
 

தேசி சசய்ேிகள் 

இந்ேி தேர்ேல் ஆணைம் புேிோக தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கரின் பட்டிணய 

சர்ப்பித்ேது 

 இந்ற தர்ல் ஆணம் க்கபண தர்னறல் தர்ந்தடுக்கப்தட்ட  க்கபண 

உறுப்திணர்கபின் தட்டிணன 1951 ஆம் ஆண்டின் க்கள் சட்டத்றன் திரிவு 73 ன் தடி 

தட்டிணன இந்ற குடிசுத்ணனரிடம் சர்ப்தித்து  

த 30 தேேி  ேிரு.நதந்ேி தாடி இந்ேி பிோக பேலிதற்கவுள்ரார்  

 த 30 ம் தற இவு 7  ிபில் ரஷ்டிதற தணில் இந்ற ரட்டின் திரக 

திதற்கவுள்பரர். அமக்கு  இந்ற குடிசுத் ணனர் றம . ரம்ரத் தகரிந்த் 

திப்திரம் தசய்துணக்கறநரர். 

 

சந்ேிப்புகள்  

 சிக்கிம் முேயணச்சர்  - ேிரு. பிதம் சிங் ேங் -  P.S. தகாதய என்றும் 

அணறக்கப்படுலார்   

அமிலில் 

டிசா உிர்க்தகாரக் காப்பகத்ேில் புேி சகாடி லணக பாம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 ஒம நூற்நரண்டுக்கும் தனரண இணடதபிக்குப் திநகு, ஆயதுல்னர[Ahaetulla] 

இணத்ணச் தசர்ந் தகரடி ணக தரம்பு ஒன்ணந ஆரய்ச்சறரபர்கள் குழு 

கண்டுதிடித்துள்பது. புறரக கண்டுதிடிக்கப்தட்ட அயதுல்னர னரவ்டரன்கறர[Ahaetulla 

laudankia] என்ந தரம்பு இணம் ஒடிசரின் லூலுங்கறன் அமதக உள்ப சறம்னறதல் 

உிர்க்தகரபக் கரப்தகத்றல் முன் முனரக ஆரய்ச்சறரபர்கள் கண்டுதிடித்ணர் 

என்தது குநறப்திடத்க்கது. 



  

த 26 & 27 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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அணம சலப்பநிணயில் ீக்கடத்ேல் ேிருப்பத்ணே உறுேிப்படுத்ேிது ஐஐஎஸ்சி குழு  

 ததங்களூமின் இந்ற அநறில் றறுண ததரசறரிர் அன்சு தரண்தட 

ணனணினரண குழு அர்கபின் ததரமட்கள் சுற்றுப்புந தப்தறணன ற்றும் 

அழுத்ம் ஆகறற்நறல் ீக்கடத்னறன் முக்கற தண்புகணப தபிப்தடுத்துகறன்நண 

என்தண உறுறப்தடுத்றது. 

இந்ேிப் சபருங்கடயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாணமகரில் பனியுக காயத்து கடல் நீர் 

 தணிமக கரனத்றன் கடல் ீர் எச்சத்ண முன்முனரக ஆரய்ச்சறரபர்கள் இந்றப் 

ததமங்கடனறன் டுில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட தரணநகபில் கண்டுதிடித்துள்பணர். 

ரனத்ீவு சுண்ரம்பு ணப்புகபரல் உமரணது எண ஒம ர கரன ிஞ்ஞரண 

ஆரய்ச்சற மூனம் அதரிக்கரின் சறகரதகர தல்கணனக் கக ஆரய்ச்சறரபர்கள் 

கண்டுதிடித்துள்பணர். 

ாநாடுகள் 

ேகலல் சோடர்பு ற்றும் ரிபப்பு அணச்சகம் ேிரு ஜான் சபய்யியுடன் சிமப்பு சசல் 

அர்வுக்கு ஏற்பாடு 

 கல் தரடர்பு ற்றும் ஒபிதப்பு அணச்சகத்துடன் இணந்து தசல்தடுற்கரண 

ஒம ததமம் முற்சறரக புதுடில்னறிலுள்ப சறரி தகரட்ணடில் த 28 அன்று, அகரடற 

ஆப் தரன் திக்சர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சின்சஸ் ணனர் றம. ஜரன் ததய்னறமடன்  

சறநப்பு தசல் அர்வுக்கு ஏற்தரடு தசய்துள்பது கல் தரடர்பு ற்றும் ஒபிதப்பு 

அணச்சகம். 

 

லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

PSA தசயஞ்சர் சுற்றுப்பைம் 

 PSA தசனஞ்சர் சுற்றுப்த றகழ்ச்சறில் இந்ற ஸ்குரஷ் ீர் தகஷ் ங்தகரன்கர்  

ஸ்தரணிரர்ட் ததர்ணட் ஜளதய்ணண ழீ்த்ற தசகறமளய் ஓதன் ல் தற்நறப்ததற்நரர். 



  

த 26 & 27 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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சுேிர்ான் தகாப்ணப 

 ஜப்தரணண ழீ்த்ற 11 து சுறர்ரன் தகரப்ணத தட்டத்ண சலணர தன்நது. சலணரின் ற 

மகற உனக சரம்திணரண தகண்தடர தரதரட்தடரண ழீ்த்றணரர். ஜப்தரன் இதுண 

ததட்றன்டன் உனக கனப்பு அி சரம்தின்றப் தட்டத்ண தன்நறல்ணன என்தது 

குநறப்திடத்க்கது. சலணரின் ரணிங்கறல் ணடததற்ந ததரட்டிில் 3-0 என்ந கக்கறல் 

ஜப்தரணண ழீ்த்றது சலணர. 

சானாக்தகா கிாண்ட் பிரிக்ஸ் 2019 

 லூிஸ் யரறல்டன் தர்சறடிஸ் அிக்கரக தரணரக்தகர கறரண்ட் திரிக்ஸ் 2019 

தட்டத்ண தன்நரர், ஃததரரிின் தசதரஸ்டின் தட்டல் இண்டரம் இடம் திடித்ரர், 

தர்சறடஸ் அிின் ரல்தடரி ததரட்டரஸ் மூன்நரது இடம் திடித்ரர் என்தது 

குநறப்திடத்க்கது. 

துப்பாக்கிச்சூடு உயக தகாப்ணப 

 துப்தரக்கறச்சூடு உனக தகரப்ணதத் தரடரின் முல் ரபில் ததண்கபின் ஏர் ணதிள் 

துப்தரக்கறச்சூடு திரிில் அபுர்ி சண்தடனர ங்கம் தன்நரர். இந்ப் தமத்றல் அபுர்ி 

சண்தடனர ததறும் இண்டரது ங்கப் தக்கம் இது என்தது குநறப்திடத்க்கது. 
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