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ஆகஸ்ட் 29 - தேசி விளராட்டு ேினம் 

 இந்திா அஞ்சல்துறமின் துறை நிறுலனான இந்தி அஞ்சயக 

பைப்பட்டுலாடா லங்கி சசப்டம்பர் 1 முதல் தக்ஷிை கன்னடத்தில் 

சதாடங்கவுள்ரது 

 சபடப்பள்ரி ாலட்டத்தில் நந்தி மடாரில் கமயஸ்லம் திட்டத்தின் ஆமாலது 

சதாகுப்பின் ஒரு பகுதிாக 400 கிமயாலாட் காஸ் இன்சுமயடட் ஸ்லிட்ச் கிர் 

(ஜி.ஐ.ஸ்) துறை நிறயம் அறக்கப்பட்டது. 

 ாஜஸ்தான் அங்கன்லாடி றங்கரில் ஊட்டச்சத்து ற்றும் சுகாதாம் 

சதாடர்பான மசறலகறர கண்காைிக்க "மபாளாக்கு ாதாக" கருதப்படும் 

சசப்டம்பர் ாதம் முதல் றைசடக் ஆகிமது 

 கீமகா ன்ம தன்னிக்க மாமபா பய சீன றறயர் பள்ரிகரில் சலற்மி சபற்மது, 

கறதகள் ற்றும் தர்க்க ரீதிியான கைக்குகறரக் சகாண்டு குறந்றதகரிடம் 

சலால் சசய்தது. 

 ாத்லாடா சட்ட ஒழுங்கு அபிலிருத்தி கார்ப்பமசன் ின்சாம் உற்பத்தி சசய் 

இண்டு அறைகரின் உப்பங்கயில் மசாயார் மபனல்கறர நிறுவுலதற்கான 

திட்டத்துடன் லந்துள்ரது. 

 RBI ஆண்டு அமிக்றகின்படி உள்நாட்டு நுகர்வு லலுலாக உள்ரதால் அந்நி மநடி 

முதலீட்டில் இந்தி முதயிடத்தில் உள்ரது. 

 2017-18-க்கான சிய முக்கி பிர் லறககரின் முன்கூட்டி நான்காலது உற்பத்தி 
திப்படீு த்தி மலராண்ற, கூட்டுமவு ற்றும் லிலசாிகள் நயத்துறமால் 

சலரிிடப்பட்டது. 

 உயகின் ிகப்சபரி நலனீ கண்டுபிடிப்பு முற்சிப்மபாட்டிான 3-லது ஸ்ார்ட் 

இந்திா மைகத்தான் மபாட்டிற துலக்கிறலத்தார் த்தி னித லர 

மம்பாட்டுத்துறம அறச்சர் திரு பிகாஷ் ஜவ்மடகர் இன்று புதுதில்யிில் 

துலக்கிறலத்தார். 
 புதுடில்யிில் நறடசபற்ம 5 லது நிர்லாகிகள் குழுக் கூட்டத்தில் நாி கங்றக 

திட்டத்தின் கீழ் உத்தகண்ட், உத்தப் பிமதசம், பகீார் ற்றும் மற்கு லங்கார 

ாநியங்கரில் ரூ. 150 மகாடி திப்பியான சுத்தான கங்றக மதசி திட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் அரித்தது. 

 இந்திா ற்றும் பல்மகரிா இறடம சுற்றுயா துறம சதாடர்பான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்திற்கு த்தி அறச்சறல ஒப்புதல் 

 ில்மல துறமில் இந்திாலிற்கும் சகாரி குடிசுக்கும் இறடமான 

ஒத்துறறப்பு குமித்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பற்மி த்தி அறச்சறலக்கு 

லிலரிக்கப்பட்டது. 
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 கால்நறட பாரிப்பு, பால் சபாருட்கள் ற்றும் ீன் லரத்துறமில் 

ஒத்துறறப்புக்காக இங்கியாந்து ற்றும் லடக்கு அர்யாந்துடன் சசய்து சகாண்ட 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பற்மி அறச்சறல கூட்டத்தில் லிலரிக்கப்பட்டது. 

 இந்திாவுக்கும் சாமாக்மகாவுக்கும் இறடம லிான மசறலகளுக்கான 

ஒப்பந்தத்திற்கு த்தி அறச்சறலின் ஒப்புதல். 

 இந்திா ற்றும் ருலாண்டா இறடமான லர்த்தக ஒத்துறறப்பு கட்டறப்பிற்கு 

அறச்சறல ஒப்புதல். 

 காப்படீ்டு ஒழுங்குமுறம துறமில் இந்திா அசரிக்கா இறடம புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்திற்கு அறச்சறல ஒப்புதல் 

 இந்தி அஞ்சயக பைப்பட்டுலாடா லங்கி அறக்கும் திட்ட திப்படீு 

திருத்திறக்க அறச்சறல ஒப்புதல் அஞ்சயகங்கரில் லங்கிச் 

மசறலகளுக்கு ஊக்கம். 

 புலி அமிலில் அறச்சகத்தின் “கடல் மசறலகள், சதாறில்நுட்பம், ஆழ்ந்து 

கலனித்தல், லரங்கரின் ாதிரி ற்றும் அமிலில் னப்படும் (ஓ-ஸ்ார்ட்)” 

திட்டத்திற்கு த்தி அறச்சகம் ஒப்புதல். 

 “இந்ேி ின்சா அளப்புக்கான வானிளய ேகவல் இளைேரம்” நூளய - 

திரு. ஆர்.மக.சிங் சலரிிட்டார் - ின்சா அறப்பு இக்க கறகம் (POSOCO) 

உருலாக்கிது. 

ஆசி விளராட்டு 2018 

 சத் கல்- ைிகா பத்ா மஜாடி, மடபிள் சடன்னிஸ் கயப்பு இட்றடர் 

மபாட்டிில் சலண்கயப் பதக்கம் சலன்மது. 

 சபண்களுக்கான 200 ீட்டர் ஓட்டத்தில் இந்தி லீர் டூட்டி சந்த் சலள்ரிப் பதக்கம் 

சலன்மார் 

 அர்பிந்தர் சிங் டிரிபிள் ஜம்ப் மபாட்டிில் தங்கம் சலன்று சாதறன பறடத்தார் 

 7 லிறராட்டுக்கறர உள்ரடக்கி சைப்டத்யான் மபாட்டிில் இந்தி 

லீாங்கறன ஸ்லப்னா தங்கம் சலன்று சாதறன பறடத்துள்ரார். 

 லிகாஸ் கிருஷ்ைன் ஆண்கள் குத்துச்சண்றட மபாட்டிில் 75 கிமயா பிரிலில் 

சலண்கயப் பதக்கத்றத சலன்மார். 

 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு இறுதிப்மபாட்டிக்கு முன்மனமி இந்தி சபண்கள் 

ைாக்கி அைி 
 இந்திா-பி அைி ஆஸ்திமயி அைிற இறுதிப் மபாட்டிில் லழீ்த்தி நாற்க 

கிரிக்சகட் சதாடற றகப்பற்மிது. 
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