
       

நடப்பு நஷகழ்வுகள் லஶத் ஶகுப்பு அக்டஶபர் (15-21) 2019 

பக்கஷஶன நஶட்கள் 

அக்டஶபர் 15 - சர்ல ச கஷஶப்பும பண்கள்  ஷனம் 

 பதல் சர்யஹதச கழபளநப்பு ஸண்கள் தழம் 15 அக்ஹ ளர் 2008 அன்று 

அனுசரிக்கப்ட் து. 2007 டிசம்ர் 18 ஆம் ஹததழ 62/136 தீர்நளத்தழல் ஸளதுச் சனளல் 

ழறுயப்ட்  இந்த புதழன சர்யஹதச ளள், ‚யியசளன நற்றும் கழபளநப்பு யர்ச்சழன 

ஹநம்டுத்துயதழல், உணவுப் ளதுகளப் ஹநம்டுத்துயதழல் நற்றும் கழபளநப்பு 

யறுநன எமழப்தழல் மங்குடி ஸண்கள் உட்  கழபளநப்பு ஸண்கின் பக்கழன 

ங்கு நற்றும் ங்கிப் அங்கவகரிக்கழது.  

 2019  மீ்: Rural Women and Girls Building Climate Resilience  

அக்டஶபர் 16 - உயக உணவு  ஷனம்  

 உக உணவு தழம் ன்து உகளயின சழனக் கனள அர்ப்ணிக்கப்ட்  எபே 

 யடிக்க ளள். உஸகங்கழலும் உள் நக்கள் என்று கூடி, உகளயின சழன ம் 

யளழ்ளில் இபேந்து எமழப்தற்கள தங்கள் உறுதழப்ளட்  அழயிக்க ஆண்டுஹதளறும் 

அக்ஹ ளர் 16 ஆம் ஹததழ இந்த தழம் ஸகளண் ள ப்டுகழது . 

  மீ்: Our Actions Are Our Future Healthy Diets for A #ZeroHunger World.” 

 

 

 

 



  

நடப்பு நஷகழ்வுகள் லஶத் ஶகுப்பு – 
அக்டஶபர் (15-21) 2019 

 

பஶடக்குமஷப்புகள்அமஷ – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

அக்டஶபர் 17 - உயக லறு றஷப்பு  ஷனம்  

 உக யறுந எமழப்பு தழம் 1987 அக்ஹ ளர் 17 ஆம் ஹததழ அன்று பதன்பதழல் 

அனுசரிக்கப்ட் து. அன்று, 1948 ஆம் ஆண்டில் நித உரிநகலக்கள உகளயின 

ிபக ம் கஸனலத்தழ ப்ட்  ளரிறழல் உள் ட்ஹபளகளஸ ஹபளயில் தீயிப யறுந, 

யன்ப நற்றும் சழனளல் ளதழக்கப்ட் யர்க அங்கவகரிக்க  எபே ட்சத்துக்கும் 

ஹநற்ட்  நக்கள் கூடிர். 

  மீ்: “Acting together to empower children, their families and communities to end poverty” 

அக்டஶபர் 20 - உயக புள்ரிலில  ஷனம் 

 .ள ஸளதுச் ச 69/282 தீர்நளத்து ன் எவ்ஸயளபே ந்து யபே ங்கலக்கும் எபே ளள் 

ஸகளண் ள  படிவு ஸசய்தது. பதல் உக புள்ியியப தழம் 2010 இல் 

ஸகளண் ள ப்ட் து. க சழனளக இந்த ளள் 2015 இல் ஸகளண் ள ப்ட் து. அடுத்த 

உக புள்ியியப தழம் 2020 அக்ஹ ளர் 20 அன்று ஸகளண் ள ப்டும். 

 2015 ஆம் ஆண்டின்  மீ்:Better Data, Better Lives 

ஶநஶடுகள் 

சஶலகீ் (CERAweek) நடத் ஷ பன்மஶம் இந் ஷஶ எரிசக் ஷ ன்மம் 

 புதுதழல்ழனில் ஸசபளயகீ்  த்தழன பன்ளம் இந்தழனள ரிசக்தழ நன்த்தழல் இந்தழன 

நந்தழரினின்  உபனள ல்  ஸற்து.5 டிரில்ழனன்  ளர் ஸளபேளதளபத்தழன் 

இக்க ஹளக்கழ இந்தழனளயின் னணத்த ரிசக்தழ து தூண்டியிடும் ன்று 

ஸட்ஹபளழன நற்றும் இனற்க ரியளப நற்றும் ஃகு அநச்சர் வ தர்ஹநந்தழப ிபதளன் 

ஸதரியித்தளர். 

 ஸசபளயகீ் ன்து யபே ளந்தழப ரிசக்தழ நளளடு ஆகும், இது தகயல் நற்றும் தண்ணழவு 

ழறுயநள ச்ஸ் நளர்க்கழட் ஆல் ஸ க்சளறழன் லஷஸ் ில் ற்ளடு 

ஸசய்னப்ட்டுள்து. 
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 ஸசபளயகீ் இந்தழனள ரிசக்தழ நன்த்தழன்  கூட் ளர்கள் உகளயின ரிசக்தழ 

தழர்களத்தப் ளதுகளக்க ஸதளமழல், அபசு நற்றும் சபதளனத்தழற்கு இ னில் 

ஹனளச ரிநளற்ம், கற்ல் நற்றும் உய யர்ப்தற்கள களச்சளபத்த 

உபேயளக்க உதவுகழளர்கள். 

41 லது டிஆர்டிஒ இக்குநர்கள் ஶநஶடு 

 புதுடில்ழனில் உள் டிஆர்டிஏ யில் 41 யது டிஆர்டிஏ இனக்குர்கள் நளளட்  

ளதுகளப்பு அநச்சர் வ பளஜ்ளத் சழங் தழந்து யத்தளர். நளளடு ன்து எபே 

யபே ளந்தழப ழகழ்யளகும், அதன் இபண்டு ளட்கில்  அநர்வுகள் 

தழட் நழ ப்ட்டுள். 

இந் ஷஶவுக்கும் பங்கரஶ ளஹக்கும் இடில் இண்டு நஶள் பங்கு ஶர்கரின் சந் ஷப்பு 

 அஸ்றளம் அபசு இந்த நளதம் 22 ஆம் ஹததழ பதல் குயளலளத்தழனில் இந்தழனளயிற்கும் 

ங்களஹதரஶக்கும் இ னில் இபண்டு ளள் ங்குதளபர்கின் சந்தழப்  த்தவுள்து. 

 இந்த கூட் த்தழல் ங்களஹதரழல் இபேந்து 70 ஹர் ஸகளண்  தூதுக்குல, இபண்டு நத்தழன 

அநச்சர்கள் நற்றும் ிபதநரின் இபண்டு ஆஹளசகர்கள் ங்ஹகற்க உள்ர். நத்தழன 

அநச்சர்கள் உட்  ,இந்தழனளயில் இபேந்து இஹதஹளன் உனர்நட்  அணிகள் ங்ஹகற்க 

உள்ர். 

ஆசஷஶ வல்த் -2019 ஶநஶடு 

 ஆசழனள ஸலல்த் -2019 நளளடு புதுதழல்ழனில்  ஸற்து. இந்தழன ஸதளமழல்து 

கூட் நப்பு (சழ) ஆசழனள ஸலல்த் 2019 இன் பதல் தழப் 16 -19 அக்ஹ ளர் 2019 

பதல் ற்ளடு ஸசய்துள்து+. 

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

சுற்றுச்சூமல் அநப்ில்  ங்குதளபர்க எபேங்கழணத்து ஆஹபளக்கழனத்தழன் 

தழர்களத்த யியளதழக்க தழட் நழட்டுள்து 
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கக பணிகங்கள்  இக்குநர்கரின் 20 லது அகஷய இந் ஷ ஶநஶடு 

 புது தழல்ழனில் ன்.சழ.ஆர்.ி. ற்ளடு ஸசய்துள் கஹபக ணினகங்கள்  

இனக்குர்கின் 20 யது அகழ இந்தழன நளளட்  உள்து இண அநச்சர் வ ஜழ. 

கழரன் ஸபட்டி தழந்து யத்தளர். 

 கூட் த்தழல் உபனளற்ழன வ ஸபட்டி குற் யிசளபணனில் கஹபககின் 

பக்கழனத்துயத்த டுத்துபத்தளர் நற்றும் ல்ஹயறு குற்ங்கில் குற்யளிகின்  

கஹபகக தழவு ஸசய்யதற்கும் கழர்யதற்கும் ஸட்ஸயளர்க் அடிப் னிள ளன் 

இந்தழனள அநப்ள ஹதசழன தளினங்கழ கஹபக அ னள அநப்பு (ளஃிஸ்)  

ஸயினிடுயதழல் ன்.சழ.ஆர்.ி.னின் பனற்சழக ளபளட்டிளர் 

அடுத்  ஜஷ 7 உச்சஷ ஶநஶடு 

 ப.ஸ். ஜளதழதழ ஸ ளளல்ட் டிபம்ப் அடுத்த ஆண்டு யர்ந்த ளடுகின் ல உகத் 

தயர்கின்  ஸளபேளதளப குலயின்  உச்சழ நளளட்  தது ஸசளந்த 

ஸசளத்துக்கில் என்ள நழனளநழக்கு அபேகழலுள் டிபம்ப் ஹரல் ஹ ளபல் ஹகளல்ஃப் 

ரிசளர்ட்டில்  த்துயளர் ன்று ஸயள் நளிக அதழகளரி எபேயர் ஸதரியித்தளர். 

 ஜஷன் 10-12 ,2020 அன்று ஹ ளபழல் உச்சழநளளடு  ஸறும் ன்று ஸயள் 

நளிகனின் ஸசனல் தயர் நழக் பல்யளஹ ஸசய்தழனளர்கி ம் ஸதரியித்தளர். 

ஶணுல  ரப ஷகள் ஶநஶடு 

 இபளடயத் ததழனின் நளளடு 14-18 அக்ஹ ளர் 2019 பதல் ஸ ல்ழனில்  த்தப்ட் து. 

 இபளடயத்தழன் உனர் தயர்கள் நத்தழனில் க உபேயளக்கத்தழன் ஸசனல்ளட்டுத் 

தனளர்ழ, தற்ஹளதன நற்றும் தழர்கள ஸசனல்ளட்டுத் ஹதயகப் பூர்த்தழ 

ஸசய்யதற்கள னிற்சழ, ழறுய நறுசவபநப்பு நற்றும் சவர்தழபேத்தங்கின் அம்சங்கள், 

உனர் ளதுகளப்பு ஹநளண்ந ஸதள ர்ள ிபச்சழகள், இபளடயத்தழன் நழக 

பக்கழனநள யத்தச் சுற்ழபள் அம்சங்கள் உள்ிட்  அத்து பக்கழனநள 

நற்றும் ஸளபேத்தநள ிபச்சழகள்  ல்ஹயறு அம்சங்கல ன் யியளதழக்கப்ட் து. 
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11 லது அணுசக் ஷ ஶநஶடு  

  ளக் ர் ஜழஹதந்தழப சழங் புதுடில்ழனில் 11 யது அடசக்தழ நளளட்  தழந்து யத்தளர். 

ல்ஹயறு சபக துகில் அடசக்தழ னன்ளடுக அபசளங்கம் 

ன்பகப்டுத்தழபள்து ன்று அநச்சர் கூழளர். 

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

Technologies" 

நஷனம், ப லிற்பு 

பள்ரி கல்லி ற்றும் எளத் மஷவுத் தும சயஶரர்  

 தகயல் நற்றும் எிபப்பு ஸசனளர் அநழத் கஹபக்கு நிதய ஹநம்ளட்டு 

அநச்சகத்தழன் ள்ி கல்யி நற்றும் லத்தழவுத் து ஸசனளரின்  கூடுதல் 

ஸளறுப்பு யமங்கப்ட்டுள்து 

அக்கவுண்ட்ழஷன் பு ஷ கட்டுப்பஶட்டு ஜனல் 

 வ ஹஜ.ி.ஸ். சளவ்ள ழதழ அநச்சகத்தழன் கவழ் உள் ஸசவுத் துனில் 

அக்கவுண்ட்றழன் புதழன கட்டுப்ளட்டு ஸஜபளக ஸளறுப்ஹற்ளர். 

 இந்தழன அபசு 1985-ஸதளகுதழ இந்தழன சழயில் கணக்கு ஹசய (.சழ..ஸ்) அதழகளரினள வ 

ஹஜ. ி.ஸ். சளவ்ளய, ழதழ அநச்சகத்தழன் கவழ் உள் ஸசவுத் துனில் 

அக்கவுண்ட்றழன் புதழன கட்டுப்ளட்டு ஸஜபளக அக்ஹ ளர் 15 பதல் ழனநழத்துள்து 

அனுப் குஶர் சஷங் என்.எஸ்.ஜஷ இக்குநர் ஜனயஶக நஷஷக்கப்பட்டஶர் 

 குஜபளத் ஹக ரின் பத்த .ி.ஸ் அதழகளரி அனுப் குநளர் சழங் ஹதசழன ளதுகளப்புக் 

களயர் (ன்.ஸ்.ஜழ) இனக்குர் ஸஜபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 1985 ஸதளகுதழ 

.ி.ஸ் அதழகளரினளக இபேக்கும் தழபே சழங்கழன் ழனநம் அநச்சபயனின் ழனநக் 

குலயளல் அங்கவகரிக்கப்ட்டுள்து. 
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சஷ.ஜ.ஐ. ஞ்சன் கஶகஶய் நீ ஷப ஷ பஶப்ட அடுத்   ய நீ ஷப ஷஶக 
அமஷலித்துள்ரஶர்  

 இந்தழன தந ீதழதழ பஞ்சன் ஹகளஹகளய், ீதழதழ சபத் அபயிந்த் ஹளப்ஹ ய 

இந்தழனளயின் 47 யது தந ீதழதழனளக சவினளரிட்டி யிதழபகலக்கு ற் 

ரிந்துபத்துள்ளர். 

 யம்ர் 18 ஆம் ஹததழ இந்தழன தந ீதழதழனளக தயிஹனற்கவுள் ீதழதழ 

ஹளப்ஹ வுக்கு சுநளர் 18 நளதங்கள் தயிக்களம் இபேக்கும். 

லிண்லரி அமஷலில் 

உயகஷன் ப ல் பண் லிண்லரி நடக்குள லயஶற்ம உருலஶக்கஷது  

 உகழன் பதல் ஸண் யிண்ஸயி  னணக் குல  யபளற் உபேயளகழபள்து , 

சர்யஹதச யிண்ஸயி ழனத்தழழபேந்து ஸயிஹனழ யர் ஸட்எர்க்கழன் உ ந்த 

குதழன சரிஸசய்தது. 

 ளசள யிண்ஸயி யபீர்கள கழழஸ்டிள ஹகளச் நற்றும் ஸஜசழகள நீர் ஆகழஹனளர் 

கக்குடு, தழபேப்புி நற்றும் ிடி கபேயிகக் ஸகளண்டு ஹயன படித்தஹளது,  

இந்த  யடிக்க அப தற்ளண்டு கள யிண்ஸயிப் னணத்தழல் ஆண்கள்எபே 

குதழனளக கூ   இல் ன்த குழக்கழது. 

சயஷ & இன பஶர்டல் 

ஐபிஆருக்கஶன லயத் ரம் ற்றும் ஶபல் பன்பஶட்ட டிபிஐஐடி 
அமஷபகப்படுத் ஷது  

 கத்ஸதளமழல் நற்றும் உள்ளட்டு யர்த்தகத்த ஹநம்டுத்துயதற்கள ஸசனளர் 

(டிிடி), குபேிபசளத் ஸநளலளத்பள புதுடில்ழனில் அழவுசளர் ஸசளத்துரிந (ிஆர்) 

குழத்த யத்தத்தபம் ஸநளல் னன்ளட் பம் [உங்கள் கண்டுிடிப்புகப் 

ஹநம்டுத்தவும், ளதுகளக்கவும், அதழகரிக்கவும் கற்றுக்ஸகளள்லங்கள்] ஸதள ங்கழளர். 
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 ஸ ல்ழனின் குயளல்களம் நற்றும் ஹதசழன சட்  ல்கக்கமகம் (ன்.ல்.பெ) உ ன் 

இணந்து ஸசல் நற்றும் ிஆர் ஊக்குயிப்பு நற்றும் ஹநளண்ந யத்தம் 

நற்றும் னன்ளட்  உபேயளக்கழபள்து. 

ீனலர்களுக்கு  உ வும் ஆப்  ஷழ்நஶட்டில்  ஶடங்கப்பட்டது 

 தநழமக அபசசழன்  நீயர் தழணக்கம்,  ஹதசழன க ஹளப ஆபளய்ச்சழ நனத்து ன் 

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

ஸதளமழல்தட்த்த எபேங்கழணக்கும்  THOONDIL ன்னும் ஆண்ட்பளய்டு னன்ளட்  

உபேயளக்கழபள்து. 

 இந்த னன்ளடு யளி பன்ழயிப்பு, சளத்தழனநள நீன்ிடிக்கும் இ ங்கள் , அதழக 

அ, சூளயி ச்சரிக்க ஹளன் ழகழ்ஹப தகயல்க யமங்குகழது. 

 இந்த னன்ளடு எபே னனுள் ஆதபவு கபேயினளக ஸசனல்டுகழது, இதன் பம் 

இனற்க ஹபமழவுகின் ஹளது க ழல் ண்ணற் உனிர்க களப்ளற் படிபம். 

சஷ.சஷ.ஆர்.டி இ-பஶர்டல் ற்றும் யூடியூப் சனயத்  ஷமக்க பிஹ்யஶத் சஷங் படல் 

 இந்தழனளய எபே புதழன டிஜழட் ல் உச்சத்தழற்கு ஸகளண்டு ஸசல்யதற்கும், இந்தழன 

களச்சளபத்த ஹநம்டுத்துயதற்கும் ஹளக்கநளக நத்தழன களச்சளப நற்றும் 

சுற்றுளத்து அநச்சர் ிபஹ்ளத் சழங் ஹ ல் புதுடில்ழனில் களச்சளப யங்கள் 

நற்றும் னிற்சழ நனத்தழன் நழன் ஹளர்ட் ல்  நற்றும் பெடிபெப் ஹசபம் தழந்து 

யத்தளர். 

 இந்தழனளயின் அதழகம் அழனப் ளத இ ங்கள் நற்றும் அயற்ழன் கழபளநப்பு நற்றும் 

கர்ப்பு களச்சளபத்தழன் அழனப் ளத அம்சங்க ஆபளய்ந்து புரிந்துஸகளள்யதற்களக, 

சழ.சழ.ஆர்.டி ‚இந்தழனளயின் கபங்கின் ஸசளல்ப் ளத கதகள்” ஸதள ரிழபேந்து 

புத்தகங்க ஸயினி த் ஸதள ங்கழபள்து. 
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லணிக சய் ஷகள் 

 ற்கஶசஷஶலில் லகஶக லரர்ந்து லரும் 2 லது பஶருரஶ ஶஶக பங்கரஶ ஷ் 
 ஷகழ்கஷமது: உயக லங்கஷ 

 பூட் ளனுக்கு அடுத்தடினளக ஸதற்களசழனளயில் ஹயகநளக யர்ந்து யபேம் இபண் ளயது 

ஸளபேளதளபநளக ங்களஹதஷ் நளழபள்து. உக யங்கழ தது அழக்கனில் 

'ஸதற்களசழனள ஸளபேளதளப கயம், பயளக்கம் ணிக உபேயளக்குதல்' ளட்டின் 

ஸநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனின் யர்ச்சழ யிகழதம் ங்களஹதரழல் இந்த ழதழனளண்டில் 

7.2 சதயதீநளகவும், 2020 ல் 7.3 சதயதீநளகவும் இபேக்கும் ன்று கணிக்கப்ட்டுள்து. 

சர்ல ச நஶண நஷ ஷம் உயக ற்றும் இந் ஷஶலின் லரர்ச்சஷ லிகஷ ங்கர 
குமத்துள்ரது  

 உக யங்கழ-சர்யஹதச ளணன ழதழனம் (.ம்.ஃப்) இயகின் ஆண்டு கூட் ங்கள் 

ஸதள ங்கப்ட் .சர்யஹதச ளணன ழதழனம் 2019 ஆம் ஆண்டில் உகளயின 

யர்ச்சழன 3% ஆக குத்துள்து  

 இந்தழனளயின் யர்ச்சழ கணிப்புகள் பஹன 2019 நற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகில் 6.1% 

நற்றும் 7.0% ஆக குக்கப்ட்டுள், இது ப்பல் கணிப்புகல ன் எப்ிடும்ஹளது 1.2 

சதயதீ புள்ிகள் நற்றும் 0.5 சதயதீ புள்ிகள் குந்துள்து. 

 ஷட்டங்கள் 

GOAL (Going Online as Leaders) 

 நத்தழன மங்குடினிர் யியகளப அநச்சர் வ அர்ஜஶன் பண் ள, இந்தழனள பலயதும் 

உள் மங்குடி சழறுநழக தங்கள் சபகங்கலக்கு கழபளந அயிள டிஜழட் ல் இம் 

தயர்களக நளற் ஊக்குயித்தல், நற்றும் யமழகளட்டுதல் ஆகழனயற் ஹளக்கநளகக் 

ஸகளண்  ஹஸ்புக் தழட் நள ஹகளல் (ஆன்ில் தயர்களக) இபண் ளம் 

கட் த்த அழயித்தளர். 

 இந்த ஆண்டு ஸதள க்கத்தழன் நளர்ச் நளதத்தழல் ஸதள ங்கப்ட்  ஹகளல், டிஜழட் ல் நற்றும் 

யளழ்க்கத் தழன்கக் கற்க யணிக, ஹரன் நற்றும் க ஆகழன துகில் 
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பத்த ழபுணர் யமழகளட்டிகல ன் ின்தங்கழன இம் மங்குடிப் ஸண்க 

இணக்கழது. 

 தழட் த்தழன் இபண் ளம் கட் த்தழல், மங்குடினிர் யியகளப அநச்சகம் நற்றும் 

ஹஸ்புக் இணந்து இந்தழனளயின் மங்குடி ஆதழக்கம் ஸசலுத்தும் நளயட் ங்கில் 5000 

இம் ஸண்க டிஜழட் ல் பனில் யமழ ளத்தவுள்ர். 

உணவு பஶதுகஶப்பு ஷத்ஶ (FSM)  ஷட்டம் 

  ளக் ர் லர்ஷ் யர்தன் ‘ஈட் பட் இந்தழனள’ இனக்கத்த யலுப்டுத்துயதற்கும் 

அயிடுயதற்கும் உணவு ளதுகளப்பு நழத்பள (ஃப்ஸ்ம்) தழட் த்த ஸதள ங்கழளர். 

 ‘உணவு ளதுகளப்பு நழத்பள (ஃப்.ஸ்.ம்)’ தழட் ம் சழறு நற்றும் டுத்தப அயிள 

உணவு யணிகங்கலக்கு உணவு ளதுகளப்பு சட் ங்க ின்ற்றுயதற்கும் உரிநம் 

நற்றும் தழவு, சுகளதளப நதழப்டீுகள் நற்றும் னிற்சழக்கு உதவும். உணவுப் ளதுகளப் 

யலுப்டுத்துயதத் தயிப, இந்தத் தழட் ம் இஞர்கலக்கு, குழப்ளக உணவு நற்றும் 

ஊட் ச்சத்து ின்ணிப ன் புதழன ஹய யளய்ப்புகபம் உபேயளக்கும். 

இந் ஷ பஶதுகஶப்பு சய் ஷகள் 

 ஶன்சஶனிஶலின்  ஶர் இஎஸ் சயஶம் ற்றும் சஶன்சஷபஶர் இல் ப ல் பிற்சஷ பட 

 இந்தழன க ற் னின் ஸயிளட்டு யரிசப்டுத்தழன் எபே குதழனளக, இந்தழன 

க ற் னின் பதல் னிற்சழப்  , இந்தழன க ற் க் கப்ல்கள் தழபே, சுஜளதள 

நற்றும் ரளர்துல் நற்றும் இந்தழன க ஹளப களயல்  கப்ல் சளபதழ ஆகழன ளன்கு 

உள்ளட்டிஹஹன கட் ப்ட்  கப்ல்கள் தளன்சளினளவுக்கு 14 பதல் 17 அக்ஹ ளர் 2019 

யப யபேக தபேகழன். யபேகனின் ஹளது கப்ல்கள் 14 அக்ஹ ளர் 19 அன்று  ளர் 

ஸ் சளம் நற்றும் சளன்சழளரில்  15 பதல் 17 அக்ஹ ளர் 19 யப துபக 

அமப்புக ஹநற்ஸகளள்வுள்  
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எக்ஸ்  ஈஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ் – V 

 பளனல் ர் ஃஹளர்ஸ் ஏநளன் (பளஃஹள) உ ன் க்ஸ்  ஈஸ் ர்ன் ிரிட்ஜ் – V  

ஸனரி ப்ட்  இபேதபப்பு கூட்டுப் னிற்சழனில் இந்தழன யிநளப்  ங்ஹகற்கழது, இது 

17-26 அக்ஹ ளர் 2019 பதல் யிநளப்  த நசழபளயில் தழட் நழ ப்ட்டுள்து. 

 க சழ னிற்சழ, க்ஸ்  ஈஸ் ர்ன் ிரிட்ஜ் –IV 2017 இல் ஜளம்கரில்  ஸற்து. 

பதல் பனளக, MiG -29 ஹளர் யிநளம் இந்தழனளவுக்கு ஸயிஹன எபே சர்யஹதச 

னிற்சழனில் ங்ஹகற்கவுள்து. 

அந் ஶன் ற்றும் நஷக்கஶபஶர்  வீுகரின் பஶதுகஶப்பு 2019 (DANX-19) 

 அந்தநளன் நற்றும் ழக்ஹகளளர் கட்  (ன்சழ) அந்தநளன் & ழக்ஹகளளர் தீவுகின் 

ளதுகளப்பு 2019 (DANX-19) இன் இபண் ளம் தழப்  த்தழனது, இது 14 அக்ஹ ளர் 2019 

பதல் 18 அக்ஹ ளர் 2019 யப ஸரின அயில்   த்தப்ட்  கூட்டு ஹசயப் 

னிற்சழனளகும். 

இந் ஶ ங்கஶயஷன் உடற்பிற்சஷ நஶடிக்எயஷபஶண்ட்  XIV 

 இந்தழனளவுக்கும் நங்ஹகளழனளயிற்கும் இ னிள கூட்டு இபேதபப்பு னிற்சழகின் 

ஸதள ரில், இபே ளடுகலம் நீண்டும் என்ழணந்து இபேதபப்பு ட் அடுத்த 

கட் த்தழற்கு உனர்த்தழபள் . இந்தழன இபளடயம் நற்றும் நங்ஹகளழன 

இபளடயத்தழற்கு இ னிள கூட்டு இபளடய னிற்சழனின் தழளன்களம் தழப்பு ( EX 

NOMADIC ELEPHANT 2019 )  ஸனரி ப்ட் து, இது அக்ஹ ளர் 5, 2019 அன்று ஸதள ங்கழ, 

அக்ஹ ளர் 18,2019 அன்று க்ஹளயின் ஸயிளட்டு னிற்சழ ப (FTN) இல் படிந்தது. 
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லிருதுகள் 

2019 பஶருரஶ ஶத் ஷற்கஶன நஶபல் பரிசு 

 உகளயின யறுநன எமழப்தற்கள ஹசளத அடகுபக்களக 2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கள ஸளபேளதளபத்தழற்கள ஹளல் ரிச இந்தழன-அஸநரிக்கபள அிஜழத் 

ளர்ஜழ, அயபது நயி ஸ்தர் டுஃப்ஹள நற்றும் அஸநரிக்களயின் நக்ஹகல் 

கழஸபநர் ஆகழஹனளர் இணந்து ஸயன்றுள்ர். 

 58 யனதள அிஜழத் யிளனக் ளர்ஜழ கல்கத்தள ல்கக்கமகம், ஜயலர்ளல் ஹபே 

ல்கக்கமகம் நற்றும் லளர்யர்ட் ல்கக்கமகத்தழல் கல்யி னின்ளர், தற்ஹளது 

அயர் நளசசூஸசட்ஸ் ஸதளமழல்தட்க் கமகத்தழல் ஃஹளர்டு அக்கட்  சர்யஹதச 

ஸளபேளதளப ஹபளசழரினபளக உள்ளர். 2003 ஆம் ஆண்டில் அயர் ஸ்தர் டுஃப்ஹள 

நற்றும் ஸசந்தழல் பல்ளதனு ன் இணந்து அப்துல் த்தீப் ஜநீல் யறுந 

 யடிக்க ஆய்யகத்த (ஹஜ-ில்) ழறுயிளர், ஹநலும் அயர் ஆய்யகத்தழன் 

இனக்குர்கில் எபேயபளக இபேக்கழளர். 

ஶர்கட் அட்வுட் ற்றும் பர்னஶர்டின் எலரிஸ்டஶ கூட்டஶக புக்கர் பரிச லன்மனர் 

 நளர்கஸபட் அட்வுட் நற்றும் ஸர்ளர்டின் யரிஸ்ஹ ள ஆகழஹனளர் கூட் ளக 2019 புக்கர் 

ரிச ஸயன்றுள்ர். 

 புக்கர் யிதழகள் ரிசப் ிரிக்கக் கூ ளது ன்று கூறுகழன், ஆளல் ீதழதழகள் 

அட்வூட்டின் - 'தழ ஸ ஸ் ஸநன்ட்' நற்றும் யரிஸ்ஹ ளயின் 'ஹகர்ள், வுநன், அதர் ' 

இபண் பம் ிரிக்க படினளது ன்றும் 1969 இல் இந்த ரிசு உபேயளக்கப்ட் தழழபேந்து 

நதழப்புநழக்க யிபேத ஸயன் பதல் கபேப்ி  ஸண் ன்றும்  கூழர் 

இந் ஷ பக்லஶடஶ லிருதுகள் 2019 

 நத்தழன தகர்ஹயளர் யியகளபங்கள், உணவு நற்றும் ஸளது யிழஹனளகத் து அநச்சர் 

வ பளம் யிளஸ் ளஸ்யளன், இந்தழ க்யள ள யிபேதுகள், 2019  கழபேரழ யில் உள் 

தகர்ஹயளர் யியகளபத் து அதழகளரிகள் நற்றும் ஊமழனர்கலக்கு யமங்கழளர். 
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 தகர்ஹயளர் யியகளபத்துனில் அதழகளபப்பூர்ய ஸநளமழக்கள இண இனக்குபளக 

இபேக்கும் வ னஷ்ளல் சர்நள லதழன ‘ஸட்டினன்’ ன் கபேப்ஸளபேக் ஸகளண்  

இந்தழ ஸநளமழனில் கயிதகின் ஸதளகுப்பம் வ ளஸ்யளன் ஸயினிட் ளர். 

‘ஷகச் சஷமந்  பத்  குடிகன் லிருது’ 

 புது தழல்ழனில் உள் இந்தழன சர்யஹதச நனத்தழல்  ஸற் யிமளயில் இந்தழன 

துணத் தயர் வ ம்.ஸயங்கனள ளபடு, அழஞர் நற்றும் இந்தழன பன்ளள்  

 அட் ர்ி ஸஜபல் வ ஹக. பளசபனுக்கு ‘நழகச் சழந்த பத்த குடிநகன் 

யிபேத’யமங்கழளர். 

 இந்த யிபேது பதழஹனளரின் னுக்களக உமக்கும் அநப்ள ஜ் ஹகர் இந்தழனளயின்  

பதழஹனளர் தழ ஸகளண் ளட் த்த பன்ிட்டு வ பளசபனுக்கு யமங்கப்ட் து. 

 

புத் கங்கள் & ஆசஷரிர்கள் 

புத் கம் “பிரிட்ஜஷட்டல் நளன்” 

 ிபதநர் வ ஹபந்தழப ஹநளடி ‚ிரிட்ஜழட் ல் ஹரன்” புத்தகத்த ஸயினிட்டு, அதன் 

பதல் க வ பத்தன்  ள ளவுக்கு புதுதழல்ழனில் ற்ளடு ஸசய்தழபேந்த ழகழ்ச்சழனில் 

யமங்கழளர். இந்த புத்தகத்த வ ன் சந்தழபஹசகபன் நற்றும் ஸசல்யி பைள 

புபேஹரளத்தம் லதழபள்ர். 

 இந்த புத்தகம் ஸதளமழல்தட்பம் நிதர்கலம் பஸ்ப ன்ந னக்கும் சுற்றுச்சூமல் 

அநப்ில் இணந்தழபேக்கும் தழர்களத்தப் ற்ழன எபே சக்தழயளய்ந்த ளர்யன 

பன்யக்கழது. 
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 லரிசகள் 

நஷ ஷ ஆஶக் இந் ஷஶ கண்டுபிடிப்பு குமஷீட்டு 2019 ஐ லரிிட்டது  

 ழதழ ஆஹனளக் ஹளட்டித்தழன் ழறுயது ன் இணந்து இந்தழனள கண்டுிடிப்பு 

குழனடீ்  (III) 2019 ஸயினிட் து   கர்ள கள இந்தழனளயில் புதுநனளயகில் 

பதன்நனள நளழநளகும். தநழழ்ளடு, நகளபளஷ்டிபள, ஸதலுங்களள, லரினளள, 

ஹகபள, உத்தபப்ிபஹதசம், ஹநற்கு யங்கம், குஜபளத் நற்றும் ஆந்தழபள ஆகழனய 

பஹன நீதபள் பதல் த்து இ ங்க ிடித்துள். 

 பதல் த்து பக்கழன நளழங்கள் ஸபேம்ளலும் ஸதற்கு நற்றும் ஹநற்கு இந்தழனளயில் 

இபேந்து ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டுள்து . சழக்கழம் நற்றும் ஸ ல்ழ ஆகழனய ய கழமக்கு 

நற்றும் ந நளழங்கள் நற்றும் பெினன் ிபஹதசங்கள் / கப நளழங்கள் / சழழன 

நளழங்கில் பஹன பதழ த்தப் ிடித்துள். 

 சஷ சய் ஷகள்  

பன்னஶள் ஜனஶ ஷப ஷ டஶக்டர் ஏ.பி.ஜ. அப்துல் கயஶம் பிமந் நஶளுக்கு நஶடு ரிஶ  
சலுத் ஷது  

 அக்ஹ ளர் 15 ம் ஹததழ பன்ளள் ஜளதழதழ  ளக் ர் .ி.ஹஜ. அப்துல் களம் 

ிந்தளில் ளடு அயபேக்கு  நரினளத ஸசலுத்தழனது . எவ்ஸயளபே ஆண்டும், 

பன்ளள் ஜளதழதழ .ி.ஹஜ. அப்துல் களம் ிந்த ளள் உக நளணயர் தழநளக 

ஸகளண் ள ப்டுகழது. 

 அயர் இந்தழனளயின் 11 யது ஜளதழதழனளக 2002 பதல் 2007 யப ணினளற்ழளர், 

ஹநலும் இந்தழனளயின் சழயில் யிண்ஸயி தழட் ம் நற்றும் இபளடய வுகண 

அநப்புகலக்களக ன் நதழப்பு ஸற்று ஸகளடுத்ததது நட்டுநல்ளநல் நக்கள் ஜளதழதழ 

ன்றும் ிபநளக அமக்கப்ட் ளர். 
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2021 ஆம் ஆண்டிற்க்கஶன இந் ஷ க்கள்  ஶக கணக்கடுப்புக்கஶன  சஷ 
பிற்சஷஶரர்கரின் ப ல்  ஶகு ஷ பிற்சஷ  ஶடங்கஷது  

 2021 ஆம் ஆண்டிற்க்கள இந்தழன நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்புக்கள ஹதசழன 

னிற்சழனளர்கின் னிற்சழகின் பதல் ஸதளகுதழ கழஹபட் ர் ஸளய் ளயின் ஹதசழன 

புள்ியியப அநப்பு னிற்சழ அகள நழனில் (ன்.ஸ்.ஸ்.டி.) ஸதள ங்கழனது, கூடுதல் 

ஆர்.ஜழ.., வ சஞ்சய் னிற்சழ அநர்யத் ஸதள ங்கழ யத்தளர். 

 இந்த னிற்சழ 2019 அக்ஹ ளர் 14 பதல் 2019 அக்ஹ ளர் 25 யப  ஸறும். தழயளர் 

ஸஜபலும் இந்தழன நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்பு ஆணனபேநள வ யிஹயக் ஹஜளரழ 

னிற்சழனளர்கல ன் உபனள வுள்ளர். 

இந் ஷ   நஷர்ண பணிகத் ஷன் 60 லது ‘உயக   நஶள்’ 

 புது தழல்ழனில் ‚யடீிஹனள தபழகள் உக அபங்க உபேயளக்குகழன்” ன் 

தப்ில் இந்தழன தப ழர்ணன ணினகம் (ிஸ்)  த்தழன ‘உகத் தப தழம்’ 

ஸகளண் ளட் ங்க நத்தழன தகர்ஹயளர் யியகளபங்கள், உணவு நற்றும் ஸளது 

யிழஹனளகத் து அநச்சர் வ பளம் யிளஸ் ளஸ்யளன் தழந்து யத்தளர்.  

 உகயில் இந்தழனள ஹயகநளக யர்ந்து யபேம் ஸளலதுஹளக்கு நற்றும் ஊ க 

சந்தனளக இபேப்தளல் இந்த தீம் இந்தழன சூமலுக்கு நழகவும் ஸளபேத்தநளது ன்று 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது.  

இந் ஷஶவும் ந ர்யஶந்தும் யஶட்டஸ்-எச்.ஆர் இன் இண்டஶம் கட்டத்  
அமஷபகப்படுத் ஷன 

 ஆஹபளக்கழனநள நறுனன்ளட்டிற்கள கர்ப்பு கமழவுீர் ீஹபள கின் உள்லர் 

சுத்தழகரிப்ின் இபண் ளம் கட் ம், ஹளட் ஸ்-ச்.ஆர் புது தழல்ழனில் நத்தழன நந்தழரி 

லர்ஷ் யர்தன் நற்றும்  ச்சு பளனல் தம்தழனிபளல் ஸதள ங்கப்ட் து. 

 ஹளட் ஸ்-ச்.ஆர் ன்து எபே ீர் ஆய்யகநளகும், இது அழயினல் நற்றும் 

ஸதளமழல்தட் அநச்சகத்தழன் கவழ் உள் ஹனளஸ க்ளஜழ து, நற்றும் அழயினல் 

ஆபளய்ச்சழக்கள ஸதர்ளந்து அநப்பு ஆகழனயற்ளல் கூட் ளக ஆதரிக்கப்டுகழது. 
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 இந்த தழட் ம் பலநனள கமழவு-ீர் ஹநளண்ந அடகுபன ழபைிப்ஹதளடு 

சுத்தநள ீப உற்த்தழ ஸசய்து ,ல்ஹயறு ஹளக்கங்கலக்களக நீண்டும் னன்டுத்தும் 

ஹளக்கத்த ஸகளண்டுள்து. 

நஶர்த் ஈஸ்ட் எக்ஸ்பஶ 2019 

 புதுடில்ழனில் ற்ளடு ஸசய்னப்ட்டுள் ளர்த் ஈஸ்ட் க்ஸ்ஹள 2019 க்கள ஸதள க்க 

ழகழ்ச்சழனில் நத்தழன ஸயிபவு அநச்சர்  ளக் ர் ஜழஹதந்தழப சழங் தந 

தளங்கழளர். இந்த ழகழ்ய அகழ இந்தழன நகிர் கல்யி ழதழ சங்கம் (AIWEFA) ற்ளடு 

ஸசய்தது. 

 ளர்த் ஈஸ்ட் க்ஸ்ஹள, 2019, ட்டு ய கழமக்கு நளழங்கச் ஹசர்ந்த 

ஸதளமழல்பஹயளபேக்கு ஹதனி தூதபகம் நற்றும் களதழ தூதபகத்தழன் பம் 

ஆசழனளன் நற்றும் ிம்ஸ்ஸ க் ளடுகல ன் யர்த்தகத்தத் தழக்க எபே தத்த 

யமங்கும். 

 சஷ பஶதுகஶப்புக் படின் (என்.எஸ்.ஜஷ) 35 லது  ஶடக்க லிறஶ 

 குபேகழபளநழன் நளஹசரில் உள் ன்.ஸ்.ஜழ தநனகத்தழல்  ஸற் ஹதசழன 

ளதுகளப்புக்  னின் (ன்.ஸ்.ஜழ) 35 யது ஸதள க்க ளள்  யிமளயில் தந 

யிபேந்தழபளக நத்தழன உள்து அநச்சர் வ அநழத் ரள தந தளங்கழளர் 

 ஹதசழன ளதுகளப்பு   (ன்.ஸ்.ஜழ) ன்து இந்தழன உள்து அநச்சகத்தழன் 

(ம்.ச்.) கவழ் இனங்கும் எபே னங்கபயளத தடுப்பு ிரிவு ஆகும். இது ஆஹபரன் ப்ல 

ஸ் ளர், அக்ஷர்தளம் ஹகளனில் தளக்குதல் நற்றும் இந்தழபள களந்தழ டுஸகள 

ஸசய்னப்ட் தத் ஸதள ர்ந்து, அக்ஹ ளர் 15, 1984 இல், உள்ளட்டு இ பெறுகலக்கு 

தழபளக நளழங்கப் ளதுகளக்கும் ஹளக்கழல் னங்கபயளத  யடிக்கக 

தழர்த்துப் ஹளபளடுயதற்களக உபேயளக்கப்ட் து. 
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ஏ -320 லிஶனத் ஷல் டஶக்ழஷபஶட்டப் பன்படுத்தும் உயகஷன் ப ல் லிஶன 

நஷறுலனஶக ஏர் இந் ஷஶ  ஷகழ்கஷமது 

  -320 யிநளத்தழல்  ளக்றழஹளட் ப் னன்டுத்தழன உகழன் பதல் யிநள 

ழறுயநளக ர் இந்தழனள நளழபள்து.  ளக்றழஹளட் ன்து ஹபளஹள-னன்டுத்தும் 

யிநள டிபளக் ர் ஆகும், இது எபே யிநளத்த ழறுத்தும் யமழனிழ பேந்து ஏடுளத 

யப  ஹனளட் ம் ஸசய்யதற்கு உதவுகழது 

குஜஶத்,  ஷழ்நஶடு PMJAY சுகஶ ஶ  ஷட்டத் ஷன் கஸழ் சஷமந்  ஶநஷயங்கரஶகஷ உள்ரன  

 குஜபளத், தநழழ்ளடு, சத்தீஸ்கர், ஹகபள நற்றும் ஆந்தழபள ஆகழனய சழந்த ஸசனல்தழன் 

ஸகளண்  நளழங்களக உபேயளகழபள் .எபே யபே த்தழற்குள் அபசளங்கத்தழன் 

பதன்ந சுகளதளப உத்தபயளத தழட் நள ஆபஷ்நளன் ளபத் ிபதளன் நந்தழரி ஜ 

ஆஹபளக்ன ஹனளஜளயின் கவழ் இந்த நளழங்கில்  கழட் த்தட்  இபண் ளம் நற்றும் 

பன்ளம் ழ சழகழச்சப ன் பை. 7,901 ஹகளடி பைளய் இயசநளக யமங்கப்ட்டுள்து. 

இந் ஷ கலினப்பஶருட்கள் ற்றும் பரிசுக் கண்கஶட்சஷின் (IHGF) 48 லது ப ஷப்பு 

 ஸ க்ஸ் ல்ஸ் ஸசனளர் பயி கபூர், இந்தழன கயிப்ஸளபேட்கள் நற்றும் ரிசுக் 

கண்களட்சழனின் (.ச்.ஜழ.ஃப்) 48 யது தழப் கழஹபட் ர் ஸளய் ளயில் உள் இந்தழனள 

க்ஸ்ஹள ஸசன் ர் & நளர்ட்டில் தழந்து யத்தளர். .ச்.ஜழ.ஃப்-ஸ ல்ழ கண்களட்சழ2019 

இல் ழபுணத்துய ஹபளசழரினர்களல் ல்ஹயறு தப்புகில் அழவு கபேத்தபங்குகள் 

 ஸறும். 

 கண்கஶட்சஷின்  மீ்: Reduce, Reuse, Recycle  
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இந் ஷ பறங்குடிினர் கூட்டுமவு சந் ப்படுத் ல் ம்பஶட்டு கூட்டப்பின் (TRIFED) லன் 
 ன் லயலஶய்ப்பு  ஷட்டம்  

 நத்தழன மங்குடினிர் யியகளப அநச்சர் வ அர்ஜஶன் பண் ள,மங்குடினிர்  

யியகளப அநச்சழன் கவழ்  உள் டிரிஃஸட் ற்ளடு ஸசய்த ‚யன் தன் ஹயயளய்ப்பு 

தழட் த்த” புதுடில்ழனில் ஸதள ங்கழளர். 

 "கழபளநப்பு ஹநளண்ந / ஹநளண்ந ழறுயங்கள் / சபக ணி ழறுயங்கள் / 

ளட்டின் சபக ஹசயகள் ழறுயங்கள் சழயற்ழல் இபேந்து 18 னிற்சழனளர்கள் யன் 

தன் ஹயயளய்ப்பு தழட் த்தழல் "ங்ஹகற்கழன்ர். இந்த னிற்சழனளர்கள் மங்குடி 

நக்கலக்கு தன்ம்ிக்க நற்றும் ஸதளமழல்பஹயளபளக நள உதவுயளர்கள். 

20 லது கஶல்நட கணக்கடுப்பு 

 களல்  பளநரிப்பு நற்றும் ளல்யத்து அநச்சகத்தழன் கவழ் உள் களல்  

பளநரிப்பு நற்றும் ளல்யத்து, நீன்யத்து,  20 யது களல்  கணக்ஸகடுப்பு 

அழக்கன ஸயினிட்டுள்து. 

 களல்  கணக்ஸகடுப்பு ஸகளள்க யகுப்ளர்கலக்கு நட்டுநல், யியசளனிகள், 

யர்த்தகர்கள், ஸதளமழல்பஹயளர், ளல் ண்ண ஸதளமழல் நற்றும் ஸளதுயளக 

நக்கலக்கும் னிக்கும். 

 ஸநளத்த களல்  நக்கள் ஸதளக 535.78 நழல்ழனன் ஆகும், இது களல்  

கணக்ஸகடுப்பு -2012  யி  4.6% அதழகரித்துள்து. ஸநளத்த நளட்டித்தழன் ஸதளக 

(களல் கள், பேந, நழதுன் நற்றும் னளக்) 2019 ஆம் ஆண்டில் 302.79 நழல்ழனளக 

உள்து, இது பந்தன நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப் யி  சுநளர் 1% அதழகரிப்க் 

களட்டுகழது. 

ஜ & க பஜஶ சத் பஶல் ஶயஷக்  ஷமந்து லத் ஶர் 

 ஜம்ப-களஷ்நீர் ஆலர் சத்ன ளல் நளழக், ஜம்ப களஷ்நீர் கயிப்ஸளபேட்கள், 

கத்தழ, ட்டு, ஹயளண் சளர்ந்த ஸளபேட்கள் நற்றும் களஷ்நீர் உணவு யகக 

யமங்கும் உணயகத்தழன் ஹரளபைம் இயகக்ஸகளண்  ஹஜ & ஹக ஜளப 

புதுதழல்ழனில் உள் ஹஜ & ஹக லவுறழல் தழந்து யத்துள்ளர். 
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யடஶக்கஷல் கர்னல் சலஶங் ரிஞ்சன் பஶயம்  

  ளக் குதழனில் 14,650 அடி உனபத்தழல் கட் ப்ட்டுள் கர்ல் ஸசயளங் ரிஞ்சன் 

ளத்தழன் ஸதள க்க யிமளயில் ளதுகளப்பு அநச்சர் பளஜ்ளத் சழங் கந்து 

ஸகளண்டுள்ளர் . இந்த ளத்த ல் சளகள் அநப்பு (BRO) கட்டிபள்து. 

 இது  ளக்கழழபேந்து இந்தழன பளடயத்தழல் நழகவும் ிபநள அதழகளரிகில் 

எபேயபளக இபேந்த கர்ல் ஸசயளங் ரிஞ்சின் ழயளக  ஸனரி ப்ட் து, ஹநலும் 

அயபேக்கு இபண்டு ப நகள யரீ் சக்ப யிபேது யமங்கப்ட்டுள்து. 

 

சர்ல ச சய் ஷகள் 

ஷ் பஶர் கப்பல் அட்ஷல் கஶவ் கஶயஷபர்  ஏவுகண சஶ ன சய் து  

 பஷ்ன ஹளர் கப்ல் அட்நழபல் நகஹபளவ்  நத்தழன தபக்க ழன் கழமக்குப் குதழனில் 

னிற்சழகின் எபே குதழனளக களழர்  வுகணக ஹசளத ஸசய்தது . கப்ழன் 

அத்து ஆபதங்கலம் க ந்த இபண்டு ஆண்டுகில் ஹளரில் ஹசளத 

ஸசய்னப்ட்டுள். 

எ ஷர்ப்ப ீமஷ லனிசுயஶ ஐ.நஶ னி  உரிகள் குளலில் இடம் பற்மது  

 அஸநரிக்கள நற்றும் உரிநகள் குலக்கின் கடுநனள பப்புப நற்றும் 

ஹகளஸ் ளரிகளவு ள ஹளட்டி இபேந்த ஹளதழலும் , ஸயிசுள 105 யளக்குகள் நற்றும் 

ளபளட்டுஹளடு  க்கழன ளடுகின் நித உரிநகள் ஹபயனில் 

ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட் து 

 2006 இல் ஸளதுச் சனளல் உபேயளக்கப்ட்  நித உரிநகள் ஹபய, நித 

உரிநக ஹநம்டுத்துயதற்கும் ளதுகளப்தற்கும் ம் அிக்கழது. 
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ஜய்பூர் ஃபூட்  டஶக்கஶலில் ஏற்பஶடு சய்ப்பட்டது 

 இந்தழன உனர் ஸ்தளிகபளனம் ஹதசழன லும்ினல் நறுயளழ்வு ழறுயம் (NITOR) 

நற்றும் ங்களஹதஷ் லும்ினல் சங்கம் ஆகழனயற்று ன் இணந்து  ளக்களயில் 

உள் NITOR இல் 42 ளள் ஸஜய்ப்பூர் ஃபூட்  ஸசனற்க பட்டு ஸளபேத்துதல் பகளந 

ற்ளடு ஸசய்து யபேகழது. 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ள ழவுகூபேம் யகனில் இந்தழன அபசழன் 

‚நிதஹனத்தழற்கள இந்தழனள” பனற்சழனின் கவழ் இந்த பகளம் ற்ளடு 

ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

2022 இல் இந் ஷஶலில் பஶதுச் சப இண்டர்பஶல் நடத் வுள்ரது   

 இந்த ஆண்டு சழழனின் சளண்டிளஹகளயில்  ஸற் சனில் உறுப்பு ளடுகின் 

ஸபேம் ஆதபயப் ஸற் ின்ர், 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தழனள 91 யது ஸளதுச் 

சன  த்துகழது. 

 சர்யஹதச குற்யினல் களயல் அநப்பு (இன் ர்ஹளல்) 1997 ஆம் ஆண்டில் இந்தழனளயில் 

அத்து உறுப்பு ளடுகின் ிபதழழதழகள் கூடின ஸளதுக்கூட் த்த  த்தழனது. 

இயங்க FATF இன் க் பட்டியஷல் இருந்து நீக்கப்பட்டது 

 ணஹநளசடினின் குற்ம் உள் ளடுகின் ழதழ  யடிக்க ணிக்குலயின் க்ஹப  

ட்டினழல் இபேந்து இங்க ீக்கப்ட்டுள்து. 

 ழதழப் ளதுகளப்பு குழத்து ளடு டுத்துள் புதழன  யடிக்ககப் ளபளட்டி, 

இங்கனின் ஸனப தடுப்புப்ட்டினழல் இபேந்து ீக்குயத ளரிஸ் அழயித்தது. 2011 

ஆம் ஆண்டில் இங்க பதன்பதழல் தடுப்புப்ட்டினழல் ஹசர்க்கப்ட் து. 2012 க்குள், 

ழதழப் ளதுகளப்புத் தழட் த்தழல் ந்தயிதநள அர்ப்ணிப்பும் இல்ளத ஆத்தள ள ளக 

இங்க ட்டினழல் ஹசர்க்கப்ட் து. 
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சஷயஷ ஜனஶ ஷப ஷ சஶண்டிஶகஶலில் ஶநஷய அலசநஷய அமஷலித் ஶர்  

 சழழனின் ஜளதழதழ ஸசளஸ்டினன் ிஸபள சளண்டினளஹகளயில் அயசபகள ழன 

அழயித்து, ஸநட்ஹபள டிக்ஸகட்டுகின் யி உனர்வு ஸதள ர்ளக எபே ளள் யன்ப 

ஹளபளட் ங்கலக்கு ின்ர் ளதுகளப்புக்கள இபளடய ஸளறுப் யமங்கழபள்ளர். 

 ஹதசழன ளதுகளப்புத் தயபளக ஹநஜர் ஸஜபல் ஹஜயினர் இடூரினளகள ஸ ல் 

களம்ஹளய ஜளதழதழ ழனநழத்துள்ளர். எபே அழக்கனில், சளண்டினளஹகளயில் 

யசழப்யர்கலக்கு ஸளது எலங்கபம் அநதழனபம் உறுதழ ஸசய்யஹத அயசபகள 

ழனின் ஹளக்கம் ன்ளர். 

ஶநஷய சய் ஷகள் 

கர்நஶடகஶ 

பங்களூருலில் நலம்பர் 1 ப ல் பித்க பங்கலஶ   டுப்புப் பட 

 யம்ர் 1 ஆம் ஹததழ பதல் ஸங்கலபேயில் ிபத்ஹனக னங்கபயளத தடுப்புப்   

இபேக்கும் ன்று கர்ள க உள்து அநச்சர் சயபளஜ் ஸதரியித்துள்ளர். 

 ஸங்கலரில் குந்தது 20 னங்கபயளத குலக்கள்   இபேப்தளக ஹதசழன புளய்வு 

அநப்பு ச்சரித்தத அடுத்து இந்த படிவு டுக்கப்ட்டுள்தளக அநச்சர் கூழளர். 

ன்.., சர் ஸசக்பெரிட்டி ஸசல் நற்றும் சக்ஹகளட்ஹபளிக் நபேந்து கட்டுப்ளட்டு 

கங்கல ன் எபேங்கழணந்து னங்கபயளத தடுப்புப்   ஸசனல்டும். 

ணிப்பூர் 

ளஷரூய் யஷல்யஷ லிறஶ ணிப்பூரில்  ஶடங்கப்பட்டது  

 நத்தழன சுற்றுள நற்றும் களச்சளபத்து அநச்சர் ிபலத் சழங் ஹ ல் 2019 ஆம் 

ஆண்டு நணிப்பூரில் உள் உக்பேழன் ரழபேய் நதளத்தழல் ரழபேய் ழல்ழ யிமளய 

ஸதள ங்கழ யத்தளர். தழபே ட்ஹ ல் நளழ பதநச்சர் ன்.ிஸபன் சழங்கு ன் 

இணந்து எற்றுந சழனின் யழநன ளன்கு ளள் நளழ யிமளயின் 

பன்ளயது தழப்த் ஸதள ங்கும் அ னளநளக தழந்து யத்தளர். 
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உத்  பி சம்  

கஶன் ஶம்யஷயஶலின் பிற்சஷ ற்றும் சல் ஷமன்  ஷட்டம் 

 உத்தபிபஹதச அபசழன் களச்சளபத் து, தளய்ளந்து அபசழன் எத்துமப்பு ன் 

தளய்ளந்தழன் பளம்லீள கனின் பகபடி யடியநள உகப் புகழ்ஸற் ஹகளன் (खोन) 

பளம்ழளயின் ளட்டின் பதல் னிற்சழ நற்றும் ஸசனல்தழன் தழட் த்த ற்ளடு 

ஸசய்னப் ஹளகழது. 

 தளய்ளந்தழன் ஹகளன் பளம்ழள பஸஸ்ஹகளயின் களச்சளப ளபம்ரினத்தழன் ட்டினழல் 

ஹசர்க்கப்ட்டுள்து, இது பளம்லீளயின் களட்சழக சழத்தரிக்கும் பகபடி அணிபம் 

 ம். 

த் ஷ பி சம் 

2 நஶள் கத் ஶன த் ஷ பி ச ஶநஶடு 

 நத்தழன ிபஹதச பதல்யர் கநல்ளத் இபண்டு ளள் நகத்தள நத்தழனப்ிபஹதச 

நளளட்  பனளக தழந்து யத்தளர். 

 இந்தூரில்  ஸறும் இந்த நளளட்டில்  ிப ஸதளமழதழர்கள் கந்து 

ஸகளள்கழன்ர். இந்தூரின் ிரில்ழனண்ட் நளளட்டு நனத்தழல் உகளயின யர்த்தக 

கண்களட்சழன பதல்யர் கநல் ளத் தழந்து யத்தளர். 

டிசஶ 

டிசஶலின் ஷகப்பரி லர்த் க கண்கஶட்சஷ நலம்பர் 12 ஆம்   ஷ  ஶடங்வுள்ரது 

 எடிசளயின் நழகப்ஸரின யர்த்தக கண்களட்சழகில் என்ள ழனளத்பள யம்ர் 12 ஆம் 

ஹததழ ஸதள ங்க தழட் நழ ப்ட்டுள்து. யர்த்தக கண்களட்சழ ட்டு ளட்கலக்கு 

ஸதள பேம்.இந்த ஆண்டின் ழனளத்பளய  கட் ளக் நளயட்  ழர்யளகம், நளயட்  

களச்சளப கவுன்சழல் நற்றும் கட் ளக் பிசழல் களர்ப்ஹபரன் (சழ.ம்.சழ) இணந்து 

ற்ளடு ஸசய்னவுள்து. 
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 ஷரிபுஶ 

 ஷரிபுஶ ப ல்லர் பல்லறு நகங்களுக்கு  ஷனசரி ஏர்-ஆசஷஶ லிஶனங்கர  ஷமந்து 

லத் ஶர்  

 அகர்தளயின் நகளபளஜ் ிர் ிக்பம் யிநள ழனத்தழல் அகர்தளயிழபேந்து இம்ளல் 

(நணிப்பூர்), குயலளத்தழ (அசளம்), ஸ ல்ழ நற்றும் ஸகளல்கத்தள (ஹநற்கு யங்கம்) ஆகழன 

தழசரி ர் -ஆசழனள யிநளங்க தழரிபுபள பதல்யர் ிப்ளப் குநளர் ஹதப் தழந்து 

யத்தளர். 

 ஷழ்நஶடு 

 ஷறகத் ஷல் லிலில்  40 இண குற்ம கஶலல் நஷயங்கள், ஆறு இண 

ஆய்லகங்கள் பமவுள்ரது   

 அதழகரித்து யபேம் குற்ங்கச் சநளிக்க நளழத்தழல் யிபயில் 40 இணன குற் 

களயல் ழனங்கலம் ஆறு இணன ஆய்யகங்கலம் இபேக்கும். 

 ஸசன், ஹகளனம்புத்தூர், நதுப, தழபேயண்ணளந, யிலப்புபம் நற்றும் ஹயலூர் 

ஆகழன இ ங்கில் தள ஆறு ஆய்யகங்கள் யபவுள். 

லிரஶட்டுசய் ஷகள் 

உயக ப க்கங்களுக்கஶன சஶ ன சஷஶன் பல்ஸ் பமஷடித் ஶர் 

 ஸஜர்நினின் ஸ்டுட்களர்ட்டில்  ந்த உக ஜழம்ளஸ்டிக்ஸ் சளம்ினன்ரழப்ில் 

சநழ மீ் ஹளட்டினில் ஸயன்தன் பம் உக சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டிகில் ந்த 

ஜழம்ளஸ்ட்டும் ஸயல்ளத தக்கங்கலக்கள சளதன சழஹநளன் ல்ஸ் 

பழனடித்தளர். 

 இது ல்றஶக்கள 24 யது உக சளம்ினன்ரழப் தக்கநளகும், இந்த தக்கம் பம் 

ஸளபரழன ஆண் ஜழம்ளஸ்ட் யிட் ழ ஸரர்ஹளயின் 23 ளதங்கின் சளத 

பழனடிக்கப்ட்டுள்து. 
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பஹ்ன் சர்ல ச  ஶடர் பட்ஷண்டன்  

 ஈசள  வுில்  ந்த ஹ்பன் சர்யஹதச ஸதள ர் ஹட்நழண் ில் ஆண்கள் எற்னர் 

ட் த்த இந்தழன ரட்ர் ிரினளன்ரஶ பளஜளயத் ஸற்ளர். இறுதழப் ஹளட்டினில் 

தழஹல யனது பளஜளயத் க ளயச் ஹசர்ந்த ஹஜசன் அந்ஹதளி ஹலள-ரஷய 

யழீ்த்தழளர். 

கங்குயஷ பி.சஷ.சஷ.ஐ  யலஶக  ர்ந் டுக்கப்பட உள்ரனர் 

 இந்தழனளயின் பன்ளள் ஹகப் ன் சவுபவ் கங்குழ இந்தழன கழரிக்ஸகட் கட்டுப்ளட்டு 

யளரினத்தழன் (ிசழசழ) தயபளக ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்  இபண் ளயது சர்யஹதச கழரிக்ஸகட் 

யபீர் ஆயளர். ஹட்டிங் ஜளம்யளன் சுில் கயளஸ்கர் நற்றும் ஆஃப்-ஸ்ின்ர் ரழவ்ளல் 

னளதவ் ஆகழஹனளபேம் 2014 ஆம் ஆண்டில் ில் நற்றும் ில் அல்ளத 

 யடிக்கக  த்துயதற்களக ிசழசழ தயர்களக இபேந்தர் ன்து 

குழப்ி த்தக்கது. 

ஸ்ழஷ  னது ஆமஶலது கஶல்டன் ளல லன்மஶர் 

 ளர்சழஹளள ஹகப் ன் ழஹனளல் ஸநஸ்றழ தது ஆளயது ஹகளல் ன் ரஷய 

ஹபளப்ின லீக்குகில் அதழக ஹகளல்கள் ஸற்தற்களக ஸயன்றுள்ளர் . 

 ஸநஸ்றழ தது ஸபேங்கழன ஹளட்டினளபள கழனன் ம்ளப்ஹய யி  பன்று 

ஹகளல்கள் அதழகநளக 36 ஹகளல்க அடித்ததன் பம் ஸதள ர்ந்து பன்ளயது 

பனளக ஹகளப்ன ஸயன்ளர்.  

2023 ஆம் ஆண்டில் ஆண்கரின் வஶக்கஷ உயகக் கஶப்ப நடத்துல ற்கஶன 
பற்சஷ இந் ஷஶ பன்லத் து . 

 ஆண்கள் உகக் ஹகளப்னின் அடுத்த தழப்  த்துயதற்கள ங்க 

பன்யத்த பன்று ளடுகில் இந்தழனளவும் உள்து ன்று சர்யஹதச லளக்கழ 

கூட் நப்பு (FIH) ஸதரியித்துள்து. 

 ஆண்கின் உகக் ஹகளப்ன பன்று ப  த்தழன இந்தழனள, ஜயரி 13 பதல் 

29, 2023 இல் இந்த ழகழ்ய  த்த யிபேம்புகழது. 
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இந் ஷ குத்துச்சண்ட லீர்கள் 21 ப க்கங்கர லன்மனர் 

 ஆசழன ஜஷினர் சளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழன குத்துச்சண்  யபீர்கள், ஆறு தங்கம் 

நற்றும் என்து ஸயள்ி உட்  21 தக்கங்க ஸயன்ர், க்கழன அபபு நழஹபட்ஸ், 

புஜபளயில் ஹளட்டினிடும் 26 ளடுகலக்கு இ ஹன சழந்த தக்கங்கல ன் படித்தர். 

 ஆண்கில் தங்கப்தக்கம் ஸயன்யர்கள் யிஸ்யளத் சுஹபஷ் (46 கழஹள), ிஷ்யளநழத்பள 

ஹசளங்தம் (48 கழஹள). ஹதசழன சளம்ினன் கல்ள (46 கழஹள), ப்ரீத்தழ தலழனள (60 

கழஹள), தன்ஷ்ரீ் கவுர் சந்து (80 கழஹள), அல்ினள தபன்ம் தளன் (80 கழஹள) 

ஆகழஹனளர் ஸண்கலக்கள ிரியில் தக்கம் ஸயன்யர்கள். 

வுனக் நஶட்டின் 65 லது ஜஷ.எம் 

 ஆளயது ஸதள ர்ச்சழனள டிபளயத் ஸதள ர்ந்து ஃட் ஸசஸ்.களம் கழபளண்ட் ிரிக்றழல் 

ஆட் நழமக்களத ஏட் த்தத் ஸதள ர்ந்து பவுக் சளத்யளி ளட்டின் 65 யது 

கழபளண்ட்நளஸ் ர் ஆளர். 

எகஷப்து சர்ல ச கயப்பு இட்டர் பட்டம் 

 பூப்ந்து ஹளட்டினில், ஸகய்ஹபளயில்  ந்த கழப்து சர்யஹதச 2019 ஹளட்டினில் கப்பு 

இபட் னர் ட் த்த ஸயல் குலஷ களர்க் நற்றும் துபேவ் பளயத் ஆகழஹனளர் எபே 

அற்புதநள பனற்சழன ஹநற்ஸகளண் ர். அகழ இந்தழன இறுதழப் ஹளட்டினில் 

பன்ளயது இ த்தழ உள் உத்கர்ஷ் அஹபளபள நற்றும் கரிஷ்நள யளட்கர் 

ஆகழஹனளபேக்கு தழபளக களர்க் நற்றும் பளயத் ஸயற்ழ ஸற்ர். 

7 லது சஷஐஎஸ்எம் உயக ஶணுல லிரஶட்டு 

 குத்துச்சண் னில், உக சளம்ினன்ரழப் ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன் அநழத் ங்கல் 

ஆண்கள் ஃப்ஸயனிட் (52 கழஹள) ிரியில் தது ஸதள க்க ஆட் த்த 

ஸயன்ளர்.சவளயின் வுலளில்  ஸற் 7 யது சழஸ்ம் உக பளடய 

யினளட்டுப் ஹளட்டிகில் குத்துச்சண்  யபீர்கள் இந்தழனளவுக்கு ல் 

ஸதள க்கத்த அித்தர். 
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சுல் ஶன் ஆஃப் ஜஶகூர் கஶப்ப 

 நஹசழனளயின் ஸஜளகூர் ஹ்பேயில்  ந்த சுல்தளன் ஆஃப் ஹஜளகூர் ஹகளப் 

ஹளட்டினில் இந்தழன ஜஷினர் லளக்கழ ஆண்கள் அணி  கழஹபட் ிரிட் ி ம் 

ஸதள ர்ச்சழனளக இபண் ளயது இறுதழப் ஹளட்டினில் ஹதளல்யின ந்தது. 
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