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விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

அசெரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் பபாட்டி 

ஆடவர ்ஒற்றறயர ்அறரயிறுதிப் பபோட்டியில், ஸ்பபயின் நோட்டின் ரபபல் நடோல் 

மற்றும் இத்தோலியின் பமட்டிபயோ பிரிட்டினி பமோதினர.் பபோட்டியின் இறுதியில் 

ரபபல் நடோல் 7-6, 6-4, 6-1 என்ற பெட் கணக்கில் பவற்றி பபற்று இறுதிப் பபோட்டிக்கு 

முன்பனறினோர.் இந்தப்பபோட்டியில் பவற்றி பபறுவதன் மூலம் நடோல் தனது  18 

கிரோண்ட ்ஸ்லோம் பட்டத்றத றகப்பற்றினோர.் 

பேசிய சசய்திகள் 

முெ்ளப செட்பரா ரயில்  

முதல்முறறயோக உள்நோட்டிபலபய தயோரிக்கப்பட்ட மும்றப பமட்பரோறவ இன்று 

பிரதமர ்நபரந்திர பமோடி பகோடியறெத்துத ்பதோடங்கி றவத்தோர.் 

போரத் எரத் ்மூவரஸ்் என்ற நிறுவனம் மும்றப பமட்பரோ ரயிறல 

உள்நோட்டு  தயோரிப்பிபலபய 75 நோட்களில் உருவோக்கியுள்ளது.  

மும்றப - முதல்வர ்பதபவந்திர படன்ோவிஸ் 
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"ஃபிட ்இந்தியா' இயக்கெ் 

நோடோளுமன்ற வளோகத்தில் "ஃபிட் இந்தியோ' இயக்கத்றத மக்களறவத ்தறலவர ்ஓம் 

பிரல்ோ  பதோடக்கிறவத்தோர.்  

  

முக்கியொன நாடக்ள்  

  

சசப்டெ்பர் 7 – சரவ்பேச கழுகு விழிப்புணரவ்ு நாள் 

ஒவ்பவோரு ஆண்டும் பெப்டம்பர ்மோதம் முதல் ெனிக்கிழறம ெரவ்பதெ கழுகு 

விழிப்புணரவ்ு தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது . எனபவ இந்த ஆண்டும் ெரவ்பதெ கழுகு 

விழிப்புணரவ்ு தினம் பெப்டம்பர ்7 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. கழுகுகள் என்பது 

சுற்றுெச்ூழலில் முக்கியத்துவம் வோய்ந்த பறறவகளின் குழுவோகும், அறவ பல 

பகுதிகளில் அெச்ுறுத்தல்கறள எதிரப்கோள்கின்றன மற்றும் சில இனங்கள் அழிறவ 

எதிரப்நோக்கியுள்ளன. 

  

ஒப்பந்ேங்கள் 

  

இந்தியா, சேன் சகாரியா இரண்டு முக்கிய ஒப்பந்ேங்கள் 

 இந்தியோவும் பதன் பகோரியோவும் போதுகோப்பு கல்வி பரிமோற்றங்கள் மற்றும் 

ஒருவருக்பகோருவர ்கடற்பறடக்கு தளவோட ஆதரறவ வழங்குவது பதோடரப்ோக 

இரண்டு முக்கிய ஒப்பந்தங்களில் றகபயழுத்திடட்ுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தங்கள் 

இரு நோடுகளுக்கும் இறடயிலோன போதுகோப்பு ஒத்துறழப்றப பமம்படுத்த 

உதவும். 
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 சிபயோலில் போதுகோப்பு மந்திரி ரோஜ்நோத் சிங் மற்றும் பதன் பகோரிய பிரதிநிதி 

ஜிபயோங் கிபயோங்டூ இறடபய நடந்த பபெச்ுவோரத்்றதக்கு பின்னர ்இந்த 

ஒப்பந்தங்கள் றகபயழுத்திடப்பட்டன. 

  

 பயிற்சிகள்  

  

இந்தியா, அசெரிக்கா இளடபய கூடட்ு ராணுவப் பயிற்சி  

 யுத் அப்யோஸ்-2019 என்ற பபயரில் இந்திய ரோணுவத்துக்கும், அபமரிக்க 

ரோணுவத்துக்கும் இறடபயயோன கூடட்ுப் பயிற்சி, வோஷிங்டனில் உள்ள லூயிஸ் 

பமக்கோரட்ு பறடத் தளத்தில் பெப்டம்பர ்5-ஆம் பததி முதல்  18-ஆம் பததி வறர 

நறடபபறவுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சியோல், இரு நோடுகளுக்கு இறடபய போதுகோப்புத் துறறயில் 

ஒதத்ுறழப்பு பமலும் அதிகரிக்கும்.  

  

நியெனெ்  

  

பகரள ஆளுநர ் 

 பகரள ஆளுநரோக, உெெ்நீதிமன்ற முன்னோள் தறலறம நீதிபதி பி. ெதோசிவம் 

பதவிக் கோலம் முடிந்த நிறலயில், முன்னோள் மத்திய அறமெெ்ரோன ஆரீஃப் 

முகமது கோன் (68) பகரள மோநிலத்தின் ஆளுநரோக  பதவிபயற்றோர.் பகரள 

உயரநீ்திமன்றத ்தறலறம நீதிபதி ரிஷிபகஷ் ரோய் அவருக்குப் பதவிப் 

பிரமோணம் பெய்துறவத்தோர.் 
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பிடிஐ ேளலவர் 

 தில்லியில் பிடிஐ நிறுவனத்தின் 71-ஆவது ஆண்டுப் பபோதுக் 

கூட்டம்  நறடபபற்றது.அதில் பிரஸ் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியோ (பிடிஐ) பெய்தி 

நிறுவனத்தின் தறலவரோக, பஞ்ெோப் பகெரி பத்திரிறக குழுமத்தின் முதன்றம 

ஆசிரியரோன விஜய்குமோர ்பெோப்ரோ நியமிக்கப்பட்டோர.்  

 பபன்னட ்பகோல்பமன் ஊடக நிறுவனத்தின் நிரவ்ோக இயக்குநரும், றடம்ஸ் 

ஆஃப் இந்தியோ பதிப்போளருமோன வினீத் பஜயின் துறணத் தறலவரோக பதரவ்ு 

பெய்யப்படட்ுள்ளோர.் விஜய்குமோர ்பெோப்ரோ, வினீத ்பஜயின், தி 

ஹிந்து  முன்னோள் முதன்றம ஆசிரியர ்என்.ரவி, எம்.பி. வீபரந்திரகுமோர ்

(மோத்ருபூமி), ஆர.் லக்்ஷமிபதி (தினமலர)், நீதிபதி ஆர.்சி. லப ோட்டி உள்ளிட்ட 

15 பபர ்நிரவ்ோக குழு உறுப்பினரக்ளோக உள்ளனர.்  
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