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முக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 9 - உக அஞ்சல் திம் 

 சுிஸ் லனகர் பதர்ணில் 1874 ஆம் ஆண்டில் மணிர்சல் தல் மணின் 

றுப்தட்ட ணத்ல வ்பம ஆண்டும் அக்டடதர் 9 ம் ட உனக அஞ்சல் 

ணக பகண்டடப்தடுகநது. டடக்கட, ஜப்தணில் 1969ம் ஆண்டு 

லடபதற்ந ம.தி.ம. கங்கஸல் உனக அஞ்சல் ணக அநிக்கப்தட்டது.  

டதசின சசய்திகள் 

கர்ோ கம்  

சுகோதோபத்துற H1N1 க்கு எதிபோக இனங்கத் சதோ ங்கினது 

 கர்டக சுகத்துலந H1N1 (அ) தன்ந கய்ச்சலுக்கு எண ம இங்கத் 

படங்கது. இந் மடம் ஜணரி ம் முல் னத்ல் கய்ச்சல் 

படர்தண 400 டர்லந க்குகள் தகமள்பல் இந் டடிக்லக 

எடுக்கப்தட்டுள்பது. 

ஜோர்கண்ட் 

டகோயோ சர்யடதச திறபப்  யிமோயில் கூட் ணி அறநக்கும் நோிம் 

 டக சர்டச லப்தட ிில் அன் தண்தடு ற்றும் சகண 

லப்தடத்ல பபிப்தடுத்தும் லகில் ஜர்கண்ட் னம் கூட்டி 
டசர்ந்துள்பது. 

நத்தினப் ிபடதசம் 

டதர்தல் ஆறணனம் 500 இஞ்சியப்பு [ிங்க்] சோயடிகற ிறுவுகிது 

 த்ப் திடசத்ல், டர்ல் ஆலம் 500 இபஞ்சப்பு[திங்க்] சடிகலப 

ன சட்டசலத டர்னல் றுவுகநது. 

சதலுங்கோோ 

NIT யோபோங்கல் றயப யிமோ சகோண் ோட் ம் 
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 பலுங்கண, ங்கல் டச பல்தட்த றுணத்ன் (NIT) ல ி 

பகண்டட்டத்ல துலக் குடிசுத் லனர் எம். பங்லக மடு துக்க 
லத்ர். 

சர்யடதச சசய்திகள் 

உனரும் உகசயப்ிற ற்ின யிரியோ எச்சரிக்றக யிடுத்தது கோிற 

நோற்ம் குித்த ஐ.ோ. குழு  

 கனலன ற்நத்ற்கண சர்டச அசுகளுக்கலடடண குழு (IPCC) 

உர்ந்து மம் உனகபி பப்தலனகபின் அதங்கள் குநத்து க 

ிரிண எச்சரிக்லகல பபிிட்டுள்பது. 

 உனகல் ற்டதது 3 டிகரி பசல்சஸ் அபிற்கு அகரித்து மகநது. 

 இந் அநக்லக முன்-பல்துலந ட்டத்ற்கு டடன 1.5 டிகரி பசல்சஸ் 

இனக்லக லத்துக் பகள்ப அநவுல. 

சர்யடதச ோணன ிதினம் 7.3% யர்ச்சி யிகிதத்றதக் கணித்துள்து 

 சர்டச  ம் (IMF) டப்பு ஆண்டில் இந்ின் பர்ச்ச 7.3 

சீகவும், 2019 ல் 7.4 சீகவும் இமக்கும் எணக்கிப்பு. 

IMF ஆய்வுகள் ோி டயறுோடு உற்த்தித்தின் யர்ச்சிறன அதிகரிக்கக்கூடும் 

என்று கூறுகிது 

 IMF ஆய்ில் இந் டதன்ந டுகபில் உற்தத்த்நன் பர்ச்சல 

அகரிக்க தனண டறுதடு உவும் எணக்கிப்பு. திிடத்ல் பதண்கள் பு 

நலகலப பகண்டு மக ஆய்ச்ச அநக்லக கூறுகநது. 

நத்தின அபசு தங்க சோன் த்திபங்கற சயினி த் திட் ம் 

 இந் ரிசர்வ் ங்கமடன் கனந்து ஆடனசத்து ங்க பதன் தத்ங்கலப 2018-19 

ஐ பபிிட முடிவு. 

ினநங்கள் 

 க்கபல எம்.தி. கடஷ் சங் - ி ிற்டுத்தப்ட்  யகுப்புகின் ன் 

ற்ின ோபோளுநன்க் குழுயின் தறறந 
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திட் ங்கள் 

உனர் நட்  மூடோோன சகோள்றக குழு அறநப்பு 

 டச ததுகப்பு கவுன்சலுக்கு உவுற்கக மூடனதக் பகள்லகக் குழு 
(SPG) அலக்கப்தட்டுள்பது. இது  டச ததுகப்பு ற்றும் மூடனத 
னன்களுக்கண ஆடனசலணல திக்கு ங்கும். 

நிதடன முனற்சிகளுக்கோ இந்தினோ 

 கத் கந்ின் 150 து திநந் ள் பகண்டட்டத்ன் ம தகுக 

இந் பபிமநவுத்துலந அலச்சர் சுஷ் ஸ்ஜ் புது ல்னில் 

ணிட முற்சகளுக்கக இந்ல அநமுகப்தடுத்ணர். 
 'ணி டத்ற்கண இந்' உனகத்ன் தன டுகபில் பசற்லக மூட்டு 

சகச்லச முகம்கலப கடந் ம ஆண்டு கனக டத் மகநது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அறநச்சபறய ஒப்புதல் 

இந்தினோ நற்றும் தஜிகிஸ்தோன் இற டன ஒப்ந்தம் 

 அசல் உநவுகள், மூடனத ஆய்ச்ச, ிசம், புதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல், 

தம்தரி மத்தும், ிண்பபி பல்தட்தம், இலபஞர் ிகங்கள், 

கனச்சம் ற்றும் டதவு டனண்ல டதன்ந தல்டறு துலநகபில் 

இந் ற்றும் ஜகஸ்ன் ப்தந்ங்கபில் லகபழுத்ட்டண. 

யிறனோட்டு சசய்திகள் 

ோபோ ஆசின யிறனோட்டுப் டோட்டிகள் 

 ஏக் லதன் பதண்களுக்கண கபப் எநல் டதட்டிில் ங்கம் பன்நர். 
ஆண்கள் குண்டு எநல் டதட்டிில் டனு கங்கஸ், ஆண்கள் 200 ீ 
ஒட்டத்ல்  ஆணந்ன் குடசகன் ற்றும் பஜந் பதஹஆகடர் 
பண்கனப் தக்கத்ல பன்நணர். 

இறஞர் ஒிம்ிக் யிறனோட்டுகள் 

 ஆண்கள் 62 கடன எலடப்திரிவு தளு தூக்கம் டதட்டிில் இந்வுக்கு முல் 

ங்கம் பதற்றுத் ந்ர் பஜர் னல்ரிதண்க. ஆடர் ஈட்டி எநல் டதட்டிில் 
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ஜு க்ஷ, 1500 ீட்டர் ஒட்டத்ல் ஜவ் சுஷ் ண், ஆண்கள் 50 ீட்டர் 

தட்டர்ஃதிலப ீச்சல் டதட்டிில் ங்க தக்கம் பன்நணர். 
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