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செப்டம்பர் 2 - உயக தேங்காய் ேினம் 

 இந்ி அஞ்சனக தப் தரிர்த்னண ங்கின திர் ிபே. ரந்ி 
ரோடி புதுில்னிில் உள்ப ல்கரோோ ினபோட்டங்கில் தோடங்கி 
னத்ோர்.  

 ரணகீ்கனபக் தகோல்லும் பூச்சிக்தகோல்னிகனப திோன்ஸ் னட தசய்து 
 ததபேங்கடல் சோசரி தப்தினன(OMT) கடல் தப்த ரற்தப்பு 
தப்தினனன ிட தபேனக்கோனத்ின் அபனக் கிக்கும் என்று 
புரணின் இந்ி தப்த ண்டன ோணினன ஆய்வு ன (IITM) 
ிஞ்ஞோணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர்.  

 ோோசி, இந்ி இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் தடக்ணோனஜி (BHU) ஆோய்ச்சிோபர்கள் 
தற்நிகோக 90% தசல்ிநனணக் கோட்டி ஒபே னகரடோசன் 
அடிப்தனடினோண எஃகு அரிப்பு டுப்தோனண கடல் உவுக் கிினிபேந்து 
உற்தத்ி தசய்துள்பணர். 

 ஒபே குநிப்திட்ட புத்ின் தசல்தோட்னட (TRIM16) அல்னசர்ஸ், 
தோர்கின்சணின் ற்றும் அிரோடிோதிக் தக்கோட்டு ஸ்கபரீோசிஸ் (ALS) 
ரதோன்ந ம்தில் ரோய்கலக்கோண ஒபே சோத்ிோண சிகிச்னச னனடீ்டு 
பரனோதோோக ோற்நனோம் என்று புதரணஷ்ன சோர்ந் ஆய்ோபர்கள் 
கண்டநிந்துள்பணர். 

 தோரிிஸ் இந்ிோின் ரடி பலீட்டு அட்டனில் பனிடத்ில் 
உள்பது 

 சிங்கப்பூரில் 6 து ஆசி உச்சி ோோடு - ததோபேபோோ ந்ிரிகள் கூட்டம் 
(EAS-EMM) ற்றும் 15 து இந்ி ஆசிோன் ததோபேபோோ ந்ிரிகள் கூட்டம் 
(AEM) ஆகிற்நில் ிக ற்றும் தோில்துனந அனச்சர் சுரஷ் திபு 
கனந்து தகோண்டோர்.  

 திணோய் குோர் - ஸ்டீல் அமச்ெகத்ேின் செயாரர் 
 ீிதி ஹிோ சப்ர் - பலூெிஸ்ோன் உர் நீேின்மத்ேின் முேல் சபண் 

ேமயம நீேிபேி 
 ஆர் ோன் - ஹிந்துஸ்ோன் ஏதானாட்டிக்ஸ் யிிசடட்டின் [HAL] 

ேமயவர் ற்றும் நிர்வாக இக்குனர் [CMD] 
 தஞ்சோப் ரசி ங்கிின் ிர்ோக இக்குணர் ற்றும் னனன ிர்ோகி 
சுணில் ரத்ோ - 2018-19க்கான இந்ேி வங்கிகள் ெங்கத்ேின் (IBA) புேி 
ேமயவர்.  

 குரோிோ ரகப்டன் லூகோ ரோட்ரிக் - UEFA ஆண்டின் ெிமந்ே ஆண்கள் வீர் 
விருது ஐதாப்பாவில் ெிமந்ே வீாக வாக்கரிக்கப்பட்டுள்ரார். 

 டோக்டர் தி.ரக. ிஸ்ோ - ஆண்டின் ெிமந்ே ருத்துவ நபருக்கான ேிப்புிக்க 
டாக்டர் பி.ெி.ாின் தேெி விருது 
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 "நகரும், முன்தனாக்கி நகரும் - அலுவயகத்ேில் ரு வருடம்" புத்ேகம் – 
(குடிசுத் துனத் னனோக அர்கள் திரற்று ஓோண்டு 
ினநனடந்ன குநிக்கும் னகில்) ிபே.தங்னகோ ோபடு எழுி 
நூனன திர் ிபே. ரந்ி ரோடி தபிிட்டோர். 

 இங்கினோந்ில் பல் சர்ரச ரகோ ரகோ சோம்தின்ிப்தில் தங்ரகற்கவுள்பது 
இந்ி ரகோ ரகோ அி 

ஆெி விமராட்டு 2018 

 49 கிரனோ எனடப்திரிில் இந்ி ீர் அித் தங்கல் தற்நி ததற்று ங்கப் 
தக்கத்ன ட்டிச்தசன்நோர். 

 ஆண்கள் இட்னடர் திரிவு சீட்டு ினபோட்டில் இந்ிோின் தர்ோன் 
திோப்-சர்க்கோர் ிப்ோத் ரஜோடி ங்கம் தன்நது. 

 இந்ி ஆடர் ஹோக்கி அி தோகிஸ்ோனண ழீ்த்ி தண்கனப் தக்கம் 
தன்நது 

 ததண்கள் திரிவு ஸ்குோஷ் ரதோட்டிில் ரஜோஸ்ணோ சின்ணப்தோ, ீதிகோ 
தல்னிகல், சுணன்ோ, ோன்ி அடங்கி இந்ி அி தள்பிப் தக்கத்ன 
னகப்தற்நிது. 

 4-து தடஸ்ட் ரதோட்டிில் 60 ன்கள் ித்ிோசத்ில் இந்ிோ ரோல்ி 
அனடந்ோல் இங்கினோந்து அி 5 தடஸ்ட் ரதோட்டிகள் தகோண்ட தோடன 3-
1 எண னகப்தற்நிது. 

 தோர்பனோ-1 இத்ோனி கிோண்ட் ப்ரிக்ஸ்- தனிஸ் ஹோில்டன் சோம்தின். 
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