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முக்கி தினங்கள் 
 
1. 19.09.22  
 இன்று ஐக்கி அமரிக்கா ினத்துக்கடிில் முனாது அணுகுண்டு (1957) 

ச ானணன டத்ிது.  

 இந்ி ம் ாபினச் ச ர்ந் அமரிக்க ிண்மபி ீாங்கனண சுனிதோ 

லில்யிம்ஸ் (1965),  

 இனக்கித்ிற்காண சாதல் தரிசு மதற்ந ால் ஆ ிரியம் கிஞயாண 

சர்லில்யிம் ஜெோல்டு வகோல்டிங் (1911) ஆகிசாரின் திநந் ிணம். 

 
ோநிய ஜசய்திகள் 

 
1. இற்கக வலரோண்க ஜகோள்கக முதல்லர் ஸ்டோயின் ஜலரிிடுகிமோர்  

 ிகத்ில் இற்னக சபாண்னக்காண ாய்ப்புகள் அிகரித்து 

யகின்நண.  
 இன கயத்ில் மகாண்டு இற்னக சபாண்னன பப்தடுத் தனித்த 

ஜகோள்கக மபிிடப்தடும் என்று ிக அசு அநிித்துள்பது.  
 திந ாினங்கள் இந்ிாில் சிக்கிம், ஆந்திம் உள்பிட்ட ாினங்கபில் 

இற்னக சபாண்னக்காண ணித் மகாள்னககள் உள்பண.  
 எந் ாினங்கபில் உள்ப மகாள்னககள் திறகத்துடன் எவ்ாறு ஒத்துப் 

வபோகின்மன என்தது குநித்து சபாண்ன துனந அிகாரிகள் ஆய்வு 

ம ய்துள்பணர்.  
 ி ாிகள் ாங்கபாக முன்ந்து இற்னக சபாண்னில் 

ஈடுதடுற்கு உகந் சூனன ஏற்தடுத்துில் அந் மகாள்னகின் முக்கி 

சாக்காக இயக்க சண்டும் எணவும் சபாண்ன துனநக்கு 

அநிவுறுத்ப்தட்டுள்பது.  
 

த்தி ஜசய்திகள் 
 
1. த்தி வநடி லரி லருலோய் ரூபோய் ஏழு யட்சம் வகோடி  
 டப்பு 2022 - 23 ிிாண்டின் முல் அனாண்டில் மாத் சடி ரி 

யாய் 30  ீம் ன அிகரித்துள்பது.  
 டப்பு ிிாண்டின் ம ப்டம்தர் 14ஆம் சி னினாண கானம் ன 

மாத் சடி யாய் ரூபோய் 8,36,225 வகோடிோக உள்பது.  
 இது கடந் ிிாண்டின் இச கானத்துடன் ப்திடுனகில் 30 சதலதீம் 

அிகம்.  

 மதயிறுண ரிாக யதாய் 4.36 னட் ம் சகாடியும், ணிதர் யாண 

ரிாக யதாய் 3.98 னட் ம் சகாடியும் சூல் ஆணது.  
 அில் சுார் 1.35 னட் ம் சகாடிாணது ‘ரீஃபன்ட்டோக’ ியம்த ம லுத்ப்தட்டு 

ிட்டது.  
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2. அடுத்த சுதந்தி தினத்தில் கைட்ென் ில் அமிமுகம்  

 அடுத் ஆண்டு சுந்ி ிணத்ின் சதாது னைட்ஜனண எரிமதாயபாகக் 

மகாண்டு இக்கப்தடும் ில் ச ன முன்முனாக அநிமுகப்தடுத்ப்தட 

உள்பது.  
 உனக அபில் ில்கனப கட்டனப்தில் இந்ிா  ிநந்து ிபங்குகிநது.  
 ில் ாரிப்தில் அடுத் மதரி ிகழ்ாக னைட்ஜணில் இங்கும் ில் 

யம் சுந்ி ிண ாபாண 2023 ஆகஸ்ட் 15 அநிமுகப்தடுத்ப்தட உள்பது.  
 உனகின் முல் னைட்ஜன் ில் ஜெர்னில் கடந் ாத்ில் ான் 

அநிமுகம் ம ய்ப்தட்டது.  
 அன் மாடர்ச் ிாக இந்ிாில் கைட்ெகன எரிஜபோருரோகக் 

மகாண்டு இக்கப்தடும் ினன ஒாண்டு கானத்துக்குள் அநிமுகம் ம ய் 

டடிக்னக எடுக்கப்தட்டுள்பது.  
 உனகின் னன ிநந் ஐந்து ில்கபில் ன்நாக  ீதத்ில் 

கண்டநிப்தட்டது.  
 ிக்கு 180 கிவயோீட்டர் வலகத்தில் ம ல்னக்கூடி இந் ில்  ிநி 

குலுங்கல் கூட இல்னால் ிக ம ாகு ாக திக்க ஏற்ந னகில் 

உயாக்கப்தட்டது.  
 ெப்போனின் புல்யட் ில் 100 கிவயோீட்டர் வலகத்கத 55 ஜநோடிகரில் 

எட்டும் ினனில், லந்வத போத் மறும் 52 ஜநோடிகரில் அந் சகத்ன 

எட்டி ிடும். 
 

லிகரோட்டு ஜசய்திகள் 
 
1. ஜசன்கன ஓபன் டபிள்யூடிஏ 250 ஜடன்னிஸ் வபோட்டி  

 ம ன்னண ஒதன் டதிள்யூடிஏ 250 மடன்ணிஸ் சதாட்டி ற்னநர் திரிில், ம க் 

குடின ச் ச ர்ந் 17 து இபம் ீாங்கனண யிண்டோ 

ஃபுருலிர்வடோலோவும், இட்கடர் பிரிலில் வகப்ரியோ (கனடோ) 
ஸ்ஜடஃபோனி (திச ில்) இனயும்  ாம்தின் தட்டத்ன னகப்தற்நிணர்.  

 ிக அசு டிஎன்டிஏ, டதிள்யூடிஏ இனந்து டத்தும் இப்சதாட்டிின் ய 

தகுிாக நுங்கம்தாக்கம் எஸ்டிஏடி மடன்ணிஸ் னாணத்ில் இட்னடர், 
ற்னநர் இறுி ஆட்டங்கள் னடமதற்நண.  

 


