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பக்கிாண ாட்கள் 

டிசம்தர் 6 - டாக்டர். தி. ஆர். அம்பதத்கரின் 63-து ினணவு ிணம் 

 தா த்ணா தாதாசாகேப் டாக்டர். தி. ஆர். அம்கதத்ேரின் 63-து ினணவு ிணத்ன 

பன்ணிட்டு குடிசுத் னனர் ிரு. ாம் ாத் கோிந்த் னனனில் கசம் 

அருக்கு அஞ்சனி சசலுத்ிது. 

பசி சசய்ிகள் 

தீகார் 

உள்ாட்டு ீர்ிில் இந்ிாின் இண்டாது சகாள்கனன் சக்குக்கப்தல் 

 சோல்ேத்ா-தாட்ணா இனடக உள்ாட்டு  ீர்ிில் சசல்லும் இந்ிாின் 

இண்டாது சோள்ேனன் சக்குக்ேப்தல் தான அநிபேம். IWAI ேப்தல் ம்.ி. 
ஆர்.ன். ாகூர், சதப்சிகோ சோல்ேத்ாினிருந்து இாி ோர்கோ உடன் தேீார் 

சசல்ேிநது. 

புது ில்னி 

"பூசா கிசான் ஹாட்"க்காண அடிக்கல் ாட்டு ிா  

 த்ி கபாண் ற்றும் ிசாிேள் னத்துனந அனச்சர் ாா காேன் சிங், 

புதுடில்னிில் உள்ப .சி..ஆரின் கபாண் சாில்நுட்த ேல் னத்ில் 

(.சி..சி.) பூசா ேிசான் ஹாட்-ற்ோண அடிக்ேல் ாட்டிணார். 

 பூசா ேிசான் ஹாத் 2.5 க்ேர் தப்தபில் ிர்ாிக்ேப்தடும். இில் 3 ீ x 3 ீட்டர் 

அபவு சோண்ட 60 ஸ்டால்ேள் அனக்ேப்தடும். இங்கு ிசாிேள் ங்ேள் 

கபாண் ினபசதாருட்ேனப ிற்ேனாம். 

னித் ற்றும் தங்குடி இனபஞர்களுக்கு திற்சி அபிக்க ஊடக அிகாபிக்க 

டாக்டர் தி ஆர் அம்பதத்கர் தள்பி 

 னித் ற்றும் தங்குடி இனபஞர்ேளுக்கு திற்சி அபிக்ே ஊடே 

அிோபிப்தற்ோண டாக்டர் தி ஆர் அம்கதத்ேர் தள்பிில் ார் 

கசர்க்னேன ிரு.ார்சந்த் சேனாட் சாடங்ேி னத்ார். 
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சர்பச சசய்ிகள் 

சன் சகாரிா ற்றும் ட சகாரிா ல்னனப் தாதுகாப்பு இடுனககனப 

ிரும்தப்சதந எப்புல் 

 சன் சோரிா ற்றும் ட சோரிா (DPRK) ங்ேள் ல்னனப் தகுிில் உள்ப  

தாதுோப்பு இடுனேேனப ிரும்தப்சதந எப்புல். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

கட்டா தனப்பு ிகிம் ன்ந ஸ்படச்சுடரி னிக்ிடிட்டி ிகிம் 0.25 சிகிம் 

குனநப்பு 

 அடுத் ஆண்டு ஜணரி பல் எவ்சாரு ோனாண்டிலும் 0.25 சிேிம் ேட்டா 

தனப்பு ிேிம் ன்ந ஸ்கடச்சுடரி னிக்ிடிட்டி ிேித்ன குனநக்கும் ன்று 

ரிசர்வ் ங்ேி சரிித்துள்பது. 

 ேட்டா தனப்பு ிேிம் ன்ந ஸ்கடச்சுடரி னிக்ிடிட்டி ிேிம் - 

ஸ்.ல்.ஆர் - ாடிக்னோபர்ேளுக்கு ேடன் ங்குற்கு பன்தாே, சாக்ேம், 

ங்ே இருப்பு, அசாங்ே எப்புல் தத்ிங்ேள் ஆேிற்நின் அடிப்தனடில் 

ங்ேிேள் தாரிக்ே கண்டி ிிேபின் தகுிாே உள்பது. 

ம்ஸ்ம்இ-க்காக கடன் ரும் ிப்பு ிகித்ிற்கு புி பனநன ரிசர்வ் ங்கி 
பன்சாிகிநது 

 அிே சபிப்தனடத்ன்னன உறுிப்தடுத்துற்ோண பற்சிில், 

ணிப்தட்ட டீு, ோர் ற்றும் ம்ஸ்ம்இ-க்ேள் ேடன்ேள் ீாண ட்டி 

ிேிங்ேள் சப்கதா ிேிம் அல்னது ேருவூன ினபச்சல் கதான்ந சபிப்புந 

னனநேனப இனக்ே கண்டும் ன்று ரிசர்வ் ங்ேி பன்சாிந்துள்பது. 

 இந் புி பனந 2019 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 1 ஆம் கி பல் சசல்தட 

ாய்ப்புள்பது. 

ாாடுகள் 

ருடாந்ி ஸ்டார்ட் அப் இந்ி துிக பனண உச்சி ாாடு 2018 

 டிசம்தர் 07, 2018 அன்று கோாில் ருடாந்ி ஸ்டார்ட் அப் இந்ி துிே 

பனண உச்சி ாாட்னட ர்த்ே ற்றும் சாில்துனந அனச்சேம், 
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கோாின் அசு ற்றும் சாில்துனந சோள்னே ற்றும் ஊக்குிப்பு துனந 

(DIPP) இனந்து சசற்தாடு சசய்துள்பது. 

 உச்சி ாாட்டின் ீம் „Mobilizing Global Capital for Innovation in India.‟ 

ிணங்கள் 

 திரீத்ி சன் - சதாருபாா, சபக ற்றும் கனாச்சா உரினகளுக்காண 

.ாின் குழுில் ஆசிா தசிதிக் ஆசணம் (CESCR). 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம்(MoU), எப்தந்ங்கள் & த்ி அனச்சன எப்புல் 

பகபாவுக்கு ரூ. 3048 பகாடி கூடுல் ிி எதுக்கீட்டிற்கு த்ி அசு எப்புல்  

 கேப ாினத்ில் சீதத்ில் ற்தட்ட சள்பம் ோாே, கேபாவுக்கு 3048 

கோடி ரூதாய் கூடுல் ிி உி ங்ே த்ி அசு எப்புல். 

இந்ிா - ஜப்தான் இனடப எத்துனப்புக்காண எப்தந்ம் (MoC) 

 அஞ்சல் துனந, சுற்றுச்சூல் எத்துனப்பு துனந, சுோாம் ற்றும் 

ஆகாக்ேித்துனநில் இந்ிா - ஜப்தான் இனடக எத்துனப்புக்ோண 

எப்தந்த்ிற்கு- த்ி அனச்சன எப்புல் 

இந்ிா - அசரிக்கா இனடப எப்தந்ம் 

 புி அநிில் துனநில் அநிில் ற்றும் சாிநுட்த எத்துனப்பு 

சாடர்தாே இந்ிா - அசரிக்ோ இனடகாண எப்தந்த்ிற்கு த்ி 

அனச்சன எப்புல்.  

இந்ிா - திான்ஸ் இனடப எப்தந்ம் 

 இந்ிா - திான்ஸ் இனடக ரிசக்ி தாதுோப்புத் துனநில் புரிந்துர்வு 

எப்தந்ம் த்ி அனச்சன எப்புல். 

இந்ிா - ஜிகிஸ்ான் இனடப எப்தந்ம் 

 பர்ச்சிக்ோே ிண்சபித் சாில்நுட்தத்ின் அனிப் தன்தாட்டு 

எத்துனப்புக்கு இந்ிா-ஜிேிஸ்ான் இனடகாண புரிந்துர்வு 

எப்தந்த்ிற்கு அனச்சன எப்புல். 
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இந்ிா - ஷ்ா இனடப எப்தந்ம் 

 ணிர்ேனபக் சோண்ட ிண்சபிப்தத் ிட்டத்ில் இந்ிா ற்றும் 

ஷ்ா,கூட்டு டடிக்னேேளுக்கு த்ி அனச்சன எப்புல். 

இந்ிா - உஸ்சதகிஸ்ான் இனடப எப்தந்ம் 

 அனிக்ோே ிண்சபி ஆய்வு ற்றும் ேண்டநில்ேனபப் 

தன்தடுத்துற்ோே இந்ிா - உஸ்சதேிஸ்ான் இனடகாண எப்தந்த்ிற்கு 

அனச்சன எப்புல். 

இந்ிா -  ஜிம்தாப்ப இனடப எப்தந்ம் 

 புிில், சுங்ேம் ற்றும் ாது பங்ேள் துனநில் எத்துனப்புக்கு இந்ிா-
ஜிம்தாப்க இனடகாண புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு அனச்சன எப்புல். 

 

இந்ிா - சாாக்பகா இனடப எப்தந்ம் 

 ிண்சபின அனிக்ோே தன்தடுத்துற்கு இந்ிா-சாாக்கோ 
இனடகாண எத்துனப்பு எப்தந்த்ிற்கு அனச்சன எப்புல். 

இந்ிா-அல்ஜரீிா இனடப எப்தந்ம் 

 ிண்சபி அநிில், சாில்நுட்தங்ேள், தன்தாடுேள் துனநில் இந்ிா-
அல்ஜரீிா இனடகாண எத்துனப்பு எப்தந்த்ிற்கு அனச்சன அனுி. 

 

பபாண் ற்றுிக்சகாள்னக 2018-க்கு அனச்சன எப்புல் 

 கபாண் ற்றுிக்சோள்னே 2018-க்கு திர் ிரு கந்ி காடி 

னனனினாண த்ி அனச்சன எப்புல் ங்ேிபள்பது.  

 கபாண் துனநில் உனே சக்ிாே இந்ிான உருாக்குல், 

ிசாிேபின் ருாணத்ன அிேரித்ல்    சதாருத்ாண சோள்னே 

ிட்டங்ேள் பனம் இந்ி கபாண் பங்ேள் ற்றுின ஊக்ேப்தடுத்துல் 

ஆேின இந்க் சோள்னேின் சானனகாக்குப் தார்னாகும். 
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தாதுகாப்பு சசய்ிகள் 

பஹண்ட்-இன்-பஹண்ட் 2018 

 இந்ிா-சீணாவுக்கு இனடக ல்லுநன பர்க்கும் னேில் இருாட்டு 

ாணு ீர்ேளும் கூட்டு கதார் திற்சிில் ஆண்டுகாறும் ஈடுதடுர். 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்ோண கூட்டு திற்சி 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ாம் 10 ஆம் கி பல் 

23ம் கி ன சீணாின் சசங்டு ில் டத்ப்தடும். 

'க்பனீ் ச ீ-2018' திற்சி 

 இந்ி ேடகனா ோல்தனட கதார்ட் திகபரில் ேடனில் 'க்பனீ் சீ [சுத்ாண 

ேடல்] - 2018' ன்ந னனப்தில் திாந்ி ினன ேடல் ண்சய் ாசுதாடு தில் 

திற்சின டத்ிது. 

புத்கங்கள் & ஆசிரிர்கள் 

 “குடிசின் சநிபனந”, ற்றும் “கனாக்ந்த் ேி ஸ்ார்” (குடிசுத்னனர் 
ாம்ாத் கோிந்ின் சரிவு சசய்ப்தட்ட உனேள்) னும் புத்ேங்ேனப 

குடிசுத் துனத்னனர் ிரு ம் சங்ேய்ா ாபடு சபிிடுார். 
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