
       

முக்கிான நாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 9 - உயக பறங்குடி க்கரின் சர்லதேச ேினம் 

 ஆகஸ்ட் 9 உயக பறங்குடி க்கரின் சர்லதேச ேினத்தே நிதனவுகூர்கிமது. இந்ே ேினம் 

உயகம் பழுலதும் ககொண்டொடப்படுகிமது ற்றும் 1982 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கி நொடுகள் 

சதபில் பூர்லகீ க்கள் கேொதக குமித்ே கசற்குழுலின் கேொடக்க அர்லின் தேேித 

குமிக்கிமது. 

ஆகஸ்ட் 9 - நாகசாகி ேினம் 

 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9 இல் , இண்டொலது அணு குண்டு ஜப்பொனில் 

அகரிக்கொலொல், நொகசொகிில் லசீப்பட்டது, இேன் லிதரலொக ஜப்பொன் இண்டொம் 

உயகப் தபொரின் தபொது சணதடந்ேது. லின்ஸ்டன் சர்ச்சிதயக் குமிக்கும் லதகில் 

இந்ே குண்டுக்கு 'ஃதபட் தன்' என்று கபர் சூட்டப்பட்டது.இந்ே  'ஃதபட் தன்' 

அணுகுண்டொல் 1945 ஆகஸ்ட் 9 அன்று 80,000 தபர் ககொல்யப்பட்டனர். 

 

தேசி சசய்ேிகள் 

த்ேி னிேலர தம்பாட்டு அமச்சர் சக்ா சிக்ஷா-ஜல் சுக்ஷாமலத் 
சோடங்கவுள்ரார்  

 நொட்டின் அதனத்து பள்ரி ொணலர்கரிடபம் நீர் பொதுகொப்பு குமித்ே லிறிப்புணர்தல 

ஏற்படுத்தும் லதகில் த்ேி னிேலர தம்பொட்டுத் துதம அதச்சர் ஸ்ரீ தஷ் 

தபொக்ரிொல் ‘நிளொங்க்’ ஆகஸ்ட் 9, 2019 அன்று புதுேில்யிில் ‘சொக்ரிக்ஷொ-ஜல் 

சுக்ஷொ’ இக்கத்தே கேொடங்கவுள்ரொர். 
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தலமய லாய்ப்புகள் குமித்ே லிறிப்புணர்மல பப்புலேற்காக இ-தாஜ்கர் சாச்சார் 
சோடங்கப்பட்டது 

 தொஜ்கர் சொச்சொரின்  இ-பேிப்தப த்ேி ேகலல் ற்றும் ரிபப்பு அதச்சர் ஸ்ரீ 

பிகொஷ் ஜலதடகர் சீபத்ேில் அமிபகப்படுத்ேினொர். கபொதுத்துதம நிறுலனங்கள் உட்பட 

அசுத் துதமில் தலதய லொய்ப்புகள் குமித்து ஆர்லயர்களுக்கு லிறிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தும் தநொக்கில் இது கேொடங்கப்பட்டுள்ரது. 

சி.ஐ.சி "னிே லர தம்பாடு ற்றும் ேகலல் உரிமச் சட்டம் 2005" என்ம கருத்ேங்மக 
ஏற்பாடு சசய்வுள்ரது. 

 த்ேி ேகலல் ஆதணம் 2019 ஆகஸ்ட் 09 ஆம் தேேி "னிே லர தம்பொடு ற்றும் 

ேகலல் உரிதச் சட்டம் 2005" என்ம கபேத்ேங்தக நடத்துகிமது. 

 குமிப்பொக கல்லித் துதமக்கு னிேலர தம்பொட்டில் நல்ய நிர்லொகத்தே தநொக்கொகக் 

ககொண்டு கலரிப்பதடத்ேன்த ற்றும் கபொறுப்புணர்தல தம்படுத்துலேற்கொன 

நடலடிக்தககதர பரிந்துதப்பதே கபேத்ேங்கு தநொக்கொகக் ககொண்டுள்ரது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

இந்ேிா, பங்கராதேஷ் நீர்லரங்கமர உகந்ே முமமில் பன்படுத்ே குழு 
அமக்கவுள்ரது  

 கங்தக நீர் பகிர்வு உடன்படிக்தக 1996 இன் கீழ் பங்கரொதேளொல் கபமப்படும் கங்தக 

நீத உகந்ே பதமில் பன்படுத்ே பே கூட்டு கேொறில்நுட்பக் குழுதல அதக்க 

இந்ேிொவும் பங்கரொதேளும் ப்புக் ககொண்டுள்ரன. 

 கங்தக-பிம்புத்ொ-தக்னொ ககொ தபசின் உயகின் இண்டொலது கபரி தைட்ொயிக் 

பகுேி என்பது குமிப்பிடத்ேக்கது. 
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ாநாடுகள்  

இந்ேிாலிற்கும் பங்கராதேளுக்கும் இமடில் உள்துமம அமச்சர்கரின் 

தபச்சுலார்த்மே 

 இந்ேிொ-பங்கரொதேஷ் உள்துதம அதச்சர் நிதய தபச்சுலொர்த்தேின் (எச்.எம்.எல்.டி) 

ஏறொலது கூட்டம் புது ேில்யிில் 2019 ஆகஸ்ட் 07 அன்று நதடகபற்மது. 

எச்.எம்.எல்.டி.க்கு இந்ேி உள்துதம அதச்சர் ஸ்ரீ அித் ளொ ற்றும் பங்கரொதேளின் 

உள்துதம அதச்சர் ேிபே அசொதுஸ்ொன் கொன் ஆகிதொர் ேதயத ேொங்கினர். 

புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி முேலீட்டாரர்கரின் சந்ேிப்பு ற்றும் எக்ஸ்தபாலின் 3 லது 

பேிப்பு (RE-INVEST 2019) 

 புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி பேலீட்டொரர்கரின் சந்ேிப்பு ற்றும் எக்ஸ்தபொலின் (RE-INVEST 

2019) 3 லது பேிப்பிற்கொன கேொடக்க  லிறொதல புேி ற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி 

அதச்சகம் ஏற்பொடு கசய்ேது, இது இந்ேிொலில் அக்தடொபர் 30 பேல் நலம்பர் 2 லத 

நதடகபமஉள்ரது  .புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி (RE) இல் சரிொன பேலீடுகதர ஈர்ப்பது 

ற்றும் இந்ேிொலின் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி ின்  பன்தனற்மத்தே உயகிற்கு 

லறங்குலதே இந்நிகழ்லின் குமிக்தகொள். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

எஸ்.டி.ஆர் ற்றும் அடுத்ே ேமயமுமம கடல்சார் சாமபல் தகாஸ்டல் தபட்டரிகள் 

லாங்க டிஏசி  ப்புேல் அரித்துள்ரது  

 பொதுகொப்பு தககப்படுத்ேல் கவுன்சில், டிஏசி இந்ேி கடற்பதடக்கு 

உள்நொட்டுகன்கபொபேள் லதறுத்ே லொகனொயி (SDR) (எஸ்டிஆர்) ற்றும் அடுத்ே 

ேதயபதம கடல்சொர் கொதபல் தகொஸ்டல் தபட்டரிகதர லொங்க ப்புேல் 

அரித்துள்ரது. 

 இந்தேொ-ஷ்ொ கூட்டு நிறுலனொன பிம்தொஸ் ஏதொஸ்தபஸ் பிததலட் யிிகடட் 

இதே இந்ேிொலில் உபேலொக்கி ேொரித்துள்ரது. 
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லிருதுகள்  

நிேி ஆதாக் சபண்கள் டிான்ஸ்ஃபார்ிங் இந்ேிா லிருதுகரின் நான்காலது பேிப்மப 

அமிமுகப்படுத்ேவுள்ரது  

 நிேி ஆதொக் கபண்கள் டிொன்ஸ்ஃபொர்ிங் இந்ேிொ லிபேதுகரின் நொன்கொலது பேிப்தப 

ேதயநகர் கடல்யிில் 2019 ஆகஸ்ட் 9 அன்று கேொடங்கவுள்ரது .இந்ேிொ 

பழுலேிலுிபேந்து லபேம் கபண் கேொறில்பதனதலொத அங்கீகரிக்க ஐக்கி நொடுகள் 

சதபபடன் இதணந்து கபண்கள் டிொன்ஸ்ஃபொர்ிங் இந்ேிொ (டபிள்பெ.டி.ஐ) லிபேதுகள் 

ஏற்பொடு கசய்ப்பட்டுள்ரன.இந்ே ஆண்டின் ேீம் ‘கபண்கள் ற்றும் 

கேொறில்பதனதலொர்’ 

பாத் த்னா லிருதுகள் 

 ஜனொேிபேி ொம் நொத் தகொலிந்த் நொட்டின் ிக உர்ந்ே லிபேேொன  பொே த்னொதல 

பன்னொள் ஜனொேிபேி பிணொப் பகர்ஜி ற்றும் தமந்ே சபக ஆர்லயர் நொனொஜி 

தேஷ்பக் ற்றும் பொடகர் பூபன் ைசொரிகொ ஆகிதொபேக்கு லறங்கினொர். 

 

லிமராட்டு சசய்ேிகள்  

சர்லதேச ஹாக்கி கூட்டமப்பு FIH ேலரிமச 

 ேற்தபொது சர்லதேச ைொக்கி கூட்டதப்பின் ேலரிதசில் 5 லது இடத்ேில் உள்ர 

இந்ேி அணி, அடுத்ே ஆண்டு யிம்பிக் தபொட்டிகரில் பங்தகற்கும் பன்னிடத்ேில் 

உள்ர அணிொக இபேக்கும். 
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