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தேசி சசய்ேிகள் 

பஞ்சாப் 

பேக்கம் சலன்ம அனனத்து பஞ்சாப் லீருக்கும் அசு தலனய 

 கேகனர இந்றர ிளபரட்டுப் கதரட்டிேபில் தக்ேம் வன்ந அளணத்து தஞ்சரப் 

ீருக்கும் அசு களன ங்குரே தஞ்சரப் அசு அநறிப்பு. 

ேிழ்நாடு 

ேிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு சோறில் லறித்ேடம் சோடங்கப்பட்டது 

 றருச்சறில் றழ்ரடு தரதுேரப்பு வரறல் ேட்டளப்புத் றட்டத்ளத் வரடங்ேற 
ளக்ேறநரர் த்ற அளச்சர் றர்னர சலரரன். 

 றருச்சறரப்தள்பிில் தரதுேரப்பு வரறல் றத்டம் ரு தகுறரே தரதுேரப்புத் 

துளந அளச்சர் றர்னர சலரரன் வரடர்ச்சறரண றட்டங்ேளபத் 

வரடங்ேறணரர். றருச்சற, கேரள, கசனம், சூர், வசன்ளண ஆேற ேங்ேளப 

இளத்து றழ்ரட்டில் தரதுேரப்பு வரறல் றத்டம் ஏற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

இறல், 10 றறுணங்ேள் ரூ.3,123 கேரடி பலீடு வசய்துள்பண. 

உத்ேகாண்ட் 

சடஹ்ாடூனில் இருந்து அிர்ேசஸ்க்கு லிான தசனல துலக்கம் 

 உத்ேரண்ட் பனளச்சர் றரிகந்ற சறங் ரத் வடஹ்ரடூணில் உள்ப ஜரனற 
ேறரண்ட் ிரண றளனத்றனறருந்து வடஹ்ரடூன் ற்றும் அறர்சஸ்க்கு 

இளடக துக்ேற ளத்ரர். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சனீ க்கள்சோனக லரர்ச்சி 2018 ஆம் ஆண்டில் சதுலாகத் சோடர்கிமது 

 2018 ஆம் ஆண்டில் சலணரின் க்ேள் வரளே 15.23 றல்னறணரே அறேரித்துள்பது, 

உனேறன் றே அறே க்ேள்வரளே வேரண்ட ரடுேபின் பர்ச்சற ிேறம் 

வரடர்ந்து சரிந்து ருேறன்நது. 

 உனேறன் இண்டரது றே அறே க்ேள்வரளே வேரண்ட ரடரண இந்றரில் 

1.362 தில்னறன்ேளுடன் வதுரண க்ேள் பர்ச்சறள சந்றத்து ருேறநது. 
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தநபாரத்ேின் த்ேி லங்கி இந்ேி ரூபாய் தநாட்டுக்கனர பன்படுத்ே ேனட 

 கதரபத்றன் த்ற ங்ேற ரூ 2,000, ரூ 500 ற்றும் ரூ 200 ரங்ேளபப் 

தன்தடுத் ளட ிறத்துள்பது. புற ேட்டுப்தரட்டின் ேலழ், கதரப குடிக்ேள் 

இந்றரளத் ி கறு ரடுேளுக்கு இந் ரூதரய் கரட்டுக்ேளப வேரண்டு 

வசல்ன படிரது. 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உயக கட்டிடக்கனய ேனயநகம்  

 2020 ஆம் ஆண்டுக்ேரண உனே ேட்டிடக்ேளன ளனேரே திகசறனற ேம் 

ரிகர டி வஜணிகர ஐ.ர. ேல்ி, அநறில் ற்றும் ேனரச்சர அளப்தரல் 

(பவணஸ்கேர) கர்ந்வடுக்ேப்தட்டுள்பது. 

 பன்று ஆண்டுக்கு ருபளந டக்கும் பஐஏ உனேக் ேரங்ேறஸ் 2020 ஜூளனில், 

இந் ேத்றல் ளடவதறும். 

 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

அசரிக்க உரவு சசற்னகக்தகாள் ஏலப்பட்டது 

 அவரிக்ே உபவு வசற்ளேகேரள் ேனறஃகதரர்ணிரினறருந்து ிண்வபி 
சுற்றுப்தரளக்கு ஏப்தட்டது. 

 ரன்டன்வதர்க் ிரணப்தளட பத்றனறருந்து கசற புனணரய்வு அலுனே 

வசற்ளேக்கேரளப சுந்து வேரண்டு சக்ற ரய்ந் வடல்டர 4 ேணே ரக்வேட் 

ிண்ில் ஏப்தட்டது. 

 

ேலரினச & குமிீடு 

உயகராலி ஆதயாசனன நிறுலனம் PwC அமிக்னக 

 2019 உனேறன் றேப்வதரி வதரருபரர ரிளசப் தட்டினறல் இந்றர 
இங்ேறனரந்ள ிட பன்கணநற, உனேறன் ஐந்ரது றேப்வதரி வதரருபரர 
ரடரே ரறும் எண உனேபரி ஆகனரசளண றறுணரண PwC 

வரிித்துள்பது. 

 1) அவரிக்ேர - 19.39 டிரில்னறன் டரனர்ேள் 2) சலணர - 12.23 டிரில்னறன் டரனர்ேள் 
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ாநாடுகள் 

உயக சபாருராோ ன்ம ஆண்டு சந்ேிப்பு 

 உனே வதரருபரர ன்நம், WEF, ருடரந்ற சந்றப்பு டரகரமறல் வரடங்ே 

உள்பது. 

 இந் றேழ்ின் ீம் 'Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the 

Fourth Industrial Revolution' 

நினங்கள் 

 வதனறக்ஸ் றகக்கேடி - காங்தகாலின் ஜனாேிபேி 
 ஆண்ட்ரி ரகஜர எனறணர - டகாஸ்கரின் ஜனாேிபேி 

 

லினராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆஸ்ேிதயி ஓபன் சடன்னிஸ் 

 வல்கதரர்ணில் ளடவதறும் ஆஸ்றகனற ஒதன் வடன்ணிஸ் கதரட்டிில் 

ரிளசில் 16 து இடத்றல் உள்ப வசரீணர ில்னறம்ஸ் உனேறன் ம்தர் ன் 

ீரங்ேளணரண சறகரணர யரவனப்ளத 6-1, 4-6, 6-4 என்ந வசட் ேக்ேறல் ழீ்த்ற 
ேரனறறுறக்கு பன்கணநறணரர். 

 ஃகதல் டரல் ேரல் இறுறகதரட்டிக்கு பன்கணநறணரர். 

டாட்டா ஸ்டீல் சதுங்க தபாட்டி 

 வர்னரந்றல் ளடவதறும் டரட்டர ஸ்டீல் சதுங்ே கதரட்டிில் ஐந்து பளந 

உனே சரம்திணரண ிஸ்ரன் ஆணந்த் எட்டரது சுற்நறல் அஜர்ளதஜரணின் 

ேறரிரர் ரடரகரள வன்நரர். இன்பனம் கரர்கின் க்ணஸ் 

ேரர்ல்மனுடன் பன்ணி இடத்ள தேறர்ந்துவேரண்டரர். 

மும்னப ாத்ோன் 

 வேன்ரின் ேரஸ்ரஸ் னரேட் ற்றும் எத்றகரப்திரின் வரர்க்கஷ் 

அனப ஆேறகரர் பம்ளதில் ளடவதற்ந டரடர பம்ளத ரத்ரன் 

கதரட்டிில் ஆண்ேள் ற்றும் வதண்ேபின் திரிில் வன்நணர். 
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தகதயா இந்ேிா இனரஞர் லினராட்டு 

 புகணில் ளடவதற்ந கேகனர இந்றர இளபஞர் ிளபரட்டுப் கதரட்டிேள் 

டந்து படிந்ண. ட்டுவரத் கேரப்ளதள ேரரஷ்டிர ளேப்தற்நறது. 

 1) ேரரஷ்டிர 228 தக்ேம் 2) யரிரணர 178 தக்ேம் 3) வடல்னற 136 தக்ேம். 

சர்லதேச சடன்னிஸ் கூட்டனப்பு தபாட்டிகள் 

 சறங்ேப்பூரில் ளடவதற்ந சர்கச வடன்ணிஸ் கூட்டளப்தின் 25,000 டரனர் 

றப்தினரண வதண்ேள் கதரட்டிில் இந்றரின் அங்ேறர வய்ணர வற்நற 
வதற்றுள்பரர். 
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