
       

தேசி சசய்ேிகள்  

உச்சநீேின்மத்ேின்  நான்கு புேி நீேிபேிகள்  

 ீிதிகள் ி.ாசுப்திின், கிபேஷ்ா பாரி, ஸ்.நீ்ிதட் ற்றும் 

ஹிபேிககஷ் ாய் ஆகிகார உச்சீின்ந ீிதிகபாக சசப்டம்தர் 18 அன்று 

த்ி அசு அநிித்து . 

 2019 ஆம் ஆண்டின் உச்சீின்ந (ீிதிகபின் ண்ிக்ரகின் ) கசாா சட்டாக 

அல்தடுத்ப்தட்டரத் சாடர்ந்து உச்சீின்ந ண்ிக்ரகர 31 னிபேந்து 34 ஆக 

உர்த்ப்தட்டுள்பது. 

 

ஆந்ேிாலின் சநல்லூரில் NIOT இன் கடல் முன்னணி ஆாய்ச்சி லசேி  

 இந்ிாின் துரத் ரனர் ஸ்ரீ ம்.சங்ரகா ாபடு, த்ி ஆாய்ச்சி ற்றும் 

சாில்தட்த அரச்சர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ் ர்ணிடம் ஆந்ிாின் சல்லூர் ாட்டத்ில் 

உள்ப துதினிதல்னம் கிாத்ில் கசி சதபேங்கடல் சாில்தட்த ிறுணத்ிற்கு(NIOT) 

எபே புி ஆாய்ச்சி சி அரப்தர ிரவுதடுத்துாறு அநிவுறுத்ிபள்பார். 

 பன்சாிப்தட்ட சி ிகழ்க பன்ாிரி கசாரண, அபவுத்ிபேத்ம், 

கசாரணகள் ற்றும் கடனில் சாில்தட்த டடிக்ரககரப ிபைதித்ல், உள்ாட்டில் 

ார்சசய்ப்தட்ட அரப்புகபின் சரிதார்ப்பு, கடகனாத்ில் ஆய்கங்கரப ிறுவுல் 

ற்றும் கசாரண சிகரப சகாண்டுள்பது. 
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ேிழ்நாடு  

2 லது யர் ேிருலிறா 

 அக்கடாதர் ற்றும் ம்தர் ாங்கபில் டகிக்கு தபேரின் கதாது ,  ஆண்டின் 

இண்டாது னர் ிபேிா  ிழ்ாட்டில் உகண்டனம் - ஊட்டிில் 

ரடசதநவுள்பது.  

 ண்ாண னர்கபின் ிரிாண கண்காட்சிின்  ாரிப்பு திகள் 

உகண்டனத்ில் உள்ப திதனாண ாில் பூங்காில் சாடங்கப்தட்டுள்பண. 

அருணாச்சய பிதேசம்  

லிஜநகர் தம்பட்ட தயண்டிங் மோனத்ேில் ீண்டும் ஒடுபாமே ேிமக்கப்பட்டது 

 அபோச்சன திகசத்ில், கிக்கு ிாண கட்டரபத் பதி ர் ார்ல் ஆர் டி 

ாத்தூர் ற்றும் கிக்கு  கட்டரபத் பதி இரந்து சாங்னாங் ாட்டத்ில் உள்ப  

ிஜகர் கம்தட்ட ரிநங்கும் ராணத்ில் ாற்நி அரக்கப்தட்ட 

ஏடுதாரரத் ிநந்து ரத்ணர். 

 இந் ஏடு தார ிான்பேடணாண ல்ரனகரப ிநம்தட ிர்கிக்கவும், கலும் 

ிஜகர் தாதுகாப்திற்காக இந்ி ாணும் ற்றும் ிாணப்தரட கூட்டு 

டடிக்ரககரப சாடங்கவும் உிாக இபேக்கும். 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

புேி நாடுகளுக்கு சர்லதேச அேிதலக ேபால்   

 கதாஸ்ணிா ற்றும் சஹர்சககாிணா, திகசில், ஈக்டார், கஜகஸ்ான், னிதுகணிா 

ற்றும் டக்கு ாசிகடாணிா ஆகி ாடுகலக்கு சர்கச அிகக  தால் 

(இ.ம்.ஸ்) கசரரத் சாடங்குாக அஞ்சல் துரந அநிித்துள்பது. 

 இ.ம்.ஸ் அல்னது க்ஸ்திஸ் சில் கசர ன்தது எபே திரீிம் கசராகும், 

இது அன் தணர்கலக்கு ஆங்கள் ற்றும் சதாபேட்கரப ிராக அனுப்த 

உவுகிநது ற்றும் ஆங்கள் ற்றும் சதாபேட்கரப இரத்ில்  கண்காிக்க 
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கூடுல் சிபம் இில் கற்சகாள்ப தட்டுள்பது. இந் ாடுகலக்காண ஈ.ம்.ஸ் 

கசர இணிகல் இந்ிா பழுதும் உள்ப பக்கி தால் ிரனங்கபில் சதந 

படிபம்  

38 லது ளார்ஜா சர்லதேச புத்ேக கண்காட்சி 

 ார்ஜா சர்கச புத்க கண்காட்சிின் (ஸ்திஃப்) 38 து திப்பு இந் ஆண்டு 

அக்கடாதர் 30 பல் ம்தர் 9 ர ற்தாடு சசய்ப்தட்டுள்பது  

 உனசகங்கிலும் உள்ப ஆசிரிர்கள், சபிடீ்டாபர்கள், ற்றும் கரனஞர்கள் இந் 

ிகழ்ச்சிில் தங்ககற்க உள்பணர். 

 

சசயி & இமன தபார்டல்  

அணுகக்கூடி இந்ேிா பிச்சாத்ேின் கீழ் எம்ஐஎஸ் தபார்ட்டல் 

 சபக ீி ற்றும் அிகாபித்ல் அரச்சின் கீழ் உள்ப ாற்றுத்ிநணாபிகபின் 

அிகாபித்ல் ிரக்கபம்  அணுகக்கூடி இந்ிா திச்சாத்ின் (Accessible India 

Campaign) தங்குார்கலக்காக எபே கனாண்ர கல் அரப்ரத உபோக்கிபள்பது. 

 ம்..ஸ் கதார்டல் அரணத்து காடல் அரச்சகங்கரபபம், ாினங்கள் ற்றும் 

பெணின் திகசங்கபில் ..சிின் எவ்சாபே இனக்குக்கும் ிாக 

கற்சகாள்பப்தடும் பன்கணற்நத்ரக் கண்காிப்தற்கும், கலும் டிஜிட்டல் 

பங்கபில் அரணத்து சசல்தாடுகரபபம் தாரிக்கவும், ிகழ்கத்ில் ரப் 

கசகரிக்கவும் கதார்டல் தனுள்பாக இபேக்கும். 
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ாநாடுகள்   

WAWE உச்சி ாநாடு 2019 

 த்ி ணி ப கம்தாட்டு அரச்சர் ஸ்ரீ கஷ் கதாக்ரிால் ‘ிாங்க்’ அகின 

இந்ி சாில்தட்த கல்ி கவுன்சினின் (..சி.டி.இ) தன  ிட்டங்கரப  

புதுில்னிில் சாடங்கிணார். 

 அில் ஏன்நாண  WAWE உச்சி ாாடு 2019 ம்தர்-டிசம்தர் ாங்கபில் ரடசதறும் 

ன்று அரச்சர் சரிித்ார். இது சஜய்ப்பூரில் உள்ப அகின இந்ி சாில்தட்தக் 

கல்ி கவுன்சில் (AICTE) ற்றும் கிவு கனாண்ர ிறுணம் (IIWM) இரந்து 

டத்தும் ாாடு ஆகும். 

தேசி நீர் அருங்காட்சிகத்ேிற்கான சர்லதேச ர்க்ஷாப்  

 ஜல் சக்ி அரச்சகம்,  2019, சசப்டம்தர் 19 - 20 ஆகி கிகபில்,கசி ீர் 

அபேங்காட்சிகத்ிற்காண சர்கச எர்க்ஷாப் என்ரந புது ில்னிில் உள்ப  ஆர் கக 

பும், புி தனகக் கட்டடம், த்ி ீர் ஆர ஆடிட்கடாரித்ில்,  ற்தாடு 

சசய்துள்பது . 

 சதாது க்கபிரடக  ீர்பம் குரநந்து பேது ற்றும் அர தாதுகாப்தற்காண 

கர ற்றும் ீர்பங்கபின் ிரனாண ற்றும் ிாாண தன்தாடு தற்நி 

ிிப்புர்ர அிகரிப்தற்காக ஜல் சக்ி அரச்சின் கீழ், DoWR, RD & GR, துரந 

கசி ீர் அபேங்காட்சிகத்ர உபோக்க எபே பற்சிர டுத்துள்பது. 

ஐ.ஏ.இ.ஏ இன் 63 லது சபாது ாநாடு 

 சர்கச அணுசக்ி அரப்தின்  63 து சதாது ாாடு 2019  சசப்டம்தர் 16 -20 ஆகி 

கிகபில் ின்ணாில் ரடசதற்றுபேகிநது . அணுசக்ி ஆரத்ின் 

ரனபேம், அணுசக்ி துரநின் சசனாபபோண டாக்டர் கக.ன். ிாஸ், இந்ி 

அசு ற்றும் ாாட்டிற்காண இந்ி தூதுக்குழுின்  ரனர் ஆார். 
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புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

ேிமன் இந்ேிா ற்றும் ஐபிஎம் இமடத ப்பந்ேம் 

 ிநன் கம்தாடு ற்றும் சாில்பரணகார் அரச்சின் திற்சி இக்குகம் 

(டிஜிடி), உனகபாி கல் சாில்தட்த ிறுணாண திம் உடன் எபே 

எப்தந்த்ில் ரகசழுத்ிட்டுள்பது, இன் பனம் திற்சிாபர்கலக்கு அடிப்தரட 

சசற்ரக தண்நிவு ிநன்கபில் ாடு ழுி திற்சிர திம் ங்கவுள்பது . 

 ிட்டத்ின் எபே தகுிாக, .டி. திற்சிாபர்கலக்கு அர்கபின் அன்நாட திற்சி 

டடிக்ரககபில் சாில்தட்தத்ரப் தன்தடுத்துற்காண அடிப்தரட சசற்ரக 

தண்நிவு (AI) ிநன்கள் குநித்து திற்சி அபிக்கப்தடும். 

 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

சலரிநாட்டில் உள்ர ரு இந்ேி பணிில் இாணுல தூோக நிிக்கப்பட்ட முேல் 
சபண் அேிகாரி 

 அஞ்சனி சிங் சபிாட்டில் உள்ப எபே இந்ி திில் இாணு தூாக 

ிிக்கப்தட்ட ாட்டின் பல் சதண் அிகாரி. இர்  ஷ்ாின் ாஸ்ககாில் 

துர கடற்தரட தூாக சதாறுப்கதற்றுள்பார். 

 

லிமராட்டு சசய்ேிகள்  

லிதனஷ் தபாகாட் 2020 தடாக்கிதா யிம்பிக்கிற்கு ேகுேி சபற்ம முேல் இந்ேி ல்யுத்ே 
லீர் ஆனார் 

 கஜகஸ்ாணின் தர் சுல்ாணில் டந் உனக சாம்தின்ிப் கதாட்டிில் அசரிக்க  

சாா ஹில்சடதிாண்ட்ரட ழீ்த்ின் பனம்  இந்ிாின் ட்சத்ி ல்பத் ீர் 

ிகணஷ் கதாகாட் 2020 எனிம்திக்கிற்கு குி சதற்நார். கடாக்கிகா ிரபாட்டுப் 

கதாட்டிில் ணது இடத்ரப் சதந உனக சாம்தின்ிப் கதாட்டிில் சள்பிப் தக்கம் 

சன்ந ீாங்கரணர ழீ்த்ிபள்பார். 
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AIBA உயக ஆண்கள் குத்துச்சண்மடில் இந்ேிா இண்டு பேக்கங்கமர உறுேி சசய்ேது 

 ஷ்ாின் க்சடரின்தர்க்கில் டந் ார்க்பெ ிகழ்ின் அரிறுிக்கு அித் தங்கல் 

ற்றும் ணிஷ் கவுசிக் ஆகி இண்டு இந்ிர்கள் தரந்ர அடுத்து, AIBA உனக 

ஆண்கள் குத்துச்சண்ரட சாம்தின்ிப்தில் இந்ிா இண்டு தக்கங்கரப உறுி 

சசய்துள்பது. 
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