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டப்பு ிகழ்வுகள் – ஏப்பல் 17, 2019 

முக்கின திம்: 

ஏப்பல் 17 - உக ஹமீநாிினா திம் 

● உக லமீநளிழனள தழம்,  லமீநளிழனள நற்றும் ி இபத்தப்மளக்கு 

மகளளறுகளுக்கள சர்யமதச யிமழப்புணர்வு தழநளகும். இது ப்பல் 17 அன்று 

ஆண்டுமதளறும் டைபறுகழது, இது உக லமீநளிழனள சம்மநத்தழன் 

ழறுயர் ஃிபளங்க் ரளபழன் ிந்த ளன்று அனுசரிக்கப்டுகழது . 2019 கரு 

“Reaching Out: The First Step to Care”. 

மதசின ிகழ்வுகள்:  

இநனநல மநாட்டார் லசக்கிள் னணம் கபமகாபம் ாலை அலடந்தது  

● ப்பல் 07 ஆம் மததழ  மயில் இபேந்து பதளைங்கப்ட்ை 11 உறுப்ிர்கள் பகளண்ை 

'லழநளனன் டலட்ஸ் மநளட்ைளர் டசக்கழள் னணம்' கழமக்கு ைளக், சளங் ள 

ளஸ் யமழனளக 18,176 அடி உனபத்தழல் உள் கபமகளபம் ளடற அடைந்தது. 

HOME EXPO இந்தினா 2019 

● கழமபட்ைர் பளய்ைளயில் உள் இந்தழனளயின் க்ஸ்மள டநனம் நற்றும் சந்டதனில் 

ப்பல் 16 பதல் 18 யடப, ைக்கயிபேக்கும் Home Expo India 2019 இன் 8 யது தழப்பு 

பதளைங்கப்ட்ைது. இந்த பன்று ளள் கண்களட்சழ, டகத்பதளமழல்களுக்கள ற்றுநதழ 

ஊக்குயிப்பு கவுன்சழளல் (EPCH) ற்ளடு பசய்ப்ட்டுள்து. 

யிண்வயி அியினல்: 

துலண மகாா லடட்டில் திபய நீத்மதன் ிபப்ப்ட்ட ஏரிகள் கண்டுிடிப்பு  

● 2017 ஆம் ஆண்டில் ளசளயின் களசழி யிண்கம் பம் பப்ட்ை தபவுகின் 

அடிப்டைனில் குிர்ச்சழனள டைட்ைின் ரிகில் சழ குதழகில் தழபய 

டலட்மபளகளர்ன்கள் இபேப்டத யிஞ்ஞளிகள் கண்ைழந்துள்ர். 
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நாாடுகள்: 

இமப்பு நற்றும் மசதம் ற்ின மதசின ணிநல 

● புது தழல்ழனில், களழட பதளைர்ள இமப்பு, மசதம் நதழப்டீு, மசதம் குடக்கும் 

பனற்சழ நற்றும் பகயரி அணுகுபடகள் நீது யர்ந்து யபேம் 

பன்மளக்குகில் எபே ளள் மதசழன ஆமளசட ணிநடடன ிபதநரின் 

கூடுதல் பதன்டந பசனளர் ைளக்ைர் ி.மக. நழஸ்பளயின் தடடநனில் 

சுற்றுச்சூமல், யத்துட நற்றும் களழட நளற்ம் அடநச்சகம் ைத்தழனது.  

ஒப்ந்தம்: 

நாி TB லநனம்  இந்தினா தால் (India Post) இலடமன ஒப்ந்தம்  

● நளழ சுகளதளப டநனம், ஆபம் சுகளதளப டநனங்கில் இபேந்து மசளதட 

பசய்னமயண்டின நளதழரிகட நளயட்ை தடடநனகங்கில் பம் களட்ரிட்ஜ் 

அடிப்டைனிள ழபெக்ிக் அநழம் பபேக்க மசளதட (CBNAAT) 

ஆய்யகங்களுக்கு அனுப் அஞ்சல் துடபைன் எப்ந்தம். 

யணிகம் & வாருாதாப ிகழ்வுகள்: 

நிதக்கும் சூரின நின் ஆல அலநக்க SPICிறுயம் முடிவு  

● சழங்கப்பூடப சளர்ந்த AM சர்யமதச மலளல்டிங்ஸ் ன் SPICஇன் மலளல்டிங் 

ழறுயம், நற்றும் நணளழ பற்மள ழறுயம் நழதக்கும் சூரின ஆற்ல் ஆட 

அடநப்தன் பம் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ ஆற்ல் துடக்குள் நுடமயடத 

அழயித்துள்து. 

ாதுகாப்பு ிகழ்வுகள்: 

SEA VIGIL னிற்சி 

● SEA VIGIL னிற்சழ ற்ழன யிமழப்புணர்வு யியளதம் 16 ப்பல் 19 அன்று 

ம்.ஸ்.யளர் தடடநனில் டைபற்து. பதல் இந்தழன மதசழன கைற்டை 

ளதுகளப்பு னிற்சழ SEA VIGIL 22-23 ஜயரி 19 அன்று ைத்தப்ட்ைது ன்து 

குழப்ிைத்தக்கது. 
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இந்தின கடற்லட - யினட்ாம் நக்கள் இலடமன இருதபப்பு கடற்லட னிற்சி 

● இந்தழனக் கைற்டை நற்றும் யினட்ளம் நக்கள் ங்குபறும் இபேதபப்பு கைமளப 

னிற்சழனின் இபண்ைளம் தழப்ட யினட்ளநழல் களம் பன்ஹ் ம,  ன்னும் இைத்தழல் 

ப்பல் 13 பதல் 16 யடப.இந்தழன கைற்டை மநற்பகளண்ைது.  

ினநங்கள்: 

வகய்ர்ன் எண்வணய் & எரியாயு ிறுயத்தின் தலலந ிர்யாக அதிகாரி - அஜய் 

தகீ்ைிட்  

● மயதளந்தள ழநழபைட்டின் பகய்ர்ன் ண்பணய் & ரியளப ழறுயம் அதன் 

தடடந ழர்யளக அதழகளரினளக  (CEO) அஜய் தீட்சழத்டத ழனநம் பசய்துள்து. 

இதற்குபன் இந்த பளறுப்ில் சுதழர் நளதுர் இபேந்தளர் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

அியினல் நற்றும் வதாமில்நுட்ம் 

கூகிள் நற்றும் ஆப்ிள் வசனி னன்ாட்டிிருந்து TikTok ீக்கப்ட்டது  

● பசன்ட உனர்ீதழநன்த்தழன் நதுடப கழட TikTok  தடை பசய்பம்டி தநழழ்ளடு 

அபசளங்கத்டத மகட்டுக் பகளண்ைது. இதற்கழணங்க TIK TOK தழயிக்கங்கட 

தடைபசய்து, இந்தழனளயில் Google நற்றும் ஆப்ிள் பசனழ னன்ளட்டிழபேந்து 

TikTok ீக்கப்ட்ைது. 

 

WhatsAPP குரூப்ில்மசப- கிிக்வசய்னவும் 

Telegram Channel -ல்மசப - கிிக்வசய்னவும் 

https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
https://t.me/joinchat/J6y_hVDzUCXgvKck9YsrWQ

