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தேசி சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

ஆந்ேிா இண்டாலது ிகப்சபரி கற்கலய ஓலித்லே சலரிிடுகிமது 

 கர்னூல் ஶலட்டத்தஷல்மகயஶ பபஞ்சஷில் ஆந்தஷப் பிமதசத்தஷன் இண்டஶலது 

ஷகப்பபரி கற்கலய ஏலித்தரம், சுஶர் 80 கற்கலய ஏலிம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ரது. 

ஜார்கண்ட் 

6 நீர்ப்பாசன ேிட்டங்கரின் றுயர்ச்சி 

 பிதர் நமந்தஷ மஶடி 2,500 மகஶடி னொபஶய் தஷப்பியஶன லட மகஶல் (ண்டல் 

அலை) தஷட்டம் ற்றும் கன்வஶர் ஸ்மடஶன் லபப்லயன் நீர்ப்பஶசன தஷட்டத்லத 

உள்ரடக்கஷ னனலக்கப்பட்ட ஆறு நீர்ப்பஶசன தஷட்டங்களுக்கு அடிக்கல் 

நஶட்டினஶர். 

காாஷ்டிா 

மும்லப சிமப்பு நீேின்மம் ல்லயாலல தேடப்படும் சபாருராோ 

குற்மலாரிாக அமிலித்ேது 

 னம்லபில் உள்ர சஷமப்ன நீதஷன்மம், தலயலமலஶன கஷங்க்லிளர் து 

நஷறுலனர் லிஜய் ல்லயஶலல மதடப்படும் பபஶனரஶதஶ குற்மலஶரிஶக (FEO), 

அயஶக்க இக்குனகத்தஷன் மலண்டுமகஶளுக்கு இைங்க அமஷலித்தது. 

 கடந்த லனடம் ஆகஸ்டு ஶதத்தஷல் உனலஶன னதஷ தற்கஶயஷக பபஶனரஶதஶ 
குற்மலஶரிகரின் சட்டத்தஷன் கஸழ்  மதடப்படும் பபஶனரஶதஶ குற்மலஶரிஶக (FEO) 

அமஷலிக்கப்பட்ட னதயஶலது பதஶறஷயதஷபஶனஶர் ல்லயஶ. 

தகாயா 

பசுல ேரீ்ப்பாம் தகாயா அசாங்கத்ேிற்கு ரூ.100 தகாடி அபாேம் லிேித்ேது 

 மதசஷ பசுல தீர்ப்பஶம் மகஶயஶ அசஶங்கத்தஷற்கு சட்டலிமஶதஶன நஷயக்கரி 

சுங்கங்கலரத் தடுக்கத் தலமஷதற்கஶக னொபஶய்.100 மகஶடி அபஶதம் 

லிதஷத்துள்ரது. 
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 அபஶதத் பதஶலகல த்தஷ ஶசு கட்டுப்பஶட்டு லஶரித்தஷடம் இண்டு 

ஶதங்களுக்குள் பசலுத்த மலண்டும் ன உத்தவு. 

புது ேில்யி 

புது ேில்யி உயக புத்ேக கண்காட்சி 

 பிகதஷ லதஶனத்தஷல் 27 லது னது தஷல்யஷ உயக னத்தக கண்கஶட்சஷ பதஶடங்குகஷமது. 

னித லர மம்பஶட்டு அலச்சர் பிகஶஷ் ஜமலத்கர் ஆண்டு லிறஶலல 

பதஶடங்கஷலலத்தஶர். பலரிடீுகள் பிரிலஶல் பலரிிடப்பட்ட ழு னத்தகங்கள் னது 

தஷல்யஷ உயக னத்தக கண்கஶட்சஷில் பலரிிடப்பட்டது. 

 தீம்  'Readers with Special Needs' 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

பாகிஸ்ோன் உள்நாட்டில் ோரித்ே ஏ -100 ாக்சகட்லட இாடலத்ேில் இலைத்ேது 

 பஶகஷஸ்தஶன் இஶடலம், உள்நஶட்டில் தஶரித்த  -100 ஶக்பகட்லட 

இஶடலத்தஷல் இலைத்தது. இது 100 கஷீ தூத்தஷற்கு துல்யஷஶக தஶக்கும், பய 

பலரிடீு ஶக்பகட் அலப்ன (MLRS) லலகல சஶர்ந்தது. 

 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

நியலின் றுபக்கத்ேில் ேடம்பேித்ே சனீாலின் யூடூ['Yutu-2'] தாலர் 

 சஸனஶலின் மஶமபஶடிக் மசன்ஜ்4 மயன்டர் மஶலர் டுமஶ கடந்த ஜனலரி 2அன்று, 

பபரிதும் ஆஶப்படஶத நஷயலின் றுபக்கத்தஷல் னதல்னலமஶக 

தடம்பதஷத்துள்ரது. "னைடூ 2" ன இந்த மஶலரின் பபலனேம் பலரிிட்டுள்ரது 

சஸனஶ. இந்த மசன்ஜ்4 டிமஶ தஷட்டஶனது, ம 2018ல் நஷலயஶன ஈர்ப்னலிலசனேள்ர 

னள்ரிில் பசலுத்தப்பட்ட சஸன பசற்லகமகஶரஶன "Queqiao" சஶர்ந்துள்ரது.  

 இந்த மயண்டர் ற்றும் னைடூ2 மஶலர் னஷல மநஶக்கஷ இல்யஶல் தூத்தஷல் 

இனப்பதஶல் மநடிஶக தகலல்கலர இங்கு அனுப்பனடிஶது. 
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புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 

தேசி சநடுஞ்சாலய ஆலைம், ஃபாஸ்டாக்லழ லறங்குலேற்காக எண்சைய் 

லிற்பலன நிறுலனங்களுடன் ஒத்துலறப்பு 

 ஃபஶஸ்டஶக்லழ ரிதஶக கஷலடக்க உறுதஷ பசய், 2019 ஜனலரி 7 ஆம் மததஷ, இந்தஷ 

பநடுஞ்சஶலயகள் மயஶண்ல நஷறுலனம் யஷஷபடட் (IHMCL) மதசஷ 

பநடுஞ்சஶலய ஆலைம் னெயம் ஊக்குலிக்கப்பட்ட என நஷறுலனம், IOCL, BPC 

ற்றும் HPC ஆகஷ ண்பைய் லிற்பலன நஷறுலனங்களுடன் எப்பந்தத்தஷல் 

லகபழுத்தஷடுகஷன்மன. இது இந்தஷஶ னழுலதும் பபட்மஶல் நஷலயங்கரில் 

ஃபஶஸ்டஶக்ஸ் கஷலடக்கும் தன்லல உறுதஷ பசய்னேம். 

லிருதுகள் 

 ஸ். லிஜய் குஶர் - ஶம்நஶத் மகஶங்கஶ சஷமப்ன னயனஶய்வு அமஷக்லகக்கஶன 

பத்தஷரிலக லினது (அச்சஷடல் பிரிவு) 

அங்கன்லாடி சோறியாரர்களுக்கு தேசி லிருதுகள் 

 கரிர் ற்றும் குறந்லதகள் மம்பஶட்டுக்கஶன த்தஷ அலச்சர், 

தஷனதஷ.மனகஶ சஞ்சய் கஶந்தஷ, ஶநஷய அலச்சர் டஶக்டர் லமீந்தஷ குஶர் 

னன்னிலயில் 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கஶன சஷமந்த சஶதலனகள் னரிந்த 

அங்கன்லஶடி பதஶறஷயஶரர்களுக்கு மதசஷ லினதுகள், 97அங்கன்லஶடி 

ஊறஷர்களுக்கு (AWWs) னது தஷல்யஷில் 07 ஜனலரி 2018 அன்று லறங்கப்படும். 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

80லது தேசி தடபிள் சடன்னிஸ் சாம்பின்ளிப் 

 80லது மதசஷ மடபிள் படன்னிஸ் சஶம்பின்ளஷப் கட்டஶக்கஷல் உள்ர ஜலவர்யஶல் 

மநன உள்ரங்கத்தஷல் துலங்கஷது. எடிசஶ ஶநஷய மடபிள் படன்னிஸ் 

அமசஶசஷமளன் (OSTTA) 18 ஆண்டு கஶய இலடபலரிக்குப்பிமகு இந்த மபஶட்டில 

நடத்துகஷமது. 

AFC ஆசிா தகாப்லப கால்பந்து 

 அனதஶபிில் நலடபபறும் AFC ஆசஷ மகஶப்லப கஶல்பந்து பதஶடக்க ஆட்டத்தஷல் 

இந்தஷஶ தஶய்யஶந்லத தஷர்பகஶள்கஷமது. 
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