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ஏப்பல் 27: உக கிபாிக்ஸ் திம் 

 ஏப்பல் 27, 2018 ஆம் ஆண்டு உக கிபாிக்ஸ் திம் அனுசரிக்கப்படுகிமது 

. 1963 ஏப்ல் 27 அன்று நிறுலப்பட்ட சர்லதேச கவுன்சில் கிாஃபிக் டிசசன் 

அதசாசிதசனால் இந்ே ேினம் பேன் பேயில் அனுசரிக்கப்பட்டது    . 

உயக கிாபிக்ஸ் ேினம் - உயக கிாபிக் டிசசன் ேினம் என்றும் 

அசறக்கப்படுகிமது. 

நாிசெய்திகள் 

தநிமகம் 

உறுப்பு நாற்று அறுவய ெிகிச்வெனில் 3 ஆண்டுகாக 
தநிமகத்துக்கு முதிடம் 

 உடல் உறுப்பு நாற்று அறுவய ெிகிச்வெனில் கடந்த 3 ஆண்டுகாக 
தநிமகம் ததெின அயில் முதிடம் லகிக்கிமது. இரு சககசரபம் 
இறந்ே ேிண்டுக்கல் ஆத்தூசச் தசர்ந்ே நாாணசாிக்கு, இமந்ே 
ருலரின் சககசர பபாருத்ேி, அலர் பன்படுத்தும் நிசயில் 
உள்ரார். நாட்டில் பேல்பசமாக அசு ருத்துலசனில் இரு 
சககசரபம் பபாருத்ேி பலற்மி கண்ட ாநியம் ேிறகம்.  

தநற்கு யங்காம் 

தநற்கு யங்கத்தில் ிடுக்கம்; ரிக்டர் அயில் 4.2 

 தற்கு லங்க ாநியத்ேில் ேக்ளின் ேினஜ்பூர் ாலட்டத்ேில் ிோன 

நியநடுக்கம் உணப்பட்டது. இந்ே நியநடுக்கம் ரிக்டர் அரலில் 4.2 ஆக 

பேிலாகிபள்ரது.  

ெத்தஸீ்கர் 

யதன் திட்டம் 
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 த்ேிப் பறங்குடிினர் நயன் அசச்சகபம் இந்ேிப் பறங்குடிினர் 
கூட்டுமவுச் சந்சே தம்பாட்டு இசணபம்   இசணந்து 
தற்பகாள்ளும் லனேன் ேிட்டத்சேப் பிே ந்ேிரி சத்ேீஸ்கர் 
ாநியம், பஜீப்பூரில் போடங்கிசலத்ோர். 

 “யச் செல்யத் திட்டம், நக்கள் ிதித் திட்டம், சுயர்ப்புத் திட்டம் 
ஆகி ேிட்டங்கள் பறங்குடிினரின் லாழ்லாோத்சே 
தம்படுத்துலேற்குப் பபரிதும் உேவும். 

ததெினசெய்திகள் 

பனில்தய: 2020-க்குள் ஆில்ா கடவுப்ாவதகள் அகற்ப்டும் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ார்ச் ாேத்ேிற்குள் அசணத்து ஆரில்யா கடவுப் 
பாசேகளும் அகற்மப்படும் என ில்தல லாரித் ேசயலர் அஸ்லினி 
தயாஹானி கூமிபள்ரார். 

யிருதுகள் 

என்.எஸ்.ெி.ஐ. ாதுகாப்பு யிருதுகள் 2017 

 தேசி பாதுகாப்பு கவுன்சில், போறில்சார் பாதுகாப்பு, சுகாோம் ற்றும் 

சுற்றுச்சூறல் ஆகிலற்மில் ிக உர்ந்ே தேசி அரலியான லிருதுகசர 

லறங்குகின்மன. சிமந்ே பாதுகாப்பு பகாசத்துல பசமச ற்றும் 

உற்பத்ேி, கட்டுானம் ற்றும் MSME பிரிலில் உள்ர நிறுலனங்கரின் 

சிமந்ே பாதுகாப்பு ற்றும் சுகாோ பசல்ேிமன் ஆகிலற்மிற்கு 

அங்கீகாம் அரிக்கப்படுகின்மன 

 ெர்ய ெிதபஷ்டா சுபக்ரா புபஸ்கார், ெிதபஷ்ட சுபக்ரா புபஸ்கார், சுபக்
ரா புபஸ்கார் நற்றும் ிபொன்ரா த்பா என நான்கு பிரிவுகரில் 

பாத்ேம் 70 நிறுலனங்களுக்கு லிருதுகள் அரிக்கப்பட்டன. 

ெர்யததெசெய்திகள் 

சதன்சகாரின தவயர்கள் உச்ெி நாாடு 

 லயாற்று பக்கித்துலம் லாய்ந்ே யட, சதன்சகாரின தவயர்கள் 

உச்ெி நாாடு, இரு நாடுகரின் எல்சயசபாட்டி பேன்பகாரி 
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பகுேிில் உள்ர ன்முஞ்தொநில் பபரும் எேிர்பார்ப்புக்கு இசடத 

நடக்கிமது.  

 யடசகாரினாயின் தவயர் கிம் ஜாங் அன்னும், சதன் சகாரினாயின் 

அதிர் மூன் தஜ இன்னும் உச்சி ாநாட்டில் சந்ேித்துப் தபசுலசே 

அபரிக்காவும் ஆேரித்து லருகிமது. 

யணிகசெய்திகள் 

2017-18-ம் ஆண்டில் அபசுக்கு ஜிஎஸ்டி யருநாம் ரூ. 7.41 ட்ெம் தகாடி 

 சக்கு ற்றும் தசசல லரி (ஜிஎஸ்டி) பயம் 2017-18-ம் ஆண்டில் 
அசுக்கு ரூ . 7.41 யட்சம் தகாடி லருலாய் லந்துள்ரது என்று த்ேி 
நிேி அசச்சகம் பேரிலித்துள்ரது .2017-ம் ஆண்டு ஜூசய 1-ம் தேேி 
பேல் ஜிஎஸ்டி அல்படுத்ேப்பட்டது . ஆகஸ்ட் பேல் ார்ச் 2018 
லசான காயத்ேில் ரூ . 7.19 யட்சம் தகாடி லருலாய் லந்துள்ரது . 
ஜூசய ாேத்ேில் லசூயான போசகசபம் தசர்த்ோல் அசுக்கு ரூ . 
7.41 யட்சம் தகாடி லந்துள்ரது என்று நிேி அசச்சகம் ட்லிட்டரில்  
ேகலல் பலரிிட்டுள்ரது. 

யிவனாட்டுசெய்திகள் 

ஐெிெி ம்ிக்வக: 2028-ம் ஆண்டு ிம்ிக்கில் கிரிக்சகட் 
இடம்சறும் 

 அபரிக்காலின் யாஸ் ஏஞ்பசல்ஸ் நகரில் 2028-ம் ஆண்டு நடக்கும் 
யிம்பிக் தபாட்டிில் கிரிக்பகட் தசர்க்கப்படும் என்று சர்லதேச 
கிரிக்பகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) நம்பிக்சக பேரிலித்துள்ரது .யிம்பிக் 
தபாட்டிில் கிரிக்பகட் லிசராட்சடச் தசர்க்க ஐசிசி ேீலிாக 
பன்று லருகிமது . அேற்கான நடலடிக்சககசர தலகாக எடுத்து 
லருகிதமாம் என்று பேரிலித்துள்ரது. 

 
 


