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தேசி சசய்ேிகள்  
ஆந்ேிப் பிதேசம் 
சேொலயநிலய ொேிரி பள்ரிில் இப்தபொது அடல் டிங்கிரிங் தயப் 

 ிதி ஆனோகின் அடல் இன்ோயரன் நிரன் கீழ், டிங்கிரிங் ஆய்யகங்கள் VI 
பதல் XII யகுப்புகில் டிக்கும் குமந்தகின்  புதுந தின் நற்றும் டப்பு 
கருத்துக்க யர்க்கும் ோக்கில் ள்ிகில் அர்ப்ணிக்கப்ட்ட ணினிடங்கோக  
உள். 

சேலுங்கொனொ 
சேலுங்கொனொலின் சிமப்பு பலட சுேந்ேிம்-ேினம் அணிலகுப்பில் பங்தகற்க உள்ரன  

 பதநச்சர் N.சந்திபோபு ோபடு நோிம் ிரிந்த ிகு பதல் பனோக டக்கும் 
சுதந்திப தி யிமோயில் அண்ட நோிங்கோடு கந்து  தசின கோடின ற்ி , 
அணியகுப்பு ோன்யற் தந தோங்குகிோர். 

ஜம்மு & கொஷ்ீர் 
லைசடக் சுகொேொ லசேி சகொண்ட சூப்பர் ஸ்சபளயிஸ்ட் இொணுல ருத்துலலன   

 ஜம்ப & கோஷ்நீரில் உத்தம்பூர், நிக யீ ைடக் சுகோதோப யசதி கோண்ட சூப்ர் 
ஸ்ரிஸ்ட் இபோணுய நருத்துயநன  யிபயில் வுள்து. 

தகரொ 
ேிருநங்லககள் ஒட்டுனர் உரிம் சபமவுள்ரனர்  

 நோித்தில் திருங்க-ட்பு பனற்சிகின் கீழ் , நோட்டோர் யோகத் துனோது, 
குடிநக்களுக்கு யமங்கப்டும் அத்து சயகபம் திருங்ககளுக்கும் யமங்க 
படிவு சய்துள்து. 

 
சர்லதேச சசய்ேிகள் 
பொக்கிஸ்ேொன் தேர்ேயில் இம்ொன் கொன் சலற்மி சபற்மொலும், பிேர் ஆக கூட்டணி 
தேலல 

 ோக்கிஸ்தோின் தர்தல் ஆணனம் பன்ோள் கிரிக்கட் ட்சத்திபநோ இம்போன் 
கோன் கட்சின அபசோங்கத்தின் பன்ோயது தோடர்ச்சினோ தர்தில் யற்ி 
ற்தோக அியித்தது, ஆோல் அயர் ரும்ோன்நன யல்ோததோல் , 
கூட்டணின உருயோக்க யண்டும். 

உயகின் பறலொன நபர் 117 லேில் இமந்துள்ரொர் 
 117 யனதோ ஜப்ஸீ் ண்ணோ சினோ நினோகோ உகின் மநனோ ர் 
இந்துள்ோர் . 

தொடி சேன் ஆப்பிரிக்க அேிபர் சிரில் ொதபொசொலல சந்ேித்ேொர் 
 ிபதநர் பந்திப நோடி தன் ஆப்ிரிக்க அதிர் சிரில் போநோசோய சந்தித்து, 
யர்த்தக நற்றும் பதலீடுகள், தகயல் தோமில்நுட்ம் நற்றும் ோதுகோப்பு உள்ிட்ட 
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 துகில் இருதபப்பு உவுக யிரிவுடுத்துயதற்கோக ச்சுயோர்த்த 
டத்திோர் . 

 
அமிலில் சசய்ேிகள் 
ஐ.ஐ.எஸ்.சி ஆொய்ச்சிொரர்கள் சுற்றுச்சூறல் சலப்பநிலய, அழுத்ேம் ஆகிலற்மில் 
ிேசலப்பநிலயகலரக் கண்கொணித்ேனர்  

 இந்தின அியினல் கமகம் (..ஸ்.சி) ங்களூரு ஆபோய்ச்சினோர்கள் 
பதன்பனோக சுற்றுப்பு யப்ி நற்றும் அளத்தம் நீது 
நிதயப்ிகக் கண்கோணித்து கண்டிந்துள்ர்.. 

 
லணிக & சபொருரொேொம் 

உற்பத்ேி ேிமலன ைூண்டொய் அேிகரிக்கவுள்ரது   
 ைுண்டோய் நோட்டோர் இந்தினோ ிநிடட், ோட்டின் இபண்டோயது ரின கோர் 
உற்த்தினோர், 2019 ஆம் ஆண்டில் உற்த்தி தின் 37,000 ஆக அதிகரிக்கும் ன்று 
அியித்தது. 

 
ொநொடுகள் 
பல்கலயக்கறகங்கள் ற்றும் உர் கல்லி நிறுலனங்கரின் துலணத் ேலயலர்கரின் 
தேசி ொநொடு 

 புது தில்ினில் உனர் கல்யி ிறுயங்கின் இனக்குர்கள் நற்றும் 
ல்கக்கமகங்கின் துணத் தயர்கள் கோண்ட பன்று ோள் தசின நோோடு 
டற்து. 

 பதல் பனோக, ோது நற்றும் தினோர் நத்தின / நோி ல்கக்கமகங்கள் 
நற்றும் ிறுயங்கின் துணத் தயர்கள் நற்றும் இனக்குர்கள் நோோட்டில் 
ங்கற்கின்ர். 

 
ேிட்டங்கள் 
"ிளன் சத்நிஷ்ேொ " 

 2018 ஜூ 27 ஆம் திகதி ஆபம்ிக்கப்ட்ட "நிரன்சத்னிஷ்தோ "ல் 
ிபக கடிடித்து, உத்தநத்தின் உனர்ந்த தபங்க போநரிப்து குித்து 
அத்து பனில்ய ஊமினர்களுக்கும் உணர்த்துயத ோக்கநோகக் கோண்டுள்து. 

 
புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU),ப்பந்ேங்கள்& த்ேி அலச்சலல ப்புேல் 
முேலீட்டு இந்ேிொ ற்றும் யு.ஏ.ஏ.இலடத ப்பந்ேம் லகசழுத்ேொனது  

 க்கின அபபு நிபட்ஸ் சனற்க நுண்ணிவு (AI) துனில் இந்தினோயில் பதலீடு 
சய்யதற்கோ எப்ந்தத்தில்  கனளத்திட்டது. 
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தயொக் சபொ கடத்ேலுக்கு எேிொன சட்டத்லே நிலமதலற்மிது  
 ோபோளுநன்ம் ர்க ர்கள் கடத்துதல் (தடுப்பு, ோதுகோப்பு நற்றும் நறுயோழ்வு) 
நசோதோ 2018 - நக்கயனில் ியற்ினது.கடத்தில் ஈடுடும் ர்களுக்கு  
த்து ஆண்டுகளுக்கு கடுநனோ தண்டன யமங்கினது. 

 
லிருதுகள் 
ஐக்கி நொடுகள் சலபினொல் நிறுலப்பட்ட ிக உர்ந்ே சுற்றுச்சூறல் சகௌலம் 

 கோச்சின் இன்டர்ரல் ர்ோர்ட் ிநிடட் (சினோல்) - பூநி ரிசுக்கோ சோம்ினன் 
2018 

 
லிலரொட்டு சசய்ேிகள் 

FIA ஐதொப்பி F3 பந்ேம்  

 ல்ஜினத்தில் FIA போப்ின F3 ந்தன ோட்டினில் ஜன் டருயோோ யற்ி ற்ோர். 


