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jkpo;ehL 
 றழ்ரடு றணம்  

 றழ்ரடு றணம் பதல்பனளக அசு ிரரக வகரண்டரடுகறநது றக அசு. 

 ஸநட்பளஸ்  நளகளணம்  ன்து “ஸநட்பளஸ் ஸ்ஹேட், ஆந்தழபம், கர்ளேகம், ஹகபம்  

1956-ம் ஆண்டு ம்தர் 1 இல் ிரிக்கப்ட்ேது. 

 ஸநட்பளஸ் ஸ்ஹேட் ன்து (தநழழ்ளடு  ஸனர் நளற்ம் ஸெய்ன) 1967 ஆம் ஆண்டு ஜீ 

18ம் ஹததழனன்று ெட்ே ஹபயனில் தீர்நளம் பன்ஸநளமழனப்ட்டு ழஹயழனது. 

 ஜணரி 14> 1969 – ம் ஆண்டு றழ்ரடு ன்று வதர் நளற்ம் ஸெய்னப்ட்ேது. 

 தநழமக தநழழ் யர்ச்ெழ து ெளர்ில் இவ்யிமள ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

 “டிகர் ஜறணிகரந்துக்கு சறநப்பு ிபேது" 

 

 ஶகரர சர்ஶச தழபப்ே யிமளயில்> டிகர் ஜறணிகரந்துக்கு சறநப்பு 

ட்சத்றத்றற்கரண ிபேது யமங்கப்டும்  அழயிக்கப்ட்டுள்து .50-து சர்ஶச 

றஷப்தட ிரில் யபேம் 20 ஆம் ஹததழ துயங்கழ, 28ஆம் ஹததழ யப ஹகளயளயில் 

ேஸ உள்து .இதழல் ல்ஹயறு ளடுக ஹெர்ந்த 200 க்கும் ஹநற்ட்ே தழபப்ேங்கள் 

இேம்ஸ உள்.  

 ிஞ்ஞரணிபம், இஸ்ஶர பன்ளள் இனக்குபேம்> சந்றரன்-1 தழட்ே இனக்குபேநள 

ில்சரற அண்ரதுஷக்கு நஸ்கட் தநழழ்ச் ெங்கம் ெளர்ில் ரழ்ரள் சரஷணரபர் 

ிபேது யமங்கழ ெழப்ிக்கப்ட்ேது. 

 கரல்ஷடகலக்கு குபிர்சரண சறபடன் அநக்கப்ட்ே 'அம்ர ஆம்புனன்ஸ்' 

யளகத்த பதல்யர் ேப்ளடி மிெளநழ ஸதளேங்கழ யத்தளர். 
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 „றபேங்கத்றன் இஷச சறநப்பு‟ (நழபெெழக்கல் க்ென்ஸ் ஆப் நழபேதங்கம்) னும் நூல் 

ஸயினடீ்டு யிமள ஸென் அேனளழல் உள் த்ற ஶரல் ஆரய்ச்சற 

றறுணத்றல்  

 

 (சற.ல்.ஆர்..) 5-11-2019 அன்று  ேந்தது. யிமளயில் துஷ ஜணரறதற வங்ஷகர 

ரபடு ெழப்பு யிபேந்தழபளக ங்ஹகற்று> நூ ஸயினிட்ேளர். 
 

 

 

 

 தநழமக கயர்ர் ன்யளரிளல் புஹபளகழத்> நீன்யத்து அநச்ெர் டி.ஸஜனக்குநளர்> 

ெழ.ல்.ஆர்.. இனக்குர் ெந்ஹதளஷ் கபூரினள> த்ற அசறன் அநறில்-வரறல்தட்த 

ஷ பன்ணரள் வசனரபர் டி.ரசரற, றபேங்க ித்ரன் உஷரள்பும் 

சறரன்> கர்ளேக இெக்கஞர் கவதள பளஜஹெகர்> நழபெெழக் அகளேநழ தயர் „தழ 

இந்து‟ ன்.பபி ஆகழஹனளர் இந்த ழகழ்ச்ெழனில் கந்து ஸகளண்ேர். 

 வசங்கல்தட்டில் சரா்ஶச ஶரகர இற்ஷக பேத்து அநறில் ஷம்: பல்ரா் 

தணிசரற அடிக்கல் ரட்டிணரர் 

 புற்றுஶரஷ துல்ழனநளகக் கண்ேழந்து, ெழகழச்ெ அிப்தற்களக நதுப அபசு 

பளஜளஜழ நபேத்துயநனில் பை.10 ஶகரடிில் ணீ கபேி அநக்கப்ட்டுள்து. 

 வன்ணிந்றரின் பல் வதண் ிரண றஷன ீஷப்பு ீரா் றணம் 

 

 

 ஸதன்ிந்தழனளயில் உள்> இந்ற ிரண றஷன ஆஷ யிநள ழனங்கில் 

பனரரகவும், இந்ற ிரண றஷனங்கள் ஆஷத்றன் பன்நரது ஸண் 

தீனணப்பு ணினளபளகவும்> ம்ர வகண்டன்( 28) ன்யளா் ஸென் யிநள 
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ழனத்தழல் கேந்த) ய .1) அன்று யிநள ழன தீனணப்பு ழனத்தழல் ணினில் 

ஹெர்ந்துள்ளர். 

 ளழனல் குற்ங்களல் ளதழக்கப்ட்ேயர்கலக்கு உதவுயதற்களக „ஹதளமழ‟ ன் புதழன 

 தழட்ேத்த ஸென் களயல்து அழபகப்டுத்தழ உள்து. 

 

 
 

 ளழனல் யன்ஸகளடுநக் குற்ங்கில் ளதழக்கப்ட்ேயர்கலக்கு நரீதழனளகவும்> 

உயினல் ரீதழனளகவும்> ெட்ே ரீதழனளகவும் உதயிகபம்> ஆஹளெகபம் 

யமங்கும் யகனில் ஸென்னில் உள் 35 அத்து நகிர் களயல் ழனங்கில் தள 

இபே களயர்கலக்கு ல்ஹயறு னிற்ெழகள் „ஹதளமழ‟ தழட்ேத்தழன் பம் யமங்கப்ே உள்து. 

 ழகழ்ச்ெழனில் ஆணனர் யிசுயளதன்> ஹதளமழ தழட்ேத்தழல் னிற்ெழ ஸறும் 70 ஸண் 

களயர்கலக்கு ழர்னள பத்தழபனபம்> இஞ்ெழயப்பு யண்ண ெவபேேபம் யமங்கழளர். 

 குமந்தகலக்கள அயெப இயெ ஸதளஹெழ ண் 1098, ஸண்கலக்கள அயெப இயெ 

ஸதளஹெழ ண் 1091 ஆகழனயபம் லதப்ட்டுள். 

 துஷ பல்ர் ஏ.தன்ணரீ்வசல்த்துக்கு ங்கத் றழ் கன் ிபேது 

 

 அபசுபப் னணநளக அவரிக்கர ஸென்றுள் துண பதல்யர் ஏ.ன்ரீ் 

ஸெல்யத்தழற்கு, சறகரஶகர உனகத் றழ் சங்கம் சரர்தில் 'ங்கத் றழ் கன்' ிபேது 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

 வசன்ஷண உர் ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக திஶற்நரர் சரயற .தி. 
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 ஸென் உனளா்ீதழநன் தந ீதழதழனளக இபேந்த யறனரர,ீ ஶகரனர 

உரா்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக ரற்நம் வசய்ப்தட்டரர். அத ற்களத அயளா், 

தது தயின பளஜழளநள ஸெய்தளர்.. 

 அதத் ஸதளேளா்ந்து, உனளா்ீதழநன்த்தழன் ஸளறுப்பு தந ீதழதழனளக ிணதீ் 

ஶகரத்ரரி ழனநழக்கப்ட்ேளர்.. 

 இந்த ழனில், ளட்ள உரா்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக இபேந் 

அஶஷ்ரா் திரப் சரயற, ஸென் உனளா்ீதழநன்த்தழன் புதழன தந ீதழதழனளக 

ழனநழக்கப்ட்ேளர். 

 ஆலளா் நளிகனில் தழங்கள்கழமந(11-11-2019) கள 9.30 நணிக்கு ேஸற் யிமளயில் 

அநஹபஷ்யளா் ிபதளப் ெளலழக்கு ஆலளா் ன்யளரிளல் புஹபளலழத், தயிப் ிபநளணம் 

ஸெய்து யத்தளர். 

 ஶனரக் ஆபக் சட்டத்றன் கலழ்புகரர்கஷப அபிக்கனரம்: அநறிப்பு வபிீடு 

 பதல்யளா், அநச்ெளா்கள், அபசு உனபதழகளரிகள் உள்ே அதழகளபத்தழல் இபேப்ஹளர் நீதள 

புகளர்க  யிெளரிக்க யக ஸெய்பம் அநப்ள ஶனரக் ஆபக், ஸென் 

ஹெப்ளக்கத்தழல் ஸெனல்ட்டு யபேகழது. அங்குள் யிபேந்தழளா் இல்த்தழல் உள் 

அகில் இனங்கழ யபேம் இந்த அநப்ின் ெளர்ில் ஸயினிேப்ட்டுள் அழக்கனில்> 

„ஹளக் ஆபக்த ெட்ேம் நற்றும் அதன் யிதழகள் கவமள புகளர்க ஹளக் ஆபக்த அநப்ின்  

அலுயக பகயரிக்கு ஹபடினளகஹயள அல்து தளல் பநளகஹயள அனுப்ளம்‟ ன்று 

கூப்ட்டுள்து. 

 தயளா்-உறுப்ிளா்கள்: தநழமகத்தழல் ஹளக் ஆபக்த அநப்ளது> ஏய்வு வதற்ந ீறதற 

தி.ஶரஷம ஷனஷக் ஸகளண்டு ஸெனல்ட்டு யபேகழது. இதழல்> ீறதறகள் 

ஶக.வஜதரனன்> ஆரா்.கறபேஷ்பரா்த்ற ஆகழஹனளர் ெட்ேப்ிரிவு உறுப்ிளா்களகவும்>  

ஏய்வுஸற் ..ஸ். அறகரரி ம்.ரஜரரம்> க்குஷஞரா் ஶக.ஆறுபகம் ஆகழஹனளர் 

ெட்ேம் ெளபள உறுப்ிளா்களகவும் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளா். 
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 வசங்கல்தட்டு> வன்கரசற> றபேப்தத்தூர்> ரிப்ஶதட்ஷட ஆகற ரன்கு ரட்டங்கள் 

புற ரட்டங்கபரக உபேரக்கப்தட்டற்கரண அசரஷ வபிிடப்தட்டுள்பது. 

 தநழமகத்தழல் ற்ஸகஹய 32 ரட்டங்கள் இபேந்த ழனில் கேந்த ஜணரி ரம் 

புறரக கள்பக்குநறச்சற ரட்டம் உபேயளது. இந்ழனில் வசங்கல்தட்டு> வன்கரசற> 

ரிப்ஶதட்ஷட> றபேப்தத்தூர் ஆகழன 4 நளயட்ேங்கள் புதழதளக ிரிக்கப்டுயதளக தநழமக 

அபசு அழயித்தது. 

 களஞ்ெழபுபம்> ஹயலூர்> தழபேஸல்ஹயழ ஆகழன நளயட்ேங்கள் ிரிக்கப்ட்டு> ஸெங்கல்ட்டு> 

ஸதன்களெழ> பளணிப்ஹட்ே> தழபேப்த்தூர் ஆகழன 4 புதழன நளயட்ேங்கள் உபேயளக்கப்டும்> 

 பதல்யர் ேப்ளடி மிெளநழ அழயித்தழபேந்தளர். இதன்டி> 4 புதழன நளயட்ேங்கள் 

ிரிக்கப்ட்டு> அதுகுழத்த அபெளணன> யம்ர் 12-ம் ஹததழனிட்டு> யபேயளய் 

ழர்யளகத்து ஸயினிட்டுள்து. 

 இதன்டி> களஞ்ெழபுபம் நளயட்ேம்> களஞ்ெழபுபம்> ஸெங்கல்ட்டு  இபண்ேளக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து. 

 5 புற ரட்டங்கலக்கு ஆட்சறர்கள் றணம்: ஶசனம் பன்ணரள் ஆட்சறர் 

ஶரயறணி  உர் கல்ித்துஷநக்கு ரற்நம் 

 

 கள்பக்குநறச்சற ரட்டம் உபேயளக்கத்துக்கள ெழப்பு அலுயர் கறன் குர்ரனர 

அம்நளயட்ே ஆட்ெழனபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 வன்கரசற ரட்டம் உபேயளக்கத்துக்கள ெழப்பு அலுயர் அபேண் சுந்ர் ரபன் 

ஸதன்களெழ நளயட்ே ஆட்சறரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 வசங்கல்தட்டு நளயட்ேம் உபேயளக்கத்துக்கள ெழப்பு அலுயர் ஜரன் லூிஸ் 

ஸெங்கல்ட்டு நளயட்ே ஆட்ெழனபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 றபேப்தத்தூர் ரட்டம் உபேயளக்கத்துக்கள ெழப்பு அலுயர் ம்.தி.சறணபேள் 

தழபேப்த்தூர் நளயட்ே ஆட்ெழனபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 
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 ரிப்ஶதட்ஷட ரட்டம் உபேயளக்கத்துக்கள ெழப்பு அலுயர் றவ்ர்றணி 

பளணிப்ஹட்ே நளயட்ே ஆட்ெழனபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 இது தயிப தநழழ்ளடு இெ நற்றும் கயின் ல்கக்கமக தழயளர் ஶரயறணி வடல்னற 

உர் கல்ித்துஷந துஷச் வசனரபரக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 

 

 

 

 றகத் ஷனஷத் கல் ஆஷரக ரஜஶகரதரல் றணம் 

 

 ஆலரின் ஸெனளபளக இபேந்த ரஜஶகரதரல் ஸ்> தநழமகத் ஷனஷத் கல் 

ஆஷரக றணம் ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். அயபேக்குப் தழளக ஆந்த்பளவ் யிஷ்ட 

ளட்டீல் ஸ்> ழனநம் ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 

 1984-ல் ஸ் அதழகளரினளகப் ணினில் ஹெர்ந்தயர் பளஜஹகளளல். இயர் குநரி> யிபேதுகர் 

நளயட்ே ஆட்ெழனபளகப் ணிபுரிந்துள்ளர். தநழமக சுற்றுச்சூமல்> யினளட்டு> இஞளா் 

ன்> களதழ நற்றும் கத்தழத் து> ரிெக்தழ> உள்து உள்ிட்ே ல்ஹயறு துகின் 

ஸெனளபளகப் ஸளறுப்பு யகழத்தளர். 2014-ம் ஆண்டு ிப்பயரி நளதத்தழல் நத்தழன அபசுப் 

ணிக்குச் ஸென்ளர். 

 அதன் ின்பு, ஆலர் ன்யளரிளல் புஹபளலழத்தழன் ஸெனளபளக 2017-ம் ஆண்டு யம்ரில் 

பளஜஹகளளல் ழனநழக்கப்ட்ேளர். இபே ஆண்டுகளக ஆலரின் ஸெனளபளகப் ணினளற்ழ 

யந்தளர். இந்ழனில் தற்ஹளது அயர் தநழமகத் தநத் தகயல் ஆணனபளக ழனநம் 

ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 

 யனது பப்பு களபணநளக> தந ஆணனபளக இபேந்த ரீள ப்ரினள (65) கேந்த ெழ 

நளதங்கலக்கு பன்ளக ணினில் இபேந்து யிகழளர் . அந்தப் தயி களழனளக இபேந்த 

ழனில்> இப்ஹளது பளஜஹகளளல் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். இயர் 3 ஆண்டுகலக்கு தநழமகத் 

தநத் தகயல் ஆணனர் தயினில் இபேப்ளர் ன்று கூப்டுகழது. 

 பளஜஹகளளலுக்குப் தழளக ஆலரின் ஸெனளபளக ஆணந்த்ரவ் ிஷ்ட தரட்டீல் 

ஸ் ழனநம் ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 
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 உச்சீறன்ந வகரலீஜறத்றல் றகத்ஷச் ஶசர்ந் வதண் ீறதற ஆர்.தரனுற இடம் 

திடித்துள்பரர். 

 

 ஸகளலீஜழனத்தழல் 13 ஆண்டுகலக்குப் திநகு ஸண் ீதழதழ இேம் ஸறுயது குழப்ிேத்தக்கது. 

இயபேக்கு பன்பு> ீததழ பைர தரல் ஸகளலீஜழனத்தழல் இேம்ஸற்ழபேந்தளர். 

 தநழமகத்தச் ஹெர்ந்த ீதழதழ ஆர்.தரனுற கேந்த 2014-ஆம் ஆண்டு உச்ெீதழநன் 

ீதழதழனளக ழனநழக்கப்ட்ேளர். 

 டிஜறதி திபீ் ி.தினறப்புக்கு 2 „ஸ்ஶகரச்‟ ிபேதுகள் 

 

 டிஜழி திபீ் ி. தினறப் 2 ஸ்ஶகரச் ிபேதுகஷபப் ஸற்றுள்ளர். களயல் து ண்ர்கள் 

இனக்கம், உங்கள் குற்யளிகத் ஸதரிந்து ஸகளள்லங்கள் தழட்ேங்கலக்களக இந்த 

யிபேதுகள் கழேத்துள். 

 ணி பஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சகத்றன் கலழ் சறநப்பு ஜழரிக்கள் ற்றும் 

ரக்வகடுப்பு பஷந பனம் ஹதர்வு ஸெய்னப்டும் „ஸ்ஶகரச்‟ யிபேதுகள் ல்ஹயறு 

ிரிவுகின் கவழ், ஆண்டுஹதளறும் யமங்கப்டுகழன். அபெழன் துகில் நக்கள் ஹெய, 

ெழந்த பன் நளதழரிக்களக தங்க யிபேது நற்றும் ஆர்ேர் ஆஃப் ஸநரிட் யிபேது யமங்கப்டுகழது. 

 திஸ்ல்ி சற-47 ரக்வகட் பனம் கரர்ட்ஶடரசரட்-3 உள்பிட்ட 14 வசற்ஷகக்ஶகரள் . 

25-ம் ஶற ிண்ில் ப்தடும்: இந்ற ிண்வபி ஆய்வு றறுண ிஞ்ஞரணிகள் 

கல் 
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 இந்தழன யிண்ஸயி ஆய்வு ழறுயம் (இஸ்ஹபள) புயி கண்களணிப்பு ணிகலக்கு அதழயீ 

கரர்ட்ஶடரசரட்-3 ஸெனற்கக்ஹகள யடியநத்துள்து. இந்த ஸெனற்கக்ஹகளள் 

திஸ்ல்ி சற-47 ரக்வகட் பனம் ஆந்ற ரறனம் யரிஶகரட்டரில் உள்ப 

சஷீ்ரன் ஷத்றன் வுதத்தழல் இபேந்து யபேம் 25-ம் ஶற கரஷன 9.28 ிக்கு  

யிண்ணில் ஸெலுத்தப்ே உள்து. பளக்ஸகட் வுதலுக்கள இறுதழகட்ே ணிகள் தற்ஹளது 

ேஸற்று யபேகழன். 

 3டி ஹகநபளக்கள்புயினில் இபேந்து 509 கறீ உத்றல் உள் சூரின எத்தழெவு 

சுற்றுப்ளதனில் களர்ஹேளெளட் ழழறுத்தப்ே உள்து  .இதனுேன் அஸநரிக்களயின் 

ன்ஸ்டில் ழறுயத்துக்கு ஸெளந்தநள 13 ரஶணர வசற்ஷகக்ஶகரள்கலம் 

யணிகரீதழனளக யிண்ணில் யப்டுகழன்  .களர்ட்ஹேளெளட் பலயதும் புயி கண்களணிப்பு 

நற்றும் பளடய ளதுகளப்புக்கு னன்டும் .இதழலுள் 3டி ஹகநபளக்கள் உள்ிட்ே கபேயிகள்  

அத்து ெவஹதளஷ்ண ழகிலும் நழகத் துல்ழனநளக ேம் ிடிக்கும் தழன் 

ஸகளண்ேயனளகும். 

 தள்பிக்கல்ித் துஷந ஆஷர் திஶற்பு 

 

 ள்ிக்கல்யித் துனின் புற ஆஷரக ஸ் அதழகளரி சறஜற ரஸ் ஷத்ன்           

21-11-2019 அன்று தயிஹனற்றுக் ஸகளண்ேளர். 

 தநழமக ள்ிக் கல்யினில் து இனக்குர்க கண்களணிக்க புதழதளக ஆணனர் தயி 

உபேயளக்கப்ட்டு> அந்த இேத்துக்கு ஸ் அதழகளரி ெழஜழ தளநஸ் யத்னன் 

ழனநழக்கப்ட்ேளர். 
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 றகத்றன் புற ரட்டரண வன்கரசற ரட்டத்றஷண வரடங்கற ஷத்ரர் 

பல்ர் தணிச்சரற அர்கள். 

 கேந்த ஜஷ நளதம் 18-ம் ஹததழ ெட்ேப்ஹபய யிதழ ண் 110-ன் கவழ் ஸதன்களெழன 

தநனிேநளக ஸகளண்டு புதழன நளயட்ேம் உபேயளக்கப்டும் ன்று தநழமக அபசு 

அழயித்தழபேந்தது. 

 தழபேஸல்ஹயழ நளயட்ேம் ஆங்கழஹனர்கள் களத்தழல் உபேயளக்கப்ட்ேது. 

 1986-ம் ஆண்டு ம்.ஜழ.ஆர் தழபேஸல்ஹயழ நளயட்ேத்தழல் இபேந்து தூத்துக்குடி நளயட்ேம் 

உதனநளது. 

 ஸதன்களெழ நளயட்ேத்தழல் 2 யபேயளய் ஹகளட்ேங்கலம், 8 யட்ேங்கலம், 10 ஊபளட்ெழ 

என்ழனங்கலம்> 224 கழபளந ஊபளட்ெழகலம், 5 ெட்ேஹபய ஸதளகுதழகலம் 

உள்ேங்கழபள். 

 சுந்றப் ஶதரரட்ட ீபேம் றக பன்ணரள் அஷச்சபேரண ஸ்.ஸ்.ரசரற 

தஷடரச்சறரர் றஷணவு ண்டதத்ஷ பல்ர் இன்று றநந்து ஷக்கறநரர். 

 கேலூர் நஞ்ெக் குப்ம் நதளத்தழல் பளநெளநழ ேனளச்ெழனளர் ழவு நண்ேம் 

கட்ேப்ட்டுள்து. 

 பளநெளநழ ேனளச்ெழனளர் ிந்த ள தநழமக அபசு> அபசு யிமளயளக ஸகளண்ேளடும்  

பதல்யர் அழயித்துள்ளர். 

 றகத்றன் 34-து ரட்டரக உரணது கள்பக்குநறச்சற 

 தநழமகத்தழன் 34-து நளயட்ேநளக உதனநளது கள்பக்குநறச்சற! யிலப்புபத்த ிரித்து 

உபேயளக்கப்ட்டுள் கள்க்குழச்ெழன ஸதளேங்கழ யத்தளர் பதல்யர் மிெளநழ. 

 புறரக உபேரக்கப்தட்டுள்ப றபேப்தத்தூரா்> ரிப்ஶதட்ஷட ரட்டங்கஷப றக 

பல்ரா் டப்தரடி ஶக.தணிசரற ிரக்கறஷ(28-11-2019) அன்று  வரடக்கற 

ஷக்கறநரர். 

 ஹயலூளா் நளயட்ேம் ழர்யளக யெதழக்களக பன்ளகப் ிரிக்கப்டும்  சுதந்தழப தழ யிமளயில் 

பதல்யளா் ேப்ளடி மிெளநழ அழயித்தழபேந்தளர். இதனடுத்து> ஹயலூப 

தநனிேநளகக் ஸகளண்டு ஹயலூளா் நளயட்ேநளது> ஹயலூளா்> ரிப்ஶதட்ஷட> 

றபேப்தத்தூரா் ஆகழனயற்த் தநனிேநளகக் ஸகளண்டு> பன்று நளயட்ேங்களகப் 

ிரிக்கப்ட்ேது. 

 றபேப்தத்தூர்> கள்பக்குநறச்சற உள்பிட்ட புற ரட்டங்கலக்கு துஷ ஆட்சறர்கள் 

றணம் 
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 புதழதளக ஹதளற்றுயிக்கப்ட்டுள் றபேப்தத்தூர், ரிப்ஶதட்ஷட> கள்பக்குநறச்சற 

உள்ிட்ே நளயட்ேங்கலக்கு துண ஆட்ெழனர் ழனில் புதழன அதழகளரிகள் 

ழனநழக்கப்ட்டுள்ர். 

 இதுகுழத்து தநழமக யபேயளய்த் து ஸெனர் ஸயினிட்ே அழயிப்பு: தழபேப்பூர் நளயட்ே 

ேளஸ்நளக் பன்ளள் நளயட்ே ஹநளர் .ிஸ்ரன்> றபேப்தத்தூர் ரட்ட சபக 

தரதுகரப்புத் றட்ட ணி துஷ ஆட்சறரகவும்> ஹகளய யேக்கு ேளஸ்நளக் பன்ளள்  

 ஹநளர் ஆர்.சந்றஶசகர் ரிப்ஶதட்ஷட ரட்ட சபக தரதுகரப்புத் றட்ட ணி 

துஷ ஆட்சறரகவும் ழனநழக்கப்ட்டுள்ர். 

 றகத்றன் 37-து ரட்டரக வசங்கல்தட்டு உரணது  -பனஷச்சர் தணிசரற 

வரடங்கற ஷத்ரர் 

 தநழமகத்தழல் 32 நளயட்ேங்கள் இபேந்து யந்த ழனில்> நக்கள்ஸதளக  அடிப்ேனில் 

ழர்யளக யெதழக்களக ஹநலும் 5 நளயட்ேங்கள் புதழதளக  ஸதளேங்கப்டுயதளக பதல்-

அநெ.சா்ெர் ேப்ளடி மிெளநழ   அழயித்தழபேந்தளர்  .அதன்டி > 33-து ரட்டரக 

வன்கரசறபம், 34-து ரட்டரக கள்பக்குநறச்சறபம் ஸதளேங்கப்ட்ேது. 

 இந்தழனில்> ஹற்று எஹப ளில் 2 நளயட்ேங்கள் புதழதளக ஸதளேங்கப்ட்ே. 35-து 

ரட்டரக றபேப்தத்தூபேம்> 36-து ரட்டரக ரிப்ஶதட்ஷடபம் உதனநளகழ. 

அழயிக்கப்ட்ே புற ரட்டங்கபில் கஷடசறரக வசங்கல்தட்டு ரட்டம் 29-11-2019 

அன்று உதனநளது. 

 இதற்கள யிமள ஸெங்கல்ட்டு ஹயண்ளக்கம் கழபளநத்தழல் உள் அபெழர் ஸதளமழற்னிற்ெழ 

ழன யளகத்தழல் 29-11-2019 அன்று நதழனம் ேஸற்து.  பதல்- அநச்ெர் ேப்ளடி 

மிெளநழ> புதழதளக ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ே ஸெங்கல்ட்டு நளயட்ேத்த ஸதளேங்கழ 

யத்ததுேன்> புதழன தழட்ேப் ணிகலக்கு அடிக்கல் ளட்டிளர். 

 வசன்ஷண ஶகரம்ஶதட்டில் கறவு ீர் சுத்றகரிப்பு றஷனத்ஷ பனஷச்சர் 

தணிசரற வரடங்கற ஷத்ரர் 

 ஸென் நளகரில் உள் அடுக்குநளடி குடினிபேப்புகள் நற்றும் ஸபேம் ழறுயங்கில் 

இபேந்து ஸயிஹனற்ப்டும் கறவு ீர்> ஆறுகள் பனம் கடனறல் கனப்தஷ டுக்கும் 

ஷகில் ல்ஹயறு இேங்கில்> குடிீர் யமங்கல் நற்றும் கமழவுீர் அகற்று யளரினம் 

ெளர்ில்> பல் ற்றும் இண்டரம் றஷன கறவுீர் சுத்றகரிப்பு றஷனங்கள் 

அநக்கப்ட்டுள்.  
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 இந்ழனில்> வகரடுங்ஷகபெஷத் வரடர்ந்து, வசன்ஷண ஶகரம்ஶதட்டில்>  பை.486 

ஶகரடி வசனில் அஷக்கப்தட்டுள்ப பன்நரம் றஷன கறவுீர் சுத்றகரிப்பு 

றஷனத்ஷ பதநச்ெர் மிெளநழ ஸதளேங்கழ யத்தளர்.  

 இந்றரில் பல்பஷநரக ஶகபரில் கரல்ஷடகஷப ரக்கும் ஶரல் கஷன 

ஶரய் கண்டுதிடிப்பு: உனக கரல்ஷட சுகரர அஷப்புக்கு த்ற அசு அநறக்ஷக  

 

 களல்ேகலக்கு ஹதளல் கட்டி ஹளன ற்டுத்தும் „னம்தி ஸ்கறன் ஷஸ்‟ 1920-ல் 

ஆப்திரிக்க ரடுகபில் கண்ேழனப்ட்ேது. ின்ர் ஸகன்னள> நத்தழன கழமக்கு ஆெழன 

ளடுகள், ெவள> யினட்ளம் ஆகழன ளடுகில் கண்ேழனப்ட்ேது. கேல் நட்ேத்துக்கு 

இணனள ிபஹதெங்கில் ஈபப்தம் அதழகம் இபேக்கும். 

 இப்குதழனில் ஸகளசுக்கள்> ஈக்கள் உற்த்தழ அதழகரிக்கும். ஸகளசு> ஈக்கள் பம் பவும் 

இந்ஹளய் தற்ஹளது இந்தழனளயில் பல்பஷநரக ஶகபரில் கண்ேழனப்ட்டுள்து. 

இந்ஹளய் தளக்கப்ட்ே ரடுகபின் ஶரனறல் கட்டிகள் றஷநந்து கரப்தடும். இதளல் 

ஸபேம்ளலும் இப்புகள் ற்டுயதழல் ன்ஹளதழலும்> ஸயகுயளகப் ளல் உற்த்தழ 

குபம். ஹநலும் ெழ ிடிக்களது> தபநள கன்றுகபம் ிபெயிக்களது. 

 புற உள்துஷநச் வசனரபரக ஸ்.ஶக.திதரகர் றணம் 

 

 உள்துச் ஸெனர் றஞ்சன் ரர்டி ஏய்வுப்வதற்நஷ அடுத்து புதழன உள்துஷநச் 

வசனரக வடுஞ்சரஷன ற்றும் சறறுதுஷநபகங்கள் துஷந வசனரபரக இபேக்கும் 

ஸ் .ஶக.திதரகர் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 வசன்ஷணில் 100 றன்சர ஆட்ஶடரக்கள் ; டப்தரடி தணிசரற வரடங்கற ஷத்ரர் 



13 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Kalam IAS Academy, Perambur & Vadapalani. Ph.8608615241 / 9500142441 
 

 

 சுற்றுச்சூமலுக்கு நளசு ற்டுயத கட்டுப்டுத்தும் ேயடிக்கனளக ஸென்னில் 100 

றன்சர ஆட்ஶடரக்கஷப பதல் -அநச்ெர் ேப்ளடி மிெளநழ ஸதளேங்கழ யத்தளர்.  

 பதற்கட்ேநளக ஸென்னில் 100 ம்-நழன்ெளப ஆட்ஹேளக்க ஸளதுநக்கின் 

னன்ளட்டிற்களக ஸதளேக்கழ யக்கும் அேனளநளக, பதல்-அநச்ெர் ேப்ளடி 

மிெளநழ ஹற்று 4 ம்-நழன்ெளப ஆட்ஹேளக்க ஸகளடினெத்து ஸதளேக்கழ யத்தளர். 

 இந்த ம்-நழன்ெளப ஆட்ஹேளக்க எபேப பலநனளக நழன்ஹற்ம் (ெளர்ஜ்) 

ஸெய்யதன் பம் சுநளர் 100 கற.ீ. தூம் வசல்லும் யகனில் யடியநக்கப்ட்டுள்து. 

 ஹநலும், இந்த ஆட்ஹேளக்கில் சற.சற.டி.ி. ஶகர, ஜற.தி.ஸ். சற, ஆதத்து 

வதரத்ரன் ஶதரன்ந சறகள் ஸெய்னப்ட்டுள். இந்த ஆட்ஹேளக்க ம் ஆட்ஶடர 

திஷட் ன் வசல்ஶதரன் வசனற பனம் வதரதுக்கள் பன்தறவு வசய்து வகரள்ப 

படிபம். ஸபேம்ளன்நனள ம்-நழன்ெளப ஆட்ஹேளக்க வதண்கள் ற்றும் 

றபேங்ஷகர் ஏட்டுகறன்நணர் ன்து குழப்ிேத்தக்கது. 

 

Njrpa epfo;Tfs; 

 ஜம்ப-கரஷ்ீர், னடரக் பெணின் திஶசங்கலக்கு இேஹன வசரத்துகஷபப் 

தகறர்ந்பிப்தற்கரக 3 ஶதர் அடங்கற குழுஷ நத்தழன அபசு அநத்துள்து. 

 ஜம்ப-களஷ்நீர் நளழத்த ஜம்ப-களஷ்நீர், ேளக் ஆகழன இபே பெினன் ிபஹதெங்களகப் 

ிரிக்க ளேளலநன்ம் கேந்த ஆகஸ்ட் நளதம் எப்புதல் அித்தது. இதனடுத்து> கேந்த 

நளதம் 31-ஆம் ஹததழனிழபேந்து இபண்டு புதழன பெினன் ிபஹதெங்கலம் ஸெனல்ளட்டுக்கு 

யந்த. 

 ளதுகளப்பு அநச்ெக பன்ளள் ஸெனர் ெஞ்ெய் நழத்பள தநனிள அந்தக் குலயில் 

ஏய்வுஸற் ஸ் அதழகளரி அபேண் ஹகளனல், ஏய்வு ஸற் ெழஸ் அதழகளரி கழரிபளஜ் 

ிபெளத் குப்தள ஆகழஹனளர் இேம்ஸற்றுள்ர் கவழ் ெட்ேத்தழன் நறுெவபநப்புச் களஷ்நீர்-ஜம்ப .

.அநக்கப்ட்டுள்து குல இந்தக் 
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 அஷணத்து டீுகலக்கும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் குரய் பனம் குடிீர் ங்குற்கரண 

றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்துறல் இஸ்ஶனறன் உிபடன் இந்றர 

ஸெனல்ேவுள்து. 

 ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி சுதந்தழப தழத்தழன்ஹளது ஆற்ழன உபனில்> அத்து 

யடீுகலக்கும் யபேம் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் குமளய் பம் குடிீர் யமங்கும் தழட்ேத்துக்கு 

பை.3.5 ட்ெம் ஹகளடிக்கும் அதழகநளக ஸெயிேப்ேவுள்தளகத் ஸதரியித்தழபேந்தளர். 

இந்ழனில், „ீர் ஹநளண்நனில் இந்தழனள-இஸ்ஹபல் இேஹனனள பஸ்ப 

எத்துமப்பு‟ ன் நளளடு, இஸ்ஹபழல் யபேம் 17-ஆம் ஹததழ பதல் 19-ஆம் ஹததழ யப 

ேஸவுள்து. 

 
 

 ஶர்ச்சற ிகறம் குஷநந்ரல் ஆசறரிர்கலக்கு கட்டர எய்வு: உத்ரகண்ட் அசு 

படிவு 

 

 உத்தபளகண்ட் அபசு ள்ிகில் ஹதர்ச்ெழ யிகழதம் குனக் களபணநள ஆெழரினர்கலக்கு 

கட்ேளன ஏய்வு யமங்க அம் நளழ அபசு படிவு ஸெய்துள்து. 

 ஆெழரினர்கள் நளணயர்கலக்கு ெரினளக ளேங்க ஹளதழக் களதஹத இதற்குக் களபணம் க் 

கபேதப்டுகழது .ஹநலும்  ஆெழரினர்கள் பன்கூட்டிஹன அனு நதழ ஸளநல் யிடுப்பு 

டுப்தளல் நளற்று ஆெழரினர்க ணினில் ஈடுடுத்த படினளத ழ உள்தளகவும் புகளர் 

உள்து. 

 ஹய, இந்த ழன நளற் உத்தபளகண்ட் நளழ ள்ிக் கல்யித் து எபே படிவு 

டுத் துள்து .இதன்டி, நளணயர் கின் ஹதர்ச்ெழ யிகழதம் குனக் களபணநளயர்கள் 

நற்றும் பன் அனுநதழனின்ழ யிடுப்பு டுக்கும் ஆெழரினர்கலக்கு கட்ேளன ஏய்வு 

யமங்கப்டும் .இது 50 யனது ழ யேந்தயர்கலக்கு நட்டும் ஸளபேந்தும். 

 இந்ற ல் சறற்தக்கஷனஞபேக்கு இத்ரனறின் உரி ிபேது 
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 எடிசரஷ ஹெர்ந்த ிப நணல் சறற்தக்கஷனஞர், சுர்சன் தட்ரக் .எடிெளயின் புரி 

கேற்கபனில் அடிக்கடி யிமழப்புணர்வு ெளர்ந்த நணல் ெழற்ங்க யடித்து ளடு பலயதும் 

கயம் ஈர்த்து யபேம் இயர்> ெர்யஹதெ அயிள நணல் ெழற் ஹளட்டிகிலும் ங்ஹகற்று 

ரிசுக ஸற்று யபேகழளர். 

 இவ்யளறு நணல் ெழற்க்கனில் ெளதழத்து யபேம் சுதர்ென் ட்ளனக்கழற்கு இத்தளழனின் 

உனரின „ஹகளல்ேன் நணல் ெழற்க்க யிபேது‟ அழயிக்கப்ட்டு உள்து .அங்கு யபேகழ 13 

பதல் 18-ந்ஹததழ யப ேஸறும் ெர்யஹதெ நணல் ெழற் தழபேயிமளயில் இந்த யிபேது 

அயபேக்கு யமங்கப்டுகழது. 

 பெினன் ிபஹதெங்கள ஜம்ப-களஷ்நீர், ேளக் :புதழன அபெழனல் யபேத்த 

ஸயினிட்ேது நத்தழன அபசு 

 

 நத்தழன அபசு 2-11-2019 அன்று  இந்றரின் புற ஷதடத்ஷ வபிிட்டது. 28 

நளழங்கள், ஜம்ப களஷ்நீர், ேளக் உள்ிட்ே 9 பெினன் ிபஹதெங்கள் அேங்கழன புதழன 

அபெழனல் யபேம் ஸயினிேப்ட்ேது. 

 கேந்த ஆகஸ்ட் 5ம் ஶற ஜம்ப கரஷ்ீர் ரறனத்றன் சறநப்பு அந்ஸ்துப் திரிரண 370ம் 

திரிஷ த்ற அசு ீக்கற ஜம்ப கரஷ்ீர் ற்றும் னடரக் ஆகறற்ஷந பெணின் 

திஶசங்கபரக அழயித்தது. 

 அக்ஶடரதர் 30-ம் ஶற ள்பிில் அறகரபூர்ரக ஜம்ப கரஷ்ீர் ற்றும் னடரக் 

பெணின் திஶசங்கபரக ரநறது. 

 இந்ழனில் நத்தழன அபசு புதழன ழர்யளக ல்கலேன் கூடின புதழன யபேத்த 

ஸயினிட்டுள்து. 
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 தளய்ளந்து ஸநளமழனில் தழபேக்கு ஸயினிட்ேளர் ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி 

 

 இந்றர-ஆசறரன் உச்சற ரரடு ரய்னரந்றல் ளபம், ள நறுளலம்  ) ய.3> 

4)  ேக்கழது .இதஹள 14-து கறக்கு ஆசற உச்சற ரரடு> 3யது ிபளந்தழன 

யிரியள கூட்ேநப்பு நளளடும் தளய்ளந்தழல் ேஸறுகழது .இதழல் ங்ஹகற்தற்களக 

ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி 3 ளள் னணநளக தழல்ழனில் இபேந்து தி யிநளத்தழல் 2-11-2019 

அன்று தளய்ளந்து ஸென்ளர். 

 ரட்டிஶனஶ பல் பஷநரக ஜரர்க்கண்ட் ஶதஷஶர்னறல்பறஶரர்>  

ரற்றுத்றநணரபிகள் தரல் பனம் ரக்கபிக்கும் சற 

அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

 ஜரர்க்கண்ட் ரறன ெட்ேப்ஹபயக்கு யபேம் 30 – ஆம் ஹததழ பதல் டிெம்ர் 20 ஆம் ஹததழ 

யப 5 கட்ேங்களக ஹதர்தல் ேஸவுள்தளக ஹதர்தல் ஆணனம் 1-11-2019 அன்று 

அழயித்தது. யளக்கு ண்ணிக்க டிெம்ர் 23 ஆம் ஹததழ ேஸவுள்து. 

வசய்ற துபிகள் : 

 ஹதர்தல் ஆணன தகயழன்டி> அந்த நளழத்தழல் 80 யனதுக்கும் அதழகநளக 19 ட்ெம் 

ஹபேம்> 2.16 ட்ெம் நளற்றுத்தழளிகலம் உள்ர். 

 தற்ஹளதன அநப்ில்> இபளடய பை துண பளடய யபீர்கள் நற்றும் ஸயிளடுகில் 

ணிபுரிபம் அபசு ஊமழனர்கள்> ஹதர்தல் ணினில் ணினநர்த்தப்ட்ே ஊமழனர்கள் நட்டுஹந 

அஞ்ெல் யளக்குச்ெவட்ேப் ஸ உரிந உேனயர்கள் ஆயர். 
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 தரதுகரப்புத் துஷநில் எத்துஷப்பு: இந்றர- உஸ்வதகறஸ்ரன் இஷடஶ 3 

எப்தந்ங்கள் ஷகவழுத்து. 

 

 இந்றர, உஸ்வதகறஸ்ரன் இேஹன தரதுகரப்புத் துஷநில் எத்துமப்பு அிப்து 

ஸதளேளா்ளக 3 புரிந்துரா்வு எப்தந்ங்கள் ஷகவழுத்ரகறபள்பண .இபே ளட்டு 

ளதுகளப்புத் து அநச்ெளா்கலக்கு இேஹனனள ஹச்சுயளர்தக்குப்ிகு இந்த 

எப்ந்தங்கள் கஸனலத்தளகழ. 

 ளதுகளப்புத் துனில் இபே ரட்டு ரடபம் இஷந்து வசல்தடுற்கு 

தயளா்கள் இபேயபேம் எப்புக்ஸகளண்ேளா்.இந்தச் ெந்தழப்த் ஸதளேளா்ந்து> ரடம் 

சரர்ந் பேத்துத் துஷநில் இபே ரடுகலக்கு இஷடஶ எத்துஷப்பு அிப்து 

ஸதளேளா்ளக புரிந்துணளா்வு எப்ந்தம் கஸனலத்தளது. 

 திரிரி ரரிப்தில் சறநப்திடம்: ஷயரதரத் கபேக்கு பவணஸ்கர அங்கலகரம் 

 திரிரி> யலீம் ஆகழன உணவு யககத் தனளரிப்ில் ெழப்ிேம் ிடித்ததற்களக, 

ஷயரதரத் கபேக்கு பவணஸ்ஶகர அங்கலகரம் யமங்கழபள்து. 

 உனக கங்கள் றணம்> கடந் அக்ஶடரதரா் 31-ஆம் ஶற கேப்ிடிக்கப்ட்ேது. அன்ன 

தழம்> ேப்புத் தழில் ெழந்து யிங்கும் கறரிஶட்டிவ் சறட்டி தட்டினறல்> பம்ஷத 

ற்றும் ஷயரதரத் ஆகழன கபங்கின் ஸனளா்கச் ஹெளா்த்துள்தளக பஸனஸ்ஹகள 

அழயித்தது. 

 தழபப்ேங்கள் தனளரிப்புக்களக பம் கபபம்> ிரினளணி> லலீம் ஆகழன உணவு 

யககின் தனளரிப்புக்களக லதபளளத் கபபம் பஸஸ்ஹகள அங்கவகரித்துள்து. 

 தஞ்சரப் பதநச்ெர் அநரீந்தர் ெழங்> „கர் கர் ஶரஸ்கர்‟ றட்டத்றன் கவழ் நளழத்தழன் 

ஹயனற் இஞர்கலக்களக 76260 –76260 ன் பதல் யக ஸலல்ப்ன் என் 

அழபகப்டுத்தழபள்ளர் . 

 இந்த ஸலல்ப்ின் ஹளக்கம் ஞ்ெளில் உள் எவ்ஸயளபே யடீ்ேபம் 

அேயஹதனளகும் .ஹநலும் இத தழபம் 75 ஆனிபம் ஸநளல் ண்கில் ஸதளேர்பு 
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ஸகளள்ளம் .இந்த ஸெனல்ளட்டில்> தபவு தனளரிக்க ஞ்ெளப் ஹய உதயி நனத்தழன் 110 

இபேக்ககள் ஸகளண்ே அமப்பு நனபம் உபேயளக்கப்ட்டுள்து. 

 ஆந்ற திஶச அசு தள்பிகபில் ஆங்கறன ற கல்ி அநறபகம் 

 ஆந்தழப ிபஹதெ அபெளங்கத்தழன் ெளர்ில் ஹற்று ஸயினிேப்ட்ே அழக்கனில், ஆந்தழப 

ிபஹதெத்தழல் உள் அபசு ள்ிகள்> நண்ேல் ரிரத் ள்ிகள் நற்றும் ஜழல்ள ரிரத் 

ள்ிகில் அத்து யகுப்புகிலும் ஆங்கறன ற கல்ிஷ அழபகப்டுத்த 

தழட்ேநழட்டுள்தளக அழயிக்கப்ட்டுள்து. 

 திஸ்ன்ல் திரபரா்கலக்கு ிபேப்த ஏய்வு றட்டம் அநறிப்பு 

 ழதழ ஸபேக்கடினில் ெழக்கழபள் ஸளதுத்து ஸதளத்ஸதளேளா்பு ழறுயநள 

திஸ்ன்ல்( தரத் சஞ்சரர் றகரம் னறறவடட் )ழறுயத்தழல் ணினளற்றுயளா்கலக்கு 

யிபேப் ஏய்வு தழட்ேம் அழயிக்கப்ட்டுள்து. 

 ிஸ்ன்ல் ழறுயத்தழல் ணினளற்றும் 1.5 ட்ெம் ணினளளா்கில் சுநளர் 1 ட்ெம் 

ணினளளா்கள் யிபேப் ஏய்வு ஸறுயதற்கு தகுதழபேனயளா்களக உள்ளா் .யிபேப் ஏய்வு 

ஸ யிபேம்புயளா்கள் அடுத்த நளதம் 3-ஆம் ஹததழ யப யிண்ணப்ிக்களம்  

 அயளா்கலக்கு இமப்ேீளக> இதுயப ணினளற்ழன ஆண்டுகலக்கு ஏளா் ஆண்டுக்கு 35 

ரள்கள் ஊறம் ீபம்> ஏய்வு வதறுற்கு ீபள்ப ஆண்டுகலக்கு ஏரா் 

ஆண்டுக்கு 25 ரள்கள் ஊதழனம் யதீபம் இமப்டீு யமங்கப்டும். 

 

 திரிக்ஸ் உச்சறரரட்டில் தங்ஶகற்க திர் ஶரடி திஶசறல் தம் 

 திரிக்ஸ் உச்சறரரட்டில் ங்ஹகற்க ிபதநர் ஹநளடி திஶசறல் தம் ஹநற்ஸகளள் 

உள்தளக தகயல் ஸயினளகழபள்து. 

 திஶசறல்> ஷ்ர> இந்றர> சலணர ற்றும் வன் ஆப்திரிக்கர ஆகழன ந்து ஸபேம் 

ளடுக உள்ேக்கழனதளக ிரிக்ஸ் அநப்பு ஸெய் ;டுகழது. 

 இந்த அநப்ின் 11து உச்சறரரடு பேம் ம்தர் 13> ற்றும் 14ஆம் ஹததழகில் 

ிஹபெழழல் ேஸறுகழது. 

 இந்த நளளேளது 'புற றர்கரனத்றற்கரண வதரபேபரர பர்ச்சற' ன் தப்ில் 

ேஸறுயதளக அழயிக்கப்ட்டுள்து. 

 அச பேத்துத்றன் 10 து ஆசற ரரட்ஷட துஷ ஜணரறதற றநந்து ஷத்ரர் 

 அயெபகள ஹெயகலக்களகக் களத்தழபேக்கும்ஹளது உனிபக் களப்ளற் உதவும் ன்தளல், 

இபேதன புத்துனிர் ஸறுதல் ஹளன் அயெப பதலுதயி ேபகில் குடிநக்கப் 
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னிற்றுயிப்தற்கள தழட்ேங்கள் நற்றும் கஹனடுக உபேயளக்குயஹத நளளட்டின் 

ஹளக்கம். 

 குஜபளத் தீயிபயளதக் கட்டுப்ளடு நற்றும் பெளர் குற்ங்கள் (Gujarat Control of Terrorism and 

Organised Crime – GCTOC) ன் நஹெளதளவுக்கு இந்தழனக் குடினபசுத் தயர் பளம்ளத் ஹகளயிந்த் 

தது எப்புத யமங்கழபள்ளர். 

 புதழன ெட்ேத்தழன் பக்கழன அம்ெங்கில் என்று இேநழத்து ஹகட்கப்ட்ே ஸதளஹெழ 

உபனளேல்கள் ஆகும். இது தற்ஸளலது எபே ெட்ேப்டினள ெளன்ளகக் கபேதப்டும். 

 

 „இந்தழனள ீதழ அழக்க 2019‟ டி> நகளபளஷ்டிபள தது குடிநக்கலக்கு ீதழ யமங்குயதழல் 

பதழேம் யகழக்கழது> ஸதளேர்ந்து ஹகபள> தநழழ்ளடு>  ஞ்ெளப்  நற்றும்  லரினளள  

ஆகழனய குடிநக்கலக்கு ீதழ யமங்குயதற்கள தழன் குழத்து நளழங்கின் பதல் 

தபயரிெனில் உள். 

 ல ெழழன நளழங்கின் ட்டினழல் (தள எபே ஹகளடிக்கும் குயள நக்கள் ஸதளக) 

ஹகளயள பதழேத்தழலும்> ெழக்கழம் நற்றும் இநளச்ெ ிபஹதெத்தழலும் அத ஸதளேர்ந்தும் 

உள்.     

 

 இந்தழன கேஹளப களயல்ே (ICG) ஹகளயள கேற்கபனில் ேத்தப்ட்ே ிபளந்தழன 

அயிள ஹதேல் நற்றும் நீட்பு ட்ே நற்றும் னிற்ெழ 2019 (Regional Level Search and Rescue 

Workshop and Exercise 2019 (ReSAREX – 19)) இன் ஹளது அதன் ஸெனல்தழபம் 

தனளர்ழனபம் 
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 கரா்ரர்பூரா் றத்டத்ஷ றநந்துஷத்ரர் திரா் ஶரடி! பல் ரத்ரீகரா்கள் 

குழுில் ன்ஶரகன்> யரா்சறம் 

 இந்றர> தரகறஸ்ரன் இேனிள கர்ரர்பூர் றத்டத்ஷ ிபதநளா் ஹபந்தழப ஹநளடி    

09-11-2019 அன்று  தழந்துயத்தளர். அத்துேன்> பன்ளள் ிபதநளா் நன்ஹநளகன் ெழங்> நத்தழன 

அநச்ெளா் லளா்ெழம்பத் ஸகளா்> ஞ்ெளப் பதல்யளா் அநரீந்தளா் ெழங் உள்ே சுநளர் 500 ஹளா் 

ஸகளண்ே பதல் னளத்ரீகளா்கள் குலய கர்தளர்பூபேக்கு ிபதநளா் ஹநளடி யமழனனுப்ியத்தளர்.. 

 ெவக்கழன நதத்த ழறுயினயபேம்> அதன் பதல் குபேவுநள குபேரணக்கறன் திநந் 

றணத்ஷவரட்டி> இந்தழனளயிழபேந்து ளகழஸ்தளின் ஞ்ெளப் நளகளணம்> கர்தளர்பூரில் 

உள் தர்ளர் ெளலழப் குபேத்யளபளவுக்கு ெவக்கழனளா்கள் ஆண்டுஹதளறும் னளத்தழப ஸெல்யது 

யமக்கம். இந்த குபேத்யளபளய குபேளக் கேந்த 1522-இல் ழறுயிளர். 

 குஜரத்றன் தரவ்கர் துஷநபகத்றல் உனகறன் பல் சற.ன்.ஜற பஷணத்றற்கு   

குஜரத் அசுஎப்புல் அித்துள்து. 

 

 

 

 ளவ்கர் துபகத்தழல் ெழ.ன்.ஜழ பனம் அநக்க பஸேட் கழங்ேத்த தநளகக் 

ஸகளண்ேஸதளஹளக்கு குலநம் நற்றும் பம்னச் ஹெர்ந்த த்நளப் நத்ளல் குலநம் 

இணந்து 1,900 ஹகளடி பைளய் பதலீடு ஸெய்பம். 

      

 குஜரத் சுற்றுச்சூல் கல்ி ற்றும் ஆரய்ச்சற )Gujarat Ecological Education & Research (GEER) 

அக்கட்ேனின் ஆபளய்ச்ெழ அழஞர் துபேவ் ிபஜளதழ> ஹகபள> தநழழ்ளடு நற்றும் 

குஜபளத்தழல் களணப்டும் இபண்டு புற சறனந்ற இணங்கஷப கண்டுிடித்துள்ளர். 

 எபே ெழந்தழ இத்தழற்கு இந்தழன கழரிக்ஸகட் யபீர் ெச்ெழன் ஸேண்டுல்கரின் ஸனப 

“ஶங்ஶகரசச்சறன் வடண்டுல்கர்” (“Marengo Sachin Tendulkar”)ன்றும், நற்ஸளன்று புித 

குரினஹகளஸ் ழனளஸ் ெயபளயின் ஸனபளல் “இந்ஶரவங்ஶகர சதட்டர்” 

(IndomarengoChavarapater”)ன்றும் ஸனரிேப்ட்ேது. 
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 ஶகப ரறனத்றல் கல்ி குநறத் ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துறல் பக்கற 

தங்கு கறத்ர் புணி குரிஶகரஸ் னறரஸ் சர ஆயளர். 

 

 ளெள() NASA (National Aeronautics and Space Administration) தது பதல் 

அத்து நழன்ெளப ஹெளத யிநளங்கபம் X– – 57 “ஶக்ஸ்வல்” (X – 57 “Maxwell”) 

ன் ஸனரில் அழபகப்டுத்தழபள்து .இத்தளழனஸேக்ம் P2006 T (Italian Tecnam 

P2006T) யிநளத்தழழபேந்து தலயி கழட்ேத்தட்ே 2 தெளப்தங்கில் இது ளெளயின் பதல் 

குல, யிநளம்) ஹெளதயிநள (ஆகும். 

 

 

 

 

 ஆர்டி சட்டத்துக்குள் ந்து ஷனஷ ீறதற அலுனகம்: 3 ஷக ரீ்ப்புகஷப 

ழுற ீறதறகள் 

 அபெழனநப்புச் ெட்ே ஜளனக அநப்பு பனில் ீதழதழகள் ெட்ேத்தக் களட்டிலும் 

உனர்ந்தயர்களக இபேக்க படினளது. ஆதளல் கல் அநறபம் உரிஷச் சட்டத்துக்குள் 

ஷனஷ ீறதற அலுனகம் பேம் ன்று 10 ஆண்டுகலக்கு பன் வடல்னற உர் 

ீறன்நம் ங்கற ரீ்ப்ஷத 13-11-2019 அன்று உறுதழ ஸெய்தது உச்ெ ீதழநன்ம். 

 தந ீதழதழ ஞ்சன் ஶகரஶகரய், ீறதறகள் சஞ்சலவ் கண்ர, தீக் குப்ர 

ஆகழஹனளர் எஹபநளதழரினள தீர்ப்பம், ீறதற ன்.ி.ர, ீறதற 

டி.எய்.சந்றசூட் ஆகழஹனளர் தித்தித் தீர்ப் யமங்கழர். 

 2010-ம் ஆண்டு ஸேல்ழ உனர் ீதழநன்த்தழன் தீர்ப் தழர்த்து ஹநல்பனடீு ஸெய்தழபேந்த 

உச்ெ ீதழநன்த்தழன் ஸெனளர் அலுயகம்> ஸளது தகயல் அலுயகம் தளக்கல் ஸெய்த 

நனுக்கத் தந ீதழதழ பஞ்ென் ஹகளஹகளய் தள்லடி ஸெய்து உத்தபயிட்ேளர். 

 உச்ெ ீதழநன்த் தந ீதழதழனின் அலுயகத்தத் தகயல் அழபம் உரிநச் 

ெட்ேத்துக்குள் (ஆர்டி) ஸகளண்டு யபக்ஹகளரி சபக ஆர்னர் ஸ்.சற.அகர்ரல் ஸேல்ழ 
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உனர் ீதழநன்த்தழல் யமக்குத் ஸதளேர்ந்தளர். நனுதளபபேக்கு ஆதபயளக பத்த யமக்கழஞர் 

ிபெளந்த் பூரன் ஆஜபளகழ யளதளடிளர். 

 இந்த யமக்கழல் கேந்த 2010-ம் ஆண்டு ஜயரி 10-ம் ஹததழ ஸேல்ழ உனர் ீதழநன்ம் அித்த 

தீர்ப்ில் " உச்ச ீறன்நத் ஷனஷ ீறதறின் அலுனகம் கல் அநறபம்  

சட்டத்துக்குள்  ஶண்டும். ீறன்ந சுந்றம் ன்தது ீறதறகள் சறநப்புரிஷ 

அல்ன. அது அர்கலக்குரி வதரறுப்பு" த் ஸதரியித்தர். 

 „ஸ்ச் – றர்ல் டரட் அதிரன்‟ 

 நத்தழன சுற்றுச்சூல்> ண ற்றும் கரனறஷன ரற்ந அஷச்சகம் 2019 ம்தர் 11 – 17 

பதல் „ஸ்ச் – றர்ல் டரட் அதிரன்‟ ன் தழட்ேத்தழன் கவழ் அேனளம் களணப்ட்ே 50 

கடற்கஷகபில் வகுஜண தூய்ஷ – ிறப்புர்வு இனக்கத்த ஹநற்ஸகளண்டு 

யபேகழது. 

 ளடு பலயதும் கபஹனளபப் குதழக சுத்தநளக நளற் பனற்ெழப்தும், கேஹளப 

சுற்றுச்சூமல் அநப்புகின் பக்கழனத்துயம் குழத்த குடிநக்கிேஹன யிமழப்புணர்ய 

ற்டுத்துயதும், கேல் உனிரிங்க ிளஸ்டிக் கமழவுகள், ஸதளமழல்து கமழவுகள்  

 

 

நற்றும் ி தீங்கு யியிக்கும் ஸளபேட்கிழபேந்து களப்ளற்றுயதற்கும் ஸ்ரச் – 

றர்ல் டரட் அதிரன் உதவுகழது. 

 சுற்றுச்சூல்> ண ற்றும் கரனறஷன நளற் அநச்ெர் திகரஷ் ஜஶடகர். 

 சதரிஷன க்கு 7 ீறதறகள் வகரண்ட அர்வுக்கு ரற்நம்: உச்ச ீறன்நம் 

உத்வு 

 ெரிநனில் அத்து யனதுப் ஸண்கபம் அனுநதழத்து உச்ெ ீதழநன்ம் யமங்கழன 

தீர்ப் நறு ஆய்வு ஸெய்னக் ஹகளரி தளக்கல் ஸெய்னப்ட்டுள் ெவபளய்வு நனுக்கள் நீது 14-11-2019 

அன்று தீர்ப்பு யமங்கப்ட்ேது. ெரிந யமக்கழல் ெழ அம்ெங்கள் ஆஹளெழக்கப்ே 

ஹயண்டின சூமல் இபேப்தளல் இத 7 ீறதறகள் வகரண்ட அர்வுக்கு நளற்ழ உச்ெ 

ீதழநன்ம் 14-11-2019 அன்று உத்தபயிட்டுள்து. 

 குந்ஷகள் றணம் :இந்ற சறறுற ஷந் ஏித்ஷ டூடுல் ஆக வபிிட்டு 

வதபேஷப்தடுத்ற கூகுள் றறுணம்! 
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 சுதந்தழப இந்தழனளயின் பல் திர்  ஶபேின் திநந் ரஷபக் ஸகளண்ேளடும் 

யகனில் எவ்ஸயளபே ஆண்டும் யம்ர் 14 குமந்தகள் தழநளக  ஸகளண்ேளேப்டுகழது . 

 அந்த யகனில், குமந்தகள் தழத்த பன்ிட்டு ழு து சறறுறரண றவ்ரன்ற 

சறங்கல் யபந்த ேம்தளன் இன்ன  டூடுனரக யக்கப்ட்டுள்து. 

 பக்கழன தழங்கலக்கு இணனத க்கத்தழன் பகப்ில் டூடுளக  ஸயினிட்டுச் 

ெழப்ிக்கும் கூகுள் ழறுயம்> அரிரணர நளழம் குபேகறரம் குதழன ஹெர்ந்த 

றவ்ரன்ற சறங்கரல்  

ன்னும் 7 து ெழறுநழனின்  கயண்ணத்த இந்த ப, கூகுள் ழறுயம் 

ஸபேநப்டுத்தழபள்து. 

 

 

 

 

 சந்றரன் - 3 ிண்கனம் அடுத் ஆண்டு ிண்ில் ப்தடும்: இந்ற ிண்வபி 

ஆய்வு ஷம் கல் 

 ழயில் தபனிங்கழ ஆய்வு ஸெய்யதற்களக அடுத்த ஆண்டு யம்ர் நளதம் சந்றரன் - 3 

ிண் கம் யிண்ணில் ஸெலுத்தப்டும் ன்று இந்தழன யிண்ஸயி ஆய்வு நனம் (இஸ்ஹபள) 

ஸதரியித் துள்து. 

 ெந்தழபனளன் - 3 தழட்ேத்த யடியநக்க இஸ்ஹபள பனற்ெழத்து யபேகழது. இதற்கள தழட்ே 

அழக்க தனளர் ஸெய்யதற்களக ஶகப ரறனம் றபேணந்புத்றல் உள் ிக்ம் 

சரரதரய் ிண் வபி ஆய்வு ஷத்றன் இனக்குர் ஸ்.ஶசரம்ரத் தநனில் 

உனர்நட்ே குல அநக்கப் ட்டுள்து. 

 இந்தக் குலயிர்> ெந்தழபனளன்-3 ஶனண்டர்> ஶரர்> ழயில் தப னிங்கழ ஆய்வு 

ஸெய்யதற்கள ேபகள் ஹளன் அத்து அம்ெங்கள் குழத்தும் அழக்க  
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தனளரித்து அிப்ளர்கள். ெந்தழப னளன் - 3 தழட்ே அழக்க கழேத்தவுேன் அடுத்தக்கட்ே 

ணிகள் ஸதளேங்கழயிடும். 

 இந்த ப ஹபளயர்> ஹண்ேர் நற்றும் தபனிங்கும் இனக்கங்கள் குழத்த யிரனங்கள் 

நழகவும் கயத்தழல் ஸகளள்ப்டும். ெந்தழபனளன்- 2-ல் ழகழ்ந்த தயறுகள் இந்த ப 

தழபேத்தழக் ஸகளள்ப்டும்.  

 இந்த தழட்ேம் அடுத்த ஆண்டு யம்ர் நளதம்  ஸெனல்டுத்தப்டும். ெந்தழபனளன்- 3-ல் உபே 

யளக்கப்டும் ஹண்ேரின் களல்கள் நழகவும் பள்தளக> ந்த சூமழலும் தபனிங்கும் 

யகனில் யடியநக்கப்ே உள்து. இவ்யளறு இஸ்ஹபள நன யிஞ்ஞளிகள் 

ஸதரியித்தர். 

 ஜம்ப-கரஷ்ீரா் துஷறஷன ஆலபேக்கு இபே ஆஶனரசகரா்கள் றணம் 

 ஜம்ப-கரஷ்ீரா் துஷறஷன ஆலபேக்கரண ஆஶனரசகரா்கபரக, ஏய்வுஸற் இந்தழன 

களயல் ணி) ிஸ் (அதழகளரி ஃதபைக் கரன்( 65)> பன்ளள் ஸ் அதழகளரி ஶக.ஶக .சரா்ர 

(61) ஆகழஹனளர் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளா் .இபேயபேஹந ஜம்ப-களஷ்நீப பூளா்யகீநளகக் 

ஸகளண்ேயளா்களயளா். 

 றரிபுர உரா்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக அகறல் குஶற திஶற்பு 

 

 பன்தளக பம் உரா்ீறன்ந ீறதறரக இபேந் ீறதற குஶற> றரிபுர 

உரா்ீறன்நத்றன் ந்ரது ஷனஷ ீறதறரக ழனநம் ஸெய்னப்ட்டு 

அழயிக்கப்ட்ேளர். 

 இங்கு தந ீதழதழனளக ணினளற்ழ யந்த ீதழதழ சஞ்சய் கஶரல்> தரட்ணர 

உரா்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக ழனநழக்கப்ட்ேதனடுத்து குஹபரழ தந 

ீதழதழனளக ழனநழக்கப்ட்ேளர். 

 உச்சீறன்நத்றன் 47-ஆது ஷனஷ ீறதறரக ரஷப திஶற்கறநரர் 

ஸ்..ஶதரப்ஶட 
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  கரரஷ்டி ரறனம், ரகபுரிஷச் ஹெளா்ந்தயபள ஹளப்ஹே (63)> யமக்குபஞளா்கள் 

குடும்த்தழழபேந்து யந்தயளா். இயபது தந்த அபயிந்த் ஸ்ரீியளஸ் ஹளப்ஹே> புகழ்ஸற் 

யமக்குபஞளா். 

 ளகபுரி ல்கக்கமகத்தழல் ெட்ேப் டிப் படித்த ஸ்..ஹளப்ஹே> கேந்த 1978-இல் 

நகளபளஷ்டிப யமக்குபஞளா் ெங்கத்தழல் தழவு ஸெய்தளர். பம் உனளா்ீதழநன்த்தழல் பத்த 

யமக்குபஞபளக இபேந்து, ின்ளா் 2000-ஆம் ஆண்டில் கூடுதல் ீதழதழனளக தயிஹனற்ளர். 

2012-ஆம் ஆண்டில் நத்தழனப் ிபஹதெ தந ீதழதழனளக ழனநழக்கப்ட்ே அயளா், 2013> 

ப்பல் 12-ஆம் ஹததழ உச்ெீதழநன் ீதழதழனளக தயி உனளா்வு ஸற்ளர்.  

 தற்ஹளது 47-ஆது ஷனஷ ீறதறரக தயிஹனற்கும் ஸ்..ஶதரப்ஶட> 2021> ப்ல் 23-

ஆம் ஶற ஷ அப்தயின யகழப்ளர். சுநளர் 17 நளதங்கள் அயளா் தந ீதழதழனளக 

ஸெனல்ேயிபேக்கழளர்.  

 “அக்ணி 2” வுகஷ 

 “அக்ணி 2” வுகஷ பதல் பனளக இபயில் யப்ட்டு யம்ர் 16> 2019 அன்று 

ஸயற்ழகபநளக ரிஹெளதழக்கப்ட்ேதளக ளதுகளப்புத் து யட்ேளபங்கள் ஸதரியித்த. 

 அட ஆபதத்த தளங்கழ கண்ேம் யிட்டு கண்ேம் ளய்ந்து 2,000 கற.ீ வரஷனில் இபேக்கக் 

கூடி இனக்ஷகபம் துல்னறரகத் ரக்கும் ல்னஷ தஷடத் இந்த வுகண 

ளதுகளப்புப் ேனில் ற்கஹய ஹெர்த்துக்ஸகளள்ப்ட்ேது. 

 20 நீட்ேர் ீம்> 17 ேன் ே ஸகளண்ே இந்த வுகண> 1,000 கழஹள ேபள் 

ஸயடிஸளபே தளங்கழச் ஸெல்லும் தழன் ேத்ததளகும் ன்று அந்த யட்ேளபங்கள் கூழ. 

 பல்பஷநரக இில் ப்தட்ட அக்ணி 2 வுகஷ  ஶசரஷண வற்நற 
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 அக்ணி 2 வுகஷ பதல்பனளக இில் ப்தட்டு ஸயற்ழகபநளக 

ஹெளதழக்கப்ட்ேது. 

 அட ஆபதத்தத் தளங்கழனடி கண்ேம் யிட்டு கண்ேம் ஸென்று 2,000 கழ.நீ. தூபம் உள் 

இக்க தளக்கழ அமழக்கக் கூடின அக்ி 2 வுகண ற்ஸகஹய பளடயத்தழல் ஹெர்த்துக் 

ஸகளள்ப்ட்ேது. இந்த வுகணனின் ஸெனல் தழக் கண்ேழன அடிக்கடி ஹெளதழத்துப் 

ளர்ப்து யமக்கம். அதன்டி, எடிசர ரறனம் தனரசூரில் கடஶனரப் தகுறில் உள்ப 

டரக்டர் அப்துல் கனரம் ீில் இபேந்து அக்ி வுகண 2 கேந்த ெிக்கழமந இபவு  

யப்ட்ேது. யங்கக் கேல் குதழனில் ழர்ணனிக்கப்ட்ே இக்க குழப்ிட்ே ஹபத்தழல் 

துல்ழனநளக தளக்கழ அமழத்ததளக பளடய அதழகளரிகள் ஸதரியித்தர். 

 இதுயப ேந்த அக்ி வுகண ஹெளதகள் கழல் ேத்தப்ட்ேய. 

பதல்பனளக ெிக்கழமந(16-11-2019) அன்று  இபயில் அக்ி வுகண ஹெளத 

ஸயற்ழகபநளக ேத்தப்ட்டுள்து. 20 ீட்டர் ீபபம் 17 டன் ஷடபம் ஸகளண்ே இந்த 

வுகண 1000 கறஶனர ஷடவகரண்ட வடிவதரபேஷப சுந்துவகரண்டு 2,000 கற.ீ. தூம் 

வசன்று தளக்கும் தழன் ஸகளண்ேது ன்று அதழகளரிகள் ஸதரியித்தர். 

 உச்ச ீறன்ந 47-ஆது ஷனஷ ீறதறரக ஸ்..ஶதரப்ஶட திஶற்நரர் 

 

 உச்ெ ீதழநன்த்தழன் 47-ஆது ஷனஷ ீறதறரக நகளபளஷ்டிப நளழம்> ளகபுரினச் 

ஶசரா்ந் ஸ்..ஶதரப்ஶட )63)> தழங்கள்கழமந (18-11-2019) அன்று தயிஹனற்ளர். 

 ஞ்சன் ஶகரஶகரய் ஞளனிற்றுக்கழமநபேன்(17-11-19) அன்று ஏய்வுவதற்ந றஷனில், 

அடுத்த தந ீதழதழனளக ஸ்..ஹளப்ஹே தயிஹனற்ளர். 

 குடினபசுத் தயர் நளிகனில் ேந்த இவ்யிமளயில்> ஸ்..ஹளப்ஹேவுக்கு குடிசுத் 

ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந்த் தயிப் ிபநளணம் ஸெய்து யத்தளர் 

 யஜ் திகலக்கு றற உி  - ஆந்ற அசரங்கம் அநறிப்பு 
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 ஆந்ற நளழத்தழல் இபேந்து யஜ் புணி தம் ஹநற்ஸகளள்யர்கலக்கு அயர்கின் 

னண ஸெய தயிர்த்து ி ஸெவுகலக்களக ழதழ உதயி யமங்க ஆந்ற அசு றற 

அசரஷஷ ஸயினிட்டுள்து. 

 இது ஸதளேர்ளக ஸயினிேப்ட்டுள் அழக்கனில், “யஜ் புணி னணம் 

ஹநற்ஸகளள்யர்கில் ஆண்டு யபேநளம் பை. 3 னட்சத்றற்கு அறகரக உள்பர்கலக்கு 

பை. 30,000 ங்கப்தடும் ன்றும் 3 னட்சத்றற்கு கலழ் ஆண்டு யபேநளம் உள்யர்கலக்கு 

பை. 60,000 ங்கப்தடும்” ன்று ஸதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 ஜரனறன்ரனர தரக் அநக்கட்டஷபினறபேந்துகரங்கறஸ் கட்சறின் ஷனஷ ீக்கும் 

ஶசரர- ரடரலன்நத்றல் றஷநஶற்நம் 

 தஞ்சரப் நளழத்தழல் உள் ஜரனறன்ரனர தரக் ஶசற றஷணிடத்ஷ ழர்யகழக்கும்  

அக்கட்ேனின் அங்களயபளக களங்கழபஸ் கட்ெழனின் தயளா் அங்கம் யகழத்து யந்த 

ழனில், அத ீக்குயதற்கள நஹெளதள ளேளலநன்த்தழல் 

ழஹயற்ப்ட்டுள்து. 

 „ஜளழனன்யளள ளக் ஹதெழன ழயிே ெட்ேத் தழபேத்த நஹெளதள‟ ன் ஸனரிள அந்த 

நஹெளதள, நக்கயனில் கேந்த ஆகஸ்ட் நளதம் 2-ஆம் ஹததழ கடும் அநிக்கு இேஹன 

ழஹயற்ப்ட்டிபேந்தது. 

 இந்ழனில், நளழங்கயனில் ஸெவ்யளய்க்கழமந(19-11-2019) குபல் யளக்ஸகடுப்பு 

பம் நஹெளதள ழஹயற்ப்ட்ேது. ஜளழனன்யளள ளக் ஹதெழன ழயிே 

அக்கட்ேனின் அங்களயபளக கரங்கறஸ் கட்சறின் ஷனரா் அங்கம் கறப்தஷ 

ீக்குது ட்டுன்நற, நக்கயனில் திப்ஸபேம் தழர்க்கட்ெழனின் தயபளக 

இபேப்யளா் அக்கட்ே உறுப்ிபளக இேம்ஸ நஹெளதளயில் யமழயக 

ஸெய்னப்ட்டுள்து. 

 

 ஆந்றரில் ஷசதர் குற்நப் புகரர்கஷபப் தறவு வசய்பம் ஶரஶதர 
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 ஆந்ற நளழத்தழன் ிசரகப்தட்டிணத்றல் உள் கரரிஶதட்டர கரல் 

றஷனத்றல் எபே புதழன நளற்ம் என்று ஸகளண்டுயபப்ட்டுள்து .அங்கு ஷசதர் குற்நப் 

புகரர்கஷபப் தழவு ஸெய்யதற்களக ஶரஶதர ஶதரலீஸ் என்று புதழனதளக ழறுயப்ட்டுள்து. 

 இந்த ஹபளஹள உேனுக்குேன் புகளர்கப் தழவு ஸெய்துஸகளள்யஹதளடு உேனுக்குேன் தீர்வு 

களடம்ஸளபேட்டு ஸதளேர்புேன அத்து உனர் அதழகளரிகலக்கும் அனுப்ி 

யத்துயிடுகழது. 

 ஶரஶதர சறதிரின் ேயடிக்ககக் கண்டு யினந்தர் .''ளம் யணக்கம் யத்தளல் 

ெழிபளவும் யணக்கம் யக்கும்  .இந்த ஹபளஹள எஹப இேத்தழல் ழற்களநல் ஹதயக்ஹகற் 

இேங்கலக்கு கர்ந்து ஸெல்லும் .அதன் நளர்ிலுள் நளிட்ேரில் நது புகளர்கப் தழவு 

ஸெய்னளம்''  அதன் யமழகளட்டி ஸதரியித்தளர். 

 „திபேத்ி-2‟ வுகஷ இவுச் ஶசரஷண வற்நற 

 உள்ளட்டிஹஹன தனளரிக்கப்ட்ே „திபேத்ி-2‟ வுகண 20-11-2019 அன்று இபயில் 

ஸயற்ழகபநளக ரிஹெளதழக்கப்ட்ேது. 

 இந்த வுகண 500 கறஶனர பல் 1,000 கறஶனர ேபள் அட ஆபதத்த தளங்கழச் 

ஸென்று ழத்தழல் 350 கற.ீ. ஸதளயில் உள் இக்க தளக்கழ அமழக்கும் தழன் 

ஸகளண்ேதளகும். 

 எடிமர நளழம், சந்றப்பூரில் உள் எபேங்கழணந்த ரிஹெளத தத்தழல் 20-11-2019 

அன்று இபயில் இபண்டு „ிபேத்யி-2‟ வுகணகள் ஸயற்ழகபநளக பளடயத்தளல் 

ரிஹெளதழக்கப்ட்ே. 

 எடிறள கேழல் ழர்ணனிக்கப்ட்டிபேந்த இக்க இபே வுகணகலஹந துல்ழனநளகத் 

தளக்கழ அமழத்த. இத, யங்கக் கேழல் ழறுத்தழ யக்கப்ட்டிபேந்த கேற்ேக் கப்ழல் 

இபேந்த குலயிளா் உறுதழ ஸெய்தளா். 

 க்கள் வரஷக கக்வகடுப்பு 2021> 16 வரறகபில் டத்ப்தடும் ன்று த்ற 

உள்துஷந இஷ அஷச்சர் றத்ரணந்த் ரய் வரிித்ரர். 

 நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்பு 2021 இன் ஹளது, தபவு ஹெகரிப்புக்கு நழக்ஸ் ஹநளட் 

அடகுப ின்ற்ப்டுகழது. 2020 ப்ல் பல் வசப்டம்தர் யப யடீு ட்டினல் 

நற்றும் யடீ்டுயெதழ கணக்ஸகடுப்பு நற்றும் 2021 ிப்பயரி 09-28 களப்குதழனில் நக்கள் ஸதளக 

கணக்ஸகடுப்பு  இபண்டு கட்ேங்களக கணக்ஸகடுப்பு ேத்தப்டும். 

 16 வரறகபில் க்கள் வரஷக கக்வகடுப்பு 2021 ேத்த 23 ஹகளடி பைளய் ஸெயளகும் 

 ஸெவு ழதழக் குலயளல் )Expenditure Finance Committee (EFC)) கணக்கழேப்ட்டுள்து. 



29 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Kalam IAS Academy, Perambur & Vadapalani. Ph.8608615241 / 9500142441 
 

 தநப் தழயளர் நற்றும் இந்தழன நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்பு ஆணனர் : யிஹயக் 

ஹஜளரழ. 

 இந்றரின் றக இபம் து ீறதற: வஜய்ப்பூஷச் ஶசரா்ந் 21 து இஷபஞரா் 

            

 ஸஜய்ப்பூபச் ஹெளா்ந்த இஞளா் நனங்க் ிபதளப் ெழங் பளஜஸ்தளன் ீதழத்து ஹதளா்யில் 21 

யனதழல் ஸயன்று யபளறு ேத்தளர். இதன்பம் ளட்டின் நழக இம் யனது ீதழதழ 

ன் ஸபேநன அயளா் ஸறுகழளர். 

 ீதழத்து ஹெயக்கள ஹதளா்வு லத 23 யனது பூளா்த்தழனேந்தழபேக்க ஹயண்டும் ன்று 

இபேந்தது. இந்ழனில், அந்தத் ஹதளா்ஸயலதும் யனத 21-ஆக குத்து பளஜஸ்தளன் 

உனளா்ீதழநன்ம் உத்தபயிட்ேது. 

 இதனடுத்து இத்ஹதளா்ய லதழன நனங்க் ிபதளப் ெழங் ஸயற்ழ ஸற்று ளட்டின் நழக 

இம் யனது ீதழதழனளக ஹதளா்வு ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 

 கரரஷ்டி பல்ரக ீண்டும் ஶஶந்ற தட்ணரிஸ் திஶற்பு 

 

 நகளபளஷ்டிப நளழத்தழல் தழடீர் தழபேப்நளக  ஹதெழனயளத களங்கழபஸ் ஆதபவுேன் 

ளஜகயின் ஹதஹயந்தழப ட்ளயிஸ் நீண்டும் பதல்யபளக தயிஹனற்றுள்ளர். ஆலர் 

கத்ெழங் ஹகளெழனளரி தயிப்ிபநளணம் ஸெய்து யத்தளர்.  

 இந்ற கடற்தஷடின் பல் வதண் ிரணி ன்ந வதபேஷஷ றரங்கற 

வதற்றுள்பரர். 
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 ிலளர் நளழம் பெளர்பூப ஹெர்ந்த இயர் கேந்த ஜஶன் நளதம் இந்தழன கேற்ேனில் 

ஹெர்ந்தளர். 

 டிெம்ர் நளதம் 2-ம் ஹததழ பதல் கேற்கேனின் ஹேளர்ினர் யிநளத்த இனக்க 

உள்ளர். 

 இந்தழனளயின் 5-யது கேற்ே ஹேளர்ினர் யிநளப்ே தம் கேந்த ஜஷ நளதம் 

ஸென்னில் அநக்கப்ட்ேது. 

 இந்தழனளயின் தற்ஹளதன கேற்ே ததழ அட்நழபல் கபம்ரீ் ெழங் ஆயளர். 

 சங்ஷக ிர 2019 ிப்பூரில் வரடங்குகறநது 

 எவ்ஸயளபே ஆண்டும் நணிப்பூர் நளழம் ம்தர் 21 பல் 30 ஷ “ிப்பூர் சங்கரய் 

ிரஷ” ஸகளண்ேளடுகழது. 

 „றபேிர‟ ன்தற்கு நணிப்பூரில் நட்டுஹந களணப்டும் புபேயம் ழந்த நளன் ன் 

நளழ யிங்கு ெங்களய் ஸனரிேப்ட்ேது. 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் ஸதளேங்கழனது நற்றும்  ஆண்டுகளக நணிப்பூபேக்கு அதன் 

யநள ளபம்ரினத்தபம் களச்ெளபத்தபம் உகுக்குக் களண்ிப்தற்கள எபே ஸரின 

தநளக யர்ந்துள்து. 

 பேம் டிசம்தர் ரம் “ஃதிட் இந்றர ரம்” (உடஷன உறுறரக ஷப்தது( 

இக்கத்ஷ த்ற இஷடறஷனக் கல்ி ரரிம் டத்வுள்பரக திர் ஶரடி 

அநறிப்பு 

 கேந்த ஆகஸ்ட் 29-ம் ஹததழ ிபதநர் ஹநளடி “ஆஹபளக்கழன இந்தழனள (Fit India)” இனக்கத்த 

ஸதளேங்கழ யத்தளர். 

 ள்ி நளணயர்கலக்கு இத்தழட்ேம் ஸதளேர்ள யிமழப்புணர்ய ற்டுத்த டிெம்ர் நளதம் 

“ஃிட் இந்தழனள யளபம்” கேிடிக்கப்ே உள்து. 

 ரறன ஆலர்கள்> பெணின் திஶசங்கபின் துஷ றஷன ஆலர்கள் 

ஆகறஶரபேக்கரண 50-து ரரடு, றல்னறில் ஷடவதற்நது. 
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 யிமளயி ஸதளேங்கழ யத்த குடினபசு தயர் பளம்ளத் ஹகளயிந், கூட்ேளட்ெழ 

தத்துயத்த ஹநம்டுத்த ஆலர்கின் ங்கு அயெழனம் ன்று குழப்ிட்ேளர். 

 குடினபகு தயர் நளிகனில் 2 ளட்கள் நளளடு ேஸ உள்து. 

 கரரஷ்டிர சட்டப்ஶதஷின் இஷடக்கரன சதரரகரக தரஜகின் கரபிரஸ் 

வகரனம்ப்கர் றணம் 

 

 கரரஷ்டிர சட்டப்ஶதஷின் இேக்கள ெளளனகபளக ளஜகயின் கரபிரஸ் 

வகரனம்ப்கர் ழனநம் ஸெய்து நளழ ஆலர் கத்ெழங் ஹகளரழனளரி உத்தபயிட்டுள்ளர். 

புதழன அபசு தயிஹனற்கும் ஹளது ம்.ல்.க்கலக்கு இயஹப தயிப் ிபநளணம் ஸெய்து 

யப்ளர் ன்து குழப்ிேத்தக்கது. 

 கரரஷ்டி பல்ரக உத்வ் ரக்கஶ ஶர்வு: டிசம்தர் 1-இல் திஶற்பு! 

 

 கரரஷ்டி பல்ரகவும்> கூட்டி ஷனரகவும் உத்வ் ரக்கஶ ஹதர்வு 

ஸெய்னப்ட்டு ெழயஹெ - ஹதெழனயளத களங்கழபஸ் - களங்கழபஸ் ம்ல்-க்களல் 

தீர்நளம் ழஹயற்ப்ட்டுள்து. 

 நகளபளஷ்டிபத்தழல் பதல்யர் நற்றும் துண பதல்யர் தயின பஹன ஹதஹயந்தழப 

ஃட்யஸீ் நற்றும் அஜழத் யளர் ஆகழஹனளர் 26-11-2019 (ஸெவ்யளய்கழமந) பளஜழளநள  

ஸெய்தர். இதன்பம், ெழயஹெ - ஹதெழனயளத களங்கழபஸ் - களங்கழபஸ் ஆகழன 

கட்ெழகள் கூட்ேணி அநத்து ஆட்ெழ அநக்கவுள். இந்தக் கூட்ேணினின் ெளர்ில் 

உத்தவ் தளக்கஹப பதல்யபளகப் தயிஹனற்ளர்  தழர்ளர்க்கப்ட்ேது. 
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 ஊமல் தடுப்பு அநப்ள ஶனரக்தரல் குழுின் சறன்ணம் )ஶனரஶகர( நற்றும் குநறக்ஶகரள் 

ரசகம் ஸெவ்யளய்க்கழமந (26-11-2019) அன்று  ஹதளா்வு ஸெய்னப்ட்ேது. 

 ஹதெழன அயில் அபசு அதழகளரிகலக்கு தழபள ஊமல் யமக்குக கனளலம் யகனில் 

ற்டுத்தப்ட்ே அநப்பு ஹளக்ளல் குல. 

 ஹளக்ளல் அநப்ின் தயபளக ீறதற திணரக்கற சந்றஶகரஷ் ழனநழக்கப்ட்டு> நளர்ச் 

23-இல் அயபேக்கு குடினபசுத் தயளா் பளம்ளத் ஹகளயிந்த் தயிப் ிபநளணம் ஸெய்து 

யத்தளர். இதன் ஸதளேளா்ச்ெழனளக ஹளக்ளல் குலயில் 8 உறுப்திணரா்கள் ழனநழக்கப்ட்டு 

நளர்ச் 27-இல் ஸளறுப்ஹற்றுக் ஸகளண்ேளா். 

 இந்ழனில், ஹளக்ளல் குலவுக்கு புதழன ெழன்பம், யளெகபம் ஹதயப்ட்ே 

ழனில் இதுஸதளேளா்ள தழந்தழ ஹளட்டி அழயிக்கப்ட்டிபேந்தது. அதன்டி 

இட்ெழக்கள ஹளட்டினில் 2,236 தழவுகலம்> குழக்ஹகளள் யளெகத்துக்கள ஹளட்டினில் 

4,705 தழவுகலம் இேம் ஸற். 

 அதழழபேந்து ஹளக்ளல் அநப்புக்கள ெழன்ம்> யளெகம் ஸெவ்யளய்க்கழமந ஹதளா்வு 

ஸெய்னப்ட்ேது. 

 உத்ப் திஶச நளழம்> அனரகரதரத்ஷச் ஹெளா்ந்த திசரந்த் றஸ்ரின் யடியநப்பு 

ஹளக்ளழன் ெழன்நளக ற்றுக் ஸகளள்ப்ட்ேது. 

 அஹதெநனம் ஹளக்ளல் குழக்ஹகளள் யளெகத்துக்கள ஹளட்டினில் கந்து 

ஸகளண்ேயளா்கிேம் இபேந்து ந்த யளெகபம் ஹதளா்வு ஸெய்னப்ேயில். நளளக> 

ஹளக்ளல் அநளா்வு ீதழதழகள் குலஹய குழக்ஹகளலக்கள யளெகத்த உபேயளக்கழபள்து. 

  „ரபேஷட வசல்த்றற்கும் ஶதரஷச வகரள்பரரீா்‟ ன் ெம்ஸ்கழபேத யளெகம் 

ஹளக்ளலுக்கள குழக்ஹகளளக ஹதளா்ந்ஸதடுக்கப்ட்டுள்து. 
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 இந்த ஆண்டில் ஜம்ப கரஷ்ீர் என்நறப் திஶசரணது திரன் ந்றரி கறரீன் சக் 

ஶரஜணர )Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana – PMGSY) ன் தழட்ேத்தழன் கவழ் ளட்டில் நழக 

அதழகத் ஸதளவு ஸகளண்ே ெள யெதழக ற்டுத்தழ ெளத ேத்து இபேக்கழன்து. 

 இப்குதழனளது இதுயபனில் 1,838 யளழ்யிேங்க உள்ேக்கழன 11,400 கழஹள நீட்ேர் 

ெள யெதழனக் ஸகளண்டிபேக்கழன்து. 

 PMGSY ன்தது ரட்டில் சரஷன சறரல் இஷக்கப்தடர கறரங்கலக்கு சறநந், 

அஷணத்து ரணிஷனகஷபபம் ரங்கக் கூடி சரஷன இணப் யமங்குயதற்களக 

நத்தழன அபெளல் ஸதளேங்கப்ட்ே எபே பன்ஸடுப்ளகும். 

 இது 2000 ஆம் ஆண்டில் அப்ஹளதனப் ிபதநபள ி யளஜ்ளனின் ஆட்ெழக் களத்தழல் 

ஸதளேங்கப்ட்ேது. 

 வடல்னறில் கபிர் தரதுகரப்திற்கரக சறநப்பு ஶரந்து குழு அஷப்பு 

 

 ளட்டின் தகர் வடல்னறில் ஸண்கலக்கு தழபள குற்ங்கள் அதழகரித்து 

யபேகழன்.  இத தழர்ஸகளள் பதல் நந்தழரி ஸகஜ்ரியளல் தநனிள அபசு 

தீயிப பனற்ெழ டுத்து யபேகழது. 

 யேகழமக்கு ஸேல்ழ நளயட்ேத்தழல் நகிர் ளதுகளப்ிற்களக ெழப்பு ஶரந்து குழு என்று 

அநக்கப்ட்டு உள்து.  இந்த குலயில் 16 வதண் கரன்ஸ்டதிள்கள் இேம் ஸற்று 

உள்ர். 

 யளகம் என்ழற்கு இபண்டு ஹர் னணம் ஸெய்பம் யகனில் திங்க் றநத்றனரண 8 இபே 

சக்க ரகணங்கள் அயர்கலக்கு யமங்கப்ட்டு உள்.  அயர்கள் கள 11 நணி பதல் 

நதழனம் 1 நணி யபபம், ின்ர் நள 5 நணி பதல் இபவு 7 நணி யபபம் ஹபளந்து 

ணினில் ஈடுடுயர். 

 2021-ம் ஆண்டு பல் ..டி. தஷவுத்ஶர்ஷ றறல் ழுனரம் ; த்ற அசு 

கல் 
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 ஆங்கழம்> இந்தழ நற்றும் குஜபளத்தழ ஸநளமழகில் நட்டுஹந இதுயப ேத்தப்ட்டு யபேம் 

இந்த ஹஜ  ..பதன்நத்ஹதர்வு 2021-ம் ஆண்டு பல் றழ், வலுங்கு, உபேது உள்பிட்ட 11 

வரறகபில் ேத்தப்டும் ன்று நத்தழன நிதய ஹநம்ளட்டு அநச்ெகம் 

அழயித்துள்து.  

 2020 ஜயரி நற்றும் ப்பழல் ேத்தப்ே உள் ஹதர்வுக்கள யிளத்தளள்> அட்ேயண 

உள்ிட்ேயற் பன்கூட்டிஹன தனளரித்து யிட்ேதளல் உேடினளக நற் நளழ 

ஸநளமழகில் ஹதர்வு ேத்த இனளது ன்றும்> 2021-ம் ஆண்டு பல் 11 வரறகபில் ஶர்வு 

  டத்ப்தடும் ன்றும்> அயபயர் தளய்ஸநளமழனிஹஹன ஹஜ ..இ .பதன்ந சத்ஹதர்ய 

லதளம் ன்றும் நத்தழன நிதய ஹநம்ளட்டு அநச்ெகம் அழயித்துள்து. 

  „ஃதரஸ்ஶடக்‟  சுங்கக்கட்டம் ;  டிச.15 ஷ ீட்டித்து த்ற அசு 

 

 சுங்கச்ெளயடிகில் களத்தழபேப்பு, கட்ேணத்தகபளறு ஹளன்யற்த் தயிர்க்க நத்தழன அபசு 

டிச.1 பல் ஃதரஸ்ஶடக் னும் புதழன பன அநல்டுத்துயதளக அழயித்த ழனில் 

ஹநலும் 15 ளட்கலக்கு ீட்டிக்கப்ட்டுள்து. 

 டிெம்ர் 1 பதல் இது அபளயதளக ஸதரியிக்கப்ட்டிபேந்தது. ஆளல் ளஸேங்கும் 

இதற்கள யமழபக்கு யளக ஏட்டிகள் நளறுயதற்கு  ெழபநங்கள் இபேந்த. 

ஃளஸ்ஹேக் ஸ்டிக்கப  

 யளங்க படினயில் ன்கழ குற்ச்ெளட்டும் லந்தது. ள எபேளள் நட்டுஹந 

இேனில் உள் ழனில் யளக ஏட்டுர்கள் நழகுந்த ெழபநத்துக்கு ஆளகும் ழ 

ற்ட்ேது. 

 இதுகுழத்து த்ற சரஷனப் ஶதரக்குத்து துஷநக்கு  புகளர்கள் யந்தயண்ணம் 

இபேந்த. இதனடுத்து நத்தழன அபெழன் ெளப்ஹளக்குயபத்து ழறுயம் ஹநலும் 

கூடுதளக ளட்க ீட்டித்துள்து. கரன அகரசத்ஷ ஶலும் 15 ரட்கள் ீட்டித்து 

டிச.15 ஷ எத்றஷத்துள்பது. 

 ‟ஃஶதரர்ப்ஸ்‟ ஶகரடீஸ்ரா் தட்டினறல் பஶகஷ் அம்தரணிக்கு 9-ஆது இடம் 
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 ஃஹளர்ப்ஸ் த்தழரிக ஸயினிட்டுள் உக பதல் 10 ஹகளடீஸ்யபளா்கள் ட்டினழல் 

இந்தழனளயச் ஹெளா்ந்த பஶகஷ் அம்தரணிக்கு 9-ஆது இடம் கழேத்துள்து. 

 ெளா்யஹதெ அயில் ிபநளக தழகலம் ஃஹளர்ப்ஸ் த்தழரிக ஆண்டுஹதளறும் 

ஹகளடீஸ்யபளா்கின் ட்டின ஸயினிட்டு யபேகழது. அந்த யகனில், 2019-ஆம் 

ஆண்டுக்கரண உனகறன் பல் 10 ஶகரடீஸ்ரா்கபின் தட்டிஷன அந்த த்தழரிக 

தற்ஹளது ஸயினிட்டுள்து. இதழல்> இந்றரஷச் ஶசரா்ந் ரிஷனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

ஷனரா் பஶகஷ் அம்தரணி 6,000 ஹகளடி ேளளா் (பை.4.20 ட்ெம் ஹகளடி) ஸெளத்து நதழப்புேன் 9-

ஆயது இேத்தப் ிடித்துள்ளர்.  

 இப்ட்டினழல்> அஶசரன் றறுணபேம்> தநச் ஸெனல் அதழகளரிபநள )சறஇஏ( 

வஜஃப் வதஶமரஸ் பனறடத்றல் உள்ளர். இயபேேன ழகப ஸெளத்து நதழப்பு 11,300 ஹகளடி 

ேளபளகும் (இந்தழன நதழப்ில் சுநளர் பை.7.91 ட்ெம் ஹகளடி). இயபேக்கு அடுத்தடினளக 10,740 

ஹகளடி ேளளா் ஸெளத்து நதழப்புேன் ஷக்ஶரசரஃப்ட் இஷ றறுணரா் தில் ஶகட்ஸ் 

இண்டரது இடத்ஷப் ிடித்துள்ளர். ல்ிம்ச் றறுணரா் வதர்ணரட் அரா்ணரல்டு 

10,720 ஹகளடி ேளளா் ஸெளத்து நதழப்புேன் பன்ளயது இேத்தழல் உள்ளர். 

 ஜரர்க்கண்ட் பல்கட்டத் ஶர்ல்: 62.37 சீ ரக்குப்தறவு 

 ஜரர்க்கண்ட் சட்டப்ஶதஷத் ஶர்னறல் 30-11-2019 அன்று ேந்த பதல்கட்ே யளக்குதழவு 

ேந்து படிந்த ழனில் 62.37 சீம் ரக்குகள் தறரகறபள்பண. 

 ஜளர்க்கண்ட் நளழத்தழல் உள் 81 சட்டப்ஶதஷத் வரகுறகலக்கு 5 கட்டங்கபரகத் 

ஶர்ல் ேஸறுகழது. பதல்கட்ேநளக 6 நளயட்ேங்கில் உள்13 ஸதளகுதழகலக்கு 

இன்று யளக்குப்தழவு ேந்தது. 

 ஸநளத்தம் 13 ஸதளகுதழகில் 189 ஹயட்ளர்கள் ஹளட்டினிடுகழன்ர், இதழல் 15 ஹர் ஸண் 

ஹயட்ளர்கள். 

 ஷனரப கிஞபேக்கு ஞரணதீட ிபேது 
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 நனள கயிஞர் அக்கறத்ம் அச்சுன் ம்பூறரிக்கு இவ்யளண்டுக்கள ஞரணதீட ிபேது 

யமங்கப்ட்டுள்து .ஞரணதீட தரிசுத் வரஷக பை.11 னட்சரகும். 

 55-ஆது ஞரணதீட ிபேஷ நனள கயிஞர் அக்கழத்தம் அச்சுதன் ம்பூதழரிக்கு அிக்க 

ிபதழள பளய் தநனிள ஹதர்வுக் குல படிவு ஸெய்துள்து .இந்தழன தத்துயம் நற்றும் 

ளபம்ரின ஸழகலக்கும் ணீ கரன சறந்ஷணகலக்கும் இஷடினரண தரனரக 

அது கிஷகள் றகழ்கறன்நண. 

 அக்கழத்தம் ன் ஸனரில் ஹகபத்தழல் அழனப்டும் அக்கழத்தம் அச்சுதன் ம்பூதழரி 55 

தல்கள் ழுறபள்பரர் .இயற்ழல் 45 கயித நூல்கள்" .இபேதரம் தற்நரண்டிண்ஶட 

இறயரசம்' ன் இயபது ீண்ே கயித நனள இக்கழனத்தழல் ெழப்ிேம் 

ஸற்றுள்து.  

 ஹகபத்தழல் நனள ஸநளமழப் ேப்புகலக்கு யமங்கப்டும் அத்து பக்கழன 

யிபேதுகபம் ஸற்றுள் அயபேக்க, கேந்த 2017-இல் இந்ற அசு தத்வ தட்டபித்து 

வகüித்து.  

 

gz;zhl;L epfo;Tfs; 
 

  „ர் கரர்டின்‟ இரடப் திற்சற 

 இந்றர ற்றும் ஜப்தரணி இபளடயத்தழற்கு இேனிள ர் கரர்டின்  

ஸனரிேப்ட்ே யபேேளந்தழப கூட்டு இபளடயப் னிற்ெழனின் இபண்ேளயது தழப்பு நழஹெளபநழல் 

உள் தழர் கழர்ச்ெழ நற்றும் ஜங்கழள் யளர்ஃஹர் ள்ி )ெழஹஜேிள்பெஸ் (யஸபங்ஹேயில் 

படிந்தது.இந்த தழந்து ளள் கூட்டு இபளடயப் னிற்ெழனின் பதன்நனள கயம் > 

ஷனப்தகுறகபில் கறபர்ச்சற ற்றும் தங்கர றர்ப்பு டடிக்ஷககபில் 

ஈடுடுஹயளபப் னிற்றுயிப்தளகும். 
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 இந்றர– ஆசறரன் உச்சற ரரடு தளய்ளந்தழல் யம்ர் 3 நற்றும் 4ஆம் 

ஹததழ ேஸறுகழது. இந்த உச்ெழ நளளட்டில் ங்ஹகற்தற்களக ளங்களக் ஸென் ிபதநர் 

ஹபந்தழப ஹநளடி> அங்கு தளய்ளந்து ஸநளமழனில் ஸநளமழஸனர்க்கப்ட்ே தழபேக்குள் நூ 

ஸயினிட்ேளர். 

 ஹநலும் குபேரணக்கறன் 550து திநந்ரள் ழயளக ெழப்பு ளணனம் என்பம் 

ஸயினிட்ேளர். 

 தளய்ளந்து தகபம் : ளங்களக் 

 தளய்ளந்து ளணனம் : ட் 

 உனக கங்கள் றணத்ஷ பன்ிட்டு பவணஸ்ஶகர அநப்ளது ஷயரதரத் 

கத்ஷ „அறுசுஷ உில்‟ ன் யகனின் கவழ் „ஆக்கப்பூர் கம்‟ ன்று 

அழயித்துள்து. 

 ஹநலும் பம்ஷத கபபம் „றஷப்தட ஷகின் கலழ் „ஆக்கப்பூர் கம் ;‟ ன் 

குழனடீ்ேப் ஸற்றுள்து. 

 பஸஸ்ஹகள அநப்ளது ல ிரிவுகின் அடிப்ேனில் „ஆக்கப்பூர்ய கபங்கள்‟ ன் 

அந்தஸ்த யமங்குகழன்து. 

வசய்ற துபிகள் : 

 க்கழன ளடுகள் ெனின் ஸளதுச் ெ அக்ஹேளர் 31 ஆம் ஹததழ உக கபங்கள் தழநளக 

ழனநழத்துள்து. 

 2019 கபேத்துபே: உக நளற்றுயது : புதுநகள் நற்றும் தழர்கள ெந்ததழனிபேக்கு ெழந்த 

யளழ்க்க 2019 Theme: Changing the world: innovations and better life for future generations. 

    

 னங்கபயளத தழர்ப்பு தந்தழஹபளளனங்கள் குழத்த 10 ளள் 

அநர்யில் இந்றர உஸ்வதகறஸ்ரனுடன் ணது பல் இரட திற்சறரண டஸ்

ட்னறக் 2019 டத்வுள்பது. 
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 இந்த னிற்ெழ யம்ர் 4 பதல் 2019 யம்ர் 13 யப உஸ்ஸகழஸ்தளின் ெழர்ச்ெழக் னிற்ெழ 

குதழனில் ேஸறும். 

வசய்ற துபிகள் : 

 ந> கழபளநப்பு நற்றும் கர்ப்புங்கில் கழர்ச்ெழ நற்றும் னங்கபயளத தழர்ப்பு 

ேயடிக்ககில் கயம் ஸெலுத்துயஹத இந்த னிற்ெழனின் ஹளக்கம். 

 உஸ்ஸகழஸ்தளின் ஜளதழதழ : ரவ்களட் நழர்ெழஹனளஹனவ் உஸ்ஸகழஸ்தளின் ளணனம் : 

உஸ்ஸகழஸ்தளன் ஹெளம் 

 சர்ஶச ிண்வபி றஷனத்துக்கு சஷல் சரணம்  - ிண்கனத்றல் தம் 

 

 அவரிக்கர, றர உள்ிட்ே ளடுகள் இஷந்து ிண்வபிில் சர்ஶச 

ிண்வபி றஷனத்ஷ அநத்து ஆபளய்ச்ெழகள் ேத்தழ யபேகழன் .இந்த யிண்ஸயி 

ழனத்தழல் யபீர்கள் தங்கழ இபேந்து ஆய்வுப்ணின கயிக்கழன்ர். 

 அயர்கள் திஸ்வகட்> சரக்ஶனட் ஹளன் உணவுப்ஸளபேட்கள் தனளரித்து ெளப்ிடுயதற்கள 

நளவு, „ஷக்ஶரஶவ் அன்‟ (அதழயீ ெநனல் ெளதம் (ஆகழனய 

அவரிக்கரின் 

 வர்ஜணீிர ரனப்ஸ் ீில் இபேந்து ஷசக்ணஸ் ன்ந ிண்கனத்றன் பனம் அனுப்தி 

ஷக்கப்தட்டது  .4-11-2019 அன்று  அந்த யிண்கம்> ெர்யஹதெ யிண்ஸயி ழனத்த 

ஸென்று அேகழது. 

 ிண்ில் வற்நறகரக ப்தட்ட 49-து வதய்ரவ் றகரட்டுச் வசற்ஷகக்ஶகரள்! 
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 49ஆது வதய்ரவ் றகரட்டுச் வசற்ஷகக்ஶகரள், யம்ர் 5ஆம் ளள் கள 1:43 

நணிக்கு, ெவளயின் ரழச்ெளங் ஸெனற்கக்ஹகளள் வு ஷத்றல்> னரங்ரர்ச்-3தி வூர்ற 

பம் ஸயற்ழகபநளக யப்ட்ேது.  

 இதுயப> ஸய்தளவ்-3 பநனின் 3 IGSO ஸெனற்கக்ஹகளள்கள் அத்தும் 

யப்ட்டுள் .இய, 2020ஆம் ஆண்டில் உகயில் ஸய்தளவ்-3 யனநப்ின் 

உபேயளக்கத்துக்கு உறுதழனள அடிப்ேன உபேயளக்கும். 

 ஶதரபத்றல் 7 புற ஆலர்கள் றணம் 

 நளகளணம் 1 இன் ஆலபளக ஶசரம்ரத் ஆறகரரி> நளகளணம் 2 - றனக் தரிரர்> நளகளணம் 

3 -திஷ்ட திசரய்>  கந்தகழ நளகளணத்தழன் ஆலபளக அறக் வர்ச்சன்> நளகளணம் 5 - 

ர்ரத் ரவ்> நளகளணம் 6 - ஶகரிந்ர கனவுணி நற்றும் நளகளணம் 7 இன் ஆலபளக 

ர்றபர குரரி ளந்தள உள்ிட்ஹேளர் புதழன ஆலர்களக ழனநழக்கப்ட்டுள்ர்.  

 வரறனறதர் ஶட சலணிரசனுக்கு வடறங் ிபேது 

 

 டிிஸ் ஶரட்டரர் ழறுயத் தயர் ஶட சலணிரசனுக்கு ஜப்ளின் நழக உனரின 

ஸதளமழல்து யிபேதள வடறங் ிபேது யமங்கப்ட்டுள்து .ஹேளக்கழஹனளயில் 06-11-2019 

அன்று ேஸற் யிமளயில் இவ்யிபேது அயபேக்கு யமங்கப்ட்ேது .இந்தழனளயச் ஹெர்ந்த 

ஸதளமழதழர் ஸேநழங் யிபேதப் ஸறுயது இதுஹய பதல் பனளகும். 

 ஶக் கலீஃதர தின் சீத் அல் ஹ்ரன் க்கற அபு றஶட்மறன் ஷனரக 

ீண்டும் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 
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 க்கழன அபபு நழஹபட்றழன் உச்ெீதழநன்ம் க்கழன அபபு நழஹபட்ஸ் அபெழனநப்ின் 

யிதழகின்டி> 4 து ந்ரண்டு களத்தழற்கு அதன் தயபளக ஶக் கலீஃதர தின் சீத் 

அல் ஹ்ரஷண நீண்டும் ஹதர்ந்ஸதடுத்துள்து. 

 ிஹபெழல் ிஹபெழழனளயில் ேஸறும் 11யது ிரிக்ஸ் (BRICS) உச்ெழ நளளட்டில் கந்து 

ஸகளள் ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி இந்த நளதம் 13 ஆம் ஹததழ பதல் 2 ளள் ிஹபெழல் னணம்  

ஹநற்ஸகளள்யளர். இந்த ஆண்டு உச்ெழ நளளட்டின் கபேப்ஸளபேள் “எபே புதுநனள 

தழர்களத்தழற்கள ஸளபேளதளப யர்ச்ெழ”. “Economic Growth for an Innovative Future”. 

 ிபதநர் ஹநளடி அயர்கள் ிரிக்ஸ் உச்ெழ நளளட்டில் ங்ஹகற்து இது ஆளயது பனளகும். 

 „சர்ஶச பபேம் ட்சத்றம்‟ - அவரிக்கரில் ஏ தன்ணரீ்வசல்த்துக்கு.2-து ிபேது 

 

 தநழமக துண பதல்-அநச்ெர் ஏ.தன்ணரீ்வசல்ம் அபசு ப னணநளக அஸநரிக்கள 

ஸென்றுள்ளர் .கேந்த 9-ந் ஹததழ ெழகளஹகள கரில் ேந்த ழகழ்ச்ெழனில் அயபேக்கு „ங்க றழ் 

கன்‟ ிபேது யமங்கப்ட்ேது. 

 இந்த ழனில் ெழகளஹகள கபத்தழல் ேந்த யிமளயில்> அஸநரிக்கள  இ கூட்ேநப்ின் 

ெளர்ில் ஏ.ன்ரீ்ஸெல்யத்தழற்கு „சர்ஶச பபேம் ட்சத்றம் ஆசறர‟ ன் யிபேது 

யமங்கப்ட்ேது. 

 „ிஷபரட்டு வரடர்தரண குற்நங்கஷபத் டுப்தது‟ („Prevention of Offences Related to 

Sports‟) ஸதளேர்ள நஹெளதளய அதன் ளேளலநன்ம் ழஹயற்ழனதளல்> ஹளட்டிக 

ழர்ணனிக்கும் யமக்குக குற் யகக்கு ஸகளண்டு 

யந்த பல் வற்கரசற ரடரக இனங்ஷக தழகழ்கழது. 

 ஹநட்ச் ிக்றழங் நற்றும் ஊமல் ஸதளேர்ள இந்த புதழன ெட்ேம் அத்து 

யினளட்டுகலக்கும் ஸளபேந்தும் பை எபே ர் யினளட்டில் ஊமல் குற்யளி   

 ழபைிக்கப்ட்ேளல்> அயபேக்கு 10 ஆண்டுகள் யப தண்ே யமங்கப்ேளம்> ஹநலும் 

ி அபளதங்கபம் ஸெலுத்த ஹயண்டும். 
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 .ரின் தல்ஶறு ஶம்தரட்டு திகலக்கு 35 ஶகரடி டரனர் (சுநளர் பை.95 ஹகளடி) றற 

உிஷ ங்குரக இந்றர உறுதழனித்துள்து. 

 யபேம் 2020-ஆம் ஆண்டில் .ள. ஹநற்ஸகளள்வுள் ல்ஹயறு ஹநம்ளட்டு ணிகலக்கு 

இந்தழனளயின் ங்கிப்ளக 35 ஹகளடி ேளப யமங்க உறுதழனிக்கப்ட்டுள்து. .ள.யின் 

யர்ச்ெழ ேயடிக்ககலக்கு ஸதளேர்ந்து ஆதபவு கபம் ீட்டி யபேயதன் எபே குதழனளகஹய 

இந்தழனள இந்த ழதழ உதயின யமங்குகழது. 

 ஹநலும், ளஸ்தீ அகதழகலக்கள .ள.யின் ழயளபணப் ணிகலக்கு 50 ட்ெம் 

ேளபபம்> .ள. ஹநம்ளட்டு தழட்ேங்கலக்கு 45 ட்ெம் ேளபபம் இந்தழனள தது 

ங்கிப்ளக யமங்கவுள்து. 

 650 கற.ீ. ஷ வசன்று ரக்கல்ன „கலன்-1‟ வுகஷஷ தரகறஸ்ரன் 

வற்நறகரக ஶசரறத்து 

 இந்தழனளவுக்கு ஹளட்டினளக ளகழஸ்தளனும் வுகணக தனளரித்து யபேகழது .இதழல் 

கண்ேம் யிட்டு கண்ேம் ஸென்று தளக்கும் பகத்த ஹெர்ந்த கலன்-1 வுகண 

குழப்ிேத்தக்கது .இந்த வுகணகள் அத்து யகனள ஸயடிஸளபேட்கலேன்> 650 

கற.ீ . யப ஸென்று தளக்கும் தழன் ஸற்தளகும். 

 இந்த வுகணனில் என் ஹற்று ளகழஸ்தளன் தழடீஸப ஹெளதழத்தது .பளடய னிற்ெழனின் 

எபே குதழனளக ேத்தப்ட்ே இந்த ஹெளத ஸயற்ழகபநளக ேந்ததளக ளகழஸ்தளன் 

பளடயம் கூழபள்து .பளடயத்தழன் ஸெனல்ளட்டு தனளர் ழன ஹெளதழக்கும் ஹளக்கழல் 

இந்த ஹெளத ேத்தப்ட்ேதளகவும் அது குழப்ிட்டு இபேந்தது. 

 2 ஆிம் கற.ீ . யப ஸென்று தளக்கயல் அக்ணி-2 வுகணன பதல் பனளக இபவு 

ஹபத்தழல் இந்தழனள ெநீத்தழல் ஹெளதழத்து இபேந்தது .இந்த சூமழல் ளகழஸ்தளனும் வுகண 

ஹெளத ேத்தழ இபேக்கழது .அதுவும் இபே ளடுகலக்கு இேஹனனள உயில் தற்ஹளது 

யிரிெல் ற்ட்டு இபேக்கும் ழனில் ரகவன்-1 வுகண ஹெளத ேந்தழபேப்து 

குழப்ிேத்தக்கது. 

 இந்ஶரஶணசறர கரா்ப்திிகள்> ரற்றுத் றநணரபிகஷப அசுப் திகபில் 

றறக்கத் ஷட 

 இந்ஹதளஹெழனளயில் களா்ப்ிணிகள்> நளற்றுத் தழளிக அபசுப் ணிகில் ழனநழக்க 

அந்த ளட்டில் ல்ஹயறு அநச்ெபகங்கள் தே ஸெய்துள். 

 இதற்கு நித உரிந அநப்புகள் கடும் கண்ேம் ஸதரியித்துள். இதுகுழத்து 

தகயல்கள் ஸதரியிப்தளயது. 
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 இந்ஹதளஹரழனளயில் அபசுப் ணிகலக்களக சுநளர் 2 ட்ெம் ஹளா் யிண்ணப்ித்துள்ளா். 

இந்த ழனில்> அந்த ளட்டு அபசு ஸயினிட்டுள் ஆணனில்> களா்ப்ிணிகள்> நளற்றுத் 

தழளிகள்> ஏரிச் ஹெளா்க்கனளளா்கலக்கு பளநள துகில் ழனநம் 

யமங்கப்ேக் கூேளது வும்> அயளா்கலக்குப் தழல் „தகுதழனள‟ யிண்ணப்தளபளா்கஹ 

அந்தப் ணிகில் ழனநழக்கப்ே ஹயண்டும் வும் உத்தபயிேப்ட்டுள்து. 

 இது, ஸயறுப் ஸயிப்டுத்தும் ஸகளடுங்ஹகளன்ந உத்தபவு ன்று நித உரிந 

ஆளா்யளா்கள் கண்ேம் ஸதரியித்துள்ளா். 

 26 ஹகளடி நக்கள் யெழக்கும் இந்ஹதளஹெழனள> உகழஹஹன அதழக அவு பஸ்ழம் 

நக்கள்ஸதளகனக் ஸகளண்ே ளேளகும். அங்கு ணினிேங்கில் ஸண்கலக்கு தழபள 

ஸகளடுநகள் அண்நக் களநளக அதழகரித்து யபேயதளகக் குற்ம் ெளட்ேப்டுகழது. 

 இந்த ழனில்> களா்ப்ிணிகள்> நளற்றுத் தழளிகலக்கு தற்ஹளது அபசுப் ணிகள் 

நறுக்கப்ட்டுள்து ெளா்ச்ென ற்டுத்தழபள்து. 

 கணடர திர் ஸ்டின் ட்பைஶடர> 36 உறுப்திணர்கள் வகரண்ட ணது புற 

அஷச்சஷில் 4 இந்ற ம்சரபிிணபேக்கு இடபித்துள்பரர். 

 ம்.ி.க்கள வ்தீப் ெழங் ஸய்ன்ஸ்> லர்ஜழத் ெழங் ெஜழன்> ர்தழஷ் ெளக்கர்> அிதள 

ஆந்த் ஆகழஹனளர் ட்பைஹேள அநச்ெபயனில் இணத்துக்ஸகளள்ப்ட்டுள்ர். 

 ஹதெழன ளதுகளப்புத் து அநச்ெபளக லர்ஜழத் ெழங் ெஜ்ஜனும்> ஸளதுச் ஹெயகள் 

து அநச்ெபளக அிதள ஆந்தும் ழனநழக்கப்ட்டுள்ர். இதழல் அிதள ஆந்த், 

கேள அநச்ெபயனில் பதல் பதளக இணந்தழபேக்கும் லழந்து ஸண் 

அநச்ெபளயளர். 

      இனங்ஷக திரகப் வதரறுப்ஶதற்நரர் கறந் ரஜதட்ச 

 இங்கனின் ெளா்ச்ெக்குரின பன்ளள் அதழளா் நகழந்த பளஜட்ெ> அந்த ளட்டின் 

ிபதநபளக    21-11-2019 அன்று  ஸளறுப்ஹற்றுக் ஸகளண்ேளர். 

 அயபது இன ெஹகளதபபேம்> இங்கனின் புதழன அதழபேநள ஹகளத்தன பளஜட்ெ 

அயபேக்கு ஸகளலம்ில் தயிப் ிபநளணம் ஸெய்து யத்தளர். 

 யரங்கரங் ஶரா்ல்: ஜணரக ஆவு ஶட்தரபரா்கள் அஶரக வற்நற 

 லளங்களங் உள்ளட்ெழத் ஹதளா்தழல் ஜணரக ஆவு ஶட்தரபரா்கள் அஹநளக ஸயற்ழ 

ஸற்றுள்ளா். 
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 இதன் பம்> ெவ அபசு நீதும், லளங்களங் அபெழன் தந ழர்யளகழ ஹகரி ளம் 

நீதும் தங்கது அதழபேப்தழன லளங்களங் நக்கள் ஸயிப்டுத்தழபள்தளகக் 

கூப்டுகழது 

 டக்கு ரகர ஆலரகறநரர் பபின் 

 

 இங்க கழரிக்ஸகட் அணினின் ஜளம்யள தழகழ்ந்தயர் பத்ஷர பபின். றரண 

இர்> ஸென்னச் ஹெர்ந்த நதழநர் ன்யப தழபேநணம் ஸெய்துள்ளர். 

 இந்ழனில் தநழமர்கள் அதழகம் யெழக்கும் டக்கு ரகரத்றன் ஆலரக பத்ஷர 

பபிஷண றறக்க, இங்க அதழர் ஶகரத்த ரஜ தக்ச படிவு ஸெய்தழபேப்தளகத் 

ஸதரிகழது. 

 இதனடுத்து பபிதப அமத்து ஆலர் தயின ற்குநளறு அதழர் ஹகளத்தன 

பளஜக்ெ கூழனதளக அங்கழபேந்து ஸயினளகும் வடய்னற றர்ர் தத்றரிஷக ஸெய்தழ 

ஸயினிட்டுள்து. 

 கறக்கு ரகரத்துக்கு அனுரர யம்தத்> ட த்ற ரகரத்துக்கு றஸ்மர 

ிணர றறக்கப்தடனரம் ன்று ஸதரிகழது. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

epakdk; 
 

 ஶசற தரதுகரப்பு துஷ ஆஶனரசகரக த்ரத்ஶ தட்சல்கறகர் றறக்கப்தட்டுள்பர் 
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 பம் களயல் து ஆணனபளக 2016ம் ஆண்டில் ஸளறுப்ஹற்ளர். 

 1982 ஆம் ஆண்டு நகளபளஷ்டிபள ிரிவு ிஸ் அதழகளரினள இயர் 26 ஆண்டுகளக “ி” 

உவுத்துனில் ணினளற்ழனயர். 

 தற்ஹளதன ஶசற தரதுகரப்பு ஆஶனரசகர் அஜறத் ஶரல் ஆயர். 

 நகளபளஷ்டிப களயல்கலக்கள ணி ஹபத்த 8 நணி ஹபநளக ட்ெல்கழகர் நளற்ழ 

அநல்டுத்தழளர். 

 ளதுகளப்பு து அநச்ெர் : நளண்புநழகு பளஜ்ளத் ெழங் ஆயர். 

 வசன்ஷண உர்ீறன்ந புற ஷனஷ ீறதறரக .தி.சரயற றறக்கப்தட்டுள்பர். 

       

 

 இந்தழன அபெழனநப்பு ெட்ே ெபத்து 124A ன் உச்ெ ீதழநன் தந ீதழதழ தநனில் 

ஸகளழஜழனம் ரிந்துபனில் இயர் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

 இந்தழன அபெழனநப்பு ெட்ே ெபத்து 217ன் டி குடினபசு தயர், ழனநம் ஸெய்து உத்தபவு 

ிப்ித்துள்ளர். 

 நளழ உனர்ீதழநன்ங்கள் குழத்து ரபத்து 214 குழப்ிடுகழது. 
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 ஶகரர ஆலரக சத்தரல் ரனறக் 3-11-2019 அன்று  தயிஹனற்றுக் ஸகளண்ேளர். 

 ஷனகரா் தணரஜறில் உள் ஆலளா் நளிகனில் ேஸற் ழகழ்ச்ெழனில்> பம் 

உனளா்ீதழநன் தந ீதழதழ திபீ் ந்த்ரஶஜரக் அயபேக்கு தயிப் ிபநளணம் ஸெய்து 

யத்தளர். 

 73 யனதள ெத்னளல் நளழக் இதற்கு பன்பு ஜம்ப-களஷ்நீரின் ஆலபளக ணினளற்ழ 

யத்தளர். அந்த நளழம் இபண்டு பெினன் ிபஹதெங்களக ிரிக்கப்ட்ேதனடுத்து 

ஹகளயள நளழ ஆலபளக ழனநழக்கப்ட்ேளர். 

 கேந்த ஆகஸ்ட் 2014 பதல் ஹகளயள ஆலபளக தயி யகழத்து யந்த நழபேதுள ெழன்லள 

நளற்ப்ட்ேதனடுத்து இயளா் ஆலபளக தயிஹனற்றுக் ஸகளண்ேளர். 

 அிந்த் சறங் .. ஷனரக வதரறுப்ஶதற்கறநரர் 

 நகளபளஷ்டிப ஹகேரின் 1988 ஸதளகுதழ ..ஸ் அதழகளரினள அிந்த் சறங்> இந்ற ிரண 

றஷன ஆஷத்றன்  ( )ஷனரக ஸளறுப்ஹற்ளர். 

 டரக்டர் ிணர வட்டி ஏடிின் பனரது இந்ற ற்றும் ஆசற வதரது துஷத் 

ஷனரக றறக்கப்தட்டரர் 

  

 பன்ளள் ிபதநபேம் தற்ஹளது நளழங்கய உறுப்ிபேநளக உள் ன்ஶரகன்சறங், 

றறத்துஷநக்கரண ரடரலன்ந றஷனக்குழு உறுப்திணரக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 
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 நளழங்கய தயர் வங்கய்ரபடு> களங்கழபஸ் கட்ெழனச் ஹெர்ந்த 

நளழங்கய உறுப்ிர் நன்ஹநளகன்ெழங்க ழதழத்துக்கள ளேளலநன் 

ழக்குல உறுப்ிபளக ழனநழத்துள்ளர். 

 ஶகரன உரா்ீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக பகது ஃதீக் திஶற்பு 

 ஶகரன உரா்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக> ீதழதழ பகது ஃதீக்) 59) 13-11-2019 

அன்று ஸளறுப்ஹற்றுக் ஸகளண்ேளர். 

 ஹநகளன உனளா்ீதழநன் தந ீதழதழனளக இபேந்த அஜய்குரர் றட்டல்> த்றப் 

திஶச உனளா்ீதழநன் தந ீதழதழனளக ழனநழக்கப்ட்ேத அடுத்து> அந்த இேத்துக்கு 

தற்ஹளது ீதழதழ பகநது பஃகீ் யந்துள்ளர் ீதழதழ ஹெளா்ந்த நளழத்தச் பளஜஸ்தளன் .

பஃகீ் பகநது> கேந்த 2008-ஆம் ஆண்டில் பளஜஸ்தளன் உனளா்ீதழநன் ீதழதழனளக 

ழனநழக்கப்ட்ேது குழப்ிேத்தக்கது. 

 

 

tpUJfs; 

 குனரப் ஶகரத்ரரிக்கு ரஜர ரம் ஶரகன் ரய் ிபேது ங்கப்தட உள்பது 

 

 ரஜஸ்ரன் தத்ரிகர குலநத் தயர் குனரப் ஶகரத்ரரி த்தழரிகத்துனில் ெழப்ள 

ங்கிப்பு ஸெய்ததற்களக இந்தழன த்தழரிக கவுன்ெழல் யமங்கழன நதழப்புநழக்க ரஜர ரம் 

ஶரகன் ரய் ிபேதுக்கு ஹதர்வு ஸெய்னப்ட்டுள்ளர். 

 ெழந்த ஸெனல்ளட்டுக்களக தமழமக அபசுக்கு 3 யிபேதுகள் தினளர் த்தழரிக்க ழறுயம் 

“இந்றர டுஶட” யமங்கழபள்து. 

 இந்தழன நளழங்கில் ெட்ேம் எலங்கழல் ெழந்த பளநரிப்பு நற்றும் பன்ஹற்ம் அேந்த 

நளழத்தழற்கள யிபேது தநழழ்ளட்டுக்கு யமங்கப்ட்ேது. 

 நத்தழன சுற்றுச்சூமல் நற்றும் தகயல் எழப்பப்பு து அநச்ெர் ிபளகளஷ் ஜளயஹேகர் 

யமங்கழளர். 
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 நந்த பன்ளள் பதல்யர் ஸஜனழதள ஸதளஹளக்கு ளர்யபேன் “2023 யிரன்” 

னும் ஆயணத்த தனளரித்தளர். 

 ெட்ேம் எலங்கு பளநரிப்பு அதழன் பக்கழன அம்ெநளகும். 

,uq;fy; 

 பன்ணரள் ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் டி.ன்.ஶசன் கரனரணரர் 

 

 பன்ளள் இந்ற ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் டி.ன்.ஶசன் 10-11-2019 அன்று  

களநளளர்.  

 ஹகப நளழம்> ளக்களட்ேச் ஹெர்ந்தயர் டி.ன்.ஹெரன். இயர்> 1990-96 ஆண்டுகில் 

இந்தழன தந ஹதர்தல் ஆணனபளக ணினளற்ழளர்.  

 யனது பப்பு நற்றும் உேல்க் குயளல் ஸென் அேனளழல் உள் இல்த்தழல் 

டி.ன்.ஹெரன் 10-11-2019 அன்று களநளளர். அயபேக்கு யனது 87 ஆகும்.  

 டி.ன்.ஹெரன் ஹதர்தல் அதழகளரினளக இபேந்த களக்கட்ேத்தழல்தளன் ரக்கரபர் அஷடரப 

அட்ஷட அழபகப்டுத்தப்ட்ேது. 

 கி ஶஷ சறஷ்ட ரரண் சறங் ஷநவு 

 

 ிப கணித ஹநத சறஷ்ட ரரண் சறங் (74) ீண்ே களநளக உேல்க் குவுேன் 

இபேந்து யந்த ழனில்> ிகளரில் 14-11-2019 அன்று களநளளர். 

 ஶதரஜ்பூரா் நளயட்ேம், தசந்த்பூரா் கறரத்றல் ிந்த யெழஷ்ே ளபளனண், கனறஶதரர்ணிர  

தல்கஷனக்ககத்றல் பயளா் ட்ேம் ஸற்யளா் உள் களன்பூரில் .டி கல்ி 
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றறுணத்றலும்> ஸகளல்கத்தளயில் உள் இந்தழன புள்பிில் றறுணத்றலும் 

ஹபளெழரினபளக ணினளற்ழபள்ளர் 

 த்ற திஶச பன்ணரள் பல்ர் ஷகனரஷ் சந்ற ஶஜரற கரனரணரர் 

 

 நத்தழன ிபஹதெ பன்ளள் பதல்யபேம்> ளஜகயின் பத்த தயபேநள ஷகனரஷ் சந்ற 

ஶஜரற 24-11-2019 அன்று  களநளளர்.  

 1977 பதல் 1978 யப நத்தழன ிபஹதெ பதல்யபளக ஸளறுப்பு யகழத்தயர் களஷ் ெந்தழப 

ஹஜளரழ. இயர் உேல்க்குவு களபணநளக ஹளளழல் உள் தினளர் 

நபேத்துயநனில் 24-11-2019 அன்று  களநளளர். அயபேக்கு யனது 90 ஆகும்.  

 ஜப்தரன் பன்ணரள் திர் 101 றல் ம் 

 

 ஜப்ளின் பன்ளள் ிபதநர் ரசுயறஶர கஶசரணி ம் அஷடந்ரர். அயபேக்கு 

து 101. 

 இதுகுழத்து ன் ஸயினிட்ே ஸெய்தழனில்> “1982 ஆம் ஆண்டு பல் 1987 ஆம் ஆண்டு 

ஷ ஜணரக கட்சறின் ஷனரகவும், ஜப்தரணில் திரக இபேந்த னளசுலழஹபள 

ளகஹெளி பதுந களபணநளக நபணம் அேந்தளர். 
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tpisahl;L 

 எனறம்திக் குத்துச்சண்ஷட குறச் சுற்றுற ரதர ற்றும் பூஜர ரி  

ங்கம் வன்நணர். 

        

 2020 ஹேளக்கழஹனள எழம்ிக் ஹளட்டிக்கு தகுதழ ஸறுயதற்கள ஆட்ேங்கள் ஹேளக்கழஹனளயில் 

ேஸற். 

 ஆக்கற ஶதரட்டிில் இந்ற ஆண்கள், வதண்கள் அி எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு குற 

 

 எனறம்திக் ிஷபரட்டு ஶதரட்டி 2020-ம் ஆண்டு ஜப்ளன் தகர் ஶடரக்கறஶரில் 

டக்கறநது .எழம்ிக் ஆக்கழ ஹளட்டிக்கள இபண்டு தகுதழ சுற்று ஆட்ேங்கள் எடிெள நளழம் 

புயஹசுயபத்தழல் உள் கழங்கள ஸ்ஹேடினத்தழல் ேஸற்து. 

 இதழல் ஸண்கள் ிரியில் ஹற்று பன்தழம் ேந்த தகுதழ சுற்ழன் பதளயது ஆட்ேத்தழல் 

இந்தழனள 5-1 ன் ஹகளல் கணக்கழல் அஸநரிக்களய ந்தளடினது. இவ்யிபே அணிகலம் 

ஹற்று  

 நீண்டும் ெந்தழத்த. பதல் ஆட்ேத்த ஹளன்ஹ இதழலும் இந்தழனள சுநளக ஸயற்ழ ஸறும் 

ன்று தழர்ளர்த்த உள்லர் பெழகர்கலக்கு நளற்ஹந நழஞ்ெழனது. 

 ஆண்கள் ிரியில், தகுதழ சுற்ழன் பதளயது ஆட்ேத்தழல் பன்ளள் ெளம்ினள இந்தழன 

அணி 4-2 ன் ஹகளல் கணக்கழல் பரழனளய ஹதளற்கடித்தது .இவ்யிபே அணிகலம் ஹற்ழபவு 

நறுடிபம் இஹத நதளத்தழல் ஹகளதளயில் குதழத்த. 

 இந்ற கபிர் யரக்கற அி ஶடரக்கறஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிகலக்குத் குற 
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 அடுத்த ஆண்டு ஶடரக்கறஶரில் ேஸறும் எனறம்திக் ஶதரட்டிகலக்கு இந்ற கபிர் 

யரக்கற அி குற வதற்றுள்பது. 

 ஃப்..ச் ஹளட்டிகள் புயஹஷ்யரில் ேஸற்து> இதழல் ப.ஸ். .அணிக்கு தழபளக 

இந்தழன நகிர் அணி ஸநளத்தநளக 6-5 ன் ஹகளல்கில் பன்ி ஸற்தளல் 

ஹேளக்கழஹனள எழம்ிக் ஹளட்டிகலக்குத் தகுதழ ஸற்தளக அழயிக்கப்ட்ேது. 

 தரரீஸ் ரஸ்டர்ஸ் வடன்ணிஸ் :ஶகரப்ஷதஷ வன்நரர், ஶஜரஶகரிச் 

  

 தரரீஸ் ரஸ்டர்ஸ் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி திரன்சறல் ேந்தது .இதழல் ஹற்று ேந்த இறுதழ 

ஆட்ேத்தழல் பதல் ழ யபீபள ஶரக் ஶஜரஶகரிச்( வசர்திர )6-3> 6-4 ன்ந ஶர் வசட் 

கக்கறல் வடணிஸ் ஶதரஶனரஷ( கணடர )ழீ்த்ற 5-து பஷநரக இங்கு 

ெளம்ினன்  

 ட்ேத்த கப்ற்ழளர் .அயபேக்கு பை.7¾ ஶகரடி தரிசுத்வரஷகபம், ஆனிபம் தபயரிெ 

புள்ிகலம் கழேத்தது. 

 ஆனிபம் தபயரிெ புள்ிக யமங்கும் இத்தகன .டி.ி .நளஸ்ேர்ஸ் ஸதளேப 

ஹஜளஹகளயிச் ஸயல்யது இது 34-து பஷநரகும் .இந்த யகனில் ஸ்ஸனின் யபீர் வதல் 

டரல் பன்ணிில்( 35 தட்டம் )இபேக்கறநரர் .இந்த ஸயற்ழனின் பம் ஆண்டின் 

இறுதழனில் ம்ர் என் இேத்த தக்கயப்த ஹஜளஹகளயிச் ஸபேங்கழபள்ளப 

 வடன்ணிஸ் சரம்தின்றப் ஶதரட்டி :ஆஸ்றஶனற ீரங்கஷண ஆஷ்னற தரர்டி 

„சரம்தின்‟ 
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 வதண்கள் வடன்ணிஸ் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் ஆஸ்றஶனறரின் ஆஷ்னற தரர்டி, 

உக்பின் ஸ்ிஶடரனறணரஷ யழீ்த்தழ ெளம்ினன் ஹகளப்பேன் பை.31 ஶகரடி 

தரிசுத்வரஷகஷபம் கப்ற்ழளர். 

 ஆஸ்றஶனறரில் அடுத் ஆண்டில் டக்கும் 20 ஏர் உனக ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் 

ஶதரட்டி  - அட்டஷ வபிீடு 

 க்கற அபு அீகத்றல் ேந்த 20 ஏர் உனக ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் ஹளட்டிக்கள தகுதழ 

சுற்ழல் ேளப்-6 இேங்க ிடித்த வர்னரந்து, தப்புர றபெ கறணிர, அர்னரந்து, 

றதிர, ஸ்கரட்னரந்து, ஏன் ஆகழன அணிகள் அடுத்த ஆண்டு ேக்கும் 20 ஏயர் உக 

ஹகளப் ஹளட்டிக்கு தகுதழ ஸற். 

 7-து 20 ஏர் உனக ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் ஶதரட்டி அடுத் அண்டு( 2020) அக்ஶடரதர், 

ம்தர் ரங்கபில் ஆஸ்றஶனறரில் ஷடவதறுகறநது .இந்த ஹளட்டிக்கள இறுதழ 

அட்ேயணன ெர்யஹதெ கழரிக்ஸகட் கவுன்ெழல் ஹற்று ஸயினிட்ேது. 

 வஜர்ணிில் டந் சரர்ஶனரர்னக்ஸ் ஏதன் ஶதட்றண்டன் ஶதரட்டி :இந்ற ீர் 

னக் ர வசன் வற்நற 

 

 வஜர்ணிில் ேந்த சரர்ஶனரர்னக்ஸ் ஏதன் ஶதட்றண்டன் ஹளட்டினின் இறுதழ ஆட்ேத்தழல் 

இந்ற ீர் னக் ர வசன் 17-21> 21-18> 21-16 ன் ஸெட் கணக்கழல் ெவளயின் ஸயங் லளங் 

னளங்கயழீ்த்தழ ட்ேத்த கப்ற்ழளர். 

 ஶசற ஜழணிர் டகபம் :றக ீரங்கஷண திர புற சரஷண 
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 35-து ஶசற ஜழணிர் டகப சரம்தின்றப் ஶதரட்டி ஆந்தழப நளழம் குண்டூரில் ேந்து 

யபேகழது. இதழல் ஹற்று ேந்த 18 யனதுக்கு உட்ட்ே ஸண்கலக்கள 100 ீட்டர் தே 

ஏட்ேத்தழல் தநழமக யபீளங்க திர 13.70 ிணரடிில் ந்தன தூபத்த கேந்து புதழன 

ஹளட்டி ெளதபேன் தங்கப்தக்கத்த ததளக்கழளர்.  

இதற்கு பன்பு கேந்த ஆண்டில் ஶகப ீரங்கஷண அதர்ர ரய் 13.76 ிணரடிில் ந்தன 

தூபத்த கேந்தஹத ெளதனளக இபேந்தது. 

 திர ீபம் ரண்டுனறலும் ங்கம் வன்று இபேந்ரர். ெளத ேத்த திதள 

ஸென் ிபளட்ஹயனில் உள் வசின்ட் ஶஜரசப்ஸ் ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் அகரடறில் 

னிற்ெழனளபேம், நத்தழன களல் யரி சூப்ிபண்டுநள ளகபளஜிேம் னிற்ெழ ஸற்யர் 

ஆயளர். 

 ஆசற துப்தரக்கற சுடுனறல் இந்ற ீர் தீக்குரபேக்கு வண்கனம் - எனறம்திக் 

ஶதரட்டிக்கு குற வதற்நரர் 

    

 4-து ஆசற துப்தரக்கற சுடுல் சரம்தின்றப் ஶதரட்டி கத்தளர் தகர் ஶரகரில் 

டந்து யபேகழது. இதழல் 6-11-2019 அன்று  ேந்த ஆண்கலக்கள 10 ீட்டர் ர் ஷதிள் 

ந்தனத்தழன் இறுதழப்ஹளட்டினில் இந்ற ீர் தீக்குரர் 227.8 புள்பிகள் குயித்து 

வண்கனப்தக்கம் ஸயன்ளர். இதன் பம் அயர் அடுத்த ஆண்டு ஹேளக்கழஹனளயில் 

ேஸறும் எழம்ிக் ஹளட்டிக்கள ஹகளட்ேளய உறுதழ ஸெய்தளர். 
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 சலணரின் புவபில் ேஸற்று யபேம் ஆெழன துப்ளக்கழ சுடுதல் ஹளட்டினில் 

நகிர். ர் திஸ்டல் திரிில் 3 புள்ிகள்குயித்து ங்கப்தக்கம் வன்நரர் 

இபம் ீரங்கஷண ரனுதரக்கர். 

 வதண்கபின் குத்துச்சண்ஷட கரன் றக்ஶகரனர ஆடம்ஸ் ஏய்வு வதறுரக 

அநறித்ரர் 

        

 இண்டு பஷந எனறம்திக் குத்துச்சண்ஷட சரம்தின் றக்ஶகரனர ஆடம்ஸ் )37 து( 

கண்ளர்ய இமக்கும் ளதழப்பு களபணநளக நபேத்துய ஆஹளெனின் ஹரில் 

யினளட்டிழபேந்து ஏய்வு ஸறுயதளக அழயித்தளர். 

 பஸேட் கழங்ேநழல் (இங்கழளந்து) ண்ேன் 2012 இல் பல் பஷநரக வதண்கள் 

எனறம்திக் குத்துச்சண்ஷட சரம்தின் ஆணரர், ஹநலும் ிஹபெழழல் ேந்த ரிஹனள எழம்ிக் 

2016 இல் இபண்ேளயது தங்கப் தக்கம் ஸயன் ிகு இபட்ே எழம்ிக் ெளம்ினள 

பதல் ஸண் குத்துச்ெண்ே யபீர் ஆளர். 

      

 2023 ஆேயர் உகக் ஹகளப் ஹளட்டின ேத்த இந்தழனளவுக்கு ெர்யஹதெ லளக்கழ ெம்

ஹநம் (ப்ச்) அனுநதழ அித்துள்து. 
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 ஸதளேர்ந்து 2-ஆயது பனளக நற்றும் எட்டுஸநளத்தநளக இந்தழனள ேத்தவுள் ளன்களயது 

உகக் ஹகளப் ஹளட்டி இதுயளகும். 

 ெர்யஹதெ தபயரிெனில் 5-ஆயது இேத்தழல் உள்து இந்தழன அணி. 

 இந்ற ீரங்கஷண ஶஜஸ்ிணி எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு குற 

 

 14-து ஆசற துப்தரக்கற சுடுல் சரம்தின்றப் ஶதரட்டி கத்தளர் தகர் ஹதளகளயில் 

ேந்து யபேகழது .இதழல் 10-11-2019 அன்று  ேந்த ஸண்கலக்கள 50 ீட்டர் ஷதிள்) பன்று  

 ழ (ஹளட்டினில் இந்தழன யபீளங்க ஶஜஸ்ிணி ெயளந்த் தகுதழ சுற்ழல் 1,171 புள்ிகள் 

குயித்து 5-து இடம் திடித்து இறுறப்ஶதரட்டிக்கு பன்ஶணநறணரர். 

 எழம்ிக் ஹளட்டினின் துப்ளக்கழ சுடுதழல் இந்தழனள ஸற் 12-யது ஹகளட்ேள இதுயளகும் .39 

யனதள ஹதஜஸ்யிி ெயளந்த் 2010-ம் ஆண்டு டந் உனக ஶதரட்டிில் ங்கப்தக்கம் 

ஸயன்யர் ஆயளர். 

 எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு ஶரர், அங்கத், ஷரஜ் குற 

 14-து ஆசற துப்தரக்கற சுடுல் சரம்தின்றப் ஶதரட்டி ஹதளகளயில் ேந்து யபேகழது .

இதழல் 11-11-2019 அன்று  ேந்த ஆண்கலக்கள 50 ீட்டர் பன்று ழ பிள் ிரியில் 

இந்தழன யபீர் ஸ்ர்ர திரப் சறங் ஶரர் 449.1 புள்ிகலேன் 3-யது இேத்த ிடித்து 

ஸயண்கப்தக்கத்த தட்டிச் ஸென்ளர். 

 துதரில் ேஸற்று யபேம் உனகதரர டகப சரம்தின் ஶதரட்டி ஈட்டிநறனறல் 

இந்தழனளயின் சுந்தர் குர்ஜரர் ங்கபம்> அஜறத்சறங் வண்கனபம் ஸயன்ர். 

 ஆேயர் ப் 46 ிரிவு ஈட்டிழதழல் தங்கம் ஸயன்ளர் சுந்தர். 

 னண்டணில் ஷடவதற்று பேம் டிதிஷதணல்ஸ் ஶதரட்டிில் ஶஜரஶகரிச் 

அதரவற்நற வதற்நரர். 

 உகழன் தெழந்த 8 யபீர்கள் ஹநளதும் டிில்ஸ் ஸேன்ிஸ் ஹளட்டிண்ேில் 

ஸதளேங்கழனது. 
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 ஶரக் ஶஜரஶகரிச் எபே வசர்தி ஸதளமழல்ப ஸேன்ிஸ் யபீர் ஆயளர். இயர் 

தற்ஹளது ஸேன்ிஸ் ழபுணர்கின் ெங்கத்தளல் ஸகளடுக்கப்ட்ே ஆண்கள் எற்னர் 

ஸேன்ிறழல் ிரியில் உனக அபில் 2து இேத்தழல் உள்ளர். 

 2019 ஆம் ஆண்டு உனக கதடி ஶகரப்ஷதஷ டிசம்தர் 1 பல் 9 யப இந்தழனள 

ேத்தவுள்து. 

 இது தஞ்சரதில் ேஸவுள்து. 

 இந்த ஆண்டின் ஹளட்டி ெவக்கழன குபேயள குபேரணக் ஶவ் ஜறின் 550 து திநந்ரலக்கு 

அர்ப்ணிக்கப்ட்டுள்து. 

 9 அிகள் ங்கு ஸவுள்  :இந்றர> அவரிக்கர> ஆஸ்றஶனறர> இங்கறனரந்து> 

இனங்ஷக> வகன்ர> றபெசறனரந்து> தரகறஸ்ரன் கணடர )(. 

 வடல்னற கறரிக்வகட் சங்க ஷனர் ரஜறணரர  - ஶர்ஷரக வசல்தடபடிில்ஷன 

ன்று புகரர் 

 

 ஸேல்ழ கழரிக்ஸகட் ெங்க தயபளக கேந்த 20 நளதங்களக இபேந்து யந்தயர் பத்த 

த்தழரிகனளபள ஜத் சர்ர.அயர் தது தயின 17-11-2019 அன்று  தழடீஸப ரஜறணரர 

வசய்துள்பரர். 

 இேீக்கம் ஸெய்னப்ட்ே ஸளதுச்ஸெனளர் ிஶணரத் றயரவுடணரண ஶரல் 

லுத்ரலும்> ஷனர் திக்கு உரி அறகரங்கள் தநறக்கப்தட்டரலும் பஜத் ெர்நள 

இந்த படிவுக்கு யந்ததளக ஸதரிகழது. 
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 டகப கூட்டஷப்புகபின் சர்ஶச சங்கம் )International Association of Athletics Federations 

(IAAF))அதன் ஸனப அதழகளபப்பூர்யநளக நளற்ழயிட்ேது. இப்ஹளது அது “உனக டகபம்” 

(“World Athletics”) ன்று அழனப்டும். 

 IAAF 1912 ஆம் ஆண்டில் ெர்யஹதெ அஸநச்சூர் தேக கூட்ேநப்பு (International Amateur Athletic 

Federation)  ழறுயப்ட்ேது நற்றும் அதன் ஸனப 2001 இல் “தேக கூட்ேநப்புகின் 

ெர்யஹதெ ெங்கம்” ன்று நளற்ழனது. 

 

 டிதி டூர் ஷதணல்ஸ் ஶதரட்டிின் இறுதழ சுற்ழல் பதன்பனளக ஸேளநழிக் தீந 

யழீ்த்தழ சரம்தின் தட்டம் வன்நரர் இபம் ீர் ஸ்வடதஶணரஸ் சறட்மறதரஸ் 

 உகழன் தெழந்த 8 ஸேன்ிஸ் யபீர்கள் ஹநளதும் டிி ல்ஸ் ஹளட்டி ண்ேில் 

ேஸற்து. 

 கேந்த 2001-ஆம் ஆண்டு ஸய்ட்ேன் ஸலயிட் இம் யனதழல் ட்ேம் ஸயன்தற்கு ின் 21 

யனதழ ட்ேம் ஸயன் இம் யபீர் ன் ெழப் ெழட்றழளஸ் ஸற்றுள்ளர். 

 ங்கஶச ீர் யரத் யளஷசனுக்கு 5 ஆண்டுகள் ஷட  

 

 ங்கஶச ஹயகப்ந்து யசீ்ெளர் யரத் யளஷசன் உள்லர் ஹளட்டி என்ழல் ெகயபீர் 

அரதத் சன்ணி ஜழணிர் ன் யபீப நதளத்தழஹஹன அடித்து உஷத்ரல் 

அயபேக்கு 5 ஆண்டுகள் ஷட யிதழத்தது யங்கஹதெ கழரிக்ஸகட் யளரினம். 

 குல்ளயில் ேஸற் ஹதெழன கழரிக்ஸகட் லீக் ஹளட்டி என்ழல் ரலளதத் லஶென் ெக 

யபீர் அபளத் ென்ின கடுநனளகத் தளக்கழளர். அதளயது தக்களகப் ந்த ஹதய்த்து 

ப்பு ற்ழத் தபேநளறு ரலளதத் லஶென் ஹகட்க அதற்கு அபளத் ென்ி நறுத்ததளகக் 



57 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Kalam IAS Academy, Perambur & Vadapalani. Ph.8608615241 / 9500142441 
 

கூப்டுகழது. இதனடுத்து யளக்குயளதம் பற் அடிதடினில் படிந்து லஶென் ெக 

யபீபஹன தளக்கழபள்ளர். 

 இதனடுத்து ரலளதத் லஶெனுக்கு 1,00,000 டரக்கரக்கள் அதரம் ிறக்கப்தட்டது. 

ஶலும் 5 ஆண்டுகள் இபேக்குத் ஷட யிதழக்கப்ட்ேது> இபண்டு ஆண்டுகள் 

ெஸ்ஸண்ேட் தண்ேனளகும். 

 உனகக் ஶகரப்ஷத துப்தரக்கறச் சுடுல்: ங்கம் வன்நரர் றழ்ப் வதண் இபஶணில் 

ரனநறன்! 

 

 சலணரில் ேஸற்று யபேம் ஸ்ஸ்ஃப் உனகக் ஶகரப்ஷத துப்தரக்கறச் சுடுதல் 

ஹளட்டினில் இந்தழனளயின் இபஶணில் ரனநறன் ங்கம் ஸயன்றுள்ளர். 

 ஸ்ஸ்ஃப் உகக் ஹகளப்ப் ஹளட்டி ெவளயின் புடினில் ம்தர் 17-ல் வரடங்கற 

ம்தர் 23 யப ேஸவுள்து. 

 இந்ழனில் 21-11-2019 அன்று ேஸற் இறுதழச்சுற்ழல் 10 ீட்டர் ர் ஷதிள் திரிில் 

250.8 புள்ிகள் ஸற்று தங்கம் ஸயன்ளர் தநழழ்ப் ஸண்ணள இஹயில்.  

 அஹதஹள னு தரக்கர்> 10 ீ. ர் திஸ்டல் திரிில் ங்கம் ஸயன்றுள்ளர். அயர் 244.7 

புள்ிகள் ஸற்று இந்தப் ஹளட்டினில் இந்தழனளவுக்கு பதல் தங்கப் தக்கத்தப் ஸற்றுத் 

தந்தளர்.  

 னட்சற வசன் ஸ்கரட்டிஷ் ஏதன் தட்டத்ஷ வன்நரர் 

 

 இந்தழனளயின் னக்ஷ் வசன் ஸ்கரட்டிஷ் ஏதன் பூப்ந்து ஆண்கள் எற்னர் ட்ேத்த 

ஸயன்றுள்ளர்> ிஹபெழழன னளஹகளர் ஹகளனல்ஹலளய ஹதளற்கடித்து 3 நளதங்கில் தது 

ளன்களயது ட்ேத்த பத்தழபனிட்ேளர். 
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 ஃஶதல் டரல் ஶடிஸ் ஶகரப்ஷத தட்டத்ஷ 2019 வன்நரர் 

 பன்ளல் கேளயின் ஸேிஸ் ரளஹளஹளய யழீ்த்தழனதன் ின்ர் ஶதல் டரல் 

ஸ்வதினுக்கரக 6 து ஶடிஸ் ஶகரப்ஷத ட்ேத்த ஸயன்றுள்ளர். 

 ேளல் 6-3> 7-6 (9-7) ன் கணக்கழல் ரஹளயளஹளய ஹதளற்கடித்து கேளவுக்கு தழபளக 

ஸ்ஸனிின் 2-0 ன் ஸயற்ழனப் ஸற்ளர். 

 

 2020 ஶடரக்கறஶர எனறம்திக் ஶதரட்டி குதழபஹனற் ந்தனப் ிரிவுக்கு தகுதழ ஸற்றுள்ளர் 

இந்தழனளயின் தரத் றஸ்ர. 

 20 ஆண்டுகள் கமழத்து எழம்ிக் ஹளட்டிக்கு தகுதழ ஸற் இந்தழன யபீர் ன் ெழப் 

ஸற்ளர் யளத். 

 ஸ்கரட்டிஸ் ஏதணில் தட்டம் வன்நரர் னக்சர வசன் 

 

 ஹயகநளக யர்ந்து யபேம் இந்தழன ளட்நழண்ேன் யபீபள னக்சர வசன், ஸ்கரட்டிஸ் 

ஏதணில் சரம்தி ன் தட்டம் ஸயன்றுள்ளர். கேந்த 3 நளத களத்தழல் அயர் ஸயல்லும் 

4-யது ட்ேம் இதுயளகும். 

 ஸ்களட்ளந்தழன் கழளஸ்ஹகள கரில் ஸ்களட்டிஸ் ஏன் ளட் நழண்ேன் ஸதளேர் 

ேஸற்து. இதன் இறுதழ சுற்ழல் இந்தழனளயின் க்ெனள ஸென்> ிஹபெழல் யபீர் னளஹகளர் 

ஹகளனல்ஹலளய தழர்த்து யினளடிளர். 56 ழநழேங்கள் ேஸற் இந்த 

ஆட்ேத்தழல் க்ெனள ஸென் 18-21> 21-18> 21-19 ன் ஸெட் கணக்கழல் ஸயற்ழ ஸற்று 

ெளம்ினன் ட்ேம் ஸயன்ளர். 

 உத்தபளகண்ட் நளழத்தச் ஹெர்ந்த 18 யனதள க்ெனள ஸென் கேந்த ஸெப்ேம்ர் நளதம் 

பதல் இதுயப 4 ஸதளேர்கில் ெளம்ி னன் ட்ேம் ஸயன்றுள்ளர். ெளர்ளர்க்ஸ் 
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ஏன், ேச்சு ஏன்> ஸல்ஜழனன் இன்ேர்ஹரல் ஆகழன ஸதளேர்கில் யளக சூடின 

க்ெனள ஸென் தற்ஹளது ஸ்களட் டிஸ் ஏில் ட்ேம் ஸயன்றுள்ளர். 

 ஶடிஸ் ஶகரப்ஷத வடன்ணிமறல் 6-து பஷநரக ஸ்வதின் சரம்தின் 

 

 ஶடிஸ் ஶகரப்ஷத வடன்ணிஸ் ஸதளேரில் ட்ெத்தழப யபீபள பஹல் ேள 

உள்ேக்கழன ஸ்வதின் அி 6-து பஷநரக ெளம்ினன் ட்ேம் ஸயன்து. 

 இந்த ஆண்டு பஹல் ேளலுக்கு ெழப்ளதளக அநந்துள்து. ிஸபஞ்சு ஏன்> 

அஸநரிக்க ஏில் ெளம்ினன் ட்ேம் ஸயன் அயர், தற்ஹளது ஹேயிஸ் 

ஹகளப்னபம் ஸயன்ஸடுத்துள்ளர். ஹநலும் ஆண்ே ம்ர் என் யபீபளகவும் ேளல் 

ழவு ஸெய்துள்ளர். ஹேயிஸ் ஹகளப்னில் ெளம்ினன் ட்ேம் ஸயன் அணினளது 

ஹகளப்பேன் சுநளர் பை.15 ஹகளடின ரிெளக தட்டிச் ஸென்து. 

 ஆசற ில்ித்ஷ சரம்தின் ஶதரட்டி  :அதிஶக்-ஶஜரற சுஶகரவுக்கு ங்கம்  

 ஆெழன யில்யித்த ெளம்ினன்ரழப் ஹளட்டி களம்வுண்ட் கப்பு அணிகள் ிரியில் 

இந்தழனளயின் அதிஶக் ரா்ர-ஶஜரற சுஶகர இண ங்கம் ஸயன்து. 

 தளய்ளந்தழன் ளங்களக் கரில் ேஸறும் 21-ஆது ஆசற ில்ித்ஷ ஶதரட்டிில் 

புதன்கழமந(27-11-2019) அன்று களம்வுண்ட் கப்பு அணி ிரிவு இறுதழச் சுற்று ேஸற்து. 

 இதழல் அிஹரக்-ஹஜளதழ சுஹபகள ஸயன்ளம் இண 158-151 ன் புள்ிக் கணக்கழல் ெவ தஹ 

இணன யழீ்த்தழ தங்கப் தக்கத்த கப்ற்ழளா். இப்ஹளட்டினில் இந்தழன யபீளா்கள் 

ஸயன் ஏஹப தங்கம் இதுயளகும். 

 தக்கம் வன்ந இந்ற ில்ித்ஷ ீரங்கஷணகள்! 
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 ரய்னரந்றன் தரங்கரக்கறல் ேஸற் 21-ஆயது ஆசற சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில்> ெக 

ளட்டு யபீளங்க அங்கறர கத்த 6-0 ன் கணக்கழல் யழீ்த்தழ இந்தழன யில்யித்த 

யபீளங்க தீிகர குரரி ங்கம் ஸயன்ளர். 

 இயளா்கள் இபேயபேம் அபனிறுதழக்கு தகுதழ ஸற் ஹளஹத எழம்ிக் ஹளட்டிக்கும் இந்தழனள 

ெளர்ில் தகுதழ ஸற்றுயிட்ேளா். 

 எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு தீிகர> அங்கறர  குற 

 

 ஆசற ில்ித்ஷ சரம்தின் றப்தில் இந்தழனளயின் தீிகர குரரி ங்கப் தக்கபம்> 

அங்கறர தகத் வள்பிப் தக்கபம் ஸயன்று ஹேளக்கழஹனள எழம்ிக் ஹளட்டிக்கு தகுதழ 

ஸற்ர். 

 21-து ஆசற ில்ித்ஷ சரம்தின்றப் ரய்னரந்றல் உள்ப தரங்கரக் கரில் 

ேஸற்று யபேகழது. இதழல் நகிபேக்கள ரீகர்வ் ிரிவு இறுதழ சுற்ழல் இந்தழனளயின் 

தீிகள குநளரி ெகளட்ேச் ஹெர்ந்த அங்கழதள கத்த தழர்த்து யினளடிளர். இதழல் 

ஸதளேக்கத்தழல் இபேந்ஹத ஆதழக்கம் ஸெலுத்தழன தீிகள குநளரி 6-0 ன் கணக்கழல் ஸயற்ழ 

ஸற்று தங்கப் தக்கம் ஸயன்ளர். 

 பச்சம் அடித் ஶடிட் ரர்ணர்: 83 ஆண்டுகலக்குப்தின் திரட்ஶணின் சரஷண 

பநறடிப்பு 

 அடிஸனடில் ேந்து யபேம் ளகழஸ்தளனுக்கு தழபள 2-யது நற்றும் கழபவு ஸேஸ்ட் 

ஹளட்டினில் ஆஸ்றஶனற ீர் ஶடிட் ரர்ணர் பச்சம் அடித்து திரட்ஶன் 

சரஷணஷ பழனடித்துள்ளர். 

 ஆஸ்தழஹபழன ஜளம்யளன் திரட்ஶன் வடஸ்ட்டில் அறகதட்ச ஸ்ஶகரர் 334 ன்கள்ரன். 

எபேப ளகழஸ்தளனுக்கு தழபள ஸேஸ்ட் ஹளட்டினில் 334 ன்கள் அடித் ஆமற. 

பன்ணரள் ஶகப்டன் ரர்க் வடய்னர் திரட்ஶன் சரஷணஷ பநறடிக்க 

ிபேம்தில்ஷன ன்று கூழ டிக்ஹர் ஸெய்தளர். 

 ஆளல்> தற்ஹளது ஶடிட் ரர்ணர் 335 ன்கள் ஶசர்த்து ரர்க் வடய்னர்> திரட்ஶன் 

சரஷணஷபம் பழனடித்துள்ளர். 



61 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Kalam IAS Academy, Perambur & Vadapalani. Ph.8608615241 / 9500142441 
 

 

Kf;fpa ehl;fs; 
 
 

 ம்தர் 01 – உனக ஷச றணம் 

 உக ெய தழம் ன்து எவ்ஸயளபே யம்ர் 1 ம் ஹததழபம் உஸகங்கழலும் உள் ெய 

உணவு உண்யர்களல் ஸகளண்ேளேப்டும். எபே யபேேளந்தழப ழகழ்யளகும் .இங்கறனரந்து 

ஶகன் வசரஷசட்டிின் 50 து ஆண்டு றஷநஷக் வகரண்டரடும் ிரக 1994 

ம்தர் 1 ஆம் ஶற ஷச றணம் பதன்பதழல் ஸகளண்ேளேப்ட்ேது  ஸெளெட்டி ஹயகன்.

1944 யம்ரில் ழறுயப்ட்ேது. 

 உனக சுணரற ிறப்புர்வு ரள்: 5 ம்தர் 

 உனக சுணரற ிறப்புர்வு ரள் ம்தர் 5 அன்று உகம் பலயதும் 

அனுெரிக்கப்டுகழது. 

 சுளநழனின் ஆத்துகள் ஸதளேர்ள யிரனங்கில் உகம் பலயதும் நக்கள் நத்தழனில் 

யிமழப்புணர்ய பப்புயதற்களக இந்த ளள் ஸகளண்ேளேப்டுகழது. டிசம்தர் 2015 இல், .ர 

வதரதுச் சஷத ம்தர் 5  உனக சுணரற ிறப்புர்வு றணரக ழனநழத்தது. 

 ஶசற புற்றுஶரய் ிறப்புர்வு றணம் இந்றரில் ம்தர் 7 அன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது 

 புற்றுஹளய்> அதன் ெழகழச்ெ நற்றும் அதன் அழகுழகள் குழத்து நக்கலக்கு 

அழவுறுத்துயதற்களக ம்தர் 7 ஆம் ஶற இந்றரில் ஶசற புற்றுஶரய் 

ிறப்புர்வு றணம் ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

 ஹதெழன புற்றுஹளய் யிமழப்புணர்வு தழத்த பதன்பதழல் நத்தழன சுகளதளப அநச்ெர் 

ேளக்ேர் யர்ஷ் ர்ன் வசப்டம்தர் 2014 இல் அழயித்தளர். ஆகஹய> இது 2014 ஆம் ஆண்டில் 

பதன்பனளக ஸகளண்ேளேப்ட்ேது. இந்த ளள் புற்றுஹளன பன்கூட்டிஹன கண்ேழந்து 

குணப்டுத்துயதழல் கயம் ஸெலுத்துகழது. 

 ெட்ே கல்யினழவு இல்ளத நக்கிேஹன யிமழப்புணர்ய ற்டுத்த இந்தழனளயில் யம்ர் 

9 ஆம் ஹததழ ெட்ே ஹெயகள் தழம் அனுெரிக்கப்டுகழது.  

 இந்த ளில்இ 1995 இல் ெட்ே ஹெயகள் அதழகளரிகள் ெட்ேம் அநல்டுத்தப்ட்ேது 

குழப்ிேத்தக்கது. 
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 ஶசற கல்ி றணம்: ம்தர் 11 

 

 சுந்ற இந்றரின் பல் கல்ி அஷச்சர்> சுதந்தழப ஹளபளட்ே யபீர்> அழஞர் நற்றும் 

ிப கல்யினளர் வுனரணர அபுல் கனரம் ஆசரத்றன் ிந்த ளில் ம்தர் 11 அன்று 

ஹதெழன கல்யி தழநளக ஸகளண்ேளேப்டுகழது 

 அபுல் களம் குளம் பலழபதீன் 1947 பல் 1958 யப சுதந்தழப இந்தழனளயின் பதல் கல்யி 

அநச்ெபளக ணினளற்ழளர். 

             

 வதரது ஶசஷ எபிதப்பு றணம் எவ்ஸயளபே ஆண்டும் ம்தர் 12 அன்று 

ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

 1947 ஆம் ஆண்டில் ஸேல்ழனின் அகழ இந்தழன யளஸளழனின் ஸ்டுடிஹனளவுக்கு ஹதெத்தழன் 

தந்த கரத்ரகரந்றின் பதல் நற்றும் கேெழ யபேகன ழவுகூபேம் யகனில் 

எவ்ஸயளபே ஆண்டும் இந்தளள் ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

 இந்தழன துணக்கண்ேம் ிரிந்த ின்ர் லரினளளயின் குபேஹரத்பளயில் தற்களழகநளக 

குடிஹனழன ளகழஸ்தளில் இபேந்து இேம்ஸனர்ந்த நக்க ஹதெத்தழன் தந்த 

உபனளற்ழளர். 
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 உனக றஶரணிர றணம் ம்தர் 12 அன்று அனுெரிக்கப்டுகழது .றஶரணிரவுக்கு 

தழபளக ஹளபளடுயஹத இதன் ஹளக்கம் . 

 இது ழஹநளினள ஹளய்> அதன் அழகுழகள்> களபணங்கள் நற்றும் ெழகழச்ெ ற்ழன 

யிமழப்புணர்யபம் உபேயளக்குகழது. 

 உனக ீரிறவு றணம்: 14 ம்தர் 

 ீரிமழவு யிமழப்புணர்வு நளதம் நற்றும் உக ீரிமழவு தழத்தழற்கள மீ் 2019 “குடும்தம் 

ற்றும் ீரிறவு ஶரய்”. 

 உக ீரிமழவு தழம் 2006 ஆம் ஆண்டில் உத்றஶரகபூர் க்கற ரடுகபின் றணரக 

ரநறது. இது எவ்ஸயளபே ஆண்டும் யம்ர் 14 ஆம் ஹததழ, சர் ஃதிவடரிக் தரண்டிங்கறன்  

திநந் ரபரகக் குநறக்கப்தடுகறநது, அயர் 1922 இல் சரர்னஸ் வதஸ்டுடன் இணந்து 

இன்சுனறன் கண்டுிடித்தளர். 

 குந்ஷகள் றணம்: ம்தர் 14 

 ம்தர் 14 ஆம் ஶற>  பதல் திர் தண்டிரின் ஜயர்னரல் ஶபே ிந்த ளக் 

குழக்கும் யகனில் எவ்ஸயளபே ஆண்டும் குந்ஷகள் றணம் ஸகளண்ேளேப்டுகழது 

 குமந்தகின் உரிநகள்> கயிப்பு நற்றும் கல்யி குழத்த யிமழப்புணர்ய அதழகரிக்க 

இந்தழனள பலயதும் குமந்தகள் தழம் ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

       

 க்கழன ளடுகள் ெ எவ்ஸயளபே ஆண்டும் யம்ர் 16 ஆம் ஹததழ “ெகழப்புத்தன்நக்கள 

ெர்யஹதெ தழத்த” அனுெரிக்கழது. களச்ெளபங்கள் நற்றும் நக்கிேஹன பஸ்ப 

புரிந்துணர்ய யர்ப்தன் பம் ெகழப்புத்தன்நன யலுப்டுத்த க்கழன ளடுகள் ெ 

உறுதழபூண்டுள்து. 

 உக அநதழன உபேயளக்கழனது நட்டுநல்ளநல்> அபெழனல் நற்றும் ெட்ே ரீதழனள 

யிமழப்புணர்ய ற்டுத்தஹய 1996-ஆம் ஆண்டிழபேந்து யம்ர் 16-ஆம் ஹததழ ெர்யஹதெ 

ெகழப்புத் தன்ந தழம் ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 
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 உனக பு ரம் ம்தர் 19-ஆம் ஶற பல் 25-ஆம் ஹததழ யப ேஸவுள்த 

பன்ிட்டு தநழமகத்தழலுள் பக்கழன புபளதச் ெழன்ங்கப் ளர்யனிே ஸளது 

நக்கலக்கு இயெ அனுநதழ அிக்கப்ே உள்து. 

 

 க்கழன ளடுகள் ெ எவ்ஸயளபே ஆண்டும் ம்தர் 17 அன்று “சரஷன ஶதரக்குத்து 

தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு உனக றஷணவு ரள்” அனுெரிக்கழது. 

 ெள யித்துக்கக் குப்தற்கள உகளயின பனற்ெழகில் இந்த ளள் எபே 

பக்கழனநள கபேயினளக நளழபள்து. 

 உனக கறப்தஷந றணம்  

 

 உனக கறஷந றணம் )World Toilet Day) எவ்ஸயளபே ஆண்டும் ம்தர் 19 அன்று 

ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

 உகளயின துப்புபவு ஸபேக்கடினச் ெநளிப்தற்கும், ழனள அியிபேத்தழ இக்க 

அேன உதவுயதற்கும் இது ஊக்கநிக்கும் ேயடிக்க ற்ழனது> இது 2030க்குள் 

அயபேக்கும் சுகளதளபத்த உறுதழனிக்கழது. 



65 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Kalam IAS Academy, Perambur & Vadapalani. Ph.8608615241 / 9500142441 
 

 உக கமழய தழம் 2019 அந்த நகக் துப்புபவு இல்ளநல் யிேப்டுயத கயத்தழல் 

ஸகளண்டு யபேகழது. இபேப்ினும் இது 2013 யப .ள.யின் அதழகளபப்பூர்ய ளளக 

பனளக அங்கவகரிக்கப்ேயில். 

 2019 னின் கபேப்ஸளபேள் : ரஷபம் ிட்டு ினகரல். 

 ம்தர் 19, ஶசற எபேஷதரட்டு றணரக அனுசரிக்கப்தடுகறநது 

 

 ம்தர் 19, ஶசற எபேஷதரட்டு றணரக அனுெரிக்கப்டுகழது. )National Integration day) 

 இந்ளள் இந்தழனளயின் பதல் ஸண் ிபதநபள இந்றர கரந்ற அயர்கின் ிந்த ளள் 

ன்து குழப்ிேத்தக்கது. 

 இந்தழனள பலயதும் உள் நக்கிேஹன அன்பம் எற்றுநனபம் ஹநம்டுத்த 

இந்ளள் ஸகளண்ேளேப்டுகழது. 

 சர்ஶச ஆண்கள் றணம் ம்தர் 19 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

 இந்ளள் ஆண்கள் (ந) ெழறுயர்கின் ஆஹபளக்கழனத்த ஹநம்டுத்துதல், ளழ உவுக 

ஹநம்டுத்துதல் (ந) ளழ ெநத்துயத்த ஹநம்டுத்தவும் உதவுகழது. 

 இந்ளள் பதன் பதழல் 1999 ஆம் ஆண்டு டரக்டர் வஜ.ஶரம் டீலுக்சறங் ) Jerome Teelucksingh) 

அயர்களல் அழபகப்டுத்தட்ேது. 

 2019 கபேப்ஸளபேள் : “ஆண்கள் (ந) ெழறுயர்கலக்களக எபே யித்தழனளெத்த உபேயளக்குதல்” 

 Theme for 2019 : Making a difference for men & boys 

 உனக குந்ஷகள் றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் ம்தர் 20 அன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது 
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 குமந்தகிேஹன எற்றுஷஷபம் ிறப்புர்ஷபம் ஊக்குிப்ததும்> 

குமந்தகின்  ஹநம்டுத்துயதும் ஹளக்கநளகும். 

 ஶசற ரர் தஷட றணம் – ம்தர் 24 

 “எற்றுஷ ற்றும் எழுக்கம்” ன்த குழக்ஹகளளக ஸகளண்டு ஹதெழன நளணயர் ே  

1948-ம் ஆண்டு உபேயளக்கப்ட்ேது. 

 இந்தழன ஹதெழன நளணயர் ேச் ெட்ேம் 1948 இதன் ஹதளற்த்தழற்கு களபணநளக அநந்தது. 

 ஹதெழன நளணயர் ேனின் கவழ் 3 ஸபேம் ிரிவுகள் உள். 


