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முக்கிான நாட்கள் 

ஏப்ல் 21 - தேசி குடிம பணிகள் ேினம் 

 வ்வரபே ஏப்ல் 21ம் தறபம் இந்றக் குடிமப் திகள் றணரக 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. இந் ரபில் றகச் சறநந் தசம புரிந் அறகரரிகலக்கு 

சறநந் வதரது தசமக்கரண திர் ிபேது ங்கற கவுிக்கப்தடுகறநது. பன்று 

திரிவுகபில் இவ்ிபேது ங்கப்தடுகறநது. ணி தர், குல ற்றும் அமப்பு என்ந 

அடிப்தமடில் குடிமப் தி அறகரரிகலக்கு ிபேது ங்கப்தடுகறநது. இந்ற 

குடிமப் திின் ந்ம எண அமக்கப்தடுதர் சரர்னஸ் கரர்ன்ரனறஸ் 

ஆரர். 

ஏப்ல் 22 - உயக புலி ேினம் 

 கனறததரர்ணிரின் கடற்கமினறபேந்து 3500 க்கும் அறகரண தநமகள் 

வகரல்னப்தட்ட 1969 சரண்டர தரர்தர எண்வய் கசறரல் ஏற்தட்ட ததறமப் 

தரர்த் அவரிக்க வசணட்டர் கய்னரர்ட் வல்சன் 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ல் 22 அன்று 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்புக்கரண ஆம றபைதிக்க பல் புி றணத்ம 

உபேரக்கறணரர்.  2019 ீம் - 'Protect Our Species'. 

தேசி சசய்ேிகள் 

இந்ேி அசியமப்பின் சகாங்கனி சாறிசபர்ப்பு சலரிிடப்பட்டது 

 இந்ற அசறனமப்தின், வகரங்கணி வரறவதர்ப்மத ங்கலரில் உள்ப 

வரமரரிதர கீட்ல் அபேதக ங்கலபே திப் தடீ்டர் தரல் சல்டன்யரரல் 

வபிிடப்தட்டது. இந் வரறவதர்ப்தரணது ததரசறரிர் ஸ்டீதன் குரட்தரஸ் 

வதர்பதட பனரக வசய்ப்தட்டது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சபய்ஜிங்கில் சலரிமமவு சசயாரர் 'இருேப்பு ஆதயாசமன' 

 இந்றரின் வபிபநவு வசனரபர் ிஜய் தகரகதன, "இபேப்பு 
ஆதனரசமணகலக்கரக" வதய்ஜறங்கறற்கு பேமக ந்ரர். வஜய்ஷ்-இ- பகம்து, 
தங்கர அமப்பு றறுணரண, சூத் ஆசரம, பே சர்தச 
தங்கரறரக அநறிக்க சலணர அன் றமனம றப்தரய்வு வசய்னரம் 
எண ம்தப்தடுகறநது . 
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ஈானிடம் எண்சணய் இமக்குேி சசய்பலர்கள் ீதும் சபாருராோ ேமட என 

அசரிக்கா எச்சரிக்மக 

 ஈரணி எண்வய் இநக்குறரபர்கள் ங்கள் இநக்குறம ிமில் 

படிவுக்கு வகரண்டு தண்டும் அல்னது அவரிக்கர அந் ரட்டின் ீதும் 

வதரபேபரரத் மடம ிறக்கும் எண எச்சரிக்மக ிடுத்துள்பது. ஈரன் ற்றும் 

ஆறு உனக சக்ற ரடுகலக்கு இமடதரண 2015 அணுசக்ற உடன்தடிக்மகில் 

இபேந்து அவரிக்கர பேமனப்தட்சரக வபிதநற தின்ணர், ம்தர் ரம் 

ஈரணி எண்வின் ஏற்றுறக்கு அவரிக்கர வதரபேபரரத் மடகமப 

ீண்டும் வகரண்டுந்து. 

உக்மன் அேிபர் தேர்ேல்- நமகச்சுமல நடிகர் சஜயன்ஸ்கி சலற்மி 

 ஐதரப்தி ரடுகபில் ன்நரண உக்மன் ரட்டின் அறதர் தர்னறல் மகச்சும 

டிகர் வஜனன்ஸ்கற அறக ரக்குகள் ித்றரசத்றல் வற்நற வதற்று அறதரக 

தர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

IISc குழு தநடிாக புேங்கமர உிணுக்கரில் சசலுத்துகிமது 

 வதங்கலபேின் இந்ற அநறில் கக ஆரய்ச்சறரபர்கள் (IISC) புங்கமப 

தடிரக தரலூட்டிகபின் அணுவுக்குள் வசலுத்தும் பே ரல் பமநம 

மகரண்டுள்பணர். புங்கள் வதரி பனக்கூறுகள் ஆமகரல் அம 

அணுகலக்குள் ரணரக உள்தப தம படிரது. ஆமகரல் தகரிந்சரற 
பதகஷ் மனமினரண குல புத்றல் உள்ப பே மயட்ஜன் அணுவுக்கு 

தறனரக பே அதரடின் அணும தசர்த்துள்பது, இன் பனம் அணுக்கபில் 

உள்ப பும் ஆறு டங்கு அறகரிக்கறநது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

கடற்பமட ேரபேிகரின் ாநாடு 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண கடற்தமட பதறகபின் ரரட்டின் பல் தறப்பு, 
2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ல் 23 பல் 25 ம புது றல்னறில் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. துக்க ரபில் கடற்தமட பதறகள் இமடத 
தரதுகரப்புத் துமந ந்றரி உமரடவுள்பரர். 
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இந்ேி, அசரிக்க கடற்பமடகள் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தபார் பிற்சி  

 இந்ற ற்றும் அவரிக்க கடற்தமடகள் இந்ற வதபேங்கடனறல் பே கூட்டு 

ீர்பழ்கறக் கப்தல் திற்சற டத்ற பேகறன்நண. கடற்தமட தரந்து ற்றும் 

உபவுத்துமநம பேங்கறமப்தற்கரண அடிப்தமட அமப்தம தரக்கரகக் 

வகரண்டு இந் திற்சற மடவதற்நது. றழ்ரட்டிலுள்ப அக்தகரம்  கடற்தமட 

றமனம் ரஜரபி என்ந கப்தனறல் இபேந்து இந்ற P-8I வப்டிபென் ிரணம் இந் 

திற்சறில் அவரிக்க கடற்தமடபடன் கனந்து வகரண்டது குநறப்திடத்க்கது. 

லிமராட்டு சசய்ேிகள் 

ான்தட  கார்தயா சடன்னிஸ் 

 வரணரக்தகரில் மடவதற்று ந் இந்த் வரடரின் இறுற ஆட்டத்றல் 13-ம் 

றமன ீரண இத்ரனறின் தததிதர ததரக்ணி, 48-ம் றமன ீரண வசர்திரின் 

டசன் னதஜரிச்மச எறர்த்து ிமபரடிணரர். இறல் தததிதர ததரக்ணி 6-3, 6-4 

என்ந தர் வசட்டில் வற்நற வதற்று சரம்தின் தட்டம் வன்நரர். 

ஆசி ேடகர சாம்பின்ளிப் 2019 

 கத்ரர் ரட்டின் தரகர கரில் ஆசற டகப சரம்தின்றப் ிமபரட்டுப் 

ததரட்டிகள் மடவதறுகறன்நண. 3000 ீட்டர் ஸ்டீதிள்தசஸ் ததரட்டிில் இந்ற 

ீர் அிணரஷ், ஈட்டி எநறல் திரிில் இந்ற ீரங்கமண அன்னுரி 
ஆகறதரர் வள்பிப் தக்கம் வன்நணர். 400 ீட்டர் ஒட்டத்றல் எம்.தி.பூம்ர, 

5000 ீட்டர் ஒட்டத்றல் தபேல் சவுரி, 10 ஆிம் ீட்டர் ஒட்டத்றல் பபி குரர் 

ஆகறதரர் வண்கனப் தக்கம் வன்நணர். ஆண்கலக்கண டிரிதிள் ஜம்ப் 

ததரட்டிில், சறத்றதல் இறுறப் ததரட்டிக்கு பன்தணநறணரர்.  

ஆசி பளுதூக்கும் தபாட்டி 

 ஆசற தலதூக்குல் சரம்தின்றப் ததரட்டி சலணரில் உள்ப றங்ததரில் 

மடவதறுகறநது. இறல் வஜதற னரல்ரின்னுன்கர புற உனக இமபஞர் ற்றும் 

தசற சரமணமப் தமடத்ரர். 16 த ஆண னரல்ரின்னுன்கர ஆடர் 67 

கறதனர எமடப்திரிில் கறபனீ் அண்ட் வஜர்க் திரிில் 297 கறதனர (134+163 கறதனர) 

தூக்கற புற சரமணமப் தமடத்ரர். 6 சர்தச சரமணகள், 9 தசற 

சரமணகள் எண வரத்ம் 15 சரமணகமப பநறடித்ரர் என்தது 

குநறப்திடத்க்கது. 
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சந்தோஷ் டிாபி 2019  

 தஞ்சரப் குபே ரணக் ஸ்தடடித்றல் திகரஸ் ரதர தஞ்சரப் அிக்கு எறரக 1-0 

என்ந கக்கறல் வற்நற வதற்நன் பனம் சர்சீஸ் அி ணது ஆநரது 

சந்தரஷ் டிரதி தட்டத்ம வன்றுள்பது. 
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