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தசி சசய்ிகள் 

திற்தடுத்ப்தட்தடார் குளவுக்கு சட்டப்பூர் ிலன 

 பிற்படுத்தப்பட்ட ோயக்கோன டதசி ஆணைம் சட் ப்பூர்ல அணப்போக லறங்குலதற்கோக 
123 லது சட்  தியத்த டசோதோணல யனதோக நிணமடலற்மிது. 

தகாா அசு சூாட்டத்ில் ிலபாடும் உள்ளூர் க்கலபத் லட சசய்த்ிட்டம் 

 டகோலோலில் உள்ர க்கள் சூதோட் த்தில் லிணரோடுலணத தடுத்து ந லடிக்ணககணர 
ழுங்குபடுத்துலதற்கோன ய லிணரோட்டு ஆணைர் நிிக்கப்பட் வு ன் 2019 ஆம் 
ஆண்டு பதல் தண  சசய்வுள்ரது. 

பன்று டகிக்கு ாினங்கள் புி எச்.ஐ.ி ஹாட்ஸ்தாட்கபாக சபிப்தடுகின்நண 

 சுகோதோ ற்றும் குடும்ப நயத்துணம அணச்சகத்தின்படி, டகோயோ, ிடசோம் ற்றும் 
திரிபுோ ஆகிணல புதி எச்.ஐ.லி ஹோட்ஸ்போட்கரோக சலரிப்படுகின்மன. 

உிர்க்தகாப காப்தகத்ின் உனக சட்சார்க்கில் இந்ிாில் இருந்து 11 து 

உிர்க்தகாபக் காப்தகம் தசர்க்கப்தட்டுள்பது 

 யுசனஸ்டகோலின் உிர்க்டகோர கோப்பகத்தின் உயக சநட்சலோர்க்கில் (WNBR) கஞ்சன் 
ஜங்கோ உிர்க்டகோரக் கோப்பகம் இந்திோலில் இயந்து 11 லது உிர்க்டகோரக் கோப்பகோக 
டசர்க்கப்பட்டுள்ரது. 

இந்ிாின் ஜணாிதி ‘அட் தஹாம்’ தற்பு அபிக்கிநார் 

 இந்திோலின் ஜனோதிபதி திய.ோம்நோத் டகோலிந்த், 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9 ஆம் 
டததி, ோஷ்டிபதி பலனில் 76லது ‚சலள்ணரடன சலரிடறு‛ தினத்தன்று, சுதந்தி 
டபோோட்  லீர்களுக்கோன ‘அட் டஹோம்’ லடலற்ணப லறங்கினோர். 
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என்.ஆர்.ஐ. (NRI) கள் ஆர்.டி.ஐ. பனம் கல்கலபப் சதந இனாது 

 த்தி அசின் துணமியியந்து ஆட்சிணப் பற்மி தகலணயப் சபம(தகலல் அமியும் 
உரிணச் சட் ம்) குடிியப்போரர் அல்யோத லிண்ைப்பதோர்கரோல் உரிண டகோ 
படிோது. 

தனாா குளத்ின் ‘ரு ாினம் ரு ாக்கு’ தரிந்துலல ிாகரித்து 

 நீதிபதி ஆர்.எம். டயோதோ குழுலின் ‘ய ோநியம் ய லோக்கு’ பரிந்துணண 
நிோகரித்தது, இந்தி கிரிக்சகட் கட்டுப்போட்டு லோரித்திற்கு(பி.சி.சி.ஐ.) உச்சநீதின்மம் 
ய புதி சோசனத்ணத படிவு சசய்தது. 

இலபஞர்களுக்கு ிநன்கள் அதிிருத்ி சசய்ற்காண உரில ங்கப்தட்டுள்பது . 

 சத்தீஸ்கர் ோநிய பதல்லர் ோன் சிங் கூமிதோலது : நோட்டின் 28 ோநியங்கரில் 
திமண டம்போட்டிற்கோக இணரஞர்களுக்கு உரிண லறங்குலதில் பதன்ணோனது 
சத்தீஸ்கர் ோநியோகும். 

இம்தால் & தகான்தஜாம் தம்தாட்டு: 

 ைிப்பூர் ஆளுநர்  ோக் ர் நஜ்ோ ஏ . சஹப்துல்யோ ைிப்பூர் இம்போல் லயோற்று 
கோங்க்யோ டகோட்ண ில் நண சபற்ம ய லிறோலில் , ‚சுற்றுச்சூறல் அணச்சகத்தின் 
ஸ்லடதஷ் தர்ளன் திட் த்தின் கீழ் சசல்படுத்தப்படும் ‛ ல  கிறக்கு சர்க்யூட் : இம்போல் 
& டகோன்டஜோம் டம்போட்டு ‚திட் த்ணத திமந்து ணலத்தோர். 

னடாக்கில் இந்ிா, சணீா தலடகள் சந்ிப்பு 

 கிறக்கு ய ோக் பகுதிில் ச ம்டளோக்கில் சதோ ர்ச்சிோன ீமல் ஏற்பட்  டபோதும், 
இந்திோ ற்றும் சீனோலின் பண கள் இந்தி சுதந்தி தினத்ணத பன்னிட்டு ய 
சம்பிதோ தனிப்பட்  கூட் ம் நண சபற்மது. 
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தகப சள்பம் இற்லகப் ததரிடர் எண த்ி அசு அநிிப்பு 

 சலள்ரம் ற்றும் நியச்சரிவுகள் தீலிம் ற்றும் அரணல ணலத்து, டகர சலள்ரத்ணத 
இற்ணகப் டபரி ர் என த்தி அசு அமிலித்தது. 

‚சர்தச சதௌத் சங்கம் (IBC), 2018‛ 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ோதம் 23 ஆம் டததி புது தில்யிில் உள்ர லிஞ்ோன் 
பலனில் சர்லடதச சபௌத்த சம்டரனத்ணத (IBC) இந்தி குடிசுத் தணயலர் ோம்நோத் 
டகோலிந்த் சதோ ங்கி ணலப்போர். 

ா ாய்பூர் அடல் கர் எணப் சதரிடப்தடவுள்பது 

 எதிர்கோய சட்டீஸ்கரின் தணயநகோன நோ ோய்பூர் பன்னோள் பிதர் அ ல் பிஹோரி 
லோஜ்போின் நிணனலோக ‘அ ல் நகர்’ எனப் சபரி ப்ப வுள்ரது. 

தணு தகாபாறுகலப கட்டுப்தடுத் கர்ப்திி சதண்களுக்கு கட்டா தணு தரிதசாலண 

 தயசீிோ ற்றும் சிக்கில் சசல் இத்த டசோணக டபோன்ம பம்பண டநோய்கணரத் தடுக்க 
அணனத்து கர்ப்பிைிப் சபண்கணரயும் கட் ோ பணு பரிடசோதணனண 
பன்சோறிலதற்கு ய லணவுக் சகோள்ணகண த்தி அசு உயலோக்கியுள்ரது. 

ாஜ்சதா தர்னில் NOTA அனுிக்கப்தட படிாது 

 ோஜ்சபோ டதர்தயில் லோக்கரிக்கும் எம்.பிக்களுக்கும் எம்.எல்.ஏ க்களுக்கும் டடய 
உள்ர எதுவும் இல்ணய (NOTA) லியப்பம் இனி இயக்கோது என டதர்தல் ஆணைத்தின் 
அமிலிப்ணப உச்சநீதின்மம் த்து சசய்தது. 
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அகாதாத், உய்பூர், சகால்கத்ா ிாண ிலனங்கபில் டிலப்ஸ் இந்ிா அங்காடிகள் 

ிநக்கப்தடும் 

 அகதோபோத், உதய்பூர், சகோல்கத்தோ லிோன நிணயங்கரில் ணயலோழ் க்கரோல் 
தோரிக்கப்படும் சபோயட்கணர லிற்பணன சசய்யும் டிணப்ஸ் இந்திோ அங்கோடிகணரத் 
திமக்க இந்தி லிோனநிணய ஆணைம் இ ம் அரித்துள்ரது. 

ிலனாண சுற்றுச்சூல் அனுி சதந அசு 25 துலநகளுக்கு ிிபலந ிித்து 

 எஃகு, நியக்கரி, எண்சைய் டபோன்ம 25 துணமகள் ஏற்கனடல இயக்கும் திட் ங்கள் 
அல்யது புதி திட் ங்கணர லிரிலோக்குலதற்கு நிணயோன சுற்றுச்சூறல் அனுதி (EC) 
சபம லிதிபணம லிதித்தது அசு. 
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