
  

 

ிப்பயரி 28 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 
 

(TNPSC, SSC, BANK, UPSC, RAILWAY) 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Us   -   https:// tamil.examsdaily.in 

Face book -  ExamsDaily Tamil  

 

 

 

 



     ிப்பயரி 28 டப்பு ிகழ்வுகள் 
 

2  

 

 

தநிமகம் 

நணநக்கின் நருத்துய தகுதிச்சான்று திருநண திவுக்கு அயசினம் எ 

அியிக்க ககாரி யமக்கு: நத்தின, நாி அபசுகளுக்கு உனர் ீதிநன்ம் உத்தபவு 

 திபேநண திவுக்கு நணநக்கின் நபேத்துய தகுதிச்சான்று அயசினம் எ அியிக்க 

ககாரி தாக்கல் சசய்னப்ட்ட நனு சதாடர்ாக பே யாபத்தில் திிக்க கயண்டும் 

என்று நத்தின, நாி அபசுகளுக்கு சசன்ன உனர் ீதிநன்ம் உத்தபயிட்டுள்து. 

'ஆமஷ்நான் ாபத்’ திட்டத்திற்கு நக்கள் மூம் இட்சினனன ப சுகாதாப 

அனநச்சகம் திட்டம் 

 ஆபஷ்நான் ாபத் திட்டத்தின் பே குதினாக, பழுனநனா சுகாதாபத்திற்கா 

இபண்டு சபேம் பனற்சிகன அபசு அியித்துள்து.  

 1.5 ட்சம் சுகாதாப நற்றும் ஆகபாக்கினநா னநனங்கள் நக்கன னநனப்டுத்தின 

பழுனநனா பதல்கட்ட சுகாதாப கசனயனன அிக்கும்.  

 ஆபஷ்நான் திட்டத்தின் கீழ் இபண்டாயதாக கதசின சுகாதாப ாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் 

10 ககாடிக்கும் அதிகநா ஏனமகள் நற்றும் ின்தங்கின குடும்ங்களுக்கு (சுநார் 50 

ககாடி ஏனமகள்) குடும்ம் ன்றுக்கு பை. 5 ட்சம் யனப இபண்டாயது கட்ட நற்றும் 

பன்ாயது கட்ட, நபேத்துயநன சிகிச்னசக்கு அிக்கப்டும். 

இந்தினா 

5 யனதுக்குள்ட்ட குமந்னதகளுக்கு ார் ஆதார் அனடனா அட்னட அிமுகம்:  

 ஐந்து யனதுக்குள்ட்ட குமந்னதகளுக்கு ார் ஆதார் அனடனா அட்னட திட்டம் 

அிபகம் சசய்னப்ட்டுள்து என்று இந்தின தித்துய அனடனா ஆனணனம் 

(பஐடிஏஐ) அியித்துள்து. 

 5 யனதுக்குள்ட்ட குமந்னதகளுக்கு ீ யண்ணத்தில் ிபத்கனக ஆதார் அனடனா 

அட்னட யமங்கப்டவுள்து. இதுசதாடர்ாக ட்யிட்டரிலும் இந்தின தித்துய 

அனடனா ஆனணனம் அியிப்ன சயினிட்டுள்து. 
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அனநச்சர்களுக்கு இி நின்சாப கார் 

 அனநச்சர்கள், அபசு அதிகாரிகள் நின்சாப காரில் னணம் சசய்யனத கட்டானநாக்கும் 

யனகனில் புதின சட்டம் அநாக உள்தாக நத்தின நின்துன அனநச்சர் ஆர்.கக. சிங் 

சதரியித்தார். 

இந்தினா யினபயில் உகின் 5-யது பாருாதாப யல்பசாக நாறும் ிபதநர் 

கநாடி உறுதி 

 சடல்ினில், இந்தினா- சகாரினா யர்த்தக உச்சி நாாடு னடசற்து. அதில், ிபதநர் 

கபந்திப கநாடி கந்து சகாண்டார். 

 இந்தினா, யர்த்தகத்துக்கு தனாபாக உள்து. சதாமில் சதாடங்க சுதந்திபநா ாடாக 

இந்தினா உள்து. 

 உகில் கயறு எந்த ாட்டிலும் இத்தனகன தனடனற், யபேம் சந்னதனன ார்க்க 

படினாது. 

 எகய இந்தினா யினபயில் உகின் 5-யது சாபோதாப யல்பசாக நாறும் என்று 

ிபதநர் கநாடி கூிார். 

 உகம் 

சீாயில் முதிகனார்கின் எண்ணிக்னக 24 ககாடினாக அதிகரிப்பு 

 சீாயில் பதிகனார்கின் எண்ணிக்னக கணிசநாக அதிகரித்து, தற்காது 24 ககாடினன 

எட்டிபள்தாக அந்ாட்டு அபசு அதிகாபப்பூர்யநாக சதரியித்துள்து. 

இந்தினாவுடன் இனணந்து பாணுய கூட்டுப் னிற்சி: கா அபசு அியிப்பு 

 இந்தினாவுடன் இனணந்து பாடய கூட்டுப் னிற்சினில் ஈடுடப் காயதாக காம் 

அியித்துள்து. 

 இந்த கூட்டுப் னிற்சினாது உத்தபாகண்ட் நாித்தில் னடசவுள்து. இதன்டி, 

யப் குதினில் கார்ப்னிற்சி, துப்ாக்கிச் சுடும் னிற்சி, தீயிபயாத தடுப்பு டயடிக்னக 

னிற்சி, கரிடர் காங்கன எதிர்சகாள்யது எப்டி என்து கான் னிற்சிகில் 

இந்தின பாடய யபீர்களுடன் கா பாடய யபீர்கள் இனணந்து 

கநற்சகாள்வுள்ர். 
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 இத்தகயன காத்திலுள் ாதுகாப்புத் துன அனநச்சக யட்டாபங்கள் 

சதரியித்துள். 

சவுதி அகபினாயில் முதல் முனனாக பண் துனண நந்திரினாக ினநம் 

 துனண நந்திரினாக சண் பேயனபபம் நன்ர் சல்நான் ினநித்துள்ார். சபக 

பன்கற்ம் நற்றும் சதாமிார் த்துன துனண நந்திரினாக டாக்டர் தாநாதர் 

ின் பெசுப் அல்-பம்நா என் சண் ினநிக்கப்ட்டுள்ார். 

யணிகம் 

ஒகப ஜிஎஸ்டி யிகிதம் சாத்தினம் இல்ன: அருண் கஜட்ி தகயல்  

 அதிக நக்கள் யரி சசலுத்தாநல் இபேக்கும் இந்தினா கான் ாடுகில் கப யரி 

யிகிதம் என்து சாத்தினம் இல்ன. 

 அகத சநனத்தில் யரி யிகிதங்கன நாற்ம் சசய்பம் ணினன நத்தின அபசு சதாடர் ந்து 

சசய்பம். அதிக நக்கள் யரி சசலுத்தாநல் இபேக்கின்ர். 

 பதில் யரி சசலுத்துயர்கின் எண்ணிக்னகனன உனர்த்த கயண்டும். தயிப யறுனந 

ககாட்டுக்கு கீழ் இபேப்யர்கின் எண்ணிக்னகபம் அதிகநாக இபேப்தால் கப யரி 

யிகிதத்னத இங்கு சகாண்டு யப படினாது எ நத்தின ிதி அனநச்சர் அபேண் கேட்ி 
கூினிபேக்கிார். 

யினனாட்டு 

பகிம னயத்த யிபாட் ககாி: ககப் டவுன் தண்ணரீ் தாகத்னத காக்க 'இந்தின 

அணி' ிதி உதயி 

 சதன் ஆப்ிரிக்காயின் ககப் டவுன் கரின் தண்ணரீ் ற்ாக்குனனன தீர்க்கும் 

யனகனில் ககாி தனனநனிா இந்தின அணிபம், டூப் ிசிஸ் தனனநனிா 

சதன் ஆப்ிரிக்க அணிபம் இனணந்து பை. 5.5 ட்சம் ிதி உதயி அித்துள். 

---***--- 

 


