
 

 அக்ட ோபர் 10 – உயக னநய தினம் 

 அக்ட ோபர் 10 – உயக போர்வல தினம் 

 நத்தழன சுகளதளப நற்றும் குடும் த்துற அறநச்சர் டளக்டர் லர்ஷ் யர்தன் 

‘உக சுகளதளப அறநப்பு இந்தழனள ளடு ஒத்துறமப்பு 2019–2023: நளற்த்தழன் 

நபம் ன் உத்தழறன ’ததளடங்கழளர். 

 நத்தழன அறநச்சபறய த்து ட்சம் ஆரள ததளமழளர்களுக்கு ஊதழனத்றத 

தற்நளதுள் 1000 மெளனிழமந்து நளதத்தழற்கு 2000 மெளனளக உனர்த்தழமள்து. 

 நீயர்கள் 10 முதல் 12 கழநளநீட்டமக்கு அப்ளல் கடற்கறபனில் இமக்கும் 

நளநத நபமழவு  ச்சரிக்றககள் ததளடர்ள தகயல்கற யமங்க உதவும் 

ஒம சளதத்றத அபசளங்கம் அழமுகப்டுத்தழனது 

 இந்தழனளயிற்கும் தநக்சழநகளயிற்கும் இறடனிள ஐந்தளயது சுற்று 

தயிமவு அலுயக ஆநளசறகள் புதுதழல்ழனில் றடதற்து. 

 நளர்ச்சுகல் தளதுத் நதர்தழல், நத்தழன இடது நசளசழஸ்டுகள் 36.6% 

யளக்குகறப் தற்று, நநலும் ளன்கு ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சழ தசய்ன உள்ர். 

 சர்யநதச ஆய்யளர்கள் குள இபண்டு புறதடியங்கள் அல்து மூங்கழல் 

குறகின் (தண்டுகள்) தழவுகள் இமப்றதக் கண்டழந்தது , நநலும் 

ஆய்வுக்குப் ிகு அறய புதழன இங்கள் ன்று குழப்ிட்டுள். 

 நகபளறயச் நசர்ந்த 32 யனதள துமய ஆபளய்ச்சழனளர்  யிஷ்ணு ந்தன்  

ஆர்க்டிக் களழற ஆய்வு (தநளறசக்) னணத்தழற்கள தபப்ட்ட சறுக்கல் 

ஆய்யகத்தழல் உள் ஒநப இந்தழனர் ஆயளர் 
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 தற்நளது ிபளன்சழற்கு யமறக தந்துள் பக்ஷள நந்தழரி ஸ்ரீ பளஜ்ளத் சழங் , 

அக்நடளர் 8 ஆம் நததழ ளரிறழல் ிதபஞ்சு ஆமதப்றட அறநச்சர் தழமநதழ 

புநளபன்ஸ் ளர்ழமடன் இபண்டளயது இந்தழனள -ிபளன்ஸ் அறநச்சபறய 

ஆண்டு ளதுகளப்பு உறபனளடற டத்தழளர். 

 அக்நடளர் 11 & 12 நததழகில் ிபதநர் நபந்தழப நநளடிக்கும் சவளயின் 

ஜளதழதழ ஜழ ஜழன்ிங்கழற்கும் இறடனிள இபண்டளயது முறசளபள 

சந்தழப்புக்கு தநழழ்ளட்டில் உள் நளநல்புபம் அங்கரிக்கப்ட்டு யமகழது. 

 ிபதநர் ஸ்ரீ நபந்தழப நநளடி தறறநனிள நத்தழன அறநச்சப றய, 

யளதளழ நற்றும் ததளறக்களட்சழத் துறனில் இந்தழனளவுக்கும் தயிளட்டு 

ஒிபப்ளர்களுக்கும் இறடனிள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

அித்துள்து. 

 நத்தழன நித ய நநம்ளட்டு அறநச்சர் ஸ்ரீ பநநஷ் நளக்ரினளல் ‘ழரளங்க்’ 

ிபதளன் நந்தழரி புதுறநனள கற்ல் தழட்டத்றத (‘டி.ச்.ஆர்.ம.யி’) – 

தங்களூமயில் உள் இந்தழன யிண்தயி ஆபளய்ச்சழ அறநப்ின் 

தறறநனகத்தழழமந்து ததளடங்கழளர். 

 நளயட்ட அயில் தழன் நநம்ளட்றட அதழகரி ப்தற்களகவும், நகளத்நள களந்தழ 

நதசழன தல்நளரழப் (ம்ஜழன்ஃப்) தழட்டத்றத அழமுகப்டுத்துயதற்களகவும், 

நநளண்றந நநம்ளட்டு நற்றும் ததளமழல்முறநயளர் அறநச்சகம் 

(ம்.ஸ்.டி.இ) இந்தழன நநளண்றந ழறுயம் (ஐ.ஐ.ம்) தங்களூமடன் ஒம 

ஒப்ந்தத்தழல் றகதனளத்தழட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் நயதழனினலுக்கள நளல் ரிசு ‚ழத்தழனம் அனன் 

நட்டரிகின் நநம்ள ட்டிற்களக‛ ஜளன் ி . குதடநளஃப், ம். ஸ்டளன்ழ 

யிட்டிங்லளம் நற்றும் அகழபள நனளரழநள ஆகழநனளமக்கு யமங்குயதளக    

பளனல் ஸ்யடீிஷ் அகளடநழ ஆஃப் சனின்சஸ் அழயித்தது. 
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 இந்தழன நகிர் கழரிக்தகட் நகப்டன் நழதளழ பளஜ் சர்யநதச கழரிக்தகட்டில் 20 

ஆண்டுகளுக்கும் நநளக ீடித்த முதல் தண் யபீர் ன் தமறநறன 

தற்ளர். 
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