
 

 

 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 23 – கப்மபமில் ஃபிஸ்துயா’வுக்கு முடிவுகாணும் சர்லமேச ேினம் 

 கப்பபமில் ஃபிஸ்துயா’வுக்கு முடிவுகாணும் சர்லபேச ேினம் க்கி நாடுகள்(.நா.) 

சபபால் ப 23 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிமது. இந்ே ேினம் லரரும் நாடுகரில் பய 

பபண்கபர பாேிக்கும் கப்பபமில் ஃபிஸ்துயாவுக்கு சிகிச்பச அரிக்க ற்றும் ேடுக்கும் 

நடலடிக்பககபர டுக்க ஊக்குலிக்கிமது. 

 

மேசி சசய்ேிகள் 

நான்கு நீேிபேிகள் உச்ச நீேின்ம நீேிபேிகராக பேலி உர்வு  

 உச்சநீேின்மத்ேின் நீேிபேிகராக நான்கு நீேிபேிகபர பேலி உர்வு  பசய்மம் உச்ச நீேின்ம 

பகாலீஜித்ேின் பரிந்துபக்கு த்ேி அசு எப்புேல் அரித்ேது. நீேிபேி அனிருோ பபாஸ், 

நீேிபேி .ஸ். பபாபண்ணா, நீேிபேி பி.ஆர்.கலாய் ற்றும் நீேிபேி சூர்ா கந்த் ஆகிபார் அந்ே 

நான்கு நீேிபேிகள் ஆலர். 

 இேன்மூயம் அேிகபட்ச நீேிபேிகரின் ண்ணிக்பகான 31 நீேிபேிகபர உச்ச நீேின்மம் 

அபடந்துலிடும். ேற்பபாது ேபயப நீேிபேி உட்பட 27 நீேிபேிகள் உச்ச நீேின்மத்ேில் 

உள்ரனர் ன்பது குமிப்பிடத்ேக்கது. 

 

சர்லமேச சசய்ேிகள் 

சாக்மகாஸ் ேவீு ஐ.நா. ேரீ்ானத்ேிற்கு ஆேலாக இந்ேிா லாக்கரித்ேது 

 .நா. பபாதுச் சபபின் இங்கியாந்ேின் "காயனித்துல நிர்லாகத்பே" ேிரும்பப்பபம ற்றும் 

ஆறு ாேங்களுக்குள் நிபந்ேபனற்ம லபகில் சாக்பகாஸ் ேீபகற்பத்ேில் இருந்து 

பலரிபம பலண்டும் ன்று பகாரி ேீர்ானத்ேிற்கு ஆேலாக லாக்கரித்ே 116 நாடுகரில் 

இந்ேிாவும் என்மாகும். இந்ேிப்பபருங்கடயில் உள்ர பாரிளிஸ் நாட்டின் சுாட்சிப 

ீட்படடுக்கும் பநாக்கில் இந்ே ஆேபல இந்ேிா உள்ரிட்ட பய நாடுகள் லறங்கிமள்ரது 

குமிப்பிடத்ேக்கது. 
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கண்டம் லிட்டு கண்டம் பாயும் ளஹனீ் -2 ஏவுகணைண சலற்மிகாக மசாேணன சசய்ேது 

பாகிஸ்ோன் 

 பாகிஸ்ோன் ாணுலம் கண்டம் லிட்டு கண்டம் பாமம் ளஹனீ் -2 வுகபணப 

பலற்மிகாக லிண்ணில் பசலுத்ேி பசாேபன பசய்ேது. அணு ஆமேங்கபர ந்ேி பசல்லும் 

இந்ே வுகபண 1,500 கி.ீட்டர் போபயவுக்கு அப்பால் உள்ர இயக்பக குமி பலத்து ோக்க 

கூடி லல்யப பபடத்ேது.  

லைிகம் & சபாருராோம் 

2020ம் நிேிாண்டில் இந்ேிா 7.1 சேலிகிேம் லரர்ச்சி: ஐ.நா. அமிக்ணக 

 2020ம் நிேிாண்டில், இந்ேிாலின் பபாருராோம் லலுலான உள்நாட்டு நுகர்வு ற்றும் 

முேலீட்டால் 7.1 சேலேீ லரர்ச்சிப அபடமம் ன்று க்கி நாடுகரின் அமிக்பக 

கூமிமள்ரது. 

நினங்கள் 

 சிரில் பபாசா - சேன்னாபிரிக்க ஜனாேிபேிாக ீண்டும் மேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

 அக்ஷய் குார் - டாமபின் பிாண்ட் தூேர் 

 

புரிந்துைர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அணச்சணல ப்புேல் 

புற்றுமநாய் ஆாய்ச்சிில் கூட்டு த்துணறப்பிற்கான புரிந்துைர்வு ப்பந்ேம் 

 இந்ேி உிர் போறில்நுட்பத் துபம (DBT) ற்றும் அணுசக்ேித் துபம (DAE) இபடப 

புற்றுபநாய் ஆாய்ச்சிில் கூட்டு எத்துபறப்பிற்கான புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் பசய்து 

பகாண்டது. 

 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

Su-30 MKI மபார் லிானத்ேியிருந்து பிம்மாஸ் ஏவுகணை சலற்மிகாக மசாேணன 

சசய்ப்பட்டது 

 இந்ேி லிானப்பபட பிம்பாஸ் வுகபணப பலற்மிகாக Su-30 MKI பபார் 

லிானத்ேில் இருந்து பசாேபன பசய்ேது. 2017ம் ஆண்டு நலம்பர் ாேம் லிானம் மூயம் 2.8 

பக் லபகியான வுகபணப பசலுத்ேி கடயில் உள்ர இயக்பக அரித்து உயகின் 

முேல் லிானப்பபடாக இந்ேிா சாேபன பசய்ேது குமிப்பிடத்ேக்கது. இந்ே லபகியான 

இண்டாலது பரிபசாேபன இதுலாகும். 
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மற்கு பசிபிக்கில் அசரிக்கா, ஜப்பான், சேன் சகாரிா, ஆஸ்ேிமயிா கடற்பணட பிற்சி 

 அபரிக்க கடற்பபட கப்பல்கள் பற்கு பசிபிக் பபருங்கடயில், ஜப்பான், ஆஸ்ேிபயிா 

ற்றும் பேன் பகாரிாவுடன் இபணந்து முேல் கூட்டு கடற்பபட பிற்சிப 

பற்பகாண்டது. இந்ே பசிபிக் லான்கார்ட் கூட்டுப்பிற்சி அபரிக்கத் ேீலான குலாம் ேீவு 

அருபக நபடபபற்மது. 

லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

சேன் சகாரிாவுக்கு எேிான ஹாக்கி சோடண இந்ேி சபண்கள் அைி ணகப்பற்மிது 

 ஜின்சிானில், இந்ேி பபண்கள் ஹாக்கி அணி பேன் பகாரிாவுக்கு ேிான இண்டாலது 

ஆட்டத்ேில் பலற்மி பபற்மேன் மூயம் மூன்று பபாட்டிகள் பகாண்ட ஹாக்கி போடப 2-0 

னக் பகப்பற்மிது. 

சுேிர்ான் மகாப்ணப 

 இண்டாலது ற்றும் கபடசி குழுப் பபாட்டிில் 5-0 ன்ம கணக்கில் 10 முபம சாம்பினான 

சீனாலிடம் இந்ேிா லழீ்ந்து சுேிர்ான் பகாப்பப கயப்பு அணி பபட்ின்டன் 

பபாட்டிியிருந்து பலரிபமிது. 
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