
 

 

முக்கிான நாட்கள்  

அக்ட ாபர் 27 - சர்லடேச ஆடிடா லிளுலல் பாம்பரி ேினம் 

 பனஸ்க ளயின் னளது நளளடு 2005 ஆம் ஆண்டில் ஆடிகனள யிரஶயல் 

ளபம்ரினத்தழற் ள எபே உ  தழத்தத ழதவுகூபேயதற்கு எப்புதல் அித்தது, 

யபேங் ள சந்ததழனிபேக் ள பக் ழனநள ஆடிகனள யிரஶயல் னளபேட் தப் 

ளது ளக்  கயண்டினதன் அயசழனத்ததப் ற்ழன னளதுயள யிமழப்புணர்தய 

ற்டுத்துயதற் ள  அனுசரிக் ப்டு ழது . 

 

டேசி சசய்ேிகள்  

லிறிப்புணர்வு லாம் அக்ட ாபர் 28 முேல் நலம்பர் 2 லர கர பிடிக்கப்ப வுள்ரது  

 நத்தழன யிமழப்புணர்வு ஆதணனம் (சழ.யி.சழ) 2019 அக்க ளர் 28 பதல் யம்ர் 2 யதப 

யிமழப்புணர்வு யளபத்ததக்  த ிடிக் வுள்து . இது எவ்னயளபே ஆண்டும் சர்தளர் 

யல்ளய் க ழன் ிந்த ளள் (அக்க ளர் 31) யபேம் யளபத்தழல் அனுசரிக் ப்டு ழது. 

இந்த யிமழப்புணர்வு யளப ிபச்சளபம் குடிநக் ின் ங்க ற்பு பம் னளது 

யளழ்க்த னில் எபேதநப்ளட்த   உறுதழப்டுத்து ழது. 

 லிறிப்புணர்வு லாத்ேின் ேமீ்: “டநர்ர- லாழ்க்ரக முரம”“Integrity- A way of life” 
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சி.எஸ்.ஐ.ஆர் 1,000 க்கும் டற்பட்  இந்ேிர்கரின் முழு பணு லரிரசமுரமகரர 

ந த்ேிது  

 அழயினல் நற்றும் னதளமழல்துத ஆபளய்ச்சழ  வுன்சழல் (சழ.ஸ்..ஆர்) ளடு பளயதும் 

ல்கயறு நக் ள்னதளத தனச் கசர்ந்த 1,008 இந்தழனர் ின் பள நபணு 

யரிதசபத த  த்தழபள்து. இன்டினென் ெகீளம் தழட் த்தழன் யியபங் த 

அழயித்துள் நத்தழன அழயினல் நற்றும் னதளமழல்நுட்ம், பூநழ அழயினல் & சு ளதளபம் 

நற்றும் குடும் த்துத அதநச்சர்  ளக் ர் லர்ஷ் யர்தன், துல்ழன நபேத்துயத்தழன் 

யர்ந்து யபேம் குதழனில் அழதல், அடிப்த  தபவு நற்றும் சுகதச தழன் 

ஆ ழனயற்த உபேயளக்குயதற்கு பள நபணு தபவு ளும் பக் ழனநளதள  இபேக்கும். 

 இண்டின ன் பன்பனற்சழதன சழ.ஸ்..ஆர் ப்பல் 2019 இல் கநற்ன ளண் து, இது 

ன ல்ழனில் உள் சழ.ஸ்..ஆர்-இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் னெகளநழக்ஸ் நற்றும் 

எபேங் ழதணந்த உனிரினல் (.ெழ..ி)நற்றும் தலதபளளத்தழல் உள்   சழ.ஸ்..ஆர்-

னசன் ர் ஃளர் னசல்லுளர் அண்ட் கநளழகுர் னளெழ (சழ.சழ.ம்.ி), ஆ ழனயற்ளல் 

னசனல்டுத்தப்ட் து. 

காயாட்பர  நாள் 

  ளளட்த  யி ளபனற்சழதனபம் துணிச்சதபம் னயிப்டுத்துயதள க் கூழ ிபதநர் 

கபந்தழப கநளடி  ளளட்த  தழத்தழல் த னிபேக்கு யளழ்த்துக் த னதரியித்தளர். 

 ள ழஸ்தளன் ஆதபவு ஊடுபேயல் த கநற்ன ளள்யதற் ள   1947 ஆம் ஆண்டில் ெம்ப-

 ளஷ்நீரில் பதல் இந்தழன  ளளட்த   ததபனிங் ப்ட் ததக் குழக்கும் யத னில் 

அக்க ளர் 27 அன்று  ளளட்த  தழம் அனுசரிக் ப்டு ழது. 
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குஜாத் 

புத்ோண்டு சபஸ்து லாஸ் 

 உன ங் ழலும் உள் குெபளத்தழ சப ம் புத்தளண்டு னஸ்து யபளதறக் 

ன ளண் ளடு ழது. குெபளத்தழ ளட் ளட்டி யிக்பம் சம்யத்தழன்டி ,  ளர்த்தழக் நளதத்தழன் 

பதல் ளில் புத்தளண்டு ன ளண் ள ப்டு ழது. னஸ்டு யபளஸ் ளள் நற்யர் த 

நன்ிக் வும், ன ட்  ழதவு த நந்து புதழனதத உற்சள த்து ன் னதள ங் வும்  

குழக் ழது. 

சர்லடேச சசய்ேிகள்  

ஹலானாரலத் ேலி அரனத்து கியூபா சர்லடேச லிான நிரயங்களுக்கும் 

லிானங்கரர அசரிக்கா ேர  சசய்துள்ரது  

  ழபெள அபசளங் த்தழற்கு கநலும் அளத்தம் ன ளடுப்தற் ள  டிசம்ர் பதல் லயளள 

தயிப அதத்து  ழபெள சர்யகதச யிநள ழதனங் ளுக்கும் அனநரிக்  

யிநளங் த க்  அனநரிக் ள தத  யிதழக்கும் ன்று அனநரிக்  னயிபவுத்துத 

னதரியித்துள்து. இந்த  யடிக்த   ழபெ அபசளங் ம் ப.ஸ். யிநள 

னணத்தழழபேந்து ளம் னறுயததத் தடுப்தத களக் நள க் ன ளண்டுள்து. 

 அனநரிக்  ஊ  ங் ின்டி, சளண் ள  ழளபள, சளண்டினளக ள நற்றும் கலளல்குனின் 

உள்ிட்   ழபெளயின் என்து இ ங் ளுக்கு ல்கயறு ப.ஸ்.  பங் ில் இபேந்து 

தழட் நழ ப்ட்  யிநளங் த அனநரிக் ள ழறுத்தவுள்து. 
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ாநாடுகள் 

காயநிரய ாற்மம் சோ ர்பான 29 லது BASIC அரச்சரலக் கூட் ம் 

 2019 அக்க ளர் 25 பதல் 26 யதப சவளயின் னய்ெழங் ழல்  ளழத நளற்ம் குழத்த 

BASIC (ிகபசழல், னதன்ளப்ிரிக் ள, இந்தழனள, சவள) ளடு ின் 29 யது நந்தழரி 

கூட் த்தழல் நத்தழன சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும்  ளழத நளற் அதநச்சர் (MoEF & CC) 

ஸ்ரீ ிப ளஷ் ெயக  ர் ங்க ற்ளர். . 

  ளழத நளற்ம் னதள ர்ள 29 யது BASIC அதநச்சபதயக் கூட் ம் சவளயின் 

னய்ெழங் ழல் 2019 அக்க ளர் 25 பதல் 26 யதப த னற்து. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

ச ஃப்காம்  2019 

  ளர்ப்ஸ் ஆஃப் சழக்ல் ள் நற்றும் இந்தழன னதளமழல்துத கூட் தநப்பு (சழ) 

இதணந்து ற்ளடு னசய்த ன ஃப் ளம்  பேத்தபங்கு, இந்தழன ஆபதப்த  ள், 

 ல்யினளர் ள், ஆபளய்ச்சழ நற்றும் கநம்ளட்டு அதநப்பு ளுக் ழத கனனள 

எத்துதமப்புக் ள எபே பக் ழன சழம்களசழனநள  னசனல்டு ழது. 

 தழல்ழனில் உள் கநகக்ஷள தநனத்தழல்  யம்ர் 26 நற்றும் 27, 2019 ஆ ழன 

கததழ ில் த னயிபேக்கும் ன ஃப் ளம் 2019, “Communications as a Decisive Catalyst for 

Jointness”ன்  பேப்னளபேகளடு  த்தப்டு ழது . இந்ழ ழ்ச்சழக் ள னதள க்  யிமள 

அக்க ளர் 22, 2019 அன்று இந்தழனள யளழ்யி  தநனத்தழல் த னற்து நற்றும் இதழல் 

இந்தழன ஆபதப்த  ள்,  ல்யித்துத நற்றும் னதளமழல்துதனின் பத்த அதழ ளரி ள் 

 ந்து ன ளண் ர். 
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லிருதுகள் 

டேசி சி.எஸ்.ஆர் லிருதுகள் 

  ளர்ப்கபட் சப  னளறுப்புணர்வு (சழ.ஸ்.ஆர்) துதனில் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்க ளர் 

29 ஆம் கததழ புதுதழல்ழனில் ழறுயங் ின் சழந்த ங் ிப்ிற் ள  ழறுயங் தத் 

கதர்ந்னதடுப்தற் ள கதசழன  ளர்ப்கபட் சப  னளறுப்பு யிபேது த (ன்.சழ.ஸ்.ஆர்.) 

இந்தழன ெளதழதழ ஸ்ரீ பளம் ளத் க ளயிந்த் யமங் வுள்ளர். 

 அதயதபபம் உள் க் ழன யர்ச்சழ நற்றும் ழதனள யர்ச்சழதன அத யதற்கு 

 ளர்ப்கபட் சப  னளறுப்புணர்வு (சழ.ஸ்.ஆர்) குதழனில்  ளர்ப்கபட் பன்பனற்சழ த 

அங் வ ரிப்தற் ள   ளர்ப்கபட் யிய ளப அதநச்சழளல் கதசழன சழ.ஸ்.ஆர் யிபேது ள் 

ழறுயப்ட்டுள்.  

லிரராட்டு சசய்ேிகள்  

கர்நா கா லிஜய் ஹசாட டிாபி 2019-20 சாம்பின் 

 னங் ளூரில்  ந்த யிெய் லசளகப டிபளினில்  ர்ள  ள 2019-20 யிெய் லசளகப 

சளம்ினன்ஸ் க ளப்ததன என்து யிக்ன ட் யித்தழனளசத்தழல் தநழழ்ளட்த  யழீ்த்தழ 

னயன்து. 

 அிநன்ப நழதுன் நற்றும் நளனங்க் அ ர்யளல் ஆ ழகனளர் சழப்ள  யிதனளடினதன் 

பம்   ர்ள  ள ளன் ளயது யிெய் லசகப டிபளி ட் த்தத னயன்து. 
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