
 

Hindu: 

Andhra Pradesh cabinet has increased the income limit for BPL category to 

annual income of less than Rs.1.20 lakhs in rural areas and 1.44 lakh per 

annum in urban areas. 

Researchers have discovered a new species of snake species called 

Trachischium apteii in Tally Valley wildlife sanctuary of Arunachal Pradesh. 

Lok Sabha passed the Prohibition of Electronic Cigarettes bill 2019 to prohibit 

the production, trade, transport, storage and advertisement of electronic 

cigarettes. 

Cabinet has given approval for MOU between India and Saudi Arabia in the 

field of combating of illicit trafficking and smuggling of Narcotic Drugs. 

Saudi Arabi has been elected to UNESCO’s World Heritage committee. 

Uttar Pradesh to set up state’s first Vulture conservation and breeding centre 

in Maharganj district. 

Note: India’s first vulture conservation centre is Jatayu Conservation breeding 

centre at Pinjore in Haryana. 

DINAMANI: 

1. திருநெல்வேலி மாேட்டம் அத்தாளெல்லூர் சிேன் வ ாயிலில் 24 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு 

திருடப்பட்டு ஆஸ்திவேலியாவுக்கு  டத்தப்பட்ட சிலை ள் ஜனேரி மாதம் ந ாண்டு 

ேேப்படுேதா , தமிழ  சிலை  டத்தல் தடுப்புப் பிரிவு சிறப்பு அதி ாரி 

ஏ.ஜி.நபான்மாணிக் வேல் நதரிவித்தார். இந்த சிேன் வ ாயில் பாண்டியர்  ாைத்தில் 

 ட்டப்பட்டது. சுமார் 1600 ஆண்டு ள் பழலம ோய்ந்த இக்வ ாயில்  லை நுட்பம் மிக்  

 ற்சிலை ளும், உவைா  சிலை ளும் உள்ளன. 

2. தமிழ ம் முழுேதும் 2- ஆம்  ட்டமா  ரூ.750 வ ாடியில் குடிமோமத்து திட்டத்தின் கீழ், பாசன 

குளங் ள் வமம்படுத்தப்படும் என்றார் தமிழ்ொடு நீர்ேள ஆதாே பாது ாப்பு மற்றும் ஆறு ள் 

மறுசீேலமப்பு  ழ த் தலைேர் மற்றும் நிர்ோ  இயக்குெர் சத்தியாவ ாபால். 

3. தமிழ த்தில் வமலும் 3 புதிய மருத்துேக்  ல்லூரி ள் நதாடங்  மத்திய அேசு அனுமதி 

அளித்துள்ளது. அதன் படி, கிருஷ்ணகிரி, ொ ப்பட்டினம், திருேள்ளூர் ஆகிய இடங் ளில் புதிய 

மருத்துேக்  ல்லூரி ள் அலமயவுள்ளன. 

4. இ-சி நேட்லட தலட நசய்யும் மவசாதா மக் ளலேயில் புதன்கிழலம நிலறவேறியது.  

 

 

 



 

 

HINDU TAMIL: 

1. இஸ்வேல் சுவீடன் ொடு ளின் நதாழில் நுட்பத்தில் ரு. 88 வ ாடியில்  ழிவுநீர் சுத்தி ரிப்பு 

திட்டப் பணி ள் நசன்லனயில் நதாடக் ம். 100 சதவீதம் சுத்தமான குடிநீர் விநிவயாகிக் ப்படும். 

2. தமிழ த்தின் 35 ேது மாேட்டமா  திருப்பத்தூர் 36 ேது மாேட்டமா  ோணிப்வபட்லட ஆகிய 

இேண்டு மாேட்டங் லளயும் முதல்ேர் பழனிசாமி இன்று ஒவே ொளில் நதாடங்கி லேக்கிறார். 

3. ஆசிய வில்வித்லத சாம்பியன்ஷிப்  ைப்பு இேட்லடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் அபிவேக் 

ேர்மா வஜாதி சுவே ா வஜாடி தங் ம் நேன்றது. 

4. இ சி நேட் பயன்பாட்லட தடுக்கும் விதமா  மத்திய அேசு இ சி நேட் தயாரிப்பு விற்பலன 

மற்றும் அது நதாடர்பான விளம்பேங் ள் ஆகியேற்றுக்கு தலட விதித்து இருந்தது. இந்நிலையில் 

அதற் ான மவசாதா வெற்று நிலறவேற்றப்பட்டது. இனி இ சி நேட் பயன்படுத்துேது 

தண்டலனக்குரிய குற்றமாகும். 

5. சிறப்பு பாது ாப்பு பலட SPG  சட்டம் திருத்த மவசாதா மக் ளலேயில் வெற்று நிலறவேறியது. 

6. ம ாோஷ்டிோவில் சிேவசனா  ாங்கிேஸ், வதசியோத  ாங்கிேஸ் கூட்டணி ஆட்சி இன்று 

நபாறுப்வபற்  உள்ளது. மும்லப தாதரிலுள்ள சிோஜி பூங் ா லமதானத்தில் இன்று மாலை 

ெலடநபறும் பிேமாண்ட விழாவில் சிேவசனா  ட்சியின் தலைேர் உத்தவ் தாக்வே முதல்ேோ  

பதவி ஏற்கிறார். 


