
   

முக்கிான  நாட்கள் 

ஜூலய 20 - சர்லதேச சசஸ் ேினம் 

 1924ம் ஆண்டு ஜூல 20  இல் சர்வேச சஸ் கூட்டைப்பு (FIDE) நிறுவப்பட்ட நாள 

நிைவுகூரும் வையில் ஆண்டுோறும் ஜூல 20 அன்று  சர்வேச சஸ் ேிைம் 

ைாண்டாடப்படுைிறது. சர்வேச சஸ் ேிைைாை ைாண்டாடும் யாசைய  

பைஸ்ைாவால் பன்ைாழியப்பட்டு 1966 பேல் ைாண்டாடப்படுைிறது. 

தேசி சசய்ேிகள் 

செல்யி தபாக்குலத்து காலல்துலமின் பன்பாட்டிற்காக புேி இ-சயான்  அலப்பு, 
ின் கட்ெண நுலறலாில் முலம சோெக்கம். 

 டல்லி பாலீஸ் ைைிஶைர் அபல்யா பட்நாயக் டல்லி பாக்குவரத்து 

ைாவல்துறயின் பயன்பாட்டிற்ைாை புேிய இ-சலான் பறயபம் ைின் ைட்டண 

தழவாயில் பறயபம் ோடங்ைி வத்துள்ளார்.இ-சலான் சாேைங்ைள் சயலில் 

உள்ள ஜி.பி.எஸ் பலம் இயக்ைப்படும் எை ேரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

லங்காரதேசத்ேில் சனீ ேிட்ெங்களுக்கான நிேி லறங்கல் குமித்து லிசாரிக்க கூட்டு 
பணிக்குழு அலக்கப்பட்டுள்ரது. 

 வங்ைாளேசத்ேில் நடந்து வரும் சீை ேிட்டங்ைளுக்ைாை ைிைக் குறந்ே அளவிலாை நிேி 

வழங்ைல விசாரிக்ை வங்ைாளேசபம் சீைாவும் சர்ந்து  ஒரு கூட்டு சயற்குழுவ 

அைத்துள்ளை. 2016 ஆம் ஆண்டில் சீை ஜைாேிபேி ஜி ஜின்பிங்ைின் டாக்ைா பயணத்ேின் 

பாது  27 ேிட்டங்ைளுக்ைாை  ஒப்பந்ேங்ைள் ையழுத்ேிடப்பட்டை. ஆைால் சீைா 

இதுவர வாக்குறுேியளிக்ைப்பட்ட 20 பில்லியன் அைரிக்ை டாலர்ைளில் 5 

சேவேீத்ேிற்கும் குறவாைவ வழங்ைிபள்ளது. 
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அமிலில்  

ஜூலய 22 ஆம் தேேி சந்ேின் -2 லிண்ணில் சசலுத்ேப்பெவுள்ரது  

 இந்ேிய விண்வளி ஆராய்ச்சி ையம்  (இஸ்ரா) சந்ேிரயான் -2ய  ஜூல 22 அன்று 

ைேியம் 2.43 ைணிக்கு விண்ணில் சலுத்ேவுள்ளோை அறிவித்துள்ளது. பன்ைோை 

ஜூல 15 ஆம் ேேி விண்ணில் சலுத்ேப்பட ேிட்டைிடப்பட்டிருந்ேது  ஆைால் 

புறப்படுவேற்கு ஒரு ைணி நரத்ேிற்கு பன்ப நிறுத்ேப்பட்டது. இந்ே பணியில் 

இந்ேியாவின் பேல் லண்டர் ைற்றும் ராவர் ஆைியவ அடங்கும், சந்ேிரயன் -2 

விண்ைலம்  சப்டம்பர் 6 ஆம் ேேி சந்ேிரைில் ேரயிறங்ை உள்ளது என்பது 

குறிப்பிடத்ேக்ைது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அலச்சலல ஒப்புேல்  

ில் பாலேகலர தம்படுத்ே இந்ேிாவுென் இயங்லக ஒப்பந்ேம் சசய்துள்ரது 

 91.26 ைில்லியன் சலவில் வடக்கு ைற்றும் ேற்கு பகுேிைள  இணக்கும் ஒரு 

பக்ைிய ரயில் பிரிவில் ேடங்ைள ைம்படுத்ே இந்ேியாவுடன் இலங்ை ஒப்பந்ேம் 

சய்துள்ளது. இலங்ை ரயில்வய ைலும் அபிவிருத்ேி சய்வேற்கு இந்ேியாவின் 

ோடர்ச்சியாை ஆேரவின் ஒரு பகுேியாை இந்ே ஒப்பந்ேம் வந்துள்ளது. 

நினங்கள் 

பிேரின் புேி ேனிச்சசயாராக லிதலக் குார் நினம் 

 2004ம் ஆண்டு பிரிவச் சர்ந்ே இந்ேிய அயலை சவ (ஐ.எஃப்.எஸ்) அேிைாரியாை 

விவக் குைார் பிரேைர் நரந்ேிர ைாடிக்கு ேைிச்சயலாளராை (பி.எஸ்) 

நியைிக்ைப்பட்டுள்ளார். அவர் ேற்பாது பிரேைர் அலுவலைத்ேின் (PM0) இயக்குநராை 

உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்ேக்ைது. இேற்கு பன் பிரேைரின் ேைிச்சயலாளராை சஞ்சீவ் 

குைார் சிங்லா இருந்ோர், ேற்பாது அவர் இஸ்ரலுக்ைாை இந்ேியாவின் தூேராை 

பாறுப்பற்ை உள்ளார். 
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லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

AIFF தகால்ென் தபபி லீக்ஸ் லகதடு 

 அைைோபாத்ேில் நடபற்ற இன்டர்ைாண்டிைன்டல் ைாப்பயின் ஒரு பகுேியாை அைில 

இந்ேிய ைால்பந்து சம்ைளைத்ேின் ைால்டன் பபி லீக்ஸ் 2019-20 ையட்ட 

விளயாட்டுத் துற அைச்சர் ைிரன் ரிஜிஜு வளியிட்டார். இந்ே ையடு 

வளியடீ்டில் 'AIFF பபி லீக்'ைளின் பயர' AIFF ைால்டன் பபி லீக்ஸ் 'என்று 

ைறுபயரிடப்பட்டது, 6  வயது பேல் 12 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் ைற்றும் பண் 

குழந்ேைளுக்கு பக்ைியத்துவம் அளிக்ைப்படவுள்ளது. 

இந்ேி ஆண்கள் ற்றும் சபண்கள் அணிகள் கான்சலல்த் தெபிள் சென்னிஸ் பட்ெத்லே 

சலன்மன 

 ஒடிசாவின் ைட்டாக்ைில் நடபற்ற ைாைன்வல்த் டபிள் டன்ைிஸ் 

சாம்பியன்ஶிப்பில், ஆண்ைள் ைற்றும் பண்ைள் பிரிவில் ேங்ைம் வன்றேன் பலம் 

இந்ேியா சாேை படத்ேது . இறுேிப் பாட்டியில் 3-2 என்ற ைால் ைணக்ைில் 

இங்ைிலாந்ே வழீ்த்ேி,  இந்ேிய ஆண்ைள் அணி வற்றி பற்றைர். இறுேிப் பாட்டியில் 

இந்ேிய ைைளிர் அணி 3-0 என்ற ைால் ைணக்ைில் இங்ைிலாந்ே ோற்ைடித்ேது. 

ளூட்டிங் ஜூனிர் உயகக் தகாப்லபில் ஐஸ்லர்ா பிோப் சிங் ேங்கம் சலன்மார் 

 ஶூட்டிங் ஜூைியர் உலைக் ைாப்பயில், ஐஸ்வர்யா பிரோப் சிங் ோைர், சுஹ்ல் 

ஜர்ைைியில் நடந்ே ரபிள் 3-நில பாட்டியின் இறுேிப் பாட்டியில் ஜூைியர் உலை 

சாேைபடன் ேங்ைம் வன்றார். 

பிருது குப்ோ நாட்டின் 64 லது கிாண்ட் ாஸ்ெர் ஆலார்  

 பிருது குப்ோ நாட்டின் 64 வது ைிராண்ட்ைாஸ்டர் ஆைார். பார்த்துைீசிய லீக்ைின் நான்ைாவது 

சுற்றத் ோடர்ந்து ஒரு GM ஆை இருக்ை வண்டிய அைத்து ோழில்தட்ப 

நிபந்ேைைளபம் 15 ஆண்டு நான்கு ைாேம் ைற்றும் 10 நாட்ைள் ஆை பிருது குப்ோ 

பூர்த்ேிசய்ோர். 
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