
 

 

முக்கிான நாட்கள்  

நலம்பர் 12 - உயக நிமானிா தினம் 

 றஶரணிர குநறத் ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துற்கும், டுப்பு ற்றும் சறகறச்ஷசஷ 

ஊக்குிப்தற்கும், ஶரஷ றர்த்துப் ஶதரரடுற்கரண டடிக்ஷககஷப 

உபேரக்குற்கும் ஆண்டுஶரறும் ம்தர் 12 ஆம் ஶற உனக றஶரணிர றணம் 

டத்ப்தடுகறநது. இது 2009 ஆம் ஆண்டில் றறுப்தட்டது. பிறல் டுக்கக்கூடி 

ற்றும் சறகறச்ஷசபிக்கக்கூடிரக இபேந்ரலும் ந்து றற்குட்தட்ட குந்ஷகபின் 

இநப்புக்கு றஶரணிர பக்கற கரங்கபில் என்நரகும். 

 

மதசி சசய்திகள்  

ஸ்ரீ குரு நானக் மதலின் 550 லது பிமந்த நாள் 

 சலக்கறர்கபின் பல் குபேரண குபே ரணக் ஶவ் ஜறின் 550 து திகரஷ் தர்வ் 

அல்னது திநந் ரள் ம்தர் 12, 2019 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. குபே ரணக்கறன் 

திநந் ரள் எவ்வரபே ஆண்டும் கரர்த்றக் பூர்ிரில் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. குபே 

ரணக் ஶவ் பல் குபே ற்றும் சலக்கற த்ஷ றறுிர், எபே கிஞர்,  

ஆசறரிர் ற்றும் சறநந் சபக சலர்றபேத்ரற. 

 சலக்கறர்கபின் புணி நூனரண குபே கறந்த் சரயறப், குபே ரணக் ஶவ் ஜறின் 

ஶதரஷணகஷப துற டித்றல் வகரண்டுள்பது. 
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சபாது மசவல ரிபப்பு தினம்  

 வதரது ஶசஷ எபிதப்பு றணம் ம்தர் 12 அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது. 1947 இல் 

வடல்னறின் அகறன இந்ற ரவணரனறின் ஸ்டுடிஶரவுக்கு ஶசத் ந்ஷ கரத்ர 

கரந்றின் பல் ற்றும் கஷடசற பேஷகஷ றஷணவுகூபேம் ஷகில் எவ்வரபே 

ஆண்டும் இந் ரள் வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 திரிிஷணக்குப் தின்ணர் யரிரணரின் குபேஶேத்றத்றல் ற்கரனறகரக குடிஶநற 

இடம்வதர்ந் க்கபிடம் கரத்ர கரந்றஜற உஷரற்நறணரர். 

“ஸ்லச் - நிர்ல் தாட் அபிான்” 

 கடற்கஷகஷப சுத்ரகவும், கடஶனர சுற்றுச்சூல் அஷப்புகபின் பக்கறத்தும் 

குநறத்து குடிக்கபிஷடஶ ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்வும் , சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் 

கரனறஷன ரற்ந அஷச்சகம் (MoEF & CC) அஷடரபம் கரப்தட்ட 50 கடற்கஷகபில் 

“ஸ்ரச் - றர்ல் டரட் அதிரன் ”,  11 -17 து ம்தர், 2019 பல் 

வசல்தடுத்வுள்பது. 

 அஷடரபம் கரப்தட்ட கடற்கஷகள் குஜரத், ன் & டிப, கரரஷ்டிர, ஶகரர, 

கர்ரடகர, ஶகபர, றழ்ரடு, புதுச்ஶசரி, ஆந்றர, ற்றும் எடிசர ஆகற 10 கடஶனர 

ரறனங்கள் / பெணின் திஶசங்கபில் உள்பண. ரறனங்கள் / பெணின் 

திஶசங்களுடன் கனந்ரஶனரசறத் தின்ணர் கடற்கஷகள் அஷடரபம் 

கரப்தட்டுள்பண. 

குஜாத் 

பாவ்நகர் துவமமுகத்தில் உயகின் முதல் சி.என்.ஜி முவனம் 

 தரவ்கர் துஷநபகத்றல் உனகறன் பல் சற.ன்.ஜற பஷணத்றற்கு குஜரத் அசு 

எப்புல் அபித்துள்பது. க்கற இரச்சறத்ஷ பரகக் வகரண்ட வரஷனஶரக்கு 

குழும் ற்றும் பம்ஷதஷச் ஶசர்ந் தத்ரப் தத்னரல் குழுத்றன் கூட்டு 

றறுணம் தரவ்கர் துஷநபகத்றல் சறன்ஜற பஷணம் அஷக்க 1,900 ஶகரடி பைதரய் 
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பலீடு வசய்பம் ன்று ரறன கல் துஷந வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகில் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. ற்ஶதரது, தரவ்கர் துஷநபகம் குஜரத் கடல் ரரித்ரல் 

இக்கப்தடுகறநது, இது ஆண்டுஶரறும் பன்று வட்ரிக் டன் சக்குகஷப 

ஷகரளுகறநது. 

டாக்கா உயகராலி உவாடல் சதாடங்கிது  

 பன்று ரள் டரக்கர உனகபரி உஷரடனறன் பல் தறப்ஷத தங்கபரஶஷ் திர் 

ஶக் யசறணர றநந்து ஷத்ரர். பன்று ரள் ீடித் றகழ்ச்சறஷ அப்சர்ர் ஆரய்ச்சற 

அநக்கட்டஷப (ORF) ற்றும் தங்கபரஶஷ் சர்ஶச ற்றும் பஶனரதர ஆய்வுகள் 

றறுணம் (BIISS) இஷந்து டத்துகறன்நண. இந்ஶர-தசறதிக் திரந்றத்றன் சூனறல் 

றகவும் அழுத்ரண உனகபரி கட்டரங்கள் குநறத்து ிரறக்க 50 ரடுகஷபச் 

ஶசர்ந் 150 க்கும் ஶற்தட்ட திறறறகள் ரரட்டில் தங்ஶகற்கறன்நணர். 

தலரிவச ற்றும் குமிீடுகள்  

சுித் நாகல் சதாறில் சிமந்த தலரிவசவ அவடகிமார் 

 இந்ற வடன்ணிஸ் ீர் சுறத் ரகல் ஆண்கள் எற்ஷநர் ரிஷசில் இண்டு 

இடங்கஷப பன்ஶணற்நற, சீதத்றல் வபிரண சீதத்ற அஶசரசறஶன் ஆஃப் 

வடன்ணிஸ் றபுத்து (டிதி) ரிஷசில்  127 து இடத்ஷப் திடித்ரர். ரகல் 

ற்ஶதரது 433 புள்பிகஷப வகரண்டுள்பரர் , ஶதல் டரல் 9,585 புள்பிகளுடன் 

பனறடத்ஷபம் க்க ஷத்துக் வகரண்டுள்பரர். 

ஐசிசி டி 20 தலரிவச 

 இந்றரின் ஶகப்தந்து சீ்சரபர் ீதக் சரயர், தங்கபரஶளக்கு றரக ழு 

ிக்வகட்டுக்கு 6 ிக்வகட்டுகஷப ழீ்த்ற சரஷண தஷடத்துள்பரர். தந்து 

சீ்சரபர்களுக்கரண சீதத்ற சறசற டி 20 ரிஷசில் 88 இடங்கள் அறகரித்து 42 

து இடத்றற்கு பன்ஶணநறபள்பரர்.ஶரயறத் சர்ர வரடர்ந்து ரது இடத்றல் 



  

நலம்பர் 12 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

இந்றரின் பனறடத்றல் உள்ப ஶதட்ஸ்ஶணரக ீடித்ரர், ஶக ல் ரகுல் ட்டரது 

இடத்றன உள்பரர். 

 அி ரிஷசில், தரகறஸ்ரன் 270 புள்பிகளுடன் பனறடத்றல் வரடர்ந்து, 

ஆணரல் ஆஸ்றஶனறர பன்று ஶதரட்டிகள் வகரண்ட வரடஷ 2-0 ன்ந கக்கறல் 

வன்ந திநகு அர்களுக்கு எபே புள்பி ட்டுஶ தின்ணரல் இபேக்கறநது . இங்கறனரந்து, 

வன்ணரப்திரிக்கர ற்றும் இந்றர அடுத் பன்று இடங்கஷப திடித்ண. 

ாநாடுகள்  

இந்திா-ஆசிான் லர்த்தக உச்சி ாநாடு 

 இந்றர-ஆசறரன் ர்த்க உச்சற ரரடு புதுறல்னறில் ஷடவதறுகறநது. ஆசறரன் 

வதரபேபரரங்களுடணரண ர்த்கம் ற்றும் பலீட்டு ஏட்டங்கஷப லுப்தடுத் 

“Today, Tomorrow, Together” ன்ந கபேப்வதரபேபில் இந்றர-ஆசறரன் ிக உச்சற ரரடு 

ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் ரரட்டின் ஶரக்கம் இந்றர ற்றும் ஆசறரன் 

ரடுகளுக்கு இஷடினரண ர்த்கப் தரஷஷ புற உத்றற்கு உர்த்துரகும். 10 

ஆசறரன் ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 60 க்கும் ஶற்தட்ட திறறறகள் ற்றும் இந்றரில் 

இபேந்து 200 க்கும் ஶற்தட்ட திறறறகள் இந் உச்சறரரட்டில் தங்ஶகற்கறன்நணர். 

அபுதாபி சர்லமதச சபட்மாயி கண்காட்சி ற்றும் ாநாடு 

 அபுரதிில் டந் அபுரதி சர்ஶச வதட்ஶரனற கண்கரட்சற ற்றும் ரரட்டில் 

(ADIPEC) இந்றர வதினறஷண த்ற வதட்ஶரனற ற்றும் இற்ஷக ரிரப 

ற்றும் ஃகு அஷச்சர் ஸ்ரீ ர்ஶந்ற திரன் றநந்து ஷத்ரர். 

 இந்றர வதினறன் 9 இந்ற ண்வய் ற்றும் ரிரப றறுணங்கள் ,இந்ற 

வதட்ஶரனற வரறல் கூட்டஷப்பு (FIPI), ஷயட்ஶரகரர்தன்கள் இக்குகம் 

(டிஜறவயச்) ற்றும் இந்ற வரறல்துஷந கூட்டஷப்பு (சற) ஆகறற்நரல் ற்தரடு 

வசய்ப்தட்டது. 
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நினங்கள் 

இந்திாவுக்கான பங்கராமதஷ் உர் ஸ்தானிகர் 

 இந்றரிற்கரண தங்கபரஶறன் புற உர் ஸ்ரணிகரக பகது இம்ரன் 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். ற்ஶதரது க்கற அபு றஶட்மறல் தங்கபரஶறன் தூரக 

உள்பரர்.  இந் அநறிப்பு தங்கபரஶறன் வபிபநவு அஷச்சகத்ரல் 

வபிிடப்தட்டது. 

பாட்னா உர் நீதின்மத்தின் தவயவ நீதிபதி 

 தரட்ணர உர்ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதறரக ீறதற சஞ்சய் கஶரல் 

திஶற்நரர். ரஜ் தணில் ீறதற கஶரலுக்கு தகீரர் ஆளுர் தரகு சவுகரன் 

திப்திரம் வசய்து ஷத்ரர். இந் றணத்றற்கு பன்ணர் ீறதற கஶரல் 

றரிபுரின் ஷனஷ ீறதறரக றறக்கப்தட்டிபேந்ரர். 

 

லிவராட்டு சசய்திகள்  

உயக பாா தடகர சாம்பின்ளிப் 

 துதரில் டந் ஆண்கள் ஃப் 46 ஈட்டி நறல் ஶதரட்டிில் ணது உனக தரர டகப 

சரம்தின்றப் தட்டத்ஷ தரதுகரத்து இந்றரின் இண்டரது ங்கத்ஷ ஈட்டி 

நறல் ீர்  சுந்ர் சறங் குர்ஜர் வன்றுள்பரர். இன் பனம், வண்கனம்  வன்ந 

அஜதீ் சறங் ற்றும் ரிங்கு ஆகறஶரபேடன் இந்றர பன்று ஶடரக்கறஶர தரரனறம்திக் 

ிஷபரட்டு எதுக்கலட்ஷடப் வதற்றுள்பது. 
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ஆண்கள் 10 ீ ஏர் பிஸ்டயில் சவுப் சவுத்ரி சலள்ரிப் பதக்கம் சலன்மார் 

 ஶரயரில் டந் 14 து ஆசற சரம்தின்றப்தில் இந்றரின் ஆண்கள் 10 ீட்டர் 

ர் திஸ்டல் ஶதரட்டிில் சவுப் சவுத்ரி வள்பிப் தக்கம் வதற்நரர். 583 உடன், சவுத்ரி 

ற்றும் அதிஶக் ர்ர இபேபேம் ரது ற்றும் ஆநரது இடத்றல் இறுறப் 

ஶதரட்டிக்கு குற வதற்நணர் 

 10 ீட்டர் ர் ஷதிள் கனப்பு அி ஜழணிர் ஶதரட்டிில் ஸ்ஶர அகர்ரல் ற்றும் 

னுஷ் ஸ்ரீகரந்த் ங்கப்தக்கம் வன்நணர், குர்ணியரல் கரர்ச்சர, அதய் சறங் வசஶகரன் 

ற்றும் ஆபஷ் பேத்ரஜள ஆகறஶரர் வகரண்ட அி  ஜழணிர் ஆண்கள் ஸ்கலட்டில் 

ங்கம் வன்நது . 
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