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டப்பு ிகழ்வுகள் - ார்ச் 30, 2019 

தசி ிகழ்வுகள்: 

புது ில்னி 

எிர் சசற்ககக்தகாள் தசாகண 

 ஷளன் சக்தஷின் கஸழ் சசற்ககக்ககஶள் அறஷப்பதற்கு இயக்கஶக இருக்கும் தஷர்ப்பு 
சசற்ககக்ககஶள் வுககை (ASAT) வுககை  குகமந்தபட்சம் 270 துண்டுகரஶக 
உகைக்கப்பட்டும், அலற்மஷல் சபரும்பஶயஶனகல 45 நஶட்களுக்குள் சஷகதந்துலிடும் 
ன தஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது. 

 இந்த தஷர்ப்பு சசற்ககககஶள் குகமந்தபட்சம் 270 துண்டுகரஶக சஷகதந்துள்ரகத 
லை அசரிக்க கஶஸ்கபஸ் பஶதுகஶப்புக் கட்ைகர (NORAD) பயஶக 
உறுதஷப்படுத்தப்பட்டுள்ரது. 

சர்வதச ிகழ்வுகள்: 

தங்கவாத்ிற்கு எிாண டவடிக்கக எடுக்க தாகிஸ்ானுக்கு வனியுறுத்ல் 

 பஶகஷஸ்தஶன், அதன் ண்ைியஷருந்து சசல்படும் பங்கலஶதஷகள் ற்றும் 
பங்கலஶத குழுக்களுக்கு தஷஶக அர்த்தபள்ர, ீம படிஶத ற்றும் 
சரிபஶடுத்தக்கூடி நைலடிக்கக டுக்க கலண்டும் ன இந்தஷ ற்றும் அசரிக்கஶ 
லயஷபறுத்துகஷமது. 

சணீா, அசரிக்கா இகடத வர்த்க ததச்சுவார்த்க 

 சபய்ஜஷங்கஷல் சஸனஶவும் அசரிக்கஶவும் லர்த்தக கபச்சுலஶர்த்கதக ீண்டும் 
சதஶைங்கஷ உள்ரது, இது இருநஶடுகரின் லர்த்தக கபஶர் படிவுக்கு ல டுக்கப்பட்ை 
பன்பற்சஷஶகும். 

விக & சதாருபாாம்: 

டப்பு ிிாண்டின் ககடசி ாபாண ார்ச் 31 வங்கி கிகபகப ிநக்க RBI உத்வு 

 ரிசர்வ் லங்கஷ, அசஶங்க லைிக சசல்பஶடுககர ககஶர நைப்பு நஷதஷஶண்டின் 
ககைசஷ நஶரஶன ஶர்ச் 31 ஞஶிற்று கஷறக லங்கஷ கஷகரகள் தஷமக்க கலண்டும் 
ன லங்கஷகளுக்கு உத்தவு. 
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அநிவில் & விஞ்ஞாணம் 

ணிர்கள் பூிின் காந்ப்புனங்ககப உ படியும்  எண கண்டுதிடிப்பு  

 அசரிக்கஶலின் கயஷகபஶர்னிஶ சதஶறஷல்நுட்ப நஷறுலனம் ற்றும் கைஶக்கஷகஶ 
பல்ககயக் கறக ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள் குழு, பூஷின் கஶந்தப்புயங்கரில் உள்ர 
ஶற்மங்ககர னிதர்கள் தங்ககர அமஷஶல் உைர்ந்து அதற்கு ற்மஶற்கபஶல் 
சசல்படுகஷமஶர்கள் ன கண்டுபிடித்துள்ரனர். 

 ஆககள், பமகலகள், கதனகீ்கள் ற்றும் பஶக்டீரிஶக்கள் பூஷின் கஶந்தப்புயத்கத 
உைக்கூடினலஶகவும், லறஷநைத்துதலுக்கஶக அலற்கமப் பன்படுத்தவும் நீண்ை 
கஶயம் அமஷந்தஷருக்கஷன்மன ன்பது குமஷப்பிைத்தக்கது. 

ாாடுகள்  

இந்ிா-சதானிவிா விக ன்நம் 

 இந்தஷஶ-சபஶயஷலிஶ லைிக ன்மத்தஷல் இந்தஷ ஜனஶதஷபதஷ உகஶற்மஷனஶர். 
அப்சபஶழுது சபஶயஷலி தங்கத்தஷன் 60% இந்தஷஶலிற்கு ற்றுதஷ சசய்ப்படுகஷமது,  

 சபஶயஷலிஶ யத்தீன் அசரிக்கஶ பிஶந்தஷத்தஷல் இந்தஷஶலின் 8 லது பக்கஷ 
லர்த்தக பங்கஶரிஶக சபஶயஷலிஶ னவும். ற்றும் நஷதஷ அபிலிருத்தஷ 
தஷட்ைங்களுக்கஶக சபஶயஷலிஶலிற்கு 100 ஷல்யஷன் அசரிக்க சைஶயர் கைன் 
லறங்க இந்தஷஶ பன்லந்துள்ரது னவும் குமஷப்பிட்ைஶர். 

ிணங்கள் 

 அட்ில் சூாஜ் சதர்ரி - கஷறக்கு கைற்பகை கட்ைகர சகஶடி அதஷகஶரி 
 தகஷ் சிங் - கர்நஶைகஶ பகுதஷக்கு கட்ைகர சகஶடி அதஷகஶரி 
 சஞ்சய் செவர்ணாவலு - தகயலர், இந்தஷ சதஶறஷல்துகம கூட்ைகப்பு (சஷ) 

(சதற்கு) 
 சஷீ் சட்டி - துகைத் தகயலர், இந்தஷ சதஶறஷல்துகம கூட்ைகப்பு (சஷ) 

(சதற்கு) 
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ஒப்தந்ங்கள் 

இந்ிா - சதானிவிா இகடத ஒப்தந்ம்  

 இந்தஷஶ ற்றும் சபஶயஷலிஶ கயஶச்சஶம், லிஞ்ஞஶனிகளுக்கஶன லிசஶ தள்ளுபடி 
எப்பந்தம், இஶஜதந்தஷ கல்லி நஷகயங்கள், சுங்கங்கள், லிண்சலரி, பஶம்பரி 
ருத்துலம், டி ற்றும் பி-ஏசஷஶனிக் ில்கல தஷட்ைத்தஷன் சஷமப்பு கம் 
ஆகஷலற்மஷற்க்கஶன ட்டு எப்பந்தங்கரில் ககசழுத்தஷட்ைன.  

விருதுகள் 

 “Condor de Los Andes en el Grado de Gran Collar” (சதானிவிாவின் ிக உர்ந் 
ரிாகக்காண விருது) - இந்தஷ ஜனஶதஷபதஷ ஶம்நஶத் ககஶலிந்த். 

 புவி ாள் விருது - அசயம்பஶ இம்சுங்கர் (நஶகயஶந்தஷன் கஷஃகபர் ஶலட்ைத்தஷல் 
உள்ர Fakim லனலியங்கு சைஶய லன கஶலயர்) 

சசனி & இகத்பம் 

'சங்கல்ப்' (sangalp) சசனி  

 அஸ்ழஶஷல், சபஶங்ககககஶன் ஶலட்ை நஷர்லஶகம் பதல் தைகல 
லஶக்கஶரர்களுக்குகஶன எரு சஶகபல் பன்பஶட்டு சசயஷ சன்கல்கப 
உருலஶக்கஷபள்ரது.  

 இது பதல் பகம லஶக்கஶரர்ககர ஊக்குலிக்க எரு சஷமப்பு பற்சஷஶகும். 

விகபாட்டு ிகழ்வுகள்: 

இந்ிா ஓதன் ததட்ின்டன் 

 இந்தஷ ஏபன் கபட்ஷன்ைன் அக இறுதஷப்கபஶட்டிில் சஸனஶலின் வஹலஶங் 
பலிங்கஷஶகல லழீ்த்தஷ கஷைஶம்பி ஸ்ரீகஶந்த் இறுதஷ கபஶட்டிக்குள் நுகறந்தஶர். 

 

WhatsAPP குரூப்தில்தச- கிபிக்சசய்வும் 

Telegram Channel -ல்தச - கிபிக்சசய்வும் 
 

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

