
 

 

       

முக்கிான நாட்கள் 

செப்டம்பர் 1 - உயக கடித தினம்  

 உக கடித திம்  செப்டம்ர் 1 அன்று உகம் முளயதும் சகொண்டொடப்டுகிது. 

 உக கடித திம் ரிச்ெர்ட் ெிம்ப்கின் ன்யபொல் ககனொல் ளதப்ட்ட கடிதம் அயபது 

அஞ்ெல் சட்டினில் யமம்பொது அயர் உணர்ந்த நகிழ்ச்ெி நற்றும் உற்ெொகத்கத 

ிகவுகூ உமயொக்கப்ட்டது. 

செப்டம்பர் 2 - உயக ததங்காய் தினம் 

 உற்த்தி நற்றும் தனொரிப்பு ல்யககப்டுத்தில் கயம் செலுத்தி பதங்கொய் 

யியெொனத்கத பநம்டுத்துயதற்கொக உக பதங்கொய் திம் (WCD) எவ்சயொம ஆண்டும் 

செப்டம்ர் 2 அன்று அனுெரிக்கப்டுகிது. 

 ஆெின ெிிக் பதங்கொய் ெமூகம் (ிெிெி) உமயொ தித்கத ிகவுகூமம் யககனில் 

இந்த ொள் சகொண்டொடப்டுகிது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் தீம் “குடும் னுக்கொ பதங்கொய்”. 

ததெி செய்திகள் 

செப்டம்பர் ாதம் 'ாஷ்டிரி தபாளன் ா' என்று சகாண்டாடப்பட உள்ரது 

 செப்டம்ர் நொதம் முளயதும் "பொஷ்டிரின பொரன் நொ" ன்று சகொண்டொடப்டும். 

 இந்த ஆண்டின் கமப்சொமள்  கொம்ப்சசநன்டரி டீிங். 

 முளகநனொ ஊட்டச்ெத்துக்கொ ிபதநரின்  திட்டநொ - பொரொன் அினொன் ன்து 

2022 ஆம் ஆண்டயில் இக்கு அணுகுமுகமடன் ஊட்டச்ெத்துக் குகொட்கட 

ியர்த்தி செய்யதற்கொ சதொகபொக்குடன் கூடின எமங்கிகணப்பு ணி ஆகும். 
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ெிஜிசெச்எஸ் தெவலகள் 2022 க்குள் 100 நகங்கரில் கிவடக்கப்சபமவுள்ரது  

 75 யனது நற்றும் அதற்கு பநற்ட்ட ஏய்வூதினதொபர்கொக இமக்கும் ெிஜிசெச்ஸ் 

நத்தின அபசு சுகொதொப கநனங்கின் னொிகளுக்கொ யமடொந்திப சுகொதொப 

ரிபெொதகக்கொ புதின திட்டத்கத சுகொதொப அகநச்ெர் டொக்டர் ெர்ஷ் யர்தன் 

சதொடங்கி கயத்தொர்.பநலும் அயர் புதுடில்ினில் அதியீ ெிஜிச்ஸ் யகமம் 

திந்து கயத்தொர். 

 டொக்டர் ெர்ஷ் யர்தன் 2022 க்குள் 100 கபங்கில் ெிஜிசெச்ஸ் பெகயகள் கிகடக்க 

பயண்டும் ன்று கூிொர். 

ததர்தல் ஆவைர்கள் ெரிபார்ப்பு திட்டத்வத ததர்தல் ஆவைம் அமிமுகப்படுத்தியுள்ரது  

 பதர்தல் ஆகணனம் ொடு முளயதும் புதின சநகொ யொக்கொர்கள் ெரிொர்ப்பு திட்டத்கத 

(ஈயிி) அிமுகப்டுத்திமள்து . 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், எவ்சயொம குடும்த்திிமந்தும் எம யொக்கொர் தங்களுக்சக 

னர்சனர் நற்றும் கடவுச்செொல்கப் சறுயொர்கள் , இது அயர்கின் பதர்தல் திவு 

சதொடர்ொ அகத்து ஆயணங்ககமம் திபயற்ம் செய்னவும் பநலும் அயபது 

குடும் உறுப்ிர்கள் ற்ின யியபங்ககக் குிக்கவும் அனுநதிக்கும். 

நாட்டின் ிக நீரான ின்ாக்கப்பட்ட ில் சுங்கம் 

 துகணத் தகயர் ம்.சயங்ககனொ ொமடு, செர்பொள்ி நற்றும் பபும இகடபன 

ொட்டின் நிக ீநொ நின்நனநொக்கப்ட்ட பனில் சுபங்கப்ொகதகனமம், சயங்கடச்ெம் 

நற்றும் எபுயரிள்ி இகடபன நின்நனநொக்கப்ட்ட பனில் ொகதகனமம் ஆந்திபொ 

நொித்திற்கு அர்ப்ணித்துள்ொர். பனில் சுபங்கப்ொகதனின் ீம் சுநொர் 6.6 

கிபொநீட்டர் ஆகும். 

ஃபர் அண்ட் ப்யூரி கார்ப்ஸ் 20 லது வெிங் தினத்வத சகாண்டாடுகிமது 

 செப்டம்ர் 1 ம் பததி கட் ஃனர் அண்ட் ப்மரி கொர்ப்ஸ் அதன் 20 யது ளச்ெி 

தித்கத பயில் சகொண்டொடினது, அதன் அகத்து ணினொர்களும் டொக் ிபொந்தின 

நக்களுக்கு முள நதுடன் தங்கள் ஆதபகய நீண்டும் உறுதிப்டுத்திர். 
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 செப்டம்ர் 1, 1999 அன்று, கொர்கில் பொமக்குப் ின்ர், இந்த கொர்ப்ஸ் ளப்ப்ட்டது. 

லயண் தலானின் 'கூயி நம்பர் 1' பிராஸ்டிக் இல்யாத முதல் பாயிவுட் படாகும்  

 யமண் தயொின் யபயிமக்கும் திகபப்டநொ "கூி ம்ர் 1" ிொஸ்டிக் இல்ொத 

முதல் ொிவுட் டநொகும். இந்தினொயின் ிொஸ்டிக் இல்ொ இனக்கத்கத 

ஊக்குயிப்தில்  ொிவுட் முன்ிக யகிக்கிது. 

 திகபப்டத்தின் தனொரிப்ொர் தீப்ெிகொ பதஷ்முக் ட்யிட்டரில் இந்த டம் ிொஸ்டிக்  

இல்ொத முதல் ொிவுட் டம் ன்று அியித்து, அகயமம் இகதச் செய்மம்டி 

பகட்டுக்சகொண்டொர். 

அொம்  

அொின் இறுதி என்.ஆர்.ெி பட்டில் சலரிிடப்பட்டது 

 அெொநில், குடிநக்கின் இறுதி பதெின தியொ  (ன்.ஆர்.ெி) ட்டினல் 

சயினிடப்ட்டுள்து. ட்டினில் 3.11 பகொடி யிண்ணப்தொபர்கின் சனர்கள் 

பெர்க்கப்ட்டுள், அபத பபத்தில் 19.07 ட்ெம் பர் ட்டினில் இமந்து 

யிக்கப்ட்டுள்ர். 

 கூற்றுக்கள் நற்றும் முடிவுகில்  திமப்தி அகடனொத ந்தசயொம மம் 

சயிொட்டிர் தீர்ப்ொனங்களுக்கு முன் முகனடீு செய்னொம். அயர்கள் 

சயிொட்டிர் தீர்ப்ொனங்கில் யிக்கப்ட்டதற்கு திபொக பநல்முகனடீு 

செய்னொம், ின்ர் உனர் ீதிநன்ங்கிலும் முகனிடொம்.  

 இதுபொன் முகனடீுகக ெநொிக்க அெொம் அபசு நொித்தில் 400 சயிொட்டிர் 

தீர்ப்ொனங்கக ிறுயிமள்து. 
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ெர்லததெ செய்திகள்  

தாவூதி தபாஹ்ா பிரிலின் ிகப்சபரி ெவப சகாழும்பில் நவடசபற்மது  

 இங்கக தககர் சகொளம்ில் இமதொனிபத்துக்கும் பநற்ட்ட ெமூக உறுப்ிர்கள் 

ங்பகற்க்கும்  தொவூதி பொஹ்பொ ிரியின் நிகப்சரின ெக கடசற்து. 

 ெமூகத்தின் ஆன்நீக கும டொக்டர் கெனத்ொ முப்தொல் கெஃபுதீன் ஆரொபொ 

முொபகொயின் முதல் ிபெங்கத்கத ெுகெி நஸ்ஜித்தில் டத்திொர். 

 

அமிலில்  

உயக சுகாதா அவப்பு னித பணு எடிட்டிங் குமித்த உயகராலி பதிதலட்டின் முதல் 
கட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அரித்துள்ரது  

 .ொ.யின் ெர்யபதெ சொது சுகொதொப நொிட்டர், நபணு அடிப்கடனிொ 

ெிகிச்கெகளுக்கு தீர்வு கொண புதின சதொமில்நுட்ங்கக உறுதிப்டுத்தவும் சுற்ிமள் 

சிமுக நற்றும் எளங்குமுக ெயொல்கக திர்சகொள்வும் முற்டுகிது, 

இதொல் நித நபணு டிட்டிங் குித்த ஆபொய்ச்ெிகனக் கண்கொணிப்தற்கொ 

உகொயின திபயட்டின் முதல் கட்டத்திற்கு உக சுகொதொப அகநப்ின் (WHO) ிபுணர் 

ஆபொெகக் குள எப்புதல் அித்துள்து.  

 

ாநாடுகள்  

உயக ததர்தல் அவப்புகள் ெங்கத்தின் 4 லது சபாது ெவப (A-WEB) 

 இந்தின பதர்தல் ஆகணனம் செப்டம்ர் 3 ஆம் பததி சங்களூரில் உகத் பதர்தல் 

அகநப்புகின் ெங்கத்தின் (A-WEB) 4 யது சொதுச் ெககன டத்த திட்டநிடப்ட்டுள்து. 

2019 முதல்  2021ஆம் ஆண்டு  யகப  இந்தினொ A-WEB இன் தகயபொகவும்  

சொறுப்பற்கவுள்து. 
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திட்டங்கள்  

ஸ்ாம் தாகி பிொத் திட்டம் 

 திம ரொ "ஷ்பொம் பனொகி ிபெொத்" திட்டத்கத சதொடங்கிவுள்ொர். இந்த திட்டத்தின் கீழ் 

சதொமில்துக நற்றும் கட்டுநொத் சதொமிொர்கள்  நியொ  யிகனில் ெத்தொ 

கொக நற்றும் நதின உணகய  தங்கள் ணினிடங்கில் யமக்கநொ அடிப்கடனில் 

சறுயொர்கள். 

 

நினங்கள்  

தஜர் சஜனல் ஜாய்ஸ் கிராடிஸ் தாச் (எம்.என்.எஸ்ின்) கூடுதல் இக்குநர் 
சஜனயாக சபாறுதபற்றுள்ரார்  

 பநஜர் சஜபல் ஜொய்ஸ் கிொடிஸ் பபொச், இபொணுய ர்ெிங் பெகய (ம்.ன்.ஸ்) னின் 

கூடுதல் இனக்குர் சஜபல் தயிகன ற்றுக்சகொண்டொர். 

 .டி.ஜி, ம்.ன்.ஸ்., ஆக ினநிக்கப்டுயதற்கு முன்பு, பநஜர் சஜபல் பபொச், இபொணுய 

நமத்துயநக ஆபொய்ச்ெி நற்றும் ரிந்துகப, ஆமதப்கடகின் அபஸ்  

குயொட்டர்ரி பொநரிப்பு நமத்துயநகனின்  முதன்கந பநட்பொொக தயி யகித்தொர். 

5 புதி ஆளுநர்கரின் நினங்கள் 

 உத்தபகண்ட் முன்ொள் முதல்யர் கத்ெிங் பகொஷ்னரி - நகொபொஷ்டிபொயின் புதின 

ஆளுபொக ினநிக்கப்ட்டுள்ொர்.  

 முன்ொள் நத்தின அகநச்ெர் ஆரிப் முகநது - பகபொயின் ஆளுபொக 

ினநிக்கப்ட்டுள்ொர்.  

 முன்ொள் நத்தின அகநச்ெமம் ொஜக தகயமநொ ண்டொம தத்தொத்பனொ - 

இநொச்ெ ிபபதெத்தின் புதின ஆளுபொக ினநிக்கப்ட்டுள்ொர் 

 கல்பொஜ் நிஸ்பொ - பொஜஸ்தொன் ஆளுபொக ினநிக்கப்ட்டுள்ொர். 

 முன்ொள் தநிமக ொஜக தகயர் டொக்டர் தநிமிகெ  ெவுந்தபபொஜன் - 

சதலுங்கொொயின் புதின ஆளுபொக ினநிக்கப்ட்டுள்ொர். 



  

செப்டம்பர் 01 & 02 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 
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லிவராட்டு செய்திகள்  

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உயகக் தகாப்வப 2019 

 ரிபனொ டி சஜிபபொயில் கடசற்று யமம் .ஸ்.ஸ்.ஃப் உகக் பகொப்கனின் 

ஆண்கள் 10 நீட்டர் ர் ிஸ்டல் பொட்டினில்  ஆெின யிகனொட்டில்  தக்கம் சயன் 

அிபரக் யர்நொ தங்கம் சயன்ொர் நற்றும் ெவுபப் தியொரி சயண்கப்தக்கத்கத 

சயன்று .ஸ்.ஸ்.ஃப் உகக் பகொப்க 2019 னில் ஆதிக்கம் செலுத்தியமகின்ர். 

 

 

FB :ல் தெ 

English-ல் தெ – Examsdaily                  திறில் தெ– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குயப்பில் தெ   - கிரிக் செய்வும்  
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