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தேசிய சசய்ேிகள் 

புது ேில்லி 

மரபணு தகாளாறுகளள கட்டுப்படுத்ே கர்ப்பிணி சபண்களுக்கு கட்டாய மரபணு 
பரிதசாேளை 

 தசீநினா நற்றும் சிக்கில் சசல் இபத்த சசாகக சான் பம்கப 
சாய்ககத் தடுக்க அகத்து கர்ப்ிணிப் சண்ககமம் கட்டான நபணு 
ரிசசாதககன முன்சநாமியதற்கு ஒரு யகபவுக் சகாள்கககன நத்தின 
அபசு உருயாக்கிமள்து. 

 

'அரசு மருத்துவர்கள் ோைாக ஓய்சவடுக்கும் முடிளவ அரசு ேடுக்க முடிமம்' 

 அபசு நருத்துயர்கள் தாாக ஓய்வு எடுக்கும் முடிகய அபசு சாது ன் 
கருதி தடுக்க முடிமம், எ உச்ச ீதிநன்ம் தீர்ப்ித்துள்து. ஒரு ாட்டில் 
உனிர்கக காப்ாற்றும் உரிகநகன யிட ஓய்வு சருயதற்கா அடிப்கட 
உரிகந சரிதல். 

 

ராஜ்யசபா தேர்ேலில் NOTA அனுமேிக்கப்பட முடியாது 

 பாஜ்னசா சதர்தில் யாக்கிக்கும் எம்.ிக்களுக்கும் எம்.எல்.ஏ க்களுக்கும் 
சநச உள் எதுவும் இல்க (NOTA) யிருப்ம் இி இருக்காது எ சதர்தல் 
ஆகணனத்தின் அியிப்க உச்சீதிநன்ம் பத்து சசய்தது. 

 

கர்நாடகம்  

உலகில் இரண்டாவது தவகமாக வளர்ந்துவரும் விமாை நிளலயம் 

 2018 ஆம் ஆண்டின் முதல் ாதினில் னணிகள் எண்ணிக்கக அதிகரிப்ின் 

அடிப்கடனில் உகின் இபண்டாயது நிக சயகநாக யர்ந்துயரும் யிநா 

ிகனநாக சகம்சகௌடா சர்யசதச யிநாிகனம் (KIA) முன்சிமள்து. 
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வணிகம் & சபாருளாோரம் 

உஜ்ஜவீன் குறு, சிறு நிறுவைங்களுக்கு ஓவர் டிராஃப்ட் வழங்குகிறது 

 உஜ்ஜயீன் ிதி சசகயகள் ிநிசடடின் துகண ிறுயநா, உஜ்ஜயீன் சிறு 
ிதி யங்கி குறு நற்றும் சிின ிறுய(MSE) யாடிக்ககனார்களுக்கு ாடு 
முளயதும் னன்டுத்தும் ஓயர் டிபாஃப்ட் (OD) யசதிகன அியித்துள்து. 

நியமைங்கள் 

 ததகதா பாய் - தமகாலயா ஆளுநர் 
 ால்ஜி தாண்டன் - பீகார் ஆளுநர் 
 கங்கா ிபசாத் - சிக்கிம் ஆளுநர் 
 கப்டான் சிங் சசாங்கி - ேிரிபுரா ஆளுநர் 
 சத்னசதவ் ாபானண் ஆரினா - ஹரியாைா ஆளுநர் 
 சி பாணி சநௌரினா - உத்ேரகண்ட் ஆளுநர் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & மத்ேிய அளமச்சரளவ ஒப்புேல் 

SME களுக்கு உேவ பி.ஸ்.இ., ன்.ஸ்.இ. உடன் வங்காளம் ஒப்பந்ேம்  

 சநற்கு யங்க அபசாங்கம் மூத சந்கதகன நாற்று ிதி மூநாக தக்ககயக்க 

நாித்தின் MSME கில் யிமிப்புணர்கய ஏற்டுத்த ி.எஸ்.இ. நற்றும் 

என்.எஸ்.இ. உடன் ஒப்ந்தங்கில் ககசனளத்திட்டது 

MU ஜப்பான் நிறுவைத்துடன் ஒப்பந்ேம்  

 நங்களூர் ல்ககக்கமகத்தின் (MU) சுற்றுச்சூமல் கதிரினக்கத்தில் சநம்ட்ட 

ஆபாய்ச்சிக்கா கநனம் (CARER) கதிரினக்க ாதுகாப்பு நற்றும் யாினல்-

சுற்றுச்சூமல் ஆகினயற்ின் ல்சயறு அம்சங்கின் நீதா ஆபாய்ச்சி 
ஒத்துகமப்புக்காக ஜப்ான், சபடினாஜிக்கல் சனின்சஸ் சதசின ிறுயத்துடன் 

சநீத்தில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தில் ககசனளத்திட்டது. 

விருதுகள் 

 சடயிட் சக்காம் (முன்ாள் இங்கிாந்து கால்ந்து சகப்டன்) - UEFA  ஜைாேிபேி 
விருது [கால்பந்ோட்டத்ேிற்காை பங்களிப்புக்காகவும், விளளயாட்ளட 

ஊக்கமளித்ேேற்கும் "உலகின் ஒவ்சவாரு மூளலயிலும்"] 
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விளளயாட்டு சசய்ேிகள் 

ஆசிய விளளயாட்டு 2018 

 ஆசின யிகனாட்டில் உரூ சாட்டினில் சபாரிிா சதயி, சந்சதாஷ் 
குநார், சூர்ன ானு சிங், சபந்தப கிசபயால் ஆகிசனார் சயண்கப் 
தக்கங்கக சயன்ர். 

 ஆசின யிகனாட்டு சாட்டிகில் 25நீ ஏர்ிஸ்டல் ிரியில் தங்கம் சயன்று 
சாதக ிகழ்த்திமள்ார் இந்தின யபீாங்கக பஹி சர்சாத். 

 ஆண்கள் ஹாக்கி லீக் ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் அணிமடன் சநாதின இந்தினா 
26-0 என் சகால் கணக்கில் சயன்று புதின சாதக கடத்தர். 

203 ரன்கள் வித்ேியாசத்ேில் இந்ேிய அணி 3வது சடஸ்ட் தபாட்டியில் அபார சவற்றி 

 இந்தினா - இங்கிாந்து அணிகள் சநாதின மூன்ாயது சடஸ்ட் சாட்டினில் 

இந்தின அணி 203 பன்கள் யித்தினாசத்தில் அாபநாக சயற்ி சற்து. 5 

சாட்டிகள் சகாண்ட சதாடரில்1-2 என் ிகனில் இந்தின அணி உள்து 

ங்களது Whatsapp Group 

ேமிழ் - கிளிக் சசய்யவும்   English - கிளிக் சசய்யவும் 

ங்களது Facebook பக்கம்  

ேமிழ் – Examsdaily Tamil   English - Examsdaily 

https://goo.gl/5iU2xB
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
https://goo.gl/cyvaFo
https://goo.gl/cVgPyK

