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 ஷ்நழள தனளரிப்புகின் திச்சழப்ிற்கு அங்கவகளபம் அித்தது இந்தழன தபழகள் 

ணினகம் (ிஸ்).  

 துண ஆணனர் ம். தீள “யர்ரள தளஹப ஹநக யிதப்பு” தழட்டத்த பனளக 

கர்ளடகளயின்  லஶப்ள்ி சர்யஹதச யிநள ழனத்தழல் ஸதளடங்கழ யத்தளர், 

பன்று நளத கள இந்த தழட்டம் யடக்கு கர்ளடகளயில் நமன அதழகரிப்த 

ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து. 

 கவமடினில் ந்தளம் கட்ட அகழ்யளபளய்ச்சழ ஸதளடங்கழ கழட்டத்தட்ட 45 ளட்களுக்குப் ிகு, 

எரு யனக் கழணறு கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து.  

 பஷ்னள இந்த எப்ந்தத்த "இந்துயிட்டது" ன்று அழயித்த சழ ழநழடங்கில் 

அஸநரிக்க ஸயிபவு அநச்சர்  நக் ளம்ிஹனள, ளங்களக்கழல் டந்த ASEAN 

கூட்டத்தழல் யளரழங்டின் பனளக ஆபத எப்ந்தத்தழழருந்து யிகுயதளக 

அழயித்தளர். 

 சவ நற்றும் அஸநரிக்களயின் தற்ஹளதன யர்த்தக பத்தத்தழன் யியளக, சவள இி 

அஸநரிக்களயின் சழந்த யர்த்தக கூட்டளி  இல், அதற்கு தழளக அஸநரிக்களயின் 

அண்ட ளடள ஸநக்றழஹகள நற்றும் கடளயளல் நளற்ப்ட்டுள்து ன்று எரு 

ஊடக அழக்க கூறுகழது. 

 ல்ளட்சழ குழத்த ிபளந்தழன நளளடு  யம்ர், 2019 பளஜஸ்தளின் ஸஜய்ப்பூரில் 

டஸறும்  அழயிக்கப்ட்டுள்து.இதன் பமக்கம் “ஸளது ழர்யளகத்தழன் நளழ 

ழறுயங்க ப்டுத்துதல்” ன்தளகும். 

 இந்ஹதள-ங்கள ஹசம்ர் ஆஃப் களநர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரினின் 11 யது ஆண்டு ஸளதுக் 

கூட்டம் ஸகளழும்ில் டஸற்து.  
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 இந்தழனள நற்றும் ந்து ஆசழனளன் ளடுகள கம்ஹளடினள, ளஹயளஸ், நழனளன்நர், 

தளய்ளந்து நற்றும் யினட்ளம் ஆகழனயற் உள்டக்கழன எரு துண ிபளந்தழன 

எத்துமப்பு அநப்ள ம்.ஜழ.சழனின் 10 யது நந்தழரி கூட்டம் தளய்ளந்து தகர் 

ளங்களக்கழல் டஸற்து. 

  இந்தழனள-அஸநரிக்க ளதுகளப்பு ஸகளள்கக் குழுயின் (டி.ப.ி.ஜழ) 15 ஆயது  கூட்டம் 

யளரழங்டில் டஸற்து. 

 இந்தழனளவும் கழினளவும் ளபம்ரின நருத்துய ப, இ-யித்னளபதழ - இ-ஆஹபளக்ன 

ளபதழ நழன்-யிிி ஸட்ஸயளர்க் தழட்டம் நற்றும் புதுப்ித்தல் ரிசக்தழ ஆகழன 

துகில் எத்துமப்புடன் பன்று புரிந்துணர்வு எப்ந்தங்கில் 

கஸனழுத்தழட்டுள். 

 பத்த இந்தழன ஸதளக்களட்சழ த்தழரிகனளர் பயஷீ்குநளருக்கு 2019 பஹநளன் 

நளக்ஹசஹச யிருது யமங்கப்ட்டுள்து.  

 கழினள குடினபசழன் நழக உனர்ந்த யிருதள ஹரல் ஆர்டர் ஆப் ஸநரிட் யிருத 

ஜளதழதழ ஹகளயிந்த்க்கு யமங்கப்ட்டது  

 ரஷட்டிங்கழல், இம் ஆதர்ஷ் சழங் சர்தளர் சஜ்ஜன் சழங் ஹசத்தழ ஸநஹநளரினல் ஹளட்டினில் 

தது ஹளட்டினளர்க நழஞ்சழ , ஆண்கள் நற்றும் ஜஷினர் 25 நீட்டர் யிபயள 

னர்  துப்ளக்கழ ஹளட்டினில் தங்கப்தக்கம் ஸயன்ளர். 

 குயலளத்தழனின் இந்தழபள களந்தழ தடக நதளம் நற்றும் ஸகளல்கத்தளயின் சளல்ட் 

ஹக் ஸ்ஹடடினம் ஆகழனய இந்தழன களல்ந்து அணினின் ஸதளடக்க இபண்டு உகக் 

ஹகளப் தகுதழ ஹளட்டிக டத்தும் ன்று அகழ இந்தழன களல்ந்து சம்ஹநத்தழன் 

(ஃப்ஃப்) ஸளதுச் ஸசனளர் குரளல் தளஸ் உறுதழப்டுத்தழளர் 
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