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நவம் பர்–01, 2019-நடப் பு நிகழ் வுகள்

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 01 – உலக சைவ தினம்


உலக சைவ தினம் என்பது ஒவ் வவொரு நவம் பர் 1 ம் தேதியும் உலவகங் கிலும் உள் ள
சைவ உணவு உண்பவர்களொல் வகொண்டொடப் படும் ஒரு வருடொந்திர நிகழ் வொகும் .
இங் கிலொந்து தவகன் வைொசைட்டியின் 50 வது ஆண்டு நிசைசவக் வகொண்டொடும்
விேமொக 1994 நவம் பர் 1 ஆம் தேதி சைவ தினம் முேன்முேலில் வகொண்டொடப்பட்டது .
தவகன் வைொசைட்டி 1944 நவம் பரில் நிறுவப் பட்டது.

தேசிய செய் திகள்
ஜம் மு-கொஷ்மீர், மை் றும் லடொக் ஆகிய இரண்டு புதிய யூனியன் பிரதேைங் களில் மூங் கில்
வேொழில் நுட்ப பூங் கொக்கள் அசமக்கப்பட உள் ளன


வடகிழக்கு பிரொந்திய அபிவிருே்தி அசமை்சின் மே்திய வவளியுைவு அசமை்ைர்
(சுேந்திர வபொறுப்பு) டொக்டர் ஜிதேந்திர சிங் , அசமை்ைகம் மை் றும் வடகிழக்கு
கவுன்சில் (என்.இ.சி) அதிகொரிகளுடன் மறுஆய் வுக் கூட்டே்சே தமை் வகொண்டொர்,
இேன்

தபொது

மூங் கில்

வேொழில் நுட்ப

அறிவிே்ேொர். ஜம் மு-கொஷ்மீர் மை் றும்

பூங் கொக்கள்

அசமக்கப் படும்

என்று

லடொக் ஆகிய இரண்டு புதிய யூனியன்

பிரதேைங் களில் . என்.இ.சி யின் கீழ் கரும் பு மை் றும் மூங் கில் வேொழில் நுட்ப சமயம்
(சிபிடிசி) இந்ே திட்டே்சே வையல் படுே்தும் , என்ைொர்.


ஜம் மு, ஸ்ரீநகர் மை் றும் தல ஆகிய இடங் களில் மூன்று புதிய மூங் கில் வேொழில் நுட்ப
பூங் கொக்கசள

அசமக்கும்

திட்டம்

தேசிய

மூங் கில்

மிஷனுடன்

(என்.பி.எம் )

இசணந்து இருக்கும் . அைொமின் திமொ ஹைொதவொ மொவட்டே்தில் ஒரு மூங் கில்
வேொழில் துசை பூங் கொ அசமக்க ஏை் கனதவ ஒப் புேல் அளிக்கப் பட்டுள் ளது.
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ஜிபி பந்ே் இமயமசல சுை் றுை்சூழல் மை் றும் தமம் பொட்டு நிறுவனே்தின் புதிய பிரொந்திய
சமயம்


லடொக்கில் ஜிபி பந்ே் இமயமசல சுை் றுை்சூழல் மை் றும் தமம் பொட்டு நிறுவனே்தின்
புதிய பிரொந்திய சமயே்சே அசமக்கும் திட்டே்திை் கு மே்திய சுை் றுை்சூழல் , வன
மை் றும் கொலநிசல மொை் ை அசமை்ைர் ஸ்ரீ பிரகொஷ் ஜவதடகர் ஒப் புேல் அளிே்ேொர்.



லடொக் ஒரு ேனி யூனியன் பிரதேைமொக (யூடி) நியமிக்கப்படுவேை் கு இசணயொக
சமயே்சே அசமப்பது திட்டமிடப் பட்டுள் ளது. நிறுவனம் ஆரம் பே்தில் இருந்தே
லடொக் நிர்வொகே்துடன் நிறுவன ரீதியொன வேொடர்சபக் வகொண்டிருக்கும் என்று
எதிர்பொர்க்கப் படுகிைது.

அருணாெ்ெல பிரதேெம்
முேல் பன்வமொழி எழுே்ேொளர்கள் ைந்திப்பு


கிழக்கு சியொங் மொவட்டே்தின் பழசமயொன நகரமொன பசிகொட்டில் அருணொை்ைல
பிரதேைம் முேன்முசையொக பன்வமொழி எழுே்ேொளர்கள் கூட்டே்சே நடே்துகிைது.



இந்ே ைந்திப் சப ைொகிே்ய அகொடமி மே்திய தவளொண் பல் கசலக்கழகம் , இம் பொல்
மை் றும்

அருணொை்ைல பிரதேை இலக்கிய ைங் கம் , இட்டொநகர் ஆகியவை் றுடன்

இசணந்து நடே்துகிைது. இந்தியொவின் அசனே்து பகுதிகளிலிருந்தும் 25 முக்கிய
பன்வமொழி எழுே்ேொளர்கள் மை் றும் கவிஞர்கள் மை் றும் புரவலன் மொநிலே்தின் பல
இலக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து வகொள் வொர்கள் .

நாகாலாந்து
நொகொலொந்து எக்ஸ்-கிரொஷியொ திட்டே்சே அறிமுகப் படுே்தியது


நொகொலொந்து

அரசு

நொகொலொந்துக்கு

வவளிதய

படிக்கும்

மொணவர்களுக்கொன

நொகொலொந்து எக்ஸ்-கிரொஷியொ திட்டே்சே அறிமுகப்படுே்தியது. மேை்ைொர்பை் ை,
வேொழில் நுட்ப, வேொழில் முசை, டிப்தளொமொ மை் றும்

இசையியல்

படிப்புகசளே்

வேொடரும் தபொது மொநிலே்திை் கு வவளிதய இைக்கும் மொணவர்கசள இலக்கொகக்
வகொண்டது.
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ஆந்திரப் பிரதேெம்
தகொட்டிப் தரொலுவில் இந்திய வேொல் வபொருள் ஆய் வு சமய அகழ் வொரொய் ைசி
்


இந்தியொவின் அகழ் வொரொய் ைசி
்
கிசள – VI, வபங் களூரில்

உள் ள வநல் லூரில்

நொயுடுதபட்டொ அருதக உள் ள தகொட்டிப்தரொலுவில் (இப் தபொது ஸ்ரீ வபொட்டி ஸ்ரீ ரொமுலு
என வபயர் மொை் ைப்பட்டுள் ளது) மொவட்டே்தின் அகழ் வொரொய் ை்சியின் முேல் கட்டம் ,
ஆந்திரொ

வபரிய

எை்ைங் கள்

ஒரு

வைங் கல்
வபரிய

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
ேை் தபொசேய

அசடப்பொல்

பல

சூழப்பட்ட

குடிதயை் ைே்தின்
பழங் கொலங் களில்

ைகொப் ேே்தின்

ஆரம் ப

வபரிய

எை்ைங் கசள
ஒரு

கண்டுபிடிே்ேது

விஷ்ணு

நூை் ைொண்டுகளின்

குடிதயை் ைே்தின்

சிை் பம்

பல் தவறு

.

மை் றும்

வசகயொன

மட்பொண்டங் கள் உள் ளன.

செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
லடொக்

ஆளுநர்

ஆர்.தக.மொே்தூர்

லடொக்கிை் கொன

புதிய

வசலே்ேளே்சே

அறிமுகப்படுே்தினொர்


லடொக் வலப்டினன்ட் கவர்னர் ஆர்.தக.மொே்தூர் புதிய லடொக் வசலே்ேளே்சே
வேொடங் கினொர்.

தலஹ்

மொவட்ட

நிர்வொகே்துடன்

ஒரு

ஊடொடும்

அமர்வில்

வலப்டினன்ட் தகொவ் பேவிதயை் ை பின்னர், ஆர்.தக.மொே்தூர் புதிய www.ladakh.nic.in
வசலே்ேளே்சேயும் வேொடங் கினொர்.


ஐ.ஐ.டிசய தைர்ந்ேவரும் முன்னொள்

ேசலசம ேகவல் ஆசணயருமொன புதிய

வலப்டினன்ட் கவர்னர் ஆர்.தக.மொே்தூர் வேொழில் நுட்ப மொை் ைங் கசள பரிந்துசரே்து,
புதிய லடொக் வசலே்ேளே்தின் மூலம் அதிக வவளிப் பசடே் ேன்சமசயக் வகொண்டு
வந்துள் ளொர்.

மாநாடுகள்
எஸ்சிஓவின் அரசுே் ேசலவர்களின் கவுன்சில் (சிஎை்ஜி) கூட்டம்


பொதுகொப்பு அசமை்ைர் ஸ்ரீ ரொஜ் நொே் சிங் ஷொங் கொய் ஒே்துசழப்பு அசமப்பின்
(எஸ்சிஓ)

ஒரு

முக்கிய

கூட்டே்தில்

www.sakthyacademy.com

கலந்து

வகொள் ளவும் ,

உஸ்வபகிஸ்ேொன்

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

Sakthy Academy
Coimbatore

அரைொங் கே்துடன்

இருேரப்பு

நடவடிக்சககளில்

பங் தகை் கவும்

ேொஷ்கண்ட்

வைன்றுள் ளொர்.


நவம் பர் 2, 2019 அன்று ேொஷ்கண்டில்

நசடவபறும்

கவுன்சில்

ஸ்ரீ

(சிஎை்ஜி)

கூட்டே்தில்

ரொஜ் நொே்

பிரதிநிதிே்துவப் படுே்துவொர்.

கூட்டே்தில்

பிரொந்தியே்தில்

வபொருளொேொர

பலேரப்பு

எஸ்சிஓவின் ேசலவர்கள்

பங் தகை் கும்

சிங்

இந்தியொசவ

ேசலவர்கள்

ஒே்துசழப் பு

குறிே்து

எஸ்சிஓ
ேங் கள்

விவொேங் கசள சமயமொகக் வகொண்டிருப்பொர்கள் என்று எதிர்பொர்க்கப் படுகிைது.
5 வது அரசு ஆதலாெலனகள்



பிரேமர் நதரந்திர தமொடி மை் றும் வஜர்மன் அதிபர் அங் தகலொ தமர்க்வகல் ஆகிதயொர்
புதுடில் லியில் 5 வது இசட அரசு ஆதலொைசனகளுக்கு (ஐஜிசி) இசணே் ேசலவரொக
இருப்பொர்கள் .

இரு

ேசலவர்களும்

கூட்டொண்சம,

வர்ே்ேகம் ,

முேலீடு

தபை்சுவொர்ே்சே
மை் றும்

விவைொயம்

நடே்தி

வபொருளொேொர

உள் ளிட்ட

இருேரப்பு

பிரை்சிசனகள் குறிே்து விவொதிப்பொர்கள் .


விஞ் ஞொனம் , கல் வி, வேொழில் நுட்பம் , மக்கள் வேொடர்பு வகொள் ளும் நபர்கள் மை் றும்
கலொை்ைொர பரிமொை் ைங் கள் உள் ளிட்ட இருேரப் பு பிரை்சிசனகளின் முழு வரம் பும்
விவொதிக்கப் படும் . சுமொர் 20 ஒப்பந்ேங் களில்

இரு நொடுகளும்

சகவயழுே்திட

வொய் ப்புள் ளது.
16 வது ஆசியொன்-இந்தியொ உை்சி மொநொடு மை் றும் 14 வது கிழக்கு ஆசியொ உை்சி மொநொடு


16 வது ஆசியொன்-இந்தியொ உை்சி மொநொடு, 14 வது கிழக்கு ஆசியொ உை்சி மொநொடு
மை் றும் 3 வது பிரொந்திய விரிவொன வபொருளொேொர கூட்டு (ஆர்சிஇபி) ஆகியவை் றில்
பங் தகை் க பிரேமர் நதரந்திர தமொடி நவம் பர் 2 முேல் 4 வசர ேொய் லொந்து வைல் கிைொர்.



ஸ்ரீ குரு நொனக் தேவ்

ஜியின் 550 வது பிைந்ே நொசளக் குறிக்கும்

நிசனவு

நொணயே்சேயும் மை் றும் திருக்குரலின் ேொய் வமொழிவபயர்ப்சபயும் பிரேமர் தமொடி
வவளியிடுவொர்.
சிஓபி கொலநிசல உை்சி மொநொட்சட நடே்துவேை் கொன வொய் ப் சப ஸ்வபயின் உறுதி வைய் ேது


வகொடிய அரைொங் க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட்டங் கள் கொரணமொக சிலி மொநொட்சட நடே்தும்
திட்டங் கசள சகவிட்டசே அடுே்து, சிஓபி 25 கொலநிசல உை்சிமொநொட்சட நடே்ே
முன்வந்ேேொக ஸ்வபயின் அரைொங் கம் உறுதிப்படுே்தியது.
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முன்னேொக, சிலியின் ஜனொதிபதி வைபொஸ்டியன் பிவனரொ, ஸ்வபயின் பிரேமர்
வபட்வரொ ைொன்வைஸ் திட்டமிடப் பட்ட டிைம் பர் 2-13 தேதிகளில் “மொட்ரிட்டில் சிஓபி 25
உை்சிமொநொட்சட நடே்ே ேொரொளமொக முன்வந்ேொர்” என்ைொர்.

திட்டங் கள்
ைர்வதேை மொணவர் மதிப்பீட்டிை் கொன திட்டம் (பிைொ) 2021


ைர்வதேை மொணவர் மதிப் பீட்டு திட்டே்திை் கொன (பிைொ) 2021 ஏை் பொடுகசள மே்திய
அசமை்ைர் மறுஆய் வு வைய் ேொர், தமலும் இந்ே தேர்வில் இந்தியொசவ வவை் றிவபைை்
வைய் ய

அசனே்து

துசண

ஆசணயர்களுக்கும்

கடுசமயொக

உசழக்குமொறு

அறிவுறுே்தினொர்.


2021 ஆம்
தபொவேொக

ஆண்டில்

நசடவபைவுள் ள பிைொ தபொட்டியில்

நிஷொங் க்

கூறினொர்.

இந்தியே்

இந்தியொ பங் தகை் கப்

திைசமகளுக்கு

உலகளொவிய

அங் கீகொரே்சேக் வகொண்டுவருவேை் கொன ஒரு முக்கியமொன ேளம் இந்ேே் தேர்வு
என்று அவர் கூறினொர். எங் கள் மொணவர்களிசடதய திைசம, ஒழுக்கம் மை் றும்
திைசமக்கு பஞ் ைமில் சல, ஆனொல்

தேசவ அவர்கள்

ைரியொன திசைசயயும்

வழிகொட்டசலயும் வபறுவதுேொன் என்றும் கூறினொர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
AIIA க்கும் வஜர்மனிக்கும் இசடயில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் சகவயொப்பமிடப்பட்டது


ஆயுஷ் அசமை்சின் கீழ் உள் ள அகில இந்திய ஆயுர்தவே நிறுவனம் (AIIA) மை் றும்
பிரொங் தபர்டர் புதுசமகள் வைன்ட்ரம் பதயொவடக்னொலஜி GmbH (FiZ) இசடதய ஒரு
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் சகவயழுே்ேொனது.



ஒே்துசழப் பின் ஒரு முக்கியமொன குறிக்தகொள் , மரபியல் துசையில் ஆரொய் ை்சி
வைய் வதும் , வையை் சக நுண்ணறிவு மை் றும் இயந்திர கை் ைல் தபொன்ை ைமீபே்திய
வேொழில் நுட்பங் களுடன் ஆேரிக்கப் படும் ைொன்றுகள் ைொர்ந்ே வழிகொட்டுேல் கசள
உருவொக்குவதும்

ஆகும் ,

இேனொல்

ஆயுர்தவேக்

தகொட்பொடுகசளயும்

நசடமுசைகசளயும் நவீன மருே்துவே்தில் ஒருங் கிசணே்து மக்களுக்கு பரந்ே
அளவில் வைன்ைசடய முடியும் .
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பாதுகாப் பு செய் திகள்
‘ேர்ம கொர்டியன்’ இரொணுவப் பயிை் சி


இந்தியொ மை் றும் ஜப் பொனிய இரொணுவே்திை் கு இசடயிலொன ேர்ம கொர்டியன் என
வபயரிடப் பட்ட வருடொந்திர கூட்டு இரொணுவப் பயிை் சியின் இரண்டொவது பதிப்பு
மிதைொரமில்

உள் ள

(சிஐதஜடபிள் யூஎஸ்)

எதிர்

கிளர்ை்சி

சவவரங் தடவில்

மை் றும்

ஜங் கிள்

வொர்ஃதபர்

முடிந்ேது.இந்ே பதிசனந்து

நொள்

பள் ளி
கூட்டு

இரொணுவப் பயிை் சியின் முேன்சமயொன கவனம் , மசலப் பகுதிகளில் கிளர்ை்சி
மை் றும்

பயங் கரவொே

எதிர்ப்பு

நடவடிக்சககளில்

ஈடுபடுதவொசரப்

பயிை் றுவிப்பேொகும் .

நியமணங் கள்
ஐ.ஏ.இ.ஏ வொரியம் ரஃதபல் கிரொஸிசய இயக்குநர் வஜனரலொக நியமிே்ேது


தூேர் ரஃதபல் மரியொதனொ க்தரொசி டிைம் பர் வேொடக்கே்தில் ைர்வதேை அணுைக்தி
அசமப் பின் (ஐ.ஏ.இ.ஏ) இயக்குநர் வஜனரலொக பேவிதயை் க உள் ளொர்.



ஐ.ஏ.இ.ஏ திரு க்தரொசிசய சடரக்டர் வஜனரலொக நியமிே்துள் ளது , டிைம் பர் 3 முேல்
நொன்கு ஆண்டுகள் பணியொை் றுவொர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
பூஜொ வகஹ்லொட் யு 23 வயதுக்குட்பட்ட உலக ைொம் பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் தபொட்டியில்
நுசழகிைொர்


புடொவபஸ்டில் நசடவபை் ை யு 23 வயதுக்குட்பட்ட உலக மல் யுே்ே ைொம் பியன்ஷிப் 2019
அசரயிறுதியில் துருக்கியின் வஜய் வனப் வயட்கிசல வீழ் ே்தி இந்திய மகளிர்
கிரொப் ளர் பூஜொ வகஹ்தலொட் (53 கிதலொ) இறுதிப் தபொட்டியில் நுசழந்துள் ளொர்.
உை்சிமொநொடு தமொேலில் , பூஜொ ஜப்பொனின் ஹருதனொ ஒகுதனொவுக்கு எதிரொக
தபொட்டியிடவுள் ளொர் .
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நவம் பர்–02, 2019-நடப் பு நிகழ் வுகள்

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 02 – பே்திரிக்சகயொளருக்கு எதிரொன குை் ைங் களுக்கொன ேண்டசனசய முடிவுக்கு
வகொண்டுவருவேை் கொன ைர்வதேை தினம்


ஐக்கிய நொடுகள் ைசபயின் வபொதுை் ைசப நவம் பர் 2 ஆம் தேதி வபொதுை் ைசபே்
தீர்மொனம் A / RES / 68/163 இல் பே்திரிக்சகயொளருக்கு எதிரொன குை் ைங் களுக்கொன
ேண்டசனசய
அறிவிே்ேது.

முடிவுக்கு

வகொண்டுவருவேை் கொன

ேண்டசனயின்

திட்டவட்டமொன

ேை் தபொசேய

நடவடிக்சககசள

ைர்வதேை

கலொை்ைொரே்சே

வையல் படுே்ே

உறுப்பு

தினம்

என்று

எதிர்வகொள் ளும்
நொடுகசள

இந்ே

தீர்மொனம் வலியுறுே்தியது. நவம் பர் 2, 2013 அன்று மொலியில் இரண்டு பிவரஞ் சு
பே்திரிசகயொளர்கள்

படுவகொசல

வைய் யப்பட்டசே

நிசனவுகூரும்

வசகயில்

இந்ே தேதி தேர்வு வைய் யப்பட்டது.

தேசிய செய் திகள்
குடிமக்களின் குசை தீர்க்கலுக்கொன ேரவு கண்டுபிடிப்பு பை் றிய ஆன்சலன் தஹக்கே்ேொன்


பணியொளர்கள் , வபொது குசைகள் மை் றும் ஓய் வூதிய அசமை்ைகே்தின் கீழ் உள் ள
நிர்வொக சீர்திருே்ேங் கள் மை் றும் வபொது குசைகள்
நொடு

ேழுவிய

‘குடிமக்கள்

குசை

தீர்க்கும்

திசணக்களம் (டிஏஆர்பிஜி),

ேரவுக்கொன

உந்துேல் ’ஆன்சலன்

தஹக்கே்ேொசன புதுடில் லியில் 2019 நவம் பர் 5 ஆம் தேதி வேொடங் க உள் ளது. .
பணியொளர்கள் , வபொது குசைகசள மை் றும் ஓய் வூதியே் துசை அசமை்ைர் டொக்டர்
ஜிதேந்திர சிங் இந்ே தஹக்கே்ேொசன அறிமுகப் படுே்ேவுள் ளொர்.
மே்திய

அசமை்ைர்

ேகவல்

மை் றும்

ஒளிபரப் பு

அசமை்ைகே்ேொல்

வொங் கப் பட்ட

மின்

வொகனங் கசள வேொடங் கி சவே்ேொர்


புது தில் லியில் நடந்ே நிகழ் ைசி
் யில் ேகவல் மை் றும் ஒளிபரப்பு அசமை்ைகே்ேொல்
வொங் கப் பட்ட மின் வொகனங் கசள ஸ்ரீ பிரகொஷ் ஜவதடகர் வேொடங் கி சவே்ேொர்.
மின்ைொர வொகனங் கசள இந்திய அரசின் கீழ் அரசுக்கு வைொந்ேமொன என்டிபிசி
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லிமிவடட்,

பவர்

ஃசபனொன்ஸ்

கொர்ப்பதரஷன்,

கிரொமிய

மின்மயமொக்கல்

கொர்ப்பதரஷன் மை் றும் பவர் கிரிட் ஆகியவை் றின் கூட்டு நிறுவனமொன எனர்ஜி
எஃபிவகன்சி ைர்வீைஸ் லிமிவடட் (ஈஇஎஸ்எல் ) வழங் குகின்ைன.
அைொம்
குவஹொே்தியில் 21 வது வடகிழக்கு புே்ேக கண்கொட்சி


குவஹொே்தியில்

அசனே்து

அைொம்

வவளியீட்டொளர்கள்

மை் றும்

புே்ேக

விை் பசனயொளர்கள் ைங் கம் (ஏஏபிபிஏ) ஏை் பொடு வைய் ே 21 வது வடகிழக்கு புே்ேக
கண்கொட்சிசய துசணே் ேசலவர் வவங் சகயொ நொயுடு திைந்து சவே்ேொர். துசண
ஜனொதிபதி கூறுசகயில் , மொணவர்கசள வொசிக்க ஊக்குவிக்க தவண்டும் என்று
கூறினொர்.

பிஹொர்
ைொே் பூஜொ திருவிழொ: ‘கர்ணொ’


பீகொரில் ,

ைொே்

பண்டிசக

வகொண்டொடப் படுகிைது.
முழுவதும்

மே

திருவிழொவின்

உை் ைொகே்துடனும் ,
மூன்ைொம்

உள் ள பல் தவறு ஆறுகள் , குளங் கள்

மகிழ் ைசி
் யுடனும்

நொளில் ,

பக்ேர்கள்

மொநிலம்

மை் றும்

பிை நீ ர்நிசலகளின்

மசலப்பகுதிகளில் சூரிய அஸ்ேமனே்திை் கு ைந்தியொ அர்ஜியொசவ வழங் குவொர்கள் .

தமற் கு வங் காளம்
வகொல் கே்ேொ ைர்வதேை திசரப் பட விழொ நவம் பர் 8 ஆம் தேதி வேொடங் க உள் ளது


வகொல் கே்ேொ ைர்வதேை திசரப்பட விழொ நவம் பர் 8 ஆம் தேதி வேொடங் கும் . ைே்யஜிே்
தர இயக்கிய குப் பி கயன், பொகொ தபயன் இந்ே விழொவின் வேொடக்க படமொக
இருக்கும் . விழொவின் வேொடக்க நிகழ் ைசி
் யில் சினி சூப்பர் ஸ்டொர் அமிேொப் பை்ைன்
மை் றும் ஷொருக் கொன், தமை் கு வங் க முேல் வர் மம் ேொ பொனர்ஜி மை் றும் பொலிவுட்
மை் றும் தடொலிவுட் நட்ைே்திரங் கள் கலந்து வகொள் ளவுள் ளனர்.
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ெர்வதேெ செய் திகள்
வையை் சக நுண்ணறிவில் இந்தியொவும் வஜர்மனியும் ஒே்துசழக்கவுள் ளது


வஜர்மனியின் கல் வி மை் றும் ஆரொய் ை்சியின் மே்திய அசமை்ைர் திருமதி.அஞ் ைொ
கொர்லிவைக்

மே்திய

வேொழில் நுட்பே்தின்

அறிவியல்
கீழ்

மை் றும்

பல் தவறு

வேொழில் நுட்பம் ,

நடவடிக்சககள்

அறிவியல்

மை் றும்

மை் றும்

ஆரொய் ை்சியின்

நிசலயில் இரு நொடுகளுக்கும் இசடயிலொன ஒே்துசழப்பு பை் றி விவொதிக்க பூமி
அறிவியல் மை் றும் சுகொேொரம் மை் றும் குடும் ப நலே்துசை அசமை்ைர் டொக்டர் ஹர்ஷ்
வர்ேசன ைந்திே்ேொர்.


கடந்ே ஆண்டு இந்தியொவில் அறிவியல் மை் றும் வேொழில் நுட்பே் துசையொல் (டிஎஸ்டி)
வேொடங் கப்பட்ட இசடநிசல சைபர் இயை் பியல் அசமப் புகள் திட்டம் வையை் சக
நுண்ணறிவு,

விஷயங் களின்

இசணயம்

உள் ளிட்ட

அசனே்து

கூறுகசளயும்

உள் ளடக்கியது. வஜர்மனியுடனொன இந்ே புதிய முயை் சி ேை் தபொதுள் ள இந்தேொவஜர்மன்

அறிவியல்

மை் றும்

வேொழில் நுட்ப

சமயம்

மூலம்

குருகிரொமில்

இயக்கப்படும் .

செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
ஸ்ரீ ைந்தேொஷ் கங் வொர் 3 வையலிகசள அறிமுகப் படுே்தினொர்


வேொழிலொளர்

மை் றும்

கங் வொர்,ஊழியர்களின்

தவசலவொய் ப்புே்
வருங் கொல

துசை

சவப்பு

அசமை்ைர்ஸ்ரீ

நிதி

அசமப்பு

ைந்தேொஷ்குமொர்
ேனது

67

வது

அைக்கட்டசள தினே்தில் (ஈபிஎஃப் ஒ) உருவொக்கிய யுஏஎன் பதிவு, மின் ஆய் வு
மை் றும் டிஜி லொக் ஆகிய 3 வையலிகசள அறிமுகப்படுே்தினொர். இந்நிகழ் ைசி
் யில்
தபசிய ஸ்ரீ

கங் வொர்,

இந்ே

வையலி ஈஸி ஆஃப்

டூயிங்

பிசினசஸ

வபரிதும்

தமம் படுே்துவதேொடு, ஈபிஎஃப்ஒவில் பணியொை் றுவதில் வவளிப் பசடே்ேன்சமசய
ஊக்குவிக்கும்
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அறிவியல்
மகொ சூைொவளியொல் வேை் கு குஜரொே், ைவுரொஷ்டிரொவில் மசழ வபய் ய வொய் ப்புள் ளது


மஹொ சூைொவளி நவம் பர் 6 முேல் வேை் கு குஜரொே் ைவுரொஷ்டிரொவின் கடதலொரப்
பகுதி உட்பட இடங் களில்
கடை் கசரயின்
பிபலொவ் ,

பல

பலே்ே மசழ வபய் ய வொய் ப்புள் ளது. ைவுரொஷ்டிரொ

பகுதிகளிலும் ,

ஜஃபரொபொே்

அம் தரலியின்

தபொன்ைவை் றிலும்

கசரதயொரப்

இந்ே

பகுதிகளொன

சூைொவளியின்

விசளவு

கொணப்பட்டது.

வணிக செய் திகள்
அடுே்ே நிதியொண்டில் நிலக்கரி இந்தியொ 750 மில் லியன் டன் நிலக்கரிசய உை் பே்தி வைய் ய
உள் ளது


அடுே்ே நிதியொண்டில் அரசுக்கு வைொந்ேமொன நிலக்கரி இந்தியொ 750 மில் லியன் டன்
நிலக்கரிசய உை் பே்தி வைய் யும் என்றும் , தவசலவொய் ப்சப அதிகரிக்க சுமொர் 10,000
புதிய தவசலகசள வழங் கும் என்றும் மே்திய சுரங் க மை் றும் நிலக்கரி அசமை்ைர்
பிரல் ஹொே்

தஜொஷி

வேரிவிே்துள் ளொர்.

தேைே்தின்

வளர்ந்து

வரும்

எரிைக்தி

தேசவகளின் இந்ே இலக்சக அசடய தேசவயொன நடவடிக்சககசள எடுக்குமொறு
தகொல்

இந்தியொவுக்கு

வகொல் கே்ேொவில்

தகொல்

திரு

தஜொஷி

அறிவுறுே்தினொர்.

இந்ே

இலக்சக

இந்தியொ லிமிவடட் 45 வது அைக்கட்டசள தினே்தில்

உசரயொை் றிய தபொது அசமை்ைர் அறிவிே்ேொர்.

மாநாடுகள்
வடல் லியில் நசடவபை் ை 7 வது இந்தியொ-அவமரிக்க வபொருளொேொர மை் றும் நிதி கூட்டொண்சம
கூட்டம்


இந்தியொ-யு.எஸ். ஏழொவது கூட்டம் . வபொருளொேொர மை் றும் நிதி கூட்டொண்சம என்பது
இரு நொடுகளுக்கும் இசடயிலொன வபொருளொேொர கூட்டொட்சிசய ஒரு கட்டசமப் பொக
ஆழப் படுே்துவேை் கும் ,

நமது

முக்கியே்துவே்திை் கும் ,

இரு
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குறிப்பிடே்ேக்க வணிக மை் றும் கலொை்ைொர உைவுகளுக்கும்

இணங் குவேை் கும் ,

தமலும் பல பணிகசள தமை் வகொள் வேை் கும் ஆகும் .

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
திைன் நிகழ் ைசி
் நிரலில் இந்தியொ வஜர்மனியுடனொன கூட்டுைசவ பலப்படுே்துகிைது


திைன்

தமம் பொடு

மை் றும்

வேொழில் முசனதவொர்

அசமை்ைகம்

(எம் .எஸ்.டி.இ)

வபொருளொேொர ஒே்துசழப் பு மை் றும் தமம் பொட்டுக்கொன மே்திய அசமை்ைகே்துடன்
(இனிதமல்

வஜர்மனியின்

“BMZ”

என

குறிப்பிடப் படுகிைது)

இரண்டு

முக்கிய

ஒப் பந்ேங் களில் சகவயழுே்திட்டது.


ஒப் பந்ேம் திைன் தமம் பொடு மை் றும் வேொழிை் கல் வி மை் றும் பயிை் சி துசையில்
ஒே்துசழப் புக்கொக

மே்திய

கல் வி

மை் றும்

ஆரொய் ை்சி

அசமை்ைகே்துடன்

சகவயழுே்திட்டது .
இந்தியொவும்

வஜர்மனியும்

கல் விே்துசையில்

இரண்டு

புரிந்துணர்வு

ஒப் பந்ேே்தில்

சகவயழுே்திட்டன


இந்தியொவும் வஜர்மனியும் கல் விே்துசையில் இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்தில்
சகவயழுே்திட்டன.

முேலொவேொக,

எம் .எை்.ஆர்.டி

மை் றும்

பி.எம் .பி.எஃப்

சகவயொப்பமிட்ட உயர் கல் விே் துசையில் ஒே்துசழப்பு வேொடர்பொன புரிந்துணர்வு
ஒப் பந்ேே்திம் , இேன் மூலம் இந்தேொ-வஜர்மன் கூட்டொண்சமக்கொன நிதி கொலம் 2020
ஜூசல 1 முேல் 2024 ஜூன் 30 வசர நீ ட்டிக்கப்பட்டுள் ளது.


ஒே்துசழப் பின்
வஜர்மன்

புதிய

மை் றும்

கூட்டொண்சமகசள

மை் றும்

இந்திய

புதுசமயொன

உயர்கல் வி

பகுதிகசளே்

திைப்பேன்

நிறுவனங் களுக்கிசடயில்

தமம் படுே்துவேை் கொன

தநொக்கே்துடன்

“உயர்

மூலம்

நீ ண்டகொல
கல் வியில்

இந்தேொ வஜர்மன் கூட்டொண்சம” (ஐஜிபி) இன் கீழ் கூட்டு கூட்டொண்சம திட்டே்சே
விரிவுபடுே்துவேை் கொக பல் கசலக்கழக மொனிய ஆசணயம் , இந்தியொ மை் றும்
வஜர்மனியின்

DAAD,

இசடதய

இரண்டொவது

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்ேம்

சகவயழுே்ேொனது.
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பாதுகாப் பு செய் திகள்
இரொணுவ விமொனப் பசட ேனது முப்பே்தி நொன்கொவது வேொடக்க தினே்சே வகொண்டொடியது


இரொணுவ விமொனப் பசட ேனது முப் பே்தி நொன்கொவது வேொடக்க தினே்சே 2019
நவம் பர் 01 அன்று வகொண்டொடியது. இந்ே நிகழ் சவக் குறிக்கும் வசகயில் , புது
தில் லி, இந்தியொ தகட், தேசிய தபொர் நிசனவுை்சின்னே்தில் மொசல அணிவிக்கும்
விழொ நசடவபை் ைது. தைசவ மை் றும்

ஓய் வு வபை் ை விமொனப் பணியொளர்கள்

முன்னிசலயில் வலப் டிவனன்ட் வஜனரல் அஞ் ைன் முகர்ஜி (ஓய் வு) மை் றும் ஏ.டி.ஜி
ரொணுவ விமொனப் தபொக்குவரே்து தமஜர் வஜனரல் ஏ.தக.சூரி ஆகிதயொர் மொசல
அணிவிே்ேனர்.
இந்தியொ, வஜர்மனி இருேரப்பு பொதுகொப்பு ஒே்துசழப் சப தமலும் ஆழப் படுே்ே தவண்டியேன்
அவசியே்சே வலியுறுே்துகின்ைன


உலகளொவிய மை் றும் பிரொந்திய பொதுகொப் பு ைவொல் கசள கூட்டொக எதிர்வகொள் ள
மூதலொபொய

பங் கொளிகளொக

இருேரப் பு

ஆழப் படுே்ே

தவண்டியேன்

அவசியே்சே

பொதுகொப்பு

ஒே்துசழப் சப

இந்தியொவும்

வஜர்மனியும்

தமலும்
ஒப்புக்

வகொண்டுள் ளன.


புது தில் லியில் பிரேமர் நதரந்திர தமொடி மை் றும் தஜர்மன் ைொன்ஸ்லர் அங் தகலொ
மொர்க்கல் ஆகிதயொருக்கு இசடயிலொன ைந்திப் புக்குப் பின்னர் வவளியிடப் பட்ட
கூட்டு

அறிக்சகயில் ,

ஆகியவை் றில்

பொதுகொப் புே்

துசை

தைொேசன

மை் றும்

ைொன்றிேழ்

வலுவொன ஒே்துசழப்சப உருவொக்க இரு ேரப் பினரும்

ஒப்புக்

வகொண்டனர்.

நியமனங் கள்
ஏர் மொர்ஷல் மனதவந்திர சிங் ஏ.வி.எஸ்.எம் ஆய் வு மை் றும் பொதுகொப்பு இயக்குநர் வஜனரலொக
வபொறுப் தபை் கிைொர்


ஏர் மொர்ஷல் மனதவந்திர சிங் , விமொனே் ேசலசமயகம் ஆர்.தக.புரம் , 01 நவம் பர்
2019 அன்று ஆய் வு மை் றும் பொதுகொப்பு இயக்குநர் வஜனரலொக வபொறுப்தபை் ைொர். ஏர்
மொர்ஷல் 1982 டிைம் பர் 29 அன்று இந்திய விமொனப்பசடயின் பைக்கும் கிசளயில்
வஹலிகொப்டர்

சபலட்டொக

நியமிக்கப்பட்டொர்.
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முன்னர் அவர் வேை் கு விமொன கட்டசள மூே்ே விமொனப் பசட அதிகொரியொக
இருந்ேொர்.
விசளயொட்டு வைய் திகள்
தடொக்கிதயொ ஒலிம் பிக் ேகுதி: ஆண்கள் ஹொக்கியில் இந்தியொ 4-2 என்ை தகொல் கணக்கில்
ரஷ்யொசவ வீழ் ே்தியது


ஆண்கள் ஹொக்கியில் , ஒடிைொவின் புவதனஸ்வரில் நடந்ே தடொக்கிதயொ ஒலிம் பிக்
ேகுதிப் தபொட்டியின் முேல் கட்டே்தில் இந்தியொ ரஷ்யொசவ 4 – 2 என்ை தகொல்
கணக்கில் வீழ் ே்தியது. மந்தீப் சிங் கின் பிதரஸ் மை் றும் ஹர்மன்பிரீே் சிங் மை் றும்
சுனில் ஆகிதயொரின் தகொல் கள் தபொட்டியில் ரஷ்யொசவ எதிர்ே்து இந்தியொசவ
வவை் றி வபை சவே்துள் ளது.

ஒலிம் பிக் வடஸ்ட் நிகழ் வு குே்துை்ைண்சட


ஜப்பொனின் தடொக்கிதயொவில் நடந்ே குே்துை்ைண்சடக்கொன ஒலிம் பிக் வடஸ்ட்
தபொட்டியில் இந்தியொ ஏழு பேக்கங் கசள வவன்ைதுடன், இந்தியப் தபொரொளிகளொன
சிவொ ேொபொ மை் றும் பூஜொ ரொணி ேங் கப் பேக்கங் கசளப் வபை் ைனர்,ஆஷிஷ் வவள் ளி
பேக்கம் வவன்ைொர்.

நவம் பர்–03 & 04, 2019-நடப் பு நிகழ் வுகள்

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 3: உலக வஜல் லிமீன் தினம்


உலக

வஜல் லிமீன்

தினம்

ஒவ் வவொரு

ஆண்டும்

நவம் பர்

3

ஆம்

தேதி

அனுைரிக்கப் படுகிைது. மனிேர்கசள விட மில் லியன் கணக்கொன ஆண்டுகளொக
முன்னேொக இந்ே பூமியில் இருந்ே இந்ே மீன்கசள நிசனவுகூரும் ஒரு சிைப் பு நொள்
இது. உலக வஜல் லிமீன் தினம் வபொதுவொக வைந்ே கொலே்தில் வகொண்டொடப்படுகிைது
, ஏவனனில் வைந்ே கொலம் அவர்அசவகள் ள் வடக்கு அசரக்தகொளே்தின் கசரயில்
குடிதயைே் வேொடங் கும் கொலம் .
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தேசிய செய் திகள்
விஞ் ஞொனிக்கொ -ைர்வதேை அறிவியல் இலக்கிய விழொ


வகொல் கே்ேொவில் 5 வது இந்தியொ ைர்வதேை அறிவியல் விழொ (ஐஐஎஸ்எஃப் ) 2019 இன்
ஒரு பகுதியொக ஏை் பொடு வைய் யப்பட்டுள் ள விஞ் ஞொனிக்கொ-ைர்வதேை அறிவியல்
இலக்கிய விழொவில்

, அறிவியல்

புே்ேக கண்கொட்சியும்

இடம் வபறும் , அதில்

முப் பதுக்கும் தமை் பட்ட வவளியீட்டொளர்கள் ேங் கள் அறிவியல் வவளியீடுகசளக்
கொண்பிப்பொர்கள் .


ஐ.ஐ.எஸ்.எஃப் 2019 என்பது அறிவியல் மை் றும் வேொழில் நுட்ப மை் றும் பூமி அறிவியல்
அசமை்ைகம் மை் றும் விஞ் ஞொன் பொரதி (விபொ) இசணந்து நடே்தும் ஆண்டு நிகழ் வு
ஆகும் . இந்ே ஆண்டு ஐ.ஐ.எஸ்.எஃப் இன் ஐந்ேொவது பதிப்பு வகொல் கே்ேொவில் நவம் பர்
5–8, 2019 வசர நசடவபறுகிைது.



விஞ் ஞொனிக்கொ-ைர்வதேை

அறிவியல்

இலக்கிய

அறிவியல்

வேொடர்பு மை் றும்

ேகவல்

விஞ் ஞொன்

பிரைொர்

விஞ் ஞொன்

மை் றும்

விழொசவ

வள நிறுவனம்
பொரதி

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-தேசிய

(சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-நிஸ்தகர்),

ஆகிதயொர்

ஒருங் கிசணே்து

நடே்துகின்ைனர்.
தேொல் தகொளொறுகளுக்கொன யுனொனி மருே்துவே்தின் தேசிய ஆரொய் ைசி
் நிறுவனம்


ஆயுஷுக்கொன

மே்திய

மொநில

அசமை்ைர்

ஸ்ரீ

ஸ்ரீபொே்

வயதைொ

நொயக்,

சஹேரொபொே்தின் எர்ரகட்டொவில் உள் ள யுனொனி வமடிசின் மே்திய ஆரொய் ை்சி
நிறுவனே்தில் (சி.ஆர்.ஐ.எம் ) தமம் படுே்ேப் பட்ட தேொல் தகொளொறுகளுக்கொன தேசிய
ஆரொய் ைசி
்

நிறுவனே்சே

(என்.ஆர்.ஐ.எம் .எஸ்.டி)

திைந்து

சவே்ேொர்.

இந்நிகழ் ைசி
் யில் மே்திய உள்துசை இசண அசமை்ைர் ஸ்ரீ ஜி. கிஷன் வரட்டியும்
கலந்து வகொண்டொர்.
பிரம் மபுே்திரொவில் வகொள் கலன் ைரக்குகளின் முேல் இயக்கம்


வடகிழக்கு

பிரொந்தியே்துடன்

(என்.இ.ஆர்)

இசணப் சப

தமம் படுே்துவதில்

அரைொங் கே்தின் கவனே்திை் கு இணங் க, உள் நொட்டு நீ ர்வழிகளில் ஹொல் டியொ டொக்
கொம் ப்ளக்ஸ் (எை்.டி.சி) முேல் குவஹொே்தியில் உள் ள பொண்டுவில் உள் ள உள் நொட்டு
நீ ர்வழி ஆசணய (ஐ.டபிள் யூ.ஏ) முசனயம் வசர நவம் பர் 4 இல் ஒரு முக்கிய
வகொள் கலன் ைரக்கு கப் பல் அனுப்பப்பட்டது.
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12-15 நொட்கள் பயணம் தேசிய நீ ர்வழி -1 (கங் சக நதி), NW-97 (சுந்ேர்பொன்ஸ்), இந்தேொபங் களொதேஷ் வநறிமுசை (ஐபிபி) பொசே மை் றும் NW-2 (பிரம் மபுே்ரொ நதி) வழியொக
ஒருங் கிசணந்ே

இயக்கமொக

இருக்கும் .

இந்ே

உள் நொட்டு

நீ ர்

தபொக்குவரே்து

(ஐ.டபிள் யூ.டி) பொசேயில் இதுதவ முேல் வகொள் கலன் ைரக்கு இயக்கம் ஆகும் .
பஞ் ைொப்
550 வது பிரகொஷ் புரப்


ஸ்ரீ குரு நொனக் தேவ் ஜியின் 550 வது பிரகொஷ் புரப் வகொண்டொட்டே்தின் தபொது
சுல் ேொன்பூர் தலொதிக்கு வருசக ேரும் பக்ேர்களுக்கு இலவை பஸ் தைசவசய
பஞ் ைொப் அரசு வேொடங் கியுள் ளது.



சுை் றுலொ மை் றும் கலொை்ைொர விவகொரே்துசை அசமை்ைர் ைரஞ் சிே் சிங் ைன்னி
ேசலசமயில் சுை் றுலொ மை் றும் தபொக்குவரே்துே் துசை அதிகொரிகள் கூட்டே்தில்
இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டுள் ளது. இந்ே முடிவுக்கு இணங் க, நவம் பர் 5-12 முேல்
பக்ேர்கசள சுல் ேொன்பூர் தலொதிக்கு அசழே்துை் வைல் ல தினமும் 1500 தபருந்துகள்
இயக்கப்படும் .

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
இந்தியொ, உஸ்வபகிஸ்ேொன் இரொணுவ மருே்துவம் மை் றும் இரொணுவ கல் விே் துசைகளில் 3
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங் களில் சகவயழுே்திட்டன


இரொணுவ

மருே்துவம்

தமம் படுே்துவேை் கொக

மை் றும்

இந்தியொவும்

இரொணுவக்

கல் வியில்

உஸ்வபகிஸ்ேொனும்

மூன்று

ஒே்துசழப் சப
புரிந்துணர்வு

ஒப் பந்ேங் களில் சகவயழுே்திட்டன.


இரு நொடுகளின் உயர் இரொணுவ கை் ைல் நிறுவனங் களுக்கிசடயில் பயிை் சி மை் றும்
திைன் தமம் பொடு குறிே்ே இரண்டு நிறுவனே்திை் கும்
ஒப் பந்ேங் களும்

சகவயழுே்திடப்பட்டன.

இசடயில்

புரிந்துணர்வு

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்ேம்

என்பது

அக்தடொபர் 2018 இல் இரு நொடுகளுக்கிசடயில் சகவயழுே்திடப்பட்ட இரொணுவக்
கல் வி வேொடர்பொன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்தில் இருந்து வவளிவரும் வேொடர்புகளின்
துசண ேயொரிப்பு ஆகும் .
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பாதுகாப் பு செய் திகள்
முேல் இந்தியொ-உஸ்வபகிஸ்ேொன் கூட்டு இரொணுவப் பயிை் சி – டஸ்ட்லிக் -2019


முேன்முேலில் இந்தியொ-உஸ்வபகிஸ்ேொன் கூட்டு இரொணுவப் பயிை் சி – டஸ்ட்லிக் 2019 ேொஷ்கண்டிை் கு அருகிலுள் ள சிர்ை்சிக்

பயிை் சி பகுதியில்

வேொடங் கியது.

பொதுகொப்பு பயிை் சியின் வேொடக்க விழொவிை் கு பொதுகொப் பு அசமை்ைர் ரொஜ் நொே் சிங்
மை் றும்

உஸ்வபகிஸ்ேொன்

பொதுகொப்பு

அசமை்ைர் தமஜர்

வஜனரல்

பதகொதிர்

நிைொதமொவிை் குர்பதனொவ் ேசலசம ேொங் கினர்.


பயங் கரவொே எதிர்ப்பு நடவடிக்சககசள சமயமொகக் வகொண்ட இந்ேப் பயிை் சி
நவம் பர் 13 வசர வேொடரும் . பயிை் சியின் தபொது, ஒரு இந்திய இரொணுவக் குழு
உஸ்வபகிஸ்ேொன் இரொணுவே்துடன் இசணந்து பயிை் சி வபறும் . இந்ே பயிை் சி இரு
நொடுகளின்

ஆயுேப் பசடகளுக்கு

இசடயில்

சிைந்ே

நசடமுசைகள்

மை் றும்

அனுபவங் கசளப் பகிர்ந்து வகொள் ள உேவும் , தமலும் இது அதிக வையல் பொட்டு
வையல் திைனுக்கு வழிவகுக்கும் .
பூகம் பம் குறிே்ே எஸ்சிஓ கூட்டுப் பயிை் சி


புது தில் லியில்
ஷொங் கொய்

நகர பூகம் பே்தின் தபொது தேடல்

ஒே்துசழப் பு

அசமப் பு

(எஸ்சிஓ)

மை் றும்

கூட்டுப்

மீட்பு வேொடர்பொன

பயிை் சிசய

உள்துசை

அசமை்ைர் அமிே் ஷொ திைந்து சவே்துள் ளொர் . இந்ே நிகழ் சவ தேசிய தபரழிவு மீட்பு
பசட (என்.டி.ஆர்.எஃப் ) நடே்துகிைது, இது இந்ே மொேம் 7 ஆம் தேதி வசர இந்ே
பயிை் சி வேொடரும் .


தபரழிவு

மீட்பு

வபொறிமுசைசய

ஒே்திசக

பொர்ப்பது,

பரஸ்பர

ஒருங் கிசணப் புக்கொன அறிவு, அனுபவம் மை் றும் வேொழில் நுட்பே்சேப் பகிர்ந்து
வகொள் வது பயிை் சியின் தநொக்கம் . இந்ே பயிை் சி பூகம் ப சூழ் நிசலயில் பல நிறுவன
நடவடிக்சககசள

உள் ளடக்கிய

ஒருங் கிசணப்பு

மை் றும்

ஒே்துசழப் சப

தமம் படுே்துவேை் கொன வொய் ப்சபயும் வழங் கும் .
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நியமனங் கள்
தகொவொ ஆளுநரொக ைே்ய பொல் மொலிக் பேவிதயை் ைொர்


தகொவொவின்

புதிய

ஆளுநரொக

ைே்ய

பொல்

மொலிக்

பேவிதயை் ைொர்.

மும் சப

உயர்நீதிமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதி பிரதீப் நந்ே்ரொதஜொக், பனொஜி அருதக
தடொனொ

பவுலொவில்

ரொஜ்

பவனில்

நசடவபை் ை

விழொவில்

அவருக்கு

பேவிப்பிரமொணம் வைய் து சவே்ேொர் .
மே்திய பிரதேை உயர்நீதிமன்ைே்தின் புதிய ேசலசம நீ திபதி


நீ திபதி அஜய் குமொர் மிட்டல் மே்திய பிரதேை உயர்நீதிமன்ைே்தின் புதிய ேசலசம
நீ திபதியொக பேவிதயை் ைொர். ஆளுநர் லொல் ஜி டொண்டன் ரொஜ் பவனில் அவருக்கு
பேவி பிரமொணம் வைய் து சவே்ேொர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
ரக்பி உலகக் தகாப் லபலய சேன்னாப் பிரிக்கா சவன்றது



ஜப்பொனில்

நடந்ே ரக்பி உலகக் தகொப் சபசய வேன்னொப்பிரிக்கொ வவன்ைது.

ஸ்பிரிங் தபொக்ஸ் 2007 க்குப் பிைகு முேல் முசையொக தகொப் சபசய வவன்ைது .
வேன்னொப் பிரிக்கொ
நியூசிலொந்திை் குப்

அசர
பிைகு

தநரே்தில்
மூன்று

12-6

உலகக்

என

தகொப் சப

முன்னிசல
பட்டங் கசள

வகிே்ேது.
வவன்ை

இரண்டொவது அணியொக ஸ்பிரிங் தபொக்ஸ் ஆனது.
ைொர்லொர்லக்ஸ் ஓபன் தபட்மிண்டன் தபொட்டி


வஜர்மனியில்

ைர்ப்ரூக்கனில்

நசடவபை் ை ைொர்லொர்லக்ஸ் ஓபன் தபட்மிண்டன்

தபொட்டியில் இந்தியொவின் லக்ஷ்ய வைன் வவை் றி வபை் றுள் ளொர். அவர் இறுதிப்
தபொட்டியில் சீனொவின் வைன் வவங் ஹொங் யொங் சக தேொை் கடிே்ேொர்.
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இந்திய ஹொக்கி ஆண்கள் மை் றும் வபண்கள் அணிகள் 2020 தடொக்கிதயொ ஒலிம் பிக்கிை் கு ேகுதி
வபை் ைன


ஆண்கள் ஹொக்கியில் , எட்டு முசை ைொம் பியனொன இந்தியொ அடுே்ே ஆண்டு
தடொக்கிதயொ ஒலிம் பிக்கிை் கு ேகுதி வபை் ைது, புவதனஸ்வரில்

ஆண்களுக்கொன

இரண்டு கொல் எஃப்ஐஎை் ேகுதி ஆட்டே்தின் இரண்டொவது ஆட்டே்தில் ரஷ்யொசவ 7-1
என்ை கணக்கில் வீழ் ே்தியது.


இரண்டொவது தபொட்டிசய 1-4 என்ை கணக்கில் இழந்ே தபொதிலும் , அவமரிக்கொசவ 65 என்ை தகொல் கணக்கில் வீழ் ே்தியேன் பின்னர் இந்திய வபண்கள் அணியும் ேகுதி
வபை் றுள் ளனர்

சீனொவின் ரொணுவ உலக விசளயொட்டுப் தபொட்டியில் 3 ேங் கம் வவன்ைேை் கொக சுதபேர்
குணதைகரன் பொரொட்டப் பட்டொர்


சீனொவின் வுஹொனில் நசடவபை் ை 7 வது ரொணுவ உலக விசளயொட்டுப் தபொட்டியில்
மூன்று

ேங் கப்

வபங் களூரில்

பேக்கங் கசள
உள் ள

வவன்ை

வமட்ரொஸ்

சுதபேர்

வபொறியியல்

ஆனந்ேன்

குழு

மை் றும்

குணதைகரன்
சமயே்தில்

பொரொட்டப் பட்டொர். பொரொ-ேடகள வீரரொக சுதபேர் ஆனந்ேன் 100 மீட்டர், 200 மீட்டர்
மை் றும் 400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்ேயே்தில் ேங் கம் வவன்றுள் ளொர்.
வகொரியொ ஓபன் தபட்மிண்டன்


வகொரியொவின் மிரியொங் கில் நசடவபை் ை வவொன்ை்சியன் தயொவனக்ஸ் வகொரியொ
ஜூனியர் ஓபன் தபட்மிண்டன் ைர்வதேை ைவொல் 2019 இல் சிறுவர் ஒை் சையர் யு -19
பட்டே்சே சமஸ்னம் மீரொபொ லுவொங் வவன்ைொர்.



ரஷ்ய ஜூனியர் ஒயிட் சநட்ஸ் 2019 மை் றும் இந்தியொ ஜூனியர் இன்டர்தநஷனல் 2019
ஆகியவை் றில் அவர் வபை் ை வவை் றிசயே் வேொடர்ந்து இந்ே ஆண்டு 16 வயேொன
மணிப் பூரின் லுவொங் கின் மூன்ைொவது ைர்வதேை பட்டமொகும்

நவம் பர்–05, 2019-நடப் பு நிகழ் வுகள்
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முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 5: உலக சுனொமி விழிப்புணர்வு தினம்


டிைம் பர் 2015 இல் , ஐ.நொ வபொதுை் ைசப நவம் பர் 5 ஐ உலக சுனொமி விழிப் புணர்வு
தினமொக

நியமிே்ேது.

உலக

சுனொமி

விழிப் புணர்வு

தினம்

ஜப்பொனொல்

வேொடங் கப்பட்டது ஜப் பொனின் வேொடர்ை்சியொன, கைப்பொன அனுபவங் களொல் பல
ஆண்டுகளொக சுனொமி ஆரம் ப எை்ைரிக்சக, வபொது நடவடிக்சக மை் றும் எதிர்கொல
பொதிப் புகசளக் குசைக்க ஒரு தபரழிவிை் குப் பிைகு மீட்பு துசைகளில் முக்கிய
நிபுணே்துவே்சே உருவொக்கியுள் ளது.

தேசிய செய் திகள்
தேசிய பழங் குடியினர் திருவிழொ


15 நொள் ஆடி மதஹொே்ஸவ் , தேசிய பழங் குடியினர் திருவிழொ புதுதில் லியில் 2019
நவம் பர் 16 முேல் 30 வசர நசடவபறும் . வேொடக்க விழொவில் மே்திய உள்துசை
அசமை்ைர் ஸ்ரீ அமிே் ஷொ பிரேம விருந்தினரொக கலந்து வகொள் வொர், மே்திய
பழங் குடியினர் விவகொர அசமை்ைர் ஸ்ரீ அர்ஜுன் முண்டொ ேசலசம ேொங் குவொர்.



திருவிழொவின்

கருப் வபொருள்

“பழங் குடி

சகவிசன,

கலொை்ைொரம்

மை் றும்

வர்ே்ேகே்தின் வகொண்டொட்டம் ” ஆகும் , இது பழங் குடி வொழ் க்சகயின் அடிப்பசட
வநறிமுசைகசள குறிக்கிைது. இந்ே விழொ, பழங் குடியினர் சகவிசனப் வபொருட்கள் ,
கசல, ஓவியங் கள் , துணி, நசககள் மை் றும் பலவை் சை 200 ஸ்டொல் கள் மூலம்
கொட்சிப்படுே்துகிைது.
இந்தியொவின் முேல் உலகளொவிய வமகொ அறிவியல் கண்கொட்சி ‘விஞ் ஞொன் ைமகம் ’


உலகின் முக்கிய வமகொ ையின்ஸ் திட்டங் கசள ஒன்ைொகக் வகொண்டு, இந்தியொவின்
முேல்

உலகளொவிய

வமகொ-அறிவியல்

கண்கொட்சி,

‘விஞ் ஞொன்

ைமகம் ’

வகொல் கே்ேொவில் உள் ள அறிவியல் நகரே்தில் திைக்கப்பட்டது.


விஞ் ஞொன் ைமகம் கண்கொட்சி அேன் பொர்சவயொளர்கள் பிரபஞ் ைே்சேப் புரிந்து
வகொள் வதில் ைர்வதேை ைமூகே்தின் முயை் சிகசள வவளிப்படுே்துகிைது. ஹிக்ஸ்
துகள்

கண்டுபிடிப்பதில்

இருந்து

நியூட்ரொன்

நட்ைே்திரங் கள்

மை் றும்

கருந்துசளகசள இசணப்பதில் இருந்து ஈர்ப்பு அசலகள் வசர, இந்ே திட்டங் கள்
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பிரபஞ் ைே்தின் தேொை் ைம் மை் றும் அேன் பல் தவறு கட்டங் களின் மூலம் அேன்
பரிணொமம்

வேொடர்பொன

முக்கியமொன

தகள் விகசள

வவளிை்ைம்

தபொட்டுக்

கொட்டுகின்ைன.

ெர்வதேெ செய் திகள்
மிகப் வபரிய அவமரிக்கொ -பங் களொதேஷ் கடை் பசட பயிை் சி ைொட்தடொகிரொமில் வேொடங் கியது


‘ஒே்துசழப் பு மிேசவ ேயொர்நிசல மை் றும் பயிை் சி (CARAT) – 2019’ என்ை வபயரில்
மிகப் வபரிய அவமரிக்கொ -பங் களொதேஷ் கடை் பசட பயிை் சியின் இரண்டொம் கட்டம்
ைட்தடொகிரொமில் வேொடங் கியது.



இரு நொடுகளின் கடை் பசடயினரின் வையல் பொட்டு நடவடிக்சககள் குறிே்து நன்கு
புரிந்து வகொள் ளவும் , பல் தவறு ேே்துவொர்ே்ே மை் றும் நசடமுசை பயிை் சிகள் மூலம்
தமம் பட்ட வேொழில் நுட்பே்சே அறிந்து வகொள் ளவும் இந்ே பயிை் சி ஒரு வொய் ப்சப
வழங் குகிைது.

செயலி & இலணய தபார்டல்
நிதி அசமை்ைர் இரண்டு புதிய ேகவல் வேொழில் நுட்ப முயை் சிகள் ஐஸ்டொஷ் & அதிதிசய
வேொடங் கினொர்


இைக்குமதி வைய் யப்பட்ட வபொருட்களின் சுங் க அனுமதிசய தமம் படுே்துேல் மை் றும்
தவகே்சே

தமம் படுே்துேல்

மை் றும்

சுங் க

ைொமொன்கள்

மை் றும்

நொணய

அறிவிப்புகசள மின்னணு முசையில் ேொக்கல் வைய் வேன் மூலம் வருசக ேரும்
ைர்வதேை பயணிகளுக்கு வைதி வழங் குவேை் கொக மே்திய நிதி மை் றும் கொர்ப்பதரட்
விவகொர

அசமை்ைர்

திருமதி

நிர்மலொ

சீேொரொமன்

இரண்டு

புதிய

ேகவல்

வேொழில் நுட்ப முயை் சிகசள வவளியிட்டொர்.


ICEDASH என்பது இந்திய சுங் கே்தின் எளிேொன வணிக (EoDB) கண்கொணிப்பு
டொஷ்தபொர்டு ஆகும் , இது பல் தவறு துசைமுகங் கள் மை் றும் விமொன நிசலயங் களில்
இைக்குமதி

ைரக்குகளின்

தினைரி

சுங் க

அனுமதி

தநரங் கசளக்

கொண

வபொதுமக்களுக்கு உேவுகிைது. ATITHI உடன், சிபிஐசி மே்திய மசைமுக வரி மை் றும்
சுங் க வொரியம் ைர்வதேை பயணிகளுக்கு சுங் க அறிவிப்சப முன்கூட்டிதய ேொக்கல்
வைய் ய வமொசபல் பயன்பொட்சட பயன்படுே்துவசே எளிேொக்கியது .
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மாநாடுகள்
பொதுகொப்பு அசமை்ைர் ஸ்ரீ ரொஜ் நொே் சிங் , வடஃப் எக்ஸ்தபொ 2020 இன் தூேர்களின் வட்ட தமசஜ
மொநொட்டிை் கு ேசலசம ேொங் கினொர்


உலகின் பொதுகொப் பு உை் பே்திே் வேொழில் களுக்கொன ஒரு முக்கிய முயை் சியில் ,
பொதுகொப்பு அசமை்ைகம் புதுடில் லியில் பொதுகொப்பு அசமை்ைர் ஸ்ரீ ரொஜ் நொே் சிங்
ேசலசமயில் வடஃப் எக்ஸ்தபொ 2020 இன் தூேர்களின் வட்ட தமசை மொநொட்சட
ஏை் பொடு வைய் ேது. புதுடில் லிசய ேளமொகக் வகொண்ட வவளிநொட்டுப் பயணிகளின்
பிரதிநிதிகளுக்கு வடஃப்இதபொவுக்கொன ஏை் பொடுகள் குறிே்து விளக்கமளிப் பதும் ,
அனுபவே்சே தமலும் தமம் படுே்ே அவர்களிடமிருந்து பரிந்துசரகசளப் வபறுவதும்
இந்ே மொநொட்டின் தநொக்கம்



பிப்ரவரி 5-8, 2020 முேல் உே்ேரபிரதேை ேசலநகர் லக்தனொவில் நசடவபைவுள் ள 11
வது வமகொ இருபது ஆண்டு நிகழ் வின் வளர்ை்சிசயக் குறிக்கும் மொநொட்டில் 80 க்கும்
தமை் பட்ட நொடுகளின் ேசலவர்கள் பங் தகை் ைனர் .

தைசவகள் குறிே்ே 5 வது உலகளொவிய கண்கொட்சி (GES)


மே்திய வர்ே்ேக மை் றும் சகே்வேொழில் மை் றும் ரயில் தவ அசமை்ைர் பியூஷ் தகொயல் ,
5 வது உலகளொவிய கண்கொட்சியின் வேொடக்க விழொசவ புதுடில் லியில் 2019 நவம் பர்
5 ஆம் தேதி வேொடங் கியுள் ளொர் . கண்கொட்சி வபங் களூரில் 2019 நவம் பர் 26 முேல் 28
வசர நசடவபறும்



GES இன் நொன்கு பதிப்புகள்

ஏை் கனதவ நசடவபை் ைன. தைசவகள்

ஏை் றுமதி

தமம் பொட்டு கவுன்சில் மை் றும் இந்திய சகே்வேொழில் கூட்டசமப்பு ஆகியவை் றுடன்
இசணந்து வர்ே்ேக மை் றும் வேொழில் துசை அசமை்ைகே்ேொல் இந்ே நிகழ் வு ஏை் பொடு
வைய் யப் பட்டுள் ளது.
இந்தியொ-ரஷ்யொ இசட-அரசு ஆசணயம்


பொதுகொப்பு

மந்திரி

ரொஜ் நொே்

மொஸ்தகொவில்

வேொடங் கப்படும்

இரொணுவ

வேொழில் நுட்ப ஒே்துசழப்பு மை் றும் இரொணுவ வேொடர்பொன 19 வது இந்தியொ-ரஷ்யொ
இசட-அரசு ஆசணயே்தின் இசணே் ேசலவரொக இருப்பொர்.


திரு சிங் ேனது வருசகயின் தபொது, ரஷ்ய கூட்டசமப் பின் பொதுகொப்பு மந்திரி
வஜனரல்

வைர்ஜி

தஷொயுகுடன்
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எதிர்பொர்க்கப் படுகிைது.ரஷ்ய வேொழில் துசை மை் றும் வர்ே்ேக அசமை்ைர் வடனிஸ்
மந்துதரொவ் உடன், இந்தியொ-ரஷ்யொ பொதுகொப் பு வேொழில் ஒே்துசழப் பு மொநொட்டில்
அவர் பேவிதயை் பு திட்டமிடப் பட்டுள் ளது.

ேரவரிலெ மற் றும் குறியீடுகள்
ஏடிபி ேரவரிசை


வவளியிடப் பட்ட ஏடிபி ேரவரிசையில் ரஃதபல் நடொல் ேனது வேொழில் வொழ் க்சகயில்
எட்டொவது முசையொக உலக நம் பர் 1 க்கு திரும் பியுள் ளொர். தநொவக் தஜொதகொவிை்சை
முந்தி ஸ்வபயின் நொட்சட தைர்ந்ே நடொல் முேல் இடே்சேப் பிடிே்துள் ளொர்.

திட்டங் கள்
ஐபிஎம் உடன் ஸ் கில் ஸ் பில் ட் இயங் குேளம்


திைன் தமம் பொடு மை் றும் வேொழில் முசனதவொர் அசமை்ைகே்தின் (எம் .எஸ்.டி.இ)
உேவியுடன் இயக்குநரகம் வபொது பயிை் சி (டி.ஜி.டி), ஐ.பி.எம் உடன் இசணந்து திைன்
தமம் பொட்டு ேளே்சே வேொடங் குவேொக அறிவிே்ேது. திட்டே்தின் ஒரு பகுதியொக,
ஐடிஎம் , வநட்வவொர்க்கிங் மை் றும் கிளவுட் கம் ப்யூட்டிங் ஆகியவை் றில் இரண்டு
ஆண்டு

தமம் பட்ட

டிப் தளொமொ

படிப் சப

ஐபிஎம்

இசணந்து

உருவொக்கி

வடிவசமே்துள் ளது, இது வேொழில் துசை பயிை் சி நிறுவனங் கள் (ஐடிஐக்கள் ) மை் றும்
தேசிய திைன் பயிை் சி நிறுவனங் கள் (என்எஸ்டிஐ) ஆகியவை் றில் வழங் கப்படும் .


வையை் சக நுண்ணறிவு (AI) இல் திைன்கசள வளர்ப்பது குறிே்து ஐ.டி.ஐ மை் றும்
என்.எஸ்.டி.ஐ ஆசிரியர்களுக்கு பயிை் சி அளிக்க இந்ே ேளம் விரிவுபடுே்ேப் படும் .
ஐபிஎம்

மை் றும்

தகொட்தடொர்,கொர்ப்அகொடமி

கூட்டொளர்களிடமிருந்து

டிஜிட்டல்

கை் ைல்

மை் றும்

ஸ் கில் ைொஃப் ட்

உள் ளடக்கே்சே

தபொன்ை

ஸ் கில் ஸ்

பில் ட்

வழங் குகிைது.
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விலளயாட்டு செய் திகள்
சீனொ ஓபன் தபட்மிண்டன்


தபட்மிண்டனில் , இந்திய ஷட்லர்களொன பி வி சிந்து மை் றும் ைொய் னொ தநவொல்
ஆகிதயொர் பியுதைொவ் வில் வேொடங் கும் சீனொ ஓபனில் ேங் கள் விசளயொட்சடே்
வேொடங் கவுள் ளனர். இந்ே ஆண்டு ஆகஸ்டில் உலக ைொம் பியன்ஷிப் பட்டே்சே
வவன்ை ஆைொம் நிசல வீரர் சிந்து, வஜர்மனியின் யுதவொன் லிக்கு எதிரொக ேனது
ஆட்டே்சேே் வேொடங் குவொர். எட்டொவது இடே்தில உள் ள ைொய் னொ சீனொவின் கொய்
யொன் யொனுக்கு எதிரொக விசளயொடவுள் ளொர் .

திதயொேர் டிரொபி


ரொஞ் சியில்

நடந்ே

விே்தியொைே்தில்
சகப் பை் றியுள் ளது.

இறுதிப்

தபொட்டியில்

வவன்ைேன்

மூலம்

இடது

சக

இந்தியொ
இந்தியொ

சுழை் பந்து

சி
பி

அணிசய

51

திதயொேர்

டிரொபிசய

வீை்ைொளர் ஷொபொஸ்

நதீம்

ரன்கள்

நொன்கு

விக்வகட்டுகசள வீழ் ே்தினொர்.

நவம் பர்–06, 2019-நடப் பு நிகழ் வுகள்

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 6: தபொர் மை் றும் ஆயுே தமொேலில் சுை் றுை்சூழல் பொதிப் சபே் ேடுக்கும் ைர்வதேை தினம்


நவம் பர் 5, 2001 அன்று, ஐ.நொ வபொதுை் ைசப ஒவ் வவொரு ஆண்டும் நவம் பர் 6-ல் தபொர்
மை் றும் ஆயுே தமொேலில் சுை் றுை்சூழல் பொதிப் சபே் ேடுக்கும் ைர்வதேை தினமொக
அறிவிே்ேது. யுே்ேே்தின் தீங் கு விசளவிக்கும் விசளவுகள் மை் றும் சுை் றுை்சூழலில்
ஆயுே தமொேல் கள் குறிே்து மக்களுக்கு அறிவுறுே்துவசே இந்ே நொள் தநொக்கமொகக்
வகொண்டுள் ளது.
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தேசிய செய் திகள்
மிகப் வபரிய வொனியல் இயை் பியல் பொடம் மை் றும் ஸ்வபக்டத
் ரொஸ்தகொப் புகளின் அவைம் பிளி
வகொண்ட கின்னஸ் உலக ைொேசனகள்


இந்திய

ைர்வதேை

அறிவியல்

விழொ

(ஐ.ஐ.எஸ்.எஃப் )

2019

இன்

முேல்

நொளில்

வகொல் கே்ேொசவை் தைர்ந்ே 1,598 க்கும் தமை் பட்ட மொணவர்கள் பங் தகை் ைேன் மூலம்
வகொல் கே்ேொவின் அறிவியல் நகரே்தில் மிகப்வபரிய வொனியல் இயை் பியல் பொடம் (45
நிமிடங் கள் ) மை் றும் ஸ்வபக்டத
் ரொஸ்தகொப் புகளின் அவைம் பிளி ஆகியவை் றுக்கொன
கின்னஸ் உலக ைொேசன வவை் றிகரமொக அசடயப் பட்டது.


நம் மிடமிருந்து நூை் றுக்கணக்கொன அல் லது மில் லியன் கணக்கொன ஒளி ஆண்டுகள்
வேொசலவில் உள் ள வொன வபொருட்களின் வவப் பநிசல, தவதியியல் கலசவ தபொன்ை
விவரங் கசள

அறிய

வொனியலொளர்கள்

ஸ்வபக்டத
் ரொஸ்தகொப் புகசளப்

பயன்படுே்துகின்ைனர்.
‘தவஸ்ட்தலண்ட்ஸ் அட்லஸ்’ – 2019


மே்திய கிரொம அபிவிருே்தி, தவளொண்சம மை் றும் உழவர் நலே்துசை மை் றும்
பஞ் ைொயே்து ரொஜ் அசமை்ைர் , ஸ்ரீ நதரந்திர சிங் தேொமர், தவஸ்ட்தலண்ட்ஸ் அட்லஸ் –
2019 ஐ வவளியிட்டொர். இேன் முந்ேய 4 பொதிப் புகள் – 2000, 2005, 2010 & 2011 ஆகிய
ஆண்டுகளில் வவளியிடப்பட்டுள் ளன.



இந்திய வேொசலநிசல உணர்திைன் வையை் சகக்தகொள் ேரசவப் பயன்படுே்தி
என்.ஆர்.எஸ்.சி தமை் வகொண்ட புதிய ேரிசு நில தமப் பிங் பயிை் சி, தவஸ்ட்தலண்ட்ஸ்
அட்லஸ் – 2019 இன் ஐந்ேொவது பதிப்பொக வவளிவந்துள் ளது.

சமயப்படுே்ேப் பட்ட வபொது குசை தீர்க்கும் மை் றும் கண்கொணிப்பு அசமப்பு (CPGRAMS)
சீர்திருே்ேங் கள்


சமயப்படுே்ேப் பட்ட வபொது குசை தீர்க்கும்

மை் றும்

கண்கொணிப்பு அசமப் பு

(சிபிஜிஆர்எம் எஸ்)

தேசிய

ஒர்க்ஷொப்

சீர்திருே்ேங் கள்

குறிே்ே

புதுடில் லியில்

நசடவபை் ைது. நிகழ் வின் தபொது, டொக்டர் ஜிதேந்திர சிங் நிதி தைசவகள் மை் றும்
வேொசலே்வேொடர்பு துசைகளுக்கொன சிபிஜிஆர்எம் எஸ் சீர்திருே்ேங் கசள (டிஓடி)
வேொடங் கினொர்.
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சிபிஜிஆர்எம் எஸ் சீர்திருே்ேங் கள் குறிே்ே தேசிய ஒர்க்ஷொப் சமயப்படுே்ேப் பட்ட
வபொது

குசை

தீர்க்கும்

முன்தனை் ைே்திை் கொன

மை் றும்

அரைொங் கே்தின்

தமம் படுே்ேப்பட்ட CPGRAMS பதிப்பு
பயனர்

ஐடிசய

கண்கொணிப்பு

வழங் குவேன்

முக்கிய

அசமப் பில்

படிசயக்

முசையொன

குறிக்கிைது.

புதிய

7.0 அசனே்து வையல் பொட்டொளர்களுக்கும்

மூலம்

இல்

CPGRAMS

ேொக்கல்

வைய் யப் பட்ட

குசைகசள தநரடியொக குசை தீர்க்கும் அதிகொரிகளுக்கு அனுப்ப உேவுகிைது.

ஹிமாெ்ெல பிரதேெம்
சரசிங் ஹிமொை்ைல் 2019: ேர்மைொலொவில் உலகளொவிய முேலீட்டொளர்கள் ைந்திப்பு


நவம் பர் 7 -8,

2019

அன்று

ேர்மைொலொவில்

ஒரு

முக்கிய

வணிக

நிகழ் வொன

உலகளொவிய முேலீட்டொளர்களின் ைந்திப்பு 2019 ஐ இமொை்ைல பிரதேை அரசு ஏை் பொடு
வைய் கிைது.

இந்ே

அதிகரிப் பேை் கொன

நிகழ் வு

மொநிலே்தில்

வகொள் சக

மை் றும்

உை் பே்தி

மை் றும்

ஒழுங் குமுசை

தவசலவொய் ப்சப

சூழல் ,

எட்டு

கவனம்

வைலுே்தும் துசைகளில் முேலீட்டு வொய் ப்புகள் ஆகியவை் சைக் கொண்பிக்கும் .


எட்டு கவனம் வைலுே்தும் துசைகள் : தவளொண் வணிக மை் றும் அறுவசடக்கு
பிந்சேய

வேொழில் நுட்பம் ,

விருந்தேொம் பல் , சிவில்

உை் பே்தி

மை் றும்

மருந்துகள் ,

சுை் றுலொ

விமொன தபொக்குவரே்து, நீ ர் மை் றும்

மை் றும்

புதுப்பிக்கே்ேக்க

எரிைக்தி, ஆதரொக்கியம் , சுகொேொரம் மை் றும் ஆயுஷ், வீட்டுவைதி மை் றும் நகர்ப்புை
தமம் பொடு, ஐடி-ஐடிஎஸ் மை் றும் மின்னணுவியல் , கல் வி மை் றும் திைன் தமம் பொடு.

ேமிழ் நாடு
‘மிருேங் கே்தின் இசை சிைப்பின்’ தமொதனொகிரொஃப்


துசண ஜனொதிபதி எம் .வவங் சகயொ நொயுடு வைன்சனயில்

நடந்ே விழொவில்

மிருேங் கே்தின் மியூசிகல் எக்ஸலன்ஸ் என்ை தமொதனொகிரொப் சப வவளியிட்டொர்.
இசைக்கும் அறிவியலுக்கும் இசடயில் ஒரு வலுவொன ஒே்துசழப்பு இருப்பேன்
முக்கியே்துவே்சே

அவர்

மிருேங் க

டொக்டர்

நிபுணர்

வலியுறுே்தினொர்.
உசமயொள் புரம்

தமொதனொகிரொப் சப
சிவரொமன்,

புகழ் வபை் ை

விஞ் ஞொனி

டொக்டர்

டி.ரொமைொமி மை் றும் டொக்டர் நதரஷ் ஆகிதயொர் ேயொரிே்துள் ளனர்.
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ெர்வதேெ செய் திகள்
லண்டனில் உலக பயண ைந்சே (WTM)


இங் கிலொந்தின் லண்டனில் நவம் பர் 04-06, 2019 முேல் மூன்று நொள் நீ ண்ட உலக
பயண ைந்சேயில் (WTM) சுை் றுலொ அசமை்ைகம் பங் தகை் ைது . WTM 2019 இல் இந்திய
கண்கொட்சிக்கொன தீம் ‘இன்க்ரிடிபில் இந்தியொ – ஃசபன்ட் இன்க்ரிடிபில் இந்தியொ ’.



உலவகங் கிலும் உள் ள பயண மை் றும் சுை் றுலொே் துசையினர் கட்டொயம் கலந்து
வகொள் ள தவண்டிய வணிக கண்கொட்சியில்

WTM ஒன்ைொகும் . கடந்ே நொை் பது

ஆண்டுகளில் , WTM உலகின் மிகப் வபரிய கண்கொட்சியொக வளர்ந்துள் ளது, இது 182
நொடுகள் மை் றும் பிரொந்தியங் கசளை் தைர்ந்ே 5,000 கண்கொட்சியொளர்கசளயும் 51,000
க்கும் தமை் பட்ட பங் தகை் பொளர்கசளயும் ஈர்க்கிைது.

மாநாடுகள்
SACEP ஆளும் குழுவின் 15 வது கூட்டம்


சுை் றுை்சூழல் , வன மை் றும் கொலநிசல மொை் ைம் மை் றும் ேகவல் மை் றும் ஒளிபரப் பு
அசமை்ைர் பிரகொஷ் ஜவதடகர், வேை் கொசியொ கூட்டுைவு சுை் றுை்சூழல் திட்டே்தின்
ஆளும்

குழுவின் 15 வது கூட்டே்தில் , டொக்கொவில்

உள் ள SACEP இல்

கலந்து

வகொள் வொர்.


SACEP என்பது 1982 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்ட ஒரு அரசு-அசமப்பு ஆகும் . அேன்
உறுப் பு

நொடுகளொன

ஆப் கொனிஸ்ேொன்,

பங் களொதேஷ்,

பூட்டொன்,

இந்தியொ,

மொலே்தீவுகள் , தநபொளம் , பொகிஸ்ேொன் மை் றும் இலங் சக ஆகியசவ பிரொந்தியே்தில்
சுை் றுை்சூழலின்

பொதுகொப்பு,

தமம் படுே்துவசேயும்
ஆளும்

தமலொண்சம

ஆேரிப்பசேயும்

குழுவின் 14 வது கூட்டம்

மை் றும்

தநொக்கமொகக்

தமம் பொட்சட

வகொண்டுள் ளன.

கடந்ே ஆண்டு மொர்ை் மொேம்

SACEP

வகொழும் பில்

நசடவபை் ைது.
மண் மை் றும் நீ ர்வள தமலொண்சம வேொடர்பொன ைர்வதேை மொநொடு


வையலொளர் (DARE) மை் றும்

சடரக்டர் வஜனரல்

(ICAR) டொக்டர் திரிதலொை்ைன்

வமொஹொபே்ரொ, ஐந்து நொள் நீ டிே்ே “கொலநிசல ஸ்மொர்ட் தவளொண்சம மை் றும்
உலகளொவிய உணவு மை் றும் வொழ் வொேொர பொதுகொப் புக்கொன மண் மை் றும் நீ ர்வள
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தமலொண்சம வேொடர்பொன ைர்வதேை மொநொட்சட” தில் லியில் உள் ள புதிய தேசிய
தவளொண் அறிவியல் சமய வளொகே்தில் திைந்து சவே்ேொர்.

பாதுகாப் பு செய் திகள்
புதனவில் உள் ள HEMRL இல் DRDO இன் இக்லனட்டர் வளாகம்



ஸ்ரீ

ஸ்ரீபொே்

நொயக்

ஆய் வகே்தில்

புதனவில்

உள் ள

(வஹை்எம் ஆர்எல் )

உயர்

பொதுகொப்பு

ஆை் ைல்

வபொருட்கள்

ஆரொய் ை்சி

மை் றும்

ஆரொய் ை்சி
தமம் பொட்டு

அசமப் பு (டிஆர்டிஓ) இக்சனட்டர் வளொகே்சே திைந்து சவே்ேொர்.


வஹை்எம் ஆர்எல் என்பது டிஆர்டிஓவின் முேன்சமயொன ஆய் வகமொகும் , தமலும் இது
முேன்சமயொக

ரொக்வகட்

,சபதரொவடக்னிக்

ைொேனங் கள் ,

உயர்

வவடிக்கும்

அசமப் புகள் மை் றும் உயர் ஆை் ைல் மூலக்கூறுகளின் வேொகுப்பு ஆகியவை் சை
உருவொக்குவதில் ஈடுபட்டுள் ளது.

நியமனங் கள்
மிதைொரமின் புதிய ஆளுநர்


பி.எஸ்.ஸ்ரீேரன் பிள் சள மிதைொரம் ஆளுநரொக வபொறுப்தபை் றுள் ளொர் . ஐஸ்வொலில்
உள் ள

ரொஜ்

பவனில்

நசடவபை் ை

பேவிதயை் பு

விழொவில்

திரு

பிள் சள

பேவிதயை் ைொர். கவுகொே்தி உயர்நீதிமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதி அஜய் லம் பொ திரு
பிள் சளக்கு பசேபரமொனம் வைய் து சவே்ேொர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
ஃபிஃபொ ைர்வதேை நட்புரீதியொன தபொட்டி


கொல் பந்தில் ,

ஹதனொய்

நகரில்

தபொட்டியில் இந்திய வபண்கள்
ஆட்டே்தில்

தேொல் விசய

நசடவபறும்

இரண்டொவது

ஃபிஃபொ

ைர்வதேை

அணி வியட்நொசம எதிர்வகொள் ளும் . வேொடக்க

எதிர்வகொண்ட

பின்னர் இந்தியொ

இந்ே தபொட்டியில்

சிைப் பொக விசளயொடும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது.
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14 வது ஆசிய ஷூட்டிங் ைொம் பியன்ஷிப்


தேொஹொவில் நடந்ே 14 வது ஆசிய ைொம் பியன்ஷிப்பில் தீபக் குமொர் இந்தியொவின் 10
வது ஒலிம் பிக் ஒதுக்கீட்சடப் வபை் ைொர் தமலும் மனு பொகர் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில்
ேங் கப் பேக்கே்சே வவன்றுள் ளொர். ஆண்களின் 10 மீட்டர் ஏர் சரபிள் தபொட்டியில்
ஒலிம் பிக் ஒதுக்கீட்சடப் வபை் ை இரண்டொவது இந்திய துப் பொக்கி சுடும்
தீபக்.முேலில்

இந்ே ஒதுக்கீட்சட திவ் யொன்ஷ் சிங்

வீரர்

பன்வொர் ஏப்ரல் மொேே்தில்

வபை் றுள் ளது குறிப்பிடே்ேக்கது.

நவம் பர்–07, 2019- நடப் பு நிகழ் வுகள்

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 7 – தேசிய புை் றுதநொய் விழிப் புணர்வு தினம்


புை் றுதநொய்

குறிே்ே விழிப் புணர்சவப்

பரப் புவேை் கும்

உலகளொவிய

சுகொேொர

முன்னுரிசமசய ஏை் படுே்துவேை் கும் தேசிய புை் றுதநொய் விழிப் புணர்வு தினம்
நவம் பர் 7 அன்று அனுைரிக்கப்படுகிைது. மே்திய சுகொேொர அசமை்ைர் டொக்டர் ஹர்ஷ்
வர்ேனின் அறிவிப்பொல் 2014 ஆம் ஆண்டில் தேசிய புை் றுதநொய் விழிப்புணர்வு தினம்
வேொடங் கப்பட்டது.

தேசிய செய் திகள்
குரு நொனக் தேவ் ஜி குறிே்ே மூன்று புே்ேகங் கள் வவளியிடப் பட உள் ளன


குரு நொனக் தேவ் ஜியின் 550 வது பிைந்ேநொசள முன்னிட்டு, மனிேவள தமம் பொட்டு
அசமை்ைர்

ரதமஷ்

தபொக்ரியொல்

நிஷொங் க்

மை் றும்

உணவு

பேப் படுே்தும்

வேொழில் துசை அசமை்ைர் ஹர்சிம் ரே் கவுர் பொேல் ஆகிதயொர் குரு நொனக் தேவ் ஜி
குறிே்ே மூன்று புே்ேகங் கசள வடல் லியில் உள் ள ஸ்ரீ குரு தேக் பகதூர் கல் ைொ
கல் லூரியில் வவளியிடுவொர்கள் .


குரு நொனக் தேவின் எழுே்துக்களின் வைய் திசய இந்திய துசணக் கண்டே்தின்
வொைகர்களிசடதய பரப் புவேை் கொக தேசிய புே்ேக அைக்கட்டசள குரு நொனக் பொனி,
நொனக் பொனி, மை் றும் ைொகியன் குரு நொனக் தேவ் ஆகிய மூன்று ேசலப் புகசள
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வவளியிட்டுள் ளது. முேலில் பஞ் ைொபியில் வவளியிடப் பட்ட இந்ே புே்ேகங் கள் 15
முக்கிய இந்திய வமொழிகளில் வமொழிவபயர்க்கப் படும் .
பொல ைங் கே்தின் 11 வது பதிப் பு


தேசிய

நொடக

பள் ளி,

என்.எஸ்.டி

ஏை் பொடு

வைய் யவுள் ள

பொல

ைங் கே்தின்

பதிவனொன்ைொவது பதிப்பு இந்ே மொேம் 9 ஆம் தேதி முேல் புதுதில் லியில் வேொடங் கும் .


இது குழந்சேகள் நிகழ் ேது
் ம் நொட்டுப்புை மை் றும் பொரம் பரிய கசல வடிவங் களின்
ைங் கமமொகும் .
நொட்டுப் புை

நொன்கு

மை் றும்

நொள்

விழொவில்

பொரம் பரிய

கசல

குழந்சேகளுக்கு
மை் றும்

அர்பணிக்கப் படும்

நொட்டுப் புை

நொடகங் கசளக்

கொண்பிக்கப்படும் .

ெர்வதேெ செய் திகள்
இஸ்லொமிய அசமப் பொன ‘அலொர் தடொல் ’ ஐ பங் களொதேஷ் ேசடவைய் ேது


வபொது பொதுகொப்பு மை் றும் பொதுகொப்பிை் கு அை்சுறுே்ேல் இருப்பேொக இஸ்லொமிய
அசமப் பொன ‘அலொர் தடொல் ’ சலப் பங் களொதேஷ் அரசு ேசட வைய் துள் ளது.



அல் லொஹ் தடொல்

பங் களொதேஷில்

தீவிரவொேம்

மை் றும்

தபொர்க்குணே்திை் கொக

ேசடவைய் யப் பட்ட ஒன்பேொவது இஸ்லொமிய குழு.ஆயுேப் தபொரொட்டே்தின் மூலம்
கலிபொசவ நிறுவும் தநொக்கே்துடன் அல் லொஹ் டொல் 1995 இல் உருவொக்கப்பட்டது. இது
2004 ஆம் ஆண்டில் ேசடவைய் யப் பட்ட தபொர்க்குணமிக்க அசமப் பொன ஜமொஅதுல்
முஜொஹிதீன் பங் களொதேஷுடன் (தஜ.எம் .பி) இசணந்ேது.

செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
ஷொலொ ேர்பன் தபொர்டல்


மனிேவள

தமம் பொட்டுே்

புதுடில் லியில்

துசையின்

நதவொேயொ

மொநில

அசமை்ைர் ஸ்ரீ

விே்யொலயைமிட்டி

(என்விஎஸ்)

ைஞ் ைய்
க்கொன

தேொே்தர
மின்-

ஆளுசமவகொண்ட பள் ளி ஆட்தடொதமஷன் மை் றும் தமலொண்சம அசமப் பொன
ஷொலொ ேர்பன் தபொர்டட
் சலே் வேொடங் கினொர். இந்ே ஒை் சை ஒருங் கிசணந்ே ேளம்
22000 ஊழியர்களுக்கும் , 2 லட்ைே்துக்கும் தமை் பட்ட மொணவர்களுக்கும் ேகவல்
பகிர்வு மை் றும் அறிவு பரவலுக்கொக உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.
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மாநாடுகள்
முேன்முேலில் ‘பிம் ஸ்வடக் துசைமுகங் கள் ’ கொன்க்தளவ் ’


கப் பல் தபொக்குவரே்துே் துசையின் மொநில அசமை்ைர் ஸ்ரீ மன்சுக் மொண்டவியொ
ஆந்திரொவின் விைொகப் பட்டினே்தில்

முேன்முேலில்

‘பிம் ஸ்வடக் துசைமுகங் கள் ’

கொன்க்தளசவ 7 நவம் பர் 2019 அன்று திைந்து சவே்ேொர்.


பிம் ஸ்வடக் நொடுகளின் துசைமுகங் களின் முேல் மொநொடு, ஏை் றுமதி இைக்குமதி
வர்ே்ேகம் மை் றும் கடதலொரக் கப் பல் தபொக்குவரே்சே தமலும் தமம் படுே்துவேன்
மூலம் வபொருளொேொர ஒே்துசழப் சப அதிகரிப் பேை் கொன ைொே்தியே்சே ஆரொயும்
என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. துசைமுகங் களில் பல் தவறு முேலீட்டு வொய் ப்புகள் ,
உை் பே்திே்திைன் மை் றும் பொதுகொப்பிை் கொக பின்பை் ைப் பட்ட சிைந்ே நசடமுசைகள்
குறிே்தும் இந்ே கூட்டம் விதிே்துள் ளது.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம் & அலமெ்ெரலவ ஒப் புேல்
இந்தியொவுக்கும் பரொகுதவவுக்கும் இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேம்


பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன மே்திய அசமை்ைரசவ சுை் றுலொே்
துசையில் ஒே்துசழப் சப வலுப்படுே்துவேை் கொக இந்தியொவுக்கும் பரொகுதவவுக்கும்
இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்திை் கு ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.



இந்தியொவிை் கும்

பரொகுதவவுக்கும்

சுை் றுலொே்துசையில்
வபொறிமுசைசய

இசடயிலொன

ஒே்துசழப் சப

உருவொக்க

இரு

புரிந்துணர்வு

தமம் படுே்துவேை் கொன

நொடுகளுக்கும்

உேவும் .

ஒரு

ஒப்பந்ேம்
நிறுவன

பரொகுதவவிலிருந்து

வவளிநொட்டு சுை் றுலொப் பயணிகளின் வருசகசய அதிகரிக்க இது இந்தியொவுக்கு
தமலும் உேவும் , இேன் விசளவொக வபொருளொேொர வளர்ை்சி மை் றும் தவசலவொய் ப்பு
உருவொகும் .
இந்தியொவிை் கும் கினியொவிை் கும் இசடதய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் சகவயழுே்ேொனது


பிரேமர்

ஸ்ரீ

நதரந்திர

புதுப்பிக்கே்ேக்க

தமொடி

எரிைக்தி

ேசலசமயிலொன

துசையில்

மே்திய

இந்தியொவிை் கும்

அசமை்ைரசவ
கினியொவிை் கும்

இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்திை் கு ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது. புரிந்துணர்வு
ஒப் பந்ேே்தின் தநொக்கம்

ஒரு கூட்டுைவு நிறுவன உைவுக்கொன அடிப் பசடசய
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நிறுவுவேொகும் ,பரஸ்பர நன்சமகளின் அடிப்பசடயில் புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிைக்தி
துசையில்

இருேரப் பு

வேொழில் நுட்ப

ஒே்துசழப் சப

ஊக்குவிக்கவும் ,இரு

நொடுகளுக்கும் இசடயிலொன ைமே்துவம் மை் றும் பரஸ்பரே்சே ஊக்குவிப் பது ஆகும் .


ஒே்துசழப் பு பகுதிகளில் சூரிய ைக்தி, கொை் ைொசல, உயிர் ஆை் ைல் , நீ ர் தைமிப்பு
மை் றும் திைன் தமம் பொடு ஆகியசவ அடங் கும் .

இந்தியொவிை் கும் மொலே்தீவுக்கும் இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேம்


பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன மே்திய அசமை்ைரசவ, இந்தியொவில்
உள் ள

மொலே்தீவு

தமம் பொட்டுே்

நீ திே்துசை

திட்டம்

குறிே்ே

அதிகொரிகளுக்கொன
இந்தியொவிை் கும்

பயிை் சி

மை் றும்

மொலே்தீவுக்கும்

திைன்

இசடயிலொன

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்திை் கு ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.


புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் இந்தியொவுக்கும் மொலே்தீவுக்கும் இசடயிலொன நீ திே்துசை
மை் றும் பிை ைட்டப் பிரிவுகளில் ஒே்துசழப்சப ஊக்குவிக்கும் , தமலும் பயிை் சி
மை் றும்

திைன்

தமம் பொட்டில்

அறிவு

மை் றும்

வேொழில் நுட்ப

பரிமொை் ைே்சே

வையல் படுே்ே உேவும் .
இந்தியொவிை் கும் பங் களொதேஷுக்கும் இசடயில் புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேம் சகவயழுே்ேொனது


பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன மே்திய அசமை்ைரசவ, இந்தியொவின்
திரிபுரொவில் உள் ள ைப்ரூம் நகர குடிநீ ர் விநிதயொக திட்டே்திை் கொக ஃவபனி ஆை் றில்
இருந்து 1.82 கியூவைக் ேண்ணீசர இந்தியொ திரும் பப்

வபறுவது வேொடர்பொக

இந்தியொவிை் கும் பங் களொதேஷுக்கும் இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்திை் கு
ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.
இந்தியொவிை் கும் சுவிட்ைர்லொந்திை் கும் இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்


பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன மே்திய அசமை்ைரசவ, கொலநிசல
மொை் ைம்

மை் றும்

சுை் றுை்சூழல்

துசையில்

வேொழில் நுட்ப ஒே்துசழப் பு குறிே்ே

இந்தியொவிை் கும் சுவிட்ைர்லொந்திை் கும் இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்திை் கு
ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.


புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் சுை் றுை்சூழல் பொதுகொப்பு துசையில் இரு நொடுகளுக்கும்
இசடதய

வநருக்கமொன

மை் றும்

நீ ண்டகொல

ஒே்துசழப் சப

நிறுவுவேை் கும்

தமம் படுே்துவேை் கும் மை் றும் ஒவ் வவொரு நொட்டிலும் வபொருந்ேக்கூடிய ைட்டங் கள்
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மை் றும் ைட்ட விதிகசள கணக்கில் வகொண்டு ைமபங் கு அடிப் பசடயில் இயை் சக
வளங் கசள நிர்வகிே்ேல் ,பரஸ்பர நன்சமகள் , ஆகியவை் றிருக்கு உேவும் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
தமை் கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரொன மூன்று தபொட்டிகள் வகொண்ட வேொடசர இந்தியொ வவன்ைது


மகளிர் கிரிக்வகட்டில் , ஆன்டிகுவொவின் நொர்ே் ைவுண்டில் நடந்ே 3 வது மை் றும் இறுதி
ஒருநொள் தபொட்டியில் வவஸ்ட் இண்டீசஸ 6 விக்வகட் விே்தியொைே்தில் வீழ் ே்தி மூன்று
தபொட்டிகள் வகொண்ட வேொடசர இந்தியொ 2-1 என்ை கணக்கில் வவன்ைது.

நவம் பர்–08, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 8 – உலக நகர திட்டமிடல் தினம் 2019


உலக நகர திட்டமிடல் தினம் (WTPD) என்பது திட்டமிடுபவர்களின் ைொேசனகள்
மை் றும்

அவர்களின்

ைமூகங் களுக்கு

அவர்கள்

வைய் ே

பங் களிப் புகசளக்

வகொண்டொடும் ஒரு ைர்வதேை நொள் . நவம் பர் 8 ஆம் தேதி, உலவகங் கிலும் உள் ள
திட்டமிடுபவர்கள் ஆண்டுதேொறும் உலக நகர திட்டமிடல் தின நடவடிக்சககளில்
பங் தகை் கிைொர்கள் , இது 1949 இல் வேொடங் கியது.


நவம் பர் 4-8 ஆம்

தேதிகளில் , சிஐபி ஒரு வொர கொல ஆன்சலன் மொநொட்சட

நடே்துகிைது, இது கனடொ மை் றும் உலவகங் கிலும் உள் ள முக்கியமொன திட்டமிடல்
சிக்கல் கள் மை் றும் புதுசமகள் குறிே்ே விளக்கக்கொட்சிகசளக் கொண்பிக்கும் .

தேசிய செய் திகள்
பஞ் ொப்

பஞ் ொபில் சுல் ோன்பூர் தலாடியில் நவீன ரயில் நிலலயம்
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பஞ் ைொபின் சுல் ேொன்பூர் தலொதியில் மல் டிமீடியொ சமயே்துடன் அதிநவீன புதிய
ரயில் நிசலயே்சேயும் மே்திய உணவு பேப் படுே்தும் வேொழில் துசை அசமை்ைர்
ஹர்சிம் ரே் கவுர் பொேல் திைந்து சவே்ேொர். புனிே நகரே்திை் கு வருசக ேரும்
யொே்ரக
ீ ர்களுக்கு வைதியொக சீக்கிய கட்டிடக்கசல மொதிரியில் வடிவசமக்கப் பட்ட
ரயில் நிசலயம் திைக்கப்பட்டது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
வரலொை் று தபொர்க்கொல அணிவகுப்சப ரஷ்யொ மீண்டும் நடே்தியது


1941 ஆம் ஆண்டு தைொவியே் வீரர்கள் தநரடியொக நொஜிக்களுடன் தபொரிடுவேை் கொக
தபொர்க்களே்திை் குை் வைன்ை வரலொை் று சிைப் புமிக்க அணிவகுப்பின் நிசனவொக
இரண்டொம் உலகப் தபொரின் சீருசட அணிந்ே ரஷ்ய வீரர்களின் குழு மொஸ்தகொவின்
சிவப்பு ைதுக்கே்தின் குறுக்தக அணிவகுே்துை் வைன்ைனர் .



சுமொர் 4,000 தபர் வகொண்ட குழு மை் றும் டி -34 டொங் கிகள் இடம் வபை் ை வருடொந்திர
நிகழ் வு நவம் பர் 7, 1941 அணிவகுப் சப நிசனவுகூர்ந்ேது, இதில் பங் தகை் பொளர்கள்
சிவப்பு ைதுக்கே்தில் இருந்து முன் வரிசையில் அணிவகுே்ேது , சேரியம் மை் றும்
தேைபக்தியின் அசடயொளமொக மொறியது.

அறிவியல்
புல் புல் சூைொவளி மிகவும் கடுசமயொன சூைொவளி புயலொக தீவிரமசடகிைது


வங் கொள விரிகுடொவில் புல் புல் சூைொவளி மிகக் கடுசமயொன சூைொவளி புயலொக
தீவிரமசடய உள் ளது, இது ஒடிைொ மை் றும் தமை் கு வங் கொளே்தின் சில பகுதிகளில்
பலே்ே மசழசய ஏை் படுே்ேவுள் ளது . பொதிக்கப் பட்ட பகுதிகளில் உள் ளவர்கள்
வீட்டுக்குள் தளதய இருக்கவும் , மீன்பிடிே்ேசல நிறுே்தி சவக்கவும் வொனிசல ஆய் வு
சமயம் அறிவுறுே்தியுள் ளது.



இரு

மொநிலங் களும்

புயலொல்

தைேங் கள்

ஏை் படொமல்

இருக்க

பொதுகொப் பு

நடவடிக்சககளில் ஈடுபட்டுள் ளன. கிழக்கு மே்திய வங் கொள விரிகுடொவில் ‘புல் புல் ’
என்ை சூைொவளி புயல் கடந்ே 6 மணி தநரே்தில் 21 கி.மீ தவகே்தில் வடக்கு தநொக்கி
நகர்ந்து ஒடிைொவின் வேன்கிழக்கில் சுமொர் 410 கி.மீ. பொரதீப் கடை் கசரயில் உள் ளது.
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மாநாடுகள்
நிதி ஸ்திரே்ேன்சம மை் றும் தமம் பொட்டு கவுன்சிலின் (FSDC) 21 வது கூட்டம்


நிதி ஸ்திரே்ேன்சம மை் றும் தமம் பொட்டு கவுன்சிலின் (எஃப்.எஸ்.டி.சி) 21 வது கூட்டம்
புதுதில் லியில் மே்திய நிதி மை் றும் கொர்ப்பதரட் விவகொரங் களுக்கொன அசமை்ைர்
திருமதி. நிர்மலொ சீேொரொமன் ேசலசமயில் நசடவபை் ைது.



ேை் தபொசேய

உலகளொவிய

மை் றும்

நிசலசம,நிதி ஸ்திரே்ேன்சம

மை் றும்

உள் நொட்டு
NBFC

கள்

தமக்தரொ-வபொருளொேொர

மை் றும்

கடன்

மதிப்பீட்டு

முகவர்கசள பொதிக்கக்கூடிய சிக்கல் கசளயும் கவுன்சில் மதிப்பொய் வு வைய் ேது.
அவைர மருே்துவே்தின் 10 வது ஆசிய மொநொடு


அவைர மருே்துவம் குறிே்ே 10 வது ஆசிய மொநொடு 2019 நவம் பர் 7-10 தேதிகளில்
இந்தியொவின்

புதுதில் லியில்

நசடவபறுகிைது.

இசே

துசண

ஜனொதிபதி

வவங் சகயொ நொயுடு திைந்து சவே்ேொர்.


2019 மொநொட்சட ஆசிய வைொசைட்டி ஃபொர் எமர்வஜன்சி வமடிசின் (ஏஎஸ்இஎம் )
மை் றும் இந்தியொவின் அவைர மருே்துவம் ைங் கம் (வைமி) இசணந்து ஏை் பொடு
வைய் துள் ளன .



ைமூகே்தின் கருப் வபொருள்
நம் முசடய

உலகளொவிய

“Affordable Care, Bridging Gaps, Creating Impact” ஆகும் .
அவைர

மருே்துவே்தின்

ஒே்துசழப் பு

மை் றும்

ஒே்துசழப் பின் தேசவசய இந்ே தீம் உறுதிப்படுே்துகிைது.

நியமனங் கள்
தஷக் கலீஃபொ பின் ையீே் அல் நஹ்யொன் ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தின் ஜனொதிபதியொக மீண்டும்
தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டொர்


ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸின் உை்ை கவுன்சில் நொன்கொவது முசையொக ஐந்ேொண்டு
கொலே்திை் கு ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸின் ஜனொதிபதியொக தஷக் கலீஃபொ பின் ையீே்
அல் நஹ்யொசன மீண்டும் தேர்ந்வேடுே்துள் ளது. அவரது ேந்சே தஷக் ையீே் பின்
சுல் ேொன் அல் நஹ்யொன் இைந்ேசேே் வேொடர்ந்து தஷக் கலீஃபொ நவம் பர் 3, 2004
அன்று முேன்முசையொக ஜனொதிபதியொக தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டொர்
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விருதுகள்
டொக்கொ இலக்கிய விழொவில் அபிதைக் ைர்க்கொர் விருது வவன்ைொர்


டொக்கொ இலக்கிய விழொவின் ஒன்பேொவது பதிப் பில் தமை் கு வங் கொளே்சேை் தைர்ந்ே
எழுே்ேொளர் அபிதைக் ைர்க்கொர் மை் றும் பங் களொதேஷ் கவிஞர் தரொபிக்ைமொன் தரொனி
ஆகிதயொருக்கு

வஜம் தகொன்

கவிசேக்கொன

விருதும்

இளம்

இலக்கிய

வழங் கப் பட்டன.

விருதும்

அபிதைக்

வஜம் கொன்

மை் றும்

இளம்

தரொபிக்ைமொன்

ஆகிதயொர் ேங் களது சகவயழுே்துப் பிரதிகளொன “நிஷிே்தேொ” மை் றும் “தேொஷர்
ேமதே தரொங் ” ஆகியவை் றிக்கொக விருதுகசள வவன்ைனர்.”
அறிவியல் மை் றும் ஆரொய் ை்சிக்கொன இன்தபொசிஸ் பரிசு 2019


2019 ஆம் ஆண்டிை் கொன இன்தபொசிஸ் பரிசு நவம் பர் 7 ஆம் தேதி வபங் களூரில் உள் ள
இன்தபொசிஸ்

வளொகே்தில்

அறிவிக்கப் பட்டது.

வபொறியியல்

மை் றும்

கணினி

அறிவியல் , மனிேதநயம் , வொழ் க்சக அறிவியல் , கணிே அறிவியல் , இயை் பியல்
அறிவியல்

மை் றும்

ஆரொய் ைசி
் யொளர்கள்

ைமூக

அறிவியல்

மை் றும்

ஆகிய

ஆறு

விஞ் ஞொனிகளின்

பிரிவுகளில்

சிைந்ே

ைமகொல

ைொேசனகசள

கவுரவிப் பேை் கொக இந்ே விருது ஆண்டுதேொறும் வழங் கப்படுகிைது.


மனிேதநயம் : மனு வி. தேவதேவன், வொழ் க்சக அறிவியல் : மஞ் சுளொ வரட்டி, கணிே
அறிவியல் : சிே்ேொர்ே்ேொ மிஸ்ரொ, இயை் பியல் : ஜி. முதகஷ், ைமூக அறிவியல் : ஆனந்ே்
பொண்டியன், வபொறியியல் மை் றும் கணினி அறிவியல் : சுனிேொ ைரவொகி ஆகிதயொர்
இந்ே ஆண்டிை் க்கொன விருதுகசளப் வபை் றுள் ளனர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
இந்தியொவுக்கும் பிதரசிலுக்கும் இசடயிலொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்


பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன மே்திய அசமை்ைரசவ சுகொேொரம்
மை் றும்

மருே்துவே்

துசையில்

இந்தியொவுக்கும்

பிதரசிலுக்கும்

இசடயிலொன

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்திை் கு ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.


இந்தியொவுக்கும் பிதரசிலுக்கும் இசடயிலொன இருேரப் பு புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேம்
இரு

நொடுகளுக்கும்

இசடயிலொன

வேொழில் நுட்ப தமம் பொடு மை் றும்
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கூட்டு

முயை் சிகள் ,

சுகொேொரே்

துசையில்

சுகொேொரே்

துசையில்

ஆரொய் ை்சி தமம் பொடு
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ஆகியவை் றின் மூலம் ஒே்துசழப் சப ஊக்குவிக்கும் . இது இரு நொடுகளின் மக்களின்
வபொது சுகொேொர நிசலசய தமம் படுே்ே உேவும் .

பாதுகாப் பு செய் திகள்
இந்திய கடை் பசட – இந்தேொதனசிய கடை் பசடயின் இருேரப் பு கடல் பயிை் சி ‘ைமுே்திர ைக்தி


நீ ர்மூழ் கிக் கப் பல் மை் றும் வகொர்வவட் தபொர்கப்பலொன ஐ.என்.எஸ் கதமொர்டொ,
இந்தேொதனசிய

தபொர்க்கப் பல்

தக.ஆர்.ஐ.

உஸ்மொன்

ஹருனுடன்

வங் கொள

விரிகுடொவில் நவம் பர் 06 முேல் 07 நவம் பர் 19 வசர நசடவபை் ை இந்திய கடை் பசட
மை் றும் இந்தேொதனசிய கடை் பசடயின் இருேரப் பு பயிை் சி ‘ைமுே்திர ைக்தி’ யில்
இசணந்து பணியொை் றின.


கூட்டுப் பயிை் சியில் சூழ் ைசி
் கள் , தமை் பரப் பு தபொர் பயிை் சிகள் , வொன் பொதுகொப்பு
பயிை் சிகள் , ஆயுே துப் பொக்கி சூடு பயிை் சிகள் , வஹலிகொப்டர் வையல் பொடுகள்
மை் றும் தபொர்டிங் வையல் பொடுகள் ஆகியசவ அடங் கும் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
100 டி 20 விசளயொடிய முேல் இந்திய ஆண் கிரிக்வகட் வீரர்


தரொஹிே் ைர்மொ 100 டி -20 ைர்வதேை தபொட்டிகசள விசளயொடிய முேல் இந்திய
கிரிக்வகட்

வீரர்

இரண்டொவது

மை் றும்

உலக

வீரர் ஆனொர்.

111

கிரிக்வகட்டில்

இந்ே

ைொேசனசய

தபொட்டிகளில்

விசளயொடிய

பசடே்ே

பொகிஸ்ேொனின்

தஷொயப் மொலிக் 100 டி 20 க்கும் தமை் பட்ட ைர்வதேை தபொட்டிகளில் விசளயொடிய ஒதர
வீரர் ஆவொர்.
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நவம் பர்–09, 2019

தேசிய செய் திகள்
ஷில் தபொே்ைவ் -2019


புதுடில் லியில்

உள் ள

ஐ.என்.ஏ,

தில் லி

ஹொட்டில்

சகவிசனஞர்கசள

ஊக்குவிப்பேை் கொக மே்திய ைமூக நீ தி மை் றும் அதிகொரமளிே்ேல் அசமை்ைர் ஸ்ரீ
ேொவொர்ை்ைண்ட்

வகஹ்தலொட்

“ஷில் தபொே்ைவ்

–

2019”

ஐ

பொர்சவயிட்டொர்.

ஷில் தபொே்ைவ் – 2019 என்பது நொடு முழுவதும் உள் ள ைமூகே்தின் பலவீனமொன
பிரிவுகசளை் தைர்ந்ே சகவிசனஞர்களின் வருடொந்திர கண்கொட்சி ஆகும் .இந்ே
கண்கொட்சி 01 நவம் பர் 2019 ஆம் தேதி வேொடங் கியது மை் றும் 15 நவம் பர் 2019 வசர
வேொடர்ந்து நசடவபறும் .

ேமிழ் நாடு
மீனொட்சியம் மன் தகொயிலுக்கு வருசக ேரும் யொே்ரக
ீ ர்களுக்கு பிரைொேமொக இலவை லட்டு
வழங் கப் பட உள் ளது


ேமிழ் நொட்டில் உள் ள உலகப் புகழ் வபை் ை மதுசர மீனொட்சியம் மன் தகொயிலில்
நவம் பர் 8 , 2019 முேல் அேன் புகழ் வபை் ை இனிப்பு லட்டு பிரைொேே்சே இலவைமொக
வழங் கே் வேொடங் கியுள் ளொர்கள் .



மீனொட்சிஅம் மன் தகொயில் என்பது இந்தியொவின் ேமிழ் நொட்டில் உள் ள தகொயில்
நகரமொன மதுசரயில் உள் ள சவசக ஆை் றின் வேன் கசரயில் அசமந்துள் ள ஒரு
வரலொை் று இந்து தகொவிலொகும் . மதுசர மீனொட்சி தகொயில் மன்னர் குலதைகர
பொண்டியொவொல் ( 1190-1216) கட்டப்பட்டது. 16 ஆம் நூை் ைொண்டின் பிை் பகுதியிலும் , 17
ஆம் நூை் ைொண்டின் முை் பகுதியிலும் நொயக்க வம் ைே்தின் மன்னரொன விஸ்வநொே
நொயக்கரொல் இந்ே தகொயில் தமலும் விரிவுபடுே்ேப் பட்டது.
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சடல் லி
“தேசிய ேசலநகர் பிரொந்தியம் -2041” குறிே்ே வேொடக்க கூட்டம் ”


“Planning for the Greatest Capital Region of Tomorrow” என்ை கருப் வபொருசளக் வகொண்ட
“என்.சி.ஆர் -2041” வேொடக்க கூட்டம் நவம் பர் 11, 2019 அன்று தேசிய ேசலநகரில்
நசடவபறும் . உலகின் மிகப் வபரிய வபருநகரப் பகுதியின் இணக்கமொன வளர்ை்சி
வேொடர்பொன பல் தவறு பிரை்சிசனகளுக்கு தீர்வுக் கொண முக்கிய கருவிகளில்
ஒன்ைொக தேசிய ேசலநகரே்திை் க்கொன பிரொந்திய திட்டம் -2041 இருக்கும் .



2021 ஆண்டுக்கொன முேல்

பிரொந்திய திட்டம்

2005 வைப் டம் பர் 17 ஆம்

தேதி

அறிவிக்கப் பட்டது, ேை் தபொது அது நசடமுசையில் உள் ளது. 2041 ஆண்டுக்கொன
அடுே்ே பிரொந்திய திட்டம் ேயொரிக்கப்படவுள் ளது .

இமாெ்ெல பிரதேெம்
திட்டங் கசள விசரவொக கண்கொணிக்க உயர் மட்ட பணிக்குழு அசமப் பு


இந்திய

அரசு

மை் றும்

திட்டங் கசளயும்

இமொை்ைல

ஆய் வு

வைய் ய

பிரதேை

வேொழில்

மொநில

அரசின்

அசனே்து

தமம் பொடு

மை் றும்

உள் நொட்டு

வர்ே்ேகே்துக்கொன வையலொளரின் ேசலசமயுடனும் மே்திய தவளொண்சம மை் றும்
உணவு

பேப் படுே்துேல் ,

ரயில் தவ

மை் றும்

சுை் றுலொ

அசமை்ைகங் களின்

பிரதிநிதிகளுடன் ஒரு உயர் மட்ட பணிக்குழு அசமக்கப் படவுள் ளது.


உயர் மட்ட பணிக்குழு மூன்று மொேங் களுக்குள் அேன் பரிந்துசரகசள வழங் கும் .
இசே மே்திய வர்ே்ேக மை் றும் சகே்வேொழில் மை் றும் ரயில் தவ அசமை்ைர் பியூஷ்
தகொயல் அறிவிே்ேொர்.

செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
இந்திய ரயில் தவ மூன்று ஆன்சலன் விண்ணப் பங் கசள அறிமுகப் படுே்தியது .


ரயில் தவயின்

ஐ.டி

வையல் பொட்சட

வலுப்படுே்ே

வையலிகசள

அறிமுகப்படுே்தியது,

இது இந்திய

திட்டங் கசள

ைரியொன

கண்கொணிக்க

முசையில்

இந்திய

ரயில் தவ

மூன்று

ரயில் தவ தமை் வகொண்டுள் ள
உேவும்

மை் றும்

டிஜிட்டல்

இந்தியொவின் தநொக்கே்சே அதிகரிக்கும் .
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சி.ஆர்.எஸ் அனுமதி தமலொண்சம அசமப்பு: சி.ஆர்.எஸ் அனுமதி என்பது ரயில் தவ
வைொே்துக்களின் கட்டுமொனம் , பரொமரிப்பு மை் றும் தமம் பொடு ஆகியவை் றில் ஒரு
முக்கிய அம் ைமொகும் .



ரயில் -ைொசல கடக்கும் GAD ஒப் புேல் அசமப் பு: ைொசல தமல் பொலங் கள் (ROB) /
ைொசல

கீழ்

பொலங் கள்

வசரபடங் களின்

(GAD

கட்டுமொனம்

(RUB)
கள் )

ேயொரிப்பு,

வேொடர்பொன

வையலொக்கம்

வபொது

மை் றும்

ஒப் பந்ே

ஒப் புேசல

விசரவுபடுே்துவேை் கொக ஆன்சலன் மின்-ஆளுசம ேளே்திை் கொக இந்ே திட்டம்
உருவொக்கப் பட்டது.


கட்டுமொனே்திை் கொன டி.எம் .எஸ்: கட்டுமொன நிறுவனங் களொல் நிர்மொணிக்கப்படும்
ரயில் தவயின்

புதிய

கட்டுமொன

பணிகளுக்கொக

இந்ே

பயன்பொடு

உருவொக்கப் பட்டுள் ளது.

வணிக செய் திகள்
எஸ்பிஐ கடன் விகிேங் கசள 5 அடிப் பசட புள் ளிகளொல் குசைே்துள் ளது


ஸ்தடட்

பொங் க்

ஆப்

இந்தியொ

ேனது

கடன்

விகிேங் கசள

அசனே்து

வொடிக்சகயொளர்களிடமும் 5 அடிப்பசட புள் ளிகளொல் குசைே்துள் ளது.இது 15 முேல்
75

அடிப் பசட

புள் ளிகளுக்கு

இசடயில்

குசைே்துள் ளது.இது நவம் பர் 10 முேல்

சவப் பு

விசலசய

கடுசமயொக

அமலுக்கு வரும் . இந்ே நிதியொண்டில்

வங் கியின் கடன் விகிேங் களில் இது வேொடர்ந்து ஏழொவது குசைப்பு ஆகும் .

மாநாடுகள்
மே்திய மை் றும் மொநில புள் ளிவிவர அசமப் புகளின் 27 வது மொநொடு (COCSSO)


புள் ளிவிவர மை் றும் திட்ட அமலொக்க அசமை்ைகம் (MoSPI) 27 வது மே்திய மை் றும்
மொநில புள் ளிவிவர அசமப்புகளின் மொநொட்சட (COCSSO) 11-12 நவம் பர் 2019 இல்
பிஸ்வொ பங் களொ கன்வவன்ஷன் வைன்டர், டிஜி பிளொக் ,வகொல் கே்ேொவில் ஏை் பொடு
வைய் கிைது.



ஒரு முக்கிய தேசிய ஆண்டு நிகழ் வொன இந்ே மொநொடு இந்திய புள் ளிவிவர
அசமப் பின்

வையல் திைசன

ஒருங் கிசணப் புக்கொன

தமம் படுே்துவேை் கொன

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

Sakthy Academy
Coimbatore

நிறுவனங் ககளுக்கு

இசடதய

வழங் குகிைது.

இந்ே

ஆண்டு

மொநொட்டின்

கருப் வபொருள் “Sustainable Development Goals (SDGs)”.
எஸ்சிஓ நொடுகளின் துசை ேசலவர்களின் 10 வது கூட்டம்


புது தில் லியில் அவைரகொல சூழ் நிசலகசளே் ேடுப் பது மை் றும் நீ க்குவது குறிே்து
மே்திய

உள்துசை

அசமை்ைர்

ஸ்ரீ

அமிே்

ஷொ,

எஸ்சிஓ

உறுப் பு

நொடுகளின்

துசைே்ேசலவர்களின் 10 வது கூட்டே்தில் உசரயொை் றினொர்.


இந்தியொவில் முேன்முசையொக எஸ்சிஓ மந்திரி கூட்டே்சே ஏை் பொடு வைய் ேதில்
உள்துசை அசமை்ைர் வபருமிேம் வேரிவிே்ேொர் .இந்ே ைந்திப் பு அசனே்து எஸ்சிஓ
நொடுகசளயும்

ஒன்றிசணே்து

உருவொக்குவேை் கொன

ஒரு

தபரழிசவே்

சிைந்ே

ேடுக்கும்

மூதலொபொயே்சே

உள் கட்டசமப்சப
திட்டமிட்டு,

சிைந்ே

நசடமுசைகசளப் பரிமொறிக்வகொள் வேன் மூலம் எதிர்கொல தபரழிவுகசள திைம் பட
ைமொளிக்க ஒருவருக்வகொருவரின் திைன்கசள அதிகரிக்கும் என்றும் நம் பிக்சக
வேரிவிே்ேொர்.
“நுவஜன் வமொபிலிட்டி உை்சி மொநொடு”


இந்தியொவில்

நிசலயொன

அசடயொளம்

கொணவும் ,

இயக்கதிைன்
பல் தவறு

எதிர்கொலே்திை் கொன

பங் குேொரர்கள்

தபொக்குகசள

ைந்திக்கும்

ைவொல் கசள

எதிர்வகொள் ளவும் ஐ.சி.ஏ.டி 2019 நவம் பர் 27 முேல் 29 வசர ஹரியொனொவின் ஐ.எம் .டி
மொதனைர், ஐ.சி.ஏ.டி சமயம் - II இல் “நுவஜன் வமொபிலிட்டி உை்சி மொநொட்சட”
ஏை் பொடு வைய் கிைது.


வேொழில்

ஆரொய் ை்சியொளர்கள்

மை் றும்

கல் வி

வல் லுநர்கள்

புதிய

திட்டங் கள் ,

வேொழில் நுட்பம் மை் றும் கண்டுபிடிப்புகசள பகிர்ந்து வகொள் ளவும் , விவொதிே்து
கொட்சிப்படுே்ேவும் மை் றும் இந்தியொவிலும் வவளிநொட்டிலும் வபொறியியல் வேொழில்
எதிர்வகொள் ளும் ைவொல் களுக்கொன தீர்வுகள் ஆகியசவசகசள ஒன்றிசணப் பசே
உை்சிமொநொடு தநொக்கமொகக் வகொண்டுள் ளது.

www.sakthyacademy.com

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

Sakthy Academy
Coimbatore

நியமனங் கள்
வமொரீஷியஸ் பிரேமர் பிரவிந்ே் ஜுக்னொே் தேர்ேலில் வவை் றி வபை் ைொர்


வமொரீஷியஸில் , பிரேமர் பிரவிந்ே் ஜுக்னொே் தேர்ேலில் வவை் றி வபை் றுள் ளொர் .
இந்தியப் வபருகங் கடல் தேைமொன வமொரீஷியஸில் , பிரவிந்ே் ஜுக்னொே்தின் கட்சி
ேன்னுசடய தபொட்டியொளர்கசள விட முன்னிசல வகிே்ேேொக அறிவிக்கப் பட்டது
.ஜுக்நொே்தின் ஆளும் தபொரொளி தைொைலிை இயக்கம் (எம் .எஸ்.எம் ) பொரொளுமன்ை
இடங் களில் பொதிக்கும் தமை் பட்ட இடங் கசள வவன்ைது, ேை் தபொசேய பிரேமர்
பிரவீந்ே்குமொர் ஜுக்னொே் ஐந்ேொண்டு கொல பேவிசயப் வபை் ைொர்.

பாதுகாப் பு செய் திகள்
தமம் படுே்ேப்பட்ட 3 டி ஏர் கொம் பொட் வமொசபல் தகம்


விமொனப் பணியொளர்களின் துசணே் ேசலவரொன ஏர் மொர்ஷல் எை்.எஸ். அதரொரொ
தமம் படுே்ேப்பட்ட 3 டி ஏர் கொம் பொட் வமொசபல் தகமின் மல் டிபிதளயர் பதிப்பொன
“Indian Air Force: A Cut Above”ஐ



விமொனப்பசட பொல் பொரதி பள் ளியில் அறிமுகப் படுே்தினொர். இந்ே விசளயொட்சட
ஆரம் பே்தில்
தமலும்

இந்திய விமொனப்பசட நொட்டின் இசளஞர்களுடன் இசணயவும்

அவர்கசள இந்திய விமொனப் பசடயில்

தைர ஊக்குவிக்கும் வசகயில்

வேொடங் கியது .


வமொசபல் விசளயொட்டின் முேல் பதிப்பு 31 தம 19 அன்று வேொடங் கப்பட்டது.
வமொசபல் பயன்பொட்டில் “டீம் தபட்டில் ” மை் றும் “வடே் தமட்ை”் என இரண்டு
முசைகள் உள் ளன. முந்சேய பதிப்பில் கிசடக்கொே மிக் 21, தேஜொஸ் மை் றும் மிக் 29
உள் ளிட்ட ஐ.ஏ.எஃப் இன் கண்டுபிடிப் புகள் ேை் தபொது வவளியிட்டுள் ள பயன்பொட்டில்
உள் ளது .

விலளயாட்டு செய் திகள்
2023 ஆண்கள் ஹொக்கி உலகக் தகொப் சபசய இந்தியொ நடே்ே உள் ளது


இந்தியொ 2023 ஆண்கள் ஹொக்கி உலகக் தகொப் சபசய ஜனவரி 13 முேல் 29 வசர
நடே்துகிைது. ஜூசல 1 முேல் 22 வசர நசடவபைவுள் ள 2022 மகளிர் உலகக்
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தகொப் சபயின்

இசண-தபொட்டி

ஆேரவொளர்களொக

ஸ்வபயினும்

வநேர்லொந்தும்

தேர்வு வைய் யப் பட்டுள் ள நிசலயில் , ஆண்கள் தபொட்டிகசள இந்தியொ நடே்தும்
என்று ைர்வதேை ஹொக்கி கூட்டசமப் பு (எஃப்ஐஎை்) வேரிவிே்துள் ளது.

நவம் பர்–10 & 11, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 10 – அசமதி மை் றும் வளர்ை்சிக்கொன உலக அறிவியல் தினம்


ஒவ் வவொரு

நவம் பர்

10

ஆம்

தேதி

வகொண்டொடப் படும் ,

அசமதி

மை் றும்

வளர்ை்சிக்கொன உலக அறிவியல் தினம் ைமூகே்தில் அறிவியலின் குறிப்பிடே்ேக்க
பங் சகயும் , வளர்ந்து வரும் அறிவியல் பிரை்சிசனகள் குறிே்ே விவொேங் களில்
வபொதுமக்கசள ஈடுபடுே்ே தவண்டியேன் அவசியே்சேயும் எடுே்துக்கொட்டுகிைது.
இது

நமது

அன்ைொட

வொழ் க்சகயில்

அறிவியலின்

முக்கியே்துவே்சேயும்

வபொருே்ேே்சேயும் அடிக்தகொடிட்டுக் கொட்டுகிைது.


2019 தீம் : “Open science, leaving no one behind”

தேசிய செய் திகள்
தேசிய கல் வி தினம்


மவுலொனொ அபுல் கலொம் ஆைொே்தின் பிைந்ே நொசள நிசனவுகூரும் வசகயில்
ஒவ் வவொரு

ஆண்டும்

நவம் பர்

11

ஆம்

தேதி

தேசிய

கல் வி

தினமொக

வகொண்டொடபடுகிைது. அவர் ஒரு சுேந்திர தபொரொட்ட வீரர், அறிஞர் மை் றும் சுேந்திர
இந்தியொவின் முேல்

கல் வி அசமை்ைரொக இருந்ேொர்.நொட்டில்

கல் வி முசைக்கு

அடிே்ேளம் அசமப்பதில் ஆைொே்தின் பங் களிப் சப நிசனவில் வகொள் வேை் கொன ஒரு
ைந்ேர்ப்பமொகவும் இே்தினம் கொணப் படுகிைது.
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ஜம் மு & காஷ்மீர்
ஸ்ரீநகர் மை் றும் பொரமுல் லொ இசடதயயொன ரயில் தைசவகள் மீண்டும் வேொடங் கப் பட்டன


ஜம் மு-கொஷ்மீரில் , ஸ்ரீநகர் மை் றும் பொரமுல் லொ இசடதயயொன ரயில் தைசவகள்
மீண்டும் வேொடங் கின. ஜம் மு பிரொந்தியே்தில் ஸ்ரீநகர் முேல் பொனிஹொல் ைந்திப் பு
வசரயிலொன ரயில் தைசவகளும் மீண்டும் வேொடங் கப்படும் .



ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி மே்திய அரசு 370 வது பிரிசவ ரே்து வைய் து, மொநிலே்சே
இரண்டு யூனியன் பிரதேைங் களொகப் பிரிே்ே பின்னர் இந்ே வழிே்ேடங் களில் ரயில்
தைசவகள் நிறுே்ேப்பட்டு இருந்ேன.

உே்ேரகாண்ட்
உே்ேரகொண்ட் உருவொன தினம்


உே்ேரகொண்ட்
பகுதியிலிருந்து

2000
பல

நவம் பர்

9

ஆம்

தேதி

மொவட்டங் கசளயும் ,

உே்ேரபிரதேைே்தின்

இமயமசல

வடதமை் குப்

மசலே்வேொடரின்

ஒரு

பகுதிசயயும் இசணே்து உருவொக்கப் பட்டது.இந்ே ஆண்டு 19 வது உே்ேரகண்ட்
உருவொனே் தினம் வகொண்டொடப்படுகிைது .2007 ஆம் ஆண்டில் , மொநிலே்தின் வபயர்
உே்திரஞ் ைலில் இருந்து உே்ேரகண்ட் என முசையொக மொை் ைப் பட்டது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
ஈரொனும் , ரஷ்யொவும் 2 வது அணு உசலக்கொன புதிய கட்டுமொனே்சே திைந்து சவே்ேன


வசளகுடொ கடை் கசரயின் புவஷர் நகரிலுள் ள ஈரொனின் அணு மின் நிசலயே்தில் ,
ஈரொனும் ரஷ்யொவும் இரண்டொவது அணு உசலக்கொன புதிய கட்டுமொனே்சே திைந்து
சவே்ேனர்.

புவஷர் ேளே்தில் 2017 முேல் அதிகொரப் பூர்வமொக

கட்டுமொனே்தில்

உள் ள இரண்டு அணு உசலகளில் ஒன்ைொகும் .


ரஷ்யொ 1,000 வமகொவொட் அணு உசலசய புதஷரில் கட்டியது.இது வைப்டம் பர்
2011யிலிருந்து வையல் படுே்ேப்பட்டது மை் றும் ஈரொனின் அணுைக்தி அசமப் பு (AEOI)
படி,

எதிர்கொலே்தில்

மூன்ைொவேொக

ஒரு

பகுதிசய

நிர்மொணிக்கும்

என்றும்

எதிர்பொர்க்கப் படுகிைது.
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செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
ஸ்வயம் 2.0


மனிேவள தமம் பொட்டு அசமை்ைர் ரதமஷ் தபொக்ரியொல் நிஷொங் க் புதுதில் லியில்
இளம் ஆர்வலர்களுக்கொக வையலில் கை் ைலின் வசலப்பக்கங் கள் ஸ்வயம் 2.0 ஐ
அறிமுகப்படுே்ேவுள் ளொர்.



அணுகல் , ைமபங் கு மை் றும் ேரம் ஆகிய மூன்று கல் விக் வகொள் சகயின் முக்கிய
வகொள் சககசள அசடய ஸ்வயம் 2.0 திட்டம் அரைொங் கே்ேொல் வேொடங் கப்படுகிைது.

மாநாடுகள்
9 வது பிரிக்ஸ் வர்ே்ேக அசமை்ைர்கள் ைந்திப்பு


9 வது பிரிக்ஸ் வர்ே்ேக அசமை்ைர்கள் ைந்திப் பு 11 நவம் பர் 2019அன்று பிதரசிலின்
பிதரசிலியொவில் நசடவபை் ைது. 9 வது பிரிக்ஸ் வர்ே்ேக அசமை்ைர்கள் கூட்டே்தில்
வர்ே்ேக & சகே்வேொழில் மை் றும் ரயில் தவ அசமை்ைர் பியூஷ் தகொயல் கலந்து
வகொண்டுள் ளொர் .



9 வது பிரிக்ஸ் வர்ே்ேக அசமை்ைர்கள் கூட்டே்தில் கலந்துசரயொடலில் தமம் பட்ட
உள் -பிரிக்ஸ் வர்ே்ேகம் மை் றும் முேலீட்டு ஒே்துசழப் புக்கொன வொய் ப்புகள் குறிே்து
கவனம் வைலுே்ேப்படும் . ஈ-கொமர்ஸில் ஒே்துசழப் பு, முேலீட்டு வைதி, MSME கள் ,
அறிவுைொர் வைொே்துரிசம தபொன்ைவை் றிலுள் ள சிக்கல் கசளயும் ைந்திப் பின் தபொது
விவொதிக்கப் படும் என்று அறியப்படுகிைது.

நவம் பர் 13 முேல் 14 வசர பிரிக்ஸ் உை்சி மொநொடு


பிதரசில் ேசலநகர் பிதரசிலியொவில் நவம் பர் 13 முேல் 14 வசர பிரிக்ஸ் 2019 உை்சி
மொநொடு

நடே்ேப் படுகிைது

,

உலக

வமொே்ே

உள் நொட்டு

உை் பே்தியில்

23

ைேவீேே்சேயும் , உலக வர்ே்ேகே்தில் 17 ைேவீே பங் சகயும் வகொண்ட பிதரசில் ,
ரஷ்யொ,

இந்தியொ,

சீனொ

மை் றும்

வேன்னொப்பிரிக்கொவின்

ஐந்து

முக்கிய

வபொருளொேொரங் கசள பிரிக்ஸ் ஒன்ைொகக் வகொண்டுவருகிைது.பிரிக்ஸ் 2019 பதிப் பு 11
வது உை்சி மொநொடு ஆகும் . இந்ே மொநொடு வேொடங் கியலிருந்து ஒவ் வவொரு ஆண்டும்
நடே்ேப் பட்டு வருகிைது.
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புே்ேகங் கள் மற் றும் ஆசிரியர்கள்
‘தகொர்டஸ
் ் ஆஃப் இந்தியொ: பொஸ்ட் டு பிரைண்ட்’ புே்ேகே்தின் அைொமி பதிப் பு


இந்திய ேசலசம நீ திபதி ரஞ் ைன் தகொதகொய் குவஹொே்தியில் ‘தகொர்டஸ
் ் ஆஃப்
இந்தியொ: பொஸ்ட் டு பிரைண்ட்’ புே்ேகே்தின் அைொமி பதிப் சப வவளியிட்டொர்.
வவளியீட்டுப் பிரிவினொல் வவளியிடப்பட்ட புே்ேகே்சே வவளியிட்ட திரு. தகொதகொய்
அசே நீ தியின் கட்டசமப் பு என்று குறிப்பிட்டொர்.



நொட்டின் நீ திமன்ைங் களின் வரலொை் றில் நிகழ் ந்ே வரலொை் று முன்தனை் ைங் கசள
இந்ேப்

புே்ேகம்

கூறியுள் ளது.

புே்ேகே்தின்

பல் தவறு

அே்தியொயங் கள்

நீ திமன்ைே்தின் வரலொை் று நிகழ் வுகசள விவரிக்கின்ைது.

விருதுகள்
தேசிய வேொழில் முசனதவொர் விருதுகள் 2019


திைன் தமம் பொடு மை் றும் வேொழில் முசனதவொர் அசமை்ைர் டொக்டர் மதகந்திர நொே்
பொண்தட, வேொழில் முசனதவொர் மை் றும் சுை் றுை்சூழல் அசமப்பொளர்களுக்கு தேசிய
வேொழில் முசனதவொர் விருதுகள் 2019 ஐ வழங் கினொர். 2014 ஆம் ஆண்டில் திைன்
தமம் பொடு மை் றும் வேொழில் முசனதவொர் அசமை்ைகம் அசமக்கப் பட்டு 5 ஆண்டுகள்
நிசைவசடந்ேசேக் குறிக்கும் வசகயில் விருது வழங் கும் விழொவின் நொன்கொவது
பதிப்பு ஏை் பொடு வைய் யப்பட்டது.



இந்ே விருதுகள் சிைந்ே இளம் முேல் ேசலமுசை வேொழில் முசனதவொர் மை் றும்
சுை் றுை்சூழல் அசமப் பொளர்கசள வேொழில் முசனதவொர் வளர்ை்சியில் சிைப்பொன
பங் களிப்பு மை் றும் வேொழில் முசனதவொருக்கு ஆேரசவ வழங் குவசே அங் கீகரிே்து
கவுரவிப் பசே தநொக்கமொகக் வகொண்டுள் ளன. இது வருங் கொல ைந்ேதியினரிடமும்
இந்திய

இசளஞர்களிசடதயயும்

வேொழில்

முசனதவொர்

அணுகுமுசைசய

வளர்ே்துக் வகொள் ள உேவுகிைது.
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பாதுகாப் பு செய் திகள்
பொதுகொப்புக்கொன கண்டுபிடிப்புகள் மொநொடு


பொதுகொப்பு தமம் பொட்டுக்கொன கண்டுபிடிப்புகளின் (ஐவடக்ஸ்) முன்முயை் சியின்
ைொேசனகசள

வவளிப்படுே்ேவும் ,

பொதுகொப்புே்

துசையின்

எதிர்கொல

வேொழில் முசனதவொருக்கு வலுவொன அணுகுமுசைசய உருவொக்கவும் பொதுகொப்பு
அசமை்ைகம் புதுடில் லியில் ‘வடஃப் -கவனக்ட’் ஏை் பொடு வைய் து வருகிைது. இந்ே
நிகழ் வின் முேன்சம விருந்தினரொக பொதுகொப்பு அசமை்ைர் ஸ்ரீ ரொஜ் நொே் சிங் கலந்து
வகொள் வொர்.


இந்ே நிகழ் வு பங் குேொரர்களுக்கு இசடயிலொன சிைந்ே வேொடர்புக்கு வழிவகுே்து
இசடவவளிசயக் குசைக்கும்

மை் றும் பிப்ரவரி 5-8, 2020 முேல் உே்ேரபிரதேை

ேசலநகர் லக்தனொவில் நசடவபைவிருக்கும் வடஃப் எக்ஸ்தபொ 2020 இன் தபொது
வேொடக்ககொட்சியின் முன்தனொடியொக இருக்கும் .
மிலன் 2020 க்கொன மே்திய திட்டமிடல் மொநொடு (எம் .பி.சி)


மிலன் பயிை் சிக்கொன மே்திய திட்டமிடல் மொநொடு (எம் .பி.சி) விைொகப் பட்டினே்தில்
நிசைவசடந்ேது.

மிலன்

2020

மொர்ை்

2020

இல்

விைொகப் பட்டினே்தில்

ேட்டமிடப்பட்டுள் ளது. மிலன் 2020 இன் துசைமுகம்

மை் றும்

கடல்

நடே்ே

கட்டே்தில்

திட்டமிடப்பட்ட பயிை் சியின் தநொக்கம் மொநொட்டின் தபொது பங் தகை் ை நொடுகளின்
பிரதிநிதிகளுடன் விரிவொக விவொதிக்கப்பட்டது.


1995 ஆம் ஆண்டில் வேொடங் கப்பட்ட மிலன் வேொடர் இருபது ஆண்டு பன்முக
கடை் பசடப் பயிை் சி, அந்ேமொன் மை் றும் நிக்தகொபொர் கட்டசள (ஏஎன்சி) இல் கடந்ே
ஆண்டு வசர நடே்ேப்பட்டது.

விலளயாட்டு செய் திகள்
சீனொ ஓபன் தபட்மிண்டன்


ஜப்பொனின் உலக நம் பர் ஒன் வகன்தடொ தமொதமொட்டொ சேவொனின் உலக நம் பர் 2
டிவயன்-வைசன தேொை் கடிே்து ேனது 10 வது பட்டே்சே வவன்ைொர். இதேதபொல்
ஜப்பொனின் தநொதைொமி ஒகுஹொரொசவ வவன்ைேன் மூலம் வபண்கள் பட்டே்சே
வைன் யூஃபி வவை் றிகரமொக வபை் ைொர் .
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தடொக்கிதயொ2020 ஒலிம் பிக்கிை் கு 15 ஒதுக்கீடு இடங் கசள இந்திய துப்பொக்கி சுடும் வீரர்கள்
வபை் றுள் ளனர்


தேொஹொவில் நடந்ே 14 வது ஆசிய ஷூட்டிங் ைொம் பியன்ஷிப்பில் ஆண்கள் ஸ்கீட்
நிகழ் வில் பரபரப் பொன 1-2 என்ை கணக்கில் ேங் கம் வபை் ை அங் கே் வீர் சிங்
பஜ் வொவும் , சமரொஜ் அகமது கொன் வவள் ளி வவன்ைதும் இந்தியொவின் ஒலிம் பிக்
ஒதுக்கீட்டில்

தைர்க்கப் பட்டனர்.2020

தடொக்கிதயொ

ஒலிம் பிக்கில்

15

ஒதுக்கீடு

இடங் கசள இந்தியொ வபை் றிருப்பசே அவர்களின் பேக்கங் கள் உறுதி வைய் ேன


இது இந்தியொவின் மிகை் சிைந்ே ஒலிம் பிக் ஒதுக்கீடு ஆகும் , இது 2016 ரிதயொ
விசளயொட்டுப் தபொட்டிகளில் 12 ஐயும் , 2012 இல் லண்டனில் 11 இடங் கசளயும்
வபை் றிருந்ேது.

நவம் பர்–12, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 12 – உலக நிதமொனியொ தினம்


நிதமொனியொ
சிகிை்சைசய

குறிே்ே

விழிப் புணர்சவ

ஊக்குவிப்பேை் கும் ,

ஏை் படுே்துவேை் கும் ,

தநொசய

எதிர்ே்துப்

ேடுப்பு

மை் றும்

தபொரொடுவேை் கொன

நடவடிக்சககசள உருவொக்குவேை் கும் ஆண்டுதேொறும் நவம் பர் 12 ஆம் தேதி உலக
நிதமொனியொ தினம் நடே்ேப்படுகிைது. இது 2009 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.
எளிதில் ேடுக்கக்கூடிய மை் றும் சிகிை்சையளிக்கக்கூடியேொக இருந்ேொலும் ஐந்து
வயதிை் குட்பட்ட குழந்சேகளின் இைப் புக்கு நிதமொனியொ முக்கிய கொரணங் களில்
ஒன்ைொகும் .

தேசிய செய் திகள்
ஸ்ரீ குரு நொனக் தேவின் 550 வது பிைந்ே நொள்


சீக்கியர்களின் முேல் குருவொன குரு நொனக் தேவ் ஜியின் 550 வது பிரகொஷ் பர்வ்
அல் லது பிைந்ே நொள் நவம் பர் 12, 2019 அன்று அனுைரிக்கப் படுகிைது. குரு நொனக்கின்
பிைந்ே நொள் ஒவ் வவொரு ஆண்டும் கொர்ே்திக் பூர்ணிமொவில் அனுைரிக்கப் படுகிைது.
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குரு நொனக் தேவ் முேல் குரு மை் றும் சீக்கிய மேே்சே நிறுவியவர், ஒரு கவிஞர், மே
ஆசிரியர் மை் றும் சிைந்ே ைமூக சீர்திருே்ேவொதி.


சீக்கியர்களின் புனிே நூலொன குரு கிரந்ே் ைொஹிப், குரு நொனக் தேவ் ஜியின்
தபொேசனகசள துதி வடிவே்தில் வகொண்டுள் ளது.

வபொது தைசவ ஒளிபரப் பு தினம்


வபொது தைசவ ஒளிபரப்பு தினம் நவம் பர் 12 அன்று வகொண்டொடப் படுகிைது. 1947 இல்
வடல் லியின் அகில இந்திய வொவனொலியின் ஸ்டுடிதயொவுக்கு தேைே் ேந்சே மகொே்மொ
கொந்தியின் முேல் மை் றும் கசடசி வருசகசய நிசனவுகூரும் வசகயில் ஒவ் வவொரு
ஆண்டும் இந்ே நொள் வகொண்டொடப்படுகிைது.



பிரிவிசனக்குப்

பின்னர்

ஹரியொனொவின்

குருதக்ஷே்திரே்தில்

ேை் கொலிகமொக

குடிதயறிய இடம் வபயர்ந்ே மக்களிடம் மகொே்மொ கொந்திஜி உசரயொை் றினொர்.
“ஸ்வை் – நிர்மல் ேொட் அபியொன்”


கடை் கசரகசள
முக்கியே்துவம்

சுே்ேமொகவும் ,
குறிே்து

கடதலொர

குடிமக்களிசடதய

சுை் றுை்சூழல்
விழிப் புணர்சவ

அசமப்புகளின்
ஏை் படுே்ேவும்

,

சுை் றுை்சூழல் , வன மை் றும் கொலநிசல மொை் ை அசமை்ைகம் (MoEF & CC) அசடயொளம்
கொணப்பட்ட 50 கடை் கசரகளில் “ஸ்வொை் – நிர்மல் டொட் அபியொன் ”,ஐ 11 -17 வது
நவம் பர், 2019 முேல் வையல் படுே்ேவுள் ளது.


அசடயொளம் கொணப்பட்ட கடை் கசரகள் குஜரொே், ேமன் & டியு, மகொரொஷ்டிரொ,
தகொவொ, கர்நொடகொ, தகரளொ, ேமிழ் நொடு, புதுை்தைரி, ஆந்திரொ, மை் றும் ஒடிைொ ஆகிய
10 கடதலொர மொநிலங் கள் / யூனியன் பிரதேைங் களில் உள் ளன. மொநிலங் கள் /
யூனியன் பிரதேைங் களுடன் கலந்ேொதலொசிே்ே பின்னர் கடை் கசரகள் அசடயொளம்
கொணப்பட்டுள் ளன.

குஜராே்
பொவ் நகர் துசைமுகே்தில் உலகின் முேல் சி.என்.ஜி முசனயம்


பொவ் நகர் துசைமுகே்தில் உலகின் முேல் சி.என்.ஜி முசனயே்திை் கு குஜரொே் அரசு
ஒப் புேல்

அளிே்துள் ளது.

வேொசலதநொக்கு குழுமம்

ஐக்கிய
மை் றும்
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குழுமே்தின்

கூட்டு நிறுவனம்

பொவ் நகர் துசைமுகே்தில்

சிஎன்ஜி

முசனயம்

அசமக்க 1,900 தகொடி ரூபொய் முேலீடு வைய் யும் என்று மொநில ேகவல் துசை
வவளியிட்டுள் ள

அறிக்சகயில்

வேரிவிக்கப் பட்டுள் ளது.

ேை் தபொது,

பொவ் நகர்

துசைமுகம் குஜரொே் கடல் வொரியே்ேொல் இயக்கப்படுகிைது, இது ஆண்டுதேொறும்
மூன்று வமட்ரிக் டன் ைரக்குகசள சகயொளுகிைது.
டொக்கொ உலகளொவிய உசரயொடல் வேொடங் கியது


மூன்று நொள் டொக்கொ உலகளொவிய உசரயொடலின் முேல் பதிப் சப பங் களொதேஷ்
பிரேமர் தஷக் ஹசினொ திைந்து சவே்ேொர். மூன்று நொள் நீ டிே்ே நிகழ் ைசி
் சய
அப் ைர்வர் ஆரொய் ை்சி அைக்கட்டசள (ORF) மை் றும் பங் களொதேஷ் ைர்வதேை மை் றும்
மூதலொபொய ஆய் வுகள் நிறுவனம் (BIISS) இசணந்து நடே்துகின்ைன. இந்தேொ-பசிபிக்
பிரொந்தியே்தின் சூழலில் மிகவும் அழுே்ேமொன உலகளொவிய கட்டொயங் கள் குறிே்து
விவொதிக்க 50 நொடுகசளை் தைர்ந்ே 150 க்கும் தமை் பட்ட பிரதிநிதிகள் மொநொட்டில்
பங் தகை் கின்ைனர்.

ேரவரிலெ மற் றும் குறியீடுகள்
சுமிே் நொகல் வேொழில் சிைந்ே ேரவரிசைசய அசடகிைொர்


இந்திய வடன்னிஸ் வீரர் சுமிே் நொகல் ஆண்கள் ஒை் சையர் ேரவரிசையில் இரண்டு
இடங் கசள முன்தனை் றி, ைமீபே்தில் வவளியொன ைமீபே்திய அதைொசிதயஷன் ஆஃப்
வடன்னிஸ் நிபுணே்துவ (ஏடிபி) ேரவரிசையில் 127 வது இடே்சேப் பிடிே்ேொர். நொகல்
ேை் தபொது 433 புள் ளிகசள வகொண்டுள் ளொர் , ரதபல் நடொல் 9,585 புள் ளிகளுடன்
முேலிடே்சேயும் ேக்க சவே்துக் வகொண்டுள் ளொர்.

ஐசிசி டி 20 ேரவரிசை


இந்தியொவின் தவகப்பந்து வீை்ைொளர் தீபக் ைொஹர், பங் களொதேஷுக்கு எதிரொக ஏழு
விக்வகட்டுக்கு

6

விக்வகட்டுகசள

வீழ் ே்தி

ைொேசன

பசடே்துள் ளொர்.

பந்து

வீை்ைொளர்களுக்கொன ைமீபே்திய ஐசிசி டி 20 ேரவரிசையில் 88 இடங் கள் அதிகரிே்து
42 வது இடே்திை் கு முன்தனறியுள் ளொர்.தரொஹிே் ைர்மொ வேொடர்ந்து ஏழொவது இடே்தில்
இந்தியொவின் முேலிடே்தில்

உள் ள தபட்ஸ்தமனொக நீ டிே்ேொர், தக எல்

ரொகுல்

எட்டொவது இடே்தில உள் ளொர்.
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அணி ேரவரிசையில் , பொகிஸ்ேொன் 270 புள் ளிகளுடன் முேலிடே்தில் வேொடர்ந்ேது,
ஆனொல் ஆஸ்திதரலியொ மூன்று தபொட்டிகள் வகொண்ட வேொடசர 2-0 என்ை கணக்கில்
வவன்ை

பிைகு

அவர்களுக்கு

ஒரு

புள் ளி

மட்டுதம

பின்னொல்

இருக்கிைது

.

இங் கிலொந்து, வேன்னொப்பிரிக்கொ மை் றும் இந்தியொ அடுே்ே மூன்று இடங் கசள
பிடிே்ேன.

மாநாடுகள்
இந்தியொ-ஆசியொன் வர்ே்ேக உை்சி மொநொடு


இந்தியொ-ஆசியொன்

வர்ே்ேக

உை்சி

மொநொடு

புதுதில் லியில்

நசடவபறுகிைது.

ஆசியொன் வபொருளொேொரங் களுடனொன வர்ே்ேகம் மை் றும் முேலீட்டு ஓட்டங் கசள
வலுப் படுே்ே “Today, Tomorrow, Together” என்ை கருப் வபொருளில் இந்தியொ-ஆசியொன்
வணிக உை்சி மொநொடு ஏை் பொடு வைய் யப்பட்டுள் ளது. இந்ே மொநொட்டின் தநொக்கம்
இந்தியொ மை் றும் ஆசியொன் நொடுகளுக்கு இசடயிலொன வர்ே்ேகப் பொசேசய புதிய
உயரே்திை் கு உயர்ே்துவேொகும் . 10 ஆசியொன் நொடுகசளை் தைர்ந்ே 60 க்கும் தமை் பட்ட
பிரதிநிதிகள் மை் றும் இந்தியொவில் இருந்து 200 க்கும் தமை் பட்ட பிரதிநிதிகள் இந்ே
உை்சிமொநொட்டில் பங் தகை் கின்ைனர்.
அபுேொபி ைர்வதேை வபட்தரொலிய கண்கொட்சி மை் றும் மொநொடு


அபுேொபியில் நடந்ே அபுேொபி ைர்வதேை வபட்தரொலிய கண்கொட்சி மை் றும் மொநொட்டில்
(ADIPEC) இந்தியொ வபவிலியசன மே்திய வபட்தரொலிய மை் றும் இயை் சக எரிவொயு
மை் றும் எஃகு அசமை்ைர் ஸ்ரீ ேர்தமந்திர பிரேொன் திைந்து சவே்ேொர்.



இந்தியொ வபவிலியன் 9 இந்திய எண்வணய் மை் றும் எரிவொயு நிறுவனங் கள் ,இந்திய
வபட்தரொலிய வேொழில் கூட்டசமப் பு (FIPI), சஹட்தரொகொர்பன்கள் இயக்குநரகம்
(டிஜிவஹை்) மை் றும் இந்திய வேொழில் துசை கூட்டசமப்பு (சிஐஐ) ஆகியவை் ைொல்
ஏை் பொடு வைய் யப் பட்டது.
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நியமனங் கள்
இந்தியொவுக்கொன பங் களொதேஷ் உயர் ஸ்ேொனிகர்


இந்தியொவிை் கொன பங் களொதேஷின் புதிய உயர் ஸ்ேொனிகரொக முகமது இம் ரொன்
நியமிக்கப்பட்டுள் ளொர். ேை் தபொது ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸில்

பங் களொதேஷின்

தூேரொக உள் ளொர். இந்ே அறிவிப்பு பங் களொதேஷின் வவளியுைவு அசமை்ைகே்ேொல்
வவளியிடப் பட்டது.
பொட்னொ உயர் நீ திமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதி


பொட்னொ உயர்நீதிமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதியொக நீ திபதி ைஞ் ைய்

கதரொல்

பேவிதயை் ைொர். ரொஜ் பவனில் நீ திபதி கதரொலுக்கு பீகொர் ஆளுநர் பொகு ைவுகொன்
பேவிப்பிரமொணம் வைய் து சவே்ேொர். இந்ே நியமனே்திை் கு முன்னர் நீ திபதி கதரொல்
திரிபுரொவின் ேசலசம நீ திபதியொக நியமிக்கப் பட்டிருந்ேொர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
உலக பொரொ ேடகள ைொம் பியன்ஷிப்


துபொயில் நடந்ே ஆண்கள் எஃப் 46 ஈட்டி எறிேல் தபொட்டியில் ேனது உலக பொரொ
ேடகள

ைொம் பியன்ஷிப்

பட்டே்சே

பொதுகொே்து

இந்தியொவின்

இரண்டொவது

ேங் கே்சே ஈட்டி எறிேல் வீரர் சுந்ேர் சிங் குர்ஜர் வவன்றுள் ளொர். இேன் மூலம் ,
வவண்கலம்

வவன்ை அஜீே் சிங் மை் றும் ரிங் கு ஆகிதயொருடன் இந்தியொ மூன்று

தடொக்கிதயொ பொரொலிம் பிக் விசளயொட்டு ஒதுக்கீட்சடப் வபை் றுள் ளது.
ஆண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டலில் ைவுரப் ைவுே்ரி வவள் ளிப் பேக்கம் வவன்ைொர்


தேொஹொவில் நடந்ே 14 வது ஆசிய ைொம் பியன்ஷிப்பில் இந்தியொவின் ஆண்கள் 10
மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் தபொட்டியில் ைவுரப் ைவுே்ரி வவள் ளிப் பேக்கம் வபை் ைொர். 583
உடன், ைவுே்ரி மை் றும் அபிதஷக் வர்மொ இருவரும் ஏழொவது மை் றும் ஆைொவது
இடே்தில் இறுதிப் தபொட்டிக்கு ேகுதி வபை் ைனர்



10 மீட்டர் ஏர் சரபிள் கலப்பு அணி ஜூனியர் தபொட்டியில் ஸ்தரயொ அகர்வொல்
மை் றும் ேனுஷ் ஸ்ரீகொந்ே் ேங் கப்பேக்கம் வவன்ைனர், குர்னிஹொல் கொர்ை்ைொ, அபய்
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சிங் வைதகொன் மை் றும் ஆயுஷ் ருே்ரொஜு ஆகிதயொர் வகொண்ட அணி ஜூனியர்
ஆண்கள் ஸ்கீட்டில் ேங் கம் வவன்ைது .

நவம் பர்–13, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 13 – உலக கருசண தினம் 2019


உலக கருசண தினம் ஆண்டுதேொறும் நவம் பர் 13 அன்று வகொண்டொடப்படுகிைது.
இந்ே நொளில் , பங் தகை் பொளர்கள் ேனிநபர்களொகதவொ அல் லது அசமப் புகளொகதவொ
நல் ல

வையல் கசளக்

வகொண்டொடுவேன்

மூலமும் ,

ஊக்குவிப் பேன்

மூலமும் ,

கருசணயின் வையல் கசள உறுதியளிப் பேன் மூலமும் உலசக சிைந்ே இடமொக
மொை் ை முயை் சிக்கின்ைனர்.


உலக கருசண தினம் முேன்முேலில் 1998 ஆம் ஆண்டில் தி தவர்ல் ட் கருசண
இயக்கே்ேொல் உருவொக்கப் பட்டுள் ளது. இந்ே இயக்கம் 1997 ஆம் ஆண்டு தடொக்கிதயொ
மொநொட்டில்

உலவகங் கிலும்

உள் ள

ஒே்ே

எண்ணம்

வகொண்ட

கருசண

இரொணுவம்

‘மருே்துவ

அசமப் புகளின் அசமப்பொல் உருவொக்கப்பட்டது.

தேசிய செய் திகள்
வேொசலதூர

கிரொமமொன

வைர்னியில்

வசிக்கும்

மக்களுக்கொக

தரொந்து’ ஒன்சை ஏை் பொடு வைய் ேது.


ஜம் மு-கொஷ்மீர்

மக்களின்

இேயங் கசளயும்

மனசேயும்

வவன்வைடுக்கும்

முயை் சிகளின் ஒரு பகுதியொக, இந்திய ரொணுவம் பல் தவறு ைே்பவன / ைம் பர்க்
நடவடிக்சககசள தமை் வகொண்டு வருகிைது. ேை் தபொசேய முயை் சிகளொக, ஜம் மு
பிரிவின் ரம் பன் மொவட்டே்தின் கீழ் வேொசலதூர கிரொமமொன வைர்னி நகரில்
வசிக்கும் மக்களுக்கொக இரொணுவம் ‘மருே்துவ தரொந்து’ ஏை் பொடு வைய் ேது.
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IFFI இன் வபொன்விழொ நவம் பர் 20 ஆம் தேதி தகொவொவில் வேொடங் குகிைது


இந்தியொவின் ைர்வதேை திசரப்பட விழொவின் வபொன்விழொ, IFFI நவம் பர் 20 ஆம் தேதி
தகொவொவில் வேொடங் குகிைது. IFFI- இந்தியொவின் முேல் ைர்வதேை திசரப் பட விழொ
1952 இல் மும் சபயில் வேொடங் கப் பட்டது . இந்ே விழொ அடுே்ே சில ஆண்டுகளில்
வமட்ரொஸ், வடல் லி மை் றும் கல் கே்ேொ ஆகிய மொநிலங் களில் வகொண்டொடப்பட்டது.



1965

ஆம்

ஆண்டில்

யின்

IFFI

3

வது

பதிப்பில்

தபொட்டிப்பிரிவு

அறிமுகப்படுே்ேப் பட்டது. தகொல் டன் பீகொக் விருசே முேன் முேலொக இலங் சக
திசரப்படமொன கம் தபரலியொ வபை் ைது. தகொவொவில் நசடவபறும் இந்ே பதிப்பில்
பிவரஞ் சு நடிகர் இைவபல் லொ ஹப் பர்டடு
் க்கு வொழ் நொள் ைொேசனயொளர் விருது
வழங் கப் பட உள் ளது.

மகாராஷ்டிரா
மகொரொஷ்டிரொவில் ஜனொதிபதியின் ஆட்சி அமல் படுே்ேப்பட்டது


மகொரொஷ்டிரொவில் ஜனொதிபதியின் விதி அமல் படுே்ேப்பட்டுள் ளது.இேனொல் மொநில
ைட்டமன்ைம் இசடநீ க்கம் வைய் யப்பட்டுள் ளது.இசே வேொடர்ந்து ஆளுநர் பகே் சிங்
தகொஷ்யொரி மொநில ைட்டமன்ைே்திை் கு அளிே்ே அறிக்சகயில் , அவரது அசனே்து
முயை் சிகள்

இருந்ேதபொதிலும்

ேை் தபொசேய

சூழ் நிசலயில்

ஒரு

நிசலயொன

அரைொங் கே்சே உருவொக்குவது ைொே்தியமை் ைது என்று கூறினொர்.


என்.சி.பி மை் றும்

கொங் கிரஸின் ஆேரதவொடு பொஜக அல் லொே அரைொங் கே்சே

ஒன்றிசணக்க

முயன்ை

சிவதைனொ,

மொநிலே்தில்

அரைொங் கே்சே

உருவொக்குவேை் கொன ஆேரவு கடிேே்சே ைமர்ப்பிக்க மூன்று நொட்கள் அனுமதிக்கொே
ஆளுநரின்

முடிசவ

எதிர்ே்து

உை்ைநீ திமன்ைே்தில்

முசையிட்டும்

,

அவைர

விைொரசணசய அவரொல் வபை முடியவில் சல என்று அறியப் பட்டது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
குரு நொனக் தேவின் 550 வது பிைந்ே நொள் தநபொளே்தில் வகொண்டொடப்பட்டது


குரு நொனக் தேவ் ஜியின் 550 வது பிைந்ே நொள் தநபொளே்தில் வகொண்டொடப் பட்டது.
இந்நிகழ் ைசி
் சயக்

குறிக்கும்

வசகயில்

நொட்டின்

பல் தவறு

பகுதிகளில்

பல

நிகழ் ைசி
் கள் ஏை் பொடு வைய் யப்பட்டன.
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கொே்மொண்டுவில் , லலிே்பூரின் குருே்வொரொ குரு நொனக் ைே்ைங் கில் அகந்ே் பொே்
மை் றும்

ஷொபொே்

கீர்ே்ேன்

ஏை் பொடு

வைய் யப் பட்டன.

இந்ே

விழொவில்

தநபொளே்துக்கொன இந்திய தூேர் மஞ் சீவ் சிங் பூரி மை் றும் தநபொளம் , இந்தியொ
மை் றும்

பிை

நொடுகசளை்

தைர்ந்ே

நூை் றுக்கணக்கொன

பக்ேர்கள்

கலந்து

வகொண்டனர்.
வபொலிவிய வைனட்டர் அவனஸ் இசடக்கொல ஜனொதிபதியொக பேவிதயை் ைொர்


முன்னொள்

ஜனொதிபதி

ைட்டமியை் றுபவர்கள்

ஈதவொ

தமொரலஸின்

புைக்கணிே்ே

இடதுைொரிக்

ைட்டமன்ைக்

கட்சிசயை்

கூட்டே்வேொடரில்

தைர்ந்ே

ஜீசனசய

நியமிக்க ஒரு கூட்டம் இல் லொே தபொதிலும் வபொலிவிய வைனட்டர் ஜீசனன் அவனஸ்
ேன்சன

வேன்

அவமரிக்க

நொட்டின்

இசடக்கொலே்

ேசலவரொக

கொங் கிரசில்

அறிவிே்ேொர்.


வபொலிவியொவின் ஜனொதிபதி ஈதவொ தமொரவலஸ் கடந்ே மொேம்
ைர்ை்சைக்குள் ளொனசேே்

வேொடர்ந்து

பேவியிலிருந்து

மறுதேர்ேலில்

விலகியுள் ளொர்.

அவர்

கிட்டே்ேட்ட 14 ஆண்டுகளொக ஆட்சியில் இருந்ேொர்.

ேரவரிலெ மற் றும் குறியீடுகள்
விரொட் தகொலி, ஜஸ்பிரீே் பும் ரொ ஆகிதயொர் ஐசிசி ஒருநொள் ேரவரிசையில் முேலிடே்சேப்
பிடிே்துள் ளனர்


கிரிக்வகட்டில் , இந்திய தகப்டன் விரொட் தகொலி மை் றும் ஜஸ்பிரீே் பும் ரொ ஆகிதயொர்
ைமீபே்திய ஐசிசி ஒருநொள் வீரர் ேரவரிசையில் முேலிடே்சேப் பிடிே்துள் ளனர்.
தபட்ஸ்தமன்களுக்கொன

ேரவரிசையில்

தகொஹ்லியும்

தரொஹிே்

ைர்மொவும்

முேலிடே்தில் உள் ளனர்.


பந்து வீை்ைொளர்களின் ேரவரிசையில் , பும் ரொ முேலிடே்திலும் அவசர வேொடர்ந்து
நியூசிலொந்தின்

தவகப்பந்து

வீை்ைொளர்

ட்வரண்ட்

தபொல் ட்டும்

உள் ளொர்கள் .ஆல் ரவுண்டர்களில் முேல் 10 இடங் களில் இடம் பிடிே்ே ஒதர இந்தியர்
ஹர்திக் பொண்ட்யொ ஆவொர்.
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செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
புதிய எம் எஸ்எம் இ யூனிட்கசள அசமப் பேை் கு ஆன்சலன் பதிவு தபொர்டல்


குஜரொே் முேல் வர் விஜய் ரூபொனி புதிய எம் எஸ்எம் இ யூனிட்கசள அசமப் பேை் கு
ஆன்சலன்

பதிவு

விண்ணப் பே்சே

தபொர்டட
் சலே்
தபொர்டல்

வேொடங் கினொர்.

மூலம்

ஒப் புேல்

அவர்

அளிே்ேொர்

முேல்

மை் றும்

ஆன்சலன்
ஒரு

வபண்

வேொழில் முசனதவொருக்கு மின்னஞ் ைல் மூலம் ைொன்றிேழ் வழங் கினொர்.


விண்ணப் பங் களின்

ைொன்றிேழ்

அங் கீகரிக்கப் பட்டு,

இசணயே்ேள

அறிவிப் பு

தபொர்டட
் லில் பதிவு வைய் யப்பட்ட சில நிமிடங் களில் ைொன்றிேழ் வழங் கப் படுகிைது.

மாநாடுகள்
ஊரக வளர்ை்சிே் திட்டங் களின் ைமூக ஆரொய் வு குறிே்ே தேசிய கருே்ேரங் கு


ஊரக வளர்ை்சிே்

துசை

மை் றும்

தேசிய ஊரக வளர்ை்சி

நிறுவனம்

மை் றும்

பஞ் ைொயே்து ரொஜ் ஆகியசவகள் இரண்டு நொள் ‘கிரொம அபிவிருே்தி திட்டங் களின்
ைமூக ேணிக்சக குறிே்ே தேசிய கருே்ேரங் கு’ புதுவடல் லியின் விஜியன் பவனில்
2019 நவம் பர் 13 மை் றும் 14 தேதிகளில் கூட்டொக ஏை் பொடு வைய் யப்பட்டது .இது ைமூக
ஆரொய் வு

மை் றும்

ைமூக

புரிந்துவகொள் வேை் கும் ,

ஆரொய் வு

பிை

அலகுகளின்

திட்டங் களில்

ைமூக

ேை் தபொசேய
ஆரொய் வு

நிசலசயப்

வைய் வேை் கொன

திட்டே்சே உருவொக்கும் தநொக்கே்துடன் வையல் பட்டது.

பாதுகாப் பு செய் திகள்
HADR யின் கூட்டுப் பயிை் சி TIGER TRIUMPH


இந்தியொவிை் கும் அவமரிக்கொவிை் கும் இசடதய வளர்ந்து வரும் கூட்டொண்சமயில் ,
முேல் இந்திய அவமரிக்க கூட்டு தைசவயொன மனிேொபிமொன உேவி மை் றும் தபரழிவு
நிவொரணம் (HADR) கூட்டுப்பயிை் சிசய ‘சடகர் ட்சரயம் ப்’ என்று வபயரில் நவம் பர்
13 முேல் 21 வசர கிழக்கு கடை் கசரயில் திட்டமிடப்பட்டது . இந்ே பயிை் சியின்
துசைமுக கட்டமும் விைொகப் பட்டினே்தில் நவம் பர் 13 முேல் 16 வசர ஏை் பொடு
வைய் யப் பட்டது .

www.sakthyacademy.com

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

Sakthy Academy
Coimbatore

விலளயாட்டு செய் திகள்
ஆசிய இசளஞர் ைொம் பியன்ஷிப்


குே்துை்ைண்சடயில் , மங் தகொலியொவின் உலொன்பொேரில் நடந்ே ஆசிய இசளஞர்
ைொம் பியன்ஷிப்பின் கொலிறுதிக்கு அங் கிே் நர்வொல் மை் றும் அமன் ஆகிய இரு
இந்திய குே்துை்ைண்சட வீரர்கள் இடம் வபை் ைனர்.



வபண்கள் தபொட்டியில் ைம் பந்ேப்பட்ட டிரொக்களின் கொரணமொக தகொமல் பிரீே் கவுர்
(81 கிதலொ) மை் றும் சுஷ்மொ (81 கிதலொ) அசரயிறுதிக்கு தநரடியொக நுசழந்ே பின்னர்
இந்ே நிகழ் வில் இந்தியொவுக்கு இரண்டு பேக்கங் கள் வழங் கப்படும் என்று உறுதி
வைய் யப் பட்டது.

ஆஸ்திதரலிய கிரிக்வகட் வீரர்கள் ைங் கே்தின் ேசலவரொக தஷன் வொட்ைன் நியமிக்கப் பட்டொர்


ஆஸ்திதரலிய கிரிக்வகட் வீரர்கள்

ைங் கே்தின்

(ஏசிஏ) ேசலவரொக முன்னொள்

ஆல் ரவுண்டர் தஷன் வொட்ைன் நியமிக்கப்பட்டுள் ளொர். இந்ே நியமனம் ACA இன்
வருடொந்திர வபொதுக் கூட்டே்தில் (AGM) வைய் யப்பட்டது. வொட்ைன் 59 வடஸ்ட், 190
ஒருநொள் மை் றும் 58 டி 20 தபொட்டிகளில் ஆஸ்திதரலியொவிை் கொக விசளயொடியுள் ளொர்.

நவம் பர்–14 & 15, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 14 – உலக நீ ரிழிவு தினம்



2007 ஆம் ஆண்டில் வபொதுை் ைசப நிறுவிய 61/225 தீர்மொனே்தின் படி நவம் பர் 14 உலக
நீ ரிழிவு தினமொக நியமிே்ேது.உலக நீ ரிழிவு தினம் 2019, குடும் பம் மை் றும் நீ ரிழிவு
தநொசய சமயமொகக்
தநொயொல்

வகொண்டு கவனம்

குடும் பே்தில்

வைலுே்ேவுள் ளது.இந்ே நொள்

ஏை் படும்

விழிப் புணர்சவயும் ,பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
தமலொண்சம,

பரொமரிப்பு,

ேடுப் பு

ேொக்கம்
ஆேரவு

ஆகியவை் றில்

நீ ரிழிவு
குறிே்ே

பிசணப்பொகவும் ,

குடும் பே்தின்

பங் சக

ஊக்குவிக்கவும் மை் றும் நீ ரிழிவு பை் றி அறிந்து வகொள் ளவும் உேவுகிைது.
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தேசிய செய் திகள்
தேசிய குழந்லேகள் தினம்



குழந்சேகள் தினம் இந்தியொவில் நவம் பர் 14 அன்று வகொண்டொடப் படுகிைது, இது
பொல் திவொஸ் என்றும் அசழக்கப் படுகிைது. இந்ே நொள் குழந்சேகளின் உரிசமகள் ,
கவனிப் பு மை் றும் கல் வி குறிே்ே விழிப் புணர்சவ ஏை் படுே்துகிைது. குழந்சேகள்
நொட்டின் எதிர்கொலம் . இந்ே நொள்

இந்தியொவின் முேல்

பிரேமர் ஜவஹர்லொல்

தநருவின் பிைந்ே நொசள நிசனவுகூர்கிைது.
39 வது இந்தியா ெர்வதேெ வர்ே்ேக கண்காட்சி சோடங் குகியது



39 வது இந்தியொ ைர்வதேை வர்ே்ேக கண்கொட்சி புதுதில் லியில் பிரகதி சமேொனே்தில்
வேொடங் கும் . கண்கொட்சியின் இந்ே பதிப்பின் தீம் ‘ஈஸி ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்’
ஆகும் .இந்ே கண்கொட்சிசய மே்திய சமக்தரொ, சிறு மை் றும் நடுே்ேர வேொழில் துசை
அசமை்ைர் நிதின் கட்கரி துவக்கி சவே்ேொர்.



14 நொள் வர்ே்ேக கண்கொட்சியில் ஆஸ்திதரலியொ, ஈரொன், இங் கிலொந்து, வியட்நொம் ,
பஹ்சரன், பங் களொதேஷ், பூட்டொன், சீனொ, எகிப் து, ஹொங் கொங் , இந்தேொதனசியொ
உள் ளிட்ட

பல

நொடுகள்

பங் தகை் கின்ைன.இந்ே

ஆண்டின்

‘கூட்டொளர்

நொடு’

நிசலயில் ஆப் கொனிஸ்ேொன் மை் றும் வேன் வகொரியொ ஆகியசவ கவனம் வைலுே்தும்
நொடொகவும் ,பீகொர்

மை் றும்

ஜொர்க்கண்ட்

ஆகியசவ

கவனம்

வைலுே்தும்

மொநிலங் களொகவும் இருக்கும் .
அடல்

டிங் கரிங்

தலப்

மராே்ோன்

-2018

இன் மாணவர்

கண்டுபிடிப் பாளர்களிடம்

ஜனாதிபதி உலரயாற் றினார்



அடல்

டிங் கரிங்

தலப்

மரொே்ேொன்

கண்டுபிடிப்பொளர்களின்

குழு,

-2018 இன்

ரொஷ்டிரபதி

தேர்ந்வேடுக்கப் பட்ட

பவனில்

ஜனொதிபதி

மொணவர்
ரொம்

நொே்

தகொவிந்சே ைந்திே்ேது.


மொணவர் கண்டுபிடிப் பொளர்களிடம்
உள் ள 2,700 பள் ளிகளில்
கண்டுபிடிப்பொளர்களொக

உசரயொை் றிய ஜனொதிபதி, நொடு முழுவதும்

இருந்து சுமொர் 50,000 மொணவர்களிடமிருந்து சிைந்ே
அவர்கள்

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டசேக்

கண்டு

மகிழ் ைசி
் யசடகிதைன் என்று கூறினொர்.சிந்திக்க வொய் ப்பு வழங் கப்படும் தபொது
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இந்ே

தேைே்தின்

இளம்

குழந்சேகள்

ைொதிக்க

முடியும்

என்பசே

கண்டு

ஆை்ைரியமசடந்ேொர்.


எய் ம் ஸ் ஜஜ் ஜர் வளாகே்தில் உள் ள தேசிய புற் றுதநாய் நிறுவனே்தின் அம் ரிே்
மருந் ேகம்

மற் றும்

ஆடிட்தடாரியே்தில்

டாக்டர்

ஹர்ஷ்

வர்ேன்

லினாக்

தெலவலய திறந்து லவே்ோர்


மே்திய சுகொேொர மை் றும் குடும் ப நலே்துசை அசமை்ைர் டொக்டர் ஹர்ஷ் வர்ேன், புது
தில் லி

(ஜஜ் ஜர்

வளொகம் ),

எய் ம் ஸ்,

தேசிய

புை் றுதநொய்

நிறுவனே்சே

பொர்சவயிட்டொர். இந்ே தைசவயின் மூலம் புை் றுதநொய் தநொயொளிகளின் அறுசவ
சிகிை்சைக்கொன கொே்திருப்பு பட்டியசல என்ஐசி மிக தவகமொக குசைக்க முடியும்
என்றும் , சிைப்பொன மருே்துவ தைசவ வழங் கமுடியும் என்றும் கூறினொர்.தேசிய
புை் றுதநொய் நிறுவனம் , எய் ம் ஸ், புது தில் லி (ஜஜ் ஜர் வளொகம் ) 12.02.2019 அன்று
பிரேமரொல் தேைே்திை் கொக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.

அருணாெ்ெல் பிரதேஷ்
லமே்ரீ திவாஸ் (சிவில் -ராணுவ நட்பு)



ேவொங் கில்

நடந்ே

சமே்ரீ

பொதுகொப்பு

அசமை்ைர்

ரொஜ் நொே்

வைய் ேொர்.இரண்டு நொட்கள்
ேவொங் கில்

உள் ள

திவொஸ்

வகொண்டொட்டங் களில்

சிங்

அருணொை்ைல

கலந்து

பிரதேைே்திை் கு

வகொள் ள
விஜயம்

விழொவொன சமே்ரீ திவொஸ் (சிவில் -ரொணுவ நட்பு)

கியொல் வொ

ைொங் யொங்

க்யொட்தைொ

உயர்

அரங் கே்தில்

வகொண்டொடப் பட்டது.


இது சிவில் -ரொணுவ தபொன்தஹொமிசயக் வகொண்டொடும் சமே்ரீ திவொஸின் 11 வது
பதிப்பொகும் . இதில் சிதைரி நதி பொலம் மை் றும் கிழக்கு சியொங் மொவட்டே்தில் தேசிய
வநடுஞ் ைொசல -52 ஐ ரொஜ் நொே் சிங் திைந்து சவக்கிைொர்.

ஜார்கண்ட்
ஜார்கண்ட் மக்களுக்கு மாநில தின வாழ் ே்து



பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி, ஜொர்கண்ட் மக்களுக்கு மொநில தினே்தில் வொழ் ே்து
கூறியுள் ளொர் . ஜொர்கண்ட் மொநிலம் துணிை்ைலும் இரக்கமும் வகொண்டேொகும் . இந்ே
மொநிலே்தின்

மக்கள்

எப்தபொதும்
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வருகின்ைனர்.

அவர்கள்

கடின

உசழப் பொல்

பல் தவறு

துசைகளில்

சிைந்து

விளங் குக்கின்ைனர். ஜொர்கண்ட் முன்தனை் ைே்தின் புதிய வழிகசள அறிவதேொடு,
பகவொன் பிர்ைொ முண்டொவின் வளமொன மை் றும்

மகிழ் ைசி
் யொன மொநிலே்தின்

கனசவ நனவொக்குங் கள் ”என்று பிரேமர் கூறினொர்.

ெர்வதேெ செய் திகள்
மே்திய

மனிேவள

தமம் பாட்டு

அலமெ்ெர்

நார்தவ,

பங் களாதேஷ்,

சமக்ஸிதகா,

ோய் லாந்து மற் றும் மதலசியாவின் கல் வி அலமெ்ெர்களுடன் இருேரப் பு தபெ்சுவார்ே்லே
நடே்தினார்



மே்திய மனிேவள தமம் பொட்டுே் துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ ரதமஷ் தபொக்ரியொல் நிஷொங் க்
நவம் பர் 13, 2019 அன்று பொரிஸில் நொர்தவ, பங் களொதேஷ், வமக்ஸிதகொ, ேொய் லொந்து,
ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மை் றும் மதலசியொவின் கல் வி அசமை்ைர்களுடன் இருேரப்பு
தபை்சுவொர்ே்சேகசள நடே்தினொர். இந்ே கூட்டம் பொரிஸ்சில் நசடவபை் ை 40 வது
யுவனஸ்தகொ வபொது மொநொட்டில் நிகழ் ந்ேது . யுவனஸ்தகொவில் நசடவபை் ை கல் வி
அசமை்ைர்களின் உயர் மட்டக் கூட்டே்திலும் மனிேவள தமம் பொட்டு அசமை்ைர்
பங் தகை் ைொர்,

இது

கல் விே்துசையில்

ைர்வதேை

ஒே்துசழப் சப

தமம் படுே்துவேை் கொக இந்தியொவின் புதிய முயை் சிகசள எடுே்துக்கொட்டுகிைது.

நியமனங் கள்
பிரகாஷ்

ஜவதடகர்

கனரக

சோழில் கள்

மற் றும்

சபாது

நிறுவன

அலமெ்ெராக

சபாறுப் தபற் கிறார்.



மே்திய ேகவல் ஒளிபரப் பு மை் றும் சுை் றுை்சூழல் , வன மை் றும் கொலநிசல மொை் ை
அசமை்ைர் பிரகொஷ் ஜவதடகர், கனரக வேொழில் கள் மை் றும் வபொது நிறுவனங் களின்
அசமை்ைொரொய் பேவிதயை் ைொர்.

தமகாலயா உயர்நீதிமன்றே்தின்

ேலலலம நீ திபதியாக நீ திபதி முஹம் மது ரபிக்

பேவிதயற் றார்.
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தமகொலயொ உயர்நீதிமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதியொக நீ திபதி முஹம் மது ரபிக்
பேவிதயை் ைொர். தமகொலயொ ஆளுநர் ேேகேொ ரொய் ேசலசமயில் ஷில் லொங் கில்
உள் ள ரொஜ் பவனில் உறுதிவமொழி நசடவபை் ைது .



திரு. ரபிக் , மே்திய பிரதேை உயர்நீதிமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதியொக இருக்கும்
அஜய்

குமொர்

மிட்டசல

வவை் றி

வபை் ைவர்

ஆவர்.அவர்

தமகொலயொ

உயர்நீதிமன்ைே்தின் எட்டொவது ேசலசம நீ திபதி. நீ திபதி ரபீக்

ேனது ைட்ட

நசடமுசைசய 1984 இல் வேொடங் கினொர். அவர் ரொஜஸ்ேொன் உயர்நீதிமன்ைே்தின்
அசனே்து ைட்டக் கிசளகளிலும் பயிை் சி வபை் ைொர்.
உலகளாவிய கால் பந்து தமம் பாட்டுே் ேலலவராக ஆர்சென் சவங் கலர ஃபிஃபா நியமிே்
ேது



மூே்ே பயிை் சியொளர் ஆர்வைன் வவங் கர் ஃபிஃபொவின் உலகளொவிய கொல் பந்து
தமம் பொட்டுே் ேசலவரொக நியமிக்கப் பட்டுள் ளொர். ஃபிஃபொ கூறுசகயில் , முன்னொள்
அர்வைனல் மை் றும் வமொனொக்தகொ பயிை் சியொளர் உலவகங் கிலும் உள் ள ஆண்கள்
மை் றும் வபண்கள் இருவருக்கும் விசளயொட்டின் வளர்ை்சிக்கு வபொறுப்பொவொர்கள் ,
தமலும் விசளயொட்டு விதிகளில் ைொே்தியமொன மொை் ைங் கள் உள் ளிட்ட வேொழில் நுட்ப
விஷயங் களில் முன்னணி அதிகொரியொக இருப்பொர் என்று வவளியிட்டது.

பாதுகாப் பு செய் திகள்
இந் தோ-உஸ்சபகிஸ்ோன் கூட்டு கள பயிற் சி (FTX) -2019 கூட்டுபயிற் சி டஸ்ட்லிக் -2019



இந்தேொ-உஸ்வபகிஸ்ேொன் கூட்டு கள பயிை் சி (FTX) -2019,DUSTLIK-2019 கூட்டுபயிை் சி
ஆகியவை் றின்

வேொடக்கம்

உஸ்வபகிஸ்ேொனின்

சிர்ை்சிக்

பயிை் சி

பகுதியில்

உஸ்வபகிஸ்ேொன் ரொணுவே்துடன் நடந்ே 10 நொட்கள் கூட்டுப் பயிை் சிக்குப் பிைகு 2019
நவம் பர் 13 அன்று நிசைவசடந்ேது.


நவம் பர் 04, 2019 அன்று வேொடங் கிய கூட்டுப் பயிை் சியில் , நகர்ப்புை சூழ் நிசலயில்
கிளர்ை்சி மை் றும் பயங் கரவொே நடவடிக்சககசள எதிர்ப்பதும் ,அே்துடன் ஆயுேே்
திைன்கசளப் பை் றிய நிபுணே்துவே்சேப் பகிர்வதும் , தபொர் படப்பிடிப் பு , எதிர்
கிளர்ை்சி மை் றும் பயங் கரவொேே்சே எதிர்ப்பேை் கொன அனுபவங் களிலும் கவனம்
வைலுே்ேப் பட்டது.
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உ.பி. அரசு இ-கன்னா செயலி, வலல தபார்ட்டலல அறிமுகப் படுே்துகிறது



உே்ேரப் பிரதேை அரசு மொநிலே்தின் கரும் பு விவைொயிகளுக்கொக ஒரு பிரே்தயக
வசல

தபொர்டல்

மை் றும்

வமொசபல்

பயன்பொடு,

இ-கன்னொ

ஆப்

ஐ

அறிமுகப்படுே்தியுள் ளது. கரும் பு விநிதயொக சீட்டு இப்தபொது ைர்க்கசர ஆசலகள்
மூலம் விவைொயிகளுக்கு ஆன்சலனில் வழங் கப் படும் .


கரும் பு மொஃபியொ மை் றும்

இசடே்ேரகர்கசள ஒழிக்கவும்

கரும் பு தமம் பொட்டு

ைமூகங் கசள வலுப் படுே்ேவும் வசல தபொர்டல் மை் றும் இ-கன்னொ ஆப் உேவும் .
தபொர்டட
் ல் மை் றும் ஆப் ஆகியசவ சீட்டுகசளப் வபறுவேை் கொன வையல் பொட்டில்
வவளிப் பசடே்ேன்சமசய உறுதிவைய் யும் , தமலும் விவைொயிகள் ஆசலகளுக்கு
கரும் பு வழங் குவேை் கும் , முசைதகடுகசள ைரிபொர்க்கவும் உேவும் .
சிஷு சுரக்ஷா ஏபிபி



குழந்சேகள்

தினே்சே முன்னிட்டு அைொம்

ஆசணயம்

சிஷு

சுரக்ஷொ

என்ை

மொநில குழந்சேகள்
வமொசபல்

அறிமுகப்படுே்தியது.இந்ே பயன்பொட்டின் தநொக்கம்
பொதுகொக்கும்

வபொறுப்சப

ஏை் க

உரிசமகள்

பயன்பொட்சட

எதிர்கொல ைந்ேதியினசரப்

குடிமக்களுக்கு

அதிகொரம்

உள் ளது

என்பேொகும் .கமிஷனில் தநரடியொக பதிவு வைய் யப்படும் புகொசர பதிவு வைய் ய இந்ே
பயன்பொட்சட மொநிலே்தில் உள் ள எவரும் பயன்படுே்ேலொம் .

மாநாடுகள்
இந்தியாவும் சுவிட்ெர்லாந் தும் செயலாளர் மட்ட இருேரப் பு கூட்டே்லே நடே்துகின்றன



இந்தியொவும் சுவிட்ைர்லொந்தும் புதுடில் லியில் வையலொளர் மட்ட இருேரப் பு ைந்திப் சப
நடே்தியது மை் றும் வரி ஏய் ப்புக்கு எதிரொன தபொரொட்டே்தில் தமம் பட்ட ஒே்துசழப் பு
குறிே்து விவொதிே்ேது.வரி விவகொரங் களில் நிர்வொக உேவி துசையில் கடந்ே சில
ஆண்டுகளில்
வேரிவிே்ேனர்,

ஏை் பட்டுள் ள
குறிப்பொக

முன்தனை் ைம்
எை்எஸ்பிசி

குறிே்து

வழக்குகளில்

வையலொளர்கள்
உேவி

திருப் தி

வழங் குவதில்

சுவிட்ைர்லொந்து தமை் வகொண்ட முயை் சிகள் பை் றி கூறினர்
இேய பராமரிப் புக்கான தயாகா குறிே்ே இரண்டு நாள் ெர்வதேெ மாநாடு
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ஆயுஷ் அசமை்ைகம் தயொகொ வேொடர்பொன ைர்வதேை மொநொட்சட 15-16 நவம் பர் 2019
அன்று கர்நொடகொவின் சமசூருவில் ஏை் பொடு வைய் து வருகிைது. கர்நொடக முேல் வர்
ஸ்ரீ பி.எஸ். ஆயுஷ் மை் றும்

பொதுகொப் புக்கொன மே்திய வவளியுைவு அசமை்ைர்

(சுயொதீன வபொறுப்பு)ஸ்ரீ ஸ்ரீபொே் வயதைொ நொயக் முன்னிசலயில் 2019 நவம் பர் 15 ஆம்
தேதி இரண்டு நொள் மொநொட்சட வயடியூரப்பொ துவக்கி சவப் பொர்.


ஐம் பது வள நபர்கள் மை் றும் நிபுணர்கசள உள் ளடக்கிய பே்து வேொழில் நுட்ப
அமர்வுகளில் 700 க்கும் தமை் பட்ட தேசிய மை் றும் ைர்வதேை பிரதிநிதிகள் இந்ே
மொநொட்டில் பங் தகை் பொர்கள் என்று எதிர்பொர்க்கப் படுகிைது.

XI பிரிக்ஸ் உெ்சிமாநாட்டின் கூட்டே்தில் பிரேமர் உலரயாற் றினார்



பிரேம மந்திரி ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி இந்தியொவில் பிரிக்ஸ் நீ ர் மந்திரிகளின் முேல்
கூட்டே்சே

முன்வமொழிந்ேொர்

,

தமலும்

கண்டுபிடிப்பு

நமது

வளர்ை்சியின்

அடிப்பசடயொக மொறியுள் ளது என்ைொர்.


பிதரசிலில்

நசடவபை் ை

உசரயொை் றினொர்.

பிை

XI

BRICS

பிரிக்ஸ்

உை்சி

நொடுகளின்

மொநொட்டின்

கூட்டே்தில்

மொநிலங் களின்

அவர்

ேசலவர்களும்

கூட்டே்தில் உசரயொை் றினர்.இந்ே உை்சிமொநொட்டின் கருப் வபொருள் – “Economic growth
for an innovative future” என்பது மிகவும் வபொருே்ேமொனது என்று அவர் கூறினொர்.
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பிரிக்ஸின் கீழ் ஒே்துசழப் சப வலுப்படுே்துவது அவசியம்
என்று அவர் வலியுறுே்தினொர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
சி.ஜி.எஃப் அதிகாரிகலள ெந்திக்கும் ஐ.ஓ.ஏ.



2022 பிர்மிங் கொம் கொமன்வவல் ே் விசளயொட்டுப் பட்டியலில் ஷூட்டிங் சக மீண்டும்
வகொண்டுவருவேை் கொக இந்திய ஒலிம் பிக் ைங் கம் (ஐஓஏ) புதுதில் லியில் உள் ள
கொமன்வவல் ே் விசளயொட்டு கூட்டசமப்பின் (சிஜிஎஃப்) உயர் அதிகொரிகசளை்
ைந்திக்கும் .



1974 க்குப் பிைகு முேல் முசையொக, விசளயொட்டு பட்டியலில் இருந்து ஷூட்டிங்
விலக்கப்பட்டுள் ளது.இேை் கு

எதிர்ப்புே்

நிசலநிறுே்ேப்படவில் சலயொனொல்

வேரிவிே்து,

விசளயொட்டுகளில்

ஷூட்டிங்
இருந்து

மீண்டும்
விலகுவேொக

ஐ.ஓ.ஏ அை்சுறுே்தியது.
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விலளயாட்டு

அலமெ்ெர்

வுஷு

உலக

ொம் பியன்ஷிப்

பேக்கம்

சவன்றவர்கலள

பாராட்டினார்



இந்தியொவின் வுஷு உலக ைொம் பியன்ஷிப் பேக்கம் வவன்ை பிரவீன், யும் னம்
ைனொதேொய்

தேவி,

பூனம்

கொே்ரி

மை் றும்

விக்ரொந்ே்

பொலியன்

ஆகிதயொசர

புதுடில் லியில் மே்திய விசளயொட்டு அசமை்ைர் கிதரன் ரிஜிஜு பொரொட்டினொர் .


கடந்ே

மொேம்

தபொட்டியில்

சீனொவின்

ஷொங் கொயில்

நசடவபை் ை

உலக

ைொம் பியன்ஷிப்

இந்தியொ நொன்கு ேங் கம் , இரண்டு வவள் ளி மை் றும்

வவண்கலம்

பேக்கங் கசள வவன்ைது .ேங் கம் வவன்ை பிரவீனுக்கு 20 லட்ைம் ரூபொய் கொதைொசல
வழங் கப் பட்டது.ைனதேொய் மை் றும் பூனம் வவள் ளி வவன்ைேை் கொக ேலொ 14 லட்ைம்
ரூபொயும் மை் றும் வவண்கலம் வவன்ைேை் கொக விக்ரொந்ே் எட்டு லட்ைம் ரூபொயும்
வபை் ைனர்.

நவம் பர்–16, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 16- ைர்வதேை ைகிப் புே்ேன்சம தினம்


டிைம் பர் 12, 1996 அன்று, ஐக்கிய நொடுகள் ைசபயின் வபொதுை் ைசப 51/95 தீர்மொனே்சே
நிசைதவை் றியது, இது ஐ.நொ. உறுப்பு நொடுகசள ஒவ் வவொரு ஆண்டும் நவம் பர் 16
அன்று ைர்வதேை ைகிப் புே்ேன்சம தினே்சேக் கசடப்பிடிக்குமொறு வேரிவிே்ேது.
இந்ேே்

தீர்மொனம்

நொடுகளின்

1993 ஆம்

ஆண்டு டிைம் பரில்

ைகிப்புே்ேன்சமக்கொன

நசடவபை் ைது.ைகிப் புே்ேன்சமக்கொன

அறிவிே்ே பின்னர் ஐக்கிய

தினம்

ைர்வதேை

தினம்

,
1995

1995
இல்

இல்

யுவனஸ்தகொ

அறிவிே்ே அனுைரிப்பு நொள் ஆகும் .இது ைகிப் பின்சம ஆபே்துகள் குறிே்ே வபொது
விழிப் புணர்சவ ஏை் படுே்துகிைது
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தேசிய செய் திகள்
தேசிய பே்திரிசக தினம்


ேகவல்

மை் றும் ஒளிபரப்பு அசமை்ைர் பிரகொஷ் ஜவதடகர் தேசிய பே்திரிசக

தினே்சே

முன்னிட்டு

வேரிவிே்ேொர்.

பே்திரிக்சகயொளர்களுக்கு

பே்திரிசக

சுேந்திரம்

என்பது

ேனது

வொழ் ே்துக்கசளே்

துடிப்பொன

ஜனநொயகே்தின்

கருப் வபொருளொகும் .
தேசிய பழங் குடி விழொ


மே்திய

உள்துசை

அசமை்ைர் அமிே்

ஷொ புதுடில் லியில்

நசடவபை் ை

தேசிய

பழங் குடியினர் திருவிழொ “ஆடி மதஹொே்ஸவ் ” ஐ திைந்து சவே்ேொர்.


ஐ.என்.ஏ இன் டில் லி ஹொட்டில் நசடவபறும் 15 நொள் மதஹொே்ஸவ் வின் கருப் வபொருள் :
பழங் குடி

கலொை்ைொரம் ,

சகவிசன,

உணவு

மை் றும்

வர்ே்ேகே்தின்

வகொண்டொட்டமொகும் .


வடக்கில் ஜம் மு-கொஷ்மீர் முேல் வேை் கில் ேமிழ் நொடு வசரயும் தமை் கில் குஜரொே்தில்
இருந்து

கிழக்கில்

நொகொலொந்து

/

சிக்கிம்

வசரயும்

உள் ள

பழங் குடி

சகவிசனஞர்களொல் ேயொரிக்கப் படும் பழங் குடி ஜவுளிகள் முக்கிய இடம் வபறும் .

ஜம் மு மற் றும் காஷ்மீர்
தேசிய மிஷன் ‘நிஷ்டொ’ தஜ & தக இல் வேொடங் கப் பட்டது


ஜம் மு-கொஷ்மீர்

யூனியன்

பிரதேைே்தில்

பள் ளிே்

ேசலவர்கள்

மை் றும்

ஆசிரியர்களின் முழுசமயொன முன்தனை் ைே்திை் கொன தேசிய முயை் சி (நிஷ்டொ)
பள் ளி

கல் விே்

துசை

கமிஷனர்

வையலொளர்

ைரிேொ

ைவுகொன்

அவர்களொல்

வேொடங் கப்பட்டது. இந்நிகழ் ைசி
் யில் சுமொர் 300 ஆசிரியர்கள் , முக்கிய வள நபர்கள்
மை் றும் முேன்சம கல் வி அதிகொரிகள் , DIET அதிபர்கள் மை் றும் கல் வி நிர்வொகிகள்
கலந்து வகொண்டனர்.
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ெர்வதேெ செய் திகள்
வேை் கொசியொவில் வணிக லஞ் ை அபொயே்தில் பங் களொதேஷ் முேலிடே்தில் உள் ளது


வேை் கொசிய நொடுகளில் பங் களொதேஷில் அதிக வர்ே்ேக லஞ் ைம் அபொயம் உள் ளது
என்று ட்தரஸ் ஃபிசரய் பரி தமட்ரிக்ஸ் கூறுகிைது, இது 200 நொடுகளுக்கொன ஆண்டு
ேரவரிசைசய வவளியிடுகிைது. அரைொங் கே்துடன் வணிக வேொடர்பு, லஞ் ை ஒழிப் பு
ேடுப் பு, வவளிப்பசடே்ேன்சம மை் றும் சிவில் ைமூக தமை் பொர்சவ ஆகிய நொன்கு
பிரிவுகளின் கீழ் உள் ள நொடுகசள தமட்ரிக்ஸ் மதிப் பீடு வைய் கிைது. வணிக லஞ் ை
அபொயே்தின் அடிப்பசடயில்

200 நொடுகளில்

பங் களொதேஷ் 178 வது இடே்தில்

உள் ளது. இது முேல் தமட்ரிக்ஸ் வவளியிடப்பட்ட 2014 முேல் ட்தரஸ் ஃபிசரய் பரி
தமட்ரிக்ஸின் அதிக ஆபே்துள் ள நொட்டின் பட்டியலில் உள் ளது.
டொக்கொ ைர்வதேை நொட்டுப்புை விழொ திைக்கப்பட்டது


டொக்கொ ைர்வதேை நொட்டுப் புை விழொவின் 5 வது பதிப் சப பங் களொதேஷ் ரொணுவ
சமேொனே்தில் நசடவபை் ை பிரமொண்ட விழொவில் பங் களொதேஷ் ேகவல் அசமை்ைர்
டொக்டர் ஹைன் மஹ்மூே் திைந்து சவே்ேொர். வேொடக்க விழொவில் வவளியுைவு மந்திரி
டொக்டர்

ஏ.தக.அப் துல்

தமொமன்

சிைப்பு

விருந்தினரொக

கலந்து

வகொண்டொர்.

ஆசியொவின் மிகப் வபரிய நொட்டுப் புை விழொவில் 6 நொடுகசளை் தைர்ந்ே 200 க்கும்
தமை் பட்ட கசலஞர்கள் பங் தகை் கின்ைனர்.

மாநாடுகள்
IITS, NITS மை் றும் IIEST இன் இயக்குநர்களின் மொநொடு


ரொஷ்டிரபதி பவன், நவம் பர் 19, 2019 அன்று ஷிபூரில் IITS, NITS மை் றும் IIEST இன்
இயக்குநர்களின் மொநொட்சட நடே்துகிைது.இந்ே மொநொடு இந்திய ஜனொதிபதியின்
வழக்கமொன வேொடர்புகளின் ஒரு பகுதியொகும் , ஸ்ரீ ரொம் நொே் தகொவிந்ே், அே்ேசகய
நிறுவனங் களுடன்

152

மே்திய

பல் கசலக்கழகங் கள்

மை் றும்

உயர்

கல் வி

நிறுவனங் களுக்கு பொர்சவயொளரொக இருப்பொர்.


மொநொட்டின்

நிகழ் ைசி
்

நிரலில்

பின்வருவன

அடங் கும்

–

என்.ஐ.ஆர்.எஃப்

ேரவரிசைகசள அடிப் பசடயொகக் வகொண்ட ைவொல் கள் பை் றிய விவொேங் கள் / பரந்ே
அளவுருக்கள் மூலம் வொய் ப்புகள் ; நிறுவனங் களின் வையல் பொடுகளில் முன்னொள்
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மொணவர்களின்

பங் களிப் பு;

ஆசிரிய

மை் றும்

மொணவர்

உட்வகொள் ளலில்

வபண்களின் பிரதிநிதிே்துவே்சே அதிகரிப்பேை் கொன நடவடிக்சககள் ; தேைே்சேக்
கட்டிவயழுப்புவதில்
மை் றும்

மொணவர்கசள ஈடுபடுே்தும்

வேொழில்

முசனதவொர்களின்

வழிகள் ; ஆரொய் ைசி
் , புதுசம
தமம் பொடு;

வவளிநொட்டு

பல் கசலக்கழகங் களின் ஆசிரியர்கள் உட்பட கொலியிடங் கசள நிரப் புேல் ; மை் றும்
முக்கிய உள் கட்டசமப் பு திட்டங் கசள மதிப்பொய் வு வைய் ேல் ஆகும் .
உலகளொவிய ேொய் மொர்களின் ைர்வதேை மொநொடு -2019


துசண குடும் பே் ேசலவர் ஸ்ரீ எம் .வவங் சகயொ நொயுடு கூறுசகயில் , ‘வசுசேவ
குடும் பகம் ’ இந்திய குடும் ப அசமப் புக்கு வழிகொட்டும் ஒளியொக இருகிைது என்ைொர்.



புது தில் லியில் நசடவபை் ை உலகளொவிய ேொய் மொர்களின் ைர்வதேை மொநொடு -2019,
“வசுசேவ குடும் பகம் -குடும் ப அசமப்பு மை் றும் ேொயின் பங் கு” ஐ திைந்து சவே்து,
மொநொட்டின் கருப் வபொருள் குறிே்து துசண ஜனொதிபதி மகிழ் ைசி
் வேரிவிே்ேொர்.
உலகம் ேொய் மொர்களுக்கு கடன்பட்டுள் ளது என்றும் , எல் லொ மேங் களிலும் , உலகின்
அசனே்து பகுதிகளிலும் ேொய் மொர்கள் ஒரு சிைப்பொன நிசலசய வபறுவேை் கும்
மை் றும் அவர்கள் மீது பயபக்தியுடன் இருப்பேை் கு இதுதவ கொரணம் ”என்று அவர்
கூறினொர்.

விவைொய புள் ளிவிவரங் கள் குறிே்ே 8 வது ைர்வதேை மொநொடு


தவளொண் புள் ளிவிவரம் வேொடர்பொன 8 வது ைர்வதேை மொநொடு (ICAS-VIII) புது
தில் லியில் தவளொண் அசமை்ைகே்ேொல் 2019 நவம் பர் 18 முேல் 21 வசர ஏை் பொடு
வைய் யப் படுகிைது. இந்ே மொநொட்சட மே்திய தவளொண்சம மை் றும் உழவர்
நலே்துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ நதரந்திர சிங் தேொமர் திைந்து சவப் பொர் என்றும் , பிரேம
விருந்தினரொக பில் தகட்ஸ் கலந்து வகொள் வொர் என்றும் டொக்டர் திரிதலொை்ைன்
வமொஹொபே்ரொ டி.ஜி ஐ.சி.ஏ.ஆர் மை் றும் வையலொளர் DARE வேரிவிே்ேொர்.



புள் ளிவிவர மை் றும் திட்ட அமலொக்க அசமை்ைகம் , ஐ.எஸ்.ஐ-சி.ஏ.எஸ், எஃப்.ஏ.ஓ,
யு.எஸ்.டி.ஏ, ஏ.டி.பி., உலக வங் கி, பில் & வமலிண்டொ தகட்ஸ் அைக்கட்டசள,
யூதரொஸ்டொட், ஆஃப்டிபி மை் றும் பல் தவறு அசமப் புகளுடன் இசணந்து இந்ே
மொநொடு ஏை் பொடு வைய் யப்படுகிைது. இந்ே ஆண்டின் ஐ.சி.ஏ.எஸ்ஸின் கருப் வபொருள்
‘நிசலயொன வளர்ை்சி இலக்குகசள (எஸ்.டி.ஜி) அசடய விவைொயே்சே
மொை் றுவேை் கொன புள் ளிவிவரங் கள் ’ ஆகும் .
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“தஜ & தக மை் றும் லடொக் யூனியன் பிரதேைங் களில் நல் லொட்சி நசடமுசைகளின்
பிரதிபலிப்பு” பிரொந்திய மொநொடு


ஜம் முவில் “ஜம் மு & தக மை் றும் லடொக் யூனியன் பிரதேைங் களில் நல் லொட்சி
நசடமுசைகளின் பிரதிபலிப்பு” என்ை ேசலப்பில் இரண்டு நொள் பிரொந்திய மொநொடு
வேொடங் கியது. இந்ே மொநொட்சட இந்திய அரைொங் கே்தின் நிர்வொக சீர்திருே்ேம்
மை் றும் வபொது குசை அசமை்ைகம்

(டிஏஆர்பிஜி) ஏை் பொடு வைய் துள் ளது. ஜம் மு-

கொஷ்மீர் மை் றும் லடொக்கில் நவம் பர் மொேம் வபொது குசைகள் மை் றும் ஓய் வூதியே்
துசை

அசமை்ைர் டொக்டர் ஜிதேந்திர

சிங்

மை் றும்

ஜம் மு-கொஷ்மீர் யூனியன்

பிரதேைே்தின் வலப்டினன்ட் கவர்னர் ஜி.சி.முர்மு திைந்து சவே்ேனர்.

அறிவியல்
இந்தேொதனசியொவின் மொலொக்கு தீவுகளில்

7.4 ரிக்டர் அளவிலொன நிலநடுக்கம் ஏை் பட்ட

பின்னர் சுனொமி எை்ைரிக்சக விடுக்கப் பட்டுள் ளது


இந்தேொதனசியொவின்
நிலநடுக்கம்

மலொகு

ஏை் பட்டது.

தீவுகளின்

இந்ே

வடதமை் கில்

நிலநடுக்கம்

7.4

கடலில்

அளவிடப் பட்டது.

ைக்திவொய் ந்ே

நிலநடுக்கம்

எை்ைரிக்சகசயயும்

தூண்டியுள் ளது.

இந்தேொதனசியொ

ரிக்டர்

அளவிலொன

கி.மீ

ஆழே்தில்

இப் பகுதியில்

சுனொமி

62

பசிபிக்

வபருங் கடலின்

படுசகயில் ‘ரிங் ஆஃப் ஃபயர்’ பகுதியில் அசமந்துள் ளது, இேனொல் அடிக்கடி
பூகம் பம் மை் றும் எரிமசல வவடிப்பொல் பொதிக்கப் படக்கூடும் .
புல் புல் ’ சூைொவளி தைேே்சே ஏை் படுே்தியது: அசமை்ைர்களுக்கு இசடயிலொன மே்திய குழு


‘புல் புல் ’ சூைொவளி ஒடிைொவின் கடதலொர மொவட்டங் களில் விவைொயம் மை் றும் பிை
நிறுவல் களுக்கு வபரும் தைேே்சே ஏை் படுே்தியுள் ளது என்று உள்துசை அசமை்ைக
மே்திய குழு வேரிவிே்துள் ளது. உள்துசை அசமை்ைகே்தின் இசணை் வையலொளர்
ைதஹலி தகொஷ் ரொய் ேசலசமயிலொன ஏழு தபர் வகொண்ட குழு மொநிலே்தில்
பொதிக்கப் பட்ட

ஆறு

மொவட்டங் களில்

நொன்கில்

இரண்டு

நொள்

பொதிக்கபட்ட

இடே்திதலதய தைே மதிப்பீட்சட நடே்தியது. எம் .எஸ். தகொஷ் ரொய் வநல் ைொகுபடி
முை் றிலுமொக அழிந்ேது என்றும் , கடதலொரப் பகுதிகளில் மின் உள் கட்டசமப் புகளும்
தைேமசடந்துள் ளன என்றும் கூறினொர் .
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விலளயாட்டு செய் திகள்
இந்தூர் வடஸ்ட்: இந்தியொ முேல் இன்னிங் சில் 6 விக்வகட்டுக்கு 493 ரன்கள் எடுே்ேது


கிரிக்வகட்டில் , இந்தூரில் நடந்ே முேல் வடஸ்ட் தபொட்டியில் பங் களொதேஷுக்கு
எதிரொன முேல் இன்னிங் சில் அணி 6 விக்வகட்டுக்கு 493 ரன்கள் எடுே்ேேொக இந்தியொ
அறிவிே்ேது. இந்தியொ 343 ரன்களுடன் முன்னிசல வகிக்கிைது. மயங் க் அகர்வொலின்
அபொர

ஆட்டே்ேொல்

இரண்டொவது

நொளின்

முடிவில்

இந்தியொவின்

நிசல

அறியபட்டது.
ஃபிட் இந்தியொ இயக்கம் ஒரு குடிமகனின் இயக்கமொக மொை தவண்டும் : கிதரன் ரிஜிஜு


ஃபிட் இந்தியொ இயக்கம் ஒரு குடிமகனின் இயக்கமொக மொை தவண்டும் என்று
இசளஞர் விவகொர மை் றும் விசளயொட்டு அசமை்ைர் கிதரன் ரிஜிஜு கூறினொர். புது
தில் லியில்

நசடவபை் ை இசளஞர் விவகொரங் கள்

மை் றும்

விசளயொட்டுக்கொன

மொநில அசமை்ைர்கள் மை் றும் வையலொளர்கள் மை் றும் யூ.டி.க்களின் மொநொட்டில்
சிைப் புசரயொை் றினொர்.


ஃபிட் இந்தியொ ஒவ் வவொருவர் நடவடிக்சகயின் ஒரு பகுதியொக இருக்க தவண்டும்
என்று பிரேமர் நதரந்திர தமொடி அசனே்து அசமை்ைகங் களுக்கும் உே்ேரவிட்டேொக
திரு ரிஜிஜு கூறினொர். ஃபிட் இந்தியொ ஒரு வொழ் க்சக முசை என்றும் , ஒவ் வவொரு
மொநிலமும்

மை் ைவர்களுடன்

தபொட்டியிடும்

வசகயில்

இது

ஊக்குவிக்கப் பட

தவண்டும் என்றும் அவர் கூறினொர்.

நவம் பர்–17 & 18, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 17- ெர்வதேெ மாணவர் தினம்



ைர்வதேை மொணவர் தினம் என்பது பன்னொட்டு ரீதியில்

மொணவர் எழுை்சிசய

நிசனவூட்ட ஆண்டுதேொறும் நவம் பர் 17 ஆம் நொளன்று இடம் வபறும் நிகழ் வொகும் .
1939 ஆம் ஆண்டில் இதே நொளில் வைக்தகொசிலவொக்கியொவின் ேசலநகர் பிரொக்கில்
ைொர்ல்ஸ்

பல் கசலக்கழகே்தில்

பசடகளினொல்

இடம் வபை் ை

மொணவர்

நசுக்கப் பட்டசம, தபொரொட்டே்தின் முடிவில்
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மை் றும்

ஒன்பது

வைக்வகொசிலவொக்கியொ

மொணவர்

ேசலவர்கள்

ஆக்கிரமிப் புக்குள் ளொசம

தூக்கிலிடப்பட்டசம,
தபொன்ை

நிகழ் வுகளின்

ஞொபகொர்ே்ேமொக இந்நொள் அனுைரிக்கப்பட்டு வருகிைது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
செக்குடியரசு: அரொங் க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங் கள் சவல் சவட் புரட்சியின் 30 வதுஆண்டு
நிலறலவக் குறிக்கின்றது



வைக்குடியரசில் , வபரிய அரைொங் க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட்டங் களின் ஒருபகுதியொக
ேசலநகர் பிரொகொவில் லட்ைக்கணக்கொன மக்கள் வீதிகளில் இைங் கினர். தமொைடி
குை் ைை்ைொட்டுக்கள் வேொடர்பொக பிரேமர் ஆண்ட்தரஜ் பொபிஸ் பேவிவிலக தவண்டும்
என்று

ஆர்ப்பொட்டக்கொரர்கள் கூறுகின்ைனர்.

வணிகே்திை் கொக

ஐதரொப் பிய

ஒன்றிய

பொபிஸ்

மொனியங் கசளப்

ேனது

ேனியொர்

பயன்படுே்தியேொகக்

கூைப் படுகிைது. அவசரரொஜினொமொவைய் ய வலியுறுே்தி ஜனநொயகம் தபொரொட்டம்
நடே்தியது. இந்ே எதிர்ப்பு வவல் வவட்புரட்சியின் 30வது ஆண்டுநிசைவு அன்று
நசடவபை் ைது.

தேசிய செய் திகள்
ஜனாதிபதி

தகாவிந் ே்

ராஷ்டிரபதிபவனில்

ஓவியங் களின்

கண்காட்சிலய

பார்லவயிட்டார்



ரொஷ்டிரபதி பவனில் கசலஞர்கள் சவக்கப்பட்ட ஓவியங் களின் கண்கொட்சிசய
ஜனொதிபதி ரொம் நொே் தகொவிந்ே் பொர்சவயிட்டொர்.ஜனொதிபதி கசலஞர்கசளயும்
பொரொட்டினொர். ரொஷ்டிரபதி பவனில் ேங் கி,கசலஞர்கள் ேங் கள் பசடப் பொை் ைசல 65
பள் ளி

குழந்சேகளுக்கு கை் பிே்து

உருவொக்கிய

வழிகொட்டினர். தமலும்

கசலப்பசடப் புகளும்

இந்ே குழந்சேகள்

கண்கொட்சியில்

கொட்சிக்கு

சவக்கப்பட்டன.இந்ே திட்டே்தின் தநொக்கம் கசலஞர்கள் ரொஷ்டிரபதி பவனில்
ேங் குவேை் கு ஒருவொய் ப்பும் , அது அவர்களின் வொழ் க்சகயில்

ஒரு பகுதியொக

இருக்கதவண்டும் என்பதே ஆகும் .
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ரொஷ்டிரபதி

பவன்

அருங் கொட்சியகே்திை் கு

வருபவர்கள்

இந்ே

ஓவியங் களின்

கண்கொட்சிசய இந்ே மொேம் 19 முேல் 24 வசர கொசல 9:00 மணி முேல் மொசல 4:00
மணி வசர கொணலொம் என்றுஅறியப் படுகிைது.
உே்திரபிரதேெம்

தயாகிஆதிே்யநாே் வடஇந்தியாவின் முேலாவது எே்ேனால்

ேயாரிக்கும்

ெர்க்கலர

ஆலலலய திறந்து லவே்ோர்



உே்ேரபிரதேை முேல் வர் தயொகிஆதிே்யநொே் வடஇந்தியொவின் முேல் ைர்க்கசர
ஆசலசயே்

திைந்து

சவே்ேொர்

ேயொரிக்கும் .

இந்ே ஆசல தகொரக்பூரின் பிப் சரை் பகுதியில்

,இது

கரும் பிலிருந்து

தநரடியொக

எே்ேனொல்

திைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ் ைசி
் யில் தபசிய முேலசமை்ைர்,கிழக்கு உே்ேரப் பிரதேைே்தின் ைர்க்கசர
கிண்ணே்தின் வபருசமசய மீட்வடடுக்க ேனது அரசு வையல் பட்டு வருகிைது என்று
கூறினொர்.

மாநாடுகள்
6 வது ஆசியான் பாதுகாப் பு அலமெ்ெர்களின் கூட்டம் (ஏடிஎம் எம் -பிளஸ்) ோய் லாந்தின்
பாங் காக்கில் நலடசபற் றது .



இந்ேைந்திப்பில்

பொதுகொப்பு

மந்திரி

ரொஜ் நொே்சிங்

மை் றும்

ஏடிஎம் எம் -பிளஸ்

நொடுகளின் 17 பொதுகொப்பு அசமை்ைர்கள் கலந்துவகொள் வொர்கள் . ஏடிஎம் எம் -பிளஸின்
ஒரு பகுதியொக ரக்ஷொமந்திரிஅவமரிக்க பொதுகொப்பு வையலொளர் டொக்டர் மொர்க்டி
எஸ்பர்,ேொய் லொந்து துசண பிரேமர் வஜனரல் பிரவிே்வவொங் சுவொன் ,ஜப் பொனின்
பொதுகொப்பு மந்திரி திரு டொதரொதகொதனொ, ஆஸ்திதரலியொவின் பொதுகொப்பு மந்திரி
வைல் வி

லிண்டொவரனொல் டஸ
் ்

மை் றும்

நியூசிலொந்து

பொதுகொப்பு

அசமை்ைர்

திருரொன்மொர்க் ஆகிதயொருடன் இருேரப் பு ைந்திப் புகசள நடே்தினொர்.


இது அவமரிக்க பொதுகொப்பு வையலொளருடன் ரக்ஷொமந்திரியின் முேல் ைந்திப் பு ஆகும்
இருேசலவர்களுக்கிசடயில் அதிகரிே்து வரும் பொதுகொப்பு நடவடிக்சககள் குறிே்து
இருேசலவர்களும் திருப் தி வேரிவிே்ேதேொடு, அடுே்ேமொே இறுதியில் வொஷிங் டன்
டி.சி.யில் நசடவபறும் 2 + 2 கூட்டே்திை் கு மீண்டும் ைந்திக்க தவண்டும் என்று
கூறிக்வகொண்டனர்.
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வீடிதயாமாநாடு

மூலம்

லடாக்கின்

உயரமானபகுதிகளில்

பயன்படுே்ே

சிறப் பு

குளிர்கால ேர டீெலல அமிே்ஷா அறிமுகப் படுே்தினார்



மே்திய உள்துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீஅமிே்ஷொ லடொக் பிரொந்தியே்திை் கொன முேல்
குளிர்கொல -ேர டீைல்
குளிர்கொல

நிசலயே்சே அறிமுகப் படுே்தினொர், இது கடுசமயொன

சூழ் நிசலயில்

டீைல்

எரிவபொருளில்

திரவம்

இழப்பேொல்

மக்கள்

எதிர்வகொள் ளும் பிரை்சிசனசய தீர்க்க உேவும் .பொனிபட்சுே்திகரிப்பு நிசலயே்ேொல்
முேன் முசையொக ேயொரிக்கப் படும் குளிர்கொலேர டீைல் 33டிகிரி வைல் சியஸ் என்ை
புள் ளிசயக்

வகொண்டுள் ளது,

தமலும்

பிரொந்தியே்தின்

தீவிர

குளிர்கொல

கொலநிசலயிலும் கூடஅேன் திரவ வையல் பொட்சட இழக்கொது, இது ைொேொரண ேர
டீைசலப் தபொலல் லொமல் பயன்படுே்ே மிகவும் கடினமொகிைது.


ஸ்ரீநதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன அரைொங் கம் கடந்ே 70 ஆண்டுகளொக லடொக்
பிரொந்தியே்சே நொட்டின் பிை பகுதிகளுடன் ைமமொகக் வகொண்டு வருவேை் கு 2014
முேல் உறுதி பூண்டுள் ளது என்று கூறினொர். 370 வது பிரிசவ ரே்து வைய் ேது கூட
அதில் ஒருபகுதி என்று அவர் கூறினொர்.

சயடியுரப் பா

மூன்று

நாள்

சபங் களூரு

சோழில் நுட்ப

உெ்சிமாநாட்லட

துவக்கி

லவே்ோர்



வபங் களூரு

அரண்மசனயில்

மூன்றுநொள்

வபங் களூரு

வேொழில் நுட்ப

உை்சிமொநொட்சட கர்நொடக முேலசமை்ைர்பி.எஸ்.வயடியுரப்பொ துவக்கி சவே்ேொர்
.மூன்றுநொள்

வபங் களூரு

தமை் பட்டபிரதிநிதிகள் ,

வேொழில்

12,000

நுட்ப

உை்சிமொநொட்டில்

பொர்சவயொளர்கள்

மை் றும்

200

3500

க்கும்

தபை்ைொளர்கள்

பங் தகை் க உள் ளனர். 250 கண்கொட்சியொளர்கள் ேங் கள் தைசவகள் , ேயொரிப் புகள்
மை் றும்

வேொழில் நுட்பங் கசள

உை்சிமொநொட்டில்

பொர்சவயொளர்களுக்குகொண்பிப் பொர்கள் .

இந்தியொ மை் றும்

20 வவளிநொடுகளில்

இந்ே

இருந்து உலகளொவிய

வேொழில் நுட்ப ேசலவர்கள் , முேலீட்டொளர்கள் , வேொழில் ேசலவர்கள் , ஆரொய் ை்சி
ேசலவர்கள் , வகொள் சகவகுப்பொளர்கள் மை் றும் வேொடக்க நிறுவனங் கள் கலந்து
வகொள் வொர்கள் என்று எதிர்பொர்க்கப் படுகிைது.

விருதுகள்
‘பே்திரிலக 2019 இன் சிறந் ே தேசிய விருதுகள் ’
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தேசிய பே்திரிசக தினே்ேன்று இந்தியொவின் துசண ஜனொதிபதிர ‘பே்திரிசக 2019
க்கொன

தேசிய

விருதுகசள’

தினே்ேன்று,இந்தியொவின்
புதுதில் லியில்

துசண

வழங் கினொர்.தேசியபே்திரிசக

ஜனொதிபதி

ஸ்ரீஎம் .வவங் சகயொநொயுடு

நசடவபை் ை ‘பே்திரிசக 2019 இன் சிைந்ேவிருதுகள் ’ஐ விருசே

வவன்ைவர்களுக்கு வழங் கினொர். பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியொ ஏை் பொடு வைய் ே
இந்ே

நிகழ் ைசி
் யில் ,

பே்திரிசகே்துசையில்

பல் தவறு
சிைந்து

பகுதிகளில்

உள் ள

விளங் கியேை் கும்

பே்திரிசகயொளர்கள்

மை் றும்

முன்மொதிரியொக

பணியொை் றியேை் கும் கவுரவிக்கப் பட்டனர்.


துசண

ஜனொதிபதி

பே்திரிசககளின்

எடுே்துசரே்ேொர்.இந்தியொவில்

முேல்

முக்கியே்துவே்சேயும்

வைய் திே்ேொள்

பங் சகயும்

1780இல் தஜம் ஸ் அகஸ்டஸ்

ஹிக்கி எழுதிய ‘வங் கொள வர்ே்ேமொனி’ வேொடங் கப்பட்டதிலிருந்து ேை் தபொது வசர
மக்கசள தமம் படுே்துவதில் பே்திரிசககள் ஒரு சிைந்ே பங் சகக் வகொண்டுள் ளது
என்பசே அவர் வலியுறுே்தினொர்.

நியமனங் கள்
ஜார்கண்ட் ஐதகார்ட் ேலலலம நீ திபதியாக நீ திபதி டாக்டர் ரவி ரஞ் ென் பேவிதயற் றார்



ஜொர்கண்ட் உயர்நீதிமன்ைே்தின் ேசலசம நீ திபதியொக நீ திபதிடொக்டர் ரவி ரஞ் ைன்
இன்று

பேவிதயை் ைொர்.

திவரௌபதிமுர்மி
முேல் வர்

ரொஜ் பவனில்

ேசலசமயில்

ரகுவொர்ேொஸ்,

நடந்ே

பேவிதயை் பு

பேவிதயை் ைொர்.

ஜொர்க்கண்ட்

இந்ே

உயர்நீதிமன்ை

விழொவில்

விழொவில்
நீ திபதிகள்

ஆளுநர்

ஜொர்க்கண்ட்
மை் றும்

பிை

பிரமுகர்கள் கலந்து வகொண்டனர். ஜொர்கண்ட் உயர்நீதிமன்ைே்தின் 13 வது ேசலசம
நீ திபதியொக நீ திபதி டொக்டர் ரவி ரஞ் ைன் நியமிக்கப்பட்டொர்.முன்னொள் ேசலசம
நீ திபதி அனிருே் தபொஸ் உை்ைநீ திமன்ை நீ திபதியொக நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் இந்ே
ஆண்டு தம முேல் இந்ே பேவி கொலியொக இருந்ேது.
இலங் லக ஜனாதிபதிே் தேர்ேலில் தகாட்டபயராஜபக்ஷா சவற் றிசபற் றார்



ஜனொதிபதி தேர்ேலில் இலங் சகயின் முன்னொள் பொதுகொப்பு வையலொளர் தகொட்டபய
ரொஜபக்ஷொ வவை் றி வபை் ைொர்.இவர் முன்னொள் ஜனொதிபதி மஹிந்ேரொஜபக்ஷவின்
ைதகொேரர்.

வமொே்ேவொக்குகளில்
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வபை் ைொர்.புதிய

ஜனொதிபதியொக

தகொட்டபயொ

பேவிதயை் ைொர்.LTTE

யுே்ேே்தின்

முடிவில் பொதுகொப்பு வையலொளரொக பணியொை் றியவர்.
இந்தியாவின் 47வது ேலலலம நீ திபதியாக நீ திபதி தபாப் தட சபாறுப் தபற் றார்



நீ திபதி எஸ்.ஏ.தபொப்தட 47 வது ேசலசம நீ திபதியொக (சி.தஜ.ஐ) 18 நவம் பர் 2019
அன்று

வபொறுப்தபை் ைொர்.

ஜனொதிபதி

ரொம் நொே்தகொவிந்ே்

அவருக்கு

ரொஷ்டிரபதிபவனில் பேவிப்பிரமொணம் வழங் கினொர். நீ திபதிரஞ் ைன்தகொதகொய் 17
நவம் பர் 2019 அன்று பேவியிலிருந்து விலகினொர்.தபொப்தட 2021 ஏப்ரல் 23 அன்று
ஓய் வுவபறும் வசர அவருக்கு 18 மொேங் கள் பேவிக்கொலம் இருக்கிைது.
AIBA ேடகள ஆலணயே்தின் உறுப் பினராக ெரிோதேவி தேர்ந்சேடுக்கப் பட்டார்



AIBA

ேடகள

ஆசணயே்தின்

உறுப்பினர்களொக

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட

5

கண்டங் கசளை் தைர்ந்ே ஆறு குே்துை்ைண்சட வீரர்களில் மணிப் பூசரை் தைர்ந்ே
வலய் ஷ்ரொம் ைரிேொ தேவியும் ஒருவர். வலய் ஷ் ரொம் ைரிேொ தேவி முஹம் மது அலியின்
ைொேசனகளொல் ஈர்க்கப்பட்டு, 2000 ஆம் ஆண்டில் குே்துை்ைண்சடயில் நிபுணே்துவம்
வபை் ைொர். அவர் மணிப் பூர் கொவல் துசையின் டி.எஸ்.பி ஆவொர்.

அறிவியல் மற் றும் சோழில் நுட்பம்
அக்னி- II தமற் பரப் பில் இருந்து தமற் பரப் பு நடுே்ேரதூர ஏவுகலணயின் முேல் இரவு
தொேலன



ஒடிைொகடை் கசரயின் டொக்டர் அப் துல் கலொம் தீவில் இருந்து அக்னி- II இன் முேல்
இரவு

தைொேசனசய

ஆயுேப் பசடகளில்

இந்தியொ

தைர்க்கப்பட்ட

வவை் றிகரமொக
வேொசலதூரம்

நடே்தியது.இது

ஏை் கனதவ

பயணிக்கும்

ஏவுகசண

ஆகும் .அதிநவீன ஏவுகசண இரவில் தைொேசன வைய் யப்பட்டது இதுதவ முேல் முசை
ஆகும் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
ஆசிய இலளஞர் குே்துெ்ெண்லட ொம் பியன்ஷிப் பில் இந்திய சபண்கள் ஐந்து ேங் கம்
சவன்றனர்

www.sakthyacademy.com

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

Sakthy Academy
Coimbatore



மங் தகொலியொவில் நடந்ே ஆசிய இசளஞர் குே்துை்ைண்சட ைொம் பியன் ஷிப்பில்
இந்திய வபண்கள் ஐந்து ேங் கங் கசளயும் , இரண்டு ஆண்கள் வவள் ளி வவன்ைனர்.
நவ் ரம் ைொனு (51 கிதலொ), விங் கொ (64 கிதலொ) ைனொமொை்ைொனு (75 கிதலொ), பூனம் (54
கிதலொ), சுஷ்மொ (81 கிதலொ) ஆகிதயொர் நொட்டிை் கொக ேங் கம் வவன்ைனர்.

ஏழு

இந்திய

குே்துெ்ெண்லட

வீரர்கள்

ஆசிய

இலளஞர்

குே்துெ்ெண்லட

ொம் பியன்ஷிப் பின் இறுதிப் தபாட்டியிற் கு ேகுதி சபற் றனர்



மங் தகொலியொவின்

உலொன்பொேரில்

நடந்ே

ைொம் பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் தபொட்டியில்

ஆசிய

இசளஞர்

குே்துை்ைண்சட

ஏழு இந்திய குே்துை்ைண்சடவீரர்கள் –

இரண்டு ஆண்கள் மை் றும் ஐந்து வபண்கள் ேகுதி வபை் றுள் ளனர். ஆண்களில் ,
வைதலதைொயொ (49 கிதலொ) மை் றும் அங் கிட்நொர்வொல் (60 கிதலொ) ஆகிதயொரும் ,அதே
தநரே்தில் நவ் ரம் ைொனு (51 கிதலொ), விங் கொ (64 கிதலொ) ைனொமொை்ைொனு (75 கிதலொ),
பூனம் (54 கிதலொ), சுஷ்மொ (81 கிதலொ) இறுதிப்தபொட்டிக்கு ேகுதி வபை் ைனர்.
யுஇஎஃப் ஏ யூதரா 2020 கால் பந்து தபாட்டிக்கு இங் கிலாந்து ேகுதி சபற் றது



இங் கிலொந்து யுஇஎஃப் ஏ யூதரொ 2020 கொல் பந்து தபொட்டிக்கு ேகுதி வபை் றுள் ளது,
தமலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 38 தகொல் களுடன் அதிக மதிப் வபண் வபை் ைநொடொகவும்
திகழ் கிைது. இது இங் கிலொந்தின் இரண்டொவது மிக அதிக எண்ணிக்சகயொகும் ,
தமலும் 1966 ஆம் ஆண்டு முேல் ேை் தபொதுவசரயுள் ள மதிப் வபண்களில் இதுதவ
அதிகபட்ைமொகும் .

நவம் பர்–19, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 19- ெர்வதேெ ஆண்கள் தினம்



ைர்வதேை ஆண்கள் தினம் (ஐஎம் டி) என்பது நவம் பர் 19 அன்று வகொண்டொடப் படும்
ஆண்டு ைர்வதேை நிகழ் வு ஆகும் . 1992 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி ேொமஸ்
ஓஸ்டரொல் வேொடங் கப்பட்டது, ஆனொல் ைர்வதேை ஆண்கள் தினே் திட்டம் ஒரு வருடம்
முன்னேொகதவ பிப்ரவரி 8, 1991 அன்று அமல் படுே்ேபட்டது . இந்ே திட்டம் 1999 இல்
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ேொன் டிரினிடொட் மை் றும் வடொபொதகொவில் மீண்டும் வேொடங் கப் பட்டது. ைர்வதேை
ஆண்கள்

தினம்

80

க்கும்

தமை் பட்ட

நொடுகளில்

நவம் பர்

19,அன்று

வகொண்டொடப் படுகிைது மை் றும் வகொண்டொட்டே்திை் கு உலகளொவிய ஆேரவு பரந்ே
அளவில் உள் ளது.


2019 theme: “Making a difference for men and boys.”

ெர்வதேெ செய் திகள்
இலங் லகயின்

புதிய

ஜனாதிபதி

தேசிய

சின்னே்லே

காட்சிப் படுே்ே

அரசு

நிறுவனங் களுக்கு அறிவுறுே்தினார்



இலங் சகயின்

புதிய

ஜனொதிபதி

ஜனொதிபதியின்

பொரம் பரிய

தகொேபய

உருவப்படே்திை் கு

ரொஜபக்ஷொ,
பதிலொக

ேை் தபொசேய

தேசிய

சின்னே்சே

கொட்சிப்படுே்துமொறு அசனே்து மொநில நிறுவனங் களுக்கும் அறிவுறுே்தியுள் ளொர்.
ஜனொதிபதியொக பேவிதயை் ை பின்னர் ேனது முேல் உே்ேரவுகசளப் பின்பை் றி,
ைொசலகளின் வபயர் பலசககளிலிருந்தும் அரசியல் வொதிகளின் புசகப்படங் கசள
அகை் றுமொறு அவர் அறிவுறுே்தினொர்.
IFFI

2019

இல்

சபாது

மக்களுக்கு

திறந்ேசவளி

திலரயிடல்

பிரிவு

ஏற் பாடு

செய் யப் பட்டுள் ளது



இந்தியொவின் 50 வது ைர்வதேை திசரப்பட விழொ நவம் பர் 20 ஆம் தேதி தகொவொவில்
நசடவபைவுள் ளது.

இந்ே

விழொவில்

பன்னிரண்டு

ஆயிரே்துக்கும்

தமை் பட்ட

பிரதிநிதிகள் பங் தகை் கின்ைனர். வபொது மக்களுக்கு ஓபன் ஏர் ஸ் கிரீனிங் பிரிவு
உள் ளது, அங் கு நீ ங் கள் சில பிரம் மொண்ட நிகழ் ைசி
் கசள இலவைமொக கண்டு
மகிழ் ைசி
் அசடய முடியும் என்று கூைப்படுகிைது ..

தேசிய செய் திகள்
பாதுகாப் புப் பணியாளர்களின் ேலலலம நியமனம்



பொதுகொப்புப்

பணியொளர்களின்

ேசலசம

நியமனம்

(சி.டி.எஸ்)

பேவிசய

உருவொக்க வகொள் சக அடிப்பசடயில் அரசு ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது. இந்ே புதிய
நியமனே்தின்

வையல் பொட்டு கட்டசமப்பொன
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வைய் யவும்

,

சிக்கல் கசள

எளிசமயொன

முசையில்

ைமொளிக்கவும்

இசே

வையல் படுே்ேவும் ஒரு அமலொக்கக் குழு அங் கீகரிக்கப் பட்டு அசமக்கப் பட்டது.

ஹரியானா
புதிய சவளிநாட்டு ஒே்துலழப் புே் துலறலய உருவாக்க ஹரியானா அரசு முடிவு
செய் ேது



முேலீடு,

இசளஞர்களுக்கொன

தவசலவொய் ப் பு

மை் றும்

குடியுரிசம

வபைொே

இந்தியர்களின் நலனுக்கொக மொநில அரசு எடுே்துள் ள பல் தவறு முயை் சிகசள
ஒழுங் குபடுே்துவேை் கும் கவனம் வைலுே்துவேை் கும் ‘வவளிநொட்டு ஒே்துசழப்புே்
துசை’ என்ை பிரே்தயக புதிய துசைசய உருவொக்க ஹரியொனொ அரசு முடிவு
வைய் ேது.

நியூ சடல் லி
ஐ.ஐ.டி.எஃப் 2019: புது தில் லியில் வர்ே்ேக கண்காட்சி 19-11-19 முேல் சபாது மக்களுக்காக
திறக்கப் பட்டது.



புதுவடல் லியில் பிரகதி சமேொனே்தில் நசடவபை் று வரும் 39 வது இந்தியொ ைர்வதேை
வர்ே்ேக கண்கொட்சி இன்று முேல் வபொது மக்களுக்கொக திைக்கப்பட்டது. நவம் பர் 14
முேல் வேொடங் கிய நிகழ் வு இந்ே மொேம் 27 ஆம் தேதி வசர வேொடரும் . நிகழ் வின்
முேல்

ஐந்து

நொட்கள்

வணிகே்திை் கொக

ஒதுக்கப் பட்டன.

இந்ே

ஆண்டு

கண்கொட்சியின் கருப் வபொருள் Ease of Doing Business’

மாநாடுகள்
உலக சுங் க அலமப் பின் ஆசியா பசிபிக் (A/P) பிராந்தியே்தின் 29 வது பிராந்திய
சோடர்பு புள் ளிகள் (RCP) கூட்டம்



உலக சுங் க அசமப்பின் ஆசிய பசிபிக் (A/P) பிரொந்தியே்தின் 29 வது பிரொந்திய
வேொடர்பு புள் ளிகள் (RCP) கூட்டே்சே புதுை்தைரியில் 2019 நவம் பர் 18 முேல் 20 வசர
ஏை் பொடு வைய் ய உள் ளது.
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விலளயாட்டு செய் திகள்
63 வது தேசிய ஷாட்கன் ஷூட்டிங் ொம் பியன்ஷிப் புதுதில் லியில் சோடங் கியது



புதுவடல் லியில் நசடவபை் று வரும் 63 வது தேசிய ஷூட்டிங் ைொம் பியன்ஷிப்பில்
கொமன்வவல் ே் விசளயொட்டு ைொம் பியனொன ஸ்தரயொசி சிங் வபண்களின் பிரிவில்
ேங் கே்சே வவன்ைொர். பீகொரின் ஸ்தரயொசி 50 க்கு 42 என்ை கணக்கில் மகுடம்
சூட்டினொர், பஞ் ைொசபை் தைர்ந்ே ரொதஜஸ்வரி 38 புள் ளிகசள வபை் று வவள் ளிசய
வபை் ைொர். இறுதியில் மே்தியப் பிரதேைே்சேை் தைர்ந்ே பிரகதி துதப 31 மதிப் வபண்
வபை் று வவண்கலம் வவன்ைொர்.

2020 ஹாக்கி ப் தரா லீக்



2020 ஹொக்கி ப் தரொ லீக்கின் தபொது புவதனஸ்வர் இந்தியொவின் தபொட்டிகசள
நடே்துகிைது . ைர்வதேை ஹொக்கி கூட்டசமப்பு (FIH) கூறுசகயில் , ஹொக்கி ப்தரொ
லீக்கின் இரண்டொவது பதிப்பு ஜனவரி 11 முேல் ஜூன் 28 வசர நசடவபறும் .
புவதனஸ்வர்

இந்தியொவின்

ஹொக்கி

சமயமொக

மொறியுள் ளது

தமலும்

வபரும் பொன்சமயொன தபொட்டிகசள நடே்துவேன் மூலம் அதிகப்படியொனவர்கள்
ஒலிம் பிக்கில் வபறுகின்ைனர்.

நவம் பர்–20, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 20- உலகளொவிய குழந்சேகள் தினம்


1954 டிைம் பர் 14 ஆம் தேதி, ஐக்கிய நொடுகள் ைசபயின் வபொதுை் ைசப, உலகளொவிய
குழந்சேகள்

தினே்சேக்

வகொண்டொட

பரிந்துசரே்ேது.

நவம் பர்

20

தேதி,

ைட்டமன்ைம் குழந்சேகளின் உரிசமசய அறிவிே்ே நொளொகும் .நவம் பர் 20, 1959
அன்று

அவர்கள்

நடே்தினர்.இேனொல்

குழந்சேகளின்
நவம் பர்

20

உரிசமகள்
ஐ

உலகளொவிய

வேொடர்பொன
குழந்சேகள்

மொநொட்சட
தினமொக

வகொண்டொடுகிதைொம் .
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தேசிய செய் திகள்
தேசிய உணவு பொதுகொப் பு பணி


வபொது

விநிதயொக

முசையின்

கீழ்

அதிக

மொனியே்துடன்

கூடிய

உணவு

ேொனியங் கசளப் வபறுவேை் கொக கிரொமப்புை மக்களில் 75% வசர மை் றும் நகர்ப்புை
மக்கள் வேொசகயில் 50% வசர உள் ளடக்கிய ஒரு தநொக்கம் வகொண்ட தேசிய உணவு
பொதுகொப்பு ைட்டம் , ஜூசல மொேம் 2013 ஆம் ஆண்டு அரைொங் கம் அமல் படுே்தியது.
இை்ைட்டே்தின்

வழிகொட்டும்

வகொள் சககளில்

ஒன்று

வொழ் க்சக

சுழை் சி

அணுகுமுசை ஆகும் . இதில் கர்ப்பிணிப் வபண்கள் , பொலூட்டும் ேொய் மொர்கள்
மை் றும் 6 மொேங் கள் முேல்

14 வயது வசரயிலொன குழந்சேகளுக்கு துசண

ஊட்டை்ைே்துக்கொன சிைப் பு ஏை் பொடுகள் வைய் யப் பட்டுள் ளது.
பிரேமர் கிைொன் மொன் ேன் தயொஜனொ


பிரேமர் கிைொன்
விவைொயிகள்

மொன்

பதிவு

ேன் தயொஜனொவின்

வைய் து

உள் ளொர்கள்

கீழ்

என்று

18
ஸ்ரீ

லட்ைே்துக்கும்
நதரந்திர

தமை் பட்ட

சிங்

தேொமர்

வேரிவிே்ேொர். சிறு மை் றும் குறு விவைொயிகளுக்கு (SMF) ைமூக பொதுகொப் பு வசலசய
வழங் கவும் குசைந்ே தைமிப் பு மை் றும் தைமிப்பு இல் லொே முதியவர்களுக்கு உேவவும்
மை் றும் வொழ் வொேொரே்சே இழந்ேவர்களுக்கு ஆேரவளிக்கவும் அரைொங் கம் பிரேொன்
மந்திரி கிைொன்மொன்-ேன்தயொஜனொ(PM-KMY) என்ை புதிய மே்திய துசை திட்டே்சே
அறிமுகப்படுே்தியது.


இந்ே திட்டே்தின் கீழ் , ேகுதியொன சிறு மை் றும் குறு விவைொயிகளுக்கும் ,சில
விதிமுசைகளுக்கு உட்பட்டு 60 வயசே எட்டும் முதியவர்களுக்கும் குசைந்ேபட்ைம்
நிசலயொன ஓய் வூதியம் ரூ .3,000 / – வழங் கப்படுகிைது. 18 வயது முேல் 40 வயது வசர
உள் ளவர்களுக்கு வழங் கும் ஓய் வூதிய திட்டமொகும் . சுமொர் 3 தகொடி பயனொளிகசள
உள் ளடக்குவதே

இே்திட்டே்தின்

தநொக்கமொகும் .

14

நவம் பர்

2019

வசரயுள் ள

நிலவரப்படி, குஜரொே்தின் 61,496 விவைொயிகள் உட்பட, நொட்டில் 18,29,469 விவைொயிகள்
இே்திட்டே்தின் கீழ் பதிவு வைய் யப்பட்டுள் ளனர்.
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உலக சுை் றுலொ ைந்சேயில் இந்தியொவின் பங் சக அதிகரிக்க சுை் றுலொ அசமை்ைகம் புே்ேர்
சுை் றுளொவுக்கு ஊக்குவிே்து வருகிைது


உலக சுை் றுலொ ைந்சேயில் இந்தியொவின் பங் சக அதிகரிக்க சுை் றுலொ அசமை்ைகம்
புே்ேர் சுை் றுளொவுக்கு ஊக்குவிே்து வருகிைது இந்தியொவில் புே்ே பொரம் பரியே்சே
திட்டமிட்டு கொட்சிப் படுே்தும் தநொக்கே்துடனும் மை் றும் நொட்டின் புே்ே இடங் களுக்கு
பயணிப்பேன்

மூலமும்

மை் றும்

ேயொரிப் பொளர்கள் ஆகிதயொர்கள்

சுை் றுலொளர்கள்

,

மீடியொ,

கருே்துே்

வவளிநொடுகளிலிருந்தும் , இந்தியொவிலிருந்தும்

பங் தகை் பேன் மூலம் சுை் றுலொசவ அதிகரிக்க சுை் றுலொ அசமை்ைகம் ைர்வதேை புே்ே
மொநொட்சட ஏை் பொடு வைய் து வருகிைது.


சுை் றுலொ அசமை்ைகம் இரண்டு படங் கசளயும் உருவொக்கியுள் ளது.வவளிநொடுகளில்
உள் ள இந்திய சுை் றுலொ அலுவலகங் களொல் ஏை் பொடு வைய் யப்பட்ட மின்னணு மை் றும்
டிஜிட்டல் ஊடகங் களிலும் , ைொசல கொட்சிகள்

மை் றும் இந்திய கருே்ேரங் குகள்

தபொன்ைவை் றிலும் ‘தி தலண்ட் ஆப் புே்ேொ ‘மை் றும் ‘ஃ தபொதலொவிங் தி பொே் ஆப்
புே்ேொ

‘

வவளியிடப்படுே்துள் ளது.

சுை் றுலொ

அசமை்ைகம்

விளம் பர

இசணயேளே்தில் புே்ே பொரம் பரியம் மை் றும் இடங் கசள பை் றிய ஒரு பிரே்தயக
பகுதிசயயும் வகொண்டுள் ளது.
நொட்டில் கரிம தவளொண்சமக்கு உட்பட்ட 27.77 லட்ைம் வஹக்தடர் நிலங் கள் : மே்திய தவளொண்
அசமை்ைர்


நொட்டில் கரிம தவளொண்சமயிக்கு உட்பட்ட 27.77 லட்ைம் வஹக்தடர் நிலம் பங் தகை் பு
உே்ேரவொே அசமப் பு (பிஜிஎஸ்) மை் றும் 3 வது ேரப் பு ைொன்றிேழ் ஆகியவை் றின் கீழ்
உள் ளது. இந்திய அரசு நொட்டில் கரிம விவைொயே்சே பரம் பரகே்கிருஷிவிகொஸ்
தயொஜனொ என்ை பிரே்தயக திட்டே்தின் மூலமும்

வட கிழக்கு பிரொந்தியே்தின்

மிஷன் ஆர்கொனிக் மதிப் பு வேொடர்பு வளர்ை்சி மூலமும் ஊக்குவிே்து வருகிைது


இரண்டு திட்டங் களும் உழவர் உை் பே்தியொளர் அசமப் பு (FPO) அடிப் பசடயிலொன
இலவை இரைொயனம் , குசைந்ே உள் ளட
ீ டு
் வைலவு, நிசலயொன கரிம தவளொண்சம,
உள் ளட
ீ டு
்

வகொள் முேல்

முேல்

ைந்சே

இசணப்புகள்

வசர

விவைொயிகசள

ஆேரிக்கவும் ஆகியவை் சை தநொக்கமொக வகொண்டுள் ளது.
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புதுடில் லியில் IITF 2019 இல் மே்திய ஊரக வளர்ை்சி அசமை்ைர் SARAS ஐ திைந்து சவே்ேொர்


மே்திய கிரொம அபிவிருே்தி அசமை்ைர் நதரந்திர சிங்
பிரகதிவமய் ேனில்
திைந்து

தேொமர் புதுடில் லியில்

நடந்ே ைொரஸ் இந்தியொ ைர்வதேை வர்ே்ேக கண்கொட்சிசய

சவே்ேொர்.

திரு

உேவிக்குழுக்கள்

தடொமர் கூறுசகயில் ,

மூலம்

கிரொமப் புை

தமம் படுே்துவது

வபண்கசள

அரைொங் கே்தின்

சுய

முக்கிய

முன்னுரிசமகளில் ஒன்ைொகும் . இதுவசர ஏழு தகொடிக்கும் அதிகமொன வபண்கள்
சுய

உேவிக்குழுக்களில்

தகொடியொக

எடுே்துை்

தைர்ந்துள் ளனர்,
வைல் ல

தமலும்

அசமை்ைகம்

இந்ே

எண்ணிக்சகசய

அசனே்து

10

முயை் சிகசளயும்

தமை் வகொண்டு வருகிைது என்று கூறினொர்

புது தில் லி
புது தில் லியில் இந்திரொ கொந்தி தேசிய கசல சமயே்தின் 32 வது வேொடக்க தினே்திை் கு ஸ்ரீ
பிரஹ்லொே் சிங் பதடல் பங் தகை் ைொர்


புதுடில் லியில் இந்திரொ கொந்தி தேசிய கசல சமயே்தில் நசடவபை் ை 32 வது
வேொடக்க தினே்தில் மே்திய கலொை்ைொர மை் றும் சுை் றுலொே்துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ
பிரஹ்லே் சிங் பதடல் பங் தகை் ைொர். கசல மை் றும் கலொை்ைொரே்தின் வடிவங் கசள
பொதுகொக்கும் வபொறுப் சப IGNCA வகொண்டுள் ளது என்று ஸ்ரீ பதடல் கூறினொர். இந்ே
விழொவில்

20

புதிய

புே்ேகங் கள்

மை் றும்

6

டிவிடிகசளயும்

வவளியிட்டொர்.

இவ் விழொவில் இசண வையலொளர் திருமதி. நிருபமொ தகொட்ரு , டி.ஜி. தேசிய நவீன
கசலக்கூடம்

ஸ்ரீ அே்சவட் கட்நொயக் மை் றும் IGNCA உறுப் பினர் வையலொளர்

டொக்டர் ைை்சிேொனட் தஜொஷி உள் ளிட்தடொர் கலந்து வகொண்டனர்.

மாநாடுகள்
வேை் கொசியொ பொதுகொப் பு உை்சி மொநொட்டில் ஸ்மிருதி இரொனி துவக்கி சவே்ேொர்


வபண்கள்

மை் றும்

குழந்சேகளின் பொதுகொப் சப இல் லே்திை் குள்

உறுதிவைய் ய

தவண்டியேன் அவசியே்சேயும் , வன்முசை மை் றும் துன்புறுேல் களுக்கு எதிரொக
அவர்கசளப்

பொதுகொக்க பொதுகொப்பொன

சுழசல

உருவொக்குவசேயும்

மே்திய

அசமை்ைர் ஸ்மிருதி இரொனி வலியுறுே்தியுள் ளொர். இசே புதுடில் லியில் நசடவபை் ை
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வேை் கொசியொ பொதுகொப் பு உை்சி மொநொட்டின் 2 வது பதிப்பில் வபண்கள் மை் றும்
குழந்சேகள் தமம் பொட்டு அசமை்ைர் கூறினொர்.
ஆர்.எஸ்.எஸ் ேசலவர் தமொகன் பகவே் நொக்பூரில் IPEC ஐ திைந்து சவே்ேொர்


ஆர்.எஸ்.எஸ் ேசலவர் டொக்டர் தமொகன் பகவே் நொக்பூரில் ைர்வதேை முேல் வரின்
கல் வி மொநொட்சட திைந்து சவே்ேொர். கல் வி முசையின் சிைப்பு முக்கியே்துவே்சே
எடுே்துசரே்ே திரு. பகவே் கூறுசகயில் , சிைப் பிை் கொக பொடுபடுவது வொழ் க்சகயில்
வவை் றிவபைவேை் கு

முக்கியமொகும் .

மொணவர்கசள

அை்ைமை் ை,

நம் பிக்சகயுள் ளவர்களொக உருவொக்குவது கல் வி கல் வி நிறுவனங் களின் வபொறுப்பு
என்று அவர் வலியுறுே்தினொர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
விஜயநகர தைனலுக்கு 91 மில் லியன் அவமரிக்க டொலர் கடசன வழங் கும் ஏ.டி.பி.


விஜயநகர தைனல் பொைன முசைகசள நவீனமயமொக்குவேை் கும் , கிருஷ்ணொ நதிப்
படுசகயில்

நதி

படுசக

தமலொண்சமே்

திட்டங் கசளே்

ேயொரிப் பேை் கும்

91

மில் லியன் அவமரிக்க டொலர் கடசன நீ ட்டிக்கும் ஒப்பந்ேே்தில் சமயமும் ஆசிய
தமம் பொட்டு வங் கியும் (ஏடிபி) சகவயழுே்திட்டுள் ளன. இது பொைன நீ ர் பயன்பொட்டு
வையல் திைசன

தமம் படுே்ேவும் ,

கர்நொடகொவில்

நிசலயொன

நீ ர் பொதுகொப் சப

தமம் படுே்ேவும் உேவும் .


கர்நொடக ஒருங் கிசணந்ே மை் றும் நிசலயொன நீ ர்வள தமலொண்சம முேலீட்டு
திட்டே்தின் இரண்டொவது திட்டக் கடசன நிதி அசமை்ைகே்தின் கூடுேல் வையலொளர்
ைமீர் குமொர் கதர மை் றும் ஏடிபியின் இந்தியொ வரசிவடன்ட் மிஷனின் நொட்டின்
இயக்குநர் வகனிை்சி தயொதகொயொமொ ஆகிதயொர் சகவயழுே்திட்டனர்

விலளயாட்டு செய் திகள்
இந்திய கொல் பந்து அணி 2022 உலகக் தகொப் சப ேகுதி சுை் றில் வவளிதயறியது


மஸ்கட்டில் நசடவபை் ை 2022 உலகக் தகொப்சப ேகுதிை் சுை் றில் இந்திய கொல் பந்து
அணி ஓமனிடம் 0-1 என்ை தகொல் கணக்கில் தேொல் வியசடந்ேது. சுல் ேொன் கபூஸ்
விசளயொட்டு

வளொக

சமேொனே்தில்
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தகொல் கசள வமொஹ்சின் அல் கைொனி அடிே்ேொர், இேனொல் ஓமனிடம் இரண்டொவது
முசையொக இந்தியொ தேொல் வியுை் ைது .

நவம் பர்–21, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 21 – உலகே்வேொசலக்கொட்சி தினம்


உலகே் வேொசலக்கொட்சி தினம் (World Television Day) உலவகங் கும் ஆண்டு தேொறும்
நவம் பர் 21 ஆம்

நொள்

வகொண்டொடப் படுகிைது. நவம் பர் 21, 1996-ஆம் ஆண்டு

நசடவபை் ை அசனே்துலகே் வேொசலகொட்சிக் கருே்ேரங் கே்தின் பரிந்துசரயின்
தபரில் ஐக்கிய நொடுகள் அசவ நவம் பர் 21 ஆம் நொசள உலகே்வேொசலக்கொட்சி
நொளொக

அறிவிே்ேது.

இக்கருே்ேரங் கில்

உலகில்

வேொசலக்கொட்சியின்

கூடிய

முக்கியே்துவம் பை் றி கலந்துசரயொடப்பட்டது.


உலக நொடுகள் அசமதி, பொதுகொப் பு, வபொருளொேொரம் , ைமூகமொை் ைங் கள் மை் றும்
நமது கசல, கலொைொர வேொசலக்கொட்சி நிகழ் ைசி
் கசளே் நமக்கிசடதய பரிமொறிக்
வகொள் ள

இந்நொள்

சிைப்பொன

நொளொகக்

கருேப்பட்டது.

இேன்படி

முேல்

வேொசலக்கொட்சி தினம் 1997-ம் ஆண்டு வகொண்டொடப் பட்டது. ஐநொவின் டிைம் பர் 17,
1996 இல் நடந்ே 99வது கூட்டே்தில் அங் கீகரிக்கப் பட்ட 51/205 ைொைனே்தில் இது பை் றிய
அறிவிப்பு வவளியிடப்பட்டது.
நவம் பர் 21 – உலக வணக்கம் தினம்


உலக வணக்கம் தினே்ேன்று, மக்கள் உலக அசமதிக்கு ேங் கள் ஆேரசவக் கொட்ட
ஒருவருக்வகொருவர்

வொழ் ே்துகிைொர்கள் .உலக

ேசலவர்கள்

ஒருவருக்வகொருவர்

வொழ் ே்து வேரிவிப்பேொல் பசட மை் றும் வன்முசைக்கு பதிலொக ேகவல் வேொடர்பு
மூலம் தமொேல் கள் தீர்க்கப் படுகிைது.உலக அசமதிக்கு ஒவ் வவொருவரும் எவ் வொறு
பங் களிக்க முடியும்

என்பசே இந்ே

நொள்

எடுே்துக்கொட்டுகிைது.

இந்ே நொள்

பிசரயன் மை் றும் சமக்தகல் வமக் என்ை இரண்டு ைதகொேரர்களொல் நிறுவப் பட்டது.
இது அக்தடொபர் 1973 இல் இஸ்தரலுக்கும் எகிப் துக்கும் ஏை் பட்ட தயொம் கிப் பூர்
தபொருக்கு பதிலளிக்கும் வசகயில் உருவொக்கப் பட்டது.
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தேசிய செய் திகள்
நவம் பர் 26 அன்று அரசியலசமப்பு தினே்சே வகொண்டொட உயர் கல் வி நிறுவனங் களுக்கு UGC
அறிவிே்துள் ளது


பல் கசலக்கழக மொனியக் குழு, UGC நவம் பர் 26 ஆம் தேதிசய அரசியலசமப் பு
தினமொக வகொண்டொட உயர் கல் வி நிறுவனங் களுக்கு அறிக்சக விடுே்துள் ளது . 1949
ஆம் ஆண்டில் இந்ே நொளன்று , அரசியலசமப் பு ஏை் றுக்வகொள் ளப்பட்டது, இது 26
ஜனவரி 1950

அன்று நசடமுசைப் படுே்ேபட்டது , தமலும்

இது இந்தியொவின்

வரலொை் றில் ஒரு புதிய ைகொப் ேே்தின் வேொடக்கே்சேக் குறிக்கிைது.


மொணவர்கள் ,

ஆசிரியர்கள்

அரசியலசமப் பு
கை் பிக்கவும்

மை் றும்

அடிப்பசட

ஊக்குவிக்கவும்

பல் கசலக்கழக

மொனியக்

மை் றும்

அதிகொரிகள்
கடசமகள்

அர்ப்பணிப்பு

குழு

பை் றிய

முயை் சிகசள

பல் கசலக்கழகங் கசளயும்

ஆகிதயொர்களுக்கு
விழிப் புணர்சவ
தமை் வகொள் ளவும்
மை் றும்

அேன்

இசணந்ே கல் லூரிகசளயும் தகொரியுள் ளது.
உயர் நீ திமன்ைங் களில் 478 நீ திபதிகசளயும் , உை்ைநீ திமன்ைங் களில் 34 நீ திபதிகசளயும் அரசு
நியமிே்ேது : ரவிைங் கர் பிரைொே்


நீ ண்டகொலமொக

நிலுசவயில்

உள் ள

வழக்குகசள

விசரவொக

தீர்ப்பேை் கு

அரைொங் கம் அசனே்து வசகயொன உள் கட்டசமப் பு மை் றும் பிை உேவிகசளயும்
நீ திே்துசைக்கு வழங் கியுள் ளது

என்று

ைட்டம்

மை் றும்

நீ திே்துசை

அசமை்ைர்

ரவிைங் கர் பிரைொே் வேரிவிே்துள் ளொர். உயர் நீ திமன்ைங் களில் 478 நீ திபதிகசளயும் ,
உை்ைநீ திமன்ைே்தில்
வேரிவிே்ேொர்.

நீ திபதிகசளயும்

34

10 ஆண்டுகளுக்கும்

உயர்நீதிமன்ைங் களின்

ேசலசம

தமலொக

பதிவு

வைய் துள் ளேொக

உள் ள

வழக்குகசள தீர்ப்பேை் கு

நீ திபதிகள்

விசரவொக

பிரைொே்

நடவடிக்சககள்

எடுக்குமொறு கூைப்பட்டுள் ளேொகவும் அவர் கூறினொர்.
தலவில் தைொவொ–ரிக்பொவுக்கொன தேசிய நிறுவனம்


ஆயுஷ் அசமை்ைகே்தின் கீழ் சுய அசமப்பொக தைொவொ-ரிக்பொவுக்கொன தேசிய
நிறுவனம்

தலவில்

நிறுவ

மே்திய

அசமை்ைரசவ

ஒப் புேல்

அளிே்ேது.

இந்ே

திட்டே்சே கட்டுமொன நிசலயில் இருந்து வையல் படுே்துவசே தமை் பொர்சவயிட
நிசல -14 இயக்குநர் பேவிசய உருவொக்க ஒப்புேல் அளிே்ேது.
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தேசிய தைொவொ-ரிக்பொ நிறுவனம் (என்ஐஎஸ்ஆர்) அசமப் பது இந்திய துசணக்
கண்டே்தில் தைொவொ-ரிக்பொவின் மறுமலர்ை்சிக்கு ஒரு உே்தவகே்சே அளிக்கும் .
இந்தியொவில்

மட்டுமல் ல,

பிை

நொடுகளிலிருந்தும்

தைரும்

தைொவொ-ரிக்பொ

மொணவர்களுக்கு இந்ே நிறுவனம் வொய் ப்புகசள வழங் கும் .
NHAI ஆல் தடொல் ஆபதரட் டிரொன்ஸ்ஃபர் மொடலில் முேலில் அறிவிக்கபட்ட திருே்ேங் களுக்கு CC
EA ஒப் புேல் அளிக்கிைது


இந்திய தேசிய வநடுஞ் ைொசல ஆசணயே்ேொல் தடொல் ஆபதரட் டிரொன்ஸ்ஃபர் (TOT)
மொதிரியில்

முேலில்

அறிவிக்கப் பட்ட

திருே்ேங் களுக்கு

வபொருளொேொர

விவகொரங் களுக்கொன அசமை்ைரசவக் குழு,ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது. ேனியொர் துசை
அதிக கட்டணம் வசூலிப் பசே அறிய இந்ே திருே்ேம் உேவும் .


CCEA ஒப் புேல் பணமொக்குேலுக்கொன வபரிய
வைய் வதேொடு

முேலீட்டொளர்களுக்கு

அளவிலொன வைொே்துக்கசள உறுதி

மிகவும்

கவர்ை்சிகரமொன

மொதிரிசய

வழங் குகிைது. இே்ேசகய பணமொக்குேலிலிருந்து உருவொக்கப்படும் நிதி நொட்டின்
வநடுஞ் ைொசலகளின் வளர்ை்சிக்கு பயன்படுே்ேப் படும் .இது நொடு முழுவதும் உள் ள
பயனர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று அறியப்படுகிைது.
தஜ & தக: நிர்வொகம் இரண்டொம் கட்ட “பொக் டு தி வில் தலஜ் ப்தரொக்ரொம் ” ஐ வேொடங் க உள் ளது


ஜம் மு-கொஷ்மீர் நிர்வொகம் அரைொங் க வசலே்ேளங் கசள ைமீபே்திய ேகவல் களுடன்
தமம் படுே்தும் வசகயில் “பொக் டு தி வில் தலஜ் ப்தரொக்ரொம் ” திட்டே்தின் இரண்டொம்
கட்டே்சேே் நவம் பர் 25 முேல் 30 வசர நடே்ே உள் ளது . முேன்சம திட்டமொக
ஊரொட்சிகளின் அதிகொரம் மை் றும் வளர்ை்சிசய தநொக்கமொகக் வகொண்டுள் ளது.



இது

மனிேவளே்தின்

அடிப் பசடயில்

பஞ் ைொயே்துகளின்

பயனொளிகள் உசடய திட்டங் களின் 100% பொதுகொப் சபயும்
வபொருளொேொரே்திை் கு

உே்தவகம்

அளிப் பேன்

மூலம்

வையல் பொட்சடயும்

,

மை் றும் கிரொமப்புை

கிரொமப்புை

மக்களின்

வருமொனே்சே இரட்டிப் பொக்குவசேயும் உறுதிவைய் கிைது
ஹிமொயே் மிஷனின் கீழ் 42 திட்டங் கள் தஜ & தகவில் ஓப் புேல் அளிக்கப்பட்டுள் ளன


ஜம் மு-கொஷ்மீர்
வையல் பட்டு

நிர்வொகம்

வருகிைது.

ஹிமொயே்

இேன்

கீழ் ,

மிஷசன
68,134

திைம் பட

வையல் படுே்துவதில்

இசளஞர்களின்

பயிை் சி

மை் றும்

தவசலவொய் ப்பு இலக்குக்கொக 42 திட்டங் கள் அனுமதிக்கப் பட்டுள் ளது . 3 முேல் 12
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மொேங் கள்

வசரயிலொன

அளிக்கப்படுகிைது.

கொலே்திை் கு

அவர்களுக்கு

பயிை் சியளிக்கப்பட்ட

இலவை

ஒவ் வவொரு

திைன்

பயிை் சி

இசளஞர்களுக்கு

தவசலவொய் ப்பு வழங் குவேை் கொன ஏை் பொடுகளுடன் அவர்களுக்கு பலவிேமொன
திைன்கசளப் பயிை் றுவிப்பொர்கள் .


5815 விண்ணப்பேொரர்கசள தைர்ப்பேன் மூலம் 63 பயிை் சி சமயங் கள் யூனியன்
பிரதேைே்திை் கு உள் தளயும் வவளிதயயும் அசமக்கப் பட்டுள் ளது

உபி

முேலசமை்ைர் தயொகி

ஆதிே்யநொே்

பஸ்தி

மொவட்டே்தில்

முண்டர்வொ

ைர்க்கசர

ஆசலசய திைந்து சவே்ேொர்


உே்ேரபிரதேைம் , முேலசமை்ைர் தயொகி ஆதிே்யநொே் பஸ்தி மொவட்டே்தில் புதிேொக
நிறுவப் பட்ட

முண்வடர்வொ

ைர்க்கசர

ஆசலசயே்

திைந்து

சவே்ேொர்.

பொக்பொே்தியின் ரமலொ மை் றும் தகொரக்பூரின் பிப் சரை்சில் ஆசலகள் திைக்கப் பட்ட
மூன்று வொரங் களில் இது மொநிலே்தில் மூன்ைொவது திைக்கப் படும் ைர்க்கசர ஆசல
ஆகும் .

மாநாடுகள்
உலகளொவிய பதயொ இந்தியொ உை்சி மொநொடு வடல் லியில் வேொடங் கியது


மூன்று

நொள்

உலகளொவிய

உயிர்

இந்தியொ

உை்சி

மொநொடு

புதுதில் லியில்

வேொடங் கியது . உயிர் வேொழில் நுட்பே் துசை வையலொளர் டொக்டர் தரணுவஸ்வரூப்
கூறுசகயில் , இது இந்தியொவில் முேன்முசையொக நசடவபறும் மிகப் வபரிய உயிரி
வேொழில் நுட்ப

பங் குேொரர்களின்

கூட்டசமப் பொகும் .

இது

கல் வியொளர்கள் ,

கண்டுபிடிப்பொளர்கள் , ஆரொய் ை்சியொளர்கள் , வேொடக்க நிறுவனங் கள் , நடுே்ேர
மை் றும் வபரிய நிறுவனங் கள் ஆகிய அசனவசரயும் ஒன்று தைர்க்கும் இடம் என்று
கூறினொர்.


இந்ே நிகழ் வில்
தமை் பட்ட

சுமொர் 25 நொடுகளிலிருந்தும்

மொநிலங் களிலிருந்தும்

மை் றும் இந்தியொவின் 15 க்கும்

மூவொயிரே்துக்கும்

தமை் பட்ட

பிரதிநிதிகள்

பங் தகை் பொர்கள் என்று டி.எஸ்.வரூப் கூறினொர்
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பிரேமர் தமொடி கணக்கொளர்கள் மை் றும் துசண கணக்கொளர்கள் வபொது மொநொட்சட துவக்கி
சவே்ேொர்


பிரேமர் நதரந்திர தமொடி புதுதில் லியில் உள் ள கணக்கொளர்கள் மை் றும் துசண
கணக்கொளர்கள் வபொது மொநொட்டில் உசரயொை் றினொர். இந்ே மொநொட்டில் திரு தமொடி
மகொே்மொ கொந்தியின் சிசலசய திைந்து சவே்து அேன் பின் நொடு முழுவதும் உள் ள
ேசலசமக் கணக்கொயர் மை் றும் ஆடிட்டர் வஜனரல் அலுவலகே்தில் பணியொை் றும்
கணக்கொளர்கள் மை் றும் துசண கணக்கொளர்களிடம் உசரயொை் ை வேொடங் கினொர்



இது டிஜிட்டல் உலகில் ஆடிட் மை் றும் உே்ேரவொேே்சே மொை் றுவது என்ை முக்கிய
கருப் வபொருளின் மொநொடு அனுபவே்சேயும் கை் ைசலயும் ஒருங் கிசணப் பேை் கும்
அடுே்ே சில ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ஆடிட் மை் றும் கணக்குே் துசையின் பொசேசய
பட்டியலிடுவேை் கும் நசடவபறுகிைது.

பாதுகாப் பு செய் திகள்
இந்தியொ, சிங் கப் பூர் பொதுகொப் பு உைவுகள் குறிே்து திருப் தி வேரிவிக்கின்ைன


இந்தியொவும்
உைவுகள்

சிங் கப் பூரும்
குறிே்து

ஸ்திரே்ேன்சமசய

இரு

திருப் தி

நொடுகளுக்கிசடதயயொன
வேரிவிே்துள் ளன,

தமம் படுே்துவேை் கொன

ேங் கள்

ஆழ் ந்ே

தமலும்

பொதுகொப் பு

பிரொந்தியே்தில்

உறுதிப்பொட்சட

மீண்டும்

உறுதிப் படுே்தியுள் ளது . சிங் கப் பூரில் நொன்கொவது சிங் கப் பூர்-இந்தியொ பொதுகொப் பு
அசமை்ைர்கள் உசரயொடலுக்கு பொதுகொப் பு அசமை்ைர் ரொஜ் நொே் சிங் மை் றும் அவரது
சிங் கப் பூர் கவுண்டர் டொக்டர் என் ஜி எங் வஹன் ஆகிதயொர் ேசலசம ேொங் கினர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
சுை் றுலொே் துசையில் ஒே்துசழப் சப வலுப் படுே்ே இந்தியொவுக்கும் பின்லொந்துக்கும் இசடயி
லொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்


பிரேமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடி ேசலசமயிலொன மே்திய அசமை்ைரசவ சுை் றுலொே்
துசையில் ஒே்துசழப் சப வலுப்படுே்துவேை் கொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்திை் கு
ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது.
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புரிந்துணர்வு
வவை் றிகரமொன

ஒப்பந்ேே்தின்

முக்கிய

தநொக்கங் கள் :

இருேரப்பு

ஒே்துசழப் சப

சுை் றுலொே்துசையில்

ஊக்குவிே்ேல்

மை் றும்

ேரசவப்

பகிர்ேல் ,சுை் றுலொ வேொடர்பொன அறிவு, நிபுணே்துவம் தபொன்ைசவகள் ஆகும் .

திட்டங் கள்
அைொம் அரசு அருந்ேதி ேங் கே் திட்டே்சே 2020 ஜனவரியில் வேொடங் க உள் ளது


புதிேொக திருமணமொன ேம் பதிகளுக்கொக அைொம் அரசு அடுே்ே ஆண்டு ஜனவரி
மொேே்திை் குள் அருந்ேதி ேங் கே் திட்டே்சேே் வேொடங் கவுள் ளது. இே்திட்டே்தின் கீழ்
மணமகனுக்கு

ேங் கம்

வொங் க

30

ஆயிரம்

ரூபொய்

வழங் கப்படும் .

நிதியசமை்ைர் ஹிமந்ேொ பிஸ்வொைர்மொ, இந்ேே் திட்டம்

அைொம்

திருமண பதிவுகசள

ஊக்குவிப்பதும் , மொநிலே்தில் வயதுக்குட்பட்ட திருமணங் கசளே் ேடுப்பதும் ஆகும் .
இே்திட்டே்தில்

பயன்வபறும்

மணமகள்

மை் றும்

அவரது ேந்சேயின் ஆண்டு

வருமொனம் 5 லட்ைம் ரூபொய் க்கு தமல் இருக்கக்கூடொது என்று அவர் கூறினொர்.

நியமனங் கள்
மஹிந்ே ரொஜபக்ஷொ ஸ்ரீலங் கொவின் புதிய பிரேமரொக பேவிதயை் ைொர்


இலங் சகயில் ,

ரணில்

விக்கிரமசிங் க

ேனது

பேவிசய

ரொஜினொமொ

வைய் ேசேயடுே்து, மஹிந்ே ரொஜபக்ஷ புதிய பிரேமரொக பேவிதயை் ைொர் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
ஏ.சி.சி எவமர்ஜிங் தகொப் சப: அசரயிறுதியில் பொகிஸ்ேொனிடம் மூன்று ரன்கள் விே்தியொைே்தி
ல் இந்தியொ தேொை் ைது


டொக்கொவில் நடந்ே முேல் அசரயிறுதிப் தபொட்டியில் பொகிஸ்ேொனிடம் மூன்று ரன்கள்
விே்தியொைே்தில் தேொல் வியசடந்ே பின்னர் ஆசிய கிரிக்வகட் கவுன்சில் எவமர்ஜிங்
தகொப் சபயில் இந்தியொ தேொல் வியசடந்ேது. முேலில் தபட்டிங் வைய் ய விரும் பிய
பின்னர் பொகிஸ்ேொன் ஏழு விக்வகட்டுக்கு 267 ரன்கள் எடுே்ேது.
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நவம் பர்–22, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 22 – ைவொரி வைல் லுேல் தினம்


ைவொரி

வைல் லுேல்

தினம்

என்பது

சபக்கிதலொ,

கொரிதலொ

அல் லது

நசடப் பயணமொகதவொ வவளிதய வைல் ல அசனவசரயும் ஊக்குவிக்கிைது.நவம் பர்
22 ஆம் தேதி 1904 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுவசர தபொக்குவரே்துே் துசை பல் தவறு
முன்தனை் ைங் கசளக்
தினே்ேன்று

கண்டுவகொண்டு

கொர்கசள

வருகிைது

மட்டுமல் லொது

எல் லொ

,

இது

ைவொரி

விேமொன

வைல் லுேல்

தபொக்குவரே்து

வொகனங் கசளயும் பயன்படுே்ே ஊக்குவிக்கிைது.

தேசிய செய் திகள்
2019 ஆம் ஆண்டு உலக மீன்வள தின விழொசவ மே்திய மீன்வளே்துசை, கொல் நசட பரொமரிப் பு
மை் றும் பொல் வளே்துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ கிரிரொஜ் சிங் திைந்து சவே்ேொர்.


உலக

மீன்வள

தினே்சே

வகொண்டொடும்

மே்திய

மீன்வளே்துசை,

கொல் நசட

பரொமரிப் பு மை் றும் பொல் வளே்துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ கிரிரொஜ் சிங் , 2019 ஆம் ஆண்டு
உலக மீன்வள தின விழொசவ புதுவடல் லியின் புைொவிலுள் ள , NASC வளொகே்தில்
திைந்து சவே்ேொர்.மீன்வளே்துசை, கொல் நசட பரொமரிப் பு மை் றும் பொல் வளே்துசை
அசமை்ைர்கள் , டொக்டர் ைஞ் சீவ் பொலியன், ஸ்ரீ பிரேொப் ைந்திர ைொரங் கி ஆகிதயொரும்
கவுரவ விருந்தினர்களொக கலந்து வகொண்டனர்.


இந்ே நிகழ் வின் தபொது, அசமை்ைர்கள் தவறு எந்ே துசையும் மீன்வளே் துசை தபொல்
இலொப

விகிேே்சே

வருமொனே்சே

வழங் க

முடியொது

என்று

இரட்டிப்பொக்குவேை் கொன

கூறினொர்கள் .விவைொயிகளின்
அரைொங் கே்தின்

தநொக்சக

நிசைதவை் றுவதில் இது ஒரு கருவியொகும் .தமலும் சிைந்ே மீன்பிடி விவைொயிகள் ,
மீன்பிடி வேொழில் முசனதவொர்கள் மை் றும் மீன்பிடிப் பொளர்கசள பொரொட்டி, இந்ே
துசையில் அவர்கள் வைய் ே ைொேசனகசளயும் அங் கீகரிக்கே்ேனர்
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உயர் வேொழிநுட்பே்துடன் கூடிய பன்முக ஊடக கண்கொட்சி IFFI இல் திைக்கப் பட்டது


ேகவல் மை் றும் ஒளிபரப் பு வையலொளர் அமிே் கதர, பனொஜியில் உள் ள கொலொ
அகொடமியில் IFFI இல் உயர் வேொழிநுட்பே்துடன் கூடிய பன்முக ஊடக கண்கொட்சி ஐ
திைந்து சவே்ேொர். இந்ே கண்கொட்சி சுவொரசியமொன உயர் வேொழிநுட்பே்துடன்
கூடிய

பன்முக ஊடக

கண்கொட்சி
பயனளிக்கும்

கண்கொட்சியொக

வயேொனவர்களுக்கும்
என்று

கூறினொர் .

திசரப்பட ேயொரிப் புக்கொக

கருேப்படுகிைது.

இசளஞர்களுக்கும்
தமலும்

இதில்

திரு.

அமிே்

ஒதர

கதர

,

மொதிரியொக

கலந்து வகொள் தவொர்களுக்கு

பல் தவறு தகொணங் களில்

ேகவல் கசள தைகரிக்க

எளிேொக இருக்கும் என்றும் கூறினொர்.
UIDAI 21 ஆேொர் தைவொ தகந்திரங் கசள வையல் படுே்துகிைது


இந்தியொவின் ேனிே்துவமொன அசடயொள ஆசணயம் , UIDAI நொடு முழுவதும் 114
ேனிே்ேனி ஆேொர் தைர்க்சக மை் றும் சமயங் கசளே் திைக்கும் திட்டே்தின் ஒரு
பகுதியொக 21 ஆேொர் தைவொ சமயங் கசள வையல் படுே்தியுள் ளது. இசவ வங் கிகள் ,
ேபொல் அலுவலகங் கள் மை் றும் மொநில அரசுகளொல் நடே்ேப்படும் 35,000 ஆேொர்
தைர்க்சக சமயங் களில் தைர்க்கப் படொே கூடுேல் சமயமொகும் .நொடு முழுவதும் 53
நகரங் களில் 114 ஆேொர் தைவொ சமயங் கசள அசமக்க UIDAI திட்டமிட்டுள் ளது.

மொர்ை் 2020 க்குள் இரண்டு லட்ைம் கிரொம பஞ் ைொயே்துகள் இசணயம் மை் றும் பிரொட்தபண்ட் இ
சணப்பு உடன் இசணக்கப்பட உள் ளன


அடுே்ே ஆண்டு மொர்ை் மொேே்திை் குள் இரண்டு லட்ைம் கிரொம பஞ் ைொயே்துகளுக்கு
இசணயம்

மை் றும்

நிர்ணயிக்கப் பட்டுள் ளது.

பிரொட்தபண்ட்
மின்னணு

மை் றும்

இசணப் சப
ேகவல்

வழங் க

இலக்கு

வேொழில் நுட்ப

அசமை்ைர்

ரவிைங் கர் பிரைொே் இந்ே மொேம் 7 ஆம் தேதி வசர வமொே்ேம் 1,28,000 கிரொம
பஞ் ைொயே்துகளில் இசணய தைசவ ேயொரொக உள் ளன என்று கூறினொர். நொட்டின் 2,
50,000 கிரொம பஞ் ைொயே்துகளுக்கு பிரொட்தபண்ட் மை் றும் இசணய இசணப் சப
வழங் குவேை் கொக பொரே்வநட் என்னும்

திட்டம்

வையல் படுே்ேப்பட்டு

வருகிைது

என்றும் அசமை்ைர் கூறினொர்.
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டொக்டர் ஜிதேந்திர சிங் நவம் பர் 23 ஆம் தேதி ‘வடஸ்டிதனஷன் நொர்ே் ஈஸ்ட்‘ விழொசவே் வேொட
ங் கி சவே்ேொர்


‘வடஸ்டிதனஷன்

நொர்ே்

ஈஸ்ட்’நவம் பர் 23-26

வசர

வொரணொசியில்

நசடவபை

உள் ளது. மே்திய மொநில அசமை்ைர் வடகிழக்கு பிரொந்திய அபிவிருே்தி அசமை்ைகம்
டொக்டர் ஜிதேந்திர சிங் , நவம் பர் 23, 2019 அன்று உே்ேரபிரதேைே்தின் வொரணொசியில்
நசடவபறும் ‘வடஸ்டிதனஷன் நொர்ே் ஈஸ்ட்’ விழொசவ துவக்கி சவே்ேொர். இந்ே
விழொசவ இந்திய அரசின் வடகிழக்கு பிரொந்திய அபிவிருே்தி அசமை்ைகம் ஏை் பொடு
வைய் து வருகிைது. வையலொளர் டொக்டர் இந்ேர்ஜிே் சிங் மை் றும் வையலொளர் ஸ்ரீ ரொம்
முய் வொ ஆகிதயொர் கலந்து வகொள் கிைொர்கள் .

ஹரியானா
ஹரியொனொ முேல் முசையொக IFFIஇல் பங் தகை் கிைது
முேல் முசையொக, தகொவொவில் நசடவபை் று வரும் இந்திய ைர்வதேை திசரப் பட விழொவில்
ஹரியொனொ பங் தகை் கிைது. இது வேொடர்பொக கூடுேல்
வைய் திே்

வேொடர்பொளர்

ஒருவர்,

திசரயுலகே்துடன்

ேகவல் கசளப் பகிர்ந்துவகொண்ட
வேொடர்புசடயவர்கள்

ஹரியொனொ

திசரப்படக் வகொள் சக குறிே்ே ேகவல் கசள ஆர்வே்துடன் எதிர்பொர்க்கின்ைனர் என்றும்
தமலும்

திசரப் பட

விழொவில்

ஹரியொனொசவ

பிரதிநிதிே்துவப் படுே்தும்

அதிகொரிகள்

திசரப்பட ேயொரிப் பொளர் மதுர் பண்டர்கருடன் உசரயொடி மொநில திசரப் படக் வகொள் சக
பை் றிய ேகவல் கசள அவருடன் பகிர்ந்து வகொண்டனர் என்றும் கூறினொர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
ஆயுர்தவேம் மை் றும் பொரம் பரிய மருே்துவே்தில் ஆரொய் ைசி
் மை் றும் தமம் பொடு மை் றும் பயிை் சி
துசையில் ஒே்துசழப் புக்கொக சி.சி.ஆர்.ஏ.எஸ் JNU மை் றும் ILBS உடன் புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்
தில் சகவயழுே்திட்டது.


ஆயுர்தவேம் மை் றும் பொரம் பரிய மருே்துவே்தில் ஆரொய் ை்சி மை் றும் தமம் பொடு
மை் றும் பயிை் சி துசையில் ஒே்துசழப் புக்கொக ஆயுஷ் மை் றும் பொதுகொப் புே்துசை
அசமை்ைர் ஸ்ரீ ஸ்ரீபே்நொயக் முன்னிசலயில் , 20 நவம் பர் 2019 அன்று புதுதில் லியில்
ஆயுஷ் அசமை்சின் கீழ் உள் ள ஆயுர்தவே அறிவியல் ஆரொய் ை்சிக்கொன மே்திய
கவுன்சில் , இந்திய அரசு ஜவஹர்லொல் தநரு பல் கசலக்கழகம் மை் றும் கல் லீரல்
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மை் றும் பிே்ேநீ ர் அறிவியல் நிறுவனம் ஆகியவை் றுடன் புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்தில்
சகவயழுே்திட்டது.


ஆயுர்தவேே்தில்

இந்திய

முசை

மருே்துவே்சே

உலகளொவிய

ரீதியில்

ஏை் றுக்வகொள் வேை் கும் புரிந்து வகொள் வேை் கும் இசடநிசல அணுகுமுசைகள் மூலம்
ஆயுர்தவேே்தில்

வமொழிவபயர்ப்பு

ஆரொய் ைசி
் யின்

அவசியே்சே

அசமை்ைர்

வலியுறுே்தினொர், தமலும் இந்ேே் துசையில் CCRS , JNU மை் றும் ILBS ஆகியவை் றின்
உன்னே முயை் சிகசளப் பொரொட்டினொர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
ISSF உலகக் தகொப் சப: மனு பொக்கர், எலவவனில்
வலரிவன், திவ் யொன்ஷ்பன்வர் ேங் கப் பேக்கங் கசள வவன்ைனர்


சீனொவின்

புட்டியனில்

நடந்ே

ISSF

உலகக்

தகொப் சப

இறுதிப்

தபொட்டியில்

இந்தியொவின் இளம் துப் பொக்கி சுடும் வீரர்கள் மனு பொக்கர், எலதவனில் வலரிவன்
மை் றும் திவ் யொன்ஷ் பன்வொர் ஆகிதயொர் ேங் கப் பேக்கங் கசளப் வபை் ைனர்.
ஆஸ்திதரலியொவில் இந்தியொ ஏ மகளிர் அணிசய வழிநடே்ே தவே கிருஷ்ணமூர்ே்தி


அடுே்ே மொேம் ஆஸ்திதரலியொ பயணே்தின் தபொது 15-தபர் வகொண்ட இந்தியொ ‘ஏ’
மகளிர் அணி வீரர் தவேொ கிருஷ்ணமூர்ே்தி வழிநடே்துவொர். தவேொ அணிசய வழி
நடே்தும்

அதே ைமயே்தில்

, ஆஃப் -ஸ்பின்னர் அனுஜொ

பட்டீல்

பயணே்திை் கு

துசணவரொக நியமிக்கப்பட்டுள் ளொர். இந்ே அணிசய அகில இந்திய மகளிர்
தேர்வுக் குழு வகொல் கே்ேொவில் ைந்திே்ே பின்னர் தேர்வு வைய் ேது.

நவம் பர்–23, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 23 – ைர்வதேை ஆரொ விழிப் புணர்வு தினம்


ைர்வதேை ஆரொ விழிப் புணர்வு தினம் ஒவ் வவொரு ஆண்டும் நவம் பர் 4 ஆம் தேதி
ைனிக்கிழசம கசடபிடிக்கப் படுகிைது.இந்ே ஆண்டு ைர்வதேை ஆரொ விழிப்புணர்வு
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நொள்

நவம் பர்

23

அன்று

வகொண்டொடப் படுகிைது.

ஆரொ

என்பது

ஒரு

மனிேனிடமிருந்தேொ அல் லது வபொருளிலிருந்தேொ வவளிப்படும் ஒரு ஆை் ைல் அல் லது
ேரம் .


மனிே ஆரொ பை் றிய விழிப் புணர்சவ ஏை் படுே்துவேை் கும் , மக்களின் மன மை் றும்
உடல் ஆதரொக்கியே்சே அவர்களின் ஆரொ எவ் வொறு பொதிக்கிைது என்பேை் கும்
ைர்வதேை

ஆரொ

விழிப்புணர்வு

ஆதரொக்கியமொகவும்

தினம்

ஆண்டுதேொறும்

மகிழ் ைசி
் யொகவும்

இருப்பேை் கு

அனுைரிக்கப்படுகிைது.
ஆரொ

வபரும் பொலும்

வபொறுப் பொனசவ என்பேொல் நம் முசடய வொழ் வில் அதிக நலன்கசள வழங் கி
வபரும் பங் களிக்கிைது.

ெர்தவேெ செய் திகள்
இந்தியொ, சீனொ இரொஜேந்திர உைவுகளின் 70 வது ஆண்டு நிசைசவக் வகொண்டொடும் வசகயி
ல் வகொண்டொட்ட நிகழ் வுகசள நடே்ேவுள் ளது


இரு நொடுகளுக்கும் இசடயில் இரொஜேந்திர உைவுகள் ஸ்ேொபிக்கப்பட்ட 70 வது
ஆண்டு நிசைசவக் குறிக்கும் வசகயில் இந்தியொவும் சீனொவும் இசணந்து 70
வகொண்டொட்ட நிகழ் வுகசள நடே்ேவுள் ளது. 2020 இல் வேொடங் கும் இந்ே நிகழ் வுகள்
இரண்டு நொகரிகங் களுக்கிசடயில் வரலொை் று ரீதியொன வேொடர்சபயும் , வளர்ந்து
வரும்

இருேரப்பு உைசவயும்

நிரூபிக்கும்

என்று வவளிவிவகொர அசமை்ைகம்

வேரிவிே்துள் ளது.

தேசிய செய் திகள்
பிரேமர் தமொடி 24-1119 அன்று ‘மொன் கி பொே்‘ நிகழ் ைசி
் யில் ேனது எண்ணங் கசளப் பகிர்ந்து வகொள் கிைொர்


பிரேமர் நதரந்திர தமொடி ேனது எண்ணங் கசள நொடு மை் றும் வவளிநொடுகளில்
உள் ள மக்களுடன் ‘மொன் கி பொே்’ நிகழ் ைசி
் யில் பகிர்ந்து வகொள் கிைொர் . இது
மொேொந்திர வொவனொலி நிகழ் ைசி
் யின் 59 வது அே்தியொயமொகும் .
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அக்தரொ விஷனின் 11 வது பதிப் சப கட்கரி திைந்து சவே்ேொர்


மகொரொஷ்டிரொவின் விேர்பொ பிரொந்தியே்தில் விவைொயிகளின் வளர்ை்சிக்கு விவைொய
வேொடர்புசடய வேொழில் களின் முக்கியே்துவே்சே மே்திய அசமை்ைர் நிதின் கட்கரி
வலியுறுே்தினொர். நொக்பூரின் தரஷிம் பொக் சமேொனே்தில் தவளொண் கண்கொட்சியொன
அக்தரொ விஷன்- 2019 இன் 11 வது பதிப் சப திைந்து சவே்து அவர் இேசனக்
கூறினொர்.



விேர்பொவில்

உள் ள

விவைொயிகளுக்கு

தவளொண்சம

மை் றும்

விரிவொக்க

நடவடிக்சககளில் சிைந்ே நசடமுசைகள் குறிே்ே பயிை் சிக்கொன நிரந்ேர இடம்
தேசவ என்பசே வலியுறுே்தி , இது வேொடர்பொக வேொழில் மை் றும் அறிவியல்
நிறுவனங் கள் முன்முயை் சி எடுக்க தவண்டும் என்று அசமை்ைர் கூறினொர் .
ஜல் ைக்தி அசமை்ைர் நீ ர் பொதுகொப்பு குறிே்ே குறும் பட ஆவணப் படே்சே ‘ஷிகர் தை புகொர்‘ என்
ை வபயரில் வவளியிட்டொர்


மே்திய மந்திரி ஜல் ைக்தி கதஜந்திர சிங் தைகொவே் நீ ர் பொதுகொப் பு குறிே்ே ஒரு சிறு
ஆவணப்படே்சே

‘ஷிகர்

வவளியிட்டொர்.’ஜல் ஷக்தி

தை

புகொர்’

அபியொன்’

என்ை

வபயரில்

விளம் பரே்திை் கொக

புதுடில் லியில்
இந்ே

படம்

ேயொரிக்கப்பட்டுள் ளது, இந்ே ஆண்டு எவவரஸ்ட் சிகரே்சே ஏறிய ஐ.ஏ.எஸ் அதிகொரி
ரவீந்திர குமொர், எவவரஸ்டின் உை்சியில் இருந்து மக்களுக்கு நீ ர் பொதுகொப் பு மை் றும்
நீ ர் மொசுபொட்சட நிறுே்துேல் பை் றிய தீவிர பிரை்சிசன குறிே்து வைய் தி அளிே்ே
பயணே்சே இது அடிப் பசடயொகக் வகொண்டது.

ஜம் மு–காஷ்மீர்
தஜ & தக 2019 இல் PMGSY கீழ் மிக உயர்ந்ே ைொசல நீ ளே்சே அசடந்துள் ளது


ஒரு குறிப்பிடே்ேக்க ைொேசனயில் , ஜம் மு-கொஷ்மீர் நடப் பு ஆண்டில்
நொட்டின்

மிக

உயர்ந்ே

PMGSY

ைொசல

நீ ளே்சே

இதுவசர

அசடந்துள் ளது.

நடப்பு

நிதியொண்டில் , வமொே்ேமொக அனுமதிக்கப் பட்ட 19,700 கிதலொமீட்டரில் நீ ளே்திை் கு
மொைொக சுமொர் 11,400 கிதலொமீட்டரில் வவவ் தவறு ைொசல திட்டங் கள் .
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மாநாடுகள்
ஆளுநர்கள் , வலப்டினன்ட் ஆளுநர்களின் இரண்டு நொள் மொநொடு வேொடங் கியது


ஜனொதிபதி

ரொம்

நொே்தகொவிந்ே்

மொநொட்டிை் கு

ேசலசம

ேொங் கினொர்

.

இது

ரொஷ்டிரபதி பவனில் நசடவபறும் 50 வது மொநொடொகவும் , ஜனொதிபதி தகொவிந்ே்
ேசலசமயில்
பல் தவறு

நசடவபறும்

அமர்வுகளில்

மூன்ைொவது மொநொடொகவும்
பழங் குடியினர்

திகழ் கிைது .

பிரை்சிசனகள் ,

மொநொடு

விவைொயே்தில்

சீர்திருே்ேங் கள் , ஜல் ஜீவன் மிஷன், உயர்கல் விக்கொன புதிய கல் வி வகொள் சக
மை் றும்

வொழ் க்சக

எளிசமக்கொன

ஆளுசக

ஆகிய

பிரை்ைசனகள்

குறிே்து

விவொதிே்ேது.

செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
ேகவல் பரிமொை் ைே்திை் கொக வரிே் துசை வசல வசலப் பக்கே்சேே் வேொடங் கியது


மே்திய தநரடி வரி வொரியே்தின் (சிபிடிடி) ேசலவர் பி சி தமொடி புதுதில் லியில்
வருமொன வரி வசலே்ேளம் குறிே்ே ேகவல் பரிமொை் ைே்திை் கொன வசல
இசணயேளே்சே திைந்து சவே்ேொர்.



வசல இசணயேளம் நிதி நிறுவனங் கள் , அதிகொரிகள் மை் றும் வபொதுமக்களுக்கு
ஒதர இடே்தில் ேகவல் வேொடர்பொன ேகவல் கசள ேொனியங் கி பரிமொை் ைம் வைய் ேல்
ஆகிய அசனே்சேயும் ஒருங் கிசணக்கிைது .இந்ே வசலப்பக்கம் உள் நொட்டு நிதி
நிறுவனங் களுக்கு பயனுள் ளேொக இருக்கும் என்பது மட்டுமல் லொமல் , வவளிநொட்டு
வரி அதிகொரிகள் மை் றும் நிதி நிறுவனங் களுக்கு இந்திய ைட்டங் கள் , விதிகள்
மை் றும் நசடமுசைகள் பை் றிய ேகவல் கசளப் வபைவும் உேவும் என்று நிதி
அசமை்ைகம் அறிக்சகயில் வேரிவிே்ேது.

நியமனங் கள்
தேதவந்திர ஃபட்னொவிஸ் மகொரொஷ்டிரொ முேல் வரொக பேவிதயை் ைொர்; என்.சி.பி.யின் அஜிே் ப
வொர் துசண முேல் வரொக பேவிதயை் ைொர்


தேதவந்திர

ஃபட்னொவிஸ்

மகொரொஷ்டிர

முேல் வரொக

இரண்டொவது

முசையொக

பேவிதயை் ைொர். என்.சி.பியின் அஜிே் பவொர் துசண முேல் வரொனொர்.
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மகொரொஷ்டிரொ ஆளுநர் பகே் சிங் தகொஷ்யரி இரு ேசலவர்களுக்கு உறுதிவமொழி
வழங் கினொர்.

ைே்தியப்பிரமொண

மகொரொஷ்டிரொ

மக்கள்

விழொவுக்குப்

வேளிவொன

பிைகு,

ஆசணசய

திரு.

ஃபட்னொவிஸ்,

வழங் கியுள் ளேொகவும் ,

மொநிலே்திை் கு ஒரு நிசலயொன அரைொங் கம் தேசவ என்றும் கூறினொர். இேன்
விசளவொக

இன்று

முடியவில் சல

வசர

என்றும்

எந்ேவவொரு

மகொரொஷ்டிரொ

கட்சியும்
உழவர்

அரைொங் கே்சே

பிரை்சிசனகள்

அசமக்க

உட்பட

பல

பிரை்சிசனகசள எதிர்வகொண்டு வருவேொகவும் துசண முேல் வர் அஜிே் பவொர்
வேரிவிே்ேொர். இேனொல் , அவர்கள் ஒரு நிசலயொன அரைொங் கே்சே அசமக்க முடிவு
வைய் ேனர்.

திட்டங் கள்
பிரேமர்–கிைொன் திட்டே்தின் கீழ் 7 தகொடி விவைொயிகள் பயனசடந்ேனர்


பிரேொன் மந்திரிகிைன் ைம் மன்நிதி (பி.எம் -கிைொன்) திட்டே்தின் கீழ் ஏழு தகொடி
விவைொயிகள் பயனசடந்துள் ளனர். இந்ே திட்டே்தின் கீழ் , விவைொயிகளுக்கு மூன்று
ேவசணகளில் ஆண்டுக்கு ஆைொயிரம் ரூபொய் வழங் கப்படுகிைது. தவளொண் மை் றும்
உழவர் நலே்துசை அசமை்ைர் நதரந்திர சிங் தேொமர் , இந்ே ஆண்டின் டிைம் பர் 1
முேல் இந்ே திட்டே்தின் கீழ் ஆேொர் அங் கீகரிக்கப் பட்ட ேரவுகளின் அடிப்பசடயில்
மட்டுதம பயனொளிகளுக்கு நன்சமகள் வவளியிடப் படும் என்று கூறினொர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
அரசு மின்–ைந்சே
(GeM) என்.சி.டி வடல் லி அரைொங் கே்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டது


அரசு மின்-ைந்சே தேசிய மூலேனமொன வொங் குபவர் அசமப் புகளுக்கு உேவ ைந்சே
அடிப்பசடயிலொன வகொள் முேல் தநொக்கி வடல் லி அரைொங் கே்துடன் புரிந்துணர்வு
ஒப் பந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டது.



இந்ே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்தில் வடல் லி அரசின் ேசலசம நிதி அதிகொரி மை் றும்
இசண வையலொளர் GeM ரொஜீவ் கொண்ட்பொல் மை் றும் நிதி சிைப்பு வையலொளர் நீ ரஜ்
பொரதி ஆகிதயொர் சகவயழுே்திட்டனர். இது இரு நிறுவனங் களின் வகொள் முேல்
வழிகொட்டுேல் களின் இணக்கே்சேயும் மை் றும் அசமப் புகளின் ஒருங் கிசணப் சப
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தமலும்

விசரவுபடுே்துகிைது,

இது

ேசடயை் ை

வகொள் முேல்

அனுபவே்சே

வையல் படுே்துகிைது.

விலளயாட்டு செய் திகள்
வகொல் கே்ேொ நொள் / இரவு கிரிக்வகட் வடஸ்ட்


வகொல் கே்ேொவில் உள் ள ஈடன் கொர்டனில் நசடவபை் ை முேல் பிங் க் பந்து நொள்
மை் றும் இரவு கிரிக்வகட் வடஸ்டின் இரண்டொவது நொளில் , இந்தியொ ேனது முேல்
சுை் றில்

பங் களொதேஷுக்கு எதிரொக 3 விக்வகட்டுக்கு 174 ரன்களில்

மீண்டும்

வேொடங் குகியது. இந்தியொவில் முேல் முசையொக, பகல் -இரவு கிரிக்வகட் வடஸ்ட்டில்
ழக்கமொன சிவப் பு பந்துக்கு பதிலொக இருள் ஒளியில் வேரிவேை் கொக பிங் க் பந்து
பயன்படுே்ேப்படுகிைது


பி.சி.சி.ஐ ேசலவர் ைவுரவ் கங் குலி, பங் களொதேஷ் கிரிக்வகட் வொரியே் ேசலவர்
நஸ்முல் ஹொைன் பொப் பன் மை் றும் பிை பிரமுகர்கள் முன்னிசலயில் ஐந்து நொள்
கிரிக்வகட் தபொட்டிசய பங் களொதேஷ் பிரேமர் தஷக் ஹசீனொ மை் றும் தமை் கு வங் க
முேலசமை்ைர் மம் ேொ பொனர்ஜி திைந்து சவே்ேனர். இந்நிகழ் ைசி
் யில் முன்னொள்
இந்திய கிரிக்வகட் வீரர்கள் ைை்சின் வடண்டுல் கர், கபில் தேவ் , சுனில் கவொஸ்கர்
மை் றும்

பங் களொதேஷின்

பிரபல

முன்னொள்

கிரிக்வகட்

வீரர்கள்

கலந்து

வகொண்டனர்.

நவம் பர்–24 & 25, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 25 – வபண்களுக்கு எதிரொன வன்முசைகசள ஒழிப்பேை் கொன ைர்வதேை நொள்


ஐக்கிய நொடுகள் ைசபயின் வபொதுை் ைசப (தீர்மொனம் 54/134) நவம் பர் 25 ஆம் தேதி
வபண்களுக்கு

எதிரொன

வன்முசைகசள

ஒழிப்பேை் கொன

ைர்வதேை

தினமொக

நியமிே்துள் ளது . உலவகங் கிலும் உள் ள வபண்கள் கை் பழிப்பு, வீட்டு வன்முசை
மை் றும் பிை வன்முசைகளுக்கு உட்படுே்ேப்படுகிைொர்கள் என்ை விழிப்புணர்சவ
ஏை் படுே்துேவும்

,

அவர்கள்

தமை் வகொள் ளும் ,
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உண்சம வபரும் பொலும் மசைக்கப்படுவசே வவளிப் படுே்தும் தநொக்கே்திை் கொக
அறிவிக்கப் பட்டது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
வகய் தரொவிை் கு அருகிலுள் ள ைக்கொரொவில் எகிப் து பேனம் வைய் யப் பட்ட உயிரை் ை விலங் குகள்
கொட்சிப் படுே்ேப் பட்டன


எகிப் தில் ,

பண்சடய

எகிப் திய

வநக்தரொதபொலிஸில்

கொணப்படும்

வைய் யப் பட்ட உயிரை் ை விலங் குகளின் தைமிப் பு, முேல்

பேனம்

முசையொக ேசலநகர்

வகய் தரொவுக்கு அருகில் கொட்சிப் படுே்ேப்பட்டுள் ளது.


கடந்ே ஆண்டு ேசலநகரின் வேை் தக உள் ள ைக்கொரொவின் ஸ்வடப் பிரமிட்டுக்கு
அருகில் வேொல் வபொருள் ஆரொய் ை்சியொளர்கள் புசேயசலக் கண்டுபிடிே்ேனர். அதில்
முகமூடிகள் ,

சிசலகள்

மை் றும்

பேனம்

வைய் யப் பட்ட

உயிரை் ை

பூசனகள் ,

முேசலகள் , நொகப்பொம் புகள் மை் றும் பைசவகள் உள் ளிட்ட நூை் றுக்கணக்கொன
கசலப் வபொருட்கசள அவர்கள் கண்டுபிடிே்ேனர்.
என்.சி.சி ேனது 71 வது உேயே் தினே்சே வகொண்டொடியது


உலகின் மிகப் வபரிய சீரொன இசளஞர் அசமப் பொன தேசிய தகடட் கொர்ப்ஸ்
(என்.சி.சி) ேனது 71 வது உேயே் தினே்சே வகொண்டொடியது. வகொண்டொட்டங் கள்
வேொடங் கியது.

புதுதில் லியில்

உள் ள

தேசிய

தபொர்

நிசனவுை்சின்னே்தில்

,

பொதுகொப்பு வையலொளர் டொக்டர் அஜய் குமொர் மை் றும் டி.ஜி என்.சி.சி வலப் டிவனன்ட்
வஜனரல் ரொஜீவ் தைொப் ரொ ஆகிதயொர் தேை தைசவயில் மிக வபரிய தியொகே்சே
வைய் ே தியொகிகளுக்கு மரியொசே வைலுே்தினர். வீரர்கள் அணிவகுப்பு, கலொை்ைொர
நடவடிக்சககள் மை் றும் ைமூக தமம் பொட்டு நிகழ் ைசி
் களில்

பங் தகை் ைேொல் நொடு

முழுவதும் என்.சி.சி உேய தினம் வகொண்டொடப் பட்டது.
கட்கரி நொக்பூரில் நசடவபை் ை அக்தரொ விஷன் 2019 கண்கொட்சியில் புே்ேகே்சே வவளியிட்டொர்


நொக்பூரில் நசடவபை் ை அக்தரொ விஷன் -2019 கண்கொட்சியில் ‘Convergence of National
Highway improvement/construction with water conservation and groundwater recharge’ என்ை சிறு
புே்ேகே்சே மே்திய ைொசல தபொக்குவரே்து அசமை்ைர் நிதின் கட்கரி வவளியிட்டொர்.
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நொன்கு நொள் விவைொய கண்கொட்சியொன, அக்தரொ விஷன் -2019 22 நவம் பர் 2019 அன்று
வேொடங் கியது.
இந்தியொ தபொன்ை வபரிய நொட்டின் பல் தவறு கூறுகசள ஒன்றிசணக்கும் ைொே்தியம் அரசியல
சமப் புக்கு உள் ளது


நவம் பர்

26

ஆம்

தேதி

அரசியலசமப்பு

தினே்சே

முன்னிட்டு,

டொக்டர்

பி.அம் தபே்கொரின் 125 வது பிைந்ே நொள் வகொண்டொட்டே்தின் ஒரு பகுதியொக 27
நவம் பர் 2015 அன்று அரசியலசமப்பிை் கொன அர்ப்பணிப்பு குறிே்ே விவொேே்தின்
முடிவில் பிரேமர் நதரந்திர தமொடி நொடொளுமன்ைே்தில் உசரயொை் றியதில் பகிர்ந்து
வகொண்ட எண்ணங் கசள நிசனவுபடுே்துகிதைொம் .இந்தியொ தபொன்ை ஒரு வபரிய
நொட்டின் மொறுபட்ட கூறுகசள ஒன்றிசணக்கும் ைொே்தியம் அரசியலசமப் புக்கு
உள் ளது என்று பிரேமர் கூறினொர்.
IFFI
2019: வி சீனிவொஸ் தமொகன் நடே்திய தி ஆர்ட் ஆஃப் விஷுவல் எஃவபக்டஸ
் ் குறிே்ே முக்கிய வ
குப் பு


இந்தியொவின்

ைர்வதேை

திசரப்பட

விழொ IFFI

2019,

தகொவொவில்

நசடவபை் று

வருகிைது. பொர்சவயொளர்கள் கிட்டே்ேட்ட ஒரு வொரமொக திசரப்படங் கள் மை் றும்
திசரப்படே் ேயொரிப் புகசள கண்டு மகழ் ைசி
் யசடந்ேனர்.


இேன் பின் , தி ஆர்ட் ஆஃப் விஷுவல் எஃவபக்டஸ
் ் குறிே்ே முக்கிய வகுப்பு தேசிய
விருது வபை் ை விஷுவல் எஃவபக்டஸ
் ் வடிவசமப் பொளர் வி.சீனிவொஸ் தமொகனொல்
நடே்ேப் பட்டது. 2.0, பொகுபலி தபொன்ை படங் களில்
நுட்பங் கசளப்

பை் றி

அவர்

திசரப் பட

பணியொை் றியுள் ளொர். நவீன

மொணவர்கள்

நிசைந்ே

அரங் கில்

அவர்களிடம் உசரயொை் றினொர். 2.0 படே்தில் , வமய் நிகர் தகமரொ பிரமிக்க சவக்கும்
விசளவுகசளப் வபை வேொசலதூரே்திலிருந்து பயன்படுே்ேப் பட்டது என்றும் அவர்
கூறினொர்.
இசளஞர்களிசடதய நீ ர் பொதுகொப்புக்கொன நல் ல பழக்கங் கசள ஊக்குவிக்கும்
மொநில அரசுகள்


பிரேமர் நதரந்திர தமொடி மொநில ஆளுநர்கசள இசளஞர்கள் மை் றும் மொணவர்
ைமூகே்தினரிசடதய நீ ர் பொதுகொப்பு வேொடர்பொன நல் ல பழக்கவழக்கங் களின்
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வைய் திசய ஊக்குவிக்க தவண்டும் என்று வலியுறுே்தியுள் ளொர். புஷ்கரம் தபொன்ை
பொரம் பரிய நீ ர் வேொடர்பொன பண்டிசககளின் வைய் திசய விளம் பரப் படுே்ே உேவும்
வழிகசளே் தேடவும் அவர் கூறினொர் .


இசே புதுதில் லியில் நிசைவசடந்ே ஆளுநர்களின் 50 வது மொநொட்டில் பிரேமர்
உசரயொை் றினொர். மொநொட்டில் ஜல் ஜீவன் மிஷன் குறிே்ே கலந்துசரயொடல் நீ ர்
பொதுகொப்பு மை் றும் நீ ர் தமலொண்சம நுட்பங் களுக்கு அரசு அளிே்ே முன்னுரிசமசய
வவளிப் படுே்துகிைது என்ைொர்.

மணிப் பூர்
ைங் கொய் விழொ 2019


மணிப் பூரில் , ஒரு வொர கொல மணிப் பூர் ைங் கொய் விழொ 2019 வேொடங் கியது. இந்ே
திருவிழொ மொநில சுை் றுலொே் துசையொல்
சுை் றுலொசவ

தமம் படுே்துவேை் கொக

திருவிழொவொகும்

.

திருவிழொவின்

ஏை் பொடு வைய் யப் பட்டுள் ளது மை் றும்

ஆண்டுதேொறும்

வேொடக்க

விழொ

நசடவபறும்
இம் பொலில்

மிகப் வபரிய

உள் ள ஹப் ேொ

கொங் ஜீபூங் கில் நசடவபை் ைது.


வேொடக்க விழொவில் மணிப் பூர் முேலசமை்ைர் என்.பிவரன் சிங் கலந்து வகொண்டொர்.
இந்ே

விழொவில்

மொநில

அசமை்ைர்கள் ,

வவளிநொடுகளில்

இருந்து

வந்ே

பிரமுகர்களும் கலந்து வகொண்டனர்.திருவிழொ மணிப் பூரின் பல் தவறு பகுதிகளில்
நசடவபறுகிைது.திருவிழொவின்

தபொது,

விசளயொட்டுகள் , நொட்டுப் புை நடனம்

கலொை்ைொர
மை் றும்

நிகழ் ைசி
் கள் ,

கிளொசிக்கல்

பொரம் பரிய

இசை ஆகியசவ

மொநிலே்தின் பல் தவறு ைமூகங் கள் மை் றும் பிை மொநிலங் களொல் நிகழ் ே்ேப்படுகிைது.
திருவிழொ இந்ே மொேம் 30 ஆம் தேதி நிசைவசடயும் .

மாநாடுகள்
இரண்டு நொள் விமொனப் பசட ேளபதிகளின் மொநொடு


இரண்டு நொள் விமொனப்பசட ேளபதிகள் மொநொடு புதுதில் லியில் வேொடங் கியது.
இந்ே மொநொட்சட பொதுகொப்பு அசமை்ைர் ரொஜ் நொே் சிங் திைந்து சவே்ேொர். இந்திய
விமொனப்பசடயின்

உயர்மட்ட
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வேொடர்பொன வையல் பொட்டு, பரொமரிப்பு மை் றும் நிர்வொக விஷயங் கள்

குறிே்து

விவொதிக்கின்ைனர்.

விலளயாட்டு செய் திகள்
வகொல் கே்ேொ வடஸ்ட்: இந்தியொ பங் களொதேஷுக்கு எதிரொக ஒரு இன்னிங் ஸ் மை் றும் 46 ரன்கள்
விே்தியொைே்தில் வவை் றி


வகொல் கே்ேொவில்

உள் ள ஈடன் கொர்டனில்

நடந்ே வேொடரில்

2-0 என்ை தகொல்

கணக்கில் வவன்ைது இந்தியொ.சநட் பிங் க் பந்து வடஸ்டில் இந்தியொ ஒரு இன்னிங் ஸ்
மை் றும் 46 ரன்கள் விே்தியொைே்தில் வவன்ைது. இரண்டொவது வடஸ்டில் கிசடே்ே
வவை் றி வேொடர்ை்சியொக 12 வது தஹொம் சீரிஸ் வவை் றிசயப் பதிவு வைய் கிைது.
முன்னேொக இந்தூரில் பங் களொதேஷுக்கு எதிரொன முேல் வடஸ்டில் ஒரு இன்னிங் ஸ்
மை் றும் 130 ரன்கள் விே்தியொைே்தில் இந்தியொ வவன்ைது.
ரதபல் நடொல் ஆைொவது தடவிஸ் தகொப் சப பட்டே்சே வவன்ைொர்


வடன்னிஸில் , உலக நம் பர் ஒன் ரஃதபல் நடொல் , ஸ்வபயினுக்கொக ஆைொவது தடவிஸ்
தகொப் சப பட்டே்சே கனடொவின் வடனிஸ் ஷொதபொதலொசவ வீழ் ே்தி மொட்ரிட்டில்
வவன்ைொர். நடொல் 6-3, 7-6 (9-7) என்ை வைட் கணக்கில் ஷதபொவொதலொசவ வீழ் ே்தி
கனடொவுக்கு எதிரொக ஸ்வபயினின் 2-0 என்ை வவை் றிசயப் வபை் ைொர்.

யு 15 ஆசிய மல் யுே்ே ைொம் பியன்ஷிப்பில் 13 ேங் கம் உட்பட 28 பேக்கங் கசள இந்தியொ வபை் றுள் ள
து


மல் யுே்ேே்தில் , 15 வயதுக்குட்பட்ட ஆசிய ைொம் பியன்ஷிப் தபொட்டியில் 13 ேங் கம் , 14
வவள் ளி மை் றும் 1 வவண்கலம் உட்பட 28 பேக்கங் களுடன் இந்தியொ வவை் றி வொசக
சூடினர். சீனொவின் சேை்சுங் கில் இறுதி நொளன்று இந்திய மல் யுே்ே வீரர்களின்
திைசமயொன

ஆட்டே்ேொல்

5

ேங் கங் கசள

வவன்ைனர்.2019

தகடட்

உலக

ைொம் பியன்ஷிப் வவண்கலப் பேக்கம் வவன்ை தீபக் ைொஹொல் ேசலசமயில் , வீரர்கள்
நொன்கு ேங் கங் கசளயும் , கிதரக்க-தரொமன் பிரிவில் ஒரு ேங் கே்சேயும் வபை் ைனர்.
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லட்சிய வைன் ஸ்கொட்டிஷ் ஓபன் பட்டே்சே வவன்ைொர்


பூப் பந்து தபொட்டியில் , இந்தியொவின் லக்ஷ்யொ வைன் ஸ்கொட்டிஷ் ஓபன் ஆண்கள்
ஒை் சை

பட்டே்சே

வவன்றுள் ளொர்,

பிதரசிலிய

யொதகொர்

தகொயல் தஹொசவ

தேொை் கடிே்து மூன்று மொேங் களில் ேனது நொன்கொவது பட்டே்சே வபை் ைொர் .18
வயேொன இந்தியர் மொர்ை் மொேம் தபொலந்து ஓபன் இன்டர்தநஷனல் தைலஞ் சில்
வவள் ளிப் பேக்கே்துடன் ேனது ஆட்டே்சே வேொடங் கினொர். வேொடர்ை்சியொன பல
ஏமொை் ைங் களுக்கு பிைகு, வைன் வைப்டம் பர் மொேம் வபல் ஜிய ைர்வதேை தபொட்டியில்
வவன்ைொர், இது இந்ே ஆண்டின் அவருசடய முேல் பட்டமொகும் .

நவம் பர்–26, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 26 – தேசிய ைட்ட தினம்


இந்திய

அரசியலசமப் சப

ஒவ் வவொரு

ஆண்டும்

அசழக்கப்படும்

ஏை் றுக்வகொண்டசே

நவம் பர்

26

அரசியலசமப்பு

ஆம்
தினம்

நிசனவுகூரும்

தேதி

ைம் விேன்

(தேசிய

ைட்ட

வசகயில்

திவொஸ்

தினம் )

என்றும்

இந்தியொவில்

வகொண்டொடப் படுகிைது. நவம் பர் 26, 1949 அன்று, இந்திய அரசியலசமப் புை் ைசப
இந்திய

அரசியலசமப்சப

ஏை் றுக்வகொண்டது,

அது

1950

ஜனவரி

26

முேல்

நசடமுசைக்கு வந்ேது.


இந்திய அரசு நவம் பர் 26 ஐ அரசியலசமப்பு தினமொக 19 நவம் பர் 2015 அன்று
அரசிேழ் மூலம் அறிவிே்ேது.இந்திய பிரேமர் நதரந்திர தமொடி 11 அக்தடொபர் 2015
அன்று மும் சபயில் பி. ஆர். அம் தபே்கரின் சிசல நிசனவுை் சின்னே்திை் கு அடிக்கல்
நொட்டியதபொது இந்ே அறிவிப் சப வவளியிட்டொர்.2015 ஆம் ஆண்டு அம் தபே்கரின் 125
வது பிைந்ே நொள் வகொண்டொடப்பட்டது.அவர் அரசியலசமப் பு ைசபயின் வசரவுக்
குழுவுக்குே் ேசலசம ேொங் கியவர் மை் றும் அரசியலசமப் சப உருவொக்குவதில்
முக்கிய

பங் கு

வகிே்ேவர்

வகொண்டொடப் பட்டது.

ஆவொர்.முன்னேொக

அரசியலசமப் பின்
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அம் தபே்கரின்

எண்ணங் கசளயும்

கருே்துக்கசளயும்

பரப்புவேை் கும்

நவம் பர்

26ஆம் தேதி தேர்வு வைய் யப்பட்டது.

தேசிய செய் திகள்
26/11 தியொகிகளின் 11 வது நிசனவொண்சட நொடு நிசனவுகூறுகிைது


நம் தேைமொனது 26/11 மும் சப பயங் கரவொே ேொக்குேளின் 11 வது ஆண்டு விழொவில்
அதில் உயிர் நீ ே்ே தியொகிகசள நிசனவு கூர்கிைது. அன்று நகரில் பல் தவறு
நிகழ் வுகள் ஏை் பொடு வைய் யப் பட்டுள் ளன. பயங் கரவொே ேொக்குேலின் தியொகிகளுக்கு
துசண ஜனொதிபதி எம் .வவங் சகயொ நொயுடு அஞ் ைலி வைலுே்தினொர். நவம் பர் 26, 2008
அன்று,

மும் சப

நகரமொனது பொகிஸ்ேொசன

ேளமொகக்

வகொண்ட

லஷ்கர்-இ-

சேபொவின் 10 பயங் கரவொதிகளொல் ேொக்கப்பட்டது. அடுே்ே மூன்று நொட்களுக்கு
ஏை் பட்ட வநருக்கடிகளினொல்

, 18 கொவல் துசை அதிகொரிகள்

மை் றும் இரண்டு

என்.எஸ்.ஜி கமொண்தடொக்கள் உட்பட 166 தபர் உயிர் இழந்ேனர்.
மே்திய பிரதேை அரசியலசமப் பு தின நிகழ் ைசி
் கள் அரசு அலுவலகங் கள் , பல் கசலக்கழகங் க
ளில் ஏை் பொடு வைய் யப் படுகின்ைன


மே்திய பிரதேைே்தில் , அரசியலசமப்பு ேே்வேடுப் பு தினே்தின் 70 வது ஆண்டு
நிசைசவக்

குறிக்கும்

பல் கசலக்கழகங் களில்

வசகயில்

அசனே்து

அரசியலசமப்பு

அரசு
தின

அலுவலகங் கள்
நிகழ் ைசி
் கள்

மை் றும்
ஏை் பொடு

வைய் யப் பட்டுள் ளன.


முேலசமை்ைர் கமல் நொே் மொநில வையலகே்தில் உள் ள அசனே்து பணியொளர்கள் அதிகொரிகளுக்கும் ைே்தியப்பிரமொணம் வைய் வொர். அரசியலசமப்பு வேொடர்பொக
மொநில அரசு ஒரு வபொது விழிப் புணர்வு பிரை்ைொரே்சேயும் வேொடங் குகிைது. இந்ே
பிரை்ைொரம் நவம் பர் 26, 2019 முேல் பொபொ ைொதஹப் அம் தபே்கரின் பிைந்ே நொளொன
2020 ஏப்ரல் 14 வசர நடே்ேப் படும் . இந்ே கொலகட்டே்தில் பல் தவறு கசல பசடப் புகள்
ைொர்ந்ே வையல் பொடுகள் நடே்ேப்படும் .

ஃபிலொரியொவுக்கு எதிரொக உ.பி. அரசு தநொய் ே்ேடுப் பு பிரை்ைொரே்சேே் வேொடங் குகிைது


உே்ேரபிரதேை அரசு ஃசபதலரியொசிஸ் அல் லது ஃபிலொரியொ என அசழக்கப் படும்
ஒரு விே தநொய் க்கு எதிரொக பொரிய தநொய் ே்ேடுப் பு பிரை்ைொரே்சே முன்வனடுே்து
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வருகிைது.

நொட்டில்

கொலக்வகடுவொக

ஃசபதலரியொசவ

மே்திய

அரசு

2021

முை் றிலுமொக

ஆம்

ஆண்சட

ஒழிப்பேை் கொன

நிர்ணயிே்துள் ளது.

65

ஆயிரே்துக்கும் தமை் பட்ட சுகொேொரப் பணியொளர்கள் 19 மொவட்டங் களில் டிைம் பர் 10
வசர

சுமொர்5

தகொடி

மக்களுக்கு

மருந்துகசள

விநிதயொகிக்க

இலக்கு

நிர்ணயிக்கப் பட்டுள் ளது. இதுவசர 19 மொவட்டங் களில் , 1.25 லட்ைம் ஃசபதலரியொ
வழக்குகள் உள் ளன என்று வஜய் பிரேொப் சிங் கூறியுள் ளொர்.

மாநாடுகள்
பொரம் பரிய மருே்துவே்திை் கொன நசடமுசையின் ேரப் படுே்ேப்பட்ட வைொை் கள் மை் றும் வசர
யசைகசள உருவொக்குவது வேொடர்பொன WHO கூட்டங் கசள ஆயுஷ் அசமை்ைகம் நடே்துகிைது


நவம் பர்

கசடசி

வொரே்திலும் ,

2019

டிைம் பர்

முேல்

வொரே்திலும்

இரண்டு

முக்கியமொன WHO கூட்டங் கசள புது தில் லியில் நடே்துகிைது.ஒன்று குஜரொே்தின்
ஜொம் நகர், ஆயுர்தவேே்தில் உள் ள புதரொஸ்ட் பட்டேொரி கை் பிே்ேல் மை் றும் ஆரொய் ைசி
்
நிறுவனே்தில் ஆயுஷ் அசமை்ைகம் மை் வைொன்று வமொரொர்ஜி தேைொய் தேசிய தயொகொ
நிறுவனம் & இயை் சக மருே்துவம் ஆகும்


2019 நவம் பர் 26 முேல் 29 வசர நசடவபறும் WHO – ைர்வதேை நிபுணர்களின்
ஆதலொைசனக் கூட்டம் (IECM), ஆயுர்தவேம் , யுனொனி மை் றும் பஞ் ைகர்மொ ஆகிய 51
தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட ைர்வதேை வல் லுநர்கள் (ஆறு WHO பிரொந்தியங் களிலிருந்தும் ),
அே்துடன் பொரம் பரிய மருே்துவ பயிை் சியொளர்கள் , ஆரொய் ைசி
் யொளர்கள் , சுகொேொர
வகொள் சக

வகுப்பொளர்கள் ,

கட்டுப்பொட்டொளர்கள்

மை் றும்

நிர்வொகிகள்

ஆகிதயொசரயம் வழங் குகிைது.
ஜப்பொன் என்.எஸ்.எஸ் வபொதுை்வையலொளர் ஷிவகரு கிடொமுரொவுடன் பிரேமர் ைந்திப் பு


ஜப்பொனின் தேசிய பொதுகொப் பு வையலகே்தின் வபொதுை்வையலொளர் திரு. ஷிவகரு
கிடொமுரொ,

பிரேமர்

ஸ்ரீ

நதரந்திர

தமொடிசய

ைந்திே்ேொர்.

2019

வைப்டம் பரில்

வபொறுப் தபை் ை பின்னர் திரு. கிடொமுரொ ேனது முேல் இந்திய பயணே்திை் கு பிரேமர்
வரதவை் ைொர்

மை் றும்

பொதுகொப்பிை் கொக

இரு

பிரொந்தியே்தில்
நொடுகளுக்கும்

அசமதி,

இசடதய

முன்தனை் ைம்

வளர்ந்து

வரும்

மை் றும்

மூதலொபொய

கூட்டொட்சியின் முக்கியே்துவே்சே வலியுறுே்தினொர்.திரு. கிட்டொமுரொவின் இந்திய
தேசிய

பொதுகொப் பு

ஆதலொைகருடனொன
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ஒே்துசழப் பின் இந்ே முக்கிய அம் ைே்சே வலுப் படுே்ே வழிவகுக்கும் என்று அவர்
நம் பிக்சக வேரிவிே்ேொர்.

அறிவியல்
அழிந்து வரும் உயிரினங் களின் பொதுகொப்பு


முக்கிய முேன்சம இனங் களின் கணக்வகடுப்பு அந்ேந்ே மொநில / யூனியன் பிரதேை
அரசுகளினொல் மொநில அளவில் அவ் வப்தபொது தமை் வகொள் ளப்படுகிைது. இருப் பினும்
புலி மை் றும் யொசன கணக்வகடுப்பு முசைதய நொன்கு மை் றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
ஒரு முசை தேசிய அளவில் தமை் வகொள் ளப் படுகிைது. மொநில மை் றும் மே்திய அரசு
நடே்திய ைமீபே்திய மக்கள் வேொசக கணக்வகடுப் பின் அறிக்சகயின்படி, அழிந்து
வரும்

உயிரினங் களின்

கொண்டொமிருகங் கள் ,

மக்கள்

புலிகள்

வேொசக

மை் றும்

குறிப்பொக

சிங் கங் கள் ,

யொசனகளின்

எண்ணிக்சக

அதிகரிே்துள் ளது.


கொட்சட

சமயமொக

வொழ் விடங் களின்

வகொண்டு

தமம் பொடு’

நிதியளிக்கப் பட்ட

இன்

அழிந்து

திட்டமொன

வரும்

‘வனவிலங் கு

உயிரினங் கள்

மை் றும்

வொழ் விடங் கசள கொப்பொை் றுவேை் கொன மீட்பு திட்டே்தின் கீழ் வையல் படும் மொநில /
யூடி அரசுகளுக்கு மே்திய அசமை்ைகம் நிதி உேவி வழங் குகிைது. இந்ே திட்டே்தின்
கீழ் ேை் தபொது ஆபே்ேொன 21 இனங் கள் அசடயொளம் கொணப் பட்டுள் ளன.

பாதுகாப் பு செய் திகள்
கிழக்கு கடை் கசரயில் கடை் பசட பயிை் சி


கடை் பசட பயிை் சி மிலன் 2020 மொர்ை் மொேம்
திட்டமிடப்பட்டுள் ளது,
வபருங் கடல்

பகுதி

இதில்
உட்பட

41
நட்பு

நொடுகள்

விைொகப்பட்டினே்தில்

நசடவபை

அசழக்கப் பட்டுள் ளன.

இந்தியப்

வவளிநொட்டு

நொடுகளுடன்

ஒே்துசழப்பு

முயை் சிகசள இந்திய அரசு வேொடர்கிைது. பணியொளர்கள் தபை்சு, அதிகொரம் வபை் ை
திசை

குழு

தபொன்ை

கட்டசமக்கப் பட்ட

வேொடர்புகள்

மூலம் ,

ஒே்துசழப் பின்

துசைகளில் திைன் தமம் பொடு, கடல் கள விழிப் புணர்வு, பயிை் சி, சஹட்தரொகிரொபி,
வேொழில் நுட்ப உேவி, வையல் பொட்டு உடை் பயிை் சி தபொன்ைவை் சை வையல் படுே்ே
திட்டமிட்டுள் ளது.
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திட்டங் கள்
ைப் கொவிஷ்வொஸ் – மரபு ேகரொறு தீர்க்கும் திட்டம்


ைபொ

விஸ்வொஸ்

(மரபு

ேகரொறு

தீர்மொனம் )

என்ை

ஒரு

புதிய

திட்டம்

வேொடங் கப்பட்டுள் ளது. இந்ே திட்டே்தின் தநொக்கம் , ைரக்கு மை் றும் தைசவ வரியில்
அடங் கியுள் ள மரபு வரிகளின் (தைசவ வரி மை் றும் மே்திய கலொல் ) கீழ் உள் ள
ைை்ைரவுகசள

அழிப் பதும்

மை் றும்

சிறு

வரி

வைலுே்துதவொர்

உள் ளிட்ட

வரி

வைலுே்துதவொருக்கு உேவுவதே ஆகும் . இேசன மே்திய நிதி மை் றும் கொர்ப்பதரட்
விவகொர அசமை்ைர் ஸ்ரீ அனுரொக் ேொக்கூர் வேரிவிே்ேொர். திட்டே்தின் முக்கிய
கூறுகள் ேகரொறு தீர்ே்ேல் மை் றும் வபொது மன்னிப்பு ஆகும் .

வலலே்ேள செய் திகள்
கடன்–
இசணக்கப்பட்ட மொனிய தைசவகள் அவொஸ் தபொர்டட
் சல அரசு அறிமுகப் படுே்துகிைது


மே்திய வீட்டுவைதி மை் றும் நகர்ப்புை விவகொரே்துசை அசமை்ைர் ஹர்தீப் சிங் பூரி,
கடன் இசணக்கப் பட்ட மொனிய தைசவகள் அவொஸ் தபொர்டட
் ல் , சி.எல் .ஏ.பி யிசன ,
புதுதில் லியில் வேொடங் கினொர்.



கிவரடிட்-இசணக்கப் பட்ட மொனிய தைசவகள் , சி.எல் .எஸ்.எஸ்., பயனொளிகளுக்கு
ஒரு வவளிப் பசடயொன மை் றும் வலுவொன நிகழ் தநர வசல அடிப் பசடயிலொன
கண்கொணிப் பு முசைசய தபொர்டல் வழங் குகிைது. தபொர்டட
் சலப் பயன்படுே்தி, ஒரு
பயனொளி ேனது விண்ணப்ப நிசலசய நிகழ் கொலே்தில் கண்கொணிக்க முடியும் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
ைங் கிரொம் ேஹியொ, வர்ஷொவர்மன் இரட்சட வபொறி தேசிய பட்டங் கசள வவன்ைனர்


ஹரியொனொவின் ைங் கிரொம் ேஹியொ மை் றும்

மே்தியப் பிரதேைே்சேை் தைர்ந்ே

வர்ஷொவர்மன் ஆகிதயொர் புதுதில் லியில் நடந்ே 63 வது தேசிய ஷொட்கன் ஷூட்டிங்
ைொம் பியன்ஷிப்பில் இரட்சட வபொறி ேங் கம் பட்டங் கசள வவன்ைனர்.
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நவம் பர்–27, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 27 – ஆசம ேே்வேடுப் பு நொள்


ஆசம ேே்வேடுப்பு நொள் என்பது “ஆபே்ேொன ஊர்வனவை் றின் பொதுகொப் பிை் கொன
நடவடிக்சக நொள் .” என்பதின் எதிவரொலிசய வகொண்டொடப் படுவேொகும் . குறிப்பொக,
ஆசமகளின் நலசன ஆேரிப் பேை் கொக, கிறிஸ்டின் ஷொ என்ை வபண், நவம் பர் 25,
2011 அன்று, ஃபவுண்ட் அனிமல் ஸ் என்ை விலங் கு நல அசமப்பின் இசணயேளே்தில்
ஒரு வசலப்பதிவு இடுசகசய உருவொக்கிநொர். இது துன்பம் மை் றும் சகவிடப் பட்ட
விலங் குகளுக்கு புதிய வீடுகசளக் கண்டுபிடிக்க உேவக்கூடியேொக உள் ளது .

ெர்வதேெ செய் திகள்
இலங் சக மை் றும் பங் களொதேஷில் அரசியலசமப் பு தினம் அனுைரிக்கப்பட்டது


பங் களொதேஷிை் கொன இந்தியொவின் உயர் ஆசணயர் ரிவொ கங் குலி ேொஸ், இந்திய
அரசியலசமப் பு மக்களுக்கு ைமூக உரிசமகசள வழங் கியது என்று கூறினொர் .
அரசியலசமப் பு தினே்சே முன்னிட்டு பங் களொதேஷில் பணிபுரியும் இந்தியர்கள்
கூட்டே்தில் உசரயொை் றிய அவர், டொக்டர் பி.ஆர்அம் தபே்கர் ேசலசமயில் இந்திய
அரசியலசமப் பின் வசரவுக் குழு , இந்தியொவில்

ைமூக நீ தியில்

ஆர்வே்சே

ஏை் படுே்ேவும் வழி வகுே்ேது என்று கூறினொர்.

தேசிய செய் திகள்
ஜனொதிபதி , CJI உை்ைநீ திமன்ைே்தில் அரசியலசமப் பு தின விழொசவ வேொடக்கி சவே்ேனர்


ஜனொதிபதி ரொம் நொே் தகொவிந்ே், சுேந்திர நீ திே்துசை துடிப்பொன பொரொளுமன்ை
ஜனநொயகே்துடன்

ஒருங் கிசணந்து

தேொை் றுவிே்ேவர்களின்

வொழ் வதே

வேொசலதநொக்கு

புே்திைொலிே்ேனம்

பொர்சவ

ஆகும்

மை் றும்
என்று

வேரிவிே்ேொர்.உை்ைநீ திமன்ைே்தில் அரசியலசமப் பு தின விழொவில் உசரயொை் றிய
திரு. தகொவிந்ே் தேொை் றுவிே்ேவர்கள் நிறுவனங் கசள உருவொக்கி , அவர்களின்
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முக்கிய

தநொக்கங் கள்

ைமரைம்

வைய் யொமல்

இருக்க

ைரியொன

ைமநிசலசய

வடிவசமே்துள் ளனர் என்ைொர்.
தேசிய பொல் தின வகொண்டொட்டே்தில் மே்திய அசமை்ைர் ஸ்ரீ கிரிரொஜ் சிங் உசரயொை் றினொர்


புதுடில் லியில் பூைொவில் நசடவபை் ை தேசிய பொல் தினம் -2019 நிகழ் வில் மே்திய
மீன்வளே்துசை, கொல் நசட பரொமரிப்பு மை் றும் பொல் வளே்துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ
கிரிரொஜ் சிங் வேொழில் முசனதவொர், பொல் உை் பே்தியொளர்கள் , கல் வியொளர்கள்
மை் றும் பே்திரிசககளில் உசரயொை் றினொர்.



ஆகஸ்ட் கூட்டே்தில் உசரயொை் றிய ஸ்ரீ சிங் , பிரொந்திய விரிவொன வபொருளொேொர
கூட்டொண்சம இல் தைரொமல் 10 தகொடி விவைொயிகளின் நலசனப் பொதுகொே்ே பிரேமர்
ஸ்ரீ நதரந்திர தமொடிக்கு நன்றி வேரிவிே்ேொர். “கொவ் ன் கரீப் கிைொன்” (Gaon Gareeb Kisaan)
and

இன்

முன்தனை் ைே்திை் கு

பிரேமர்

எப் தபொதும்

முக்கிய

முக்கியே்துவம்

வகொடுே்துள் ளொர் என்றும் , RCEP விவைொயிகளுக்கு ஆேரவொக இல் சல என்றும் அவர்
கூறினொர்.
‘அரசியலசமப் பு தினே்சே’ முன்னிட்டு MHRD ஒவ் வவொரு மொேமும் தேசிய கட்டுசர தபொட்டிக
சள நொடு ேழுவிய நொக்ரிக் கர்ே்ேவ் ய பொலன் அபியனின் ஒரு பகுதியொக அறிவிே்ேது


மே்திய மனிேவள தமம் பொட்டுே் துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ ரதமஷ் தபொக்ரியொல் நிஷொங் க்,
‘அரசியலசமப் பு

தினே்சே’

முன்னிட்டு,

kartavya.ugc.ac.in

தபொர்டட
் சலே்

வேொடங் கினொர், இது ஆண்டு முழுவதும் நொக்ரிக் கர்ே்ேவ் ய பொலன் அபியொன் ஒரு
பகுதியொக நொடு முழுவதும் அனுைரிக்கப்படுகிைது. இந்ே தபொர்டல் முேன்சமயொக
மொணவர்களுக்கொன மொேொந்திர கட்டுசர தபொட்டிகசளயும் , வினொடி வினொக்கள் ,
விவொேங் கள் ,
அபியொன்

சுவவரொட்டி

வேொடர்பொன

ேயொரிே்ேல்

பிை

தபொன்ை

நொக்ரிக்

நடவடிக்சககசளயும்

கர்ே்ேொவ் ய

நடே்ே

பொலன்

பயன்படுகிைது

.

இந்நிகழ் ைசி
் யில் மனிேவள தமம் பொட்டுே் துசை அசமை்ைர் ஸ்ரீ ைஞ் ைய் தேொே்தர
கலந்து வகொண்டொர்.
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உே்ேர பிரதேெம்
மொநிலே்தின் 1 வது கழுகு பொதுகொப் சப அசமக்கும் உே்ேரபிரதேை அரசு


அழிந்து வரும்

உயிரினமொன

கழுகுகசளப்

பொதுகொப்பேை் கொன

ஒரு

முக்கிய

கட்டமொக, உே்ேரபிரதேை அரசு மகொரொஜ் கஞ் ை் மொவட்டே்தின் ஃபதரண்டொ பகுதியில்
மொநிலே்தின்
அசமக்கிைது.

முேல்

கழுகு

மூன்று

பொதுகொப்பு

மை் றும்

ேைொப் ேங் களுக்கும்

இனப் வபருக்க

தமலொக

நொட்டில்

சமயே்சே
கழுகுகளின்

எண்ணிக்சக 40 மில் லியனிலிருந்து 19,000 ஆகக் குசைந்துள் ளேொக சுை் றுை்சூழல்
அசமை்ைர் ைமீபே்தில் நொடொளுமன்ைே்தில் வேரிவிே்ேொர்.
இந்திய ஜனொதிபதி “தேசிய இசளஞர் பொரொளுமன்ைே் திட்டே்தின்” இசணயேளே்சேே் வேொ
டங் கினொர்


இந்திய

அரசியலசமப் சப

நிசனவுகூரும்

வசகயில்

பொரொளுமன்ைே்தின்

மே்திய

ஏை் றுக்வகொண்ட
ஒரு

சிைப் பு

மண்டபே்தில்

70

வது

ஆண்டு

–

“ைம் விேன்

விழொ,
ஏை் பொடு

வைய் யப் பட்டது.

நிசைசவ
திவொஸ்”
இதில்

,

ஜனொதிபதி ஸ்ரீ ரொம் நொே் தகொவிந்ே் “தேசிய இசளஞர் பொரொளுமன்ைே் திட்டே்தின்”
வசல

இசணயேளே்சேே்

வேொடங் கினொர்.

தேசிய

இசளஞர்

நொடொளுமன்ை

திட்டே்தின் வசலே்ேளம் nyps.mpa.gov.in இல் கிசடக்கிைது.

அறிவியல்
இந்தியொவின் ைமீபே்திய பூமி கண்கொணிப் பு வையை் சகக்தகொள் கொர்தடொைொட் 3 ஐ இஸ்தரொ வவை் றிகரமொக ஏவப்பட்டது


தேசிய

விண்வவளி

கண்கொணிப் பு

நிறுவனமொன

இஸ்தரொ

வையை் சகக்தகொள்

இந்தியொவின்

கொர்தடொைொட்

-3

ஐ

ைமீபே்திய

பூமி

வவை் றிகரமொக

ஏவியுள் ளது.வவொர்க்ஹொர்ஸ் ரொக்வகட் பி.எஸ்.எல் .வி அேன் சி -47 பதிப்பில் 13 பிை
வொடிக்சகயொளர்
வகொண்டு

ேரவுகளுடன்

துருவ

வைல் லப்பட்டது.வைன்சனக்கு

சூரிய-ஒே்திசைவொன
90

கிதலொமீட்டர்

சுை் றுப் பொசேயில்

வேொசலவில்

உள் ள

ஆந்திரொவின் ஸ்ரீஹரிதகொட்டொவில் உள் ள ைதீஷ் ேவொன் விண்வவளி சமயே்தின்
இரண்டொவது ஏவுேளே்திலிருந்து ஏவப்பட்டது.
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மாநாடுகள்
“DEFCOM INDIA 2019” புதுதில் லியில் நடக்கிைது


புதுடில் லியில் “Communications: A Decisive Catalyst for Jointness”. என்ை கருப் வபொருளுடன்
“DEFCOM INDIA 2019” என்ை இரண்டு நொள் கருே்ேரங் கு நடந்து வருகிைது. மூன்று
தைசவகளுக்கிசடயில் கூட்டுே்ேன்சமசய அசடவேை் கொன ேகவல் வேொடர்புகசள
தமம் படுே்துவேை் கொக கருே்ேரங் கு அர்பணிக்கப் பட்டுள் ளது

விலளயாட்டு செய் திகள்
ஆசிய ைொம் பியன்ஷிப்பில் இந்திய வில் லொளர்கள் 3 வவண்கல பேக்கங் கசள வவன்ைனர்


அேொனு

ேொஸ்

ேசலசமயில் ,

ைொம் பியன்ஷிப்பில்

பொங் கொக்கில்

இந்திய வில் லொளர்கள்

நசடவபை் று

மூன்று வவண்கலப்

வரும்

ஆசிய

பேக்கங் கசள

வபை் ைனர் தமலும் குசைந்ேது மூன்று வவள் ளிப் பேக்கங் கசளயும் உறுதி வைய் ேது
.இந்திய

வில் விே்சே

கூட்டசமப்பு

இசடநீ க்கம்

வைய் யப் பட்டேொல்

,

உலக

வில் விே்சே கூட்டசமப்பின் வகொடியின் கீழ் நடுநிசல விசளயொட்டு வீரர்களொக
இந்திய வில் லொளர்கள் தபொட்டிகளில் தபொட்டியிடுகின்ைனர்.
பணிபுரியும் வபண் தேசிய குறுக்கு நொடு ேடகள ைொம் பியன்ஷிப் பிை் கு ேகுதி வபை் ைொர்


பணிபுரியும் 15 வயது சிறுமி, அடுே்ே மொேம் பஞ் ைொபில் இந்திய பள் ளி விசளயொட்டு
கூட்டசமப் பு

ஏை் பொடு

வைய் யவுள் ள

தேசிய

குறுக்கு

நொடு

ேடகள

ைொம் பியன்ஷிப்பிை் கு ேகுதி வபை் றுள் ளொர்.


மகொரொஷ்டிரொவின்

யவே்மொல்

மொவட்டே்சேை்

கிரொமே்சேை் தைர்ந்ே கொயே்ரி சுக்தேவ்

தைர்ந்ே

பொபுல் கொன்

புட்ருக்

வகய் க்வொட், பள் ளிக்குை் வைல் வதும் ,

வயல் களில் பருே்தி எடுப்பதும் அவரது பணியொகும் . மகொரொஷ்டிரொவின் ைேொரொவில்
நசடவபை் ை

மொநில

அளவிலொன

குறுக்கு

நொடு

தபொட்டியில்

வவன்ை

அவர்,

தபொட்டிகளுக்கு ேகுதி வபை் ைொர்.

www.sakthyacademy.com

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

Sakthy Academy
Coimbatore

நவம் பர்–28, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 28 – வைவ் வொய் கிரக தினம்


வைவ் வொய் கிரக தினம் மசரனர் 4 விண்கலே்தின் ஏவுேசல நிசனவுகூைவும் மை் றும்
வைவ் வொய்

கிரகே்சே வகொண்டொடவும்

தமலும்

அசே அறிய உேவும்

நொளொக

கருேப்படுகிைது.மசரனர் 4 என்ை தரொதபொடிக் கிரக ஆய் வு, நொைொ மை் றும் வஜட்
ப் ரொபல் ஷன் ஆய் வகம் ஆகியவை் ைொல் நவம் பர் 28, 1964 அன்று வேொடங் கப் பட்டது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
சுவீடன் மன்னரும் , ரொணியும் இந்தியொவுக்கு 6 நொள் பயணே்சே தமை் வகொள் ளவுள் ளனர்


ஸ்வீடன் மன்னர் கொர்ல் XVI குஸ்டொஃப் மை் றும்

ரொணி சில் வியொ ஆகிதயொர்

இந்தியொவுக்கு ஆறு நொள் பயணே்சே 01 டிைம் பர் 2019 முேல் வேொடங் குவேொக
வவளியுைவு அசமை்ைகம் அறிவிே்துள் ளது. பரஸ்பர நலன்களின் இருேரப் பு மை் றும்
பலேரப் பு பிரை்சிசனகள் குறிே்து மன்னர் கொர்ல் XVI குஸ்டொஃப் ஜனொதிபதி ரொம்
நொே் தகொவிந்ே் , பிரேமர் நதரந்திர தமொடி மை் றும் வவளிவிவகொர அசமை்ைர்
எஸ்.வஜய் ைங் கர் ஆகிதயொரொய் ைந்திக்க உள் ளொர் . வடல் லி மட்டுமல் லொமல் , அரை
ேம் பதிகள் மும் சப மை் றும் உே்ேரகண்ட் ஆகிய இடங் களுக்கு வைல் ல உள் ளனர்.
இது மன்னர் குஸ்டொப்பின் மூன்ைொவது இந்திய பயணமொகும் .

தேசிய செய் திகள்
இந்தியொவின் ைர்வதேை திசரப்பட விழொ, ஐ.எஃப் .எஃப் .ஐ, தகொவொவின் பனொஜியில் முடிவசடந்
ேது


இந்தியொவின் ைர்வதேை திசரப் பட விழொ, ஐ.எஃப் .எஃப்.ஐ, தகொவொவின் பனொஜியில்
முடிவசடந்ேது . ஆசியொவின் மிகப் வபரிய திசரப்பட விழொவின் 50 வது பதிப்பு இந்ே
மொேம் 20 ஆம் தேதி வேொடங் கியது. IFFI @ 50 இன் நிசைவு விழொ இன்று தகொவொவில்
நசடவபை உள் ளது. இந்ே நிகழ் வின் கருப் வபொருள் ஏக் பொரே் ஸ்தரஷ்ே் பொரே் ஆகும் .
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மே்திய ேகவல் மை் றும் ஒளிபரப்பு அசமை்ைர் பிரகொஷ் ஜவதடகர், தகொவொ முேல் வர்
பிரதமொே் ைொவந்ே் ஆகிதயொர் கலந்து வகொள் வொர்கள் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது.


ஒன்பது நொள் திசரப் பட விழொ நிசைவு படே்தின் திசரயிடலுடன் முடிவசடகிைது.
ஈரொனிய மொஸ்டர், வமொஹ்வைன் மக்மல் பொஃப் இயக்கிய “Marghe and her Mother” IFFI
2019 இன் நிசைவு படமொகும் .

ைட்டப்பிரிவு 370 தஜ & தக வளர்ை்சிக்கு மிகப் வபரிய ேசடயொக இருந்ேது


ஜம் மு-கொஷ்மீர்
கூறுசகயில் ,

யூனியன்

பிரதேைே்தின்

ஜம் மு-கொஷ்மீரின்

வலப்டினன்ட்

வளர்ை்சிக்கு

கவர்னர்

ைட்டப்பிரிவு

370

ஜி.சி.முர்மு
மிகப் வபரிய

ேசடயொக இருந்ேது, ஏவனனில் இது தஜ & தக இல் சிைப் பு ஏை் பொடுகள் மை் றும்
நலே்திட்டங் கசள வையல் படுே்ே சமயே்தின் அதிகொரங் கசள மட்டுப் படுே்தியது.
இந்ே விதி ஜனநொயகே்தின் முழு வையல் பொட்சட அனுமதிக்கவில் சல மை் றும்
நன்சமகசள விட அதிக தைேங் கசளதய ஏை் படுே்தியது என்று திரு முர்மு கூறினொர்.
அரைொங் கே்தின் மிகப் வபரிய வபொதுே் திட்டமொன தபக் டு வில் தலஜின் ஒரு
பகுதியொக

ரியசி

மொவட்டே்தில்

கே்ரொவுக்கு

அருகிலுள் ள

மூரி

கிரொமே்தில்

நசடவபை் ை கூட்டே்தில் அவர் உசரயொை் றினொர்.
நவம் பர்–
டிைம் பரில் ஃபிட் இந்தியொ வொரம் அசனே்து பள் ளிகளிலும் கட்டொயமொக்கப் பட தவண்டும் : வி
சளயொட்டு அசமை்ைர்


பள் ளியில்

நசடவபை் ை

உடை் ேகுதி

வொர

வகொண்டொட்டங் களில்

பங் தகை் க

விசளயொட்டு அசமை்ைர் கிவரன் ரிஜிஜு புதுதில் லியில் ஆண்ட்ரூஸ் கஞ் சில் உள் ள
தகந்திரியொ விே்யொலயொவுக்கு விஜயம் வைய் ேொர்.ஃபிட் இந்தியொ இயக்கே்தின் ஒரு
பகுதியொக

நவம் பர்

இரண்டொம் ,

மூன்ைொவது

மை் றும்

நொன்கொவது

வொரே்தில்

உடை் ேகுதி வொரே்சேக் கசடப் பிடிப்பேை் கொன முயை் சிசய மே்திய இசடநிசலக்
கல் வி வொரியம் எடுே்துள் ளது.


உடை் பயிை் சி

வொரே்சே

வகொண்டொடுவது

மிகவும்

நல் ல

நடவடிக்சக

என்று

அசமை்ைர் கூறினொர்.அசனே்து தகந்திரியொ விே்யொலயங் களிலும் இது ஏை் பொடு
வைய் யப் பட்டு

வருவேொகவும் ,

ேனியொர்

பள் ளிகளும்

இசேை்

வைய் ய

ஊக்குவிப்பேொகவும் அவர் கூறினொர்.தமலும் , நவம் பர் மை் றும் டிைம் பர் மொேங் களில்
ஃபிட் இந்தியொ வொரம் அசனே்து பள் ளிகளிலும் கட்டொயமொக்கப்பட தவண்டும் ,
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ஏவனனில் உடை் பயிை் சி என்பது ஒரு மொணவரின் வொழ் க்சகயின் மிக முக்கியமொன
பகுதியொகும் என்றும் கூறினொர்.

நியமனம்
உே்ேவ் ேொக்கதர மகொரொஷ்டிரொ முேல் வரொக பேவிதயை் கிைொர்


மகொரொஷ்டிரொவின் அடுே்ே முேல் வரொக சிவதைனொ ேசலவர் உே்ேவ் ேொக்கதர
பேவிதயை் ைொர். பேவிதயை் பு விழொ மே்திய மும் சபயில் உள் ள சிவொஜி பூங் கொவில்
நசடவபை் ைது.

மாநாடுகள்
கட்கரி நுவஜன் வமொபிலிட்டி உை்சி மொநொடு 2019 ஐ வேொடங் கி சவே்ேொர்


திைசமயொன மனிே வளம் , குசைந்ே உசழப் பு மை் றும் வேொழில் நுட்பம் வொகனே்
துசையில் உள் ளேொல் எதிர்கொல வேொழில் நுட்பங் கசளப் பை் றி சிந்திக்க ைொசல
தபொக்குவரே்து மை் றும் வநடுஞ் ைொசலே்துசை அசமை்ைர் நிதின் கட்கரி வொகனே்
வேொழிை்

ைொசலகளுக்கு

வலியுறுே்தியுள் ளொர்.

வொகனே்

துசையில்

எதிர்கொல

வேொழில் நுட்பே்சேப் பயன்படுே்ே எே்ேனொல் , வமே்ேனொல் , பதயொ டீைல் மை் றும்
பதயொ சி.என்.ஜி ஆகியசவ துசணபுரியும் என்ைொர். குருகிரொமில் உள் ள ஐ.சி.ஏ.டி,
ேொனியங் கி வேொழில் நுட்ப சமயே்திை் கொன ைர்வதேை சமயே்தில்

நசடவபை் ை

நுவஜன் வமொபிலிட்டி உை்சி மொநொடு 2019 இல் அசமை்ைர் தபசினொர்.
இந்திய ஜனொதிபதி 15 வது FICCI உயர் கல் வி உை்சி மொநொட்டில் உசரயை் றினொர்


இந்திய ஜனொதிபதி ஸ்ரீ ரொம் நொே் தகொவிந்ே், புதுதில் லியில் நசடவபை் ை 15 வது FICCI
உயர்கல் வி உை்சி மொநொட்டில் உசரயொை் றினொர். இந்ே உை்சிமொநொட்சட மனிேவள
தமம் பொட்டு அசமை்ைகம் மை் றும் வர்ே்ேக மை் றும் சகே்வேொழில்

அசமை்சின்

ஒே்துசழப் புடன் இந்திய வர்ே்ேக மை் றும் வேொழில் துசை ைம் தமளனம் ஏை் பொடு
வைய் துள் ளது.


அறிவு, இயந்திர நுண்ணறிவு மை் றும் டிஜிட்டல் பொசேகளொல் நொசளய உலகம்
இயங் கவுள் ளது

என்று

ஜனொதிபதி

கூறினொர்.

இந்ே

மொை் ைே்திை் கு

நம் சம

ேயொர்படுே்துவேை் கும் , அேன் வரம் பை் ை வொய் ப்புகசள தமம் படுே்துவேை் கும் , நமது
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உயர் கல் விசய புதிய படிப் புகள் மை் றும் ஆழமொன ஆரொய் ை்சி-தநொக்குநிசலயுடன்
மறுசீரசமக்க தவண்டும் என்று கூறினொர்.

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
கடே்ேல் ேடுப்பில் ஒே்துசழப் பேை் கொக இந்தியொ–
மியொன்மர் இசடதய சகவயழுே்ேொன இருேரப் பு புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்திை் கு மே்திய அசம
ை்ைரசவ ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது


பிரேமர் திரு. நதரந்திர தமொடி ேசலசமயில் நசடவபை் ை மே்திய அசமை்ைரசவக்
கூட்டே்தில் , கடே்ேல் ேடுப்பில் ஒே்துசழப் பேை் கொக இந்தியொ-மியொன்மர் இசடதய
சகவயழுே்ேொன இருேரப் பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேே்திை் கு ஒப் புேல் அளிக்கப் பட்டது.
கடே்ேப்பட்டவர்கசள மீட்பது உரிய நொட்டுக்கு திருப்பி அனுப் புவது, மீண்டும்
உைவினர்களுடன் தைர்ப்பது ஆகியவை் றுக்கும் இந்ே ஒப் பந்ேம் வசக வைய் கிைது.



மனிேர்கள் கடே்ேப் படும் தபொது அேசனே் ேடுப் பது, கடே்ேப் படுதவொசர மீட்பது,
உரிய

நொட்டுக்கு

அனுப்பி

வலுப் படுே்துவது.
ேடுப் பேை் கொன

சவப் பது

மனிேர்கள்
ஒே்துசழப் சப

வேொடர்பொக

கடே்ேப் படுவசே
வலுப் படுே்துவது

இருேரப்பு

ஒே்துசழப் சப

அசனே்து

நிசலகளிலும்

ஆகியசவ

ஒப்பந்ேே்தின்

தநொக்கமொகும் .
தபொசேப் வபொருட்கள் , தபொலியொன மொை் று ரைொயனப் வபொருட்கள் கடே்ேசலே் ேடுக்க இந்தி
யொ–
ைவுதி அதரபியொ இசடதய சகவயழுே்ேொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங் களுக்கு மே்திய அசமை்ை
ரசவ ஒப் புேல் அளிே்துள் ளது


பிரேமர் திரு. நதரந்திர தமொடி ேசலசமயில் நசடவபை் ை மே்திய அசமை்ைரசவ
கூட்டே்தில் , தபொசேப் வபொருட்கள் , தபொலியொன மொை் று ரைொயனப் வபொருட்கள்
கடே்ேசல

ேடுக்க

இந்தியொ-ைவுதி

அதரபியொ

இசடதய

சகவயழுே்ேொன

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங் களுக்கு பின்தனை் பு அளிக்கப்பட்டது.


தபொசேப் வபொருட்கள் , மதனொவியல் ைம் பந்ேமொன வபொருட்கள் , தபொலியொன மொை் று
ரைொயனப்

வபொருட்கள்

ஆகியசவ

பறிமுேல்

வைய் யப் பட்ட

பகுதியிலிருந்து

அவை் றின் ரைொயன அறிக்சககள் / பகுப்பொய் வுகசளப் பகிர்ந்து வகொள் ளவும் , ைட்ட
விதரொேமொன தைொேசனக் கூடங் கள் பை் றிய ேகவல் கசள அறிந்து வகொள் ளவும்
இந்ேப் புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்தில் வசக வைய் யப்பட்டுள் ளது.
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இந்தியொ –
சிலி இசடதய இரட்சட வரிவிதிப்பு ேவிர்ப்பு ஒப் பந்ேே்திை் கு மே்திய அசமை்ைரசவ ஒப் புேல்


பிரேமர் திரு. நதரந்திர தமொடி ேசலசமயில் நசடவபை் ை மே்திய அசமை்ைரசவக்
கூட்டே்தில் , இந்தியொ – சிலி நொடுகளிசடதய இரட்சட வரி விதிப்பு ேவிர்ப்பு
ஒப் பந்ேம்

மை் றும்

அளிக்கப்பட்டுள் ளது.

மரபுரிசம
இேன்

உடன்படிக்சகயில்

மூலம்

சகவயழுே்திட

இருநொடுகளிசடதய

இரட்சட

அனுமதி

வரிவிதிப் பு

ேவிர்க்கப் படுவதுடன், வரி ஏய் ப் சப ேடுக்கவும் இந்ே ஒப் பந்ேம் வசக வைய் யும் .
மகளிர் மை் றும் குழந்சேகள் தமம் பொட்டு அசமை்ைகம் , உணவு பேன வேொழில் துசை அசமை்ை
கே்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப் பந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டுள் ளது


மகளிர் மை் றும் குழந்சேகள் தமம் பொட்டு அசமை்ைகம் , உணவு பேன வேொழில் துசை
அசமை்ைகே்துடன்

புதுதில் லியில்

இன்று

புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்ேம்

ஒன்றில்

சகவயழுே்திட்டது.மகளிர் மை் றும் குழந்சேகள் தமம் பொட்டுே் துசை அசமை்ைர்
திருமதி. ஸ்மிரிதி சூபின் இரொனி, உணவு பேன வேொழில் கள் துசை அசமை்ைர்
திருமதி. ஹர் சிம் ரே் கவுர் பொேல் ஆகிதயொர் முன்னிசலயில் மகளிர் மை் றும்
குழந்சேகள் தமம் பொட்டுே் துசை வையலொளர் திரு.ரவீந்திர பன்வொர், உணவு பேன
வேொழில் கள் துசை வையலொளர் திருமதி. புஷ்பொ சுப்பிரமணியம் ஆகிதயொர் இந்ே
ஒப் பந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டனர்.


அசமை்ைர் திருமதி. ஸ்மிரிதி இரொனி, இயை் சக தவளொண்சமயில் மகளிர் வேொழில்
முசனதவொசர தமம் படுே்ே சகவகொடுே்திருப் பேை் கு உணவு பேன வேொழில் கள்
துசை அசமை்ைருக்கு நன்றி வேரிவிே்ேொர். இந்ே ஒப்பந்ேம் முே்ரொ, வேொடங் குக
இந்தியொ

தபொன்ை

நிதி

ைொர்ந்ே

அரசின்

திட்டங் கதளொடு

மகளிர்

வேொழில்

முசனதவொசர இசணப் பேை் கும் உேவும் என்ைொர். இேன் மூலம் உலகை் ைந்சேயில்
தபொட்டியிடுவேை் குே் தேசவயொன உடன்பொடு எட்டப்படும் என்றும் அவர் கூறினொர்.
ரொணுவப் பயிை் சி மிே்ரொ ைக்தி– VII: 2019


இந்தியொ-இலங் சக கூட்டு ரொணுவப் பயிை் சியின் ஏழொவது பதிப்பு, ரொணுவபயிை் சி
மிே்ரொ ைக்தி– 2019, புதனவின் வவளிநொட்டு பயிை் சி முசன இல் 2019 டிைம் பர் 01 முேல்
14 வசர நடே்ே திட்டமிடப் பட்டுள் ளது. இந்ே ரொணுவப் பயிை் சியின் ஆைொவது பதிப் பு
இலங் சகயில் நசடவபை் ைது. இந்ே கூட்டு ரொணுவப் பயிை் சியின் தநொக்கம் ஐக்கிய
நொடுகள் ைசபயின் ஆசணப் படி நகர்ப்புை மை் றும் கிரொமப் புை சூழலில் எதிர்
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கிளர்ை்சி மை் றும் பயங் கரவொே நடவடிக்சககசள எதிர்ப்பேை் கொன துசண அலகு
அளவிலொன

ரொணுவப்

பயிை் சியின்

மீது

கவனம்

வைலுே்துவேன்

மூலம்

இந்தியொவிை் கும் இலங் சக பசடகளுக்கும் இசடதய தநர்மசையொன உைவுகசள
உருவொக்குவதும் ஊக்குவிப் பதும் ஆகும் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
சஹேரொபொே் WI க்கு எதிரொக 1 வது டி 20 ஐ நடே்ேவுள் ளது, மும் சபயில் 3 வது தபொட்டி: பிசிசிஐ


தமை் கிந்தியே் தீவுகளுக்கு எதிரொக இந்தியொவின் முேல் மை் றும் மூன்ைொவது டி 20
ைர்வதேை தபொட்டிகளின் இடங் கசள மொை் றுவேொக பிசிசிஐ அறிவிே்ேது. வேொடக்க
ஆட்டம் இப் தபொது டிைம் பர் 6 ஆம் தேதி சஹேரொபொே்தில் திட்டமிடப்பட்டுள் ளது.
மூன்ைொவது மை் றும் இறுதி டி 20 ைர்வதேைே்சே டிைம் பர் 11 ஆம் தேதி மும் சப
நடே்துகிைது. இரண்டொவது டி 20 முந்சேய அட்டவசணயின்படி டிைம் பர் 8 ஆம் தேதி
திருவனந்ேபுரே்தில் நசடவபறும் .

நவம் பர்–29, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 29 – பாலஸ்தீன மக்களுடன் ெர்வதேெ ஒற் றுலம தினம்



பொலஸ்தீன மக்களுடனொன ைர்வதேை ஒை் றுசம தினம் 1947 நவம் பர் 29 அன்று 181 (II)
தீர்மொனே்தின் வபொதுை் ைசபயொல் ஏை் றுக்வகொள் ளப்பட்டசேக் குறிக்கிைது, இது
பொலஸ்தீனே்திை் கொன

ஆசணசய

இரண்டு

மொநிலங் களொகப்

பிரிே்ேது.

பொலஸ்தீனே்தின் தகள் வி தீர்க்கப்படொமல் உள் ளது என்பதில் ைர்வதேை ைமூகம் ேனது
கவனே்சே வைலுே்ே இந்ே தினம் ஒரு வொய் ப் சப வழங் குகிைது. இந்ே ஆண்டு,
இே்தினே்சே முன்னிட்டு வருடொந்திர சிைப்புக் கூட்டம் 27 நவம் பர் 2019 அன்று
நடந்ேது. அசேே்
உலகளொவியது”
பிரபலமொன

–

வேொடர்ந்து”பொலஸ்தீனம்
பொலஸ்தீனிய

நபர்களின்

– தேசிய கொரணங் களில்

மக்களுடன்

படங் கள்

மை் றும்

ஒை் றுசமசய

மிகவும்

வவளிப் படுே்திய

தமை் தகொள் கசள

உள் ளடக்கிய

கண்கொட்சி திைக்கப் பட உள் ளது.
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ெர்வதேெ செய் திகள்
ைவுதி அதரபியொ, ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் மகொரொஷ்டிரொவில் வமகொ கை்ைொ சுே்திகரிப்பு நிசல
யே்சே உருவொக்க திட்டமிட்டுள் ளது


70 பில் லியன் அவமரிக்க டொலர் ஆரம் ப வைலவில் மகொரொஷ்டிரொவில் திட்டமிடப்பட்ட
வமகொ கை்ைொ சுே்திகரிப்பு நிசலயே்சே உருவொக்க ைவுதி அதரபியொ மை் றும் ஐக்கிய
அரபு எமிதரட்ஸ் ஆதலொசிே்ேது. இது ஒரு நவீன வபட்தரொ வகமிக்கல் வளொகே்துடன்
ஒருங் கிசணந்து ஒரு நொசளக்கு2 மில் லியன் பீப்பொய் கள் வகொள் ளளவு வகொண்டேொக
இருக்கும் .



அபுேொபியின் இளவரைரும் , ஐக்கிய அரபு எமிதரட் ஆயுேப்பசடகளின் துசண உை்ை
ேளபதியுமொன தஷக் முகமது பின் ையீே் அல் நஹ்யொன், ைவூதி அதரபியொவின்
இளவரைர் முகமது பின் ைல் மொன் பின் அப் துல்

அஜீஸ் ஆகிதயொர் ைவுதியின்

அபுேொபியில் எமிதரட்ஸ் ஒருங் கிசணப் பு குழுவின் 2 வது கூட்டே்திை் கு ேசலசம
ேொங் கினர் . எண்வணய் வளம் வகொண்ட ைவுதி மை் றும் எமிதரட்ஸ் ஆகிய இரு
நொடுகளும் இந்திய ைந்சேக்கு கை்ைொ எண்வணசய ஒரு நொசளக்கு குசைந்ேது
600,000 பீப் பொய் கள் வழங் குவேை் கொன வழிகள் மை் றும் வழிமுசைகசள குறிே்து
விவொதிே்ேனர்.
தேசிய செய் திகள்
IFFI இன் தகொல் டன் ஜூபிலி பதிப் பு தகொவொவில் முடிவசடந்ேது


இந்தியொவின் ைர்வதேை திசரப்பட விழொவின் தகொல் டன் ஜூபிலி பதிப் பு, தகொவொவில்
முடிவசடந்ேது. இந்ே விழொவில்

உலகின் பல் தவறு பகுதிகளிலிருந்து

கலந்து

வகொண்ட பிரதிநிதிகளுக்கொக இந்தியொ மை் றும் வவளிநொடுகளில் இருந்து பல் தவறு
வமொழிகளின் 300 திசரப் படங் கள் திசரயிடப்பட்டன.


IFFI நிசைவு விழொவில் , ICFT-UNESCO Fellini medal வழங் கப் பட்டது. இது ேகவல் மை் றும்
ஒளிபரப்பு வையலொளர் அமிே் கதர மை் றும் திருவிழொக்களின் இயக்குனர் சைேன்யொ
பிரைொே் ஆகிதயொர் வபை் ைனர். இந்நிகழ் ைசி
் யில் தகொவொவின் ஆளுநர் ைே்யபொல்
மொலிக், முேலசமை்ைர் டொக்டர் பிரதமொே் ைொவந்ே், மே்திய அசமை்ைர் பொபுல்
சுப் ரிதயொ உள் ளிட்தடொர் கலந்து வகொண்டனர்.
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வேொழில் நுட்பம் மை் றும் கண்டுபிடிப் பு ஆகியசவ வளர்ை்சியின் முதுவகலும் பொக இருக்க தவ
ண்டும் என்று டொக்டர் ஹர்ஷ் வர்ேன் கூறுகிைொர்


உலகளொவிய கண்டுபிடிப்பு மை் றும் வேொழில் நுட்ப கூட்டணியின் 8 வது உேய தினம்
(ஜிஐடிஏ) மே்திய சுகொேொர மை் றும் குடும் ப நல, அறிவியல் மை் றும் வேொழில் நுட்ப
மை் றும் பூமி அறிவியல்

அசமை்ைர்டொக்டர் ஹர்ஷ் வர்ேனொல் வேொடங் கப்பட்டது.

நொட்டின் புதுசம சுை் றுை்சூழல் அசமப் சப தமம் படுே்துவதில் பங் களிே்ே GITA
திட்டே்தின் சிைப்பொன வையல் திைசன அசமை்ைர் அங் கீகரிே்து பொரொட்டினொர். இந்ே
நிகழ் வின் கருப் வபொருள் ‘Making India Future Ready’ என்பேொகும் .

புரிந்துணர்வு ஒப் பந் ேம்
ேமிழ் நொட்டில் மின் இசணப் சப வலுப் படுே்ே ஏடிபி, இந்தியொ 451 மில் லியன் டொலர் கடன் ஒப்ப
ந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டது


ேமிழ் நொட்டின் கிழக்கு கடை் கசர வபொருளொேொர ேொழ் வொரே்தின் (ஈ.சி.இ.சி) ஒரு
பகுதியொக இருக்கும் வைன்சன-கன்னியொகுமரி வேொழில் துசை நசடபொசேயின்
(சி.தக.ஐ.சி) வேை் கு மை் றும் வடக்கு பகுதிகளுக்கு இசடதயயொன மின் இசணப் சப
வலுப் படுே்ே ஆசிய அபிவிருே்தி வங் கியும் (ஏ.டி.பி) மை் றும் இந்திய அரசும் 451
மில் லியன் டொலர் கடன் ஒப்பந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டன. ECEC ஐ வளர்ப்பேை் கு
இந்திய அரசின் முன்னணி பங் கொளியொக ADB உள் ளது.



இந்தியொவின் நிதி அசமை்ைகே்தின் வபொருளொேொர விவகொரே் துசையின் கூடுேல்
வையலொளர் (நிதி வங் கி மை் றும் ஏடிபி) திரு. ைமீர் குமொர் கதர மை் றும் ஏடிபியின்
இந்தியொ வரசிவடன்ட் மிஷனின் நொட்டு இயக்குநர் திரு. வகனிை்சி தயொதகொயொமொ
ஆகிதயொர் கடன் ஒப்பந்ேே்தில் சகவயழுே்திட்டொர்கள் .

மாநாடுகள்
ஜி கிஷன் வரட்டி “Landslides

Risk

Reduction

and

Resilience” குறிே்ே 1வது ைர்வதேை மொநொட்சட திைந்து சவே்ேொர்


புது தில் லியில்

“Landslides Risk Reduction and Resilience” குறிே்ே 1 வது ைர்வதேை

மொநொட்சட உள்துசை இசண அசமை்ைர் ஜி. கிஷன் வரட்டி திைந்து சவே்ேொர்.
மொநொட்டில் உசரயொை் றிய திரு வரட்டி, நிலை்ைரிவுகள் தபொன்ை தபரழிவுகசள
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எதிர்க்கவும் , தைேே்சே விசரவொக குசைக்க உள் கட்டசமப் சப தமம் படுே்ேவும்
வேொழில் நுட்பே்சே உருவொக்க தவண்டும் என்று கூறினொர்.


நிலை்ைரிவுகள் உலகளொவிய கவனே்சே ஈர்ே்துள் ளது, ஏவனனில் அசவ ைமூகங் கள் ,
சுை் றுை்சூழல் ஆகியவை் றில் வபரும் அழிசவ ஏை் படுே்ேக்கூடும் என்று அசமை்ைர்
கூறினொர். இயை் சக தபரழிவுகளுக்கு நீ ண்டகொல தீர்வுகசளக் கண்டறிவதில் இந்ே
மொநொட்டின் கலந்துசரயொடல் கள் நீ டிக்கும் என்று அவர் நம் பிக்சக வேரிவிே்ேொர்.

உள்துசை அசமை்ைர் அமிே் ஷொ 47 வது அகில இந்திய தபொலீஸ் அறிவியல் மொநொட்டின் இறுதி
அமர்வில் உசரயொை் ைவுள் ளொர்


47 வது அகில இந்திய தபொலீஸ் அறிவியல் மொநொட்டின் இறுதி அமர்வில் உசரயொை் ை
உள்துசை அசமை்ைர் அமிே் ஷொ லக்தனொசவ அசடந்ேொர். 2 நொள் நிகழ் சவ
புதுை்தைரியின் வலப்டினன்ட் கவர்னரும் ஓய் வு வபை் ை ஐ.பி.எஸ் அதிகொரியுமொன
கிரண் தபடி திைந்து சவே்ேனர்.



இந்ே

வருடொந்திர

நிகழ் வில்

பல் தவறு

பிரதேைங் கசளை் தைர்ந்ே எஸ்பி முேல்

மொநிலங் கள்

மை் றும்

யூனியன்

டிஜி வசர கொவல் துசை அதிகொரிகள்

பங் தகை் கின்ைனர். உே்ேரப்பிரதேை கொவல் துசை உள்துசை அசமை்ைகம் மை் றும்
கொவல் ஆரொய் ை்சி மை் றும் தமம் பொட்டு பணியகம் (பிபிஆர்டி) இசணந்து இந்ே
நிகழ் சவ ஏை் பொடு வைய் ேது.
ஜல் ைக்தி மை் றும் தபரிடர் தமலொண்சம குறிே்ே இரண்டு நொள் மொநொட்சட டொக்டர் ஜிதேந்திர
சிங் துவக்கி சவக்கிைொர்


இரண்டு நொள் மொநொடு நவம் பர் 30, 2019 முேல் டிைம் பர் 1, 2019வசர ஜம் முவில்
நசடவபை உள் ளது. இறுதி அமர்வில் ‘ைஹிதயொக் ைங் கல் ப்’ Sahyog Sankalp தீர்மொனம்
ஏை் க படவுள் ளது. நிர்வொக சீர்திருே்ேங் கள் மை் றும் வபொது குசைகள் திசணக்களம்
(டிஏஆர்பிஜி) ேமிழக மை் றும்

ஜம் மு-கொஷ்மீர் யூனியன் பிரதேை அரசுகளுடன்

இசணந்து ஜல் ைக்தி மை் றும் தபரிடர் தமலொண்சம ஆகியவை் சை சமயமொகக்
வகொண்டு ‘ஏக் பொரே் ஸ்தரஷ்ட பொரே்’ குறிே்ே இரண்டு நொள் மொநொட்சட ஏை் பொடு
வைய் து வருகிைது.
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30 நவம் பர் 2019 அன்று இந்திய கடை் பசட பயிலகே்தில் பொஸிங் அவுட் அணிவகுப் பு நசடவபை
உள் ளது


இந்திய கடை் பசட பயிலகம் , எஜிமொலொ 30 நவம் பர் 2019 ைனிக்கிழசமயன்று
இசலயுதிர்

கொலே்திை் கொன

அேன்

பொஸிங்

அவுட்

பதரசட

நடே்துகிைது.

மிட்ஷிப் வமன் மை் றும் தகடட்கள் அடங் கிய 97 வது இந்திய கடை் பசட அகொடமி
பொடவநறி

(பி.வடக்),28

வது

கடை் பசட

தநொக்குநிசல

பொடவநறி

(விரிவொக்கப் பட்டது),29 வது கடை் பசட தநொக்குநிசல பொடவநறி (வழக்கமொன)
மை் றும்

29 வது கடை் பசட தநொக்குநிசல பொடவநறி (கடதலொர கொவல் பசட)

பயிை் சியொளர்கள்

பயிை் சியிசன வவை் றிகரமொக முடிே்ேவுடன் அதிகொரிகளொக

வவளிதயறுவொர்கள் . வவளிநொடுகசள தைர்ந்ே ஆறு பயிை் சியொளர்களும் வவளிதயர
உள் ளனர்

விலளயாட்டு செய் திகள்
ஆசிய வில் விே்சே ைொம் பியன்ஷிப்பில் தீபிகொ ேங் கம் , அங் கிேொ வவள் ளி வவன்ைனர்


பொங் வகொக்கில் நசடவபை் ை 21 ஆவது ஆசிய ைொம் பியன்ஷிப் தபொட்டியின் வபண்கள்
ேனிநபர் மீள் நிகழ் வில் இந்திய வில் லொளர்களொன தீபிகொ குமொரி ேங் க பேக்கமும் ,
அங் கிேொ பகே் வவள் ளிப் ேக்கமும் வவன்ைனர். இறுதிப் தபொட்டியில் தீபிகொ 6-0 என்ை
கணக்கில் அங் கிேொசவ தேொை் கடிே்ேொர். இந்ே தஜொடி அசரயிறுதி தபொட்டிக்குள்
நுசழந்து நொட்டிை் கொன ஒலிம் பிக் இடே்சே வபை் ைது.

வசரவு தேசிய விசளயொட்டுக் குறியீட்சட மறுஆய் வு வைய் ய விசளயொட்டு அசமை்ைகம் குழு
சவ அசமே்துள் ளது


வசரவு தேசிய

விசளயொட்டுக்

குறியீட்சட

மறுஆய் வு

வைய் ய

விசளயொட்டு

அசமை்ைகம் 13 தபர் வகொண்ட நிபுணர் குழுசவ அசமே்துள் ளது. நிபுணர் குழுவுக்கு
முன்னொள்

உை்ை நீ திமன்ை நீ திபதி முகுந்ேகம்

ைர்மொ ேசலசம ேொங் குவொர்.

முன்னொள் விசளயொட்டு வீரர்களொன ககன் நொரங் , சபை்சுங் பூட்டியொ, அஞ் சு பொபி
ஜொர்ஜ் மை் றும் தேசிய பூப் பந்து பயிை் சியொளர் புல் வலல் லொ தகொபிைந்ே் ஆகிதயொர்
குழுவில் ஒரு பகுதியொக உள் ளனர். இந்ே குழுவில் குே்துை்ைண்சட கூட்டசமப் பு
ேசலவர் அஜய் சிங் , தகொ தகொ கூட்டசமப்பின் ேசலவர் சுேன்ஷு மிட்டல் , ேடகள
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கூட்டசமப் பு ேசலவர் அடில் சுமரிவொலொ மை் றும் பளு தூக்குேல் கூட்டசமப் பின்
ேசலவர் பி பி சபஷ்யொ ஆகிதயொர் தைர்க்கப்பட்டுள் ளனர்.

நவம் பர்–30, 2019

முக்கியமான நாட்கள்
நவம் பர் 30 – கணினி பொதுகொப் புதினம்


கணினி

பொதுகொப் பு

அந்நொட்களில்

தினம்

ஆம்

1988

வீடுகளில்

வபொதுவொனேொகிவிட்டன.

1980

ஆண்டில்

வேொடங் கியது,

கொணப்படொவிட்டொலும்
களில்

கணினிகளின்

கணினிகள்

கூட,

அசவ

பயன்பொடு

குறிப் பொக

வணிகே்திலும் அரைொங் கே்திலும் ேொன் அதிகரிே்து இருந்ேது. அதேொடு இசணயம்
பயன்படுே்ே ஆரம் பிே்ே கொலமொக இருந்ேது.


இந்ே நொட்களில் , ஸ்மொர்ட் தபொன்கள் , தடப் வலட்டுகள் மை் றும் கணினிகள் தபொன்ை
மின்னணு ைொேனங் கள் நம் அன்ைொட வொழ் க்சகயின் ஒரு முக்கிய அங் கமொக
அசமந்ேது.

முன்சப

மொறிவிட்டொலும் ,

இந்ே

விட

ேகவல் வேொடர்பு

வேொழில் நுட்ப

எளிேொகவும்

முன்தனை் ைங் கள்

திைசமயொகவும்

ேனியுரிசம

மை் றும்

பொதுகொப்பு குறிே்ே புதிய பிரை்ைசனகசளயும் வகொண்டு வந்துள் ளன. உங் கள்
ஆன்சலன் ேரசவப் பொதுகொக்கவும் பொதுகொப்பொக சவே்திருக்கவும் ஒரு விடுமுசை
கூட

அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள் ளது

–

இது

கணினி

பொதுகொப்பு

தினம்

என்று

அசழக்கப்படுகிைது.

ெர்வதேெ செய் திகள்
இந்தியொ பங் களொதேஷில் 12 வேொழில் நுட்ப பூங் கொக்கசள அசமக்க உள் ளது


இந்தியொ

193

மில் லியன்

டொலர் வைலவில்

பங் களொதேஷில்

12

வேொழில் நுட்ப

பூங் கொக்கசள அசமக்கும் . உள் ளூர் வர்ே்ேக மை் றும் சகே்வேொழில் ைசப ஏை் பொடு
வைய் துள் ள ரங் க்பூரில் நசடவபை் ை வணிகக் கூட்டே்தில் தபசிய பங் களொதேஷின்
இந்திய உயர் ஸ்ேொனிகர் ரிவொ கங் குலி ேொஸ், இந்ே வேொழில் நுட்ப பூங் கொக்கள்
பங் களொதேஷின்
வல் லுநர்களொக

30,000
பயிை் சி

இசளஞர்களுக்கு திைசமயொன
அளிக்கும்
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விதவகொனந்ே பவசன அவர் திைந்து சவே்ேொர், அதில் கணினி சமயம் , வேொண்டு
மருே்துவ சமயம் , பயிை் சி சமயம் மை் றும் மொணவர் வீடு ஆகியசவ உள் ளன.

தேசிய செய் திகள்
FASTag கொலக்வகடு டிைம் பர் 15 வசர நீ ட்டிக்கப்பட்டுள் ளது


தேசிய

வநடுஞ் ைொசலகளில்

கட்டணம்

வைலுே்துவேை் கு

FASTag

கட்டொயமொக்குவேை் கொன தேதிசய மே்திய அரசு அடுே்ே மொேம் 15 ஆம் தேதிக்கு
நீ ட்டிே்துள் ளது.

ைொசல

தபொக்குவரே்து

மை் றும்

வநடுஞ் ைொசல

அசமை்ைகம்

முன்னேொக டிைம் பர் 1 முேல் வநடுஞ் ைொசலகளில் கட்டணம் வைலுே்துவது FASTag
மூலம் மட்டுதம ஏை் றுக்வகொள் ளப்படும் என்று அறிவிே்திருந்ேது.


அசமை்ைகம் ஒரு அறிக்சகயில் , பல குடிமக்கள் இன்னும் பல் தவறு கொரணங் களொல்
ேங் கள்

வொகனங் கசள

FASTag

மூலம்

இயக்கவில் சல

என்பது

கண்டறியப் பட்டுள் ளது. குடிமக்களுக்கு ேங் கள் வொகனங் களில் FASTag வொங் கவும்
சவக்கவும் இன்னும் சிறிது கொல அவகொைம் வழங் கி , FASTag இல் லொமல் FASTag
பொசேயில் நுசழயும் வொகனங் களிலிருந்து இரட்சட பயனர் கட்டணம் வசூலிப் பது
இந்ே ஆண்டு டிைம் பர் 15 முேல் வேொடங் கும் என்று முடிவு வைய் யப்பட்டுள் ளது.
டிைம் பர் 15 வசர NHAI FASTag வேொடர்ந்து இலவைமொக வழங் கப் படும் என்றும்
அசமை்ைகம் வேரிவிே்துள் ளது
அரைொங் கே்திை் கு எதிரொன தபொலி வைய் திகசள எதிர்ே்துப் PIB ஒரு உண்சமை் ைரிபொர்ப்பு பிரி
சவ நிறுவுகிைது


தபொலிை் வைய் திகசள எதிர்ே்துப் தபொரொடுவேை் கொக பல் தவறு அசமை்ைகங் கள்
வேொடர்பொன வைய் திகசளை் ைரிபொர்க்க உண்சமை் ைரிபொர்ப்பு பிரிசவ ஒன்சை
இந்திய பே்திரிசக ேகவல் பணியகம் அசமே்துள் ளது. ைமூக ஊடகங் கள் உட்பட
எந்ேவவொரு ேளே்திலும் அவர்கள் ைந்திக்கும் ைந்தேகே்திை் குரிய வபொருட்களின்
ஸ்னொப் ஷொட்கசள மின்னஞ் ைல் வைய் து ைரிபொர்க்குமொறு ேகவல் மை் றும் ஒளிபரப்பு
அசமை்ைகம் மக்கசள தகட்டுக்வகொண்டது.
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குஜராே்
ைர்ேொர் பதடல் நர்மேொ ட்வரக் வேொடங் கப் பட்டது


குஜரொே்தில் , என்.சி.சி மூே்ே மை் றும் ஜூனியர் பிரிவு தகடட்களுக்கொன தேசிய
அளவிலொன மசலதயை் ை முகொம் ைர்ேொர் பதடல் நர்மேொ ட்வரக் (எஸ்.பி.என்.டி)
நர்மேொ மொவட்டே்தில் உள் ள யூனிட்டி-வகவடியொ சிசலயில் வேொடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்ே முகொமில் வடல் லி, மே்திய பிரதேைம் , ைே்தீஸ்கர், மகொரொஷ்டிரொ, குஜரொே்,
ரொஜஸ்ேொன், கர்நொடகொ, தகொவொ, உே்ேரப் பிரதேைம் , ஹரியொனொ, இமொை்ைல மை் றும்
பஞ் ைொப்

ஆகிய

நொடுகசளை்

தைர்ந்ே

1,000

க்கும்

தமை் பட்ட

தகடட்கள்

பங் தகை் கின்ைனர். எஸ்பிஎன்டி முகொசம ஏை் பொடு வைய் வேன் தநொக்கம் , இந்திய
இரும் பு மனிேனொல் உயர்ே்ேப்பட்ட ஒரு இடே்தில் அசனே்து மேங் கள் , ைொதிகள்
மை் றும்

கலொை்ைொர

அசடயொளங் கசளை்

தைர்ந்ே

ஆர்வமுள் ள

தேசியவொே

இசளஞர்கசளை் தைர்ப்பேன் மூலம் தேசிய ஒருங் கிசணப் சப தமம் படுே்துவேொகும்

செயலி மற் றும் வலலப் பக்கம்
அங் கன்வொடி சமயங் களில் தைகரிக்கப் பட்ட ேரவுகளின் டிஜிட்டல் மயமொக்கல்


அங் கன்வொடி தைசவகள்

திட்டே்தின்

கண்கொணிப்சப

வலுப்படுே்ே ICDS-Rapid

Reporting System (RRS) ஐ.சி.டி.எஸ்-தரபிட் ரிப்தபொர்டிங் சிஸ்டம் என அசழக்கப் படும்
திருே்ேப் பட்ட

தமலொண்சம

ேகவல்

அசமப் பு

அங் கன்வொடி

சமயங் களின்

ேரவுகசள ஆன்சலனில் சகப்பை் றுவேை் கொக அறிமுகப் படுே்ேப் பட்டுள் ளது.


ICDS-RRS இன் கீழ் ஒவ் வவொரு AWC க்கும் 11 டிஜிட்டல் ேனிே்துவமொன குறியீடு
ஒதுக்கப் பட்டுள் ளது மை் றும் மொேொந்திர முன்தனை் ை அறிக்சகசய ைமர்ப்பிக்க
தமை் பொர்சவயொளர்

மட்டே்தில்

உள் நுசழவு

கடவுை்வைொல்

ஒதுக்கப்படுகிைது.

தேதியின்படி, 13, 77,595 வையல் பொட்டு AWC களில் 13,70,927 AWC களுக்கு 11 டிஜிட்டல்
ேனிே்துவமொன குறியீடு ஒதுக்கப்பட்டுள் ளது.
ஷீ–பொக்ஸ்


வபண்கள் மை் றும் குழந்சேகள் தமம் பொட்டு அசமை்ைகம் , அரசு மை் றும் ேனியொர்
ஊழியர்கள்

உள் ளிட்ட

வபண்கள்

பணியிடே்தில்

பொலியல்

துன்புறுே்ேல்

வேொடர்பொன புகொர்கசள பதிவு வைய் வேை் கொக பொலியல் துன்புறுே்ேல் மின்னணு-
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வபட்டி

(ஷீ-பொக்ஸ்)

என்ை

ஆன்சலன்

புகொர்

தமலொண்சம

முசைசய

உருவொக்கியுள் ளது. ஷீ-பொக்ஸ் தபொர்ட்டலுக்கு ஒரு புகொர் ைமர்ப்பிக்கப் பட்டவுடன்,
அது தநரடியொக இந்ே விஷயே்தில்

நடவடிக்சக எடுக்க அதிகொரம்

வகொண்ட

ைம் பந்ேப் பட்ட அதிகொரே்சே அசடகிைது.


வமொே்ேம் 203 வழக்குகள் இதுவசர தீர்ே்து சவக்கப் பட்டுள் ளன, இதில் மே்திய அரசு,
மொநில அரசு மை் றும் ேனியொர் துசையின் கீழ் வழக்குகள் உள் ளன. வபண்களுக்கு
பொலியல்

துன்புறுே்ேல்

வேொடர்பொன

புகொர்கசள

பணியிடே்தில்

பதிவு

வைய் வேை் கொன வைதியுடன் ஷீ-பொக்ஸ் தபொர்டல் உருவொக்கப்பட்டுள் ளது

பாதுகாப் பு செய் திகள்
இந்தேொ–தநபொள கூட்டு இரொணுவ பயிை் சி சூர்யொ கிரண் – XIV


இந்தியொவுக்கும் தநபொளே்துக்கும் இசடயிலொன கூட்டு இரொணுவப் பயிை் சி ‘சூர்யொ
கிரண் – XIV’ தநபொளே்தின் ரூவபந்தேஹி மொவட்டம் ைொலிஹொண்டியில் 2019 டிைம் பர்
03 முேல்

16 வசர நடே்ேப்படும் . இந்ே பயிை் சியில் இந்திய மை் றும் தநபொள

ரொணுவே்சேை் தைர்ந்ே 300 வீரர்கள் பங் தகை் பர்.வீரர்கள் பல் தவறு எதிர் கிளர்ை்சி
மை் றும் பயங் கரவொே எதிர்ப்பு நடவடிக்சககள் மை் றும் இரு பசடகளின் பல் தவறு
மனிேொபிமொன உேவிப் பணிகள் ஆகியவை் றில் ேங் கள் அனுபவே்சே பகிர்ந்து
வகொள் வொர்கள் .

விலளயாட்டு செய் திகள்
ITTF உலகக் தகொப் சபயில் கசடசி 16வது சுை் றுக்குள் நுசழய இரு குழு தபொட்டிகளிலும் ைே்தியன் வவை் றி வபை் ைொர்


சீனொவின் வைங் டூவில் நசடவபை் ை ைர்வதேை தடபிள் வடன்னிஸ் ைம் தமளனே்தின்
ஆண்கள் உலகக் தகொப் சபயில் 16-வது சுை் றில் நுசழய இந்தியொவின் ஜி ைே்தியன்
ேனது இரு குழு தபொட்டிகளிலும் வவை் றி வபை் ைொர்.
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சகப் பந்து:
13 வது வேை் கொசிய விசளயொட்டுப் தபொட்டிகளில் இந்திய அணிகள் அசரயிறுதிக்குள் நுசழ
கின்ைன


13 வது வேை் கொசிய விசளயொட்டுப் தபொட்டிகளின் அசரயிறுதிக்கு இந்திய ஆண்கள்
மை் றும்

வபண்கள்

சகப்பந்து

அணிகள்

நுசழந்துள் ளன.

கசடசி

குழு

‘ஏ’

தபொட்டியில் , இந்திய ஆண்கள் அணி கொே்மொண்டுவில் 25-15, 25-13 மை் றும் 25-16 என்ை
தநர் வைட்களில் தநபொளே்சே தேொை் கடிே்ேது. முேல் அசரயிறுதியில் இந்தியொ
இப் தபொது ‘பி’ குழுமே்தின் இரண்டொம் இடே்சேப் பிடிக்கும் .

www.sakthyacademy.com

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

