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டப்பு ிகழ்வுகள் ாத்தாகுப்பு தெப்டம்தர் (8 - 14) 2019 

பக்கிாண ாட்கள் 

தெப்டம்தர் 8 – ெர்தெ ழுத்நிவு ிணம் 

 ஆண்டுஶரறும் வெப்டம்தர் 8 ஆம் ஶற வ ரண்டரடப்தடும் ெர்ஶெ ளத்நறவு 

றணம், அெரங் ங் ள், ெறில் ெனெ ம் ற்றும் தங்குரர் ளுக்கு உன  

 ல்ிநறவு ி றங் பில் ஶம்தரடு ஷப னன்ணிஷனப்தடுத்வும், உன றன் 

ீனள்ப  ல்ிநறவு ெரல் ஷப திறதனறக் வும் என ரய்ப்தரகும். 

  ல்ிநறவு திச்ெறஷண ன்தது .ரின் றஷனரண அதிினத்ற இனக்கு ள் 

ற்றும் .ர.ின் 2030 றஷனரண அதிினத்றக் ரண ற ழ்ச்ெற றனறன் னக் ற 

அங் ரகும். 

 ெர்தெ ழுத்நிவு ிணம் 2019 மீ் : ‘கல்ிநிவு ற்றும் தன்தாி’ 
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தெப்டம்தர் 10 – உனக ற்தகாலன டுப்பு ிணம் (WSPD) 

 உன  ற்வ ரஷன டுப்ன றணம் (WSPD) வெப்டம்தர் 10 அன்று 

அனுெரிக் ப்தடு றநது . இந் றணத்ஷ ற்வ ரஷன டுப்னக் ரண ெர்ஶெ 

ெங் த்ரல் (IASP) ற்தரடு வெய்ப்தடு றநது. 

 ற்வ ரஷனஷத் டுக்  னடினேம் ன்று உன ம் னளதும் ிறப்னர்ஷ 

ற்தடுத்துஶ இந் ரபின் ஶரக் ம். 

தெப்டம்தர் 12 – தற்கு-தற்கு எத்துலப்புக்காண ெர்தெ ிணம் 

 வன்-வற்கு எத்துஷப்ன ன்தது வற் றன் க் ள் ற்றும் ரடு பிஷடஶ 

எற்றுஷின் வபிப்தரடரகும், இது அர் பின் ஶெற ல்ரழ்வு, அர் பின் 

ஶெற ற்றும் கூட்டு ன்ணம்திக்ஷ  ற்றும் ெர்ஶெ அபில் 

ற்றுக்வ ரள்பப்தட்ட பர்ச்ெற இனக்கு ஷப அஷடற்கு தங் பிக் றநது. 

 வற்கு-வற்கு எத்துஷப்ன றஷனரண அதிினத்ற இனக்கு ஷப (ஸ்.டி.ஜற) 

வெல்தடுத்துற்கும் ெரறப்தற்கும் னன்ஶணற்நத்ஷ துரிப்தடுத்து றநது. 

தெப்டம்தர் 14 – உனக பலுி ிணம் 2019 

 உன  னலுி றணம் ன்தது வெப்டம்தர் ரம் இண்டரது 

ெணிக் றஷன்று அனுெரிக் ப்தடு றநது. ணஶ இந் ஆண்டு வெப்டம்தர் 14,2019 

அன்று வ ரண்டரடப்தடு றநது, இது ெர்ஶெ வெஞ்ெறலுஷ ெங் ம் ற்றும் 

வெம்திஷந ெங் ங் பின் கூட்டஷப்தரல் 2000 ஆம் ஆண்டில் றறுப்தட்டு 

எவ்வரன ஆண்டும் வ ரண்டரடப்தடு றநது. ீம்: ‚னலுி ற்றும் 

ினக் ப்தட்ட க் ள்‛. 
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மாநாடுகள 

தெி இலபஞர் உச்ெி ாாடு 

  ரஜறரதரத்றன் ‚தன் ெறந்ன் ரர அநக் ட்டஷபின் இஷபஞர் திரிரண 

இஷபஞர் ிறப்னர்வு றன்‛ ற்தரடு வெய்துள்ப ஶெற இஷபஞர் உச்ெற 

ரரட்ஷடத் இந்ற ஜணரறதற வ ரம் ரத் ஶ ரிந்த், வெப்டம்தர் 7, 2019 

அன்று னதுறல்னறில் வரடங் ற ஷத்ரர். 

 ம் ரட்டின் ன்தது ஶ ரடி இஷபஞர் ள், ங் ள் தஷடப்ன ெக்றரல், 

இந்றரஷ னன்ஶணற்ந ற்றும் ணி ர ரி த்றன் னற உத்றற்கு 

வ ரண்டு வெல்ன னடினேம் ன்றும் அர் கூநறணரர். 

ஸ்ெிஏ உறுப்பு ாடுகளுக்காண இாட ருத்துத்ின் பல் ாாடு 

 ரங் ரய் எத்துஷப்ன அஷப்ன (ஸ்ெறஏ) உறுப்ன ரடு ளுக் ரண இரட 

னத்துத்றன் னல் ரரடு 2019 வெப்டம்தர் 12 – 13 அன்று ஷடவதறும். இந் 

ரரடு ஸ்ெறஏ தரது ரப்ன கூட்டுநவு றறுணத்றன்  லழ் இந்றர டத்தும் 

னல் ரட எத்துஷப்ன ற ழ்ர கும். இது 2017 இல் இந்றர ஸ்ெறஏ 

உறுப்ன ரடர  ரநற திநகு ஷடவதறும்  எத்துஷப்ன ற ழ்ர கும். 

24 து உனக ரிெக்ி காங்கிஸ் 

 க் ற அன றஶட்ஸ் ஷனர் ஶக்  லீஃதர தின் ெதீ் அல் ஹ்ரணின் 

ஆின்  லழ் 24 து உன  ரிெக்ற  ரங் றஸ் அனரதிில் வரடங் வுள்பது. 

ரன்கு ரள் உன  ரிெக்ற  ரங் றமறன் ஶரக் ம் அெரங் ங் ள், ணிரர் 
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ற்றும் ரறன றறுணங் ள்,  ல்ிரபர் ள் ற்றும் ஊட ங் ள் உள்பிட்ட 

ெர்ஶெ ரிெக்ற தங்குரர் ஷப என்நறஷப்தரகும். 

 இந் உன  ரிெக்ற  ரங் றமறன்  னப்வதரனள் ‚வெறப்னக் ரண ஆற்நல் ன்தது 

ரட்டின் னட்ெற ற்றும் ஆற்நல்றக்  ரற்நத்ஷனேம் குநறக் றநது‛ ன்று 

அஷச்ெர் கூநறணரர். 

ெிஆர்திடி தாடர்தாண .ா குழுின் 22 து அர்வு 

 வஜணீரில் ெறஆர்திடி வரடர்தரண .ர குளின் 22 து அர்ில் 

டி.தி.டதிள்னை துஷநின் வெனரபர் தங்ஶ ற்நரர். இந்றர 

ரற்றுத்றநணரபி பின் உரிஷ ள் வரடர்தரண க் ற ரடு ள் ெஷதின் 

(னே.ன்.ெற.ஆர்.தி.டி) ில் ஷ வளத்றட்டுள்பது ,ஶலு ரரட்டின் 35 து 

திரிின் தடி 01-10-2007 அன்று இந் ரரட்டிற்கு எப்னல் அபித்து. இந்றர 

ரட்டில் உள்ப இனரஷ றஷன குநறத் னல் ரடு அநறக்ஷ ஷ 2015 

ம்தரில் ெர்ப்தித்து. 

ANGAN ’- கட்டிடத் துலநில் ஆற்நல் ிநன் குநித் பன்று ாள் ெர்தெ ாாடு 

  ட்டிடத் துஷநில் ரிெக்ற வெல்றநஷண ஷர க் வ ரண்ட ANGAN ன்ந 

ெர்ஶெ ரரடு வரடங் றது. இந்ஶர வஜர்ன் வரறல்தட்த எத்துஷப்தின் 

 லழ் GIZ உடன் இஷந்து இந்ற அெரங் த்றன் றன் அஷச்ெறன்  லழ் உள்ப 

இந்ற அெரங் த்றன் ரிெக்ற றநன் தி ம் (BEE), இந் ரரட்ஷட 

ற்தரடு வெய்துள்பது. 
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ெகான தெவுகபின் ெிநந் ததாக்குகள் குநித் கண்காட்ெி 

 ெ ரன வெவு பின் ற ச்ெறநந் ஶதரக்கு ள் குநறத் தி - ரற  ண் ரட்ெறஷ 

னது றல்னறில் த்ற  னரச்ெர ற்றும் சுற்றுனரத்துஷந அஷச்ெர் வ 

திஹ்னரத் ெறங் தஶடல் றநந்து ஷத்ரர். னதுவடல்னறின் ஶி ஆர்ட் 

தவுண்ஶடனுடன் இஷந்து னதுவடல்னறின் ஶெற அனங் ரட்ெற ம் இந் 

 ண் ரட்ெறஷ ற்தரடு வெய்துள்பது. 

திர் ச்ெ தனாண்ல தாடர்தாண தெி ாாடு 

 தஞ்ெரப், யரிரணர, உத்திஶெம் ற்றும் வடல்னற ரறனங் ஷபச் ஶெர்ந் 

ிெரி ளுக் ரண திர் ச்ெ ஶனரண்ஷ வரடர்தரண ஶெற ரரட்ஷட 

த்ற ஶபரண் ற்றும் உர் னத்துஷந அஷச்ெர் வ தர்ஶரட்டம் 

னொதரனர னது றல்னறில் றநந்து ஷத்ரர். 

 ிெரி ள் ற்றும் ரறன அசு பின்  ஷன ஷப றர்த்ற வெய்ற் ர  

இந் ரரடு .ெற..ஆர் உடன் இஷந்து ற்தரடு வெய்ப்தட்டது. 

16 து AEM- இந்ிா ஆதனாெலணகள் 

 தத்து ஆெறரன் உறுப்ன ரடு பின் வதரனபரர அஷச்ெர் ளும், இந்ற 

குடிெறன் ர்த்  ற்றும் ஷ த்வரறல் அஷச்ெனம், வெப்டம்தர் 10, 2019 

அன்று ரய்னரந்றன் தரங் ரக் றல் தறணரநரது இம்-இந்றர 

ஆஶனரெஷண ளுக் ர  ெந்றத்ணர். இந் ஆஶனரெஷண ளுக்கு துஷ தினம் 

ரய்னரந்றன் ர்த்  அஷச்ெனரண ஜழரின் னக்ெணிெறத் ற்றும் ில்ஶ 
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ற்றும் ர்த்  ற்றும் ஷ த்வரறல் அஷச்ெர் தினைஷ் ஶ ரல் ஆ றஶரர் 

ஷனஷ ரங் றணர். 

இந்ிா திதக்தாஸ்ட் -தட்தார்க்கிங் அர்வு TIFF இல் ற்தாடு தெய்ப்தட்டது 

 வடரரண்ஶடர ெர்ஶெ றஷப்தட ிரில் (டிஃப்ஃப்) 2019 இல் 

தங்ஶ ற்நன் என தக் த்றல் இந்றர திஶக்தரஸ்ட் ஷனஷப்ன அர்வு 

 ல் ற்றும் எபிதப்ன அஷச்ெ த்ரல் ங் ப்தட்டது. வடரரண்ஶடரின் 

இந்ற தூ  ஷனர்  றனற அனர்ர வரஸ்ர; TIFF  ஷன இக்குணர் 

ற்றும் இஷத் ஷனர் றன ஶ னொன் வதய்னற ற்றும்  இந்ற திறறற ள் 

அர்ில் தங்ஶ ற்நர் ளுடன் உஷரற்நறணரர். 

‚ெிலநகபில் குற்நச் தெல்கள் ற்றும் ீிாக்கல் : லகிகள் ற்றும் ெிலந 

ஊிர்கபின் தாிப்பு ற்றும் அர்கபின் தாதுகாப்பு‛ தற்நி ாாடு 

 ‚ெறஷந பில் குற்நச் வெல் ள் ற்றும் ீிரக் ல்: ஷ ற ள் ற்றும் 

ெறஷந ஊறர் பின் தரறப்ன ற்றும் அர் பின் தரது ரப்ன‛ குநறத் இண்டு 

ரள் ஶெற ரரட்ஷடத் வெப்டம்தர் 12, 2019 அன்று த்ற உள்துஷந 

அஷச்ெர் வ ஜற.  றன் வட்டிவரடங் ற ஷத்ரர். இந் ரரட்ஷட ஶதரலீஸ் 

ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டு தி ம் (திதிஆர் & டி) ற்தரடு வெய்துள்பது. 
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15 து இந்தா-அதரிக்க ததாருபாா உச்ெி ாாடு 

 15 து இந்ஶர-அவரிக்  வதரனபரர உச்ெற ரரட்ஷட , இந்ஶர-அவரிக்  

ஶெம்தர் ஆஃப்  ரர்ஸ்- ட இந்றர  வுன்ெறல் (ெறெற- ன்ெற) னதுடில்னறில் 

ற்தரடு வெய்து. 

 உவு தப்தடுத்தும் துஷநஷ உர்த்துற் ர  உவு தப்தடுத்தும் 

அஷச்ெ த்றற் ரண தட்வஜட் எதுக் லடு ற்ஶதரஷ னொ .1,400 ஶ ரடிினறனந்து 

ஆண்டுக்கு னொ .3,000 ஶ ரடிர  உர்த்ப்தட ஶண்டும் ன்று உவு 

தப்தடுத்தும் வரறல் ள் துஷந அஷச்ெர் வரிித்ரர். 

ிணம், திதற்பு 

திரின் பன்ல தெனாபர் 

 ற்ஶதரது கூடுல் னன்ஷ வெனரபர  வெல்தட்டு னம் டரக்டர் தி.ஶ  

றஸ்ர 2019 வெப்டம்தர் 11 னல் திரின் னன்ஷ வெனரபர  

றறக் ப்தட்டுள்பரர் . அது றணம் திரின் திக் ரனம் ஷ 

அல்னது ஶல் இடத்றன்  உத்வு னம் ஷ  இனக்கும். 

திரின் பன்ல ஆதனாெகர் 

 ற்ஶதரது திர் அலுன த்றல் ஏ.ஸ்.டி.ர  வெல்தட்டு னம் டரக்டர் 

தி.ஶ  ெறன்யர 2019 வெப்டம்தர் 11 னல் திரின் னன்ஷ ஆஶனரெ ர  

றறக் ப்தட்டுள்பரர் . அது றணம் திரின் திக் ரனம் ஷ 

அல்னது ஶல் இடத்றன்  உத்வு னம் ஷ  இனக்கும். 
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ிக தெய்ிகள் 

உள்ாட்டு ிலனகலப ெரிதார்க்க தங்காத்ிற்கு குலநந்தட்ெ ற்றுி 

ிலனல அசு ிித்து 

 வங் ரத்றன் ற்றுறஷக்  ட்டுப்தடுத்வும், உள்ரட்டு ிஷன ஷபக் 

குஷநக் வும் அன் குஷநந்தட்ெ ற்றுற ிஷனஷ அெரங் ம் என டன்னுக்கு 

850 அவரிக்  டரனர  றர்ித்துள்பது. இது வரடர்தரண அநறிப்ஷத 

வபிரட்டு ர்த்  இக்கு ம் வபிிட்டது. 

 குஷநந்தட்ெ ற்றுற ிஷன ன்தது ி றரகும், அற்குக்  லஶ ந் 

ற்றுறனேம் அனுறக் ப்தடரது. 

உனக ங்கி உவு பூங்காக்களுக்கு பாிம் தகாடி ரூதாய் ிி ங்கவுள்பது 

 ரடு னளதும் உள்ப ெறநற ற்றும் வதரி  உவு னங் ரக் ளுக்கு உன  ங் ற 

னெரிம் ஶ ரடி னொதரய் றற உி ங் வுள்பது  ன்று த்ற உவு 

தப்தடுத்தும் வரறல் ள் துஷந அஷச்ெர் ரஶஸ்ர் ஶனற வரிித்துள்பரர். 

அநிில் 

சூநாபி ஃதாக்ொய் 

 ஜப்தரணின், ஶடரக் றஶர வதன ப் தகுற ஃதரக்ெரய் ன்நஷக் ப்தடும் தனத் 

சூநரபிரல் வதரிதும் தரறக் ப்தட்டுள்பது .ஶடரக் றஶர ிரிகுடர றர , 

ிக்கு 216  றஶனரீட்டர் ஶ த்றல்  ரற்று சீுரல், ஷன னக்கு  றக்ஶ  
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ெறதரில் றனச்ெரிவு ற்தட்டர  ஜப்தரணின் ரணிஷன ஆய்வு றறுணம் 

வரிித்துள்பது. 

உனகபாி ஆண்டிலக்தாதில் ிர்ப்பு ஆாய்ச்ெி  ற்றும் தம்தாட்டு 

லத்ில் இந்ிா இலந்து 

 குஶபரதல் ஆன்டிஷக்ஶரதில் வெறஸ்டன்ஸ் (ம்ஆர்) ஆரய்ச்ெற ற்றும் 

ஶம்தரட்டு (ஆர்&டி) ஷத்றல் இந்றர னற உறுப்திணர  இஷந்துள்பது. 

இஷ னதுறல்னறில் உள்ப அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த அஷச்ெ த்றன் 

தஶரவடக்ணரனஜற துஷந அநறித்து. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் ஜற 20 ஷனர் பின் அஷப்ஷதத் வரடர்ந்து உன  

சு ரர ெஷதின் 71 து அர்ில் உன பரி ஆன்டிஷக்ஶரதில் 

வெறஸ்டன்ஸ் (ம்ஆர்) ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டு (ஆர்&டி) ஷம்  2018 

ஶ ரம் வரடங் ப்தட்டது. 

ிண்தபி அநிில் 

ெந்ிான் -2 ன் ஆர்திட்டர் ெந்ிணின் தற்தப்தில் தனண்டர் ிக்லக் 

கண்டநிந்துள்பது 

 ெந்றரன் -2 வரடர்தரண என குநறப்திடத்க்  பர்ச்ெறில், ஶனண்டர் ிக்ம் 

ெந்றணின் ஶற்தப்தில்  ண்டநறப்தட்டுள்பது. 

 னரண்டர் அன் றட்டறடப்தட்ட வன்ஷரண ஷிநக் த்றற்கு ெறன 

றறடங் ளுக்கு னன்ன, வதங் ளூனில் உள்ப இஸ்ஶரின் றன் 

 ட்டுப்தரட்டு ஷத்துடணரண வரடர்ஷத இந்து. ெந்ற வன் துனத்றற்கு 
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அன றல் ஷிநங்கும் ஶதரது , அன் ஶற்தப்தில் இனந்து 2.1  றஶனரீட்டர் 

தூத்றல் வரடர்ன துண்டிக் ப்தட்டது. 

 ஆர்திட்டரில் வதரனத்ப்தட்டுள்ப ‘இஶஜறங் இன்ஃப்ர-வட் ஸ்வதக்ட்ஶரீட்டர்’ 

னெனம் தடம் திடிக் ப்தட்டு ஶனண்டர் ிக்ம்  ண்டநறப்தட்டுள்பது. இஶஜறங் 

இன்ஃப்ர-வட் ஸ்வதக்ட்ஶரீட்டர் ன்தது ெந்றணில் உள்ப ரதுக் பின் 

ன்ஷஷப் தடிப்தற்கும் ீர் இனப்தஷ உறுறப்தடுத்துற்கும் ெந்றரன் -2 

இன் ஆர்திட்டரில் உள்ப என  னிரகும். 

பூில ிட  ட்டு டங்கு ததரிாண  ‚தக 2-18 தி ‛ கிகம் 

 னறஷ ிட ட்டு டங்கு வதரிரண  ‚ஶ  2-18 தி ‚, சூரி ண்டனத்றற்கு 

வபிஶ என ட்ெத்றத்ஷ சுற்நறனம் எஶ  ற ம் ஆகும் , 

இஷண  ‘க்ஶமரதிபரவணட்’ ன்று கூறுர், இந்  ற த்றல் னறஷ ஶதரல் 

ரத்ஶஷரண  ீர் ற்றும் வப்தறஷன ஆ ற இண்டும்  இனக்கும் ன்று 

ஶச்ெர் ரணில் ன்ந இழ் வபிிட்ட ஆய்ின்தடி அநறப்தடு றநது. 

 ிஞ்ஞரணி ள் னன்னஷநர  னறஷப் ஶதரன்ந வப்தறஷன ஷபக் 

வ ரண்ட  ற த்றல் ீர் இனப்தஷ   ண்டுதிடித்துள்பணர், னறஷ ஶதரல் இந் 

 ற த்றலும் உிர் ள் ர னடினேம் ன்றும் வரிித்துள்பணர். 
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எப்தந்ங்கள் 

காாஷ்டிாில் கிாப்புந இலப்லத தம்தடுத் இந்ிா ற்றும் டிதி 200 

ில்னின் டானர் கடணில் லகதழுத்ிட்டண 

 ெரஷன தரது ரப்ஷத ஶம்தடுத்துற்கும்  றரப்னநங் ஷப ெந்ஷ ள் ற்றும் 

ஶெஷ ளுடன் ெறநப்தர  இஷப்தற்கும்  ரரஷ்டிர ரறனத்றன் 34 

ரட்டங் பில்  றரப்னந ெரஷன ஷப அஷணத்து ரணிஷன ங் ளுக்கும் 

ற்நரறு ஶம்தடுத் ஆெற அதிினத்ற ங் ற (டிதி) ற்றும் இந்ற அசு 

200 றல்னறன் டரனர்  டணில் ஷ வளத்றட்டண. 

 இந் றட்டம் சுரர் 2,100  றஶனரீட்டர் ( ற.ீ)  றரப்னந ெரஷன பின் றஷனஷ 

அஷணத்து ரணிஷன ங் ளுக்கும்,  ரனறஷன தின்ணஷடவுக்கும் ற்நரறு 

ர  ரற்றும் ஶலும்,  றரப்னந ெனெ ங் ஷப உற்தத்ற ிெர தகுற ள் 

ற்றும் ெனெ  வதரனபரர ஷங் ளுடன் இஷக் வும் இந் றட்டம் 

உிர  இனக்கும். 

இந்ிா, ஸ்னாந்து எப்தந்ங்கபில் லகதழுத்ிட்டண 

 இந்றரவும் ஸ்னரந்தும் ீடித் ீன்ப ஶம்தரட்டுத் துஷநில் 

எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்துற்கும் 2019 ற்றும் 2022 க்கு இஷடில்  னரச்ெர 

தரிரற்ந றட்டத்ஷ ற்தரடு வெய்ற்கும் எப்தந்ங் பில் ஷ வளத்றட்டண. 

இந்ற உத்றஶர னர் தரஸ்ஶதரர்ட் ஷத்றனப்தர் ளுக்கு ிெரினறனந்து 

ினக்கு அபிப்தர வும் ஸ்னரந்து அநறித்து. 
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ிட்ட தனாண்ல திரிவு அலப்தற்காண புரிந்துர்வு எப்தந்த்ில் ஜஇீம் 

ற்றும் தஞ்ொப் அசு லகதழுத்ிட்டண 

 ி த் றஷக் பம், ர்த்  ற்றும் ஷ த்வரறல் அஷச்ெ ம் ற்றும் 

தஞ்ெரப் அெரங் த்றன்  லழ் உள்ப அசு றன் ெந்ஷ (ஜஇீம்), ரறனத்றல் என 

ஜீம் றறுண ரற்நக் குள றட்ட ஶனரண்ஷ திரிவு அஷப்தற் ரண 

னரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ஷ வளத்றட்டது. இந் னரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் 

கூடுல் ஷனஷ றர்ர  அற ரரி, ஜற.ம்., ஸ்.சுஶஷ்குரர் ற்றும் தஞ்ெரப் 

அெறன் வரறல்துஷந இக்குர் ெற. ெறதிணரத் ெண்டி ர் ஆ றஶரர் 10 வெப்டம்தர் 

2019 அன்று ஷ வளத்றட்டணர். 

இந்ிாின் தாதுகாப்பு அலச்ெகம் ற்றும் ஷ் கூட்டலப்தின் தஜ.ஸ்.ெி 

தாதொததாதாதணக்ஸ்ததார்ட் இலடத எப்தந்ம் லகதழுத்ாணது 

 தி -15 (வடல்னற குப்ன)  ப்தல் பில் ‚ர் டிஃவதன்ஸ்  ரம்ப்பக்ஸ்  ரஷ்ீர் 

ற்றும் ரடரர் ஃப்ரீ ரட் ம்..இ‛ ணீரக்குற் ரண எப்தந்ம், 

இந்றரின் தரது ரப்ன அஷச்ெ ம் ற்றும் ஷ் கூட்டஷப்தின் ஶஜ.ஸ்.ெற 

ஶரஶெரவதரஶரவணக்ஸ்ஶதரர்ட் இஷடஶ வெப்டம்தர் 12, 2019 அன்று 

ஷ வளத்ரணது. 

 ரடரர் ற்றும் வு ஷ அஷப்ன ஷப ணீரக்குன் னெனம்  தி -15 

 ப்தல் பின் ரன் தரது ரப்ன றநஷண  ிெர  ஶம்தடுத்னரம் ன்று 

வரிிக் ப்தட்டுள்பது. 
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தசுல பற்ெிகள் குநித்து ில்த ெி.. உடன் புரிந்துர்வு எப்தந்த்ில் 

லகதழுத்ிட்டது 

 தசுஷ னற்ெற ஷப பிரக்குற் ர  இந்ற ில்ஶ, னதுறல்னறில் உள்ப 

இந்ற வரறல்துஷந கூட்டஷப்னடன் னரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் 

ஷ வளத்றட்டது. 

 ில்ஶக்குரிஷ ஷப தசுஷரக்குது ற்றும் உற்தத்ற ெற ள் ற்றும் 

ில்ஶ எர்க்ஷரப் பில் ஆற்நல் றநஷண ஶம்தடுத்துது னரிந்துர்வு 

எப்தந்த்றன் ஶரக் ம் ஆகும். 

இந்திய பாதுகாப்பு தெய்ிகள் 

டிஆர்டிஏ தன் ததார்ட்டதிள் ஆன்டிதடங்க் ிகாட்டப்தட்ட வுகல தொலணல 

தற்நிகாக தெய்து 

 தரது ரப்ன ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்ன (டிஆர்டிஏ) வற்நற ர  

உள்ரட்டில் பர்ந் குஷநந் ஷட வ ரண்ட ஶன் ஶதரர்ட்டதிள் ஆன்டிஶடங்க் 

ற ரட்டப்தட்ட வு ஷஷ (ம்.தி..டி.ஜற.ம்) வற்நற ர  ஆந்றரின் 

 ர்னூல் ல்ஷனில்  ஶெரஷண வெய்து. 

ததரி ாட திற்ெிாண ‘ஹிம்ிஜய்’ 

 அக்ஶடரதர் ரம் னல் அனரச்ென திஶெம் ற்றும் அெரறல் 15,000 தஷட 

ீர் ஷப உள்படக் ற னறர  உனரக் ப்தட்ட எனங் றஷந் ஶதரர் 

குளக் ள் (திஜற) உடன் இரடம் என வதரி திற்ெறரண ‘யறம்ிஜய்’  

டத் றட்டறட்டுள்பது. 
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 இந் திற்ெற திர் ஶந்ற ஶரடினேடன் இண்டரது னஷநெரர 

உச்ெறரரட்டிற்கு னஷ  னம் ெலண அறதர் ஜற ஜறன்திங் றன்னேடன் 

னஷ னேடன் எத்துப்ஶதர றநது. 

எிட் ாட்டர் ாஃப்டிங் தம் – ‘ருத்ினா’ 

  ரபிர் தட்டரனறன் ஶற்வ ரண்டுள்ப ‘னத்றனர’ ன்ந வள்ஷப ீர் 

ரஃப்டிங் தம் 2019 வெப்டம்தர் 11 அன்று வ ரடிஷெத்து வரடங் ப்தட்டது. 

  ரபிர் தட்டரனறணின் 75 து ளச்ெற றணத்ஷ றஷணவுகூனம் ஷ ில் 

‘னத்றனர’ ன்று வதரிடப்தட்ட எிட் ரட்டர் ரஃப்டிங் தம் ற்தரடு 

வெய்ப்தட்டுள்பது. 

 உத் ண்ட் ஷன பில் உள்ப  ங்ஷ  றின் ன ழ்வதற்ந  றஷப 

றினறனந்து ‘னத்றனர’ அன் வதஷப் வதற்றுள்பது. 

 ‘ ரபிர் தட்டரனறன்’ ம்தர் 1, 1943 அன்று வரடங் ப்தட்டது, 1953 இல் 

வ ரரிரில் இண்டு வபிரட்டு தி ள் ற்றும் 2005-06ல்  ரங்ஶ ரில் 

.ர அஷற  ரக்கும் தி உட்தட இந்ற ரடத்றன் அஷணத்து னக் ற 

டடிக்ஷ  பிலும் தங்ஶ ற்றுள்பது. 

இந்தா-ாய்னாந்து கூட்டு ாடப்திற்ெி 

 இந்றரவுக்கும் ரய்னரந்றற்கும் இஷடினரண கூட்டு இரடப் திற்ெறரண 

MAITREE-2019 ஶ ரனரின் உம்ஶரய் ன்னும் இடத்றல் வெப்டம்தர் 16 னல் 

வெப்டம்தர் 29 ஷ டத்ப்தட உள்பது.   னர 50 ீர் ஷபக் வ ரண்ட இந்ற 

ற்றும் ரல் ரய்னரந்து இரடம் இந் திற்ெறில் 

தங்ஶ ற் வுள்பது.   அந்ந் ரடு பில் தல்ஶறு தங் ர றர்ப்ன 
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டடிக்ஷ  பின் ஶதரது வதநப்தட்ட அனுதத்ஷப் த றர்ந்து வ ரள்ஶ  இந் 

கூட்டு திற்ெறின் ஶரக் ரகும் . 

 இந் கூட்டு திற்ெற MAITREE ன்தது னடரந்ற திற்ெற ற ழ்ரகும், இது 2006 

னல் ரய்னரந்து ற்றும் இந்றரில் ரநற ரநற டத்ப்தட்டு ன றநது . 

ிருதுகள் 

க்கி அபு ிதட்ஸ் ஜணாிதி வ்பீ் ெிங் சூரிக்கு ெீத் II ிருல 

ங்குகிநார் 

 க் ற அன றஶட்ஸ் ஜணரறதற ஶக்  லீஃதர தின் ெதீ் அல் ஹ்ரன், 

தூர் வ்ீப் ெறங் சூரிக்கு உரி ினரண ெதீ் II ினஷ ங் றனேள்பரர். 

இன ரடு ளுக்கும் இஷடினரண ட்ன உநவு ள் ற்றும் எத்துஷப்ஷத 

ஶம்தடுத்துற்கும் லுப்தடுத்துற்கும் அர் ஆற்நற தங் பிப்ஷத 

அங் ல ரிக்கும் ிர  இந் ினது ங் ப்தட்டது. 

ந்து இந்ி ததண் ததாலீஸ் அிகாரிகள் க்கி ாடுகபால் கவுிக்கப்தட்டணர் 

 ந்து இந்ற வதண் ஶதரலீஸ் அற ரரி ள் வற்கு சூடரணில் .ர. திில் 

க் ற ரடு ள் ெஷதின் தரரட்டத்க்  ஶெஷ ளுக் ர   வுிக் ப்தட்டணர். 

 ெண்டி ர்  ரல்துஷந ஆய்ரபர் ணர ரவ்;  ரரஷ்டிர  ரல்துஷந 

டிஸ்தி ஶ ரதி ர ஜர றர்ரர், உள்துஷந அஷச்ெ த்றன் டிஸ்தி தரற ெந்றஶ, 

உள்துஷந அஷச்ெ த்றன் ஆய்ரபர் ர றணி குரரி, ரஜஸ்ரன்  ரல்துஷந 

ஸ்தி  ல் ஶெ ரத் ஆ றஶரனக்கு .ர. தக் ம் ங் ப்தட்டது. 
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தற்கு சூடாணில் உள்ப 17 இந்ி அலி காக்கும் தலடிணருக்கு ிருதுகள் 

ங்கப்தட்டது 

 வன் சூடரணில் .ர. திக்கு அனுப்தப்தட்ட 17 இந்ற அஷற  ரக்கும் 

தஷடிணனக்கு உன றன் இஷப ரடரண வற்கு சூடரணின் க் ளுக்கு 

அர் ள் வெய் ஶெஷஷ அங் ல ரிக்கும் ிர ,தக் ங் ள் 

ங் ப்தட்டுள்பண. .ர அஷற ரக்கும் தி ளுக்கு உன றன் ற ப்வதரி 

தஷட ஷப தங் பிக்கும் ரடு பில் இந்றரவும் உள்பது. 

 இந் ஆண்டு ரர்ச் ர றனப்தடி, க் ற ரடு பின் தூ ங் ளுக்கு அற  

தங் பிப்ன வெய்னேம் ரடு பில் இந்றர இண்டரது இடத்றல் உள்பது, 

தல்ஶறு ரடு பில் 2,337 தஷட ீர் ள் றறுத்ப்தட்டுள்பணர். 

தெனி & இலண ததார்ட்டல் 

தாலதல் தன்தாடு “ெிச்ெி தண்ல இந்ிம்” 

 திர் ச்ெ ஶனரண்ஷ வரடர்தரண  ஶெற ரரட்டின் ஶதரது, ஶபரண் 

ற்றும் உர் னத்துஷந அஷச்ெர், ிெரி ளுக் ர  ‚ெறச்ெற தண்ஷ 

இந்றம்‛ ன்ந  தன்வரற வரஷதல் தன்தரட்ட அநறன ப்தடுத்றணரர். 

 இந் தன்தரடு ிெரி ஷப ங் ள் தகுறில் உள்ப ினப்த திர்த்ல் 

ஶெஷ ஷங் ளுடன் இஷக் றநது. இந் தன்தரட்ஷட திஶனஸ்டரரில் 

இனந்து ந் ஆண்ட்ரய்டு வரஷனஶதெறிலும் தறிநக் ம் வெய்னரம். 
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ெிதிஸ்இின் ததார்டல் ‘ித்ான் ‚ 

 த்ற ணி ப ஶம்தரட்டு அஷச்ெர் வ ஶஷ் ஶதரக்ரிரல் ‘றரங்க்’ 

ரட்டின் 34 ஆெறரிர் ளுக்கு ெறதிஸ்இ ஆெறரிர் ினது ள் – 2018 ங் றணரர். 

இந் ிரின் ஶதரது, அநறவு த றர்வுக் ரண டிஜறட்டல் 

உள் ட்டஷப்தரண  ீக்ஷர தன்தரட்டில் ெறதிஸ்இின் ஶதரர்டல் 

‘ித்ரஷண‛  அஷச்ெர் வரடங் றணரர். 

 ித்ரன் என ணித்துரண னன்னற்ெறரகும், இறல் 6 ஆம் குப்ன 

னல் 10 ஆம் குப்ன ஷ  உள்ப ரர் ளுக் ரண தரடங் ள் 

அஷணத்தும்  ஆெறரிர் பரல் ரரிக் ப்தட்டு  தறஶற்நதடு றநது. 

ரிலெகள் 

.ெி.ெி ரிலெ: ஸ்டீவ் ஸ்ித் பணிிலனில் உள்பார் 

 ஆஸ்றஶனற ஶதட்ஸ்ஶன் ஸ்டீவ் ஸ்றத், .ெற.ெற வடஸ்ட் ஶதட்ஸ்ஶன் 

ரிஷெில் னனறடத்றல் இந்ற ஶ ப்டன் ிரட் ஶ ரனறஷ ரண்டி 

னன்ணிஷன  றத்துள்பரர். ரிஷெில் ஸ்றத் இப்ஶதரது ஶ ரஹ்னறஷ ிட 

34 னள்பி ள் னன்ணிஷன  றக் றநரர் 

 தந்து சீ்ெரபர் பின் ரிஷெில் ஆமற ஶ ப்தந்து சீ்ெரபர் தரட் 

 ம்றன்மளம் னனறடத்றல் உள்பரர்., அர் இண்டரது இடத்றல் உள்பதந்து 

சீ்ெரபர்   றஶெர தரடரஷ ிட 63 றப்தடீ்டு னள்பி ஷபக் வ ரண்டுள்பரர். 



  

டப்பு ிகழ்வுகள் ாத்தாகுப்பு – 
தெப்டம்தர் (8 - 14)  2019 

- 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – www.tamil.examsdaily.in                    18                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

 ிட்டங்கள் 

ர்த்கர்கள் ற்றும் சுதாில் தெய்தர்களுக்காண தெி ஏய்வூி ிட்டத்ல 

திர் தாடங்கிணார் 

 இந்றப் திர் வ ஶந்ற ஶரடி, ர்த் ர் ள், சுவரறல் வெய்தர் ள் 

ற்றும் ிரதரரி ளுக் ரண  ஶெற ஏய்வூறத் றட்டத்ஷ ரஞ்ெறில் 

வரடங் றணரர்,  இத்றட்டத்றல் இஷஶரரின் ஆண்டு னரய் னொ .1.5 

ஶ ரடிக்கு ற ரல் இனக்  ஶண்டும் . 

 இது என ன்ணரர் ற்றும் தங் பிப்ன ஏய்வூற றட்டரகும்.18 னல் 40 

து உள்பர் ள் இத்றட்டத்றல் இஷனரம், இது 60 ஷ ட்டும்ஶதரது 

ரந்ஶரறும் னொ .3000 / – ன்ந குஷநந்தட்ெ உறுறப்தடுத்ப்தட்ட 

ஏய்வூறத்றற் ரண ற்தரடரகும். 

தெி தெய்ிகள் 

கட்டுாணத் தாினாபர்கபின் குந்லகபின் னனுக்காக ‘தால் ததொ’ ிட்டம் 

 ய்ம்ஸ் ரிறஶ றல் உள்ப ெற.தி .டதிள்னை.டி ஆவுடன், அங்கு ஶஷன 

,வெய்னேம்  ட்டுரணத் வரறனரபர் பின் குந்ஷ பின் 

னனுக் ரண,  ெறதிடதிள்னைடி அற ரரி ள் ெங் த்றன் ஷனர் றனற ீதர 

ெறங்  என றட்டத்ஷ 09.09.2019 அன்று றநந்து ஷத்ரர். 

 தரல் தஶெர சுரர் 35 குந்ஷ ளுக்கு இடத்ஷ ங்கும் ற்றும் ெற.தி 

.டதிள்னை.டி ஆல் டத்ப்தடும். ய்ம்ஸ் ரிறஶ ஷ் றட்டம் ெற.தி .டதிள்னை.டி ஆல் 

வெல்தடுத்ப்தடு றநது. 
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ட ாினங்களுக்கு ெிநப்பு ற்தாடுகலப ங்கும் 371 து திரிவு த்து 

தெய்ப்தடாது 

 த்ற உள்துஷந அஷச்ெர் அறத் ர, ட றக்கு ரறனங் ளுக்கு ெறநப்ன 

ற்தரடு ஷப ங்கும் 371 து திரிவு த்து வெய்ப்தடரது ன்று கூநறணரர். 

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

உஷரற்நற றன ர, 370 து திரிவு த்து வெய்ப்தட்டஷத் வரடர்ந்து, 371 

து திரிவும் த்து வெப்தடுஶர ன்று க் ள் ரனம் அச்ெம் வ ரள்ப 

ஶண்டரம் ன்று அர் னறனேறுத்றணரர். 

திபாஸ்டிக் கிவு தனாண்ல திச்ொம் 

 திபரஸ்டிக்  றவு ஶனரண்ஷக் ரண திரின் அஷப்தின் என தகுறர , 

இந் ஆண்டின் ஸ்ச்ச்ர யற ஶெரின்  னப்வதரனள் திபரஸ்டிக்  றவு 

ஶனரண்ஷ ன்று ஷக் ப்தட்டுள்பது. 

 ஜல் ெக்ற அஷச்ெ த்றன் குடிீர் ற்றும் சு ரரத் துஷநின்  ட்டஷபப்தடி, 

திச்ெரத்றன் வற்நறக்கு வரறல் ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்ெ த்றன் 

ஷ த்வரறல் ற்றும் உள்ரட்டு ர்த் த்ஷ ஶம்தடுத்துற் ரண துஷந 

(டிதிடி) இண்டு டங்கு னக் ற தங்கு  றக் றநது. 

தெி ினங்கு தாய் கட்டுப்தாட்டு ிட்டம் 

 உர் னரணத்ஷ இட்டிப்தரக்குற் ரண என னக் ற னற்ெறில், 

திர் ஶந்ற ஶரடி  ரல்ஷட பின்  ரல் ற்றும் ரய் ஶரய் ற்றும் 
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னனவெல்ஶனரெறஷம எறப்தற் ரண ஶெற ினங்கு ஶரய்  ட்டுப்தரட்டு 

றட்டத்ஷ (ன்டிெறதி) வெப்டம்தர் 11 ஆம் ஶற துரில் வரடங் றஷத்ரர். 

 ஆண்டுஶரறும் ப்னொவெல்ஶனரெறஸ் ஶரய்க்கு றர  ஶதரரடும் 36 றல்னறன் 

தசுக் பின்  ன்று ளுக்கு டுப்னெற ஶதரடுஷனேம் இந் றட்டம் ஶரக் ர க் 

வ ரண்டுள்பது. 

கிொன் ான் ன் தாஜணா ிட்டம் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி  றெரன் ரன் ன் ஶரஜணர றட்டத்ஷ வெப்டம்தர் 12 

ஆம் ஶற ரஞ்ெறில் வரடங் வுள்பரர். 

 இந் றட்டம் 60 ஷ ட்டிர் ளுக்கு குஷநந்தட்ெம் னொ .3000 ஏய்வூறம் 

ங்குன் னெனம் 5 ஶ ரடி ெறறு ற்றும் குறு ிெரி பின் உிஷப் 

தரது ரக்கும். 

 இந் றட்டத்றற்கு அடுத் னென்று ஆண்டு ளுக்கு னொ .10,774 ஶ ரடி 

வெனிடப்தட்டுள்பது. ற்ஶதரது 18 னல் 40 துக்குட்தட்ட ெறறு ற்றும் குறு 

ிெரி ள் அஷணனம் இத்றட்டத்றற்கு ிண்ப்திக் னரம். 

தாிஹரி-அம்தனக்கஞ்ச் ல்லன ாண்டி ததட்தானி குாய் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி ற்றும் ஶதரப திர் ஶ .தி.ர்ர ஏனற ஆ றஶரர் 

இஷந்து டீிஶர  ரன்திவன்ஸ் னெனம் ஶரறயரி-அம்ஶனக்குஞ்ச் ல்ஷன 

ரண்டி வதட்ஶரனற வதரனட் ள் குரய்த்றட்டத்ஷ றநந்து 

ஷக்   உள்பணர். இது இந்றரினறனந்து ந் னல் ரடு டந் 

வதட்ஶரனற குரய் ற்றும் னல் வற் ரெற ண்வய் குரய் 

தரஷரகும். 
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 இந் இஷப்தின் னெனம் ஶதரபத்றற்கு வன்ஷரண ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

ட்ன வதட்ஶரனற வதரனட் ஷப குஷநந் வெனில் ங்  னடினேம். த ீரரில் 

உள்ப ஶரறயரரி னல் ஶதரபத்றன் அம்ஶனக்குஞ்ச் ஷ 69  ற.ீ ீபனள்ப 

இந் குரய் சுரர் னந்தற்று ம்தது ஶ ரடி னொதரய் வெனில் 

 ட்டப்தட்டுள்பது, அஷ னளக்  னளக்  இந்ற ண்வய்   த்ரல் 

 ட்டப்தட்டுள்பது. 

ஜார்க்கண்டில் இந்ிாின் இண்டாது ல்டி-தாடல் தடர்ிணல் 

 ஜரர் ண்டில் ெரயறப் ஞ்ெறல்  ட்டப்தட்ட இந்றரின் இண்டரது ற ல்டி-

ஶரடல் வடர்றணஷன (ம்ம்டி) திர் ஶந்ற ஶரடி ரட்டிற்கு 

அர்திக் வுள்பரர் . ெரயறப் ஞ்ெறல் உள்ப னஷணம் ஜரர் ண்ட் ற்றும் த ீரர் 

வரறற்ெரஷன ஷப உன  ெந்ஷனேடன் இஷணக்கும் ஶலும் ீர்ற தரஷ 

றர  இந்ஶர-ஶதரப ெக்கு இஷப்ஷத ங்கும். 

தண்டிட் தகாிந்த் தல்னப் தந்ின் 132 து திநந் ாள் 

 சுந்ற ஶதரரட்ட ீர் தரத் த்ணர தண்டிட் ஶ ரிந்த் தல்னப் தந்றன் 132 து 

திநந் ரபரண வெப்டம்தர் 10 ஆம் ஶற ஶெம் அஞ்ெனற வெலுத்றது. 

 தரத் த்ணர தண்டிட் ஶ ரிந்த் தல்னப் தந்த் இந்ற சுந்ற ஶதரரட்ட ீர் 

ற்றும் ணீ இந்றரின் அஷப்தரபர் பில் எனர  இனந்ரர். அர், 

 ரத்ர  ரந்ற, ஜயர்னரல் ஶன ற்றும் ல்னப் தரய் தஶடல் 

ஆ றஶரனடன் இந்றரின் சுந்ற இக் த்றல் னக் ற தர  இனந்ரர். 
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திர் தந்ி தாடி ஸ்ச்ொ ஹி  தொ (ஸ்.ச்.ஸ்) 2019  

அநிபகப்தடுத்ிணார் 

 திர் வ ஶந்ற ஶரடி ஸ்ச்ெர யற ஶெர(ஸ்.ச்.ஸ்) 2019, 

குநறத்  ரடு ளி  ிறப்னர்வு ற்றும் அிறட்டல் திச்ெரத்ஷ 

துரில்  வரடங் றணரர். ‘திபரஸ்டிக்  றவு ிறப்னர்வு ற்றும் 

ஶனரண்ஷ’ குநறத்து ெறநப்ன  ணம் வெலுத் ஸ்.ச்.ஸ் 2019, வெப்டம்தர் 11 

னல் 2019 அக்ஶடரதர் 2 ஷ ற்தரடு வெய்ப்தட்டுள்பது, வணணில் ஸ்ச் 

தரத் றன் (ஸ்.தி.ம்)   ரத்ர  ரந்றின் 150 து திநந் ஆண்டு 

ிரில்  றநந் வபி  றவு ள் இல்னர இந்றரஷ அர்ப்திக்  

ரர ற ன றநது. 

இந்ிாின் ிக உாண ிாண ததாக்குத்து கட்டுப்தாட்டு தகாபும் 

ிநக்கப்தட்டது 

 இந்றரின் ற  உரண ிரணப் ஶதரக்குத்துக்  ட்டுப்தரட்டு ஶ ரனம் 

இந்றர  ரந்ற ெர்ஶெ ிரண றஷனத்றல் ெீதத்றல் றநக் ப்தட்டது, இது 

றநஷரண, வன்ஷரண ற்றும் ஷடற்ந ிரண ஶதரக்குத்து 

றர்ர த்றற் ரண ஶம்தட்ட ஶெஷ ள் ற்றும் அஷப்ன ஷப ங்கும்.  

இந்ி ிாஸ் 

 இந்ற றரஸ் வெப்டம்தர் 14 அன்று ரடு னளதும் வ ரண்டரடப்தடு றநது. 1949 

ஆம் ஆண்டு வெப்டம்தர் 14 அன்று  ஶர ரிில் ளப்தட்ட இந்றஷ 

அெறனஷப்ன ெஷத ரட்டின் அற ரப்னர் வரறர  ற்றுக்வ ரண்டது. 
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இந்ிாில் கடல்ொர் தாடர்பு தெலகள் 

 ‚ டல்ெரர்  ல் வரடர்ன ஶெஷ ஷப‛ த்ற  ல் வரடர்ன, 

றன்ணடில் ற்றும்  ல் வரறல்தட்த ற்றும் ெட்டம் ற்றும் ீறத்துஷந 

அஷச்ெர் வ ிெங் ர் திெரத்  னம்ஷதில் வரடங் றணரர். 

 வெற்ஷ க்ஶ ரள் வரறல்தட்தத்ஷப் தன்தடுத்ற, இந்றரில்  ப்தல் பில் 

தம் வெய்னேம் ஶதரது , இஷபம் ற்றும் டீிஶர  ஶெஷ ஷப  டனறல் 

உள்பர் ளுக்கு  டல்ெரர் இஷப்ன ங்கும் ன்று அர் கூநறணரர். 

தங்குடிிண ிறுணத்ல தம்தடுத்துற்காக ிகப்ததரி தங்குடி இக்கம் 

தாடங்கப்தட்டது 

 த்ற தங்குடிிணர் ி ர அஷச்ெர் வ அர்ஜளன் னண்டர ரட்டில் 

தங்குடிிண றறுணத்ஷ ஶம்தடுத்துற் ர  ற ப்வதரி தங்குடி 

இக் த்ஷ வரடங் றணரர். 

  றஶட்டர் வரய்டர க்ஸ்ஶதரில் ற்தரடு வெய்ப்தட்டினந் ‘ெறஏதி 14 னேன்ெறடிடி: 

ட்ரிஃவதட்-GIZ’ ற ழ்ச்ெறின் ‚தரம்னணறக்ஸ் னெனம் இந்ற தரர்ஷ‛ அர்ில் 

தரஷனணரக் ல் ற்றும்  ரனறஷன ரற்நத்ஷ றர்ப்தற் ரண இக் த்ஷ 

அர் வரடங் றணரர். 
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ாடு பழுதும் 12,500 ஆபஷ் சுகாா ற்றும் ஆதாக்கி லங்கலப அலக்க 

அசு ிட்டிட்டுள்பது 

 த்ற அசு ரடு னளதும் 12,500 ஆனேஷ் சு ரர ற்றும் ஆஶரக் ற 

ஷங் ஷப அஷக்  இனக்கு றர்ித்துள்பது. அற்நறல் ரன் ரிம் இந் 

ஆண்டில் அஷக் ப்தடும். 

 னது றல்னறில் உள்ப ெப்ர்ஜங் னத்துஷணில் னேணரணி னத்து ஷம் 

ற்றும் ெறத் னத்து ஆரய்ச்ெற திரிஷத் றநந்து ஷத் தின்ணர் ஆனேஷ் 

அஷச்ெர் வதரத் வஶெர ரக் இஷணத் வரிித்ரர். 

ெர்தெ தெய்ிகள் 

கிதக்கத்ில் தெதனாணிகி ெர்தெ கண்காட்ெி 

 அண்ஷில் ர்த்  ற்றும் ஷ த்வரறல் துஷந அஷச்ெர் யர்ீப் ெறங் னரி 

ஷனஷினரண இந்ற தூதுக்குள  றஶக் றல் டந் 84 து வெஶனரணி ற 

ெர்ஶெ  ண் ரட்ெறில் தங்ஶ ற்நது. 

  றரீஸ் திர் றன.  றரிரஶ ரஸ் றட்ஶெரடர றஸ் ற்றும் ர்த்  ற்றும் 

ஷ த்வரறல் துஷந அஷச்ெர் யர்ீப் ெறங் னரி ஆ றஶரரல் ‚னற இந்றர 

வதினறன்‛, 2019 வெப்டம்தர் 7 ஆம் ஶற றநக் ப்தட்டது. 

தெப்டம்தர் 11 ாக்குனின் 18 து ஆண்டுிா 

 றனைரர்க்  ம் வெப்டம்தர் 11 ஆம் ஶற ஶனரர் ன்யரட்டணில் உள்ப உன  

ர்த்  ஷத்றன் ீரண ரக்குல் பின் 18 து ஆண்ஷட றஷணவுகூநறது 

. 
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 ஶெற வெப்டம்தர் 11 றஷணவு ற்றும் அனங் ரட்ெற ம் வெப்டம்தர் 11, 2001 

அன்று வ ரல்னப்தட்ட 2,983 ஶதஷ  வுிக்கும் ிரஷத் வரடங்கும். 

அதரிக்க அிதர் டிம்ப் தங்காத்ல ிர்த்து புி ிர்ாக உத்ல 

திநப்தித்ார் 

 9/11 ஆண்டு றஷநஷ னன்ணிட்டு அவரிக்  அறதர் வடரணரல்ட் டிம்ப் 

உனவ ங் றலும் தங் ரத்றல் ஈடுதடுஶரஷத் டுக் வும் அர் பின் 

டடிக்ஷ  ளுக்கு றறபிப்தர் ஷபனேம் குநறஷக்கும் ரட்டின் றநஷண 

ஶம்தடுத்தும் னற றர்ர  உத்ஷ திநப்தித்துள்பரர். னற உத்ஷப் 

தன்தடுத்ற, வஹ்ரிக்-இ-னறதரன் தர றஸ்ரன் உட்தட 11 தங் ர 

குளக் பில் இனந்து இண்டு டென் ணிதர் ஷபனேம் றறுணங் ஷபனேம் 

 ண்டநற அனுறபிக் ப்தட்டுள்பது . 

இந்ிாவுக்கும்-ததானந்துகு இலடத  தடி ிாண தெல  தெப்டம்தர் 12 ஆம் 

தி தாடங்கப்தட உள்பது 

 இந் ிரணம் LOT ஶதரனறஷ் ர்ஷனன்மரல் இக் ப்தடும், னல் ிரண 

ஶெஷில் ஶதரனந்றன் துஷ வபினேநவு ந்றரி ரர் றன் திஷடரக்ஷம 

இந்றரவுக்கு தத்ஷ ஶற்வ ரள்பவுள்பரர். இந் ஶடி ிரண ஶெஷ 

னதுவடல்னறஷனைம் ஶதரனந்றன் ஷன  ர் ரர்ெரஷனேம் இஷக்கும். 

 ஶடி ிரண ஶெஷ னெனம் வெப்டம்தர் 12 னல் இந்றரவுக்கும் 

ஶதரனந்றற்கும் இஷடினரண வதரனபரர உநவு ள்  ஊக் த்ஷ வதறும். 
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இந்ிாில் இருந்து தங்கபாதஷ் 600 தகாாட் ின்ொத்ல இநக்குி 

தெய்துள்பது 

 தங் பரஶஷ் அசு ரட்டின் எவ்வரன  றரத்றற்கும் றன்ெரம்  றஷடக் , 

றன்ெரம் இநக்குற வெய்ற்கும் றன் உற்தத்ற றஷனங் பில் னலீடு 

வெய்ற்கும் இந்றர உள்பிட்ட அண்ஷட ரடு ளுடன் ஶதச்சுரர்த்ஷ டத்ற 

ன றநது. 

 னற் ட்டர  இந்றரில் இனந்து தங் பரஶஷ் 600 வ ரரட் றன்ெரத்ஷ 

இநக்குற வெய்துள்பது, ஶலும் னட்டரன் ற்றும் ஶதரபத்றல் னலீடு 

வெய்வும் றட்டறட்டுள்பது. 

ாின தெய்ிகள் 

உத் திதெம் 

2019 ஆம் ஆண்டின் பல் தபாண் ற்றுி தகாள்லகல உ.தி. அசு 

அநிித்துள்பது 

 ரறனத்றல் ிெரி பின் னரணத்ஷ இட்டிப்தரக்குற் ரண என 

னக் ற தடிர , உத்ப்திஶெ அசு ணது னல் ஶபரண் ற்றுற 

வ ரள்ஷ , 2019  அநறித்துள்பது. ிெர உற்தத்றரபர் அஷப்ன பின் 

உினேடனும் ெலுஷ  ஷப ங்குல் ற்றும் வரடக் ங் ஷப ஊக்குித்ல் 

னெனனம் 2024 ஆம் ஆண்டபில் ிெர வதரனட் பின் ற்றுறஷ 

இட்டிப்தரக்குஷ அெரங் ம் ஶரக் ர க் வ ரண்டுள்பது. 
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த்ிப் திதெம் 

313 அங்கன்ாடி லங்கள் தெி ஊட்டச்ெத்து திச்ொத்ின் கீழ் குந்ல கல்ி 

லாக உருாக்கப்தட்டுள்பண 

 த்ற திஶெத்றல், ரஷ்டிரி ஶதரன் ர – ஶெற ஊட்டச்ெத்து 

திச்ெரத்றன்  லழ் 313 அங் ன்ரடி ஷங் ள் குந்ஷ  ல்ி ஷர  

உனரக் ப்தட்டுள்பண. இந் ஷங் ள் இப்ஶதரது ெத்ரண உவு 

ிறஶர த்துடன் ஆம்த  ல்ிஷ ங்கு றன்நண. 

ிழ்ாடு  

ீனகிரி லாடுகபின் ண்ிக்லக பன்று ஆண்டுகபில் 27% அிகரித்துள்பது 

 2018 இல் னகூர்த்ற ஶெற னங் ரில் 568 ஆ  இனந் ீன றரி ஷரடு பின் 

ண்ிக்ஷ  இந் ஆண்டு 612 ஆ  உர்ந்துள்பது. இந் னங் ரில் 

ினங்கு பின் ண்ிக்ஷ  இண்டரண்டு பர  அற ரித்து வ ரண்டினக் றன்நது 

ன்று அற ரரி ள் வரிித்ணர், அரது 2016 னல் ீன றரி வதக்ஸ் 

ன்நஷக் ப்தடும் ஷரட்டின் ண்ிக்ஷ  132 ஆ  உர்ந்துள்பது. 

வில்னிபுத்தூர்  ‘தால்தகாாிற்கு ’ புிொர் குநிீடு  கிலடத்து 

 ரட்டு தரல் ற்றும் ெர்க் ஷினறனந்து ரரிக் ப்தடும் ன ழ்வதற்ந ினது ர் 

ரட்டத்றல் உள்ப வில்னறனத்தூர் தரல்ஶ ரரிற்கு னிெரர் குநறடீு 

 றஷடத்துள்பது . தரல்ஶ ரரிற்கு னிெரர் குநறடீு  றஷடத்ன் னெனம் 

றச்ெர  தரல் உற்தத்றரபர் ளும் ிெர ெனெ த்றணனம் தன் வதறுர். 
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ாஜஸ்ான்  

ாஜஸ்ாணில் கரி ற்றும் இற்லக ிொத்ல தம்தடுத் ‚திச்ெர் த்‛ 

 ‚திச்ெர் த்ஷ‛ ஶபரண் அஷச்ெர் னரல் ெந்த்  ட்டரரிர வ ரடிஷெத்து 

துக் ற ஷத்ரர்.இந் ‚திச்ெர் த்‛ ிெர உள்படீ்டு வெனவு ஷபக் 

குஷநப்தற்கும், உிர் உங் ஷபப் தன்தடுத்துஷ ஊக்குிப்தற்கும், 

னச்ெறக்வ ரல்னற ளுக்கு தறல் தரம்தரிப் வதரனட் ள் தன்தடுத்துற்கும் 

ரஜஸ்ரணில் உள்ப ிெரி பிஷடஶ  ரி ற்றும் னஜ்ஜற தட்வஜட் 

இற்ஷ  ிெரத்ஷ ஊக்குிக்கும் ற்றும் உள்ரட்டு ிஷ ஷப 

ரரிப்தற் ரண உிக்குநறப்ன ஷபக் வ ரடுக் வும் உவும். 

ஹரிாணா 

ஹரிாணாில் ர்த்கர்களுக்காண இண்டு காப்தீட்டு ிட்டங்கள் 

 தறவுவெய்ப்தட்ட ெறறு ற்றும் டுத் ர்த் ர் ளுக் ர  ரறன அசு 

இண்டு  ரப்தடீ்டு றட்டங் ஷப அநறன ப்தடுத்ற உள்பது. னனஷச்ெர் 

ஶணர ர் னரல்  ட்டர் ‚னக் றந்றரி ிரதரி ெரனயறக் றஜற துர் ட்ணர தீர 

ஶரஜணர‛ ற்றும் ‚னக் றந்றரி ிரதரரி க்ஷறனர்த்ற தீர ஶரஜணர‛ 

ஆ றற்ஷநத் வரடங் றணரர். 
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ிலபாட்டுதெய்ிகள் 

துலீப் டிாதி 

 வதங் ளூனில் ரன் ரது ரள் டந் துலீப் டிரதி ஶதரட்டிில் இந்றர வட் 

என இன்ணிங்ஸ் ற்றும் 38 ன் ள் ித்றரெத்றல் இந்றர க்ரீஷண 

ழீ்த்றது. இந்றர வட் னல் இன்ணிங்ெறல் 388 ன் ள் டுத்றனந்து 

குநறப்திடத்க் து. 

ப -19 ஆெி தகாப்லத 

 இனங்ஷ ில் வரட்டுரில் டந் 19 துக்குட்தட்ட ஆெற ஶ ரப்ஷத 

எனரள் ஶதரட்டிில் இந்றர 60 ன் ள் ித்றரெத்றல் தர றஸ்ரஷண 

ழீ்த்றது. 

பஸ் ஏதன் தடன்ணிஸ் ஆண்கள் திரிவு 

 ஃஶதல் டரல் னேஸ் ஏதன் ஆண் ள் எற்ஷநர் திரிில் ஶடணில் 

வட்வஶடஷ ழீ்த்ற னேஸ் ஏதன் தட்டத்ஷ வன்றுள்பரர். இது அது 

ரன் ரது னேஸ் ஏதன் தட்டனம் 19 து  றரண்ட்ஸ்னரம் ஶ ரப்ஷதனேம் 

ஆகும். 

திான்கா ஆண்ட்தஸ்கு ப.ஸ். ஏதலண தன்நார் 

 19 ரண திரன் ர ஆண்ட்வஸ்கு 6-3, 7-5 ன்ந ஶர் வெட்  க் றல் வெரீணர 

ில்னறம்ஷம ழீ்த்ற னேஸ் ஏதன் தட்டத்ஷ வன்நரர். 1990 ஆம் ஆண்டில் 

ஶரணி ர வெவனமளக்குப் திநகு ணது ரன் ரது  றரண்ட்ஸ்னரம் ஶதரட்டிில் 
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ஶ ரப்ஷதஷ வன்ந னல் வதண் இர் ஆரர்.  ணடரினறனந்து 

 றரண்ட்ஸ்னரம் எற்ஷநர் தட்டத்ஷ வன்ந னல் ீரங் ஷணனேம் இர் 

ன்தது குநறப்திடத்க் து. 

ஆண்கள் உனக குத்துச்ெண்லட ொம்தின்ிப் 

 குத்துச்ெண்ஷடில், ஷ்ரின்  வடரின்தர்க் றல் ஷடவதற்று னம் ஆண் ள் 

உன  ெரம்தின்றப் ஶதரட்டி பில் இந்றர ணது னல் ஶதரட்டிில் 

தங்ஶ ற் வுள்பது. இந்றரின் திரிஶஜஷ் ரவ் (81  றஶனர) வரடக்  

ஆட்டத்றல் ஶதரனந்றன் ரனறனைஸ் ஶ ரின்ஸ் றஷ றர்வ ரள்ரர். உன  

ெரம்தின்றப்தில் 87 ரடு ஷபச் ஶெர்ந் 450 க்கும் ஶற்தட்ட குத்துச்ெண்ஷட 

ீர் ள் தங்ஶ ற் றன்நணர். 

25 து பத் ததண்கள் தெி கால்தந்து ொம்தின்ிப் 

 25 து னெத்  பிர் ஶெற  ரல்தந்து ெரம்தின்றப் அனரச்ென 

திஶெத்றன் தரெற ரட்டில் வரடங்கு றநது. 15 ரள் ற ழ்ில் இந்றர 

னளதும் இனந்து 30 அி ள் தங்ஶ ற் றன்நண. அி ள் ட்டு குளக் பர  

திரிக் ப்தட்டுள்பண. 

உனக தெஸ் ொம்தின்ிப் 

  ரண்ட்டி ரன்ெறஸ் றல் டந் உன க் ஶ ரப்ஷத ெதுங்  ெரம்தின்றப்தில் 

இண்டு ஆட்டங் பில் வுண்ட் என்ணில் 1-0 ன்ந ஶ ரல்  க் றல் னன்ணிஷன 

வதந 57  ர்வு பில் ஜரர்ஜ் ஶ ரரிக்கு றரண  வற்நறஷ றயரல் ெரின் தறவு 

வெய்ரர். 
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ட்ாக் ஆெிா தகாப்லத லெக்கிள் தஸ் 

 ட்ரக் ஆெறர ஶ ரப்ஷத ஷெக் றள் ஏட்டுல் ஶதரட்டிில் வரணரல்ஶடர 

ஷனஶடரன்ஜரம் ணது ரன் ரது ங் த்ஷ வன்நரர். இந்றர 10 ங் ம், 

ட்டு வள்பி ற்றும் ள வண் ன தக் ங் ளுடன் னனறடத்றல் உள்பது. 

 உஸ்வத றஸ்ரன் 4 ங் ம் ற்றும் 3 வள்பி ளுடன் இண்டரது இடத்ஷப் 

திடித்து, ஶனெறர 4 ங் ம் ற்றும் என வள்பினேடன் னென்நரது 

இடத்றல்  உள்பது. 

உனக டகப ொம்தின்ிப்திற்காக இந்ி அிில் டூட்டி ெந்த் 

தெர்க்கப்தட்டுள்பார் 

 ஶெற கூட்டஷப்தின் அநறிப்தின் தடி, இந் ர இறுறில் ஶரயரில் 

ஷடவதநவுள்ப உன  ட ப ெரம்தின்றப்திற் ரண இந்ற அிில் 

ஸ்ப்ரிண்டர் டூட்டி ெந்த் ஶெர்க் ப்தட்டுள்பரர் . 

இங்கினாந்து சுற்றுப்தத்ில் இந்ி கபிர் ஹாக்கி அிின் 

தகப்டணாக  ாி ாம்தால் ிிக்கப்தட்டுள்பார் 

 18 ீரங் ஷண ஷப வ ரண்ட இந்ற  பிர் யரக் ற அிின் ஶ ப்டணர  

ரி ரம்தரல் ஶர்வு வெய்ப்தட்டுள்பரர், இந் அி ந்து ஶதரட்டி ள் வ ரண்ட 

வரடரில் இங் றனரந்ஷ றர்வ ரள்ப உள்பது . இந் வரடர் இங் றனரந்றன் 

ரர்ஶனரில் இந் ரம் 27 னல் அடுத் ரம் 4 ஷ ஷடவதந உள்பது. 

ஶ ரல் லப்தர் ெிர னணிர துஷ ஶ ப்டணர   ஶர்வு வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

17 துக்குட்தட்ட கபிர் உனகக் தகாப்லத 
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னல் 21 ஷ இந்றர டத்வுள்பது. 

 ஶதரட்டிஷ இந்றர டத்தும் ன்று இந் ஆண்டு ரர்ச் ரம் 

அநறிக் ப்தட்டது. 2018 இல் டந் ஶதரட்டிின் தட்டத்ஷ வன்நன் 

னெனம்  ஸ்வதின் டப்ன ெரம்தின் பர  உள்பது 
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