
       

தேசி சசய்ேிகள் 

குலஹாத்ேிில் உள்ர சொக் சந்தேப்படுத்ேல் லராகத்ேிற்கு  டாக்டர் ஜிதேந்ேி சிங் 
அடிக்கல் ொட்டஉள்ரார்  

 அசாின் குலஹாத்திில் உள்ர லடகிறக்கு பிாந்தி வலராண் சந்ததப்படுத்தல் 

கறகம் யிிடடட் (டொாக்) சந்ததப்படுத்தல் லராகத்திற்கு த்தி லடகிறக்கு 

பிாந்தி அபிலிருத்தி ாெிய அதச்சர் டாக்டர் ஜிவதந்தி சிங் அடிக்கல் 

ொட்டஉள்ரார். 

ஒடிசா 

'நுலாகய்' லிறா 

 எடிசாலின்  முக்கி லிலசா திருலிறா அல்ய இடங்கரிலும்  டசப்டம்பர் 3 அன்று 

ிகுந்த ஆலாத்துடனும் டகாண்டாடப்படுகிமது. 

 நுலாகய் ஜுஹார் திருலிறாலின் முக்கி சடங்கு ன்பது ெண்பர் உமலினர் ற்றும் 

ெயம் லிரும்பிகலடன் லாழ்த்துப் பரிாற்மம்ஆகும். 

 எரு லிலசா திருலிறாலாக இதில் கிாப்பும இடங்கரில் உள்ர எவ்டலாரு 

லடீ்டிலும் மூத்தலர் தங்கள் டெல் லல்கரில் ெல்ய  பிர் லிதரச்சல்  ற்றும் 

சாதகான லானிதயக்காக பிார்த்ததன டசய்லார்கள். 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

அசரிக்காவுடனான இருேப்பு தபச்சுலார்த்தேகதர ஈான் ெிாகரித்ேது  

 ஈானி ஜனாதிபதி ஹசன் ரூஹானி அடரிக்காவுடன் ந்தடலாரு இருதப்பு 

வபச்சுலார்த்ததகதரமம் ெடத்துலதத ெிாகரித்துள்ரார் . அணுசக்தி எப்பந்தத்தில் 

ஈானின் உறுதிப்பாட்தட சிய ொட்கலக்குள் குதமப்பதாகவும் அலர் அச்சுறுத்தினார். 



  

சசப்டம்பர் 04 ெடப்பு ெிகழ்வுகள் 

 

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

 பாாலன்மத்தில் உதாற்மி ரூஹானி, அடரிக்காவுடனான ந்தடலாரு 

உதாடலும் 2015 இல் டதஹ்ானுடனான முக்கி அணுசக்தி எப்பந்தத்திற்கு எப்புக் 

டகாண்ட முக்கி ொடுகரின் குழுலின் கட்டதப்பிற்குள் ல வலண்டும் ன்மார். 

ாொடுகள் 

சேன்கிறக்கு ஆசிாலிற்கான உயக சுகாோ அதப்பின் பிாந்ேி அலுலயகத்ேின் 72 
லது அர்வு 

 டதன்கிறக்கு ஆசிாலிற்கான உயக சுகாதா அதப்பின் பிாந்தி அலுலயகத்தின் 

(SEARO) 72 லது அர்வு புதுதில்யிில் ெதடடபறுகிமது. டதன்கிறக்கு ஆசிாலிற்கான 

உயக சுகாதா அதப்பின் பிாந்திக் குழுலின் அர்லின் டதாடக்க லிறாலில், டாக்டர் 

லர்தன் கூறுதகில், அதனலருக்கும் உயகராலி ஆவாக்கிம், எரு வொய் இல்யாத 

இந்திா ற்றும் சுகாதாத் துதமில் சிமந்து லிரங்கும் உயகராலி தெிதயகள் 

வபான்மதல  எரு புதி இந்திாவுக்கான அசாங்கத்தின் வொக்கம் ன்று அலர் 

கூமினார். 

சகாழும்பில் யுனிசசஃப் ாொடு 

 டகாழும்பில் ெடந்த மனிடசப் டதற்காசி ொடாலன்ம ாொட்டில் காஷ்ீர் 

பிச்சிதனத ழுப்ப பாகிஸ்தான் வற்டகாண்ட முற்சிக்கு இந்திா கடும் 

கண்டனத்தத டதரிலித்தது.குறந்ததின் உரிதகள் ாொட்டின் 30 ஆண்டு ெிதமதலக் 

டகாண்டாடும் லிதாக இயங்தக ொடாலன்மமும்  க்கி ொடுகரின் குறந்ததகள் 

ெிதிம் (மனிடசஃப்) இதைந்து டகாழும்பில் இந்த ெிகழ்தல  ற்பாடு டசய்துள்ரது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

உடற்பிற்சி யுத் அபிாஸ் - 2019 

 தற்வபாது ெதடடபற்று லரும் இந்வதா-அடரிக்க பாதுகாப்பு எத்துதறப்பின் எரு 

பகுதிாக,  உடற்பிற்சி மத் அபிாஸ் - 2019 ன்ம கூட்டு இாணுலப் பிற்சி 2019 

டசப்டம்பர் 05-18 முதல் அடரிக்காலின் லாளிங்டனில் உள்ர கூட்டுத் தர லூிஸ் 

டக் வசார்டில் ெடத்தப்படுகிமது. 
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 உடற்பிற்சி மத் அபிாஸ் இந்திாலிற்கும் அடரிக்காலிற்கும் இதடியான 

ிகப்டபரி கூட்டு இாணுல பிற்சி ற்றும் பாதுகாப்புக் கறக முற்சிகரில் 

என்மாகும். இது இரு ொடுகலக்கும் இதடில் ாமி ாமி ெடத்தப்படும் கூட்டுப் 

பிற்சிின் 15 லது பதிப்பாகும். 

தடாக்கிதாலில் 2019 சசப்டம்பர் 2 அன்று லருடாந்ேி பாதுகாப்பு ந்ேிரி கூட்டம் 
ெதடசபற்மது  

 இந்தி பாதுகாப்பு அதச்சர் திரு. ாஜ்ொத் சிங், ஜப்பானின் பாதுகாப்பு ந்திரிான  

திரு. தவகளி இலா லின் அதறப்தப ற்று  ஜப்பானுக்கு பைம் 

வற்டகாண்டுள்ரார். , இரு அதச்சர்கலம் லருடாந்த பாதுகாப்பு ந்திரி கூட்டத்தத 

2019 டசப்டம்பர் 2 அன்று வடாக்கிவாலில் ெடத்தினர். 

ேலரிதச ற்றும் குமிீடுகள்  

ஸ்டீவ் ஸ்ித்  ெம்பர் 1 சடஸ்ட் தபட்ஸ்தன் 

 சிசி வபட்ஸ்வன் தலரிதசில் ஆஸ்திவயிாலின் ஸ்டீவ் ஸ்ித்  இந்தி 

வகப்டன் லிாட் வகாயித பின்னுக்கு தள்ரி   ெம்பர் 1 இடத்தத பிடித்தார், அவத 

வெத்தில் டலரிிடப்பட்ட சீபத்தி சிசி டடஸ்ட் பந்து லசீ்சாரர்கள் தலரிதசில்  

ஜஸ்பிரீத் பும்ா மூன்மாலது இடத்தத பிடித்துள்ரார். 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்  

எஸ்பிஐ உடன் இ.எஸ்.ஐ.சி ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் தகசழுத்ேிட்டது 

 ஊறிர்கரின் ாெிய காப்படீ்டுக் கறகம் (இ.ஸ்..சி) ற்றும் ஸ்பி இதடவ 

இன்று எரு புரிந்துைர்வு எப்பந்தம் தகடழுத்தானது, அதன்படி, ஸ்பி அதனத்து 

ஈ.ஸ்..சி பனாரிகள் ற்றும் பைம் டசலுத்துபலர்கரின் லங்கிக் கைக்குகலக்கு 

வெடிாக இ-கட்டை வசதலகதர எருங்கிதைந்த ற்றும் தானிங்கி 

டசல்முதமாக ந்தடலாரு தகவடு ததயடீும் இல்யால்  லறங்கும்.  
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 ஸ்பி தனது பை வயாண்த தாரிப்பு (சிம்பி) ின்-கட்டை டதாறில்நுட்ப தரம் 

மூயம் ஈ.ஸ்..சிின் ெிறுலன லர திட்டிடல் (ஈஆர்பி) டசல்முதமகலடன் ஈ-

கட்டை எருங்கிதைப்தப லறங்கும். 

ெினங்கள்  

ேதயதத் தேர்ேல் ஆதணர் சுனில் அதாா AWEB ின்  ேதயலாக சபாறுப்தபற்கிமார் 

 உயகத் வதர்தல் அதப்புகரின் சங்கத்தின் ததயலாக  ததயதத் வதர்தல் ஆதைர் 

சுனில் அவாா டபாறுப்வபற்மார். இலர் 2019 முதல் 2021 லத  AWEB ின் ததயலாக 

இருப்பார் . 

லிதராட்டு சசய்ேிகள்  

ிோயி ாஜ் டி 20 தபாட்டிில் இருந்து ஓய்வு சபறுலோக அமிலித்ோர் 

 ிதாயி ாஜ் சர்லவதச டி 20  வபாட்டிகரில் இருந்து ஏய்வு டபம  முடிவு 

டசய்துள்ரார்,2006 ஆம் ஆண்டில் இந்திாலின் முதல் டி 20  வகப்டனாக இருந்த அலர், 

89 வபாட்டிகரில் லிதராடி 2364 ன்கள் டுத்துள்ரார்  -  எரு இந்திப் 

லீாங்கதனால் டுக்கப்பட்ட அதிகப் பச்ச ஸ்வகார் இதுலாகும். 2012, 2014 ற்றும் 2016 

ஆம் ஆண்டுகரில் உயகக் வகாப்தபமடன் வசர்த்து டாத்தம்  32 வபாட்டிகரில் அலர் 

வகப்டனாக லிதராடிமள்ரார். 

 

FB :ல் தச 

English-ல் தச – Examsdaily                  ேிறில் தச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குரூப்பில் தச   - கிரிக் சசய்வும்  

 

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

