
 
    

 

Daily Current Affairs (April 23-24) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : April 23 to 24 

விளளயாடட்ுசசய்திகள் 

 

இங்கிலீஷ் பிரமீியர ்லீக் கால்பந்து (2018) 

ப ோட்டி : இங்கிலீஷ் பிரீமியர ்லீக் கோல் ந்து 

சிறந்த வீரருக்கோன விருது: லிவரப்ூல் முகமது சோலோ 

 

செற்காசிய ஜூடடா சாம்பியன்ஷிப் 

ப ோட்டி:ததற்கோசிய ஜூபடோ சோம்பியன்ஷி ் 

இடம் : பந ோளத்தின் கோத்மண்டு நகர ்

நோள் : 21 ஏ ்ரல் 2018 

தவற்றி : இந்தியோ 10 தங்க ்  தக்கங்கள் தவன்று முதலிடம் பிடித்துள்ளது. த ண்கள் 

ஒற்றறயர ்பிரிவில் 7 தங்க ் தக்கங்களும், ஆண்கள் ஒற்றறயர ்ப ோட்டியில் மூன்று 

தங்க ் தக்கங்களும் தவன்றுள்ளது. தமோத்தம் 10 தங்கம், 3 தவண்கலம் உட் ட 13 

 தக்கங்களுடன் இந்தியோ முதலிடத்தில் உள்ளது. 
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விமானப்பளட வீரர் எஸ்ஜிடி ஷாஸார் ரிஸ்வி 

ப ோட்டி- ஐஎஸ்எஸ்எஃ ் உலகக்பகோ ்ற  ப ோட்டி 

பிரிவு - தனிந ர ்10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவு 

இடம் - ததன்தகோரியோ 

தவன்றவர ்- ஷோஸோர ்ரிஸ்வி 

தவன்றது - தவள்ளி ் தக்கம் 

குறி ்பு - ஐஏஎஃ ் (இந்திய விமோன ் றட) து ் ோக்கிசச்ுடும் குழுறவச ்பசரந்்த 

எஸ்ஜிடி ஷோஸோர ்ரிஸ்வி நோட்டுக்கோக ஐஎஸ்எஸ்எஃ ் உலகக்பகோ ்ற  ப ோட்டியில் 

24.04.2018 அன்று தவள்ளி ் தக்கம் தவன்றோர.் 

ஒலிம்பிக் உலக டகாப்ளப 

7-வது முறறயோக பகோ ோ அதமரிக்கோ கோல் ந்து ததோடரில் சோம்பியன்  ட்டம் 

தவன்ற பிபரசில் மகளிர ்அணி 2019-ம் ஆண்டு பிரோன்சில் நறடத றும் உலகக் 

பகோ ்ற  மற்றும் 2020-ம் ஆண்டு படோக்கிபயோவில் நறடத றும் ஒலிம்பிக் 

ததோடருக்கு தகுதி த ற்றது. 

 

டெசியசசய்திகள் 

 

 

ககன்சக்தி 2018 

இந்திய விமோன ் றட தனது அகில இந்திய அளவிலோன ககன் சக்தி 2018 

என்ற ப ோர ்்  யிற்சிறய 2018 ஏ ்ரல் 8-ந் பததி முதல் 22-ஆம் பததி வறர நடத்தியது. 
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பநோக்கம் : 

குறுகிய பநரத்தில் தீவிர ் ப ோர ்நிறலறமயின் ப ோது உண்றம பநர 

ஒருங்கிறண ்பு,  றடகறள நிறுத்தி றவத்தல், விமோன ் றட தோக்குதல் 

சக்திறய ்  யன் டுத்துதல் ஆகியறவ ஆகும் 

 

சரவ்டெச சபண் ெளலளமயாளர ்விருது 

விருது த ற்றவர ்: பஷக் ஹசினோ 

நோள் : 27 ஏ ்ரல், 2018 

குறி ்பு : வங்கோளபதசம் நோட்டு ் த ண்கள் கல்வியிலும், ததோழில் 

முறனபவோரோகவும் உயரவ்தற்கு அரும் ணியோற்றிய பஷக் ஹசினோறவ வோழ்நோள் 

பசறவறய கவுரவிக்கும் வறகயில் ஏ ்ரல் 27-ம் பததி நறடத ற்ற சரவ்பதச மகளிர ்

உசச்ி மோநோட்டில் சரவ்பதச த ண் தறலறமயோளர ்விருது வழங்க ் ட்டது 

 

புெ்ெக தினம் 

உலக புத்தக தினம் - ஏ ்ரல் 23 அன்று தகோண்டோட ் டுகிறது. 

 

டெசிய கிராம சுயாட்சி இயக்கம் 

பதசிய  ஞ்சோயதத்ு ரோஜ் தினமோன ஏ ்ரல் 24 அன்று, மத்திய பிரபதச மோநிலம் 

மோண்டல்ோவில் நறடத றும் த ோதுக் கூட்டத்தில், பதசிய கிரோம சுயோட்சி 

இயக்கத்றத (ரோஷ்ட்ரீய கிரோமின் ஸ்வரோஜ் அபியோன்) பிரதமர ்திரு. நபரந்திர பமோடி 

ததோடங்கி றவத்தோர.் 
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வணிகசசய்திகள் 

 

 

சரவ்டெச எஸ்எம்ஈ மாநாடு-2018 

புதுதில்லியில் 2018 ஏ ்ரல் 22 ததோடங்கி 24 வறர நறடத ற்றது . 

முதலோவது சரவ்பதச சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் ததோழில்கள் (எஸ்எம்ஈ) மோநோட்டில் 

37 நோடுகளிலிருந்து  ங்பகற்றனர.் 

வங்க அதிபர் 

அ ்துல் ஹமீத் இரண்டோவது முறறயோக வங்கோள பதசத்தின் அதி ரோக 

 தவிபயற்றோர ்
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