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தேசி சசய்ேிகள் 

ஜார்கண்ட் 

உயகராலி ேிமம உச்சி ாநாடு 

 ாஞ்சிில் உனகத் ிநம உச்சி ாாட்டில் எரு னட்சம் இமபஞர்கலக்கு மல் 

மமன பதறுர் ணத் கல். 

உத்ேகாண்ட் 

லிலசாிகலக்கு லட்டி இல்யாக் கடன் 

 உத்காண்ட் முல்ர் ிரிமந்ி சிங் ாாட் ாினத்ில் ிசாிகலக்கு 

ிமில் ட்டி இல்னா கடன் ங்கப்தடும் ன்நார். இது அர்கபின் 

உற்தத்ிம மலும் அிகரிக்கவும் அர்கபின் பதாருபாாத்ம 

லுப்தடுத்வும் உவும். 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

காங்தகா ேிர்க்கட்சித் ேமயலர் ஜனாேிபேி தேர்ேயில் சலற்மி 

 காங்மகா, ிர்க்கட்சித் மனர் பதனிக்ஸ் ிஷ்பசகிடி ீண்ட கானம் 

ாப்தடுத்ப்தட்ட ஜணாிதித் மர்னில் பற்நி பதற்றுள்பார். மர்ல் 

கிணர், ிஷ்பசகிடி 38.57 சீ ாக்குகமபப் பதற்று மர்னில் பன்நார் 

ன்று அநிித்து. 

லயதுசாரிக் கூட்டணி அண்டலூசிாமல ஆரத் ேிட்டிட்டுள்ரது 

 ஸ்பதிணில் எரு னதுசாரிக் கூட்டி ாட்டின் ிக அிக க்கள்பாமக 

ிமநந் தகுிாண அண்டலூசிாம ஆட்சி பசய் உள்பது. 

அண்டலூசிாில் இது 37 ஆண்டுகான மசாசனிச ஆட்சிம முடிவுக்கு பகாண்டு 

ந்து. த்ிமக் கடல் ிாக அகிகள் அிகாக ரும் முக்கி 

ருமகப் புள்பிாக ஸ்பதிணின் அண்டலூசிா உள்பது. 

 



  

ஜனலரி 10 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

சவுேி அதபிா ஜனலரி ாேத்ேில் 10% ண்சணய் ற்றுேிம குமமக்க ேிட்டம்  

 சவுி அமதிா, உனகின் முன்ணி கச்சா ண்பய் சப்மபர் ஜணரி 

ாத்ில் அன் ண்பய் ற்றுிம 10 சிகிம் குமநக்கத்ிட்டம். 

சேன் சனீக் கடயில் உள்ர ேவீுகரில் சனீா தலும் பயப்படுத்ேயாம் 

 பன் சீணக் கடனில் உள்ப ீவுகள் ிர்பகாள்லம் அச்சுறுத்மனப் பதாறுத்து 

அன் தாதுகாப்மத மலும் தனப்தடுத்னாம் ண சீணா பரிித்துள்பது. 

பாகிஸ்ோன் அசியமப்பின் 18லது சட்ட ேிருத்ேம் 

 தாாலன்நத்ம ன்ணிச்மசாக கமனக்க ஜணாிதிக்கு ங்கும் 

அிகாத்ம அகற்நிது, இன் மூனம் தாகிஸ்ான் எரு தாாலன்ந குடிசு 

ாடாக ாநிது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

ஜிஸ்டி லரி லியக்கு லம்பு சிறு சோறில்கலக்கு இருடங்கு ஆக உர்வு  

 சிறு பாில்கலக்கு ிாம் அபிக்கும் முற்சிில், ஜிஸ்டி கவுன்சில், 

ஜிஸ்டி ரி ினக்கு ம்மத இருடங்கு ஆக்கிது, டகிக்கு 

ாினங்கலக்கு ரூ. 20 னட்சம் ற்றும் ாட்டின் மண தகுிகலக்கு ரூ.40 

னட்சாக ிர்ித்துள்பது. 

ேலரிமச & குமிீடு 

பி [AIBA] ேலரிமச 

1) ம் சி மரி மகாம் [48 கிமனா திரிவு] 

ாநாடுகள் 

சிந்து உணவு [Indus Food] 2019 

 சிந்து உவு-II [Indus Food] 2019, ீம்- ‘World Food Supermarket’, 14 ற்றும் 15 ஜணரி 

அன்று இந்ிா க்ஸ்மதா ார்ட், கிமட்டர் பாய்டாில் மடபதறும். 
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 உனகின் உவு ற்றும் குபிர்தாண உற்தத்ிின் லுாண ற்றும் ம்தகாண 

ற்றுிாபாக இந்ிாம ஊக்குிப்தது இந் ிகழ்ின் மாக்கம் ஆகும். 

லர்த்ேக லரர்ச்சி ற்றும் ஊக்குலிப்பு கவுன்சில் [CTDP]-ன் 4லது கூட்டம் 

 புதுடில்னிில் ர்த்கம், பாில்துமந ற்றும் சிில் ிாணப் மதாக்குத்துத் 

துமந அமச்சர் சுமஷ் திபு மனமில் ர்த்க பர்ச்சி ற்றும் 

ஊக்குிப்புக் கவுன்சில் (CTDP)-ன் 4 து கூட்டம் மடபதற்நது. 

ேிட்டங்கள் 

தகதயா இந்ேிா 

 புமணில் கனாச்சா ிகழ்ச்சிகமபாடு மகமனா இந்ிா இமபஞர் ிமபாட்டு 

2019 பாடங்கிது. மகமனா இந்ிாின் டப்பு திப்தில் 1,000 ீர்கள் மர்வு 

பசய்ப்தடுார்கள். அடுத் 8 ஆண்டுகலக்கு எவ்பாருருக்கும் ஆண்டுக்கு 

னா ரூ. 5 னட்சம் அர்கபின் ிமபாட்டு ிநமம பர்க்க ங்கப்தடும். 

தபாக்குலத்து தயாண்ம அமப்மப தம்படுத்ே பய ேிட்டங்கள் 

 கரில் மதாக்குத்து மனாண்ம முமநம மம்தடுத்துற்காக புதுடில்னி 
கட்டிங் ட்ஜ் பாில்தட்தத்ம அடிப்தமடாகக் பகாண்ட தன ிட்டங்கமப 

மற்பகாண்டு ருகிநது. படல்னி மதானிஸ் ிமில் ாட்டின் முல் புனணாய்வு 

மதாக்குத்து மனாண்ம அமப்மத(ITMS)க் பகாண்டாக இருக்கும். 

சிதனா-இந்ேி டிஜிட்டல் கூட்டுத்ோபன பிராசா 

 சீண-இந்ி டிஜிட்டல் கூட்டுத்ாதண திபாசா (SIDCOP), இந்ி .டி. ிறுணங்கள் 

ற்றும் சீண ிறுணங்கமப எரு எற்மந AI எருங்கிமந் மமடில் 

பருக்காக இமக்கும் எரு முன்முற்சிாக 2019 ஜணரி 10 ஆம் மி 
பாடங்கப்தட்டது. 

தேசி தூய்ம காற்று ேிட்டம் (NCAP) 

 சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் கானிமன ாற்நத்ிற்காண த்ி அமச்சர், டாக்டர் 

ஹர்ஷ் ர்ன் புது ில்னிில், மசி தூய்ம காற்று ிட்டத்ம(NCAP) துக்கி 
மத்ார். இந்த் ிட்டம் ாடு முழுதும் அிகரித்து ரும் காற்று ாசுதாடு 
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திச்சிமணம சாபிக்க தான் இந்ிா மடமுமநக்காண மசி அபினாண 

முற்சி ஆகும். 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அமச்சமல எப்புேல் 

124 லது அசியமப்பு சட்டத்ேிருத்ே தசாோ ஜனாேிபேிிடம் சசன்மது 

 ாஜ் சதா 124து அசினமப்பு சட்டிருத்ம் 2019  ிமநமற்நிது, இது 

பதாதுப்திரிில் உள்ப மப்  பதாதுக்கலக்கு மமனகள் ற்றும் கல்ி 
ிறுணங்கபில் 10 சீ இட எதுக்கீடு ங்க ிகுக்கும். 

 165 உறுப்திணர்கள் ஆாக ாக்கபித்ணர், 7 மதர் அற்கு ிாக 

ாக்கபித்ணர். ஜணாிதி எப்புல் பதற்று சட்டாக ாந இந் சட்ட ிருத் 

மசாா ஜணாிதிிடம் பசன்றுள்பது. 

கட்டிடங்கரில் ின்சக்ேி சசல்ேிமமன ஊக்குலிக்க எப்பந்ேம்  

 கட்டிடங்கபில் ின்சக்ி பசல்ிநமண ஊக்குிக்க ின்சக்ி பசல்ிநன் 

அமப்தகம் ற்றும் CPWD  கட்டிடங்கபில் ஆற்நல் ிநமண மம்தடுத் 

எப்தந்ம். 

 ாடு முழுதும் CPWD ிர்கிக்கப்தட்ட கட்டிடங்கபின் ஆற்நல் ாய்ந் 

டிமப்புகமப மம்தடுத்துல் ற்றும் புி கட்டிடங்கள் ற்றும் ட்சத்ி 

ிப்தடீு ஆகிற்மந மம்தடுத்துில் கணம் பசலுத்துகிநது. 
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