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இன்றுதென்காசிமாவட்டம் தொடக்கவிழா: 
முெல்வா,் துணைமுெல்வா் பங்ககற்பு

• திருதெல்கவலிமாவட்டெ்ணெப்பிரிெ்து தென்காசிணை

ெணலணமயிடமாகக் தகாை்டுபுதிைமாவட்டம்

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

• தென்காசிமாவட்டஆட்சிைா் அருை்சுெ்ொ் ெைாளன்



அரிசிஅடண்டைாகமாற்றும்வசதி: உைவுெ்
துணறஇணைைெ்தில்இருவாை்ப்புகள்

• சாக்்கணரஅட்ணடகணளஅரிசிஅட்ணடகளாகமாற்றம் தசை்வெற்காக
உைவுெ்துணறயின்இணைைெளெ்தில்இரை்டுவாை்ப்புகள்
அளிக்கப்படட்ுள்ளன

குடும்பஅட்ணடகளின்வணககள்

• பசண்ச ெிறஅட்ணட -அணைெ்துஅெ்ைாவசிைதபாருடக்ளுக்கானகுடும்ப
அடண்ட

• தவள்ணளெிறஅடண்ட - சக்கணரவிருப்பகுடும்பஅடண்ட

• தவள்ணளெிறம் - எெ்ெ தபாருளும் தபறவிரும்பவில்ணலஎன்றகுடும்பஅடண்ட

• காக்கி ெிறஅட்ணட - காவலர் அடண்டகள்

• ெீல ெிறஅட்ணட -வனகாவலர் அடண்டகள்



புதிைெணலணமெகவல்ஆணைைராக பெவி
ஏற்றார் ஆா். ராஜககாபால்

• ெமிழ்ொடுமாெிலெ் ெகவல்ஆணைைெ்தின் ெணலணமெகவல்ஆணைைராக

ஆா்.ராஜககாபால்விைாழக்கிழணம தபாறுப்கபற்றார் முன்னொக, ஆளுொ்

பன்வாரிலால் புகராஹிெ்முன்னிணலயில்அவா் பெவிப் பிரமாைம் தசை்து தகாை்டார்

• ெமிழ்ொடுமாெிலெ் ெகவல்ஆணைைெ்தின் ெணலணமஆணைைராகஇருெ்ெஷீலா

ப்ரிைா, கடெ்ெசிலமாெங்களுக்குமுன்பு ஓை்வுதபற்றார்



அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் 29 லடச்ம் மாைவாக்ளுக்குஅடுெ்ெ
ஆை்டுமுெல் ‘SHOE’அரசாணைதவளியீடு



மகாராஷ்டிரெ்தில்ஆட்சி: என்சிபி-காங்கிரஸ்
உடன்பாடு-சிவகசணனயுடன்இன்று கபசச்ு



INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION

உலகக் ககாப்ணபதுப்பாக்கிச் சுடுெல்

• சீனாவில் ெணடதபற்றுவரும் ISSFஉலகக் ககாப்ணபதுப்பாக்கிச்சுடுெல்
கபாட்டியில்இெ்திைாவின்இளகவனில் வாலறிவன்மனுபாக்கர் மற்றும்
திவ்ைான்ஷ் பன்வார் ெங்கம் தவன்றனர்.

• ISSFஉலகக் ககாப்ணப கபாட்டி சீனாவின்புடிைனில் ெவம்பர் 17-ல் தொடங்கி
ெவம்பர் 23வணரெணடதபறவுள்ளது.

• ெமிழ்ப் தபை்ைானஇளகவனில்வாலறிவன்இறுதிசச்ுற்றில் 10m AIR RIFLE
பிரிவில் ெங்கம் தவன்றார.்

• மனுபாக்கர், 10m AIR PISTOL பிரிவில் ெங்கம் தவன்றுள்ளார.் இெ்ெப்

கபாட்டியில்இெ்திைாவுக்குமுெல் ெங்கப் பெக்கெ்ணெப் தபற்றுெ் ெெ்ொர.்

• திவ்ைான்ஷ் பன்வார் ஆை்களின் 10m AIR RIFLEபிரிவில் ெங்கம்
தவன்றுள்ளார்



கலவில் கசாவா–ரிக்பாவுக்கான கெசிைெிறுவனம்

• ஆயுஷ்அணமசச்கெ்தின் கீழ் சுைஅணமப்பாக கசாவா-ரிக்பாவுக்கான

கெசிைெிறுவனம் LEHவில்ெிறுவமெ்திைஅணமசச்ரணவஒப்புெல்

அளிெ்ெது. 

• கசாவா–ரிக்பா -ஹிமாலைன்பகுதியில்பாரம்பரிைமருெ்துவமுணற

• Sowa – Rigpa National Institute in LEH.

• Ministry of AYUSH has given approval for it.

• It is a traditional medical system followed in Himalayan Belt



ெீர் ெரஅறிக்ணக

• BUREAU OF INDIAN STANDARDS (BIS)-குழாை் ெீரின் ெரம் குறிெ்ெ

அறிக்ணக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

• இெ்ெ கசாெணனக்கு 29 அளவுருக்கள் எடுக்கப்பட்டன

• மும்ணபயின்குழாை் ெீர் குடிப்பெற்குபாதுகாப்பானது – (0/29)

• தடல்லியின்குழாை் ெீர் குடிப்பெற்குபாதுகாப்பானதுஅல்ல – (21/29)

• குடிப்பெற்குபாதுகாப்பற்ற ெை்ைரீுடன் தசன்ணனமூன்றாவது

இடெ்தில்உள்ளது



மருெ்துவெைாரிப்புகளுக்கானஉலகமாொடு

• மருெ்துவெைாரிப்புகளுக்கானஅணுகல்-வளரச்ச்ி 2030ல்
அணடைகுறிெ்ெஉலகமாொடு – New Delhi

• ‘World conference on access to medical products: achieving SDGs in 
2030’ in New Delhi 



தெற்குஆசிைா பாதுகாப்புஉசச்ி மாொடு

• SOUTH ASIAN SAFETY SUMMIT in Delhi
• தபை்கள் மற்றும்குழெ்ணெகள் கமம்பாட்டுஅணமசச்கம்

(Ministry of Women & Child development)  & FACEBOOK ஏற்பாடுதசை்ெது

• Minister - Smirti Irani -ஒருவணலெ்ெளெ்ணெஅறிமுகப்படுெ்தினார-்

“WE THINK DIGITAL”



GLOBAL TERRORISM INDEX

• பைங்கரவாெெ்ொல்அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ொடுகளின் பட்டிைலில்இெ்திைா

7 வதுஇடெ்தில்உள்ளது

• பைங்கரவாெெ்ொல்அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ொடுஆப்கானிஸ்ொன்

(7,379 கபர் தகால்லப்பட்டனர)்

• சிட்னிணைெளமாகக் தகாை்ட தபாருளாொரம் மற்றும்அணமதிக்கான

ெிறுவனம் (IEP) தவளியிட்டது - Sydney-based Institute for Economics and Peace (IEP)



ASEAN Defence Ministers Meeting – Plus(ADMM-Plus)

• பாதுகாப்புஅணமசச்ர் ராஜ்ொெ்சிங் 6வது ASEAN Defence Ministers Meeting- Plus
(ADMM-Plus) கலெ்துதகாை்டார.்

• பாங்தகாக்கில் செ்திப்ணபொை்லாெ்துெடெ்திைது.

• ‘Handbook on Military Medicine for ASEAN’ புெ்ெகம் தவளியிடப்பட்டது

• Association of Southeast Asian Nations – (ASEAN) -தென்கிழக்குஆசிைொடுகள்
சங்கம்

• இெ்ெஅணமப்பு 10 ொடுகணளக்தகாை்டுள்ளது

Indonesia,Malaysia,Thailand,Singapore,Philippines,Vietnam,Myanmar,Cambodia,Brunei & Laos

• India,US,Australia,New Zealand,China,Russia,Japan & South Korea – Dialogue Members



Saturn’s Moon – Titan’s Map 
• சனியின்துணைககாளான -ணடட்டனின்முெல்உலகளாவிை
புவியிைல்வணரபடெ்ணெ NASA விஞ்ஞானிகள் தவளியிட்டனர்

• ொசாவின்காசினி (CASSINI Spacecraft)விை்கலம் கசகரிெ்ெ ெரவுகளின்
அடிப்பணடயில்இெ்ெவணரபடம்அணமெ்துள்ளது

• விட்டம் – 5150 Km -சூரிைமை்டலெ்தில்இரை்டாவதுதபரிைதுணை
ககாளாகஉள்ளது

• முெலாவது –விைாழனின் ககை்மீடி- Jupiter’s Ganymede

• ணடட்டன் புென்(Mercury)கிரகெ்ணெவிடதபரிைதுஆகும்



கரும்புவிவசாயிகளின் வசதிக்காகஉெ்ெரப்பிரகெசஅரசு

‘E-GANNA’ app தொடங்கியுள்ளது. இணடெ்ெரகரக்ணளஒழிெ்ெல்

மற்றும் தகாள்முெல் தசை்வதில் தவளிப்பணடெ்ென்ணமணைஉறுதி

தசை்கிறது

VIRAT KOHLI - Indian Person of the Year -2019 விருதுதபற்றார்- PETA

தடங்குணவவிணரவாகக் கை்டறிவெற்கான ‘THIRD UMPIRE' RT-PCR

இைெ்திரங்கணளெிறுவும்முெல் ெகரமாக தகால்கெ்ொஆனது



ஹிமாசச்ல்பிரகெசெ்தில் சரவ்கெசலாவிகை்காட்சி

(International Lavi Fair) ெடெ்ெது – ‘CHAMRUTHI HORSES’விற்பணன

மற்றும் தகாள்முெல் ெிகழ்வின்முக்கிைஈர்ப்பு. இணவகுளிர்

பாணலவனெ்தின் கப்பல் (SHIP OF COLD DESERT) என்று

அணழக்கப்படுகின்றன

தகாசச்ியில் கடற்பணட ெடவடிக்ணககளில் கசர இெ்திை

கடற்பணடயின்முெல் தபை்விமானி தலப்டினன்ட் சிவாங்கி

Lieutenant Shivangi - 1st Woman Pilot of Indian Navy

 ‘Arundhati Gold Scheme’ - ASSAMஅரசு 10 கிராம் ெங்கம் பரிசு



அதமரிக்காவில் BAE Systems ெைாரிெ்ெ 13 MK45 (NAVAL GUNS) 

கடற்பணடதுப்பாக்கிகணளஇெ்திைா 1.02 பில்லிைன் டாலருக்கு

வாங்கஉள்ளது

உலகசுகாொர ெிறுவனெ்தின்(WHO) பரிெ்துணரக்கப்பட்ட

ணடபாை்டு ெடுப்பூசிணைஅறிமுகப்படுெ்திைமுெல் ொடு –PAKISTAN



THANK YOU






