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டப்பு ிகழ்வுகள் – ஏப்பல் 9, 2019 

தபவரிசைகள்: 

ஐஐடி-சைன்ச NIRF உனர் கல்வி தபவரிசைனில் முதிடம் வகிக்கிது 

 ஜாதிதி பாம் ாத் க ாயிந்த், NIRF உனர்  ல்யி தபயரிசை ச அியித்தார் 
அதில் இந்தின ததாமில்நுட்க்  ல்லூரி, தைன்ச (ஐஐடி-தைன்ச) நத்தின அபைின் 
உனர்  ல்யி ிறுயங் ின் தபயரிசைனில் பதிடம் ய ிக் ிது, இபண்டாம், 
பன்ாம் இடத்சத இந்தின அியினல்  ம ம், தங் ளூபே, நற்றும் ஐஐடி-தில்ி 
ஆ ின  ல்யி ிறுயங் ள் தற்றுள்து. 

ினநங்கள்: 

கிபஹாம் ரீட் இந்தின ஆண்கள் ஹாக்கி அணினின் தசசந னிற்ைினாபாக 
ினநிக்கப்ட்டார் 

 ஹாக் ி இந்தினா, இந்தின ஆண் ள் ஹாக் ி அணி தசசந னிற்ைினார் 
 ிபஹாம் ரீட் ினநத்சத உறுதிதைய்துள்து. பன்ாள் ஆஸ்திகபின 
அணினின் ஹாக் ி யபீபா இயர் ஆஸ்திகபின நற்றும் ததர்ாந்தின் கதைின 
அணி ளுக்கு னிற்ைி அித்துள்ார். 

நாாடுகள்  

நக்கள் சதாசக கணக்சகடுப்பு 2021 க்கா தபவு னன்ாட்டார்கின்  நாாடு  

 140 ஆண்டு  ா நக் ள்ததாச   ணக்த டுப்பு யபாற்ில் பதன்பசனா , 
தநாசல் னன்ாடு தைனி பம் த யல் ள் கை ரிக்  பனற்ைி எ இந்தின 
தியார் தஜபல் அதி ாரி ள் குிப்ிட்டுள்ர், நற்றும் த யல் கைர்க்  
னன்டும் பனற்ைி யிபெ ங் ள் நற்றும் தகயண்டின த யல் ைம்நந்தநா 
க ள்யி ள் குித்த தபவு னன்ாட்டார் ின் நாாடு சடதற்து.  
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வணிகம் & சாருாதாப ிகழ்வுகள்: 

உக வங்கி அிக்சக மூம் 2018 ஆம் ஆண்டில் ணம் அனுப்புவதில் இந்தினா 
முதிடம்  

 2018 ஆம் ஆண்டில் தன் தைாந்த ாட்டிற்கு பும்தனர்ந்கதார் ணம் அனுப்புயதில் 
உ ின் நி ப்தரின தறுபா  இந்தினா தது பதிடத்சத தக் சயத்துக் 
த ாண்டது. க பாயில் தயள்த்தால் கபமிவு ஏற்ட்டுள் குடும்ங் ளுக்கு 14% 
க்கும் அதி நா ணம் அனுப்ப்ட்டது குிப்ிடத்தக் து. 

OYO ிறுவம் ன்து நாதங்கில் 1 நில்ினன் உறுப்ிர்கச அசடந்துள்து  

 ஒகனா கஹாட்டல் அண்ட் கஹாம்ஸ், ததற் ாைினாயின் நி ப்தரின நற்றும் 
உ ின் நி  கய நா  யர்ந்து யபேம் குத்தச க்கு யிடப்ட்ட நற்றும் 
உரிசநனாக் ப்ட்ட கஹாட்டல் ள், யடீு ள் நற்றும் யாழ்யிடங் ள் அசநதி தபேம் 
ிறுயம், OYO இந்தினாயின் நி ப்தரின யிபேந்கதாம்ல் யாய்சந திட்டம்,ன்து 
நாதங் ில் 1 நில்ினன் உறுப்ிர் ச அசடந்துள்து  எ குிப்ிட்டுள்து 

அிவினல் கண்டுிடிப்புகள்: 

ிச்சைர்க்சகனில் ஈடுடாநல் குசாசபாிச உற்த்தி சைய்மம் புதின 
உனிரித்சத கண்டுிடித்துள்ர்  

 பே ைநீத்தின ஆய்யில் பதன்பசனா  ஆபாய்ச்ைினார் ள், 70% 
யப்ாச சக்  த ாண்ட "corallicolid" என் ிச்கைர்க்ச னில் ஈடுடாநல் 
குகாகபாிச உற்த்தி தைய்பம் உனிரித்சத  ண்டுிடித்துள்ர். 

ைர்வசதை ிகழ்வுகள் 

இஸ்தான்புல் உகின் நிகப்சரின விநா ிசனத்சத திந்துள்து  

 புதின இஸ்தான்புல் யிநா ிசனம்,உ ின் நி ப்தரின யிநா ிசனநா  
தியா ிபள்து. இந்த யிநா ிசனத்தால் யபேடத்திற்கு 90 நில்ினன் 
னணி ச ச னா படிபம் என்று கூப்டு ிது. 
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ண்டன் 24x7 நாசு கட்டுப்ாட்டு கட்டணம் வசூிக்கும் முதல் கபம் ஆது  

 ைிப்பு அல்ட்பா குசந்த உநிழ்வு நண்டம் (ULEZ) என்னும் திட்டத்சத 
தைனல்டுத்தும் பதல்  பம் ண்டன் ஆகும், இங்கு உநிழ்வு தபங் ச பூர்த்தி 
தைய்னாத சமன யா ங் ளுக்கு நுசமவு  ட்டணம் யசூிக்கும் திட்டத்சத 
தைனல் டுத்திபள்து. 

ாதுகாப்பு ிகழ்வுகள்: 

இந்தின இபாணுவத்தின் Bofors ீபங்கி துப்ாக்கிகின் (தனுஷ்) முதல் சதாகுதி OFB 
இிருந்து சப்ட்டது  

 தி ஆர்டின்ஸ் ததாமிற்ைாச யாரினம் (OFB) ஆறு Bofors பீங் ித் துப்ாக் ி ின் 
பதல் ததாகுதி இபாணுயத்திற்கு அித்தது. 1980  ில் கை ரிக் ப்ட்ட ஸ்யடீிஷ் 
காஃர்ஸ் துப்ாக் ினின் தித்தன்சநனா துப்ாக் ிகன தனுஷ் ஆகும். 

விசனாட்டு ிகழ்வுகள்  

கிங் சகாப்ச ஜூன் 2019 

 இந்தின  ால்ந்து அணி ஜூன் நாதத்தில் தாய்ாந்தில் சடதறும்  ிங்ஸ் 
க ாப்ச காட்டினில் யிசனாட உள்து. 
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