
   

தேசி சசய்ேிகள் 

தேசி டிஜிட்டல் செல்த் புளூபிரிண்ட் அமிக்கக 

 நத்தன சுகதப நற்றும் குடும் த்துற அறநச்சர் டக்டர் ஹர்ஷ் யர்தன், 

ல்வயறு ங்குதபர்கிடநருந்து உள்டீுகளுக்கக வதசன டிஜட்டல் ஹஹல்த் 

னளூிரிண்ட் (என்.டி.எச்.ி) அக்றகறன ஹயினிட்டர். 

 NDHB இன் வக்கம் , மியர்சல் ஹஹல்த் கயவபறஜ தம்ட ஆதபகக்கக்கூடின , 

நய , சரின வபத்தல் நற்றும் துகப் முறனில் ரு வதசன டிஜட்டல் 

சுகதப சுற்றுச்சூமல் அறநப்ற உருயக்குயதகும். 

த்ேி பிதேசம் 

இந்தூரியியந்து  துபாய்க்குமுேல்  சர்லதேச லிானம் புமப்பட்டது 

 நத்தனப் ிபவதசத்தல் உள்  இந்தூரின் வதயி அஹல்ன ய் வஹல்கர் சர்யவதச 

யிந றனத்தருந்து முதல் சர்யவதச யிநம் 153 னணிகளுடன் துய் 

னப்ட்டது.இந்த இறடயிட யிநம் யறகுட குதகளுடன் வபடி 

இறணப்ிற்க னணத்றதமம், சுற்றுப் னணிகிடநருந்த  ீண்டக 

யிருப்த்றதமம்  றவயற்மள்து. 
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அமிலில் 

புேி லிண்சலரி பகடப்பிரிகல உயலாக்குலோக அமிலித்ோர் பிான்ஸ் ஜனாேிபேி  

 ிஹபஞ்சு ஜதத இம்நனுவயல் நக்வபன் ரு னதன வதசன இபணுய யிண்ஹயி 

றடப்ிரிறய உருயக்குயதக அயித்தர். ிஹபஞ்சு யிநப்றடனின் ஒர் 

அங்கநக அது ஹசனல்டும் என்றும் வதசனப் துகப்ன ில் அக்கற ஹசலுத்தும் 

யிதநக யிண்ஹயி பணுயப் ிரிவு அறநக்கப்டும் என்றும் அயர் ஹதரியித்தர். 

சோகயதநாக்கிக லிண்சலரிக்கு அனுப்பிது ஷ்ா 

 ஹஜர்நிமட கூட்டு தட்டத்தல் கஜகஸ்தின் றவகனூரில் உள் 

கஸ்வநட்வபநல் இருந்து யிண்ஹயிக்கு ஹதறவக்கறன அனுப்ினது பஷ்ன. 

2011 முதல், சர்யவதச யிண்ஹயி றனத்தற்கு (ஐ.எஸ்.எஸ்) அணிகற அனுப்னம் 

வப டு பஷ்ன ஆகும். ஐ.எஸ்.எஸ் ஸன் அடுத்த னணம் ஜூற 20 ஆம் வதத 

தட்டநடப்ட்டுள்து பஷ்ன யிண்ஹயி யபீருடன், ரு இத்தன நற்றும் அஹநரிக்க 

யிண்ஹயி யபீர்கற அறமத்துச் ஹசல்லும் என்து குப்ிடத்தக்கது. 

நினங்கள் 

இாச்சய பிதேச ஆளுநர் 

 ஜதத பம் த் வகயிந்த் கல்பஜ் நஸ்பறய இநச்ச ிபவதச ஆளுபக 

னநத்துள்ர். 

குஜாத் ஆளுநர் 

 ஆச்சர்ன வதவ்பத் இநச்ச ிபவதசத்தருந்து நற்ப்ட்டு குஜபத் ஆளுபக 

னநக்கப்ட்டுள்ர். 
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ேிட்டங்கள் 

‘ியூசிம் கிாண்ட் ேிட்டம்" 

 நம் நாட்டில் அயங்காட்சிக சட்டத்ேின் கீழ் பேிவுசசய்ப்பட்ட ாநிய அசுகள், 

சங்கங்கள், ேன்னாட்சி அகப்புகள், உள்ராட்சி அகப்புகள் ற்றும் 

அமக்கட்டகரகளுக்கு "புேி அயங்காட்சிகங்ககர அகப்பேற்கு அனுேியும் 

நிேி உேலியும் லறங்கப்படும் என கயாச்சா அகச்சகம் அமிக்கக 

அரித்துள்ரது.தலும் ாநிய ற்றும் ாலட்ட அரலில் ேற்தபாதுள்ர 

அயங்காட்சிகங்ககர லலுப்படுத்துலேற்கும் நலனீப்படுத்துலேற்கும் 

அயங்காட்சிக ானி ேிட்டத்ேின் "கீழ் நிேி உேலி லறங்கப்படும் எனவும் 

அவ்லமிக்ககில் சேரிலிக்கப்டுட்டுள்ரது. லறங்கப்படவுள்ர அேிகபட்ச நிேி உேலி 

சாத்ே ேிட்ட சசயலில் 80% ஆக இயக்கும் எனவும் கூமப்பட்டுள்து. 

ேலரிகச ற்றும் குமிீடுகள் 

ஏடிபி ேலரிகச 

 சநீத்தன ஏடிி தபயரிறச ஹயினிடப்ட்டது.இதல்  வயக் வஜவகயிச் 4500 

னள்ிகளுடன் உகல்  முதடத்தல் உள்ர்.இபண்டு நற்றும் மூன்ம் இடங்கில் 

முறவன பஹல் டல் ,வபஜர் ஹஹடபர் உள்ர்.இயர்கிருயருக்கும்  இறடவன 450 

னள்ிகள் யித்தனசம் இருப்து குப்ிடத்தக்கது. 

ஐ.சி.சி யநாள் ேலரிகச 

 உகக் வகப்ற முடியறடந்தறதத் ஹதடர்ந்து ருள் வட்டிகளுக்க ஐசச 

வட்ஸ்வநன்கள் நற்றும் ந்துயசீ்சர்கின் தபயரிறசனில் இந்தன வகப்டன் யிபட் 

வக நற்றும் ஜஸ்ிரீத் னம்ப ஆகவனர்  முதடத்றத தக்க றயத்துக் 

ஹகண்டர்.அணிகள் தபயரிறசனில், இங்கந்து தது முதல் உகக் வகப்ற 

ஹயற்க்கு ின்ர் இந்தனறய யிட மூன்று னள்ிகள் முன்வரி முதல் இடத்றத 

ிடித்துள்து 

 லிகராட்டு சசய்ேிகள் 
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லிகராட்டு சசய்ேிகள் 

(ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப்) ஜூனிர் உயகக் தகாப்கப 

 ஹஜர்நினின் சுஹ்ல் றடஹற் (ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப்) ஜூினர் உகக் வகப்றனின் 

இபண்டம் ில் இந்தன இபண்டு தங்கம் உட்ட ஆறு தக்கங்கற ஹயன்றுள்து. 

ஹண்கள் ிரியில் 10 நீட்டர் ஏர் றபிள் வட்டினில் இந்தன இபண்டு தங்கம் நற்றும் 

ரு ஹயள்ிப் தக்கத்றதப் ஹற்து. ஆறு தங்கம், ஆறு ஹயள்ி நற்றும் இபண்டு 

ஹயண்கம் எ ஹநத்தம் 14 தக்கங்களுடன்  இந்தன தக்கப்  ட்டினல் 

முதடத்தல் உள்து. ச இபண்டு தங்கம் உட்ட ஹநத்தம் ஆறு தக்கங்களுடன் 

இபண்டயது இடத்தல் உள்து. 
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