
 

 அக்ட ோபர் 20 – உயக புள்ரிலில தினம் 

 னடாக் தகுிில் 14,650 அடி உத்ில் கட்டப்தட்டுள்ப கர்ணல் சொங் 

ரிஞ்ென் தானத்ின் சாடக்க ிாில் தாதுகாப்பு அமச்ெர் ாஜ்ாத் ெிங் 

கனந்து சகாண்டுள்பார் . 

 அகர்னாின் காாஜ் திர் திக்ம் ிாண ிமனத்ில் 

அகர்னாினிபேந்து இம்தால் (ிப்பூர்), குஹாத்ி (அொம்), சடல்னி 

ற்றும் சகால்கத்ா (மற்கு ங்கம் ) ஆகி ிணெரி ஏர் -ஆெிா 

ிாணங்கமப ிரிபுா பல்ர் திப்னாப் குார் மப் ிநந்து மத்ார். 

 அிகரித்து பேம் குற்நங்கமபச் ொபிக் க ாினத்ில் ிமில் 40 

இம குற்ந கால் ிமனங்களும் ஆறு இம ஆய்கங்களும் 

இபேக்கும். 

 தமாெடிின் குற்நம் உள்ப ாடுகபின் ிி டடிக்மக திக்குழுின் 

க்ம தட்டினில் இபேந்து இனங்மக ீக்கப்தட்டுள்பது. 

 ெினிின் ஜணாிதி செதாஸ்டின் திசணா ொண்டிாமகாில் அெகான 

ிமனம அநிித்து, சட்மா டிக்சகட்டுகபின் ிமன உர்வு சாடர்தாக 

ஒபே ாள் ன்பமந மதாாட்டங்களுக்கு தின்ணர் தாதுகாப்புக்காண 

இாணு சதாறுப்மத ங்கிபள்பார். 

 இந்ிாம ஒபே புி டிஜிட்டல் உச்ெத்ிற்கு சகாண்டு செல்ற்கும் , 

இந்ி கனாச்ொத்ம மம்தடுத்துற்கும் மாக்காக த்ி கனாச்ொ 

ற்றும் சுற்றுனாத்துமந அமச்ெர் திஹ்னாத் ெி ங் தமடல் புதுடில்னிில் 

கனாச்ொ பங்கள் ற்றும் திற்ெி மத்ின் ின் மதார்ட்டல் ற்றும் 

பெடிபெப் மெணமனபம் ிநந்து மத்ார். 
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 திர் ஸ்ரீ மந்ி மாடி ‚திரிட்ஜிட்டல் மன்‛ புத்கத்ம சபிிட்டு, 

அன் பல் கமன ஸ்ரீ த்ன் டாடாவுக்கு புதுில்னிில் ஏற்தாடு 

செய்ிபேந் ிகழ்ச்ெிில் ங்கிணார். 

 புது ில்னிில் உள்ப இந்ி ெர்மெ மத்ில் மடசதற்ந ிாில் 

இந்ி துமத் மனர் ஸ்ரீ எம் .சங்மகா ாபடு , அநிஞர் ற்றும் 

இந்ி பன்ணாள்  அட்டர்ணி சஜணல் ஸ்ரீ மக . தாெனுக்கு ‘ிகச் ெிநந் 

பத் குடிகன் ிபேம’ங்கிணார். 

 பூப்தந்து மதாட்டிில், சகய்மாில் டந் எகிப்து ெர்மெ 2019 மதாட்டிில் 

கனப்பு இட்மடர் தட்டத்ம சல்ன குஹூ கார்க் ற்றும் துபேவ் ாத் 

ஆகிமார் ஒபே அற்புாண பற்ெிம மற்சகாண்டணர். 

 குத்துச்ெண்மடில், உனக ொம்தின்ிப் சள்பிப் தக்கம் சன்ந அித் 

தங்கல் ஆண்கள் ஃப்மபசிட் (52 கிமனா) திரிில் ணது சாடக்க 

ஆட்டத்ம சன்நார். 

 மனெிாின் சஜாகூர் தஹ்பேில் டந் சுல்ான் ஆஃப் மஜாகூர் 

மகாப்மத மதாட்டிில் இந்ி ஜூணிர் ஹாக்கி ஆண்கள் அி கிமட் 

திரிட்டணிடம் சாடர்ச்ெிாக இண்டாது இறுிப் மதாட்டிில் 

மால்ிமடந்து. 
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