
 

 

       

பக்கிான நாட்கள்  

செப்டம்பர் 28 - உயகராலி தகலல் அணுகலுக்கான ெர்லததெ தினம்  

 2016 ஆம் ஆண்டு பதல் பனஸ்க ள னெப்டம்ர் 28  "உ ளயின த யல் 

அணு லுக் ள ெர்யகதெ தழம் " (டிப)  அழயித்தது. 38 ெழ / தீர்நளம் 57 

ற்றுக்ன ளள்ப்ட்டததத் னதளடர்ந்து, எவ்னயளபே ஆண்டும் னெப்டம்ர் 28  

உ ளயின த யல் அணு லுக் ள ெர்யகதெ தழநள  (டிப) 

ன ளண்டளடப்டு ழது. 

 இந்த ஆண்டின் சகாண்டாட்டத்தின் தமீ் “Leaving No One Behind!” 

செப்டம்பர் 28 - உயக தபிஸ் தினம் 

 கபிஸ் தடுப்பு குழத்த யிமழப்புணர்தய ற்டுத்தவும், இந்த னங் பநள களதனத் 

கதளற் டிப்தழல் பன்கற்த்தத பன்ிதப்டுத்தவும் ஆண்டுகதளறும் உ  கபிஸ் 

தழம் ன ளண்டளடப்டு ழது. பதல் கபிஸ் தடுப்பூெழதன உபேயளக் ழன ினபஞ்சு 

கயதழனினளபேம் நுண்ணுனிரினளபேநள லூனிஸ் ளஸ்டரின் நபணத்தழன் ஆண்டு 

ழததயபம் னெப்டம்ர் 28 குழக் ழது. 

ததெி செய்திகள்  

ததெி தபரிடர் தயாண்ம ஆமைத்தின் (என்.டி.எம்.ஏ) 15 லது சதாடக்க  நாள்   

 நத்தழன உள்துத இதண அதநச்ெர் ஜழ  ழரன் னபட்டி, புது தழல்ழனில் கதெழன கரிடர் 

கநளண்தந ஆதணனத்தழன் (ன்.டி.ம்.) 15 யது னதளடக்   தழத்தத னெப்டம்ர் 27 

அன்று னதளடங் ழ தயத்தளர். 

 இந்த ஆண்டு உபேயளக்  தழத்தழன் தீம் 'தீ ளது ளப்பு'. 
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10 ஆண்டு கிாப்பும சுகாதா பதயாபாத்தின் ததெி சலரிீடு 

 ஜல் ெக்தழ அதநச்ெ த்தழன்  வழ் உள் குடிீர் நற்றும் சு ளதளபத் துத 

(டி.டி.டிள்பெ.ஸ்), 10 ஆண்டு(2019-2029)   ழபளநப்பு சு ளதளப பகளளனத்தத 

னயினிட்டது. 

 இது ஸ்யச் ளபத் நழரன்  ழபளநீன்  தழட்டத்தழன்   வழ் னப்ட்ட சு ளதளப டத்தத 

நளற்த்தத தக் தயப்தழல்  யம் னெலுத்துயதற் ள  னயினிடப்ட்டுள்து. 

சநாய்டாலில் ஆடி த ாத்ஸவ் 

 மங்குடினிர் யிய ளப அதநச்ெழளல் ற்ளடு னெய்னப்ட்டுள் கதெழன மங்குடினிர் 

தழபேயிமள “ஆடி நகலளத்றவ்”  மங்குடினிர் யிய ளத்துதனின் நளழ  

அதநச்ெர் ஸ்ரீ கபணு ள ெழங் னளய்டளயில் (உ.ி.) தழந்து தயத்தளர். 

 தழபேயிமளயின்  பேப்னளபேள்: மங்குடி  ளச்ெளபம், த யித, உணவு நற்றும் 

யர்த்த த்தழன் ன ளண்டளட்டம். A celebration of the spirit of Tribal Culture, Craft, Cuisine and 

Commerce.  

ெர்லததெ செய்திகள் 

இந்திா, தநபாரம் ற்றும் பூட்டான் அடுத்த ஆண்டு புயிகள் குமித்த லிரிலான 
திப்பீட்மடத் சதாடங்க உள்ரன.  

 உ ழல் அதழ  ண்ணிக்த னிள புழ ள் இந்தழனளயில் உள், அயற்ழல் 

னபேம்ளளதய நத்தழன இந்தழனள நற்றும் கநற்குத் னதளடர்ச்ெழ நத ில் 

 ளணப்டு ழன் . 

 இந்த ஆண்டு னதளடக் த்தழல் டுக் ப்ட்ட ெநீத்தழன புழ  ணக்ன டுப்பு இந்தழனள 

பழுயதும் 2,967 புழ ள் உள் ன்று நதழப்ிட்டுள்து. 
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பாதுகாப்பு செய்திகள்  

கூட்டு ாணுல பிற்ெி KAZIND - 2019 

 இந்தழனளயிற்கும்  ஜ ஸ்தளனுக்கும் இதடனிள KAZIND - 2019 ன் கூட்டு இபளணுயப் 

னிற்ெழ 2019 அக்கடளர் 02 பதல் 15 யதப ித்கதளபள ரில் டத்தப்ட உள்து . இந்த 

னிற்ெழனில் இந்தழன நற்றும்  ஜ ஸ்தளன் இபளணுயத்ததச் கெர்ந்த  ழட்டத்தட்ட 100 

யபீர் ள் ங்குனறுயர், அயர் ள் ல்கயறு தழர்  ழர்ச்ெழ நற்றும்  டந்த  ள 

னங் பயளத டயடிக்த  ின் களது ற்ட்ட அனுயத்தத  ழர்ந்து ன ளள்யர். 

 KAZIND-2019 ன்து  ஜ ஸ்தளன் நற்றும் இந்தழனளயில் நளற்ள  டத்தப்டும் 

யபேடளந்தழப ழ ழ்யின் ளன் ளயது தழப்ளகும்.  

 இந்த னிற்ெழனின் களக் ம் நதப்குதழ ில் னங் பயளத தழர்ப்பு டயடிக்த  லக்கு 

பக் ழனத்துயம் அித்து ழறுய அயிள கூட்டுப் னிற்ெழதன டத்துயதளகும்.  

 

நினங்கள்  

செனல் பிபின் ாலத் பைிாரர்கள் குழுலின் தமயலாக சபாறுப்தபற்மார்  

 யிநளப்தடத் ததயபள ர் ெவஃப் நளர்ரல் கீபந்தர் ெழங் தகளயள 

னயிகனறுயதளல், புதழன  ணினளர் குழுயின் ததயபள   இபளணுயத் ததழ 

னஜபல் ிின் பளயத்  ழனநழக் ப்ட்டுள்ளர். 

 னஜபல் ிின் பளயத், தது னதளமழல் யளழ்க்த னில் 41 ஆண்டு ள , பந்த 

னெனல்ளடு நற்றும் ஊமழனர் த ற்ழ னதரிந்து ன ளண்ட இபளணுய அனுயங் தக் 

ன ளண்டுள்ளர். இபளணுயத் ததழனள , ஜயரி 2017 பதல் அயர் COSC உறுப்ிபள  

இபேந்து யபே ழளர் ன்து குழப்ிடத்தக் து. 
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லிருதுகள்  

ததெி சுற்றுயா லிருதுகள் 2017-18 

 2017-18 க் ள கதெழன சுற்றுள யிபேது த இந்தழன துதணத் ததயர் ஸ்ரீ 

ம்.னயங்த னள ளபடு உ  சுற்றுள தழத்தன்று  புதுதழல்ழனில்  யமங் ழளர். 

ல்கயறு ிரிவு ின்  வழ் னநளத்தம் 76 யிபேது ள் யமங் ப்ட்ட. 

 சுற்றுளயின் யிரியள கநம்ளட்டுக் ள ெழந்த நளழ / பெினன் ிபகதெத்துக் ள 

யிபேதத  ஆந்தழபள னயன்து. 

 

லிமராட்டு செய்திகள்  

ல்பத்த லீர் தபீக் புனிா 86 கிதயாலில் உயக நம்பர் 1 இடத்மதப் பிடித்தார் 

 ெர்யகதெ நல்பத்த கூட்டதநப்பு னயினிட்டுள் ெநீத்தழன தபயரிதெனில், உ  

ெளம்ினன்ரழப்ில்  னயள்ிப் தக் ம் னயன் நல்பத்த யபீர் தீக் புினள 86  ழகள 

ிரியில்  பதழடத்தழற்கு பன்கழபள்ளர். 
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