
 

 

பக்கினநா ாட்கள்  

யம்ர் 8 - உக கப திட்டநிடல் திம் 2019 

 உனக க றட்டறடல் றணம் (WTPD) ன்தது றட்டறடுதர்கபின் சரனணகள் ற்றும் 

அர்கபின் சபகங்களுக்கு அர்கள் சசய் தங்கபிப்புகனபக் சகரண்டரடும் எரு 

சர்தச ரள். ம்தர் 8 ஆம் தற, உனசகங்கறலும் உள்ப றட்டறடுதர்கள் 

ஆண்டுதரறும் உனக க றட்டறடல் றண டடிக்னககபில் தங்தகற்கறநரர்கள், இது 

1949 இல் சரடங்கறது. 

 ம்தர் 4-8 ஆம் தறகபில், சறதி எரு ர கரன ஆன்னனன் ரரட்னட டத்துகறநது, 

இது கணடர ற்றும் உனசகங்கறலும் உள்ப பக்கறரண றட்டறடல் சறக்கல்கள் ற்றும் 

புதுனகள் குநறத் ிபக்கக்கரட்சறகனபக் கரண்திக்கும். 

ததசின சசய்திகள்  

ஞ்சாப் 

ஞ்சாில் சுல்தான்பூர் தாடினில் யீ பனில் ிலனம் 

 தஞ்சரதின் சுல்ரன்பூர் தனரறில் ல்டிீடிர னத்துடன் அறணீ புற ில் 

றனனத்னபம்  த்ற உவு தப்தடுத்தும் சரறல்துனந அனச்சர் யர்சறம்த் 

கவுர் தரல் றநந்து னத்ரர். புணி கத்றற்கு ருனக ரும் ரத்ரீகர்களுக்கு 

சறரக சலக்கற கட்டிடக்கனன ரறரிில் டினக்கப்தட்ட ில் றனனம் 

றநக்கப்தட்டது. 
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சர்யததச சசய்திகள் 

யபாற்று தார்க்கா அணியகுப்ல பஷ்னா நீண்டும் டத்தினது  

 1941 ஆம் ஆண்டு தசரித் ீர்கள் தடிரக ரஜறக்களுடன் ததரரிடுற்கரக 

ததரர்க்கபத்றற்குச் சசன்ந னரற்று சறநப்புறக்க அிகுப்தின் றனணரக இண்டரம் 

உனகப் ததரரின் சலருனட அிந் ஷ் ீர்கபின் குள ரஸ்தகரின் சறப்பு 

சதுக்கத்றன் குறுக்தக அிகுத்துச் சசன்நணர் . 

 சுரர் 4,000 ததர் சகரண்ட குள  ற்றும் டி -34 டரங்கறகள் இடம்சதற்ந ருடரந்ற 

றகழ்வு ம்தர் 7, 1941 அிகுப்னத றனணவுகூர்ந்து, இறல் தங்தகற்தரபர்கள் சறப்பு 

சதுக்கத்றல் இருந்து பன் ரினசில் அிகுத்து , னரிம் ற்றும் தசதக்றின் 

அனடரபரக ரநறது. 

 

அியினல் 

புல்புல்  சூாயி நிகவும் கடுலநனா சூாயி புனாக தயீிபநலடகிது 

 ங்கரப ிரிகுடரில் புல்புல் சூநரபி றகக் கடுனரண சூநரபி புனரக 

ீினட உள்பது, இது எடிசர ற்றும் தற்கு ங்கரபத்றன் சறன தகுறகபில் 

தனத் னன ற்தடுத்வுள்பது . தரறக்கப்தட்ட தகுறகபில் உள்பர்கள் 

டீ்டுக்குள்தபத இருக்கவும், ீன்திடித்னன றறுத்ற னக்கவும் ரணினன ஆய்வு 

னம் அநறவுறுத்றபள்பது. 

 இரு ரறனங்களும் புனரல் தசங்கள் ற்தடரல் இருக்க தரதுகரப்பு 

டடிக்னககபில் ஈடுதட்டுள்பண. கறக்கு த்ற ங்கரப ிரிகுடரில் 'புல்புல்' ன்ந 

சூநரபி புல் கடந் 6 ி தத்றல் 21 கற.ீ தகத்றல் டக்கு தரக்கற கர்ந்து 

எடிசரின் சன்கறக்கறல் சுரர் 410 கற.ீ. தரீப் கடற்கனில் உள்பது. 
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நாாடுகள் 

ிதி ஸ்திபத்தன்லந நற்றும் தநம்ாட்டு கவுன்சிின் (FSDC) 21 யது கூட்டம் 

 றற ஸ்றத்ன்ன ற்றும் தம்தரட்டு கவுன்சறனறன் (ஃப்.ஸ்.டி.சற) 21 து கூட்டம் 

புதுறல்னறில் த்ற றற ற்றும் கரர்ப்ததட் ிகரங்களுக்கரண அனச்சர் றருற. 

றர்னர சலரரன் னனனில் னடசதற்நது. 

 ற்ததரன உனகபரி ற்றும் உள்ரட்டு தக்தர-சதரருபரர றனனன,றற 

ஸ்றத்ன்ன ற்றும் NBFC கள் ற்றும் கடன் றப்தடீ்டு பகர்கனப தரறக்கக்கூடி 

சறக்கல்கனபபம்  கவுன்சறல் றப்தரய்வு சசய்து. 

அயசப நருத்துயத்தின் 10 யது ஆசின நாாடு 

 அச ருத்தும் குநறத் 10 து ஆசற ரரடு 2019 ம்தர் 7-10 தறகபில் 

இந்றரின் புதுறல்னறில் னடசதறுகறநது. இன துன ஜணரறதற சங்னகர 

ரபடு றநந்து னத்ரர். 

 2019 ரரட்னட ஆசற சசரனசட்டி ஃதரர் ர்சஜன்சற சடிசறன் (ஸ்இம்) ற்றும் 

இந்றரின் அச ருத்தும் சங்கம் (சசற) இனந்து ற்தரடு சசய்துள்பண . 

 சபகத்றன் கருப்சதரருள் “Affordable Care, Bridging Gaps, Creating Impact”  ஆகும். ம்பனட 

உனகபரி அச ருத்துத்றன் எத்துனப்பு ற்றும் எத்துனப்தின் தனன 

இந் ீம் உறுறப்தடுத்துகறநது. 
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ினநங்கள் 

தரக் கலீஃா ின் சனீத் அல் ஹ்னான் ஐக்கின அபபு அநீபகத்தின் ஜாதிதினாக 

நீண்டும் ததர்ந்சதடுக்கப்ட்டார் 

 க்கற அபு றதட்மறன் உச்ச கவுன்சறல் ரன்கரது பனநரக  ந்ரண்டு 

கரனத்றற்கு க்கற அபு றதட்மறன் ஜணரறதறரக தக் கலீஃதர தின் சதீ் அல் 

ஹ்ரனண ீண்டும் தர்ந்சடுத்துள்பது. அது ந்ன தக் சதீ் தின் சுல்ரன் 

அல் ஹ்ரன் இநந்னத் சரடர்ந்து தக் கலீஃதர ம்தர் 3, 2004 அன்று 

பன்பனநரக ஜணரறதறரக தர்ந்சடுக்கப்தட்டரர் 

 

யிருதுகள் 

டாக்கா இக்கின யிமாயில்  அிதசக் சர்க்கார் யிருது சயன்ார் 

 டரக்கர இனக்கற ிரின் என்தரது தறப்தில் தற்கு ங்கரபத்னச் தசர்ந் 

ளத்ரபர் அதிதசக் சர்க்கரர் ற்றும் தங்கபரதஷ் கிஞர் தரதிக்சரன் தரணி 

ஆகறதரருக்கு சஜம்தகரன் இபம் இனக்கற ிருதும் சஜம்கரன் இபம் கினக்கரண 

ிருதும் ங்கப்தட்டண. அதிதசக் ற்றும் தரதிக்சரன் ஆகறதரர் ங்கபது 

னகசளத்துப் திறகபரண "றறத்தர" ற்றும் "தரர் த தரங்" 

ஆகறற்நறக்கரக ிருதுகனப சன்நணர்." 
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அியினல் நற்றும் ஆபாய்ச்சிக்கா இன்தாசிஸ் ரிசு 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண இன்ததரசறஸ் தரிசு ம்தர் 7 ஆம் தற சதங்களூரில் உள்ப 

இன்ததரசறஸ் பரகத்றல் அநறிக்கப்தட்டது. சதரநறில் ற்றும் கிணி அநறில், 

ணிதம், ரழ்க்னக அநறில், கி அநறில், இற்தில் அநறில் ற்றும் 

சபக அநறில் ஆகற ஆறு திரிவுகபில் சகரன ஆரய்ச்சறரபர்கள் ற்றும் 

ிஞ்ஞரணிகபின் சறநந் சரனணகனப கவுிப்தற்கரக இந் ிருது ஆண்டுதரறும் 

ங்கப்தடுகறநது. 

 ணிதம்: னு ி. ததன், ரழ்க்னக அநறில்: ஞ்சுபர சட்டி, கி 

அநறில்: சறத்ரர்த்ர றஸ்ர, இற்தில்: ஜற. பதகஷ், சபக அநறில்: ஆணந்த் 

தரண்டின், சதரநறில் ற்றும் கிணி அநறில்: சுணிர சரகற ஆகறதரர் இந் 

ஆண்டிற்க்கரண ிருதுகனபப் சதற்றுள்பணர். 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்  

இந்தினாவுக்கும் ிதபசிலுக்கும் இலடனிா புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 திர் ஸ்ரீ தந்ற தரடி னனனினரண த்ற அனச்சன சுகரரம் ற்றும் 

ருத்துத் துனநில் இந்றரவுக்கும் திதசறலுக்கும் இனடினரண புரிந்துர்வு 

எப்தந்த்றற்கு எப்புல் அபித்துள்பது. 

 இந்றரவுக்கும் திதசறலுக்கும் இனடினரண இருப்பு புரிந்துர்வு எப்தந்ம் இரு 

ரடுகளுக்கும் இனடினரண கூட்டு பற்சறகள், சுகரரத் துனநில் சரறல்நுட்த 

தம்தரடு ற்றும் சுகரரத் துனநில் ஆரய்ச்சற தம்தரடு ஆகறற்நறன் பனம் 

எத்துனப்னத ஊக்குிக்கும். இது இரு ரடுகபின் க்கபின் சதரது சுகரர றனனன 

தம்தடுத் உவும். 

 

 



  

யம்ர் 08 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    6                               FB – Examsdaily Tamil 
 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

இந்தின கடற்லட - இந்ததாதசின கடற்லடனின்  இருதபப்பு கடல் னிற்சி ‘சபத்திப 

சக்தி 

 ீர்பழ்கறக் கப்தல் ற்றும் சகரர்சட் ததரர்கப்தனரண  .ன்.ஸ் கதரர்டர,  

இந்தரதணசற ததரர்க்கப்தல் தக.ஆர்.. உஸ்ரன் யருனுடன் ங்கரப ிரிகுடரில் 

ம்தர் 06 பல் 07 ம்தர் 19 ன  னடசதற்ந இந்ற கடற்தனட  ற்றும் 

இந்தரதணசற கடற்தனடின் இருப்பு திற்சற ‘சபத்ற சக்ற’ ில் இனந்து 

திரற்நறண. 

 கூட்டுப் திற்சறில்  சூழ்ச்சறகள், தற்தப்பு ததரர் திற்சறகள், ரன் தரதுகரப்பு 

திற்சறகள், ஆப துப்தரக்கற சூடு திற்சறகள், சயனறகரப்டர் சசல்தரடுகள் ற்றும் 

ததரர்டிங் சசல்தரடுகள் ஆகறன அடங்கும். 

யிலனாட்டு சசய்திகள் 

100 டி 20 யிலனாடின பதல் இந்தின ஆண் கிரிக்சகட் யபீர் 

 தரயறத் சர்ர 100 டி -20 சர்தச ததரட்டிகனப ினபரடி பல் இந்ற 

கறரிக்சகட் ீர் ற்றும் உனக கறரிக்சகட்டில் இந் சரனணன தனடத் இண்டரது 

ீர் ஆணரர்.  111 ததரட்டிகபில் ினபரடி தரகறஸ்ரணின் தரப் ரனறக் 100 டி 

20 க்கும் தற்தட்ட சர்தச ததரட்டிகபில் ினபரடி எத ீர் ஆரர். 
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