
       

தேசிய சசய்ேிகள் 

புதுேில்லியில் கார்வி குஜராத் பவன் 

 புது தில்ினில் கார்யி குஜபாத் யன ிபதநர் ரபந்திப ரநாடி திந்து னயத்தார். 

ரதசின தனகரில் அக்ர் சானனில் அனநந்துள் புதின கட்டிடம் குஜபாத் அபசால் 

சுநார் 131 ரகாடி ரூாய் சசயில் கட்டப்ட்டுள்து. 

 யன் ாபம்ரின நற்றும் யீ கனப்சாருட்கள் நற்றும் சதாமில்தட்ங்கனக் 

சகாண்டுள்து நற்றும் குஜபாத்தின் காச்சாபம், னகயின நற்றும் உணவு யனககன 

குிக்கிது . 

உத்ேர பிரதேசம்  

சர்வதேச ேரங்களின் தபாலீஸ் அகாடமி விரரவில் லக்த ாவில் அரமக்கப்பட உள்ளது 

 உத்தபப்ிபரதச பதனநச்சர் ரனாகி ஆதித்னாத், க்ராயில் காயல்துனனிருக்கு 

னிற்சி அிப்தற்காக சர்யரதச தபத்தில் ரு ராலீஸ் அகாடநி யினபயில் 

அனநக்கப்டும் என்று அியித்துள்ார், இது நாித்தில் இது ரான் பதல் 

ிறுயநாகும். 

அசாம்  

இலவச சபாது ரவஃரபரய சபற்ற டின்சுகியா ரயில் நிரலயம் 4000 வது ரயில் நிரலயம்  

 யடகிமக்கு ிபாந்தினத்தில் உள் டின்சுகினா பனில் ினனம் இயச சாது னயஃன 

சகாண்ட ாட்டின் 4000 யது பனில் ினனநாக நாிபள்து. 

 சபனில்சடல் சிஎம்டி புதீ் சாவ்ா, இந்த னணம் பம்ன சசன்ட்பில் இருந்து 2016 

ஜயரினில் சதாடங்கினது என்றும், யரும் சி யாபங்கில் இந்தினாயின் எல்ா  

பனில் ினனங்கிலும் (ிறுத்த ினனங்கள் தயிப) ரயகநா நற்றும் இயச 

பனில்ரயர் னயஃன இருக்கும் என்றும் கூிார். 
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சர்வதேச சசய்ேிகள்  

கிழக்கு ச ீக் கடலில் ேவீுகளில் தராந்து சசல்வேற்காக ஜப்பான் சிறப்பு தபாலீஸ் 
பிரிரவத் சோடங்க உள்ளது 

 கிமக்கு சீக் கடில் சர்ச்னசக்குரின தீவுகில் ரபாந்து சசல்யதற்காக ஜப்ான் 

சப்நனரன் துப்ாக்கிகள் நற்றும் செிகாப்டர்கள் சாருத்தப்ட்ட ரு சிப்பு 

ராலீஸ் ிரினயத் சதாடங்கவுள்து. 

 ஆபதக் குழுக்கால் சதானதூபத் தீவுகில் சட்டயிரபாதநாக தனபனிங்குயனதத் 

தடுக்க கூடுதாக 159 அதிகாரிகளுக்கா ட்சஜட் ரகாரிக்னகனன ரதசின சாிஸ் 

ிறுயம் கூிபள்து. 

இந்ேியாவின் உேவியுடன் கட்டப்பட்ட பள்ளி தநபாளத்ேில் ேிறக்கப்பட்டது 

 ராத்தின் அட்டர்ி சஜபல் அக்ி ிபசாத் கரபல் நற்றும் ராத்திற்கா 

இந்தின தூதர் நஞ்சீவ் சிங் பூரி ஆகிரனார் கூட்டாக ஜாா நாயட்டத்தில் இந்தினாயின் 

உதயிபடன் அனநக்கப்ட்ட ள்ி கட்டிடத்னத திந்து னயத்தர். 

 ஸ்ரீ ள்ி ஸ்கூல்சவுன் ரநல்ினப்ள்ினின் புதின கட்டிடம் இந்தின அபசின் 35.70 

நில்ினன் ராி ரூாபடன் உதயிபடன் கட்டப்ட்டுள்து. 

 

மாநாடுகள் 

EEF உச்சிமாநாடு 

 பஷ்னாயில் னடசறும் 5 யது கிமக்கு சாருாதாப நன்ம் - இஇஎஃப் உச்சி 

நாாட்டில் ிபதநர் ரபந்திப ரநாடி ங்ரகற்ார். பன்று ாள் னணத்தின் ராது 

பஷ்னாவுக்கும் இந்தினாவுக்கும் இனடனிா 20 யது ஆண்டு உச்சி நாாட்டிலும் 

ிபதநர் கந்து சகாள்யார். 
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UNCCD COP14 கிதரட்டர் சநாய்டாவில் சோடங்கியது  

 ானயநாக்கன எதிர்ப்தற்கா ஐ.ா. நாாட்டிற்கா COP14 கட்சிகின் 14 யது 

நாாடு கிரபட்டர் சாய்டாயில் சதாடங்கினது. 

 ினனா ி ரநாண்னந, ி சீபமினய நாற்ினனநத்தல், யட்சினனத் 

தணித்தல், ானயநாக்குதன ிறுத்துதல், நணல் நற்றும் தூசி புனல்கன 

ியர்த்தி சசய்தல், ாித்துடா சதாடர்புகள் ரான் ல்ரயறு ிபச்சினகள் 

குித்து யியாதிப்ரத சிஒி 14 இன் ராக்கநாகும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

அப்பாச்சி ஏ.எச் -64 இ ோக்குேல் செலிகாப்டர்கள் விமா ப்பரடயில் தசர்க்கப்படவுள்ளது  

 அசநரிக்காயில் தனாரிக்கப்ட்ட எட்டு அப்ாச்சி ஏ.எச் -64 இ தாக்குதல் 

செிகாப்டர்கள் இந்தின யிநாப்னடனில் ரசர்க்கப்டும். அப்ாச்சி கடற்னடனின் 

ரசர்க்னக IAF இன் ரார் தின்கன கணிசநாக ரநம்டுத்தும். 

 22 அப்ாச்சி செிகாப்டர்கன யாங்குயதற்காக ஐ.ஏ.எஃப் சசப்டம்ர் 2015 இல் 

அசநரிக்க அபசு நற்றும் ரானிங் ிநிசடட் ிறுயத்துடன்  ில்ினன் டார் 

ப்ந்தத்தில் னகசனழுத்திட்டது. 

விருதுகள்  

‘உலகளாவிய தகால்கீப்பர் விருது’ 

 ிபதநர் ரபந்திப ரநாடிக்கு ில் நற்றும் சநிண்டா ரகட்ஸ் அக்கட்டன யமங்கும் 

நதிப்புநிக்க 'குரால் ரகால்கீப்ர் யிருது' யமங்கப்டவுள்து . ஸ்யச் ாபத் 

அினாில் அயருடன தனனந நற்றும் அர்ப்ணிப்புக்காக இந்த யிருது 

யமங்கப்டவுள்து . 
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விரளயாட்டு சசய்ேிகள் 

73 வது மூத்ே தேசிய நீர்வாழ் சாம்பியன்ஶிப் 

 ராாில் ிபகாஷ் தபண் புஷ்கரில் னடசற் 73 யது பத்த ரதசின ீர்யாழ் 

சாம்ினன்ரிப்ின் ராது ெரினாானயச் ரசர்ந்த திவ்னா சதிஜா சண்கின் 50 நீ 

ட்டர்ஃின ந்தனத்தில் தங்கப்தக்கம் சயன்ார். 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலகக் தகாப்ரப 2019 

 ரிரனா டி சஜிரபாயில் னடசற் ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உகக் ரகாப்ன னபிள் / 

ிஸ்டல் சாம்ினன்ரிப்ில் இந்தினா 5 தங்கம், 2 சயள்ி நற்றும் 2 சயண்க 

தக்கங்களுடன் பதிடத்னதப் ிடித்தது. 

 கப்பு 10 நீ ஏர் ிஸ்டல் தங்கத்னத நனு ாக்கர் நற்றும் சவுபப் சவுத்ரி உரினந 

ரகாரிர். 

 னரஸ்யிி ரதஸ்யால் நற்றும் அிரரக் யர்நா சயள்ி சயன்ர் நற்றும் 

ராட்டினின் இறுதி ாில் இந்தினா அதிகட்ச தக்கங்கன எடுத்தது. 

 சண்கின் 10 நீ ஏர் னபஃிில் உக ம்ர் ன், அபுர்யி சண்ரடா, தீக் குநார் 

உடன் இனணந்து இந்தினாவுக்கு ான்காயது தங்கம் சயன்ார். 

விராட் தகாலி எம் எஸ் தோ ிரய ோண்டி இந்ேியாவின் மிக சவற்றிகரமா  சடஸ்ட் 
தகப்ட ாக ஆ ார் 

 யிபாட் ரகாி நரகந்திப சிங் ரதாினன தாண்டி இந்தினாயின் நிக சயற்ிகபநா 

சடஸ்ட் ரகப்டாக ஆார். கிங்ஸ்டில் ரநற்கிந்தின தீவுகளுக்கு எதிபா 

இபண்டாயது நற்றும் இறுதி சடஸ்டில் ரகாஹ்ினின் தனனநனில் இந்தின அணி 

தது 28 யது சயற்ினன திவு சசய்த ின்ர் இது டந்துள்து . 

 ட்டுசநாத்தநாக, சதன்ாப்ிரிக்காயின் பன்ாள் ரகப்டன் கிரபம் ஸ்நித் 53 சடஸ்ட் 

சயற்ிகளுடன் உகின் நிக சயற்ிகபநா ரகப்டாக இருக்கிார், 

ஆஸ்திரபினாயின் பன்ாள் ரகப்டன் ரிக்கி ாண்டிங் தது ரகப்டன் தயினில் 48 

சடஸ்ட் சயற்ிகனப் திவு சசய்தார். 
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