
       

தேசி சசய்ேிகள் 

ஜார்க்கண்டில் இந்ேிாலின் இண்டாலது ல்டி-தாடல் சடர்ினல் 

 ஜளர்கண்டில் சளலழப்கஞ்சழல் கட்டப்ட்ட இந்தழனளயின் இபண்டளயது தழ நல்டி-ஹநளடல் 

ஸடர்நழ (ம்ம்டி) ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி ளட்டிற்கு அர்ணிக்கவுள்ளர் . 

சளலழப்கஞ்சழல் உள் பனம் ஜளர்கண்ட் நற்றும் கீளர் ஸதளமழற்சளக உக 

சந்தபடன் இக்கும் ஹநலும்  ீர்யமழ ளத யமழனளக இந்ஹதள-ஹள சபக்கு 

இணப் யமங்கும். 

பண்டிட் தகாலிந்த் பல்யப் பந்ேின் 132 லது பிமந்ே நாள்  

 சுதந்தழப ஹளபளட்ட யபீர் ளபத் பத்ள ண்டிட் ஹகளயிந்த் ல்ப் ந்தழன்  132 யது ிந்த 

ளள ஸசப்டம்ர் 10 ஆம் ஹததழ ஹதசம் அஞ்சழ ஸசலுத்தழனது. 

 ளபத் பத்ள ண்டிட் ஹகளயிந்த் ல்ப் ந்த் இந்தழன சுதந்தழப ஹளபளட்ட யபீர் நற்றும் 

யீ இந்தழனளயின் அநப்ளர்கில்  எபேயபளக இபேந்தளர். அயர், நகளத்நள களந்தழ, 

ஜயலர்ளல் ஹபே நற்றும் யல்ப் ளய் ஹடல் ஆகழஹனளபேடன் இந்தழனளயின் சுதந்தழப 

இனக்கத்தழல் பக்கழன பளக இபேந்தளர். 

உத்ே பிதேசம்  

2019 ஆம் ஆண்டின் முேல் தலராண் ற்றுேி சகாள்ககக உ.பி. அசு அமிலித்துள்ரது 

 நளழத்தழல் யியசளனிகின் யபேநளத்த இபட்டிப்ளக்குயதற்கள எபே பக்கழன 

டினளக, உத்தபப்ிபஹதச அபசு தது பதல் ஹயளண் ற்றுநதழ ஸகளள்க, 2019  

அழயித்துள்து. யியசளன உற்த்தழனளர் அநப்புகின் உதயிபடனும்  சலுகக 

யமங்குதல் நற்றும் ஸதளடக்கங்க ஊக்குயித்தல் பபம் 2024 ஆம் ஆண்டயில் 

யியசளன ஸளபேட்கின் ற்றுநதழன இபட்டிப்ளக்குயத அபசளங்கம் ஹளக்கநளகக் 

ஸகளண்டுள்து.  
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த்ேிப் பிதேசம் 

313 அங்கன்லாடி கங்கள் தேசி ஊட்டச்சத்து பிச்சாத்ேின் கீழ் குறந்கே கல்லி 
காக உருலாக்கப்பட்டுள்ரன 

 நத்தழன ிபஹதசத்தழல், பளஷ்டிரின ஹளரன் நள - ஹதசழன ஊட்டச்சத்து ிபச்சளபத்தழன் கவழ் 

313 அங்கன்யளடி நனங்கள் குமந்த கல்யி நனநளக உபேயளக்கப்ட்டுள். இந்த 

நனங்கள் இப்ஹளது சத்தள உணவு யிழஹனளகத்துடன் ஆபம் கல்யின 

யமங்குகழன். 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

சசப்டம்பர் 11 ோக்குேயின் 18 லது ஆண்டுலிறா 

 ழபெனளர்க் கபம் ஸசப்டம்ர் 11 ஆம் ஹததழ ஹளனர் நன்லளட்டில் உள் உக 

யர்த்தக நனத்தழன் நீதள தளக்குதல்கின் 18 யது ஆண்ட ழவுகூழனது . 

 ஹதசழன ஸசப்டம்ர் 11 ழவு நற்றும் அபேங்களட்சழனகம் ஸசப்டம்ர் 11, 2001 அன்று 

ஸகளல்ப்ட்ட 2,983 ஹப கவுபயிக்கும் யிமளயத் ஸதளடங்கும். 

அசரிக்க அேிபர் டிம்ப் பங்கலாேத்கே ேிர்த்து புேி நிர்லாக உத்ேகல 
பிமப்பித்ோர்  

 9/11 ஆண்டு ழய பன்ிட்டு அஸநரிக்க அதழர் ஸடளளல்ட் டிபம்ப் உஸகங்கழலும் 

னங்கபயளதத்தழல் ஈடுடுஹயளபத் தடுக்கவும்  அயர்கின் டயடிக்ககளுக்கு 

ழதழனிப்யர்கபம் குழயக்கும் ளட்டின் தழ ஹநம்டுத்தும் புதழன ழர்யளக 

உத்தபய ிப்ித்துள்ளர். புதழன உத்தபயப் னன்டுத்தழ, ஸதஹ்ரிக்-இ-தழளன் 

ளகழஸ்தளன் உட்ட 11 னங்கபயளத குழுக்கில் இபேந்து இபண்டு டசன் 

திர்கபம் ழறுயங்கபம் கண்டழன அனுநதழனிக்கப்ட்டுள்து . 
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ாநாடுகள்  

16 லது AEM- இந்ேிா ஆதயாசகனகள் 

 த்து ஆசழனளன் உறுப்பு ளடுகின் ஸளபேளதளப அநச்சர்களும், இந்தழன குடினபசழன் 

யர்த்தக நற்றும் கத்ஸதளமழல் அநச்சபேம், ஸசப்டம்ர் 10, 2019 அன்று தளய்ளந்தழன் 

ளங்களக்கழல் தழளளயது இம்-இந்தழனள ஆஹளசகளுக்களக சந்தழத்தர். இந்த 

ஆஹளசகளுக்கு துண ிபதநபேம் தளய்ளந்தழன் யர்த்தக அநச்சபேநள ஜஷரின் 

க்சயிசழத் நற்றும் பனில்ஹய நற்றும் யர்த்தக நற்றும் கத்ஸதளமழல் அநச்சர் 

ிபெஷ் ஹகளனல் ஆகழஹனளர் தந தளங்கழர். 

இந்ேிா பிதக்பாஸ்ட் -சநட்சலார்க்கிங் அர்வு TIFF இல் ற்பாடு சசய்ப்பட்டது 

 ஸடளபளண்ஹடள சர்யஹதச தழபப்ட யிமளயில் (டிஃப்ஃப்) 2019 இல் ங்ஹகற்தன் எபே 

க்கத்தழல் இந்தழனள ிஹபக்ளஸ்ட்  யனநப்பு அநர்வு தகயல் நற்றும் எிபப்பு 

அநச்சகத்தளல் யமங்கப்ட்டது. ஸடளபளண்ஹடளயின் இந்தழன தூதபக தயர்  தழபேநதழ 

அபூர்யள ஸ்ரீயளஸ்தயள; TIFF க இனக்குர் நற்றும் இணத் தயர் தழபே ஹகநபைன் 

ஸய்ழ நற்றும்  இந்தழன ிபதழழதழகள் அநர்யில் ங்ஹகற்யர்களுடன் உபனளற்ழளர். 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்  

இந்ேிா, ஸ்யாந்து எப்பந்ேங்கரில் ககசழுத்ேிட்டன 

 இந்தழனளவும் ஸ்ளந்தும் ீடித்த நீன்ய ஹநம்ளட்டுத் துனில் எத்துமப் 

ஹநம்டுத்துயதற்கும் 2019 நற்றும் 2022 க்கு இடனில் களச்சளப ரிநளற் தழட்டத்த 

ற்ளடு ஸசய்யதற்கும் எப்ந்தங்கில் கஸனழுத்தழட்ட. இந்தழன  உத்தழஹனளகபூர்ய 

ளஸ்ஹளர்ட் யத்தழபேப்யர்களுக்கு யிசளயிழபேந்து யிக்கு அிப்தளகவும் 

ஸ்ளந்து அழயித்தது. 
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ேலரிகச & குமிீடுகள்  

.சி.சி ேலரிகச: ஸ்டீவ் ஸ்ித் முனிிகயில் உள்ரார்  

 ஆஸ்தழஹபழன ஹட்ஸ்ஹநன் ஸ்டீவ் ஸ்நழத், .சழ.சழ ஸடஸ்ட் ஹட்ஸ்ஹநன் தபயரிசனில் 

பதழடத்தழல் இந்தழன ஹகப்டன் யிபளட் ஹகளழன தளண்டி பன்ி யகழத்துள்ளர். 

தபயரிசனில் ஸ்நழத் இப்ஹளது ஹகளஹ்ழன யிட 34 புள்ிகள் பன்ி 

யகழக்கழளர் 

 ந்து யசீ்சளர்கின் தபயரிசனில் ஆறழ ஹயகப்ந்து யசீ்சளர் ளட் கம்நழன்றஶம் 

பதழடத்தழல் உள்ளர்., அயர் இபண்டளயது இடத்தழல் உள்ந்து யசீ்சளர் ககழஹசள 

பளடளய யிட 63 நதழப்டீ்டு புள்ிகக் ஸகளண்டுள்ளர். 

லிகராட்டு சசய்ேிகள்  

உயக சசஸ் சாம்பின்ளிப் 

 களண்ட்டி  நளன்சழஸ்கழல் டந்த உகக் ஹகளப் சதுபங்க சளம்ினன்ரழப்ில் இபண்டு 

ஆட்டங்கில் பவுண்ட் என்ில் 1-0 ன் ஹகளல் கணக்கழல் பன்ி ஸ 57 

கர்வுகில் ஜளர்ஜ் ஹகளரிக்கு தழபள  ஸயற்ழன ழலளல் சரின் தழவு ஸசய்தளர். 
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