
       

தேசி சசய்ேிகள் 

ஐ.ஐ.டி செல்யிில் சேொறில்நுட்ப கண்கொட்சிய னிேலர தம்பொட்டு அயச்சர் ேிமந்து 
யலத்ேொர். 

 அமஷலில் ற்றும் த ஶறஷல்நுட்பத் துறமில் சீபத் ஷ கண்டுபிடிப்புகறர 

தலரிப்படுத்தும் லறகில் னி லர மம்பஶட்டு அறச்சர் மஷ் மபஶக்ரிஶல் 

நஷளஶங்க் ..டி தெல்யஷில் த ஶறஷல்நுட்ப கண்கஶட்சஷறத் த ஶெங்கஷனஶர். நஶடு 

பழுலதும் உள்ர நஷறுலனங்கரின் 80 க்கும் மற்பட்ெ சீபத் ஷ கண்டுபிடிப்புகள் 

ற்றும் 90 ஆஶய்ச்சஷ சுலதஶட்டிகள், புயனஶய்லஶரர்கள் உபேலஶக்கஷ பன்ஶ ஷரிகள் 

கண்கஶட்சஷில் றலக்கப்பட்டுள்ரன. 

யயித் கயொ அகொெி 65 லது அமக்கட்ெயர ேினத்யே சகொண்ெொடுகிமது. 

 ம சஷ கறய அகஶெஷஶன, யயஷத் கயஶ அகஶெஷ,  னது 65 லது அமக்கட்ெறர 

 ஷனத்ற  புது ஷல்யஷில் தகஶண்ெஶடிது. யயஷத் கயஶ அகஶெஷ 1954 ஆம் ஆண்டில் புது 

 ஷல்யஷில் இந் ஷ கறய பற்மஷ புரி றய ஊக்குலிப்ப ற்கும் பப்புல ற்கும் 

அசஶங்கத் ஶல் நஷறுலப்பட்ெது ன்பது குமஷப்பிெத் க்க ஶகும் . 

ரு லருெத்ேில் தசகரிக்கப்பெவுள்ரது தேசி க்கள் சேொயக பேிவு ேவு 

 ம சஷ க்கள் த ஶறக ப ஷமலட்டின் (ன்.பிஆர்) கஸழ் இந் ஷ குடிக்கரின் 

பமஶதட்ரிக் ற்றும் குடும்ப லிலங்கறர ப ஷவு தசய்ல ற்கஶன அடுத்  சுற்று 

தசப்ெம்பர் 2020 இல் நெத் ப்படும். இந்  பிற்சஷ பத்து ஆண்டுகள் தகஶண்ெ 

கணக்தகடுப்பியஷபேந்து மலறுபட்ெது ற்றும் ம சஷ குடிக்கரின் ப ஷமலட்டில் 

(ன்.ஆர்.சஷ) இறணக்கப்பெலில்றய ன்றும் த ரிலிக்கப்பட்டுள்ரது.  
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தே & தக றுசீயப்பு தசொேொ 2019 ஐ ொநியங்கரயலில் அசு அமிபகப்படுத்ேிது 

  ஷர்க்கட்சஷகரின் சயசயப்புக்கு த் ஷில், ஜம்ப-கஶஷ்ீர் றுசஸறப்பு மசஶ ஶ, 2019  

ஶநஷயங்கரறலில் அசஶங்கம் அமஷபகப்படுத் ஷது. அதுட்டுஷன்மஷ ஜம்ப-

கஶஷ்ீரிெஷபேந்து 370 லது பிரிறல த்து தசய்பம்  ீர்ஶனத்ற பம் நகர்த் ஷது. 

அருணொச்சயப்  பிதேசம்  

அருணொச்சய பிதேச ொநிய உள்துயம அயச்சர் கயல எேிர்ப்பு கட்டுப்பொட்டு லொகனம் 
'லஜ்ொ'யல தகொடி அயசத்து சேொெங்கி யலத்ேொர்  

 அபேணஶச்சய பிம ச ஶநஷய உள்துறம அறச்சர் பஶங் தபயஷக்ஸ் இட்ெஶ  நகரில் 

உள்ர மபஶலீஸ்  றயறகத் ஷயஷபேந்து லஜ்ஶ ன்றும் அறறக்கப்படும் ந்து கயல 

 ஷர்ப்பு மபஶயஷஸ் லஶகனத்ற  தகஶடிறசத்து த ஶெங்கஷறலத்துள்ரஶர். அம்ஶநஷய 

கஶலல் துறமில் அமஷபகப்படுத் ப்பட்ெ கயல  ஷர்ப்பு லஶகனங்கரின் இது ப ல் 

த ஶகுப்பஶகும். 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள்   

இந்ேி உேலிபென் கட்ெப்பட்ெ ொெல் கிொம் இயங்யகில் ேிமக்கப்பட்ெது 

 இந் ஷ உ லிபென் இயங்றகில் கட்ெப்பட்ெ கஶந் ஷ நகர் ஶெல் கஷஶம் 

இயங்றகில்  ஷமந்து றலக்கப்பட்டு நஷறமவு தசய்ப்பட்ெ லடீுகள் பனஶரிகலக்கு 

எப்பறெக்கப்பட்ென. இந் ஷ உ லிபென் கட்ெப்பட்டு லபேம் 100 ஶ ஷரி கஷஶங்கரில் 

இது இண்ெஶலது ற்றும் கஶத்ஶ கஶந் ஷின் 150 லது பிமந் நஶரின் நஷறனலஶக 

தபரிெப்பட்ெது ன்பதும் குமஷப்பிெத் க்கது.  
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அமிலில் 

இந்ேிொலில் அச்சுறுத்ேம் யலஸ்கரொல் புயிகள்  பய பொேிப்யப எேிர்சகொள்ரகின்மன  

 லனலியங்கு சணஶயங்கரில் ற்றும் அற ச் சுற்மஷபள்ர மகறனன் டிஸ்தெம்பர் 

றலஸ் பஶ ஷக்கப்பட்ெ நஶய்கரிெஷபேந்து பவும் றலஸ் லனலியங்கு 

உிரியஶரர்கரிறெம கலறயற ற்படுத் த் த ஶெங்கஷபள்ரது. இந்  மகறனன் 

டிஸ்தெம்பர் ன்பது நஶய்க்குட்டிகள் ற்றும் நஶய்கரின் சுலஶச, இறப்றப ற்றும் 

நம்பு ண்ெயங்கறரத்  ஶக்கும் றலழஶல் ற்படும் த ஶற்று ற்றும்  ீலி 

மநஶஶகும். 

சந்ேிொன் -2 யகப்பற்மி பேல் பூி பெங்கயர இஸ்தொ சலரிிட்ெது  

 லிண்தலரி தஜன்சஷ இஸ்மஶ நஶட்டின் இண்ெஶலது நஷயவு பணிஶன ப ஷறனந்து 

நஶட்கலக்கு பன்பு லிண்ணில் தசலுத் ப்பட்ெ சந் ஷஶன் 2 றகப்பற்மஷ  பூஷின் 

ப ல் பெங்கறர தலரிிட்ெது. பெங்கறர சந் ஷஶன் II இன் ல் I4 மகஶ 

றகப்பற்மஷது. லிண்கயத் ஷன் மயண்ெர் லிக்ஷல் உள்ர ல் I4 மகஶ பூஷின் 

த ரிலஶன ற்றும் பந்  கஶட்சஷறக் கஶட்டிபள்ரது. 

இந்ேிொலின் ‘டீப் ஒளன் ி ளன்’  

 இந் ஷஶலின் யட்சஷஶன‘டீப் ஏளன் ஷ ளன்’ இந்  ஆண்டு த ஶெங்கப்பெ உள்ரது. 

பஶயஷதட்டிக் படிச்சுகறர ஆஶய்ந்து பிரித்த டுப்பம  இந்  பணிின் பக்கஷ 

மநஶக்கங்கரில் என்மஶகும். இந்  படிச்சுகள்  ஶங்கனசீு, நஷக்கல், மகஶபஶல்ட்,  ஶஷம் 

ற்றும் இபேம்பு றவட்ஶக்றசடு மபஶன்ம  ஶதுக்கரஶல் ஆன சஷமஷ உபேறரக்கஷறங்கு 

மபஶன்ம லட்ெஶன  ஷட்ெல்கள் ஆகும். 
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ொநொடுகள் 

8 லது ஆர்.சி.இ.பி. இயெ-ந்ேிரி கூட்ெத்ேிற்கொன  குழு 

 லர்த் க தசயஶரர் ெஶக்ெர் அனுப் லெலன் 2019 ஆகஸ்ட் 2-3 அன்று தபய்ஜஷங்கஷல் 

நறெதபற்ம 8 லது ஆர்.சஷ.இ.பி. இறெ-ந் ஷரி கூட்ெத் ஷற்கஶன  குழுறல லறஷநெத் ஷனஶர். 

கூட்ெத் ஷல் அலர் ஆர்.சஷ.இ.பி. மபச்சுலஶர்த்ற கறர லடிலறப்ப ஷல் இந் ஷஶலின் 

பங்கரிப்றப டுத்துறத் ஶர்.' 

 

பொதுகொப்பு சசய்ேிகள்  

டிசொலின் சண்டிப்பூரியிருந்து ஏவுகயணய  இந்ேிொ தசொேயன சசய்ேது  

 எடிசஶலின் சண்டிப்பூரில் எபேங்கஷறணந்  தெஸ்ட் மஞ்சஷன் வு ர கஶம்ப்தயக்ஸ் III 

இல் எபே தஶறபல் யஶஞ்சரில் இபேந்து இந் ஷஶ  னது அறனத்து லஶனிறயறபம்  

கண்கஶணிக்கக்கூடி லிறவு  ஷர்லிறன  றியஷபேந்து லிண்றண  ஶக்கும் 

வுகறணற (QR-SAM) தலற்மஷகஶக மசஶ றன தசய் து. இம  மசஶ றன 

லம்பியஷபேந்து இந்  ஆண்டில் வுகறணின் இண்ெஶலது மசஶ றன இதுலஶகும். 

லியரொட்டு சசய்ேிகள் 

லிதனஷ் தபொகொட் 53 கிதயொலில் சேொெர்ந்து பன்மொலது ேங்கம் சலன்மொர் 

 லஶர்சஶலில் நெந்  மபஶயந்து ஏபன் ல்பத்  மபஶட்டிின் தபண்கள் 53 கஷமயஶ பிரிலில் 

ஸ்ெஶர் இந் ஷஶ கஷஶப்ரர் லிமனஷ் மபஶகஶட்  ங்கம் தலன்றுள்ரஶர் . ஸ்தபினின் 

கஷஶண்ட் பிரிக்ஸ் ற்றும் இஸ் ஶன்புல்யஷல் உள்ர ஶசர் மெஶகு இன்ெர்மநளனயஷல் 

 ங்கம் தலன்ம பிமகு 53 கஷமயஶ பிரிலில் த ஶெர்ந்து பன்மஶலது  ங்கம் இதுலஶகும்.  
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உக்கொதனொவ் நியனவு சர்லதேச குத்துச்சண்யெ தபொட்டி 

 ஷ் குத்துச்சண்றெ லீர்கள் ஷ்ஶலின் கஶஸ்பிஸ்கஷல் நறெதபற்ம  உக்கஶமனஶவ் 

நஷறனவு சர்லம ச குத்துச்சண்றெ மபஶட்டிில் ஆறு ப க்கங்கறர தஜய்துள்ரனர். 

சூப்பர் 500 பட்ெத்யே சலன்ம சொத்லிக் , சிொக் பேல் இந்ேி இட்யெர் தேொடி 

 BWF சூப்பர் 500 பூப்பந்து மபஶட்டிற தலன்ம ப ல் இந் ஷ மஜஶடி சஶத்லிக்சஶஶஜ்  

ஶங்கஷதட்டி ற்றும் சஷஶக் தளட்டி. ஆண்கள் இட்றெர் பிரிலில் தலல்ய 

 ஶய்யஶந் ஷன் பஶங்கஶக்கஷல் நெந்  இறு ஷ மபஶட்டிில்  உயக சஶம்பினஶன யஷ ஜஹன் 

வஹய் ற்றும் சஸனஶலின் யஷப பெ தசன் ஆகஷமஶற லழீ்த் ஷனர். 

ஹங்தகரி கிொண்ட் பிரிக்ஸ் 

 ஃபஶர்பயஶ என் லீர் லூிஸ் வஶஷல்ென் மக்ஸ் தலர்ஸ்ெஶப்பறன ம ஶற்கடித்து 

வங்மகரி கஷஶண்ட் பிரிக்றழ சஶ றன பறெத்து றஶலது பறமஶக தலன்மஶர். 
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