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Current Affairs April 1-10 in Tamil & English 

 

 As per decision of the GST Council, e-Way Bill system became mandatory 

from. 01st April, 2018  for all inter-State movement of goods.  

ஜி எஸ் டி குழுவின் முடிவின் படி இணையவழி இரசீது முணற ஏப்ரல் 1 முணற 

செயல்பஹட்டுக்கு வந்துள்ளது. இது மஹநிலங்களுக்கிணையய சபஹருட்கணள சகஹண்டு 

செல்வதற்கு கட்ைஹயமஹக்கப்பட்டுள்ளது. 

 The Ministry of Human Resource Development has launched the Rashtriya 

Avishkar Abhiyan (RAA), a convergent framework across School Education 

and Higher Education aiming to encourage children towards learning 

Science and Mathematics and to develop their interest through activities 

related to Science and Mathematics.  

மத்திய மனிதவள யமம்பஹட்டு அணமச்ெகம் ரஹஷ்ட்ரிய அவ்ஷிகர் அபியஹன் எனும் 

திட்ைத்திணை பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வியில் அறிவியல் மற்றும் கணித்தில் 

மஹைவர்களிணையய ஈடுபஹட்ணை அதிகரிப்பதற்கஹக சதஹைங்கியுள்ளது. 

 India’s fastest train Gatimaan Express has been extended up to 

Bundelkhand 

இந்தியஹவின் மிகயவகமஹை ரயிலஹை கஹதிமஹண் விணரவு ரயில் பந்தல்கண்ட் வணர 

விரிவஹக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 West Bengal, the Mamata Banerjee government has launched 

a scheme called 'Rupashree' which provides one-time financial support to 

the marriages of poor girls 

யமற்கு வங்க முதலணமச்ெர் ஏணழ சபண்களின் திருமைத்திற்க்கு ரு முணற நிதியுதவி 

செய்யும் சபஹருட்டு ரூபஹஷ்ரீ எனும் திட்ைத்திணை துவங்கியுள்ளஹர். 

 The eleventh annual World Autism Awareness Day is April 2, 2018 

11வது உலக ஆட்டிஷம் விழிப்புைர்வு திைம் ஏப்ரல் 2 சகஹண்ைஹைப்பட்ைது. 

 to examine the entire system of conducting Class X and Class XII 

examination conducted by the CBSE with a view to prevent leakages.The 

Ministry of Human Resource Development has constituted a High Powered 

Committee  under the chairmanship of Shri Vinay Sheel Oberoi. 
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சிபிஎஸ்சியஹல் நைத்தப்படும் 10 ஆம் மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு யதர்வு நைத்தப்படும் 

திட்ைத்திணை ஆரஹயவும் , விைஹத்தஹள் முன்கூட்டியய கசிவணத தடுப்பணத கருத்தில் 

சகஹண்டும் மத்திய மனிதவள யமம்பஹட்டு அணமச்ெகம் ஸ்ரீ விைய் ஷீல் யபரஹய் 

தணலணமயில் உயர்மட்ைக் குழு ன்ணற அணமத்துள்ளது. 

 By using radiation induced mutagenesis along with cross breeding, Bhabha 

Atomic Research Centre (BARC) has developed two mutants of rice 

{Trombay Raipur Rice-1(TRR-1), Trombay Konkan Kolam (TKKR-13)*} and 

one mutant of cowpea {Trombay Cowpea 901 (TC901)*} which are identified 

for release. 

கதிரியக்கத்தஹல் மரபணமவு மஹற்றப்பட்ை கலப்பு இைப்சபருக்க முணறணய பயன்படுத்து 

பஹபஹ அணு ஆரஹய்ச்சி ணமயம் புதிய வணக அரிசிகணள தயஹரித்துள்ளது. ட்ரஹம்யப ரஹய்ப்பூர் 

அரிசி, ட்ரஹம்யப சகஹங்கன் யகஹலம் எை இருவணக பயிர்கணள சவளியிட்டுள்ளது. 

 Ministry of Culture has taken up a project named as JATAN in 

collaboration with C-DAC, Pune for creating an online digital repository of 

museum collections on the national portal www.museumsofindia.gov.in for 

the museums under the administrative control of this Ministry.  

மத்திய கலஹச்ெஹர அணமச்ெகம் மற்றும் புயைவில் உள்ள கணினி யமம்பஹட்டு 

நிறுவைத்துைன் இணைந்து ஜஹைன் எனும் இணையவழி கலஹச்ெஹரம் சதஹைர்பஹை 

யெகரிப்புக்கஹக சதஹைங்கியுள்ளது. 

 Ministry of Tribal Affairs to launch first ever “Van Dhan Vikas Kendra” at 

Bijapur, Chhattisgarh for value addition of Forest Produce . 

பழங்குடியிை அணமச்ெகம் முதல்முணறயஹக வன் தன் விகஹஸ் யகந்திரஹ எனும் மதிப்பு 

கூட்ைப்பட்ை வைப்சபஹருட்கணள விற்பணை செய்வதற்கஹக பிஜப்பூரில் நைத்தியது 

 World Health Day april 7  Universal health coverage: everyone, 

everywhere’. 

உலக சுகஹதரஹ திைம் ஏப்ரல் 7 “உலக சுகஹதஹரம்: எல்யலஹருக்கும் எல்லஹ இைத்திலும்”  

கருப்சபஹருள் 

An all encompassing coordinated and composite exercise named 

Gaganshakti is being conducted by the IAF from 08-22 Apr 18. The aim of 

this exercise is real time coordination, deployment and employment of Air 

Power in a short & intense battle scenario.  

http://www.museumsofindia.gov.in/
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ககன்ெக்தி எனும் த்திணகணய இந்திய விமஹைப்பணை ஏப்ரல் 8 முதல் 22 வணர நைத்த 

உள்ளஹது. இதன் யநஹக்கம் குறுகிய கஹலகட்ைதில் உண்ணமயஹை யநரத்தில் 

ருங்கிணைப்பு , பணைகணள குவித்தல் ஆகியணவ ஆகும். 

 The Prime Minister has announced that on the occasion of Ambedkar 

Jayanti  a “Gram Swaraj Abhiyan” would be organised starting from 

14
th
 April to 5

th
 May, 2018. 

அம்யபத்கஹர் பிறந்த நஹணள முன்னிட்டு ஏப்ரல் 14 முதல் மஹர்ச் 5 வணர கிரஹம ஸ்வரஹஜ் 

அபியஹன் சகஹண்ைஹைப்படும் எைப் பிரதமர் அறிவித்துள்ளஹர். 

 8th Theatre Olympics Concludes in Mumbai 

எட்ைஹவது ெர்வயதெ  தியயட்ைர் திருவிழஹ மும்ணபயில் நிணறவைந்தது. 

 Ram Nath Kovind to become first Indian President to travel to Swaziland 

on second leg of his Africa visit  

ஆப்ரிக்க நஹைஹை ஸ்ணவஸ்லஹந்துக்கு நஹட்டிற்கு சென்ற முதல் இந்தியக் குடியரசுத் 

தணலவர் ரஹம்நஹத் யகஹவிந்த் 

 Union HRD Minister Shri Prakash Javadekar Releases ‘NIRF India Rankings 

2018’ for Higher Education Institutions. The Indian Institute of Science (IISC) 

in Bengaluru was adjudged the overall best institution in the country. 

 Indian Institute of Technology, Madras (IIT-M) has been adjudged the best 

engineering college and the Indian Institute of Management-Ahmedabad 

(IIM-A) the best management institution. 

மத்திய மனிதவள யமம்பஹட்டு அணமச்ெகம் யதசிய கல்வி நிறுவைங்களின் தரவரிணெ 

பட்டியணல சவளியிட்டுள்ளது. இதன்படி இந்திய அறிவியல் நிறுவைம் முதலிைத்திலும், 

சிறந்த சபஹறியியல் கல்லூரி வரிணெயில் சென்ணை ஐஐடியும் சிறந்த யமலஹண்ணமக் 

கல்வி நிறுவைப் பட்டியலில் ஐஐஎம் அகமதஹபஹத் முதலிைம் சபற்றுள்ளது. 

 MS Dhoni Receives Padma Bhushan Award From President Ram Nath 

Kovind. The 37-year-old Dhoni is the second Indian cricketer after Kapil 

Dev to receive this honour.  

மயகந்திர சிங் யதஹணி பத்ம பூஶண் விருதிணை குடியரசுத் தணலவரிைமிருந்து 

சபற்றுக்சகஹண்ைஹர். கபில் யதவிற்கு பின் கிரிக்சகட் துணறயிலிருந்து இரண்ைஹவது 

பத்மபூஶன் விருதிணைப் சபறுபவர் மயகந்திர சிங் யதஹணி ஆவஹர் 

 An Indian-origin scientist Veena Sahajwalla in Australia has launched 

the world's first microfactory that can transform the components from 
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electronic waste items such as smartphones and laptops into valuable 

materials for re-use. 

இந்திய வம்ெஹவளி விஞ்ஞஹணியஹை வீைஹ ெஹகஜ்வஹலஹ ஆஸ்தியரலியில் உலகின் முதல் 

நுண் ஆணலணய உருவஹக்கியுள்ளஹர். இதன்மூலம் மின்ைனுக் கழிவுகள் மறுசுழற்சி 

செய்யப்பட்டு புத்ய சபஹருட்கள் உருவஹக்கப்படும். 

 M.K. Surappa has been appointed Vice-Chancellor of Anna University by its 

Chancellor and Governor Banwarilal Purohit 

எம்.யக சூரப்பஹணவ அண்ைஹ பல்கணலக் கழக துணையவந்தரஹக பல்கணலக்கழக 

யவந்தரும் ஆளுைருமஹை பண்வஹரிலஹல் நியமித்தஹர். 

 The State government informed the Madras High Court of having set up a 

‘Wetland Authority’ under the chairmanship of the Chief Secretary to aid 

and advise the government as well as to formulate policies for the 

protection and preservation of wet lands across the State. 

தமிழ்நஹடு அரசு சென்ணை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ் நஹடுெதுப்பு நில ஆணையத்ணத 

அணமத்துள்ளதஹக சதரிவித்துள்ளது. இந்த ஆணையத்தின் தணலவரஹக தணலணமச் 

செயலஹளர் செயல்படுவஹர் என்றும் சதரிவித்துள்ளது. இந்த ஆணையம் மஹனிலத்தில் 

உள்ள ெதுப்பு நிலங்கணள பஹதுகஹக்கவும் , அது சதஹைர்பஹை சகஹள்ணககணள வகுக்கவும் 

செயல்படும். 

 T.M. Krishna, well-known Carnatic singer. His new book, Reshaping Art 

பிரபல கர்ைஹைக இணெக்கணலஞர் Reshaping Art எனும் புத்தகத்ணத எழுதியுள்ளஹர், 

 Long-serving American diplomat Rosemary DiCarlo was appointed to 

become the first woman to head UN political affairs, one of the most high-

profile positions at the world body.  

அசமரிக்கஹவில் நீண்ை கஹலம் அரெ தந்திரியஹக பணியஹற்றிய யரஹஸ்சமரி டிகஹர்யலஹ 

ஐக்கிய நஹடுகளின் அரசியல் நிகழ்வுகணள கவனிக்கும் சபஹறுப்புக்கு நியமிக்க்பட்டுள்ளஹர். 

இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படும் முதல் சபண் இவர் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 Delhi Becomes First Indian City to Roll-Out Euro-VI Ultra Clean Petrol, 

Diesel 

பஹரத் -5 நிணலயிணை முதலஹவதஹக செயல்படுத்திய நகரம் சைல்லி 

 The Election Commission (EC) has said it will set up sakhi/pink bolling 

booths for the first time in Karnataka. The booths will have women-only 

staff.  
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யதர்தல் ஆணையம் முதன்முணறயஹக கர்ைஹைஹக யதர்தலில் சிவப்பு நிற வஹக்குச் ெஹவடி 

அணமக்கப்யபஹவதஹக சதரிவித்துள்ளது. இந்த வஹக்குச்ெஹவடியில் முழுவதும் சபண் 

பணியஹளர்கயள இருப்பர் 

 Gobar-dhan Yojana', the central scheme for managing and converting cattle 

dung into manure and biogas, will be launched at the national level from 

Karnal in Haryana on April 30 

யகஹபர் தன் யயஹஜைஹ எனும் மத்தியத்திட்ைம் பசுக்களின் கழிவு நீணர உரமஹகவும் பயயஹ 

எரிசபஹருளஹகவும் மஹற்றும் சதஹட்ைம். இத்திட்ைம் நஹடுமுழுவதும் ஏப்ரல் 30 முதல் 

செயல்படுத்தப்படும் 

 Nepalese Prime Minister KP Sharma Oli arrives in India on 3-day visit 

யநபஹள பிரதமர் யக.பி ெர்மஹ லி மூன்று நஹள் பயைமஹக இந்தியஹ வந்துள்ளஹர். 

 Korean Coast Guard ship 'BADARO' took part in Indo-Korean joint anti-

piracy, search and rescue exercise 'SAHYOG-HYEOBLYEOG 2018' off the 

Chennai coast  

சகஹரிய கைற்கணர கப்பலஹை பஹத்யரஹ இந்திய சகஹரிய கூட்டு எதிர் கைற்களவு த்திணக 

மீட்பு திட்ைமஹை ெஹகயக்-ணஸயபஹல்யஹக் 2018 சென்ணை கைற்கணரயில் 

யமற்சகஹண்ைது 

 The Union government banned imports of the hormone oxytocin to stop its 

misuse in the livestock industry, where activists say it causes hormonal 

imbalances and shortens the lives of milch animals. 

மத்திய அரசு  ஆக்ஸிைஹசின் எனும் ஸஹர்யமஹன் இறக்குமதிக்கு தணைவிதித்துள்ளது. இது 

சபஹதுவஹக பஹல்தரும் கஹல் நணைகளில் தவறஹக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 Dr. V. Mohan, Chairman and Chief of Diabetology at Dr. Mohan’s Diabetes 

Specialities Centre and President & Chief of Diabetes Research of the 

Madras Diabetes Research Foundation has been conferred the 

prestigious Harold Rifkin Distinguished International Service in the Cause of 

Diabetes Award by the American Diabetes Association (ADA). Dr. V. Mohan 

is the first Indian doctor to be conferred with this award by the ADA.  

சமட்ரஹஸ் நீரழிவு ஆரஹய்ச்சி நிறுவைத்தின்  தணலவர் ைஹக்ைர் வி. யமஹகன் அவர்கள், 

நீரழிவு யநஹய் கட்டுப்படுத்துதலில் சிறப்பஹக யெணவயஹற்றியதற்கஹக அசமரிக்கன் நீரழிவு 

ெங்கத்தஹல் ((American Diabetes Association)) 2018-ஆம் ஆண்டிற்கஹை ஸரஹல்டு 

ரிஃப்கின் விருதிற்கு (Harold Rifkin Award) யதர்வு செய்யப்பட்ைணமக்கஹக ெந்தித்து 
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வஹழ்த்து சபற்றஹர். இந்த ஸரஹல்டு ரிஃப்கின் விருதஹைது அசமரிக்கன் நீரழிவு ெங்கத்தஹல் 

ஆண்டுயதஹறும், உலகளவில் நீரழிவு யநஹய் குறித்த விழிப்புைர்ணவ 

ஏற்படுத்துவதற்கஹகவும், நீரழிவு யநஹயஹல் பஹதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு உரிய பரஹமரிப்பு 

மற்றும் வஹழ்க்ணக யமம்பஹட்டிற்கஹகவும் சிறப்பஹக யெணவயஹற்றுபவர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருணத சபற்ற முதல் இந்திய ைஹக்ைர் யமஹகன் ஆவஹர் 

 Japan International Cooperation Agency (JICA) has signed an agreement 

with the Government of India to provide loan assistance of 8,082 million 

Japanese Yen (approximately Rs 500 crore) for installation of intelligent 

transport systems in the Chennai.  

ஜப்பஹன் ெர்வயதெ கூட்டுறவு முகணம சென்ணையில் நுண்ைறிவுப் யபஹக்குவரத்திணை 

செயல்படுத்துவதற்கஹக இந்திய அரசுைன் ப்பந்தம் செய்துள்ளது. 

 Tamil Nadu government rolls out Amma Free Wi-Fi zones from april 5 . 

CM inaugurated the Wi-Fi facility at Labour Statue, Marina, Chennai, 

Central bus stands, Salem and Tiruchirappalli, Gandhipuram bus stand in 

Coimbatore and Mattuthavani bus stand, Madurai. 

மஹண்புமிகு தமிழ்நஹடு முதலணமச்ெர் திரு.எைப்பஹடி யக. பழனிெஹமி அவர்கள் 5.4.2018 

அன்று தணலணமச் செயலகத்தில், தகவல் சதஹழில்நுட்பவியல் துணற ெஹர்பில் சென்ணை 

- சமரிைஹ கைற்கணரயில் உள்ள உணழப்பஹளர் சிணல, யகஹயம்புத்தூர் - கஹந்திபுரம் 

யபருந்து நிணலயம், யெலம் - மத்திய யபருந்து நிணலயம், திருச்சிரஹப்பள்ளி - மத்திய 

யபருந்து நிணலயம் மற்றும் மதுணர – மஹட்டுத்தஹவணி எம்.ஜி.ஆர். யபருந்து நிணலயம் 

ஆகிய இைங்களில் அணமக்கப்பட்டுள்ள அம்மஹ ணவஃணப மண்ைலங்கணள துவக்கி 

ணவத்தஹர்கள். 

 Chief Minister K Palaniswami has aunched the multi-purpose mobile app -

Uzhavan - for farmers of the State which will provide complete information 

about agricultural operations on real time basis. 

யவளஹண் துணற ெஹர்ந்த செயல்பஹடுகள் மற்றும் தகவல்கள் அணைத்தும் விவெஹயிகளிைம் 

விணரவில் சென்றணைவதற்கஹக "உழவன்'என்ற செல்லிைப்யபசி செயலி தமிழ் மற்றும் 

ஆங்கிலம் சமஹழிகளில் செயல்படும் விதமஹக தமிழக முதல்வரஹல் வியஹழக்கிழணம 

சதஹைக்கி ணவக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tamil Literacy Awards 

Chief Minister Edappadi K Palaniswami presented the State literary awards 

instituted in the names of legendary Tamil savants.  
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Awards  Persons 

Thamizh Thaai Award Bengaluru Thamizh Sangam  

Kabilar Award K V Balasubramanian 

U Ve Sa Award S Krishnamurthi 

Kambar Award Suki Sivam 

Sollin Selvar Award Vaigaichelvan  

GU Pope Award G Rajarajeswari Kothandam,  

Umarupulavar Award.  Haji M Mohammed Yusuf 

Elango Adigal award V Nallathambi 

Amma literary award M S Srilakshmi 

Chief Minister’s Kanini Tamil Award Ultimate Software Solutions 

 

World Tamil sangam award 2016 

Literature  N Andiyappan , Singapore  

Grammar  Benjamin labo , France 

Linguistic  Dr. Subashini , Jerman  

 

World Tamil sangam award 2017 

Literature  Chandrika Subramaniyam, Australia   

Grammar  Ulrika nikkolas , Jerman  

Linguistic  Mahadeva iyer Jayasharma , Australia   

 

தமிழ் வளர்ச்சித் துணற விருதுகள் 

தமிழ்த்தஹய் விருது - 2017 சபங்களூரு தமிழ்ச் ெங்கம், சபங்களூரு 

கபிலர் விருது-2017 முணைவர் கு.சவ. பஹலசுப்பிரமணியன் 

உ.யவ.ெஹ விருது-2017 திரு.ெ. கிருட்டிைமூர்த்தி 

கம்பர் விருது-2017 திரு. சுகி. சிவம் 

செஹல்லின் செல்வர் விருது-2017 முணைவர் ணவணகச் செல்வன் 

ஜி.யு.யபஹப் விருது-2017 திருமதி யகஹ. இரஹயஜஸ்வரி யகஹதண்ைம் 

உமறுப்புலவர் விருது-2017 திரு.ஸஹஜி எம்.முகம்மது யூசுப் 

இளங்யகஹவடிகள் விருது-2017 முணைவர் சவ. நல்லதம்பி 
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அம்மஹ இலக்கிய விருது-2017 முணைவர் எம்.எஸ். ஸ்ரீஇலட்சுமி, சிங்கப்பூர் 

முதலணமச்ெர் கணினித் தமிழ் விருது-2016 அல்டியமட் சமன்சபஹருள் தீர்வகம் 

 

உலக தமிழ்ச் ெங்க விருதுகள் 2016 

இலக்கிய விருது - 2016 திரு. நஹ.ஆண்டியப்பன், சிங்கப்பூர் 

இலக்கை விருது - 2016 திரு. சபஞ்ெமின் சலயபஹ, பிரஹன்சு 

சமஹழியியல் விருது - 2016 முணைவர் சுபஹஷினி, செருமஹனியம் 

உலக தமிழ்ச் ெங்க விருதுகள் 2017 

இலக்கிய விருது - 2017 முணைவர் ெந்திரிகஹ சுப்ரமணியன், 

ஆசுதியரலியஹ 

இலக்கை விருது - 2017 முணைவர் உல்ரியக நியகஹலஸ், 

செருமஹனியம் 

சமஹழியியல் விருது - 2017 திரு. மகஹயதவ ஐயர் சஜயரஹமெர்மஹ, 

ஆசுதியரலியஹ 

 

April 5 is celebrated as the National Maritime Day in India every year. 
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