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April Current Affairs/ப்ல் ா டப்பு நிகழ்வு 

 Delhi has become the first in the country to start selling BS-VI fuel 

(at present the cleanest fuel in the world).  

 ாகணங்களுக்காண தாத் நிலன 6 ரிபதாருலப தன்தடுத்தும் முல் 

இந்தி கம் படல்லி 

 Mahendra Singh Dhoni was honoured with Padma Bhushan Award 

by President Ram Nath Kovind  

 ககந்தி சிங் கானிக்கு குடிசுத்லனர் தத் பூசன் விருது ங்கி 

சிநப்பித்ார் 

 The GST e-way bill system was rolled out all over India from 1 April 

as part of anti-tax evasion measures 

 ானினங்களுக்கு இலடயினாண மின்ணனு இசீது முலந ப்ல் 1 முல் 

இந்திா முழுதும் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இது ரி ய்ப்லத 

டுப்ததில் எரு டடிக்லகாகும் 

 21st Commonwealth Games was organized in Gold Coast, 

Queensland (Australia) (4th -15th April, 2018). The theme of the 

opening ceremony was „Hello Earth‟. In the inaugural ceremony, P 

V Sindhu was the flag bearer of Indian team 

 21து கான்பல்த் கதாட்டிகள் ப்ல் 4 முல் 15 ல 

ஆஸ்திகலிாவின் குயின்ஸ்கனண்டில் லடபதற்நது.  இந் நிகழ்வின் 
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துக்க விா க்கம் புவி ண அலக்கப்தட்டது. இந்திாவின் சார்பில் பி 

வி சிந்து துக்க விாவில் பகாடில ந்திச் பசன்நார். 

 India performing its third best performance in 

Commonwealth Games and has won total 66 medals 

including 26 gold, 20 silver and 20 bronze medals.  

 இந்திா இதில் பாத்ம் 66 தக்கங்களுடன் மூன்நாது 

இடத்திலணப் பதற்நது. 26 ங்கம்,20 பள்ளி ற்றும் பண்கனம் 

 Weightlifter Saikhom Mirabai Chanu gave India the first 

gold medal in Commonwealth Games. Chanu in 48 kg 

category lifted total of 196 kg of weight. 

 தளுதூக்குலில் கான்பல்த் விலபாட்டுப் கதாட்டியில் 

முல்முலநாக மீாதாய் சானு ங்கம் பன்நார் 

 Anish became the youngest Indian to win a gold medal in 

the 21st Commonwealth Games. Mary Kom became the 

first Indian woman boxer to win the gold medal in the 

Commonwealth Games. 

 கான்பல்த் விலபாட்டுப்கதாட்டியில் மிக இபம் தில் 

ங்கம் பன்நர் ன்ந பதருலல அனிஸ் பதற்நார், 

அககதால் கான்பல்த் குத்துச்சண்லடயில் ங்கம் பன்ந 

முல் பதண் ன்ந பதருலல கரிககாம் பதற்நார் 

 22nd Common wealth games will be held in London 
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 22து கான்பல்த் கதாட்டிகள் னண்டனில் லடபதந உள்பது 

 Shooting event which has been excluded from the 

Commonwealth Games of 2022 to be held in Birmingham 

 2022 ஆம் ஆண்டு கான்பல்த் கதாட்டியில் துப்தாக்கி சுடுல் 

கதாட்டி வினக்கப்தட்டுள்பது 

 On April 24th, 2018, the Prime Minister Shri Narendra Modi  

launched the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan in  Mandla in 

Madhya Pradesh on the National Panchayati Raj Day 

 

 ப்ல் 24,2018 அன்று ாஷ்ட்ரி கிா ஸ்ாஜ் அபிான் னும் 

திட்டத்திலண த்தி பிகசத்தில் உள்ப ாண்ட்னா ன்ணுமிடத்தில் 
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துங்கிலத்ார். ப்ல் 24 கசி தஞ்சாத்துாஜ் திணாக 

பகாண்டாடப்தடுகிநது 

 In recently released World Press Freedom Index (WPFI) 2018 by 

Reporters Without Borders, India was placed at 138th rank out of 

180 nations 

 சமீதத்தில் பளியிடப்தட்ட உனக தத்திரிக்லக சுந்திக் குறியீடு 2018ல் 

இந்திா 138து இடத்தில் உள்பது. 

 Guwahati has become India's first railway station run by solar 

power 

 கசானார் சக்தியில் இக்கப்தட்ட இந்திாவின் முல் யில் நிலனம் 

கவுஹாத்தி இயில் நிலனம் ஆகும் 

  The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) 

launched 'Project Dhoop' to address rising incidence of Vitamin D 

deficiencies 

 த்தி உவுப்தாதுகாப்பு ற்றும் க்கட்டுப்தாட்டு ஆலம் 

ப்பாபெக்ட் தூப் னும் திட்டத்திலண லட்டமின் டி பாடர்தாண 

விழிப்புர்ல ற்தடுத்துற்காக துங்கியுள்பது. 

 Rishad Premji was appointed as Chairman of National Association 

of Software and Services Companies (NASSCOM) for the year 2018-

19. 
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 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்காண ாஸ்காம் அலப்பின் லனாக ரிாத் 

ப்கம்ஜி கர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பார். 

 On 12th April, 2018, in its forty third flight, ISRO‟s Polar Satellite 

Launch Vehicle PSLV-C41 successfully launched the 1425 kg 

IRNSS-1I Navigation Satellite from Satish Dhawan Space Centre 

SHAR, Sriharikota. 

 ப்ல் 12 அன்று இஸ்கா பி ஸ் ல் வி சி41ன் மூனம்  ஆர் ன் ஸ் ஸ் 

1  சத்திஷ் ான் விண்பளி நிலனத்தில் இருந்து விண்ணில் 

பசலுத்திது 

 The Egyptian press photographer who has been chosen for the 

UNESCO World Press Freedom Prize 2018 – Mahmoud Abu Zeid 

 கிப்து ாட்டின் தத்திரிக்லக புலகப்தடக் கலனஞர் முகது அபு பசய்த் 

யுபணஸ்ககாவின் உனக தத்திரிக்லக சுந்திப் தரிசு 2018 ங்கப்தட்டது 

 The veteran Bollywood actor who has been conferred the 49th 

Dadasaheb Phalke Award posthumously - Vinod Khanna 

 பிதன தாலிவுட் டிகர் விகணாத் கண்ாவிற்கு இந்தி சினிாத்துலநயின் 

உரி விருாக கருத்ப்தடும் 49து ாா சாகிப் தால்கக விருது அது 

இநப்பிற்கு பின் ங்கப்தட்டுள்பது. 

 National Institutional Ranking Framework (NIRF) in 2018. was 

released by the Ministry of Human Resource Development in 8 



 

7 To Join Online Class contact  9952521550 / PRELIMS/MAINS  

 

categories of Higher Education Management, Law, Medical, 

Architecture, Engineering, Pharma, Colleges and Universities 

 த்தி னிப கம்தாட்டு அலச்சகம் கல்வி நிறுணங்களுக்காண கசி 

ரிலசப் தட்டிலன பளியிட்டுள்பது.பாத்ம் உர்கல்வியின் ட்டுப் 

பிரிவுகபாண, சட்டம்,ருத்தும்,கலன, பதாறியில்,தார்ா, கல்லூரி ற்றும் 

தல்கலனக்ககங்கள் ஆகில அடங்கும் 

      

Overall rank 1  

ரிலசப்தட்டில் முனாது இடம்  

Indian Institute of Science, 

Bengaluru 

இந்தி அறிவில் நிறுணம், 

பதங்களூரு  

Management 

கனாண்ல  

Indian Institute of Management 

Ahmedabad 

இந்தி கனாண்லக் கல்வி நிறுணம் , 

அகாதாத் 

University 

தல்கலனக்ககம் 

Indian Institute of Science, 

Bengaluru 

இந்தி அறிவில் நிறுணம், 

பதங்களூரு 

Colleges/ கல்லூரி Miranda House, Delhi, மிண்டா 

ஹவுஸ், படல்லி 



 

8 To Join Online Class contact  9952521550 / PRELIMS/MAINS  

 

Medical  

ருத்தும் 

Christian Medical College, Vellore 

ranks 3rd 

கலூரில் உள்ப கிறுஸ்து 

ருத்துக்கல்லூரி , மூன்நாது இடம் 

Engineering/பதாறியில் Indian Institute of Technology 

Madras ranks first / இந்தி 

பாழில்னுட்தக் கல்வி நிறுணம், 

பட்ாஸ், முலிடம் 

 

 On 3rd April, 2018, Sikkim Chief Minister Pawan Kumar Chamling 

announced the monthly pension to farmers who are engaged in 

organic farming in the state 

 சிக்கிம் முனலச்சர் தன் குார் சாம்லிங் அம்ானினத்தில் இற்லக 

கலபயில் ஈடுதடும் விசாயிகளுக்கு ாம்காறும் பதன்சன் ங்கப்தடும் 

ண அறிவித்ார் 

 UTTAM (Unlocking Transparency by Third Party Assessment of Mined 

Coal) mobile app launched by the Minister of Coal Shri Piyush Goyal 

for coal quality monitoring 

 உத்ம் UTTAM னும் பசலில த்தி அலச்சர் பியூஷ்ககால் அறிமுகம் 

பசய்து லத்ார் இன்மூனம் நினக்கரியின் த்திலண அறிந்து பகாள்பனாம். 
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 Kadaknath chicken breed from Madhya Pradesh recently got the 

Geographical Indication (GI) tag 

 த்தி பிகசத்தின் ககடக்ணாத் ன்ந ககாழி லகக்கு புவிசார் குறியீடு 

கிலடத்துள்பது 

 International Buddhist Conference 2018 was held in Nepal 

 சர்கச புத் ாணாடு கதாபத்தில் லடபதற்நது 

 ICICI BANK launched social media based remittance service to 

transfer money using social media platforms is named SocialPAY 

 ICICI ங்கி சமூக ஊடகங்கள் மூனம் தப்தரிாற்நம் பசய்யும் பாண 

SocialPAY ன்தலண அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது. 

 In the year 2018, joint bilateral naval exercise „Varun-2018‟ between 

India and France‟s navies is to be conducted. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்காண இந்திா ற்றும் பிாண்ஸ் ாட்டின் கூட்டு இாணு 

எத்திலக ருா-2018 லடபதற்நது 

 The two-day coastal security exercise conducted by the Indian Navy 

off the coast of Kerala, Mahe and Lakshadweep and Minicoy Islands to 

enhance and assess the threat from the sea was named- Sagar 

Kavach 

 கடல்ழிாண ஊடுருலன டுக்க சாகர் காச் னும் தாதுகாப்பு எத்திலகல 

இந்தி கடற்தலட கற்பகாண்டது 
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 12th Winter Paralympics Games-2018 concluded in Pyongchang 

South Korea 

 12து குளிர்கான தாா எலிம்பிக் கதாட்டிகள் பன்பகாரிாவின் பிாங்சாங் 

ாகாத்தில் லடபதற்நது. 

 

 

 

 Human Resource Development Ministry  launched Unnat Bharat 

Abhiyan 2.0 aim to connect institutions of higher education 

 த்தி னிபத்துலந அலச்சகம் உன்ணத் தாத் அபிான் -2 ன்ந 

திட்டத்திலண  உர்கல்வி லங்கலப இலணக்கும் காக்கத்காடு 

அறிமுகப்தடுத்தியுள்பது. 

 The Supreme Court counsel who has become the first woman lawyer 

to be directly elevated as a Supreme Court judge - Indu Malhotra 

 உச்ச நீதின்ந க்கறிஞர் இந்து ல்கஹாத்ா உச்ச நீதின்ந நீதிததிாக 

நிமிக்கப்தட்டுள்பார். இந்திாவில் பதண் க்கறிஞர் எருர் கடிாக உச்ச 

நீதின்ந நீதிததிாக நிமிக்கப்தடுது இதுக முல்முலந. 

 Former Chief Justice of Delhi High Court Justice Rajinder Sachar 

passed away. He was the chairman of „Sachar Committee‟ formed to 

assess the socio-economic and educational status of the Muslim 

community of India in the year 2005 

முதன்மைத் ததர்வுக்கு வாட்சப் வழிதே எழுத்து பயிற்சிக்கு உங்கள் 

பபேர் ைற்றும் 

ைாவட்டத்திமைக் குறிப்பிட்டு 044-48601550 என்ற வாட்சப் 

பசய்ேவும் 
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 முன்ன்னாள் உச்ச நீதின்ம நீதிபதி ாஜிந்தர் சச்சார் ணடைந்தார்.2005 ஆம் 

ஆண்டு த்தி அசாய இஸ்யாமிர்கள் , சமூக பபாருராதா நிடயடகடர 

ஆா அடக்கப்பட்ை குழுவின் தடயவாக இருந்தார் 

 Newton film won award in the Best Hindi language film category at the 

65th National Film Awards  

 65து பசி திலப்தட விாவில் இந்தி தடாண நியூட்டன் சிநந் 

தடத்திற்காண பிரிவில் விருதிலணப் பதற்றுள்பது 

 Diu Smart City has become the first city in India, that runs on 100% 

renewable energy during daytime setting a new benchmark for other 

cities to become clean and green.  

 இந்திாவில் முல்முலநாக புதுப்பிக்கக்க ரிசக்தில அடிப்தலடாக 

பகாண்டு எரு ாள் முழுதும் இங்கி முல் கம் ன்தல லடயூ கம் 

பதற்றுள்பது 

 Central Government appointed Vineet Joshi, senior official of the 

Indian Administrative Service as the first Director General of the 

National Testing Agency (NTA). 

 கசி கர்வு லத்தின் லனாக வினித் கொசில த்தி அசு நிணம் 

பசய்துள்பது 

 Study from the University of California, Davis, indicates that more 

than a quarter  of nitrogen comes from Earth‟s bedrock. 
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 கலிகதார்னிா தல்கலனக்ககத்திலணச் சார்ந் கதாசிரிர் டாவிஸ் புவியில் 

உள்ப லட்ென் பதரும்தாலும் புவியின் தாலநயிலிருந்க கிலடக்கிநது ணக் 

கண்டறிந்துள்பார். 

 The government appointed former DoPT Secretary Bhanu Pratap 

Sharma as Chairman of the Banks Board Bureau (BBB). 

 ங்கிகள் ாரித்தின் லனாக தானு பிாப் சர்ால த்தி அசு 

நிணம் பசய்துள்பது. 

 The 13-member task force set up by the Govt to prepare a road map 

for the implementation of unmanned aerial vehicle technology is 

headed by -Shri Jayant Sinha 

 பெந்த் சின்ஹா லனலயில் 13 கதலக்பகாண்ட குழு என்று 

அலக்கப்தட்டுள்பது இது ஆளில்னா இாணு விாணத் பாழில்னுட்தத்ல 

பசல்தடுத்துது பாடர்தாண பசல்திட்டத்திலண உருாக்கும் 

 Indian women's cricket team captain Mithali Raj was adjudged 

'Sportsperson of the Year' 

 இந் ஆண்டின் சிநந் விலபாட்டு வீர் ன்ந விருதிலண இந்தி பதண்கள் 

கிரிக்பகட் அணியின் லனர் மிாலி ாஜ் கர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பார். 

 K Vijay Raghavan, one of the most distinguished biologists of the 

country, was appointed Principal Scientific Advisor to the Government 

of India. 



 

13 To Join Online Class contact  9952521550 / PRELIMS/MAINS  

 

 த்தி அசின்  முன்ல அறிவில் ஆகனாசகாக கக விொகன் 

நிமிக்க்ப்தட்டுள்பார். 

 Chief Minister of Tamil Nadu K Palaniswamy inaugurated the newly 

built insect museum at Tamil Nadu Agricultural University, 

Coimbatore 

 ககாம்புத்தூரில் பூச்சிகளுக்காண அருங்காட்சித்ல கபாண்ல 

தல்கலனக்ககத்தில் முனலச்சர் டப்தாடி தனிச்சாமி திநந்து லத்ார் 

 An Indian-origin scientist veena Sahjwala in Australia has launched 

the world‟s first microfactory that can transform the components from 

electronic waste items such as smartphones and laptops into valuable 

materials for re-use. 

 இந்தி ம்சாளி விஞ்ஞாணிாண வீணா சாகஜ்ானா ஆஸ்திகலியில் உனகின் 

முல் நுண் ஆலனல உருாக்கியுள்பார். இன்மூனம் மின்ணனுக் கழிவுகள் 

றுசுற்சி பசய்ப்தட்டு புதி பதாருட்கள் உருாக்கப்தடும். 

 DefExpo-2018 held in Tamilnadu/ 2018 ஆம் ஆண்டின் 

ானுக்கண்காட்சி மிகத்தில் லடபதற்நது 

 In meghalaya  the Central Govt has withdrawn the AFSPA after 27 

years 

 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிநகு ககானாாவில் ஆயுப்தாதுகாப்புச் சட்டம் 

திரும்தப் பதநப்தட்டுள்பது 
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 India‟s largest wind turbine generator been set up by Suzlon Group in 

Sanganeri site in Tamil Nadu 

 இந்திாவின் மிகப்பதரி காற்நாலன சுற்சி பெணகட்டர் சுஸ்னான் 

குழுத்ால் மிழ்ணாட்டி சங்ககணரியில் அலக்கப்தட்டுள்பது 

 The world‟s longest sandstone cave „Krem Puri‟ was discovered in 

Meghalaya 

 உனகின் மிகப்பதரி ற்குலந பகம் பூரி ககானாாவில் 

கண்டுபிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 On April 27, 2018, the famous Gujarati poet Sitanshu Yashaschandra 

was selected for the 27th Saraswati Samman for the year 2017. He 

will be given this honor for his poem collection „Vakhar‟. 

 பிதன குொத் கவிஞர் சிணு ாஸ்சந்திா 2017 ஆம் ஆண்டிற்காண 27து 

சஸ்தி சம்ான் விருதுக்கு கர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பார். அர் ழுதி க்கர் 

னும் கவில பாகுப்பிற்காக இவ்விருது ங்கப்தடுகிநது 

 the fifth Indo-Kyrgyzstan joint training exercise KHANJAR 

 ந்ாது இந்திா கிர்கிஸ்ான் இாணு எத்திலக காஞ்ொர் 

 The Ministry of Human Resource Development has constituted a High 

Powered Committee to examine the entire system of conducting Class 

X and Class XII examination conducted by the CBSE with a view to 

prevent leakages.Shri Vinay Sheel Oberoi, Retd. Secretary (Higher 
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Education), MHRD will be the Chairperson of the 7 member High 

Power Committee. 

 த்தி னிப கம்தாட்டு அலச்சகம் 10 ஆம் குப்பு 12 ஆம் குப்பு 

சிபிஸ்சி கர்வு விணாத்ாள்கலப கசில டுக்கும் பதாருட்டு 7 கதர் 

பகாண்ட குழுவிலண விணய் சீல் எதாய் லனலயில்  அலத்துள்பது 

 the West Bengal Government launched the Rupshree Yojana. The 

purpose of this scheme is to provide financial support for the marriage 

of girls of economically weaker sections. 

 கற்கு ங்க அசாங்கம் ரூதாஸ்ரீ னும் திட்டத்திலண பதாருபாாத்தில் 

லிலடந் பதண்களின் திருத்திற்கு நிதி உவி பசய்யும் காக்கத்காடு 

பாடங்கியுள்பது. 

 NASA of USA launched a mission Transiting Exoplanet Survey 

Satellite (TESS)  to discover new planets outside the solar system 

 சூரிக் குடும்தத்திற்கு பளிக உள்ப புதி ககாள்கலப கண்டுபிடிக்க TESS 

னும் திட்டத்திலண ாசா துங்கியுள்பது 

 Rosemary DiCarlo became the first female Head of UN political affairs 

 காஸ்பரி டிகார்கனா க்கி ாடுகளின் அசில் நிகழ்வுகலப கனிக்கும் 

பதாறுப்புக்கு நிமிக்க்தட்டுள்பார். இப்தவிக்கு நிமிக்கப்தடும் முல் பதண் 

இர் ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. 
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 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. 

கபாண் துலந சார்ந் பசல்தாடுகள் ற்றும் கல்கள் அலணத்தும் 

விசாயிகளிடம் விலவில் பசன்நலடற்காக "உன்'ன்ந பசல்லிடப்கதசி 

பசலி மிழ் ற்றும் ஆங்கினம் பாழிகளில் பசல்தடும் விாக மிக 

முல்ால் விாக்கில பாடக்கி லக்கப்தட்டுள்பது. 

 On April 30 Retired IAS officer S. Ayyar was sworn in as the Tamil 

Nadu Local Bodies Ombudsman by Governor Banwarilal  

 மிக உள்பாட்சி ன்நங்களின் டுத்தின் லனாக கசா அய்ர் 

நிமிக்கப்தட்டுள்பார் 

 Sikkim Chief Minister Pawan Chamling became the longest-serving 

chief minister of any state as he completed 25 uninterrupted years in 

office. 

 இந்திாவிகனக நீண்டகானம் முனலச்சாக தவி கிப்தர் னும் 

பதருலல சிக்கிம் முனலச்சர் தன் சாம்லிங் பதற்றுள்பார். பாடர்ந்து 25 

ஆண்டுகபாக அர் முனலச்சர் தவி கிப்தது குறிப்பிடத்க்கது. 

 Cuba has a new president - and for the first time in six decades his 

last name is not Castro. Who is Miguel Daz-Canel 

 கியூதாவின் புதி அதிதாக மிககல்ல் ாஸ் ககல் தவிகற்றுள்பார்.  
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 Myanmar's parliament elected Win Myint, a loyalist of Aung San Suu 

Kyi, as the new President 

 மிான்ரின் புதி அதிதாக வின் மிண்ட் கர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பார் 

 On April 25th, 2018 World Malaria Day was celebrated across the 

world 

 ப்ல் 25 உனகம் முழுதும் கனரிா திணம் பகாண்டாடப்தட்டது 

 On April 24th , 2018, „National Panchayati Raj Day‟ was celebrated 

across the country/ ப்ல் 24 அன்று கசி தஞ்சாத்துாஜ் திணம் ாடு 

முழுதும் பகாண்டாடப்தட்டது 

 On 23rd April 2018, World Book and Copyright Day was observed 

across the world. Athens has been chosen as World Book Capital this 

year 

 ப்ல் 23 உனக புத்கம் ற்றும் காப்புரில திணம் உனகம் முழுக்க 

பகாண்டாடப்தட்டது. பன்ச் இந் ஆண்டின் உனக புத்க லனணகாக 

கர்ந்படுக்கப்தட்டது 

 On April 22nd , 2018, „World Earth Day‟ was celebrated all over the 

world. For year 2018 the main theme of this day was End plastic 

pollution 

 ப்ல் 22 உனக புவிணாள் பகாண்டாடப்தட்டது. இந் ஆண்டிற்காண 

கருப்பதாருள் பகிழி ாசுக்கு முடிச்ய் 
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 Civil Service Day‟ is celebrated on april 21 / குடிலப்தணிாபர்கள் 

திணம் ப்ல் 21 

 World Health Day was celebrated on April 7th, 2018 across the world. 

theme of this day is “Universal Health Coverage: Everyone, 

Everywhere”. 

 உனக சுகாா திணம் ப்ல் 7 அன்று உனகம் முழுதும் பகாண்டாடப்தட்டது,  

இந் ஆண்டிற்காண கருப்பதாருள் “ அலணருக்குாண சுகாகாம், 

ல்கனாருக்கும் ல்னா இடத்திலும்” 

 On April 2nd, 2018 „World Autism Awareness Day‟ was celebrated 

 உனக ஆட்டிச விழிப்புர்வு திணம் ப்ல் 2 அன்று பகாண்டாடப்தட்டது 

 April 29 Celebrated as Tamil Poets day on behalf of Bharathi dasan 

Birthday  

 தாதிாசனின் பிநந் ாபாண ப்ல் 29 மிழ் கவிகள் திணாக 

பகாண்டாடப்தட்டது 

 The Government of Tamil Nadu has constituted One Man Committee 

headed by Thiru.M.A.Siddique, I.A.S., Finance Department to rectify 

the pay anomalies. 

 மிக அசு ஊதி முண்தாடுகலப கலபற்காக ம்  சித்த்க்   ஸ் 

லனலயில் குழு என்லந அலத்துள்பது 

 On April 18 A Memorandum was signed between Chennai Corporation 

and Brazil Corporation in sharing Development works 
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 பசன்லண ாகாட்சிக்கும் பிகசில் ாணாகட்சிக்கும் இலடக கம்தாட்டு 

தணிகள் பாடர்தாண எப்தந்ம் பசய்துபகாள்பப்தட்டது 

 Thiru Sathishkumar Sivalingam, Gold medal winner in weightlifting at 

the 21st Commonwealth Games, 2018 

 மிழ்ணாட்லடச் கசர்ந் சதீஷ்குார் சிலிங்கம் 21து கான்பல்த் 

விலபாட்டுப்கதாட்டியில் தளுதூக்குலில் ங்கம் பன்நார் 

Tamil Literacy Awards 

Chief Minister Edappadi K Palaniswami presented the State literary 

awards instituted in the names of legendary Tamil savants.  

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 
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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   

 

மிழ் பர்ச்சித் துலந விருதுகள் 

மிழ்த்ாய் விருது - 2017 பதங்களூரு மிழ்ச் சங்கம், பதங்களூரு 

கபினர் விருது-2017 முலணர் கு.ப. தானசுப்பிணின் 

உ.க.சா விருது-2017 திரு.ச. கிருட்டிணமூர்த்தி 

கம்தர் விருது-2017 திரு. சுகி. சிம் 

பசால்லின் பசல்ர் விருது-2017 முலணர் லலகச் பசல்ன் 

ஜி.யு.கதாப் விருது-2017 திருதி ககா. இாகெஸ்ரி ககாண்டம் 

உறுப்புனர் விருது-2017 திரு.ஹாஜி ம்.முகம்து யூசுப் 

இபங்ககாடிகள் விருது-2017 முலணர் ப. ல்னம்பி 
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அம்ா இனக்கி விருது-2017 முலணர் ம்.ஸ். ஸ்ரீஇனட்சுமி, 

சிங்கப்பூர் 

முனலச்சர் கணினித் மிழ் விருது-

2016 

அல்டிகட் பன்பதாருள் தீர்கம் 

 

உனக மிழ்ச் சங்க விருதுகள் 2016 

இனக்கி விருது - 2016 திரு. ா.ஆண்டிப்தன், சிங்கப்பூர் 

இனக்க விருது - 2016 திரு. பதஞ்சமின் பனகதா, பிான்சு 

பாழியில் விருது - 2016 முலணர் சுதாஷினி, பசருானிம் 

உனக மிழ்ச் சங்க விருதுகள் 2017 

இனக்கி விருது - 2017 முலணர் சந்திரிகா சுப்ணின், 

ஆசுதிகலிா 

இனக்க விருது - 2017 முலணர் உல்ரிகக நிககானஸ், 

பசருானிம் 

பாழியில் விருது - 2017 திரு. காக ர் பொசர்ா, 

ஆசுதிகலிா 

குருப் 2 ததர்விற்கு எவ்வாறு தோராவது வீடிதோ லிங் கீதழ 

https://www.youtube.com/watch?v=IqTTQBAvfTk&t=1306s 

முதல் நிமலத்ததர்வு பாடத்திட்டம்  

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-

SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=IqTTQBAvfTk&t=1306s
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf
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குருப் 2 ததர்விற்கு எவ்வாறு தோராவது வீடிதோ லிங் கீதழ 
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