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தேசி சசய்ேிகள் 

உத்ேிப்பிதேசம் 

நநனி-தூன் ஜன்ளோப்ேி எக்ஸ்பிஸ் 

 கத்ககோதம் - டெஹ்போடூன் இடெகனனோ டி-தூன் ஜன்ரதோப்தி எக்ஸ்ிபஸ் 

புதின பனில் கேடயடன பனில்கய அடநச்ேர் ிபஷ் ககோனல் ககோடி அடேத்து 

துயக்கி டயத்தோர். 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

கிருஷ்ணாலில் டி.ஆர்.டி.ஒ ஏவுகநண தசாேநன லசேிக்கு சுற்றுச்சூறல்அனுேி 
சபற்மது 

 கிருஷ்ணோ நோயட்ெத்தில் உள் கிருஷ்ணோ யயிங்கு ேபணோனத்தின் (KWS) 

டநனத்தில் ோதுகோப்பு ஆபோய்ச்ேி நற்றும் கநம்ோட்டு அடநப்பு (DRDO) பம் 

ஏவுகடண கேோதட துயக்க யேதி ஏற்டுத்த சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் 

கோிட நோற்ற்று அடநச்ேகம் (MoEFCC), சுற்றுச்சூமல் அனுநதி டற்து. 

காாஷ்டிம்  

IPPB க்களுக்குச் சசல்லும் ாநிய லங்கி தசநலகள் 

 நகோபோஷ்டிப அபசு புதிதோக அிபகப்டுத்தப்ட்ெ இந்தின அஞ்ேல் டகோடுப்வு 

யங்கிகளுக்கு (IPPBs) அதன் யங்கி கேடயகட கர்த்தக்கூடும். 

டிசா 

டிசா சட்டன்ம கவுன்சில் சபமவுள்ரது  

 டிேோ நோித்தில்  நோிங்கள் உள்து கோன் ேட்ெநன் கவுன்ேில் 

அடநக்கப்ெ பதல்யர் யனீ் ட்ோனக் தடடநனில் ெந்த அடநச்ேபடய 

கூட்ெத்தில் ப்புதல் அிக்கப்ட்ெது. 

சேலுங்கானா 

ஏர்சடல் நைோபாத் ாத்ேனில் அேிகரவு பங்தகற்பாரர்கள் கயந்து 

சகாண்டனர் 
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 டைதபோோத்தில் டெடற் ஏர்டெல் டைதபோோத் நபோத்தோில்  22,500 க்கும் 

கநற்ட்ெ ங்ககற்ோர்கள் கந்து டகோண்ெர். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

பாகிஸ்ோன் ஜனாேிபேி, பிேர் முேல் லகுப்பில் லிான பணம் சசய் 

பாகிஸ்ோன் அநச்சநல ேநட லிேித்ேது 

 ஜோதிதி, ிபதந நந்திரி, கநல்அதிகோரிகள் நற்றும் தடயர்கள் அபசு ிதி 
நற்றும் பதல்-யகுப்பு யிநோ னணத்டத ோகிஸ்தோின் புதின அபேோங்கம் தடெ 

டேய்துள்து. 

தாைிங்கிா முஸ்யிம்கள் ீோன ிான்ர் இாணுல டுக்குமுநமின் 

முேயாம் ஆண்டு நிநனவு  

 ல்ோனிபக்கணக்கோ கபோைிங்கினோ அகதிகள் நீதோ நினோன்நர் இபோடய 

டுக்குபடனின் பதோம் ஆண்டு ிடவு தித்டத பன்ிட்டு "ீதி"  

கயண்டி ககோநோ கோபோட்ெத்டத ெத்திர். 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

ாநாடுகள் 

நினங்கள் 

 ெோக்ெர் ஜி. ேதீஷ் டபட்டி - பாதுகாப்புத்துநம ஆர்&டி சசயாரர் ற்றும் 
ேநயலர், டி.ஆர்.டி.ஒ 

 எம்நர்ேன் பங்கோக்யோ - ஜிம்பாப்தல ஜனாேிபேி 

லிநராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆசி லிநராட்டு 2018 

 ஆண்கள் 94 கிகோ எடெப்ிரியில் ஈபோின் டேோபோப் டநோபோடி 189 கிகோ 

எடெடனத்தூக்கி ஆேின யிடனோட்டில் உக ேோதடடன டெத்தோர். 

 தீிகோ ல்ிகல், கஜோஷ்ோ ேின்ப்ோ டண்கள் ஸ்குயோஷ் கோட்டினில் 

டயண்கம் டயன்ர்; ஆண்கள் ிரியில் ேவுபவ் ககோரல் டயண்கம் 

டயன்ோர் 
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 ஆேின யிடனோட்டுத் டதோெரில் குண்டு எிதில் 20.75 நீ தூபம் எிந்து புதின 

ேோதட டெத்து தங்கம் டயன்ோர் தஜிந்தர் ோல் ேிங் 

 ைிநோ தோஸ் நற்றும் பகநது அோஸ் ஆகிகனோர் டண்கள் நற்றும் ஆண்கள் 400 

நீ ஒட்ெத்தில் டயள்ி டயன்ர் 
 100 நீட்ெர் டண்கள் ஒட்ெத்தில் டுட்டீ ேந்த் டயள்ி டயன்ோர். 

ஐந்ோலது தகம் உயக தகாப்நப சுலிஸ் லீக் 

 கோஜல் குநோரி சுயிஸ் லீக் ககபம் உகக் ககோப்டனில் டயற்ி டற்ோர் 
 போஷ்நி குநோரி, கோஜல் குநோரி நற்றும் எஸ். அபூர்யோ ஆகிகனோர் ஐந்தோயது ககபம் 

உகக் ககோப்ட இறுதிப் கோட்டினில் இங்டகடன யழீ்த்திர். 

பாகிஸ்ோன் லீர்- டி20 லயாற்மில் சாேநன 

 டி20 கிரிக்டகட் யபோற்ில் ோன்கு ஒயர் ஸ்டல்ில் கபடனோரு பன் 
நட்டும் யிட்டுக்டகோடுத்த பதல் யபீர் என் ேோதடடனப் டெத்துள்ோர் 
ோகிஸ்தோன் கயகப்ந்து யசீ்ேோர் பகநது இர்ோன். 

எங்கரது Whatsapp Group 

ேிழ் - கிரிக் சசய்வும்   English - கிரிக் சசய்வும் 

எங்கரது Facebook பக்கம்  
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