
 

 

முக்கிான நாட்கள்  

நலம்பர் 10 - அமதி ற்றும் லரர்ச்சிக்கான உயக அமிலில் தினம் 

 வ்வரபே ம்தர் 10 ஆம் தற வ ரண்டரடப்தடும், அமற ற்றும் பர்ச்சறக் ரண 

உன  அநறில் றணம் சப த்றல் அநறினறன் குநறப்திடத்க்  தங்ம பம், பர்ந்து 

பேம் அநறில் திச்சறமண ள் குநறத் ிரங் பில் வதரதுக் மப ஈடுதடுத் 

தண்டின் அசறத்மபம் எடுத்துக் ரட்டு றநது. இது து அன்நரட ரழ்க்ம ில் 

அநறினறன் பக் றத்துத்மபம் வதரபேத்த்மபம் அடிக்த ரடிட்டுக்  ரட்டு றநது. 

 2019 தமீ்: "Open science, leaving no one behind" 

 

ததசி சசய்திகள்  

ததசி கல்லி தினம் 

 வுனரணர அபுல்  னரம் ஆசரத்றன் திநந் ரமப றமணவுகூபேம் ம ில் 

வ்வரபே ஆண்டும் ம்தர் 11 ஆம் தற தசற  ல்ி றணர  

வ ரண்டரடதடு றநது. அர் பே சுந்ற ததரரட்ட ீர், அநறஞர் ற்றும் சுந்ற 

இந்றரின் பல்  ல்ி அமச்சர  இபேந்ரர்.ரட்டில்  ல்ி பமநக்கு 

அடித்பம் அமப்தறல் ஆசரத்றன் தங் பிப்மத றமணில் வ ரள்ற் ரண பே 

சந்ர்ப்தர வும் இத்றணம்  ரப்தடு றநது. 
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ஜம்மு & காஷ்ீர் 

ஸ்ரீநகர் ற்றும் பாமுல்யா இமடதான ில் தசமலகள் ீண்டும் சதாடங்கப்பட்டன 

 ஜம்ப- ரஷ்ீரில், ஸ்ரீ ர் ற்றும் தரபல்னர இமடதரண ில் தசம ள் ீண்டும் 

வரடங் றண. ஜம்ப திரந்றத்றல் ஸ்ரீ ர் பல் தரணியரல் சந்றப்பு மினரண 

ில் தசம ளும் ீண்டும் வரடங் ப்தடும். 

 ஆ ஸ்ட் 5 ஆம் தற த்ற அசு 370 து திரிம த்து வசய்து, ரறனத்ம இண்டு 

பெணின் திதசங் பர ப் திரித் தின்ணர் இந் றத்டங் பில் ில் தசம ள்  

றறுத்ப்தட்டு இபேந்ண. 

உத்தகாண்ட  

உத்தகாண்ட உருலான தினம்  

 உத் ரண்ட 2000 ம்தர் 9 ஆம் தற உத்திதசத்றன் டதற்குப் 

தகுறினறபேந்து தன ரட்டங் மபபம், இமன மனத்வரடரின் பே 

தகுறமபம் இமத்து உபேரக் ப்தட்டது.இந் ஆண்டு 19 து உத் ண்ட் 

உபேரணத் றணம் வ ரண்டரடப்தடு றநது .2007 ஆம் ஆண்டில், ரறனத்றன் வதர் 

உத்றஞ்சனறல் இபேந்து உத் ண்ட் எண பமநர  ரற்நப்தட்டது. 

சர்லததச சசய்திகள்  

ஈானும் , ஷ்ாவும்   2 லது அணு உமயக்கான புதி  கட்டுானத்மத திமந்து மலத்தன 

 மபகுடர  டற் மின்  புவர்  ரிலுள்ப ஈரணின்  அணு றன் றமனத்றல், 

ஈரனும் ஷ்ரவும் இண்டரது அணு உமனக் ரண புற  ட்டுரணத்ம றநந்து 

மத்ணர்.  புவர் பத்றல் 2017 பல் அற ரப்பூர்ர    ட்டுரணத்றல் உள்ப 

இண்டு அணு உமன பில் ன்நரகும். 
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 ஷ்ர 1,000 வ ரரட் அணு உமனம புதரில்  ட்டிது.இது வசப்டம்தர் 

2011ினறபேந்து வசல்தடுத்ப்தட்டது ற்றும் ஈரணின் அணுசக்ற அமப்பு (AEOI) தடி, 

எறர் ரனத்றல் பன்நரர  பே தகுறம றர்ரிக்கும் என்றும் 

எறர்தரர்க் ப்தடு றநது. 

சசயி ற்றும் லமயப்பக்கம் 

ஸ்லம் 2.0 

 ணிப தம்தரட்டு அமச்சர் தஷ் ததரக்ரிரல் றரங்க் புதுறல்னறில் இபம் 

ஆர்னர் ளுக் ர  வசனறல்  ற்நனறன் மனப்தக் ங் ள் ஸ்ம் 2.0 ஐ 

அநறப ப்தடுத்வுள்பரர். 

 அணு ல், சதங்கு ற்றும் ம் ஆ ற பன்று  ல்ிக் வ ரள்ம ின் பக் ற 

வ ரள்ம  மப அமட ஸ்ம் 2.0 றட்டம் அசரங் த்ரல் வரடங் ப்தடு றநது. 

ாநாடுகள்  

9 லது பிரிக்ஸ் லர்த்தக அமச்சர்கள் சந்திப்பு 

 9 து திரிக்ஸ் ர்த்  அமச்சர் ள் சந்றப்பு  11 ம்தர் 2019அன்று திதசறனறன் 

திதசறனறரில் மடவதற்நது. 9 து திரிக்ஸ் ர்த்  அமச்சர் ள் கூட்டத்றல் 

ர்த்  & ம த்வரறல் ற்றும் ில்த அமச்சர் திபெஷ் த ரல்  னந்து 

வ ரண்டுள்பரர் . 

 9 து திரிக்ஸ் ர்த்  அமச்சர் ள் கூட்டத்றல்  னந்துமரடனறல்  தம்தட்ட உள்-

திரிக்ஸ் ர்த் ம் ற்றும் பலீட்டு த்துமப்புக் ரண ரய்ப்பு ள் குநறத்து  ணம் 

வசலுத்ப்தடும். ஈ- ரர்மறல் த்துமப்பு, பலீட்டு சற, MSME  ள், அநறவுசரர் 

வசரத்துரிம ததரன்நற்நறலுள்ப சறக் ல் மபபம்சந்றப்தின் ததரது ிரறக் ப்தடும் 

என்று அநறப்தடு றநது. 
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நலம்பர் 13 முதல் 14 லம பிரிக்ஸ் உச்சி ாநாடு 

 திதசறல் மன ர் திதசறனறரில் ம்தர் 13 பல் 14 ம திரிக்ஸ் 2019  உச்சற 

ரரடு டத்ப்தடு றநது , உன  வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 23 சீத்மபம், 

உன  ர்த் த்றல் 17 சீ தங்ம பம் வ ரண்ட திதசறல், ஷ்ர, இந்றர, சலணர 

ற்றும் வன்ணரப்திரிக் ரின் ஐந்து பக் ற வதரபேபரரங் மப திரிக்ஸ் ன்நர க் 

வ ரண்டுபே றநது.திரிக்ஸ் 2019 தறப்பு 11 து உச்சற ரரடு ஆகும். இந் ரரடு 

வரடங் றனறபேந்து  வ்வரபே ஆண்டும் டத்ப்தட்டு பே றநது. 

புத்தகங்கள் ற்றும் ஆசிரிர்கள் 

'தகார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்திா: பாஸ்ட் டு பிசண்ட்' புத்தகத்தின் அசாி பதிப்பு 

 இந்ற மனம ீறதற ஞ்சன் த ரத ரய் குயரத்றில் 'த ரர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்றர: 

தரஸ்ட் டு திசண்ட்' புத் த்றன் அசரற தறப்மத வபிிட்டரர். வபிடீ்டுப் 

திரிிணரல் வபிிடப்தட்ட புத் த்ம வபிிட்ட றபே. த ரத ரய் அம ீறின் 

 ட்டமப்பு என்று குநறப்திட்டரர். 

 ரட்டின் ீறன்நங் பின் னரற்நறல் ற ழ்ந் னரற்று பன்தணற்நங் மப இந்ப் 

புத் ம் கூநறபள்பது. புத் த்றன் தல்தறு அத்றரங் ள் ீறன்நத்றன் னரற்று 

ற ழ்வு மப ிரிக் றன்நது. 

லிருதுகள் 

ததசி சதாறில்முமனதலார் லிருதுகள் 2019 

 றநன் தம்தரடு ற்றும் வரறல்பமணதரர் அமச்சர் டரக்டர் த ந்ற ரத் 

தரண்தட, வரறல்பமணதரர் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அமப்தரபர் ளுக்கு தசற 

வரறல்பமணதரர் ிபேது ள் 2019 ஐ ங் றணரர். 2014 ஆம் ஆண்டில் றநன் 

தம்தரடு ற்றும் வரறல்பமணதரர் அமச்ச ம் அமக் ப்தட்டு 5 ஆண்டு ள் 
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றமநமடந்மக் குநறக்கும் ம ில் ிபேது ங்கும் ிரின் ரன் ரது 

தறப்பு ஏற்தரடு வசய்ப்தட்டது. 

 இந் ிபேது ள் சறநந் இபம் பல் மனபமந வரறல்பமணதரர் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் அமப்தரபர் மப வரறல் பமணதரர் பர்ச்சறில் சறநப்தரண 

தங் பிப்பு ற்றும் வரறல்பமணதரபேக்கு ஆம ங்கும அங் ல ரித்து 

 வுிப்தம தரக் ர க் வ ரண்டுள்பண. இது பேங் ரன சந்றிணரிடபம் இந்ற 

இமபஞர் பிமடதபம் வரறல் பமணதரர் அணுகுபமநம பர்த்துக் வ ரள்ப 

உவு றநது. 

பாதுகாப்பு சசய்திகள்  

பாதுகாப்புக்கான கண்டுபிடிப்புகள் ாநாடு 

 தரது ரப்பு தம்தரட்டுக் ரண  ண்டுதிடிப்பு பின் (ஐவடக்ஸ்) பன்பற்சறின் 

சரமண மப வபிப்தடுத்வும், தரது ரப்புத் துமநின் எறர் ரன 

வரறல்பமணதரபேக்கு லுரண அணுகுபமநம உபேரக் வும் தரது ரப்பு 

அமச்ச ம் புதுடில்னறில் ‘வடஃப்- வணக்ட்’ ஏற்தரடு வசய்து பே றநது. இந் ற ழ்ின் 

பன்ம ிபேந்றணர  தரது ரப்பு அமச்சர் ஸ்ரீ ரஜ்ரத் சறங்  னந்து வ ரள்ரர். 

 இந் ற ழ்வு தங்குரர் ளுக்கு இமடினரண  சறநந் வரடர்புக்கு றகுத்து 

இமடவபிமக் குமநக்கும்  ற்றும் திப்ரி 5-8, 2020 பல் உத்திதச மன ர் 

னக்தணரில் மடவதநிபேக்கும் வடஃப்எக்ஸ்ததர 2020 இன் ததரது வரடக்  ரட்சறின் 

பன்தணரடிர  இபேக்கும். 
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ியன் 2020 க்கான த்தி திட்டிடல் ாநாடு (எம்.பி.சி) 

 றனன் திற்சறக் ரண த்ற றட்டறடல் ரரடு (எம்.தி.சற) ிசர ப்தட்டிணத்றல் 

றமநமடந்து. றனன் 2020 ரர்ச் 2020 இல் ிசர ப்தட்டிணத்றல் டத் 

ட்டறடப்தட்டுள்பது. றனன் 2020 இன் துமநப ம் ற்றும்  டல்  ட்டத்றல் 

றட்டறடப்தட்ட திற்சறின் தரக் ம் ரரட்டின் ததரது தங்த ற்ந ரடு பின் 

திறறற ளுடன் ிரிர  ிரறக் ப்தட்டது. 

 1995 ஆம் ஆண்டில் வரடங் ப்தட்ட றனன் வரடர் இபேதது ஆண்டு தன்ப   டற்தமடப் 

திற்சற, அந்ரன் ற்றும் றக்த ரதரர்  ட்டமப (ஏஎன்சற) இல்  டந் ஆண்டு ம 

டத்ப்தட்டது. 

லிமராட்டு சசய்திகள் 

சனீா ஓபன் தபட்ிண்டன்  

 ஜப்தரணின் உன  ம்தர் ன் வ ன்தடர தரதரட்டர  மரணின் உன  ம்தர் 2 

டிவன்-வசமண தரற் டித்து ணது 10 து தட்டத்ம வன்நரர். இதததரல் ஜப்தரணின் 

தரதசரற குயரரம வன்நன் பனம் வதண் ள் தட்டத்ம வசன் பெஃதி 

வற்நற ர  வதற்நரர் . 

தடாக்கிதா2020 ஒயிம்பிக்கிற்கு  15 ஒதுக்கீடு இடங்கமர இந்தி துப்பாக்கி சுடும் லீர்கள் 

சபற்றுள்ரனர் 

 தரயரில் டந் 14 து ஆசற ூட்டிங் சரம்தின்றப்தில் ஆண் ள் ஸ் லட் 

ற ழ்ில் ததப்தரண 1-2 என்ந  க் றல் ங் ம் வதற்ந அங் த் ரீ் சறங் தஜ்ரவும், 

மரஜ் அ து  ரன் வள்பி வன்நதும் இந்றரின் னறம்திக் துக் லட்டில் 

தசர்க் ப்தட்டணர்.2020 தடரக் றதர னறம்திக் றல்  15 துக் லடு இடங் மப இந்றர 

வதற்நறபேப்தம அர் பின் தக் ங் ள் உறுற வசய்ண 



  

நலம்பர் 10 & 11 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 
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 இது இந்றரின் ற ச் சறநந் னறம்திக் துக் லடு ஆகும், இது 2016 ரிதர 

ிமபரட்டுப் ததரட்டி பில் 12 ஐபம், 2012 இல் னண்டணில் 11 இடங் மபபம் 

வதற்நறபேந்து. 
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