
 

 

       

தேசிோ சசய்ேிகள் 

ிாஸ்டிக் கௐிவுகள டீசாக ொாற்றும் ஆள  

 த்ற அநறில் ற்றும் தரறல்தட்த அமச்சர் டரக்டர் யர்ஷ் ர்ன் ற்றும் 

உத்கண்ட் பனமச்சர் றரிவந்ற சறங் ரத் ஆகறவரர் தடஹ்ரடூணில் 

திபரஸ்டிக் கறவுகமப டீசனரக ரற்றும் ஆமன ன்மந றநந்து மத்ணர். இந் 

ஆமன இந்ற ததட்வரனற றறுணத்றல் அமக்கப்தட்டுள்பது, அன் ிஞ்ஞரணிகள் 

கறவு திபரஸ்டிக்குகமப எரிததரபேபரக தப்தடுத்துரர்கள். இந் ஆமன பே டன் 

திபரஸ்டிக்கறனறபேந்து 800 னறட்டர் டீசமன உற்தத்ற தசய்பம் றநன் தகரண்டது. 

அருண் செட்ல்ி ஸ்தேடீயும்  

 தடல்னறில் உள்ப ஃததவரஸ் ர வகரட்னர ஸ்வடடிம்  அபேண் தெட்னற ஸ்வடடிம் 

என்று  ததர் ரற்நப்தடவுள்பது. டி.டி.சற.ஏ-ில் ணது திக் கரனத்றல், உனகத் ம் 

ரய்ந் ஆமட அமநகள் ற்றும் அறக சறகர்கள் அபேம் சறகள் அமத்து 

ஃததவரஸ் ர வகரட்னர ஸ்வடடித்ம ணீ சறரக புதுப்தித் 

ததபேமக்குரிர் அபேண் தெட்னற ஆரர். 

சர்தேச சசய்ேிகள்  

தோத்ேின் ேளேகர் காத்ொாண்டுிிருந்து  இந்ேிோாின் சிிகுரி ளௌ ஸ் தசள 
சோேங்கிோது 

 வதரபத்றன் மனகர் கரத்ரண்டுக்கும் வற்கு ங்கரபத்றன் இந்றரின் 

சறனறகுரிக்கும் இமடவ வதபேந்து வசம தரடங்கப்தட்டுள்பது. வதரபத்றன் 

உள்கட்டமப்பு ற்றும் வதரக்குத்து அமச்சர் குதரீ் கரவசத் ற்றும் இந்ற தூர் 

ஞ்சலவ் சறங் பூரி ஆகறவரர் கரத்ரண்டுினறபேந்து வதபேந்ம வகரடி அமசத்து தரடங்கற 

மத்ணர். 



  

ஆகஸ்ட் 28 ேேப்பு ேிகழ்வுகள் 

 

ாேக்கு்ிப்புகள்அ்ிோ – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

காசி ேஸ்ருல் இஸ்ாொின்  43 து ேிளைவு ேிைம் ங்காதேில் அனுசரிக்கப்ட்ேது  

 கறபர்ச்சறக் கிஞரண கரசற ஸ்பேல் இஸ்னரறன் 43 து றமணவு றணம் ஆகஸ்ட் 27 

அன்று தங்கபரவறல் அனுசரிக்கப்தட்டது. கறபர்ச்சற கிஞர் அல்னது தித்வரயற வகரதி  

என்நமக்கப்தடும் ஸ்பேல் கறட்டத்ட்ட 3000 தரடல்கமப எழுற, அற்நறல் தனற்மந 

இக்கறபள்பரர், அம அமத்தும் ஸ்பேல் கலற என்று அமக்கப்தடுகறன்நது. அது 

கிமகள் தங்கபரவறன் ிடுமனப் வதரரின் வதரது க்களுக்கு  ததரி 

தூண்டுனரக இபேந்து குநறப்திடத்க்கது. 

அ்ிிோல்  

ிழுப்புௌம் ொாட்ேத்ேில் அரிோ ஸ்ளேர்  

 ததரதுரக ில் தரரசூட் ஸ்மதடர் அல்னது கூட்டி டரன்டுனர எண அமக்கப்தடும் 

வதரய்சறவனரதரிர இணத்மச் வசர்ந் அரி மக சறனந்ற புதுச்வசரிம பரகக் 

தகரண்ட சுவசற தல்லுிர் அநக்கட்டமப (ஐ.தி.எஃப்) ஆரய்ச்சறரபர்கபின் 

குழுிணரல் ிழுப்பும் ரட்டத்றன்  தசஞ்சறின்  அபேகறலுள்ப தக்கமன ரிசர்வ் 

கரடுகபில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. 

சசோி & இளைோ தார்ேல்  

தேசிோ ேிளைவுச்சின்ை அேிகாௌசளக்காை என்ஓசி ஆன்ளன் ிண்ணப் சசோாக்க 
அளொப்பு 

 புது றல்னறில் ஆறு ரறனங்கபின் 517 உள்பரட்சற அமப்புகளுக்கரக வசற 

றமணவுச்சறன்ண ஆமத்றற்கரண  பேங்கறமந் என்.ஒ.சற ஆன்மனன் ிண்ப்த 

தசனரக்க பமநம கனரச்சர ற்றும் சுற்றுனரத்துமந அமச்சர்  ஸ்ரீ திஹ்னரத் 

சறங் தவடல் தரடங்கறணரர். ஏஎஸ்ஐ ின் தரதுகரக்கப்தட்ட றமணவுச்சறன்ணங்கபின் 

மடதசய்ப்தட்ட ற்றும் ழுங்குதடுத்ப்தட்ட தகுறில் கட்டுரண தரடர்தரண 

திகளுக்கு என்ஒசற வகரபேம் ிண்ப்தங்கமப ஆன்மனணில் தறவு தசய் இது 

உவும். 
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சொாளல் ோன்ாடு- “ெைஅவ்ேி சுகம்” சோேங்கப்ட்ேது 

 த்ற இசரணங்கள் ற்றும் உங்களுக்கரண அமச்சர் ஸ்ரீ டி.ி. சரணந் கவுடர 

“ெணஅவ்ற சுகம்” என்ந தரமதல் தன்தரட்மட அநறபகப்தடுத்றணரர், வலும் 

“ெணஅவ்ற சுிர ஆக்வமர-தவரடீகறவடதிள்  சரணிட்டரி ரப்கறன்” பே வதட் பே 

பைதரய்க்கு கறமடக்கும் என்று அநறித்றபேந்ரர். ெணஅவ்ற சுகம் தரமதல் 

தன்தரட்டின் பனம் க்கள் ெணஅவ்ற ததரதுரண பேந்துகள் ற்றும் கமடகமப 

தரடி ததரழுறல் வட படிபம். 

 

ொாோடுகள்  

ாளைொாேள எேிர்ப்ேற்காை ஐக்கிோ ோடுகள் சளோின்  COP14 ஐ இந்ேிோா ேேத்ே 
உள்து 

 அடுத் ரம் 2 பல் 13 ஆம் வற  ம தரமனணரமன எறர்ப்தற்கரண 

ஐக்கற ரடுகள் சமதின் ரரடரண சறஒதி 14 ஐ இந்றர டத் உள்பது. 

புதுடில்னறில் சுற்றுச்சூல் அமச்சர் திகரஷ் ெவடகர், 10 ஆண்டுகபில் 50 னட்சம் 

தயக்வடர் அறந் றனங்கமப பரக்கவும்  வலும் தடஹ்ரடூணில் உள்ப ண 

ஆரய்ச்சற றறுணத்றல் பே சறநப்தரண மம் அமக்கவும்  அசரங்கம் இனக்கு 

மத்துள்பது என்நரர். 

ிருதுகள்  

சேன்சிங் தோர்தக தேசிோ சாேளை ிருது 2018 

 இமபஞர் ிகரங்கள் ற்றும் ிமபரட்டு அமச்சகத்ரல் சரகசத் துமநகபில் 

ணிதர்கபின் சரமணகமப அங்கலகரிக்க வ்தரபே ஆண்டும் தடன்சறங் வரர்வக 

வசற சரமண ிபேதுகள் ங்கப்தடுகறன்நண. இந் ிபேது வனண்ட் அட்தன்ச்சர், 

ரட்டர் அட்தன்ச்சர், ஏர் அட்தன்ச்சர் ற்றும் மனஃப் மடம் சரமண எண ரன்கு 

திரிவுகபரக ங்கப்தடுகறநது. 
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 அதர்ர குரர், மநந் ஸ்ரீ ீதங்கர் வகரஷ், ஸ்ரீ ிகண்டன் வக.ஆகறவரபேக்கு  

வனண்ட் அட்தன்ச்சர் ,ஸ்ரீ திதரத் ரெள வகரனறக்கு  ரட்டர் அட்தன்ச்சர் , ஸ்ரீ 

ரவஷ்ர்ெங்ரவுக்கு ற்றும் ஏர் அட்தன்ச்சர் ிபேதும் ற்றும் ஸ்ரீ ரங்சுக் 

தர்தரவுக்கு மனஃப் மடம் சரமணரபர்ிபேதும்  ங்கப்தட்டது . 

ேௌரிளச & கு்ிோீடுகள்  

ஐசிசி சேஸ்ட் ேௌரிளச 

 துதரில் தபிரண சீதத்ற ஐ.சற.சற கறரிக்தகட் தடஸ்ட் ரிமசில் இந்ற 

கறரிக்தகட் அிின் வகப்டன் ிரட் வகரனற பன்ணிமன கறத்ரர்,அபேக்கு அடுத் 

தடிரக ஆஸ்றவனறரின் ஸ்டீவ் ஸ்றத் உள்பரர். றபெசறனரந்து வகப்டன் வகன் 

ில்னறம்சன் பன்நரது இடத்மபம், இந்றரின் வசவடஷ்ர் புெரர ரன்கரது 

இடத்மபம் திடித்ணர். தந்துசீ்சரபர்களுக்கரண ரிமசில் பல் பமந 

இந்றரின் ெஸ்திரித் பும்ர பல் 10 இடங்களுக்குள் தமந்ரர். 

ிளோாட்டு சசய்ேிகள்  

தர்ல்ட்ஸ்கில்ஸ் கசான் தாட்டிோில் இந்ேிோா ோன்கு ேக்கங்களப் சன்்து  

 ஷ்ரில் மடததற்ந 45 து உனக ஸ்கறல்ஸ் கசரன் 2019 வதரட்டிில் பே ங்கம், 

பே தள்பி ற்றும் இண்டு தண்கன தக்கங்கமப தன்று இந்ற அி னரறு 

தமடத்துள்பது. எஸ் அஸ்ர ரரர ீர் தரறல்தட்தத்றல் 

ங்கப்தக்கபம்,திவ் தட்டனதற மன தரறல்தட்தங்கபில் தள்பிப் தக்கபம், 

மக ற்றும் கறரஃதிக் டிமசன் தரறல்தட்தத்றல் சஞ்வசரய் திரணிக் ற்றும் 

ஸ்வர த்ன்புர னர பே தண்கனப் தக்கம் என்று தரத்ம் ரன்கு 

தக்கங்கமப தன்நணர். 

FB :ல் தசௌ 

English-ல் தசௌ – Examsdaily                  ேொிௐில் தசௌ– Examsdaily Tamil 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
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WhatsAPP - குரூப்ில் தசௌ   - கிிக் சசய்ோவும்  
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