
        

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் – 28, 2019 

தேசி சசய்ேிகள் 

ஒன் தநளன் ஒன் தளன் கார்டட தநாக்கி இந்ேி அசு நகர்கிமது 

 நத்தழன தகர்வயளர் யியகளபங்கள், உணவு நற்றும் பளது யிழவனளக அமநச்சர் பளம் 

யிளஸ் ளஸ்யளன் நத்தழன அபசளங்கம் என் வரன் என் வபரன் களர்மை வளக்கழ 

கர்ந்து பகளண்டிபேப்தளக கூழளர் . வபரன் களர்டுகின் வதசழன பனர்வுத்தழன் 

அமத்து னளிகளுக்கும் குழப்ளக பும்பனர்ந்வதளபேக்கு ளடு பளயதும் பளது 

யிழவனளக பமமந (ி.டி.ஸ்) கழமைப்மத உறுதழ பசய்பம் ன்ளர். 

ஜம்ப-காஷ்ீர் 

சிங்தக கபாப்ஸ் சிந்து பண்டிடககள் 

 ஜம்ப-களஷ்நீரின் ைளக் ிபளந்தழனத்தழல், சழங்வக களப்ஸ் சழந்து ண்டிமககள் வயில் 

உள் சழந்து தழக்கமபனில் பகளண்ைளைப்டுகழன். தழபேயிமளமய ஆளுர் சத்ன ளல் 

நளழக் தழந்து மயத்தளர். தழபேயிமளயின் பக்கழன உள்ளூர் ளட்டுப்பு ளைல்கள் நற்றும் 

ைங்கள், மகயிமப் பளபேட்கின் கண்களட்சழகள் நற்றும் இ உணவுப் பளபேட்கள் 

இைம் பறுகழன்து. 

புது ேில்யி 

தகா ட்டபல் பிச்சாம் [Go Tribal campaign] புதுேில்யிில் சோடங்க உள்ரது 

 மங்குடினிர் மகயிமப் பளபேட்கள் நற்றும் இனற்மக பளபேட்கின் னன்ளட்மை 

ஊக்குயிப்தற்களக அபசளங்கம் புது பைல்ழனில் வகள ட்மபல் ிபச்சளபத்மதத் [Go Tribal 

campaign] பதளைங்கவுள்து. மங்குடினிர் தனளரிப்புகம வநம்டுத்துயதற்களக ல்வயறு 

அமநப்புகளுைன் எத்துமமப்பு நற்றும் கூட்ைணி அமநப்தற்களக இந்த ழகழ்மய டிரிஃபட் 

ற்ளடு பசய்துள்தளக மங்குடினிர் த்தும அமநச்சகம் பதரியித்துள்து. 
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சர்லதேச சசய்ேிகள்  

ஞ்சித் சிங்கின் சிடய யாகூரில் ேிமந்து டலக்கப்பட்டது 

 நகளபளஜள பஞ்சழத் சழங்கழன் சழம அயபது 180யது ஆண்டு ழமவு தழத்மதக் குழக்கும் 

யமகனில் ளகூரில் தழந்து மயக்கப்ட்ைது. தழப்பு யிமளயில் கந்து பகளள் சுநளர் 500 வர் 

யளகள ல்மமனக் கைந்து பசன்ர். பக்கழன யிமள குபேத்யளபள வதபள சளலழப்ில் 

மைபறும். இந்த சழம ஃக்கவர் களள அபேங்களட்சழனகத்தழற்கும் சர்க்களர் கல்சள 

அக்கட்ைமக்கும் இமைனிள எத்துமமப்ின் யிமயளக அமநக்கப்ட்ைதளகும். 

 

அமிலில் 

சலீ் டலக்கப்பட்ட நியவு பாடம ாேிரிகடர நாசா ேிமக்கவுள்ரது  

 ளசளயின் தமைபசய்னப்ட்ை ஆய்யகத்தழல் அமப தற்ளண்டுக்கு பன்ர் அப்ல்வள 

யிண்பயி யபீர்கள் வசகரித்த ழயின் தற்றுக்கணக்கள கழவள ளமகள் உள். 

 ஆண்டுகில் பதன்பமனளக, ளசள சழ அமகழன நளதழரிகமத் தழக்கப் 

வளகழது, வநலும் புயினினளர்கள் புதழன பதளமழல்தட்த்மதப் னன்டுத்தழ ஆய்வு 

வநற்பகளள் அனுநதழ அித்துள்து. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அடச்சடல ஒப்புேல் 

காசதநாட அகற்ம உயக லங்கியுடன் இந்ேிா ஒப்பந்ேம் 

 களசவளய்க்கு சழகழச்மசனிப்தற்கும் அகற்றுயதற்கும் உக யங்கழபைன் 400 நழல்ழனன் 

ைளர் நதழப்புள் கைன் எப்ந்தத்தழல் இந்தழனள மகபனளத்தழட்டுள்து. இந்தழனளயில், 

களசவளனளல் எவ்பயளபே ஆண்டும் சுநளர் ந்து ட்சம் வர் இக்கழன்ர். உக 

யங்கழ ஆதபவு தழட்ைம் என்து நளழங்கம உள்ைக்கும் ன்றும் 2025 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தழனளயில் களசவளய் படிவுக்கு பகளண்டு யபேயதற்கள அபசளங்கத்தழன் வதசழன 

பவளளன தழட்ைத்மத (National Strategic Plan) ஆதரிக்கும் ன்றும் ழதழ அமநச்சகம் 

பதரியித்துள்து. 
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நினங்கள் 

பிபி ஆச்சார்ா ணிப்பூர் ஆளுநாக பேலி ஏற்கிமார் 

 ி.ி. ஆச்சளர்னள நணிப்பூர் ஆளுபளக இம்ளழல் உள் பளஜ் யில் தயி ற்ளர் . 

நணிப்பூர் உனர்ீதழநன்த்தழன் பத்த ீதழதழ னுரஶங்கம் ஜநீர் அயபேக்கு தயிப் 

ிபநளணம் பசய்து மயத்தளர். நணிப்பூர் ஆளுர் ைளக்ைர் ஜ்நள பலப்டுல்ளயின் 

யிடுப்பு களபணநளக ளகளளந்து ஆளுர் ஆச்சளர்னள  நணிப்பூர் ஆளுபளக  கூடுதல் 

பளறுப்வற்றுள்ளர் . 

அருணாச்சய பிதேசத்ேில் உள்ர தயாக் ஆயுக்ோலின் ேடயலர் 

 அபேணளச்ச ிபவதசத்தழல், ீதழதழ ிபசளந்த குநளர் சளய்கழனள (ஏய்வு பற்யர்) வளக் 

ஆபக்தளயின் தமயபளக தயிவனற்ளர். ஆளுர் ைளக்ைர் ி டி நழஸ்பள இட்ைளகரில் 

உள் பளஜ் யில் தயிப் ிபநளணம் பசய்து மயத்தளர் . தழபே. வனரழ பசரிங் வளக் 

ஆபக்தளயின் உறுப்ிபளக தயிவனற்ளர். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

உள்நாட்டில் உருலாக்கப்பட்ட ஏவுகடண பிருத்லி -2 சலற்மிகாக தசாேடன 

 எடிசள கைற்கமபனிழபேந்து இந்தழன இபளணுயத்தழன் வசளதமனின் எபே குதழனளக 

வசளதம யபம்ில் இபேந்து இந்தழனளயில்  உபேயளக்கப்ட்ை அணு ஆபதத்மத சுநந்து 

பசன்று தளக்கும் ிரித்யி 2  வுகமணமன பயற்ழகபநளக வசளதம பசய்தது. இந்த 

வுகமண, சண்டிபூரில் உள் .டி.ஆர் எபேங்கழமணந்த பைஸ்ட் வபஞ்சழன் ளஞ்ச் 

களம்ப்க்ஸ் -3 இழபேந்து எபே பநளமல் வுகமண பம் வசளதமபசய்னப்ட்ைது . 

இந்த வுகமண 500 பதல் 1000 கழவள மைமன தளங்கும் சக்தழ பகளண்ைது. தழபய 

ரிபளபேளல் இனங்கும் தன்மந பகளண்ைது. இந்த வுகமண 350 கழ.நீ. தூபம் யமப 

தளக்கும் யல்மந பகளண்ைது. 
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ேலரிடச & குமிீடுகள் 

சர்லதேச ஒருநாள் ேலரிடச   

 சர்யவதச எபேளள் தபயரிமசனில் இங்கழளந்மத ின்னுக்குத்  தள்ி  பதழைத்தழற்கு 

இந்தழனள பன்வழனது. .சழ.சழ பயினிட்டுள் சநீத்தழன தபயரிமசப்டி, இந்தழனள 123 

புள்ிகளுைன் பன்ிம யகழக்கழது, 122 புள்ிகளுைன் இபண்ைளம் இைத்தழல் 

இங்கழளந்தும், 114  புள்ிகளுைன் பன்ளம் இைத்தழல் ழபெசழளந்தும் உள்து.  

 

லிடராட்டு சசய்ேிகள் 

சர்லதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிில் அேிதலகாக 20,000 ன்கடர கடந்து இந்ேிா தகப்டன் 

லிாட் தகாயி சாேடன  

 சர்யவதச கழரிக்பகட் வளட்டிகில் அதழவயகநளக 20,000 பன்கம கைந்து யிபளட் வகளழ 

சளதம மைத்துள்ளர். யிபளட் 417 இன்ிங்றழல் யிமனளடி 20,000 பன்கம 

கைந்துள்ளர். இதன் பம் பைண்டுல்கர் நற்றும் பளகுல் டிபளயிட் ஆகழவனளபேக்குப் ிகு 

20,000 பன்கம கைந்த 12 யது வட்ஸ்வநன் நற்றும் பன்ளயது இந்தழன யபீர்  ன் 

சளதமமன வகளழ மைத்தளர். 
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