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 நாித்தில் ற்ற குினடீ்டு எண்கற அிபகப்டுத்துயதற்கு ஆந்திப அபசு  

படிவு செய்துள்து. 

 நத்தினப் ிபததெம் யம்ர் 1, 1956 இல் உருயாக்கப்ட்டது. நத்தினப் ிபததெம் 

உருயாகி 63 ஆண்டுகள் ிறவு  சற் தித்றத சகாண்டாடுகிது.  

 நகாபாஷ்டிபா - கும்ல் யன்பறறனக் றகனா ெிப்பு தாலீஸ் குழுக்கள். 

 151 இடங்கள் யட்ெி ாதித்த குதிகாக நகாபாஷ்டிபா அியித்தது. 
 கத்தார் பும் சனர்ந்த சதாமிார்கலக்கு ஆதபவு ிதி ஏற்ாடு செய்கிது. 

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

அறநச்ெகத்திற்கு அிக்றக அிக்க 52 ெிப்பு டயடிக்றக குழுக்கற 

அறநத்தது. 

 ிதி ஆதனாக் - யர்ச்ெி ஆபாய்ச்ெி றநனத்தின் (DRC) ான்காம் உறபனாடல், 

பம்றனில் றடசற்து. 

 "கர்ப்பு பூகம் ததடல் நற்றும் நீட்புக்கா ராங்காய் த்துறமப்பு அறநப்ின் 

கூட்டுப் னிற்ெி -2019"ன் கூட்டம் புது தில்ினில் சதாடங்கினது. 

 ஏர் நார்ரல் திரு. ிபதீப் த்நாகர் ாட், யிஎஸ்எம் - இந்தி லிானப்படட 

நிர்லாகப் பபாறுப்பு அதிகாரினாக தயிதனற்ார்  
 திரு. யிஸ்தயஷ் ெவ்த - ில்வல லாரித்தின் புதி உறுப்பினாக 

பபாறுப்வபற்பு 

 ஏர் நார்ரல் MSG தநன், யிஎஸ்எம் - இந்தி லிானப்படடின் பபாது 

இக்குனர் (Wks & Cer) 

 சப்டின்ட் செபல் ி.எஸ் பாதெஸ்யர் - ஒருங்கிடைந்த பாதுகாப்பு 

பைிாரரின் தடயலர், COSC 

 தூய்றந கங்கா ததெின இனக்கம் ஐ.ா தேிதடட்டுடன் கூட்டுதெர்ந்து 

புதுடில்ினில் 'கர்ப்பு கஃத: யாழ்யாதாபத்திற்கா தி' என் சகாள்றக 

உறபனாடற ஏற்ாடு செய்தது.  

 சுற்றுாத் துறனில் இந்தினா நற்றும் சகாரினா இறடதனனா உயிற 

யலுடுத்துயதற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்திற்கு நத்தின அறநச்ெபறய 

ப்புதல் 

 குற்ம் ொர்ந்த யிரனங்கில் பஸ்ப ெட்ட உதயிக்காக இந்தினா-சநாபாக்தகா 

இறடதன றகசனழுத்தா ப்ந்தத்திற்கு நத்தின அறநச்ெபறய ப்புதல். 
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 தாக்குயபத்து கல்யினில் த்துறமப்ற தநம்டுத்துயதற்கு இந்தின – பஷ்னக் 

கூட்டறநப்பு இறடதன புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் றகசனழுத்தாதன் யியபம் 

நத்தின அறநச்ெபறயக்கு சதரியிக்கப்ட்டது. 

 இந்தினா நற்றும் ெப்ான் பாணுயங்கலக்கு இறடதனனா தர்நா கார்டினன் – 2018 

எனும் கூட்டு பாணுய னிற்ெி நிதொபாநில் சதாடங்கினது. 

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

சதாடக்க தித்றத இந்தினா தகட், புது தில்ினில் சகாண்டாடினது. 

 இந்தி லர்த்தக சம்வரனத்தின் கூட்டடப்பு ற்றும் பதாறில் லிருது [FICCI] 

- சயல்லூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்ாெி (யிஐடி) க்கு கல்யிறன 

ெர்யததெநனநாக்கினதற்காக ெிப்புச் ொன்ிதழ். 
 பனில் னணிகள் தற்தாது யம்ர் 1 ஆம் தததி பதல் ஆன்றில் 

பன்தியில்ா சாது டிக்சகட்றட சற்றுக் சகாள்ாம். இந்த யெதிறன ச 

னணிகள் UTS செனிறன தியிக்கம் செய்து சகாள்தயண்டும். 

 சயஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிபா கறடெி ருாள் தாட்டினில் இந்தினா 9 யிக்சகட் 

யித்தினாெத்தில் அாப சயற்ி சற்று சதாடறப 3-1 எ றகப்ற்ினது. 
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