
   

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூல 26 - கார்கில் யிஜய் தியாஸ் 

 களர்கழல் ஹளரின் 20 யது ஆண்டுயிமள ஜஷ 26 அன்று ஸகளண்டளடப்டுகழது. 1999 

ஆம் ஆண்டில் களர்கழல் ஹளரின்  ஸயற்ழனின் களபணநளக   களர்கழல் யிஜய் தழயளஸ் 

அனுசரிக்கப்டுகழது. களர்கழல் ஹளர் 60 ளட்களுக்கு ஹநளக ஹளபளடி முன்ர் 

ளகழஸ்தளன் கப்ற்ப்ட்ட அத்து ிபஹதசங்கின் நீதும் இந்தழனள நீண்டும் தது 

கட்டுப்ளட்ட நீட்டதுடன் இப்ஹளர் முடிவுஸற்து. இந்த ஆண்டின் நனக் 

கமப்ஸளமள் "Remember, Rejoice and Renew". 

 

ததசின சசய்திகள் 

புதின புி கணக்சகடுப்பு ஜூல 29 அன்று சயினிடப்டுகிது  

 ஸரிதும் எதழர்ளர்க்கப்ட்ட புழகள்  கணக்ஸகடுப்பு யமம் ஜஷ 29, உக புழ 

தழத்தழல் ஸயினிடப்டுகழது  ளடுகின் 2010ன் ப்ந்தத்தழன் ம குதழனளக, 2022 

க்குள் உக புழகின் எண்ணிக்கன இபட்டிப்ளக்க இக்கு ழர்ணனிக்கப்ட்டுள்து . 

ஜம்மு & காஷ்நீர் 

அங்கன்யாடி லநனங்கள் நாடல் சமூக யசதிகாக நாற்ப்டுகிது  

 ஜம்மு-களஷ்நீர் அபசு அங்கன்யளடி நனங்க நளழத்தழல் உள் குமந்தகள் 

நற்றும் தளய்நளர்களுக்கள அதழயீ நளடல் சமூக யசதழகளக நளற்றுயதற்கள ம 

ட்சழன தழட்டத்த யகுத்துள்து. முதல் கட்டநளக வ்ஸயளம நளயட்டத்தழலும் 

தற்ஹளதுள் 50 அங்கன்யளடி நனங்கள் எம்.ஜழ.என்.ஆர்.இ.ஜழ.ஏ உடன் இணப்தன் 

மூம் நளடல் அங்கன்யளடி நனங்களக நளற்ப்டும். 
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அருணாச்சல் ிபததசம்  

சுத்தநா-ச்லச அருணாச்சல் ிபச்சாபம் 2019’ சதாடக்கம்  

 அமணளச்சல் ிபஹதச முதநச்சர் ஸநள களண்டு தகர்  இட்டளகரில் நளழம் 

தழுயின நபம் ஹதளட்டத் தழட்டநள  ‘சுத்தநள-ச்ச அமணளச்சல் ிபச்சளபம் 2019’ 

ஸதளடங்கழளர். ய நஹலளத்றவ் ஸகளண்டளட்டத்தழன் ம குதழனளக இந்த ிபச்சளபம் 

டஸற்று யமயதளகவும், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் 1 ஹகளடி நபம் டும் 

இக்க ழர்ணனித்துள்தளகவும் முதநச்சர் ஸநள களண்டு ஸதரியித்தளர். 

உத்தப ிபததசம்  

ிபதான் நந்திரி சூபக்ஷ ீநா தனாஜா திட்டத்லத  அநல்டுத்துயதில் உ.ி. 
முதிடத்லதப் ிடித்தது 

 ம்  ளட்டில் ிபதளன் நந்தழரி சூபக்ஷ நீள ஹனளஜள தழட்டத்த அநல்டுத்துயதழல் 

உத்தபிபஹதசம் முதழடத்தப் ிடித்தது. நளழ அபசு ஸயினிட்டுள் 

அழக்கனின்டி, 31 நளர்ச் 2019 யப 1.95 ஹகளடி நக்களுக்கு இந்த தழட்டத்தழன் கவழ் 

களப்டீ்டுத் ஸதளக யமங்கப்ட்டுள்தளக கூப்ட்டுள்து. 

 

 

சர்யததச சசய்திகள்   

தாரிஸ் ஜான்சின் ிரிட்டிஷ் அலநச்சபலயனில் 3 இந்தின யம்சாயி ர்கள் 

 புதழன ிரிட்டிஷ் ிபதநர் ஹளரிஸ் ஜளன்சன் மூம் யிபயில் இங்கழளந்து 

அபசளங்கத்தழல் ஹசர்க்கப்டவுள் அநச்சர்கில் மூன்று இந்தழன யம்சளயின 

ஹசர்ந்த  ரிரழ சுக், ிரிதழ ஹடல் நற்றும் அஹளக் சர்நள ஆகழஹனளர் அடங்குயர். 

உள்து ஸசனளபளக ிரிதழ ஹடல், கமவூ தந ஸசனளபளக ரிரழ சுக் 

நற்றும் சர்யஹதச யர்ச்சழ ஸசனளபளக அஹளக் சர்நள ஆகழஹனளர் 

ழனநழக்கப்டவுள்ர் என்து குழப்ிடத்தக்கது. 
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அியினல் 

ாட்டின் முதல் யிண்சயி யபீலப 2022ல் யிண்ணுக்கு அனுப் ாகிஸ்தான் திட்டம் 

 ஸமங்கழன ட்பு ளடள சவளயின் உதயிமடன் 2022 ஆம் ஆண்டில் ளகழஸ்தளன் தது 

ளட்டின் முதல் யிண்ஸயி யபீப யிண்ஸயிக்கு அனுப்ப்ஹளயதளக அழயித்தது. 

ளகழஸ்தளின் அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்நுட் அநச்சர் ஃயளத் சவுத்ரி, ிப்பயரி 

2020 முதல் யிண்ஸயி னணத்தழற்கள யிண்ஸயி யபீப ஹதர்ந்ஸதடுக்கும் 

ஸசனல்மு ஸதளடங்கும் என்று ஸதரியித்தளர். 

சசனி & இலன தார்டல் 

ாதுகாப்பு உற்த்தினின் முக்கின முனற்சிகள் குித்து திம்ட கண்காணிப்தற்கா 
டாஷ்தார்டு 

 ளதுகளப்பு அநச்சர் வ பளஜ்ளத் சழங், ளதுகளப்புத்துனின் ல்ஹயறு முனற்சழகள் 

நற்றும் தழட்டங்க தழம்ட கண்களணிக்க உதவுயதற்களக ளதுகளப்பு 

அநச்சகத்துனின் உற்த்தழ(டிடிி) டளஷ்ஹளர்ட ஸதளடங்கழளர். ஸளது நக்கள் 

www.ddpdashboard.gov.in என் முகயரினில் ளதுகளப்புத்து டளஷ்ஹளர்ட 

ளர்த்துக்ஸகளள்ளம். 

 

நாாடுகள் 

துாய் உக கண்காட்சி 2020 

 துளய் உக கண்களட்சழ 2020 அக்ஹடளர் 20 முதல் 2021 ஏப்பல் 10 யப ஆறு 

நளதங்களுக்கு டஸறும். இந்தக் கண்களட்சழனின் கமப்ஸளமள் ‚நத இணத்தல், 

எதழர்களத்த உமயளக்குதல்” என்து ஆகும். 
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"ததசத்லதக் கட்டிசனழுப்புதல்" குித்த FICCI சர்யததச கருத்தபங்கு 

 கடற்டத் ததழ அட்நழபல் கபம்ரீ் சழங், புது தழல்ழனில் டந்த ‘ஹதசத்தக் 

கட்டிஸனழுப்புதல்’ என் FICCI சர்யஹதச கமத்தபங்கழன் ஹளது ஸதளமழல்துனின் 

ிபதழழதழகள் நற்றும் இந்தழன கடற்டனின் சவினர் எக்கன்ஸ் ஆகழஹனளமடன் 

உபனளற்ழளர். 

இந்தினா, சவுதி அதபினா இருதபப்பு லைட்தபாகார்ன் ஒத்துலமப்பு குித்து யியாதித்த  

 இமதபப்பு லட்ஹபளகளர்ன் த்துமப் ஹநலும் ஹநம்டுத்துயதற்களக, ஸட்ஹபளழன 

நற்றும் இனற்க எரியளம அநச்சர் தர்ஹநந்தழப ிபதளன் சவூதழ அஹபினளயின் 

எரிசக்தழ, கத்ஸதளமழல் நற்றும் கிந யத்து அநச்சர் களழத் அல்-ஃளழலஶடன் 

கந்துபனளடிளர். 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அலநச்சபலய ஒப்புதல்  

இந்தினாயிற்கும் நாத்தவீுக்கும் இலடனிா புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 இந்தழனளவும் நளத்தீவும் கடந்த நளதம் நளஹனில் னணிகள் நற்றும் சபக்கு ஹசயகள் 

குழத்த புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்ட. புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்தழன் 

ஹளக்கம் னணிகள் நற்றும் ஸளமட்களுக்கள ஹளக்குயபத்துக்கு நளற்ள , ஹபடி 

நற்றும் குந்த யி யமழயகக யமங்குயதன் மூம் இம 

ளடுகளுக்கழடஹனனள நக்க ஸதளடர்பு ஸகளள்யத ஹநம்டுத்துயதளகும். 

நக்கலயனில் முத்தாக் நதசாதா ிலதயற்ப்ட்டது 

 நக்கயனில் முஸ்லீம் ஸண்கள் (தழமநண உரிந நீதள ளதுகளப்பு), நஹசளதள, 2019 

ஐ ஸளதுயளக முத்தளக் என்று அழனப்டும் நஹசளதள குபல் யளக்ஸகடுப்பு மூம் 

ழஹயற்ப்ட்டது. 2017 ஆம் ஆண்டில் உச்சீதழநன்ம் தீர்ப்ித்த ஹளதழலும் இந்த 

டமு ஸதளடர்ந்ததளல் உடடினளக  முத்தளக்  தடஸசய்மம் சட்டத்த 

ஸகளண்டுயமயது முக்கழனம் என்று சட்ட அநச்சர் பயிசங்கர் ிபசளத் கூழளர். 
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ினநங்கள் 

ி எஸ் எடியூபப்ா கர்ாடக முதல்யபாக தயிதனற்க உள்ார் 

 ி எஸ் எடிமபப்ள கர்ளடக முதல்யபளக தயிஹனற்ளர். அபசு அநப்தற்களக   

எடிமபப்ள ஆளுர் யஜஶளய் யளளய சந்தழத்தளர். கர்ளடக சட்டசனில் ளஜகயின் 

105 க்கு எதழபளக 99 யளக்குக நட்டுஹந ஸற் ின்ர் எச் டி குநளபசளநழ 

தநனிள களங்கழபஸ்-ஹஜடி (எஸ்) அபசளங்கம் யழீ்ந்தது. 

 

தபயரிலச & குினீடுகள்  

ஃிஃா தபயரிலச 

 ஸயினிடப்ட்ட ஃிஃள தபயரிசனில் இந்தழன களல்ந்து அணி இபண்டு இடங்கள் 

சரிந்து 103 யது இடத்தழற்கு ின்ஸசன்றுள்து.  

யிலனாட்டு சசய்திகள் 

தகாயாயில் ததசின சடன்ிஸ் னிற்சினார்கள் கூட்டம் லடச உள்து 

 ஸசப்டம்ர் 20 முதல் 23 யப ஹகளயளயில் 10 யது ஹதசழன ஸடன்ிஸ் னிற்சழனளர்கள் 

கூட்டம் டஸறும். இந்த கூட்டம் னிற்சழனளர்கள் (ி யினளட்டுகளும்), 

ஸடன்ிஸ் யசதழ ஹநளர்கள் ஆர்யர்கள் நற்றும் னிற்சழனளர்களுக்கு சநீத்தழன 

யினளட்டு அழயினல் தகயல்கள் நற்றும் ஸடன்ிஸ் ஹகளர்ட்டின் டமுனள 

யிரனங்கள் குழத்தும் யிக்கக்கூடினதளக இமக்கும். 

 

FB :ல் தசப 

English-ல் தசப –                  தநிமில் தசப– Examsdaily Tamil 

https://www.facebook.com/examdailytamil/
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WhatsAPP - குரூப்ில் தசப   - கிிக் சசய்னவும்  
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