
 
    

 

Daily Current Affairs (April 27-30) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : April 27 - 30 

விளளயாடட்ு சசய்தி 

 

சபல்கிரரடு சரவ்ரேச குே்துச ்சண்ளட 

தங்கப் பதக்கம் : 

செரப்ியாவில் நடைசபற்ற 56-வது சபல்கிரரடு ெரவ்ரதெ குத்துெ ்ெண்டை இறுதிப் 

ரபாை்டியில் இந்தியாடவ ொரந்்த சுமித ்ெங்வான், நிகத் ஜரீன் மற்றும் ஹிமான்ஷு 

ஷரம்ா ஆகிரயார ்தங்கப் பதக்கம் சவன்றனர.் 

இதனால் இந்தியா மூன்று தங்கப் பதக்கத்டத டகப்பற்றியது. 

சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றவரக்ள் : 

சபண்கள் பிரிவில் ஜமுனா ரபாரரா, லால்ரை லால்ஃரபக்சமவிய் ஆகிரயாரும், 

ஆண்கள் பிரிவில் லால்டின்மாவியா, வரிந்தர ்சிங், பவன் குமார ்ஆகிரயார ்

சவண்கல பதக்கம் சவன்றவரக்ள் : 

ராரஜஷ் நரவ்ால் (48 கிரலா), பிரியங்கா தாகூர ்(60 கிரலா), ருமி ரகாரகாய்(75 கிரலா), 

நிரம்லாக ராவத் (81 கிரலா) ஆகிரயார.் 

உலகக்ரகாப்ளப வில்விே்ளே - அபிரேக் ேர்மா, ர ாதி சுரரகா ர ாடி 

ஷாங்காய் நகரில் உலகக்ரகாப்டப வில்வித்டத ரபாை்டி நடைசபற்று வருகிறது. 

இதில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரரான அபிரஷக் ஷரம்ா, வீராங்கடன ரஜாதி 

சுரரகா ரஜாடி 154 – 448 என சவற்றி சபற்று சவண்கல பதக்கம் சவன்றது. 
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ஏடிபி ரசலஞ்சர ்சலவல் பட்டம் - பிர ்ரனே் 

தமிழகத்டதெ ்ரெரந்்த சைன்னிஸ் வீரரான பிரஜ்ரனஷ் 

குரணஸ்வரன் முதன்முடறயாக ஏடிபி ரெலஞ்ெர ்சலவன் பை்ைத்டத சவன்றுள்ளார.் 

 

லா லிகா சாம்பியன் 

சைரபாரட்ிரவா அணிக்சகதிரான ஆை்ைத்தில் சமஸ்சி ஹாை்ரிக் என்பவர ்ரகால் 

அடிக்க 25-வது முடறயாக பாரச்ிரலானா லா லிகா பை்ைத்டத சவன்றுள்ளது. 

பார்சிரலானா ஓபன் சடன்னிஸ் 

பாரச்ிரலானா ஓபன் சைன்னிஸ் சதாைரின் இறுதி ரபாை்டியில் ஸ்சபயின் நாை்டு 

வீரர ்ரஃரபல் நைால் கிரீக் நாை்டை ரெரந்்த ஸ்சைபரனாஸ் டிை்சிபாடெ சவன்று 

ொம்பியன் பை்ைம் சவன்றார.் 

 

சரவ்ரேச வாள்வீசச்ு 

ஐஸ்லாந்தில் நைந்த உலக ரகாப்டப ொை்டிடலை் வாள்வீெச்ு பந்தயத்தில் 

தமிழகத்டத ரெரந்்த பவானிரதவி சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றார.் 

 

உலக சசய்திகள் 

உலக கிராபிக்ஸ் தினம்-ஏப்ரல் 27 

ஏப்ரல் 27, 2018 ஆம் ஆண்டு உலக கிராபிக்ஸ் தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது . 

1963 ஏப்ரல் 27 அன்று நிறுவப்பை்ை ெரவ்ரதெ கவுன்சில் கிராஃபிக் டிடென் 

அரொசிரயெனால் இந்த தினம் முதன் முதலில் அனுெரிக்கப்பை்ைது . 
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உலக கிராபிக்ஸ் தினம் – உலக கிராபிக் டிடென் தினம் என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது. 

 

வனேன் திட்டம் 

மத்தியப் பழங்குடியினர ்நலன் அடமெெ்கமும் இந்தியப் பழங்குடியினர ்கூைட்ுறவுெ ்

ெந்டத ரமம்பாைட்ு இடணயமும் இடணந்து ரமற்சகாள்ளும் வனதன் திை்ைத்டதப் 

பிரதம மந்திரி ெத்தீஸ்கர ்மாநிலம், பீஜப்பூரில் சதாைங்கிடவத்தார.் 

பழங்குடியினரின் வாழ்வாதாரத்டத ரமம்படுத்தும் திை்ைம் வனெ ்செல்வத் திை்ைம், 

மக்கள் நிதித் திை்ைம், பசுவளரப்்புத் திை்ைம் ஆகிய திை்ைங்கள் சபரிதும் உதவும். 

 

உலக நடன தினம்  - ஏப்ரல் 29 

நைனக் கடலஞரக்ளின் ரெடவடய சகௌரவிக்கும் சபாருைட்ு யுரனஸ்ரகா, ெரவ்ரதெ 

நைன கவுன்சிலுைன் இடணந்து உலக நைன தினத்டத ஏப்ரல் 29ம் ரததி சகாண்ைாடி 

வருகிறது. 

இது, நைனக் கடலஞர ்ஜான் ஜாரஜ்் நூவர ்என்பவரின் பிறந்த தினம் ஆகும். 

பிசரஞ்ெ ்நைனக்கடலஞரான இவர ்பாரல நைனக் கடலயில் சிறந்து விளங்கியவர.் 

 

பாகிஸ்ோனுக்கு புதிய நிதி மந்திரி: மிப்டா இஸ்மாயில் 

பாகிஸ்தானின் புதிய நிதி மந்திரியாக மிப்ைா இஸ்மாயில் நியமிக்கப்பை்ைார.் 

பாகிஸ்தானில் நிதி மந்திரியாக இருந்த இஷாக் தர ்ரதசிய சபாறுப்புடைடம 

ரகாரை்்ைால் தடலமடறவு குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பை்ைதால் புதிய நிதி 

மந்திரியாக மிப்ைா இஸ்மாயில் நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 
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அசமரிக்காவின் சவளியுறவு துளற அளமசச்ர் - ளமக் ரபாம்பிரயா 

அசமரிக்க சவளியுறவு அடமெெ்ராக சிஐஏ முன்னாள் இயக்குநர ்டமக் ரபாம்பிரயா 

(54) பதவிரயற்றார.் 

அசமரிக்க சவளியுறவு அடமெெ்ராக இருந்த சரக்ஸ் டில்லரெ்ன் கைந்த மாத இறுதி 

யில் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பை்ைார.் 

புதிய சவளியுறவு அடமெெ்ராக டமக் ரபாம்பிரயாடவ அதிபர ்ை்ரம்ப் நியமித்தார.் 

 

சரவ்ரேச  ாஸ் இளச நாள் - ஏப்ரல் 30 

ஜாஸ் என்பது இடெடய விை ரமன்டமயானது. இத்தினத்டத ஐ.நா. ெடப 2011 இல் 

அறிவித்தது. 

ரநாக்கம் :- 

ஜாஸ் இடெயானது தடைகடள உடைத்து, பரஸ்பரம் ெகிப்புத்தன்டமடய 

வளரக்்கிறது. 

கருத்டத சவளிப்படுத்தும் சுதந்திரம், ஒற்றுடம மற்றும் அடமதிடய 

வலுப்படுத்துகிறது. 

ஜாஸ் சபண் ெமதத்ுவத்டதயும் வளரக்்கிறது. இடளஞரக்டள ெமூக மாற்றத்திற்கு 

உை்படுத்துகிறது. 

ளைேராபாே் காவல் துளற டிஜிட்டல் மயமாகிறது 

நாை்டிரலரய முதன்முடறயாக டஹதராபாத் காவல்துடற காகித பயன்பாடு 

முற்றிலும் ஒழிக்கப்பைட்ு முழுக்க கணினிமயமாக உள்ளது. 
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ைரிமாவ் சக்தி 2018 

இந்திய ராணுவம் மற்றும் மரலசிய ராணுவம் இடையிலான ஹரிமாவ் ெக்தி 2018 

என்ற ராணுவப் பயிற்சி ஏப்ரல் 30ம் 

ரததி ரகாலாலம்பூரில் உள்ள வாரட்ீபரன்் முகாமில் சதாைங்கியது. 

ரநாக்கம் :- 

இந்த ஹரிமூவ் ெக்தி பயிற்சி என்பது இருநாடுகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு 

உறவின் ரநரம்டறயான நைவடிக்டகயாகும். 

இத்தடகய பயிற்சிகள் நைத்தப்படுவது பரஸ்பர திறன் விரிவாக்கம் மற்றும் இந்தியா 

மற்றும் மரலசியா இடைரய நை்பு மற்றும் ஒத்துடழப்புக்கான வலிடமயான 

சநருக்கத்டத உருவாக்க உதவும். 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

ரகாபரே்ான் திட்டம் 

சதாைங்கியவர ்: 

மத்திய குடிநீர ்மற்றும் நலவாழ்வுத் துடற அடமெெ்ர ்செல்வி உமாபாரதி, 

ரகாபரத்ான் திை்ைத்டத சதாைங்கிடவத்தார.் 

ரநாக்கம் : 

கால்நடை மற்றும் இயற்டக கழிவுகளிலிருந்து மின்ொரம் தயாரித்து கிராமங்களின் 

வளத்டதப் சபருக்குவதுைன், ஆக்கப்பூரவ்மான சுகாதாரத் தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்துவரத இந்தத் திை்ைத்தின் ரநாக்கமாகும். 

ஊரகப்பகுதியில் புதிய வாழ்வாதார வாய்ப்புகடள உருவாக்குவதும் விவொயிகள் 

மற்றும் இதர ஊரக மக்களின் வருமானத்டதப் சபருக்குவதும் இந்தத் திை்ைத்தின் 

முக்கிய ரநாக்கங்களாகும். 
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உறுப்பு மாற்று அறுளவ சிகிசள்சயில் ேமிழகம் முேலிடம் 

உைல் உறுப்பு மாற்று அறுடவ சிகிெட்ெயில் கைந்த 3 ஆண்டுகளாக தமிழகம் ரதசிய 

அளவில் முதலிைம் வகிக்கிறது. 

 

உலக சோழிலாளர் பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் உடல் நலனுக்கான தினம்  

ெரவ்ரதெ சதாழிலாளர ்அடமப்பு ஏப்ரல் 28-ல் இந்த தினத்டத சகாண்ைாடுகிறது. 

ரநாக்கம் :- 

இது பாதுகாப்பு மற்றும் உைல்நலம் குறித்தும் , வருைாந்திர உலக தினமானது 

உலகளாவிய சதாழில்ொர ்விபத்துக்கள் மற்றும் ரநாய்கடள தடுப்படத 

ஊக்குவிக்கிறது. 

2018-ன் கருப்சபாருள் :- 

ஆக்குரபஷனல் ரெப்டி சஹல்த் வல்சநரபிலிை்டி ஆப் யங் ஒரக்்கரஸ்் 
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