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நடப்பு நிகழ்வுகள் – பிப்வரி 09 2019 

தேசி சசய்ேிகள் 

அருணாச்சய பிதேசம் 

 பிதர் நரந்தி ரோடி 7 கூடுதல் உர் ின்னழுத்த (EHV) துணை நிணயங்கள் ற்றும் 24 

குணமந்த பதனிடுதல் (LT) துணை நிணயங்கணர அருைோச்சயப் பிரதளத்தில் உள்ர இட்டோ 

நகரில் அடிக்கல் நோட்டினோர். 

 பலர் கிரிட் கோர்ப்பரளன் ஆஃப் இந்திோ யிிடடட் (பலர் கிரிட்) என்ம 'நலத்னோ' நிறுலனம் 

இந்தி அசோங்கத்தின் ின் சக்தி அணச்சகத்தின் கீழ் இந்த திட்டம் டசல்படுத்தப்படுகிமது. 

 இந்த திட்டம் அருைோச்சய பிரதசத்தில் உள்ர க்கரிணடர சபக-டபோருரோதோ ற்றும் 

சுற்றுச்சூறல் நயணன ரம்படுத்தும். 

பீகார் 

கிருஷி கும்பம் 

 ஆளுநர் யோல்கி டோன்ரடோன் ற்றும் த்தி ரலரோண்ண அணச்சர் ோதோ ரோகன் சிங் 

ஆகிரோர் பிஹோரில் ரோடிஹோரி நகரில் பன்று நோள் கிருளி கும்பத்ணத துலக்கி ணலத்தனர். 

ஜம்ப & காஷ்ீர் 

உர் நிலய பனிச்சரிவு எச்சரிக்லக 

 ஜம்ப கோஷ்ீரில் உர்ட்ட பனிச்சரிவு எச்சரிக்ணகண சண்டிகரில் உள்ர ஸ்ரனோ & 

பனிச்சரிவு ஆய்வு நிறுலனம் டலரிிட்டுள்ரது. 

காாஷ்டிா 

 80% சதலதீ லிலசோிகள், பிதோன் ன்ரி கிசோன் சம்ன் நிதி திட்டத்திற்கு 

தகுதிபணடலர்கரோக கோோஷ்டிோ அசு அமிலித்துள்ரது. 

உத்ேப் பிதேசம் 

உத்ேப்பிதேச ாநியத்ேில் சகா உணவு பூங்கா 

 உைவு பதப்படுத்தும் டதோறிற்சோணயகளுக்கோன த்தி அணச்சர் ஹர்சிம்த் கவுர் 

போதல் நந்தன் டகோ உைவு பூங்கோ உத்தப்பிரதச ோநியத்தில் துோலில் அடிக்கல் 

நோட்டினோர். 
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சர்வதேச சசய்ேிகள் 

சசஞ்சிலுலவச் சங்கம் அணு ஆயுேங்கலர பற்மிலும் ேடுக்கிமது 

 அணு ஆபதங்கள் ீண்டும் ரபறிவு லிணரணல உண்டோக்கும் என்பதோல் டசஞ்சிலுணல 

சங்கம் டோத்த அணு ஆபதங்கணர தணட டசய் ரலண்டும் என்று அமிலித்துள்ரது. 

ாநாடுகள் 

வங்கார உயகராவி வர்த்ேக உச்சி ாநாடு 

 ரற்கு லங்கம், லங்கோர உயகரோலி லர்த்தக உச்சி ோநோட்டில் இண்டு யட்சத்திற்கும் 

அதிகோன 84 ஆிம் ரூபோய் பதலீட்டில் 288 ரகோடி ரூபோய் பதலீடுகணர டபற்றுள்ரது. 

இண்டு நோள் நீண்ட உச்சிோநோடு டகோல்கத்தோலில் படிந்தது. 

சகா பட்டு நிகழ்ச்சி 

கடந்த நோன்கு ஆண்டுகரில் பட்டு டதோறில் லரர்ச்சிண ரம்படுத்த, ஜவுரி அணச்சகம் புது 

டடல்யிில் டகோ பட்டு நிகழ்ச்சிண ஏற்போடு டசய்து லருகிமது. 

ேிட்டங்கள் 

வாக்காரர் சரிபார்ப்பு ற்றும் ேகவல் ேிட்டம் 

 ரதர்தல் ஆணைம் எதிர்லரும் டபோதுத்ரதர்தல்களுக்கோக லோக்கோரர் அணடோர 

அட்ணடின் திருத்தங்கள், லோக்கோரர் டபர்கள், புதி பதிவு, ோற்மங்கள் ஆகிலற்மின் 

சரிபோர்ப்புக்கோன லோக்கோரர் சரிபோர்ப்பு ற்றும் தகலல் திட்டத்ணத (VVIP) டதோடங்கிபள்ரது. 

ாவட்ட வணிக ேிட்டம் தபாட்டி 

 லர்த்தக ற்றும் டதோறில் துணம அணச்சர் சுரஷ் பிபு இண்டு யட்சி திட்டங்கயோன 

ஹிரிகோைி கோோஷ்டிோ ற்றும் ோலட்ட லர்த்தக திட்டப் ரபோட்டிண பம்லபில் 

டதோடங்கினோர். 

ஒப்பந்ேங்கள் 

 117 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கள் அணசோ டசோத்துக்கணர அமிலிக்க ரலண்டும் என்று பஞ்சோப் அசு 

உத்தவு பிமப்பிப்பதற்கு ஒரு பன்டோறிணல ஒப்புக் டகோண்டது. 
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சசயி & வலயத்ேரம் 

டிடி அருணபிபா 

 பிதர் டிடி அருண்பிபோ - 24 × 7 ரசட்டிணயட் ரசனணய அருைோச்சய பிரதளத்திற்கோக 

அற்பைித்துள்ரோர். 

 அருைோச்சய பிரதசத்தில் திணப்பட ற்றும் டதோணயக்கோட்சி நிறுலனம் (FTI) ற்றும் பய 

திட்டங்கணர பிதர் நிறுலினோர். 

'PwD ஆப்' 

 லலிருக்கும் டபோதுத் ரதர்தல்களுக்கோன புதி பதிவு, பகலரி ற்றும் பிம 

லிலங்கணர டசல்படுத்த ோற்றுத்திமனோரிகளுக்கு உதல இந்த டசயி அமிபகப் 

படுத்தப்பட்டுள்ரது. 

விலராட்டுச் சசய்ேிகள் 

T20 வடிவத்ேில் பன்னணி ன்-ஸ்தகாானவர் 

 2,272 ன்கள் எடுத்த ோர்டின் குப்தில்ணய பின் தள்ரி ரோஹித் 2,288 ன்கள் எடுத்து, 

ஆட்டத்தின் ிகச்சிமந்த பன்னைி ன்-ஸ்ரகோோனோர். 

ஏடிபி சசன்லன ஓபன் தசயஞ்சர் தபாட்டி 

 டடன்னிஸ், ஏடிபி டசன்ணன ஓபன் ரசயஞ்சர் ரபோட்டிில் இந்தி பிஜிரனஷ் 

குன்ரனஸ்லன் ற்றும் சசிகுோர் பகுந்த் ஆகிரோர் தங்கள் ஒற்ணமர் அண இறுதி 
ஆட்டங்கணர இறந்தனர். 

தசாபிா ஓபன் சடன்னிஸ் 

 இந்திோலின் ரோகன் ரபோபண்ைோ ற்றும் டிலிக் ளன் ரஜோடி பதல் பணமோக ரசோபிோ 

ஓபன் டடன்னிஸ் டதோடரில் பங்ரகற்மனர். ரசோபிோ ஓபன் என்பது ஆண்கரின் ATP உயக 

சுற்றுப்ரபோட்டிோன 250 டதோடர் ரபோட்டிோகும். 

ஈகிட் தகாப்லப 

 தோய்யோந்து நோட்டின் ஈகிட் ரகோப்ணப சர்லரதச பளு தூக்குதல் சோம்பின்ளிப்பில் 

இந்திோணலச் ரசர்ந்த டஜர்ி யல்ரிங்கங்கோ ஆண்கள் 67 கிரயோ பிரிலில் இண்டோலது 

பதக்கணத டலன்மோர். 
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