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டப்பு ிகழ்வுகள் – ஏப்பல் 26, 2019 

முக்கின திம்: 

ஏப்பல் 26 - உக அிவுசார் சசாத்துரிமந திம்   

 அநிவுசார் சசாத்துரிம அமப்பு 1970ஆம் ஆண்டு ஏப்ல் 26 இல் 

உருாக்கப்தட்டது. க்கபின் அன்நாட ாழ்ில் அநிவுசார் சசாத்துரிமின் 

தங்கு தற்நி க்களுக்கு ிிப்புர்ம ஏற்தடுத்வும், உனகபாி ரீிில் 

கண்டுதிடிப்தாபர்கள், கமனஞர்கள் ற்றும் ஒிர்கள் சபகத்துக்கு அபிக்கும் 

தங்கபிப்புகமப சகௌிக்கவும் இத்ிணம் 2001ஆம் ஆண்டுபல் 

சகாண்டாடப்தடுகிநது. 2019 கருப்சாருள்: Reach for Gold: IP and Sports. 

ததசின ிகழ்வுகள்:  

1947 உடன்டிக்மககம நறுரிசீம  சசய்ன திட்டம் 

 ப்தமண இருப்பு சகாண்ட 25 ஹிாஸ் அல்னது காசி ாஜ்ங்கபின் கூட்டமப்பு, 

ற்பதாது பகானா இந்ிாின் ரு தாகத்ம உருாக்கி 1948 

உடன்தடிக்மகம றுதரிசீனமண சசய் ிட்டிட்டுள்பது. ஆபனாசமண சட்ட 

குழுின் மனர் ற்றும் காசி ஹில்ஸ் ன்ணாட்சி ாட்ட கவுன்சில் மனர் 

திஸ்ங்காய்ஸ் என் சிசம் ஆார். 

ஆந்திபப் ிபததசம்: 

VPTனின் சுமந யிருது 

 ாட்டின் சுற்றுச்சூல் ட்பு துமநபகங்கபில் ன்நாண ிசாகப்தட்டிணம் 

துமநபகம் (VPT) AP Greenery ற்றும் Beautification Corporation ன் தசும ிருிமண 

சன்றுள்பது. இது இந்ிாின் க் கவுன்சினின் இண்டாது சுத்ிகரிக்கப்தட்ட 

துமநபகம் என்தது குநிப்திடத்க்கது 
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யணிகம் & சாருாதாப ிகழ்வுகள்: 

மநக்தபாசாப்ட் முதல் தடமயனாக டிரில்ினன் டார் நதிப்மக் சற்றுள்து  

 மக்பாசாப்ட் பன்பமநாக டிரில்னின் டானர் ிப்பு குநிிட்மட 

அமடந்துள்பது. ற்றும் இந்  மல்கல் குநிடீ்மட எட்டும் பன்நாது 

சாில்நுட்த ிறுணாக மக்பாசாப்ட் உள்பது. ற்பதாம ட்டங்கபில், 

மக்பாசாப்ட் உனகின் ிக ிப்பு ாய்ந் ிறுணாக உர்ந்துள்பது. 

ஏப்பல் 2020ல் இருந்து டீசல் கார்கம ிறுத்த நாருதி ிறுயம் முடிவு  

 இந்ிாில் ிகப்சதரி கார் ாரிப்தாபாண ாருி சுசுகி ிறுணம், ஏப்ல் 1, 

2020 பல் டீசல் கார்கமப ிற்தமண சசய்ம ிறுத்துாக அநிித்துள்பது. 

சர்தயததச ிகழ்வுகள்: 

அபுதாி சர்யததச புத்தக கண்காட்சினில் 2019ல் இந்தின சயிினன்  

 29 து அபுாதி சர்பச புத்க கண்காட்சிில் ஐக்கி அபு அீகத்ின் தும 

தி ந்ிரி ிரு மசப் தின் மசத்  அல் ஹான் இந்ிா சதினிமண 

ிநந்துமத்ார். 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ல் 24 பல் 30 ம மடசதறும் புத்க 

கண்காட்சிக்காண சிநப்பு ிருந்ிணாக இந்ிா ிகழ்கிநது குநிப்திடத்க்கது. 

துானின் புர்ஜ் கிஃா தகாபுபத்தில் இங்மக சகாடி 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஈஸ்டர் ஞாிறு அன்று ற்சகாமனக் குண்டுத் ாக்குனில் 

தாிக்கப்தட்டர்களுக்கு அஞ்சனி சசலுத்தும் ிாக துதாின் திதன சின்ணாண 

உாண கட்டிடம் புர்ஜ் கனிஃதா பகாபுத்ில் இனங்மகின் சகாடிம ண் 

ிபக்குகபால் பி ிட்டுள்பணர். 

இங்மகனின் ாதுகாப்பு சசனார் பாஜிாநா  

 250 க்கும் பற்தட்ட உிர்பசமடந் ஈஸ்டர் ாக்குல், உபவுத்துமநில் "ரு 

சதரி தின்ணமடவு" என்று அசாங்கம் கூநிம அடுத்து இந் சம்தத்துக்கு 

சதாறுப்பதற்று தாதுகாப்பு ந்ிரி பஹசீரி சதர்ணாண்படா தி ினகிபள்பார். 

 



  

டப்பு ிகழ்வுகள் ஏப்பல் 26, 2019 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                 3                                     FB – Examsdaily Tamil 
 

ஒரு நில்ினன் இங்கள் அமியும் ஆத்துக்காத்தில் உள்து : U.N. அிக்மக 

 AFP பனம் சதநப்தட்ட U.N. அநிக்மகின் தடி சுார் ரு ில்னின் இணங்கள் 

ம ணி தாிப்பு காாக அிபம் ஆதத்துக்கானத்ில் உள்பது எண 

குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 

உக்தபின சநாமிப் னன்ாட்மட ப்டுத்த சட்டம் 

 உத்ிபாகபூர் அமப்புகபில் உக்பணி சாிம  தன்தடுத்துற்கு 

அந்ாட்டு தாாளுன்நம் ரு சட்டத்ம இற்நிபள்பது. 

யிமனாட்டு ிகழ்வுகள்: 

ீச்சல் யபீர் லீகித் உக தபிமனில் 'ி' தபத்மத அமடந்துள்ார்  

 இந்ி ீச்சல் ீாண எஸ்.த.ீ னிக்கித் 62 து பனசி ஒதன் ீச்சல் 

சாம்தின்ிப் ஆண்கள் 100 ீட்டர் பதாட்டிில் ங்கம் சன்நம அடுத்து  2019 

FINA உனக சாம்தின்ிப்திற்காண 'தி' குித் த்ம அமடந்துள்பார். 

அர்ஜன் சிங் சநதநாரினல் சர்யததச ஹாக்கி தாட்டி 2019 

 ஏப்ல் 15 பல் ஏப்ல் 25 ம, சண்டிகரில் இந்ி ான்தமடின் 2 து 

ார்ல் அர்ஜன் சிங் சபாரில் சர்பச ஹாக்கி பதாட்டிில் மடசதற்நது. 

இில். ஐ.சி.எஃப்., சசன்மண அி மஹாதாத் அிம சதணால்டி ூட்அவுட் 

சுற்று பனம் பாற்கடித்து. 

ISSF துப்ாக்கி சுடுதல் உகக் தகாப்ம 2019 

 சதய்ஜிங்கில் டந் ISSF துப்தாக்கி சுடுல் உனக பகாப்மத 2019ல் கனப்பு ஏர் 

மதிள் ற்றும் கனப்பு ஏர் திஸ்டல் ஆகி இண்டு பதாட்டிகபில் இந்ி 

துப்தாக்கி சுடுல் ீர்கள் ங்கம் சன்நணர்.  
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 10 ீ ஏர் திஸ்டல் கனப்பு துப்தாக்கி சுடுல் பதாட்டிில் தாக்கர் ற்றும் 

சசௌத்ரிபம், ஏர் மதிள் பதாட்டிில் அஞ்ஜூம் சௌத்கில் ற்றும் ிவ்ாஞ்ச் சிங் 

தன்ார் ஆகிபார் ங்கம் சன்நணர். 

ஆசின தடக சாம்ினன்ரிப் 2019 

 இந்ிா 17 தக்கங்களுடன் ான்காது இடத்ம திடித்து, இில் பன்று ங்கம் 

ற்றும் ஏழு சள்பி தக்கங்கள் அடங்கும். 

 

WhatsAPP குரூப்ில்தசப- கிிக்சசய்னவும் 

Telegram Channel -ல்தசப - கிிக்சசய்னவும் 

https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
https://t.me/joinchat/J6y_hVDzUCXgvKck9YsrWQ

