
 

 2019 ஆம் ஆண்டின் உச்சீதிநன் (ீதிதிகின் ண்ணிக்ககனின் ) நசசோதோ 

சட்டநோக அநல்டுத்தப்ட்டகதத் ததோடர்ந்து உச்சீதிநன் ண்ணிக்கககன 31 

ிமந்து 34 ஆக உனர்த்தப்ட்டுள்து. 

 இந்தினோயின் துகணத் தகயர் ஸ்ரீ ம்.தயங்ககனோ ோமடு, நத்தின ஆபோய்ச்சி 

நற்றும் ததோமில்தட் அகநச்சர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ் யர்திடம் ஆந்திபோயின் தல்லூர் 

நோயட்டத்தில் உள் துிில்ம் கிபோநத்தில் சதசின தமங்கடல் 

ததோமில்தட் ிறுயத்திற்கு(NIOT) எம புதின ஆபோய்ச்சி யசதி அகநப்கத 

யிகபவுடுத்துநோறு அிவுறுத்திமள்ோர். 

 அக்சடோர் நற்றும் யம்ர் நோதங்கில் யடகிமக்கு மயநகமனின் சோது , 

ஆண்டின் இபண்டோயது நர் திமயிமோ  தநிழ்ோட்டில் உதகநண்டம் – 

ஊட்டினில் கடதவுள்து. 

 அமணோச்ச ிபசதசத்தில், கிமக்கு யிநோ கட்டகத் ததி ர் நோர்ரல் ஆர் 

டி நோத்தூர் நற்றும் கிமக்கு கட்டகத் ததி இகணந்து சோங்ோங் 

நோயட்டத்தில் உள்  யிஜனகர் சநம்ட்ட தகபனிங்கும் கநதோத்தில் நோற்ி 

அகநக்கப்ட்ட ஏடுோகதகனத் திந்து கயத்தர். 

 சோஸ்ினோ நற்றும் தஹர்சசகோயிோ, ிசபசில், ஈக்யடோர், கஜகஸ்தோன், 

ிதுசயினோ நற்றும் யடக்கு நோசிசடோினோ ஆகின ோடுகளுக்கு சர்யசதச 

அதிசயக தோல் (இ.ம்.ஸ்) சசகயகனத் ததோடங்குயதோக அஞ்சல் துக 

அியித்துள்து. 
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 ரோர்ஜோ சர்யசதச புத்தக கண்கோட்சினின் (ஸ்ிஃப்) 38 யது திப்பு இந்த 

ஆண்டு அக்சடோர் 30 முதல் யம்ர் 9 யகப ற்ோடு தசய்னப்ட்டுள்து 

 சமூக ீதி நற்றும் அதிகோபநித்தல் அகநச்சின் கீழ் உள் 

நோற்றுத்திோிகின் அதிகோபநித்தல் திகணக்கம் அணுகக்கூடின 

இந்தினோ ிபச்சோபத்தின் (Accessible India Campaign) ங்குதோபர்களுக்கோக எம 

சநோண்கந தகயல் அகநப்க உமயோக்கிமள்து. 

 நத்தின நித ய சநம்ோட்டு அகநச்சர் ஸ்ரீ பசநஷ் சோக்ரினோல் ‘ிரோங்க்’ 

அகி இந்தின ததோமில்தட் கல்யி கவுன்சிின் (..சி.டி.இ)  திட்டங்கக  

புதுதில்ினில் ததோடங்கிோர். 

 ஜல் சக்தி அகநச்சகம், 2019, தசப்டம்ர் 19 – 20 ஆகின சததிகில்,சதசின ீர் 

அமங்கோட்சினகத்திற்கோ சர்யசதச எர்க்ஷோப் என்க புது தில்ினில் உள்  

ஆர் சக புபம், புதின தகக் கட்டடம், நத்தின ீர் ஆகணன ஆடிட்சடோரினத்தில்,  

ற்ோடு தசய்துள்து . 

 சர்யசதச அணுசக்தி அகநப்ின் 63 யது தோது நோோடு 2019  தசப்டம்ர் 16 -20 

ஆகின சததிகில் யினன்ோயில் கடதற்றுயமகிது . 

 தின் சநம்ோடு நற்றும் ததோமில்முகசயோர் அகநச்சின் னிற்சி இனக்குபகம் 

(டிஜிடி), உகோயின தகயல் ததோமில்தட் ிறுயநோ ிம் உடன் எம 

எப்ந்தத்தில் ககதனழுத்திட்டுள்து, இதன் மூம் னிற்சினோர்களுக்கு 

அடிப்கட தசனற்கக தண்ணிவு தின்கில் ோடு தழுயின னிற்சிகன ிம் 

யமங்கவுள்து . 

 அஞ்சி சிங் தயிோட்டில் உள் எம இந்தின ணினில் இபோணுய தூதபோக 

ினநிக்கப்ட்ட ோட்டின் முதல் தண் அதிகோரி. இயர் பஷ்னோயின் நோஸ்சகோயில் 

துகண கடற்கட தூதபோக தோறுப்சற்றுள்ோர். 
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 கஜகஸ்தோின் தர் சுல்தோில் டந்த உக சோம்ினன்ரிப் சோட்டினில் 

அதநரிக்க சோபோ ஹில்தடிபோண்ட்கட யழீ்த்தினதன் மூம்  இந்தினோயின் 

ட்சத்திப நல்மத்த யபீர் யிசஷ் சோகோட் 2020 எிம்ிக்கிற்கு தகுதி தற்ோர். 

 பஷ்னோயின் க்தடரின்ர்க்கில் டந்த நோர்க்ம ிகழ்யின் அகபனிறுதிக்கு அநித் 

ங்கல் நற்றும் நிஷ் கவுசிக் ஆகின இபண்டு இந்தினர்கள் தகமந்தகத அடுத்து, 

AIBA உக ஆண்கள் குத்துச்சண்கட சோம்ினன்ரிப்ில் இந்தினோ இபண்டு 

தக்கங்கக உறுதி தசய்துள்து. 
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