
       

தேசி சசய்ேிகள்  

தூய்மான நியக்கரி ஆாய்ச்சி ற்றும் தம்பாட்டுக்கான தேசி மம் சபங்களூரில் 
ேிமக்கப்பட்டது 

 பபங்களூபேலின்  இந்தி அமிலில் கறகத்தில் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) தூய்மான நியக்கரி 

ஆாய்ச்சி ற்றும் மம்பாட்டுக்கான மதசி மத்மத த்தி அமிலில் ற்றும் 

பதாறில்தட்ப அமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் லர்தன் திமந்து மலத்தார். 

 இந்தி அசு அமிலில் ற்றும் பதாறில்தட்பத் துமம பயம், தூய்மான நியக்கரி 

ஆாய்ச்சி ற்றும் மம்பாட்டுக்கான மதசி மத்மத (என்.சி.சி.சி.ஆர் & டி) 

அமத்துள்ரது. 

லர்த்ேக ற்றும் சோறில்துமம அமச்சர் ஸ்டீல் இமக்குேி கண்காணிப்பு முமமமத் 
சோடங்கினார் 

 லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமம ற்றும் ில்மல அமச்சர் பிபெஷ் மகால், 

லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமமின் ாநிய அமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகிமார் 

இமைந்து ஸ்டீல் இமக்குதி கண்காைிப்பு பமமம (சிம்ஸ்)  புது தில்யிில்  

பதாடங்கினர். 

 இந்த அமப்பு அபரிக்க ஸ்டீல் இமக்குதி கண்காைிப்பு ற்றும் பகுப்பாய்வு (சிா) 

அமப்பின் பமமில் ஸ்டீல்  அமச்சகத்துடன் கயந்தாமயாசித்து  

உபேலாக்கப்பட்டுள்ரது. 

 ஸ்டீல் இமக்குதி குமித்த பன்கூட்டி தகலல்கமர சிம்ஸ் அசு ற்றும் 

பங்குதார்களுக்கு, ஸ்டீல் பதாறில் (உற்பத்திாரர்கள்), ஸ்டீல் தகர்மலார் 

(இமக்குதிாரர்கள்) ஆகிமாபேக்கு லறங்கும். 
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ேிழ்நாடு 

ஆஸ்ேிதயிாலில் நமடசபறும் பாதுகாப்பு பட்டமமில் ேிறக அேிகாரிகள் பங்தகற்க 
உள்ரனர் 

 பநடுஞ்சாமய பாதுகாப்மபப் பற்மி நன்கு பதரிந்து பகாள்லதற்காகவும், சிமந்த 

நமடபமமகமர இங்கு நமடபமமப் படுத்துலதற்காகவும் திறக அசு பத்த 

அதிகாத்துலக் குளமல ஆஸ்திமயிாவுக்கு அனுப்பிபள்ரது. பசப்டம்பர் 16 ஆம் மததி 

பதாடங்கி  ஆறு நாள் பட்டமமில் அலர்கள் பங்மகற்கவுள்ரனர். 

 ஆஸ்திமயிாலின் லிக்மாட்ஸ் ற்றும் பநடுஞ்சாமயத் துமமபடன் ாநிய அசு 

மகபளத்திட்ட புரிந்துைர்வு ப்பந்தத்தின் பே பகுதிாக இந்த திட்டம் 

நமடபபமவுள்ரது. 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

ஹம்பர்தடா சூமாலரி 

 ஹம்பர்ட்மடா சூமாலரி இந்த லா இறுதிில் பபர்படாமல அதிக காற்று ற்றும் 

பயத்த மறால் தாக்கும்  என்று ப.எஸ். மதசி சூமாலரி மம் பதரிலித்துள்ரது,   

ஹம்பர்மடா  சூமாலரி  பசப்டம்பர் 16 அன்று பபர்படாலியிபேந்து மற்மக 670 மல் 

பதாமயலில் நிமயபகாண்டிபேந்தது . 

சசயி & இமன தபார்டல்  

தோற்மத்ேிற்கான சான்மிேழ்கமர ின்னணு முமமில் லறங்குலேற்கான சபாதுலான 
டிஜிட்டல் ேரம் 

 லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமம ற்றும் ில்மல அமச்சர் பிபெஷ் மகால், 

லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமமின் ாநிய அமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகிமார் 

புது தில்யிில் ின்னணு சான்மிதழ்கள் லறங்குலதற்கான பபாதுலான டிஜிட்டல் 

தரத்மத பதாடங்கினர். 
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 பங்குதார் நாடுகரால் ப்புக் பகாள்ரப்பட்டால், காகித லடிலில் இல்யாத சான்மிதழ்கள், 

ின்னணு பமமில் லறங்கப்படும். 

ாநாடுகள்  

இந்ேிாலிற்கும் ஈானுக்கும் இமடியான சலரியுமவு அலுலயக ஆதயாசமனகரின் 
பேினாமாலது சுற்று 

 இந்திாலிற்கும் ஈானுக்கும் இமடியான பலரிபமவு அலுலயக ஆமயாசமனகரின் 

பதினாமாலது சுற்று ஈான் நாட்டின் தமயநகர் பதஹ்ானில் நமடபபற்மது. 

 இபேதப்பு த்துமறப்பு, தற்மபாமத இமைப்பு ற்றும் உள்கட்டமப்பு மம்பாட்டுத் 

திட்டங்கள், ளாஹித் பபஹஸ்தி ற்றும் சபாஹர் துமமபகத்தின் மம்பாடு,  ற்றும் 

இந்திா, ஈான் ற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் இமடமான சபாஹர் ப்பந்தத்மத பற்மி 

ஆயமசாமன ாமலபம் கூட்டத்தில் பரிாமி பகாண்டனர். 

 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

இந்ேிா, ஸ்தயாதலனிா பல்தலறு துமமகரில் ஏழு ப்பந்ேங்கள் மகசழுத்ேிட்டன 

 பன்பகத்தன்மம லலுப்படுத்தவும் ற்றும் ல்டிமபாயரிட்டிம மம்படுத்தவும்  

இந்தி ஜனாதிபதி ாம் நாத் மகாலிந்த் ற்றும் ஸ்மயாமலனி ஜனாதிபதி  மபாபேட் 

பமஹார் ஆகிமார் ப்புக் பகாண்டுள்ரனர். 

 இந்திாவும் ஸ்மயாமலனிாவும் பதலீடு, லிமராட்டு, கயாச்சாம், நதி புத்துைர்ச்சி, 

அமிலில் ற்றும் பதாறில்தட்பம் ற்றும் தநிமயகள் ஆகிலற்மில் ஏள 

புரிந்துைர்வு ப்பந்தங்கரில் மகபளத்திட்டன. 
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ேிட்டங்கள்  

த்ேி னிேலர தம்பாட்டு அமச்சர் (லீப்)- 2019 ற்றும் (ஆர்பிட்) - 2019 ஐ 
அமிமுகப்படுத்துகிமார் 

 த்தி னித லர மம்பாட்டு அமச்சர் ஸ்ரீ மஷ் மபாக்ரிால் ‘நிளாங்க்’, பண்டிட் 

தன் மாகன் ால்லிா மதசி ிளன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங் 

(பி.எம்.எம்.எம்.என்.எம்.டி) இன் கீழ் கல்லிாரர்களுக்கான தமயமத்துல திட்டம் (லீப்) - 

2019 ற்றும் கற்பித்தல் பதாடர்பான லபேடாந்தி புதுப்பித்தல் திட்டம் (ஆர்பிட்) - 2019 ஐ  

புதுடில்யிில் அமிபகப்படுத்தினார். 

 ஆசிரிர்கள் தங்கள் துமமில் சீபத்தி பன்மனற்மங்கமரப் பற்மி 

அமிந்துபகாள்லதற்கும் அலர்கரின் கற்பித்தல் திமமன லரர்ப்பதற்கும் ஆர்பிட் பே 

சிமந்த தராகும். 

 உர்கல்லி நிறுலனங்களுக்கான தமயமத்துல லரர்ச்சிின் கட்டமக்கப்பட்ட 

திட்டத்மத லடிலமத்து லறங்குலதற்காக “கல்லிாரர்களுக்கான தமயமத்துல 

திட்டம் (லீப்)” பதாடங்கப்பட்டது. 

ஏற்றுேி கடன் காப்பீட்டு ேிட்டம் (என்.ஆர்.ஐ.லி.தக) 

 ஏற்றுதி கடன் உத்தலாதக் கூட்டுத்தாபனம் பயம் லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் 

அமச்சகம் என்.ஆர்.ஐ.லி.மகNIRVIK  என்ம புதி ஏற்றுதி கடன் காப்படீ்டு திட்டத்மத  

அமிபகப்படுத்திபள்ரது. 

 புதுடில்யிில் 2019 பசப்டம்பர் 14 ஆம் மததி ஏற்றுதிம அதிகரிக்கும் லமகில் இந்த 

திட்டத்மத நிதிமச்சர் நிர்யா சீதாான் அமிலித்தார். 
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பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

லார் தகிங்  சன்சபாருள் இந்ேி கடற்பமடக்கு ப்பமடக்கப்பட்டது 

 பதன்மான டி.ஆர்.டி.ஒ ஆய்லகான இன்ஸ்டிடிபெட் ஃபார் சிஸ்டம்ஸ் ஸ்டடீஸ் 

அண்ட் அனாயிசிஸ் (ஐ.எஸ்.எஸ்.ஏ) படல்யி,இந்தி கடற்பமடக்கான சகாய 

பசல்பாட்டு ற்றும் மபார்க்கப்பல் மதமலம பூர்த்தி பசய்லதற்காக 

லிசாகப்பட்டினத்தின் கடல்சார் மபார் மத்துடன் இமைந்து புதி லார் மகிங் 

பன்பபாபேமர லடிலமத்து உபேலாக்கிபள்ரது. 

 கடல்சார் மபார் மங்ரில் சீபத்தி பதாறில்தட்ப ற்றும் கைினி கபேலிகமரப் 

பன்படுத்தி பிற்சி அரிக்கும்  சூறமய உபேலாக்குலமத இதன் மநாக்காகும். 

முத்ேப்பு கடற்பமட பிற்சி 

 சிங்கப்பூர் கடற்பமட (ஆர்.எஸ்.என்), ால் தாய்யாந்து கடற்பமட (ஆர்.டி.என்) ற்றும் 

இந்தி கடற்பமட (ஐ.என்) மசர்ந்து பசப்டம்பர் 16 பதல் பசப்டம்பர் 19 லம  பே  

பத்தப்பு  பிற்சிம மபார்ட் பிமரரில் மற்பகாள்ரவுள்ரது  . 

 இந்த ஐந்து நாள் பிற்சி சிங்கப்பூர் தாய்யாந்து ற்றும் இந்திா இமடமான 

கடல்சார் உமவுகமர மம்படுத்துலமத மநாக்காகக் பகாண்டுள்ரது, மலும்  

ட்டுபாத்த கடல் பாதுகாப்மப மம்படுத்துலதில் குமிப்பிடத்தக்க பங்கரிப்மபபம்  

லறங்குகிமது. 

லிருதுகள்  

டாக்டர் கயாம் ஸ்ிருேி சர்லதேச சிமப்பு  லிருமே பங்கராதேஷ் பிேர் ஹசனீா 
சபற்மார்  

 பங்கராமதளின் பிதர் மளக் ஹசீனாவுக்கு,  டாக்டர் கயாம் ஸ்ிபேதி சர்லமதச 

சிமப்பு லிபேது 2019 டாக்காலில் லறங்கப்பட்டது. பன்னாள் இந்தி ஜனாதிபதி டாக்டர் 

ஏ.பி.மஜ. அப்துல் கயாின்  நிமனலாக இந்த லிபேது லறங்கபடுகிமது.  

 பதற்மம், மாதல்கள் ற்றும் பங்கலாதம் இல்யாத அமதிான ற்றும் லரான 

பதற்காசிாமலப் பற்மி பிதர் ஹசீனாலின் மநாக்கத்திற்கு  மலும் 



  

சசப்டம்பர் 17 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 
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இந்திாலிற்கும் பங்கராமதளுக்கும் இமடியான த்துமறப்மப லரர்ப்பதில் அலர் 

பசய்த பங்கரிப்பிற்காகவும் இந்த லிபேது லறங்கப்பட்டது. 

தநச்சுல்ஸ் தஹாம்ப்சனர்  லிருதுகள் 2019 

 மநச்சுல்ஸ் மஹாம்ப்பனர் லிபேதுகள் 2019 இல் பதினான்கு பபண் 

பதாறில்பமனமலார், லிலசாம், கமய ற்றும் கயாச்சாம், கல்லி, சுகாதாம் ற்றும் 

சபக நயன் உள்ரிட்ட 12 பலவ்மலறு பிரிவுகரில் பலற்மிாரர்கராக 

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டனர்.  

 இந்த பபண்கள் தங்கள் லைிக மாசமனின் தனித்துலம், சலால்கள், அரலிடுதல், 

பன்மனற்மம் ற்றும் லபேலாய் ஆகிலற்மின் அடிப்பமடில் லிபேதுகளுக்கு மதர்வு 

பசய்ப்பட்டனர். 

லிமராட்டு சசய்ேிகள்  

12 லது சர்ோர் சஜ்ஜன் சிங் தசத்ேி ாஸ்டர்ஸ் ளாட்கன் சாம்பின்ளிப் தபாட்டி  

 மபாபாயில் சீபத்தில் படிலமடந்த 12 லது சர்தார் சஜ்ஜன் சிங் மசத்தி ாஸ்டர்ஸ் 

ளாட்கன் சாம்பின்ளிப்பில் பிபேத்லிாஜ் பதாண்மடன் 48-43 என்ம  புள்ரி கைக்கில் 

பன்னாள் உயக சாம்பினும், ஆறு பமம ஆசி சாம்பினுான ானவ்ஜித் சிங் 

சந்துமல மதாற்கடித்தார். 
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