
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  :  11 Sep 2019 

தேசிய சசய்திகள்  

  

அதயோடின் கலக்கப்பட்ட உப்பின் மிகக் குறைந்ே நுகர்வு 

• “அய ோடின் கலந்த உப்பின்” அளவை அளவிடுைதற்கோக நடத்தப்பட்ட ஒரு 

யதசி க் கணக்ககடுப்பின் படி, தமிழ்நோடு மோநிலமோனது அய ோடின் கலந்த 

உப்பின் குவறைோன நுகரவ்ைக் ககோண்டுள்ளது. 

• ஆனோல் இது நோட்டில் மூன்றோைது மிகப் கபரி  உப்பு உற்பத்தி மோநிலமோகும் 

(முதலோைது மோநிலம் - குஜரோத்). 

• இந்த ஆ ்ைோனது அய ோடின் குவறபோடட்ுப் பிரசச்ிவனகவளக் 

கடட்ுப்படுத்துைதற்கோன இந்தி  கூட்டிவணவு மற்றும் தில்லியில் உள்ள 

எ ்ம்ஸின் நியூட்ரிஷன் இன்டரய்நஷனல் ஆகி ைற்றினோல் இவணந்து 

நடத்தப்பட்டது. 

அய ோடின் குவறபோடு ஏற்படுத்தும் யநோ ்கள் 

• முன்கழுத்துக் கழவல 

• வதரோ ்டு குவறைோக சுரத்தல் 

• குவற பிரசைங்கள் 

• மன ைளரச்ச்ி குன்றல் 

• உளவி ல் தவச இ க்கப் பிரசச்ிவனகள் 

• கருக் கவலப்பு 
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ஜம்மு கோஷ்மீர் மோநிலப் பிரிப்பு 

• ஜம்மு கோஷ்மீவர இரண்டு ஒன்றி ப் பிரயதசங்களோகப் பிரிப்பவத 

யமற்போரவ்ையிட 3 யபர ்ககோண்ட சஞ்ச ் மித்ரோ குழு மதத்ி  அரசு 

அவமத்துள்ளது. 

• ஜம்மு-கோஷ்மீரின் கசோத்துக்கள் மற்றும் கபோறுப்புகள் ஆகி வை இரண்டு 

ஒன்றி ப் பிரயதசங்களுக்கு இவடயில் பகிரந்்து ககோடுப்பது குறித்து இந்தக் 

குழு ஆரோ  இருக்கின்றது. 

இக்குழுவின் ேறலவர் :- முன்னோள் போதுகோப்புத் துவறச ்கச லோளர ்சஞ்ச ் மித்ரோ. 

உறுப்பினரக்ள்               :-  ஓ ்வு கபற்ற இந்தி  ஆட்சிப் பணி அதிகோரி அருண் 

யகோ ல் மற்றும் ஓ ்வு கபற்ற இந்தி க் குடிவம கணக்குச ்யசவை அதிகோரி கிரிரோஜ் 

பிரசோத் குப்தோ. 

இந்தியோ மை்றும் தநபோளம் சபட்தரோலியக் குழோய் 

• பிரதமர ்யமோடியும் யநபோளத்தின் பிரதமரோன யக பி ஷரம்ோ ஒலியும் கோகணோளி 

மூலம் யமோதிகோரி மற்றும் அயமலக்கஞ்ச ்ஆகி ைற்றிற்கிவடய  கபட்யரோலி  

குழோ ்ப் போவதவ த் (வபப்வலன்) திறந்து வைத்தனர.் 

• இது கதற்கோசி ோவின் முதலோைது எல்வல தோண்டி  கபட்யரோலி ப் 

கபோருடக்வள எடுத்துச ்கசல்லும் குழோ ் ஆகும். 

• 69 கி.மீ தூரமுள்ள இந்த குழோ ோனது பீகோரின் கபகுசோரோ ் மோைட்டத்தில் உள்ள 

பரவுனி எண்கண ் சுத்திகரிப்பு நிவல த்திலிருந்து கதன்கிழக்கு 

யநபோளத்தின் அயமலக்கஞ்ச ்ைவர எரிகபோருவளக் ககோண்டு கசல்லும். 

• இது இந்தி ோவில் இருந்து நிலத்தோல் சூழப்பட்ட யநபோளத்திற்கு எரிகபோருவளக் 

ககோண்டு கசல்ைதற்கோன கசலவைக் குவறக்க விருக்கின்றது. 

பன்சமோழிச ்சசயலி 

• புது தில்லியில் பயிரக்் கழிவு யமலோண்வம குறித்த மோநோட்டின் யபோது மத்தி  

யைளோண் துவற இவண வமசச்ர ்போரய்சோத்தம் ருபோலோ “CHC பண்வண 

இ ந்திரம்” என்ற ஒரு பன்கமோழிக் வகயபசிச ்கச லிவ த் கதோடங்கி 

வைத்தோர.் 
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• இதன் மூலம் விைசோயிகள் தங்கள் வீடுகளில் அதிநவீன கதோழில்நுட்பத்வதக் 

குவறந்த விவலயில் கபற முடியும். 

• ைோடவகக்கு எடுக்கப்படும் கபரும்போலோன பண்வண உபகரணங்கள்: 

யரோட்டோயைட்டர,் சுழி  உழவு இ ந்திரங்கள், உருவள விவதப்புக் கருவி, 

பலபயிர ்விவதப்புக் கருவி, கவளக டுக்கும் கருவி மற்றும் தடட்ு யபோன்ற 

கைடட்ும் கருவி. 

யநோக்கம் :- இந்தச ்கச லி ோனது விைசோயிகவளத் தங்கள் பகுதியில் உள்ள 

ைோடிக்வக ோளர ்யசவை வம ங்களுடன் இவணக்கின்றது. 

மோநோடு 

ANGAN மோநோடு 

• கட்டிடத் துவறயில் ஆற்றல் திறன் குறித்த மூன்று நோள் நவடகபறக் கூடி  

சரை்யதச மோநோடோன ANGAN (பசுவம ைோழத் தகுந்த புதி  ைோழ்விடத்தின் 

மூலம் இ ற்வகவ  யமம்படுத்துதல்) ஆனது புது தில்லியில் நவடகபற்றுக் 

ககோண்டிருக்கின்றது. 

• இது கஜரம்னியின் GIZ அவமப்பு, மத்தி  மின் துவற அவமசச்கத்தின் கீழ் 

கச ல்படும் எரிசக்தித் திறன் அவமப்பினோல் (BEE - Bureau of Energy Efficiency) 

ஒருங்கிவணக்கப் பட்டது. 

24வது உலக எரிசக்தி மோநோடு 

• ஐக்கி  அரபு அமீரகத்தின் தவலைரோன யஷக் கலீஃபோ பின் சயீத் அல் 

நஹ் ோனின் ஆதரவின் கீழ் 24ைது உலக எரிசக்தி மோநோடோனது அபுதோபியில் 

கதோடங்கி து. 

• மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவற நவடகபறும் இந்த மோநோட்டில் 150 நோடுகள் 

பங்யகற்றுள்ளன. 

இது 1924 ஆம் ஆண்டில் கதோடங்கப்பட்டது. 

• இது ஆற்றல் கதோடரப்ோக அவனத்து அம்சங்கவளயும் உள்ளடக்கி  உலகின் 

மிகப் கபரி  மற்றும் மிகவும் அதிகோரம் மிக்க எரிசக்தி நிகழ்சச்ி ோகும். 

• இந்த 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக எரிசக்தி மோநோட்டின் கருப்கபோருள் 

“கசழிப்புக்கோன எரிசக்தி” என்பதோகும். 
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விருதுகள் 

போர்றவயோளர் விருதுகள் 

• இந்தி க் குடி ரசுத் தவலைர ்மத்தி  பல்கவலக் கழகங்களின் 

போரவ்ை ோளரோக இருப்பதன் கோரணமோக ஆண்டுயதோறும் மத்தி  பல்கவலக் 

கழகங்களின் கச ல்போட்டோளரக்ளுக்குப் போரவ்ை ோளர ்விருதுகவள 

ைழங்குகின்றோர.் 

• இந்த விருது மத்தி  பல்கவலக் கழகங்களிவடய  ஆயரோக்கி மோன 

யபோட்டிவ  ஊக்குவிப்பவத யநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ளது. இது 

உலககங்கிலும் உள்ள சிறந்த நவடமுவறகவள பின்பற்ற இப்பல்கவலக் 

கழகங்கவள ஊக்குவிக்கின்றது. 

[table id=257 /] 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

  

மீன்வள தமம்போட்டுே் துறை ஒப்பந்ேம் 

• இந்தி ோவும் ஐஸ்லோந்தும் நீடித்த மீன்ைள யமம்போடட்ுத் துவறயில் 

ஒத்துவழப்வப யமம்படுத்துைதற்கும் 2019 மற்றும் 2022 க்கு இவடயில் கலோசச்ோர 

பரிமோற்ற திட்டத்வத ஏற்போடு கச ்ைதற்கும் ஒப்பந்தங்களில் 

வகக ழுத்திட்டன. 

ேரவரிறச  

  

ஐ.சி.சி ேரவரிறச 

• ஆஸ்தியரலி  யபடஸ்்யமன் ஸ்டீை் ஸ்மித், ஐ.சி.சி கடஸ்ட ்யபடஸ்்யமன் 

தரைரிவசயில் முதலிடத்தில் இந்தி  யகப்டன் விரோட் யகோலிவ  தோண்டி 

முன்னிவல ைகித்துள்ளோர.் 

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


 
    

 

• தரைரிவசயில் ஸ்மித் இப்யபோது யகோஹ்லிவ  விட 34 புள்ளிகள் முன்னிவல 

ைகிக்கிறோர.் 

• பந்து வீசச்ோளரக்ளின் தரைரிவசயில் ஆஸி யைகப்பந்து வீசச்ோளர ்போட ்

கம்மின்ஸும் முதலிடத்தில் உள்ளோர.், அைர ்இரண்டோைது இடத்தில் உள்ளபந்து 

வீசச்ோளர ்ககியசோ ரபோடோவை விட 63 மதிப்பீடட்ு புள்ளிகவளக் 

ககோண்டுள்ளோர.்  
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