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Dinakaran: 

1) தமிழக அரசு ஊழியர், ஆசிரியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 5 சதவதீம் 
உயர்த்தி வழங்க தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.  

2) சசன்லை உயர் நீதிமன்றத் புதிய தலைலம நீதிபதியாக ஏ. கக. 
மிட்டலை நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற சகாைிஜியம் பரிந்துலர சசய்துள்ளது. 

3) தமிழக முன்ைாள் தகவல் ஆலையத்தின் தலைவராக இருந்த ஷீைா 
பிரியா 4 வது கபாலீஸ் ஆலைய தலைவராக நியமைம் 

4) பிரதமரின் இைவச காஸ் சிைிண்டர் திட்டம் மூைம் வடகிழக்கு 
மாநிைங்களில் 3 ஆயிரம் ககாடி முதலீடு சசய்யப்பட்டுள்ளதாக 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

5) வடகிழக்கு பருவமலழ காரைமாக தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு காை 
மலழ நீடிக்கும் எை சசன்லை வாைிலை ஆய்வு லமயம் அறிவித்துள்ளது. 

Hindu: 

Jammu and Kashmir Legislative council was abolished as per section 57 of 

the Jammu Kashmir Reorganisation act 2019. 

Tamil Nadu Government formed two panels for solving  water disputes with 

kerala  related to Parambikulam Aliyar project and Pandiyar-Punnambuzha 

project. 

UNESCO report on Children with disabilities points out that 23% of children 

with disabilities in Tamil Nadu have never attended an educational 

institution. 

Union Minister Jitender Singh inaugurated the 11th Nuclear energy conclave 

held in New Delhi. 

Union Minister Nitin Gadkari announced the name of new National Highway 

703 AA as “Shri Guru Nanak Dev Ji Marg”. 

Tamil Nadu is set to deploy India’s first integrated coastal flood warning 

system called CFLOWS in Chennai. 

Daily thanthi: 

1. பாட்ைா  ஐககார்டு தலைலம நீதிபதி ஏ.பி.சாஹிலய, சசன்லை  
ஐககார்ட்டு தலைலம நீதிபதியாக  நியமிக்க  சுப்ரீம் ககார்ட்டு  மூத்த 
நீதிபதிகள் குழு பரிந்துலர சசய்துள்ளது.  



2 . நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மலழ சபய்வதால் சசன்லை குடிநீர் ஏரிகளில் 
தண்ைரீ் இருப்பு 1.1/2  டி.எம்.சி.யாக அதிகரித்துள்ளது. 

3.தமிழக உள்ளாட்சி கதர்தல் முன்ைிட்டு அரசியல் கட்சிகளுக்கு சின்ைம் 
ஓதுக்கீடப்பட்டது. 

4.36 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சசன்லை - யாழ்ப்பாைம் இலடகய விமாை 
கசலவ சதாடங்கியது. 

Times of India: 

1) V D SAVARKAR gave the name for 1857 revolt as first war of Indian 

independence  

2) Skanda gupta vikramaditya defeated Huns and extended indias 

boundary from Junagadh to Afghanistan 

3) Niti ayogs released India innovation index 2019 in which, Karnataka 

tops and Tamilnadu in second place. 

4) Government is considering framing a broad policy framework to 

regulate over the top media platforms and online content on the lines 

of existing regulation mechanisms for print and electronic media 

5) NTCA guidelines issued in 2012 post ruling by apex court provides 

for phasing out of permanent tourist facilities from core critical areas 

of tiger reserves 

 


