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எப்ந்தங்கள் 
சர்யததச எப்ந்தங்கள்: 

இந்தழனள இங்கழளந்து இலடதன எப்ந்தம் 

 சட்டம் நற்றும் ீதழத் துனில் எத்துமப்பு நற்றும் கூட்டு ஆஹளசக் குழுய ழறுவுதல் 

குழத்து இந்தழனள நற்றும் இங்கழளந்து இடஹனனள எப்ந்தத்தழற்கு நத்தழன அநச்சபய 

எப்புதல். 

ிபதநர்  ஸதபசள ஹந 

அபசழ   இபண்டளம் ழசஸத் 

தலகபம்   இண்டன் 

ளணனம்    ிரித்தளின வுண்டு 

இந்தழனளவுடன் ததன் தகளரினள எப்ந்தம் 

 அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்நுட்த் துனில் இந்தழனள நற்றும் ஸதன் ஸகளரினள ந்து 

எப்ந்தங்க கஸனழுத்தழட்ட. இந்தழனளயில் ஆபளய்ச்சழ நற்றும் கண்டுிடிப்புக்கள இந்தழன-

ஸகளரினன் நனத்த (IKCRI) ழறுய இபேயபேம் உடன்ட்டர். 

 இந்தழனள நற்றும் ஸதன் ஸகளரினள இபே ளடுகலக்கும் இடஹன அதழகரித்துயபேம் யர்த்தகத்தழற்கள 

பக்கழன குதழன அடனளம் களணும் ஹளக்கழல் எபே யிரியள ஸளபேளதளப கூட்டு எப்ந்தம் 

(CEPA) கஸனழுத்தழட்டது. 

 ஜளதழதழ மூன் ஜே-இன் 

ிபதநர் லீ நக்-ின் 

தலகபம் சஜல் 

 ளணனம்  ஸதன் ஸகளரின என் 
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தரல் தளழஸ் அகளடநழ நற்றும் ங்களததஷ் தளழஸ் அகளடநழ இலடதன எத்துலமப்பு 

எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 சர்தளர் யல்ளய் ட்ஹடல் ஹதசழன ஹளழஸ் அகளடநழ, லதபளளத் நற்றும் ங்களஹதஷ் 

ஹளழஸ் அகளடநழ, சர்தள, பளஜரளலழ இடஹன னிற்சழ, ஹநளண்ந, கல்யினளர்கள் 

னிற்சழனளர் ரிநளற்ம் ஆகழனயற்ழல் பஸ்ப எத்துமப் ற்டுத்தவும் எப்ந்தம் 

கஸனழுத்தளது. 

 ஜளதழதழ அப்துல் லநீத் 

ிபதநர் ஹரக் லசழள 

தலகபம் டளக்கள 

 ளணனம் டளகள 

ிரிக்ஸ் ளடுகலடன் புரிந்துணர்வு உடன்ளடு 

 ிபதநர் தழபே. ஹபந்தழப ஹநளடி தநனிள நத்தழன அநச்சபயக் குழுக் கூட்டத்தழல் 

ிஹபசழல், பஷ்னள, இந்தழனள, சவள, ஸதன்ளப்ிரிக்கள ஆகழன ிரிக்ஸ் ளடுகலக்கு இடனில் 

நண்ட அயில் யிநளப் ஹளக்குயபத்து ஸதளடர்ள புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்துக்கு எப்புதல் 

அிக்கப்ட்டது. 

பிரிக்ஸ் நடுகள்  பிஜசல்,ஷ்,இந்த, சன 

ற்றும் ததன் ஆப்பிரிக்க. 

 ேூன்  

 ழறுயப்ட்ட ஆண்டு ேூன் 2006 

இந்தழன – கழயூள இலடனில் புரிந்துணர்வு உடன்ளடு 

 ிபதநர் தழபே. ஹபந்தழப ஹநளடி தநனிள நத்தழன அநச்சபயக் குழுக் கூட்டத்தழல் 
இந்தழன ளபம்ரின நபேத்துய ப, ஹலளநழஹனளதழ நபேத்துயம் ஆகழனய குழத்து 
இந்தழனளவுக்கும் கழபெள ளட்டுக்கும் இடனில் புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் ற்டுத்தப்ட்டதற்கு 
எப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 

ஜளதழதழ குதெல் டிெஸ்-கதனல் 
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துலண ஜளதழதழ  சல்ெடர் ெல்டர் தஸ 
தலகபம் ஹென 
 ளணனம் தபஜச (CUP) 

தளதுப் தளக்குயபத்து துலலன தநம்டுத்த ிரிட்டனுடன் புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் 

 ளட்டின் எட்டுஸநளத்த ஸளதுப் ஹளக்குயபத்து பன ஹநம்டுத்துயதற்கு உதயி ஹகளபேம் 
யகனில், ிரிட்டனுடன் நத்தழன அபசு புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்டுள்து. 

ிபதநர்  ஸதபசள ஹந 

அபசழ   இபண்டளம் ழசஸத் 

தலகபம்   இண்டன் 

ளணனம்    ிரித்தளின வுண்டு 

 

இன்தயஸ்ட் இந்தழனள நற்றும் ிசழஸ் ிபளன்ஸ் இலடதன எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 இன்ஸயஸ்ட் இந்தழனளவும், ிசழஸ் ிபளன்றஶம் இந்தழனள நற்றும் ிபளன்சழன் ஸ்டளர்ட் அப்கலக்கழடஹன 

பதலீட்டு உதயினபம் எத்துமப்பம் ஊக்குயிப்தற்களக எபே எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்டுள்து. 

ிபதநர்  டுயர்ட் ஃிழப் 

ஜளதழதழ   இம்நளனுஹயல் நளக்ஹபளன் 

தலகபம்   ளரிஸ் 

ளணனம்  பெஹபள 

 

இந்தழனள யங்கததசத்துடன் தளர்க் கப்ல் எப்ந்தத்தழல் லகதனழுத்தழட்டது 

 ஸகளல்கத்தளயின் களர்டன் ரீச் ரழப் ில்டர்ஸ் (GRSE), எபே ளதுகளப்பு ஸளதுத்து ழறுயம், 

யங்கஹதசத்தழன் குல்ள ரழப்னளர்ட் ழநழஸடட் (KSY) உடன் ஹளர்க்கப்ல்கின் யடியநப்பு நற்றும் 

கட்டுநளத்தழல் உதவுயதற்களக எபே புரிந்துணர்வு உடன்டிக்கனில் (MoU) கஸனழுத்தழட்டது. 

 ஜளதழதழ அப்துல் லநீத் 

ிபதநர் ஹரக் லசழள 

தலகபம் டளக்கள 

 ளணனம் டளகள 
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பதலீட்டு இந்தழனள நற்றும் யு..இ இலடதன எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 க்கழன அபபு நழஹபட்ஸ் ஸசனற்க நுண்ணழவு (AI) துனில் இந்தழனளயில் பதலீடு ஸசய்யதற்கள 

எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்டது. 

 ஜளதழதழ 
கலீஃப பின் ஸஸத் அல் 

நஹன் 

ிபதநர் 

முகம்து பின் ஷீத் அல் 

க்மூம் 
தலகபம் அபுதபி 
 ளணனம் பெ..இ தழர்லம் 

 

ததசழன எப்ந்தங்கள்: 

தபமழவு தநளண்லந எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 அத்து யகனள ஹபமழவுகபம் ஹநளண்ந ஸசய்யதற்களக, தளய்ளந்தழன் 
ிபளந்தழன எபேங்கழணந்த  அளன பன்கூட்டி ச்சரிக்க அநப்புடன்  (RIMES) 
இணந்து எடிசள அபசளங்கம்  ஸசனல்டும். 

 எடிசள நளழ ஹபமழவு ஹநளண்ந ஆணனம், நளழத்தழல் உள் அத்து 
ஹபமழவுகபம் தழம்ட ழர்யகழப்தற்கள ஆபம் ச்சரிக்க பநன 
ஹநம்டுத்துயதற்களக, RIMES உடன் எபே எப்ந்தத்த கஸனழுத்தழட்டது. 

நழதசளபநழற்கு ப்ய ர்கள் இடம்தனப எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 இந்தழன அபசு, நழஹசளபம் நற்றும் தழரிபுபள அபசளங்கங்கள் நற்றும் நழஹசளபம் ப்பை 
இடம்ஸனர்ந்த நக்கள் நன்ம் (MBDPF) 1997 ஆம் ஆண்டு பதல் நழஹசளபநழல் இபேந்து 
இடம்ஸனர்ந்த ப்பை ர்க நறு குடிஅநர்த்துதல் ஸதளடர்ள எப்ந்தம் 
கஸனழுத்தளது. 
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ஆயுதம் தளங்கழன ல்லக் களயல்லடனின் ழத்லத அயணளச்சப் ிபததச அபசழற்கு 

நளற் நத்தழன அலநச்சபலய எப்புதல் 

 தயளங்கழல் ஆபதம் தளங்கழன ல்ப்ளதுகளப்புப் டக்கு ஸசளந்தநள ஸபே யிமள 
நற்றும் ன்ஹளக்கு நதளம் அநக்க அபேணளச்சப் ிபஹதச அபசழற்கு 
நளற்றுயதற்கு ிபதநர் தழபே. ஹபந்தழப ஹநளடி தநனிள நத்தழன அநச்சபய 
எப்புதல் அித்துள்து. 

உக அழவுசளர் தசளத்துரிலந அலநப்ின் உடன்டிக்லக, தசனல்ளடு நற்றும் 

லநக்தபளசளப்ட் உடன் பளஜஸ்தளன் எப்ந்தம் லகதனழுத்து 

 9,500 நளணய நளணயிகலக்கு டிஜழட்டல் னிற்சழனிக்கும் யகனில் நக்ஹபளசளப்ட் 
உடன் புரிந்துணர்வு உடன்டிக்கனில் கஸனழுத்தழட்ட பதல் நளழநளக பளஜஸ்தளன் 
உபேயளது. இது 500 ஆசழரினர்கலக்கும் னிற்சழனிக்கும். 

ஃதளதளகழபளம் உடன்டிக்லக 

 ிபதநர் தழபே. ஹபந்தழப ஹநளடி தநனில் டஸற் நத்தழன அநச்சபயக் 
கூட்டத்தழல், உக அழவுசளர் ஸசளத்துரிந அநப்ின் உடன்டிக்க 1996 நற்றும் 
உக அழவுசளர் ஸசளத்துரிந அநப்ின் ஸசனல்ளடு நற்றும் ஃஹளஹளகழபளம் 
உடன்டிக்க 1996-ன் உரிநக, இணனதம் நற்றும் டிஜழட்டல் சூமலுக்கும் 
ீட்டிக்க நத்தழன யர்த்தக ஸதளமழல்துனின் ஸதளமழல் ஸகளள்க நற்றும் ஹநம்ளட்டுத் 
து அித்த கபேத்துபேயிற்கு எப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 

NSGக்கும் IRCTCக்கும் இலடதன எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது   

 பனில்ஹய யளபண்டுகலக்கு தழளக நழன் டிக்ஸகட்ட ஹதர்ந்ஸதடுக்கும் பதல் 
துணபளணுயப் ட, ஹதசழன ளதுகளப்புப் ட (NSG) ஆகும். 
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இந்தழன இபளணுயம் நற்றும் ஸ்தடட் ளங்க் ஆப் இந்தழனள இலடதனஎப்ந்தம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜஷ 12 ஆம் ஹததழ ளதுகளப்புட சம் ஸதளகுப்புக்களக இந்தழன 
இபளணுயம் நற்றும் ஸ்.ி.. இடஹன எப்ந்தம் கஸனழுத்தளது. 

உள்துல அலநச்சர் பளஜ்ளத் சழங் “தழயத்தப்ட்ட னணற்ளடுகலக்கள” எப்ந்தத்தழல் லக

தனளப்நழட இயக்கழளர் 

 அண்ட ளடுகிழபேந்து யபேம் குடிநக்கலக்கு யிசள கட்டுப்ளடுகள் ிதளக்க ஹயண்டி 
யங்கஹதசத்துடன் இந்தழனள எபே எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட தழட்டம். 

இந்தழன ஸ்டளர்ட் அப்கதளடு ர்ஸ் யூிட் கூட்டுதசர்ந்தது 

 ஹபளப்ின யிநள தனளரிப்ளர் ர்ஸ், அதன் துண ழறுயநள Navblue நற்றும் 
Aerial, பன்று இந்தழன ஸ்டளர்ட் அப்கஹளடு எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்டுள். 

ளக்பூரில் ம்.ஆர்.டி.ஸ்றழற்களக நலதநட்தபளவுடன் எப்ந்தம் 

 ளக்பூரில் நளஸ் ஹபிட் ட்பளன்றழட் சழஸ்டத்த (MRTS) அழபகப்டுத்த Mahametro உடன் 
இந்தழன இபனில்ஹய எப்ந்தம் கஸனழுத்தழட்டது. 

... நற்றும் டி தழல்ழ இலடதன எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 அத்து இந்தழன ஆபர்ஹயத ழறுயம் நற்றும் இந்தழன ஸதளமழல்நுட்க் கமகம், புது 
தழல்ழ இடஹன எப்ந்தம் கஸனழுத்தளது. 

சழல லகதழகல யிடுயிக்கும் சழப்புத் தழட்டத்தழற்கு நத்தழன அலநச்சபலய எப்புதல் 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150-யது ிந்த தழத்தஸனளட்டி சழக் கதழக யிடுயிக்கும் 
சழப்புத் தழட்டத்தழற்கு, ிபதநர் தழபே. ஹபந்தழப ஹநளடி தநனில் டந்த நத்தழன 
அநச்சபயக் கூட்டத்தழல் எப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 
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உற்த்தழனள ண்தணய்லன கழர்ந்துக் தகளள்லம் தகளள்லக கட்டலநப்புக்கு நத்தழன 
அலநச்சபலய எப்புதல் 

 உற்த்தழனள ண்ஸணய்ன கழர்ந்துக் ஸகளள்லம் எப்ந்தங்கில் ணிக 
யிபவுப்டுத்தும் ஸகளள்க கட்டநப்புக்கு ிபதநர் தழபே. ஹபந்தழப ஹநளடி 
தநனிள ஸளபேளதளப யியகளபங்கலக்கள நத்தழன அநச்சபயக் குழு 
எப்புதல் அித்துள்து. 

CSIR-NPL நற்றும் HPCL இலடதன எப்ந்தம் லகதனழுத்தளது 

 ளபதீன ழஹபரரக் டிபளயினளஸ் (ி.ன்.டி.ம்.டி)ன் யர்த்தகப் ஸனரில், ஸட்ஹபளழன 
சளன்ழதழ் குழப்பு ஸளபேட்கள் (சழ.ஆர்.ம்.ஸ்) உள்ளட்டு யர்ச்சழக்களக இந்துஸ்தளன் 
ஸட்ஹபளழனம் களர்ப்ஹபரன் ழநழஸடட் (ஸலச்ிசழல்) உடன் ஹதசழன இனற்ினல் 
ஆய்வுக்கூடம் (ன்.ி.ல்) எபே எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்டுள்து. 

தப்ிதனளடும் குற்யளிகள் குழத்த சட்டயலபவு ழலதயற்ப்ட்டது 

 ப்பல் நளதம் குடினபசுத் தயபளல் ஸயினிடப்ட்ட அஹத ஸனரில் ஸளபேளதளப 
குற்யினல் சட்டயபய ஹளக் சள ழஹயற்ழனது. 

லூின் அக்கட்டலயுடன் யியப் ஆயணத்தழல் ழதழ ஆதனளக் லகதனழுத்தழட்டுள்து 

 நளற்த்த யிபேம்பும் நளயட்டங்கின் தழட்டங்கில் இணந்து ஸசனல்ட ழதழ 
ஆஹனளக் – லூின் அக்கட்ட இடஹன இன்று (23.07.18) யிபேப் ஆயணம் (ஸ் ஏ 
) கஸனழுத்தளது. 

NCTE சட்டதழயத்த நதசளதள ழலதயற்ப்ட்டது 

 ன்.சழ.டி.இ. அனுநதழ இல்ளநல் ஆசழரினர் கல்யி டிப்புக டத்தழ யபேம் நன / 
அபசு ழறுயங்கலக்கு சுனரிஹசளத அங்கவகளபம் யமங்குயதற்களக நக்கயனில் 
ஹதசழன ஆசழரினர் கல்யி கவுன்சழல் (சட்டதழபேத்தம்) நஹசளதள  ழஹயற்ப்ட்டது. 
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நக்கலயனில் ஞ்ச ஊமல் தழயத்தச் சட்ட நதசளதள ழலதயற்ப்ட்டது 

 ஞ்சம் யளங்குயர்கள் நற்றும் ஞ்சம் ஸகளடுப்யர்க தண்டிக்கும் ஞ்ச ஊமல் 
தடுப்பு சட்ட (தழபேத்தம்) நஹசளதள, 2018 நக்கயனில் ழஹயற்ப்ட்டது. 

 ஸளது அதழகளரிகலக்கு ஞ்சம் யளங்குயது அல்து யமங்குயது ஹளன் குற்த்தழல் 
ஈடுடுயர்கலக்கு இந்த நஹசளதள பம் பன்று பதல் ழு ஆண்டுகள் சழத் 
தண்ட யிதழக்கப்ட்டுள்து. 

IOCL நற்றும் ALMICO இலடதன எப்ந்தம் 

 UPSO-II (IOCL) சழஸ்ஆர் தழட்டத்தழன் கவழ் ஊபற்யர்கள் ன்நக்களக 1 ஹகளடி பைளய் 
அர்ப்ணிப்பு. UPSO-II இன் CSR தழட்டத்தழன் ஹளக்கம் ஊபற்யர்கலக்கு 
அதழகளபநிப்தளகும். 

ஆண்டுக்கு இய பல தஜ.ஈ.ஈ. நற்றும் ீட் நுலமவுத் ததர்வுகள்: ததசழனதசளதல பகலந 
டத்தும் 

 ஆண்டுக்கு இபே ப உனர்கல்யிக்கள நுமவுத் ஹதர்வுகள கூட்டு நுமவுத் ஹதர்வு 
(JEE- MAIN), ஹதசழன தகுதழ நற்றும் நுமவுத் ஹதர்வுக (NEET) ஹதசழன ஹசளத பகந 
டத்த நத்தழன அநசச்சபய எப்புதல். இதன் பம் நளணயர்கலக்குப் ஹளதழன யளய்ப்பு 
அிக்கப்டும். 

தளக் சள கடத்தலுக்கு தழபள சட்டத்லத ழலதயற்ழனது 

 ளபளலநன்ம் ர்க ர்கள் கடத்துதல் (தடுப்பு, ளதுகளப்பு நற்றும் நறுயளழ்வு) 
நஹசளதள 2018 - நக்கயனில் ழஹயற்ழனது.கடத்தழல் ஈடுடும் ர்கலக்கு த்து 
ஆண்டுகலக்கு கடுநனள தண்டன யமங்கழனது. 

இந்தழன ழறுயநள அதசளக் தண்ட் இபளணுயத்தழற்கு கபக யளகங்கல 
யமங்கவுள்து 

 பதல் பனளக , எபே இந்தழன யளக உற்த்தழனளர் , அஹசளக் ஹண்ட் இபளணுயத்தழன் 
பஷ்னளயளல் கட்டப்ட்ட Smerch நல்டி ஹபல் பளக்ஸகட் வுகணகலக்கு (MBRL) கபக 
யளகங்க யமங்க எப்ந்தநழட்டுள்து. 
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தண்கள் நீதள ளழனல் ளத்களபத்தழற்கு தளக் சளயில் நதசளதள ழலதயற்ம் 

 12 யனதுக்கு கவழ் உள் சழறுநழன ளழனல் ளத்களபம் ஸசய்யர்க்கு நபண 
தண்டபம், ஸண்ண கற்மழப்யர்க்கு 7 ஆண்டு பதல் 10 ஆண்டு யப 
குந்தட்ச தண்டன ஹநம்டுத்தழபம் குற்யினல் சட்டம் (தழபேத்தம்) நஹசளதள, 2018, 
ஹளக் சளயில் ழஹயற்ம். 
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