
 
    

 

Daily Current Affairs - April 02 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்   

Date : April 02 

                                                          விளளயாடட்ு சசய்தி 

 

இளளயயார் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் சசஸ் யபாட்டி 

இளைய ோர ்ஆசி  சோம்பி ன்ஷிப் சசஸ்ஸில் ம்ருதுல் செஹன்கர ்சோம்பி ன் 

பட்டம் சபற்று ெங்கம் சென்றோர ். 

இடம் : ெோ ்லோந்ெ் 

சாம்பியன் : ம்ருதுல் செஹன்கர ்

 

உலக அளவிலான சசய்தி 

 

இந்தியாவுடன் சென்சகாரிய கூடட்ுப்பயிற்சி 

கூடட்ுப்பயிற்சி : இந்தி ோ – சென் சகோரி ோ கடயலோரக் கோெல்பளடயின் 6-ெது 

கூடட்ுப் பயிற்சி 

இடம் : சசன்ளன ( கடல் எல்ளலப் பகுதி ) 

நாள் : ஏப்ரல் 5-ம் யெதி 

கப்பல் சபயர் : ‘பெோயரோ’ 
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காரணம் : இந்தி ோ – சென் சகோரி ோ நோடுகை் இளடய  கடயலோரப் போதுகோப்ளப 

பலப்படுெ்ெ, சபோருைோெோரம் மற்றும் ரோணுெ உறவுகை் யமம்படுெெற்கு . 

 

யகாஸ்டாரிகா அதிபராக கார்யலாஸ் ஆல்வாயரயடா யெரவ்ு 

ஆளுங்கட்சி சோரப்ில் கோரய்லோஸ்ஆல்ெோயரயடோ (ெ து 39) யபோட்டியிட்டோர.் அெளர 

எதிரெ்த்ு யபப்ரிசிய ோ ஆல்ெோயரயடோ (ெ து 43) யபோட்டியிட்டோர.் யகோஸ்டோரிகோ 

அதிபரோக கோரய்லோஸ் ஆல்ெோயரயடோ செற்றி சபற்றோர ்

குடியரசுெ் ெளலவர் வழங்கிய பெ்ம விருதுகள் 

விருது : குடி ரசுெ ்ெளலெர ்திரு. ரோம் நோெ் யகோவிந்ெ் 

சிவில் விருது ெழங்கும் விழோவில் 5 யபருக்கு பெ்ம பூஷண் விருதுகளையும், 38 

யபருக்கு  பெ்மஸ்ரீ விருதுகளையும் ெழங்கினோர.் 

இடம் : குடி ரசுெ ்ெளலெர ்மோைிளக 

நாள் : 02-04-2018 

 

யொனிக்கு பெ்மபூஷண் விருது 

2011 உலகக்யகோப்ளபள  யெோனி பளட சென்ற அயெ நோைில் மயகந்திர சிங் 

யெோனிக்கு பெ்மபூஷண் விருது : பெ்மபூஷண் விருது 

நாள் : ஏப்ரல் 2 , 2018 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

 

சீனாவின் ‘டியான்காங்-1’ விண்சவளி நிளலயம் பசிபிக்கடலில் விழுந்ெது 

பூமியின் நீை்சுற்று ெட்டப்போளெக்குை் மீண்டும் இந்ெ விண்செைிநிளல ம் நுளழ  

மு ன்றயபோது பசிபிக்கடலில் விழுந்து சநோறுங்கி து. ெோனில் இருந்து கீயழவிழும் 

யபோயெ விண்கலெ்தின் சபரும்போலோன போகங்கை் ஏறக்குளற  எரிந்து 

சோம்பலோகிவிட்டன. 

விண்சவளி : சசோரக்்கெ்தின்அரண்மளன’ என அளழக்கப்படும் டியான்காங்-1 

விண்சவளி நிளலயம் 

ஆண்டு : 2011 

இடம் : பசிபிக்கடலில் விழுந்து சநோறுங்கி து. 

யநரம் : இந்தி  யநரப்படி கோளல ஏறெ்ெோழ 4.50 மணி 

 

சூப்பர்யசானிக் பாராசூட் 

சசெ்ெோ ்கிரகெ்தில் இறங்குெெற்கோக சூப்பரய்சோனிக் போரோசூடள்ட அசமரிக்க 

விண்செைி ஆ ்வுளம ம் அனுப்பி யசோெளன சச ்துை்ைது. 

யெற்று கிரகெோசிகை் செை்ைிகிரக ஆசிட் யமகங்கைிளடய  ெோழும் 

ஏலி ன்கை் செை்ைிகிரகெ்தின் அமில யமகங்களுக்கு நடுயெ ெோழும் 

என அசமரிக்க விண்செைி ளம மோன நோசோ அறிவிெ்துை்ைது. 
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1,372 யராயபாடட்ுகள் ஆனந்ெ நடனம் – புதிய கின்னஸ் சாெளன 

இெ்ெோலியில் யரோயபோடட்ுகை் நடமோடும் நிகழ்சச்ியில் நளடசபற்றது. ஒயர இடெ்தில் 

நளடப்சபற்று புதி  உலகசோெளன ோக பதிவு சச ் ப்பட்டது. 

யராயபாட் வளக : ஆல்போ 1 எஸ்ரக யரோயபோடட்ுகை் 

எண்ணிக்ளக : 1,372 
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