
       

முக்கிான நாட்கள்  

அக்ட ாபர் 02 - சர்லடேச அகிம்சச ேினம்  

 அக்ட ோபர் 2 ஆம் டேேி சர்லடேச அகிம்சச ேினம், இந்ேி சுேந்ேி இக்கத்ேின் 

ேசயலமம், அகிம்சசின் ேத்துலம் ற்றும் மூடயோபோத்ேின் முன்டனோடிமோன 

கோத்ோ கோந்ேிின் பிமந்ே நோசரக் குமிக்கிமது  

 15 ஜூன் 2007 இன் பபோதுச் சசபத் ேீர்ோனத்ேின் A / RES / 61/271 இன் படி, இந்ே ேினம் 

"கல்லி ற்றும் பபோது லிறிப்புணர்வு மூயம் அகிம்சசின் பசய்ேிச பப்புலேற்கோன 

எம சந்ேர்ப்போகும். 

டேசி சசய்ேிகள்  

காத்ா காந்ேிின்  150 லது பிமந்ே நாள் 

 பிரிட்டிஷ் ஆட்சிில் இமந்து இந்ேிோலின் சுேந்ேித்ேிற்கோன பலற்மிகோன 

பிச்சோத்சே லறிந த்ே லன்முசமற்ம ேிர்ப்சபப் பன்படுத்ேி அசில் 

பநமிமுசமோரோன டோகன்ேோஸ் கம்சந்த் கோந்ேி அக்ட ோபர் 2, 1869 இல் பிமந்ேோர். 

 டேசத்ேின் ேந்சே ன்று அன்போக நிசனவுகூப்படும் இலர்  உயபகங்கிலும் உள்ர 

சிலில் உரிசகள் ற்றும் சுேந்ேித்ேிற்கோன இக்கங்கசர ஊக்கப்படுத்ேிலர் ன்று 

அமிப்படுகிமது. 

 கோத்ோ கோந்ேிின் பிமந்ே நோள், அக்ட ோபர் 2, இந்ேிோலில் கோந்ேி பஜந்ேி ன்ம 

டேசி லிடுமுசமோக நிசனவுகூப்படுலது ட்டுல்யோல், சர்லடேச அகிம்சச 

ேினோக உயகரலில் பகோண் ோ ப்படுகிமது. 
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முன்னாள் பிேர் யால் பகதூர் சாஸ்ேிரிின் பிமந்ே நாள் 

 அக்ட ோபர் 2 ஆம் டேேிில் முன்னோள் பிேர் யோல் பகதூர் சோஸ்ேிரிின் பிமந்ே நோள் 

நிசனவுகூப்பட் து.சோஸ்ேிரிின் ேசயசில், போகிஸ்ேோனுக்கு ேிோன 1965 டபோரில் 

இந்ேிோ பலற்மி பபற்மது. ோணுலப் பச ினசமம் லிலசோிகசரமம் 

உற்சோகப்படுத்ே பஜய் ஜலோன், பஜய் கிசோன் ன்ம சக்ேிலோய்ந்ே முறக்கத்சே அலர் 

டேசத்ேிற்கு லறங்கினோர் ன்பது குமிப்பி த்ேக்கது. 

“பரிேன் பர்வ் 2019” 

 பபட்டோயி ற்றும் இற்சக ரிலோம துசம அசச்சர் ஸ்ரீ ேர்டந்ேி பிேோன் நோடு 

ேழுலி “பரிேன் பர்வ் 2019”   புது ேில்யிில் பேோ ங்கி சலத்ேோர். சுற்றுயோ 

அசச்சகத்ேோல் ற்போடு பசய்ப்பட்  பரிேன் பர்வ் 2019 நோடு முழுலதும் 2019 

அக்ட ோபர் 2 முேல் 13 லச நச பபறும். 

 சுற்றுயோலின் நன்சகள் குமித்து கலனம் பசலுத்துலதும், நோட்டின் கயோச்சோ 

பன்முகத்ேன்சசக் கோண்பிப்பதும், “அசனலமக்கும் சுற்றுயோ” ன்ம பகோள்சகச 

லலுப்படுத்தும் டநோக்கத்து ன் பரிேன் பர்வ் ற்போடு பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

சேலுங்கானா  

சேலுங்கானா முழுசாக ின்ாக்கப்பட்  ாநியாக ாமிது  

 அக்ட ோபர் 2017 இல் த்ேி அசு  அமிமுகப்படுத்ேி சவுபோக் டோஜனோ ேிட் த்ேின் 

கீழ் 5 யட்சத்து 15 ஆித்துக்கும் டற்பட்  லடீுகளுக்கு ின்சோம் லறங்கி பின்னர் 

பேலுங்கோனோ நோட்டின் முழு ின்ோக்கப்பட்  ோநியங்கரில் என்மோக ோமிமள்ரது. 

 க ந்ே இண்டு ஆண்டுகரில், முழு ோநியத்ேிற்கும் டலும் பேோசயதூ பகுேிகரில் 

உள்ர லடீுகளுக்கு சஹோஜ் பிஜியி ஹர் கர் டோஜனோ ேிட் த்ேின்  கீழ் ின்சோம் 

லறங்கப்பட்டுள்ரது. 

 

 



  

அக்ட ாபர் 02 ந ப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பா க்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

சர்லடேச சசய்ேிகள் 

சனீா ேனது  70 ஆண்டுகாய கம்யூனிசத்சே சகாண் ாடிது  

 சீன க்கள் குடிசு (பி.ஆர்.சி) நிறுலப்பட்டு 70 ஆண்டுகள்  நிசமசல இோணுல 

அணிலகுப்பு ன் சீனோ பகோண் ோடிது. 

 கம்மனிச சக்ேிகள் உள்நோட்டுப் டபோச பலன்மபின், 1949 ஆம் ஆண்டு அக்ட ோபர் 1 ஆம் 

டேேி,ேசயலர் ோடலோ ன்று அசறக்கப்பட்   ோடலோ டசதுங் பி.ஆர்.சி சீன க்கள் 

குடிசச  அசப்பேோக அமிலித்ேோர். 

காந்ேி செந்ேிச முன்னிட்டு டநபாரத்ேில்  "காேி டநபாரம்" டபளன் டளா 

 கோந்ேி பஜந்ேிச முன்னிட்டு , இந்ேிோ ற்றும் டநபோரத்ேியிமந்து கோேி ற்றும் 

சகத்ேமி ஆச கரின் கயோச்சோத்சே பலரிப்படுத்ே "கோேி டநபோரம்" டபளன் டளோ  

கோத்ோண்டுலில் நச பபற்மது. 

 கோத்ோ கோந்ேிின் 150 லது பிமந்ே நோசர பகோண் ோடும் எம பகுேிோக பேற்கோசிோ 

அமக்கட் சரம ன் இசணந்து இந்ேி தூேகம் இந்ே நிகழ்ச்சிச ற்போடு பசய்ேது. 

காத்ா காந்ேிின் நிசனலாக உஸ்சபகிஸ்ோன் அஞ்சல் முத்ேிசச சலரிிட் து 

 கோத்ோ கோந்ேிின் 150 லது பிமந்ே நோசரக் நிசனவுகூமம் லசகில் 

உஸ்பபகிஸ்ேோன் அசு சிமப்பு அஞ்சல் முத்ேிசச பலரிிட்டுள்ரது. 

 உஸ்பபகிஸ்ேோனில் இமந்து பலரிி ப்பட்  பசய்ேிக்குமிப்பில், ேகலல் பேோறில்தட்ப 

ற்றும் ேகலல் பேோ ர்பு அசச்சகம் ற்றும் ேபோல் துசமின்  கூட்டு முற்சிோக 

இந்ே முத்ேிசச பலரிி பட்டுள்ரது. 
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ஷ்ா கயாஷ்னிடகாலின் 100 லது பிமந்ே நாசரக் சகாண் ா வுள்ரது  

 .டக .47 லடிலசப்போரோன கயோஷ்னிடகோலின் லோழ்க்சகச, ஷ்ோ அடுத்ே ோேம் 

அமங்கோட்சிக கோட்சி ற்றும் லோழ்க்சக லயோறு உட்ப  பய நிகழ்வுகளு ன் 

பகோண் ோ வுள்ரது.  

 .டக .47 லடிலசப்போரர்  டேசத்ேின் ஹடீோலோகவும், பபமசிக்க இோணுலத்ேின்   

க ந்ே கோய அச ோரோகவும் போர்க்கப்படுகிமோர் 

அமிலில் 

2006 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்  ஒரு சிறுடகாளுக்கு பண்டிட் ெஸ்ாஜ் சபர் 
சூட் ப்பட்டுள்ரது  

 சர்லடேச லோனில் என்மிம் (..ம)  2006 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்  எம 

சிறுடகோளுக்கு இந்ேி கிரோசிக்கல் போ கர் பண்டிட் ஜஸ்ோஜின் ன்று பபரிட்டுள்ரது. 

 “சங்கீத் ோர் ண்ட் பண்டிட் ஜஸ்ோஜ் (பி. 1930) இந்ேி கிரோசிக்கல்  இசசின் 

முன்டனோடி ஆலோர். 

 போ கரின் பபர் சூட் ப்பட்  அந்ே சிறுடகோள், அல்யது சிமி கிகம்  பசவ்லோய் 

கிகத்ேிற்கும் லிோறனுக்கும் இச ில் நலம்பர் 11, 2006 அன்று  டக யினோ ஸ்சக 

சர்டல மூயம் கண்டுபிடிக்கப்பட் து, அேன் பேோசயடநோக்கிகள் அபரிக்கோலின் 

அரிடசோனோலில் அசந்துள்ரன. 

 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

ாணுல நர்சிங் டசசல 94 லது சோ க்க  ேினத்சே சகாண் ாடிது  

 இோணுல நர்சிங் டசசலின் (ம்.ன்.ஸ்) 94 லது பேோ க்க  நோள் அக்ட ோபர் 1 ஆம் 

டேேி பகோண் ோ ப்பட் து. கூடுேல் இக்குநர் பஜனல் (ம்.ன்.ஸ்) டஜர் பஜனல் 

ஜோய்ஸ் கிரோடிஸ் டேசி டபோர் நிசனலி த்ேில் ேிோகிகளுக்கு யர் லசரம் 

சலத்து  ரிோசே பசலுத்ேினோர்.  
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 இந்ே நிகழ்லில் புடரோன்ஸ் சநட்டிங்டகல் உறுேிபோறிசப் படிப்பேன் மூயம் நர்சிங் 

அேிகோரிகள் ேங்கள் டநோோரிகளுக்கு உர் ேோன, ேன்னயற்ம நர்சிங் போரிப்சப 

லறங்குலேற்கோக ேங்கசர ீண்டும் அர்ப்பணித்ேனர். 

நினங்கள்  

ஸ்ரீ பிேபீ்ே குார் பிடசாய் அஞ்சல் துசம சசயாராக நிிக்கப்பட் ார் 

 அஞ்சல் துசம பசயோரர் பேலிக்கு ஸ்ரீ பிேீப்ே குோர் பிடசோச நிிக்க 

அசச்சசலின் நினக் குழு எப்புேல் அரித்ேசே பேோ ர்ந்து, அலர்  அஞ்சல் 

துசம பசயோரோக நிிக்கப்பட் ோர். 

ஏர் ார்ளல் ஹர்ெித் சிங் அடாா லிானப் பணிாரர்கரின் துசணத் ேசயலாக 
சபாறுப்டபற்மார்  

 ர் ோர்ளல் ஹர்ஜித் சிங் அடோோ லிோனப்பச  துசணத் ேசயலோக 

பபோறுப்டபற்மோர். இலர்  1981 டிசம்பரில் இந்ேி லிோனப்பச ில் டபோர் லிோனிோக 

நிிக்கப்பட் ோர் ன்பது குமிப்பி த்ேக்கது. 

 ர் ம்.ஸ்.ல் அடோோலின்  சிமப்போன டசசலக்கோக  இந்ேி ஜனோேிபேி 26 ஜனலரி 

2011 அன்று  ‘அேி லிளித் டசலோ பேக்கத்சே அலமக்கு லறங்கினோர். 

லிசராட்டு சசய்ேிகள்  

குார் சங்கக்காா எம்.சி.சி ேசயலாக சபாறுப்டபற்மார்  

 இயங்சகின் முன்னோள் டகப் ன் குோர் சங்கக்கோோ யண் னில் உள்ர லயோற்று 

சிமப்புிக்க டரிடயடபோன் கிரிக்பகட் கிரப்பின் (ம்.சி.சி) முேல் பிரிட்டிஷ் அல்யோே 

ேசயலோக பபோறுப்டபற்மோர். அலது பேலி கோயம்  எம லம ம் ஆகும். 

FB :ல் டச 

English-ல் டச – Examsdaily                  ேிறில் டச– Examsdaily Tamil 
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