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தேசஷ சசய்ேஷகள் 

அசஶம் 

அசஶஷல் 7 யட்சத்ேஷற்கும் அேஷகஶன முேல் முறம லஶக்கஶரர்கள் 

 அசரறல், 7 னட்சத்றற்கும் அறகரண பல் பறந ரக்கரபர்கள் றர்ரும் 

பதரதுத் தர்னறல் ரக்கபிக்க உள்பணர், இந்த் தர்ல் ரறனத்றல் பன்று 

கட்டங்கபில் றடபதறும். அசரறல் 14 க்கபற இடங்கள் உள்பண. 

குஜஶத் 

ேண்டி ஶர்ச் ஆண்டுலிறஶ 

 திர் தந்ற தரடி, ீற ற்றும் சத்துத்றற்கரக தசத்ந்ற கரத்ர 

கரந்ற [தரபுவுடன்] ண்டி ரத்றறக்குச் பசன்ந அறணருக்கும் ரிரற 

பசலுத்றணரர். ண்தது என்தது ஆண்டுகளுக்கு பன்பு, இந் ரபில் கரத்ர 

கரந்ற இந்ச் சரித்ற ண்டி ரத்றறற பரடங்கறணரர். 

 

இஶச்சய பிதேசம் 

இஶச்சயப் பிதேசத்ேஷல், பனிப்சபஶறஷவு, றறக்கு எரு புேஷ ஞ்சள் லஶனிறய 

ச்சரிக்றக 

 ரணிறன ச்சரிக்றககபில் ஞ்சள் ச்சரிக்றக குறநந் ஆதத்துறடது - அது 

அடுத் சறன ரட்கபில் கடுறரண ரணிறனின் சரத்றத்ற குநறக்கறநது. 

 

ஜம்மு ற்றும் கஶஷ்ீர் 

தேர்ேல் ஆறைம் மூன்று சஷமப்பு கண்கஶைிப்பஶரர்கறர நஷஷத்துள்ரது 

 தர்ல் ஆறம் ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் ரறனத்றல் சட்டசறத தர்ல்கறப 

டத்துறல் எரு படிற டுக்கும் பன்ணர் அந் ரறனத்றன் றறனற 

குநறத்து றப்தடீு பசய் பன்று  சறநப்பு கண்கரிப்தரபர்கறப றறத்துள்பது. 
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தகரஶ 

பிரக்ஸ், ற்றும் க்கஶே சபஶருட்கரின் பன்பஶட்டிற்கு ேறட 

 தகப உர் ீறன்நம் க்கபறத் தர்றன பன்ணிட்டு ரறனம் பழுதும் 

திச்சரம் பசய்பம் பதரழுது திபக்ஸ், ற்றும் க்கர பதரருட்கபின் 

தன்தரட்டிற்கு றட ிறத்து. 

தகஶயஶ 

தகஶயஶ முேல்லர் பட்சஜட் ேஶக்கல் 

 றற அறச்சகத்றன் பதரறுப்தரபரண தகரனர பல்ர் பகரன்ரட் தக சங்ர, 

2019-2020க்கரண வு பசனவு றட்டத்ற 1323 தகரடி ரூதரய் றற 
தற்நரக்குறநபடன் ங்கறபள்பரர். இது பரத் உள்ரட்டு ரறன உற்தத்றில் 

3.65 சீரக உள்பது. . 

புது ேஷல்யஷ 

NRC லறலில் இருந்து லியக்குலது லஶக்குரிறகறர பஶேஷக்கஶது 

 அசரம் ரறன சட்டப்ததறத் தர்னறல் ரக்கபிக்கும் ரக்கரபர்கபின் பதர் 

NRC றில் இருந்து ீக்கப்தட்டிருந்ரலும், ிருக்கும் க்கபறத் 

தர்ல்கபில் ரக்கரபர் தட்டினறல் இடம்பதற்றுள்பர்கபின் ரக்கபிக்கும் 

உரிறற தரறக்கரது ண இந்ற தர்ல் ஆறம், சுப்ரீம் தகரர்ட்டில் 

பரிித்து. 

 

சர்லதேச சசய்ேஷகள் 

த்ேஷதஶப்பின் ர்றயன்ஸ் சசயஷறப்புக்கு பின்னர் தபஶிங் 737 ஶக்ஸ் 8 சஜட் 

லிஶனங்கறர ேறிமக்கும் நஶடுகள் பட்டியஷல் இங்கஷயஶந்து இறைந்ேது 

 த்றதரப்திர ிரண ிதத்றத் பரடர்ந்து  இங்கறனரந்து [பதக] ததரிங் 737 

தக்ஸ் 8 ிரணத்ற றட பசய்து சீதத்ற தட்டினறல் தறந்து. இந்ப் 

தட்டினறல் தனசறர, சறங்கப்பூர், சலணர, ஆஸ்றதனறர ற்றும் த்றதரப்திர 
உள்பிட்ட ரடுகள் உள்பண. 
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தஶவஷங்ஶ க்கள் இடஶற்மத் ேஷட்டம் குமஷத்து .நஶ.ச்சரிக்றக 

 அடுத் ரம் 23,000 தரயறங்கறர க்கறப தரு றரல் தரறக்கக்கூடி 

ீில் தசரன் சரர்ரகக் பகரண்டுருற்கரண றட்டங்கறப ரடு 

பன்பணடுத்துச் பசன்நரல், ங்கதசத்றல் ழு னட்சத்றற்கும் அறகரண 

தரயறங்கறரிணர் பகரறட்டுள்பணர். 

கஶகழஷல் உள்ர தூேகத்ேஷயஷருந்து ீேமுள்ர இஶஜேந்ேஷ ஊறஷர்கறர 

அசரிக்கஶ ேஷரும்பப் சபம உள்ரது 

 பணிசுதனரில் பருக்கடிிறறனற தரசறடந்து ருரல் கரகமறல் 

உள்ப தூகத்றனறருந்து ீபள்ப இரஜந்ற ஊறர்கறப அபரிக்கர 

றரும்தப் பதந படிவு பசய்துள்பது. 

.நஶ. இயங்றகில் கயப்பின நீேஷன்மம் நஷறுல தலண்டுதகஶள் 

 பன்று சரப்ங்களுக்கு பன்ணர் றடபதற்ந ல்.டி.டி. பத்த்றன் ததரது 

ததரர்க்குற்ந குற்நச்சரட்டுக்கறப ிசரற பசய் சர்தச ீறதறகள், 

க்கநறஞர்கள் ற்றும் புனணரய்ரபர்கள் பகரண்ட கனப்திண ீறன்நத்ற 

ஸ்ரதிப்தற்கரக .ர. ீண்டும் இனங்றகக்கு தகரரிறக ிடுத்துள்பது. 

பஶகஷஸ்ேஶனில் பங்கலஶேத்றே ேறட சசய்து எருங்கஷறைந்ே நடலடிக்றக 

டுக்க இந்ேஷஶவும் அசரிக்கஶவும் தகட்டுக் சகஶண்டன 

 தரகறஸ்ரன் ற்றும் அன் ல்றனக்குள் பசல்தடும் தங்கர குழுக்களுக்கு 

தரதுகரப்தரண புகனறடத்ற றுத்து தரகறஸ்ரன் டடிக்றக டுக்க தண்டும் 

ன்று இந்றரவும் அபரிக்கரவும் தகட்டுக் பகரண்டண. 

 

லைிகம் & சபஶருரஶேஶம் 

2019 ஜனலரி ஶேத்ேஷல் சேஶறஷல்துறம லரர்ச்சஷ 1.7% ஆக குறமந்துள்ரது 

 பரறல்துறந உற்தத்ற பர்ச்சற, இந் ஆண்டு ஜணரி ரம் 1.7 சீரக 

இருந்து. கடந் ஆண்டு ஜணரி ரத்றல் பரறல்துறந உற்தத்ற (தி) 
குநறடீ்டின் அடிப்தறடில் 7.5 சீரக அறகரித்துள்பது. 
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ஶநஶடுகள் 

34 லது பேஷப்பு ஆவஶர் - சர்லதேச உைவு ற்றும் லிருந்தேஶம்பல் லிறஶ 

 ஆயரர் - சர்தச உவு ற்றும் ிருந்தரம்தல் ிரின் 34 து தறப்பு புது 

படல்னறில் பரடங்கப்தட்டது. இந்ற ர்த்க ஊக்குிப்பு றறுணம், .டி.தி.ஏ-

ில் ற்தரடு பசய்ப்தட்ட ந்து ரள் ிர, உவுப் பதரருட்கள், இந்றங்கள், 

உவு ற்றும் தரணங்கள் உதகங்கள், ிருந்தரம்தல் ற்றும் அனங்கர 

ீர்வுகள், இந்றர ற்றும் பபிரடுகபில் இருந்து 560 க்கும் அறகரண 

தங்தகற்தரபர்கபிடறருந்து ற்கரனறக பதரருட்கறப பகரண்டுள்பது. 

நஷனங்கள் 

 பகம்து ஷ்ய்த - பஶயஸ்ேனீி பிேர் 

 ஜறணறடன் ஜறதடன் - ரில் ஶட்ரிட் அைிின் கஶல்பந்து பிற்சஷஶரர்  

 சற னரல்சரவ்ர - ஷதசஶஷன் முேல் தயஶகஶமக்ேஶ 

லிறரஶட்டு சசய்ேஷகள் 

5 லது SAAF கரிர் சஶம்பின்ளஷப் 

 ந்ரது பற்கரசற கரல்தந்து சம்தபணத்றன், SAFF, கபிர் சரம்தின்றப் 

ததரட்டி ததரபத்றலுள்ப திரட்கரில் பரடங்கறது. 

இந்ேஷன் சலல்ஸ் ஶஸ்டர்ஸ் சடன்னிஸ் தபஶட்டி 

 4-6, 6-1, 8-10 ன்ந பசட் கக்கறல் இந்ற-கணடர தஜரடிரண தரயன் 

ததரதண்ர ற்றும் படணிஸ் ரததனரவ் ஆகறதரர் பசர்தி-இத்ரனற 

தஜரடிரண தரக் தஜரதகரிக் ற்றும் ஃதததிதர ததரக்ணிணிிடம் தரல்ி 
அறடந்ணர். 

 எற்றநர் திரிில், திஜ்தணஷ் குன்தணஸ்ன் குதரறரின் இதர 

கரர்தனரிக்கரல், 3-6, 6-7 ன்ந தர் பசட்கபில் ழீ்த்ப்தட்டரர். 
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