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April, 2020  
Date Wise Current Affairs 

 
April 01, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 01 – இந்திய ாிசர்வ் வங்கி பதாடங்கிய நாள் 

 

2. ஏப்ரல் 01 – முகம்மது அமீத் அன்சாாி ெிைந்த திைம் 

 

3. DRDO பகாரராைா பதாற்றுக்காக தயாாித்தது  

பசயற்னக சுவா கருவி (வினல - 4லட்ச ரூொய்)  

கவச உனட (வினல - ரூொய் 7000) 

முகக்கவசம் (வினல - ரூொய் 70) 

கிருமி நாசிைி திரவம் (வினல - ரூொய் 120 - ஒரு லிட்டர்)  
 

4. DRDO என்ெதன் விாிவாக்கம் Defence Research and 

Development Organisation (இராணுவ ஆராய்ச்சி ரமம்ொட்டு 

நிறுவைம்) 

 
5. DRDO day - January 1 

 

6. DRDO.வின் தனலவர் - G.சதீஷ் பரட்டி  

 

7. சானலகளில் சுற்ைித்திாியும் கால்நனடகளுக்கு உணவளிக்க 

50லட்சத்னத ஒதுக்கீடு பசய்த மாநிலம் - ஒடிசா  
 

8. மதுொைம் வாங்குவதற்கு சிைப்பு அனுமதி ரகரளா மாநிலம் 

வழங்கியுள்ளது  

  



 

9. உலக தடகள சாம்ெியன் ரொட்டி 2020லிருந்து 2021 ஆக 

மாற்ைப்ெட்டது பகாரராைா பதாற்று காரணமாக 

 

10. வங்கரதசத்தில் ஏப்ரல் 9 வனர ஊரடங்கு உத்தரவு 

நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

11. 10வது ெடிக்கும் மாணவர்களுக்கு புதுச்ரசாியில் பமய்நிகர் 
கட்டுப்ொட்டு அனை திைக்கப்ெட்டுள்ளது  

 

12. SBI சார்ெில் நடமாடும் ATM ரகானவ மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் 

அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 

13. 32வது ஒலிம்ெிக் ரொட்டினய 2021ஆக மாற்ைப்ெட்டது  

  



 

April 02, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 02 – ென்ைாட்டுக் குழந்னதகளின் புத்தக நாள் 

 

2. ஏப்ரல் 02 – வ. ரவ. சுப்ெிரமணியம் ஐயர் ெிைந்த திைம் 

 

3. புதிய LOGO.னவ ெஞ்சாப் ரநஷைல் ரெங்க் பவளியிட்டது  

 

4. RBI துனண ஆளுநராக B.P. கனுங்ரகா april 03ஆம் ரததி 
ெதவிரயற்கவுள்ளார். 

 

5. ஆந்திராவின் மருத்துவ ஆரலாசகராக நியமிக்கப்ெட்டவர் ஸ்ரீநாத் 

பரட்டி  

 

6. PRAGYAAM பசயலினய ஜார்கண்ட் மாநிலம் அைிமுகப்ெடுத்தியது  

 

7. PRAGYAAM பசயலி E-Pass காக ஜார்கண்ட் மாநில முதல்வர் 
ரேமந்த் ரசாரன் அைிமுகப்ெடுத்திைார்     

 

8. மத்திய விமாை ரொக்குவரத்து துனை அனமச்சர் - ேர்தீப் சிங் பூாி 
 

9. 2019 ஆம் ஆண்டிற்காை நினலயாை வளர்ச்சி இலக்கு ெட்டியலில் 

முதலிடம் பெற்றுள்ள மாநிலம் - ரகரளா 
 

10. உலகின் மிகப்பொிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் - ெிரதம மந்திாி 
ஜன் ஆரராக்ய ரயாஜைா (ஆயுஷ்மான் ொரத் திட்டம்) 

 
  



 

11. மூன்ைாவது ஆசிய இனளரயார் வினளயாட்டு ரொட்டிகள் சீைா 
நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 20 முதல் 28 வனர 
நனடபெற்ை உள்ளது 

 

12. S & P Global மதிப்பீடுகளின் சமீெத்திய அைிக்னகயின்ெடி 2020 - 

2021 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி விகிதம் - 3.5% 

 

13. G20 நிதியனமச்சர்கள் விர்ச்சுவல் மாநாடு சவூதி அரரெியாவில் 

நனடபெற்ைது  

 

14. G20 நிதியனமச்சர்கள் விர்ச்சுவல் மாநாட்டில் நம் நாட்டு சார்ொக 

நிதியனமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் கலந்துபகாண்டார். 
  



 

April 03, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 03 – சத்ரெதி சிவாஜி நினைவு திைம்  

 

2. உலக அைிவுத்திைன் குனைொடு (Autism) விழிப்புணர்வு திைம் - 

ஏப்ரல் 2 

 

3. 2ஆம் உலக ரொருக்கு ெின் முதன் முனையாக எந்த வினளயாட்டு 

ரத்து பசய்யப்ெட்டது? விம்ெிள்டன் படன்ைிஸ் 

 

4. கவர் ஆல் எனும் கவச உனட தயாாிக்கும் ெணி பதாடங்கியுள்ள 

இடம் - கரூர் 
 

5. கிருமி நாசிைி சுரங்கப் ொனத திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள 

பதன்ைம்ொனளயம் உழவர் சந்னதயில் பதாடங்கியுள்ளை. 

 

6. மருத்துவ ெணியாளர்கள் இைந்தால் 1ரகாடி இழப்பீடு வழங்கப்ெடும் 

என்று அைிவித்த யூைியன் ெிரரதசம் - படல்லி 

 

7. கரராைாவால் ொதுகாக்கப்ெட்ட நாட்டின் இள வயது(8 வயது) 

குழந்னத எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? ஸ்ரீநகர், காஷ்மீர் 
 

8. கரராணா ொதித்தவர்கனள கண்காணிக்க கியூடியஸ் எனும் பெயாில் 

பசயற்னக நுண்ணைிவு based அதி நவீை பசயலினய பெங்களூாில் 

உள்ள விஜ்ைா labs எனும் நிறுவைம் கண்டுெிடித்துள்ளது. 

 

9. ெிரான்ஸ் அதிெர் - இமானுரவல் பமக்ரான் 

 
  



 

10. விப்ரரா நிறுவைர் - அசிம் ெிரரம் ஜி  
 

11. Corona monitoring app எனும் பசல்லிடப்ரெசி பசயலினய 

பசன்னை மாநகராட்சியில் அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது 

 

12. கரராணா பதாற்னை 5நிமிடங்களில் கண்டைியும் கருவினய 

அபமாிக்க Apart laboratories கண்டுெிடித்துள்ளது 

  



 

April 04, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 04 – மார்ட்டின் லூதர் கிங் நினைவு திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 04 – மரைான்மணீயம் பெ. சுந்தரம் ெிள்னள ெிைந்த திைம் 

 

3. ஏப்ரல் 04 – நிலக்கண்ணிகள் குைித்த விழிப்புணர்வு நாள் 

 

4. படலி பமடிசின் முனை எங்கு அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது? ரவலூர் 
மாவட்டத்திலுள்ள ஆரம்ெ சுகாதார நினலயம் மற்றும் அரசு 

மருத்துவமனையில்  

 

5. படலி பமடிசின் முனை என்ைால் என்ை? collrvel@nic.in என்ை 

இனணயதளம் மூலமாக பமடிசின் ஆர்டர் பசய்தால் 10 மணி முதல் 5 

மணிக்குள் படலிவாி பசய்யப்ெடும்  

 

6. ஆரராக்ய ரசது பசயலி 02.04.2020 அன்று மத்திய அரசால் 

அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது  

 

7. இந்திய அரசியலனமப்ெின் கீழ் ெதவிரயற்ை முதல் நீதிமதி - 

ரஜ்ரைஷ் ஆஸ்வால் (ஜம்மு காஷ்மீர்) 
 

8. 2022 குளிர்கால ஒலிம்ெிக் வினளயாட்டு ரொட்டிகள் சீைாவில் 

உள்ள பெய்ஜிங்.ல் நனடபெைவுள்ளது  

 

9. 40 நாடுகளுக்கு பகாரராைா ரசாதனை கருவிகனள அனுப்ெிய 

அனமப்பு - International Atomic Energy Agency(IAEA) 

  

mailto:collrvel@nic.in


 

April 05, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ரஜாசப் லிஸ்டர் ெிைந்த திைம் – ஏப்ரல் 5 

 

2. ரதசிய கடல் திைம் – ஏப்ரல் 5 

 

3. ரூ.150க்கு காய்கைி வழங்கும் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 

திருச்சியில் பதாடங்கப்ெட்டது  

 

4. கரராைா உருவத்தில் சாக்கரலட் கண்டுெிடித்த நாடு - பஜர்மைி  
 

5. தமிழகத்தில் காய்கைி சந்தியில் கிருமிநாசிைி சுரங்கப்ொனத 

அனமத்த இரண்டாவது மாவட்டம் - தூத்துக்குடி  

 

6. இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலின் தனலவராக ெதவிரயற்ைவர் - 

ொர்கவா  
 

7. 14 நாட்களில் உருவாை உலகின் இரண்டாவது ெிரமாண்டமாை 

கரராைா ொிரசாதனை மருத்துவமனை அனமத்துள்ள இடம் - 

அபுதாெி  
 

8. ஆறு நாட்களில் உலகின் இரண்டாவது ெிரமாண்டமாை 

மருத்துவமனை கட்டிய நாடு - சீைா  
 

9. Mo Partiva ரெருந்து திட்டத்னத பதாடங்கிய மாநிலம் - ஒடிசா  
 
  



 

April 06, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. மீைாட்சிசுந்தரம் ெிள்னள ெிைந்த திைம் - ஏப்ரல் 6 

 

2. சர்வரதச வினளயாட்டு வளர்ச்சி மற்றும் அனமதி திைம் - ஏப்ரல் 6 

 

3. கரராைா குைித்து சர்வரதச ஓவியப் ரொட்டி நடத்தவுள்ள அனமப்பு - 

ICCR  
 

4. அனணத்து தைியார்  மருத்துவமனைகனளயும் ரதசியமயமாக்கிய 

நாடு - ஸ்பெயின்  

 

5. கரராைா வாட்ச் எனும் பசயலினய அைிமுகப்ெடுத்திய மாநிலம் - 

கர்நாடகா  
 

6. என் சி ஐ டி.ன் தனலவர் - ெி எஸ் வி ெிரகாஷ் குமார்  
 

7. 18வது ஆசிய வினளயாட்டு ரொட்டி இந்ரதாரைஷியாவில் 

நனடபெற்ைது  

 

8. காய்ச்சல் ொதிக்கப்ெட்டவர்கனள கண்டைியும் வனகயில் ட்பரானை 

உருவாக்கிய அனமப்பு - ஐ ஐ டி பகௌகாத்தி 
 

9. அெிவிருத்தி மற்றும் அனமதிக்காை சர்வரதச வினளயாட்டு திைம் - 

ஏப்ரல் 6 

  



 

April 07, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 7 - உலக சுகாதார நாள் 

 

2. ஏப்ரல் 7 - வில்லியம் ரவர்ட்ஸ்பவார்த் ெிைந்த திைம் 

 

3. நாட்டின் முதல் முனையாக மத்திய அனமச்சரனவ கூட்டம் 

காபணாலி காட்சி மூலம் நனடபெற்ை நாள் - ஏப்ரல் 6, 2020 

 

4. கரராரைா பதாற்னை ஒழிக்க இந்தியாவுக்கு அபமாிக்க நாடு 220.55 

ரகாடி வழங்கியுள்ளது  

 

5. உலகின் மிகப்பொிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் - ஆயுஷ்மான் 

ொரத் திட்டம்  

 
6. NASSCOM - National Association of Software and Services  

Companies 
 

7. NASSCOM.ன் தனலவர் - ெிரவீன் ராவ்  

 

8. கரராைா ொதுகாப்புகனள சமாளிக்க சார்க் ரமம்ொட்டின் கீழ் 

38ரகாடி நிதி உதவி வழங்கியுள்ளது 

 

9. 6 முக்கிய ெகுதிகளில் அவசர நினல அைிவித்த நாடு - ஜப்ொன்  

 

10. 16 இடங்களில் கிருமிநாசிைி சுரங்கப்ொனத அனமத்த மாவட்டம் - 

ரகானவ  

  



 

April 08, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 8 - மங்கள் ொண்ரட நினைவு திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 8 - ெங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி நினைவு திைம் 

 

3. 5 ஆண்டுகளில் 3வது முனையாக நிைம் மாறும் உலகின் மிகப்பொிய 

ெவளப்ொனை - கிரரட் ரொியர் ாீப்  

 

4. முதல் கரராைா னவரஸ் மருத்துவமனை ஒடிசாவில் 

திைக்கப்ெட்டுள்ளது 

 

5. முதல் நடமாடும் கரராைா ொிரசாதனை னமயம் ரகரளாவில் 

திைக்கப்ெட்டுள்ளது  

 

6. V Safe Tunnel அனமத்துள்ள மாநிலம் - பதலுங்காைா  
 

7. V Safe Tunnel எதற்காக - மக்கனள தூய்னமப்ெடுத்துவதற்காக 

 

8. கரராைா னவரஸ் தடுப்பு குழு உறுப்ெிைராக அபமாிக்காவில் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ள இந்திய வம்சாவளி பெண் - சீம வர்மா  
 

9. Lady You are the Boss என்ை நூனல எழுதியவர் - அபூர்வா 
புரராேித்  

 

10. FIFA Under 19 பெண்கள் உலகக்ரகாப்னெ ரொட்டி இந்தியாவில் 

நடக்கவுள்ளது  

 
  



 

11. FIFA Under 20பெண்கள் உலகக்ரகாப்னெ ரொட்டி ரஷ்யாவில் 

நடக்கவுள்ளது  

 

12. ெிராண வாயு Ventilator.ஐ அைிமுகம் பசய்த IIT - IIT ரூர்கி  
  



 

April 09, 2020 Current Affairs – Refer 
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1. ஏப்ரல் 9 - ராகுல் சாங்கிருத்யாயன் ெிைந்த திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 9 - அபமாிக்க அணுசக்தி கழகம் அனமக்கப்ெட்ட திைம் 

 

3. பவைிநாய் கடிக்கு தடுப்பு மருந்துகள் தயாாிக்கப்ெட்டுவரும் 

ொஸ்டியர் ஆய்வகம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள குன்னூாில்(நீலகிாி 
மாவட்டம்) உள்ளது  

 

4. 10டன் மருந்து பொருட்கனள இந்தியா இலங்னகக்கு அனுப்ெியது  

 

5. WHO க்கு வழங்கி வரும் நிதியுதவினய முடக்க ரொவதாக அைிவித்த 

நாடு - அபமாிக்கா  
 

6. ரசமிப்பு கணக்குகளின் வட்டி விகிதத்னத 3%ல் இருந்து 2.75% ஆக 

குனைத்த வங்கி - SBI  

 

7. கரராைா சிகிச்னசக்கு மருத்துவ காப்பீடு வழங்க உள்ள 

இன்சூரன்ஸ் - Reliance General Insurance 

 

8. கரராைா பதாற்னை எதிர்பகாள்ள 5T என்ை முனைனய படல்லியில் 

அைிமுகப்ெடுத்தியது  

 

9. 5T என்ைால் - Testing, Tracing, Treatment, Teamwork & Tracing 

and Monitoring 
 
  



 

10. லிெியா நாட்டின் முன்ைாள் ெிரதமர் முகமது ஜிப்ாில் காலமாைார் 
பகாரராைா பதாற்று காரணமாக  

 

11. PMKSY 2019 - 20ல் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் - தமிழ்நாடு  

 
12. PMKSY - Pradhan Mantri Krishi Sinsayi Yojana 

 
  



 

April 10, 2020 Current Affairs – Refer 
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1. உலக ரோமிரயாெதி திைம் - ஏப்ரல் 10 

 

2. சாமுரவல் ோைிமன் ெிைந்த திைத்னத தான் ரோமிரயாெதி 
திைமாக பகாண்டாடுகிரைாம்  

 

3. சாமுரவல் ோைிமன் என்ெவர் 1796.ல் ரோமிரயாெதி 
மருத்துவத்னத கண்டுெிடித்தவர் 

 

4. பமாரார்ஜி ரதசாய் நினைவு திைம் - ஏப்ரல் 10 

 

5. இரயில்ரவ வாரம் - ஏப்ரல் 10 முதல் ஏப்ரல் 16 

 

6. கரராைா ெணியின்ரொது உயிாிழக்கும் ஊழியர் குடும்ெத்திைருக்கு 

10 லட்ச ரூொய் ெணம் மற்றும் அரசு ரவனல எை தமிழ்நாட்டில் 

அைிவிக்கப்ெட்டுள்ளது  

 

7. தமிழகத்தில் கரராைா குைித்த சுயதகவல்  ெதிவு மற்றும் வினரவு 

நடவடிக்னககளுக்காக குைல்வழி ரசனவ பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

8. கரராைா குைித்த சுயதகவல்  ெதிவு மற்றும் வினரவு 

நடவடிக்னககளுக்காக குைல்வழி ரசனவக்காை நம்ெர் - 94999 12345 

 

9. பதன்பகாாிய அதிெர் - மூன் பஜ இன்  

 

10. ெிரரசில் அதிெர் - பஜயிர் ரொல்பசாரைாரரா  
 
  



 

11. கரராைானவ கட்டுப்ெடுத்த இந்தியாவுடன் ெரஸ்ெர ஒப்ெந்தம் 

பசய்துபகாண்ட நாடு - ரஷ்யா  
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1. ஏப்ரல் 11 - கஸ்தூாிொய் காந்தி ெிைந்த திைம்  

 

2. ஏப்ரல் 11 - நடுக்குவாதம் அல்லது ொர்கின்சன் ரநாய் திைம்  

 

3. ரதசிய தாய்னம ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திைம் - ஏப்ரல் 11 

 

4. ரம 1 வனர ெஞ்சாெில் ஊரடங்கு  
 

5. COVID CARE என்னும் ெயன்ொட்னட அைிமுகப்ெடுத்திய மாநிலம் - 

அருணாச்சலப்ெிரரதசம்  

 

6. IFFCO ரடாக்கிரயா நிறுவைத்தின் MD & CEO.ஆக 

நியமிக்கப்ெட்டவர் - அைாமிகா ராய் ராஷ்டிவர்  
 

7. Operation Shied.ஐ பதாடங்கிய யூைியன் ெிரரதசம் - படல்லி  

 

8. Supply Mitra திட்டத்னத பதாடங்கிய மாநிலம் - உத்திரெிரரதசம்  

 

9. Safe Plus scheme.ஐ பதாடங்கிய அனமப்பு - SIDBI 

 
10. SIDBI - Small Industries Development Bank of India 

 

11. 13லட்ச ருொய் மதிப்புள்ள பவன்டிரலட்டர்கனள 10,000 ரூொய்க்கு 

தயாாிக்கும் அனமப்பு - இந்திய ரயில்ரவ  
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1. ஏப்ரல் 12 - உலக விண்பவளி திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 12 - வீதிரயாரச் சிறுவர்களுக்காை சர்வரதச நாள் 

 

3. கரராைா னவரஸ் குைித்த சந்ரதகங்களுக்கு விளக்கம் 

அளிப்ெதற்காக காவல்துனை கட்டுப்ொட்டு னமயம் எங்கு 

அனமக்கப்ெட்டுள்ளது? பீகார்  
 

4. ஆன்னலன் மூலம் ொடங்கனள கற்ெிக்கும் ஜூம் பசயலுக்கு தனட 

விதித்துள்ள நாடு - சிங்கப்பூர்  
 

5. ஆந்திர மாநில ரதர்தல் ஆனணயர் - வி.கைகராஜ்  

 

6. Smart ஸ்படதஸ்ரகாப்.ஐ மும்னெ IIT கண்டுெிடித்துள்ளது  

 

7. கரராைா ரதாற்ைால் உயிாிழப்பு ெட்டியலில் அபமாிக்கா முதலிடம்  

 

8. உலக ரோமிரயாெதி திைத்தின் னமயக்கருத்து - Enhancing the 

Scope of Homeopathy in Public Health  
 

9. முதற்கட்ட ரகாவிட் 19 ொிரசாதனைக்கு ெயன்ெடுத்தவுள்ள கருவி - 
Truenet 
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1. ஏப்ரல் 13 - ஜாலியன்வாலா ொக் ெடுபகானல திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 13 - ெட்டுக்ரகாட்னட கல்யாணசுந்தரம் ெிைந்த திைம் 

 

3. FIFA கால்ெந்து தரவாினச ெட்டியலில் பெல்ஜியம் முதலிடம்  

 

4. FIFA கால்ெந்து தரவாினச ெட்டியலில் இந்தியா 108.வது இடம்  

 

5. பெண்களின் ொதுகாப்னெ உறுதி பசய்ய 7217735372 எனும் வாட்சப் 

எண்னண அைிமுகம் பசய்த அனமப்பு - ரதசிய பெண்கள் ஆனணயம்  

 

6. 5வது இந்திய மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதைம் மாநாடு 2020.ல் 

குஜராத் காந்தி நகாில் நனடபெற்ைது  

 

7. இந்திய மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதைம் மாநாட்டின் 

னமயக்கருத்து - இந்திய மருந்துத்துனை வினல குனைந்த மற்றும் 

தரமாை சுகாதார நலத்தின் மீதாை சவால்கனள எதிர்பகாள்ளுதல்  

 

8. பகாரராைா தடுப்பு ெணிகளுக்காக இந்தியாவிற்கு 16000 ரகாடி 

ரூொய் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி வழங்கவுள்ளது  

 

9. UV கதிர்களில் ரூொய் ரநாட்டுகளில் உள்ள கிருமிகனள அழிக்கும் 

கருவினய கண்டுெிடித்த IIT - ரராொர் IIT, ெஞ்சாப்  

 

10. பகாரராைா ரநாயாளிகளுக்கு ெிளாஸ்மா திரப்ெி சிகிச்னசனய 

ரமற்பகாள்ள உள்ள முதல் இந்திய மாநிலம் - ரகரளா  
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1. ஏப்ரல் 14 - பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்ரெத்கர் ெிைந்த திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 14 - ரதசிய தீயனணப்பு ரசனவ திைம்  

 

3. கர்நாடக வங்கியின் நிர்வாக இயக்குைராக மகாெரலஸ்வரர்.ஐ 

மறுநியமைம் பசய்ய RBI ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

 

4. IMF உருவாக்கியுள்ள 11ரெர் பகாண்ட பொருளாதார ஆரலாசனை  

குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியர் - ரகுராம் ராஜன்  

 

5. கரராைாவிற்கு சிகிச்னச அளிக்க 15 ரெர் பகாண்ட 

மருத்துவக்குழுனவ இந்தியா குனவத்துக்கு அனுப்ெியுள்ளது  

 

6. Home Delivery Medicine App ஏப்ரல் 13.லிருந்து இயங்கும்  

 

7. அைக் கிராகட் எாிமனல ஏப்ரல் 11ஆம் ரததி எாிமனல சீற்ைம் 

அனடந்துள்ளது  

 

8. அைக் கிராகட் எாிமனல இந்ரதாரைசியாவில் உள்ளது  

 

9. Bharath Padhe Online Campaign திட்டத்னத பதாடங்கிய 

அனமச்சகம் - மத்திய மைிதவள ரமம்ொட்டு துனை அனமச்சகம்  

 

10. தமிழக கல்வித்துனை ொடங்கள் சார்ந்த வீடிரயாக்கனள எமிஸ் 

என்ை இனணயதளத்தில் ெதிவிட உள்ளை. 

 

11. மக்களுக்கு 16ரகாடி முகக்கவசங்கனள ஆந்திர மாநிலம் 

வழங்கவுள்ளது  



 

 

12. முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் 5000அெதாரம் அல்லது 3ஆண்டு 

சினை எை அைிவித்த நகரம் - ஆமதாொத், குஜராத்  

 

13. சிவிடி tracker பசயலினய சண்டிகாில் அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது  

 

14. சிவிடி tracker பசயலி எதற்காக ? தைினமப்ெட்டவர்கனள 

கண்காணிக்க 
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1. ஏப்ரல் 15 - லிபயாைார்ரடா டா வின்சி  ெிைந்த திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 15 - ஆெிரகாம் லிங்கன் நினைவு திைம் 

 

3. தமிழ்நாடு அரசுப் ெணியாளர் ரதர்வானணயத்தின் (TNPSC) புதிய 

தனலவராக கா. ொலச்சந்திரன் அவர்கனள நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்  
 

4. பதானலக்காட்சிகள் மூலம் வகுப்புகள் நடத்தவுள்ள மாநிலம் - 

ரமற்கு வங்கம்  

 

5. உணவு மற்றும் விருந்ரதாம்ெல் கண்காட்சி.ன் 35ஆவது ொதிப்பு 

புதுபடல்லியில் நனடபெற்ைது  

 

6. உணவு மற்றும் விருந்ரதாம்ெல் கண்காட்சி.ன் அகர் கண்காட்சி 
எைவும் கூைலாம்  

 

7. இந்திய தனலனம ரதர்தல் ஆனணயர் - சுைில் அரராரா  
 

8. பமடிரொட் ரராரொ.னவ ெயன்ெடுத்த உள்ள நாடு - மரலசியா  
 

9. கரராைா ரதான்ைியது குைித்த ஆய்வுக்கட்டுனரகனள கட்டுொடு 

விதித்த நாடு - சீைா  
 
  



 

10. உலக சித்தர்கள் திைம் - ஏப்ரல் 14 

 

11. Google Calender பவளியிடப்ெட்ட நாள் - ஏப்ரல் 13, 2006 

 

12. Nursing Now (பசவிலிய நினல) என்னும் தனலப்ெில் அைிக்னகனய 

பவளியிடப்ெட்ட அனமப்பு – WHO 

  



 

April 16, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. சப்தெதி எனும் அைிக்னகனய ெிரதமர் ரமாடி பவளியிட்டார் 
 

2. South Asia Economic Focus ஐ பவளியிட்ட அனமப்பு - World Bank 

 

3. உலக சாகஸ் ரநாய் திைம் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் ரததி 
பகாண்டாடப்ெட்டது   

 

4. ஏப்ரல் 16 - கந்துகூாி வீரரசலிங்கம் ெந்துலு ெிைந்த திைம் 

 

5. ஏப்ரல் 16 - உலக குரல் திைம் 

 

6. யூைியன் ொங்க் ஆப் இந்தியாவின் ரமரைஜிங் னடரக்டர்.ஆக 

நியமிக்கப்ெட்டவர் - ெிருொக்ஷா மிஸ்ரா  
 

7. E-Nam - National Agriculture Marketing Portal  
 

8. E-Nam பதாடங்கப்ெட்ட நாள் - ஏப்ரல் 14, 2016 

 

9. GCC பகாரராைா பமாைிட்டாிங் ஆப்.ஐ அைிமுகம் பசய்த 

மாநகராட்சி - பசன்னை  

 

10. முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் 

கினடயாது எை உத்திரெிரரதசத்தில் உள்ள ெல்ராம்பூர் 
மாவட்டத்தில் அைிவிக்கப்ெட்டது  

 
  



 

11. சதுவாைி திருவிழானவ பகாண்டாடும் மாநிலம் - பீோர்  
 

12. விவசாயிகளுக்கு உதவ ரவளாண் விஞ்ஞாைி.கனள தமிழக அரசு 

appointment பசய்திருக்கிைது  

 

13. நடமாடும் ரவளாண் ரசனவ னமயம் கள்ளக்குைிச்சியில் 

பதாடங்கப்ெட்டது  

 

ரகாவிட் 19 ரநாயாளிகளுக்கு ஆயுர்ரவதத்னத ெயன்ெடுத்தும் முதல் 

மாநிலம் – ரகாவா 

  



 

April 17, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. WORLD HAEMOPHILIA DAY - ஏப்ரல் 17 

 

2. 2020 WORLD HAEMOPHILIA DAY.ன் theme - Get+involved  

 

3. நாகெட்டிை  மாவட்டம்,ரவதாரண்யத்தில் நகராட்சிக்கு missed call 

பகாடுத்தாள் மளினக பொருட்கள் வீடு ரதடி வரும் எை 

அைிவிக்காட்டுள்ளது  

 

4. நடமாடும் இரத்த ொிரசானதனை ஆய்வு னமயம் நீலகிாியில் 

பதாடங்கப்ெட்டது  

 

5. திருச்சூர் பூரம் திருவிழா நனடபெறும் இடம் - ரகரளா  
 

6. கரராைாவால் திருச்சூர் திருவிழா ரத்து பசய்யப்ெட்டது  

 

7. அபமாிக்காவின் பொருளாதாரத்னத மீட்படடுக்க 6 இந்திய 

வம்சாவளியிைனர ரதர்வு பசய்துள்ளது  

 

8. தமிழ்நாட்டில் 22 மாவட்டங்கனள HOTSPOT மாவட்டம் எை 

அைிவித்தது  

 

9. கரராைா பதாற்னை அைியக்கூடிய 40,000 ெி.சி.ஆர் கருவிகனள 

வழங்கிய நிறுவைம் - டாடா  
 
  



 

10. உலகிரலரய குனைந்த நாளில் அதிகம் ரெர் ெதிவிைக்கம் பசய்த 

பசயலி - ஆரராகிய ரசது  

 

11. ஆசிய குத்துச்சண்னட ரொட்டி இந்தியாவில் நனடபெைவுள்ளது  

 

12. 13வது சர்வரதச அரபு புனைகனத 2020 ொிசு பெற்ைவர் - 

அப்தல்ரலாேப் அர ாயி(Abdelouahab Aissaoui), அல்ஜீாியா 
  



 

April 18, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 18 - உலக ொரம்ொிய திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 18 - ரதாண்ரடா ரகசவ் கார்ரவ ெிைந்த திைம் 

 

3. ஏப்ரல் 18 - ஆல்ெர்ட் ஐன்ஸ்னடன் நினைவு திைம் 

 

4. தமிழக ெள்ளி கல்வி துனை மக்களவாணி எனும் youtube ரசைனல 

பதாடங்கவுள்ளது  

 

5. மக்களவாணி என்ெதன் பொருள் - குழந்னதகளின் குரல்  

 

6. அத்தியாவசிய பொருட்கனள எடுத்து பசல்ல Setu (ரசது) எனும் 

உதவி எண்னண அைிமுகப்ெடுத்திய அனமப்பு - பதற்கு இரயில்ரவ  

 

7. அத்தியாவசிய பொருட்கனள எடுத்து பசல்ல Setu (ரசது) எனும் 

உதவி எண் - 9025342449(இந்த எண் ரம 3ஆம் ரததி வனர மட்டுரம) 

 

8. முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் ரூொய் 100 அவதாரம் - புதுனவ 

முதல்வர் நாராயணசாமி  
 

9. மருத்துவ மற்றும் வாகை காப்பீட்னட புதுப்ெிக்க அவகாசம் ரம 15 

வனர நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது  

 

10. கரராைா பதாற்று இல்லாத மாவட்டம் - பெரம்ெலூர்  
 

11. நடமாடும் உர விற்ெனை தூத்துக்குடியில் பதாடங்கப்ெட்டது  

  



 

12. பசங்கல் மூலம் கரராைா விழிப்புணர்னவ சட்டிஸ்கர் மாநிலத்தில் 

உள்ள சிறுவர்கள் பசய்தைர். 
 

13. துணிச்சலாக ஊரடங்கு அமல்ெடுத்திய இந்தியாவுக்கு ொராட்டு 

என்று அைிவித்த அனமப்பு - சர்வரதச நிதியம்  

 

14. Extreme Disinfection என்ை ரராரொனவ அைிமுகப்ெடுத்திய நாடு - 

சிங்கப்பூர்  
 

15. Extreme Disinfection என்ை ரராரொ துப்புரவு ெணியாளர்களுக்காக  

 

16. ஏனழகளுக்கு உதவ உணவு வங்கி மணிப்பூாில் அறுமுகப்டுத்தியது  

 

17. இந்த உணவு வங்கி.ன் தீம் Help End Hunger Today  

  



 

April 19, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. Dekho Apna Desh என்ை திட்டத்னத பதாடங்கிய அனமச்சகம் - 

சுற்றுலா துனை அனமச்சகம்  

 

2. கரராைா கருத்துக்கணிப்பு ொிரசாதனை பசய்த மாநிலம் - 

உத்திரப்ெிரரதசம்  

 

3. Sahyog பசயலி அைிமுகப்ெடுத்திய அனமப்பு - Survey of India  

 

4. கரராைா னவரஸின் மரெணு வாினசனய பவற்ைிகரமாக 

அனடயாளெடுத்திய விஞ்ஞாைிகள் எம்மாநிலத்னத ரசர்ந்தவர்கள்? 

குஜராத் விஞ்ஞாைிகள்  

 

5. இந்தியாவின் முதல் பதானக நினல சுகாதார கண்காணிப்பு 

அனமப்பு ாிஷிரகஷ்.ல் அனமக்கெட்டுள்ளது  

 

6. இந்தியாவின் முதல் பதானக நினல சுகாதார கண்காணிப்பு 

அனமப்னெ BEL & AIIMS இனணத்து அனமக்கெட்டுள்ளது  

 

7. இந்தியாவில் முதலில் கரராைா பதாற்று அைியப்ெட்ட இடம் – 

ரகரளா 
 

8. உலக கல்லீரல் நல விழிப்புணர்வு திைம் - ஏப்ரல் 19 

 

9. ஏப்ரல் 19 - சார்லஸ் ராெர்ட் டார்வின் நினைவு திைம் 

 

10. ஏப்ரல் 19 - ெியாி கியூாி நினைவு திைம் 

 
  



 

11. ஏப்ரல் 19 - முதல் பசயற்னகக் ரகாள்: ஆர்யெட்டா 
 

12. ரதசிய மகளிர் ஆனணய தனலவர் - ரரகா ஷர்மா  
 
  



 

April 20, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. முக கவசம் அணியாவிட்டால் பெட்ரரால் டீசல் கினடயாது - ரமற்கு 

வங்கம்  

 

2. னடம்ஸ் உயர்கல்வி தர வாினசனய புைக்கணிக்க உள்ள இந்திய IIT 

நிறுவைங்கள்  எத்தனை? 7(பசன்னை, மும்னெ, படல்லி, கவுகாத்தி, 
ரகாரக்ரொர், ரூர்கி, கான்பூர்) 

 

3. ஒரு பவண்டிரலட்டர் மூலம் 7ரெருக்கு ஒரர ரநரத்தில் பசயற்னக 

சுவாசம் கருவினய கண்டுெிடித்தவர் - Dr.அன்வர், ொகிஸ்தான்  

 

4. 24000 ரரெிட் படஸ்ட் கருவி சீைாவிலிருந்து பசன்னைக்கு 

வந்தனடந்தது. 

 

5. பதன்ைாெிாிக்க கிாிக்பகட் சங்கத்தின் இயக்குைர் - கிாீன் ஸ்மித்  

 

6. cghaat எனும் வனலத்தளத்னத சத்தீஸ்கர் மாநிலம் 

உருவாக்கியுள்ளது  

 

7. ஏப்ரல் 20 - ேிட்லர் ெிைந்த திைம் 

 

8. சிக்கிம் மாநிலம் மாணவர்களுக்கு கல்வி வழங்க அகில இந்திய 

வாபைாலியுடன் இனணந்துள்ளது 

 

9. wordbot ரராரொ தயாாித்த நிறுவைம் IIT ரராரொர்  
 
  



 

10. பகாரராைா னவரஸ்.ஆல் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு உணவு 

பகாடுப்ெதற்காக wordbot ரராரொ  
 

11. Shutting to the top: The story of PV Sindhu என்ை நூனல 

எழுதியவர் கிருஷ்ணாசாமி  
 

12. Assess Karona என்ை பமானெல் பசயலினய படல்லியில் 

அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது  

 

13. Assess Karona என்ை பமானெல் பசயலி எதற்காக? வீடுகள்ரதாறும் 

ரகாவிட் 19 கணக்பகடுப்பு ெணிக்காக  

 

14. ரகாவிட் 19 ெற்ைிய பசய்திகனள facebook messengar மூலம் பெறும் 

வசதினய அைிமுகப்ெடுத்திய அனமப்பு - WHO  

 
  



 

April 21, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. WWF இந்திய சுற்றுசூழல் கல்வி திட்டத்தின் விளம்ெர தூதர் - 

விஸ்வநாதன் ஆைந்த் (இந்திய பசஸ் மாஸ்டர்) 
 

2. WWF - World Wide Fund for Nature  
 

3. 20 லட்சம் ரரெிட் ொிரசாதனை கருவிகனள உள்நாட்டிரலரய 

தயாாிக்க மத்திய அரசு முடிபவடுத்துள்ளது  

 

4. ெிரளக் ரநாய் முற்றுலும் அழிக்கப்ெட்டனத பகாண்டாட 

கட்டப்ெட்ட கட்டிடம் - சார்மிைார், னேதிராொத்  

 

5. கரராைா னவரஸ் ஒழிப்ெில் இந்திய நடவடிக்னககனள ொராட்டும் 

வனகயில் நம் நாட்டு ரதசிய பகாடினய சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள 

ரமட்டர்ோன் சிகரத்தில் ஒளியவிட்டை 

 

6. இனணய வழியில் வகுப்புகள் ஆரம்ெம் பசய்த உத்திரகாண்ட் 

மாநிலம் உத்தரவு  

 

7. E-Learning.காக Smile திட்டத்னத இராஜஸ்தான் மாநிலம் 

பதாடங்கியது  

 
8. SMILE - Social Media Interface for Learning Engagement 

 

9. சூாியஒளி மின் உற்ெத்தி கருவிகள் தயாாிக்கும் பூங்கா - தூத்துக்குடி 

துனைமுகம், மோராஷ்டிரா, ஒடிசா மாநிலம் ஒப்புதல்  

 

10. கரராைா துாித ொிரசாதனை னமயம் பநல்னலயில் 

பதாடங்கப்ெட்டது  



 

 

11. மக்கள் நடமாட்டத்னத கட்டுப்ெடுத்த Smartcop பசயலி 

பநல்னலயில் அைிமுகம் 

 

12. ஏப்ரல் 21 - ரதசிய குடினம ெணிகள் திைம் 

 

13. ஏப்ரல் 21 - ொரதிதாசன் நினைவு திைம் 

 

14. ஏப்ரல் 21 - மாக்ஸ் பவெர் ெிைந்த திைம் 
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1. ஏப்ரல் 22 - உலக புவி திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 22 - விளாடிமிர் பலைின் ெிைந்த திைம் 

 

3. 1000 ரரெிட் கிட் மூலம் பகாரராைா ொிரசாதனை பதாடங்கிய 

மாவட்டம் - ரசலம்  

 

4. பகாரராைா தடுப்பு ெணிகளுக்காக 13 ரெர் பகாண்ட ஆரலாசனை 

குழு அனமத்த மாநிலம் - மத்தியெிரரதசம்  

 

5. சமீெத்தில் னேட்ராக்ன ட் குரளாரரா குயின் மருந்து உற்ெத்தினய 

நிறுத்திய நாடு - இந்தியா  
 

6. உலகின் ெழனமயாை மரகாகைி மரத்தின் ொகம் கைடாவில் 

கண்டைியப்ெட்டுள்ளை  

 

7. 7368 சமூக சனமயல் அனைகனள புவியியல் குைியீடு பசய்த முதல் 

இந்திய மாநிலம் - உத்திரெிரரதசம்  

 

8. இந்தியா 5லட்சம் பகாரராைா ரசாதனை கிட்கனள வாங்க 

பதன்பகாாியாவுடன் ஒப்புதல் பசய்துள்ளது  

 

9. IPL ரொட்டி வரலாற்ைில் மிக சிைந்த ெந்து வீச்சாளர் விருது 

பெற்ைவர் - மலிங்கா(இலங்னக) - மும்னெ இந்தியன்ஸ்  

 
  



 

10. ரகாவிட் 19 எதிர்த்து ரொராட்ட கட்டுப்ெடுத்த ஆன்னலன் தரவு 

தளத்னத அைிமுகப்ெடுத்தியுள்ளை  

 

11. ரகாவிட் 19 எதிர்த்து ரொராட்ட கட்டுப்ெடுத்த ஆன்னலன் தரவு 

தளத்த்தின் முகவாி - www.covidwarriors.gov.in   

 

12. இந்தியாவின் கலாச்சார ொரம்ொியத்தின் ரதசிய ெட்டியனல 

பதாடங்கியவர் - மத்திய கலாச்சார துனை அனமச்சர் ெிரகலாத் சிங் 

ெரடல்  

  

http://www.covidwarriors.gov.in/
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1. ஏப்ரல் 23 - உலக புத்தகம் மற்றும் ெதிப்புாினம நாள் 

 

2. ஏப்ரல் 23 - வில்லியம் ரஷக்ஸ்ெியர் நினைவு திைம் 

 

3. ஏப்ரல் 23 - எஸ். ஜாைகி ெிைந்த திைம்  

 

4. Covidfyi எனும் டிஜிட்டல் தளத்னத உருவாக்கியவர்கள் - IIM, 

ரகாழிரகாடு  

 
5. Covid FYI - Covid For Your Information   

 

6. இளம் விஞ்ஞாைிகனள திட்டத்னத (Youvika) பதாடங்கிய அனமப்பு 

- இஸ்ரரா  
 

7. மின்சாரம் இல்லா பவன்டிரலட்டனர பெங்களூர் னடைமிக் படக் 

என்ை நிறுவைம் கண்டுெிடித்துள்ளது  

 

8. ஆட்ரடா பமானெல் ொகங்கள்.லிருந்து பவன்டிரலட்டனர 
தயாாித்தவர்கள் - ஆப்கைிஸ்தானை ரசர்ந்த வின்ைிங் ரராரொடிக் 

மாணவர்கள் குழு  

 

9. Rapid Covid 19 Test Kit மூலம் ரசாதனை ரமற்பகாண்ட முதல் 

மாநிலம் - ராஜஸ்தான்  

 

10. விவசாய வினல பொருட்களுக்கு சாியாை வினல கினடப்ெனத 

உறுதி பசய்யும் திட்டம் - Operation Green 

  



 

11. ரதசிய ரொலிரயா கண்காணிப்பு வனலயனமப்னெ பசயல்ெடுத்தி 
ரகாவிட் 19 ெரவனல தடுக்க WHO.வுடன் இனணந்த நாடு - 

இந்தியா  
 

12. நிதிக்குழு ஆரலாசனை கூட்டம் இம்மாதம் 23,24.ல் நனடபெறும் 

என்று தகவல்  

 

13. அபமாிக்க அைிவியல் வாாியத்தின் உயர்நினல உறுப்ெிைராக 

பதாிவுபசய்யப்ெட்ட அபமாிக்கவாழ் இந்தியர் - சுதர்சைம் ொபு  

 

14. ரசாதனை முனையில் பமய்நிகர் நாணயமாை பரன்மிெினய 

பவளியிட்ட நாடு - சீைா  
 

15. ொரதிதாசைின் 56ஆவது நினைவு திைம் - ஏப்ரல் 21, 2020 
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1. ஏப்ரல் 24 - ஜி. யு. ரொப் ெிைந்த திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 24 - உலக ஆய்வக விலங்குகள் திைம் 

 

3. ஏப்ரல் 24 - சச்சின் படண்டுல்கர் ெிைந்த திைம் 

 

4. ஆங்கில பமாழி திைம் - ஏப்ரல் 23 

 

5. I am Badminton ெிரச்சாரத்தின் தூதர் - ெி.வி.சிந்து  

 

6. Jio நிறுவைத்தின் 9.9% ெங்குகனள வாங்கிய நிறுவைம் - Facebook  

 

7. முதலாவது ெச்னச நிை மண்டலம் (ரகாவிட் 19 இல்லாத) மாநிலம் - 

ரகாவா  
 

8. தைது முதல் பசயற்னகக்ரகாளாை நூற் பசயற்னகக்ரகானள 

விண்ணில் நினலநிறுத்திய நாடு - ஈரான்  

 

9. Hawai India.ன் புதிய CEO - ரடவிட் லி  

 

10. City Union Bank.ன் புதிய MD மற்றும் CEO - என்.காமரகாடி  

 

11. உலக சுகாதார துனையால் ஆய்வு பசய்யப்ெட்ட தமிழக 

மருத்துவமனை - ரசலம்  
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1. ஏப்ரல் 25 - உலக மரலாியா திைம் 

 

2. ஏப்ரல் 25 - புதுனமப்ெித்தன் ெிைந்த திைம் 

 

3. அரசு ஊழியர்களின் ஒரு மாத சம்ெளத்னத ெிடித்தம் பசய்ய முடிவு 

பசய்துள்ள அரசு - ரகரளா (ஒரு மாதத்திற்கு 6 நாள் எை ெிடித்தம் 

பசய்ய முடிவு) 

 

4. கரராைா எதிர்ப்பு / எதிராை ரொராட்டத்தில் முதலிடம் – ெிரதமர் 
ரமாடி 

 

5. Covid India Seva.னவ பதாடங்கி னவத்தவர் - மத்திய இந்திய 

சுகாதார துனை அனமச்சர் ேர்ஷ வர்தன்  

 
6. Covid India Seva for People Enquiries 

 

7. ரநாய் எதிர்ப்பு சக்தினய அதிகாிக்க நிலரவம்பு / கெசுர குடிநீர் 
வழங்கும் ஆரராக்கிய திட்டத்னத பசயல்ெடுத்திய அரசு - தமிழகம்  

 

8. உலக ெஞ்சாயத்து இராஜ் திைம் - ஏப்ரல் 25 

 

9. WHO.ன் நிர்வாக குழுவிற்காை தனலனம பொறுப்னெ ஏற்க உள்ள 

நாடு - இந்தியா  
 
  



 

10. தற்ரொது மூன்ைாவது நினலயிலிருந்து இரண்டாவது நினலக்கு தரம் 

உயர்த்தப்ெட்டுள்ள விமாை நினலயம் - திருச்சி விமாை நினலயம்  

 

11. கரராைா ரநாய்க்கு சிகிச்னச அளிக்கும் வார்டில் பசல்ரொன் தனட 

விகித்துள்ள மாநிலம் - ரமற்கு வங்கம்  

 

12. கரராைா ொிரசாதனைக்கு நடமாடும் ஆய்வகம் தயாாித்த அனமப்பு 

- DRDO  
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1. கரராைா தடுப்பு மருந்து சாட் ஆக்ஸ் என்ரகாவ் 19.ஐ மைித 

உடலிைில் பசலுத்தி ரசாதனை ெணினய பசலுத்திய நாடு  - 

இங்கிலாந்து 

 

2. நாடு முழுவதும் மக்களிடம் பகாரராைா குைித்த சர்ரவ நடத்த 

சுகாதார துனை அைிவித்த எண் - 1921 

 

3. வீட்டில் இனணந்து இருப்ரொம் என்று sticker.ஐ WHO.வுடன் 

ரசர்ந்து பவளியிட்ட சமூக ஊடகம் - Whatsapp 

 

4. கரராைா தடுப்ொல் தடுப்பு ெணியாளர்கள் இைந்தால் 50லட்சம் நிதி 
வழங்க உள்ள மாநிலம் - தமிழ்நாடு  

 

5. சீர் மரெிைர் நல வாாிய துனை தனலவராக நியமிக்கப்ெட்டவர் - 

ரசா.அய்யர்  
 

6. MVRDL ஐ பதாடங்கி னவத்தவர் - இராஜ்நாத் சிங் In Hyderabad  

 
7. MVRDL - Mobile Virology Research & Diagnostic Laboratory  

 

8. Apthamitra எனும் பசயலினய கர்நாட மாநிலம் பதாடங்கியது (This 

App for CORONA Helpline) 
 

9. Tianwen - 1 திட்டத்னத பசயல்ெடுத்தவுள்ள நாடு - சீைா  
 
  



 

10. Tianwen - 1 திட்டம் எதற்காக? பசவ்வாய் கிரகத்னத 

ஆராய்வதற்காக  

 

11. இ கிராம் ஸ்வராஜ் எனும் இனணயத்தளம் மற்றும் பசயலினய 

இந்திய ெிரதமர் ரமாடி பதாடங்கினவத்தார்  
 

12. சிைிய ஆளில்லா விமாைம் மூலம் கிராமம் ஆய்வு பசய்யப்ெட்டு 

வனரெடம் தயாாிக்கப்ெடும். இதற்கு இந்திய ெிரதமர் ரமாடி 

ஸ்வமித்வா ரயாஜைா திட்டத்னத பதாடங்கினவத்தார்  
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1. ரதசிய ெனம தீர்ப்ொய தனலவர் - ஆதர்ஷ் குமார் ரகாயல்  

 

2. ொகிஸ்தாைில் ரம 9 வனர ஊரடங்கு  

 

3. கரராைா இல்லாத முதல் மாநிலம் - ரகாவா  
 

4. கரராைா இல்லாத 2வது மாநிலம் - மணிப்பூர் 
 

5. கரராைா இல்லாத 3வது மாநிலம் - திாிபுரா  
 

6. வித்யாதான் 2.0 திட்டத்னத (E - Learning) ஸ்ரீ ரரமஷ் ரொக்ாியால் 

பதாடங்கினவத்தார் 
 

7. எந்த மாநிலத்தில் ெிளாஸ்மா சிகிச்னச அளிக்க ICMR ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது - மகாராஷ்டிரா  
 

8. World Intellecutal Property Day - April 26 
 

9. மரைான்மணீயம் பெ. சுந்தரம் ெிள்னள நினைவு திைம் - April 26 

 

10. சாமுபவல் ரமார்ஸ் ெிைந்த திைம் - April 26 

 

11. ெிரெஞ்சன் ெிைந்த திைம் - April 26 

 

12. மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆனணயராக நியமிக்கப்ெட்டவர் - 

சஞ்சய் ரகாத்தாாி  
 



 

13. அபமாிக்காவில் கனல அைிவியல் அகாபடமியில் இடம் பெற்றுள்ள 

இந்திய அபமாிக்க பெண் - ரரணு காட்ரடார்  
 

14. சீைானவ எதிர்த்து னகபயழுத்து இயக்கத்னத பதாடங்கியவர் - 

நிக்கிரேலி(அபமாிக்காவிலுள்ள இந்திய வம்சாவளி பெண்) 

 

  



 

April 28, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ஏப்ரல் 28 - உ ரவ சாமிநாத ஐயர் நினைவு திைம்  

 

2. ஏப்ரல் 28 - உலக கால்நனட திைம் 

 

3. ஏப்ரல் 28 - ரவனலயின்ரொது ொதுகாப்புக்கும் நலனுக்குமாை உலக 

திைம் 

 

4. பதாற்று ரநாயால் இைந்தவர் உடனல அடக்கம் பசய்வனத 

தடுத்தால் 3 ஆண்டு சினை தண்டனை எனும் அவசர சட்டத்னத 

தமிழ்நாடு மாநிலம் பகாண்டுவந்துள்ளது. 

 

5. பசவிலி ரராரொனவ ேிந்துஸ்தான் ெல்கனலக்கழக ரராரொடிக்ஸ் 

ஆய்வு னமயம் கண்டுெிடித்துள்ளது  

 

6. பசவிலி ரராரொ - கரராைா ரநாயாளிகளுக்கு ரசனவ 

பசய்வதற்காக 

 

7. சிைார்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கும் முனைனய முடிவுக்கு 

பகாண்டு வந்துள்ள நாடு – சவூதி 
 

8. ரரெிட் படஸ்ட் கருவிகள் முரணாை Results வந்ததால் சீைாவிற்ரக 

அனுப்ெ மத்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது 

  



 

April 29, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. ொரதிதாசன் ெிைந்த திைம் -  ஏப்ரல் 29 

 

2. சர்வரதச நடை திைம் -  ஏப்ரல் 29 

 

3. இரசாயை ஆயுதங்களால் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்காை உலக திைம் 

-  ஏப்ரல் 29 

 

4. மருத்துவம் மற்றும் பதாழில்துனைக்கு கஞ்சா ெயிாிடுவனத 

சட்டபூர்வமாக்கி உள்ள நாடு - பலெைான்  

 

5. உலக ரநாய் தடுப்பு வாரம் - ஏப்ரல் 24 முதல் 30 வனர  
 

6. உலக ரநாய் தடுப்பு வாரம் தீம் - Vaccines work for all 

 

7. வங்கரதசத்திற்கு இந்தியா 1லட்சம் னேட்ராக்சி குரளாரரா குயின் 

மருந்துகனள வழங்கியது  

 

8. முதலனமச்சர் ரகாவிட் 19 ரயாத்ரா கல்யாண் ரயாஜைா எனும் 

திட்டத்னத மோராஷ்டிர மாநிலம் பதாடங்கியது 

 

9. வங்கித்துனைனய பொது ெயன்ொட்டு ரசனவயாக அைிவித்த 

அனமப்பு - பதாழிலாளர் அனமச்சகம்  

 

10. Mutual Fund நிறுவைங்களுக்கு 50,000 ரகாடி கடனுதவி 
அளிக்கவுள்ள அனமப்பு - RBI  

 
  



 

11. அதிக இராணுவ தளவாட பகாள்முதல் ெட்டியலில் இந்தியாவின் 

இடம் மூன்று  

 

12. அதிக இராணுவ தளவாட பகாள்முதல் ெட்டியலில் முதல் இடம் 

அபமாிக்கா  
 

13. அதிக இராணுவ தளவாட பகாள்முதல் ெட்டியலில் இரண்டாவது 

இடம் சீைா  
 

14. அதிக இராணுவ தளவாட பகாள்முதல் ெட்டியலில் நான்காவது 

இடம் ரஷியா  
 

15. அதிக இராணுவ தளவாட பகாள்முதல் ெட்டியலில் ஐந்தாவது இடம் 

சவூதி 
  



 

April 30, 2020 Current Affairs – Refer 
from Hindu & Dinamani Newspapers 

 

1. சர்வரதச ஜாஸ் திைம் -  ஏப்ரல் 30 

 

2. ேிட்லர் நினைவு திைம் -  ஏப்ரல் 30 

 

3. தாதாசாபகப் ொல்ரக ெிைந்த திைம் -  ஏப்ரல் 30 

 

4. வீட்டுக்கு மருந்துகனள வழங்க தன்வந்த்ாி திட்டத்னத பதாடங்கிய 

மாநிலம் - அசாம்  

 

5. அபமாிக்க ஜைநாயக ரதசிய குழு தனலனம ெதவினய இராஜிைாமா 
பசய்த இந்திய வம்சாவளி பெண் - சீமா நந்தா  

 

6. சார்க் சுகாதார அனமச்சர்கள் மாநாட்னட நடத்திய மாநிலம் - 

ொகிஸ்தான்  

 

7. கரராைா பதாற்னை அைிவிக்கத்தக்க ரநாயாக அைிவித்த மாநிலம் - 

தமிழகம்  

 

8. RUHDAAR எனும் குனைந்த வினலயிலாை பசயற்னக சுவாச 
கருவினய உருவாக்கிய அனமப்பு - IIT, ெம்ொய் (Srinagar 

NIT.வுடன் இனணந்து) 

 

9. ெிட்ச் ெிளாக் எனும் விமாைப்ெனட கூட்டுப்ெயிற்சியினை நடத்தும் 

நாடு - ஆஸ்திரரலியா  
 
  



 

10. இந்த வருடம் ெிட்ச் ெிளாக் எனும் விமாைப்ெனட கூட்டுப்ெயிற்சி 
இரத்து பசய்யப்ெட்டது கரராைா பதாற்று காரணமாக  

 

11. மும்னெ உயர்நீதிமன்ை தனலனம நீதிெதியாக தீொங்க தத்தா 
நியமிக்கப்ெட்டார்  
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