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தேசி சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

லாகன பேிவுக்கு லிரலில் ஒற்ரம குமிீடு எண்கள் 

 யாகங்கள திவு செய்யதற்காக நாயட்ட யாரினா குினடீுகள யிட்டு 

சயியனறுயதற்கும் நாித்தில் எற்ள குினடீ்டு ண்கள  

அிபகப்டுத்துயதற்கும் ஆந்திப அபசு  படிவு செய்துள்து. 

த்ேிப் பிதேசம் 

63 லது சோடக்க ேின சகாண்டாட்டம் 

 நத்தினப் ிபயதெம் யம்ர் 1, 1956 இல் உருயாக்கப்ட்டது. நத்தினப் ிபயதெம் 

உருயாகி 63 ஆண்டுகள் ிளவு சற் தித்ளத சகாண்டாடுகிது.  

காாஷ்டிம் 

 நகாபாஷ்டிபாயில் கும்ல் யன்பளளனக் ளகனா ெிப்பு யாலீஸ் குழுக்கள் 

அளநக்கப்ட்டது. 

151 இடங்கள் லமட்சி பாேித்ே பகுேிகராக அமிலிப்பு 

 151 இடங்கள் யட்ெி ாதித்த குதிகாக நகாபாஷ்டிப நாி அபசு அியித்தது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

கத்ோர் புயம் சபர்ந்ே சோறியாரர்களுக்கு ஆேவு நிேி ஏற்பாடு சசய்கிமது 

 கத்தார் சயிாட்டு சதாமிார்கலக்கு ஊதினம் யமங்குயதில் ெிபநங்கள 

திர்சகாள், .ா. ஆதபவு சற் சதாமிார் ெீர்திருத்தங்கின் சதாடர்ச்ெினாக 

கத்தார் பும் சனர்ந்த சதாமிார்கலக்கு ஆதபவு ிதி ற்ாடு செய்கிது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 
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ாசுபாடு சோடர்பான அமிக்ரக அரிக்க சிமப்பு நடலடிக்ரக குழு 

 சடல்ி-ன்.ெி.ஆர்.ல் நாசுாடு சதாடர்ா ெம்யங்கள் குித்து சுற்றுச்சூமல் 

அளநச்ெகத்திற்கு அிக்ளக அிக்க 52 ெிப்பு டயடிக்ளக குழுக்கள 

அளநத்தது.  

ாநாடுகள் 

நிேி ஆதாக் - லரர்ச்சி ஆாய்ச்சி ர உராடல் 

 ிதி ஆயனாக் - யர்ச்ெி ஆபாய்ச்ெி ளநனத்தின் (DRC) ான்காம் உளபனாடல், 

பம்ளனில் ளடசற்து. 

“நகர்ப்பும பூகம்ப தேடல் ற்றும் ீட்புக்கான ளாங்காய் ஒத்துரறப்பு அரப்பின் 

கூட்டுப் பிற்சி -2019"ன் கூட்டம் 

 "கர்ப்பு பூகம் யதடல் நற்றும் நீட்புக்கா ராங்காய் எத்துளமப்பு அளநப்ின் 

கூட்டுப் னிற்ெி -2019"ன் கூட்டம் புது தில்ினில் சதாடங்கினது. 

நினங்கள் 

 ர் நார்ரல் திரு. ிபதீப் த்நாகர் ாட், யிஸ்ம் - இந்ேி லிானப்பரட 

நிர்லாகப் சபாறுப்பு அேிகாரினாக தயியனற்ார்  
 ர் நார்ரல் MSG யநன், யிஸ்ம் - இந்ேி லிானப்பரடின் சபாது 

இக்குனர் (Wks & Cer) 

 சப்டின்ட் செபல் ி.ஸ் பாயெஸ்யர் - ஒருங்கிரைந்ே பாதுகாப்பு 

பைிாரரின் ேரயலர், COSC. 

 திரு. யிஸ்யயஷ் ெவ்ய - ில்தல லாரித்ேின் புேி உறுப்பினாக 
சபாறுப்தபற்பு 

ேிட்டங்கள் 

'நகர்ப்பும கஃதப: லாழ்லாோத்ேிற்கான நேி' 
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 தூய்ளந கங்கா யதெின இனக்கம் .ா யேியடட்டுடன் கூட்டுயெர்ந்து 

புதுடில்ினில் 'கர்ப்பு கஃய: யாழ்யாதாபத்திற்கா தி' ன் சகாள்ளக 

உளபனாடள ற்ாடு செய்தது.  

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அரச்சரல ஒப்புேல் 

இந்ேிா-சாாக்தகா இரடத ஒப்பந்ேம் 

 குற்ம் ொர்ந்த யிரனங்கில் பஸ்ப ெட்ட உதயிக்காக இந்தினா-சநாபாக்யகா 
இளடயன ளகசனழுத்தா எப்ந்தத்திற்கு நத்தின அளநச்ெபளய எப்புதல். 

இந்ேிா ற்றும் சேன் சகாரிா இரடத புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

 சுற்றுாத் துளனில் இந்தினா நற்றும் சகாரினா இளடயனனா உயிள 

யலுடுத்துயதற்கா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்திற்கு நத்தின அளநச்ெபளய 

எப்புதல் 

இந்ேி – ஷ்க் கூட்டரப்பு இரடத புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

 யாக்குயபத்து கல்யினில் எத்துளமப்ள யநம்டுத்துயதற்கு இந்தின – பஷ்னக் 

கூட்டளநப்பு இளடயன புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் ளகசனழுத்தாதன் யியபம் 

நத்தின அளநச்ெபளயக்கு சதரியிக்கப்ட்டது. 

ஜர்சுகுடா லிான நிரய சபர் ாற்மம் 

 எடிரா நாிம் ெர்சுகுடா யிநா ிளனத்ளத “யரீ் சுயபந்திப ொய் யிநா 

ிளனம், ெர்சுகுடா” ன்று சனர் நாற்ம் செய்ன நத்தின அளநச்ெபளய 

எப்புதல். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

ேர்ா கார்டின் – 2018 

 இந்தினா நற்றும் ெப்ான் பாணுயங்கலக்கு இளடயனனா தர்நா கார்டினன் – 2018 

னும் கூட்டு பாணுய னிற்ெி நியொபாநில் உள் யன்பளத் தடுப்பு நற்றும் 

யப்யார் ள்ினில் யம்ர் 1, 2018 அன்று சதாடங்கினது. 
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இாணுல லிானப் பிரிலின் 33 லது சோடக்க ேின சகாண்டாட்டம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு யம்ர் நாதம் 1ம் யததி இபாணுய யிநாப் ிரியின் 33 யது 

சதாடக்க தித்ளத இந்தினா யகட், புது தில்ினில் சகாண்டாடினது. 

லிருதுகள் 

 இந்ேி லர்த்ேக சம்தரனத்ேின் கூட்டரப்பு ற்றும் சோறில் லிருது [FICCI] 

- சயல்லூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்ாெி (யிடி) க்கு கல்யிளன 

ெர்யயதெநனநாக்கினதற்காக ெிப்புச் ொன்ிதழ். 

சாரபல் சசயிகள் & இரை தபார்ட்டல் 

பன்பேிலில்யா இில் பைச்சடீ்டு லசேி [UTS] சகாண்ட சாரபல் சசயி 

 பனில் னணிகள் தற்யாது யம்ர் 1 ஆம் யததி பதல் ஆன்ளில் 

பன்தியில்ா சாது டிக்சகட்ளட சற்றுக் சகாள்ாம். இந்த யெதிளன ச 

னணிகள் UTS செனிளன தியிக்கம் செய்து சகாள்யயண்டும். 

லிரராட்டு சசய்ேிகள் 

இந்ேிா Vs சலஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்சகட் 

 சயஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு திபா களடெி எருாள் யாட்டினில் இந்தினா 9 யிக்சகட் 

யித்தினாெத்தில் அாப சயற்ி சற்று சதாடளப 3-1  ளகப்ற்ினது. 
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