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மேசி சசய்ேிகள் 
ஆந்ேி பிமேசம்  
ஆசி மோயர் சறுக்கு சோம்பின்ளிப்பில் ஸ்மகட்டர் ரிோ சபூ  

 செப்டம்தர் 4 பல் 14 ர சன் ச ரரிரில் ரடசதற்ந ஆெற ரரனர் 
ஸ்ர ட்டிங் ெரம்தின்றப்தில் தங்ர ற்தற் ர  ரிரர ெதர ஸ்ர ட்டர் 
தங்ர ற்நரர். 

மகரம்  
ஜூலய 4 ம் மேேி ோக் ேமீ் பூங்கோ ேிமக்கப்படும் 

 ர ப சுற்றுனர றறுணம் ஜடரப  எர்த் சென்டர ஒபே 'ெர்ரெ சுற்றுனர 
 னரச்ெர  னரச்ெர ரர ' தி டணம் செய்வுள்பது. 

கர்நோடகம்  
கோன் ினிம் ப்மோக்ோம் 

  ர்ப்திிப் சதண் ளுக்கு திெத்றற்கு பன்று ரங் ளுக்கு பன்ணர் 
ட்டும் தின்ணர்  பை. 6000 ர உித்சரர   ற்றும் பத் 
குடிக் ளுக் ர  ரம் பை .6000 சதரது ஓய்வூறம் ங் வுள்பது. 

ோஜஸ்ேோன் 
மநோய் கண்கோணிப்புக்கோன 'நிடோன்' சன்சபோருள் 

 ஒபே புற சன்சதரபேள், 'றடரன்', ரஜஸ்ரணில் தபே ரன ற்றும் 
சரற்நர ரரய் ள் ற்றும் குநறப்திட்ட தகுற பில்  ரப்தடும் ரரய் பின் 
ரதரக்கு ள் ஆ றற்நறன் பன்ணநறிப்பு, ஆய்வு ற்றும்  ண் ரிப்புக் ர  
சரடங் ப்தட்டுள்பது. 

கோோஷ்டிம் 
நியற்ம சேோறியோரர்கள் 5% ட்டும் சசலுத்ேி நியங்கலர லோங்க அசு உேலி 

 SC க் பில் றனற்ந சரறனரபர் ள்  ிெர றனம் அல்னது இண்டு 
ஏக் ர் தரெண றனத்ர 5% ட்டும் செலுத்ற  ரங்  படிபம். ீபள்ப 8 
னட்ெம் பைதரய் ரறன அெரல் ஏற்றுக்ச ரள்பப்தடும். 

உத்ேபிமேசம் 
கிறக்குப் புமப்பப்பு எக்ஸ்பிஸ்மல 

 திர் ரந்ற ரரடி   றக்குப் புநப்தப்பு எக்ஸ்திஸ்ர என்று 
அரக் ப்டும் குண்டில்- ஜறரதரத்-தல்ரல் (ர .ஜற.த.ீ) எக்ஸ்திஸ்ரர 
றநந்துரத்ரர். 
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புது ேில்யி 
ஆசிோன் இந்ேிோ ேிலப்படத் ேிருலிறோ 

 ஆெறரன் – இந்றர றரப்தட ிரர, த்ற  ல் & ஒனறதப்பு 
ற்றும் ிரபரட்டு & இரபஞர் னத்துரந (ணிப்சதரறுப்பு) 
இரரச்ெர்  ர்ணல் ரஜ்ர்ன் த்ரரர், புதுறல்னற, ெறரிஃரதரர்ட் 
 ரனங் றல் 2018, ர 25 அன்று சரடங் றரத்ரர். 

சர்லமேச சசய்ேிகள்  
கோர்ல் ோர்க்ஸ் லகசழுத்துப் பிேிில் இருந்து ஒரு பக்கம் $ 5,23,000 
லிற்கப்பட்டது 

  ரர்ல் ரர்க்மறன்  பு ழ்சதற்ந புத் ரண டரஸ் ர ப்திடனறன் பல் 
ரில் ,அது ர சளத்துப் திறின்  ஒபே தக் ம், ஏனத்றல் 5,23,000 
டரனர் ளுக்கு ிற் ப்தட்டது. 

லணிக & சபோருரோேோம் 

அந்நி சசயோலணி லருலோய் (FEE கள்) 
 ஏப்ல் 2017 ர ிட ஏப்ல் 2018 ல் அந்றச் செனரி பேரில் 10.2% 

பர்ச்ெற அரடந்துள்பது . 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU),ஒப்பந்ேங்கள்& த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 
இந்ேிோ – அங்மகோயோ இலடம புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்  

 றன்ணணு ற்றும்  ல் சரறல்நுட்தத் துரநில் இபேப்பு 
ஒத்துரப்ரத ரம்தடுத் இந்றர ற்றும் அங்ர ரனர இரடர 
புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்றற்கு திர் றபே. ரந்ற ரரடி ரனரில் 
ரடசதற்ந த்ற அரச்ெர கூட்டத்றல் ஒப்புல் அபிக் ப்தட்டது. 

இந்ேிோ பிோன்ஸ் இலடம சசய்துசகோள்ரப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேிற்கு 

அலச்சலல ஒப்புேல் 
 2018 ரர்ச் 10ம் ரற புதுறல்னறில் புதுப்திக் ல்ன எரிெக்ற துரநில் 

இந்றரவும் ஃதிரன்சும் செய்து ச ரண்ட புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்றற்கு 
புதுறல்னறில் திர் றபே. ரந்ற ரரடி ரனரில் ரடசதற்ந 
த்ற அரச்ெரக் கூட்டத்றல் திந்ர ஒப்புல் அபிக் ப்தட்டது. 
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இந்ேிோ-சடன்ோர்க் ஒத்துலறப்பிற்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேிற்கு த்ேி 

அலச்சலல ஒப்புேல் 

 திர் றபே. ரந்ற ரரடி ரனரில் ரடசதற்ந த்ற 
அரச்ெரக் கூட்டத்றல், உவுப் தரது ரப்புத் துரநில் இந்றர-
சடன்ரர்க் ஒத்துரப்தற் ரண புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்றற்கு தின்ரணற்பு 
ஒப்புல் அபிக் ப்தட்டது. 

இந்ேிோ-சோோக்மகோ இலடியோன ஒத்துலறப்புக்கு த்ேி அலச்சலல 

ஒப்புேல்  

 திர் றபே. ரந்றரரடி ரனரில் ரடசதற்ந த்ற 
அரச்ெரக் கூட்டத்றல், புதுப்திக் ல்ன எரிெக்றத் துரநில் இந்றர – 
சரரக்ர ர ஒத்துரப்திற் ரண புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்றற்கு, தின்ரணற்பு 
ஒப்புல் ங் ப்தட்டது. 

இந்ேிோ-துருக்கி இலடம கசகசோ லர்த்ேகம் சசய்லேற்கோன ஒப்பந்ேத்ேிற்கு 

த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 

 திர் றபே . ரந்றரரடி ரனரில் ரடசதற்ந அரச்ெரக் 
கூட்டத்றல், துபேக் றினறபேந்து  ெ ெர இநக்குற செய்றல் , இந்றர-
துபேக் ற இரடர   ெ ெர ர்த் த்றல் , ிரரண – சபிப்தரடரண 
டடிக்ர  ரப ரற்ச ரள்ப ர செய்பம் புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்றற்கு 
ஒப்புல் அபிக் ப்தட்டது. 

இந்ேிோ-சிங்கப்பூர் ஒத்துலறப்புக்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேிற்கு த்ேி 

அலச்சலல ஒப்புேல் 

 திர் றபே . ரந்ற ரரடி ரனரில் ரடசதற்ந த்ற 
அரச்ெரக் கூட்டத்றல், திரபர் ரனரண்ர ற்றும் சதரதுறர்ர த் 
துரந பில், இந்றர-ெறங் ப்பூர் ஒத்துரப்புக் ரண புரிந்துர்வு 
ஒப்தந்த்றற்கு ஒப்புல் அபிக் ப்தட்டது . 

ேிட்டங்கள்  
இந்மேோ-டச்சு சேோடக்க பற்சி: #StartUpLink சேோடங்கப்பட்டது 

 2018 ஆம் ஆண்டு ர 25 ஆம் ரற சதங் ளூரில் உள்ப ரஜ் சஸ்ட் எண்ட் 

ரயரட்டனறல் இந்ரர-டச்சு சரடக்  பற்ெறக் ரண அற ரப்பூர் சபிடீு 

ரடசதற்நது. 
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லிருதுகள் 

மன் புக்கர் சர்லமேச பரிசு - Olga Tokarczuk 

 ரதரனந்து ரனரெறரிரண  Olga Tokarczuk ,Flights  என்னும் ரலுக் ரண ரன் 

புக் ர் ெர்ரெ தரிசு சன்நரர், 

 

நினங்கள்  

நியூோர்க் பங்குச் சந்லே ேலயலர் 

 ஸ்ரடெற  ன்ணிங்யரம் -226ஆண்டு தரரண  றபெரர்க் தங்குச் ெந்ரின் 

பல் சதண் ரனர  றறக் ப்தட்டரர். 

 

சோலபல் சசயிகள் & இலண மபோர்ட் 
ல  எம்.பி. மோஜ்கோர் மபோர்ட்டல் 

 ரதரதரல்  ரில் இரபஞர் ளுக் ரண ரரன ரப ங்குற் ர  தயரல் 
றட்டத்றன் ஒபே தகுறர  த்றப் திரெ அெரங் ம் ர  எம்.தி. ரரஜ் ரர் 

ரதரர்ட்டரன சரடங் றபள்பது. 
லிலரோட்டு சசய்ேிகள் 

உபர்  கப்பில்  ஜப்போன் இந்ேிோலல  மேோற்கடித்ேது 
 தரங் ரக் றல் ரடசதற்ந  உதர் ர ரப்ரத ரதட்றன்டன் ரதரட்டிில் இந்றர 

பன்நரது ற்றும் இறுறப் திரிவு-A அிில் ஜப்தரனுக்கு எறர  5-0 என்ந 
 க் றல் ரரல்ி  ண்டது.. 

 

 

 


