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முக்கிான நாட்கள் 

பிப்லரி 06 - சர்லதேச பபண் பிமப்புறுப்புச் சிதேவுக்கான ஜதீா சகிப்புத்ேன்த 

ேினம் 

 ஐக்கி ாடுகள் சபதிணால் பதண்கபின் திநப்புறுப்புச் சிபப அகற்றும் 

பற்சிின் ரு தகுிாக சர்தச பதண் திநப்புறுப்புச் சிபவுக்காண ஜதீா 

சகிப்புத்ன்ப ிணம் திப்ரி 6ம் தி அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இது 2003ல் 

அநிபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

 

தேசி பசய்ேிகள் 

ஹிாச்சய பிதேசம் 

ருத்துல உர் கல்லி ேிட்டத்ேில் ேிருத்ேம் 

 ஹிாச்சன திதச அசு ருத்து உர் கல்ிக்காண தத்ி பாபக பதறும் 

உர்கல்ித் ிட்டத்ப ிருத்ிபக்க படிவு பசய்துள்பது. 

காாஷ்டிா 

பறங்குடி க்களுக்கான நயத்ேிட்டங்கதர ஆய்வு பசய் குழு 

 காாஷ்டிா அசு ாினத்ில் தங்குடி க்கபின் னனுக்காக 

பசல்தடுத்ப்தடும் தல்தறு ிட்டங்கபப ஆய்வு பசய் ரு குழுப 

அபத்துள்பது. 

ஒடிசா 

பநடுஞ்சாதயத் ேிட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ாட்ட உள்ரார் நிேின் கட்காரி 

 டிசாில் இண்டாிம் தகாடி ரூதாய் ிப்தினாண 3 படுஞ்சாபனத் 

ிட்டங்களுக்கு சாபன ததாக்குத்து ற்றும் படுஞ்சாபனகள் துபந அபச்சர் 

ிின் கட்காரி அடிக்கல் ாட்பட உள்பார். 

 



  

பிப்லரி 06 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

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

சர்லதேச பசய்ேிகள் 

ேயிபான் புேி ஆப்கானி அசியதப்தப தகாருகிமது 

ஆப்காணிஸ்ாணில் ரு புி அசினபப்பத னிதான் தகாரிணர். ஷ்ாில் பத் 

ஆப்காணி அசில்ாிகளுடன் ரு அரி சந்ிப்தில் ததாால் தாித் ாட்பட 

ஆளுற்கு ரு "உள்படக்கி இஸ்னாி அபப்பு" தண்டும் என்று 

உறுிபித்ார். 

அமிலில் பசய்ேிகள் 

ஜிசாட்-31 பலற்மிகாக லிண்ணில் பசலுத்ேப்பட்டது 

 இந்ிாின் புி பாபனத்பாடர்பு பசற்பகக்தகாள் ஜிசாட்-31 ஃதிபஞ்ச் 

காணாின் ஏவுபத்ினிருந்து பற்நிகாக ிண்ில் பசலுத்ப்தட்டது. 

ஏரிான் 5 ிஏ-247 பசலுத்து ாகணம் இந்ிாின் ஜிசாட்-31 ற்றும் சவுி 
ாட்டின் புி ிபன பசற்பகக்தகாள் 1-பஹல்னாஸ் சாட் 4 

பசற்பகக்தகாள்களுடன் ஏப்தட்டது. ஜிசாட்-31 இந்ிாின் 40து 

பாபனத்பாடர்பு பசற்பகக்தகாள் ஆகும். 

ாநாடுகள் 

43 லது சர்லதேச புத்ேக கண்காட்சி 

 பகால்கத்ாில் 43 து சர்தச புத்க கண்காட்சிில், இந்ிாின் தசி 

டிஜிட்டல் நூனகம் இனசாக புத்கங்கள் திிநக்கம் பசய் அனுதிப்தால் 

அிக க்கபப ஈர்த்துள்பது. 

 இந்ிாின் தசி டிஜிட்டல் நூனகம் த்ி ணி ப தம்தாட்டு 

அபச்சகத்ால் ிிபிக்கப்தட்டது ற்றும் ஐஐடி கக்பூால் உருாக்கப்தட்டது. 

'பனு படக் 2019' 

 டகிக்கு திாந்ி பர்ச்சி, திாபர்கள், பதாது குபநதாடுகள் ற்றும் 

ஒய்வூிங்கள், அணு சக்ி ற்றும் ிண்பபித்துபநக்காண த்ி அபச்சர் 

டாக்டர் ஜிதந்ி சிங், பபிிகா அபச்சகம் ற்றும் அணுசக்ித் துபந 

(DAE) ஆகிற்நால் ஏற்தாடு பசய்ப்தட்ட 'தனு படக் 2019' ாாட்டில் திாண 

உபப ஆற்நிணார். ாாட்டில் அணுசக்ி ற்றும் கிர்சீ்சு 

பாில்நுட்தங்கள் பாடர்தாண திச்சிபணகள் ிாிக்கப்தட்டது. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அதச்சதல ஒப்புேல் 

அதனத்து லிலசா குடும்ப கணக்பகடுப்பு நடத்ே அசு நடலடிக்தக 

 2018 ஜூபன பல் இந் ஆண்டு ஜூன் பினாண கானப்தகுிில் ாட்டின் 

அபணத்து ிசா குடும்தங்கபிடபம் ரு கக்பகடுப்பு டத் அசு படிவு 

பசய்துள்பது. தசி ாிரி ஆய்வு அலுனகம் இந் கக்பகடுப்பத டத் 

உள்பது. 

 இது அர்கபின் ருாணம், பசனிணம் ற்றும் கடணில் கணம் பசலுத்துகிநது. 

லிருதுகள் 

சங்கீே நாடக அகாடி லிருதுகள் (Sangeet Natak Academy awards) 

 ஜணாிதி ாம்ாத் தகாிந்த் 2017 ஆம் ஆண்டுக்காண ிப்புிக்க சங்கீ ாடக 

அகாடி ிருதுகபப இாஷ்டிதி தணில் ங்கிணார். 
 இபச, டணம், ாடகம், தாம்தரிம், ாட்டுப்புந ற்றும் தங்குடி இபச உட்தட 42 

துபநகபபச் சார்ந் ாற்தத்ி இண்டு கபனஞர்களுக்கு ங்கப்தட்டது. 

 

பாதபல் பசயிகள் & இதண தபார்ட்டல் 

'ேர்லாசா தபண்ட்-பாகம் 2' பிச்சாம் 

 ாட்டிலுள்ப கிாங்கபின் ிநந்பபி கிவுகள் இல்னா ிபனப 

ிபனிறுத்துில் கணம் பசலுத்தும் 'ர்ாசா ததண்ட்-தாகம் 2' திச்சாத்ப 

ஸ்ச்ச தாத் ின் கிாீன் அநிபகப்தடுத்ிது. குடிீர் ற்றும் சுகாா 

அபச்சகம் ாரித் இந் திச்சாம் பம்பதில் பாடங்கப்தட்டது. 

 

லிதராட்டு பசய்ேிகள் 

இந்ேிா Vs நியூசியாந்து டி20 போடர் 

 பல் டி20 ததாட்டிில் இந்ிா 80 ன்கள் ித்ிாசத்ில் ியூசினாந்ிடம் 

தால்ிபடந்து. 



  

பிப்லரி 06 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

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

இந்ேிா Vs நியூசியாந்து பபண்கள் டி20 போடர் 

 பதண்களுக்காண பல் டி20 ததாட்டிில் ியூசினாந்து 23 ன்கள் ித்ிாசத்ில் 

இந்ிாப ழீ்த்ிது. 
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