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டப்பு ிகழ்வுகள் – ஏப்ல் 03, 2019 

தசி ிகழ்வுகள் 

உனகபாி காற்று ஆய்வு 2019 (SOGA2019)   

 2017 ம் ஆண்டில் காற்று ாசுதாடு காாக  இந்ிாில் 1.2 ில்னினுக்கும் 
மனாண இநப்புக்கள் ிகழ்ந்ிபேப்தாக சுகாா வபிடீு ிறுணம் (HEI) 
வபிிட்ட உனகபாி காற்று ஆய்வு 2019 (SOGA2019)  குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 

 இந்ிாில் அனணத்து சுகாா அதாங்கபிலும் ிகழும் ங்கபில் 
பன்நாது ிகப்வதரி காி காற்று ாசுதாடு  ஆகும். 

ிழ்ாடு 

ிக தனாகாயுக்ாின் லனர் - ஓய்வுபதற்ந உர்ீின்ந ீிதி தி. 
தாஸ்  

 ஆளுர் ந்து உறுப்திணர் மனாகாபக்ாின் னனாக ஏய்வுவதற்ந 
உர்ீின்ந ீிதி தி. மாஸ் அர்கனப ிித்துள்பார். 

 பன்ணாள் ாட்ட ீிதிகபாண மக.வெதானன் ற்றும் ஆர்.கிபேஷ்பர்த்ி 
ஆகிமார் ீித்துனந உறுப்திணர்கபாகவும், ஏய்வு வதற்ந ..ஸ் அிகாரி 
ம்.ாெம் ற்றும் க்கநிஞர் மக. ஆறுபகம் ஆகிமார் ஊல் ிர்ப்புக் 
குழுின் ீித்துனந அல்னா உறுப்திணர்கபாக ிிக்கப்தட்டுள்பணர். 

தகபா 

தகபாில் இண்டு புி ா இணங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது  

 மகாிக்மகாட்டு புிில் துனந தல்கனனக்கக ஆாய்ச்சிாபர்கள் இடுக்கிின் 
ிக்மகட்டான் மானா காடுகபின் (உாண தசுனாண காடு) ல்னனில் 
இபேக்கும் மானா மசிப் பூங்காில் விசிமனான் இடுக்கிணம் (Memecylon 

idukkianum) ணப்தடும் இண்டு புி அன்வுட் ா இணங்கள்  
கண்டுதிடித்துள்பணர். 
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சர்தச ிகழ்வுகள்: 

சிகாதகா தாணார் கயப்பு இண பதண்  

 பன்ணாள் த்ி க்கநிஞாண மனாரி னனட்ஃபுட் (Lori Lightfoot) 

அவரிக்காின் பன்நாது வதரி காண சிகாமகாவுக்கு மாணார். எபே 
ஆப்திரிக்க அவரிக்க வதண், சிகாமகா மாக மர்ந்வடுக்கப்தடுது 
னாற்ற்நில் இதும பனபனநாகும். 

அநிில் ற்றும் ிஞ்ஞாணம் 

ISRO யம்கானங்கபில் அனுப்பும் பசற்லகதகாள்கபின்  தட்டில்  

 2019 ம ாம் பல் 2020 ஆம் ஆண்டின் வாடக்க ா னினாண 
கானகட்டத்ில் 'தாதுகாப்பு' வசற்னகக்மகாள்கனப அனுப்த ISRO ிட்டிட்டுள்பது. 

பசற்லகதகாள் பதர் அனுப்பும் கானம்  

RISAT-2B ம - 2019 

Cartosat-3 ெூன் - 2019 

RISAT-2BR1 ெூனன - 2019 

GISAT -1 (New Series) வசப்டம்தர் - 2019 

RISAT-2BR2 அக்மடாதர் - 2019 

GISAT-2  ம்தர் - 2019 

RISAT-1A  ம்தர் - 2019 

GSAT-32  திப்ரி - 2020 

அநிில் கண்டுதிடிப்பு 

தாக்டீரிா பசல் பர்ச்சிலக் கட்டுப்தடுத்தும் பாி கண்டுதிடிப்பு  

 வசல்லுனார் & பனக்கூறு உிரில் னத்ின் (CCMB) ிஞ்ஞாணிகள் 
தாக்டீரிாின் வசல் சுர்கனப உனடக்க தன்தடும் எபே புி வாின 
கண்டுதிடித்துள்பணர்.  

 இது மாய்ிர்ப்பு பேந்துகள் பனாக தாக்டீரிா வசல்சுர் ிர்ப்பு பேந்ன 
வசலுத்தும்  எபே புி ின ங்குகிநது.  
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ிகம் & பதாயபாாம்: 

தண்ட் ரிால்டி ரில் எஸ்தடட் ிகம் 

 ெவுபி துனநில் பக்கி தங்குகிக்கும் மண்ட் குழும், ரில் ஸ்மடட் 
துனநில் ஈடுதட படிவு வசய்துள்பது. அன் ாமணில் (Thane) உள்ப ினத்ன 
பர்ப்தன் பனம் அடுத் ந்ாண்டுகபில் 3,500 மகாடி பைதாய்க்கு போய் ஈட்ட 
படிவு வசய்துள்பது. 

 மண்ட் குழும் ணது புி திரின மண்ட் ரிால்டி ன்ந  வதரில் ரில் 
ஸ்மடட் துனநக்காக அனத்துள்பது. 

ஒப்தந்ங்கள் 

னாிில் IAIARD அலப்தற்கு இந்ிா NABCONS உடன் ஒப்தந்ம்  

 னாிில் இந்ிா-ஆதிரிக்க மபாண் ற்றும் கிா மம்தாட்டு ிறுணம் 
(IAIARD) அனப்தற்கு மபாண் ற்றும் ஊக பர்ச்சி கக (NABCONS) மசி 
ங்கிபடன் இந்ி அசு புரிந்துர்வு எப்தந்த்ில் (MoU) னகவழுத்ிட்டுள்பது. 

தாதுகாப்பு ிகழ்வுகள்  

இந்ிாிற்கு 24 MH-60R தல்-தி பெனிகாப்டர்கள் ங்க அபரிக்கா முடிவு  

 இந்ிாின் வபிாட்டு இாணு ிற்தனண (FMS) ிட்டத்ின் கீழ் 
இந்ிாிற்கு 24 MH-60R தல்-தி வெனிகாப்டர்கள் ங்க அவரிக்க படிவு. 
இன் ிப்பு $ 2.6 தில்னின் ஆகும். 

இனங்லக கடற்தலட துல அட்ில் இந்ி தம் தற்பகாண்டுள்பார் 

 வாில்பனந தாக இனங்னக கடற்தனடின் பதிாண துன அட்ில் 
திால் டி சில்ா 30 ார்ச் பல் 02 ப்ல் னினாண இந்ி தத்ன 
மற்வகாண்டுள்பார். 
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ிலபாட்டு ிகழ்வுகள் 

உனக தகாப்லத கிரிக்பகட் ியூசினாந்து அிக்கு ODI ததாட்டித ிலபாடா 
ிக்பகட் கீப்தர் தர்வு  

 டிம் திபண்வடல், 28 ாண வனிங்டன் ிக்வகட் கீப்தர், அது பல் வடஸ்ட் 
அநிபக மதாட்டிில் சடித்ார், ஆணால் எபோள் சர்மச மதாட்டிகபில் 
வதங்குவதற்நில்னன, இபேப்தினும் உனகக் மகாப்னதக்காண ிபெசினாந்ின் 
அிில் 15 ீர்கபில் எபோக மசர்க்கப்தட்டுள்பார்.  

 2019 உனகக் மகாப்னத மதாட்டிகளுக்காண ீர்கள் தட்டினன வபிிட்ட பல் 
ாடு ிபெசினாந்து ஆகும். 
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