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முக்கிான நாட்கள் 

ம 4 - சர்லமேச ேீணைப்ன பணடலீர்கள் ேினம் (IFFD) 

 சர்லதேச ேீணைப்ன பணைலீர்கள் ேனம் (IFFD) த 4ல் அனுசரிக்கப்படுகமது. 

1999ம் ஆண்டு ஆஸ்ேதயலில் ஏற்பட்ை பபமம் கட்டுத் ேீணக் 

கட்டுப்படுத்தும்தபது 5 லீர்கள் உிரிறந்ேனர். இலர்கணர 

நணனவுகூறுலேற்கக, உயகம் முழுலதும் ன்னஞ்சல் மூயம் பப்னண 

தற்பகள்ரப்பட்ைது. இேணனத் பேைர்ந்து உயகம் முழுலதும் த 4ம் நள் 

சர்லதேச ேீணைப்னப் பணைினர் ேனகக் பின்பற்மப்படுகமது. 

மேசி சசய்ேிகள் 

காாஷ்டிா 

மகாஹினூரின் நுகர்மலார் எசயக்ட்ானிக்ஸ் கண்காட்சி 2019 

 மும்ணப சர்லதேச நுகர்தலர் கண்கட்சமைன் இணைந்து, க தலகக லரமம் 

ன்னணு சல்யணம நறுலனன தகஹனூர் அேன் மூன்மம் பேப்ன ற்றும் 

இந்ேலின் கப்பபரி ன்னணு லிறலன 2019 நுகர்தலர் எபயக்ட்னிக்ஸ் 

கண்கட்சண அமலித்ேது. 

மகரா 

குறந்ணேகளுக்கான ேிணப்பட ஒர்க்ஷாப்  

 நவ்மக் குறந்ணேகள் ேணங்கு ற்றும் ேணப்பை கம், தகர சறுலர் 

ேணப்பை சங்கத்துைன் இணைந்து ேன்ண ீடி பசன்ைரில் 

குறந்ணேகளுக்கன ஐந்து நள் ேணப்பை ர்க்ஷப்-ஐ ஏற்படு பசய்து லமகமது. 

ஒடிசா 

பானி னல் 

 லங்கக்கையல் உமலக டிசணல ேக்க னலுக்கு ‘பனி’ என்று பபர் 

சூட்ைப்பட்டு இமந்ேது. இது இந்ேலின் அண்ணை நைன லங்கர தேசம் 

சூட்டி பபர் ஆகும். அந்ே நட்டு பறில் (லங்கரி) ‘பனி’ என்மல் 

பைபடுத்து ஆடும் பம்ன என்று அர்த்ேம். இங்கு ைிக்கு 170 முேல் 180 க.ீ. லண 

கற்மன் தலகம் லசீது குமப்பிைத்ேக்கது.  
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சர்லமேச சசய்ேிகள் 

மநபாரம், காத்ாண்டுணல இந்ேிா ற்றும் சனீாவுடன் இணைக்கும் இில்மல 

கட்டுானத்ணே ஆம்பிக்க ேிட்டம் 

 தநபரம் கத்ண்டுணல இந்ே ற்றும் சனவுைன் இணைக்கும் இில்தல 

கட்டுனத்ணேத் பேைங்க ேட்ைட்டுள்ரது; இது பிர்குஞ்ச்-கத்ண்டு ற்றும் 

சுலகே-கத்ண்டு இில்தலின் லிரிலன ேட்ை அமக்ணக மூயம் 

கத்ண்டுணல இந்ே ற்றும் சனவுைன் இில் மூயம் இண்டு 

ஆண்டுகளுக்குள் இணைக்கத் ேட்ைட்டுள்ரது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

ஸ்மபஸ்எக்ஸ் [SpaceX], சர்லமேச லிண்சலரி நிணயத்ேிற்கு ஒம சிப் மூயம் 

உறுப்னகணர அனுப்பத் ேிட்டம்  

 லிண்பலரி பை னிேர்கள் எவ்லறு பேக்கப்படுகமர்கள் என்பணே னரிந்து 

பகள்ர உேவுலேற்கக, லழும் னிே உிணுக்கதரடு இணைக்கப்பட்ை 

ணக்தசப்கள் அல்யது ம சப்பில் உறுப்னகள் உட்பபேக்கப்பட்டு சர்லதேச 

லிண்பலரி நணயத்ேற்கு அனுப்ப ஸ்தபஸ்எக்ஸ் ேட்ைட்டுள்ரது. 

 சறுநீகங்கள், எலும்னகள் ற்றும் குமத்பேலும்னகள், இத்ே-மூணரத் ேடுப்ன 

ற்றும் நுணீல் ேசு ேரிகள் பகண்ை ம சப் அடுத்ே சய நட்கரில் 

சர்லதேச லிண்பலரி நணயத்ணே (ISS) பசன்மணைமம் எனத் 

பேரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

நினங்கள் 

நிேி ஆணைத்ேின் ஆமயாசணனக் குழுலின் னேி உறுப்பினர் 

 இந்ே அசன் பிேன பபமரே ஆதயசகர் ைக்ைர் கமஷ்ைமூர்த்ே 
சுப்பிைின் பேணனந்ேம் நே ஆணைத்ேன் ஆதயசணனக் குழுலின் 

உறுப்பினக தசர்க்கப்பட்ைர். இலர் கவுன்சயன் பன்னிண்ைலது உறுப்பினர் 

என்பது குமப்பிைத்ேக்கது.  
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லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

அயி அயிசவ் ல்மத்ேப் மபாட்டிில் பஜ்ங் னனிா ேங்கம் சலன்மார்    

 ஷ்லின் கஸ்பஸீ்கல் நணைபபற்ம அய அயபவ் ல்மத்ேப் தபட்டிில் 

ஆண்கள் 65கதய ஃப்ரீஸ்ணைல் இறுேப் தபட்டிில் உயகன் நம்பர் 1 லீன 

பஜ்ங் னனி லிக்ைர் ஸ்ஸடிணன லழீ்த்ே ேங்கம் பலன்மர். அய அயபவ் 

ல்மத்ேப் தபட்டிில் ேங்கம் பலன்ம முேல் இந்ேர் இலர் என்பது 

குமப்பிைத்ேக்கது. 

நிமசியாந்து ஓபன் மபட்ிண்டன் மபாட்டி 

 ஆக்யந்ேல் நணைபபறும் நமசயந்து ஒபன் தபட்ண்ைன் ஆண்கள் ற்ணமர் 

பிரிவு கயறுேப் தபட்டிில் ஐந்ேலது இைத்ேல் உள்ர ஜப்பனின் கன்ட்ை 

டிசுதனய இந்ேலின் எச்எஸ் பிதனய் லழீ்ந்ேர். 
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