
       

முக்கினநா ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 19 - உக புககப்ட ாள் 

 உக புகப்ட ளள் ன்து புகப்டம் டுத்தல் க, கயி, அழயினல் 

நற்றும் யபளற்ழன் உகளயின ஸகளண்டளட்டநளகும். இந்த ளள் 

புகப்டக்களபர்க அயர்கின் உகத்த உகத்துடன் கழர்ந்து ஸகளள் ஹநலும் 

அயர்க ஊக்குயிப்த ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து:  

ஆகஸ்ட் 19 - உக நிதாிநா ாள் 

 நிதளிநள ஹேயனில் தங்கள் உனிபப் ணனம் யக்கும் ஸதளமழளர்களுக்கு 

அஞ்ேழ ஸேலுத்துயதற்கும், உஸகங்கழலும் உள் ஸருக்கடிகளல் ளதழக்கப்ட்ட 

நக்களுக்கு ஆதபயத் தழபட்டுயதற்கும் எவ்ஸயளரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 19 அன்று உக 

நிதளிநள ளள் (WHD) அனுேரிக்கப்டுகழது. 

 2019 WHD ிபச்சாபம்: #WomenHumanitarians 

 

ததசின சசய்திகள் 

குஜபாத்  

குஜபாத்தில் முதல் நத்தின தயதினினல் சாினினல் நற்றும் சதாமில்நுட் ிறுயம் 
அகநக்கப்டவுள்து  

 குஜபளத்தழல் பதல் நத்தழன ஹயதழனினல் ஸளழனினல் நற்றும் ஸதளமழல்நுட் ழறுயம் 

(ேழேழஇடி) அநக்கப்டும் ன்று நத்தழன இபேளன நற்றும் உபங்களுக்கள அநச்ேர் 

நன்சுக் நண்டயினள அழயித்துள்ளர். 
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அசாம்  

அசாநின் முதல் சி.என்.ஜி எரிசாருள் ிகனம் 

 அேளம் பதல்யர் ேர்ளந்தள ஹேளஹளயளல், தழப்ருகரில் நளழத்தழன் பதல் ேழ.ன்.ஜழ 

ரிஸளருள் ழனத்த தழந்து யத்தளர். நளழத்த களற்று நளசுளட்டிழருந்து 

யிடுயிப்தற்கும், சுத்தநள நற்றும் சுநனள ரிஸளருின் னன்ளட்ட 

ஊக்குயிப்தற்களகவும் அத்து நளயட்டங்கிலும் ேழ.ன்.ஜழ ரிஸளருள் ழனம் 

அநப்தற்கள எரு யபடத்த அபேளங்கம் தனளரித்து யருகழது  ஸதரியித்தளர். 

நகாபாஷ்டிபா  

நகாபாஷ்டிபாயில் ங்கர்  அருங்காட்சினகம் 

 ஜளதழதழ பளம் ளத் ஹகளயிந்த் "ங்கர்" அருங்களட்ேழனகத்த பம்னில் உள் 

பளஜ்யில் தழந்து யத்தளர். ங்கர்  அருங்களட்ேழனகம் சுநளர் 15,000 ேதுப அடி 

பப்யில் கட்டப்ட்ட அருங்களட்ேழனநளகும். இந்த ஆண்டு  இறுதழனில் ஆன்ன் 

பன்தழவு பம் இந்த அருங்களட்ேழனகம் ஸளது நக்களுக்களக தழக்கப்ட உள்து. 

 

சர்யததச சசய்திகள் 

2014 ஆம் ஆண்டில் இந்த  ஐஸ்ாந்தின் ஓக்தஜாகுல் ிப்ாக ிகவுகூபப்ட்டது 

 ஸ்ளந்தழல், ிப்ள ஏக்ஹஜளகுல்ழன் இமப் ழவுகூரும் யகனில் நக்கள் 

அயரும் ஏன்ளக  கூடவுள்ளர்கள் , இந்த ிப்ள  2014 ஆம் ஆண்டில் தது 

700 யது  யனதழல் இந்ததளக அதழகளபப்பூர்யநளக அழயிக்கப்ட்டது. ிப்ள 

இந்ததளக ஸ்ளந்தழன யளி ஆய்வு நனம் அதழகளபப்பூர்யநளக அழயித்தது. 

 

 

 



  

ஆகஸ்ட் 18 & 19  டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

அியினல்  

அருணாச்ச ிபததசத்தில் ஐந்து புதின நீன் இங்கள் கண்டுிடிக்கப்ட்ட 

 அருணளச்ே ிபஹதேத்தழல், பளஜவீ் களந்தழ ல்கக்கமக ஆபளய்ச்ேழனளர்கள் 

நளழத்தழன் ல்ஹயறு நளயட்டங்கில் ந்து புதழன நீன் இங்க 

கண்டுிடித்துள்ர்.  "நழஸ்டஸ் ிபிி, க்ஹறளஸ்ஹடளநள ஹகளட்ஸடளட்டி, 

க்ரீட்டூேழஹளக்ளிஸ் தயளங்ஸகன்ேழஸ், கர்பள பங்கஸன்ேழஸ் நற்றும் ஹேளேழஸ்டுபள 

லர்கழஹரளரி" இயகள்  புதழதளக கண்டுிடிக்கப்ட்ட ந்து நீன் இங்கின் 

அழயினல் ஸனர்கள் ஆகும். 

 

நாாடுகள்  

என்.சி.டி.இ. னின் ஆசிரினர் கல்யி குித்த சர்யததச நாாடு  

 நத்தழன நிதய ஹநம்ளட்டுத் து அநச்ேர் வ பஹநஷ் ஹளக்ரினளல் ‘ழரளங்க்’ 

புதுடில்ழனில் “ஆேழரினர் கல்யினின் னணம்: உள்ளூரிழருந்து உகத்த ஹளக்கழ  

ன் தப்ில் ேர்யஹதே நளளட்டத் ஸதளடங்கழ யத்தளர். 1995 ஆம் ஆண்டில் 

ழறுயப்ட்ட ஹதேழன ஆேழரினர் கல்யி கவுன்ேழல் (ன்ேழடிஇ) அதன்  ஸயள்ி யிமளய  

ஸகளண்டளடுயதற்களக  இபண்டு ளள் ழகழ்ய ற்ளடு ஸேய்து யருகழது. 

இந்தினா-தா கூட்டு ஆகணனத்தின் 5 யது கூட்டம் 

 இந்தழனள-ஹள கூட்டு ஆணனத்தழன் 5 யது கூட்டம் ஆகஸ்ட் 21- 22 ஹததழகில் 

களத்நளண்டுயில் டஸ உள்து. இந்தழனள-ஹள கூட்டு ஆணனம் ஜஷன் 1987 இல் 

ழறுயப்ட்டது.அதன் கூட்டங்கள் ஹளத்தழலும் இந்தழனளயிலும் நளழ நளழ 

டத்தப்ட்டு யருகழன். ஆணனத்தழன் கடேழ கூட்டம் அக்ஹடளர் 2016 அன்று 

புதுதழல்ழனில் டஸற்து. 
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ினநங்கள்  

ங்காததஷ் ததசின கிரிக்சகட் அணினின் னிற்சினாபாக சடாநிங்தகா 

ினநிக்கப்ட்டுள்ார்  

 ஸதன் ஆப்ிரிக்களயின் பன்ளள் னிற்ேழனளர் பஸ்றல் ஸடளநழங்ஹகளய 

ங்களஹதஷ்  ஹதேழன கழரிக்ஸகட் அணினின் தந னிற்ேழனளபளக ங்களஹதஷ் 

கழரிக்ஸகட் யளரினம் ழனநழத்துள்து. இத டளக்களயில் ங்களஹதஷ் கழரிக்ஸகட் 

யளரினத்தழன் தயர் ஸ்பல் லேன் அழயித்தளர். 

 

திட்டங்கள்  

ிபதான் நந்திரி கு யினாரி நான்-தன் திட்டம் 

 ிபதளன் நந்தழரி ளகு யினளளரி நளன்-தன் தழட்டம் 2019-2020 ஆம் ஆண்டில் 25 ட்ேம் 

ேந்தளதளபர்கபம் 2023-2024 க்குள் 2 ஹகளடி ேந்தளதளபர்கபம் தழவுஸேய்ன இக்கு 

ழர்ணனித்துள்து. ஸதளடங்கப்டும் ஆன்ன் ஹளர்ட்டத் தயிப, ி தழட்டங்களுக்கு 

ற்கஹய இருக்கும் ஸளதுயள ஹேய நனங்கள் பம் நக்கள் இத்தழட்டத்தழற்கு 

யிண்ணப்ிக்களம். 

 யர்த்தகர்கள் 18 பதல் 40 யனதுக்குளும்  ஹநலும் அயர்கது  ஆண்டு யருயளய் ரூ 1.5 

ஹகளடிக்கும் குயளக  இருக்க ஹயண்டும். ேந்தளதளபர்கள் அயர்கது எரு நளதத் 

ஸதளகன ங்கிப்ளக அிக்க ஹயண்டும், இது அயர்கள் தழட்டத்தழல் நுமபம் 

யனதப் ஸளறுத்து நளறுடும், அது அபேளங்கத்தளல் ழர்ணனிக்கப்டும். 60 யனத 

ட்டினவுடன், ேந்தளதளபர்களுக்கு நளதளந்தழப ஏய்வூதழனநளக  ரூ 3,000 கழடக்கும். 
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யிகனாட்டு சசய்திகள்  

12 யனதுக்குட்ட்ட ஆசின சடன்ிஸ்  சாம்ினன்ரிப்ில் இந்தினா தங்கம் சயன்து 

 கஜகஸ்தளில் டஸற் 12 யனதுக்குட்ட்ட ஆேழன ஸடன்ிஸ் அணி 

ேளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழனள தங்கம் ஸயன்றுள்து. யிறுயிறுப்ளக டந்த ஹளட்டினில் 

இந்தழனள 2-1 ன் ஹகளல் கணக்கழல் ேவ தின ஹதளற்கடித்து ட்டத்த ஸயன்து. 

உக தின்கள் சர்யததச தாட்டி 

 பஷ்னளயின் கேளில் டஸறும் உக தழன் ேர்யஹதே ஹளட்டினில்  இந்தழனள  

ேளர்ில் 48 ஹளட்டினளர்கள் ஸகளண்ட குள ங்ஹகற்கவுள்து. இந்த நளதம் 22 பதல் 27 

யப டஸறும் இந்ழகழ்ச்ேழனில் ஸநளல் ஹபளளட்டிக்ஸ், பன்நளதழரி நளடழங், 

ேழகனங்களப ழபுணர், ஹக்கழங், ஸயல்டிங் நற்றும் களர் ஸனிண்டிங் உள்ிட்ட 44 

தழன்கில் இந்த குள ங்ஹகற்கழது. 

தடக நிடின்க் கபட்டர் ிகழ்யில் ஹிநா தாஸ், முகநது அஸ் தங்கம் சயன்ர் 

 இந்தழனளயின் ேழந்த ஸ்ப்ரிண்டர்கள லழநள தளஸ் நற்றும் பகநது அஸ் ஸேக் 

குடினபேழல் டந்த தடக நழடின்க் பட்டர் ஹளட்டினில் 300 நீட்டர் ஏட்டப்ந்தனங்கில்  

தங்கதக்கத்த  ஸயன்ர். ஸண்கள் ிரியில்  லழநள தளசும் ஆண்கள் ிரியில் 

பகநது அறஶம் தள எரு தக்கத்த  ஸயன்ர். கடந்த நளதம் பதல் டந்த 

ஹபளப்ின ந்தனங்கில்  லழநளயின் ஆளயது தங்கம்  இது யளகும். 

FB :ல் தசப 
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