
 
    

 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  :  9 Sep 2019 

விளளயாட்டு சசய்திகள்  

 கார்கில் முதல் ககாஹிமா வளரயிலான அல்ட்ரா மராத்தான் 

• காரக்ிலிலிருந்து ககாஹிமா வரரயிலான  4,500 கி.மீ தூரம் செல்லும் 

‘காரக்ிலில் இருந்து ககாஹிமா (கக 2 கக): புகழ்செற்ற ஓட்டம் ’ என்ற அல்ட்ரா 

மராத்தாரன இந்திய விமானெ் ெரடயானது ஏற்ொடு செய்து வருகிறது. 

• இது ‘விஜய் திவாஸ்’ அல்லது ‘காரக்ில் விஜய் திவாஸ்’ என்ற 

நடவடிக்ரகயின்   (சவற்றிகரமாக நடத்தெ்ெட்ட விஜய் நடவடிக்ரகயின் 

செயர)் 20ஆம் ஆண்ரட நிரனவு கூறுதரல கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

• புதுசடல்லியில் வாயு ெவனில் நரடசெற்ற விழாவில் விமானெ்ெரட 

தரலரமத் தளெதியான  B.S தகனாவா இந்த மராத்தான் ஓட்டத்ரத 

சகாடியரெத்துத் துவக்கி ரவத்தார.் 

• இந்த தனித்துவமான காரக்ில் முதல் ககாஹிமா வரரயிலான அல்ட்ரா 

மாராத்தான் ெயணமானது வரும் செெ்டம்ெர ்21 அன்று சதாடங்கி நவம்ெர ்6 

ஆம் கததி நிரறவரடயும். 

• இது ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள திராஸ் ெகுதியில் உள்ள காரக்ில் கொர ்நிரனவுெ ்

சின்னம் மற்றும் நாகாலாந்தின் ககாஹிமாவில் உள்ள ககாஹிமா கொர ்

கல்லரற ஆகியவற்றிலிருந்துத் சதாடங்கும். 

மாநாடு 

கமற்கு விமானப் பளட கட்டுப்பாட்டக கமாண்கடாக்கள் மாநாடு 2019 

• 2019 ஆம் ஆண்டின் கமற்கு விமானெ்ெரட கடட்ுெ்ொட்டக கமாண்கடாக்களின் 

இரண்டு நாள் மாநாடு  ஆனது புதுடில்லியில் நடத்தெ்ெட்டது. 
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• விமானெ் ெரட தரலரமத் தளெதியான B.S தகனாவா இம்மாநாட்டின் 

முதன்ரம விருந்தினராகக் கலந்து சகாண்டார.் 

• செயல்ொடட்ுத் தயாரந்ிரல மற்றும் கொர ்கருவிகளின் உயர ்ெயன்ொடர்ட 

கமம்ெடுத்துவதற்கான நடவடிக்ரககள் உள்ளிட்ட ெயிற்சிகளின் முக்கியமான 

ெகுெ்ொய்வு குறித்த விவாதங்கள் இம்மாநாட்டில் நரடசெற்றன. 

2019 சதற்காசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் மாநாடு 

• ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்ரதகள் அவெரக் கால நிதியமானது (யுனிசெெ்) 

இலங்ரக நாடாளுமன்றத்துடன் இரணந்து இரண்டு நாள்கள் நரடசெறும் 2019 

ஆம் ஆண்டின்  யுனிசெெ் குழந்ரதகள் உரிரமகள் ஒெ்ெந்தம் மீதான 

சதற்காசிய நாடாளுமன்ற உறுெ்பினரக்ள் மாநாடர்ட நடத்தியது.இது 

சகாழும்பு நகரில் நடத்தெ்ெட்டது. 

• குழந்ரதகள் எதிரச்காள்ளும் பிரெச்ிரனகள் மற்றும் குழந்ரதகள் 

உரிரமகரள கமம்ெடுத்துவதில் உள்ள ெவால்கள் குறித்து விவாதிெ்ெகத இந்த 

மாநாட்டின் கநாக்கமாகும். 

• இது குழந்ரதயின் உரிரமகள் ஒெ்ெந்தத்ரத ஏற்றுக் சகாண்ட 30வது ஆண்டு 

நிரறரவயும் சகாண்டாடுகிறது. 

• நாடாளுமன்ற உறுெ்பினரக்ளுடன் இரணந்து குழந்ரதகளுக்காக யுனிசெெ் 

நடத்திய 3வது மாநாடு இதுவாகும். 

திட்டம்  

நீலச ்சாளலத் திட்டம்  

• கத்தாரில் உள்ள சொதுெ் ெணித் துரற ஆரணயமானது கதாஹாவில் ஒரு 

முன்கனாடித் திட்டமான "குளிரெ்் ொரத" என்ற ஒரு திட்டத்ரதெ ்

செயல்ெடுத்தியுள்ளது. 

• ொரலகளில் உள்ள தாரின் சவெ்ெநிரலரயக் குரறக்க ஒரு 

கிரரகயாசஜனிக் சொருரளெ் ெயன்ெடுத்துவது இத்திட்டத்தில் அடங்கும். 

• சூரிய ஒளியில் 50 ெதவிகிதத்ரதெ் பிரதிெலிக்கும் இந்த 'குளிரெ்் 

ொரதயானது'  ஒரு முதன்ரம சொருளின் நான்கு அடுக்குகரளக் 

சகாண்டுள்ளது. அரதத் சதாடரந்்து உள்ள சொருள்களின் மூன்று அடுக்குகள் 

சூரியக் கதிரவ்ீெச்ினால் உறிஞ்ெெ்ெடும் சவெ்ெத்ரதக் குரறக்கின்றன. 
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விருதுகள் 

 வருடாந்திர ஆசியச ்சாதளனயாளர் விருதுகள் 

• 19வது வருடாந்திர ஆசியெ ்ொதரனயாளர ்விருதுகள் வழங்கும் விழா 

லண்டனில் நரடசெற்றது. 

• கவதாந்த வளத்தின் நிறுவனத் தரலவர ்அனில் அகரவ்ாலுக்கு வாழ்நாள் 

ொதரனயாளர ்விருது வழங்கெ்ெட்டது. 

• 19வது வருடாந்திர ஆசிய ொதரனயாளர ்விருதுகளுக்கான கருத்துரு, 

‘உள்ளடக்கம்’ என்ெதாகும். 

கதசிய சசய்திகள்  

ராம் செத்மலானி மளறவு 

• நீதித்துரறயில் புகழ் செற்றவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுெ்பினரும் 

இந்தியாவின் சிறந்த குற்றவியல் வழக்கறிஞருமான ராம் சஜத்மலானி 

ெமீெத்தில் காலமானார.் 

• இவர ்வடகமற்கு மும்ரெ மக்களரவ சதாகுதியில் 1977 மற்றும் 1980 

ஆண்டுகளில் கொட்டியிடட்ு சவன்றுள்ளார.் 

• இவர ்1988 ஆம் ஆண்டில் முதன் முரறயாக மாநிலங்களரவ உறுெ்பினரானார.் 

பின்னர ்1996 ஆம் ஆண்டில் மத்திய ெட்ட அரமெெ்ராகவும் நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

• கமலும் இவர ்2010 ஆம் ஆண்டில் உெெ் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர ்

கூட்டரமெ்பின்  தரலவராகவும் ெணியாற்றினார.் 

கராஹித்4ளரகனாஸ் (Rohit4Rhinos) பிரசச்ாரம் 

• உலக வனவிலங்கு நிதியம் மற்றும் அனிமல் பிளானட் (Animal Planet) உடன் 

இரணந்து இந்தியாவின் துரண ககெ்டன் கராஹித் ெரம்ா, 

கராஹித்4ரரகனாஸ் என்ற பிரெெ்ாரத்ரதத்  சதாடங்கியுள்ளார.் 

• செரிய ஒற்ரறக் சகாம்பு காண்டாமிருகம் (அ) இந்திய காண்டாமிருகத்திரன 

ெராமரிக்கும் கதரவ குறித்த விழிெ்புணரர்வ ஏற்ெடுத்துதகல இதன் 

கநாக்கமாகும். 
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• உலக காண்டாமிருக நாளான செெ்டம்ெர ்22 இன் நிரனவாக அனிமல் 

பிளானட ்கெனலில் இந்த பிரெெ்ாரம் சதாடங்கெ்ெடவுள்ளது. 

• கவடர்டயாடுதல், வாழ்விட இழெ்பு மற்றும், இனெ்செருக்கக் கால 

கநாய்களினால் ஏற்ெடும் அதிக அளவு இறெ்பு கொன்ற ெலவிதமான 

அெச்ுறுத்தல்கரள இந்தக் காண்டாமிருகங்கள் எதிரச்காள்கின்றன. 

• கநொளின் தராய் புல்சவளிகள், உதத்ிரெ் பிரகதெத்தின் வட ெகுதி, பீகாரின் வட 

ெகுதி, கமற்கு  வங்காளத்தின் வட ெகுதி மற்றும் அொமின் பிரம்மபுத்திரா 

ெள்ளத்தாக்குகளில் மடட்ுகம இரவ வாழ்கின்றன. 
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