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தசி சசய்ிகள் 

தகபம் 

அக்தடோதர் 15 ம் தி, உனக உவு ிணத்ன்று சம்புஸ் தகபம் 
அநிமுகப்தடுத்ப்தடும் 

 ஊட்டச்சத்து மம்தடுத்துல், உடல் தருனணத் டுக்கும் ற்றும் ாினத்ில் 
ாய்ப்தால் ஊக்குித்ல் ஆகிற்றுக்காண குநிப்திட்ட மாக்கங்களுடன் 
மகபா சம்புஸ் மகபம், எரு மசி ஊட்டச்சத்து ிட்டம் என்னநத் 
தாடங்கவுள்பது. 

கர்ோடகம்  

ஐந்து ஆோய்ச்சி மங்கள் AIISH இல் வுள்பண  

 தாடர்பு ற்றும் அன் குனநதாடுகள் ஆகிற்நில் ஆாய்ச்சின அிகரிக்க 
அனணத்து இந்ி ஆாய்ச்சி ற்றும் ஆாய்ச்சிக் ககங்கள் (AIISH) னசூர் 
பாகத்ில் ந்து சிநப்பு ஆாய்ச்சி னங்கள் அன உள்பண. 

ோஜஸ்ோன் 

ோஜஸ்ோன் அசோங்கம் 55 POCSO ீின்நங்கமப ிறுவுகிநது 

 ாஜஸ்ான் பனனச்சர் சுந்ா ாமஜ, ாினத்ில் தானில் குற்நங்கள் 
(தா.எ.ஆர்.ஸ்.ஏ) சட்டத்ின் கீழ் குந்னகபின் தாதுகாப்திற்கு 55 
ீின்நங்கனப ிறுவுற்காண ிட்டத்ன பன்னத்ார். 

ிழ்ோடு 

சட்ோஸ் சடிக்கல் கல்லூரிில் உள்ப 'சசங்தகோட்மட' அருங்கோட்சிகோக 
ிநக்கப்தட உள்பது  

 121 தனாண தாம்தரி கட்டிடம் ற்மதாது அன் தன ததருனக்கு 
ீபனக்கப்தட்டுள்பது, ினில் எரு அருங்காட்சிகாக 
ாற்நப்தடவுள்பது. 
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சர்தச சசய்ிகள் 

ஜிம்தோப்த தர்ல் முடிவு 

 ஜிம்தாப்ம ஆளும் ZANU-PF கட்சி ததரும்தான்ன தாாளுன்ந தாகுிில் 
தற்நி ததற்றுள்பது. 

ஐக்கி அபு ிதட்ஸ் சட்டிதோ சபிோட்டு ஊிர்கலக்கு 
சதோதுன்ணிப்புத் ிட்டத்ம சோடங்குகிநது 

 க்கி அபு ிமட்ஸ் எரு பன்று ா ிசா ன்ணிப்பு ிட்டம் என்னந 
அநிபகப்தடுத்ிது, இது இந்ிர்கனப உள்படக்கி நூற்றுக்கக்காண 
சட்டிமா தபிாட்டு தாினாபர்களுக்கு தணபிக்கும். 

ரிமச & குநிீடு 

'ோின ரிசக்ி ிநன் முன்னுரிம குநிீடு' 

 ஆந்ிப்திதசம், தகபோ, கோோஷ்டிோ, தஞ்சோப் ற்றும் ோஜஸ்ோன் - 
'முன்தணோடி  ோினங்கள்' 

 

ிணங்கள் 

 குோர் ங்கனம் திர்னோ, ஒய்.சி. ததஷ்ர் - ர் இந்ிாில் 
அிகாப்பூர்ற்ந இக்குர்கள் 

 

ிட்டங்கள் 

தசோ ததோஜ் தோஜணோ 

 இந்ி அசின் கனாச்சா அனச்சகம், மசா மதாஜ் மாஜணா ன்ந புி 
ிட்டத்ன அநிபகப்தடுத்ிபள்பது. 

 உவு / திசாம் / னங்கார் / தண்டாா ின்ீது  ற்றும் சான 
ிறுணங்கள் ங்கி CGST ற்றும் IGST ஆகிற்நின் த்ி அசின் 
தங்னகத் ிருப்தித் ருகிநது. 
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புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம்(MoU), ஒப்தந்ங்கள் & த்ி அமச்சம ஒப்புல் 

சபிோடுகபில் தோதுகோப்பு சோர்ந் முக்கிோண கட்டமப்பு ிட்டங்கள்  

 தபிாடுகபில் தாதுகாப்பு சார்ந் பக்கிாண கட்டனப்பு ிட்டங்கள் 
தாடர்தாண எப்தந்ங்கனப ததந னக தசய்பம் சலுனக ிிபித் 
ிட்டத்ின் பல் ீட்டிப்திற்கு இன்று புதுில்னிில் திர் ிரு . 
மந்ிமாடி னனனில் னடததற்ந த்ி அனச்சன கூட்டம் 
எப்புல் அபித்துள்பது. 

புசோோ மைட்தோ கோர்தன் துப்தப்தி ற்றும் தன்தடுத்துற்கோண 
சகோள்மக ிிமுமந 

 திர் ிரு மந்ி மாடி னனனில் னடததற்ந த்ி 
அனச்சனக் கூட்டத்ில், மல் ண்தய் / ரிாப, ீத்மன் ரிாப 
மதான்ந புசாா னைட்மா கார்தன் ததாருட்கபின் துப்தப்தி ற்றும் 
அற்னந தன்தடுத்துற்கு அனுிக்க னகதசய்பம் தகாள்னககளுக்கு 
எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

இந்துஸ்ோன் கோப்தர் ிறுணத்ின் சசலுத்ி தங்கு மூனணத்ில் 15% 
அபவுக்கு புிோக தங்கு 

 திர் ிரு. மந்ி மாடி னனனில் னடததற்ந ததாருபாா 
ிகாங்களுக்காண அனச்சன குழு கூட்டத்ில் இந்துஸ்ான் காப்தர் 
ிறுணத்ின் தசலுத்ி தங்கு பனணத்ில் 15 சீ அபிற்கு புிாக 
தங்குகனப, குி ாய்ந் ிறுணங்கள் பனம், தங்கு தரிர்த்னண 
ாரிம் ற்றும் இ ிிபனநகபின்தடி தபிிட அனுி 
அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

உத்சோிற்சோமனகபின் கட்டுோணப் திக்கு ட்டிில்னோ கடமண ங்க 
த்ி அமச்சம ஒப்புல் 

 இந்துஸ்ான் உம் ற்றும் சாண ிறுணம் மகாக்பூர், சிந்த்ரி ஆகி 
இடங்கபில் ீண்டும் தாடங்க இருக்கும் உத்தாிற்சானனகபின் 
கட்டுாணப் திக்கு ட்டிக்கு சாண ட்டிில்னா கடணாக ங்க 
திர் ிரு.மந்ி மாடிின் னனனில் னடததற்ந த்ி 
அனச்சன எப்புல் ங்கிபள்பது. 
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தபோண் ிஞ்ஞோணிகள் தர்வு ோரித்ம ோற்நிமக்க ஒப்புல் 

 மபாண் ிஞ்ஞாணிகள் மர்வு ாரித்ன ாற்நினப்தற்காண 
மாசனணகளுக்கு திர் ிரு . மந்ி மாடி னனனில் னடததற்ந 
த்ி அனச்சன எப்புல் அபித்துள்பது . 

 

ிருதுகள் 

 தகபோின் உள்கட்டமப்பு ற்றும் சோில்நுட்த கல்ிக்கோண (KITE) 
துமத் மனரும் ிர்ோக இக்குருோண தக. அன்ோர் சோத் -
சர்மச தங்கபிப்பு ிருது கல்ி தாடர்பு ற்றும் தாில்நுட்த சங்கம் 
(AECT), அதரிக்கா.  

 சிநந் ாடாளுன்ந உறுப்திணருக்காண 2013-2017 ிருது - ஸ்ரீ ஜ்ோ 
சைப்துல்னோ, ஸ்ரீ ைக்ததவ் ோோண் ோவ், ஸ்ரீ குனோம் தி ஆசோத், 
ஸ்ரீ ிதணஷ் ிரிதி ற்றும் ஸ்ரீ தர்துரிைரி ைோோப். 

குடிசுத் னனர் ிரு.ாம் ாத் மகாிந்த் இந் ிருதுகனப ங்கிணார். 

 

சோமதல் சசனிகள் & இம ததோர்ட்டல் 

சக்கு உரிமோபர்கலக்கும் ிப்தர்கலக்கும் IWAI ஒரு தித்தக ததோர்ட்டல் 
ஒன்மந அநிமுகப்தடுத்ிது 

 கப்தல் உரினாபர்கனபபம், கப்தல்கனபபம் இனக்க இந்ிாின் 
உள்ாட்டு ீர்ி ஆனம் (IWAI) எரு தித்மக மதார்ட்டல் என்னந 
அநிபகப்தடுத்ிது. 

GI தனோதகோ, தடக்மனன்  சோடங்கப்தட்டது 

 ர்த்க ற்றும் தாிற்துனந அனச்சர் சுமஷ் திபு, ாட்டில் அநிார்ந் 
தசாத்துரின (IPRS) தற்நி ிிப்புர்வு அிகரிக்க புிில் 
அனடாபங்களுக்காண (G.I) எரு மனாமகா ற்றும் மடக்னனன் என்னந 
தாடங்கிணார். 
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ிமபோட்டு சசய்ிகள் 

கிரிக்சகட் 

 பல் டி20ில் ங்கமசத்ன தஸ்ட் இண்டீஸ் அி 7 ிக்தகட் 
ித்ிாசத்ில் ழீ்த்ிது 

கோல்தந்து 

 ான்தசஸ்டர் பனணதடட் 2-1 ன்ந கக்கில் ரில் ாட்ரிட்னட தன்நது 

 


