
       

முக்கஷஶன நஶட்கள்  

செப்டம்பர் 21 - ெர்லதேெ அமேஷ ேஷனம்  

 எவ்வலஶம ஆண்டும் வெப்டம்பர் 21 அன்று உயகம் முழுலதும் ெர்லதேெ அமேஷ ேஷனம் 

அனுெரிக்கப்படுகஷமது. வபஶதுச் ெமப இது அமனத்து நஶடுகளுக்கும் க்கரிமடதமம் 

ெஶேஶனத்ேஷன் வகஶள்மககமர லலுப்படுத்ே அர்ப்பணித்ே நஶரஶக அமஷலித்துள்ரது. 

 2019 ேமீ்: "அமேஷக்கஶன கஶயநஷமய நடலடிக்மக" Climate Action for Peace 

செப்டம்பர் 21 - உயக அல்மெர் ேஷனம் 

 அல்மெர் ற்றும் டிவன்ளஷஶ பற்மஷ லிறஷப்புணர்மல ற்படுத்ே உயக அல்மெர் 

ேஷனம் எவ்வலஶம ஆண்டும் வெப்டம்பர் 21 அன்று அனுெரிக்கப்படுகஷமது. லிறஷப்புணர்மல 

ற்படுத்துலேற்கஶக இந்ே நஶள் வகஶண்டஶடப்படுகஷமது, தலும் இந்ே தநஶின் 

ேீலித்ேன்ம கஶணஶக ெஷய நஶடுகரில் இது ஶேம் முழுலதும் 

வகஶண்டஶடப்படுகஷமது. 

 உயக அல்மெர் ஶேத்ேஷற்கஶன கருப்சபஶருள்: raise awareness and challenge the stigma 

தேெஷ செய்ேஷகள்  

ஈ.ஆர்.எஸ்.எஸ்"  112 என்ம ஒரு அலெ எண் அமஷமுகம் 

 த்ேஷ உள்துமம அமச்ெர் ஸ்ரீ அஷத் ளஶ ெண்டிகர் கஶலல்துமமின் மூன்று 

குடிக்கள் ம தெமலகமர  ெண்டிகரில் வேஶடங்கஷனஶர். 

 ஈ.ஆர்.ஸ்.ஸ் 112 ன்ம எம அலெ ண் குற்மங்கமரத் ேலிர்க்க குமஷப்பஶக வபண்கள் 

ற்றும் குறந்மேகளுக்கு ேஷஶன குற்மங்கமரத்  ேடுப்பேஷல் முக்கஷ பங்கு லகஷக்க 

லடிலமக்கப்பட்டுள்ரது. 

 குடிக்கள் ேங்கள் அலெ ேகலல்கமர அமறப்பு, ஸ்ம்ஸ், ஷன்னஞ்ெல் ற்றும் 112 

இந்ேஷஶ வஶமபல் பன்பஶடு மூயம் அனுப்பயஶம் . ஈ.ஆர்.ஸ்.ஸ் நஷர்பஶ நஷேஷத்ேஷன் 

கஸழ் த்ேஷ உள்துமம அமச்ெகத்ேஷன் முக்கஷ ேஷட்டங்கரில் என்மஶகும்  . 
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ெர்லதேெ செய்ேஷகள்  

சடக்ெஶழஷல் இசல்டஶ சூமஶலரி 

 இவல்டஶ சூமஶலரி, வெப்டம்பர் 19 அன்று  அவரிக்கஶலில் உள்ர வடக்ெஶஸ் 

ஶநஷயத்ேஷன்  வேற்குப் பகுேஷம  பயத்ே மற ற்றும் வலள்ரத்ேஷனஶல் ேஶக்கஷது, 

வெபர்ென் கவுண்டிில் அேஷகபட்ெஶக  43.14 அங்குய மற வபய்ேது குமஷப்பிடத்ேக்கது . 

 

லணிக செய்ேஷகள்  

கஶர்ப்பதட் லரிில் புேஷ குமமப்பு 

 த்ேஷ நஷேஷமச்ெர் நஷர்யஶ ெஸேஶஶன் கஶர்ப்பதட் லரி லிகஷேத்மே  30 

ெேலேீத்ேஷயஷமந்து  25.17 ெேலேீம்  குமமப்பேஶக அமஷலித்ேஶர், ஆெஷ 

தபஶட்டிஶரர்கரஶன ெஸனஶ ற்றும் வேன் வகஶரிஶ தபஶன்ம நஶடுகளுக்கு இமணஶகக் 

வகஶண்டுலமலேற்கஶகவும் தலும் லரி குமமப்பு  தேமல ற்றும் முேலீடுகமர 

அேஷகரிக்கும் ன்பேற்கஶகவும் வகஶண்டுலப்பட்டுள்ரது. 

 உற்பத்ேஷில் புேஷ முேலீட்மட ஈர்ப்பேர்கஶகவும், ‘தக்-இன்-இந்ேஷஶ முன்முற்ெஷக்கு 

ஊக்கரிப்பேர்கஶகவும், நடப்பு நஷேஷஶண்டில் இமந்து நமடமுமமக்கு லமம் லமகில் 

லமஶன லரிச் ெட்டத்ேஷல் ற்வமஶம புேஷ ற்பஶடு தெர்க்கப்பட்டுள்ரது. இது அக்தடஶபர் 

1 அல்யது அேற்குப் பிமகு வேஶடங்கலிமக்கும் புேஷ நஷறுலனங்களுக்கும் லரி 

லிகஷேத்மே 17.01 ெேலிகஷேஶக குமமத்துள்ரது. 
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செயஷ & இமன தபஶர்டல்  

இ-பீட் புக் ’ெஷஸ்டம் ற்றும்‘ இ-ெஶேஷ ’ஆப் 

 த்ேஷ உள்துமம அமச்ெர் ஸ்ரீ அஷத் ளஶ ெண்டிகர் கஶலல்துமமின் இ-படீ் புக் 

’ெஷஸ்டம் ற்றும்‘ இ-ெஶேஷ ன்ம வஶமபல் பன்பஶடு ஆகஷலற்மம ெண்டிகரில் 

வேஶடங்கஷனஶர். 

 ‘ஈ-படீ் புக்’ ன்பது எம லமயப்பக்கம் ற்றும் வஶமபல் அடிப்பமடியஶன 

பன்பஶடஶகும், இது குற்மம் ற்றும் குற்மலஶரிகள் வேஶடர்பஶன ேகலல்கமர தலகஶக 

தெகரித்ேல், புதுப்பித்ேல் ற்றும் பகுப்பஶய்வு வெய்ேல்  ஆகஷலற்மம ரிேஶக்கும். 

 ‘இ-ெஶேஷ’ ன்ம வஶமபல் பன்பஶடு, மூத்ே குடிக்கள் உட்பட வபஶது க்கள்  

கஶலல்துமமினமடன் வேஶடர்பில் இமக்க உேவும். 

ஶஷ்டிரி பஶல் ஸ்லஸ்ேஷ கஶரிக்ம் ஆப் 

 உத்ேபிதேெத்ேஷல், ஶஷ்டிரி பஶல் ஸ்லஸ்ேஷ கஶரிக்ஷன் ன்ம வஶமபல் 

பன்பஶடு, ஊட்டச்ெத்து குமமபஶடுள்ர குறந்மேகமர கண்கஶணிப்பமேமம் 

பரிந்துமப்பமேமம் ரிேஶக்கஷமள்ரது. இது சுகஶேஶ ற்றும் குடும்ப நய 

அமச்ெகத்ேஷன் எம  முன்முற்ெஷஶகும். 

 38 வலவ்தலறு தநஶய்கமர ரிேஶக அமடஶரம் கஶண இந்ே பன்பஶடு உேவும் . 

தநஶின் அமனத்து ேகலல்களும் குறந்மேின் படம் ற்றும் லிலங்களுடன் 

பன்பஶட்டில் பேஷதலற்மப்படுகஷன்மன, அமல மத்துலர்கள் ற்றும் நஷர்லஶகத்ேஶல் 

ெரிபஶர்க்கஶவும் ற்றும் கண்கஶணிக்க முடிமம். 
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ஶநஶடுகள்   

7 லது இந்ேஷஶ-ஐக்கஷ அபு எஷதட் முேலீட்டுக்கஶன உர் ட்ட பணிக்குழு 

(எச்.எல்.டி.எஃப்.ஐ) 

 இந்ேஷஶ-க்கஷ அபு ஷதட் முேலீட்டுக்கஶன உர் ட்ட பணிக்குழுலின்  7 லது   

கூட்டத்ேஷற்கஶக த்ேஷ லர்த்ேக ற்றும் மகத்வேஶறஷல் ற்றும் ில்தல அமச்ெர் 

பிமஷ் தகஶல் 2019 வெப்டம்பர் 21 முேல் 22 லம க்கஷ அபு அீகத்ேஷற்கு 

வென்றுள்ரஶர். 

 இந்ே கூட்டத்ேஷல் இம நஶடுகளுக்கு  இமடியஶன முேலீடுகமர நடத்துலேற்கஶன 

ஈடுபஶட்டின் முன்னுரிமத் துமமகள் குமஷத்து லிலஶேஷக்கப்படும். 

 இந்ேஷஶலிற்கும் க்கஷ அபு ஷதட்ழஹக்கும் இமடில் ேற்தபஶதுள்ர 

முேலீடுகளுடன் வேஶடர்புமட பிச்ெஷமனகளுக்கு ேீர்வு கஶண 2012 த ஶேம் 

ச்.ல்.டி.ஃப். நஷறுலப்பட்டது 

தலரஶண்ம சேஶடர்பஶன தேெஷ ஶநஶடு- பி பிச்ெஶம் 2019 

 தலரஶண்ம வேஶடர்பஶன தேெஷ ஶநஶட்டின் பி பிச்ெஶம் 2019,  20.09.2019 அன்று புது 

ேஷல்யஷில் ற்பஶடு வெய்ப்பட்டது. ஶநஶட்மட  தலரஶண்ம ற்றும் உறலர் 

நயத்துமம அமச்ெர் பஶர்தளஶட்டம் மெபஶயஶ,துலக்கஷ மலத்ேஶர். 

 ேஶனிங்கள்  உற்பத்ேஷில் ெஶேமன பமடத்ேமே அமச்ெர் டுத்துமத்ேஶர், தலும் 

த்ேஷ நஷேஷமேலி ேஷட்டங்கமர ேஷமம்பட வெல்படுத்ேஷ  ஶநஷய அசுகமரமம் அலர்  

பஶஶட்டினஶர். 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்  

இந்ேஷஶவும் ங்தகஶயஷஶவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கரில் மகசழுத்ேஷட்டன 

 இந்ேஷஶ ற்றும் ங்தகஶயஷஶ லிண்வலரி, தபரிடர் தயஶண்ம ற்றும் கயஶச்ெஶம் 

உள்ரிட்ட பிரிவுகரில்  ஆலணங்கமர பரிஶமஷக்வகஶண்டன. புதுடில்யஷில் ெனஶேஷபேஷ 

ஶம் நஶத் தகஶலிந்த் ற்றும் ங்தகஶயஷ ெனஶேஷபேஷ பட்டுல்கஶ கல்ட்ஶ முன்னிமயில் 

தபறஷவு தயஶண்ம ற்றும் லிண்வலரி எத்துமறப்பு ஆகஷ துமமகரில் இண்டு 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேங்கள் மகவழுத்ேஷடப்பட்டன 

லிமரஶட்டு செய்ேஷகள்  

உயக ஆண்கள் குத்துச்ெண்மட ெஶம்பின்ளஷப் இறுேஷப் தபஶட்டிில் நுமறந்ே முேல் 

இந்ேஷர் என்ம சபருமம அஷத் பங்கல் சபற்மஶர் 

 ஷ்ஶலின் கவடரின்பர்க்கஷல் நடந்ே  குத்துச்ெண்மடில், ஆெஷ ெஶம்பினஶன அஷத் 

பங்கல் உயக ஆண்கள் ெஶம்பின்ளஷப் இறுேஷப் தபஶட்டிக்கு ேகுேஷ வபற்ம முேல் இந்ேஷர் 

ன்ம வபமமமப் வபற்மஶர், ற்வமஶம அமிறுேஷப் தபஶட்டிில் னஷீ் கவுெஷக் 

வலண்கயப் பேக்கத்துடன் வலரிதமஷனஶர். 

உயக ல்யுத்ே ெஶம்பின்ளஷப்பில் பஜ்ங் புனிஶ, லி ேவஷஶ சலண்கயம் சலன்மனர் 

 ல்மத்ேத்ேஷல், கெகஸ்ேஶனின் நூர்-சுல்ேஶனில் நடந்ே உயக குத்துச்ெண்மட  

ெஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டிில் பஜ்ங் புனிஶ (65 கஷதயஶ) இமட பிரிலிலும்  ற்றும் லி 

ேவஷஶ (57 கஷதயஶ) இமட பிரிலிலும் வலண்கயம் வலன்றுள்ரனர். இது பஜ்ங் 

புனிஶலின்  வேஶடர்ச்ெஷஶன இண்டஶலது பேக்கம் ற்றும் எட்டுவஶத்ேஶக 

மூன்மஶலது பேக்கம் ஆகும், அதே தநத்ேஷல் ெஸனிர் ெஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டிகரில் 

ேவஷஶ ேனது முேல் வலண்கய பேக்கத்மே  வலன்றுள்ரஶர் . 

 வபண்கள் 53 கஷதயஶ இமட பிரிலில்  லிதனஷ் தபஶகஶட் வலண்கயத்மே வலன்றுள்ரஶர். 
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