
 

 

 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 22 - உிரில் பல்லகககக்கான சர்லமேச நாள் 

 ஐக்கி ாடுகள் சபத ம 22 அன்று தல்மறு தல்லுிரி ிகாங்கபப 
புரிந்துககாள்ப ற்றும் ிிப்புர்ப அிகரிப்தற்காக உிரில் தல்பகபக்காண 
சர்மச ிணத்ப  (IDB)  அநிித்துள்பது. 

 2019 ீம் - Our Biodiversity, Our Food, Our Health 

 

மேசி சசய்ேிகள் 

புது ேில்யி  

மேர்ேல் ஆகைம் நிர்லாச்சன் சோனில் 24 ைிமந EVM கட்டுப்பாட்டு அகமக 
நிறுலிது 

 புது ில்னிில் உள்ப ிர்ாச்சன் சாணில் 24 ி ம EVM கட்டுப்தாட்டு அபந 
ன்பந மர்ல் ஆபம் ிறுிபள்பது. இது EVM க்கள் காடர்தாண புகார்கபப 
கண்காிக்கும். 

 

சர்லமேச சசய்ேிகள் 

ம ாமகா லிம ாமோ இண் ாலது முகமாக இந்மோமனசிாலின்  னாேிபேிாக  

மேர்ந்சேடுக்கப்பட் ார் 

 இந்மாமணசிாின் ஒய்வுகதற்ந பதிாண திதமதாமா சுதிாண்மடாப 

மாற்கடித்து ம ாமகா ிமடாமா ாட்டின்  ணாிதிாக ீண்டும் மர்ந்கடுக்கப்தட்டார். 
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சசர்பிாலில் சட் ிற்றுபலர்கள் பமால் இல்யால் ஆமள் ேண் கனக  

அமிமுகப்படுத்துலேற்கு ேண் கனக் குமிீட்க  சரீ்ேிருத்ேிமள்ரனர்  

 கசர்திாில், சட்டிற்றுதர்கள் ஐமாப்தா கவுன்சில் கரிித் எிர்ப்புகள் 

இருந்மதாிலும் தமால் இல்னால் ஆபள் ண்டபணப  அநிபகப்தடுத்துற்கு 

ண்டபணக் குநிடீ்பட சீர்ிருத்ிபள்பணர். ஐமாப்தி ன்நித்ில் மச 

பற்தடுகின்ந  கசர்திாில் ற்மதாது ப அிகதட்ச ண்டபண  40 ஆண்டுகள் 

சிபநத்ண்டபண ஆகும். 

இந்ேிாலிற்கான உர் ஆகைாக சாய்னுல் ஹக் -ஐ பாகிஸ்ோன் அசு 

நிித்துள்ரது  

 இந்ிாிற்காண உர் ஆபாக ற்மதாப திான்ஸ் தூக உள்ப  

காய்னுல் ஹக் ிிக்கப்தட்டுள்பார் . இர் தாகிஸ்ான் அசின்  கபிபநவு துபந 

கநிபபநத் பனாக இருந்ார் என்தது குநிப்திடத்க்கது  

 

லிண்சலரி அமிலில் 

PSLV-C46 ாக்சகட் மூயம்  RISAT-2B சசற்ககக்மகாள்   சலற்மிகாக லிண்ைில் 

சசலுத்ேபட் து . 

 ஆந்ிப் ாினம்  ஸ்ரீஹரிமகாட்டாில் உள்ப  சிஷ் ான் ிண்கபி 

பத்ினிருந்து PSLV-C46 ாக்ககட்டின் பனம் RISAT-2B கசற்பகமகாள்  கற்நிகாக 

ிண்ில் கசலுத்ப்தட்ட்து .ஸ்ரீஹரிமகாட்டா ிண்கபிபத்ில் இருந்து ஏப்தடும் 

72து கசற்பகக்மகாள் இது என்தது குநிப்திடத்க்கது. 

 சுார் 615 கிமனா  எபடக்கு ககாண்ட RISAT-2B ாடார் கசற்பகமகாள் பூிப 

துல்னிாக தடம் திடிப்தற்கும் , ிசாம், காடுகள் ற்றும் மதரிடர் மனாண்ப 

துபநகபின் பர்ச்சிக்காகவும் டிபக்கப்தட்டுள்பது   
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லைிகம் & சபாருராோம் 

ரிசர்வ் லங்கி ஒழுங்குமுகம ஆகைத்கே உருலாக்க உள்ரது  

 இந்ி  ரிசர்வ் ங்கிின் த்ி குழுாணது  ரு சிநப்பு மற்தார்ப ற்றும் 

ழுங்குபபந ஆபத்ப உருாக்க படிவு கசய்துள்பது. ிக ங்கிகள், 

கர்ப்புந கூட்டுநவு ங்கிகள் ற்றும் ங்கிசாா ிி ிறுணங்கள் ஆகிற்நின் 

மற்தார்ப ற்றும் ழுங்குபபநகபப லுப்தடுத்தும் மாக்கில் அந்க் குழு 

உருாக்கப்தடவுள்பது. 

உர்-கிட்டி கச்சா எண்சைய் இமக்குேி ீோன அேன் பரிந்துகககர சர்ப்பித்ேது 

 கச்சா எண்கய் இநக்குி ீாண இந்ிாின் சார்பத குபநப்தற்காக த்ி 

அசின் உர் ட்ட குழு அன் தரிந்துபப சர்ப்தித்துள்பது. டாக்டர் அணில் 

கமகாத்கர், சிநந் ிஞ்ஞாணி ற்றும் சிார்த் திான், ிி ற்றும் ரி 

ிகாங்கபில் ிபுர் இந் உர்ட்ட குழுின் உறுப்திணர்கள் ஆர். 

ாநாடுகள் 

SCO சலரிமமவுத் துகம ந்ேிரிகள் கிர்கிஸ்ோன், பிஷ்மகக்கில் சந்ேிக்கின்மனர் 

 கபிபநவுத் துபந ந்ிரி சுஷ்ா ஸ்ாஜ் கிர்கிஸ்ான், திஷ்மகக்கில் டக்கும் 

ாங்காய் த்துபப்பு அபப்பு (SCO) கபிபநவுத் துபந ந்ிரிகபின் கூட்டத்ில் 

கனந்து ககாள்கிநார் .இந் கூட்டம் சர்மச ற்றும் திாந்ி பக்கித்துத்ின் 

மற்தார்ப திச்சிபணகபபக் குநித்து தரிாற்நம் கசய்பம் பகில் உள்பது. 

 இந்ிா SCO இல் பழு உறுப்திணாண திநகு  தங்மகற்கும் கபிபநவு ந்ிரிகள் 

கூட்டத்ின் இண்டாது குழு இதுாகும். 

 

லிருதுகள் 

மன் புக்கர் சர்லமேச பரிசு 

 .ஒன் ாட்பட மசர்ந் ம ாகா அல்-ஹத்ி (Jokha Alharthi) என்ந கதண் எழுத்ாபருக்கு 
அது கசனஸ்டில் தாடீஸ் (Celestial Bodies) என்ந புத்கத்ிற்காக புகழ்கதற்ந சர்மச 
மன் புக்கர் (Man Booker) ிருது ங்கப்தட்டுள்பது. இந் கப ரு தாபனண 
ாட்படச் மசர்ந் பன்று சமகாரிகபின் உரிப ற்றும் சிக்கபன பாக 
ககாண்டது. 
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ளிாம் சனுக்கு   ப்பானி லிருது 

  ப்தான் அசாங்கம் 72 ாண சனுக்கு 'ஆர்டர் ஆப்  பசிங் சன், மகால்ட் அண்ட் 

சில்ர் ஸ்டார்ட் என்ந ிருப ங்குாக அநிித்துள்பது. 2004-2006 

கானப்தகுிில் இந்ிாின் கபிபநவு கசனாபாக இருந் சண்,  ப்தான்-இந்ிா 

உநவுகபப உர்த்துற்காண ரு பக்கி தாத்ித்ப கித்துள்பார் என்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 

  

லிகராட்டு சசய்ேிகள் 

பி.சி.சி.ஐ. மேர்ேல் அக்ம ாபர் 22 அன்று ந க்கவுள்ரது  

 அக்மடாதர் 22 ஆம் மி தி.சி.சி.ஐ. மர்ல் படகதறும் என்று ிர்ாகிகள் குழு 

கரிித்துள்பது. உச்ச ீின்நம் அிகஸ் குநிமாக ிித்  தி.எஸ். 

சிம்ஹா அர்கபின் ஆமனாசபணின் தடி இந் மர்ல் மிப ிர்ாகிகள் குழு 

அநிித்துள்பது. 
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