
 

 

தேசி சசய்ேிகள்  

ஒடிசா 

ஒடிசாலின் ிகப்சபரி லர்த்ேக கண்காட்சி நலம்பர் 12 ஆம் தேேி சோடங்வுள்ரது 

 டிசஶலின் ஷகப்பபரி லர்த்தக கண்கஶட்சஷகரில் ன்மஶன பயஷஶத்ஶ நலம்பர் 12 ஆம் 

தததஷ பதஶடங்க தஷட்டஷடப்பட்டுள்ரது. லர்த்தக கண்கஶட்சஷ எட்டு நஶட்களுக்கு 

பதஶடரும்.இந்த ஆண்டின் பயஷஶத்ஶவல  கட்டஶக் ஶலட்ட நஷர்லஶகம், ஶலட்ட 

கயஶச்சஶ கவுன்சஷல் ற்றும் கட்டஶக் பனிசஷபல் கஶர்ப்பதளன் (சஷ.எம்.சஷ) இவைந்து 

ஏற்பஶடு பசய்வுள்ரது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

2022 இல் இந்ேிாலில் சபாதுச் சபபப இண்டர்தபால் நடத்ேவுள்ரது   

 இந்த ஆண்டு சஷயஷின் சஶண்டினஶதகஶலில் நவடபபற்ம சவபில் உறுப்பு நஶடுகரின் 

பபரும் ஆதவலப் பபற்ம பின்னர், 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தஷஶ 91 லது பபஶதுச் 

சவபவ நடத்துகஷமது. 

 சர்லததச குற்மலில் கஶலல் அவப்பு (இன்டர்தபஶல்) 1997 ஆம் ஆண்டில் இந்தஷஶலில் 

அவனத்து உறுப்பு நஶடுகரின் பிதஷநஷதஷகள் கூடி பபஶதுக்கூட்டத்வத நடத்தஷது. 
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அமிலில் 

உயகின் முேல் சபண் லிண்சலரி நபடக்குழு லயாற்பம உருலாக்கிது  

 உயகஷன் பதல் பபண் லிண்பலரி நவடபைக் குழு  லயஶற்வம உருலஶகஷபள்ரது , 

சர்லததச லிண்பலரி நஷவயத்தஷயஷருந்து பலரிதமஷ பலர் பநட்ர்க்கஷன் உவடந்த 

பகுதஷவ சரிபசய்தது. 

 நஶசஶ லிண்பலரி லீர்கரஶன கஷமஷஸ்டினஶ தகஶச் ற்றும் பெசஷகஶ ீர் ஆகஷதஶர் 

வகக்குமடு, தஷருப்புரி ற்றும் பிடி கருலிகவரக் பகஶண்டு தலவயவ படித்ததபஶது,  

இந்த நடலடிக்வக அவ நூற்மஶண்டு கஶய லிண்பலரிப் பைத்தஷல் ஆண்கள்ரு 

பகுதஷஶக கூட  இல்வய என்பவத குமஷக்கஷமது. 

ாநாடுகள் 

ாணுல ேரபேிகள் ாநாடு 

இாணுலத் ேரபேிின் ாநாடு 14-18 அக்தடாபர் 2019 முேல் சடல்யிில் நடத்ேப்பட்டது. 

 இஶணுலத்தஷன் உர் தவயலர்கள் த்தஷில் கர உருலஶக்கத்தஷன் பசல்பஶட்டுத் 

தஶர்நஷவய, தற்தபஶவத ற்றும் எதஷர்கஶய பசல்பஶட்டுத் ததவலகவரப் பூர்த்தஷ 

பசய்லதற்கஶன பிற்சஷ, நஷறுலன றுசஸவப்பு ற்றும் சஸர்தஷருத்தங்கரின் அம்சங்கள், 

உர் பஶதுகஶப்பு தயஶண்வ பதஶடர்பஶன பிச்சஷவனகள், இஶணுலத்தஷன் ஷக 

பக்கஷஶன லரத்வதச் சுற்மஷபள்ர அம்சங்கள் உள்ரிட்ட அவனத்து பக்கஷஶன 

ற்றும் பபஶருத்தஶன பிச்சஷவனகள்  பல்தலறு அம்சங்களுடன் லிலஶதஷக்கப்பட்டது. 

11 லது அணுசக்ேி ாநாடு  

 டஶக்டர் ெஷததந்தஷ சஷங் புதுடில்யஷில் 11 லது அணுசக்தஷ ஶநஶட்வட தஷமந்து வலத்தஶர். 

பல்தலறு சபக துவமகரில் அணுசக்தஷ பன்பஶடுகவர அசஶங்கம் 

பன்பகப்படுத்தஷபள்ரது என்று அவச்சர் கூமஷனஶர். 

 கஶன்க்தரலின் தீம்: "Economics of Nuclear Power- Innovation towards Safer & Cost Effective 

Technologies" 
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நினங்கள் 

அனுப் குார் சிங் என்.எஸ்.ஜி இக்குநர் சஜனயாக நிிக்கப்பட்டார் 

 குெஶத் தகடரின் பத்த ஐ.பி.எஸ் அதஷகஶரி அனுப் குஶர் சஷங் ததசஷ பஶதுகஶப்புக் 

கஶலயர் (என்.எஸ்.ெஷ) இக்குநர் பெனயஶக நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 1985 பதஶகுதஷ 

ஐ.பி.எஸ் அதஷகஶரிஶக இருக்கும் தஷரு சஷங்கஷன் நஷனம் அவச்சவலின் நஷனக் 

குழுலஶல் அங்கஸகரிக்கப்பட்டுள்ரது. 

சி.தஜ.ஐ. ஞ்சன் தகாதகாய் நீேிபேி தபாப்தடப அடுத்ே ேபயப நீேிபேிாக 
அமிலித்துள்ரார்  

 இந்தஷ தவயவ நீதஷபதஷ ஞ்சன் தகஶதகஶய், நீதஷபதஷ சத் அலிந்த் தபஶப்தடவல 

இந்தஷஶலின் 47 லது தவயவ நீதஷபதஷஶக சஸனிஶரிட்டி லிதஷபவமகளுக்கு ஏற்ப 

பரிந்துவத்துள்ரஶர். 

 நலம்பர் 18 ஆம் தததஷ இந்தஷ தவயவ நீதஷபதஷஶக பதலிதற்கவுள்ர நீதஷபதஷ 

தபஶப்தடவுக்கு சுஶர் 18 ஶதங்கள் பதலிக்கஶயம் இருக்கும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

அந்ோன் ற்றும் நிக்தகாபார் ேவீுகரின் பாதுகாப்பு 2019 (DANX-19) 

 அந்தஶன் ற்றும் நஷக்தகஶபஶர் கட்டவர (ஏஎன்சஷ) அந்தஶன் & நஷக்தகஶபஶர் தீவுகரின் 

பஶதுகஶப்பு 2019 (DANX-19) இன் இண்டஶம் பதஷப்வப நடத்தஷது, இது 14 அக்தடஶபர் 2019 

பதல் 18 அக்தடஶபர் 2019 லவ பபரி அரலில்  நடத்தப்பட்ட கூட்டு தசவலப் 

பிற்சஷஶகும். 

இந்தோ ங்தகாயின் உடற்பிற்சி தநாடிக்எயிபாண்ட்  XIV 

 இந்தஷஶவுக்கும் ங்தகஶயஷஶலிற்கும் இவடியஶன கூட்டு இருதப்பு பிற்சஷகரின் 

பதஶடரில், இரு நஶடுகளும் ீண்டும் ன்மஷவைந்து இருதப்பு நட்வப அடுத்த 

கட்டத்தஷற்கு உர்த்தஷபள்ரன . இந்தஷ இஶணுலம் ற்றும் ங்தகஶயஷ 

இஶணுலத்தஷற்கு இவடியஶன கூட்டு இஶணுல பிற்சஷின் பதஷனஶன்கஶம் பதஷப்பு ( EX 
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NOMADIC ELEPHANT 2019 ) என பபரிடப்பட்டது, இது அக்தடஶபர் 5, 2019 அன்று பதஶடங்கஷ, 

அக்தடஶபர் 18,2019 அன்று பக்தயஶலின் பலரிநஶட்டு பிற்சஷ பவன (FTN) இல் படிந்தது. 

 

லிபராட்டு சசய்ேிகள்  

இந்ேி குத்துச்சண்பட லீர்கள் 21 பேக்கங்கபர சலன்மனர் 

 ஆசஷ ெூனிர் சஶம்பின்ளஷப்பில் இந்தஷ குத்துச்சண்வட லீர்கள், ஆறு தங்கம் 

ற்றும் ன்பது பலள்ரி உட்பட 21 பதக்கங்கவர பலன்மனர், ஐக்கஷ அபு எஷதட்ஸ், 

புவெஶலில் தபஶட்டிிடும் 26 நஶடுகளுக்கு இவடத சஷமந்த பதக்கங்களுடன் படித்தனர். 

 ஆண்கரில் தங்கப்பதக்கம் பலன்மலர்கள் லிஸ்லநஶத் சுதஷ் (46 கஷதயஶ), பிஷ்லஶஷத்ஶ 

தசஶங்தம் (48 கஷதயஶ). ததசஷ சஶம்பின் கல்பனஶ (46 கஷதயஶ), ப்ரீத்தஷ தவஷஶ (60 

கஷதயஶ), தன்ஷ்பரீ் கவுர் சந்து (80 கஷதயஶ), அல்பிஶ தன்னம் பதஶன் (80 கஷதயஶ) 

ஆகஷதஶர் பபண்களுக்கஶன பிரிலில் பதக்கம் பலன்மலர்கள். 

வுனக் நாட்டின் 65 லது ஜி.எம் 

 ஆமஶலது பதஶடர்ச்சஷஶன டிஶவலத் பதஶடர்ந்து ஃவபட் பசஸ்.கஶம் கஷஶண்ட் பிரிக்ழஷல் 

ஆட்டஷறக்கஶத ஒட்டத்வதத் பதஶடர்ந்து வுனக் சஶத்லஶனி நஶட்டின் 65 லது 

கஷஶண்ட்ஶஸ்டர் ஆனஶர். 
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