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ப்பல் 23 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 புத்தக தழம் (ப்பல் 23) அன்று ககொண்டொடப்தடுகிநது.  
 ஹதசழன ஞ்சளனத்து பளஜ்  தழம் -  ஏப்ல் 24  
 த்ி திதச ொினத்ில் ஹதசழன கழபளந சுனளட்சழ இனக்கத்த 

(பளஷ்ட்ரீன கழபளநழன் ஸ்யபளஜ் அினளன்) திர் கொடங்கி வக்கிநொர். 
 ழபுஸக் கொய் அவந்துள்ப இடம்    - உத்தபகளண்ட் 
 ளது ள கொய். அவந்துள்ப இடம்    -  சழக்கழம் 
 100 சதயதீம் ரிசக்தழனப் தன்தடுத்தும் பனொது கம் - டபெ 
 சர்யஹதச ஸ்ம்ஈ நளளடு-2018 - புதுதழல்ழனில் 2018 ப்பல் 22 

ஸதளடங்கழ 24 வ வடகதறுகிநது. 
 இங்கழலீஷ் ிரீநழனர் லீக்கழன் சிநந் ீருக்கொண ிருது -பகநது சளள 

 ஸதற்களசழன ஜஷஹடள சளம்ினன்ரழப் ததொட்டிகள்-ததொபத்ின் 

களத்நண்டு  கரில் டந்து. 
 இந்ிொ 10 தங்கப் தக்கங்கள் கன்று பனிடம். 

ப்பல் 24 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 ஹதசழன ஞ்சளனத்து பளஜ் தழம்  - ப்பல் 24 
 த்ிப் திதசத்ில் கிொப்புநச் சொவனக் கட்டவப்வத 

தம்தடுத்துற்கொண 21 டளர்  ஹகளடி கடன் ப்தந்த்ில் த்ி 
அசும், உக யங்கழபம் வககழுத்ிட்டண. 

 இண்டொது பவநொக யங்கள ஹதசத்தழன் அதழபளக திதற்நொர் 

அப்துல் லநீத் 
 இந்தழன யிநளப்ட ணது அகின இந்ி அபினொண ககன் சக்தழ 

2018 என்ந ஹளர்ப் னிற்சழவ 2018 ஏப்ல் 8-ந் தி பல் 22-ஆம் 
தி வ டத்ிது.  

 ஹநகளனள ொினத்ினிருந்து ஆபப் தவட சிநப்புச் சட்டத்வ 
(ப்ஸ்ி) யளஸ் கதறுொக த்ி உள்துவந அவச்சகம் 
அநிித்துள்பது. 
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 சிங்கப்பூரில் உள்ப 160 ருட தவ ொய்ந் ஸ்ரீ ஸ்ரீழயளச ஸபேநளள் 
ஹகளனில் கும்தொதிதகத்ில் ிபதநர் லீ சவன் லூங் தங்தகற்நொர். 

 சர்தச கதண் வனவொபர் ிருது - ங்கொப தசத்ின் ஹரக் 

லசழளவுக்கு 27-ம் தி வடகதறும் சர்தச கபிர் உச்சி 
ொொட்டின்ததொது அருக்கு ங்கப்தடுகிநது.  

 ரளங்களய் எத்துமப்பு அநப்ின் ளதுகளப்பு அநச்சர்கள் 
கூட்டத்தழல் பதல்பனளக இந்தழனள ங்ஹகற்கழது.  

 டொடொ கன்சல்டன்சி ிறுணம் (டிசழஸ்) ொட்டின் பனொது 100 
ில்ழனன் டளர் ிறுணம் என்ந கதருவவ எட்டிபள்பது. 

 கபிொடுகபினிருந்து தம் அனுப்புில் கொடர்ந்து பதழடத்தழல் 
இந்தழனள - உக யங்கழ அநிக்வக. .  

 கன்ககொரிொில் வடகதறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உனகக்தகொப்வதப் 
ததொட்டிகபில் திர் 10 நீட்டர் ர் ிஸ்டல் திரிில் ரளறளர் 
ரிஸ்யி ஸயள்ிப்தக்கம் கன்நொர். 

 7-யது பனளக தகொதொ அகரிக்கொ கொல்தந்து கொடரில் சளம்ினன் 
தட்டம் கன்நது ிஹபசழல் கபிர் அி. 

 

ப்பல் 25 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 உக நஹரினள தழம் - ப்பல் 25 
 திர் தந்ி தொடி 25.04.2018 அன்று வநந் பன்ணொள் 

உத்தபிபஹதச பதநச்சர் ஹலநளயதழ ந்தன் குகுணளயின் 
ிவணவுத் தொல்வன கபிிட்டுள்பொர். 

 ொட்டிதனத 100 சதயதீம் ல்இடி ல்புகள் கதொருத்ப்தட்ட ொட்டொக 

ஆந்ி ொினம் கிக்கு ஹகளதளயரி நளயட்டம் உருொகி இருக்கிநது. 
 திர் தந்ி தொடி வனவினொண கதொருபொொ 

ிகொங்களுக்கொண அவச்சவக் குழு, 2018-19 தருத்ில் ப 

சணழற்கள குந்தட்ச ஆதபவு யி அதழகரிப்தற்கு ப்புல் 

அபித்துள்பது. 
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 லரிநளஹயள சக்தழ என்ந கதரில் இந்தழனள - நஹசழனள 
இவடினொண பளணுய கூட்டு ஹளர் னிற்சழ வடகதநவுள்பது. 

 தபனிக்கும் கப்ல் யசதழ (ல்சழப) ம்ஹக-IV ிட்டத்ின் 3-து 
கப்தல் 25.04.2018 ததொர்ட்திதபர் துவநபகத்ில் இந்ிக் கப்தல் 
தவடில் ஜ.ன்.ஸ்சழ.ப ல்53 தசர்க்கப்தட்டது. 

 கடதனொ கொல் தொதுகொப்பு அவப்வத  தனப்தடுத் ற்றும் ிப்தடீு 
கசய் ஹகபளயில் இண்டு ொட்கள் கடதனொப் தொதுகொப்பு திற்சி 
'சளகர் கயளக்' டத்ப்தட்டது. 

 ளபம்ரின நபேத்துயம் ற்றும் ஹலளநழஹனளதழ துவநகபில் 
இந்தழனளவுக்கும் ற்றும் சஹயள ஹடளநழ ற்றும் ிரின்சழி ொட்டுக்கும் 
இவடத புரிந்துர்வு ப்தந்ம் வககழுத்ிடப்தட்டது. 

 திகஞ்ச் கொணொில் உள்ப கூரு ஏவுபத்ில் இருந்து 2018 த 
ொம் ிண்ில் கசலுத்ப்தடுொக இருந் ஜழசளட்-11-ன் 
அட்டயண நளற்ழனநக்கப்ட்டுள்து.  

 சீணொில் 11.15 ஸசன்டிநீட்டர் சிநகபில் ிஞ்ஞொணிகள் ரு ஸரின 
ஸகளசுவ கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 இந்ிொில் கற்கு ற்றும் தற்கு ொினங்கள் ஹயகநளக யர்ச்சழ 
அவடந்து ருகின்நண  என்று ழதழ ஆஹனளக் வனவச் கசல் அிகொரி 

அநழதளப் களந்த் கூநிணொர். 
 உனக தடதிள் கடன்ணிஸ் சொம்தின்ிப் ததொட்டி ஸ்யடீன் லளம்ஸ்டட் 

கரில் வடகதநவுள்பது. 
 கழப்தழன புவகப்தட தத்ிரிவகொபர் நஹ்பத் அபு ஜதீ்க்கு ஐக்கி 

ொடுகபின் கல்ி, அநிில் ற்றும் கனொச்சொ அவப்தின் 

(பஸஸ்ஹகள) 2018 ஆம் ஆண்டுக்கொண உனக தத்ிரிவக சுந்ிப் தரிசு 
ங்கப்தட்டது. 

 

ப்பல் 26 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 ப்பல் 26 சர்யஹதச அழவுசளர் ஸசளத்துரிந தழம், அநிவுசொர் 

கசொத்துரிவ அவப்திணொல் (World Intellectual Property Organization, WIPO) 2000ம் 
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ஆண்டில் தற்ககொள்பப்தட்ட படிவுக்கவ 2001ல் இத்ிட்டம் 

ஆம்திக்கப்தட்டது. 

 ினடுக்கம் ஏற்தட்டொல் , அவச் சொபிப்தது குநித் தரிதசொவண 
த்ிவக ன்று  ததரிடர் தனொண்வ தசி ஆவகம்   சொர்தில் 
ிரிபுொ, ொகொனொந்து, ித ொம் ஆகி ொினங்கபில் தரிதசொவண 
26.04.2018 அன்று டத்ப்தட்டது. 

 இந்து நல்ஹலளத்பள க்கநிஞொக இருந்து உர்ீின்ந ீிதிொக 

தி கிக்கொல் தடிொக சுப்ரீம் தகொர்ட் ீிதிொகும் பல் கதண் 

என்ந கதருவக்கு உரிர். 
 உள்ளட்டு கண்டுிடிப்பு, உற்த்தழ உள்டக்கழன தழட்டங்கலக்களக 

உக யங்கழனிடம் சுநளர் பை.825 ஹகளடி கடன் ொங்க ப்தந்ம் 
கசய்ப்தட்டுள்பொக த்ி அசு கரிித்துள்பது. 

 இந்ி  ிர் அவணம்  கு ொத் ஆல்கனிஸ் அண்ட் 
ககிக்கல்ஸ் னிிகடட் ிறுணத்ிற்கு தழபய குஹளரின் 
உற்த்தழக்களக அகழ இந்தழன அயில் . ளடு பழுயதும் உரிநம்  
அபிக்கப்தடுது இதுத பல் பவநொகும். 

 ொணு ருத்துப் தவடின் பத் பதிொக ஸப்டின்ட் ஸஜபல் 

ிின் பூரி தி ஏற்நொர் 

 உக அயில் த்தழரிக சுதந்தழபத்தழல் இந்தழனள 180 ொடுகபில் 
138யது இடத்ில் தின்ங்கிபள்பது. 

 ினக்கரிவ ிட கருப்தொக இருக்கும் புி கழபகம் ‘யளஸ்ப்-104 ி’ 
ன்வந இங்கினொந்து கீல் தல்கவனக்ககத்வ தசர்ந் ிஞ்ஞொணிகள் 

கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 பல் பவநொக இந்ிொில் நளதளந்தழப ஊதழனப் ட்டினல் ிம் 
கபிிடப்தடுகிநது.  

 ிரிணொபல் கொங்கிஸ் கட்சிினிருந்து சீதத்ில் ினகி இந்ி 

கொல்தந்து அிின் பன்ணொள் தகப்டன் சூங் பூட்டினள லம்ஹபள 

சழக்கழம் என்ந கதரில் புி கட்சிவ இன்று கொடங்கிபள்பொர். 
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 இந்ி தொதுகொப்புப் தவடவச் தசர்ந் ீர்கள் ஏி ீது அர்ந்தடி 10 

ி தத்ிற்கு தனொக தொட்டொர் வசக்கிள் ஒட்டி புி உனக சொவணப் 

தவடத்துள்பணர். 

ப்பல் 27 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 ப்பல் 27, 2018 ஆம் ஆண்டு உக கழபளிக்ஸ் தழம் 

அனுசரிக்கப்தடுகிநது.உனக கிொதிக்ஸ் ிணம் - உனக கிொதிக் டிவசன் 

ிணம் என்றும் அவக்கப்தடுகிநது. 

 உறுப்பு ொற்று அறுவ சிகிச்வசில் 3 ஆண்டுகளக தநழமகத்துக்கு 
பதழடம் 

 த்ிப் தங்குடிிணர் னன் அவச்சகபம் இந்ிப் தங்குடிிணர் 
கூட்டுநவுச் சந்வ தம்தொட்டு இவபம்  இவந்து 
தற்ககொள்ளும் யதன் தழட்டத்தப்  தி ந்ிரி சத்ீஸ்கர் 
ொினம், த ீப்பூரில் கொடங்கிவத்ொர். 

 2020 ஆம் ஆண்டு ொர்ச் ொத்ிற்குள் அவத்து ஆபில்னொ கடவுப் 
தொவகளும் அகற்நப்தடும் எண ில்த ொரித் வனர் அஸ்ிணி 
தனொஹொணி கூநிபள்பொர். 

 ன்.ஸ்.சழ.. ளதுகளப்பு யிபேதுகள் 2017 - சர்ய சழஹபஷ்டள சுபக்ரள 

புபஸ்களர், சழஹபஷ்ட சுபக்ரள புபஸ்களர், சுபக்ரள புபஸ்களர் நற்றும் 

ிபசளன்ரள த்பள எண ொன்கு திரிவுகபில் கொத்ம் 70 ிறுணங்களுக்கு 

ிருதுகள் அபிக்கப்தட்டண. 
 னொற்று பக்கித்தும் ொய்ந் யட, ஸதன்ஸகளரின தயர்கள் 

உச்சழ நளளடு, இரு ொடுகபின் எல்வனவகொட்டி கன்ககொரி 

தகுிில் உள்ப ன்பஞ்ஹசளநழல் கதரும் எிர்தொர்ப்புக்கு இவடத 

டக்கிநது.  

 சபக்கு நற்றும் ஹசய யரி (ஜழஸ்டி) பம் 2017-18-ம் ஆண்டில் 
அசுக்கு ரூ . 7.41 னட்சம் தகொடி ருொய் ந்துள்பது என்று  த்ி 
ிி அவச்சகம் கரிித்துள்பது.  
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 அகரிக்கொின் னொஸ் ஏஞ்கசல்ஸ் கரில் 2028-ம் ஆண்டு டக்கும் 
னிம்திக் ததொட்டிில் கிரிக்ககட் தசர்க்கப்தடும் என்று சர்தச 
கிரிக்ககட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ம்திக்வக கரிித்துள்பது.  

ப்பல் 28&29 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 

 ஏப்ல் 28: உக ஸதளமழளர் ணினிட ளதுகளப்பு நற்றும் உடல் 
னுக்கள தழம் 

 2018-ன் கருப்கதொருள்: ஆக்குஹரல் ஹசப்டி ஸலல்த் 
யல்ஸபிழட்டி ஆப் னங் எர்க்கர்ஸ் 

 ப்பல் 29: உக ட தழம் 
 இநளச்சப் ிபஹதசத்தழன் ந்ி ொட்டத்ில் . 39.65 தகொடி ீர் 

யமங்கல் தழட்டத்த இொச்சன திதச பல்ர் ஸஜய் பளம் தளகூர் 
துக்கிணொர். 

 இந்தழன பளணுய ஆய்வு நற்றும் ஹநம்ளட்டு கமகம் (டி.ஆர்.டி.ஒ.) சொர்தில் 

உள்ொட்டிதனத ொரிக்கப்தட்ட ஹதஜளஸ் ஹளர் யிநளம் ொணில் 

இருந்து ொன் இனக்வக ொக்கும் ஏவுகவவ கசலுத்ி தசொவணவ 
கற்நிகொக படித்து. 

 ொட்டிதனத அிக ொள் பல்-ந்ிரிொக இருந்ர் என்ந 
கதருவவ கதற்ந பல்-ந்ிரி த ொிதொசு சொவணவ சழக்கழம் 
பதல்-நந்தழரி யன்குநளர் சளம்ழங்க் பநிடித்துள்பொர். 

 தொகிஸ்ொனுக்கு புி ிி ந்ிரி:நழப்டள இஸ்நளனில் 
 சக்ிொய்ந் S-300 க ஏவுகவகவப ஷ்ொ சிரிொவுக்கு ிவில் 

ங்கும் எண கரிித்துள்பது. 
 அகரிக்க கபிபநவு அவச்சொக சழ பன்ளள் இனக்குர் 

நக் ஹளம்ிஹனள (54) திதற்நொர்.  
 ருங்கொன வப்பு ிிக்கு 8.55 சீ ட்டி ங்க த்ி ிி 

அவச்சகம் ப்புல் அபித்துள்பது.  
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 ஸசர்ினளயில் டஸற் 56-யது ஸல்கழஹபடு சர்யஹதச குத்துச் 

சண்ட இறுிப் ததொட்டிில் சுநழத் சங்யளன், ழகத் ஜரீன், லழநளன்ரஶ 

ரர்நள ஆகிதொர் ங்கப் தக்கம் கன்நணர்.  

 ொங்கொய் கரில் உகக்ஹகளப் யில்யித்த ததொட்டிில் 

இந்ிொின் பன்ணி ீொண அிஹரக் ரர்நள, ீொங்கவண ஹஜளதழ 
சுஹபகள த ொடி 154 - 448 எண கற்நி கதற்று கண்கன தக்கம் கன்நது. 

 ிகத்வச் தசர்ந் கடன்ணிஸ் ீொண ிபஜ்ஹஷ் குஹணஸ்யபன் 

பன்பவநொக டிி ஹசஞ்சர் ஸயன் ட்டத்த கன்றுள்பொர். 

ப்பல் 30 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 ஏப்ல் 30: சர்யஹதச ஜளஸ் இச ளள்   
 ொட்டிதனத பன்பவநொக லதபளளத் களயல்து கொகி 

தன்தொடு பற்நிலும் ிக்கப்தட்டு பழுக்க கணிிநனநளக உள்து. 
 ர்ஹளர்ட் ஹள யசதழகள் உள்ப ில் ிவனங்கபின் ரிவசில் 

சூபத்தழற்கு 3யது இடம்.ஏற்கணத நத்தழன ிபஹதசத்தழன் லீப்கஞ்ச் 
ற்றும் கு ொத்ின் கொந்ிகர் ில்ிவனங்கள் தர்வு 
கசய்ப்தட்டுள்பது 

 இந்ி ொணும் ற்றும் தனசி ொணும் இவடினொண 
லரிநளவ் சக்தழ 2018 என்ந ொணுப் திற்சி ப்பல் 30ம் ஹததழ 
ஹகளளம்பூரில் உள் யளர்டீர்ன் பகொில் கொடங்கிது. 

 த்ி குடிீர் ற்றும் னொழ்வுத் துவந அவச்சர் கசல்ி 
உொதொி, கமழவுகிழபேந்து நழன்சளபம் தனளரிக்கும் ஹகளர்தளன் 
தழட்டத்த கொடங்கிவத்ொர்.  

 பஷ்னளயிலுள்  உபல் நப் தகுிில் கசப்டம்தர் ொம் 

கொடங்கவுள்ப தங்கொத்துக்கு எிொக தல்தறு ொடுகள் 
தங்தகற்கும் கூட்டுப் திற்சிில் இந்ிொவும், தொகிஸ்ொனும் தங்தகற்க 
உள்பண. இந் கூட்டுப் திற்சி ரளங்களய் எத்துமப்பு அநப்ின் 
கவழ் வடகதறுகிநது.. 

 உனகின் ிக ொண என்று அநிப்தட்ட ம்ர் 16 ன் 
சழந்தழப்பூச்சழ ணது 43-ில் ஆஸ்ிதனிொில் இநந்து. 
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 2017-18 ிிொண்டில் க ம் ற்றும்  ூல்னரி ற்றுநதழ 8% சரிவு 
 கடததொர்டிதொ அிக்ககிொண ஆட்டத்ில் கஸ்சி ஹொட்ரிக் தகொல் 

அடிக்க 25-து பவநொக ளர்சழஹளள ள ழகள ட்டத்த 

கன்றுள்பது 

 ளர்சழஹளள ஏன் ஸடன்ிஸ் கொடரின் இறுி ததொட்டிில் 
ஸ்ஸனின் ளட்டு யபீர் பஃஹல் டளல் கிரீக் ொட்வட தசர்ந் 
ஸ்கடததணொஸ் டிட்சிதொவச கன்று சளம்ினன் ட்டம் ஸயன்ளர். 

 ஸ்ளந்தழல் டந்த உக ஹகளப் சளட்டிட் யளள்யசீ்சு 

தந்த்ில் தநழமகத்த ஹசர்ந்த யளிஹதயி கள்பிப் தக்கம் 

கன்நொர். 

 
 

 

 

 
 

 


