
   

தேசி சசய்ேிகள் 

கார்கில் தபார்லீர்கரின் சலற்மி ற்றும் லீேீச்சசல்களுக்கான நினனவுச்சின்னங்கள்' 

கண்காட்சி 

 புது ல்ில் கர்கல் ிஜய் ன் 20 து ஆண்டுிில் ்த் 

கச்ச அ்ச்சர் (ஐ.ச) ஸ்ரீ ௌிஹ்த் சங் ௌேல்' கர்கல் ௌர்ீர்கின் 

ற்ௐ ்ற்றும் ீீச்சல்களுக்கோ ொோவுச்சன்ோங்கள் ' கண்கட்சத் 

ௐந்து த்ர். இந்க் கண்கட்ச கச்சம் ்ற்றும் ச ொோவுச்சன்ோ 

ஆைம் ஏற்ௌடு சய்து குௐப்ௌிேத்க்கது. 

7லது சபாருராோ க்கள் சோனக கணக்சகடுப்பின் கரப்பணி ேிரிபுாலில் சோடங்கப்பட 

உள்ரது 

 7து ௌம ்க்கள் க கைக்கடுப்ௌின் கப்ௌைி 2019 ஜ 29 அன்று 

ரிபு ்ொத்லும், ிில் புதுச்சரிிலும் ேங்கப்ௌடுகௐது. ௌிௐ ்ொங்கள் 

்ற்றும் மோின் ௌிசங்கில் கப்ௌைி 2019 ஆகஸ்ட் அல்து சப்ேம்ௌர் 

்ங்கில் ேங்கப்ௌே உள்து. 

குஜாத்ேில் சிங்கத்ேிற்கான சிமப்பு ஆம்புயன்ஸ் 

 ொட்டின் முல் ்க்க ்மந்து-்ற்றும்-ன்டிட்ேர், ்ல்டி-ௌ இந்ம், ம 

இத் ௌகுப்ௌய்ி ்ற்றும் அல்ட்சவுண்ட் இ்ஜங் குப்பு 

ௌமத்ப்ௌட்டிமக்கும், சங்கத்ற்கோ சௐப்பு ஆம்புன்ஸ் குஜத்ல் 

ேங்கப்ௌட்டுள்து. ச்ீௌத்ல் இவ்ம்புன்ஸ் உிிோல் கர் 

சைத்ல் ம சங்க குட்டி ்ீட்கப்ௌட்ேது குௐப்ௌிேத்க்கது. 
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அமிலில் சசய்ேிகள் 

நீயகிரி சுற்றுச்சூறல் அனப்னப அச்சுறுத்தும் இனய  நாட் லடீ்[கனர] 

 ்க ச்ீௌத்ல் இ்் ௌகுக்குச் சந்்ோ ொட் டீ்[க] ொீகரி 

்கின் ்ல் சரிவுகில் மென்ௐத் ேங்கமள்து, இது ொீகரிின் 

ொீேகள் ்ற்றும் ஆறுகில் உள் ௌல்லுிரிலுக்கு அச்சுறுத்துக 

ிங்குகௐது. இந் க ககள் ்ட்ேத்ன் ௌ ொீேகள் ்ற்றும் 

ொகில் ௌத் ேங்கமள்ோ. 

அசாில் ஏற்பட்ட சலள்ரம் குமித்து இந்ேிாவுடன் சசற்னகக்தகாள் ேனல சனீா 

பகிர்ந்து சகாண்டது 

 எட்டு ொடுகிே்மந்து இந் ள்த்ல் ௌக்கப்ௌட்ே ௌகுகப் ௌற்ௐ 

சற்கக்கள் ப் ௌற்ௐது, இற்க அல்து ்ோிோல் உமக்கப்ௌட்ே 

ௌவுகல் ௌக்கப்ௌட்ே ொடுகளுக்கு ிண்ி அடிப்ௌேிோ 

கல்கப் ௌகர்ற்கோ முௐின் ம ௌகுக சோ இ முல் 

ொேக ங்கது என்று இந் அசு ரிித்துள்து. 

லட கதாயினாலில் மூனர உண்ணும் அீபா 

 "மூ உண்டம் அ்ீௌ" என்று அக்கப்ௌடும் ற்ௐ சல் உிரிோ்ோ 

ொய்க்லீரி ஃௌரி [Naegleria fowleri]. இந் க அ்ீௌ ௌதுக சூேோ 

ொன்ோரீில் கைப்ௌடுகௐது. அ்ரிக்கின் புரிே ்ற்றும் ேக்சல் இந் 

அ்ீௌிோல் ௌக்கப்ௌட்ே சம்ௌங்கள் ொகழ்ந்துள்ோ என்ௌது குௐப்ௌிேத்க்கது. 

சந்ேின் -2 இல் ிோனிின் பங்கு 

 ௗௌத் ்கக் கண்ே ்ஸ் து ொகம் ்ேட் (்ோி) 

புகழ்ௌற்ௐ சந்ன் -2 ட்ேத்ல் முக்க ௌங்கு கத்துள்து. இது மூன்று கட்ே 
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ௗி ப்ட் ஏவுகை கோ்ோ ஜ.எஸ்.எல்.ி எம்.க III இன் கஜோிக் 

என்ஜன் (ச.ம.எஸ்) க்கோ ௌமட்க உமக்க ங்கது , இ சந்ன் 

-2 ிண்கத் ஏவுற்கக இந் ிண்ி ஆய்ச்ச அ்ப்பு (இஸ்) 

உமக்கது. 

 

ாநாடு 

சுங்க அனச்சகம் சிலப்பு தசற்னம ேிமம்பட பன்படுத்துலது குமித்ே ஒர்க்ஷாப் ஒன்னம 

ஏற்பாடு சசய்துள்ரது  

 ௌதுக ‘சப்பு சறு’ என்று அக்கப்ௌடும் ௌக்சட் எச்சத்ன் உற்ௌத் 

ௌன்ௌட்ே ொக்க ம ௌடிக, ‘ஸ்ட் டூ ல்த்’ என்று அக்கப்ௌடும் 

ம ர்க்ஷப் புதுல்ில் சுங்க அ்ச்சகத்ல் ஏற்ௌடு சய்ப்ௌட்டுள்து. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அனச்சனல ஒப்புேல் 

தபருந்து ஓட்டுநர்கரின் ாநியங்களுக்கு இனடதான பணத்ேிற்கான தேசி அனுேி 

ேிட்டத்னே அசு அங்கீகரித்துள்ரது  

 ௌமந்து ஒட்டுொர்களுக்கோ ்ொங்களுக்கு இேோ ௌைத்ற்கோ ச 

அனு் ட்ேத்ற்கு அசங்கம் ப்புல் அித்துள்து எோ ்த் ௌக்குத்து 

அ்ச்சர் ொன் கட்கரி கூௐோர். இந் ொேடிக்க ்ொ ம 3-4 சீம் 

அகரிக்கும் என்றும் அந்ப் ௌைம் ொடிக ிகச முௐில் 

்ொங்களுக்கு வு க்கப்ௌடும் என்றும் ரிித்ர். 
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நினங்கள் 

ின் அனச்சகத்ேின் சசயாராக சபாறுப்தபற்கிமார் ேிரு. சுபாஷ் சந்ேி கார்க்  

 ம. சுௌஷ் சந் கர்க் ்ன் அ்ச்சகத்ன் சக ௌறுப்ௌற்ௐர். 

இற்கு முன்ோர், அர் ொ அ்ச்சகத்ன் ௌம ிகங்கள் துௐின் 

சக ௌைிற்ௐ ந்ர். இர் ஜஸ்ன் ்ொத்ன் 1983 ௌட்ச்-ஐ 

சர்ந் ஐ.ஏ.எஸ் அகரி ஆர். 

பி.எஸ். எடியூப்பா கர்நாடக முேல்லாக பேலிதற்மார் 

 கங்கஸ்-ஜ.டி (எஸ்) கூட்ேைி அசு ழீ்ச்சின் மூன்று ொட்களுக்குப் ௌிௐகு ௌி 

எஸ் எடிமப்ௌ கர்ொேகின் 31 து முல்க ௌிற்ௐர், ்லும் அது 

ௌமம்ௌன்் ொமெௌிக்க ங்கன்று ொம்ௌிக்க க்கடுப்பு  ொேக்க உள்து. 

கூட்டுப் பணிாரர்கள் குழுலின் அடுத்ே ேனயலாக சஜனல் ார்க் ில்யி தேர்வு  

 அ்ரிக்க இடப் ௌேகின் ்க சக்ய்ந் ௌறுப்ௌோ கூட்டுப் 

ௌைிர்கள் குழுின் அடுத் க ொன்கு ொட்சத் இட ஜோல் 

்ர்க் ்ல் அ்ரிக்க சோட் சௌ  உறுப்ௌடுத்மள்து. 

லினராட்டு சசய்ேிகள் 

அக்தடாபர் 20 முேல் இந்ேி குத்துச்சண்னட லீக் 

 இந் குத்துச்சண்ே லீக் அக்ேௌர் 20 முல் ொம்ௌர் 9  மூன்று 

இேங்கில் ொேௌௐ உள்து. முன்ோைி இந் குத்துச்சண்ே ீர்கோ 

எம்.ச.்ரி கம், அ்த் ௌங்கல், கவுவ் ௌிதுரி ்ற்றும் இர்களுேன் 50 சௐந் 

ிொட்டு குத்துச்சண்ே ீர்கள் இந் இந் குத்துச்சண்ே லீக்கல் 

அடிக கம் இௐங்கவுள்ோர் . 
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இந்ேிாலின் அடுத்ே ேனயன பிற்சிாரன தேர்வு சசய் கபில் தேவ் ேனயனில் 

சிஏசி குழு  

 கௌில் வ், அன்்ன் கய்க்ட் ்ற்றும் சந் ங்கச் ஆகர் அேங்க 

குழு, இந் அைிின் பு ் ௌிற்சக ஆசப்ௌடும் 

ட்ௌர்கின் ொர்கை ஆகஸ்ட் 15 ஆம்  க்குள் முடிக்கவுள்து. 

2020, 2024 ஒயிம்பிக்கிற்கான ஏற்பாடுகனர சரீ்படுத்ே உர் ட்ட குழு அனக்கப்பட்டுள்ரது 

 2020 ்ற்றும் 2024 ம்ௌிக்கற்கோ ஏற்ௌடுக மங்கைத்து சர்ௌடுத் 

ிட்டுத் துௐ அ்ச்சர் கன் ரிஜஜின் ்ில் 10 ௌர் கண்ே 

உர் ்ட்ே  குழு அ்க்கப்ௌட்டுள்து. 
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