
       

முக்கிான நாட்கள்  

செப்டம்பர் 30 - உயக காது ககராக ார்  ினம் 

 உயக கஶது ககரஶக ஶர்  ஷனம் 2019 செப்டம்பர் ஶ த் ஷல் கடடெஷ  ஷங்கட்கஷறட 

சகஶண்டஶடப்படும். 2019 இல் இது செப்டம்பர் 30 அன்று சகஶண்டஶடப்படுகஷமது. 

 உயக கஶது ககரஶக ஶர்  ஷனம் “கஶது ககரஶக ஶர் ெப ஶத் ஷற்கும் நஶட்டின் 

சபஶருரஶ ஶ லரர்ச்ெஷக்கும்  எவ்லரவு பங்கரிக்க படிபம் என்பட க் கஶண்பிப்ப ற்கும் 

சபஶதுக்கரிடடக லிறஷப்புணர்டல ஏற்படுத்துல ற்கஶகவும் அனுெரிக்கப்படுகஷமது. 

செப்டம்பர் 30 - ெர்லக ெ சாறிசபர்ப்பு  ினம் 

 24 க 2017 அன்று, ஐக்கஷ நஶடுகள் சபஶதுச் ெடப நஶடுகடர இடணப்ப ஷலும், அட ஷ, 

புரி ல் ற்றும் லரர்ச்ெஷட லரர்ப்ப ஷலும் சஶறஷ நஷபுணர்கரின் பங்கு குமஷத்து 71/288 

 ீர்ஶனத்ட  நஷடமகலற்மஷ, செப்டம்பர் 30 ஐ ெர்லக ெ சஶறஷசபர்ப்பு  ஷனஶக 

அமஷலித் து. 

 ெர்லக ெ சஶறஷசபர்ப்பு  ஷனம் என்பது சஶறஷ லல்லுநர்கரின் செல்கரஶன நஶடுகடர 

ன்மஷடணப்ப ஷல் பக்கஷ பங்கு ,  உடஶடல், புரி ல் ற்றும் த்துடறப்டப 

எரி ஶக்கு ல், லரர்ச்ெஷக்கு பங்கரிப்பு செய் ல் ற்றும் உயக அட ஷ ற்றும் 

பஶதுகஶப்டப லலுப்படுத்து ல் கபஶன்ம பணிகடர நஷடனவுகூருல ற்கஶன  ரு 

லஶய்ப்பஶகும்.  
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க ெி செய் ிகள்  

ன்னார் லளரகுடாலில் 62 பு ி கடல் இனங்கள் காணப்பட்டன  

 ன்னஶர் லடரகுடஶலில் உிரில் லரங்கள் குமஷத்  ெீபத் ஷ அடிப்படட ஆய்லின் 

கபஶது சுகந் ஷ க ல ஶென் கடல் ஆஶய்ச்ெஷ நஷறுலனம் (எஸ்.டி.எம்.ஆர்.ஐ) 62 பு ஷ கடல் 

உிர்  இனங்கள் ற்றும் 77 பு ஷபலரப்பஶடம பகு ஷகடர ப ஷவு செய்துள்ரது. 

 ஆய்லில் பு ஷ ஶக  14 லடகஶன கடினஶன பலரப்பஶடமகள் , 17 லடகஶன 

சன்டஶன பலரப்பஶடமகள், 11 லடகஶன கடற்பஶெஷகள், 16 லடகஶன 

சஶல்யஸ்க்குகள் ற்றும் இண்டு லடகஶன கடற்பஶெஷகள் ற்றும் இண்டு ீன்கள் 

என சஶத் ம் 62 பு ஷ இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ரன கலும் . கூடு யஶக, 

அடடஶரம் கஶணப்படஶ  50 க்கும் கற்பட்ட இனங்கள் கஶணப்பட்டன, அடல ன்னஶர் 

லடரகுடஶவுக்கு பு ஷடல என்று நம்பப்படுகஷமது. 

ெர்லக ெ செய் ிகள் 

ஷ்ாலில் காத்ா காந் ி ற்றும் யிகா டால்ஸ்டாய் பற்மி கண்காட்ெி 

 ஷ்ஶலில் டஶல்ஸ்டஶின் பிமந்  இடஶன ஸ்னஶ சபஶயஷஶனஶலில் கஶத்ஶ 

கஶந் ஷ ற்றும் யஷகஶ டஶல்ஸ்டஶய் குமஷத்   னித்துலஶன கண்கஶட்ெஷட த் ஷ 

சுற்றுச்சூறல், லன ற்றும் கஶயநஷடய ஶற்ம அடச்ெர் (MoEF & CC) ஸ்ரீபிகஶஷ் 

ஜலகடகர்  ஷமந்து டலத் ஶர். கண்கஶட்ெஷ அலர்கரின் கடி  ற்றும் அலர்கரின் ெஷந் டன 

செல்படமட ஷகவும் கடய படமில் லறங்கஷ ெஷமப்பித் து. 

கநபாரத் ின் ிகப்சபரி  ிருலிறா ‘படா  ளளன்’ ச ாடங்கிது  

 கநபஶரத் ஷன் படஶ  டளன் என்ம  ஷகப்சபரி  ஷருலிறஶ ச ஶடங்கஷது.  ஷருலிறஶ 

நலஶத் ஷரிின் ப ல் நஶரில் கஶட்ஸ் பனஶவுடன் ச ஶடங்கஷது . 15 நஶள்  ஷருலிறஶ 

அஸ்லின் ஶ த் ஷல் சகஶண்டஶடப்படுகஷமது. கநபஶரம் ற்றும் சலரிநஶடுகரில் 

உள்ரலர்கள் அலர்கள்  செஶந்  இடங்களுக்கு சென்று படஶ  டளன்  ஷருலிறஶடல 

 ங்கள் குடும்பத் ஷனருடனும் நண்பர்களுடனும் சகஶண்டஶடுலஶர்கள். 
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குரு நானக் க லின் 550 லது பிமந்  நாளரக் சகாண்டாடும்  லி ாக கநபாரம் 
நாணங்களர சலரிிட்டது  

 குரு நஶனக் க லின் 550 லது பிமந்  நஶடரக் சகஶண்டஶட, கநபஶர ஶஸ்ட்ஶ லங்கஷ 

அலது நஷடனவு நஶணங்கடர சலரிிட்டுள்ரது. இந்  ெஷமப்பு லிறஶலில் 

கஶத்ஶண்டுலில் 2,500, 1,000 ற்றும் 100 கநபஶரி ரூபஶய் நஶணங்கள் சலரிிடப்பட்டன. 

 

பாதுகாப்பு செய் ிகள்  

கடற்பளடின் மு ல் பு ி கபார் கப்பல், ஐ.என்.எஸ் ‘நீயகிரி’ 

 கடற்படடின் ஏழு பு ஷ கபஶர் கப்பல்கரில் ப யஶலது கபஶர் கப்பயஶன ஐ.என்.எஸ் 

‘நீயகஷரி’ பம்டபில் உள்ர ெகன் டஶக் ளஷப் பில்டர்ஸ் யஷஷசடட்டில்  ஷமந்து 

டலக்கப்பட்டது. 

 ஐ.என்.எஸ் நீயகஷரி என்பது  ஷட்டம்  17 ஏலின் ப ல் கபஶர் கப்பல் ஆகும் .  ஷட்டம் 17A 

ஃபிரிககட்ஸ் என்பது ெஷலஶயஷக் லகுப்பு  கபஶர் கப்பல்கரின் லடிலடப்பு கபஶன்ம ஶகும். 

இது ஷகவும் கம்பட்ட  அம்ெங்கள் ற்றும் உள்நஶட்டு ஆப ங்கள் ற்றும் சென்ெஶர்கள் 

சகஶண்டது,  ருங்கஷடணந்  கட்டுஶன படமடப் பன்படுத் ஷ இந்  கபஶர் கப்பல்கள் 

கட்டப்படுகஷன்மன. 

 

புத் கங்கள் & ஆெிரிர்கள்  

"கநபாரத் ின் ெகீ்கி பாம்பரிம்" 

 கஶத்ஶண்டுலில் "கநபஶரத் ஷன் ெஸக்கஷ பஶம்பரிம்" என்ம புத் கம் சலரிிடப்பட்டது. 

இந் ஷ தூ கம் சலரிிட்டுள்ர இந்  புத் கம் கநபஶரத் ஷன் ெஸக்கஷ ச ஶடர்டப 

எடுத்துக்கஶட்டுகஷமது கலும்  குரு நஶனக் க வ்,  னது பன்மஶலது உ ஶெஷின் கபஶது 

கநபஶரம் லறஷஶக பணம் செய் து ற்றும் கநபஶரத் ஷன் லரர்ச்ெஷக்கு ெஸக்கஷ 

ெபகத் ஷன் குமஷப்பிடத் க்க பங்கரிப்டபபம் அடிக்ககஶடிட்டுக் கஶட்டுகஷமது. 
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லிருதுகள்  

இந் ிாலின் ஜனா ிப ி லிானப் பளடக்கு ஜனா ிப ிின் லர்ண லிருள  லறங்கினார்  

 இந் ஷஶலின் ஶண்புஷகு ஜனஶ ஷப ஷ ஸ்ரீ ஶம் நஶத் ககஶலிந்த் ககஶபஶல்பூர் ஶணுல 

நஷடயத் ஷல் இஶணுல லஶன் பஶதுகஶப்புப் படடினருக்கு ஜனஶ ஷப ஷின் லர்ண 

லிருட  செப்டம்பர் 28  அன்று லறங்கஷனஶர். 

 அட ஷ ற்றும் லிகஶ ங்கரின் கபஶது க ெத் ஷன் பஶதுகஶப்பிற்கு அலர்கள் அரித்  

 ஷப்புஷக்க பங்கரிப்டப அங்கஸகரிப்ப ற்கஶக ஆப ப்படடகரின் படடப்பிரிவுக்கு 

லறங்கப்பட்ட ஷக உர்ந்  ரிஶட  இதுலஶகும்  . 

 ஆர்டில்யரி கஶர்ப்ழஷன்  ரு பகு ஷஶக 1940 ப ல் ஶணுல லஶன் பஶதுகஶப்புப்படட 

செயட்டு லருகஷமது , இருப்பினும், சுஶ ீனஶன செல்பட 1994 இல் இது அங்கஸகஶம் 

சபற்மது. 

சடல்யி புத் க கண்காட்ெி 2019 இல் சலரிீடுகள் பிரிவு ஒன்பது லிருதுகளரப் 

சபற்றுள்ரது 

 சடல்யஷ புத் க கண்கஶட்ெஷ 2019 இல் பங்ககற்ம ற்கஶக சலரிடீுகள் பிரிவு பல்கலறு 

பிரிவுகரில் ன்பது லிருதுகடர சலன்றுள்ரது. இந்  லிருதுகடர சடல்யஷ புத் க 

கண்கஶட்ெஷட ஏற்பஶடு செய்பம் இந் ஷ சலரிடீ்டஶரர்கரின் உச்ெ அடப்பஶன 

இந் ஷ சலரிடீ்டஶரர்கள் கூட்டடப்பு லறங்கஷபள்ரது. 

லிளராட்டு செய் ிகள்  

செர்பிா ஜூனிர் & ககடட் ஓபனில் இந் ி ஜூனிர் ெிறுலர்கள் சலண்கயப் ப க்கம் 
சலன்மனர் 

 கடபிள் சடன்னிழஷல், இந் ஷ ஜூனிர் ெஷறுலர்கரஶன ரீகன் அல்புசகர்கஷ ற்றும் 

ளஶன்ஷ் ஶயஷக் ஆகஷகஶர் சந ர்யஶந் ஷன் கயஶட் வல்களஶஃப்புடன்  கஜஶடிஶக 

கபஶட்டிிட்டு பம்டபில் நடந்  செர்பிஶ ஜூனிர் ற்றும் ககடட் ஒபனில் 

சலண்கயப் ப க்கம் சலன்மனர். 
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ாயத் வீு ெர்லக ெ கபட்ிண்டன் கபாட்டி  

 கபட்ஷண்டனில், ஶயத் ீவு ெர்லக ெ கபஶட்டிில் ஆண்களுக்கஶன ற்டமர் 

பட்டத்ட  இந் ஷ ளட்யர் சகௌளல்  ர்ர் சலன்மஶர், ஆண்கரில் ெஷமஷல் லர்ஶடல 

எ ஷர்த்து சலற்மஷ சபற்றுள்ரஶர். 

இந் ிா மு ல் முளமாக SAFF U-18 ொம்பின்ளிப் பட்டத்ள  சலன்மது 

 கஶல்பந் ஷல், கஶத்ஶண்டுலில் நடந்  SAFF 18 லதுக்குட்பட்ட ெஶம்பின்ளஷப் 2019 

இறு ஷப் கபஶட்டிில் இந் ஷஶ 2-1 என்ம ககஶல் கணக்கஷல் பங்கரஶக டள க ஶற்கடித் து. 

 இது இந் ஷஶலின் ப ல் SAFF U-18 ககஶப்டப. இந் ஷஶ 2015 இல் இண்டஶம் இடத்ட ப் 

பிடித் து ற்றும் 2017 இல் பன்மஶலது இடத்ட ப் பிடித் து. 
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