
   

தேசி சசய்ேிகள் 

பாகிஸ்ோன் சபாயட்களுக்கு 200% லரி லிேிக்கும் ேரீ்ானத்தே இந்ேி நாடாளுன்மம் 

ற்றுக்சகாண்டது. 

 தாகிஸ்ாணில் இருந் ற்றுி செய்ப்தடும் அனணத்து சதாருட்களுக்கும் 200 ெீ 

ரி ிிக்க இந்ி தாாளுன்நம் எரு ெட்டரீிாண ீர்ாணத்ன ற்றுக்சகாண்டது. 

இது சாடர்தாக ணிதன் கட்டச் ெட்டத்ின் முல் அட்டனில் ிருத்த்ிற்கு  

க்கபன ற்றும் ாினங்கபன எப்புல் அபித்ண.மலும் இந் ஆண்டு திப்ரி 

16 முல் அல்தடுத்ப்தட்ட ெட்டத்ின் மூனம்  தாகிஸ்ாணில் இருந்து ற்றுி 

செய்ப்தடும் அனணத்து சதாருட்களுக்கும் 200 ெீ ரி ிிக்க இந்ி அசு 

அநிித்ிருந்து. 

2022 க்குள் இஸ் சட்டத்தே  நாடு முழுலதும் நீட்டிக்க த்ேி அசு முடிவு சசய்துள்ரது. 

 2022 க்குள் இ.ஸ். ெட்டத்ன ாடு முழுதும் ீட்டிக்க த்ி அசு முடிவு 

செய்துள்பது. மலும் சாத்ம் உள்ப  722 ாட்டங்கபில், இ.ஸ். ிட்டம் சுார் 

541 ாட்டங்களுக்கு ிரிவுதடுத்ப்தட்டுள்பது ன்று சாினாபர் ற்றும் 

மனனாய்ப்புத்துனந  அனச்ெர் ெந்மாஷ்குார் கங்ார் சரிித்ார். 

 மலும் அர் கூறுனகில்  ESIC 2.0 ிட்டத்ின் கீழ், புிாக செல்தடுத்ப்தட்ட 

தகுிகபில் ESI ிட்டம் ிரிவுதடுத்ப்தட்டுள்பது ன்றும். இந்டடிக்னகால் ாடு 

முழுதும் சுார் 3 மகாடி 60 னட்ெம் ஊிர்கள் தணனட ாய்ப்புள்பது ன்று 

அனச்ெர் சரிித்ார். 
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அமிலில் சசய்ேிகள் 

யூனின் பட்சஜட்டில் 2019-20 இல் லிண்சலரித் துதம 15% ஊக்கத்தேப் சபறுகிமது 

 ிண்சபித் துனந இந் ஆண்டு அன் ிக உர்ந் தட்செட் தங்னகப் சதறுகிநது. 

தட்செட் 2019, 2018-19 ிிாண்டுக்கு எதுக்கப்தட்டன ிட சுார் 15.6% அிகம் 

அாது ரூ .12,473.26 மகாடி அிக சானகன எதுக்கிமள்பது. 2022 ஆம் ஆண்டின் 

ககன்ான் திக்கு னனன ாங்கும் புிாக உருாக்கப்தட்ட ணி ிண்சபி 

ிாண னமும் இில் அடங்கும். 

 

லணிக சசய்ேிகள் 

ரிசர்வ் லங்கி லாரிம் ‘உத்கர்ஷ் 2022’  உறுேி சசய்ேது  

 புது ில்னிில் கூடி இந்ி ரிெர்வ் ங்கி (ரிெர்வ் ங்கி) ாரிம், த்ி ங்கிின் 

திந செல்தாடுகபில், எழுங்குமுனந ற்றும் மற்தார்னன மம்தடுத் மூன்று 

ஆண்டு ிட்டத்ன உறுி செய்து . இந் டுத் கான மூமனாதாத்ிற்கு உத்கர்ஷ் 

2022 ன்று சதரிடப்தட்டது.எழுங்குமுனந ற்றும் மற்தார்ன சதாநிமுனநன 

லுப்தடுத்தும் உனகபாி த்ி ங்கிகபின் ிட்டத்ிற்கு ற்த இது 

அனந்துள்பது. 

 

 

 

 

 

 



  

ஜூதய 09 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

ாநாடுகள் 

‚சகௌசல் யுலா சம்லாத்” 

 ெூனன 15, 2019 அன்று உனக இனபஞர் ிநன் ிணத்ன ினணவுகூநவும் ற்றும் 

ிநன் இந்ிா ிட்டத்ின் 4து ஆண்டு ினநனக் சகாண்டாடும் னகில், ிநன் 

மம்தாடு ற்றும் சாில்முனணமார் அனச்ெகம் “சகௌெல் மா ெம்ாத்” (எரு 

இனபஞர் உனாடல்) சாடங்கப்தடுாக அநிித்துள்பது. 

ெூனன 8 ற்றும் 10 ஆம் மிகளுக்கு இனடில் சகௌெல் மா ெம்ாத் ற்தாடு 

செய்ப்தட்டுள்பது. அனணத்து ிநன் திற்ெி னங்கபிலும் உள்ப இனபஞர்கபிடம் 

அர்கபின் கருத்துக்கள், மாெனணகள், ாய்ப்புகள் ற்றும் தரிந்துனகனபக் மகட்க 

எரு ிநந் உனாடனன உருாக்குன மாக்காகக் சகாண்டுள்பது, இது 

ற்மதாதுள்ப ிட்டங்கனப அபிடுற்கும், அன் ிட்டங்கபின் எட்டுசாத் 

செல்ிநனண மம்தடுத்துற்கும் அனச்ெகத்ிற்கு உவும் ன்று சரிித்து. 

 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் & அதச்சதல எப்புேல்  

சநடுஞ்சாதய ேிட்டங்களுக்கு நிேிரிப்பேற்காக ன்ஃப் உடன் இந்ேி தேசி 

சநடுஞ்சாதய ஆதணம் தகசழுத்ேிட்டது 

 மெி சடுஞ்ொனன ஆனம் (ன்.ச்..) மெி முலீட்டு ற்றும் 

உள்கட்டனப்பு ிி அனப்புடன் (ன்...ஃப்) புரிந்துர்வு எப்தந்த்ில் 

னகசழுத்ிட்டது. ன்ஃப் ன்தது ாட்டின் உள்கட்டனப்புத் துனநக்கு 

ஊக்கபிக்க இந்ி அொல் ஊக்குிக்கப்தட்ட எரு ிி அனப்தாகும். இந் 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் சதரி அபினாண ொனனத் ிட்டங்களுக்காண ிி ற்தாட்னடச் 

செல்தடுத் SPV கனப உருாக்குல் சாடர்தாணது. குநிப்தாக தசுனக் கப 

ிட்டங்கள் ிர்கானத்ில் மெி சடுஞ்ொனன ஆனத்ால் செல்தடுத்ப்தட 

உள்பது ன்தது குநிப்திடத்க்கது. 
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நினங்கள் 

தேசி கிரிக்சகட் அகாடிின் ேதயலாக ாகுல் டிாலிட் நினம் 

 மெி கிரிக்சகட் அகாடிின் கிரிக்சகட் னனாக ாகுல் டிாிட்   தி.ெி.ெி. 

ிித்துள்பது.டிாிட் ன்.ெி.ில் கிரிக்சகட் சாடர்தாண அனணத்து 

டடிக்னககனபமம் மற்தார்னிடுார் ன்றும் , மலும் ன்.ெி.-ில் ீர்கள், 

திற்ெிாபர்கள் ற்றும் உி ஊிர்கனப ிடத்துல், திற்ெி ற்றும் 

ஊக்குித்ல் ஆகிற்நில் ஈடுதடுார் ன்றும் சரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

.ன்.ஸ் ேர்காஷ் சாாக்தகாலின்  டாங்கித சசன்மதடந்ேது.  

 இந்ி கடற்தனடக் கப்தல் ர்காஷ் மூன்று ாள் தத்ிற்காக  சாாக்மகாின் 

டாங்கின  ந்னடந்து. இந் தம் இந்ி கடற்தனடின்  த்ினக் கடல், 

ஆப்திரிக்கா ற்றும் மாப்தாிற்கு மற்சகாண்டுள்ப சபிாட்டுப் திின் எரு 

தகுிாகும். இந் தம் இந்ிாிற்கும் சாாக்மகாிற்கும் இனடினாண ட்தின் 

தினப்னத லுப்தடுத் முலும் ண ம்தப்தடுகிநது. 

உள்நாட்டு லிானம் ோங்கி கப்பல் லிக்ாந்த் பிப்லரி 2021 க்குள் கடற்பதடக்கு 

லறங்கப்பட உள்ரது. 

 ம் ாட்டின் முல் சுமெ ிாணம் ாங்கி கப்தல் (ெி), ிக்ாந்த், கட்டுாணத்ின் 

மம்தட்ட கட்டத்ில் உள்பது ன்றும்,மலும் மம்தட்ட மொனணகளுக்காக 2021 ஆம் 

ஆண்டில் கடற்தனடக்கு ங்கப்தடும் ன்றும், கடற்தனடின்  மதார்க்கப்தல் உற்தத்ி 

ற்றும் னககப்தடுத்ல் கட்டுப்தாட்டாபர் னஸ் அட்ில் .மக. ெக்மெணா 

சரிித்ார். 
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ேலரிதச & குமிீடுகள் 

படுசகாதய பற்மி உயகராலி ஆய்வு 2019 

 .ா. மதானப்சதாருள் ற்றும் குற்நம் சாடர்தாண அலுனகம் (ம.ன்.ஏ.டி.ெி) 

சபிிட்டுள்ப ணிக்சகானன தற்நி உனகபாி ஆய்ில்  உனசகங்கிலும் 

ன்முனநால் தாிக்கப்தட்டுள்பர்கபின்  ண்ிக்னக 1992 ஆம் ஆண்டில் 3,95,542 

மதரினிருந்து 2017ல் 4,64,000 ஆக அிகரித்துள்பது. உனக க்கள்சானகில் 60% 

சகாண்ட ஆெிா 2017 ஆம் ஆண்டில் ிகக் குனநந் தடுசகானன ிகித்ன அாது 

1,00,000 மதருக்கு 2.3 சகானனகள் ட்டும திவு செய்துள்பண, அம மத்ில் அிக 

தடுசகானன ிகிம் அசரிக்காில் உள்பது ன்று .ா அநிக்னக கூறுகிநது. 
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