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முக்கிான நாட்கள் 

செப்டம்பர் 14 - இந்தி திலாஸ் 

இந்தழ தழயளஸ் ளடு பழுயதும் ககளண்டளடப்டுகழது. 1949 ஆம் ஆண்டின் இந்த 
ளில் ளட்டில் அபசழனமநப்புச் சட்டநன் குழு ளட்டின் அதழகளபபூர்ய கநளமழனளக 
ததயகரி யடியில் ழுதப்டும் இந்தழ கநளமழமன அழயித்தர். 

ததெி செய்திகள் 

அொம் 

முதயமச்ெரின் இயலெ ருத்துல தெமலகள் 

 அசளம் அபசு, கழட்டத்தட்ட 1000 அபசு நருத்துயநமகளுக்கு பதமநச்சரின் 
இயச நருத்துய தசமயகம யமங்கழபள்து. 

ெத்தஸீ்கர் 

நாட்டின் முதல் பறங்குடி சுற்றுயா சுற்று மத்மத ெத்தஸீ்கரில் திமந்து 
மலக்கப்பட்டது 

 சத்தீஸ்கர் நளழத்தழன் தம்தளரி நளயட்டத்தழல் சுற்றுள னணிகளுக்கள 
சுற்றுளத்தும இமண அமநச்சர் தக.தே. அல்தளன்ஸ் ளட்டின் பதல் 
மங்குடி சுற்றுள சுற்று மநனத்மத தழந்து மயத்தளர். இது ஸ்யததஷ் 
தர்ரன் தழட்டத்தழன் கவழ் சுற்றுள சுற்று மநனம் அமநனவுள்து. இது 
சத்தீஸ்கரில் 13 தங்கம உள்டக்கழனது. 

ஒடிொ 

தலாகாய் திருலிறா சகாண்டாட்டம் 

 தநற்கு ஒடிசளயில், அறுயமட தயளகளய் தழருயிமள ககளண்டளடப்டுகழது. 
இந்த ருயத்தழன் புதழன கல் அறுயமடக்குப் ின்ர், அரிசழ தப்டுத்தப்ட்டு, 
சம்ல்பூரில் உள் சநதஸ்யரிக்கு யமங்கப்டுகழது. 

லடகிறக்கு எல்மயப்பும இில்தல அமனத்து ஆரில்யா சயலல் கிாழிங்மக 
அகற்மிது 
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 யடகழமக்கு ல்மப்பு பனில்தய நண்டம்  அமத்து ஆில்ள கயல் 
கழபளறழங்மகபம் அகற்ழபள்து. 

புது தில்யி 

செர்பிா, ால்டா ற்றும் சாானிா நாடுகளுக்கு குடிசுத் துமைத் தமயலர் 

பைம் 

 குடினபசுத் துமணத் தமயர் தழரு. ம். கயங்மகனள ளபடு, கசர்ினள, நளல்டள, 

கபளநளினள ஆகழன ளடுகளுக்கு னணம் தநற்ககளள்வுள்ளர்.  பன்று 

ளடுகின் நளழங்கமய தமயர்களுடன் குடினபசுத் துமணத் தமயர் 

கந்துமபனளடுயளர். 

தூர்தர்ளன்  துலக்க ஆண்டுலிறா 

 தூர்தர்ரன் அதன் 59 யது துயக்க ஆண்டுயிமளமய ககளண்டளடுகழது 

கர்நாடகம்  

தும்கூர் காலல்துமம இ-பீட் அமப்மப துலக்கிமலத்தது 

 தும்கூர் ேழல்ள ஞ்சளனத்தழன் தமமந ழர்யளக அதழகளரி அன்ிஸ் கண்நி 
ேளய் இ-டீ் அமநப்ம பன்று களயல் ழமனத்தழல் தழந்து மயத்தளர். 

ெர்லததெ செய்திகள் 

ங்குட் புல் 

 ிழப்மன்ஸ் ளட்டில் ‘நங்குட்’ ன் புனல் கடுமநனளக தளக்கழனது. இது இந்த 

ஆண்டின் நழக சக்தழ யளய்ந்த புனல்  கருதப்டுகழது. ‘நங்குட்’ புனல் 4-யது பகம் 

 கணிக்கப்ட்டுள்து. ‘நங்குட்’ புனல் க்களதனள ன் இடத்தழல் கமபமன 

கடந்தது. 

அமிலில் செய்திகள் 

ெந்தினுக்கு முதன்முமமாக சுற்றுயா பைம் - அசரிக்க தனிார் நிறுலனம் 

அமிலிப்பு 
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 சந்தழபனுக்கு பதன்பமனளக சுற்றுள னணிகம அமமத்துச் கசல் 

இருப்தளக அகநரிக்களயின் ‘ஸ்தஸ் க்ஸ்’ தினளர் ழறுயம் 

அழயித்துள்து. 

லைிகம் & சபாருராதாம் 

யு.எஸ் லட சகாரிாலிற்கு நிதி அரித்ததற்காக ஷ்ா ற்றும் ெனீ 
சதாறில்தட்ப நிறுலனங்கள் ீது சபாருராதாத் தமடலிதித்தது 

 அகநரிக்கள யட ககளரினளயிற்கு ழதழ அித்ததற்களக பஷ்னள நற்றும் சவ 
கதளமழல்தட் ழறுயங்கள் நீது களருளதளபத் தமடயிதழத்தது 

ாநாடுகள் 

ஜி-20, லர்த்தக ற்றும் முதலீட்டு ந்திரிகள் கூட்டம் 

 யர்த்தக, கதளமழல்தும நற்றும் சழயில் யிநளப் தளக்குயபத்துத் தும 
அமநச்சர் சுதபஷ் ிபபு, ேழ -20, யர்த்தக நற்றும் பதலீட்டு நந்தழரி கூட்டத்தழல் 
ங்தகற்கவுள்ளர். 

திட்டங்கள் 

ின் அமச்ெகம் குரிர்லிப்பானில் ஆற்மல் செல்திமன் குமித்த யட்ெி திட்டம் 

ஒன்மம அமிமுகப்படுத்திது 

 இந்தழன அபசழன் நழன் அமநச்சகம், ளட்டில் குிர்யிப்ளில் ஆற்ல் கசனல்தழன் 

குழத்த ட்சழன தழட்டம் ஒன்ம அழபகப்டுத்தழனது1. குிர்யிப்ளன் ட்சத்தழப 

திிங் தழட்டம் ஆற்ல் கசனல்தழன் புளய்யின் (BEE) பம் 

உருயளக்கப்ட்டது. 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்(MoU), ஒப்பந்தங்கள் & த்தி அமச்ெமல ஒப்புதல் 

பீகார் அசு லன்முமமால் பாதிக்கப்பட்டலர்களுக்கு ரூ. 1 யட்ெம் இமடக்காய 

நிலாைம் லறங்க ஒப்புதல்  

 கீளர் அபசு கும்ல் யன்பம பம் ளதழக்கப்ட்டயர்களுக்கு ஒரு ட்சம் 

இமடக்கள ழயளபணம் யமங்குயதற்கள ஒரு தழட்டத்மத அங்கவகரித்துள்து. 
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உச்ெ நீதின்மம் சதாழுதநாய் தநாாரிகரின் றுலாழ்வுக்கு த்தி ாநிய 

அசுக்கு அமிவுறுத்தல்  

 இட ஒதுக்கவடு நற்றும் ல்தயறு ன்புரி ன்கமப் கறுயதற்களக 

கதளழுதளய் தளனளிகளுக்கு ஊபற் சளன்ழதழ்கம யமங்குயதற்களக தி 
யிதழகம யடியமநக்க உச்சீதழநன்ம் நத்தழன அபசழற்கு அழவுறுத்தல். 

ெிஸ்தகா நிறுலனம் நிதி ஆதாக், பிஎஸ்என்எல் உடன் ஒப்பந்தத்தில் மகசழுத்து  

 ிஸ்ன்ல் ழறுயம் இந்தழனளயில் அதன் டிேழட்டல் தழட்டத்மத 

யிமபவுடுத்துயதற்கு ழதழ ஆதனளக் நற்றும் கட்கயளர்க்கழங் கடக்ளேழ 
உகபணங்கம உருயளக்கும் சழஸ்தகள ழறுயத்துடன் இபண்டு 

உடன்டிக்மககில் மககனழுத்தழட்டது. 

லிருதுகள் 

 மநசூர் யளகம், இன்தளசழஸ் - LEED EBOM (ஆற்மல் ற்றும் சுற்றுச்சூறல் 

லடிலமப்பு தமமந - தற்தளதுள் கட்டிடம் கசனல்ளடு நற்றும் பளநரிப்பு) 

அசரிக்க பசும கட்டிட கவுன்ெில் பிராட்டினம் ொன்மிதழ். 

லிமராட்டு செய்திகள் 

6 அைிகள் பங்தகற்கும் ஆெி தகாப்மப கிரிக்சகட் சதாடக்கம் 

 14-யது ஆசழன தகளப்ம கழரிக்ககட் ஐக்கழன அபபு அநீபகத்தழல் உள் துளய் 
நற்றும் அபுதளினில் கதளடங்குகழது. இந்த தளட்டினில் 6 அணிகள் [இந்தழனள, 
ளகழஸ்தளன், லளங்களங், இங்மக, யங்களததசம், ஆப்களிஸ்தளன்] 
ங்தகற்கழன். 

உயக துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டி 

 ேூினர் ஆண்களுக்கள 25 நீட்டர் ிஸ்டல் ந்தனத்தழல் உதய்யரீ் சழத்து 
தங்கப்தக்கத்மத கயன்ளர்.  

 25 நீட்டர் ிஸ்டல் ேூினர் அணிகள் ிரியில் உதய்யரீ் சழத்து, யிேய்யரீ் 
சழத்து, பளஜ்கன்யளர் சழங் சந்து ஆகழதனளர் அடங்கழன இந்தழன அணி 
தங்கப்தக்கத்மத தட்டிச் கசன்து. 
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