
 
    

 

Daily Current Affairs (April 25&26) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : April 25 & 26 

விளளயாடட்ு  சசய்திகள் 

 

உலக டடபிள் சடன்னிஸ் 

உலக டேபிள் டேன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் டபாே்டி ஸ்வீேன் ஹாம்ஸ்ேே் நகரில் 

நடேடபறவுள்ளது. 

 

பிசிசிஐ விருது பரிந்துளர 

விடளயாேட்ுத் துடறயில் மிக உயரிய விருதாகக் கருதப்படும் டகல் ரத்னா விருது 

இந்திய அணியின் டகப்ேன் விராே் டகாலிக்கும் , துடராணாசச்ாரியார ்விருது 

முன்னாள் டகப்ேன் ராகுல் டிராவிேக்்கும் இந்திய கிரிக்டகே ்கேட்ுப்பாேட்ு வாரியம் 

(பிசிசிஐ) பரிந்துடர டசய்துள்ளது. 

 

உலக சசய்திகள் 

 

உத்தரபிரடதச முதலளைசச்ரக்்கு தபால்தளல செளியீடு 

மடறந்த முன்னாள் உத்தரபிரடதச முதலடமசச்ர ்டஹமாவதி 

நந்தன் பகுகுணாவின் நிடனவாக பிரதமர ்நடரந்திர டமாடி 25.04.2018 அன்று 

தபால்தடல டவளியிே்ோர ்
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ஆந்திரபிரடதசை் 

மின்சார டசலடவக் குடறக்க, அடுதத் ஆண்டுக்குள் ஆந்திர மாநிலம் முழுவதும் 

எல்இடி பல்புகள் அடமக்கப்படும் ஆந்திர மாநில முதல்வர ்சந்திரபாபு நாயுடு 

டதரிவித்துள்ளார.் 

நாே்டிடலடய 100 சதவீதம் எல்இடி பல்புகள் டபாருத்தப்பே்ே மாவே்ேமாக கிழக்கு 

டகாதாவரி மாவே்ேம் உருவாகி இருக்கிறது. 

 

ஹரிைாடொ சக்தி 2018  

இந்தியா – மடலசியா இடேயிலான ராணுவ ஒதத்ுடழப்பின் ஒரு பகுதி, 

மடலசியாவின் ஹுலு லங்கத் மாகாணத்தின் டசங்காய் டபரட்ிக் பகுதியில் உள்ள 

அேரந்்த வனப்பகுதியில், ஹரிமாடவா சக்தி என்ற கூேட்ு டபார ்பயிற்சி 

நடேடபறவுள்ளது. 

 

இந்தியக் கப்பல் பளடயில் எல்சியு எை்டக-IV 

தடரயிறக்கும் கப்பல் வசதி (எல்சியு) எம்டக-IV திே்ேத்தின் 3-வது கப்பல் 25.04.2018 

டபாரே்்பிடளர ்துடறமுகத்தில் இந்தியக் கப்பல் படேயில் டசரக்்கப்பே்ேது. 

அந்தமான் நிடகாபார ்கப்பல் படேப் பிரிவின் தடலடமத் தளபதி டவஸ் அே்மிரல் 

பிமல் வரம்ா, ஏவிஎஸ்எம், ஏடிசி இந்தக் கப்படல ஜ.என்.எஸ்சி.யு எல்53 என 

டபயரிே்ோர.் 

 

சாகர் டகெச ்- டகரளா 

கேடலார காவல் பாதுகாப்பு அடமப்டப பலப்படுத்த மற்றும் மதிப்பீடு டசய்ய 

டகரளாவில் இரண்டு நாே்கள் கேடலாரப் பாதுகாப்பு பயிற்சி ‘சாகர ்கவாக்‘ நேந்தது . 
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அறிவுசார் சசாத்துரிளை தினை் - ஏப்ரல் 26 

சரவ்டதச அறிவுசார ்டசாத்துரிடம தினம் அறிவுசார ்டசாத்துரிடம அடமப்பினால் 

(World Intellectual Property Organization, WIPO) 2000ம் ஆண்டில் முடிவு ஏற்கப்பேட்ு 2001ல் 

திே்ேம் ஆரம்பிக்கப்பே்ேது. 

டநாக்கம் : மனித வாழ்வில் அன்றாே நேவடிக்டககளில் ஒரு அங்கமாக அறிவுசார ்

டசாத்துரிடமயின் பங்களிப்பு பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்வும், 

சரவ்டதச ரீதியில் கண்டுபிடிப்பாளரக்ள், கடலஞரக்ள் மற்றும் ஓவியரக்ள் 

சமூகத்துக்கு அளிக்கும் பங்களிப்புகடள டகௌரவிக்கவும், அவரக்ள் பற்றிய 

விளக்கங்கடள மக்களுக்கு வழங்கவும் இந்நிகழ்வு நேத்தப்படுகிறது. 

 

உசச்நீதிைன்ற நீதிபதி இந்து ைல்டஹாத்ரா 

மூத்த டபண் வழக்கறிஞரான இந்து மல்டஹாத்ரா ஏப்ரல் 26 அன்று 

உசச்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவிடயற்றார ்

பதவிப் பிரமாணம் : தடலடம நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா பதவிப் பிரமாணம் டசய்து 

டவத்தார.் 

குறிப்பு : இந்து மல்டஹாத்ரா வழக்கறிஞராக இருந்து உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியாக 

பதவி வகிக்காமல் டநரடியாக சுப்ரீம் டகாரே் ்நீதிபதியாகும் முதல் டபண். டமலும், 

இவர ்உசச்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவிடயற்கும் 7 வது டபண் 

[adinserter block="3"] 

ராணுெ ைருத்துெப் பளடயின் மூத்த தளபதி 

ராணுவ மருத்துவப் படேயின் மூத்த தளபதியாக டலப்டினன்ே ்டஜனரல் பிபின் 

பூரி பதவி ஏற்றார.் 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

 

உலக ைடலரியா தினை் - ஏப்ரல் 25 

மடலரியா டநாய் என்பது ‘பிளாஸ்டமாடியம்’ என்ற கண்ணுக்கு டதரியாத ஒரு டசல் 

ஒேட்ுண்ணி மூலம் ஏற்படுகிறது. 

இந்த ஒேட்ுண்ணி நல்ல நீரில் உற்பத்தியாகும் ‘அடனாபிலஸ்’ வடக டபண் டகாசு 

மூலம் மனிதனுக்கு பரவுகிறது. 

 

கருப்பாக இருக்குை் கிரகை் 

நிலக்கரிடய விே கருப்பாக இருக்கும் புதிய கிரகம் ஒன்டற இங்கிலாந்து கீல் 

பல்கடலக்கழகதட்த டசரந்்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

இந்த கிரகத்தின் டபயர ்‘வாஸ்ப்-104 பி’. இது பூமியில் இருந்து 470 ஒளி ஆண்டு 

தூரத்துக்கு அப்பால் உள்ளது. 

இந்த கிரகம் அடமரிக்காவின் டஹப்ளர ்டதாடலடநாக்கி மூலம் கண்டுபிடித்தனர.் 
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