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நடப் பு நிகழ் வுகள் அக் டடோபர்

அக் டடோபர் –01, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
அக்ட ோபர் 01 – சர்வடேச முதிட

ோர்கள் தினம்



டிசம் பர் 14, 1990 அன்று, ஐக்கி நோடுகளின் பபோதுச் சபப (தீர்மோனம் 45/106 மூலம் ) அக்ட ோபர் 1 ஐ
சர்வடேச முதிட ோர் தினமோக நி மிே்ேது. சர்வடேச முதிட ோர்கள் தினம் என்பது வ ேோனவர்கள்
சமுேோ ே்திற் கு அளிக்கும் முக்கி பங் களிப் புகபள முன்னிபலப் படுே்ேவும் , இன்பற உலகில்
வ ேோனவர்களின் வோ ் ப் புகள் மற் றும் சவோல் கள் குறிே்ே விழிப் புணர்பவ ஏற் படுே்ேவும் ஒரு
வோ ் ப் போகும் .



2019 தீம் : “The Journey to Age Equality”
அக்ட ோபர் 01 – உலக பசவ தினம்



உலக பசவ தினம் ஆண்டுடேோறும் அக்ட ோபர் 1 ஆம் டேதி பகோண் ோ ப்படுகிறது. இந்ே நோள்
பசவே்தின் ஆடரோக்கி ம் ,சுற் றுச்சூழல் நன்பமகள் மற் றும் பசவ வோழ் க்பக முபறப ப்
பின் பற் றுவேற் கோன பநறிமுபறகளில் கவனம் பசலுே்துகிறது.



உலக பசவ தினம் 1977 ஆம் ஆண்டில் வ அபமரிக்க பசவ சங் கே்ேோல் (என்ஏவிஎஸ்) நிறுவப் ப ் து
மற் றும் 1978 இல் சர்வடேச பசவ சங் கே்ேோல் அங் கீகரிக்கப் ப ் து.

தேசிய செய் திகள்
அொம்
அசோம் ‘பிளோன் ஸ
் ் போர் பிளோஸ்டிக் ‘ என்ற பிரச்சோரே்பே பேோ ங் க உள் ளது



அசோமில் , சுற் றுச்சூழல் அபமப் பிலிருந்து தீங் கு விபளவிக்கும் பிளோஸ்டிக்குகபள படிப் படி ோக
டசகரிே்து அகற் றுவேற் கோக டபோங் பககோன் மோவ ் நிர்வோகம் ”பிளோன் ஸ
் ் போர் பிளோஸ்டிக் ”என்ற
பிரச்சோரே்பே பேோ ங் க உள் ளது.



இந்ே பிரச்சோரம் மக்கள் ேங் கள் வீடுகள் , வணிக நிறுவனங் கள் மற் றும் கல் வி நிறுவனங் களிலிருந்து
பிளோஸ்டிக்பக அகற் ற ஊக்குவிப் பபே டநோக்கமோகக் பகோண்டுள் ளது. இந்ே ேனிே்துவமோன
மு ற் சியின் கீழ் , எந்ேபவோரு நபரும் ஒரு கிடலோகிரோம் பிளோஸ்டிக்பக நகரோ ்சி அலுவலகே்தில்
பகோடுே்து ஒரு மதிப் புமிக்க மரக்கன்றுகபள இலவசமோகப் பபறலோம் .
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ெர்வதேெ செய் திகள்
சூறோவளி ‘மி ோக்’



டவகமோக நகரும் சூறோவளி ‘மி ோக்’ வ க்கு பேவோனில் பம ம் பகோண்டிருக்கிறது, அங் கு அதிக
கோற் று மற் றும் பலே்ே மபழ பப ் யும் என்று எதிர்போர்க்கப் படுகிறது. தீவின் கிழக்கு மற் றும் வ க்கு
பகுதிகள் ,ேபலநகரோன பேடப உ ்ப சில பகுதிகளுக்கு எச்சரிக்பக விடுக்கப் ப டு
் ள் ளன.

செயலி & இனனய த ார்டல்
போதுகோப் பு அபமச்சர் ஸ்ரீ ரோஜ் நோே் சிங் ப ஃப் எக்ஸ்டபோ 2020 வபலே்ேளே்பே பேோ ங் கினோர்



போதுகோப் பு மந்திரி ஸ்ரீ ரோஜ் நோே் சிங் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப் ரவரி 05 முேல் 08 வபர லக்டனோவில்
நப பபறவிருக்கும் ப ஃபபக்ஸ்டபோவின் 11 வது பதிப் பின் வபலே்ேளே்பே பேோ ங் கினோர்.
Www.defexpo.gov.in என்ற வபலே்ேளம் , கண்கோ ்சி ோளர்களுக்கு ஆன்பலன் டசபவகபள
வழங் குகிறது, டமலும் டி.பி.எஸ்.யுக்கள் மற் றும் ஆயுே பேோழிற் சோபலகள் ே ோரிப் பின் சு விவரம்
பற் றி உள் ள க்கே்பே பகோண்டுள் ளது.

மாநாடுகள்
உலகளோவி

மோணவர் சூரி

சபபப



மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ே நோபள நிபனவுகூரும் விேமோகவும் , நிபல ோன வோழ் க்பக குறிே்ே
கோந்தி கருே்பே ஊக்குவிப் பேற் கோகவும் , புதி மற் றும் புதுப் பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி அபமச்சகம் ஐ.ஐ.டி
பம் போயு ன் இபணந்து உலகளோவி மோணவர் சூரி சபபப 2019ஐ அக்ட ோபர் 2 ஆம் டேதி
புதுதில் லியில் ஏற் போடு பச ் துள் ளது.



இந்ே கூ ் ம் ஆற் றல் நிபலே்ேன்பம மற் றும் சுற் றுச்சூழல் போதுகோப் பு பற் றி இளம் மனதினருக்கு
உணர்ே்துவபே டநோக்கமோகக் பகோண்டுள் ளது.
ஐபிசிசியின் கோலநிபல மோற் றம் குறிே்ே வோரோந்திர கூ ் ம் புதுதில் லியில் பேோ ங் கி

து



(ஐபிசிசி) மூன்றோவது பச ற் குழுவின் ஆறோவது மதிப் பீ டு
் அறிக்பகயின் இரண் ோவது முன்னணி
ஆசிரி ர் கூ ் ே்பே இந்தி ோ பசப் ம் பர் 30 முேல் 2019 அக்ட ோபர் 4 வபர புதுடில் லியில் ந ே்துகிறது.



ஆறோவது மதிப் பீ டு
் அறிக்பக (AR6) நுகர்வு மற் றும் ந ே்பே மற் றும் கிரீன்ஹவுஸ் வோயு உமிழ் வு
ஆகி வற் றுக்கு இப ட
ோன பேோ ர்பு மற் றும் புதுபம மற் றும் பேோழில் நு ்பே்தின் பங் கு டபோன்ற
ேபலப் புகபள ஆரோயும் .

ாதுகா ் பு செய் திகள்
இந்டேோ–ேோ ் லோந்து கூ டு
் ரோணுவ பயிற் சி பமே்ரீ – 2019



2019 பசப் ம் பர் 16 ஆம் டேதி பேோ ங் கி இந்தி ரோணுவம் (ஐஏ) மற் றும் ரோ ல் ேோ ் லோந்து
இரோணுவம் (ஆர்.டி.ஏ) ஆகி வற் றுக்கு இப யிலோன கூ டு
் இரோணுவ பயிற் சி ோன MAITREE2019, பசப் ம் பர் 29, 2019 அன்று உம் டரோ ் (டமகோல ோ) பவளிநோ டு
் பயிற் சி முபனயில்
நிபறவப ந்ேது.
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க ந்ே 14 நோ க
் ளில் , இரு பப களின் பப யினரும் ப ங் கரவோே எதிர்ப்பு ந வடிக்பககளில் ேங் கள்
நிபுணே்துவே்பேயும் அனுபவங் கபளயும் பகிர்ந்து பகோண் னர் நகர்ப்புறம் மற் றும் கோ ்டில் உள் ள
சூழல் களில் ப ங் கரவோேே்பே எதிர்ே்து எடுக்கும் பல் டவறு ந வடிக்பககளின் அம் சங் கபளயும் இந்ே
பயிற் சி உள் ள க்கியுள் ளது.
BRAHMOS சூப் பர்டசோனிக் குரூஸ் ஏவுகபண பவற் றிகரமோக டசோேபன பச ்

ப் ப ் து



இந்தி உந்துவிபச அபமப் பு, ஏர்ஃப் டரம் , மின்சோரம் மற் றும் பிற முக்கி உள் நோ டு
் கூறுகபள
உள் ள க்கி பிரஹ்டமோஸ் சூப் பர்டசோனிக் குரூஸ் ஏவுகபண ஒடிசோவின் சண்டிப் பூரில் உள் ள ஐ.டி.ஆர்
யில் பவற் றிகரமோக டசோேபன பச ் ப் ப ் து.



டிஆர்டிஓ மற் றும் பிரம் டமோஸ் ஏடரோஸ்டபஸ் இபணந்து ந ே்தி இந்ே ஏவுகபண டசோேபனயின் டபோது
அேன் முழு அளவிலோன 290 கி.மீ தூரே்திற் கு பவற் றிகரமோக டசோேபன பச ் ப் ப ் து.

ேரவரினெ & குறியீடுகள்
நிதி ஆட

ோக் பள் ளி கல் வி ேர குறியீ ப
்

(SEQI) பவளியி ் து



பள் ளி கல் விே் துபறயில் மோநிலங் கள் மற் றும் யூனி ன் பிரடேசங் களின் (யூ.டி.) பச ல் திறபன
மதிப் பிடுவேற் கோக நிதி ஆட ோக், பள் ளி கல் வி ேரக் குறியீ ப
்
உருவோக்கியுள் ளது. மோநிலங் கள்
மற் றும் யூனி ன் பிரடேசங் களுக்கு அவர்களின் பலம் மற் றும் பலவீனங் கபள அப
ோளம்
கோணவும் , டேபவ ோன போ திருே்ேங் கள் அல் லது பகோள் பக ேபலயீடுகபள டமற் பகோள் ளவும் ஒரு
ேளே்பே வழங் குவேன் மூலம் கல் வி பகோள் பகயில் ஒரு ‘விபளவுகபள’ பம மோகக்
பகோண்டுவருவபே இந்ே குறியீடு டநோக்கமோகக் பகோண்டுள் ளது.



ஒ டு
் பமோே்ே பச ல் திறனில் டகரளோ, மணிப் பூர் மற் றும் சண்டிகர் முேலி ே்தில்
உள் ளன. ஹரி ோனோ, டமகோல ோ, ேமன் & தியு ஆகி பவ குறியீ ்டின் முேல் பதிப் பில் அதிக
முன்டனற் றே்பேக் கோ ்டியுள் ளன .

நியமனங் கள்
ஏர் சீஃப் மோர்ஷல் ஆர்.டக.எஸ் பேவுரி
பபோறுப் டபற் றோர்

ோ 26 வது விமோனப் பணி

ோளர்களின் ேபலவரோக



விமோனே் ேபலபம கே்தில் (வோயு பவன்) நப பபற் ற விழோவில் விமோனே் ேளபதி மோர்ஷல் ரோடகஷ்
குமோர் சிங் பகேவுரி ோ 26 வது விமோனப் பணி ோளர்களின் ேபலவரோக பபோறுப் டபற் றோர்.



அவரது சிறப் போன டசபவப அங் கீகரிக்கும் விேமோக ஏர் சீஃப் மோர்ஷலுக்கு 2002 ல் வோயு டசனோ
பேக்கம் (வி.எம் ), 2013 இல் அதி விஷிஸ் ் டசவோ பேக்கம் (ஏ.வி.எஸ்.எம் ) மற் றும் 2018 இல் பரம் விஷிஸ் ்
டசவோ பேக்கம் (பி.வி.எஸ்.எம் ) வழங் கப் ப டு
் ள் ளது.
பி.எம் .சி வங் கியின் நிர்வோகி



ோக பஜ ் பகவோன் டபோரி

ோபவ ரிசர்வ் வங் கி நி

இந்தி ரிசர்வ் வங் கி, பஞ் சோப் மற் றும் மகோரோஷ்டிரோ கூ டு
் றவு வங் கி லிமிப
அதிகோரங் கபளயும் பகோண்
வங் கியின் நிர்வோகி ோக பஜ ் பகவோன் டபோரி
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வினளயாட்டு செய் திகள்
10 வது ஆசிய ஏஜ் குரூ ் ொம் பியன்ஷி ்



நீ ச்சலில் , இந்தி ோவின் என் வில் சன் சிங் மற் றும் சதீஷ்குமோர் பிரஜோபதி ஆகிட ோர் பபங் களூருவில்
நப பபற் று வரும் 10 ஆவது ஆசி ஏஜ் குரூப் சோம் பி ன்ஷிப் பில் 10 மீ ் ர் நிகழ் வில் ேங் கப் பேக்கம்
பவன்றனர்.
ஏடிபி டசலஞ் சர் டபோ ்டியில் ஆண்கள் ஒற் பற



ர் ப ் ே்பே சுமிே் நோகல் பவன்றோர்

ப ன்னிஸில் , அர்பஜன்டினோவின் புபவனஸ் அ ர்ஸில் ந ந்ே ஏடிபி டசலஞ் சர் டபோ ்டியின் ஆண்கள்
ஒற் பற ர் ப ் ே்பே சுமிே் நோகல் பவன்றுள் ளோர். அவர் உள் ளூர் டபோ ்டி ோளரோன ஃபோசுண்ட ோ
டபோக்னிபஸ வீழ் ே்தினோர் என்பது குறிப் பி ே்ேக்கது.
அன்னு ரோணி உலக ே கள சோம் பி

ன்ஷிப் ஈ ்டி எறிேல் இறுதிப் டபோ ்டிக்கு ேகுதி பபற் றோர்



டேோஹோவில் ந ந்ே உலக ே கள சோம் பி ன்ஷிப் பில் பபண்கள் ஈ ்டி எறிேல் இறுதிப் டபோ ்டிக்கு ேகுதி
பபற் ற முேல் இந்தி ர் என்ற பபருபமப அன்னு ரோணி பபற் றுள் ளோர்.



சோம் பி ன்ஷிப் பின் ேகுதி சுற் றில் 62.43 மீ ் ர் தூரம் ஈ ்டி எரிந்து ேனது பசோந்ே டேசி
முறி டிே்துள் ளோர்.

சோேபனப

அக் டடோபர் –02, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
அக்ட ோபர் 02 – சர்வடேச அகிம் பச தினம்



அக்ட ோபர் 2 ஆம் டேதி சர்வடேச அகிம் பச தினம் , இந்தி சுேந்திர இ க்கே்தின்
ேபலவரும் , அகிம் பசயின் ேே்துவம் மற் றும் மூடலோபோ ே்தின் முன்டனோடியுமோன மகோே்மோ
கோந்தியின் பிறந்ே நோபளக் குறிக்கிறது



15 ஜூன் 2007 இன் பபோதுச் சபபே் தீர்மோனே்தின் A / RES / 61/271 இன் படி, இந்ே தினம் “கல் வி மற் றும்
பபோது விழிப் புணர்வு மூலம் அகிம் பசயின் பச ் திப பரப் புவேற் கோன ஒரு சந்ேர்ப்பமோகும் .

தேசிய செய் திகள்
மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ே நோள்



பிரி ்டிஷ் ஆ ்சியில் இருந்து இந்தி ோவின் சுேந்திரே்திற் கோன பவற் றிகரமோன பிரச்சோரே்பே வழிந ே்ே
வன்முபற ற் ற எதிர்ப்பபப் ப ன்படுே்தி அரசி ல் பநறிமுபற ோளரோன டமோகன்ேோஸ் கரம் சந்ே்
கோந்தி அக்ட ோபர் 2, 1869 இல் பிறந்ேோர்.
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டேசே்தின் ேந்பே என்று அன்போக நிபனவுகூரப் படும் இவர் உலபகங் கிலும் உள் ள சிவில் உரிபமகள்
மற் றும் சுேந்திரே்திற் கோன இ க்கங் கபள ஊக்கப் படுே்தி வர் என்று அறி ப் படுகிறது.



மகோே்மோ கோந்தியின் பிறந்ே நோள் , அக்ட ோபர் 2, இந்தி ோவில் கோந்தி பஜ ந் தி என்ற டேசி
விடுமுபற ோக நிபனவுகூரப் படுவது ம டு
் மல் லோமல் , சர்வடேச அகிம் பச தினமோக உலகளவில்
பகோண் ோ ப் படுகிறது.
முன்னோள் பிரேமர் லோல் பகதூர் சோஸ்திரியின் பிறந்ே நோள்



அக்ட ோபர் 2 ஆம் டேதியில் முன்னோள் பிரேமர் லோல் பகதூர் சோஸ்திரியின் பிறந்ே நோள்
நிபனவுகூரப் ப ் து.சோஸ்திரியின் ேபலபமயில் , போகிஸ்ேோனுக்கு எதிரோன 1965 டபோரில் இந்தி ோ
பவற் றி பபற் றது. ரோணுவப் பப யினபரயும் விவசோயிகபளயும் உற் சோகப் படுே்ே பஜ ் ஜவோன், பஜ ்
கிசோன் என்ற சக்திவோ ் ந்ே முழக்கே்பே அவர் டேசே்திற் கு வழங் கினோர் என்பது குறிப் பி ே்ேக்கது.
“பரி

ேன் பர்வ் 2019”



பப ட
் ரோலி மற் றும் இ ற் பக எரிவோயு துபற அபமச்சர் ஸ்ரீ ேர்டமந்திர பிரேோன் நோடு ேழுவி
“பரி ேன் பர்வ் 2019” ஐ புது தில் லியில் பேோ ங் கி பவே்ேோர். சுற் றுலோ அபமச்சகே்ேோல் ஏற் போடு
பச ் ப்ப ் பரி ேன் பர்வ் 2019 நோடு முழுவதும் 2019 அக்ட ோபர் 2 முேல் 13 வபர நப பபறும் .



சுற் றுலோவின் நன்பமகள் குறிே்து கவனம் பசலுே்துவதும் , நோ ்டின் கலோச்சோர பன் முகே்ேன்பமப
கோண்பிப் பதும் , “அபனவருக்கும் சுற் றுலோ” என்ற பகோள் பகப வலுப் படுே்தும் டநோக்கே்து ன்
பரி ேன் பர்வ் ஏற் போடு பச ் ப் ப டு
் ள் ளது.

க்

சேலுங் கானா
பேலுங் கோனோ முழுபம

ோக மின்ம

மோக்கப் ப ்

மோநிலமோக மோறி

து



அக்ட ோபர் 2017 இல் மே்தி அரசு அறிமுகப் படுே்தி சவுபோக் ட ோஜனோ தி ் ே்தின்
கீழ் 5 ல ச
் ே்து 15 ஆயிரே்துக்கும் டமற் ப ் வீடுகளுக்கு மின்சோரம் வழங் கி பின் னர் பேலுங் கோனோ
நோ ்டின் முழு மின்ம மோக்கப் ப ் மோநிலங் களில் ஒன்றோக மோறியுள் ளது.



க ந்ே இரண்டு ஆண்டுகளில் , முழு மோநிலே்திற் கும் டமலும் பேோபலதூர பகுதிகளில் உள் ள வீடுகளுக்கு
சஹோஜ் பிஜிலி ஹர் கர் ட ோஜனோ தி ் ே்தின் கீழ் மின்சோரம் வழங் கப் ப டு
் ள் ளது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
சீனோ ேனது 70 ஆண்டுகோல கம் யூனிசே்பே பகோண் ோடி து



சீன மக்கள் குடி ரசு (பி.ஆர்.சி) நிறுவப் ப டு
் 70 ஆண்டுகள் நிபறபவ இரோணுவ அணிவகுப் பு ன் சீனோ
பகோண் ோடி து.



கம் யூனிச சக்திகள் உள் நோ டு
் ப் டபோபர பவன்றபின், 1949 ஆம் ஆண்டு அக்ட ோபர் 1 ஆம் டேதி,ேபலவர்
மோடவோ என்று அபழக்கப் ப ் மோடவோ டசதுங் பி.ஆர்.சி சீன மக்கள் குடி ரபச அபமப் பேோக
அறிவிே்ேோர்.
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கோந்தி பஜ

ந்திப

முன்னி டு
் டநபோளே்தில் “கோதி டநபோளம் ” டபஷன் டஷோ



கோந்தி பஜ ந்திப முன்னி டு
் , இந்தி ோ மற் றும் டநபோளே்திலிருந்து கோதி மற் றும் பகே்ேறி
ஆப களின் கலோச்சோரே்பே பவளிப் படுே்ே “கோதி டநபோளம் ” டபஷன் டஷோ கோே்மோண்டுவில்
நப பபற் றது.



மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ே நோபள பகோண் ோடும் ஒரு பகுதி ோக பேற் கோசி ோ
அறக்க ் பளயு ன் இபணந்து இந்தி தூேரகம் இந்ே நிகழ் சசி
் ப ஏற் போடு பச ் ேது.
மகோே்மோ கோந்தியின் நிபனவோக உஸ்பபகிஸ்ேோன் அஞ் சல் முே்திபரப

பவளியி ் து



மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ே நோபளக் நிபனவுகூரும் வபகயில் உஸ்பபகிஸ்ேோன் அரசு சிறப் பு
அஞ் சல் முே்திபரப பவளியி டு
் ள் ளது.



உஸ்பபகிஸ்ேோனில் இருந்து பவளியி ப் ப ் பச ் திக்குறிப் பில் , ேகவல் பேோழில் நு ்ப மற் றும் ேகவல்
பேோ ர்பு அபமச்சகம் மற் றும் ேபோல் துபறயின் கூ டு
் மு ற் சி ோக இந்ே முே்திபரப
பவளியி ப டு
் ள் ளது.
ரஷ் ோ கலோஷ்னிடகோவின் 100 வது பிறந்ே நோபளக் பகோண் ோ வுள் ளது



ஏ.டக .47 வடிவபமப் போளரோன கலோஷ்னிடகோவின் வோழ் க்பகப , ரஷ் ோ அடுே்ே மோேம்
அருங் கோ ்சி க கோ ்சி மற் றும் வோழ் க்பக வரலோறு உ ்ப பல நிகழ் வுகளு ன் பகோண் ோ வுள் ளது.



ஏ.டக .47 வடிவபமப் போளர் டேசே்தின் ஹீடரோவோகவும் , பபருபமமிக்க இரோணுவே்தின் க ந்ே கோல
அப
ோளமோகவும் போர்க்கப் படுகிறோர்

அறிவியல்
2006 இல் கண்டுபிடிக்கப் ப ்

ஒரு சிறுடகோளுக்கு பண்டி ் ஜஸ்ரோஜ் பப

ர் சூ ் ப் ப டு
் ள் ளது



சர்வடேச வோனி ல் ஒன்றி ம் (ஐ.ஏ.யு) 2006 இல் கண்டுபிடிக்கப் ப ்
கிளோசிக்கல் போ கர் பண்டி ் ஜஸ்ரோஜின் என்று பப ரி டு
் ள் ளது.



“சங் கீே் மோர் ண் ் பண்டி ் ஜஸ்ரோஜ் (பி. 1930) இந்தி



போ கரின் பப ர் சூ ் ப்ப ் அந்ே சிறுடகோள் , அல் லது சிறி கிரகம் பசவ் வோ ் கிரகே்திற் கும்
வி ோழனுக்கும் இப யில் நவம் பர் 11, 2006 அன்று டக லினோ ஸ்பக சர்டவ மூலம்
கண்டுபிடிக்கப் ப ் து, அேன் பேோபலடநோக்கிகள் அபமரிக்கோவின் அரிடசோனோவில் அபமந்துள் ளன.

ஒரு சிறுடகோளுக்கு இந்தி

கிளோசிக்கல் இபசயின் முன்டனோடி ஆவோர்.

ாதுகா ் பு செய் திகள்
ரோணுவ நர்சிங் டசபவ 94 வது பேோ க்க தினே்பே பகோண் ோடி து



இரோணுவ நர்சிங் டசபவயின் (எம் .என்.எஸ்) 94 வது பேோ க்க நோள் அக்ட ோபர் 1 ஆம் டேதி
பகோண் ோ ப் ப ் து. கூடுேல் இ க்குநர் பஜனரல் (எம் .என்.எஸ்) டமஜர் பஜனரல் ஜோ ் ஸ் கிளோடிஸ்
டேசி டபோர் நிபனவி ே்தில் தி ோகிகளுக்கு மலர் வபள ம் பவே்து மரி ோபே பசலுே்தினோர்.
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இந்ே நிகழ் வில் புடளோரன்ஸ் பந ்டிங் டகல் உறுதிபமோழிப ப் படிப் பேன் மூலம் நர்சிங் அதிகோரிகள்
ேங் கள் டநோ ோளிகளுக்கு உ ர் ேரமோன, ேன்னலமற் ற நர்சிங் பரோமரிப்பப வழங் குவேற் கோக ேங் கபள
மீண்டும் அர்ப்பணிே்ேனர்.

நியமனங் கள்
ஸ்ரீ பிரதீப் ே குமோர் பிடசோ ் அஞ் சல் துபற பச



லோளரோக நி

அஞ் சல் துபற பச லோளர் பேவிக்கு ஸ்ரீ பிரதீப் ே குமோர் பிடசோப நி மிக்க அபமச்சரபவயின்
நி மனக் குழு ஒப் புேல் அளிே்ேபே பேோ ர்ந்து, அவர் அஞ் சல் துபற பச லோளரோக நி மிக்கப் ப ் ோர்.
ஏர் மோர்ஷல் ஹர்ஜிே் சிங் அடரோரோ விமோனப் பணி





மிக்கப் ப ் ோர்

ோளர்களின் துபணே் ேபலவரோக பபோறுப் டபற் றோர்

ஏர் மோர்ஷல் ஹர்ஜிே் சிங் அடரோரோ விமோனப் பப துபணே் ேபலவரோக
பபோறுப் டபற் றோர். இவர் 1981 டிசம் பரில் இந்தி விமோனப் பப யில் டபோர் விமோனி
நி மிக்கப் ப ் ோர் என்பது குறிப் பி ே்ேக்கது.
ஏர் எம் .எஸ்.எல் அடரோரோவின் சிறப் போன டசபவக்கோக இந்தி
விஷிே் டசவோ பேக்கே்பே அவருக்கு வழங் கினோர்.

ோக

ஜனோதிபதி 26 ஜனவரி 2011 அன்று ‘அதி

வினளயாட்டு செய் திகள்
குமோர் சங் கக்கோரோ எம் .சி.சி ேபலவரோக பபோறுப் டபற் றோர்



இலங் பகயின் முன்னோள் டகப் ன் குமோர் சங் கக்கோரோ லண் னில் உள் ள வரலோற் று சிறப் புமிக்க
டமரிடலடபோன் கிரிக்பக ் கிளப் பின் (எம் .சி.சி) முேல் பிரி ்டிஷ் அல் லோே ேபலவரோக
பபோறுப் டபற் றோர். அவரது பேவி கோலம் ஒரு வரு ம் ஆகும் .

அக் டடோபர் –03, 2019

தேசிய செய் திகள்
“டிஜி ் ல் கோந்தி ஞோன் –விஞ் ஞோன் ” கண்கோ ்சி திறந்து பவக்கப் ப ் து



அறிவி ல் மற் றும் பேோழில் நு ்பே் துபற பச லோளர் டபரோசிரி
ஞோன் –விஞ் ஞோன்” என்ற கண்கோ ்சிப ே் திறந்து பவே்ேோர்



கண்கோ ்சி,ஐ.ஐ.டி இன் கீழ் பேோ ங் கப் ப டு
் ள் ள விசோரோ ப க்னோலஜிஸ் பிபரடவ ் லிமிப
் உ ன்
இபணந்து ஏற் போடு பச ் ப் ப டு
் ள் ளது. ஐ.ஐ.டி கோந்திநகரில் அறிவி ல் மற் றும் பேோழில் நு ்பே் துபற
அக்ட ோபர் 3 மற் றும் 4 ஆம் டேதிகளில் சுமோர் 200 பள் ளி குழந்பேகளுக்கோன ஒர்க்ஷோப் ஒன்பறயும்
ஏற் போடு பச ் துள் ளது.
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பிரேமர் நடரந்திர டமோடி ஸ்வச் போரே் திவோஸ் 2019 ஐ பேோ ங் கி பவே்ேோர்



பிரேமர் ஸ்ரீ நடரந்திர டமோடி அகமேோபோே்தில் ஸ்வச் போரே் திவோஸ் 2019 ஐ பேோ ங் கி
பவே்ேோர். மகோே்மோ கோந் தியின் 150 வது பிறந்ேநோளின் நிபனவோக ேபோல் ேபல மற் றும் பவள் ளி
நோண ே்பே பவளியி ் ோர். பவற் றி ோளர்களுக்கு ஸ்வச் போரே் புரோஸ்கபரயும் வழங் கினோர்.
டரஷன் கோர்டுகளுக்கு மோநிலங் களுக்கு இப யிலோன பப

ர்வுே்திறன் பேோ ங் கப் ப ் து



டேசி உணவு போதுகோப்பு தி ் ே்தின் மூலம் ப ன்பபறுடவோருக்கு உணவு ேோனி ங் கபள வழங் க
வசதி ோக ரோஜஸ்ேோன் மற் றும் ஹரி ோனோ டரஷன் கோர்டுகளுக்கு மோநிலங் களுக்கு இப ட
ோன
பப ர்வுே்திறன் பேோ ங் கப் ப டு
் ள் ளது.



அபமப் புசோரோ துபறயில் உள் ள பேோழிலோளர்கள் , டவபல டேடி ஒரு மோநிலே்திலிருந்து மற் பறோரு
மோநிலே்திற் கு குடிபப ர்ந்ேவர்கள் , இே்தி ் ே்தின் மூலம் முக்கி மோக ப னப வோர்கள் .



ரோஜஸ்ேோன் மற் றும் ஹரி ோனோவுக்கோன பப ர்வுே்திறன் பேோ ங் கப் ப ் ோலும் , இந்ே பம
விபரவில் நோடு முழுவதும் பச ல் படுே்ேப் படும் என்று பேரிவிக்கப் ப டு
் ள் ளது.

ம்

ஆந் திர பிரதேெம்
கிரோம சுற் றுச்சூழல் அபமப் பப வலுப் படுே்ே பச
பவக்கிறோர்



லக அபமப் பப ஆந்திர முேல் வர் திறந்து

ஆந் திர முேல் வர் ஒய் .எஸ்.ஜகன் தமாகன் சரட்டி ‘கிராமெ் செயலக அனம ் ன ’ திறந் து
னவே்து, கிராம சுற் றுெ்சூழல் அனம ் ன வலு ் டுே்துவதே மாநில அரசின் தநாக் கம் என்று
வலியுறுே்தினார்.

ஒடிொ
ஒடிசோ முேல் வர் ‘டமோ சர்க்கோர்’ மு

ற் சிப

ே் பேோ ங் கினோர்



ஒடிசோ முேலபமச்சர் நவீன் ப ்நோ க் ேனது அரசோங் கே்தின் ‘டமோ சர்க்கோர்’ (எனது அரசு) மு ற் சிப
பேோ ங் கினோர், டமலும் சிலரு ன் டநரடி ோக கலந்து உபர ோடி அரசு மருே்துவமபனகள் மற் றும்
கோவல் நிபல ங் களில் அவர்களுப
அனுபவே்பேப் பற் றி அறிந்து பகோண் ோர்.



‘டமோ சர்க்கோர்’ மு ற் சியின் டநோக்கம் பலவிே டநோக்கங் களுக்கோக அரசு அலுவலகங் களுக்கு வரும்
மக்களுக்கு கண்ணி ே்து ன் டசபவப வழங் குவேோகும் .

ே்

ெர்வதேெ செய் திகள்
நீ ர்மூழ் கிக் கப் பலிலிருந் து ஏவுகபணப



வ

பகோரி

ோ பவற் றிகரமோக டசோேபன பச ் ேது

வ பகோரி ோ, எரியூ ் ல் டசோேபன மூலம் கிழக்கு க ற் கபரயிலிருந்து புதி கண் ம் வி டு
் கண் ம்
போயும் ஏவுகபணப நீ ர்மூழ் கிக் கப் பலிலிருந்து பவற் றிகரமோக டசோேபன பச ் ேது. பகோரி ன்
மே்தி பச ் தி நிறுவனம் , புகுக்சோங் -3 ஏவுகபணயின் டசோேபன வ பகோரி ோவுக்கு பவளிநோ டு
்
சக்திகளின் அச்சுறுே்ேபலக் க டு
் ப் படுே்துவதில் ஒரு புதி க ் ே்பே ஏற் படுே்தியுள் ளது என்று
பேரிவிே்துள் ளது .
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நியமனங் கள்
சர்வடேச நோண நிதி ே்தில் இந்தி
பல் லோ நி மிக்கப் ப டு
் ள் ளோர்



ோவின் நிர்வோக இ

க்குநரோக பபோருளோேோர நிபுணர் சுர்ஜிே் எஸ்

பிரபல பபோருளோேோர நிபுணர் சுர்ஜிே் எஸ் பல் லோ சர்வடேச நோண நிதி ே்தின் (ஐ.எம் .எஃப் ) குழுவில்
இந்தி ோவின் நிர்வோக இ க்குநரோக நி மிக்கப் ப ் ோர்.ரிசர்வ் வங் கியின் முன்னோள் துபண ஆளுநர்
சுபிர் டகோகோர்னுக்குப் பிறகு சுர்ஜிே் எஸ் பல் லோ (71) நி மிக்கப் ப டு
் ள் ளோர்.

விருதுகள்
ஸ்வச்ேோ தூேர் விருது



இந்தி ஜனோதிபதி ஸ்ரீ ரோம் நோே் டகோவிந்ே், இந்தி ோ டுட சஃபோ ் கிரி உச்சி மோநோ ்டில்
உபர ோற் றினோர் மற் றும் புதுதில் லியில் நப பபற் ற மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ேநோள்
விழோவின் டபோது சச்சின் ப ண்டுல் கருக்கு சிறப் புமிக்க ஸ்வச்ேோ தூேர் விருபே வழங் கினோர்.
வட

ோஷ்டரஷ்

சம் மன் விருதுகள் -2017



ஜனோதிபதி ரோம் நோே் டகோவிந்ே் வட ோஷ்டரஷ் சம் மன் -2017 ஐ புகழ் பபற் ற மூே்ே குடிமக்களுக்கும்
மற் றும் முதி வர்களின் டசபவகபள அங் கீகரிக்கும் நிறுவனங் களுக்கும் வழங் கவுள் ளோர்.



வட ோஷ்டரஷ் சம் மன் என்பது சமூக நீ தி மற் றும் அதிகோரமளிே்ேல் அபமச்சகே்ேோல் நிறுவப்ப ்
விருதுகளின் தி ் மோகும் , இது அக்ட ோபர் 1 ஆம் டேதி சர்வடேச முதிட ோர் தினே்பே பகோண் ோடும் ஒரு
பகுதி ோக வழங் கப் படுகிறது.

வினளயாட்டு செய் திகள்
உலக மகளிர் குே்துச்சண்ப



சோம் பி

ன்ஷிப் ரஷ் ோவில் பேோ ங் கி

து

உலக மகளிர் குே்துச்சண்ப சோம் பி ன்ஷிப் ரஷ் ோவின் உலன் உட யில் பேோ ங் கி து. உலகின்
சிறந்ே பபண் குே்துச்சண்ப வீரர்கள் 11 வது சோம் பி ன்ஷிப் பின் பதிப்பில்
டபோ ்டியி வுள் ளனர், அனுபவம் வோ ் ந்ே மற் றும் இளம் குே்துச்சண்ப வீரர்கள் அ ங் கி பே்து டபர்
பகோண்
அணியு ன் இந்தி ோ விபள ோ வுள் ளது . ஆறு முபற சோம் பி னோன எம் சி டமரி
டகோம் 51 கிடலோகிரோம் பிரிவில் மீண்டும் இந்தி ோவுக்கோன வலுவோன பேக்க டபோ ்டி ோளரோகே்
பேோ ங் கவுள் ளோர்.

அக் டடோபர் –04, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
அக்ட ோபர் 4 – உலக விலங் குகள் தினம்



உலக விலங் குகள் தினம் அக்ட ோபர் 4 ஆம் டேதி உலகம் முழுவதும் பகோண் ோ ப் படுகிறது மற் றும் இது
முற் றிலும் விலங் குகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப் ப டு
் ள் ளது. இந்ே நோள் மனிேகுலே்திற் கும் விலங் குகளுக்கும்
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இப யிலோன உறபவக் பகோண்
மற் றும் உலபகங் கிலும் உள் ள விலங் குகளின் நிபலப
டமம் படுே்துவேற் கோக பகோண் ோ ப் படுகிறது.

தேசிய செய் திகள்
சீன–இந்தி

ோ எல் பலயில் , பிளோஸ்டிக் கழிவுகள் ப

ன்படுே்தி சோபலகள் க ்

தி ் ம்

பேோ ங் கியுள் ளது



எல் பல சோபலகள் அபமப் போன(பி.ஆர்.ஓ) சீன–இந்தி ோ எல் பலயில் , பிளோஸ்டிக் கழிவுகள் மற் றும்
சுற் றுச்சூழல் ந ்பு பேோழில் நு ்பே்பேப் ப ன்படுே்தி சோபலகள் க ் ஒரு தி ் ே்பேே்
பேோ ங் கியுள் ளது.



இமோச்சலப் பிரடேசம் , உே்ேரகண் ், சிக்கிம் , அருணோச்சல பிரடேசம் மற் றும் திரிபுரோ ஆகி
மோநிலங் களின் சோபலகள் கழிவு பிளோஸ்டிக் பபோரு க
் பளப் ப ன்படுே்தி க டு
் வேற் கு அப
கோணப் ப டு
் ள் ளன, இந்ே தி ் ே்தின் பணிகள் பேோ ங் கப் ப டு
் ள் ளன.

ோளம்

ஆந் திர பிரதேெம்
ஒ ் .எஸ்.ஆர் கோந்தி டவலுகு தி ் ம்



அக்ட ோபர் 10 ஆம் டேதி பேோ ங் கப் ப வுள் ள ஒ ் .எஸ்.ஆர் கோந்தி டவலுகு தி ் ம் ஜகன் டமோகன் பர ்டி
அரசோங் கே்தின் மதிப் புமிக்க தி ் மோகும் , இந்ே தி ் ே்தின் மூலம் முழு மோநில மக்களுக்கும் விரிவோன
கண் பரிடசோேபன பச ் ப் படுகிறது.



முேல் க ் ே்தில் , 5-15 வ துக்கு ்ப ் குழந்பேகளுக்கு கண் பரிடசோேபன
பச ் ப்படுகிறது, இரண் ோம் க ் பரிடசோேபனயில் மற் ற வ தினர் பங் குபபறுவர்.

வோகனோ மிே்ரோ தி ் ே்பே ஆந்திர முேல் வர் பேோ ங் கினோர்



ஆந்திரோவின் முேல் வர் ஒ ் .எஸ்.ஜகன் டமோகன் பர ்டி, ஒ ் .எஸ்.ஆர் வோகனோ மிே்ரோ என்ற தி ் ே்பே
எலுருவில் அக்ட ோபர் 4 ஆம் டேதி பேோ ங் கி ஆ ட
்
ோ, ோக்ஸி மற் றும் டமக்ஸி டிபரவர் மற் றும்
உரிபம ோளர்களுக்கு ரூ .10,000 நிதி உேவி வழங் கினோர்.



ஸ்பந்ேனோ மறு ஆ ் வுக் கூ ் ே்தின் டபோது பணே்பே கணக்கி ப் ப ்
பச ் யுமோறு முேலபமச்சர் அதிகோரிகளுக்கு அறிவுறுே்தினோர்.

வங் கி கணக்குகளில் ப போசி ்

செயலி & இனனய த ார்டல்
சுற் றுலோ அபமச்சகம் “ஆடிட



ோ ஓடிடகோஸ்” என்ற ப

ன்போ ப
்

அறிமுகப் படுே்தியுள் ளது

சுற் றுலோ அபமச்சகே்தின் பச லோளர் ஸ்ரீ ட ோடகந்திர திரிபோதி, இந்தி ோவின் 12 ேளங் களுக்கு
ஆடிட ோ வழிகோ ்டி வசதி ப ன்போ ோன ஆடிட ோ ஓடிடகோபஸ அறிமுகப்படுே்தினோர்.
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ஆடிட ோ ஓடிடகோஸ் சுற் றுலோப் ப ணிகளின் நலனுக்கோக பவளியி ப் ப ் ப ன்போ ோகும் . ஆடிட
வழிகோ ்டி ஓடிடகோ கோ ்சிகள் மற் றும் வோ ் ஸ் ஓவர் ஆேரவு ன் இந்தி அரசிற் கு சரிபோர்க்கப் ப ்
உள் ள க்கே்பே வழங் குகிறது.

ோ

பிரகாஷ் த ார்ட்டல்



மே்தி அபமச்சர் ஸ்ரீ ஆர்.டக.சிங் மற் றும் ஸ்ரீ பிரல் ஹோே் டஜோஷி ஆகிட
டபோர் ் பலே் பேோ ங் கி பவே்ேனர்



மின் சோர அபமச்சகம் , நிலக்கரி அபமச்சகம் , நிலக்கரி இந்தி ோ, ரயில் டவ மற் றும் மின் ப ன்போடுகள்
என அபனே்து பங் குேோரர்களிப ட யும் நிலக்கரி விநிட ோகே்திற் கோன சிறந்ே ஒருங் கிபணப் பபக்
பகோண்டுவருவடே இந்ே டபோர் லின் டநோக்கம் . பவப் ப மின் நிபல ங் களில் நிலக்கரி டபோதுமோன
அளவு கிப ப் பபேயும் மற் றும் உகந்ே ப ன்போ ப
்
உறுதி பச ் வதிலும் இது ஒரு முக்கி மோன
படி ோகும் .

ோர் இபணந்து பிரகோஷ்

ாதுகா ் பு செய் திகள்
இந்டேோ–மங் டகோலி

கூ டு
் ரோணுவ பயிற் சி டநோமோடிக் எலிபன் ் 2019



இந்டேோ – மங் டகோலி கூ டு
் இரோணுவப் பயிற் சியின் 14 வது பதிப் போன, பயிற் சி டநோமோடிக் எலிபன்
XIV, 14 நோ க
் ளுக்கு நப பபறவுள் ளது, இந்ே பயிற் சி அக்ட ோபர் 05 முேல் அக்ட ோபர் 18 வபர
பக்டலோவில் ந ே்ேப் படும் .



மங் டகோலி இரோணுவே்தின் சோர்பில் , 084 ஏர் டபோர்ன் ஸ்பபஷல் ோஸ்க் ப ் ோலி னின்
அதிகோரிகளும் , அடே டநரே்தில் இந்தி இரோணுவம் சோர்பில் ரோஜ் புேோனோ பரஃபிள் ஸின் ப ் ோலி
குழுவினறும் பங் குபபறுவர்.

்–

ன்

இந்டேோ மோலே்தீவின் கூ டு
் ப் பயிற் சி ஏகுபவரின் – 19



இந்தி ரோணுவே்துக்கும் மோலே்தீவு டேசி போதுகோப் புப் பப யினருக்கும் இப யிலோன கூ டு
்
இரோணுவப் பயிற் சி ோன ஏகுபவரினின் பே்ேோவது பதிப் பு, 2019 அக்ட ோபர் 07 முேல் 20 வபர புடனவில்
உள் ள ஆந்ே் ரோணுவ நிபல ே்தில் ஏற் போடு பச ் ப் ப உள் ளது .



இந்தி இரோணுவமும் மோலே்தீவு டேசி போதுகோப் புப் பப யும் திடவஹி பமோழியில் ‘நண்பர்கள் ’ என்று
பபோருள் படும் எகுபவரின் என்ற பயிற் சிப 2009 முேல் ந ே்தி வருகின்றன.

வினளயாட்டு செய் திகள்
53 வது ஆசி



போடி பில் டிங் விபள

ோ டு
் சோம் பி

ன்ஷிப் 2019

இந்டேோடனசி ோவின் ப ோமில் அக்ட ோபர் 02, 2019 அன்று நப பபற் ற 53 வது ஆசி போடி பில் டிங்
விபள ோ டு
் சோம் பி ன்ஷிப் பில் டமஜர் அப் துல் குவோதிர் கோன் பவள் ளிப் பேக்கம் பவன்றோர்.
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அக் டடோபர் –05, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 5 – உலக ஆசிரியர் தினம்



சர்வடேச ஆசிரியர் தினம் என்றும் அழைக்கப் படும் உலக ஆசிரியர் தினம் ஒவ் வவோரு
ஆண்டும் அக்ட ோபர் 5 ஆம் டேதி ஆசிரியர்கழை கவுரவிப் பேற் கோகவும் கல் வி மற் றும்
டமம் போ டு
் க்கு அவர்கைின் பங் கைிப் புகழை அங் கீகரிப் பேற் கோகவும் ந ே்ேப் படுகிறது.



தீம் : “Young Teachers: The Future of the Profession,”

டேசிய செய் திகள்
ஏஐஎம்

நிதி

ஆடயோக்,

யூஎன்டிபி

இந்தியோ

இழணந்து

இழைஞர்

கூ டு
் றவு

ஆய் வகே்ழே

அறிமுகப் படுே்தியது



இழைஞர்கழை

நிழலயோன

வைர்ச்சியின்

முக்கியமோன

பங் கோக

அங் கீகரிப் பேற் கோன

சமீபே்திய முயற் சியில் , அ ல் புதுழம மிஷன் (ஏஐஎம் ), நிதி ஆடயோக் மற் றும் ஐக்கிய
நோடுகைின் டமம் போ டு
் ே் தி ் ே்து ன் (யுஎன்டிபி) இழணந்து இந்தியோ இழைஞர் கூ டு
் றவு
ஆய் வகே்ழே அறிமுகப் படுே்தியது, இது இைம் இந்தியோவில் சமூக வேோழில் முழனடவோர்
மற் றும் புதுழமகழை விழரவுபடுே்துவழே டநோக்கமோகக் வகோண்டுை் ைது.



இழைஞர்

கூ டு
் றவு

ஆய் வகே்தின்

முேல்

க ் ம்

ஆறு

எஸ்.டி.ஜி.கைில்

கவனம்

வசலுே்துகிறது: எஸ்.டி.ஜி 5 (போலின சமே்துவம் ), எஸ்.டி.ஜி 6 (சுே்ேமோன நீ ர் மற் றும்
சுகோேோரம் ), எஸ்.டி.ஜி 7 (மலிவு மற் றும் தூய் ழமயோன ஆற் றல் ), எஸ்.டி.ஜி 8 (ஒழுக்கமோன
டவழல மற் றும் வபோருைோேோர வைர்ச்சி), எஸ்.டி.ஜி. 12 (நிழலயோன நுகர்வு மற் றும் உற் பே்தி)
மற் றும் எஸ்டிஜி 13 (கோலநிழல ந வடிக்ழக)

இந்தியோவின் தூய் ழமயோன ரயில் நிழலயம் வெய் ப் பூர், டெோே்பூர் 2 வது இ ே்தில் உை் ைது.



ஸ்வச் வரயில் , ஸ்வச் போரே் தூய் ழம மதிப் பீடு 2019 இன் கீை் , வெய் ப் பூர் ரயில் நிழலயம் நோடு
முழுவதும்

உை் ை 720 நிழலயங் கைில்

நிழலயம்

துர்கோபுரோவின்

மூன்றோவது

முேலி ே்தில்
இ ே்ழேப்

உை் ைது. வெய் ப் பூர் துழண நகர
பிடிே்ேது,டெோே்பூர்

இரண் ோவது

இ ே்ழேப் பிடிே்ேது.
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NWR, வெய் ப் பூர், டெோே்பூர், துர்கோபுரோ, கோந்திநகர் வெய் ப் பூர், சூரே்கர், உேய் ப் பூர் நகரம்
மற் றும் அெ் மீர் ஆகியவற் றின் கீை் உை் ை ஏழு நிழலயங் கை் நோ ்டின் முேல் 10 தூய் ழமயோன
ரயில் நிழலயங் கைில் இ ம் வபற் றன.

ோக் ர்

ஹர்ஷ்

வர்ேன்

எஃப் .எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ

இன்

‘டிரோன்ஸ்-ஃடப ்

ஃப் ர’ீ டலோடகோழவ

அறிமுகப் படுே்தினோர்



புதுடில் லியில் நழ வபற் ற 8 வது சர்வடேச வசஃப் மோநோ ்டில் (ஐ.சி.சி VII) மே்திய சுகோேோர
மற் றும் குடும் ப நலே்துழற அழமச்சர்
நிர்ணய

ஆழணயே்தின்

ோக் ர் ஹர்ஷ் வர்ேன், உணவு போதுகோப் பு மற் றும் ேர

(எஃப் .எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ)

“டிரோன்ஸ்-ஃடப ்

வவைியி ் ோர். இது டிரோன்ஸ்- ஃடப ் எதிரோன இயக்கே்தில்

ஃப் ர”ீ

சின்னே்ழே

ஒரு முக்கியமோன பங் கு

அைிக்கிறது, டமலும் எஃப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ இன் ‘Eat Right India’ இயக்கம் விழரவுபடுே்ேபடும்

ேமிழ் நோடு
எம் .எல் .ஏ.க்கை் வேோகுதி டமம் போ டு
் நிதிழய அதிகரிப் பேற் கோன அறிவிப் ழப ேமிைகம் வவைியி ் து



எம் .எல் .ஏ.க்கை்

வேோகுதி

டமம் போ டு
்

நிதிழய

கூடுேலோக

ஐம் பது

ல ச
் ம்

ரூபோய்

உயர்ே்துவேற் கோன அறிவிப் ழப ேமிைக அரசு வவைியி டு
் ை் ைது. இதுவழர ஒவ் வவோரு
எம் .எல் .ஏ.வின் நிதியே்தின் கீை்

ஆண்டு வசலவினங் களுக்கோன உச்சவரம் பு 2.5 டகோடி

ரூபோய் .இப் டபோது இந்ே வேோழக மூன்று டகோடி ரூபோயோக உயர்ே்ேப் ப டு
் ை் ைது.

ெர்வடேெ செய் திகள்
வெனீவோவில் உலக பருே்தி தின வகோண் ோ ் ம்



வெனீவோவில் அக்ட ோபர் 7 முேல் அக்ட ோபர் 11 வழர வகோண் ோ ப் படும் உலக பருே்தி
தினே்தில் மே்திய ெவுைிே்துழற அழமச்சர் ஸ்மிருதி ெூபின் இரோனி பங் டகற் கிறோர். உலக
வர்ே்ேக அழமப் பு (WTO) ஐக்கிய நோடுகைின் உணவு மற் றும் டவைோண்ழம அழமப் பின் (FAO)
வசயலோைர்கை் , வர்ே்ேக மற் றும் டமம் போ டு
் க்கோன ஐக்கிய நோடுகைின் மோநோடு (UNCTAD),
சர்வடேச வர்ே்ேக ழமயம் (ITC) மற் றும் சர்வடேச பருே்தி ஆடலோசழனக் குழு (ஐ.சி.ஐ.சி) உலக
பருே்தி தின நிகை் ழவ ஏற் போடு வசய் து வருகிறது.
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வங் கி செய் திகள்
ரிசர்வ் வங் கி வரப்டபோ வீேே்ழே 25 அடிப்பழ



புை் ைிகை் குழறே்துை் ைது .

இந்திய ரிசர்வ் வங் கி (ரிசர்வ் வங் கி) பணப் புைக்க சரிவசய் ேல் வசதியின் (எல் ஏஎஃப் ) கீை்
போலிசி வரப் டபோ விகிேே்ழே 25 அடிப் பழ

புை் ைிகைோல் குழறே்து 5.40 சேவீேே்திலிருந்து 5.15

சேவீேமோக உ னடியோக அமல் படுே்தியுை் ைது.



இேன் விழைவோக, LAF இன் கீை் ேழலகீை் வரப்டபோ விகிேம் 4.90 சேவீேமோகவும் , விைிம் பு
நிழல

வசதி

(எம் .எஸ்.எஃப் )

வீேமும்

மற் றும்

வங் கி

வீேமும்

5.40

சேவீேமோகவும்

குழறக்கப் ப டு
் ை் ைது.

மோநோடுகள்
டகோவோ க ல் சோர் மோநோடு வேோ ங் கியது



டகோவோவில் க ல் சோர் மோநோடு வேோ ங் கியது. டேசிய போதுகோப் பு ஆடலோசகர் அஜிே் ட ோவல் ,
மோநோ ்டின் வேோ க்க நிகை் வின் முேன்ழம விருந்தினரோக கலந்து வகோண் ோர். க ற் பழ ப்
டபோர் கல் லூரி வழியோக இந்திய க ற் பழ



மூலம் டகோவோ இந்ே மோநோ ழ
்
ந ே்துகிறது.

மோநோ ்டிற் கோன தீம் : இந்திய க ல் பிரோந்தியே்தில் வபோதுவோன க ல் சோர் முன்னுரிழமகை்
மற் றும் பிரோந்திய க ல் சோர் போதுகோப் பு டேழவ

இந்தியோ – பங் கைோடேஷ் வர்ே்ேக மன்றம் புதுதில் லியில் கூடியது



இந்தியோ – பங் கைோடேஷ் வர்ே்ேக மன்றம் புதுதில் லியில் வேோ ங் கியது. வேற் கோசியோவில்
இந்தியோவின்

மிகப் வபரிய

வர்ே்ேக

பங் கோைியோக

பங் கைோடேஷ்

உை் ைது.

க ந்ே

பே்ேோண்டுகைில் இந்தியோவிற் கும் பங் கைோடேஷுக்கும் இழ யிலோன இருேரப் பு வர்ே்ேகம்
சீரோக வைர்ந்துை் ைது.



2018-19 (ஏப்ரல் -மோர்ச்) நிதியோண்டிற் கோன இந்தியோவின் ஏற் றுமதி 9.21 பில் லியன் அவமரிக்க
ோலர்கைோகவும் , அடே கோலக ் ே்தில் பங் கைோடேஷில் இருந்து இறக்குமதி 1.22 பில் லியன்
அவமரிக்க

ோலர்கைோகவும் இருந்ேது.
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விளளயோட்டு செய் திகள்
ஆண்கை் 3,000 மீ ் ர் ஸ்டீப் பிை் டசஸ் டபோ ்டியில் அவினோஷ் டசபிை் ட ோக்கிடயோ ஒலிம் பிக்கிற் கு ேகுதி
வபற் றோர்



இந்தியோவின் அவினோஷ் டசபிை் ட ோஹிடயோவில் ந ந்ே உலக சோம் பியன்ஷிப் டபோ ்டியில்
ேனது வசோந்ே டேசிய சோேழனழய முறியடிே்து ஆண்கை் 3,000 மீ ் ர் ஸ்டீப் பிை் டசஸ்
டபோ ்டியில் ட ோக்கிடயோ ஒலிம் பிக்கிற் கு ேகுதி வபற் றுை் ைோர்.

அக் டடோபர் –06 & 07, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 6 – உலக வபருமூழை வோே தினம்



உலக வபருமூழை வோே தினம் (WCPY) அக்ட ோபர் 6 ஆம் டேதி அனுசரிக்கப் படுகிறது.
வபருமூழை வோேம் என்பது குைந்ழே பருவே்தில் டேோன்றும் மற் றும் உ ல் இயக்கம் மற் றும்
ேழச ஒருங் கிழணப் ழப நிரந்ேரமோக போதிக்கும் நரம் பியல் டகோைோறு. இந்ே தி ் ம் 2012 இல்
வபருமூழை வோே கூ ் ணி (ஆஸ்திடரலியோ) ) மற் றும் யுழனவ

் வசரிப் ரல் போல் சியோல்

வேோ ங் கப் ப ் து.

அக்ட ோபர் 7 – உலக வோை் வி



நோை்

ஐக்கிய நோடுகை் சழப ஒவ் வவோரு ஆண்டும் அக்ட ோபர் முேல் திங் க கி
் ைழமழய உலக
வோை் வி

தினமோக நமது நகரங் கை்

விேமோகவும் ,

டபோதுமோன

ேங் குமி ம்

மற் றும்

நகரங் கைின் நிழலழயப் பிரதிபலிக்கும்

அழனவருக்கும்

அடிப் பழ

உரிழம

குறிே்தும்

நியமிே்ேது. நம் நகரங் கை் மற் றும் நகரங் கைின் எதிர்கோலே்ழே வடிவழமக்கும் சக்தி மற் றும்
வபோறுப் பு நம் அழனவருக்கும் உை் ைது என்பழே உலகுக்கு நிழனவூ டு
் வேற் கும் இந்ே நோை்
அனுசரிக்கப் படுகிறது.



2019 தீம் : Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth
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டேசிய செய் திகள்
‘கங் கோ அமந்திரன்’



ெல் சக்தி அழமச்சர் கடெந்திர சிங் டசகோவே் ‘கங் கோ அமந்திரன்’ என்ற ேனிே்துவமோன ஒரு
முயற் சிழயே் வேோ ங் கி உை் ைோர்.



இது கங் ழக நதியில் ஒரு முன்டனோ ்

திறந்ே நீ ர் ஆய் வோன ரோஃப் டிங் மற் றும் கயோக்கிங்

பயணம் ஆகும் . இது அக்ட ோபர் 11 ஆம் டேதி வேோ ங் கி அடுே்ே மோேம் 11 ஆம் டேதி வழர
வேோ ரும் .

சுற் றுலோ அழமச்சகம் சோகச மழலடயற் ற பயிற் சி வகுப் ழப ஏற் போடு வசய் கிறது



அழமச்சர் ஸ்ரீ பிரகலோே் சிங் பட ல் இந்திய சுற் றுலோ அழமச்சகே்தின் குல் மோர்க்கில் உை் ை
இந்திய பனிச்சறுக்கு மற் றும் மழலடயறும் நிறுவனம் (ஐ.ஐ.எஸ்.எம் ) , இந்திய சுற் றுலோ
அழமச்சகே்தின் கீை் உை் ை ஒரு ேன்னோ ்சி அழமப் போன இந்திய பயண மற் றும் சுற் றுலோ
டமலோண்ழம நிறுவனே்து ன் (ஐ.ஐ.டி.டி.எம் ) இழணந்து மழலடயற் ற சோகச சுற் றுலோ பயிற் சி
வகுப் புகழை ல ோக்கில் ஏற் போடு வசய் துை் ைனர்.

ெர்வடேெ செய் திகள்
இந்திய வம் சோவைிழயச் டசர்ந்ே சிங் கப் பூர் நீ திபதி புருடன உச்ச நீ திமன்றே்தில் இழணந்ேோர்



இந்திய

வம் சோவைிழயச்

சுல் ேோனகே்தின்

டசர்ந்ே

உச்சநீ திமன்றே்தின்

சிங் கப்பூர்
நீ தி

நீ திபதியோன

ஆழணயரோக

கண்ணன்

புருடன

சுல் ேோன்

ரடமழஷ
ஹசனல்

டபோல் கியோ பேவி பிரமோணம் வசய் ே்து ழவே்ேோர்.



கண்ணன் ரடமஷின்

நியமனம் இரண்டு வரு

கோலம் , 54 வயேோன நீ திபதி சிங் கப் பூர்

உச்சநீ திமன்றே்தின் முழுடநர நீ திபதியோக வேோ ர்ந்து ேனது பேவிழய வகிப் போர்.

50 வது ஐ.எஃப் .எஃப் .ஐ 2019 நவம் பர் 20 முேல் 28 வழர டகோவோவில் நழ வபற உை் ைது



இந்தியோவின் 50 வது சர்வடேச திழரப் ப

விைோவோன, ஐ.எஃப் .எஃப்.ஐ 2019, நவம் பர் 20 முேல் 28

வழர டகோவோவில் நழ வபற உை் ைது. 76 நோடுகைில் இருந்து 200 க்கும் டமற் ப ்

சிறந்ே

ப ங் கை் , 26 பனிப் வபோழிவுகை் மற் றும் இந்திய படனோரமோ பிரிவில் 15 திழரப் ப ங் கை்
திழரப் ப

விைோவில் திழரயி ப் படும் .
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செயலி & இளனய டபோர்டல்
ோக் ர்

ஹர்ஷ்

வர்ேன்

இ- ோன் ்டசவோ

வழலே்ேைம்

மற் றும்

வமோழபல்

பயன்போ ழ
்

அறிமுகப் படுே்தினோர்



மே்திய சுகோேோர மற் றும் குடும் ப நலே்துழற அழமச்சர்

ோக் ர் ஹர்ஷ் வர்ேன், முேல் டேசிய

டிஜி ் ல் ேைமோன இ- ோன் ்டசவோ வழலே்ேைம் மற் றும் வமோழபல் பயன்போ ழ
்

புது

தில் லியில் அறிமுகப் படுே்தினோர்.



இது ஒரு முக்கியமோன ழமல் கல் லோக கருேப் படுகிறது , ஏவனனில் இ- ோன் ்டசவோ ஒரு
பில் லியனுக்கும்

அதிகமோன

மக்கழை

ஒரு

கிைிக்கில்

வசன்றழ யும்

ஒரு

பிரே்டயக

வழலே்ேைம் மற் றும் வமோழபல் பயன்போடு ஆகும் .

போதுகோப் பு செய் திகள்
இந்திய இரோணுவம் அக்னூரில் “வீர் குடும் ப் டபரணிழய” ஏற் போடு வசய் ேது



ெம் மு-கோஷ்மீரில் , இந்திய இரோணுவம் , பழ வீரர்கை் , வீர் நோரிகை் , விேழவகை் மற் றும்
அவர்கைது குடும் பே்தினழர வசன்றழ ய டவண்டும் என்ற டநோக்கே்து ன், “வீர் கு ் ம் ப்
டபரணிழய” அக்னூரின் ேோண் ோவில் ஏற் போடு வசய் ேது. 2019 ஆம் ஆண்ழ

”Year of the Next of

Kin’ என்று வகோண் ோடும் ந வடிக்ழககைின் ஒரு பகுதியோக இந்ே டபரணிழய இந்திய
ரோணுவம் ஏற் போடு வசய் ேது.

நியமனங் கள்
கவுஹோ ்டி ஐடகோர் ்டின் ேழலழம நீ திபதியோக அெய் லம் போ பேவிடயற் றோர்



அசோமில் , கவுஹோ ்டி உயர்நீதிமன்றே்தின் ேழலழம நீ திபதியோக நீ திபதி அெய் லம் போ
பேவிடயற் றுை் ைோர். கவர்னர் வெகதீஷ் முகி குவஹோே்தியில் உை் ை ரோெ் பவனில் அவருக்கு
பேவிப் பிரமோணம் வசய் து ழவே்ேோர் .
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விளளயோட்டு செய் திகள்
உலக பவர் லிஃப் டிங் சோம் பியன்ஷிப் பில் சுடரந்ேர் சிங் மூன்று உலக சோேழனகழை பழ ே்துை் ைோர்



வெர்மனியின் டபர்லினில் நழ வபற் று வரும் உலக பவர் லிஃப் டிங் சோம் பியன்ஷிப் பில்
இந்தியோவின் சுடரந்ேர் சிங் மூன்று உலக சோேழனகழை பழ ே்ேோர்.



110 கிடலோ பிரிவில் சுடரந்ேர் ேங் கப் பேக்கமும் , கிைோசிக் ரோ மற் றும் கிைோசிக் ரோ மற் றும்
சிங் கிை் பிழை ஆகியவற் றில் சிறந்ே லிஃப் ர் விருழேயும் வபற் றோர்.



மூன்று முழற உலக சோம் பியனோன முடகஷ் சிங் இன்று மற் வறோரு ேங் கே்ழே வவன்றேன்
மூலம் நோன்கோவது முழறயோக உலக சோம் பியன் ஆனோர்.

அக்ட ோபர் –10, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 10 – உலக மனநல தினம்



உலவகங் கிலும் உை் ை மனநல பிரச்சிழனகை் குறிே்ே விழிப் புணர்ழவ ஏற் படுே்துேல் மற் றும்
மன ஆடரோக்கியே்திற் கு ஆேரவோக முயற் சிகழைே் திர டு
் ேல் ஆகியவற் றின் ஒ டு
் வமோே்ே
டநோக்கே்து ன் ஒவ் வவோரு ஆண்டும்

அக்ட ோபர் 10 ஆம்

டேதி உலக மனநல தினம்

அனுசரிக்கப் படுகிறது.



மனநலப்

பிரச்சிழனகைில்

பணிபுரியும்

அழனே்து

பங் குேோரர்களுக்கும்

அவர்கைின்

டவழலகழைப் பற் றி டபசுவேற் கோன வோய் ப் ழப இந்ே நோை் வைங் குகிறது. தீம் : Focus on suicide
prevention

அக்ட ோபர் 10 – உலக போர்ழவ தினம்



2000 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகோேோர அழமப் போல் (WHO) நிறுவப் ப ் , உலக போர்ழவ தினம்
போர்ழவயற் டறோர்

மற் றும்

போர்ழவக்

குழறபோடு

குறிே்ே

விழிப் புணர்ழவ

ஏற் படுே்துவேற் கோன முக்கிய நிகை் வு ஆகும் .



இந்ே

ஆண்டு

உலக

போர்ழவ

தினம்

2019

அக்ட ோபர்

10

வியோைக்கிைழம

அன்று

அனுசரிக்கப் படுகிறது மற் றும் சர்வடேச தீம் விஷன் ஃபர்ஸ் ் ஆகும் .
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டேசிய செய் திகள்
WHO இந்தியோ நோடு ஒே்துழைப் பு உே்தி 2019–2023



மே்திய சுகோேோர மற் றும் குடும் ப நலே்துழற அழமச்சர்

ோக் ர் ஹர்ஷ் வர்ேன் ‘உலக

சுகோேோர அழமப் பு இந்தியோ நோடு ஒே்துழைப் பு 2019–2023: மோற் றே்தின் டநரம் என்ற உே்திழய
’வேோ ங் கினோர்.

நோ டு
்

அரசோங் கே்து ன்

அேன்

ஒே்துழைப் பு
சுகோேோரே்

மூடலோபோயம்

துழற

(சி.சி.எஸ்)

இலக்குகழை

இந்திய

அழ வேற் கும் ,

சுகோேோர
மக்கைின்

ஆடரோக்கியே்ழே டமம் படுே்துவேற் கும் , சுகோேோரே் துழறயில் மோற் றே்ேக்க மோற் றங் கழைக்
வகோண்டுவருவேற் கும் ஒரு மூடலோபோய போழேழய வைங் குகிறது.

ஆஷோ வேோழிலோைர்களுக்கு அழமச்சரழவ இர ழ
்
யர் கவுரவம் அைிே்துை் ைது



மே்திய அழமச்சரழவ பே்து ல ச
் ம் ஆஷோ வேோழிலோைர்களுக்கு ஊதியே்ழே ேற் டபோதுை் ை
1000

ரூபோயிலிருந்து

மோேே்திற் கு

2000

ரூபோயோக

உயர்ே்தியுை் ைது.

அழமச்சரழவக்

கூ ் ே்திற் குப் பிறகு ஊ கவியலோைர்களுக்கு விைக்கமைிே்ே ேகவல் மற் றும் ஒைிபரப் பு
அழமச்சர்

பிரகோஷ்

ெவட கர்,

ஆஷோ

வேோழிலோைர்களுக்கு

மோேோந் திர

ஊதியே்ழே

உயர்ே்துவடேோடு கூடுேலோக பிற சலுழககழையும் வைங் க அரசோங் கம் முடிவு வசய் துை் ைது
என்றோர்.



ஆயுஷ்மோன் போரே் தி ் ே்தின் கீை் இந்ே ஆண்டு நோடு முழுவதும் 40,000 ஆடரோக்கிய
ழமயங் கழை அரசு திறக்க உை் ைது என்று கூறினோர்.

டபரழிவு எச்சரிக்ழக சோேனே்ழே அரசு அறிமுகப் படுே்துகிறது



மீனவர்கை் 10 முேல் 12 கிடலோமீ ் ருக்கு அப் போல் க ற் கழரயில் இருக்கும் டபோடே டபரழிவு
எச்சரிக்ழககை் வேோ ர்போன ேகவல் கழை வைங் க உேவும் ஒரு சோேனே்ழே அரசோங் கம்
அறிமுகப் படுே்தியது



புது தில் லியில் இந்ே சோேனே்ழே வவைியி ்
அழமச்சர்

ோக் ர்

ஹர்ஷ்

வர்ேன்,

பின்னர், அறிவியல் மற் றும் வேோழில் நு ப
்

இதுடபோன்ற

அவசர

ேகவல் கழை

பரப் புவேற் கு

வசயற் ழகக்டகோை் அடிப்பழ யிலோன ேகவல் வேோ ர்பு வபோருே்ேமோனது என்றோர்.
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ெர்வடேெ செய் திகள்
இந்தியோ, வமக்ஸிடகோ பலேரப் பு பிரச்சிழனகைில் ஒன்றிழணந்து வசயல் ப



ஒப் புக்வகோண் ன

இந்தியோவிற் கும் வமக்சிடகோவிற் கும் இழ யிலோன ஐந்ேோவது சுற் று வவைியுறவு அலுவலக
ஆடலோசழனகை் புதுதில் லியில் நழ வபற் றது.



இந்திய ேரப் பில்
வமக்சிடகோ

கிைக்கு வசயலோைர் விெய்

வவைிவிவகோர

துழண

ேோக்கூர் சிங் கும்

அழமச்சர்

ெூலியன்

, வமக்சிடகோ ேரப் பில்

வவன்ச்சுரோ

வடலடரோவும்

ஆடலோசழனயில் கலந்து வகோண் னர்.



அரசியல் , வர்ே்ேகம் மற் றும் வபோருைோேோர ஒே்துழைப் பு உை் ைி ்

இருேரப் பு ஒே்துழைப்பின்

முழு அைழவயும் இரு ேரப் பினரும் மதிப் போய் வு வசய் ேனர்.

டேர்ேலில் டபோர்ச்சுகலின் டசோசலிஸ்டுகை் வவற் றி வபற் றனர்



டபோர்ச்சுகல் வபோதுே் டேர்ேலில் , மே்திய இ து டசோசலிஸ்டுகை் 36.6% வோக்குகழைப் வபற் று,
டமலும் நோன்கு ஆண்டுகளுக்கு ஆ ்சி வசய் ய உை் ைனர். பிரேோன எதிர்க்க ்சியோன சமூக
ெனநோயகக் க ்சி கி ் ே்ே ்



28% வோக்குகை் வபற் று இரண் ோவது இ ே்ழேப் பிடிே்ேது.

டசோசலிச ேழலவரும் ேற் டபோழேய பிரேமருமோன அன்ட ோனிடயோ டகோஸ் ோ ேனது வணிக
ந ்பு வகோை் ழககழையும் விடவகமோன நிதி நிர்வோகே்ழேயும் வேோ ர விரும் புகிடறன் என்று
கூறினோர்.

அறிவியல்
ஆசியோவின் பைழமயோன மூங் கில் இந்தியோவில் உை் ைது



சர்வடேச ஆய் வோைர்கை் குழு இரண்டு புழேபடிவங் கை் அல் லது மூங் கில் குழலகைின்
(ேண்டுகை் ) பதிவுகை் இருப் பழேக் கண் றிந்ேது, டமலும் ஆய் வுக்குப் பிறகு அழவ புதிய
இனங் கை் என்று குறிப் பி டு
் ை் ைன.



அசோமில்

மோகம்

டகோல் ஃபீல் டின்

டிரோப்

சுரங் கே்தில்

கோணப் ப ் ேோல் ,

அழவ

போம் புசிகுல் மஸ் டிரோவபன்சிஸ் மற் றும் பி. மோகுவமன்சிஸ் என்று வபயரி ப் ப ் ன. இழவ
சுமோர் 25 மில் லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்ழேய ஒலிடகோசீன் கோலே்ழேச் டசர்ந்ேழவ என்று
குறிப் பி டு
் ை் ைனர் .
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ஆர்க்டிக் பயணே்தில் மிகப் வபரிய 300 ஆரோய் ச்சியோைர்கைில் இந்தியோவின் விஷ்ணு நந்ேன் இ ம்
வபற் றுை் ைோர்



டகரைோழவச் டசர்ந்ே 32 வயேோன துருவ ஆரோய் ச்சியோைர்
கோலநிழல ஆய் வு (வமோழசக்) பயணே்திற் கோன பலேரப் ப ்

விஷ்ணு நந்ேன்

ஆர்க்டிக்

சறுக்கல் ஆய் வகே்தில் உை் ை

ஒடர இந்தியர் ஆவோர் .

மோநோடுகள்
பிரோன்சு னோன இரண் ோவது வரு ோந்திர போதுகோப் பு உழரயோ ல்



ேற் டபோது பிரோன்சிற் கு வருழக ேந்துை் ை ரக்ஷோ மந்திரி ஸ்ரீ ரோெ் நோே் சிங் , அக்ட ோபர் 8 ஆம்
டேதி

போரிஸில்

இரண் ோவது

பிவரஞ் சு

ஆயுேப் பழ

இந்தியோ-பிரோன்ஸ்

அழமச்சர் திருமதி

அழமச்சரழவ

ஆண்டு

புடைோரன்ஸ்
போதுகோப்பு

போர்லியு ன்

உழரயோ ழல

ந ே்தினோர்.

பிரேமர் டமோடிக்கும் ஜி ஜின்பிங் க்கும் இழ டய இரண் ோவது முழறசோரோ உச்சி மோநோடு



அக்ட ோபர் 11 & 12 டேதிகைில் பிரேமர் நடரந்திர டமோடிக்கும் சீனோவின் ெனோதிபதி ஜி
ஜின் பிங் கிற் கும் இழ யிலோன இரண் ோவது முழறசோரோ சந்திப் புக்கு ேமிை் நோ ்டில் உை் ை
மோமல் லபுரம் அலங் கரிக்கப் ப டு
் வருகிறது.



2018 ஏப்ரலில் வுஹோனில் இரு ேழலவர்களுக்கிழ டய ந ந்ே முேல் முழறசோரோ சந்திப் பு
வவற் றியழ ந்ே பின் னர், இந்ே சந்திப்பு புதிய சோே்தியங் கழை ஆரோயும் எதிர்போர்ப்புகழை
எழுப் பியுை் ைது .

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் ேம்
இந்தியோவிற் கும் வவைிநோ டு
் ஒைிபரப் போைர்களுக்கும் இழ யில் புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேங் கை் ழகவயழு
ே்தி ப் ப ் ன



பிரேமர் ஸ்ரீ நடரந்திர டமோடி ேழலழமயிலோன மே்திய அழமச்சரழவ, வோவனோலி மற் றும்
வேோழலக்கோ ்சிே்

துழறயில்

இந்தியோவுக்கும்

வவைிநோ டு
்

ஒைிபரப் போைர்களுக்கும்

இழ யிலோன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேங் களுக்கு ஒப் புேல் அைிே்துை் ைது.
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வவைிநோ டு
்

ஒைிபரப்போைர்களு னோன

இந் ே

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்ேங் கை்

வபோது

ஒைிபரப் போைருக்கு புதிய விஷயங் கழை ஆரோய் ய உேவும் ; டமலும் புதிய வேோழில் நு ்பங் கை்
மற் றும் கடுழமயோன டபோ ்டிகைின் டகோரிக்ழககழை நிவர்ே்தி வசய் வேற் கோன புதிய
உே்திகை் ; ஊ க ேோரோைமயமோக்கல் ; மற் றும் உலகமயமோக்கல் .

திட்டங் கள்
பிரேோன் மந்திரி புதுழமயோன கற் றல் தி ் ம் (பி.எம் .ஐ.எல் .பி) – ‘டி.எச்.ஆர்.யூ.வி’



மே்திய மனிே வை டமம் போ டு
்
அழமச்சர் ஸ்ரீ ரடமஷ் டபோக்ரியோல் ‘நிஷோங் க்’ பிரேோன்
மந்திரி புதுழமயோன கற் றல் தி ் ே்ழே (‘டி.எச்.ஆர்.யூ.வி’) – வபங் களூருவில் உை் ை இந்திய
விண்வவைி ஆரோய் ச்சி அழமப் பின் ேழலழமயகே்திலிருந்து வேோ ங் கினோர்.



பிரேோன் மந்திரி புதுழமயோன கற் றல் தி ் ே்தின் டநோக்கம் திறழமயோன மோணவர்கை்
ேங் கை் முழு திறழனயும் உணர்ந்து சமூகே்திற் கு பங் கைிக்க உேவுவது ஆகும் .

மகோே்மோ கோந்தி டேசிய வபல் டலோஷிப் தி ் ம் ஐ.ஐ.எம் வபங் களூரு ன் வேோ ங் கப் ப ் து



மோவ ்

அைவில் திறன் டமம் போ ழ
்

வபல் டலோஷிப்

(எம் ஜிஎன்எஃப் )

அதிகரிப் பேற் கோகவும் , மகோே்மோ கோந்தி டேசிய

தி ் ே்ழே

அறிமுகப் படுே்துவேற் கோகவும் ,

டமலோண்ழம

டமம் போ டு
்
மற் றும் வேோழில் முழனடவோர் அழமச்சகம் (எம் .எஸ்.டி.இ) இந்திய டமலோண்ழம
நிறுவனம் (ஐ.ஐ.எம் ) வபங் களூரு ன் ஒரு ஒப் பந்ேே்தில் ழகவயழுே்தி ் து.



குெரோே், கர்நோ கோ, டமகோலயோ, ரோெஸ்ேோன், உே்ேரபிரடேசம் மற் றும் உே்ேரகண் ் என
வமோே்ேம் 75 மோவ ் ங் கைில் தி ் ம் வேோ ங் கப் ப ் து



வோை் வோேோர டமம் போ ்டிற் கோன திறன் ழகயகப்படுே்ேல்
(சங் கல் ப் ) இன் கீை் வடிவழமக்கப் ப ்

மற் றும்

அறிவு விழிப் புணர்வு

இந்ே கூ டு
் றவு டேசிய, மோநில மற் றும் மோவ ்

ம ் ங் கைில் பல் டவறு தி ் ங் கழை வசயல் படுே்ே பணியோைர்கை் கிழ க்கோே சவோழல
எதிர்வகோை் வழே டநோக்கமோகக் வகோண்டுை் ைது.

விருதுகள்
2019 ஆம் ஆண்டின் டவதியியலுக்கோன டநோபல் பரிசு



2019 ஆம் ஆண்டின் டவதியியலுக்கோன டநோபல் பரிசு “லிே்தியம் அயன் டப ் ரிகைின்
டமம் போ ்டிற் கோக”
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ெோன்

பி.

குவ டனோஃப் ,

எம் .

ஸ் ோன்லி

வி டி
் ங் ஹோம்

மற் றும்

அகிரோ

டயோஷிடனோ

ஆகிடயோருக்கு வைங் குவேோக ரோயல் ஸ்வீடிஷ் அகோ மி ஆஃப் சயின்சஸ் அறிவிே்ேது.



லிே்தியம்

அயன்

டப ் ரிகை்

வேோழில் நு ்ப

ஸ்மோர் ்டபோன்கை் , மடிக்கணினிகை்

மற் றும்

உலகில்

புர ்சிழய

ஏற் படுே்தியுை் ைன.

மின்சோர வோகனங் கை்

டபோன்ற அன்றோ

ேயோரிப் புகளுக்கு டப ் ரிகை் சக்தி அைிக்கின்றன.

விளளயோட்டு செய் திகள்
மிேோலி ரோெ் சர்வடேச கிரிக்வக ்டில் 20 ஆண்டுகை் நீ டிே்ே முேல் வபண் வீரர் ஆனோர்



இந்திய மகைிர் கிரிக்வக ் டகப் ன் மிேோலி ரோெ் சர்வடேச கிரிக்வக ்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கும்
டமலோக நீ டிே்ே முேல் வபண் வீரர் என்ற வபருழமழய வபற் றோர்.



வடேோேரோவில் ந ந்ே முேல் ஒருநோை் டபோ ்டியில் வேன்னோப் பிரிக்கோ வபண்கை் அணிழய
எ டு
் விக்வக ் விே்தியோசே்தில் வவன்ற வபோது இந்ே ழமல் கல் ழல அவர் எ ்டினர் .

அக்ட ோபர் –11, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 11 – வபண் குைந்ழேயின் சர்வடேச நோை்



2012 முேல் , அக்ட ோபர் 11 வபண் குைந்ழேகைின் சர்வடேச தினமோக அறிவிக்கப் ப டு
் ை் ைது.
வபண் குைந்ழேகைின் அதிகோரம் மற் றும் அவர்கைின் உரிழமகழை நிழறடவற் றவும் ,
வபண்கை் எதிர்வகோை் ளும் டேழவகழையும் சவோல் கழையும் முன்னிழலப் படுே்ேவும் இந்ே
நோை் டநோக்கமோக வகோண்டுை் ைது.



2019 தீம் – GirlForce: Unscripted and Unstoppable
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டேசிய செய் திகள்
9 வது ஆர்.சி.இ.பி. இழ க்கோல மந்திரி கூ ் ம் ேோய் லோந்தில் நழ வபறவுை் ைது



ேோய் லோந்தின்

போங் கோக்கில்

நழ வபறும்

9வது

பிரோந்திய

விரிவோன

வபோருைோேோர

கூ ் ோண்ழமயின் இழ க்கோல மந்திரி கூ ் ே்தில் மே்திய வர்ே்ேக, ழகே்வேோழில் மற் றும்
ரயில் டவ அழமச்சர் பியூஷ் டகோயல் , அக்ட ோபர் 11-12 டேதிகைில் பங் டகற் கயுை் ைோர்.



இது நவம் பர் 4, 2019 அன்று போங் கோக்கில் நழ வபறவுை் ை 3 வது ேழலவர்கை்

உச்சி

மோநோ ்டிற் கு முந்ழேய கழ சி கூ ் மோக இருக்கும் . உச்சி மோநோ ்டில் இந்தியப் பிரேமர்
கலந்து வகோை் வோர் என்று எதிர்போர்க்கப் படுகிறது.

இந்தியோவின் ஊ ் ச்சே்து சவோல் கை் குறிே்ே 5வது டேசிய ஆ ்சிக்குழு



புதுடில் லியில் , இந்தியோவின் ஊ ் ச்சே்து சவோல் கை் குறிே்ே 5 வது டேசிய ஆ ்சிக்குழுவிற் கு
மே்திய வபண்கை் மற் றும் குைந்ழேகை் டமம் போ டு
்
அழமச்சர் ஸ்மிருதி ெூபின் இரோனி
ேழலழம ேோங் கினோர்.



இந்தியோவில்
உருவோக்க

ஊ ் ச்சே்துக்

டவண்டும்

குழறபோ ழ
்
ச்

என்றும் ,

இேற் கோக

சமோைிக்க

ஊ ் ச்சே்தில்

ஒரு

மனிேோபிமோன

முேலீடு

வசய் வேன்

தீர்ழவ
மூலம்

வபோருைோேோர நன்ழமகழை முன்னிழலப் படுே்தி பிரச்சோரம் வசய் ய டவண்டும் என்றும்
அழமச்சர் கூறினோர்.

38 வது இந்தியோ கம் பை வபோரு க
் ோ ்சி



கம் பைம் ஏற் றுமதி ஊக்குவிப் பு ஆ ்சிக்குழு (சிஇபிசி) இந்திய ழகயோல் ேயோரிக்கப் ப ்
ேழரவிரிப் புகைின் கலோச்சோர போரம் பரியம்

மற் றும் வநசவு திறன்கழை டமம் படுே்தும்

டநோக்கில் , சம் பர்நோனந் ே் சமஸ் கிருே பல் கழலக்கைக ழமேோனே்தில் , அக்ட ோபர் 11-14
டேதிகைில் , 38 வது இந்திய கம் பைம் வபோரு க
் ோ ்சிழய ஏற் போடு வசய் துை் ைது.

மே்தியப் பிரடேெம்
எம் .பி. சுற் றுலோ வோரியம் நகர நழ



சுற் றுலோழவ

விைோழவ ஏற் போடு வசய் துை் ைது

டமம் படுே்துவேற் கோன

ஒரு

ேனிே்துவமோன

முழறயில் ,

மே்திய

பிரடேச

சுற் றுலோ வோரியம் அக்ட ோபர் 12 முேல் நவம் பர் 10 வழர, 11 நகரங் கைில் ஒரு மோே கோல நகர
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நழ

விைோழவ ஏற் போடு வசய் துை் ைது . அழனே்து வயது பிரிவினுை் ை உை் ளூர், டேசிய

மற் றும் சர்வடேச சுற் றுலோ பயணிகை் இந்ே விைோவில் பங் டகற் போர்கை் .

ெே்தீஸ்கர்
பிைோஸ்டிக் கழிவுகளுக்கு ஈ ோக இலவச உணழவ வைங் கும் சே்தீஸ்கரின் அம் பிகோபூரில் உை் ை ‘குப் ழப
சிற் றுண்டியகம் ’



சே்தீஸ்கரில் அம் பிகோபூர் நகரில் முேன்முேலில் ‘குப் ழப உணவகம் ’வேோ ங் கியது. இந்ே
உணவகம் அம் பிகோபூர் நகரோ ்சி நிறுவனே்ேோல் ந ே்ேப் படுகிறது. இந்ே ேனிே்துவமோன
உணவகே்தில் ,

ஏழை

மக்களுக்கும் ,

குப் ழப

வபோறுக்குபவர்களுக்கும்

ஒரு

கிடலோ

பிைோஸ்டிக்கிற் கு ஈ ோக இலவச உணவு கிழ க்கும் , அடே டநரே்தில் அழர கிடலோ பிைோஸ்டிக்
உணவகே்திற் கு வகோண்டு வரப் ப ் ோல் கோழல உணவு வைங் கப் படும் . இந்ே உணவகம்
சே்தீஸ்கர் சுகோேோர அழமச்சர் டி.எஸ். சிங் திடயோ அவர்கைோல் திறக்கப் ப ் து.

மோநோடுகள்
முேல் டேசிய இந்தி அறிவியல் எழுே்ேோைர்கை் மோநோடு லக்டனோவில் வேோ ங் கியது



உே்ேரபிரடேசே்தில் , முேல் 2 நோை் நீ டிே்ே டேசிய இந்தி அறிவியல் எழுே்ேோைர்கை் மோநோடு
லக்டனோவில் வேோ ங் கியது , ஆங் கிலே்தின் பிடியிலிருந்து அறிவியல் எழுே்ழே விடுவிே்து ,
இந்தி மற் றும் பிற வ வமோழி வமோழிகைின் பயன்போ ழ
்

ஊக்குவிக்கும் டநோக்கே்து ன்

இம் மோநோடு வேோ ங் கப் ப டு
் ை் ைது.



இந்ே

மோநோ ்டில்

நோடு

முழுவதும்

இருந்து

ஆயிரே்திற் கும்

டமற் ப ்

அறிவியல்

எழுே்ேோைர்கை் பங் டகற் போர்கை் என்று எதிர்போர்க்கப் படுகிறது

13 வது மே்திய சுகோேோர மற் றும் குடும் ப நல ஆ ்சிக்குழு மோநோடு



மே்திய சுகோேோர மற் றும் குடும் ப நலே்துழற அழமச்சர்

ோக் ர் ஹர்ஷ் வர்ேன் , மே்திய

சுகோேோர மற் றும் குடும் ப நல ஆ ்சிக்குழுவின் (சி.சி.எச்.எஃப் . பிை் யூ) 13 வது மோநோ ழ
்
ே்
திறந்து ழவே்ேோர் , மோநோ ்டின் டபோது அவர் புது தில் லியில் சுரோன்சிே் மே்ரிே்வோ ஆஷ்வோசன்,
சுமன் என்ற முயற் சிழயே் வேோ ங் கினோர்.

www.sakthyacademy.com
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போதுகோப் பு செய் திகள்
ெனோதிபதி டகோவிந்ே் இரோணுவ விமோனப் பழ க்கு மதிப் புமிக்க வர்ண விருழே வைங் கினோர்



ெனோதிபதி ரோம் நோே் டகோவிந்ே் மதிப் புமிக்க ெனோதிபதி வர்ண விருழே நோசிக் நகரில் உை் ை
ரோணுவ விமோனப் பழ களுக்கு வைங் கினோர். இந்நிகை் சசி
் யில் மகோரோஷ்டிரோ ஆளுநர் பகே்
சிங் டகோஷியோரி, ரோணுவே் ேைபதி வெனரல் பிபின் ரோவே் மற் றும் ரோணுவம் , க ற் பழ
மற் றும் விமோனப் பழ

மூே்ே அதிகோரிகை் கலந் து வகோண் னர்.

விருதுகள்
2018 மற் றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இலக்கியே்திற் கோன டநோபல் பரிசு



இலக்கியே்திற் கோன 2019 டநோபல் பரிசு 2018 பரிசு ன் அறிவிக்கப் ப டு
் ை் ைது. ஸ்வீடிஷ்
அகோ மி

அறிக்ழகயில் ,

டபோலந்து

எழுே்ேோைர்

ஆஸ்திரிய
ஓல் கோ

எழுே்ேோைர் பீ ் ர் டஹண் ்டக

ட ோகோர்சுக்

2018

பரிழசயும்

2019

பரிழசயும் ,

வபற் றுை் ைோர்கை்

என்று

அறிவிே்ேது.



வமோழியியல் புே்தி கூர்ழம மற் றும் மனிே அனுபவே்தின் ேனிே்துவே்ழே ஆரோய் ந்ே ஒரு
வசல் வோக்குமிக்க பழ ப் புக்கோக டஹண் ்டக கவுரவிக்கப் ப ் ோர். அவரது குறிப் பி ே்ேக்க
பழ ப் புகைில் “include “Short Letter, Long Farewell” and “A Sorrow Beyond Dreams” ஆகியழவ அ ங் கும் .



கழலக்கைஞ் சிய உணர்ச்சி ஆர்வே்து ன் எல் ழலகழை க ந்து வசல் லும் வோை் க்ழகயின்
வடிவே்ழே குறிக்கும் ஒரு கழே கற் பழனக்கோக ட ோகோர்ஸுக்கு பரிசு வைங் கப் ப ் து.
அவரது முேல் நோவலோன “”The Journey of the People of the Book” 1993 இல் வவைியி ப் ப ் து.

அக்ட ோபர் –12, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 12 – உலக பறழவ இ ம் வபயர்வு தினம்



ஒவ் வவோரு

ஆண்டும் ,

உலக

பறழவ

இ ம் வபயர்வு

தினம்

அக்ட ோபர்

12

அன்று

அனுசரிக்கப் படுகிறது , இந்ே தினம் புலம் வபயர்ந்ே பறழவகழை போதிக்கும் பிரச்சிழனகை்
குறிே்ே

விழிப் புணர்ழவ

ஏற் படுே்துவழேயும் ,

www.sakthyacademy.com

உலவகங் கிலும்

உை் ை

மக்கைிழ டய
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அவற் றின் போதுகோப் புக்கோன ந வடிக்ழககழை எடுக்க ஊக்குவிப் பழேயும் டநோக்கமோகக்
வகோண்டுை் ைது.



இந்ே ஆண்டின் தீம் – “Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution!”

டேசிய செய் திகள்
புதுடில் லியில் முேல் இந்திய சர்வடேச கூ டு
் றவு வர்ே்ேக கண்கோ ்சி நழ வபறுகிறது



இந்தியோவின் முேல் சர்வடேச கூ டு
் றவு வர்ே்ேக கண்கோ ்சி புதுதில் லியில் நழ வபறுகிறது.
இந்ே மூன்று நோை் கண்கோ ்சி கூ டு
் றவு வபோரு க
் ைின் ஏற் றுமதிழய ஊக்குவிப் பேற் கோன
ஒரு முக்கிய ேைமோகும் மற் றும் டமம் ப ்

கிரோமப் புற வசழிப் புக்கு வழிவகுக்கும் . இந் ே

கண்கோ ்சியில் 36 நோடுகழைச் டசர்ந்ே அழமப் புகை் பங் டகற் கின்றன.



பேவிடயற் பு

விைோவில்

உழரயோற் றிய

டவைோண்

அழமச்சர்

நடரந்திர

சிங்

டேோமர்,

ஒே்துழைப் பு இந்திய கலோச்சோரே்தின் ழமயமோக உை் ைது என்றோர். இந்ே நிகை் வில் 150 க்கும்
டமற் ப ்

இந்திய கூ டு
் றவு நிறுவனங் கை் பங் டகற் கின்றன என்றும் வேரிவிே்துை் ைோர்.

மோநோடுகள்
மே்திய ேகவல் ஆழணயே்தின் 14 வது ஆண்டு மோநோடு



அக்ட ோபர்
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ஆம்

டேதி

2019

அன்று

புதுதில் லியில்

நழ வபற் ற

மே்திய

ேகவல்

ஆழணயே்தின் 14 வது ஆண்டு மோநோ ்டின் (சிஐசி) வேோ க்க அமர்வுக்கு மே்திய உை் துழற
அழமச்சர் ஸ்ரீ அமிே் ஷோ சிறப் பு விருந்தினரோக ேழலழம ேங் கியுை் ைோர் .

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் ேம்
அரசு

மின்

சந்ழே

(GeM)

யூனியன்

போங் க்

ஆப்

இந்தியோவு ன்

புரிந்துணர்வு

ஒப் பந்ேே்தில்

ழகவயழுே்தி ் து



அக்ட ோபர் 10, 2019 அன்று புது தில் லியில் யூனியன் போங் க் ஆப் இந்தியோவு ன் (யுபிஐ)
புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்தில் அரசு மின் சந்ழே (ஜீஇஎம் ) ழகவயழுே்தி ் து.



இந்ே கூ ் ோண்ழம மூலம் , ஜீஇஎம் கணக்குகை் (ஜிபிஏ) மூலம் நிதி பரிமோற் றம் , வசயல் திறன்
வங் கி

உே்ேரவோேங் கை்

(இ-பிபிஜி)

www.sakthyacademy.com

மற் றும்

ஜீஇஎம்

இழணய

முகப்பில்

பதிவுவசய் ே

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625
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பயனர்களுக்கு ஈர்னஸ் ் மனி வ போசி ் (ஈஎம் டி) உை் ைி ்

பல டசழவகழை யுபிஐ வைங் க

முடியும் .

வகோவமோடரோஸு ன் இந்தியோ சில முக்கியமோன ஒப் பந்ேங் கைில் ழகவயழுே்தி டு
் ை் ைது



எரிசக்தி மற் றும் க ல் சோர் போதுகோப் பு ஒே்துழைப் பு துழறயில் வகோவமோடரோஸுக்கு 60
மில் லியன்

அவமரிக்க

ோலர்களுக்கு

டமல்

க ன்

வைங் கப் படும்

என்று

இந்தியோ

வேரிவிே்துை் ைது.



போதுகோப் பு

மற் றும்

எரிசக்தி

துழறகைில்

ஒே்துழைப் பு

உை் ைி ்

சில

முக்கியமோன

ஒப் பந்ேங் கைில் இரு நோடுகளும் ழகவயழுே்தி டு
் ை் ைன. வமோடரோனியில் 18 வமகோவோ ் மின்
உற் பே்தி

நிழலயே்ழே அழமக்க இந்தியோ

அதிகமோன

க ன்

வரிகழை

நீ

்டிக்கும்

41.6

என்றும் ,

வோங் குவேற் கோக டமலும் 20 மில் லியன் அவமரிக்க

மில் லியன்
அதிடவக

அவமரிக்க

ோலர்களுக்கு

இழ மறிப் பு

ப குகழை

ோலர்கழையும் அைிக்கும் என்று அவர்

கூறினோர்.

போதுகோப் பு செய் திகள்
இந்தியோ – பங் கைோடேஷ் க ற் பழ

வ

வங் க விரிகு ோவில் ஒருங் கிழணந்ே டரோந்துப் பணிழய

டமற் வகோண் து



இந்தியோ

மற் றும்

பங் கைோடேஷ்

க ற் பழ கைின்

ஒருங் கிழணந்ே

டரோந்து

(கோர்போ ்)

இரண் ோம் பதிப்பு வ க்கு வங் க விரிகு ோவில் வேோ ங் கியது.



வழிகோ ் ப் ப ் -ஏவுகழண
வசய் யப்ப ்

அழிக்கும்

ஐ.என்.எஸ்

ரன்விெய்

மற் றும்

இந்தியோவிடலடய

ஏவுகழண வகோர்வவ ் ஐ.என்.எஸ் குே்ேர் ஆகியழவ மற் றும் பங் கைோடேழஷச்

டசர்ந்ே பி.என்.எஸ் அலி ழஹேர் மற் றும் பி.என்.எஸ் ஷோடிடனோ ோவும் இந்ே பயிற் சியில்
பங் டகற் பேோக

இந்திய

க ற் பழ

வேரிவிே்துை் ைது.

அக்ட ோபர்
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டேதிகைில்

விசோகப் ப ்டினே்தில் இரு நோடுகைின் க ற் பழ கைின் இருேரப் பு கூ டு
் ப் பயிற் சியின் முேல்
பதிப் ழபே் வேோ ர்ந்து இரண்டு நோை் டரோந்துப் பயணம் நழ வபறும் .



இந்தியோ பங் கைோடேஷ் கோர்போ ் 2018 இல் வேோ ங் கியது. பரஸ்பர ேகவல் வேோ ர்பு டமம் போடு
மற் றும் இரு க ற் பழ களுக்கிழ யில் சிறந்ே நழ முழறகழைப் பகிர்ந்து வகோை் வது
ஆகியவற் ழற இந்ேப் பயிற் சி டநோக்கமோகக் வகோண்டுை் ைது.
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செயலி & இளனய டபோர்டல்
வமோழபல் பயன்போடு, “mHariyali” ‘அரசு கோலனிகைில் சுற் றுச்சூைல் போதுகோப் பு’ வழலே்ேைே்திற் கோக
வேோ ங் கப் ப ் து



“எம் ஹரியோலி,”, என்ற வமோழபல் பயன்போ ழ
்

அறிமுகப் படுே்திய வீ டு
் வசதி மற் றும்

நகர்ப்புற விவகோரங் களுக்கோன மோநில அழமச்சர் ஸ்ரீ ஹர்தீப் எஸ் பூரி மரங் கை் மற் றும் பிற
பசுழம இயக்கிகழை ந வு வசய் வதில் வபோதுமக்கைின் ஈடுபோ ழ
்

ஊக்குவிப் படே இந்ே

பயன்போ ்டின்

எந்ே

டநோக்கம் .

ேகவல் கழையும்

மக்கை்

இப் டபோது

புழகப் ப ங் கழையும்

அவர்கை்

வசய் ே

பதிடவற் றலோம் ,

இது

டேோ ் ே்தின்

பயன்போ டு
்
ன்

இழணக்கப் ப டு
் ை் ைது மற் றும் www.epgc.gov.in என்ற இழணயேைே்தில் கோண்பிக்கப் படும் .

விருதுகள்
மருே்துவமழனகளுக்கு கயோகல் ப் விருதுகழை சுகோேோர அழமச்சர் வைங் கியுை் ைோர்



வபோது

சுகோேோர

டமற் வகோண்

வசதிகைில்

சுகோேோரே்தின்

உயர் ேரே்ழே

பணிகளுக்கோக மே்திய சுகோேோர அழமச்சர்

மே்திய அரசு நிறுவனங் கை் , மோவ ்

பரோமரிப் பதில்

அவர்கை்

ோக் ர் ஹர்ஷ் வர்ேன் பல் டவறு

மருே்துவமழனகை் , சமூக சுகோேோர ழமயங் கை் மற் றும்

ேனியோர் மருே்துவமழனகளுக்கு கயோகல் ப் விருதுகழை வைங் கினோர்.

எே்திடயோப் பியன் பிரேமர் அபி அகமது அழமதிக்கோன டநோபல் பரிழச வவன்றோர்



எே்திடயோப் பியோவு னோன சமோேோன முயற் சிகளுக்கு எே்திடயோப் பிய பிரேமர் அபி அகமது
2019 அழமதிக்கோன டநோபல் பரிழச வவன்றுை் ைோர்.எே்திடயோப் பியோ மற் றும் எரி ்ரியோ, 1998
முேல் 2000 வழர எல் ழலப் டபோழர ந ே்திய நீ ண் கோல எதிரிகை் , பல ஆண்டு விடரோேப்
டபோக்குகளுக்குப் பிறகு ெூழல 2018 இல் உறவுகழை மீ வ
்
டுே்ேனர். பரிசு டிசம் பர் 10 ஆம்
டேதி ஒஸ்டலோவில் வைங் கப் படும் .
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விளளயோட்டு செய் திகள்
டூ ்டி சந்ே் ேனது வசோந்ே டேசிய சோேழனழய முறியடிே்ேோர்



ரோஞ் சியில் ந ந்ே 59 வது டேசிய ஓபன் ே கை சோம் பியன்ஷிப் டபோ ்டியில் வபண்கை் 100 மீ
அழரயிறுதியில் ஸ் ோர் ஸ்ப் ரிண் ர் டூ டி
்
சந்ே் 11.22 வினோடிகைில் ேனது வசோந்ே டேசிய
சோேழனழய முறியடிே்ேோர்.

டகப் னோக சர்

ோன் பிரோ ்டமனின் அதிகப ச
் 150 பிைஸ் மதிப் வபண்கழை விரோ ் டகோலி

ேோண்டியுை் ைோர்



டகப் ன்

விரோ ்

டகோஹ்லி

ேனது

26

வது

சேே்ழே

முேன்முேலில்

அடிே்ேடேோடு,

ஆஸ்திடரலியோவின் ெோம் பவோன் ரிக்கி போண்டிங் கின் அதிக வ ஸ் ் சேங் கழை அடிே்ே
சோேழனழய சமன் வசய் ேோர். அேன்பிறகு, சோர்

ோன் பிரோ ்டமனின் டகப் னோக அதிக 150

ரன்கழை வபற் ற சோேழனழய அவர் முறியடிே்ேோர்.

அக்ட ோபர் –13 & 14, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 13 – சர்வடேச டபரி ர் குழறப் பு தினம்



ஆபே்து-விழிப் புணர்வு

மற் றும்

டபரழிவு

குழறப் பு

ஆகியவற் றின்

உலகைோவிய

கலோச்சோரே்ழே ஊக்குவிக்க ஐக்கிய நோடுகை் சழபயின் வபோதுச் சழப அழைப் பு விடுே்ேழே
அடுே்து,

1989

ல்

டபரழிவு

அபோயங் கழைக்

குழறப் பேற் கோன

சர்வடேச

நோை்

வேோ ங் கப் ப ் து. ஒவ் வவோரு அக்ட ோபர் 13 ஆம் டேதியும் நழ வபறும் இந்ே தினே்தில்
உலவகங் கிலும் உை் ை மக்களும் சமூகங் களும் எவ் வோறு டபரழிவுகளுக்கு ஆ ்படுவழேக்
குழறக்கிறோர்கை்

மற் றும்

அவர்கை்

எதிர்வகோை் ளும்

அபோயங் கைில்

ேங் கியிருப் பேன்

முக்கியே்துவே்ழேப் பற் றிய விழிப் புணர்ழவ ஏற் படுே்துகிறோர்கை் .



2019 தீம் : Reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services
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டேசிய செய் திகள்
மே்திய பிரடேசம்

அக்ட ோபர் 21 ஆம் டேதி வழர எம் .பி.யில் 10 வது டேசிய கலோச்சோர விைோ நழ வபற உை் ைது



மே்திய பிரடேசே்தில் , ரோஷ்டிரிய சமஸ் கிருே மடஹோே்ஸவ் -டேசிய கலோச்சோர விைோவின் 10
வது பதிப் ழப மே்திய கலோச்சோர அழமச்சகம் அக்ட ோபர் 21 வழர ‘ஏக் போரே், ஸ்டரஷ்
போரே்’ பிரச்சோரே்தின் கீை் ஏற் போடு வசய் துை் ைது.



டேசிய கலோச்சோர விைோவில் 22 மோநிலங் கைின் நோ டு
் ப் புற, கழல மற் றும் கலோச்சோரே்தின்
பல் டவறு வடிவங் கை் கோண்பிக்கப் படும் . டேசிய கலோச்சோர விைோ என்ற கருே்து 2015 ஆம்
ஆண்டில் உருவோக்கப் ப ் து. இதுவழர, இதுடபோன்ற ஒன்பது பண்டிழககழை கலோச்சோர
அழமச்சகம் ஏற் போடு வசய் துை் ைது.

ஜம் மு & கோஷ்மீர்
ெம் மு & கோஷ்மீர் அரசு ஸ்ரீநகரில் வ லிவமடிசின் டசழவகழை விழரவில் வேோ ங் கவுை் ைது



மோநில ேழலநகரில் மருே்துவ வசதிகழை டமம் படுே்ே ெம் மு-கோஷ்மீர் அரசு விழரவில்
ஸ்ரீநகரில் வ லிவமடிசின் டசழவகழை வேோ ங் கவுை் ைது.



முன்வமோழியப்ப ்

டசழவயின் கீை் , ஸ்ரீநகர் மோவ ் ே்தில் உை் ை அழனே்து மருே்துவ

நிறுவனங் களும் வசயற் ழகக்டகோை் அடிப் பழ யிலோன வந வ
் வோர்க்கிங் டசனல் கை் மூலம்
ஒன்றுக்வகோன்று
சம் பந்ேப் ப ்

இழணக்கப் படும் .
நிறுவனங் களு ன்

வ லிவமடிசின்
கலந்ேோடலோசிே்து

டசழவகழை
வருவேோக

அறிமுகப் படுே்ே
மோநில

அரசு

வேரிவிே்துை் ைது.

அெோம்
கவுகோே்தியில் 7 நோை் வமகோ மல் டிமீடியோ கண்கோ ்சி



மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ே நோை் வகோண் ோ ் ே்தின் ஒரு பகுதியோக அசோம்
ஆளுநரோன டபரோசிரியர் வெகதீஷ் முகி அக்ட ோபர் 14 ஆம் டேதி குவஹோே்தியில் ஏழு நோை்
வமகோ மல் டிமீடியோ கண்கோ ்சிழயே் வேோ ங் கியுை் ைோர்.
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கண்கோ ்சி நவீன வேோழில் நு ்பே்தின் மூலம் கோந்திஜியின் வோை் க்ழக, ேே்துவம் மற் றும்
வகோை் ழககழை வவைிப் படுே்தும் . இது மகோே்மோ கோந்தியின் சில வபோருை் கை் மற் றும்
அசோமின் பல் டவறு இ ங் களுக்கு அவர் வசன்ற சில அரிய ப ங் கழையும் விவரிக்கும் .

ெர்வடேெ செய் திகள்
சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் டநjபோைே்திற் கு டநபோை ரூபோய் 56 பில் லியன் வேோழகழய வைங் குவேோக
உறுதியைிே்துை் ைோர்



சீனோ மற் றும் டநபோைோகிய இரு நோடுகளும் ேங் கைது இருேரப் பு உறழவ டமம் படுே்ே 20
ஒப் பந்ேங் கழை டமற் வகோண்டுை் ைேோல் , டநபோைே்தின் வைர்ச்சிே் தி ் ங் களுக்கு உேவ
அடுே்ே இரண்டு ஆண்டுகைில் சீனோ டநபோைே்திற் கு 56 பில் லியன் டநபோை ரூபோய் உேவிழய
கோே்மோண்டுவுக்கு வைங் கும் என்று சீன ெனோதிபதி ஜி ஜின்பிங் வேரிவிே்துை் ைோர்.

இந்திய கன்னியோஸ்திரி மரியம் திடரசியோ, டமலும் நோன்கு டபர் புனிேர்கை் என்று அறிவிே்ேனர்



வோடிகன் நகரில் ந ந்ே ஒரு பிரமோண் மோன விைோவில் இந்திய கன்னியோஸ்திரி மரியம்
திடரசியோ மற் றும் நோன்கு டபழர டபோப் பிரோன்சிஸ் புனிேர்கைோக அறிவிே்ேோர்.



19 டம 1914 இல் திரிசூரில் புனிே குடும் பே்தின் சடகோேரிகைின் சழபழய நிறுவிய மரியம்
திடரசியோ,

வசயின் ்

பீ ் ர்ஸ்

சதுக்கே்தில்

ந ந்ே

விைோவின்

டபோது

புனிேர்கைோக

அறிவிக்கப் ப ் ோர்.

சூறோவைி ேோக்கிய ெப் போனுக்கு மீ ்பு ந வடிக்ழகயில் இந்தியோ உேவி வைங் குகிறது



ழ பூன் ஹகிபிஸ் கோரணமோக ெப் போனில் உயிர் இைப் பு குறிே்து பிரேமர் நடரந்திர டமோடி
வருே்ேம் வேரிவிே்துை் ைோர், அங் கு தி ் மி ப்ப ்

வருழகக்கு வந்திருந்ே இந்திய க ற் பழ

வீரர்கை் மீ ்பு ந வடிக்ழககளுக்கு உேவுவதில் மகிை் சசி
் அழ வோர்கை் என்றோர்.



ட ோக்கிடயோவின் வேற் கில் சூறோவைி ஹகிபிஸ் நிலச்சரிழவ ஏற் படுே்தி வ க்கு டநோக்கி
நகர்ந்து கடுழமயோன வவை் ைே்ழே ஏற் படுே்தியுை் ைது . இது குழறந்ேது 33 டபழரக்
வகோன்றது

மற் றும்

ஒரு

சனுக்கும்

அதிகமோனவர்கை்

கோணவில் ழல

என்று

வேரிவிக்கப் ப டு
் ை் ைது.
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மோநோடுகள்
ஒன் டநஷன் ஒன் ஃபோஸ் ோக் பற் றிய மோநோடு



புது

தில் லியில்

டபோக்குவரே்து

ஒன்
மற் றும்

டநஷன்

ஒன்

ஃபோஸ் ோக்

வநடுஞ் சோழலகை்

குறிே்ே

மற் றும்

மோநோ ழ
்

ழமக்டரோ,

சிறு

மே்திய
மற் றும்

சோழல
நடுே்ேர

நிறுவனங் கைின் அழமச்சர் ஸ்ரீ நிதின் க க
் ரி திறந்து ழவே்ேோர். நோடு முழுவதும் ஒரு
ஒருங் கிழணந்ே மின்னணு க ் ண தீர்ழவக் வகோண்டுவருவேற் கோக மோநிலே் துழறகை் /
பிற நிறுவனங் களு ன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங் கைில் ழகவயழுே்தி ் து இந்ே மோநோ ்டில்
வேரிய வந்ேது.

பிரிக்ஸ் கலோச்சோர அழமச்சர்கை் கூ ் ம்



பிடரசிலின் குரிடிபோவில் நழ வபற் ற பிரிக்ஸ் கலோச்சோர அழமச்சர்கை் கூ ் ே்தில் மே்திய
கலோச்சோர மற் றும் சுற் றுலோே்துழறயின் மோநில அழமச்சர் ஸ்ரீ பிரஹலோே் சிங் பட ல்
பங் டகற் றோர்.



நவம் பர்-டிசம் பர்,

2019

இல்

பிரிக்ஸ்

அழலயன்ஸ்

ஆஃப்

மியூசியம் ஸ்

அண் ்

ஆர் ்

டகலரிகைின் கீை் , பிழணப் பு பிரோந்தியங் கை் மற் றும் கலோச்சோர சிவனர்ஜிகழை கற் பழன
வசய் ேல் என்ற ேழலப்பில் கூ டு
் கண்கோ ்சி இந்திய நவீன கழலகைின் டேசிய டகலரியோல்
ந ே்ேப் படுகிறது.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் ேம்
இந்தியோ மற் றும் சியரோ லிடயோன் ஆறு ஒப்பந்ேங் கைில் ழகவயழுே்தி ் ன



இந்தியோவும் சியரோ லிடயோனும் வநல் சோகுபடிக்கோக 30 மில் லியன் அவமரிக்க
க ன்

வரிழய

நீ

்டிப்பது

உ ப
்

ஆறு

ஒப்பந்ேங் கைில்

ோலர்கைின்

ழகவயழுே்தி ் ன.

துழண

ெனோதிபதி வவங் ழகயோ நோயுடு மற் றும் சியரோ லிடயோன் ேழலவர் ெூலியஸ் ம ோ படயோ
இருேரப் பு உறவுகழை டமலும் வலுப் படுே்ே உறுதியைிே்ேனர்.
ரோஜஸ்ேோனில் ெோளல இளணப் ளப டமம் படுே் துவேற் கோக இந் தியோ, ஏடிபி 190 மில் லியன் டோலர்
கடன் ஒப் பந் ேே்தில் ளகசயழுே்திட்டது
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இந் தியோ மற் றும் ஆசிய அபிவிருே்தி வங் கி, ஏடிபி ஆகியளவ ரோஜஸ்ேோனில் ெோளல
இளணப் ளப டமம் படுே் ே 190 மில் லியன் டோலர் கடன் ஒப் பந் ேே்தில் ளகசயழுே்திட்டன.
பயணிகள்

மற் றும்

போேெோரிகள் ,

குறிப் போக

சபண்கள்

மற் றும்

குழந் ளேகளின்

நலனுக் கோக, திட்ட ெோளலகளில் 200 க் கும் டமற் பட்ட டபருந் து நிறுே்ேங் கள் மற் றும் 2
கிடலோமீட்டர்

உயர்ே்ேப் பட்ட

நளடபோளேளய

அளமக் க

இந் ே

ஒப் பந் ேம்

ளகசயழுே்ேோனது.

விளளயோட்டு செய் திகள்
எம் .சி டமரி டகோம் உலக மகைிர் குே்துச்சண்ழ



ஆறு

முழற

சோம் பியனோன

எம்

சோம் பியன்ஷிப் பில் வவண்கலே்ழே வவன்றோர்
சி

டமரி

டகோம் ,

உலக

மகைிர்

குே்துச்சண்ழ

சோம் பியன்ஷிப் பில் வவண்கலப் பேக்கே்ழே வவன்றோர், ரஷ்யோவின் உலன் உட யில் ந ந்ே
அழரயிறுதி

ஆ ் ே்தில்

துருக்கியின்

புவசனோஸ்

கோகிடரோக்லுவி ம்

டமரி

டகோம்

டேோல் வியழ ந்ேோர் .

முேல் பி. பிை் யூ.எஃப் உலக சுற் றுப் பயண ப ் ே்ழே லக்ஷ்ய வசன் வவன்றோர்



இந்திய ஷ ல
் ர் லக்ஷ்ய வசன் வநேர்லோந்தின் அல் டமரில்

ச்சு ஓபன் ஆண்கை் ஒற் ழறயர்

பிரிழவ வவன்றேன் மூலம் ேனது முேல் பி. பிை் யூ.எஃப் உலக சுற் றுப்பயண ப ் ே்ழே
வவன்றோர். ஆசிய ெூனியர் சோம் பியன்ஷிப் , இழைஞர் ஒலிம் பிக் டபோ ்டிகைில் ஒரு வவை் ைி
மற் றும் க ந்ே ஆண்டு உலக ெூனியர் சோம் பியன்ஷிப் பில் வவண்கல பேக்கம் வவன்றோர்.

மஞ் சு ரோணி உலக மகைிர் குே்துச்சண்ழ



சிஷிப்பில் வவை் ைிப் பேக்கம் வவன்றோர்

ஆறோம் நிழல வீரோங் கழனயோன மஞ் சு ரோணி ரஷ்யோவில் உலன்-உட யில் ந ந்ே உலக
மகைிர்

குே்துச்சண்ழ

சோம் பியன்ஷிப் பில்

வவை் ைிப்

பேக்கம்

வவன்றோர்.

இறுதிப்

டபோ ்டியில் இரண் ோம் நிழல வீரோங் கழன ரஷ்ய எகவ ரினோ போல் ்டசவோ 48 கிடலோகிரோம்
பிரிவில் ரோணிழய டேோற் கடிே்ேோர்.

அக்ட ோபர் –15, 2019
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முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 15 – சர்வடேச கிரோமப் புற வபண்கை் தினம்



முேல் சர்வடேச கிரோமப்புற வபண்கை் தினம் 15 அக்ட ோபர் 2008 அன்று அனுசரிக்கப் ப ் து.
2007 டிசம் பர் 18 ஆம் டேதி 62/136 தீர்மோனே்தில் வபோதுச் சழபயோல் நிறுவப் ப ்

இந்ே புதிய

சர்வடேச நோை் , “விவசோய மற் றும் கிரோமப் புற வைர்ச்சிழய டமம் படுே்துவதில் , உணவுப்
போதுகோப் ழப டமம் படுே்துவதில் மற் றும் கிரோமப் புற வறுழமழய ஒழிப் பதில் பைங் குடி
வபண்கை்

உ ்ப

கிரோமப் புற

வபண்கைின்

முக்கிய

பங் கு

மற் றும்

பங் கைிப் ழப

அங் கீகரிக்கிறது.



2019 தீம் : Rural Women and Girls Building Climate Resilience

டேசிய செய் திகள்
முன்னோை் ெனோதிபதி



ோக் ர் ஏ.பி.டெ. அப் துல் கலோம் பிறந்ேநோளுக்கு நோடு மரியோழே வசலுே்தியது

அக்ட ோபர் 15 ம் டேதி முன்னோை் ெனோதிபதி

ோக் ர் ஏ.பி.டெ. அப் துல் கலோம் பிறந்ேநோைில்

நோடு அவருக்கு மரியோழே வசலுே்தியது . ஒவ் வவோரு ஆண்டும் , முன்னோை் ெனோதிபதி
ஏ.பி.டெ. அப் துல் கலோம் பிறந்ே நோை் உலக மோணவர் தினமோக வகோண் ோ ப் படுகிறது.



அவர் இந்தியோவின் 11 வது ெனோதிபதியோக 2002 முேல் 2007 வழர பணியோற் றினோர், டமலும்
இந்தியோவின் சிவில் விண்வவைி தி ் ம் மற் றும் இரோணுவ ஏவுகழண அழமப் புகளுக்கோக
நன் மதிப் பு வபற் று வகோடுே்ேேது ம டு
் மல் லோமல் மக்கை் ெனோதிபதி என்றும் பிரபலமோக
அழைக்கப் ப ் ோர்.

2021 ஆம் ஆண்டிற் க்கோன இந்திய மக்கை் வேோழக கணக்வகடுப் புக்கோன டேசிய பயிற் சியோைர்கைின்
முேல் வேோகுதி பயிற் சி வேோ ங் கியது



2021

ஆம்

ஆண்டிற் க்கோன

பயிற் சியோைர்கைின்

இந்திய

பயிற் சிகைின்

மக்கை்
முேல்

வேோழக

வேோகுதி

கணக்வகடுப் புக்கோன

கிடர ் ர்

வநோய் ோவின்

டேசிய
டேசிய

புை் ைிவிவர அழமப் பு பயிற் சி அகோ மியில் (என்.எஸ்.எஸ்.டி.ஏ) வேோ ங் கியது, கூடுேல்
ஆர்.ஜி.ஐ., ஸ்ரீ சஞ் சய் பயிற் சி அமர்ழவே் வேோ ங் கி ழவே்ேோர்.



இந்ே பயிற் சி 2019 அக்ட ோபர் 14 முேல் 2019 அக்ட ோபர் 25 வழர நழ வபறும் . பதிவோைர்
வெனரலும் இந்திய மக்கை் வேோழக கணக்வகடுப் பு ஆழணயருமோன ஸ்ரீ விடவக் டெோஷி
பயிற் சியோைர்களு ன் உழரயோ வுை் ைோர்.
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இந்திய ேர நிர்ணய பணியகே்தின் 60 வது ‘உலக ேர நோை் ’



புது தில் லியில் “வீடிடயோ ேரநிழலகை் உலக அரங் ழக உருவோக்குகின்றன” என்ற ேழலப் பில்
இந்திய ேர நிர்ணய பணியகம் (பிஐஎஸ்) ந ே்திய ‘உலகே் ேர தினம் ’ வகோண் ோ ் ங் கழை
மே்திய நுகர்டவோர் விவகோரங் கை் , உணவு மற் றும் வபோது விநிடயோகே் துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ
ரோம் விலோஸ் போஸ்வோன் திறந்து ழவே்ேோர்.



உலகைவில் இந்தியோ டவகமோக வைர்ந்து வரும் வபோழுதுடபோக்கு மற் றும் ஊ க சந்ழேயோக
இருப் பேோல்

இந்ே

தீம்

இந்திய

சூைலுக்கு

மிகவும்

வபோருே்ேமோனது

என்று

எதிர்போர்க்கப் படுகிறது.

இந்தியோவும் வநேர்லோந்தும் டலோ ் ஸ்-எச்.ஆர் இன் இரண் ோம் க ் ே்ழே அறிமுகப் படுே்தின



ஆடரோக்கியமோன

மறுபயன்போ ்டிற் கோன

நகர்ப்புற

கழிவுநீ ர்

நீ டரோழ கைின்

உை் ளூர்

சுே்திகரிப் பின் இரண் ோம் க ் ம் , டலோ ் ஸ்-எச்.ஆர் புது தில் லியில் மே்திய மந்திரி ஹர்ஷ்
வர்ேன் மற் றும்



ச்சு ரோயல் ேம் பதியினரோல் வேோ ங் கப் ப ் து.

டலோ ் ஸ்-எச்.ஆர் என்பது ஒரு நீ ர் ஆய் வகமோகும் , இது அறிவியல் மற் றும் வேோழில் நு ப
்
அழமச்சகே்தின் கீை் உை் ை படயோவ க்னோலஜி துழற, மற் றும் அறிவியல் ஆரோய் ச்சிக்கோன
வநேர்லோந்து அழமப் பு ஆகியவற் றோல் கூ ் ோக ஆேரிக்கப் படுகிறது.



இந்ே தி ் ம்

முழுழமயோன கழிவு-நீ ர் டமலோண்ழம அணுகுமுழறழய நிரூபிப் படேோடு

சுே்ேமோன நீ ழர உற் பே்தி வசய் து ,பல் டவறு டநோக்கங் களுக்கோக மீண்டும் பயன்படுே்தும்
டநோக்கே்ழே வகோண்டுை் ைது.

ெர்வடேெ செய் திகள்
ரஷ்ய டபோர் கப் பல் அ ்மிரல் மகடரோவ் கோலிபர் ஏவுகழணழய டசோேழன வசய் ேது



ரஷ்ய

டபோர் கப் பல்

அ ்மிரல்

மகடரோவ்

மே்திய

ேழரக்க லின்

கிைக்குப்

பகுதியில்

பயிற் சிகைின் ஒரு பகுதியோக கோலிபர் ஏவுகழணகழை டசோேழன வசய் ேது . கப் பலின்
அழனே்து

ஆயுேங் களும்

க ந்ே

இரண்டு

ஆண்டுகைில்

டபோரில்

டசோேழன

வசய் யப்ப டு
் ை் ைன.

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

செயலி & இளனய டபோர்டல்
ஐபிஆருக்கோன வழலே்ேைம் மற் றும் வமோழபல் பயன்போ ழ
்



ழகே்வேோழில்

மற் றும்

உை் நோ டு
்

டிபிஐஐடி அறிமுகப் படுே்தியது

வர்ே்ேகே்ழே

டமம் படுே்துவேற் கோன

வசயலோைர்

(டிபிஐஐடி), குருபிரசோே் வமோஹோபே்ரோ புதுடில் லியில் அறிவுசோர் வசோே்துரிழம (ஐபிஆர்)
குறிே்ே வழலே்ேைே்ழேயும் வமோழபல் பயன்போ ழ
்
யும் [உங் கை் கண்டுபிடிப் புகழைப்
டமம் படுே்ேவும் , போதுகோக்கவும் , அதிகரிக்கவும் கற் றுக்வகோை் ளுங் கை் ] வேோ ங் கினோர்.



வ ல் லியின்

குவோல் கோம்

மற் றும்

டேசிய

ச ்

பல் கழலக்கைகம்

(என்.எல் .யூ)

உ ன்

இழணந்து வசல் மற் றும் ஐபிஆர் ஊக்குவிப் பு மற் றும் டமலோண்ழம வழலே்ேைம் மற் றும்
பயன்போ ழ
்

உருவோக்கியுை் ைது.

வணிக செய் திகள்
வேற் கோசியோவில் டவகமோக வைர்ந்து வரும் 2 வது வபோருைோேோரமோக பங் கைோடேஷ் திகை் கிறது: உலக
வங் கி



பூ ் ோனுக்கு அடுே்ேபடியோக வேற் கோசியோவில்
வபோருைோேோரமோக

பங் கைோடேஷ்

டவகமோக வைர்ந்து வரும் இரண் ோவது

மோறியுை் ைது.

உலக

வங் கி

ேனது

அறிக்ழகயில்

‘வேற் கோசியோ வபோருைோேோர கவனம் , பரவலோக்கம் பணிகழை உருவோக்குேல் ’ நோ ்டின்
வமோே்ே உை் நோ டு
்
உற் பே்தியின் வைர்ச்சி விகிேம் பங் கைோடேஷில் இந்ே நிதியோண்டில் 7.2
சேவீேமோகவும் , 2020 ல் 7.3 சேவீேமோகவும் இருக்கும் என்று கணிக்கப் ப டு
் ை் ைது.

போதுகோப் பு செய் திகள்
ேோன்சோனியோவின் ேோர் இஎஸ் சலோம் மற் றும் சோன்சிபோர் இல் முேல் பயிற் சி பழ



இந்திய

க ற் பழ யின்

வவைிநோ டு
்

வரிழசப் படுே்ேலின்

ஒரு

பகுதியோக,

இந்திய

க ற் பழ யின் முேல் பயிற் சிப் பழ , இந்திய க ற் பழ க் கப் பல் கை் திரு, சுெோேோ மற் றும்
ஷோர்துல் மற் றும் இந்திய க டலோர கோவல் பழ
க ் ப் ப ்

கப் பல் சோரதி ஆகிய நோன்கு உை் நோ ்டிடலடய

கப் பல் கை் ேோன்சோனியோவுக்கு 14 முேல் 17 அக்ட ோபர் 2019 வழர வருழக

ேருகின்றன. வருழகயின் டபோது கப் பல் கை் 14 அக்ட ோபர் 19 அன்று
சோன்சிபோரில்

15

முேல்

17

அக்ட ோபர்

19

வழர

ோர் எஸ் சலோம் மற் றும்

துழறமுக

அழைப் புகழை

டமற் வகோை் ைவுை் ைன

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

விருதுகள்
2019 வபோருைோேோரே்திற் கோன டநோபல் பரிசு



உலகைோவிய

வறுழமழய

ஒழிப் பேற் கோன

டசோேழன

அணுகுமுழறக்கோக

2019

ஆம்

ஆண்டுக்கோன வபோருைோேோரே்திற் கோன டநோபல் பரிழச இந்திய-அவமரிக்கரோன அபிஜிே்
போனர்ஜி, அவரது மழனவி எஸ்ேர் டுஃப் டலோ மற் றும் அவமரிக்கோவின் ழமக்டகல் கிவரமர்
ஆகிடயோர் இழணந்து வவன்றுை் ைனர்.



58 வயேோன அபிஜிே் விநோயக் போனர்ஜி கல் கே்ேோ பல் கழலக்கைகம் , ெவஹர்லோல் டநரு
பல் கழலக்கைகம் மற் றும் ஹோர்வர் ் பல் கழலக்கைகே்தில் கல் வி பயின்றோர், ேற் டபோது அவர்
மோசசூவச ஸ
் ் வேோழில் நு ்பக் கைகே்தில் ஃடபோர்டு அறக்க ் ழை சர்வடேச வபோருைோேோர
டபரோசிரியரோக உை் ைோர். 2003 ஆம் ஆண்டில் அவர் எஸ்ேர் டுஃப் டலோ மற் றும் வசந்தில்
முல் ழலநோேனு ன் இழணந்து அப் துல் லே்தீப் ெமீல் வறுழம ந வடிக்ழக ஆய் வகே்ழே (டெபிஏஎல் ) நிறுவினோர், டமலும் அவர் ஆய் வகே்தின் இயக்குநர்கைில் ஒருவரோக இருக்கிறோர்.

மோர்கவர ் அ வு
்
் மற் றும் வபர்னோர்டின் எவரிஸ்ட ோ கூ ் ோக புக்கர் பரிழச வவன்றனர்



மோர்கவர ் அ வு
்
் மற் றும் வபர்னோர்டின் எவரிஸ்ட ோ ஆகிடயோர் கூ ் ோக 2019 புக்கர் பரிழச
வவன்றுை் ைனர்.



புக்கர் விதிகை்
அ ்வூ ்டின்

–

பரிழசப்
‘தி

பிரிக்கக்

வ ஸ் வமன் ்’

கூ ோது
மற் றும்

என்று

கூறுகின்றன,

எவரிஸ்ட ோவின்

ஆனோல்

‘டகர்ை் ,

நீ திபதிகை்

வுமன்,

அேர்

‘

இரண்ழ யும் பிரிக்க முடியோது என்றும் 1969 இல் இந்ே பரிசு உருவோக்கப் ப ் திலிருந்து
மதிப் புமிக்க விருழே வவன்ற முேல் கருப் பின வபண் என்றும் கூறினர்

விளளயோட்டு செய் திகள்
உலக பேக்கங் களுக்கோன சோேழனழய சிடமோன் ழபல் ஸ் முறியடிே்ேோர்



வெர்மனியின் ஸ்டு க
் ோர் ்டில் ந ந்ே உலக ஜிம் னோஸ்டிக்ஸ் சோம் பியன்ஷிப் பில் சமநிழல
பீம் டபோ ்டியில் வவன்றேன் மூலம் உலக சோம் பியன்ஷிப் டபோ ்டிகைில் எந்ே ஜிம் னோஸ் டு
் ம்
வவல் லோே பேக்கங் களுக்கோன சோேழனழய சிடமோன் ழபல் ஸ் முறியடிே்ேோர்.



இது ழபல் ஸுக்கோன 24 வது உலக சோம் பியன்ஷிப் பேக்கமோகும் , இந் ே பேக்கம் மூலம்
வபலோரஷிய

ஆண்

ஜிம் னோஸ் ்

வி ் லி

வஷர்டபோவின்

23

போேங் கைின்

சோேழன

முறியடிக்கப் ப டு
் ை் ைது.

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

பஹ்ழரன் சர்வடேச வேோ ர் டப ்மிண் ன்



ஈசோ

வுனில் ந ந்ே பஹ்ழரன் சர்வடேச வேோ ர் டப ்மிண் னில் ஆண்கை் ஒற் ழறயர்

ப ் ே்ழே இந்திய ஷ ல
் ர் பிரியோன்ஷு ரோெோவே் வபற் றோர். இறுதிப் டபோ ்டியில் பதிடனழு
வயது ரோெோவே் கன ோழவச் டசர்ந்ே டெசன் அந்டேோனி டஹோ-ஷூழவ வீை் ே்தினோர்.

அக்ட ோபர் –16, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 16 – உலக உணவு தினம்



உலக உணவு தினம் என்பது உலகைோவிய பசிழயக் ழகயோை அர்ப்பணிக்கப் ப ்

ஒரு

ந வடிக்ழக நோை் . உலவகங் கிலும் உை் ை மக்கை் ஒன்று கூடி, உலகைோவிய பசிழய நம்
வோை் நோைில் இருந்து ஒழிப் பேற் கோன ேங் கை் உறுதிப் போ ழ
்

அறிவிக்க ஆண்டுடேோறும்

அக்ட ோபர் 16 ஆம் டேதி இந்ே தினம் வகோண் ோ ப் படுகிறது .



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

டேசிய செய் திகள்
நோர்ே் ஈஸ் ் எக்ஸ்டபோ 2019



புதுடில் லியில் ஏற் போடு வசய் யப்ப டு
் ை் ை நோர்ே் ஈஸ் ் எக்ஸ்டபோ 2019 க்கோன வேோ க்க
நிகை் சசி
் யில் மே்திய வவைியுறவு அழமச்சர்

ோக் ர் ஜிடேந்திர சிங் ேழலழம ேோங் கினோர்.

இந்ே நிகை் ழவ அகில இந்திய மகைிர் கல் வி நிதி சங் கம் (AIWEFA) ஏற் போடு வசய் ேது.



நோர்ே்

ஈஸ் ்

எக்ஸ்டபோ,

எ டு
்

2019,

வ கிைக்கு

மோநிலங் கழைச்

டசர்ந்ே

வேோழில் முழனடவோருக்கு டேயிழல தூேரகம் மற் றும் கோதி தூேரகே்தின் மூலம் ஆசியோன்
மற் றும் பிம் ஸ்வ க் நோடுகளு ன் வர்ே்ேகே்ழேே் திறக்க ஒரு ேைே்ழே வைங் கும் .

டேசிய போதுகோப் புக் பழ யின் (என்.எஸ்.ஜி) 35 வது வேோ க்க விைோ



குருகிரோமின்

மோடனசரில்

போதுகோப் புக்

பழ யின்

உை் ை

என்.எஸ்.ஜி

(என்.எஸ்.ஜி)

35

வது

ேழலழமயகே்தில்
வேோ க்க

நோை்

நழ வபற் ற
விைோவில்

டேசிய

ேழலழம

விருந்தினரோக மே்திய உை் துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ அமிே் ஷோ ேழலழம ேோங் கினோர்

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore



டேசிய போதுகோப் பு பழ

(என்.எஸ்.ஜி) என்பது இந்திய உை் துழற அழமச்சகே்தின் (எம் .எச்.ஏ)

கீை் இயங் கும் ஒரு பயங் கரவோே ேடுப் பு பிரிவு ஆகும் . இது ஆபடரஷன் ப் ளூ ஸ் ோர்,
அக்ஷர்ேோம் டகோயில் ேோக்குேல் மற் றும் இந்திரோ கோந்தி படுவகோழல வசய் யப் ப ் ழேே்
வேோ ர்ந்து, அக்ட ோபர் 15, 1984 இல் , உை் நோ டு
்
இழ யூறுகளுக்கு எதிரோக மோநிலங் கழைப்
போதுகோக்கும்

டநோக்கில்

பயங் கரவோே

ந வடிக்ழககழை

எதிர்ே்துப்

டபோரோடுவேற் கோக

உருவோக்கப் ப ் து.

கர்நோடகோ
வபங் களூருவில் நவம் பர் 1 முேல் பிரே்டயக பயங் கரவோே ேடுப் புப் பழ



நவம் பர் 1 ஆம் டேதி முேல் வபங் களூருவில் பிரே்டயக பயங் கரவோே ேடுப் புப் பழ

இருக்கும்

என்று கர்நோ க உை் துழற அழமச்சர் பசவரோெ் வேரிவிே்துை் ைோர்.



வபங் களூரில் குழறந்ேது 20 பயங் கரவோே குழுக்கை் இருப் பேோக டேசிய புலனோய் வு அழமப் பு
எச்சரிே்ேழே அடுே்து இந்ே முடிவு எடுக்கப் ப டு
் ை் ைேோக அழமச்சர் கூறினோர். என்.ஐ.ஏ,
ழசபர் வசக்யூரி டி
்
வசல் மற் றும் ழசக்டகோ ்டரோபிக் மருந்து க டு
் ப் போ டு
்
கலங் களு ன்
ஒருங் கிழணந்து பயங் கரவோே ேடுப் புப் பழ

ஏ -320 விமோனே்தில்

வசயல் படும் .

ோக்ஸிடபோ ழ
்
ப் பயன்படுே்தும் உலகின் முேல் விமோன நிறுவனமோக ஏர் இந்தியோ

திகை் கிறது



ஏ -320 விமோனே்தில்

ோக்ஸிடபோ ழ
்
ப் பயன்படுே்திய உலகின் முேல் விமோன நிறுவனமோக

ஏர் இந்தியோ மோறியுை் ைது.

ோக்ஸிடபோ ் என்பது டரோடபோ-பயன்படுே்தும் விமோன டிரோக் ர்

ஆகும் , இது ஒரு விமோனே்ழே நிறுே்தும் வழியிலி ருந்து ஓடுபோழே வழர நழ டயோ ் ம்
வசய் வேற் கு உேவுகிறது

குெரோே், ேமிை் நோடு PMJAY சுகோேோர தி ் ே்தின் கீை் சிறந்ே மோநிலங் கைோகி உை் ைன



குெரோே், ேமிை் நோடு, சே்தீஸ்கர், டகரைோ மற் றும் ஆந்திரோ ஆகியழவ சிறந்ே வசயல் திறன்
வகோண்

மோநிலங் கைோக உருவோகியுை் ைன .ஒரு வரு ே்திற் குை் அரசோங் கே்தின் முேன்ழம

சுகோேோர உே்ேரவோே தி ் மோன ஆயுஷ்மோன் போரே் பிரேோன் மந்திரி ென ஆடரோக்ய
டயோெனோவின் கீை் இந்ே மோநிலங் கைில் கி ் ே்ே ்

இரண் ோம் மற் றும் மூன்றோம் நிழல

சிகிச்ழசயு ன் ரூ. 7,901 டகோடி ரூபோய் இலவசமோக வைங் கப் ப டு
் ை் ைது.
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வணிக செய் திகள்
சர்வடேச நோணய நிதியம் உலக மற் றும் இந்தியோவின் வைர்ச்சி விகிேங் கழை குழறே்துை் ைது



உலக வங் கி-சர்வடேச நோணய நிதியம்

(ஐ.எம் .எஃப் ) இழவகைின் ஆண்டு கூ ் ங் கை்

வேோ ங் கப் ப ் ன.சர்வடேச நோணய நிதியம் 2019 ஆம் ஆண்டில் உலகைோவிய வைர்ச்சிழய
3% ஆக குழறே்துை் ைது



இந்தியோவின் வைர்ச்சி கணிப் புகை் முழறடய 2019 மற் றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகைில் 6.1%
மற் றும் 7.0% ஆக குழறக்கப் ப டு
் ை் ைன, இது ஏப் ரல் கணிப் புகளு ன் ஒப் பிடும் டபோது 1.2
சேவீே புை் ைிகை் மற் றும் 0.5 சேவீே புை் ைிகை் குழறந்துை் ைது.

மோநோடுகள்
வசரோவீக் (CERAweek) ந ே்திய மூன்றோம் இந்தியோ எரிசக்தி மன்றம்



புதுதில் லியில்

வசரோவீக்

ந ே்திய

மூன்றோம்

இந்தியோ

மந்திரியின் உழரயோ ல் நழ வபற் றது.5 டிரில் லியன்

எரிசக்தி

மன்றே்தில்

இந்திய

ோலர் வபோருைோேோரே்தின் இலக்ழக

டநோக்கி இந்தியோவின் பயணே்ழே எரிசக்தி துழற தூண்டிவிடும் என்று வப ்டரோலிய மற் றும்
இயற் ழக எரிவோயு மற் றும் எஃகு அழமச்சர் ஸ்ரீ ேர்டமந்திர பிரேோன் வேரிவிே்ேோர்.



வசரோவீக் என்பது வரு ோந்திர எரிசக்தி மோநோடு ஆகும் , இது ேகவல் மற் றும் நுண்ணறிவு
நிறுவனமோன

ஐஎச்ஸ்

மோர்க்கி ்

ஆல்

வ க்சோஸின்

ஹூஸ் னில்

ஏற் போடு

உலகைோவிய

எரிசக்தி

வசய் யப்ப டு
் ை் ைது.



வசரோவீக்

இந்தியோ

எரிசக்தி

மன்றே்தின்

கூ ் ோைர்கை்

எதிர்கோலே்ழேப் போதுகோக்க வேோழில் , அரசு மற் றும் சமுேோயே்திற் கு இழ யில் டயோசழன
பரிமோற் றம் ,

கற் றல்

மற் றும்

உறழவ

வைர்ப்பேற் கோன

கலோச்சோரே்ழே

உருவோக்க

புதுடில் லியில் உை் ை டிஆர்டிஓ பவனில் 41 வது டிஆர்டிஓ இயக்குநர்கை் மோநோ ழ
்

போதுகோப் பு

உேவுகிறோர்கை் .

41 வது டிஆர்டிஓ இயக்குநர்கை் மோநோடு



அழமச்சர் ஸ்ரீ ரோெ் நோே் சிங் திறந்து ழவே்ேோர். மோநோடு என்பது ஒரு வரு ோந்திர நிகை் வோகும் ,
அேன் இரண்டு நோ க
் ைில் பல அமர்வுகை் தி ் மி ப் ப டு
் ை் ைன.
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நியமனங் கள்
பை் ைி கல் வி மற் றும் எழுே்ேறிவுே் துழற வசயலோைர்



ேகவல்

மற் றும்

ஒைிபரப் பு

வசயலோைர்

அமிே்

கடரக்கு

மனிேவை

டமம் போ டு
்

அழமச்சகே்தின் பை் ைி கல் வி மற் றும் எழுே்ேறிவுே் துழற வசயலோைரின் கூடுேல் வபோறுப் பு
வைங் கப் ப டு
் ை் ைது

விளளயோட்டு செய் திகள்
கங் குலி பி.சி.சி.ஐ ேழலவரோக டேர்ந்வேடுக்கப் ப



இந்தியோவின்

முன்னோை்

உை் ைனர்

டகப் ன்

சவுரவ்

கங் குலி

வோரியே்தின் (பிசிசிஐ) ேழலவரோக டேர்ந்வேடுக்கப் ப ்

இந்திய

கிரிக்வக ்

க டு
் ப் போ டு
்

இரண் ோவது சர்வடேச கிரிக்வக ்

வீரர் ஆவோர். டப ்டிங் ெோம் பவோன் சுனில் கவோஸ்கர் மற் றும் ஆஃப் -ஸ்பின் னர் ஷிவ் லோல்
யோேவ் ஆகிடயோரும் 2014 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் மற் றும் ஐபிஎல் அல் லோே ந வடிக்ழககழை
ந ே்துவேற் கோக பிசிசிஐ ேழலவர்கைோக இருந்ேனர் என்பது குறிப் பி ே்ேக்கது.



கங் குலி

அக்ட ோபர்

23

ஆம்

டேதி

பிசிசிஐ

ேழலவரோக

அதிகோரப் பூர்வமோக

அறிவிக்கப் படுவோர்.

அக்ட ோபர் –17, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 17 – உலக வறுழம ஒழிப் பு தினம்



உலக

வறுழம

ஒழிப் பு தினம்

1987

அக்ட ோபர் 17

ஆம்

டேதி

அன்று

முேன்முேலில்

அனுசரிக்கப் ப ் து. அன்று, 1948 ஆம் ஆண்டில் மனிே உரிழமகளுக்கோன உலகைோவிய
பிரக னம்

ழகவயழுே்தி ப் ப ்

வன்முழற

மற் றும்

டமற் ப ்



பசியோல்

போரிஸில்

உை் ை

போதிக்கப் ப ் வர்கழை

்டரோகோவ டரோவில்
அங் கீகரிக்க

ஒரு

தீவிர

வறுழம,

ல ச
் ே்துக்கும்

மக்கை் கூடினர்.

தீம் : “Acting together to empower children, their families and communities to end poverty”
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டேசிய செய் திகள்
இந்திய ழகவிழனப் வபோரு க
் ை் மற் றும் பரிசுக் கண்கோ ்சியின் (IHGF) 48 வது பதிப் பு



வ க்ஸ்ழ ல் ஸ் வசயலோைர் ரவி கபூர், இந்திய ழகவிழனப் வபோரு க
் ை் மற் றும் பரிசுக்
கண்கோ ்சியின் (ஐ.எச்.ஜி.எஃப் ) 48 வது பதிப்ழப கிடர ் ர் வநோய் ோவில் உை் ை இந்தியோ
எக்ஸ்டபோ வசன் ர் & மோர் ்டில் திறந்து ழவே்ேோர். ஐ.எச்.ஜி.எஃப் -வ ல் லி கண்கோ ்சி2019 இல்
நிபுணே்துவ

டபரோசிரியர்கைோல்

பல் டவறு

ேழலப் புகைில்

அறிவு

கருே்ேரங் குகை்

நழ வபறும் .



கண்கோ ்சியின் தீம் : Reduce, Reuse, Recycle

இந்திய பைங் குடியினர் கூ டு
் றவு சந்ழேப் படுே்ேல் டமம் போ டு
்
கூ ் ழமப் பின் (TRIFED) வன் ேன்
டவழலவோய் ப் பு தி ் ம்



மே்திய பைங் குடியினர் விவகோர அழமச்சர் ஸ்ரீ அர்ெுன் முண் ோ,பைங் குடியினர் விவகோர
அழமச்சின் கீை் உை் ை டிரிஃவப ் ஏற் போடு வசய் ே “வன் ேன் டவழலவோய் ப் பு தி ் ே்ழே”
புதுடில் லியில் வேோ ங் கினோர்.



“கிரோமப் புற டமலோண்ழம / டமலோண்ழம நிறுவனங் கை் / சமூக பணி நிறுவனங் கை் /
நோ ்டின் சமூக டசழவகை் நிறுவனங் கை் சிலவற் றில் இருந்து 18 பயிற் சியோைர்கை் வன் ேன்
டவழலவோய் ப் பு தி ் ே்தில் “பங் டகற் கின்றனர். இந்ே பயிற் சியோைர்கை் பைங் குடி மக்களுக்கு
ேன்னம் பிக்ழக மற் றும் வேோழில் முழனடவோரோக மோற உேவுவோர்கை் .

20 வது கோல் நழ



கணக்வகடுப் பு

கோல் நழ

பரோமரிப் பு மற் றும் போல் வைே்துழற அழமச்சகே்தின் கீை் உை் ை கோல் நழ

பரோமரிப் பு மற் றும் போல் வைே்துழற, மீன்வைே்துழற, 20 வது கோல் நழ

கணக்வகடுப் பு

அறிக்ழகழய வவைியி டு
் ை் ைது.



கோல் நழ

கணக்வகடுப் பு

வர்ே்ேகர்கை் ,

வகோை் ழக

வேோழில் முழனடவோர்,

வகுப்போைர்களுக்கு

போல்

பண்ழண

ம டு
் மல் ல,

வேோழில்

மற் றும்

விவசோயிகை் ,
வபோதுவோக

மக்களுக்கும் பயனைிக்கும் .



வமோே்ே கோல் நழ
2012 ஐ வி

மக்கை் வேோழக 535.78 மில் லியன் ஆகும் , இது கோல் நழ

கணக்வகடுப் பு -

4.6% அதிகரிே்துை் ைது. வமோே்ே மோ ்டினே்தின் வேோழக (கோல் நழ கை் , எருழம,

மிதுன் மற் றும் யோக்) 2019 ஆம் ஆண்டில் 302.79 மில் லியனோக உை் ைது, இது முந்ழேய மக்கை்
வேோழக கணக்வகடுப் ழப வி

சுமோர் 1% அதிகரிப்ழபக் கோ டு
் கிறது.
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மணிப் பூர்
ஷிரூய் லில் லி விைோ மணிப் பூரில் வேோ ங் கப் ப ் து



மே்திய சுற் றுலோ மற் றும் கலோச்சோரே்துழற அழமச்சர் பிரஹலே் சிங் பட ல் 2019 ஆம் ஆண்டு
மணிப்பூரில் உை் ை உக்ருலின் ஷிருய் ழமேோனே்தில் ஷிருய் லில் லி விைோழவ வேோ ங் கி
ழவே்ேோர்.



திரு ப ்ட ல் மோநில முேலழமச்சர் என்.பிவரன் சிங் கு ன் இழணந்து ஒற் றுழம சிழலயின்
வலிழமழய

நோன்கு

நோை்

மோநில

விைோவின்

மூன்றோவது

பதிப்ழபே்

வேோ ங் கும்

அழ யோைமோக திறந்து ழவே்ேோர்.

உே்ேர பிரடேெம்
டகோன் ரோம் லிலோவின் பயிற் சி மற் றும் வசயல் திறன் தி ் ம்



உே்ேரபிரடேச

அரசின்

கலோச்சோரே்

துழற,

ேோய் லோந்து

அரசின்

ஒே்துழைப்பு ன்

ேோய் லோந்தின் ரோம் லீலோ கழலயின் முகமூடி வடிவமோன உலகப் புகை் வபற் ற டகோன் (खोन)
ரோம் லிலோவின் நோ ்டின் முேல் பயிற் சி மற் றும் வசயல் திறன் தி ் ே்ழே ஏற் போடு வசய் யப்
டபோகிறது.



ேோய் லோந்தின் டகோன் ரோம் லிலோ யுவனஸ்டகோவின் கலோச்சோர போரம் பரியே்தின் ப ்டியலில்
டசர்க்கப் ப டு
் ை் ைது, இது ரோம் லீலோவின் கோ ்சிகழை சிே்ேரிக்கும் முகமூடி அணியும் ந னம் .

மோநோடுகள்
இந்தியோவுக்கும் பங் கைோடேஷுக்கும் இழ யில் இரண்டு நோை் பங் குேோரர்கைின் சந்திப் பு



அஸ்ஸோம்

அரசு இந்ே மோேம் 22 ஆம் டேதி முேல்

குவோஹோே்தியில்

இந்தியோவிற் கும்

பங் கைோடேஷுக்கும் இழ யில் இரண்டு நோை் பங் குேோரர்கைின் சந்திப் ழப ந ே்ேவுை் ைது.



இந்ே கூ ் ே்தில் பங் கைோடேஷில் இருந்து 70 டபர் வகோண்

தூதுக்குழு, இரண்டு மே்திய

அழமச்சர்கை் மற் றும் பிரேமரின் இரண்டு ஆடலோசகர்கை் பங் டகற் க உை் ைனர். மே்திய
அழமச்சர்கை் உ ்ப

,இந்தியோவில் இருந்து இடேடபோன்ற உயர்ம ்

அணிகை் பங் டகற் க

உை் ைனர்.
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திட்டங் கள்

GOAL (Going Online as Leaders)



மே்திய பைங் குடியினர் விவகோர அழமச்சர் ஸ்ரீ அர்ெுன் முண் ோ, இந்தியோ முழுவதும் உை் ை
பைங் குடி

சிறுமிகழை

ேங் கை்

சமூகங் களுக்கு

கிரோம

அைவிலோன

டிஜி ் ல்

இைம்

ேழலவர்கைோக மோற் ற ஊக்குவிே்ேல் , மற் றும் வழிகோ டு
் ேல் ஆகியவற் ழற டநோக்கமோகக்
வகோண்

டபஸ்புக் தி ் மோன டகோல் (ஆன்ழலனில் ேழலவர்கைோக) இரண் ோம் க ் ே்ழே

அறிவிே்ேோர்.



இந்ே ஆண்டு வேோ க்கே்தின் மோர்ச் மோேே்தில் வேோ ங் கப் ப ்

டகோல் , டிஜி ் ல் மற் றும்

வோை் க்ழகே் திறன்கழைக் கற் க வணிக, டபஷன் மற் றும் கழல ஆகிய துழறகைில் மூே்ே
நிபுணர் வழிகோ ்டிகளு ன் பின் ேங் கிய இைம் பைங் குடிப் வபண்கழை இழணக்கிறது.



தி ் ே்தின் இரண் ோம் க ் ே்தில் , பைங் குடியினர் விவகோர அழமச்சகம் மற் றும் டபஸ்புக்
இழணந்து இந்தியோவின் பைங் குடி ஆதிக்கம்

வசலுே்தும்

மோவ ் ங் கைில்

5000 இைம்

வபண்கழை டிஜி ் ல் முழறயில் வழிந ோே்ேவுை் ைனர்.

உணவு போதுகோப் பு மிே்ரோ (FSM) தி ் ம்



ோக் ர்

ஹர்ஷ்

வர்ேன்

‘ஈ ்

ழர ்

இந்தியோ’

இயக்கே்ழே

வலுப் படுே்துவேற் கும்

அைவிடுவேற் கும் உணவு போதுகோப் பு மிே்ரோ (எஃப் எஸ்எம் ) தி ் ே்ழே வேோ ங் கினோர்.



‘உணவு போதுகோப் பு மிே்ரோ (எஃப் .எஸ்.எம் )’ தி ் ம் சிறு மற் றும் நடுே்ேர அைவிலோன உணவு
வணிகங் களுக்கு உணவு போதுகோப் பு ச ் ங் கழை பின் பற் றுவேற் கும் உரிமம் மற் றும் பதிவு,
சுகோேோர

மதிப் பீடுகை்

மற் றும்

பயிற் சிக்கு

உேவும் .

உணவுப்

போதுகோப் ழப

வலுப் படுே்துவழேே் ேவிர, இந்ேே் தி ் ம் இழைஞர்களுக்கு, குறிப் போக உணவு மற் றும்
ஊ ் ச்சே்து பின்னணியு ன் புதிய டவழல வோய் ப்புகழையும் உருவோக்கும் .

நியமனங் கள்
அக்கவுண் ஸி
் ன் புதிய க டு
் ப் போ டு
் வெனரல்



ஸ்ரீ டெ.பி.எஸ். சோவ் லோ நிதி அழமச்சகே்தின் கீை் உை் ை வசலவுே் துழறயில் அக்கவுண் ஸி
் ன்
புதிய க டு
் ப் போ டு
் வெனரலோக வபோறுப் டபற் றோர்.
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இந்திய அரசு 1985-வேோகுதி இந்திய சிவில் கணக்கு டசழவ (ஐ.சி.ஏ.எஸ்) அதிகோரியோன ஸ்ரீ டெ.
பி.எஸ். சோவ் லோழவ, நிதி அழமச்சகே்தின் கீை் உை் ை வசலவுே் துழறயில் அக்கவுண் ஸி
் ன்
புதிய க டு
் ப் போ டு
் வெனரலோக அக்ட ோபர் 15 முேல் நியமிே்துை் ைது.

விருதுகள்
இந்தி பக்வோ ோ விருதுகை் 2019



மே்திய நுகர்டவோர் விவகோரங் கை் , உணவு மற் றும் வபோது விநிடயோகே் துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ
ரோம் விலோஸ் போஸ்வோன், இந்தி பக்வோ ோ விருதுகை் , 2019 ஐ கிருஷி பவனில் உை் ை நுகர்டவோர்
விவகோரே் துழற அதிகோரிகை் மற் றும் ஊழியர்களுக்கு வைங் கினோர்.



நுகர்டவோர்

விவகோரே்துழறயில்

அதிகோரப் பூர்வ

வமோழிக்கோன

இழண

இயக்குநரோக

இருக்கும் ஸ்ரீ யஷ்போல் சர்மோ எழுதிய ‘வப ்டியன்’ என்ற கருப் வபோருழைக் வகோண்

இந்தி

வமோழியில் கவிழேகைின் வேோகுப் ழபயும் ஸ்ரீ போஸ்வோன் வவைியி ் ோர்.

விளளயோட்டு செய் திகள்
வமஸ்ஸி ேனது ஆறோவது டகோல் ன் ஷூழவ வவன்றோர்



போர்சிடலோனோ டகப் ன் லிடயோனல் வமஸ்ஸி ேனது ஆறோவது டகோல் ன் ஷூழவ ஐடரோப் பிய
லீக்குகைில் அதிக டகோல் கை் வபற் றேற் கோக வவன்றுை் ைோர்.



வமஸ்ஸி ேனது வநருங் கிய டபோ ்டியோைரோன ழகலியன் ம் போப் டபழவ வி
அதிகமோக

36

டகோல் கழை

அடிே்ேேன்

மூலம்

வேோ ர்ந்து

மூன்று டகோல் கை்

மூன்றோவது

முழறயோக

டகோப் ழபழய வவன்றோர்.

அக்ட ோபர் –18, 2019

டேசிய செய் திகள்
டஜ & டக பஜோளர ெே்ய போல் மோலிக் திறந் து ளவே்ேோர்



ெம் மு-கோஷ்மீர் ஆளுநர் சே்ய

போல்

மோலிக்,

ெம் மு

ழகே்ேறி, ப டு
் , டவைோண் சோர்ந்ே வபோரு க
் ை்
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வைங் கும் உணவகே்தின் டஷோரூம் இழவகழைக்வகோண்

டெ & டக பெோழர புதுதில் லியில்

உை் ை டெ & டக ஹவுஸில் திறந்து ழவே்துை் ைோர்.



புதிேோக

க ் ப் ப ்

அதிநவீன

ழகவிழனப் வபோரு க
் ை்

மற் றும்

டஷோரூம்
உணவு

என்பது

வழககைின்

ெம் மு

&

குறிப் பி ்

கோஷ்மீரின்

ேயோரிப் புகழை

ஊக்குவிப் பேோகும் . இந்ே தி ் ம் குறுகிய கோலே்தில் முடிக்கப் ப டு
் ை் ைது.

மே்திய பிரடேெம்
2 நோை் மகே்ேோன மே்திய பிரடேச மோநோடு



மே்திய பிரடேச முேல் வர் கமல் நோே் இரண்டு நோை் மகே்ேோன மே்தியப் பிரடேச மோநோ ழ
்
முழறயோக திறந்து ழவே்ேோர்.



இந்தூரில்

நழ வபறும்

இந்ே

மோநோ ்டில்

பல

பிரபல

வேோழிலதிபர்கை்

கலந்து

வகோை் கின்றனர். இந்தூரின் பிரில் லியண் ் மோநோ டு
்
ழமயே்தில் உலகைோவிய வர்ே்ேக
கண்கோ ்சிழய முேல் வர் கமல் நோே் திறந்து ழவே்ேோர்.

ெர்வடேெ செய் திகள்
எதிர்ப்ழப மீறி வவனிசுலோ ஐ.நோ மனிே உரிழமகை் குழுவில் இ ம் வபற் றது



அவமரிக்கோ

மற் றும்

உரிழமகை்

குழுக்கைின்

கடுழமயோன

பரப் புழர

மற் றும்

டகோஸ் ோரிகோவு னோன டபோ ்டி இருந்ே டபோதிலும் , வவனிசுலோ 105 வோக்குகை் மற் றும்
போரோ டு
் டைோடு ஐக்கிய நோடுகைின் மனிே உரிழமகை் டபரழவயில் டேர்ந்வேடுக்கப் ப ் து



2006

இல்

வபோதுச்

சழபயோல்

உருவோக்கப் ப ்

மனிே

உரிழமகை்

டபரழவ,

மனிே

உரிழமகழை டமம் படுே்துவேற் கும் போதுகோப் பேற் கும் பலம் அைிக்கிறது.

வெய் பூர் ஃபூ ்



ோக்கோவில் ஏற் போடு வசய் யப் ப ் து

இந்திய உயர் ஸ்ேோனிகரோலயம் டேசிய எலும் பியல் மறுவோை் வு நிறுவனம் (NITOR) மற் றும்
பங் கைோடேஷ் எலும் பியல் சங் கம் ஆகியவற் று ன் இழணந்து

ோக்கோவில் உை் ை NITOR இல்

42 நோை் வெய் ப் பூர் ஃபூ ் வசயற் ழக மூ டு
் வபோருே்துேல் முகோழம ஏற் போடு வசய் து வருகிறது.



மகோே்மோ கோந்தியின் 150 வது பிறந்ே நோழை நிழனவுகூரும் வழகயில் இந்திய அரசின்
“மனிேடநயே்திற் கோன இந்தியோ” முயற் சியின் கீை் இந்ே முகோம் ஏற் போடு வசய் யப் ப டு
் ை் ைது.
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செயலி & இளனய டபோர்டல்
மீனவர்களுக்கு உேவும் ஆப் ேமிை் நோ ்டில் வேோ ங் கப் ப ் து



ேமிைக

அரசசின்

(என்.சி.சி.ஆர்)

மீனவர் திழணக்கைம் ,

இழணந்து,

மீனவர்

டேசிய

க டலோர

சமூகே்திற் கு

வேோழில் நு ்பே்ழே ஒருங் கிழணக்கும்

உேவ

THOONDIL என்னும்

ஆரோய் ச்சி

நவீன

ழமயே்து ன்

அறிவியல்

மற் றும்

ஆண் ்ரோய் டு பயன்போ ழ
்

உருவோக்கியுை் ைது.



இந்ே பயன்போடு வோனிழல முன்னறிவிப் பு, சோே்தியமோன மீன்பிடிக்கும் இ ங் கை் , அதிக
அழல, சூறோவைி எச்சரிக்ழக டபோன்ற நிகை் டநர ேகவல் கழை வைங் குகிறது.



இந்ே பயன்போடு ஒரு பயனுை் ை ஆேரவு கருவியோக வசயல் படுகிறது, இேன் மூலம் இயற் ழக
டபரழிவுகைின் டபோது க லில் எண்ணற் ற உயிர்கழை கோப் போற் ற முடியும் .

மோநோடுகள்
ஆசியோ வஹல் ே் -2019 மோநோடு



ஆசியோ

வஹல் ே்

-2019

மோநோடு

புதுதில் லியில்

நழ வபற் றது.

இந்திய

வேோழில் துழற

கூ ் ழமப் பு (சிஐஐ) ஆசியோ வஹல் ே் 2019 இன் முேல் பதிப் ழப 16 -19 அக்ட ோபர் 2019 முேல்
ஏற் போடு வசய் துை் ைது+.



ஆசியோ வஹல் ே் -2019 என்பது ஒரு ேனிே்துவமோன சுகோேோர ேைம் .இது சுகோேோர சுற் றுச்சூைல்
அழமப் பில்

பல

பங் குேோரர்கழை

ஒருங் கிழணே்து

ஆடரோக்கியே்தின்

எதிர்கோலே்ழே

விவோதிக்க தி ் மி டு
் ை் ைது.

ழகடரழக பணியகங் கை் இயக்குநர்கைின் 20 வது அகில இந்திய மோநோடு



புது

தில் லியில்

என்.சி.ஆர்.பி.

ஏற் போடு

வசய் துை் ை

இயக்குநர்கைின் 20 வது அகில இந்திய மோநோ ழ
்

ழகடரழக

பபணியகங் கை்

உை் துழற இழண அழமச்சர் ஸ்ரீ ஜி.

கிஷன் வர ்டி திறந்து ழவே்ேோர்.



கூ ் ே்தில்

உழரயோற் றிய

முக்கியே்துவே்ழே

ஸ்ரீ

வர ்டி

எடுே்துழரே்ேோர் மற் றும்

குற் ற

விசோரழணயில்

பல் டவறு

குற் றங் கைில்

ழகடரழககைின்
குற் றவோைிகைின்

ழகடரழககழை பதிவு வசய் வேற் கும் பகிர்வேற் கும் வந வ
் வோர்க் அடிப் பழ யிலோன போன்
இந்தியோ அழமப் போன டேசிய ேோனியங் கி ழகடரழக அழ யோை அழமப் பு (நோஃபிஸ்) ஐ
வவைியிடுவதில் என்.சி.ஆர்.பி.யின் முயற் சிகழை போரோ ்டினோர்.

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

அடுே்ே ஜி 7 உச்சி மோநோடு



யு.எஸ். ெனோதிபதி வ ோனோல் ் டிரம் ப் அடுே்ே ஆண்டு வைர்ந்ே நோடுகைின் ஏழு உலகே்
ேழலவர்கைின் வபோருைோேோர குழுவின் உச்சி மோநோ ழ
்

ேனது வசோந்ே வசோே்துக்கைில்

ஒன்றோன மியோமிக்கு அருகிலுை் ை டிரம் ப் டநஷனல் ட ோரல் டகோல் ஃப் ரிசோர் ்டில் ந ே்துவோர்
என்று வவை் ழை மோைிழக அதிகோரி ஒருவர் வேரிவிே்ேோர்.



ெூன் 10-12 ,2020 அன்று ட ோரலில் உச்சிமோநோடு நழ வபறும் என்று வவை் ழை மோைிழகயின்
வசயல் ேழலவர் மிக் முல் வோடன வசய் தியோைர்கைி ம் வேரிவிே்ேோர்.

ேரவரிளெ மற் றும் குறியீடுகள்
நிதி ஆடயோக் இந்தியோ கண்டுபிடிப்பு குறியீ டு
் 2019 ஐ வவைியி ் து



நிதி ஆடயோக் டபோ ்டிே்திறன் நிறுவனது ன் இழணந்து இந்தியோ கண்டுபிடிப் பு குறியீ ழ
்
(III) 2019 வவைியி ் து கர்நோ கோ இந்தியோவில் புதுழமயோனழவகைில் முேன்ழமயோன
மோநிலமோகும் .

ேமிை் நோடு,

மகோரோஷ்டிரோ,

வேலுங் கோனோ,

ஹரியோனோ,

டகரைோ,

உே்ேரப் பிரடேசம் , டமற் கு வங் கம் , குெரோே் மற் றும் ஆந்திரோ ஆகியழவ முழறடய மீேமுை் ை
முேல் பே்து இ ங் கழை பிடிே்துை் ைன.



முேல் பே்து முக்கிய மோநிலங் கை் வபரும் போலும் வேற் கு மற் றும் டமற் கு இந்தியோவில் இருந்து
டேர்ந்வேடுக்கப் ப டு
் ை் ைது . சிக்கிம் மற் றும் வ ல் லி ஆகியழவ வ கிைக்கு மற் றும் மழல
மோநிலங் கை் மற் றும் யூனியன் பிரடேசங் கை் / நகர மோநிலங் கை் / சிறிய மோநிலங் கைில்
முழறடய முேலி ே்ழேப் பிடிே்துை் ைன.

போதுகோப் பு செய் திகள்
எக்ஸ் ஈஸ் ர்ன் பிரி ்ெ் – V



ரோயல் ஏர் ஃடபோர்ஸ் ஓமோன் (ரோஃடபோ) உ ன் எக்ஸ் ஈஸ் ர்ன் பிரி ்ெ் – V என வபயரி ப் ப ்
இருேரப் பு கூ டு
் ப் பயிற் சியில் இந்திய விமோனப்பழ
2019 முேல் விமோனப் பழ



பங் டகற் கிறது, இது 17-26 அக்ட ோபர்

ேை மசிரோவில் தி ் மி ப் ப டு
் ை் ைது.

கழ சி பயிற் சி, எக்ஸ் ஈஸ் ர்ன் பிரி ்ெ் –IV 2017 இல் ெோம் நகரில் நழ வபற் றது. முேல்
முழறயோக, MiG -29 டபோர் விமோனம் இந்தியோவுக்கு வவைிடய ஒரு சர்வடேச பயிற் சியில்
பங் டகற் கவுை் ைது.
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விளளயோட்டு செய் திகள்
2023 ஆம் ஆண்டில் ஆண்களின் ஹோக் கி உலகக் டகோப் ளபளய நடே்துவேற் கோன முயற் சிளய
இந் தியோ முன்ளவே்ேது .



ஆண்கை் உலகக் டகோப் ழபயின் அடுே்ே பதிப் ழப ந ே்துவேற் கோன ஏலங் கழை முன்ழவே்ே
மூன்று நோடுகைில்

இந்தியோவும்

உை் ைது என்று சர்வடேச ஹோக்கி கூ ் ழமப் பு (FIH)

வேரிவிே்துை் ைது.



ஆண்கைின் உலகக் டகோப் ழபழய மூன்று முழற ந ே்திய இந்தியோ, ெனவரி 13 முேல் 29, 2023
இல் இந்ே நிகை் ழவ ந ே்ே விரும் புகிறது.

அக்ட ோபர் –19, 2019

டேசிய செய் திகள்
ஒடிசோ

ஒடிசோவின் மிகப் வபரிய வர்ே்ேக கண்கோ ்சி நவம் பர் 12 ஆம் டேதி வேோ ங் வுை் ைது



ஒடிசோவின் மிகப் வபரிய வர்ே்ேக கண்கோ ்சிகைில் ஒன்றோன பலியோே்ரோ நவம் பர் 12 ஆம்
டேதி

வேோ ங் க

தி ் மி ப் ப டு
் ை் ைது.

வர்ே்ேக

கண்கோ ்சி

வேோ ரும் .இந்ே ஆண்டின் பலியோே்ரோழவ க ் ோக் மோவ ்
கவுன்சில்

மற் றும்

க ் ோக்

முனிசிபல்

கோர்ப்படரஷன்

எ டு
்

நிர்வோகம் , மோவ ்
(சி.எம் .சி)

நோ க
் ளுக்கு
கலோச்சோர

இழணந்து

ஏற் போடு

வசய் யவுை் ைது.

ெர்வடேெ செய் திகள்
2022 இல் இந்தியோவில் வபோதுச் சழபழய இண் ர்டபோல் ந ே்ேவுை் ைது



இந்ே ஆண்டு சிலியின் சோண்டினோடகோவில் நழ வபற் ற சழபயில் உறுப் பு நோடுகைின் வபரும்
ஆேரழவப் வபற் ற பின்னர், 2022 ஆம்

ஆண்டில்

இந்தியோ 91 வது வபோதுச் சழபழய

ந ே்துகிறது.
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சர்வடேச குற் றவியல் கோவல் அழமப் பு (இன் ர்டபோல் ) 1997 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில்
அழனே்து உறுப் பு நோடுகைின் பிரதிநிதிகை் கூடிய வபோதுக்கூ ் ே்ழே ந ே்தியது.

அறிவியல்
உலகின் முேல் வபண் விண்வவைி நழ க்குழு வரலோற் ழற உருவோக்கியது



உலகின் முேல் வபண் விண்வவைி நழ பயணக் குழு வரலோற் ழற உருவோகியுை் ைது ,
சர்வடேச விண்வவைி நிழலயே்திலிருந்து வவைிடயறி பவர் வந ஒ
் ர்க்கின் உழ ந்ே பகுதிழய
சரிவசய் ேது.



நோசோ விண்வவைி வீரர்கைோன கிறிஸ்டினோ டகோச் மற் றும் வெசிகோ மீர் ஆகிடயோர் ழகக்குறடு,
திருப் புைி மற் றும் பிடி கருவிகழைக் வகோண்டு டவழலழய முடிே்ேடபோது, இந்ே ந வடிக்ழக
அழர நூற் றோண்டு கோல விண்வவைிப் பயணே்தில் ஆண்கை் ஒரு பகுதியோக கூ

இல் ழல

என்பழே குறிக்கிறது.

மோநோடுகள்
ரோணுவ ேைபதிகை் மோநோடு



இரோணுவே் ேைபதியின் மோநோடு 14-18 அக்ட ோபர் 2019 முேல் வ ல் லியில் ந ே்ேப் ப ் து.



இரோணுவே்தின்
ேயோர்நிழல,

உயர்

ேழலவர்கை்

ேற் டபோழேய

மற் றும்

மே்தியில்
எதிர்கோல

கை

உருவோக்கே்தின்

வசயல் போ டு
் ே்

வசயல் போ டு
் ே்

டேழவகழைப்

பூர்ே்தி

வசய் வேற் கோன பயிற் சி, நிறுவன மறுசீரழமப் பு மற் றும் சீர்திருே்ேங் கைின் அம் சங் கை் , உயர்
போதுகோப் பு டமலோண்ழம வேோ ர்போன பிரச்சிழனகை் , இரோணுவே்தின் மிக முக்கியமோன
வைே்ழேச்

சுற் றியுை் ை

அம் சங் கை்

உை் ைி ்

அழனே்து

முக்கியமோன

மற் றும்

வபோருே்ேமோன பிரச்சிழனகை் பல் டவறு அம் சங் களு ன் விவோதிக்கப் ப ் து.

11 வது அணுசக்தி மோநோடு



ோக் ர் ஜிடேந்திர சிங் புதுடில் லியில் 11 வது அணுசக்தி மோநோ ழ
்
பல் டவறு

சமூக

துழறகைில்

அணுசக்தி

திறந்து ழவே்ேோர்.

பயன்போடுகழை

அரசோங் கம்

பன் முகப் படுே்தியுை் ைது என்று அழமச்சர் கூறினோர்.



கோன்க்டைவின் தீம் : “Economics of Nuclear Power- Innovation towards Safer & Cost Effective Technologies”
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நியமனங் கள்
அனுப் குமோர் சிங் என்.எஸ்.ஜி இயக்குநர் வெனரலோக நியமிக்கப் ப ் ோர்



குெரோே் டக ரின் மூே்ே ஐ.பி.எஸ் அதிகோரி அனுப் குமோர் சிங் டேசிய போதுகோப் புக் கோவலர்
(என்.எஸ்.ஜி)

இயக்குநர்

வெனரலோக

நியமிக்கப் ப டு
் ை் ைோர்.

1985

வேோகுதி

ஐ.பி.எஸ்

அதிகோரியோக இருக்கும் திரு சிங் கின் நியமனம் அழமச்சரழவயின் நியமனக் குழுவோல்
அங் கீகரிக்கப் ப டு
் ை் ைது.

சி.டெ.ஐ. ரஞ் சன் டகோடகோய் நீ திபதி டபோப் ட ழய அடுே்ே ேழலழம நீ திபதியோக அறிவிே்துை் ைோர்



இந்திய

ேழலழம

இந்தியோவின்

47

நீ திபதி
வது

ரஞ் சன்

ேழலழம

டகோடகோய் ,

நீ திபதியோக

நீ திபதி

சரே்

சீனியோரி ்டி

அரவிந்ே்

டபோப் ட ழவ

விதிமுழறகளுக்கு

ஏற் ப

பரிந்துழரே்துை் ைோர்.



நவம் பர் 18 ஆம் டேதி இந்திய ேழலழம நீ திபதியோக பேவிடயற் கவுை் ை நீ திபதி டபோப் ட வுக்கு
சுமோர் 18 மோேங் கை் பேவிக்கோலம் இருக்கும் .

போதுகோப் பு செய் திகள்
அந்ேமோன் மற் றும் நிக்டகோபோர் தீவுகைின் போதுகோப் பு 2019 (DANX-19)



அந்ேமோன் மற் றும் நிக்டகோபோர் க ் ழை (ஏஎன்சி) அந்ேமோன் & நிக்டகோபோர் தீவுகைின்
போதுகோப் பு 2019 (DANX-19) இன் இரண் ோம் பதிப் ழப ந ே்தியது, இது 14 அக்ட ோபர் 2019 முேல்
18 அக்ட ோபர் 2019 வழர வபரிய அைவில் ந ே்ேப்ப ்

கூ டு
் டசழவப் பயிற் சியோகும் .

இந்டேோ மங் டகோலியன் உ ற் பயிற் சி டநோமடிக்எலிபோண் ் XIV



இந்தியோவுக்கும்

மங் டகோலியோவிற் கும்

இழ யிலோன

கூ டு
்

இருேரப் பு

பயிற் சிகைின்

வேோ ரில் , இரு நோடுகளும் மீண்டும் ஒன்றிழணந்து இருேரப் பு ந ழ
் ப அடுே்ே க ் ே்திற் கு
உயர்ே்தியுை் ைன . இந்திய இரோணுவம் மற் றும் மங் டகோலிய இரோணுவே்திற் கு இழ யிலோன
கூ டு
்
இரோணுவ பயிற் சியின் பதினோன்கோம் பதிப் பு ( EX NOMADIC ELEPHANT 2019 ) என
வபயரி ப்ப ் து, இது அக்ட ோபர் 5, 2019 அன்று வேோ ங் கி, அக்ட ோபர் 18,2019 அன்று
பக்டலோவின் வவைிநோ டு
் பயிற் சி முழன (FTN) இல் முடிந்ேது.
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விளளயோட்டு செய் திகள்
இந்திய குே்துச்சண்ழ



வீரர்கை் 21 பேக்கங் கழை வவன்றனர்

ஆசிய ெூனியர் சோம் பியன்ஷிப் பில் இந்திய குே்துச்சண்ழ
ஒன்பது வவை் ைி உ ப
்

வீரர்கை் , ஆறு ேங் கம் மற் றும்

21 பேக்கங் கழை வவன்றனர், ஐக்கிய அரபு எமிடர ஸ
் ் , புழெரோவில்

டபோ ்டியிடும் 26 நோடுகளுக்கு இழ டய சிறந்ே பேக்கங் களு ன் முடிே்ேனர்.



ஆண்கைில் ேங் கப் பேக்கம் வவன்றவர்கை் விஸ்வநோே் சுடரஷ் (46 கிடலோ), பிஷ்வோமிே்ரோ
டசோங் ேம் (48 கிடலோ). டேசிய சோம் பியன் கல் பனோ (46 கிடலோ), ப் ரே
ீ ்தி ேஹியோ (60 கிடலோ),
ேன்ஷ்பீர் கவுர் சந்து (80 கிடலோ), அல் பியோ ேரன்னம்

பேோன் (80 கிடலோ) ஆகிடயோர்

வபண்களுக்கோன பிரிவில் பேக்கம் வவன்றவர்கை் .

ரவுனக் நோ ்டின் 65 வது ஜி.எம்



ஆறோவது வேோ ர்ச்சியோன டிரோழவே் வேோ ர்ந்து ஃழப ் வசஸ்.கோம் கிரோண் ் பிரிக்ஸில்
ஆ ் மிைக்கோே ஓ ் ே்ழேே் வேோ ர்ந்து ரவுனக் சோே்வோனி நோ ்டின் 65 வது கிரோண் ்மோஸ் ர்
ஆனோர்.

அக்ட ோபர் –20 & 21, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 20 – உலக புை் ைிவிவர தினம்



ஐ.நோ வபோதுச் சழப 69/282 தீர்மோனே்து ன் ஒவ் வவோரு ஐந்து வரு ங் களுக்கும் ஒரு நோை்
வகோண் ோ

முடிவு வசய் ேது. முேல் உலக புை் ைிவிவர தினம் 2010 இல் வகோண் ோ ப் ப ் து.

கழ சியோக இந்ே நோை் 2015 இல் வகோண் ோ ப்ப ் து. அடுே்ே உலக புை் ைிவிவர தினம் 2020
அக்ட ோபர் 20 அன்று வகோண் ோ ப் படும் .



2015 ஆம் ஆண்டின் தீம் :Better Data, Better Lives

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

டேசிய செய் திகள்
ல ோக்கில் கர்னல் வசவோங் ரிஞ் சன் போலம்



ல ோக் பகுதியில் 14,650 அடி உயரே்தில் க ் ப் ப டு
் ை் ை கர்னல் வசவோங் ரிஞ் சன் போலே்தின்
வேோ க்க விைோவில் போதுகோப் பு அழமச்சர் ரோெ் நோே் சிங் கலந்து வகோண்டுை் ைோர் . இந்ே
போலே்ழே எல் ழல சோழலகை் அழமப் பு (BRO) க ்டியுை் ைது.



இது ல ோக்கிலிருந்து இந்திய ரோணுவே்தில் மிகவும் பிரபலமோன அதிகோரிகைில் ஒருவரோக
இருந்ே கர்னல் வசவோங் ரிஞ் சனின் நிழனவோக வபயரி ப் ப ் து, டமலும் அவருக்கு இரண்டு
முழற மகோ வீர் சக்ர விருது வைங் கப் ப டு
் ை் ைது.

திரிபுரோ
திரிபுரோ முேல் வர் பல் டவறு நகரங் களுக்கு தினசரி ஏர்-ஆசியோ விமோனங் கழை திறந்து ழவே்ேோர்



அகர்ேலோவின் மகோரோெ் பிர் பிக்ரம் விமோன நிழலயே்தில் அகர்ேலோவிலிருந்து இம் போல்
(மணிப்பூர்), குவஹோே்தி (அசோம் ), வ ல் லி மற் றும் வகோல் கே்ேோ (டமற் கு வங் கம் ) ஆகிய
தினசரி ஏர் -ஆசியோ விமோனங் கழை திரிபுரோ முேல் வர் பிப் லோப் குமோர் டேப் திறந்து
ழவே்ேோர்.

ேமிழ் நோடு
ேமிைகே்தில் விழரவில்

40 இழணய குற் ற கோவல் நிழலயங் கை் , ஆறு இழணய ஆய் வகங் கை்

வபறவுை் ைது



அதிகரிே்து வரும் குற் றங் கழைச் சமோைிக்க மோநிலே்தில் விழரவில் 40 இழணய குற் ற கோவல்
நிழலயங் களும் ஆறு இழணய ஆய் வகங் களும் இருக்கும் .



வசன்ழன, டகோயம் புே்தூர், மதுழர, திருவண்ணோமழல, விழுப் புரம் மற் றும் டவலூர் ஆகிய
இ ங் கைில் ேலோ ஆறு ஆய் வகங் கை் வரவுை் ைன.
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ெர்வடேெ செய் திகள்
இலங் ழக FATF இன் க்டர ப ்டியலில் இருந்து நீ க்கப் ப ் து



பணடமோசடியின்

குற் றம்

உை் ை

நோடுகைின்

நிதி

ந வடிக்ழக

பணிக்குழுவின்

க்டர

ப ்டியலில் இருந்து இலங் ழக நீ க்கப் ப டு
் ை் ைது.



நிதிப்

போதுகோப் பு

குறிே்து

நோடு

எடுே்துை் ை

புதிய

ந வடிக்ழககழைப்

போரோ ்டி,

இலங் ழகயின் வபயழர ேடுப் புப் ப ்டியலில் இருந்து நீ க்குவழே போரிஸ் அறிவிே்ேது. 2011 ஆம்
ஆண்டில் இலங் ழக முேன்முேலில் ேடுப் புப் ப ்டியலில் டசர்க்கப் ப ் து. 2012 க்குை் , நிதிப்
போதுகோப் புே்

தி ் ே்தில்

எந்ேவிேமோன

அர்ப்பணிப் பும்

இல் லோே

ஆபே்ேோன

நோ ோக

இலங் ழக ப ்டியலில் டசர்க்கப் ப ் து.

சிலி ெனோதிபதி சோண்டியோடகோவில் மோநில அவசரநிழலழய அறிவிே்ேோர்



சிலியின் ெனோதிபதி வசபோஸ்டியன் பிவனரோ சோண்டியோடகோவில் அவசரகோல நிழலழய
அறிவிே்து, வம ட
் ரோ டிக்வக டு
் கைின் விழல உயர்வு வேோ ர்போக ஒரு நோை் வன்முழற
டபோரோ ் ங் களுக்கு பின் னர் போதுகோப் புக்கோன இரோணுவ வபோறுப்ழப வைங் கியுை் ைோர்.



டேசிய போதுகோப் புே் ேழலவரோக டமெர் வெனரல் டெவியர் இடூரியோகோ வ ல் கோம் டபோழவ
ெனோதிபதி நியமிே்துை் ைோர். ஒரு அறிக்ழகயில் , சோண்டியோடகோவில்

வசிப் பவர்களுக்கு

வபோது ஒழுங் ழகயும் அழமதிழயயும் உறுதி வசய் வடே அவசரகோல நிழலயின் டநோக்கம்
என்றோர்.

செயலி & இளனய டபோர்டல்
சி.சி.ஆர்.டி இ-டபோர் ல் மற் றும் யூடியூப் டசனழலே் திறக்க பிரஹ்லோே் சிங் பட ல்



இந்தியோழவ

ஒரு

கலோச்சோரே்ழே

புதிய

டிஜி ் ல்

உச்சே்திற் கு

டமம் படுே்துவேற் கும்

வகோண்டு

டநோக்கமோக

மே்திய

வசல் வேற் கும் ,
கலோச்சோர

இந்திய
மற் றும்

சுற் றுலோே்துழற அழமச்சர் பிரஹ்லோே் சிங் பட ல் புதுடில் லியில் கலோச்சோர வைங் கை்
மற் றும் பயிற் சி ழமயே்தின் மின் டபோர் ் ல் மற் றும் யூடியூப் டசனழலயும் திறந்து ழவே்ேோர்.



இந்தியோவின் அதிகம்

அறியப் ப ோே இ ங் கை்

மற் றும்

அவற் றின் கிரோமப் புற மற் றும்

நகர்ப்புற கலோச்சோரே்தின் அறியப் ப ோே அம் சங் கழை ஆரோய் ந்து புரிந்துவகோை் வேற் கோக,
சி.சி.ஆர்.டி

“இந்தியோவின்

நகரங் கைின்

வசோல் லப் ப ோே

கழேகை் ”

வேோ ரிலிருந்து

புே்ேகங் கழை வவைியி ே் வேோ ங் கியுை் ைது.
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புே்ேகங் கள் & ஆசிரியர்கள்
புே்ேகம் “பிரி ்ஜி ் ல் டநஷன்”



பிரேமர் ஸ்ரீ நடரந்திர டமோடி “பிரி ்ஜி ் ல் டநஷன்” புே்ேகே்ழே வவைியி டு
் , அேன் முேல்
நகழல ஸ்ரீ ரே்ேன்

ோ ோவுக்கு புதுதில் லியில் ஏற் போடு வசய் திருந்ே நிகை் சசி
் யில் வைங் கினோர்.

இந்ே புே்ேகே்ழே ஸ்ரீ என் சந்திரடசகரன் மற் றும் வசல் வி ரூபோ புருடஷோே்ேம் எழுதியுை் ைனர்.



இந்ே புே்ேகம் வேோழில் நு ்பமும் மனிேர்களும் பரஸ்பர நன்ழம பயக்கும் சுற் றுச்சூைல்
அழமப் பில் இழணந்திருக்கும் எதிர்கோலே்ழேப் பற் றிய ஒரு சக்திவோய் ந்ே போர்ழவழய
முன்ழவக்கிறது.

விருதுகள்
‘மிகச் சிறந்ே மூே்ே குடிமகன் விருது’



புது தில் லியில் உை் ை இந்திய சர்வடேச ழமயே்தில் நழ வபற் ற விைோவில் இந்திய துழணே்
ேழலவர் ஸ்ரீ எம் .வவங் ழகயோ நோயுடு, அறிஞர் மற் றும் இந்திய முன்னோை்



அ ் ர்னி வெனரல் ஸ்ரீ டக. பரோசரனுக்கு ‘மிகச் சிறந்ே மூே்ே குடிமகன் விருழே’வைங் கினோர்.



இந்ே விருது முதிடயோரின் நலனுக்கோக உழைக்கும் அழமப் போன ஏெ் டகர் இந்தியோவின்
முதிடயோர் தின வகோண் ோ ் ே்ழே முன்னி டு
் ஸ்ரீ பரோசரனுக்கு வைங் கப் ப ் து.

விளளயோட்டு செய் திகள்
எகிப் து சர்வடேச கலப் பு இர ழ
்
யர் ப ் ம்



பூப் பந்து டபோ ்டியில் , வகய் டரோவில்

ந ந்ே எகிப் து சர்வடேச 2019 டபோ ்டியில்

இர ழ
்
யர் ப ் ே்ழே வவல் ல குஹூ கோர்க்

மற் றும்

துருவ்

கலப் பு

ரோவே் ஆகிடயோர் ஒரு

அற் புேமோன முயற் சிழய டமற் வகோண் னர். அகில இந்திய இறுதிப் டபோ டி
் யில் மூன்றோவது
இ ே்தில உை் ை உே்கர்ஷ் அடரோரோ மற் றும் கரிஷ்மோ வோ க
் ர் ஆகிடயோருக்கு எதிரோக கோர்க்
மற் றும் ரோவே் வவற் றி வபற் றனர்.
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7 வது சிஐஎஸ்எம் உலக ரோணுவ விழையோ டு
்



குே்துச்சண்ழ யில் , உலக சோம் பியன்ஷிப்
ஆண்கை்

ஃப் ழைவவயி ்

(52

கிடலோ)

வவை் ைிப்

பேக்கம்

பிரிவில்

ேனது

வவன்ற அமிே் பங் கல்
வேோ க்க

ஆ ் ே்ழே

வவன்றோர்.சீனோவின் வுஹோனில் நழ வபற் ற 7 வது சிஐஎஸ்எம் உலக ரோணுவ விழையோ டு
் ப்
டபோ ்டிகைில் குே்துச்சண்ழ

வீரர்கை் இந்தியோவுக்கு நல் ல வேோ க்கே்ழே அைிே்ேனர்.

சுல் ேோன் ஆஃப் டெோகூர் டகோப் ழப



மடலசியோவின் வெோகூர் பஹ்ருவில் ந ந்ே சுல் ேோன் ஆஃப் டெோகூர் டகோப் ழப டபோ ்டியில்
இந்திய ெூனியர் ஹோக்கி ஆண்கை் அணி கிடர ் பிரி ் னி ம் வேோ ர்ச்சியோக இரண் ோவது
இறுதிப் டபோ ்டியில் டேோல் வியழ ந்ேது.

அக்ட ோபர் –22, 2019

டேசிய செய் திகள்
டபோலீஸ் நிழனவு நோை்



டபோலிஸ் நிழனவு தினே்ழே முன்னி டு
்
மே்திய உை் துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ அமிே் ஷோ,
புதுதில் லியில்

உை் ை

டேசிய

டபோலீஸ்

நிழனவி ே்தில்

க ழம

ேவறோே

கோவல் துழறயினருக்கு மரியோழே வசலுே்தினோர்.



டேசே்திற் கோக டபோலிஸ் பணியோைர்கைின் விசுவோசே்ழேயும்
நிழனவுகூற

உயர்ந்ே தியோகே்ழேயும்

ஒவ் வவோரு ஆண்டும் அக்ட ோபர் 21 ஆம் டேதி டபோலிஸ் நிழனவு தினம்

அனுசரிக்கப் படுகிறது.

‘ஆசோே் ஹிந்ே் அரசு அழமக்கப் ப டு
் 76 வது ஆண்டு நிழனவு விைோ ’



வ ல் லியில் உை் ை வசங் டகோ ழ
்
யில் நழ வபற் ற “ஆசோே் ஹிந்ே் அரசு அழமக்கப் ப டு
்
76
வது ஆண்டு நிழனவு தின நிகை் வில் ” மே்திய கலோச்சோர மற் றும் சுற் றுலோே்துழற அழமச்சர்
ஸ்ரீ பிரஹலோே் சிங் பட ல் பங் டகற் றோர்.



ஆசோே்

ஹிந்ே்

அரசோங் கம்

சுபோஸ்

சந்திரடபோஸ்

முன்ழவே்ே

கனவுகழை

பிரதிநிதிே்துவப் படுே்தியது. ஆசோே் ஹிந்ே் அரசோங் கம் டேசே்ழேக் க ்டிவயழுப் புவதில்
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தீவிரமோக ஈடுப ் து ன், ேனது வசோந்ே வங் கி, நோணயம் , அஞ் சல் முே்திழரகை் மற் றும்
இரோணுவே்ழேயும் கூ ே் வேோ ங் கியது என்பது குறிப் பி ே்ேக்கது.

1ல ச
் ம் டிஜி ் ல் கிரோமங் கழை அரசு அழமக்க உை் ைது



அடுே்ே சில ஆண்டுகைில் நோ ்டில் ஒரு ல ச
் ம் டிஜி ் ல் கிரோமங் கழை அரசு அழமக்கும்
என்று மே்திய மின்னணு மற் றும் ேகவல் வேோழில் நு ்ப அழமச்சர் ரவிசங் கர் பிரசோே்
வேரிவிே்துை் ைோர். புதுடில் லியில் நழ வபற் ற MeitY ஸ் ோர் ்-அப் உச்சி மோநோடு 2019 இல்
டபசிய திரு பிரசோே், இந்ே டிஜி ் ல் கிரோமங் கழை ேங் கை் வசோந்ே வழியில் ஆேரிக்கவும்
வழிகோ ் வும்

சம் பந்ேப் ப ்

பங் குேோரர்கைி ம்

டவண்டுடகோை்

விடுே்ேோர்.

இந்ே

கிரோமங் கை் வேோழில் முழனடவோழர ஊக்குவிக்கும் ழமயங் கைோக இருக்கும் என்றும் அவர்
கூறினோர் .

ேமிழ் நோடு
மே்திய அரசு தி ் ே்தின் கீை் 20,000 சூரிய ஆற் றல் கை் நிறுவப் ப வுை் ைன



ந ப் பு நிதியோண்டின் இறுதிக்குை் , கிசோன் உர்ெோ சுரக்ஷோ எவம் உே்ேோன் மகோபியன் (குசம் )
தி ் ே்தின்

கீை்

20,000

சூரிய

ஆற் றல்

சோேனங் கை்

நிறுவப் படும்

என்று

ேமிை் நோடு

எதிர்போர்க்கிறது என்று ேமிைக ேழலமுழற மற் றும் விநிடயோகக் கைகே்தின் ேழலவரும்
நிர்வோக இயக்குநருமோன விக்ரம் கபூர் வேரிவிே்ேோர்.

ெர்வடேெ செய் திகள்
டநபோை அரசின் 18 அதிகோரிகைின் இரண் ோவது குழு (என்ஏசிஐஎன்) யில் பயிற் சிழய வேோ ங் கியுை் ைது



டநபோைே்ழே டசர்ந்ே 18 அதிகோரிகைின் இரண் ோவது குழு, வபங் களூருவில் உை் ை டேசிய
சுங் க அகோ மி, மழறமுக வரி மற் றும் டபோழேப் வபோருை் அகோ மியின் (என்ஏசிஐஎன்)
பிரோந்திய ழமயே்தில் பண டமோசடி ேடுப் பு மற் றும் பயங் கரவோேே்ழே எதிர்ப்பது குறிே்ே
பயிற் சிழயே் வேோ ங் கியுை் ைது.



இது டநபோை அரசின் டவண்டுடகோைின் டபரில் ஏற் போடு வசய் யப் ப ்

சிறப்பு பயிற் சியோகும் .

இது டநபோை அரசோங் கே்தின் பல் டவறு நிறுவனங் கைின் திறன்கழை டமம் படுே்துவேற் கோன
இந்தியோவின் உறுதிப் போ ்டின் ஒரு எடுே்துக்கோ ் ோகும் . இந்ே பயிற் சிழய வவைிவிவகோர
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அழமச்சின் இந்திய வேோழில் நு ்ப மற் றும் வபோருைோேோர ஒே்துழைப் பு (ஐ.டி.இ.சி) தி ் ே்தின்
கீை் இந்திய அரசு முழுழமயோக ஆேரிக்கிறது.

இந்தியோ, மோலே்தீவுகை் போதுகோப் பு உறவுகழை டமம் படுே்ேவுை் ைன



சமீபே்திய உறவுகைில் ஏற் ப ்

முண்டணற் றே்ேோல் , இந்தியோவும் மோலே்தீவும் அடுே்ே சில

மோேங் கைில் போதுகோப் பு ஒே்துழைப்ழப டமம் படுே்துவேற் கோக நிலுழவயில் உை் ை பல
ந வடிக்ழககழை முன்வனடுக்க உை் ைன.



ட ோர்னியர் விமோனே்தின் குே்ேழக, மோலே்தீழவ இந்தியோவின் க டலோர டர ோர் சங் கிலி
வழலயழமப் பின் கீை் வகோண்டுவருேல் மற் றும் பரந்ே அடிப் பழ யிலோன மனிேோபிமோன
உேவி மற் றும் டபரழிவு நிவோரணம் (HADR) பயிற் சி ஆகியழவ இதில் அ ங் கும் .

மடலசியோ, இந்டேோடனசியோ உலக வர்ே்ேக அழமப் பில் ஐடரோப் பிய ஒன்றிய உயிரி எரிவபோருை்
ச ் ே்ழே சவோல் வசய் யவுை் ைன



மடலசியோவும் இந்டேோடனசியோவும் உலக வர்ே்ேக அழமப் பு (WTO) மூலம் ஐடரோப் பிய ஒன்றிய
ச ் மோன உயிரி எரிவபோரு க
் ைில் போமோயில் பயன்போ ழ
்
க் க டு
் ப் படுே்தும்

் ே்ழே

சவோல் வசய் யவுை் ைன.



மடலசியோவும் இந்டேோடனசியோவும் இந்ே ஆண்டு இறுதிக்குை் உலக வர்ே்ேக அழமப் பின்
தீர்வுக்குழு மூலம் பிரதிநிதிே்துவ ச ் ே்ழே சவோல் வசய் ய உறுதிபூண்டுை் ைன.



பழன சோகுபடி அதிகப்படியோன கோ ழிப் புக்கு வழிவகுக்கிறது என்ற இந்ே ஆண்டின்
வேோ க்கே்தில் ஐடரோப் பிய ஒன்றியம் 2030க்குை் பழன அடிப் பழ யிலோன டபோக்குவரே்து
எரிவபோரு க
் ழை

அேன்

புதுப்பிக்கே்ேக்க

எரிசக்தியில்

பங் வகடுே்துக்வகோை் வழே

நிறுே்ேவுை் ைேோக அறிவிே்ேது.

மோநோடுகள்
முேல் MeitY வேோ க்க உச்சி மோநோடு



மே்திய ச ் ம் மற் றும் நீ தி, ேகவல் வேோ ர்பு மற் றும் மின்னணுவியல் மற் றும் ேகவல்
வேோழில் நு ்ப அழமச்சர் ஸ்ரீ ரவிசங் கர் பிரசோே், புது தில் லியில் நழ வபற் ற முேல் MeitY
ஸ் ோர் ்-அப்

உச்சி மோநோ ்டில் , மின்னணு மற் றும்

ேகவல்

அழமச்சகே்தின் (மீடிஒய் )

வேோ ர்ச்சியோன புதிய முயற் சிகழை வவைியி ் ோர்.
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ெோம் டிரினி ்டி கீை் 1.24 பில் லியன் ஆேோர் அ ழ
்
கை் , 1.2 பில் லியன் வமோழபல் டபோன்கை்
டிஜி ் ல் டசர்க்ழகயில் வவற் றிவபற் ற கழேழய அவர் கூறினோர். இ-னோம் , இ-விசோக்கை் ,
டிஜி ் ல் வகோடுப் பனவுகை் அழனே்தும் மிகப் வபரிய முதிர்ச்சிழயயும் வைர்ச்சிழயயும்
கோ ்டியுை் ைன என்று அவர் கூறினோர்.

அவமரிக்க-இந்தியோ மூடலோபோய கூ டு
் மன்றம் (யு.எஸ்.ஐ.எஸ்.பி.எஃப் )



புதுடில் லியில்

நழ வபற் ற

அவமரிக்க-இந்தியோ

மூடலோபோய

கூ டு
்

மன்றே்தில்

(யு.எஸ்.ஐ.எஸ்.பி.எஃப் ) வர்ே்ேக மற் றும் ழகே்வேோழில் மற் றும் ரயில் டவ அழமச்சர் பியூஷ்
டகோயல் உழரயோற் றினோர். இந்ே உழரயோ லின் டபோது பியூஷ் டகோயல் , இந்டேோ-அவமரிக்க
உறவு இப் டபோது மிகச் சிறந்ே நிழலயில் இருப்பேோகவும் , இரு நோடுகளுக்கும் இழ யிலோன
வர்ே்ேக உறவுகை் ஒரு வபரிய ஆற் றழலக் வகோண்டுை் ைன என்றும் , இது இன்னும் வைர்ச்சி
வபரும் என்றும் கூறினோர்.



அவமரிக்க-இந்தியோ மூடலோபோய கூ ் ோைர் மன்றம்
டநோக்கற் ற

அழமப் போகும் ,

இது

வபோருைோேோர

(யு.எஸ்.ஐ.எஸ்.பி.எஃப் ) ஒரு இலோப
வைர்ச்சி,

வேோழில் முழனடவோர்,

டவழலவோய் ப் பு உருவோக்கம் மற் றும் புதுழம ஆகிய துழறகைில் வகோை் ழக மூலம் இந்தியோஅவமரிக்க

இருேரப் பு

மற் றும்

மூடலோபோய

கூ ் ோ ்சிழய

வலுப் படுே்தும்

முேன்ழம

டநோக்கமோகும் .

விளளயோட்டு செய் திகள்
உலக ெூனியர் வசஸ் சோம் பியன்ஷிப்



உலக ெூனியர் ஆண்கை் மற் றும் வபண்கை் வசஸ் சோம் பியன்ஷிப் 2019, அக்ட ோபர் 14 முேல்
26 வழர புதுடில் லியில் நழ வபற உை் ைது . இப் டபோ ்டியில் வவைிநோ டு
் வீரர்கை் 47 மற் றும்
இந்திய வீரர்கை் 69 என வமோே்ேம் 116 வீரர்கை் பங் டகற் கவுை் ைனர்.

அக்ட ோபர் –23, 2019
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டேசிய செய் திகள்
சுற் றுச்சூைல் மதிப் பீடு மற் றும் வசயல் படுே்ேல் குறிே்ே இரண்டு நோை் சர்வடேச ஒர்க்ஷோப்



மே்திய ெல் சக்தி அழமச்சர் ஸ்ரீ கடெந்திர சிங் டசகோவே், இந்தியோவுக்கோன சுற் றுச்சூைல்
மதிப் பீடு மற் றும் நழ முழறப்படுே்ேல் வேோ ர்போன சர்வடேச ஒர்க்ஷோப் ழப வ ல் லியில்
திறந்து ழவே்ேோர்.



இந்திய,

ஐடரோப் பிய

கங் கோவின்

டேசிய

மற் றும்

சர்வடேச

அனுபவங் கைின்

மிஷன்

மற் றும்

இந்டேோ-வெர்மன்

பரிமோற் றம் ,

தூய் ழமயோன

ஒே்துழைப் பு ன்

“கங் கோ

புே்துணர்ச்சிக்கோன ஆேரவு” என்ற தி ் ே்து ன் ஒன்றோகக் வகோண்டுவரப் ப ் து.

மிகவும் டமம் படுே்ேப் ப ்



எலக் ்ரோனிக் இன் ர்லோக் சிஸ் ம் நிறுவப் ப டு
் ை் ைது

கிரோண் ் கோர் ் போழேயில் மிகவும் டமம் படுே்ேப் ப ்

எலக் ்ரோனிக் இன் ர்லோக் சிஸ் ம்

நிறுவப் ப டு
் ை் ைது. இேன் மூலம் இந்திய ரயில் டவ, ரயில் கைின் டவகே்ழே அதிகரிக்கவும் ,
டமலும் வ ல் லி மற் றும் ஹவுரோ இழ டயயோன பயண டநரே்ழே ேற் டபோதுை் ை 17-19 மணி
டநரே்திலிருந்து சுமோர் 12 மணி டநரமோகக் குழறப் பேற் கோன எதிர்கோல டநோக்கே்ழேயும்
அழ ய இது உேவும் என்று எதிர்போர்க்கப் படுகிறது.



கிரோண் ்

கோர் ்

என்பது

ஹவுரோ-கயோ-வ ல் லி

மற் றும்

ஹவுரோ-அலகோபோே்-மும் ழப

போழேயின் ஒரு பகுதியோகும் .



உே்ேரபிரடேசே்தின்

ண் ல
் ோ சந்திப் பில் உை் ை 65 ஆண்டு பைழமயோன வமக்கோனிக்கல்

சிக்னலிங் முழறக்கு பதிலோக இந்ே புதிய எலக் ்ரோனிக் முழற அழமக்கப் ப வுை் ைது.

உர பயன்போடு விழிப் புணர்வு தி ் ம்



டவைோண் உற் பே்திே்திறழனே் ேக்கழவக்க பல் டவறு அைவுருக்கைின் அடிப் பழ யில் உர
ஊ ் ச்சே்துக்கைின்
பரப் புவேற் கோகவும் ,

உகந்ே
டமலும்

உர

பயன்போடு
பயன்போடு

குறிே்ே
மற் றும்

அறிழவ
டமலோண்ழம

விவசோயிகளுக்கு
துழறயில்

புதிய

முன்டனற் றங் கை் குறிே்து விவசோயிகளுக்கு விழிப் புணர்ழவ ஏற் படுே்துவேற் க்கோகவும் ,



மே்திய டவைோண்ழம மற் றும் உைவர் நலே்துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ நடரந்திர சிங் டேோமர் மற் றும்
மே்திய இரசோயன மற் றும் உரே்துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ டி.வி.சேோனந்ே கவு ோ இழணந்து
புதுவ ல் லியில் இரு ஆண்டு உர பயன்போ டு
் விழிப்புணர்வு தி ் ே்ழே திறந்து ழவே்ேனர் .
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கோரிஃப் மற் றும் ரபி பருவே்திற் கு முன்னடர இரு அழமச்சகங் ளும் கூ ் ோக இழனந்து மோநில
அரசுகைின் உேவியு ன் இந்ே நிகை் ழவ ஏற் போடு வசய் துை் ைன.

ேமிழ் நோடு
அமிர்தி விலங் கியல் பூங் கோவிற் கு க மோன் மற் றும் ஒரு சில வபலிகன்கை் புதிேோக வருழக ேந்துை் ைன



டவலூரில்

இருந்து

25

கிடலோமீ ் ர்

பூங் கோவிற் கு அண்ழமயில்

வேோழலவில்

க மோன் மற் றும்

அழமந்துை் ை

அமிர்தி

ஒரு சில வபலிகன்கை்

விலங் கியல்

புதிேோக வருழக

ேந்துை் ைன.



டவலூர் மற் றும்

திருவண்ணோமழல மோவ ் ே்தில்

உை் ை பை் ைி குைந்ழேகை்

மற் றும்

கல் வியோைர்களுக்கு இந் ே மிருகக்கோ ்சிசோழல முக்கிய ஈர்ப்புகைில் ஒன்றோகும் .

ெர்வடேெ செய் திகள்
இந்தியோவும் சுவி ச
் ர்லோந்தும் ரயில் டபோக்குவரே்து துழறயில் ஒன்றோக இழணந்து பணியோற் ற முடிவு
வசய் துை் ைன



ரயில்

டபோக்குவரே்து

துழறயில்

ஒன்றோக

இழணந்து

பணியோற் ற

இந்தியோவும்

சுவி ச
் ர்லோந்தும் முடிவு வசய் துை் ைன. ரயில் டவ துழறயில் ஒே்துழைப் புக்கோன புரிந்துணர்வு
ஒப் பந்ேம் 2017 இல் ழகவயழுே்தி ப் ப ்

பின்னர் இரு ேரப் பினருக்கும் இழ டய நழ வபற் ற

கூ டு
்
வசயற் குழுவின் (டெ. பிை் யூ.ஜி) 1 வது கூ ் ே்ழேே் வேோ ர்ந்து ஒரு கூ ் ே்தில் இரு
ேரப் பினரும் இேற் கு ஒப்புக்வகோண்டுை் ைனர்.

‘கிங் டமக்கர்’ெக்மீே் சிங்



வபோதுே் டேர்ேலில் 24 இ ங் கழை வவன்ற புதிய ெனநோயகக் க ்சியின் ேழலவர் இந்திய
வம் சோவைிழயச் டசர்ந்ே கனடிய அரசியல் வோதி ெக்மீே் சிங் , ஒரு “கிங் டமக்கர்” ஆக
திகை் கிறோர்,

அடே

டநரே்தில்

பிரேமர்

ெஸ்டின்

ரூ
் ட ோவின்,

லிபரல்

க ்சி

அேன்

வபரும் போன்ழமழய இைந்துை் ைது .



வபரும் போன்ழமழய இைந்ே பிரேமர் ெஸ்டின்

ரூ
் ட ோவுக்கு ஆ ்சி அழமக்க ெக்மீே் சிங் கின்

ஆேரவு டேழவ.
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ெப் போனிய டபரரசர் நருஹி ்ட ோ பேவிடயற் றே்ழே அதிகோரபூர்வமோக அறிவிே்ேோர்



டபரரசர் நருஹிட ோ நோ ்டின் 126 வது டபரரசரோக ேன்ழன முழறயோக அறிவிே்ேோர். 59
வயேோன

டபரரசர்

அவரது

ேந்ழேயோன

அகிஹி ்ட ோவிற் கு

பின் னர்

டம

மோேே்தில்

அதிகோரப் பூர்வமோக ேனது ஆ ்சிழயே் வேோ ங் கினோர்.



ஆனோல் ,

ட ோக்கிடயோவில்

உை் ை

ஏகோதிபே்திய

அரண்மழனக்குை்

வேோ ர்ச்சியோன

போரம் பரிய ச ங் குகளுக்குப் பிறகு, அவரது ஆ ்சி இப் டபோது முழறப்படுே்ேப் ப டு
் ை் ைது.

மோநோடுகள்
பிரோந்திய வேோழிலோைர் மோநோடு



புவடனஸ்வரில்

பிரோந்திய வேோழிலோைர் மோநோடு நழ வபற் றது. வேோழிலோைர் மற் றும்

டவழலவோய் ப் புே்
நலனுக்கோக

துழற

மே்திய

அழமச்சர்

மற் றும்

ஸ்ரீ

மோநில

சந்டேோஷ்குமோர்
அரசுகை்

கங் வோர்,,வேோழிலோைர்கை்

ஒருங் கிழணந்ே

முயற் சிகழை

டமற் வகோை் கின்றன என்று அவர் கூறினோர்.



மே்திய மற் றும்

மோநில அரசுகளுக்கு இழ டய சிறந்ே ஒருங் கிழணப் ழப உருவோக்க

பிரோந்திய மோநோடுகை் உேவுகின்றன.

விருதுகள்
டேசிய பஞ் சோயே்து விருதுகை் 2019



பஞ் சோயே்துரோெ் அழமச்சர் நடரந்திர சிங் டேோமர், டேசிய பஞ் சோயே்து விருதுகை் 2019 ஐ
புதுடில் லியில் ந ந்ே விைோவில் வைங் கினோர்.



விருதுகை் பல் டவறு பிரிவுகைில் விருது வபற் ற பஞ் சோயே்துகை் மற் றும் மோநிலங் களுக்கு
வைங் கப் படும் . இந்ே பிரிவுகை் தீன் ேயோல் உபோே்யோய் பஞ் சோயே்து சஷக்திகரன் புரஸ்கோர் ,
நோனோஜி

டேஷ்முக்

டமம் போ டு
் ே் தி ்

ரோஷ்டிரிய

கவுரவ்

கிரோம

சபோ

புரஸ்கோர்,

விருது, குைந்ழே ந ்பு கிரோம பஞ் சோயே்துகை்

கிரோம

பஞ் சோயே்து

விருது மற் றும் இ-

பஞ் சோயே்து புரஸ்கோர்.



டசழவகழை வைங் குேல் மற் றும் துப்புரவு உை் ைி ்
நல் ல பணிகழை அங் கீகரிக்கும்

பல் டவறு பிரிவுகைில் அவர்கை் வசய் ே

விேமோக சிறப் போக வசயல் படும்

பஞ் சோயே்துகளுக்கு

விருதுகை் வைங் கப் படுகின்றன.
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போதுகோப் பு செய் திகள்
அந்ேமோன் நிக்டகோபோரில் உை் ை

்ரோக் தீவில் ஐ.ஏ.எஃப் இரண்டு பிரம் டமோஸ் ஏவுகழணகழை டசோேழன

வசய் ேது



அந்ேமோன் நிக்டகோபோர் தீவுகைில் உை் ை
பிரம் டமோஸ்

ஏவுகழணகை்

பகுதியோக இந்ே இர ழ
்



இந்ே

ஏவுகழணகைின்

்ரோக் தீவில் இந்திய விமோனப்பழ யோல் இரண்டு

வீசப் ப ் ன.

வைக்கமோன

வசயல் போ டு
்

பயிற் சியின்

ஒரு

ஏவுகழண டசோேழன டமற் வகோை் ைப் ப டு
் ை் ைது .
பயிற் சி

ஒரு

வமோழபல்

ேைே்திலிருந்து

துல் லியமோக

ேழர

இலக்குகழை ேோக்குவதில் விமோனப் பழ யின் திறழன டமம் படுே்தியுை் ைது.

விளளயோட்டு செய் திகள்
யுடிடி டேசிய ேரவரிழச (கிைக்கு மண் லம் ) ட பிை் வ ன்னிஸ் சோம் பியன்ஷிப்



ஹவுரோ உ ்புற ழமேோனே்தில் நழ வபற் ற டேசிய ேரவரிழச (கிைக்கு மண் லம் ) ட பிை்
வ ன்னிஸ் சோம் பியன்ஷிப் பில் ெூனியர் சிறுவர்கைின் ப ் ே்ழே ேமிைகே்ழேச் டசர்ந்ே
விஸ்வ தீனேயலன் ழகப் பற் றினோர். டமலும் அவர் இப் ப ் ழே வவன்றேன் மூலம் ேனது
வயதுக்கு ்ப ்

பிரிவில் ஹோ ்ரிக் ப ் ங் கழை வபற் றுை் ைோர். மகோரோஷ்டிரோழவச் டசர்ந்ே

தியோ சிேோடல ேனது முேல் ெூனியர் வபண்கை் சோம் பியன்ஷிப் ப ் ே்ழே வபற் றோர்.

அக்ட ோபர் –24, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 24 – ஐக்கிய நோடுகை் தினம்



ஐ.நோ. தினம்

ஐ.நோ. சோசனே்தின் 1945 இல்

நழ முழறக்கு வந்ே ஆண்டு நிழறழவக்

குறிக்கிறது. இந்ே ஸ்ேோபக ஆவணே்ழே போதுகோப் பு சழபயின் ஐந்து நிரந்ேர உறுப் பினர்கை்
உ ்ப

அேன் ழகவயோப் பமி ் வர்கைில்

வபரும் போடலோர் ஒப் புேல்

அைிே்ேேன் மூலம் ,

ஐக்கிய நோடுகை் சழப அதிகோரப் பூர்வமோக நழ முழறக்கு வந்ேது.
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அக்ட ோபர் 24, 1948 முேல் ஐக்கிய நோடுகை் தினமோக வகோண் ோ ப் படுகிறது. 1971 ஆம்
ஆண்டில் , ஐக்கிய நோடுகை் சழபயின் வபோதுச் சழப உறுப் பு நோடுகைோல் இந்ே நோை் வபோது
விடுமுழறயோக கழ பிடிக்கப் ப

டவண்டும் என்று பரிந்துழரே்ேது

அக்ட ோபர் 24 – உலக அபிவிருே்தி ேகவல் தினம்



அபிவிருே்தி பிரச்சிழனகை் மற் றும் அவற் ழறே் தீர்க்க சர்வடேச ஒே்துழைப்ழப வலுப் படுே்ே
டவண்டியேன் அவசியம் குறிே்து உலகின் கவனே்ழே ஈர்க்க 1972 ஆம் ஆண்டில் வபோதுச்
சழப உலக அபிவிருே்தி ேகவல் தினே்ழே நிறுவியது.



அன்ழறய டேதி ஐக்கிய நோடுகை் சழபயின் தினமோன அக்ட ோபர் 24 உ ன் ஒே்துப்டபோக
டவண்டும் என்று ச ் மன்றம் முடிவு வசய் து இந்ே நோழை உலக அபிவிருே்தி ேகவல் தினமோக
அறிவிே்ேது .

டேசிய செய் திகள்
இந்தியோவில்

பனிச்சிறுே்ழே

எண்ணிக்ழகழய

கணக்கிடுவேற் கோன

முேல்

டேசிய

வநறிமுழற

வேோ ங் கப் ப ் து



அக்ட ோபர்

23

சர்வடேச

பனிச்சிறுே்ழே

தினே்ழே

முன்னி டு
் ,

பனிச்சிறுே்ழேகழை

போதுகோப் பதில் ஒரு வபரிய ஊக்கமோக, மே்திய சுற் றுச்சூைல் , வன மற் றும் கோலநிழல மோற் ற
அழமச்சர் (MoEFCC) ஸ்ரீ பிரகோஷ் ெவட கர், பனிச்சிறுே்ழேகைின் என்னிக்ழகழய மதிப் பீடு
வசய் வது குறிே்ே முேல் டேசிய வநறிமுழறழய இந்தியோவில் வேோ ங் கினோர்.

அக்ட ோபர் 25 ஆம் டேதி நோடு முழுவதும் ஆயுர்டவே தினம் வகோண் ோ ப் ப



உை் ைது

4 வது ஆயுர்டவே நோை் 2019 அக்ட ோபர் 25 ஆம் டேதி ரோெஸ்ேோனின் வெய் ப் பூரில் உை் ை டேசிய
ஆயுர்டவே நிறுவனே்தில் ஏற் போடு வசய் யப் ப

உை் ைது. ேன்வந்ேரி பூென் மற் றும் “டேசிய

ேன்வந்ேரி ஆயுர்டவே விருதுகை் -2019” விைோ டேசிய ஆயுர்டவே நிறுவனே்தில் நழ வபற
உை் ைது.



2019 அக்ட ோபர் 24 ஆம் டேதி நீ ண்

ஆயுை் கோண ஆயுர்டவேம் என்ற ஒரு டேசிய மோநோடும்

ஏற் போடு வசய் யப் ப ் து.
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நவம் பர் மோேம் டகோல் ன் ெூபிலி பதிப் ழபக் டகோவோவின் ஐ.எஃப் .எஃப் .ஐ.வகோண் ோ



இந்தியோவின் சர்வடேச திழரப் ப

உை் ைது

விைோ, ஐ.எஃப் .எஃப் .ஐ, டகோவோ ேனது டகோல் ன் ெூபிலி

பதிப் ழப இந்ே ஆண்டு நவம் பர் 20 முேல் வகோண் ோடுகிறது.



டகோவோவில 50 வது சர்வடேச திழரப் ப

விைோவின் டபோது திழரயி

உை் ை ப ங் கைின்

ப ்டியல் வவைியி ப் ப டு
் ை் ைது.



வமோே்ேம் , 14 திழரப் ப ங் கை் இரண்டு இ ங் கைில் திழரயி ப் படும் .நழகச்சுழவ மற் றும்
அேன் வேோ ர்புழ ய வழகயிலிருந்து டேர்ந்வேடுக்கப் ப ்
படனோரமோ பிரிவில்

உை் ை

ப ங் கை்

திழரப் ப ங் கை் மற் றும் இந்திய

போர்ழவயோைர்களுக்கோக

திழரயி ப் படும் .

இந்ே

ஆண்டின் தீம் The Joy of Cinema

அெோம்
டேயிழல

பைங் குடி

சமூகே்தின்

குைந்ழேகளுக்கோன

உேவிே்வேோழக

தி ் ே்ழே

அசோம்

அரசு

வேோ ங் கியது



10 மற் றும் 12 ஆம் வகுப் புகைில் படிக்கும் டேயிழல பைங் குடியின குைந்ழேகளுக்கோன
உேவிே்வேோழக தி ் ே்ழேே் வேோ ங் க அசோம் அரசு முடிவு வசய் துை் ைது. இது மோநிலே்தின்
அழனே்து டேயிழலே் டேோ ் ங் கைின் மோணவர்கழையும் உை் ை க்கும் .



மே்திய

மற் றும்

மோநில

அரசோல்

வசயல் படுே்ேப் படும்

பல் டவறு

தி ் ங் கை்

குறிே்து

பயனோைிகளுக்கு வேரியப் படுே்ே, ஒவ் வவோரு டேயிழலே் டேோ ் ே்திலும் ‘ஷ்ரோமிக் மிே்ரோஸ்’
நியமிக்கப் ப வுை் ைனர் .

ெர்வடேெ செய் திகள்
துனிசியோவின் ெனோதிபதியோக வகய் ஸ் சயீே் பேவிடயற் றேற் கு பிரேமர் டமோடி வோை் ே்துக்கழைே்
வேரிவிே்ேோர்



துனிசியோவின் ெனோதிபதியோக பேவிடயற் ற வகய் ஸ் சயீே்ழே பிரேமர் நடரந்திர டமோடி
வோை் ே்தினோர்.



க ந்ே கோல அரசியல் அனுபவம் இல் லோே ஒரு சுடய ழ
் ச டவ ்போைரோன, ழகஸ் ழசயே்
ெனோதிபதி டேர்ேலில் 72.71 சேவீே வோக்குகழைப் வபற் று வவற் றி வபற் றோர்.
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செயலி & இளனய டபோர்டல்
இ ஞ் சோர்ந்ே தி ் மி ல் பயன்போடு ‘கிரோம் மஞ் சிே்ரோ’ வேோ ங் கப் ப ் து



மே்திய பஞ் சோயே்து அழமச்சர் ரோெ் ஸ்ரீ நடரந்திர சிங் டேோமர், ‘கிரோம மஞ் சீே்ரோ’ என்ற
இ ஞ் சோர்ந்ே தி ் மி ல் பயன்போ ழ
்

வேோ ங் கினோர், இது பஞ் சோயே்துகளுக்கோன ஜிடயோ

ஸ்டபஷியல் அடிப் பழ யிலோன முடிவு ஆேரவு அழமப் போகும் .



பஞ் சோயே்துகை் இந்ே பயன்போ ழ
்

நிகை் டநர அடிப் பழ யில் தி ் மி வும் , வைர்ச்சிக்கோன

ந வடிக்ழககழை டமற் வகோை் ைவும் மற் றும் கண்கோணிக்க பயன்படுே்ேலோம் .

மோநோடுகள்
19 வது இந்டேோ-ஸ்வீடிஷ் கூ டு
் ஆழணயம்



பிரோந்திய மற் றும் சர்வடேச அரங் குகைில் இந்தியோவும் சுவீ னும் ஒரு வலுவோன உறழவயும்
சிறந்ே ஒே்துழைப் ழபயும் டமற் வகோை் கின்றன என்று வர்ே்ேக மற் றும் ழகே்வேோழில் மற் றும்
ரயில் டவ அழமச்சர் பியூஷ் டகோயல் வேரிவிே்ேோர்.



வபோருைோேோர, வேோழில் துழற மற் றும் அறிவியல் ஒே்துழைப் புக்கோன 19 வது இந்டேோ –
ஸ்வீடிஷ் கூ டு
் ஆழணயே்திற் கோக பியூஷ் டகோயல் ஸ் ோக்டஹோமுக்கு வசன்றுை் ைோர் .



இரு

நோடுகைின்

வணிகங் களுக்கிழ யில்

ஒே்துழைப்ழப

ஊக்குவிப் பேற் கும் ,

பரஸ்பர

நன்ழம பயக்கும் தீர்வுகழை கூ ் ோகச் வசய் வேற் கும் ஒரு இந்திய வணிகக் குழுவு ன் அவர்
வசன்றுை் ைோர் .

அெர்ழபெோனின் போகுவில் XVIII NAM உச்சி மோநோடு



அக்ட ோபர்

25-26

டேதிகைில்

அெர்ழபெோனின்

போகுவில்

நழ வபறவுை் ை

அணிடசரோ

இயக்கே்தின் மோநிலே் ேழலவர்கை் மற் றும் அரசோங் கே்தின் XVIII உச்சி மோநோ ்டில் இந்திய
தூதுக்குழுவிற் கு துழணே் ேழலவர் ஸ்ரீ எம் .வவங் ழகயோ நோயுடு ேழலழம ேோங் குவோர்.



XVIII NAM உச்சிமோநோ ்டின் கருப் வபோருை் “சமகோல உலகின் சவோல் களுக்கு ஒருங் கிழணந்ே
மற் றும்

டபோதுமோன

நிழலநிறுே்துேல் ”.

பதிழல

உலக

உறுதி

அழமதி

வசய் வேற் கோக

மற் றும்

பண்டுங்

ஒே்துழைப்ழப

டகோ ்போடுகழை

டமம் படுே்துவேற் கோன

அவசியே்ழே உை் ை க்கிய ஒரு அரசியல் அறிக்ழக பண்டுங் கின் பே்து டகோ ்போடுகை் 1955
இல் ந ந்ே ஆசிய-ஆபிரிக்க மோநோ ்டில் வகுக்கப் ப ் ன.
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புரிந் துணர்வு ஒப் பந் ேம்
இந்தியோவுக்கும் குழவே்துக்கும் இழ யிலோன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேம்



பிரேமர்

ஸ்ரீ

நடரந்திர

கணக்கியல் ,

நிதி

டமோடி

மற் றும்

ேழலழமயிலோன

ேணிக்ழக

மே்திய

அறிவுே்

அழமச்சரழவ

ேைே்ழே

குழவே்தில்

வலுப் படுே்துவேற் கோண

புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்திற் கு ஒப் புேல் அைிே்துை் ைது.



இந்திய நிறுவனங் கைின் ப ் ய கணக்கோைர்கை் (ஐ.சி.ஏ.ஐ) மற் றும் குழவே் கணக்கோைர்கை்
மற் றும் ேணிக்ழகயோைர்கை் சங் கம் (டக.ஏ.ஏ.ஏ) , இரு நிறுவனங் கைின் உறுப் பினர்கைின்
நலனுக்கோகவும்

அவர்கைின்

வேோழில் முழற

நிபுணே்துவே்தின்

டமம் போ ்டிற் கோகவும்

குழவே்தில் வேோழில் நு ்ப நிகை் வுகை் , கருே்ேரங் குகை் மற் றும் மோநோடுகழை டசர்ந்து ந ே்ே
உை் ைனர்.

விளளயோட்டு செய் திகள்
வுஷு உலக சோம் பியன்ஷிப் பில் ேங் கம் வவன்ற முேல் இந்திய வீரர் என்ற வபருழமழய பிரவீன் குமோர்
வபற் றோர்



ஷோங் கோயில் 48 கிடலோ எழ
சோம் பியன்ஷிப் பில்
வபற் றோர்.

15

வது

பிரிவில் பிலிப்ழபன் ஸின் ரஸ்ஸல்

யழஸ வீை் ே்தி, வுஷு உலக

ேங் கம் வவன்ற முேல் இந்தியர் என்ற வபருழமழய பிரவீன் குமோர்
உலக

வுஷு

சோம் பியன்ஷிப் பின்

ஆண்கை்

சோண் ோ

டபோ ்டியில்

பிலிப் ழபன் ஸ் வீரழர 2-1 என்ற கணக்கில் வீை் ே்தினோர்.



அணியின் மற் ற இந்தியர்கைில் , பூனம் மற் றும் சனோடேோய் டேவி வவை் ைிப் பேக்கங் கழைப்
வபற் றனர், ஆண்கை் 60 கிடலோ பிரிவில் விக்ரோந் ே் போலியன் வவண்கலே்ழேப் வபற் றோர்.
இறுதியில் இந்தியோ ஒரு ேங் கம் , இரண்டு வவை் ைி மற் றும் வவண்கலே்து ன் மூன்றோவது
இ ே்ழேப் பிடிே்ேது.



வுஷு என்பது ஒரு சீன ேற் கோப் புக் கழல, இது கிக் போக்ஸிங் மற் றும் மல் யுே்ேது ன்
வேோ ர்புழ ய விழையோ டு
் ஆகும் ன்ஸ் வீரழர 2-1 என்ற கணக்கில் வீை் ே்தினோர்.

அக்ட ோபர் –25, 2019
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முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 25 – சர்வடேச கழலஞர் தினம்



சர்வடேச கழலஞர் தினம் ஆண்டுடேோறும் அக்ட ோபர் 25 அன்று வகோண் ோ ப் படுகிறது.
கழலஞர்கை் சமூகே்திற் கு அைிக்கும் பங் கைிப் ழப கவுரவிப் பேற் கோக சர்வடேச கழலஞர்
தினம் 2004 இல் வேோ ங் கப் ப ் து. .

டேசிய செய் திகள்
வசனோனி நஷரி சுரங் கே்திற் கு



ோக் ர் சியோமோ பிரசோே் முகர்ஜி வபயரி ப்ப டு
் ை் ைது

மே்திய சோழல டபோக்குவரே்து மற் றும் வநடுஞ் சோழலே் துழற அழமச்சர் ஸ்ரீ நிதின் க ்கரி
மற் றும் ஸ்ரீ ஜிடேந்திர சிங் ஆகிடயோர், ெம் மு-கோஷ்மீரில் என்வஹச் 44 இல் உை் ை வசனோனி
நஷ்ரி

சுரங் கப் போழேழய

ோக் ர்

சியோமோ

பிரசோே்

முகர்ஜி

சுரங் கப் போழே

என

புதுதில் லியில் மறுவபயரிடுவேோக அறிவிே்ேனர்.



இந்ே 9 கி.மீ சுரங் கப் போழே நோ ்டின் மிக நீ ைமோன கழல சுரங் கப் போழேயோகும் , இது
ெம் முவில் உை் ை உேம் பூர் மற் றும் ரம் பனுழவ இழணக்கிறது.

இந்டேோ-திவபே்திய எல் ழல கோவல் துழறயின் (ஐ.டி.பி.பி) 58 வது வேோ க்க நோை்



இந்டேோ-திவபே்திய எல் ழல கோவல் துழறயின் (ஐ.டி.பி.பி) 58 வது வேோ க்க தினே்திற் கு மே்திய
உை் துழற இழண அழமச்சர் ஸ்ரீ ஜி கிஷன் வர ்டி ேழலழம ேோங் கினோர். இந்டேோ-திவபே்திய
எல் ழல கோவல் துழற (ஐ.டி.பி.பி) 1962 அக்ட ோபர் 24 அன்று இந்டேோ-சீனோ எல் ழலயில் சீன
ஆக்கிரமிப் ழப அடுே்து வேோ ங் கப் ப ் து .

டபோலீஸ் ஆரோய் ச்சி மற் றும் டமம் போ டு
் பணியகே்தின் (பிபிஆர்டி) முேன்ழம வவைியீடு ேரவு



மோண்புமிகு அழமச்சர் ஸ்ரீ ஜி. கிஷன் வர ்டி, பிபிஆர் & டி இன் முேன்ழம வவைியீ ோன
“டபோலீஸ்

அழமப் புகைின்

ேரழவ”

புதுவ ல் லியின்

எம் .எச்.ஏ,

வ க்குே்

வேோகுதியில்

வவைியி ் ோர்.



இந்தியோவில் உை் ை டபோலீஸ் அழமப் பின் ேரவு என்பது அழனே்து மோநிலங் கை் , யூனியன்
பிரடேசங் கை் ,

சிஏபிஎப்கை்

மற் றும்

சிபிஓக்கைில்

இருந்து

டபோலீஸ்

உை் க ் ழமப் பு,

மனிேவைம் மற் றும் பிற வைங் கை் பற் றிய ேகவல் கைின் முக்கியமோன வேோகுப் போகும் .
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இந்ே வவைியீடு MHA மற் றும் மோநில அைவில் பல் டவறு வகோை் ழக பகுப் போய் வுகை் மற் றும்
வை

ஒதுக்கீடு

ேழலப் புகை்

முடிவுகளுக்கு

குறிே்ே

பல

மிகவும்

பயனுை் ைேோக

ஆரோய் ச்சிகைிலும்

இந்ே

நிரூபிக்கப் ப டு
் ை் ைது.
வவைியீடு

பரவலோக

டபோலீஸ்

டமற் டகோை்

கோ ் ப் ப டு
் ை் ைது.

ஒடிெோ
ஒடிசோவில் புதிய உலக வங் கி தி ் ம்



இந்திய அரசு, ஒடிசோ அரசு மற் றும் உலக வங் கி ஆகியழவ 165 மில் லியன் அவமரிக்க
க ன்

ஒப் பந்ேே்தில்

முழறகைின்

ழகவயழுே்தி ் ன,

பின் னழ ழவ

சிறு

விவசோயிகளுக்கு

வலுப் படுே்துவடேோடு,

அவர்கைின்

அதிகரிே்ே

ோலர்

உற் பே்தி

வருமோனே்திற் கோக,

அவர்கைின் விழைவபோரு க
் ைின் சந்ழேப் படுே்துேழல பன் முகப் படுே்ேவும் டமம் படுே்ேவும்
உேவுகின்றன.



வற ்சியோல் போதிக்கப் ப க்கூடிய மற் றும் வபரும் போலும் மோனோவோரி விவசோயே்ழே சோர்ந்து
இருக்கும்

கிரோமப் புறங் கைில்

கோலநிழல

மீைக்கூடிய

விவசோயே்திற் கோக

ஒடிசோ

ஒருங் கிழணந்ே நீ ர்ப்போசன தி ் ம் வசயல் படுே்ேப் படும் .



ஒடிசோவின் 15 மோவ ் ங் கழைச் டசர்ந்ே சுமோர் 128,000 வஹக்ட ர் விவசோய நிலங் கழை
நிர்வகிக்கும் . 125,000 சிறுவேோழில் விவசோயிகளுக்கு இது உேவும் .

உே்ேரபிரடேெம்
கன்யோ சுமங் கலி டயோெனோ தி ் ம்



உே்ேரபிரடேச

அரசு

ேனது

முேன்ழம

தி ் மோன

கன்யோ

சுமங் லி

டயோெ் னோழவ

அறிமுகப் படுே்தியது. லக்டனோவில் மே்திய வபண்கை் மற் றும் குைந்ழேகை் டமம் போ டு
்
அழமச்சர் ஸ்மிருதி இரோனி முன்னிழலயில் முேல் வர் டயோகி ஆதிே்யநோே் இந்ே தி ் ே்ழே
வேோ ங் கவுை் ைோர்.



ஒரு வபண் குைந்ழே பிறக்கும் ஒவ் வவோரு குடும் பமும் இந்ே தி ் ே்தின் மூலம் 15 ஆயிரம்
ரூபோய் வபறலோம் .
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விஸ்வ சோந்தி ஸ்தூபே்தின் வபோன்விைோ வகோண் ோ ் ம



ெனோதிபதி ரோம் நோே் டகோவிந்ே் பீகோரில் உை் ை ரோெ் கீருக்கு விெயம் வசய் து விஸ்வ சோந்தி
ஸ்தூபே்தின் (உலக அழமதி படகோ ோ) டகோல் ன் ெூபிலி விைோ வகோண் ோ ் ே்ழே திறந்து
ழவே்ேோர்.



ரே்னகிரி மழலயடிவோரே்தில் அழமந்துை் ை இந்ே சின்னே்ழே ெப் போனிய பவுே்ே துறவி, புஜி
குருஜி 1969 ஆம் ஆண்டு வடிவழமே்ேோர்.

ெர்வடேெ செய் திகள்
டரோஹிங் கியோக்கைின் இ மோற் றே்ழே ஒே்திழவக்க அவமரிக்கோ பங் கைோடேழஷ வலியுறுே்துகிறது



டரோஹிங் கியோக்கை் பிரிழவ டசர்ந்ே மக்கழை, மக்கை் வசிக்கோே தீவோன போஷன் சோர்
இ ே்திற் கு இ



மோற் றுவழே ஒே்திழவக்க அவமரிக்கோ பங் கைோடேழஷ வலியுறுே்தியுை் ைது.

வேற் கு மற் றும் மே்திய ஆசிய பணியகே்தின் உேவி வசயலோைர் ஆலிஸ் ஜி வவல் ஸ்,
எந்ேவவோரு அகதிகழையும் போஷோன் சோரிற் கு இ மோற் றம் வசய் வழே ஒே்திழவக்குமோறு
பங் கைோடேழஷ டக டு
் க் வகோண் ோர்.

ேரவரிளெ & குறியீடு
உலக வங் கியின் எைிேோக வேோழில் வசய் ய உகந்ே நோடுகைின் அறிக்ழகயில் இந்தியோ 63 வது இ ே்தில்
உை் ைது



உலக வங் கி ேனது சமீபே்திய டூயிங் பிசினஸ் ரிப் டபோர் ழ
்

(டிபிஆர், 2020) 24 அக்ட ோபர் 2019

அன்று வவைியி ் து.



உலக வங் கியோல் மதிப் பி ப் ப ்

190 நோடுகைில் இந்தியோ 77 வது ேரவரிழசயில் இருந்து 14

இ ங் கை் முன்டனரி ேற் டபோது 63 வது இ ே்தில் உை் ைது.



2015 முேல் வேோ ர்ச்சியோன முன்டனற் றம் கோணப் படுவேோல் ஈஸி ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்
ேரவரிழசயில் இந்தியோ 14 இ ங் கை் முன்டனறி உை் ைது, டமலும் வேோ ர்ந்து மூன்றோவது
ஆண் ோக இந்தியோ முேல் 10 டமம் போ ் ோைர்கைில் ஒருவரோக உை் ைது.
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மோநோடுகள்
முேல் “உலகைோவிய உயிர் இந்தியோ 2019” உச்சி மோநோடு



மிகப் வபரிய படயோவ க்னோலஜி பங் குேோரர்கைின் கூ டு
்
நிறுவனமோன குடைோபல் படயோஇந்தியோ 2019, யின் உச்சி மோநோடு இந்தியோவில் முேல் முழறயோக புதுடில் லியில் 2019 நவம் பர்
21 முேல் 23 வழர நழ வபற உை் ைது.



DBT

,

அறிவியல்

மற் றும்

வேோழில் நு ்ப

அழமச்சகம் ,

இந்திய

அரசு

மற் றும்

அேன்

வபோதுே்துழற நிறுவனம் , படயோவ க்னோலஜி வேோழில் ஆரோய் ச்சி உேவி கவுன்சில் (BIRAC)
ஆகியழவ இழணந்து இந்ே நிகை் ழவ ஏற் போடு வசய் கின்றன.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் ேம்
போகிஸ்ேோனு னோன கர்ே்ேோர்பூர் சோஹிப் ேோை் வோர ஒப் பந்ேே்தில் இந்தியோ ழகவயழுே்தி ் து



சர்வடேச எல் ழலயோன டேரோ போபோ நோனக், ஜீடரோ போயிண்டில் உை் ை கர்ே்ேோர்பூர் சோஹிப்
ேோை் வோரே்ழே

வசயல் படுே்துவேற் கோன

முழறகை்

குறிே்து

இந்தியோ

போகிஸ்ேோனு ன்

ஒப் பந்ேே்தில் ழகவயழுே்தி டு
் ை் ைது.



ழகவயழுே்திடும் விைோவில் வவைிவிவகோர அழமச்சகம் , போதுகோப் பு அழமச்சகம் , மற் றும்
உை் துழற அழமச்சகம் ஆகியவற் றின் பிரதிநிதிகை் மற் றும் பஞ் சோப் அரசின் பிரதிநிதிகை்
கலந்து வகோண் னர்.



இந்ே

ஒப் பந்ேே்தில்

ழகவயழுே்தி ் ேன்

மூலம் ,

கர்ே்ேோர்பூர்

சோஹிப்

ேோை் வோரே்ழே

வசயல் படுே்துவேற் கோன முழறயோன க ் ழமப் ழப வகுே்துை் ைது.

நியமனங் கள்
ழசடலஷ் வபோது நிறுவனங் கைின் வசயலோைரோக வபோறுப் டபற் றோர்



புது தில் லியில்

வபோது வேோழில்

துழற, கனரக வேோழில் கை்

மற் றும்

வபோது நிறுவன

அழமச்சின் வசயலோைரோக ழசடலஷ் வபோறுப் டபற் றோர். அவர் 1985 அசோம் -டமகோலயோ ஐ ஏ ஸ்
டப ழ
் ச டசர்ந்ேவர்,



வபோது நிறுவனங் கைின் வசயலோைரோக வபோறுப் டபற் பேற் கு முன்பு, சிறுபோன்ழம விவகோர
அழமச்சின் வசயலோைரோக ழசடலஷ் பணியோற் றினோர் என்பது குறிப் பி ே்ேக்கது.
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விளளயோட்டு செய் திகள்
விரிவோக்கப் ப ்

24 அணிகை் வகோண்

கிைப் உலகக் டகோப் ழபயின் வேோ க்க பதிப் ழப சீனோ ந ே்ே

உை் ைது



விரிவோக்கப் ப ்

24 அணிகை் வகோண்

கிைப் உலகக் டகோப் ழபயின் வேோ க்க பதிப் ழப

சீனோ ந ே்துகிறது. ஃபிஃபோ ேழலவர் கியோனி இன்போன்டிடனோ, ஃபிஃபோ கவுன்சிலின்
ஷோங் கோயில் ஒரு கூ ் ே்திற் குப் பிறகு இந்ே அறிவிப் ழப வவைியி ் ோர்.



இது கோல் பந்தின் உலக நிர்வோகக் குழுவின் முடிவவடுக்கும் பிரிவோகும் . 2020 ஆம் ஆண்டு
ஃபிஃபோ உலகக்டகோப் ழபழய கே்ேோர் ந ே்துகிறது.

அக்ட ோபர் –26 & 27, 2019

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 27 – சர்வடேச ஆடிடயோ விஷுவல் போரம் பரிய தினம்



யுவனஸ்டகோவின்

வபோது

போரம் பரியே்திற் கோன

ஒரு

மோநோடு
உலக

2005

தினே்ழே

ஆம்

ஆண்டில்

நிழனவுகூருவேற் கு

ஆடிடயோ
ஒப் புேல்

விஷுவல்
அைிே்ேது,

வருங் கோல சந்ேதியினருக்கோன முக்கியமோன ஆடிடயோ விஷுவல் வபோரு க
் ழைப் போதுகோக்க
டவண்டியேன் அவசியே்ழேப் பற் றிய வபோதுவோன விழிப் புணர்ழவ ஏற் படுே்துவேற் கோக
அனுசரிக்கப் படுகிறது .

டேசிய செய் திகள்
விழிப் புணர்வு வோரம் அக்ட ோபர் 28 முேல் நவம் பர் 2 வழர கழ பிடிக்கப் ப வுை் ைது



மே்திய விழிப் புணர்வு ஆழணயம் (சி.வி.சி) 2019 அக்ட ோபர் 28 முேல் நவம் பர் 2 வழர
விழிப் புணர்வு வோரே்ழேக் கழ பிடிக்கவுை் ைது . இது ஒவ் வவோரு ஆண்டும் சர்ேோர் வல் லபோய்
பட லின் பிறந்ே நோை்

(அக்ட ோபர் 31) வரும்

விழிப் புணர்வு வோர பிரச்சோரம்
ஒருழமப் போ ழ
்



வோரே்தில்

அனுசரிக்கப் படுகிறது. இந்ே

குடிமக்கைின் பங் டகற் பு மூலம்

வபோது வோை் க்ழகயில்

உறுதிப் படுே்துகிறது.

விழிப் புணர்வு வோரே்தின் தீம் : “டநர்ழம- வோை் க்ழக முழற”“Integrity- A way of life”
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சி.எஸ்.ஐ.ஆர் 1,000 க்கும் டமற் ப ்



இந்தியர்கைின் முழு மரபணு வரிழசமுழறகழை ந ே்தியது

அறிவியல் மற் றும் வேோழில் துழற ஆரோய் ச்சி கவுன்சில் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்) நோடு முழுவதும்
பல் டவறு

மக்கை் வேோழகழயச்

வரிழசமுழறகழை

டசர்ந்ே

ந ே்தியுை் ைது.

1,008

இன்டிவென்

இந்தியர்கைின்
ஜீடனோம்

முழு

தி ் ே்தின்

மரபணு

விவரங் கழை

அறிவிே்துை் ை மே்திய அறிவியல் மற் றும் வேோழில் நு ்பம் , பூமி அறிவியல் & சுகோேோரம்
மற் றும் குடும் ப நலே்துழற அழமச்சர்

ோக் ர் ஹர்ஷ் வர்ேன், துல் லிய மருே்துவே்தின்

வைர்ந்து வரும் பகுதியில் அறிேல் , அடிப்பழ

ேரவு மற் றும் சுடேச திறன் ஆகியவற் ழற

உருவோக்குவேற் கு முழு மரபணு ேரவுகளும் முக்கியமோனேோக இருக்கும் .



இண்டிவகன் முன்முயற் சிழய சி.எஸ்.ஐ.ஆர் ஏப் ரல் 2019 இல் டமற் வகோண் து, இது வ ல் லியில்
உை் ை சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-இன்ஸ்டிடியூ ் ஆப் வெடனோமிக்ஸ் மற் றும் ஒருங் கிழணந்ே உயிரியல்
(ஐ.ஜி.ஐ.பி)மற் றும் ழஹேரோபோே்தில் உை் ை சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-வசன் ர் ஃபோர் வசல் லுலோர் அண் ்
டமோலிகுலர் பயோலஜி (சி.சி.எம் .பி), ஆகியவற் றோல் வசயல் படுே்ேப் ப ் து.

கோலோ ்பழ



நோை்

கோலோ ்பழ

வி ோமுயற் சிழயயும் துணிச்சழலயும் வவைிப் படுே்துவேோகக் கூறி பிரேமர்

நடரந்திர டமோடி கோலோ ்பழ



தினே்தில் பழ யினருக்கு வோை் ே்துக்கழை வேரிவிே்ேோர்.

போகிஸ்ேோன் ஆேரவு ஊடுருவல் கழை டமற் வகோை் வேற் கோக 1947 ஆம் ஆண்டில் ெம் முகோஷ்மீரில்

முேல்

இந்திய கோலோ ்பழ

அக்ட ோபர் 27 அன்று கோலோ ்பழ

ேழரயிறங் கப் ப ் ழேக் குறிக்கும்

வழகயில்

தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது.

குஜரோே்
புே்ேோண்டு வபஸ்து வரோஸ்



உலவகங் கிலும் உை் ை குெரோே்தி சமூகம் புே்ேோண்டு வபஸ்து வரோழஸக் வகோண் ோடுகிறது.
குெரோே்தி நோ க
் ோ ்டி விக்ரம் சம் வே்தின்படி , கோர்ே்திக் மோேே்தின் முேல் நோைில் புே்ேோண்டு
வகோண் ோ ப் படுகிறது.

வபஸ்டு

வரோஸ்

நோை்

மற் றவர்கழை

மன்னிக்கவும் ,

வக ்

நிழனவுகழை மறந்து புதியழே உற் சோகே்து ன் வேோ ங் கவும் குறிக்கிறது.
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ெர்வடேெ செய் திகள்
ஹவோனோழவே் ேவிர அழனே்து கியூபோ சர்வடேச விமோன நிழலயங் களுக்கும்
அவமரிக்கோ ேழ



விமோனங் கழை

வசய் துை் ைது

கியூபோ அரசோங் கே்திற் கு டமலும் அழுே்ேம் வகோடுப் பேற் கோக டிசம் பர் முேல் ஹவோனோ ேவிர
அழனே்து கியூபோ சர்வடேச விமோன நிழலயங் களுக்கும் அவமரிக்க விமோனங் கழை பறக்க
அவமரிக்கோ ேழ

விதிக்கும் என்று அவமரிக்க வவைியுறவுே்துழற வேரிவிே்துை் ைது. இந்ே

ந வடிக்ழக கியூப அரசோங் கம் யு.எஸ். விமோன பயணே்திலிருந்து லோபம் வபறுவழேே்
ேடுப் பழே டநோக்கமோகக் வகோண்டுை் ைது.



அவமரிக்க ஊ கங் கைின்படி, சோண் ோ கிைோரோ, சோண்டியோடகோ மற் றும் டஹோல் குயின்
உை் ைி ்

கியூபோவின்

தி ் மி ப் ப ்

ஒன்பது

இ ங் களுக்கு

பல் டவறு

யு.எஸ்.

நகரங் கைில்

இருந்து

விமோனங் கழை அவமரிக்கோ நிறுே்ேவுை் ைது.

மோநோடுகள்
கோலநிழல மோற் றம் வேோ ர்போன 29 வது BASIC அழமச்சரழவக் கூ ் ம்



2019 அக்ட ோபர் 25 முேல் 26 வழர சீனோவின் வபய் ஜிங் கில் கோலநிழல மோற் றம் குறிே்ே BASIC
(பிடரசில் , வேன்னோப் பிரிக்கோ, இந்தியோ, சீனோ) நோடுகைின் 29 வது மந்திரி கூ ் ே்தில் மே்திய
சுற் றுச்சூைல் , வன மற் றும் கோலநிழல மோற் ற அழமச்சர் (MoEF & CC) ஸ்ரீ பிரகோஷ் ெவட கர்
பங் டகற் றோர். .



கோலநிழல

மோற் றம்

வேோ ர்போன

29

வது

BASIC

அழமச்சரழவக்

கூ ் ம்

சீனோவின்

வபய் ஜிங் கில் 2019 அக்ட ோபர் 25 முேல் 26 வழர நழ வபற் றது.

போதுகோப் பு செய் திகள்
வ ஃப் கோம் 2019



கோர்ப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் கை் மற் றும் இந்திய வேோழில் துழற கூ ் ழமப் பு (சிஐஐ) இழணந்து
ஏற் போடு

வசய் ே

ஆரோய் ச்சி

வ ஃப்கோம்

மற் றும்

கருே்ேரங் கு,

டமம் போ டு
்

இந் திய

ஆயுேப் பழ கை் ,

அழமப் புகளுக்கிழ டயயோன

கல் வியோைர்கை் ,

ஒே்துழைப் புக்கோன

ஒரு

முக்கிய சிம் டபோசியமோக வசயல் படுகிறது.
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தில் லியில் உை் ை டமடனக்ஷோ ழமயே்தில் நவம் பர் 26 மற் றும் 27, 2019 ஆகிய டேதிகைில்
நழ வபறவிருக்கும் வ ஃப் கோம் 2019, “Communications as a Decisive Catalyst for Jointness”என்ற
கருப் வபோருடைோடு ந ே்ேப் படுகிறது . இந்நிகை் சசி
் க்கோன வேோ க்க விைோ அக்ட ோபர் 22, 2019
அன்று இந்தியோ வோை் வி

ழமயே்தில் நழ வபற் றது மற் றும் இதில் இந்திய ஆயுேப் பழ கை் ,

கல் விே்துழற மற் றும் வேோழில் துழறயின் மூே்ே அதிகோரிகை் கலந்து வகோண் னர்.

விருதுகள்
டேசிய சி.எஸ்.ஆர் விருதுகை்



கோர்ப்படர ் சமூக வபோறுப் புணர்வு (சி.எஸ்.ஆர்) துழறயில் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்ட ோபர் 29
ஆம்

டேதி புதுதில் லியில்

நிறுவனங் கைின் சிறந்ே பங் கைிப் பிற் கோக நிறுவனங் கழைே்

டேர்ந்வேடுப் பேற் கோன டேசிய கோர்ப்படர ் சமூக வபோறுப் பு விருதுகழை (என்.சி.எஸ்.ஆர்.ஏ)
இந்திய ெனோதிபதி ஸ்ரீ ரோம் நோே் டகோவிந்ே் வைங் கவுை் ைோர்.



அழனவழரயும் உை் ை க்கிய வைர்ச்சி மற் றும் நிழலயோன வைர்ச்சிழய அழ வேற் கு
கோர்ப்படர ் சமூக வபோறுப் புணர்வு (சி.எஸ்.ஆர்) பகுதியில் கோர்ப்படர ் முன்முயற் சிகழை
அங் கீகரிப் பேற் கோக கோர்ப்படர ் விவகோர அழமச்சினோல் டேசிய சி.எஸ்.ஆர் விருதுகை்
நிறுவப் ப டு
் ை் ைன.

விளளயோட்டு செய் திகள்
கர்நோ கோ விெய் ஹசோடர டிரோபி 2019-20 சோம் பியன்



வபங் களூரில்

ந ந்ே

விெய்

சோம் பியன்ஸ்

டகோப் ழபழய

ஹசோடர
ஒன்பது

டிரோபியில்
விக்வக ்

கர்நோ கோ

விே்தியோசே்தில்

விெய்

ஹசோடர

ேமிை் நோ ழ
்

வீை் ே்தி

2019-20

வவன்றது.



அபிமன் யு மிதுன் மற் றும் மோயங் க் அகர்வோல் ஆகிடயோர் சிறப் போக விழையோடியேன் மூலம்
கர்நோ கோ நோன்கோவது விெய் ஹசடர டிரோபி ப ் ே்ழே வவன்றது.

அக்ட ோபர் –28 & 29, 2019

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

முக் கியமோன நோட்கள்
அக்ட ோபர் 28 – சர்வடேச அனிடமஷன் தினம்



அக்ட ோபர்

28

அன்று

வகோண் ோ ப் படுகிறது.

ஒவ் வவோரு

அனிடமஷன்

ஆண்டும்

சர்வடேச

திழரப்ப ங் கை்

உ ்ப

அனிடமஷன்
அனிடமஷன்

தினம்
கழலக்கு

பின் னோல் உழைக்கும் கழலஞர்கை் , விஞ் ஞோனிகை் மற் றும் வேோழில் நு ்ப வல் லுநர்கழை
அங் கீகரிப் பேற் கோக இந் ே தினம் வகோண் ோ ப்படுகிறது.
அனிடமஷன் திழரப் ப

2002 ஆம் ஆண்டில் சர்வடேச

சங் கே்ேோல் இது உருவோக்கப் ப ் து.

அக்ட ோபர் 29 – சர்வடேச இழணய தினம்



சர்வடேச

இழணய

தினம்

ஒவ் வவோரு

ஆண்டும்

அக்ட ோபர்

29

அன்று

உலகைவில்

வகோண் ோ ப் படுகிறது, 2005 ஆம் ஆண்டு முேல் வேோழலவேோ ர்பு மற் றும் வேோழில் நு ்ப
வரலோற் றில் ஒரு முக்கியமோன நோழை நிழனவுகூரும் வழகயில் சர்வடேச இழணய தினம்
பிரபலமோக வகோண் ோ ப் படுகிறது.



இது முேல் மின்னணு வசய் தி 1969 இல் ஒரு கணினியிலிருந்து மற் வறோரு கணினிக்கு
அனுப் பப் ப ்

நிகை் ழவக் குறிக்கிறது.

அக்ட ோபர் 29 – உலக வசோரியோஸிஸ் தினம்



டேோல் ஆலர்ஜி மற் றும் வசோரியோடிக் ஆர்ே்ரிடிஸ் உை் ைவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப் ப ்
வரு ோந்திர நோைோக உலக வசோரியோஸிஸ் தினே்ழே IFPA வைங் குகிறது. இந்ே தினம்
அக்ட ோபர் 29 அன்று வகோண் ோ ப் படுகிறது.



உலக

வசோரியோஸிஸ்

தினே்ேன்று,

IFPA

இன்

உறுப் பினர்

சங் கங் களும்

அவற் றின்

ஆேரவோைர்களும் இந்ே வசோரியோஸிஸ் குறிே்ே விழிப் புணர்ழவ ஏற் படுே்துவேற் கோக உலகம்
முழுவதும் ந வடிக்ழககழை ஏற் போடு வசய் கின்றனர்.

அக்ட ோபர் 29 – உலக பக்கவோே தினம்



அக்ட ோபர் 29 அன்று உலக பக்கவோேம் தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது, இது பக்கவோேே்தின்
தீவிர

ேன்ழம

பக்கவோேே்ழே

மற் றும்
ேடுப் பது

உயர்
மற் றும்

www.sakthyacademy.com

விகிேங் கழை
அேன்

அடிக்டகோடி டு
் க்

சிகிச்ழசழயப்

கோ டு
் கிறது,

பற் றிய

இது

விழிப் புணர்ழவ
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ஏற் படுே்துகிறது, டமலும் உயிர் பிழைே்ேவர்களுக்கு சிறந்ே கவனிப் ழபயும் ஆேரழவயும்
உறுதி வசய் கிறது.



இந்ே வரு ோந்திர

நிகை் ழவ 2006

ஆம்

ஆண்டில்

உலக பக்கவோேம்

அழமப் பு

(WSO)

வேோ ங் கியது மற் றும் 2010 இல் பக்கவோேே்ழே ஒரு வபோது சுகோேோர அவசரநிழலயோக
அறிவிே்ேது.

டேசிய செய் திகள்
ஸ்ரீ குரு நோனக் டேவின் 550 வது பிறந்ே நோழைக் குறிக்கும் வழகயில் ஏர் இந்தியோ நிறுவனம் ஒரு
விமோனே்தின் மீது ‘இக் ஓங் கர்’ என்ற முே்திழரழய பதிே்துை் ைது



ஸ்ரீ குரு நோனக் டேவ் ஜியின் 550 வது பிறந்ே நோழைக் குறிக்கும் வழகயில் , ஏர் இந்தியோ ேனது
விமோனங் கைில்

ஒன்றின் வோல்

மீது சீக்கிய மே அழ யோைமோன ‘இக் ஓங் கர்’ என்ற

அழ யோைே்ழே சிே்ேரிே்துை் ைது . இந்ே விமோனம் அம் ரிஸ் ரிலிருந்து இங் கிலோந்தில் உை் ை
ஸ் ோன்ஸ் டு
் க்கு பயணே்ழே டமற் வகோை் ை உை் ைது.

ெர்வடேெ செய் திகள்
உலகின் இரண் ோவது வபரிய முஸ்லீம் சழபயோன ‘பிஷ்வோ இெ் டேமோ’ழவ பங் கைோடேஷ் ந ே்ே
உை் ைது



முஸ்லீம் சமூகே்தின் வபரிய சழபயோன ஹெ் ெுக்குப் பிறகு, பிஷ்வோ இெ் டேமோ என்ற
இரண் ோவது வபரிய சழபயின் முேல் க ் ே்ழே அடுே்ே ஆண்டு ெனவரி 10 முேல் 12 வழர
ோக்கோவில் பங் கைோடேஷ் ந ே்துகிறது. இெ் டேமோவின் இரண் ோம் க ் ம் ெனவரி 17 முேல் 19
வழர நழ வபறும் .

கோ டு
் ே்தீ கோரணமோக கலிடபோர்னியோவில் அவசரநிழல



அவமரிக்கோவின் கலிடபோர்னியோவின் ஆளுநர் கவின் நியூடசோம் , மிக வபரிய கோ டு
் ே்தீயின்
கோரணமோக

அந்ே

மோநிலே்திற் கு

அவசரகோல

நிழலழய

அறிவிே்துை் ைோர்.

சோன்

பிரோன்சிஸ்டகோவின் வ க்டக டசோடனோமோ கவுண்டியில் அழமந்துை் ை கின்டக ் தீ அக்ட ோபர்
23

அன்று

வேோ ங் கியது.

இது

ேற் டபோது

மோநிலே்தில்

எரியும்

மிகப் வபரிய

தீயோக

கருேப் படுகிறதுது.
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கர்ேோர்பூர்

வருழகக்கோக

இந்தியரல் லோே

சீக்கியர்களுக்கு

சுற் றுலோ

விசோழவ

போகிஸ்ேோன்

வைங் கவுை் ைது



குருநோனக் டேவின் 550 வது பிறந்ே நோை் வகோண் ோ ் ே்தின் டபோது, கர்ேோர்பூர் நழ போழே
மற் றும் நோ ்டின் பிற குருே்வோரோக்களுக்கு வருழக ேரும் இந்தியரல் லோே சீக்கியர்களுக்கு
போகிஸ்ேோன் அரசு சுற் றுலோ விசோக்கழை வைங் கவுை் ைது.



இந்தியோவிற் கும் போகிஸ்ேோனுக்கும் இழ யிலோன கர்ே்ேோர்பூர் ேோை் வோர ஒப் பந்ேே்தின் கீை் ,
ஒரு நோை் இந்தியோவில் இருந்து வரும் யோே்ரக
ீ ர்களுக்கு விசோ டேழவயில் ழல, ஆனோல்
அவர்கை் குருே்வோரோ போபோ குரு நோனக்ழக ம டு
் டம போர்க்க முடியும் .

அறிவியல்
கியோர் சூறோவைி



டகோவோழவ

ேோக்கிய

பிறகு

கியோர்

சூறோவைி,

டமற் கு

க ற் கழரயிலிருந்து

விலகிச்

வசன்றுை் ைது, இேனோல் மழைப் வபோழிவு குழறயும் என்று இந்திய வோனிழல ஆய் வுே் துழற
கணிே்துை் ைது.



எனினும் , கடுழமயோன வோனிழல மற் றும் கடுழமயோன கோற் று கோரணமோக அடுே்ே 24
மணிடநரங் களுக்கு க லுக்குை் யோரும் வசல் ல டவண் ோம் என்று வோனிழல ஆய் வு துழற
மீனவர்கைி ம் டக டு
் க் வகோண்டுை் ைது.

போதுகோப் பு செய் திகள்
இந்டேோ-பிரஞ் சு கூ டு
் ரோணுவ பயிற் சி சக்தி -2019



இந்தியோவிற் கும் பிரோன்சிற் கும் இழ யிலோன ‘ரோணுவபயிற் சி சக்தி’ வேோ ர் 2011 ஆம்
ஆண்டில் வேோ ங் கியது. இந்ே பயிற் சி இந்தியோ மற் றும் பிரோன்சில் மோறி மோறி ந ே்ேப் ப டு
்
வருகிறது.



கூ டு
் ரோணுவ பயிற் சி சக்தி – 2019 இன் ஒரு பகுதியோக, பிவரஞ் சு ரோணுவ பழ யினர் இந்திய
பழ யினரு ன் பயிற் சி வபறுவேற் கோக 2019 அக்ட ோபர் 26 அன்று இந்தியோ வந்ேழ ந்ேனர்.



ரோெஸ்ேோனின் மகோென் கை துப் போக்கி சூடு எல் ழலகைில் உை் ை வவைிநோ டு
்
பயிற் சி
முழனயில் இருேரப் பு பயிற் சி ந ே்ேப் படும் . இருேரப் பு பயிற் சி 2019 அக்ட ோபர் 31 முேல் 2019
நவம் பர் 13 வழர ந ே்ேப்ப வுை் ைது .
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புரிந் துணர்வு ஒப் பந் ேம்
சவூதி அடரபியோவு ன் மூடலோபோய கூ டு
் கவுன்சில் ஒப் பந்ேம்



இந்தியோவும்

சவுதி

ழகவயழுே்தி ் து
வலுப் படுே்தும் .

அடரபியோவும்
இரு

சவூதி

மூடலோபோய

நோடுகளுக்கிழ யில்
அடரபியோவு ன்

கூ ் ோண்ழம
ஏற் கனடவ

அே்ேழகய

கவுன்சில்
வலுவோன

ஒப் பந்ேே்தில்

ஒப் பந்ேே்தில்
உறவுகழை

ழகவயழுே்திடும்

நோன்கோவது நோ ோக இந் தியோ திகை் கிறது. நிழலயோன வைர்ச்சிழய டமம் படுே்துவேற் கு ஜி 20
க்குை் இரு நோடுகளும் ஒன்றிழணந்து வசயல் ப டு
்
வருவேோக பிரேமர் நடரந்திர டமோடி
வேரிவிே்ேோர்.

நியமனங் கள்
இந்திய

டேசிய

வநடுஞ் சோழல

ஆழணயே்தின்

ேழலவரோக

ோக் ர்

சுக்பீர்

சிங்

சந்தூ

வபோறுப் டபற் றுை் ைோர்



இந்திய டேசிய வநடுஞ் சோழல ஆழணயே்தின் ேழலவரோக

ோக் ர் சுக்பீர் சிங் சந்தூ

வபோறுப் டபற் றுை் ைோர். அவர் 1988 டப ச
் ழ
் ச டசர்ந்ே உே்ேரகண் ் டக ரின் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகோரி
ஆவோர், இவர் மே்திய அரசு மற் றும் உே்ேரகண் ் அரசு, உே்ேரபிரடேச அரசு மற் றும் பஞ் சோப்
அரசு ஆகியவற் றில் முக்கியமோன பேவிகழை வகிே்துை் ைோர்.

மடனோகர் லோல் க ் ோர் 2 வது முழறயோக ஹரியோனோ முேல் வரோக பேவிடயற் றோர்



போெகவின் மூே்ே ேழலவர் மடனோகர் லோல் ஹரியோனோ முேல் வரோக பேவிடயற் றோர். ஆளுநர்
சே்யடேவ் நோரோயண் ஆர்யோ, சண்டிகரில் உை் ை ரோெ் பவனில் ந ந்ே விைோவில் அவருக்கு
பேவிப் பிரமோணம் வசய் து ழவே்ேோர் .



மடனோகர் லோல்

கோ ் ோர் முேல் வரோவது

இது வேோ ர்ந்து இரண் ோவது முழறயோகும் .

ென்னோயக் ெந்ேோ க ்சிே் ேழலவர் துஷ்யந்ே் சவுேலோ துழண முேல் வரோக பேவிடயற் றோர்.
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விளளயோட்டு செய் திகள்
ழ கர் உ ஸ
் ் ெப் போனில் ேனது 82 வது வவற் றிழய பதிவு வசய் ேோர்



ழ கர் உ ஸ
் ் ேனது 82 வது அவமரிக்க டகோல் ப் ஸ் அடசோசிடயஷன் டூர் வவற் றிக்கோக
ெப் போனில் ந ந்ே டசோடஸோ சோம் பியன்ஷிப்ழப வவன்றடபோது வரலோறு பழ ே்ேோர், இந்ே
வவற் றி 54 வயேோன சோம் ஸ்னீ ்டின் சோேழனழய சமன் வசய் துை் ைது .

பிவரஞ் சு ஓபனில் இர ழ
்
யர் பிரிவில் சே்விக்ழசரோெ் ரோங் கிவர ்டி-சிரோக் வஷ ்டி வவை் ைி பேக்கம்
வவன்றனர்



டப ்மிண் னில் ,

இந்தியோவின்

சிறந்ே

ஆண்கை்

இர ழ
்
யர்

டெோடி

சே்விக்ழசரோெ்

ரோங் கிவர ்டி மற் றும் சிரோக் வஷ ்டி ஆகிடயோர் போரிஸில் ந ந்ே பிவரஞ் சு ஓபனின் இறுதிப்
டபோ ்டியில் உலகின் நம் பர் 1 டெோடியோன மோர்கஸ் வபர்னோல் டி கிதிடயோன் மற் றும் வகவின்
சஞ் சயோ சுகமுல் டெோவி ம் டேோல் வி அழ ந்ேனர்.



இறுதிப் டபோ ்டியில் இந்ே டெோடி 18-21, 16-21 என்ற டநர் வச ் கணக்கில் டேோல் வியழ ந்ேனர்.

அக் டடோபர் 30
ேமிழக நிகழ் வுகள்



இந்தியோவிடலடய முேல் முளறயோக ஒப் பந் ே ெோகுபடி செய் யும் விவெோயிகள் நலன் கோக் க பு
திய ெட்டே்ளே ேமிழக அரசு அமல் படுே்தியுள் ளது.
o ேமிைகே்தில் கரும் பு, இழறச்சி டகோழி, மூலிழகப் பயிர்கை் டபோன்ற வழககைில் சோகுபடி
முழற பல ஆண்டுகைோக நழ முழறயில் உை் ைன.
o புதிய ச ் ே்தின்படி வகோை் முேலோைர் அல் லது உணவு பேப் படுே்தும் நிறுவனே்து ன்
விவசோயிகை் ஒப் பந்ேம் வசய் யும் டபோது, அன்ழறய தினே்தின் விழலழயடய,
வபோருை் கழை பரிமோற் றம் வசய் யும் டபோது நிர்ணயிக்கும் வழகயில் போதுகோப் பு
அைிக்கப் படுகிறது.
டேசிய நிகழ் வுகள்



வேற் கு இரயில் டவ
சோர்பில் லஞ் ெ ஒழிப் பு மற் றும் கண்கோணிப் பு விழிப் புணர்வு வோரே்ழேவயோ ்டி “முள் ளும் ம
லரும் ”, “இடம் மோறிப் டபோெ்சு” ஆகிய குறும் ப ங் கழை வவைியி டு
் ை் ைது.
o இரயில் டவயில் பணிபுரியும் இ ங் கைில் நன்வனறி வேோ ர்போக விழிப் புணர்வு ஏற் படுே்ே
இந்ே குறும் ப ங் கை் வவைியி ப் ப டு
் ை் ைது.
o இரயில் கழை பயன்படுே்துடவோருக்கு 155210 என்னும் வஹல் ப் ழலன் வைங் கப் ப டு
் ை் ைது
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சபரு நிறுவனங் களின் ெமூக சபோறுப் பு (சி.எஸ்.ஆர்) தி ் ே்தின்கீை் சிறப் போக வசயல் ப ்
நிறுவனங் களுக்கு டேசிய விருது வைங் கும் விைோ தில் லியில் நழ வபற் றது.




இந்திய நிறுவனங் கை் ச ் ே்தின் கீை் சி.எஸ்.ஆர் திட்டம் கடந் ே 2014ம் ஆண்டு அறிமுகப் படுே்ேப் பட்டது.
ஆண்டுடேோறும் அக்ட ோபர் 2-ம் டேதி சி.எஸ்.ஆர் விருதுகை் வைங் கப் படும் என்று மே்திய அரசு
அறிவிே்துை் ைது.

விளளயோட்டு நிகழ் வுகள்



வரலோற் றில் முேல் முழறயோக வகோல் கே்ேோவில் இந் தியோவங் கடேெம் பகலிரவு சடஸ்ட் ஆட்டம் நழ வபற உை் ைது.
o வகோல் கே்ேோ ஈடன் கோர்டன் ளமேோனே்தில் டபோ டி
் நழ வபற உை் ைது.
o பகலிரவு வ ஸ் ் டபோ ்டிகைில் பிங் க் நிற பந்துகை் பயன்படுே்ேப் படுகின்றன.

உச்சநீ திமன்றே்தின் 47-வது ேழலழம நீ திபதியோக எஸ்.ஏ.டபோப் ட




நியமிக்கப் ப டு
் ை் ைோர்.

எஸ்.ஏ.டபோப் ட நவம் பர் 18-ம் டேதி பேவிடயற் க உை் ைோர்.
2013-ம் ஆண்டு உச்சநீ திமன்ற நீ திபதியோக பேவி உயர்வு வபற் றோர்.

ஊழல் ஒழிப் பு விழிப் புணர்வு வோரம் ஸ்ரீ அக் டடோபர் 28 – நவம் பர்




முன்னோை் துழண பிரேமர் சர்ேோர் வல் லபோய் பட ல் பிறந்ே தினே்ழே, அரசு ஊழியர்கை் ,
மோணவர்கை் , வபோதுமக்கைி ம் ஊைல் ஒழிப் பு வேோ ர்போன விழிப் புணர்ழவ ஏற் படுே்ே
இவ் வோரம் கழ பிடிக்கப் படுகிறது.
ழமயக்கரு : “டநர்ழம – ஒரு வோை் க்ழக முழற” என்ற ேழலப் பில் 2019 ஆம் ஆண்டு ஊைல் ஒழிப் பு
வோரம் கழ பிடிக்கப் ப டு
் வருகிறது.

அக் டடோபர் 31
ேமிழக நிகழ் வுகள்



ஓவிய, சிற் பக் களலஞர்களுக் கு ேமிைக அரசின் “களலெ் செம் மல் விருதுகள் ” நவம் பர் 1ம்
டேதி முேல் வர் வைங் குகிறோர்.
o ஓவிய, சிற் பக் கழலகழை
ஊக்கப் படுே்ே மரபுவழி, நவீனபோனி பிரிவுகளில் ெோேளன புரிந் ேவர்களுக் கு ேமிைக
அரசின் கழல பண்போ டு
் ே் துழற வைங் குகிறது.
o இவ் விருது வபறும் கழலஞர்களுக்கு வசப் புப் ப ் யம் மற் றும் விருதுே் வேோழகயோக ரூ. 50
ஆயிரம் வைங் கப் படுகிறது.

டேசிய நிகழ் வுகள்



இரு யூனியன் பிரடேெங் களோக ஜம் மு – கோஷ்மீர், லடோக் அக்ட ோபர் 30-ம்
டேதி பிரிக் கப் பட்டது.
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இவ் விரு யூனியன் பிரடேசங் கைிலும் கோவல் துழறயும் ச ் ம் –
ஒழுங் கும் மே்திய அரசின் டநரடி கட்டுபோட்டில் வந்துை் ைன.
ெம் மு – கோஷ்மீருக்கு வைங் கப் ப ்டிருந்ே சிறப் பு அந்ேஸ்து ஆகஸ் ் 5-ம் டேதி ரே்து
வசய் யப்ப ் து.
அேன்படி அம் மோநிலே்திற் வகன்று இருந்ே ேனிக்வகோடி அரசழமப் புச் ச ் ம் , ேனி
ேண் ழனச் ச ் ம் (ரண்வீர் ச ் ம் ) ஆகியழவ முடிவுக்கு வந்ேன.

வபோருைோேோரே்திற் கோன டநோபல் பரிசு
வவன்ற அபிஜிே் போனர்ஜி, எஸ்ேர் டஃப் டலோ ஆகிடயோரின் ஜமீல் வறுளம ஒழிப் பு ஆய் வு நிறுவனே்
துடன் ஒடிஸோ அரசு ஒப் பந் ேம் வசய் யப் ப டு
் ை் ைது.




ஏழைகை் , வபண்கை் ஆகிடயோரின் முன்டனற் றே்துக்கோகவும் , ஊ ் ச்சே்து பற் றோக்குழறழயப்
டபோக்குவேற் கும் அந்ே நிறுவனம் ஒடிஸோவின் 8 மோவ ் ங் கைில் பணிபுரிய உை் ைது.
ஒடிஸோழவ மோற் றியழமப் பேற் கோன தி ் மோன ஐந்து அம் சே் தி ் ே்தின் கீை் அந்ே
அழமப் பு ன் மோநில அரசு இழணந்து பணியோற் றவுை் ைது.

குமரிக் கடல் பகுதியில் “மஹோ” புயல் உருவோகியுை் ைது.



குமரிக்க ல் பகுதியில் நிலவி வந்ே வலுவோன கோற் றழுே்ே ேோை் வு பகுதி, ஆை் ந்ே கோற் றழுே்ே
ேோை் வு மண் லமோக வலுவபற் று புயலோக மோறியது.

விளளயோட்டு செய் திகள்
உலக மல் யுே்ே ெோம் பியன்ஷிப் டபோட்டியில் இந்திய வீரர் ரவீந் ேர்
61 கிடலோ எளடப் பிரிவில் சவள் ளி பேக் கம் வவன்றோர்.

o

ஹங் டகரியில் நழ வபற் ற 23 வயதுக்கு ்ப ்ட ோருக்கோன உலக மல் யுே்ே சோம் பியன்ஷிப்
டபோ ்டி நழ வபறுகிறது.

முக் கிய தினங் கள்
டேசிய ஒற் றுளம தினம் – அக் டடோபர் 31

o

o

சுேந்திர இந்தியோழவ ஒருங் கிழணே்ே சிற் பி, இரும் பு மனிேர் என்றழைக்கப் படும்
சர்ேோர் வல் லபோய் பட லின் பிறந்ே தினம் டேசிய ஒற் றுழம தினமோக
கழ பிடிக்கப் படுகிறது.
வல் லபோய் பட ல் இந்தியோவின் முேல் உை் துழற அழமச்சர் ஆவர்.
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