
 

 

முக்கிான நாட்கள்  

அக்ட ாபர் 20 - உயக புள்ரிலில தினம் 

 ஐ.ா பதாதுச் சபத 69/282 ீர்ாணத்துடன் வ்பாபே ஐந்து பேடங்கலக்கும் பே ாள் 

பகாண்டாட படிவு பசய்து. பல் உனக புள்பிி ிணம் 2010 இல் 

பகாண்டாடப்தட்டது. கபடசிாக இந் ாள் 2015 இல் பகாண்டாடப்தட்டது. அடுத் 

உனக புள்பிி ிணம் 2020 அக்டடாதர் 20 அன்று பகாண்டாடப்தடும். 

 2015 ஆம் ஆண்டின் தமீ்:Better Data, Better Lives 

 

டதசி சசய்திகள்  

ய ாக்கில் கர்னல் சசலாங் ரிஞ்சன் பாயம்  

 னடாக் தகுிில் 14,650 அடி உத்ில் கட்டப்தட்டுள்ப கர்ணல் பசாங் ரிஞ்சன் 

தானத்ின் பாடக்க ிாில் தாதுகாப்பு அபச்சர் ாஜ்ாத் சிங் கனந்து 

பகாண்டுள்பார் . இந் தானத்ப எல்பன சாபனகள் அபப்பு (BRO) கட்டிபள்பது. 

 இது னடாக்கினிபேந்து இந்ி ாடத்ில் ிகவும் திதனாண அிகாரிகபில் 

போக இபேந் கர்ணல் பசாங் ரிஞ்சணின் ிபணாக  பதரிடப்தட்டது, டலும் 

அபேக்கு இண்டு பபந கா ரீ் சக் ிபேது ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

 



  

அக்ட ாபர் 20 & 21 ந ப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

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

திரிபுா 

திரிபுா முதல்லர் பல்டலறு நகங்களுக்கு தினசரி ஏர்-ஆசிா லிானங்களர திமந்து 

ளலத்தார்  

 அகர்னாின் காாஜ் திர் திக்ம் ிாண ிபனத்ில் அகர்னாினிபேந்து இம்தால் 

(ிப்பூர்), குஹாத்ி (அசாம்), படல்னி ற்றும் பகால்கத்ா (டற்கு ங்கம்) ஆகி 

ிணசரி ஏர் -ஆசிா ிாணங்கபப ிரிபுா பல்ர் திப்னாப் குார் டப் ிநந்து 

பத்ார். 

திழ்நாடு 

திறகத்தில் லிளலில்  40 இளை குற்ம காலல் நிளயங்கள், ஆறு இளை 

ஆய்லகங்கள் சபமவுள்ரது   

 அிகரித்து பேம் குற்நங்கபபச் சாபிக்க ாினத்ில் ிபில் 40 இப குற்ந 

கால் ிபனங்கலம் ஆறு இப ஆய்கங்கலம் இபேக்கும். 

 பசன்பண, டகாம்புத்தூர், துப, ிபேண்ாபன, ிழுப்பும் ற்றும் டலூர் 

ஆகி இடங்கபில் னா ஆறு ஆய்கங்கள் வுள்பண. 

சர்லடதச சசய்திகள் 

இயங்ளக FATF இன் க்ட பட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட் து 

 தடாசடிின் குற்நம் உள்ப ாடுகபின் ிி டடிக்பக திக்குழுின் க்ட  

தட்டினில் இபேந்து இனங்பக ீக்கப்தட்டுள்பது. 

 ிிப் தாதுகாப்பு குநித்து ாடு எடுத்துள்ப புி டடிக்பககபபப் தாாட்டி, 

இனங்பகின் பதப டுப்புப்தட்டினில் இபேந்து ீக்குப தாரிஸ் அநிித்து. 2011 

ஆம் ஆண்டில் இனங்பக பன்பனில் டுப்புப்தட்டினில் டசர்க்கப்தட்டது. 2012 க்குள், 
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ிிப் தாதுகாப்புத் ிட்டத்ில் எந்ிாண அர்ப்திப்பும் இல்னா ஆதத்ாண ாடாக 

இனங்பக தட்டினில் டசர்க்கப்தட்டது. 

சியி ஜனாதிபதி சாண்டிாடகாலில் ாநிய அலசநிளயள அமிலித்தார்  

 சினிின் ஜணாிதி பசதாஸ்டின் திபணா சாண்டிாடகாில் அசகான ிபனப 

அநிித்து, பட்டா டிக்பகட்டுகபின் ிபன உர்வு பாடர்தாக பே ாள் ன்பபந 

டதாாட்டங்கலக்கு தின்ணர் தாதுகாப்புக்காண இாட பதாறுப்பத ங்கிபள்பார். 

 டசி தாதுகாப்புத் பனாக டஜர் பஜணல் டஜிர் இடூரிாகா படல் 

காம்டதாப ஜணாிதி ிித்துள்பார். பே அநிக்பகில், சாண்டிாடகாில் 

சிப்தர்கலக்கு பதாது ழுங்பகபம் அபிபபம் உறுி பசய்ட அசகான 

ிபனின் டாக்கம் என்நார். 

சசயி & இளன டபார் ல்  

சி.சி.ஆர்.டி இ-டபார் ல் ற்றும் யூடியூப் டசனளயத் திமக்க பிஹ்யாத் சிங் பட ல் 

 இந்ிாப பே புி டிஜிட்டல் உச்சத்ிற்கு பகாண்டு பசல்ற்கும், இந்ி 

கனாச்சாத்ப டம்தடுத்துற்கும் டாக்காக த்ி கனாச்சா ற்றும் 

சுற்றுனாத்துபந அபச்சர் திஹ்னாத் சிங் தடடல் புதுடில்னிில் கனாச்சா பங்கள் 

ற்றும் திற்சி பத்ின் ின் டதார்ட்டல்  ற்றும் பெடிபெப் டசணபனபம் ிநந்து 

பத்ார். 

 இந்ிாின் அிகம் அநிப்தடா இடங்கள் ற்றும் அற்நின் கிாப்புந ற்றும் 

கர்ப்புந கனாச்சாத்ின் அநிப்தடா அம்சங்கபப ஆாய்ந்து புரிந்துபகாள்ற்காக, 

சி.சி.ஆர்.டி “இந்ிாின் கங்கபின் பசால்னப்தடா கபகள்” பாடரினிபேந்து 

புத்கங்கபப பபிிடத் பாடங்கிபள்பது. 
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புத்தகங்கள் & ஆசிரிர்கள்  

புத்தகம் “பிரிட்ஜிட் ல் டநளன்” 

 திர் ஸ்ரீ டந்ி டாடி “திரிட்ஜிட்டல் டன்” புத்கத்ப பபிிட்டு, அன் 

பல் கபன ஸ்ரீ த்ன் டாடாவுக்கு புதுில்னிில் ஏற்தாடு பசய்ிபேந் ிகழ்ச்சிில் 

ங்கிணார். இந் புத்கத்ப ஸ்ரீ என் சந்ிடசகன் ற்றும் பசல்ி பைதா 

புபேடாத்ம் எழுிபள்பணர். 

 இந் புத்கம் பாில்தட்தபம் ணிர்கலம் தஸ்த ன்ப தக்கும் சுற்றுச்சூல் 

அபப்தில் இபந்ிபேக்கும் எிர்கானத்பப் தற்நி பே சக்ிாய்ந் தார்பப 

பன்பக்கிநது. 

லிருதுகள் 

‘ிகச் சிமந்த மூத்த குடிகன் லிருது’ 

 புது ில்னிில் உள்ப இந்ி சர்டச பத்ில் படபதற்ந ிாில் இந்ி 

துபத் பனர் ஸ்ரீ எம்.பங்பகா ாபடு, அநிஞர் ற்றும் இந்ி பன்ணாள்  

 அட்டர்ணி பஜணல் ஸ்ரீ டக. தாசனுக்கு ‘ிகச் சிநந் பத் குடிகன் 

ிபேப’ங்கிணார். 

 இந் ிபேது பிடாரின் னனுக்காக உபக்கும் அபப்தாண ஏஜ் டகர் இந்ிாின்  

பிடார் ிண பகாண்டாட்டத்ப பன்ணிட்டு ஸ்ரீ தாசனுக்கு ங்கப்தட்டது. 

லிளராட்டு சசய்திகள் 

எகிப்து சர்லடதச கயப்பு இட்ள ர் பட் ம் 

 பூப்தந்து டதாட்டிில், பகய்டாில் டந் எகிப்து சர்டச 2019 டதாட்டிில் கனப்பு 

இட்படர் தட்டத்ப பல்ன குஹூ கார்க் ற்றும் துபேவ் ாத் ஆகிடார் பே 

அற்புாண பற்சிப டற்பகாண்டணர். அகின இந்ி இறுிப் டதாட்டிில் 

பன்நாது இடத்ின உள்ப உத்கர்ஷ் அடாா ற்றும் கரிஷ்ா ாட்கர் 

ஆகிடாபேக்கு எிாக கார்க் ற்றும் ாத் பற்நி பதற்நணர். 
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7 லது சிஐஎஸ்எம் உயக ாணுல லிளராட்டு 

 குத்துச்சண்படில், உனக சாம்தின்ிப் பள்பிப் தக்கம் பன்ந அித் தங்கல் 

ஆண்கள் ஃப்பபபிட் (52 கிடனா) திரிில் ணது பாடக்க ஆட்டத்ப 

பன்நார்.சீணாின் வுஹாணில் படபதற்ந 7 து சிஐஎஸ்எம் உனக ாட 

ிபபாட்டுப் டதாட்டிகபில் குத்துச்சண்பட ீர்கள் இந்ிாவுக்கு ல்ன 

பாடக்கத்ப அபித்ணர். 

சுல்தான் ஆஃப் டஜாகூர் டகாப்ளப 

 டனசிாின் பஜாகூர் தஹ்பேில் டந் சுல்ான் ஆஃப் டஜாகூர் டகாப்பத 

டதாட்டிில் இந்ி ஜூணிர் ஹாக்கி ஆண்கள் அி  கிடட் திரிட்டணிடம் 

பாடர்ச்சிாக இண்டாது இறுிப் டதாட்டிில் டால்ிபடந்து. 
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