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மத்திய செய்திகள் 
 
1. பிரிட்டன் அரெி எலிெசபத் மறைவு  

❖ பிரிட்டனின் நீண்ட கால அரசி எலிசபபத் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.  
❖ தனது தந்றத ஆைாம் சார்ஜ் மறைறவத் பதாடர்ந்து 1952 இல் அரியறை ஏைிய 

இரண்டாம் எலிசபபத் சாதறன அளவாக 70 ஆண்டுகள் அரெியோக இருந்தார். 
❖ அவரது ஆட்சி காலத்தில் 15 பிரிட்டன் பிரதமர்கறை அவர் நிர்வகித்துள்ளார்.  
❖ புதிய அரெர் ெோர்லஸ்: 

➢ எலிசபபத்தின் மறைறவ அடுத்து பட்டத்து இளவரசர் ஆன சார்லஸ் 

பிரிட்டனின் அடுத்த அரசர் ஆனார்.  
➢ பிரிட்டன் அரச வம்ச சட்டத்தின்படி மூத்த மகனும், இளவரசருமான 

சார்லஸ் உடனடியாக அடுத்த அரசர் ஆனார்.  
➢ அவர் மூன்ைோ து ெோர்லஸ் என அறைக்கப்படுவார் என்று 

அதிகாரப்பூர்வமாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
➢ பிரிட்டன் வரலாற்ைில் வயதான அரசராக சார்லஸ் உள்ளார்.  

 
2.  ோனிலக்றக தோக்கி அழிக்கும் புதிய ஏவுகறை வெோதறன ச ற்ைி  

❖ தறரயில் இருந்து பசலுத்தி அதிவவகத்தில் வானிலக்றக தாக்கி அைிக்கும் 

க்யூஆர்எஸ்ஏஎம் ஏவுகறை வசாதறன பவற்ைி பபற்றுள்ளதாக பாதுகாப்பு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அறமப்பு (டிஆர்டிஓ) பதரிவித்தது.  
❖ இலக்றக அதிவவகத்தில் வதடிச்பசன்று துல்லியமாக தாக்கி அைிப்பது இந்த 

ஏவுகறை பதாைில்நுட்பத்தின் சிைப்பு அம்சம்.  
❖ ராணுவத்தின் மூலமாக ஆறு முறை வமற்பகாள்ளப்பட்ட இந்த வசாதறனகள் 

பவற்ைி பபற்ைதன் மூலமாக இந்த ஏவுகறை தற்வபாது ராணுவத்தில் 

வசர்க்கப்பட தயாராக உள்ளது என்று டிஆர்டிஓ பதரிவித்துள்ளது.  
 
3. நியூெிலோந்துக்கோன புதிய இந்திய தூதர் நியமனம்  

❖ நியூசிலாந்து நாட்டுக்கான புதிய இந்திய தூதராக பவளியுரவு பைி மூத்த 

அதிகாரி நீத்தோபூஷன் நியமிக்கப்பட்டார்.  
❖ நியூசிலாந்துக்கான இந்திய தூதராக இருந்த முக்வதஷ் பர்வதெிக்கு பதவி 

உயர்வு வைங்கப்பட்டு ஜி 20 கூட்டறமப்புக்கோன இந்திய செயலகத்தின் 

தறலறம சபோறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டார்.  
 
4. ரோணு  கூட்டு பயிற்ெி அதிகரிக்க ஒப்புதல்  

❖ இந்தியா ஜப்பான் இறடயிலான பாதுகாப்பு ஒத்துறைப்றப வமலும் 

வலுப்படுத்தவும் ராணுவக் கூட்டு பயிற்சிறய அதிகரிக்கவும் இரு நாடுகளும் 

ஒப்புக்பகாண்டனது.  
❖ நடப்பு ஆண்டானது இந்தியா ஜப்பான் இறடயிலான தூதரக நல்லுைவின் 

70ஆ து ஆண்றட குைிக்கிைது.  
❖ இந்திய கடற்பறடயின் மிலன் கூட்டு பயிற்ெியில் ஜப்பான் இறைந்ததற்கும் 

பரஸ்பர விநிவயாகம் மற்றும் வசறவகள் ஒப்பந்தம் பசயல்படுத்தப்பட்டதற்கும் 

இக்கூட்டத்தில் வரவவற்பு பதரிவிக்கப்பட்டது.  
 
 
5. கடறம போறத (கர்த்தவ்ய போறத)  

❖ குடியரசுத் தறலவர் மாளிறக முதல் இந்தியா வகட் வறரயிலான ரோஜ போறத 

முழுவதும் மறுவடிவறமப்பு பசய்யப்பட்டு பபயர் மாற்ைம் பசய்யப்பட்ட 

கடறம பாறதறய (கர்த்தவ்ய பாறத) பிரதமர் வமாடி பதாடக்கி றவத்தார்.  
❖ வமலும் இந்தியா வகட் பகுதியில் இந்தியா வகட் சுதந்திரப் வபாராட்டத் தறலவர் 
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வநதோஜி சுபோஷ் ெந்திர வபோஸின் 28 அடி உயரம் சகோண்ட ெிறலறயயும் 

பிரதமர் திைந்து றவத்தார். 
 

 ிறையோட்டு செய்திகள் 
 

1. யுஎஸ் ஓபன் 
❖ 5.15 புதிய ெோதறன:  

➢ அல்கரோஸ் - ெின்னர் வமாதிய ஆட்டம் ஏைத்தாை இறுதி சுற்று வபால் 

பரபரப்புடன் 5 மைி வநரம் 15 நிமிடங்கள் நீடித்தது.  
❖ இந்திய வநரப்படி புதன்கிைறம இரவு 9 மைி 35 நிமிடத்துக்கு பதாடங்கிய 

ஆட்டம் வியாைக்கிைறம நள்ளிரவு 2 மைி 50 நிமிடத்துக்கு நிறைவறடந்தது.  
❖ ஆட்டம் நிறைவறடந்த வநரம் அடிப்பறடயில் யூ எஸ் ஓபன் வரலாற்ைிவலவய 

மிகத் தாமதமாக நிறைவறடந்த ஆட்டம் இதற்கு முன் நள்ைிரவு 2 மைி 26 

நிமிடங்களுக்கு நிறைவறடந்தவத அதிகபட்சமாக இருந்தது.  
❖ அந்த வநரத்றத மூன்று ஆட்டங்கள் இதுவறர எட்டி உள்ளன.  
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