
       

பக்கிாண ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 13 - சர்தச இடது கக தக்கபள்தபார் ிணம்  

 இடது கை தக்ைபள்பர்ைபின் ணித்துத்கபம் வறுதரடுைகபபம் கைரண்டரட 

ஆண்டுவரறும் ஆைஸ்ட் 13 அன்று சர்வச இடது கை தக்ைபள்வபரர் றணம் 

அனுசரிக்ைப்தடுைறநது. இந் ரள் பன்பனறல் 1976 ஆம் ஆண்டில் கனஃப்டரண்டர்ஸ் 

இன்டர்வணனறன் றறுணர் டீன் ஆர். ைரம்ப்கதல் அர்ைபரல் அனுசரிக்ைப்தட்டது. 

 

தசி சசய்ிகள் 

இந்ி ருத்து  பகநககப ங்கும் சிநப்பு ருத்துகணககப அசு சாடங்க 
உள்பது 

 சறத்ர, ஆபர்வம் வதரன்ந இந்ற ருத்து பகநைகப ங்கும் சறநப்பு 

ருத்துகணைள் ரடு பழுதும் 150 ரட்டங்ைபில் கரடங்ைப்தடும் என்று த்ற 

ஆபஷ் அகச்சர் ஸ்ரீ ஸ்ரீதரத் கவசர ரக் கரிித்ரர். றழ்ரட்டின் வலூரில் 

ஆபர்வ ருத்துக் ைல்லூரிகத் றநந்து கக்கும் வதரது இகண அர் கூநறணரர். 

சத்ஸீ்கர்   

ாய்ப்பூரில் 15 கி.ீ ீபபள்ப தசிக் சகாடிின் ணி சங்கினி ிகழ்ச்சி   

 சத்ீஸ்ைரில், சுந்ற றணத்றற்கு பன்ணரை ஆிக்ைக்ைரண ரர்ைள் ற்றும் 

தன சபை அகப்புைபின் உறுப்திணர்ைள் வசர்ந்து 15 ைற.ீ ீபபள்ப வசறக் கைரடிக 

ரய்ப்பூரில்  ணி சங்ைறனற பனம்  உருரக்ைறணர். சுகவ் குடும்தைம் அநக்ைட்டகப 

ஏற்தரடு கசய் இந்றைழ்ச்சற,(றை ீண்ட பர் கைரடிக்ைரை  ) சரம்தின்ஸ் உனை 

சரகணைபின் புத்ைத்றல் இடம்கதற்நது. 
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சர்தச சசய்ிகள் 

சூநாபி சனக்கிா 

 சலணர ரட்டின் ைறக்குப் தகுறில் சூநரபி கனக்ைறரரல் தனறரணர்ைபின்  

எண்ிக்கை 32 ஆை உர்ந்துள்பது. கனைறர ரங்ைரின் டக்வை ஜறரங்சு 

ரைரத்றற்குள் நுகந்து ரண்வடரங் ரைரத்கத் ரக்கும் என்று 

எறர்தரர்க்ைப்தடுைறநது. 

அநிில் 

சந்ின் -2 சந்ிகண தாக்கி சசல்கிநது  

 இந்ற ிண்கபி ஆரய்ச்சற அகப்தின் கனர் டரக்டர் வை. சறன் கூறுகைில், 

ஆைஸ்ட் 14 ஆம் வற இஸ்வர  டிரன்ஸ்லூணரர் இன்கஜக்ஷன் எணப்தடும் ரு றகச 

ரற்நத்க  கசய்வுள்பது, இன் பனம் சந்றரன் 2 பூறக ிட்டு கபிவநற 

சந்றணின் சுற்றுப்தரகக வரக்ைற ைரும். வலும் இந் ரம் 20 ஆம் வற 

ிண்ைனம் சந்றணின் சுற்றுப்தரகக எட்டும் என்றும்,இவ்ரறு  கரடர்ச்சறரண 

ரற்நங்ைகப வற்கைரள்ன் பனம் அடுத் ரம் 7 ஆம் வற சந்றணின் 

வற்தப்தில் கிநங்கும் என்றும் இஸ்வர கனர்ைள் கரிித்ணர். 

பர்ந் தாக்டீரிாக்ககபக் கண்டநி உவும் குகநந் ிகன ககடக்க சாணம் 

 இந்ற கரறல்நுட்தக் ைைம் - குயரத்றின்  ஆரய்ச்சறரபர்ைள் குகநந் 

ிகனில் கைடக்ை உிர் இக்ை கசன்சரர் ன்கந உருரக்ைறவுள்பணர், இது 

உிணு ைனரச்சரம் ற்றும் நுண்ணுிரில் ஆய்வுைள் இல்னரல் தரக்டீரிரக்ைகப 

ைறட்டத்ட்ட உடணடிரைக் ைண்டநற உவும் என்று கரிித்துள்பணர். 
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ிணங்கள் 

ங்கர் ாவ் சிக்கிின் புி டிஜிதி ாக ிிக்கப்தட்டுள்பார்  

 பத் ஐ.தி.எஸ் அறைரரிரண  ஏ.சங்ைர் ரவ் சறக்ைறறன் புற ைரல் இக்குரை 

றறக்ைப்தட்டுள்பரர். சறக்ைறம் வைடரின் 1987 கரகுற ஐ.தி.எஸ் அறைரரிரண றரு.ரவ், 

கரறனரபர் துகநக்கு பன்க கசனரபரை ரற்நப்தட்ட எஸ்.டி. வைற க்கு தறனரை 

கதரறுப்வதற்றுள்பரர். 

 

ிருதுகள் 

2016-17 தசி இகபஞர் ிருதுகள் 

 சர்வச இகபஞர் றணத்க பன்ணிட்டு புதுறல்னறில் கடகதற்ந ிரில், 

இகபஞர் ிைரங்ைள் ற்றும் ிகபரட்டுத்துகந அகச்சர் ைறகன் ரிஜறஜள 2016-17 

ஆம் ஆண்டிற்ைரண வசற இகபஞர் ிருதுைகப இருதது தர்ைள் ற்றும் பன்று 

அகப்புைலக்கு ங்ைறணரர். 

 வசற இகபஞர் ிருது ிரின் வதரது, ஸ்ரீ ைலன் ரிஜறஜள “சலணர பனம் இந்ற 

இகபஞர்ைபின் ைண்ைள் - 2019” குநறத் புகைப்தட ைண்ைரட்சறகத் கரடங்ைற கத்ரர். 

அண்கில் சலணரவுக்ைரண இகபஞர் தரிரற்ந றட்டத்றல் தங்வைற்ந இகபஞர் 

திறறறைள் எடுத் புகைப்தடங்ைபின் ைண்ைரட்சற இதுரகும். 

 

ரிகசகள்   

ஏடிதி ரிகசில் தஜாதகாிச் பனிடத்ில் உள்பார் 

 ிம்திள்டன் 2019 சரம்திணரண வரக் வஜரவைரிச் ஏடிதி ரிகசில் பனறடத்றல் 

உள்பரர்,வலும்  ணது 35 து ரஸ்டர்ஸ் தட்டத்க கதற்ந ஃவதல் டரல் 

இண்டரது இடத்றலும் ,வரஜர் கதடர் பன்நரது இடத்றலும், கடரறணிக் ீம் 

ரன்ைரது இடத்றலும் உள்பணர். 
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ிகபாட்டு சசய்ிகள்  

தகாடிஃப் தகாப்கதில் இந்ி சதண்கள் அி சிநப்பு பன்நாம் இடத்கப் திடித்து  

 கனன்சறரில் டந் COTIF வைரப்கதில் இந்ற ைபிர் ைரல்தந்து அிின் 

கசல்றநணரல் ஈர்க்ைப்தட்ட வதரட்டிின் கனர் ீர்ைலக்கு சறநப்பு பன்நரம் இட 

வைரப்கதக ங்ைறணரர். இந் கரடரில் இந்றர ரன்கு வதரட்டிைபில் 

ிகபரடிது, அறல் இண்டு வதரட்டிைபில் கன்நது குநறப்திடத்க்ைது. 

தாட்டார் ிகபாட்டுகபில் உனக தட்டத்க சன்ந பல் இந்ிர் என்ந 
சதருகக ஐஸ்ர்ா திஸ்தம சதற்நார் 

 யங்வைரிின் ரர்தவனரட்டரில் டந் சரம்தின்றப்தின் இறுறச் சுற்றுக்குப் திநகு 

கதண்ைள் திரிில் எஃப்ஐஎம் உனைக் வைரப்கதக வசர்த்து, வரட்டரர் 

ிகபரட்டுைபில்  உனை தட்டத்க கன்ந பல் இந்றர் என்ந கதருகக 

ஐஸ்ர்ர திஸ்வம கதற்நரர். 
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