
 

 

 

தேசி சசய்ேிகள் 

I & B சசயாரர் அித் காத ேலயலில் இந்ேி பிேிநிேிகள் தகன்ஸ் ேிலப்பட 

லிறாலில் பங்தகற்மனர் 

 இந்தினா பயிினன் கேன்ஸ் திரபப்ட யிமாயில் 2019 ஆம் ஆண்டு கந நாதம் 14 ஆம் கததி 
பதல் 25 ம் கததி யரப திந்து ரயரேப்ட உள்து. இந்த யருடம் I & B பெனார் அநித் 

ோகப தரரநனில் இந்தின ிபதிிதிேள் இந்த யிமாயில் ங்கேற்ர். 

 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு த்ேி அசு லிடுேலயப் புயிகரின் ீோன ேலடல நீட்டித்ேது 

 1967 ஆம் ஆண்டின் ெட்டயிகபாத டயடிக்ரேேள் (தடுப்பு) ெட்டம், 1967 இன் ேீழ், ஐந்து 

ஆண்டுேளுக்கு தநிமீம யிடுதரப் புிேள் நீதா தரடரன நத்தின அபசு ீட்டித்து 

அியித்தது. 

 

CTBTO கூட்டங்கரில் பார்லலாராக இருக்கு இந்ேிாலிற்கு அலறப்பு 

 யிரியா கொதர தரட ப்ந்தத்தின் (CTBTO) ிர்யாேச் பெனார், ெிா பெர்கா, 

CTBT இல் ரு ார்ரயனாபாே இந்தினாயிற்கு அரமப்பு யிடுத்துள்து. இதில் 

ார்ரயனாபாே இருப்தால், ெர்யகதெ ேண்ோணிப்பு அரநப்ின் தபவுேர அணுே 

இந்தினாவுக்கு யாய்ப்பு ேிரடக்கும், இந்த யெதி 89 ாடுேில் உள் 337 யெதிேர 

னன்டுத்த யமியகுக்கும். 

 

இந்ேி காண்டாிருகத்ேிற்கு டி.என்.ஏ. ேவுத்ேரம் அலவுள்ரது 

 இந்தின ாட்டில் உள் அரத்து ோண்டாநிருேத்தின் டிஎன்ஏ யியபங்ேரபம் உருயாக்ே 

நத்தின சுற்றுச்சூமல் அரநச்ெேம் திட்டம் ன்ர துயக்ேிபள்து. 2021ம் ஆண்டுக்குள், 

இந்தின ோண்டாநிருேம் இந்தினாயில் அதன் அரத்து இங்ேின் டி.என்.ஏ-

யரிரெபரரன போண்டிருக்கும் பதல் ோட்டு யிங்கு யரேோே அரநபம் என்து 

குிப்ிடத்தக்ேது. 
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 இந்தினாயில் சுநார் 2,600 ோண்டாநிருேங்ேள் உள், அயற்ில் 90% அொநின் ோறிபங்ோ 

கதெின பூங்ோயில் உள்து என்து குிப்ிடத்தக்ேது. 

மும்லப 

ஆஸ்கார் அகாடி ேலயலர் ாத்ேி ேிலப்பட லிருதுகள் லிறாலில் பங்தகற்க உள்ரார் 

 நோபாஷ்டிபா நாி நபாத்தி திரபப்ட யிருதுேள் யிமாயில் ெிப்பு யிருந்திபாே 

கநாரன் ிக்ெர் ஆர்ட்ஸ் & ெனின்ஸ் அோடநி தரயபா ஜான் பய்ி ங்கேற்ே உள்ார். 

இதன் பம் இந்தினாயில் ரடபறும்  ரு யிருது யிமாயில் ங்கேற்கும் பதல் அோடநி 
தரயர் ஆார் ஜான் பய்ி. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

தசாச்சிில் புேிலன சந்ேிக்கவுள்ரார் பம்பிதா 

 பரின ஜாதிதி யிாடிநிர் புதின் ரு உனர் இபாணுய யிநா கொதர ரநனத்திற்கு 

பென்று புதின ஆபதங்ேர ஆய்வு பெய்யார் என்று எதிர்ார்க்ேப்டுேிது. ரு 

ஆண்டிற்குப்ிகு நாஸ்கோயிற்கும் யாரிங்டனுக்கும் இரடனிா நிே உனர்நட்ட 

கச்சுயார்த்ரத டக்ே உள்து, இதில் பஷ்ன ஜாதிதி புதிர கொச்ெினில் உள் 

ரிொர்ட்டில் திரு.ம்ிகனா ெந்திக்ேவுள்ார். 

சனீ கடற்பலட இண்டு புேி லகடட் ிலைல் சடஸ்ட்ால அமிமுகப்படுத்ேிது 

 ெீ ேடற்ரட கநலும் இபண்டு புதின ரேடட் நிரறல் படஸ்ட்பானரப 

அிபேப்டுத்தினது. இதன்பம் இத்தரேன ஏவுேரணேின் எண்ணிக்ரே 20யது ஆே 

உனர்ந்துள்து. 

 ெீ யபாற்ில் பதல் பரனாே ெீ ேடற்ரட இந்தினப் பருங்ேடில் டிஜிகாட்டினில் 

ாஜிஸ்டிக் தங்ேரக் போண்டுள்து. அது நட்டுநின்ி அபிக் ேடில் உள் 

ாேிஸ்தாின் குயாடர் துரபேத்ரத உருயாக்ேி யருேிது என்து குிப்ிடத்தக்ேது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

டி.ஆர்.டி.ஓ. அபிாஸ்[ABHYAS] லிான தசாேலன சலற்மிகாக நடத்ேப்பட்டது 

 டிொயின் ெண்டிபூரில் உள் இரடக்ோ படஸ்ட் கபஞ்ச் ரநனத்தில் ாதுோப்பு ஆபாய்ச்ெி 
நற்றும் கநம்ாட்டு அரநப்பு (டி.ஆர்.டி.ஒ), அினாஸ்[ABHYAS] எனும் அதிகயே 

எக்ஸ்பண்டிள் யான்யமி இக்ரே (HEAT) பயற்ிேபநாே யிநா கொதர பெய்தது. 

அசரிக்க கடற்பலடத் ேரபேி இந்ேிா லிஜம் 

 இந்தின ேடற்ரட நற்றும் அபநரிக்ே ேடற்ரட ஆேினரய இருதபப்பு நற்றும் ன்பே 

நன்ங்ேில் பதாடர்ந்து ேந்துரபனாடுயகதாடு நார் நற்றும் ரிம்ாக்[RIMPAC] கான் 
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ேடல் னிற்ெிேிலும் ங்கேற்ேின். கந 12 பதல் கந 14 யரப அபநரிக்ே ேடற்ரடத் 

ததினா அட்நிபல் ஜான் ரநக்கேல் ரிச்ெர்ட்ென் இந்தினாயிற்கு அதிோபப்பூர்ய னணநாே 

யந்துள்ார் என்து குிப்ிடத்தக்ேது. 

ாட்ரிட் ஓபன் சடன்னிஸ் 

 ஸ்பனிில் ரடபற் நாட்ரிட் ஒன் படன்ிஸ் பதாடரில் ஆண்ேளுக்ோ ற்ரனர் 

ிரியில் கஜாகோயிச் ொம்ினன் ட்டம் பயன்ார். இது அயர் பயல்லும் பன்ாயது 

நாட்ரிட் ஒன் படன்ிஸ் ட்டம் என்து குிப்ிடத்தக்ேது. 33 பர நாஸ்டர்ஸ் ொம்ினன் 

ட்டம் பயன் பகல் டால் ொதரரன இந்த பயற்ினின் பம் ெநன் பெய்தார் 

கஜாகோயிச். 
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