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முக்கிான நாட்கள் 

ஆகஸ்ட் 29 - தேசி லிளராட்டு ேினம்  

 தான் சந்த் பிமந்த நாளர ததசி லிளராட்டு தினாக லருடந்ததாறும் 

ஆகஸ்ட் 29 அன்று ககாண்டாடுகிதமாம். இந்திாவுக்கு 1928, 1932, 1936 ன 

கதாடர்ந்து பன்று எயிம்பிக்கில் தங்கம் கலன்று தந்தலர் தான் சந்த். 

தேசி சசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

அயிபா கிரவுட் ளைசடக் ேரீ்வுகளர ஆந்ேிாவுக்கு லறங்குகிமது 

 ஸ்ார்ட் நகம் ற்றும் எருங்கிளைந்த தபாக்குலத்து தயாண்ள, சிமி 

ற்றும் நடுத்த கதாறில் ற்றும் திமன் தம்படுத்துதல் தபான்ம பல்தலறு 

துளமகரின் பரிலர்த்தளனக்காக அயிபாபா கிரவுட் இந்திா (சி) A.P- 

கபாருராதா அபிலிருத்தி லாரித்துடன் (AP-EDB) எப்பந்தத்தில் 

ளககழுத்திட்டது. 

கர்நாடகம் 

சசப்டம்பர் 1 ம் தேேி இந்ேி அஞ்சயக பணப்பட்டுலாடா லங்கி சோடங்கவுள்ரது 

 இந்திா அஞ்சல்துளமின் துளை நிறுலனான இந்தி அஞ்சயக 

பைப்பட்டுலாடா லங்கி கசப்டம்பர் 1 பதல் தக்ஷிை கன்னடத்தில் 

கதாடங்கவுள்ரது 

சேலுங்கானா 

கதயஸ்லம் ேிட்டம்: 400 கிதயாலாட் ஜி.ஐ.ஸ் துளண நிளயம் கட்டப்பட்டது 

 கபடப்பள்ரி ாலட்டத்தில் நந்தி தடாரில் கதயஸ்லம் திட்டத்தின் ஆமாலது 

கதாகுப்பின் எரு பகுதிாக 400 கிதயாலாட் காஸ் இன்சுதயடட் ஸ்லிட்ச் கிர் 

(ஜி..ஸ்) துளை நிளயம் அளக்கப்பட்டது. 

ாஜஸ்ோன் 

ஊட்டச்சத்து கண்காணிப்பு ளைசடக் ஆகிமது 
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 ாஜஸ்தான் அங்கன்லாடி ளங்கரில் ஊட்டச்சத்து ற்றும் சுகாதாம் 

கதாடர்பான தசளலகளர கண்காைிக்க "தபாளாக்கு ாதாக" கருதப்படும் 

கசப்டம்பர் ாதம் பதல் ளைகடக்  ஆகிமது 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சனீாலின் றளயர் பள்ரிகரில் தாதபா ஆசிரிர்கள் 

 கீதகா ன்ம தன்னிக்க தாதபா பய றளயர் பள்ரிகரில் கலற்மி கபற்மது, 

களதகள் ற்றும் தர்க்க ரீதிியான கைக்குகளரக் ககாண்டு குறந்ளதகரிடம் 

சலால் கசய்தது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

அளணின் ீது ிேக்கும் தசாயார் தபனல்களர நிறுவுேல் 

 ாத்லாடா சட்ட எழுங்கு அபிலிருத்தி கார்ப்பதசன் ின்சாம் உற்பத்தி கசய் 

இண்டு அளைகரின் உப்பங்கயில் தசாயார் தபனல்களர நிறுவுலதற்கான 

திட்டத்துடன் லந்துள்ரது. சூரி ின் உற்பத்தி திட்டத்தின் தரங்கள் 

அவுங்காபாத்தில் உள்ர கஜக்குலாடி ற்றும் தசாயாப்பூரில் உள்ர உஜானி 
அளைகள் ஆகும். 

லணிகம் & சபாருராோம் 

அந்நி தநடி முேலீட்டில்  இந்ேி முேயிடத்ேில் உள்ரது 

 RBI ஆண்டு அமிக்ளகின்படி உள்நாட்டு நுகர்வு லலுலாக உள்ரதால் அந்நி 
தநடி பதலீட்டில் இந்தி பதயிடத்தில் உள்ரது. 2017-18ல் இந்திா 37.3 
பில்யின் பயதன பதலீட்ளடப் கபற்மது. பந்ளத நிதிாண்டில் 36.3 
பில்யின் டாயர் இருந்தது. 

ேலரிளச & குமிீடு 

 2017-18-க்கான சிய பக்கி பிர் லளககரின் பன்கூட்டி நான்காலது 
உற்பத்ேி ேிப்பீடு 28.08.2018 அன்று த்தி தலராண்ள, கூட்டுமவு ற்றும் 
லிலசாிகள் நயத்துளமால் கலரிிடப்பட்டது. 

ாநாடுகள் 
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3-லது ஸ்ார்ட் இந்ேிா தைகத்ோன் தபாட்டி 

 உயகின் ிகப்கபரி நலனீ கண்டுபிடிப்பு பற்சிப்தபாட்டிான 3-லது 
ஸ்ார்ட் இந்திா தைகத்தான் தபாட்டிள துலக்கிளலத்தார் த்தி னித 
லர தம்பாட்டுத்துளம அளச்சர் திரு பிகாஷ் ஜவ்தடகர் இன்று 
புதுதில்யிில் துலக்கிளலத்தார். 

5 லது நிர்லாகிகள் குழு கூட்டம் 

 புதுடில்யிில் நளடகபற்ம 5 லது நிர்லாகிகள் குழுக் கூட்டத்தில் நாி 
கங்ளக திட்டத்தின் கீழ் உத்தகண்ட், உத்தப் பிததசம், பகீார் ற்றும் தற்கு 
லங்கார ாநியங்கரில் ரூ. 150 தகாடி திப்பியான சுத்தான கங்ளக ததசி 
திட்டத்திற்கு எப்புதல் அரித்தது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அளச்சளல ஒப்புேல் 

இந்ேிா ற்றும் பல்தகரிா இளடத ஒப்பந்ேம் 

 இந்திா ற்றும் பல்தகரிா இளடத சுற்றுயா துளம கதாடர்பான புரிந்துைர்வு 

எப்பந்தத்திற்கு த்தி அளச்சளல எப்புதல் 

இந்ேிாலிற்கும் சகாரி குடிசுக்கும் இளடத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 ில்தல துளமில் இந்திாலிற்கும் ககாரி குடிசுக்கும் இளடதான 

எத்துளறப்பு குமித்த புரிந்துைர்வு எப்பந்தம் பற்மி த்தி அளச்சளலக்கு 

லிலரிக்கப்பட்டது. 

இங்கியாந்து ற்றும் லடக்கு அர்யாந்துடன் இந்ேிா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 கால்நளட பாரிப்பு, பால் கபாருட்கள் ற்றும் ீன் லரத்துளமில் 

எத்துளறப்புக்காக இங்கியாந்து ற்றும் லடக்கு அர்யாந்துடன் கசய்து ககாண்ட 

புரிந்துைர்வு எப்பந்தம் பற்மி அளச்சளல கூட்டத்தில் லிலரிக்கப்பட்டது. 

இந்ேிாவுக்கும் சாதாக்தகாவுக்கும் இளடத ஒப்பந்ேம் 

 இந்திாவுக்கும் காதாக்தகாவுக்கும் இளடத லிான தசளலகளுக்கான 

எப்பந்தத்திற்கு த்தி அளச்சளலின் எப்புதல். 

இந்ேிா ற்றும் ருலாண்டா இளடத லர்த்ேக ஒத்துளறப்பு கட்டளப்பு 
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 இந்திா ற்றும் ருலாண்டா இளடதான லர்த்தக எத்துளறப்பு கட்டளப்பிற்கு 

அளச்சளல எப்புதல். 

இந்ேிா அசரிக்கா இளடத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 காப்படீ்டு எழுங்குபளம துளமில் இந்திா அகரிக்கா இளடத புரிந்துைர்வு 

எப்பந்தத்திற்கு அளச்சளல எப்புதல் 

இந்ேி அஞ்சயக பணப்பட்டுலாடா லங்கி அளக்கும் ேிட்ட ேிப்பீட்ளட 

ேிருத்ேிளப்பு 

 இந்தி அஞ்சயக பைப்பட்டுலாடா லங்கி அளக்கும் திட்ட திப்படீு 

திருத்திளக்க அளச்சளல எப்புதல் அஞ்சயகங்கரில் லங்கிச் 

தசளலகளுக்கு ஊக்கம். 

“கடல் தசளலகள், சோறில்நுட்பம், ஆழ்ந்து கலனித்ேல், லரங்கரின் ாேிரி ற்றும் 

அமிலில் னப்படும் (ஓ-ஸ்ார்ட்)” 

 புலி அமிலில் அளச்சகத்தின் “கடல் தசளலகள், கதாறில்நுட்பம், ஆழ்ந்து 

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

திட்டத்திற்கு த்தி அளச்சகம் எப்புதல். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

அளேிக்கான இாணுலப்பிற்சி ிளன் 2018 

 ளாங்காய் எத்துளறப்பு அளப்பின் (SCO) கூட்டு இாடல நடலடிக்ளக, ட்டு 

உறுப்பினர்களரக் ககாண்டு பங்கலாதத்ளத திர்த்து கூட்டு பிற்சிள 

ஷ்ாலில் தற்ககாண்டது. இந்திாவும் பாகிஸ்தானும் பதல் தடளலாக 

இதில் பங்தகற்மது. 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரிர்கள் 

 “இந்ேி ின்சா அளப்புக்கான லானிளய ேகலல் இளணேரம்” நூளய - 

திரு. ஆர்.தக.சிங் கலரிிட்டார் - ின்சா அளப்பு இக்க கறகம் (POSOCO) 

உருலாக்கிது.    

லிளராட்டு சசய்ேிகள் 
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ஆசி லிளராட்டு 2018 

 சத் கல்- ைிகா பத்ா தஜாடி, தடபிள் கடன்னிஸ் கயப்பு இட்ளடர் 
தபாட்டிில் கலண்கயப் பதக்கம் கலன்மது.  

 கபண்களுக்கான 200 ீட்டர் ஏட்டத்தில் இந்தி லீர் டூட்டி சந்த் கலள்ரிப் பதக்கம் 

கலன்மார் 

 அர்பிந்தர் சிங் டிரிபிள் ஜம்ப் தபாட்டிில் தங்கம் கலன்று சாதளன பளடத்தார் 
 7 லிளராட்டுக்களர உள்ரடக்கி கைப்டத்யான் தபாட்டிில் இந்தி 

லீாங்களன ஸ்லப்னா தங்கம் கலன்று சாதளன பளடத்துள்ரார். 
 லிகாஸ் கிருஷ்ைன் ஆண்கள் குத்துச்சண்ளட தபாட்டிில் 75 கிதயா பிரிலில் 

கலண்கயப் பதக்கத்ளத கலன்மார். 
 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு இறுதிப்தபாட்டிக்கு பன்தனமி இந்தி கபண்கள் 

ைாக்கி அைி 

நாற்க கிரிக்சகட் சோடர் 

 இந்திா-பி அைி ஆஸ்திதயி அைிள இறுதிப் தபாட்டிில் லழீ்த்தி நாற்க 

கிரிக்ககட் கதாடள ளகப்பற்மிது. 
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