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டேசஷ சசய்ேஷகள் 

கஶஶஷ்டிம்  

ஊறஷர் டசஷப்பு நஷேஷத்ேஷன் நயன்களர நீட்டிக்க அசு முன்சஶறஷகஷமது 

 கமம்பு வயட்டுதல், அறுயடை நற்றும் பளக்குயபத்தழற்கு ஊமழனர் பேநழப்பு ழதழனம் 

(EPF) நற்றும் களப்டீ்டு தழட்ைங்கின் ன்கட ீட்டிக்க நகளபளஷ்டிப அபசு 

முன்வநளமழகழது. 

சர்லடேச சசய்ேஷகள் 

ளற நஶடுகரில் ேஷட் ங்களுக்கு 1 பில்யஷன் எப்புேல் 

 .ள. ஆதபவு வற் ழதழனம் யர்ந்து யமம் ளடுகில் களழட நளற்த்டத 

ேநளிக்க 19 புதழன தழட்ைங்களுக்கு 1 ில்ழனன் ைளர் ழதழ எதுக்கவடு. 

ஷ்ஶவு னஶன அணு ஆயுே எப்பந்ேத்ேஷயஷருந்து அசரிக்கஶ லியகல் 

 ஜளதழதழ வைளளல்ட் டிபம்ப், அவநரிக்கள, குிர் மத்தத்தழன் பளது, பஷ்னளவுைன் 

டகவனழுத்தழட்ை இடைழட-அணு ஆமத எப்ந்தத்தழழமந்து அவநரிக்கள 

யிகல். 

சூமஶலரி லில்யஶ 

 சூளயி யில்ள - யடக 5 புனளக கழமக்கு ேழிக்கழல் யலுப்வற்று யமம் 

ளட்கில் வநக்றழபகளடய தளக்கும்  தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

அமஷலில் சசய்ேஷகள் 

டஶப்பஶ, ஜப்பஶன் புேன் கஷகத்ேஷற்கு 7 லரு  பணத்ேஷல் லிண்கயத்ளே 
அனுப்பியுள்ரது 

 பபளப்ின நற்றும் ஜப்ளின யிண்வயி ழறுயங்கள் அரினளப 5 
பளக்வகட் மூம் ஆில்ள வி வகளம்பள யிண்கத்டத வயற்ழகபநளக 
புதன் கழபக சுற்றுப்ளடதனில் ழடழறுத்தழனது. 
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கஶஶ-கேஷர் நட்சத்ேஷத்ேஷற்கு நஶசஶ கஶட்ழஷல்யஶ, வல்க் ன சபரிட் து 

 ளேள யிஞ்ஞளிகள் 21 யீ களநள கதழர் ட்ேத்தழபத்தழற்கு லல்க் நற்றும் 
களட்றழல்ள பளன் கற்டக் கதளளத்தழபங்கின் வனர்கடக் 
குழப்ிட்டுள்ர்.  

லணிகம் & சபஶருரஶேஶம் 

லருஶன லரி 80 சேலிகஷேத்ேஷற்கு டல் அேஷகரிப்பு 

 கைந்த ளன்கு ழதழ ஆண்டுகில் தழவு வேய்னப்ட்ை யமநள யரி 
யமநளங்கின் ண்ணிக்டக 80 ேதயதீத்தழற்கும் பநளக யர்ச்ேழ 
கண்டுள்து. 

 2013-14 ஆம் ஆண்டில் 3.79 பகளடி மெளனளக இமந்த இந்த வதளடக 2017-18ல் 
6.85 பகளடினளக உனர்ந்துள்து. 

ஜஷ.ஸ்.டி கவுன்சஷல் சசயகம் டல்முளமீட்டு அேஷகஶரிகளர அளக்க ஆறு 
ஶநஷயங்களுக்கு டகஶரிக்ளக லிடுத்துள்ரது 

 ஆறு நளழங்கட யிடபந்து, முன் யிதழகள் ஆடணனத்தழன் (AAR) தீர்ப்புக்கு 
தழபள முடனடீுகடத் தளக்கல் வேய்ன பநல்முடனடீ்டு அதழகளரிகட 
அடநக்க GST கவுன்ேழல் வேனகம் பகளரிக்டக யிடுத்துள்து. 

ஶநஶடுகள் 

சஶகர் ஶநஶடு 

 துடணக் குடினபசுத் தடயர் ம். வயங்டகனள ளமடு,எமங்கழடணக்கப்ட்ை 
பதேழன ளதுகளப்புக்கள நன்ம் (FINS) ற்ளடு வேய்னப்ட்ை ேளகர் நளளட்டின் 
இபண்ைளம் தழப்ட பகளயளயின் ளம்பளழம் கரில் தழந்து டயத்தளர். 

'லிஷ்ல சஶந்ேஷ அவஷம்சஶ சம்டரன்' 

 நகளபளஷ்டிபளயின் ளேழக் நளயட்ைத்தழல் உள் நங்கழ துங்கழனில் மூன்று ளள் 
யிஷ்ய ேளந்தழ அலழம்ேள ேம்பநத்டத ஜளதழதழ பளம்ளத் பகளயிந்த் 
தழந்து டயத்தளர். 
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சசற்ளக நுண்ணமஷவு பற்மஷ நஷேஷ[NITI] லிரிவுள சேஶ ரின் 4லது பேஷப்பு 

 ிபதநர் பபந்தழப பநளடி புது தழல்ழ யிஞ்ஞளன் யில் ற்ளடு 
வேய்னப்ட்டுள் ழதழ[NITI] யிரிவுடப வதளைரின் ளன்களயது தழப்ில் கந்து 
வகளள்யளர். 

 தீம் - 'Artificial Intelligence for All: Leveraging Artificial Intelligence for Inclusive Growth'.  

ேஷட் ங்கள் 

மும்ளப ற்றும் டகஶலஶலிற்கு இள ில் முேல் கப்பல் டசளல 'அங்ரிஶ' 
துலங்கஷது 

 ளட்டில் கப்ல் சுற்றுளடய யர்ப்தற்கு, மும்ட நற்றும் பகளயளயிற்கும் 
இடைனில் 'அங்ரினள' னும் முதல் கப்ல் பேடயடன வதளைங்கழமள்து. 
நத்தழன கப்ல், துடமுகங்கள் நற்றும் ேளட பளக்குயபத்து அடநச்ேர் 
ழதழன் கட்கரி மும்டனில் இந்த பேடயடன வதளைங்கழ டயத்தளர். 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேஷ அளச்சளல எப்புேல் 

பினஶஷ பரிலர்த்ேளன லறக்குகளுக்கஶன சஷமப்பு நீேஷன்மங்களர த்ேஷ அசு 
அமஷலித்ேது 

 நளழம் நற்றும் மினன் ிபபதேங்கிலும் உள் 34 அநர்வு ீதழநன்ங்கள் 
ிளநழ ரியர்த்தட ேட்ைத்தழன் கவழ் குற்ங்களுக்களக யிேளபடண வேய்ன 
ேழப்பு ீதழநன்ங்களக வேனல்டும் ன்று அழயிக்கப்ட்டுள்து. 

பஶதுகஶப்பு சசய்ேஷகள் 

லிருதுகள் 

டநேஶஜஷ சுபஶஷ் சந்ேஷ டபஶழஷன் சபரில் கஶலயர்கள் ற்றும் பஶஶ இஶணுல 
பள களுக்கு லறங்கப்பட் து 

 பதளஜழ சுளஷ் ேந்தழப பளறழன் வனரில் பபமழவு ழயளபண 
ையடிக்டககில் ளபளட்டுப்வற் ங்கிப்புக்களக களயர்கள் நற்றும் ளபள 
இபளணுய டைகளுக்கு ஆண்டிற்கள யிமது என்ட ிபதநர் அழயித்தளர். 

லிளரஶட்டு சசய்ேஷகள் 
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ச ல்யஷ ஆண்கள் அள ஶத்ேஶன் டபஶட்டி 

 த்தழபனளப்ினன் அண்ைநக் வழலூ ஆண்கள் ிரியில் வயன்று, தது முதல் 

ர்வைல் வைல்ழ அடப நளபத்தளன் பளட்டினில் வயன்ளர். 

இந்ேஷஶ Vs சலஸ்ட் இண்டீஸ் கஷரிக்சகட் 

 கவுலளத்தழனில் டைவற் முதல் எமளள் பளட்டினில் பநற்கழந்தழன தீவுகட 8 

யிக்வகட் யித்தழனளேத்தழல் இந்தழனள வயன்து.  

ச ன்ஶர்க் ஏபன் டபட்ஷண் ன் 

 முதல் ழட யபீளங்கட டத த்சூ னிங் வைன்நளர்க் ஏன் பட்நழண்ைன் வண்கள் 

எற்டனர் ிரியின் இறுதழப்பளட்டினில் ேளய்ள பயளட யழீ்த்தழளர். 

உயக ல்யுத்ே சஶம்பின்ளஷப் 

 இந்தழனளயின் சுநழத் நளழக், உக நல்மத்த ேளம்ினன்ரழப்ின் அடபனிறுதழக்கு 

தகுதழ அடைந்து தது யளழ்க்டகனின் நழகப்வரின முடிவுகில் என்ட தழவு 

வேய்தளர். 
 லங்பகரினிலுள் புைளவஸ்ட்டில் டைவறும் உக நல்மத்த ேளம்ினன்ரழப் 

பளட்டினில் ஜ்பங் புினள 65 கழபள ிரிவு இறுதழச்சுற்ழல் நுடமந்தளர். 

ஆசஷ சஶம்பின்ஸ் டிஶபி வஶக்கஷ 

 ஆேழன ேளம்ினன்ஸ் டிபளி லளக்கழனில் இந்தழனள 3-1 ன் கணக்கழல் 

ளகழஸ்தளட வயன்து. 
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