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தேச பஞ்சத்து ஜ் ேனம்  - ஏப்ல் 24 

நயம் 

த்ே பிதேசம் 

 த்திப் பிததசத்தில் கிாப்புமச் சாலயக் கட்டலப்லப 
தம்படுத்துலதற்கான 21 டயர்  தகடி கடன் ப்பந்தத்தில் த்தி 
அசும், உயக வங்கபம் லகயழுத்திட்டன. 

 த்திப் பிததசத்தில் பேயமச்சர் கச் சமயகள் ேட்டத்ேன் கீீ்ழ் 
லரும் 10,510 கிதயாீட்டர் நீரச் சாலயகரில் இத்திட்டம் 
அல்படுத்தப்படும்.  

பேவிதற்பு 

 இண்டாலது பலமாக வங்கர தேசத்ேன் அேபக 

பதலிதற்மார் அப்துல் ஹீத் 
 

தேசசசய்ேகள் 

ககன்சக்ே 2018 

 இந்தி லிானப்பலட தனது அகிய இந்தி அரலியான ககன் 
சக்ே 2018 என்ம தபார்ப் பிற்சில 2018 ஏப்ல் 8-ந் தததி பதல் 
22-ஆம் தததி லல நடத்திது.  

 குறுகி தநத்தில் தீலிப் தபார் நிலயலில் உண்ல தந 
ருங்கிலைப்பு, பலடகலர நிறுத்தி லலத்தல், லிானப்பலடப் 
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தாக்குதல் சக்திலப் பன்படுத்துதல் ஆகின இந்தப் 
பிற்சிின் தநாக்கங்கராகும். 

ஆயுேப் பமட சமப்புச் சட்டம் வபஸ் 
 தகய ாநியத்தியிருந்து ஆபதப் பலட சிமப்புச் சட்டத்லத 

(ஏஎப்எஸ்பிஏ) வபஸ் யபறுலதாக த்தி உள்துலம 
அலச்சகம் அமிலித்துள்ரது. 

 ஜம்ப-காஷ்ீர், தகாயா, அருைாச்சயபிததசம் உள்ரிட்ட 
ாநியங்கரில் ஆபதப் பலட சிமப்புச் சட்டம் அயில் உள்ரது . 
இந்த நிலயில் தகாயா ாநியத்தில் அயில் இருந்த 
ஆபதப் பலட சிமப்புச் சட்டத்லத பழுலதுாக லாபஸ் 
யபறுலதாக த்தி உள்துலம அலச்சகம் தநற்று 
அமிலித்துள்ரது. 

 

சர்வதேச சசய்ேகள் 
சங்கப்பூரில் தகில் கும்பபிதேகம்: பிேர் பங்தகற்பு 

 சிங்கப்பூரில் உள்ர ிகவும் பறல லாய்ந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீநவச 
சபருள் தகியல் சீலப்புப் பைிகள் படிந்தலதடுத்து 
தநற்று கும்பாபிதளகம் நலடயபற்மது. இதில் பிேர் லீ சன் 
லூங் பங்தகற்மார். 

சர்வதேச சபண் ேமயமரர் விருது 
 லங்காரததசம் நாட்டுப் யபண்கள் கல்லிிலும், யதாறில் 

பலனதலாாகவும் உர்லதற்கு அரும்பைிாற்மி தேக் 

ஹசனலல லாழ்நாள் தசலலல கவுலிக்கும் லலகில் லரும் 

27-ம் தததி நலடயபறும் சர்லததச கரிர் உச்சி ாநாட்டின்தபாது 

அலருக்கு சர்லததச யபண் தலயலாரர் லிருது 

லறங்கப்படுகிமது.  
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ேங்கய் த்துலறப்பு அலப்பு 
 ேங்கய் த்துலறப்பு அலப்பின் பாதுகாப்பு அலச்சர்கள் 

கூட்டத்தில் பேல்பமமக இந்திா பங்தகற்கிமது.  
 ளாங்காய் த்துலறப்பு அலப்பின் 15லது பாதுகாப்பு 

அலச்சர்கள் கூட்டம் சீனாலின் பஜீிங்கில் 24.04.2018 
நலடயபற்மது. 

 ஷ்ாலில் இந்த ஆண்டு இறுதிில் நலடயபறும் ளாங்காய் 
த்துலறப்பு அலப்பின் அலதி பற்சிகள், கூட்டு ாணுல 
பிற்சிகரில் இந்திா பங்தகற்கும் என்றும் பாதுகாப்பு அலச்சர் 
குமிப்பிட்டார். 

வணிகசசய்ேகள் 
100 பில்யன் டயர் நறுவனனது டிசஎஸ் 

 டாடா குழுத்தின் அங்கான சாஃப்ட்தலர் நிறுலனான டாடா 
கன்சல்டன்சி நிறுலனம் (டிசஎஸ்) நாட்டின் பதயாலது 100 
பில்யன் டயர் நிறுலனம் என்ம யபருலல எட்டிபள்ரது. 

உயக வங்க அமக்மக : சவரிநடுகரியருந்து பணம் 
அனுப்புவேல் இந்ே பேயடம்  

 2017-ம் ஆண்டில் இந்திாவுக்கு யலரிநாடுகரில் பைி யசய்பம் 
இந்திர்கள் அனுப்பிலலத்த யாத்தத் யதாலக 6,900 தகடி 
டயர் என உயக லங்கி யதரிலித்துள்ரது.  

 இதன்பயம் அதிக பைம் அனுப்பப்படும் நாடுகரில் பேல் 
இடத்மே இந்ே தக்கலலத்துள்ரது. 
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விமரட்டுசசய்ேகள் 

வினப்பமட வீர் எஸ்ஜடி ேஸர் ரிஸ்விி 
சவள்ரிப்பேக்கம் சவன்று சேமன 

 யதன்யகாரிாலில் நலடயபறும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உயகக்தகாப்லபப் 
தபாட்டிகரில் ஐஏஎஃப் (இந்தி லிானப்பலட) துப்பாக்கிச்சுடும் 
குழுலலச் தசர்ந்த எஸ்ஜிடி ளாழார் ரிஸ்லி நாட்டுக்காக இன்று 
(24.04.2018) சவள்ரிப்பேக்கம் யலன்மார்.  

 ேனிநபர் 10 ீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிலில் அலர் இந்தப் 
பதக்கத்லத யலன்மார். 

ஒயம்பிக், உயகக் தகப்மப சேடருக்கு ேகுே 

 7-வது பமமக தகாபா அயரிக்கா கால்பந்து யதாடரில் 
சம்பின் பட்டம் யலன்ம பிதசல் கரிர் அைி 2019-ம் ஆண்டு 
பிான்சில் நலடயபறும் உயகக் தகாப்லப ற்றும் 2020-ம் ஆண்டு 
தடாக்கிதாலில் நலடயபறும் யிம்பிக் யதாடருக்கு தகுதி 
யபற்மது.  

 


