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 ஜூலய 14 - பிஞ்சு தேசி நாள் 
 இந்தழன ஜளதழதழ , ஸ்ரீ பளம்ளத் க ளயிந்த் , இந்ேிாலின் 

இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் காஸ்ட் அக்கவுண்டடண்ட் டின் பிராட்டினம் 
ஜூபியி க ளண்டளட்டங் ள புது ேில்யிில் கதளடங் ழ ளயத்தளர். 

 அடுத்த ஆண்டு குடிசு ேின டகாண்டாட்ட த்தழல் பிே 
லிபேந்ோரிாக அடரிக்க ஜனாேிபேி டடானால்ட் டிம்ப் ள 
இந்தழனள யபகயற் ழது. 

 இந்தழனளயின் ஜளதழதழ பளம்ளத் க ளயிந்த் , ஹரிானாயிலுள் 
ஃபதேஹாபாத்ேில் உள் ளிதாணி கபிர் பிகா த் ேிலாஸ் (கபீர் 
டஜந்ேி) கென்று நரினளளத கெலுத்தழ, உளபனளற்ழளர்.  

 சிறுநீக ாற்று சிகிச்லச  தநாாரிகளுக்கு இயலச பேந்து  ள 
யமங்குயதற் ள நருந்த ம் ன்ள கதளடங்குயதற்கு  
க பளயிலுள் கண்ணூர் பஞ்சாத்து தழட்டநழட்டுள்து. 

 டிசாயின் லயாறும் கயாச்சாபம் பாதுகாக்க  நளழ அபசு , 
பாம்பரி அலச்சலலல அளநத்தது. 

 யளபணளெழ  ப எரியளயு யிழகனள  தழட்டம் , லாணாசி-பால்யிா 
டப ில் , ளஞ்ச்க ளெழ ரிக்பநள நளர்க் , லாணாசிில் பே 
சர்லதேச ாநாட்டு லம், ிர்சாபூர் ற்றும் லாணாசி குதழ ள 
இளணக்கும் யள னில்  ங்ள  தழனின் நீது  ட்டப்ட்டுள் புதழன 
தம்பாயம், ஆசாம்கரில் பூர்லாஞ்ச ல்  எக்ஸ்பிஸ்தல , ஸ்நளர்ட் 
ெழட்டி நழரன் நற்றும் நளநழ  ங்க  ஆ ழனயற்ழன்  வழ்  
தழட்டங் ள ிபதநர் கபந்தழப கநளடி தழந்து ளயத்தளர். 

 உ.பி நளழம் ிர்சாபூரில் த்ேிப்பிதேசம், உத்ேப்பிதேசம் 
ற்றும் பிகார்  நளழங் ின் கூட்டு தழட்டநள பன்சாகர் 
கால்லால ிபதநர் கநளடி ளட்டுக்கு அற்ணித்து ளயத்தளர். 

 ளட்டில் அமழவு பநள உள்ளட்டுப் களளப ஆபம்ித்து  ழட்டத்தட்ட 
ஐந்து ஆண்டு ளுக்குப் ிகு ஐ.நா. பாதுகாப்பு சலப டேற்கு சூடானில் 
ஆபேத் ேலட லிேித்ேது. 

 2018 ஜூள முதல் 2020ஆம் ஆண்டு யளப இபண்டு ஆண்டு ளுக்கு 
உயக சுங்க அலப்பின்  (WCO) ஆசிா பசிபிக்  ிபளந்தழனத்தழன் 
துலண ேலயலர் (பிாந்ேி ேலயலர்)ஆது இந்ேிா. 

 டகௌஹாத்ேி இந்ேின் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் டடக்னாயஜி  (ஐ.ஐ.டி) 
ஆபளய்ச்ெழனளர் ள்,  ளனத்தழற்கு ட்டு அடிப்ளடனிள 
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பதாஆக்டிவ் பேந்துக்கட்டு நற்றும் தோல் ட்டுறுப்லப 
பட்டுப்பூச்சி புேத்ேியிபேந்து  ண்டழந்துள்ர். 

 த்ேி உள்துலம அலச்சர் ாஜ்நாத் சிங்  டளக் ளயில் உள்துலம 
ந்ேிரிகரின் தபச்சுலார்த்லேகரின் 6 லது கூட்டத்தழற்கு  ேலயல 
தளங் ழளர். 

 ஸ்ரீ இன்டஜேி ஸ்ரீனிலாஸ் (டசயர்) - குழுயின் தளயர் 
  ளர்கபட் யிய ளப அளநச்ெ ம் (MCA)  ம்ி ள் ெட்டம் 2013ன்  

தண்டள யிதழ ள நறுரிெவள கெய்யதற் ள , 10 கர்  க ளண்ட 
உறுப்ிர் குழுளய  ளர்ப்கபட் யிய ளப அளநச்ெ த்தழன் கெனளர் 
தளளநனில் அளநத்துள்து 

 டௌரிசிதா சர்ரி  - கெல்ெழனள புதழன கநளர் ( ளல்ந்து) 
 பாத்ாயா ேிட்டத் தழன்  வழ் ஆந்ேி ாநியத்ேி ல் ரூ . 44 ஆனிபம் 

க ளடி கெயில் 2,520  ழ.நீ. சாலயனிட தழட்டநழடப்ட்டுள். 
 தநளனல் தபாயிஸ் அகாடி ற்றும் பங்கராதேஷ் தபாயிஸ் 

அகாடி இலடத த்துலறப்பு ப்பந்ேம் லகடழுத்ோனது 
 இந்ேி ஹாஜி ேகலல் அலப்பு , ரு கநளளல் களன் டசயி, 

அயெபழள ஏற்ட்டள ல் இந்தழன லஜ் நழரள கதள டர்பு க ளள்  
இது உதவும். 

 M.S.தோனி ெர்யகதெ பே நாள்  தபாட்டிில் 10,000 ன்கலரக் 
கடந்ோர். 

 டபல்ஜிம் இங்கியா ந்லே கதளற் டித்து உயகக் தகாப்லபில் 
பன்மாலது இடம் கற்து. 

 ோய்யாந்து ஒபன்  இறுதழப்களட்டினில் ஜப்ளின் களகெளநழ 
குலளபளயிடம் பி.லி. சிந்து தோல்லி. 

 ெர்யகதெ ழம்ிக் ெங் த்தழன் துப்பாக்கி சுடுேல் கலளப்றழன் 28 யது 
கூட்ட ெர்யகதெ களட்டினில் ானு தபக்கர்  நற்றும் அன்தால் 
டஜின் ஆ ழகனளர்  ப்பு ஏர் பிஸ்டல் பிரிலில்  இந்தழனளவுக்கு 
ேங்கம் கயன்ர். 

 தநாலக் தஜாதகாலிச் க யின் ஆண்டர்ெள யழீ்த்தழ ளன் ளயது 
லிம்பிள்டன் பட்டம் கற்ளர். ஏஞ்சயிக்பெ டகர்பர் கெரீள 
யில்ழனம்ளெ யழீ்த்தழ லிம்பிள்டன் பட்டத்லே கயன்ளர். 

 


