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1. பாதுகாப்புத் துறைத் தளவாடங்களில் இந்தியாவுடனான வர்த்தகம் நடப்பு ஆண்டில் ரூ.1.26 

லட்சம் ககாடிறய எட்டும் என்று அமெரிக்கா நம்பிக்றக மதரிவித்துள்ளது. 

2. நாடு முழுவதும் 18 ொநிலங்களில் காலியாக உள்ள 64 கபரறவத் மதாகுதிகள் ெற்றும் 2 

ெக்களறவத் மதாகுதிகளுக்கு அக்கடாபர் 21 இறடத்கதர்தல் நறடமபறுவதால், அந்த 

ொநிலங்களில் நறடமபற்று வந்த தீவிர பிரச்சாரம் அக்கடாபர் 19 உடன் நிறைவுற்ைது. 

3. மெட்கரா ரயில் விரிவாக்கத் திட்டத்துக்காக ஸ்ரீசிட்டியில அல்ஸ்டம் மதாழிற்சாறலயில் 
தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ரயில் மசன்றன மெட்கரா ரயில் நிறுவனத்திடம் சனிக்கிழறெ 

ஒப்பறடக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 9 ரயில்கள், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி இறுதிக்குள் 

வழங்கப்படும் என்று மெட்கரா ரயில் நிர்வாகம் மதரிவித்துள்ளது. 

4. பிரதெரின் மபாருளாதார ஆகலாசறன கவுன்சில் தற்காலிக உறுப்பினராக வி.அனந்த 

நாககஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

Times of India 

1) Finance ministers drawn from the G20 countries have reaffirmed their 

full support for a consensus-based solution for taxing the digital 

economy. The target is to reach the broad contours of a unified tax 

framework by end of next year. 

2) Uk offered help to New Delhi in building new-generation 65,000- 

tonne aircraft carriers 

crank up maritime security cooperation with India in the Indian ocean 

region. 

3) India has achieved its solar power target four-years ahead of its 

schedule, as a part of its climate change mitigation strategy 

4) sri Lanka has been removed from the "Grey List" of the international 

terror financing watchdog FATF 

5) In a first in Telangana and AP, researchers from the National Institute 

of Agricultural Extension Management, known as MANAGE, are 

planning to integrate Internet of Things (IoT) and farming practices by 

using light and video sensors to study and monitor the size and 

growth of plants artificially 

 

 

Hindu 

Union Government has appointed economists Neelkanth Mishra ,Nilesh 

Shah and Anantha Nageswaran to the Prime Minister’s Economic Advisory 

council. 

Vice President Venkaiah Naidu presented the most eminent senior citizen 

award to former Attorney General K. Parasaran. 



G20 health ministers conference took place at Okayama in Japan. 

India and Philippines signed 4 MOUs in the fields of maritime security, 

science and technology, culture and tourism. 

Srilanka has been removed from the Financial action Task Force (FATF) list 

of countries at risk for money laundering. 

10th edition of India – Maldives Joint military exercise EKUVERIN 2019 took 

place at Pune, Maharashtra. 

 


