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தசற சசய்றகள் 

குஜரத் 

சகடிரில் ில் றலனம் அலப்தற்கு அடிக்ககல் ரட்டிணரர்  

 குஜாத்தின் நர்தா ாலட்டத்தின் கெலடிாலில் புதி அதி நலனீ ில் 

நிலயம் அலப்பதற்கு அடிக்ெெல் நாட்டினார் குடிசுத்தலயலர் ாம்நாத் 

கொலிந்த். எற்றுலக்ொன சிலயல நாட்டில் உள்ர பிம பகுதிெகராடு இந்திா 
முழுலதும் பந்த ில் பாலத மூயம் இந்த ில் நிலயம் இலைக்கும். 

சர்தச சசய்றகள் 

யறந் ரஜததே இனங்லக திர் திினறருந்து தி ினகறணரர் 

 இயங்லெில் ஹிந்த ாஜபக்ஷ பிதர் பதலில ாஜினாா கசய்தார். 

டிம்ப் தட்சஜட் இக்குணல ஊறர்கள் சதரறுப்புத் லனரக றறத்ரர் 

 அகரிக்ெ ஜனாதிபதி கடானால்ட் டிம்ப், பட்கஜட் இக்குனான ிக் 

முல்லானில ஊறிர்ெள் கபாறுப்புத் தலயலாெ நிித்தார். 

லஜரீி இரடம் யுணிசசப் டடிக்லககபின் ீரண லடல த்து சசய்து  

 லநஜரீி இாடலம் பாதிக்ெப்பட்ட லடெிறக்கு பகுதிில் க்ெி நாடுெள் 

குறந்லதெள் நிதி (மனிகசப்) நடலடிக்லெெரின் ீதான தலடல த்து கசய்தது. 

 மனிகசப் அலப்பு கபாகொ ஹாம் தீலிலாதிெளுக்கு உதவுலதாெ லநஜரீி 

இாடலம் குற்மஞ்சாட்டிிருந்தது.  

ிகம் & சதரருபரரம் 

சலணப் சதரருபரரம் சதுரண பர்ச்சற அலடரல் சர்தச ண்சய் ிலன 

சரிவு 

 சீனப் கபாருராதாம் கதுலான லரர்ச்சி அலடலதால் சர்லகதச ண்கைய் 

லிலய சரிவு, இது உயெின் ிெப்கபரி ண்கைய் இமக்குதி நாட்டின் 

ரிகபாருள் கதலல குலமலலத சுட்டிக்ொட்டுெிமது. 
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கடந் 4 ஆண்டுகபில் PSU ங்கறகள் ரூதரய் 2.33 னட்சம் றப்புள்ப தரசரண 

கடன்கலப ீட்டுள்பது 

 2014-15 நிதிாண்டு முதல் 2017-18 நிதிாண்டு லல ெடந்த நான்கு ஆண்டுெரில் 

கபாதுத்துலம லங்ெிெள் 2.33 யட்சம் கொடி ரூபாய் காசான ெடன்ெலர திரும்பப் 

கபற்றுள்ரன ன்று த்தி நிதி அலச்சர் சிவ் பிதாப் சுக்யா பாாளுன்மத்தில் 

கதரிலித்தார். 

ரரடுகள் 

FICCI இன் 91 து ஆண்டு சதரது கூட்டம் 

 அடுத்த இண்டு அல்யது மூன்று ஆண்டுெரில் இந்திா எரு டிரில்யின் டாயர் 

டிஜிட்டல் கபாருராதாாெ உருலாகும் ன்று ின்னட ற்றும் தெலல் 

கதாறில்நுட்ப அலச்சர் லி ளங்ெர் பிசாத் கதரிலித்தார். FICCIின் 91 லது 

ஆண்டு கபாது கூட்டத்தில் திரு பிசாத் ெயந்துகொண்டு இவ்லாறு 

உலாற்மினார். 

இந்றர-சலணர உர் றலனச் சந்றப்பு 

 இந்த ாதம் 21ம் கததி ெயாச்சா ற்றும் க்ெள் - க்ெரிலடகான 

பரிாற்மங்ெள் கதாடர்பான புதிதாெ நிர்ாைிக்ெப்பட்டுள்ர இந்திா-சீனா உர் 

நிலயச் சந்திப்பின் முதல் கூட்டம் நலடகபமலிருக்ெிமது. 

சடி சதரருட்கலப கண்டநறல் தற்நற முல் தசற ஒர்க்கரப் 

 புகனில் உள்ர உர் ஆற்மல் கபாருட்ெள் ஆாய்ச்சி ஆய்வுக்கூடத்தில் கலடி 

கபாருட்ெலர ெண்டமிதல் பற்மி முதல் கதசி எர்க்ெளாப் கதாடங்ெப்பட்டது. 

புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம்(MoU), ஒப்தந்ங்கள் & த்ற அலச்சல ஒப்புல் 

இந்றரவும், திரன்மளம் இலந்து தங்கரத்ல றர்க்க ஒப்புல் 

 இந்தி-பிான்ஸ், இந்தி-பசிபிக், உள்நாட்டு அடசக்தி, பாதுொப்பு, லிண்கலரி, 
லர்த்தெ ற்றும் கபாருராதா துலமெரில் எத்துலறப்லப கம்படுத்த இரு 

நாடுெளும் எப்புதல். 
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ிருதுகள் 

 ஆங்ெிய ழுத்தாரர் அிதவ் கொஷ் இந்த ஆண்டின் ஞரணதீட ிருது கபற்மார். 

ரநறரும் இந்றரவுக்கரண கபிர் ிருதுகள் 

 ாமிலரும் இந்திாவுக்ொன ெரிர் லிருதுெள் லறங்கும் மூன்மாலது 

நிெழ்வுக்கும், கபண் கதாறில் முலனகலார் தரத்தின் கம்படுத்தப்பட்ட இலைப் 

பக்ெ கதாடக்ெ லிறாவுக்கும் நிதி ஆகாக் ற்பாடு கசய்துள்ரது. 

 2018 மீ் “சதண்களும், சரறல் முலணதரரும்”  

ிலபரட்டு சசய்றகள் 

ததட்றண்டன் உனக டூர் இறுறப்ததரட்டி 

 பி.லி. சிந்து சீனாலின் குலாங்கஜாலில் நலடகபறும் கபட்ிண்டன் உயெ டூர் 

கபாட்டிின்(BWF) இறுதிப்கபாட்டிக்குள் நுலறந்தார். 

யரக்கற உனக தகரப்லத 

 ஆண்ெள் ஹாக்ெி உயெக் கொப்லபின் முதல் அல இறுதிப் கபாட்டிில் 

கபல்ஜிம் இங்ெியாந்லத திர்கொள்ெிமது. 
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