1

mf;Nlhgu; khj elg;G epfo;Tfs; - 2019
S.NO.

TOPICS

PAGE NUMBER

1.

jkpo;ehL epfo;Tfs;

02 - 09

2.

Njrpa epfo;Tfs;

09 - 28

3.

gz;zhl;L epfo;Tfs;

29 - 41

4.

epakdk;

41 - 43

5.

,uq;fy;

43 - 43

6.

tpisahl;L

44 - 55

7.

Kf;fpa ehl;fs;

55 - 63

KALAM IAS ACADEMY, PERAMBUR & VADAPALANI PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com

2

jkpo;ehL


உத்தபகண்ட்

பதல்யர்

நழன்

தழபைட்ைத்

தடுக்க

„உர்ஜகழளழ‟

ன்

யழமழப்புணர்வு

ழபச்சளபத்தத்

ஸதளைங்கழயத்தளர்.



பதல்யர் ஸஜகன் ஹநளகன் ஸபட்டி ஆந்தழபளயழன் லுபையழல் „எய்.ஸ்.ஆர் யளகள நழத்பள‟ ன்தம் தழட்ைத்த
ஸதளைங்கழளர்.
ஆந்தழப நளழ பதல்யர் எய்.ஸ். ஸஜகன் ஹநளகன் ஸபட்டி ஆந்தழபளயழன் லுபையழல் 'எய்.ஸ்.ஆர் யளகள நழத்பள
தழட்ைத்த' அழபகப்டுத்தழபெள்ளர், இதன் கவழ் எபை ஆட்ஹைள ளழக்ரளயழன் உளழநனளர்-ஏட்டுபைக்கு அல்து
ைளக்வகளழற்கு அபசளங்கம் ஆண்டுக்கு ப 10,000 ழதழ உதயழ யமங்கும். அயர்கழன் களப்பீட்டு ழளவநழனம், உளழந
கட்ைணம் நற்பொம் ழ ஸதளைர்ச்சழனள ஸசவுகச் சந்தழக்கவும் உதயழனளக இபைக்கழது.



இச கஞர் ந்துள பநளவுக்கு தக்கம் சழயசம் இந்தழபள :அக்கட்ை யமங்கழனது.
இந்தழபள சழயசம் அக்கட்ை சளர்ழல் ழப கர்ளைக இசக் கஞர் ந்துள பநளவுக்கு 'இந்தழபள
சழயசம் அக்ஸகளை தக்கம்' ஸசன்னழல் 04-10-19 அன்பொ ைஸற் யழமளயழல் யமங்கப்ட்ைது.



ஞ்சளப் அபசு ஏய்வுஸற் வதழதழ யழஹளத் குநளர் ரர்நளய ஹளக்ளளக ழனநழத்துள்து.
ஹளக்ளல்:



ஹளக்ளல்

ன்து

ஊமல்

தழர்ப்பு

அதழகளபம்

அல்து

இந்தழன

குடினபசழல்

ஸளது



ழபதழழதழத்துயப்டுத்தும் எம்புட்ஸ்நழன் அநப்பு.ஹளக்ளலின் தற்ஹளதன தயர் ழளக்கழ சந்தழப ஹகளஸ்
ஆயளர்
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நளநல்புபத்துக்கு கைந்த 1956-ல் யபைக தந்த சவ ழபதநர் சூ ன்ளய், குமழப்ளந்தண்ைம் கழபளநத்தழல்
நகப்ஹபொ குமந்தகள் நனத்த தழந்துயத்தளர்.தற்ஹளது அக்கட்டிைம் இடிக்கப்ட்டு ஆபம் சுகளதளப
ழனநளக அநக்கப்ட்டுள்து.



சுற்பொச்சூமல் ளதுகளப்புக்களகவும், யர்த்தக ளவதழனளகவும் நபங்கழன் ஹதய அதழகளழத்து யபைகழது. நபம்,
யப்பப் அதழகளழக்க யபையளய் ழங்கழல் நபம் யர்ப் ஊக்குயழக்க பனற்சழகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டு
யபைகழன் யத்துபெம் தநழமக ஊக்குயழக்க நபயர்ப். .ழங்கழல் தழனளர் .நபம் யர்ப்பு தழட்ைங்க
ஸசனல் டுத்தழ யபைகழது.



இதன் எபைகுதழனளக, தநழழ்ளடு புதுந பனற்சழ தழட்ைத்தழன்கவழ் தநழமக யத்துனளல் தநழமக நபக்கஞ்சழனம்
(Tamilnadu Treepedia) தம் ஸநன்ஸளபைள் கைந்த ஆண்டு நளர்ச் நளதம் அழபகம் ஸசய்னப்ட்டிபைந்தது.



சவ ழபதநர் ஸசன் யபைகன எட்டி அயர் யழநள ழனத்தழலிபைந்து கழண்டி ட்சத்தழப ஏட்ைலுக்கு யபைம்
ளதனழல்

ளதுகளப்பு

எத்தழக

ளர்க்கப்ட்ைது

இதழல்

.சவ

அதழளழன்

அதழ

வீ

களர்கலம்

இைம்ஸற்துஅதழகளளழகள் ளதுகளப்பு அதழளழன் இதற்களக., அயபது ழபத்ஹனளக களர் 'லளங்கழ ல்5' பக களர்கள்
தழ யழநளம் பம் ஸசன் யந்தது ஸநளத்தம் .4 களர்கலம், 100 ளதுகளப்பு அதழகளளழகலம் ஸசன்
யந்துள்ர்.



ஹநற்கு நண்ை களயல்துனழல் நகழர் களயல் ழனங்கழல் „குடும்  ஆஹளச நனம்‟- தழட்ைம்
ஸதளைங்கப்ட்டுள்து. 18 யனதுக்கு குயள ஸண்கலக்கு ற்டும் ழபச்சழக தவர்க்க, நகழர் களயல்
ழனங்கழல் „டீன்தழட்ைம் கவுன்சலிங் ஏ-‟ ஸசனல் டுத்தப்டுகழது.
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கமழயனழன் அயசழனத்த உணர்த்தழ ந நளற்த்த ற்டுத்தழ 7 கழபளநங்கழல் சுநளர் 5000 வீடுகழல்
கமழயகள் கட்ையத்தநக்களக ஸ்யச் ளபத் யழபைது ஸயன்ளர் ஸசல்யழ.



ழபதநர் ஹநளடி-சவ அதழர் சந்தழப்ழல் ஸநளமழ ஸனர்ப்ளபளக இபைந்த இந்தழன அதழகளளழனழன் ஸனர் பவீந்தழபன்
நதுசூதன். இயர் 2007ம் ஆண்டு ஹட்ச் ஸ்.ப். அதழகளளழனளக ணழபுளழந்து யபைகழளர். இயர் சவளயழல் உள்
இந்தழனத் தூதபகத்தழன் ஸசனளர் ஆயளர். . )ழளழவு அபசழனல்(



2007ம் ஆண்டு பதல் இந்தழன ஸயழபெவுத் துனழல் ஸ்.ப். அதழகளளழனளக ணழபுளழந்தளர்.



நகளத்நள களந்தழ உபையத்துைன் ண்ஹகளண யடிய அஞ்சல் த :40 ஸயழளடுகழல் நகளத்நள களந்தழ அஞ்சல்
த ஸயழனழைப்ட்டுள்து.
நகளத்நள களந்தழனழன் 150-ஆம் ஆண்டு ழந்தளள் ஸகளண்ைளட்ைத்த பன்ழட்டு, பதன்பனளக ண்ஹகளண
யடியழள அஞ்சல் தன இந்தழன அஞ்சல் து ஸயழனழட்டுள்து .நட்டும் ஏபளண்டில் கைந்த .40
ஸயழளடுகழல் நகளத்நள களந்தழ அஞ்சல் த ஸயழனழைப்ட்டுள்து .ளடு சுதந்தழபம் ஸற் ழகு, இந்தழன
ஹதசழனக் ஸகளடின சழப்ழக்கும் யகனழல் 1947-ஆம் ஆண்டு யம்ளா் நளதம் சழப்பு அஞ்சல் த
ஸயழனழைப்ட்ைதுழன்ளா் ., களந்தழனடிகழன் ழயளக அயபைக்கு பதல் அஞ்சல் த 1948 ஆகஸ்ட் 15-ஆம்
ஹததழ ஸயழனழைப்ட்ைதுஅஹதஹள . இந்தழனளவுக்கு ஸயழஹன ஸயழளட்டில் களந்தழனடிகள் ழயளக
பதல்பனளக அஸநளழக்களயழல்தளன் கைந்த 1961-ஆம் ஆண்டு சழப்பு அஞ்சல்த ஸயழனழைப்ட்ைது.



வீபளண்டின கட்ைஸளம்நழன் 220-யது ழவு ளள்



சுதந்தழப ஹளபளட்ை யபளற்ழல் வீபளண்டின கட்ைஸளம்நழன் ங்கு நகத்தளது ஆட்சழ குழச்சழன ளஞ்சளங் .
ஸளம்நன் கட்ை ஸசய்த, ஆங்கழஹன அபசழன் யளழ யசூலுக்கு தழபளக கர்ஜழத்தளர் அடிணழனளநல் அயர்கலக்கு .
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ஸசய்த கது கட்ைஸளம்ந ஸசய்து சூழ்ச்சழ இபொதழனழல் .யழங்கழளர் சழம்நஸசளப்நளகஆங்கழஹனர்கள்,
அயப கனத்தளழல் Oct-16 1799 அன்பொ தூக்கழலிட்ைர்.



ஹதசழன நபைத்துய ஆணன உபொப்ழபளக ைளக்ைளா் சுதள ஹசரய்னன் ஹதளா்வு
ஹதசழன நபைத்துய ஆணனத்தழன் உபொப்ழபளக, தநழழ்ளடு ைளக்ைளா் ம்ஜழஆளா் நபைத்துயப் ல்கக்கமகத்தழன்
துணஹயந்தளா்

ைளக்ைளா்

சுதள

ஹசரய்னன்

ஹதளா்வு

ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்

ஆண்டுகலக்கு

இபை

அடுத்த

.

யகழக்க அயளா் அப்ஸளபொப்ழஉள்ளர் ஸதளைங்குயதற்கள கல்லூளழகள் யக்நபைத்து புதழன பலயதும் ளடு .
அங்கவகள நற்பொம் அதநதழபம் அழத்தல், நபைத்துய இைங்க அதழகளழப்தற்கள எப்புதல்க யமங்குதல் 
ல்ஹயபொ பக்கழன ையடிக்ககழல் அயளா் ங்களற் உள்ளர்.



ளபதழனளர் ல்கக்கமகத் துணஹயந்தபளக ழழனநம் களழபளஏ.
ஹகளய ளபதழனளர் ல்கக்கமகப் புதழன துணஹயந்தபளக ழ.களழபளஏ ழனநழக்கப்ட்ைளர்.இதற்கள
உத்தபய ல்கக்கமக ஹயந்தபைம், தநழமக ஆலபைநள ன்யளளழளல் புஹபளலழத் புதன்கழமந ழப்ழத்தளர்.



ஸசன் உனர் வதழநன்த் தந வதழதழ தயழக்கு ளட்ள தந வதழதழ ளழந்துப ஸனர் சளலழ.ழ.
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ஸசன் உனர் வதழநன்த் தந வதழதழ தயழக்கு ற்ஸகஹய ளழந்துபக்கப்ட்ை ஹநகளனள தந
வதழதழக்குப்

தழளக

ளட்ள உனர் வதழநன்த்

தந வதழதழ



சளலழ.ழ.ஸனப

ஸகளலிஜழனம்

ளழந்துபத்தது.



.ழ.சளலழ தற்ஹளது ளட்ள உனர்வதழநன் தந வதழதழனளக ணழனளற்ழ யபைம் ழனழல் அயர் ஸசன்
உனர் வதழநன்த்துக்கு ணழனழை நளற்ம் ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்.



அஹத சநனம், தழளழபுபள உனர் வதழநன்த்தழன் தந வதழதழனளக இபைக்கும் சஞ்சய் கஹபளல் ளட்ள உனர்
வதழநன்த்துக்கும், ஹநகளனள உனர் வதழநன் தந வதழதழனளக இபைக்கும் .ஹக. நழட்ைல் நத்தழனப் ழபஹதச
உனர் வதழநன்த்துக்கும் ணழனழை நளற்ம் ஸசய்னப்ட்டுள்ர்.



பதல்யர் மழசளநழக்கு கவுபய ைளக்ைர் ட்ைம் யமங்கப்ட்ைது.



ைளக்ைர்

ம்ஜழஆர்

கல்யழ

நற்பொம்

ஆபளய்ச்சழ

ழபொயத்தழன்

28-யது

ட்ைநழப்பு

யழமள,

ஸசன்

ஹயப்ன்சளயடினழல் உள் சழஸ் நபைத்துயக் கல்லூளழ நற்பொம் நபைத்துயந யளகத்தழல் உள் சழஸ்
கன்ஸயன்ரன் நனத்தழல் 20-10-2019 அன்பொ ைந்தது.



யழமளயழல்,

தநழமக

பதல்யர்

மழசளநழ

கந்துஸகளண்டு

நளணய

-

நளணயழகலக்கு

ட்ைங்கயமங்கழளர்.பன்தளக ல்கக் கமகம் சளர்ழல் பதல்யபைக்கு கவுபய ைளக்ைர் ட்ைம் யமங்கப்
ட்ைது. இத, ஆபளய்ச்சழ ழபொயத்தழன் ஹயந்தர் .சழ.சண்பகம், ழபொயத்தழன் தயர் .சழ.ஸ்.அபைண்குநளர்
ஆகழஹனளர் யமங்கழர்.



தநழமகம் நற்பொம் புதுச்ஹசளழனழல் 3 ஸதளகுதழ இைத்ஹதர்தல்



தநழமகத்தழல் ளன்குஹளழ, யழக்கழபயளண்டி நற்பொம் புதுச்ஹசளழ களநபளஜளா் களா் சட்ைப்ஹபயத் ஸதளகுதழகழன்
இைத் ஹதளா்தலுக்கள யளக்குப்தழவு 21-10-2019 அன்பொ கள 7 நணழ பதல் நள 6 நணழ யப ைஸற்து.
அதழகட்சநளக யழக்கழபயளண்டினழல் 84.36 சதவீத யளக்குகலம், ளன்குஹளழனழல் 66.10 சதவீத யளக்குகலம்
தழயளகழ.



தநழமகத்தழல் 6 புதழன நபைத்துயக் கல்லூளழகள் ஸதளைங்க நத்தழன அபசு அதநதழ அழத்துள்து.
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தழபைப்பூர், வகழளழ, பளநளதபுபம், ளநக்கல், தழண்டுக்கல் நற்பொம் யழபைதுகர் ஆகழன 6 நளயட்ைங்கழல் புதழன
நபைத்துய கல்லூளழகள் ஸதளைங்க இந்த எப்புதல் அழக்கப்ட்டுள்து.



இந்த நபைத்துக்கல்லூளழக அநக்க ஸநளத்தம் ப. 325 ஹகளடி ஸசயளகும் . இதழல் 80 சதவீத ஸதளகன
அதளயது ப. 195 ஹகளடின நத்தழன அபசு தது ங்களக யமங்க உள்து.



இைத்ஹதர்தல் படிவுகள்: யழக்கழபயளண்டி, ளன்குஹளழ ஸதளகுதழகக் கப்ற்ழனது அதழபக



ளன்குஹளழ ஸதளகுதழனழல் 32,312 யளக்குகள் யழத்தழனளசத்தழல் அதழபக ஹயட்ளர் ளபளனணன் தன் தழர்த்துப்
ஹளட்டினழட்ை ஹயட்ளர்க ழன்தக்குத் தள்ழ அஹநளக ஸயற்ழ ஸற்ளர்.



யழக்கழபயளண்டி ஸதளகுதழனழல் 44,782 யளக்குகள் யழத்தழனளசத்தழல் அதழபக ஹயட்ளர் பத்தநழழ்ச்ஸசல்யன் ஸயற்ழ
ஸற்தளக அழயழக்கப்ட்டுள்து.



ழபஞ்ச அமகழனளக ஸசன் ஸண் அக்ரபள ஸபட்டி ஹதர்வு



„நழஸ் சூப்ர் குஹளப்‟ ழபஞ்ச அமகழனளக ஸசன் ஸண் அக்ரபள ஸபட்டி ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ைளர் .அமகழ
ட்ைம் ஸயன்பொ இந்தழனளவுக்கு ஸபைந ஹசர்த்தது நகழழ்ச்சழ அழக்கழது  அயர் ஸதளழயழத்துள்ளர்.



தநழமக அபசழன் சளர்ழல் யம்ர் 1-ம் ஹததழ, பதல்பனளக தநழழ்ளடு ளள் ஸகளண்ைளைப்டுகழது .இதற்களக
ப.10 ட்சத்த தநழழ் யர்ச்சழத் து எதுக்கழபெள்து.



சட்ைப்ஹபயனழல் இந்த ழதழனளண்டுக்கள நளழன ஹகளளழக்க யழயளதத்தழன்ஹளது, தநழழ் யர்ச்சழத் து
அநச்சர் ஹக.ளண்டினபளஜன், „„தழத்துய தநழழ்ளடு உபையளக்கப்ட்ை 1956-ம் ஆண்டு யம்ர் 1-ம் ஹததழன
ஸபைநப்டுத்தும் யகனழல் ஆண்டுஹதளபொம் ய.1-ம் ஹததழ ‟தநழழ்ளடு ளள்‟ ன் ஸனளழல் நழகச்சழப்ளக
ஸகளண்ைளைப்டும்‟‟ ன்பொ அழயழத்தளர்.
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த்நஸ்ரீ யழபைது ஸற் ஹகளயனச் ஹசர்ந்த ஹனளகள ளட்டி ளம்நளள் களநளளர்



த்நஸ்ரீ யழபைது ஸற் ஹகளயனச் ஹசர்ந்த ஹனளகள ளட்டி ளம்நளள் 26-10-2019 அன்பொ களநளளர்.



ஹனளகள ற்ழ ல்ஹயபொ யகனழல் யழமழப்புணர்ய ற்டுத்தழ , ஹனளகள ஸசய்தளல் ந்த ஹளபெம் யபளது ன்பொ கூழ
ஹளனழன்ழ யளழ்ந்து களட்டி, எபை இஞபப் ஹள சுபொசுபொப்ளக யளழ்ந்து யந்த ளம்நளள் தது 99 யனதழல்
களநளளர்.



நதுபனச்

ஹசர்ந்த

களது

ஹகளநல்,

யளய்

ஹச

நளணயழ ஸஜர்லின் அழகள, உக ளட்நழண்ைன் ஹளட்டினழல் ஸயற்ழ ஸற்பொ

படினளநல்
இந்தழனளயழற்கு

ழந்த
ஸபைந

ஹசர்த்துள்ளர்.



ஸஜர்லின் அழகள இபொதழப்ஹளட்டினழல் ஸஜர்நழனழன் ஃழன்ஜள ஹபளஸசண்ைளகழன ஸயன்பொ தங்கப்தக்கம்
ஸயன்பொள்ளர்.



யழயசளனழகள் யபைநளத்த ஸபைக்க இந்தழனளயழல் பதன்பனளக சட்ைம் இனற்ழனது தநழமக அபசு



தநழழ்ளடு ஹயளண் யழஸளபைள், களல்ை எப்ந்த ண்ணனம் நற்பொம் ஹசயகள் ன் ஸனளழல் தநழமக
அபசு புதழன சட்ைம் இனற்ழ உள்து. இந்த சட்ைத்தழன்டி, ஸகளள்பதளர் அல்து உணவு தப்டுத்தும்
ழபொயத்துைன் யழயசளனழகள் யழ எப்ந்தம் ஸசய்ன படிபெம்.



எப்ந்தம் ஸசய்த அன்பொ ழர்ணனம் ஸசய்னப்ட்ை யழனழஹஹன உற்த்தழ ஸளபைட்க ளழநளற்ம் ஸசய்ன சட்ை
ளதுகளப்பு உண்டு.



அதழக யழச்சல் களபணநளக யழ வீழ்ச்சழ ற்டும் ஹபங்கழல், யழயசளனழகலக்கு ற்டும் இமப்
தடுப்தற்களகவும் சட்ைம் ஸகளண்டு யபப்ட்டு உள்து.

ஹயளண் ஸளபைள் ஸகளள்பதளர், யணழக

யளழத்துனளல் அதநதழக்கப்ட்ை அலுயளழைம் இதுற்ழ தழவு ஸசய்து ஸகளள் ஹயண்டும். தநழமக அபசழன்
இந்த சட்ைத்தழற்கு குடினபசு தயர் பளம்ளத் ஹகளயழந்த் எப்புதல் அழத்துள்ளர்.



தூத்துக்குடி யஉசழ துபகத்துக்கு ஹதசழன யழபைது
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ஸசவு ழர்யளகத்துக்களக தூத்துக்குடி யஉசழ துபகத்துக்கு ஹதசழன யழபைது அண்நனழல் யமங்கப்ட்ைது.



2018 ஆம் ஆண்டுக்கள ஸசவு ழர்யளகத்துக்களக ஹளக்குயபத்து நற்பொம் ளஜழஸ்டிக்ஸ் ழளழயழன் கவழ் தூத்துக்குடி
யஉசழ துபகம் இபண்ைளயது இைநளக ஹதளா்வு ஸசய்னப்ட்ைதற்கள யழபைத துபக ஸளபொப்புக் கமக
தயளா் தள.கழ .பளநச்சந்தழபன் ஸற்பொக் ஸகளண்ைளர்.



ஏயழன, சழற்க் கஞர்கலக்கு தநழமக அபசழன் “கச் ஸசம்நல் யழபைதுகள்” யம்ர் 1-ம் ஹததழ பதல்யர்
யமங்குகழளர்.



ஏயழன, சழற்க்கக ஊக்கப்டுத்த நபபுயமழ, வீளழ ழளழவுகழல் சளத
புளழந்தயர்கலக்கு தநழமக அபசழன் க ண்ளட்டுத் து யமங்குகழது.



இவ்யழபைது ஸபொம் கஞர்கலக்கு ஸசப்புப் ட்ைனம் நற்பொம் யழபைதுத் ஸதளகனளக ப. 50 ஆனழபம்
யமங்கப்டுகழது.

Njrpa epfo;Tfs;


புதுடில்லினழல் 2 ளள் ஹதசழன ட்ை „ஆஹபளக்கழன நந்தன்‟ ைஸற்து.
நத்தழன சுகளதளப நற்பொம் குடும் த்து அநச்சர் ைளக்ைர் லர்ஷ் யர்தன் புதுடில்லினழல் 2 ளள் ஹதசழன
ட்ை 'ஆஹபளக்கழன நந்தன்'  ஸசப்ைம்ர் 30 பதல் அக்ஹைளர் 1, 2019 யப ைஸற்து. இது ஹதசழன
சுகளதளப ஆணனத்தளல் )ன்.ச்.( ற்ளடு ஸசய்னப்ட்ைது. ழபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடினளல் ஜளர்கண்டின்
பளஞ்சழனழல் ஸசப்ைம்ர் 23, 2018 அன்பொ ஸதளைங்கப்ட்ை ஆபெஷ்நளன் ளபதத்தழன் பதல் ஆண்டுயழமள- ழபதளன்
நந்தழளழ ஜளன் ஆஹபளக்ன ஹனளஜள )ழ.ம்.ஹஜ( யளகும்



பளஜஸ்தளழல் 3 பனழல் ழனங்கள் சழந்த சுத்தநள ழனங்களக அழயழத்துள்து பனழல்ஹய தூய்ந ஆய்வு
2019 பனழல்ஹய அநச்சகம் 720 பனழல் ழனங்கழல் ைத்தழன பனழல்ஹய தூய்ந கணக்ஸகடுப்பு 2019 இல்
பளஜஸ்தளன், ஸஜய்ப்பூர், ஹஜளத்பூர் நற்பொம் துர்களபுபளயழன் பன்பொ பனழல் ழனங்கள் பதலிைத்தப் ழடித்த.
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சழ யக ளன் நசளளய தை ஸசய்த பன்ளயது நளழநளக பளஜஸ்தளன் தழகழ்கழது.
நகளபளஷ்டிபள நற்பொம் பீகளர் நளழங்கலக்குப் ழகு உணவு ளதுகளப்புச் சட்ைத்தழன் கவழ் ஸநக்வசழனம்
களர்ஹட், ழஹகளடின், புகனழ, நழபல் ஆனழல் நற்பொம் சுயநழக்க „சுளழ‟ ஆகழனயற்க் ஸகளண்ை சழ
யக ளன் நசளளய தை ஸசய்த இந்தழனளயழன் பன்ளயது நளழநளக பளஜஸ்தளன் தழகழ்கழது. இந்த
தனளளழப்புகழன் உற்த்தழ, ஹசநழப்பு, யழழஹனளகம் நற்பொம் யழற் கூை தை ஸசய்னப்ட்டுள்து.



இந்தழன குடினபசுத் தயர் ஸ்ரீ பளம் ளத்ஹகளயழந்த் 5 யது இந்தழனள டுஹை சஃளய்கழளழ உச்சழ நளளட்டில்
புதுடில்லினழல் சச்சழன் ஸைண்டுல்கபைக்கு 2019 ஸ்யச்ச்தள தூதர் யழபைத யமங்கழளர்.



இந்தழனளயழல் பதல் பனளக, பனழல் தளநதநளக யந்தளல், ஹதஜளஸ் க்ஸ்ழபஸ் தழனளர் பதல் இந்தழனளயழன்(
பனழல்க்ஹளதழல்லி புது- ளதனழல் இனங்கும் சுற்பொள நற்பொம் ஹகட்ைளழங் பனழல்ஹய இந்தழன னணழகலக்கு )
)சழ.டி.சழ.ஆர்.( களர்ப்ஹபரன்ஈடுஸசய்னப்டும்  அழயழத்துள்து .
ஹதஜளஸ் க்ஸ்ழபஸ் அதன் தழட்ைநழட்ைடி ஹபத்த யழை எபை நணழ ஹபம் தளநதநளக இனங்கழளல்,
னணழகலக்கு ப .100 யமங்கப்டும், ஹநலும்

பனழல் இபண்டு நணழ ஹபத்தழற்கு ஹநல் தளநதநளகழயழட்ைளல்,

னணழகலக்கு ப .250 யமங்கப்டும்.
களப்பீட்டு ளதுகளப்பு: இமப்பீடு தயழப, னணழகலக்கு ப .25 ட்சம் களப்பீட்டுத் ஸதளகபெம் இயசநளக
யமங்கப்டும், னணத்தழன் ஹளது தழபைட்டு அல்து ஸகளள்க்கு ப .1 ட்சம் களப்பீடு யமங்கப்டும்.



களசழந்த் -2019 இன் 4 யது தழப்பு, இந்தழனள நற்பொம் கஜகஸ்தளதக்கு இைனழள எபை கூட்டு இபளடயப் னழற்சழ
உத்தபகண்ட் நளழத்தழன் ழத்ஹதளபளகளழல் ஸதளைங்குகழது.



கழபளநப்பு ஸ்யச்ச்தள கணக்ஸகடுப்ழல் ஸதலுங்களள ஸட்ைப்ள்ழ நளயட்ைம் பதலிைம் யகழக்கழது.
ஸதலுங்களளயழன் ஸைப்ள்ழ நளயட்ைம் 2019 கழபளநப்பு ஸ்யச்ச்தள கணக்ஸகடுப்ழல் )கணக்ஸகடுப்பு துப்புபவு(
ஹநம்ட்ை நழகவும் ட்டினலில் இந்த .நளழனது நளயட்ைநளக தூய்நனள இந்தழனளயழன் இைத்தழல் பதல்

KALAM IAS ACADEMY, PERAMBUR & VADAPALANI PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com

11
ளத்ஃளழதள லளழனளளயழன் நளயட்ைம்ஆகும், இது 2018 ஆம் ஆண்டில் அதன் பந்தன தபயளழசனழல் இபைந்து
2011 இல் இபண்ைளயது இைத்தழற்கு பன்ஹழனது ட்டினலில் நளயட்ைம் ஹபயளளழ லளழனளளயழன் .3 யது
இைத்தழல் உள்து.



ஸைல்லி நற்பொம் கத்பள இைஹன இபண்ைளயது யந்ஹத ளபத் க்ஸ்ழபஸ் பனழ அநழத் ரள ஸகளடினசத்தளர்.



ளட்டில் தழனளர் பம் பதன்பதளக இனக்கப்டும் க்ஹள ஸைல்லி-ஹதஜஸ் க்ஸ்ழபஸ் பனழல் ஹசயன
உத்தபப் ழபஹதச பதல்யர் ஹனளகழ ஆதழத்னளத்
3-10-2019 அன்பொ ஸகளடினசத்து ஸதளைங்கழ யத்தளர்.



ழஹநளஹகளழஹனளசழஸ் குழத்த ஸகளள்கன அழபகப்டுத்தழன பதல் இந்தழன நளழநளக பளஜஸ்தளன்
தழகழ்கழது.



ஆந்தழப நளழ அபசு இந்தழனளயழன் பதல் கழபளந ஸசனக பனத் ஸதளைங்குகழது.



ஆபெஷ்நளன் ளபத் தழட்ைத்த யலுப்டுத்த ன்.ச். நற்பொம் கூகழள் இணந்துள்ர்.



14 யது இந்ஹதள - நங்ஹகளலின கூட்டு இபளடய னழற்சழப் னழற்சழ, 2019 ளஹைளடி னள- XIV இநளச்ச
ழபஹதசத்தழல் ஸதளைங்கழனது.
னங்கபயளதத்த

தழர்ப்து

நற்பொம் கழர்ச்சழ

)தழர்

கழர்ச்சழ(

ையடிக்ககழல்

இபை

ைகபெம்

னழற்பொயழப்ஹத னழற்சழனழன் ஹளக்கநளகும்.

KALAM IAS ACADEMY, PERAMBUR & VADAPALANI PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com

12



அநச்சர் பளஏளத் சழங் ஹளர் யழத்துக்கலக்கள ண உதயழன ப 2 பதல் ப 4 ட்சம் யப உனர்த்தழளர்.



ன்டி ஆஹனளக்கழன் ம் நற்பொம் பென்டிழ இந்தழனள ஆகழனய இணந்து இஞர் ஸதளமழல்பஹயளர்
நற்பொம் கண்டுழடிப்புகலக்கள இஞர் கூட்டுவு ஆய்யகத்த அழபகப்டுத்தழ.



சந்தழபனளன் -2 : ழயழன் ஹநற்பப்புப் ைங்க  ஏ.ஆர்.ஸ்.ஸயழனழட்ைது
சந்தழபனளன் - 2 ஆர்ழட்ைர் டுத்த ழயழன் ஹநற்பப்புப் ைங்க இந்தழன யழண்ஸயழ ஆய்வு நனநள
.ஸ்.ஆர்.ஏ. ஸயழனழட்ைது.ஸசப்.5ம் ஹததழ இந்தழன ஹபம் 4..30 நணழனயழல் இந்தப் புகப்ைங்கப்
ஸற்தளக .ஸ்.ஆர்.ஏ. அழக்க கூபொகழது. ழயழலிபைந்து 100கழநவ உனபத்தழலிபைந்து இந்த ல ளழசல்பேரன்
ைங்கள் டுக்கப்ட்டுள்.



PMJAY இல் பதல் ஆண்டு 90,000 புற்பொஹளய் உளழநஹகளபல்கலக்கு ழதழனழத்தது; இந்த ட்டினலில் தநழமகம்
பதலிைத்தழல் உள்து.
PMJAY:
ஆபெஷ்நளன் ளபத் )ழ( ஹனளஜள அல்து ழபதளன் நந்தழளழ ஜளன் ஆஹபளக்ன ஹனளஜள )ழ.ம்.ஹஜ( அல்து
ஹதசழன சுகளதளப ளதுகளப்பு தழட்ைம் )ன்.ச்.ழ.ஸ்( ன்து நத்தழன ழதழபெதயழ தழட்ைநளகும், இது 23 ஸசப்ைம்ர்
2018 அன்பொ ஸதளைங்கப்ட்ைது, இது சுகளதளப நற்பொம் குடும்  அநச்சகத்தழன் ஆபெஷ்நளன் ளபத் நழரழன்
)MoHFW) இந்தழனள. பதன்ந நற்பொம் இபண்ைளம் ழ நற்பொம் பன்ளம் ழ பளநளழப்பு பகழல்
தபடு ஸசய்யதபெம், தடுப்பு நற்பொம் ஊக்குயழக்கும் ஆஹபளக்கழனம் இபண்ைபெம் உள்ைக்கழ, சுகளதளப
ஹசயன பலநனளய் ழயர்த்தழ ஸசய்யதபெம் இந்த தழட்ைம் ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து.



இந்தழனளயழன் பதல் நழன் கமழவு நபைத்துயந நத்தழன ழபஹதசத்தழன் ஹளளலில் அநக்கப்டுகழது.
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ழளஸ்டிக் கமழவுகழலிபைந்து டீசல் தனளளழக்கும் பதல் ஆ உத்தபழபஹதசத்தழன் நதுபளயழல் தழக்கப்ட்ைது.
ஸ்யச் ளபத் நழரன்:
உகளயழன துப்புபவு ளதுகளப்பு நற்பொம் சுகளதளபத்தழல் கயம் ஸசலுத்துயதற்களக இந்தழன ழபதநர் ஸ்ரீ ஹபந்தழப
ஹநளடினளல் இது அக்ஹைளர் 2, 2014 அன்பொ ஸதளைங்கப்ட்ைது.



ளக்யழபைது ைப்ழளழவுக்கு அழந்தன் வீழ்த்தழனதற்களக யழநளத்த .
தநழமகத்தச் ஹசர்ந்த அழந்தன், இந்தழன யழநளப்ைனழல் யழங் கநளண்ைபளக ணழனளற்ழ யபைகழளர் இந்த .
.ைத்தழர் தளக்குதல் தற்ஸகளப்ை தவயழபயளதழகள் நளயட்ைத்தழல் புல்யளநள ல்களஷ்நவளழ ஆபம்த்தழல் ஆண்டு
பகளம்க தவயழபயளத ஊடுபையழ குதழக்குள் ளகழஸ்தளன் யழநளங்கள் ஹளர் இந்தழன தழடினளக இதற்கு
அமழத்த ழப்பயளழ கைந்த .27- ஹததழ இந்தழனளவுக்குள் ஊடுபைய பனன் ளகழஸ்தளன் ஹளர் யழநளத்த வீபர்
அழந்தன் நழக் 21 பக யழநளத்தழல் யழபட்டிச் ஸசன்பொ சுட்டு வீழ்த்தழளர் ..இந்ழனழல், ளகழஸ்தளன் தளக்குத
பழனடித்து

அந்ளட்டின்

ஹளர்

யழநளத்த

சுட்டு

வீழ்த்தழனதற்களக

அழந்தன்

இைம்ஸற்பொள்

யழநளப்ைனழன் 51-யது ைப்ழளழய ளபளட்டி குல யழபைது அழயழக்கப்ட்டுள்து .இத யழநளப்ை
ததழ ஆர்யழநளப்ைனழ .அழயழத்துள்ளர் தவுளழனள.ஸ்.ஹக.்ா் 87-யது ஆண்டுயழமளய பன்ழட்டு
ள இவ்யழபைது யமங்கப்டுகழது குலயழன் ைப்ழளழவுக்கள இைம்ஸற்பொள் அழந்தன் யழபைத .
.ஸகளள்கழளர் ஸற்பொக் யளர் சதவஷ் ஹகப்ைன்



யழநளப்ை தழம்:
புல்யளநள தளக்குதலுக்குப் தழடினளக ளகழஸ்தளழன் ளஹகளட்டில் தளக்குதல் ைத்தழன யழநளப்ைனழன் இபை
ைப்ழளழவுகலக்கு யழநளப்ை தழம் 8-10-2019 அன்பொ யழபைது யமங்கழ கவுபயழக்கப்ட்ைது .இந்தழனளயழல்
யழநளப்ை கைந்த 1932-ம் ஆண்டு அக்ஹைளர் 8-ம் ஹததழ உபையளக்கப்ட்ைது.யழநளப்ைனழன் 87-யது
ஆண்டு யழமள ஸகளண்ைளைப்டுகழது .லழண்ைன் யழநளப்ைத் தத்தழல் ைந்த யழநளப்ைனழன்
அணழயகுப்பு நளழனளதன யழநளப்ைத் தயர் ர்நளர்ரல் தூளழனள ற்பொக்ஸகளண்ைளர் அதத் .
வீபர்கலக்கும்

ணழனளற்ழன

ப்ளகசழ

.ைந்த

சளகசங்கள்

யளன்

யழநளங்கழன்

ஸதளைர்ந்து,

ைப்ழளழவுகலக்கும் யழபைதுகள், ளழசுகள் யமங்கப்ட்ை.
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பஃஹல் ஹளர் யழநளம்:
இந்தழன யழநளப்ைக்கு யளங்கப்ை உள் 36 பஹல் ஹளர் யழநளங்கழல், பதல் யழநளத்த, ழபளன்ஸ்
ஸசன்பொள் நத்தழன ளதுகளப்பு து அநச்சர் பளஏளத் சழங் 8-10-2019 அன்பொ ஸற்பொ ஸகளண்ைளர்.



பம் ல்கக்கமகத்தழன் அங்கவகளழக்கப்ட்ை பதல் தழபைங்க ட்ைதளளழ ன் ஸபைநன சந்ஹதளஷ்
ஹளண்ஹை 36) ன்யர் ஸற்பொள்ளர்இயர் ஸகளண்ை .ஸனர்  ஸ்ரீஹதயழ ., பம் ல்கக்கமகத்தழன்
ஸதளதூப

நற்பொம்

தழந்தஸயழ

கல்யழ

நனத்தழல்

ட்ைப்டிப்புக்கு

4

ஆண்டுகலக்கு

பன்

யழண்ணப்ழத்துள்ளர். இந்ழனழல் ஸ்ரீஹதயழ கைந்த நளதம் உயழனல், சபகயழனல் ஆகழன 2 ளைங்கழல்
இழ ட்ைம்
ஸற்ளர் ஸற்ழபைந்தளலும் ட்ைம் தழபைங்ககள் பன் இதற்கு னழல்.ல்க பம் .
அங்கவகளழக்கப்ட்ை பதல் தழபைங்க ட்ைதளளழ ன் ஸபைநன ஸ்ரீஹதயழ ஸற்பொள்ளர்.



ஹநற்கு யங்கத்தச் ஹசர்ந்த இந்தழனளயழன் பதல் ஸண் ட்ைதளளழ களநழழ பளய்க்கு, அயபது 155-யது ழந்த ளழல்
கூகுள் ஹதடுஸளழ இன்பொ டூடுல் ஸயழனழட்டு கவுபயம் அழத்துள்து.
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ஹகப உனளா்வதழநன்த்தழன் புதழன தந வதழதழனளக ஸ்.நணழகுநளர் 58) 11-10-19 அன்பொ தயழஹனற்ளர்.
ஹகப உனளா்வதழநன்த்தழன் தந வதழதழனளக இபைந்த லழளழரழஹகஷ் பளய் உச்சவதழநன் வதழதழனளக தயழ
உனளா்வு ஸற்தனடுத்து, அந்த தயழக்கு, ஸசன் உனளா்வதழநன் வதழதழனளக இபைந்த ஸ்.நணழகுநளர் 11-10-19
அன்பொ ழனநழக்கப்ட்ைளர்.



ழளஸ்டிக் கமழவுக ஹசகளழத்து ஸகளடுத்தளல் உணவு இயசநளக அழக்கும் பனற்சழ சத்தவஸ்களழல் அழபகம்
ஸசய்னப்ட்டுள்து. அதற்குப் ஸனர்.களர்ஹஏ கஃஹ!”. இதளல் இபண்டு ன்நகலண்டு. என்பொ கபம்
தூய்நனளகும். இபண்ைளயது சழந்த உணவு கழைக்கும் நற்பொம் ட்டிழனழல்ள இந்தழனளயபெம் உபையளக்க
படிபெம்."சத்தவஸ்களழல் களர்ஹஏ கஃஹ ன் உணவுக் கை தழக்கப்ட்டுள்து. அதன் சழப்பு அம்சநளக
ழளஸ்டிக் கமழவுக ஹசகளழத்துக் ஸகளடுத்தளல் உணவு இயசம் ன்பொ அழயழத்துள்து.



நழத சபகத்தழன் ஹநம்ளட்டுக்குத் தன் யளழ்ய அளா்ப்ணழத்த ஹகப கன்ழனளஸ்தழளழ நளழனம் தழஹபசழனளவுக்கு
ஹளப் ழபளன்சழஸ் 13-10-19 அன்பொ „புழதளா்‟ ட்ைம் யமங்கழபெள்ளர்.



இந்ஹதள-ஜப்ளன் கூட்டு இபளடயப் னழற்சழனழன் 2 யது தழப்பு “தர்ந களர்டினன் 2019” நழஹசளபத்தழன்
யஸபங்ஹைனழல் ைஸ உள்து.
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இந்தழனளயழற்கும் ஜப்ளதக்கும் இைனழள இபளடய எத்துமப் ஹநம்டுத்துயதற்களக 2 யது கூட்டு
இபளடயப் னழற்சழ „தர்ந களர்டினன் -2019‟ நழஹசளபத்தழல் ைஸவுள்து. நழஹசளபம், யஸபங்ஹைனழல்
அநந்துள் தழர் கழர்ச்சழ ஹளர் ள்ழனழல் 2019 அக்ஹைளர் 19 பதல் யம்ர் 2 யப இந்த ழகழ்வு
ைஸபொகழது.



இந்ஹதள-அஸநளழக்க கூட்டு இபளடயப் னழற்சழனழன் 10 யது தழப்பு „யஏபள ழபலளர் 2019‟ அஸநளழக்களயழன்
சழனளட்டிலில் ஸதளைங்குகழது:



இந்தழனளயழற்கும் அஸநளழக்களயழற்கும்

னழற்சழ இபளடயப் கூட்டு இைனழள )ஸ்ஹைட்ஸ் பெஸைட்(

யளரழங்ைன்( சழனளட்டிலில், அஸநளழக்களயழல் .ஸதளைங்குகழது இல் )ஹஜழல்ம்( ஸநக்களர்ட்-லூனழஸ் த கூட்டுத் )
னழற்சழனழன் கூட்டுப் இது10 யது தழப்ளகும், இப்னழற்சழ அக்ஹைளர் 28, 2019 யப இனங்கும் .2018 ஆம்
ஆண்டில், பளஜஸ்தளழன் ஸஜய்ப்பூளழல் இந்த னழற்சழ ைந்தது.



SARAS Aajeevika Mela 2019 புதுடில்லினழல் ஸதளைங்குகழது:
கழபளநழன கயழஞர் சங்கத்தழன் )SARAS) அஜவயழகள ஹநள 2019 கட்டுபகழன் யழற் புதுதழல்லினழல்
உள் இந்தழனள ஹகட் புல்ஸயழகழல் ைந்து யபைகழது. இது அக்ஹைளர் 10 ஆம் ஹததழ ஸதளைங்கழ 2019 அக்ஹைளர்
23 ஆம் ஹததழ ழயைபெம். ஹநள ன்து கழபளநப்பு ஹநம்ளட்டு அநச்சகத்தழன் )MoRD) தவண்ைளனல்
அந்ஹதளைனள ஹனளஜள-ஹதசழன ஊபக யளழ்யளதளபத் தழட்ைம் )DAY-NRLM) எபை பனற்சழனளகும், இது ஊபக யர்ச்சழ
அநச்சர் ஹபந்தழப சழங் ஹதளநபளல் தழக்கப்ட்ைது .



நத்தழன சட்ைத் து ஸசனபளக அதப் குநளர் ழனநம்.
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சள ஹளக்குயபத்து நற்பொம் ஸடுஞ்சளகள் து அநச்சர் ஸ்ரீ ழதழன் கட்களழ புதுடில்லினழல் „எபை ஹதசத்தழன்
எபை குழச்ஸசளல் - ஃளஸ்ைளக்‟ குழத்த நளளட்ைத் ஸதளைங்கழளர்.  நளழங்கள் நளழத்தழல் அதழகளளழகள் /
ங்கழணப்புக்களகஎபை ஃளஸ்ைளக் ல்.சழ.ம்.ச்.உைன் புளழந்துணர்வு எப்ந்தத்தழல் கஸனலத்தழட்ைர்.
கட்ைண யசூல் டிசம்ர் 31, 2019 பதல் FASTags பம் கட்ைளனநளக யசூலிக்கப்டும்  அழயழத்துள்ர்.



உகளயழன சழ ட்டினலில் இந்தழனள 102-யது இைம்!
உக அயழல் 117 ளடுகழல் ைத்தப்ட்ை ஹசளதனழல் இந்தழனள சழ நற்பொம் ஊட்ைச்சத்தழன்ந ளடுகழன்
ட்டினலில்(Global Hunger Index) 102யது இைத்தப் ஸற்பொள்து ள அடிப்ைனழல் நழதளழநள .
ஹளக்கற்Concern Worldwide, Welthungerhilfe ன் இபண்டு ழபொயங்கள் இந்தப் ட்டின தனளளழத்துள்து.
2014-ம் ஆண்டு டுக்கப்ட்ை ஆய்யழல் 76 ளடுகழல் 55 இைத்தழல் இபைந்தது குழப்ழைத்தக்கது ட்டினலில் இந்தப் .
( ளகழஸ்தளன் ளடுகள அண்ை94) , ங்களஹதஷ் (88) நற்பொம் ஹளல் (73) பன்ஹழன ழனழல்
உள்இந்த ட்டினலில் இந்தழனளயழல் குமந்தகள் வீணளக்கும் உணவு 20.8 சதவீதம் ன்பொ குழப்ழட்டுள்து .
ந இது்ழக உனர்யள சதவீதம் ன்பொம் குழப்ழட்டுள்து.



இந்தழனளயழல் 5 யனதுக்கு உட்ட்ை 69 சதவீத குமந்தகள் ஊட்ை சத்து குயளல் உனழளழமப்பு; பெழஸசப்
அழக்க
என்ழல் அழக்க ஸயழனழட்டுள் அநப்பு பெழஸசப் யழன்.ள., இந்தழனளயழல் 5 யனதுக்கு கவலள் குமந்தகள்
சழ ஊட்ை சத்து ற்ளக்குக்கு இக்களகழளர்கள். 42 சதவீத குமந்தகஹ (6 பதல் 23 நளதங்கள் யபனழள
யனது.ஸபொகழளர்கள் உணய அயழல் ஹளதழன ) 21 சதவீத அயழள குமந்தகஹ ஹளதழன ல்ஹயபொ
யகனள உணய ஸபொகழன்ர்.



தழனளர் கல்யழ துனழல் ணழனளற்பொம் ஸண்கலக்கு 26 யளபம் நகப்ஹபொ யழடுப: ஹகப அபசு அழயழப்பு



ளட்டிஹஹன பதல் பனளக, தழனளர் கல்யழ துனழல் ணழனளற்பொம் ஸண்கலக்கு 26 யளபம் நகப்ஹபொ கள
யழடுப அழக்கவுள்தளக ஹகப அபசு அழயழத்துள்து.



நத்தழன அபசு ஸகளண்டு யந்த நகப்ஹபொ களப் ன்கள் சட்ைத்தழன்டி, அபசுத் துனழல் ணழனளற்பொம்
ஸண்கலக்கு 26 யளபம் நகப்ஹபொ கள யழடுப ஊதழனத்துைன் யமங்கப்டுகழது. இந்தச் சலுகன தழனளர்
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கல்யழ துனழல் ணழனளற்பொம் ஆசழளழனகள் நற்பொம் ணழனளளா்கள் ஆகழஹனளபைக்கும் யமங்கும் யகனழல் நத்தழன
அபசழைம்

ஹகளளழக்க

யக்க

ஹகப

சட்ைப்

ஹபயனழல்

கைந்த

நளதம்

29-ஆம்

ஹததழ

தவளா்நளம்

ழஹயற்ப்ட்ைது.



இந்தக் ஹகளளழக்கக்கு நத்தழன அபசு அதநதழனழத்ததனடுத்து, தழனளர் கல்யழ துனழல் ணழனளற்பொம்
ஸண்கள், ஆசழளழனகலக்கும் நகப்ஹபொ களப் ன்கள் சட்ைத்தழன் சலுககள் வட்டிக்கப்டுகழன்.



ஹஜ & ஹக'ஸ் (J&K‟s) ஸசளழ-ஷ்ளழ சுபங்கநளது தற்ஹளது

ைளக்ைர் ரழனளநள ழபசளத் பகர்ஜழ 

ஸனர்நளற்ப்ட்ைது



ஹநகளனம், ஜளர்க்கண்ட் உனளா்வதழநன்ங்கலக்கு தந வதழதழகள்: ஸகளலீஜழனம் குல ளழந்துப



ஹநகளன உனளா்வதழநன்த் தந வதழதழனளக பகநது பஃபீக், ஜளர்க்கண்ட் உனளா்வதழநன்த் தந
வதழதழனளக பயழ பஞ்சன் ஆகழஹனளப ழனநழக்குநளபொ உச்சவதழநன் ஸகளலீஜழனம் குல ளழந்துப ஸசய்துள்து.



இஹதஹளல், ஹநகளன உனளா்வதழநன்த் தந வதழதழ .ஹக.நழத்த நத்தழனப் ழபஹதச உனளா்வதழநன்த்
தந வதழதழனளக ணழனழைநளற்ம் ஸசய்னவும் அந்தக் குல ளழந்துப ஸசய்துள்து.



இந்தழனள இைஹன ழலிப்ழன்ஸ்-4 எப்ந்தங்கள் கஸனலத்து



கைல்சளர் ளதுகளப்ழல் எபைங்கழணந்து ஸசனல்டுயது உள்ழட்ைய ஸதளைளா்ளக இந்தழனள ழலிப்ழன்ஸ்ளடுகலக்கழைஹன4 எப்ந்தங்கள் கஸனலத்தளகழபெள்.



னங்கபயளதத்துக்கு தழபளகக் கூட்ைளகச் ஸசனல்ைவும் இபை ளடுகலம் உபொதழஹனற்பொள்.



குடினபசுத்

தயளா்

பளம்ளத்

ஹகளயழந்த்

5

ளள்

அபசுபப்

னணநளக

ழலிப்ழன்ஸ்

ளட்டுக்குச்

ஸசன்பொள்ளர்.அந்ளட்டு அதழளா் ஹபளட்ளழஹகள டுஹைளா்த்ஹதய 18-10-2019 அன்பொ அயளா் சந்தழத்துப் ஹசழளர் .
சந்தழப்ழன்ஹளது இந்தச், ளதுகளப்பு, கைல்சளர் எத்துமப்பு, சுற்பொள, அழயழனல் நற்பொம் ஸதளமழல்தட்ம்,
களசளபம் உள்ழட்ை துகழல் எபைங்கழணந்து ஸசனல்டுயது ஸதளைளா்ளக இபை ளடுகலக்குநழைஹன 4
எப்ந்தங்கள் கஸனலத்தளகழ.



பதல்பனளக பனழல் தளநதத்துக்கு னணழகலக்கு இமப்பீடு
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புதழதளக அழபகம் ஸசய்னப்ட்ை ஹதஜஸ் க்ஸ்ழபஸ் பனழல் 2 நணழஹபம் தளநதநளக யந்ததற்களக அதழல் பன்தழவு
ஸசய்து னணம் ஸசய்ன களத்தழபைந்த னணழகள் எவ்ஸயளபையபைக்கும் தள ப.250 இமப்பீைளக யமங்கப்ட்ைது.



ளட்டிஹஹன

பதல்பனளக

பனழல்

தளநதநளக

யந்ததற்களக

னணழகலக்கு

இமப்பீடு

இப்ஹளதுதளன்

யமங்கப்ட்டுள்து.



ஹதஜஸ் க்ஸ்ழபஸ் பனழப் ஸளபைத்தநட்டில், பனழல் எபைநணழஹபம் தளநதநளக யந்தளல் னணழகலக்கு 125
பளபெம், 2 நணழ ஹபத்துக்குஹநல் தளநதநளக யந்தளல் 250 பளபெம் இமப்பீைளக யமங்கப்டும் 
அழயழக்கப்ட்டு இபைந்தது. அதன் அடிப்ைனழல் இந்த ஸதளக யமங்கப்ட்டுள்து.



ைளைள சன்ஸ் ழபொயத்தழன் தயர் ன்சந்தழபஹசகபன்., அதன் தந ஸளபைளதளப ழபுணர் பள
புபைஹரளத்தநன் ஆகழஹனளர் இணந்து லதழன „ழளழட்ஜழட்ைல்‟ ன் புத்தகத்த ழபதநர் ஹநளடி 21-10-2019
அன்பொ தது இல்த்தழல் ைஸற் ழகழ்ச்சழனழல் ஸயழனழட்ைளர்.



உகழன் நழக உனபநள ஹளர்க்கநள சழனளச்சழன், சுற்பொளப்னணழகலக்களக தழக்கப்டுகழது ன்பொ நத்தழன
ளதுகளப்புத் து அநச்சர் பளஏளத் சழங் அழயழத்துள்ளர்.



களஷ் நவளழன் ைளக் குதழனழல் உள் சழனளச்சழன் ழச்சழகப குதழ சுற்பொளப் னணழகலக்களக தழக்கப்ட்டுள்து.
இந்த ழச்சழகபம் கைல் நட்ைத்தழல் இபைந்து 18,875 அடி உனபத்தழல் உள்து. இது உகழன் நழக உனபநள
ஹளர்க்கநளகும்.



சுற்பொளப் னணழகழன் யசதழக்களக ைளக் குதழனழல் ளபெம் ரஹனளக் தழனழல் ளம் கட்ைப் ட்டுள்து. இந்த
ளத்த நத்தழன ளதுகளப்புத் து அநச்சர் பளஏளத் சழங் 22-10-2019 அன்பொ தழந்து யத்தளர். பளடய
ததழ ழழன் பளயத்தும் உைன் இபைந்தளர்.
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சட்ைப்ஹபயத் ஹதர்தல்: நகளபளஷ்டிபம் 60%, லளழனளணள 65%



நகளபளஷ்டிபம், லளழனளணள ஆகழன நளழங்கழல் 21-10-2019 அன்பொ சட்ைப் ஹபயத் ஹதர்தல் ைஸற்து .
இதழல், நகளபளஷ்டிபத்தழல் 60 சதவீதபம், லளழனளணளயழல் 65 சதவீதபம் யளக்குகள் தழயளகழ.



இபை நளழங்கழலும் கள 7 நணழக்கு ஸதளைங்கழ நள 6 நணழ யப யளக்குப்தழவு ைஸற்து .288
ஸதளகுதழகக் ஸகளண்ை நகளபளஷ்டிபத்தழல், சுநளர் 8.9 ஹகளடி யளக்களர்கலக்களக 96,661 யளக்குச்சளயடிகள்
அநக்கப்ட்டிபைந்த.



90

ஸதளகுதழகக்

ஸகளண்ை

லளழனளணளயழல்,

ஸநளத்தபள்

1.83

ஹகளடி

யளக்களர்கலக்களக

19,578

யளக்குச்சளயடிகள் அநக்கப்ட்டிபைந்த.



அசளம் நளழத்தழல் இபண்டுக்கும் ஹநற்ட்ை குமந்தகள் இபைக்கும் ஸற்ஹளர்கலக்கு அபசளங்க ஹய
கழைனளது.



அசளம் நளழத்தழல் கைந்த 2017ம் ஆண்டு ஸசப்ைம்ர் 1ம் ஹததழ 'அசளநழன் நக்கள் ஸதளக நற்பொம் ஸண்கள்
அதழகளபநழத்தல் ஸகளள்க' நஹசளதள ழஹயற்ப்ட்ைது. அதன்டி, இபண்டு குமந்தகலக்கு ஹநல் இபைக்கும்
ஸற்ஹளர்கலக்கு அபசு ஹயகள் யமங்கப்ைளது ன்பொ ஸதளழயழக்கப்ட்டிபைந்தது.



அதன் அடிப்ைனழல் இந்த யழதழப யபைகழ ஜயளழ 1, 2021 பதல் அநலுக்கு யபைகழது. நக்கள்ஸதளக
சளழளர்க்கும் ஹளக்கழல் இந்தக் ஸகளள்க 2021 ஜயளழ 1 பதல் அநலுக்கு ஸகளண்டுயப அநச்சபயக்
கூட்ைத்தழல் படிவு ஸசய்னப்ட்டுள்தளகவும் தகயல் ஸதளழயழக்கப்ட்டுள்து.



லளழனளளயழல் ஸண்கலக்கள 'ழங்க் பூத்' தழட்ைம் ஸயற்ழ: ஹதர்தல் ஆணனம் ஸபைநழதம்!
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லளழனளள

நளழத்தழல்

ஸண்கலக்களக,

ஸண்கஹ

ழர்யகழக்கும்

யளக்குச்சளயடிகள்

தழட்ைம்

ஸயற்ழ

ஸற்பொள்து ன்பொ ஹதர்தல் ஆணனம் ஸபைநபெைன் ஸதளழயழத்துள்து.



கைந்த ளைளலநன் நக்கயத் ஹதர்தலின் ஹளது, ஸண்கள் பக்கழனநளக கர்ப்ழணழ ஸண்கள், யனதள
ஸண்கள் யளக்கழக்கும் ஸளபைட்டு 'ழங்க் பூத்' ன் ஸனளழல் ஸண்கலக்களக, ஸண்கஹ

ழர்யகழக்கும்

யளக்குச்சளயடிகள் (Pink booth) பதல்பனளக அநக்கப்ட்ை. வீட்டில் இபைக்கும் ஸண்கள் யளக்கழப்த
ஊக்குயழக்கவும், ஸண்கலக்கு பக்கழனத்துயம் அழக்கவும் இந்த ைப ஸகளண்டு யபப்ட்ைது.



'தநன்ள' ன் ஸனளழல் நளணயர்கலக்கு தழழ ஹதர்வு: சழழஸ்இ அழபகம்



தநன்ள ன் ஸனளழல் நளணய, நளணயழனபைக்கு தழழ ஹதர்வு என் ைத்த சழழஸ்இ தழட்ைநழட்டு
அழபகப்டுத்தழபெள்து.



12-ஆம் யகுப்பு படிந்த ழகு, எவ்ஸயளபை நளணயர்கலம் தங்கலக்கு ற் உனர்கல்யழ துனத் ஹதர்வு
ஸசய்யதழல்

சழபநம்

ஸகளள்யதளக சழழஸ்இ உணர்கழது.

நளணயர்கழன்

தழர்களம் குழத்த ழபச்

ஸற்ஹளளழைம் லகழது.



இதளல், நளணயர்கலக்கு புதழன தழழ ஹதர்வு என் ைத்த சழழஸ்இ நற்பொம் ஹதசழனக் கல்யழ ஆபளய்ச்சழ
நற்பொம் னழற்சழ கவுன்சழல் (ன்சழஇஆர்டி( இணந்து படிவு ஸசய்த. அந்த தழழ ஹதர்வுக்கு தநன்ள ன்பொ
ஸனளழைப்ட்டுள்து. Try And Measure Aptitude and Natural Abilities ன்தன் ஆங்கழ சுபைக்கஹந தநன்ள
(Tamanna) ன்தளகும்.



இந்தத் ஹதர்வு யளய்ஸநளமழத் தழன், ஸநளமழத்தழன்  ஸநளத்தம் 7 தப்புகழல் சுநளர் 70 ழநழைங்கலக்கு
ைஸபொம். இதற்ஸகன்பொ ழபத்ஹனகநளக ஹதர்வுப் புத்தகம் உபையளக்கப்ட்டுள்து .இதழல், ந்த அயழல்
நதழப்ஸண்கள் யமங்க ஹயண்டும் ன்தற்கும் தழனளக யமழகளட்டுதல்கள் யமங்கப்ட்டுள்.



ழபதளன் நந்தழளழ ஜன் கல்னளண் ஹனளஜள: தநழழ்ளட்டுக்கு ஸளதுச் ஸசனர் ழனநம்



நத்தழன அபசழன் ழபதள நந்தழளழ ஜன் கல்னளண் தழட்ைத்தழன் தநழழ்ளடு ஸளதுச் ஸசனளபளக ம்.ஹக.ஆர் .ஸஜன
கஹணஷ் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்.
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தழல்லினழல் 22-10-2019 அன்பொ ைஸற் ழகழ்ச்சழனழல் ழபதள நந்தழளழ ஜன் கல்னளண் தழட்ைத்தழன் தயர்
ரழனளம் ஜளஜஷ அயபைக்கு ழனந கடிதத்த அழத்தளர்.



ளபத் கழ க்ஷ்நழ ழபசளப தூதர்கள் ழ.யழ. சழந்து, தவழகள டுஹகளன்



ளட்டில் உள் ஸண்கழன் ஸபைநன ஸகளண்ைளடும் யகனழல் தழட்ைநழைப்ட்ை ளபத் கழ க்ஷ்நழ ன்
ழபசளபத்தழன் யழம்பத் தூதர்களக ளட்நழண்ைன் வீபளங்க ழ.யழ .சழந்து நற்பொம் ளலிவுட் டிக தவழகள
டுஹகளன் ஆகழஹனளர் ழனநழக்கப்ட்டுள்ர்.



தபனழலிபைந்து தளக்கும் இபை ழபம்ஹநளஸ் வுகணகள் ஸயற்ழகபநளக ஹசளத



தப இக்குக துல்லினநளகத் தளக்கும் இபை ழபம்ஹநளஸ் சூப்ளா்சளழக் வுகணகள் யழநளப் ை
ையடிக்கனழன் ஹளது ஸயற்ழகபநளக ளழஹசளதழக்கப்ட்ைது.



அக்ஹைளர் 21 நற்பொம் 22 ஆகழன இபை தழங்கழல் அந்தநளன் நற்பொம் ழஹகளளர் தவவுகழல் என்ள ட்பளக் தவயழல்
இந்தழன யழநளப் ைனழன் ஹசளத ையடிக்க ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ைது.



யமக்கநளக இந்த ைபனழன் ஹளது இபை ழபம்ஹநளஸ் வுகணகலம் தழட்ைநழட்ைடி இக்குக சளழனளகச்
ஸசன்பொ தளக்கழனதத்ஸதளைர்ந்து அய ஸயற்ழகபநளக ளழஹசளதழக்கப்ட்ைது.



இந்தழனளயழஹஹன ஸண்கலக்கு ளதுகளப்ள கபம் ஸசன் - ஹதசழன குற் ஆயண களப்கம் தகயல்



ஸசன்னழல் கைந்த 2015-17-ம் ஆண்டுகலக்கள குற்ச்சம்யங்கள் ஸதளைர்ள புள்ழ யழயபங்க ஹதசழன
குற் ஆயண களப்கம் ஸயழனழட்டு உள்து .அதழல்
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இந்தழனளயழல் உள் ஸபைகபங்கழல் ஸண்கலக்கு நழகவும் ளதுகளப்ள கபநளக ஸசன் யழங்குகழது .
அஹதஹள குமந்தகலக்கும், நழக ளதுகளப்ள ஸபைகபநளக ஸசன் யழங்குகழது.



மங்குடி இ ஸண்கள், குமந்தகலக்கு சத்துணவு யமங்கும் ஆந்தழப பதல்யளழன் புதழன தழட்ைம்



ஆந்தழப பதல்யர் ஸஜகன் ஹநளகன் ஸபட்டி ஆந்தழபளயழல் மங்குடி இத்தச் ஹசர்ந்த ஸண்கள் நற்பொம் ஆபொ
யனதுக்கு உட்ட்ை குமந்தகலக்கு சத்தள உணவு யமங்கும் தழட்ைத்த அழபகப்டுத்தழபெள்ளர்.



பதற்கட்ைநளக மங்குடி இ நக்கள் யளலம் 77 இைங்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்டுள். அங்குள் கர்ப்ழணழ
ஸண்கலக்கு எவ்ஸயளபை நளதபம் ப.1,062 நதழப்புள் சத்துணவு யமங்கப்டும். குமந்த ழந்த ழகு
„எய்.ஸ்.ஆர் ளசஞ்சவயழழ ஸட்ைகம்‟ ன் தழட்ைத்தழன் ஸனளழல் சத்துணவு யமங்கப்டும்.



அந்த தழட்ைத்தழன்டி பதல் 25 ளட்கலக்கு உணவு, பட்ை, 200 நழ.லி ளல் நற்பொம் பதல் யளபம் 2 கழஹள
ஹகளதுந நளவு, இபண்ைளம் யளபம் அப கழஹள கை நழட்ைளய்கள், பன்ளயது யளபம் அப கழஹள ஹகழ்யபகு,
ஸயல்ம், ளன்களயது யளபத்தழல் அப கழஹள ள் யழத ஆகழனய யமங்கப்டும்.



கர்தளர்பூர் யமழத்தை எப்ந்தத்தழல் இந்தழனள, ளகழஸ்தளன் கஸனலத்து



கர்தளர்பூர் யமழத்தை எப்ந்தத்தழல் இந்தழனளவும், ளகழஸ்தளதம் கஸனலத்து ஹளட்ை .இதன்டி, சவக்கழனர்கள்
யழசள இன்ழ ளகழஸ்தளழல் உள் தர்ளர் சளகழப் குபைத்யளபள ஸசன்பொ யமழட்டு யபளம் .



சவக்கழன நதத்தழன் ழபொயபைம், அந்த நதத்தழன் பதல் குபைவுநள குபைளக், தன் யளழ்யழன் கைசழ 18
ஆண்டுக, ஞ்சளப் நளழத்தஸனளட்டி, ளகழஸ்தளழல் அநந்துள் கர்தளர்பூளழல் கமழத்தளர் .அங்கு அயபது
ழயளக தர்ளர் சளகழப் குபைத்யளபள அநக்கப்ட்டுள்து.



இந்த யமழத்தைத்த குபைளக்கழன் 550-யது ழந்த ளஸனளட்டி, அடுத்த நளதம் 9-ந் ஹததழ ளகழஸ்தளன் ழபதநர்
இம்பளன்களன் தழந்து யக்கழளர்.கர்தளர்பூளழல் உள் தர்ளர் சளகழப் குபைத்யளபளவுக்கு இங்குள் சவக்கழனர் எபையர்
ஸசன்பொ யபையதற்கு ளகழஸ்தளன் 20 ைளர்( சுநளர் ப.1,400) கட்ைணம் யழதழக்கும்.



இதழல் இந்தழனளயழன் தபப்ழல் நத்தழன உள்து இணச்ஸசனளர் ஸ்.சழ.ல் .தளஸ்சும், ளகழஸ்தளன் சளர்ழல்
அதன் ஸயழபெவுத்து அலுயக ஸசய்தழ ஸதளைர்ளர் பகநது சல் ஆகழஹனளபைம் கஸனலத்தழட்ைர்.
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புதுதழல்லினழல் ைஸற் ழகழ்யழல் ஜம்ப களஷ்நவளழல் NH44 இல் ஸசளழ ஷ்ளழ
சுபங்கப்ளதன ைளக்ைர் சழனளநள ழபசளத் பகர்ஜழ சுபங்கப்ளத 
நபொஸனளழடுயதளக நத்தழன சள ஹளக்குயபத்து நற்பொம் ஸடுஞ்சளத்து அநச்சர் நற்பொம் ம்ஸ்ம்இ
ஸ்ரீ ழதழன் கட்களழ நற்பொம் ஸ்ரீ ஜழஹதந்தழப சழங் அழயழத்தர்.



கப்ல் அநச்சகம் 2019 ஸசப்ைம்ர் 16 பதல் 30 யப ஸ்யச்ச்த க்யளைளயக் கைப்ழடித்தது.



நகளத்நள களந்தழனழன்150 யது ழந்த ள ழபநளண்ைநளகக் ஸகளண்ைளடுயதற்களக ழபதநர்ஸ்ரீ

ஹபந்தழபஹநளடி

2019 ஸசப்ைம்ர் 11 ஆம் ஹததழ பதல் „ஸ்யச்ச்தள லளய் ஹசயள‟ ழபச்சளபத்தத் ஸதளைங்கழளர்.



நழகப்ஸளழன ஹனளஸைக்ளஜழ ங்குதளபர்கழல் எபையபள குஹளல் ஹனள-இந்தழனள 2019, இந்தழனளயழல் பதல்
பனளக புதுடில்லினழல் 2019 யம்ர் 21 பதல் 23 யப ைஸபொம்.



டிழடி, அழயழனல் நற்பொம் ஸதளமழல்தட் அநச்சகம், இந்தழன அபசு நற்பொம் அதன் ஸளதுத்து ழபொயம்,
ஹனளஸைக்ளஜழ ஸதளமழல் ஆபளய்ச்சழ உதயழ கவுன்சழல்( Biotechnology Industry Research Assistance Council
(BIRAC)) ஆகழனய இணந்து இந்த ழகழ்ய ற்ளடு ஸசய்கழன்.



தந தகயல் ஆணனளழன் தயழக்களம் 3 ஆண்டுகளக குப்பு: அழயழக்க ஸயழனழட்ைது நத்தழன அபசு
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கைந்த 2005-ஆம் ஆண்டு ஸகளண்டு யபப்ட்ை தகயல் அழபெம் உளழநச் சட்ைத்தழல்( ஆளா்டி (தழபைத்தம்
ஹநற்ஸகளண்ைதற்கள அழயழக்கன நத்தழன அபசு 25-10-2019 அன்பொ ஸயழனழட்ைது .இந்தத் தழபைத்தத்தழன்டி,
தந தகயல் ஆணனளழன் தயழக்களம் 3 ஆண்டுகளக குக்கப்ட்ைது.



பந்தன சட்ைத்தழன்டி, தந தகயல் ஆணனளழன் தயழக் களம் 5 ஆண்டுகள் அல்து அயளா் 65 யனத
ட்டும் யப இபைந்தது .தற்ஹளது அது 3 ஆண்டுகளக குக்கப்ட்டுள்து .தந தகயல் ஆணனளழன்
ஊதழனம் ப .2. 5 ட்சநளகவும், தகயல் ஆணனளா்கழன் ஊதழனம் ப .2.25 ட்சநளகவும் ழர்ணனழக்கப்ட்டுள்து.



லளழனளணள பதல்யபளக நஹளகர்ளல் கட்ைளர் தயழஹனற்ளர்; துண பதல்யபளளர் சவுதளள.



லளழனளணள நளழ பதல்யபளக நஹளகர் ளல் கட்ைளர், துண பதல்யபளக ஜளனக ஜதளக் கட்சழனழன்
துஷ்னந்த் சவுதளள தயழஹனற்ர்.



ஆலர் சத்னஹதவ் ளபளனண் ஆர்னள இயர்கலக்கு தயழப்ழபநளணபம், பகசழனக் களப்புப் ழபநளணபம் ஸசய்து
யத்தளர். சழனழலிபைந்து ஹபளலில் யந்தழபைக்கும் துஷ்னந்த் சவுதளளயழன் தந்த அஜய் சவுதளள தயழயகழப்பு
ழகழ்ச்சழனழல் ங்ஹகற்ளர்.



வண்ைகள ஹளய்களல் ளதழக்கப்ட்டுள் ஹளனளழகலக்கு நளதம் ப. 10 ஆனழபம் பளய் உதயழத் ஸதளக



வண்ைகள ஹளய்களல் ளதழக்கப்ட்டுள் ஹளனளழகலக்கு நளதம் 10 ஆனழபம் பளய் உதயழத் ஸதளகனளக
யமங்கப்டும்  ஸஜகன்ஹநளகன் தநனழள ஆந்தழப அபசு அதழபடினளக அழயழத்துள்து.



அதளயது தசவநழனள, அழநவனள, லழஹநளஃபீலினள உள்ழட்ை வண்ைகள ஹளய்களல் ளதழக்கப்ட்டுள்
ஹளனளழகலக்கு நளதம் 10ஆனழபம் பளய் உதயழத் ஸதளகனளக யமங்கப்டும் ன்பொ ஸதளழயழக்கப்ட்டுள்து.



அத்துைன் ஹளய் ளதழப்ளல் ைநளை படினளநல் பைங்கழ உள்யர்கள் நற்பொம் சக்கப ளற்களலினழலுள்
ஹளனளழகள், சழபொவபக ளதழப்புகளல் அயதழ ட்டு யபையர்கள்  அயபைக்கும் நளதம் 5000 பளய் உதயழத்
ஸதளகனளக யமங்கப்டும்  அழயழக்கப்ட்டுள்து.



ஆழ்து கழணபொக பை ஞ்சளப் அபசு ஸசனல்டுத்தழன நழரன் தழட்ைம்!
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தழபைச்சழ

நளயட்ைம்

நணப்ள

அபைஹக

டுக்களட்டுப்ட்டினழல்

உள்

வீட்டின்

ஹதளட்ைத்தழல்

யழனளடிக்ஸகளண்டிபைந்த 2 யனது குமந்த சுர்ஜழத் ஆழ்து கழணற்பொக்குள் தயழ யழலந்தளன் .தற்ஹளது 100
அடி ஆமத்தழல் சழக்கழபெள் குமந்தன நவட்கும் ணழ 44 நணழ ஹபத்தழற்கும் ஹநளக நவட்பு ணழகள் ைஸற்பொ
யபைகழது. தற்ஹளது எட்டுஸநளத்த தநழமகத்தழன் நழ ஆழ்து கழணற்பொக்குள் யழலந்த சழபொயன் சுர்ஜழத்
நவண்டு யபையது தளன் தழர்ளர்ப்ளக உள்து.



ஆழ்துக்கழணபொகழல் குமந்தகள் யழலம் சம்யத்த தடுக்க ஞ்சளப் நளழ பதல்-நந்தழளழ அம்ளழந்தர் சழங்
கைந்த 2018-ம் ஆண்டு ஹந நளதம் "தந்துபைஸ்த் ஞ்சளப் நழரன்"தம் தூய்ந சுற்பொச்சூமல்

தழட்ைத்த

ஸசனல்டுத்தழளர்.



ஹநலும் பைப்ைளத ஆழ்துக் கழணபொகள் குழத்து தகயல் தபையர்கலக்கு தகுந்த சன்நளம் யமங்கப்டும் 
அந்த நளழ அபசு அழயழத்தது.



இதன்பம் நளழத்தழல் பனளக ஸசனல்ைளத பைப்ைளத ஆழ்துக்கழணபொகழன் உளழநனளர்கள் நவது
சட்ைளவதழனள ையடிக்க ளய்ந்தது. எபை யபைைத்தழற்குள் நளழத்தழல்  ஆழ்து கழணபொகள் பைப்ட்ை.



நளணயர்கள் டிக்க சழபநப்டும் இனற்ழன ழநனளக கற்பொ ஸகளடுத்ததன் பம் ல்ளசழளழனபைக்கள ஹதசழன
யழபைத ஜளதழதழ பளம்ளத் ஹகளயழந்தழைம் இபைந்து ஸற்பொள்ளர் ஆசழளழனர் ஸஜழன் ஹஜளனல்.



இயர் பம் நளன்கூர்டு அடசக்தழ களழல் உள் அைளநழக் ர்ஜழ நத்தழன ள்ழனழல் இனற்ழனல் ஆசழளழனபளக
ணழனளற்பொகழளர்.



ஸைல்லினழல் ஸண்கள் இயசநளக ஹபைந்தழல் னணம் ஸசய்பெம் தழட்ைம் 29-10-2019 அன்பொ ஸதளைங்கழனது.



ஸைல்லினழல் ஸண்கள் ஹபைந்து நற்பொம் ஸநட்ஹபள பனழல்கழல் இயசநளகப் னணம் ஸசய்னளம்  அம்நளழ
பதல்யர் அர்யழந்த் ஹகஏளழயளல் அழயழத்தளர் .ஸைல்லினழல் நளழம் பலயதும் இனங்கும் ஹபைந்துகழல்
னணழக்கும் 40 ட்சம் னணழகழல் 30% ஹர் ஸண்கள் ஆயர்.
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இந்தத் தழட்ைத்தழன் பம் அதழகக் கட்ைணம் களபணநளக ளதுகளப்ள னணத்தப் னன்டுத்தழக்ஸகளள்
படினளத ஸண்கலக்கு இது உதயழகபநளக இபைக்கும் வும் அம்நளழ பதல்யர் அர்யழந்த் ஹகஏளழயளல் கூழளர்.



உச்ச வதழநன்த்தழன் அடுத்த தந வதழதழனளக ஸ்.. ஹளப்ஹை ழனநம்



உச்ச வதழநன்த்தழன் 47-யது தந வதழதழனளக பத்த வதழதழ சபத் அபயழந்த் ஹளப்ஹைய ழனநழத்து குடினபசுத்
தயர் பளம்ளத் ஹகளயழந்த் 29-10-2019 அன்பொ கஸனளப்நழட்ைளர்.



தற்ஹளது தந வதழதழனளக இபைக்கும் பஞ்சன் ஹகளகய் யபைம் யம்ர் நளதம் 17-ம் ஹததழஹனளடு ஏய்வு ஸ
உள்ளர் .அதன்ழன் 18-ம் ஹததழ புதழன தந வதழதழனளக ஸ்..ஹளப்ஹை தயழ ற்க உள்ளர் .ஹளப்ஹை 18
நளதங்கள், அதளயது 2021-ம் ஆண்டு ப்பல் 23ம் ஹததழயப தந வதழதழனளக தயழனழல் இபைப்ளர் 
அழயழக்கப்ட்டுள்து.



சவக்கழன ல்கக்கமகத்த அநக்கும் ணழனத் ஸதளைங்கழனது ளகழஸ்தளன் அபசு



சவக்கழன நதத்த ஹதளற்பொயழத்தயபள குபைளக்கழன் ழந்த இைநள ன்களள சளலழப் கபத்தழல் 10 க்கர்
பப்யழல் கட்ைப்ைவுள்து.



இந்த சர்யஹதச சவக்கழன ல்கக்கமகத்தழல் ஞ்சளழ நற்பொம் கல்சள ஸநளமழகள் னழற்பொயழக்கப்டும்.



ஸபை ழபொயங்கழன் சபக ஸளபொப்பு (சழ.ஸ்.ஆர்( தழட்ைத்தழன்கவழ் சழப்ளக ஸசனல்ட்ை ழபொயங்கலக்கு
ஹதசழன யழபைது யமங்கும் யழமள தழல்லினழல் ைஸற்து.



இந்தழன ழபொயங்கள் சட்ைத்தழன் கவழ் சழ.ஸ்.ஆர் தழட்ைம் கைந்த 2014ம் ஆண்டு அழபகப்டுத்தப்ட்ைது.



ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர் 2-ம் ஹததழ சழ.ஸ்.ஆர் யழபைதுகள் யமங்கப்டும் ன்பொ நத்தழன அபசு அழயழத்துள்து.
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ஸதற்கு இபனழல்ஹய சளர்ழல் ஞ்ச எமழப்பு நற்பொம் கண்களணழப்பு யழமழப்புணர்வு யளபத்தஸனளட்டி “பள்லம்
நபைம்”, “இைம்நளழப் ஹளச்சு” ஆகழன குபொம்ைங்க ஸயழனழட்டுள்து.



இபனழல்ஹயனழல் ணழபுளழபெம் இைங்கழல் ன்ஸழ ஸதளைர்ளக யழமழப்புணர்வு ற்டுத்த இந்த குபொம்ைங்கள்
ஸயழனழைப்ட்டுள்து.



இபனழல்க னன்டுத்துஹயளபைக்கு 155210 ன்தம் ஸலல்ப் ன் யமங்கப்ட்டுள்து.



இபை பேழனன் ழபஹதசங்களக ஜம்ப – களஷ்நவர், ைளக் அக்ஹைளர்

30-ம் ஹததழ

ழளழக்கப்ட்ைது.



இவ்யழபை பேழனன் ழபஹதசங்கழலும் களயல் துபெம் சட்ைம் எலங்கும் நத்தழன அபசழன் ஹபடி கட்டுளட்டில்
யந்துள்.



ஜம்ப – களஷ்நவபைக்கு யமங்கப்ட்டிபைந்த சழப்பு அந்தஸ்து ஆகஸ்ட் 5-ம் ஹததழ பத்து ஸசய்னப்ட்ைது.



அதன்டி அம்நளழத்தழற்ஸகன்பொ இபைந்த தழக்ஸகளடி அபசநப்புச் சட்ைம், தழ தண்ைச் சட்ைம் )பண்வீர்
சட்ைம்( ஆகழனய படிவுக்கு யந்த.



ஸளபைளதளபத்தழற்கள ஹளல் ளழசு ஸயன் அழஜழத் ளர்ஜழ, ஸ்தர் ைஃப்ஹள
ஆகழஹனளளழன் ஜநவல் யபொந எமழப்பு ஆய்வு ழபொயத்துைன் எடிறள அபசு எப்ந்தம்
ஸசய்னப்ட்டுள்து.



மகள், ஸண்கள் ஆகழஹனளளழன் பன்ஹற்த்துக்களகவும், ஊட்ைச்சத்து ற்ளக்குனப் ஹளக்குயதற்கும்
அந்த ழபொயம் எடிறளயழன் 8 நளயட்ைங்கழல் ணழபுளழன உள்து.



எடிறளய நளற்ழனநப்தற்கள தழட்ைநள ந்து அம்சத் தழட்ைத்தழன் கவழ் அந்த அநப்புைன் நளழ அபசு
இணந்து ணழனளற்வுள்து.
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சூளயழ „நழைளக்‟
ஹயகநளக கபைம் சூளயழ „நழைளக்‟ யைக்கு தயளழல் நனம் ஸகளண்டிபைக்கழது, அங்கு அதழக களற்பொ நற்பொம்
த்த நம ஸய்பெம் ன்பொ தழர்ளர்க்கப்டுகழதுகுதழகள் யைக்கு நற்பொம் கழமக்கு தவயழன் .,தகபள தஹ
உட்ை சழ குதழகலக்கு ச்சளழக்க யழடுக்கப்ட்டுள்.



இந்ஹதள நத்ளவ னழற்சழ பளடய கூட்டு தளய்ளந்து-– 2019
2019 ஸசப்ைம்ர் 16 ஆம் ஹததழ ஸதளைங்கழன இந்தழன பளடயம் )( நற்பொம் பளனல் தளய்ளந்து இபளடயம்
)ஆர்.டி.( ஆகழனயற்பொக்கு இைனழள கூட்டு இபளடய னழற்சழனள MAITREE-2019, ஸசப்ைம்ர் 29, 2019
அன்பொ உம்ஹபளய் (ஹநகளனள( ஸயழளட்டு னழற்சழ பனழல் ழயைந்தது.கைந்த 14 ளட்கழல், இபை
ைகழன்

ைனழபைம்

னங்கபயளத

தழர்ப்பு

ையடிக்ககழல்

தங்கள்

ழபுணத்துயத்தபெம்

அதயங்கபெம் கழர்ந்து ஸகளண்ைர் கர்ப்பும் நற்பொம் களட்டில் உள் சூமல்கழல் னங்கபயளதத்த
தழர்த்து டுக்கும் ல்ஹயபொ ையடிக்ககழன் அம்சங்கபெம் இந்த னழற்சழ உள்ைக்கழபெள்து.



BRAHMOS சூப்ர்ஹசளழக் குபஸ் வுகண ஸயற்ழகபநளக ஹசளத ஸசய்னப்ட்ைது
இந்தழன உந்துயழச அநப்பு, ர்ஃப்ஹபம், நழன்சளபம் நற்பொம் ழ பக்கழன உள்ளட்டு கூபொக உள்ைக்கழன
ழபஹ்ஹநளஸ் சூப்ர்ஹசளழக் குபஸ் வுகண எடிசளயழன் சண்டிப்பூளழல் உள் .டி.ஆர் னழல் ஸயற்ழகபநளக
ஹசளத ஸசய்னப்ட்ைது.டிஆர்டிஏ நற்பொம் ழபம்ஹநளஸ் ஹபளஸ்ஹஸ் இணந்து ைத்தழன இந்த வுகண
ஹசளதனழன் ஹளது அதன் பல அயழள 290 கழ.நவ தூபத்தழற்கு ஸயற்ழகபநளக ஹசளத ஸசய்னப்ட்ைது.



ழபதநர் ஹநளடி நற்பொம் ஸநளளவரழனஸ் ழபதநர் ழபவீந்த் ஜஶக்ளத் ஆகழஹனளர் ஸநளளவரழனவல் ஸநட்ஹபள க்ஸ்ழபஸ்
நற்பொம் ஈ.ன்.டி நபைத்துயநன கூட்ைளகத் ஸதளைங்கழர்



பதல் குடிநக்க நனநளகக் ஸகளண்ை ம்டி ஸ்நளர்ட் சழட்டி இன்ஸைக்ஸ் 2019 இல் லதபளளத் இந்தழன
கபங்கழல் பதலிைத்தழல் உள்து, உகயழல் சழங்கப்பூர் பதலிைத்தழல் உள்து.
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உைல்ஸசல் குழத்து ஆய்வு ஹநற்ஸகளண்ை 3 ஆய்யளர்கலக்கு நபைத்துயத்துக்கள ஹளல் ளழசு அழயழப்பு
அஸநளழக்களயச் ஹசர்ந்த ஆய்யளர்கள் யழல்லினம் களலின், கழஹபக் ஸசஸநன்றள, இங்கழளந்தச் ஹசர்ந்த பீட்ைர்
பளட்கழழஃப் ஆகழஹனளபைக்கு நபைத்துயத்துக்கள ஹளல் ளழசு அழயழக்கப்ட்டுள்து.



பஷ்ன அதழர் புதழன்
பஷ்ன அதழர் புதழன் தது 67-யது ழந்த ள சபீளழனளயழல் யழத்தழனளசநள பனழல் ஸகளண்ைளடிளர் .
பஷ்னளயழன் ஸசனழண்ட் பீட்ைர்ஸ் ர்க்கழல் அக்ஹைளர் 7 ஆம் ஹததழ 1952 ஆம் ஆண்டு ழந்தளர் புதழ .
சபீளழனளயழல் உள் யப்குதழகழல் தது ழந்த ளக் கமழத்தழபைக்கழளர் புதழன்நஹனற்ம் இதழல் .,
களளன்

உள்ழட்ை

யழத்தழனளசநள

உணவுகத்

ஹதடுதல்



அற்புதநள

னணத்த

புதழன்

ஹநற்ஸகளண்ைதளகத் தகயல்கள் ஸயழனளகழ.



இனற்ழனலுக்கள ஹளல் ளழசு-2019
2019-ம் ஆண்டு இனற்ழனலுக்கள ஹளல் ளழசுக்கு ஹஜம்ஸ் பீழள்ஸ், நக்ஹகல் ஹநனர், தழதழனர் குஸயஹளஸ்
ஆகழஹனளபைக்கு யமங்கப்ட்டுள்து.வுதழக அண்ையழனல் கண்டுழடிப்புகலக்களக ஹஜம்ஸ் பீழள்ஸ் ன்
யழஞ்ஞளழக்கு ஹளல் ளழசு யமங்கப்ை, நக்ஹகல் ஹநனர், தழதழனர் குஸயஹளஸ் ஆகழன இபையபைக்கும் ம்
சூளழனக்குடும்த்துக்கு ஸயழஹன சூளழனப் ஹளன் ட்சத்தழபம் என்ச் சுற்ழயபைம் ஹகளள்கள் ற்ழன
கண்டுழடிப்புக்களக ஹளல் ளழசு யமங்கப்ட்டுள்து.



லித்தழனம்அஸநளழக்க

ஹநம்டுத்தழனதற்களக

ஹட்ைளழன

அனன்-,

இங்கழளந்து,

ஜப்ளச்

ஹசர்ந்த

3

யழஞ்ஞளழகலக்கு ஹயதழனழனலுக்கள ஹளல் ளழச பளனஸ் ஸ்ஹயதழஷ் அகளஸதநழ இன்பொ அழயழத்துள்து .
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அஸநளழக்களயச் ஹசர்ந்த யழஞ்ஞளழ ஜளன் கூட்ஃப், இங்கழளந்தச் ஹசர்ந்த யழஞ்ஞளழ ஸ்ைளன்லி
யழட்டிங்லளம், ஜப்ளன் யழஞ்ஞளழ அகழபள ஹனளரழஹள ஆகழஹனளபைக்கு ஹளல் ளழசு அழயழக்கப்ட்டுள்து.



இங்கழளந்தழன் கழஹபட்ைர் நளன்ஸசஸ்ைளழல் உள் சளல்ஃஹளர்ட் ல்கக்கமகம், இந்தழன ழன்ணழ ளைகழ
ஆரள ஹளஸ்ஹ( 86) ன்யப இசத்துனழல் அயர் ஸசய்த ங்கழப்பு நற்பொம் க நற்பொம் ஊைகங்கழல்
ங்ஹகற்க யபைங்கள சந்ததழனழப ஊக்குயழப்தழல் அயர் யகழத்த ங்க அங்கவகளழப்தற்களக Doctorate of Arts
degree ன்தம் ட்ைத்த ஸற்ளர்.



சவுதழ அஹபழனளயழல் ஸண்கள் ஆபெதப் ைனழல் ஹசப அந்ளடு அதநதழ அழத்துள்து.சவுதழ அஹபழனழன்
இயபசர் யந்த பகம்நது ழன் சல்நளன் ல்ஹயபொ புதழன சவர்தழபைத்தங்கள் ஸகளண்டுயபப்ட்டு யபைகழன் .
ஏட்டுயதற்கும் களர் ஸண்கள் ஏட்டுர் உளழநம் ஸற்பொக்ஸகளள்வும் ஸண்கள் தழபனபங்குகழல் ஸசன்பொ சழழநள
ளர்க்கவும் சவுதழ அதநதழ அழத்தது .சவுதழனழன் 87-யது ஹதசழன தழத்தஸனளட்டி கைந்த ஆண்டு ஸண்கள்
பதல்பதளக நதளத்துக்குள் அதநதழக்கப்ட்ைர் ன்து குழப்ழைத்தக்கது.



2018, 2019-ம் ஆண்டுகலக்கள இக்கழனத்துக்கள ஹளல் ளழசு அழயழக்கப்ட்டுள்து.
2018-ம் ஆண்டுக்கள இக்கழனத்துக்கள ஹளல் ளழசுக்கு ஹளந்து ளட்ை ஹசர்ந்த ளயளசழளழனர் எல்கள
ஹைளகளர்றக் ன் ஸண் லத்தளர் ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்.
அதுஹளஹய 2019-ம் ஆண்டுக்கள இக்கழனத்துக்கள ஹளல் ளழசுக்கு ஆஸ்தழளழனளய ஹசர்ந்த லத்தளர்
பீட்ைர் ஹலண்ட்ஹல ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்.
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அதழகளழத்துயபைம் வளழமழவு வீதத்த தழர்த்து ஹளபளடும் ையடிக்கனழன் எபை குதழனளக சர்க்கப அதழகபள்
ள யழம்பங்கலக்கு சழங்கப்பூளழல் தை யழதழக்கப்ட்டுள்து.



54 ஆண்டுகலக்கு பன்ளக யழண்ஸயழனழல் ைந்த பதல் நழதர் அஸக்வ லிஹனளவ் பஷ்னளயழல் களநளளர்,
அயபைக்கு யனது 85. இயர் 1965ம் ஆண்டு ஹயளஸ்ஹகளட் -2 யழண்கத்த யழட்டு ஸயழஹனழ 12 ழநழைங்கள் என்து
யழளடிகள் யழண்ஸயழனழல் ைந்து சளத ைத்தளர்.



ஜப்ளழல் த்த நம நற்பொம் சூளயழ களற்பொைன் „லகழழஸ்‟ புனல் 12-10-19 அன்பொ நள கபனக்
கைந்தது.

\



இந்தழனளயழன் துணத் தயர் தழபை ம்.ஸயங்கனள ளபெடு, அக்ஹைளர் 10-14, 2019 பதல் ஸகளஸநளஹபளஸ்
நற்பொம் சழனபள லிஹனளதக்கு (ஆப்ழளழக்க ளடுகள்( 5 ளள் சுற்பொப்னணம் ஹநற்ஸகளண்ைளர்.



2019-ம் ஆண்டுக்கள புக்கர் யழபைது கைள லத்தளர் நளர்க்ஸபட் அட்வுட், இங்கழளந்து லத்தளர்
ஸர்ளர்ைன் யளளழஸ்ஹைள ஆகழஹனளபைக்கு கூட்ைளக யமங்கப்ட்ைது .கைந்த 1969-ம் ஆண்டு புக்கர் யழபைது
உபையளக்கப்ட்ைழன் யழபைது ஸபொம் பதல் கபொப்ழ ஸண் லத்தளர் யளளழஸ்ஹைள ன்து குழப்ழைத்தக்கது.
79 யனதள நளர்க்ஸபட் அட்வுட் லதழன 'தழ ஸைஸ்ைளஸநன்ட்',( The Testaments ) யளளழஸ்ஹைள லதழன 'ஹகர்ள்
உஸநன் அதர்' (Girl Woman Other ) ஆகழன தல்கள் புக்கர் யழபைது ஸற்.
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உக ஸசல்யத்தழன் உகளயழன 2019 ட்டினலில் பம் 12 யது இைத்தழலும், ஸைல்லி 22 யது இைத்தழலும்,
ழபேனளர்க் கபம் பதலிைத்தழலும் உள்து.



அஸநளழக்கள ஸநய்ழகளா் ளணனம் ஃஹஸ்புக் :அழபகம்

„ழட்களனழன்‟ ஹளன் தது „ப்பள‟ ஸநய்ழகளா் ளணனத்த ஃஹஸ்புக் ழபொயம் அதழகளபப்பூளா்யநளக
ஸயழனழட்டுள்து ப்பள களபணநளக யழநளா்சங்கள் தயளா்கழன் அபசழனல் நற்பொம் அதழகளளழகள் அஸநளழக்க .
யழகழ அநப்புகள் ன்ணழப  தழட்ைத்தழலிபைந்துழனழலும், ஃஹஸ்புக் ழபொயம் அந்த ளணனத்த
ஸயழனழட்டுள்து குழப்ழைத்தக்கது.



அழயழனலின் டி உகழன் நழகச் சழந்த அமகழனளக ஸல்ள லடிட் ஹதர்வு
கழஹபக்க கணழதத்தழன் அடிப்ைனழலும், அழயழனல் ளவதழனளகவும் யழஞ்ஞளழகள் உகழன் நழக அமகள ஸண்ண
ஹதர்ந்து டுத்து உள்ளர்கள் அழஞர்கள் கழஹபக்க பனற்சழக்கும்ஹளது யபனபொக்க அமக பனழல் யழஞ்ஞள .
அவீடுகள் யழகழதங்கழன் பக தபங்கழன்டி னன்டுத்தழன

கணக்கழைப்டுகழன் கழஹபக்க கழளசழக் .

ற் கணக்கவடுகலக்கு'ழபேட்டி ஃ ஹகளல்ைன் யழகழதம் ' அமக யபனபொத்து உள்து. ழபேட்டி ஃ
ஹகளல்ைன் யழகழதம் ன்து ஹபளப்ழன நபொநர்ச்சழனழன் ஹளது உபையளகழனது கட்டிைக் நற்பொம் கஞர்கள் .
ஹகளல்ைன் உதயழனளக தங்கலக்கு ஹளது உபையளக்கும் ைப்புக தசழந்த தங்கள் கஞர்கள் ஹபரழஹனள
 அமக்கப்டும் இந்த சநன்ளட்ைப் னன்டுத்தழர். 'ஹகளல்ைன் ஹபரழஹனள' அவீடுகழன்டி, 23
யனதள நளைல் அமகழ ஸல்ளயழன் லடிட்டின் பகம் 94.35 சதவீதம் சளழனளதளக யந்து உள்து ளப் அடுத்து .
பகம் அயபது .உள்ளர் இைத்தழல் இபண்ைளயது ழஹனளன்ஹச தழயள92.44 சதவீதம் சளழனளதளக உள்து.
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ழவு னணத்தழல் ங்ஹகற்கும் யழண்ஸயழ வீபர்கலக்கள 2 வீ யழண்ஸயழ உைகள் அழபகம்
அஸநளழக்கள யபைம் 2024-ஆண்டு யழண்ஸயழ வீபர்க நவண்டும் ழவுக்கு அதப்பும் ையடிக்கக
ஹநற்ஸகளண்டுள்து துபையத்தழல் ஸதன் ழயழன் என்பொ உைகழல் யடியநக்கப்ட்டுள் அதற்களக .
 அயர்கள் ள்லம்ஹளதுஹநற்ஸகள ஆய்வு வீபர்கள் யழண்ஸயழ்ழதளக அதழகட்ச அசவுக ஹநற்ஸகளள்லம்
யகனழலும்,

ழதள

ககள்

உள்ழட்ை

உைல்

இனக்கத்துக்கு

யமழயகுக்கும்

யகனழலும்

யடியநக்கப்ட்டுள்து .இபண்ைளயது உைனள ஆபஞ்ச் ழ உை யழண்ஸயழ வீபர்கள் ழவுக்குப்
புப்ட்டுச் ஸசல்லும் ஹளதும், ழன்ர் நவண்டும் தழபைம்பும் ஹளது புயழச் சூமலுக்குள் தமபெம் ஹளதும் ற்டும்
சூமல்

நளபொளடுகள்

யழண்ஸயழ

வீபர்கழன்

உைல்

ழன

ளதழக்களநல்

களக்கும்

யகனழல்

யடியநக்கப்ட்டுள்து.கைந்த ப ழயழன் ஸதன் துபையத்துக்கு ளசள அதப்ழன பளக்ஸகட் அங்கு ஹநளதழச்
சழதழனது. ஆளலும் அதன் பம் ழயழன் ஹநற்பப்புக்குக் கவழ் ஸபைநயழள ழக்கட்டிகள் இபைப்து
கண்டுழடிக்கப்ட்ைது.



இந்தழன குடினபசுத் தயர் பளம்ளத் ஹகளயழந்த் 5 ளள் அபசுபப் னணநளக ழலிப்ன்ஸ் ஸசன்ைந்தளர்.



ழலிப்ன்ஸ் - இந்தழனள ஆகழன இபை ளடுகலக்கும் இைனழள உனர்நட்ை ையடிக்கக பன்ஸடுக்கும்
யகனழல் ழலிப்ன்ஸ் அதழர் ஹபளட்ளழஹகள யழடுத்த அமப் இந்தழன குடினபசுத் தயர் பளம்ளத் ஹகளயழந்த்
ற்பொக்ஸகளண்ைளர்.



இதத் ஸதளைர்ந்து இன்பொ )யழனளமக்கழமந( பளம்ளத் ஹகளயழந்த் நற்பொம் அயபது நயழ சயழதள ஹகளயழந்த்
ஆகழஹனளர் ழலிப்ன்ஸ் தகர் நணழளயச் ஸசன்ைந்தர்.
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உகழன் வண்ை ஸதளவு னணழக்கும் யழநளம்: இன்பொ ஹசளத ஏட்ைம் ஸதளைக்கம்



உகழன் வண்ை ஸதளவு னணழக்கும் யழநளத்தழன் ஹசளத ஏட்ைம் ழபேனளர்க் களழல் 18-10-2019 அன்பொ
ைக்கழது.



ழபேனளர்க் களழலிபைந்து ஆஸ்தழஹபலினளயழன் சழட்ழ கபைக்கு க்குன 20 நணழஹபம் இைழல்ளநல் இந்த
யழநளம் க்க இபைக்கழது.



குயளன்ைளஸ் ழபொயம் இந்த யழநளத்த இனக்குகழது. ழபேனளர்க் களழலிபைந்து இன்பொ இபவு 9 நணழக்குப்
புப்டும் யழநளம் ஸதளைர்ச்சழனளக 20 நணழஹபம் யளழல் ந்து சழட்ழ கபச் ஸசன்ைபெம். இதற்களகப்
ஹளனழன் 767-9ஸ் ன் யழநளம் தனளளழக்கப்ட்டுள்து.



இந்த ஹசளத ஏட்ைம் ஸயற்ழகபநளக அநபெம் ட்சத்தழல் ழபேனளர்க் களழலிபைந்து சழட்ழக்கும், ண்ைழலிபைந்து
சழட்ழக்கும்

ஹபடினள

யழநளப்

ஹளக்குயபத்து

ஸதளைங்கும்.

க்குன

20

நணழஹபம்

யளழல்

இைழல்ளநல் ந்து 17 ஆனழபம் கழஹள நவட்ைர் ஸதளய இந்த யழநளம் கைக்க உள்து.



யபளபொ ைத்த உகழன் பதல் நகழர் யழண்ஸயழ ைக்குலஸபைநழதம் ளசள :



ளசள யழண்ஸயழ ஆய்வு நனத்தச் ஹசர்ந்த கழழஸ்டிள ஹகளச் நற்பொம் ஸஜசழகள ஸநய்ர் ன்ளட்டு யழண்ஸயழ
ழனத்தழலிபைந்து எவ்ஸயளபையபளக யழண்ஸயழனழல் நழதந்து லதைந்த நழன்சளப ஸட்ஸயளர்க்க சளழஸசய்த
ழகழ்வு அபதற்ளண்டில் பதன்பதளக ஆண் துணனழன்ழ யழண்ஸயழ ை ழகழ்யளகும்.



அஸநளழக்களயழன் பதல் ஸண் யழண்ஸயழ ை வீபளங்க ஹகத்தழ சல்லியளன் இந்தச் சளதனக் கண்டு
நகழழ்ச்சழனைந்துள்ளர்.



உக பளடய வீபர்கள் யழனளட்டுப் ஹளட்டிகள் துயக்கம்!
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7-ஆயது உக பளடய வீபர்கள் யழனளட்டுப் ஹளட்டினழன் துயக்க யழமள, அக்ஹைளர் 18-ஆம் ளள் சவளயழன்
வூகளன் களழலுள் யழனளட்டு நனத்தழல் ைஸற்து தயர் அபசுத் சவ ங்ஹகற் யழமளயழல் இத்துயக்க .
ரழச்சழன்ழங், 7-ஆயது உக பளடய வீபர்கள் யழனளட்டுப் ஹளட்டின அதழகளபப்பூர்யநளக துயக்கழயத்தளர்.



ஹசளத ஏட்ைம்ஸயற்ழ: உகழன் நழகவண்ை ஸதளவு க்கும் னணழகள் யழநளம் சழட்ழ யந்தைந்தது



உகழல் வண்ை ஸதளவு க்கும் யழநளம் ழபேனளர்க் களழலிபைந்து புப்ட்டு ஆஸ்தழஹபலினளயழன் சழட்ழ
கபைக்கு 20-10-19 கள ஸசன்ைந்தது.



ழபேனளர்க் பதல் சழட்ழ யப இைழல்ளநல் 19 நணழஹபம் 16 ழநழைங்கள்னணழத்துள்து குயளன்ைளஸ்
ழபொயத்தழன் குயளண்ைளஸ் கழபெப்7879 னணழகள் யழநளம்.



ழபேனளர்க் களழலிபைந்து 18-10-2019 அன்பொ

இபவு 49 ஹபைைன் புப்ட்ை ஹளனழங் 787-9 பக யழநளம்

இைழல்ளநல் னணழக்கும் அவுக்கு ஹளதுநள ளழஸளபைள் ழபப்ப்ட்டு இபைந்தது. க்குன 16 ஆனழபம்
கழ.நவ ஸதளவு க்கும் அவுக்கு ளழஸளபைள் இபைந்தது. இந்ழனழல் 19 நணழஹபத்துக்கும் அதழகநளக யளழல்
ந்து 20-10-19 கள சழட்ழ கப யழநளம் ஸசன்ைந்தது.



குயளன்ைஸ் யழநள ழபொயத்தழன் தந ழர்யளக அதழகளளழ ஆன் ஹஜளய்ஸ் கூபொகனழல், " உண்நனழல் 19
நணழஹபத்துக்கும் ஹநளக இைழல்ளநல் யழநளம் ந்துள்து யபளற்பொ ழகழ்வு. னணழகபெம்,
ட்கபெம் வ்யளபொ ஹநளண்ந ஸசய்யது ன்த இதழல் கற்பொக்ஸகளண்ஹைளம் த் ஸதளழயழத்தளர்



ழலிப்ழன்வல் நகளத்நள களந்தழ சழஹகளயழந்த் பளம்ளத் குடினபசுத்தயர் யத்தளர் தழந்து :



ழலிப்ழன்ஸ் ளட்டுக்கு 5 ளள் சுற்பொப் னணம் ஹநற்ஸகளண்டுள் குடினபசுத்தயர் பளம்ளத் ஹகளயழந்த், ஹதசத்
தந்த நகளத்நள களந்தழ ழந்து 150 ஆண்டுகள் ஆத குழக்கும் யழதநளக அந்ளட்டில் அயபது நளர்வுச்
சழன
நணழளயழல்,
தழப்பு

அன்பொ

20-10-2019
அநதழக்
ழகழ்ச்சழனழல்

கல்யழக்கள

நழளழனம்

தழந்து
கல்லூளழனழல்

ைஸற்

பளம்ளத்

ஹகளயழந்த்

குடினபசுத்தயர்

யத்தளர்.
இந்தச்

சழ

ஹசழனதளயது:

அபசழனல் நபொசவபநப்புக்களக ஹளபளடின ஹஜளஸ் ளழறளல் ழந்த ழலிப்ழன்ஸ் ளட்டில், நகளத்நள களந்தழனழன்
உபையச் சழன தழந்து யப்தழல் ஸபைந அைகழஹன்.



உகழன் மநனள பத்து அபுதளழனழல் கண்ஸைடுப்பு: யழபயழல் ளளழஸ் அபைங்களட்சழனகத்தழல் இைம்ஸபொம்
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உகழன் மநனளது ன்பொ ஸதளல்ஸளபைள் ஆபளய்ச்சழனளர்கள் கூபொம் 8,000 ஆண்டுகள் மநனள பத்து
என்பொ

அபுதளழனழல்

கண்ஸைடுக்கப்ட்டுள்தளகவும்

அது

யழபயழல்

களட்சழக்கு

யக்கப்டும்

ன்பொம்

அதழகளளழகள் ஸதளழயழத்தர்.



2-யது பனளக இந்ஹதளஹசழன அதழபளக ஹஜளஹகள யழஹைளஹைள தழயழஹனற்பு



இந்ஹதளஹசழனளயழல் கைந்த ப்பல் நளதம் ைஸற் அதழர் ஹதர்தலில் தற்ஹளதன அதழர் ஹஜளஹகள
யழஹைளஹைள நவண்டும் ஸயற்ழ ஸற்ளர் ஸதளைர்ந்து அயர் இதனடுத்து .2-யது பனளக இந்ஹதளஹசழன
அதழபளக ஹற்பொ ஸளபொப்பு ற்ளர்.



இங்க FATF இன் சளம்ல் ட்டினலில் இபைந்து வக்கப்ட்டுள்து



சர்யஹதச னங்கபயளத ழதழனழப்பு கண்களணழப்புக் குலயள FATF இன் “சளம்ல் ட்டினலில்” இபைந்து இங்க
வக்கப்ட்டுள்து.



கைள ழபதநபளக நவண்டும் ஹதர்வு :ஜஸ்டின் ட்பஹைளவுக்கு ழபதநர் ஹநளடி யளழ்த்து



கைளயழல் ைஸற் ஸளதுத்ஹதர்தலில் ழபதநர் ஜஸ்டின் ட்பஹைளயழன் கட்சழ ஸயற்ழ ஸற்பொ ஆட்சழன தக்க
யத்துக் ஸகளண்டுள்து .



338 உபொப்ழர்க ஸகளண்ை கைள நக்கயக்கு ஹதர்தல் ைஸற்பொ படிவுகள் ஸயழனளகழபெள் .



இதழல் ழபதநர் ஜஸ்டின்ட்பஹைளயழன் லிபல் கட்சழ 157 இைங்க கப்ற்ழபெள்து .ரவளழன் கன்சர்ஹயட்டிவ்
கட்சழ 121 இைங்கழல் ஸயன்பொள்து.
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துழசழனள: புதழன அதழர் ஸளபொப்ஹற்பு



துழசழனளயழன் புதழன அதழபளக களனழஸ் சபது 23-10-2019 அன்பொ ஸகளண்ைளர் .கைந்த 13-ஆம் ஹததழ ைஸற்
ஹதர்தலில் ஸயற்ழனைந்த அயர், ழ ம்.ழ.க்கலைன் ஹசர்ந்து தகர் துழவல் தயழப் ழபநளணம்
ஸசய்துஸகளண்ைளர்.அந்தத்

ஹதர்தலில்

ஸபைம்ளள

இஞர்கழன்

ஆதபவுைன்

களனழஸ்

சபது

ஸயற்ழனைந்தது குழப்ழைத்தக்கது.



யைக்கு சழளழனளயழல் ழபந்தப ஹளர் ழபொத்தம் ஹநற்ஸகளள் துபைக்கழ எப்புக் ஸகளண்ைதனடுத்து இது ஸதளைர்ளக
அந்த ளட்டின் நவது யழதழத்தழபைந்த அத்து ஸளபைளதளபத் தைகபெம் அஸநளழக்க அதழர் டிபம்ப்
வக்கழபெள்ளர்.



சழளழனளயழன் யைகழமக்குப் குதழனழல் குர்துகள் நவது துபைக்கழ தளக்குதல் ைத்தழனதற்களக, அந்த ளட்டின் நவது கைந்த 14
– ஆம் ஹததழ ஸளபைளதளபத் தைகள் யழதழக்கப்ட்ைது. அந்தத் தைகள் அத்தபெம் வக்குநளபொ
ழதழனநச்சபைக்கு தற்ஹளது உத்தபயழட்டுள்ளர்.



உக யங்கழ ஸயழனழட்ை ழதளக ஸதளமழல் ஸதளைங்குயதற்கள சூமல் களணப்டும் ளடுகழன் தபயளழசப்
ட்டினலில் இந்தழனள 14 இைங்கள் பன்ஹழ 63-ஆயது இைத்தப் ழடித்துள்து.



2020–ஆம் ஆண்டுக்கள ட்டின உக யங்கழ ஸயழனழட்ைது.



தபயளழசப் ட்டினலில் நழகச் சழந்த ஸசனல்ளட்ைக் ஸகளண்ை பதல் 10 ளடுகழல் இந்தழனள ஸதளைர்ந்து
பன்ளயது பனளக இைம்ழடித்துள்து.



ஸய்ஜழங்-களத்நளண்டு ஹபடி யழநளப் ஹளக்குயபத்து தழப்பு
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அக்ஹைளர் 27ஆம் ளள் கள 9 நணழனயழல், இநனந தம் யழநள ஹசய ழபொயத்தச் ஹசர்ந்த
னணழனர் யழநளம் என்பொ, ஹளத் தகர் களத்நளண்டின் சர்யஹதச யழநள ழனத்தழலிபைந்து புப்ட்டு,
ந்தப நணழ ஹபத்தழற்குப் ழகு, சவளயழன் ஸய்ஜழங்நளகளழன் தள சழங் சர்யஹதச யழநள ழனத்தழல்
தபனழங்கழனது .சவ நற்பொம் ஹளத் தகர்கழைஹன ஹபடி த்தல் ஸழ அதழகளபப்பூர்யநளக
ஸதளைங்கழபெள்த இது ஹகளடிட்டுக்களட்டுகழன்து.
ஸல்ஜழனம் ளட்டின் பதல் தற்களலிகப் ஸண் ழபதநபளக ஹசளழ யழல்லினம்ஸ் ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்.



தற்ஹளது ளட்டின் அதழபளக உள் சளர்ஸ் நழச்ஸசல் யபைம் டிசம்ர் 1 பதல் ஹபளப்ழன ளடுகழன் தயபளகப்
தயழ ற்க உள்ளர்.



44 யனதளகும் ஹசளழ யழல்லினம்ஸ் ஸல்ஜழனம் ளட்டின் பதல் ஸண் ழபதநர் ஆயளர்.



ளகளழக நழதன் ஹதளன்ழன இைம் ஹளட்ஸ்யளள



ளகளழக

நழதன்

ஹதளன்ழன

இைம்

ஆப்ழளழக்க

கண்ைத்தழல்

உள்

ஹளட்ஸ்யளளயழல்தளன்

ன்பொ

ஆபளய்ச்சழனளளா்கள் கூழபெள்ளா்.



நழத கும் ஹதளன்ழன யபளற்  ஆண்டுகளக யழஞ்ஞளழகள் ஸதளைளா்ந்து ஆபளய்ச்சழ ஸசய்து யபைகழளர்கள்.
ஆய்யழன் படியழல், ஹலளஹநள ஹசப்ழனன்ஸ் ன்பொ அமக்கப்டும் ளகளழக நழதழன் பூளா்யழகம் ஆப்ழளழக்க
கண்ைம் ன்த அயளா்கள் உபொதழஸசய்தளா் .இபைப்ழதம், ஆப்ழளழக்க கண்ைத்தழல் ந்த இைத்தழல் இபைந்து வீ
நழதன் ஹதளன்ழளன் ன்த அயளா்களல் அபொதழனழட்டுக் கூ படினயழல்.



இனற்கச் சவற்ங்கள், பையழ நளற்ங்கள் ற்டும் எவ்ஸயளபை பபெம் நழதளா்கழன் நபடயழல் நளற்ம்
ற்ட்டுள்த அயளா்கள் கண்ைழந்தளா். அதன் ஸதளைளா்ச்சழனளக, 2 ட்சம் ஆண்டுக்கு பந்தன ஆய்வு
படிவுக அயளா்கள் எப்ழட்டுப் ளர்த்தர்..



ஆய்யழன் படியழல், யபளற்பொக்கு பந்தன நழதளா்கள் சுநளர் 70 ஆனழபம் ஆண்டுகள் ஹளட்ஸ்யளளயழல்
யசழத்தளா் ன்பொம், அதன்ழகு அயளா்கள் ஸயவ்ஹயபொ இைங்கலக்குப் பும் ஸனளா்ந்தளா் ன்பொம் படிவு
ஸசய்தளா்.
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ஹளம்: நஹனற் வீபளா்உக சளத



ஹளத்தச் ஹசளா்ந்த ழர்நல் பூளா்ஜள ன்யளா், உகழன் நழக உனபநள 14 நச் சழகபங்க ஹம நளதங்கழல்
ழ புதழன உக சளத ைத்துள்ளர் .இதற்கு பன்ளா் ஸஜளா்வ குகுக்ஸ்கள ன்யளா் சுநளர் 8 ஆண்டுகழல்
ஸசய்தழபைந்த இந்த சளதன, ஸயபொம் ஹம நளதங்கழல் ழர்நல் பூளா்ஜள பழனடித்துள்ளர் .8,000 நவட்ைபைக்கும்
அதழக உனபபைன அந்த 14 சழகபங்கழல் யஸபஸ்ட், கஞ்சன்ஜங்கள, ளகழஸ்தளழலுள் ஹக2 ஆகழன சழகபங்கலம்
அைங்கும்.



உகழன் சழந்த தந ஸசனல் அதழகளளழகள் ட்டினலில் இந்தழன யம்சளயழன ஹசர்ந்த 3 ஹர் ஹதர்வு



லளர்யர்டு ல்க கமகத்தழன் ஸளது ஹநளண்ந இதமள, லளர்யர்டு ழவஸ் ளழவ்பே, 2019ஆம் ஆண்டின்
சழந்த 100 தந ஸசனல் அதழகளளழகழன் ட்டின தனளர் ஸசய்து ஸயழனழட்டுள்து.



உகம் பலயதும் உள்  ழபொயங்கழல் ஆய்வு ஸசய்து ஸயழனளகழபெள் இதழல், இந்தழன யம்சளயழன
ஹசர்ந்த 3 ஹர் பதல் த்து இைங்கலக்குள் ஹதர்யளகழபெள்ர்.



அந்த யகனழல், அஹைளப் ழபொயத்த ஹசர்ந்த சளந்தத ளபளனண் 6ஆயது இைபம், நளஸ்ைர்களர்டு ழபொயத்த
ஹசர்ந்த அஜய் ங்கள 7ஆயது இைபம், நக்ஹபளசளப்ட் ழபொயத்த ஹசர்ந்த சத்ன ளஸதல்ள, 9ஆயது இைபம்
ழடித்துள்ர் .அஸநளழக்க ஸதளமழல்தட் ழபொயநள ன்யழடினளய ஹசர்ந்த ஸஜன்சன் லளங் பதலிைம்
ழடித்துள்ளர்.



சவக்கழன நத ழபொயர் குபைளக் ழவு ளணனம்; ளகழஸ்தளன் ஸயழனழட்ைது
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சவக்கழன நதத்த ழபொயழன குபைளக்கழன் 550-யது ழந்த ஆண்ைஸனளட்டி, அயபது உபையம் ஸளழத்த ழவு
ளணனத்த ளகழஸ்தளன் ஹற்பொ ஸயழனழட்ைது .அந்த ளணனத்தழன் புகப்ைத்த ளகழஸ்தளன் ழபதநர்
இம்பளன் களன் தது „ஹஸ்புக்‟ க்கத்தழல் கழர்ந்து இபைந்தளர்.



ளகழஸ்தளழல் குபைளக் ழயழைம் அநந்துள் இைத்துக்கு சவக்கழனர்கள் ஸசல்யதற்களக ஹளைப்ட்ை
கர்தளர்பூர் ளதன இம்பளன் களன் 9-ந் ஹததழ தழந்துயக்கழளர் .அதற்கு பன்ளக இந்த ளணனம்
ஸயழனழைப்ட்டுள்து.

epakdk;


ர் சவஃப் நளர்ரல் ஆர்.ஹக.ஸ் தவுளழனள 26 யது யழநளப் ணழனளர்கழன் தயபளக ஸளபொப்ஹற்ளர்



யழநளத் தநனகத்தழல் )யளபெ யன்( ைஸற் யழமளயழல் யழநளத் ததழ நளர்ரல் பளஹகஷ் குநளர் சழங்
கதவுளழனள 26 யது யழநளப் ணழனளர்கழன் தயபளக ஸளபொப்ஹற்ளர்.அயபது சழப்ள ஹசயன
அங்கவகளழக்கும் யழதநளக ர் சவஃப் நளர்ரலுக்கு 2002 ல் யளபெ ஹசள தக்கம் )யழ.ம்(, 2013 இல் அதழ யழரழஸ்ட்
ஹசயள

தக்கம்

).யழ.ஸ்.ம்(

நற்பொம்

2018

இல்

பம்

யழரழஸ்ட்

ஹசயள

தக்கம்

)ழ.யழ.ஸ்.ம்(

யமங்கப்ட்டுள்து.



B ழ.ஹக.குப்தள ன்ழசழசழனழன் தயர்-ழர்யளக இனக்குபளக (சழம்டி( ழனநழக்கப்ட்ைளர்.



அநச்சபய ).சழ.சழ(, இந்தழன அபசு )ஹகள.( ழனநக் குலயழன் டி, ழ.ஹக.குப்தள 2023 ஸசப்ைம்ர் 30 யப
ன்.ழ.சழ.சழ )ஹதசழன கட்டிை கட்டுநளக் கமகம்( லிநழஸைட் ழபொயத்தழன் புதழன தயர் நற்பொம் ழர்யளக
இனக்குபளக )சழ.ம்.டி( ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்.



ஸ். நல்லிகளர்ஜஶள பளவ் ஞ்சளப் ஹரல் யங்கழனழன் புதழன ம்.டி நற்பொம் தந ழர்யளக அதழகளளழனளக
ழனநழக்கப்டுகழளர்.



ஸளபைளதளப யல்லுர் சுர்ஜழத் ல்ள சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தழல் இந்தழனளயழன் ழர்யளக இனக்குபளக
ழனநழக்கப்டுகழளர்.
சர்யஹதச ளணன ழதழனத்தழன் ளதளபஸளபை )டி.இ( இனக்குபளக ழர்யளக இந்தழனளவுக்கள குலயழல் )ஃப்.ம்.(

களபணநளக உைல்க்குவு .ழனநழத்துள்து அபசளங்கம் ல்ளய ஸ் சுர்ஜழத் ழபுணர்2019 ஜஷ நளதம்
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சநவத்தழல் களநள இந்தழன ளழசர்வ் யங்கழனழன் பன்ளள் ஆலர் சுழர் ஹகளகர்தக்கு சுர்ஜழத் இைத்த ஸயற்ழ
ஸற்ளர்.



பன்ளள் இந்தழன கழளழக்ஸகட் வீபர் கழல் ஹதவ் சழசழ தயர் தயழன பளஜழளநள ஸசய்தளர்.



ைளைள

கம்பேழஹகரன்ஸ்

ழபொயம்

அபர்

ஸ்

ட்சுநழளபளன

ம்டி. & சழ.ஏ.இ.யளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்.



அநழர்த் லுகன் – கழஹபக்கத்தழற்கள (Greece ) இந்தழனளயழன் அடுத்த தூதபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்.
இயர் 1989 ஸதளகுப்ழன் இந்தழன ஸயழபெவு ஹசய அதழகளளழனளக )ஸ்.ஃப்.(ணழனளற்ழபெள்ளர்.



சுரழல் சந்தழப நழஸ்பள ஆனழல் இந்தழனள லிநழஸைட் இன் தயர் நற்பொம் ழர்யளக இனக்குபளக ழனநழக்கப்ட்ைளர்.



ஸநக்வகன்

டிக

னலிட்சள

அளளழசழஹனள

மங்குடினழபைக்கள

ல்ஸண்ண

தூதபளக

பெஸஸ்ஹகள

அழயழத்துள்து.



துழசழனளயழன் புதழன ஜளதழதழனளக கஸ் சனத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ைளர்.
சுஹனச்ச ஹயட்ளர் கஸ் சனத் 2019 ஜளதழதழத் ஹதர்தலில் ஸயற்ழ ஸற்பொ துழசழனளயழன் 6 யது
ஜளதழதழனளளர். அயர் ஸநளலநட் ன்ளசூர் )5 யது ஜளதழதழ( ஸயற்ழ ஸபொகழளர்.
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.ஃப்.ஸ் அதழகளளழ கழரன் ைளன் ஹதயளல் ஜளர்ஜழனளயழற்கள இந்தழனளயழன் அடுத்த தூதபளக எஹப ஹபத்தழல்
அங்கவகளபம் ஸற்ளர்.



ழக்கபளகுயள குடினபசழன் இந்தழனளயழன் அடுத்த தூதபளக உஹந்தர் சழங் பளயத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ைளர்.



2019 களண நக்கள் களன் யழபைத ஸஜழர் அழஸ்ைன் ஸபவுள்ளர்

,uq;fy;


புகழ்ஸற் ஸப்பளஜழஸ்ட் நற்பொம் த்நஸ்ரீ யழபைது ஸற் ச் ல் தழளழஹயதழ தது 87 யனதழல் களநளளர்.



அஸநளழக்க டிக, ளைகழ நற்பொம் நளைல், ைனலளன் கஹபளல் அஸநளழக்களயழன் ளஸ் ஞ்சல்வல் களநளளர்.
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10 யது ஆசழன ஏ குபப் சளம்ழனன்ரழப்
வச்சலில், இந்தழனளயழன் ன் யழல்சன் சழங் நற்பொம் சதவஷ்குநளர் ழபஜளதழ ஆகழஹனளர் ஸங்கலபையழல் ைஸற்பொ
யபைம் 10 ஆயது ஆசழன ஏ குபப் சளம்ழனன்ரழப்ழல் 10 நவட்ைர் ழகழ்யழல் தங்கப்தக்கம் ஸயன்ர்.



டிழ ஹசஞ்சர் ஹளட்டினழல் ஆண்கள் எற்னர் ட்ைத்த சுநழத் ளகல் ஸயன்ளர்
ஸைன்ழவல், அர்ஸஜன்டிளயழன் புஸயஸ் அனர்வல் ைந்த டிழ ஹசஞ்சர் ஹளட்டினழன் ஆண்கள் எற்னர்
ட்ைத்த சுநழத் ளகல் ஸயன்பொள்ளர் ஃளசுண்ஹைள ஹளட்டினளபள உள்லர் அயர் .ஹளக்ழற வீழ்த்தழளர்
ன்து குழப்ழைத்தக்கது.



ழ.யழ.சழந்து 6 யது இைத்தழற்கு பன்ஹழளர், களஷ்னப் 25 யது இைத்தழற்கு உனர்ந்துள்ளர்: BWF தபயளழச 2019.



சநவத்தழல் ஸயழனள BWF (ஹட்நழண்ைன் உக கூட்ைநப்பு( தபயளழச 2019 இன் டி, உக சளம்ழனன்
நகழர் ரட்ர் ழ.யழ.சழந்து )24( கைந்த இபண்டு யளபங்கழல் ஹநளசநள ஸசனல்தழன் களபணநளக 6 யது
இைத்தப் ழடித்தளர், ஆளல் பைப்ள்ழ களஷ்னப் (33( எபை ல் ப் ஸற்பொ 25 யது இைத்த
அைத்துள்ளர்.



இந்தழன ஸண்கள் சதுபங்க வீபர் ஸகளஹபை லம்ழ FIDE 2019 தபயளழசனழல் உக 3 யது இைத்தப்
ழடித்துள்ளர்.



ஆஸ்தழஹபலினளயழன் அலிறள லவலி ஸண்கழன் டி 20 ழளழயழல் அதழக நதழப்ஸண் ஸற்பொ உக சளதன
உபையளக்கழபெள்ளர்.
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நகளபளஷ்டிபளயழன் பம்னழல் அஹபழன கைலில் இந்தழனளயழன் பதல் நழதக்கும் கூைப்ந்து நதளம்
தழக்கப்ட்ைது.



இத்தளலின பன்ளள் ஸதளமழல்ப களல்ந்து வீபர் கழளடிஹனள நளர்ச்சழஹனள ஏய்வு ஸபொயதளக அழயழத்தளர்.



சூபத்தழல் ைஸற் ஸண்கள் டி 20 ஸதளைளழல் ஸதன்ளப்ழளழக்களவுக்கு தழபளக இந்தழனள ஸயன்து



ஹைளக்கழஹனளயழல் ைஸற் 2019 பகுஸைன் ஜப்ளன் ஏன் ஸைன்ழஸ் சளம்ழனன்ரழப்ழன் 46 யது தழப்ழன்
ஆண்கள் எற்னர் ட்ைத்த ஹளயக் ஹஜளஹகளயழச் ஸயன்ளர்



2019 ஆம் ஆண்டிற்கள XLIX (49 யது( உக க ஜழம்ளஸ்டிக் சளம்ழனன்ரழப்புகள் 2019 அக்ஹைளர் 4 பதல்
13 யப ஸஜர்நழனழன் ஸ்ைட்களர்ட்டில் உள் லளன்ஸ்-நளர்ட்டின்-ஷ்ஹனர்-லளலில் ைஸபொகழன்.
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ஸஜர்நழ ஹதசழன களல்ந்து அணழனச் ஹசர்ந்த ஸஜர்நன் களல்ந்து வீபர் ளஸ்டினன் ஸ்யன்ஸ்ைகர், தது 35
யனதழல் யழனளட்டிலிபைந்து ஏய்வு ஸபொயதளக அழயழத்துள்ளர்.

பஷ்னளயழல் ைந்துயபைம் நகழபைக்கள உக குத்துச்சண்ை சளம்ழனன்ரழப் ஹளட்டினழல் இந்தழன வீபளங்க
ஹநளழ ஹகளம் 51 கழஹள ைப் ழளழயழல் ஸயண்கப் தக்கத்ஹதளடு யழை ஸற்ளர். அபனழபொதழனழல் தப
யளழசனழல் 2-ம் இைத்தழல் உள் துபைக்கழ வீபளங்க புஹசளஸ் களகழஹபளக்லுயழைம் 1-4 ன் கணக்கழல் ஹநளழ
ஹகளம் ஹதளல்யழ அைந்தளர்.



பல நளபத்தளன் ஸதளய 2 நணழஹபத்துக்குள் கைந்து உகழஹஹன பதல் வீபர் தம் புதழன சளதன
ஸகன்னளயச் ஹசர்ந்த தைக வீபர் லுட் கழப்ஹசளஹக ைத்துள்ளர் .பல நளபத்தளன் ஏட்ைத்தழன் ஸதளவு 42.2
கழ .நவ.இந்தத் ஸதளய எபை நணழஹபம் 59 ழநழைங்கள் 40 யழளடிகழல் லுட் கழப்ஹசளஹக கைந்துள்ளர் .
ஆளல், இந்த நளபத்தளன் ஏட்ைம் அதழகளபபூர்யநளது அல் ன்தளல், இது சர்யஹதச சளதப் ட்டினலில்
ஹசபளது ன்து குழப்ழைத்தக்கது.



உக பேத் ஸசஸ் சளம்ழனன் ஹளட்டினழல் 18 யனது ஏன் ழளழயழல் தங்கப்தக்கத்துைன் சளம்ழனன் ட்ைம்
ஸயன்ளர் இந்தழனளயழன் 14 யனது கழபளண்ட்நளஸ்ைர் ழபக்ஞளந்தள.
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ஜழம்ளஸ்டிக்ஸ் உகழன் படிசூைள பளணழனளக சழஹநளன் ல்ஸ் தழகழ்கழளர்.
உக சளம்ழனன்ரழப் ஹளட்டிகழல் 19 தங்கம் உள்ை 25 தக்கங்க ஸயன்பொ ஜழம்ளஸ்டிக்ஸ் உகழன்
படிசூைள பளணழனளக தழகழ்கழளர்.



ஸநர்சழடிவன் யளல்ஸைளழஹளட்ைளஸ் 2019 ஜப்ளழன கழபளண்ட் ழளழக்ஸ் ஹகளப்ன ஸயன்ளர்.



ஹதசழன குத்துச்சண்ை ஹளட்டினழல் ஸயண்கப் தக்கம் ஸயன் புதுக அபசுப் ள்ழ நளணயழ
லளழனளணளயழல் அண்நனழல் ைஸற் ஹதசழன அயழள குத்துச்சண்ை ஹளட்டினழல் புதுக்ஹகளட்ை
அபசுப் ள்ழ நளணயழ ஸயண்கப் தக்கம் ஸயன்பொள்ளர். லளழனளணள நளழம் ஹபளதக்கழல் ைஸற் ஹதசழன
அயழள குத்துச்சண்ைப் ஹளட்டினழல் ஸண்கலக்கள ஜஷழனர் ழளழயழல் ங்ஹகற் பூயழதள, ஸயண்கப்
தக்கம் ஸயன்பொள்ளர்.



யழஜய் லறளஹப ஹகளப் சளத உக வீபளா் இம் அடித்த சதம் இபட்ை :ைத்தளர் னளலஸ்யழ
ஜளர்கண்டுக்கு தழபள யழஜய் லறளஹப ஹகளப் கழளழக்ஸகட் எபைளள் ஹளட்டினழல் 200 பன்கள் அடித்த பதல்
இம் வீபளா் ன் சளதன ைத்தளர் பம் வீபளா் னளலஸ்யழ ஸஜய்ஸ்யளல்.ஸதளைக்க வீபபளக கநழங்கழன
17 யனது னளலஸ்யழ ஸஜய்ஸ்யளல் 12 சழக்றளா், 17 வுண்ைளழபெைன் 154 ந்துகழல் 203 பன்க யழளசழ பதல்தப 
யக கழளழக்ஸகட் ஹளட்டினழல் இபட்ை சதம் அடித்த இம் வீபளா் ன் சளதன ழகழ்த்தழளர்.ற்ஸகஹய
இபண்டு ஆட்ைங்கழல் பஹன 113, 122 பன்க யழளசழளர் னளலஸ்யழ.
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இந்தழன ஸண்கள் களல்ந்து அணழ 3 யது SAFF U-15 நகழர் சளம்ழனன்ரழப் 2019 களண ஹகளப்ன
ஸயன்து



இந்தழன களல்ந்து அணழ SAFF U-15 நகழர் சளம்ழனன்ரழப் 2019 இன் 3 யது தழப் ஸளல்டி ரஷட்-அவுட்டில்
ங்களஹதர 5-3 ன் ஹகளல் கணக்கழல் வீழ்த்தழ ஸயன்து.



இந்த ஹளட்டின ஸதற்களசழன களல்ந்து சம்ஹநம் )SAFF) ற்ளடு ஸசய்து பூட்ைளழன் தழம்புயழல் உள்
சளங்லிநழதளங் நதளத்தழல் ைஸற்து.



அணழனழலிபைந்ஹத வக்கப்ட்ை ளகழஸ்தளன் அணழ ஹகப்ைன்: எபைளள், டி20 அணழகலக்கு புதழன ஹகப்ைன்கள்
ழனநம்



நழஸ்ள உல் லக்கழன் ஏய்வுக்குப் ழகு ளகழஸ்தளன் அணழனழன் ஹகப்ைளக ழனநழக்கப்ட்ை சர்ஃபளஸ் அகநது,
தற்ஹளது ளகழஸ்தளன் அணழனழன் ஸைஸ்ட், டி20 அணழகழலிபைந்து வக்கப்ட்டுள்ளர்.



இதனடுத்து ளகழஸ்தளழன் எபைளள், டி20 அணழகலக்குப் புதழன ஹகப்ைன்கள் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்கள். அறளர்
அலி ஸைஸ்ட் ஹகப்ைளகவும், ளர் அறளம் டி20 ஹகப்ைளகவும் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்கள். அறளர் அலி,
ஸைஸ்ட் சளம்ழனன்ரழப் படிகழ யபக்கும் ஹகப்ைளக வடிப்ளர். ளர் அறளம், டி20 உகக் ஹகளப் யப
டி20 அணழனழன் ஹகப்ைளக வடிப்ளர். எபைளள் அணழக்கள ஹகப்ை ளகழஸ்தளன் கழளழக்ஸகட் யளளழனம்
அழயழக்கயழல்.



ஜஷழனளா் குத்துச்சண்ை இந்தழனளவுக்கு :21 தக்கம்
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க்கழன அபபு அநவபகத்தழல் ைஸற் ஆசழன ஜஷழனளா் குத்துச்சண்ை சளம்ழனன்ரழப்ழல் 6 தங்கம், 9
ஸயள்ழபெைன் இந்தழனள 21 தக்கங்கள் ஸயன்து.



26 ளடுகள் ங்ஹகற் இந்தப் ஹளட்டினழல் அதழக தங்கம் )8) ஸயன்ன் அடிப்ைனழல் உஸ்ஸகழஸ்தளன்
பதலிைத்தழல் உள்து.



ஆளல், எட்டுஸநளத்தநளக அந்ளடு 20 தக்கங்கக் கப்ற்ழனது.



இங்கழளந்து ஆல்பவுண்ைர் ஸஜழர் லூனழஸ் கன் சர்யஹதச கழளழக்ஸகட்டில் இபைந்து ஏய்வு ஸபொயதளக அழயழத்தளர்



20 டி 20 ஹளட்டிகழல் இங்கழளந்தழன் அதழக ண்ணழக்கனழள வீபபள கன், தது ளட்டிற்களக 259
ஹதளற்ங்க ஸயழப்டுத்தழளர், 3 உகக் ஹகளப்கபெம் ந்து ஆரஸ் ஸதளைர்கபெம் ஸயன்ளர்.



ஸைல்லி அப நளபத்தளன் ஹளட்டினழல் ட்ைம் ஸயன் ைப்பு சளம்ழனன்கள்



தழல்லி ளா்ஸைல் லளஃப் நளபத்தளன் ஹளட்டினழல் ைப்பு சளம்ழனன்கள் ஸலிலஶ, ஸஜநழச்சழ ஆகழஹனளர் தங்கள்
ட்ைங்க தக்க யத்துக் ஸகளண்ைளா்.



புதுஸைல்லினழல் ஜயகர்ளல் ஹபை ஸ்ஹைடினத்தழல் 15யது ர்ஸைல் ஸைல்லி அப நளபத்தளன் ஹளட்டிகள் 20-102019 அன்பொ கள ஸதளைங்கழ. இத நத்தழன யழனளட்டு நந்தழளழ கழபண் ளழஜழஜஶ ஸகளடினசத்து ஸதளைங்கழ
யத்துள்ளர்.



சர்யஹதச ழகழ்ச்சழக்கள தூதர் களர்ஸநலிட்ைள ஸஜட்ைர் நற்பொம் ர் பன்ழனழல் ஸதளைங்கழ யக்கப்ட்ை
இந்ழகழ்ச்சழனழல் ஆையர் ழளழயழல் ைப்பு சளம்ழனள த்தழஹனளப்ழனள ளட்ை ஹசர்ந்த ஆன்ைம்ளக் ஸலிகு
59.10 ழநழைங்கழல் ந்தன ஸதளய கைந்து ட்ைம் ஸயன்ளர்.



ஹபளப்ழன ஏன்: ஆன்டி பளா்ஹப சளம்ழனன்
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ஹபளப்ழன ஏன் டிழ ஹளட்டினழல் சளம்ழனன் ட்ைம் ஸயன்ளர் ழளழட்ைன் வீபளா் ஆன்டி பளா்ஹப.



பன்ளள் ம்ளா் என் வீபபள ஆன்டி பளா்ஹப, கடுநனள இடுப்பு நளற்பொ அபொய சழகழச்சக்கு ழன் தற்ஹளது
ஸநதுயளக நதளத்தழல் கநழங்கழ தது ஆட்ைத் தழ ஹநம்டுத்தழ யபைகழளர். கைந்த 2017-ஆண்டுக்கு ழன்
பதன்பனளக டிழ ஹளட்டி என்ழன் இபொதழச் சுற்பொக்கு அயளா் தற்ஹளது தகுதழ ஸற்பொள்ளர்.



19-10-2019 அன்பொ ைஸற் அபனழபொதழ ஆட்ைத்தழல் ழபளன்வன் பெஹகள லம்ளா்ட்ை 3-6, 7-5, 6-2 ன் ஸசட்
கணக்கழல் வீழ்த்தழ இபொதழச் சுற்பொக்கு தகுதழ ஸற்ளர். நற்ஸளபை அபனழபொதழனழல் ஸ்யழட்சளா்ளந்தழன் யளவ்ளழங்கள 63, 6-2  இத்தளலி வீபளா் ஹஜன்ழக் சழன்ப வீழ்த்தழ இபொதழக்குள் தமந்தளர்.



இந்ழனழல் ஞளனழற்பொக்கழமந ள்ழபவு ைஸற் இபொதழ ஆட்ைத்தழல் யளவ்ளழங்களய 3-6, 6-4, 6-4 ன்
ஹளா்ஸசட்கழல் வீழ்த்தழ ட்ைம் ஸயன்ளர் பளா்ஹப.



பளஜஸ்தளன் பளனல்ஸ் அணழனழன் தந னழற்சழனளபளக ஆஸ்தழஹபலின பன்ளள் ஸைஸ்ட் வீபர் ழனநம்

பளஜஸ்தளன் பளனல்ஸ் அணழனழன் தந னழற்சழனளபளக ஆஸ்தழஹபலின பன்ளள் ஸைஸ்ட் வீபர் ஆன்ட்ப ளர்ளழ
ஸநக்ஸைளளல்டு ழனநம் ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்



உக களது ஹகளஹதளர் ஸைன்ழஸ்: ஸசன் வீபர் ழளழத்யழ சளம்ழனன் - டிழ ஸதளைளழல் ங்ஹகற்க யழபைப்ம்



உக களது ஹகளஹதளர் ஸைன்ழஸ் ஹளட்டி துபைக்கழ ளட்டின் அன்ைளல்னள களழல் ைஸற்து .இதழல் ஆையர்
எற்னர் ழளழயழல் ஸசன் அைனளச் ஹசர்ந்த ழளழத்யழ ஹசகர் சளம்ழனன் ட்ைம் ஸயன்பொ தநழமகத்துக்கு
நட்டும் அல்ளது எட்டுஸநளத்த ளட்டுக்கும் ஸபைந ஹசர்த்துள்ளர்.



பக் சளத்யளழ இந்தழனளயழன் 65 யது கழபளண்ட்நளஸ்ைர் ட்ைத்த ஸயன்பொள்ளர்.
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பக்

சளத்யளழ

இந்தழனளயழன்

ஜழ.ம்.அஸக்சளண்ைர்

65

ஹநளட்டிஹய

யது

கழபளண்ட்நளஸ்ைர்

ஹதளற்கடித்து

13

ட்ைத்த

யனது,

9

ஸயன்பொள்ளர்.

நளதங்கள்

நற்பொம்

அயர்
28

பஷ்ன

ளட்கழல்

கழபளண்ட்நளஸ்ைர் ன் ட்ைத்த ஸயன்பொள்ளர்.


இபட்ை தங்கம் ஸயன் ஆந்தன்



சர்யஹதச பளடய யழனளட்டு கவுன்சழல் சளர்ழல் 7-யது உக பளடய யழனளட்டு ஹளட்டிகள் சவளயழன்
வூலளன் களழல் ைஸற்பொ யபைகழது.



இதழல் ளபள தைகத்தழல் இந்தழனளயழன் ஆந்தன் குணஹசகபன் 100 நவட்ைர் ஏட்ைத்தழல் தங்கப்தக்கம் ஸயன்ளர்.
ந்தன தூபத்த அயர், 12 யழளடிகழல் கைந்தளர். ஸபைளட்டின் களசளஸ் ஹஜளஸ் )12.65 யழளடிகள்( ஸயள்ழப்
தக்கபம், ஸகளம்ழனளயழன் ஜளர்ஹைள ளர்ஹைள தழஹனளடிஸசஹள )12.72 யழளடிகள்( ஸயண்கப் தக்கபம்
ஸற்ர்.



32 யனதள ஆந்தன் குணஹசகபன் 400 நவட்ைர் ஏட்ைத்தழலும் தங்கப் தக்கம் ஸயன்பொ அசத்தழளர். ந்தன
தூபத்த அயர், 53.35 யழளடிகழல் கைந்து பதலிைம் ழடித்தளர்.



ழசழசழ தயபளக கங்குலி ஸளபொப்ஹற்பொக் ஸகளண்ைளர்.



இந்தழன கழளழக்ஸகட் அணழனழன் பன்ளள் ஹகப்ைன் கங்குலி ழசழசழ தயபளகப் ஸளபொப்ஹற்பொக் ஸகளண்ைளர்.
உகழன் ஸசல்யளக்கு நழக்க கழளழக்ஸகட் அநப்ள இந்தழன அணழனழன் ழசழசழ கழளழக்ஸகட் அநப்புக்குத்
தயபளகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ை சவுபவ் கங்குலி 23-10-2019 அன்பொ ( புதன்கழமந )தயழ ற்பொக்ஸகளண்ைளர் .
கங்குலி ழசழசழ-னழன் 39-யது தயர் ஆயளர்.



உக வுசூ ஹளட்டினழல் இந்தழன வீபர் ழபவீன்குநளர் தங்கம் ஸயன்பொ சளத
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15-யது உக வுசூ( தற்களப்பு க ஹளட்டி (சளம்ழனன்ரழப் ஹளட்டி சவளயழல் ைந்தது .இதழல் ஆண்கலக்கள
„சன்ைள‟ 48 கழஹள ைப்ழளழயழல் 23-10-2019 அன்பொ ைந்த இபொதழப்ஹளட்டினழல் இந்தழன வீபர் ழபவீன்குநளர் 2-1
ன் கணக்கழல் ழலிப்ன்ஸ் வீபர் பஸ்ஸசல் டினளச வீழ்த்தழ தங்கப்தக்கத்த ததளக்கழளர் .இதன் பம்
உக சளம்ழனன்ரழப் ஹளட்டினழல் தங்கப்தக்கம் ஸயன் பதல் இந்தழன வுசூ வீபர் ன் சளதன
ழபவீன்குநளர் ைத்தளர்.



உக பப்ைகள் யழனளட்டுப் ஹளட்டினழல் இந்தழனளயழன் ஆந்தன் குணஹசகபன்,
ரழவ்ல் சழங் ஆகழஹனளர் தங்கம் ஸயன்ர்.



சவளவுைன் வூலளன் களழல் ைஸற்பொ யபைம் இப்ஹளட்டினழல் ஆையர் ஈட்டி ழதலில் இந்தழன யழநளப்ை
வீபர் ரழவ்ளல் சழங்33நவ தூபம் ழந்து தங்கப்தக்கம் ஸயன்ளர்.



யழளழயளக்கப்ட்ை கழப் உகக் ஹகளப் களல்ந்து அழபக ஹளட்டி யபைம் 2021இல் சவளயழல் ைஸபொம் 
ழஃள தயர் இன்ஃஹன்டிஹள ஸதளழயழத்துள்ளர்.



ரளங்களனழல் ைஸற் கவுன்சழல் கூட்ைத்தழல் இம்படிவு டுக்கப்ட்ைது. தற்ஹளதன கழப் உகக்
ஹகளப்னழல் சளம்ழனன்ஸ் லீக் சளம்ழனன் உள்ை 8 அணழகள் உள்.



யழஜய் லசளஹப ஸதளைளழல் கர்ளைகள 4-யது பனளக சளம்ழனன்: இபொதழப் ஹளட்டினழல் தநழமகத்த ஸயன்து



யழஜய் லசளஹப எபைளள் கழளழக்ஸகட் ஹளட்டித் ஸதளைளழன் இபொதழ ஆட்ைத்தழல் தநழமக அணழன வீழ்த்தழ
ஹகளப்ன ஸயன்து கர்ளைக அணழ.



அனர்ளந்து நற்பொம் ஸதர்ளந்து .சழ.சழ ஆண்கள் உக டி 20 ஹளட்டினழல் ழஹ-ஆஃப்கலக்கள தகுதழ
ஸற்.
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ஜவளழனள ளட் ஸர்பைள நவது பஹன ட்டு யழக்ஸகட்டுகள் நற்பொம் 92 பன்கள் யழத்தழனளசத்தழல் ஸயற்ழகபநள
ஸயற்ழகப் தழவுஸசய்த ழன்ர் அனர்ளந்து நற்பொம் ஸதர்ளந்து ஆகழனய .சழ.சழ ஆண்கள் உக டி 20
தகுதழச் சுற்ழல் ழஹ-ஆஃப்கலக்கள தகுதழ ஸற்.



டி20 உகக் ஹகளப்க்கு இபை புதழன அணழகள் தகுதழ ஸற்பொள்.



அடுத்த யபைைம் ஆஸ்தழஹபலினளயழல் அக்ஹைளர் 18 பதல் யம்ர் 15 யப டி20 உகக் ஹகளப்
ைஸபொகழது .இந்தப் ஹளட்டிக்கள தகுதழச்சுற்ழல் யழனளடி இபை அணழகள் டி20 உகக் ஹகளப்க்குத்
தகுதழ ஸற்பொள்.



குபப்  ழளழயழல் ப்புயள ழபே கழழ அணழ யழனளடின 6 ஆட்ைங்கழல் 5-ல் ஸயன்பொ 10 புள்ழகலைன்
பதலிைத்தப் ழடித்துள்து .அஹதஹள அனர்ளந்து அணழ, குபப் ழ ழளழயழல் 6 ஆட்ைங்கழல் 4-ல் ஸயன்பொ 8
புள்ழகலைன் பதலிைத்தப் ழடித்துள்து .இதன் அடிப்ைனழல் ப்புயள ழபே கழழ, அனர்ளந்து ஆகழன இபை
அணழகலம் டி20 உகக் ஹகளப்க்குத் தகுதழ ஸற்பொள்.



சுயழட்சர்ளந்தழல் ைந்த சல் ஏன் ஸைன்ழஸ் எற்னர் ழளழயழல் சுயழட்சர்ளந்தழன் ஹபளஜர் ஸைபர் 10யது
பனளக சளம்ழனன் ட்ைத்த கப்ற்ழளர்.



சுயழட்சர்ளந்தழல், சல் ஏன் ஸைன்ழஸ் ஸதளைர் ைந்தது .



இதன் எற்னர் ழளழவு லில் சுயழட்சர்ளந்தழன் ஹபளஜர் ஸைபர், ஆஸ்தழஹபலினளயழன் அஸக்ஸ் டி நழளர்
ஹநளதழர்.



யங்கஹதச ஹகப்ைன் ரகழப் அல் லசதக்கு 2 ஆண்டுகள் தை: சழசழஇந்தழன ஸதளைளழல்ங்ஹகற்க படினளது
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ஹநட்ச் ழக்வக் பஹகடு புளழன அடகழனயளா்கள் ஸதளைளா்ளக தகயல் ஸதளழயழக்களத களபணத்துக்களக யங்கஹதச
டி20, ஸைஸ்ட் அணழ ஹகப்ைதம், ட்சத்தழப ஆல்பவுண்ைபைநள ரகழப் அல் லசதக்கு 2 ஆண்டுகள் தை யழதழத்து
சளா்யஹதச கழளழக்ஸகட் கவுன்சழல் (சழசழ( உத்தபயழட்டுள்து.



32 யனதள ரகழப் அல் லசழைம் கைந்த 2 ஆண்டுகலக்கு பன்பு சளா்யஹதச ஆட்ைம் ைஸற் ஹளது, ஹநட்ச்
ழக்வங் பஹகடு ஸதளைளா்ளக புக்கழ எபையளா் அடகழனதளக கூப்டுகழது .ஆளல் இந்த தகய ரகழப்
லசன், சழசழ ஊமல் தடுப்பு ளதுகளப்பு ழளழயழைம் ஸதளழயழக்கயழல் க்கூப்டுகழது .இதுஸதளைளா்ளக
யழசளபண ைத்தழன சழசழ கழளழக்ஸகட் ஆை 2 ஆண்டுகள் தை யழதழத்து உத்தபயழட்டுள்து.



ளர்பள1 களர் ந்தனம் :ஸநக்சழகன் கழபளண்ட்ழளழ ஹளட்டினழல் லளநழல்ைன் ஸயற்ழ



ளர்பள1 களர் ந்தனம் :305.354 கழஹள நவட்ைர் தூபம் ஸகளண்ை இந்த ந்தனத்தழல் அதழஹயகநளக களப
ஸசலுத்தழன ைப்பு சளம்ழனள இங்கழளந்து வீபர் லீயழஸ் லளநழல்ைன்( ஸநர்சழைஸ் அணழ (1 நணழ

36 ழநழைம்

48.904 யழளடினழல் இக்க கைந்து சளம்ழனன் ட்ைத்த கப்ற்ழளர் .இந்த சவசழல் லளநழல்ைன் ஸற்
10-யது ஸயற்ழ இதுயளகும்.



யபளற்ழல் பதல்பனளக ஸகளல்கத்தளயழல் இந்தழனள-யங்கஹதசம் கலிபவு ஸைஸ்ட் ஆட்ைம் ைஸ
உள்து.



ஸகளல்கத்தள ஈைன் களர்ைன் நதளத்தழல் ஹளட்டி ைஸ உள்து.



கலிபவு டெஸ்ெ் ஹளட்டிகழல் ழங்க் ழ ந்துகள் னன்டுத்தப்டுகழன்.



20 ஏயர் உக ஹகளப் கழளழக்ஸகட் ஹளட்டிக்கு ஸதர்ளந்து அணழ தகுதழ



20 ஏயர் உக ஹகளப் கழளழக்ஸகட் ஹளட்டிக்கள தகுதழ சுற்பொ க்கழன அபபு அநவபகத்தழல் ைந்து யபைகழது .இதழல்

துளனழல் ஹற்பொ ைந்த ழஹ-ஆப் சுற்பொ ஆட்ைம் என்ழல் ஸதர்ளந்து அணழ, க்கழன அபபு அநவபகத்துைன்
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ஹநளதழனது .ைளஸ் ஸஜனழத்து பதலில் ஹட் ஸசய்த அநவபக அணழ 20 ஏயர்கழல் 9 யழக்ஸகட்டுக்கு 80 பன்கலக்கு
கட்டுப்டுத்தப்ட்ைது .ஹயகப்ந்து வீச்சளர் ழபளன்ைன் குஹளயர் 4 யழக்ஸகட்டுக அள்ழளர்.


இந்த ழன இக்க ஸதர்ளந்து அணழ 15.1 ஏயர்கழல் ட்டிப்ழடித்து 8 யழக்ஸகட் யழத்தழனளசத்தழல் ஸயற்ழ
ஸற்பொ அபஇபொதழக்கு பன்ஹழனது .அத்துைன் ஸதளைர்ந்து 3-யது பனளக உக ஹகளப் ஹளட்டிக்கும்
தகுதழ ஸற்து.



உக நல்பெத்த சளம்ழனன்ரழப் ஹளட்டினழல் இந்தழன வீபர் பவீந்தர்

61 கழஹள

ைப்ழளழயழல் ஸயள்ழ தக்கம் ஸயன்ளர்.



லங்ஹகளழனழல் ைஸற் 23 யனதுக்குட்ட்ஹைளபைக்கள உக நல்பெத்த சளம்ழனன்ரழப் ஹளட்டி
ைஸபொகழது.

Kf;fpa ehl;fs;


அக்ஹைளர் 01 – சர்யஹதச பதழஹனளர்கள் தழம்
டிசம்ர் 14, 1990 அன்பொ, க்கழன ளடுகழன் ஸளதுச் ச )தவர்நளம் 45/106 பம்( அக்ஹைளர் 1  சர்யஹதச
பதழஹனளர் தழநளக ழனநழத்தது. சர்யஹதச பதழஹனளர்கள் தழம் ன்து யனதளயர்கள் சபதளனத்தழற்கு அழக்கும்
பக்கழன ங்கழப்புக பன்ழப்டுத்தவும், இன்ன உகழல் யனதளயர்கழன் யளய்ப்புகள் நற்பொம்
சயளல்கள் குழத்த யழமழப்புணர்ய ற்டுத்தவும் எபை யளய்ப்ளகும்.

2019 Theme : “The Journey to Age Equality”


அக்ஹைளர் 01 – உக சய தழம்
உக சய தழம் ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர் 1 ஆம் ஹததழ ஸகளண்ைளைப்டுகழது. இந்த ளள் சயத்தழன்
ஆஹபளக்கழனம்

,சுற்பொச்சூமல்

ன்நகள்

நற்பொம்

சய

யளழ்க்க

பனப்

ழன்ற்பொயதற்கள

ஸழபகழல் கயம் ஸசலுத்துகழது.உக சய தழம் 1977 ஆம் ஆண்டில் யை அஸநளழக்க சய சங்கத்தளல்
)ன்யழஸ்( ழபொயப்ட்ைது நற்பொம் 1978 இல் சர்யஹதச சய சங்கத்தளல் அங்கவகளழக்கப்ட்ைது.



150 யது களந்தழ ஸஜனந்தழ / சர்யஹதச அகழம்ச ளள் 2019 அக்ஹைளர் 2 அன்பொ அதசளழக்கப்ட்ைது.
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150 யது களந்தழ ஸஜனந்தழ, நகளத்நள களந்தழனழன் ழந்த ளள் நற்பொம் சர்யஹதச அகழம்ச தழம் 2019 அக்ஹைளர் 2
ஆம் ஹததழ அதசளழக்கப்ட்ைது. இந்தழனளயழன் இபண்ைளயது ழபதந நந்தழளழ நந்த ளல் கதூர் சளஸ்தழளழனழன்
ழந்த ளலம் இந்த ளழல் அதசளழக்கப்ட்ைது.



உக யழண்ஸயழ யளபம் அக்ஹைளர் 4-10, 2019 பதல் ஸகளண்ைளைப்டுகழது.



The theme for the year 2019 is “The Moon: Gateway to the Stars”



உக யழங்கு ளள் 2019 அக்ஹைளர் 4 அன்பொ அதசளழக்கப்டுகழது.
யழங்குகழன் உளழநகள் நற்பொம் தக்களக உகயழல் ையடிக்க டுப்து குழத்து நக்கழைஹன
யழமழப்புணர்ய ற்டுத்த உக யழங்கு தழம் உகம் பலயதும் ஸகளண்ைளைப்ட்ைது.



அக்ஹைளர் 5,2019 அன்பொ உக ஆசழளழனர் தழம் அதசளழக்கப்டுகழது

The theme of this day for 2019 is Young Teachers: The Future of the Profession.



உக யளழ்யழை ளள்



observed on October 7, 2019
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theme “Frontier Technologies as an innovative tool to transform waste to wealth”.



87 யது யழநளப்ை தழத்த 8-9-2019 அன்பொ உத்தபழபஹதசத்தழல் ஸகளண்ைளைப்ட்ைது.



நளர்க புற்பொஹளய் யழமழப்புணர்வு நளதம் ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர் 1 பதல் அக்ஹைளர் 31 யப
அதசளழக்கப்டுகழது.



சநவத்தழல் ஸசப்ைம்ர் 2019 இல், அஸநளழக்க நளர்க புற்பொஹளனழலிபைந்து தப்ழன சளபள தளநஸ் 54 நணழஹப
சகழப்புத்தன்நனழல் ஆங்கழ ஹசலில் ளன்கு ப இையழைளநல் வந்தழன பதல் ர் ஆளர்.



உக ஹளஸ்ட் தழம் ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர் 9 அன்பொ க்கழன ளடுகள் ச ).ள( அதசளழக்கழது.



உக ளர்ய ளள்.



observed annually on every second Thursday of October.



The theme for the year 2019 is “Vision First”.



உக ந தழம்



Observed annually on the 10th of October.



The theme for 2019 is “suicide prevention”.
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உக பைத்தழ தழம்:



observed on October 7, 2019



உக கவல்யளதம் தழம்:



The theme of this day for 2019 is “Time2Work”.



ஹதசழன அஞ்சல் யளபம் இந்தழனளயழல் 2019 அக்ஹைளர் 9 பதல் 15 யப ஸகளண்ைளைப்டுகழது:



ஹபமழவு குப்புக்கள சர்யஹதச ளள் அக்ஹைளர் 13, 2019 அன்பொ அதசளழக்கப்டுகழது:



உகளயழன களச்சளபத்த இைர் யழமழப்புணர்வு நற்பொம் ஹபமழவு குப்பு ஹளக்கழ ஊக்குயழப்தற்களக சர்யஹதச
ஹளழைர்

இைர்

குப்பு

கபைப்ஸளபைள்.“Reduce

ளள்

).டி.டி.ஆர்.ஆர்(

அதசளழக்கப்ட்ைது.

2019

ஆம்

ஆண்டிற்கள

disaster damage to critical infrastructure and disruption of

basic services”.



அக்ஹைளர் 15, 2019 அன்பொ உக நளணயர் தழநளக அதசளழக்கப்டுகழது.
உக நளணயர் தழம் ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர் 15 ஆம் ஹததழ க்கழன ளடுகள் ச ).ள( அழயழப்ளல்
அதசளழக்கப்டுகழது. இந்தழனளயழன் பன்ளள் ஜளதழதழ )11 யது ஜளதழதழ( ஸ்ரீ ைளக்ைர் .ழ.ஹஜ. அப்துல்
களநழன் ழந்த ள ழவுகூபைம் யகனழல் இந்த ளள் ஸகளண்ைளைப்டுகழது. இந்த ஆண்டு, 2019, ஸ்ரீ
அப்துல் களநழன் 88 யது ழந்த ளக் குழக்கழது, அயர் 1998 ஆம் ஆண்டில் ஹளக்பளன் -2 அடசக்தழ
ஹசளதகள், ளலிஸ்டிக் வுகணனழன் யர்ச்சழ நற்பொம் யளக ஸதளமழல்தட்த்த அழபகப்டுத்தழனதற்களக
"இந்தழனளயழன் வுகண ளனகன்" ன்பொம் அமக்கப்ட்ைளர்.
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அக்ஹைளர் 15, 2019 அன்பொ கழபளநப்பு ஸண்கள் சர்யஹதச தழநளக அதசளழக்கப்டுகழது.

The theme for the year 2019 is “Rural Women and girls building climate resilience”.



உக உணவு ளள்



The theme of World Food Day 2019 is “Our Actions Are Our Future. Healthy Diets
for A #ZeroHunger World".



யபொந

எமழப்புக்கள

சர்யஹதச

தழம்

1993

பதல்

எவ்ஸயளபை

ஆண்டும்

அக்ஹைளர்

17

அன்பொ

அதசளழக்கப்டுகழது.



2019 Theme: Acting Together to Empower Children, their Families and
Communities to End Poverty.



உக புள்ழயழயப தழம்
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புகழ்ஸற் புள்ழயழயப ழபுணர் ழபசளந்தள சந்தழப நகளஹளழவன் ழந்த ள ழவுகூபைம் எவ்ஸயளபை
ஜஷன் 29 அன்பொ இந்தழனள தது புள்ழயழயபங்க ஸகளண்ைளடுகழது.



உக ஆஸ்டிஹனளஹளஹபளசழஸ் ளள் 2019 அக்ஹைளர் 20,2019 அன்பொ அதசளழக்கப்ட்ைது



லும்ழன் ஹளனள ஆஸ்டிஹனளஹளஹபளசழவன் தடுப்பு, ஹளனழதல் நற்பொம் சழகழச்ச குழத்த யழமழப்புணர்ய
ற்டுத்துதல், இதழல் லும்ழன் அைர்த்தழ நற்பொம் தபம் குகழது.



ஆஸ்டிஹனளஹளஹபளசழஸ் எபை சண்ட் ஹளய் ன்பொம் அமக்கப்டுகழது.



ஹதசழன களயர் தழம் ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர் 21ந்ஹததழ கைப்ழடிக்கப்டுகழது.



இந்தழன ஹளலீசளர் 10 ஹப கைந்த 1959ம் ஆண்டில் சவ ைகள் சுட்டு ஸகளன். இதன்ழன்பு இந்தழன
களயர்கள் சவளய எட்டின இந்தழன ல் குதழனழல் களயல் களக்கும் ணழனழல் ஈடுட்டு யபைகழன்ர். சவ
ைனளல் ஸகளல்ப்ட்ை இந்தழன ஹளலீசளபைக்கு அஞ்சலி ஸசலுத்தும் யகனழல் ஆண்டுஹதளபொம் அக்ஹைளர்
21ந்ஹததழ ஹதசழன களயர் தழம் கைப்ழடிக்கப்டுகழது.



அக்ஹைளர் 21 அன்பொ உகளயழன அஹனளடின் குளடு ஹகளளபொகள் தடுப்பு ளளக அதசளழக்கப்டுகழது.
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இந்த ளழன் ஹளக்கம்  உைல்ப் ழபச்சழகலக்கு யமழயகுக்கும் அஹனளடின் குளடு குழத்த
யழமழப்புணர்ய ற்டுத்துயஹதளடு, அன்ளை யளழ்க்கனழல் அஹனளடின் ஹளதுநள அவு னன்டுத்துயதும்
ஆகும்.



அக்ஹைளர் 22 தழளபொ ஆண்டுகலக்கு பன்பு 1998 இல் சர்யஹதச தழணல் யழமழப்புணர்வு தழநளக (.ஸ்..டி(
ழனநழக்கப்ட்ைது.



இந்த ளள் உக நக்கள் ஸதளகனழல் எபை சதவீதத்த ளதழக்கும் தழணல் குழத்த ஸளது யழமழப்புணர்ய
ற்டுத்தும் ஹளக்கம் ஸகளண்ைது.



The theme for the year 2019 is “Growth through speaking”



சர்யஹதச ழச்சழபொத்த தழம் ன்து உஸகங்கழலும் உள் ல்ஹயபொ ளடுகழல் ஸகளண்ைளைப்டும் ஆண்டு
யழடுப ஆகும். இது கழபகத்தழல் அளழதள களட்டு பூகழல் என் களப்ளற் அர்ப்ணழக்கப்ட்டுள்து.



பதல் சர்யஹதச ழச்சழபொத்த தழம் அக்ஹைளர் 23, 2014 அன்பொ ைந்தது. ழ சழபொத்த ளதுகளப்ழன்
பக்கழனத்துயம் குழத்த யழமழப்புணர்ய ற்டுத்துயதும், ழ சழபொத்த யபம்ழல் உள் ளடுகழல் சுற்பொச்சூமல்
அநப்ழன் பனற்சழன எபைங்கழணப்தும், டுத்துக்ஸகளள்யதன் பக்கழனத்துயத்த யலிபெபொத்துயதும் இதன்
பக்கழன குழக்ஹகளள் ஆகும்.



க்கழன ளடுகள் தழம்: 24 அக்ஹைளர் அன்பொ அதசளழக்கப்டுகழது
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அயபைக்கும்

அநதழ,

யர்ச்சழ

நற்பொம்

நழத

உளழநக

உணர்ந்து

ஸகளள்யதற்கள

கூட்டு

ையடிக்கக்கு ஆதபயளக க்கழன ளடுகள் ச 1945 இல் ழபொயப்ட்ைது.



அக்ஹைளர் 29,2019 அன்பொ சர்யஹதச இணன ளளக அதசளழக்கப்டுகழது.



அக்ஹைளர் 29,2019 அன்பொ உக க்கயளதம் தழம் அதசளழக்கப்டுகழது.



அக்ஹைளர் 29 அன்பொ உக க்கயளதம் தழம் அதசளழக்கப்டுகழது, இது க்கயளதத்தழன் தவயழப தன்ந
நற்பொம் அதழக யழகழதங்க அடிக்ஹகளடிட்டுக் களட்டுகழது, இந்த ழ தடுப்பு நற்பொம் சழகழச்சனப் ற்ழன
யழமழப்புணர்ய ற்டுத்துகழது, ஹநலும் உனழர் ழமத்தயர்கலக்கு சழந்த கயழப்பெம் ஆதபயபெம் உபொதழ
ஸசய்கழது.



யபைைளந்தழப ழகழ்வு

2006 இல் உக க்கயளதம் அநப்பு (WSO) ஸதளைங்கழனது நற்பொம் WSO 2010 இல்

க்கயளதம் எபை ஸளது சுகளதளப அயசபழனளக அழயழத்தது.



2019 க்கள ஹலஷ்ஹைக் “#DontBeTheOne”.



ஊமல் எமழப்பு யழமழப்புணர்வு யளபம் ஸ்ரீ அக்ஹைளர் 28 – யம்ர்.



பன்ளள் துண ழபதநர் சர்தளர் யல்ளய் ஹைல் ழந்த தழத்த, அபசு ஊமழனர்கள், நளணயர்கள்,
ஸளதுநக்கழைம் ஊமல் எமழப்பு ஸதளைர்ள யழமழப்புணர்ய ற்டுத்த இவ்யளபம் கைழடிக்கப்டுகழது.



நனக்கபை : “ஹர்ந – எபை யளழ்க்க ப” ன் தப்ழல் 2019 ஆம் ஆண்டு ஊமல் எமழப்பு யளபம்
கைழடிக்கப்ட்டு யபைகழது.
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ஹதசழன எற்பொந தழம் – அக்ஹைளர் 31



சுதந்தழப இந்தழனளய எபைங்கழணத்த சழற்ழ, இபைம்பு நழதர் ன்மக்கப்டும் சர்தளர் யல்ளய் ஹைலின்
ழந்த தழம் ஹதசழன எற்பொந தழநளக கைழடிக்கப்டுகழது.



யல்ளய் ஹைல் இந்தழனளயழன் பதல் உள்து அநச்சர் ஆயர்..

**************
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