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நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஏப்ல் 14 & 15, 2019 

தேசி நிகழ்வுகள்: 

கர்நாடகா: 

பபங்களூரில் இந்ேி கூட்டு பேிலகம் (IJR) 

 இந்ற தசற இடுப்ன ற்றும் னங்கரல் அறுவ சறகறச்வச றனர்கபின் சங்கம் 
பதங்களூரில் இந்ற கூட்டு தறகத்வ (IJR) பரடங்கறனேள்பது.  

 இந்ற தசற இடுப்ன ற்றும் னங்கரல் அறுவ சறகறச்வச 
(ஐ.எஸ்.பயச்.தக.எஸ்) சங்கத்றன் 13 து தறப்ன கூட்டத்றல் திரிட்டிஷ் துவ 
உர் ஆவர் தகரரின் ில்சன் கூட்டு தறகத்வ (IJR) பரடங்கறவத்ரர். 

தகரா: 

ISRO பபலியின் 

றரிசூர் னம் கண்கரட்சறில் அவக்கப்தட்ட ISRO பதினறணில்  Gaganyaan ிண்பபி 
ீர்களுக்கரக டிவக்கப்தட்ட ிண்பபி ஆவடத்பரகுற ற்றும் 
னன்பரறப்தட்ட சறநற தசட்டிவனட் பபிடீ்டு ரகணத்றன் (SSLV) அபினரண 
ரறரிகள் கரட்சறக்கு வக்கப்தட்டண. ிக்ம் சரரதரய் ஸ்ததஸ் பசன்டர் (VSSC), 
இக்குணர் எஸ். தசரம்ரத், ISRO பதினறவண றநந்துவத்ரர். 

லணிகம் & பபாருராோ நிகழ்வுகள்: 

பபண்கள், குறந்தேகளுக்கான சிமப்பு ேதயக்கலசம்  

 இந்ற இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் படக்ணரனஜற (ஐஐடி-தி) னம்வத இன் பரறல்துவந 
டிவசன் வம் னெனம் சறறுர்கள் ற்றும் பதண்களுக்கரக டிவக்கப்தட்ட 
சறநப்ன வனக்கசம் அடுத்து னம் னென்று ரங்கபில் ிற்தவணக்கு 
வுள்பது. 

இந்ேிா காபி நுகர்வு இக்கத்தே அமிபகப்படுத்ே படிவு  

 கரதி ிவன ழீ்ச்சறவடந்து, உவப்ன பசனவு அறகரித்து னரல் பதனம் றற 
இப்ன ஏற்தட்டுள்ப உனகபரி கரதி உற்தத்றரபர்கபின் சரர்தில் கரதி 
நுகர்தரர் இக்கத்வ அநறனகப்தடுத் இந்றர றட்டறட்டுள்பது. 
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அமிலில் கண்டுபிடிப்புகள் 

சிமந்ே TB சிகிச்தசக்காக லிற்மில் இங்கும் ஒரு சுருள் கண்டுபிடிப்பு  

 ரசசூபசட்ஸ் இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் படக்ணரனஜற, அபரிக்கரில் உள்ப 
ஆரய்ச்சறரபர்கள், றக்கல் வடட்டரணிம் அனரய் (nitinol) என்னும் கனவரல் 
ஆண நுண்ணுிர் எறர்ப்திகள் றம்தினேள்ப சுனள் ன்வந டிவத்துள்பரர். 
இது ன ரத்றற்கு கரனம் ிற்நறல் பசல்தட்டு தவப்தடும் அபில் 
னந்துகவப பபிிடக்கூடி வகில் அவக்கப்தட்டுள்பது. 

ஈஸ்ட் ேிரிபு எத்ேனால் உற்பத்ேி அேிகரிக்கிமது என ICGEB’s கண்டுபிடிப்பு  

 படல்னற தில் பதரநறில் ற்றும் ததரபடக்ணரனஜற சர்தச வம், DBT-
ICGEBின் ஆரய்ச்சறரபர்கள்  ஈஸ்ட் னெனம் கறவடக்கக்கூடி றரின ிகரங்கள், 
எத்ணரல் உற்தத்ற அறகரிக்கறநது எண கண்டுதிடித்துள்பணர். 

எண்பணய் உண்ணும்  பாக்டீரிா கண்டுபிடிப்பு  

 னறின் கடல் தகுறில் உள்ப ஆரண தகுற எணப்தடும் ரிரணர அகறில் 
ணிச்சறநப்ன ரய்ந் எண்பய் உண்ணும் தரக்டீரிரவ ிஞ்ஞரணிகள் 
கண்டுதிடித்துள்பணர். 

அரிசித பன்படுத்ேி உமிஞ்சு குறாய் லடிலதப்பு  

 பன் பகரரி றறுணரண Yeonjigonji, உனகறன் னல் அரிசற னெனம் ரரிக்கும் 
உநறஞ்சு குரய்வ டிவத்துள்பது. 

பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள்: 

இந்ேி லிானப்பதட ாத்ோன்  

 இந்ற ிரணப்தவடின் (MIAF) னகழ்பதற்ந தநக்கும் கறரஸ் (DFC) என்று 
னகழ்பதற்ந ரர்ல் அர்ஜன் சறங்கறன் 100 து திநந் ரபின் அவடரபரக 14 
ஏப்ல் 2019 அன்று தகுற ரத்ரன் படல்னறில் டத்ப்தட்டது. 
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சர்லதேச நிகழ்வுகள்: 

உயகின் ிகப்பபரி லிானத்ேின் பேல் தசாேதன  

 கனறததரர்ணிரில் உள்ப தரஜத தரவனணத்றல் உனகறன் றகப்பதரி 
ிரணம், னன்னவநரக தசரவண பசய்ப்தட்டது. இது Stratolaunch Systems Corp. 
ஆல் உனரக்கப்தட்ட கரர்தன் கனப்ன ிரண வகின் னல் ிரணம் ஆகும். 
உனகறன் றகப்பதரி ிரணம் பள்வப ரனூர்ற ரக் என்நவக்கப்தடுகறநது, 
இன் பநக்வக ன அபரிக்க கரல்தந்து வரணத்றன் ீபம் பகரண்டினக்கும். 

ஒப்பந்ேங்கள்: 

ஒப்பந்ேிடும் நாடுகள்  ஒப்பந்ேிடும் துதமகள்  

இந்றர ற்றும் 
பதரனறிர 

புவிில் ற்றும் கனி வளங்கள் 

ருத்துவம் ற்றும் ஹ ோிஹோபதி போர்ந்த 
அமப்புகள் 

இந்றர ற்றும் 
கம்ததரடிர கல்பரடர்ன துவநில் த்துவப்ன 
இந்றர ற்றும் படன்ரர்க் னதுப்திக்கத்க்க எரிசக்ற துவநில் 

இந்றர ற்றும் பகரரிர 
குடிசு 

கூட்டு அஞ்சல் னத்றவ பபிிடுறல் 

கரு "Queen Hur Hwang-ok of Korea". 2019 ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிில் வவளிிடப்படும். 

இந்றர ற்றும் திதசறல் ததரபடக்ணரனஜற துவநில் 
லிதராட்டு நிகழ்வுகள்: 

தடகர் உட்ஸ் Master பட்டத்தே பலன்மார் 

 அபரிக்க தகரல்ஃப் ீரண வடகர் வுட்ஸ் ஐந்ரது னவநரக Master தட்டத்வ 
பன்றுள்பரர். இது இரின் 81 து PGA சுற்றுப்த பற்நறரகும். 

ஹதீா சூப்பர் தகாப்தப 2019 

 யதீர சூப்தர் தகரப்வத இறுறப்ததரட்டிில் 2-1 என்ந தகரல்கக்கறல் FC தகரர 
பசன்வணின் FC அிவ தரற்கடித்து, 2019 ஆண்டிற்க்கரண சூப்தர் 
தகரப்வதவ பன்நது. 
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சிங்கப்பூர் ஓபன் 

 ஆண்கள் இறுறப்ததரட்டிில் ஜப்தரணின் பகண்தடர தரதரட்டர 
இந்தரதணசறரின் அன்டணி சறணிகர ஜறன்டிங்வக பன்று சறங்கப்னர் ஒதன் 2019 
தட்டத்வ பன்நரர் . 

 பதண்கள் இறுறப்ததரட்டிில் ஜப்தரணின் தரதமரற கயரரவ தரற்கடித்து 
வ மு ிங் ணது இண்டரது சறங்கப்னர் ஒதன் தட்டத்வ பன்நரர். 
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