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தேசி சசய்ேிகள் 

அசாம் 

நுயிகார் சுத்ேிகரிப்பு நிலய ேிமன் லிரிலாக்க ேிட்டத்லே CCEA அங்கீகரிக்கிமது 

 பபஶருரஶதஶ லிலகஶங்களுக்கஶன அமச்சமலக் குழு தயஷகஶர் சுத்தஷகரிப்பு 

நஷமய தஷமமன 3 MMTPA லருடத்தஷற்கு ஷல்யஷன் பட்ரிக் டன்னியஷருந்து 

(MMTPA) 9 MMTPA க்கு லிரிலஶக்க படிவு பசய்துள்ரது. இதன்பயம் அசஶஷல் 

நநடி ற்றும் மமபக நலமயலஶய்ப்பு உருலஶக்கப்படும். 

குஜாத் 

சர்ோர் லல்யபாய் பட்தடல் ருத்துல அமிலில் ற்றும் ஆாய்ச்சி நிறுலனத்லே 

ேிமப்பு 

 பிதர் நநந்தஷ நஶடி அகதஶபஶத்தஷல் சர்தஶர் லல்யபஶய் பட்நடல் ருத்துல 

அமஷலில் ற்றும் ஆஶய்ச்சஷ நஷறுலனத்மத தஷமந்து மலத்தஶர். 

 9-லது துடிப்பஶன குஜஶத் உச்சஷஶநஶடு கஶந்தஷநகரில் உள்ர கஶத்ஶ ந்தஷர் 
கண்கஶட்சஷ ற்றும் ஶநஶட்டு மத்தஷல் பதஶடங்குகஷமது. 

ஹிாச்சய பிதேசம் 

உனா ாலட்டத்ேில் புேிோக கட்டப்பட்ட பந்ே பாலே ில் பாலே ேிமந்து 

லலக்கப்பட்டது 

 இஶச்சய பிநதச ஶநஷயத்தஷல் உள்ர அம்ப் அன்நடஶஶ ற்றும் டவுயத்பூர் சஶவ் 

ஆகஷ இடங்களுக்கு இமடந புதஷதஶக கட்டப்பட்ட பந்த பஶமத ில் பஶமதம 

ில்நல துமம அமச்சர் நனஶஜ் சஷன்வஶ தஷமந்து மலத்தஶர். 

சேலுங்கானா 

சேலுங்கானா சட்டசலபின் முேல் அர்வு சோடங்கிது 

 பதலுங்கஶனஶ சட்டசமபின் பதல் அர்வு இன்று பதஶடங்கஷது. இமடக்கஶய 

சபஶநஶகர் பக்தஶஸ் அஹ்த் கஶன் இந்தஷஶலின் அசஷயமப்பின் கஸழ் 

உறுப்பினர்களுக்கு உறுதஷபஶறஷ ஏற்பு ற்றும் சட்டன்ம லிதஷகமர 

எடுத்துக்கூறுலஶர். 
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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

பிரிட்டிஷ் பிே ந்ேிரி சேதசா த நம்பிக்லக லாக்சகடுப்பில் சலற்மி சபற்மார் 

 ஐநஶப்பி ன்மஷத்துடன்(EU) ப்க்ழஷட் ப்பந்தத்தஷல் பஶஶளுன்ம 

நதஶல்லிம சந்தஷத்த பின்னர், பிரிட்டிஷ் பித ந்தஷரி பதநசஶ ந நம்பிக்மக 

லஶக்பகடுப்பில் பலற்மஷ பபற்மஶர். 

டிம்ப் முக்கி நிர்லாக பேலிக்கு 3 இந்ேி அசரிக்கர்கலர முன்சாறிந்துள்ரார் 

 அபரிக்க அதஷபர் படஶனஶல்ட் டிம்ப் பலள்மர ஶரிமகின் பசனட்டிற்கு 

அனுப்பி சஸனிர் பரிந்துமகரின் சீபத்தஷ பட்டியஷன் அடிப்பமடில் பக்கஷ 

நஷர்லஶக பதலிக்கு 3 இந்தஷ அபரிக்கர்கமர பன்பஶறஷந்துள்ரஶர். 
 ரிட்டஶ பன்லஶல், உதலி பசயஶரர் பதலிக்கு(அணுசக்தஷ ஆற்மல்), ஆதஷத்ஶ 
பம்சஶய் பதலிக்கு தனிபரிம ற்றும் சஷலில்யஷபபர்டிஸ் ஒலர்மசட் நபஶர்டு 

ற்றும் பில் பநடல் ஆகஷநஶர் கருவூய உதலி பசயஶக பரிந்தும 

பசய்ப்பட்டுள்ரனர். 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

7 சிகங்கள், 7 எரிலய உச்சிக்கு ஏமி உயகின் இலர லயதறுபலர் என 

சாேலன பலடத்ோர் 

 அண்டஶர்டிக்கஶலின் உர்ந்த சஷகஶன வுண்ட் சஷட்யஷம மயநறும் 

சத்தஷஶருப் சஷத்தஶந்தஶ மகப்பற்மஷனஶர். இந்த சஶதமனபடன், அலர் அமனத்து 

கண்டங்கரிலும் உள்ர ஏழு சஷகங்கள், எரிமய உச்சஷக்கும் ஏமஷ பதல் இந்தஷ 

ற்றும் மயநறுபலர் என சஶதமன பமடத்தஶர். 

இந்ே ஆண்டின் முேல் ஏவுகலை அனுப்ப இஸ்தா ேிட்டம் 

 நதசஷ லிண்பலரி நஷறுலனஶன இஸ்நஶ அடுத்த லஶம் இந்த ஆண்டின் பதல் 

ஏவுமகமைம லிண்ைில் பசலுத்தத் தஷட்டஷட்டுள்ரது. பிஎஸ்எல்லி சஷ-44 

சத்தீஷ் தலஶன் ஸ்நபஸ் பசன்டர், வவரிநகஶட்டஶலியஷருந்து, கயஶம்சஶட் என்ம 

ஶைலர் பசற்மகக்நகஶள் ற்றும் மக்நஶசஶட்-ஆர் எனப்படும் இநஜஷங் 

பசற்மகக்நகஶளுடன் லிண்ைில் ஏலப்படவுள்ரது. 
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லைிகம் & சபாருராோம் 

ஜனலரி 31 ஆம் தேேி பாாளுன்மத்ேின் பட்சஜட் அர்வு 

 இந்த ஶதம் 31 ஆம் நததஷ பஶஶளுன்மத்தஷன் பட்பஜட் அர்வு பதஶடங்க உள்ரது. 

பிப்லரி 1 ம் நததஷ இமடக்கஶய பட்பஜட் லறங்கப்படும். இந்த அர்வு அடுத்த 

ஶதம் 13 ஆம் நததஷ படிலமடபம். 

 

ாநாடுகள் 

இந்ேிா ப்பர் கண்காட்சிின் 10 லது பேிப்பு - 2019 

 இந்தஷஶலின் ப்பர் கண்கஶட்சஷின் 10 லது பதஷப்பு -2019-ஐ லர்த்தக ற்றும் 

பதஶறஷல்துமமக்கஶன த்தஷ அமச்சர் சுநஷ் பிபு பம்மபில் தஷமந்து 

மலத்தஶர். இந்தஷஶலின் ப்பர் கண்கஶட்சஷ ஆசஷஶலின் ஷகப்பபரி ப்பர் 

கண்கஶட்சஷ ஆகும். 

 

ேிட்டங்கள் 

'சம்ருேி காரிடார்[SamruddhiCorridor]' 

 நஶக்பூர்-பம்மப 'சம்ருதஷ கஶரிடஶர்' எக்ஸ்பிஸ்நல தஷட்டத்தஷற்கு ஸ்நடட் நபங்க் 

ஆப் இந்தஷஶ தமயமியஶன லங்கஷகரின் கூட்டமப்பு நஷதஷ லறங்க ப்புதல் 

அரித்துள்ரது. 

 அதஷகபட்சஶக 8,500 நகஶடி ரூபஶய்கமர கடனஶக லறங்க ஸ்நடட் நபங்க் ஆப் 

இந்தஷஶ ப்புதல் அரித்துள்ரது. பஞ்சஶப் நநளனல் லங்கஷ, பஶங்க் ஆஃப் பநஶடஶ, 
பஶங்க் ஆப் வஶஷ்டிஶ ற்றும் இந்தஷஶலின் மயஃப் இன்சூன்ஸ் 

கஶர்ப்பநளன் (எல்.ஐ.சஷ) ஆகஷமலபம் கடன் லறங்க ப்புதல். 

லிலலான ஐடிஆர் சசயாக்கத்ேிற்கான இ- ோக்கல் ேிட்டம் 

 ருங்கஷமைந்த இ- தஶக்கல் ற்றும் மப்படுத்தப்பட்ட பசயஶக்க மம் 2.0 

தஷட்டத்தஷற்கஶக 4200 நகஶடி ரூபஶய் லறங்க த்தஷ அமச்சமல ப்புதல் 

அரித்தது. 
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ஏகலயலா ாேிரி உலமலிடப் பள்ரிகள் 

 லிமலில் நஶடு பழுலதும் 460 க்கும் அதஷகஶன ஏகமயலஶ ஶதஷரி உமமலிடப் 

பள்ரிகள் அமக்க அசு தஷட்டஷட்டுள்ரது. 

லிருதுகள் 

 காந்ேி அலேி பரிசு 2018 - நஶபவ சசஶகலஶ [இந்தஷஶ ற்றும் உயகம் 

பழுலதும் பதஶழுநநஶய் நீக்குதல் பதஶடர்பஶன பங்கரிப்பு அரித்தமக்கஶக உயக 

சுகஶதஶ அமப்பின் நல்பயண்ை தூதர்]. 
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