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முக்கஷஶன நஶட்கள் 

செப்டம்பர் 8 - 52 லது ெர்லதேெ எழுத்ேமஷவு ேஷனம் 

 சர்லதேச எளத்ேமஷவு ேஷனம் ஆண்டுதேஶறும் சசப்டம்பர் 8ம் தேேஷன்று 

உயகரஶலி ரீேஷில் சகஶண்டஶடப்பட்டு லபேகஷமது. அடிப்படட எளத்ேமஷடல 

கற்றுக்சகஶள்ர தலண்டிேன் அலசஷம் பற்மஷ க்கள் த்ேஷில் லிறஷப்புணர்டல 

ஏற்படுத்தும் லடகிலும், எளத்ேமஷடலப் சபற்றுக்சகஶள்ர படிஶற் தபஶன 

லரர்ந்தேஶபேக்கு படமசஶஶக் கல்லித் ேஷட்டத்ேஷன் பயம் எளத்ேமஷடலப் 

தபஶேஷக்கும் த ஶக்கத்துடனும் ஆண்டுதேஶறும் எளத்ேமஷவு ேஷனம் 

அனுசரிக்கப்படுகஷமது. 

தேெஷ செய்ேஷகள் 

ஆந்ேஷப் பிதேெம் 

ஶயெஸஶ லிலெஶிகரின் ீட்புக்கு செபஶ 

 ஶயசஸஶலில் டபயட் அடிப்படடியஶன 'சசபஶ' என்ம இசஶன உற்பத்ேஷடப் 

பன்படுத்துலேன் பயம் ண்ணின் ஈப்பேத்டேத் ேக்கடலக்கும் ேஷமன் 

அேஷகரிக்கப்படுசன பேயடச்சர் என். சந்ேஷபஶபு  ஶபடு சேரிலித்ேஶர். 

குஜஶத் 

அக்தடஶபர் 31ம் தேேஷ பிேர் தஶடி பதடல் ெஷலயலத் ேஷமந்து லலக்கவுள்ரஶர் 

 அக்தடஶபர் 31ம் தேேஷ குஜஶத்ேஷன்  ர்ேஶ ஶலட்டத்ேஷல் சர்ேஶர் லல்யபஶய் 

பட்தடல் சஷடயட பிேர்  தந்ேஷ தஶடி ேஷமந்து டலப்பஶர். இந்ே  ஶள் சபரி 

ேடயலபேம் சுேந்ேஷப் தபஶஶட்ட லீரின் ஆண்டு  ஷடமடலக் குமஷக்கஷமது. 

தகரம்  

கறஷவு பிரஶஸ்டிக்லக எரிசபஶருரஶக ஶற்றும் சேஶறஷல்நுட்பம் 

 NIT-C ற்றும் சகஶச்சஷ-அடிப்படடியஶன சபஶமஷில் லடிலடப்பு ற்றும் 

அடப்பு (FEDO) ஆகஷடல, கறஷவு பிரஶஸ்டிக்டக எரிசக்ேஷஶக ஶற்றுலேற்கஶன 

பே டபயட் ஆடய லடிலடப்பேற்கும் சசல்படுத்ேப்படுலேற்கும் பே 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேத்டே (MoU) டகசளத்ேஷட்டன. 
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உத்ேஷப்பிதேெம் 

யக்தனஶ நகரின் ெஷன்னஶன 'வஸ்த்கஞ்ச் செௌஶவஶ' சபர்ஶற்மம் 

செய்ப்படவுள்ரது  

 உத்ேப் பிதேசத்ேஷல், யக்தனஶ  கரின் சஷன்னஶன 'வஸ்த்கஞ்ச் சசௌஶவஶ' 

சபட பன்னஶள் பிேர் அடல் பிவஶரி லஶஜ்பஶின்  ஷடனலஶக 'அடல் சசௌக்' 

என சபர்ஶற்மப்படவுள்ரது. 

ஶஜஸ்ேஶன் 

4% சபட்தஶல் & டீெல் ீேஶன லஶட் லரி குலமப்பு 

 ஶஜஸ்ேஶன் பேல்லர் லசுந்ேஶ ஶதஜ சபட்தஶல், டீசல் ஆகஷலற்மஷன் ீேஶன 

ேஷப்பு லரிக்கு லரி லியக்கரித்து  ஶன்கு சேலேீ குடமப்டப அமஷலித்துள்ரஶர். இது 

அம்ஶ ஷயத்ேஷன், சபட்தஶல் லிடய யஷட்டபேக்கு 2.5 பைபஶட குடமக்கும். 

ெர்லதேெ செய்ேஷகள் 

LEMOA முழுலஶக செல்படும் 

 இந்ேஷஶ-ப.எஸ். பஸ்ப யஶஜஷஸ்டிக் ஆேவுக்கஶன அடித்ேர ப்பந்ேம், 

யஶஜஷஸ்டிக்ஸ் பரிலர்த்ேடன புரிந்துணர்வு உடன்படிக்டக (LEMOA), பளடஶக 

சசல்படுத்ேப்பட்டு லபேகஷமது. 

அமஷலில் செய்ேஷகள் 

IISER தபஶபஶல் லலட்டஷன் பி 12 லலகக்சகழுலலப் பன்படுத்ேஷ கரி சூரி 

செல்கலர உருலஶக்கஷது 

 தபஶபஶல், இந்ேஷ கல்லி அமஷலில் ற்றும் ஆஶய்ச்சஷ  ஷறுலனத்ேஷன் (IISER) 

ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள், டலட்டஷன் பி 12 இன் சசற்டக லடகக்சகளடலப் 

பன்படுத்ேஷ யஷலஶன ற்றும் ச கஷழ்லஶன கரி சூரி சசல்கடர 

உபேலஶக்கஷபள்ரனர். 

TB பஶக்டீரிஶ உிணுக்களுள் நுலறஶல் அப்தடர் ேடுக்கஷமது 

 TB பஶக்டீரிஶலில் உள்ர த புதஶட்டீன் (HupB) உடன் பிடணக்கப்படும் பே 

சஷமஷ ற்டம ேனித்ே டி.என்.ஏ பயக்கூறு (டி.என்.ஏ.அப்தடர்), 
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ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள் னிே உிணுக்கரில் நுடறலேற்கும், அலற்டம பஶேஷக்கும் 

பஶக்டீரிஶலின் ேஷமடன 40-55% குடமப்படே அடட படிந்ேது. 

எசயக்ட்தஶசகஷக்கல் சென்ெஶர் தடஶபலன், பஶஶசெட்ஶல் கண்டமஷந்துள்ரது 

 சபங்களூபேலின் ஜலவர்யஶல் த பே டம் தம்பட்ட அமஷலில் 

ஆஶய்ச்சஷக்கஶன டம், பிரஶட்டினம்-சசமஷவூட்டப்பட்ட சசரிம்  ஆக்டழடு 

ற்றும் குப்தஶஸ் ஆக்டசடு ஆகஷலற்டம உபேலஶக்கஷபள்ரது, இது 

எசயக்ட்தஶசகஷக்கல் சசல்கரில் ேஷமடஶக சசல்பட்டு தடஶபடன் ற்றும் 

பஶஶசசட்ஶல் அரடலக் னிே சஷறு ீர் ற்றும் சஸம் ஶேஷரிகரில் இபேந்து 

கண்டமஷ உேவும். 

ஶநஶடுகள் 

4 லது உயக அங்கஸகஶ உச்ெஷஶநஶடு (WOSA-2018) 

 னிேலர தம்பஶட்டுத்துடம அடச்சர் பிகஶஷ் ஜலதடகர் புது ேஷல்யஷில் 4 
லது உயக அங்கஸகஶ உச்சஷ ஶ ஶட்டட (WOSA-2018) ேஷமந்து டலத்ேஶர். 

நல்யஶட்ெஷ ீது பிஶந்ேஷ ஶநஶடு 

 த்ேஷப் பிதேச அசுடன் இடணந்ே இந்ேஷ அசஷயடப்பு சஸர்ேஷபேத்ே 
ற்றும் சபஶதுக்கள் குடமபஶடு துடம (DAR & PG) துடம, தபஶபஶல்  கரில் 
உள்ர லிபேம்பும் ஶலட்டங்கரில் கலனம் சசலுத்துலேன் பயம்  ல்ய 
ஆட்சஷக்கு பிஶந்ேஷ ஶ ஶடு ன்டம ஏற்பஶடு சசய்கஷமது. 

நஷனங்கள் 

 அஷேஶப் சசௌத்ரி - ஆக்ெஷஸ் லங்கஷின் நஷர்லஶக இக்குனர் & ேலயல 
நஷர்லஶக அேஷகஶரி 

 ளத் ளர்ஶ - சஜட் ஏர்தலழஷன் சுேந்ேஷ இக்குநர் 
 சஜனல் பூர்ணஶ சந்ேஷ ேஶபஶ - தநபஶர இஶணுலத்ேஷன் புேஷ ேலயலத் 

ேரபேஷ 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேஷ அலச்ெலல ப்புேல் 

ஐதஶப்பஶலின் முன்னணி தயெர் ஆஶய்ச்ெஷ லம், மும்லபில் உள்ர டிஐஎஃப்ஆர் 

உடன் இலணந்ேது 
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 பம்டபில் உள்ர டஶடஶ இன்ஸ்டிடிபெட் ஆஃப் பன்சடல்சண்டல் ரிசர்ச் உடன் 

ப்தக்  கரில் உள்ர ELI பமீ்டயன்ஸ் இன்டர்த ளனல் தயசர் ரிசர்ச் சசன்டர் உடன் 

ப்பந்ேம் சசய்துள்ரது. 

பஶதுகஶப்பு செய்ேஷகள் 

பஶதுகஶப்பு அலச்ெகம் ஏதஶதளஶலல அமஷலிக்கஷமது 

 சபங்களூரில் ஏதஶ இந்ேஷஶ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்லரி 20-24, 2019 பேல்  டத்ே 

ேஷட்டஷட்டுள்ரது. இந்ே ஐந்து  ஶள்  ஷகழ்வு சபஶது லிஶன  ஷகழ்ச்சஷகளுடன் 

லிண்சலரி ற்றும் பஶதுகஶப்புத் துடமகளுக்கு பே சபரி லர்த்ேக கண்கஶட்சஷட 

இடணக்கும். 

தநபஶரம் இந்ேஷஶலில் BIMSTEC இஶணுல பிற்ெஷல ேலிர்க்கவுள்ரது  

 இந்ே  ஷகழ்லில் பங்தகற்க பய அசஷல் எேஷர்ப்புகடர லந்ேடேத் சேஶடர்ந்து, 

த பஶர இஶணுலம் இந்ேஷஶலின் பேல் BIMSTEC இஶணுல பிற்சஷில் இபேந்து 

சலரிதமஷது, 

லிலரஶட்டு செய்ேஷகள் 

ISSF உயக ெஶம்பின்ளஷப் 

 ஐ.எஸ்.எஸ்.எப் உயக சஶம்பின்ளஷப்பில் ஆண்கள் இட்டடப் சபஶமஷ பிரிலில் 

ேங்கப் பேக்கத்டே அன்குர் ஷட்டல் சலன்மஶர். 

ஶகுல் MRF F1600 பட்டத்லே சபற்மஶர் 

 ஶகுல் ங்கசஶஷ MRF ஃபஶர்பயஶ 1600 பிரிலின் சஶம்பின் ஆனஶர் 

IAAF கஶன்டிசனன்டல் தகஶப்லப 

 சசக் குடிசஷன் ஸ்ட்ஶலஶில்  டடசபற்ம IAAF கஶன்டிசனன்டல் தகஶப்டப 

தபஶட்டிின் ஆண்கள் ட்ரிபிள் ஜம்பில்  அர்பிந்ேர் சஷங் சலண்கயப்பேக்கம் 

சலன்மஶர். 

யு.எஸ் ஒபன் சடன்னிஸ் 
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 அசரிக்க ஒபன் சடன்னிஸ் தபஶட்டிில் சசரீனஶ லில்யஷம்டழ தேஶற்கடித்து  

ஜப்பஶனின்  தலஶஷ சஶகஶ ேனது பேல் கஷஶண்ட் ஸ்யஶம் பட்டத்டே சலன்மஶர். 
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