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நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஏப்ல் 10, 2019 

தேசி நிகழ்வுகள்: 

பேல் கட்ட பபாதுத் தேர்ேல் 2019 ஏப்ல் 11 அன்று போடங்கவுள்ரது  

 2019 பபஶது தேர்ேயஷல் பேல் கட்டஶக 91 க்கரவலத் பேஶகுேஷகரில் 14 தகஶடித 
20 யட்சத்து 54 ஆிம் லஶக்கஶரர்கள் ஏப்ல் 11 அன்று லஶக்கரிக்க உள்ரனர் 
தயஶக் சபஶ சட்டன்மத் பேஶகுேஷகரின் எண்ணிக்வகில் இந்ே தேர்ேல் 
பன்மஶலது இடத்ேஷல் உள்ரது. 

பிேர் நதந்ேி தாடிின் லாழ்க்கக லயாற்று ேிகப்படத்ேிற்கு தேர்ேல் படியும் 
லக ேகட  

 தேர்ேல் ஆவணம் பிேர் நதந்ேஷ தஶடிின் லஶழ்க்வக லயஶறு குமஷத்ே 
ேஷவப்படத்வே ேஷவிட ேவட லிேஷத்துள்ரது. நடிகர் லிதலக் ஒபஶய் பிேர் 
ேஷபே நதந்ேஷ தஶடி கேஶப்பஶத்ேஷத்ேஷல் நடித்துள்ரஶர். 

ஆந்ேிப் பிதேசம்: 

ேிருப்பேி ில் நிகயம் பசுக பன்பற்சிக்கான ேங்க ேிப்பீட்கட பபற்றுள்ரது  

 இந்ேஷ பசுவ கட்டிடம் கவுன்சஷல் (ஐ.ஜஷ.சஷ.சஷ) பணிகரின் லசேஷகள் 
அடிப்பவடில் பசுவ பன்பற்சஷக்கஶன ேங்க ேஷப்படீ்வட ேஷபேப்பேஷ ில் 
நஷவயத்ேஷற்கு லறங்கஷபள்ரது. இந்ேஷ இில்தல சுற்றுச்சூறல் 
இக்குனகத்துடன் இவணந்து, ஐ.ஜஷ.சஷ.சஷ-சஷஐஐ (IGBC-CII), பசுவ ில் நஷவய 
ேஷப்படீ்டு பவமவ உபேலஶக்கஷபள்ரது குமஷப்பிடத்ேக்கது. 

லிருதுகள்  

2020 தகால்டன் குதராப் லிருதுகளுக்கான அட்டலகைக HFPA அமிலித்துள்ரது  

 வஶயஷவுட் பலரிநஶட்டு பிஸ் அதசஶசஷதளன்  2020 ஆம் ஆண்டு தகஶல்டன் 
குதரஶப் லிபேதுகளுக்கஶன அட்டலவணவ அமஷலித்துள்ரது. 77லது லபேடஶந்ே 
தகஶல்டன் குதரஶப் லிபேதுகள் லறங்கும் லிறஶ ஜனலரி 5, 2020 இல் 
நவடபபமவுள்ரது. 
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புதுகான பற்சிககர தற்பகாண்ட ேனிார் நிறுலன ேலரிகசில் VIT 
பேயிடம்  

 னிே லர தம்பஶட்டு அவச்சகத்ேஷன் (MHRD) கண்டுபிடிப்பு சஶேவனகள் 
நஷறுலனங்கரின் அடல் ேலரிவசப் பட்டியஷல் (ARIIA 2019) ேனிஶர் நஷறுலனங்கள் 
த்ேஷில் பலல்லூர் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் படக்னஶயஜஷ (லி.ஐ.டி) பேயஷடத்வே 
பபற்றுள்ரது. 

அமிலில் ற்றும் போறில்நுட்பம்: 

YouTube இன் ிகப்பபரி ற்றும் ிக தலகாக லரர்ந்து லரும் சந்கோக இந்ேிா 
ாமியுள்ரது. 

 இந்ேஷஶ இவண பஶதுகஶப்பு ற்றும் ேவு லரர்ச்சஷில் கணிசஶன லரர்ச்சஷ 
அவடந்துள்ரதுடன், YouTube இன் ஷகப்பபரி ற்றும் ஷக தலகஶக லரர்ந்து 
லபேம் சந்வேஶக ஶமஷலபேகஷமது, அேன் ேவு பயம் 265 ஷல்யஷன் இந்ேஷர்கள் 
வ்பலஶபே ஶேபம் லடீிதஶ பகஷர்வு லவயத்ேரத்வேப் பஶர்க்கஷமஶர்கள் என்பது 
பேரிலந்துள்ரது.  

லைிகம் & பபாருராோ நிகழ்வுகள்: 

சர்லதேச நாை நிேிம் பூதகார லரர்ச்சி லிகிேத்கே 3.3% குகமத்துள்ரது  

 சர்லதேச நஶண நஷேஷம் (IMF) 2019 ல் பூதகஶர லரர்ச்சஷ லிகஷேத்வே அேன் 
பந்வே லிகஷேஶன 3.5% இபேந்து 3.3% ஆக குவமத்துள்ரது. கடந்ே ஆறு 
ஶேங்கரில் சர்லதேச நஶண நஷேஷம் அேன் உயகரஶலி பூதகஶர லரர்ச்சஷ 
கண்தணஶட்டத்வே குவமத்துக்பகஶண்டது பகஶண்டது இது பன்மஶலது 
பவமஶகும். 

உளா ார்ட்டின் எஃகு லைிகத்கே டாடா லாங்கியுள்ரது  

 டஶட்டஶ ஸ்டீயஷன் துவண நஷறுலனஶன  டஶட்டஶ sponge இபேம்பு நஷறுலனம் (TSIL), 
உளஶ ஶர்ட்டின் யஷஷபடட் நஷறுலனத்ேஷன் எஃகு லணிகத்வே  லஶங்கஷபள்ரேஶக 
அமஷலித்துள்ரது. 
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சர்லதேச நிகழ்வுகள் 

பநத்ேன்ாகு இஸ்தல் தேர்ேயில் 5ஆம் பகம பலற்மி பபற்றுள்ரார் 

 இஸ்தல் பிே ந்ேஷரி பபஞ்சஷன் தநேன்ஶகு இஸ்தயஷன் தேசஷ தேர்ேயஷல் 
ஐந்ேஶலது பவமஶக பலற்மஷ பபற்றுள்ரஶர், 2009 பேல்  பேஶடர்ந்து நஶட்வட 
லறஷநடத்ேஷ லபேகஷமஶர், இலரின் ஆட்சஷ கஶயம் 13 ஆண்டுகள் என்பது 
குமஷப்பிடத்ேக்கது. 

லட பகாரிா ீதுள்ர பபாருராோ ேகடக ஜப்பான் 2 ஆண்டுகளுக்கு  
நீட்டித்துள்ரது  

 ஜப்பஶன் லட பகஶரிஶ ீதுள்ர லர்த்ேகம் ற்றும் பிம ேவடகவர இன்னும் 
இண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க படிவு பசய்துள்ரது.  

 லட பகஶரிஶலின் அணுஆபே தசஶேவன ற்றும் பஶயஷஸ்டிக் ஏவுகவண தசஶேவன 
ஆகஷவல ஜப்பஶன் நீடித்ே பபஶபேரஶேஶ ேவடக்கு கஶணஶக அவந்ேது. 

பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள்: 

1TS கப்பல்கள் சபீளல்ஸ்  லிக்தடாரிா துகமபகத்கே அகடந்ேன  

 பேல் பிற்சஷ பிரிவு கப்பல்கரஶன (1TS) ஐஎன்எஸ் ேங்கஷனி, ஐஎன்எஸ் சுஜஶேஶ, 
ஐஎன்எஸ் ளர்துல் ற்றும் ஐசஷஜஷஎஸ் சஶேஷ பசபளல்ழஷன் லிக்தடஶரிஶ 
துவமபகத்ேஷற்குள் நுவறந்ேது. பேல் பிற்சஷ பிரிவு கப்பல்கள் ேற்தபஶது சம்பந்த் 
05/18-19 என்மவறக்கப்படும் அேன் பலரிநஶட்டுப் பணிக்கஶன கவடசஷ 
பணநஷவயில் உள்ரது. 

 

WhatsAPP குரூப்பில்தச- கிரிக்பசய்வும் 

Telegram Channel -ல்தச - கிரிக்பசய்வும் 
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