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1.  3 ஆசழனளன் தலயர்களுடன் ிபதநர் மநளடி இயதபப்பு மச்சுயளர்த்லத 

 ASEAN-India Commemorative Summit- ய இந்றரின் ஆசறரன் கூட்டிின் 25 

ஆண்டுகள் ககரண்டரடும் ிரில், திர் ரந்ற ரரடி, பன்று ஆசறரன் 

ரடுகபின் யனர்கள் - றரன்ர், ிட்ரம் ற்றும் தினறப்யதன்ஸ் ஆகற 

ரடுகபின் யனர்களுடன் புது கடல்னறில் உள்பரர். 

 திர் ணது ிட்ரற எறர்ப்தரபரண Nguyen Xuan Phuc ஐ சந்றத்து, தஸ்த 

னன்கயபப் தற்நற ரதசறணரர். அடுத்து, அர் ஃதினறப்திரணர ஜணரறதற 
ரரட்ரிரகர டூர்ட்யட சந்றத்ரர் ற்றும் தல்ரறு தந் தரடங்கயப 

உள்படக்கறிபேந்ரர். றரன்ர் ரறன கவுன்சறனர் ஆங் சரன் சூ கறி 
ரயனில் திய சந்றத்ரர் 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 

1. றரன்ர் யனகர்- ய்திடர. 

2. ிட்ரம் யனகர்- யரணரய். 

3. தினறப்யதன்ஸ் யனகர்- ரணில் 

2. 8 யது மதசழன யளக்களர் தழம் - 25 ஜயரி 

 ரர்ல் யடபயநில் குடிக்கள் அறக அபில் தங்ரகற்தற்கரக ஜணரி 

25 ஆம் ரபன்று இந்றரின் ரர்ல் ஆயம் 8 து ரசற ரக்கரபர் 

றணத்ய ககரண்டரடிது. புது றல்னறில் ரசற அபினரண கசல்தரடு 

யடகதற்நது. 
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ரட்ட ஆட்சறர், கரல் கண்கரிப்தரபர் ற்றும் ரர்ல் றர்ரகத்றல் 

உள்ப ற்ந அலுனர்கள் ஆகறரரபேக்கு சறநந் ரர்ல் யடபயநகயப 

ஜணரறதற ரம்ரத் ரகரிந்த் ங்கறணரர். 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 

1. சுந்ற இந்றரின் பல் யனய ஆயரபர் - சுகுரர் கசன். 

2. 21 து யனய ரர்ல் ஆயர் - அச்சல் குரர் ரஜரடி. 

3. ஒம் திகரஷ் ரத் இந்றரின் அடுத் (22) யனயத் ரர்ல் ஆயரக 

றறக்கப்தட்டுள்பரர் . 

3. மயளடமளன், Flipkart 4G ஸ்நளர்ட்மளன்கள்  

 ரரடரதரன் இந்றர, ஈ-கரர்ஸ் சந்யில் Flipkart உடன் இயந்து, ஆம்த 

றயன ஸ்ரர்ட்ரதரன்கள் பை .999 ியனில் பே சறநந் ியனில் ங்கும். 

 ஃதினறப்கரர்ட்டின் # MyFirst4GSmartphone திச்சரத்றன் கலழ் உள்படீு-றயன 4G 

ஸ்ரர்ட்ரதரன் ரறரிகள் ரர்ந்கடுக்கப்தட்ட ம்தில் ரரடரதரன் த-

பன்கூட்டிர ங்குகறநது. இந் ரய்ப்யத ரடிக்யகரபர்கள் 36 

ரங்களுக்கு பே ரத்றற்கு குயநந்தட்சம் பை .50 கசலுத் ரண்டும் 

4. நமசழனளயின் SME களர்ப்மபரனுடள என்எஸ்ஐசழ இங்க்  ப்ந்தம் 

 SME கரர்ப்தரன் ரனசறரில் சறநற ற்றும் டுத் ர்த்க 

றறுணங்கயப (SMBs) அதிிபேத்ற கசய்ற்கரண ககரள்யககயப 

உள்படக்கற கல் ற்றும் த்துயப்பு தரிரற்நத்றற்கு ரசற சறறு 

கரறல்துயநின் கூட்டுத்ரதணம் (NSIC) பே ப்தந்த்றல் 

யககழுத்றட்டது. 
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 இந் ரடுகபில் சறறு கரறல்கபின் த்துயப்யத லுப்தடுத் இந்ற 

ற்றும் ரனசற றறுணங்களுக்கு இயடில் பன்று ப்தந்ங்கள் 

யககழுத்றடப்தட்டண. இபேப்பு ர்த்கம் (இந்றரிற்கும் 

ரனசறரிற்கும்) 2015 ஆம் ஆண்டில் $ 12.02 தில்னறணரக தறவு 

கசய்ப்தட்டது. 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 

1. யக்ரர, சறநற ற்றும் டுத் றறுணங்கள் (MSME) அயச்சர்- கறரிரஜ் சறங் 

5. சளல மளக்குயபத்து நற்றும் நடுஞ்சளலகள் அலநச்சகம் IL & FS உடன் 

Zojila சுபங்கப்ளலத ழர்நளண ப்ந்தம் 

 சரயன ரதரக்குத்து ற்றும் கடுஞ்சரயனகள் அயச்சகம் கலழ் ரசற 

கடுஞ்சரயனகள் ற்றும் உள்கட்டயப்பு அதிிபேத்ற கரர்ப்தரன் 

(என்.ஐ.ி.சற.எல்.சற.எல்) ற்றும் 14.150 கறீ ீபபள்ப, ஜம்ப & கரஷ்ீர். 

 இது இந்றரின் றக ீண்ட சரயன சுங்கப்தரய ற்றும் ஆசறரின் றக 

ீண்ட இபே றயசரற்நற சுங்கப்தரய ஆகும். இந் சுங்கப்தரய, ஸ்ரீகர், 

கரர்கறல் ற்றும் ரன ஆகறற்றுக்கு இயடரரண அயணத்து-ரணியன 

இயப்புகயபபம் ங்கும். இந் றட்டத்றன் கரத் பனண கசனவு பை. 

6808.69 ரகரடி. றட்டத்றன் கட்டுரண கரனம் ஏழு ஆண்டுகள் ஆகும் . 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 

1. சரயன ரதரக்குத்து ற்றும் கடுஞ்சரயனகள் அயச்சர் - றறன் கட்கரி 

6. FMCG நளயட்கின் யிற்லனளர்கிலடமன புலகனில யிற்ல 

நகளபளஷ்டிபள தலட யிதழத்துள்து 
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 ரறனத்றல் ரகரக கபேம் நுகர்ரரர் கதரபேட்கள் (எப்.எம்.சற.ஜற) 
கதரபேட்கபின் ிற்தயண ிற்தயணில் புயகியன ிற்தயண ிற்தயணக்கு 

கரரஷ்டிர அசு யட ிறத்துள்பது. 

 இயபஞர்களுக்கு புயகியன கதரபேட்கள் அடியரகறிடரது என்தய 

உறுறப்தடுத்துர இந் டடிக்யக 

7. இந்தழனள நற்றும் யினட்ளம் I & B துல நற்றும் யிண்நயி ஆகழனயற்ழல் 

த்துலமப்பு ப்ந்தம் லகநனழுத்தளது 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 24 ஆம் றகற இந்றர ற்றும் ிட்ரம் கல் 

ற்றும் பிதப்பு ற்றும் ிண்கபித் துயநில் த்துயப்புக்கரண 

புரிந்துர்வு உடன்தடிக்யககயப (ரலுறகள்) தரிரநறக் ககரண்டது. 

 இந்ற தி ந்றரி ரந்ற ரரடி ற்றும் அது ிட்ரம் எறர்க்கட்சற 
யனர் Nguyen Xuan Phuc 

8. சுற்றுச்சூமல் நசனல்தழன் அட்டயலண 

 2018 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூல் கசல்றநன் குநறடீ்டில் 180 ரடுகபில் 177 து 

இடத்யப் கதற்றுள்பது. உனக கதரபேபரர கபேத்துக்களுடன் இயந்து ரல் 

ற்றும் ககரனம்திர தல்கயனககங்கள் இபே ஆண்டுகபரக அநறக்யக 

கபிிட்டுள்பண. 2016 ம் ஆண்டு அநறக்யகில் இந்றர 141 து இடத்றல் 

உள்பது. 

 சுிட்சர்னரந்றல் டரரரமறல் டந் உனக கதரபேபரர ன்நத்றன் 

கூட்டத்றல் இந் அநறக்யக கபிரணது. சுிட்சர்னரந்து, கடன்ரர்க் ற்றும் 

ரல்டர ஆகற ரடுகபின் தட்டினறல் ஸ்ிட்சர்னரந்து உள்பது. 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 
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1. ஸ்ிட்சர்னரந்து யனகர் - கதர்ன்ரம்-சுிஸ் திரங்க். 

2. WEF ன் றறுணர் ற்றும் யனர்- க்பரஸ் ஷ்ர 

9. உகளயின தழலந மளட்டினிடும் குழனீட்டில் இந்தழனள 81 யது இடத்தழல் 

உள்து 

 இந்றரில் சுிட்சர்னரந்றல் உள்ப டரரரஸ் கரில் 48 து உனக 

கதரபேபரர ன்நம் (WEF) பேடரந்ற கூட்டத்றல் கபிிடப்தட்ட 

அநறக்யகில் 81 து இடத்றற்கு ங்கபின் ரதரட்டித்ன்யின் பூரகரப 

குநறடீ்டு எண்ய இந்றர எடுத்துள்பது. 

 இந்றர ணது றயனப்தரட்யட 2017 ஆம் ஆண்டில் 92 து இடத்றனறபேந்து 

ரம்தடுத்றபள்பது. இது இந்றரின் பர்ச்சறய எவ்ரறு பர்த்து, 

றநயய ஈர்த்து, க்கயத்துக் ககரள்ளும் என்தய அபிடும். BRICS 

ரடுகபில் சலணர 54 து இடத்றல் உள்பது. ரடுகபில், சுிட்சர்னரந்து சறங்கப்பூர் 

ற்றும் ப.எஸ். 

10. த்நள யியதுகள் ற்ழன முழு ட்டினல் 2018 

 2018 ஆண்டு 85 கதறுர்கள் இண்டு இட்யடர் க்குகள் உள்பிட்ட ககௌ 

ிபேதுக்கு ரர்ந்கடுக்கப்தட்டுள்பணர். தத் ிபூன், 9 தத் பூண் ற்றும் 73 

தத்ஸ்ரீ ிபேதுகள் இறல் அடங்கும். தறயணந்து ிபேது கதற்நர்கள் கதண்கள், 

16 ரதர் கபிரட்டர்கள், பன்று ரதர் இநந்ர்கள்.                         த்நள 

யியதுகள் 2018 

11.20 ில்ழனில் ய .88 ஆனிபம் மகளடிக்கு அபசு நசயிடுகழது 

 ரர்ச் 31 ஆம் ரறபடன் படியடந் றறரண்டில் 20 கதரதுத்துயந 

ங்கறகபிலும், தி.எஸ்.த.ீகபிலும், 88,139 ரகரடி பைதரய்க்கு பனண 

https://tamil.examsdaily.in/current-affairs/awards/
https://tamil.examsdaily.in/current-affairs/awards/
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உட்கசலுத்துரக அசு அநறித்துள்பது. ஐடிதிஐ ங்கற 10,610 ரகரடி 

பைதரயபம், ஸ்ரடட் தரங்க் ஆப் இந்றர 8,800 ரகரடி பைதரயபம் கதற்றுக் 

ககரள்ளும். 

 ங்கறின் இந்ற, பெரகர தரங்க் ற்றும் தஞ்சரப் ரணல் ங்கற ஆகறய 

இந் கட்டத்றல் பனண உட்கசலுத்துயனப் கதறும் 20 ங்கறகள். கடந் 

ஆண்டு அக்ரடரதரில் அசரங்கம் இண்டு னட்சம் ரகரடி பைதரய் ங்கற 
ரீகரதிட்டனறன் றட்டத்ய 2017-18 ற்றும் 2018-19ம் றறரண்டில் தப்திது. 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 

1. இப்ரதரது ய, 11 தி.எஸ்.தி.க்கள் உடணடி றபேத்ம் கசய்தர் (PCA) 

12. புகழ்நற் ஆங்கழ ளயளசழரிலன நயர்ஜழினள வுல்ஃப் ிந்த தழம்: டூடுல் 

சழப்பு நசய்த கூகுள் 

 உனகறன் சறநந் ரனரசறரிர்கபில் பேரண அகடனறன் கர்ஜறணிர வுல்ஃப் 

திநந் றணரண இன்று 

 இபேதரம் நூற்நரண்டின் பன்ணி ணீ இனக்கறரறகபில் பேரகத் 

றகழ்ந்ர் கர்ஜறணிர வுல்ஃப். 

13. 9 நணி மபத்தழல் பனில் ழலனம் அலநத்து அசத்தல்: சவளயில் அதழசன 

சளதல 

 கற்கு சலணரின் புஜறரன் ரறனத்றல் 9 ி ரத்றல் 1500 திரபர்கள் 

ரசர்ந்து பே ில் றயனத்யர கட்டி படித்து, 

 9 ி ரத்றல் அயக்கப்தட்ட இந் ில் றயனம் என்தது, கன்கறக்கு 

சலணர ற்றும் த்ற சலணரய இயக்கும் பக்கற றத்டரக 

கபேப்தடுகறநது. 
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14. சவள, நஜர்நி, சவுதழ அமபினளயிழயந்து இக்குநதழ பசளனத்துக்கு 

நளயள் குயிப்பு தடுப்பு யரி 

 இநக்குற கசய்ப்தடும் சரணத்துக்கு கதரபேள்குிப்பு டுப்பு ரி 

ிறக்கப்தட உள்பது. `யட றத்ரல் தரர்யட்’ என்கறந சரணம் இந் பன்று 

ரடுகபில் இபேந்தும் இநக்குற கசய்ப்தடுகறநது. இணரல் தரறக்கப்தட்ட 

தரனரஜற அறன்ஸ் என்கறந றறுணம், கபிரட்டு இநக்குறக்கு கதரபேள் 

குிப்பு டுப்பு சட்டத்றல் கலழ் ிசரய கசய் ரண்டும் எண த்ற 

கதரபேள் குிப்பு டுப்பு ஆயத்துக்கு புகரர் அபித்து. 

 இந்றர இற்கு பன்ணர் சலணரினறபேந்து இநக்குற கசய்ப்தடும் 98 

கதரபேள்களுக்கு கதரபேள் குிப்பு ரி ிறத்து ள்பது குநறப்திடத்க்கது. 

றகம் 

1. நசன்ல களயல் இலண ஆலணனர் நமளகபன் உள்ிட்ட 23 அதழகளரிகளுக்கு 

குடினபசு தலயர் யியது 

 இந்ற அசு 2018 ஆம் ஆண்டு குடிசு றணத்ய பன்ணிட்டு றழ்ரடு 

கரல்துயநின் 23அலுனர்களுக்கு குடிசுத் யனர் ிபேதுகயப 

அநறித்துள்பது. 

 இந்ற குடிசுத் யனரின் யகசரல் திக்கரண (distinguished service medal) 

கரல் ிபேதுகள் றழ்ரடு கரல்துயந அலுனர்கள் கசன்யண சட்டம் 

ழுங்கு இய ஆயர் ரணரகன் ற்றும் கரனர் னன் கூடுல் டிஜறதி 
ரஜறவ் குரர் ஆகறரரபேக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

குடினபசு தலயர் யியது 

2. 5 ஐஏஎஸ் அதழகளரிகளுக்கு தயி உனர்வு 

https://tamil.examsdaily.in/wp-content/uploads/2018/01/award25.pdf
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 றகத்றல் 5 ஐஏஎஸ் அறகரரி களுக்கு பன்யச் கசனரபரக தி 
உர்வு அபிக்கப்தட்டுள்பது. இற்கரண உத்ய யனயச் கசனரபர் 

கறரிஜர யத்றரன் திநப்தித்துள்பரர். 

 “உவு தரதுகரப்பு ஆயர் தி.அபர, துய ரர்ல் ஆயர் சுீப் 

கஜின், றழ்ரடு கர்ப்புந கட்டயப்பு றற ரசயகள் றறுணத்றன் 

ரனரண் இக்குர் கரக்கர்னர உர, சறறு கரறல் பர்ச்சறக் கக யனர் 

ற்றும் ரனரண் இக்குர் அபூர்ர, கரறனரபர் ஆயர் 

ரக.தரனச்சந்றன் ஆகறரரபேக்கு கசனரபர் றயனினறபேந்து பன்யச் 

கசனரபரக தி உர்வு ங்கப்தட்டுள்பது’’ என்று கூநப்தட்டுள்பது. 

3. ய.60 மகளடி நசயில் 3 ஆனிபம் அபசு ள்ிகில் ‘ஸ்நளர்ட் கழளஸ்’ 

யகுப்ல: கழபளநப்புங்கில் யிலபயில் நதளடக்கம் 

 பை.60 ரகரடி றப்தடீ்டில் 3 ஆிம் அசு கரடக்க, டுறயனப் தள்பிகபில் 

ியில் "ஸ்ரர்ட் கறபரஸ்" குப்தயந அயக்கப்தட உள்பது. 

 2017-18-ம் ஆண்டு தட்கஜட்டில் அநறிக்கப்தட்டதடி, பல்கட்டரக 

கறரப்புநங்கபில் 3 ஆிம் அசு கரடக்கப்தள்பிகள் ற்றும் 

டுறயனப்தள்பிகபில் ஸ்ரர்ட் கறபரஸ் குப்தயநகள் அயக்க கரடக்கக் 

கல்ி இக்ககத்துக்கு அசு அனுற அபித்துள்பது. இற்கரக வ்கரபே 

தள்பிக்கும் னர பை.2 னட்சம் ங்கப்தடும். 

4. தநழழ்ளடு முதல்யர் எடப்ளடி மக. மிசளநழ யுநஸ்மகள யியது நற்ளர் 

 றபேச்சறரப்தள்பிில் உள்ப ஸ்ரீங்கம் ங்கரசுரற ரகரிலுக்கு றக 

பல்ர் எடிபெப்தர ரக.தரனசறச்சறம் ிபேது ங்கப்தட்டது. 
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 தரம்தரிரண புகழ்கதற்ந ற்றும் ர சடங்குகயபத் ரங்கறக் ககரள்பரல், 

ஆனத்றல் ரற்ககரள்பப்தட்ட புணயப்புப் திக்கரண பகணஸ்ரகரின் 

ஆசற தசுதிக் திரந்றத்ரல் ிபேது ங்கப்தட்டது. 

 இது 108 பக்கற ிஷ்ட ரகரில்கபில் (றவ்ரசங்கள்) றக பக்கறரண 

ன்நரகும். 

பக்கறரண குநறப்புக்கள் 

1. றழ்ரடு பல்ர் - எடப்தரடி ரக. தணிசரற 
2. றழ்ரடு ஆளுர் - தன்ரரினரல் ப்ரரயறட் 

ியபரட்டு 

1. இந்மதளமசழனள ஒன் ளட்நழண்டன் சளய்ள-சழந்து களழறுதழனில் மநளதல் 

 இந்ரரரணசறரில் டந்து பேம் இந்ரரரணசறர ரஸ்டர்ஸ் தரட்றண்டன் 

ரதரட்டிில் கபிர் ற்யநர் திரிில் இன்று டந் பல் சுற்று ஆட்டத்றல் 

இந்ற ீரங்கயண சரய்ணர ரரயன எறர்ககரண்டரர் ரியசில் 20ம் 

இடத்றல் உள்ப சலண ீரங்கயண கசன் ஜறரஜறன்.. 

 ற்கநரபே கபிர் ற்யநர் ஆட்டத்றல் ரனசற ீரங்கயண ரகர ஜறன்  ீ

ய 21-12, 21-9 என்ந ரர் கசட்கபில் ரரற்கடித்ரர் இந்ற ீரங்கயண 

தி.ி.சறந்து. 

2. கூலடப்ந்தழல் தநழமக அணி சளம்ினன் 

 68-து ரசற கூயடப்தந்து ரதரட்டிின் ஆடர் திரிில் றக அி 
சரம்தின் தட்டம் கன்நது. 
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 கபிர் திரிவு இறுறப் ரதரட்டிில் ரற்று இந்றன் ில்ர - சத்ீஷ்கர் 

அிகள் ரரறண. இறல் ஆட்டத்றன் கரடக்கம் பரன ஆறக்கம் கசலுத்ற 

இந்றன் ில்ர அி 100-71 என்ந புள்பிகள் கக்கறல் கற்நற கதற்று 

சரம்தின் தட்டம் கன்நது. 

 இயத் கரடர்ந்து யடகதற்ந ஆடர் இறுறப் ரதரட்டிில் றகம் - 

சர்சீஸ் அிகள் ரரறண. இறல் றக அி 94-86 என்ந புள்பிகள் கக்கறல் 

கற்நற கதற்று சரம்தின் தட்டத்ய யகப்தற்நறது. 

3. ஆஸ்தழமபழன ஒன் நடன்ிஸ்: அலப இறுதழனில் நுலமந்தளர் மபளஜர் நடபர்; 

லலமனளன் சுங், சழமநளள லளப், நகர்யம் முன்மற்ம் 

 ஆஸ்றரனறரின் கல்தர்ன் கரில் யடகதற்று பேம் இந்த் கரடரில் 

ஆடர் ற்யநர் திரிவு கரல் இறுற ஆட்டம் ன்நறல் 58-ம் றயன ீரண 

கன் ககரரிரின் யயரரன் சுங், 97-ம் றயன ீரண அகரிக்கரின் 

கடணிஸ் சரண்ட்கறகனுடன் ரரறணரர். 

 யயரரன் சுங் 6-4, 7-6 (7-5), 6-3 என்ந ரர் கசட்டில் கற்நற கதற்று அய 

இறுறக்கு பன்ரணநறணரர். இன் பனம் கறரண்ட் ஸ்னரம் ரதரட்டிகபில் அய 

இறுறில் கரல் தறக்கும் பல் கன் ககரரி ீர் என்ந கதபேயய 

கதற்நரர் யயரரன் சுங். 

4. 4 ளடுகள் லளக்கழத் நதளடர் ழயூறழளந்லத யழீ்த்தழனது இந்தழனள: 3-2 என் 

மகளல் கணக்கழல் அசத்தல் நயற்ழ 

 4 ரடுகள் யரக்கறத் கரடரின் 2-து கட்டத்றல் இந்ற அி ணது பல் 

ஆட்டத்றல் 3-2 என்ந ரகரல் கக்கறல் றபெமறனரந்ய ழீ்த்றது. 

 றபெமறனரந்றன் யரறல்டன் கரில் 4 ரடுகள் யரக்கறத் கரடரின் 2-து 

கட்டம் ரற்று கரடங்கறது. இன் பல் ஆட்டத்றல் இந்றர - றபெமறனரந்து 
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அிகள் ரரறண. இந்ற ீர்கள் சறநப்தரக கசல்தட்டு டுத்ணர். படிில் 

இந்ற அி 3-2 என்ந ரகரல் கக்கறல் கற்நற கதற்நது . 

  

 

-----***----- 


