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தேசி சசய்ேிகள் 

காாஷ்டிா 

முேயமச்சர் பத்னாலிஸ் ாநியத்ேின் புேி 5 ஆண்டு சோறில்துமம 

சகாள்மகம சலரிிட்டார் 

 காாஷ்டிா பனமச்சர் ததந்ி தத்ணாிஸ் ாினத்ின் புி 5 ஆண்டு 

தாில்துமந தகாள்மகம உர்ட்ட தாில்தட்தம் ற்றும் தமனாய்ப்பு 

உருாக்கும் ிாதாத்ம னிபறுத்ி தபிிட்டார். இந் ஆண்டு ஏப்ல் 1 ம் 

தி பல் மடபமநக்கு ரும் இந்த் ிட்டம் பனம் 10 னட்சம் தகாடி ரூதாய் 

ிப்புள்ப பலீடுகமப ஈர்க்க ிட்டிட்டுள்பது. 

புது ேில்யி 

28 முக்கி உள்கட்டமப்பு ேிட்டங்கமர ேிமந்து மலத்ோர் உரத்தூம அமச்சர் 

 த்ி உள்துமந அமச்சர் ாஜ்ாத் சிங் புது ில்னிில் உள்ப த்ி ஆபக் 

கால் தமட, ில்னி ததாலீஸ் ற்றும் திந த்ி ததாலீஸ் அமப்புகபின் 28 

பக்கி உள்கட்டமப்பு ிட்டங்கமபத் தாடங்கி மத்ார். 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சனீா பனிப்புமக(smog) எேிர்ப்பு நடலடிக்மககமர லிரிவுபடுத்துகிமது 

 ாசு அபம குமநக்கும் ரு பற்சிில் பன்நாது தாடர்ச்சிாண 

குபிர்கானத்ிற்கு தணிப்புமக(smog) எிர்ப்பு டடிக்மககமப சீணா ீட்டிக்க படிவு 

தசய்துள்பது. சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு அமச்சகம் திாண திாந்ிங்கபில் 

சிநி ினக்கரி எரிக்கும் தப்த தகாிகனர்கமப அகற்றும உறுிப்தடுத்ிது. 

இயக்கித்ேிற்கு இந்ே ஆண்டு இண்டு தநாபல் பரிசுகள் 

 ஸ்டீிஷ் அகாடி இனக்கித்ிற்கு இந் ஆண்டு இண்டு தாதல் தரிசுகள் 

ங்கப்தடும் என்று கூநிது. 
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ஹஃபிஸ் சீத் ேமயமியான ஜாத்-உத்-ோலா ேமட சசய்ப்பட்ட அமப்பு 

பட்டியில் தசர்க்கப்பட்டது 

 பம்மத தங்கா ாக்குல் பதிாண ஹதஸீ் சதீ் மனமினாண 

ஜாத்-உத்-ா ற்றும் அன் திரிவு ஃதானா-இ-இன்சாணிட் அமப்பு ஆகிம 

தாகிஸ்ாணால் மடதசய்ப்தட்ட அமப்புக்கபின் தட்டினில் பமநாக 

தசர்க்கப்தட்டுள்பண. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

கிாப்பும லருலாய்கமர தம்படுத்துலேற்காக NRETP க்கு 250 ில்யின் டாயர் 

லறங்க உயக லங்கி முடிவு 

 இந்ிாில் 13 ாினங்கபில் உள்ப கிாி ருாணங்கமப 

தம்தடுத்துற்காக தசி கிாப்புந ததாருபாா ாற்நடீ்டுத் 

ிட்டத்ிற்காண (NRETP) 250 ில்னின் டானர்கமப ங்க உள்பது. இந்க் 

கடனுி கிாப்புநங்கபில் ததண்களுக்கு தண்ம ற்றும் தபாண் 

ததாருட்களுக்காண சாத்ிாண ிறுணங்கமப உருாக்க கடன் உி 
தசய்பம். 

ார்ச் ாேம் சர்க்கம லிற்பமன ஒதுக்கீட்மட அசு நிர்ணித்ேது 

 ார்ச் ாம் சர்க்கம ிற்தமண துக்கீட்மட அசு ிர்ித்து. ற்ததாம 

ாத்ில் சர்க்கம ஆமனகள் 24.5 னட்சம் டன் இணிப்பு ிற்தமணம ிற்க 

படிபம். ாட்டில் வ்தாரு 524 ஆமனகளுக்கும் சர்க்கம ிற்தமண துக்கீடு 

தசய்ப்தட்டுள்பது. 

 ிசாிகளுக்கு தாக்கி தாமகம ங்கிட ிதசய்வும்  சர்க்கம 

ஆமனகள் அிகதட்ச ருாய் ஈட்டவும் சீதத்ில் கிதனா ன்றுக்கு 29 

ரூதாினிருந்து அிகரிக்கப்தட்டது. 

கிாப்பும இந்ேிாலில் 96.5% லடீுகரில் கறிப்பமமகள் உள்ரன 

 கிாப்புந இந்ிாில் உள்ப 96.5 சீ டீுகபில் கிப்தமந சிகள் 

உள்பாக தசி கிாப்புந சுகாா ஆாய்ச்சி ஆய்வு ிறுணம் 

தரிித்துள்பது. 90 சீத்ிற்கும் அிகாண கிாங்கள் ஒடிஎப் எண 

அநிிக்கப்தட்ட தல்தறு ாட்டங்கள் ற்றும் ாினங்கள் ிநந் 
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தபிக்கிப்திடம் இல்னா(ஒடிஎஃப்) அந்ஸ்ம ீண்டும் சரிதார்க்கப்தட்டடு 

உறுிப்தடுத்ிது. 

ாநாடுகள் 

இந்ேிா-சகன்ா கூட்டு ஆமணக்  கூட்டம் 

 தபிபநவுத்துமந அமச்சர் சுஷ்ா ஸ்ாஜ் ற்றும் தகன்ா தபிபநவு 

அமச்சர் தாணிகா தக. ஜுா இந்ிா-தகன்ா இம ஆமக் 

கூட்டத்ிற்கு மனம ாங்கிணர். 

ேிட்டங்கள் 

தலராண் சபாருட்கரின் தபாக்குலத்து, சந்மேப்படுத்துேல் ஆகிலற்மிற்கான 
நிேியுேலி லறங்க ேிட்டம் 

 ஐதாப்தா ற்றும் ட அதரிக்காில் உள்ப சின ாடுகளுக்கு ிசாப் 
ததாருட்கபின் ஏற்றுிம அிகரிக்கும் தாக்கில், தபாண் ததாருட்கபின் 
ததாக்குத்து ற்றும் ிற்தமணக்காண ிி உி ங்கும் ிட்டத்ம 
அசாங்கம் அநிபகப்தடுத்ிபள்பது. 

 ததாக்குத்து ற்றும் சந்மப்தடுத்துல் உித் ிட்டத்ின் கீழ், அசாங்கம் 
சக்குக் கட்டங்கபின் ரு குநிப்திட்ட தகுிம ிருப்திச் தசலுத்ி 
ிசா ிமபததாருட்கபின் ிற்தமணக்கு உி ங்கும். 

 இந் ஆண்டு ார்ச் 1 பல் ார்ச் 2020 ம தசய்பம் ஏற்றுிகளுக்கு 
இந்ச் சலுமக உண்டு. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அமச்சமல ஒப்புேல் 

இந்ேிா உயக லங்கியுடன் கடன் ஒப்பந்ேம் 

 உத்ாகண்ட் ததரிடர் ீட்பு ிட்டத்ின் கூடுல் ிிக்காக 96 ில்னின் 
அதரிக்க டானர்களுக்கு உனக ங்கிபடன் கடன் ப்தந்த்ில் இந்ிா 
மகதழுத்ிட்டது. டீ்டுசி ற்றும் கிாப்புந இமப்புகமப 
ீட்தடடுப்தற்கும் சபகங்கபின் தின்ணமடவுகமப ததாக்குற்கும் 2014 ஆம் 
ஆண்டு பல் உனக ங்கி ாின அமச ஆரித்து ருகிநது. 



  

ார்ச் 06 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

இந்ேிா ற்றும் தநபாரம் இமடத ஒப்பந்ேம் 

 பூகம்தத்ால் தாிக்கப்தட்ட ததாபத்ில் 72 கல்ி ிமனங்கமப 
புணமப்தற்காக த்ி கட்டிட ஆாய்ச்சி ிறுணம் (CBRI) ரூர்கி 
ிிக்கப்தட்டுள்பது. இது தடர்தாக ரு ப்தந்ம் இந்ிாின் 
தூகத்ிற்கும், CBRI க்கும் இமடில் காத்ாண்டுில் மகதழுத்ாணது. 

NITTTRC தபாபால், ஸ்ரீ லிஸ்லகர்ா ேிமம பல்கமயக்கறகம் இமடத ஒப்பந்ேம் 

 இமபஞர்களுக்காண ிநம தம்தாட்டு சிகமப தம்தடுத்துற்கு 
ததாதானில் உள்ப தாில்தட்த ஆசிரிர்கபின் திற்சி ற்றும் ஆாய்ச்சி 
தசி ிறுணம் (NITTTRC) ற்றும் ஸ்ரீ ிஸ்கர்ா ிநம தல்கமனக்ககம் 
புரிந்துர்வு ப்தந்த்ில் மகதழுத்ிட்டது. 

 

லிருதுகள் 

'சலப் சலாண்டர் உன்[சபண்கள்]' 

 சபக மனபம் பனம் சபக சீர்ிருத்ங்கமப தசய்கின்ந ததண்கபின் 

ிிினக்காண சாமணகமப தகாண்டாடுற்காக தப் தாண்டர் 

உன்[ததண்கள்] திச்சாத்ம கபிர் ற்றும் குந்மகள் தம்தாட்டு 

அமச்சகம் ஏற்தாடு தசய்ிருந்து. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ார்ச் 6 ஆம் தி புது ில்னிில் கபிர் ற்றும் குந்மகள் 

தம்தாட்டு அமச்சர் ஸ்ரீ.எம்.தணகா சஞ்சய் காந்ிால் 30க்கும் தற்தட்ட 

ததண்களுக்கு ிருது ங்கப்தட்டது. 

ஸ்லச்ச சர்தலக்ஷன் 2019 லிருதுகள் 

 இந்தார் [தாடர்ந்து பன்நாது ஆண்டாக] - சுத்ாண க ிருது 

 புது ில்னி காட்சி கவுன்சில் தகுி - தூய்மாண சிறு க ிருது 

 உத்கண்ட் இன் தகௌச்சார் - கங்கா ஆற்நில் உள்ப சிநந் கம் 

 பனிடம் திடித் கங்களுக்கு தூய்மக்குரி தி தசய்ற்காக தசத்ந்ம 

காத்ா காந்ிின் சிமன ிருாக ங்கப்தட்டது. 
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லிமராட்டு சசய்ேிகள் 

சுல்ோன் அஸ்யான் ளா தகாப்மப 

 28 து சுல்ான் அஸ்னான் ா ஹாக்கி தகாப்மதக்கு தசல்லும் 18 ததர் தகாண்ட 

இந்ி அிின் தகப்டணாக ன்ரிததீ் சிங், தும தகப்டணாக சுதந்ர் குார் 

ிிக்கப்தட்டுள்பணர். இது தனசிாின் இததாில் டக்க உள்பது. 
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