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தேசி சசய்ேிகள் 

அரிானா 

அரிானா அசு ஊறிர்களுக்கு 6% டி-வல அேிகரித்ேது 

 ஜூலன 1, 2018 பல் ரறன அசு ஊறர்களுக்கு அரிரணர அசு 6 டங்கு 

அறகரண அன்தபிப்புக் ககரடுப்தணல (DA) ங்க படிவு கெய்துள்பது. 

குஜாத் 

நீர் பற்மாக்குவமால் ாநியத்ேில் பாேிக்கப்பட்ட லிலசாிகளுக்கு புேி 

நடலடிக்வககள் 

 ரறனத்றல் ண்ரீ் தற்நரக்குலநரல் தரறக்கப்தட்ட ிெரிகளுக்கு புற 

டடிக்லககலப அநறித்துள்பது குஜரத் அசு. 

 

ஜம்மு ற்றும் காஷ்ீர் 

ஜம்மு ற்றும் காஷ்ீர் சட்டன்மம் கவயக்கப்பட்டது 

 PDP லனர் கஹ்பூதர பஃப்ற ற்றும் க்கள் ரரடு லனர் ெஜ்ஜரத் லனரன் 

ஆகறலரர் அலெ அலக்கக் லகரரின் ிலபரக ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் 

ஆளுர் ெத்தரல் ரனறக் ரலன ரறனச் ெட்டன்நத்ல கலனத்ரர். . 

 

ேிழ்நாடு 

15 ஆிம் தகாடி ரூபாய் நிலாண நிேி லறங்க த்ேி அசிடம் ேிறகம் 

தகாரிக்வக 

 ரறனத்றல் கஜர புனரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகபின் றர ற்றும் 

றுரழ்வு திக்கு 15 ஆிம் லகரடி யதரய் றர றற ங்க த்ற 

அெறடம் றகம் லகரரிக்லக ிடுத்துள்பது. 
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காாஷ்டிம் 

காாஷ்டிா அசு கயப்படம்-ேிர்ப்பு சட்டத்வே ேிருத்ேம் சசய் தசாோவல 

நிவமதலற்மியுள்ரது  

 கரரஷ்டிர அசு, உவு ற்றும் தரல் கனப்தடங்கலபக் கட்டுப்தடுத் ஆயுள் 

ண்டலண ற்றும் கடுலரண ண்டலணல உறுறப்தடுத்துற்கரக, 

கனப்தடம்-றர்ப்பு ெட்டத்ல றயத்தும் ெட்ட லெரரல றலநலற்நறது. 

ஏபிசி எதுக்கீட்டில் ாற்மின்மி ாத்ோலிற்கு இட எதுக்கீடு  

 ரத்ர இட எதுக்கலட்டில் திற்தடுத்ப்தட்லடரர் ஆலத்றன் அலணத்து 

தரிந்துலகலபயும் ற்றுக் ககரண்டரக உர் ீறன்நத்றடம் ரறன அசு 

கரிித்துள்பது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

'கான்தக் 2018'['ConMac 2018'] 

 கட்டுரண உதகங்கள் ற்றும் கரறல்தட்தங்களுக்கரண லதரபின் 

றகப்கதரி கண்கரட்ெற "கரன்லக் 2018" கரத்ரண்டுின் தக்பூரில் கரடங்கறது. 

 இந்றரின் தூகத்துடன் இலந்து இந்ற கரறல் கூட்டலப்பு (CII) இந் 3 

ரள் றகழ்ச்ெறல ற்தரடு கெய்துள்பது. 

ாநாடுகள் 

10லது அக்தா-லிளன் கண்காட்சி 

 10து அக்லர-ின் கண்கரட்ெற, த்ற இந்றரின் றகப்கதரி ிெர 

கண்கரட்ெற 23 ம்தர் பல் 26 ம்தர் ல ரக்பூரில் லடகதறும். 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அவச்சவல எப்புேல் 

சுகாோப் பாரிப்புப் பணிகள் தசாோ 2018 

 யத்து சுகரரப் திரபர்கள், லெலகள் ற்றும் யத்து சுகரரக் 

கல்ில ப்தடுத்ற, எழுங்குபலநப்தடுத்துற்கரண சுகரரப் தரரிப்புப் 

திகள் லெரர 2018-க்கு த்ற அலச்ெல எப்புல். 
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இந்ேிா ற்றும் உஸ்சபகிஸ்ோன் இவடத எப்பந்ேம் 

 அநறில், கரறல்தட்தம் ற்றும் புற கண்டுதிடிப்புகள் ஆகற துலநகபில் 

இந்றர ற்றும் உஸ்லதகறஸ்ரன் இலடரண எத்துலப்பு உடன்தரடு குநறத்து 

த்ற அலச்ெலிடம் கரிிப்பு 

இந்ேிா-ேஜகிஸ்ோன் இவடத புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்  

 இந்றர-ஜகறஸ்ரன் இலடல இலபஞர் ிகரங்கபில் எத்துலக்க லக 

கெய்யும் புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு த்ற அலச்ெல எப்புல். 

இந்ேிா-ஷ்ா இவடத புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்  

 அடல் புதுல றட்டம், இந்றர ற்றும் றநல ற்றும் கற்நறக்கரண றறம், 

ஷ்ர இலடலரண புரிந்துர்வு எப்தந்ம் குநறத்து த்ற 

அலச்ெலிடம் டுத்துலக்கப்தட்டது. 

 

இந்ேிா ற்றும் சாரிளிஸ் இவடத புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் 

 கரரிறஸ் உடன் தகர்லரர் னன் தரதுகரப்பு ற்றும் அபில் கரடர்தரண 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் – த்ற அலச்ெல எப்புல்.  

 

சில்லாசாலில் ருத்துலக் கல்லூரி அவக்க த்ேி அவச்சவல எப்புேல் 

 ரத்ர ற்றும் ரகர் யலனற யூணின் திலெத்றல் உள்ப ெறல்ரெரில் 

யத்துக் கல்லூரி அலக்க த்ற அலச்ெல எப்புல்.  

 

ஸ்ரீ குருநானக் தேவ்ஜிின் 550ஆலது பிமந்ேநாள் சகாண்டாட்டம் 

 ஸ்ரீ குயரணக் லவ்ஜறின் 550ஆது திநந்ரள் ககரண்டரட்டத்றற்கு 

அலச்ெல எப்புல். 
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பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

"ஃதபால் ஈகிள்"[Foal Eagle] 

 டககரரிரவுடன் ெரரணப் லதச்சுரர்த்லல கரடயம் லகில் 

அகரிக்கர-கன் ககரரிரவும் ஆண்டுலரறும் லற்ககரள்ளும் "ஃலதரல் ஈகறள்" 

கூட்டு இரணுப் திற்ெறின் அபலக் குலநக்க றட்டறடப்தட்டுள்பண. 

லிருதுகள் 

 ண குற்நம் கட்டுப்தரட்டு திகம்(WCCB), சுற்றுச்சூல் அலச்ெகம், இந்ற 

அசு - .நா சுற்றுச்சூறல் லிருது [ல்வயகடந்ே சுற்றுச்சூறல் குற்மங்கள் 

ேிர்ப்புக்காக] 

சாவபல் சசயிகள் & இவண தபார்ட்டல் 

 “ளி-பாக்ஸ்”[SHe- Box] 

 திிடங்கபில் தரனறல் கரந்வுகள் குநறத் புகரர் அபிக்கும் இலப 

லதரர்டனரண “ற தரக்ஸ்”-, 33 ரறனங்கள் ற்றும் யூணின் திலெங்கபில் 

உள்ப அலணத்து த்ற அலச்ெகங்கள், துலநகள் ற்றும் ரட்டங்களுடன் 

த்ற கபிர் ற்றும் குந்லகள் லம்தரட்டு அலச்ெகம் இலத்துள்பது.   

 “ற-தரக்மறல்” கதநப்தடும் புகரர்கலப புகரர்ரர்களும், த்ற கபிர் ற்றும் 

குந்லகள் லம்தரட்டு அலச்ெகபம் லடிரக கண்கரிக்க படியும்.  

லிவராட்டு சசய்ேிகள் 

சபண்கள் உயக குத்துச்சண்வட சாம்பின்ளிப் 

 புது றல்னறில் லடகதறும் கதண்கள் கபிர் உனக குத்துச்ெண்லட 

ெரம்தின்றப் இறுறப் லதரட்டிக்குள் MC லரி லகரம் தலந்ரர். 

ஃபிஃபா கால்பந்து U-17 சபண்கள் உயகக் தகாப்வப 

 ஃதிஃதர U-17 கபிர் உனக லகரப்லதில் கஜர்ணி அகரிக்கரல 4-0 ன்ந 

கக்கறல் லரற்கடித்து கரனறறுறக்கு குறகதற்நது. 

Join Us on FB : 
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