
       

முக்கிான நாட்கள்  

அக்ட ாபர் 9 - உயக தபால் தினம்  

 வ்லஶரு ஆண்டும் அக் ஶபர் 9 ஆம் ேேஷ உயக அஞ்சல் நஶள் கஶண் ஶ ப்படுகஷமது, 

இது 1874 ஆம் ஆண்டில் சுலிஸ் ேயநகஶன பர்னில் பனிலர்சல் ேபஶல் ன்மஷம் 

ஸ்ேஶபிக்கப்பட்  ஆண்டுலிறஶல நஷனவுகூருகஷமது. இது 1969 ஆம் ஆண்டில் 

ஜப்பஶனின்  ஶக்கஷஶலில் ந பற்ம பபிப கஶங்கஷழஶல் உயக அஞ்சல் ேஷனஶக 

அமஷலிக்கப்பட் து. 

டதசி சசய்திகள்  

63 லது தம்ச்சக்ா பிலர்த்தன் தின் 

 கஶஶஷ்டிஶலில், 63 லது ேம்ச்சக்ஶ பிலர்த்ேன் ேஷன் நஶக்பூரில் உள்ர ேீக்ஷபூஷில் 
கஶண் ஶ ப்படுகஷமது. 

 இந்ேஷ அசஷயப்ப உருலஶக்கஷ  ஶக் ர் பஶபஶசஶகப் அம்பத்கருக்கு ரிஶே 

சலுத்துலேற்கஶக நஶட்டின் பல்லறு பகுேஷகரியஷருந்தும் லரிநஶட்டியஷருந்தும் பவுத்ே 

ேத்ே பின்பற்றுபலர்கள் அந்ே இ த்ேஷற்கு லருகே உள்ரனர் . 

IAF தனது 87 லது ஆண்டு லிறாவலக் சகாண் ாடிது 

 அக் ஶபர் 8, 1932 இல்  நஷறுலப்பட்  இந்ேஷ லிஶனப்ப  ேனது 87 லது ஆண்டு 

நஷமலக் கஶண் ஶடிது.கஶஜஷஶபஶத் அருக உள்ர லிஶனப்ப  நஷய 

வஷந்ேஶனில் ரு பரி லிறஶ ந பற்மது.  

 லிஶனப்ப ின்  ேஷனசரி அணிலகுப்பு ற்றும்  பல்லறு லிஶனங்கரின் கண்கலர் 

லிஶன கஶட்சஷ லிறஶலின் அ ஶரஶக இருந்ேது. 

 

 



  

அக்ட ாபர் 09 ந ப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பா க்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

சர்லடதச சசய்திகள் 

இந்திா, சக்ழிடகா பயதப்பு பிச்சிவனகரில் ஒன்மிவைந்து சசல்ப  
ஒப்புக்சகாண் ன 

 இந்ேஷஶலிற்கும் க்சஷகஶலிற்கும் இ ியஶன ஐந்ேஶலது சுற்று லரிபமவு 

அலுலயக ஆயஶசனகள் புதுேஷல்யஷில் ந பற்மது. 

 இந்ேஷ ேப்பில் கஷறக்கு சயஶரர் லிஜய் ேஶக்கூர் சஷங்கும் , க்சஷகஶ ேப்பில் 

க்சஷகஶ லரிலிலகஶ துண அச்சர் ஜயஷன் லன்ச்சுஶ லயஶவும் 

ஆயஶசனில் கயந்து கஶண் னர். 

 அசஷல், லர்த்ேகம் ற்றும் பஶருரஶேஶ த்துறப்பு உள்ரிட்  இருேப்பு 

த்துறப்பின் பழு அரலபம் இரு ேப்பினரும் ேஷப்பஶய்வு சய்ேனர். 

டதர்தயில் டபார்ச்சுகயின் டசாசயிஸ்டுகள் சலற்மி சபற்மனர் 

 பஶர்ச்சுகல் பஶதுத்  ேர்ேயஷல், த்ேஷ இ து சஶசயஷஸ்டுகள் 36.6% லஶக்குகரப் 

பற்று, லும் நஶன்கு ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சஷ சய் உள்ரனர். பிேஶன 

எேஷர்க்கட்சஷஶன சபக ஜனநஶகக் கட்சஷ கஷட் த்ேட்  28% லஶக்குகள் பற்று  

இண் ஶலது இ த்ேப் பிடித்ேது. 

 சஶசயஷச ேயலரும் ேற்பஶே பிேருஶன அன் ஶனிஶ கஶஸ் ஶ ேனது 

லணிக நட்பு கஶள்ககரபம் லிலகஶன நஷேஷ நஷர்லஶகத்ேபம் ேஶ  

லிரும்புகஷமன் என்று கூமஷனஶர். 

அமிலில் 

ஆசிாலின் பறவான மூங்கில் இந்திாலில் உள்ரது 

 சர்லேச ஆய்லஶரர்கள் குழு இண்டு புேபடிலங்கள் அல்யது பங்கஷல் குயகரின் 

(ேண்டுகள்) பேஷவுகள் இருப்பேக் கண் மஷந்ேது, லும் ஆய்வுக்குப் பிமகு அல புேஷ 

இனங்கள் என்று குமஷப்பிட்டுள்ரன. 

 அசஶஷல் ஶகம் கஶல்ஃபலீ்டின் டிஶப் சுங்கத்ேஷல் கஶணப்பட் ேஶல், அல 

பஶம்புசஷகுல்ஸ் டிஶபன்சஷஸ் ற்றும் பி. ஶகுன்சஷஸ் என்று பரி ப்பட் ன. 
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இல சுஶர் 25 ஷல்யஷன் ஆண்டுகளுக்கு பந்ே யஷகஶசஸன் கஶயத்ேச் 

சர்ந்ேல என்று குமஷப்பிட்டுள்ரனர் . 

ஆர்க்டிக் பைத்தில் ிகப்சபரி 300 ஆாய்ச்சிாரர்கரில் இந்திாலின் லிஷ்ணு நந்தன் 
இ ம் சபற்றுள்ரார்  

 கரஶலச் சர்ந்ே  32 லேஶன துருல ஆஶய்ச்சஷஶரர்  லிஷ்ணு நந்ேன்  ஆர்க்டிக் 

கஶயநஷய ஆய்வு (ஶசக்) பணத்ேஷற்கஶன பயேப்பட்  சறுக்கல் ஆய்லகத்ேஷல் 

உள்ர  இந்ேஷர் ஆலஶர் . 

ாநாடுகள் 

3 நாள் இந்திா சர்லடதச கூட்டுமவு லர்த்தக கண்காட்சி 

 பன்று நஶள் இந்ேஷஶ சர்லேச கூட்டுமவு லர்த்ேக கண்கஶட்சஷ இந்ே ஶேம் 11 பேல் 

புதுேஷல்யஷில் ந பம உள்ரது. இந்ேஷஶலிலும் லரிநஶட்டிலும் கூட்டுமவு 

லர்த்ேகத்ேஷற்கு கூட்டுமல ம்படுத்துலே நஶக்கஶகக் கஶண்  இத்ேக பேல் 

கண்கஶட்சஷ ம்பட்  கஷஶப்பும ற்றும் பண்ண சறஷப்புக்கு லறஷலகுக்கஷமது. 

 இது இந்ேஷஶலின் பேல் ற்றும் ஷகப்பரி சர்லேச கூட்டுமவு லர்த்ேக 

கண்கஶட்சஷஶகும்,  

 இது கூட்டுமவுக்கு  ரு சஷமப்பஶன புேஷ சகஶப்ேத்ே ஏற்படுத்தும் என்றும்  லும் 

உயக அங்கஷல் கூட்டுமவு லர்த்ேகத்ேஷற்கு உகந்ே சூறய உருலஶக்கும் என்றும் 

எேஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது. 

லிருதுகள் 

2019 இற்பிலுக்கான டநாபல் பரிசு லறங்கப்பட் து 

 இற்பிலுக்கஶன நஶபல் பரிசு 2019 ஜம்ஸ் பபீிள்ஸ், க்கல் ர் ற்றும் 

டிடிர் குயஶஸ் ஆகஷ பன்று லிஞ்ஞஶனிகளுக்கும் . பிபஞ்சத்ேஷன் பரிணஶம் ற்றும் 

பிபஞ்சத்ேஷல் பூஷின் இ ம் ஆகஷலற்மப் புரிந்துகஶள்லேஷல் அலர்கள் சய்ே 

பங்கரிப்புக்கஶக லறங்கப்பட்டுள்ரது. 
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 இந்ே லிருேஷன் ரு பஶேஷ ஜம்ஸ் பபீிள்ழஹக்கு இற்பில் அண் லில் ேஶ ர்பஶன 

ேத்துலஶர்த்ே கண்டுபிடிப்புகளுக்கஶகவும், ற்மஶன்று க்கல் ர் ற்றும் டிடிர் 

குயஶஸ் ஆகஷஶருக்கும் கூட் ஶக சூரி லக நட்சத்ேஷத்ே சுற்மஷலரும் ரு 

எக்ழஶப்ரஶனட் க் கண்டுபிடித்ேேற்கஶக லறங்கப்பட் து. 

சி.எஸ்.ஐ.ஆர் இரம் லிஞ்ஞானி லிருது 2019 

 அமஷலில் ற்றும் ேஶறஷல்நுட்ப துமகரில் சஷமந்து லிரங்குலேற்கஶக சஷ.எஸ்.ஐ.ஆர் 

அப்பில் இரம் லிஞ்ஞஶனிகளுக்கஶன லிருதுகள் ேஷட் த்ே 1987 ஆம் ஆண்டில் 

அமஷலில் ற்றும் ேஶறஷல்தும ஆஶய்ச்சஷ கவுன்சஷல் (சஷ.எஸ்.ஐ.ஆர்) 

அமஷபகப்படுத்ேஷது. 

 சசஷேர் பி.எஸ், லேஷில் அமஷலில்துமில் 2019 சஷ.எஸ்.ஐ.ஆர் இரம் லிஞ்ஞஶனி 

லிருே த்ேஷ அமஷலில் ற்றும் ேஶறஷல்நுட்ப அச்சர் வர்ஷ் லர்ேனி ம் 

பற்மஶர். 

 

தலரிவச & குமிீடுகள் 

உயகராலி டபாட்டித்திமன் குமிீட்டில் இந்திா 68 லது இ த்தில் உள்ரது 

 லரு ஶந்ேஷ உயகரஶலி பஶட்டித்ேஷமன் குமஷடீ்டில் இந்ேஷஶ 10 இ ங்கள் பின்ேங்கஷ 68 

லது இ த்ேப் பிடித்துள்ரது, பரும்பஶலும் பய பஶருரஶேஶங்கள் கண்  

பன்னற்மங்கரஶல், சஷங்கப்பூர் அரிக்கஶல  பின்னுக்கு ேள்ரி உயகரஶலி 

பஶட்டித்ேஷமன் குமஷடீ்டில் பேல் இ த்ேஷய உள்ரது. 

 லரு ஶந்ே உயகரஶலி பஶட்டித்ேஷமன் குமஷடீ்  ஜனலீஶல ேரஶகக் கஶண்  

உயக பஶருரஶேஶ ன்மம் (WEF) ேஶகுத்துள்ரது. 
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லிவராட்டு சசய்திகள் 

டரி டகாம் உயக கரிர் சாம்பின்ளிப்   காயிறுதி டபாட்டிக்கு முன்டனமினார் 

 குத்துச்சண் ில், ஆறு பம சஶம்பினஶன எம்.சஷ. ரி கஶம் ஷ்ஶலின் உயன்-

உ ில் ந ந்ே 51 கஷயஶ எ  பிரிலில் உயக கரிர் சஶம்பின்ளஷப்பின் 

கஶயஷறுேஷக்கு பன்னமஷனஶர். 36 லேஶன ரி கஶம்  ேஶய்யஶந்ேஷன் ஜட் ஶஶஸ் 

ஜஷத்பஶங்கஷற்கு எேஷஶக 5-0 என்ம புள்ரி கணக்கஷல் லற்மஷ பற்மஶர். 
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