
 

 

   

முக்கிான  நாட்கள் 

ஜூலய 23 - தேசி ஒரிபப்பு நாள் 

 1927 இல் இந் ரபில், ரட்டில் பல் ரனணரனற னறதப்பு தம்தரய் 

றலனத்றனறருந்து ரு ணிரர் றறுணரண இந்றன் திரட்கரஸ்டிங் றறுணத்றன் 

கலழ் பிதப்தப்தட்டது. ஜூன் 8, 1936 அன்று, இந்ற ரறன னறதப்பு சேல அகறன 

இந்ற ரனணரனறரக ரநறது. 

தேசி சசய்ேிகள் 

அசாில் துப்ரி ற்றும் தகாயாலில் புல்பாரி இலைக்க பிம்புத்ா ீது பாயம் 
அலக்கப்படவுள்ரது 

 அஸ்மரறல் டக்குக் கலில் துப்ரி ற்றும் சகரனரின் னன் கலில் உள்ப 

புல்தரரி இலடச திம்புத்ர றக்கு சனரக  ரன்கு ற தரனம் அலக்கும் 

திகள் ஜப்தரன் ேர்சே த்துலப்பு அலப்தின் (ஜறகர) கடன் உிபடன் 

சற்னகரள்பப்தடவுள்பண . இந் சலனக்கரண றப்தடீு ரூ. 4997.04 சகரடி ஆகும். 

அமிலில் 

நாசா 2024 இல் "முேல் சபண்லையும் அடுத்ே ஆலையும்" சந்ேினுக்கு அனுப்பத் 
ோாகிமது 

 ப.எஸ். ிண்னபி ஏனஜன்ேற ரேர ணது அடுத் ரனதரும் ேரலணல  

ஆர்ட்னடறஸ் றட்டத்துடன் எடுக்கத் ரரகற ருகறநது.அப்தல்சனரின் இட்லட 

ேசகரரிின் னதரிசனச ஆர்ட்னடறஸ் னதரிடப்தட்டது, அர் ேந்றணின் னய்ம் 

என்று கூநப்தடுகறநது . ிண்னபி ீர்கலப ேந்ற சற்தப்திற்கு றருப்தி அனுப்பும் 
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றட்டம் 2024 க்குள் னரடங்க றட்டறடப்தட்டுள்பது என்று ப.எஸ். ிண்னபி றறுணம் 

னரிித்துள்பது. 

GSLV MkIII-M1 சந்ேிான் -2 லிண்கயத்லே சலற்மிகாக ஏலிது  

 இந்றரின் ஜறசரேறன்க்சரணஸ் சேட்டிலனட் ஏவுல் ரகணம் ஜற.எஸ்.எல்.ி 

எம்.சக.ஐ.ஐ-எம் 1, 3840 கறசனர ேந்றரன் -2 ிண்கனத்ல பூறின் சுற்றுப்தரலில் 

னற்நறகரக ஏிது. ஜற.எஸ்.எல்.ி எம்.சக III என்தது இஸ்சர உருரக்கற பன்று 

கட்ட ஏவுகல ரகணம். இந் ரகணத்றல் இண்டு றடரண தட்லடகள் உள்பண, 

ரு ல ற பூஸ்டர் ற்றும் ரு கறலசரனஜணிக் சல் றலன. 

 ேந்றரன் -2 இன் சரக்கம், ேந்ற சற்தப்தில் னன்லரண லிநக்கம் ற்றும் 

சரிங் உள்பிட்ட தி றநனுக்கரண பக்கற னரறல்நுட்தங்கலப உருரக்கற 

றரூதிப்தரகும். ிஞ்ஞரண பன்ணிில், ேந்றணின் சரற்நம் ற்றும் தரிர 

பர்ச்ேறலப் தற்நற ன்கு புரிந்துனகரள்ப றகுக்கும் அன் றனப்தப்பு, கணிில், 

சற்தப்பு சறில் கனல, னப்த-இற்தில் தண்புகள் ற்றும் பிண்டனம் 

தற்நற ிரிரண ஆய்ின் பனம் ேந்றலணப் தற்நற து அநறல சலும் 

ிரிவுதடுத்துல இந் ிண்கனம் சரக்கரகக் னகரண்டுள்பது. 

லர்த்ேகம் & சபாருராோம் 

கடந்ே 6 ஆண்டுகரில் அன்னி தநடி முேலீடு 79% லரர்ச்சிலப் பேிவு சசய்ேது 

 னபிரட்டு சடி பலீட்டு (எஃப்.டி.ஐ) ருலக கடந் ஆறு ஆண்டுகபில் 2013-14ல் 

36.05 தில்னறன் அனரிக்க டரனர்கபினறருந்து 2018-19ல் 64.38 தில்னறன் அனரிக்க 

டரனர்கபரக அறகரித்து 79 ேீ பர்ச்ேறலப் தறவு னேய்துள்பது. 

லிருதுகள்  

தாஹன் பாகன் த்னா லிருேிற்கு  தகசவ் ேத், பிசுன் பானர்ஜி தேர்வு சசய்ப்பட்டனர் 
 இண்டு பலந னறம்திக் ங்கப் தக்கம் னன்ந சகேவ் த் ற்றும் பன்ணரள் 

இந்ற கரல்தந்து சகப்டன் திசுன் தரணர்ஜற ஆகறசரருக்கு இந் ரம் 29 ஆம் 

சறில்  ஆண்டு  ிரில்  'சரயன் தரகன் த்ணர' ங்கப்தடும். ஜூலன 29 
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'சரயன் தரகன் றணம்' என்று னகரண்டரடப்தடுகறநது, ஏனணணில் 1911 ஆம் ஆண்டில் 

இந் ரபில், லணர்ஸ் ரு திரிட்டிஷ் கறபப்தரண ஈஸ்ட் ரர்க்ஷர் னஜறனன்ட்லட 

சரற்கடித்து ஐ.எஃப்.ஏ சகடத்ல னஜித் பல் கறபப்தரக ஆணது. 

நினங்கள் 

எம்.எம் நமலதன அடுத்ே ாணுல பைிாரர்கரின் துலைத் ேலயலாக 
நிிக்கப்பட்டார் 

 ற்சதரது கறக்கு இரணு கரண்ட்  பதறரக இருக்கும் னனப்டிணன்ட் னஜணல் 

எம்.எம். நசண நசண, இரணுத்றன் உர்ட்ட ீர்கபின் னரடர்ச்ேறரண 

ரற்நங்கபில் இரணுப் திரபர்கபின் அடுத் துலத் லனரக 

றறக்கப்தட்டுள்பரர் என்று தரதுகரப்பு ட்டரங்கள் னரிித்ண. ஆகஸ்ட் 31 ஆம் 

சற  னனப்டிணன்ட் னஜணல் டி. அன்பு ஒய்வுனதறும் சதரது அர் னதரறுப்சதற்தரர். 

ேலரிலச 

சடன்னிஸ் சபண்கள் உயக ேலரிலச  

 னடன்ணிமறல், னதண்கள் உனக ரிலேில்  ஆஸ்றசனறரின் ஆஷ்லீ தரர்ட்டி 

பனறடத்றல் உள்பரர். ஜப்தரணின் சரற ேரகர இண்டரது இடத்றலும், னேக் 

குடிேறன் கசரனறணர திபிஸ்சகரர பன்நரது இடத்றலும் உள்பணர். 

 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

21 லது கான்சலல்த் தடபிள் சடன்னிஸ் சாம்பின்ளிப் 

 சடதிள் னடன்ணிமறல், கட்டரக்கறல் படிலடந் 21 து கரன்னல்த் ேரம்தின்றப் 

சதரட்டிகபில் ஏழு ங்கப் தக்கங்கலப னதற்நது  சயரஸ்ட் இந்றர. ஏழு ங்கம், 

ஐந்து னள்பி ற்றும் பன்று னண்கனங்களுடன் இந்ற சடதிள் னடன்ணிஸ்  ீர்கள் 

பனறடத்றல் உள்பணர். இங்கறனரந்து இண்டு னள்பி ற்றும் பன்று னண்கன 
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தக்கங்கலப னன்நது. ேறங்கப்பூருக்கு 6 னண்கனப் தக்கபம் , சனேறர ற்றும் 

லஜரீிர னர 1 னண்கனபம் னதற்நண. 
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