
   

தேசி சசய்ேிகள் 

10 லது ஜாக்ான் ேிரப்பட லிறா 

 ஜூலய 18 ஆம் தேேி புதுேில்யிில் உள்ர சிரி த ோட்லைில்  நலைபபற்ம 

நி ழ்ச்சிில் 10 லது ஜோக்ோன் ேிலப்பை லிறோ நி ழ்ச்சில த்ேி அலச்சர் ஸ்ரீ 

பி ோஷ் ஜலதை ர் ேிமந்து லலத்ேோர். தலும் க் ரின் லோழ்க்ல ில் சினிோலின் 

பக் ித்துலத்லேபம் அேன் ேோக் த்லேபம் அலர் டுத்துலத்து இது க் லர 

இலைக்கும் எபே ஊை ம் ன்று குமிப்பிட்ைோர். இந்ேிோலில் சினிோலின் லயோற்று 

லரர்ச்சிலபம், இந்ேிோலின் பன்லோன சக்ேிின் டிோன்ஸ்தபோர்ட்ைோ  இந்ேி 

சினிோலின் லரர்ந்து லபேம் ேோக் த்லே குமித்தும் கூமினோர். 

சேலுங்கானா 

WEF ரம், சேலுங்கானா அசு ட்தான்கள் லறிாக ருத்துல சபாருட்கரர 
அனுப்பவுள்ரது  

 பேலுங் ோனோ அசோங் பம் நோன் ோலது பேோறில்துலம புட்சி லலயலப்பிற் ோன 

உய  பபோபேரோேோ ன்மத்ேின் லபம் ட்தோன் ள் பயம் த்ேம் ற்றும் 

ேடுப்பூசி ள் தபோன்ம அலச பேத்துல பபோபேட் லர லறங்குலேற் ோன எபே 

புதுலோன ேிட்ைத்லே பேோைங்  இபேப்பேோ  அமிலித்துள்ரன. இது சு ோேோ லறங் ல் 

பலமில் படிபலடுப்பலே ரிேோக்  உேவும்,  லைசி தூ லிநிதோ ங் ரில்  லனம் 

பசலுத்துேல் ற்றும் பேத்துல லிநிதோ  பலமல போேிக்கும் சிக் ல் லர 

ேிர்ப ோள்ர உேவும் ன்று பேரிலிக் ப்பட்டுள்ரது. 
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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

டிஜிட்டல் நிறுலனங்களுக்கான  லரி லிேிக்கும் ேிட்டத்ேிற்கு ஜி 7 நிேி அரச்சர்கள் 
ஒப்புேல்  

 பிோன்சில்  ஜி 7 நிேி ந்ேிரி ள் கூட்ைம் நைந்ேது. அேில்  தபஸ்புக் ற்றும் கூகுள்  

தபோன்ம டிஜிட்ைல் நிறுலனங் ளுக்கு லரி லிேிக்கும் ேிட்ைத்லே எப்புக் ப ோண்ைது, இது 

அலர் ளுக்கு குலமந்ேபட்ச லரிலிேிப்லப நிர்ைிக்கும். ஜி 7 ோநோட்டின் ேலயலர் 

பேலில ேற்தபோது ல ிக்கும் பிோன்ஸ், உய ின் ி வும் லரர்ந்ே நோடு ரின் குழுலோன 

ஜி7ற்கு   எபே தலண்டுத ோள் லிடுத்துள்ரது. அேில், புேி லைி  ோேிரி லர நிலர்த்ேி 

பசய் புேி லிேி லர உபேலோக்  தலண்டும் ன த ட்டுக்ப ோண்ைது.  

அமிலில்  

முேன் முேயில் நியலில்  ேரிமங்கி 50 ஆண்டுகள் நிரமவு 

 ஜூலய 20, 1969 இல், அபரிக்  லிண்பலரி லீர் ரோன நீல் ஆம்ஸ்ட்ோங் ற்றும் 

ட்லின் “பஸ்” ஆல்ட்ரின் ஆ ிதோர் அப்பல்தயோ 11 ன்ம லிண் யத்ேில்  பனித்து  

சந்ேினில் பேன் பேயில் ேல இமங் ினர். அபரிக்   ஜனோேிபேி ஜோன் ஃப். 

ப ன்னடி (1917-1963) 1960  ரின் படிலில் எபே னிேலன நியலில் ேலிமக்கும் 

தேசி இயக்ல  அமிலித்ே ட்டு ஆண்டு ளுக்குப் பிமகு அப்பல்தயோ 11 லிண் யம் 

நியலில் ேல இமங் ிது. அப்பல்தயோ 17, இறுேி னிேர் ள் ப ோண்ை சந்ேின் பைம் 

1972 இல் நியவுக்கு அனுப்பப்பட்ைது. 

ாநாடுகள்  

இந்ேிா-இங்கியாந்து கூட்டு சபாருராோ ற்றும் லர்த்ேக குழுலின் 13 லது கூட்டம் 
நரடசபற்மது. 

 நம் நோட்டின் த்ேி லர்த்ே  ற்றும் ல த்பேோறில் ற்றும் ில்தல அலச்சர் 

பிபெஷ்த ோல், இங் ியோந்ேின் சர்லதேச லர்த்ே த்துலம பசயர் ைோக்ைர் யிோம் 

ஃபோக்ஸ்லழ, ஜூலய 15, 2019 அன்று இந்ேிோ-இங் ியோந்து கூட்டு பபோபேரோேோ ற்றும் 

லர்த்ே க் குழுலின் (பஜட்த ோ) 13 லது கூட்ைத்ேில் சந்ேித்ேோர்.இந்ே சந்ேிப்பு   

யண்ைனில் நலைபபற்மது . 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அரச்சரல ஒப்புேல்  

‘காசதநாய் இல்யா இந்ேிா’ முன்முற்சிக்காக சுகாோ அரச்சகம் ற்றும் ஆயுஷ் 
அரச்சகம் இரடில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் ரகசழுத்து 

 ஆபஷ் அலச்ச ம் ற்றும் சு ோேோ ற்றும் குடும்ப நய அலச்ச ம் இலைத 

“ ோசதநோய் இல்யோ இந்ேிோ” பன்பற்சிக் ோன ப ோள்ல , ேிட்ைிைல் ற்றும் ேிட்ை 

அயோக்  ட்ைத்ேில் இலைத்துலம எபேங் ிலைப்லப உபேலோக்குலேற் ோன 

புரிந்துைர்வு எப்பந்ேத்ேில் ல பழுத்ேிட்ைன. இபே அலச்ச ங் ளுக் ிலைதோன 

எத்துலறப்பு ஆபளின் உள் ட்ைலப்பு ற்றும் நிறுலன பநட்பலோர்க் இலைப்பு லர 

தம்படுத்துேல் ற்றும்  ோசதநோய் போரிப்பு தசலல லர எபேங் ிலைப்பலே 

தநோக் ோ க் ப ோண்டுள்ரது ன்பது குமிப்பிைத்ேக் து. 

பாதுகாப்பு  சசய்ேிகள் 

டிஆர்டிஓ ஆாய்ச்சி கப்பல் ஐன்ஸ் சாகர்த்லானி 

 சோ ர் லத்ரி ன்பது டிஆர்டிஏலின் எபே ேனித்துலோன பன்பற்சிோகும், இது 

சப -பபோபேரோேோ அம்சங் ரில் பநபேக் ோன எத்துலறப்லப ஊக்குலிப்பேற் ோ  

பிேர் ஸ்ரீ நதந்ேி தோடிின் “பிோந்ேித்ேில் உள்ர அலனலபேக்கும் போது ோப்பு 

ற்றும் லரர்ச்சி (சோ ர்)” ன்ம ப ோள்ல  அமிலிப்பின் பந்ே தநோக் த்துைன் எத்து 

தபோலேோ வுள்ரது. குமிப்போ  இந்ேிப் பபபேங் ையில் உள்ர ரிம் (ஏஆர்) 

நோடு ரிலைத  ைல் ஆோய்ச்சிில் அமிலில் பேோைர்புலப தம்படுத்தும் தநோக்கும் 

ப ோண்டுள்ரது. பிேரின் ப ோள்ல ின்  ீழ், டிஆர்டிஏலின் குமிப்பிட்ை அமிலில் 

கூறு “லத்ரி [MAITRI] ( ைல் ற்றும் கூட்ைோண்ல இலைநிலய பிற்சி ற்றும் 

ஆோய்ச்சி பற்சி)” ஆகும். 

 டி.ஆர்.டி.ஏலின் பேன்ல அலப்பு ரில் உள்ர ஆய்ல ோன ப ோச்சிின்  ைற்பலை 

இற்பில் ற்றும்  ைல்சோர் ஆய்ல ம் (NPOL) .ன்.ஸ் சோ ர்த்லோனில 

லடிலலத்து உபேலோக் ிபள்ரது.இது இந்ேி பபபேங் ைல் பகுேி ரில்   ைல் ஆோய்ச்சி 

தசோேலன லர நைத்து ிமது ற்றும் NPOL இன்  ையில் ேவு தச ரிப்பு 

நைலடிக்ல  ளுக்கு லறிலகுக் ிமது 
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ேிட்டங்கள்  

த்ேி னிேலர தம்பாட்டுத் துரம அரச்சர் ேிரு. தஷ் தபாக்ரிால் 'நிளாங்க்' 
யுஜிசி இன்‘பார்ஷ்’ ேிட்டத்ரே அமிமுகப்படுத்ேினர் 

 த்ேி னிேலர தம்போட்டுத் துலம அலச்சர் ைோக்ைர் தஷ் தபோக்ரிோல் 

“நிளோங்க்” புேி அங் ீ ோம் ற்றும் ேிப்படீ்டு  வுன்சில் (ன்சி) அங் ீ ோ 

ஆர்லபள்ர நிறுலனங் லர லறிநைத்துலேற் ோன பல் லயக் ற  ோனி ஆலைம் 

(பஜிசி) 'போர்ஷ்' ேிட்ைத்லே  ேில்யிில்  பேோைங் ினோர். இந்ேிோலில் உர் ல்லிின் 

ேத்லே தம்படுத்துலேற் ோன தேசி சலோலய ேிர்ப ோள்லேில் இந்ே ேிட்ைம் பபபேம் 

ேோக் த்லே ற்படுத்தும் ன்று ேிர்போர்க் ப்படு ிமது. 

த்ேி னிேலர தம்பாட்டு அரச்சர் ேடீ்சாம்ரப- ாணலர் ஊக்குலித்ேல் 
ேிட்டத்ேிற்கான லறிகாட்டிர சலரிிட்டார்  

 த்ேி னிேலர தம்போட்டுத் துலம அலச்சர் ஸ்ரீ தஷ் தபோக்ரிோல் ‘நிளோங்க்’ 

ோைலர் ஊக்குலித்ேல் ேிட்ைத்ேிற் ோன பஜிசி லறி ோட்டில - ேீட்சோம்லப 

புதுேில்யிில் பலரிிட்ைோர் .ோைலர் ஊக்குலித்ேல் ேிட்ைத்ேிற் ோன லறி ோட்டிோனது  

புேி ோைலர் ள் புேி சூறயில் ேங் லர சரிபசய்வும் லசேிோ வும் இபேக்  

உேவும், நிறுலனத்ேின் பநமிபலம ள் ற்றும்  யோச்சோத்லே பற்மி அமி , ற்ம 

ோைலர் ள் ற்றும் ஆசிரிர் ளுைன் பிலைப்பு லர உபேலோக்  அலர் ளுக்கு உேவும், 

தலும் பபரி தநோக் ம் ற்றும் சு ஆய்லல அலர் ள் பலரிப்படுத்ே உேவும். 

லிரராட்டு சசய்ேிகள் 

ஐ.ஸ்.ஸ்.ஃப் ஜூனிர் உயகக் தகாப்ரப 2019 

 .ஸ்.ஸ்.ஃப் ஜூனிர் உய க் த ோப்லபில், ளூட்டிங் ில் சப்தஜோத் சிங் ஆண் ள் 

10 ீட்ைர் ர் பிஸ்ையில்  ேங் ம் பலன்மோர். பஜர்னிின் சுஹ்யில் நைந்ே தபோட்டிில் 

இந்ேிோலின் என்பேோலது ேங் ம் இதுலோகும். இந்ேிோ என்பது ேங் ம், என்பது 

பலள்ரி ற்றும் நோன்கு பலண் யம் ன  போத்ேம் 22 பேக் ங் ளுைன்  பேக்  

பட்டியில்  பேயிைத்ேில் உள்ரது. 
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