
 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 15 - சர்லமேச குடும்ப ேினம் 

 குடும்ப எற்றுமையின் முக்கியத்துவத்மை அமைவரும் உணர வலிமறுத்ைி 1993ம் ஆண்டு 

மை 15 முைல் க்கிய நாடுகள் சமப சார்பில் சர்வமைச குடும்ப ைிைம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 2019 ேமீ்: “Families and Climate Action: Focus on SDG 13. 

மேசி சசய்ேிகள் 

மகரா 

மகராலின் லநாடு சணாயத்ேில் அேிகரவு புயிகரின் ண்ணிக்கக 

 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்காை வைத்துமறயின் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீலகிரி 

உயிரிை வளாகத்ைின் பல்லுயிர் பரப்பளவில் உள்ள வயநாடு வைவிலங்கு சரணாலயம் 

(WWS), ைாநிலத்ைில் அைிகளவு புலிகளின் ண்ணிக்மகமயக் ககாண்டுள்ளது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

சந்ேினில் நியநடுக்கும் 

 சந்ைிரன் அைன் உட்புறம் குளிர் அமடவைால் சுருங்கி வருகிறது, கடந்ை பல நூறு ைில்லியன் 

ஆண்டுகளில் 50 ைீட்டருக்கு மைல் சுருங்கிமள்ளது. இது சந்ைிர மைற்பரப்பில் நிலநடுக்கத்மை 

ற்படுத்துகிறது. நிலா சீராக சுருங்கி வருவைால் அைன் மைற்பரப்பில் சுருக்கங்கள் ைற்றும் 

நிலநடுக்கும் ற்படுகிறது ை நாசாவின் லூைார் ரீககாமைஸான்ஸ் ஆர்பிட்டரால் 

டுக்கப்பட்ட படங்களின் பகுப்பாய்வின்படி இது உறுைிபடுத்ைப்பட்டுள்ளது. 
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லணிகம் & சபாருராோம் 

ஜி.ஸ்.டி பிற்சி நிபுணர்களுக்கான மேர்கல NACIN நடத்ேிது 

 ஜி.ஸ்.டி பயிற்சி நிபுணர்கலக்காை மைர்மவ நடத்ை சுங்க, ைமறமுக வரிகள் ைற்றும் 

நார்க்மகாடிக்ஸ் மைசிய அகாடைி (NACIN) அங்கீகாரம் கபற்றது. 

ஜூன் 16 ம் மேேி லக அசரிக்க சபாருட்கள் ீோன பேியடித் ேகடக இந்ேிா 

ோேப்படுத்துகிமது 

 அகைரிக்காவில் இருந்து இறக்குைைி கசய்யப்படும் சில கபாருட்களின் ைீைாை அைிக 

கட்டணத்மை அைல்படுத்ை ஜூன் 16 ம் மைைி வமர இந்ைியா கால அவகாசம் வழங்கிமள்ளது. 

இந்ை புைிய வரிவிைிப்பு மை 16 முைல் நமடமுமறக்கு வர உள்ளது. 

ாநாடுகள் 

GFDRR-ன் ஆமயாசகன குழுவுக்கு இகணத் ேகயலாக(CG) இந்ேிா 

 மபரழிவு குமறப்பு ைற்றும் ைீட்புக்காை உலகளாவிய வசைிகளின் (GFDRR) ஆமலாசமைக் 

குழுவிற்கு (CG), 2020 நிைியாண்டிற்காை இமணத் ைமலவராக இந்ைியா எருைைைாக மைர்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. கஜைவீாவின் சுவிட்ஸர்லாந்ைில் நமடகபற்ற GFDRR இன் CG 

கூட்டத்ைின் மபாது இந்ை முடிவு டுக்கப்பட்டது. , மபரழிவு ஆபத்து குமறப்பு (GPDRR) 2019 

க்காை குமளாபல் மைமடயில் 6 வது அைர்வு. 

7லது சபாருராோ கணக்சகடுப்புக்கான ாஸ்டர் பிற்சிாரர்கரின் மேசி பிற்சி 

ஒர்க்ஷாப் 

 புள்ளிவிவரம் ைற்றும் நிகழ்ச்சித் ைிட்ட அைலாக்க அமைச்சகத்ைால் (MoSPI) ற்பாடு 

கசய்ைிருந்ை 7வது கபாருளாைார கணக்ககடுப்புக்காை ைாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களின் மைசிய 

பயிற்சி இந்ைியாவின் மைசிய ைமலநகரின் வசிப்பிட மையத்ைில் நமடகபற்றது. 7 வது 

கபாருளாைார கணக்ககடுப்பு -2019, MoSPI ஆல் நடத்ைப்படுகிறது. 



  

ம 15 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    3                               FB – Examsdaily Tamil 
 

நினங்கள் 

சஸ் லங்கி லாரித்ேிற்கு ஆர். காந்ேி சபர் ஆர்.பி.ஐ.-ால் பரிந்துக 

 இந்ைிய ரிசர்வ் வங்கி ைைது முன்ைாள் துமண ஆலநர் ஆர்.காந்ைிமய கயஸ் வங்கியின் 

கூடுைல் இயக்குநராக நியைைம் கசய்துள்ளது. இவரது நியைைம் இரு ஆண்டுகள் அைாவது 

மை 13, 2021 வமர கபாருந்தும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

இந்ேி கடற்பகட மசகல மேர்வு லாரிம் சகால்கத்ோலில் துலங்கிது 

 ககால்கத்ைா அருமக உள்ள மடைண்ட் துமறமுகத்ைில் இந்ைியக் கடற்பமடயின் முைல் 

முழுமையாை மசமவ மைர்வு வாரியத்மை (SSB) கடற்பமடத் ைளபைி அட்ைிரல் சுைில் லன்பா 

ைிறந்துமவத்ைார். 

லிகராட்டு சசய்ேிகள் 

ஐசிசி-ின் முேல் சபண் மபாட்டி நடுலர் 

 இந்ைிய கபண்கள் கிரிக்ககட் அணியின் முன்ைாள் வரீாங்கமை லட்சுைி, சிசி-யின் முைல் 

மபாட்டி நடுவராக பணியாற்ற இருக்கிறார். இந்ை ைாை கைாடக்கத்ைில், ஆண்கள் கிரிக்ககட் 

மபாட்டிக்கு அம்பயராக கசயல்பட்ட முைல் கபண் ன்ற கபருமைமய கபற்று இருந்ைார் 

கிளாமர மபாமலாசாக் ன்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

ஐசிசி உயகக் மகாப்கப: ஒவ்சலாரு அணிக்கும் ஊறல் ேிர்ப்பு அேிகாரி 

 நடக்கவிருக்கும் சிசி உலகக் மகாப்மப ஊழல் இல்லாைல் நமடகபற, பங்மகற்க உள்ள 10 

அணிகலக்கும் ைலா எரு ஊழல் ைிர்ப்பு அைிகாரி நியைிக்கப்பட உள்ளார்.   

FB :ல் மச 
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