
Dinamani 

1) மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் பல்கார் எனும் பகுதியில் சனிக்கிழமம 

அதிகாமல 5.22 மணியளவில் 4.8 ரிக்டர் அளவுககாலில் பதிவானதாக 

இந்திய வானிமல ஆய்வு மமயம் ததரிவித்துள்ளது 

2) குடியுரிமமச் சட்டத்மத நமடமுமைப்படுத்த மறுக்கும் அதிகாரம் மாநில 
அரசுகளுக்குக் கிமடயாது என்று மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது 

3) பிரிட்டனில் நமடதபற்ை கதர்தலில் தவற்றி தபற்று மீண்டும் பிரதமராக 
கதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார் கபாரிஸ் ஜான்ஸன் 

4) மாணவாா்கள் விடுப்பு எடுத்தால், தபற்கைாருக்கு குறுஞ்தசய்தி மூலம் 

ததரிவிக்கும் வசதி தமிழகத்தில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி தபறும் 
பள்ளிகளில் ஜனவரி மாதம் முதல் நமடமுமைப்படுத்தப்படவுள்ளது 

5) வரும் 2050-ஆம் ஆண்டுக்குள் தங்களது நாடுகளில் தவளிகயற்ைப்படும் 

கரியமில வாயுவின் அளமவயும், காற்றிலிருந்து நீக்கப்படும் அந்த 
வாயுவின் அளமவயும் சமன்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்மத ஐகராப்பிய 

யூனியன் நாடுகள் தவள்ளிக்கிழமம கமற்தகாண்டன. 

 

ஹிந்து 

1) அண்ணா பல்கமலக்கழகம் புதுவமகயான நுண்கணாக்கிமயக் 

கண்டுபிடித்துள்ளது. ‘மாப்ஸ்ககாப்’(Mobscope) என்று 

தபயரிடப்பட்டிருக்கும் இது ரத்தத்மதச் கசாதமன தசய்து அடுத்த 10 
நிமிடங்களில் முடிவளித்துவிடுகிைது 

2) உலகிகலகய சீனாவில்தான் இந்த ஆண்டு பத்திரிமகயாளர்கள் அதிகம் கபர் 
சிமையில் அமடக்கப்பட்டுள்ளதாக பத்தரிமகயாளர்கள் பாதுகாப்புக் குழு 
தவளியிட்ட அறிக்மகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

3) காலநிமல மாற்ைத்துக்கு எதிராகத் ததாடர்ந்து குரல் தகாடுத்து வரும் 

கிதரட்டா துன்தபர்க், மடம்ஸ் இதழின் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான சிைந்த 
நபராகத் கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார் 

4) ஃதபடரல் வங்கி, ஃதபட்தரக்ரூட் என்னும் ததாழில்நுட்பம் மூலம் 
கராகபாமவப் பயன்படுத்தி ஊழியர்கமளத் கதர்ந்ததடுக்கும் முழுப் 
தபாறுப்பும் கராகபா வசம் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளது 

5) தபங்களூருவில் வரும் ஜனவரி 3 ஆம் கததி நமடதபை உள்ள 107-வது 

கதசிய அறிவியல் மாநாட்மட, பிரதமர் கமாடி ததாடங்கி மவக்கிைார் 
 

                                                                       TIMES OF INDIA 

1.Prime minister Narendra Modi’s meeting with Japanese prime minister Shinzo Abe in Guwahati 

postponed due to violent protests in Assam. 



2.National green tribunals (NGT) southern zone has directed the government to form a committee 

to assess alleged environmental damage caused by Ennore Thermal Power Station (ETPS) along 

kosasthalaiyar river. 

3.The US House of Commons will have a record of 15 Indian – Origin MP’s for first time. 

4.Farm profits per hectare are expected to grow 7-9% in crop year 2019 – 2020, according to CRISIL 

research. 

5.Traditional Thai massage gets UNESCO heritage tag. Originating in India and practiced in Thailand 

for centuries, the massage was popularised when a speciality school opened in the 1960s to train  

massage therapists. 

Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh were the top three states in 

terms of employability as per India Skills report 2019-2020. 

Union Cabinet approved the agreement on social security between India and 

Brazil. 

ICAR and NABARD signed an MOU to promote research on sustainable 

agriculture and Climate resilient farming systems. 

UNESCO and Dell Technologies have joined together to train Indian teachers 

in Artificial Intelligence technology. 

Mongla and Chattogram ports in Bangladesh have been declared as ports of 

call under coastal shipping agreement between India and Bangladesh. 

 

இந்தியா திைன்கள் அறிக்மக 2019-2020 இல்,மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு மற்றும் உத்தரப்பிரகதசம் 

ஆகிய மாநிலங்கள் கவமலவாய்ப்பு அடிப்பமடயில் முதல் மூன்று இடங்கமளப் பிடித்தன.  

இந்தியாவிற்கும் பிகரசிலுக்கும் இமடயிலான சமூக பாதுகாப்பு ததாடர்பான ஒப்பந்தத்திற்கு 

மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

ஐ.சி.ஏ.ஆர் மற்றும் நபார்ட் ஆகியமவ வளம்குன்ைா கவளாண்மம மற்றும் காலநிமல மீள் 

விவசாய முமைகள் குறித்த ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவிக்க  புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகதயழுத்திட்டன. 

யுதனஸ்ககா மற்றும் தடல் தடக்னாலஜிஸ் இமணந்து இந்திய ஆசிரியர்களுக்கு தசயற்மக 

நுண்ணறிவு ததாழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி அளிக்க உள்ளன. 

இந்தியாவிற்கும் வங்ககதசத்திற்கும் இமடயிலான கடகலார கப்பல் கபாக்குவரத்து 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வங்ககதசத்தில் உள்ள கமாங்லா மற்றும் சட்கடாகிராம் துமைமுகங்கள் 

ததாடர்பு துமைமுகங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 


