
 
    

 

Daily Current Affairs (April 21-22) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்  

Date : April 21 to 22 

விளளயாடட்ுசசய்திகள் 

 

 மான்டட கார்ட ா மாஸ்டர் சடன்னிஸ் - சாம்பியன் நடா ்  

இடம் - மமொனொக ொ 

மெற்றியொளர ்- நடொல் 

பட்டம் - மொன்கட  ொரக்லொ மொஸ்டர ்பட்டம் (11-ெது முறற) 

குறிப்பு : ஒடட்ுமமொத்தமொ   நடொல் இதகனொடு  31 மொஸ்டர ்பட்டத்றத 

ற ப்பற்றியுள்ளொர.் இறுதிப் கபொட்டியில் நடொல் 6-3, 6-2 என கநரம்ெட்  ண ்கில் 

மெற்றி மபற்று ெொம்பியன் பட்டத்றத மென்றொர.் 

  

கிசரனடா இன்விடடஷன ் ட்ரக் பந்தயம் 

கபொட்டி நடந்த இடம் - மெஸ்ட் இண்டீஸில் உள்ள கிமரனடொவின் கிரொனி கேம்ஸ் 

ஸ்கடடியம் 

கபொட்டி - கிமரனடொ இன்விகடஷனல் ட்ர ் பந்தயம் 

மெற்றியொளர ்- ேஸ்டின்  ொடல்ின் (100 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் 11 வினொடி ளில்  டந்து 

முதல் இடம் பிடித்தொர)் 
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மாநி சசய்திகள் 

  

சாள  பாதுகாப்பு வார விழா 

தமிழ த்தில் ெொறல பொது ொப்பு ெொர விழொ ஏப்ரல் 23 முதல் ஒரு ெொரம் நட ்கிறது. 

 ொரணம் : மொணெர ்ள், டிறரெர ்ள் உள்ளிட்ட அறனதத்ு தரப்பினரு ்கும் 

விழிப்புணரவ்ு அளிப்பதற்கு நடத்தப்படுகிறது. 

  

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம்  

மென்றன மொந ரத்தில் ெொறலப் பொது ொப்பு மற்றும் பயணி ள் பொது ொப்றப 

கமம்படுத்த ஸ்மொரட்் சிட்டி திட்டத்தின்கீழ் ‘நுண்ணறிவு கபொ ்குெரத்து ஒழுங்கு 

முறற’ என்ற திட்டத்றத மெயல்படுத்துகிறது மொந ரொடச்ி நிரெ்ொ ம். 

டநாக்கம் :  

கபருந்து நிறலயங் ள் மற்றும் நிறுத்தங் ளில் மொந ரப் கபருந்து ள் எதத்றன 

மணி ்கு ெருகின்றன, எங்க  ெந்து ்ம ொண்டிரு ்கின்றன என்பறத மபரிய 

திறர ள் மற்றும் ஒலி ெடிவில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மதரிவி ்கும் ெெதி 

ம ொண்டுெரப் படட்ுள்ளது . 

  

மின்னணு ‘இ-ஸ்டாம்பிங்’ மூ ம் முத்திளரக் கட்டணம் சசலுத்தும் திட்டம் 

ெழ ்கு றள எளிதொ  தொ ் ல் மெய்ய, மென்றன உயர ்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர ்

நீதிமன்ற மதுறர கிறளயில் மின்னணு இ-ஸ்டொம்பிங் மூலம் நீதிமன்ற  ட்டணம் 

மெலுத்தும் திட்டத்றத முதல்ெர ்க .பழனிெொமி மற்றும் தறலறம நீதிபதி இந்திரொ 

பொனரஜ்ி ஆகிகயொர ்மதொடங்கி றெத்தனர.் 
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 சதலுங்கானாவி ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமளன 

மத்திய அரசின் பிரதம மந்திரி ஸ்ெஸ்தியொ சுரக்ஷொ கயொேனொ திட்டத்தின் கீழ் 

எய்ம்ஸ் மருத்துெமறன ்கு ஒப்புதல் அளி ் ப்படட்ுள்ளது. 

  

டதசிய சசய்திகள் 

  

இந்திய தூதர ்ரவி தபர் 

பனொமொ நொட்டின் இந்திய தூதரொ  இருப்பெர ்ரவி தபர.்அெரு ்கு நி ொரொகுெொ 

நொட்டின் இந்திய தூதரொ  பதவி ெகி ்கும் கூடுதல் மபொறுப்பு ெழங் ப்படட்ு உள்ளது.. 

  

உள்ளாட்சி அளமப்புகளுக்கான திட்டம் - ராஷ்ட்ரயீ கிராம சுவராஜ் அபியான் 

நொடு முழுெதும் உள்ளொட்சி அறமப்பு ளு ்கு ‘ரொஷ்ட்ரீய கிரொம சுெரொே் அபியொன்’ 

என்ற திட்டத்றத மத்திய அரசு அமல்படுத்தியது. 

மறுசீரறமப்பில் உள்ளொட்சி அறமப்பு ளில் உள்  ட்டறமப்பு றள ஏற்படுத்துதல், 

மின்னணு நிரெ்ொ ம் மெய்தல் உள்ளிட்டறெ ்கு ெழிெற  மெய்கிறது. 

அறிவிய ் சசய்திகள் 

 அரியவளக தாது அடங்கிய தீவு :  

மினொமி மதொரிசிமொ தீவு (ேப்பொன்)விஞ்ஞொனி ள்  ண்டுபிடிப்பு 

ேப்பொனின் கடொ ்கியொ ந ரின் மதன்கிழ ்கில் 1,150 றமல் ள் மதொறலவில் உள்ளது 

மினொமி மதொரிசிமொ தீவு ஆய்ெொளர ்ளொல்  ண்டுபிடி ் ப்படட்ுள்ளது. 
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தீவில் சுமொர ்16 மில்லியன் டன் அரியெற  உகலொ ங் ள் உள்ளது. 

ஸ்மொரட்்கபொன் ள், மின்ெொர ெொ னங் ள், கரடொர ்ெொதனங் ள் மற்றும் ஏவு றண 

அறமப்பு ள் என பலெற்றறயும் இந்த தீவில் உள்ள உகலொ ங் ளொல் 

உருெொ ் லொம். 

இங்கிருந்து  ண்டுபிடி ் ப்பட்ட அரிய உகலொ ங் ளில் ஒன்று இயிற்றியம் (Yttrium). 

இதன் தற்கபொறதய ெந்றத மதிப்பு பவுண்ட் ஒன்று ்கு 3,400 டொலரொகும். 

இயிற்றியம் உகலொ த்தொல் மமொறபல்கபொன் திறர ள் மற்றும் க மிரொ மலன்ஸ் ள் 

தயொரி ் லொம். 

  

அசரள்பஜான் நாட்டின் அதிபர் & பிரதமர ்: 

அெரற்பேொன் அதிபர ்- இல்ஹொம் அலிகயெ் 

அெரற்பேொன் பிரதமர ்- கநொரவ்ுஸ் மொகமகடொெ் 

குறிப்பு : அதிபரின் மெளியுறவு ம ொள்ற  ஆகலொெ ரொ  பணியொற்றிெந்த 

கநொரவ்ுஸ் மொகமகடொெ் என்பெர ்புதிய பிரதமரொ  நியமி ்  அெரற்பேொன் நொட்டின் 

பொரொளுமன்றம் நியமனம் மெய்தது . 
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