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முக்க தனங்கள்

1. 14.09.22

 இன்று சர்லவதச கயச்ச ஒற்றும தனம்.
 ஹந்த மற தனம்.


( 1949 ல் இந்ாில் இந்தின ஆட்சி மநாமினாக ஹிந்தி ஏற்கப்ட்டது.)

 பஷ்னா அதிகாபப்பூர்ய குடினபசு (1917) ாடாது.
நய மசய்தகள்

1. மசன்மன உர் நீ தன்ம மபறுப்பு தமயம நீ தபதக மபறுப்வபற்பு

 மசன்ன உனர்ீதிநன்த்தின் மாறுப்பு தனனந ீதிதினாக எம்.துமச
மாறுப்பற்றுக் மகாண்டார்.
 மசன்ன

உனர்ீதிநன்

தனனந

ீதிதினாக

தயி

யகித்து

யந்த

ப ீஸ்யபன்ாத் ண்டாரி ஓய்வு மற்ார்.
 இனதத் மதாடர்ந்து உனர்ீதிநன்த்தின் பத்த ீதிதினா எம்.துனபசாநினன
மாறுப்பு தனனந ீதிதினாக ினநித்து நத்தின அபசு உத்தபயிட்டிருந்தது.
 அதன்டி உனர் ீதிநன்த்தின் மாறுப்பு தனனந ீதிதினாக எம்.துனபசாநி
மாறுப்பற்றுக் மகாண்டார்.
 யரும் மசப்டம்பர் 21ஆம் பததி உடன் ீதிதி எம்.துனபசாநி ஓய்வு ம
உள்து குிப்ிடத்தக்கது.
த்த மசய்தகள்

1. ககன்ன் தட்டம்
 யிண்மயிக்கு நிதர்கன அனுப்பும் ககன்னான் திட்டத்தின் ஒரு குதினாக
பதாயது பசாதன யிண்கம் ிகமாண்டு யிண்மயிக்கு மசலுத்தப்டும்
என்ார் நத்தின அனநச்சர் ஜவதந்த சங்.

 யரும் 2024 ககன்னான் யிண்கம் யிண்மயிக்கு மசலுத்தப்டும் அடுத்த

ஆண்டு யிண்மயிக்கு அனுப்ப்ட உள் லிவம் த் என் மண்
உருயம்

மகாண்ட

பபாபா

கண்காணிக்கும்

ககன்னான்

திட்டத்னத

மசனல்டுத்துயதற்காக 4 யிநாங்கன இந்தின யிநாப்னட அனடனாம்
கண்டுள்து.

 அயர்களுக்கு ஷ்லில் அடிப்பமட பிற்ச அிக்கப்ட்டது.
 யிண்மயினின்

சுற்று யட்ட ானதனில்

ினிறுத்தப்டும்

பசாதன

யிண்கத்தின் மசனல்ாடுகன கருத்தில் மகாண்டு 2024 இல் புயினின்
சுற்றுயட்ட ானதக்கு இபண்டு யிண்மயி யபர்கன
ீ
ிவுக்கு சந்தன் 3
யிண்கத்னத அடுத்த ஆண்டில் மசலுத்த இஸ்பபா திட்டநிட்டுள்து.
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2. 86 அசல் கட்சகரின் பதவு த்து :வதர்தல் ஆமைம்

 அங்கீ கரிக்கப்டாத பநலும் 86 அபசினல் கட்சிகின் தினய பத்து மசய்து
பதர்தல் ஆனணனம் உத்தபயிட்டது.

 இதன்

பம்

தினய

இமந்த

கட்சிகின்

எண்ணிக்னக

537

ஆக

அதிகரித்துள்து.
 பதர்தல்
ன

ஜானகத்தின்
கருத்தில்

தூய்னநனன

மகாண்டு

காக்கவும்

உடடி

சரி

மரும்குதி

மசய்தல்

நக்கின்

டயடிக்னகனின்

அடிப்னடனில் அங்கீ கரிக்கப்டாத 253 கட்சிகின் திவு மசனிமந்ததாக
பதர்தல் ஆனணனம் அியித்துள்து.

 தனனந பதர்தல் ஆனணனர் ஜூகுர் நற்றும் பதர்தல் ஆனணனர்
அனுப்சந்த பண்டிர் ஆகிபனார் பநற்மகாண்ட ஆபாசன கூட்டத்தில்
இதற்கா படிவு எடுக்கப்ட்டுள்து.
 தநிமகத்தில் 13 கட்சிகள் தநிமகத்தில் திவு மசய்னப்ட்ட ஆறு ஆண்டுகள்
யனப பதர்தில் பாட்டினிடாத 13 கட்சகரின் தினய பத்து மசய்ன பதர்தல்
ஆனணனம் டயடிக்னக எடுத்துள்து.
 பகயரி உள்ிட்ட

தனயர்கள்

தகயல்கன சரிார்க்கும்

டயடிக்னக

பநற்மகாள்ப்ட்டபாது குிப்ிட்ட பகயரினில் அந்த அபசினல் கட்சிகள்
மசனல்டாதது

மதரினயந்ததன்

அடிப்னடனில்

அங்கீ கரிக்கப்டாத

86

அசல் கட்சகரின் திவு பத்து மசய்னப்ட்டுள்து.
 1968 வதர்தல் சின் னடபனனின் கீ மா ன்கன இந்த கட்சிகள் இி
ம படினாது.

3. வதர்தயல் வபட்டிிடுலது அடிப்பமட உரிம இல்மய

 நாிங்கனயனில் காினா இடங்களுக்கா பதர்தல் அிக்னக கடந்த
பந நாதம் மயினிடப்ட்டது.
 அதில்

பாட்டினிட

எண்ணிக்னகனிா

நனு

தாக்கல்

மசய்த

முன்மறபலர்களும்,

ினனில்

பாதின

லறமறபலர்களும்

இல்மய எக் கூி தது யிண்ணப்ம் ிபாகரிக்கப்ட்டதாக தில்ி உனர்
ீதிநன்த்தில் ஒருயர் நனு தாக்கல் மசய்தார்.
 நக்கள் ிபதிிதித்துய சட்டபம் (1950), பதர்தல் டத்னத யிதிகளும் (1961)
குிப்ிட்ட

பயட்ானப

யாக்கார்கள்

பன்மநாமின

பயண்டும்

எ

யிபறுத்துகின்.
 அதன் அடிப்னடனில் பதர்தல் யிண்ணப்ம் ிபாகரிக்கப்டுயனத அடிப்னட
உரினந நீ ாக பகாப படினாது என்ர்.

4. கவன வதற்மத்மத கண்டம லயயுறுத்த வலண்டும்
 கபபாா

தீதண்நி

உருயா

இடத்னத

கண்டிந்து

குற்யாிகள்

தண்டிக்கப்ட உக ாடுகன நத்தின அபசு யிபறுத்த பயண்டும் என்று
ாடாளுநன் ினக்குழு ரிந்துனப மசய்துள்து.
 ாட்டில்

கபபாா

தணிப்பு
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நற்றும்

Page3

யிிபனாகம்

பநாண்னந

ஆகினனய

குித்து

ஆய்வு

மசய்த

சுகாதாபத்துக்கா ாடாளுநன் ின குழு தது 137 லது அமக்மகம
நாிங்கனயனில் சநர்ப்ித்தது.
 அதில் ல்பயறு ரிந்துனபகன மசய்துள்து.

5. குஜத்தல் மச கண்டக்டர் மதறற்சமய

 இந்த மதறல் நறுலனன வலதந்த நற்றும் மதலனின் ன்னணு
மபருள்கள் தரிப்பு நறுலனன ஃபக்ஸ்கன் இனணந்து குஜபாத்தில்
மசநி கண்டக்டர் மதாமிற்சான நற்றும் நின்ணு சாதங்களுக்கா தினப
தனாரிப்பு ிரினய ிறுயம் நாி அபசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தில்
னகமனாப்நிட்ட.
 கார் உள்ிட்ட யாகங்கள், னகப்பசிகள் ி நின்ணு சாதங்கில்
னன்டுத்தப்டும்

மசநிகண்டக்டர்

சிப்கள்

இந்தினாயில்

தனாரிக்கப்டுயதில்ன.
 நாாக, இந்த சிப்க்களுக்காக இக்குநதினன இந்தினா சார்ந்துள்து.
 உகில் எட்டு சதலத
ீ மசநிகண்டக்டர் சிப்க்கன மதலன், சன, ஜப்பன்
ஆகின பன்று ாடுகள் உற்த்தி மசய்கின்.
 இத்தனகன பதலீட்டின் பம் சிப்க்கன தனாரிக்கும் னநனநாக இந்தினா
திகழும்

என்தால்

மசநிகண்டக்டர்

சிப்களுக்கு

ி

ாடுகன

சார்ந்து

இருப்தற்கா பதனய குனபம் எ எதிர்ார்க்கப்டுகிது.

6. மகன் அதபர் ஆனர் லில்யம் ரூட்வட
 மகன்னாயின்

புதின

அதிபாக

லில்யம்

ரூட்வட

மாறுப்பற்றுக்

மகாண்டார்.
 கடந்த நாதம் னடமற் பதர்தில் 50.5% யாக்குகளுடன் அயர் மயற்ி
மற்தாக அியிக்கப்ட்டாலும் அந்த படினய எதிர்த்த ீதிநன்த்தில்
எதிர்க்கட்சித் தனயர் ய்ய ஒடிங்க நனு தாக்கல் மசய்தார்.

 எினும் ய்யலின் நனுனய ீதிநன்ம் தள்ளுடி மசய்தனத அடுத்து,
அதிபாக ரூட்படா தற்பாது தயிபனற்றுள்ார்.

7. ‘அஸ்டன’ லகமது கஜகஸ்தன் தமயநகர்

 கஜகஸ்தான் தனகரின் மனனப நீ ண்டும் அஸ்டனலக நாற் அதிர்
கஸம் மஜர்ட் வடகவவ் ஒப்புக்மகாண்டார்.
 கடந்த 2019 -ஆம் ஆண்டில் அயர் தயிபனற் பாது அயருக்கு பந்னதன
அதிபான்

நூல்

சுல்தன்

நஸர்

பவமல

கவுபயிக்கும்

யனகனில்

தனகருக்கு தர் சுல்தான் என்று படாகபனவ் மனர் நாற்ம் மசய்திருந்தார்.
 இந்த

ினனில்

பன்று

ஆண்டுகளுக்குப்

ிகு

அந்த

கர்

நீ ண்டும்

அஸ்டாா என்று அனமக்கப்ட உள்து.
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