
   

முக்கிான நாட்கள் 

ம 30 - உயக பய ஸ்கரமீாசிஸ் நாள் 

 ஒவ்வலொபே ஆண்டும் ம 30 அன்று  உயக பய ஸ்கரமீொசிஸ் நொள் 

உத்திமொகபூர்லொக குமிக்கப்படுகிமது. 2019 பிச்சொம் 'ன் கண்ணுக்கு வதரிொத 

ம்ஸ்' (#MyInvisibleMS) ற்றும் தீம் வதரிவுநிலய ( visibility) ஆகும்.2009 ஆம் ஆண்டில் MS 

சர்லமதச கூட்டலப்பு (MSIF) ற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் பதல் உயக பய 

ஸ்கரமீொசிஸ் தினத்லத வதொடங்கினர். 

 

மேசி சசய்ேிகள் 

மகாலா 

மகாலா ாநியம் உருலான ேினம் சகாண்டாடப்படுகிமது  

 ம ொதம் 30 ம் மததி மகொலொ ொநிய உபேலொன தினம் வகொண்டொடப்படுகிமது. 1987 ஆம் 

ஆண்டில் மகொலொ இந்தி பெனினின் 25 லது ொநியொக இலைந்தது. இதற்கு பன்னர் 

மகொலொ, டொன் ற்றும் திபெவுடன் இலைந்து ஒபே பெனின் பிமதசொக இபேந்தது 

குமிப்பிடத்தக்கது. 

 

ஜம்மு ற்றும் காஷ்ீர் 

2019ன் சுகாோ பாரிப்பு முேலீட்டுக் சகாள்ககக சலரிிட்டது.  

 ஜம்ப ற்றும் கொஷ்ீர் அசு 2019ன்  சுகொதொ பதலீட்டுக் வகொள்லகல  

வலரிிட்டது. இப்புதி சுகொதொ பொரிப்பு பதலீட்டுக் வகொள்லகப்படி, ஜம்ப & 

கொஷ்ீர் ொநியத்தில்  சுகொதொ பொரிப்பு உள்கட்டலப்லப அலப்பதற்கொக தனிொர் 
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நிறுலனங்களுக்கு ொனிம் ற்றும் ஊகத்லதத்வதொலக அரித்து  வதொறில் 

பற்சிகலர ஊக்குலிக்கவுள்ரது. 

 

சர்லமேச சசய்ேிகள்  

இஸ்மயின் பிேர் சநத்ேன்ாகு கூட்டணி சபரும்பாண்க  அகப்பேில் மோல்லி 

 இஸ்மல் பிதர் வபஞ்சின் வநத்தன்ொகு கூட்டைி வபபேம்பொன்ல  அலப்பதில் 

மதொல்லிபற்மொர், லபேம் வசப்டம்பர் 17ம் மததி வபொது பொொளுன்ம மதர்தல் நடக்கவுள்ரது. 

இஸ்மல் நொட்டின் லயொற்மில் வபபேம்பொண்ல நிபைபிக்கொல் ஆட்சி கலயந்து இதுமல 

பதல் பலம. 

 

அமிலில்  

மகாலாலில் புேி குரலி இனம் கண்டுபிடிப்பு 

 சீபத்தில் மகொலொலில் குடொக்பேிொலின் இனத்லதச் மசர்ந்த ஒபே புதி லலக குரலி இனம் 

ஆொய்ச்சிொரர்கரொல் கண்டமிப்பட்டது. மகொலொலின் ஆொய்ச்சிொரர் பக் ங்வநக்கரின் 

நிலனலொக இந்த புதி லலக குரலிக்கு குடொக்பேிொ ங்வநக்கரி [Kudakrumia rangnekari] ன்று 

வபல சூட்டிபள்ரனர். 

இஸ்மா ற்றும் இந்ேி லிானப்பகட இகடம லிண்சலரி லீர்களுக்கு பிற்சி அரிக்க 

ப்பந்ேம் 

 இந்தி லிொனப்பலட ற்றும் இந்தி லிண்வலரி ஆொய்ச்சிக் கறகம் இலடம 

இஸ்மொலின் ககன்ொன் திட்டத்திற்கு இந்தி லிண்வலரி லீர்கள் பிற்சி வபறுலதற்கொன 

ஒபே புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் லகவளத்தொனது. வபங்களூபேலல அடிப்பலடொகக் வகொண்ட  

இந்தி லிொனப்பலட பேத்துலப் பிரிலில் (IAM), இந்தி லிண்வலரி லீர்கரின் பதல் பிரிவு 

பிற்சில வபமவுள்ரது. 

 இந்திொ சுதந்திம் வபற்ம 75-லது ஆண்டு, 2022ல் 10,000 மகொடி பைபொய் திப்பியொன இந்த 

ககன்ொன் திட்டம் திட்டிடப்பட்டுள்ரது. 
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ேலரிகச ற்றும் குமிீடுகள் 

குமராபல் கசல்ட்ஹூட் ரிமபார்ட் : இந்ேிாலில் டீமனஜ் ேிருணம் 51% குகமவு  

 இங்கியொந்லதச் சொர்ந்த ன்ஜிஓ மசவ் தி லசல்ட், வலரிிட்ட குமரொபல் லசல்ட்ம ொட் 

ரிமபொர்ட்டின் படி 2000 ஆம் ஆண்டியிபேந்து 63% ற்றும் 1990 ல் இபேந்து 75% லல இரம் 

லதினர் குறந்லத பிமப்லப குலமத்துள்ரது. 

 இந்த அமிக்லகின்படி, தற்மபொது திபேைம் வசய்து வகொண்ட 15-19 லது லதில் உள்ர 

வபண்கரின் ண்ைிக்லக 2000 ஆம் ஆண்டியிபேந்து 51% ஆகவும், 1990 ல் இபேந்து 63% ஆக, 

குலமந்துள்ரது ற்றும் சிறுலர் சுகொதொம், கல்லி, உலறப்பு, திபேைம் ற்றும் 

லன்பலம ஆகிலற்றுடன் வதொடர்புலட ஒபே கைக்கில் வதொகுப்பின் கீழ் நொட்டின் 

சொசரி வசல்திமன் மம்பட்டுள்ரது ன்றும் அந்த அமிக்லகில் 

வதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

பேலிமற்புகள் 

ஆந்ேி ாநிய முேல்லாக ஜகன் மாகன் சட்டி பேலி ஏற்மார். 

 ஆந்திப் பிமதச பதயலச்சர்  Y.S. ஜகன் மொகன் வட்டி லிஜலொடொலில் உள்ர 

இந்திொ கொந்தி ொநகொட்சி ஸ்மடடித்தில் நலடவபற்ம லிறொலில் பதலிமற்மொர். 

கலர்னர் E.S.L. நசிம் ொவ்  பதலி பிொைம் வசய்து லலத்தொர்.ஜகன் மொகன் வட்டி 

Y.S.R  கொங்கிஸ்  கட்சில மசர்ந்தலர் . 

 

MOU & அகச்சகல ப்புேல்கள் 

ாயத்ேவீுக்கு 16 மகாடி ரூபாய் ேிப்புள்ர ேிட்டங்ககர இந்ேிா உறுேி சசய்ேது 

 அண்லட நொடுகரில் குமிப்பொக, சுகொதொ ற்றும் சுகொதொத் துலமில் சபக-வபொபேரொதொ 

உள்கட்டலப்லப உபேலொக்க இந்திொ அதன் உதலித் வதொலகின் ஒபே பகுதிொக, 

ொயத்தீவுக்கு 16 மகொடி பைபொய் திப்புள்ர திட்டங்கலர உறுதி வசய்தது 

 ொயத்தீவு பளலதும் பேத்துலலனகள் ற்றும் சுகொதொ லங்களுக்கு 11 ஆம்புயன்ஸ் 

வகொள்பதல் ற்றும் லிநிமொகம் வசய் , தீலில் அலசகொய பேத்துல மசலலகலர 

நிறுவுதல், 61 தீவுகளுக்கு வலரிப்பும உடற்பிற்சி உபகைங்கலர லறங்குதல் ற்றும் 



  

ம 30 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

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

தீவுகரில் இண்டு லகுப்பு அலமகலர உபேலொக்குதல் மபொன்ம ஒப்பந்தங்கள் படிவு 

வசய்ப்பட்டன.  

 

லிகராட்டு சசய்ேிகள் 

ஐசிசி கிரிக்சகட் உயகக் மகாப்கப 2019 ம 30 இல் சோடங்கவுள்ரது  

 12-லது உயக மகொப்லப கிரிக்வகட் மபொட்டி இங்கியொந்தில் வதொடங்கி ஜூலய 14-ந்மததி லல 11 

இடங்கரில் நலடவபறுகிமது. உயக மபொட்டில இங்கியொந்து நடத்துலது இது 5-லது 

பலமொகும். பதல் நொரொன இன்று மபொட்டில நடத்தும் இங்கியொந்து அைி, 

வதன்ஆப்பிரிக்கொலல யண்டன் ஓலயில் சந்திக்கிமது. 1983 ற்றும் 2011 உயக சொம்பினொன 

இந்திொ பதல் ஆட்டத்லத  வதன் ஆபிரிக்கொவுக்கு திொக ஜூன் 5 அன்று சவுத்தொம்ப்டனில் 

லிலரொடவுள்ரது. 

இந்ேி ஹாக்கி சபண்கள் அணிின் மகப்டன் ாணி ாம்பால் 

 15 ம் மததி  ஜப்பொனில்,   ிமொளிொலில் வதொடங்கும்  ொக்கி இந்திொலின் 18 

லதிற்குட்பட்ட FIH கரிர் வதொடர் இறுதிப் மபொட்டிகளுக்கு,  ொக்கி இந்திொ ொைி 

ொம்பொலய  மகப்டனொக அமிலித்தது  ற்றும்  அனுபலபள்ர மகொல்கீப்பர்  சலிதொ 

துலை  மகப்டனொக வசல்படுலொர். 

னு பாக்கர்  இந்ேிா 7 லது யிம்பிக் துக்கீட்கடப் சபற்மார்  

 துப்பொக்கி சுடுலதில், இரம் துப்பொக்கி லீர் னு பொக்கர்  இந்திொலின் றொலது 

ஒயிம்பிக் ஒதுக்கீட்லடப் வபற்மொர். வஜர்னிின் பனிச் நகரில் நலடவபற்ம சர்லமதச 

உயகக் மகொப்லப மபொட்டிின் 10 ீட்டர் கொற்று பிஸ்டல் நிகழ்லில் நொன்கொலது இடம் 

பிடித்தொர் . இது வபண்கரின் 10 ீட்டர் பிஸ்டயில் இந்திொலின் பதல் ஒதுக்கீடு ஆகும். 
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