
  

ஜனலரி 18 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

தேசி சசய்ேிகள் 

குஜாத் 

துடிப்புிக்க குஜாத் உச்சிாநாடு 2019 

 காந்திகரில் உள் நகாத்நா நந்திர் கண்காட்சி நற்றும் கபேத்தபங்க மநனத்தில் 9-

யது துடிப்பு நிக்க குஜபாத் (Vibrant Gujarat) நாாட்மை ிபதநர் திபே.ரபந்திப ரநாடி 

ததாைங்கிமயத்தார்.  
 9-யது துடிப்பு நிக்க குஜபாத் (Vibrant Gujarat) 2019 நாாட்டின் தீம் - "Shaping a new 

India." 

 

காாஷ்டிா 

இந்ேி சினிாலின் தேசி அருங்காட்சிகம் 

 இந்தின திமபப்ை ரதசின அபேங்காட்சினகத்தின் புதின கட்ைைத்மத ிபதநர் திபே. 

ரபந்திப ரநாடி, பம்மனில் திந்து மயக்கிார். ரதசின அபேங்காட்சினத்மத 

ார்மயனிடும் ிபதநர், அங்கு உமபனாற்றுகிார். 
 இந்தின திமபப்ைத் துமனின் தசளமநநிக்க யபாற்ம மசாற்றும் யிதநாக 

அமநக்கப்ட்டுள் இந்தின திமபப்ை ரதசின அபேங்காட்சினகம், திமபப்ை 

ரிணாந யர்ச்சி பம் எடுத்துமபக்கப்ட்ை இந்தினாயின் சபக – காச்சாப 

யபாற்மபம் சித்தரிப்தாக உள்து. 

 

புது ேில்யி 

புேி உச்ச நீேின்ம நீேிபேிகள் பேலிதற்பு 

 ீதிதிகள் திரஷ் நரகஸ்யரி நற்றும் சஞ்சீவ் கன்ா ஆகிரனார் உச்சீதிநன் 

ீதிதிகாக தயிரனற்ர். இதன்பம் தற்ராது உச்சீதிநன் ீதிதிகின் 

தநாத்த எண்ணிக்மக 28 ஆகும். 
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சேலுங்கானா 

சட்ட ன்மத்ேின் புேி சபாநாகர் 

 ததலுங்காாயில் பன்ாள் ரயாண் அமநச்சர் பூச்சாபம் ஸ்ரீியாச தபட்டி 

புதிதாக ினநிக்கப்ட்ை நாி சட்ை நன்த்தின் சாானகபாக 

ரதர்ந்ததடுக்கப்ட்ைார். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இந்ேிாவுடன் ஏவுகணை பாதுகாப்பு ஒத்துணறப்ணப அசரிக்கா 

தற்சகாண்டுள்ரது 

 அதநரிக்கா இபேதபப்பு பராான கூட்ைணிமன ஆமப்டுத்தும் பனற்சினில் பே 

குதினாக இந்தினாவுைா சாத்தினநா ஏவுகமண ாதுகாப்பு த்துமமப்ம 

ரநற்தகாண்டுள்து. 

இயங்ணகின் புேி எேிர்க்கட்சித் ேணயலர் 

 இங்மகனில் பன்ாள் ஜாதிதி நஹிந்த பாஜக்ஷ கைந்த நாதங்கின் 

அபசினல் பன்ரற்ங்கமத் ததாைர்ந்து புதின எதிர்க்கட்சித் தமயபாக 

தாறுப்ரற்ார். 

சனீாலின் சபாருராோ லரர்ச்சி 6.9 சேலேீத்ேியிருந்து 6.8 சேலேீாக 

குணமத்துக்சகாண்டது 

 சீாயின் 2017 ஆம் ஆண்டின் தாபோதாப யர்ச்சி 6.9 சதயதீத்திிபேந்து 6.8 

சதயதீநாக குமத்துக்தகாண்ைது. 2018ல் ஏற்ட்ை தாபோதாப சரிமய ஈடுகட்ை 

இவ்யாறு தசய்துள்து. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

இஸ்தா இண்டு ஆரில்யா லிண்சலரி பை ேிட்டத்ணே அனுப்பத்ேிட்டம் 

 அடுத்த ஆண்டு டிசம்ர் நாதம் நற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூம நாதம் எ 

இபண்டு ஆில்ா யிண்தயி னண திட்ைத்மத இந்தின யிண்தயி ஆபாய்ச்சி 
மநனம் (இஸ்ரபா) திட்ைநிட்டுள்து. 
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ாநாடுகள் 

உயக ஆஞ்சு ேிருலிறா 

 இபண்ைாம் உக ஆபஞ்சு யிமா இந்த நாதம் 21 யமப ாக்பூரில் ஏற்ாடு 

தசய்னப்ட்டுள்து. இந்த யிமா, அதன் புகழ்தற் ஆபஞ்சுகம உகிற்கு 

யமங்கும் அரத ரயமனில், அதன் ஏற்றுநதிமன அதிகரிக்கும் தாபேட்டு 

தகாண்ைாைப்டுகிது. ல்ரயறு ாடுகிிபேந்து யியசான ிபுணர்கள் நற்றும் 

யிஞ்ஞாிகள் ர்க்ஷாப் நற்றும் யமிகாட்டிகிலும் ங்ரகற்கின்ர். 

ேனீ்ோல் ாற்றுத்ேிமனாரி றுலாழ்வு ேிட்டம் பிாந்ேி ாநாடு 

 தீன்தனால் நாற்றுத்திாி நறுயாழ்வு திட்ை ிபாந்தின நாாடு பம்மனில் 

மைதற்து. நாாட்டிற்கு நகாபாஷ்டிபா, நத்தினப் ிபரதசம், குஜபாத் நற்றும் 

ரகாயா நாிங்கில் உள் அபசு சாபா அமநப்புகள் நற்றும் அபச சார்ற் 

ிபதிிதிகளும் இதில் ங்ரகற்ர். 

BES EXPO 2019 

 தகயல் நற்றும் ிபப்பு தசனார் அநித் கரப நற்றும் TRAI தமயர் 

ஆர்.எஸ்.சர்நா ஆகிரனார் 25 யது சர்யரதச புயி நற்றும் தசனற்மகக்ரகாள் 

ிபப்பு, BES EXPO 2019 நாாடு நற்றும் கண்காட்சிமன துயக்கி மயத்தர். 

 

நினங்கள் 

 ஸ்லடீன் பிேர் - ஸ்டீன் ராஃப்தயன் [இபண்ைாயது பமனாக] 

 

ேிட்டங்கள் 

'சளர்ரி சம்ரிேி உத்சவ்' 

 யைீமநப்பு நற்றும் கர்ப்பு யியகாபங்கள் அமநச்சகம் ாட்டின் அமத்து 

குதிகிலும் கர்ப்பு யாழ்யாதாபங்கம மநனநாகக் தகாண்ை 'தரர்ரி சம்ரிதி 
உத்சவ்' என் திமந்து ாள் ிகழ்ச்சிமன ஏற்ாடு தசய்துள்து. 
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பிோன் ந்ேிரி தாஜ்கர் புதாத்சஹன் தாஜனா 

 ிபதான் நந்திரி ரபாஜ்கர் புரபாத்சஹன் ரனாஜா, PMRPY இந்த நாதம் 14 ஆம் ரததி 
பே ரகாடி னாிகள் எனும் மநல்கல்ம கைந்துயிட்ைது. 

உன்னேி[UNNATI] ேிட்டம் 

 தங்களூரில் உள் இந்தின யிண்தயி ஆபாய்ச்சிக் கமகத்தின் (இஸ்ரபா) 

உன்தி[UNNATI] திட்ைத்மத யிண்தயித் தும அமநச்சர் ஜிரதந்திப சிங் 

ததாைங்கி மயத்தார். 

 உன்தி[UNNATI] - பெிஸ்ரஸ் ாரா தசனற்மகக்ரகாள் இமணப்பு நற்றும் 

னிற்சித் திட்ைம், ஐக்கின ாடுகின் யிண்தயி யியகாபங்களுக்கா ஐ.ா. 

அலுயகம் பன்பனற்சினின் பே குதினாக இஸ்ரபாயால் ததாைங்கப்ட்ைது. 

ஐ.ா. நாாட்டின் 50யது ஆண்டு ிமமய ிமவுகூபேம் யமகனில் இந்த 

திட்ைம் தசனல்டுத்தப்ட்டுள்து. 

லிருதுகள் 

 யாஸ் உயக கம்தபக் ஆப் ேி இர் லிருது - யிரஷ் ராகட் [தகௌபயநா 

ாபஸ் உக கம்ரக் ஆப் தி இனர் யிபேதுக்கு ரிந்துமபக்கப்ட்ை பதல் இந்தின 

யிமனாட்டு யபீர்] 

 

லிணராட்டு சசய்ேிகள் 

சடல்யி சர்லதேச சதுங்க கிாண்ட்ாஸ்டர் ஓபன் 

 தைல்ி சர்யரதச சதுபங்க கிபாண்ட்நாஸ்ைர் ஒன் ட்ைத்மத தயன்ார் டி 

குரகஷ். இதன்பம் இந்தினாயின் இமன கிபாண்ட்நாஸ்ைர் ஆார். 

இந்ேிா Vs ஆஸ்ேிதயிா ஒரு நாள் சோடர் 

 தநல்ரார்ில் ைந்த பன்ாயது போள் ராட்டினில் ஆஸ்திரபினாமய 7 

யிக்தகட் யித்தினாசத்தில் யழீ்த்தி ததாைமப 2-1 என் கணக்கில் இந்தினா 
தயன்து. ஆட்ை ானகாக சஹால் நற்றும் ததாைர் ானகாக ரதாி 
அியிக்கப்ட்ைார். 
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தயசிா ாஸ்டர்ஸ் தபட்ிண்டன் 

 நரசின நாஸ்ைர்ஸ் ரட்நின்ைின் தண்கள் ற்மனர் ிரியில் சாய்ா 

ரயால் அமப இறுதிக்குள் நுமமந்தார். 

Join Us on FB : 

For English – Examsdaily                   For Tamil – Examsdaily Tamil 

For  WhatsAPP Group - Click Here 

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

