
 

நடப்பு நஷகழ்வுகள் லஶத்த ஶகுப்பு தெப்டம்பர் (15 - 21) 2019 

முக்கஷஶன நஶட்கள் 

தெப்டம்பர் 15 – ெர்லத ெ ஜனநஶக  ஷனம் 

 எவ்வரபே ஆண்டும் வெப்டம்தர் 15 ஆம் ஶற உனவெங்ெறலும் ெர்ஶெ ஜணரெ 

றணம் வெரண்டரடப்தடுெறநது. ஜணரெத்ஷ லுப்தடுத்வும் தனப்தடுத்வும் 

அெரங்ெங்ெஷப ஊக்குிக்ெ 2007 ல் .ர வதரதுச் ெஷத றஷநஶற்நற 

ீர்ரணத்றன் பனம் இது றறுப்தட்டது. ெர்ஶெ றணம் ன்தது உனவெங்ெறலும் 

உள்ப ஜணரெத்றன் றஷனஷ றுஆய்வு வெய்ற்ெரண எபே ரய்ப்தரகும். 

 2019  மீ்: பங்தகற்பு 

தெப்டம்பர் 15 – த ெஷ தபஶமஷஶரர்கள்  ஷனம் 

 இந்றரின் ெறநந் வதரநறினரபர்ெபில் எபேரண ெர் ஶரக்ஷகுண்டம் 

ிஸ்ஶஸ்ரின் திநந்ரஷப றஷணவுகூபேம் ஷெில் 1968 பல் ஶெற 

வதரநறரபர்ெள் றணம் இந்றரில் வெரண்டரடப்தடுெறநது. 

 ஷசூரில் ெறபேஷ் ரஜர ெரெர அஷ ெட்டுற்கு ிஸ்ஶஸ்ர 

வதரறுப்ஶதற்நரர். இத்றட்டத்றல் ஷனஷ வதரநறரபரெ இபேந்ரர். 

ஷயரதரத்றன் வள்ப தரதுெரப்பு அஷப்தின் ஷனஷ 

டிஷப்தரபரெவும் இபேந்ரர். 
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 52 லது தபஶமஷஶரர்கள்  ஷனத் ஷன்  மீ் ‚ஶற்மத் ஷற்கஶன தபஶமஷில்‛. 

தெப்டம்பர் 16 – ெர்லத ெ ஏதெஶன்  ஷனம் 

 ஏஶெரன் அடுக்ஷெப் தரதுெரப்தற்ெரண க்ெற ரடுெள் ெஷதின் ெர்ஶெ 

றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் வெப்டம்தர் 16 ஆம் ஶற வெரண்டரடப்தடுெறநது. 

ஏஶெரன் அடுக்ஷெ குஷநக்கும் வதரபேள்ெபின் ீது 1987 ஆம் ஆண்டு ரண்ட்ரீல் 

வநறபஷந ஷெவலத்றட்டஷ றஷணவுகூபேம் ஷெில், இந் ரள் 

ெரனறஷன ரற்நம் ற்றும் ஏஶெரன் ெறஷவு வரடர்தரண ஷனப்புெபில் 

ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்தும் டடிக்ஷெெஷப ஆரிக்ெறநது. 

தெப்டம்பர் 18 – உயக மூங்கஷல்  ஷனம் 

  உனெ பங்ெறல் றணம் வெப்டம்தர் 18 ஆம் ஶற தரங்ெரக்ெறல் ஷடவதற்ந 8 து 

உனெ பங்ெறல் ெரங்ெறெறல் அறெரப்பூர்ரெ றறுப்தட்டது ற்றும் ரய் 

ரல் ணத்துஷநரல் அநறிக்ெப்தட்டது. உனெ பங்ெறல் றணம் உனெபில் 

பங்ெறல் தற்நற ிறப்புர்ஷ அறெரிப்தற்ெரெ வெரண்டரடக்கூடி ரள். 

தெப்டம்பர் 18 – உயக நீர் கண்கஶணிப்பு  ஷனம் 

  எவ்வரபே ஆண்டும், உனெ ீர் ெண்ெரிப்பு றணம் வெப்டம்தர் 18 அன்று 

வெரண்டரடப்தடுெறநது. உனவெங்ெறலும் உள்ப ீர் பங்ெஷப தரதுெரப்தறல் 

வதரதுக்ெள் ிறப்புர்ஷபம் ஈடுதரட்ஷடபம் பர்ப்தற்ெரெ 2003 ஆம் 

ஆண்டில் இந் ரள் பன்பனறல் றறுப்தட்டது. 

  குடிக்ெள் ங்ெள் உள்லர் ீர்றஷனெஷப அடிப்தஷட ஶெரஷண வெய் 

அறெரம் அபிப்தஷ இந் ரள் ஶரக்ெரெக் வெரண்டுள்பது. 
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தெப்டம்பர் 21 – ெர்லத ெ அம ஷ  ஷனம் 

  எவ்வரபே ஆண்டும் வெப்டம்தர் 21 அன்று உனெம் பலதும் ெர்ஶெ அஷற 

றணம் அனுெரிக்ெப்தடுெறநது. வதரதுச் ெஷத இது அஷணத்து ரடுெலக்கும் 

க்ெபிஷடஶபம் ெரரணத்றன் வெரள்ஷெெஷப லுப்தடுத் அர்ப்தித் 

ரபரெ அநறித்துள்பது. 

  2019  மீ்: ‚அம ஷக்கஶன கஶயநஷமய நடலடிக்மக‛ Climate Action for Peace 

தெப்டம்பர் 21 – உயக அல்மெர்  ஷனம் 

  அல்ஷெர் ற்றும் டிவன்றர தற்நற ிறப்புர்ஷ ற்தடுத் உனெ 

அல்ஷெர் றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் வெப்டம்தர் 21 அன்று 

அனுெரிக்ெப்தடுெறநது. ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துற்ெரெ இந் ரள் 

வெரண்டரடப்தடுெறநது, ஶலும் இந் ஶரின் ீித்ன்ஷ ெரரெ ெறன 

ரடுெபில் இது ரம் பலதும் வெரண்டரடப்தடுெறநது. 

  உயக அல்மெர் ஶ த் ஷற்கஶன கருப்தபஶருள்: raise awareness and challenge the 

stigma 
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மாநாடுகள் 

இந் ஷஶலிற்கும் ஈஶனுக்கும் இமடியஶன தலரிமமவு அலுலயக 

ஆதயஶெமனகரின் ப ஷனஶமஶலது சுற்று 

  இந்றரிற்கும் ஈரனுக்கும் இஷடினரண வபிபநவு அலுனெ 

ஆஶனரெஷணெபின் தறணரநரது சுற்று ஈரன் ரட்டின் ஷனெர் வஹ்ரணில் 

ஷடவதற்நது. 

  இபேப்பு எத்துஷப்பு, ற்ஶதரஷ இஷப்பு ற்றும் உள்ெட்டஷப்பு 

ஶம்தரட்டுத் றட்டங்ெள், ரயறத் வதயஸ்ற ற்றும் ெதரயர் துஷநபெத்றன் 

ஶம்தரடு, ற்றும் இந்றர, ஈரன் ற்றும் ஆப்ெரணிஸ்ரன் இஷடஶரண 

ெதரயர் எப்தந்த்ஷ தற்நற ஆனஶெரஷண ரஷபம் கூட்டத்றல் தரிரநற 

வெரண்டணர். 

‚தபஶது கட்டிடக்கமயில் லரர்ந்து லரும் தபஶக்குகள்‛ பற்மஷ த ெஷ கருத் ங்கு 

  ற்ஶதரது ஷடவதற்று பேம் ‘ெட்டுரண வரறல்தட்த ஆண்டின்’ ரடு லி 

ிறப்புர்வு திச்ெரத்றன் எபே தகுறரெ, த்ற வதரதுப்தித் துஷந ‚வதரது 

ெட்டிடக்ெஷனெபில் பர்ந்து பேம் ஶதரக்குெள்‛ குநறத் ஶெற 

ெபேத்ங்ஷெ  புதுறல்னறில் உள்ப ிஜறன் தணில் வெப்டம்தர் 18, 2019 அன்று 

ற்தரடு வெய்றபேந்து. 

  ெட்டுரணத் துஷநில் ணீ வரறல்தட்தங்ெபின் தன்தரட்ஷட அறெரிக்கும் 

பற்ெறில் ப்ல் 2019 – ரர்ச் 2020  ‘ெட்டுரண வரறல்தட்த ஆண்டரெ’ 

திர் அநறித்றபேந்ரர் ன்தது குநறப்திடத்க்ெது 
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பிஸ்ம், அதரிக்கஶ, கனடஶ ற்றும் கஷதக்கத் ஷல் APEDA ஆல் ற்பஶடு 

தெய்ப்பட்டது 

  ‚ரங்குதர்-ிற்தஷணரபர் ெந்றப்பு (திஸ்ம்)‛ இந்ற தூெத்றன் 

ஆவுடன் 2019 ஆெஸ்ட் 20 ஆம் ஶற, இந்ற துஷத் தூெத்றல் ற்தரடு 

வெய்ப்தட்டது. தப்தடுத்ப்தட்ட உவு ற்றும் ஶீர் உள்பிட்ட ஶபரண் 

வதரபேட்ெபின் இபேதத்ற பன்று ற்றுறரபர்ெள் அவரிக்ெரின் 

இநக்குறரபர்ெஷப ெந்றத்ணர். 

  ஶபரண் ற்றும் தப்தடுத்ப்தட்ட உவு வதரபேட்ெள் ற்றுற ஶம்தரட்டு 

ஆஷம் (APEDA) ஜெரர்த்ரில் உள்ப இந்ற தூெத்துடன் இஷந்து தன 

ரரிப்பு ெரஷன றெழ்ச்ெறஷ 2019 வெப்டம்தர் 16 அன்று ற்தரடு வெய்து. 

ெஷத்ஶச்ெஶர்ஶ உதபந் ஷ கஶஶத் ஷல் ‘ளஶஷ்லத் கஶஶத் ஷ’ கண்கஶட்ெஷ 

  புது றல்னறில் உள்ப ஶெற ெனரச்ெர ஶெனரிில் புறரெ புதுப்திக்ெப்தட்ட 

வஜய்ப்பூர் ரபிஷெில், ெறத்ரச்ெரர்ர உஶதந்ற ெரரத்ஷ தற்நற ‘ெஷ்த் 

ெரரத்ற ெண்ெரட்ெறஷ த்ற ெனரச்ெர ற்றும் சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ெர் 

வ திஹ்னரத் ெறங் தஶடல் ற்றும் வடல்னற வனப்டிணன்ட் ெர்ணர் வ அணில் 

ஷதஜல் ஆெறஶரர் இஷந்து றநந்து ஷத்ணர். 

  ெண்ெரட்ெறில் ெறத்ரச்ெரர்ர உஶதந்ற ெரறின் 1000 க்கும் ஶற்தட்ட ெஷன, 

டிஷப்பு ற்றும் வய் ெஷனப் வதரபேட்ெள் ெரட்ெறப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
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WAWE உச்ெஷ ஶநஶடு 2019 

  த்ற ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ெர் வ ஶஷ் ஶதரக்ரிரல் ‘றரங்க்’ 

அெறன இந்ற வரறல்தட்த ெல்ி ெவுன்ெறனறன் (..ெற.டி.இ) தன 

றட்டங்ெஷப  புதுறல்னறில் வரடங்ெறணரர். 

  அறல் ஏன்நரண WAWE உச்ெற ரரடு 2019 ம்தர்-டிெம்தர் ரங்ெபில் 

ஷடவதறும் ன்று அஷச்ெர் வரிித்ரர். இது வஜய்ப்பூரில் உள்ப அெறன 

இந்ற வரறல்தட்தக் ெல்ி ெவுன்ெறல் (AICTE) ற்றும் ெறவு ஶனரண்ஷ 

றறுணம் (IIWM) இஷந்து டத்தும் ரரடு ஆகும். 

த ெஷ நீர் அருங்கஶட்ெஷகத் ஷற்கஶன ெர்லத ெ எர்க்ஷஶப் 

  ஜல் ெக்ற அஷச்ெெம், 2019, வெப்டம்தர் 19 – 20 ஆெற ஶறெபில்,ஶெற ீர் 

அபேங்ெரட்ெறெத்றற்ெரண ெர்ஶெ எர்க்ஷரப் என்ஷந புது றல்னறில் 

உள்ப  ஆர் ஶெ பும், புற தனெக் ெட்டடம், த்ற ீர் ஆஷ 

ஆடிட்ஶடரரித்றல்,  ற்தரடு வெய்துள்பது . 

  வதரது க்ெபிஷடஶ ீர்பம் குஷநந்து பேது ற்றும் அஷ 

தரதுெரப்தற்ெரண ஶஷ ற்றும் ீர்பங்ெபின் றஷனரண ற்றும் 

றரரண தன்தரடு தற்நற ிறப்புர்ஷ அறெரிப்தற்ெரெ ஜல் ெக்ற 

அஷச்ெறன் ெலழ், DoWR, RD & GR, துஷந ஶெற ீர் அபேங்ெரட்ெறெத்ஷ 

உபேரக்ெ எபே பற்ெறஷ டுத்துள்பது. 
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..இ. இன் 63 லது தபஶது ஶநஶடு 

  ெர்ஶெ அணுெக்ற அஷப்தின் 63 து வதரது ரரடு 2019  வெப்டம்தர் 16 -20 

ஆெற ஶறெபில் ின்ணரில் ஷடவதற்றுபேெறநது . அணுெக்ற 

ஆஷத்றன் ஷனபேம், அணுெக்ற துஷநின் வெனரபபேரண டரக்டர் 

ஶெ.ன். ிரஸ், இந்ற அசு ற்றும் ரரட்டிற்ெரண இந்ற 

தூதுக்குலின்  ஷனர் ஆரர். 

ஶற்றுத் ஷமனஶரிகள் த ஶடர்பஶன த் ஷ ஆதயஶெமனக் குலலின் 3 லது கூட்டம் 

 த்ற ெபெ ீற ற்றும் அறெரபித்ல் அஷச்ெர் வ ரர்ெந்த் 

வெஹ்ஶனரட் ஷனஷில் ரற்றுத்றநணரபிெள் வரடர்தரண த்ற 

ஆஶனரெஷணக் குலின் பன்நரது கூட்டம் புதுடில்னறில் ஷடவதற்நது. 

 ஊணபற்ஶநரர் துஷநில் , அரது ஆர்.தி.டதிள்பெ.டி ெட்டம் 2016 , 

அணுெக்கூடி இந்றர திச்ெரம், ணித்துரண ஊணபற்ஶநரர் டி றட்டம் 

ஆெறற்ஷந வெல்தடுத்றல் இபேக்கும் பக்ெற திச்ெறஷணெள் குநறத்து த்ற 

ஆஶனரெஷணக் குல ிரறத்து. 

இந் ஷஶலிற்கு தபல்ஜஷம் யக்ெம்பர்க் தபஶருரஶ ஶ 

என்மஷத் ஷற்கும்  இமடியஶன கூட்டு தபஶருரஶ ஶ ஆமணத் ஷன் 16 லது அர்வு 

 இந்றரிற்கும் வதல்ஜறம் னக்ெம்தர்க் வதரபேபரர என்நறத்றற்கும் 

இஷடினரண கூட்டு வதரபேபரர ஆஷத்றன் (ஶஜ.இ.ெற) 16 து அர்வு 

2019 வெப்டம்தர் 17 அன்று புதுறல்னறில் ஷடவதற்நது . 

 புது றல்னறில் 1990 இல் ஷெவலத்றடப்தட்ட எப்தந்த்றன் அடிப்தஷடில் 

ஶஜ.இ.ெற அர்வுெள் டத்ப்தடுெறநது. 
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 இந் இபே ஆண்டு றெழ்வு பன்று ரடுெபின் ஷனெங்ெபில் ரநற 

ரநற  ற்தரடு வெய்ப்தடுெறநது, ஶலும் இது இந்றரிற்கும் வதல்ஜறம் 

னக்ெம்தர்க் வதரபேபரர என்நறத்றற்கும் இஷடினரண வதரபேபரர ற்றும் 

ிெ ெறக்ெல்ெஷப ிரறப்தற்ெரண எபே பக்ெற கூட்டரகும். 

7 லது இந் ஷஶ-க்கஷ அபு ஷதட் மு லீட்டுக்கஶன உர் ட்ட பணிக்குல 

(ச்.ல்.டி.ஃப்.) 

  இந்றர-க்ெற அபு றஶட் பலீட்டுக்ெரண உர் ட்ட திக்குலின் 7 

து   கூட்டத்றற்ெரெ த்ற ர்த்ெ ற்றும் ஷெத்வரறல் ற்றும் ில்ஶ 

அஷச்ெர் திபெஷ் ஶெரல் 2019 வெப்டம்தர் 21 பல் 22 ஷ க்ெற அபு 

அீெத்றற்கு வென்றுள்பரர். 

  இந் கூட்டத்றல் இபே ரடுெலக்கு இஷடினரண பலீடுெஷப 

டத்துற்ெரண ஈடுதரட்டின் பன்னுரிஷத் துஷநெள் குநறத்து 

ிரறக்ெப்தடும். 

  இந்றரிற்கும் க்ெற அபு றஶட்மளக்கும் இஷடில் ற்ஶதரதுள்ப 

பலீடுெலடன் வரடர்புஷட திச்ெறஷணெலக்கு ீர்வு ெர 2012 ஶ ரம் 

ச்.ல்.டி.ஃப். றறுப்தட்டது 

தலரஶண்ம த ஶடர்பஶன த ெஷ ஶநஶடு- பி பிச்ெஶம் 2019 

  ஶபரண்ஷ வரடர்தரண ஶெற ரரட்டின் தி திச்ெரம் 2019, 09.2019 அன்று 

புது றல்னறில் ற்தரடு வெய்ப்தட்டது. ரரட்ஷட  ஶபரண்ஷ ற்றும் 

உர் னத்துஷந அஷச்ெர் தரர்ஶரட்டம் பைதரனர,துக்ெற ஷத்ரர். 
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  ரணிங்ெள் உற்தத்றில் ெரஷண தஷடத்ஷ அஷச்ெர் டுத்துஷத்ரர், 

ஶலும் த்ற றறபி றட்டங்ெஷப றநம்தட வெல்தடுத்ற  ரறன 

அசுெஷபபம் அர்  தரரட்டிணரர். 

நஷனம், ப லிதற்பு 

பு ஷ இந் ஷ லிஶனப்பமட  மயலர் 

 இந்ற ிரணப்தஷட (..ஃப்) துஷத் ஷனர் ர் ரர்ல் ஆர்.ஶெ.ஸ் 

தவ்ரிரஷ அடுத் ிரணப்தஷடத் ஷனரெ (ெறஸ்) அெரங்ெம் 

றறத்துள்பது. அர் வெப்டம்தர் 30 ஆம் ஶற வதரறுப்ஶதற்தரர் ன்றும் அது 

தி ெரனம் இண்டு ஆண்டுெள் ன்று அெரங்ெம் வரிித்துள்பது. 

 36ஃஶதல் வஜட் ிரணங்ெலக்ெரண திரன்சுடணரண எப்தந்த்றற்ெரண 

ஶதச்சுரர்த்ஷெபில் அர் பக்ெற தங்கு ெறத்ரர் ன்தது குநறப்திடத்க்ெது. 

அமஷலில் 

கஸறடி கண்டுபிடிப்புகள் கஷமு 6 ஆம் தற்மஶண்மடச்தெர்ந் து ன்று 

கண்டமஷப்பட்டுள்ரது 

 தண்ஷட ெங்ெ பெத்றன் ெனரச்ெர னரற்நறல் எபே பக்ெற 

றபேப்புபஷணரெ, றெ வரல்வதரபேள் துஷந (டி.ன்..டி), 

ெறெங்ஷெ  ரட்டத்றல் உள்ப ெலடிில்  அெழ்ரரய்ச்ெறின் ஶதரது 

ெண்டுதிடிக்ெப்தட்ட ெனரச்ெர ஷப்புெஷப ெற ப. 6 ஆம் தற்நரண்டு பல் 

ெற.தி 1 ஆம் தற்நரண்டு ஷினரண ெரனத்றற்குட்தட்டது ன்று 

வரிித்துள்பது. 
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 இவ்ரறு ஶறஷ (டி.ன்..டி),அறெரப்பூர்ரெ அநறிப்தது இதுஶ பல் 

பஷந ஆகும் .ெலடி ெண்டுதிடிப்புெலக்ெரெ ெீதத்றல் வதநப்தட்ட அநறில் 

ஶறெள் றழ்-திரற லத்துக்ெபின் ஶறஷ ற்வநரபே தற்நரண்டுக்கு 

தின்ணரெ குநறப்திட்டுள்பது அரது ெற ப. 6 ஆம் தற்நரண்டு ன்று 

வரிித்துள்பது. 

லணிக தெய் ஷகள் 

கஶர்ப்பதட் லரிில் பு ஷ குமமப்பு 

  த்ற றறஷச்ெர் றர்னர ெலரரன் ெரர்ப்தஶட் ரி ிெறத்ஷ 30 

ெீத்றனறபேந்து  25.17 ெீம்  குஷநப்தரெ அநறித்ரர், ஆெற 

ஶதரட்டிரபர்ெபரண ெலணர ற்றும் வன் வெரரிர ஶதரன்ந ரடுெலக்கு 

இஷரெக் வெரண்டுபேற்ெரெவும் ஶலும் ரி குஷநப்பு  ஶஷ ற்றும் 

பலீடுெஷப அறெரிக்கும் ன்தற்ெரெவும் வெரண்டுப்தட்டுள்பது. 

  உற்தத்றில் புற பலீட்ஷட ஈர்ப்தர்ெரெவும், ‘ஶக்-இன்-இந்றர 

பன்பற்ெறக்கு ஊக்ெபிப்தர்ெரெவும், டப்பு றறரண்டில் இபேந்து 

ஷடபஷநக்கு பேம் ஷெில் பேரண ரிச் ெட்டத்றல் ற்வநரபே புற 

ற்தரடு ஶெர்க்ெப்தட்டுள்பது. இது அக்ஶடரதர் 1 அல்னது அற்குப் திநகு 

வரடங்ெிபேக்கும் புற றறுணங்ெலக்கும் ரி ிெறத்ஷ 17.01 

ெிெறரெ குஷநத்துள்பது. 
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 லரிமெ & குமஷீடுகள் 

ெர்லத ெ புயம்தபர்ந்த ஶர் அமஷக்மக 

 எபே ரட்டில் இபேக்கும் க்ெள் அறெ அபில் உனெறல் உள்ப திந ரடுெலக்கு 

குடிஶறுறல், இந்றர பன்ணி ரடரெ உபேவடுத்துள்பது, 2019 ஆம் 

ஆண்டின் தடி 5 றல்னறன் ெர்ஶெ புனம்வதர்ந்ஶரர் இந்றரில் இபேந்து 

பேெறநரர்ெள், இது 2015 ல் 15.9 றல்னறணரெ இபேந்து 

ன்று  றபெரர்க்ெறல்   உள்ப க்ெற  ரடுெபின் வதரபேபரர ற்றும் ெபெ 

ிெரங்ெள் துஷந வபிிட்டுள்ப ெர்ஶெ புனம்வதர்ந்ஶரர் தங்கு 

அநறக்ஷெ 2019ல் வபிந்துள்பது . 

 திந ரடுெபில் இபேந்து இந்றரிற்கு குடிஶநறறுறல்   தங்ெபரஶஷ் 

பன்ணிில் உள்பது ன்று அந் அநறக்ஷெில் கூநப்தட்டுள்பது. 

ஃபிஃபஶ  லரிமெில் இந் ஷஶலிற்கு 104 லது இடம் 

 உனெ ெரல்தந்து அஷப்தரண ஃதிஃதர வபிிட்ட ெீதத்ற ரிஷெில் 

இந்ற ெரல்தந்து அி 104 து இடத்ஷப் திடித்துள்பது. வதல்ஜறம் 

பனறடத்ஷபம், திரன்ஸ்   இண்டரது இடத்ஷபம் திடித்துள்பது . 
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புத் கங்கள் & ஆெஷரிர்கள்  

 ‚ீன்லர புள்ரிலிலங்கள் குமஷத்  மகதடு – 2018 

 த்ற ீன்பத்துஷந, ெரல்ஷட தரரிப்பு ற்றும் தரல்பத்துஷந 

அஷச்ெர் வ ெறரிரஜ் ெறங், இந்ற ீன்பத்துஷந, ெரல்ஷட தரரிப்பு 

ற்றும் தரல்பத்துஷந அஷச்ெெத்றன் ீன்பத் துஷநரல் வபிிடப்தட்ட 

‚ீன்ப புள்பிிங்ெள் குநறத் ஷெஶடு – 2018‛  வபிிட்டரர். 

 ீன்ப புள்பிிங்ெள் குநறத் ஷெஶடு – 2018 ன்தது 13 து தறப்தரகும், 

இது ீன்பத் துஷநின் தல்ஶறு அம்ெங்ெலக்ெரண தனுள்ப புள்பிி 

ெல்ெஷப ங்குெறநது. ெஷடெற (12 து தறப்பு) ஷெஶடு 2014 இல் 

வபிிடப்தட்டது. 

 ஷட்டங்கள்  

த் ஷ னி லர தம்பஶட்டு அமச்ெர் (லீப்)- 2019 ற்றும் (ஆர்பிட்) – 2019  

அமஷமுகப்படுத்துகஷமஶர் 

  த்ற ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ெர் வ ஶஷ் ஶதரக்ரிரல் ‘றரங்க்’, 

தண்டிட் ன் ஶரென் ரல்ிர ஶெற றன் ஆஃப் டீச்ெர்ஸ் அண்ட் டீச்ெறங் 

(தி.ம்.ம்.ம்.ன்.ம்.டி) இன் ெலழ் ெல்ிரபர்ெலக்ெரண ஷனஷத்து றட்டம் 

(லீப்) – 2019 ற்றும் ெற்தித்ல் வரடர்தரண பேடரந்ற புதுப்தித்ல் றட்டம் 

(ஆர்திட்) – 2019  புதுடில்னறில் அநறபெப்தடுத்றணரர். 

  ஆெறரிர்ெள் ங்ெள் துஷநில் ெீதத்ற பன்ஶணற்நங்ெஷபப் தற்நற 

அநறந்துவெரள்ற்கும் அர்ெபின் ெற்தித்ல் றநஷண பர்ப்தற்கும் ஆர்திட் 

எபே ெறநந் பரகும். 
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  உர்ெல்ி றறுணங்ெலக்ெரண ஷனஷத்து பர்ச்ெறின் ெட்டஷக்ெப்தட்ட 

றட்டத்ஷ டிஷத்து ங்குற்ெரெ ‚ெல்ிரபர்ெலக்ெரண 

ஷனஷத்து றட்டம் (லீப்)‛ வரடங்ெப்தட்டது. 

ற்று ஷ கடன் கஶப்பீட்டு  ஷட்டம் (ன்.ஆர்..லி.தக) 

  ற்றுற ெடன் உத்ரக் கூட்டுத்ரதணம் பனம் ர்த்ெ ற்றும் 

ஷெத்வரறல் அஷச்ெெம் ன்.ஆர்..ி.ஶெNIRVIK ன்ந புற ற்றுற ெடன் 

ெரப்தடீ்டு றட்டத்ஷ  அநறபெப்தடுத்றபள்பது. 

  புதுடில்னறில் 2019 வெப்டம்தர் 14 ஆம் ஶற ற்றுறஷ அறெரிக்கும் 

ஷெில் இந் றட்டத்ஷ றறஷச்ெர் றர்னர ெலரரன் அநறித்ரர். 

த ஶறஷல்தட்பத் ஷற்கஶன த ெஷ கல்லி கூட்டணி (நீட்)  ஷட்டம் 

 உர்ெல்ிில் ெறநந் ெற்நல் ிஷபவுெலக்கு வரறல்தட்தத்ஷப் 

தன்தடுத்துற்ெரெ ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்ெெம் 

வரறல்தட்தத்றற்ெரண ஶெற ெல்ி கூட்டி (ீட்) ன்ந புற றட்டத்ஷ 

அநறித்துள்பது. 

 ெற்நதரின் ஶஷெலக்கு ற்த ெற்நஷன ஶலும் ணிப்தணரக்ெ வெற்ஷெ 

தண்நறஷப் தன்தடுத்துஶ இன் ஶரக்ெம் ஆகும் 

 அெறன இந்ற வரறல்தட்த ெல்ிக்ெரண ெவுன்ெறல் (AICTE) ீட் றட்டத்ஷ 

வெல்தடுத்தும் றறுணரெ இபேக்கும். MHRD ஆல் அஷக்ெப்தட்ட எபே 

உர்ட்டக் குலின் றெரட்டுனறன் ெலழ் இந் றட்டம் றர்ெறக்ெப்தடும். 

 

 



  

நடப்பு நஷகழ்வுகள் லஶத்த ஶகுப்பு – 
தெப்டம்பர் (15 - 21) 2019 

- 

பஶடக்குமஷப்புகள்அமஷ – www.tamil.examsdaily.in                    14                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

எப்பந் ங்கள் 

இந் ஷஶலிற்கும் சுலிட்ெர்யஶந் ஷற்கும் இமடியஶன புரிந்துணர்வு எப்பந் ம் 

  இந்றரவும் சுிட்ெர்னரந்தும், இபே ரடுெபின் அநறில் ற்றும் ெண்டுதிடிப்பு 

கூட்டிஷ உபேரக்குற்கும், வனரஶென் தல்ெஷனக்ெெத்றல் இந்ற 

வரறஷ புதுப்திக்ெவும் ற்றும் ெரனறஷன ரற்நத் துஷநில் 

எத்துஷப்புக்ெரண  புரிந்துர்வு எப்தந்ங்ெபில் ஷெவலத்றட்டு 

தரிரநறக்வெரண்டண. 

  ெல் தரிரற்நத்றன் ெட்டஷப்தின் ெலழ் ரி ிங்ெள் குநறத் 

ெல்ெஷபப் தெறர்து குநறத்து இபே ப்திணபேம் ிரறத்ணர். ெல் தெறர்வு 

இந் ர இறுறில் வரடங்ெ றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

இந் ஷஶ, ஸ்தயஶதலனிஶ பல்தலறு துமமகரில் ல எப்பந் ங்கள் 

மகதலத் ஷட்டன 

  தன்பெத்ன்ஷஷ லுப்தடுத்வும் ற்றும் ல்டிஶதரனரிட்டிஷ 

ஶம்தடுத்வும் இந்ற ஜணரறதற ரம் ரத் ஶெரிந்த் ற்றும் ஸ்ஶனரஶணி 

ஜணரறதற  ஶதரபேட் தஶயரர் ஆெறஶரர் எப்புக் வெரண்டுள்பணர். 

  இந்றரவும் ஸ்ஶனரஶணிரவும் பலீடு, ிஷபரட்டு, ெனரச்ெரம், ற 

புத்துர்ச்ெற, அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தம் ற்றும் றஷனெள் 

ஆெறற்நறல் ல புரிந்துர்வு எப்தந்ங்ெபில் ஷெவலத்றட்டண. 
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இஸ்தஶ ற்றும் டிஆர்டிஏ புரிந்துணர்வு எப்பந் ங்கரில் மகதலத் ஷட்டன 

  இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ெற அஷப்பு (இஸ்ஶர) தரதுெரப்பு ிண்வபி 

ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்பு (டிஆர்டிஏ) உடன் இஷந்து ணி 

ிண்வபி றனுக்ெரண ஷ அஷப்புெஷப ஶம்தடுத்துற்ெரெ 

ஶதச்சுரர்த்ஷ டத்றபள்பண. 

  அன்தடி ணி ிண்வபி த ஷத்றன் (ச்.ஸ்.ஃப்.ெற) இக்குணர் 

டரக்டர் ஸ்.உன்ணிெறபேஷ்ன் ரர் ஷனஷினரண இஸ்ஶர ிஞ்ஞரணிெள் 

குல, ணி ிண்வபித் றட்டத்றற்கு குநறப்திட்ட ஷ அஷப்புெள் ற்றும் 

வரறல்தட்தங்ெஷப ங்ெ தல்ஶறு டி.ஆர்.டி.ஏ ஆய்ெங்ெலடன் எபே 

புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ஷெவலத்றட்டது. 

 ஷமன் இந் ஷஶ ற்றும் பிம் இமடத எப்பந் ம் 

  றநன் ஶம்தரடு ற்றும் வரறல்பஷணஶரர் அஷச்ெறன் திற்ெற இக்குெம் 

(டிஜறடி), உனெபரி ெல் வரறல்தட்த றறுணரண திம் உடன் எபே 

எப்தந்த்றல் ஷெவலத்றட்டுள்பது, இன் பனம் திற்ெறரபர்ெலக்கு 

அடிப்தஷட வெற்ஷெ தண்நறவு றநன்ெபில் ரடு லி திற்ெறஷ திம் 

ங்ெவுள்பது . 

  றட்டத்றன் எபே தகுறரெ, .டி. திற்ெறரபர்ெலக்கு அர்ெபின் அன்நரட 

திற்ெறடடிக்ஷெெபில்வரறல்தட்தத்ஷப் தன்தடுத்துற்ெரண அடிப்தஷட 

வெற்ஷெ தண்நறவு (AI) றநன்ெள் குநறத்து திற்ெற அபிக்ெப்தடும். 
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இந் ஷஶவும் ங்தகஶயஷஶவும் புரிந்துணர்வு எப்பந் ங்கரில் மகதலத் ஷட்டன 

  இந்றர ற்றும் ங்ஶெரனறர ிண்வபி, ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ ற்றும் 

ெனரச்ெரம் உள்பிட்ட திரிவுெபில் ஆங்ெஷப தரிரநறக்வெரண்டண. 

புதுடில்னறில் ஜணரறதற ரம் ரத் ஶெரிந்த் ற்றும் ங்ஶெரனற ஜணரறதற 

தட்டுல்ெர ெல்ட்ர பன்ணிஷனில் ஶதறவு ஶனரண்ஷ ற்றும் ிண்வபி 

எத்துஷப்பு ஆெற துஷநெபில் இண்டு புரிந்துர்வு எப்தந்ங்ெள் 

ஷெவலத்றடப்தட்டண 

தெயஷ & இமன தபஶர்டல் 

இ-ெல் இந் ஷ லஶக்ஶ தகஶஷ் ற்றும் இ-வஶ ளப் ஶ தகஶஷ் தஶமபல் பன்பஶடு 

  வ அறத் ர ‚இ-ெல் இந்ற ரக்ர ஶெரஷ் ற்றும்இ-யர ப்ர ஶெரஷ்‛ 

ண இண்டு வரஷதல் தன்தரட்டிஷண அநறபெப்தடுத்றணரர். இந்ற பர்ச்ெறக்கு 

ெல் வரறல்தட்தத்ஷப் தன்தடுத்துஷ ஶரக்ெரெக் வெரண்ட 

அறெரப்பூர் வரறத் துஷநின் எபே பற்ெறஶ இந்  வரஷதல் 

தன்தரடரகும். 

  அசு துஷநெள் ற்றும் வதரதுத்துஷந திரிவுெபில் இந்ற வரறக்கு 

தங்ெபித்ற்ெரெ ரஜ்தர ெவுவ் புரஸ்ெர் ற்றும் ரஜ்தர ெலர்த்ற புரஸ்ெர் 

ஆெற ிபேஷபம் அறத் ரஹ் ங்ெறணரர். 
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த ஶற்மத் ஷற்கஶன ெஶன்மஷ ழ்கமர ஷன்னணு முமமில் லறங்குல ற்கஶன 

தபஶதுலஶன டிஜஷட்டல்  ரம் 

  ர்த்ெ ற்றும் ஷெத்வரறல் துஷந ற்றும் ில்ஶ அஷச்ெர் திபெஷ் 

ஶெரல், ர்த்ெ ற்றும் ஷெத்வரறல் துஷநின் ரறன அஷச்ெர் யர்ீப் 

ெறங் பூரி ஆெறஶரர் புது றல்னறி ல் றன்ணணு ெரன்நறழ்ெள் ங்குற்ெரண 

வதரதுரண டிஜறட்டல் பத்ஷ வரடங்ெறணர். 

  தங்குரர் ரடுெபரல் எப்புக் வெரள்பப்தட்டரல் , ெரெற டிில் இல்னர 

ெரன்நறழ்ெள், றன்ணணு பஷநில் ங்ெப்தடும். 

அணுகக்கூடி இந் ஷஶ பிச்ெஶத் ஷன் கஸழ் ம்ஸ் தபஶர்ட்டல் 

 ெபெ ீற ற்றும் அறெரபித்ல் அஷச்ெறன் ெலழ் உள்ப 

ரற்றுத்றநணரபிெபின் அறெரபித்ல் றஷக்ெபம் அணுெக்கூடி இந்றர 

திச்ெரத்றன் (Accessible India Campaign ) தங்குரர்ெலக்ெரெ எபே ஶனரண்ஷ 

ெல் அஷப்ஷத உபேரக்ெறபள்பது. 

  ம்..ஸ் ஶதரர்டல் அஷணத்து ஶரடல் அஷச்ெெங்ெஷபபம் , ரறனங்ெள் 

ற்றும் பெணின் திஶெங்ெபில்  ..ெறின் எவ்வரபே இனக்குக்கும் றரெ 

ஶற்வெரள்பப்தடும் பன்ஶணற்நத்ஷக் ெண்ெரிப்தற்கும் , ஶலும் டிஜறட்டல் 

பங்ெபில் அஷணத்து வெல்தரடுெஷபபம் தரரிக்ெவும் , றெழ்ஶத்றல் 

ஷப் ஶெெரிக்ெவும் ஶதரர்டல் தனுள்பரெ இபேக்கும். 
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இ-பீட் புக் ’ெஷஸ்டம் ற்றும்‘ இ-ெஶ ஷ ’ஆப் 

  த்ற உள்துஷந அஷச்ெர் வ அறத் ர ெண்டிெர் ெரல்துஷநின் இ-தடீ் 

புக் ’ெறஸ்டம் ற்றும்‘ இ-ெரற ன்ந வரஷதல் தன்தரடு ஆெறற்ஷந 

ெண்டிெரில் வரடங்ெறணரர். 

  ‘ஈ-தடீ் புக்’ ன்தது எபே ஷனப்தக்ெம் ற்றும் வரஷதல் அடிப்தஷடினரண 

தன்தரடரகும், இது குற்நம் ற்றும் குற்நரபிெள் வரடர்தரண ெல்ெஷப 

ஶெரெ ஶெெரித்ல், புதுப்தித்ல் ற்றும் தகுப்தரய்வு வெய்ல் ஆெறற்ஷந 

பிரக்கும். 

  ‘இ-ெரற’ ன்ந வரஷதல் தன்தரடு, பத் குடிக்ெள் உட்தட வதரது க்ெள் 

ெரல்துஷநிணபேடன் வரடர்தில் இபேக்ெ உவும். 

ஶஷ்டிரி பஶல் ஸ்லஸ் ஷ கஶரிக்ம் ஆப் 

  உத்திஶெத்றல், ரஷ்டிரி தரல் ஸ்ஸ்ற ெரரிக்றன் ன்ந வரஷதல் 

தன்தரடு, ஊட்டச்ெத்து குஷநதரடுள்ப குந்ஷெஷப ெண்ெரிப்தஷபம் 

தரிந்துஷப்தஷபம் பிரக்ெறபள்பது. இது சுெரர ற்றும் குடும்த ன 

அஷச்ெெத்றன் எபே பன்பற்ெறரகும். 

  38 வவ்ஶறு ஶரய்ெஷப பிரெ அஷடரபம் ெர இந் தன்தரடு உவும் 

. ஶரின் அஷணத்து ெல்ெலம் குந்ஷின் தடம் ற்றும் ிங்ெலடன் 

தன்தரட்டில் தறஶற்நப்தடுெறன்நண, அஷ பேத்துர்ெள் ற்றும் 

றர்ரெத்ரல் ெரிதரர்க்ெரவும் ற்றும் ெண்ெரிக்ெ படிபம். 
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இந்திய பாதுகாப்பு தெய் ஷகள்  

லஶர் தகஷங்  தன்தபஶருள் இந் ஷ கடற்பமடக்கு எப்பமடக்கப்பட்டது 

  பன்ஷரண டி.ஆர்.டி.ஏ ஆய்ெரண இன்ஸ்டிடிபெட் ஃதரர் ெறஸ்டம்ஸ் 

ஸ்டடீஸ் அண்ட் அணரனறெறஸ் (.ஸ்.ஸ்.) வடல்னற,இந்ற ெடற்தஷடக்ெரண 

ெெரன வெல்தரட்டு ற்றும் ஶதரர்க்ெப்தல் ஶஷஷ பூர்த்ற வெய்ற்ெரெ 

ிெரெப்தட்டிணத்றன் ெடல்ெரர் ஶதரர் ஷத்துடன் இஷந்து புற ரர் ஶெறங் 

வன்வதரபேஷப டிஷத்து உபேரக்ெறபள்பது. 

  ெடல்ெரர் ஶதரர் ஷங்பில் ெீதத்ற வரறல்தட்த ற்றும் ெிணி 

ெபேிெஷபப் தன்தடுத்ற திற்ெற அபிக்கும் சூஷன உபேரக்குஶ இன் 

ஶரக்ெரகும். 

முத் ப்பு கடற்பமட பிற்ெஷ 

  ெறங்ெப்பூர் ெடற்தஷட (ஆர்.ஸ்.ன்), ரல் ரய்னரந்து ெடற்தஷட (ஆர்.டி.ன்) 

ற்றும் இந்ற ெடற்தஷட (.ன்) ஶெர்ந்து வெப்டம்தர் 16 பல் வெப்டம்தர் 19 

ஷ எபே  பத்ப்பு  திற்ெறஷ ஶதரர்ட் திஶபரில் ஶற்வெரள்பவுள்பது  . 

  இந் ந்து ரள் திற்ெற ெறங்ெப்பூர் ரய்னரந்து ற்றும் இந்றர இஷடஶரண 

ெடல்ெரர் உநவுெஷப ஶம்தடுத்துஷ ஶரக்ெரெக் வெரண்டுள்பது, ஶலும் 

எட்டுவரத் ெடல் தரதுெரப்ஷத ஶம்தடுத்துறல் குநறப்திடத்க்ெ 

தங்ெபிப்ஷதபம்  ங்குெறநது. 
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ர்-டு-ர் வுகமண அஸ்ட்ஶ தலற்மஷகஶக தெஶ மன தெய்ப்பட்டது 

  (ர்-டு-ர்) ிண்ினறபேந்து ிண்ஷரக்கும் வுெஷ ஆஸ்ட்ர, எடிெர 

ெடற்ெஷில், வெப்டம்தர் 16, 2019 அன்று வற்நறெரெ ஶெரஷண 

வெய்ப்தட்டது. 

  இந் வுெஷ சு -30 ம்.ஶெ. ினறபேந்து ப்தட்டது. ரன் வுெஷின் 

றநஷண துல்னறரெ றபைதிக்கும் ஷெில் ஶடி ரன்ற  இனக்கு 

ரக்குனறல் ஈடுதடுத்ப்தட்டது. 

தலரிநஶட்டில் உள்ர எரு இந் ஷ பணிில் இஶணுல தூ ஶக நஷஷக்கப்பட்ட 

மு ல் தபண் அ ஷகஶரி 

  அஞ்ெனற ெறங் வபிரட்டில் உள்ப எபே இந்ற திில் இரணு தூரெ 

றறக்ெப்தட்ட ரட்டின் பல் வதண் அறெரரி. இர் ஷ்ரின் 

ரஸ்ஶெரில் துஷ ெடற்தஷட தூரெ வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர். 

இண்டஶலது ஸ்கஶர்பீன் நீர்மூழ்கஷக் கப்பல் ‚கஶந்த ரி‛ 

 ‘றப் தில்டர் டு ற ஶன்’ ன்று அஷக்ெப்தடும் ெரென் டரக் றப் தில்டர்ஸ் 

னறறவடட் (ம்.டி.ல்), இண்டரது ஸ்ெரர்தனீ் ீர்பழ்ெறக் ெப்தனரண 

‘ெரந்ஶரிஷ’ இந்ற ெடற்தஷடக்கு பம்ஷதில் ஷடவதற்ந றெழ்ச்ெறில் 

ங்ெறது 

 பல் ீர்பழ்ெறக் ெப்தனரண ெரந்ஶரி டிெம்தர் 06, 1968 அன்று இந்ற 

ெடற்தஷடில் இஷக்ெப்தட்டது , 20 ஆண்டுெலக்கும் ஶனரண ஶெ 

ஶெஷக்கு திநகு 1989 அக்ஶடரதர் 18 ஆம் ஶற ெடற்தஷடில் இபேந்து 

ஏய்வுவதற்நது. 
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ஸ்ரீ ஶஜ்நஶத் ெஷங் ‘ல்.ெஷ. த ஜஶஸ்’ லிஶனத் ஷல் பணித்  மு ல் பஶதுகஶப்பு 

அமச்ெர் ஆனஶர் 

 வ ரஜ்ரத் ெறங் ஷனட் ெரம்தரட் ிரணரண (ல்.ெற.) ‘ஶஜரமறல்’ தித் 

பல் தரதுெரப்பு அஷச்ெர் ன்று னரற்ஷந தஷடத்துள்பரர். 

 இத்ஷெ ஶதரர் ிரணங்ெஷப உபேரக்ெறற்ெரெ, இந்துஸ்ரன் 

ஶரரட்டிக்ஸ் னறறவடட் (ச்ல்) தரதுெரப்பு ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டு 

அஷப்பு (டிஆர்டிஏ) ற்றும் ஶரரட்டிெல் வடனப்வன்ட் வஜன்ெற (டி) 

ஆெற றறுணங்ெலக்கு ரழ்த்து வரிித்துள்பரர் . 

தபண்கள் பணிஶரர்கமர ன்.டி.ஆர்.ஃப் தெர்க்க முடிவு 

 அடுத் எபே பேடத்றற்குள் ஶெற ஶதரிடர் ீட்புப் தஷட (ன்.டி.ஆர்.ஃப்) ணது 

புற தட்டரனறன்ெபில் வதண் திரபர்ெஷப ஶெர்க்ெ உள்பது. த்ற அசு, 

2018 ஆம் ஆண்டில், ரட்டில் உள்ப ன்.டி.ஆர்.ஃப் தட்டரனறன்ெலடன் 

வதண்ெள் குலஷ இஷக்கும் றட்டத்ஷ பன்ஷத்து குநறப்திடத்க்ெது 

லிருதுகள் 

ெஷமந்  தபஶமஷஶரர்கஶன லிருது 

  த்ற றநன் ஶம்தரடு ற்றும் வரறல்பஷணஶரர் அஷச்ெர் டரக்டர் 

ஶெந்ற ரத் தரண்ஶட, ில்ஶ ரரித்றன் ஷனர் வ ிஶணரத் குரர் 

ரவுக்கு ெறநந் வதரநறரபர் ிபேஷ ங்ெறணரர். 

  புதுறல்னறில் வதரநறில் றறுணம் ற்தரடு வெய் 52 து வதரநறரபர்ெள் 

றணத்ஷ குநறக்கும் ெறநப்பு றெழ்ில் இந் ிபேது ங்ெப்தட்டது. 
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டஶக்டர் கயஶம் ஸ்ஷரு ஷ ெர்லத ெ ெஷமப்பு  லிரும  பங்கரஶத ஷ் பி ர் வெஸனஶ 

தபற்மஶர் 

  தங்ெபரஶறன் திர் ஶக் யெலணரவுக்கு, டரக்டர் ெனரம் ஸ்றபேற ெர்ஶெ 

ெறநப்பு ிபேது 2019 டரக்ெரில் ங்ெப்தட்டது. பன்ணரள் இந்ற ஜணரறதற 

டரக்டர் .தி.ஶஜ. அப்துல் ெனரறன்  றஷணரெ இந் ிபேது ங்ெதடுெறநது. 

  தற்நம், ஶரல்ெள் ற்றும் தங்ெரம் இல்னர அஷறரண ற்றும் 

பரண வற்ெரெறரஷப் தற்நற திர் யெலணரின் ஶரக்ெத்றற்கு ஶலும் 

இந்றரிற்கும் தங்ெபரஶளக்கும் இஷடினரண எத்துஷப்ஷத பர்ப்தறல் 

அர் வெய் தங்ெபிப்திற்ெரெவும் இந் ிபேது ங்ெப்தட்டது. 

தநச்சுல்ஸ் தவஶம்ப்தனர்  லிருதுகள் 2019 

  ஶச்சுல்ஸ் ஶயரம்ப்வணர் ிபேதுெள் 2019 இல் தறணரன்கு வதண் 

வரறல்பஷணஶரர், ிெரம், ெஷன ற்றும் ெனரச்ெரம், ெல்ி, சுெரரம் 

ற்றும் ெபெ னன் உள்பிட்ட 12 வவ்ஶறு திரிவுெபில் வற்நறரபர்ெபரெ 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தட்டணர். 

  இந் வதண்ெள் ங்ெள் ிெ ஶரெஷணின் ணித்தும், ெரல்ெள், 

அபிடுல், பன்ஶணற்நம் ற்றும் பேரய் ஆெறற்நறன் அடிப்தஷடில் 

ிபேதுெலக்கு ஶர்வு வெய்ப்தட்டணர். 
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2017 ஆம் ஆண்டிற்கஶன லிஸ்லகர்ஶ ஶஷ்டிரி புஸ்கஶர் ற்றும்  த ெஷ பஶதுகஶப்பு 

லிருதுகள் 

  புதுவடல்னறின் ிஜறன் தணில் 2017 ஆம் ஆண்டு வெல்றநன் ஆண்டிற்ெரண 

ிஸ்ெர்ர ரஷ்டிரி புஸ்ெரர் (ிஆர்தி) ற்றும் ஶெற தரதுெரப்பு 

ிபேதுெள் (ன்ஸ்) ஆெறற்ஷந வ ெந்ஶரஷ்குரர் ெங்ரர் ங்ெறணரர். 

  வரறனரபர் ற்றும் ஶஷனரய்ப்பு அஷச்ெெம் 1965 பல் ‚ிஸ்ெர்ர 

ரஷ்டிரி புரஸ்ெர் ற்றும் ‚ஶெற தரதுெரப்பு ிபேதுெள் ஆெறற்ஷந 

ங்ெற பேெறநது. 

த ெஷ புலி அமஷலில் லிருதுகள் 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்ெரண ஶெற புி அநறில் ிபேதுெள், ரடு பலதும் 

இபேக்கும் இபேதத்ற இண்டு ிஞ்ஞரணிெலக்கு ங்ெப்தட்டண . ஶெற புி 

அநறில் ிபேதுெள், புி அநறில், சுங்ெ ற்றும் அனுடன் வரடர்புஷட 

திரிவுெபில் ெறநப்தரண தங்ெபிப்புெலக்ெரெ ங்ெப்தடுெறநது  அநறில் ற்றும் 

வரறல்துஷந ஆரய்ச்ெற ெவுன்ெறல் (ெற.ஸ்..ஆர்) ஶதரெறரிர் ஷெத் ரஜற 

அஹ்த் க்ி, ீர்ரழ் உிரிண ஶறில் ஆரய்ச்ெற துஷநில் ணது 

குநறப்திடத்க்ெ உனெபரி தங்ெபிப்புெலக்ெரெ ெறநந் ிபேஷப் வதற்நரர். 

 ஶெரர தல்ெஷனக்ெெத்ஷச் ஶெர்ந் டரக்டர் ஶெரயறணி ெங்குனற, வதட்ஶரனஜற, 

ரிஷன ற்றும் புி ஶறில் ஆெற துஷநெபில் குநறப்திடத்க்ெ 

திக்ெரெ இபம் ிஞ்ஞரணி ிபேது -2018 வதற்நரர். 
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த ெஷ தெய் ஷகள் 

தூர் ர்ளன் த ஶடங்கஷ 60 லருடங்கள் நஷமமலமடந் ன 

  தூர்ர்ன் ன்தது இந்ற அெரல் றறுப்தட்ட எபே ன்ணரட்ெற வதரது ஶெஷ 

எபிதப்தரபரகும், தூர்ர்ன் வெப்டம்தர் 15, 1959 அன்று வடல்னறில் 

றறுப்தட்டது. 

  இந்ற க்ெள் வரஷெில் 90 ெீத்றற்கும் அறெரஶணரர் இந் எபிதப்ஷத 

வதறுெறன்நணர். இந் 60 பேடங்ெபில் தூர்ர்ன் 34 வெற்ஷெக்ஶெரள் 

ஶெணல்ெஷப இக்கும் வட்வரர்க்ெரெ பர்ந்துள்பது, ி பன்தறவுெபில் 

டி.டி.ச் ஶெஷஷ இனெரெ ங்குெறநது. 

நீர்வஶல் ஜல் உட்ெவ் 

  றரிபுரில், பேத்ரெரெர் ரிில் பன்று ரள் டந் தரம்தரி ீர்யரல் ஜல் 

உட்ெவ் ெண்ெர் தடகுப் தந்ம் ற்றும் ீச்ெல் ஶதரட்டிெலடன் 

படிஷடந்து. 

  1930 ஆம் ஆண்டில் ெரரஜர திர் திக்ம் ெறஶரர் ரிக்ெரரல், பேத்ரெரெர் 

ரிின் டுில் ெட்டப்தட்ட ீர் அண்ஷணஶ ீர்யரல் ஆகும். இது 

ஶெரஷட ெரனத்றல் அது ஏய்வுக்ெரெ பெனர 

ெட்டிடக்ெஷனில்  ெட்டப்தட்டது ஆகும். 

 டீ்ெஷ  நீர்ஷன்  ஷட்டம் 

  அபேரச்ென திஶெத்றல், பல்ர் வதர ெரண்டு, ீட்ெற ீர் றன் றட்டத்ஷ 

அந் ரறன க்ெலக்கு அர்ப்தித்ரர். 
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  ஶற்கு ெரவங் ரட்டத்றல் உள்ப ீட்ெற ெறரத்றல் 24 வெர ரட் ீர் றன் 

றட்டம் றறுப்தட்டுள்பது. 

  இந் றட்டத்றனறபேந்து றன் உற்தத்றில் தன்வதறும் எஶ ரறனம் 

அபேரச்ென திஶெம் ஆகும். அன் வெல்தரட்டின் 2 து ஆண்டினறபேந்து 

ரறன அசு 10% இனெ றன்ெரத்ஷ வதறும் . 

தூய்மஶன நஷயக்கரி ஆஶய்ச்ெஷ ற்றும் தம்பஶட்டுக்கஶன த ெஷ மம் 

தபங்கலரில்  ஷமக்கப்பட்டது 

  வதங்ெலபேின் இந்ற அநறில் ெெத்றல் (..ஸ்.ெற) தூய்ஷரண 

றனக்ெரி ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்ெரண ஶெற ஷத்ஷ த்ற 

அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த அஷச்ெர் டரக்டர் யர்ஷ் ர்ன் றநந்து 

ஷத்ரர். 

  இந்ற அசு அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத் துஷந பனம், தூய்ஷரண 

றனக்ெரி ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்ெரண ஶெற ஷத்ஷ (ன்.ெற.ெற.ெற.ஆர் 

& டி) அஷத்துள்பது. 

லர்த் க ற்றும் த ஶறஷல்துமம அமச்ெர் ஸ்டீல் இமக்கு ஷ கண்கஶணிப்பு 

முமமமத் த ஶடங்கஷனஶர் 

  ர்த்ெ ற்றும் ஷெத்வரறல் துஷந ற்றும் ில்ஶ அஷச்ெர் திபெஷ் 

ஶெரல், ர்த்ெ ற்றும் ஷெத்வரறல் துஷநின் ரறன அஷச்ெர் யர்ீப் 

ெறங் பூரி ஆெறஶரர் இஷந்து ஸ்டீல் இநக்குற ெண்ெரிப்பு பஷநஷ 

(ெறம்ஸ்) புது றல்னறில்  வரடங்ெறணர். 
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  இந் அஷப்பு அவரிக்ெ ஸ்டீல் இநக்குற ெண்ெரிப்பு ற்றும் தகுப்தரய்வு 

(ெறர) அஷப்தின் பஷநில் ஸ்டீல் அஷச்ெெத்துடன் 

ெனந்ரஶனரெறத்து  உபேரக்ெப்தட்டுள்பது. 

  ஸ்டீல் இநக்குற குநறத் பன்கூட்டி ெல்ெஷப ெறம்ஸ் அசு ற்றும் 

தங்குரர்ெலக்கு, ஸ்டீல் வரறல் (உற்தத்றரபர்ெள்), ஸ்டீல் தெர்ஶரர் 

(இநக்குறரபர்ெள்) ஆெறஶரபேக்கு ங்கும். 

ஸ்டீல்  அமச்ெகம்‛ெஷந் ன் ெஷலரீ்‛ ன்ம கூட்டத்ம  ற்பஶடு தெய்துள்ரது 

  இந்றரின் ஸ்டீல் அஷச்ெெம் 2019 வெப்டம்தர் 23 ஆம் ஶற ‘ெறந்ன் ெறரீ்’ 

ன்ந எபே ரள் கூட்டத்ஷ புது றல்னறில் உள்ப ரவணக்ஷர ஷத்றல் 

ற்தரடு வெய்துள்பது. 

  இந்ற ஸ்டீல் துஷநஷ துடிப்தரண, றநஷரண, சுற்றுச்சூல் ட்பு ற்றும் 

உனெபில் ஶதரட்டித்ன்ஷபள்பரெ ரற்றுன் பனம் இந்ற  ஸ்டீல் 

வரறல்துஷநின் பர்ச்ெறஷ ஶலும் ஶம்தடுத்துற்கு பக்ெற 

தங்குரர்ெபிஷடஶ ிரங்ெஷப டத்துஷ ெறந்ன் ெறிர் ஶரக்ெரெக் 

வெரண்டுள்பது. 
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HOG முமமம பின்பற்ம ில்தல அமச்ெகம் முடிவு தெய்கஷமது 

  ில் வதட்டிெபில் .ெற.க்ெள் இங்கும் ற்றும் றன்ெரம் ங்ெப்தடுெறன்ந 

வரறல்தட்த பஷந புறரெ ரற்நப்தடவுள்பது. இத்ஷெ புற வரறல்தட்த 

ரற்நம் ஆண்டுக்கு சுரர் 1400 ஶெரடி பைதரய் அந்ற வெனரி ஶெறப்ஷதக் 

வெரண்டுபேம். 

  புற வரறல்தட்தரண – வயட் ஆன் வஜணஶன் வரறல்தட்தம், 

ஏர்வயட் றன்ெர ிறஶரெத்றன் பனம் றன்ெரத்ஷ வதபேம். வதரி 

ெத்ம் ற்றும் புஷெெஷப வபிஶற்றும் ெக்றரய்ந் வஜணஶட்டர்ெள் இணி 

இபேக்ெரது. இதுஶதரன்ந இண்டு வஜணஶட்டர்ெலக்கு தறனரெ எஶ எபே 

குஷநந் ெத்ம் க்கூடி வஜணஶட்டர்ெள்  அெறஷனக்கு 

தன்தடுத்ப்தடவுள்பது. 

நஷ ஷமச்ெர்  ஷரு ஷ. நஷர்யஶ ெஸ ஶஶன் புத் ரின் பறங்கஶய தலண்கய ெஷமயம 

கயஶச்ெஶ ற்றும் சுற்றுயஶத்துமம அமச்ெருக்கு (.ெஷ) லறங்கஷனஶர் 

  றறஷச்ெர் றபேற. றர்னர ெலரரன் புத்ரின் தங்ெரன வண்ென 

ெறஷனஷ ெனரச்ெர ற்றும் சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ெர் வ தியனரத் ெறங் 

தஶடனறடம் புதுடில்னறில் ங்ெறணரர். ‚பூறஸ்தர்ர பத்ரில் அர்ந் புத்ர்‛ 

ண ஆப்தடுத்ப்தட்ட இந் ெறஷன ெற.தி 12 ஆம் தற்நரண்ஷட ெரர்ந்து 

ஆகும். 

  இந் வண்ென ெறஷன 1961 ஆெஸ்ட் 22 ஆம் ஶற .ஸ்..ின் ரனந்ர 

அபேங்ெரட்ெறெத்றல் இபேந்து றபேடப்தட்டது. அன் திநகு னண்டஷண பரெக் 

வெரண்ட ிரதர றறுணரண ஶரமற & ஶரமற திப்ரி 2018 இல் 

ரஸ்ட்ரிச்ச்டில் ற்தரடு வெய்  னத்றல் இந் ெறஷன  டுக்ெப்தட்டது . 
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உச்ெநீ ஷன்மத் ஷன்  நஶன்கு பு ஷ நீ ஷப ஷகள் 

  ீறதறெள் ி.ரசுப்திின், ெறபேஷ்ர பரரி, ஸ்.நீ்றதட் ற்றும் 

யறபேறஶெஷ் ரய் ஆெறஶரஷ உச்ெீறன்ந ீறதறெபரெ வெப்டம்தர் 18 

அன்று த்ற அசு அநறித்து . 

  2019 ஆம் ஆண்டின் உச்ெீறன்ந (ீறதறெபின் ண்ிக்ஷெின் ) ஶெரர 

ெட்டரெ அல்தடுத்ப்தட்டஷத் வரடர்ந்து உச்ெீறன்ந ண்ிக்ஷெஷ 31 

னறபேந்து 34 ஆெ உர்த்ப்தட்டுள்பது. 

ஆந் ஷஶலின் தநல்லூரில் NIOT இன் கடல் முன்னணி ஆஶய்ச்ெஷ லெ ஷ 

  இந்றரின் துஷத் ஷனர் வ ம்.வங்ஷெர ரபடு, த்ற ஆரய்ச்ெற 

ற்றும் வரறல்தட்த அஷச்ெர் வ யர்ஷ் ர்ணிடம் ஆந்றரின் வல்லூர் 

ரட்டத்றல் உள்ப துதினறதல்னம் ெறரத்றல் ஶெற வதபேங்ெடல் 

வரறல்தட்த றறுணத்றற்கு(NIOT) எபே புற ஆரய்ச்ெற ெற அஷப்தஷ 

ிஷவுதடுத்துரறு அநறவுறுத்றபள்பரர். 

  பன்வரறப்தட்ட ெற றெழ்ஶ பன்ரறரி ஶெரஷண, அபவுத்றபேத்ம், 

ஶெரஷணெள் ற்றும் ெடனறல் வரறல்தட்த டடிக்ஷெெஷப றபைதித்ல், 

உள்ரட்டில் ரர்வெய்ப்தட்ட அஷப்புெபின் ெரிதரர்ப்பு, ெடஶனரத்றல் 

ஆய்ெங்ெஷப றறுவுல் ற்றும் ஶெரஷண ெறெஷப வெரண்டுள்பது. 
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EPFO உறுப்பினர்கலக்கு 8.65% லட்டி லிகஷ த்ம  அெஶங்கம் அமஷலித் து 

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்ெரண திரபர் பேங்ெரன ஷப்பு றறரண 

(ஈதிஃப்எின்) ஷப்புத்வரஷெின் 8.65 ெீ ட்டி ிெறத்றற்கு அசு 

எப்புல் அபித்துள்பது. 

 வரறனரபர் ற்றும் ஶஷனரய்ப்பு அஷச்ெெம் அன் ஆறு ஶெரடி 

ெந்ரரர்ெலக்கு ஈதிஃப் ற்ஶதரது ஷப்புத்வரஷெக்ெரண 8.65 ெீ ட்டி 

ிெறத்ஷ அநறித்துள்பது. 

ஈ.ஆர்.ஸ்.ஸ்‛  112 ன்ம எரு அலெ ண் அமஷமுகம் 

  த்ற உள்துஷந அஷச்ெர் வ அறத் ர ெண்டிெர் ெரல்துஷநின் பன்று 

குடிக்ெள் ஷ ஶெஷெஷப ெண்டிெரில் வரடங்ெறணரர். 

  ஈ.ஆர்.ஸ்.ஸ் 112 ன்ந எபே அெ ண் குற்நங்ெஷபத் ிர்க்ெ குநறப்தரெ 

வதண்ெள் ற்றும் குந்ஷெலக்கு றரண குற்நங்ெஷபத் டுப்தறல் பக்ெற 

தங்கு ெறக்ெ டிஷக்ெப்தட்டுள்பது. 

  குடிக்ெள் ங்ெள் அெ ெல்ெஷப அஷப்பு, ஸ்ம்ஸ், றன்ணஞ்ெல் 

ற்றும் 112 இந்றர வரஷதல் தன்தரடு பனம் அனுப்தனரம் . ஈ.ஆர்.ஸ்.ஸ் 

றர்தர றறத்றன் ெலழ் த்ற உள்துஷந அஷச்ெெத்றன் பக்ெற 

றட்டங்ெபில் என்நரகும் . 
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ஶநஷய தெய் ஷகள் 

 ஷழ்நஶடு  

ஆஸ் ஷதயஷஶலில் நமடதபறும் பஶதுகஶப்பு பட்டமமில்  ஷறக அ ஷகஶரிகள் 

பங்தகற்க உள்ரனர் 

  வடுஞ்ெரஷன தரதுெரப்ஷதப் தற்நற ன்கு வரிந்து வெரள்ற்ெரெவும், ெறநந் 

ஷடபஷநெஷப இங்கு ஷடபஷநப் தடுத்துற்ெரெவும் றெ அசு பத் 

அறெரத்துக் குலஷ ஆஸ்றஶனறரவுக்கு அனுப்திபள்பது. வெப்டம்தர் 16 

ஆம் ஶற வரடங்ெற ஆறு ரள் தட்டஷநில் அர்ெள் தங்ஶெற்ெவுள்பணர். 

  ஆஸ்றஶனறரின் ிக்ஶரட்ஸ் ற்றும் வடுஞ்ெரஷனத் துஷநபடன் ரறன 

அசு ஷெவலத்றட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்த்றன் எபே தகுறரெ இந் றட்டம் 

ஷடவதநவுள்பது. 

 ஷருச்ெஷில் ன்டிில் ஆஶய்ச்ெஷ ஆய்லகத்ம   அதரிக்க 

நஷறுலனம்  அமக்கவுள்ரது 

  வெறெண்டக்டர்ஸ் ற்றும் ெரப்ட்ஶர்ெபின்  டிஷப்பு ற்றும் ஶம்தரட்டில் 

ஈடுதட்டுள்ப அவரிக்ெ றறுணரண வடக்ெரஸ் இன்ஸ்ட்பைவன்ட்ஸ் (டி), 

றழ்ரட்டின் றபேச்ெறில் உள்ப ஶெற வரறல்தட்தக் ெெத்றல் (ன்டி) 

எபே ஷயவடக், அறணீ ஆரய்ச்ெற ஆய்ெத்ஷ அஷக்ெ உள்பது. 
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தகஶடிக்கம லனலியங்கு ெணஶயத் ஷல் ஶன்கரின் றுலஶழ்வுகஶன பிற்ெஷ 

  றழ்ரட்டில் உள்ப ஶெரடிக்ெஷ ணினங்கு ெரனத்றல் ரன்ெபின் 

ண்ிக்ஷெஷ றுஆய்வு வெய்ற்ெரண எபே ணித்துரண திற்ெற 

வரடங்ெப்தட்டுள்பது. த்ற அெறன் ஸ்ரர்ட் ெறட்டி றட்டத்றன் ெலழ் 

ஞ்ெரவூரின் ெறெங்ஷெ ஶரட்டத்றல் ட்டு ஶெரடி பைதரய் வெனில் 

ஶற்வெரள்பப்தடும் ஶம்தடுத்ல் திெஷபத் வரடர்ந்து இந் திற்ெறபம் 

ஶற்வெரள்பப்தடுெறநது. 

2 லது யர்  ஷருலிறஶ 

  அக்ஶடரதர் ற்றும் ம்தர் ரங்ெபில் டெறக்கு தபேஷின் ஶதரது , 

ஆண்டின் இண்டரது னர் றபேிர  றழ்ரட்டில் உெண்டனம் – 

ஊட்டிில் ஷடவதநவுள்பது. 

  ண்ரண னர்ெபின் ிரிரண ெண்ெரட்ெறின் ரரிப்பு திெள் 

உெண்டனத்றல் உள்ப திதனரண ரில் பூங்ெரில் 

வரடங்ெப்தட்டுள்பண. 
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அருணஶச்ெய பித ெம் 

லிஜநகர் தம்பட்ட தயண்டிங் ம ஶனத் ஷல் ீண்டும் ஏடுபஶம   ஷமக்கப்பட்டது 

 அபேரச்ென திஶெத்றல், ெறக்கு ிரண ெட்டஷபத் பதற ர் ரர்ல் ஆர் 

டி ரத்தூர் ற்றும் ெறக்கு ெட்டஷபத் பதற இஷந்து ெரங்னரங் 

ரட்டத்றல் உள்ப  ிஜெர் ஶம்தட்ட ஷிநங்கும் ஷரணத்றல் ரற்நற 

அஷக்ெப்தட்ட ஏடுதரஷஷத் றநந்து ஷத்ணர். 

  இந் ஏடு தரஷ றரன்பேடணரண ல்ஷனெஷப றநம்தட றர்ெறக்ெவும், 

ஶலும் ிஜெர் தரதுெரப்திற்ெரெ இந்ற ரணும் ற்றும் ிரணப்தஷட 

கூட்டு டடிக்ஷெெஷப வரடங்ெவும் உிரெ இபேக்கும். 

ெர்லத ெ தெய் ஷகள் 

இந் ஷ ஜனஶ ஷப ஷ சுலிட்ெர்யஶந் ஷல் கஶத்ஶ கஶந் ஷின் ெஷமயம  ஷமந்து 

மலத் ஶர் 

  2019 வெப்டம்தர் 14 ஆம் ஶற, இந்ற ஜணரறதற வ ரம்ரத் ஶெரிந்த் 

சுிட்ெர்னரந்றன் ில்வனனுஶில் ெரத்ர ெரந்றின் ெறஷனஷ ஶென்டன் 

ட் ரட்டத்றன்  ஶர்  ற்றும் திந திபெர்ெள் பன்ணிஷனில் றநந்து 

ஷத்ரர். 

  ஶரப்தி ரடுெபில் இபேந்து இந்றரவுக்கு அறெரெ ற்றுற வெய்பம் 

ரடுெபில் சுிட்ெர்னரந்து பல் இடத்றல் உள்பது. இபேரடுெபின் ர்த்ெ 

அபவு சுரர் 19 தில்னறன் அவரிக்ெ டரனர்ெபரெ உள்பது. 
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ஶயத் வீு அசு ஊறஷர்கலக்கஶன ெஷமப்பு பிற்ெஷ  ஷட்டம் 

  ஶெற ல்னரட்ெறக்ெரண ஷம் (ன்.ெற.ஜற.ஜற) ற்றும் ரனத்ீவு ெறில் ெர்ஸீ் 

ெறன் (ெற.ஸ்.ெற) ஆெறற்றுக்கு இஷடினரண திற்ெற ற்றும் றநன் 

ஶம்தரட்டுத் றட்டத்றல், ரனத்ீவு அசு ஊறர்ெலக்ெரண ெறநப்பு திற்ெற 

றட்டம் , இந்றர-ரனத்ீவு புரிந்துர்வு எப்தந்த்றன் ெலழ் 2019 வெப்டம்தர் 16-28 

ஷ பஶெரரி ற்றும் வடல்னறில் டத்ப்தடு . 32 உறுப்திணர்ெள் ரனத்ீவு 

குல பஶெரரிில் உள்ப ன்.ெற.ஜற.ஜற பரெத்றற்கு ந்துள்பணர். 

வம்பர்தடஶ சூமஶலரி 

  யம்தர்ட்ஶடர சூநரபி இந் ர இறுறில் வதர்படரஷ அறெ ெரற்று 

ற்றும் தனத் ஷரல் ரக்கும் ன்று ப.ஸ். ஶெற சூநரபி ஷம் 

வரிித்துள்பது,   யம்தர்ஶடர  சூநரபி  வெப்டம்தர் 16 அன்று 

வதர்படரினறபேந்து ஶற்ஶெ 670 ஷல் வரஷனில் றஷனவெரண்டிபேந்து . 

 ஷரிபுஶலில் நஷமனவுச்ெஷன்னம் அமக்க பங்கரஶத ஷ் அசு முன்தஶறஷந்துள்ரது 

  1971 தங்ெபரஶஷ் ிடுஷனப் ஶதரரின் றரெறெபின் றஷணரெ றரிபுரில் 

எபே றஷணவுச்ெறன்ணம் அஷக்ெ தங்ெபரஶஷ் அசு பன்வரறந்துள்பது. 

தங்ெபரஶஷ் ெல் அஷச்ெர் டரக்டர் யென் ஹ்பத் ஷனஷினரண 

தூதுக்குல, அெர்னர- அகுரர ில் இஷப்பு, ீர்றெள் ற்றும் ல்ஷன 

திச்ெஷண உள்பிட்ட தல்ஶறு திச்ெறஷணெள் குநறத்தும் ிரறத்ணர் . 
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ஆஸ்கஶர் லிருதுக்கு பரிந்துமக்கப்பட்ட உத் ர்கஶண்ட் லிலெஶிின் லஶழ்க்மகம 

அடிப்பமடஶகக் தகஶண்ட ஆலணப்படம் 

  உத்ர்ெரண்ட் ிெரிின் ரழ்க்ஷெஷ அடிப்தஷடரெக் வெரண்ட எபே 

ஆப்தடம் ஆஸ்ெரர் ிபேதுக்கு தரிந்துஷக்ெப்தட்டுள்பது. ஶரற தரக் ன்ந 

ஆப்தடம் ரறனத்றன் தவுரி ெர்ரல் தகுறில் ெறக்கும் ித்ரத் ன்ந 

ிெரிின் ரழ்க்ஷெஷ அடிப்தஷடரெக் வெரண்டது ஆகும். 

பு ஷ நஶடுகலக்கு ெர்லத ெ அ ஷதலக  பஶல்  

  ஶதரஸ்ணிர ற்றும் வயர்ெஶெரிணர, திஶெறல், ஈக்டரர், ெஜெஸ்ரன், 

னறதுஶணிர ற்றும் டக்கு ரெறஶடரணிர ஆெற ரடுெலக்கு ெர்ஶெ 

அறஶெ தரல் (இ.ம்.ஸ்) ஶெஷஷத் வரடங்குரெ அஞ்ெல் துஷந 

அநறித்துள்பது. 

  இ.ம்.ஸ் அல்னது க்ஸ்திஸ் வில் ஶெஷ ன்தது எபே திரீறம் 

ஶெஷரகும், இது அன் தணர்ெலக்கு ஆங்ெள் ற்றும் வதரபேட்ெஷப 

ிஷரெ அனுப்த உவுெறநது ற்றும் ஆங்ெள் ற்றும் வதரபேட்ெஷப 

இஷத்றல் ெண்ெரிக்ெ கூடுல் ெறபம் இறல் ஶற்வெரள்ப தட்டுள்பது. 

இந் ரடுெலக்ெரண ஈ.ம்.ஸ் ஶெஷ இணிஶல் இந்றர பலதும் உள்ப 

பக்ெற தரல் றஷனங்ெபில் வதந படிபம் 
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38 லது ளஶர்ஜஶ ெர்லத ெ புத் க கண்கஶட்ெஷ 

  ரர்ஜர ெர்ஶெ புத்ெ ெண்ெரட்ெறின் (ஸ்திஃப்) 38 து தறப்பு இந் 

ஆண்டு அக்ஶடரதர் 30 பல் ம்தர் 9 ஷ ற்தரடு வெய்ப்தட்டுள்பது 

  உனவெங்ெறலும் உள்ப ஆெறரிர்ெள், வபிடீ்டரபர்ெள், ற்றும் ெஷனஞர்ெள் 

இந் றெழ்ச்ெறில் தங்ஶெற்ெ உள்பணர். 

கண்டன் புத்  டஶயத் ஷல் புத் ரின் ெஷமயம  பி ர் தஶடி ற்றும் ங்தகஶயஷ 

ஜனஶ ஷப ஷ  ஷமந்து மலக்கவுள்ரனர் 

 இந்றர திர் ஶந்ற ஶரடி ற்றும் ங்ஶெரனற அறதர் ெல்ட்ெறன் 

தட்டுல்ெர ஆெறஶரர் இஷந்து உனரன்தரரில் உள்ப ெந்ன் புத் 

டரனத்றல் புத்ர் ெறஷனஷ டீிஶர ெரன்தன்ெறங் பனம் வபிிட 

உள்பணர் 

 ந்து ரள் தரெ இந்றர ந்துள்ப ங்ஶெரனற ஜணரறதற, 

புதுவடல்னறில் இந் டீிஶர ெரன்தன்ெறல்  தங்ஶெற்ெவுள்பரர். இந்றரவுக்கும் 

ங்ஶெரனறரவுக்கும் இஷடஶ  சுந்றம் ற்றும் ஜணரெத்றன் 

வெரள்ஷெெஷப அடிப்தஷடரெக் வெரண்ட  கூட்டரண்ஷ ற்றும் தெறப்தட்ட 

தரம்தரித்றன் லுரண அடித்பம்  ெடந் 2015 ஆண்டினறபேந்து 

பன்ஶணற்நத்ஷக் ெண்டுள்பது. 
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55 லது .டி.இ.ெஷ  ஷனம் டஶக்கஶலில் தகஶண்டஶடப்பட்டது 

 55 து இந்ற வரறல்தட்த ற்றும் வதரபேபரர எத்துஷப்பு (.டி.இ.ெற) 

றணம் வெப்டம்தர் 19 அன்று தங்ெபரஶறன் டரக்ெரில் வெரண்டரடப்தட்டது. 

 இந்றரில் ..டி ற்றும் ..ஸ்.ெற ஶதரன்ந பன்ஷ றறுணங்ெபில் 

குறுெற ற்றும் டுத் ெரன தடிப்புெஷபப் வதறுற்ெரண ரய்ப்புெஷப 

.டி.இ.ெற ங்குெறநது. பபேம் ரடுெலக்ெரண இந்றரின் ஶம்தரட்டு உி 

ங்குனறன் எபே தகுறரெ இது 1964 இல் றறுப்தட்டது. 

தடக்ெஶழஷல் இதல்டஶ சூமஶலரி 

  இவல்டர சூநரபி, வெப்டம்தர் 19 அன்று அவரிக்ெரில் உள்ப வடக்ெரஸ் 

ரறனத்றன்  வற்குப் தகுறஷ  தனத் ஷ ற்றும் வள்பத்றணரல் 

ரக்ெறது, வஜதர்ென் ெவுண்டிில் அறெதட்ெரெ  14 அங்குன ஷ வதய்து 

குநறப்திடத்க்ெது. 
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லிமரஶட்டுதெய் ஷகள் 

ம -19 ஆெஷ தகஶப்மபம இந் ஷஶ தலன்மது 

  வெரலம்தில் டந் ிறுிறுப்தரண இறுறப் ஶதரட்டிில் இந்றர, 

தங்ெபரஶஷ  ந்து ன்ெள் ித்றரெத்றல் ழீ்த்ற 19 துக்குட்தட்ட ஆெற 

ஶெரப்ஷதஷ ஷெப்தற்நறது. 

.பி.ஸ்.ஃப் பில்யஷர்ட்ஸ் ெஶம்பின்ளஷப் 

  தங்ெஜ் அத்ரணி, றரன்ரில் டந் .தி.ஸ்.ஃப் உனெ தில்னறர்ட்ஸ் 

ெரம்தின்றப்தில் ரன்ெரது இறுறப் ஶதரட்டிில் வன்நன் பனம் 22  உனெ 

தட்டங்ெஷப வன்று ெரஷண தஷடத்துள்பரர். அத்ரணி றரன்ரின் ர 

த்ஶஷ ழீ்த்றணரர் ன்தது குநறப்திடத்க்ெது  . 

தபல்ஜஷ ெர்லத ெ தபட்ஷட்டன் ஆண்கள் எற்மமர் பிரிவு பட்டத்ம  யக்ஷ் தென் 

தலன்றுள்ரஶர் 

   ஶதட்றண்டணில், வதல்ஜறம் ெர்ஶெ ஶதட்றட்டன் ஆண்ெள் எற்ஷநர் 

திரிில்  பர்ந்து பேம்  இந்ற  ீர்  ‚னக்ஷ் வென்‛, வடன்ரர்க்ெறன் ிக்டர் 

ஸ்வன்ட்ெஷண ஶர் வெட்ெபில் ஶரற்ெடித்து தட்டத்ஷ வன்நரர். 
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லிட்நஶம் ஏபன் ஆண்கள் எற்மமர் பட்டம் 

  ஶதட்றண்டணில், ஶயர ெற றன் ெரில் டந் ிறுிறுப்தரண ஆண்ெள் 

எற்ஷநர் திரிவு இறுற ஶதரட்டிில்   ெலணரின் ென் ஃஷத ெறரங்ஷெ 

ஶரற்ெடித்து, இந்றரின் ெவுப் ர்ர ிட்ரம் ஏதன் சூப்தர் 100 தட்டத்ஷ 

வன்நரர். 

  இன் பனம் டப்பு ஆண்டில் ர்ரின் இண்டரது சூப்தர் 100 வற்நற 

இதுரகும். பன்ணரெ ஆெஸ்டில் ஷயரதரத் ஏதஷண வன்நரர் ன்தது 

குநறப்திடத்க்ெது . 

ஷஶன்ர் ெர்லத ெ  ஆண்கள் எற்மமர் பட்டம் 

  ஶதட்றண்டணில் ரங்ஶெரணில் டந் ிறுிறுப்தரண ஆண்ெள் எற்ஷநர் 

இறுறப் ஶதரட்டிில் இந்ற ீர் ெவுெல் ர்ர் இந்ஶரஶணெறரின் ெஶரஶணர 

ெஶரஶணரஷ ழீ்த்ற றரன்ர் ெர்ஶெ வரடஷ வன்நரர். 

12 லது ெர் ஶர் ெஜ்ஜன் ெஷங் தெத் ஷ ஶஸ்டர்ஸ் ளஶட்கன் ெஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டி 

  ஶதரதரனறல் ெீதத்றல் படிஷடந் 12 து ெர்ரர் ெஜ்ஜன் ெறங் ஶெத்ற 

ரஸ்டர்ஸ் ரட்ென் ெரம்தின்றப்தில் திபேத்ிரஜ் வரண்ஷடன் 48-43 ன்ந 

புள்பி ெக்ெறல் பன்ணரள் உனெ ெரம்தினும், ஆறு பஷந ஆெற 

ெரம்தினுரண ரணவ்ஜறத் ெறங் ெந்துஷ ஶரற்ெடித்ரர். 
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ம -17 ஜூனிர் பஶய்ஸ் சுப்தஶட்தடஶ தகஶப்மப – 2019 

  புதுவடல்னறின் டரக்டர் அம்ஶதத்ெர் ஸ்ஶடடித்றல் ஷடவதற்ந ப -17 ஜழணிர் 

தரய்ஸ் சுப்ஶரஶடர ஶெரப்ஷத ெர்ஶெ ெரல்தந்து ஶதரட்டிின் இறுறப் 

ஶதரட்டிில் ஶெரனரின் ஶயரப்வல் னறரஸ் ஶல்றஷனப்தள்பி, 1-0 

ன்ந ஶெரல் ெக்ெறல், தங்ெபரஶஷ் ெறபேர ெறக்ஷர புஶரறஷ்டரஷண 

(தி.ஶெ.ஸ்.தி) ஶரற்ெடித்து தடத்ஷ வஜித்து. 

ெஸனஶ ஏபன் தபட்ஷட்டன்  

  ெரங்ஶஜரில் வரடங்ெவுள்ப, ெலணர ஏதன் ஶதட்றட்டணில், உனெ ெரம்திணரண 

தி ி ெறந்து ற்றும் உனெ ம்தர் 8 ீரங்ெஷணரண ெரய்ணர ஶரல் 

ஆெறஶரர் இந்றர ெரர்தில் தங்ஶெற்ெவுள்பணர். ஆண்ெள் திரிில் தி ெரய் 

திணதீ் ற்றும் தபேப்தள்பி ெரஷ்ப் ஆெறஶரபேம் ெபறநங்ெ உள்பணர். 

லிதனஷ் தபஶகஶட் 2020 தடஶக்கஷதஶ எயஷம்பிக்கஷற்கு  கு ஷ தபற்ம மு ல் இந் ஷ 

ல்மத்  லீர் ஆனஶர் 

  ெஜெஸ்ரணின் தர் சுல்ரணில் டந் உனெ ெரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் 

அவரிக்ெ ெரர யறல்வடதிரண்ட்ஷட ழீ்த்றன் பனம்  இந்றரின் 

ட்ெத்ற ல்பத் ீர் ிஶணஷ் ஶதரெரட் 2020 எனறம்திக்ெறற்கு குற வதற்நரர். 

ஶடரக்ெறஶர ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிில் ணது இடத்ஷப் வதந உனெ 

ெரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் வள்பிப் தக்ெம் வன்ந ீரங்ெஷணஷ 

ழீ்த்றபள்பரர். 
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AIBA உயக ஆண்கள் குத்துச்ெண்மடில் இந் ஷஶ இண்டு ப க்கங்கமர உறு ஷ 

தெய் து 

  ஷ்ரின் க்வடரின்தர்க்ெறல் டந் ரர்க்பெ றெழ்ின் அஷிறுறக்கு அறத் 

தங்ெல் ற்றும் ணிஷ் ெவுெறக் ஆெற இண்டு இந்றர்ெள் தஷந்ஷ 

அடுத்து, AIBA உனெ ஆண்ெள் குத்துச்ெண்ஷட ெரம்தின்றப்தில் இந்றர 

இண்டு தக்ெங்ெஷப உறுற வெய்துள்பது. 

 

25 லது மூத்  தபண்கரின் த ெஷ கஶல்பந்து தபஶட்டிில் அமிறு ஷக்கு தமறந்  

மு ல் அணி ’ ஷறகம்’ 

 அபேரச்ென திஶெத்றல் ஷடவதற்று பேம் 25 து பத் வதண்ெள் ஶெற 

ெரல்தந்து ெரம்தின்றப்தின் பல் ெரல் இறுற ஆட்டத்றல் றெம் 4-2 ன்ந 

ஶெரல் ெக்ெறல் த்ற திஶெத்ஷ ழீ்த்றன் பனம் பல் அிரெ 

அஷிறுறக்குள் தஷந்துள்பது 

பஜ்ங் புனிஶ, லி  வஷஶ 2020 தடஶக்கஷதஶ எயஷம்பிக்கஷற்கு  கு ஷ தபற்மனர் 

 ெஜெஸ்ரணில் உள்ப தர்-சுல்ரணில் ஷடவதற்ந உனெ ல்பத் 

ெரம்தின்றப்தின்  ெரல்  இறுற ஶதரட்டிெபில் வன்நன்  பனம் தஜ்ங் 

புணிர ற்றும் ி யறர ஆெறஶரர் 2020 ஶடரக்ெறஶர எனறம்திக்ெறற்கு குற 

வதற்நணர். 
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உயக ஆண்கள் குத்துச்ெண்மட ெஶம்பின்ளஷப் இறு ஷப் தபஶட்டிில் தமறந்  மு ல் 

இந் ஷர் ன்ம தபருமம அஷத் பங்கல் தபற்மஶர் 

  ஷ்ரின் ெவடரின்தர்க்ெறல் டந் குத்துச்ெண்ஷடில், ஆெற ெரம்திணரண 

அறத் தங்ெல் உனெ ஆண்ெள் ெரம்தின்றப் இறுறப் ஶதரட்டிக்கு குற வதற்ந 

பல் இந்றர் ன்ந வதபேஷஷப் வதற்நரர், ற்வநரபே அஷிறுறப் 

ஶதரட்டிில் ணஷீ் ெவுெறக் வண்ெனப் தக்ெத்துடன் வபிஶநறணரர். 

உயக ல்மத்  ெஶம்பின்ளஷப்பில் பஜ்ங் புனிஶ, லி  வஷஶ தலண்கயம் 

தலன்மனர் 

  ல்பத்த்றல், ெஜெஸ்ரணின் தர்-சுல்ரணில் டந் உனெ குத்துச்ெண்ஷட 

ெரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் தஜ்ங் புணிர (65 ெறஶனர) இஷட திரிிலும்  ற்றும் 

ி யறர (57 ெறஶனர) இஷட திரிிலும் வண்ெனம் வன்றுள்பணர். இது 

தஜ்ங் புணிரின்  வரடர்ச்ெறரண இண்டரது தக்ெம் ற்றும் 

எட்டுவரத்ரெ பன்நரது தக்ெம் ஆகும், அஶ ஶத்றல் ெலணிர் 

ெரம்தின்றப் ஶதரட்டிெபில் யறர ணது பல் வண்ென 

தக்ெத்ஷ  வன்றுள்பரர் . 

  வதண்ெள் 53 ெறஶனர இஷட திரிில் ிஶணஷ் ஶதரெரட் வண்ெனத்ஷ 

வன்றுள்பரர். 

 

 

 



  

நடப்பு நஷகழ்வுகள் லஶத்த ஶகுப்பு – 
தெப்டம்பர் (15 - 21) 2019 
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