
     

 நத்தழன அழயினல் நற்றும் குடும் த்துற அறநச்சர் டளக்டர் லர்ஷ் 

யர்தன் நபபுசளர்ந்த ககளளறுகின் கநளண்றந நற்றும் சழகழச்றசனின் 

தித்துயநள பறகள் என் யு.எம்.எம்.ஐ.டி பன்பனற்சழறனத் 

ததளடங்கழளர் நற்றும் ழடளன் (கதசழன நபபு சளர்ந்த களய்கள் ழர்யளகம்) 

ககந்த்பளக்கறயும் தழந்து றயத்தளர். 

 ிபதநர் ஜ ஆகபளக்ன கனளஜ்ளயின் பதல் ஆண்டு யிமளறய 

தசப்டம்ர் 23 அன்று ஆயுஷ்நளன் ளபத் தழநளக உத்தபிபகதசம் 

தகளண்டளடினது. 

 க்களயிழருந்து தடல்ழக்கு தசல்லும் ளட்டின் பதல் களர்ப்கபட் 

பனிள  ‚கதஜளஸ் எக்ஸ்ிபஸ்‛ உத்தபிபகதசத்தழல், அக்கடளர் 4 ஆம் 

கததழ இனங்க  தனளபளக உள்து. 

 கநற்கு ததளடர்ச்சழ நறனின் அடியளபத்தழல் சுநளர் 950 நழநீ (3 அடிக்கு 

கநல்) ீபம் நற்றும் 20 நழநீ அகம் தகளண்ட பளட்சச நண்புழு 

களணப்ட்டது. 

 அகபின கடழல் களற்ழுத்தம் களபணநளக ‘லழகள’ என் சூளயி 

புனளக தீயிபநறடந்துள்து, இந்த புனல் தசப்டம்ர் 25 அதழகளறக்குள் 

ஒநளன் கடற்கறபறன தளக்கும் என்று இந்தழன யளிற ஆய்வு றநனம் 

(ஐஎம்டி) ததரியித்துள்து. 

 சக்தழயளய்ந்த சூளயினள ‚தள‛  ததன் தகளரினளயின்  ததற்கு குதழறன 

தளக்கழனது, இதளல் 26 கர் களனநறடந்து சுநளர் 27,790 யடீுகளுக்கு 

நழன்சளபம் துண்டிக்கப்ட்டது. 
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 அறநச்சர்கள் ஸ்ரீ ழதழன் கட்கரி நற்றும் ஸ்ரீ ஆர்.கக.சழங் ஆகழகனளர் 

எம்.எஸ்.எம்.இ க்களுக்கள எரிசக்தழ ளதுகளப்பு யமழகளட்டுதல்கற 

தயினிட்டர் கநலும் ஆற்ல் தழன் ணினகத்தழன் எம்எஸ்எம்இ 

தழட்டத்தழன் கவழ் அழவு கநளண்றந களர்ட்டள ‚‚SIDHIEE‛‛ யும் 

ததளடங்கழ றயத்தர். 

 புது தழல்ழனில் எம்.எஸ்.எம்.இ துறனில் ஆற்ல் தசனல்தழற 

கநம்டுத்துயதற்கள கதசழன நளளட்றட ஸ்ரீ ழதழன் கட்கரி நற்றும் ஸ்ரீ 

ஆர்.கக.சழங் ஆகழகனளர் இறணந்து தழந்து றயத்தர். 

 களழற நளற்ம் ததளடர்ள ளரிஸ் ப்ந்தத்றத 

றடபறப்டுத்துயதற்கள டயடிக்றககற யிறபவுடுத்துயதற்களக, 

ஐக்கழன ளடுகள் சறனின் தளதுச்தசனளர் அன்கடளிகனள குதடதபஸ், 

2019 களழற டயடிக்றக உச்சழ நளளட்றட 23 தசப்டம்ர் 2019 அன்று 

களழற சயளற எதழர்தகளள் ஏற்ளடு தசய்தளர். 

 அர்தஜன்டிளயின் ட்சத்தழப யபீபள ழகனளல் தநஸ்றழ, ழயர்பூல் 

யபீர் ‚யிர்ஜழல் யளன் டிஜ்க்‛ நற்றும் ஐந்து பற சழந்த ஃிஃள யபீர் 

யிருறத தயன் கழழஸ்டினளகள தபளளல்கடள ஆகழகனளறப யழீ்த்தழ 

ஆண்டின் சழந்த ஃிஃள யபீருக்கள யிருறத ஆளயது பறனளக 

தயன்று சளதறப்றடத்துள்ளர் 

 இம் இந்தழன ரட்ர் நளல்யிகள ன்கசளட், நழனளன்நரின் ததட் ஹ்தளர் 

துசளறப யழீ்த்தழ நளத்தீவு சர்யகதச எதழர்களத் ததளடறப தயன்ளர், 

இது அயபது பதல் ட்டநளகும் . 
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