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தெி செய்ிகள் 

ஜம்மு & காஷ்ீர் 

அகின இந்ி ாசணானிின் 10 KW FM டிான்ஸ்ிட்டர ிநந்து ரத்ல் 

 ஜம்ப காஷ்ீர் ாினத்ின் ம்தன் ாட்டத்ில் அகின இந்ி ானணானிின் 

(AIR)10 கிலனாாட் FM டிான்ஸ்ிட்டர த்ி அரச்சர் ஜிலந்ி சிங் ிநந்து 

ரத்ார். 

புது ில்னி 

இந்ி ற்றும் ங்காபதெ இரடத இண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரந 

டக்கும் ததச்சுார்த்ர 

 இந்ி ற்றும் ங்கலச ல்ரனப் தரடகளுக்கு இரடினாண இண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு எருபரந டக்கும் லதச்சுார்த்ர புதுடில்னிில் னாடங்கிது, 

இரு ாடுகளுக்கும் இரடல லதாரப் னதாருள் கடத்ல், கால்ரட ிருட்டு 

ற்றும் துப்தாக்கி ிாதாம் லதான்ந ல்ரன ாண்டி குற்நங்கள் ீது 

இருப்பு எத்துரப்பு அிகரிக்கும் லாக்கில் லதச்சுார்த்ர ரடனதற்நது. 

ெர்தெ செய்ிகள் 

திான்ஸ் ாட்டு தள்பிகபில் சாரனததெி தன்தடுத் ரட ிித்து 

 திான்ஸ் தள்பிகபில் னாரதல் லதான் தன்தடுத் ாடு ழுி ரடர எரு 

சட்டத்ின் கீழ் னகாண்டு ந்து. 

ஸ்சதிணின் திர் கத்தாதனான் சுாட்ெி ீது ாக்சகடுப்ரத முன்சாிந்ார் 

 ஸ்னதிணின் தி ந்ிரி, கத்லாலனாணிாில் தக்கா திாந்ித்ிற்கு 

அிகாண ன்ணாட்சி உரிரரக் னகாண்ட எரு ாக்னகடுப்பு டத் 

பன்ந்ார், ஆணால் கத்லாலனான் ரனர்கள் லகாரிால் சுந்ிம் குநித் 

ாக்னகடுப்ரதத் ிர்த்துிட்டார். 

அநிில் செய்ிகள் 

ரடதிற்ெி, ஜாகிங்கினிருந்து ஆற்நரன தெிக்கும் புி ொணம் ிஞ்ஞாணிகள் 

கண்டுதிடிப்பு 
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 ரடதிற்சி அல்னது ஜாகிங்கின் லதாது ரக அரசில் இருந்து ஆற்நரன 

உருாக்கும் எரு அியும் சாணத்ர ிஞ்ஞாணிகள் உருாக்கியுள்பணர். 
சாணம், ரகக்கடிகாம் அபவு னகாண்ட சாணம், எரு ணிப்தட்ட சுகாா 

கண்காிப்பு அரப்ரத இக்க லதாதுாண சக்ிர உற்தத்ி னசய்கிநது. 

ரிரெ & குநிீடு 

MGNREGA 'சபிப்தரடத்ன்ர ற்றும் சதாறுப்புர்வு' ரக 

1) ஆந்ிப் திலசம் 2) னலுங்காணா 3) சிக்கிம் 

ாாடுகள் 

சன் கிக்கு ஆெிாின் WHO திாந்ிக் குழுின் 71 து அர்வு 

 "உனகபாி சுகாா ிட்டத்ின் அரணத்து பக்கி லகாட்தாடுகரபயும் 
அரடற்கு தன பன்னணடுப்புகரப இந்ிா துரிாக கண்காித்து 
ருகிநது ண னன் கிக்கு ஆசிாின் உனக சுகாா அரப்புப் [WHO] 
திாந்ிக் குழுின் 71 து அர்ில், சுகாா ற்றும் குடும்த னத்துரந 
த்ி அரச்சர் லஜ.தி.டா கூநிணார். 

எிர்கான சாதினிட்டி உச்ெி ாாடு - 2018 

 ிி ஆலாக் ரனர ிர்ாக அிகாரி அிாப் கான்ட் தல்லறு 
லதாக்குத்து பரநகள் இரடல இரப்ரத ற்தடுத்தும் னதாது 
லதாக்குத்துக்கு இந்ிா ிரில் எரு லசம் - எரு கார்டு னகாள்ரகர 
அநிபகப்தடுத்துாக கூநியுள்பார். 

புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம்(MoU), ஒப்தந்ங்கள் & த்ி அரச்ெர ஒப்புல் 

இந்ிாவும் ரெப்மும் இண்டு ஒப்தந்ங்கரப ரகசழுத்ிட்டண 

 இந்ி ஜணாிதி ாம் ாத் லகாிந்த் ரசப்ஸ் ாட்டு ரனாண 
ிக்லகாஸ் அணஸ்ாமிலட்ரம சந்ித்து, தந் அபினாண 
லதச்சுார்த்ரகரப டத்ிணார் இந்ிா ற்றும் ரசப்ஸ் தலாசடி 
ற்றும் சுற்றுச்சூல் எத்துரப்பு ஆகி இண்டு எப்தந்ங்கபில் 
ரகனழுத்ிட்டணர். 

தாதுகாப்பு செய்ிகள் 
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தட்தடாவுடன் கூட்டு இாணு திற்ெிகரப உக்ரன் சாடங்குகிநது 

 அனரிக்கா ற்றும் லட்லடா ாடுகளுடன் உக்ரன் கூட்டு இாணு 

திற்சிகரப னாடங்கிது. லற்கு உக்லணி கிாாண ஸ்டாரிச்சிில் 

ரடனதறும் ருடாந்ி லதிட் ட்ரினடன்ட் இாணு திற்சிகள் 14 ாடுகபில் 

இருந்து 2,200 ீர்கரப உள்படக்கிிருக்கின்நண. 

ிான்ார் ற்றும் தனெிாிற்காண ிாணத் ரனர ார்ல் தம் 

 ிான்ார் ற்றும் லனசிாிற்காண ணது உத்ிலாகபூர் ிஜத்ின் 

லதாது ிாணப்தரடத் பதி ார்சல் தலீந்ர் சிங் லணாார ரதிிாவ் 

னசன்நார். இன் பக்கி கணம், கருத்துக்கரப தகிர்ந்து னகாள்பவும், தஸ்த 

ஈடுதாட்ரட அிகரிக்கவும் புரிரன ஊக்குிக்கவும் இருக்கும். 

ிரபாட்டு செய்ிகள் 

ெர்தெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து இங்கினாந்ின் அனஸ்சடய்ர் குக் ஓய்வு 

 இங்கினாந்ின் அனஸ்னடய்ர் குக் இந்ிாவுடணாண ந்து னடஸ்ட் னகாண்ட 

னாடருடன் சர்லச கிரிக்னகட்டில் இருந்து ஏய்வு னதறுாக அநிித்துள்பார். 

52 து உனக துப்தாக்கிச்சூடு ொம்தின்ிப் 

 52 து உனக துப்தாக்கிச்சூடு சாம்தின்ிப் லதாட்டிில் னள்பிப் தக்கம் 

னன்ந அஞ்சம் னௌத்கில், எனிம்திக் லதாட்டிில் னதண்களுக்காண ர் ரதிள் 

திரிில் இடம் திடித்ார். 
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