
 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 29 - சர்லமேச அமேி காப்மபார் ேினம் 

 2001ம் ஆண்டில் க்கி ாடுகபின் தாதுச்சத க்கி ாடுகபின் அிகாக்கும் 

டடிக்ககபில் ஈடுதட்டுள்ப ஆண், தண் இரு சாாபம் 

கௌப்தடுத்துற்கும்,சாாணத்ிற்காண இந் டடிக்ககபின்தாது உிர் 

ீத்ர்கப  ஞாதகபட்டுற்காகவும்  29ம் ி க்கி ாடுகபின் சர்ச 

அி காப்தார் ிணாக திகடணப்தடுத்ிது. 

ம 29 - உயக மைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் ேினம் (WDHD)  

 எவ்ாரு  29 அ ி அன்று உனக இப்த குடனில் அப்பு (WGO) ற்றும் WGO 

அநக்கட்டப (WGOF) உடன் இந்து உனக டஜஸ்டிவ் ெல்த் ிணத் (WDHD) 

காண்டாடுகிநது லும் 110 க்கும் ற்தட்ட WGO உறுப்திணர்கள் பனம் இந் திச்சாத் 

உனகபாி, தாது சுகாாப் திச்சாாக உருாக்குகிநது. 

 உனக டஜஸ்டிவ் ெல்த் ிண 2019 திச்சாத்ிற்காண ீம் "ஆம்பகாய மநாமிேல் 

ற்றும் ஜி.ஐ. புற்றுமநாின் சிகிச்மச. 

மேசி ஹசய்ேிகள் 

'டிஜிட்ைல் மைமயா'லின் ெிந்ேிப் பேிப்பு 

 ில்னிில் அகாடி தப்பிகணின் ெிந்ி திப்தாண "டிஜிட்டல் டனா"  

ஜான் தய்னி, ான் திக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சின்சஸ் அகாடி னர் 

(திதனாக ஆஸ்கார் அகாடி ண அக்கப்தடுகிநது) ாடங்கி த்ார். 

ிப்தட சிப்பு ஊடகத்ில் ாில்தட்த ாற்நங்கபால் தன சால்கள் உள்பண 
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ன்று ஜான் தய்னி கூநிணார், இந்ப் புத்கம், ிப்தட ாரிப்தாபர்கள் டிஜிட்டல் 

தாருள் குநித்து புரில் ற்றும் ிட்டிடல் சய் உவும் ணக்கூநிணார். 

உத்ேப் பிமேசம் 

மலராண் பணிக்காக கிாப்பும பகுேிகளுக்கு 24 ணிமந ின்சாம் 

 உத்ப்திசத்ில், சௌதாக்கிா ிட்டம் ற்நிகாக சல்தடுத்ப்தட்ட தின்ணர், 

அசாங்கம் ிசா னக்காக ாினத்ின் கிாப்புந தகுிகபில் 24 ி  

ின்சாம் ங்க ிட்டிட்டுள்பது. 

 ாின அசு ாின க்கபின் க்களுக்கு ாண ந் டபம் இல்னால் 

ின்சாத் ங்குில் கணம் சலுத்வுள்பது. 

அமிலில்  

புேி புலிில் சகாப்ேம் - அன்ட்மாபாசனீ் (Anthropocene) 

  21 அன்று, அன்ட்ாதாசீன் னக் குழுின் (AWG) 34 உறுப்திணர்கள் காண்ட 

குழுாணது புி புிில் சகாப்த் (Anthropocene) ிிப்தற்கு ஆாக 

ாக்கபித்ணர். பூிின் தல்று அம்சங்கள் வ்ாறு ணி டடிக்ககபால் 

டிக்கப்தட்டுள்பண ன்த இந் படிவு திிதனிக்கிநது. 

 இந் ாக்கடுப்பு 11,700 ஆண்டுகளுக்கு பன்பு ாடங்கி ொனாசீன் சகாப்த்ின் 

படிக் குநிப்தாகவுள்பது . 

சர்லமேச ஹசய்ேிகள்: 

மயசிா பிராஸ்டிக் கறிவுகமர ஹலரிநாட்டுகளுக்கு  ேிருப்பி அனுப்பவுள்ரது  

 

 அரிக்கா, ப.க., கணடா ற்றும் ஆஸ்ினிா உட்தட ாடுகளுக்கு 3,000 ட்ரிக் டன் 

றுசுற்சி சய் படிா திபாஸ்டிக் கிவுகள் ிருப்தி அனுப்தப்தடும் ன்று னசிா 

ரிித்துள்பது.  னரிாில்  அசுத்ாண கிவுகப காண்ட அறுதது கன்டய்ணர்  

சட்டிாாக  கடத்ப்தட்டு உள்ப  ந்துள்பது. 

 



  

ம 29 நைப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

பேலிமற்புகள் 

ஒடிசா ாநிய முேல்லாக ஹோைர்ந்து 5லது முமமாக பேலிமற்மார் நலனீ் பட்நாக்: 

 புணஷ்ரில் டதற்ந ிகழ்ச்சிில் எடிசா ாின பல்ாக 5து பநாக திஜு 

ஜணா பத்ின் னர்  னீ் தட்ாக் இன்று திற்நார். அருக்கு ஆளுர் தி 

திாபம் கசி காப்பு திாபம் சய்து த்ார். 

ஸ்காட் மாரிசன் ஆஸ்ேிமயிாலின் பிோக பேலிமற்மார் 

 ஆஸ்ினிாில் கடந் ஆகஸ்ட் ாம் திாக இருந் ால்கம் டர்ன்புல்லுக்கு 

ிாக பத் அச்சர்கள் தார்க் காடி தூக்கிால் ாடாளுன்நத்ில் அது 

ஆட்சிின் தரும்தான் ிரூதிக்க ம்திகபின் ாக்கடுப்பு டந்து இில் ஸ்காட் 

ாரிசன் ற்நி தற்று திாக ர்ந்டுக்கப்தட்டார். இந் ினில் ீண்டும் 

தாதுத் ர்னில் ற்நி தற்று இண்டாது பநாக திாக 

ர்ந்டுக்கப்தட்டிருக்கிநார் ஸ்காட் ாரிசன். கல் க்கார்ாக்கும் து 

திாக தி ற்றுக் காண்டார். 

நீேிபேி அஜய் குார் ிட்ைல் - மகாயா உர்நீேின்ம ேமயம நீேிபேி 

 ீிதி அஜய் குார் ிட்டல் கானா உர் ீின்நத்ின் ன ீிதிாக 

திற்நார். கர்ணர் கா ாய் அருக்கு திப் திாம் சய்து த்ார். ீிதி 

.க. ிட்டல் தஞ்சாப் ற்றும் ெரிாணா உர்ீின்ந ீிதிாக இருந்ார் ன்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 

MOU & அமச்சமல ஒப்புேல்கள் 

MSME அமச்சகத்துைன் NSIC ஒப்பந்ேம் ஹசய்துள்ரது  

 குறு, சிறு ற்றும் டுத்த் ாில் ிறுண (MSME) அச்சகத்துடன் சி சிறு 

ாில்கள் ககம்  (NSIC) 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்காண புி  புரிந்துர்வு 

உடன்தடிக்கில் கழுத்ிட்டுள்பது. இந் எப்தந்ம் MSME கீழ் உள்ப 

ிட்டங்களுக்கு NSIC பனம் ாட்டிலுள்ப குறு, சிறு ற்றும் டுத்த் ாில் 
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ிறுங்களுக்காண ார்க்கட்டிங், ிி,ாில்தட்தம் ற்றும் திந ம்தட்ட 

சகளுக்கு  எதுக்கீடு ங்குகிநது. 

ஹகாழும்பு துமமமுகத்ேின் கிறக்கு முமனத்மே மம்படுத்ே இயங்மக, ஜப்பான் ற்றும் 

இந்ேிா இமைம கூட்டுமவு ஒப்பந்ேம் மகஹழுத்ோனது. 

 காழும்பு துநபகத்ின் கிக்கு பணத் ம்தடுத்துற்காண ிட்டம் 

ாடர்தாக இனங்க, ஜப்தான் ற்றும் இந்ிா இட எரு கூட்டுநவு எப்தந்ம்  

கழுத்ிடப்தட்டது. இத்ிட்டாணது 500 ில்னின் டானர்கள் பல்  700 

ில்னின் டானர்கள் ினாண சனில் எப்தந்ாகிபள்பது. கடந் ஆண்டு 

பன டந் எப்தந்ம் தச்சுார்த்ாணது  ற்தாது கழுத்ாணது 

குநிப்திடத்க்கது. 

 

லிமராட்டு ஹசய்ேிகள் 

J80 உயக சாம்பின்ளிப் 

 ஜூன 13 பல் 20  ஸ்திணில் தில்ாில் டத்ப்தடவுள்ப J80 உனக 

சாம்தின்ிப் தாட்டிில் இந்ி தண்கள் அி ஆசி இபஞர் சாம்தின் 

தட்டம் ன்ந டாக்டர் ாெிணி ாவ் ன ாங்கி ிடத்துகிநார். J80 

இப்தாட்டிாணது துநபகங்கள் ற்றும் ரிகள் தான்ந தகுிகள் அல்னா 

தாதுகாக்கப்தட்ட சூனிலுள்ப ீர்ினகபில் அி ணீ ிபாட்டு தடகுகள் 

காண்டு  டத்ப்தடவுள்பது. 
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