
 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 12 - சர்லமேச சசலியிர்கள் ேினம் 

 பொதுநக்களுக்கு பெயிினர்கள் (ர்ஸ்) ஆற்ி யரும் உன்த பதொண்டை உகிற்கு 

உணர்த்தும் யடகனில், ெர்யததெ பெயிினர் திம் (International Nurses Day ) ஆண்டுததொறும் தந 

12ம் தததி பகொண்ைொைப்டுகிது.1965-ம் ஆண்டிிருந்து உக பெயிினர் அடநப்பு (ICN - 

International Council of Nurses) இந்த தித்டத அனுெரித்து யருகிது. 1974-ம் ஆண்டு ஜயரி 

நொதம் யீ பெயிினர் முடடன உருயொக்கின இங்கிொந்டதச் தெர்ந்த ிொபன்ஸ் 

டட்டிங்தகல் (Florence Nightingale) ிந்த ொொ தந 12 ஆம் தததிடன ெர்யததெ பெயிினர் 

திநொக அனுெரிக்க முடிவு பெய்னப்ட்ைது.  

 2019 ேமீ் - ‘Nurses: A Voice to Lead, Health for All.’ 

 

மேசி சசய்ேிகள் 

கர்நாடகம் 

குக்கஹல்யி ஏரிில் புககப்பட கண்காட்சி 

 "குக்கபஹல்ி ஏரினில் யொழ்க்டக" எனும் தடப்ில், புடகப்ை கண்கொட்ெி இந்த ஏரி அருதக 

திக்கப்ட்ைது. இந்த கண்கொட்ெி அங்குள் ல்லுனிரினடக் பகொண்ைொடுயதற்கொ ரு 

முன்முனற்ெினொகும். டயல்ட் டநசூரிொல் ஏற்ொடு பெய்னப்ட்டுள் இந்த கண்கொட்ெினின் 

ெிப்பு அம்ெநொக சுற்றுச்சூமல் ஆதபவுைன் கூடின ல்தயறு யொழ்க்டக யடியங்கடக் 

கொட்ெிப்டுத்துகின் 45 இனற்டக ஆர்யர்கொல் எடுக்கப்ட்ை புடகப்ைங்கள் 

இைம்பற் என்து குிப்ிைத்தக்கது. 

மகரா 

பள்ரிகரின் ின் கணினிகளுக்கு இயலச ஒஎஸ் 

 தகப நொித்தின் ள்ிகில் உள் 2,00,000 க்கும் தநற்ட்ை கணிிகள் யிடபயில் கல்யி 
நற்றும் பொது தொக்கங்களுக்கொக ல்தயறு யடகனொ னன்ொடுகள் யமங்கும் ிக்ஸ் 

ெொர்ந்த ஃப்ரீ ஆப்தபட்டிங் ெிஸ்ைத்தின் ெநீத்தின திப்ொல் இனங்கும். உபுண்டு ஒஎஸ் 

எல்.டி.எஸ் திப்ின் அடிப்டைனில், நொி ள்ி ொைத்திட்ைத்தின் கீழ் அடநக்கப்ட்ை  

இயெப் னன்ொடுகடக் பகொண்டுள்து. 
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ேிழ்நாடு 

சசன்கனில் முேல் ஆரில்யா துகண ின்நிகயம் 

 தநிழ்ொடு நின்ெொப யொரினம் (Tangedco) கரின் முதல் ஆில்ொ துடண நின்ிடனநொக 

தநம்டுத்த ரு துடண நின்ிடனத்டத அடைனொம் கண்டுள்து. அண்ணொ ெொடனில் 

உள் 33 கிதொ தயொல்ட் (தக.யி.) / 11 KV துடண நின்ிடம், இந்த தநம்ொட்டிற்கொக ததர்வு 

பெய்னப்ட்டுள்து. இது ரு யருைத்திற்கு முன்பு கட்ைப்ட்ைது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

சகால்கத்ோ ஆாய்ச்சிாரர்கள் புற்றுமநாய் சசல்ககரக் சகால்ய நாலல் கயகலககர 

பன்படுத்துகின்மனர் 

 பகொல்கத்தொயின் தயதினினல் உனிரினலுக்கொ இந்தின ிறுயம் (CSIR-IICB) நற்றும் 

அியினல் னிர்ச்பெய்டகக்கொ இந்தின ெங்க (IACS) ஆபொய்ச்ெினொர்கள் புற்றுதொய் 

பெல்கடக் பகொல்க்கூடின 25 குனிதொின் பைரிதயட்டிவ்கட யடியடநத்து 

உருயொக்கிமள்ர். 

ிமசாில் 'கறக-லிரும்பும்' பாம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 ெநீத்தில் யைகிமக்கு நொிநொ நிதெொபத்தில் நடமடன யிரும்பும் ரு புதின ொம்பு யடக 

கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து. இது யிஞ்ஞொத்துக்கு புதினது, இந்த கண்டுிடிப்ொது 

உள்ளூரில் ரூயொொம்ருல்[Ruahlawmrul] அல்து நடமடன-யிரும்பும் ொம்பு என்று 

அடமக்கப்டுகிது. 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அகச்சகல ப்புேல் 

இந்ேிா, லிட்நாம் இகடம அணு சக்ேி, பாதுகாப்புத்துகமில் த்துகறப்கப லலுப்படுத்ே 

முடிவு 

 ொதுகொப்புத்துட, அணுெக்தி நற்றும் யிண்பயி, எண்பணய் நற்றும் எரியொம நற்றும் 

புதுப்ிக்கத்தக்க ெக்தி ஆகினயற்ில் த்துடமப்ட ப்டுத்த இந்தினொவும் யினட்ொமும் 

உைன்ட்ை. துடண ஜொதிதி எம்.பயங்டகனொ ொமடு பதன்கிமக்கு ஆெின ொைொ 

யினட்ொநிற்கு ொன்கு ொள் னணம் தநற்பகொண்ைொர் என்து குிப்ிைத்தக்கது. 

லிகராட்டு சசய்ேிகள் 

நான்காலது முகம ஐபிஎல் மகாப்கபக சலன்று மும்கப அணி சாேகன 

 12யது ஐிஎல் ெீெின் இறுதிப் தொட்டினில் ைப்பு ெொம்ினொ பென்ட சூப்ர் கிங்ஸ் 

அணிமம் மும்ட இந்தினன்ஸ் அணிமம் தநொதிர். இந்த ஆட்ைத்தில் 1 பன்கள் 

யித்தினொெத்தில் மும்ட இந்தினன்ஸ் அணி பயற்ி பற்து.  
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 முதல் இைத்டத ிடித்து தகொப்டடன தட்டி பென் மும்ட இந்தினன்ஸ் அணிக்கு 20 தகொடி 

ரிெொக யமங்கப்ட்ைது. 2-யது இைத்டத ிடித்த பென்ட சூப்ர் கிங்ஸ் அணிக்கு 12.5 தகொடி 

யமங்கப்ட்ைது. இதன்மூம் ஐிஎல் தொட்டித் பதொைரில் 4யது முடனொக மும்ட 

இந்தினன்ஸ் அணி தகொப்டடனக் டகப்ற்ினது. 

ாட்ரிட் ஒபன் சடன்னிஸ் 

 நொட்ரிட் ஒன் பைன்ிஸ் பதொைரில் பண்களுக்கொ ற்டனர் ிரியில் 3-ம் ிட 

யபீொங்கடடன யழீ்த்தி கிகி பர்ட்பைன்ஸ் ெொம்ினன் ட்ைம் பயன்ொர். தர் பெட் 

கணக்கில் பயற்ி பற் முதல் பண் எனும் ெொதடடனமம் டைத்தொர் என்து 

குிப்ிைத்தக்கது. 

 ஆண்கள் ற்டனர் ிரியில் ஸ்பைொஸ் ெிட்ெிொஸ் 6-4, 2-6, 6-3 என் கணக்கில் பதல் 

ைொட பயன்று இறுதிப் தொட்டிக்கு முன்திொர். இறுதினில் இயர், தொயக் 

தஜொதகொயிச்டெ எதிர்பகொள்கிொர். ஏடிி நொஸ்ைர்ஸ் தொட்டித் பதொைர்கில் 70 முட 

அடபனிறுதிக்கு முன்தினயர் பதல் ைொல் என்து குிப்ிைத்தக்கது. 

ஐக்கி அபு அீகத்ேின் அருகில் 'நாசமலகய சசல்கள்' ாலுிகளுக்கு அசரிக்கா 

எச்சரிக்கக  

 அபநரிக்கொ நற்றும் ஈபொன் இடைதன அதிகரித்து யரும் ிபொந்தின அளத்தங்களுக்கிடைதன 

ஐக்கின அபபு அநீபகத்தின் கைதொபப் குதிகள் அருதக "ொெதயட பெனல்கள்" புரிமம் 

நொலுநிகளுக்கு அபநரிக்கொ எச்ெரிக்டக யிடுத்தது. 

ஸ்சபினில் சலற்மி சபற்று லீலிஸ் ஹாில்டன் ீண்டும் முேயிடம்   

 ஸ்பனிில் டைபற் ஃொர்முொ ன் உக ெொம்ினன்ரிப் தொட்டினில் பயற்ி 
பற்தன் மூம் நீண்டும் முதிைம்  ிடித்தொர். ஹொநில்ைன், இந்த ந்தனத்தின் நிக 

யிடபயொ தப்ட முடித்ததற்கொக ரு கூடுதல் புள்ிடன பற்ொர் என்து 

குிப்ிைத்தக்கது. 
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