
 

 

முக்கிான நாட்கள்  

நலம்பர் 7 - தேசி புற்றுதநாய் லிறிப்புணர்வு ேினம்  

 புற்றுநளய் குழத்த யிமழப்புணர்வயப் பப்புயதற்கும் உகளயின சுகளதளப 

முன்னுரிவநவன ற்டுத்துயதற்கும் நதசழன புற்றுநளய் யிமழப்புணர்வு தழம் யம்ர் 7 

அன்று அனுசரிக்கப்டுகழது. நத்தழன சுகளதளப அவநச்சர் டளக்டர் லர்ஷ் யர்தின் 

அழயிப்ளல் 2014 ஆம் ஆண்டில் நதசழன புற்றுநளய் யிமழப்புணர்வு தழம் 

ததளடங்கப்ட்டது. 

 

தேசி சசய்ேிகள்  

குரு நானக் தேவ் ஜி குமித்ே மூன்று புத்ேகங்கள் சலரிிடப்பட உள்ரன 

 கும ளக் நதவ் ஜழனின் 550 யது ிந்தளவ முன்ிட்டு, நிதய நநம்ளட்டு 

அவநச்சர் பநநஷ் நளக்ரினளல் ழரளங்க் நற்றும் உணவு தப்டுத்தும் ததளமழல்துவ 

அவநச்சர் லர்சழம்பத் கவுர் ளதல் ஆகழநனளர் கும ளக் நதவ் ஜழ குழத்த மூன்று 

புத்தகங்கவ தடல்ழனில் உள் ஸ்ரீ கும நதக் கதூர் கல்சள கல்லூரினில் 

தயினிடுயளர்கள். 

 கும ளக் நதயின் ழுத்துக்கின் தசய்தழவன இந்தழன துவணக் கண்டத்தழன் 

யளசகர்கிவடநன பப்புயதற்களக நதசழன புத்தக அக்கட்டவ கும ளக் ளி, 

ளக் ளி, நற்றும் சளகழனன் கும ளக் நதவ் ஆகழன மூன்று தவப்புகவ 

தயினிட்டுள்து. முதழல் ஞ்சளினில் தயினிடப்ட்ட இந்த புத்தகங்கள் 15 முக்கழன 

இந்தழன தநளமழகில் தநளமழதனர்க்கப்டும். 



  

நலம்பர் 07 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

பாய சங்கத்ேின் 11 லது பேிப்பு 

 நதசழன ளடக ள்ி, ன்.ஸ்.டி ற்ளடு தசய்னவுள் ள சங்கத்தழன் 

தழதளன்ளயது தழப்பு இந்த நளதம் 9 ஆம் நததழ முதல் புதுதழல்ழனில் ததளடங்கும். 

 இது குமந்வதகள் ழகழ்த்தும் ளட்டுப்பு நற்றும் ளபம்ரின கவ யடியங்கின் 

சங்கநநளகும். ளன்கு ளள் யிமளயில் குமந்வதகலக்கு அர்ணிக்கப்டும் ளட்டுப்பு 

நற்றும் ளபம்ரின கவ நற்றும் ளட்டுப்பு ளடகங்கவக் களண்ிக்கப்டும். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இஸ்யாி அமப்பான 'அயார் தடால்' ஐ பங்கராதேஷ் ேமடசசய்ேது 

 தளது ளதுகளப்பு நற்றும் ளதுகளப்ிற்கு அச்சுறுத்தல் இமப்தளக இஸ்ளநழன 

அவநப்ள 'அளர் நடளல்' வப்  ங்களநதஷ் அபசு தவட தசய்துள்து. 

 அல்ளஹ் நடளல் ங்களநதரழல் தீயிபயளதம் நற்றும் நளர்க்குணத்தழற்களக 

தவடதசய்னப்ட்ட ஒன்தளயது இஸ்ளநழன குழு.ஆமதப் நளபளட்டத்தழன் மூம் 

கழளவய ழறுவும் நளக்கத்துடன் அல்ளஹ் டளல் 1995 இல் உமயளக்கப்ட்டது. இது 

2004 ஆம் ஆண்டில் தவடதசய்னப்ட்ட நளர்க்குணநழக்க அவநப்ள ஜநளஅதுல் 

முஜளலழதீன் ங்களநதருடன் (நஜ.ம்.ி) இவணந்தது. 

சசயி ற்றும் லமயப்பக்கம் 

ளாயா ேர்பன் தபார்டல் 

 நிதய நநம்ளட்டுத் துவனின் நளழ அவநச்சர் ஸ்ரீ சஞ்சய் நதளத்நப புதுடில்ழனில் 

நயளதனள யித்னளனசநழட்டி (ன்யிஸ்) க்கள நழன்-ஆலவநதகளண்ட  ள்ி 

ஆட்நடளநநரன் நற்றும் நநளண்வந அவநப்ள ரளள தர்ன் நளர்ட்டவத் 

ததளடங்கழளர். இந்த ஒற்வ ஒமங்கழவணந்த தம் 22000 ஊமழனர்கலக்கும், 2 

ட்சத்துக்கும் நநற்ட்ட நளணயர்கலக்கும் தகயல் கழர்வு நற்றும் அழவு பயலுக்களக 

உமயளக்கப்ட்டுள்து. 
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ாநாடுகள்   

முேன்முேயில் ‘பிம்ஸ்சடக் துமமமுகங்கள்’ கான்க்தரவ் ’ 

 கப்ல் நளக்குயபத்துத் துவனின் நளழ அவநச்சர் ஸ்ரீ நன்சுக் நளண்டயினள 

ஆந்தழபளயின் யிசளகப்ட்டித்தழல்   முதன்முதழல் ‘ிம்ஸ்தடக் துவமுகங்கள்’ 

களன்க்நவய  7 யம்ர் 2019 அன்று தழந்து வயத்தளர். 

 ிம்ஸ்தடக் ளடுகின் துவமுகங்கின் முதல் நளளடு, ற்றுநதழ இக்குநதழ 

யர்த்தகம் நற்றும் கடநளபக் கப்ல் நளக்குயபத்வத நநலும் நநம்டுத்துயதன் மூம் 

தளமளதளப ஒத்துவமப்வ அதழகரிப்தற்கள சளத்தழனத்வத ஆபளமம் ன்று 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது. துவமுகங்கில் ல்நயறு முதலீட்டு யளய்ப்புகள், 

உற்த்தழத்தழன் நற்றும் ளதுகளப்ிற்களக ின்ற்ப்ட்ட சழந்த வடமுவகள் 

குழத்தும் இந்த கூட்டம் யிதழத்துள்து. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அமச்சமல ஒப்புேல்  

இந்ேிாவுக்கும் பாகுதலவுக்கும் இமடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 ிபதநர் ஸ்ரீ நபந்தழப நநளடி தவவநனிள நத்தழன அவநச்சபவய சுற்றுளத் 

துவனில் ஒத்துவமப்வ யலுப்டுத்துயதற்களக இந்தழனளவுக்கும் பளகுநயவுக்கும் 

இவடனிள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு ஒப்புதல் அித்துள்து. 

 இந்தழனளயிற்கும் பளகுநயவுக்கும் இவடனிள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

சுற்றுளத்துவனில் ஒத்துவமப்வ நநம்டுத்துயதற்கள ஒம ழறுய 

தளழமுவவன உமயளக்க இம ளடுகலக்கும் உதவும். பளகுநயயிழமந்து 

தயிளட்டு சுற்றுளப் னணிகின் யமவகவன அதழகரிக்க இது இந்தழனளவுக்கு நநலும் 

உதவும், இதன் யிவயளக தளமளதளப யர்ச்சழ நற்றும் நயவயளய்ப்பு உமயளகும். 
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இந்ேிாலிற்கும் கினிாலிற்கும் இமடத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் மகசழுத்ோனது 

 ிபதநர் ஸ்ரீ நபந்தழப நநளடி தவவநனிள நத்தழன அவநச்சபவய புதுப்ிக்கத்தக்க 

ரிசக்தழ துவனில் இந்தழனளயிற்கும் கழினளயிற்கும் இவடனிள புரிந்துணர்வு 

ஒப்ந்தத்தழற்கு ஒப்புதல் அித்துள்து. புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழன் நளக்கம் ஒம 

கூட்டுவு ழறுய உவுக்கள அடிப்வடவன ழறுவுயதளகும்,பஸ்ப ன்வநகின் 

அடிப்வடனில் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ துவனில் இமதபப்பு ததளமழல்தட் 

ஒத்துவமப்வ ஊக்குயிக்கவும்,இம ளடுகலக்கும் இவடனிள சநத்துயம் நற்றும் 

பஸ்பத்வத ஊக்குயிப்து ஆகும். 

 ஒத்துவமப்பு குதழகில் சூரின சக்தழ, களற்ளவ, உனிர் ஆற்ல், ீர் நசநழப்பு நற்றும் 

தழன் நநம்ளடு ஆகழனவய அடங்கும். 

இந்ேிாலிற்கும் ாயத்ேவீுக்கும் இமடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 ிபதநர் ஸ்ரீ நபந்தழப நநளடி தவவநனிள நத்தழன அவநச்சபவய, இந்தழனளயில் 

உள் நளத்தீவு ீதழத்துவ அதழகளரிகலக்கள னிற்சழ நற்றும் தழன் நநம்ளட்டுத் 

தழட்டம் குழத்த இந்தழனளயிற்கும் நளத்தீவுக்கும் இவடனிள புரிந்துணர்வு 

ஒப்ந்தத்தழற்கு ஒப்புதல் அித்துள்து. 

 புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் இந்தழனளவுக்கும் நளத்தீவுக்கும் இவடனிள ீதழத்துவ 

நற்றும் ி சட்டப் ிரிவுகில் ஒத்துவமப்வ ஊக்குயிக்கும், நநலும் னிற்சழ நற்றும் 

தழன் நநம்ளட்டில் அழவு நற்றும் ததளமழல்தட் ரிநளற்த்வத தசனல்டுத்த உதவும். 

இந்ேிாலிற்கும் பங்கராதேளுக்கும் இமடில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் மகசழுத்ோனது 

 ிபதநர் ஸ்ரீ நபந்தழப நநளடி தவவநனிள நத்தழன அவநச்சபவய,  இந்தழனளயின் 

தழரிபுபளயில் உள் சப்மெம் கப குடிீர் யிழநனளக தழட்டத்தழற்களக ஃதி ஆற்ழல் 

இமந்து 1.82 கழமதசக் தண்ணவீப இந்தழனள தழமம்ப் தறுயது ததளடர்ளக  

இந்தழனளயிற்கும் ங்களநதருக்கும் இவடனிள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு 

ஒப்புதல் அித்துள்து. 
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இந்ேிாலிற்கும் சுலிட்சர்யாந்ேிற்கும் இமடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 ிபதநர் ஸ்ரீ நபந்தழப நநளடி தவவநனிள நத்தழன அவநச்சபவய, களழவ 

நளற்ம் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் துவனில் ததளமழல்தட் ஒத்துவமப்பு குழத்த 

இந்தழனளயிற்கும் சுயிட்சர்ளந்தழற்கும் இவடனிள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு 

ஒப்புதல் அித்துள்து. 

 புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்பு துவனில் இம ளடுகலக்கும் இவடநன 

தமக்கநள நற்றும் ீண்டகள ஒத்துவமப்வ ழறுவுயதற்கும் நநம்டுத்துயதற்கும்  

நற்றும் ஒவ்தயளம ளட்டிலும் தளமந்தக்கூடின சட்டங்கள் நற்றும் சட்ட யிதழகவ 

கணக்கழல் தகளண்டு சநங்கு அடிப்வடனில் இனற்வக யங்கவ ழர்யகழத்தல்,பஸ்ப 

ன்வநகள்,  ஆகழனயற்ழமக்கு உதவும். 

லிமராட்டு சசய்ேிகள் 

தற்கிந்ேி ேவீுகளுக்கு எேிான மூன்று தபாட்டிகள் சகாண்ட சோடம இந்ேிா 

சலன்மது 

 நகிர் கழரிக்தகட்டில், ஆன்டிகுயளயின் ளர்த் சவுண்டில் டந்த 3 யது நற்றும் இறுதழ 

ஒமளள் நளட்டினில் தயஸ்ட் இண்டீவற 6 யிக்தகட் யித்தழனளசத்தழல் யழீ்த்தழ மூன்று 

நளட்டிகள் தகளண்ட ததளடவப இந்தழனள 2-1 ன் கணக்கழல் தயன்து. 
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