
 
    

 

 

Daily Current Affairs (April 14&15) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்  

Date : April 14 & 15 

மாநில சசய்திகள் 

 

சரவ்தேச கல்வி கண்காட்சி (IEF)  

சோடங்கிய இடம் :- சென்னன 

தநாக்கம் :- உலகம் முழுவதும் உள்ள பிரபல கல்லூரிகள், 

பல்கனலக்கழகங்களில் உள்ள கல்வி வாய்ப்புகள் குறித்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்த 

சோடங்கிய நாள் :-  (IEF-2018) ஏப்ரல் 15 

  

தேசியசசய்திகள் 

 

எல்இடி பல்புகள் வழங்கும் திட்டம் 

சோடங்கியவர் :- 

கிராமங்களில் எல்இடி பல்புகள் வழங்கும் மின்சனாளி வாகனத்னதத ்

சதாடங்கினவத்தார ்அனமெெ்ர ்ஆர.்கக. சிங். 

பாரத் ரத்னா விருது சபற்ற டாக்டர ்பீம்ராவ் அம்கபத்கரின் 127வது 

பிறந்தநானளசயாட்டி சதாடங்கப்பட்டது. 
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சோடங்கிய இடம் :- 

பீகார ்மாநிலத்தில் உள்ள ஆரா 

தநாக்கம் :- 

மின்சனாளி வழங்கும் வாகனம் பீகார ்மாநிலம் முழுவதும் பயணம் செய்து எல்.இ.டி. 

பல்புகனள விநிகயாகம் செய்தது . 

மின்ெக்தினயெ ்சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவது, மின்ொரெ ்கெமிப்பு குறித்த 

விழிப்புணரவ்ுப் பிரொரத்னதயும் இந்த வாகனம் கமற்சகாள்ளும். 

குறிப்பு :- 

இனதப் கபால் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 16 ஆயிரம் கிராமங்களில் 

ஏனழ எளியவரக்ளுக்காக, உன்னத கஜாதி,என்ற திட்டத்தின்கீழ் ரூ. 50 என்று 

மலிவான வினலயில் இந்த பல்புகள் வழங்கப்படும். 

  

மாமனிேரின் சபேம் நூல் சவளியீடு 

டாக்டர ்பி.ஆர.் அம்கபத்கரின் நூற்றாண்னடசயாட்டி, டாக்டர ்அம்கபத்கனரப் பற்றிய 

“டாக்டர ்அம்கபத்கர-்மாமனிதரின் ெபதம்” (Dr Babasaheb Ambedkar: Vyakti Nahin Sankalp) 

நூல் தில்லி குடியரசுத ்தனலவர ்மாளினகயில் சவளியிடப்பட்டது. 

  

சரவ்தேசசசய்திகள் 

பாபர் ஏவுகணண – பாகிஸ்ோன்  

ஏவுகனண சபயர ்: பாபர ்ஏவுகனண 

தயாரித்த நாடு : பாகிஸ்தான் 
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கநாக்கம் : இந்திய நகரங்கனள குறினவக்கும் வனகயில் சுமார ்700 கிமீ 

இலக்குகனளயும் துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் திறன் சகாண்ட பாபர ்

ஏவுகனணனய பாகிஸ்தான் ராணுவம் கொதனன செய்துள்ளது. 

  

வணிக சசய்திகள் 

வங்கி வாரியக் குழு  

தனலவர ்: வங்கி வாரியக் குழுவின் தனலவராக பானு பிரதாப் ெரம்ா நியமனம் 

செய்யப்படட்ுள்ளார.் இதற்கு முன்னர ்மனித வளம் மற்றும் பயிற்சி துனற 

செயலராக இருந்தவர.் 

  

விணளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

காமன்சவல்ே் தபாட்டி  

கபாட்டி - மகளிருக்கான குத்துெெ்ண்னட 

சவற்றி சபற்றவர ்– இந்திய வீராங்கனன கமரிககாம் 

சவன்றது - தங்கப் பதக்கம் சவன்றார ்

பிரிவு - 45-48 கிகலா எனட பிரிவு 

குறிப்பு :-  மகளிருக்கான 45-48 கிகலா எனட பிரிவில் இந்திய வீராங்கனன கமரிககாம் 

இறுதிப்கபாட்டியில் வடக்கு அயரல்ாந்து வீராங்கனன கிறிஸ்டினா ஒஹாரானவ 5-

0 என்ற புள்ளியில் வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் சவன்றார.் 
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கபாட்டி – குத்துெெ்ண்னட 

சவன்றவர ்- இந்திய வீரர ்அமிட ்

சவன்றது - சவள்ளிப் பதக்கம் 

 

 கபாட்டி-துப்பாக்கிெச்ுடுதல் 

சவற்றியாளர ்- இந்திய வீரர ்ெஞ்சீவ் ராஜ்புட ்

சவன்றது - தங்கப் பதக்கம் 

 

கபாட்டி- ஆண்களுக்கான குத்துெெ்ண்னட கபாட்டி 

சவற்றியாளர ்- இந்திய வீரர ்கவுரவ் சொலாங்கி 

சவன்றது - தங்கப்பதக்கம் 

 

கபாட்டி- ஆண்களுக்கான குத்துெெ்ண்னட கபாட்டி 

சவற்றியாளர ்– இந்திய வீரர ்மணிஷ் கவுஷிக் 

பதக்கம் - சவள்ளிப்பதக்கம் 

 

 கபாட்டி- மல்யுத்தம் 

பிரிவு - ஆண்களுக்காக 125 கிகலா எனடப்பிரிவு 
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சவன்றவர-் இந்திய வீரர ்சுமித ்மாலிக் 

சவன்றது - தங்கம் 

 

கபாட்டி- ஆண்களுக்காக ஈட்டி எறிதல் 

சவன்றவர ்- நீரஜ் கொப்ரா 

சவன்றது - தங்கப்பதக்கம் 

 

 கபாட்டி- மல்யுத்தம் 

சவன்றவர ்- இந்திய வீராங்கனன ொக்ஷி மாலிக் 

சவன்ற பதக்கம் - சவண்கலம் 

 

 கபாட்டி- மல்யுத்தம் 

சவற்றியாளர ்- இந்திய வீராங்கனன விகனஷ் கபாகத ்

சவன்றது - தங்கப் பதக்கம்  

 

 கபாட்டி- மல்யுத்தம் 

சவன்றவர ்- கொம்வீர ்

சவன்ற பதக்கம் - சவண்கலம் 
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கபாட்டி- கபட்மிண்டன் 

பிரிவு – மகளிர ்இரடன்டயர ்பிரிவு 

சவன்றது - சவண்கலப்பதக்கம் 

சவற்றியாளர ்- அஷ்வினி சபான்னப்பா மற்றும் சிக்கி சரட்டி (இந்தியா) 

குறிப்பு :-  மகளிர ்இரடன்டயர ்பிரிவின் சவண்கலப்பதக்கத்துக்கான கபாட்டியில் 

இந்தியாவின் அஷ்வினி சபான்னப்பா - சிக்கி சரட்டி கஜாடி, ஆஸ்திகரலியாவின் 

செடய்ானா மபாொ – குகரான்யா கொமரவ்ில்கல கஜாடினய எதிரச்காண்டு 21-19, 21-19 

என்ற கநர ்செடக்ளில் சவற்றி சபற்று இந்திய கஜாடி சவண்கலப்பதக்கம் சவன்றது. 

 

 கபாட்டி - கடபிள் சடன்னிஸ் 

சவற்றி சபற்றவர ்- மணிகா பத்ரா 

சவன்றது - தங்கப் பதக்கம் 

குறிப்பு : -ஆஸ்திகரலியாவில் நனடசபற்றுவரும் காமன்சவல்த் கபாட்டியின் மகளிர ்

ஒற்னறயர ்கடபிள் சடன்னிஸ் கபாட்டியில் மணிகா பத்ரா இந்தியாவுக்கு 24வது 

தங்கப்பதக்கத்னத சபற்றுத்தந்தார.் 

 

 கபாட்டி- குத்துெெ்ண்னட 

சவன்றவர ்- இந்திய வீரர ்விகாஸ் கிரிஷன் 

சவன்ற பதக்கம் - தங்கம் 
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குறிப்பு : -ஆஸ்திகரலியாவில் நனடசபற்றுவரும் காமன்சவல்த் கபாட்டியின் 

குத்துெெ்ண்னட கபாட்டியில் விகாஸ் கிரிஷன் இந்தியாவுக்கு 25வது 

தங்கப்பதக்கத்னத சபற்றுத்தந்தார.் 

 

 காமன்சவல்த் கபாட்டி- இந்தியாவுக்கு கமலும் இரு சவள்ளிப்பதக்கங்கள் 

ஆண்களுக்கான 91 கிகலாவுக்கு அதிகமாகனார ்எனடப்பிரிவின் இறுதிப்கபாட்டியில் 

இந்திய வீரர ்ெதிஷ் குமார ்சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றார.் 

கபாட்டி - ஆடவர ்இரடன்டயர ்கடபிள் சடன்னிஸ் கபாட்டி 

சவன்றவர ்- இந்தியாவின் ெத்தியன் ஞானகெகரன் – ஷரத் அெெ்ந்தா கஜாடி 

சவன்றது - சவள்ளிப்பதக்கம் 

 

 கபாட்டி - மகளிரக்ான கபட்மிண்டன் இறுதிப்கபாட்டி 

சவன்றவர ்- இந்தியாவின் ொய்னா கநவால் 

சவன்றது - தங்கப் பதக்கம் 

குறிப்பு :- மகளிரக்ான கபட்மிண்டன் இறுதிப்கபாட்டியில் இந்தியாவின் ொய்னா 

கநவால் பி.வி.சிந்துனவ 21-18, 23-21 என்ற கநரச்ெட் கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் 

சவன்றார.் கதால்வியனடந்த பி.வி.சிந்துவிற்கு சவள்ளி பதக்கம் கினடத்தது. 

 

 கபாட்டி -  கடபிள் சடன்னிஸ் 

சவன்றவர ்: ஷரத ்அெந்தா - மவுமா தாஸ் கஜாடி 
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சவன்ற பதக்கம் - சவண்கலம் 

குறிப்பு :- ஆண்கள் ஒற்னறயர ்பிரிவின் ஷரத ்அெந்தா, 11-7, 11-9, 9-11, 11-6, 12-10 என்ற 

செட் கணக்கில் சவண்கலப்பதக்கதன்த சவன்றார.் 

 

 கபாட்டி -  கபட்மிண்டன் கபாட்டி 

சவற்றியாளர ்- இந்திய வீரர ்ஸ்ரீகாந்த் 

சவன்ற பதக்கம் - சவள்ளிப்பதக்கம் 

 

 கபாட்டி - கபட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்னறயர ்பிரிவு 

சவன்றவர ்- இந்திய வீரர ்கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 

சவன்றது - சவள்ளிப்பதக்கம். 

 

 கபாட்டி - ஸ்குவாஷ் கபாட்டி 

சவற்றியாளர ்- தீபிகா பல்லிகல்-கஜாஸ்னா சின்னப்பா கஜாடி 

சவன்றது - சவள்ளிப்பதக்கம் 

 

 கபாட்டி - கபட்மிண்டன் ஆண்கள் இரடன்டயர ்பிரிவு 

சவற்றியாளர ்- இந்தியாவின் ெத்விக், சிராக் கஜாடி 

சவன்றது - சவள்ளிப்பதக்கம் 
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