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 ஆந்றரின் அரற தத்றங்கள் பம்பத தங்குச் சந்ப (திஎஸ்இ) இல் 

தட்டினறடப்தட்டண. 

 ககப வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்களுக்கரண இப்தடீ்டுத் ீர்ப்தர 

றட்டம்,  இது ஒபே வபிப்தபடரண ற்றும் அசறல் அல்னர பபநில் 

கதறவு றரத்ப பகரப உறுற வகரண்டுள்பது. 

 ரறனத்றன் வ்ரகயற சரனத்றல் சறறுத்பகபப ீண்டும் 

அநறபகப்தடுத்துற்கரண றட்டத்ப றுசலபக்க த்றப் திகச 

ணத்துபந கசற புனற தரதுகரப்பு ஆபத்றடம் எழுறபள்பது. 

 ஒடிசர அசரங்கம் வவ்கறு கட்டத்றல் இற்நப்தட்ட தல்கறு பேரய் 

சட்டங்கபப ஒன்நறபப்தன் பனம் ஒற்பந பேரய் குநறடீ்பட வகரண்டு 

 தரிந்துபத்துள்பது. 

 ிரண றபனங்கபில் 'வசல்ரக்குள்ப க்களுக்கரண' ிஐதி வநறபபநக்கு 

தரகறஸ்ரணின் புற அசு பட ிறத்துள்பது 

 னரகூரில் சறந்து ரட்டர் ஒப்தந்த்றன் தல்கறு அம்சங்கள் குநறத்து இந்றரவும் 

தரகறஸ்ரனும் கதச்சுரர்த்பப வரடங்கவுள்பது. 

 வபிபநவுத்துபந அபச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ிட்ரறன் யகணரில் 

'வெய்ப்பூர் கரல் பகரபத்' றநந்து பத்ரர். 
 பமறன் றகுந் சறங்களுக்கு எறரக க்கபப தரதுகரக்கும் 

வயரகுகபரடிணின் (HA) ஸ்டரல்க் எண அபக்கப்தடும் உனகபரி கரய்ச்சல் 

டுப்பூசறப ிஞ்ஞரணிகள் கண்டநறந்துள்பணர். 
 ெட்கரதர ிபகள் (25% உிர் எரிவதரபேள்) ற்றும் 75% ிரண டர்பதன் 

எரிவதரபேள் (ATF) ஆகறற்நரல் ஆண எண்வின் கனபப வகரண்டு 

ரட்டின் பல் உிர்-வெட் எரிவதரபேள் ிரணத்ப வடஹ்ரடூன் ற்றும் 

வடல்னற இபடக ஸ்பதஸ்வெட்டின் தம்தரர்டிர் Q-400 ிரணம் பனம் 

இக்கறது. 

 ரிபனன்ஸ் கம்பெணிககன்ஸ் னறறவடட் (ஆர்கரம்) றறுணம் ரிபனன்ஸ் 

ெறகர இன்கதரகரம் னறறவடட் றறுணத்றற்கு பை.3000 ககரடிக்கு ணது பததர் 

ற்றும் அன் வரடர்புபட உள்கட்டபப்பு வசரத்துக்கபப ிற்நது. 

 டிெறட்டல் பகவரப்தம் சரன்நறழ்கபப ங்குற்கரண உரிம் வதற்ந இந்ற 

சரன்நபிக்கும் றறுணரண இ-பத்ர அவரிக்க சந்பில் தபத் 

றட்டறட்டுள்பரகவும் எறர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 

 அவரிக்கர ற்றும் வக்சறககர ஆகறப ட அவரிக்க சுந்ற ர்த்க 

ஒப்தந்த்ப (NAFTA) ரற்றுற்கு ஒபே உடன்தரட்பட எட்டிண. 

 இந்றர - வகன்ர கூட்டு ர்த்கக் குழுின் கூட்டம் பகரதிில் 

படவதற்நது 
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 ஸ்கஷ் ர்ன் றட்டத்றன் தரம்தரி ற்றும் டகறக்கு சர்க்பெட்டின் கலழ் 

தஞ்சரப் ற்றும் றரிபுரில் இண்டு புற றட்டங்களுக்கு சுற்றுனர அபச்சகம் 

அனுற அபித்துள்பது. 

 கசற றநன் கம்தரட்டு ககம் (NSDC) ற்றும் கசற சுகரர றறுணம் (NHA) 

ஆகறற்நறற்கு இபடக திரன் ந்றரி ென் ஆகரகற கரெணர (PMJAY) வுக்கு 

கபரண றநம்தட கட்டுரணம் ற்றும் வரடர்ச்சறரண  றர்கறப்பத 

உறுறப்தடுத்துல் வரடர்தரக ஒப்தந்ம் பகவழுத்றடப்தட்டது. 

 வடஹ்ரடூனுக்கு அபேகறல் பணரில் னக்ர் தல்கரக்கு றட்ட 

கட்டுரணத்றற்கரக உத்கரண்ட், உத்திகசம், யறரச்சனப்திகசம், 

ரெஸ்ரன், யரிரணர ற்றும் றல்னற ஆகற ரறனங்கபின் பல்ர்களுடன் 

ஸ்ரீ றறன்கட்கரி ஒப்தந்த்றல் பகவழுத்றடுரர். 
 திரன் ந்றரி ென் ஆகரகற அதிரன் () - ஆபஷ்ன் தரத்ப 

அல்தடுத்துற்கரக 29 ரறனங்களும், பெணின் திகசங்களும் ஒப்தந்த்றல் 

பகவழுத்றட்டண. 

 இந்ற எரிரப ஆப றறுணத்றன் குரய்கள் றரக இற்பக 

எரிரபப வகரண்டு வசல்லும் கசபின்கலழ் எபிரக, பபநரக, 

வபிப்தபடரக எரிரபப தறவு வசய்ற்கரண இபப் தக்கத்ப 

வதட்கரனறம் ற்றும் இற்பக எரிரப, றநன் கம்தரடு ற்றும் வரறல் 

பபணகரர் துபந அபச்சர் றபே. ர்கந்ற திரன் வரடங்கறபத்ரர். 

ஆசிய விளையாட்டு 2018 

 ஆண்களுக்கரண ஈட்டி எநறனறல் இந்ற ீர் ீஜ் கசரப்ர06 ீ எநறந்து 

ங்கப்தக்கம் வன்நரர். 

 2018 ஆசற பைதிக்ஸ் கறபெப் சரம்தின்றப்தில் ணது கரல்கபரல் ிபபரடி 

ஆறத்ர ஆணந்த் வள்பி தக்கம் வன்நரர். 
 ஆசற வதண்கள் ஒற்பநர் கதட்றண்டணில் இறுறப்கதரட்டிக்கு குற வதற்ந 

பல் இந்ற ீர் ஆணரர் தி.ி.சறந்து 

 இந்றரின் ட்சத்ற தரட்றண்டன் ீரங்கபண சரய்ணர கரல் வண்கனப் 

தக்கம் வன்நரர் 
 400 ீட்டர் படரண்டும் ஓட்டத்றல் றக ீர் பேண் அய்ரசரற வள்பிப் 

தக்கம் வன்நரர். 
 3000 ீட்டர் ஸ்டீதிள்கசமறல் இந்ற ீரங்கபண சுர சறங் வள்பி வன்நரர் 

 வதண்களுக்கரண ீபம் ரண்டுனறல் இந்ற ீரங்கபண ீணர ரகறல்51 ீட்டர் 

தூம் ரண்டி வள்பிப் தக்கம் வன்நரர். 
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