
       

பக்கிான நாட்கள்  

செப்டம்பர் 5 - ெர்லதேெ சோண்டு ேினம்  

 செப்டம்பர் 5 க்கஷ நஶடுகள் ெபபின்  ’(.நஶ) ெர்லதேெ சேஶண்டு ேஷனம் , இது 

உயகரலில் லறுபப எறஷக்க தற்சகஶள்ரப்படும் சேஶண்டு பற்ெஷகபர 

ஊக்குலிக்கஷமது. டிெம்பர் 17, 2012 அன்று, .நஶ. செப்டம்பர் 5  ெர்லதேெ சேஶண்டு 

ேஷனஶக நஷஷத்ேது,பேன் பேயஷல் 2013 இல் சகஶண்டஶடப்பட்டது. 

செப்டம்பர் 5 - தேெி ஆெிரிர் ேினம் 

 எவ்சலஶபே ஆண்டும் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேேஷ, நஶடு பழுலதும் ஆெஷரிர் ேஷனம் 

சகஶண்டஶடப்படுகஷமது. இந்ே நஶள் ஆெஷரிர்களுக்கஶக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ரது ற்றும் 

எபேலரின் லஶழ்க்பகப லடிலபப்பேஷல் அலர்கரின் பங்கரிப்பப 

பஶஶட்டுலேஶகவுள்ரது . 1888 செப்டம்பர் 5 ஆம் தேேஷ பிமந்ே பஶே த்னஶ லிபேது 

சபற்மலபேம் , சுேந்ேஷ இந்ேஷஶலின் பேல் துபண ஜனஶேஷபேஷபம்,  இண்டஶலது 

ஜனஶேஷபேஷபஶன டஶக்டர் ெர்தலபள்ரி ஶேஶகஷபேஷ்ணனின் பிமந்ே நஶபர நஷபனவுகூபேம் 

நஶள். 

தேெி செய்ேிகள் 

உணவு அமச்ெகம் செப்டம்பர் 15 பேல் ஒற்மம பன்பாட்டு பிராஸ்டிக் சபாருட்கமர  
ேமட செய்உள்ரது  

 தகர்தலஶர் லிலகஶங்கள், உணவு ற்றும் சபஶது லிநஷதஶக அபச்ெர் ஶம் லியஶஸ் 

பஶஸ்லஶன் ேனது அபச்ெகம் ற்றும் அேன் அபனத்து சபஶதுத்துபம நஷறுலனங்கரில் 

உள்ர அபனத்து லபகஶன எற்பம பன்பஶட்டு பிரஶஸ்டிக் சபஶபேட்கபர  இந்ே 

ஶேம் 15 பேல் ேபட செய்ப்தபஶலேஶக அமஷலித்துள்ரஶர். 

 இபே துபமகரின் செயஶரர்கள் ற்றும் அபச்ெகத்ேஷன் பிம பத்ே 

அேஷகஶரிகளுடனஶன உர் ட்ட ெந்ேஷப்பிற்கு பிமகு  இந்ே படிவு டுக்கப்பட்டுள்ரது. 
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தகாயா  

பக்லடீ் குமித்ே ெர்லதேெ ெிம்தபாெிம் 

 தகஶயஶலில், "உடல்நயம் ற்றும் ஊட்டச்ெத்து பஶதுகஶப்பிற்கஶன உணவு பபமகபர 

பல்லபகப்படுத்துேல்" ன்ம கபேப்சபஶபேளுடன் பக்லடீ் குமஷத்ே நஶன்கு நஶள் ெர்லதேெ 

ெஷம்தபஶெஷம், ளஷல்யஶங்கஷன் லட கஷறக்கு வஷல்ஸ் பல்கபயக்கறகத்ேஶல் 2019 செப்டம்பர் 

3 பேல் 6 லப ற்பஶடு செய்ப்பட்டுள்ரது. 

 

ெர்லதேெ செய்ேிகள்  

கர்த்ோர்பூர் ொஹிப் ோழ்லாத்ேிற்கான இந்ேி ாத்ரீகர்கரின் லிொ இல்யாே 
பணத்ேிற்கு இந்ேிா, பாகிஸ்ோன் ஒப்புக்சகாண்டுள்ரன  

 கர்ேஶர்பூர் ெஶவஷப் ேஶழ்லஶத்ேஷற்கஶன இந்ேஷ ஶத்ரீகர்கரின் லிெஶ இல்யஶே 

பணத்ேஷற்கு நம்பிக்பகின் அடிப்பபடில் ந்ே ேபடபம் இன்மஷ,  இந்ேஷஶவும் 

பஶகஷஸ்ேஶனும் எப்புக்சகஶண்டுள்ரன. அத்ேஶரிில் நபடசபற்ம கர்ேஶர்பூர் ெஶவஷப் 

ேஶழ்லஶத்பே செல்படுத்துலேற்கஶன லறஷபபமகள் குமஷத்ே பன்மஶலது சுற்று 

தபச்சுலஶர்த்பேின் தபஶது இந்ே படிவு டுக்கப்பட்டது. 

காத்ா காந்ேிம நிமனவுகூரும் லமகில் ெிமப்பு பத்ேிமம ஷ்ா சலரிிட 
உள்ரது 

 கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் 150 லது பிமந்ே நஶபர நஷபனவுகூபேம் லபகில் ஷ்ஶ ெஷமப்பு 

பத்ேஷபப சலரிிட உள்ரேஶகவும்  தலும் தஶகஶபல பிபயப்படுத்துலேற்கஶன 

எபே புதுபஶன பன்பஶடும் ேஷமக்கப்படும் ன்று ஶஸ்தகஶவுக்கஶன இந்ேஷ தூேர் 

டி.பி. சலங்கதடஷ் லர்ஶ சேரிலித்ேஶர் 
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அமிலில்  

தபாபிதடாா ெணாயத்ேில் 70 அரி அொம் ஆம குஞ்சுகள் லிடுலிக்கப்பட்டன 

 அெஶஷல் உள்ர இண்டு தகஶில் குரங்கரில் லரர்க்கப்படும் அரி பிரஶக் 

ெஶஃப்ட்சளல் ற்றும் இந்ேஷ ெஶஃப்ட்சளல் ஆபகரின் சுஶர் 70 குஞ்சுகள் 

குலஶவஶட்டிக்கு கஷறக்தக சுஶர் 50 கஷ.ீ சேஶபயலில் உள்ர தபஶபிதடஶஶ லனலியங்கு 

ெணஶயத்ேஷல் லிடுலிக்கப்பட்டன. இந்ேஷஶலில் ஆப பன்பகத்ேன்பபப் 

சபஶறுத்ேலப அஸ்ழஶம்  அேஷக ஆப  இனங்கள் நஷபமந்ே ஶநஷயஶகும். 

 எற்பம நஷயப்பப்பு ற்றும் எபே சகஶம்பு கஶண்டஶஷபேகத்ேஷன் கணிெஶன  

ண்ணிக்பகின்  கஶணஶக இந்ே ெணஶயம் சபபேம்பஶலும் ‘ஷனி கஶெஷங்கஶ’ 

ன்று அபறக்கப்படுகஷமது. 

லணிக செய்ேிகள்  

ேங்கத்ேின் இருப்பு அேிகம் உள்ர நாடுகரின் பட்டியில் இந்ேிா பேல் பத்து 
இடங்களுக்குள் உள்ரது 

 ேங்கத்ேஷன் இபேப்பு அேஷகம் உள்ர நஶடுகரின் பட்டியஷல் இந்ேஷஶ சநேர்யஶந்பே 

பின்னுக்கு ேள்ரி பேல் பத்து இடங்களுக்குள் கஶல்பேஷத்துள்ரது. 

 உயக ேங்க கவுன்ெஷயஷன் கூற்றுப்படி, இந்ேஷஶலில் ேங்க இபேப்பு சஶத்ேம் 618.2 

டன்னஶக உள்ரது, இது சநேர்யஶந்ேஷன் 612.5 டன் இபேப்புக்கபர லிட அேஷகஶகும். 

அசரிக்கஶ  8,134 டன்களுடன் பேயஷடத்ேஷல்  உள்ரது அேபன சேஶடர்ந்து சஜர்னி 

3,367 டன்களுடன் இண்டஶம் இடத்ேஷய உள்ரது. 

லங்கி செய்ேிகள்   

ரிெர்வ் லங்கி சப்தபா-இமணக்கப்பட்ட லட்டி லிகிேங்கமர கட்டாாக்குகிமது  

 இந்ேஷ ரிெர்வ் லங்கஷ அபனத்து லங்கஷகளுக்கும்,  ேனிப்பட்ட கடன் , லடீ்டுலெேஷ 

அல்யது ஆட்தடஶ கடனஶக  இபேந்ேஶலும், லங்கஷகள் ேங்கரின் புேஷ கடன் ேஶரிப்புகள் 

அபனத்பேபம் பஶயஷெஷ சப்தபஶ லேீம் தபஶன்ம சலரிப்பும அரவுதகஶலுடன்  

இபணப்பபே  கட்டஶஶக்கஷபள்ரது. 
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 லங்கஷகள் ேங்கள் ேஶரிப்புகபர சலரிப்பும அரவுதகஶலுடன் 2019 அக்தடஶபர் 1 பேல் 

அல்படுத்ே தலண்டும் ன்று ரிெர்வ் லங்கஷ எபே சுற்மமஷக்பக சலரிிட்டுள்ரது . 

ாநாடுகள்  

மெபர் கிமம் லிொமண சோடர்பான ெிபிஐின் பேல்  தேெி ாநாடு 

 பெபர் கஷபம் லிெஶபண ற்றும் பெபர் ேடலில் சேஶடர்பஶன பேல்  தேெஷ 

ஶநஶட்பட புதுடில்யஷில் உள்ர ெஷபி ேபயபகத்ேஷல் இக்குனர் ரிளஷ குஶர் 

சுக்யஶ சேஶடங்கஷ  பலத்ேஶர். இண்டு நஶள் ஶநஶடு ஶநஷயங்களுக்கு இபடதஶன 

ற்றும் ெர்லதேெ ரீேஷஶன ஶற்மங்களுடன் குற்மங்கபர லிெஶரிக்க தலண்டும் ன்ம 

ெஷபிின் கட்டபரகரில் என்பம உள்ரடக்கஷது. 

 

ேலரிமெ ற்றும் குமிீடுகள்  

உயகின் க்கள் ிகவும் லாறக்கூடி நகங்கரின் ேலரிமெ 

 ெஷறுபஶன்ப குற்மங்கள் ற்றும்  கஶற்மஷன் ேம் குபமந்ே  கஶணத்ேஶல்  உயகஷன் 

க்கள் ஷகவும் லஶறக்கூடி நகங்கரின் பட்டியஷல் தேெஷ ேபயநகம் ஆறு 

இடங்கள் குபமந்து 118 லது இடத்பேப் பிடித்துள்ரது, இது சபஶபேரஶேஶ புயனஶய்வுப் 

பிரிலின் (EIU) லபேடஶந்ேஷ கணக்சகடுப்பு  ஆகும் .  

 புதுசடல்யஷ ஆெஷஶலில் ஷகப்சபரி ெரிபலப் பேஷவு செய்துள்ர நஷபயில், பம்பபபம் 

கடந்ே ஆண்டியஷபேந்து இண்டு இடங்கள் ெரிந்து  பட்டியஷல் 119 லது இடத்பேப் 

பிடித்துள்ரது.லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) சேஶடர்ந்து இண்டஶலது ஆண்டஶக பேயஷடத்ேஷல் 

உள்ரது. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்  

சென்மன-லிராடிதலாஸ்டாக் கடல் லறிம உருலாக்குலேற்கான ஒரு பற்ெி 
தற்சகாள்ரப்பட்டது  

 பிேர் நதந்ேஷ தஶடி ற்றும் ஷ் ஜனஶேஷபேஷ லிரஶடிஷர் புடின் ஆகஷதஶர் லர்த்ேக 

ற்றும் பேலீடு, ண்சணய் ற்றும் ரிலஶப, அணுெக்ேஷ, பஶதுகஶப்பு, லிண்சலரி 

ற்றும் கடல் இபணப்பு ஆகஷலற்மஷல் எத்துபறப்பப தம்படுத்துலேற்கஶன லறஷகள் 

குமஷத்து லிலஶேஷத்ேனர்.  

 சென்பன ற்றும் லிரஶடிதலஶஸ்டஶக் இபடத எபே பழுபஶன கடல் லறஷபக் 

சகஶண்டுலபேலேற்கஶன ேஷட்டம் பன்பலக்கப்பட்டது, இது சேஶடர்பஶக எபே புரிந்துணர்வு 

எப்பந்ேம்  பகசழுத்ேஶனது. 

ேிறக பேல்லரின் அசரிக்கா  லருமகின் தபாது 16 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கள் 
மகசழுத்ேிடப்பட்டன  

 ேஷழ்நஶடு இந்ேஷஶலின் இண்டஶலது சபரி சபஶபேரஶேஶம் சகஶண்ட ஶநஷயஶக 

உள்ரது, பல்தலறு சபஶபேரஶேஶ ற்றும் தம்பஶட்டு பபனகரில் தேெஷ ெஶெரிப 

லிட உர்ந்ே செல்ேஷமபன சகஶண்டுள்ரது, அேஷக படித்ே க்கள் சேஶபக ற்றும் 

ேஷமபஶன சேஶறஷயஶரர் ெக்ேஷபடன் ேஷறகம் உள்ரது. 

 "உயகரஶலி பேலீட்டஶரர்கள் ெந்ேஷப்பு (ஜஷம்) 2019 இன் சலற்மஷகஶன சலற்மஷத 

ஶநஷயத்ேஷன் துடிப்பஶன பேலீட்டு சூறலுக்கஶன ெஷமந்ே ெஶன்று. 

 304 புரிந்துணர்வு எப்பந்ேங்கள் பயம் ேஷறகம் கஷட்டத்ேட்ட 43 பில்யஷன் டஶயர் 

பேலீடுகபர ஈர்த்துள்ரது. 

நினங்கள்  

பாகிஸ்ோனின் புேி பிற்ெிாராக ிஸ்பா-உல்-ஹக் 

 பன்னஶள் தகப்டன் ஷஸ்பஶ-உல்-வக்  பன்று ஆண்டு எப்பந்ேத்ேஷல் பஶகஷஸ்ேஶனின் 

ேபயப பிற்ெஷஶரஶகவும், ேபயப தேர்லஶரஶகவும்  நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர் , 

லகஶர் பெனிஸ் அணிின் புேஷ பந்துலசீ்சு பிற்ெஷஶரஶக நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர். 



  

செப்டம்பர் 05 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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லிமராட்டு செய்ேிகள்  

ஆெி ஜூனிர் ற்றும் தகடட் ொம்பின்ளிப் 

 தடபிள் சடன்னிழஷல், ங்தகஶயஷஶலின் உயஶன்பஶேரில் நபடசபற்ம ஆெஷ ஜூனிர் 

ற்றும் தகடட் ெஶம்பின்ளஷப்பில் இந்ேஷ அணி  இறுேஷப் தபஶட்டிில் ெஸனஶலிடம் 

தேஶல்லிபடந்ேேன் பயம்   சலள்ரிப் பேக்கத்பே சலன்றுள்ரது. 

 சலள்ரிப் பேக்கத்பே  சலன்மேன் பயம் இந்ே ஆண்டு நலம்பரில் ேஶய்யஶந்ேஷன் 

தகஶட்டில் நபடசபமவுள்ர உயக ஜூனிர் ெஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டிக்கு 

ேகுேஷசபற்றுள்ரது. 
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