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நடப்� நிகழ்�கள் 

ஜூைல – 2021 

 

�க்கிய தினங்கள் 
 

• ஜூைல 11 – உலக மக்கள்ெதாைக தினம் 

• ஜூைல 15 – உலக இைளஞர் திறன் தினம் 

• ஜூைல 20 – சர்வேதச ெசய்தி தினம் 

• ஜூைல 24 – வ�மான வ� தினம் 

• ஜூைல 29 – சர்வேதச �லிகள் தினம் 

 

ேதசியப் பா�காப்� மற்�ம் பயங்கரவாதம் 
 

• மத்திய தைரக்கடலில் நைடெபற்�வ�ம் பய�ற்சிய�ல் கலந்� 

ெகாள்வதற்காக ஐஎன்எஸ் தபார் கப்பல், இத்தாலிய�ன் ேநப�ள்ஸ் 

�ைற�கத்�க்� ெசன்ற�. இந்திய கப்ப�க்� இத்தாலிய கடற்பைட 

உற்சாக வரேவற்பள�த்த�.  

• இந்தியா – ப��ட்டன் கடற்பைடகள் பங்ேகற்�ம் �ட்�ப்பய�ற்சி இந்திய 

ெப�ங்கடல் ப�தியல் நைடெபற�ள்ள�. அந்தக் �ட்�ப் பய�ற்சிய�ல் 

ப��ட்டன�ன் மிகப் ெப�ய ேபார்க்கப்பலான ெஹச்எம்எஸ் �ய�ன் 

எலிசெபத் பங்ேகற்கிற�. 

• இந்தியா – இலங்ைக – மாலத்த�� இைடேயயான �ட்� கடற்பைட 

பய�ற்சி “ஷ�ல்�” சம�பத்தில் நடத்தப்பட்� உள்ள�. “மித்ரா சக்தி” – 

இந்தியா மற்�ம் இலங்ைகக்� இைடேயயான பய�ற்சி.  

• நிலத்தில் இ�ந்� வ�ண்ண�ல் உள்ள இலக்�கைளத் தாக்கி அழிக்�ம் 

வல்லைம ெகாண்ட �திய தைல�ைற ஆகாஷ் ஏ�கைணைய 

பா�காப்� ஆராய்ச்சி, ேமம்பாட்� அைமப்� (�.ஆர்.�.ஓ) ெவற்றிகரமாக 

ேசாதித்த�. 

• கிழக்� ஆப்ப��க்க கடற்பைட ப�திய�ல் ெகன்யாவ�ன் மம்பாசாவ�ல் 

நைடெபற்ற, கட்லாஸ் எக்ஸ்ப�ரஸ் 2021 பன்னாட்� கடல்சார் 

பய�ற்சிய�ல் இந்தியா சார்பாக INS தல்வார் பங்ேகற்ற�. 

• 12-வ� இந்தியா-ரஷ்யா இரா�வ �ட்�ப் பய�ற்சி INDRA – 2021 

ரஷ்யாவ�ன் ேவால்சாகிரா�ல் நைடெபற்ற�. 
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• இந்தியா இந்ேதான�சியா இைடய�லான கடற்பைட பய�ற்சி CORPAT 

இந்திய ெப�ங்கடல் ப�திய�ல் 30, 32 ஜூைலய�ல் நைடெப�கிற�. 

 

உலக அைமப்�கள் உடன்ப�க்ைககள் மற்�ம் மாநா�கள் 
 

• உஸ்ெபகிஸ்தான் நாட்�ன் தாஷ்கண்ட்-ல் ஷாங்காய் ஒத்�ைழப்� 

அைமப்பால் உ�ப்� நா�கள�ன் ெவள��ற� அைமச்சர்கள் மாநா� 

நைடெபற்ற�. 

• ஐ.நா. பா�காப்� க�ன்சிலில் இந்தியா சிறப்பாக ெசயலாற்றி, அந்த 

அைமப்ப�ன் நிரந்தர உ�ப்ப�னரா�ம் த�திைய நி�ப�க்�ம் என்� 

ெவள��ற�த் �ைறச் ெசயலர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஷ்�ங்லா 

ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• ஐ.நா. உலக உண� ேவளாண்ைம அைமப்பால் “உலக உண� 

பா�காப்� மற்�ம் ஊட்டச்சத்� அறிக்ைக – 2021” 

ெவள�ய�டப்பட்�ள்ள�. உலக அளவ�ல் 811 மில்லியன் மக்கள் பசியால் 

வா�வதாக�ம் அதில் பாதி அளவான 418 மில்லியன் ஆசியாவ�ல் 

உள்ளதாக அறிக்ைக ெத�வ�க்கிற�. 

• தஜிகிஸ்தான�ல் எஸ்சிஓ மாநாட்�ல் இந்தியா சார்ப�ல் பா�காப்�த் 

�ைற அைமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்ேகற்றார். 

 

வ�ைளயாட்� 
 

• இந்திய மகள�ர் கி�க்ெகட் அண� ேகப்டன் மிதாலிராஜ், ஆடவர் அண� 

வ �ரர் ரவ�ச்சந்திரன் அஸ்வ�ன் ஆகிேயா�க்�, வ�ைளயாட்�த் 

�ைறய�ன் உய�ய வ��தான ராஜ�வ் காந்தி ேகல் ரத்னா வ��� 

வழங்க ப�சிசிஐ ப�ந்�ைரத்�ள்ள�. 

• அப�மன்� மிஸ்ரா தன� 12 வயதில் மிக இளம் வய� ெசஸ் கிராண்ட் 

மாஸ்டராக ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார். 

• ேடாக்கிேயாவ�ல் ெதாடங்க�ள்ள பாராலிம்ப�க் ேபாட்�கள�ல் 

பங்ேகற்க�ள்ள இந்திய அண�ய�ன் அண�வ�ப்ப�ல் ேதசியக் ெகா�ைய 

ஏந்தி ெசல்�ம் ெகௗரவம் �ேயா பாராலிம்ப�க் தங்கப் பதக்க வ �ரரான 

தமிழகத்தின் தங்கேவ� மா�யப்ப�க்� கிைடத்�ள்ள�. 

• தடகள ேபாட்�கள�ல் �தல் ெபண் �ட்� சந்த் இரண்டாம் �ைறயாக 

ஒலிம்ப�க் ேபாட்�க்� ேநர�யாக த�தி ெப�ம் ெப�ைமைய 

ெபற்�ள்ளார். 
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• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்� ெதாடக்க நிகழ்ச்சி அண�வ�ப்ப�ன் 

ேபா� இந்தியாவ�ன் சார்ப�ல் �த்�ச்சண்ைட வ �ராங்கைன ேம�ேகாம், 

ஹாக்கி வ �ரர் மன்ப��த் சிங் ஆகிேயார் ேதசியக் ெகா�ேயந்திச் ெசல்ல 

இ�க்கின்றனர். 

• தமிழ் நாட்ைடச் ேசர்ந்த தடகள வ �ரர் தனலட்�மி ேடாக்கிேயா 

ஒலிம்ப�க்கிற்� த�தி ெபற்�ள்ளார். 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ல் தடகள ப��வ�ல் பங்ேகற்க 

தமிழகத்திலி�ந்� தடகள ேபாட்�யாளர்கள் 5 ேபர் ேதர்வாகி�ள்ளனர். 

• 2022 ம் ஆண்�ல் �வேனஷ்வர் மற்�ம் அகமதாபாத்தில் 

நைடெப�வதாக இ�ந்த ெபண்கள் ஆசிய ேகாப்ைப கால்பந்� 

ேபாட்�கள் �ம்ைப மற்�ம் �ேணவ�ல் நைடெப�ம் என்� 

ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ஜப்பான�ன் ேடாக்கிேயா நக�ல் நைடெபற இ�க்�ம் ஒலிம்ப�க் 

ேபாட்�ய�ல் பார்ைவயாளர்க�க்� அ�மதி இல்ைல என்� 

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ெபல்கிேரட் நக�ல் நைடெபற்ற ெசர்ப�ய ஓபன் ெசஸ் ேபாட்�ய�ல் 

இந்தியாவ�ன் இளம் கிராண்ட் மாஸ்டர் நிஹால் ச�ன் சாம்ப�யன் 

பட்டம் ெவன்றார். 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் �த்�ச்சண்ைட ப��வ�ல் 52 கிேலா 

எைடப்ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் அமித் பங்கால் தரவ�ைசப் பட்�யலில் 

�தலிடத்தில் உள்ளார். 

• �ேரா ேகாப்ைப கால்பந்� ேபாட்�ய�ல் இங்கிலாந்ைத வ �ழ்த்தி 

சாம்ப�யன் ஆன� இத்தாலி. 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க்கில் ஜிம்னாஸ்�க்ஸ் வ�ைளயாட்�க்கான 

ந�வராக இந்தியாைவச் ேசர்ந்த த�பக் காப்ரா ேதர்� 

ெசய்யப்பட்�ள்ளார். இத்தைகய ெப�ைமையப் ெப�ம் �தல் இந்தியர் 

அவராவர். 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ல் 228 ேபர் ெகாண்ட இந்திய அண� 

பங்ேகற்க இ�ப்பதாக இந்திய ஒலிம்ப�க் சங்கத் தைலவர் ந�ந்தர 

பத்ரா ெத�வ�த்தார். 

• 2026 ம் ஆண்� உலக பாட்மிண்டன் சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ைய 

இந்தியா நடத்�ம் என உலக பாட்மிண்டன் சம்ேமளனம் அறிவ�த்த�. 

• 2021 ம் ஆண்�ல் ஹ�யானாவ�ல் நைடெபறவ��ந்த ேகேலா இந்தியா 

இைளஞர் வ�ைளயாட்� ேபாட்�கள் 2022 ம் ஆண்� ப�ப்ரவ� மாதத்தில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்�ள்ள�. 
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• இந்திய �ப்பாக்கி �� �ட்டைமப்ப�ன் �ைணச் ெசயலாளர் பவன்சிங் 

2021 ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்�க�க்கான ந�வர் ��வ�ல் 

இைணக்கப்பட்�ள்ளார். 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க்கில் பங்ேகற்�ம் இந்திய அண�ய�ன�க்கான 

அதிகாரப்�ர்வ பாடைல மத்திய வ�ைளயாட்�த் �ைற அைமச்சர் 

அ�ராக் தாக்�ர் அறி�கம் ெசய்தார். ”சயீா ஃபார் இந்தியா” என்ற 

அந்தப் பாட�க்� எ.ஆர்.ரஹ்மான் இைசயைமத்�, இளம் பாடகி 

அனன்யா ப�ர்லர் பா��ள்ளார். இப்பாடல் ஹிந்�ஸ்தான� இராகத்தில் 

அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

• வ�ம் 2032 ம் ஆண்� ஒலிம்ப�க் ேபாட்�கள், ஆஸ்திேரலியாவ�ன் 

ப��ஸ்ேபன் நக�ல் நைடெப�ம் என அதிகாரப்�ர்வமாக 

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்�கள், ஜூைல 23 அன்� ெதாடங்கிய�. 

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ல் ப� �க்�தல் ப��வ�ல் இந்திய 

வ �ராங்கைன சாய்ேகாம் ம�ராபாய் சா� ெவள்ள�ப் பதக்கம் ெவன்� 

�திய சாதைன பைடத்தார். 

• உலக ேகடட் மல்�த்தப் ேபாட்�ய�ல் மகள�ர் ப��வ�ல் தங்கம் 

ெவன்றார் இந்தியாவ�ன் ப��யா மாலிக். 

• இந்திய மகள�ர் கால்பந்� அண�ய�ன் வ �ராங்கைன கான்காய் 

பாலாேதவ� இந்திய கால்பந்� �ட்டைமவால் 2020-2021 ம் 

ஆண்�ற்கான சிறந்த கால்பந்� வ �ராங்கைனயாக 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார். 

• ஹங்ேக�ய�ல் நைடெபற்ற உலக ேகடட் மல்�த்த சாம்ப�யன்ஷிப் 

ேபாட்�ய�ல் இந்தியா 5 தங்கம் உள்பட 13 பதக்கங்கள் ெவன்�ள்ள�. 

• மாற்�த்திறனாள� இற� பந்தாட்ட வ �ரர் ப�ரேமாத் பகத் 2019 ஆம் 

ஆண்�ன் சிறந்த வ�ைளயாட்� வ �ரராக ேதர்� ெசய்யப்பட்� உள்ளார். 

 

�த்தகங்கள் மற்�ம் எ�த்தாளர்கள் 
 

• ெவள�நா�கள�ல் உள்ள அைமதி பைடய�ல் பண�யாற்�ம் இந்திய 

வ �ரர்கள�ன் ெசால்லப்படாத கைதகள் “ஆபேரஷன் �க்�” என்ற 

�த்தகம் ேமஜர் ெஜனரர் ராஜ்பால் �ன�யா மற்�ம் பாமின� 

�ன�யாவால் ெவள�ய�டப்பட உள்ள�. 
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• இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ன் �ன்னாள் ஆ�நர் ப�மால் ஜலான் இந்திய 

ெபா�ளாதார நிைலகள�ன் வரலாற்ைறக் ��ம் “The India Story” என்ற 

�த்தகத்ைத எ�தி�ள்ளார். 

• காந்தி பாஜ்பாய் எ�தி�ள்ள “India Versus China: Why They Are Not 

Friends” என்ற �த்தகத்ைத ெவள�ய�ட்�ள்ளார். 

 

வ���கள் மற்�ம் ெகௗரவங்கள் 
 

• தமிழகத்தின் ��ெப�ம் தைலவர் என்.சங்கரய்யா�க்� “தைகசால் 

தமிழர்” வ��� அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• இந்திய – வங்கேதச எல்ைலப் ப�திய�ல் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் 

அைமந்�ள்ள கச்சார் மாவட்டத்திற்� ேதசிய சில்வர் ேகாச் வ��� 

அள�க்கப்பட்�ள்ள�. 

 

நியமனங்கள் 
 

• ஏர் மார்ஷல் வ�ேவக் ராம் ச�த்� வ�மானப் பைடய�ன் �ைண 

தைலவராக நியமனம் ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• தமிழக வனத்�ைற தைலவராக அேசாக் உப்ேரதி 

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்.  

• தமிழ்நா� பாட�ல் நி�வனம் மற்�ம் கல்வ�ய�யல் பண�கள் 

கழகத்தின் �திய தைலவராக திண்�க்கல் ஐ.லிேயான� 

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார். 

• ேகரளத்தில் அைனத்� மாவட்டங்கள��ம் வரதட்சிைண த�ப்� 

அதிகா�கள் நியமனம். 

 

ெபா�நலன் சார்ந்த அர�த் திட்டங்கள், அவற்றின் ெசயல்பா�கள் 
 

• ேவைலவாய்ப்� உற்பத்தி திட்டமான ஆத்மநிர்பார் ேராஜ்கர் 

ேயாஜனாைவ மத்திய அர� மார்ச் 21 – 2022 வைர ந�ட்�த்�ள்ள�. 

• பண�யாளர் வ�ங்கால ைவப்�நிதி அைமப்� ஓய்� ெப�ம் 

பண�யாளர்கள் உடன�யாக ெதாைகைய ெப�ம் வைகய�ல் “ப�ரயாஸ்” 

என்ற திட்டத்ைத �வங்கி�ள்ள�. 

• மத்திய அரசின் “ஒேர பாரதம் உன்னத பாரதம்“ திட்டத்தின் கீழ் 

உயர்கல்வ� நி�வனங்கள�ல் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகைள 

அறிக்ைகயாக அ�ப்�மா� �ஜிசி அறி��த்தி�ள்ள�. 
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• 5 ஆண்�க�க்� ெசயல்ப�த்தக்��ய ேதசிய ஆ�ஷ் திட்டத்ைத 

ப�ரதமர் தைலைமய�லான அைமச்சரைவ ெசயல்ப�தத ஒப்�தல் 

அள�த்�ள்ள�. இத்திட்டம் 2014 ல் ெதாடங்கப்பட்ட�. 

• மத்திய அர� ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டத்ைத 2025 வைர 

ந�ட்�த்�ள்ள�. இத்திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கப்பட்ட�. 

• பாரம்ப�ய உள்நாட்� பழக்க வழக்கங்கைள ேமம்ப�த்�ம் திட்டமான 

பரம்ப�ரகத் கி�ஷி வ�காஸ் ேயாஜனாவ�ன் �ைணத்திட்டமாக “பாரதிய 

ப�ராக்�திக் கி�ஷி பதாதி திட்டம்” –ைய மத்திய அர� �வங்க உள்ள�. 

 

அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப கண்�ப��ப்�கள் 
 

• ெஜஃப் ெபேசாஸ்க்� ெசாந்தமான “ப்� ஆ�ஜன்” உ�வாக்கி�ள்ள 

வ�ண்ெவள� ஓடம், �தல் �ைறயாக மன�தர்க�டன் வ�ண்ண�ல் 

ெசலத்தப்பட்ட�. அேமசான் நி�வனத்தின் நி�வனரான ெஜஃப் 

ெபேசாஸ் தன� ெசாந்த நி�வனம் உ�வாக்கி�ள்ள வ�ண்ெவள� 

ஓடம் �லம் வ�ண்ெவள�க்� ெவற்றிகரமாகச் ெசன்� தி�ம்ப�னார். 

• இந்திய வ�மானப் பைடக்� ேம�ம் வலிைம ேசர்க்�ம் வ�தமாக, 

ப�ரான்ஸில் இ�ந்� ேம�ம் 3 ரஃேபல் ேபார் வ�மானங்கள் 

இந்தியாைவ வந்தைடந்தன. 

• வ�யாழன் கிரகத்தின் 80 நில�கள�ல் ஒன்றான �ேராப்பாவ�ல் ஆய்� 

ேமற்ெகாள்வதற்காக, அெம�க்காவ�ன் வ�ண்ெவள� ஆய்� 

அைமப்பான நாசா அந்த நாட்�ன் தன�யார் நி�வனமான ஸ்ேபஸ்-

எக்ஸூடன் இைணந்� ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாண்�ள்ள�. 

• அ�த்த ஆண்�ன் �ன்றாம் காலாண்�ல் சந்திராயன்-3 வ�ண்கலம் 

வ�ண்ண�ல் ஏவப்பட வாய்ப்�ள்ள� என்� மத்திய அ�சக்தி மற்�ம் 

வ�ண்ெவள�த் �ைற இைணயைமச்சர் ஜிேதந்திர சிங் 

ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• இங்கிலாந்தில் மன�த ெச�மான மண்டலத்ைத தாக்�ம் ேநேரா 

ைவரஸ் பாதிப்� 154 ேப�க்� கண்டறியப்பட்�ள்ள�. 

• மேலசியா ெஹபா��ஸ்-C க்கான �தல் ம�ந்ைத பதி� ெசய்�ள்ள�. 

• அெம�க்காவ�ன் நாசாவ�ற்� ெசாந்தமான ஹப்�ள் ெதாைலேநாக்கி 

வ�யாழன் கிரகத்தின் நிலவான கான�ெமட்-ல் ந�ர் �லக்��கள் 

இ�ப்பதற்கான சாத்தியக் ��கள் இ�ப்பைத கண்டறிந்�ள்ள�. 

 

 



Vetripadigal.com 

7                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Vetripadigal.com 
 

ஊடகம் மற்�ம் ெதாைலத்ெதாடர்� 
 

• ேவளாண்ைம தகவல்கள் மற்�ம் ெவப்பநிைல தகவல்கைள அள�க்க 

“ஆத்மநிர்பார் கி�ஷி ெசயலி” ைய மத்திய அர� ெவள�ய�ட்�ள்ள�. 

• அங்கன்வா� பண�யாளர்கள் �ழந்ைதகள் மற்�ம் கர்ப்ப�ண� 

ெபண்கள�ன் ஊட்டச்சத்� நிைலைய அறிய ேபாஷான் ட்ராக்கர் என்ற 

ெசயலிைய மத்திய அர� அறி�கப்ப�த்தி�ள்ள�. 

• இைணயதள தர� உள� அைமப்பான ெபகாசஸ்க்கான �திய தளம் 

உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. மன�த உ�ைமப் ேபாராள�க�க்� எதிராக 

இந்த அைமப்� பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ளதாக தடவ�யல் கட்டைமப்� 

நி�வனமான அம்ெனஸ்� இண்டர்ேநஷனல் ெத�வ�த்�ள்ள�. 

• மத்திய ம�ன்வளம் மற்�ம் பால் கால்நைட அைமச்சர் கி�ராஜ் சிங் 

ம�ன்வளர்ப்� ெதாழில் ெசய்பவர்கள�ன் நல�க்காக மத்ஸ்ய ேச� 

என்ற ெமாைபல் ெசயலிைய ெவள�ய�ட்டார். 

• ச�யான ேநரத்தில் ச�யான தகவைலத் ெத�ந்� ெகாள்வதற்காக 

வ�வசாய�க�க்� உதவ� ���ம் “கிஸான் சாரதிைய” வ�வசாய மற்�ம் 

வ�வசாய�கள�ன் நலத்�ைற அைமச்சர் நேரந்திர சிங் ேதாமர் �வக்கி 

ைவத்தார். 

 

தினச� ேதசிய நிகழ்� 
 

• சர்வேதச ெதாைலத்ெதாடர்� ஒன்றியம் (International Telecommunication 

Union) ெவள�ய�ட்�ள்ள உலக ைசபர் பா�பாப்� �றிய�� 2020 ல் 

இந்தியா 10வ� இடம் ெபற்�ள்ள�. 

• உலக ஸ்டார்ட் அப் �ழல் �றிய�� 2021 ல் 100 நா�கள�ல் இந்தியா 20 

வ� இடம் ெபற்�ள்ள�. 

• இந்தியாவ�ன் பழைமயான ெசய்தித்தாள் �ம்ைப சமாச்சார் ஆ�ம். 

�ம்ைப சமாச்சார் பத்தி�க்ைக 200 ஆண்�களாக ெசயல்பட்� 

வ�கிற�. பார்சி தைலவர் பர்�ண்ஜி �ராஸ்பான் 1822 ல் 

உ�வாக்கினார். 

• ராஜஸ்தான�ன் ெஜய்��ல் உலகின் மிகப்ெப�ய 3-வ� மிகப்ெப�ய 

கி�க்ெகட் ைமதானம் கட்டப்பட்� வ�கிற�. 

• இந்தியாவ�ன் �தல் கடல்சார் ந�வர் மன்றம் �ஜராத் மாநிலம் 

காந்தி நக�ல் அைமக்க �ஜராத் கடல்சார் பல்கைலக்கழக�ம் 
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சர்வேதச நிதி ேசைவகள் ைமய�ம் ஒப்பந்தத்தில் 

ைகெய�த்திட்�ள்ளன. 

• ஜம்� – காஷ்ம�ர் மாநிலத்தில் பாரா�ல்லா மாவட்டத்தின் �ல்மர்க் 

ப�திய�ல் உள்ள இரா�வ �ப்பாக்கி �� தளத்திற்� சின�மா 

�ைறய�ல் சிறப்பாக பங்கள�ப்� ெசய்த வ�த்யாபாலன் ெபயர் 

�ட்டப்பட்�ள்ள�. 

• உத்திரப்ப�ரேதசத்தில் 2 �ழந்ைதக�க்� அதிகமாகப் ெபற்ற நபர்கள் 

அர� ேவைலக்� வ�ண்ணப்ப�க்க ��யா�, உள்ளாட்சித் ேதர்தலில் 

ேபாட்�ய�ட ��யா�” என்� மாநில அர� ெவள�ய�ட்�ள்ள மக்கள் 

ெதாைகக் கட்�ப்பாட்� வைர� மேசாதாவ�ல் ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ரய�ல் பயணத்தின்ேபா� இயற்ைகைய ரசிப்பதற்� வழிவ�க்�ம் 

ேநாக்கில் “வ�ஸ்டாேடாம்” ெபட்�கள் வ�வைமக்கப்பட்� 

ெசயல்பாட்�க்� வந்�ள்ளன. 

• இந்தியாவ�ல் �தல் வ�ைதகள் இல்லாமல் உ�வாக்கப்ப�ம் ேதாட்டம் 

உத்திரகாண்ட் மாநிலத்தில் �வங்கப்பட்�ள்ள�. 

• இந்தியாவ�ல் மிகப்ெப�ய ��ய மின்�ற்பத்தி நிைலயம் �ஜராத் 

மாநிலம் கட்ச் ப�திய�ல் கவாடாவ�ல் அைமக்கப்பட உள்ள�. 

• உயர்ந�திமன்ற நடவ�க்ைககைள ேநர� ஒள�பரப்� ெசய்�ம் 

இந்தியாவ�ன் �தல் ந�திமன்றம் �ஜராத்தில் ஒள�பரப்� ெசய்ய 

உள்ள�. 

• ‘மனதின் �ரல்’ என்ற ெபய�ல் வாெனாலி நிகழ்ச்சிய�ல் ப�ரதமர் 

உைரயாற்றி வ�கிறார். 

• அகில இந்திய ஒ�க்கீட்�ன் கீழ் உள்ள இடங்கள�ல் இதர 

ப�ற்ப�த்தப்பட்ட ப��வ�ன�க்� (ஓப�சி) 27 சதவ �த�ம, ெபா�ளாதார 

�திய�ல் ப�ன்தங்கிய ப��வ�ன�க்� 10 சதவ �த�ம் இட ஒ�க்கீ� 

வழங்கப்ப�ம் என்� மத்திய அர� ெத�வ�த்�ள்ள�. 

• ேகரள காவல் �ைற ெபண்கள் பா�காப்ைப உ�தி ெசய்�ம் Pink 

Protection என்ற திட்டத்ைத �வங்கி�ள்ள�. 

 

தமிழ்நா� 
 

• ெதாழில் ��வைத எள�தாக்க�ம், அரசின் அ�மதிகைள வ�ைரந்� 

வழங்கிட�ம் ஒற்ைறச் சாளர இைணயதளம் 2.0-ைவ �தல்வர் 

�.க.ஸ்டாலின் ெதாடங்கி ைவத்தார். 
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• தமிழ்நாட்�ன் வளர்ச்சிய�ல் மாெப�ம் பங்காற்றியவர்கைளப் 

ெப�ைமப்ப�த்�ம் வைகய�ல், தைகசால் தமிழர் வ��� 

உ�வாக்கப்ப�ம் என்� தமிழக �தல்வர் �றிப்ப�ட்�ள்ளார். 

இவ்வ��திைனப் ெப�ேவா�க்� �.10 லட்சத்�க்கான காேசாைல�ம், 

பாராட்� சான்றித�ம் வழங்கப்ப�ம் என்� ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• சட்டப்ேபரைவ �ற்றாண்� வ�ழா மற்�ம் �ன்னாள் �தல்வர் 

க�ணாநிதி உ�வப்படம் திறப்� வ�ழாைவ ஒட்�, தைலைமச் ெசயலக 

ப�ரதான கட்டடத்தின் ேமற்�றத்தில் “தமிழ் வாழ்க” பலைக 

ைவக்கப்பட்�ள்ள�. 

• தமிழகத்தில் மக்கைளத் ேத� ம�த்�வம் திட்டத்ைத �தல்வர் வ�ம் 

ஆகஸ்ட் – 5 ஆம் ேததி கி�ஷ்ணகி�ய�ல் ெதாடங்கி ைவக்க உள்ளார். 

 


