
 

 

தேசி சசய்ேிகள்  

தே & தக போர சத் பால் ாயிக் ேிமந்து ரலத்ோர் 

 ஜம்ப-களஷ்நீர் ஆளுர் சத்ன ளல் நளழக், ஜம்ப களஷ்நீர் ககயிகப்பளபேட்கள், 

ககத்தழ, ட்டு, வயளண் சளர்ந்த பளபேட்கள் நற்றும் களஷ்நீர் உணவு யகககக 

யமங்கும் உணயகத்தழன் வரளபைம் இகயககக்பகளண்ட வஜ & வக ஜளகப 

புதுதழல்ழனில் உள் வஜ & வக லவுறழல் தழந்து கயத்துள்ளர். 

 புதழதளக கட்டப்ட்ட அதழயீ வரளபைம் ன்து ஜம்ப & களஷ்நீரின் 

ககயிகப்பளபேட்கள் நற்றும் உணவு யகககின் குழப்ிட்ட தனளரிப்புகக 

ஊக்குயிப்தளகும். இந்த தழட்டம் குறுகழன களத்தழல் படிக்கப்ட்டுள்து. 

த்ேி பிதேசம் 

2 நாள் கத்ோன த்ேி பிதேச ாநாடு 

 நத்தழன ிபவதச பதல்யர் கநல்ளத் இபண்டு ளள் நகத்தள நத்தழனப்ிபவதச 

நளளட்கட பகனளக தழந்து கயத்தளர். 

 இந்தூரில் கடபறும் இந்த நளளட்டில்  ிப பதளமழதழர்கள் கந்து 

பகளள்கழன்ர். இந்தூரின் ிரில்ழனண்ட் நளளட்டு கநனத்தழல் உகளயின யர்த்தக 

கண்களட்சழகன பதல்யர் கநல் ளத் தழந்து கயத்தளர். 
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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

எேிர்ப்ரப ீமி சலனிசுயா ஐ.நா னிே உரிரகள் குழுலில் இ ம் சபற்மது  

 அபநரிக்கள நற்றும் உரிகநகள் குழுக்கின் கடுகநனள பப்புகப நற்றும் 

வகளஸ்டளரிகளவுடள வளட்டி இபேந்த வளதழலும் , பயிசுள 105 யளக்குகள் நற்றும் 

ளபளட்டுவளடு  க்கழன ளடுகின் நித உரிகநகள் வபகயனில் 

வதர்ந்பதடுக்கப்ட்டது 

 2006 இல் பளதுச் சகனளல் உபேயளக்கப்ட்ட நித உரிகநகள் வபகய, நித 

உரிகநகக வநம்டுத்துயதற்கும் ளதுகளப்தற்கும் ம் அிக்கழது. 

சேய்பூர் ஃபூட்   ாக்காலில் ஏற்பாடு சசய்ப்பட் து 

 இந்தழன உனர் ஸ்தளிகபளனம் வதசழன லும்ினல் நறுயளழ்வு ழறுயம் (NITOR) 

நற்றும் ங்களவதஷ் லும்ினல் சங்கம் ஆகழனயற்றுடன் இகணந்து டளக்களயில் 

உள் NITOR இல் 42 ளள் பஜய்ப்பூர் ஃபூட்  பசனற்கக பட்டு பளபேத்துதல் பகளகந 

ற்ளடு பசய்து யபேகழது. 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ளக ழகவுகூபேம் யககனில் இந்தழன அபசழன் 

“நிதவனத்தழற்கள இந்தழனள” பனற்சழனின் கவழ் இந்த பகளம் ற்ளடு 

பசய்னப்ட்டுள்து. 

சசயி & இரன தபார் ல்  

ீனலர்களுக்கு  உேவும் ஆப் ேிழ்நாட்டில் சோ ங்கப்பட் து 

 தநழமக அபசசழன்  நீயர் தழகணக்கம்,  வதசழன கடவளப ஆபளய்ச்சழ கநனத்துடன் 

(ன்.சழ.சழ.ஆர்) இகணந்து, நீயர் சபகத்தழற்கு உதய யீ அழயினல் நற்றும் 

பதளமழல்தட்த்கத எபேங்கழகணக்கும்  THOONDIL ன்னும் ஆண்ட்பளய்டு னன்ளட்கட 

உபேயளக்கழபள்து. 

 இந்த னன்ளடு யளிக பன்ழயிப்பு, சளத்தழனநள நீன்ிடிக்கும் இடங்கள் , அதழக 

அக, சூளயி ச்சரிக்கக வளன் ழகழ்வப தகயல்கக யமங்குகழது. 
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 இந்த னன்ளடு எபே னனுள் ஆதபவு கபேயினளக பசனல்டுகழது, இதன் பம் 

இனற்கக வபமழவுகின் வளது கடழல் ண்ணற் உனிர்கக களப்ளற் படிபம். 

 

ாநாடுகள் 

ஆசிா செல்த் -2019 ாநாடு 

 ஆசழனள பலல்த் -2019 நளளடு புதுதழல்ழனில் கடபற்து. இந்தழன பதளமழல்துக 

கூட்டகநப்பு (சழ) ஆசழனள பலல்த் 2019 இன் பதல் தழப்க 16 -19 அக்வடளர் 2019 

பதல் ற்ளடு பசய்துள்து+. 

 ஆசழனள பலல்த் -2019 ன்து எபே தித்துயநள சுகளதளப தம்.இது சுகளதளப 

சுற்றுச்சூமல் அகநப்ில்  ங்குதளபர்கக எபேங்கழகணத்து ஆவபளக்கழனத்தழன் 

தழர்களத்கத யியளதழக்க தழட்டநழட்டுள்து 

ரகதரக பணிகங்கள்  இக்குநர்கரின் 20 லது அகிய இந்ேி ாநாடு 

 புது தழல்ழனில் ன்.சழ.ஆர்.ி. ற்ளடு பசய்துள் ககவபகக ணினகங்கள்  

இனக்குர்கின் 20 யது அகழ இந்தழன நளளட்கட உள்துக இகண அகநச்சர் ஸ்ரீ ஜழ. 

கழரன் பபட்டி தழந்து கயத்தளர். 

 கூட்டத்தழல் உகபனளற்ழன ஸ்ரீ பபட்டி குற் யிசளபகணனில் ககவபகககின் 

பக்கழனத்துயத்கத டுத்துகபத்தளர் நற்றும் ல்வயறு குற்ங்கில் குற்யளிகின்  

ககவபகககக தழவு பசய்யதற்கும் கழர்யதற்கும் பட்பயளர்க் அடிப்கடனிள ளன் 

இந்தழனள அகநப்ள வதசழன தளினங்கழ ககவபகக அகடனள அகநப்பு (ளஃிஸ்)  

பயினிடுயதழல் ன்.சழ.ஆர்.ி.னின் பனற்சழகக ளபளட்டிளர் 
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அடுத்ே ேி 7 உச்சி ாநாடு 

 ப.ஸ். ஜளதழதழ படளளல்ட் டிபம்ப் அடுத்த ஆண்டு யர்ந்த ளடுகின் ழு உகத் 

தகயர்கின்  பளபேளதளப குழுயின்  உச்சழ நளளட்கட தது பசளந்த 

பசளத்துக்கில் என்ள நழனளநழக்கு அபேகழலுள் டிபம்ப் வரல் வடளபல் வகளல்ஃப் 

ரிசளர்ட்டில் டத்துயளர் ன்று பயள்க நளிகக அதழகளரி எபேயர் பதரியித்தளர். 

 ஜூன் 10-12 ,2020 அன்று வடளபழல் உச்சழநளளடு கடபறும் ன்று பயள்க 

நளிககனின் பசனல் தகயர் நழக் பல்யளவ பசய்தழனளர்கிடம் பதரியித்தளர். 

ேலரிரச ற்றும் குமிீடுகள்  

நிேி ஆதாக் இந்ேிா கண்டுபிடிப்பு குமிீட்டு 2019 ஐ சலரிிட் து  

 ழதழ ஆவனளக் வளட்டித்தழன் ழறுயதுடன் இகணந்து இந்தழனள கண்டுிடிப்பு 

குழனடீ்கட (III) 2019 பயினிட்டது   கர்ளடகள இந்தழனளயில் புதுகநனளகயகில் 

பதன்கநனள நளழநளகும். தநழழ்ளடு, நகளபளஷ்டிபள, பதலுங்களள, லரினளள, 

வகபள, உத்தபப்ிபவதசம், வநற்கு யங்கம், குஜபளத் நற்றும் ஆந்தழபள ஆகழனகய 

பகவன நீதபள் பதல் த்து இடங்கக ிடித்துள். 

 பதல் த்து பக்கழன நளழங்கள் பபேம்ளலும் பதற்கு நற்றும் வநற்கு இந்தழனளயில் 

இபேந்து வதர்ந்பதடுக்கப்ட்டுள்து . சழக்கழம் நற்றும் படல்ழ ஆகழனகய யடகழமக்கு 

நற்றும் நக நளழங்கள் நற்றும் பெினன் ிபவதசங்கள் / கப நளழங்கள் / சழழன 

நளழங்கில் பகவன பதழடத்கதப் ிடித்துள். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

எக்ஸ்  ஈஸ் ர்ன் பிரிட்ஜ் – V 

 பளனல் ர் ஃவளர்ஸ் ஏநளன் (பளஃவள) உடன் க்ஸ்  ஈஸ்டர்ன் ிரிட்ஜ் – V  

பனரிடப்ட்ட இபேதபப்பு கூட்டுப் னிற்சழனில் இந்தழன யிநளப்கட ங்வகற்கழது, இது 

17-26 அக்வடளர் 2019 பதல் யிநளப்கட த நசழபளயில் தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 
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 ககடசழ னிற்சழ, க்ஸ்  ஈஸ்டர்ன் ிரிட்ஜ் –IV 2017 இல் ஜளம்கரில் கடபற்து. 

பதல் பகனளக, MiG -29 வளர் யிநளம் இந்தழனளவுக்கு பயிவன எபே சர்யவதச 

னிற்சழனில் ங்வகற்கவுள்து. 

 

லிரராட்டு சசய்ேிகள்  

2023 ஆம் ஆண்டில் ஆண்கரின் ொக்கி உயகக் தகாப்ரபர ந த்துலேற்கான 
பற்சிர இந்ேிா பன்ரலத்ேது . 

 ஆண்கள் உகக் வகளப்கனின் அடுத்த தழப்க டத்துயதற்கள ங்கக 

பன்கயத்த பன்று ளடுகில் இந்தழனளவும் உள்து ன்று சர்யவதச லளக்கழ 

கூட்டகநப்பு (FIH) பதரியித்துள்து. 

 ஆண்கின் உகக் வகளப்ககன பன்று பக டத்தழன இந்தழனள, ஜயரி 13 பதல் 

29, 2023 இல் இந்த ழகழ்கய டத்த யிபேம்புகழது. 
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