
 

டப்ன ிகழ்வுகள் ாத்தாகுப்ன அக்டடாதர் (1- 7) 2019 

னக்கிாண ாட்கள் 

அக்டடாதர் 01 - சர்டச னிடார்கள் ிணம்  

 டிசம்ர் 14, 1990 அன்று, க்கழன ளடுகின் ஸளதுச் ச (தீர்நளம் 45/106 னெம்) 

அக்ஹ ளர் 1  சர்யஹதச னதழஹனளர் தழநளக ழனநழத்தது.  சர்யஹதச னதழஹனளர்கள் 

தழம் ன்து யனதளயர்கள் சனதளனத்தழற்கு அிக்கும் னக்கழன ங்கிப்னக 

னன்ிப்டுத்தவும், இன்ன உகழல் யனதளயர்கின் யளய்ப்னகள் நற்றும் 

சயளல்கள் குழத்த யிமழப்னணர்ய ற்டுத்தவும் என யளய்ப்ளகும். 

 2019 தீம்: "The Journey to Age Equality" 

அக்டடாதர் 01 - உனக சச ிணம் 

 உக சய தழம் ஆண்டுஹதளறும் அக்ஹ ளர் 1 ஆம் ஹததழ ஸகளண் ள ப்டுகழது. 

இந்த ளள் சயத்தழன் ஆஹபளக்கழனம் ,சுற்றுச்சூமல் ன்நகள் நற்றும் சய 

யளழ்க்க னனப் ின்ற்றுயதற்கள ஸழனகில் கயம் 

ஸசலுத்துகழது. 

 உக சய தழம் 1977 ஆம் ஆண்டில் ய  அஸநரிக்க சய சங்கத்தளல்  

(ன்யிஸ்) ழறுயப்ட் து நற்றும் 1978 இல் சர்யஹதச சய சங்கத்தளல் 

அங்கவகரிக்கப்ட் து. 
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அக்டடாதர் 02 - சர்டச அகிம்சச ிணம்  

 அக்ஹ ளர் 2 ஆம் ஹததழ சர்யஹதச அகழம்ச தழம், இந்தழன சுதந்தழப இனக்கத்தழன் 

தயனம், அகழம்சனின் தத்துயம் நற்றும் னெஹளளனத்தழன் னன்ஹளடினேநள 

நகளத்நள களந்தழனின் ிந்த ளக் குழக்கழது  

 15 ஜஷன் 2007 இன் ஸளதுச் சத் தீர்நளத்தழன் A / RES / 61/271 இன் டி, இந்த 

தழம் "கல்யி நற்றும் ஸளது யிமழப்னணர்வு னெம் அகழம்சனின் ஸசய்தழன 

பப்னயதற்கள என சந்தர்ப்நளகும். 

அக்டடாதர் 4 - உனக ினங்குகள்  ிணம் 

 உக யிங்குகள் தழம் அக்ஹ ளர் 4 ஆம் ஹததழ உகம் னலயதும் 

ஸகளண் ள ப்டுகழது நற்றும் இது னற்ழலும் யிங்குகலக்கு 

அர்ப்ணிக்கப்ட்டுள்து. இந்த ளள் நிதகுத்தழற்கும் யிங்குகலக்கும் 

இ னிள உயக் ஸகளண்  நற்றும் உஸகங்கழலும் உள் யிங்குகின் 

ழன ஹநம்டுத்துயதற்களக ஸகளண் ள ப்டுகழது. 

அக்டடாதர் 5 - உனக ஆசிரிர் ிணம் 

 சர்யஹதச ஆசழரினர் தழம் ன்றும் அமக்கப்டும் உக ஆசழரினர் தழம் 

எவ்ஸயளன ஆண்டும் அக்ஹ ளர் 5 ஆம் ஹததழ ஆசழரினர்க கவுபயிப்தற்களகவும் 

கல்யி நற்றும் ஹநம்ளட்டுக்கு அயர்கின் ங்கிப்னக அங்கவகரிப்தற்களகவும் 

 த்தப்டுகழது. 

 தீம்: ‚Young Teachers: The Future of the Profession,‛ 
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அக்டடாதர் 6 - உனக ததனனெசப ா ிணம் 

 உக ஸனனெ யளத தழம் (WCPY) அக்ஹ ளர் 6 ஆம் ஹததழ 

அனுசரிக்கப்டுகழது. ஸனனெ யளதம் ன்து குமந்த னயத்தழல் ஹதளன்றும் 

நற்றும் உ ல் இனக்கம் நற்றும் தச எனங்கழணப் ழபந்தபநளக ளதழக்கும் 

பம்ினல் ஹகளளறு. இந்த தழட் ம் 2012 இல் ஸனனெ யளத கூட் ணி 

(ஆஸ்தழஹபழனள) ) நற்றும் னேஸ ட் ஸசரிப்பல் ளல்சழனளல் ஸதள ங்கப்ட் து. 

அக்டடாதர் 7 - உனக ாழ்ிட ாள் 

 க்கழன ளடுகள் ச எவ்ஸயளன ஆண்டும் அக்ஹ ளர் னதல் தழங்கட்கழமநன  

உக யளழ்யி  தழநளக நது கபங்கள் நற்றும் கபங்கின் ழனப் 

ிபதழழக்கும் யிதநளகவும், ஹளதுநள தங்குநழ ம் அயனக்கும் அடிப்  

உரிந குழத்தும் ழனநழத்தது. ம் கபங்கள் நற்றும் கபங்கின் தழர்களத்த 

யடியநக்கும் சக்தழ நற்றும் ஸளறுப்ன ம் அயனக்கும் உள்து ன்த 

உகுக்கு ழவூட்டுயதற்கும் இந்த ளள் அனுசரிக்கப்டுகழது. 

 2019 தீம்: Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth 

மாநாடுகள் 

உனகபாி ார் சூரிசசதச  

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ள ழவுகூனம் யிதநளகவும், 

ழனள யளழ்க்க குழத்த களந்தழன கனத்த ஊக்குயிப்தற்களகவும், னதழன 

நற்றும் னதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ அநச்சகம் ..டி ம்ளனே ன் இணந்து 

உகளயின நளணயர் சூரினசன 2019  அக்ஹ ளர் 2 ஆம் ஹததழ 

னதுதழல்ழனில் ற்ளடு ஸசய்துள்து. 
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 இந்த கூட் ம் ஆற்ல் ழத்தன்ந நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்ன ற்ழ 

இம் நதழனக்கு  உணர்த்துயத ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து. 

ஐதிசிசிின் கானிசன ாற்நம் குநித் ாாந்ி கூட்டம் னதுில்னிில் 
தாடங்கிது  

 (ிசழசழ) னென்ளயது ஸசனற்குலயின் ஆளயது நதழப்டீ்டு அழக்கனின் 

இபண் ளயது னன்ணி ஆசழரினர் கூட் த்த இந்தழனள ஸசப் ம்ர் 30 னதல் 2019 

அக்ஹ ளர் 4 யப னதுடில்ழனில்  த்துகழது. 

 ஆளயது நதழப்டீ்டு அழக்க (AR6) தகர்வு நற்றும்  த்த நற்றும் 

கழரீன்லவுஸ் யளனே உநழழ்வு ஆகழனயற்றுக்கு இ ஹனனள ஸதள ர்ன நற்றும் 

னதுந நற்றும் ஸதளமழல்தட்த்தழன் ங்கு ஹளன் தப்னக ஆபளனேம். 

டகாா  கடல்சார் ாாடு தாடங்கிது 

 ஹகளயளயில் க ல்சளர் நளளடு ஸதள ங்கழனது. ஹதசழன ளதுகளப்ன ஆஹளசகர் அஜழத் 

ஹ ளயல், நளளட்டின் ஸதள க்க ழகழ்யின் னதன்ந யினந்தழபளக கந்து 

ஸகளண் ளர். க ற் ப் ஹளர் கல்லூரி யமழனளக இந்தழன க ற்  னெம் ஹகளயள 

இந்த நளளட்  த்துகழது. 

 நளளட்டிற்கள தீம்: இந்தழன க ல் ிபளந்தழனத்தழல் ஸளதுயள க ல்சளர் 

னன்னுரிநகள் நற்றும் ிபளந்தழன க ல்சளர் ளதுகளப்ன ஹதய 

இந்ிா - தங்கபாடஷ் ர்த்க ன்நம் னதுில்னிில் கூடிது 

 இந்தழனள - ங்களஹதஷ் யர்த்தக நன்ம் னதுதழல்ழனில் ஸதள ங்கழனது. 

ஸதற்களசழனளயில் இந்தழனளயின் நழகப்ஸரின யர்த்தக ங்களினளக ங்களஹதஷ் 

உள்து. க ந்த த்தளண்டுகில் இந்தழனளயிற்கும் ங்களஹதரஶக்கும் 

இ னிள இனதபப்ன யர்த்தகம் சவபளக யர்ந்துள்து. 
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 2018-19 (ப்பல்-நளர்ச்) ழதழனளண்டிற்கள இந்தழனளயின் ற்றுநதழ 9.21 ில்ழனன் 

அஸநரிக்க  ளர்களகவும், அஹத களகட் த்தழல் ங்களஹதரழல் இனந்து 

இக்குநதழ 1.22 ில்ழனன் அஸநரிக்க  ளர்களகவும் இனந்தது 

ிணம், திடற்ன 

ஏர் சஃீப் ார்ல் ஆர்.டக.எஸ் தவுரிா 26 து ிாணப் திாபர்கபின் 
சனாக ததாறுப்டதற்நார்  

 யிநளத் தநனகத்தழல் (யளனே யன்)  ஸற் யிமளயில் யிநளத் 

ததழ நளர்ரல் பளஹகஷ் குநளர் சழங் கதவுரினள 26 யது யிநளப் 

ணினளர்கின் தயபளக  ஸளறுப்ஹற்ளர். 

 அயபது சழப்ள ஹசயன அங்கவகரிக்கும் யிதநளக ர் சவஃப் நளர்ரலுக்கு 2002 

ல் யளனே ஹசள தக்கம் (யி.ம்), 2013 இல் அதழ யிரழஸ்ட் ஹசயள தக்கம் 

(.யி.ஸ்.ம்) நற்றும் 2018 இல் பம் யிரழஸ்ட் ஹசயள தக்கம் (ி.யி.ஸ்.ம்) 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

தி.எம்.சி ங்கிின் ிர்ாகிாக தெய் தகான் டதாரிாச ரிசர்வ் ங்கி 
ிித்து  

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ, ஞ்சளப் நற்றும் நகளபளஷ்டிபள கூட்டுவு யங்கழ ழநழஸ ட்  

குலயின் அத்து அதழகளபங்கனேம் ஸகளண்  யங்கழனின் ழர்யளகழனளக ஸஜய் 

கயளன் ஹளரினளய ழனநழத்துள்து. 

ஸ்ரீ திபீ் குார் திடசாய் அஞ்சல் துசந தசனாபாக ிிக்கப்தட்டார் 

 அஞ்சல் து ஸசனளர் தயிக்கு வ ிபதீப்த குநளர் ிஹசளன ழனநழக்க 

அநச்சபயனின் ழனநக் குல எப்னதல் அித்தத ஸதள ர்ந்து, அயர்  அஞ்சல் 

து ஸசனளபளக ழனநழக்கப்ட் ளர். 
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ஏர் ார்ல் ஹர்ெித் சிங் அடாா ிாணப் திாபர்கபின் துசத் சனாக 
ததாறுப்டதற்நார்  

 ர் நளர்ரல் லர்ஜழத் சழங் அஹபளபள யிநளப்  துணத் தயபளக 

ஸளறுப்ஹற்ளர். இயர் 1981 டிசம்ரில் இந்தழன யிநளப் னில் ஹளர் 

யிநளினளக ழனநழக்கப்ட் ளர் ன்து குழப்ி த்தக்கது. 

 ர் ம்.ஸ்.ல் அஹபளபளயின் சழப்ள ஹசயக்களக  இந்தழன ஜளதழதழ 26 

ஜயரி 2011 அன்று  ‘அதழ யிரழத் ஹசயள தக்கத்த அயனக்கு யமங்கழளர். 

சர்டச ா ிித்ில் இந்ிாின் ிர்ாக இக்குாக ததானபாா 
ினர் சுர்ெித் எஸ் தல்னா ிிக்கப்தட்டுள்பார் 

 ிப ஸளனளதளப ழனணர் சுர்ஜழத் ஸ் ல்ள சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தழன் 

(.ம்.ஃப்) குலயில் இந்தழனளயின் ழர்யளக இனக்குபளக ழனநழக்கப்ட் ளர்.ரிசர்வ் 

யங்கழனின் னன்ளள் துண ஆலர் சுிர் ஹகளகளர்னுக்குப் ிகு சுர்ஜழத் ஸ் 

ல்ள (71) ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

கவுஹாட்டி ஐடகார்ட்டின் சனச ீிதிாக அெய் னம்தா திடற்நார் 

 அசளநழல், கவுலளட்டி உனர்ீதழநன்த்தழன் தந ீதழதழனளக ீதழதழ அஜய் 

ம்ள தயிஹனற்றுள்ளர். கயர்ர்  ஸஜகதீஷ் னகழ குயலளத்தழனில் உள் பளஜ் 

யில் அயனக்கு தயிப்ிபநளணம் ஸசய்து யத்தளர். 
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அநிில் 

2006 இல் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட ன சிறுடகாளுக்கு தண்டிட் ெஸ்ாஜ் ததர் 
சூட்டப்தட்டுள்பது  

 சர்யஹதச யளினல் என்ழனம் (..னே)  2006 இல் கண்டுிடிக்கப்ட்  என 

சழறுஹகளலக்கு இந்தழன கழளசழக்கல் ள கர் ண்டிட் ஜஸ்பளஜழன் ன்று 

ஸனரிட்டுள்து. 

 ‚சங்கவத் நளர் ண்ட் ண்டிட் ஜஸ்பளஜ் (ி. 1930) இந்தழன கழளசழக்கல்  இசனின் 

னன்ஹளடி ஆயளர். 

 ள கரின் ஸனர் சூட் ப்ட்  அந்த சழறுஹகளள், அல்து சழழன கழபகம்  ஸசவ்யளய் 

கழபகத்தழற்கும் யினளமனுக்கும் இ னில் யம்ர் 11, 2006 அன்று  ஹக ழள 

ஸ்க சர்ஹய னெம் கண்டுிடிக்கப்ட் து, அதன் ஸதளஹளக்கழகள் 

அஸநரிக்களயின் அரிஹசளளயில் அநந்துள். 

ங்கி தசய்ிகள் 

ரிசர்வ் ங்கி தப்டதா ீத்ச 25 அடிப்தசட னள்பிகள் குசநத்துள்பது . 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ (ரிசர்வ் யங்கழ) ணப்னமக்க சரிஸசய்தல் யசதழனின் (ல்ஃப்) 

கவழ் ளழசழ ஸபப்ஹள யிகழதத்த 25 அடிப்  னள்ிகளல் குத்து 5.40 

சதயதீத்தழழனந்து 5.15 சதயதீநளக உ டினளக அநல்டுத்தழனேள்து. 

 இதன் யியளக, LAF இன் கவழ் தகவழ் ஸபப்ஹள யிகழதம் 4.90 சதயதீநளகவும், 

யிிம்ன ழ யசதழ (ம்.ஸ்.ஃப்) யதீனம் நற்றும் யங்கழ யதீனம் 5.40 

சதயதீநளகவும் குக்கப்ட்டுள்து. 
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இந்திய பாதுகாப்பு தசய்ிகள் 

இந்டா-ாய்னாந்து கூட்டு ாணு திற்சி சத்ரீ - 2019 

 2019 ஸசப் ம்ர்  16 ஆம் ஹததழ ஸதள ங்கழன இந்தழன பளணுயம் () நற்றும் பளனல் 

தளய்ளந்து இபளணுயம் (ஆர்.டி.) ஆகழனயற்றுக்கு இ னிள கூட்டு இபளணுய 

னிற்சழனள  MAITREE-2019, ஸசப் ம்ர் 29, 2019 அன்று உம்ஹபளய் (ஹநகளனள) ஸயிளட்டு 

னிற்சழ னனில் ழய ந்தது. 

 க ந்த 14 ளட்கில், இன  கின்  னினம் னங்கபயளத தழர்ப்ன 

 யடிக்ககில் தங்கள் ழனணத்துயத்தனேம் அனுயங்கனேம் கழர்ந்து ஸகளண் ர்  

கர்ப்னம்  நற்றும் களட்டில் உள் சூமல்கில் னங்கபயளதத்த தழர்த்து டுக்கும்  

ல்ஹயறு  யடிக்ககின்  அம்சங்கனேம் இந்த னிற்சழ உள் க்கழனேள்து. 

BRAHMOS சூப்தர்டசாணிக் குனொஸ் ஏவுகச தற்நிகாக டசாசண தசய்ப்தட்டது 

 இந்தழன உந்துயிச அநப்ன, ர்ஃப்ஹபம், நழன்சளபம் நற்றும் ி னக்கழன உள்ளட்டு 

கூறுக உள் க்கழன ிபஹ்ஹநளஸ் சூப்ர்ஹசளிக்  குனொஸ் வுகண  எடிசளயின் 

சண்டிப்னரில் உள் .டி.ஆர் னில் ஸயற்ழகபநளக ஹசளத ஸசய்னப்ட் து. 

 டிஆர்டிஏ நற்றும் ிபம்ஹநளஸ் ஹபளஸ்ஹஸ் இணந்து  த்தழன இந்த  வுகண 

ஹசளதனின் ஹளது  அதன் னல அயிள 290 கழ.நீ தூபத்தழற்கு ஸயற்ழகபநளக 

ஹசளத ஸசய்னப்ட் து. 

ாணு ர்சிங் டசச 94 து தாடக்க  ிணத்ச தகாண்டாடிது  

 இபளணுய ர்சழங் ஹசயனின் (ம்.ன்.ஸ்) 94 யது ஸதள க்க  ளள் அக்ஹ ளர் 1 ஆம் 

ஹததழ ஸகளண் ள ப்ட் து. கூடுதல் இனக்குர் ஸஜபல் (ம்.ன்.ஸ்) ஹநஜர் ஸஜபல் 

ஜளய்ஸ் கழளடிஸ் ஹதசழன ஹளர் ழயி த்தழல் தழனளகழகலக்கு நர் யனம் யத்து  

நரினளத ஸசலுத்தழளர்.  
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 இந்த ழகழ்யில் னஹளபன்ஸ் ட்டிங்ஹகல் உறுதழஸநளமழனப் டிப்தன் னெம் ர்சழங் 

அதழகளரிகள் தங்கள் ஹளனளிகலக்கு உனர் தபநள, தன்நற் ர்சழங் பளநரிப் 

யமங்குயதற்களக தங்க நீண்டும் அர்ப்ணித்தர். 

இந்டா-ங்டகானி கூட்டு ாணு திற்சி  டாாடிக் எனிதன்ட்  2019 

 இந்ஹதள - நங்ஹகளழன கூட்டு இபளணுயப் னிற்சழனின் 14 யது தழப்ள, னிற்சழ ஹளநளடிக் 

ழன்ட்- XIV, 14 ளட்கலக்கு  ஸவுள்து, இந்த னிற்சழ அக்ஹ ளர் 05 னதல்  

அக்ஹ ளர் 18 யப க்ஹளயில்  த்தப்டும். 

 நங்ஹகளழன இபளணுயத்தழன் சளர்ில்,  084 ர் ஹளர்ன் ஸ்ஸரல்  ளஸ்க் ட் ளழனின் 

அதழகளரிகலம், அஹத ஹபத்தழல் இந்தழன இபளணுயம் சளர்ில்  பளஜ்னதளள பஃிள்றழன் 

ட் ளழனன் குலயிறும் ங்குஸறுயர். 

இந்டா ானத்ீின் கூட்டுப்திற்சி ஏகுதரின் - 19 

 இந்தழன பளணுயத்துக்கும் நளத்தீவு ஹதசழன ளதுகளப்னப்  னினக்கும் இ னிள 

கூட்டு இபளணுயப் னிற்சழனள குஸயரிின் த்தளயது தழப்ன,  2019 அக்ஹ ளர் 07 னதல் 

20 யப  னஹயில் உள் ஆந்த் பளணுய ழனத்தழல் ற்ளடு ஸசய்னப்  உள்து . 

 இந்தழன இபளணுயனம் நளத்தீவு ஹதசழன ளதுகளப்னப்  னேம் தழஹயலழ ஸநளமழனில் 

‘ண்ர்கள்’  ன்று ஸளனள்டும் குஸயரின் ன் னிற்சழன 2009 னதல்  த்தழ 

யனகழன். 

இந்ி இாணும்  அக்னூரில் ‚ரீ் குடும்ப் டதிச” ஏற்தாடு தசய்து 

 ஜம்ன-களஷ்நீரில், இந்தழன இபளணுயம்,   யபீர்கள், யரீ் ளரிகள், யிதயகள் 

நற்றும் அயர்கது குடும்த்தழப ஸசன் ன ஹயண்டும் ன் ஹளக்கத்து ன்,  

‚யரீ் குட் ம்ப் ஹபணின”  அக்னூரின் தளண் ளயில் ற்ளடு ஸசய்தது. 2019 ஆம் 

ஆண்  ''Year of the Next of Kin' ன்று ஸகளண் ளடும்  யடிக்ககின் என 

குதழனளக இந்த ஹபணின இந்தழன பளணுயம் ற்ளடு ஸசய்தது. 
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ரிசச & குநிீடுகள் 

ிி ஆடாக் தள்பி கல்ி  குநிீட்சட (SEQI) தபிிட்டது  

 ள்ி கல்யித் துனில் நளழங்கள் நற்றும் னைினன் ிபஹதசங்கின் (னை.டி.) 

ஸசனல்தழ நதழப்ிடுயதற்களக ழதழ ஆஹனளக்,  ள்ி கல்யி தபக் குழனடீ்  

உனயளக்கழனேள்து. நளழங்கள் நற்றும்  னைினன் ிபஹதசங்கலக்கு அயர்கின் 

ம் நற்றும் யீங்க அ னளம் களணவும், ஹதயனள ள  

தழனத்தங்கள் அல்து ஸகளள்க தனடீுக ஹநற்ஸகளள்வும் என தத்த 

யமங்குயதன் னெம் கல்யி ஸகளள்கனில் என ‘யிவுக’ நனநளகக் 

ஸகளண்டுயனயத  இந்த குழனடீு ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து. 

 எட்டுஸநளத்த ஸசனல்தழில் ஹகபள, நணிப்னர் நற்றும் சண்டிகர் னதழ த்தழல் 

உள். லரினளள, ஹநகளனள, தநன் & தழனே ஆகழனய குழனடீ்டின் னதல் 

தழப்ில் அதழக னன்ஹற்த்தக் களட்டினேள் . 

தசனி & இசண டதார்டல் 

தாதுகாப்ன அசச்சர் ஸ்ரீ ாஜ்ாத் சிங் தடஃப்எக்ஸ்டதா 2020 சனத்பத்ச 
தாடங்கிணார் 

 ளதுகளப்ன நந்தழரி வ பளஜ்ளத் சழங்   2020 ஆம் ஆண்டு ிப்பயரி 05 னதல் 08 யப 

க்ஹளயில்  ஸயினக்கும் ஸ ஃஸக்ஸ்ஹளயின் 11 யது தழப்ின் 

யத்தத்த ஸதள ங்கழளர். Www.defexpo.gov.in ன் யத்தம், 

கண்களட்சழனளர்கலக்கு ஆன்ன் ஹசயக யமங்குகழது, ஹநலும் 

டி.ி.ஸ்.னேக்கள் நற்றும் ஆனேத ஸதளமழற்சளகள்  தனளரிப்ின்  சுனயியபம் 

ற்ழன உள் க்கத்த ஸகளண்டுள்து. 
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சுற்றுனா அசச்சகம்   "ஆடிடா ஒடிடகாஸ்" என்ந தன்தாட்சட 
அநினகப்தடுத்ினேள்பது  

 சுற்றுள அநச்சகத்தழன் ஸசனளர் வ ஹனளஹகந்தழப தழரிளதழ, இந்தழனளயின் 12 

தங்கலக்கு ஆடிஹனள யமழகளட்டி யசதழ னன்ள ள ஆடிஹனள ஏடிஹகளற 

அழனகப்டுத்தழளர். 

 ஆடிஹனள ஏடிஹகளஸ் சுற்றுளப் னணிகின் னுக்களக ஸயினி ப்ட்  

னன்ள ளகும். ஆடிஹனள யமழகளட்டி ஏடிஹகள களட்சழகள் நற்றும் யளய்ஸ் ஏயர் 

ஆதபவு ன் இந்தழன அபசழற்கு  சரிளர்க்கப்ட்  உள் க்கத்த யமங்குகழது. 

திகாஷ் டதார்ட்டல்  

 நத்தழன அநச்சர் வ ஆர்.ஹக.சழங் நற்றும் வ ிபல்லளத் ஹஜளரழ ஆகழஹனளர் 

இணந்து ிபகளஷ்  ஹளர்ட் த் ஸதள ங்கழ யத்தர்  

 நழன்சளப அநச்சகம், ழக்கரி அநச்சகம், ழக்கரி இந்தழனள, பனில்ஹய நற்றும் 

நழன் னன்ளடுகள்  அத்து ங்குதளபர்கி ஹனனேம் ழக்கரி 

யிழஹனளகத்தழற்கள சழந்த எனங்கழணப்க் ஸகளண்டுயனயஹத இந்த  

ஹளர் ழன் ஹளக்கம் . ஸயப் நழன் ழனங்கில் ழக்கரி ஹளதுநள அவு 

கழ ப்தனேம் நற்றும் உகந்த னன்ளட்  உறுதழ ஸசய்யதழலும் இது என 

னக்கழனநள டினளகும். 

டாக்டர் ஹர்ஷ் ர்ன் இ-டான்ட்டசா சனத்பம் ற்றும் தாசதல் 
தன்தாட்சட அநினகப்தடுத்ிணார்  

 நத்தழன சுகளதளப நற்றும் குடும் த்து அநச்சர்  ளக் ர் லர்ஷ் யர்தன், 

னதல் ஹதசழன டிஜழட் ல் தநள இ- ளன்ட்ஹசயள யத்தம் நற்றும் ஸநளல் 

னன்ளட்   னது தழல்ழனில் அழனகப்டுத்தழளர். 
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 இது என னக்கழனநள நல்கல்ளக கனதப்டுகழது , ஸில் இ- ளன்ட்ஹசயள 

என ில்ழனனுக்கும் அதழகநள நக்க என கழிக்கழல் ஸசன் னேம் என 

ிபத்ஹனக யத்தம் நற்றும் ஸநளல் னன்ளடு ஆகும். 

ினதுகள்  

ஸ்ச்ா தூர் ினது 

 இந்தழன ஜளதழதழ வ பளம்ளத் ஹகளயிந்த், இந்தழனள டுஹ  சஃளய்கழரி உச்சழ 

நளளட்டில் உபனளற்ழளர் நற்றும் னதுதழல்ழனில்  ஸற் நகளத்நள 

களந்தழனின் 150 யது ிந்தளள் யிமளயின் ஹளது சச்சழன் ஸ ண்டுல்கனக்கு 

சழப்னநழக்க ஸ்யச்தள தூதர் யினத யமங்கழளர். 

 டாஷ்டஷ்ட சம்ன் ினதுகள் -2017  

 ஜளதழதழ பளம் ளத் ஹகளயிந்த் யஹனளஷ்ஹபஷ்  சம்நன் -2017  னகழ்ஸற் னெத்த 

குடிநக்கலக்கும் நற்றும் னதழனயர்கின் ஹசயக அங்கவகரிக்கும் 

ழறுயங்கலக்கும் யமங்கவுள்ளர். 

 யஹனளஷ்ஹபஷ்  சம்நன் ன்து சனெக ீதழ நற்றும் அதழகளபநித்தல் 

அநச்சகத்தளல் ழறுயப்ட்  யினதுகின் தழட் நளகும், இது அக்ஹ ளர் 1 ஆம் 

ஹததழ சர்யஹதச னதழஹனளர் தழத்த ஸகளண் ளடும் என குதழனளக 

யமங்கப்டுகழது. 
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டசி தசய்ிகள் 

காத்ா காந்ிின் 150 து திநந் ாள் 

 ிரிட்டிஷ் ஆட்சழனில் இனந்து இந்தழனளயின் சுதந்தழபத்தழற்கள ஸயற்ழகபநள 

ிபச்சளபத்த யமழ த்த யன்னனற் தழர்ப்ப் னன்டுத்தழன அபசழனல் 

ஸழனனளபள ஹநளகன்தளஸ் கபம்சந்த் களந்தழ அக்ஹ ளர் 2, 1869 இல் 

ிந்தளர். 

 ஹதசத்தழன் தந்த ன்று அன்ளக ழவுகூபப்டும் இயர்  உஸகங்கழலும் உள் 

சழயில் உரிநகள் நற்றும் சுதந்தழபத்தழற்கள இனக்கங்க ஊக்கப்டுத்தழனயர் 

ன்று அழனப்டுகழது. 

 நகளத்நள களந்தழனின் ிந்த ளள், அக்ஹ ளர் 2, இந்தழனளயில் களந்தழ ஸஜனந்தழ 

ன் ஹதசழன யிடுனனளக ழவுகூபப்டுயது நட்டுநல்ளநல், சர்யஹதச 

அகழம்ச தழநளக உகயில் ஸகளண் ள ப்டுகழது. 

னன்ணாள் திர் னால் தகதூர் சாஸ்ிரிின் திநந் ாள் 

 அக்ஹ ளர் 2 ஆம் ஹததழனில் னன்ளள் ிபதநர் ளல் கதூர் சளஸ்தழரினின் ிந்த 

ளள் ழவுகூபப்ட் து.சளஸ்தழரினின் தநனில், ளகழஸ்தளனுக்கு தழபள 

1965 ஹளரில் இந்தழனள ஸயற்ழ ஸற்து. பளணுயப்  னிபனேம் 

யியசளனிகனேம் உற்சளகப்டுத்த ஸஜய் ஜயளன், ஸஜய் கழசளன் ன் சக்தழயளய்ந்த 

னமக்கத்த அயர் ஹதசத்தழற்கு யமங்கழளர் ன்து குழப்ி த்தக்கது. 
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‚தரின் தர்வ் 2019‛ 

 ஸட்ஹபளழன நற்றும் இனற்க ரியளனே து அநச்சர் வ தர்ஹநந்தழப ிபதளன் 

ளடு தலயின ‚ரினதன் ர்வ் 2019‛   னது தழல்ழனில் ஸதள ங்கழ யத்தளர். 

சுற்றுள அநச்சகத்தளல் ற்ளடு ஸசய்னப்ட்  ரினதன் ர்வ் 2019 ளடு 

னலயதும் 2019 அக்ஹ ளர் 2 னதல் 13 யப  ஸறும். 

 சுற்றுளயின் ன்நகள் குழத்து கயம் ஸசலுத்துயதும், ளட்டின் களச்சளப 

ன்னகத்தன்நனக் களண்ிப்தும், ‚அயனக்கும் சுற்றுள‛ ன் 

ஸகளள்கன யலுப்டுத்தும் ஹளக்கத்து ன் ரினதன் ர்வ் ற்ளடு 

ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

‚டிெிட்டல் காந்ி ஞான் -ிஞ்ஞான் ‛ கண்காட்சி ிநந்து சக்கப்தட்டது 

 அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த் து ஸசனளர் ஹபளசழரினர் அசுஹதளஷ் 

ரர்நள ‚டிஜழட் ல் களந்தழ ஞளன் -யிஞ்ஞளன்‛ ன் கண்களட்சழனத் தழந்து 

யத்தளர் 

 கண்களட்சழ,..டி இன் கவழ்  ஸதள ங்கப்ட்டுள் யிசளபள ஸ க்ளஜழஸ் ிபஹயட் 

ழநழஸ ட் உ ன் இணந்து ற்ளடு ஸசய்னப்ட்டுள்து. ..டி களந்தழகரில் 

அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த் து அக்ஹ ளர் 3 நற்றும் 4 ஆம் ஹததழகில் 

சுநளர் 200 ள்ி குமந்தகலக்கள எர்க்ஷளப் என்னேம் ற்ளடு ஸசய்துள்து. 

திர் டந்ி டாடி ஸ்ச் தாத் ிாஸ் 2019 ஐ தாடங்கி சத்ார் 

 ிபதநர் வ ஹபந்தழப ஹநளடி அகநதளளத்தழல் ஸ்யச் ளபத் தழயளஸ் 2019  

ஸதள ங்கழ யத்தளர். நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்தளின் ழயளக 

தளல்த நற்றும் ஸயள்ி ளணனத்த ஸயினிட் ளர். ஸயற்ழனளர்கலக்கு 

ஸ்யச் ளபத் னபளஸ்கபனேம் யமங்கழளர். 
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டன் கார்டுகளுக்கு ாினங்களுக்கு இசடினாண ததர்வுத்ிநன் 
தாடங்கப்தட்டது: 

 ஹதசழன உணவு ளதுகளப்ன தழட் த்தழன் னெம் னன்ஸறுஹயளனக்கு  உணவு 

தளினங்க யமங்க யசதழனளக பளஜஸ்தளன் நற்றும் லரினளள ஹபரன் 

களர்டுகலக்கு நளழங்கலக்கு இ ஹனனள ஸனர்வுத்தழன் 

ஸதள ங்கப்ட்டுள்து. 

 அநப்னசளபள துனில் உள் ஸதளமழளர்கள், ஹய ஹதடி என 

நளழத்தழழனந்து நற்ஸளன நளழத்தழற்கு குடிஸனர்ந்தயர்கள், இத்தழட் த்தழன் 

னெம் னக்கழனநளக ன யளர்கள். 

 பளஜஸ்தளன் நற்றும் லரினளளவுக்கள ஸனர்வுத்தழன் ஸதள ங்கப்ட் ளலும், 

இந்த நனம் யிபயில் ளடு னலயதும் ஸசனல்டுத்தப்டும் ன்று 

ஸதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

சணீ-இந்ிா எல்சனில் , திபாஸ்டிக் கிவுகள் தன்தடுத்ி சாசனகள் கட்ட 
ிட்டம் தாடங்கினேள்பது 

 ல் சளகள் அநப்ள(ி.ஆர்.ஏ) சவ-இந்தழனள ல்னில், ிளஸ்டிக் 

கமழவுகள் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ட்ன ஸதளமழல்தட்த்தப் னன்டுத்தழ சளகள் 

கட்  என  தழட் த்தத் ஸதள ங்கழனேள்து. 

 இநளச்சப் ிபஹதசம், உத்தபகண்ட், சழக்கழம், அனணளச்ச ிபஹதசம் நற்றும் 

தழரினபள ஆகழன நளழங்கின் சளகள் கமழவு ிளஸ்டிக் ஸளனட்கப் 

னன்டுத்தழ கட்டுயதற்கு அ னளம் களணப்ட்டுள், இந்த தழட் த்தழன் 

ணிகள் ஸதள ங்கப்ட்டுள். 
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ஏஐஎம் ிி ஆடாக், னைஎன்டிதி இந்ிா இசந்து இசபஞர் கூட்டுநவு 
ஆய்கத்ச அநினகப்தடுத்ிது  

 இஞர்க ழனள யர்ச்சழனின் னக்கழனநள ங்களக அங்கவகரிப்தற்கள 

சநீத்தழன னனற்சழனில், அ ல் னதுந நழரன் (ம்), ழதழ ஆஹனளக் நற்றும் 

க்கழன ளடுகின் ஹநம்ளட்டுத் தழட் த்து ன்  (னேன்டிி) இணந்து இந்தழனள 

இஞர் கூட்டுவு ஆய்யகத்த அழனகப்டுத்தழனது, இது இம் இந்தழனளயில் 

சனெக ஸதளமழல்னஹயளர் நற்றும் னதுநக யிபவுடுத்துயத 

ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து. 

 இஞர் கூட்டுவு ஆய்யகத்தழன் னதல் கட் ம் ஆறு ஸ்.டி.ஜழ.கில் கயம் 

ஸசலுத்துகழது: ஸ்.டி.ஜழ 5 (ளழ சநத்துயம்), ஸ்.டி.ஜழ 6 (சுத்தநள ீர் நற்றும் 

சுகளதளபம்), ஸ்.டி.ஜழ 7 (நழவு நற்றும் தூய்நனள ஆற்ல்), ஸ்.டி.ஜழ 8 

(எலக்கநள ஹய நற்றும் ஸளனளதளப யர்ச்சழ), ஸ்.டி.ஜழ. 12 (ழனள 

தகர்வு நற்றும் உற்த்தழ) நற்றும் ஸ்டிஜழ 13 (களழ  யடிக்க) 

இந்ிாின் தூய்சாண ில் ிசனம் தெய்ப்னர், டொத்னர் 2 து இடத்ில் 
உள்பது. 

 ஸ்யச் ஸபனில், ஸ்யச் ளபத் தூய்ந நதழப்டீு 2019 இன் கவழ், ஸஜய்ப்னர் பனில் 

ழனம் ளடு னலயதும் உள் 720 ழனங்கில் னதழ த்தழல் உள்து. 

ஸஜய்ப்னர் துண கப ழனம் துர்களனபளயின் னென்ளயது இ த்தப் 

ிடித்தது,ஹஜளத்னர் இபண் ளயது இ த்தப் ிடித்தது. 

 NWR, ஸஜய்ப்னர், ஹஜளத்னர், துர்களனபள, களந்தழகர் ஸஜய்ப்னர், சூபத்கர், உதய்ப்னர் 

கபம் நற்றும் அஜ்நீர் ஆகழனயற்ழன் கவழ் உள் ல ழனங்கள் ளட்டின் னதல் 

10 தூய்நனள பனில் ழனங்கில் இ ம் ஸற். 
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டாக்டர் ஹர்ஷ் ர்ன் எஃப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ இன் ‘டிான்ஸ்-ஃடதட் ஃப்ரீ’ டனாடகாச 
அநினகப்தடுத்ிணார் 

 னதுடில்ழனில்  ஸற் 8 யது சர்யஹதச ஸசஃப் நளளட்டில் (.சழ.சழ VII) நத்தழன 

சுகளதளப நற்றும் குடும் த்து அநச்சர்  ளக் ர் லர்ஷ் யர்தன், உணவு 

ளதுகளப்ன நற்றும் தப ழர்ணன ஆணனத்தழன் (ஃப்.ஸ்.ஸ்..) ‚டிபளன்ஸ்-ஃஹட் 

ஃப்ரீ‛ சழன்த்த ஸயினிட் ளர். இது டிபளன்ஸ்- ஃஹட் தழபள இனக்கத்தழல் என 

னக்கழனநள ங்கு அிக்கழது, ஹநலும் ஃப்.ஸ்.ஸ்.. இன் ‘Eat Right India’ 

இனக்கம் யிபவுடுத்தடும் 

'கங்கா அந்ின்' 

 ஜல் சக்தழ அநச்சர் கஹஜந்தழப சழங் ஹசகளயத்  'கங்கள அநந்தழபன்' ன் 

தித்துயநள என னனற்சழனத் ஸதள ங்கழ உள்ளர். 

 இது கங்க  தழனில் என னன்ஹளட்   தழந்த ீர் ஆய்யள  பளஃப்டிங் நற்றும் 

கனளக்கழங் னணம் ஆகும். இது அக்ஹ ளர் 11 ஆம் ஹததழ ஸதள ங்கழ அடுத்த நளதம் 

11 ஆம் ஹததழ யப ஸதள னம். 

சுற்றுனா அசச்சகம்  சாகச சனடற்ந திற்சி குப்சத  ஏற்தாடு தசய்கிநது 

 அநச்சர் வ ிபகளத் சழங் ஹ ல் இந்தழன சுற்றுள அநச்சகத்தழன் 

குல்நளர்க்கழல் உள் இந்தழன ிச்சறுக்கு நற்றும் நஹனறும் ழறுயம் 

(..ஸ்.ம்) , இந்தழன சுற்றுள அநச்சகத்தழன் கவழ் உள் என தன்ளட்சழ 

அநப்ள இந்தழன னண நற்றும் சுற்றுள ஹநளண்ந ழறுயத்து ன் 

(..டி.டி.ம்) இணந்து நஹனற்  சளகச சுற்றுள னிற்சழ யகுப்னக 

 ளக்கழல் ற்ளடு ஸசய்துள்ர் . 
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ாின தசய்ிகள் 

ஆந்ிப் திடசம் 

கிா சுற்றுச்சூல் அசப்சத லுப்தடுத் தசனக அசப்சத ஆந்ி னல்ர் 
ிநந்து சக்கிநார் 

 ஆந்தழப னதல்யர் எய்.ஸ்.ஜகன் ஹநளகன் ஸபட்டி 'கழபளநச் ஸசனக அநப்' 

தழந்து யத்து, கழபளந சுற்றுச்சூமல் அநப் யலுப்டுத்துயஹத நளழ அபசழன் 

ஹளக்கம் ன்று யழனேறுத்தழளர். 

ய்.எஸ்.ஆர் காந்ி டலுகு ிட்டம் 

 அக்ஹ ளர் 10 ஆம் ஹததழ ஸதள ங்கப் வுள்  எய்.ஸ்.ஆர் களந்தழ ஹயலுகு  

தழட் ம் ஜகன் ஹநளகன் ஸபட்டி அபசளங்கத்தழன் நதழப்னநழக்க தழட் நளகும், இந்த 

தழட் த்தழன் னெம்  னல நளழ நக்கலக்கும் யிரியள கண் ரிஹசளத 

ஸசய்னப்டுகழது. 

 னதல் கட் த்தழல், 5-15 யனதுக்குட்ட்  குமந்தகலக்கு கண் ரிஹசளத 

ஸசய்னப்டுகழது,  இபண் ளம் கட்  ரிஹசளதனில்  நற் யனதழர் 

ங்குஸறுயர். 

ாகணா ித்ா ிட்டத்ச  ஆந்ி னல்ர் தாடங்கிணார் 

 ஆந்தழபளயின் னதல்யர் எய்.ஸ்.ஜகன் ஹநளகன் ஸபட்டி, எய்.ஸ்.ஆர் யளகள 

நழத்பள ன் தழட் த்த லுனயில் அக்ஹ ளர் 4 ஆம் ஹததழ ஸதள ங்கழ  ஆட்ஹ ள, 

 ளக்றழ நற்றும் ஹநக்றழ டிபயர்  நற்றும் உரிநனளர்கலக்கு னொ .10,000 ழதழ 

உதயி யமங்கழளர். 
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 ஸ்ந்தள நறு ஆய்வுக் கூட் த்தழன் ஹளது ணத்த கணக்கழ ப்ட்  யங்கழ 

கணக்குகில் ஸ ளசழட் ஸசய்னேநளறு னதநச்சர் அதழகளரிகலக்கு 

அழவுறுத்தழளர். 

அசாம் 

அசாம் 'திபான்ட்ஸ் தார் திபாஸ்டிக் ' என்ந திச்சாத்ச தாடங்க உள்பது 

 அசளநழல், சுற்றுச்சூமல் அநப்ிழனந்து தீங்கு யியிக்கும் ிளஸ்டிக்குக 

டிப்டினளக ஹசகரித்து அகற்றுயதற்களக ஹளங்ககளன் நளயட்  

ழர்யளகம்''ிளன்ட்ஸ் ளர் ிளஸ்டிக் ''ன் ிபச்சளபத்த ஸதள ங்க உள்து. 

 இந்த ிபச்சளபம் நக்கள் தங்கள் யடீுகள், யணிக ழறுயங்கள் நற்றும் கல்யி 

ழறுயங்கிழனந்து ிளஸ்டிக்க  அகற்  ஊக்குயிப்த ஹளக்கநளகக் 

ஸகளண்டுள்து. இந்த தித்துயநள னனற்சழனின் கவழ், ந்தஸயளன னம் என 

கழஹளகழபளம் ிளஸ்டிக்க கபளட்சழ அலுயகத்தழல் ஸகளடுத்து  என நதழப்னநழக்க 

நபக்கன்றுக இயசநளகப் ஸளம். 

டிசா 

டிசா னல்ர் 'டா சர்க்கார்' னற்சிசத் தாடங்கிணார் 

 எடிசள னதநச்சர் யனீ் ட்ளனக் தது அபசளங்கத்தழன் 'ஹநள சர்க்களர்' (து 

அபசு) னனற்சழனத் ஸதள ங்கழளர், ஹநலும் சழன ன் ஹபடினளக கந்து 

உபனளடி அபசு நனத்துயநகள் நற்றும் களயல் ழனங்கில் 

அயர்கல ன அனுயத்தப் ற்ழ அழந்து ஸகளண் ளர். 
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 'ஹநள சர்க்களர்' னனற்சழனின் ஹளக்கம் யித ஹளக்கங்கலக்களக அபசு 

அலுயகங்கலக்கு யனம் நக்கலக்கு கண்ணினத்து ன் ஹசயன 

யமங்குயதளகும்.  

ிழ்ாடு 

எம்.எல்.ஏ.க்கள் தாகுி டம்தாட்டு ிிச அிகரிப்தற்காண அநிிப்சத 
ிகம் தபிிட்டது  

 ம்.ல்..க்கள் ஸதளகுதழ ஹநம்ளட்டு ழதழன கூடுதளக ம்து ட்சம் னொளய் 

உனர்த்துயதற்கள அழயிப் தநழமக அபசு ஸயினிட்டுள்து. இதுயப 

எவ்ஸயளன ம்.ல்..யின் ழதழனத்தழன் கவழ் ஆண்டு ஸசயிங்கலக்கள 

உச்சயபம்ன 2.5 ஹகளடி னொளய்.இப்ஹளது இந்த ஸதளக னென்று ஹகளடி னொளனளக 

உனர்த்தப்ட்டுள்து. 

தலுங்காணா 

தலுங்காணா னழுசாக ின்ாக்கப்தட்ட ாினாக ாநிது  

 அக்ஹ ளர் 2017 இல் நத்தழன அபசு  அழனகப்டுத்தழன சவுளக்ன ஹனளஜள 

தழட் த்தழன் கவழ் 5 ட்சத்து 15 ஆனிபத்துக்கும் ஹநற்ட்  யடீுகலக்கு நழன்சளபம் 

யமங்கழன ின்ர் ஸதலுங்களள ளட்டின் னல நழன்நனநளக்கப்ட்  நளழங்கில் 

என்ளக நளழனேள்து. 

 க ந்த இபண்டு ஆண்டுகில், னல நளழத்தழற்கும் ஹநலும் ஸதளதூப 

குதழகில் உள் யடீுகலக்கு சலளஜ் ிஜழழ லர் கர் ஹனளஜள தழட் த்தழன்  கவழ் 

நழன்சளபம் யமங்கப்ட்டுள்து. 
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சர்டச தசய்ிகள் 

சூநாபி 'ிடாக்' 

 ஹயகநளக கனம் சூளயி 'நழ ளக்' ய க்கு தயளில் நனம்  

ஸகளண்டினக்கழது, அங்கு அதழக களற்று நற்றும் த்த நம ஸய்னேம் ன்று 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது. தீயின் கழமக்கு நற்றும் ய க்கு குதழகள்,தகபள 

தஹ உட்  சழ குதழகலக்கு ச்சரிக்க யிடுக்கப்ட்டுள். 

சணீா ணது  70 ஆண்டுகான கம்னைணிசத்ச தகாண்டாடிது  

 சவ நக்கள் குடினபசு (ி.ஆர்.சழ) ழறுயப்ட்டு 70 ஆண்டுகள்  ழய இபளணுய 

அணியகுப்ன ன் சவள ஸகளண் ளடினது. 

 கம்னைிச சக்தழகள் உள்ளட்டுப் ஹளப ஸயன்ின், 1949 ஆம் ஆண்டு அக்ஹ ளர் 1 

ஆம் ஹததழ,தயர் நளஹயள ன்று அமக்கப்ட்   நளஹயள ஹசதுங் ி.ஆர்.சழ சவ 

நக்கள் குடினபச  அநப்தளக அழயித்தளர். 

காந்ி தெந்ிச னன்ணிட்டு டதாபத்ில்  "காி டதாபம்" டதன் டா 

 களந்தழ ஸஜனந்தழன னன்ிட்டு , இந்தழனள நற்றும் ஹளத்தழழனந்து களதழ 

நற்றும் கத்தழ ஆ கின் களச்சளபத்த ஸயிப்டுத்த "களதழ ஹளம்" 

ஹரன் ஹரள  களத்நளண்டுயில்  ஸற்து. 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ள ஸகளண் ளடும் என குதழனளக 

ஸதற்களசழனள அக்கட் னே ன் இணந்து இந்தழன தூதபகம் இந்த ழகழ்ச்சழன 

ற்ளடு ஸசய்தது. 
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காத்ா காந்ிின் ிசணாக உஸ்ததகிஸ்ான் அஞ்சல் னத்ிசச 
தபிிட்டது 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ளக் ழவுகூனம் யகனில் 

உஸ்ஸகழஸ்தளன் அபசு சழப்ன அஞ்சல் னத்தழபன ஸயினிட்டுள்து. 

 உஸ்ஸகழஸ்தளில் இனந்து ஸயினி ப்ட்  ஸசய்தழக்குழப்ில், தகயல் 

ஸதளமழல்தட் நற்றும் தகயல் ஸதள ர்ன அநச்சகம் நற்றும் தளல் துனின்  

கூட்டு னனற்சழனளக இந்த னத்தழபன ஸயினி ட்டுள்து 

ஷ்ா கனாஷ்ணிடகாின் 100 து திநந் ாசபக் தகாண்டாடவுள்பது  

 .ஹக .47 யடியநப்ளபள களஷ்ிஹகளயின் யளழ்க்கன, பஷ்னள அடுத்த 

நளதம் அனங்களட்சழனக களட்சழ நற்றும் யளழ்க்க யபளறு உட்   

ழகழ்வுகல ன் ஸகளண் ள வுள்து.  

 .ஹக .47 யடியநப்ளர்  ஹதசத்தழன் லஹீபளயளகவும், ஸனநநழக்க 

இபளணுயத்தழன்   க ந்த கள அ னளநளகவும் ளர்க்கப்டுகழளர் 

ீர்னெழ்கிக் கப்தனினினந்து  ஏவுகசச ட தகாரிா தற்நிகாக டசாசண 
தசய்து 

 ய  ஸகளரினள, ரினைட் ல் ஹசளத னெம் கழமக்கு க ற்கபனிழனந்து னதழன 

கண் ம் யிட்டு கண் ம் ளனேம் வுகணன ீர்னெழ்கழக் கப்ழழனந்து  

ஸயற்ழகபநளக ஹசளத ஸசய்தது. ஸகளரினன் நத்தழன ஸசய்தழ ழறுயம், னகுக்சளங் 

-3 வுகணனின் ஹசளத ய  ஸகளரினளவுக்கு ஸயிளட்டு சக்தழகின் 

அச்சுறுத்தக் கட்டுப்டுத்துயதழல் என னதழன கட் த்த ற்டுத்தழனேள்து 

ன்று ஸதரியித்துள்து . 
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தெணீாில் உனக தனத்ி ிண தகாண்டாட்டம் 

 ஸஜயீளயில் அக்ஹ ளர் 7 னதல் அக்ஹ ளர் 11 யப ஸகளண் ள ப்டும் உக 

னத்தழ தழத்தழல் நத்தழன ஜவுித்து அநச்சர் ஸ்நழனதழ ஜஷின் இபளி 

ங்ஹகற்கழளர். உக யர்த்தக அநப்ன (WTO) க்கழன ளடுகின் உணவு நற்றும் 

ஹயளண்ந அநப்ின் (FAO) ஸசனளர்கள், யர்த்தக நற்றும் ஹநம்ளட்டுக்கள 

க்கழன ளடுகின் நளளடு (UNCTAD), சர்யஹதச யர்த்தக நனம் (ITC) நற்றும் 

சர்யஹதச னத்தழ ஆஹளசக் குல (.சழ..சழ) உக னத்தழ தழ ழகழ்ய 

ற்ளடு ஸசய்து யனகழது. 

இந்ி ம்சாபிசச் டசர்ந் சிங்கப்னர் ீிதி னனடண உச்ச ீின்நத்ில் 
இசந்ார் 

 இந்தழன யம்சளயினச் ஹசர்ந்த சழங்கப்னர் ீதழதழனள கண்ணன் பஹநர 

சுல்தளகத்தழன் உச்சீதழநன்த்தழன் ீதழ ஆணனபளக னனஹ சுல்தளன் லசல் 

ஹளல்கழனள தயி ிபநளணம் ஸசய்த்து யத்தளர். 

 கண்ணன் பஹநரழன் ழனநம் இபண்டு யன  களம், 54 யனதள ீதழதழ 

சழங்கப்னர் உச்சீதழநன்த்தழன் னலஹப ீதழதழனளக ஸதள ர்ந்து தது தயின 

யகழப்ளர். 

50 து ஐ.எஃப்.எஃப்.ஐ 2019 ம்தர் 20 னல் 28 ச டகாாில் சடததந உள்பது 

 இந்தழனளயின் 50 யது சர்யஹதச தழபப்  யிமளயள, .ஃப்.ஃப். 2019, யம்ர் 

20 னதல் 28 யப ஹகளயளயில்  ஸ உள்து. 76 ளடுகில் இனந்து 200 

க்கும் ஹநற்ட்  சழந்த  ங்கள், 26 ிப்ஸளமழவுகள் நற்றும் இந்தழன ஹளபநள 

ிரியில் 15 தழபப் ங்கள் தழபப்  யிமளயில் தழபனி ப்டும். 
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ிசபாட்டுதசய்ிகள் 

10 து ஆசி ஏஜ் குனொப்  சாம்தின்ிப் 

 ீச்சழல், இந்தழனளயின் ன் யில்சன் சழங் நற்றும் சதீஷ்குநளர் ிபஜளதழ ஆகழஹனளர் 

ஸங்கலனயில்  ஸற்று யனம் 10 ஆயது ஆசழன ஜ் குனொப்  

சளம்ினன்ரழப்ில் 10 நீட் ர்  ழகழ்யில் தங்கப்தக்கம் ஸயன்ர். 

ஏடிதி டசனஞ்சர் டதாட்டிில் ஆண்கள் ற்சநர் தட்டத்ச  சுித் ாகல் தன்நார் 

 ஸ ன்ிறழல், அர்ஸஜன்டிளயின் னஸயஸ் அனர்றழல்  ந்த டிி ஹசஞ்சர் 

ஹளட்டினின் ஆண்கள் எற்னர் ட் த்த சுநழத் ளகல் ஸயன்றுள்ளர். அயர் 

உள்லர் ஹளட்டினளபள ஃளசுண்ஹ ள ஹளக்ிற யழீ்த்தழளர் ன்து 

குழப்ி த்தக்கது. 

அன்னு ாி உனக டகப சாம்தின்ிப் ஈட்டி எநில்  இறுிப் டதாட்டிக்கு குி 
ததற்நார் 

 ஹதளலளயில்  ந்த உக த க சளம்ினன்ரழப்ில் ஸண்கள் ஈட்டி ழதல்  

இறுதழப் ஹளட்டிக்கு தகுதழ ஸற் னதல் இந்தழனர் ன் ஸனநன அன்னு 

பளணி ஸற்றுள்ளர். 

 சளம்ினன்ரழப்ின் தகுதழ சுற்ழல் 62.43 நீட் ர் தூபம் ஈட்டி ரிந்து  தது ஸசளந்த 

ஹதசழன சளதன னழனடித்துள்ளர். 
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குார் சங்கக்காா எம்.சி.சி சனாக ததாறுப்டதற்நார்  

 இங்கனின் னன்ளள் ஹகப் ன் குநளர் சங்கக்களபள ண் ில் உள் யபளற்று 

சழப்னநழக்க ஹநரிஹஹளன் கழரிக்ஸகட் கழப்ின் (ம்.சழ.சழ) னதல் ிரிட்டிஷ் 

அல்ளத தயபளக ஸளறுப்ஹற்ளர். அயபது தயி களம்  என யன ம் ஆகும். 

உனக கபிர் குத்துச்சண்சட சாம்தின்ிப் ஷ்ாில் தாடங்கிது  

 உக நகிர் குத்துச்சண்  சளம்ினன்ரழப் பஷ்னளயின் உன் உஹ னில் 

ஸதள ங்கழனது. உகழன் சழந்த ஸண் குத்துச்சண்  யபீர்கள் 11 யது 

சளம்ினன்ரழப்ின் தழப்ில் ஹளட்டினி வுள்ர், அனுயம் யளய்ந்த நற்றும் 

இம் குத்துச்சண்  யபீர்கள் அ ங்கழன த்து ஹர் ஸகளண்  அணினே ன் இந்தழனள 

யினள வுள்து . ஆறு ன சளம்ினள ம் சழ ஹநரி ஹகளம் 51 

கழஹளகழபளம் ிரியில் நீண்டும் இந்தழனளவுக்கள யலுயள தக்க 

ஹளட்டினளபளகத் ஸதள ங்கவுள்ளர். 

53 து ஆசி தாடி தில்டிங்  ிசபாட்டு சாம்தின்ிப் 2019 

 இந்ஹதளஹசழனளயின்  ளநழல் அக்ஹ ளர் 02, 2019 அன்று  ஸற்  53 யது 

ஆசழன ளடி ில்டிங்  யினளட்டு சளம்ினன்ரழப்ில் ஹநஜர் அப்துல் குயளதழர் 

களன் ஸயள்ிப் தக்கம் ஸயன்ளர். 

ஆண்கள் 3,000 ீட்டர் ஸ்டீப்திள்டசஸ் டதாட்டிில் அிணாஷ் டசதிள் டடாக்கிடா 
னிம்திக்கிற்கு குி ததற்நார் 

 இந்தழனளயின் அயிளஷ் ஹசிள் ஹ ளலழஹனளயில்  ந்த உக சளம்ினன்ரழப் 

ஹளட்டினில் தது ஸசளந்த ஹதசழன சளதன னழனடித்து ஆண்கள் 3,000 நீட் ர் 

ஸ்டீப்ிள்ஹசஸ் ஹளட்டினில் ஹ ளக்கழஹனள எழம்ிக்கழற்கு தகுதழ ஸற்றுள்ளர். 
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உனக தர் னிஃப்டிங் சாம்தின்ிப்தில் சுடந்ர் சிங் னென்று உனக சாசணகசப 
தசடத்துள்பார் 

 ஸஜர்நினின் ஹர்ழில்  ஸற்று யனம் உக யர் ழஃப்டிங் 

சளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழனளயின் சுஹபந்தர் சழங் னென்று உக சளதக 

 த்தளர். 

 110 கழஹள ிரியில் சுஹபந்தர் தங்கப்தக்கனம், கழளசழக் பள நற்றும் கழளசழக் பள 

நற்றும் சழங்கழள் ி ஆகழனயற்ழல் சழந்த ழஃப் ர் யினதனேம் ஸற்ளர். 

 னென்று ன உக சளம்ினள னஹகஷ் சழங் இன்று  நற்ஸளன தங்கத்த 

ஸயன்தன் னெம் ளன்களயது னனளக உக சளம்ினன் ஆளர். 

 

 

 

 


