
 

நடப்ன நஷகழ்வுகள் லஶத்த ஶகுப்ன தெப்டம்பர் (22 - 28) 2019 

னக்கஷஶன நஶட்கள் 

தெப்டம்பர் 22 – உயக கஶண்டஶஷனக  ஷனம் 

 உக களண்டளநழனக தழம் எவ்வயளன ஆண்டும் வெப்டம்ர் 22 அன்று 

வகளண்டளடப்டுகழது. உக களண்டளநழனக தழத்தத னதன்னதழல் WWF- 

வதன்ளப்ிரிக்கள 2010 இல் அழயித்தது. 

 இது உவகங்கழலும் உள் தன்ளர்ய வதளண்டு ழறுயங்கள் , உனிரினல் 

னங்களக்கள், களண்டளநழனக ெபணளனங்கள் நற்றும் ெம்ந்தப்ட்ட குடிநக்கத 

என்ழதணத்து ந்து யதகனள களண்டளநழனகங்கலக்கு யிமழப்னணர்தயனேம் 

ழதழதனனேம் தழபட்டுகழது – இதய அதத்தும் ெட் டயிரபளத களண்டளநழனக 

வகளம்ன யர்த்தகத்தளல் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளகும் இங்களகும். 

தெப்டம்பர் 23 – ெர்லத ெ செசக தஶறஷகள்  ஷனம் 

 19 டிெம்ர் 2017 அன்று, .ள வளதுச் ெத வெப்டம்ர் 23  ெர்யரதெ தெதக 

வநளமழகின் தழநளக (.டி.ஸ்.ல்) அழயித்தது .உக களது ரகளரதளர் 

கூட்டதநப்ன (WDF) 1951 வெப்டம்ர் 23 இல் ழறுயப்ட்டது , அதத ழதவுகூ 

இந்த தழம் ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்டது. 

 2019  மீ்: Sign Language Rights for All! 
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தெப்டம்பர் 25 – உயக னந் ஶரர்கள்  ஷனம் 

 துனக்கழனின் இஸ்தளன்னல்ழல் உள் ெர்யரதெ நனந்து கூட்டதநப்ன (FIP) 

கவுன்ெழல் 2009 இல் ழனநழத்தடி , வெப்டம்ர் 25 அன்று உக நனந்தளர்கள் 

தழம் அனுெரிக்கப்டுகழது . உகழன் எவ்வயளன னெதனிலும் 

ஆரபளக்கழனத்தத ரநம்டுத்துயதழல் நனந்தளர்கின் ங்தக ஊக்குயிக்கும் 

நற்றும் ஆதரிக்கும் டயடிக்தககத எழுங்கதநக்க இந்த ளத னன்டுத்த 

FIP நனந்தளலர்கத ஊக்குயிக்கழது. 

 ‚அதயனக்கும் ளதுகளப்ள நற்றும் னனுள் நனந்துகள் ‛ ன்து இந்த 

ஆண்டின் உக நனந்தளர்கள் தழத்தழன் கனப்வளனள். 

தெப்டம்பர் 26 – அணு ஆனே ங்கசர னற்மஷலுஶக அகற்றுல ற்கஶன ெர்லத ெ நஶள் 

 2013 ஆம் ஆண்டில் , .ள வளதுச் ெத (னே.ன்.ஜழ.) வெப்டம்ர் 26  அணு 

ஆனேதங்கத னற்ழலுநளக அகற்றுயதற்கள ெர்யரதெ தழநளக (அணு எமழப்ன 

ளள்) அழயித்தது. 

 அணுயளனேதங்களல் நிதகுத்தழற்கு ற்டும் அச்சுறுத்தல் நற்றும் அதய 

னற்ழலுநளக அகற்ப்டுயதன் அயெழனம் குழத்து வளதுநக்கிதடரன 

யிமழப்னணர்தய ற்டுத்துயரத இந்த ளின் ரளக்கம். 
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தெப்டம்பர் 26 – உயக கடல்ெஶர்   ஷனம் 

 உக கடல்ெளர் தழம் வெப்டம்ர் 26 அன்று அனுெரிக்கப்டுகழது. இந்த ளள் கடல் 

ெனெகத்தழல் னக்கழனநள ங்குதளபர்கத என்ழதணக்கும் என தத்தத 

யமங்குகழது. 

 இந்த ஆண்டிற்கள உக கடல்ெளர் தழ தீம் : ‚Empowering Women in the Maritime 

Community‛. 

தெப்டம்பர் 27 – உயக சுற்றுயஶ  ஷனம் 

 உக சுற்றுள தழம்வெப்டம்ர் 27 அன்று அனுெரிக்கப்டுகழது . உகயில் 

ெர்யரதெ சுற்றுளப் னணிகின் யனதக 1950 ல் 25 நழல்ழனிழனந்து 

கழட்டத்தட்ட 1.3 ில்ழனளக அதழகரித்துள்து . இரதரளல், உவகங்கழலும் 

உள் இடங்களல் ஈட்டப்ட்ட ெர்யரதெ சுற்றுள யனயளய் 1950 ல் 2 

ில்ழனன் அவநரிக்க டளர்கிழனந்து 2015 இல் 1260 டிரில்ழனளக 

உனர்ந்துள்து. இந்த துத உகழன் வநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனில் 10% 

ன்றும் உகயில் 10 ரயதகில் 1 ஆக சுற்றுள துத 

நதழப்ிடப்ட்டுள்து. 

தெப்டம்பர் 28 – உயகரஶலி  கலல் அணுகலுக்கஶன ெர்லத ெ  ஷனம் 

 2016 ஆம் ஆண்டு னதல் னேவஸ்ரகள வெப்டம்ர் 28  ‚உகளயின தகயல் 

அணுகலுக்கள ெர்யரதெ தழம் ‛ (டினே)  அழயித்தது. 38 ெழ / தீர்நளம் 

57 ற்றுக்வகளள்ப்ட்டததத் வதளடர்ந்து, எவ்வயளன ஆண்டும் வெப்டம்ர் 28  

உகளயின தகயல் அணுகலுக்கள ெர்யரதெ தழநளக (டினே) 

வகளண்டளடப்டுகழது. 
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 இந்த ஆண்டின் வகளண்டளட்டத்தழன் தீம் ‚Leaving No One Behind!‛ 

தெப்டம்பர் 28 – உயக தபிஸ்  ஷனம் 

 ரபிஸ் தடுப்ன குழத்த யிமழப்னணர்தய ற்டுத்தவும் , இந்த னங்கபநள 

ரளதனத் ரதளற்கடிப்தழல் னன்ரற்த்தத னன்ிதப்டுத்தவும் 

ஆண்டுரதளறும் உக ரபிஸ் தழம் வகளண்டளடப்டுகழது . னதல் ரபிஸ் 

தடுப்னெழதன உனயளக்கழன ிவபஞ்சு ரயதழனினளனம் நுண்ணுனிரினளனநள 

லூனிஸ் ளஸ்டரின் நபணத்தழன் ஆண்டு ழததயனேம் வெப்டம்ர் 28 குழக்கழது. 

மாநாடுகள் 

எம்.எஸ்.எம்.இ துசமில் ஆற்மல்  ஷமன் குமஷத்  த ெஷ ஶநஶடு 

 னது தழல்ழனில் ம்.ஸ்.ம்.இ துதனில் ஆற்ல் வெனல்தழத 

ரநம்டுத்துயதற்கள ரதெழன நளளட்தட வ ழதழன் கட்கரி நற்றும் வ 

ஆர்.ரக.ெழங் ஆகழரனளர் இதணந்து தழந்து தயத்தர். 

 ம்.ஸ்.ம்.இ வதளமழல் னதரயளர், தகத்வதளமழல் ெங்கங்கள், வதளமழல்நுட்ம் 

நற்றும் ரெதய யமங்குர்கள், துத ரிெக்தழ யல்லுர்கள் நற்றும் 

அபெளங்கத்தழன் னெத்த அதழகளரிகள் ஆகழரனளரின் ங்கிப்னடன் இபண்டு ளள் 

களன்க்ரவ்தய ரிெக்தழ தழன் ணினகம் (ி.இ.இ) ற்ளடு வெய்துள்து . 
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கஶயநஷசய நடலடிக்சக உச்ெஷ ஶநஶடு 2019 

 களழத நளற்ம் வதளடர்ள ளரிஸ் எப்ந்தத்தத 

தடனதப்டுத்துயதற்கள டயடிக்தககத யிதபவுடுத்துயதற்களக, 

க்கழன ளடுகள் ெதனின் வளதுச்வெனளர் அன்ரடளிரனள குவடவபஸ், 2019 

களழத டயடிக்தக உச்ெழ நளளட்தட 23 வெப்டம்ர் 2019 அன்று களழத 

ெயளத தழர்வகளள் ற்ளடு வெய்தளர். 

 .ள 2019 களழத உச்ெழநளளட்டின் தீம்: ‘Climate Action Summit 2019: A Race We Can 

Win. A Race We Must Win.’ 

16 லது உயகரஶலி SME லணிக உச்ெஷ ஶநஶடு 

 நத்தழன குறு , ெழறு நற்றும் டுத்தப ழறுயங்கள் நற்றும் ெளத ரளக்குயபத்து 

நற்றும் வடுஞ்ெளதத்துத அதநச்ெர் வ ழதழன் கட்கரி, 16 யது உகளயின 

SME யர்த்தக உச்ெழ நளளட்தட னதுடில்ழனில் தழந்து தயத்தளர். 

 உச்ெழநளளடு எவ்வயளன ஆண்டும் ம்.ஸ்.ம்.இ நற்றும் இந்தழன வதளமழல்துத 

கூட்டதநப்ளல் ற்ளடு வெய்ப்டுகழது. இந்த ஆண்டு தீம்‛ Making Indian MSMEs 

Globally Competitive‛` 

5 லது இந் ஷஶ ெர்லத ெ அமஷலில் லிறஶ 

 இந்தழன ெர்யரதெ அழயினல் யிமளயின் 5 யது தழப்ன,  2019 யம்ர் 5 னதல் 8 

யதப வகளல்கத்தளயில் தடவறும் ன்று  நத்தழன அழயினல் நற்றும் 

வதளமழல்நுட்ம், னநழ அழயினல் ,சுகளதளபம் நற்றும் குடும் த்துத 

அதநச்ெர் டளக்டர் லர்ஷ் யர்தன் வதரியித்தளர். 
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 இந்த ஆண்டின் அழயினல் யிமளயின் கனப்வளனள் RISEN India – Research, Innovation, 

and Science Empowering the Nation. 

இந் ஷ சுற்றுயஶ ஶர்ட் (ஐடிஎம்) 2019 கண்கஶட்ெஷ 

 னதுடில்ழனில் தடவற் இந்தழனள சுற்றுள நளர்ட் (டிம்) 2019 கண்களட்ெழதன 

னைினன் களச்ெளப நற்றும் சுற்றுளத்துத அதநச்ெர் வ ிபஹ்ளத் ெழங் 

ரடல் தழந்து தயத்தளர். 

 சுற்றுள அதநச்ெகனம், இந்தழன சுற்றுள நற்றும் யினந்ரதளம்ல் ெங்கங்கின் 

கூட்டதநப்னம் இதணந்து இந்த கண்களட்ெழதன  ற்ளடு வெய்துள். 

ன ல் இந் ஷஶ-கரீபின்  சயலர்கள் உச்ெஷ ஶநஶட்டில் பி ர் தஶடி 

உசஶற்மஷனஶர் 

 ழனைனளர்க்கழல் டந்த னதல் இந்தழனள-ரகரிகளம் ததயர்கள் உச்ெழ நளளட்டின் 

ரளது ிபதநர் ரபந்தழப ரநளடி கரீினன் ெனெகம் நற்றும் வளதுச் ெந்தத 

ததயர்கத ெந்தழத்தளர். இந்த ெந்தழப்ன களழத நளற்த்தத தழர்த்துப் 

ரளபளடுயதழழும் அதழல் இந்தழனளயின் ங்கிப்த அதழகரிப்தழலும் கயம் 

வெலுத்தழனது. 

 கரிரகளநழல் ெனெக ரநம்ளட்டுத் தழட்டங்கலக்கு 14 நழல்ழனன் அவநரிக்க டளர் 

நளினத்ததனேம், சூரின, னதுப்ிக்கத்தக்க ரிெக்தழ நற்றும் களழத நளற்ம் 

வதளடர்ள தழட்டங்கலக்கு 150 நழல்ழனன் டளர் கடதனேம் தழன ரநளடி 

அழயித்ததளக வயினேவு அதநச்ெகம் வயினிட்டுள் அழக்தகனில் 

வதரியிக்கப்ட்டுள்து 
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த ெஷ த ஶறஷல்நுட்ப, அமஷலில் கல்லி ற்றும் ஆஶய்ச்ெஷ நஷறுலனத் ஷன் (NITSER) 12 

லது கூட்டம் 

 னதுடில்ழனில் தடவற் ரதெழன வதளமழல்நுட், அழயினல் கல்யி நற்றும் 

ஆபளய்ச்ெழ ழறுயத்தழன் (ழட்றர்) 12 யது கூட்டத்தழற்கு நத்தழன நிதய 

ரநம்ளட்டுத் துத அதநச்ெர் வ பரநஷ் ரளக்ரினல் ‘ழரளங்க்’ தததந 

தளங்கழளர் .இந்த கூட்டத்தழல் ரதெழன வதளமழல்நுட் ழறுயங்கள் (ன்டி) 

நற்றும் இந்தழன வளழனினல் ழறுயத்தழன் இனக்குர்கள் கந்து வகளண்டர். 

ெர்லத ெ லஶங்குபலர் ற்றும் லிற்பசனஶரர் ெந் ஷப்ன அகர் யஶலில் ஏற்பஶடு 

தெய்ப்பட்டுள்ரது 

 யடகழமக்கு ிபளந்தழனம் (ன்.இ.ஆர்) நற்றும் தழரினபளயிழனந்து யியெளன 

வளனட்கின் ற்றுநதழ தழத வயிப்டுத்த, இந்தழன அபெழன் யர்த்தக நற்றும் 

தகத்வதளமழல் அதநச்ெழன் கவழ் உள் ரயளண் நற்றும் தப்டுத்தப்ட்ட 

உணவுப் வளனட்கள் ற்றுநதழ ரநம்ளட்டு ஆதணனம் (APEDA) தழரினபள 

அபெளங்கத்தழன் எத்துதமப்னடன் அகர்த்தளயில் ெர்யரதெ யளங்குயர் நற்றும் 

யிற்தனளர் நளளட்தட ற்ளடு வெய்தது. 
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நஷனம், ப லிதற்ன 

பல்தகரிஶலின் கஷமஷஸ்டஶயஷனஶ ஜஶர்ஜலீஶ ன ஷ ெர்லத ெ நஶண நஷ ஷத் ஷன் 

 சயலஶக நஷஷக்கப்பட்டஶர் 

 ல்ரகரினளயின் கழழஸ்டளழள ஜளர்ஜயீள ெர்யரதெ ளணன ழதழனத்தழன் 

(.ம்.ஃப்) னதழன ததயபளக ரதர்வு வெய்னப்ட்டுள்ளர். யர்ந்து யனம் 

வளனளதளபத்தழல் உள் ளட்டிழனந்து ெர்யரதெ ளணன ழதழனத்தத யமழடத்த 

உள் னதல் ர் இயர் ஆயளர். அக்ரடளர் னதல் வளனளதளப ழனணபளக 

ந்தளண்டு களத்தழற்கு கழழஸ்டின் களர்ட்தடக்கு அடுத்து இயர் 

வளறுப்ரற்கவுள்ளர். 

அடில் சுரிலல்யஶ ீண்டும் ஐ.ஏ.ஏ.எஃப் கவுன்ெஷல் உறுப்பினஶக 

த ர்ந்த டுக்கப்பட்டஶர் 

 இந்தழன தடக வவடரபரின் ததயர் அடில் சுநரியல்ள ெர்யரதெ தடக 

வவடரபரன் கவுன்ெழல் (...ஃப்) உறுப்ிபளக இபண்டளயது னதனளக 

நீண்டும் ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்டளர். 

 ரதளலளயில் டந்த யிதனளட்டு உக ழர்யளகக் குழுயின் 52 யது ெந்தழப்ின் 

ரளது இந்தத் ரதர்தல் டந்தது. 

 னன்ளள் எழம்ினன் சுநரியல்ள 121 யளக்குகதப் வற்று IAAF கவுன்ெழழன் 13 

திப்ட்ட உறுப்ிர்கில் எனயபளக ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்டளர். 
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தஜனல் பிபின் ஶலத் பணிஶரர்கள் குழுலின்  சயலஶக தபஶறுப்தபற்மஶர் 

 யிநளப்தடத் ததயபள ர் ெவஃப் நளர்ரல் ரீபந்தர் ெழங் தரளயள 

வயிரனறுயதளல், னதழன ணினளர் குழுயின் ததயபளக  இபளணுயத் ததழ 

வஜபல் ிின் பளயத்  ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 வஜபல் ிின் பளயத், தது வதளமழல் யளழ்க்தகனில் 41 ஆண்டுகளக, பந்த 

வெனல்ளடு நற்றும் ஊமழனர்கத ற்ழ வதரிந்து வகளண்ட இபளணுய 

அனுயங்கதக் வகளண்டுள்ளர். இபளணுயத் ததழனளக, ஜயரி 2017 னதல் 

அயர் COSC உறுப்ிபளக இனந்து யனகழளர் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. 

அமஷலில்  

தற்கு த ஶடர்ச்ெஷ சயின் அடிலஶத் ஷல் கஶணப்பட்ட ஶட்ெ  ண்னழு 

 ரநற்கு வதளடர்ச்ெழ நதனின் அடியளபத்தழல் சுநளர் 950 நழநீ (3 அடிக்கு ரநல்) 

ீனம் நற்றும் 20 நழநீ அகம் வகளண்ட பளட்ெெ நண்னழு களணப்ட்டது. 

ரநற்குத் வதளடர்ச்ெழ நதனிலும் கடரளபப் குதழனிலும் இவ்யவு வரின 

நண்னழு களணப்டுயது இதுரய னதல் னத. இபளட்ெெ  நண்னழுக்கள் 

னயநதமக்களத்தழற்கு னந்ததன நற்றும்  ிந்ததன களங்கில் இபயில் 

இடம்வனபத் வதளடங்கும். 
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சூமஶலரி னல் ‘வஷகஶ’ 

 வெப்டம்ர் 25 அதழகளதக்குள் சூளயி னனல் ‘லழகள’ ஏநளன் கடற்கதபதன 

தளக்கும் ன்று இந்தழன யளித ஆய்வு தநனம் (ம்டி) வதரியித்துள்து. 

 அரபின கடழல் களற்ழுத்தம் களபணநளக ‘லழகள’ ன் சூளயி னனளக 

தீயிபநதடந்துள்து. இதன் களபணநளக குஜபளத் கடற்கதபனில் த்த களற்று 

யசீும் ன்றும் யளித தநனம் வதரியித்துள்து.யடகழமக்கு நற்றும் அதத 

எட்டின கழமக்கு-நத்தழன அரபின கடழல் ற்ட்ட களற்ழுத்தம் கழட்டத்தட்ட 

ரநற்கு ரளக்கழ கர்ந்த ின்ர் லழகள சூளயி னனளக  தீயிபநதடந்தது. 

சூமஶலரி  பஶ த ன் தகஶரிஶசலத்  ஶக்கஷது 

 ெக்தழயளய்ந்த சூளயினள ‚தள‛  வதன் வகளரினளயின்  வதற்கு குதழதன 

தளக்கழனது, இதளல் 26 ரர் களனநதடந்து சுநளர் 27,790 யடீுகலக்கு நழன்ெளபம் 

துண்டிக்கப்ட்டது. 

 சூளயி தள னன்ர் ஜப்ளின் வதற்கு தீவுகின் ெழ குதழகில் த்த 

நதம நற்றும் களற்றுடன் தளக்கழனது குழப்ிடத்தக்கது. 

ன ல் சுத ெஷ எரிதபஶனள் தெல் அசப்ன 

 ெழ.ஸ்..ஆர் அக்கட்டத தழத்தத னன்ிட்டு, இந்தழன ஜளதழதழ வ பளம் 

ளத்ரகளயிந்த் னது தழல்ழனில் உள் யிஜழனன் யில் , ‚னதழன நழல்ழினம் 

இந்தழன வதளமழல்நுட் தததந னனற்ெழ (ன்.ம்..டி.ல்.)‛ ன் 

இந்தழனளயின் னதன்தந தழட்டத்தழன் கவழ் இந்தழன வதளமழற்துதனேடன் கூட்டு 

ரெர்ந்து அழயினல் நற்றும் வதளமழல்துத ஆபளய்ச்ெழ கவுன்ெழல் (ெழ.ஸ்..ஆர்) 
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உனயளக்கழன னதல் சுரதெ உனர் வயப்ழத ரிவளனள் வெல் னததன 

வயினிட்டளர் . 

லிண்தலரி அமஷலில் 

 ஷட்டம்  தநத்ஶ ’ 

 இந்தழன யிண்வயி ஆபளய்ச்ெழ அதநப்ள (இஸ்ரபள) ‘ப்பளவஜக்ட் ரத்பள ’ – 

குப்தகள் நற்றும் ியற்தக் கண்டழன யிண்வயினில் என ஆபம் 

ச்ெரிக்தக அதநப்ளகும். 

  ஆண்டுகளக சுற்றுப்ளததனில் இனக்கும் யிண்வயி குப்தகள் அதளயது 

இந்த வெனற்தகக்ரகளள்கள் அல்து பளக்வகட் குதழகிழனந்து நழதக்கும் 

துகள்கத இந்த அதநப்ன கண்டழனேம். 

 ரத்பள னனற்ெழ இந்தழனளதய யிண்வயி குப்தகத கண்களணித்தல், ச்ெரிக்தக 

வெய்தல் நற்றும் தணித்தல் ஆகழனயற்றுக்கள ெர்யரதெ னனற்ெழகின் என 

குதழனளக நளறும். 

ப்பந் ங்கள் 

தகட்ஸ் அமக்கட்டசரனேடன்  ஷறக அசு ப்பந் ம் தெய்துள்ரது 

 நளழம் னழுயதும் உள் கர்ப்ன உள்ளட்ெழ அதநப்னகில் கமழவு சுத்தழகரிப்ன 

ழதனங்கள் அதநப்து குழத்து தநழமக அபசு ில் நற்றும் வநழண்டள ரகட்ஸ் 

அக்கட்டத (ி.ம்.ஜழ.ஃப்) உடன் னரிந்துணர்வு எப்ந்தம் வெய்து வகளண்டது. 

 ழறுயங்கள், கபளட்ெழகள் நற்றும் கப ஞ்ெளனத்துகில் உள் கமழவு சுத்தழகரிப்ன 

ழதனங்கலக்கு இந்த அக்கட்டத ஆதபயிக்கும். 
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இந்திய பாதுகாப்பு தெய் ஷகள்  

MALABAR 2019 ஐ கூட்டுப்பிற்ெஷ 

 னத்தபப்ன கடல்ெளர் உடற்னிற்ெழ நளரின் 23 யது தழப்ன, இந்தழனள, ஜப்ளன் 

நற்றும் அவநரிக்களயின் கடற்தடகலக்கு இதடரன வெப்டம்ர் 26 னதல் 04 

அக்ரடளர் 2019 யதப ஜப்ளன் கடற்கதபனில் தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 

 இந்தழனளயிர யடியதநக்கப்ட்ட நற்றும் கட்டப்ட்ட இபண்டு னன்ணி, 

ல்ரளக்கு யமழகளட்டப்ட்ட வுகதணப் தட கப்ல்கள  ெலளனத்ரி நற்றும் 

.ஸ்.டிள்னை கள ர்வயட் கழல்டன், அயற்றுடன்  ரினர் அட்நழபல் சூபஜ் வர்ரி னேம் 

,கூட்டுப்னிற்ெழனில் ங்ரகற்க ெவெரளவுக்கு வென்றுள். 

கூட்டு ஶணுல பிற்ெஷ KAZIND – 2019 

 இந்தழனளயிற்கும் கஜகஸ்தளனுக்கும் இதடனிள KAZIND – 2019 ன் கூட்டு 

இபளணுயப் னிற்ெழ 2019 அக்ரடளர் 02 னதல் 15 யதப ித்ரதளபளகரில் 

டத்தப்ட உள்து . இந்த னிற்ெழனில் இந்தழன நற்றும் கஜகஸ்தளன் 

இபளணுயத்ததச் ரெர்ந்த கழட்டத்தட்ட 100 யபீர்கள் ங்குவறுயர், அயர்கள் 

ல்ரயறு தழர் கழர்ச்ெழ நற்றும் கடந்த கள னங்கபயளத டயடிக்தககின் 

ரளது ற்ட்ட அனுயத்தத கழர்ந்து வகளள்யர். 

 KAZIND-2019 ன்து கஜகஸ்தளன் நற்றும் இந்தழனளயில் நளற்ளக டத்தப்டும் 

யனடளந்தழப ழகழ்யின் ளன்களயது தழப்ளகும். 

 இந்த னிற்ெழனின் ரளக்கம் நதப்குதழகில் னங்கபயளத தழர்ப்ன 

டயடிக்தககலக்கு னக்கழனத்துயம் அித்து ழறுய அயிள கூட்டுப் 

னிற்ெழதன டத்துயதளகும். 
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தெயஷ & இசன தபஶர்டல் 

அமஷவு தயஶண்ச தபஶர்டல் ‚SIDHIEE‛ 

 அதநச்ெர்கள் வ ழதழன் கட்கரி நற்றும் வ ஆர்.ரக.ெழங் ஆகழரனளர் ம்.ஸ்.ம்.இ 

க்கலக்கள ரிெக்தழ ளதுகளப்ன யமழகளட்டுதல்கத வயினிட்டர் ரநலும் 

ஆற்ல் தழன் ணினகத்தழன் ம்ஸ்ம்இ தழட்டத்தழன் கவழ் அழவு ரநளண்தந 

ரளர்ட்டள ‚‚SIDHIEE‛‛ னேம் வதளடங்கழ தயத்தர். 

 ஆற்ல் தழதநனள வதளமழல்நுட்ங்கத யிதபயளக ற்றுக்வகளள்யதற்களக 

ம்.ஸ்.ம்.இ க்கலக்கள நல்டிநீடினள டுரடளரினல்கின் ம்து யடீிரனளக்கள் 

உள்ிட்ட னனுள் தகயல்கத ரளர்டல் யமங்கும். 

 னிஶர் பஶதுகஶப்ன னகச உரி தபஶர்ட்டயஷன் த ெஷ தலரிீடு 

 தினளர் ளதுகளப்ன னகதந உரிந ரளர்ட்டல் னதுதழல்ழனில் வதளடங்கப்ட்டது. 

தினளர் ளதுகளப்ன துதனில் உரிநம் வறுயதழல் வயிப்தடத்தன்தநதன 

உறுதழப்டுத்த ஆன்தன் ரளர்டல் னனுள்தளக இனக்கும், ரநலும் அதன் 

ம்கத்தன்தநக்கு ஊக்கநிக்கும். 

 அடுத்த 90 ளட்கில் அதத்து அதழகளபப்னர்ய இந்தழன வநளமழகிலும் இந்த 

ரளர்டத னன்டுத்தளம். 
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‘ஜஷதஶ தடக்கஷங்கஷற்கஶன ெஷ.எச்.ெஷ பஶர்ம் தெஷதனரி  ற்றும் கஷனளஷ கஷெஶன் 

பன்பஶடு’ 

 நத்தழன ரயளண்தந நற்றும் உமயர் த்துத அதநச்ெர் வ ரபந்தழப ெழங் 

ரதளநர், ‘‘ஜழரனள ரடக்கழங்கழற்கள ெழ.ச்.ெழ ளர்ம் வநெழரரி  நற்றும் கழனரழ 

கழெளன் ஆகழன இபண்டு வநளதல் னன்ளட்தட னதுவடல்ழனில் 

அழனகப்டுத்தழளர். 

 ெழ.ச்.ெழ ளர்ம் வநெழரரி னன்ளட்டின் னெம், யியெளனிகள் 50 கழ.நீ சுற்யில் 

அதநந்துள் தினன் ணினநர்த்தல் தநனங்கில் இனந்து ரததயனள 

கட்டணத்தழல் ரததயனள இனந்தழபங்கதத் ரதர்ந்வதடுத்து ஆர்டர் வெய்னளம் 

ன்று அதநச்ெர் கூழளர். 

 கழனரழ கழெளன் ஆப் யியெளனிகலக்கு அனகழலுள் குதழனில் அதழக யிதச்ெல் 

தனம் னிர்கள் நற்றும் யிததகின்  தகயல்கத யமங்கும். 

லினதுகள் 

த ெஷ நீர் ஷளன் (NWM) லினதுகள் 2019 

 வதலுங்களளயில் ீர்ப்ளெம், ழத்தடி ீர் நற்றும் கழபளந ீர் யமங்கல் (நழரன் 

ளகவபதள)  ஆகழன துதகள் ரதெழன ீர் நழரன் யினதுகதப் வற்றுள். இந்த 

யினது  ரதெழன ீர் நழரின் ந்து இக்குகின் கவழ் யதபனறுக்கப்ட்ட 10 

ிரிவுகில் யமங்கப்டுகழன். 

 இந்த யினது யமங்கும் யிமள வெப்டம்ர் 25 ஆம் ரததழ னதுதழல்ழனில் தடவ 

உள்து, நத்தழன ஜல் ெக்தழ அதநச்ெர் நற்றும் நத்தழன நளழ ஜல் ெக்தழ 

அதநச்ெர் ஆகழரனளர் யினதுகத யமங்க உள்ர் . 
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71 லது பிசம் சடம் எம்ஷ லினதுகள் 

 71 யது ிதபம் தடம் ம்நழ யினதுகள் வதளடங்கப்ட்டுள். HBO இன் ரகம் ஆப் 

த்ரபளன்ஸ், 32 ரிந்துதபகலடன் ெழந்த ளடகத் வதளடபளக 

ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்டுள்து. 

 ளடகத் வதளடரில் ெழந்த னன்ணி டிகனக்கள யினது ில்ழ ரளர்ட்டர்க்கு 

யமங்கப்ட்டுள்து , ளடகத் வதளடரின் ெழந்த இனக்குனக்கள யினதத ரஜென் 

ரட்ரநன் வற்ளர் , ளடகத் வதளடரில் ெழந்த னன்ணி டிதகக்கள 

யினது  ஈவ் கழல்ழங்கழற்கள ரஜளடி கநனக்கு யமங்கப்ட்டது , ெழந்த 

தகச்சுதயத் வதளடர்: ிரளக், ெழந்த ளடகத் வதளடர்: ரகம் ஆப் த்ரபளன்ஸ். 

ஆண்டின் ெஷமந்  ஃபிஃபஶ லீர் லினது 

 அர்வஜன்டிளயின் ட்ெத்தழப யபீபள ழரனளல் வநஸ்றழ, ழயர்னல் யபீர் 

‚யிர்ஜழல் யளன் டிஜ்க்‛ நற்றும் ந்து னத ெழந்த ஃிஃள யபீர் யினதத 

வயன் கழழஸ்டினளரள வபளளல்ரடள ஆகழரனளதப யழீ்த்தழ ஆண்டின் ெழந்த 

ஃிஃள யபீனக்கள யினதத ஆளயது னதனளக வயன்று 

ெளததப்தடத்துள்ளர் 

த ெஷ தெசல  ஷட்ட லினதுகள் 

 இந்தழன ஜளதழதழ வ பளம்ளத் ரகளயிந்த் 2017-18 ரதெழன ரெதய தழட்ட 

யினதுகத, பளஷ்டிபதழ யில் தடவற் யிமளயில் யமங்கழளர். 

ல்கதக்கமக / + 2 கவுன்ெழழன் , னதல் யினதத தநழழ்ளட்டின் 

தழனச்ெழபளப்ள்ினில் உள்  ளபதழதளென் ல்கதக்கமகம் வயன்து, இபண்டளம் 

யினதத ஆந்தழபளயின் யிக்பநள ெழம்லளனரி ல்கதக்கமகம் வயன்து. 
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 ஶ ஶ ெஶதவப் பஶல்தக லினது 

 ளழவுட்டின் வநகளஸ்டளர் அநழதளப் ச்ென் இந்தழன தழதபப்டத் துதனில் தது 

ங்கிப்னக்களக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கள 66 யது தளதள ெளரலப் ளல்ரக 

யினதுக்கு ரதர்வு வெய்னப்ட்டுள்ளர். இந்தழன ெழிநளயின் யர்ச்ெழக்கு 

ெழப்ள ங்கிப்ன வெய்ததற்களக இந்த யினது அபெளங்கத்தளல் 

யமங்கப்டுகழது. 

த ெஷ நீர் ஷளன் லினதுகள்- 2019 

 நத்தழன ஜல் ெக்தழ அதநச்ெகம், ீர் ளதுகளப்ன, தழதநனள ீர் னன்ளடு நற்றும் 

ழதனள ீர் ரநளண்தந தடனதகில் ெழந்து யிங்குயதற்களக, 

‘ரதெழன ீர் நழரன் ன் யினதுகள்  யமங்குயதத துயக்கழனேள்து. 

 இந்தழனளயில் ீர் ெயளத ெநளிக்க ீர் ரெகரிப்ன நற்றும் ீர் அறுயதட நற்றும் 

ழனளனநள நற்றும்  ீர் னன்ளடு னக்கழனம் ன்று நத்தழன ஜல் ெக்தழ 

அதநச்ெர் வ கரஜந்தழப ெழங் ரெகளயத் வதரியித்தளர். 

ெர் ஶர் பதடல் த ெஷ ற்றுச லினது ’ 

 இந்தழனளயின் எற்றுதந நற்றும் எனதநப்ளட்டிற்கள ங்கிப்னத் துதனில் 

இந்தழன அபசு ெர்தளர் யல்ளய் ரடல் ன் வனரில் நழக உனர்ந்த ெழயில் 

யினதத யமங்கழனேள்து. ெர்தளர் ரடல் ரதெழன எற்றுதந யினதத யமங்கும் 

அழயிப்த உள்துத அதநச்ெகம் 2019 வெப்டம்ர் 20 அன்று வயினிட்டது. 

 இந்த யினது ரதெழன எற்றுதந நற்றும் எனதநப்ளட்தட ஊக்குயிப்தற்கும் 

யலுயள நற்றும் என்றுட்ட இந்தழனளயின் நதழப்த யலுப்டுத்துயதற்கும் 

குழப்ிடத்தக்க நற்றும் ஊக்கநிக்கும் ங்கிப்னகத அங்கவகரிக்க னனல்கழது. 
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இந்த யினது ரதெழன எற்றுதந தழத்தத னன்ிட்டு அழயிக்கப்டும், அதளயது 

அக்ரடளர் 31 அன்று ெர்தளர் யல்ளய் ரடழன் ிந்த ளள் அன்று 

அழயிக்கப்டும். 

ஸ்லச் பஶத் அபினுக்கஶக பி ர் ‘உயகரஶலி தகஶல் கஸப்பர் லினது’தபற்மஶர் 

 வெப்டம்ர் 24, 2019 அன்று ழனைனளர்க்கழல் டந்த க்கழன ளடுகின் வளதுச் ெத 

(னேன்ஜழ) அநர்யில், ிபதநர்  வ ரபந்தழப ரநளடி, ஸ்யச் ளபத் அினனுக்கள 

ில் நற்றும் வநழண்டள ரகட்ஸ் அக்கட்டதனின் ‘குரளல் ரகளல்கவப்ர்’ 

யினததப் வற்ளர். 

 ஸ்யச் ளபத் அினத என வரின இனக்கநளக நளற்ழ, அதத அயர்கின் 

அன்ளட யளழ்க்தகனின் என குதழனளக நளற்ழன இந்தழனர்கலக்கு ிபதநர் இந்த 

யினதத அர்ப்ணித்தளர். 

த ெஷ சுற்றுயஶ லினதுகள் 2017-18 

 2017-18 க்கள ரதெழன சுற்றுள யினதுகத இந்தழன துதணத் ததயர் வ 

ம்.வயங்தகனள ளனேடு உக சுற்றுள தழத்தன்று னதுதழல்ழனில்  யமங்கழளர். 

ல்ரயறு ிரிவுகின் கவழ் வநளத்தம் 76 யினதுகள் யமங்கப்ட்ட. 

 சுற்றுளயின் யிரியள ரநம்ளட்டுக்கள ெழந்த நளழ / னைினன் 

ிபரதெத்துக்கள யினதத ஆந்தழபள வயன்து. 
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த ெஷ தெய் ஷகள் 

நஶட் கஷரிட் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆம்பத் ஷல்  ஶஶக இனக்கும் 

 குடிரனற்ம், யங்கழ, திர் யரி வெலுத்துரயளர், யிநளம் நற்றும் பனில் 

னணங்கள் வதளடர்ள தகயல்கத ரெகரிக்கும் ளட் கழரிட் 2020 ஜயரினில் 

இனந்து வெனல்ட யளய்ப்னள்து. 

 னளய்வு உள்டீுகத உனயளக்க NATGRID அதத்து குடிரனற் நுதமவு 

நற்றும் வயிரனறுதல், யங்கழ நற்றும் ழதழ ரியர்த்ததகள், கழவபடிட் களர்டு 

வகளள்னதல், வதளதத்வதளடர்ன, திர் யரி வெலுத்துரயளர், யிநள 

னணிகள், பனில் னணிகள் வதளடர்ள தகயல்கத வகளண்டினக்கும். 

ெஷயஶவ ஷ – எல்சய ில் இசணப்ன தம்பஶட்டு பணிகள் த ஶடங்கப்பட்டன 

 ங்களரதரழன் பனில்ரய அதநச்ெர், ம்.டி.நூனல் இஸ்ளம் சுஜன் நற்றும் 

இந்தழன உனர் ஸ்தளிகர் ரியள கங்குழ தளஸ் ங்களரதரழன் ெழளலதழனில் 

இனந்து இந்தழனளயின் ல்தனில் உள் லல்தழரி அனரக ரநம்ளட்டு நற்றும் 

களணளநல் ரள தடங்கத வெப்ிடுயதற்கள ணிகலக்கு, ெழளலதழனில் 

அடிக்கல் ளட்டிர். 

 ிரிட்டிஷ் ஆட்ெழனின் ரளது வகளல்கத்தளயிழனந்து ெழழகுரி யதபனிள ிபதள 

ளததனின் என குதழனளக லல்தழரி- ெழளலதழ பனில் ளதத இனந்தது. 1965 

னதல் ங்களரதரழல் இனந்து டளர்ஜழழங் யதப ெழழகுரி யமழனளக பனில்கள் 

இனக்கப்ட்ட, இது 1965 இந்தழன-ளகழஸ்தளன் ரளனக்குப் ிகு ழறுத்தப்ட்டது. 
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தபறஷவு த சலகள்  ஷப்பீடு குமஷத்  த ெஷ ர்க்ஷஶப் 

 ரதெழன ரரிடர் ரநளண்தந ழறுயம் னதுடில்ழனில் ிந்ததன ரரிடர் 

ரததயகள் நதழப்டீு குழத்த என ளள் ரதெழன எர்க்ஷளப் என்த ற்ளடு வெய்து 

யனகழது. 

 இந்த எர்க்ஷளப்ின் ரளக்கம் , ஆய்யின் னடிவு ஆயணங்கத ெம்ந்தப்ட்ட 

அதத்து ங்குதளபர்கலக்கும் அனுப்யதளகும், இதளல் இதய குழப்ன 

ஆயணநளக னன்டுத்தப்டளம், அரத ரபத்தழல் ரபமழவுக்கு ிந்ததன 

கட்டத்தழல் உள்துத அதநச்ெகத்தழற்கு ெநர்ப்ிப்தற்கள குழப்னகத 

தனளரிக்க னன்டளம் . 

கஶர்கஷல் டு தகஶவஷஶ (தக 2 தக) அல்ட்ஶ ஶத் ஶன் – ‚குதரஶரி  ன்‛ 

 களர்கழல் ரளரின் ழதயளக, ர் தயஸ் நளர்ரல் ி.ம். ெழன்லள களர்கழல் டு 

ரகளலழநள (ரக 2 ரக) – ‚குரளரி பன்‛ ன் அல்ட்பள நபளத்தளத 

வகளடிஅதெத்து வதளடங்கழ தயத்தளர். 

 களர்கழல் வயற்ழனின் 20 யது ஆண்தட ழதவுகூனயதற்கும், IAF இன் 

உண்தநனள ளபம்ரினம் நற்றும் குழக்ரகளலக்கு ற் யளழ்யதற்கும், 

குரளரி பன்‛ ன் அல்ட்பள நபளத்தளத ஃப் ரநற்வகளள்கழது 

 இந்த நளபத்தளன் களர்கழல் ரளர் ழதவு டிபளஸ் ஜம்ன & களஷ்நீரிழனந்து 

ரகளலழநள (ளகளளந்து) யதப தடவவுள்து. 
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பிமந்  குறந்ச கரின் பணு தநஶய்கசரக் சகஶள்ல ற்கஶன 

‘னே.எம்.எம்.ஐ.டி’ என்ம னற்ெஷ 

 நத்தழன அழயினல் நற்றும் வதளமழல்நுட்ம், னநழ அழயினல் ,சுகளதளபம் நற்றும் 

குடும் த்துத அதநச்ெர் டளக்டர் லர்ஷ் யர்தன் நபனெளர்ந்த 

ரகளளறுகின் ரநளண்தந நற்றும் ெழகழச்தெனின் தித்துயநள னதகள் 

ன் னே.ம்.ம்..டி னன்னனற்ெழதனத் வதளடங்கழளர் நற்றும் அழயினல் 

நற்றும் வதளமழல்நுட்த் அதநச்ெகத்தழன் கவழ் உள் ரனளவடக்ளஜழ (டிிடி) 

துதனளல் ஆதரிக்கப்டும் ழடளன் (ரதெழன நபன ெளர்ந்த ரளய்கள் ழர்யளகம்) 

ரகந்த்பளக்கதனேம் தழந்து தயத்தளர். 

6 லது இந் ஷஶ நீர் லஶம் – 2019 

 ஜளதழதழ வ பளம்ளத் ரகளயிந்த் 6 யது இந்தழனள ீர் யளபத்தத – 2019 

னதுடில்ழனில் தழந்து தயத்தளர். 

 இந்த ஆண்டின் இந்தழனள ீர் யளபத்தழன் கனப்வளனள்  ‚Water cooperation: Coping with 

21st Century Challenges‛. இந்த வரின  ழகழ்வுக்கு ஜப்ளன் நற்றும் ரபளப்ின 

என்ழன ளடுகின் கூட்டளர் ளடுகளக இதணக்கப்ட்டுள். 

 ீர் வதளடர்ள ிபச்ெழதகில் கயம் வெலுத்துயதற்களக ெர்யரதெ ழகழ்யளக 

இந்தழனள ீர் யளபத்தத 2012 னதல் ஜல் ெக்தழ அதநச்ெகம் ற்ளடு வெய்து 

யனகழது. 
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ஆனேஷ்ஶன் பஶத்  ஷட்டத் ஷன் கஸழ் அ ஷக எண்ணிக்சகியஶன  ங்க அட்சடகசர 

லறங்கஷ ன ல் ஶநஷயம் / னைனின் பித ெம்   

 ஆனேஷ்நளன் ளபத்-ிபதளன் நந்தழரி ஜளன் ஆரபளக்ன ரனளஜள (ி-ி.ம்.ரஜ.) 

இன் கவழ் அதழக ண்ணிக்தகனிள தங்க அட்தடகத யமங்கழன ளட்டின் 

னதல் நளழநளக ஜம்ன-களஷ்நீர் தழகழ்கழது. 

 இந்த தழட்டம் வதளடங்கப்ட்ட னதல் 90 ளட்கலக்குள் 11 ட்ெத்துக்கும் ரநற்ட்ட 

தங்க அட்தடகள் யமங்கப்ட்டுள் , ஜம்ன களஷ்நீரில் குதந்தது 60% 

குடும்ங்கள் என தங்க அட்தடனளயது தயத்தழனக்கழன்ர். 

டஶக்டர் வர்ஷ் லர் ன் ‘கஶெதநஶய் வதகஶ த ஷ் ஜதீ கஶ’ பிச்ெஶத்ச த் 

த ஶடங்கஷனஶர் 

 நத்தழன சுகளதளப நற்றும் குடும் த்துத அதநச்ெர் லர்ஷ் யர்தன் ,‛ 

களெரளய் லரபகள ரதஷ் ஜரீதகள ிபச்ெளபத்தத‛ வதளடங்கழளர். . ‚களெரளதன 

னடிவுக்குக் வகளண்டுயனயதற்கள உறுதழப்ளட்டின் என குதழனளக, னதல் 100 

ளட்கில் அதத்து நளயட்டங்கிலும் 95 ெதயதீத்தழற்கும் அதழகநள 

ரளனளிகலக்கள  நன்ங்கத அபெளங்கம்  ழறுயினேள்து , இது குறுகழன 

களத்தழல் களெரளதன னடிவுக்குக் வகளண்டுயனயதற்கள  யலுயள 

உறுதழப்ளட்தட வதியளகக் களட்டுகழது. 
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தடல்யஷில் 112 ற்சம அலெ தவல்ப்சயன் எண் த ஶடங்கப்பட்டது 

 ரளழஸ், தீனதணப்ன நற்றும் ஆம்னன்ஸ்  னென்று அயெப 

ரெதயகலக்களகவும்   -112- ன் அயெப ண் வடல்ழனில் 

அழனகப்டுத்தட்டது. இப்ரளது, வடல்ழ குடிநக்கள் இந்த னென்று அயெப 

ரெதயகின் யெதழதனனேம் – 112 ன் ண்தண டனல் வெய்யதன் னெம் 

வளம். 

 இந்த அதமப்ன உடடினளக கட்டுப்ளட்டு அதக்கு அனுப்ப்ட்டு உடடி 

டயடிக்தக டுக்கப்டும். 

த ெஷ தபரிடர் தயஶண்ச ஆசணத் ஷன் (என்.டி.எம்.ஏ) 15 லது த ஶடக்க  நஶள்  

 நத்தழன உள்துத இதண அதநச்ெர் ஜழ கழரன் வபட்டி, னது தழல்ழனில் ரதெழன 

ரரிடர் ரநளண்தந ஆதணனத்தழன் (ன்.டி.ம்.) 15 யது வதளடக்க தழத்தத 

வெப்டம்ர் 27 அன்று வதளடங்கழ தயத்தளர். 

 இந்த ஆண்டு உனயளக்க தழத்தழன் தீம் ‘தீ ளதுகளப்ன’. 

10 ஆண்டு கஷஶப்னம சுகஶ ஶ னெதயஶபஶத் ஷன் த ெஷ தலரிீடு 

 ஜல் ெக்தழ அதநச்ெகத்தழன் கவழ் உள் குடிீர் நற்றும் சுகளதளபத் துத 

(டி.டி.டிள்னை.ஸ்), 10 ஆண்டு(2019-2029) கழபளநப்ன சுகளதளப னெரளளனத்தத 

வயினிட்டது. 

 இது ஸ்யச் ளபத் நழரன் கழபளநீன் தழட்டத்தழன்  கவழ் வப்ட்ட சுகளதளப டத்தத 

நளற்த்தத தக்கதயப்தழல் கயம் வெலுத்துயதற்களக வயினிடப்ட்டுள்து. 
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தநஶய்டஶலில் ஆடி தவஶத்ழவ் 

 மங்குடினிர் யியகளப அதநச்ெழளல் ற்ளடு வெய்னப்ட்டுள் ரதெழன 

மங்குடினிர் தழனயிமள ‚ஆடி நரலளத்றவ்‛  மங்குடினிர் 

யியகளத்துதனின் நளழ அதநச்ெர் வ ரபணுகள ெழங் வளய்டளயில் (உ.ி.) 

தழந்து தயத்தளர். 

 தழனயிமளயின் கனப்வளனள்: மங்குடி களச்ெளபம், தகயித, உணவு நற்றும் 

யர்த்தகத்தழன் வகளண்டளட்டம். A celebration of the spirit of Tribal Culture, Craft, Cuisine and 

Commerce. 

ஶநஷய தெய் ஷகள் 

உத் ஷ பித ெம்  

உத் ஷ பித ெம், பி.எம்.தஜ.ின் ன ல் ஆண்டு லிறஶசல ஆனேஷ்ஶன் பஶத் 

 ஷனஶக தகஶண்டஶடிது 

 ிபதநர் ஜ ஆரபளக்ன ரனளஜ்ளயின் னதல் ஆண்டு யிமளதய வெப்டம்ர் 23 

அன்று ஆனேஷ்நளன் ளபத் தழநளக உத்தபிபரதெம் வகளண்டளடினது. 

 இந்த தழட்டத்தழன் கவழ், நளழத்தழல் கடந்த என யனடத்தழல் 36 ட்ெத்துக்கும் 

ரநற்ட்ரடளர் னன்வற்றுள்ர். 

யக்தனஶலியஷனந்து தடல்யஷக்கு தெல்லும் ன ல் கஶர்ப்பதட் ியஶன  ‘த ஜஶஸ் 

எக்ஸ்பிஸ்’ 

 க்ரளயிழனந்து வடல்ழக்கு வெல்லும் ளட்டின் னதல் களர்ப்ரபட் 

பனிள  ‚ரதஜளஸ் க்ஸ்ிபஸ்‛ உத்தபிபரதெத்தழல், அக்ரடளர் 4 ஆம் ரததழ 

இனங்க  தனளபளக உள்து. 
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 க்ரளயிழனந்து .ஆர்.ெழ.டி.ெழ இனக்கவுள் பனித னதல்யர் ரனளகழ 

ஆதழத்னளத்  ரகளடி அதெத்து துயக்கழ தயக்கவுள்ளர். 

அெஶம்  

அெஶஷன் பர்னிவஶட்டில் கனம்ன ற்றும் னெங்கஷல் த ஶறஷல்நுட்ப னங்கஶ 

 யடகழமக்கு ிபளந்தழன அியினத்தழ நத்தழன அதநச்ெர் (ரடளவர்) டளக்டர் ஜழரதந்தழப 

ெழங், கனம்ன நற்றும் னெங்கழல் வதளமழல்நுட் னங்கள நற்றும் அலுயக 

யளகங்கத (ெழிடிெழ) அெளநழன் ர்ிலளட்டில் தழந்து தயத்தளர். 

 வதளமழல்னதரயளர், யடியதநப்ளர்கள், தகயித ர்கள், கழபளநப்ன நக்கள், 

ஆெழரினர்கள், வகளள்தக யகுப்ளர்கள் நற்றும் வதளமழல்நுட் யல்லுர்கின் 

ரததயகதப் னர்த்தழ வெய்யதற்களக னெங்கழல் நற்றும் கனம்னகதப் 

ிபத்தழரனகநளக தகனளள்யதற்களக னெங்கழல் வதளமழல்நுட் னங்கள 

உனயளக்கப்ட்டுள்து. 

ஐ.நஶ  சயசகத் ஷல் கஶந் ஷ தெஶயஶர் பஶர்க்   ஷமக்கப்பட்டது 

 ழனைனளர்க்கழல் இந்தழனள டத்தழன ழகழ்ச்ெழனில் ிபதநர் ரபந்தழப ரநளடி நகளத்நள 

களந்தழ குழத்த தது ண்ணங்கதப் கழர்ந்து வகளண்டளர். 

 ரநளடி நற்றும் ி உகத் ததயர்கலம் .ள தததநனகத்தழல் களந்தழ 

ரெளளர் ளர்க்தக தழந்து தயத்தர் , ரநலும் .ள. வயினிட்ட ழதவு 

னத்தழதபதனனேம்   அயபது  150 யது ிந்த ளத னன்ிட்டு வயினிட்டர். 
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ஜம்ன & கஶஷ்ீர்  

ஜம்னலில் பி.எஸ்.எஃப் பணிஶரர்களுக்கஶன ஒய்வூ ஷ ர்க்ஷஶப் நசடதபற்மது 

 ஏய்வூதழனம் நற்றும் ஏய்வூதழனம் வறுரயளர் த்துத (டிஏிடிள்னை), நற்றும் 

ஏய்வூதழன அதநச்ெகம், இந்தழன அதழகளரிகள் குழு என்த, ஏய்வூதழனம் 

வறுரயளர் ரளர்ட்டளளட் குழத்து ல்த ளதுகளப்ன தடக்கு  ெழப்ன எர்க்ஷளப் 

டத்த  ஜம்னயிற்கு அனுப்ினேள்து. இந்த எர்க்ஷளப்ில்  ி.ஸ்.ஃப் அதத்து 

தபயரிதெகிலும் 100 க்கும் ரநற்ட்ட அதழகளரிகள் கந்து வகளண்டர். 

 ஷழ்நஶடு 

2 லது ெஷங்கப்னர் – இந் ஷஶ வஶகஶ ஶன் தெப்டம்பர் 28 ன ல் ஐ.ஐ.டி தட்ஶழஷல் 

ஏற்பஶடு தெய்ப்பட உள்ரது 

 இந்த ஆண்டு வெப்டம்ர் 28 னதல் 29 யதப னதுதநகத ரநம்டுத்துயதற்களக, 

ெழங்கப்னர் – இந்தழனள லளகளதளன் வென்த டி வநட்பளறழல் ற்ளடு 

வெய்னப்டும். 

 இந்தழனள-ெழங்கப்னர் லளகளதளன் இந்தழனளவுக்கும் ெழங்கப்னனக்கும் இதடனிள என 

கூட்டு ெர்யரதெ னதன்தநனள ரலக்கத்தளளகும், இதழல் இந்தழனள நற்றும் 

ெழங்கப்னரிழனந்து ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்ட நளணயர்கள் ரெர்ந்து, ெனெகத்தழளல் 

தழர்வகளள்லம் ெழ அச்சுறுத்தும் ெழக்கல்கலக்கு னதுதநனள யமழனில் தீர்வு 

களண்ளர்கள். 
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த் ஷ பித ெம் 

தபஶபஶயஷல் தட்தஶ ில்  ஷட்டம் 

 நத்தழன ிபரதெத்தழல், னததநச்ெர் கநல்ளத் ரளளல் வநட்ரபள பனில் 

தழட்டத்தழற்கு அடிக்கல் ளட்டிளர் 

 ரளளல் வநட்ரபள, ரளஜ் வநட்ரபள ன்று அதமக்கப்டும் ன்று னதல்யர் 

கநல்ளத் அழயித்தளர். ரளளழல் வநட்ரபள பனில் தழட்டத்தத 2023 க்குள் 

னடிக்க இக்கு ழர்ணனிக்கப்ட்டுள்து ன்று அயர் கூழளர். 

ெர்லத ெ தெய் ஷகள் 

பெஷபிக்  வீு நஶடுகரின்  தம்பஶட்டு  ஷட்டங்களுக்கு 12 ஷல்யஷன் டஶயர் ஶனித்ச  

இந் ஷஶ அமஷலித்துள்ரது 

 ழனைனளர்க்கழல் டந்த .ள வளதுச் ெதக் கூட்டத்வதளடரில் ெழிக் தீவுகள் 

யனம் ளடுகின் (ி.ஸ்..டி.ஸ்) ததயர்கத ிபதநர் ரபந்தழப ரநளடி 

ெந்தழத்தளர். 

 அயர்கள் யினம்னம் குதழனில் ரநம்ளட்டு தழட்டத்தத வெனல்டுத்த 12 நழல்ழனன் 

அவநரிக்க டளர் நளினம் எதுக்கவடு வெய்யதளக ிபதநர் ரநளடி அழயித்தளர். . 

 சுகளதளபத் துதனில், ‘இந்தழனள ஃளர் ஹ்னைநிட்டி’ தழட்டத்தழன் கவழ் ெழிக் 

ிபளந்தழன தநனத்தழல் வஜய்ப்னர் களல் வெனற்தக னெட்டு வளனத்துதல் னகளதந 

ற்ளடு வெய்னவுள்தளகவும் அழயித்தளர். 
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கனக த ஶறஷல்களுக்கு லறஷகஶட்டும் லசகில் ஐ.நஶ. கஶயநஷசய நடலடிக்சக உச்ெஷ 

ஶநஶட்டில் ன ஷ னற்ெஷ த ஶடங்கப்பட்டது 

 குதந்த களர்ன் வளனளதளபத்தத ரளக்கழ உகழன் கழரீன்லவுஸ் யளனே உநழழும் 

வதளமழல்கலக்கு யமழகளட்ட உதவும் யதகனில் .ள. களழத டயடிக்தக 

உச்ெழ நளளட்டில் என னதழன னனற்ெழ வதளடங்கப்ட்டது. 

 இந்தழனளவும் ஸ்யடீனும், அர்வஜன்டிள, ின்ளந்து, ிபளன்ஸ், வஜர்நி, 

அனர்ளந்து, க்ெம்ர்க், வதர்ளந்து, வதன் வகளரினள நற்றும் இங்கழளந்து 

ஆகழனயற்றுடன் இதணந்து என ழறுயத்தழன்  வதளமழல் நளற்த்தழற்கள னதழன 

தததநக் குழுதய அழயித்த. 

துபஶில் உள்ர உயகஷன் ன ல் ட்டக னத்துலசன 

 துளனில் உள் உகழன் னதல் எட்டக நனத்துயநத அதன் ரெதயகின் 

ரததய அதழகரிப்தழளல், அதன் யெதழகத கூடுதளக 50 ெதயதீம் யிரிவுடுத்த 

உள்து. 

 கடந்த ெழ ஆண்டுகளக யர்ந்து யனம் எட்டகத் வதளமழழன் ரததயகதப் 

னர்த்தழ வெய்னேம் என தித்துயநள நனத்துயநத இதுயளகும் . 

 எட்டகங்கலக்கு ெழகழச்தெனிக்க சுநளர்  40 நழல்ழனன் தழர்லளம்ஸ் 

வெயில்  கட்டப்ட்ட எட்டக நனத்துயநத 2017 ஆம் ஆண்டில் 

தழக்கப்ட்டது. 
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ெவூ ஷ அதபிஶ ன ல் னசமஶக சுற்றுயஶ லிெஶக்கசர லறங்க உள்ரது 

 ெவூதழ அரபினள னதல் னதனளக சுற்றுள யிெளக்கத யமங்குயதளகக் 

அழயித்துள்து , தது வளனளதளபத்தத ண்வணனிழனந்து யிக்கழ 

தயப்தற்கள உந்துதழன் என குதழனளக யிடுனத ளட்கில், சுற்றுள 

னணிகத தது ளட்டிற்குள் அனுநதழக்கவுள்து. 

 சுற்றுள துததன னன்ரற்றுயது ன்து  இயபெர் னகநது ின் ெல்நளின் 

யிரன் 2030 ெவர்தழனத்த தழட்டத்தழன்  என்ளகும். 

இந் ஷஶ, தநபஶரம் ற்றும் னட்டஶன் அடுத்  ஆண்டு னயஷகள் குமஷத்  லிரிலஶன 

 ஷப்பீட்சடத் த ஶடங்க உள்ரன. 

 உகழல் அதழக ண்ணிக்தகனிள னழகள் இந்தழனளயில் உள், அயற்ழல் 

வனம்ளளதய நத்தழன இந்தழனள நற்றும் ரநற்குத் வதளடர்ச்ெழ நதகில் 

களணப்டுகழன் . 

 இந்த ஆண்டு வதளடக்கத்தழல் டுக்கப்ட்ட ெநீத்தழன னழ கணக்வகடுப்ன இந்தழனள 

னழுயதும் 2,967 னழகள் உள் ன்று நதழப்ிட்டுள்து. 

லிசரஶட்டுதெய் ஷகள் 

ஶகுல் அதலர் தலண்கயம் தலன்மஶர் 

 கஜகஸ்தளின் நூர்-சுல்தளில் டந்த உக நல்னேத்த ெளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழன 
நல்னேத்த யபீர் பளகுல் அரயர் ஆண்கள் 61 கழரள தட ிரியில் வயண்கப் 
தக்கம் வயன்றுள்ளர். உக ெளம்ினன்ரழப்ின் இந்த தழப்ில் வநளத்தம் 1 
வயள்ி நற்றும் 4 வயண்கங்கலடன் இந்தழனளயின் ந்தளயது தக்கம் 
இதுயளகும். 
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உயக குத்துச்ெண்சட ெஶம்பின்ளஷப்பின் இறு ஷப் தபஶட்டிில் அஷத் பங்கல்  தலள்ரி 
ப க்கம் தலன்மஶர் 

 பஷ்னளயின் கவடரின்ர்க்கழல் டந்த ி ஆண்கள் உக குத்துச்ெண்தட 
ெளம்ினன்ரழப்ில் ஸ் இந்தழன குத்துச்ெண்தட யபீர் அநழத் ங்கல் வயள்ி 
தக்கம் வயன்ளர். ஃப்தவயனிட் (48-52 கழரள) ிரியில் உஸ்வகழஸ்தளன் 
ரளரகளிடின் ரெளனிரபள அநழத் ங்கத ரதளற்கடித்தளர் 

லிசரஶட்டு லீர்களுக்கு 20 த ெஷ ெஷமந்  சங்கசர உனலஶக்க லிசரஶட்டு 
அசச்ெகம் னடிவு தெய்துள்ரது  

 2024 நற்றும் 2028 எழம்ிக்கழற்கு யிதனளட்டு யபீர்கத தனளர் 
வெய்யதற்களக  யிதனளட்டு அதநச்ெகம் 20 ெழந்த ரதெழன தநனங்கத 
உனயளக்க உள்து . எவ்வயளன ெழப்ள தநனனம் ளன்கு னதல் ஆறு 
குழப்ிட்ட யிதனளட்டுகலக்கு ழதழ யமங்கும். 

ெஷங்கப்னர் கஷஶண்ட் பிரிக்ஸ் 2019 

 வெளஸ்டினன் வயட்டல் ெழங்கப்னர் கழபளண்ட் ிரிக்தற வயன்ளர், லூனிஸ் 
லளநழல்டன் ளன்களயது இடத்ததப் ிடித்துள்ளர். 

தடஶத பஶன் பெஷபிக் இறு ஷப் தபஶட்டி 

 ஜயரி நளதம் ஆஸ்தழரபழன ஏனுக்குப் ிகு ரயளநழ எெளகள, ரடளரப ளன் 
ெழிக் இறுதழப் ரளட்டினில் பஷ்னளயின் அஸ்ரதெழனள வ்ழனேவெங்ரகளயளதய 
6-2, 6-3 ன் வெட் கணக்கழல் யழீ்த்தழ தது னதல் எற்தனர் ட்டத்தத 
வயன்ளர். 

ஶயத் வீு ெர்லத ெ எ ஷர்கஶயத் த ஶடர் 

 இம் இந்தழன ரட்ர் நளல்யிகள ன்ரெளட், நழனளன்நரின் வதட் ஹ்தளர் துெளதப 
யழீ்த்தழ நளத்தீவு ெர்யரதெ தழர்களத் வதளடதப வயன்ளர், இது அயபது 
னதல் ட்டநளகும் . 

 



  

நடப்ன நஷகழ்வுகள் லஶத்த ஶகுப்ன – 
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25 லது னெத்  தபண்கள் த ெஷ கஶல்பந்து ெஶம்பின்ளஷப் 

 டப்ன ெளம்ினள நணிப்னர் 25 யது னெத்த வண்கள் ரதெழன களல்ந்து 
ெளம்ினன்ரழப்த 20 யது னதனளக வயன்து. ெழகளட்டில் உள் ெழ.ச்.ஃப் 
தநதளத்தழல் டந்த இறுதழப் ரளட்டினில், நணிப்னர் அணி பனில்ரய அணிதன 
யழீ்த்தழ ட்டத்தத வயன்றுள்து. 

பங்கஜ் அத்லஶனி-ஆ ஷத்ஶ தத் ஶ தஜஶடி உயக அணி ஸ்னூக்கர் பட்டத்ச  
தலன்மது 

 இந்தழன ரஜளடிகள ங்கஜ் அத்யளி நற்றும் ஆதழத்னள ரநத்தள ஆகழரனளர் 
நழனளன்நரின் நளண்டரனில் டந்த .ி.ஸ்.ஃப் உக ஸ்னூக்கர் ட்டத்தத 
வயன்றுள்ர். 

 இறுதழப்ரளட்டினில் ெழ.வளங்ெளரகளர்ன் நற்றும் டி.ரளபநழன் அடங்கழன தளய்ளந்து 
அணிதன இந்தழன ரஜளடி யழீ்த்தழனது. 

 இது அத்யளினின் 23 யது உகப் ட்டநளகும், அரத ரபத்தழல் இது ஆதழத்னளயின் 
னதல் உக ட்டநளகும் . 

னொபஶ குனநஶத் டி.என்.ெஷ.ஏ  சயலஶக தபஶறுப்தபற்கஷமஶர் 

 இந்தழனள ெழவநன்ட்ஸ்னின் னழுரப இனக்குபள னொள குனளத், தநழழ்ளடு 
கழரிக்வகட் ெங்கத்தழன் (டி.ன்.ெழ.) ததயபளக ரளட்டினின்ழ 
ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்டளர், அயபது தயி களம் னென்ளண்டுகள் ஆகும். 

ல்னேத்  லீர்  பீக் னனிஶ 86 கஷதயஶலில் உயக நம்பர் 1 இடத்ச ப் பிடித் ஶர் 

 ெர்யரதெ நல்னேத்த கூட்டதநப்ன வயினிட்டுள் ெநீத்தழன தபயரிதெனில், உக 
ெளம்ினன்ரழப்ில் வயள்ிப் தக்கம் வயன் நல்னேத்த யபீர் தீக் னினள 86 
கழரள ிரியில்  னதழடத்தழற்கு னன்ரழனேள்ளர். 

 

 


