
 
    

 

Monthly Current Affairs - April 2019 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(ஏப்ரல் மாதம் - 2019) 

 

விளையாட்டு செய்திகள் 

  

சுல்தான் அஸ்லன் ஷா ஹாக்கி 

சுல்தான் அஸ்லன் ஷா ஹாக்கி இறுதிப் ப ாட்டியில் வலுகுளைந்த சகாரிய அணியிடம் ச ாால்டி 
ஷூட் அவுட் முளையில் 2-4 என்ை பகால் கணக்கில் பதால்வியுற்ைது இந்தியா. 
இதாால் இந்தியாவுக்கு சவள்ளி தக்கம் கிளடத்தது. 

மியாமி ஓ ன் சடன்னிஸ் ப ாட்டி 

மியாமி ஓ ன் சடன்னிஸ் ப ாட்டி மகளிர் ஒற்ளையர் பிரிவில் ஆஸி. வீராங்களா ஆஷ்லி  ர்டி 
ொம்பியன்  ட்டம் சவன்ைார்.செக்.குடியரசின் 5-ஆம் நிளல வீராங்களா கபராலிாா 
பிளிஸ்பகாவாளவ 7-6. 6-3 என்ை பநர் செட்களில் வீழ்த்தி ொம்பியன்  ட்டம் சவன்ைார் ஆஷ்லி. 

ஆசிய ஏர்கன் (AirGun) ொம்பியன்ஷிப் 

இதுவளர 14 தங்கப்  தக்கங்களில் 12 தங்கப் தக்கங்களை இந்தியா சவன்றுள்ைது, மற்றும் நான்கு 
சவள்ளி, இரண்டு சவண்கல  தக்கங்களையும் சவன்றுள்ைது. திவ்யாஞ் சிங்  ன்வார் மற்றும் 
இைசவனில் வைறிவன் 10 மீ ஏர் துப் ாக்கி சுடுதல் ஆண்கள் மற்றும் ச ண்கள் பிரிவில் தலா ஒரு 
தங்கம்  தக்கம் சவன்றுள்ைார். 

 ஹ்ளரன் கிராண்ட் பிக்ஸ் 

ஐந்து முளை உலக ொம்பியன் லூயிஸ் ஹாமில்டன் சமர்சிடஸ் அணிக்காக  ஹ்ளரன் கிராண்ட் 
பிரிக்ஸ் சவன்ைார். வால்சடரி ப ாடாஸ் இரண்டாவது இடத்ளதப் பிடித்தார். 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

ஆஸ்திபரலியா  ாக்கிஸ்தான் ஒருநாள் சதாடர் 

இறுதி ஒருநாள் ப ாட்டியில்  ாகிஸ்தாளா 20 ரன்கள் வித்தியாெத்தில் சவற்றி ச ற்று, சதாடர் 5-0 
என்ை கணக்கில் ஆஸ்திபரலியா சவன்ைது. 

 ஹ்ளரன் கிராண்ட் பிக்ஸ் 

 ஹ்ளரன் கிராண்ட் பிரீ  ார்முலா 1 கார்  ந்தயத்தில், சமர்சிடிஸ் அணி வீரர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 
ொம்பியன்  ட்டம் சவன்ைார். 

மபலசிய ஓ ன்  ாட்மிண்டன் ப ாட்டி 

பகாலாப்பூர் , ஏப்ரல் 3  அன்று நளடச ற்ை ப ாட்டியில் மபலசிய ஓ ன்  ாட்மிண்டன் ப ாட்டியில் 
இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து, கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் ஆகிபயார் ஒற்ளையர் பிரிவில் 2-ஆவது சுற்றுக்கு 
முன்பாறிார். 

மகளிர் பிரிவு முதல் சுற்றில், உலகின் 6-ஆம் நிளலயில் இருக்கும் சிந்து, உலகின் 20-ஆம் நிளல 
வீராங்களாயாா ஜப் ானின் அயா ஒபஹாரிளய எதிர்சகாண்டார். இருவருக்கும் இளடபய 38 
நிமிடங்கள் விறுவிறுப் ாக நளடச ற்ை இந்த ஆட்டத்தில் சிந்து 22-20, 21-12 என்ை செட்களில் 
சவற்றி ச ற்ைார். 

மியாமி ஓ ன் சடன்னிஸ் சதாடர் 

மியாமி ஓ ன் சடன்னிஸ் சதாடரின் ொம்பியன்  ட்டத்ளத நட்ெத்திர வீரர் பராஜர் ஃச டரர் 
ளகப் ற்றியுள்ைார். அசமரிக்காவின் மியாமி நகரில் நளடச ற்ை இறுதிப் ப ாட்டியில் அசமரிக்க வீரர் 
ஜான் இஸ்ாளர, ஃச டரர் எதிர்சகாண்டார். விறுவிறுப் ாக நடந்த இந்த ப ாட்டியில், 6க்கு1, 6க்கு4 
என்ை பநர் செட் கணக்கில் பராஜர் ஃச டரர் சவற்றி ச ற்ைார். 4ஆவது முளையாக மியாமி ஓ ன் 
 ட்டத்ளத சவல்லும் பராஜர் ஃச டரருக்கு இது ஒட்டுசமாத்தமாக அவர் ளகப் ற்றும் 101 வது 
பகாப்ள . 

2020 ஒலிம்பிக் சடன்னிஸ் விளையாட்டு நளடமுளை மாற்ைம் 

ெர்வபதெ சடன்னிஸ் கூட்டளமப்பு (ITF) 2020 ஒலிம்பிக் சடன்னிஸ் ப ாட்டி வடிவங்களில் 
மாற்ைங்களை அறிவித்துள்ைது. ஆண்கள் ஒற்ளையர் தங்க  தக்கப் ப ாட்டி ஐந்து ளடப்பரக் 
சுற்றுகளுக்கு  திலாக இனி மூன்று ளடப்பரக் சுற்றுகைாக நடக்க உள்ைது. 
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கிங் பகாப்ள  ஜூன் 2019 

இந்திய கால் ந்து அணி ஜூன் மாதத்தில் தாய்லாந்தில் நளடச றும் கிங்ஸ் பகாப்ள  ப ாட்டியில் 
விளையாட உள்ைது. 

குண்டு எறிதலில் ஆசிய ொம்பியன் மன்பிரீத் கவு 

பதசிய ஊக்க மருந்து ஏசஜன்சி ஒழுங்குமுளை குழு, ஊக்கமருந்து  யன் டுத்தியதற்காக குண்டு 
எறிதலில் ஆசிய ொம்பியாாா மன்பிரீத் கவுருக்கு நான்கு வருடம் விளையாட தளட விதித்துள்ைது. 

இந்திய ச ண்கள் ஹாக்கி அணி 

பகாலாலம்பூரில் நடந்த இரு அணிகளுக்கு இளடயிலாா ஐந்து ப ாட்டிகளில் இந்திய ச ண்கள் 
ஹாக்கி அணி மபலசியாளவ 4-0 என்ை கணக்கில் சவன்று சதாடளர ளகப் ற்றியது. 

ச ல்பலாஷிப் விருது 

ரிபயா  ாரா ஒலிம்பிக்ஸ் ப ாட்டியில் சவள்ளி  தக்கம் தீ ா மாலிக் "ஊக்கப் டுத்தும் ொதளாகள்” 
என்னும் அங்கீகாரம் ச ற்ை நியூசிலாந்து பிரதம மந்திரி ெர் எட்மண்ட் ஹில்லாரி ச ல்பலாஷிப் 
விருளத சவன்ைார். 

48 வயதாா தீ ா, 2016 ரிபயா  ாரா ஒலிம்பிக்ஸ் ப ாட்டியில் குண்டு எரித்தலில் சவள்ளி  தக்கம் 
சவன்ைார். 

விஸ்டன் கிரிக்சகட்டர்ஸ் அல்மாாக் 2019 

விஸ்டன் கிரிக்சகட்டர்ஸ் அல்மாாக் 2019ஆம் ஆண்டு  திப்பின் “ஆண்டின் சிைந்த கிரிக்சகட் வீரர், 
வீராங்களா விருதுகளை” இந்தியாவின் விராட் பகாலி, ஸ்மிருதி மந்தாா ச ற்றுள்ைார். 

5 சிைந்த வீரர்களைத் விஸ்டன் கிரிக்சகட்டர்ஸ் அல்மாாக் பதர்வு செய்துள்ைது.  இந்தியாவின் விராட் 
பகாலி, இங்கிலாந்து வீராங்களா டாபம பியாமவுன்ட், இங்கிலாந்து வீரர்கள் பஜாஸ்  ட்லர், ொம் 
கரண், பராரி  ர்ன்ஸ் ஆகிபயாரும் பதர்வு செய்யப் ட்டுள்ைார். 

விராட் பகாலி தவிர்த்து இந்திய மகளிர் கிரிக்சகட் அணியின் சதாடக்க ஆட்டக்காரர் ஸ்மிருதி 
மந்தாாவும் சிைந்த கிரிக்சகட் வீராங்களாயாகத் பதர்வு செய்யப் ட்டுள்ைார். 
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2019-ம் ஆண்டின் விஸ்டன் சிைந்த கிரிக்சகட் வீரராக இந்திய அணியின் பகப்டன் விராட் பகாலி 
மூன்ைாவது முளையாக பதர்வு செய்யப் ட்டுள்ைார். 

2016-ம் ஆண்டில் இருந்து சதாடர்ந்து 4-வது ஆண்டாக விராட் பகாலி விஸ்டன் சிைந்த கிரிக்சகட் 
வீரருக்காா விருளதப் ச ற்று வருகிைார். 3 முளைக்கு பமல் விஸ்டன் விருதுகளை ச ற்ை முதல் 
இந்திய வீரர் எனும் ச ருளமளயயும் பகாலி ச ற்றுள்ைார். 

இதுவளர 3 முளைக்கு பமல் விஸ்டன் விருதுகளை டான் பிராட்பமன்(10முளை), பஜக் ஹாப்ஸ்(8 
முளை) மட்டுபம சவன்றுள்ைார். இந்த இரு வீரர்களுக்குப்பின் பகாலி இப்ப ாது சவன்றுள்ைார். 

 சிங்கப்பூர்  ஓ ன் 2019 

சிங்கப்பூர் ஓ ன் ச ண்கள் ஒற்ளையர் அளரயிறுதி ப ட்மிட்டன் ப ாட்டியில் உலக ொம்பியாாா 
ஜப் ானின் பநாஸ்மி ஒகுஹாரா, இந்திய வீராங்களா பி.வி. சிந்துளவ வீழ்த்தி இறுதி ப ாட்டிக்கு 
பதர்வாாார். இவர் இறுதி ப ாட்டியில் உலகின் No .1 வீராங்களாயாா சீா ளதப யின் ளத ூ 
யிங்ளக எதிர்சகாள்ை உள்ைார். 

ளடகர் உட்ஸ் Master  ட்டம்  

அசமரிக்க பகால்ஃப் வீரராா ளடகர் வுட்ஸ் ஐந்தாவது முளையாக Master  ட்டத்ளத சவன்றுள்ைார். 
இது இவரின் 81 வது PGA சுற்றுப் யண சவற்றியாகும். 

ஹீபரா ூப் ர் பகாப்ள  2019  

ஹீபரா ூப் ர் பகாப்ள  இறுதிப்ப ாட்டியில் 2-1 என்ை பகால்கணக்கில் FC பகாவா சென்ளாயின் 
FC அணிளய பதாற்கடித்தது, 2019 ஆண்டிற்க்காா ூப் ர் பகாப்ள ளய சவன்ைது. 

சிங்கப்பூர் ஓ ன் 

ஆண்கள் இறுதிப்ப ாட்டியில் ஜப் ானின் சகண்படா பமாபமாட்டா இந்பதாபாசியாவின் அன்டனி 
சினிகா ஜின்டிங்ளக சவன்று சிங்கப்பூர் ஓ ன் 2019  ட்டத்ளத சவன்ைார் . 

ச ண்கள் இறுதிப்ப ாட்டியில் ஜப் ானின் பநாப ாமி ஒகஹாராளவ பதாற்கடித்து ளத  ு யிங் 
தாது இரண்டாவது சிங்கப்பூர் ஓ ன்  ட்டத்ளத சவன்ைார். 
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சீா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஃ ார்முலா ஒன் 1,000 வது உலக ொம்பியன்ஷிப்  ந்தயமாா சீா கிராண்ட் 
பிரிக்ஸ் ப ாட்டியில் சவற்றிச ற்று ஒட்டுசமாத்த தரவரிளெயில் முன்ாணி ச ற்றுள்ைார். 

உலகக் பகாப்ள  2019க்காா இந்திய அணி அறிவிப்பு 

விராட் பகாஹ்லி (பகப்டன்), பராஹித் ெர்மா (துளண பகப்டன்), ஷிகார் தவான், பக.எல். ராகுல், 
விஜய் ஷங்கர், எம்.எஸ். பதானி (WK), பகதார் ஜாதவ், திபாஷ் கார்த்திக், யூஸ்பவந்திர ொஹல், 
குல்தீப் யாதவ், புவபாஸ்வர் குமார், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹார்திக்  ாண்டியா, ரவீந்திர ஜபடஜா, ஷமி. 
பம 30 முதல் ஜூளல 14 வளர இங்கிலாந்து பவல்ஸில் நளடச றும் உலக பகாப்ள  ப ாட்டியில் 
 ங்பகற் தன் மூலம் பதானி தாது 4வது உலக பகாப்ள  ப ாட்டியில் விளையாடவுள்ைார். 

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் 2019 

இந்திய மல்யுத்த வீரராா  ஜ்ரங் புனியா (25), கடந்த ஆண்டு நவம் ர் மாதம் நடந்த ெர்வபதெ 
தரவரிளெயில் 65 கிபலா (ஃப்ரீஸ்ளடல்) எளடப் பிரிவில் முதல்முளையாக முதலிடம் பிடித்தார். 

சீாாவில் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 முதல் நடக்கவிருக்கும் ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் 
ப ாட்டியில் உலக மல்யுத்த தரவரிளெயில் முதலிடம் வகிக்கும் இந்தியாவின் மல்யுத்த வீரர்  ஜ்ரங் 
புனியா  ங்பகற்கவுள்ைார்.கடந்த ஆண்டு நவம் ர் மாதம் முதல்முளையாக ெர்வபதெ தரவரிளெ 
 ட்டியலில் 65 கிபலா எளடப்பிரிவில் முதலிடம் பிடித்தார்.  ல்பகரியாவில் கடந்த மாதம் நளடச ற்ை 
மல்யுத்த ப ாட்டி ஒன்றில் தங்கம் சவன்ைார். 

ஆசிய இளைஞர் செஸ் ொம்பியன்ஷிப் 2019 

இலங்ளகயில் நளடச ற்ை ஆசிய இளைஞர் செஸ் ொம்பியன்ஷிப் 2019 ப ாட்டியில் ஏழு வயது 
இந்திய வீராங்களா பகாலகட்லா அலாா மீாாட்சி இரண்டு தங்க  தக்கங்களைப் சவன்ைார். 

மான்பட கார்பலா சடன்னிஸ் 

 சமாாாக்பகாவில் நளடச ற்று வந்த மான்பட கார்பலா மாஸ்டர்ஸ் சடன்னிஸ் ப ாட்டியில் 
இத்தாலி வீரர் ப பிபயா ப ாக்னி ொம்பியன்  ட்டம் சவன்ைார். 

 இந்தத் சதாடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் பநற்று 13-ம் நிளல வீரராா இத்தாலியின் ப பிபயா 
ப ாக்னி, 48-ம் நிளல வீரராா செர்பியாவின் டென் லபஜாவிச்ளெ எதிர்த்து விளையாடிாார். 
இதில் ப பிபயா ப ாக்னி 6-3, 6-4 என்ை பநர் செட்டில் சவற்றி ச ற்று ொம்பியன்  ட்டம் 
சவன்ைார். 
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 இதன் மூலம் சமாாாக்பகா சடன்னிஸ் ப ாட்டியில் சுமார் 51 வருடங்களுக்குப் பிைகு 
பகாப்ள ளய சவன்ை முதல் இத்தாலி வீரர் என்ை ச ருளமளய ச ற்ைார் ப பிபயா ப ாக்னி. 
களடசியாக 1968-ம் ஆண்டு அந்த நாட்ளடச் பெர்ந்த நிக்பகாலா பீட்டர்ஏஞ்ெலி  ட்டம் 
சவன்றிருந்தார். 

ஆசிய தடகை ொம்பியன்ஷிப் 2019 

 கத்தார் நாட்டின் பதாகா நகரில் ஆசிய தடகை ொம்பியன்ஷிப் விளையாட்டுப் ப ாட்டிகள் 
நளடச றுகின்ைா. 

 3000 மீட்டர் ஸ்டீபிள்பெஸ் ப ாட்டியில் இந்திய வீரர் அவிாாஷ், ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் 
இந்திய வீராங்களா அன்னுராணி ஆகிபயார் சவள்ளிப்  தக்கம் சவன்ைார்.  

 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் எம்.பி.பூவம்மா, 5000 மீட்டர் ஓட்டத்தில்  ருல் ெவுதரி, 10 ஆயிரம் 
மீட்டர் ஓட்டத்தில் முரளி குமார் ஆகிபயார் சவண்கலப்  தக்கம் சவன்ைார். 

 ஆண்களுக்கா டிரிபிள் ஜம்ப் ப ாட்டியில், சித்திரபவல் இறுதிப் ப ாட்டிக்கு முன்பாறிாார். 

ஆசிய  ளுதூக்கும் ப ாட்டி 

 ஆசிய  ளுதூக்குதல் ொம்பியன்ஷிப் ப ாட்டி சீாாவில் உள்ை நிங்ப ாவில் நளடச றுகிைது. 
இந்தியாவின் லால்ரின்னுன்கா சஜபரமி புதிய உலக இளைஞர் மற்றும் ஆசிய ொதளாளயப் 
 ளடத்தார். 

 மிபொரத்ளத பெர்ந்த 16 வயபத ஆா லால்ரின்னுன்கா ஆடவர் 67 கிபலா எளடப்பிரிவில் 
கிளீன் அண்ட் சஜர்க் பிரிவில் 297 கிபலா (134+163 கிபலா) தூக்கி புதிய ொதளாளயப் 
 ளடத்தார். 

 ஒடிொ மாநிலத்ளத பெர்ந்த ஜிலி தலச சஹரா ச ண்களுக்காா 45 கிபலா பிரிவில் 2-வது 
இடத்ளத பிடித்து சவள்ளிப் தக்கம் சவன்ை (சமாத்தம் 167 கிபலா) இந்தியாவின்  தக்க 
கணக்ளக சதாடங்கி ளவத்தார். 

 ச ண்களுக்காா 49 கிபலா எளடப்பிரிவில் சீாாவின் பஹா ஸிஹூய் தங்கப் தக்கமும் (208 
கிபலா), சதன்சகாரியாவின் ரி ொங்-கம் (200 கிபலா) சவள்ளிப் தக்கமும் சவன்ைார். 

ெந்பதாஷ் டிராபி 2019 

  ஞ்ொப் மாநிலம் லுாதியாாாவில் குரு நாாக் ஸ்படடியத்தில்,ெந்பதாஷ் டிராபி பதசிய 
கால் ந்து ொம்பியன்ஷிப் சதாடரின் 73வது சீென் நடந்தது. இதன் ள ாலில்  ஞ்ொப், ெர்வீெஸ் 
அணிகள் பமாதிா. 

 ெந்பதாஷ் டிராபி கால் ந்து சதாடரில் ெர்வீெஸ் அணி ொம்பியன்  ட்டத்ளத ளகப் ற்றியது. 
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 ஆட்டபநர முடிவில் ெர்வீெஸ் அணி, பிகாஷ் த ா ஒரு பகாலடித்ததால் 1-0 என்ை பகால் 
கணக்கில் சவற்றி ச ற்று, 6வது முளையாக பகாப்ள  சவன்ைது.  ஞ்ொப் அணி இதற்கு முன், 
1960-61, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16 சீெனில் ொம்பியன்  ட்டத்ளத ளகப் ற்றியது. 
ஒன் தாவது முளையாக பகாப்ள  சவல்லும் வாய்ப்ள  இழந்த  ஞ்ொப் அணி, 8வது முளையாக 
2வது இடம் பிடித்தது. 

ஆசிய தடகை ொம்பியன்ஷிப் ப ாட்டி 

 23-வது ஆசிய தடகை ொம்பியன்ஷிப் ப ாட்டி கத்தார் தளலநகர் பதாஹாவில் நளடச ற்ைது. 
 இதில்   மகளிருக்காா 800 மீட்டர் ஒட்டப்  ந்தயத்தின் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவில் 
தமிழ்நாட்ளட ொர்ந்த  பகாமதி மாரிமுத்து  ந்தய இலக்ளக 2 நிமிடம் 2.70 விநாடிகளில் 
கடந்தார்.ஆசிய தடகை ொம்பியன்ஷிப்  2019-ல் இந்தியாவிற்காா முதல் தங்கத்ளத சவன்ை 
வீராங்களா என்ை ச ருளம பகாமதி மாரிமுத்து ச ற்ைார். 

 மகளிர் 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் எம்.பி.பூவம்மா, மகளிர் 5000 மீட்டர் ஓட்டத்தில்  ருல் ெவுதாரி, 
ஆண்கள் 10000 மீட்டர் ஓட்டத்தில் கவித் முரளி குமார் ஆகிபயார் சவண்கலப்  தக்கங்களை 
சவன்ைார். 

 ஈட்டி எறிதல், நீைம் தாண்டுதல், 100 மீட்டர்தளட ஓட்டம் உள் ட 7 பிரிவுகளை உள்ைடக்கிய 
சஹப்டத்லானில்  ங்பகற்ை இந்திய வீராங்களா ஸ்வப்ாா  ர்மன் (SwapnaBarmanசமாத்தம் 
5,993 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்ளத பிடித்து சவள்ளிப் தக்கத்ளத ளகப் ற்றிாார். 

 உஸ்ச கிஸ்தான் வீராங்களா எகசடரிாா பவார்னிாா 6,198 புள்ளிகளுடன் தங்கப் தக்கம் 
ச ற்ைார். பமற்கு வங்காைத்ளத பெர்ந்த 22 வயதாா ஸ்வப்ாா  ர்மன் இரண்டு கால்களிலும் 
தலா 6 விரல்களை சகாண்டவர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 ச ண்களுக்காா 1,500 மீட்டர் ஓட்டத்தில் இந்திய வீராங்களா பி.யூ.சித்ரா 4 நிமிடம் 14.46 
விாாடிகளில் இலக்ளக கடந்து தங்கப் தக்கத்ளத சவன்ைார். 

 இதன் ஆண்கள் பிரிவில் இந்திய வீரர் அஜய் குமார் ெபராஜ் சவள்ளிப் தக்கத்ளத (3 நிமிடம் 
43.18 விாாடி) ளகப் ற்றிாார். ச ண்களுக்காா 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஒடிொளவச் பெர்ந்த 
டுட்டீ ெந்த் 23.24 விாாடிகளில் 3-வதாக வந்து சவண்கலப் தக்கத்ளத சொந்தமாக்கிாார். 
ஆண்கள் மற்றும் ச ண்களுக்காா 4 x 400 மீட்டர் சதாடர் ஓட்டம் இரண்டிலும் இந்தியாவுக்கு 
சவள்ளிப் தக்கம் கிளடத்தது. இதில் ஆண்கள் அணியில் இடம் ச ற்ை 4 ப ரில் தமிழக வீரர் 
ஆபராக்ய ராஜீவும் ஒருவர் 

குண்டு எறிதல் 

ஆண்களுக்காா குண்டு எறிதலில் இந்திய வீரர் பதஜிந்தர்  ால்சிங் 20.22 மீட்டர் தூரம் எறிந்து 
தங்கப் தக்கத்ளத ளகப் ற்றிாார்.   
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ஈட்டி எறிதல் 

ஆண்களுக்காா ஈட்டி எறிதலில் இந்தியாவின் ஷிவ் ால் சிங் 86.23 மீட்டர் வீசி சவள்ளிப்  தக்கம் 
சவன்ைார். 

மகளிர் ஈட்டி எறிதலில் இந்திய வீராங்களா அன்னு ராணி 60.22 மீட்டர் தூரம் எறிந்து சவள்ளிப் 
 தக்கம் சவன்ைார்.  

ஹர்டில்ஸ் ப ாட்டி 

ஜபிர் மடரி  ல்லியாலில் மற்றும் ெரிதா கயக்வத் ஆகிபயார் முளைபய ஆண்கள் மற்றும் ச ண்கள் 400 
மீட்டர் ஹர்டில்ஸ் ப ாட்டியில் சவண்கலப்  தக்கங்களைப் ச ற்ைார். 

ஸ்டீபிள்பெஸ் பிரிவு 

ஆண்கள் 3000 மீட்டர் ஸ்டீபிள்பெஸ் பிரிவில் அவிாாஷ் ெப்பல 8 நிமிடம், 30.19 விநாடிகளில்  ந்தய 
தூரத்ளதக் கடந்து சவள்ளிப்  தக்கத்ளத முத்தமிட்டார். 

தளட ஓட்டம் 

400 மீட்டர் தளட தாண்டும் ஓட்டத்தில் ஆண்கள் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஜபிர் மதாரியும், ச ண்கள் 
பிரிவில் ெரிதா ச ன்னும் சவண்கலம் ச ற்ைார். 

 FINA உலக ொம்பியன்ஷிப் 2019 

இந்திய நீச்ெல் வீரராா எஸ்.பீ. லிக்கித் 62 வது மபலசிய ஓ ன் நீச்ெல் ொம்பியன்ஷிப் ஆண்கள் 100 
மீட்டர் ப ாட்டியில் தங்கம் சவன்ைளத அடுத்து 2019 FINA உலக ொம்பியன்ஷிப்பிற்காா ‘பி’ தகுதித் 
தரத்ளத அளடந்துள்ைார். 

ISSF துப் ாக்கி சுடுதல் உலகக் பகாப்ள  2019 

ச ய்ஜிங்கில் நடந்த ISSF துப் ாக்கி சுடுதல் உலக பகாப்ள  2019ல் கலப்பு ஏர் ளரபிள் மற்றும் கலப்பு 
ஏர் பிஸ்டல் ஆகிய இரண்டு ப ாட்டிகளில் இந்திய துப் ாக்கி சுடுதல் வீரர்கள் தங்கம் சவன்ைார். 

10 மீ ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு துப் ாக்கி சுடுதல் ப ாட்டியில்  ாக்கர் மற்றும் செௌத்ரியும், ஏர் ளரபிள் 
ப ாட்டியில் அஞ்ஜூம் சமௌத்கில் மற்றும் திவ்யாஞ்ச் சிங்  ன்வார் ஆகிபயார் தங்கம் சவன்ைார். 
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முதல் ச ண் நடுவர் 

ஆடவர் கிரிக்சகட் வரலாற்றில் நடுவர்கைாக ஆண்கபை இதுவளர இருந்துவந்தார். கிைாரி 
ப ாபலாொக் (31 வயது) என்னும் ச ண் நடுவர் ஆண்களுக்காா ஒரு நாள் ெர்வபதெ ப ாட்டியில் 
நமீபியா - ஒமான் அணிகள் பமாதிய ப ாட்டியில் முதல் ச ண் நடுவராக  ங்பகற்கவுள்ைார். 2017 
ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்திபரலியாவில் நளடச ற்ை ஆண்கள் ஒரு நாள் உள்நாட்டு கிரிக்சகட் ப ாட்டியில் 
உலகின் முதல் ச ண் கை நடுவராக  ங்பகற்ைார் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆசிய குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் 2019 

ஆசிய குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் ப ாட்டி தாய்லாந்து தளலநகர்  ாங்காக்கில் நடந்து வருகிைது. 

ஆண்களுக்காா 52 கிபலா எளடப்பிரிவின் இறுதிப்ப ாட்டியில் இந்திய வீரர் அமித்  ன்ஹால் 5-0 
என்ை கணக்கில் சதன்சகாரியாவின் கிம் இங்குளவ பதாற்கடித்து தங்கப் தக்கத்ளத சவன்ைார். 

ச ண்களுக்காா 81 கிபலா பிரிவின் இறுதி சுற்றில் இந்திய வீராங்களா பூஜா ராணி 3-2 என்ை 
கணக்கில் நடப்பு உலக ொம்பியாாா சீாாவின் வாங் லிாாளவ வீழ்த்தி தங்கப் தக்கத்ளத 
ளகப் ற்றிாார். அரியாாாளவ பெர்ந்த பூஜாராணி இந்த ப ாட்டியில்  தக்கம் சவல்வது இது 3-வது 
முளையாகும். 

49 கிபலா எளடப்பிரிவில் இந்திய வீரர் தீ க் சிங் 2-3 என்ை கணக்கில் உஸ்ச கிஸ்தானின் 
பநாடிர்பஜான் மிர்ஜாமிபடாவிடம் பதால்வி கண்டு சவள்ளிப் தக்கத்ளத சவன்ைார். 

56 கிபலா எளடப்பிரிவில் இந்திய வீரர் கவிந்தர் சிங் பிஸ்த் 0-5 என்ை கணக்கில் உஸ்ச கிஸ்தான் 
வீரர் மிராஜிஸ்பிக்கிடம் வீழ்ந்து சவள்ளிப் தக்கம் ச ற்ைார்.  

75 கிபலா பிரிவில் இந்திய வீரர் ஆஷிஷ் குமார் 0-5 என்ை கணக்கில் கஜகஸ்தானின் துர்சி ாயிடம் 
பதாற்று சவள்ளிப் தக்கத்ளத சவன்ைார். 

64 கிபலா பிரிவில் இந்தியாவின் சிம்ரன்ஜித் கவுர் 0-5 என்ை கணக்கில் நடப்பு உலக ொம்பியாாா டு 
டானிடம் (சீாா) பதால்வி கண்டு சவள்ளிப் தக்கம் ச ற்ைார். 

2019 ஆசிய குத்துச்ெண்ளட ொம்பியன்ஷிப் ப ாட்டியில் இந்தியா இரண்டு தங்கம், நான்கு சவள்ளி 
மற்றும் ஏழு சவண்கலப்  தக்கங்கள் உள்ைப் ட சமாத்தம் 13  தக்கங்கள் சவன்றுள்ைது. 
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உலக  ாரா நீச்ெல் ப ாட்டி 2019 

2019 உலக  ாரா நீச்ெல் ஆண்கள் 200m IM (SM7 வகுப்பு) பிரிவில் இந்திய நீச்ெல் வீரர் நிரஞ்ென் 
முகுந்தன் குளைந்த ட்ெ நுளழவு பநரத்ளத (MET) அளடந்து தங்கப் தக்கம் சவன்ைார். 

உலக படபிள் சடன்னிஸ் ப ாட்டி - 2024 

இந்தியாவின் படபிள் சடன்னிஸ் ெம்பமைாம் (TTFI) இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளை நடக்கும் 
உலக ொம்பியன்ஷிப் 2024ம் ஆண்டிற்காா ப ாட்டிளய நடத்த விண்ணப்பித்துள்ைது. இதற்கு முன்பு 
1987ல் இந்தியா ஒரு உலக ொம்பியன்ஷிப்ள  நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

__________________________________________________________________________________________ 

முக்கியமாா நாட்கள் 

 

ஏப்ரல் 2.- இன்று உலக ஆட்டிெம் விழிப்புணர்வு நாள். 

ஆட்டி ம் குழந்ளதகளை தாக்கும் மூளை வைர்ச்சிக் குளை ாடு சகாண்ட பநாய். 

Theme for the day is "Assistive Technologies, Active Participation". 

In 2008, The United Nations General Assembly unanimously declared 

ஏப்ரல் 5 - பதசிய கடல் திாம் 

100 ஆண்டுகளுக்கு முன் இபத நாளில், 1919 ஆம் ஆண்டில், தி சிண்டியா ஸ்டீம் பநவிபகஷன் 
கம்ச னி லிமிட்டட்டின் முதல் கப் ல், எஸ் எஸ் லாய்லிட்டி, ரஷ்ய சென்ைது இது இந்தியாவின் 
கப் ல் வரலாற்றின் ஒரு முக்கியமாா நாைாகும். 

பதசிய கடல் திாத்தின் 56 வது  திப்பின் 2019 கருப்ச ாருள்:- “Indian Ocean-An Ocean of opportunity” 

ஏப்ரல் 5, 1964 அன்று முதல் பதசிய கடல் திாம் சகாண்டாடப் ட்டு வருகிைது. பதசிய கடல் திா 
விருதின் ச யர் வருணா விருது ஆகும். 
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ஏப்ரல் 6 - ெர்வபதெ விளையாட்டு அபிவிருத்தி மற்றும் அளமதிக்காா திாம் 

ஏப்ரல் 6 ம் பததிளய ஐக்கிய நாடுகள் ெள யின் (ஐ.நா.) ச ாதுச் ெள  விளையாட்டு அபிவிருத்தி 
மற்றும் ெமாதாாத்திற்க்காா ெர்வபதெ திாமாக 2013ம் ஆண்டு பிரகடாப் டுத்தப் ட்டது. இது 2014ம் 
ஆண்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சகாண்டாடப் ட்டுவருகிைது. 

ஏப்ரல் 7 - உலக சுகாதார நாள் 

1950 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 ஆம் நாள் முதல் உலக சுகாதார திாம் சகாண்டாடப் டுகிைது. சுகாதார 
நடவடிக்ளககளை அறிந்து உடல்நலப் பிரச்சிளாயின்றி துல்லியமாக தங்கள்  ணிகளை நிளைபவற்ை 
மக்களுக்கு விழிப்புணர்ளவ ஏற் டுத்த இந்த திாம் சகாண்டாடப் டுகிைது. 

2019 உலக சுகாதார நாள் கருப்ச ாருள்:- "Universal health coverage: everyone, everywhere" 

ஏப்ரல் 17 - உலக ஹீபமாபிலியா திாம் 

உலக ஹீபமாபிலியா திாம், ஹீபமாபிலியா மற்றும் பிை இரத்தப்ப ாக்கு பகாைாறுகளுக்காா 
ெர்வபதெ விழிப்புணர்வு திாமாகும். இது ஏப்ரல் 17 அன்று ஆண்டுபதாறும் நளடச றுகிைது, இது உலக 
ஹீபமாபிலியா ெம்பமைாத்தின் நிறுவார் ஃபிராங்க் ஷாநச லின் பிைந்த நாைன்று 
அனுெரிக்கப் டுகிைது.  

2019 கரு: “Reaching Out: The First Step to Care”. 

ஏப்ரல் 18 - உலக  ாரம் ரிய திாம் 

நிளாவு சின்ாங்கள் மற்றும் தைங்கள் மீதாா ெர்வபதெ கவுன்சில் (ICOMOS) 1982ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 
18 ஐ உலக  ாரம் ரிய திாமாக அறிவித்தது. இதற்கு 1983 இல் யுசாஸ்பகாவின் ச ாதுச் ெள  
ஒப்புதல் அளித்தது. 

2019 கருப்ச ாருள்: Rural லாண்ட்ஸ்பகப்ஸ் 

ஏப்ரல் 20 - சீா சமாழி திாம் 

சீா சமாழி திாத்திற்காா பததி குயுவிலிருந்து (“சரயின் ஆஃப் மில்லட்”) பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டது, இது 
 ாரம் ரிய கிழக்கு ஆசிய நாள்காட்டிகளில் 24 ூரிய காலத்தின் 6 வது இடமாகும். இது காங்க்ஜிக்கு 
அஞ்ெலி செலுத்தும் டி அளமந்துள்ைது. ஐக்கிய நாடுகள் ெள யின் உத்திபயாகபூர்வ சமாழியாக சீா 
சமாழி 1946ல் நிறுவப் ட்டது. 
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ஏப்ரல் 21 - பதசிய குடிளம  ணிகள் திாம் 

ஒவ்சவாரு ஏப்ரல் 21ம் பததியும் இந்தியக் குடிளமப்  ணிகள் திாமாக சகாண்டாடப் டுகிைது. இந்த 
நாளில் மிகச் சிைந்த பெளவ புரிந்த அதிகாரிகளுக்கு சிைந்த ச ாது பெளவக்காா பிரதமர் விருது 
வழங்கி கவுரவிக்கப் டுகிைது. மூன்று பிரிவுகளில் இவ்விருது வழங்கப் டுகிைது. தனி ந ர், குழு மற்றும் 
அளமப்பு என்ை அடிப் ளடயில் குடிளமப்  ணி அதிகாரிகளுக்கு விருது வழங்கப் டுகிைது. இந்திய 
குடிளமப்  ணியின் தந்ளத எா அளழக்கப் டு வர் ொர்லஸ் கார்ன்வாலிஸ் ஆவார். 

ஏப்ரல் 21 -உலகப்  ளடப் ாற்ைல் மற்றும் புத்தாக்கத் திாம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21 அன்று உலகப்  ளடப் ாற்ைல் மற்றும் புத்தாக்கத் திாமாாது (WCID - 
World Creativity and Innovation Day) அனுெரிக்கப் டுகின்ைது. 

நீடித்த வைர்ச்சிக்காா இலக்குகளை அளடதல் சதாடர் ாா அளாத்து பிரச்ெளாகளுக்கும் 
 ளடப் ாற்ைல் மூலம் தீர்வு காண் தற்கு பவண்டி மக்களுக்கு உதவுவதற்காக இத்திாமாாது 
அனுெரிக்கப் டுகின்ைது. 

2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21 அன்று முதலாவது WCID திாமாாது ஐ.நா.விாால் அனுெரிக்கப் ட்டது. 

ஏப்ரல் 22 - உலக புவி திாம் 

கலிப ார்னியாவின் கடற்களரயிலிருந்து 3500 க்கும் அதிகமாா  ைளவகள் சகால்லப் ட்ட 1969 
ொண்டா  ார் ரா எண்சணய் கசிவால் ஏற் ட்ட ப ரழிளவப்  ார்த்த அசமரிக்க சொட்டர் கய்லார்ட் 
சநல்ென் 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 அன்று சுற்றுச்ூழல்  ாதுகாப்புக்காா ஆதரளவ நிரூபிக்க முதல் 
புவி திாத்ளத உருவாக்கிாார். 2019  

தீம் : ‘Protect Our Species’ 

ஏப்ரல் 23 - உலக புத்தக மற்றும்  திப்புரிளம திாம் (World Book and Copyright Day) 

 முதன் முதலாகக் இந்த திாம் 1995-ம் ஆண்டு சகாண்டாடப் ட்டது.  ாரிஸ் நகரில் 1995 
ஆகஸ்ட் 25 முதல் நவம் ர் 16 வளர நடந்த யுசாஸ்பகாவின் 28-வது மாநாட்டில் ஒரு 
தீர்மாாம் நிளைபவற்ைப் ட்டது. 

 அறிளவப்  ரப்புவதற்கும், உலசகங்கிலும் உள்ை  ல்பவறு கலாொரங்கள்  ற்றிய 
விழிப்புணர்விளாப் ச றுவதற்கும், புரிதல், ெகிப்புத்தன்ளம ப ான்ைவற்றின் மூலம் மனிதர்களின் 
ஒழுக்கத்திளா பமம் டுத்தவும், புத்தகம் ஒரு சிைந்த கருவியாக உள்ைதால் ஏப்ரல் 23 உலக 
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புத்தக திாமாக சகாண்டாடப் டும் எா அந்த யுசாஸ்பகாவின் 28-வது மாநாட்டில் தீர்மாாம் 
நிளைபவற்ைப் ட்டது. 

 ஆண்டு பதாறும் ஏப்ரல் 23 ஆம் பததி அன்று யுசாஸ்பகா (UNESCO) அளமப்பும், பிை 
ெர்வபதெ அளமப்புகளும் உலகின் ஏபதனும் ஒரு  குதிளய உலக புத்தக தளலளமயகமாக (World 
Book Capital) ஓர் ஆண்டு காலத்திற்கு பதர்ந்சதடுக்கும். 

 இந்த வளகயில், யுசாஸ்பகா அளமப் ாாது 2018-ஆம் ஆண்டு கிரிஸ் நாட்டின் தளலநகராா 
ஏசதன்ஸ் (Athens) நகளர உலக புத்தக தளலநகராக (World Book Capital for 2018) 
அறிவித்துள்ைது. 

உலக புத்தக தளலநகரம் 2019 :- ஷார்ஜா, ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ் 

ஏப்ரல் 23 - ஆங்கில சமாழி திாம் (English Language Day) 

ஐ.நா.வால் ஆங்கில சமாழி திாம் ஏப்ரல் 23 அன்று  ாரம் ரியமாக சகாண்டாடப் டுகிைது, இது 
வில்லியம் பஷக்ஸ்பியரின் இைந்த மற்றும் பிைந்த பததி என் து குறிப்பிடத்தக்கது. ச ாது தகவல் 
துளையால் 2010 ஆம் ஆண்டில், ஐ.நா.ெள யில் உள்ை 6 அலுவலக சமாழிகளுக்கும் சமாழி திாம் 
சகாண்டாட பவண்டும் என் தன் விளைவாக இந்த ஆங்கில சமாழி திாம் சகாண்டாடப் ட்டு 
வருகிைது. 

ஏப்ரல் 24 - உலக ஆய்வக விலங்குகள் திாம் 2019 (World Day For Animals In Laboratories அல்லது 
World Lab Animal Day) 

உலக அைவில் ஆய்வுக்கூடங்களில் விலங்குகளை ஆய்விற்காகப்  யன் டுத்துகின்ைார். விலங்குகள் 
மீது உயிரி மருத்துவ ஆராய்ச்சி செய்கின்ைார். இதாால் ஆய்வக விலங்குகள் 
சித்திரவளதக்குள்ைாவளத தடுக்க பதசிய எதிர்ப்பு விவிசெக் ன் ெங்கம் 1979ஆம் ஆண்டில், ஏப்ரல் 
24ஐ உலக ஆய்வக விலங்குகள் திாமாக அறிவித்தார். 

ஏப்ரல் 24 -பதசிய  ஞ்ொயத்து ராஜ் திாம் (National Local Self-Government day) 

 பதசிய  ஞ்ொயத்து ராஜ் திாம் (பதசிய உள்ளூர் சுயநிர்ணய நாள்) இந்தியாவின் பதசிய 
திாமாக ஆண்டுபதாறும் 24 ஏப்ரல் மாதம்  ஞ்ொயத்து ராஜ் அளமச்ெகம் சகாண்டாடப் டுகிைது. 

 பிரதம மந்திரி மன்பமாகன் சிங் முதல் பதசிய  ஞ்ொயத்து ராஜ் திாத்ளத 2010 இல் திைந்து 
ளவத்தார்.முதல் பதசிய  ஞ்ொயத்து ராஜ் திாமாாது 2010 ஆம் ஆண்டு சகாண்டாடப் ட்டது. 

 பதசிய  ஞ்ொயத்து ராஜ் திாமாாது 1992 ஆம் ஆண்டு இயற்ைப் ட்ட 73வது அரசியலளமப்பு 
திருத்தச்ெட்டம் ெட்டம் 1993 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 24 ஆம் பததி முதல் நளடமுளைக்கு 
வந்தளத குறிப் தற்காக சகாண்டாடப் டுகின்ைது. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

 இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஓர் முக்கியமாா அதிகாரப்  கிர்வு தருணத்ளத (Power devolution 
moment) 73-வது அரசியல் ொொ திருத்தச் ெட்டம் உண்டாக்கியது. 

 பவர் நிளல அைவில் அரசியல் அதிகாரத்தின்  ரவலாக்கலுக்கு (decentralization of political power) 
இத்திருத்தச் ெட்டம் உதவியது. 

 1994 ல், அரசியலளமப்பின் 73 வது திருத்தம் காரணமாக,  ஞ்ொயத்துகளின் இடங்களில் 
ச ண்கள் 33% இட ஒதுக்கீடு வழங்கப் ட்டது. 

 இதுவளர, ஏப்ரல் 24 ம் பததி மகளிர் அரசியல் அதிகாரம் திாமாக சகாண்டாடப் டுகிைது. 

ஏப்ரல் 25 - தகவல் சதாடர்பு சதாழில்நுட் த்தில் ச ண்களுக்காா ெர்வபதெ திாம்(International Girls 
in ICT Day) 

 தகவல் சதாடர்பு சதாழில்நுட் த்தில் ச ண்களுக்காா ெர்வபதெ திாமாாது ஒவ்சவாரு 
ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தின் 4-வது வியாழக்கிழளம அனுெரிக்கப் டுகிைது. 

 இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 25 அன்று இத்திாமாாது களடபிடிக்கப் ட்டது. 
 இது தகவல் சதாடர்பு சதாழில்நுட் த் துளையில் வைர்ந்து வரும் ஆய்வுகள் மற்றும் 
பவளலவாய்ப்புகளில் கவாம் செலுத்த இைம்ச ண்கள் மற்றும் மகளிருக்கு அதிகாரமளித்தல் 
மற்றும் ஊக்குவித்தளல பநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

 இந்தத் திாமாாது 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெர்வபதெ சதாளலத்சதாடர்பு கழகத்தின் 
(International Telecommunication Union) உறுப்பு நாடுகைால் அனுெரிக்கப் டுகின்ைது. 

ஏப்ரல் 25 -உலக மபலரியா திாம் (World Malaria Day-WMD)   

 உலக மபலரியா திாம் பம 2007 இல் உலக சுகாதார ெள யின் 60 வது அமர்வு மூலம் 
நிறுவப் ட்டது. இதன்பிைகு உலக மபலரியா திாம் ஆண்டுபதாறும் ஏப்ரல் 25ம் பததி 
அனுெரிக்கப் டுகிைது. 2019 ஆம் ஆண்டு உலக மபலரியா திாத்ளத ஏற்று நடத்தும் நகரமாக 
 ாரிஸ் பதர்வு செய்யப் டுள்ைது 

 இந்தத் திாமாாது மபலரியாளவ கட்டுப் டுத்தும் உலகைாவிய முயற்சிகளை அங்கீகரிக்கின்ைது. 
 உலக மபலரியா திாமாாது 2017 ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார நிறுவாத்தின் உயர்மட்ட 
அளமப் ாா உலக சுகாதார கூடுளகயின் 60-வது அமர்வில் சதாடங்கப் ட்டது. 

 உலக மபலரியா திாம் சதாடங்கப் டுவதற்கு முன்ாதாக ஏப்ரல் 25 அன்று ஆப்ரிக்க மபலரியா 
திாம் அனுெரிக்கப் ட்டு வந்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக மபலரியா திாத்தின் கருத்துருவாாது, “மபலரியா இல்லாளம 
என்னிடமிருந்துத் சதாடங்கிைது” என் தாகும். 

2019 தீம் : “Zero malaria starts with me”. 
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நிழல் இல்லாத திாம் 

 சென்ளா 25.05.19 அன்று நிழல் இல்லாத திாத்ளதக் களடபிடித்தது. 
 இந்த நாைன்று ூரியாாாது மிகச்ெரியாக தளலக்கு பமலாக இருக்கும். 
 இது ஏைத்தாழ எந்தசவாரு ச ாருளின் நிழளலயும் தளரயில் ஏற் டுத்தாது. 
 இது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுளை நிகழும் 
 ூரியனின் கதிர்கள் புவிப் ரப்பின் மீது உள்ை ச ாருளின் மீது செங்குத்தாக விழுவதால் இது 
நிகழ்கிைது. 

 எாபவ அந்தப் ச ாருளின் நிழலாாது அதன் கீழ்ப் குதியிபலபய இருக்கும். 
 உலசகங்கிலும் உள்ை சவவ்பவறு இடங்களில் சவவ்பவறு பநரங்களில் இந்நிகழ்வு நிகழ்கின்ைது. 
 ச ாதுவாக, இந்தியாவில் இது ஏப்ரல் மற்றும் செப்டம் ர் மாதங்களில் நிகழும். 
 கடக பரளக மற்றும் மகரபரளக ஆகியவற்றிற்கு உட் ட்ட இடங்களில் மட்டுபம இது  நிகழும். 
 எாபவ இந்தியாவில் கடக பரளகக்கு அப் ால் அளமந்துள்ை சடல்லி, அலகா ாத், ஸ்ரீநகர் 
ப ான்ை  குதிகளில் இந்த நிழல் இல்லாத திாம் நிகழ்வதில்ளல. 

 ஏப்ரல் 26 - உலக அறிவுொர் சொத்துரிளம திாம்  
 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 26 அன்று உலக அறிவுொர் சொத்துரிளம திாம் 
அனுெரிக்கப் டுகின்ைது. 

 இந்நிகழ்ச்சியாாது உலக அறிவுொர் சொத்துரிளம அளமப் ால் (World Intellectual Property 
Organization WIPO) 2000 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப் ட்டது.1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26 அன்று 
உலக அறிவுொர் சொத்துரிளம அளமப்ள  அளமப் தற்காா பிரகடாமாாது நளடமுளைக்கு 
வந்தது. 

 மக்களின் அன்ைாட வாழ்வில் அறிவுொர் சொத்துரிளமயின்  ங்கு  ற்றி மக்களுக்கு 
விழிப்புணர்ளவ ஏற் டுத்தவும், உலகைாவிய ரீதியில் கண்டுபிடிப் ாைர்கள், களலஞர்கள் மற்றும் 
ஓவியர்கள் ெமூகத்துக்கு அளிக்கும்  ங்களிப்புகளை சகௌரவிக்கவும் இத்திாம் 2001ஆம் 
ஆண்டுமுதல் சகாண்டாடப் டுகிைது. இந்த ஆண்டின் கருத்துருவாாது, “தங்கத்ளத எட்டுதல்” 
என் தாகும். 
2019 கருப்ச ாருள்: Reach for Gold: IP and Sports. 
 
ஏப்ரல் 26 - ெர்வபதெ செர்பாாபில் ப ரழிவு நிளாவு திாம் International Chernobyl Disaster 
Remembrance Day 

 ஏப்ரல் 26 அன்று உலகம் முழுவதும் ெர்வபதெ செர்பாாபில் ப ரழிவு நிளாவு திாமாாது 
அனுெரிக்கப் ட்டது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு டிெம் ர் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் ச ாதுச் ெள யாாது ஏப்ரல் 26 ஆம் 
பததிளய ெர்வபதெ செர்பாாபில் ப ரழிவு நிளாவு திாத்ளத அனுெரிப் தற்காா ஒரு 
தீர்மாாத்ளத ஏற்றுக் சகாண்டது. 
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 இத்திாமாாது 1986 ஆம் ஆண்டில் உக்ளரனின் செர்பாாபில் அணுெக்தி ஆளலயில் ஏற் ட்ட 
வி த்ளத அனுெரிக்கின்ைது. 

 மூன்று நாடுகளில் உள்ை ஏைத்தாழ 8.4 மில்லியன் மக்கள் இந்தக் கதிர்வீச்சிாால்  ாதிப்புக்கு 
உள்ைாக்கப்  ட்டார். 
 
உலக கால்நளட திாம் World Veterinary Day - ஏப்ரல் 27 

 உலக கால்நளட திாமாாது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 27 அன்று உலகைவில் 
அனுெரிக்கப் டுகின்ைது. 

 இது உலகைாவிய அைவில் உள்ை கால்நளட மருத்துவர்கள் செய்யும் உயிர் காக்கும் 
 ணியிளா ஊக்குவிக்கவும் முன்னிளலப் டுத்தவும் அனுெரிக்கப் டுகிைது. 

 உலக கால்நளட திாமாாது 2000 ஆம் ஆண்டில் உலக கால்நளட ெங்கத்தால் 
உருவாக்கப் ட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்காா உலக கால்நளட திாத்தின் கருத்துருவாாது “தடுப்பூசிகளின் மதிப்பு” 
என் தாகும். 

 The theme 2019: the Value of Vaccination. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
விண்சவளி அறிவியல் 

 
 
செவ்வாய் கிரகத்தில் முதல் ‘நிலநடுக்கம்’  திவு 

 செவ்வாய் கிரகத்தில் முதல் முளையாக நில அதிர்வு ஏற் ட்டுள்ைது.இந்த நில அதிர்வு 2 அல்லது 
2.5 ரிக்டர் அைவுபகாலாக உள்ைது.  

 செவ்வாய் கிரகத்தின் இன்ஸ்ளலட் லாண்டர் எாப் டும் நாொவின் பராப ா முதன்முளையாக 
“செவ்வாய் நிலநடுக்கத்ளத”  திவு செய்துள்ைது.இன்ளெட் வாகாம் செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ை 
காற்று மற்றும் செவ்வாய் கிரகம் எப் டி உருவாாது உள்ளிட்ட தகவல்களை திரட்டி அனுப்பி 
வருகிைது. செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலநடுக்கம்  திவாகியுள்ைளத ஆவணப் டுத்துவது 
முதல்முளையாகும் 
 
ஏப்ரல் 28 - பவளலயில்  ாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துக்காா உலக திாம் (World Day for 
Safety and Health at Work) 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 28 ஆம் நாள்  ணியில்  ாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்திற்காா உலக 
திாமாக அனுெரிக்கப் டுகிைது. 
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  ணியாைர்களின் வாழ்ளவப்  ாதிக்கக் கூடிய  ணியிட வி த்துக்கள் மற்றும் பநாய்கள் தடுப்பு 
குறித்த விழிப்புணர்ளவ உருவாக்குவபத இதன் பநாக்கமாகும். 

 இந்தத் திாமாாது உலகைாவிய அைவில் சதாழில்ொர் வி த்துகள் மற்றும் பநாய்கள் 
தடுப்பிளா ஊக்குவிப் தற்காக ெர்வபதெ சதாழிலாைர் அளமப் ால்(ILO)  உருவாக்கப் ட்டது. 

 இந்த திாமாாது 2003 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெர்வபதெ சதாழிலாைர் 
அளமப் ால்(ILO)  அனுெரிக்கப் டுகிைது. 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துருவாாது “எதிர்காலத்தில்  ாதுகாப்பும் சுகாதாரமும்  ணியின் முக்கியப் 
 குதி” என் தாகும். 
 
ஏப்ரல் 29 - ெர்வபதெ நடா திாம் International Dance Day 

 1982ம் ஆண்டு யுசாஸ்பகா நிறுவாத்தின் கலாட்ொர ஊக்குவிப்பின் கீழ் ெர்வபதெ நடா 
ெள யால் [International Dance Council (CID)] இந்த திாம் ஏற் டுத்தப் ட்டது. இச்ெள யின் 
மூலமாகபவ உலக நடா திா ஏற் ாடுகள் 2003ம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜீன்-
ஜார்ஜஸ் பநாசவர்ர் (1727-1810) பிைந்த திாமாா ஏப்ரல் 29 ஆம் பததி அன்று 
சகாண்டாடப் டுகின்ைது.இவர் நவீாக் கூட்டு நடாத்ளத உருவாக்கியவராவார். 

 இத்திாமாாது ெர்வபதெ பமளட நிறுவாத்தின் (ITI - International Theatre Institute) நடாக் 
குழுவின் முன்சாடுப் ாகும்.1982 ஆம் ஆண்டில் இத்திாத்தின் முதலாவது சகாண்டாட்டமாாது 
நிகழ்த்தப்  ட்டது. 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நடாத் திாத்தின் ப ாது தளல சிைந்த நடாப்  யிற்சியாைர் அல்லது 
நடாக் களலஞரின் தகவலாாது உலகம் முழுவதும்  ரப் ப்  டுகின்ைது.அந்த ந ர் அந்த 
ஆண்டின் தகவல் களலஞராக பதர்ந்சதடுக்கப்  டுகின்ைார்.இந்தியாளவச் பெர்ந்த ஒபர தகவல் 
களலஞர் இந்திய நடாக் களலஞராா பெத்ாா ஜலன் ஆவார்.1986 ஆம் ஆண்டில் இவர் நடா 
திாத் தகவளல உலகம் முழுவதும் அனுப்பிாார். 

 இத்திாமாாது உலகம் முழுவதும் நடாக் களலளய ஊக்குவிப் ளத பநாக்கமாகக் 
சகாண்டுள்ைது. 

 2019 தீம் : Dance and Spirituality 
 
___________________________________________________________________________________ 
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பதசிய செய்திகள் 

 

ஏப்ரல் 1 ம் பததி முதல் MGNREGA ஊதிய விகிதம்  

பதர்தல் ஆளணயம் ஏப்ரல் 1 ல் இருந்து 100 நாள் (MGNREGA) பவளல திட்டத்தின் கீழ் 
ஊதியங்களை மீைளமக்க கிராமப்புை பமம் ாட்டு அளமச்ெகத்தின் பகாரிக்ளகளய ஏற்றுள்ைது. 

மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக பவளலவாய்ப்பு உத்தரவாத ெட்டம் (MGNREGA) கீழ் வழங்கப் ட்ட 
ஊதியங்கள் விவொயத் சதாழிலாைர்களுக்கு (CPI-AL) நுகர்பவார் விளல குறியீட்டுடன் 
சதாடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ைா மற்றும் புதிய ஊதிய விகிதங்கள் புதிய நிதி ஆண்டின் சதாடக்கத்தில் 
ஏப்ரல் 1 ம் பததி அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

 ஜப் ானில் புதிய ெகாப்தம் சரய்வா 

ஜப் ானில் புதிய ப ரரெர்  தவிபயற்க உள்ைளதயடுத்து, அவருளடய ஆட்சிக் காலமாா புதிய 
ெகாப்தம், சரய்வா எா அளழக்கப் டும் எா அந்நாட்டு அரசு சதரிவித்துள்ைது.ப ரரெர் அகிஹிபடா 
முதுளம காரணமாக அரியளண துைப் தாக அறிவித்துள்ைார். இளதயடுத்து, இைவரெர் நருஹிபடா 
புதிய ப ரரெராக வரும் பம மாதம் 1-ஆம் பததி முடிூட உள்ைார். இளதத் சதாடர்ந்து, ஜப் ானின் 
புதிய ெகாப்தம் பம 1-ஆம் பததி சதாடங்குகிைது. இந்தப் புதிய ெகாப்தத்தின் ச யளர முடிவு 
செய்வதற்காக, அந்நாட்டின் அளமச்ெரளவக் கூட்டம், தளலநகர் படாக்கிபயாவில் நளடச ற்ைது. 

இந்தக் கூட்டத்தில், புதிய ெகாப்தத்துக்கு சரய்வா என்று ச யர் ூட்ட முடிசவடுக்கப் ட்டதாக 
அளமச்ெர் ஒருவர் சதரிவித்தார். இந்தச் சொல்லுக்கு நல்லிணக்கம் என் து ச ாருைாகும். 

200 ஆண்டுகளில் ஏசிட்படா ப ரரெர் ஏப்ரல் 30 அன்று  தவியில் இருந்து இைங்கவுள்ைார் இதுபவ 
“Heisei” ெகாப்தத்ளத முடிவுக்கு சகாண்டு வரவுள்ைது.  

 ஆதாருடன்  ான் (PAN) எண் இளணப்பு  

மத்திய அரசு ஆதாருடன் எண்ணுடன் நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) ஐ இளணக்கம் களடசி பததிளய 
செப்டம் ர் 30 வளர ஆறு மாதங்கள் நீட்டித்துள்ைது. 
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சிக்காபகாவின் முதல் கருப்பிா ச ண் பமயர் - பலாரி ளலட்ஃபுட் (Lori Lightfoot) 

முன்ாாள் மத்திய வழக்கறிஞராா பலாரி ளலட்ஃபுட் (Lori Lightfoot) அசமரிக்காவின் மூன்ைாவது 
ச ரிய நகரமாா சிகாபகாவுக்கு பமயராாார்.வரலாற்றில் முதல்முளையாக கறுப்பிாத்ளத பெர்ந்த 
முச ண் பமயராக பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைார். 

முன்ாாள் மத்திய வழக்கறிஞராா பலாரி ளலட்ஃபுட் ஒரு ஆப்பிரிக்காளவ பெர்ந்தவராவார்.  ஒரு 
ஆப்பிரிக்க அசமரிக்க ச ண், சிகாபகா பமயராக பதர்ந்சதடுக்கப் டுவது வரலாற்றில் இதுபவ முதல் 
முளையாகும். 

மாசு கட்டுப் ாட்டு கட்டணம் வூலிக்கும் முதல் நகரம் 

காற்று மாசு டுவளத தடுக்க, உலகிபலபய முதன்முளையாக லண்டன் நகரில் வாரத்தின் 7 நாட்களும், 
24 மணி பநரமும் மாசுக் கட்டுப் ாட்டு மண்டலம் செயல் டுத்தப் டுகிைது. 

இளதயடுத்து நகரத்தின் உள்பை இயக்கப் டும் வாகாங்களின் புளக சவளியிடும் அைவில், ச ட்பரால் 
மூலம் இயங்கும் வாகாங்கள் யூபரா 4 தர நிளலயிலும், டீெல் மூலம் இயங்கும் வாகாங்கள் யூபரா 6 
தர நிளலயிலும் இருக்க பவண்டும் எாவும் அப் டி இல்லாவிட்டால் அன்ைாடம் அ ராதம் விதிக்கப் டும் 
எாவும் லண்டன் பமயர் ொதிக் கான் சவளியிட்ட அறிக்ளகயில் சதரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

சிைப்பு அல்ட்ரா குளைந்த உமிழ்வு மண்டலம் (ULEZ) என்னும் திட்டத்ளத செயல் டுத்தும் முதல் நகரம் 
லண்டன் ஆகும். இங்கு உமிழ்வு தரங்களை பூர்த்தி செய்யாத  ளழய வாகாங்களுக்கு நுளழவு 
கட்டணம் வூலிக்கும் திட்டத்ளத செயல் டுத்தியுள்ைது. 

இஸ்பரல் பிரதமர் 

இஸ்பரல் நாட்டில் ‘சகன்சாசெட்’ என்ைளழக்கப் டும் 120 இருக்ளககள் சகாண்ட  ாராளுமன்ை 
பதர்தல் நளடச ற்ைது. 

இதில் இஸ்பரலின் 69 வயதுளடய ச ஞ்ெமின் பநதன்யாகு 5-வது முளையாக பிரதமராக 
பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைார். 

2009 முதல் சதாடர்ந்து நாட்ளட வழிநடத்தி வருகிைார், இவரின் ஆட்சி காலம் 13 ஆண்டுகள் என் து 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
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பிரதமர் நபரந்திர பமாடியின் வாழ்க்ளக வரலாற்று திளரப் டத்திற்கு தளட 

பதர்தல் ஆளணயம் பிரதமர் நபரந்திர பமாடியின் வாழ்க்ளக வரலாறு குறித்த திளரப் டத்ளத திளரயிட 
தளட விதித்துள்ைது. நடிகர் விபவக் ஓ ராய் பிரதமர் திரு நபரந்திர பமாடி கதாப் ாத்திரத்தில் 
நடித்துள்ைார். 

இந்தியாவின் மக்கள்சதாளக வைர்ச்சி 

இந்தியாவின் மக்கள்சதாளக வைர்ச்சியின் வருடாந்திர ெராெரி 1.2% வீதத்தில் வைர்ச்சி 
அளடந்துள்ைது: ஐநா அறிக்ளக 

உலகிபலபய அதிக மக்கள் சதாளக சகாண்ட நாடு சீாா, சீாாவுக்கு அடுத்த நிளலயில் இந்தியா 
உள்ைது. 

மக்கள் சதாளக ச ருக்கம் சதாடர் ாா ஐ.நா. ெள யின் மக்கள் சதாளக நிதியத்தின் அறிக்ளக 
சவளியாகி இருக்கிைது. 

அளவ வருமாறு:- 

*1969-ம் ஆண்டு, இந்தியாவின் மக்கள் சதாளக 541.5 மில்லியாாக இருந்தது. 1994-ல் இது, 942.2 
மில்லியாாக அதிகரித்தது. தற்ப ாது (2019) இந்திய மக்கள் சதாளக 136 பகாடி ஆகும். 

* 2010-2019 ஆண்டுகள் இளடபய இந்தியாவின் மக்கள் சதாளக ஆண்டுக்கு 1.2 ெதவீதம் என்ை 
அைவில் அதிகரித்து வருகிைது. 

* சீாாவின் தற்ப ாளதய மக்கள் சதாளக 142 பகாடி. 1994-ல் இது 123 பகாடியாக இருந்தது. 1969-
ல் 803.6 மில்லியாாக இருந்தது. 

2010-2019 ஆண்டுகள் இளடபய சீாாவின் மக்கள் சதாளக ஆண்டுக்கு 0.5 ெதவீதம் என்ை 
அைவுக்குத்தான் வைர்ந்து வந்துள்ைது. 

கறுப்பு துளையின் முதல்  டம் சவளியீடு 

அசமரிக்காவின் பதசிய அறிவியல் அைக்கட்டளையின் வாாவியல் வல்லுநர்கள் கருப்பு துளை முதல் 
புளகப் டத்ளத சவளியிட்டார். கறுப்பு துளை என் து பிர ஞ்ெம் முழுவதும் சிதறி,  ரவியிருக்கும் 
விண்மீன்களில் ஒன்ைாகும் மற்றும் இது துல்லியமற்ை புவி ஈர்ப்பு பகடயங்கள் மூலம் 
மளைக்கப் ட்டுள்ைது எாவும் குறிப்பிட்டுள்ைார். 
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ஜாலியன்வாலா  ாக் ெம் வ நூற்ைாண்டு நிளாவு புளகப் ட கண்காட்சி 

ஜாலியன்வாலா  ாக்  டுசகாளல நூற்ைாண்டின் நிளாவுதிாத்தின் ஒரு  குதியாக, மத்திய தகவல் 
மற்றும் ஒளி ரப்பு அளமச்ெகத்தின் பிராந்திய அவுட்ரீச்  ணியகம், ெண்டிகரில், ஏப்ரல் 11-13, 2019 
வளர மூன்று நாள் புளகப் ட கண்காட்சிளய அளமத்துள்ைது. ஜாலியன்வாலா  ாக் கண்காட்சிக்கு 
சுதந்திர ப ாராட்டத்தின் புளகப் ட கண்காட்சி எா ச யர் ளவக்கப் ட்டுள்ைது. 

பந ாைத்தில் ச ௌத்த மடம் 

பந ாைத்தில் பொய்ஃப ல் குண்டலிங் என்ை ச ௌத்த மடத்ளத இந்தியா மறு நிர்மாணம் செய்து 
சகாடுத்துள்ைது. சிந்து ால் செௌக் மாவட்டத்தில், லிொங்கு என்ை கிராமத்தில் புதிதாகக் 
கட்டப் ட்டுள்ை இந்த மடத்ளத ஷியால் ா சடன்ஸின் ரின்ப ாபெ பநற்று திைந்து ளவத்தார். இந்தியா 
அளித்த 1.89 பகாடி பந ாை ரூ ாய் நிதியுதவியுடன் இந்த மடம் கட்டப் ட்டுள்ைது.லிொங்கு கிராம 
மக்களின் ஆழ்ந்த ஈடு ாட்டுடன், 1946 ஆம் ஆண்டு இந்த மடம் நிறுவப் ட்டது. 

உலகின் 50 சிைந்த தளலவர்களின்  ட்டியல் - அருணாச்ெலம் முருகாாந்தம் 

அசமரிக்காவின் பிர ல வார இதழ்களில் ஒன்ைாா ஃ ார்ட்டுயூன், ஆண்டுபதாறும் உலகின் 
தளலசிைந்த வர்த்தக தளலவர்களின்  ட்டியளல சவளியிட்டு வருகிைது.தங்கள் தயாரிப்பின் மூலம் 
ெமூக மாற்ைத்ளதயும், வித்தியாெத்ளதயும் சகாண்டு வந்த வர்த்தக நிறுவாங்களை பதர்வு செய்து இந்த 
 ட்டியளல ஃ ார்ட்யூன் சவளியிடுகிைது. 

அசமரிக்காவின் வார இதழில் சவளியிட்டுள்ை உலகின் தளலசிைந்த தளலவர்களின்  ட்டியலில் 
பகாளவளய பெர்ந்த ‘ப ட்பமன்’ அருணாச்ெலம் முருகாாந்தம் முதல் 50 இடங்களுக்குள் 
பதர்வாகியுள்ைார். 

பகாளவளய பெர்ந்த ப ட்பமன்’ அருணாச்ெலம் முருகாாந்தம் 45-வது இடத்ளத பிடித்துள்ைார். இவர், 
ஏளழ, எளிய ச ண்கள்  யன் டுத்தும் வளகயில் மலிவாா விளலயில் நாப்கிளா தயாரித்து 
உலகத்ளதபய தாது  க்கம் திரும்பி  ார்க்க ளவத்தவர். இவரது இந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக மத்திய 
அரசு,  த்ம விருது வழங்கி கவுரவித்தது. 

அதுமட்டுமல்லாமல், இவரது வாழ்க்ளகக் களதளய இந்தி திளரப் ட இயக்குார் ஆர். ால்கி பப ட்பமன்ப 
என்கிை ச யரில் திளரப் டமாக எடுத்துள்ைார். பமலும், இவர் நடித்துள்ை ஒரு ஆவணப் டத்திற்கு 
(Period. End of Sentence.) 2018-ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருது சகாடுக்கப் ட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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கரி நிலங்கள் 

அண்ளமயில் சகன்யாவில் ளநபராபியில் நளடச ற்ை ஐ.நா. சுற்றுச்ூழல் கூடுளகயில் (United Nations 
Environment Assembly) கரிநிலம் மீதாா முதலாவது தீர்மாாம் நிளைபவற்ைப் ட்டது. 

இது  ாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரளமப்பு முயற்சிகளுக்கு உத்பவகம் அளிப் ளத பநாக்கமாகக் 
சகாண்டுள்ைது. 

கரிநிலம் என் து ஒருவளக ெதுப்பு நிலமாகும். 

இது கரி மண் மற்றும் அதன் பமல் வைரும் ெதுப்புநில வாழிடத்ளதக் குறிக்கின்ைது. 

__________________________________________________________________________________________ 

மாநில செய்திகள் 

 ஒடிொ உருவாக்க திாம்  

ஒடிொ அதன் உருவாக்க திாத்தின் 84வது ஆண்டு நிளைளவ சகாண்டாடியது. 1936 ல் ஒடிொ 
மாகாணத்ளத உருவாக்குவதற்காக மக்கள் செய்த தியாகங்களை நிளாவுகூறும் நாள் ‘உக்கல் திவாஸ்’ 
என்றும் அளழக்கப் டுகிைது. 

இந்தியாவில் சுதந்திரத்திற்கு முன், சமாழியியல் அடிப் ளடயில் உருவாா முதல் மாநிலம் ஒடிொ 
என் து குறிப்பிடத்தக்கது . 1936 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ாதாக ஒடிொ பீகாரில் ஒரு  குதியாக 
இருந்தது.ஒடிொ  ரப் ைவில் 9 வது ச ரிய மாநிலமாகவும், மக்கள்சதாளகயில் 11 வது மிகப்ச ரிய 
இடமாகவும் உள்ைது. 

தளலநகரம் : புவபாஸ்வர்  

முதல்வர் : நவீன்  ட்நாயக்  

முதலாவது கப் ல் கட்டும் தைம் 

100 ப ார்க் கப் ல்களைக் கட்டளமத்து வழங்கிய இந்தியாவின் முதலாவது கப் ல் கட்டும் தைமாக 
சகால்கத்தாவில் உள்ை கார்டன் ரீச் கப் ல் கட்டுமாாம் மற்றும் ச ாறியாைர்கள் என்ை நிறுவாம் 
உருசவடுத்துள்ைது. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

தமிழக பலாக் ஆயுக்தா தளலவர் 

தமிழக பலாக் ஆயுக்தா தளலவராக ஓய்வுச ற்ை உயர்நீதிமன்ை நீதி தி பி.பதவதாஸ் நியமாம் 
செய்யப் ட்டுள்ைார். ஊழல் தடுப்பு அளமப் ாா பலாக் ஆயுக்தாவுக்கு 4 உறுப்பிார்களும் 
நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் நீதித்துளை உறுப்பிார்கைாக ஓய்வு ச ற்ை மாவட்ட நீதி திகள் 
பக.சஜய ாலன், ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்புக் குழுவின் நீதித்துளை அல்லாத 
உறுப்பிார்கைாக ஓய்வுச ற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி எம்.ராஜாராம், மூத்தவழக்கறிஞர் பக.ஆறுமுகம் 
ஆகிபயார் நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்.   

FIFA நிர்வாகி குழு முதல் இந்தியர் 

அளாத்து இந்திய கால் ந்து ெம்பமைாத்தின் (ஏஐஎஃப்எஃப்) தளலவர், பிரபுல்  படல், FIFA 
நிர்வாகிகள் குழுவின் உறுப்பிாராக பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட முதல் இந்தியராாார்.  படல் ஆசிய 
கால் ந்து கூட்டளமப்பின் (AFC) மூத்த துளணத் தளலவராக  ணியாற்றுகிைார். 

உலக வங்கி தளலவர் 

படவிட் மால் ாளெ உலக வங்கி தளலவராக அசமரிக்க கருவூலம் அறிவித்துள்ைது.உலக வங்கியின் 13 
வது ஜாாதி தியாக மால் ாஸ் பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைார். 

உலக வங்கியின் தளலவராக 63 வயதாா படவிட் மால் ாஸ் நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

தற்ப ாது ட்ரம்ப் அளமச்ெரளவயில் நிதித்துளை துளண அளமச்ெராகவும், ெர்வபதெ கருவூல 
விவகாரங்களை கவனிக்கும் ச ாறுப்ள யும் வகிக்கிைார். இவர் உலக வங்கியின் 13-வது தளலவராக 
ஏப்ரல் 9-ம் பததி ச ாறுப்ப ற்க உள்ைார். 

மறு சீரளமப்பு மற்றும் பமம் ாட்டுக்காா ெர்வபதெ வங்கி (ஐபிஆர்டி) மற்றும் ெர்வபதெ பமம் ாட்டு 
கூட்டளமப்பு (ஐடிஏ) ஆகியவற்றின் இயக்குநர் குழுவுக்கும் உலக வங்கித் தளலவபர தளலவராக 
இருப் ார். 

இதுவளரயில் உலக வங்கியின் தளலவராக ச ாறுப்பு வகித்த அளாவருபம அசமரிக்கர்கள் என் து 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

__________________________________________________________________________________________ 
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அறிவியல் செய்திகள் 

  

PSLV-C45  

 பூமியின் மூன்று சவவ்பவறு சுற்றுவட்டப் ாளதயில் செயற்ளகக்பகாள்களை நிறுத்தி இந்திய 
விண்சவளி ஆராய்ச்சி ளமயம் புதிய ொதளா. 

 ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவில் உள்ை ெத்தீஷ்தவன் விண்சவளி 
 எமிொட் செயற்ளகக்பகாள் விண்சவளியில் மின்காந்த அைவிளா ஆய்வு செய்யும் திைன் 
சகாண்டது.  இந்த கருவியிளா இந்திய  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம் ாட்டு நிறுவாம் 
உருவாக்கியுள்ைது.  

 Lithuania (2), Spain (1), Switzerland (1) and USA (24). 
 அசமரிக்காவின் ொர்பில் செலுத்தப் ட்டுள்ை 24 செயற்ளகக்பகாள்களில் 4-ஏ சதாகுதி என்று 
ச யரிடப் ட்டுள்ை 20 செயற்ளகக்பகாள்கள் பூமிளய கண்காணித்து தகவல் அனுப்புவதற்காக 
அசமரிக்கா வடிவளமத்துள்ைது. 

 இளவ தவிர, கப் ல்களை அளடயாைம் கண்டுபிடிக்கும் வளகயில் சலமுர் என்று 
ச யரிடப் ட்டுள்ை சதாகுதியில் நான்கு  செயற்ளகக்பகாள்களை அசமரிக்கா 
வடிவளமத்துள்ைது.  

 சுவிட்ெர்லாந்தின் ஆஸ்ட்பராபகஸ்ட்-2 செயற்ளகக்பகாள் இளணயதை சதாழில்நுட்  
 ணிக்காகவும், ஸ்ச யின் நாட்ளடச் பெர்ந்த அயிஸ்சடக் செயற்ளகக்பகாள், விமாாங்கள் 
கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட  ணிகளுக்காகவும் செலுத்தப் ட்டுள்ைது. 

 ஆயுதப் ளடகளுக்கு உைவுத்துளை விவரங்களை வழங்கம் செயற்ளகபகாள் EMISATஐ இந்திய 
விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவாமாா (ISRO) ஸ்ரீஹரிபகாட்ளட விண்சவளி நிளலயத்திலிருந்து 
விண்ணில் செலுத்தியது. 

 PSLV-C45 EMISAT ஐ 748 கி.மீ. சுற்றுப் ாளதயிலும் மற்றும் 28 பிை செயற்ளகக்பகாள்களை 
504 கிமீ சுற்றுப் ாளதயிலும் சவற்றிகரமாக செலுத்தியது. 

நாொவின் செவ்வாய் வானூர்தி (சஹலிகாப்டர்) விமாா பொதளா 

நாொவின் செவ்வாய் சஹலிகாப்டர், சமல்லிய வளிமண்டலத்தில் குளைந்த புவியீர்ப்புடன்  ைக்க 
வடிவளமக்கப் ட்டுள்ைது, இது தாது விமாா பொதளாகளை சவற்றிகரமாக நிளைவு செய்து. 
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2020 ஆம் ஆண்டில் சிவப்பு பகால் (Red Planet)  யணத்திற்கு  யணிக்க தயாராக உள்ைது. 
சஹலிகாப்டர் 2021 பிப்ரவரி மாதம் சிவப்பு பகால் (Red Planet) பமற் ரப்பில் அளடய 
திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

உலகைாவிய காற்று ஆய்வு 2019 (SOGA2019) 

2017 ம் ஆண்டில் காற்று மாசு ாடு காரணமாக இந்தியாவில் 1.2 மில்லியனுக்கும் பமலாா இைப்புக்கள் 
நிகழ்ந்திருப் தாக சுகாதார சவளியீடு நிறுவாம் (சஹல்த் எஃச க்ட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அளமப்பு-HEI) 
சவளியிட்ட உலகைாவிய காற்று ஆய்வு 2019 (SOGA2019)  குறிப்பிட்டுள்ைது. 

காற்று மாசு ாடு  ாதிப் ால்  இந்தியா மற்றும் சீாாவில் இருந்து மட்டும்  ாதிக்கு பமல் இைந்துள்ைார். 
உலக அைவில் ஏற் டும் காற்று மாசு ாட்டிற்காா மரணங்களுக்கு இந்தியாவும் சீாாவும் ெரி  ங்கு ெம 
அைவில் ச ாறுப்பு வகிக்கின்ைா.இந்தியாவில் ஏற் டும் உயிரிழப்புகளுக்கு மூன்ைாவது முக்கிய 
காரணமாக காற்று மாசு ாடு உள்ைது. 

இந்தியாவில் அளாத்து சுகாதார அ ாயங்களிலும் நிகழும் மரணங்களில் மூன்ைாவது மிகப்ச ரிய 
காரணி காற்று மாசு ாடு ஆகும். 

பகரைாவில் இரண்டு புதிய தாவர இாங்கள் 

பகாழிக்பகாட்டு புவியியல் துளை  ல்களலக்கழக ஆராய்ச்சியாைர்கள் இடுக்கியின் மதிக்பகட்டான் 
பஷாலா காடுகளின் (உயரமாா  சுளமயாா காடு) எல்ளலயில் இருக்கும் பஷாலா பதசியப் 
பூங்காவில் சமமிசிபலான் இடுக்கியாம் (Memecylon idukkianum) எாப் டும் இரண்டு புதிய அயன்வுட் 
தாவர இாங்களை கண்டுபிடித்துள்ைார். 

ISRO வரும்காலங்களில் அனுப்பும் செயற்ளகபகாள்களின்   ட்டியல் 

 2019 பம மாதம் முதல் 2020 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்க மாத வளரயிலாா காலகட்டத்தில் 
‘ ாதுகாப்பு’ செயற்ளகக்பகாள்களை அனுப்  ISRO திட்டமிட்டுள்ைது. ாதுகாப்பு  ளடயிாருக்கு 
உதவும் வளகயில் ஜிொட் சதாகுப்பு செயற்ளகக் பகாள்கள் உட் ட 33 புதிய 
செயற்ளகக்பகாள்களை விண்ணில் செலுத்த இஸ்பரா விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டுள்ைார். 

 ராணுவ  யன் ாட்டிற்காா 5 செயற்ளகக் பகாள்களை விண்ணில் செலுத்த இஸ்பரா 
திட்டமிட்டுள்ைது. 

 எதிரிகளின் ஆயுதங்கள்,  துங்கு குழிகள் ப ான்ைவற்ளை துல்லியமாக அறியபம மத்தியில் 
பி.எஸ்.எல்.வி சி46 ராக்சகட் ரிொட் 2 பி என்ை செயற்ளகக்பகாளையும், ஜூன் மாதத்தில் 
பி.எஸ்.எல்.வி சி 47 ராக்சகட் மூலம் கார்ட்படாொட் 3 செயற்ளகக் பகாளையும் அனுப்  
திட்டமிட்டுள்ைது. 
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 செப்டம் ர் மாதம் புதிய ஜிொட் சதாகுப்பு செயற்ளகக்பகாள் விண்ணில் செலுத்த 
திட்டமிட்டுள்ைது. 

 ராணுவ செயற்ளகக் பகாள்கள் தவிர இந்த ஆண்டில் ெந்திராயன் 2 செயற்ளகக்பகாளையும் 
விண்ணில் செலுத்த உள்ைதாக இஸ்பரா அறிவித்துள்ைது. 

இஸ்பரா தளலவர் : Dr.K.சிவன் 

நச்சுத்தன்ளம  நறுமணமுள்ை கலளவ பிரிக்கும் யுக்தி கண்டுபிடிப்பு 

ச ட்பராலியம் ச ாருட்கைால் மாசு ட்ட மண்ணிலிருந்து பிரித்சதடுக்கப் ட்ட  ாக்டீரியத்தின் 
தனித்துவமாா திரிபுகளைப்  யன் டுத்தி, ஐ.ஐ.டி  ம் ாய் ஆராய்ச்சியாைர்கள், சுற்றுூழல் 
நச்சுத்தன்ளமயிலிருந்து, ச ன்பொபயட் (பொடியம் ச ன்பொபயட் உணவுப்  ாதுகாப்ப்பிற்கு 
 யன் டுத்தப் டுகிைது), ச ன்சில் ஆல்கஹால் மற்றும் நப்தளலன் ப ான்ைவற்ளை பிரித்சதடுக்கும் 
யுக்திளய கண்டுபிடித்துள்ைார். 

பிரம்பமாஸ் ஏவுகளண வீச்சு 

ரஷ்யா மற்றும் இந்தியா கூட்டு பெர்ந்து தயாரிக்கப் டும் பிரம்பமாஸ் ூப் ர்பொனிக் குரூஸ் ஏவுகளண 
வீச்சு வரம்ள  400 கிமீ இருந்து 500 கி.மீ. (311 ளமல்கள்) அதிகரிக்க திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

நாொவின் ‘இரட்ளடயர் ஆய்வு’ 

நாொவில் உள்ை விண்சவளி வீரர்களில் ஒருவராா ஸ்பகட் சகல்லி என் வர் ெர்வபதெ விண்சவளி 
ளமயத்திற்கு சென்று சுமார் ஒரு வருடம் ஆய்வு செய்து பூமிக்கு திரும்பியுள்ைார்.ஸ்காட் மற்றும் மார்க் 
ஆகிய இருவரும் நாொவின் முதல் இரட்ளடயர்கள் என்ை ச ருளம ச ற்ைார். 

பூமியில் தாது இரட்ளடச் ெபகாதரர் இருந்தப ாது விண்சவளியில் ஒரு வருடம் கழித்த யுஎஸ் 
விண்சவளி வீரர் மனித உடலில் விண்சவளி  யண விளைவுகள் குறித்த நுண்ணறிவுகளை நாொ 
‘இரட்ளடயர் ஆய்வு’ என்னும் ச யரில் சவளியிட்டுள்ைது. 

அசமரிக்க விண்சவளி வீரர் ஸ்காட் சகல்லி ெர்வபதெ விண்சவளி நிளலயத்தில் ஒரு வருடம் 
செலவிட்டார், அபத பநரத்தில் அவரது இரட்ளட ெபகாதரராா மார்க் சகல்லி (முன்ாாள் நாொ 
விண்சவளி வீரர்), பூமியில் வசித்தார் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 
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திரவ மீத்பதன்  துளண பகாைாா ளடட்டனில் 

2017 ஆம் ஆண்டில் நாொவின் காசினி விண்கலம் மூலம் ச ைப் ட்ட தரவுகளின் அடிப் ளடயில் 
குளிர்ச்சியாா ளடட்டனின் ஏரிகளில் சில  குதிகளில் திரவ ளஹட்பராகார் ன்கள் இருப் ளத 
விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ைார். 

 ாளலவாத்தில் செவ்வாய் கிரகம் 

கன்சு மாகாணத்தின் வடபமற்கு  குதியில் மளழக்காடுகைால் ூழப் ட்ட  ாளலவா  குதியில் “மார்ஸ் 
ப ஸ் 1” என்ை செவ்வாய் கிரகத்தின் அடித்தை மாதிரிளய சீா நிறுவாம் அளமத்துள்ைது. இைம் 
வயதிாளர இளடபய செவ்வாய் கிரக ூழளல சவளிப் டுத்தவும் – மற்றும் சுற்றுலா  யணிகள் 
கவாத்ளத ஈர்க்கவும் அளமக்கப் ட்டுள்ைது. 

சீாாவின் வடபமற்கு கன்சு மாகாணத்தில் ஜின்ொங்கில் இருந்து 40 கிமீ சதாளலவில் உள்ை பகாபி 
 ாளலவாத்தில் சி-ஸ்ப ஸ் ப்ராசஜக்டின் “MARS BASE 1” அளமக்கப் ட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

பிர ஞ்ெத்தின் முதல் மூலக்கூறு விண்சவளியில் கண்டுபிடிப்பு 

கிட்டத்தட்ட 14 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ார் உருவாா முதல் மூலக்கூைாா ஹீலியம் 
ளஹட்ளரட் அயளா, நாொவின்  ைக்கும் வானூர்தியாா பொபியா[SOFIA], சநபுலா அருபக 
கண்டறிந்துள்ைது. விஞ்ஞானிகள் முதல் தடளவயாக விண்சவளியில் நமது பிர ஞ்ெத்தின் மிக 
 ழளமயாா வளக மூலக்கூளை கண்டுபிடித்திருக்கிைார்கள். 

ஹீலியம் ளஹட்ளரட் அயன் (HeH +) என் து 14 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ாால் 
உருவாக்கப் ட்ட முதல் மூலக்கூைாகும். இைம் பிர ஞ்ெத்தில் உள்ை சவப் நிளலகள் பிக்  ாங்கில் 
உருவாகிய ஒளி மூலக்கூறுகளை மீண்டும் இளணக்க அனுமதித்தா. 

அபத பநரத்தில், அயனியாக்கப் ட்ட ளஹட்ரஜன் மற்றும் நடுநிளல ஹீலியம் அணுக்கள் HeH + ஐ 
உருவாக்குவதற்கு உதவிா எா சஜர்மனியின் பரடிபயா அஸ்ட்பராாமியின் பமக்ஸ் பிைாங்க் நிறுவா 
(MPIfR) ஆய்வாைர்கள் சதரிவித்தார். 

ஆரம்  பிர ஞ்ெ வரலாற்றில் அது முக்கியத்துவம் இருந்த ப ாதிலும், HeH + இதுவளர விண்சவளியில் 
உள்ை வாயு மற்றும் தூசி பமகம் இவற்ைால் கண்டிபிடிக்க முடியாமல் இருந்தது. விண்மீன் சநபுலா 
NGC 7027 க்கு மூலக்கூறின் சவளிப் ளடயாா கண்டறிதளல ஒரு ெர்வபதெ ஆய்வாைர்கள் 
அறிவித்தார். 
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இந்த மூலக்கூறு 0.149 மிமீ ஒரு  ண்பு அளலநீைத்தில் அதன் வலுவாா நிைமாளல வளலயளமப்ள  
சவளியிடுகிைது. 

புரதங்களை உயிரணுக்களில் செலுத்துதல் 

ச ங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கழக ஆராய்ச்சியாைர்கள் (IISC) புரதங்களை பநரடியாக 
 ாலூட்டிகளின் அணுவுக்குள் செலுத்தும் ஒரு நாவல் முளைளய ளகயாண்டுள்ைார். புரதங்கள் ச ரிய 
மூலக்கூறுகள் ஆளகயால் அளவ அணுகளுக்குள் தாாாக உள்பை நுளழய முடியாது. ஆளகயால் 
பகாவிந்தொமி முபகஷ் தளலளமயிலாா குழு புரதத்தில் உள்ை ஒரு ளஹட்ரஜன் அணுவுக்கு  திலாக 
ஒரு அபயாடின் அணுளவ பெர்த்துள்ைது, இதன் மூலம் அணுக்களில் உள்ை புரதம் ஆறு மடங்கு 
அதிகரிக்கிைது. 

 

ஒப் ந்தங்கள் 

 

இந்தியா NABCONS உடன் ஒப் ந்தம் 

மலாவிவில் இந்தியா-ஆபிரிக்க பவைாண் மற்றும் கிராம பமம் ாட்டு நிறுவாம் (IAIARD) அளமப் தற்கு 
பவைாண் மற்றும் ஊரக வைர்ச்சி கழக (NABCONS) பதசிய வங்கியுடன் இந்திய அரசு புரிந்துணர்வு 
ஒப் ந்தத்தில் (MoU) ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

மாஸ்பகா  ங்குெந்ளதயுடன் பிஎஸ்இ, இந்தியா INX ஒப் ந்தம் 

BSE மற்றும் இந்திய ெர்வபதெ  ங்குச்ெந்ளத (INX) மாஸ்பகா  ங்குெந்ளத (MOEX) உடன் 
முதலீட்டாைர் ெமூகத்ளதயும் நிறுவாங்களையும் இளணக்கும் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் 
ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. மாஸ்பகா  ங்குச்ெந்ளதயுடன் ஒப் ந்தமிடும் முதல் இந்தியப்  ங்குெந்ளத BSE 
& INX, ஆகும். 

இந்திய கடற் ளட CSIR உடன் ஒப் ந்தம் 

இந்திய கடற் ளட மற்றும் அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துளை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்), 
இந்திய கடற் ளடயுடன் பமம் ட்ட சதாழில்நுட் ங்களின் கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம் ாட்டு 
முயற்சிகளை பமற்சகாள்ை ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. 
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SBI உடன் PAISALO கூட்டுைவு கடன் ஒப் ந்தம் 

PAISALO, டிஜிட்டல் லிமிசடட், விவொயம், MSME பிரிவு மற்றும் சிறிய வியா ாரங்களை அதிகரிக்க 
ஸ்படட்  ாங்க் ஆப் இந்தியாவுடன் தாது முதல் கூட்டுைவு கடன் ஒப் ந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

இந்தியா- ச ாலிவியா இளடபய ஒப் ந்தம்  

பிரதமர் திரு.நபரந்திரபமாடி தளலளமயில் நளடச ற்ை மத்திய அளமச்ெரளவக் கூட்டத்தில், இந்தியா- 
ச ாலிவியா இளடபய மண்ணியல் மற்றும் தாது வைங்கள் சதாடர் ாா துளையில் 
ஒத்துளழப் தற்காா புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப் ட்டது. இந்தப் புரிந்துணர்வு 
ஒப் ந்தம் மார்ச் 2019ல் ச ாலிவியாவில் ளகசயழுத்தாாது. 

இந்தியா - கம்ப ாடியா இளடபய ஒப் ந்தம்  

பிரதமர் திரு.நபரந்திரபமாடி தளலளமயில் நளடச ற்ை மத்திய அளமச்ெரளவக் கூட்டத்தில், இந்தியா-
கம்ப ாடியா இளடபய தகவல் சதாளலத் சதாடர்புத்துளையில் ஒத்துளழப் தற்காா புரிந்துணர்வு 
ஒப் ந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப் ட்டது. இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் மார்ச் 2019ல் 
கம்ப ாடியாவில் ளகசயழுத்தாாது. 

இந்தியா - சடன்மார்க் இளடபய ஒப் ந்தம்  

பிரதமர் திரு நபரந்திர பமாடி தளலளமயில் நளடச ற்ை மத்திய அளமச்ெரளவக் கூட்டத்தில், 
இந்தியாவின் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தித் துளைக்கும், சடன்மார்க் அரசின் எரிெக்தி மற்றும் 
 ருவநிளல துளைக்கும் இளடபய, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி மற்றும் கடபலார காற்ைாளல மின்ெக்தித் 
துளைகளில் ஒத்துளழப் தற்காா ஒப் ந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப் ட்டது.  

இந்தியா மற்றும் சகாரியா குடியரசு ஒப் ந்தம்  

பிரதமர் திரு. நபரந்திர பமாடி தளலளமயில் நளடச ற்ை மத்திய  அளமச்ெரளவக் கூட்டத்தில், இந்தியா 
- சகாரியா குடியரசு இளடபய பிப்ரவரி 2019ல் ளகசயழுத்தாா புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் குறித்து 
எடுத்துளரக்கப் ட்டது.  

இந்திய அரசின் சதாளலத்சதாடர்பு அளமச்ெகத்திற்கு உட் ட்ட அஞ்ெல் துளையும், சகாரிய குடியரசும் 
இளணந்து,  "சகாரியாவின் ராணி ஹூ பஹவாங்-ஓக்" என்ை தளலப்பிலாா அஞ்ெல் தளல ஒன்ளை 
சவளியிட  ரஸ் ரம் ஒப்புக்சகாண்டுள்ைா.இந்த கூட்டு அஞ்ெல் தளலகள், 2019 
இறுதியில்,  இருதரப்பும் ஒப்புக்சகாள்ளும் பததியில் சவளியிடப் டும். 
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கரு :- “Queen Hur Hwang-ok of Korea” 

இந்தியா மற்றும் பிபரசில் இளடபய ஒப் ந்தம்  

பிரதமர் திரு. நபரந்திர பமாடி தளலளமயில் நளடச ற்ை மத்திய அளமச்ெரளவக் கூட்டத்தில், இந்தியா 
- பிபரசில் இளடபய பம 2018-ல் ளகசயழுத்தாா புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் குறித்து விைக்கம் 
அளிக்கப் ட்டது. 

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம், இந்தியா - பிபரசில் இளடபயயாா இருதரப்பு உைவுகளை 
வலுப் டுத்தும் வளகயில் ளகசயழுத்திடப் ட்டுள்ைது. உயிரி மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம், குறிப் ாக, 
உயிரி சதாழில்நுட் ம் ொர்ந்த ச ாருட்கள் தயாரிப்பு, பவைாண்ளம, உயிரி எரிச ாருள் மற்றும் உயிரி 
எரிெக்தி, நாபாா சதாழில்நுட் ம் உள்ளிட்ட துளைகளில் இரு நாடுகளும் இளணந்து செயல் டவும் 
இந்த ஒப் ந்தத்தில் வளக செய்யப் ட்டுள்ைது. 

GSLV யின் 4வது கட்டம்  அளமச்ெரளவ ஒப்புதல் 

2021-2024 காலப் குதியில் ஐந்து ஜி.எஸ்.எல்.வி விமாாங்களை உள்ைடக்கிய ஜிபயாசிச்க்பராாஸ் 
பெட்டிளலட் மார்க்சகட்டிங்  யிற்சி திட்டத்தில் நான்காவது கட்டத்ளத சதாடர மத்திய அளமச்ெரளவ 
அங்கீகாரம் அளித்துள்ைது. 

புதிய யூரியா சகாள்ளக -2015க்கு கால நீட்டிப்பு 

பிரதமர் நபரந்திர பமாடி தளலளமயிலாா ச ாருைாதார விவகாரங்களுக்காா அளமச்ெரளவக் குழு 
(CCEA), புதிய யூரியா சகாள்ளகக் காலத்ளத நீட்டிப் தற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.எரிவாயு மூலம் 
இயங்கும் யூரியா ஆளலகளுக்காா புதிய யூரியா சகாள்ளக 2015-இன் காலத்ளத நீட்டிப் தற்கு 
அளமச்ெரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.  

யூரியா அலகுக்குக்காா புதிய யூரியா சகாள்ளக -2015ஐ 2019 ஏப்ரல் 1 ஆம் பததியிலிருந்து கால 
நீட்டிப்பு செய்து உத்தரவிட்டுள்ைது. 

__________________________________________________________________________________________ 
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 ாதுகாப்பு செய்திகள் 

 

24 MH-60R சஹலிகாப்டர்கள் வழங்க அசமரிக்கா முடிவு 

கடலுக்கு அடியில் செல்லும் நீர்மூழ்கி கப் ல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அழிக்கும் எம்.சஹச்.60ஆர் ஷீ 
ஹாக் ரக அதிநவீா சஹலிகாப்டர்களை இந்தியாவுக்கு விற் ளா செய்ய அசமரிக்கா ஒப்புதல் 
அளித்துள்ைது. 

இந்தியாவின் சவளிநாட்டு இராணுவ விற் ளா (FMS) திட்டத்தின் கீழ் அசமரிக்கா 2.4 பில்லியன் 
டாலருக்கு இந்தியாவிற்கு 24 MH 60 பராமிபயா  ாபஹாக் சஹலிகாப்டர்களை விற் ளா செய்தது. 

இராணுவ தை திகளின் மாநாடு 

ஆண்டுக்கு இருமுளை நளடச றும் இராணுவத் தை திகளின் மாநாடு புது தில்லியில் ஏப்ரல் 8 ஆம் 
பததி துவங்கும். இந்த மாநாட்ளட இராணுவ தை தி சஜாரல் பிபின் ராவத் தளலளம தாங்கவுள்ைார். 

 ாதுகாப்பு இயக்கவியலின் பமலாண்ளம, எதிர்கால  ாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களைக் குளைத்தல் மற்றும் 
ொத்தியமாா எதிரிகளை எதிர்த்து ப ார் முளாளய அதிகரிப் து ப ான்ை முக்கிய பிரச்சிளாகள் 
குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப் ட உள்ைது. 

பமலும் வடக்கு எல்ளலயுடன் பெர்ந்து திைன் பமம் ாட்டுக்காா உள்கட்டளமப்பு பமம் ாடு, மூபலா ாய 
இரயில்  ாளதகளை ஆய்வு செய்தல், வளரயறுக்கப் ட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்ளத 
பமம் டுத்துவது,சவடிமருந்துகள் மற்றும்  ாதுகாப்பு  ளட வீரர்களின் நலன்புரிகளில் சிக்கலாா 
குளை ாடுகளை ெரி செய்வது ஆகியளவ குறித்து விவாதிக்கப் டும். 

இந்த மாநாடு இந்திய இராணுவத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திைனுக்காா ஒரு முக்கிய நிகழ்வு 
ஆகும். 

இந்திய இராணுவம் ஏபக -203 ரக துப் ாக்கி 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் கிைர்ச்சி நடவடிக்ளககளில் ஈடு டுவளத கட்டுப் டுத்த மாற்றியளமக்கப் ட்ட 
ஏ.பக.-203 ரக தாக்குதல் துப் ாக்கிகளை  யன் டுத்த இந்திய ராணுவம் திட்டமிட்டுள்ைது. ஏ.பக.-203 
தாக்குதல் துப் ாக்கி ஆயுதப் ளட சதாழிற்ொளல வாரியத்திற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இளடயில் உள்ை 
கூட்டு முயற்சியில் உத்தரபிரபதெத்தின் அபமதி உற் த்தி நிளலயத்தில் உற் த்தி செய்யப் டும். 
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Bofors பீரங்கி துப் ாக்கி (தனுஷ்) 

இந்திய இராணுவ  ளடக்குக் கூடுதல்  லம் பெர்க்கும் விதமாக, தனுஷ் பீரங்கி இன்று இந்திய 
இராணுவத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் பெர்க்கப் டுகிைது. 

உள்நாட்டிபலபய முதல் முளையாக வடிவளமக்கப் ட்டு உருவாக்கப் ட்டிருக்கும் இந்த தனுஷ் 155 மிமீ 
/ 45 காலி ர் படாவ்டு கன் சதாழில்நுட்  பீரங்கி இந்திய இராணுவத்திடம்  ஒப் ளடக்கப் டுகிைது.இது 
மத்திய அரசின் பமக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் தயாரிக்கப் ட்டது. 

தி ஆர்டின்ஸ் சதாழிற்ொளல வாரியம் (OFB) ஆறு Bofors பீரங்கித் துப் ாக்கிகளின் முதல் சதாகுதி 
இராணுவத்திற்கு அளித்தது. 1980 களில் பெகரிக்கப் ட்ட ஸ்வீடிஷ் ப ாஃ ர்ஸ் துப் ாக்கியின் 
தனித்தன்ளமயாா துப் ாக்கிபய தனுஷ் ஆகும். 

கடற் ளட முதலீட்டு விழா 2019 

2019 ம் ஆண்டிற்க்காா கடற் ளட முதலீட்டு விழா மும்ள யின் பமற்கு கடற் ளடயின் (WNC) 
சஹலிகாப்டர் கப் ல் தைமாா ஐஎன்எஸ் ஷிக்ராவில் நளடச ற்ைது. விழாவில் கடற் ளட டாக்யார்ட் 
(ளவொக்) மற்றும் ஐஎன்எஸ் துவார்கா ஆகியளவயின்  சுளம சுற்றுச்ூழல் முயற்சிகளுக்காக ‘சிைந்த 
 சுளம நளடமுளைக்காா சிஎன்எஸ் டிராபி’ வழங்கப் ட்டது. 

இந்பதா-சிங்கப்பூர் கூட்டு  யிற்சி 

12 வது இந்தியா - சிங்கப்பூர் கூட்டு இராணுவ  யிற்சி ஏப்ரல் 11, 2019 அன்று  ாபிாா இராணுவ 
நிளலயத்தில் நிளைவுற்ைது. 

இந்திய விமாாப் ளட மராத்தான் 

இந்திய விமாாப் ளடயின் (MIAF) புகழ்ச ற்ை  ைக்கும் கிராஸ் (DFC) என்று புகழ்ச ற்ை மார்ஷல் 
அர்ஜன் சிங்கின் 100 வது பிைந்த நாளின் அளடயாைமாக 14 ஏப்ரல் 2019 அன்று  குதி மராத்தான் 
சடல்லியில் நடத்தப் ட்டது. 

உலகின் மிகப்ச ரிய விமாாத்தின் முதல் பொதளா 

பிர ல கணிப்ச ாறி சமன்ச ாருள் தயாரிப்பு நிறுவாமாா ‘ளமக்பராொப்ட்’ கம்ச னிளய 1975- 
ஆண்டில் பில் பகட்ஸ் உடன் இளணந்து கூட்டாக சதாடங்கியவர்  ால் ஆல்சலன். 2011-ம் ஆண்டில் 
‘ஸ்டிராட்படாலான்ச்’ என்ை புதிய நிறுவாத்ளத  ால் ஆல்சலன் சதாடங்கிாார். 
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கலிப ார்னியாவில் உள்ை பமாஜபவ  ாளலவாத்தில் உலகின் மிகப்ச ரிய விமாாம், முதன்முளையாக 
பொதளா செய்யப் ட்டது. இது Stratolaunch Systems Corp. ஆல் உருவாக்கப் ட்ட கார் ன் கலப்பு 
விமாா வளகயின் முதல் விமாாம் ஆகும். உலகின் மிகப்ச ரிய விமாாம் சவள்ளை வானூர்தி ராக் 
என்ைளழக்கப் டுகிைது, இரண்டு விமாாங்களை ஒன்ைாக இளணத்துள்ைது ப ான்ை பதாற்ைத்தில் 
உள்ை இந்த ஸ்ட்ராபடாலான்ச் விமாாம்,  385 அடி அகலம், 238 அடி நீைம் சகாண்ட இந்த விமாாம் 
சுமார் 50 லட்ெம்  வுண்டு எளட சகாண்டதாகும்.அசமரிக்க கால் ந்து ளமதாாத்திற்கு இளணயாா 
நீலம் மற்றும் அகலத்ளதக் சகாண்ட அைவில் வடிவளமக்கப் ட்டுள்ைது. 

இந்த விமாாத்ளத ளமக்பராொஃப்ட் இளண நிறுவாராா மளைந்த  ால் ஆலாால் 2011-ம் ஆண்டு 
வடிவளமக்கப் ட்டு தற்ப ாது சவற்றிகரமாக உருவாக்கப் ட்டு  ைந்துள்ைது. 

பொதளா ஒட்டத்தின் ப ாது ஸ்ட்ராபடாலான்ச் விமாாம் அதிக ட்ெமாக 17,000 அடி உயரம் வளர 
 ைந்துள்ைது. ஒரு மணி பநரத்தில் 302.4 கிபலா மீட்டர் பவகத்தில்  யணம் செய்துள்ைது. 

ஸ்ட்ராபடாலான்ச் விமாாத்தில் சமாத்தம் 6 எஞ்சின்கள் ச ாருத்தப் ட்டுள்ைா. சிறு 
செயற்ளகக்பகாள்களை இந்த விமாாம் மூலமாகக் சகாண்டு சென்று விண்சவளிக்கு ஏவலாம். 

 ால் ஜி ஆல்சலன் கடந்த 15-10-2018 அன்று தாது 65-வது வயதில் காலமாாார் என் து 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

ளெ ர் ஏசஜன்சி  

இந்தியாவில் தளலநகரத்ளத தளலளமயிடமாகக் சகாண்டு பம மாதம்,  ாதுகாப்பு ளெ ர் ஏசஜன்சி 
(டி.சி.ஏ) அளமக்கப் ட உள்ைது. மூத்த கடற் ளட அலுவலக ரியர் அட்மிரல் பமாஹித் குப்தா DCA 
இன் முதல் தளலவராக  தவி வகிக்க உள்ைார். 

__________________________________________________________________________________________ 

செயலி 

 

வாட் ாப் (Whatsapp) ‘tipline’ பெளவ 

2019 ல் நடக்கவிருக்கும் பலாக்ெ ா பதர்தல்களுக்காக, இந்தியாவில் ொத்தியமாா வதந்திகள் மற்றும் 
தவைாா தகவளல ெரி ார்க்கும் “tipline” பெளவளய Whatsapp  அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 
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AUSINDEX-19-கூட்டு கடற் யிற்சி 

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திபரலியா கடற் ளடகள்  ங்பகற்கும் ஆசி இன்சடக்ஸ்-19 (AUSINDEX-19) 
கூட்டு கடற் ளட  யிற்சியாாது ஆந்திராவின் விொகப் ட்டிாத்தில் ஏப்ரல் 2 முதல் 16 வளர 
வங்கக்கடலில் நளடச றுகிைது. 

இப் யிற்சியாாது இந்தியப் ச ருங்கடலில் கடல் வழி ப ாக்குவரத்து நலன்களை அதிகரிப் தற்கு 
உதவியாக இருக்கும். 

__________________________________________________________________________________________ 

விருதுகள் 

ெயீத்  தக்கம் 

இரு நாடுகளுக்கும் இளடபய இருதரப்பு மூபலா ாய உைவுகளுக்கு “ச ரிய ஊக்கத்ளத அளிப் தற்காக” 
பிரதம மந்திரி நபரந்திர பமாடிக்கு ெயீத்  தக்கம் வழங்கி ஐக்கிய அரபு எமிபரட்டு(UAE) ஜாாதி தி 
பஷக் கலீஃ ா பின் ளெயத் அல் நஹியான் சகௌரவித்தார். 

இந்தியா மல்டி ஸ்ப ார்ட் விருது 

ஒலிம்பிக் ப ாட்டியில் சவள்ளி  தக்கம் சவன்ை பி.வி. சிந்து மற்றும் ஈட்டி எரித்தல் நட்ெத்திர வீரர் 
நீரஜ் பொப்ரா 2018 ஆம் ஆண்டு ஈஎஸ்பிஎன் இந்தியா மல்டி ஸ்ப ார்ட்ஸ் விருதுக்கு சிைந்த ச ண் 
மற்றும் ஆண் விளையாட்டு வீராங்களா, வீரராக பதர்வு செய்யப் ட்டுள்ைார். 2018 ஆசிய 
விளையாட்டுப் ப ாட்டியில் சவண்கலம் சவன்ைதன் மூலம் ொய்ாா பநவால் ‘கம்ப க் ஆப் தி இயர்’ 
விருது ச ற்ைார். 

ெரஸ்வதி ெம்மன் 2018 

சதலுங்கு கவிஞராா சிவ சரட்டி என் வரின் “ காகி ஒட்டிகிலிட்டி” என்ை தளலப்பு சகாண்ட 
கவிளதயின் சதாகுப்பிற்காக 2018 ஆம் ஆண்டின் புகழ்ச ற்ை ெரஸ்வதி ெம்மான் விருதுக்கு அவர் 
பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைார். 

இந்த விருதாாது ரூ.15 இலட்ெம் நிதிளயயும் ஒரு ொன்றிதளழயும் ஒரு  தக்கத்ளதயும் சகாண்டுள்ைது. 

இந்த விருதாாது பக.பக. பிர்லா அைக்கட்டளையிாால் 1991 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப் ட்டது. 
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இந்த விருதாாது எந்தசவாரு இந்திய சமாழியிலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சவளியிடப் ட்ட 
தளலசிைந்த இலக்கியப்  ணிக்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வழங்கப் டுகிைது. 

ெரஸ்வதி ெம்மான் விருதிளாப்  ற்றி 

 ெரஸ்வதி ெம்மான் விருது ஆண்டுபதாறும் களடசி  த்தாண்டுகளில் சவளியிடப் ட்ட சிைந்த 
கவிளதகள் அல்லது கவிளத இலக்கியப்  ளடப்புகளுக்கு வழங்கப் டுகிைது . 

 இந்திய அரசியல் அளமப்புச் ெட்டத்தின்  ட்டியல் எட்டில் (Schedule VIII) குறிப்பிடப் ட்டிருக்கும் 
இரு த்து இரண்டு சமாழிகளில் எழுதப் டும் கவிளத இலக்கியப்  ளடப்புகளுக்கு இந்த விருது 
வழங்கப் டுகிைது. 

 கல்வியின் கடவுைாா ெரஸ்வதியின் ச யரால் வழங்கப் டும் இவ்விருது இலக்கிய உலகில் மிக 
உயரியதாக கருதப் டுகிைது. 

ெரஸ்வதி ெம்மன் விருது பக.பக.பிர்லா அளமப் ால் 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப் டுகிைது. 

1. பிர்லா அைக்கட்டளையாாது ஹிந்தி எழுத்தாைர்களுக்கு வியாஸ் ெம்மான் விருதிளாயும் (Vyas 
Samman), ராஜஸ்தானி எழுத்தாைர்கள் மற்றும் ஹிந்தி எழுத்தாைர்களுக்கு பிஹாரி புரஸ்கார் 
விருதிளாயும் (Bihari Puraskar) வழங்குகின்ைது. 

இந்திய பிரதமருக்கு ரஷ்யாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருது 

இந்தியா - ரஷ்யா இளடயிலாா நட்புைளவ பமம் டுத்திய  இந்திய பிரதமர் பமாடிக்கு ரஷ்யாவின் 
மிகவும் உயர்ந்த குடிமகனுக்காா விருது வழங்கப் டுகிைது. 

ஜாாதி தி விைாடிமிர் புடின் ரஷ்யாவின் உயர்ந்த குடிமகன் விருளத இருதரப்பு உைவுகள்  ற்றிய 
முயற்சிகளுக்காக இந்திய பிரதமர் நபரந்திர பமாடிக்கு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ைது. இந்த விருதின் 
ச யர்  "செயின்ட் ஆன்ட்ரூ அப்ப ாஸ்தலர்" “Order of the Holy Apostle Andrew the First,” ஆகும். 

பிரதமர் பமாடிக்கு, வளைகுடா நாடாா, ஐக்கிய அரபு எமிபரட்சின், உயர்ந்த குடிமகனுக்காா ஜாயத் 
விருது வழங்கப் டுவதாக, அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது. 

செயின்ட் ஆன்ட்ரூ அப்ப ாஸ்தலர் விருது குறிப்பு:- 

இபயசுநாதரின் திருத்துாதர்களில் ஒருவராக கருதப் டும், செயின்ட் ஆன்ட்ரூ ச யரால், 17ம் 
நுாற்ைாண்டில், அப்ப ாளதய, ரஷ்ய மன்ார் டிொர் பீட்டர் என் வரால், பசெயின்ட் ஆன்ட்ரூ 
அப்ப ாஸ்தலர்ப விருது உருவாக்கப் ட்டது. 
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நாட்டுக்கு மிகச்சிைப் ாா பெளவ செய் வர்களை கவுரவிக்கும் வளகயில், ரஷ்யா இந்த விருளத 
வழங்குகிைது.சிறிது காலம் நிறுத்தப் ட்ட இந்த விருது, 1998 முதல், மீண்டும் வழங்கப் டுகிைது. 

நாொ விருது 

அல் மாவில் உள்ை அசமரிக்க விண்சவளி மற்றும் ராக்சகட் ளமயம்( NASA )நடத்திய ஹியூமன் 
எக்ஸ்ப்பைாபரஷன் பராவர் பெலஞ் (Human Exploration Rover Challenge) ப ாட்டியில், இந்தியாளவச் 
பெர்ந்த மாணவ குழு, நான்கு விருதுகளை சவன்றுள்ைது. 

உத்தரபிரபதெத்தின் கஜியா ாத்தில் உள்ை KIET இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறுவாத்தின் குழு “AIAA நீல் 
ஆம்ஸ்ட்ராங் சிைந்த வடிவளமப்பு விருது” ஐ சவன்றுள்ைது. 

மகாராஷ்டிரா மும்ள யில் உள்ை முபகஷ்  படல் ஸ்கூல் ஆப் சடக்ாாலஜி பமபாஜ்சமன்ட் மற்றும் 
ச ாறியியல், “ஃபிராங்க் பஜா செக்படான் சமபமாரியல் பிட் க்ரூ விருது” ஐ சவன்றுள்ைது. 

முபகஷ்  படல் ஸ்கூல், நாொவின் அசமரிக்க விண்சவளி மற்றும் ராக்சகட் ளமயம் நடத்திய 
ப ாட்டியில் சிஸ்டம் பெப்டி பெலஞ் விருளத சவன்றுள்ைது. 

 ஞ்ொப்,  க்வராவில் உள்ை லவ்லி ப்ராசஜக்ட்  ல்களலக்கழகத்தின் ஒரு குழு, “STEM Engagement 
விருது” ஐ சவன்றுள்ைது. 

புலிட்ெர்  ரிசு 2019 

நியூயார்க் நகரில் புலிட்ெர் விருதுகள் குறித்த அறிவிப்ள  நிர்வாக அதிகாரி டாாா பகண்டி 
அறிவித்தார்.  

அரீத்தா பிராங்க்ளின் அசமரிக்க இளெ மற்றும் கலாச்ொரம் பிரிவில் அவரது  ங்களிப்புக்காக 
“சகைரவமாா புலிட்ெர்  ரிசு ச ற்றுள்ைார். 

சிைந்த விமர்ொத்துக்காக வாஷிங்டன் ப ாஸ்ட்டின் கார்பலாஸ் சலாபொடா புலிட்ெர் விருது 
சவன்றுள்ைார். 

ஏமன் உள்நாட்டுப் ப ார் குறித்த ெர்வபதெ செய்திக்காக அபொஸிபயடட் ப்ரஸ்  த்திரிளகயாைர்கள் 
மாட்-அல்-ஜிர்கி (வீடிபயா), பமகி ளமக்பகல் (நிரு ர்), நாரிமன் (புளகப் டம்) ஆகிய மூவருக்கும் 
ெர்வபதெ செய்தி பிரிவின் கீழ் புலிட்ெர் விருது சவன்றுள்ைார்.  
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ெர்வபதெ செய்திப் பிரிவின் கீழ் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு மியான்மரில் ளகது செய்யப் ட்ட 
 த்திரிளகயாைர்கள் க்யா பொ ஊ மற்றும் வா பலான்,கசமன்ட்ரி பிரிவில் படானி சமபெஞ்ெருக்கு 
ஆகிபயாருக்கு விருது அறிவிக்கப் ட்டது.  

வரலாறு பிரிவில் படவிட் ப்ளைட், புளாவு களதக்காக ரிச்ெர்டு  வர்ஸ், வாழ்ளக வரலாறு பிரிவில் 
சஜஃப்ரி ஸ்டீவர்ட், ஃபிக்ஷன் அல்லாத பிரிவில் எலிொ கிரிஸ்பவர்ல்டு, கவிளதக்காக ஃ ாசரஸ்ட் 
பகண்டர் ஆகிபயாருக்கு புலிட்ெர் விருதுகள் அறிவிக்கப் ட்டுள்ைா. 

PFA பிபையர் ஆஃப் தி இயர் விருது  

டச்சு நாட்டின் விர்ஜில் வான் டிஜிக் மற்றும் விவியாபா சமய்டிமா ஆகிபயார் 2018-19 ஆண்டிற்காா 
சதாழில்முளை கால் ந்து வீரர்களின் ெங்க விருளத ச ற்ைார். ஆண்களுக்காா, ஆண்டின் சிைந்த 
இைம் வீரர் விருளத மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் ஸ்சடர்லிங் சவன்ைார். 

பகல் ரத்ாா விருது 2019 

பதசிய அைவில் விளையாட்டுத் துளைகளில் சிைந்த ொதளாகளைப்  ளடக்கும் வீரர்களுக்கு 
அங்கீகாரம் வழங்கும் வளகயில் மத்திய அரொல் மிக உயரிய விருதாா ராஜீவ் காந்தி பகல் ரத்ாா 
விருது வழங்கப் டுகிைது. 

பகல் ரத்ாா விருதுக்கு இந்திய மல்யுத்த ச டபரென்  விபாஷ் ப ாகத்,  ஜ்ரங் புனியா ச யர்களை 
 ரிந்துளர செய்துள்ைது. 

இந்திய ஹாக்கி அளமப்பு, பகல் ரத்ாா விருதுக்கு வீர ர்களை  ரிந்துளர செய்துள்ைது.இந்திய ஹாக்கி 
அணியின் பகால் கீப் ர் பி.ஆர்.ஸ்ரீஜீஸ், ராஜீவ் காந்தி பகல் ரத்ாா விருதுக்கு  ரிந்துளர 
செய்யப் ட்டுள்ைார். இபதப ால, அர்ஜூாா விருதுக்கு, சிங்சலன்ொா சிங் கங்குஜம், ஆகாஷ்தீப் 
சிங், இந்திய மகளிர் அணிளய பெர்ந்த தீபிகா தாகூர் ஆகிபயார்  ரிந்துளர செய்யப் ட்டுள்ைார்.  

இபதப ால் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் பொப்ராவின் ச யளர பகல் ரத்ாா விருதுக்கு இந்திய தடகை 
ெம்பமைாம்  ரிந்துளர செய்துள்ைது.  
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மாநாடுகள் 

இந்தியா - பந ாைம் முதலீட்டு உச்சி மாநாட்டு 

பந ாைத்தின் வர்த்தக மற்றும் சதாழில் நிறுவாங்களின் கூட்டளமப்பு (FNCCI) பம மாதம் 
காத்மாண்டுவில் பந ாை முதலீட்டு உச்சிமாநாடு நளடச றும் என்று அறிவித்துள்ைது. 

உலக பஹாமிபயா தி திாத்தின் ெர்வபதெ மாநாடு 

உலக பஹாமிபயா தி திாத்ளதசயாட்டி புது தில்லியில் உள்ை டாக்டர் அம்ப த்கர் ெர்வபதெ 
ளமயத்தில் 2019 ஏப்ரல் 9,10 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் உலக பஹாமிபயா தி திாத்தின் ெர்வபதெ 
மாநாட்ளட பஹாமிபயா தியின் மத்திய ஆராய்ச்சி ளமயம் (CCRH) ஏற் ாடு செய்துள்ைது. 

பஹாமிபயா தி முளையின் நிறுவாராா டாக்டர் கிறிஸ்டியன் ஃப்சரட்ரிச் ொமுபவல் ஹன்மான்மன் 
பிைந்த நாள் நிளாவாக உலக பஹாமிபயா தி திாம் அனுெரிக்கப் டுகிைது. 

__________________________________________________________________________________________ 

தரவரிளெகள் 

ஃபிஃ ா தரவரிளெ 

கால் ந்து அரங்கில் சிைந்து விைங்கும் அணிகளுக்காா தரவரிளெ  ட்டியளல ெர்வபதெ கால் ந்து 
கூட்டளமப்பு (‘பி ா’) சவளியிட்டது. இதில் இந்திய அணி 103வது இடத்தில் இருந்து 101வது 
இடத்துக்கு முன்பாறியது. இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் அபுதாபியில் நடந்த ஆசிய பகாப்ள  லீக் 
சுற்றில் தாய்லாந்ளத சவன்ை இந்திய அணி, ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ் (யு.ஏ.இ.,),  க்ளரன் 
அணிகளிடம் வீழ்ந்தது. 

1வது இடம் - ச ல்ஜியம் 

2வது இடம் - பிரான்ஸ் 

3வது இடம் - பிபரசில் 

4வது இடம் - இங்கிலாந்து 

5வது இடம் - குபராஷியா 
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6வது இடம் - உருகுபவ 

7வது இடம் - ப ார்ச்சுகல் 

8வது இடம் - சுவிட்ெர்லாந்து 

9வது இடம் - ஸ்ச யின் 

10வது இடம்- சடன்மார்க் 

101வது இடம் - இந்தியா 

4வது இடம் - குபராஷியா 

இபதப ால உருகுபவ அணி 6வது இடத்துக்கு முன்பாறியது. ப ார்ச்சுகல் அணி 7வது இடத்துக்கு 
தள்ைப் ட்டது. அடுத்த மூன்று இடங்களில் சுவிட்ெர்லாந்து (8வது இடம்), ஸ்ச யின் (9வது), 
சடன்மார்க் (10வது) அணிகள் சதாடர்கின்ைா. 

உலக சுகாதார நாள் ஒற்றுளமக்காா மனித ெங்கிலி 

உலக சுகாதார அளமப்பு (WHO) உடன் இளணந்து சுகாதார மற்றும் குடும் நல அளமச்ெகம் உலக 
சுகாதார நாள் (ஏப்ரல் 7) சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு  குதியாக ஒற்றுளமக்காா மனித ெங்கிலி 
நிகழ்ச்சிக்கு ஏற் ாடு செய்தது. 2019 உலக சுகாதார நாள் கருப்ச ாருள்: Universal Health Coverage: 
Everyone, Everywhere. 

ஆதிச்ெநல்லூர்  கி.மு. 905 முதல் 696 வளரயிலாா காலப் குதி 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் ஆதிச்ெநல்லூரிலிருந்து கண்சடடுக்கப் ட்ட மாதிரிகளின் கார் ன் காலக் 
கணிப்பின் மூலம் இந்த மாதிரிகள் கி.மு. 905 முதல் கி.மு. 696ற்கு இளடப் ட்ட காலத்ளதச் பெர்ந்தளவ 
என்று உறுதி செய்யப் ட்டுள்ைது. சதால் ளகவிளாப் ச ாருட்களின் கார் ன் காலக் கணிப் ாாது 
அசமரிக்காவின் புபைாரிடாவில் உள்ை பீட்டா அாலடிக்  ரிபொதளா ஆய்வகத்தில் நளடச ற்ைது. 
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ச ாருைாதார நிகழ்வுகள் 

  

விஜயா வங்கி மற்றும் பதாா வங்கி ப ங்க் ஆப்  பராடா இளணவு  

பதாா வங்கியும், விஜய வங்கியும் வங்கியின்  பராடாவின் ஒரு  குதியாக இருக்கின்ைா. இது 
இந்தியாவின் வங்கித் துளையில் முதல் மூன்று வழிகளில் ஒன்றிளணக்கப் ட்டுள்ைது. 

விஜயா வங்கி மற்றும் பதாா வங்கிகளை ப ங்க் ஆப்  பராடா (BoB) உடன் இளணத்து,ஸ்படட் 
 ாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) மற்றும் சஹச்.டி.எஃப்.சி (HDFC) வங்கி ஆகியவற்றிற்கு பின்ார் 
நாட்டின் மூன்ைாவது ச ரிய கடன் வழங்கும் வங்கியாக உருவாக்கப் ட உள்ைது. 

உலக வங்கி அறிக்ளக  2018  

சவளிநாடுகளில் இருந்து தாய்நாட்டிற்கு  ணம் அனுப்புவதில் இந்தியர்கள்  முதலிடம் பிடித்துள்ைதாக 
உலக வங்கி தகவல் சவளியிட்டுள்ைது.சவளிநாடுகளில் உள்ை இந்தியர்கள் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் 
79 பில்லியன் சடாலர்  ணம் அனுப்பி உள்ைார். 

இந்தியாளவத் சதாடர்ந்து சீாா 2வது இடத்தில் உள்ைது. சவளிநாடுகளில் உள்ை சீார்கள் 
தாய்நாட்டிற்கு 67 பில்லியன் சடாலர்கள் அனுப்பி உள்ைார். 

சமக்சிபகா 36 பில்லியன் சடாலர்களுடன் 3வது இடத்திலும், பிலிப்ள ன்ஸ் 34 பில்லியன் 
சடாலர்களுடன் 4வது இடத்திலும், எகிப்து 29 பில்லியன் சடாலர்களுடன் 5வது இடத்திலும் உள்ைா. 

புத்தகம் 

 
டாக்டர் பீமாராவ் அம்ப த்கர் பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட உளரகளின் புத்தக சதாகுப்பு 

பிரொர்  ாரதி தளலவர், ூர்யா பிரகாஷ் புது தில்லியில், ‘டாக்டர் பீம்ராவ் அம்ப த்கரின் 
பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட ெட்டமன்ை உளரகள்’ என்ை ளகபயட்ளட சவளியிட்டார். 

அபுதாபி ெர்வபதெ புத்தக கண்காட்சி(ADIBF 2019 ) 

இந்த மாதம் 24 முதல் 30 வளர நளடச றும் அபுதாபி ெர்வபதெ புத்தக கண்காட்சியில், ADIBF 2019 
இல், இந்தியாளவ சகைரவ விருந்திாராக யுஏஇ அறிவித்துள்ைது. இந்த கண்காட்சி ஐக்கிய அரபு 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

நாடுகளின் வைமாா  ாரம் ரியத்ளத முன்னிளலப் டுத்தி அதன் நம் கத்தன்ளம நவீாத்துவம்,கலாச்ொர 
மற்றும் இலக்கிய சவளியீட்ளட சவளிப் டுத்துகிைது. 

 

நியமாங்கள் 

 இந்தியா ட்விட்டரின் புதிய  நிர்வாக இயக்குநராக (MD) திரு மனிஷ் மபகஸ்வரி 
நியமிக்கப் ட்டார். 

 மனிஷ் மபஹஷ்வரி இதற்கு முன்பு சநட்சவார்க்18 நிறுவாத்தின் தளலளம நிர்வாக 
அதிகாரியாக இருந்துள்ைார். 

ஸ்பலாவாக்கியாவின் புதிய ஜாாதி 

ஸ்பலாவாக்கியாவின் புதிய ஜாாதி தியாக  ு ாாா கப்புபடாவா சதரிவு செய்யப் ட்டுள்ைார் 
Capital :- Bratislava 

ச ல்ஜியத்திற்காா சகைரவ தூதர் 

டாக்டர் சரட்டிஸ் ஆய்வுக்கூடத்தின் இளண தளலவர் மற்றும் தளலளம நிர்வாக அதிகாரியாா ஜி.வி. 
பிரொத்ளத ச ல்ஜியத்திற்காா சகைரவ தூதராக ளஹதரா ாத்தில் நியமாம் செய்துள்ைது. 

 சகய்ர்ன் எண்சணய் & எரிவாயு நிறுவாத்தின் தளலளம நிர்வாக அதிகாரி 

பவதாந்தா லிமிசடட்டின் சகய்ர்ன் எண்சணய் & எரிவாயு நிறுவாம் அதன் தளலளம நிர்வாக 
அதிகாரியாக (CEO) அஜய் தீட்சித்ளத நியமாம் செய்துள்ைது. இதற்குமுன் இந்த ச ாறுப்பில் சுதிர் 
மாதுர் இருந்தார் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

ரயில்பவ வாரியத்தின் உறுப்பிார்கள் 

இந்திய ரயில்பவ ஸ்படார்ஸ் அதிகாரியாா ஸ்ரீ வி.பீ.  தக் ரயில்பவ வாரிய உறுப்பிாராக (ச ாருள் 
பமலாண்ளம) ச ாறுப்ப ற்றுள்ைார். 

இந்திய இரயில் சிக்ால் இன்ஜினியர்ஸ் பெளவ அதிகாரி N. காசிநாத் ரயில்பவ வாரிய உறுப்பிாராக 
(சிக்ால் & சடலிகாம்) ச ாறுப்ப ற்றுள்ைார். 
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