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பக்கிாண ாட்கள் 

செப்டம்தர் 2 - உனக தங்காய் ிணம் 

தெி செய்ிகள் 

புது ில்னி 

இந்ி அஞ்ெனக தப் தரிர்த்னண ங்கி சாடங்கப்தட்டது 

 இந்ற அஞ்சனக தப் தரிர்த்னண ங்கறன திர் றபே. ரந்ற 
ரரடி புதுறல்னறில் உள்ப ல்கரரர ினபரட்டங்கறல் தரடங்கற 
னத்ரர். றல்னறில் னடததற்ந இந் பன்ன றகழ்வு ரடு பழுதும் 
உள்ப 3,000 இடங்கபில் ரடிரக கரப்தட்டது. 

ஜணாிதி தகாிந்த் ஐதாப்தா சுற்றுப்தத்ன சாடங்கிணார் 

 ஐரரப்தி ரடுகலடன் இந்றரின் உர்ட்ட திகனப தரட பன்று ரடு 

சுற்றுப்தத்றன் பல் ரடரக னசப்மறற்கு ஜணரறதற ரம்ரத் ரகரிந்த் 

பேனக ந்ரர். அர் ரலும் தல்ரகரிர ற்றும் தசக் குடிசுக்கு தசல்ரர். 

ெர்தெ செய்ிகள் 

95 ில், இண்டாம் உனகப் ததார் ீர் தனாண ஸ்கூதா பழ்காபர் 

 95 ரண இண்டரம் உனகப் ரதரர் திரிட்டிஷ் ீர் னசப்மறன் 

ிதத்துக்குள்பரண கப்தனன கண்டுதிடிப்தற்கு தசன்று உனகறன் றகப் தனரண 

ஸ்கூதர பழ்கரபர் என்று ணது தசரந் சரனணன உனடத்ரர். 

தணகீ்கனபக் சகால்லும் பூச்ெிக்சகால்னிகனப திான்ஸ் னட செய்து  

 ஐந்து றரரறரகரடிரய்டு  பூச்சறக்தகரல்னறகள் ீரண னட திரன்சறல் 

னடபனநக்கு ந்து, திர்-கந் ரணகீ்கனப  அறக்கும்  இசரணங்கலக்கு 

எறரண திச்சரத்றன் பன்ணிில் ணது ரட்னட றனன றறுத்றபள்பது. 

அநிில் செய்ிகள் 

சதருங்கடல் ொெரி சப்தினனன னத்து இந்ி தகானட னக்கானத்ன 

கித்துிடனாம் 
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 ததபேங்கடல் சரசரி தப்தறனன(OMT) கடல் தப்த ரற்தப்பு தப்தறனனன 

ிட தபேனக்கரனத்றன்  அபனக் கிக்கும் என்று புரணின் இந்ற தப்த 

ண்டன ரணினன ஆய்வு ன (IITM) ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 
இந்ற ரகரனடின் தபேன பன்கிப்பு தற்நற ிகறம், OMTக்கு  80% 

தற்நற ிகறம் உள்பது. 

கடல் உவுக் கிவு எஃகு அரிப்னதத் டுக்கிநது 

 ரரசற, இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் தடக்ணரனஜற (BHU) ஆரய்ச்சறரபர்கள் 

தற்நறகரக 90% தசல்றநனணக் கரட்டி பே னகரடரசன் அடிப்தனடினரண 

எஃகு அரிப்பு டுப்தரனண கடல் உவுக் கறினறபேந்து உற்தத்ற தசய்துள்பணர். 

ம்தில் தாய்கள் ற்றும் புற்றுதாய்க்காண ருந்து இனக்கு 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 பே குநறப்திட்ட புத்றன் தசல்தரட்னட (TRIM16) அல்னசர்ஸ், 
தரர்கறன்சணின் ற்றும் அறரரடிரதிக் தக்கரட்டு ஸ்கபரீரசறஸ் (ALS) 
ரதரன்ந ம்தில் ரரய்கலக்கரண பே சரத்றரண சறகறச்னச னனடீ்டு 
பரனரதரரக ரற்நனரம் என்று புதரணஷ்ன சரர்ந் ஆய்ரபர்கள் 
கண்டநறந்துள்பணர். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

புி கனப்திணங்கள் தட்டுப்புழு ிொிகபின் ினபச்ெனன உர்த் உவும் 

 புறரக உபேரக்கப்தட்ட கனப்திண ல்ததரி தட்டுப்புழு (PM x FC2) 100 
ரரற்ந பட்னடினறபேந்து (தட்டுப்புழு பட்னட) 60 கறரனர கக்கூன்கனப 
உற்தத்ற தசய்பம். PM x CSR என்ந ததரில் பந்ன இணத்ன ிட இது 
சறநந்து என்று கூநப்தடுகறநது. 

ரினெ & குநிீடு 

சாரிிஸ் இந்ிாின் தடி பலீட்டு அட்டனில் பனிடத்ில் 
உள்பது 

 ஆர்.தி.ஐ. வுப்தடி, தரரிறஸ் 2017-18ல் இந்றரில் தபிரட்டு ரடி 
பலீட்டில் (FDI) பனறடம் கறக்கறநது, தின்ணர் சறங்கப்பூர். 
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ாாடுகள் 

உச்ெீின்நத்ின் திவு சதற்ந க்கநிஞர்கள் ெங்க தெிக் கருத்ங்கு 

 உச்சீறன்நத்றன் தறவு ததற்ந க்கநறஞர்கள் சங்கம் புதுறல்னறில்  
ஏற்தரடு தசய்றபேந் ரசறக் கபேத்ங்னக குடிசுத் னனர் றபே. ரம் 
ரத் ரகரிந்த் தரடங்கற னத்ரர். 

6 து கிக்கு ஆெி உச்ெி ாாடு ற்றும் 15 து இந்ி ஆெிான் 
சதாருபாா ந்ிரிகள் கூட்டம் 

 சறங்கப்பூரில் 6 து ஆசற உச்சற ரரடு - ததரபேபரர ந்றரிகள் கூட்டம் 
(EAS-EMM) ற்றும் 15 து இந்ற ஆசறரன் ததரபேபரர ந்றரிகள் கூட்டம் 
(AEM) ஆகறற்நறல் ிக ற்றும் தரறல்துனந அனச்சர் சுரஷ் திபு 
கனந்து தகரண்டரர். சறங்கப்பூர் ற்ரதரது ஆசறரன் அனப்புக்கு னனன 
கறக்கறநது. 

'ினச்ெரிவு ெரீ்ிருத்ம் ற்றும் ிரிாண ிட்ட அநிக்னக (டி.தி.ஆர்) ீது ஐந்து 
ாள் திற்ெித் ிட்டம்' 

 ரசற இற்னக ரதரிடர் ஆனம் (NDMA) ஆவுடன் இரச்சனப் 
திரசத்றல் ஐ.ஐ.டி-ண்டிில் 'றனச்சரிவு சலர்றபேத்ம் ற்றும் ிரிரண 
றட்ட அநறக்னக (டிதிஆர்)' ீது ஐந்து ரள் திற்சறத் றட்டம் தற்நறகரக 
படிந்து. 

ிணங்கள் 

 திணரய் குரர் - ஸ்டீல் அனச்ெகத்ின் செனாபர் 
 ீறதற யறர சப்ர் - தலூெிஸ்ான் உர் ீின்நத்ின் பல் சதண் 

னனன ீிதி 
 ஆர் ரன் - ஹிந்துஸ்ான் ஏதாணாட்டிக்ஸ் னிிசடட்டின் [HAL] 

னனர் ற்றும் ிர்ாக இக்குணர் [CMD] 
 தஞ்சரப் ரசற ங்கறின் றர்ரக இக்குணர் ற்றும் னனன றர்ரகற 
சுணில் ரத்ர - 2018-19க்காண இந்ி ங்கிகள் ெங்கத்ின் (IBA) புி 
னனர். 
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ிருதுகள் 

 குரரறர ரகப்டன் லூகர ரரட்ரிக் - UEFA ஆண்டின் ெிநந் ஆண்கள் ீர் 
ிருது ஐரரப்தரில் சறநந் ீரக ரக்கபிக்கப்தட்டுள்பரர். 

 டரக்டர் தி.ரக. றஸ்ர - ஆண்டின் ெிநந் ருத்து தருக்காண ிப்புிக்க 
டாக்டர் தி.ெி.ாின் தெி ிருது 

புத்கங்கள் & ஆெிரிர்கள் 

 "கரும், பன்தணாக்கி கரும் - அலுனகத்ில் ரு ருடம்" புத்கம் – 
(குடிசுத் துனத் னனரக அர்கள் திரற்று ஒரண்டு 
றனநனடந்ன குநறக்கும் னகில்) றபே.தங்னகர ரபடு எழுற 
நூனன திர் றபே. ரந்ற ரரடி தபிிட்டரர். 

ினபாட்டு செய்ிகள் 

பல் ெர்தெ தகா தகா ொம்தின்ிப்தில் தங்தகற்கவுள்பது இந்ி தகா தகா 

அி 

 இந்ற அசறன் றறபிபடன் இங்கறனரந்றல் பல் சர்ரச ரகர ரகர 

ரகரப்னத சரம்தின்றப்தில் இந்ற ரகர ரகர அி தங்ரகற்க இனபஞர் ிகர 

ற்றும் ினபரட்டுத்துனந (ஐ/சற) த்ற அனச்சர்   ரஜ்ர்ன் ரத்ரரர் 

ப்புல் அபித்துள்பரர். 

ஆெி ினபாட்டு 2018 

 49 கறரனர எனடப்திரிில் இந்ற ீர் அறத் தங்கல் தற்நற ததற்று ங்கப் 
தக்கத்ன ட்டிச்தசன்நரர்.  

 ஆண்கள் இட்னடர் திரிவு சலட்டு ினபரட்டில் இந்றரின் தர்ரன் 
திரப்-சர்க்கரர் றப்ரத் ரஜரடி ங்கம் தன்நது. இந்ற அிில் 
தக்கம் தன்ந ரண ீர் ஆணரர் திரப் தர்ரன். 

 இந்ற ஆடர் யரக்கற அி தரகறஸ்ரனண ழீ்த்ற தண்கனப் தக்கம் 
தன்நது  

 ததண்கள் திரிவு ஸ்குரஷ் ரதரட்டிில் ரஜரஸ்ணர சறன்ணப்தர, ீதிகர 
தல்னறகல், சுணன்ர, ரன்ி அடங்கற இந்ற அி தள்பிப் தக்கத்ன 
னகப்தற்நறது.  
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 இந்ரரரணசறர 2032 னறம்திக்ஸ் ரதரட்டின டத்தும். ரடரக்கறரர - 2020 
னறம்திக்ஸ்; தரரிஸ் - 2024 னறம்திக்ஸ் ற்றும் னரஸ் ஏஞ்சல்ஸ் - 2028 
னறம்திக்ஸ்.  

 15 ங்கம், 24 தள்பி, 30 தண்கனம் என்று தரத்ம் 69 தக்கங்கனப இந்றர 
குித்து தக்கப்தட்டினறல் 8-து இடத்ன திடித்துள்பது. சலணர 289 

தக்கங்கலடன் தக்கப்தட்டினறல் பல் இடத்ன திடித்துள்பது.  

இங்கினாந்து அி 5 சடஸ்ட் சாடன னகப்தற்நிது 

 4-து தடஸ்ட் ரதரட்டிில் 60 ன்கள் ித்றரசத்றல் இந்றர ரரல்ி 
அனடந்ரல் இங்கறனரந்து அி 5 தடஸ்ட் ரதரட்டிகள் தகரண்ட தரடன 3-1 எண 

னகப்தற்நறது. 

தார்பனா-1 இத்ானி கிாண்ட் ப்ரிக்ஸ்- சனிஸ் ஹாில்டன் ொம்தின் 

 தரர்பனர-1 இத்ரனற கறரண்ட் ப்ரிக்ஸ்- தனிஸ் யரறல்டன் சரம்தின். 

இன்பனம் னக்ரகல் ஸ்குரக்கரின் ஐந்து இத்ரனற கறரண்ட் ப்ரிக்ஸ் தன்ந 

சரனணன சன் தசய்ரர். 
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