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முக்கன நட்கள் 

அக்ட பர் 2 - சர்லடேச அஹம்சச ேனம் 

 இந்ற சுந்ற பதரரட்டத்றன் லனர் ற்றும் அயறம்லை த்துத்துக்கரண 

பன்பணரடி  கரத்ர கரந்றின் திநந் ரள் அக்படரதர் 2, அன்று ைர்பை 

அயறம்லை றணம் அனுைரிக்கப்தடுகறநது. 

டேச சசய்ேகள் 

கர்ந கம் 

டிசம்பர் ேம் 8 லது சர்லடேச உணவு நடு 

 CSIR-த்ற உவு தரறல்தட்த ஆரய்ச்ைற றறுணம் (CFTRI) ற்றும் 

டி.ஆர்.டி.ஒ-தரதுகரப்பு உவு ஆரய்ச்ைற ஆய்கத்துடன் (DFRL) இலந்து உவு 

ிஞ்ஞரணிகள் ற்றும் தரறல்தட்த ல்லுர்கள் (I) ைங்கத்றன் ரு ததரி 

றகழ்வு 8 து ைர்பை உவு ரரடு (# IFCON-2018) , லசூரில் லடததந 

இருக்கறநது. 

புது ேல்ய 

முன்னள் பிேர் யல் பகதூர் சஸ்ேரி பிமந்ேநளுக்கு நடு அஞ்சய 
சசலுத்ேது 

 பன்ணரள் தி ந்றரி னரல் தகதூர் ைரஸ்றரிக்கு அது திநந் ரள் ிரில் 

ரடு ரிரல தைலுத்றது. இரணு ீர்கலபபம் ிைரிகலபபம் 

கர்ந்றழுக்க தெய் ெரன், தெய் கறைரன் என்ந ைக்றரய்ந் பக்கத்ல 

ைரஸ்றரி ங்கறணரர். 

எம்.என்.எஸ் 93 லது சசங்  ேனத்சே சகண் டுகமது 

 இரணு ர்ைறங் பைல (எம்என்எஸ்) அக்படரதர் 1 ம் பற 93 து தய்ைறங் 

றணத்ல தகரண்டரடுகறநது. 

சர்லடேச சசய்ேகள் 
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கத் கந்ேின் 150லது பிமந்ேநள் ஆண்டு லிற நகழ்ச்சகள் இயங்சகில் 

சே ங்கது 

 இனங்லகில், கரத்ர கரந்றின் 150து திநந்ரள் ஆண்டு ிர றகழ்ச்ைறகள், 

ணது 149 து திநந் ரள் தகரண்டரட்டத்றல் ஏற்தரடு தைய்ப்தட்ட தன 

தைற்தரடுகளுடன் ஆம்திக்கப்தட்டண. 

கத் கந்ேக்கு அசரிக்க கங்கஸன் ணத்ேற்கு பிமகு ேங்க பேக்கம் 

லறங்க ேரீ்னம் நசமடலற்மம் 

 அதரிக்கரில், அலற ற்றும் அயறம்லைல பம்தடுத்ற கரத்ர 

கரந்றக்கு தகௌரண கரங்கறமறன் ங்க தக்கம் ங்குற்கரக, ரன்கு 

இந்ற அதரிக்கர்கள் உட்தட, அதரிக்கர்கலப அடித்பரகக் தகரண்ட  

அதரிக்க ரடரளுன்ந உறுப்திணர்கள், அதரிக்க திறறறகள் ைலதில் ரு 

ீர்ரணத்ல றலநபற்நறபள்பணர். 

கத் கந்ேின் 149 லது பிமந்ே நள் சனலில் நசனவுகூப்பட் து 

 கரத்ர கரந்றின் 149 து திநந்ரலப றலணவுகூரும் ிரக, ைலணரின் 

ததய்ெறங்கறல் உள்ப ைரபரரங் பூங்கரில் கரத்ர கரந்றின் புகழ்ததற்ந 

பற்பகரள்களும் தக்ர்களும் திறதனறத்ணர். 

அமலில் சசய்ேகள் 

ேழ்நட்டில் பருலசற 12 சேலிகேம் அேகக சற சபய்யும் எனக்கணிப்பு 

 றழ்ரட்டின் டகறக்கு தருல இந் ஆண்டில் 12% அறகரண லல 

தகரண்டுரும்: ஐஎம்டி அறகரரி கிப்பு. 

லணிகம் & சபருரேம் 

எஸ்.பி.ஐ. ஏ.டி.எம்.ல் பணம் ேரும்பப் சபறுேல் லம்சப ரூ 20,000 ஆக குசமக்கமது 

 ஸ்படட் தரங்க் ஆஃப் இந்றர ணது கறபரைறக் தடதிட் கரர்டில் ரூதரய் 20,000 

ட்டுப றணைரி றரும்தப் ததறும் ம்புகலப அநறபகப்தடுத்றபள்பது. புற 

ம்பு இந் ஆண்டு அக்படரதர் 31 பல் அலுக்கு ரும். 

பிஎஸ்இ சபருட்கள் பிரிசல அமமுகப்படுத்துகமது 
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 திஎஸ்இ ங்கம் ற்றும் தள்பி பதரன்ந திதனரண ததரருட்கபின் 

ப்தந்ங்களுடன் அன் ததரருட்கபின் திரில தபிப்தடுத்தும் பல் தங்கு 

தரிர்த்லண ஆகும். 

நடுகள் 

சர்லடேச சுகே நடு 

 கரத்ர கரந்றின் 150 து திநந் ரள் தகரண்டரட்டத்றன் துக்கத்ல 
குநறக்கும் லகில், ைர்பை சுகரர ரரடு புது றல்னற குடிீர் ற்றும் 
சுகரர அலச்ைகத்ரல் ஏற்தரடு தைய்ப்தட்டுள்பது. 

 தி ந்றரி பந்ற பரடி ற்றும் ஐக்கற ரடுகள் ைலதின் ததரதுச் 
தைனரபர் ஆண்படரணிபர கட்டமளம் இந் ரரட்டில் 
உலரற்றுரர்கள். 

சர்லடேச சூரிசக்ே கூட் சப்பின் முேயலது நடு  

 திர் றரு. பந்ற பரடி ைர்பை சூரிைக்ற கூட்டலப்தின் பனரது 
ரரட்லட இன்று ிஞ்ஞரன் தணில் தரடங்கற லத்ரர்.  ஐக்கற ரடுகள் 
ைலதின் ததரதுச் தைனரபர் ஆண்படரணிபர கட்டமளம் இந் 
றகழ்ச்ைறில் தங்பகற்நரர். 

இந்ேப் சபருங்க ல் எல்சயப் பகுே நடுகள் கூட் சப்பின் சே க்கம்  

 இந்றப் ததருங்கடல் எல்லனப் தகுற ரடுகள் கூட்டலப்தின் (IORA) 
புதுப்திக்கத்க்க எரிைக்றக்கரண அலச்ைர்கள் கூட்டத்ல தரடங்கற லத்ரர். 

இண் லது சர்லடேச ரீ-இன்சலஸ்ட் சே க்கம்  

 இண்டரது ைர்பை ரீ-இன்தஸ்ட் (புதுப்திக்கத்க்க எரிைக்ற 
பலீட்டரபர்கள் ரரடு ற்றும் கண்கரட்ைற) தரடங்கப்தட்டது. 

நனங்கள் 

 கலர பகரதிரத் - சர்லடேச நண நேத்ேன் (IMF) ேசயச 
சபருரே ஆடயசகர் ற்றும் பணிப்பரர் 

 ஏர் ரர்ல் அணில் பகரஸ்னர - லினப்பச  பணிப்பரரின் துசணத் 
ேசயலர் 
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 ஏர் ரர்ல் அறத் பவ் - லினப்பச  சபது இக்குனர் (OPS) 
 ஏர் ரர்ல் ி.ஆர். தைௌத்ரி - லினப்பச  பணிரரின் துசணத் 

ேசயலர் 
 ஏர் ரர்ல் குரத் ம்திரர் - லினப்பச  ேசயச நர்லக அேகரி 

கறக்கு ஏர் கண்ட் 
 ஏர் ரர்ல் யர்ெறத் ைறங் அபரர - லினப்பச  ேசயச நர்லக 

அேகரி சேன்டற்கு ஏர் கண்ட் 

ேட் ங்கள் 

கப் பஞ்சத்து லரர்ச்ச ேட் த்ேன் டேச ந லடிக்சக ஆய்ச்ச ேட் ம் 

 கறரப் தஞ்ைரத்துத் றட்டத்றன் பைற டடிக்லக ஆரய்ச்ைற றட்டத்ல, 

கறரப்புந பம்தரட்டுத் துலந அலச்ைர் பந்ற ைறங் பரர், குரனறர் 

த்றப் திபைத்றல் தரடங்கற லத்ரர். 

 ரட்டின் கறரப்புந தகுறகபில் றலனரண ற்றும் பழுலரண பர்ச்ைறக்கு 

இந் றட்டம் டிலக்கப்தட்டுள்பது. 

நே சு கட்டுப்பட்டுத் ேட் ம் 

 ெம்ப & கரஷ்ீர் ரறனத்றல் உத்ம்பூரில் சுற்றுச்சூல் அலச்ைகம் 

கட்டுப்தரட்டு ற ரசு கட்டுப்தரட்டுத் றட்டறற்கு அனுற அபித்து. 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ே அசச்சசல ப்புேல் 

ADB ற்றும் இந்ே $ 150 ல்யனுக்கன க ன் ப்பந்ேத்ேல் சகசழுத்து   

 ஆைற பர்ச்ைற ங்கற (ADB) ற்றும் இந்றர திரந்ற இலப்புகலப 

பம்தடுத்துற்கரக 150 றல்னறன் டரனர் கடன் ப்தந்த்றல் லகதழுத்து. 

பதுகப்பு சசய்ேகள் 

IBSAMAR- 6லது பேப்பு 

 இந்றர, திபைறல் ற்றும் தன் ஆப்திரிக்க கடற்தலடகள் இலடப ரு கூட்டு 

தன பைற கடல் திற்ைறக்கரண IBSAMAR இன் ஆநரது தறப்பு, தன் 

ஆப்திரிக்கரில் ைறன்ஸ் டவுணில் 01 பல் 13 அக்படரதர் 18 ஆம் பற ல 

லடததறுகறநது. 
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லிருதுகள் 

 NIPM த்ன லிருது - டரக்டர். தன் குரர் ைந்த், ைற.எம்.டி, NALCO 

 2017 ஆம் ஆண்டுக்கன லழ்நள் சேசனரர்  க் ர் ஜ்குர் லிருது - 

பத் தன தரற டிகர் னட்சுற 

லிசரட்டு சசய்ேகள் 

பி.ச.ச.ஐ, ஆர்.டி.ஐ. சட் த்ேன் கழ் சகண்டுலப்பட் து 

 இந்ற கறரிக்தகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம் (தி.ைற.ைற.ஐ) கல் அநறபம் 

உரிலச்ைட்டத்றன் கலழ் தகரண்டுப்தட்டது, ரட்டின் க்களுக்குப் தறல் அபிக்க 

பண்டும் என்று த்ற கல் ஆலம் (CIC) ீர்ப்தபித்துள்பது. 
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