
       

முக்கிான நாட்கள்  

செப்டம்பர் 10 - உயக தற்சகாலய தடுப்பு தினம் (WSPD) 

 உக தற்ககளல தடுப்பு தழம் (WSPD) கெப்டம்ர் 10 அன்று அனுெரிக்கப்டுகழது . 

இந்த தழத்லத தற்ககளல தடுப்புக்கள ெர்யததெ ெங்கத்தளல் (IASP) ஏற்ளடு 

கெய்னப்டுகழது.  

 தற்ககளலலனத் தடுக்க படிபம் என்று உகம் பழுயதும் யிமழப்புணர்லய 

ஏற்டுத்துயதத இந்த ளின் தளக்கம். 

ததெி செய்திகள் 

பிராஸ்டிக் கறிவு தயாண்ல பிச்ொம் 

 ிளஸ்டிக் கமழவு தநளண்லநக்கள ிபதநரின் அலமப்ின் பே குதழனளக, இந்த 

ஆண்டின் ஸ்யச்ச்தள லழ தெயளயின் கபேப்களபேள் ிளஸ்டிக் கமழவு தநளண்லந  

என்று லயக்கப்ட்டுள்து. 

 ஜல் ெக்தழ அலநச்ெகத்தழன் குடிீர் நற்றும் சுகளதளபத் துலனின் கட்டலப்டி, 

ிபச்ெளபத்தழன் கயற்ழக்கு கதளமழல் நற்றும் கதளமழல்துல அலநச்ெகத்தழன் 

லகத்கதளமழல் நற்றும் உள்ளட்டு யர்த்தகத்லத தநம்டுத்துயதற்கள துல (டிிஐஐடி) 

இபண்டு நடங்கு பக்கழன ங்கு யகழக்கழது. 

ததெி லியங்கு தநாய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம்  

 உமயர் யபேநளத்லத இபட்டிப்ளக்குயதற்கள பே பக்கழன பனற்ெழனில், ிபதநர் 

தபந்தழப தநளடி களல்லடகின்  களல் நற்றும் யளய் தளய் நற்றும் 

புபேகெல்தளெழலற மழப்தற்கள ததெழன யிங்கு தளய் கட்டுப்ளட்டு தழட்டத்லத 

(என்ஏடிெழி) கெப்டம்ர் 11 ஆம் தததழ நதுபளயில் கதளடங்கழலயத்தளர். 
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 ஆண்டுததளறும்  ப்பைகெல்தளெழஸ் தளய்க்கு எதழபளக தளபளடும் 36 நழல்ழனன் 

சுக்கின் கன்றுகளுக்கு தடுப்பூெழ தளடுயலதபம் இந்த தழட்டம் தளக்கநளகக் 

ககளண்டுள்து. 

கிொன் ான் தன் தாஜனா திட்டம்  

 ிபதநர் தபந்தழப தநளடி கழெளன் நளன் தன் தனளஜள தழட்டத்லத கெப்டம்ர் 12 ஆம் 

தததழ பளஞ்ெழனில் கதளடங்கவுள்ளர். 

 இந்த தழட்டம் 60 யனலத எட்டினயர்களுக்கு குலந்தட்ெம் பை .3000 ஒய்வூதழனம் 

யமங்குயதன் பம்  5 தகளடி ெழறு நற்றும் குறு யியெளனிகின் உனிலபப் 

ளதுகளக்கும். 

 இந்த தழட்டத்தழற்கு அடுத்த பன்று ஆண்டுகளுக்கு பை .10,774 தகளடி 

கெயிடப்ட்டுள்து. தற்தளது 18 பதல் 40 யனதுக்குட்ட்ட ெழறு நற்றும் குறு 

யியெளனிகள் அலயபேம் இத்தழட்டத்தழற்கு யிண்ணப்ிக்களம். 

தாதிஹரி-அம்தயக்கஞ்ச் எல்லய தாண்டி சபட்தாயி குறாய்  

 ிபதநர் தபந்தழப தநளடி நற்றும் தள ிபதநர் தக.ி.ரர்நள ஒழ ஆகழதனளர் 

இலணந்து யடீிதனள களன்ிகபன்ஸ்  பம் தநளதழலரி-அம்தக்குஞ்ச் எல்ல 

தளண்டின கட்தபளழன களபேட்கள் குமளய்த்தழட்டத்லத தழந்து லயக்க  உள்ர். இது 

இந்தழனளயிழபேந்து யந்த பதல் ளடுகடந்த கட்தபளழன குமளய் நற்றும் பதல் 

கதற்களெழன எண்கணய் குமளய் ளலதனளகும். 

 இந்த இலணப்ின் பம்  தளத்தழற்கு கநன்லநனள நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ட்பு 

கட்தபளழன களபேட்கல குலந்த கெயில் யமங்க படிபம். கீளரில் உள் 

தநளதழலளரி பதல் தளத்தழன் அம்தக்குஞ்ச் யலப 69 கழ.நீ ீபள் இந்த குமளய் 

சுநளர் பந்தற்று ஐம்து தகளடி பைளய் கெயில் கட்டப்ட்டுள்து, அலய பழுக்க 

பழுக்க இந்தழன எண்கணய் கமகத்தளல் கட்டப்ட்டுள்து. 
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ெர்லததெ செய்திகள்  

கிதக்கத்தில் சதெதயானிகி ெர்லததெ கண்காட்ெி 

 அண்லநனில் யர்த்தக நற்றும் லகத்கதளமழல் துல அலநச்ெர் லர்தீப் ெழங் பூரி 

தலலநனிள இந்தழன தூதுக்குழு கழதபக்கழல் டந்த 84 யது கதெதளிகழ ெர்யததெ 

கண்களட்ெழனில் ங்தகற்து. 

 கழரீஸ் ிபதநர் தழபே. கழரினளதகளஸ் நழட்தெளடளகழஸ் நற்றும் யர்த்தக நற்றும் 

லகத்கதளமழல் துல அலநச்ெர் லர்தீப் ெழங் பூரி ஆகழதனளபளல் "புதழன இந்தழனள 

கயிழனன்",  2019 கெப்டம்ர் 7 ஆம் தததழ தழக்கப்ட்டது. 

செயி  & இலன தபார்டல்  

சாலபல் பன்பாடு “ெிஎச்ெி பண்லை இந்திம்”  

 னிர்  எச்ெ தநளண்லந கதளடர்ள  ததெழன நளளட்டின் தளது, தயளண் நற்றும் 

உமயர் த்துல அலநச்ெர், யியெளனிகளுக்களக “ெழஎச்ெழ ண்லண இனந்தழபம்” என்  

ன்கநளமழ கநளலல் னன்ளட்ட அழபகப்டுத்தழளர். 

 இந்த னன்ளடு யியெளனிகல தங்கள் குதழனில் உள் யிபேப் ணினநர்த்தல் தெலய 

லநனங்களுடன் இலணக்கழது. இந்த னன்ளட்லட ிதஸ்டளரில் இபேந்து எந்த 

ஆண்ட்பளய்டு  கதளலதெழனிலும் தழயிக்கம் கெய்னளம். 

 

ாநாடுகள்  

ெிஆர்பிடி சதாடர்பான ஐ.நா குழுலின் 22 லது அர்வு 

 கஜயீளயில் ெழஆர்ிடி கதளடர்ள ஐ.ள குழுயின் 22 யது அநர்யில் டி.ி.டிள்பெ 

துலனின் கெனளர் ங்தகற்ளர். இந்தழனள நளற்றுத்தழளிகின் உரிலநகள் 

கதளடர்ள ஐக்கழன ளடுகள் ெலனின் (ப.என்.ெழ.ஆர்.ி.டி) னில் லககனழுத்தழட்டுள்து 

,தநலுந நளளட்டின் 35 யது ிரியின் டி 01-10-2007 அன்று இந்த நளளட்டிற்கு ப்புதல் 

அித்தது. இந்தழனள ளட்டில் உள்  இனளலந ழல குழத்த பதல் ளடு 

அழக்லகலன 2015 யம்ரில் ெநர்ப்ித்தது. 
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ANGAN ’- கட்டிடத் துலமில் ஆற்மல் திமன் குமித்த மூன்று நாள் ெர்லததெ ாநாடு 

 கட்டிடத் துலனில் எரிெக்தழ கெனல்தழல லநனநளகக் ககளண்ட ANGAN என் 

ெர்யததெ நளளடு கதளடங்கழனது. இந்ததள கஜர்நன் கதளமழல்தட் த்துலமப்ின் கவழ் GIZ 

உடன் இலணந்து இந்தழன அபெளங்கத்தழன் நழன்  அலநச்ெதழன் கவழ் உள் இந்தழன 

அபெளங்கத்தழன் எரிெக்தழ தழன் ணினகம் (BEE), இந்த நளளட்லட ஏற்ளடு கெய்துள்து. 

ெகாய சநெவுகரின் ெிமந்த தபாக்குகள் குமித்த கண்காட்ெி  

 ெநகள கெவுகின் நழகச்ெழந்த தளக்குகள் குழத்த ிப -களரழ கண்களட்ெழலன புது 

தழல்ழனில் நத்தழன களச்ெளப நற்றும் சுற்றுளத்துல அலநச்ெர் வ ிபஹ்ளத் ெழங் 

தடல் தழந்து லயத்தளர். புதுகடல்ழனின் ததயி ஆர்ட் வுண்தடரனுடன் இலணந்து 

புதுகடல்ழனின் ததெழன அபேங்களட்ெழனகம் இந்த கண்களட்ெழலன ஏற்ளடு கெய்துள்து. 

பிர் எச்ெ தயாண்ல சதாடர்பான ததெி ாநாடு 

 ஞ்ெளப், லரினளள, உத்தபிபததெம் நற்றும் கடல்ழ நளழங்கலச் தெர்ந்த 

யியெளனிகளுக்கள னிர் எச்ெ தநளண்லந கதளடர்ள ததெழன நளளட்லட நத்தழன 

தயளண் நற்றும் உமயர் த்துல அலநச்ெர் வ ர்தரளட்டம் பைளள புது 

தழல்ழனில் தழந்து லயத்தளர். 

 யியெளனிகள் நற்றும் நளழ அபசுகின் கயலகல ழயர்த்தழ கெய்யதற்களக இந்த 

நளளடு ஐ.ெழ.ஏ.ஆர் உடன் இலணந்து ஏற்ளடு கெய்னப்ட்டது. 

புரிந்துைர்வு ப்பந்தம்  

காாஷ்டிாலில் கிாப்பும இலைப்லப தம்படுத்த இந்திா ற்றும் ஏடிபி 200 
ில்யின் டாயர் கடனில் லகசழுத்திட்டன 

 ெளல ளதுகளப்ல தநம்டுத்துயதற்கும் கழபளநப்புங்கல ெந்லதகள் நற்றும் 

தெலயகளுடன் ெழப்ளக இலணப்தற்கும் நகளபளஷ்டிபள நளழத்தழன் 34 

நளயட்டங்கில் கழபளநப்பு ெளலகல அலத்து யளில தபங்களுக்கும் ஏற்யளறு 

தநம்டுத்த ஆெழன அியிபேத்தழ யங்கழ (ஏடிி) நற்றும் இந்தழன அபசு 200 நழல்ழனன் 

டளர் கடில் லககனழுத்தழட்ட. 
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 இந்த தழட்டம் சுநளர் 2,100 கழதளநீட்டர் (கழ.நீ) கழபளநப்பு ெளலகின் ழலலன 

அலத்து யளில தபங்களுக்கும், களழல ின்லடவுக்கும்  ஏற்யளறு தபநளக 

நளற்றும் தநலும், கழபளநப்பு ெபகங்கல உற்த்தழ யியெளன குதழகள் நற்றும் ெபக 

களபேளதளப லநனங்களுடன் இலணக்கவும் இந்த தழட்டம் உதயினளக இபேக்கும். 

 

லிலராட்டு செய்திகள்  

ஆண்கள் உயக குத்துச்ெண்லட ொம்பின்ளிப் 

 குத்துச்ெண்லடனில், பஷ்னளயின் எககடரின்ர்க்கழல் லடகற்று யபேம் ஆண்கள் உக 

ெளம்ினன்ரழப் தளட்டிகில் இந்தழனள தது பதல் தளட்டினில் ங்தகற்கவுள்து. 

இந்தழனளயின் ிரிதஜஷ் னளதவ் (81 கழதள) கதளடக்க ஆட்டத்தழல் தளந்தழன் நளழபெஸ் 

தகளனின்ஸ்கழலன எதழர்ககளள்யளர். உக ெளம்ினன்ரழப்ில் 87 ளடுகலச் தெர்ந்த 450 

க்கும் தநற்ட்ட குத்துச்ெண்லட யபீர்கள் ங்தகற்கழன்ர். 

25 லது மூத்த சபண்கள் ததெி கால்பந்து ொம்பின்ளிப் 

 25 யது பத்த நகிர் ததெழன களல்ந்து ெளம்ினன்ரழப் அபேணளச்ெ ிபததெத்தழன் 

ளெழகளட்டில் கதளடங்குகழது. 15 ளள் ழகழ்யில் இந்தழனள பழுயதும் இபேந்து 30 

அணிகள் ங்தகற்கழன். அணிகள் எட்டு குழுக்களக ிரிக்கப்ட்டுள். 
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