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Athiyaman Team -  Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(February 12th- 21st  Current Affairs  2020 ) 

________________________________________________________________ 

Date  : Feb 12th - 21st  Current Affairs.  

 

முக்கியமான நாட்கள்  

அறிவியல் துறையில் உள்ள பபண்கள் மை்றும் சிறுமிகளுக்கான 

சர்வதேச தினம் - பிப்ரவரி 11 

• இந்தத் தினமானது 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

பிப்ரவரி 11 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபபயால் அனுசரிக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. 

• வபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு அறிவியல் துபறயில் சமமான 

அணுகபல வழங்குதல் மற்றும் அறிவியல் துபறயில் அவரக்ளின் 

பங்ககற்பப ஊக்குவித்தல் ஆகியபவ இந்தத் தினத்தின் கநாக்கமாகும். 

• 2020 தீம் :  “அறனவறரயும் உள்ளடக்கிய பசுறம வளர்சச்ிக்காக 

அறிவியல் துறையில் பபண்கள் மை்றும் சிறுமிகளின் பங்தகை்பு” 

என்ை கருப்பபாருளில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இறணயப் பாதுகாப்பு தினம்- பிப்ரவரி 11 

•  இபணயப் பாதுகாப்பு தினமானது (Safer Internet Day - SID) நிகழ்கநரத் 

வதாழில்நுட்பம் மற்றும்` பககபசிகள் ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பான 

மற்றும் வபாறுப்பான பயன்பாட்பட ஊக்குவிக்கின்றது. 

• இந்தத் தினமானது 2004 ஆம் ஆண்டில் ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

இன்கசஃப் அபமப்பால் உருவாக்கப்பட்டது. 

2020  ஆண்டின் கருத்துரு, ‘சிைந்ே இறணயே்திை்காக 

ஒன்றிறணேல்’ என்பதாகும். 

 உலக யுனானி தினம் 

• யுனானி மருத்துவ முபறயானது கிகரக்கத்தில் கதான்றியது.இது 

இந்தியாவில் ஏறக்குபறய பதிவனான்றாம் நூற்றாண்டில் 

அகரபியரக்ள் மற்றும் பாரசீகரக்ளால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 
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• ஒவ்வவாரு ஆண்டும், ஹக்கீம் அஜ்மல் கானின் பிறந்த நாளான 

பிப்ரவரி 11 அன்று, உலக யுனானி தினம் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது.அவர ்ஒரு இந்திய யுனானி மருத்துவர ்மற்றும் சமூக 

சீரத்ிருதத்வாதி ஆவார.் 

இந்த நாளின் முக்கிய கநாக்கமானது யுனானி மருத்துவ முபற, அதன் 

கநாய்த் தடுப்பு முபறகள் மற்றும் கநாய் தீரக்்கும் தத்துவங்கள் குறித்த 

விழிப்புணரப்வப் பரப்புவதாகும். 

குறிப்பு 

• ஹக்கீம் அஜ்மல் கானின் ோே்ோ ஹக்கீம் பெரப்ீ கான் முகலாய 

தபரரசர் இரண்டாம் ொ ஆலே்திை்கு மருே்துவராக இருந்ோர். 

சர்வதேச டார்வின் தினம் - பிப்ரவரி 12  

• பரிணாம உயிரியலின் தந்பதயான சாரல்ஸ் டாரவ்ினின் பிறந்த 

நாபள நிபனவு கூரும் வபகயில் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.இந்த 

நாளானது பரிணாம மற்றும் தாவர அறிவியலில் டாரவ்ின் ஆற்றியப் 

பங்களிப்பப எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 

• 1809 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ஆம் கததி இங்கிலாந்தின் 

ஷ்கராப்பஷயரில் உள்ள ஷ்ரூஸ்பரி என்ற இடத்தில் இவர ்பிறந்தார.் 

உலக வாபனாலி நாள் - பிப்ரவரி 13 

• வாவனாலியின் முக்கியத்துவம் குறித்துப் வபாதுமக்கள் மற்றும் 

ஊடகங்களில் விழிப்புணரப்வ ஏற்படுதத் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

பிப்ரவரி 13 அன்று உலக வாவனாலி தினம் வகாண்டாடப்படுகின்றது. 

• 2011 ஆம் ஆண்டில் 36வது யுவனஸ்ககாவின் வபாது மாநாட்டில், பிப்ரவரி 

13 ஆம் நாள் உலக வாவனாலி தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

• இந்த ஆண்டு உலக வாவனாலி தினத்தின் கருப்வபாருள் - 'வாவனாலி 

மற்றும் பன்முகத ்தன்பம' என்பதாகும். 

குறிப்பு  

• 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட அகில இந்திய வாவனாலியானது 

உலகின் மிகப்வபரிய வாவனாலி வபலயபமப்புகளில் ஒன்றாகும். 

 தேசிய மகளிர் தினம் - பிப்ரவரி 13 

• இந்தியாவின் பநடட்ிங்ககல் என்று அபழக்கப்படுகின்ற சகராஜினி 

நாயுடுவின் பிறந்த தினத்பத நிபனவுகூரும் வபகயில், இந்திய அரசு 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 13 ஆம் கததிபய கதசிய மகளிர ்

தினமாக  அனுசரிக்கின்றது.1925 ஆம் ஆண்டில் சகராஜினி நாயுடு 

இந்திய கதசியக் காங்கிரசின் தபலவராக இருந்தார.் 

• 1925 ஆம் ஆண்டில் சகராஜினி நாயுடு இந்திய கதசியக் காங்கிரசின் 

தபலவராக இருந்தார.் 
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குறிப்பு  

• அவர ்1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 முதல் 1949 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்2 ஆம் 

கததி வபர ஐக்கிய மாகாணங்களின் முதலாவது ஆளுநராகப் 

பணியாற்றினார.் 

உலக எறும்புே் திண்ணி தினம் - பிப்ரவரி 15 

• எறும்புத ்திண்ணிகள் குறித்த விழிப்புணரப்வ ஏற்படுத்தவும் இந்தத் 

தனித்துவமான உயிரினங்கபள அழிவிலிருந்துப் பாதுகாக்கவும் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 3வது சனிக்கிழபமயன்று உலக 

எறும்புத ்திண்ணி தினமானது அனுசரிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

• 9வது உலக எறும்புத ்திண்ணி தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 15 

அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

மண் வள அட்றட தினம் - பிப்ரவரி 19  

• பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி மண் வள அட்பட திட்டத்பத 2015 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரி 19 அன்று ராஜஸ்தானில் உள்ள சூரத்கரில் வதாடங்கினார.் 

• அபனத்து விவசாயிகளுக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற மண் 

வள அட்படகபள வழங்குவபத இத்திட்டம் கநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது.இதன் மூலம் விவசாயிகள் வபாருத்தமான உரங்கபள 

மண்ணில் கசரத்்து விபளசச்பல அதிகரிக்க முடியும். 

• இதன் மூலம் விவசாயிகள் வபாருத்தமான உரங்கபள மண்ணில் 

கசரத்்து விபளசச்பல அதிகரிக்க முடியும். 

• ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சபபயானது 2015 ஆம் ஆண்டிபன “சரவ்கதச 

மண் ஆண்டு” என்று அறிவித்தது. 

 உலக சமூக நீதி தினம் பிப்ரவரி -20 

• பாலின சமத்துவம், பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் 

புலம்வபயரந்்கதாரின் உரிபமகபள கமம்படுத்துவதற்காக உலக 

சமூக நீதி தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

• 2008 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ்அன்று, வபாதுச ்சபபயானது பிப்ரவரி 20 

ஆம் கததிபய ஆண்டுகதாறும் உலக சமூக நீதி தினமாகக் 

வகாண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தது. 

• முதலாவது உலக சமூக நீதி தினமானது 2009 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி  20 

அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

• இந்த ஆண்டின் கருப்வபாருள் "சமூக நீதிபய அபடவதற்காக 

ஏற்றத்தாழ்வுகளின் இபடவவளிபயத் தடுப்பது" என்பதாகும். 

தேசிய பசய்திகள் 

பபாருளாோரே்தில் வளரும் பல்கறலக்கழகங்கள் படட்ியல்  

• Times Higher Education (THE) எனப்படும் பத்திரிபக நிறுவனம், உலகில் 

வவவ்கவறு ககாட்பாடுகளின் அடிப்பபடயில் சிறந்த 
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பல்கபலக்கழகங்களின் தரவரிபசப் பட்டியபல வவளியிட்டு 

வருகிறது. 

• உலகளாவிய அளவில் வளரந்்து வரும் வபாருளாதார நாடுகளின் முதல் 

100 இடங்களில் 11 இந்திய பல்கபலக்கழகங்கள் இடம் 

பிடித்துள்ளன.அந்த வபகயில்,வமாதத்ம் 533 பல்கபலக்கழங்களின் 

பட்டியலில் 56 இந்தியப் பல்கபலக்கழகங்கள் இடம்பிடித்தன. அதில் 

முதல் 100 இடங்களுக்குள் 11 இந்தியப் பல்கபலக்கழகங்கள் உள்ளன. 

இந்தப் பட்டியலில் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம், இந்திய அளவில் 16-

வது இடம் பிடித்துள்ளது.  

மாநில பபண் குழந்றேகள் பாதுகாப்பு நாள் 

• தமிழக சட்டப்கபரபவ விதி எண் 110-ன் கீழ் முன்னாள் முதல்வர ்

வஜயலலிதாவின் பிறந்த நாள்,.ஒவ்கவார ்ஆண்டும் பிப்.24-ம் கததி, 

மாநில வபண் குழந்பதகள் பாதுகாப்பு நாளாக அனுசரிக்கப்படும். 

முக்கிய அறிவிப்புகள் 

1 )அரசு இல்லங்களில் வாழும், வபற்கறார ்மற்றும் பாதுகாவலரக்ள் 

இல்லாத குழந்பதகள், 21 வயபத நிபறவு வசய்யும்கபாது, 

அவரக்ளுக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வீதம் அவரக்ளது வபயரில் 

வங்கியில் வசலுத்தப்படும். அரசு இல்லங்கபள விடட்ு வவளிகயறும் 

குழந்பதகள், சமுதாயத்தில் தங்கள் வாழ்க்பகபய நிபறவாக 

அபமத்துக் வகாள்ள இத்வதாபக ஏதுவாக அபமயும். 

2) வபற்கறார ்மற்றும் பாதுகாவலர ்இல்லாத வபண் குழந்பதகள், 18 

வயது முடிந்து, அரசு குழந்பதகள் இல்லத்திலிருந்து வவளிகய வசன்ற 

பின்னர,்அவரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வபாருளாதார நிபலக்கு 

பாதிப்பு ஏற்படுமானால், அரசு தாய் தந்பத நிபலயிலிருந்து 

அவரக்ளின் சமூக, வபாருளாதார பாதுகாப்பப உறுதி வசய்ய ஒரு 

சிறப்பு உதவித் வதாகுப்பிபன வழங்கும். இந்த உதவித் வதாகுப்பில் 

கமற்கல்வி பயிலுதல், திறன் கமம்பாடட்ு பயிற்சி, கவபலவாய்ப்பு, சுய 

வதாழில் வசய்தல் கபான்றபவ அடங்கும். அப்வபண்களுக்கு 50 வயது 

நிபறவபடயும் வபர இவ்வுதவி வழங்கப்படும். 

3) தமிழ்நாட்டில் உள்ள பராமரிப்பு இல்லங்களில் ஆதரவற்ற மற்றும் 

முற்றிலும் பகவிடப்பட்ட குழந்பதகள், நல்ல குடும்ப சூழ்நிபலயில் 

வளரவ்தற்கு, தகுந்த குடும்பங்கபள அபடயாளம் கண்டு, 

அக்குழந்பதகபள சிறந்த முபறயில் வளரப்்பதற்கும், 

பராமரிப்பதற்கும் வளரப்்பு வபற்கறாரக்ளுக்கு தற்கபாது 3 

ஆண்டுகளுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு 2,000 ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படுகிறது. 

இத்வதாபக, மாதம் 4,000 ரூபாயாக உயரத்்தி 5 ஆண்டுகளுக்கு வளரப்்பு 

வபற்கறாரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 
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4) வபண் சிசு வகாபலகபள தடுத்திட வதாட்டில் குழந்பத 

திட்டத்திபன நாட்டிகலகய முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியவர ்

வஜயலலிதா. தமிழ்நாட்டில், வபண் சிசுக் வகாபலகள் குபறந்து வரும் 

நிபலயில், சில மாவட்டங்களில் மடட்ும், குழந்பதகள் பாலின விகிதம் 

சராசரி பாலின விகிதத்பத காட்டிலும் குபறவாக உள்ளது. 

அதபனகருத்திற்வகாண்டு, குழந்பதகளின் பாலின விகிதத்பத 

உயரத்்துவதற்காக சிறப்பாக வசயலாற்றும் மூன்று மாவட்ட 

நிரவ்ாகங்களுக்கு முதல் மூன்று பரிசுகளாக தங்கம், வவள்ளி, 

வவண்கலப் பதக்கங்களும், சான்றிதழும் வழங்கப்படும். 

 அறிவியல் பசய்திகள் 

நவீன பசயை்றக தகாள்கள் 

• பருவநிபல கண்காணிப்பு மற்றும் கபரிடர ்மீட்புப் பணிகளுக்கு உதவ 

இஸ்கரா சாரப்ில் ரூ.800 ககாடி மதிப்பீட்டில் 2 அதிநவீன ஜிகயா 

இகமஜிங் வசயற்பகக் ககாள்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாரச்,் ஜூன் 

மாதங்களில் ஜிஎஸ்எல்வி ராக்வகட் மூலம் இபவ விண்ணில் 

வசலுதத்ப்பட உள்ளன. 

• முதல்கட்டமாக மாரச் ்முதல் வாரத்தில் ஜிஎஸ்எல்வி ராக்வகட் மூலம் 

ஜிஐசாட்-1 வசயற்பகக் ககாள் விண்ணில் வசலுத்தப்பட உள்ளது. இதன் 

எபட 2,300 கிகலா. ஆயுட்காலம் 7 ஆண்டுகள். பூமியில் இருந்து 36 

ஆயிரம் கி.மீ. உயரதத்ில் புவிவட்டப் பாபதயில் ஜிஐசாட்-1 

நிபலநிறுத்தப்பட உள்ளது.  

தகாறவ குண்டுபவடிப்பு நிறனவு தினம் 

• ககாபவயில் கடந்த 1998-ம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 14-ம் கததி வதாடர ்

குண்டுவவடிப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. அதனால் ககாபவ 

குண்டுவவடிப்பு நிகழ்வின் 22ஆம் ஆண்டு நிபனவுதினம் 

கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  

‘மனிே விமானம்’ 

• துபாபயச ்கசரந்்த தனியார ்நிறுவனம் உடல் அபசவுகள் மூலம் 

இயங்கும் வஜட் விமானத்பத இயக்கியுள்ளது.இந்த விமானதத்ின் 

கசாதபன ஓட்டம் துபாயில் உள்ள புகழ்வபற்ற ஜுகமரா கடற்கபரயில் 

நடந்தது. 

• பிரான்பஸ கசரந்்த ‘ஸ்பக படவிங்' வீரர ்வின்ஸ் வரபட் (34), 

சுவிட்சரல்ாந்து விமானி வவஸ்கராஸ்லியின் ஆராய்சச்ியில் உருவான 

வஜட் இன்ஜின் இறக்பகபய முதுகில் அணிந்து வகாண்டு சாகசம் 

நிகழ்த்தினார.் இதுவபர உயரமான இடதத்ில் இருந்கத ‘மனித 

விமானம்' பறக்கவிடப்பட்டது. துபாய் சாகச நிகழ்சச்ியில், 

முதல்முபறயாக தபரயில் இருந்து வசங்குத்தாக வின்ஸ் வரபட் கமகல 

பறந்தார.்மணிக்கு 400 கிகலா மீட்டர ்கவகம் வபரயிலும் பறக்கும் இந்த 
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விமானத்தில், விமானி வின்ஸ் வரஃவபட்  3 நிமிட கசாதபன ஓட்டத்தில் 

சுமார ்1000 மீட்டர ்உயரம் பறந்தார ்

• சுவிட்சரல்ாந்து விமானப்பபடயின் முன்னாள் கபார ்விமானி 

வவஸ்கராஸ்லி (60). அவர ்பணியில் இருந்து ஓய்வு வபற்ற பிறகு, ‘மனித 

விமானதப்த' உருவாக்கும் ஆராய்சச்ியில் இறங்கினார.் 

 

விறளயாட்டு பசய்திகள்   

  

ஆசிய மல்யுே்ே சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி  

• வடல்லியில் ஆசிய மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி நடந்து 

வருகிறது.இதில் ஆடவருக்கான 87 கிகலா கிரக்ீககா-கராமன் 

எபடப்பிரிவுக்கான கபாட்டியில்  இந்திய வீரர ்சுனில் குமார ்

கிரிகிஸ்தான் வீரர ்ஆசாத ்சாலிடிகனாபவ எதிரவ்காண்டு தங்கப் 

பதக்கத்பதக் பகப்பற்றினார.் 

குறிப்பு  

• கடந்த 27 ஆண்டுகளில் மல்யுத்தத்தில் கிரக்ீககா கராமன் பிரிவில் 

இதுவபர யாரும் தங்கம் வவன்றதில்பல. முதல்முபறயாக அந்த 

பிரிவில் சுனில் குமார ்தங்கம் வவன்றுள்ளார.் 

• 55 கிகலா எபடப்பிரிவில் கிரிக்ககா-கராமன் பிரிவில் இந்திய வீரர ்

அரஜ்ுன் ஹலாகுரக்ி வவண்கலப் பதக்கதப்த வவன்றார.் 

• மகளிருக்கான 65 கிகலா எபடப் பிரிவில் இந்தியாவின் சாக் ஷி மாலிக் 

ஜப்பானின் நகவாமி ருகிபய எதிரத்்து வவள்ளிப் பதக்கமும், 53 கிகலா 

எபடப் பிரிவு கால் இறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் விகனஷ் 

கபாகத்  ஜப்பானின் மயூமுபகதாபவ எதிரத்்து வவண்கலப் பதக்கமும் 

வவன்றனர.் 

ேமிழ்நாடு கிரிக்பகட் அணியின் முன்னாள் தகப்டன் பபல்லியப்பா 

• தமிழ்நாடு மற்றும் வதற்கு மண்டல அணியின் முன்னாள் ககப்டன் 

பி.கக. வபல்லியப்பா வபங்களூருவில் காலமானார.் இவருக்கு வயது 79. 

1959-ல் வமட்ராஸ் என்ற வபயரில் இருந்த கபாது தமிழ்நாடு கிரிக்வகட் 

அணிக்காக இவர ்முதன் முதலாக அறிமுகமானார.் 1974 வபர 94 

முதல்தரப் கபாட்டிகளில் ஆடியுள்ளார.் 

• வடல்லியில் ஆசிய மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி நடந்து வருகிறது. 

பகய்ன்ஸ் தகாப்றப பசஸ் போடர்  

• வகய்ன்ஸ் ககாப்பப வசஸ் கபாட்டி வதாடர ்அவமரிக்காவில் உள்ள 

வசயின்ட் லூயிசில் நடந்தது.வகய்ன்ஸ் ககாப்பப வசஸ் வதாடரில் 
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இந்தியாவின் வகாகனரு ஹம்பி சக நாட்டு வீராங்கபன ஹரிகாவுடன் 

கமாதி சாம்பியன் பட்டம் வவன்றார.் 

• இதன் மூலம் வமாத்தம் 6 புள்ளிகள் வபற்ற ககாகனரு ஹம்பி சாம்பியன் 

பட்டத்பத பகப்பற்றினார.்இந்த வவற்றியின் மூலம் ககாகனரு ஹம்பி 

உலக தரவரிபசயில் 2-வது இடத்துக்கு முன்கனறினார.் சாம்பியன் 

பட்டம் வவன்ற ககாகனரு ஹம்பிக்கு ரூ.32 லட்சம் பரிசாக கிபடத்தது. 

குறிப்பு  

5.5 புள்ளிகள் வபற்ற சீன வீராங்கபன வவன்ஜூன் ஜூ 2-வது இடத்பத 

பிடித்தார.் 

ஒலிம்பிக் தபாட்டி 

• வபண்களுக்கான கதசிய 20 கிகலா மீட்டர ்நபடபந்தயம் ராஞ்சியில் 

நடந்தது.இந்த கபாட்டியில் பங்ககற்ற ராஜஸ்தாபன கசரந்்த பாவ்னா 

ஜாட் பந்தய தூரதப்த 1 மணி 29.54 வினாடியில் கடந்தார.் இது புதிய 

கதசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் சாதபன பபடத்துள்ளார.்  

• இதன்மூலம் பாவ்னா ஜாட் கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டிக்கு தகுதி 

வபற்றார.்கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டி ஜூபல 24-ந் கததி முதல் 

ஆகஸ்டு 9-ந் கததி வபர நடக்கிறது. 

தேசிய ஸ்குவாெ் தபாட்டி  

• வசன்பனயில் நடந்த சீனியரக்ளுக்கான கதசிய அளவிலான 77-வது 

ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் மகளிர ்ஒற்பறயர ்பிரிவில் 

கஜாஷ்னா சின்னப்பா 18-வது சாம்பியன் பட்டத்பதக் பகப்பற்றினார.் 

• ஆடவர ்பிரிவில் சவுரவ் ககாஷல் 13-வது சாம்பியன் பட்டதப்த 

வவன்றார.் 

சரே்ார் வல்லபாய் பதடல் றமோனம்  

• குஜராத ்மாநில கிரிக்வகட் சங்கம் சாரப்ில் கமாதிராவில் சுமார ்63 

ஏக்கர ்பரப்பளவில் அதி நவீன வசதிகளுடன் பிரம்மாண்டமாக 1,10,000 

ரசிகரக்ள் அமரந்்து பாரக்்கும் வபகயில் சரத்ார ்வல்லபாய் பகடல் 

கிரிக்வகட் பமதானம் கட்டப்பட்டுள்ளது.  

• இந்த பமதானம் சுமார ்ரூ.800 ககாடி வசலவில் அபமக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகின் மிகப்வபரிய கிரிக்வகட் பமதானம் என்ற வபருபமபய வபற 

உள்ளது.கமாதிரா பமதானத்தின் இருக்பக களின் எண்ணிக்பக 

1,10,000 ஆகும்.  ஆஸ்திகரலியாவில் உள்ள வமல்பரன்் கிரிக்வகட் 

பமதானத்தின் இருக்பககபள விட கமாதிரா பமதானத்தில் 10 

ஆயிரம் இருக்பககள் அதிகமாக உள்ளது. 
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விருதுகள் 

  

லாரியஸ் விருது 

• விபளயாட்டுத ்துபறயில் சிறந்து விளங்குகவாருக்கு ஆண்டுகதாறும் 

லாரியஸ் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.  உலகின் மிக உயரிய 

விருதுகளில் ஒன்றாக இந்த விருது கருதப்படுகிறது. 2019- ஆம் 

ஆண்டுக்கான லாரியஸ் விருதுகள் வழங்கும் விழா வஜரம்னி 

தபலநகர ்வபரல்ினில் நபடவபற்றது. 

• 2019-ம் ஆண்டின் சிறந்த வீரருக்கான லாரியஸ் விருது நடச்த்திர 

கால்பந்து வீரர ்வமஸ்சி மற்றும் பாரம்ுலா முன் கார ்பந்தயத்தில் 6 

முபற சாம்பியன் பட்டம் வவன்ற ஹாமில்டன் ஆகிகயாருக்கு பகிரந்்து 

அளிக்கப்பட்டது. 

சிறந்த விபளயாடட்ு வீராங்கபனக்கான விருபத அவமரிக்க 

ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ஜாம்பவான் சிகமான் பபல்ஸ் வபற்றார.் 

• கடந்த ஆண்டு நபடவபற்ற ஆடவருக்கான ரக்பி உலகக்ககாப்பபபய 

வவன்ற வதன் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு சிறந்த அணிக்கான விருது 

வழங்கப்பட்டது. வஜரம்னியின் கூபடப்பந்து ஜாம்பவான் டிரக்் 

கநாவிட்ஸ்கி, லாரியஸ் வாழ்நாள் சாதபனயாளர ்விருபத வபற்றார.் 

• வஜரம்னி கார ்பந்தய வீராங்கபன கசாபியா புகளாரஷ்் (19 வயது), 

இங்கிலாந்து வடன்னிஸ் வீரர ்ஆண்டி மரக்ர, அவமரிக்க நீசச்ல் வீரர ்

நாதன் அட்ரியன் உட்பட 6 கபர ்விபத்து/காயத்தில் இருந்து மீண்டு மன 

உறுதியுடன் மீண்டும் களமிறங்கியதற்காக சிறப்பு விருது வபற்றனர.்  

•  2011ம் ஆண்டு இந்திய அணி ஐசிசி உலக ககாப்பபபய வவன்ற 

பின்னர ்மாஸ்டர ்கபட்ஸ்கமன் சசச்ின் வடண்டுல்கபர சக வீரரக்ள் 

கதாளில் சுமந்தபடி பமதானத்பத வலம் வந்தனர.் கடந்த 20 

ஆண்டுகளில் விபளயாட்டு அரங்கில் நிகழ்ந்த அதியற்புத தருணமாக 

இது கதரவ்ு வசய்யப்பட்டபத வதாடரந்்து, வஜரம்னியின் வபரல்ின் 

நகரில் கநற்று முன்தினம் இரவு நடந்த வண்ணமயமான நிகழ்சச்ியில் 

சசச்ினுக்கு லாரியஸ் விருது வழங்கப்பட்டது. 

ஒப்பந்ேம் 

  

3000 பமட்ரிக் டன் குப்றபறய அகை்ை ஸ்பபயின் நிறுவனே்துடன் 

மாநகராட்சி ஒப்பந்ேம் 

• வசன்பன மாநகரில் 7 மண்டலங்களில் கசகரிக்கப்படும் 3000 வமட்ரிக் 

டன் குப்பப கழிவுகபள அகற்ற ஸ்வபயின் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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நியமனங்கள்  

 

ஆப்கானிஸ்ோன் அதிபர் 

• ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர ் அஷ்ரப் கனி மீண்டும் வவற்றி வபற்றுள்ளார.் 

பிரிட்டனின் புதிய நிதியறமசச்ர்  

• இன்ஃகபாசிஸ் கம்வபனி நிறுவனர ்நாராயண மூரத்்தியின் மருமகனும் 

இந்திய வம்சாவளிபயச ்கசரந்்தவருமான ரிஷி சுனாக்  (39 

வயது)பிரிட்டனின் நிதியபமசச்ராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 
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