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தேசி சசய்ேிகள் 

தகரா 

சகாச்சிில் ருங்கிணைந்ே எண்சைய் சுத்ேிகரிப்பு லிரிலாக்கத் ேிட்டம் 

துலக்கப்பட்டது 

 க ஹச்சயில் உள்ள மங் ணைந்த எண்கைய் சுத்த ரிப்பு விரிவஹக்  வளஹ ம் 

மற்றும் எல்.பி.ஜ. நரப்பு ஆணலயில் அணமக் ப்பட்டுள்ள உமணள சசமப்பு 

 லணைமம் பிரதமர் நஹட்டுக்கு அர்ப்பைித்தஹர்.  

 பி.பி.ச.எல் க ஹச்ச எண்கைய் சுத்த ரிப்பு ணமயத்தல் கபட்சரஹ க மக் ல் 

வளஹ த்தற்கு பிரதமர் அடிக் ல் நஹட்டிைஹர். 

 

ேிழ்நாடு 

எய்ம்ஸ் ருத்துலக் கல்லூரி ற்றும் ருத்துலணனக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் 

 மதுணரயில் எய்ம்ஸ் மமத்துவக்  ல்லூரி மற்றும் மமத்துவமணைக்கு பிரதமர் 

அடிக் ல் நஹட்டிைஹர்.  

 மதுணர, தஞ்சஹவூர் மற்றும் தமகநல்சவல அரசு மமத்துவக்  ல்லூரி ளில் 

சமம்பஹட்டுத் தட்டத்ணதமம் பிரதமர் கதஹடங்  ணவத்தஹர்.  

 12 அஞ்சல  பஹஸ்சபஹர்ட் சசணவ ணமயங் லம் தறந்துணவக் ப்பட்டை. 

 

உத்ேப் பிதேசம் 

முேல் பைம் ற்றும் தகரி ஸ்தடார் அமிமுகம் 

 கபஹது சசணவ ணமயங் ள்  ந்த், முரஹதஹபஹத்தல் முதல் பைம் மற்றும் ச ரி 

ஸ்சடஹணர அறமு ப்படுத்து றது. கபஹது சசணவ ணமயங் ள்[CSC] இப்சபஹது 

நஹட்டிலுள்ள வ்கவஹம கதஹகுத ளிலும் பைம் மற்றும் ச ரி ஸ்சடஹணர 

அறமு ப்படுத்தத் தட்டம். 
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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இஸ்தல் நிணயப்பாட்டால் தயசிாலில் நணடசபம இருந்ே உயக பாா நீச்சல் 

தபாட்டி த்து 

 2019 உல  பஹரஹ நீச்சல் சஹம்பியன்ஶப்ணப நடத்தும் உரிணமணய இஸ்சரலய 

வரீர் ள் பங்ச ற்  அனுமதக்  மறுத்ததஹல் மசலசயஹ இழந்து விட்டது. 

புலி சலப்பணடலணே ேடுக்க காயநிணய அைிலகுப்பு 

 புவி கவப்பமணடவணத தடுக்  அவசர நடவடிக்ண யஹ  கபல்ஜயத்தல்  ஹலநணல 

அைிவகுப்பு நணடகபற்றது. இந்த ந ழ்வஹைது கபல்ஜயத்தன் ம ப்கபரிய 

 ஹலநணலப் சபரைியஹ  விளங் யது. 

'உத்ோ தேலி' 

 'உத்தரஹ சதவி' க ஹலம்பு -  ங் சந்துணர இரயில் இந்தயஹவிலமந்து புததஹ  

இறக்குமத கசய்யப்பட்ட சலஹக்ச ஹசமஹட்டிவ் பவர் கசட்ணட இலங்ண  ஜைஹதபத 
ணமத்தரிபஹல சரிசசைஹ நஹட்டு மக் லக் ஹ  அர்ப்பைித்தஹர். 

 புதய பவர்கசட் இந்தயஹவிடம் இமந்து  டன் வழங் ல் (LOC) தட்டத்தன்  ழ் 

இறக்குமத கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ாநாடுகள் 

ICAR NAHEP ஐ அமிமுகப்படுத்ேிது 

 இந்தய விவசஹய சவளஹண் ஆரஹய்ச்சக்  ழ ம் (ICAR) தறணமணய ஈர்க்  மற்றும் 

நஹட்டில் அத  விவசஹய  ல்விணய வலுப்படுத்துவதற் ஹ  நஹட்டின் விவசஹய 

சவளஹண்  ல்வி தட்டத்ணத (NAHEP) அறமு ப்படுத்து றது. 

 நஹட்டின் இரண்டஹவது சவளஹண் ஆரஹய்ச்ச நறுவைம் (IARI) ஜஹர் ண்டிலுள்ள 

பஹரஸயில் நறுவப்பட்டது. 

இணடநிணய அர்வு ஆதயாசணன குழு கூட்டம் 

 இந்தய உைவுத் துணற மற்றும் இந்தய தரக் ட்டுப்பஹடு ளின் கசயல்பஹட்ணட 

ஆய்வு கசய்வதற் ஹ , கபங் லரில் மங் ணைந்த குல ஆசலஹசணை குலக் 

கூட்டம், நு ர்சவஹர் விவ ஹரம், உைவு மற்றும் கபஹது விநசயஹ த்தற் ஹை 

மத்தய அணமச்சர், ரஹம் விலஹஸ் பஸ்வஹன் தணலணமயில் நணடகபற்றது. 
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புயிகரின் பாதுகாப்பு குமித்ே சர்லதேச ாநாடு 

 புல ள் பஹது ஹப்பு குறத்த 3 வது சர்வசதச மஹநஹடு புது தல்லயில் துவங் யது. 

உல  அளவில் 13 நஹடு ளில் தஹன் தற்சபஹது வைத்தல் புல ள் உள்ளை. உல  

அளவில் இமக்கும் புல ளின் எண்ைிக்ண யில் இந்தயஹவில் 70 சதவதீ புல ள் 

உள்ளை.  

சோறில்நுட்ப ஜவுரி பற்மி தேசி கூட்டம் 

 2019 ஜைவரி 29 ஆம் சதத மும்ணபயில் ஜவுளித்துணற அணமச்ச ம் கடக்ைிக் ல் 

ஜவுளி பற்றய சதசயக் கூட்டத்ணத நடத்தவுள்ளது. கடக்சைஹகடக்ஸ் 2019 க்கு ம 

த்தண  ந ழ்ச்சயஹ  இது இடம்கபறும். மத்தய ஜவுளித்துணற அணமச்சரஹை 

ஸ்மமத ஷபின் இரஹைி தணலணமயில் இந்த மஹநஹடு நணடகபறும். 

 

ேிட்டங்கள் 

'லந்தே பாே எக்ஸ்பிஸ்' 

 இந்தய இரயில்சவ உள்நஹட்டிசலசய தயஹரஹை ட்கரயின் 18க்கு - வந்சத பஹரத 

எக்ஸ்பிரஸ் என்று கபயரிட்டுள்ளது. 

 இது உல  நஹடு ளில் உள்ளது சபஹன்ற 'ணவணப' வசத, ஜபிஎஸ் த வல், ‘டச் பிரீ’ 

பசயஹ டஹய்கலட், எல்இடி ணலட்டு ள், வசதமடன் இயங்கும் இந்தயஹவின் முதல் 

அதசவ  ரயிலஹகும். கடல்ல மற்றும் வஹரைஹச இணடசய 160  .மீ. சவ த்தல் 

இயக் ப்படும். 

 

புரிந்துைர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அணச்சணல ப்புேல் 

தலராண் அணச்சகம் & லிலசாிகரின் நல்லாழ்வு ற்றும் ேிமன் தம்பாட்டு & 

சோறில்முணனதலாருக்கான அணச்சகம் இணடத புரிந்துைர்வு ப்பந்ேம் 

 சவளஹண் துணறயில் தறணமணய சமம்படுத்துவதற் ஹ  சவளஹண் அணமச்ச ம் & 

விவசஹயி ளின் நல்வஹழ்வு மற்றும் தறன் சமம்பஹட்டு & 

கதஹழல்முணைசவஹமக் ஹை அணமச்ச ம் ஆ யவற்றற்கு இணடசய ம 

ப்பந்தம் ண கயலத்தஹைது. 
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லிருதுகள் 

 இந்தய சவளஹண் ஆரஹய்ச்ச  வுன்சல் (ஐ.ச.ஏ.ஆர்), குடியரசு தை அைிவகுப்பு-

2019ல், ' சஹன்  ஹந்த' என்ற தணலப்பில் ஏற்பஹடு கசய்யப்பட்ட அட்டவணைக்கு 

முதல் பரிசு வழங் ப்பட்டது. பஹது ஹப்பு அணமச்சர் நர்மலஹ சதஹரஹமன் ICAR 

அைியிடம் விமணத ப்பணடத்தஹர். 

 ஐ.ச.ஏ.ஆர்.-ன் அட்டவணை பஹல் பண்ணை ளின் முக் யத்துவம்,  ரஹமப்புற 

கசழப்புக் ஹ  நஹட்டு இைங் ணளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும்  ஹல்நணட வளர்ப்பு 

சஹர்ந்த  ரிம விவசஹயத்ணதக்  ஹட்டியது. 

  ரஹமப்புற சமூ ங் ளின் கசழப்புக் ஹ  விவசஹயத்ணதமம்  ஹல்நணட ணளமம் 

சமம்படுத்துவதற் ஹ   ஹந்தயின் பஹர்ணவணய ICAR அட்டவணையில் " சஹன் 

 ஹந்த" சத்தரித்தது. 

சாணபல் சசயிகள் & இணை தபார்ட்டல் 

'RDP இந்ேிா 2019' 

 அரசன் டிஜட்டல் இந்தயஹ பிரச்சஹரத்துடைஹை த்தணசவில் ம புதய 

முயற்சயஹ , குடியரசு தை ந ழ்ச்சயின் சறப்பு ணள உல ல் உள்ள அணைத்து 

மக் ள்  ஹணும் சநஹக் த்துடன், பஹது ஹப்பு அணமச்ச ம் குடியரசு தைத்தன்று 'RDP 

இந்தயஹ 2019' என்ற கமஹணபல் கசயலணய கதஹடங்  ணவத்தது. 

லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆஸ்ேிதயி ஒபன் சடன்னிஸ் 

 கமல்சபஹர்ைில் நணடகபற்ற 7 வது ஆஸ்தசரலய ஒபன் கடன்ைிஸ் சபஹட்டியின் 

ஆடவர் ற்ணறயர் பட்டத்ணத ரசபல் நடஹணல வழீ்த்த சநஹவக் சஜஹச ஹவிக் 

கவன்றஹர். 

 உல  கடன்ைிஸ் தரவரிணசப் பட்டியலல் முதல் இடம் பிடித்த ஆசய வரீர் எனும் 

சஹதணை பணடத்தஹர் நசவஹம சஹ ஹ. 

அசச்சூர் தகால்ஃப் சாம்பின்ளிப் 

 இந்தயஹவின்  ஹர்தக் சர்மஹ ஆஸ்தசரலயஹவில் நணடகபற்ற நம சவுத் சவல்ஸ் 

ஆண் ள் அகமச்சூர் ச ஹல்ஃப் சஹம்பியன்ஶப் சபஹட்டியில் கவன்றஹர் . 
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தலயம்ாள்-ஏஐசிஎஃப் சர்லதேச சபண்கள் கிாண்ட் ாஸ்டர் சுற்று-ாபின் 

சதுங்கப் தபாட்டி 

 சவலம்மஹள்-ஏஐசஎஃப் சர்வசதச கபண் ள்  ரஹண்ட் மஹஸ்டர் சுற்று-ரஹபின் கசஸ் 

சபஹட்டி கசன்ணையில் கதஹடங்  உள்ளது. 

 இது அணைத்து இந்தய சதுரங்  சம்சமளைத்தன் ம புதய முயற்சயஹகும், இது 

நம் நஹட்டின் இளம் சர்வசதச கபண் சபஹட்டியஹளர் லக்கு உள்லரில் WGM தகுத 
கபற வஹய்ப்பு ணள வழங்கும். 

இந்தோதனசிா ாஸ்டர்ஸ் தபட்ிண்டன் 

 மூன்று முணற உல  சஹம்பியைஹை  சரஹலைஹ மரின்  ஹலல்  ஹயம்  ஹரைமஹ  

இறுதப்சபஹட்டியில் இமந்து வில யதஹல் சஹய்ைஹ சநவஹல் தைது முதல் 

இந்சதஹசைசய மஹஸ்டர்ஸ் பட்டத்ணத கவன்றஹர். 

இந்ேிா Vs நியூழியாந்து ரு நாள் சோடர் 

 மூன்றஹவது மநஹள் சபஹட்டியில் இந்தயஹ 7 விக்க ட் வித்தயஹசத்தல் 

நமசலஹந்ணத வழீ்த்த, 5 ஆட்டங் ள் க ஹண்ட கதஹடரில் 3-0 எை முன்ைிணல 

வ க் றது. 
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