
       

முக்கிான நாட்கள்  

செப்டம்பர் 15 - ெர்லதேெ ஜனநாக ேினம் 

 எவ்வலொரு ஆண்டும் வெப்டம்பர் 15 ஆம் தேேி உயவெங்ெிலும் ெர்லதேெ ஜனநொெ 

ேினம் வெொண்டொடப்படுெிமது. ஜனநொெத்தே லலுப்படுத்ேவும் பயப்படுத்ேவும் 

அெொங்ெங்ெதர ஊக்குலிக்ெ 2007 ல் .நொ வபொதுச் ெதப நிதமதலற்மி ேீர்ொனத்ேின் 

பயம் இது நிறுலப்பட்டது. ெர்லதேெ ேினம் ன்பது உயவெங்ெிலும் உள்ர 

ஜனநொெத்ேின் நிதயத றுஆய்வு வெய்லேற்ெொன எரு லொய்ப்பொகும். 

 2019 ேமீ்: பங்தகற்பு 

செப்டம்பர் 15 - தேெி சபாமிாரர்கள் ேினம் 

 இந்ேிொலின் ெிமந்ே வபொமிியொரர்ெரில் எருலொன ெர் தொக்ஷகுண்டம் 

லிஸ்தலஸ்லொலின் பிமந்ேநொதர நிதனவுகூரும் லதெில் 1968 பேல் தேெி 

வபொமிொரர்ெள் ேினம் இந்ேிொலில் வெொண்டொடப்படுெிமது. 

 தசூரில் ெிருஷ்ண ொஜொ ெொெொ அதண ெட்டுலேற்கு லிஸ்தலஸ்லொ 

வபொறுப்தபற்மொர். இத்ேிட்டத்ேில் ேதயத வபொமிொரொெ இருந்ேொர். தைேொபொத்ேின் 

வலள்ர பொதுெொப்பு அதப்பின் ேதயத லடிலதப்பொரொெவும் இருந்ேொர். 

52 லது சபாமிாரர்கள் ேினத்ேின் ேமீ் “ாற்மத்ேிற்கான சபாமிில்”. 

செப்டம்பர் 16 - ெர்லதேெ ஓதொன் ேினம்  

 ஏதெொன் அடுக்தெப் பொதுெொப்பேற்ெொன க்ெி நொடுெள் ெதபின் ெர்லதேெ ேினம் 

எவ்வலொரு ஆண்டும் வெப்டம்பர் 16 ஆம் தேேி வெொண்டொடப்படுெிமது. ஏதெொன் அடுக்தெ 

குதமக்கும் வபொருள்ெரின் ீது 1987 ஆம் ஆண்டு ொண்ட்ரீல் வநமிபதம 

தெவழுத்ேிட்டதே நிதனவுகூரும் லதெில், இந்ே நொள் ெொயநிதய ொற்மம் ற்றும் 

ஏதெொன் ெிதேவு வேொடர்பொன ேதயப்புெரில் லிறிப்புணர்தல ற்படுத்தும் 

நடலடிக்தெெதர ஆேரிக்ெிமது. 
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தேெி செய்ேிகள்  

தூர்ேர்ளன் சோடங்கி 60 லருடங்கள் நிறமலறடந்ேன  

 தூர்ேர்ளன் ன்பது இந்ேி அெொல் நிறுலப்பட்ட எரு ேன்னொட்ெி வபொது தெதல 

எரிபப்பொரொகும், தூர்ேர்ளன்  வெப்டம்பர் 15, 1959 அன்று வடல்யிில் நிறுலப்பட்டது.  

 இந்ேி க்ெள் வேொதெில் 90 ெேலேீத்ேிற்கும் அேிெொதனொர் இந்ே எரிபப்தப 

வபறுெின்மனர். இந்ே 60 லருடங்ெரில் தூர்ேர்ளன் 34 வெற்தெக்தெொள் தெனல்ெதர 

இக்கும் வநட்வலொர்க்ெொெ லரர்ந்துள்ரது, ேலி பன்பேிவுெரில்  டி.டி.ச் தெதலத 

இயலெொெ லறங்குெிமது. 

நீர்ஹால் ஜல் உட்ெவ் 

 ேிரிபுொலில், ருத்ொெொெர் ரிில் பன்று நொள் நடந்ே பொம்பரி நீர்ைொல் ஜல் உட்ெவ் 

ெண்ெலர் படகுப் பந்ேம் ற்றும் நீச்ெல் தபொட்டிெளுடன் படிலதடந்ேது. 

 1930 ஆம் ஆண்டில் ெொொஜொ பிர் பிக்ம் ெிதளொர் ொணிக்ெொலொல், ருத்ொெொெர் ரிின் 

நடுலில் ெட்டப்பட்ட நீர் அண்தனத  நீர்ைொல் ஆகும். இது தெொதட ெொயத்ேில் 

அலது ஏய்வுக்ெொெ பெயொ ெட்டிடக்ெதயில்  ெட்டப்பட்டது ஆகும். 

ேடீ்ெி  நீர்ின் ேிட்டம் 

 அருணொச்ெய பிதேெத்ேில், பேல்லர் வபொ ெொண்டு, ேீட்ெி நீர் ின் ேிட்டத்தே அந்ே 

ொநிய க்ெளுக்கு அர்ப்பணித்ேொர். 

 தற்கு ெொவங் ொலட்டத்ேில் உள்ர ேீட்ெி ெிொத்ேில் 24 வெொ லொட் நீர் ின் ேிட்டம் 

நிறுலப்பட்டுள்ரது. 

 இந்ே ேிட்டத்ேியிருந்து ின் உற்பத்ேிில் பன்வபறும் எத ொநியம் அருணொச்ெய 

பிதேெம் ஆகும். அேன் வெல்பொட்டின் 2 லது ஆண்டியிருந்து ொநிய அசு 10% இயலெ 

ின்ெொத்தே வபறும் . 
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ெர்லதேெ செய்ேிகள்  

இந்ேி ஜனாேிபேி சுலிட்ெர்யாந்ேில் காத்ா காந்ேிின் ெிறயற ேிமந்து றலத்ோர் 

 2019 வெப்டம்பர் 14 ஆம் தேேி,  இந்ேி ஜனொேிபேி ஸ்ரீ ொம்நொத் தெொலிந்த் 

சுலிட்ெர்யொந்ேின் லில்வயனுதலலில் ெொத்ொ ெொந்ேிின் ெிதயத தென்டன் லட் 

ொலட்டத்ேின்  தர்  ற்றும் பிம பிபெர்ெள் பன்னிதயில் ேிமந்து தலத்ேொர். 

 தொப்பி நொடுெரில் இருந்து இந்ேிொவுக்கு அேிெொெ ற்றுேி வெய்பம் நொடுெரில் 

சுலிட்ெர்யொந்து  பேல் இடத்ேில் உள்ரது. இருநொடுெரின் லர்த்ேெ அரவு சுொர் 19 

பில்யின் அவரிக்ெ டொயர்ெரொெ உள்ரது. 

ாயத்ேவீு அசு ஊறிர்களுக்கான ெிமப்பு பிற்ெி ேிட்டம் 

 தேெி நல்யொட்ெிக்ெொன தம் (ன்.ெி.ஜி.ஜி) ற்றும் ொயத்ேீவு ெிலில் ெர்லஸீ் 

ெிளன் (ெி.ஸ்.ெி) ஆெிலற்றுக்கு இதடியொன பிற்ெி ற்றும் ேிமன் தம்பொட்டுத் 

ேிட்டத்ேில், ொயத்ேீவு அசு ஊறிர்ெளுக்ெொன ெிமப்பு பிற்ெி ேிட்டம் ,  இந்ேிொ-

ொயத்ேீவு புரிந்துணர்வு எப்பந்ேத்ேின் ெீழ் 2019 வெப்டம்பர் 16-28 லத பதெொரி ற்றும் 

வடல்யிில் நடத்ேப்படு . 32 உறுப்பினர்ெள் ொயத்ேீவு குழு பதெொரிில் உள்ர 

ன்.ெி.ஜி.ஜி லரொெத்ேிற்கு லந்துள்ரனர். 

செயி & இறன தபார்டல்  

இ-ெல் இந்ேி லாக்ா தகாஷ் ற்றும் இ-ஹா ளப்ோ தகாஷ் சாறபல் பன்பாடு  

 ஸ்ரீ அித் ளொ "இ-ெல் இந்ேி லொக்ொ தெொஷ் ற்றும்இ-ைொ ளப்ேொ தெொஷ்" ன 

இண்டு  வொதபல் பன்பொட்டிதன அமிபெப்படுத்ேினொர். இந்ேி லரர்ச்ெிக்கு ேெலல் 

வேொறில்தட்பத்தேப் பன்படுத்துலதே தநொக்ெொெக் வெொண்ட அேிெொப்பூர்ல வொறித் 

துதமின் எரு பற்ெித இந்ே  வொதபல் பன்பொடொகும்.  

 அசு துதமெள் ற்றும் வபொதுத்துதம பிரிவுெரில் இந்ேி வொறிக்கு பங்ெரித்ேேற்ெொெ 

ொஜ்பளொ ெவுவ் புொஸ்ெர் ற்றும் ொஜ்பளொ ெீர்த்ேி புொஸ்ெர் ஆெி லிருதேபம் 

அித் ளொஹ் லறங்ெினொர். 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

இந்ேிாலிற்கும் சுலிட்ெர்யாந்ேிற்கும் இறடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 இந்ேிொவும் சுலிட்ெர்யொந்தும், இரு நொடுெரின் அமிலில் ற்றும் ெண்டுபிடிப்பு 

கூட்டணித உருலொக்குலேற்கும், வயொதென் பல்ெதயக்ெறெத்ேில் இந்ேி வொறித 

புதுப்பிக்ெவும்  ற்றும் ெொயநிதய ொற்மத் துதமில் எத்துதறப்புக்ெொன  புரிந்துணர்வு 

எப்பந்ேங்ெரில் தெவழுத்ேிட்டு பரிொமிக்வெொண்டன. 

 ேெலல் பரிொற்மத்ேின் ெட்டதப்பின் ெீழ் லரி லிளங்ெள் குமித்ே ேெலல்ெதரப் 

பெிர்லது குமித்து இரு ேப்பினரும் லிலொேித்ேனர். ேெலல் பெிர்வு இந்ே ொே இறுேிில் 

வேொடங்ெ ேிட்டிடப்பட்டுள்ரது. 

லிருதுகள்  

ெிமந்ே சபாமிாரர்கான லிருது 

 த்ேி ேிமன் தம்பொடு ற்றும் வேொறில்பதனதலொர் அதச்ெர் டொக்டர் தெந்ேி நொத் 

பொண்தட, ில்தல லொரித்ேின் ேதயலர் ஸ்ரீ லிதனொத் குொர் ொேவுக்கு ெிமந்ே 

வபொமிொரர் லிருதே லறங்ெினொர். 

 புதுேில்யிில் வபொமிில் நிறுலனம் ற்பொடு வெய்ே 52 லது வபொமிொரர்ெள் ேினத்தே 

குமிக்கும் ெிமப்பு நிெழ்லில் இந்ே லிருது லறங்ெப்பட்டது. 

 

லிறராட்டு செய்ேிகள்  

யு -19 ஆெி தகாப்றபற இந்ேிா சலன்மது  

 வெொழும்பில் நடந்ே லிறுலிறுப்பொன இறுேிப் தபொட்டிில் இந்ேிொ,  பங்ெரொதேதள  

ந்து ன்ெள் லித்ேிொெத்ேில் லழீ்த்ேி 19 லதுக்குட்பட்ட ஆெி தெொப்தபத 

தெப்பற்மிது. 
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ஐ.பி.ஸ்.ஃப் பில்யிர்ட்ஸ் ொம்பின்ளிப்  

 பங்ெஜ் அத்லொனி, ிொன்ரில் நடந்ே .பி.ஸ்.ஃப் உயெ பில்யிர்ட்ஸ் 

ெொம்பின்ளிப்பில்  நொன்ெொலது இறுேிப் தபொட்டிில் வலன்மேன் பயம் 22  உயெ 

பட்டங்ெதர வலன்று ெொேதன பதடத்துள்ரொர். அத்லொனி ிொன்ரின் நொ த்தலதல 

லழீ்த்ேினொர் ன்பது குமிப்பிடத்ேக்ெது  . 

சபல்ஜி ெர்லதேெ தபட்ிட்டன் ஆண்கள் ஒற்றமர் பிரிவு பட்டத்றே யக்ஷ் சென் 
சலன்றுள்ரார்  

 தபட்ிண்டனில், வபல்ஜிம் ெர்லதேெ  தபட்ிட்டன் ஆண்ெள் எற்தமர் பிரிலில்  

லரர்ந்து லரும்  இந்ேி  லீர்  "யக்ஷ் வென்", வடன்ொர்க்ெின் லிக்டர் ஸ்வலன்ட்ெதன 

தநர் வெட்ெரில் தேொற்ெடித்து பட்டத்தே வலன்மொர் . 

லிட்நாம் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்றமர் பட்டம் 

 தபட்ிண்டனில், தைொ ெி ின் நெரில் நடந்ே லிறுலிறுப்பொன ஆண்ெள் எற்தமர் 

பிரிவு  இறுேி தபொட்டிில்   ெீனொலின் ென் ஃதப ெிொங்தெ தேொற்ெடித்து, இந்ேிொலின் 

ெவுப் லர்ொ லிட்நொம் ஏபன் சூப்பர் 100 பட்டத்தே வலன்மொர். 

 இேன் பயம் நடப்பு ஆண்டில் லர்ொலின் இண்டொலது சூப்பர் 100 வலற்மி இதுலொகும். 

பன்னேொெ ஆெஸ்டில் தைேொபொத் ஏபதன  வலன்மொர் ன்பது குமிப்பிடத்ேக்ெது . 

ிான்ர் ெர்லதேெ  ஆண்கள் ஒற்றமர் பட்டம் 

 தபட்ிண்டனில் ொங்தெொனில் நடந்ே லிறுலிறுப்பொன ஆண்ெள் எற்தமர் இறுேிப் 

தபொட்டிில் இந்ேி லீர் ெவுெல் ேர்ர் இந்தேொதனெிொலின் ெதொதனொ ெதொதனொதல 

லழீ்த்ேி  ிொன்ர் ெர்லதேெ வேொடத வலன்மொர். 
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