறுப்புரிறறபம் சதந, தரனஸ்ீணிர்களுக்கு ஐர 
தரதுகரப்புச் ெறதில் 15 உறுப்பு ரடுகபில் குறநந்தட்ெம் ன்தது ரடுகள் 
ஆவு  தண்டும். 

சிசிலியில் 4.8-ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் 

ஐதரப்தரின் றகவும் ீிரண எரிறன , எட்ணர றனக்கு அருகறல் , 4.8 அபவு 
றனடுக்கம் ெறெறனறறத் ரக்கறது , குறநந்து 28 ததர் கரறடந்ணர் . 
கரதணரீிரின் டக்தக அறந்துள்பது . 

வைிகம் & சபாருளாோரம் 

6 நகரங்களில் சில்லனர பைப்பரிமாற்றத்னே னகப்பற்றிய ஆர்.பி.ஐ. 

 இந்ற ரிெர்வ் ங்கற சதரு கங்கபில் உள்ப ஆறு கங்கபில் 
ணிதர்கபின் தம் செலுத்தும் தக்கங்கறபக் கண்கரிக்கும். இந் 
தரக்கத்றற்கரக, த்ற ங்கற 'ணிதர்கபின் ெறல்னறந செலுத்தும் 
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தக்கக்கங்கபில் (SRPHi)' (‘Survey on Retail Payment Habits of Individuals (SRPHi)’). 
ரு ெர்தற அல்தடுத்றபள்பது . 

 பம்றத, சடல்னற, சகரல்கத்ர, சென்றண, சதங்களூரு ற்றும் குயரத்ற 
உள்பிட்ட ஆறு கங்கபில் தல்தறு ெபக சதரருபரர தின்ணிில் 
இருந்து 6,000 தர்களுக்கு இந் ஆய்வு டத்ப்தடும். 

ரிசர்வ் வங்கியின் நிபுைர் குழு ேனலவர் 

 இந்ற ரிெர்வ் ங்கற பன்ணரள் கர்ணர் தில் ஜரனறண றபுர் குளின் 
றனரக றறத்துள்பது. இது த்ற ங்கறரல் தரரிக்கப்தட 
தண்டி இருப்புக்கபின் அபவுகறப றர்ிக்கும். ரதகஷ் தரகன் 
துறத் றனரக றறக்கப்தட்டரர். 

மின்வைிகத்ேில் தநரடி முேலீட்டிற்காை அரசு வழிகாட்டுேல்கள் 

 றன்ிகத்றல் தடி பலீட்டிற்கரண அசு றகரட்டுல்கள் உள்ரட்டு 
தரபர்கபின் னன்கறபப் தரதுகரப்தற்கரக றன்ிக றறுணங்கபில் 
சபிரட்டு தடி பலீட்டிற்கரண றகரட்டுல்கறப அசு றுதரிெலனறண 
செய்துள்பது. 

ேரவரினச & குறியீடு 

முன்தைற விரும்பும் மாவட்டங்களின் ேரவரினசயில் இரண்டாவது பட்டியனல 
நிேி ஆதயாக் சவளியிட்டுள்ளது 

 டிர, உத்ப்திதெம், தகீரர், றழ்ரடு ஆகற ரன்கு ரறனங்கபில் இருந்து, 
றகவும்பன்தணநற ரட்டங்கள் ரிறெ செய்ப்தட்டுள்பண.  இற்நறல் ற
ழ்ரட்டின் ிருதுகர் பனரது இடத்றப் திடித்துள்பது. 

மாநாடுகள் 

7 வது தேசிய புனகப்பட விருதுகள் 

 கல் ற்றும் பிதப்பு அறச்ெகத்றன் புறகப்தட திரிவு, 7 து தெற 
புறகப்தட ிருதுகறப ஏற்தரடு செய்கறநது. அறணத்து ிருதுகளுக்கு 
உள்படீுகறப ரட்டின் தல்தறு தகுறகபில் இருந்தும் அறக்கப்தட்டுள்பணர். 
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 புறகப்தடக்கறனஞர்களுக்கு பக்கறரக பன்று றகரக - ரழ்ரள் 
ெரறணரபர் ிருது, சரறல்பறந புறகப்தடக்கரர்களுக்கரண ிருதுகள் 
ற்றும் அசச்சூர் புறகப்தடக்கரர்களுக்கு ிருதுகள் ங்கப்தடும். 

நியமைங்கள் 

 CA குட்டப்தர - இந்றரின் றனற குத்துச்ெண்றட திற்ெறரபர் 

ேிட்டங்கள் 

மத்ேிய அரசு இமாச்சல பிரதேசத்ேின் வருடாந்ேிர பட்சஜட்னட அேிகரித்துள்ளது 

 திர் தந்ற தரடி, இரச்ென திதெத்றன் ருடரந்ற வு செனவு 
றட்டத்ற ரூ .72 ஆிம் தகரடிரக உர்த்றபள்பரர். 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரியர்கள் 

ேகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அனமச்சகத்ேின் நிர்வாக னகதயடு 

 கல் ற்றும் பிதப்புத்துறந அறச்ெர் ரஜ்ர்த்ன் ரத்தரர் புது 
றல்னறில் கல் ற்றும் பிதப்பு அறச்ெகத்றன் றர்ரக றகதட்றட 
சபிிட்டரர். 

வினளயாட்டு சசய்ேிகள் 

பாண்டிங் ஐசிசி ஹால் ஆஃப் ஃதபமில் நுனழந்ோர் 

 பன்ணரள் ஆஸ்றதனற தகப்டன் ரிக்கற தரண்டிங் ஐெறெற கறரிக்சகட் 
அங்கத்றல் பறநரக தெர்க்கப்தட்டரர். 
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