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அக்ட ஶபர் 17 - சர்லடேச லறும ஒறஷப்பு ேஷனம் 

 2018 ேீம் -  “Coming together with those furthest behind to build an inclusive world of universal 

respect for human rights and dignity” 

 நஷேஷ ஆடஶக் NCD கரில் பபஶது-ேனிஶர் கூட் ணிக்கஶன லறஷகஶட்டுேல்கமரத் 

பேஶ ங்கஷது 

 ப ல்யஷ அசுக்கு ரூ.50 டகஶடி அபஶேம் லிேஷத்ேது டேசஷ பசும ேீர்ப்பஶம் 

 ேஷழ்நஶட்டின் பேல் அமச்சர் லிமரஶட்டு லீர்களுக்கு 3% உப ஒதுக்கஸடு 

அமஷலிப்பு 

 லரரும் நஶடுகமர லறஷந த்ே பஶயஸ்ேீனிர்களுக்கு ஐ.நஶ. ஆேவு 

 பூட் ஶனில் பன்மஶலது பஶஶளுன்மத் டேர்ேல் 

 டநபஶரத்ேஷன் பல்டலறு பகுேஷகரில் பண்ம  புல்படி லிறஶ பஶம்பரிம் ற்றும் 

பக்ேஷப ன் பகஶண் ஶ ப்பட் து. 

 ஈஶன் ீேஶன புேஷ ேம கமர அபரிக்கஶ அமஷலித்ேது 

 ேஷடஶப்பின் பிேரின் புேஷ அமச்சமலில் 50% பபண்கள் உள்ரனர் 

 டிஜஷட் ல் பரிஶற்மங்கமர ஊக்குலிக்க இந்ேஷ ரிசர்வ் லங்கஷ பஶமபல் 
பணப்பரிஶற்மங்கள் டபஶன்ம ப்ரீபபய்ட் கருலிகள் (பிபிஐ) பயம் பணம் 
பசலுத்துலேற்கு பசல்பஶட்டு லறஷபமமகமர பலரிிட்டுள்ரது. 

உலகப் பபோருளோதோர மன்றத்தின் உலகளோவிய டபோட்டித்தன்மம குறியீடு - 2018 

 இந்ேஷஶ - 58 லது இ ம். 1) அபரிக்கஶ 2) சஷங்கப்பூர் 3) பஜர்னி 
 ப்ரூபசல்ஸ் பபல்ஜஷத்ேஷல் ந க்கும் 12லது ஆசஷ ஐடஶப்பி ஶநஶட்டில் 

கயந்து பகஶள்ர துமண ஜனஶேஷபேஷ ம்.பலங்மகஶ நஶபடு பணம். ேீம் - 
"Global Partners for Global Challenges”. 

 பக்ழஷடகஶ நகத்ேஷல் க்ஸ்டபஶ சஷவஶக் ந க்கஷமது. 
 இந்ேஷ படயஶபஶ பபட்டஶயஷம் இருப்புக்கரின் இண் ஶம் கட் த்ேஷற்கஶன 

சஶமய கஶட்சஷ புது ேஷல்யஷில் அமச்சர் ஸ்ரீ ேர்டேந்ேஷ பிேஶன் பேஶ ங்கஷ 
மலத்ேஶர். 

 ஆறு லஶகஶய நீரஶன டேசஷ ஷளன் பேஶ ர் GeM சுகஶேஶ ஒர்க்ஷஶப்பு ன் புது 

ேஷல்யஷில் படிலம ந்ேது. 

 ஆறஶன நீர்பழ்கஷக் கப்பல் ீட்பு லஶகனம் (DSRV) புேஷேஶக டசர்க்கப்பட் து 

 ஐரிஷ் ழுத்ேஶரர் அண்ணஶ பர்ன்ஸ் - டன் புக்கர் பரிசு 2018 ['ஷல்க்டன்' 

நஶலலுக்கஶக] 
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இமளஞர் ஒலிம்பிக்ஸ் 

 அர்பஜன்டினஶலில் நம பபற்ம டகஶம கஶய இமரஞர் ஒயஷம்பிக்ஸ் டிரிபிள் ஜம்ப் 

டபஶட்டிில் பிலணீ் சஷத்ஶடலல் பலண்கயப் பேக்கத்மே பலன்மஶர். 
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