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முக்கிான நாட்கள் 

செப்டம்பர் 5 - தேெி ஆெிரிர்கள் ேினம் 

 இந்ிாில் வ்வாரு ஆண்டும் வெப்டம்தர் 5 ம் தி ஆெிரிர் ிணம் 

வகாண்டாடப்தடுகிநது. இந்ிாின் இண்டாது ஜணாிதி டாக்டர்.ெர்தள்பி 
ாாகிருஷ்ணின் திநந் ாபாண, வெப்டம்தர் 5, 1888, இந்ிாில் 1962 பல் 

ஆெிரிர் ிணாக வகாண்டாடப்தடுகிநது. 

செப்டம்பர் 5 - சோண்டு செய்லேற்கான ெர்லதேெ நாள் 

 "அமிக்கு அச்சுறுத்னாக இருந் றுமமபம் துத்மபம் ொபிக்கும் 

ததாாட்டத்ில் ஈடுதட்ட தமனக்காக" 1979 ஆம் ஆண்டில் தாதல் தரிசு வதற்ந 

கல்கத்ாின் அன்மண வதொ இநந் வெப்டம்தர் 5 ம்  திின் ிமணாக 

வாண்டு வெய்ற்காண ெர்தெ ாள் அனுெரிக்கப்தடுகிநது 

 

தேெி செய்ேிகள் 

புது ேில்யி 

காந்ேிஜிின் நய் ேயிம் - அனுபல கற்மல் ீோன பாடத்ேிட்டம் 
சலரிிடப்பட்டது 

 காந்ிஜீின் ய் னிம் - அனுத கற்நல் தற்நி தாடத்ிட்டத்ம த்ி 
ணிப அமச்ெர் ஸ்ரீ திகாஷ் ஜதடகர் புது ில்னிில்  வபிிட்டார். 
ாட்டிலுள்ப தல்கமனக் ககங்களுடன் தெர்ந்து கல்ி ஆாய்ச்ெி ற்றும் 
திற்ெிின் ாின கவுன்ெிலுடன் ஆதனாெமண வதற்று இந் தாடத்ிட்டத்ம 
த தத்ில் 13 வாிகபில் ங்கப்தட்டது. 

ேிமம சுற்றுச்சூறல் லலுப்படுத்ேலுக்கான ேிட்டங்கள் சோடங்கப்பட்டது 

 ர்தந்ி திான் , ிநம தம்தாட்டு ற்றும் வாில் தம்தாட்டு 
அமச்ெர் (MSDE), இந்ிாில் ிநம சுற்றுச்சூல் லுப்தடுத்தும் 
ிட்டங்கமப வபிிட்டார். 
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சேலுங்கானா 

சேலுங்கானா ெட்டெமப கமயப்புக்கான கட்டம் 

 பன்கூட்டித தர்மன ெந்ிப்தற்காக ெட்டெமத கமனக்கப்தடுற்காண 
ீர்ாணத்ம வலுங்காணா  அமச்ெம ிமநதற்நவுள்பது. 

ேிழ்நாடு 

தாடிின் தேர்வு லாரிர்கரின் ேிழ் பேிப்மப சலரிிடப்பட்டது 

 திர் தந்ி தாடிால் உம ிகழ்த்ி உமாடல்கபின் தர்வு 

ாரிர்கபின் தரீட்ெமெக்கு ததன் என்ந ிழ் வாிவதர்ப்தின் பல் 

திிம ஆளுர் தன்ாரினால் புதாகித் வபிிட்டார். 

ெர்லதேெ செய்ேிகள் 

கத்ோர் சலரிதறும் அனுேி முமமகமர ாற்மி அமக்கிமது  

 வதரும்தானாண வபிாட்டு வாினாபர்கள் ங்கள் பனாபிகபிடிருந்து 

வபிதறும் அனுிின்நி ாட்மட ிட்டு வபிதந அனுிக்க அன் 

ெிப்திட ெட்டங்கமப கத்ார் ிருத்ி ாற்நி அமத்து. 

அமிலில் செய்ேிகள் 

இே தநாய் ணங்கமர கணிக்கும் செற்மக தண்ணமிவு (AI) 

 ணி ல்லுர்கமப ிட இ தாால் தாிக்கப்தட்ட தாாபிகளுக்கு 

ம் ஏற்தடும் ஆதத்ம பன்ணநிிக்கும் ரு வெற்மக நுண்நிவு (AI) 

அமப்மத ிஞ்ஞாணிகள் உருாக்கிபள்பணர். 

லணிகம் & சபாருராோம் 

அசரிக்க 2 + 2 பின்னணிில் $ 500-பில்யின் இயக்கு மலக்கிமது 

 அவரிக்காவுடணாண பல் இந்ி 2 + 2 ததச்சுார்த்ம, 2025 ாக்கில் இரு 
ாடுகளுக்கும் இமடில் 500 தில்னின் டானர் இருப்பு ர்த்க இனக்மக 
அமட உவும், உனகின் ிகப்வதரி ஜணாக ாடுகளுக்கு இமடத 
உநவுகமப ஆாக்கும். 
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ாநாடுகள் 

3 லது ASEM (ஆெிா-ஐதாப்பா கூட்டம்) 'உயக முேிதார் ற்றும் முேிலர்கரின் 
னிே உரிமகள்' பற்மி ாநாடு 

 ெபக ீி ற்றும் அிகாபித்ல் த்ி அமச்ெர் ஸ்ரீ ாச்ெந்த் 
வகதனாட் மனமில் 3 ததர் வகாண்ட இந்ி திிிிகள் ெிதால் 
(வகாரிா)ில் 'உனக பிதார் ற்றும் பிர்கபின் ணி உரிமகள்' 
என்ந 3 து ASEM (ஆெிா-ஐதாப்தா கூட்டம்) ாாட்டில் கனந்து 
வகாள்பவுள்பணர். 

நினங்கள் 

 டாக்டர் பூணம்தகத்தால் ெிங் - உயக சுகாோ அமப்பின் சேன்கிறக்கு 
ஆெிாலின் ண்டய இக்குனாக  ீண்டும் தேர்வு  

 தரி தகாம் - பிஎஸ்என்எயின் பிாண்ட் தூேர் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அமச்ெமல ஒப்புேல் 

12 ஆலது ேிட்டக் காயத்ேிற்கு பின்னரும் ஒருங்கிமணந்ே லனலியங்குகள் இருப்பிட 

தம்பாடு சோடர்லேற்கு த்ேி அமச்ெமல ஒப்புேல்  

 2017-18 னிருந்து 2019-20 மினாண 12-ஆது ிட்டக் கானத்ிற்கு அப்தாலும், 

த்ி அசு ஆினாண ருங்கிமந் ண ினங்குகள் இருப்திட 

தம்தாட்டுக்காண ருங்கிமந் ிட்டத்ம வாடர்ற்கு திர் ிரு 

தந்ி தாடி மனமில் மடவதற்ந வதாருபாா ிகாங்களுக்காண 

அமச்ெமக் குழு ப்புல் அபித்துள்பது. 

லிமராட்டு செய்ேிகள் 

ISSF உயக ொம்பின்ளிப் 

 வன் வகாரிாின் ொங்வான் ெர்தெ துப்தாக்கி சூடு ிமபாட்டு 

கூட்டமப்பு உனக ொம்தின்ிப்தில் மடவதற்ந 10 ீட்டர் ஏர் மதிள் கனப்பு 

அி ஜூணிர் ததாட்டிில் ிவ்ான்ஸ் ெிங் தன்ார் ற்றும் ஸ்தா அகர்ால் 

வண்கனத்ம வன்நணர். 

Join Us on FB : 
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