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1. ளட்டின் 69 குடினபசு தழம் ககளண்டளடப்டுகழது 

 ாட்டின் ஜணத்தாகை ததருக ற்றும் ைிகக தபிப்தடுத்தும் 

கைில் ஜணரி 26 ம் தி ாட்டின் 69 து குடிசு ிணம் 

தைாண்டாடப்தடுைிநது. தத்து ஆசிான் ாடுைபின் கனர்ைள் குடிசு 

ிணத்ில் கனக ிருந்ிணர்ைபாை உள்பணர். 

 இந் ஆண்டு, தைௌ ிருந்ிணர்ைள்- 

1. புருனனின் சுல்தளன் லறல் னளல்கழனள-சுல்ான், 

2. லஶன் கென்- ைம்ததாடிா தி ந்ிரி, 

3. னபளட்ரினகள னபள டர்ட்கட - தினிப்கதன்ஸ் கனர், 

4. னஜளனகள வயனடளனடள- இந்தாதணசிாின் ஜணாிதி, 
5. நனெழன ிபதநர் ஜிப் சாக், 

6. Nguyen Xuan Phuc- ிட்ாின் திர், 

7. லழநள னளக்னகளப் - சிங்ைப்பூர் ஜணாிதி, 
8. Htin Kyaw- ிான்ரின் கனர், 

9.அங் ெளன் சூ கவ - ிான்ரின் ாின ஆதனாசைர், 

10. ிபனத் ெளன் ச்ெள - ாய்னாந்ின் திர் 

11. Thongloun Sisoulith- னாதாஸ் தி ந்ிரி. 

 R-Day அிகுப்பு ததட் பதி தனப்டிதணன்ட் தஜணல் ஆசிட் ிஸ்டி 

கனகினாணது. ைாஷ்ீர் தள்பத்ாக்ைில் உள்ப ததாாபிைளுக்கு ிாை 

ததாாடும் இந்ி ிாணப்தகட (IAF) ின் ைார்ததாதல் தஜாி திைாஷ் 

ித்ிாின் குடும்த உறுப்திணர்ைள், இந்ிாின் ிை உர்ந் சாாண 

சித்ிக ிருது, அதசாக் சக்ா ததற்நணர். இது IAF க்ைாண பன்நாது 

அதசாக் சக்ா ற்றும் கப்தகடக்ைாண பனாாை உள்பது. 

2. ககளல்கத்தள ரு நழதக்கும் ெந்வத க முதல் இந்தழன கநட்னபள ஆது 
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 தைால்ைத்ா எரு ிக்கும் சந்க ததந பல் இந்ி தட்தா ஆை உள்பது. 

சந்கில் ண்ரீ் ணப்தடும் உகடில் தடகுைள் இட்டிப்தாகும். தற்கு 

ங்ைத்ின் பனகச்சர் ம்ா தாணர்ஜி துங்ைப்தட்ட இந்ைத்ின் ைிக்குப் 

தகுிில் அகந்ிருந் சந்க. 

 ைிக்கு தட்தாததானிட்டன் கததாஸ் ிரிாக்ைப்தடுற்கு அருைிலுள்ப 

சந்கினிருந்து 200 ைகடக்ைார்ைள் ீது புணகக்ைப்தடுத இந் தாக்ைம் 

ஆகும். சந்கில் குகநந்து 114 தடகுைகபக் தைாண்டுரும், எவ்தான்றும் 

இண்டு ைகடைள் சிக்கும் 

முக்கழனநள குழப்புக்கள்  

1. தற்கு ங்ைத்ின் பனகச்சர் - ம்ா தாணர்ஜி 

3. உரள அந்தசுப்பநணினன் முதளயது கண் ஐ.ி.ஏ.தவயர் 

   இந்ி ங்ைிைள் சங்ைத்ின் (IBA) பல் ததண் கனர் அனைாதாத் 

ங்ைிின் ம்.டி. ற்றும் கனக ிர்ாை அிைாரி உா 

அணந்சுப்ின். 2017-18ல் தி கனர் திக்கு உா 

தர்ந்தடுக்ைப்தட்டார். 

 ஜதடந்ர் திர் சிங்ைின் தி உர்வு ைாாை தி கனர் தி 
ைானிாைிிட்டது. ாஜஷீ் குார், இந்ி ஸ்தடட் தாங்க் ஆப் இந்ிா கனர், 

...ின் துகத் கனாை 2017-18 ஆண்டுைபில் தர்ந்தடுக்ைப்தட்டார். 

4. பனில்னய ளங்கள் னெளதவனிட னபளனள கதளமழல்நுட்ம் 

னன்டுத்தப்ட்டது 

 ீரின் ைீழ் தானம் ைட்டுப்தாட்டு ாரித்ின் னிகக ிப்திடுற்ைாை 

தற்கு இில்த எரு தாததா ரிதாட் ஆததடட் ாைணத்க ிறுத்ி 
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கத்துள்பது. புி தாில்தட்தம் ீரின் ைீழ் தூண்ைள் ீது குிவுறுல் 

அல்னது குிவுறுல் ததான்ந துல்னிாண தடங்ைள் ற்றும் வு தசத்க 

ங்குைிநது 

 "ண்ரீின் ைீழ் உள்ப உட்தகுிைபின் னிகக ிப்திடுற்கு தன 

ிைகப ாங்ைள் தன்தடுத்ிதணாம், அது எரு தானத்க படிக்ை 

குகநந்தட்சம் தத்து ாட்ைகப டுத்துக் தைாண்டது. இப்ததாது அது எரு ாள் 

ட்டுத டுக்ைிநது. ைண்டுதிடிப்புைள் துல்னிாணக ற்றும் 

புகைப்தடங்ைள் ற்றும் டீிதாக்ைளுடன் உறுிப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. சரிாண 

டடிக்கைைளுக்கு தகாண அபவுதைால்ைகபபம், சரிாண இடத்கபம் 

ததந படிைிநது "ன்று பத் ில்த அிைாரி எருர் தரிித்ார். 

5. ளழநர்ஸ் ெளவ ரு அல்ளத ஸ்டளர்டர் 

 தைாச்சி ைார்ப்ததன் ிறுணத்ில் தைாதுக ாைாட்சிில் ரூ .100 தைாடி 

பலீடு தசய்ப்தட தண்டும் ண த்ி அசுக்கு உத்வு திநப்தித்து. 

இற்ைாை, த்ி அசின் உத்வு திநப்திக்ைப்தட்டது. 

 ைடந் ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம் தி உள்ளூர் சுிித் துகநின் பன்க 

ததாநிினாபால் ங்ைப்தட்ட எரு சுற்நாணது, பப்தரிா 

தஞ்சாத்துைபின் ிர்ாை ததாநிாபர்ைளுக்கும் ைாட்சிைள் ற்றும் 

ிறுணங்ைபின் தற்தார்க ததாநிாபர்ைளுக்கும் அநிவுறுத்ப்தட்டது. 1 

ைிதனா திட்னுக்ைாை 1 ைி.ைி. தூ திபாஸ்டிக் சாகனக அகத்து, 22 ைிதனா 

கடபள்ப, சாகன ாடலுக்ைாை, ிறுணம் 22 ததகக் ைாப்தாற்ந படிபம் 

ன்று அிைாரிைள் தரிித்ணர். 

6. யத் துவ 24 × 7 கலல்ப்வன்  
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 ணத் துகந, ஜணரி 2017 பல் பல் தெல்ப்கனகண அகத்து, 

ஊக்குிக்ைிநது. தெல்ப்கனன் ஆம்திக்ைப்தட்ட சின ாங்ைளுக்குப் திநகு, 

இண்டு ணத்துகந அிைாரிைளுக்கு ிாை ஊல் குற்நச்சாட்டுக்கு ிாை 

ிசாக டத்ப்தட்டது. 

 ணப்தகுி, ைால் ற்றும் சிடி ணினங்குக் குற்நம் ஆைிற்நிற்கும் 

இகடதாண புனணாய்வு ற்றும் எருங்ைிகந் உடனாை தசல்தடும் 

கபவுக் குற்நம் ைட்டுப்தாட்டுக் குளிற்கு உவுைிநது ன்று ணினங்கு 

பன்க ணப்தாதுைாப்தின் புணாட்டி வர் தரிித்ார். 

முக்கழனநள குழப்புக்கள்  

1. இந்ிாின் சுற்றுச்சூல் அகச்சர்ைபின் தட்டில் 

ைானம்                அகச்சர் 

2011-2013     தஜந்ி டாஜன் 

2013-2014     ீப்த தாய்னி 
2014-2016     திைாஷ் ஜதடைர் 

2016-2017     அணில் ாவ் தடவ் 

7. இந்தழனள, ஆெழனளன்  யிவபயள RCEP மூடல் 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைாண ாஸ்டர் ிட்டத்ின் பனம் இகப்புைகப அிைரிக்ை 

இந்ிாின் 1 தில்னின் டானர் ைடணாை தன்தடுத் தண்டும். RSP) 2018 

இல்.தள்பின்று இந்ிா ற்றும் ஆசிானுக்ைாண ர்த்ை உநவுைகப 

தம்தடுத்துற்ைாண தாக்ைத்துடன், ிரிாண ற்றும் தஸ்த 

னன்ைளுக்ைாண திாந்ி ிரிாண ததாருபாா கூட்டுக்ைளுக்கு ிகாை 

படிதடுக்ை எப்புக்தைாண்டது. 
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 ASEAN தாடர்தாடல் 2025 ற்றும் ASEAN ICT Masterplan (AIM) 2020 ஆைிற்நில் 

ாஸ்டர் திபானுக்கு இங்ை, உடல் ற்றும் டிஜிட்டல் இகப்புைகப 

தம்தடுத்துற்ைாண அர்ைபின் உறுிப்தாட்கட இரு ப்பும் 

உறுிப்தடுத்ிபள்பண. 

முக்கழனநள குழப்புக்கள்  

1. ஆசி-தசிதிக் திாந்ித்ில் ங்ைள் ததாருபாா உநவுைகப 

ிரிவுதடுத்துற்ைாை இரு ைட்சிைபின் தஸ்த னன்ைபினிருந்தும் ஆசிான்-

இந்ிா சுந்ி தகுி உருாணது. 

8. அபசு , அடல் ஒய்வூதழன தழட்ட யிதழகவ தர்த்துயது 

1. தம் ங்கும் ங்ைிைள், இப்ததாது சிநி ிி ங்ைிைள் ற்றும் ைட்ட 

ங்ைிைளுக்கு அடல் ஏய்வூி தாஜணா (APY) ங்கும் ிட்டத்க ங்ை 

படிபம், இது ிட்டத்ின் ிரிாக்ைத்க ைிசாை அிைரிக்கும் ண 

ிர்தார்க்ைப்தடுைிநது. 

2. "APY ிிதாைத்ின் ற்ததாக தசணல்ைகப லுப்தடுத், இந் புி 

தசலுத்தும் ங்ைிைளும் சிநி ிி ங்ைிைளும் APY இன் ைீழ் சந்ாார்ைகப 

தபிதற்றுற்கு எரு ஊக்ைத்க ங்கும் ன்று உப்தடுைிநது," ண 

ிி அகச்சைம் எரு அநிக்கைில் தரிித்துள்பது. 

9.தண்ணரீ்ழருந்து நளஸ் ீக்க முடிமம் என்று அவடனளம் 

 ாசுதடுத்ப்தட்ட ீர் ற்றும் ண்க ாசுதடுத்துற்ைாண எரு தச்கச 

ாற்நடீ்கட ங்குன் பனம், பன்ணி கைகச் தசலுத்தும் எரு 

கை தாிப்கத ிஞ்ஞாணிைள் அகடாபம் ைண்டுள்பணர். பன்ணி 
அசுத்ாண ீர் ன்தது எரு ைடுகாண சுற்றுச்சூல் அக்ைகந ஆகும், இது 
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சீதத்ில் சிைிச்கச அபிக்ைப்தடா ிகனில் ததிவு ன்று 

ிரூதிக்ைப்தட்டுள்பது. 

10. இந்னதளனெழன நளஸ்டர்ஸ்: ெளய்ள, ெட்யிக்-ெழபளக் அவப இறுதழக்குள் 

நுவமந்தர் 

 இந்தாதணிாின் தஜாதைாிச் ைரில் கடததற்று ரும் உனை 

சாம்தின்ிப் ததாட்டிில் இந்ிாின் சாய்ணா தால் தற்நி ததற்நார். 

 னண்டன் எனிம்திக்ைில் தண்ைனப் தக்ைத்க தன்ந சாய்ணா, ணது 21-21, 21-

19 ன்ந தர் தசட்ைபில் சிந்துக தன்நது குநிப்திடத்க்ைது. 

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


