
 
    

 

Daily Current Affairs (April 12) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : April 12 

தேசிய சசய்திகள் 

 

இந்திய தேசிய சநடுஞ்சாலை ஆலையகம் சரவ்தேச திட்ட உடன்பாடு  

உடன்படிக்கக :மியான்மர ்நாட்டில் உள்ள யாக்யி – கலலவா நநடுஞ்சாகலகய 

லமம்படுத்துவதற்கான முதல் முகறயாக உடன்பாட்டில் இந்தியா ககநயழுத்து 

லபாடட்ுள்ளது. 

காரணம்:மியான்மர,் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் இந்தியா வணிகம், 

வரத்்தகம், சுகாதாரம், கல்வி, சுற்றுலா ஆகியவற்கற லமம்படுத்துவதற்கு. 

 

'தமக் இன் இந்தியா’ திட்டே்தின் கீழ் L&T நிறுவனம் கட்டிய கப்பை் இந்திய 

கடற்பலடயிடம் ஒப்பலடப்பு 

தயாரிப்பு :இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ICGS விக்ரம் என்ற கப்பகல L&T நிறுவனம் 

இந்தியக் கடற்பகடயிடம் ஒப்பகடத்துள்ளது. 

ஒப்பந்தம் :லமக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் லராந்து கப்பல்ககள 

தயாரிப்பதற்காக  2015-ம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் L&T நிறுவனத்துடன் இந்திய 

பாதுகாப்புத ்துகற ஒப்பந்தம் நசய்திருந்தது.இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி முதல் கப்பகல 

L&T நிறுவனம் இந்தியக் கடற்பகடயிடம் ஒப்பகடத்துள்ளது. 
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பிஎஸ்எை்வி – சி41 சவற்றிகரமாக விை்ைிை் சசலுே்திய கை்காைிப்புச ்

சசயற்லகக் தகாள் IRNSS - II 

சசயற்லகக்தகாள் விவரம் : இஸ்லராவின் துருவ நசயற்ககக்லகாள் வாகனம்   PSLV 

- C41 , 12.04.2018 அன்று 1425 கிலலா கிராம் எகடயுள்ள ஐஆரஎ்ன்எஸ்எஸ் – II 

கண்காணிப்புச ்நசயற்ககக் லகாளிகன நவற்றிகரமாகச ்நசலுத்தியது (43-வது 

பாய்சச்லில்) 

இடம்  :-  ஸ்ரீஹரிலகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ்தவான் விண்நவளி கமயம் 

தநாக்கம் :-  இந்தியப் பல்வககக் கண்காணிப்பு” (லநவிக்) முகறயின் புதிய 

நசயற்ககக்லகாளாக IRNSS - II உள்ளது. 

இந்திய மண்டலத்திலும், இந்தியாகவச ்சுற்றியுள்ள 1500 km பகுதியிலும் உள்ள 

நிகலகம குறித்த தகவல்ககள 

வழங்குவதற்கு வடிவகமக்கப்படட்ுள்ள கண்காணிப்புச ்நசயற்ககக்லகாள். 

குறிப்பு :- 

PSLV 52 இந்தியச ்நசயற்ககக் லகாள்ககளயும், நவளிநாடுகளிலிருந்து 237 

நசயற்ககக் லகாள்ககளயும் நவற்றிகரமாக விண்ணில் நசலுத்தியுள்ளது. 

 

விலளயாடட்ு சசய்திகள் 

காமன்சவை்ே் தபாட்டி  

இந்திய துப்பாக்கி சுடுேை் வீராங்கலன தேஜாஸ்வினி சவள்ளி பேக்கம் 

லபாட்டி : நபண்களுக்கான கரபிள் ப்லரான் துப்பாக்கி சுடுதல் (50 மீட்டர ்-) 

நவற்றி நபற்றவர ்: லதஜாஸ்வினி 

புள்ளிகள் : சவந்த ்6 சுற்றுகள் முடிவில் 9 புள்ளிகள் 
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பதக்கம் : நவள்ளி பதக்கம் 

 

மை்யுே்ேே்திை் இந்தியாவிற்கு 3 பேக்கங்கள் 

57 கிலலா பிரீஸ்கடல் பிரிவில் இந்திய வீரர ்ராகுல் அவாலர தங்கப்பதக்கம் 

நவன்றார ்

53 கிலலா பிரீஸ்கடல் பிரிவில் இந்திய வீராங்ககன பபிதாலபாகட் நவள்ளிப் 

பதக்கம் நவன்றார.் 

மகளிர ்76 கிலலா எகடப்பிரிவில் இந்திய வீராங்ககன கிரண் நவண்கலம் 

நவன்றார.் 

 

மை்யுே்ே தபாட்டியிை் சுஷிை் குமார் ேங்கம் சவன்று சாேலன 

சுஷில் குமார ்10-0 என்ற புள்ளிகள் அடிப்பகடயில் நதன்ஆப்ரிக்க வீரகர வீழ்த்தி 

தங்கப்பதக்கத்கத நவன்றார.் இது காமன்நவல்த் மல்யுத்த லபாட்டிகளில் அவர ்

நதாடரச்ச்ியாக நவல்லும் மூன்றாவது பதக்கமாகும். 

 

தபட்மிை்டன் ேரவரிலசயிை் ஸ்ரீகாந்ே் கிோம்பி 

லபட்மிண்டன் லபாட்டிக்கான உலகத் தரவரிகசயில் no 1 இடத்கத பிடித்த முதல் 

இந்தியர ்என்ற நபருகமகய ஸ்ரீகாந்த் கிதாம்பி நபற்றுள்ளார.் 

 

வடட்ு எறிேலிை் சீமா புனியா சவள்ளிப்பேக்கம் – நவ்ஜீே் டிை்லியனுக்கு 

சவை்கைம் 

லபாட்டி : நபண்களுக்கான வடட்ு எறிதல் 
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நவற்றி நபற்றவர ்:  இந்திய வீராங்ககன சீமா புனியா (41 மீட்டர ்தூரம் வீசி) 

பதக்கம் : நவள்ளிப்பதக்கம் 

 

லபாட்டி : நபண்களுக்கான வடட்ு எறிதல் 

நவற்றி நபற்றவர ்: இந்திய வீராங்ககன நவ்ஜீத் டில்லியன் (57.43 மீட்டர ்தூரம் வீசி) 

பதக்கம் : நவண்கலப்பதக்கம். 
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