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முக்கிான நாட்கள் 

ம 01 - உயக த ாறியாரர்  ினம் 

 1886ஆம் ஆண்டு ம ன்நரம் மற ன்றுதட்ட மலன றறுத்ம் லடபதற்நது. 

இந்ப் மதரரட்டத்றல் அபரிக்கரின் பரறல் கங்கபில் 8 ிம மலன 

உள்பிட்ட தல்மறு உரிலகளுக்கரக பரறனரர்கள் மதரரடிணர். 

 அப்மதரதுரன் அபரிக்க பரறனரபர் கூட்டலப்பு என்ந பதரில் உனகறன் 

முல் பரறனரபர் இக்கம் உமரக்கப்தட்டது. பரடர் மதரரட்டத்ரல் 

1890ஆம் ஆண்டு பரறனரபர்கபின் மகரரிக்லககலப அபரிக்க அசு ஏற்நது.  

 பரறனரபர்கபின் அடிப்தலட உரிலகளுக்கு அங்கலகரம் கறலடப்தற்கரக ம 

1ஆம் மற மதரரட்டம் லடபதற்நரல் அந் றணம் உனக பரறனரபர் றணரக 

பகரண்டரடப்தடுகறநது. இந்றரில் றகத்றல்ரன் முன் முனரக 

பரறனரபர் றணம் 1923-ம் ஆண்டு பகரண்டரடப்தட்டது. 

 சர்லம ச த ாறியாரர்  ினம் 2019  மீ் "அனனலமக்கும் நினயான 

ஓய்வூ ிம்: சமூக பங்கு ார்கரின் பங்கு". 

 

ம சி தசய் ிகள் 

புது  ில்யி 

ஜி.எஸ்.டி. த ாடர்பான பிரினல IGNOU த ாடங்கவுள்ரது 

 இந்றர கரந்ற மசற றநந்றலனப் தல்கலனக்ககம் (இக்மணர), ஜூலன 2019 

ஆம் ஆண்டு அர்வுகபில் இமந்து சக்குகள் ற்றும் மசல ரி (ஜற.எஸ்.டி) 

பரடர்தரண தரடத்றட்டத்ல பரடங்க மும்லத தங்குச் சந்ல னறறபடட் உடன் 

இலந்து பசல்தடுத் றட்டறட்டுள்பது. 

ஆந் ிப் பிம சம் 

ஆந் ிப் பிம ச பிாந் ித் ின் நபார்டு CGM ஆக தசல்லாஜ் தபாறுப்மபற்மார் 

 பசல்ரஜ், மபரண் ற்றும் கறர மம்தரட்டுக்கரண மசற ங்கறின் ஆந்ற 

திமச திரந்ற அலுனகத்றன் லனல பதரது மனரபரக (தரர்டு) 

பதரறுப்மதற்றுள்பரர். 
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மசாபா நாமடுக்கு லாழ்நாள் சா னனாரர் லிமது 

 புகழ்பதற்ந குச்சறப்புடி டண கலனஞமம், தத் ஸ்ரீ ிமது பதற்நமரண மசரதர 

ரமடுவுக்கு ிஜகத்றல் ர்த்ணசரனர டண அகரடறரல் ஏற்தரடு 

பசய்ப்தட்ட அலணத்து டண றகழ்ச்சறில் ரழ்ரள் சரலணரபர் ிமது 

ங்கப்தட்டது. 

 ிழ்நாடு 

கிர்கிஸ் ானின் தபண் அ ிகாரிகள் OTA இல் பிற்சி தபறுகின்மனர் 

 கறர்கறஸ்ரணின் தரதுகரப்புப் தலடகபின் ஐந்து பதண்கள் பசன்லணின் OTA இல் 

துப்தரக்கற சூடு திற்சற பசய்ணர். இர்கள் பசன்லண, ஆதிமர்ஸ் திற்சற 
அகரடறக்கு இனக்கரகறணர். கடந் இண்டு ரங்கபரக OTA இல் ஐந்து கறர்கறஸ் 

பதண் அறகரரிகள் ஆம திற்சற மற்பகரண்டணர். 

காாஷ்டிா 

104 மும்னப மபாலீசாமக்கு Insignia லிமது 

 வ்பரம ஆண்டும் கரரஷ்டிர றணத்ன்று ிமது ங்கும் ிரில், 

டி.ஜற.தி., மதரலீசரரின் டிரக் தறவு ற்றும் முக்கறரண கட்டங்கபில் 

முன்ரறரிரண டடிக்லககள் மற்பகரண்டற்கரக ிமதுகலப ங்குரர். 

இந் ஆண்டு, 800 க்கும் மற்தட்ட மதரலீசரர் ிமது பதந உள்பணர், அறல் 104 மதர் 

மும்லதல மசர்ந்ர்கள் என்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

சர்லம ச தசய் ிகள் 

ஜப்பான் பு ி மபசன தபறுகிமது 

 புற பய்ர ஏகரறதத்ற கரனத்றன் துக்கத்ல ஜப்தரன் மற்நது, புற 

மதசரக, மயறமடர (59) தி ஏற்நரர். இற்கு முன்பு மயறமடரின் ந்ல 

அக்கறயறட்மடர மதசரக(85) இமந்ரர் என்தது குநறப்திடத்க்கது. இது கரனம் 

பயய்பசய் ஏகரறதத்ற கரனரகும். 
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லணிகம் & தபாமரா ாம் 

இந் ிாலில் இமந்து 5 பில்யின் டாயர் ஏற்று ி தசய் அமசான் முனனப்பு 

 கடந் மூன்று ஆண்டுகபில் இ-ிக றறுணரண அமசரணின் உனகபரி 

ிற்தலண றட்டம் மூனம்  இந்றரில் இமந்து பரத்ம் இ-ிக ஏற்றுற 
ிற்தலண 1 தில்னறன் டரனர் றப்புக்கு பசய்ப்தட்டு ம லல்கல்லன 

எட்டிமள்பது. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண இந்ற இ-ிக ஏற்றுறில் 56% 

பர்ச்சறல தறவு பசய்துள்பது. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்(MoU), ஒப்பந் ங்கள் & த் ி அனச்சனல ஒப்பு ல் 

M / S CSL ற்றும் M / S GRSE இனடம ஒப்பந் ம் 

 M / s CSL, பகரச்சற ற்றும் M / S GRSE பகரல்கத்ர ஆகறற்நறல் இமந்து னர 

எட்டு Anti Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) கப்தல்கலப பகரள்முல் 

பசய் ப்தந்த்றல் லகபழுத்றட்டுள்பண. இந்ற கடற்தலடக்கரண தறணரறு 

Anti Submarine Warfare Shallow Water Craft  (ASW SWC) பகரள்முல் பசய் M / S CSL 

ற்றும் M / S GRSE உடன் ப்தந்ம் லகபழுத்றடதட்டுள்பது. 

 

தானபல் தசயிகள் & இனண மபார்ட்டல் 

அமசான் மப ஆண்ட்ாய்டில் உடனடி பணப் பரிாற்மத்ன  தசல்படுத்துகிமது 

 அமசரன் பசனறின் UPI பத்ல தன்தடுத்ற உடணடி ங்கற-to-ங்கற 
தரிரற்நங்கள் பசய்க்கூடி ஆண்ட்ரய்டு தணர்களுக்கரண தர்-to-தர் (P2P) 

பசலுத்தும் முலநல அமசரன் மத பசல்தடுத்துகறநது. 

பார் ி ஏர்தடல் லின்க் டிமப்[Wynk Tube] இனச தசயின அமிமுகப்படுத் ிது 

 தரர்ற ஏர்படல் ம இலச தன்தரடு ின்க் டிமப்[Wynk Tube] ஐ 

அநறமுகப்தடுத்றது, இது அன் Wynk றமசறக் தன்தரட்டின் ிரிரக்கம் என்தது 

குநறப்திடத்க்கது. Wynk Tube தணர்கள் அம இலடமுகத்றல் திதனரண 

ஆடிமர ற்றும் டீிமர டிரக்குகலப ஸ்ட்ரீம் பசய் அனுறக்கும். 
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லினராட்டு தசய் ிகள் 

சு ிர்ான் மகாப்னப மபட்ிண்டன் 

 ன்ணிங், சலணரில் ம 19 முல் 26 ல லடபதறும் சுறர்ரன் மகரப்லத கனப்பு 

அி மதட்றண்டன் சரம்தின்றப் மதரட்டிில் இந்ற அி சரர்தில் தி.ி. 
சறந்து, மக. ஸ்ரீகரந்த் ற்றும் லசணர மரல் லனலில் தங்மகற்க உள்பணர். 

 

FB :ல் மச 

English-ல் மச – Examsdaily                   ிறில் மச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குமெப்தில் மச   - கிரிக் தசய்வும்  

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

