
   

தேசி சசய்ேிகள் 

2021 க்குள் 7,000 க்கும் தற்பட்ட ில் சபட்டிகரில் சிசிடிலி தகாக்கள்  

நிறுலப்படவுள்ரது  

 பனில்வய அமநச்சர் ிபெஷ் வ ளனல் கூறும னில், 21 நளர்ச் 2021 க்குள் 7,000 க்கும் 

வநற்ட்ட ிபதள னணி ின்  பனில் ில் சழ.சழ.டி.யி வ நபளக் ம ழறுய பனில்வய 

தும இக்ம  ழர்ணனித்துள்து. வநலும்  ிரீநழனம், மநனில், க்ஸ்ிபஸ் நற்றும் 

பு ர் பனில் ில் ற் வய சழ.சழ.டி.யி வ நபளக் ள் ழறுயப்ட்டுள்  வயண்டும் 

கூழளர். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

பாகிஸ்ோனுக்கு 6 பில்யின் டாயர் கடன் லறங்க சர்லதேச நாண நிேிம் ஒப்புேல் 

அரித்துள்ரது 

 சர்யவதச ளணன ழதழனத்தழன் ழர்யள  குழு பன்று ஆண்டு ளுக்கு ள ழஸ்தளனுக்கு 6 

ில்ழனன் டளர்  டன் யமங்  பமனள ஒப்புதல் அித்துள்து, ள ழஸ்தளில் 

மபே ழயபேம்  டன் ம  ட்டுப்டுத்தவும், ணம் மசலுத்தும் மபேக் டிமனத் தடுக் வும் 

சுநளர் 1 ில்ழனன் டளர் ம உடடினள  யமங்  அனுநதழத்துள்து 

நீதபள்யற்ம   ளளண்டு நறு ஆய்வுக்கு உட்ட்டு, தழட்டத்தழன்  ள  ட்டத்தழற்குள் 

யமங் ப்டும் ன்று சர்யவதச ளணன ழதழனம்  மதரியித்துள்து. 
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லிண்சலரி அமிலில் 

நாசா அேன் சந்ேின் ேிட்டத்ேிற்காக நாசா ஏவுேல்-நிறுத்து முலமல [launch-abort] 

முலமல தசாேித்ேது 

 அமநரிக்  யிண்மயி யபீர் ம சந்தழபனுக்கு அமமத்துச் மசல் யடியமநக் ப்ட்ட 

ஓரினன்  ளப்ஸ்பெலுக் ள வுதல்-ழறுத்து [launch-abort] பமமன மயற்ழ பநள  ளசள 

வசளதம  மசய்தது. புவளரிடளயில் உள் வ ப்  ளமயபழல் பன்று ழநழட 

னிற்சழமன வநற்ம ளண்ட இந்த னிற்சழனின் வளக் ம் மயடிப்பு அல்து பளக்ம ட் 

பூஸ்டர் வதளல்யிபற்ளல்  ளப்ஸ்பெழல் இபேந்து யிண்மயி யபீர் ம த்தழபநள  

ப்டி மயிவனற்றுயது ன்தளகும். 

சேன் அசரிக்காலில் முழு சூரி கிகணம் 

 சூரினனுக்கும் பூநழக்கும் இமடவன வர்க்வ ளட்டில் ழவு யபேம்வளது வதளன்றும் 

 ளட்சழவன சூரின  ழப ணம் ப்டு ழது.  மதன் அமநரிக் ளயின் சழழ நற்றும் 

அர்மெண்டிள குதழ ில் இத்தம ன பழு சூரின  ழப ணம் வதளன்ழனது. சழழனின் ி 

குதழ, மபே, ஈக்யடளர், பளகுவய, மளழயினள, உபேகுவய, ம ளம்ினள, ிவபசழல், 

மயிசுள நற்றும் ளநளயின் சழ குதழ ிலும் குதழ  ழப ணத்மதக்  ளணபடிந்தது. 

 

ாநாடுகள் 

பனிப்பாலம ஆபத்துகள் ற்றும் அபாங்கள் குமித்து என்.டி.எம்.ஏ ஒர்க்களாப்  ஒன்லம 

நடத்துகிமது 

 வதசழன வரிடர் வநளண்மந ஆமணனம் சுயிஸ் அியிபேத்தழ நற்றும் ஒத்துமமப்பு 

ப மந (ஸ்.டி.சழ) உடன் இமணந்து ிப்ளம அளனங் ம நதழப்டீு மசய்தல் 

நற்றும் ழர்ய ழப்து குழப்ள  ிப்ளம ரி மயடிக்கும் மயள்ம் (GLOF  ள்) 
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 குழத்த இபண்டு ளள்  கூட்டத்மத புதுமடல்ழனில் ற்ளடு மசய்தது. GLOF  ள் ஒபே 

ீர்த்வதக் த்தழன் தழடீமப மயிவனற்ப்டுயமதக் குழக் ழன், அமய அடினில், 

க் த்தழல், பன், உள்வ, அல்து ிப்ளமனின் வநற்பப்ில் உபேயளகும் ஆத்து 

ஆகும் . 

லணிக சசய்ேிகள் 

2019-20 பருலத்ேிற்கான காரீப் பிர்கரின் குலமந்ேபட்ச ஆேவு லிலயல அசு 

உர்த்ேியுள்ரது 

 யியசளனி ின் யபேநளத்தழற்கு மபேம் ஊக் நிக்கும் யம னில், 2019-20 

பேயத்தழற் ள அமத்து  ளரீப் னிர் ளுக்கும் குமந்தட்ச ஆதபவு யிம ள், 

ம்.ஸ்.ி ஆ ழனயற்ம அதழ ரிக்  மளபேளதளப யிய ளபங் ளுக் ள அமநச்சபமய 

குழு ஒப்புதல் அித்துள்து.  அதன்டி மல்லுக் ள குமந்தட்ச ஆதபவு யிம 

குயிண்டளலுக்கு பை.65 (3.70 சதயதீம்) உனர்த்தப்ட்டு பை.1,815 ஆ  அழயிக் ப்ட்டு 

உள்து. வநலும் வசளத்துக்கு பை.120-ம், பள ழக்கு பை.253-ம் அதழ ரிக் ப்ட்டு உள்து. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அலச்சலல ஒப்புேல் 

கப்பல் தபாக்குலத்துக்கு இந்ேிாவுக்கும் ாயத்ேவீுக்கும் இலடியான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்ேிற்கு அலச்சலல ஒப்புேல் அரித்துள்ரது 

 இந்தழனளயிற்கும் நளத்தீவுக்கும் இமடனிள புரிந்துணர்வு உடன்டிக்ம க்கு  டல் 

யமழனள  னணி ள் நற்றும் சபக்கு வசமய ம ழறுவுயதற்கு நத்தழன அமநச்சபமய 

ஒப்புதல் அித்துள்து. இந்தழனள நளத்தீயின் பன்ணி யர்ச்சழனில்  பக் ழன  

ங் ிக் ழது நற்றும் நளத்தீயின் பன்ணி ழறுயங் மபம் 

ழறுயிபள்து.தற்வளது, இந்தழனள நளத்தீவுக்கு 100 நழல்ழனன் அமநரிக்  டளர் 

ஸ்டளண்ட்-ம  ழமபடிட் யசதழமன (ஸ்சழஃப்) யமங் ழபள்து, இதழல் ீண்ட  ள 

 டன் ள் நற்றும் யர்த்த த்தழற் ள சுமலும்  டன் ஆ ழனமய அடங்கும். 
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யு.பி.எஸ்.சி ற்றும் ங்தகாயிாலின் சிலில் சர்லஸீ் கவுன்சில் இலடத புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேம் லகசழுத்ோனது 

 இபே ளடு ின் ஆமணக்குழுக் ளுக்கு இமடனிள ஒத்துமமப்ம பன்மடுத்துச் 

மசல்யதற் ள  பெினன் ப்ிக் சர்யஸீ்  நழரன் (பிஸ்சழ) நற்றும் நங்வ ளழனளயின் 

சழயில் சர்யஸீ்  வுன்சழல் இமடவன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் ம மனழுத்தளது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் பதன்மநனள  இபேதபப்பு ரிநளற்ங் ள் பம் சழந்த 

மடபம மப்  ழர்ந்து ம ளள்யதற்கும் ஊக்குயிப்தற்கும் வளக் நள  உள்து. 

 இந்த ஒத்துமமப்ின் பக் ழனநளமய ள் ரீட்மச மசனல்பம ில் த யல் 

மதளமழல்நுட்த்மதப் னன்டுத்துயதழல் அனுயப் ரிநளற்ம், மளது வசமய 

சவர்தழபேத்தங் ளுக் ள யீ அடகுபம, சழப்பு னிற்சழத் தழட்டங் ம 

டத்துயதற் ள அனுயபள் ர் ின் ரிநளற்ம், பஸ்ப ஆர்யபள் 

குதழ ில்  பேத்தபங்கு ள் அல்து ட்டம ள் ழறுவுயது ஆகும். 

லிலராட்டு சசய்ேிகள்  

தபாஸ்னன் ேடகர கிாண்ட் பிரிக்ஸ் 

 வளந்தழல் மடமற்  வளஸ்ளன் தட   ழபளண்ட் ிரிக்றழல் 20 யனதுக்குட்ட்ட 

ிரியில் உ  சளம்ினள லழநள தளஸ் மண் ள்  200 நீ ஓட்டத்தழல் தங் ம் 

மயன்ளர். ஆண் ள்  200  நீட்டர் ஓட்டத்தழல் ப நது அறஶம் ம் ,ஆண் ள் 400 நீட்டர் 

ஓட்டத்தழல் வ .ஸ். ெயீனும் ,  ஆண் ளுக் ள  ரளட் புட்டில் ஆசழன சளம்ினள  

தளெழந்தர் ளல் சழங் டூர் நற்றும் மண் ள் 200 நீட்டர் ஓட்டத்தழல் யி.வ . யிஸ்நனள தள 

மயண் ப் தக் த்மத மயன்ர். 
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