
 

 

தேசிய சசய்ேிகள்  

த ோலீஸ் நினைவு நோள் 

 போிஸ் ினவு தித்னத பன்ிட்டு நத்தின உள்துன அனநச்சர் ஸ்ரீ அநித் ரோ, 

புதுதில்ினில் உள் பதசின போலீஸ் ினயிடத்தில் கடனந  தயோத 

கோயல்துனனிபேக்கு நரினோனத சசலுத்திோர். 

 பதசத்திற்கோக  போிஸ் ணினோர்கின் யிசுயோசத்னதபம் உனர்ந்த தினோகத்னதபம் 

ினவுகூ  எவ்சயோபே ஆண்டும் அக்படோர் 21 ஆம் பததி போிஸ் ினவு திம் 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 

‘ஆசோத் ஹிந்த் அரசு அனைக்கப் ட்டு 76 வது ஆண்டு நினைவு விழோ ’ 

 சடல்ினில் உள்  சசங்பகோட்னடனில் னடசற் "ஆசோத் ஹிந்த் அபசு 

அனநக்கப்ட்டு 76 யது ஆண்டு ினவு தி ிகழ்யில்" நத்தின கோச்சோப நற்றும் 

சுற்றுோத்துன அனநச்சர் ஸ்ரீ ிபஹோத் சிங் படல் ங்பகற்ோர். 

 ஆசோத் ஹிந்த் அபசோங்கம் சுோஸ் சந்திபபோஸ் பன்னயத்த கவுகன 

ிபதிிதித்துயப்டுத்தினது. ஆசோத் ஹிந்த் அபசோங்கம் பதசத்னதக் கட்டிசனளப்புயதில் 

தீயிபநோக ஈடுட்டதுடன், தது சசோந்த யங்கி, ோணனம், அஞ்சல் பத்தினபகள் நற்றும் 

இபோணுயத்னதபம் கூடத் சதோடங்கினது ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 

1 லட்சம் டிஜிட்டல் கிரோைங்கனள அரசு அனைக்க உள்ளது   

 அடுத்த சி ஆண்டுகில் ோட்டில் எபே ட்சம் டிஜிட்டல் கிபோநங்கன அபசு 

அனநக்கும் ன்று நத்தின நின்ணு நற்றும் தகயல் சதோமில்நுட் அனநச்சர் பயிசங்கர் 

ிபசோத் சதரியித்துள்ோர். புதுடில்ினில் னடசற் MeitY ஸ்டோர்ட்-அப் உச்சி நோோடு 

2019 இல் பசின திபே ிபசோத், இந்த டிஜிட்டல் கிபோநங்கன தங்கள் சசோந்த யமினில் 
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ஆதரிக்கவும் யமிகோட்டவும் சம்ந்தப்ட்ட ங்குதோபர்கிடம் பயண்டுபகோள் யிடுத்தோர். 

இந்த கிபோநங்கள் சதோமில்பனபயோனப ஊக்குயிக்கும் னநனங்கோக இபேக்கும் 

ன்றும் அயர் கூிோர் . 

ேைிழ்நோடு  

ைத்ேிய அரசு ேிட்டத்ேின் கீழ் 20,000 சூரிய ஆற்றல்கள் நிறுவப் டவுள்ளை  

 டப்பு ிதினோண்டின் இறுதிக்குள், கிசோன் உர்ஜோ சுபக்ஷோ யம் உத்தோன் நகோினன் 

(குசம்) திட்டத்தின் கீழ் 20,000 சூரின ஆற்ல் சோதங்கள் ிறுயப்டும் ன்று தநிழ்ோடு 

திர்ோர்க்கிது ன்று தநிமக தனபன நற்றும் யிிபனோகக் கமகத்தின் தனயபேம் 

ிர்யோக இனக்குபேநோ யிக்பம் கபூர் சதரியித்தோர். 

சர்வதேச சசய்ேிகள்  

தந ோள அரசின் 18 அேிகோரிகளின் இரண்டோவது குழு  (என்ஏசிஐஎன்) யில்  யிற்சினய 

சேோடங்கிமள்ளது  

 போத்னத பசர்ந்த  18 அதிகோரிகின் இபண்டோயது குள, சங்களூபேயில் உள் 

பதசின சுங்க அகோடநி, நனபக யரி நற்றும் போனதப்சோபேள் அகோடநினின் 

(ன்சின்) ிபோந்தின னநனத்தில் ண பநோசடி தடுப்பு நற்றும் னங்கபயோதத்னத 

திர்ப்து  குித்த னிற்சினனத் சதோடங்கிபள்து. 

 இது போ அபசின் பயண்டுபகோின் பரில் ற்ோடு சசய்னப்ட்ட சிப்பு 

னிற்சினோகும். இது போ அபசோங்கத்தின் ல்பயறு ிறுயங்கின் தின்கன 

பநம்டுத்துயதற்கோ இந்தினோயின் உறுதிப்ோட்டின் எபே டுத்துக்கோட்டோகும். இந்த 

னிற்சினன  சயியியகோப அனநச்சின் இந்தின சதோமில்நுட் நற்றும் சோபேோதோப 

எத்துனமப்பு (.டி.இ.சி) திட்டத்தின் கீழ் இந்தின அபசு பளனநனோக ஆதரிக்கிது. 
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இந்ேியோ, ைோலத்ேவீுகள்  ோதுகோப்பு உறவுகனள தைம் டுத்ேவுள்ளை  

 சநீத்தின உவுகில் ற்ட்ட பண்பணற்த்தோல், இந்தினோவும் நோத்தீவும் அடுத்த 

சி நோதங்கில் ோதுகோப்பு எத்துனமப்ன பநம்டுத்துயதற்கோக ிலுனயனில் உள் 

 டயடிக்னககன பன்சடுக்க உள். 

 படோர்ினர் யிநோத்தின் குத்தனக, நோத்தீனய இந்தினோயின் கடபோப பபடோர் சங்கிி 

யனனனநப்ின் கீழ் சகோண்டுயபேதல் நற்றும் பந்த அடிப்னடனிோ நிதோிநோ 

உதயி நற்றும் பபமிவு ியோபணம் (HADR) னிற்சி ஆகினனய இதில் அடங்கும். 

ைதலசியோ, இந்தேோதைசியோ, 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுேிக்குள் உலக வர்த்ேக அனைப் ில் 
ஐதரோப் ிய ன்றிய உயிரி எரிச ோருள் சட்டத்னே சவோல் சசய்யவுள்ளை  

 நபசினோவும் இந்பதோபசினோவும் உக யர்த்தக அனநப்பு (WTO) பம் பபோப்ின 

என்ின சட்டநோ உனிரி ரிசோபேட்கில் ோநோனில் னன்ோட்னடக் கட்டுப்டுத்தும் 

ட்டத்னத சயோல் சசய்னவுள். 

 நபசினோவும் இந்பதோபசினோவும் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் உக யர்த்தக அனநப்ின் 

தீர்வுக்குள பம் ிபதிிதித்துய சட்டத்னத சயோல் சசய்ன உறுதிபூண்டுள். 

 ன சோகுடி அதிகப்டினோ கோடமிப்புக்கு யமியகுக்கிது ன் இந்த ஆண்டின் 

சதோடக்கத்தில் பபோப்ின என்ினம் 2030க்குள் ன அடிப்னடனிோ போக்குயபத்து 

ரிசோபேட்கன அதன் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தினில் ங்சகடுத்துக்சகோள்யனத 

ிறுத்தவுள்தோக அியித்தது. 

ைோநோடுகள்  

முேல் MeitY சேோடக்க உச்சி ைோநோடு 

 நத்தின சட்டம் நற்றும் ீதி, தகயல் சதோடர்பு நற்றும் நின்ணுயினல் நற்றும் தகயல் 

சதோமில்நுட் அனநச்சர் ஸ்ரீ பயிசங்கர் ிபசோத், புது தில்ினில் னடசற் பதல் MeitY 

ஸ்டோர்ட்-அப் உச்சி நோோட்டில், நின்ணு நற்றும் தகயல் அனநச்சகத்தின் (நீடிஎய்) 

சதோடர்ச்சினோ புதின பனற்சிகன சயினிட்டோர். 



  

அக்தடோ ர் 22 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

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

 ஜோம் டிரிிட்டி கீழ் 1.24 ில்ினன் ஆதோர் அட்னடகள், 1.2 ில்ினன் சநோனல் 

போன்கள்  டிஜிட்டல் பசர்க்னகனில் சயற்ிசற் கனதனன அயர் கூிோர். இ-ோம், 

இ-யிசோக்கள், டிஜிட்டல் சகோடுப்வுகள் அனத்தும் நிகப்சரின பதிர்ச்சினனபம் 

யர்ச்சினனபம் கோட்டிபள் ன்று அயர் கூிோர். 

அசைரிக்க-இந்ேியோ மூதலோ ோய கூட்டு ைன்றம் (ம.எஸ்.ஐ.எஸ். ி.எஃப்) 

 புதுடில்ினில் னடசற் அசநரிக்க-இந்தினோ பபோோன கூட்டு நன்த்தில் 

(ப.ஸ்..ஸ்.ி.ஃப்)  யர்த்தக நற்றும் னகத்சதோமில் நற்றும் பனில்பய அனநச்சர் 

ிபெஷ் பகோனல் உனபனோற்ிோர். இந்த உனபனோடின் போது ிபெஷ் பகோனல், இந்பதோ-

அசநரிக்க உவு இப்போது நிகச் சிந்த ினனில்  இபேப்தோகவும், இபே ோடுகளுக்கும் 

இனடனிோ யர்த்தக உவுகள் எபே சரின ஆற்னக் சகோண்டுள் ன்றும், இது 

இன்னும் யர்ச்சி சபேம் ன்றும் கூிோர். 

 அசநரிக்க-இந்தினோ பபோோன கூட்டோர் நன்ம் (ப.ஸ்..ஸ்.ி.ஃப்) எபே இோ 

போக்கற் அனநப்ோகும், இது சோபேோதோப யர்ச்சி, சதோமில்பனபயோர், 

பயனயோய்ப்பு உபேயோக்கம் நற்றும் புதுனந ஆகின துனகில் சகோள்னக  பம் 

இந்தினோ-அசநரிக்க இபேதபப்பு நற்றும் பபோோன கூட்டோட்சினன யலுப்டுத்தும் 

பதன்னந போக்கநோகும். 

வினளயோட்டு சசய்ேிகள்  

உலக ஜூைியர் சசஸ் சோம் ியன்ஶிப் 

 உக ஜூினர் ஆண்கள் நற்றும் சண்கள் சசஸ் சோம்ினன்ரிப் 2019,  அக்படோர் 14 

பதல் 26 யனப புதுடில்ினில் னடச உள்து .  இப்போட்டினில் சயிோட்டு 

யபீர்கள் 47 நற்றும்  இந்தின யபீர்கள் 69  சநோத்தம் 116 யபீர்கள் ங்பகற்கவுள்ர். 

FB :ல் தசர 

English-ல் தசர – Examsdaily                  ேைிழில் தசர– Examsdaily Tamil 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
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WhatsAPP - குபைப்ில் பசப   - கிளிக் சசய்யவும்  
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