
     

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கரண திரபர் மங்கரன வப்பு றறரண 

(ஈதிஎஃப்ின்) வப்புத்தரவகின் 8.65 சீ ட்டி ிகறத்றற்கு அசு 

ப்புல் அபித்துள்பது. 

 இந்றர தி ர் ரந்ற ரரடி ற்றும் ங்ரகரனற அறதர் கல்ட்கறன் 

தட்டுல்கர ஆகறரரர் இவந்து உனரன்தரரில் உள்ப கந்ன் புத் 

டரனத்றல் புத்ர் சறவனவ டீிரர கரன்தன்சறங் மூனம் தபிிட 

உள்பணர் 

 55 து இந்ற தரறல்நுட்த ற்றும் ததரமபரர த்துவப்பு (ஐ.டி.இ.சற) 

றணம் தசப்டம்தர் 19 அன்று தங்கபரரறன் டரக்கரில் தகரண்டரடப்தட்டது. 

 தண்வட சங்க மகத்றன் கனரச்சர னரற்நறல் ம முக்கற 

றமப்புமுவணரக, றக தரல்ததரமள் துவந (டி.என்.ஏ.டி), சறகங்வக  

ரட்டத்றல் உள்ப கலடிில்   அகழ்ரரய்ச்சறின் ரதரது 

கண்டுதிடிக்கப்தட்ட கனரச்சர வப்புகவப கற மு . 6 ஆம் நூற்நரண்டு முல் 

கற.தி 1 ஆம் நூற்நரண்டு வினரண கரனத்றற்குட்தட்டது என்று 

தரிித்துள்பது. 

 த்ற சமூக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் அவச்சர் ஸ்ரீ ரர்சந்த் 

தகஹ்ரனரட் வனவில் ரற்றுத்றநணரபிகள் தரடர்தரண த்ற 

ஆரனரசவணக் குழுின் மூன்நரது கூட்டம் புதுடில்னறில் வடததற்நது. 

 இந்றரிற்கும் ததல்ஜறம் னக்சம்தர்க் ததரமபரர ன்நறத்றற்கும் 

இவடினரண கூட்டு ததரமபரர ஆவத்றன் (ரஜ.இ.சற) 16 து அர்வு 

2019 தசப்டம்தர் 17 அன்று புதுறல்னறில் வடததற்நது . 
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 ம ரட்டில் இமக்கும் க்கள் அறக அபில் உனகறல் உள்ப திந 

ரடுகளுக்கு குடிரறுறல், இந்றர முன்ணி ரடரக உமதடுத்துள்பது , 

2019 ஆம் ஆண்டின் தடி 5 றல்னறன் சர்ரச புனம்ததர்ந்ரரர் 

இந்றரில் இமந்து மகறநரர்கள், இது 2015 ல் 15.9 றல்னறணரக இமந்து 

என்று  றமரர்க்கறல்   உள்ப ஐக்கற  ரடுகபின் ததரமபரர ற்றும் சமூக 

ிகரங்கள் துவந தபிி ட்டுள்ப சர்ரச புனம்ததர்ந்ரரர் தங்கு 

அநறக்வக 2019ல் தபிந்துள்பது . 

 உனக கரல்தந்து அவப்தரண ஃதிஃதர தபிிட்ட சீதத்ற ரிவசில் 

இந்ற கரல்தந்து அி 104 து இடத்வப் திடித்துள்பது. 

 த்ற ீன்பத்துவந , கரல்வட தரரிப்பு ற்றும் தரல்பத்துவந 

அவச்சர் ஸ்ரீ கறரிரஜ் சறங் , இந்ற ீன்பத்துவந , கரல்வட தரரிப்பு 

ற்றும் தரல்பத்துவந அவச்சகத்றன் ீன்பத் துவநரல் 

தபிிடப்தட்ட ‚ீன்ப புள்பிிங்கள் குநறத் வகரடு – 2018‛ ஐ 

தபிிட்டரர். 

 உர்கல்ிில் சறநந் கற்நல் ிவபவுகளுக்கு தரறல்நுட்தத்வப் 

தன்தடுத்துற்கரக ணிப ரம்தரட்டு அவச்சகம் 

தரறல்நுட்தத்றற்கரண ரசற கல்ி கூட்டி (ீட்) என்ந புற றட்டத்வ 

அநறித்துள்பது. 

 றப் தில்டர் டு ற ரன் ’ என்று அவக்கப்தடும் சரகன் டரக் றப் 

தில்டர்ஸ் னறறதடட் (எம்.டி.எல்), இண்டரது ஸ்கரர்தனீ் ீர்மூழ்கறக் 

கப்தனரண ‘கரந்ரரிவ’ இந்ற கடற் தவடக்கு மும்வதில் வடததற்ந 

றகழ்ச்சறில் ங்கறது 

 ஸ்ரீ ரஜ்ரத் சறங் வனட் கரம்தரட் ிரணரண (எல்.சற.ஏ) ‘ரஜரமறல்’ 

தித் முல் தரதுகரப்பு அவச்சர் என்று னரற்வந தவடத்துள்பரர். 
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 இந்ற ிரணப்தவட (ஐ.ஏ.எஃப்) துவத் வனர் ஏர் ரர்ல் 

ஆர்.ரக.எஸ் தவ்ரிரவ அடுத் ிரணப்தவடத் வனரக (சறஏஎஸ்) 

அசரங்கம் றறத்துள்பது. 

 அடுத் ம மடத்றற்குள் ரசற ரதரிடர் ீட்புப் தவட (என்.டி.ஆர்.எஃப்) 

ணது புற தட்டரனறன்கபில் ததண் திரபர்கவப ரசர்க்க உள்பது . 

த்ற அசு , 2018 ஆம் ஆண்டில் , ரட்டில் உள்ப என் .டி.ஆர்.எஃப் 

தட்டரனறன்களுடன் ததண்கள் குழுவ இவக்கும் றட்டத்வ 

முன்வத்து குநறப்திடத்க்கது 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண ரசற புி அநறில் ிமதுகள், ரடு முழுதும் 

இமக்கும் இமதத்ற இண்டு ிஞ்ஞரணிகளுக்கு ங்கப்தட்டண. 

 அமரச்சன திரசத்றல் வடததற்று மம் 25 து மூத் ததண்கள் 

ரசற கரல்தந்து சரம்தின்றப்தின் முல் கரல் இறுற ஆட்டத்றல் 

றகம் 4-2 என்ந ரகரல் கக்கறல் த்ற திரசத்வ ழீ்த்றன் 

மூனம் முல் அிரக அவிறுறக்குள் நுவந்துள்பது 

 கஜகஸ்ரணில் உள்ப நூர்-சுல்ரணில் வடததற்ந உனக ல்மத் 

சரம்தின்றப்தின்  கரல்  இறுற ரதரட்டிகபில் தன்நன்  மூனம் தஜ்ங் 

புணிர ற்றும் ி யறர ஆகறரரர் 2020 ரடரக்கறரர னறம்திக்கறற்கு 

குற ததற்நணர். 
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