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முக்கிாண ாட்கள் 

ம்தர் 29 - ஐக்கி அபு ாடு ினணவு ிணம்  

 குடிக்கள், இரணும் ற்றும் ணிரதிரண சேவ ஆகறற்நறல் ங்கள் 

உிர்கவப ங்கற எறசட் றரகறகபின் றரகம் ற்றும் அர்ப்திப்பு 

ஆகறற்நறன் அங்கலகரத்றற்கரக ம்தர் ரம் 29ம் சற ஐக்கற ரடு 

முழுதும் றவணவு றணரக அனுேரிக்கப்தடுகறநது. . 

 

தசி சசய்ிகள் 

புது ில்னி 

யுஜிசி அங்கீகரிக்கப்தட்ட தத்ிரினகாபர்களுக்காக ஒரு கூட்டனப்னத 

அனக்கத் ிட்டம் 

 தல்கவனக்கக ரணிங்கள் ஆவக்குழு, ம.ஜற.ேற., கல்ிில் ற்றும் 

ஆரய்ச்ேற நநறமுவநகபின் (CARE) கூட்டவப்பு ன்வந அவக்க முடிவு 

நேய்துள்பது.  

 இது அநறில் ேரர துவநகபில் ம்தகத்ன்வ ரய்ந் ரண 

தத்றரிவககபின் புற தட்டிவன ரரிக்கும். 

 

உத்ிப்திதசம் 

ிநனாண சுற்றுச்சூல் கங்கா தார்கள்[ித்ாஸ்] திற்சி னம் 

 உத்ப்திசேத்றல் றநவரண சுற்றுச்சூல் கங்கர சரர்கள்[றத்ரஸ்] 

எனும் ரட்டின் முல் சுற்றுச்சூலுக்கரண திற்ேற வம் தணரஸ் இந்து 

தல்கவனக்ககத்றல் துங்கறது.  

 கங்வகில் ரசுதடுத்னறன் அபவ அபிடுசரடு, புணி றவ சுத்ரக 

வத்றருக்க தன றகபிலும் அசுக்கு உவுகறநது. 

 



  

ம்தர் 29 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

சர்தச சசய்ிகள் 

2050 ாக்கில் 'கானினன டுினன' அனட ஐதாப்தி ஒன்நிம் இனக்னக 

அனத்து 

 ஐசரப்தி ன்நறம் அசு, நரறல்கள், குடிக்கள் ற்றும் திரந்றங்கபின் 

உறழ்வுகவப குவநக்க ற்றும் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் கரர்தன் டுறவன 

அவடமம் ரு னட்ேற டுப்பு றட்டத்றல் சே சண்டும் என்று 

னறமறுத்றமள்பது. 

சன் சகாரிா ிண்சபி ாக்சகட் எஞ்சின் தசானண 

 நன் நகரரிர ரு ரக்நகட் என்ஜறன் தரிசேரவணவ டத்றது, இது அன் 

நேரந் ிண்நபி நபிடீ்டு ரகண பர்ச்ேறக்கு ற குக்கும். இது 2013 

முல் நன் நகரரிரில் முன்முனரக தரிசேரவண நேய்து 

குநறப்திடத்க்கது. 

 

அநிில் சசய்ிகள் 

திஎஸ்எல்ி-சி43 சற்நிகாக ிண்ில் சசலுத்ப்தட்டது  

 இந்றரின் ணீ புி கண்கரிப்பு நேற்வகக் சகரள் வயேறஸ் ற்றும் 30 

நபிரட்டு இவ நேற்வகக் சகரள்களுடன், ஸ்ரீயரிசகரட்டரினறருந்து 

திஎஸ்எல்ி-ேற43 நற்நறகரக ிண்ில் நேலுத்ப்தட்டது.  

 அறக எவட நகரண்ட ஜற.ேரட்-11 நேற்வகக் சகரபிவண டிேம்தர் 5-அன்று இஸ்சர 

நேலுத்துகறநது. 

 

ிகம் & சதாருபாாம் 

இனடக்கான தட்சஜட் 2019-20 

 அடுத் ஆண்டு திப்ரி 1ம் சற 2019-20 றறரண்டுக்கரண இவடக்கரன 

தட்நஜட்வட றற ந்றரி அருண் சஜட்னற ங்கவுள்பரர். 
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ரினச & குநிீடு 

ஐ.ா. உவு ற்றும் தபாண் அனப்பு அநிக்னக 

 உனநகங்கறலும் 'தேறில்னர றவன'வ அவடற்கு ஐ.ர.ின் உவு ற்றும் 

சபரண் அவப்பு (FAO) ேறநந் நகரள்வககள் ற்றும் நரறல்நுட்தங்களுக்கு 

முவநடீுகவப புதுப்தித்து. 

 உவு ற்றும் சபரண் அவப்பு ற்றும் ேர்சே உவு நகரள்வக ஆரய்ச்ேற 
றறுணம் இந் அநறக்வகவ நபிிட்டது. 

ாாடுகள் 

சற்காசி இனபஞர் அனி ாாடு  

 கரத்ர கரந்றின் நகரள்ளுப்சதணரண றரு.ஸ்ரீ கறருஷ்ர ஜற. குல்கர்ணி கரந்ற 
ர்ன், புது டில்னறில் மூன்று ரள் நற்கரேற ண்டன இவபஞர் அவற 
ரரட்வட துக்கற வத்ரர். 

இண்டாது இந்ி-டச்சு துனநமுக ன்நம் 

 மும்வதில் உள்ப இந்ற ர்த்கர்கபின் ேம்சபத்ரல் ஏற்தரடு நேய்ப்தட்ட 

இண்டரது இந்ற-டச்சு துவநமுக ன்நத்றல் மும்வதின் துவநமுக 

பர்ச்ேற ற்றும் டிஜறட்டல் நரறல்நுட்த றட்டங்களுக்கரக டச்சு அேரங்கம் 

மும்வத சதரர்ட் டிஸ்டிற்கு உி ங்குகறநது. 

ிணங்கள் 

 த்ிப் திாபர் தர்ானத்ின் னனர் – றரு.அிந்த் 
ேக்சமணர 

ிட்டங்கள் 

சசௌதாக்ா ிட்டம் 

 த்றப் திசேம், றரிபுர, தகீரர், ஜம்மு ற்றும் கரஷ்ீர், றசேரம், ேறக்கறம், 

நலுங்கரணர ற்றும் சற்கு ங்கரபம் ஆகற 8 ரறனங்கள் 100% டீுகள் 

றன்ரக்கப்தட்டுள்பண. 



  

ம்தர் 29 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

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

 டிேம்தர் 31, 2018-ற்குள் ரட்டில் 100% டீுகள் றன்ரக்கப்தடும் எண 

எறர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 

தாா சங்கம் 

 22 இந்ற நரறகளுக்கு தள்பி ரர்கவப அநறமுகப்தடுத் தரர ேங்கம் 

என்ந ணித்துரண முற்ேறவ அேரங்கம் ஆம்தித்துள்பது. 

 ச தரம் உன்ண தரம் றட்டத்றன் கலழ் இந் முற்ேற 22ம் சற 
நரடங்கப்தட்டது இது டிேம்தர் 21 ஆம் சற வ நரடரும். 

தாதுகாப்பு சசய்ிகள் 

இந்ிா இாணுப் திற்சி 2018 

 உத்திசேத்றல் இந்றர ற்றும் ஷ்ர இவடச 11 ரட்கள் ீண்ட இந்றர 
இரணு கூட்டுப் திற்ேறகள் ஜரன்ேறின் தரதிணர இரணு றவனத்றல் 

முடிவடந்து. 
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