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பக்கினநா ாட்கள் 

ஜயரி 23 - நதாஜி சுாஷ் சந்திப நாஸ் ஜஜனந்தி 

 நதளஜழ (தலயர்) ன்று இந்தழன நக்களல் அலமக்கப்டும் சுளஷ் சந்தழப நளஸ் 

ஜயரி 23, 1897ல் ிந்தளர்.  
 இபண்டளம் உகப் நளர் லடபற் நளது பயிளடுகில் நளர்க் லகதழகளய் 

இபேந்த தற்றுக்கணக்கள இந்தழனர்கல என்றுதழபட்டி இந்தழன நதசழன 

பளணுயத்லத உபேயளக்கழ அப்நளது இந்தழனளலய ஆட்சழ பசய்த ஆங்கழநனபேக்கு 

தழபளகத் தளக்குதல் டத்தழனயர்.ஆங்கழநனர்கள் இயபேக்கு னந்து தளன் சுதந்தழபம் 

தந்தளர்கள் ன் கூற்றும் உண்டு.அத்தலகன நளயபீன் ிந்த ளள் ஜயரி 23. 

 

நதசின ஜசய்திகள் 

ிகார் 

ீகாரில் அண்மநனில் ஜகாண்டு யபப்ட்ட 10 சதயிகிதம் ஒதுக்கீடுக்கு தி நநசாதா 

ஜகாண்டு யப படிவு 

 கீளர் அபசு பளது ிரியில் யீநள ிரிவுகள் நயல நற்றும் கல்யி 
ழறுயங்கில் 10 சதயதீம் எதுக்கவடு பலலன பசனல்டுத்த ிப்பயரி 11 பதல் 

யபயிபேக்கும் யபவு பசவு தழட்ட அநர்யின் நளது எபே தி நநசளதள பகளண்டுயப 
படிவு பசய்துள்து. 

 

புது தில்ி 

ஜசங்நகாட்மடனில் சுாஷ் சந்திபநாஸ் அருங்காட்சினகம் 

 சுதந்தழபப் நளபளட்ட யபீர்கல ழலவுகூர்ந்து நபஞ்சழ  பசலுத்தழன ிபதநர் 

தழபே நபந்தழப நநளடி, நதளஜழ சுளஷ் சந்தழபநளறழன் 122-யது ிந்த ஆண்டிலக் 

குழக்கும் யலகனில் பசங்நகளட்லடனில் அபேங்களட்சழனகத்லத தழந்து லயத்தளர். 

 



  

ஜயரி 23 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

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

ஜம்ப & காஷ்நீர் 

கத்துயாயில் ஜகர்ரினன் கண்டினல் ாம் 

 ஜம்பயின் கத்துயள நளயட்டத்தழல் நதசழன படுஞ்சளல நற்றும் 

நளக்குயபத்துத்துல அலநச்சர் ழதழன் கட்களரி பகர்ரினன் கண்டினல் ளத்லத 

ளட்டிற்கு அர்ப்ணித்தளர். 
 கத்துயள நளயட்டத்தழன் பயி ஆற்ழன் நீது பன்று ஆண்டுகளுக்குள் இந்த ளம் 

தழவு கட்டப்ட்டுள்து. 

ஆந்திப ிபநதசம் 

ஆந்திப ல்கமக்கமகத்தில் ம-இம மகஜனழுத்துப் ிபதிகம டிஜிட்டல் 

நனநாக்கப்ட உள்து 

 1,600 'தள த்பளஸ்'  தற்ளண்டுகள் மலநனள நற்றும் குட்டன்பர்க் 

களத்துக்கு பற்ட்டது ஆகும் . நதம், நபேத்துயம், யளினல், நயளண்லந, 

சட்டம், இக்கணம் நற்றும் ளதுகளப்பு பநளளனம் உள்ிட்ட யிதநள 

ளடங்கலத் பதளடும் 'தள த்பளஸ்'. இந்த பசனல்பல அரிதள லகபனழுத்துப் 

ிபதழகல களப்ளற்றுயநதளடு, அலதக் களக்க, ளதுகளக்க நற்றும் டிஜழட்டல் 

நனநளக்ககுயதற்கு ஆகும். 

 

சர்யநதச ஜசய்திகள் 

இந்தின - ாகிஸ்தான் எல்மனில் உள் கர்தார்பூர் குதினின் நகா-ஆர்டிநட்மற 

கிர்ந்து ஜகாண்டது 

 இந்தழன - ளகழஸ்தளன் சர்யநதச ல்லனில் உள் கர்தளர்பூர் குதழனின் நகள-

ஆர்டிநட்லற ளகழஸ்தளனுடன் இந்தழனள கழர்ந்து பகளண்டுள்து. 

 புதுடில்ழக்கு ளகழஸ்தளினத் தூதபக ிபதழழதழகள் யிஜனம் பசய்யதற்கள 

நததழகல அித்ததளக இந்தழன பயிபவுத் துல அலநச்சகம் 

பதரியித்துள்து. புித குபேத்யளபள கர்தளர்பூர் சளலழப் குதழக்கு இந்தழனளயில் 

இபேந்து சுற்றுளப் னணிகள் ளர்லயனிட இபே அபசுகளும் யிலபயளக 

படிபயடுக்க புது தழல்ழனில் கூட்டத்தழற்கு தழட்டநழட்டுள்து. 
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தாய்ாந்தில் நதர்தல் 

 கழட்டத்தட்ட ந்து ஆண்டுகள் இபளணுய ஆட்சழக்குப் ின்ர், நளர்ச் 24 ம் நததழ 
தளய்ளந்தழல் நதர்தல் லடபயவுள்து. கடந்த ஜயரி 2014 ல் ஜளனக 

பலனில் நதர்ந்பதடுக்கப்ட்ட அபசளங்கம் யன்பல நற்றும் 

ஆர்ப்ளட்டங்களல் கலந்த ின் டக்கும் பதல் நதர்தல் இதுயளகும். 

கத்தார் ாட்டில் அஜநரிக்க தூதுயர் நற்றும் திான் சந்திப்ம அஜநரிக்கா 

உறுதிப்டுத்துகிது 

 ஆப்களிஸ்தளன் நளபேக்கு பற்றுப்புள்ி லயக்க பற்டுலகனில், அபநரிக்க 

தூதுயர் தளழனுடன் கத்தளர் ளட்டில் சந்தழப்பு டத்தழனதளக அபநரிக்கள 

உறுதழப்டுத்தழபள்து. 

அியினல் ஜசய்திகள் 

இஸ்நபா: 31 ஜசனற்மகக்நகாள்கம யிண்ணுக்கு அனுப்பும் கவுண்டவுன் 

ஜதாடங்கினது 

 இந்தழன யிண்பயி ஆபளய்ச்சழக் கமகம் (ISRO), நளணயர் பசனற்லகக்நகளள் 

களம்சளட் நற்றும் எபே இநநஜழங் பசனற்லகக்நகளள் லநக்நபளசளட்-ஆர் 

ஆகழனயற்ல ஜயரி 24 ம் நததழ யிண்ணில் பசலுத்த உள்து. 

 பசன்லனில் இபேந்து சுநளர் 90 கழநளநீட்டர் தூபத்தழல் உள் 

ஸ்ரீலரிநகளட்டளயில் உள் சதழஷ் தயளன் யிண்பயி லநனத்தழன் பதல் 

யிண்பயி ழலனத்தழழபேந்து நதசழன யிண்பயி ழறுயத்தழன் ிஸ்ல்யி சழ44 

பளக்பகட் பம் யிண்ணில் யப்ட உள்து. ளல அனுப்ப்ட உள் 

பளக்பகட்டின் சழப்பு அதன் கட்டலநப்பு நற்றும் அதன்  னன்ளடு ஆகும். இது 

பதல் பலனளக யளகத்தழல், டி.ல் ன்லமக்கப்டும் இபண்டு ஸ்ட்பளப்-ஆன் 

நநளட்டளர்கள் பகளண்ட எபே யிநளம் ஆகும். 

யணிகம் & ஜாருாதாபம் 

இந்தினாயில் ீர் ஜருக்கடி யங்கி NPA ிபச்சமமன நநலும் நநாசநாக்காம்: 

WWF அிக்மக 

 இந்தழன யங்கழகின் அநசளசழநனசன் (IBA), WWF-இந்தழனள அழக்லகபடன் 

பதளடங்கப்ட்டது: 'நலந்தழபேக்கும் அளனங்கள் நற்றும் பளபேத்தநற் 

யளய்ப்புகள்: ீர் நற்றும் இந்தழன யங்கழத் துல' இந்தழனளயில் யங்கழகளுக்கு எபே 
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ஆத்து அிக்கழது ன்தற்கள ஆதளபங்கல யமங்குகழது, குழப்ளக ீர் 

வ்யளறு ஆத்துக்கல சக்தழ நற்றும் நயளண் துலகில் ற்டுத்தழ 
சழக்கள பசளத்துக்களக நள யமழயகுக்கும், இந்தழன யங்கழகள் நழக உனர்ந்த 

பநளத்த கடன் பறுதல் பதளடர்ள இபே துலகளகும். 

நாாடுகள் 

உகாயின பதலீட்டார்கள் உச்சிநாாடு 

 தநழழ்ளடு அபசளல் ற்ளடு பசய்னப்ட்ட இபண்டு ளள் உக பதலீட்டளர்கள் 

உச்சழநளளடு பசன்லனில் பதளடங்கப்ட்டது. இந்த உச்சழநளளட்டில் இந்தழனள 
நற்றும் பயிளட்டு பதளமழல்துலனிழபேந்து சுநளர் ந்து ஆனிபம் ிபதழழதழகள் 

ங்குபற்ர். 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அமநச்சபமய ஒப்புதல் 

இந்தினா நற்றும் ஜப்ான் இமடநன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ிபதநர் தழபே நபந்தழப நநளடி தலலநனிள நத்தழன அலநச்சபலய 

உணவுப்தப்டுத்துதல் துலனில் இந்தழனள- ஜப்ளன் இலடநனனள புரிந்துணர்வு 

எப்ந்தத்தழற்கு எப்புதல் அித்துள்து. உணவுப் தப்டுத்துதல் துலனில் 

இபேளடுகளும் னலடபம் யலகனில், இந்த எப்ந்தம் அலநந்துள்து.  

இபேளடுகிலும் கலடிடிக்கப்டும் சழந்த உணவுப் தப்டுத்துதல் பலகள் 

ஊக்கப்டுத்தப்ட்டு, சந்லத அணுகுபலலனபம் நநம்டுத்தும்.  இதன் பம் 

புதழன பதளமழல்தட்ங்களும் பசனல்பலகளும் இபேளடுகிலும் 

அழபகப்டுத்தப்டும். 

இந்தினா நற்றும் குமயத் இமடநன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ிபதநர் தழபே.நபந்தழப நநளடி தலலநனில் லடபற் அலநச்சபலயக் 

கூட்டத்தழல் யடீ்டுநயலத் பதளமழளர்கலப் ணினநர்த்துயதழல் எத்துலமக்க 

இந்தழனள-குலயத் இலடநனனள புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தழற்கு எப்புதல் 

அிக்கப்ட்டது.  

 குலயத் ளட்டில் நயலக்கு அநர்த்தப்டும் பண் பதளமழளர்கள் உள்ிட்ட 

இந்தழனத் பதளமழளர்களுக்கள ளதுகளப்ல யலுப்டுத்துயதற்கள 

எத்துலமப்புக் கட்டலநப்ல இந்தப் புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் பகளண்டுள்து. 
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சார்க் உறுப்பு ாடுகளுக்கு இமடநன ாணன ரிநாற் ஏற்ாட்டுக்கா 

கட்டமநப்ின் சட்டதிருத்தம் 

 சளர்க் உறுப்பு ளடுகளுக்கு இலடநன ளணன ரிநளற் ற்ளட்டுக்கள 

கட்டலநப்ின் தழபேத்தத்தழற்கு ிபதநர் தழபே நபந்தழப நநளடி தலலநனிள 

நத்தழன அலநச்சபலய கடந்த களத்லத உள்டக்கழன எப்புதல யமங்கழபள்து. 

இந்த யசதழ எட்டுபநளத்த யடியலநப்ிற்குள் 400 நழல்ழனன் அபநரிக்க டளர் 

நதழப்ிள களத்தழபேப்பு ரிநளற்த்லத உள்டக்கழனது.  

சபக்கு நற்றும் நசமய யரி நநல்பமனீட்டுத் தரீ்ப்ானத்தின் நதசின அநர்வு 

(ஜிஎஸ்டிஏடி)  

 ிபதநர் தழபே.நபந்தழப நநளடி தலலநனில் லடபற் நத்தழன அலநச்சபலய 

சபக்கு நற்றும் நசலய யரி நநல்பலனடீ்டுத் தீர்ப்ளனத்தழன் நதசழன அநர்லய 

(ஜழஸ்டிடி) உபேயளக்க எப்புதல் அித்துள்து. நநல்பலனடீ்டுத் 

தீர்ப்ளனத்தழன் நதசழன பஞ்ச் புதுதழல்ழனில் அலநக்கப்டும். இதற்கு அதன் 

தலயர் தலலந தளங்குயளர். நத்தழன அபசழழபேந்து எபே பதளமழல்தட் 

உறுப்ிபேம், நளழ அபசழழபேந்து எபே பதளமழல்தட் உறுப்ிபேம் இதழல் 

இடம்பற்ழபேப்ளர்கள். 

 

யிருதுகள் 

சுாஷ் சந்திபநாஸ் அப்டா ிபந்தன் புபஸ்கார்  

 சுளஷ் சந்தழபநளஸ் அப்டள ிபந்தன் புபஸ்களர்  பனரிடப்ட்டுள் 

யபேடளந்தப யிபேதழல நத்தழன அபசு யமங்குகழது. நதளஜழ சுளஷ் 

சந்தழபநளறழன் ிந்ததழநள ஜயரி 23-ஆம் நததழ எவ்பயளபே ஆண்டும் இந்த 

யிபேது அழயிக்கப்டும். 

 நரிடர் ழர்யளகத்தழல் சழந்து யிங்கும் அலநப்புகள் நற்றும் இந்தழனக் 

குடிநக்களுக்கு இந்த யிபேது யமங்கப்டும். நரிடர் தடுப்பு, குலப்பு, தனளர் 

ழலனில் லயத்தல், நீட்பு, ழயளபணம், நறுயளழ்வு, ஆபளய்ச்சழ / புதழன கண்டுிடிப்பு 

அல்து பன்பச்சரிக்லக நளன்யற்ழல் சழப்ளக பசனல்ட்டயர்கள் அல்து 

பசனல்ட்ட அலநப்புகள் சுளஷ் சந்தழபநளஸ் அப்டள ிபந்தன் யிபேதுப தகுதழ 
உள்யர்கள். 



  

ஜயரி 23 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 
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யிமனாட்டு ஜசய்திகள் 

நயகநாக 100 யிக்ஜகட்டுகம எட்டி ரநி சாதம 

 இந்தழன அணினின் நயகப்ந்துயசீ்சளர் பகநது ரநழ ழபெசழளந்துக்கு தழபள 

பதளயது எபேளள் நளட்டினில் பதல் யிக்பகட்லட யழீ்த்தழனநளது, சர்யநதச 

எபேளள் அபங்கழல் தது 100-யது யிக்பகட்லட யழீ்த்தழன லநல் கல்ல 

ட்டிளர். 

 இதன் பம் 100 யிக்பகட்டுகல நழகநயகநளகத் தது 56-யது நளட்டினில் 

அலடந்த இந்தழன யபீர் னும் சழப்ல பகநது ரநழ பற்ளர். 

சர்யநதச ளு தூக்குதல் கூட்டமநப்பு சஞ்சிதா சானு நீதா தமடமன பத்து ஜசய்தது 

 2018 ஆம் ஆண்டு நகளல்டு நகளஸ்டில் லடபற் களநன்பயல்த் நளட்டினில், 

சஞ்சவதள 53 கழநள ிரியில் தங்கம் பயன்ளர். ஆளல் ஊக்க நபேந்து 

னன்டுத்தழனதளக அயபேக்கு தலட யிதழக்கப்ட்டது. களநன்பயல்த் நளட்டினில் 

தங்கம் பயன் குபக்சம் சஞ்சழதள சளனு நீது யிதழத்த இந்தத் தலடலன ஜயரி 23 

அன்று சர்யநதச ளு தூக்குதல் கூட்டலநப்பு (IWF) பத்து பசய்தது. 
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