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நியமனம்  

  

சசன்னன உயர்நீதிமன்ற தனைனம நீதிபதி 

தற்ப ோது பேகோலயோ உயரநீ்திேன்ற தலலலே நீதி தியோக உள்ள ஏ.பக. மிட்டல், 

சென்லன உயர ்நீதிேன்றத்தின் தலலலே நீதி தியோக ேோற்ற சகோலீஜியே் 

 ரிந்துலர செய்துள்ளது. 

அரசு வழக்கறிஞராக வி.செயபிரகாஷ் நாராயணன் நியமனம் 

சென்லன ஐபகோரட்் ேற்றுே் ஐபகோரட் ்ேதுலர கிலள, அரசு வக்கீல்கள் நியேனே் 

விதிகள் 2017-ன் கீழ், அரசு வழக்கறிஞர ் தவிக்கு தகுந்த ந லர பதரவ்ு செய்ய ஒரு 

பதரவ்ு குழு அலேக்க ் ட்டது. அந்த குழு செய்த  ரிந்துலரயின் அடி ் லடயில், 

அரசு வழக்கறிஞர ் தவிக்கு வி.செயபிரகோஷ் நோரோயணன் 

நியமிக்க ் டட்ுள்ளோர.்இவர ்திருவண்ணோேலல ேோவட்டே், ப ரோயே் டட்ு 

கிரோேத்லத பெரந்்தவர.்  

ஒப்பந்தங்கள் 

  

இந்தியா - ரஷ்யா இனடயய 15 ஒப்பந்தங்கள் னகசயழுத்து 

 இந்தியோ, ரஷியோ இலடபய வரத்்தகே்,  ோதுகோ ்பு, முதலீடு, விண்சவளி, 

எண்சணய்-எரிவோயு, அணுெக்தி, கல்வி, கலோெோரே் உள்ளிட்ட துலறகளில் 
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ஒதத்ுலழ ்ல  பேே் டுத்துவது சதோடர ்ோக 15 ஒ ் ந்தங்கள் 

லகசயழுத்துயிட ் ட்டது . 

 அதன் டி ரஷியோவின் சதோலல கிழக்கு ் பிரோந்தியத்தில் அலேந்துள்ள 

விளோடிபவோஸ்படோக் நகருக்குே், சென்லனக்குே் இலடபய க ் ல் 

ப ோக்குவரத்து சதோடங்குவதற்கோன புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தே் 

லகசயழுத்தோகின. 

 ேத்திய ச ட்பரோலியத் துலற ேற்றுே் ரஷிய எரிெக்திதுலற அலேெெ்கங்கள் 

இலடபய புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தே் லகசயழுத்தோகியுள்ளது. 

கூட்டறிக்னக:  

 பிரதேர ்பேோடி-அதி ர ்விளோதிமிர ் புதின் இலடயிலோன ப ெச்ுவோரத்்லதக்கு ் 

பிறகு, இரு நோடுகளின் ெோரப்ில் கூட்டறிக்லக சவளியிட ் ட்டது. அதன் டி 

அணுெக்தி விநிபயோக நோடுகள் கூட்டலே ்பிலுே், ஐநோ  ோதுகோ ்பு கவுன்சிலில் 

நிரந்தர உறு ்பினரோகவுே் இந்தியோ இடே்ச ற ரஷியோ ஆதரவளிக்கிறது.  

  

யதசிய சசய்திகள்  

காந்தி நினனவு அஞ்சை்தனை 

 ேகோத்ேோ கோந்தியின் 150-ஆவது ஆண்டு பிறந்த தினக் 

சகோண்டோட்டத்லதசயோட்டி, அவரது நிலனவோக சிற ்பு அஞ்ெல்தலலலய 

சவளியிடுகிறது  ரஷியோ. ரஷியோ நோட்டுக்கோன இந்தியத் தூதர ்

டி.பி.சவங்கபடஷ் வரே்ோ கூறினோர.் 

ககன்யான் வீரரக்ளுக்கு ரஷியா பயிற்சி 

  இந்திய விண்சவளி ஆய்வு அலே ்பு (இஸ்பரோ) விண்சவளிக்கு ேனிதரக்லள 

அனு ்புே் ககன்யோன் திட்டத்லத, 2022-ஆே் ஆண்டுக்குள் செயல் டுத்துே். இந்த 

விண்கலத்தில் செல்லவிருக்குே் இந்திய விண்சவளி வீரரக்ள், ரஷியோவில் 

 யிற்சி ச ற உள்ளனர.்  
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5  ரயிை் நினையங்களுக்கு ஐ.எஸ்.ஓ தரசச்ான்று   

 பெலே் ரயில்பவ பகோட்டத்துக்குள் டட் பெலே், கரூர,் ஈபரோடு, திரு ்பூர,் 

பேடட்ு ் ோலளயே் ஆகிய 5 ரயில் நிலலயங்கள் ISO:14001:2015  (சுற்றுெச்ூழல் 

பேலோண்லே திட்டே்) தரெெ்ோன்றிதழ் ச ற்றுள்ளன. 

 பதசிய  சுலே தீர ்் ோய வழிகோடட்ுதல்கலள பின் ற்றி, சுத்தேோன குடிநீர,் 

மின்ெோர சிக்கனே்,  ல வண்ணங்களில் கு ்ல  சதோட்டிகலள லவத்தல், ேலழ 

நீலர பெமித்தல் என  ல்பவறு அே்ெங்கலள கலட ்பிடித்தலத அடுத்து 5 ரயில் 

நிலலயங்களுக்கு, ஐ.எஸ்.ஓ. தரெெ்ோன்றிதழ் வழங்க ் டட்ுள்ளது. 

வ.உ.சி நீதிமன்றம் 

ஆங்கிபலயர ்கோலத்தில் ஏலழகளுக்கு நீதி கிலடக்க ப ோரோடிய வ.உ.சிதே் ரனோர ்

148 வது பிறந்தநோள் அன்று அவரது ச யரில் ஒட்ட ்பிடோரத்தில்  வ.உ.சி நீதிேன்றே் 

அலேக்க ் டுே். இதற்கோன  ணிகள் ேோவட்ட நிரவ்ோகே் ஏற்றுக் சகோண்டது. 

ரஷ்ய கிழக்கு பகுதி யமம்பாடட்ுக்கு இந்தியா 7 ஆயிரம் யகாடி கடன் 

ரஷ்யோவின் கிழக்கு  குதியில் உள்ள விளோடிபவோஸ்டோக்  குதியில் முதலீடுகலள 

ஈரக்்குே் வலகயில், அங்கு கிழக்கு ச ோருளோதோர குழு 5  வது ேோநோடு 

நடத்த ் ட்டது.இந்த ேோநோட்டில் பநற்று கலந்து சகோண்ட பேோடி, ரஷ்யோவின் கிழக்கு 

 குதியில், இந்தியோவின்  ங்களி ்ல  ஊக்குவிக்குே் வலகயிலோன, சகோள்லக 

திட்டத்லத சவளியிட்டோர.் இத்திட்டத்தின் டி, ரஷ்யோவின் கிழக்கு  குதி 

பேே் ோடட்ுக்கு இந்தியோ ரூ.7 ஆயிரே் பகோடி (1 பில்லியன் அசேரிக்க டோலர)் 

கடனுதவி அளிக்குே் என அவர ்அறிவித்தோர.் 

 ரஷ்ய அதிபர்- புதின்  
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திட்டம் 

 ஐ.டி. துனறயிை் டிஜிட்டை் ஊக்கமூடட்ும் திட்டம் 

 தகவல் சதோழில்நுட் த் துலறயில் (ஐ.டி.) முதலீட்லட ஈரக்்க, டிஜிட்டல் 

ஊக்கமூடட்ுே் திட்டே் என்ற புதிய திட்டத்லத முதல்வர ்பக.  ழனிெோமி 

சதோடக்கி லவத்தோர.் இதற்கோன நிகழ்ெச்ியில் அசேரிக்க நோட்டின் ெோன் ஹீபெ 

நகரில் முதல்வர ்எட ் ோடி பக. ழனிெோமி முன்னிலலயில் புரிந்துணரவ்ு 

ஒ ் ந்தே்  ரிேோறிக்சகோள்ள ் ட்டது. 

 இந்தக் கூட்டத்தில் சேோத்தே் 19 புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தங்கள் 

லகசயழுத்திட ் டட்ு சுேோர ்ரூ.2,300 பகோடி முதலீடு தமிழகத்துக்கு 

ச ற ் டட்ுள்ளது.  

 விருது 

 யதசிய நை்ைாசிரியர ்விருது 

 ஆசிரியர ்தினே், பதசிய நல்லோசிரியரக்ளுக்கு விருது வழங்குே் நிகழ்ெச்ி தில்லி 

விஞ்ஞோன்  வனில் நலடச ற்றது. பதசிய நல்லோசிரியர ்விருதுக்கு 46 ப ர ்

ேத்திய ேனிதவள பேே் ோடட்ுத் துலற அலேெெ்கத்தோல் பதரவ்ு 

செய்ய ் ட்டனர.் 

 அதில் தமிழகத்லதெ ்பெரந்்த இரண்டு ஆசிரியரக்ள், புதுெப்ெரிலயெ ்பெரந்்த 

ஒருவர ்உள் ட 46 ப ருக்கு பதசிய நல்லோசிரியர ்விருதுகலள குடியரசுத ்

தலலவர ்ரோே்நோத் பகோவிந்த்  வழங்கினோர.்  

அவரக்ள் பதசிய நல்லோசிரியர ்விருதுக்கு பதரவ்ு செய்ய ் ட்ட 46 ப ரில் 

தமிழகத்தின் கரூர ்ேோவட்டே்,  ரேத்தி ஊரோட்சி ஒன்றிய ்  ள்ளித் 

தலலலேயோசிரியர ்ஆர.்செல்வக்கண்ணன் பகோபிெச்ெட்டி ் ோலளயே் லவரவிழோ 

பேல்நிலல ்  ள்ளியின் ெமூக அறிவியல் ஆசிரியர ்எே்.ேன்சூர ்அலி 

புதுெப்ெரி கூனிெெ்ே் டட்ு  ோபவந்தர ் ோரதிதோென் அரசுத் சதோடக்க ்  ள்ளியின் 

ச ோறு ்புத் தலலலேயோசிரியர ்எஸ். ெசிக்குேோர.் 
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ஒப்பந்தம் 

 சசன்னனத் துனறமுகம் மூைம் காரக்னள ஏற்றுமதி சசய்ய புதிய ஒப்பந்தம் 

ஆந்திர ேோநிலே் அனந்தபூரில் செயல் டட்ு வருே் சதன் சகோரியோலவெ ்பெரந்்த 

கியோ பேோட்டோரஸ்் நிறுவனே் தனது ஆலலயில் உற் த்தி செய்ய ் டுே் கோரக்லள 

சென்லனத ்துலறமுகே் மூலே் ஏற்றுேதி செய்வதற்கோன ஒ ் ந்தே் சென்லனயில் 

லகசயழுத்திட்டது. 

வினளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் சதாடர் 

 ‘கிரோண்டஸ்்லோே்’ ப ோட்டிகளில் ஒன்றோன அசேரிக்க ஓ ன் சடன்னிஸ் சதோடர ்

நியூயோரக்் நகரில் நலடச ற்று வருகிறது. இதன் ேகளிர ்ஒற்லறயர ்பிரிவு 

அலரயிறுதி ் ப ோட்டியில் அசேரிக்க நட்ெத்திர வீரோங்கலன செரீனோ 

வில்லியே்ஸ், உக்லரனின் எலினோ ஸ்விபடோலினோ பேோதினர.் 

 6-3, 6-1 என்ற பநரச்ெட் கணக்கில் சவற்றி ச ற்று செரீனோ வில்லியே்ஸ் இறுதி ் 

ப ோட்டிக்கு தகுதிச ற்றோர.் இந்த சவற்றியின் மூலே் அசேரிக்க ஓ ன் 

ஒற்லறயர ்பிரிவில் 101 சவற்றிகலள  திவு செய்துள்ளோர ்செரீனோ.  

யுஎஸ் ஓபன் யபாட்டி  

 யுஎஸ் ஓ ன் ப ோட்டியில் 2009-க்கு ் பின்அலரயிறுதிக்கு தகுதி ச ற்ற முதல் 19 

வயது இளே்ச ண் என்ற ச ருலேலய கனடோவின் பியோன்கோ ஆன்ட்ரிஸ்கு 

ச ற்றுள்ளோர.்சடோரண்படோ நகலரெ ்பெரந்்த 19 வயதோன பியோன்கோ 25-ஆவது 

நிலல வீரோங்கலன சேரச்டன்லஸ வீழ்த்தினோர.்  
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