
 

 

 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 16 - அமதிாக இமைந்து லாழ்தலுக்கான சர்லமதச தினம்  

 அமி, சகிப்புத்ன்ம, மங்கிமப்பு, புரில், ற்றும ஆகிற்மந 

மம்தடுத்துற்காக சர்மச சமூகத்ின் முற்சிகமப தாடர்ந்து 

அிிட்டுற்காண ம ிமுமநாக ஐ.ா. அமப்பு ம 16-ஐ அமிாக 

இமந்து ாழ்லுக்காண சர்மச ிணாக அநிித்து. 

 அமி, ற்றும, ிமனாண உனகத்ம உமாக்க, மறுதாடு ற்றும் 

தன்முகத்ன்மகபில் ற்றுமாக ன்றுதட ாவும், தசல்தடவும் ிமம்புமம 

இந் ிணம் மாக்காகக் தகாண்டுள்பது. 

 

ம 16 - சர்லமதச ஒரி தினம் 

 முன் முனில் தற்நிகாக மனசர் கற்மநம 1960 ம 16 இக்கிக்காட்டி 

இற்தினாபமம் ததாநிினாபமாண ிமடார் மான் திநந்ாபின் ிமணாக 

வ்தாம ஆண்டும் சர்மச பி ிணம் தகாண்டாடப்தட்டு மகிநது. இந் ிணம் 

ிஞ்ஞாண த்துமப்மத லுப்தடுத்துற்கும் சாாணம், ிமனாண பர்ச்சிம 

பர்ப்தற்காண அன் ிநமணப் ததறுற்காண அமப்பு ஆகும். 

மதசி சசய்திகள் 

அருைாச்சய பிமதசம் 

இந்திாலின் 35% கிாஃமபட் மலப்புகள் அருைாச்சயத்தில் உள்ரது 

 இந்ி ாட்டின் 35 சீ கிாஃமதட் மப்புக்கள் அமாச்சன திமசத்ில் 

காப்தடுகின்நண என்று இந்ிாின் புிில் ஆய்வு [GSI] மம் தரிித்துள்பது. 

 இட்டாகரில், புிில் & சுங்கத் துமந ற்றும் அமாச்சன திமச அசு இமடம 

மடததற்ந மடாந்ி சந்ிப்தின் ததாளது,  ஜி.எஸ்.ஐ. இந்த் கமன ங்கிது. 
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சர்லமதச சசய்திகள் 

ஆஸ்திரிா நாட்டின் ஆம்ப பள்ரிகரில் ஹிஜாப் அைி தமட 

 ஆம்த தள்பிகபில் ஹிஜாப் எனும் மனமநம அிற்கு மட ிிப்தற்காண ம 

சட்டத்ம ஆஸ்ிரிா ப்புக் தகாண்டுள்பது. இமப்தினும், சீக்கி சிறுர்கள் அிமம் 

தாட்கா ற்றும் மர்கள் அிமம் கிப்தா அி எந் தாிப்பும் இமக்காது எண அசாங்கம் 

தரிித்துள்பது. 

 

லிக்கிபீடிாலின் அமனத்து சாறி பதிப்புகமரயும் தமட சசய்தது சனீா  

 சீணாில் அமணத்து தாி திப்புகமபமம் உள்படக்கி ஆன்மனன் என்மசக்மபாதடீிா 

ிக்கிதடீிாம மட தசய்து. 

 தட்தார்க் குறுக்கீட்டின் (OONI) ிநந் ஆய்வுக்கூடம் தபிிட்ட அநிக்மகின்தடி, சீணா 

கடந் ாம் முல் ிக்கிதடீிாின் அமணத்து தாி திப்புகமபமம் மட தசய்த் 

தாடங்கிது. 

 

தகுதி அடிப்பமடியான குடிமற்ம சகாள்மகம முன்மலக்கவுள்ரார் டிம்ப் 

 அதரிக்க ஜணாிதி தடாணால்ட் டிம்ப், குடும்த உநவுகளுக்கு முன்னுரிம அபிப்தற்கு 

ாநாக குி அடிப்தமடில் தபிாட்டர்களுக்கு முன்னுரிம தகாடுக்கும் குடிமற்நக் 

தகாள்மககமப தகாண்ட ம புி ிட்டத்ம அநிிக்க ிட்டிட்டுள்பார். 

 இந் டடிக்மக கிரீன் கார்டுக்காக காத்ிமக்கும் ஆிக்கக்காண இந்ி தாில் 

ல்லுணர்களுக்கு காத்ிமப்புக்காண கானத்ம குமநக்க ிகுக்கும். 

 

யுஏஇ எண்சைய்க் கப்பல்கள் மசதம் குமித்த ஆய்லில் யு.எஸ். ற்றும் பிான்ஸ் இமைந்தது  

 மஏஇ கடற்கமில் ஏற்தட்ட ிக கப்தல்கள் மசம் குநித் ிசாமில் அதரிக்கா 

ற்றும் திான்ஸ் மஏஇ உடன் இமந்து. ஒன் கடனில் ான்கு ர்த்க சக்கு கப்தல்கள் 

ீாண ாக்குல் குநித் ிசாமகபில் அதரிக்கா ற்றும் திான்ஸ், மஏஇக்கு 

உவுகின்நது. 
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லைிகம் & சபாருராதாம் 

2019ம் ஆண்டு ஏப்ல் ாதத்தில் இந்திாலின் சாத்த ஏற்றுதிகள் 1.34 சதலதீம் 

அதிகரித்துள்ரன 

 ஏப்ல் ாத்ில் இந்ிாின் ட்டுதாத் ஏற்றுி, ர்த்கமும், ததாமட்களும் 

இமந்து, 44 தில்னின் அதரிக்க டானர்கள் எண ிப்திடப்தட்டுள்பது. இது கடந் ஆண்டு 

ஏப்ல் ாத்ம ிட 1.34 சீம் அிகரித்துள்பது. 

 

இ-கட்டை அமப்புக்கான பார்மல ஆலைம் 

 இந்ி ரிசர்வ் ங்கி தாதுகாப்தாண, சிாண, ிமாண ற்றும் னிவு இ-கட்ட 

முமநம உறுி தசய்ற்காண தார்ம ஆத்ம தபிிட்டுள்பது. 

 டிசம்தர் 2021 ல் டிஜிட்டல் தரிர்த்மணகபின் எண்ிக்மக ான்கு டங்கு அிகாக 8,707 

மகாடி மெதாாக உமம் எண மனம ங்கி எிர்தார்க்கிநது. 

 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்(MoU), ஒப்பந்தங்கள் & த்தி அமச்சமல ஒப்புதல் 

உத்தகண்டில் ருத்ாக்ஷ் ங்கள் நடுலதற்கான ஒப்பந்தம் மகசழுத்து 

 

 ாி கங்மக ிட்டத்ின் கீழ் சமூக ததாறுப்புர்வு ிட்டத்ின் ம தகுிாக, 

உத்கண்டில் மத்ாக்ஷ் ங்கமப டுற்காக சுத்ாண கங்மககாண மசித் ிட்டம், 

தஹச்.சி.எல்.[HCL] ஃதவுண்மடன் ற்றும் இன்டாச்[INTACH] இமடம புரிந்துர்வு 

ப்தந்ம் மகதளத்ாணது. 

 

லிருதுகள் 

சிசட் கிரிக்சகட் மட்டிங் (CCR) சர்லமதச லிருதுகள் 2019 

 லிாட் மகாயி - சர்மச கிரிக்தகட் ீர் ற்றும் ஆண்டின் சிநந் மதட்ஸ்மன் 

 ஸ்ிருதி ந்தனா - ஆண்டின் சிநந் சர்மச கபிர் கிரிக்தகட் ீாங்கமண 

 ஜஸ்பிரிட் பும்ா - ஆண்டின் சிநந் சர்மச தந்துசீ்சாபர் 

 சசத்மதஷ்லர் புஜாா - ஆண்டின் சிநந் சர்மச தடஸ்ட் கிரிக்தகட் ீர் 

 மாஹித் சர்ா - ஆண்டின் சிநந் சர்மச மாள் கிரிக்தகட் ீர் 
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 ஆமான் பிஞ்ச் - ஆண்டின் சிநந் சர்மச டி 20 ீர் 

 ளித் கான் - ஆண்டின் சிநந் சர்மச டி 20 தந்துசீ்சாபர் 

 ளாஸ்லி சஜய்ஸ்லால் - ஆண்டின் சிநந் இபம் கிரிக்தகட் ீர் 

 குல்தபீ் ாதவ் - ஆண்டின் சிநந் தசல்ிநன் ிக்க ீர்  

 அளுமடாஷ் அன் - ஆண்டின் சிநந் உள்ளூர் கிரிக்தகட் ீர் 

 சாஹிந்தர் அர்நாத் - 'CCR சர்மச ாழ்ாள் சாமணாபர் ிமது' 

FB :ல் மச 

English-ல் மச – Examsdaily                  திறில் மச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குரூப்பில் மச   - கிரிக் சசய்வும்  
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