
    

தேசி சசய்ேிகள் 

பிேர் ஒவ்சலொரு அமச்சகத்ேிற்கும் இயக்கு நிர்ணிக்கப்பட்ட ஐந்து ஆண்டு ேிட்ட 

ஆலணம் ேொரிக்குொறு லயியுறுத்ேல்  

 ிபதநர் ரபந்திப ரநோடி எவ்வயோபே அமநச்சகத்தின் ரநல் அதிகோரிகிடம் ன்கு 

திட்டநிடப்ட்ட இக்குகளுடன் வகோண்ட ந்தோண்டு திட்ட ஆயணம் என்ம 

தனோரிக்குநோறு ரகட்டுக் வகோண்டுள்ோர். இத்திட்டத்திற்கு அனுநதி 100 ோட்களுக்குள்  

யமங்கப்டும். எவ்வயோபே துமனிலும் யிமவுகமபம் வசனல்திமபம் 

ரநம்டுத்துயதற்கு வதோமில்தட்த்மத னன்டுத்த வசனோர்கம அயர் 

யிபறுத்திபள்ோர். 

 

ஆந்ேி பிதேசம் 

ஆிக்கணக்கொன குடும்பங்களுக்கு பனரிக்கும் ஐ.நொ. ேிட்டம்  

 க்கின ோடுகின் யர்ச்சி திட்டத்தின் சுமந கோிம ிதினம் (GCF) கீழ் ஆந்திப 

ிபரதச நோி யத்தும என்து ிப்பப்புகம, சதுப்பு ிங்கம அமடனோம் 

கண்டுள்து. இது தட்வயப் ிம நோற்ித்திோல் ோதிப்புக்குள்ோகின 

ஆனிபக்கணக்கோ கடரோப குடும்ங்களுக்கு ஆதபயிக்கும். 

 நகோபோஷ்டிபோ, எடிசோ நற்றும் ஆந்திபோ நோிங்கள் UNDP இன் கீழ் ரதர்வு வசய்னப்ட்டு, 

இந்த ஆண்டு துயங்கும் ஆறு ஆண்டு திட்டத்திற்கு பை.298 ரகோடிக்கு GCF யமங்கப்ட்டது. 

இந்தத் திட்டத்திற்கோக சுநோர் 25 இனற்மக ிங்கள் அமடனோம் கோணப்ட்டுள். 

அயற்ில் என்து இடங்கள் ஆந்திபோயில் உள்து குிப்ிடத்தக்கது. 
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ணிப்பூர் 

ணிப்பூமச் தசர்ந்ே நபர் லொட்ஸ் அப்பில் பக்மக கண்டமிந்து, தபஸ்புக் 'ஹொல் ஆஃப் 

ஃதபம்' பட்டியில் இமணந்ேொர்  

 யோட்ஸ் அப்ில் னர் திபரிமநமன நீறுகி க்மக கண்டிந்த நணிப்பூமபச் 

ரசர்ந்த மப ரஸ்புக் வகௌபயித்துள்து. 

 நணிப்பூமபச் ரசர்ந்த 22 யனதோ சியில் வோினினோர் ர ோவல் சூமக ம், யோட்ஸ் 

அப்ில் க்மக கண்டிந்ததற்கோக நோவபேம் சபக ஊடகம் தக்கு 5000 டோர் 

யமங்கினதோகவும், ரநலும் அயமப ரஸ்புக் ஹோல் ஆஃப் ஃரம் 2019 ட்டினில் 

ரசர்க்கப்ட்டதோகவும் வதரியித்தோர். இந்த ஆண்டுக்கோ 'ரஸ்புக் ஹோல் ஆஃப் ஃரம்' 94 

ரர் ட்டினில் தற்ரோது திபே. சூமக ம் வனர் 16யது இடத்தில் உள்து. 

ஒடிசொ 

ஒடிசொ சபொது லிநிதொக பமமில் ொகி லறங்க ேிட்டம் 

 மங்குடினிரின் வோபேோதோபத்மத யர்க்கவும், மங்குடிப் வோபேோதோபத்திற்கு 

நிகுந்த உற்சோகத்மத யமங்கவும், எடிசோ அபசோங்கம், வோது யிிரனோக பமனில், 

அட்மட மயத்திபேப்யர்களுக்கு வோது யிிரனோக பமனில் பைோய் என்ிற்கு எபே 

கிரோ போகி(திம) யமங்க படிவு வசய்துள்து. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

கனடொ நொட்டில் 2021ம் ஆண்டு பேல் ஒற்மம பன்பொடு பிரொஸ்டிக்குகள் ேமட 

 கடோ ோட்டின் ிபதநர்,  ஸ்டின் ட்பைடிபெ எற்மப் னன்ோட்டு ிோஸ்டிக்குகம 

னன்டுத்த 2021 ம் ஆண்டு பதல் தமட வசய்யதோக அியித்துள்ோர். சுநோர் 70 

சதயதீம் ிோஸ்டிக் கமிவுகோ எற்ம னன்ோட்டு வோபேட்கள்  கடல் சூமம 

நோசுடுத்துகின். 

 கடோ, ிபோன்ஸ், வ ர்நி, ிரிட்டன் நற்றும் இத்தோி ஆகினமய ரபோப்ின 

என்ினத்துடன் இமணந்து கிபெவக்கில் கடந்த ஆண்டு மடவற் G7 உச்சிநோோட்டில்  
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உகின் வபேங்கடல்கில் நோசு ற்டுயதற்கு  திபோக எபே புதின சோசம் 

ற்டுத்திர். அவநரிக்கோவும்  ப்ோனும் இந்த எப்ந்தத்தில் ரசபயில்ம. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

இரு சக்க லொகனங்களுக்கு BS-VI லிேிபமமகமர சலரிிடப்பட்டன 

 இபே சக்கப யோகங்களுக்கு ோபத ஸ்ரடஜ்-VI (BS - VI) யிதிபமகள் 

வயினிடப்ட்டுள். புதுடில்ினில் (BS - VI) யிதிபமகளுக்கோ இந்தினோயின் 

பதல் யமக எப்புதல் சோன்ிதமம , தோினங்கு வதோமில்தட்த்தின் சர்யரதச 

மநனத்தின்  (ICAT) இனக்குர் திரஷ் தினோகி வயினிட்டோர். யோக உநிழ்வு பம் 

கோற்று நோசுோட்மடக் கட்டுப்டுத்தும் வோபேட்டு, BS - VI யிதிபமகம 2020 ப்பல் 1 

பதல் மடபமப்டுத்த அபசோங்கம் படிவு வசய்துள்து. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் ற்றும் அமச்சமல ஒப்புேல் 

தூத்துக்குடிில் உள்ர லி.ஓ.சிேம்பனொர் தபொர்ட் டிஸ்ட் CWC உடன் ஒப்பந்ேம் 

 வதோமில் வசய்ன உகந்த ோடு திட்டத்தின் கீழ் இ- சீல் வசய்னப்ட்ட வதோமிற்சோம 

ற்றுநதி வகோள்கின் ரபடி ரோர்ட் தமமவு (DPE) யசதிக்கோக தூத்துக்குடினில் உள் 

யி.ஏ.சிதம்போர் ரோர்ட் டிபஸ்ட் நற்றும் நத்தின கிடங்குக் கமகம் (CWC) இமடரன 

புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் மகவனழுத்து.  

 ரபடி ரோர்ட் தமமவு யசதி (DPE), 24/7 ன் அடிப்மடனில் ந்த வகோள்கன் சபக்கு 

ிமனத்திலும் இமடிம மகனோளுதல் இல்ோநல் வதோமிற்சோமகிிபேந்து 

ரபடினோக ரோர்ட்டிற்கு இனக்க யமியகுக்கும்.  

 

IRSDC ற்றும் பிசஞ்சு தேசி இில்தல இமடத பத்ேப்பு உடன்படிக்மக ஒப்பந்ேம் 

 IRSDC, இந்தினோயில் பனில்ரய ிமன யர்ச்சி திட்டத்மத ரநற்வகோள் ஆதபயித்து 

வதோமில்தட் கூட்டணி அமநத்தது ிவபஞ்சு ரதசின இபனில்ரய. ிவபஞ்சு ிறுயநோ 

AFD, ிவபஞ்சு ரதசின இபனில்ரய (SNCF) மநனங்கள் நற்றும் இமணப்புக்கள் பம் 

7,00,000 பெரபோ ிதி யமங்குயதற்கு எப்புதல் அித்துள்து. இது IRSDC அல்து இந்தின 

இபனில்ரய நீது ந்தவயோபே ிதி வோறுப்மபம் யிதிக்கோது. 

 



  

ஜூன் 11 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பொடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

லிருதுகள் 

யயிேகயொ அகொடி லிருதுகள் 

 இந்த ஆண்டுக்கோ ரகபோயின் ிதகோ அகோடநி புமகப்ட யிபேதுக்கு 

பக்குத்தோயின் பகம்நது சி ரதர்வு வசய்னப்ட்டுள்ோர். அயபது புமகப்டம் 'வடட்ி 

மன்ஸ்' அயபேக்கு இந்த யிபேமத வற்றுத்தந்தது. வசங்கத்தின் ரக.ரக. சுோஷ் 

கோர்ட்டூன் யிபேமத வயன்ோர். இந்த யிபேதுக்கு அயபது 'யிஸ்யோசம் போக்ஷதி' கோர்ட்டூன் 

ரதர்வு வசய்னப்ட்டது. 

லிமரொட்டு சசய்ேிகள் 

யுலொஜ் சிங் ஓய்வு சபறுலேொக அமிலித்ேொர் 

 இந்தின ட்சத்திப கிரிக்வகட் யபீர் பயபோஜ் சிங் சர்யரதச கிரிக்வகட்டில் இபேந்து ஏய்வு 

வறுயதோக அியித்தோர்.  இதன் பம் அயபது 19 யபேட கோ கிரிக்வகட் யோழ்க்மக 

ிமயமடந்தது. வதன்ோப்ிரிக்கோயில் 2007 ஆம் ஆண்டு உக டி 20 கிரிக்வகட்டில் 

பயபோஜ் எபே ஏயரில் ஆறு சிக்சர்கம அடித்து மடத்தோர். எபே சர்யரதச ரோட்டினில் 

இந்த சோதமமன அமடந்த இபண்டோயது யபீர் (வஹர்வசல் கிப்ஸ் ிகு) பயபோஜ் 

ஆயோர். 

UEFA பட்டத்மே சலன்மது தபொர்ச்சுகல்  

 UEFA ரதசின லீக் ரோட்டினில் வயற்ி வற் பதல் அணி ரோர்ச்சுகல் ஆகும். இறுதிப் 

ரோட்டினில் வதர்ோந்மத 1-0 ன் ரகோல் கணக்கில் யழீ்த்தினது. ரோர்ச்சுகல் 

அணிக்கோக ரகோன்கோோ குவனட்ஸ் எபே ரகோம அடித்தோர். 
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