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• ருலண்ட, உகண்ட, தென்னப்பிரிக்க குடினபசு ஆகினயற்ிற்கு ிபதநர் 

திரு. நரந்ெரடி அபசுபறப் பணம் மநற்ககொள்கிொர். இந்ெப் 

பிெர் எருயர் ருயொண்டொயிற்குப் னணம் மநற்ககொள்யது இதுமய 

முென்முலமகும். 

• பீகர் அபசு ெழ்த்ெப்பட்ட நற்றும் பறங்குடி க்களுக்கு பெலி உர்லில் இட 

ஒதுக்கடு யமங்க படிவு கெய்துள்து. 

• நட்டின் முெல் தபது லைக்கள் பகர்வு (ிிஸ்) அறநப்ொ றநசூரு  

ட்ரின் ட்ரின் 10,000 திவுகறத் தொண்டினது. 

• ெொற மொக்குயபத்து நற்றும் கடுஞ்ெொறகள், கப்ல், ீர்யமங்கல், தி 
அியிருத்தி நற்றும் கங்கொ புபறநப்பு ஆகினயற்ின் அறநச்ெர் ெரு நென் 

கட்கரி த்ெ பிரெைத்ெல் 5485 மகொடி ரூொய் நதிப்புள் ரெை 

தநடுஞ்ைலயத் ெட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ொட்டிொர். 

• ஜர்க்கண்ட் நொி த்துற 'கல்ண் குருகுல்' ன் கனரின் கீழ் 

தெறற்பிற்ை லங்கலர (VTC) ிறுயினது. 

• ெபக ஊடகங்கில் யரும் தயொ கெய்தி கொபணநொக ற்டும் யன்பற 

நற்றும் யன்பற ெம்யங்கறக் கட்டுப்டுத்த உத்ெப்பிரெை 

ரபலீஸர் பக்கின ர்கொல் 'டிஜட்டல் இணுலம்' அறநக்கவுள்ர். 

• ப்பல் நற்றும் ஜூன் நொதங்களுக்கு இறடமன இந்ெ ண்கணய் சுத்திகரிப்பு 

ிறுயங்களுக்கு ஈன் இண்டலது கப் தபரி எண்தணய் 

லறங்குநக இருந்தது. 

• இந்ெ-பங்கரரெஷ் எல்லயப்புமச் ைலடிகள் ற்ின கூட்டுக் குழுயின் 

பதல் கூட்டம், 22-23 ஜூற 2018-ல் ெரிபு நொிம், அகர்ெயலில் 

றடகற்து. 

• கும்ல் யன்பறறன கட்டுப்டுத்த த்ெ உள்துலம தையர் 

தறறநனில் உர்நலயக் குழுறய அறநத்தது அபசு.  

• ெரு. எஸ். என். அக்லல் - பனில்மய யொரினத்தின் ணினொர் ிரிவு புதின 

உறுப்ிபொக கொறுப்மற்றுக் ககொண்டொர். 

• லிைகப்பட்டினம்-தைன்லன தெறல்துலம ரபக்குலத்துப் பலெ 

(யிெிெி) திட்ட யறபயில் (i) யிெொகப்ட்டிபம் (ii) ற்மடு-ஸ்ரீகொகஸ்திபம் 

இரு பறனங்கொகப் ரிெீிக்கப்ட்டு யருகின். 

• 'ரைல ரபஜ் ரஜன' ன்து எரு றநனத் துறத் திட்டநொகும் இதன் கீழ் 

நத்தின ெபக்கு நற்றும் மெறய யரி (CGST) நற்றும் நத்தின அபெின் ங்கிப்பு 
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எருங்கிறணந்த கொருட்கள் நற்றும் மெறய யரி (IGST), குிப்ிட்ட 

பப்கொருட்கற ககொள்பதல் கெய்யதற்கொக அக்கட்டற நத 

ிறுயங்கள் ணம் கெலுத்தும் கதொறகறன, இந்ெ அசு நெ உெலிக 

ெருப்பி அரிக்கப்படும். 

• அபசு கயற்ிகபநொக உன்னத் பத் அபின் 2.0-லல தெடங்கது. UBA 2.0 

அதிகொபப்பூர்யநொக ..ெி.டி.இ., யெந்த்குஞ்ச்ெில் ப்பல் 25, 2018 அன்று 

கதொடங்கப்ட்டது. 

• ொட்டின் எட்டுகநொத்த கொதுப் மொக்குயபத்து பறறன மநம்டுத்துயதற்கு 

உதயி மகொரும் யறகனில், பிரிட்டனுடன் த்ெ அசு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ெத்தில் றககனழுத்திட்டுள்து. 

• நொற்த்றத யிரும்பும் நொயட்டங்கின் திட்டங்கில் இறணந்து கெனல்ட 

நெ ஆரக் – லூபின் அமக்கட்டலர இறடமன இன்று (23.07.18) லிருப்ப 

ஆலணம் (ஸ் ஏ ) றககனழுத்தொது. 

• ன்.ெி.டி.இ. அனுநதி இல்ொநல் ஆெிரினர் கல்யி டிப்புகற டத்தி யரும் 

றநன / அபசு ிறுயங்களுக்கு  சுனரிமெொதற அங்கீகொபம் யமங்குயதற்கொக 

க்கரலலில் ரெை ஆைரிர் கல்லி கவுன்ைல் (ைட்டெருத்ெம்) ரைெ  

நலமரலற்மப்பட்டது. 

• மநம்டுத்தப்ட்ட ெல்ய தட்ர தில் தைய கதொடங்கப்ட்டது. இந்த 

கெனி கநட்மபொ யொடிக்றகனொர்களுக்கு கநட்மபொ மெறயகறப் னன்டுத்த 

உதவுகின்  னனுள் தகயல்கற யமங்குகிது. 

• ஹல் ஆஃப் ஃரபம் தடன்னிஸ் இறுெச் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்ெலின் 

ம்குர் நென் அகநரிக்கொயின் ஸ்டீவ் ஜொன்ெிடம் மநொதி ரெல்லி. 

 


