
       

தேசிய சசய்ேிகள் 

ஈட் ரரட் இந்ேியா இயக்கம்  

 டாக்டர் ஹர்ஷ் யர்தன் உணவு ாதுகாப்பு கமகத்தின் ஈட் ரபட் இந்தினா இனக்கத்ரத 

ததாடங்கிார், இது புதின ஆரபாக்கினநா உணவு அணுகுபரனாகும், இது 

குடிநக்கர உணவு நற்றும் உடற்னிற்சி பம் ல்  சுகாதாபத்துடன் ரயக்க 

உதவும். 

 5 ாள் ‘ ததன்கிமக்கு ஆசினாயிற்கா WHO ிபாந்தினக் குழுயின் 72 யது அநர்யில் 

சஹி ராஜான்’ தஹ்தார் ஜயீன் ன் புதின சின்ம் நற்றும் ரகாரத்துடன் ‘ஈட் 

ரபட் இந்தினா ’ ன் ிபச்சாபம் ’சுகாதாப அரநச்சபால் ததாடங்கப்ட்டது. 

ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கின் வளர்ச்சிக்காக இந்ேியா 1 பில்லியன் டாலர் கடரை 
அறிவித்துள்ளது  

 பஷ்னாயின் தூப கிமக்கு ிபாந்தினத்தின் யர்ச்சிக்காக இந்தினா எரு ில்ினன் 

அதநரிக்க டார் நதிப்புள் கடன் ததாரகரன அியித்துள்து . 5 யது கிமக்கு 

தாருாதாப நன்த்தின் அநர்வு யிரடிரயாஸ்டாக்கில் ரடதற்து. அதில் 

உரபனாற்ின ிபதநர் ரபந்திப ரநாடி, இந்த அியிப்பு இந்தினாயின் 'தூப கிமக்கு' 

தகாள்ரகக்கு எரு டுத்துக்காட்டு ன்ரத ிரூிக்கும் ன்ார். 

சர்வதேச சசய்ேிகள்  

இந்ேிய சோழில்தட்ப சோடக்கங்களுக்கு நிேியளிக்க ஜப்பான் ஆர்வமாக உள்ளது 

 ரதசின ததாமில்தட் தநன்தாருள் நற்றும் ரசரய ிறுயங்கின் சங்கம் (ாஸ்காம்) 

ற்ாடு தசய்த எரு ல்ர தாண்டின எத்துரமப்பு கூட்டத்தில் இந்தின ததாமில்தட் 

ததாமில் பரரயார் ங்ரகற்ர்.இந்த கூட்டம்   ரடாக்கிரனாயில் இபண்டு ாள் 

ரடதற்து. 



  

சசப்டம்பர் 06 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

 உகாயின பத அணுகர யிரபவுடுத்துயதற்கும், இந்தினாயிற்கும் 

ஜப்ானுக்கும் இரடனிா ததாமில்தட் ரிநாற்ங்கர ரநம்டுத்துயதற்கும் 

ாஸ்காம் ரநற்தகாண்டுள் பனற்சிகின் எரு குதினாக இந்த  ிதிபதயிரன 

அிப்தாக ததரியித்துள்து  . 

‘சிதயால் பாதுகாப்பு உரரயாடல் 2019’ 

 ாதுகாப்பு அரநச்சர் ஸ்ரீ பாஜ்ாத் சிங்,தகாரினா குடினபசிற்கு தசன்று அங்கு  'சிரனால் 

ாதுகாப்பு உரபனாடல் 2019' இல் கந்து தகாண்டார் , அதில் 'என்ாக அரநதிரன 

உருயாக்குதல்: சயால்கள் நற்றும் ார்ரய' ன் கருப்தாருளுடன்,  "உகம் 

திர்தகாள்ளும்  ாதுகாப்பு சயால்கரப் ற்ி கூிார். 

 ரநலும் அயர் உகில் ந்த ாடும் னங்கபயாதத்திிருந்து ாதுகாப்ாக இல்ர, .ா 

நற்றும் ி அபங்குகள் பம் இந்தினா இருதபப்பு, ிபாந்தின நற்றும் உக அயில் 

னங்கபயாத திர்ப்பு எத்துரமப்ர தீயிபநாக ரநற்தகாண்டு யருகிது ன்றும் 

கூிார் 

 

அறிவியல்  

ஸ்ரீ பிரஹலாத் சிங் பதடல் முேல் சமாரபல் அறிவியல் கண்காட்சிரயத்  சோடங்கி 
ரவத்ோர். 

 நத்தின காச்சாப நற்றும் சுற்றுாத்துர அரநச்சர் ஸ்ரீ ிபஹாத் சிங் ரடல், 

ரயில் உள் டாக்கில் பதல் தநாரல் அியினல் கண்காட்சிரன (அியினல் 

க்ஸ்ப்ராபர்) ததாடங்கி ரயத்தார்.  நத்தின காச்சாப அரநச்சர் எரப ரபத்தில் 25 

புதின தநாரல் அியினல் கண்காட்சி ரருந்துகர இந்தினாயின் அரத்து 

நாயட்டங்களுக்காக அிபகப்டுத்திார். 

 

 



  

சசப்டம்பர் 06 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

WHO சேன்கிழக்கு ஆசியா பிராந்ேியம் 2023 க்குள் ேட்டம்ரம , ரூசபல்லாரவ சவளிதயற்ற 
ேிட்டமிட்டுள்ளது 

 உக சுகாதாப அரநப்ின் (WHO) ததன்கிமக்கு ஆசினா ிபாந்தினத்தின் உறுப்பு ாடுகள் 

2023 ஆம் ஆண்டயில் குமந்ரதகர அதிகநாக தகாள்க்கூடின ததாற்றுரானா 

தட்டம்ரந நற்றும் ரூதல்ாரய அகற் படிவு தசய்துள். இபண்டு 

ராய்கரபம் அகற்றுயதற்கா புதின இக்கு, சநீத்தின ஆண்டுகில் பனற்சிகள், 

பன்ரற்ம் நற்றும் தயற்ிகள் பம் ிரூிக்கப்ட்டுள் தற்ராதுள் 

ரயகத்ரதபம் யலுயா அபசினல் அர்ப்ணிப்ரபம் இன்னும் ரநம்டுத்தும். ”ன்று 

உக சுகாதாப அரநப்ின் ததன்கிமக்கு ஆசினாயின் ிபாந்தின இனக்குர் டாக்டர் பூம் 

ரகத்பால் சிங் கூிார். 

 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரியர்கள்  

புகழ்சபற்ற புலம்சபயர்ந்தோர் - இந்ேியாவின் சபருரம ' புத்ேகம் சவளியீடு  

 இந்தினாயின் துரணத் தரயர் ஸ்ரீ ம்.தயங்ரகனா ாபடு 2003 பதல் 2019 யரப 

புதுதில்ினில் ிபயாசி ாபதின சம்நன் யிருதுகரப் தற்யர்கின் சுருக்கநா 

சுனயியபங்கரக் தகாண்ட 'புகழ்தற் பும்தனர்- இந்தினாயின் தருரந' ன் 

தரப்ில் காி ரடிள் புத்தகத்ரத தயினிட்டார் . 

 ரநலும் அயர் 370 யது ிரிரய அகற்ினது பற்ிலும் உள் ிர்யாக டயடிக்ரக 

ன்றும் ஜம்ப-காஷ்நீர் நற்றும் டாக் யர்ச்சிரன துரிதப்டுத்துயரத ராக்கநாகக் 

தகாண்டதாகவும் அயர்கள் தங்கினிருக்கும் ாடுகில் யிமிப்புணர்ரய ற்டுத்த 

ரயண்டும் வும்  கூிார்.  
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பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

TSENTR 2019 ஐ கூட்டுப்பயிற்சி  

 TS TSENTR 2019 கூட்டுப்னிற்சி ன்து பஷ்ன ஆபதப்ரடகின் யருடாந்திப னிற்சி 

சுமற்சினின் எரு குதினாக இருக்கும் தரின அயிா னிற்சிகின் எரு 

குதினாகும். இந்த ஆண்டின் கூட்டுப்னிற்சி TSENTR 2019 பஷ்னாயின் நத்தின இபாணுய 

ஆரணனத்தால் டத்தப்டும். இந்த தநகா ிகழ்யில் பஷ்னாரயத் தயிப, சீா, இந்தினா, 

கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், ாகிஸ்தான் நற்றும் உஸ்தகிஸ்தான் ஆகின 

ாடுகரச் ரசர்ந்த பாணுய யபீர்களும் ங்ரகற்க உள்ர். 

இந்தோ-லங்கா கடல்சார் கடற்பரட பயிற்சி - SLINEX 2019 நாரள முேல் நரடசபற உள்ளது 

 இங்ரக கடற்ரட சிந்துபாா நற்றும் சுபாிநாா ஆகின இரு கப்ல்கர 

இந்தினாவுக்கு அனுப்புகிது. யருடாந்திப கூட்டு இந்ரதா-ங்கா கடல் கடற்ரட னிற்சி 

- SLINEX 2019 தசப்டம்ர் 7 பதல்  ரடத உள்து. எரு யாப கா னிற்சினில் 323 

இங்ரக கடற்ரட யபீர்கள் நற்றும் கடற்ரடனின் அதிகாரி உட்ட பாநாரார் 

கந்து தகாள்யார்கள் ன்று ததரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 

விருதுகள்  

ஸ்கில் இந்ேியா இந்ே ஆண்டு கவுசலாச்சார்யா விருதுகரள அறிவித்துள்ளது . 

 ரயர்ல்ட்ஸ்கில்ஸ் ராட்டி தயற்ினார்கள், ன்.ஸ்.டி.., .டி., ரஜ.ஸ்.ஸ்., 

நற்றும் புகழ்தற் கார்ப்ரபட்ரடச்  ரசர்ந்த னிற்சினார்கள் உள்ிட்ட ல்ரயறு 

ின்ணிகரச் ரசர்ந்த தநாத்தம் 53 னிற்சினார்கள் ஆசிரினர் தித்ரத பன்ிட்டு 

ஸ்கில் இந்தினா டத்தின கூட்டத்தில் கவுபயிக்கப்ட்டர். 

 தின் இந்தினா நிரில் ரசப அதிக னிற்சினார்கர ஊக்குயிக்கும் பனற்சினில், 

தின் ரநம்ாடு நற்றும் ததாமில்பரரயார் அரநச்சகம் (ம்.ஸ்.டி.இ) 

கவுசாச்சார்ன சநதார் 2019  ற்ாடு தசய்தது.  
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நாடு முழுவதும் ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களின் சிறப்பாை பங்களிப்புக்காக ஜைாேிபேி 
தேசிய விருதுகரள வழங்கிைார்  

 புதுடில்ினில் ஆசிரினர் தித்ரத பன்ிட்டு இந்தின ஜாதிதினா  ஸ்ரீ பாம்ாத் 

ரகாயிந்த் 46 ஆசிரினர்களுக்கு ரதசின யிருரத யமங்கிார்.ஆசிரினர்களுக்கா ரதசின 

யிருதுகின் ராக்கம் ாட்டின் நிகச் சிந்த ஆசிரினர்கில் சிரின் தித்துயநா 

ங்கிப்ரக் தகாண்டாடுயதும், அயர்கின் அர்ப்ணிப்பு பம் ள்ி நாணயர்கின் 

கல்யினின் தபத்ரத ரநம்டுத்துயரதாடு நட்டுநல்ாநல் அயர்கின் யாழ்க்ரகரன 

யப்டுத்தின ஆசிரினர்கரபம் கவுபயிப்தாகும். 

புதுடில்லியில் ஸ்வச் பாரத் மிஶன் விருதுகரள  ஜைாேிபேி தகாவிந்த் வழங்கிைார்  

 ஜாதிதி பாம் ாத் ரகாயிந்த் புதுதில்ினில் ரடதறும் தூய்ரந யிமாயில் கந்து 

தகாண்டார் . ஸ்யச் ாபத் நிரின் னணத்தில் ல்ரயறு ிரிவுகில் சிப்ா 

ங்கிப்புக்கா யிருதுகரபம் அயர் யமங்கிார். ிபதநர் ரபந்திப ரநாடி 2014 

அக்ரடார் 2 ஆம் ரததி ஸ்யச் ாபத் நிரரத் ததாடங்கிார். 

விரளயாட்டு சசய்ேிகள்  

ஆஶஸ் சோடரில் 500 ரன்கள் எடுத்ே 2 வது ஆஸ்ேிதரலியராைார் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

 கிரிக்தகட்டில், இங்கிாந்தில் ரடதறும் ஆரஸ் ததாடரில் ஆன் ார்டரப  

ததாடர்ந்து 500 நற்றும் அதற்கு ரநற்ட்ட பன்கள் டுத்த இபண்டாயது 

ஆஸ்திரபினபாார் ஸ்டீவ் ஸ்நித். ான்காயது ஆரஸ் தடஸ்டில் 122 பன்கள் ரசர்த்த 

ின்ர் ஸ்நித் இந்த ரநல்கல்ர ட்டிார். 

 

FB :ல் தசர 

English-ல் தசர – Examsdaily                  ேமிழில் தசர– Examsdaily Tamil 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
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