
 

 ஜம்ப-களஷ்நீர் ஆளுர் சத்ன ளல் நளழக் , ஜம்ப களஷ்நீர் 

ககயிகப்பளருட்கள், ககத்தழ, ட்டு, வயளண் சளர்ந்த பளருட்கள் நற்றும் 

களஷ்நீர் உணவு யகககக யமங்கும் உணயகத்தழன் வரளரூம் 

இகயககக்பகளண்ட வஜ & வக ஜளகப புதுதழல்ழனில் உள் வஜ & வக 

லவுறழல் தழந்து கயத்துள்ளர். 

 நத்தழன ிபவதச பதல்யர் கநல்ளத் இபண்டு ளள் நகத்தள நத்தழனப்ிபவதச 

நளளட்கட பகனளக தழந்து கயத்தளர் 

 அபநரிக்கள நற்றும் உரிகநகள் குழுக்கின் கடுகநனள பப்புகப நற்றும் 

வகளஸ்டளரிகளவுடள வளட்டி இருந்த வளதழலும் , பயிசுள 105 யளக்குகள் 

நற்றும் ளபளட்டுவளடு ஐக்கழன ளடுகின் நித உரிகநகள் வபகயனில் 

வதர்ந்பதடுக்கப்ட்டது 

 இந்தழன உனர் ஸ்தளிகபளனம் வதசழன எலும்ினல் நறுயளழ்வு ழறுயம் 

(NITOR) நற்றும் ங்களவதஷ் எலும்ினல் சங்கம் ஆகழனயற்றுடன் இகணந்து 

டளக்களயில் உள் NITOR இல் 42 ளள் பஜய்ப்பூர் ஃபூட் பசனற்கக பட்டு 

பளருத்துதல் பகளகந ஏற்ளடு பசய்து யருகழது. 

 தநழமக அபசழன் நீயர் தழகணக்கம்,  வதசழன கடவளப ஆபளய்ச்சழ 

கநனத்துடன் (என்.சழ.சழ.ஆர்) இகணந்து, நீயர் சபகத்தழற்கு உதய யீ 

அழயினல் நற்றும் பதளமழல்நுட்த்கத ருங்கழகணக்கும்  THOONDIL என்னும் 

ஆண்ட்பளய்டு னன்ளட்கட உருயளக்கழபள்து. 

 ஆசழனள பலல்த் -2019 நளளடு புதுதழல்ழனில் கடபற்து, இந்தழன 

பதளமழல்துக கூட்டகநப்பு (சழஐஐ) ஆசழனள பலல்த் 2019 இன் பதல் தழப்க 

16 -19 அக்வடளர் 2019 பதல் ஏற்ளடு பசய்துள்து 
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 புது தழல்ழனில் என்.சழ.ஆர்.ி. ஏற்ளடு பசய்துள் ககவபகக ணினகங்கள் 

இனக்குர்கின் 20 யது அகழ இந்தழன நளளட்கட உள்துக இகண 

அகநச்சர் ஸ்ரீ ஜழ. கழரன் பபட்டி தழந்து கயத்தளர். 

 ப.எஸ். ஜளதழதழ படளளல்ட் டிபம்ப் அடுத்த ஆண்டு யர்ந்த ளடுகின் ஏழு 

உகத் தகயர்கின் பளருளதளப குழுயின்  உச்சழ நளளட்கட தது பசளந்த 

பசளத்துக்கில் ன்ள நழனளநழக்கு அருகழலுள் டிபம்ப் வரல் வடளபல் 

வகளல்ஃப் ரிசளர்ட்டில் டத்துயளர் என்று பயள்க நளிகக அதழகளரி ருயர் 

பதரியித்தளர். 

 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. 

 பளனல் ஏர் ஃவளர்ஸ் ஒநளன் (பளஃவள) உடன் எக்ஸ் ஈஸ்டர்ன் ிரிட்ஜ் – V எ 

பனரிடப்ட்ட இருதபப்பு கூட்டுப் னிற்சழனில் இந்தழன யிநளப்கட 

ங்வகற்கழது, இது 17-26 அக்வடளர் 2019 பதல் யிநளப்கட த நசழபளயில் 

தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 

 ஆண்கள் உகக் வகளப்கனின் அடுத்த தழப்க டத்துயதற்கள ஏங்கக 

பன்கயத்த பன்று ளடுகில் இந்தழனளவும் உள்து என்று சர்யவதச லளக்கழ 

கூட்டகநப்பு (FIH) பதரியித்துள்து. 

FB :ல் டேர 
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WhatsAPP - குரூப்பில் டேர   - கிளிக் சேய்யவும்  
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