
 

 செப்டம்ர் 18 – உக மூங்கில் திம் 

 செப்டம்ர் 18 – உக ீர் கண்காணிப்பு திம் 

 இந்தினாயின் ஸ்டீல் அமநச்சகம் 2019 சசப்டம்ர் 23 ஆம் தததி 

‘சிந்தன் சியரீ் ’ என் ரு ாள் கூட்டத்மத புது தில்ினில் உள் 

நாசக்ஷா மநனத்தில் ஏற்ாடு சசய்துள்து. 

 பனில் சட் டிகில் ஏ .சி.க்கள் இனங்கும் நற்றும் நின்சாபம் 

யமங்கப்டுகின் சதாமில்தட் பம புதிதாக நாற்ப்டவுள்து . 

இத்தமகன புதின சதாமில்தட் நாற்ம் ஆண்டுக்கு சுநார் 1400 

தகாடி ரூாய் அந்ின சசாயணி தசநிப்மக் சகாண்டுயரும். 

 ிதினமநச்சர் திருநதி . ிர்நா சீதாபாநன் புத்தரின் மங்கா  

சயண்க சிமமன காச்சாப நற்றும் சுற்றுாத்தும அமநச்சர் 

வ ிபஹாத் சிங் தடிடம் புதுடில்ினில் யமங்கிார் . 

‚பூநிஸ்ர்ரா பத்பாயில் அநர்ந்த புத்தர்‛ எ ஆயணப்டுத்தப்ட்ட 

இந்த சிம கி.ி 12 ஆம் தற்ாண்மட சார்ந்தது ஆகும். 

 சசநிகண்டக்டர்ஸ் நற்றும் சாப்ட்தயர்கின்   யடியமநப்பு நற்றும் 

தநம்ாட்டில் ஈடுட்டுள் அசநரிக்க ிறுயநா சடக்சாஸ் 

இன்ஸ்ட்ரூசநன்ட்ஸ் (டிஐ), தநிழ்ாட்டின் திருச்சினில் உள் ததசின 

சதாமில்தட்க் கமகத்தில் (என்ஐடி) ரு மஹசடக் , அதியீ 

ஆபாய்ச்சி ஆய்யகத்மத அமநக்க உள்து. 
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 தநிழ்ாட்டில் உள் தகாடினக்கமப யயிங்கு சபணானத்தில் 

நான்கின் எண்ணிக்மகமன நறுஆய்வு சசய்யதற்கா ரு 

தித்துயநா னிற்சி சதாடங்கப் ட்டுள்து. நத்தின அபசின் 

ஸ்நார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சாவூரின் சியகங்மக 

ததாட்டத்தில் எட்டு தகாடி ரூாய் சசயில் தநற்சகாள்ப்டும் 

தநம்டுத்தல் ணிகமத் சதாடர்ந்து இந்த னிற்சிபம் 

தநற்சகாள்ப்டுகிது. 

 1971 ங்காததஷ் யிடுதமப் தாரின் தினாகிகின் ிமயாக 

திரிபுபாயில் ரு ிமவுச்சின்ம் அமநக்க ங்காததஷ் அபசு 

பன்சநாமிந்துள்து. 

 உத்தர்காண்ட் யியசானினின் யாழ்க்மகமன அடிப்மடனாகக் 

சகாண்ட ரு ஆயணப்டம் ஆஸ்கார் யிருதுக்கு 

ரிந்துமபக்கப்ட்டுள்து. 

 தற்தாது மடசற்று யரும் ‘கட்டுநா சதாமில்தட் ஆண்டின் ’ 

ாடு தழுயின யிமிப்புணர்வு ிபச்சாபத்தின் ரு குதினாக , நத்தின 

சாதுப்ணித் தும ‚சாது கட்டிடக்கமகில் யர்ந்து யரும் 

தாக்குகள்‛ குித்த ததசி ன கருத்தபங்மக   புதுதில்ினில் உள் 

யிஜினன் யில் சசப்டம்ர் 18, 2019 அன்று ஏற்ாடு சசய்திருந்தது. 
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 யாங்குயர்-யிற்மனார் சந்திப்பு (ிஎஸ்எம்)‛ இந்தின 

தூதபகத்தின் ஆதபவுடன் 2019 ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தததி , இந்தின 

துமணத் தூதபகத்தில் ஏற்ாடு சசய்னப்ட்டது . தப்டுத்தப்ட்ட 

உணவு நற்றும் ததீர் உள்ிட்ட தயாண் சாருட்கின் இருத்தி 

பன்று ஏற்றுநதினார்கள் அசநரிக்கா யின் இக்குநதினார்கம 

சந்தித்தர். 

 புது தில்ினில் உள் ததசின காச்சாப தகரினில் புதிதாக 

புதுப்ிக்கப்ட்ட சஜய்ப்பூர் நாிமகனில், சித்பாச்சார்னா உதந்திப 

நகாபாத்மத ற்ின ‘சஷ்யத் நகாபாத்தி கண்காட்சிமன நத்தின 

காச்சாப நற்றும் சுற்றுாத்தும அமநச்சர் வ ிபஹ்ாத் சிங் 

தடல் நற்றும் சடல்ி சப்டின்ட் கயர்ர் வ அில் மஜல் 

ஆகிதனார் இமணந்து திந்து மயத்தர். 

 இந்தின யிண்சயி ஆபாய்ச்சி அமநப்பு (இஸ்தபா) ாதுகாப்பு 

யிண்சயி ஆபாய்ச்சி நற்றும் தநம்ாட்டு அமநப்பு (டிஆர்டிஒ) 

உடன் இமணந்து நித யிண்சயி நிரனுக்கா மநன 

அமநப்புகம தநம்டுத்துயதற்காக தச்சுயார்த்மத டத்திபள். 

 (ஏர்-டு-ஏர்) யிண்ணிிருந்து யிண்மணதாக்கும் ஏவுகமண ஆஸ்ட்பா , 

டிசா கடற்கமபனில் , சசப்டம்ர் 16, 2019 அன்று சயற்ிகபநாக 

தசாதம சசய்னப்ட்டது. 
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 புதுசடல்ினின் யிஜினன் யில் 2017 ஆம் ஆண்டு சசனல்தின் 

ஆண்டிற்கா யிஸ்யகர்நா பாஷ்டிரின புபஸ்கார் (யிஆர்ி) நற்றும் 

ததசின ாதுகாப்பு யிருதுகள் (என்எஸ்ஏ) ஆகினயற்ம வ 

சந்ததாஷ்குநார் கங்யார் யமங்கிார். 

 புதுசடல்ினின் டாக்டர் அம்தத்கர் ஸ்தடடினத்தில் மடசற் ப -

17 ஜூினர் ாய்ஸ் சுப்தபாதடா தகாப்ம சர்யததச கால்ந்து 

தாட்டினின் இறுதிப் தாட்டினில் தநகானாயின் தஹாப்சயல் 

எினாஸ் தநல்ிமப்ள்ி , 1-0 என் தகால் கணக்கில் , 

ங்காததஷ் கிருதா சிக்ஷா புதபாதிஷ்டாம (ி.தக.எஸ்.ி) 

ததாற்கடித்தது டத்மத சஜனித்தது. 

 சாங்தஜாயில் சதாடங்கவுள், சீா ஒன் தட்நிட்டில், உக 

சாம்ினா ி யி சிந்து நற்றும் உக ம்ர் 8 யபீாங்கமனா 

சாய்ா தயால் ஆகிதனார் இந்தினா சார்ில் ங்தகற்கவுள்ர். 
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