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தமிழ்நாடு
• தமிழகத்தில் மமலும் நான்கு மருத்துவ கல்லூரிகள் 

தமிழகத்தில் மமலும் நான்கு மருத்துவ கல்லூரிகள்உருவாக்க முதல்கட்ட 
அனுமதியை மத்திை அரசு வழங்கியுள்ளதுஅரியலூர் ,காஞ்சிபுரம் ,கள்ளக்குறிச்சி 
,கடலூர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மமாத்த மருத்துவ கல்லூரிகளின் எண்ணிக்யக 37 ஆக 
உயரும்.நாட்டிமேமை அதிக மருத்துவ கல்லூரி கமோரிகயள ககாண்ட மாநிேம்

• தமிழ்நாடு சட்டப்மேரயவைில் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டத்கதாடர் 6-1-2020 
அன்று ஆளுநர் உயரயுடன் கதாடங்கிைது.



இந்தியா

• குடியுரிமம திருத்த சட்டத்தின்படி ோகிஸ்தான்,வங்கமதசம் மற்றும் 
ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் இருந்து புேம்கேைர்ந்மதாயர ேட்டிைேிடும் ேணியை 
முதல் மாநிேமாக உத்தரப்பிரமதசம் கதாடங்கியுள்ளது

• உலக கடல் வாழ் சுற்றுச்சூழல் வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள் மாநாடு ஜனவரி 7
முதல் 10 மததிகளில் நயடகேறுகிறது

International Symposium Marine Ecosystem challenges and opportunities (MECOS) – Kochi , Kerala



இந்தியா
• National disaster response Force Academy

மதசிய மபரிடர் மீட்பு பமட அக்கடமி உத்தரபிரமதச மாநிலத்தில் உள்ள நாக்பூர் 
நகரில் அயமக்கப்ேட உள்ளது

• Aarogya Sanjeevani - Insurance regulatory and Development Authority of India (IRDAI)

ஆமராக்கிய சஞ்சவீனி என்ற கேைரில் புதிை மருத்துவ காப்ேடீ்டுத் திட்டத்யத ஏப்ரல்-
1 2020 முதல் அயனத்து காப்ேடீ்டு நிறுவனங்களும் அமல்ேடுத்த மவண்டுகமன 
காப்பீடு ஒழுங்காற்று ஆமையம் அறிவித்துள்ளது

திட்டத்தின் மதிப்பு ரூோய் ஒரு லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வயரைில் இருக்கோம் 

காேம் ஓராண்டு , வைது 18 முதல் 65 
Headquarters- Hyderabad-1999



இந்தியா
• BEE sets new standards for ACs: Default temperature set to 24 Degree Celsius

ஏ.சி.க்களுக்கு (BEE) எரிசக்தி திறன் ேணிைகம் புதிை தரங்கயள அயமக்கிறது: 
இைல்புநியே கவப்ேநியே 24 டிகிரி கசல்சிைஸாக அயமக்கப்ேடுகிறது

• Mizoram - Zo Kutpui festival 

மிமசாரம் மாநிே அரசு நாட்டின் 10 மாநிலங்களிலும், மியான்மர், அமமரிக்கா 
மற்றும் பங்களாமதஷ் மோன்ற நாடுகளிலும் ம ா குட்புய் விழாமவ ஏற்ோடு கசய்து 
வருகிறது.

திருவிழாவின் முதல் ேதிப்பு திரிபுராவில் உள்ள வாங்முன் நகரில் கதாடங்க 
உள்ளது.

Vanghmun in Tripura



விமளயாட்டு
• மராஹித் சர்மா கிரிக்மகட் ஸ்மடடியம்(Rohit Sharma cricket stadium) என்ற கேைரில் சர்வமதச 

கிரிக்மகட் ஸ்மடடியத்மத மஹதராபாத் நகரில் அயமப்ேதற்கு 3-1-2020 அன்று அடிக்கல் 

நாட்டப்ேட்டுள்ளது



புத்தகங்கள்

• The Cuckoo's Nest - Sethu Madhavan

• Desamma - Arvind Kumar

மதசம்மா என்ற நூேின் ஆசிரிைர் அரவிந்த் குமார் (வடகசன்யன மக்களின் வாழ்விைல் 
மற்றும் கோச்சாரம் ேற்றி மேசக்கூடிை புத்தகம்)



விருதுகள்
• Kannada Tamil Literature Garden - இயல் விருது - Su Venkatesan (MP)

கனடா தமிழ் இலக்கியத்மதாட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான இயல் விருது எழுத்தாளர் 

சு மவங்கமடசனுக்கு வழங்கப்ேடுவதாக அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது



இந்தியா பிற நாட்டு உறவு
• AK 203 from Russia

ஏமக - 203 ரக துப்ோக்கிகயள ரஷ்யாவிடம் இருந்து ககாள்முதல் கசய்வதற்கான 
புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் இந்திை ராணுவம் யககைழுத்திட்டுள்ளது

The Indian army recently received the first batch of 10,000 SIG-716 assault rifles from US

• Oman ships arrived in Goa to participate in “Naseem-Al-Bahr” the Indo-Oman bilateral naval 

exercise.

இந்மதா-ஓமான் இருதரப்பு கடற்ேயடப் ேைிற்சிைான “நசமீ்-அல்-பஹ்ர்” இல் ேங்மகற்க 
இரண்டு ஓமான் கப்ேல்கள் மகாவா வந்தயடந்தன.
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