
 

 

 

முக்கிான நாட்கள் 

தேசி சசய்ேிகள் 

நான்கு நீேிபேிகள் உச்ச நீேின்ம நீேிபேிகராக பேலி உர்வு  

 உச்சீதிநன்த்தின் ீதிதிகாக ான்கு ீதிதிகள தயி உனர்வு  சசய்மம் உச்ச ீதிநன் 

சகாலீஜினத்தின் ரிந்துளபக்கு நத்தின அபசு ப்புதல் அித்தது. ீதிதி அிருதா பாஸ், 

ீதிதி ஏ.எஸ். பாண்ணா, ீதிதி ி.ஆர்.கயாய் நற்றும் ீதிதி சூர்னா கந்த் ஆகிபனார் அந்த 

ான்கு ீதிதிகள் ஆயர். 

 இதன்மூம் அதிகட்ச ீதிதிகின் எண்ணிக்ளகனா 31 ீதிதிகள உச்ச ீதிநன்ம் 

அளைந்துயிடும். தற்பாது தளளந ீதிதி உட்ை 27 ீதிதிகள் உச்ச ீதிநன்த்தில் 

உள்ர் என்து குிப்ிைத்தக்கது. 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சாக்தகாஸ் ேவீு ஐ.நா. ேரீ்ானத்ேிற்கு ஆேலாக இந்ேிா லாக்கரித்ேது 

 ஐ.ா. சாதுச் சளனின் இங்கிாந்தின் "காித்துய ிர்யாகத்ளத" திரும்ப்ச நற்றும் 

ஆறு நாதங்களுக்குள் ிந்தளனற் யளகனில் சாக்பகாஸ் தீகற்த்தில் இருந்து 

சயிபன பயண்டும் என்று பகாரின தீர்நாத்திற்கு ஆதபயாக யாக்கித்த 116 ாடுகில் 

இந்தினாவும் ன்ாகும். இந்தினப்சருங்கைில் உள் சநாரிரினஸ் ாட்டின் சுனாட்சிளன 

நீட்சைடுக்கும் பாக்கில் இந்த ஆதபளய இந்தினா உள்ிட்ை  ாடுகள் யமங்கிமள்து 

குிப்ிைத்தக்கது. 

கண்டம் லிட்டு கண்டம் பாயும் ளஹனீ் -2 ஏவுகணைண சலற்மிகாக தசாேணன சசய்ேது 

பாகிஸ்ோன் 

 ாகிஸ்தான் பாணுயம் கண்ைம் யிட்டு கண்ைம் ாமம் ரஹனீ் -2 ஏவுகளணளன 

சயற்ிகபநாக யிண்ணில் சசலுத்தி பசாதள சசய்தது. அணு ஆமதங்கள ஏந்தி சசல்லும் 

இந்த ஏவுகளண 1,500 கி.நீட்ைர் சதாளவுக்கு அப்ால் உள் இக்ளக குி ளயத்து தாக்க 

கூடின யல்ளந ளைத்தது.  

 



  

த 21 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

லைிகம் & சபாருராோம் 

2020ம் நிேிாண்டில் இந்ேிா 7.1 சேலிகிேம் லரர்ச்சி: ஐ.நா. அமிக்ணக 

 2020ம் ிதினாண்டில், இந்தினாயின் சாருாதாபம் யலுயா உள்ாட்டு நுகர்வு நற்றும் 

முதலீட்ைால் 7.1 சதயதீ யர்ச்சிளன அளைமம் என்று ஐக்கின ாடுகின் அிக்ளக 

கூிமள்து. 

 

நினங்கள் 

 சிரில் பநபாசா - சேன்னாபிரிக்க ஜனாேிபேிாக ீண்டும் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

 அக்ஷய் குநார் - டாதபின் பிாண்ட் தூேர் 

 

புரிந்துைர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அணச்சணல ப்புேல் 

புற்றுதநாய் ஆாய்ச்சிில் கூட்டு த்துணறப்பிற்கான புரிந்துைர்வு ப்பந்ேம் 

 இந்தின உனிர் சதாமில்நுட்த் துள (DBT) நற்றும் அணுசக்தித் துள (DAE) இளைபன 

புற்றுபாய் ஆபாய்ச்சினில் கூட்டு த்துளமப்ிற்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் சசய்து 

சகாண்ைது. 

 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

Su-30 MKI தபார் லிானத்ேியிருந்து பிம்தாஸ் ஏவுகணை சலற்மிகாக தசாேணன 

சசய்ப்பட்டது 

 இந்தின யிநாப்ளை ிபம்பநாஸ் ஏவுகளணளன சயற்ிகபநாக Su-30 MKI பார் 

யிநாத்தில் இருந்து பசாதள சசய்தது. 2017ம் ஆண்டு யம்ர் நாதம் யிநாம் மூம் 2.8 

பநக் யளகனிா ஏவுகளணளன சசலுத்தி கைில் உள் இக்ளக அித்து உகின் 

முதல் யிநாப்ளைனாக இந்தினா சாதள சசய்தது குிப்ிைத்தக்கது. இந்த யளகனிா 

இபண்ைாயது ரிபசாதள இதுயாகும். 

தற்கு பசிபிக்கில் அசரிக்கா, ஜப்பான், சேன் சகாரிா, ஆஸ்ேிதயிா கடற்பணட பிற்சி 

 அசநரிக்க கைற்ளை கப்ல்கள் பநற்கு சிிக் சருங்கைில், ஜப்ான், ஆஸ்திபபினா 

நற்றும் சதன் சகாரினாவுைன் இளணந்து முதல் கூட்டு கைற்ளை னிற்சிளன 
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பநற்சகாண்ைது. இந்த சிிக் யான்கார்ட் கூட்டுப்னிற்சி அசநரிக்கத் தீயா குயாம் தீவு 

அருபக ளைசற்து. 

லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

சேன் சகாரிாவுக்கு எேிான ஹாக்கி சோடண இந்ேி சபண்கள் அைி ணகப்பற்மிது 

 ஜின்சினாில், இந்தின சண்கள் ஹாக்கி அணி சதன் சகாரினாவுக்கு எதிபா இபண்ைாயது 

ஆட்ைத்தில் சயற்ி சற்தன் மூம் மூன்று பாட்டிகள் சகாண்ை ஹாக்கி சதாைளப 2-0 

எக் ளகப்ற்ினது. 

சுேிர்ான் தகாப்ணப 

 இபண்ைாயது நற்றும் களைசி குழுப் பாட்டினில் 5-0 என் கணக்கில் 10 முள சாம்ினா 

சீாயிைம் இந்தினா யழீ்ந்து சுதிர்நான் பகாப்ள கப்பு அணி பட்நின்ைன் 

பாட்டினிிருந்து சயிபனினது. 
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