
       

முக்கிாண ாட்கள்  

செப்டம்தர் 8 - ெர்தெ எழுத்நிவு ிணம் 

 ஆண்டுதரறும் செப்டம்தர் 8 ஆம் தற ச ரண்டரடப்தடும் ெர்தெ ளத்நறவு றணம், 

அெரங் ங் ள், ெறில் ெப ம் ற்றும் தங்குரர் ளுக்கு உன   ல்ிநறவு 

ி றங் பில் தம்தரடு ளப பன்ணிளனப்தடுத்வும், உன றன் ீபள்ப  ல்ிநறவு 

ெரல் ளப திறதனறக் வும் எபே ரய்ப்தரகும்.  

  ல்ிநறவு திச்ெறளண ன்தது .ரின் றளனரண அதிிபேத்ற இனக்கு ள் ற்றும் 

.ர.ின் 2030 றளனரண அதிிபேத்றக் ரண ற ழ்ச்ெற றனறன் பக் ற அங் ரகும். 

 ெர்தெ எழுத்நிவு ிணம் 2019 மீ் : ‘கல்ிநிவு ற்றும் தன்சாி’  

 

தெி செய்ிகள் 

கட்டுாணத் சாினாபர்கபின் குந்தகபின் னனுக்காக 'தால் ததொ' ிட்டம் 

 ய்ம்ஸ் ரிறத றல் உள்ப ெற.தி .டதிள்பெ.டி ஆவுடன், அங்கு தளன ,செய்பம்  

 ட்டுரணத் சரறனரபர் பின் குந்ள பின் னனுக் ரண,  ெறதிடதிள்பெடி அற ரரி ள் 

ெங் த்றன் ளனர் றபேற ீதர ெறங்  எபே றட்டத்ள 09.09.2019 அன்று றநந்து 

ளத்ரர். 

 தரல் ததெர சுரர் 35 குந்ள ளுக்கு இடத்ள ங்கும் ற்றும் ெற.தி .டதிள்பெ.டி 

ஆல் டத்ப்தடும். ய்ம்ஸ் ரிறத ஷ் றட்டம் ெற.தி .டதிள்பெ.டி ஆல் 

செல்தடுத்ப்தடு றநது. 
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ட ாினங்களுக்கு ெிநப்பு ஏற்தாடுகதப ங்கும் 371 து திரிவு த்து செய்ப்தடாது  

 த்ற உள்துளந அளச்ெர் அறத் ர, ட றக்கு ரறனங் ளுக்கு ெறநப்பு 

ற்தரடு ளப ங்கும் 371 து திரிவு த்து செய்ப்தடரது ன்று கூநறணரர். 

குயரத்றில் உள்ப ட றக்கு  வுன்ெறனறன் (ன்.இ.ெற) 68 து  ரரட்டில் 

உளரற்நற றபே ர, 370 து திரிவு த்து செய்ப்தட்டளத் சரடர்ந்து, 371 து 

திரிவும் த்து செப்தடுதர ன்று க் ள் ரபேம் அச்ெம் ச ரள்ப தண்டரம் ன்று 

அர் னறபறுத்றணரர். 

ிழ்ாடு  

ீனகிரி தாடுகபின் எண்ிக்தக மூன்று ஆண்டுகபில் 27% அிகரித்துள்பது 

 2018 இல் பகூர்த்ற தெற பூங் ரில் 568 ஆ  இபேந் ீன றரி ளரடு பின் 

ண்ிக்ள  இந் ஆண்டு 612 ஆ  உர்ந்துள்பது. இந் பூங் ரில் ினங்கு பின் 

ண்ிக்ள  இண்டரண்டு பர  அற ரித்து ச ரண்டிபேக் றன்நது  ன்று அற ரரி ள் 

சரிித்ணர், அரது 2016 பல் ீன றரி சதக்ஸ் ன்நளக் ப்தடும் ளரட்டின் 

ண்ிக்ள  132 ஆ  உர்ந்துள்பது. 

 

அநிில்  

சூநாபி ஃதாக்ொய் 

 ஜப்தரணின், தடரக் றதர சதபே ப் தகுற ஃதரக்ெரய் ன்நளக் ப்தடும்  தனத் 

சூநரபிரல் சதரிதும் தரறக் ப்தட்டுள்பது .தடரக் றதர ிரிகுடர றர , ிக்கு 

216  றதனரீட்டர் த த்றல்  ரற்று சீுரல், ளன பேக்கு  றக்த  ெறதரில் 

றனச்ெரிவு ற்தட்டர  ஜப்தரணின் ரணிளன ஆய்வு றறுணம் சரிித்துள்பது. 
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ிண்சபி அநிில்  

ெந்ிான் -2 ன் ஆர்திட்டர் ெந்ிணின் தற்தப்தில் தனண்டர் ிக்தக் 
கண்டநிந்துள்பது 

 ெந்றரன் -2 சரடர்தரண எபே குநறப்திடத்க்  பர்ச்ெறில், தனண்டர் ிக்ம் 

ெந்றணின் தற்தப்தில்  ண்டநறப்தட்டுள்பது. 

 னரண்டர் அன் றட்டறடப்தட்ட சன்ளரண ளிநக் த்றற்கு ெறன றறடங் ளுக்கு 

பன்பு, சதங் ளூபேில் உள்ப இஸ்தரின் றன்  ட்டுப்தரட்டு ளத்துடணரண 

சரடர்ளத இந்து. ெந்ற சன் துபேத்றற்கு அபே றல் ளிநங்கும் ததரது , அன் 

தற்தப்தில் இபேந்து 2.1  றதனரீட்டர் தூத்றல் சரடர்பு துண்டிக் ப்தட்டது. 

 ஆர்திட்டரில் சதரபேத்ப்தட்டுள்ப ‘இதஜறங் இன்ஃப்ர-சட் ஸ்சதக்ட்தரீட்டர்’ பனம் 

தடம் திடிக் ப்தட்டு தனண்டர் ிக்ம்  ண்டநறப்தட்டுள்பது.  இதஜறங் இன்ஃப்ர-சட் 

ஸ்சதக்ட்தரீட்டர் ன்தது ெந்றணில் உள்ப ரதுக் பின் ன்ளளப் தடிப்தற்கும் 

ீர் இபேப்தள உறுறப்தடுத்துற்கும் ெந்றரன் -2 இன் ஆர்திட்டரில் உள்ப எபே 

 பேிரகும். 

ாாடுகள்  

தெி இதபஞர் உச்ெி ாாடு 

  ரஜறரதரத்றன் "தன் ெறந்ன் ரர அநக் ட்டளபின் இளபஞர் திரிரண இளபஞர் 

ிறப்புர்வு றன்" ற்தரடு செய்துள்ப தெற இளபஞர் உச்ெற ரரட்ளடத் இந்ற 

ஜணரறதற ஸ்ரீ ரம் ரத் த ரிந்த், செப்டம்தர் 7, 2019 அன்று புதுறல்னறில் சரடங் ற 

ளத்ரர். 

 ம் ரட்டின் ன்தது த ரடி இளபஞர் ள், ங் ள் தளடப்பு ெக்றரல், இந்றரள 

பன்தணற்ந ற்றும் ணி ர ரி த்றன் புற உத்றற்கு ச ரண்டு செல்ன படிபம் 

ன்றும் அர் கூநறணரர். 
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எஸ்ெிஓ உறுப்பு ாடுகளுக்காண இாணு ருத்துத்ின் முல் ாாடு 

 ரங் ரய் எத்துளப்பு அளப்பு (ஸ்ெறஏ) உறுப்பு ரடு ளுக் ரண இரணு 

பேத்துத்றன் பல் ரரடு 2019 செப்டம்தர் 12 - 13 அன்று  ளடசதறும். இந் 

ரரடு ஸ்ெறஏ தரது ரப்பு கூட்டுநவு றறுணத்றன்  லழ் இந்றர டத்தும் பல் 

ரணு எத்துளப்பு ற ழ்ர கும். இது 2017 இல் இந்றர ஸ்ெறஏ உறுப்பு ரடர  

ரநற திநகு ளடசதறும்  எத்துளப்பு ற ழ்ர கும். 

24 து உனக எரிெக்ி காங்கிஸ் 

 க் ற அபு றதட்ஸ் ளனர் தக்  லீஃதர தின் ெதீ் அல் ஹ்ரணின் 

ஆின்  லழ் 24 து உன  ரிெக்ற  ரங் றஸ் அபுரதிில் சரடங் வுள்பது. ரன்கு 

ரள் உன  ரிெக்ற  ரங் றமறன் தரக் ம் அெரங் ங் ள், ணிரர் ற்றும் ரறன 

றறுணங் ள்,  ல்ிரபர் ள் ற்றும் ஊட ங் ள் உள்பிட்ட ெர்தெ ரிெக்ற 

தங்குரர் ளப என்நறளப்தரகும். 

 இந் உன  ரிெக்ற  ரங் றமறன்  பேப்சதரபேள் "செறப்புக் ரண ஆற்நல் ன்தது 

ரட்டின் னட்ெற ற்றும் ஆற்நல்றக்  ரற்நத்ளபம் குநறக் றநது" ன்று அளச்ெர் 

கூநறணரர். 

 

ிதபாட்டு செய்ிகள்  

துலீப் டிாதி 

 சதங் ளூபேில் ரன் ரது ரள் டந் துலீப் டிரதி ததரட்டிில்  இந்றர சட் எபே 

இன்ணிங்ஸ் ற்றும் 38 ன் ள் ித்றரெத்றல் இந்றர க்ரீளண ழீ்த்றது. இந்றர 

சட் பல் இன்ணிங்ெறல் 388 ன் ள் டுத்றபேந்து குநறப்திடத்க் து. 
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ம -19 ஆெி தகாப்தத 

 இனங்ள ில் சரட்டுரில் டந் 19 துக்குட்தட்ட ஆெற த ரப்ளத எபேரள் 

ததரட்டிில் இந்றர 60 ன் ள் ித்றரெத்றல் தர றஸ்ரளண ழீ்த்றது. 

மஎஸ் ஓதன் சடன்ணிஸ் ஆண்கள் திரிவு  

 ஃததல் டரல் பஸ் ஏதன் ஆண் ள் எற்ளநர் திரிில் தடணில் சட்சதடள 

ழீ்த்ற பஸ் ஏதன் தட்டத்ள சன்றுள்பரர். இது அது ரன் ரது பஸ் ஏதன் 

தட்டபம் 19 து  றரண்ட்ஸ்னரம் த ரப்ளதபம் ஆகும். 

திான்கா ஆண்ட்சஸ்கு ம.எஸ். ஓததண சன்நார் 

 19 ரண திரன் ர ஆண்ட்சஸ்கு 6-3, 7-5 ன்ந தர்  செட்  க் றல் செரீணர 

ில்னறம்ளம ழீ்த்ற பஸ் ஏதன் தட்டத்ள சன்நரர். 1990 ஆம் ஆண்டில் 

தரணி ர செசனமளக்குப் திநகு ணது ரன் ரது  றரண்ட்ஸ்னரம் ததரட்டிில் 

த ரப்ளதள சன்ந பல் சதண் இர் ஆரர்.  ணடரினறபேந்து  றரண்ட்ஸ்னரம் 

எற்ளநர் தட்டத்ள சன்ந பல் ீரங் ளணபம் இர் ன்தது குநறப்திடத்க் து. 
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