
 

பக்கிாண ாட்கள் 

ஜூன் 23 - ஐக்கி ாடுகபின் பதாது சேவ ாள் 

 .ர பதரதுச் சபத, அன் ீர்ரணத்றல் 57/277, ஜூன் 23  பதரது சசப றணரக 

றறத்து. .ர. பதரது சசப றணம் பதரது சசபின் றப்பு ற்றும் 

ல்பனரழுக்கத்ப பகரண்டரடுகறநது; அதிிபேத்ற பசல்தரட்டில் பதரது சசபின் 

தங்கபிப்பத டுத்துக்கரட்டுகறநது; அசு ஊறர்கபின் திப அங்கலகரிக்கறநது, சலும் 

பதரதுத்துபநில் பரறல் பரட இபபஞர்கபப ஊக்குிக்கறநது. 

 

ஜூன் 23 - னிம்திக் ாள் 

 தண்பட எனறம்திக் சதரட்டிகபின் றுனர்ச்சறரக சதரட்டி ிபபரட்பட 

ஊக்குிக்கும் திர் டி கூபதர்டின் பற்சறின் பனம் சர்சச எனறம்திக் குழு (ஏசற) 

1894 ஜூன் 23 அன்று பபநரக றறுப்தட்டது. எனறம்திக் றணம் பன்பபநரக 

ஜூன் 23 அன்று ஆஸ்றரிர, பதல்ஜறம், கணடர, கறசட் திரிட்டன், கறரீஸ், சதரர்ச்சுகல், 

சுிட்சர்னரந்து, உபேகுச ற்றும் பணிசுனர சதரன்ந ரடுகபில் உள்ப 9 சசற 

எனறம்திக் குழுக்கள் (ன்ஏசற) ிரக்கபப டத்றது. 

 சர்சச எனறம்திக் கறட்டி (ஏசற) ணது புற பனபகத்ப ஜூன் 23 அன்று 

எனறம்திக் றணத்ப பகரண்டரடும் சதரது அறகரப்பூர்ரக றநந்து பக்கவுள்பது. 

2019 ஆம் ஆண்டில் இந் எனறம்திக் ரள் .ஏ.சற உபேரக்கப்தட்ட 125 து ஆண்டு 

றபநபக் குநறக்கும். 
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ஜூன் 24 - ேர்சே ிவகள் ிணம் 

 சர்சச ிபகள் றணம் 2010 இல் க்கற ரடுகள் சபதரல் 

ற்றுக்பகரள்பப்தட்டது, அடுத் ஆண்டு ஜூன் 23 பல் அனுசரிக்கப்தட்டது . க்கற 

ரடுகள் சபதரல் அறகரப்பூர்ரக அங்கலகரிக்கப்தடுற்கு பன்ணர், இது லூம்தர 

அநக்கட்டபபரல் 2005 பனறல் டத்ப்தட்டது. இந் ரள் “ிபகலக்கரண பழு 

உரிபகபபபம் அங்கலகரத்பபம் அபடற்கரண டடிக்பகக்கரண எபே 

ரய்ப்தரகும்.” இன் சரக்கம், உனபகங்கறலும் உள்ப பதண்கலக்கு ிபின் தன 

டங்கு கண்ணுக்கு பரிர ிபபவுகள் குநறத் ிறப்புர்ப ற்தடுத்துரகும். 

சேி பேய்ிகள் 

2025க்குள் காேசாவ ிப்தற்காண சேி பசனாதா ிட்டத்வ இந்ி அசு 
உருாக்குகிநது 

 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் கரசசரப(TB) பழுபரக எறப்தற்கரண சசற பசனரதர 
றட்டத்ப இந்ற அசு உபேரக்கறபள்பது. சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துபந 
அபச்சர் அஸ்ிணி குரர் பசௌசத கூறுபகில், இந்றரில் ஆண்டுசரறும் 
கறட்டத்ட்ட 27.4 னட்சம் சதர் புறரக கரசசரரல் தரறக்கப்தடுகறன்நணர். கடந் ஆண்டு 
2017 ஆம் ஆண்டின் உனகபரி கரசசரய் அநறக்பகின்தடி, ரட்டில் கரசசரய் 
தரறப்பு எபே னட்சம் க்கலக்கு 204 சதர் ணக் கூநறணரர். எபே னட்சம் க்கபில் 
கரசசரரல் தரறப்புக்குள்பரர்கபபப் பதரறுத்ப இந்றர உனகறல் 35து 
இடத்றல் உள்பது. கடந் ஆண்டு 5 னட்சத்து 62 ஆிம் கரசசரரபிகள் 
குப்தடுத்ப்தட்டணர். 

ிோிகபின் ருாணத்வ 2022க்குள் இட்டிப்தாக்க 713 கிருி ிஞ்ஞான் 
வங்கவப அசு அவத்து 

 ிசரத்றல் பரறல்நுட்தங்கபபப் தப்புற்கரக இந்ற அசு, ரட்ட அபில் 
713 கறபேற ிஞ்ஞரன் பங்கபபபம் 684 ிசர பரறல்நுட்த சனரண்ப 
பகபகபபபம் அபத்துள்பது. இது 2022க்குள் ிசரிகபின் பேரணத்ப 
இட்டிப்தரக்கும் இனக்பக அபடப சரக்கரகக் பகரண்டுள்பது. 

 இந் சரக்கத்ப அபட, ிசர டடிக்பககபப ரற்றுற்கும் 
ணீரக்குற்கும் டிஜறட்டல் பரறல்நுட்தத்பப் தன்தடுத்வும் 
அபச்சர்கலக்கு இபடினரண குழு தரிந்துபத்துள்பது. பரறல்நுட்தங்கபில் 
பசற்பக நுண்நறவு, பதரி வு தகுப்தரய்வு ற்றும் திபரக் பசின் பரறல்நுட்தம் 
ஆகறப இறல் அடங்கும். 
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புது ில்னி 

ஹர்பீ் பூரி த்ி ஏடிஎஃப்எம் பாகத்வ ிநந்து வத்ார் 

 த்ற ிரணப் சதரக்குத்துத் துபந அபச்சர் (/சற) ஸ்ரீ யர்ீப் சறங் புரி, 
புதுபடல்னறின் சந்த் குஞ்ஜ்-ன் ிரணப் சதரக்குத்து எழுங்கு சனரண்ப - 
த்ற கட்டபப பத்பத் றநந்து பத்ரர். சற-டிஃப்ம் அபப்பு 
பன்பரக எவ்பரபே இந்ற ிரண றபனத்றலும் றநன் கட்டுப்தரடு உள்ப 
பக்கற பரககங்கள், ிரண றபனம், ரன்பபி ற்றும் ிரணங்கபப உகந் 
பபநில் தன்தடுத்துற்கரகவும் றநங்கபில் ற்தடும் படகபப 
சறபனப்தடுத்துற்கரகவும் டிபக்கப்தட்டுள்பது.  

 

பலுங்காணா 

ீிதி ாகசந்ி ேிங் ேவுகான் பலுங்காணா உர்ீின்நத்ின் வனவ 
ீிதிாக திசற்நார் 

 ீறதற ரகசந்ற சறங் சவுகரன் பலுங்கரணரின் பயரதரத் உர் ீறன்நத்றன் 
பனப ீறதறரக திசற்நரர். ஆலர் இ.ஸ்.ல். சறம்ன் பலுங்கரணர ரஜ் 
தணில் ீறதற சவுகரனுக்கு திப் திரம் பசய்துபத்ரர். கடந் ஆண்டு 
ஆந்றப் திசச உர்ீறன்நம் இண்டரகப் திரிக்கப்தட்ட தின்ணர் பலுங்கரணர 
உர்ீறன்நத்றன் இண்டரது பனப ீறதறரக ீறதற சவுகரன் திசற்நரர் 
ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

ிரிபுா 

ிரிபுா ாின அசு கிாப்புந பதண்களுக்கு பங்கில் ோர்ந் வகிவணப்பதாருட்கள் 

ாரிக்க திற்ேி அபிக்கிநது 

 பங்கறல் சரர்ந் ரரிப்புகபரல் ரறனத்ப பதரபேபரர ரீறரக பரக்குற்கு, 

கறரப்புந பதண்கலக்கு புற டிபப்புகள் ற்றும் பபேகூட்டல் பனம் பங்கறல் 

அடிப்தபடினரண பகிபணப்பதரபேட்கள் ரரிப்தது குநறத்து ரறன அசு திற்சற அபித்து 

பேகறநது. சறன பரறல்பபணசரர் பகிபணப்பதரபேட்கள் ற்றும் பகத்நற 
ரரிப்புகபின் தனரண சந்பப்தடுத்துலுக்கரண பரடக்க பற்சறகபபபம் பகரண்டு 

ந்துள்பணர். இண்டு பதரநறில் தட்டரரிகள் ன்டி ரரங்கனறல் இபேந்து றதர 

திசரத் சகரஷ் ற்றும் ன்டி அகர்னரபச் சசர்ந் சுதரஜறத் சவுத்ரி ஆகறசரர் ஈ-கரர்ஸ் 

பம், அரது சரங்ங் கரர்ஸ் னறறபடட் ற்றும் அர்கபின் இப சதரர்டல் 

ஏசகரக்ரஃப்ட்.கரம் பனம் எபே பரடக்க பற்சறபத் பரடங்கறணர். 
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டிோ 

டிோ அசு ார்களுக்கு சதாக்குத்து பேனவ ங்க படிவு பேய்துள்பது 

 எடிசரில் உள்ப தள்பிகபில் பேபகப சம்தடுத்தும் பற்சறில், ங்கள் 

தள்பிகபினறபேந்து எபே கறசனரீட்டபேக்கு சல் பரபனில் உள்ப ரர்கலக்கு 

சதரக்குத்து பசனப ங்க ரறன அசு படிவு பசய்துள்பது. இது குநறத்து அறகரரிகள் 

கூறுபகில், 30 சீத்றற்கு சல் பேபக பேம் ரர்கலக்கு ட்டுச 

சதரக்குத்து பகரடுப்தணவு கறபடக்கும். தள்பி ற்றும் பகுஜண கல்ி அபச்சர் சீர் 

ஞ்சன் ரஸ் பனபினரண றுஆய்வுக் கூட்டத்றல் இந் படிவு டுக்கப்தட்டுள்பது. 

ஜம்ப-காஷ்ீர் 

தித்சக உள்கட்டவப்பு சதரிடர் ீட்புப்தவடவ வஷ்சா சி ேன்ணி 
பதநவுள்பது 

 ஜம்ப-கரஷ்ீரில் உள்ப ரர பஷ்சர சி ஆனம் அடுத் ஆண்டு பசப்டம்தர் 
ரத்றற்குள் எபே தித்சக உள்கட்டபப்பு சதரிடர் ீட்புப்தபடப பதநவுள்பது. 
சன்ணறக்கு எபே தித்சக சதரிடர் ீட்புப்தபடப அபக்க அடுத் ஆண்டு பசப்டம்தர் 
ரத்றற்குள் 180 ீட்புப்தபடிணபேக்கு திற்சற அபிக்க சன்ணற ரரிம் 
றட்டறட்டுள்பது. அன் சதரிடர் ரர்றபனின் எபே தகுறரக அசகரன 
பசல்தரட்டு பத்ப அபக்கவும் சன்ணற ரரிம் றட்டறட்டுள்பது. ஜம்ப 
திரந்றத்றன் ரிசற ரட்டம் றரிகுடர பனகபில் உள்ப ரர பஷ்சர சி 
ஆனத்றற்கு கடந் ஆண்டு உனகம் பழுறலுறபேந்து 86 னட்சம் ரத்ரீகர்கபப 
ஈர்த்து ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

ேர்சே பேய்ிகள் 

தானஸ்ணீத்ிற்காண 50 தில்னின் டானர் பதாருபாா ிட்டத்வ அபரிக்கா 
பபிிட்டது 

 த்ற கறக்கு அபற றட்டத்றன் கலழ் தரனஸ்ீணிர்கலக்கரக 50 தில்னறன் டரனர் 
உனகபரி பலீட்டு றட்டத்ப அபரிக்கர பபிிட்டது. இந்த்றட்டம் பதரது 
ற்றும் ணிரர் றறபிகபப இபக்கக் சகரபேகறநது ற்றும் 
தரனஸ்ீணிர்கலக்கு குபநந்தட்சம் எபே றல்னறன் புற சபனரய்ப்புகபப 
உபேரக்க ிபேம்புகறநது. தஹ்பணில் படபதநிபேக்கும் இண்டு ரள் ரரட்டிற்கு 
பன்ணரக பள்பப ரபிபகின் இபபத்றல் இந்த்றட்டம் குநறத் கல் 
பபிிடப்தட்டது. இந்த் றட்டம் பனம் சற்குக் கப ற்றும் கரசரில் 27.5 
தில்னறன் டரனர்கள், கறப்றல் உள்ப தரனஸ்ீணிர்கலக்கு 9.1 தில்னறன் டரனர்கள், 
சஜரர்டரணில் உள்ப தரனஸ்ீணிர்கலக்கு 7.4 தில்னறன் டரனர்கள் ற்றும் 
பனதணரணில் உள்ப தரனஸ்ீணிர்கலக்கு 6.3 தில்னறன் டரனர்கள் ங்கப்தடவுள்பது. 
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ங்கசேத்ின் அாி லீக் 70 து பாடக்க ிணத்வ பகாண்டாடிது 

 ங்கசசத்ப ஆலம் அரற லீக் ணது 70 து பரடக்க றணத்ப ஜூன் 23 அன்று 
பகரண்டரடிது. ங்கசசத்றன் திபேம், ங்கசச அரற லீக்கறன் பனபேரண 
சக் யசலணர இந்த் பேத்றல் ரட்டு க்கலக்கு ரழ்த்துக்கபப பரிித்ரர். 
அரற லீக் ஜூன் 23, 1949 அன்று அப்சதரப கறக்கு தரகறஸ்ரணின் டரக்கரில் 
றறுப்தட்டது. 1952 இல் பரற இக்கம், 1962 இல் அபெப் றர்ப்பு இக்கம் ற்றும் 
1969 இல் பகுஜண ழுச்சற சதரன்ந தன பக்கற இக்கங்கலக்கு பனப ரங்கறது 
இந் அபப்பு ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 தரகறஸ்ரன் தபடகலக்கு றரண ிடுபனப் சதரபேக்குப்திநகு இந்ற ஆவுடன் 
இறுறரக ங்கசசம் 1971ல் எபே சுந்ற ரடரக உபேரணது. 

 

ருாவ அிகரிக்க ேவூி ேிப்திட ிட்டத்வ அநிபகப்தடுத்ிது 

 பதட்சர-ரடரண சவுற அசதிர ண்பய் அல்னர பேரப உர்த்தும் 
பகில், தக்கர பபிரட்டிணப கர்ந்றழுக்கும் சரக்கறல் புற சறநப்பு சறப்திட 
றட்டத்ப அநறபகப்தடுத்றது. சறப்திட றட்ட தறவுகலக்கரண ஆன்பனன் 
சதரர்ட்டனறன் தடி இந் றட்டம் பனம் 800,000 ரிரலுக்கு ($213,000) றந் 
சறப்திடத்பபம், 100,000 ரிரலுக்கு ($27,000) எபே ஆண்டு புதுப்திக்கத்க்க 
சறப்திடத்பபம் ங்குகறநது. இந் றட்டம் பபிரட்டர்கலக்கு சவுற ஸ்தரன்சர் 
இல்னரல் ிகம் பசய், பசரத்து ரங்க ற்றும் உநிணர்கலக்கு ிசர ஸ்தரன்சர் 
பசய் அனுறக்கும். 

 

அநிில் பேய்ிகள் 

கடல் திபாஸ்டிக் கிவுகவப ேிக்க வக்கும் ோணம் ீண்டும் அநிபகம்  

 கனறஃசதரர்ணிர ற்றும் யரய் இபடச தசறதிக் பதபேங்கடல் ீில் உள்ப  குப்பதப 

சுத்ம் பசய்ற்கரக, இண்டரது பபநரக திபரஸ்டிக் கறவுகபப சறக்க பக்க 
டிபக்கப்தட்ட றக்கும் சரணம் ீண்டும் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ற ஏன் கறபணீப் 

றட்டத்ப உபேரக்கறர் சதரன் ஸ்னரட், கடந் ஆண்டின் திற்தகுறில் 

உபடந்துசதரண 2,000 அடி ீபபள்ப றக்கும் ற்நம் ரன்கு ர தழுதுதரர்ப்புகலக்குப் 

திநகு இந் ரம் ீண்டும் கறசட் தசறதிக் குப்பதத் பரட்டிக்கு அனுப்தப்தட்டுள்பது ன்று 

கூநறணரர். 
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ிகம் & பதாருபாாம் 

வல் ஆச்ோர்ா ரிேர்வ் ங்கிின் துவ ஆளுர் திினிருந்து ினகிணார் 

 இந்ற ரிசர்வ் ங்கற துப ஆலர் பல் ஆச்சரர்ர ணது திக்கரனம் 

படிபடற்கு ஆறு ரங்கலக்கு பன்ணர் ணது திப ரஜறணரர பசய்துள்பரக 

த்ற ங்கறின் ட்டரங்கள் பரிிக்கறன்நண. ரிசர்வ் ங்கறின் ரக் பகரள்பகத் 

துபநின் பதரறுப்தரபரக இபேந் றபே.ஆச்சரர்ர, “ணிப்தட்ட கரங்கபரல்” 

ரஜறணரர பசய்ரக கூநப்தடுகறநது. ரிசர்வ் ங்கறில் ற்சதரது பன்று துப 

ஆலர்கள் உள்பணர் - ன்.ஸ். ிஸ்ரன், தி.தி. கனுங்சகர ற்றும் ம்.சக. பஜின். 

புரிந்துர்வு ப்தந்ங்கள் 

பதாது சேவ வங்கள் – ின்ணாளுவ சேவகள் இந்ிா "NSIC" இவடச  ப்தந்ம் 

 ம்.ஸ்.ம்.இ துபநக்கு புற சலுபககபப சம்தடுத்துற்கரக "சசற சறறு பரறல்கள் 

ககம் (NSIC)" புது றல்னறில் பதரது சசப பங்கள் (சற.ஸ்.சற) றன்-ஆலப 

சசபகள் இந்றரவுடன் எப்தந்த்றல் பகபழுத்றட்டது.  இந் எப்தந்ம், கறரப்புந 

அபினரண பரறல்பபணசரபேக்கு (ி.ல்.இ) சசபகபப ங்குறல் சறநப்பு 

கணம் ற்றும் அறசக பர்ச்சறக்கு றகுக்கும். இந் எப்தந்ம், சற.ஸ்.சற.கலக்கு 

ன்.ஸ்..சற சதரர்ட்டல் www.msmemart.com பனம் ரபரண ன்.ஸ்..சற சறகபபப் 

தன்தடுத் உவும்.  

ிவபாட்டு பேய்ிகள் 

இந்ி கபிர் ஹாக்கி அி "FIH பாடர் இறுிப் சதாட்டிில்" பன்நது 

 யறசரறரில் படபதற்ந கபிர் யரக்கற அி இறுறப் சதரட்டிில், இந்றர அி 3-1 

ன்ந சகரல் கக்கறல் ஜப்தரபண ழீ்த்ற சரம்தின் தட்டத்ப  பன்நது. 

ேர்சே னிம்திக் கிட்டி புி வனவகம் ிநப்பு  

 சர்சச எனறம்திக் கறட்டி (.ஏ.சற) சரிரக 125 ஆண்டுகலக்கு திநகு, ணது புற 

பனபகத்ப சுிட்சர்னரந்றன் பனரசசன் கரில் பபநரகத் றநந்து. புற 

பனபகம் அபக்க 145 றல்னறன் அபரிக்க டரனர்கள் பசனிடப்தட்டது. 

இந்ி பதண்கள் க்தி அிின் பல் ேர்சே பற்நி 

 ினரில் படபதற்ந ஆசற கபிர் - திரிவு 1 க்தி க்ஸ்ி சரம்தின்றப்தில் இந்ற 

கபிர் க்தி அி சறங்கப்பூப றர்த்து 21-19 ன்ந சகரல் கக்கறல் னரற்று சறநப்புறக்க 

சர்சச க்தி 15 பற்நறபப் பதற்நது. றபெசறனரந்றல் படபதநிபேக்கும் 2021 கபிர் க்தி 
உனகக் சகரப்பதக்கரண குற சுற்றுகபில் இந் சதரட்டி என்நரகும். 
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2024 தாரிஸ் னிம்திக்கில் னிம்திக் சதாக்குத்வ எபிாக்க தநக்கும் டாக்ேிகள் 

 2024 தரரிஸ் எனறம்திக்கறற்கு தரர்பரபர்கலக்கு ிரண றபனத்றனறபேந்து சரக 
சதரட்டி பங்கலக்கு ரன்ற டரக்மறகபப ங்குன் பனம் தரரிஸ் எபே 
தநக்கும் பரடக்கத்ப ங்கவுள்பது. சறட்டி ஆஃப் பனட் பேபக ற்சதரது சரர்னஸ் 
டி சகரசன ிரண றபனத்றனறபேந்து தரரிமறன் டக்சக ில் அல்னது தஸ் பனம் 
எபே ிச தத்ப றர்பகரள்கறநது. தரரிமறல் 2024 ிபபரட்டுப் சதரட்டிகபில் 
புநப்தடுல் ற்றும் பிநங்கும் ரகணங்கள் த சத்ப குபநக்கனரம். 
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