
 

தேசிய சசய்ேிகள் 

38வது உலக பசெஸ்தகோ உலக போரம்பரிய ேளமோக பிங்க் சிட்டி செய்ப்பூர் தேர்வு 

 அசர்பஜானின் பாகுலில் நைபற்ம உயக பாம்பரிக் குளலின் 43 லது அர்லின் பாது, 

ாஜஸ்தானின் ஜய்ப்பூர் நகத்த உயக பாம்பரி தராக அமிலிக்கக்காரி 

இந்திாலின் பரிந்து ற்றுக்காண்டு பனஸ்காலின் உயக பாம்பரி பட்டியில் 

இைத்துள்ரது. 

 2017 ஆம் ஆண்டின் பல்லறு பனஸ்கா லறிகாட்டுதல்களுக்கு இைங்க ஜய்ப்பூர் 

நகத்தின் பரிந்து லற்மிகாக சய்ப்பட்ைதத் தாைர்ந்து உயக பாம்பரி தராக 

ஜய்ப்பூர் நகம் அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. இந்திாலில் 38 உயக பாம்பரி தரங்கள் உள்ரன, 

அலற்மில் 30 கயாச்சா தரங்கள், 7 இற்க தரங்கள் ற்றும் 1 கயப்பு தரம் உள்ரன. 

2030 ஆண்டளவில் 50 லட்சம் தகோடி ரூபோயய ரயில்தவயில் பேலீடு சசய்ய அரசு ேிட்டம் 

 ில்ல அச்சர் பிபெஷ் கால், 2030 ஆம் ஆண்ைரலில் ில்லில் 50 யட்சம் காடி 

பைபா பதலீடு சய் திட்ைிட்டுள்ரது. பம்பியிபேந்து காலா லறிாக ங்களூபே 

சல்லும் பள காங்கன் ில் பாதபம் 11,000 காடி பைபாய் சயலில் 

ின்ாக்கப்படும் ன்று திபே கால் தரிலித்தார். 

மத்ேிய பட்செட்டில் உர மோெியம் ரூபோய் 10,000 தகோடி உயர்வு 

 த்தி பட்ஜட்டில் உத்திற்கான ானி எதுக்கீடு சுார் 10,000 காடி பைபாய் உர்வு 

கண்டுள்ரது. உங்கள் ானித்திற்கான அதிகரித்த இந்த எதுக்கீடு லிலசாிகரின் ானி 

பரிாற்மத்தின் சல்திமன அதிகரிக்க உதவும் ன இசான ற்றும் உ அச்சர் 

டி.லி.சதானந்த கவுைா தரிலித்தார். இந்த ானிம் நடிாக லிலசாிகரின் கைக்கிற்கு 

நடி ானி உதலி திட்ைம் (டிபிடி) பயம் ாற்மப்படும் னவும் தரிலிக்கப்பட்ைது. 
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ஆந்ேிரப் பிரதேசம் 

கர்னூல் மோவட்டத்ேில் ன்பது புேிய எஃப்.பி.ஒக்கள் அயமக்கப்பட உள்ளெ 

 கர்னூல் ாலட்ைத்தில் என்பது புதி உறலர் உற்பத்திாரர் அப்புகர (ஃப்.பி.ஏ) 

அக்க தசி லராண் ற்றும் ஊக லரர்ச்சி லங்கி (நபார்ட்) 102 யட்சம் பைபாய் 

எதுக்கிபள்ரது. அலற்மில் இபே அப்புகள் ீன் லரத்த ஊக்குலிக்கும் னவும் 

அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. கர்னூயில் இவ்லாறு நைப்பது இதுல பதல் பம ன்பதும் 

குமிப்பிைத்தக்கது. 

அருணோச்சல பிரதேசம் 

மத்ேிய அரசு இட்டோநகரில் பன்று சிறந்ே வியளயோட்டு யமயங்கயள அயமக்க உள்ளது 

 அபேைாச்சய பிதசத்தின் இட்ைாநகரில் பன்று சிமந்த லிராட்டு ங்கர த்தி 

அசு லிலில் அக்க உள்ரதாக த்தி இரஞர் நயன் ற்றும் லிராட்டுத்தும 

அச்சர் (தனிப் பாறுப்பு) கிண் ரிஜிஜூ கூமிபள்ரார். லும் இவ்லிராட்டு ம் 

தற்காப்பு கயகள், பளு தூக்குதல் ற்றும் குத்துச்சண்ைக்கான பித்க சிமப்பு ாக 

இபேக்கும் ன திபே ரிஜிஜு கூமினார். 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

இந்ே ஆண்டு ஹஜ்ெில் சபண்கள் சமத்துவத்ேிற்கோெ டிெிட்டல் இந்ேியோ ேிட்டத்யே சவுேி 

அதரபியோ ஏற்றுக்சகோண்டது 

 சவூதி அபிாலிற்கு இந்திர்கள் ஹஜ் பைானது ாரான இந்திா ஹஜ் 

ாத்ரீகர்கர சன்மைலதற்கான இந்தி அசின் பபேபற்சி திட்ைான டிஜிட்ைல் 

தாறில்தட்பத்த ற்றுக்காண்ைது. 

 இந்தின் ஹஜ் தகலல் அப்பு சயி - தூதகத்தால் உபேலாக்கப்பட்டுள்ரது. இந்த 

சயி பயம் ஹஜ் பைம் ற்காள்பலர்கள் கபேத்து ற்றும் குமகர 

தரிப்படுத்தயாம். லும்  சவுதி அபிாலில் உள்ர இந்தி தூதர்கள் ாத்ரீகர்களுைன் 
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எபே தாைர்ப உபேலாக்கும் பற்சிாக இந்த சயி அமிபகப்படுத்திபள்ரது. இந்த 

சல ம்படுத்த ற்றும் தாந்தலில்யாத ஹஜ் பைத்த ற்காள்ரவும் இந்த 

சயி லடிலக்கப்பட்டுள்ரது குமிப்பிைத்தக்கது. 

மோநோடு 

சர்க்கயர மோநோடு 2020 

 காாஷ்டிா ாநிய கூட்டுமவு லங்கி ற்பாடு சய்த சர்க்க ாநாடு 2020 புனில் 

தாைங்குகிமது. இந்தி சர்க்கத் தாறியில் உள்ர காள்க லகுப்பாரர்களுக்கும் 

பங்குதார்களுக்கும் இைில் எபே திமந்த உாைய ஊக்குலிப்பத இந்த ாநாட்டின் 

நாக்காகும். பன்று நாள் நைபறும் இந்த ாநாட்டில் தாறில்துமின் 

பக்கிஸ்தர்கள் இை பக்கி அர்வுகள் ற்றும் குள லிலாதங்கள் நைபறும். 

ேிட்டங்கள் 

புதுச்தசரியில் யசக்கிள் பகிர்வு ேிட்டம் அறிபகப்படுத்ேப்பட உள்ளது 

 புதுச்சரி ஸ்ார்ட் சிட்டி ம்பாட்டுத் திட்ைத்தின் கீழ் சக்கிள் பகிர்வு திட்ைத்த ஏரிபே 

ாதங்கரில் அமிபகப்படுத்தப்பை உள்ரது. பதிவுசய்த பனர்கள் அல்யது 

லாடிக்காரர்கள் சக்கிள்கரப் பன்படுத்தி எபே இைத்தியிபேந்து இன்னாபே 

இைத்திற்கு சல்யயாம். சக்கிள்ர ந்தலாபே நிறுத்தத்திலும் டுத்துக்காண்டு  

நிறுத்திக்காள்ரயாம். 

ேரவரியச 

ஐ.சி.சி ேரவரியச 

 இந்தி அைிின் கப்ைன் லிாட் காயி சீபத்தி .சி.சி தலரிசில் 

பட்ஸ்ன்கரில் பட்டியில் பதயிைத்த தக்க லத்துக் காண்ைார். நைபற்று லபேம் 

உயகக் காப்பத் தாைரில் ந்து சதம் அடித்ததத் தாைர்ந்து 2 லது இைத்தப் பிடித்தார் 
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ாஹித் சர்ா. பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசாம் பன்மாலது இைத்திற்கு பன்னமிபள்ரார் 

ன்பது குமிப்பிைத்தக்கது. 

வியளயோட்டு சசய்ேிகள் 

தபோலந்ேில் குட்தெோ ேடகளம் 

 பாயந்தில் நைபறும் குட்னா தைகரத்தாைரில் பண்கள் 200 ீட்ைர் ஏட்ை பந்தத்தில் 

இந்திாலின் நட்சத்தி ஏட்ைப்பந்த லீாங்கன ஹீா தாஸ் பதயிைம் பிடித்து தனது 

இண்ைாலது சர்லதச தங்கத்த லன்மார். ஹீா 23.97 லினாடிகரில் பந்த 

தூத்தக்கைந்து தங்கம் லன்மார், லி.க. லிஸ்ா 24.06 லினாடிகரில் கைந்து லள்ரி 

லன்மார். ஆண்கள் 200 ீட்ைர் ஏட்ைப்பந்தத்தில் 21.18 லினாடிகரில் பந்த 

தூத்தக்கைந்து தசி சாதன பைத்த லீர் பகது அனாஸ் தங்கம் லன்மார். 
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