
 
    

 

Monthly Current Affairs - April  

 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date   : April 01 

உலக அளவிலான செய்தி  

 

ஆஸ்திரேலியா மகளிே ்அணி ொம்பியன் பட்டம் - டி20 கிேிக்சகட ்ச ாடே் 

டி20 கிரிக்ககட் க ொடரில் (The Champions League Twenty20 Cricket) ஆஸ்திரரலிய மகளிர ்

அணி சொம்பியன் பட்ட ்த  கென்றது. 

கலந்து சகாண்ட நாடுகள் : இந்தியொ, இங்கிலொந்து, ஆஸ்திரரலியொ 

ச ாடே் : மு ் ரப்பு டி20 கிரிக்ககட ்க ொடர ்

இடம் : மும்தபயில் நதடகபற்று ெந் து. 

இறுதிெ ்சுற்று : இங்கிலொந்தும், ஆஸ்திரரலியொவும் இறுதிச ்சுற்றுக்கு முன்ரனறின. 

ொம்பியன் : ஆஸ்திரரலியொ 57 ரன்கள் வி ்தியொச ்தில் இங்கிலொந்த  வீழ் ்தி 

சொம்பியன் பட்டம் கென்றது. 

 

இயற்ககஎேிவாயு (எல்என்ஜி) அசமேிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி 

திரெ இயற்தக எரிெொயு (எல்என்ஜி - Liquefied Natural Gas (LNG) ) இந்தியொவுக்கு 

இறக்குமதி கசய்யப்படுெது இதுரெ மு ல் முதறயொகும். 

இறக்குமதி கசய்யப்பட்ட இடம் : மகொரொஷ்டிர மொநிலம்  ரபொல் மின்னுற்ப ்தி 

நிதலயம் . 
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திரெ எரிகபொருளில் இயங்கும் மிகப்கபரிய மின்னுற்ப ்தி ஆதல இதுெொகும். 

அகமரிக்க நிறுென த்ுடன் 20 ஆண்டுகளுக்கு ககயில் ஒப்பந் ம் கசய்துள்ளது 

 

வடசகாேியா அடு ்து வரும் ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் பங்குசபறும். 

ெடககொரியொ( North Korea )  ரடொக்ரயொ மற்றும் கபய்ஜிங்கில் நதடகபறவிருக்கும் 

ஒலிம்பிக் ரபொட்டியில் பங்குகபறும். 

2020 மற்றும் 2022 இல் நதடகபறவிருக்கும் ஒலிம்பிக் ரபொட்டியில் ெடககொரியொ 

பங்குகபறும் என்று சரர்ெர ச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின்  தலெர ்க ரிவி ் ொர.் 

 

இந்திய செய்திகள் : 

இஸ்ரரொ நிறுெனம் ஜிசொட்-6ஏ கசயற்தகக் ரகொள்  கெல் க ொடரத்ப இழந் து 
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ஆயுடக்ொலம் :  

ஜிசொட் 6 ஏ  (GSAT-6A - ISRO) கசயற்தகக்ரகொளின் ஆயுடக்ொலம், 10 ஆண்டுகள் ஆகும். 

இடம் நொள் :  

ஸ்ரீஹரிரகொட்டொவில் இருந்து கடந்  மொரச் ்29 அன்று, ஜிஎஸ்எல்விஎஃப் 8 (GSLV F08) 

ரொக்ககட ்மூலம் ஜிசொட ்6 ஏ விண்ணில் கசலு ் ப்பட்டது 

இஸ்ரரொ கசயற்தகரகொளுடன் மீண்டும் க ொடரப்ு ககொள்ள முயற்சி ்து ெருகிறது. 

 

ரகானாேக்் சூேியக் ரகாயிலில் உலக ் ேம் வாய்ந்  விளக்க கமயம் 

கட்டடக் கதலயில் மிக சிறப்பொக இருக்கும் ரகொனொரக்் சூரியக் ரகொயிலில் 

உலக ் ரம் ெொய்ந்  விளக்க தமயம் மற்றும் சுற்றுலொ ெசதிகதள 

கபட்ரரொலிய ்துதற அதமசச்ர ் ரர்மந்திர பிர ொன் க ொடங்கி தெ ் ொர ்

ரகொனொரக்் சூரியக் ரகொயில் அதமந்துள்ள இடம் : ஒடிஷொ மொநிலம் 

 

கலம்காேி அருங்காட்சியகம் - ஆந்திோ 

ஆந்திரொவில் கலம்கொரி கதலஅருங்கொட்சியக ்த  ் க ொடங்க பட்டது . 

இந்  கதல கப ் ண்ணொ என்னும் இட ்தில் 1970 லிருந்து ெளரந்்து ெருகிறது. 

 

ஏப்ேல் 1 இல் மாசபரும் உணவு பூங்கா – ோஜஸ் ான் 

திருமதி ஹரச்ிம்ரம்டக்வுர ்(ம ்திய உணவு ப ப்படு த்ும் க ொழில்துதற அதமசச்ர)் 

க்ரீண்கடக் கமகொ புட் பொரக்் (Greentech Mega Food Park) என்னும் மொகபரும் உணவு 

பூங்கொதெ இல் க ொடங்கிதெ ் ொர.் 
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இடம் : அஜ்மீர ்- ரொஜஸ் ொன் 

பயன்சபறுரவாே் : விெசொயிகளுக்கு கபரும் உ வியொக இருக்கும். 

 

யூரோ 6 சபட்ரோல் டீெல் அறிமுகம் – புதுதில்லி 

 

நாள் : ஏப்ரல் 1 மு ல் 

கொற்று மொசுபடு தல  விரக்்க யூரரொ 6 கபட்ரரொல் டீசல் அறிமுகமொகியது 

யூரரொ 4லிருந்து ரநரடியொக யூரரொ 6 ெதகக்கு மொறும் மு ல் இடம் தில்லி ஆகும். 

ஏப்ரல் 2020லிருந்து இந்தியொ முழுெதும் இந்  திட்டம் கசயல்படும் . 
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Date : April 02 

                                                          விகளயாடட்ு செய்தி 

 

இகளரயாே் ஆசிய ொம்பியன்ஷிப் செஸ் ரபாட்டி 

இதளரயொர ்ஆசிய சொம்பியன்ஷிப் கசஸ்ஸில் ம்ருதுல் க ஹன்கர ்சொம்பியன் 

பட்டம் கபற்று  ங்கம் கென்றொர ். 

இடம் :  ொய்லொந் ் 

ொம்பியன் : ம்ருதுல் க ஹன்கர ்

 

உலக அளவிலான செய்தி 

 

இந்தியாவுடன் ச ன்சகாேிய கூடட்ுப்பயிற்சி 

கூடட்ுப்பயிற்சி : இந்தியொ – க ன் ககொரியொ கடரலொரக் கொெல்பதடயின் 6-ெது 

கூடட்ுப் பயிற்சி 

இடம் : கசன்தன ( கடல் எல்தலப் பகுதி ) 

நாள் : ஏப்ரல் 5-ம் ர தி 

கப்பல் சபயே் : ‘ப ொரரொ’ 
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காேணம் : இந்தியொ – க ன் ககொரியொ நொடுகள் இதடரய கடரலொரப் பொதுகொப்தப 

பலப்படு ் , கபொருளொ ொரம் மற்றும் ரொணுெ உறவுகள் ரமம்படுெ ற்கு . 

 

ரகாஸ்டாேிகா அதிபோக காே்ரலாஸ் ஆல்வாரேரடா ர ேவ்ு 

ஆளுங்கட்சி சொரப்ில் கொரர்லொஸ்ஆல்ெொரரரடொ (ெயது 39) ரபொட்டியிட்டொர.் அெதர 

எதிர ்த்ு ரபப்ரிசிரயொ ஆல்ெொரரரடொ (ெயது 43) ரபொட்டியிட்டொர.் ரகொஸ்டொரிகொ 

அதிபரொக கொரர்லொஸ் ஆல்ெொரரரடொ கெற்றி கபற்றொர ்

குடியேசு ்  கலவே் வழங்கிய ப ்ம விருதுகள் 

விருது : குடியரசு  ் தலெர ்திரு. ரொம் நொ ் ரகொவிந் ் 

சிவில் விருது ெழங்கும் விழொவில் 5 ரபருக்கு ப ்ம பூஷண் விருதுகதளயும், 38 

ரபருக்கு  ப ்மஸ்ரீ விருதுகதளயும் ெழங்கினொர.் 

இடம் : குடியரசு  ் தலெர ்மொளிதக 

நாள் : 02-04-2018 

 

ர ானிக்கு ப ்மபூஷண் விருது 

2011 உலகக்ரகொப்தபதய ர ொனி பதட கென்ற அர  நொளில் மரகந்திர சிங் 

ர ொனிக்கு ப ்மபூஷண் விருது : ப ்மபூஷண் விருது 

நாள் : ஏப்ரல் 2 , 2018 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

சீனாவின் ‘டியான்காங்-1’ விண்சவளி நிகலயம் பசிபிக்கடலில் விழுந் து 

பூமியின் நீள்சுற்று ெட்டப்பொத க்குள் மீண்டும் இந்  விண்கெளிநிதலயம் நுதழய 

முயன்றரபொது பசிபிக்கடலில் விழுந்து கநொறுங்கியது. ெொனில் இருந்து கீரழவிழும் 

ரபொர  விண்கல ்தின் கபரும்பொலொன பொகங்கள் ஏறக்குதறய எரிந்து 

சொம்பலொகிவிட்டன. 

விண்சவளி : கசொரக்்க ்தின்அரண்மதன’ என அதழக்கப்படும் டியான்காங்-1 

விண்சவளி நிகலயம் 

ஆண்டு : 2011 

இடம் : பசிபிக்கடலில் விழுந்து கநொறுங்கியது. 

ரநேம் : இந்திய ரநரப்படி கொதல ஏற ் ொழ 4.50 மணி 

 

சூப்பே்ரொனிக் பாோசூட் 

கசெ்ெொய்கிரக ்தில் இறங்குெ ற்கொக சூப்பரர்சொனிக் பொரொசூடத்ட அகமரிக்க 

விண்கெளி ஆய்வுதமயம் அனுப்பி ரசொ தன கசய்துள்ளது. 

ரெற்று கிரகெொசிகள் கெள்ளிகிரக ஆசிட் ரமகங்களிதடரய ெொழும் 

ஏலியன்கள் கெள்ளிகிரக ்தின் அமில ரமகங்களுக்கு நடுரெ ெொழும் 

என அகமரிக்க விண்கெளி தமயமொன நொசொ அறிவி ்துள்ளது. 
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1,372 ரோரபாடட்ுகள் ஆனந்  நடனம் – புதிய கின்னஸ் ொ கன 

இ ் ொலியில் ரரொரபொடட்ுகள் நடமொடும் நிகழ்சச்ியில் நதடகபற்றது. ஒரர இட ்தில் 

நதடப்கபற்று புதிய உலகசொ தனயொக பதிவு கசய்யப்பட்டது. 

ரோரபாட் வகக : ஆல்பொ 1 எஸ்ரக ரரொரபொடட்ுகள் 

எண்ணிக்கக : 1,372 

 
 

Date  : April 03                  

உலக அளவிலான செய்தி 

 

சிங்கப்பூேில் (Singapore)  மிழ்சமாழி திருவிழா ச ாடக்கம் 

சிங்கப்பூரில்  மிழ்கமொழி திருவிழொ மொரச் ்31-ம் ர தி க ொடங்கி ஏப்ரல் 29-ம் ர தி 

ெதர நதடகபற்றது 

சிங்கப்பூரின் 4 அதிகொரபூரெ் கமொழிகளில்  மிழும் ஒன்று. 

சிங்கப்பூரில்  மிழ் கசழி ்ர ொங்க அரசு ஆ ரவுடன் கடந்  2000-மொெது ஆண்டில் 

‘ மிழ்கமொழிகவுன்சில்’ க ொடங்கப்பட்டது. 

அந்  அதமப்பு சொரப்ில் கடந்  2007 மு ல் ஆண்டு ர ொறும் ஏப்ரல் மொ ம் முழுெதும் 

 மிழ்கமொழி திருவிழொ நட ் ப்படுகிறது. 
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நாஸ்காம் (NASSCOM)  கலவே் - ர ப்ஜானிரகாஷ் ர ேவ்ு 

இந்திய  கெல்க ொழில் நுட்ப ்துதற கூட்டதமப்பு ( நொஸ்கொம்) 

 கலவே் : ர ப்ஜொனிரகொஷ் 

இெர ்இன்சடல் (Intel)  நிறுென ்தின் க ற்கொசிய பிரிவின் நிரெ்ொக இயக்குநர ்

ப விதய ெகி ் ெர.் 

 
 

Date : April 04 

உலக அளவிலான செய்தி 

 

ரகால்டு ரகாஸ்ட் நகேில் காமன்சவல் ் விகளயாடட்ு ச ாடக்கம் 

ரபாட்டி : 21-ெது கொமன்கெல் ் விதளயொடட்ு ரபொட்டி 

இடம் : ஆஸ்திரரலியொ- ரகொல்டு ரகொஸ்ட் நகர ்

நாள் : ஏப்ரல் 4 மு ல் ஏப்ரல் 15-ம் ர தி ெதர 

உலகின் 3-ெது மிகப்கபரிய விதளயொடட்ு திருவிழொ 21-ெது கொமன்கெல் ் 

விதளயொடட்ு ரபொட்டி 

பங்ரகற்பு : ஆஸ்திரரலியொ, இங்கிலொந்து, இந்தியொ, ககன்யொ, மரலசியொ உள்ளிட்ட 71 

நொடுகதள ரசரந்்   சுமொர ்6, 600 வீரர,் வீரொங்கதனகள் கலந்து ககொண்டனர.் 
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காமன்சவல் ் ரபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு சவள்ளிப்ப க்கம்: 

பிேிவு : ஆடெருக்கொன பளு தூக்கு ல் (56 கிரலொ) 

சவன்றவே் :இந்தியொவின் குருரொஜொ கெள்ளிப்ப க்கம் கென்றொர.் 

 
 

Date : April 05                       

 

உலக அளவிலான செய்தி 
 

ெேவ்ர ெ அளவில் மிகப் சபேிய பாதுகாப்பு ் துகற கண்காட்சி     

சடசபக்ஸ்ரபா – 2018 

கண்காட்சி : பொதுகொப்பு துதறயின் பிரம்மொண்டமொன கடகபக்ஸ்ரபொ 

ச ாடங்கி கவ ் வே் : பிர மர ்நரரந்திர ரமொடி 

ச ாடங்கிய நாள் : ஏப்ரல் 12-ஆம் ர தி 

இடம் : கசன்தனதய அருகில் கொஞ்சிபுரம் மொெட்டம், 

கிழக்கு கடற்கதர சொதலயில் உள்ள திருவிடந்த  

பங்ரகற்பு : 671 பொதுகொப்பு ் துதற  ளெொட உற்ப ்தி நிறுெனம் , 

இந்திய நிறுெனம் 517,கெளிநொடட்ு நிறுெனம் 154 ரமலும், அகமரிக்கொ, இங்கிலொந்து, 

இ ் ொலி, க ன் ககொரியொ உள்ளிட்ட 47 நொடுகதளச ்ரசரந்்  பொதுகொப்பு ் துதற 

அதிகொரிகள் பங்ரகற்றனர ்

ஆங்கிரலயே ்பயன்படு ்திய பழங்கால பீேங்கி கண்டுபிடிப்பு  

ஆங்கிரலயரக்ள் பயன்படு ்திய பீரங்கி ,க ொல் கபொருள் ஆரொய்சச்ியொளரக்ளொல் 

கண்கடடுக்கப்படட்து. 
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காலம் : 300 ஆண்டுகள் பதழதம ெொய்ந் து 

இடம் : கசஞ்சி 

 

ெவுதியில் திகேயேங்குகள் திறப்பு 

 தட : சவுதி அரரபியொவில் ம  கடட்ுப்பொடுகள் மீறப்படுெ ொகக் கூறி, கடந்  

1980ஆம்  ஆண்டு சினிமொவுக்கு  தட விதிக்கப்பட்டது. 

க ொடக்கம் : ஏப்ரல் 18ஆம் ர தி சுமொர ்( 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சினிமொவுக்கு 

அனுமதி  அளிக்கப்படட்ுள்ளது ) 

 தட நீக்கியெர ்: சவுதியின் இளெரசர ்முகமது பின் சல்மொன் 

ரமலும் கபண்கள் ெொகனம் ஓட்ட, விதளயொடட்ு தம ொனங்களில் கபண்கள் 

கண்டுகளிக்க அனுமதி அளி ்துள்ளொர ். 

ஆஸ்திரேலியாவில் 21-வது காமன்சவல் ் ரபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு மு ல் 

 ங்கம் 

ரபாட்டி : பளு தூக்கு ல் 

சவன்றவே் : கபண்கள் பிரிவில் மீரொ பொய் சொனு 

ப க்கம் :  ங்கப்ப க்கம் 

இடம் : மணிப்பூர ்( இந்தியொ) 

வயது : 23 

எகட : 48 கிரலொ 
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Date : April 06 

விகளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ெஞ்ஜி ா ொனு - இந்தியாவுக்கு இேண்டாவது  ங்கம் (காமன்சவல் ் ரபாட்டி) 

மகளிருக்கொன பளு தூக்கு ல் ரபொட்டியில் இந்தியொவின் சஞ்ஜி ொ சொனு 

 ங்கப்ப க்கம் கென்றொர.் 

எதடப் பிரிவு : 53 கிரலொ 

ரபொட்டி : 21-ெது கொமன்கெல் ் விதளயொடட்ு 

இடம் : ஆஸ்திரரலியொவின் ரகொல்டு ரகொஸ்ட் நகர ்

 

தீபக் ரலா ே் - பளுதூக்கு லில் சவண்கலம் (இந்தியா) 

ரபொட்டி  : பளுதூக்கும் ரபொட்டி 

பிரிவு      :  ஆடெருக்கொன 69 கிரலொ எதடப்பிரிவு 

ப க்கம் :  கெண்கல ப க்கம் கென்றொர.் 

 

ர சிய செய்திகள் 

 

இந்திய விமானப்பகட  

114 ரபொர ்விமொனங்கதள ெொங்க விமொனப் பதட முடிவு கசய்துள்ளது 
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ஸ்வ ாே் கிேஹ் திட்டம் 

ம ்திய மகளிர ்மற்றும் குழந்த கள் ரமம்பொடட்ு அதமசச்கம் கசொந் மொக ஒரு வீடு 

என கபொருள்படும் ஸ்ெ ொர ்கிரஹ் திட்ட ்த  கசயல்படு ்தி ெருகிறது. 

பொதிக்கப்பட்ட கபண்களின் மறுெொழ்வு பணிகள் ரமற்ககொள்ளப்படட்ு அெரக்ள் 

ெொழ ெதக கசய்யப்படுகிறது. 

 ங்குெ ற்கு இடம், உணவு, உதட, மரு ்துெ ெசதி ரபொன்றெற்றுடன் கபொருளொ ொர 

மற்றும் சமூகப் பொதுகொப்பும் ெழங்கப்படுகிறது. 

 

ேிெேவ்் வங்கி : மின்னணு கேன்சி சவளியிட திட்டம் 

கொரணம் : ரநொடட்ு அசச்டிக்கும் கசலதெ குதறக்க 

பிடக்ொயின் பரிெர ்் தனகளுக்கு  தட விதி ்துள்ள ரிசரெ்் ெங்கி, புதி ொக 

மின்னணு கரன்சிகதள உருெொக்கி கெளியிட திட்டமிடட்ுள்ளது. 

பிடக்ொயின் (டிஜிட்டல் கரன்சி) பரிெர ்் தனக்கு இந்தியொவில் அனுமதி கிதடயொது. 

பிடக்ொயின் சூ ொட்டம் என கரு ப்படுகிறது. 

 மிழக செய்திகள் 

 

அம்மா ‘கவஃகப’ மண்டலம்: மு ல்வே் பழனிொமி ச ாடங்கி கவ ் ாே் 

க ொடங்கிய இடங்கள் :  மிழக ்தில் 5 ரபருந்து நிதலயங்கள் 

கசன்தன கமரினொ கடற்கதரயில் உள்ள உதழப்பொளர ்சிதல 

திருசச்ி ம ்திய ரபருந்து நிதலயங்கள் 
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மதுதர மொடட்ு ் ொெணி எம்ஜிஆர ்ரபருந்து நிதலயம் 

ரகொதெ கொந்திபுரம் ரபருந்து நிதலயம், ரசலம் 

 
 

 

Date : April 07 & 08 

மாநில செய்திகள் 

 

பிே ்ரயக ெமு ாய வாசனாலி 

நொட்டிரலரய மு ன்முதறயொக விெசொயிகளுக்கொக பிர ்ரயக சமு ொய ெொகனொலி 

ரசதெதய ரகரள அரசு அறிமுகம் கசய்துள்ளது. 

பயன்பொடு :ெொகனொலி ரசதெ மூலம் விெசொயிகளுக்கு 

ர தெயொன       அறிவிப்புகள், ெொனிதல முன்னறிவிப்புகள், வித கள், உரங்கள், 

ரநொய்கள், புதிய கண்டுபிடிப்புகள், பொரம்பரிய ரெளொண் முதறகள் ஆகியதெ 

குறி ்  அறிவிப்பும் மற்றும் நிகழ்சச்ிகள் பற்றிய ஒலிபரப்பு கெளியிடுெது. 

 

ர சியசெய்திகள் 

இந்தியா-ரநபாளக் கூடட்ு அறிக்கக 

பரஸ்பரம் பற்றி மூன்று  னி ் னியொன முக்கிய கசய்திகள் குறி ்து 

கூட்டறிக்தககள் கெளியிடப்பட்டன. 

1.இந்தியொ-ரநபொள் பற்றி புதிய ரெளொண்தம ஒ ்துதழப்பு 
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2.ரயில் இதணப்புகதள விரிெொக்கு ல்: இந்தியொவில் உள்ள ரொக்சொதலதய 

ரநபொள ்தில் உள்ள கொட்மண்டுடன் இதண ் ல் 

3. உள்நொட்டு நீரெ்ழிப்பொத கள் மூலம் இந்தியொ-ரநபொள ்திற்கு இதடரய புதிய 

இதணப்புகதள உருெொக்கு ல். 

கூடட்ு அறிக்தகயில் பங்ரகற்றெர ்: 

ரநபொளப் பிர மர ்திரு. ரக.பி. சரம்ொ ஒளி மற்றும் இந்திய பிர மர ்நரரந் ர ்ரமொடி 

பங்ரகற்றனர ். 

இந்தியொ ெந்துள்ள ரநபொள பிர மர ்சரம்ொ ஒலிக்கு உ ் ரொகண்ட ்மொநில ்தில் உள்ள 

ஜி.பி. பன்ட ்பல்கதலக்கழம் கவுரெ டொக்டர ்பட்டம் ெழங்கி சிறப்பி ் து. 

 

விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

காமன்சவல் ் ரபாட்டிகள் 

(ரபொட்டி நடந்  இடம் - ரகொல்ட் ரகொஸ்ட்) 

ரபாட்டி - வலுதூக்கு ல் 

ரபொட்டியொளர ்:சதீஷ் சிெலிங்கம் (ெலுதூக்கும் வீரர)் 

ஊர ்:ரெலூர ்( மிழ்நொடு) 

எதட :77 கிரலொ உடல் எதடப்பிரிவில் கமொ ் ம் 317 கிரலொ எதட தூக்கி  ங்கம் 

கென்று சொ தன 

ப க்கம் : ங்கம் (3 ெது ப க்கம்) 
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ரபாட்டி -ஆடவருக்கான பளு தூக்கு ல் 

ரபொட்டியொளர ்: இந்தியொவின் கெங்கட் ரொகுல் ரகொலொ 

ப க்கம் :  ங்க ப க்கம் (4 ெது ப க்கம்) 

எதட : 85 கிரலொ பளு தூக்கு ல் 

 

ரபாட்டி - மகளிே் காமன்சவல் ் பளு தூக்கு ல் ரபாட்டி 

ரபொட்டியொளர ்: இந்தியொவின் பூனம் யொ ெ் 

ப க்கம் :  ங்க ப க்கம் கென்றொர ்

எதட : 69 கிரல எதடப்பிரிவு 

 

ரபாட்டி - காமன்சவல் ் ரபாட்டி துப்பாக்கி சுடு ல் 

ரபொட்டியொளர ்: இந்தியொவின் மனு ரபக்கர ்

ப க்கம் :  ங்க ப க்கம் 

பிரிவு : மகளிருக்கொன 10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் துப்பொக்கி 
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Date : April 09 

மாநில செய்திகள் 

 

திருநங்ககக்கு சபன்ஷன் திட்டம் 

மு ன்முதறயொக ஆந்திரொவில் திருநங்தகக்கு கபன்ஷன் ெழங்கப்பட்டது. 

க ொடங்கி தெ ் ெர ்: கிழக்கு ரகொ ொெரி மொெட்ட ஆட்சி தலெர ்

மு லில் அறிமுகம் கசய் து : ஒடிஷொ மொநிலம் 

இரண்டொெது அறிமுகம் கசய் து : ரகரளொ மொநிலம் 

மூன்றொெது அறிமுகம் கசய் து : ஆந்திரொ மொநிலம் 

 

ர சியசெய்திகள் 

 

ஹங்ரகேி பாோளுமன்ற ர ே ்ல்  

கெற்றி கபற்றெர ்- விக்டர ்ஆரப்ன் (4 ெது முதற ) 

ப வி - பிர மர ்
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விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

காமன்சவல் ் ரபாட்டிகள் 

பாட்மிண்டன் பிேிவில் இந்தியாவுக்கு மு ன்முகறயாக  ங்கம் 

பிரிவு - கலப்பு இரடத்டயர ்பிரிவு 

அணி - இந்தியொ மற்றும் மரலசியொ அணி ரமொதின. 

  

சவள்ளி ப க்கம் 

மொநிலம் : இந்தியொ 

ரபொட்டி : பளுதூக்கு ல் ரபொட்டி (ஆண்களுக்கொன எதடப் பிரிவில்) 

கெற்றி கபற்றெர ்: பிரதீப் சிங் 

பரிசு : கெள்ளி ப க்கம் 

எதட : 105 கிரலொ 

  

துப்பாக்கி சுடு ல் ரபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு 2 ப க்கம் 

ரபொட்டி : துப்பொக்கி சுடு ல் ( கபண்களுக்கொன 10 மீட்டர ்ஏர ்தரபிள் துப்பொக்கி ) 

பங்ரகற்பு : இந்தியொ சொரப்ில் அபூரவ்ி சண்ரடலொ, கமகுலி ரகொஷ் பங்ரகற்றனர.் 

கெற்றி : கமகுலி ரகொஷ் கெள்ளிப் ப க்கம் கென்றொர ்

அபூரவ்ி சண்ரடலொ கெண்கலப் ப க்கம் கென்றொர.் 
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ஆண்களுக்கான துப்பாக்கி சுடு ல் ரபாட்டி 

ரபொட்டி : துப்பொக்கி சுடு ல் ( ஆண்களுக்கொன 10 மீ ஏர ்பிஸ்டல் துப்பொக்கி ) 

பங்ரகற்றெர ்: இந்திய வீரர ்ஜி ்துரொய் மற்றும் ஓம் பிரகொஷ் மி ரெ்ொல் 

கெற்றி : ஓம் பிரகொஷ் மி ரெ்ொல் கெண்கலப் ப க்கம் கென்றொர ்

ஜி ்துரொய்  ங்கம் கென்றொர.் 

 

.Date : April 10 

ெேவ்ர ெ செய்திகள் 

 

சுவாடெ்ேல்ாந் ் உயேிய விருது 

விருது : ஆரட்ர ்ஆப் தி லயன் விருது 

கபற்றெர ்: ஜனொதிபதி ரொம்நொ ் ரகொவிந் ் 

சுவாடெ்ேல்ாந் ் குறிப்பு 

 தலநகரம் – கலொபொம்பொ 

மன்னன் – முசுெொ ்தி III 

நொணயம் – லிலொஞ்கசனி 
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விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

காமன்சவல் ் ரபாட்டிகள் 

கொமன்கெல் ் விதளயொடட்ு ரபொட்டிகளில் 10 மீ ஏர ்தரபிள் துப்பொக்கி சுடு லில் 

கெள்ளி ப க்கம் கென்ற இந்தியொவின் ஹீனொ சி ்து 25 மீ பிஸ்டல் பிரிவில்  ங்கப் 

ப க்கம் கென்றொர ்

 

வணிக செய்தி 

நாஸ்காம் புதிய  கலவே் 

நடப்பு நிதி ஆண்டின் நொஸ்கொம்  தலெரொக ரிஷொ ் பிரரம்ஜி நியமனம் 

கசய்யப்படட்ுள்ளொர.் 

 

 

Date : April 11 

ெேவ்ர ெ செய்திகள் 

 

உலகின் மிகப்சபேிய சூேிய மின்ெக்தி பூங்கா (Solar Park) 

சிறப்பு : உலகின் மிகப்கபரியது 

திறன் : 5000 கமகொெொட் திறன் ககொண்டது 

இடம் : குஜரொ ்தில் அதமக்கப்பட உள்ளது 

மு லீடு : ரூ .25,000 ரகொடி - 20ஆயிரம் ரபருக்கு ரெதலெொய்ப்பு 
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விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

காமன்சவல் ் 2018 

துப்பொக்கி சுடு ல் ரபொட்டியில் இந்திய வீரர ்அங்கூர ்மிட்டல் கெண்கலப்ப க்கம் 

கென்றொர.் 

ரபொட்டி : துப்பொக்கி சுடு ல் 

வீரர ் : அங்கூர ்மிடட்ல் 

ப க்கம் : கெண்கலப்ப க்கம் 
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மகளிருக்கொன டபுள் டிரொப் பிரிவு துப்பொக்கி சுடு லில் இந்திய வீரொங்கதன 

ஸ்ரரயொஸி சிங்  ங்கப் ப க்கம் கென்றொர.் 

பிரிவு : மகளிர ்

ரபொட்டி : துப்பொக்கி சுடு ல் 

வீரர ் : ஸ்ரரயொஸி சிங் 

ப க்கம் :  ங்கப் ப க்கம் 

 

 

 

Date : April 12 

ர சிய செய்திகள் 

 

இந்திய ர சிய சநடுஞ்ொகல ஆகணயகம் ெேவ்ர ெ திட்ட உடன்பாடு  

உடன்படிக்தக :மியொன்மர ்நொட்டில் உள்ள யொக்யி – கரலெொ கநடுஞ்சொதலதய 

ரமம்படு ்துெ ற்கொன மு ல் முதறயொக உடன்பொட்டில் இந்தியொ தககயழு ்து 

ரபொடட்ுள்ளது. 
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கொரணம்:மியொன்மர,்  ொய்லொந்து உள்ளிட்ட நொடுகளுடன் இந்தியொ ெணிகம், 

ெர ்் கம், சுகொ ொரம், கல்வி, சுற்றுலொ ஆகியெற்தற ரமம்படு ்துெ ற்கு. 

 

'ரமக் இன் இந்தியா’ திட்ட ்தின் கீழ் L&T நிறுவனம் கட்டிய கப்பல் இந்திய 

கடற்பகடயிடம் ஒப்பகடப்பு 

 யொரிப்பு :இந்தியொவில்  யொரிக்கப்பட்ட ICGS விக்ரம் என்ற கப்பதல L&T நிறுெனம் 

இந்தியக் கடற்பதடயிடம் ஒப்பதட ்துள்ளது. 

ஒப்பந் ம் :ரமக் இன் இந்தியொ திட்ட ்தின் கீழ் ரரொந்து கப்பல்கதள 

 யொரிப்ப ற்கொக  2015-ம் ஆண்டு மொரச் ்மொ  ்தில் L&T நிறுென ்துடன் இந்திய 

பொதுகொப்பு  ்துதற ஒப்பந் ம் கசய்திருந் து.இந்  ஒப்பந்  ்தின்படி மு ல் கப்பதல 

L&T நிறுெனம் இந்தியக் கடற்பதடயிடம் ஒப்பதட ்துள்ளது. 

 

பிஎஸ்எல்வி – சி41 சவற்றிகேமாக விண்ணில் செலு ்திய கண்காணிப்புெ ்

செயற்ககக் ரகாள் IRNSS - II 

செயற்ககக்ரகாள் விவேம் : இஸ்ரரொவின் துருெ கசயற்தகக்ரகொள் ெொகனம்   PSLV 

- C41 , 12.04.2018 அன்று 1425 கிரலொ கிரொம் எதடயுள்ள ஐஆரஎ்ன்எஸ்எஸ் – II 

கண்கொணிப்புச ்கசயற்தகக் ரகொளிதன கெற்றிகரமொகச ்கசலு ்தியது (43-ெது 

பொய்சச்லில்) 

இடம்  :-  ஸ்ரீஹரிரகொட்டொவில் உள்ள சதீஷ் ெொன் விண்கெளி தமயம் 

ரநாக்கம் :-  இந்தியப் பல்ெதகக் கண்கொணிப்பு” (ரநவிக்) முதறயின் புதிய 

கசயற்தகக்ரகொளொக IRNSS - II உள்ளது. 

இந்திய மண்டல ்திலும், இந்தியொதெச ்சுற்றியுள்ள 1500 km பகுதியிலும் உள்ள 

நிதலதம குறி ்   கெல்கதள 

ெழங்குெ ற்கு ெடிெதமக்கப்படட்ுள்ள கண்கொணிப்புச ்கசயற்தகக்ரகொள். 
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குறிப்பு :- 

PSLV 52 இந்தியச ்கசயற்தகக் ரகொள்கதளயும், கெளிநொடுகளிலிருந்து 237 

கசயற்தகக் ரகொள்கதளயும் கெற்றிகரமொக விண்ணில் கசலு ்தியுள்ளது. 

 

விகளயாடட்ு செய்திகள் 

காமன்சவல் ் ரபாட்டி  

இந்திய துப்பாக்கி சுடு ல் வீோங்ககன ர ஜாஸ்வினி சவள்ளி ப க்கம் 

ரபொட்டி : கபண்களுக்கொன தரபிள் ப்ரரொன் துப்பொக்கி சுடு ல் (50 மீட்டர ்-) 

கெற்றி கபற்றெர ்: ர ஜொஸ்வினி 

புள்ளிகள் : செந்  ்6 சுற்றுகள் முடிவில் 9 புள்ளிகள் 

ப க்கம் : கெள்ளி ப க்கம் 

 

மல்யு ்  ்தில் இந்தியாவிற்கு 3 ப க்கங்கள் 

57 கிரலொ பிரீஸ்தடல் பிரிவில் இந்திய வீரர ்ரொகுல் அெொரர  ங்கப்ப க்கம் 

கென்றொர ்

53 கிரலொ பிரீஸ்தடல் பிரிவில் இந்திய வீரொங்கதன பபி ொரபொகட் கெள்ளிப் 

ப க்கம் கென்றொர.் 

மகளிர ்76 கிரலொ எதடப்பிரிவில் இந்திய வீரொங்கதன கிரண் கெண்கலம் 

கென்றொர.் 
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மல்யு ்  ரபாட்டியில் சுஷில் குமாே்  ங்கம் சவன்று ொ கன 

சுஷில் குமொர ்10-0 என்ற புள்ளிகள் அடிப்பதடயில் க ன்ஆப்ரிக்க வீரதர வீழ் ்தி 

 ங்கப்ப க்க ்த  கென்றொர.் இது கொமன்கெல் ் மல்யு ்  ரபொட்டிகளில் அெர ்

க ொடரச்ச்ியொக கெல்லும் மூன்றொெது ப க்கமொகும். 

 

ரபட்மிண்டன்  ேவேிகெயில் ஸ்ரீகாந் ் கி ாம்பி 

ரபட்மிண்டன் ரபொட்டிக்கொன உலக ்  ரெரிதசயில் no 1 இட ்த  பிடி ்  மு ல் 

இந்தியர ்என்ற கபருதமதய ஸ்ரீகொந் ் கி ொம்பி கபற்றுள்ளொர.் 

 

வடட்ு எறி லில் சீமா புனியா சவள்ளிப்ப க்கம் – நவ்ஜீ ் டில்லியனுக்கு 

சவண்கலம் 

ரபொட்டி : கபண்களுக்கொன ெடட்ு எறி ல் 

கெற்றி கபற்றெர ்:  இந்திய வீரொங்கதன சீமொ புனியொ (41 மீட்டர ்தூரம் வீசி) 

ப க்கம் : கெள்ளிப்ப க்கம் 

ரபொட்டி : கபண்களுக்கொன ெடட்ு எறி ல் 

கெற்றி கபற்றெர ்: இந்திய வீரொங்கதன நெ்ஜீ ் டில்லியன் (57.43 மீட்டர ்தூரம் வீசி) 

ப க்கம் : கெண்கலப்ப க்கம். 
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Date : April 13 

மாநில செய்திகள் 

 மு ல் ஆயுஷ்மான் பாே சுகா ாே கமயம் - ெ ்தீஸ்கே் 

இடம் : ச ்தீஸ்கர ்மொநிலம் ஜங்லொ 

தமயம் : ஆயுஷ்மொன் பொர சுகொ ொர தமயம் (நொட்டின் மு ல் சுகொ ொர தமயம் ) 

க ொடங்கியெர ்: பிர மர ்ரமொடி 

குறிப்பு : கடல்லி ரொஜ்ஹரொ-ரொெ்கட ்ஜக ல்பூர ்கரயில் திட்ட ்தின்கீழ் புதிய கரயில் 

ரசதெதய க ொடங்கி தெ ் ொர ்

 

ர சியசெய்திகள் 

E-FRRO திட்டம் :- 

ச ாடங்கியவே் : ம ்திய உள்துதற அதமசச்ர ்திரு.ரொஜ்நொ ் சிங் 

திட்டம் : ெதல ளம் சொரந்்  ‘e-FRRO’ (கெளிநொட்டெர ்மண்டல மின்னணுப் பதிவு 

அலுெலகம்) 

பயன்கள் : 

கெளிநொட்டினருக்கு விசொ க ொடரப்ொன ரசதெகதள அளிக்கவும் 

ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட மற்றும் கெளிப்பதடயொன ஆன்தலன்  ளம் ர தெ 

என்பத  ரநொக்கமொகக் ககொண்டு ‘e-FRRO’ திட்டம் க ொடங்கப்பட்டது. 

இந்தியொவுக்கு ெருதக ்  ந்து  ங்கும் கெளிநொட்டெரக்ளுக்குச ்சுலபமொன ரசதெ 

ெழங்குெதில் மிகப்கபரிய முன்ரனற்ற ்த  இந்  ‘e-FRRO’ திட்டம் அளிக்கும். 
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இந் ப் புதிய ் திட்ட ்தின் மூலம், கெளிநொட்டெரக்ள் 27 ெதகயொன விசொ மற்றும் 

குடிரயற்றம் க ொடரப்ொன ரசதெகதள இந்தியொவில் கபறவும் அெரக்ள் 

 ங்குமிட ்தில் ெசதிகதளப் கபறுெ ற்கும்  உ வும். 

இந்  மின்னணு முதறதயப் பயன்படு ்தி, ரநரில் ஆஜரொகொமல் மின்னஞ்சல் மற்றும் 

அஞ்சல் மூலம் ஆன்தலன் ெழியொக விண்ணப்பி ்துச ்ரசதெகதளப் கபறலொம். 

குறிப்பு : இ ன் மூலம், முகமற்ற, கரொக்கமற்ற, கொகி மற்ற ரசதெகதள நட்புறவு 

அனுபெ ்துடன் கெளிநொட்டினருக்கு ெழங்க முடியும் என ரொஜ்நொ  ்சிங் 

க ரிவி ் ொர.் 

விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

  

காமன்சவல் ் ரபாட்டி  

ரபொட்டி :  துப்பொக்கி சுடு ல் 

கென்றெர ்: இந்திய வீரர ்அனிஷ் பன்ெொலொ (15 ெயது) 

ப க்கம் :  ங்கம் 

 ரபொட்டி : ஆடெருக்கொன மல்யு ் ம் 

கென்றெர ்: பஜ்ரங் பூனியொ 

பிரிவு : 65 கிரலொ எதடப் பிரிவு 

ப க்கம் :  ங்கப் ப க்கம்                                                                                                                               

குறிப்பு :இந்தியொவின் பஜ்ரங் பூனியொ 10-0 என்ற கணக்கில் ரெல்ஸ் நொட்தடச ்

ரசரந்்  ரகன் சொரிக்தக வீழ் ்தி  ங்கப் ப க்கம் கென்றொர.் 

ரபொட்டி : ஆடெருக்கொன மல்யு ் ம் 

கென்றெர ்: மவுசம் கட்ரி 

பிரிவு : 97 கிரலொ எதடப் பிரிவு 

ப க்கம் : கெள்ளிப் ப க்கம் 
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குறிப்பு : இந்தியொவின் மவுசம் கட்ரி 2-12 என்ற கணக்கில் க ன் ஆப்பிரிக்கொவின் 

மொரட்்டின் எரொஸ்மஸிடம் ர ொல்வியதடந்து கெள்ளிப் ப க்கம் தகப்பற்றினொர.் 

ரபொட்டி: மகளிருக்கொன துப்பொக்கி சுடு ல் 

பிரிவு : மகளிருக்கொன 50 மீட்டர ்தரபிள் 3 கபொஷிசன்ஸ் பிரிவு 

கென்றெர ்: இந்தியொவின் ர ஜஸ்வினி மற்றும் அஞ்சும் மவு ்கில் 

ப க்கம் :  ங்க ப க்கம் ர ஜஸ்வினி கென்றொர ்( 9 புள்ளிகள் குவி ்து ) 

கெள்ளிப் ப க்கம் அஞ்சும் மவு ்கில் கென்றொர ்(455.7 புள்ளிகள் குவி ்து) 

ரபொட்டி: மகளிருக்கொன மல்யு ் ம் 

கென்றெர ்: இந்தியொவின் பூஜொ  ண்டொ மற்றும் திெ்யொ கக்ரன் 

ப க்கம் : கெள்ளிப் ப க்கம் பூஜொ  ண்டொ கென்றொர ்(57 கிரலொ எதட பிரிவு) 

கெண்கலப் ப க்கம் திெ்யொ கக்ரன் கென்றொர(்68 கிரலொ எதட பிரிவு) 

குறிப்பு : மகளிருக்கொன 68 கிரலொ எதடப் பிரிவில் இந்தியொவின் திெ்யொ கக்ரன் 4-1 

என்ற கணக்கில் ெங்கர ச ்தின் கஷரின் சுல் ொதன வீழ் ்தி கெற்றி கபற்றொர ்

ரபொட்டி: மகளிருக்கொன ரடபிள் கடன்னிஸ் 

கெற்றி கபற்றெர ்: மனிகொ ப ்ரொ, மவுமொ  ொஸ் ரஜொடி 

ப க்கம் : கெள்ளிப் ப க்கம் 

குறிப்பு : மகளிருக்கொன இரடத்டயர ்பிரிவு இறுதிப் ரபொட்டியில் இந்தியொவின் 

மனிகொ ப ்ரொ, மவுமொ  ொஸ் ரஜொடி 5-11, 4-11, 5-11 என்ற ரநர ்கசட்டில் சிங்கப்பூரின் 

கபங் டியொன்கெய், கமங்க் யூ ரஜொடியிடம் ர ொல்வியதடந்து கெள்ளிப் ப க்கம் 

கென்றது. 

 

காமன்சவல் ் ரபாட்டியிலிருந்து 2 இந்திய வீேேக்ள் சவளிரயற்றம் 

சவளிரயறியவேக்ள் : ரொரகஷ் பொபு மற்றும் இரப்ொன் ககொலொது 

காேணம்: இந்தியொவின்  டகள வீரரக்ளொன ரொரகஷ் பொபு மற்றும் இரப்ொன் 

ககொலொதும் ஆகியரயொரது அதறகளில் ஊசிகள் கண்கடடுக்கப்பட்ட ொல் அெரக்ள் 
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இருெரும் கொமன்கெல் ் ரபொட்டியிலிருந்து கெளிரயற்றப்படட்ுள்ளனர.் 

குறிப்பு :கொமன்கெல் ் ரபொட்டியின் விதிமுதறகதள மீறிய ன் கொரணமொக இந்திய 

விதளயொடட்ு வீரரக்ள் இருெர ்ரபொட்டிகளிலிருந்து கெளிரயற்றப்படட்ுள்ளனர.் 

 

Date : April 14 & 15 

மாநில செய்திகள் 

 

ெேவ்ர ெ கல்வி கண்காட்சி (IEF)  

ச ாடங்கிய இடம் :- கசன்தன 

ரநாக்கம் :- உலகம் முழுெதும் உள்ள பிரபல கல்லூரிகள், 

பல்கதலக்கழகங்களில் உள்ள கல்வி ெொய்ப்புகள் குறி ்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படு ்  

ச ாடங்கிய நாள் :-  (IEF-2018) ஏப்ரல் 15 

  

ர சியசெய்திகள் 

 

எல்இடி பல்புகள் வழங்கும் திட்டம் 

ச ாடங்கியவே் :- 

கிரொமங்களில் எல்இடி பல்புகள் ெழங்கும் மின்கனொளி ெொகன ்த   ்

க ொடங்கிதெ ் ொர ்அதமசச்ர ்ஆர.்ரக. சிங். 
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பொர ் ர ்னொ விருது கபற்ற டொக்டர ்பீம்ரொெ் அம்ரப ்கரின் 127ெது 

பிறந் நொதளகயொட்டி க ொடங்கப்பட்டது. 

ச ாடங்கிய இடம் :- 

பீகொர ்மொநில ்தில் உள்ள ஆரொ 

ரநாக்கம் :- 

மின்கனொளி ெழங்கும் ெொகனம் பீகொர ்மொநிலம் முழுெதும் பயணம் கசய்து எல்.இ.டி. 

பல்புகதள விநிரயொகம் கசய் து . 

மின்சக்திதயச ்சிக்கனமொகப் பயன்படு ்துெது, மின்சொரச ்ரசமிப்பு குறி ்  

விழிப்புணரவ்ுப் பிரசொர ்த யும் இந்  ெொகனம் ரமற்ககொள்ளும். 

குறிப்பு :- 

இத ப் ரபொல் உஜ்ெொலொ திட்ட ்தின் கீழ், நொடு முழுெதும் 16 ஆயிரம் கிரொமங்களில் 

ஏதழ எளியெரக்ளுக்கொக, உன்ன  ரஜொதி,என்ற திட்ட ்தின்கீழ் ரூ. 50 என்று 

மலிெொன விதலயில் இந்  பல்புகள் ெழங்கப்படும். 

  

மாமனி ேின் ெப ம் நூல் சவளியீடு 

டொக்டர ்பி.ஆர.் அம்ரப ்கரின் நூற்றொண்தடகயொட்டி, டொக்டர ்அம்ரப ்கதரப் பற்றிய 

“டொக்டர ்அம்ரப ்கர-்மொமனி ரின் சப ம்” (Dr Babasaheb Ambedkar: Vyakti Nahin Sankalp) 

நூல் தில்லி குடியரசு  ் தலெர ்மொளிதகயில் கெளியிடப்பட்டது. 
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ெேவ்ர ெசெய்திகள் 

பாபே் ஏவுககண – பாகிஸ் ான்  

ஏவுகதண கபயர ்: பொபர ்ஏவுகதண 

 யொரி ்  நொடு : பொகிஸ் ொன் 

ரநொக்கம் : இந்திய நகரங்கதள குறிதெக்கும் ெதகயில் சுமொர ்700 கிமீ 

இலக்குகதளயும் துல்லியமொக  ொக்கி அழிக்கும் திறன் ககொண்ட பொபர ்

ஏவுகதணதய பொகிஸ் ொன் ரொணுெம் ரசொ தன கசய்துள்ளது. 

  

வணிக செய்திகள் 

வங்கி வாேியக் குழு  

 தலெர ்: ெங்கி ெொரியக் குழுவின்  தலெரொக பொனு பிர ொப் சரம்ொ நியமனம் 

கசய்யப்படட்ுள்ளொர.் இ ற்கு முன்னர ்மனி  ெளம் மற்றும் பயிற்சி துதற 

கசயலரொக இருந் ெர.் 

  

விகளயாடட்ு செய்திகள் 

  

காமன்சவல் ் ரபாட்டி  

ரபொட்டி - மகளிருக்கொன கு ்துசச்ண்தட 

கெற்றி கபற்றெர ்– இந்திய வீரொங்கதன ரமரிரகொம் 

கென்றது -  ங்கப் ப க்கம் கென்றொர ்
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பிரிவு - 45-48 கிரலொ எதட பிரிவு 

குறிப்பு :-  மகளிருக்கொன 45-48 கிரலொ எதட பிரிவில் இந்திய வீரொங்கதன ரமரிரகொம் 

இறுதிப்ரபொட்டியில் ெடக்கு அயரல்ொந்து வீரொங்கதன கிறிஸ்டினொ ஒஹொரொதெ 5-

0 என்ற புள்ளியில் வீழ் ்தி  ங்கப்ப க்கம் கென்றொர.் 

ரபொட்டி – கு ்துசச்ண்தட 

கென்றெர ்- இந்திய வீரர ்அமிட ்

கென்றது - கெள்ளிப் ப க்கம் 

 

 ரபொட்டி-துப்பொக்கிசச்ுடு ல்                                                                                                                    

 கெற்றியொளர ்- இந்திய வீரர ்சஞ்சீெ் ரொஜ்புட ்

கென்றது -  ங்கப் ப க்கம் 

 

ரபொட்டி- ஆண்களுக்கொன கு ்துசச்ண்தட ரபொட்டி 

கெற்றியொளர ்- இந்திய வீரர ்கவுரெ் கசொலொங்கி 

கென்றது -  ங்கப்ப க்கம் 

 

ரபொட்டி- ஆண்களுக்கொன கு ்துசச்ண்தட ரபொட்டி 

கெற்றியொளர ்– இந்திய வீரர ்மணிஷ் கவுஷிக் 

ப க்கம் - கெள்ளிப்ப க்கம் 
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ரபொட்டி- மல்யு ் ம் 

பிரிவு - ஆண்களுக்கொக 125 கிரலொ எதடப்பிரிவு 

கென்றெர-் இந்திய வீரர ்சுமி  ்மொலிக் 

கென்றது -  ங்கம் 

 

ரபொட்டி- ஆண்களுக்கொக ஈட்டி எறி ல் 

கென்றெர ்- நீரஜ் ரசொப்ரொ 

கென்றது -  ங்கப்ப க்கம் 

 

 ரபொட்டி- மல்யு ் ம் 

கென்றெர ்- இந்திய வீரொங்கதன சொக்ஷி மொலிக் 

கென்ற ப க்கம் - கெண்கலம் 

 

 ரபொட்டி- மல்யு ் ம் 

கெற்றியொளர ்- இந்திய வீரொங்கதன விரனஷ் ரபொக  ்

கென்றது -  ங்கப் ப க்கம்  
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ரபொட்டி- மல்யு ் ம் 

கென்றெர ்- ரசொம்வீர ்

கென்ற ப க்கம் - கெண்கலம் 

 

ரபொட்டி- ரபட்மிண்டன் 

பிரிவு – மகளிர ்இரடத்டயர ்பிரிவு 

கென்றது - கெண்கலப்ப க்கம் 

கெற்றியொளர ்- அஷ்வினி கபொன்னப்பொ மற்றும் சிக்கி கரட்டி (இந்தியொ) 

குறிப்பு :-  மகளிர ்இரடத்டயர ்பிரிவின் கெண்கலப்ப க்க ்துக்கொன ரபொட்டியில் 

இந்தியொவின் அஷ்வினி கபொன்னப்பொ - சிக்கி கரட்டி ரஜொடி, ஆஸ்திரரலியொவின் 

கசடய்ொனொ மபொசொ – குரரொன்யொ ரசொமரவ்ில்ரல ரஜொடிதய எதிரக்கொண்டு 21-19, 21-19 

என்ற ரநர ்கசடக்ளில் கெற்றி கபற்று இந்திய ரஜொடி கெண்கலப்ப க்கம் கென்றது. 

 

 ரபொட்டி - ரடபிள் கடன்னிஸ் 

கெற்றி கபற்றெர ்- மணிகொ ப ்ரொ 

கென்றது -  ங்கப் ப க்கம் 

குறிப்பு : -ஆஸ்திரரலியொவில் நதடகபற்றுெரும் கொமன்கெல் ் ரபொட்டியின் மகளிர ்

ஒற்தறயர ்ரடபிள் கடன்னிஸ் ரபொட்டியில் மணிகொ ப ்ரொ இந்தியொவுக்கு 24ெது 

 ங்கப்ப க்க ்த  கபற்று ் ந் ொர.் 
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ரபொட்டி- கு ்துசச்ண்தட 

கென்றெர ்- இந்திய வீரர ்விகொஸ் கிரிஷன் 

கென்ற ப க்கம் -  ங்கம் 

குறிப்பு : -ஆஸ்திரரலியொவில் நதடகபற்றுெரும் கொமன்கெல் ் ரபொட்டியின் 

கு ்துசச்ண்தட ரபொட்டியில் விகொஸ் கிரிஷன் இந்தியொவுக்கு 25ெது 

 ங்கப்ப க்க ்த  கபற்று ் ந் ொர.் 

 

கொமன்கெல் ் ரபொட்டி- இந்தியொவுக்கு ரமலும் இரு கெள்ளிப்ப க்கங்கள் 

ஆண்களுக்கொன 91 கிரலொவுக்கு அதிகமொரனொர ்எதடப்பிரிவின் இறுதிப்ரபொட்டியில் 

இந்திய வீரர ்சதிஷ் குமொர ்கெள்ளிப்ப க்கம் கென்றொர.் 

ரபொட்டி - ஆடெர ்இரடத்டயர ்ரடபிள் கடன்னிஸ் ரபொட்டி 

கென்றெர ்- இந்தியொவின் ச ்தியன் ஞொனரசகரன் – ஷர ் அசச்ந் ொ ரஜொடி 

கென்றது - கெள்ளிப்ப க்கம் 

 

 ரபொட்டி - மகளிரக்ொன ரபட்மிண்டன் இறுதிப்ரபொட்டி 

கென்றெர ்- இந்தியொவின் சொய்னொ ரநெொல் 

கென்றது -  ங்கப் ப க்கம் 

குறிப்பு :- மகளிரக்ொன ரபட்மிண்டன் இறுதிப்ரபொட்டியில் இந்தியொவின் சொய்னொ 

ரநெொல் பி.வி.சிந்துதெ 21-18, 23-21 என்ற ரநரக்சட் கணக்கில் வீழ் ்தி  ங்கப்ப க்கம் 

கென்றொர.் ர ொல்வியதடந்  பி.வி.சிந்துவிற்கு கெள்ளி ப க்கம் கிதட ் து. 
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ரபொட்டி -  ரடபிள் கடன்னிஸ் 

கென்றெர ்: ஷர  ்அசந் ொ - மவுமொ  ொஸ் ரஜொடி 

கென்ற ப க்கம் - கெண்கலம் 

குறிப்பு :- ஆண்கள் ஒற்தறயர ்பிரிவின் ஷர  ்அசந் ொ, 11-7, 11-9, 9-11, 11-6, 12-10 என்ற 

கசட் கணக்கில் கெண்கலப்ப க்க த்  கென்றொர.் 

 

 ரபொட்டி -  ரபட்மிண்டன் ரபொட்டி 

கெற்றியொளர ்- இந்திய வீரர ்ஸ்ரீகொந் ் 

கென்ற ப க்கம் - கெள்ளிப்ப க்கம் 

 

 ரபொட்டி - ரபட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்தறயர ்பிரிவு 

கென்றெர ்- இந்திய வீரர ்கிடொம்பி ஸ்ரீகொந் ் 

கென்றது - கெள்ளிப்ப க்கம். 

 

 ரபொட்டி - ஸ்குெொஷ் ரபொட்டி 

கெற்றியொளர ்- தீபிகொ பல்லிகல்-ரஜொஸ்னொ சின்னப்பொ ரஜொடி 

கென்றது - கெள்ளிப்ப க்கம் 
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ரபொட்டி - ரபட்மிண்டன் ஆண்கள் இரடத்டயர ்பிரிவு 

கெற்றியொளர ்- இந்தியொவின் ச ்விக், சிரொக் ரஜொடி 

கென்றது - கெள்ளிப்ப க்கம் 

 
 

Date : April 16 

மாநில செய்திகள் 

  

ஐ ோபா ் சிறுவன் ொ கன - கிளிமஞ்ொரோ மகல 

ஐ ரொபொ ்த ச ்ரசரந்்  ஏழு ெயது சிறுென் சமன்யூ கப ்துரொஜு (க லுங்கொனொ). 

இந்  சிறுென் ஆப்பிரிக்கொவின் மிக உயரமொன கிளிமஞ்சொரரொ மதலயில் ஏறி 

சொ தன பதட ்துள்ளொன். 

  

விருதுகள் 

  

இலக்கிய பேிசு - அேவிந் ன் நிகனவு 

கொக்தகச ்சிறகினிரல இ ழின் க ொடக்க கநறியொளரொகப் பணியொற்றியொெர ்

மதறந்  கவிஞர ்கி.பி.அரவிந் ன். 

இெர ்நிதனெொக ஆண்டுர ொறும் இலக்கியப் பரிசுப் ரபொட்டிகள் நட ் ப்படுகிறது 

இந்  ெதகயில்  ‘உலக ்  மிழ்க் குறுநொெல் ரபொட்டி - 2018' நடந் து 
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சவற்றி சபற்ற நூல்கள்  

அண்டனூர ்சுரொ எழுதிய ‘ககொங்தக’ குறுநொெல் மு லிடம் 

ரசொ. ரம்ன் எழுதிய ‘தம ொனம்’ இரண்டொம் இடம் 

ரமொனிகொ மொறன் எழுதிய ‘குரதெ மீன்கள் புத ந்  ரசறு’ மூன்றொம் இடம். 

  

விஞ்ஞான செய்திகள் 

  

கிோமப்புறங்களில் அதிரவக இகணய ள வெதி - ஜிொட்-29 

கிரொமப்புறங்களில் அதிரெக இதணய ள ெசதிக்கொக ஜிசொட்-29 கசயற்தகரகொள் 

விதரவில் விண்ணில் கசலு ் ப்படும் என்று இஸ்ரரொ  தலெர ்சிென் க ரிவி ் ொர.் 

குறிப்பு :- ஜி.எஸ்.எல்.வி. மொரக்்-3 மூலம் ஜிசொட-் 29 கசயற்தகரகொள் மூலம் 

கிரொமப்புறங்களில் அதிரெக இதணய ள ெசதி கிதடக்க ெொய்ப்பு உள்ளது. 

  

விகளயாடட்ு செய்திகள்  

  

காமன்சவல் ் இளம் தூ ே ்- இளவேெே் ஹாேி நியமனம் 

கொமன்கெல் ் கூட்டதமப்பு நொடுகளின் உசச்ி மொநொடு லண்டன் நகரில் ஏப்ரல் 16 

மு ல் 20 ெதர நடந் து . 

இந்  கூட்டதமப்பின் இளம் தூ ரொக இளெரசர ்ஹொரிதய ரொணி எலிசகப ் 

நியமி ்துள்ளொர.் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

 உலக சடன்னிஸ் 

ரகபல் நடொல், சிரமொனொ ஹொகலப் மு லிடம் :- 

உலக கடன்னிஸ் வீரர-்வீரொங்கதனகளின்  ரெரிதசப்பட்டியலில் ஸ்கபயின் வீரர ்

ரகபல் நடொல், ருரமனியொ வீரொங்கதன சிரமொனொ ஹொகலப் க ொடரந்்து 

மு லிட ்தில் நீடிக்கின்றனர.் 

  

காமன்சவல் ் விகளயாடட்ுப் ரபாட்டிகள் நிகறவு 

நடந்  இடம் - ஆஸ்திரரலியொ ரகொல்ட் ரகொஸ்ட் நகர ்

க ொடங்கிய நொள் - ஏப்ரல் 4 , 2018 

சவற்றிகள் :- 

I .  ப க்கப் பட்டியலில் ஆஸ்திரரலியொ 80  ங்கம், 59 கெள்ளி, 59 

கெண்கலப்          ப க்கங்களுடன் மு லிடம் பிடி ் து. 

II . இங்கிலொந்து 45  ங்கம், 45 கெள்ளி, 46 கெண்கலப் ப க்கங்களுடன் 2-ம் 

இடம்    கபற்றது. 

III . இந்தியொ 26  ங்கம், 20 கெள்ளி, 20 கெண்கலம் என கமொ ் ம் 66   ப க்கங்களுடன் 

3-ெது இடம் பிடி ் து. 
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Date : April 17 

ர சியசெய்திகள் 

 

என் சி சி  கலகம இயக்குநே ்

ர சிய மொணெர ்பதடயின் (NCC)  தலதம இயக்குநரொக கலப்டினன்ட ்கஜனரல் பி 

பி மல்ரஹொ ்ரொ ப விரயற்றொர.் 

 

ெேவ்ர ெ செய்திகள் 

 

பிளாஸ்டிக் கழிவுககள அழிக்கும் பாக்டீேியா 

பொக்டீரியொ கபயர ்- இண்ரடொகனல்லொ சதகஎன்சிஸ் 

கண்டுபிடி ்  நொடு - ஜப்பொன் 

குறிப்பு :- 

இண்ரடொகனல்லொ சதகஎன்சிஸ் என்ற இந்  பொக்டீரியொ பிளொஸ்டிக் கசய்ய 

பயன்படு ் ப்பட்ட பொலிஎ ்திலீன் கடரொதப ்ரலடத்ட அழிக்கும் திறன் ககொண்டது. 

இந்  என்தசம்கதள பிளொஸ்டிக் மறுசுழற்சியில் பயன்படு ்  உள்ள ொக அகமரிக்க 

ஆரொய்சச்ியொளொரக்ள் க ரிவி ்து உள்ளனர.் 

இ னொல்  சுற்றுசச்ூழல் மொசு குதறயும். 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

விஞ்ஞான செய்திகள் 

 

2018-ம் ஆண்டில் ெந்திோயண்-2 

ெந்திோயன் அகமப்பு : 

சந்திரொயண்-2 திட்ட ்தில் ரொக்ககட,் நிலவில் இறங்கும் 

விண்கலம்(ஆரப்ிட்டர)், நிலவில் இறங்கி சுற்றி ெரும் ெொகனம்(ரரொெர)் 

ெந்திோயன் செயல்பாடு : 

நிலவின் சுற்றுெட்டப் பொத தய, சந்திரொயண்-2 விண்கலம் அதடந் வுடன் 

அதிலிருந்து ஆரப்ிட்டர ்பிரியும். 

அதிலிருந்து 6 சக்கரங்கள் ககொண்ட ரரொெர,் நிலவில் இறங்கி ஆரொய்சச்ி 

ரமற்ககொள்ளும். 

சந்திரொயண்-2 விண்கலமொனது, ஜிஎஸ்எல்வி-எப்10 ரொக்ககட் மூலம் விண்ணில் 

கசலு ் ப்படும். 

இஸ்ரோ செலு ்திய செயற்ககக்ரகாள்: 

மிகப்கபரிய கசயற்தகக் ரகொள் மற்றும் அதிக எதட ககொண்ட இன்சொட் ெதக 

கசயற்தகக்ரகொள்கதள இஸ்ரரொ, பிரொன்ஸிலுள்ள ஏரியன் ரொக்ககட் நிறுெனம் 

மூலம் விண்கெளியில் கசலு ்தியது. 

குதறந்  எதடககொண்ட ஜிசொட் ெதக கசயற்தகக்ரகொள்கதள ஆந்திர 

மொநில ்திலுள்ள ஸ்ரீஹரிரகொட்டொ ஏவு ள ்திலிருந்து இஸ்ரரொ கசலு ்துகிறது. 
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விகளயாடட்ு செய்திகள் 

 

பிேிமியே ்லீக் கால்பந்து ரபாட்டி: 

இங்கிலீஷ் கொல்பந்து லீக் என்று அதழக்கப்படும் ப்ரீமியர ்லீக் கொல்பந்து 

ரபொட்டியில் மொன்கசஸ்டர ்சிட்டி அணி கெற்றி கபற்றுள்ளது. 

சடன்னிஸ்  ேவேிகெப் பட்டியல்: 

ரபொட்டி : ஆண்கள் ஒற்தறயர ்கடன்னிஸ் பிரிவு 

83 இடம் கபற்றெர ்: யுகி பொம்ப்ரி 

 

 

 

Date : April 18 to 20 

விகளயாடட்ு செய்திகள் 

 

21-வது காமன்சவல் ் ரபாட்டி - 2018ல் இோணுவ வீேேக்ளின் பங்கு 

இந்திய அணியில் இரொணுெ விதளயொடட்ு வீரரக்ள் பட்டியல் 

சுரப ொர ்ஜி ்து ரொய் -  ங்கப் ப க்கம் (துப்பொக்கி சுடு ல்) 

ஹவில் ொர ்ஓம் பிரகொஷ் மி ரெ்ொல் - இரண்டு கெண்கலப் ப க்கம் (துப்பொக்கி 

சுடு ல்) 
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சுரப ொர ்சதிஷ் குமொர ்- கெள்ளிப் ப க்கம் (கு ்துச ்சண்தட) 

நொயிப் சுரப ொர ்அமி  ்குமொர ்- கெள்ளிப் ப க்கம் (கு த்ுச ்சண்தட) 

நொயிப் சுரப ொர ்முகமது ஹசூமுதின் -  கெண்கலப் ப க்கம் (கு ்துச ்சண்தட) 

நொயிப் சுரப ொர ்மனிஷ் கவுஷிக் - கெள்ளிப் ப க்கம் (கு ்துச ்சண்தட) 

ஹவில் ொர ்கெ்ரெ் ரசொலங்கி -  ங்கப் ப க்கம் (கு ்துச ்சண்தட) 

நொயிப் சுரப ொர ்நீரஜ் ரசொப்ரொ -  ங்கப் ப க்கம் (ஈட்டி எறி ல்) 

நொயிப் சுரப ொர ்தீபக் லொர ர ்- கெண்கலப் ப க்கம் (பளு தூக்கு ல்) 

 

அேஜ்ுனா விருது 

பரிந்துதர ்  கபயரக்ள் : கொமன்கெல் ் ரபொட்டியின் ரபொது ரடபிள் கடன்னிஸ் 

பிரிவில்  ங்கம் கென்ற மணிகொ ப ்ரொ மற்றும் ஹரம்ீ ் ர சொய். 

 

ஹீரோ சூப்பே் ரகாப்கப 

ஹீரரொ சூப்பர ்ரகொப்தபக்கொன கொல்பந்து க ொடரின் இறுதிப் ரபொட்டியில் 

கபங்களூரு அணி ஈஸ்ட் கபங்கொல் அணிதய வீழ் ்தி ரகொப்தப கென்றது. 

 

 

 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

உலகெ ்செய்திகள் 

 

உலக பாேம்பேிய தினம் (World Heritage Day) - ஏப்ேல் 18 

1982 ஆம் ஆண்டு துனிசியொவில் நதடகபற்ற மொநொடு ஒன்றில் ஏப்ரல் 18-ம் நொள் 

சரெ்ர ச நிதனவிட (International Day for Monuments and Sites) தினமொக 

பரிந்துதரக்கப்படட்து . 

அடு ்  ஆண்டு யுகனஸ்ரகொ நிறுெனம் இ தன அங்கீகரி  ்து . அ ன் பின் உலக 

பொரம்பரிய தினமொக மொறியது. 

 

கியூபா நாடட்ு அதிபே் 

கியூபொ நொட்டு முன்னொள் அதிபர ்- ரவுல் கொஸ்ட்ரரொ 

கியூபொ நொட்டு புதிய அதிபர ்- மிக்கெல் டயொஸ் கனல். 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

வான் மாசுபாடக்ட ஆய்வு செய்யும் செயற்ககரகாள் 

உருெொக்கியெர ்- திருசச்ி மொெட்டம் சொரந்்  மரு ்துெ மொணவி(17 ெயது கபண்) 

 மிழ்நொட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் உட்பட, பல்ரெறு இடங்களில் கொற்று 

மொசுபொடு மற்றும் புவி கெப்பமதட லின் விதளவுகதள அறிய ஒரு 

கசயற்தகக்ரகொதள திருசச்ியில் உள்ள மரு ்துெ மொணவி உருெொக்கினொர.் 
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கூம்பு ெடிவிலொன கொப்ஸ்யூலில் உள்ள 500g அனி ொ -

சொட் , கமக்ஸிக்ரகொ நகர ்திலிருந்து ஒரு ஹீலியம் பலூனில் ரம 6 ம் ர தி விண்ணில் 

கசலு ் ப்பட்டது 

 

வானம் முழுவதும் ‘ஸ்ரகன்’ செய்யும் ‘சடஸ்’ செயற்ககக்ரகாள் 

சூரிய குடும்ப ்துக்கு கெளியில் உள்ள கிரகங்கதள கண்டறிய, ‘கடஸ்’ என்ற 

கசயற்தகக்ரகொதள அகமரிக்க விண்கெளி ஆய்வு நிறுெனம் நொசொ விண்ணில் 

கசலு ்தியது. 

இது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இதடயில் உள்ள பொத யில் 2 ஆண்டுகள் 

சுற்றிெந்து புதிய கிரகங்கதள ‘ஸ்ரகன்’ கசய்யும். 

கசயற்தகரகொள் கபயர ்:-  ‘டிரொன்சிட்டிங் எக்ரஸொபிளொகனட் சரர்ெ சொட்டிதலட’் 

அல்லது ‘கடஸ்’ 

அனுப்பிய ரநரம் : 2018 ஏப்ரல்19  - 4.21 am ( இந்திய ரநரம் ) 

கமொ ்  கசலவு : 337 மில்லியன் டொலர ்

கசலு ்திய ஏவு ளம் : அகமரிக்கொவின் புரளொரிடொவில் உள்ள ரகப் 

ரகனெரல் விண்கெளி ஏவு ளம் 

 

இ-வி ான் திட்டம்  

ம ்திய நொடொளுமன்ற விெகொரங்கள், புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலொக்க ் துதற 

இதண அதமசச்ர ்திரு.விஜய் ரகொயல் இ-வி ொன் திட்ட த்ுக்கொன ம ்திய திட்ட 

கண்கொணிப்பு பிரிவு புதிய அலுெலகம் க ொடங்கி தெ ் ொர.் 
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“இ-வி ொன்“ என்பது இந்தியொவில் உள்ள மொநில சட்டப்ரபரதெகதள கொகி ம் 

இல்லொ  அடிப்பதடயில் கசயல்படுெ ற்கு ரமற்ககொண்ட டிஜிட்டல் மயமொக்கல் 

திட்டம். 

இ-வி ொன் திட்டம் ம ்திய அரசின் விரிெொன டிஜிட்டல் இந்தியொ திட்ட ்தில் ஒன்று. 

 

ம ்திய அேசின் ரபாக்ரொ ெட்டம் 

12 ெயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகதள பொலியல் ென்புணரவ்ுக்கு உட்படு ்துபெரக்ளுக்கு 

மரண  ண்டதன ெழங்கும் ெதகயில் சட்ட ்திரு ் ம் ககொண்டு ெரப்படுகிறது. 

இ தன ம ்திய கபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் நல்ெொழ்வு ்துதற மந்திரி ரமனகொ 

கொந்தி அறிவி ் ொர.் 

அதிகபடச்  ண்டதனயொன மரண  ண்டதனதய உறுதி கசய்யும் ெதகயில் 

ரபொக்ரசொ சட்ட ்தில் திரு ் ம் கசய்ெ ற்கு பணிகள் நதடகபற்று ெருகிறது . 

கிே்கிஸ் ான் பிே மே் - முக்கம ்கலிய் அபில்ரகசிரயவ் 

கிரக்ிஸ் ொன் பிர மரொக முக்கம ்கலிய் அபில்ரகசிரயெ் கபயதர அந்நொட்டின் 

அதிபர ்சூரரொன்பொய் ஜீன்கபக்ரகொெ் அறிவி ்துள்ளொர.் 
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Date : April 21 to 22 

விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

 

 மான்ரட காே்ரலா மாஸ்டே் சடன்னிஸ் - ொம்பியன் நடால்  

இடம் - கமொனொரகொ 

கெற்றியொளர ்- நடொல் 

பட்டம் - மொன்ரட கொரர்லொ மொஸ்டர ்பட்டம் (11-ெது முதற) 

குறிப்பு : ஒடட்ுகமொ ் மொக  நடொல் இ ரனொடு  31 மொஸ்டர ்பட்ட ்த  

தகப்பற்றியுள்ளொர.் இறுதிப் ரபொட்டியில் நடொல் 6-3, 6-2 என ரநரக்சட் கணக்கில் 

கெற்றி கபற்று சொம்பியன் பட்ட ்த  கென்றொர.் 

  

கிசேனடா இன்விரடஷனல் ட்ேக் பந் யம் 

ரபொட்டி நடந்  இடம் - கெஸ்ட் இண்டீஸில் உள்ள கிகரனடொவின் கிரொனி ரஜம்ஸ் 

ஸ்ரடடியம் 

ரபொட்டி - கிகரனடொ இன்விரடஷனல் ட்ரக் பந் யம் 

கெற்றியொளர ்- ஜஸ்டின் கொடல்ின் (100 மீட்டர ்ஓட்ட ்தில் 11 வினொடிகளில் கடந்து 

மு ல் இடம் பிடி ் ொர)் 
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மாநிலசெய்திகள் 

  

ொகல பாதுகாப்பு வாே விழா 

 மிழக ்தில் சொதல பொதுகொப்பு ெொர விழொ ஏப்ரல் 23 மு ல் ஒரு ெொரம் நடக்கிறது. 

கொரணம் : மொணெரக்ள், டிதரெரக்ள் உள்ளிட்ட அதன த்ு  ரப்பினருக்கும் 

விழிப்புணரவ்ு அளிப்ப ற்கு நட ் ப்படுகிறது. 

  

ஸ்மாே்ட் சிட்டி திட்டம்  

கசன்தன மொநகர ்தில் சொதலப் பொதுகொப்பு மற்றும் பயணிகள் பொதுகொப்தப 

ரமம்படு ்  ஸ்மொரட்் சிட்டி திட்ட ்தின்கீழ் ‘நுண்ணறிவு ரபொக்குெர ்து ஒழுங்கு 

முதற’ என்ற திட்ட ்த  கசயல்படு ்துகிறது மொநகரொடச்ி நிரெ்ொகம். 

ரநாக்கம் :  

ரபருந்து நிதலயங்கள் மற்றும் நிறு ் ங்களில் மொநகரப் ரபருந்துகள் எ  ்தன 

மணிக்கு ெருகின்றன, எங்ரக ெந்துக்ககொண்டிருக்கின்றன என்பத  கபரிய 

திதரகள் மற்றும் ஒலி ெடிவில்  மிழ் மற்றும் ஆங்கில ்தில் க ரிவிக்கும் ெசதி 

ககொண்டுெரப் படட்ுள்ளது . 

  

மின்னணு ‘இ-ஸ்டாம்பிங்’ மூலம் மு ்திகேக் கட்டணம் செலு ்தும் திட்டம் 

ெழக்குகதள எளி ொக  ொக்கல் கசய்ய, கசன்தன உயர ்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர ்

நீதிமன்ற மதுதர கிதளயில் மின்னணு இ-ஸ்டொம்பிங் மூலம் நீதிமன்ற கட்டணம் 

கசலு ்தும் திட்ட ்த  மு ல்ெர ்ரக.பழனிசொமி மற்றும்  தலதம நீதிபதி இந்திரொ 

பொனரஜ்ி ஆகிரயொர ்க ொடங்கி தெ ் னர.் 
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 ச லுங்கானாவில் எய்ம்ஸ் மரு ்துவமகன 

ம ்திய அரசின் பிர ம மந்திரி ஸ்ெஸ்தியொ சுரக்ஷொ ரயொஜனொ திட்ட ்தின் கீழ் 

எய்ம்ஸ் மரு ்துெமதனக்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

  

ர சிய செய்திகள் 

  

இந்திய தூ ே ்ேவி  பே் 

பனொமொ நொட்டின் இந்திய தூ ரொக இருப்பெர ்ரவி  பர.்அெருக்கு நிகொரொகுெொ 

நொட்டின் இந்திய தூ ரொக ப வி ெகிக்கும் கூடு ல் கபொறுப்பு ெழங்கப்படட்ு உள்ளது.. 

  

உள்ளாட்சி அகமப்புகளுக்கான திட்டம் - ோஷ்ட்ேயீ கிோம சுவோஜ் அபியான் 

நொடு முழுெதும் உள்ளொட்சி அதமப்புகளுக்கு ‘ரொஷ்ட்ரீய கிரொம சுெரொஜ் அபியொன்’ 

என்ற திட்ட ்த  ம ்திய அரசு அமல்படு ்தியது. 

மறுசீரதமப்பில் உள்ளொட்சி அதமப்புகளில் உள் கட்டதமப்புகதள ஏற்படு ்து ல், 

மின்னணு நிரெ்ொகம் கசய் ல் உள்ளிட்டதெக்கு ெழிெதக கசய்கிறது. 

அறிவியல் செய்திகள் 

  

அேியவகக  ாது அடங்கிய தீவு :  

மினொமி க ொரிசிமொ தீவு (ஜப்பொன்)விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடிப்பு 

ஜப்பொனின் ரடொக்கியொ நகரின் க ன்கிழக்கில் 1,150 தமல்கள் க ொதலவில் உள்ளது 

மினொமி க ொரிசிமொ தீவு ஆய்ெொளரக்ளொல் கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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தீவில் சுமொர ்16 மில்லியன் டன் அரியெதக உரலொகங்கள் உள்ளது. 

ஸ்மொரட்்ரபொன்கள், மின்சொர ெொகனங்கள், ரரடொர ்சொ னங்கள் மற்றும் ஏவுகதண 

அதமப்புகள் என பலெற்தறயும் இந்  தீவில் உள்ள உரலொகங்களொல் 

உருெொக்கலொம். 

இங்கிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய உரலொகங்களில் ஒன்று இயிற்றியம் (Yttrium). 

இ ன்  ற்ரபொத ய சந்த  மதிப்பு பவுண்ட் ஒன்றுக்கு 3,400 டொலரொகும். 

இயிற்றியம் உரலொக ் ொல் கமொதபல்ரபொன் திதரகள் மற்றும் ரகமிரொ கலன்ஸ்கள் 

 யொரிக்கலொம். 

  

அெேக்பஜான் நாட்டின் அதிபே் & பிே மே ்: 

அசரத்பஜொன் அதிபர ்- இல்ஹொம் அலிரயெ் 

அசரத்பஜொன் பிர மர ்- ரநொரவ்ுஸ் மொரமரடொெ் 

குறிப்பு : அதிபரின் கெளியுறவு ககொள்தக ஆரலொசகரொக பணியொற்றிெந்  

ரநொரவ்ுஸ் மொரமரடொெ் என்பெர ்புதிய பிர மரொக நியமிக்க அசரத்பஜொன் நொட்டின் 

பொரொளுமன்றம் நியமனம் கசய் து . 

 

Date : April 23 to 24 

விகளயாடட்ுசெய்திகள் 

 

இங்கிலீஷ் பிேமீியே ்லீக் கால்பந்து (2018) 

ரபொட்டி : இங்கிலீஷ் பிரீமியர ்லீக் கொல்பந்து 

சிறந்  வீரருக்கொன விருது: லிெரப்ூல் முகமது சொலொ 
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ச ற்காசிய ஜூரடா ொம்பியன்ஷிப் 

ரபொட்டி:க ற்கொசிய ஜூரடொ சொம்பியன்ஷிப் 

இடம் : ரநபொள ்தின் கொ ்மண்டு நகர ்

நொள் : 21 ஏப்ரல் 2018 

கெற்றி : இந்தியொ 10  ங்கப் ப க்கங்கள் கென்று மு லிடம் பிடி ்துள்ளது. கபண்கள் 

ஒற்தறயர ்பிரிவில் 7  ங்கப்ப க்கங்களும், ஆண்கள் ஒற்தறயர ்ரபொட்டியில் மூன்று 

 ங்கப்ப க்கங்களும் கென்றுள்ளது. கமொ ் ம் 10  ங்கம், 3 கெண்கலம் உட்பட 13 

ப க்கங்களுடன் இந்தியொ மு லிட ்தில் உள்ளது. 

விமானப்பகட வீேே் எஸ்ஜிடி ஷாஸாே் ேிஸ்வி 

ரபொட்டி- ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்ரகொப்தப ரபொட்டி 

பிரிவு -  னிநபர ்10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவு 

இடம் - க ன்ககொரியொ 

கென்றெர ்- ஷொஸொர ்ரிஸ்வி 

கென்றது - கெள்ளிப்ப க்கம் 

குறிப்பு - ஐஏஎஃப் (இந்திய விமொனப்பதட) துப்பொக்கிசச்ுடும் குழுதெச ்ரசரந்்  

எஸ்ஜிடி ஷொஸொர ்ரிஸ்வி நொட்டுக்கொக ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்ரகொப்தப ரபொட்டியில் 

24.04.2018 அன்று கெள்ளிப்ப க்கம் கென்றொர.் 

ஒலிம்பிக் உலக ரகாப்கப 

7-ெது முதறயொக ரகொபொ அகமரிக்கொ கொல்பந்து க ொடரில் சொம்பியன் பட்டம் 

கென்ற பிரரசில் மகளிர ்அணி 2019-ம் ஆண்டு பிரொன்சில் நதடகபறும் உலகக் 

ரகொப்தப மற்றும் 2020-ம் ஆண்டு ரடொக்கிரயொவில் நதடகபறும் ஒலிம்பிக் 

க ொடருக்கு  குதி கபற்றது. 
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ர சியசெய்திகள் 

 

ககன்ெக்தி 2018 

இந்திய விமொனப்பதட  னது அகில இந்திய அளவிலொன ககன் சக்தி 2018 

என்ற ரபொரப்் பயிற்சிதய 2018 ஏப்ரல் 8-ந் ர தி மு ல் 22-ஆம் ர தி ெதர நட ்தியது. 

ரநொக்கம் : 

குறுகிய ரநர ்தில் தீவிரப் ரபொர ்நிதலதமயின் ரபொது உண்தம ரநர 

ஒருங்கிதணப்பு, பதடகதள நிறு ்தி தெ ் ல், விமொனப்பதட  ொக்கு ல் 

சக்திதயப் பயன்படு ்து ல் ஆகியதெ ஆகும் 

ெேவ்ர ெ சபண்  கலகமயாளே ்விருது 

விருது கபற்றெர ்: ரஷக் ஹசினொ 

நொள் : 27 ஏப்ரல், 2018 

குறிப்பு : ெங்கொளர சம் நொட்டுப் கபண்கள் கல்வியிலும், க ொழில் 

முதனரெொரொகவும் உயரெ் ற்கு அரும்பணியொற்றிய ரஷக் ஹசினொதெ ெொழ்நொள் 

ரசதெதய கவுரவிக்கும் ெதகயில் ஏப்ரல் 27-ம் ர தி நதடகபற்ற சரெ்ர ச மகளிர ்

உசச்ி மொநொட்டில் சரெ்ர ச கபண்  தலதமயொளர ்விருது ெழங்கப்பட்டது 

பு ் க தினம் 

உலக பு ் க தினம் - ஏப்ரல் 23 அன்று ககொண்டொடப்படுகிறது. 

ர சிய கிோம சுயாட்சி இயக்கம் 

ர சிய பஞ்சொய த்ு ரொஜ் தினமொன ஏப்ரல் 24 அன்று, ம ்திய பிரர ச மொநிலம் 

மொண்டல்ொவில் நதடகபறும் கபொதுக் கூட்ட ்தில், ர சிய கிரொம சுயொட்சி 

இயக்க ்த  (ரொஷ்ட்ரீய கிரொமின் ஸ்ெரொஜ் அபியொன்) பிர மர ்திரு. நரரந்திர ரமொடி 

க ொடங்கி தெ ் ொர.் 
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வணிகசெய்திகள் 

ெேவ்ர ெ எஸ்எம்ஈ மாநாடு-2018 

புதுதில்லியில் 2018 ஏப்ரல் 22 க ொடங்கி 24 ெதர நதடகபற்றது . 

மு லொெது சரெ்ர ச சிறு, குறு மற்றும் நடு ் ர ் க ொழில்கள் (எஸ்எம்ஈ) மொநொட்டில் 

37 நொடுகளிலிருந்து பங்ரகற்றனர.் 

வங்க அதிபே் 

அப்துல் ஹமீ ் இரண்டொெது முதறயொக ெங்கொள ர ச ்தின் அதிபரொக 

ப விரயற்றொர ்

 

Date : April 25 & 26 

விகளயாடட்ு  செய்திகள் 

 

உலக ரடபிள் சடன்னிஸ் 

உலக ரடபிள் கடன்னிஸ் சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டி ஸ்வீடன் ஹொம்ஸ்டட் நகரில் 

நதடகபறவுள்ளது. 

 

பிசிசிஐ விருது பேிந்துகே 

விதளயொடட்ு ் துதறயில் மிக உயரிய விரு ொகக் கரு ப்படும் ரகல் ர ்னொ விருது 

இந்திய அணியின் ரகப்டன் விரொட் ரகொலிக்கும் , துரரொணொசச்ொரியொர ்விருது 

முன்னொள் ரகப்டன் ரொகுல் டிரொவிடக்்கும் இந்திய கிரிக்ககட ்கடட்ுப்பொடட்ு ெொரியம் 

(பிசிசிஐ) பரிந்துதர கசய்துள்ளது. 
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உலக செய்திகள் 

 

உ ் ேபிேர ெ மு லகமெெ்ேக்்கு  பால் கல சவளியீடு 

மதறந்  முன்னொள் உ ் ரபிரர ச மு லதமசச்ர ்ரஹமொெதி 

நந் ன் பகுகுணொவின் நிதனெொக பிர மர ்நரரந்திர ரமொடி 25.04.2018 அன்று 

 பொல் தல கெளியிட்டொர ்

ஆந்திேபிேர ெம் 

மின்சொர கசலதெக் குதறக்க, அடு  ் ஆண்டுக்குள் ஆந்திர மொநிலம் முழுெதும் 

எல்இடி பல்புகள் அதமக்கப்படும் ஆந்திர மொநில மு ல்ெர ்சந்திரபொபு நொயுடு 

க ரிவி ்துள்ளொர.் 

நொட்டிரலரய 100 ச வீ ம் எல்இடி பல்புகள் கபொரு ் ப்பட்ட மொெட்டமொக கிழக்கு 

ரகொ ொெரி மொெட்டம் உருெொகி இருக்கிறது. 

 

ஹேிமாரவா ெக்தி 2018  

இந்தியொ – மரலசியொ இதடயிலொன ரொணுெ ஒ த்ுதழப்பின் ஒரு பகுதி, 

மரலசியொவின் ஹுலு லங்க ் மொகொண ்தின் கசங்கொய் கபரட்ிக் பகுதியில் உள்ள 

அடரந்்  ெனப்பகுதியில், ஹரிமொரெொ சக்தி என்ற கூடட்ு ரபொர ்பயிற்சி 

நதடகபறவுள்ளது. 

 

இந்தியக் கப்பல் பகடயில் எல்சியு எம்ரக-IV 

 தரயிறக்கும் கப்பல் ெசதி (எல்சியு) எம்ரக-IV திட்ட ்தின் 3-ெது கப்பல் 25.04.2018 

ரபொரட்்பிரளர ்துதறமுக ்தில் இந்தியக் கப்பல் பதடயில் ரசரக்்கப்பட்டது. 
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அந் மொன் நிரகொபொர ்கப்பல் பதடப் பிரிவின்  தலதம ்  ளபதி தெஸ் அட்மிரல் 

பிமல் ெரம்ொ, ஏவிஎஸ்எம், ஏடிசி இந் க் கப்பதல ஜ.என்.எஸ்சி.யு எல்53 என 

கபயரிட்டொர.் 

 

ொகே் ரகவெ ்- ரகேளா 

கடரலொர கொெல் பொதுகொப்பு அதமப்தப பலப்படு ்  மற்றும் மதிப்பீடு கசய்ய 

ரகரளொவில் இரண்டு நொட்கள் கடரலொரப் பொதுகொப்பு பயிற்சி ‘சொகர ்கெொக்‘ நடந் து . 

 

அறிவுொே் சொ ்துேிகம தினம் - ஏப்ேல் 26 

சரெ்ர ச அறிவுசொர ்கசொ ்துரிதம தினம் அறிவுசொர ்கசொ ்துரிதம அதமப்பினொல் 

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

திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

ரநொக்கம் : மனி  ெொழ்வில் அன்றொட நடெடிக்தககளில் ஒரு அங்கமொக அறிவுசொர ்

கசொ ்துரிதமயின் பங்களிப்பு பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணரத்ெ ஏற்படு  ்வும், 

சரெ்ர ச ரீதியில் கண்டுபிடிப்பொளரக்ள், கதலஞரக்ள் மற்றும் ஓவியரக்ள் 

சமூக ்துக்கு அளிக்கும் பங்களிப்புகதள ககௌரவிக்கவும், அெரக்ள் பற்றிய 

விளக்கங்கதள மக்களுக்கு ெழங்கவும் இந்நிகழ்வு நட ் ப்படுகிறது. 

 

உெெ்நீதிமன்ற நீதிபதி இந்து மல்ரஹா ்ோ 

மூ ்  கபண் ெழக்கறிஞரொன இந்து மல்ரஹொ ்ரொ ஏப்ரல் 26 அன்று 

உசச்நீதிமன்ற ்தின் நீதிபதியொக ப விரயற்றொர ்

ப விப் பிரமொணம் :  தலதம நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரொ ப விப் பிரமொணம் கசய்து 

தெ ் ொர.் 
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குறிப்பு : இந்து மல்ரஹொ ்ரொ ெழக்கறிஞரொக இருந்து உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியொக 

ப வி ெகிக்கொமல் ரநரடியொக சுப்ரீம் ரகொரட் ்நீதிபதியொகும் மு ல் கபண். ரமலும், 

இெர ்உசச்நீதிமன்ற ்தின் நீதிபதியொக ப விரயற்கும் 7 ெது கபண் 

 

ோணுவ மரு ்துவப் பகடயின் மூ ்   ளபதி 

ரொணுெ மரு ்துெப் பதடயின் மூ ்   ளபதியொக கலப்டினன்ட ்கஜனரல் பிபின் 

பூரி ப வி ஏற்றொர.் 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

உலக மரலேியா தினம் - ஏப்ேல் 25 

மரலரியொ ரநொய் என்பது ‘பிளொஸ்ரமொடியம்’ என்ற கண்ணுக்கு க ரியொ  ஒரு கசல் 

ஒடட்ுண்ணி மூலம் ஏற்படுகிறது. 

இந்  ஒடட்ுண்ணி நல்ல நீரில் உற்ப ்தியொகும் ‘அரனொபிலஸ்’ ெதக கபண் ககொசு 

மூலம் மனி னுக்கு பரவுகிறது. 

 

கருப்பாக இருக்கும் கிேகம் 

நிலக்கரிதய விட கருப்பொக இருக்கும் புதிய கிரகம் ஒன்தற இங்கிலொந்து கீல் 

பல்கதலக்கழக த்  ரசரந்்  விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடி ்துள்ளனர.் 

இந்  கிரக ்தின் கபயர ்‘ெொஸ்ப்-104 பி’. இது பூமியில் இருந்து 470 ஒளி ஆண்டு 

தூர ்துக்கு அப்பொல் உள்ளது. 

இந்  கிரகம் அகமரிக்கொவின் கஹப்ளர ்க ொதலரநொக்கி மூலம் கண்டுபிடி ் னர.் 
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Date : April 27 - 30 

விகளயாடட்ு செய்தி 

 

சபல்கிரேடு ெேவ்ர ெ கு ்துெ ்ெண்கட 

 ங்கப் ப க்கம் : 

கசரப்ியொவில் நதடகபற்ற 56-ெது கபல்கிரரடு சரெ்ர ச கு ்துச ்சண்தட இறுதிப் 

ரபொட்டியில் இந்தியொதெ சொரந்்  சுமி  ்சங்ெொன், நிக ் ஜரீன் மற்றும் ஹிமொன்ஷு 

ஷரம்ொ ஆகிரயொர ் ங்கப் ப க்கம் கென்றனர.் 

இ னொல் இந்தியொ மூன்று  ங்கப் ப க்க ்த  தகப்பற்றியது. 

கெள்ளிப் ப க்கம் கென்றெரக்ள் : 

கபண்கள் பிரிவில் ஜமுனொ ரபொரரொ, லொல்ரட லொல்ஃரபக்கமவிய் ஆகிரயொரும், 

ஆண்கள் பிரிவில் லொல்டின்மொவியொ, ெரிந் ர ்சிங், பென் குமொர ்ஆகிரயொர ்

கெண்கல ப க்கம் கென்றெரக்ள் : 

ரொரஜஷ் நரெ்ொல் (48 கிரலொ), பிரியங்கொ  ொகூர ்(60 கிரலொ), ருமி ரகொரகொய்(75 கிரலொ), 

நிரம்லொக ரொெ ் (81 கிரலொ) ஆகிரயொர.் 

 

உலகக்ரகாப்கப வில்வி ்க  - அபிரஷக் ஷே்மா, ரஜாதி சுரேகா ரஜாடி 

ஷொங்கொய் நகரில் உலகக்ரகொப்தப வில்வி ்த  ரபொட்டி நதடகபற்று ெருகிறது. 

இதில் இந்தியொவின் முன்னணி வீரரொன அபிரஷக் ஷரம்ொ, வீரொங்கதன ரஜொதி 

சுரரகொ ரஜொடி 154 – 448 என கெற்றி கபற்று கெண்கல ப க்கம் கென்றது. 
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ஏடிபி ரெலஞ்ெே ்சலவல் பட்டம் - பிேஜ்ரனஷ் 

 மிழக ்த ச ்ரசரந்்  கடன்னிஸ் வீரரொன பிரஜ்ரனஷ் 

குரணஸ்ெரன் மு ன்முதறயொக ஏடிபி ரசலஞ்சர ்கலென் பட்ட ்த  கென்றுள்ளொர.் 

 

லா லிகா ொம்பியன் 

கடரபொரட்ிரெொ அணிக்ககதிரொன ஆட்ட ்தில் கமஸ்சி ஹொட்ரிக் என்பெர ்ரகொல் 

அடிக்க 25-ெது முதறயொக பொரச்ிரலொனொ லொ லிகொ பட்ட ்த  கென்றுள்ளது. 

 

பாே்சிரலானா ஓபன் சடன்னிஸ் 

பொரச்ிரலொனொ ஓபன் கடன்னிஸ் க ொடரின் இறுதி ரபொட்டியில் ஸ்கபயின் நொட்டு 

வீரர ்ரஃரபல் நடொல் கிரீக் நொட்தட ரசரந்்  ஸ்கடபரனொஸ் டிட்சிபொதச கென்று 

சொம்பியன் பட்டம் கென்றொர.் 

 

ெேவ்ர ெ வாள்வீெச்ு 

ஐஸ்லொந்தில் நடந்  உலக ரகொப்தப சொட்டிதலட் ெொள்வீசச்ு பந் ய ்தில் 

 மிழக ்த  ரசரந்்  பெொனிர வி கெள்ளிப் ப க்கம் கென்றொர.் 

 

 

 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

உலக செய்திகள் 

 

உலக கிோபிக்ஸ் தினம்-ஏப்ேல் 27 

ஏப்ரல் 27, 2018 ஆம் ஆண்டு உலக கிரொபிக்ஸ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது . 

1963 ஏப்ரல் 27 அன்று நிறுெப்பட்ட சரெ்ர ச கவுன்சில் கிரொஃபிக் டிதசன் 

அரசொசிரயசனொல் இந்  தினம் மு ன் மு லில் அனுசரிக்கப்பட்டது . 

உலக கிரொபிக்ஸ் தினம் – உலக கிரொபிக் டிதசன் தினம் என்றும் 

அதழக்கப்படுகிறது. 

வன ன் திட்டம் 

ம ்தியப் பழங்குடியினர ்நலன் அதமசச்கமும் இந்தியப் பழங்குடியினர ்கூடட்ுறவுச ்

சந்த  ரமம்பொடட்ு இதணயமும் இதணந்து ரமற்ககொள்ளும் ென ன் திட்ட ்த ப் 

பிர ம மந்திரி ச ்தீஸ்கர ்மொநிலம், பீஜப்பூரில் க ொடங்கிதெ ் ொர.் 

பழங்குடியினரின் ெொழ்ெொ ொர ்த  ரமம்படு ்தும் திட்டம் ெனச ்கசல்ெ ் திட்டம், 

மக்கள் நிதி ் திட்டம், பசுெளரப்்பு ் திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் கபரிதும் உ வும். 

 

உலக நடன தினம்  - ஏப்ேல் 29 

நடனக் கதலஞரக்ளின் ரசதெதய ககௌரவிக்கும் கபொருடட்ு யுரனஸ்ரகொ, சரெ்ர ச 

நடன கவுன்சிலுடன் இதணந்து உலக நடன தின ்த  ஏப்ரல் 29ம் ர தி ககொண்டொடி 

ெருகிறது. 

இது, நடனக் கதலஞர ்ஜொன் ஜொரஜ்் நூெர ்என்பெரின் பிறந்  தினம் ஆகும். 

பிகரஞ்ச ்நடனக்கதலஞரொன இெர ்பொரல நடனக் கதலயில் சிறந்து விளங்கியெர.் 
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பாகிஸ் ானுக்கு புதிய நிதி மந்திேி: மிப்டா இஸ்மாயில் 

பொகிஸ் ொனின் புதிய நிதி மந்திரியொக மிப்டொ இஸ்மொயில் நியமிக்கப்பட்டொர.் 

பொகிஸ் ொனில் நிதி மந்திரியொக இருந்  இஷொக்  ர ்ர சிய கபொறுப்புதடதம 

ரகொரட்்டொல்  தலமதறவு குற்றெொளியொக அறிவிக்கப்பட்ட ொல் புதிய நிதி 

மந்திரியொக மிப்டொ இஸ்மொயில் நியமிக்கப்படட்ுள்ளொர.் 

 

அசமேிக்காவின் சவளியுறவு துகற அகமெெ்ே் - கமக் ரபாம்பிரயா 

அகமரிக்க கெளியுறவு அதமசச்ரொக சிஐஏ முன்னொள் இயக்குநர ்தமக் ரபொம்பிரயொ 

(54) ப விரயற்றொர.் 

அகமரிக்க கெளியுறவு அதமசச்ரொக இருந்  கரக்ஸ் டில்லரச்ன் கடந்  மொ  இறுதி 

யில் ப வியிலிருந்து நீக்கப்பட்டொர.் 

புதிய கெளியுறவு அதமசச்ரொக தமக் ரபொம்பிரயொதெ அதிபர ்ட்ரம்ப் நியமி ் ொர.் 

 

ெேவ்ர ெ ஜாஸ் இகெ நாள் - ஏப்ேல் 30 

ஜொஸ் என்பது இதசதய விட ரமன்தமயொனது. இ ்தின ்த  ஐ.நொ. சதப 2011 இல் 

அறிவி ் து. 

ரநொக்கம் :- 

ஜொஸ் இதசயொனது  தடகதள உதட ்து, பரஸ்பரம் சகிப்பு ் ன்தமதய 

ெளரக்்கிறது. 

கரு ்த  கெளிப்படு ்தும் சு ந்திரம், ஒற்றுதம மற்றும் அதமதிதய 

ெலுப்படு ்துகிறது. 
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ஜொஸ் கபண் சம த்ுெ ்த யும் ெளரக்்கிறது. இதளஞரக்தள சமூக மொற்ற ்திற்கு 

உட்படு ்துகிறது. 

கஹ ோபா ் காவல் துகற டிஜிட்டல் மயமாகிறது 

நொட்டிரலரய மு ன்முதறயொக தஹ ரொபொ ் கொெல்துதற கொகி  பயன்பொடு 

முற்றிலும் ஒழிக்கப்படட்ு முழுக்க கணினிமயமொக உள்ளது. 

ஹேிமாவ் ெக்தி 2018 

இந்திய ரொணுெம் மற்றும் மரலசிய ரொணுெம் இதடயிலொன ஹரிமொெ் சக்தி 2018 

என்ற ரொணுெப் பயிற்சி ஏப்ரல் 30ம் 

ர தி ரகொலொலம்பூரில் உள்ள ெொரட்ீபரன்் முகொமில் க ொடங்கியது. 

ரநொக்கம் :- 

இந்  ஹரிமூெ் சக்தி பயிற்சி என்பது இருநொடுகளுக்கு இதடயிலொன இரு ரப்பு 

உறவின் ரநரம்தறயொன நடெடிக்தகயொகும். 

இ ் தகய பயிற்சிகள் நட ் ப்படுெது பரஸ்பர திறன் விரிெொக்கம் மற்றும் இந்தியொ 

மற்றும் மரலசியொ இதடரய நட்பு மற்றும் ஒ ்துதழப்புக்கொன ெலிதமயொன 

கநருக்க ்த  உருெொக்க உ வும். 

அறிவியல் செய்திகள் 

ரகாபே ்ான் திட்டம் 

க ொடங்கியெர ்: 

ம ்திய குடிநீர ்மற்றும் நலெொழ்வு ் துதற அதமசச்ர ்கசல்வி உமொபொரதி, 

ரகொபர ்ொன் திட்ட ்த  க ொடங்கிதெ ் ொர.் 
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ரநொக்கம் : 

கொல்நதட மற்றும் இயற்தக கழிவுகளிலிருந்து மின்சொரம்  யொரி ்து கிரொமங்களின் 

ெள ்த ப் கபருக்குெதுடன், ஆக்கப்பூரெ்மொன சுகொ ொர ்  ொக்க ்த  

ஏற்படு ்துெர  இந்  ் திட்ட ்தின் ரநொக்கமொகும். 

ஊரகப்பகுதியில் புதிய ெொழ்ெொ ொர ெொய்ப்புகதள உருெொக்குெதும் விெசொயிகள் 

மற்றும் இ ர ஊரக மக்களின் ெருமொன ்த ப் கபருக்குெதும் இந்  ் திட்ட ்தின் 

முக்கிய ரநொக்கங்களொகும். 

உறுப்பு மாற்று அறுகவ சிகிெக்ெயில்  மிழகம் மு லிடம் 

உடல் உறுப்பு மொற்று அறுதெ சிகிசத்சயில் கடந்  3 ஆண்டுகளொக  மிழகம் ர சிய 

அளவில் மு லிடம் ெகிக்கிறது. 

உலக ச ாழிலாளே் பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் உடல் நலனுக்கான தினம்  

சரெ்ர ச க ொழிலொளர ்அதமப்பு ஏப்ரல் 28-ல் இந்  தின ்த  ககொண்டொடுகிறது. 

ரநொக்கம் :- 

இது பொதுகொப்பு மற்றும் உடல்நலம் குறி ்தும் , ெருடொந்திர உலக தினமொனது 

உலகளொவிய க ொழில்சொர ்விப ்துக்கள் மற்றும் ரநொய்கதள  டுப்பத  

ஊக்குவிக்கிறது. 

2018-ன் கருப்கபொருள் :- 

ஆக்குரபஷனல் ரசப்டி கஹல் ் ெல்கநரபிலிட்டி ஆப் யங் ஒரக்்கரஸ்் 
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