
   

தேசி சசய்ேிகள் 

நீர் பாதுகாப்பு கட்டமப்புகமர CPWD அமக்கவுள்ரது   

 நத்தழன ஸளதுப்ணித் து ளடு பழுயதும் 136 குடினியப்பு குதழகில் நமீர் 

ஹேகரிப்பு பகள் உள்ிட்ட ீர் ளதுகளப்பு கட்டநப்புக அநக்க உள்து 

.ேழிடிள்யூடினின் 165 யது ஸதளடக்க  தழத்த குழக்கும் யிமளயில் ஹேழன யடீ்டுயேதழ 

நற்றும் கர்ப்பு யியகளப ஸேனளர் துர்கள ரங்கர் நழஸ்பள, 100 ளள் ழகழ்ச்ேழ ழபழன் 

கவழ் 100 களிகில் ீர் ளதுகளப்பு கட்டநப்புக அநப்த ேழிடிள்யூடி 

ழறுயம்  இக்களகக் ஸகளண்டுள்து ன்ளர் . 

 

தற்கு லங்காரம்  

தற்கு லங்க அசு, நீர் தசிப்பு ேினத்மே அனுசரித்து. 

 ஹநற்கு யங்க அபசு ஜஷ 12,2019 ன ீர் ஹேநழப்பு தழநளக  அனுேரித்து . ஹநற்கு 

யங்க பதல்யர் நம்தள ளர்ஜழ தது அபேளங்கம் 2011 ல் ஆட்ேழக்கு யந்ததழழயந்து 

நளழம் பழுயதும் குங்க ஹதளண்டுயதற்கள எய தழட்டத்தத் ஸதளடங்கழனதளக  

கூழயுள்ளர். ஹநலும் ீர் ற்ளக்குன ேநளிக்க இதுயப சுநளர் 3 ட்ேம் 

குங்கள்  ஹதளண்டப்ட்டுள்தளகவும் கூழயுள்ளர். 
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குஜாத் 

குஜாத்ேில் லிானத் சோறில் ேிமன் தம்பாட்டுக்காக  சிமந்ே மங்கள்  உருலாக்கம். 

 குஜபளத் அபசு யிநளத் துனில் தழன் ஹநம்ளட்டுக்களக ேழந்த நனங்க 

உயயளக்க உள்தளக  அகநதளளத்தழல் டஸற் யிநளத் துனின்  யணிக 

யளய்ப்புகள் குழத்த 2 யது குஜபளத் யிஹனரன் களன்க்ஹவ் நளளட்டில் குஜபளத் அபேழன் 

ேழயில் யிஹனரன் இனக்குர் ஹகப்டன் அஜய் ேவுகளன் ஸதரியித்து உள்ளர் . 

 

அமிலில்  

லிண்கல்யில் ேமிமங்கிது ஜப்பானின் ஹாபூசா 2 ஆய்வு லிண்கயம் 

 ஜப்ளின் லனளபூேள 2 ஆய்வு யிண்கம் "ரியுகு" ன்மக்கப்டும் யிண்கல்ழல் 

ஸயற்ழகபநளக தபனிங்கழனது. சூரின குடும்த்தழன் ஹதளற்ம் குழத்து கண்டழன இந்த 

ஆய்வு உதவும் ன்று ம்ப்டுகழது. ரியுகு யிண்கல் குழத்த யியபங்க பூநழக்கு 

அனுப்புயதுடன் அதன் நளதழரிகயும் இந்த யிண்கம் ஹேகரிக்கழன்து ன்து 

குழப்ிடத்தக்கது. 

 ஜப்ளின ஸநளமழனில் "ரியுகு" ன்தற்கு “டிபளகன் அபண்ந” ன்று ஸளயள். ரியுகு, 

எய ண்டன ஜப்ளின கதனில் கடழன் அடிப்குதழனில் உள் எய 

ஹகளட்டனக் குழக்கழது. 

ாநாடுகள் 

புதுேில்யிில்  இந்ேிா யு.எஸ்.டி.ஆர் தபச்சுலார்த்மே. 

 இந்தழனளயின்  புதழன அபேளங்கத்தழன் கவழ் இந்தழனளவுடன் ஹநம்ட்ட இயதபப்பு யர்த்தகம் 

நற்றும் ஸளயளதளப ஈடுளட்டிற்கள ேளத்தழனங்க ஆபளன அஸநரிக்க யர்த்தக 

ிபதழழதழ (யு.ஸ்.டி.ஆர்) இந்தழன ிபதழழதழனடன் ஹச்சுயளர்த்த டஸற்து. இயதபப்பு 

ஹச்சு 12 ஜஷ 2019 அன்று இந்தழன தூதுக்குழுவுடன் டஸற்து. இய தபப்ியம் 

இயதபப்பு யர்த்தகம் நற்றும் யணிக உவுகின் பந்த யபனகப் ற்ழ 
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யியளதழத்தர் நற்றும் ஸளயளதளப உய ஹநலும் யர்ப்து நற்றும் பஸ்ப 

யர்த்தக ிபச்ேக  ழயர்த்தழ ஸேய்யத ஹளக்கநளகக் ஸகளண்ட  ன்ந 

தபக்கூடின  யிவுக அடயதற்கள யியளதங்கத் ஸதளடப எப்புக்ஸகளண்டர். 

லிண்சலரி ஒத்துமறப்பு குமித்து இந்ேிா, ஷ்ா சந்ேிப்பு 

 இந்தழனளயின் பதல் நித யிண்ஸயி யிநளப் னணநள 'ககன்னளன்' தழட்டத்தழற்கு 

உதயி உட்ட யிண்ஸயித் துனில் இயதபப்பு எத்துமப் அடுத்த கட்டத்தழற்கு 

ஹநம்டுத்துயதற்களக இந்தழனளவும் பஷ்னளவும் புதுதழல்ழனில் உனர் நட்ட 

ஹச்சுயளர்த்தக டத்தழயுள். புதழன யிண்ஸயி அநப்புகள், பளக்ஸகட் 

ன்ஜழன்கள், உந்துேக்தழகள் நற்றும் உந்துயிே அநப்புகள், யிண்கங்கள் நற்றும் 

வுகண யளக ஸதளமழல்தட்ம் உள்ிட்ட தழர்கள ஸதளமழல்தட்ங்கில் 

எத்துமப்பு குழத்து யியளதழக்கப்ட்டது. 

கர்ோர்பூர் சோடர்பான தபச்சுலார்த்மேக்காக இந்ேிா ற்றும் பாகிஸ்ோன் அேிகாரிகள் 

லாகாலில் சந்ேிக்க உள்ரனர் 

 யம்ர் நளதத்தழல் டஸயியக்கும் ேழக்கழன குய குயளக்கழன் 550 யது ிந்த 

ளள் யிமளயஸனளட்டி  யம்ர் நளதத்தழற்குள் ஸேனல்ட உள் கர்தளர்பூர் 

டளதனின்  இடஸயி  குப்பு  உள்ிட்ட ிபச்ேழகள் குழத்து யியளதழக்க 

இந்தழன நற்றும் ளகழஸ்தளன் அதழகளரிகள் அத்தளரி-யளகள ல்னில் ேந்தழக்கவுள்ர். 

ஹநலும்  ளகழஸ்தளின் யளகளயில் இயளட்டு ிபதழழதழகள் கூடி ஜஹீபள ளனிண்டில் 

இணப்பு, னளத்ரீகர்கின் ண்ணிக்க நற்றும் அனுநதழக்கப்ட ஹயண்டின னண 

ஆயணங்கள் குழத்தும்  யியளதழக்க உள்ர். 
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நினங்கள் 

உயக லங்கி MD ற்றும் CFO. 

 ஸ்ஹடட் ளங்க் ஆப் இந்தழனளயின் ழர்யளக இனக்குபள அன்ரஶள களந்த் உக 

யங்கழனின் ழர்யளக இனக்குர் நற்றும் தந ழதழ அதழகளரினளக 

ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். இவ்யநப்ின் ழதழ நற்றும் இடர் ழர்யளகத்தழற்கும்  அன்ரஶள 

களந்த் ஸளறுப்ஹற்கவுள்ளர். 

 ஹநலும் அயபது ணினளது  ழதழ அழக்கனின் ஹநற்ளர்ய  , இடர் ஹநளண்ந 

நற்றும் ேர்யஹதே அியியத்தழ ேங்கம் (டி) நற்றும் ி ழதழ ஆதளபங்க 

அணிதழபட்டுயது குழத்து உக யங்கழ தந ழர்யளக அதழகளரியுடன் ணினளற்றுயது 

ஆகழனய அடங்கும். டி ன்து உகழன் நழக ழ்நனள  ளடுகளுக்கு உதவும் 

உக யங்கழனின் எய குதழனளகும். 

லிருதுகள் 

பத்ேிரிமகத் துமமில் சிமந்ே பங்கரிப்பிர்க்கான  தேசி லிருதுகள்,  2019 க்கு பிசிஐ  

அமறப்பு லிடுத்துள்ரது  

 இந்தழன த்தழரிக கவுன்ேழல், த்தழரிகத் துனில் ேழந்த ங்கிப்ிர்க்கள  ஹதேழன 

யியதுகள் 2019 க்கு அமப்பு யிடுத்துள்து.ஸபளக்கப் ரிசு நற்றும் ேளன்ழதழ் ஸகளண்ட 

யியதுகள் ட்டு ிரிவுகில் தபப்டவுள் . அச்சு த்தழரிகனில் இந்தழன ஹதேத்தழன் 

ஊடகயினளர்கள்/புகப்ட த்தழரிகனளர்கின் ேழப்ள ங்கிப் 

அங்கவகரிப்தற்களக இந்த யியதுகள் யமங்கப்டுகழன். யம்ர் 16 அன்று ஹதேழன 

த்தழரிக தழத்த பன்ிட்டு யியதுகள்  யமங்கப்ட இயக்கழன் . 
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லிமராட்டு சசய்ேிகள் 

கான்சலல்த் சாம்பின்ளிப்பில் யிஃப்டர் அஜய் சிங் ேங்கம் சலன்மார் 

 ேஹநளயளயில்  உள் அினள கரில் டந்த களநன்ஸயல்த் ேளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில் 

இந்தழன ழஃப்டர் அஜய் ேழங் 81 கழஹள ட ிரியில் தங்கம் ஸயன்ளர். ஹநலும் 81 

கழஹள ிரியில் உள் நற் யபீபள ப்புல் ேளங்நளய் ஸநளத்தம் 313 கழஹள டன 

தூக்கழ  ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன்ளர். 

உயக டூர் பிராட்டினம் ஆஸ்ேிதயி ஓபன் 

 ஹடிள் ஸடன்ிறழல், உக டூர் ிளட்டிம் ஆஸ்தழஹபழன ஏில் இந்தழன ஹஜளடி 

ஜழ.ேத்னன் நற்றும் அந்ஹதளணி அநல்பளஜ் ஹஜளடி ஸயண்க தக்கத்த 

ஸயன்து.ஆஸ்தழஹபழன ஏில் இந்தழனளயின் பதல் தக்கம் இதுயளகும். 
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