
   

தேசி சசய்ேிகள் 

த்ேிப்பிதேசம் 

த்ேிப்பிதேசம் லிரலில் ேனது சசொந்ே லிரேகரர உற்பத்ேி சசய்வுள்ரது 

 த்ி திதசத்ில், சான்நபிக்கப்தட்ட ற்றும் உர் ிதகதப ிசாிகளுக்கு 

ிிதாகித்ல் ற்றும் ிற்ததண சசய்துடன், த்ி திதச ாின கூட்டுநவு 

ிதக்கூட்டதப்ன ிதகதப உற்தத்ி சசய்வும் உள்பது . ிதகபின் திாண்ட் 

சதர் ‘சா-தஜீ்’ ஆகும் . அடுத் ாதி திர் தமத்ினிமந்து ிதகதப உற்தத்ி 

சசய் ிட்டிட்டுள்பது. 

அசொம் 

சிரம ரகேிகளுக்கு தபொங்ரககொனில் ேிமன் தம்பொட்டு பிற்சி ேிட்டம் சேொடங்கிது 

 அசாில், சிதநக் தகிகளுக்காக ததாங்தககான் ாட்டத்ில் மூன்று ா ிநன் 

தம்தாட்டு திற்சித் ிட்டம் சாடங்கப்தட்டுள்பது. சிதநக் தகிகள் ங்கபது 

ண்டதணக் கானத்ில் தனணபிக்கும் முற்சிகபில் ஈடுதடுற்காண ாய்ப்னகதப 

ங்குத இந் ிட்டம் தாக்காகக் சகாண்டுள்பது. இந் முக்கி குநிக்தகாதபத் 

ிர்த்து, தகிகள் சிதநினிமந்து ிடுிக்கப்தட்ட தின்ணர் அர்கபின் 

ததனாய்ப்ன ிநதண இந்ப்திற்சி ிட்டம் தம்தடுத்தும் ன்று 

ிர்தார்க்கப்தடுகிநது. 
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சர்லதேச சசய்ேிகள்  

இடம்சபர்ந்ேலர்களுக்கொக முன் கட்டப்பட்ட லடீுகரர  இந்ேிொ ிொன்ரிடம்  

எப்பரடப்ன. 

 இடம்சதர்ந்ர்கபின் தன்தாட்டிற்காக  சௌங்கிடாவ்ில்     முன் கட்டப்தட்ட 250 

டீுகதப  இந்ிா ிான்ரிடம்  எப்ததடத்து .இந்ிா ணது ாதகன் ாின 

தம்தாட்டு ிட்டத்ின் கீழ் இந் ிட்டத்த தற்சகாண்டாக சபிிகா 

அதச்சகம் ணது அநிக்தகில் சபிிட்டுள்பது. இத்ிட்டம் 25 ில்னின் சசனில் 

ந்து ஆண்டு கானத்ிற்கு எதுக்கப்தட்டுள்பது ணவும்  சரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

அசரிக்கொ - ரேலொனுக்கு இரடத  2.2 பில்யின் ஆமே லிற்பரனக்கு  அசரிக்க 

சலரிமமவுத்துரம எப்னேல். 

 2.2 தில்னின் அசரிக்க டானர் ிப்னள்ப ஆமங்கதப தானுக்கு ிற்க அசரிக்க 

சபிமநவுத்துதந எப்னல் அபித்துள்பது. ஆமங்கபில் ஆப்ாம்ஸ் டாங்கிகள் 

ற்றும் ஸ்டிங்கர் வுகதகள் இமந்ண ன்று சதன்டகன் சரிித்துள்பது. 

இற்கிதடில்,  ஆம ிற்ததணத உடணடிாக த்து சசய்மாறு சீணா 

ாிங்டதண னிமறுத்ிமகிநது. 

.நொ.லின் னேிேொக நிிக்கப்பட்ட பரடத் ேரபேி சேற்கு சூடொனில் அரேி கொக்கும் 

பரடினர ஊக்குலித்ேொர்  

 சற்கு சூடாணில் .ா.ின் னிாக ிிக்கப்தட்ட ததடத் பதி, சனப்டிணன்ட் 

செணல் ததனஷ் சாிவ் ிணாய்கர் சீதத்ில் ெூதாில் சதாறுப்ததற்றுள்பார் . 

ிணாய்கர்  த ாம்  .ா சதாதுச்சசனாபர் அன்தடாணிதா குடசஸ் ஆல் 

ிணம் சசய்ப்தட்டார்.பதிாக சதாறுப்ன  ற்றுக்சகாண்ட திநகு, ததடத் பதி 

அதி காக்கும் ததடிணத சந்ித்ார்.  சதாறுத ற்றும் ிடாமுற்சிமடன் 
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சிங்கதப சாபித்து அதித ிதனாட்ட தண்டும் ண அர்கதப 

ஊக்குித்ார்.. 

ொநொடுகள் 

இண்டொலது இந்ேிொ-ஷ்ொ மூதயொபொ சபொருரொேொ உரொடல் 

 இண்டாது இந்ிா-ஷ்ா மூதனாதா சதாமபாா உதாடல் (ஆர்ஸ்இடி) 

ெூதன 10 அன்று னதுில்னிில் தடசதறும். .ஆர்.ஸ்.இ.டி ின் இண்டாது 

கூட்டம் ஆறு முக்கி துதநகபில் கணம் சசலுத்துகிநது, அாது ததாக்குத்து 

உள்கட்டதப்ன ற்றும் சாில்தட்தங்கபின் பர்ச்சி;தபாண்த ற்றும் தபாண் 

தப்தடுத்துல் துதநின் பர்ச்சி; சிறு ற்றும் டுத் ிக ஆவு; டிெிட்டல் 

ாற்நம் ற்றும் ல்தனப்னந சாில்தட்தங்கள்; ர்த்கம், ங்கி, ிி ற்றும் 

சாில்துதநில் எத்துதப்ன; சுற்றுனா ற்றும் இதப்ன. 

இந்ேிொ - ஆசின் ட்தொய்கொ லர்த்ேக அரச்சர்கள் கூட்டம் 

 இந்ிா - ஆசிான் ட்தாய்கா ர்த்க அதச்சர்கள் கூட்டம் தடசதற்று மம் 

திாந்ி ிரிாண சதாமபாா கூட்டு (ஆர்.சி.இ.தி.) குநித்து முதநசாா 

ஆதனாசதணக்காக னதுடில்னிில் தடசதற்நது.  கூட்டத்ில் உதாற்நி திமஷ் 

தகால், இந்ிா ஆர்.சி.இ.தித ணது கிக்குக் சகாள்தகின் ர்க்கரீிாண 

ீட்டிப்தாகப் தார்க்கிநது, தலும் இது முழு திாந்ித்ிற்கும் சதாமபாா பர்ச்சி 

ற்றும் ஸ்ித்ன்தக்கு கத்ாண ஆற்நதனக் சகாண்டுள்பது ன்றும் சரிித்ார். 

இந்ேிொலின் ன்சிபி ற்றும் ிொன்ரின் சிசிடிசி இரடத 4 லது இக்குநர் சபொது 

நிரய தபச்சுக்கள் 

 இந்ிாின் ததாதப்சதாமள் கட்டுப்தாட்டு திகத்ிற்கும் ற்றும் ததாதப்சதாமள் 

எிப்ன கட்டுப்தாட்டு தக் குழு (சிசிடிசி) ிான்ர் இதடில் ததாதப்சதாமள் 

கடத்ல் ற்றும் அது சாடர்தாண ிங்கள் குநித்து 4 து இக்குர் சதாது ிதன 

ததச்சு னதுசடல்னிில் தடசதற்நது. இம ாடுகளுக்கிதடில் ததாதப்சதாமள் 
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கடத்லுக்கு ிாக எமங்கிதந் டடிக்தககதப டுக்க 2019 ெூதன 9 முல் 10 

த இம ாள் இமப்ன கூட்டம் ற்தாடு சசய்ப்தட்டுள்பது. 

பொதுகொப்ன சசய்ேிகள்  

இண்டு னேி செலி-யிப்ட் சினூக் செயிகொப்டர்கள் இந்ேி லிொன பரடக்கொக  

குஜொத்ேிற்கு லவுள்ரன  

 குொத்ில் உள்ப முந்த்ா துதநமுகத்ிற்கு  இந்ி ிாணப்ததடக்காக  இண்டு 

னி செி-னிப்ட் சினூக் செனிகாப்டர்கள் வுள்பாக அசரிக்க ிண்சபி 

ிறுணாண ததாிங் அநிித்துள்பது. 

 இந்ி ிாணப்ததட 15 சினூக் செனிகாப்டர்கதப ாங்க உத்ிட்டுள்பது, முல் 

ான்கு செனிகாப்டர்கள் திப்ரிில் ந்ண.2015 ஆம் ஆண்டில் இந்ி ிாண ததட 

22 அப்தாச்சி ாக்குல் செனிகாப்டர்களுக்கும் தசர்த்து இந் உத்த ங்கிது. 

ததாிங் இந்ிா கூறுதகில், தம்தட்ட ல்டி-ின் செனிகாப்டர் 

ஆமப்ததடகளுக்கு ஈடு இதற்ந மூதனாதா ிாண ிநதண ங்கும் ன்று 

சரிித்துள்பது. 

லிரரொட்டு சசய்ேிகள் 

கொன்சலல்த் பளுதூக்குேல் சொம்பின்ளிப் 

 சதாாில் தடசதற்ந கான்சல்த் தளுதூக்குல் சாம்தின்ிப்தின் சாடக்க 

ாபில் முன்ணாள் உனக சாம்திணாண ீாதாய் சானு ங்கம் சன்நார்.சீணிர், 

ெூணிர் ற்றும் இதபஞர் திரிவுகபில் ட்டு ங்கம், மூன்று சள்பி ற்றும் இண்டு 

சண்கன  தக்கங்கள் ன்று சாத்ம்  13 தக்கங்கதப இந்ி அி சன்நது. 

 

FB :ல் தச 

English-ல் தச – Examsdaily                  ேிறில் தச– Examsdaily Tamil 
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