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 செப்டம்ர் 4 பதல் 14 யரப சதன் சகளரினளயில் ரடசற் ஆெழன மபளர் 
ஸ்மகட்டிங் ெளம்ினன்ரழப்ில் தங்கேற்தற்ோே ரிமனள ெள ஸ்கேட்டர் தங்கேற்நார். 

 கேப சுற்றுனா ிறுணம் ஜடளப  எர்த் சென்டரப ஒபே 'ெர்யமதெ சுற்றுள 
களச்ெளப களச்ெளப ரநனநளக' ிபகடம் செய்வுள்பது. 

 ேர்ப்திிப் சதண்ேளுக்கு ிபெயத்தழற்கு பன்று நளதங்களுக்கு பன்ர் நட்டும் 
ின்ர்  பை. 6000 நளத உதயித்சதளரக  ற்றும் பத்த குடிநக்களுக்களக நளதம் பை 
.6000 சளது ஓய்வூதழனம் யமங்கவுள்து. 

 ஒரு புி சன்சதாருள், 'ழடளன்', பளஜஸ்தளில் தருோன ற்றும் சாற்நா 
காய்ேள் ற்றும் குநிப்திட்ட தகுிேபில் ோப்தடும் காய்ேபின் கதாக்குேள் 
ஆேிற்நின் முன்ணநிிப்பு, ஆய்வு ற்றும் ேண்ோிப்புக்ோே 
சாடங்ேப்தட்டுள்பது. 

 SC நக்கில் ழநற் சதளமழளர்கள்  ிொ ினம் அல்னது இண்டு ஏக்ேர் 
ளெ ழத்ரத 5% நட்டும் செலுத்தழ  யளங்க படிபம். ீமுள்ப 8 னட்ெம் ரூதாய் 
ாின அொல் ஏற்றுக்சோள்பப்தடும். 

 திர் கந்ி காடி  கழமக்குப் புப்பப்பு எக்ஸ்ிபஸ்மய என்று அரமக்கப்டும் 
குண்டில்-கஜழனளளத்-ல்யளல் (மக.ஜழ.ீ.) எக்ஸ்ிபஸ்மயரன ிநந்துவத்ார். 

 ஆெழனளன் – இந்தழனள தழரபப்ட யிமளரய, த்ி ேல் & ஒனிதப்பு ற்றும் 
ிவபாட்டு & இவபஞர் னத்துவந (ணிப்சதாறுப்பு) இவவச்ெர் ேர்ணல் 
ாஜ்ர்ன் த்கார், புதுில்னி, ெிரிஃகதார்ட் ேவனங்ேில் 2018, மந 25 அன்று 
சதளடங்கழரயத்தளர். 

 களர்ல் நளர்க்றழன்  புகழ்சற் புத்தகநள டளஸ் மகப்ிடழன் முல் வில் 
,அது வேசளத்துப் திிின்  ஒபே க்கம், ஏத்தழல் 5,23,000 டளர்களுக்கு 
யிற்கப்ட்டது. 

 ஏப்ல் 2017 வ ிட ஏப்பல் 2018 ல் அந்ழனச் செளயணி யபேயளனில் 10.2% 
யர்ச்ெழ அரடந்துள்து . 

 நழன்ணு நற்றும் தகயல் சதளமழல்நுட்த் துரனில் இபேதபப்பு ஒத்துரமப்ர 
மநம்டுத்த இந்தழனள நற்றும் அங்மகளள இரடமன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு 
திர் ிரு. கந்ி காடி வனவில் வடசதற்ந த்ி அவச்ெவ 
கூட்டத்ில் ஒப்புல் அபிக்ேப்தட்டது. 

 2018 நளர்ச் 10ம் மததழ புதுதழல்ழனில் புதுப்ிக்கயல் எரிெக்தழ துரனில் 
இந்தழனளவும் ஃிபளன்சும் செய்து சகளண்ட புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு 
புதுில்னிில் திர் ிரு. கந்ி காடி வனவில் வடசதற்ந த்ி 
அவச்ெவக் கூட்டத்ில் திந்வ ஒப்புல் அபிக்ேப்தட்டது. 

 திர் ிரு. கந்ி காடி வனவில் வடசதற்ந த்ி அவச்ெவக் 
கூட்டத்ில், உணவுப் ளதுகளப்புத் துரனில் இந்தழனள-சடன்நளர்க் 
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ஒத்துரமப்தற்கள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு ின்மற்பு ஒப்புதல் 
அிக்கப்ட்டது. 

 திர் ிரு. கந்ிகாடி வனவில் வடசதற்ந த்ி அவச்ெவக் 
கூட்டத்ில், புதுப்ிக்கயல் எரிெக்தழத் துரனில் இந்தழனள – சநளபளக்மகள 
ஒத்துரமப்ிற்கள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு, ின்மற்பு ஒப்புதல் 
யமங்கப்ட்டது. 

 திர் ிரு. கந்ிகாடி வனவில் வடசதற்ந அவச்ெவக் கூட்டத்ில், 

துபேக்கழனிழபேந்து கெகெள இக்குநதழ செய்யதழல், இந்தழனள-துபேக்கழ இரடமன கெகெள 

யர்த்தகத்தழல், யிரபயள – சயிப்ரடனள டயடிக்ரககர மநற்சகளள் 

யரகசெய்பம் புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு ஒப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 

 திர் ிரு. கந்ி காடி வனவில் வடசதற்ந த்ி அவச்ெவக் 
கூட்டத்ில், ணினளர் மநளண்ரந நற்றும் சளதுழர்யளகத் துரகில், 
இந்தழனள-ெழங்கப்பூர் ஒத்துரமப்புக்கள புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தழற்கு ஒப்புதல் 
அபிக்ேப்தட்டது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு க 25 ஆம் கி சதங்ேளூரில் உள்ப ாஜ் சஸ்ட் எண்ட் க ாட்டனில் 

இந்மதள-டச்சு சதளடக்க பனற்ெழக்கள அதழகளபப்பூர்ய சயினீடு ரடசற்து. 

 மளந்து ளயளெழரினபள  Olga Tokarczuk ,Flights  என்னும் ாலுக்ோண மநன் புக்கர் 

ெர்யமதெ ரிசு சன்நார். 
 ஸ்மடெழ கன்ிங்லளம் -226ஆண்டு மரநனள  ழபெனளர்க் ங்குச் ெந்ரதனின் பதல் 

சண் தரயபளக ிிக்ேப்தட்டார். 
 கதாதால் ேரில் இவபஞர்ேளுக்ோண கவனேவப ங்குற்ோே த ால் 
ிட்டத்ின் ஒரு தகுிாே நத்தழனப் ிபமதெ அபெளங்கம் ரந  எம்.ி. மபளஜ்களர் 

மளர்ட்டர சாடங்ேிமள்பது. 
 ளங்களக்கழல் ரடசற்  உர் மகளப்ர கதட்ின்டன் கதாட்டிில் இந்ிா 
மூன்நாது ற்றும் இறுிப் திரிவு-A அிில் ஜப்ளனுக்கு எதழபளக 5-0 என் 
கணக்கழல் மதளல்யி கண்டது.. 

 

 

 

 


