
   

தேசிௌ சசய்ேிகள் 

ே்வு தசகரிப்பு ோற்றும் ொௌன்ொாட்டை தோம்ொடுத்துேற்கா டோௌத்டே ஐ சி எம் ஆர் 
சோைங்கிௌது  

 இந்தஷ பேத்துல ஆஶய்ச்சஷ கவுன்சஷயஷன் (ஐ.சஷ.எம்.ஆர்) பேத்துல 

புள்ரிலிலங்கலக்கஶன ததசஷ நஷறுலனம் (ஐ.சஷ.எம்.ஆர்-நஷம்ஸ்), க்கள் ததஶகக 

கவுன்சஷலுடன் இகைந்து ததசஷ தவு த ன்மத்கத (என்.டி.கஷபெ.எஃப்) 

அமஷபகப்படுத்தஷது. 

ொீகார் 

சந்தேகத்துக்குரிௌ ிண்கல்  ொீகாரில் கண்டுொிடிப்பு  

 பகீஶரின் துபஶனி ஶலட்டத்தஷல் 10 கஷதயஶகஷஶம் எகடபள்ர ற்றும் கஶந்த 

பண்புககரக் தகஶண்ட பே லிண்கல்  ஜூகய 24 அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இண்டு 

நஶட்கலக்குப் பிமகு, பதயகச்சர் நஷதீஷ் குஶரின் அமஷவுறுத்தயஷன் தபரில் 

அவ்லிண்கல் பஶட்னஶலில் உள்ர பே அபேங்கஶட்சஷகத்தஷற்கு தகஶண்டுலப்பட்டது. 

ேிரிபு்ா 

ேிரிபு்ாில் ோின் ேிட்ைங்களுக்கு ஏடிொி சுோார் 2000 தகாடி ரூொாய் ங்கவுள்ௐது  

 தஷரிபுஶலில் ஷன் உற்பத்தஷ ற்றும் லிநஷதஶகத்கத தம்படுத்துலதற்கஶக 1,925 தகஶடி 

பைபஶய் தஷட்டத்கத ஆசஷ தம்பஶட்டு லங்கஷ அனுதஷத்துள்ரது. தஶக்கஷஶ தஷட்டத்தஷன் 

தஷமகன தம்படுத்துலதற்கும், கும்தஷ கவட்தஶ எயக்ட்ரிக் தஷட்டத்கத 

நலனீப்படுத்துலதற்கும் இந்த தஷட்டம் அனுதஷக்கப்பட்டுள்ரது. 
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சர்தேச சசய்ேிகள்  

இந்ேிௌா-தைொாௐ உட தோலும் லுப்ொடுத்தும் தோாத்ேிகரி- அோதக் கஞ்ச் எண்செய் 
குாய் இடெப்பு 

 தஶத்தஷகரி- அதயக் கஞ்ச் எண்தைய் குறஶய் இகைப்பு எனும் கல்கல் தஷட்டத்கத 

இந்தஷன் ஆில் கஶர்ப்பதளன்(ஐஒசஷ) ற்றும் தநபஶர ஆில் கஶர்ப்பதளன் (என்ஒசஷ) 

இகைந்து நஷகமவு தசய்துள்ரது. இது இந்தஷஶலியஷபேந்து லபேம் பதல் நஶடுகடந்த 

தபட்தஶயஷ குறஶய் ற்றும் பதல் ததற்கஶசஷ எண்தைய் குறஶய் நகடபஶகதஶகும். 

அதுட்டுன்மஷ இது தநபஶரத்தஷன் பதல் எண்தைய் குறஶய் பஶகத என்பது 

குமஷப்பிடத்தக்கது. 

 

அிிௌல் 

கைந்ே 3 ஆண்டுகௐில் 239 சசௌற்டகக்தகாள்கடௐ ஏிௌது இஸ்த்ாின் அன்ட்ரிக்ஸ் 
கார்ப்ொத்ன் 

 கடந்த பன்று ஆண்டுகரில் சுஶர் 6,289 தகஶடி பைபஶய் தஷப்புள்ர 239 

தசற்ககக்தகஶள்ககர இஸ்தஶலின் லைிகப் பிரிலஶன அன்ட்ரிக்ஸ் கஶர்ப்பதளன் 

ஏலிபள்ரது குமஷப்பிடத்தக்கது. 

 

ர்த்ேகம் & சொாருௐாோ்ம் 

தொஸ்புக்கிற்கு 5 ொில்ிௌன் அசோரிக்க ைார் அொ்ாேம் 

 நுகர்தலஶரின் தனிபரிகக ீமஷதற்கஶக அதரிக்க கட்டுப்பஶட்டஶரர்கள் 

தபஸ்புக்கஷற்கு 5 பில்யஷன் அதரிக்க டஶயர் அபஶதம் லிதஷத்தனர். இதுலக 

லிதஷீமலுக்கும் அதரிக்க அசஶங்கத்தஶல் லறங்கப்பட்ட ஷகப்தபரி அபஶதங்கரில் 

இது ன்மஶகும். 
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அசோரிக்காவும் சீாவும் ஜூட 30 அன்று ாங்காௌில் ர்த்ேக தொச்சுார்த்டேடௌ 
சோைங்க உள்ௐ 

 அதரிக்கஶ ற்றும் சஸன தபச்சுலஶர்த்கதஶரர்கள் ஜூகய 30 அன்று  ளஶங்கஶில் 

லர்த்தக தபச்சுலஶர்த்கதககர ீண்டும் ததஶடங்கவுள்ரனர் , “அதரிக்கஶலிற்கும் 

சஸனஶலிற்கும் இகடியஶன லர்த்தக உமகல தம்படுத்துலதத இப்தபச்சுலஶர்த்கதின் 

தநஶக்கஶகும். 

 

புரிந்துெர்வு ப்ொந்ேம் & அடோச்ச்ட ப்புேல் 

சு்ங்கத் சோிாௐர்கௐின் தேசிௌ ைிறுத்டே  ஐ.சி.எம்.ஆர்-என்.ஐ.ஒ.எச் உைன் 
இடெக்க அடோச்ச்ட ப்புேல் அௐித்துள்ௐது 

 சுங்கத் ததஶறஷயஶரர்கரின் ததசஷ நஷறுலனத்கத  ஐ.சஷ.எம்.ஆர்-என்.ஐ.ஒ.எச் உடன் 

இகைக்க அகச்சகல ப்புதல் அரித்துள்ரது. இது தபஶது நஷதஷககர தஷமம்பட 

நஷர்லகஷப்பததஶடு , ததஶறஷல்சஶர் சுகஶதஶத் துகமில் தம்பட்ட நஷபுைத்துலத்தஷன் 

அடிப்பகடில் இபே நஷறுலனங்கலக்கும் உதவும். 

ிருதுகள்  

ஐஐடி-சோட்்ாஸ் அெி எதான் ோஸ்க்கின் ொா்ாட்டு ிருடே சன்து 

 ஐ.ஐ.டி-தட்ஶகழச் தசர்ந்த ஶைலர் கண்டுபிடிப்பஶரர்கள் யஶஸ் ஏஞ்சல்ழஷல் நடந்த 

ஸ்தபஸ்எக்ஸ் ழுங்ககக்கப்பட்ட தபஶட்டிில் கவப்பர்லூப் பஶட் லடிலகப்பதன் 

பயம் ததஶறஷல்நுட்ப ததஶறஷல்பகனதலஶர் எதயஶன் ஸ்க்கஷன் பஶஶட்கடப் தபற்மனர். 

ைிௌோங்கள்  

ஆந்ேி் ோாைி ஆளுைர் 

 ஆந்தஷஶலின் லிஜலஶடஶலில் உள்ர ஶஜ்பலனில் ஆந்தஷஶலின் புதஷ ஆலநஶக ஸ்ரீ 

பிஸ்லஶ பூசன் வரிச்சந்தன் தபஶறுப்தபற்மஶர். அலபேக்கு ஆந்தஷ உர்நீதஷன்ம தசல் 

தகயக நீதஷபதஷ சஷ. பிலனீ் குஶர் பதலிப் பிஶைம் தசய்துகலத்தஶர். 
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அஜய் ொல்ா  புேிௌ உள்துட சசௌாௐ்ாக ைிௌோிக்கப்ொட்ைார் 

 1984 ததஶகுதஷ ஐ.ஏ.எஸ் அதஷகஶரிபம், தற்தபஶது ஷன் அகச்சஷன் தசயஶரபேஶன அஜய் 

குஶர் பல்யஶ, உடனடிஶக உள்துகம அகச்சகத்தஷற்கு சஷமப்பு கடக (ஒ.எஸ்.டி) 

அதஷகஶரிஶக நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 

ொிரிேி ொதைல் ொிரிட்ைின் முேல் இந்ேிௌ ம்சாௐி உள்துட சசௌாௐ்ாக 
ைிௌோிக்கப்ொட்ைார் 

 பிரிட்டிஷ் பிதர் தபஶரிஸ் ஜஶன்சன் இந்தஷ லம்சஶலரிினஶன  பிரிதஷ பதடகய 

நஶட்டின் உள்துகம தசயஶரஶக நஷஷத்துள்ரஶர். 

 

புத்ேகங்கள் ோற்றும் ஆசிரிௌர்கள் 

"சந்ேி் தசகர் - கருத்ேிௌல் அ்சிௌின் கடைசி சின்ம்"- புத்ேகத்டே ொி்ேோர் 
சௐிௌிட்ைார்  

 நம் நஶட்டின் பிதர் நதந்தஷ தஶடி, "சந்தஷ தசகர் - கபேத்தஷல் அசஷயஷன் ககடசஷ 

சஷன்னம்" என்ம புத்தகத்கத தலரிிட்டஶர். இந்த புத்தகத்கத ஶநஷயங்கரகல துகைத் 

தகயலர் தஷபே. வரிலன்ஷ் ற்றும் தஷபே. லி தத் பஶஜ்பஶய் எழுதஷபள்ரனர். 

 

ே்ரிடச ோற்றும் குிௌீடுகள்  

உகௐாிௌ கண்டுொிடிப்பு குிௌீடு -2019ல் இந்ேிௌா 52 து இைத்டேப் ொிடித்ேது. 

 த்தஷ லர்த்தக ற்றும் ககத்ததஶறஷல் ற்றும் ில்தல அகச்சர் பிபெஷ்தகஶல், 

புதுடில்யஷில் உயகரஶலி கண்டுபிடிப்பு குமஷடீ்டு (ஜஷஐஐ) 2019 ஐ 

அமஷபகப்படுத்தஷனஶர்.இதஷல்  இந்தஷஶ 52 ஆலது இடத்கத இடித்துள்ரது.கடந்த ஆண்டு 

57 ஆலது இடத்தஷல்  இடத்தஷய இபேந்தது குமஷப்பிடத்தக்கது. 
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ிடௐௌாட்டு சசய்ேிகள் 

தேசிௌ ிடௐௌாட்டுக்கடௐ ைைத்ே தகாா அ்சு புேிௌ தேேிகடௐ தகட்டுள்ௐது. 

 ததசஷ லிகரஶட்டுக்ககர நடத்துலதற்கு தகஶலஶ அசு புதஷ தததஷககர தகஶரிபள்ரது. 

கடந்த நஶன்கு ஆண்டுகரில் லிகரஶட்டுககர நடத்துலதற்கஶன கஶயக்தகடுகல 

அடிக்கடி தலமலிட்டதற்கஶக தகஶலஶ அசுக்கு ஐ.ஒ.ஏ சீபத்தஷல் அபஶதம் லிதஷத்தது. 

பன்னதஶக ததசஷ லிகரஶட்டுக்கள் ஶர்ச்-ஏப்ல் 2019 இல் நடத்த 

தஷட்டஷடப்பட்டிபேந்தன, ஆனஶல் க்கரகல ததர்தல்கள், ஶநஷயத்தஷல் இகடத்ததர்தல் 

ற்றும் எச்.எஸ்.சஷ ததர்வுகள் கஶைஶக நலம்பர் ஶதத்தஷற்கு த்தஷகலக்கப்பட்டது. 

தைாக்கிதௌா 2020 ிம்ொிக் ோறுசுற்சி சசய்ௌப்ொட்ை ோின்ணுக் கிவுகௐில்  
ேௌாரிக்கப்ொட்ை ொேக்கங்கடௐ சௐிௌிட்ைது 

 தடஶக்கஷதஶ யஷம்பிக் அகப்பஶரர்கள் லிகரஶட்டு லீர்கரின் “ஆற்மகய” 

பிதஷபயஷக்கும் லககில் லடிலகக்கப்பட்ட பதக்கங்ககர தலரிிட்டனர். பகற 

ஷன்னணு கறஷவுகரில்  தசகரிக்கப்பட்ட றுசுறற்சஷ தசய்ப்பட்ட தபஶபேட்கரியஷபேந்து 

அகல தஶரிக்கப்படும் என்று ததரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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