
       

பக்கிாண ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 07 - 5 து தசி ககத்நி ாள் 

 ரட்டில் கைத்நற நசரபர்ைகப ைவுிப்தற்ைரைவும், இந்றரின் கைத்நறத் 

நரறகன பன்ணிகனப்தடுத்வும் ஆண்டுதரறும் ஆைஸ்ட் 7 ஆம் தற தசற 

கைத்நற றணம் அனுசரிக்ைப்தடுைறநது.தசற கைத்நற றணம் ரட்டின் சபை 

நதரபேபரர பர்ச்சறில்  கைத்நறின் தங்ைபிப்கத  குநறப்திடவும், 

நசரபர்ைபின் பேரணத்க அறைரிக்ைவும் பல்ைறநது. 

 

தசி சசய்ிகள் 

சுஷ்ா ஸ்ாஜ் கானாணார் 

 பன்ணரள் நபிபநவு துகந அகச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ணது 67து றல் ைரனரணரர். 

2014-2019 ஆம் ஆண்டில் தரடி கனகினரண தரஜை அசரங்ைத்றல் நபிபநவு துகந  

அகச்சரை திரற்நற ஸ்ரஜ், 2019 க்ைபகத் தர்னறல் இபேந்து ினைற அர் 

புற அகச்சகில் இபேந்து ினக்ைப்தட்டரர். அர் ரட்டின் பல் பழுத நதண் 

நபிபநவு துகந அகச்சர் ஆரர். 

ிழ்ாடு  

ஒரு ணின் ஒரு இக்கம் ககனஞர் ப. கருாிி ' என்ந புத்கம்  

 ‘ஒபே ணின் ஒபே இக்ைம் ைகனஞர் ப. ைபேரறற ' என்ந புத்ைத்க, ற இந்து 

குழுின் நபிடீரண ஃப்ண்ட்கனன் தத்றரிகை நபிிட்டது, இப்புத்ைத்றல் பே 

தர் எவ்ரறு பே இக்ைரை ரந படிபம் தலும்  ஜணரைத்றல் ரற்நங்ைகபக் 

நைரண்டுபேது தற்நற அடுத் கனபகநக்கு றைரட்டிரைவும் ைபேிரைவும் 

நசல்தட படிபம் என்ந ைபேத்துக்ைள் கூநப்தட்டுள்பண . 
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டி.கார்த்ிதகன் சிஎம்டிஏ ின்  உறுப்திணர் சசனாபாக ிிக்கப்தட்டார்  

 றழ்ரடு ரறன அசு நசன்கண நதபேை தம்தரட்டு ஆகத்றன் உறுப்திணர் 

நசனரபரை டி. ைரர்த்றதைகண றறத்துள்பது. இர் பன்ணரை ைரட்சற றர்ரை 

ஆகரை இபேந்ரர். 

 

சர்தச சசய்ிகள்  

ஷ்ாவுடன் யுதணிம் ிிதாக ப்தந்த்ில் தங்கபாதஷ் ககசழுத்ிட்டது 

 தங்ைபரதஷ் ணது 2,400 நைரரட் பைபூர் அணுறன் றகனத்றற்கு (ஆர்.என்.தி.தி) 

பதணிம் ரங்குற்ைரை  ஷ்ரவுடன் பே ப்தந்த்றல் கைநழுத்றட்டது. இந் 

ப்தந்த்றன் ைலழ், ஷ்ர ரழ்ரள் பழுதும் ஆகனக்குத் தகரண அணு 

எரிநதரபேகப ங்கும். 

ஐ.ா. தானஸ்ணீ அகிகள் ிறுணத்ிற்கு இந்ிா 5 ில்னின் அசரிக்க டானர்ககப 
ங்கியுள்பது  

 ஐ.ர. தரனஸ்ீண அைறைள் றறுணத்றற்கு இந்றர 5 றல்னறன் அநரிக்ை 

டரனர்ைகப ங்ைறபள்பது தலும் அந் றறுணத்றன் திைளுக்கு றகனரண  றற 

ஆக உறுற நசய்வும் அகப்பு ிடுத்துள்பது. ப.என்.ஆர்.டதிள்பெ.ஏ 1950 பல் 

தஜரர்டரன், நனதணரன், சறரிர, தற்குக் ைக ற்றும் ைரசர தகுறில்  சுைரரம், 

ைல்ி, றரம் ற்றும் சபை தசகைள் ற்றும் அசைரன ணிரதிரண 

உிைகப ங்ைற பேைறநது. 

ிசா இல்னா நுகவு உரிகக அசரிக்கா த்து சசய்துள்பது 

 ைடந் எட்டு ஆண்டுைபில் ட நைரரிரவுக்கு தம் நசய் நபிரட்டிணபேக்ைரண 

ிசர இல்னர தகவு உரிகக அநரிக்ைர த்து நசய்துள்பது. இந் டடிக்கை 

ட நைரரிர ரட்டின் புற சுற்றுனரத் துகநக்கு புற அடிகக் நைரடுக்ைக்கூடும். 
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அநிில்  

சந்ிான் -2 அன் பூிக சுற்நிரும் சுற்றுப்தாகக உர்த்தும் அன் ஐந்ாது 
ற்றும்இறுி தகுிக சற்நிகாக படித்து  

 இந்றரின் சந்ற ஆய்ரண சந்றரன் -2 அன் பூறக சுற்நறபேம் 

சுற்றுப்தரகக உர்த்தும் அன் ஐந்ரது ற்றும்இறுற தகுறக நற்நறைரை 

படித்து . இந் றைழ்ச்சறரணது ிண்ைனத்க அததரஜறின் சுற்றுப்தரகக அகட 

றகுத்து, அததரஜற என்தது பூறினறபேந்து றை நரகனில் உள்ப தூத்க 

குநறக்கும் . ரட்டின் சந்றனுக்ைரண இண்டரது சந்ற தம், சந்றரன் -2 

ஆைஸ்ட் 20 ஆம் தற சந்றகணச் சுற்நற பே சுற்றுப்தரகக எட்டும் என்று 

எறர்தரர்க்ைப்தடுைறநது. 

 

ாாடுகள்  

இ-ஆளுக குநித் 22 து தசி ாாடு 

 றர்ரை சலர்றபேத்ங்ைள் ற்றும் நதரது குகநைள் றகக்ைபம் (டிஏஆர்திஜற), இந்ற 

அசறன் றன்ணணு ற்றும் ைல் நரறல்தட்த அகச்சைம் (ீடிய்), ற்றும் 

தைரன ரறன அசு ஆைறற்றுடன் இகந்து இ-ஆளுக நரடர்தரண 22 து 

தசற ரரட்கட  ஆைஸ்ட் 8-9, 2019 அன்று றல்னரங்ைறன டத்வுள்பது. தைரனர. 

ீம்: “Digital India: Success to Excellence” 

தரதுைரப்பு நசய்றைள்  

இகன கனதறும் ிறுணத்ின்(HMI)  குழு எல்ப்ஸ் கனில் ஏந உள்பது   

 அகச்சர் ஸ்ரீ ஸ்ரீதரத் நதசர ரக், டரர்ஜறனறங்ைறன் இகன கனதறுல் 

றறுணத்றன் (நயச்ற), ஷ்ரில் உள்ப வுண்ட். எல்ப்ஸ்க்ைரண தத்கத்  

நரடங்ைற கத்ரர்.ஐதரப்தி ைண்டத்றன் றை உர்ந் சறைரண எல்ப்கம 

ஆைஸ்ட் 15, 2019 ற்றும்  73 து சுந்ற றணரண அன்று  நசன்நகடந்து 



  

ஆகஸ்ட் 07 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

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

இந்றரின் தசறக் நைரடிக கனின் தல் ஏற்நற கக்ை தக் குழு 

றட்டறட்டுள்பது. 

ிகபாட்டு சசய்ிகள்  

ஐசிசி சடஸ்ட் ரிகசில் இந்ிா பனிடத்ில் உள்பது 

 சீதத்ற ஐ.சற.சற நடஸ்ட் அி ரிகசில் இந்றர பனறடத்றலும், றபெசறனரந்து 

2 து இடத்றலும், நன்ணரப்திரிக்ைர 3 து இடத்றலும் உள்பது . இந்ற தைப்டன் 

ிரட் தைரனற சீதத்ற ஐசறசற நடஸ்ட் ததட்ஸ்தன்ைபின் ரிகசில் 

பனறடத்க க்ை கத்துக் நைரண்டரர். 

ததட்ிண்டணில், இந்ி ஆண்கள் இட்கடர் த ாடி ன்தாது இடத்ில் உள்பணர் 

 ததட்றண்டணில், இந்ற ஆண்ைள் இட்கடர் தஜரடி சத்ிக்கசரஜ் ரங்ைறநட்டி 

ற்றும் சறரக் நட்டி ஆைறதரர் ஏழு இடங்ைள் பன்தணரி சீதத்ற உனை 

ததட்றட்டன் ரிகசில் பல் 10 இடங்ைளுக்குள்  உள்பணர். இட்கடர் 

ரிகசில் அர்ைள் ன்தரது இடத்றல் உள்பணர்.  

NBA இந்ிா ிகபாட்டு 2019 

 NBA இந்றர ிகபரட்டு 2019 இல் சரக்நன்தடர ைறங்ஸ் ற்றும் இந்றரணர 

ததமர்ஸ் ஆைற இண்டு அிைள் அக்தடரதர் 4 ற்றும் 5 ல்  ிகபரடவுள்பண. 
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