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டப்பு ிகழ்வுகள் – ஏப்பல் 18 & 19, 2019 

முக்கின திம்: 

ஏப்பல் 18 - உக ாபம்ரின திம் 

 நினைவு சின்ைங்கள் மற்றும் தளங்கள் மீதாை சர்வததச கவுன்சில் (ICOMOS) 

1982ஆம் ஆண்டு  ஏப்ரல் 18 ஐ உலக பாரம்பரிய திைமாக அறிவித்தது. இதற்கு 1983 

இல் பனைஸ்தகாவின் னபாதுச் சனப ப்புதல் அளித்தது. 2019 கருப்பாருள்: Rural 

Landscapes 

ினநங்கள்: 

வி.ி. தக் நற்றும் என். காசிாத் பனில்வவ வாரினத்தின் உறுப்ிர்காக 
பாறுப்வற்ப்பு 

 இந்திய ரயில்தவ ஸ்த ார்ஸ் அதிகாரியாை ஸ்ரீ வி.ப.ீ பதக் ரயில்தவ வாரிய 
உறுப்பிைராக (னபாருள் தமலாண்னம) னபாறுப்தபற்றுள்ளார். 

 இந்திய இரயில் சிக்ைல் இன்ஜிைியர்ஸ் தசனவ அதிகாரி N. காசிநாத் ரயில்தவ 
வாரிய உறுப்பிைராக (சிக்ைல் & ன லிகாம்)  னபாறுப்தபற்றுள்ளார். 

வதசின ிகழ்வுகள்:  

தநிழ்ாடு: 

தநிழ்ாடு வாக் சா வதர்தில் 72 சதவதீ வாக்குப்திவு 

 தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 18, 2019 அன்று, 38 நா ாளுமன்றத் னதாகுதிகள் மற்றும் 18 

சட் மன்ற னதாகுதிகளுக்கு வாக்கு பதிவு நன னபற்றது. இதல் 72விழுக்காடு வாக்கு 

பதிவாகிபள்ளதாக தமிழ்நாடு ததர்தல் ஆனையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

வணிகம் & பாருாதாப ிகழ்வுகள்: 

அவநசான் ிறுவம் சீாவில் வர்த்தகத்ததத ிறுத்த முடிவு 

 உலகின் மிக அதிக மக்கள்னதானக னகாண்  நா ாை சீைாவில் அதமசான் தைது 
ஆன்னலன் வர்த்தக விற்பனையகத்னத ஜூனல 18 ம் தததி பதல் ப  
திட் மிட்டுள்ளது. 
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ஆசின வதனித கூட்டதநப்பு சீாவில் பதாடங்கப்ட்டுள்து 

 குயிதசா சீைாவில் ஆசிய ததயினல கூட் னமப்பாை (ATA), ஐந்து நாடுகளின் 
வளரும் ததயினல மற்றும் நுகர்வு ன்றியம் னதா ங்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்திய ததயினல சங்கம், சீைா ததயினல மார்க்னகட்டிங் அதசாசிதயஶன், 
இந்ததாதைசிய ததயினல சந்னதப்படுத்தல் சங்கம், ஸ்ரீலங்கா ததயினல வாரியம் 
மற்றும் ஜப்பான் ததயினல சங்கம் ஆகியனவ இந்த கூட் ைியின் உறுப்பிைர்கள் 
ஆவர். 

பானல் என்ஃீல்ட் சவீனாில் முதல் விற்தக்கூடத்தத அதநத்துள்து  

 ராயல் என்ஃபலீ்ட் தைது வர்த்தகத்னத  னதன் னகாரியா தனலநகர் சீதயாலில் 
னதா ங்கிபள்ளது. தைது அதிகாரப்பூர்வ விநிதயாகிப்பாளர்-பங்குதாரர்ராக விண்த ஜ் 
தமாட் ார்ஸ் (கிஹிங் இண் ர்தநஶைல்) ஐ நியமித்துள்ளது. 

சர்வவவதச ிகழ்வுகள்: 

ாதவத்தில் பசவ்வாய் கிபகத்தின் அடித்த நாதிரி 

 கன்சு மாகாைத்தின் வ தமற்கு பகுதியில் மனழக்காடுகளால் சூழப்பட்  
பானலவை பகுதியில்  "மார்ஸ் தபஸ் 1" என்ற னசவ்வாய் கிரகத்தின் அடித்தள 
மாதிரினய சீை நிறுவைம் அனமத்துள்ளது. இளம் வயதிைனர இன தய னசவ்வாய் 
கிரக சூழனல னவளிப்படுத்தவும் - மற்றும் சுற்றுலா பயைிகள் கவைத்னத 
ஈர்க்கவும் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சீைாவின் வ தமற்கு கன்சு மாகாைத்தில் ஜின்சாங்கில் இருந்து 40 கிமீ 
னதானலவில் உள்ள தகாபி பானலவைத்தில் சி-ஸ்தபஸ் ப்ரானஜக்டின் "MARS  BASE 
1" அனமக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பி த்தக்கது. 

ாதுகாப்பு ிகழ்வுகள்: 

சீாவில் தடபவுள் சர்வவதச கடற்தட ஆய்வில் இந்தின கப்ல்கள் ங்வகற்பு 

 சீைாவின் க ற்பன த் திைத்தின் 70 வது ஆண்டு விழா னகாண் ாட் த்தின் ரு 
பகுதியாக சர்வததச க ற்பன  ஆய்வில் இந்திய கப்பல்கல் னகால்கத்தா மற்றும் 
சக்தி பங்தகற்க உள்ளது. சர்வததச க ற்பன  ஆய்வு ஏப்ரல் 21 ஆம் தததி 
சீைாவின் கிங் ாதவாவில் நன னபறவுள்ளது. 
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HAL பெட் னிற்சினாரின் வசாததகத  பதாடப முடிவு 

 ஹிந்துஸ்தான் ஏதராைாட்டிக்ஸ் லிமின ட் (HAL) அதன் இன நினல னஜட் 
பயிற்சியாளனர (IJT) தசாதிக்கும் பைினய பன்று ஆண்டு கால இன னவளிக்கு 
பின்ைர் னதா ர படிவுனசய்துள்ளது 

விதனாட்டு ிகழ்வுகள்: 

ஆசின நல்யுத்த சாம்ினன்ஷிப் 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 பதல் ந க்கவிருக்கும் ஆசிய மல்பத்த சாம்பியன்ஶிப்  

தபாட்டியில் உலக மல்பத்த தரவரினசயில் பதலி ம் வகிக்கும் இந்தியாவின் 

மல்பத்த வரீர் பஜ்ரங் புைியா பங்தகற்கவுள்ளார். 

ஏழு வனது இந்தின வபீாங்கத 2 தங்க தக்கங்கத பவன்றுள்ார் 

 இலங்னகயில் நன னபற்ற ஆசிய இனளஞர் னசஸ் சாம்பியன்ஶிப் 2019 தபாட்டியில் 

ஏழு வயது இந்திய வரீாங்கனை  தகாலகட்லா அலைா மீைாட்சி இரண்டு தங்க 

பதக்கங்கனளப் னவன்றார். 
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