
  

அக்ட ோர் 14,15  ப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ோ க்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

முக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 15 - நஹிோ கிசோன் தியோஸ் 

 ஹினா கிசான் ிாஸ் ிசாத்ில் பதண்கபின் தங்கபிப்பு அிகரிப்தற்காக 

பகாண்டாடப்தடுகிநது. புதுடில்னிில் டடபதறும் ிாில் வபாண் 

அடச்சர் ாா வாகன் சிங் கனந்து உடாற்றுார். 

முன்ோள் ஜோதிதி  ோக் ர் ஏ.ி.டஜ. அப்துல் கோம் ிந்த ோள் யிமோ 

 பன்ணாள் குடிசுத் டனர் டாக்டர் .தி.வே. அப்துல் கனாம் திநந்ாள் 

அக்வடாதர் 15 ாடு பழுதும்  பகாண்டாடப்தட்டது. டாக்டர் கனாம் இந்ிாின் 

வுகட ணின் ணவும் அடக்கப்தடுகிநார். 

டதசின சசய்திகள் 

ஜம்மு & கோஷ்நீர் 

னோத்ரீகர்களுக்கு இயச யித்துக்கோ கோப்ீடு 

 ேம்ப ற்றும் காஷ்ீரில், ஸ்ரீ ாா டஷ்வா வி வான ாரிம் புணி 

ாத்ிடக்கு ரும் ாத்ரீகளுக்கு ந்து னட்ச ரூதாய் ட இனச ிதத்து 

காப்தடீ்டு ிட்டத்துக்கு எப்புல் அபித்துள்பது. 

டநகோனோ 

ஜவுி சுற்றுோ யோகம் 

 ங்க்வதா, வகானாில் ேவுபி சுற்றுனா பாகம் அடக்க ேவுபித் துடந 

அடச்சகம் ரூ.7.8 வகாடி எதுக்கீடு. 

புது தில்ி 

கோற்று தபம் எச்சரிக்கக அகநப்பு சதோ ங்கப்ட் து 

 புது ில்னிில், காற்று ற்றும் காற்று ாசுதாடு ிடனடகடப கிப்தற்கு 

அபரிக்க ற்றும் ஃதின்ணிஷ் ாிரிகள் உியுடன் டிடக்கப்தட்ட காற்று 
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ம் ச்சரிக்டக அடப்டத அடச்சர் டாக்டர் ஹர்ர்ன் பாடங்கி 
டத்ார். 

இந்தின ிபதந நந்திரிகின் அருங்கோட்சினகத்திற்கோ அடிக்கல் ோட்டுயிமோ 

 புதுடில்னிில் இந்ி தி ந்ிரிகபின் அருங்காட்சிம் அடப்தற்காக 

அடச்சர் வகஷ் சர்ா ற்றும் அடச்சர் ஹர்ீப் சிங் பூரி ஆகிவார் அடிக்கல் 

ாட்டிணர். 

போஜஸ்தோன் 

ி.எஸ்.எப் க  உ ன் தசபோ யிமோகய சகோண் ோடுகிோர் உள்துக அகநச்சர் 

போஜ்ோத் சிங் 

 இந்ி-தாகிஸ்ான் ல்டனட தாதுகாக்கும் ல்டன தாதுகாப்புப் 

தடடிணருடன் சா ிாட பகாண்டாட உள்துடந அடச்சர் ாஜ்ாத் சிங் 

ாேஸ்ான் திகாணர் தம். 

டநற்கு யங்கம் 

நகமனோல் ோதிக்கப்ட்  யியசோனிக்கு 210 டகோடி ரூோய் இமப்ீடு 

 வற்கு ங்க அசு இந் ஆண்டு கடும் ட காாக தாிப்பு ற்தட்ட 

ிசாிகளுக்கு 210 வகாடி ரூதாய் இப்தடீு ங்குாக உள்பது. 

சர்யடதச சசய்திகள் 

ஆப்கோிஸ்தோன் தூதர்களுக்கு முதல் கூட்டு னிற்சித்திட் ம் 

 இந்ிா ற்றும் சீணா இந்ிாில் ஆப்காணிஸ்ான் தூர்களுக்கு பல் கூட்டு 

திற்சித்ிட்டம் என்டந துக்கியுள்பது. 

அியினல் சசய்திகள் 

புனல் கல்லும் 
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 கல்லும் புனால் பற்கு வல்ஸ் தகுிகபில் தாிப்புகள் பாடர்கிநது. 
ாணிடன ஆய்வு டம் பற்கு வல்ஸ் தகுிகபில் கடுடாண டக்கு 
ாய்ப்பு  ண ச்சரிக்டக பபிிட்டுள்பது.  

யணிகம் & சோருோதோபம் 

WPI ணயகீ்கம் சசப் ம்ர் நோதத்தில் 5.13% ஆக உனர்ந்துள்து 

 கடந் ாத்ில் பாத் ிடன தகீ்கம் 5.13 சீாக உர்ந்து. 
உவுப் பதாருட்கபின் ிடன உர்வு, பதட்வால், டீசல் ிடன உர்வு 
ஆகிற்நின் காாக தகீ்கம் அிகரித்து. 

நோோடுகள்  

46 யது திப்பு IHGF-ச ல்ி கண்கோட்சி  

 இந்ிாின் ிகப்பதரி IHGF- படல்னி கண்காட்சிின் 46 து திப்பு 
கிவட்டர் பாய்டாில் இந்ிா க்ஸ்வதா டம் ற்றும் ார்ட்டில் 
ேவுபித் துடந அடச்சர் அேய் ம்ா ிநந்து டத்ார். 

5யது ல் அறுகயசிகிச்கச நோோடு 

 துடக் குடிசுத் டனர் பங்டகா ாயுடு புது ில்னிில் 5 து தல் 
அறுடசிகிச்டச ாாட்டில் கனந்து பகாண்டு உடாற்நிணார். 

திட் ங்கள் 

இக்கு ிம்ிக் டோடினம் திட் ம் 

 புதுடில்னிிலுள்ப இந்ிா காந்ி ிடபாட்டு அங்கத்ில் 35 உடுக்கு 

ிடபாட்டு ீர்களுக்கு ாழ்க்டகத் ிநன் திற்சி குப்பு டத்ப்தட்டது. 

சவுோக்னோ யிருது திட் ம் 

 100 சீ டீ்டு ின்ாக்கத்ட ிடநவற்றுற்காக ாினங்கபின் 

DISCOMs / ின் துடந ற்றும் அர்கபது ஊிர்கடபப் தாாட்டுற்காக 

சவுதாக்ா ிட்டத்ின் கீழ் ின் ற்றும் புது &  புதுப்திக்கத்க்க ரிசக்ி துடந 

ாின அடச்சர் ிருது ங்கும் ிட்டம் குநித்து அநிிப்பு. 
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புரிந்துணர்வு ப்ந்தம்(MoU), ப்ந்தங்கள் & நத்தின அகநச்சபகய ப்புதல் 

இந்தினோ நற்றும் இங்கக இபண்டு புரிந்துணர்வு ப்ந்தங்கில் ககசனழுத்து 

 இந்ி ாட்டின் உியுடன் 50 ாடல் கிாங்கள் ஊடாக 1200 டீுகடப 

ிர்ாிக்க இண்டு புரிந்துர்வு உடன்தடிக்டகில் இந்ிா ற்றும் இனங்டக 

டகபழுத்ிட்டது. 

யிருதுகள் 

 ஐ.ோ. உணவு நற்றும் டயோண் அகநப்ின் எதிர்கோக் சகோள்கக தங்க 

யிருது - சிக்கிம் [உனகின் பல் கரி வபாண்ட ாினாக ாற்றுற்காண 

அன் சாடண] 

 திவசில், படன்ார்க் ற்றும் ஈக்டார் ஆகிட ங்களுடட 

பகாள்டககளுக்கு பள்பி ிருது பன்நண. 

சநோகல் சசனிகள் & இகணன டோர்ட் ல் 

'சி-யிஜில்' னன்ோடு 

 இந்ி வர்ல் கின் ிருக்கும் சட்டசடத வர்னில் ணிப்தட்ட இட 

அடிப்தடடினாண பாடதல் பசனி சி-ிேிடன அநிபகப்தடுத்துகிநது. 'CVIGIL', 

இில் 'C' ன்தது 'குடிக்கள்' ன்தடக் குநிக்கும். 

யிகனோட்டு சசய்திகள் 

டநற்கிந்தின தவீுகளுக்கு எதிபோ ச ஸ்ட் சதோ ர் 

 வற்கிந்ித் ீவுகள் அிக்கு ிாக 2-0 ன்ந கக்கில் இந்ிா படஸ்ட் 

பாடட பன்நது. 

இகஞர் ிம்ிக் யிகனோட்டு 

 அர்பேன்டிணாில் டடபதறும் இடபஞர் எனிம்திக் வதாட்டிகபில் 

அர்பேன்டிணாிடம் ழீ்ந்து பள்பி தக்கம் பன்நது இந்ி பதண்கள் ஹாக்கி 
அி, வனசிாிடம் ழீ்ந்து பள்பி தக்கம் பன்நது இந்ி ஆண்கள் 

ஹாக்கி அி.  
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சோண்ட ோ ச ோநின்டகோ ஒன் ச ன்ிஸ்  

 னிாண்டர் தஸ், ிேுல் ஞ்சல் பய்ஸ்-வனாவுடன் இடந்து சாண்வடா 

படாின்வகா ஏதன் படன்ணிஸ் வகாப்டதட பன்நார். 

ரோங்கோய் நோஸ் ர்ஸ் ச ன்ிஸ் 

 ாங்காய் ாஸ்டர்ஸ் படன்ணிஸ் இறுிப் வதாட்டிில் குவாிாின் வதார்ணா 

கரிக்டக வாற்கடித்து  வாக் வோவகாிக் தட்டம் பன்நார். 

சுல்தோன் டஜோகர் ஹோக்கி டகோப்க  

 இறுிப்வதாட்டிில் இந்ிாட 3-2 ன்ந கக்கில் திரிட்டன் ழீ்த்ி, 2018 

சுல்ான் வோகர் ஹாக்கி வகாப்டதட பன்நது. 
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