
 
    

 

Daily Current Affairs (April 18-20) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : April 18 to 20 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

21-வது காமன்சவல்த் பபாட்டி - 2018ல் இராணுவ வீரரக்ளின் பங்கு 

இந்திய அணியில் இராணுவ விளையாடட்ு வீரரக்ை் பட்டியல் 

சுபபதார ்ஜித்து ராய் - தங்கப் பதக்கம் (துப்பாக்கி சுடுதல்) 

ஹவில்தார ்ஓம் பிரகாஷ் மிதரவ்ால் - இரண்டு வவண்கலப் பதக்கம் (துப்பாக்கி 

சுடுதல்) 

சுபபதார ்சதிஷ் குமார ்- வவை்ைிப் பதக்கம் (குத்துச ்சண்ளட) 

நாயிப் சுபபதார ்அமித ்குமார ்- வவை்ைிப் பதக்கம் (குதத்ுச ்சண்ளட) 

நாயிப் சுபபதார ்முகமது ஹசூமுதின் -  வவண்கலப் பதக்கம் (குத்துச ்சண்ளட) 

நாயிப் சுபபதார ்மனிஷ் கவுஷிக் - வவை்ைிப் பதக்கம் (குத்துச ்சண்ளட) 

ஹவில்தார ்கவ்ரவ் பசாலங்கி - தங்கப் பதக்கம் (குத்துச ்சண்ளட) 

நாயிப் சுபபதார ்நீரஜ் பசாப்ரா - தங்கப் பதக்கம் (ஈட்டி எறிதல்) 

நாயிப் சுபபதார ்தீபக் லாபதர ்- வவண்கலப் பதக்கம் (பளு தூக்குதல்) 
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அரஜ்ுனா விருது 

பரிந்துளரத்த வபயரக்ை் : காமன்வவல்த் பபாட்டியின் பபாது படபிை் வடன்னிஸ் 

பிரிவில் தங்கம் வவன்ற மணிகா பத்ரா மற்றும் ஹரம்ீத் பதசாய். 

 

ஹீபரா சூப்பர் பகாப்ளப 

ஹீபரா சூப்பர ்பகாப்ளபக்கான கால்பந்து வதாடரின் இறுதிப் பபாட்டியில் 

வபங்களூரு அணி ஈஸ்ட் வபங்கால் அணிளய வீழ்த்தி பகாப்ளப வவன்றது. 

 

உலகச ்சசய்திகள் 

உலக பாரம்பரிய தினம் (World Heritage Day) - ஏப்ரல் 18 

1982 ஆம் ஆண்டு துனிசியாவில் நளடவபற்ற மாநாடு ஒன்றில் ஏப்ரல் 18-ம் நாை் 

சரவ்பதச நிளனவிட (International Day for Monuments and Sites) தினமாக 

பரிந்துளரக்கப்படட்து . 

அடுத்த ஆண்டு யுவனஸ்பகா நிறுவனம் இதளன அங்கீகரிதத்து . அதன் பின் உலக 

பாரம்பரிய தினமாக மாறியது. 

 

கியூபா நாடட்ு அதிபர் 

கியூபா நாட்டு முன்னாை் அதிபர ்- ரவுல் காஸ்ட்பரா 

கியூபா நாட்டு புதிய அதிபர ்- மிக்வவல் டயாஸ் கனல். 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

வான் மாசுபாடள்ட ஆய்வு சசய்யும் சசயற்ளகபகாள் 

உருவாக்கியவர ்- திருசச்ி மாவட்டம் சாரந்்த மருத்துவ மாணவி(17 வயது வபண்) 

தமிழ்நாட்டில் உை்ை முக்கிய நகரங்கை் உட்பட, பல்பவறு இடங்கைில் காற்று 

மாசுபாடு மற்றும் புவி வவப்பமளடதலின் விளைவுகளை அறிய ஒரு 

வசயற்ளகக்பகாளை திருசச்ியில் உை்ை மருத்துவ மாணவி உருவாக்கினார.் 

கூம்பு வடிவிலான காப்ஸ்யூலில் உை்ை 500g அனிதா -

சாட் , வமக்ஸிக்பகா நகரத்திலிருந்து ஒரு ஹீலியம் பலூனில் பம 6 ம் பததி விண்ணில் 

வசலுத்தப்பட்டது 

 

வானம் முழுவதும் ‘ஸ்பகன்’ சசய்யும் ‘சடஸ்’ சசயற்ளகக்பகாள் 

சூரிய குடும்பத்துக்கு வவைியில் உை்ை கிரகங்களை கண்டறிய, ‘வடஸ்’ என்ற 

வசயற்ளகக்பகாளை அவமரிக்க விண்வவைி ஆய்வு நிறுவனம் நாசா விண்ணில் 

வசலுத்தியது. 

இது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இளடயில் உை்ை பாளதயில் 2 ஆண்டுகை் 

சுற்றிவந்து புதிய கிரகங்களை ‘ஸ்பகன்’ வசய்யும். 

வசயற்ளகபகாை் வபயர ்:-  ‘டிரான்சிட்டிங் எக்பஸாபிைாவனட் சரப்வ சாட்டிளலட’் 

அல்லது ‘வடஸ்’ 

அனுப்பிய பநரம் : 2018 ஏப்ரல்19  - 4.21 am ( இந்திய பநரம் ) 

வமாத்த வசலவு : 337 மில்லியன் டாலர ்

வசலுத்திய ஏவுதைம் : அவமரிக்காவின் புபைாரிடாவில் உை்ை பகப் 

பகனவரல் விண்வவைி ஏவுதைம் 
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இ-விதான் திட்டம்  

மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கை், புை்ைியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத் துளற 

இளண அளமசச்ர ்திரு.விஜய் பகாயல் இ-விதான் திட்டதத்ுக்கான மத்திய திட்ட 

கண்காணிப்பு பிரிவு புதிய அலுவலகம் வதாடங்கி ளவத்தார.் 

“இ-விதான்“ என்பது இந்தியாவில் உை்ை மாநில சட்டப்பபரளவகளை காகிதம் 

இல்லாத அடிப்பளடயில் வசயல்படுவதற்கு பமற்வகாண்ட டிஜிட்டல் மயமாக்கல் 

திட்டம். 

இ-விதான் திட்டம் மத்திய அரசின் விரிவான டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தில் ஒன்று. 

 

மத்திய அரசின் பபாக்பசா சட்டம் 

12 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளை பாலியல் வன்புணரவ்ுக்கு உட்படுத்துபவரக்ளுக்கு 

மரண தண்டளன வழங்கும் வளகயில் சட்டத்திருத்தம் வகாண்டு வரப்படுகிறது. 

இதளன மத்திய வபண்கை் மற்றும் சிறுமிகை் நல்வாழ்வுத்துளற மந்திரி பமனகா 

காந்தி அறிவித்தார.் 

அதிகபடச் தண்டளனயான மரண தண்டளனளய உறுதி வசய்யும் வளகயில் 

பபாக்பசா சட்டத்தில் திருத்தம் வசய்வதற்கு பணிகை் நளடவபற்று வருகிறது . 

கிர்கிஸ்தான் பிரதமர் - முக்கமத்கலிய் அபில்பகசிபயவ் 

கிரக்ிஸ்தான் பிரதமராக முக்கமத்கலிய் அபில்பகசிபயவ் வபயளர அந்நாட்டின் 

அதிபர ்சூபரான்பாய் ஜீன்வபக்பகாவ் அறிவித்துை்ைார.் 
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