
  

அக்ட ோர் 13  ப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ோ க்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

பக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 13 - உக டபமிவு குறப்பு திம் 

 நா பபாதுச் சபப 1990 கபர இற்பக பபறிவு குபமபாட்டிற்கான சர்லபேச 

ேசாப்ோக (IDNDR) அமிலித்ேது. 

 நியநடுக்கம், ஆறிப்பபபய, பலள்ரம், நியச்சரிவுகள், ரிபய பலடிப்புகள், 

லமட்சி, பலட்டுக்கிரி பபைபடுப்பு ற்றும் பிம இற்பகப் பபறிவுகரால் 

ற்படும் பாேிப்புக்குள்ராகிம உிரிறப்பு, பசாத்து அறிவு ற்றும் சபக ற்றும் 

பபாபேராோ இபைபெறுகள் பபான்மலற்மின் இறப்பபக் குபமப்பபே இேன் 

அடிப்பபை பநாக்காகும். 

டதசின சசய்திகள் 

டகபம்  

டபகோ ோனர் புதின ஆர்.சி.சி. இனக்குர் 

 ாநியத்ேின் புற்றுபநாய் பத்ேில் பநாய்க்குமிில் கூடுேல் பபாசிரிர் பகா 

நார், நிறுலனத்ேின் புேி இக்குனாக நிிக்கப்பட்டுள்ரார்.  
 ாநியத்ேின் பறபான ற்றும் பிோனான புற்றுபநாய் சிகிச்பச 

பத்ேின்[ஆர்.சி.சி] ேபயலாகும் பேல் பபண், ைாக்ைர் பகா நார். 

டநகோனோ 

ஜவுி அறநச்சகம் ஜவுி சுற்றுோ யோகத்றத கட் றநக்க திட் ம் 

 பகாயாலின் ரிபபாய்-ாலட்ைத்ேின் பநாங்பபாலில் ஜவுரித் துபம சுற்றுயா 

லராகம் அபக்க ஜவுரி அபச்சகம் 7.8 பகாடி பைபாய் நிேி எதுக்கீடு 

பசய்ப்படும் ன்று ஜவுரித் துபம அபச்சர் அஜய் ேம்ோ பேரிலித்ோர். 

நகோபோஷ்டிபம்  

இந்துஸ்தோி ோபம்ரின இறசக்கறஞர் அன்பூர்ணோ டதயி நறந்தோர் 

 அன்னபூர்ணா பேலி, புகழ்பபற்ம இந்துஸ்ோனி பாம்பரி இபசக்கபயஞர் 91 

லேில் பமந்ோர்.  
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 அன்னபூர்ணா பேலி ஹிந்துஸ்ோனி பாம்பரி இபசின் இந்ேி சுர்பாகர் 

லாசிப்பாரர் ஆலார். இலர் அயாவுேீன் கானின் கள் ற்றும் சீைர் ஆலார். அலர் 

சிோர் பஸ்ட்பா பண்டிட் லி ளங்கபேைன் ேிபேணம் பசய்து பகாண்ைார். 

போஜஸ்தோன் 

சஜய்ப்பூரில் ஜிகோ றயபஸ் பவுகிது 

 இதுலப பஜய்ப்பூரில் ஜிகா பலஸ் னும் பகாடி பநாால் 50 பபர் 

பாேிக்கப்பட்ைடுள்ரனர்.  
 பிே ந்ேிரி அலுலயகம் (பிம்ஏ) ஜிகா பலஸ் பாேிப்பபப்பற்மி சுகாோ 

அபச்சகத்ேின் லிரிலான அமிக்பக என்பமக் பகாரி சிய நாட்களுக்குப் பிமகு 

இந்ே பாேிப்பு லந்துள்ரது. 

சர்யடதச சசய்திகள் 

ஐ.ோ. நித உரிறந கவுன்சிில் இந்தினோ சயற்ி சற்து 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனலரி ாேம் 1 ம் பேேி ஆம்பிக்கப்பட்ை க்கி நாடுகரின் 

உர்ட்ை னிே உரிப அபப்புக்கான ஆசிா-பசிபிக் பிரிலில் 188 லாக்குகள் 

பபற்று, அபனலபபம் லிை அேிக லாக்குகள் பபற்று பலற்மி பபற்மது இந்ேிா. 
 ஆசிா பசிபிக் பிரிலில் இந்ேிா 188 லாக்குகளும், பிஜி 187 லாக்குகளும், 

பங்கராபேஷ் 178, பஹ்பன் ற்றும் பியிப்பபன்ஸ் 165 லாக்குகளும் 

பபற்றுள்ரன. 

சூோயி சஸ்ி ஸ்சனின் டோர்ச்சுகல் டோக்கிச் சசல்கிது 

 சூமாலரி பயஸ்யி பபார்ச்சுகல் ற்றும் ஸ்பபிபன பநாக்கி பசல்கிமது, இது 

பரீி ேீபகற்பத்ேின் சிய பகுேிகரில் கணிசான பறபபம் ஆபத்ோன 

காற்பமபம் பகாண்டு லபேம் ன ேிர்பார்க்கப்படுகிமது. 

உகின் நிக ீண்  யிநோம்: சிங்கப்பூர் ஏர்றன்ஸ் சோதற ற த்துள்து 

 சிங்கப்பூரியிபேந்து கிட்ைத்ேட்ை 18 ணி பந பணம் பசய்து நிபொர்க்கில் 

சிங்கப்பூர் ர்பயன்ஸ் லிானம் லந்ேபைந்து, உயகின் ிக நீண்ை லணிக 

லிானம் னும் சாேபன பபைத்துள்ரது. 2013 ஆம் ஆண்டில் நீக்கப்பட்ை இந்ே 

பாபேில் ீண்டும் இந்ே பணம் இபேந்ேது குமிப்பிைத்ேக்கது. 
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அியினல் சசய்திகள் 

இந்தினர்கள் நபணுக்கற யரிறசடுத்தத் திட் ம் 

 சுகாோத்பே பம்படுத்துலேற்காகவும், 'ேனிப்பனாக்கப்பட்ை பேந்பே 
லடிலபக்கவும் உயகராலி அரலில் இந்ேிர்கரின் பணுக்கபர 
லரிபசப்படுத்துலேற்கு இந்ேிா எபே பபரி பணிபத் ேிட்ைிட்டுள்ரது.  

 சுகாோ ற்றும் குடும்ப நயத்துபம அபச்சகம் ற்றும் உிர் 
போறில்நுட்பத்துபமின் கீழ் இந்ே ேிட்ைம் பசல்படும்.  

யணிகம் & சோருோதோபம் 

ஸ்றஸ்சஜட் யிறபயில் யிநோங்கில் WiFi யசதிறன யமங்கத்திட் ம் 

 ஸ்பபஸ் பஜட் அேன் பணிகள் இபணத்ேரத்பே பன்படுத்ே அேன் 
லிானத்ேில் WiFi லசேிப லறங்கத்ேிட்ைம். ர்பயன் சிம்டி அஜய் சிங் 
ேனது பேல் பபாிங் 737 MAX 8 லிானத்பே அமிபகப்படுத்தும் எபே 
லிறாலில் இபே அமிலித்ோர், இது பசற்பகக்பகாள் ேகலல்போைர்பு 
சாேனத்துைன் பபாபேத்ேப்பட்டுள்ரது. 

ோதுகோப்பு சசய்திகள் 

இபோணுய ததிகள் நோோடு 

 அக்பைாபர் ாேம் 09-15ம் பேேி  2018 ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு இபேபபம நிகழ்கிம 

உச்சநிபய நிகழ்வு, பபச்சுலார்த்பேகள் பயம் பக்கிான பகாள்பக 

படிவுகபர உபேலாக்குகிம இாணுலத் ேரபேிகள் ாநாடு புது ேில்யிில் 

நபைபபமவுள்ரது. 

யிருதுகள் 

இம் கண்டுிடிப்ோர் யிருது 

 பஹோபாேில் இபேந்து இரம் சபக கண்டுபிடிப்பாரர் ற்றும் ஆாய்ச்சி 
லிஞ்ஞானி ஜவ்லாத் கிஜார் பட்பைல் இந்ேி அசாங்கத்ோல் ஆாய்ச்சி ற்றும் 

கண்டுபிடிப்புக்கான பேசி இபரஞர் லிபேேிபனப் பபற்மார். 

 பபல்காின் சந்போஷ் காபலரி லிலசா துபமில் ேனது பங்கரிப்புக்காக 

இவ்லிபேேிபன பபற்மார். 
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சநோறல் சசனிகள் & இறணன டோர்ட் ல் 

ம்கநோ இபனில் தபறய யமங்க ஆண்ட்போய்டு சசனி 'பனில் ோர்ட்ர்' 

 'இில் பார்ட்னர்' னும் ஆண்ட்ாய்டு பசயி இந்ேி இில்பலக்கு, பேற்கு 

இில்பலின் லர்த்ேகத் துபமின் பணிகள் சந்பேப்படுத்ேல் பிரிலின் பயம் 

ேகலல் ற்றும் பசபலகரின் எபே லரிபச லறங்குகிமது ற்றும் பணிகள் 

ற்றும் இில்பலகளுக்கிபைில் பநடிான ேகலல் போைர்பு ஊைகாக 

பசல்படுகிமது. 

 'பிட் பார்ட்னர்' பநடி அபறப்பு லசேிகபர 20 ிக பேபலான பஹல்ப்பயன் 

நிறுலனங்களுக்கு லறங்குகிமது. 

யிறனோட்டு சசய்திகள் 

யம்ர் 10 ம் டததி டரு டிபோி  கு டோட்டி ற சறுகிது 

 பகராலின் புகழ்பபற்ம பநபே டிாபி பைகு பபாட்டிகள் நலம்பர் 10 ம் பேேி 
ஆயப்புறாலின் குட்ைநாட்டில் நபைபபறும்.  

 பகராலில் ற்பட்ை பலள்ரம் காணாக ஆண்டுபோறும் நபைபபறும் 

இந்ேப்பபாட்டி இண்டு ாேங்கள் ோோகி லிட்ைன. 

ோபோ ஆசின யிறனோட்டுப் டோட்டிகள் 

 ஆைலர் எற்பமர் SL3 பிரிலில் இந்ேி லீர் பிபாத் பகத் இந்போபனசிாலின் 

உகுன் பேபகண்டிப லழீ்த்ேி ேங்கம் பலன்மார்.  

 ஆைலர் எற்பமர் SL4 பிரிலில் இந்ேிாலின் ேபேண் சீனாலின் பாங் 

காபலாபல லழீ்த்ேி ேங்க பேக்கத்பே பலன்மார். 

இறஞர் ிம்ிக்ஸ் 

 இபரஞர் எயிம்பிக் இறுேிப்பபாட்டிில் சீனாலின் லீ ளிஃபபங்கிைம் ஆண்கள் 

எற்பமர் பபாட்டிில் இந்ேி லீான யக்ஷிா பசன் போல்லி அபைந்து 

பலள்ரிப் பேக்கம் பலன்மார். 

 இபரஞர் எயிம்பிக் லிபராட்டுப் பபாட்டிில் ஜூபைாக்கா ேபாபி பேலிக்குப் 

பின்னர் இண்டு பேக்கங்கபர பலன்ம இண்ைாலது இந்ேிாக ானு பபக்கர் 

சாேபன பபைத்ோர். 
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