
   

தேசிய சசய்ேிகள் 

ேிறன் இந்ேியா அமைப்பின்  நான்காம் ஆண்டு நிமறவு நாள்  

 றநன்  இந்றர அமப்தின்  ரன்கரது ஆண்டு றமநவு ரள் ஜூமன 15,2019 அன்று 

அனுசரிக்கப்தட்டது. இந்றகழ்ச்சறமக் குநறக்கும் மகில் ரடு பழுதும் தன 

சசல்தரடுகள் ற்தரடு சசய்ப்தட்டண .தசற றநன் தம்தரட்டு றன்  ன்றும் 

அமக்கப்தடும் றநன் இந்றர றன்  15 ஜூமன   2015 இல் சரடங்கப்தட்டது. 

நக்குமந எபே தகரடி இமபஞர்கலக்கு இந் றட்டத்றன் கலழ் ஆண்டுதரறும் றநன் 

திற்சற அபிக்கப்தடுகறநது ன்தது குநறப்திடத்குந்து. 

ஐ.எஃப்.எஃப்.ஐயின் ஐம்போம் நூற்றாண்டு  பேிப்பு நவம்பர் 20 முேல் 28 வமை தகாவாவில் 
நமைசபறவுள்ளது . 

 இந்ற சர்தச றமப்தட ிரின் ம்தரம் நூற்நரண்டு  தறப்பு,  ம்தர் 20 

பல் 28 ம தகரரின் தணரஜறில் மடசதறும் ண 

சரிிக்கப்தட்டுள்பது.தணரஜறில் டந் .ஃப்.ஃப். 2019 இன் றகரட்டும்  

கூட்டத்றற்குப் திநகு கல் ற்றும் எபிதப்புத்துமந அமச்சர் திகரஷ் ஜதடகர் 

இந் கமன ங்கறணரர் தலும்  ஃப்.டி.. ற்றும் சத்ஜறத் த இன்ஸ்டிடிபெட் 

ஆப் இந்றரின் ரர்கலம் தறு சறன றமப்தட றறுணங்கபின் ரர்கலம் 

இந் ிரில் கனந்துசகரண்டு  இன் பனம் அனுதம் சதறுரர்கள் ன்று 

சரிிக்கப்தட்டது. 
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சத்ேஸீ்கர் 

சத்ேஸீ்கரில் தவளாண் வணிக இன்குதபஶன் மையம் சோைங்கப்பட்டுள்ளது 

 சத்ீஸ்கரில் எபே தபரண் ிக இன்குததன் மம் சரடங்கப்தட்டுள்பது. 

ரய்ப்பூரில் உள்ப  இந்றர கரந்ற தபரண் தல்கமனக்ககத்றல் த்ற தபரண் 

அமச்சகத்றன்  பனம் இந் மம் அமக்கப்தட்டது . தலும் ிசரிகபின் 

பற்சற, இடர் குமநப்பு ற்றும் தபரண் ிக சரறல்பமணதரம 

ஊக்குிப்தன் பனம் ிசரத்ம எபே ஊற சதரபேபரர டடிக்மகரக 

ரற்றுத இந் றட்டத்றன் பக்கற தரக்கம். 

தைகாையா 

நீர்  பாதுகாப்மப உறுேி சசய்யும் முேல் ைாநிைைாக தைகாையா ேிகழ்கிறது 

 அமச்சமில் ங்கற எப்புமனத் சரடர்ந்து இந்றரில் ீர் தரதுகரப்மத 

உறுறசசய் ற்றும் சசரந் ீர் சகரள்மகமக் சகரண்ட பல் ரறனரக 

தகரனர தர்ரகறபள்பது. இக்சகரள்மகின் பனம்  ீர்பங்கமப தரதுக்கரப்தது, 

உள்ரட்டு சுகரரம் ற்றும் ரழ்ரர தம்தரட்டிற்கு தமரண  தரதுகரப்பு  

ற்றும் சுகரரரண குடிீம ரறனத்றல் சறக்கும் அமணபேக்கும் ங்குத 

பக்கற தரக்கரகும். 

தகைளா 

யாமை ைறுவாழ்வு மையத்மே  தகைள அைசு அமைக்கவுள்ளது 

 தகப அசு ரட்டில்  பன்பனறல் பை.105 தகரடி பைதரய் சசனில் அணரமரண  

அல்னது மகிடப்தட்ட ரமணகமப கணித்துக்சகரள்ற்கும் ரமண றுரழ்வு 

மம் அமக்கவுள்பது. இம்றுரழ்வு மத்றல் ரமணகள்  அபேங்கரட்சறகம், 
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யட் திற்சற மம், ன்கு ணீரக்கப்தட்ட கரல்மட பேத்துமண ற்றும் 

ரமணகமப  கணம் சசய்பம் இடம் ஆகறமம் அமக்கப்தடவுள்பது 

அறிவியல் 

சந்ேிையான் 2 ஏவுேமை இஸ்தைா நிறுத்ேியது  

 இந்றரின் னட்சறரண இண்டரது சந்ற றன் , சந்றரன் 2 இல்  ஜூமன 15 

அறகரமனில் எபே சரறல்நுட்த அறர்ச்சற ற்தட்டரல் இந்ற ிண்சபி ஆரய்ச்சற 

அமப்பு ற்கரனறகரக சந்றரன் 2 வும றறுத்றது . இற்கு பன்ணர் ந் 

ரடும் சசல்னர றனின் சன் துபேத்மத் சரடும இஸ்தர தரக்கரகக் 

சகரண்டுள்பது . 

 வுலுக்கு எபே ி தத்றற்கு பன்ணரக வுகம ரகண அமப்தில் எபே 

சரறல்நுட்தக் தகரபரறு கரப்தட்டது. பன்சணச்சரிக்மகின் எபே டடிக்மகரக, 

சந்றரன் 2 வுல் றறுத்ப்தட்டது. றபேத்ப்தட்ட சபிடீ்டு தற தின்ணர் 

அநறிக்கப்தடும் ன்று இஸ்தர சரிித்துள்பது. 

சசயைி & இமைய தபார்ைல்  

ஓ.டி.எஃப்-பிளஸ் ைற்றும் ஸ்வச் கிைாம் ேர்பன் சைாமபல் அப்ளிதகஶன்  

 ஜல் சக்ற அமச்சறன் ரறன அமச்சர் ஸ்ரீ த்ன்னரல் கட்டரரிர, றட ற கறவு 

தனரண்ம (ஸ்.ல்.டதிள்பெ.ம்) டரஷ்ததரர்டு, ஏ.டி.ஃப்-திபஸ் ஆதனரசமண ற்றும் 

ஏ.டி.ஃப்-திபஸ் ற்றும் ஸ்ச் கறரம் ர்தன் சரமதல் அப்பிதகமண 

அநறபகப்தடுத்றணரர். . 
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ைாநாடுகள் 

ஓடிஎஃப் பிளஸ் ைற்றும் நீர் பாதுகாப்பு குறித்ே தேசிய ேிட்ைைிைல் பட்ைமற சைல்ைியில் 
நமைசபற்றது. 

 ஸ்ச் தரத் றணின் (கறரீன்) கலழ்  5.6 னட்சத்துக்கும் தற்தட்ட கறரங்கள், 622 

ரட்டங்கள், ற்றும் 30 ரறனங்கள் / பெ.டி.க்கள் கறரப்புந இந்றரில்  

றநந்சபி கறப்திடம் இல்னரம ன்ந றமனம அமடந்ரக 

அநறிக்கப்தட்டுள்ப றமனில் குடிீர் ற்றும் சுகரரத் துமந (டி.டி.டதிள்பெ.ஸ்), 

ஜரல் சக்ற அமச்சகம்   புது றல்னறில் ஜூமன 12-13,2019 பல் இண்டு ரள் 

ஏடிஃப் திபஸ் ற்றும் ீர் தரதுகரப்பு குநறத் தசற றட்டறடனறல் தட்டமநம 

ற்தரடு சசய்து. 

புள்ளிவிவைங்கள் ைற்றும் நிமையாை அபிவிருத்ேி இைக்குகள் குறித்ே தேசிய கருத்ேைங்கு 
ைாநாடு  

 ‘’புள்பிிம் ற்றும் றமனரண அதிிபேத்ற இனக்குகள்” குநறத் இண்டு ரள்  

’தசற கபேத்ங்கு ரரட்மட  இந்றரின் பன்ம புள்பிி றபுபேம், 

இந்ற அசறன் புள்பிிங்கள் ற்றும் றட்ட அனரக்க அமச்சகத்றன் 

சசனரபபேரண தினீ் ஸ்ரீரஸ்ர னக்தணர தல்கமனக்ககத்றன் ரல்ிர 

ஆடிட்தடரரித்றல் றநந்து மத்ரர். 

 

விமளயாட்டு சசய்ேிகள் 

தஜாதகாவிச் ஃசபைைமை வழீ்த்ேி ஐந்ோவது விம்பிள்ைன் பட்ைத்மே சவன்றார் 

 சடன்ணிமறல், சுிஸ் சடன்ணிஸ் ஸ் தரஜர் சதடம ழீ்த்ற  சசர்தி தரக் 

தஜரதகரிச் ணது ந்ரது ிம்திள்டன் தட்டத்ம சன்நரர். இது தஜரதகரிச்சறன் 

16 து கறரண்ட்ஸ்னரம் ற்றும் 5 து ிம்திள்டன் தட்டரகும். 
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பிரிட்டிஷ் கிைாண்ட் பிரிக்ஸ் 

 லூிஸ் யரறல்டன் சறல்ர்ஸ்தடரன் சுற்நறல் ணது ஆநரது திரிட்டிஷ் கறரண்ட் 

திரிக்மம சன்நரர், இது 2019 இல் அது தத்து தந்ங்கபில் ரது 

சற்நறரகும். 

ஐ.சி.சி கிரிக்சகட் உைகக் தகாப்மப 2019. 

 னண்டணில் எபே ித்கு சூப்தர் ஏர் றரக படிவு சசய்ப்தட்ட ிறுிறுப்தரண  

இறுறப் ததரட்டிில் றபெசறனரந்ம ழீ்த்ற இங்கறனரந்து அி ணது பல் .சற.சற 

கறரிக்சகட்  உனகக் தகரப்மதம மகப்தற்நறது . 

யாசர் தைாகு சர்வதேச ைல்யுத்ேம். 

 இஸ்ரன்புல்னறல் மடசதற்ந ரசர் தடரகு சர்தச ல்பத்ப் ததரட்டிில் 53 கறதனர 

மட திரிில் இந்ற ல்பத் ீரங்கமண  ிதணஷ் ததரகரட் ங்கம் சன்றுள்பரர். 

சலர (50 கறதனர) ற்றும் ஞ்சு (59 கறதனர) அர்கபது  திரிில்  ங்கம் சன்ந திநகு 

இந்றரவுக்கரண சதண்கள் ததரட்டிில் இது பன்நரது ங்கரகும். 
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