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தேசி சசய்ேிகள் 

ருலாண்டா, உகாண்டா ற்றும் சேன்னாப்பிரிக்காலில் பிேரின் அசுமுலமப் 
பணம் 

 ருலண்ட குடிசு (ஜூலய 23-24), உகண்ட குடிசு (ஜூலய 24-25), 
தென்னப்பிரிக்க குடிசு (ஜூலய 25-27) ஆகலற்மற்கு பிெர் ெரு. 
நரந்ெரடி அசுபலமப் பணம் ரற்தகள்கமர். இந்ெப் பிெர் 
எருலர் ருலண்டலிற்குப் பணம் ரற்தகள்லது இதுரல 
பென்பலமகும். 20 ஆண்டுகலக்குப் பின், உகண்டவுக்கு நது பிெர் 
பென்பலமக பணம் ரற்தகள்கமர். 

பீகார் 

பீகார் அசு SC, ST க்கு பேலி உர்லில் இட ஒதுக்கீடு 

 பகீர் அசு ெழ்த்ெப்பட்ட ற்றும் பறங்குடி க்கலக்கு பெலி உர்லில் இட 
எதுக்கடு லறங்க படிவு தெய்துள்ரது. 

கர்நாடகம்  

லசூருலின் ட்ரின் ட்ரின் 10,000 பேிவுகலரத் ோண்டிது 

 நட்டின் பெல் தபது லெக்கள் பகர்வு (பிபிஸ்) அலப்பன  ட்ரின் ட்ரின் 
10,000 பெவுகலரத் ெண்டிது. 

த்ேிப் பிதேசம் 

தேசி சநடுஞ்சாலயத் ேிட்டங்களுக்கு அடிக்கல்  

 ெலய ரபக்குலத்து ற்றும் தநடுஞ்ெலயகள், கப்பல், நீர்லறங்கல், நெ 
அபிலிருத்ெ ற்றும் கங்க புனலப்பு ஆகலற்மன் அலச்ெர் ெரு நென் 
கட்கரி த்ெ பிரெெத்ெல் 5485 ரகடி ரூபய் ெப்புள்ர ரெெ 
தநடுஞ்ெலயத் ெட்டங்கலக்கு அடிக்கல் நட்டினர். 

ஜார்கண்ட் 

சோறில் பிற்சி லங்கள் 
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 ஜர்க்கண்ட் நய நயத்துலம 'கல்ண் குருகுல்' ன்ம தபரின் கழ் 
தெறற்பிற்ெ லங்கலர (VTC) நறுலிது. 

உத்ேிப்பிதேசம் 

உ.பி.  காலல் 'டிஜிட்டல் இாணுலம்' அலக்கவுள்ரது  

 ெபக ஊடகங்கரில் லரும் ெலமன தெய்ெ கணக ற்படும் லன்பலம 
ற்றும் லன்பலம ெம்பலங்கலரக் கட்டுப்படுத்ெ உத்ெப்பிரெெ ரபலீஸர் 
பக்க நபர்கரல் 'டிஜட்டல் இணுலம்' அலக்கவுள்ரனர். 

லணிகம் & சபாருராோம் 

இந்ேிாலிற்கு அேிகம் எண்லண லறங்கும் 2 லது நாடு ஈான் 

 ப்ல் ற்றும் ஜூன் ெங்கலக்கு இலடர இந்ெ ண்தணய் சுத்ெகரிப்பு 
நறுலனங்கலக்கு ஈன் இண்டலது கப் தபரி ண்தணய் லறங்குநக 
இருந்ெது, ெவுெ அரபிலிற்கு பெயக தடஹனல் லறங்கப்பட்ட 
ெள்லபடிகலர பன்படுத்ெது நறுலனங்கள். 

ாநாடுகள் 

இந்ேிா-பங்கராதேஷ் எல்லயப்புமச் சாலடிகள் பற்மி கூட்டுக் குழுலின் முேல் 
கூட்டம் 

 இந்ெ-பங்கரரெஷ் ல்லயப்புமச் ெலடிகள் பற்ம கூட்டுக் குழுலின் 
பெல் கூட்டம், 22-23 ஜூலய 2018-ல் ெரிபு நயம், அகர்ெயலில் 
நலடதபற்மது. 

நினங்கள் 

 கும்பல் லன்முலமல கட்டுப்படுத்ெ த்ேி உள்துலம சசயர் 
ேலயலில் உர்நலயக் குழுலல அலத்ெது அசு.  

 ேிரு. எஸ். என். அக்லால் - ில்ரல லரித்ென் பணிரர் பிரிவு புெ 
உறுப்பினக தபறுப்ரபற்றுக் தகண்டர். 

ேிட்டங்கள் 

லிசாகப்பட்டினம்-சசன்லன சோறில்துலம தபாக்குலத்துப் பாலே 
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 லிெகப்பட்டினம்-தென்லன தெறல்துலம ரபக்குலத்துப் பலெ (லிெெ) 
ெட்ட லலலில் (i) லிெகப்பட்டினபம் (ii) ற்ரபடு-ஸ்ரீகரகஸ்ெபம் இரு 
பலனங்கரகப் பரிெயக்கப்பட்டு லருகன்மன. 

தசலா தபாஜ் தாஜனா  

 'ரெல ரபஜ் ரஜன' ன்பது எரு லத் துலமத் ெட்டகும் இென் கழ் 
த்ெ ெக்கு ற்றும் ரெலல லரி (CGST) ற்றும் த்ெ அென் பங்கரிப்பு 
எருங்கலணந்ெ தபருட்கள் ற்றும் ரெலல லரி (IGST), குமப்பிட்ட 
பயப்தபருட்கலர தகள்பெல் தெய்லெற்கக அமக்கட்டலர ெ 
நறுலனங்கள் பணம் தெலுத்தும் தெலகல, இந்ெ அசு நெ உெலிக 
ெருப்பி அரிக்கப்படும். 

உன்னத் பாத் அபிான் 2.0 

 அசு தலற்மகக உன்னத் பத் அபின் 2.0-லல தெடங்கது. UBA 2.0 
அெகப்பூர்லக ..ெ.டி.இ., லெந்த்குஞ்ச்ெல் ப்ல் 25, 2018 அன்று 
கப்பும ரம்பட்டு தெல்பலமகரில் ற்மத்ென் பர்லல பயம் 
தெடங்கப்பட்டது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 

சபாதுப் தபாக்குலத்து துலமல தம்படுத்ே பிரிட்டனுடன் புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்ேம் 

 நட்டின் எட்டுதத்ெ தபதுப் ரபக்குலத்து பலமல ரம்படுத்துலெற்கு 
உெலி ரகரும் லலகில், பிரிட்டனுடன் த்ெ அசு புரிந்துணர்வு 
எப்பந்ெத்ெல் லகதழுத்ெட்டுள்ரது. 

லூபின் அமக்கட்டலரயுடன் லிருப்ப ஆலணத்ேில் நிேி ஆதாக் 
லகசழுத்ேிட்டுள்ரது 

 ற்மத்லெ லிரும்பும் லட்டங்கரின் ெட்டங்கரில் இலணந்து தெல்பட 
நெ ஆரக் – லூபின் அமக்கட்டலர இலடர இன்று (23.07.18) லிருப்ப 
ஆலணம் (ஸ் ஏ ) லகதழுத்ெனது. 

NCTE சட்டேிருத்ே தசாோ நிலமதலற்மப்பட்டது 
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 ன்.ெ.டி.இ. அனுெ இல்யல் ஆெரிர் கல்லி படிப்புகலர நடத்ெ லரும் 
ல / அசு நறுலனங்கலக்கு  சுபரிரெெலன அங்ககம் 
லறங்குலெற்கக க்கரலலில் ரெெ ஆெரிர் கல்லி கவுன்ெல் 
(ெட்டெருத்ெம்) ரெெ  நலமரலற்மப்பட்டது. 

சாலபல் சசயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

'சடல்யி சட்தா சில்' சசயி  

 ரம்படுத்ெப்பட்ட ெல்ய தட்ர தில் தெய தெடங்கப்பட்டது. இந்ெ 
தெய தட்ர லடிக்லகரர்கலக்கு தட்ர ரெலலகலரப் பன்படுத்ெ 
உெவுகன்ம பய பனுள்ர ெகலல்கலர லறங்குகமது. 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

ஹால் ஆஃப் ஃதபம் சடன்னிஸ் இறுேிப் தபாட்டிில் ாம்குார் ாநாேன் 
தோல்லி 

 ஹல் ஆஃப் ஃரபம் தடன்னிஸ் இறுெச் சுற்று ஆட்டத்ெல் இந்ெலின் 
ம்குர் நென் அதரிக்கலின் ஸ்டீவ் ஜன்ெனிடம் ரெ ரெல்லி 
அலடந்ெர். 

 


