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நளழ செய்தழகள் 
 
1. 'யள்ளர்-200'  
 யள்ாரப சிப்ிக்கும் யரைனில் யரும் அக்ட ார் ஐந்தாம் டததி 
சசன்ரனில் ர ச உள் யிமாயில் 'யள்ார்-200' என் இட்ெழன, 

தளல் உனனன சயினிட்டு ஆண்டு முழுயதும் அன்தளம் யமங்கும் 

திட் த்ரத முதல்யர் மு.ை.ஸ் ாின் சதா ங்ைி ரயக்ை உள்தாை இந்து 

சநன அிரனத்துர அரநச்சர் டசைர்ாபு கூிார்.  

 இந்து சநன அிரனத்துர சார்ில் அருட்ிபைாச யள்ாரின் 

முப்சரும் யிமாரய சிப்ாை  த்துயதற்ைாை 

ி.வக.கழருஷ்ணளபளஜ்யளயபளனர் தரரநனில் 14 உறுப்ிர்ைர 

சைாண்  சிப்பு குழு அரநக்ைப்ட் து.  

 இந்த உகுக்கு யருயிக்ை உற் ாின் 200-யது ஆண்டு அயர் தர்நசார 

சதா ங்ைின 156-ஆம் ஆண்டு வ ளதழ தரிெம் களட்டுயித்த 152-ஆம் ஆண்டு 

ஆைினயற்ர சைாண் ாடும் யரைனில் முப்சரும் யிமா சைாண் ா ப்டும் 

எ அியிக்ைப்ட் து. 

 
2. இந்தழனளயின் முதல் கடற்சு ளதுகளப்கம்  
 தநிமை ை டாபப் குதிைில் அமிந்து யரும் ிரனில் உள் நிை அரிதா 

கடற்சு இத்னதயும் அதன் கடல் யளழ்யிடங்கனயும் ளதுகளக்கும் 

சளருட்டு, நன்ளர் யனகுடள, ளக் யிரிகுடள குதழனில் கடற்சு 

ளதுகளப்கம் அரநக்ைப்டும் எ சட் ப்டபரயனில் அியிக்ைப்ட் து.  

 இந்த அியிப்ர சசனல்டுத்தும் யரைனில் 448 ெதுப கழவளநீட்டர் பப்ில் 

தஞ்ெளவூர், புதுக்வகளட்னட நாயட் ங்ைில் ை டாபப் குதிைர 

உள் க்ைின ாக் யிரிகு ாயில் ை ற்சு ாதுைாப்ைம் அியித்து தநிமை 

அபசு அியிக்ரை சசய்துள்து.  

 கடற்சுயின் ெழப்பு:  

 உைின் நிைப்சரின தாயப யரை ை ல் ாலூட்டிைா ை ற்சுக்ைள், 

ை ல் புற்ைர உண்டு யர்ந்து யருைின்.  

 ை ற்சு இங்ைர ாதுைாப்தால், ை ல் குதிைளுக்கு அடினில் 

உள் ை ல் சாருட்ைர ாதுைாக்ைவும், டநம்டுத்தவும், 

யிநண்ட களர்ன அதழக அயில் ழனப்டுத்தவும் உதயி 
சசய்ைிது.  

 ை ல் புல் டுக்ரைைள் யணிை ரீதினாை நதிப்புநிக்ை  நீன்ைள் நற்றும் 

ை ல் யாழ் உனிரிங்ைளுக்கு இசருக்ைம் சசய்ன ஏதுயாைவும், 

உணயிக்கும் இ நாைவும் உள்து.  

 இப்டாது சுநார் 240 கடற்சுக்கள் நட்டுடந இருப்தாை 

நதிப்ி ப்ட்டுள்து.  

 அயற்ில் சரும்ான்ரநனாரய  தநிழ்ாட்டின் ை ற்ைரபனில் 

ைாணப்டுைின். 
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3. உக தழருக்குள் நளளடு  
 ைம்டாடினா ாட்டில் யி ழி உக தநழழ்ச் ெங்கம் கம்வளடினள தநழழ்ளடு 

சதளண்டு ழறுயம், அங்வகளர் தநழழ் ெங்கம் ஆைினரய இரணந்து 

சசப் ம்ர் 28 முதல் அக்ட ார் மூன்ாம் டததி யரப உை திருக்குள் 

நாாட்ர   த்தி இருக்ைின்.  

 இந்த நாாட்ர  ட்டி செப்டம்ர் 29ஆம் வததழ அங்வகளர் கரில் 

திருயள்ளுயர் சிர திக்ைப்டுைிது. 

 
4. முன்ளள் வபனயத் தனயர் வெடப்ட்டி முத்னதனள களநளளர்  
 இயர் ை ந்த 1991 முதல் 1996 ஆம் ஆண்டு யரப அதிமுை ஆட்சி ைாத்தில் 

செனிதா முதல்யபாை இருந்தடாது தநிமை சட் ப்டபரய தரயபாை 

தயி யைித்தார்.  

 ை ந்த 1977, 1980, 1984, 1991 ஆைின ஆண்டுைில் ான்கு முர டச ப்ட்டி 

சட் ப்டபரய சதாகுதினில் அதிமுை சார்ில் டாட்டினிட்டு சயற்ி 
சற்றுள்ார்.  

 ை ந்த 1999 ஆம் ஆண்டு அப்டாரதன ிபதநர் யளஜ்ளய் தனனநனிள 

அனநச்ெபனயனில் நத்தழன தனபயமழ வளக்குயபத்து துன 

அரநச்சபாைவும் இருந்துள்ார். 

 
நத்தழன செய்தழகள் 

 
1. இன்குவரன் னநனம்  
 ெவுிைள், ரையிரப் சாருட்ைள் நற்றும் சதாமில்தட் ெவுிைர 

ிபப்டுத்தும் டாக்ைில் 'குவளல்ஸ்ின்' என் சனரில் இபண்டு ாள் 

யர்த்தை நாாடு நற்றும் ைண்ைாட்சி சசன்ரனில் செப்டம்ர் 21ஆம் டததி 
சதா ங்ைினது.  

 சர்யடதச குறு,சிறு நற்றும் டுத்தப சதாமில் ிறுயங்ைின் கூட் ரநப்பு 

ஐ.எம்.ைாதி வுண்ட ரன் என்ஐஎஃப்டி வுண்வடென் இரணந்து இரத 

 த்திர்.  

 யிரசத்திைர அதிைம் சைாண்டிருக்கும் நாிங்ைில் தநிமைம் 

ாட்டிடடன இபண் ாயது இ த்தில் உள்து. ைிபாநப் குதிைில் அதிை 

அவு டயரயாய்ப்பு யமங்குயதில் ாட்டில் இபண்டளயது நழகப்சரின 

துனனளக னகத்தழ நற்றும் னகயினத் துன உள்து.  

 இத்துரனில் சுநார் 30 ட்சம் டர் டபடினாைவும் நரமுைநாைவும் டயர 

யாய்ப்பு சற்றுள்ர். 

 
யினனளட்டு செய்தழகள் 

 
1. யபளறு னடத்த இந்தழன ீச்ெல் யபீர்கள்  
 இந்தினாரயச் டசர்ந்த ீண்  தூப ீச்சல் யபீர்ைா எல்யிஸ் அழ 
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லறளரிகள, ரிவநள ெளலள ஆகழவனளர் ரிவ ீச்ெல் மூநாை ார்த் டசல் 

ீரிரணரன ை ந்து யபாறு ர த்தர்.  

 ஐடபாப்ின ைண் த்தில் உள் அந்த ீரிரண குதிரன ீந்திக் ை ந்த, இந்தினா 

நற்றும் ஆசினாரய டசர்ந்த முதல் ரிட அணி என் சாதரரன அயர்ைள் 

எட்டிமள்ர்.  

 இதில் எல்யிஸ் அஸ்றாரநமம், ரிடநா டநற்கு யங்ைத்ரதமம் 

டசர்ந்தயர்ைாயர்.  

 ார்த் டசாது, ய க்கு அனர்ாந்ரதமம், ஸ்ைாட்ாந்ரதமம் 

இரணக்கும் 42 கழவளநீட்டர் தூபம் உள் ீரிரண குதினாகும். இரத 

அயர்ைள் 14 நணி டபம் 38 ிநி ங்ைில்  ந்துள்ர்.  

 ய க்கு அனர்ாந்தின் ட ாாைாடி குதினில் சதா ங்ைி, ஸ்ைாட்ாந்தில் 

உள் வளர்வடப்ட்ரிக் என் இ த்தில் இந்த ரிடரய இருயரும் ிரவு 

சசய்துள்ர். 

  


