elg;G epfo;Tfs;- khh;r; 03 - 2018
 cyf tdtpyq;F ehs; (World Wildlife Day) – khh;r; - 03.
 nrd;id> ngq;f@U> nly;yp> Kk;ig> nfhy;fj;jh> Ijuhghj;>
mfkjhghj; kw;Wk; yf;Ndh Mfpa 8 efuq;fis ngz;fSf;F
ghJfhg;ghd efuq;fshf Mf;f “eph;gah epjpaj;jpd; fPo;” &2>919
Nfhb kjpg;gpyhd jpl;lq;fis nray;gLj;j kj;jpa muR xg;Gjy;
mspj;Js;sJ.

 epytptuq;fis mwpa cjTk; „mk;kh ifg;Ngrpr; nrayp‟ Nrit
kw;Wk;; tPl;bNyNa ,izajsk; %ykhf rhd;wpjo; gjptpwf;f
trjp Mfpatw;iw jkpof Kjy;th; njhlq;fpitj;jhh. NkYk; 15
tif rhd;wpjo;fis ,izajs kpd;Nrit %yk; toq;fpLk;
jpl;j;ij (02.03.2018) njhlq;fpitj;jhh;.

 தப்பியோடி

பபோருரோதோ குற்மவோரிகள் ய ோதோ 2018 ( Fugitive Economic

Offenders Bill, 2018 ) ஐ ாடாளுநன்த்தில் நத்தின ிதினமநச்சகம் தாக்கல்
சசய்யதற்கு

ிபதநர்

அமநச்சபமய
சயினில்

ஒப்புதல்

இருந்து

திரு

ரபந்திபரநாடி

அித்தது.

சகாண்டு

இந்தின

சாருாதாப

தமமநனிா
ீதிநன்ங்கின்
குற்யாிகள்

நத்தின
யபம்புக்கு

இந்தின

சட்ட

மடமுமகிிருந்து தப்ிப்மத தயிர்ப்தற்கா டயடிக்மககம இந்த
நரசாதா சதரியிக்கிது. ரூ.100 ரகாடி அல்து அதற்கும் அதிகநா நதிப்புள்
குற்ம் சம்ந்தப்ட்ட யமக்குகள் இந்த நரசாதாயின் கீ ழ் யரும்.

 Mh;kd
P pah

Fbaurpd;
Gjpa
mjpguhf
;mh;Nkd;
rhh;f;nfrpad;‟ (02.03.2018) Njh;e;njLg;gl;Ls;shh;.

 2014 ஆம்
ஊக்க

tjhdp

ஆண்டு சசாச்சினில் மடசற் குிர்கா ஒிம்ிக் ராட்டினில்
நருந்து

கிட்டிின் (International
ீக்கப்ட்டிருந்த ஷிோ

னன்டுத்தினதற்காக,
Olympic

Committee

ீ ண்டும்

ர்வயத

(IOC)) உறுப்ிர்
உறுப்பினோகச்

ஒயிம்பிக்
ிமனிிருந்து
ய ர்த்துக்

பகோள்ரப்பட்டுள்ரது.

www.oxfordiasacademy.com

 பஞ்

ோப் கோவல் துறமில் ய ர்ந்தோர் ஹர்ன்பிரீத் பகௌர் : இந்தின நகிர்

அணினின் டி20 ரகப்டன் ஹர்நன்ிரீத் சகௌர் ( 28) ஞ்சாப் காயல் தும துமணக்
கண்காணிப்ாபாக சாறுப்ரற்றுக் சகாண்டார்.

 fhQ;rpGuk;

rq;fu klj;jpd; 70-tJ klhjpgjpahf tp[Nae;jpuh;
nghWg;Ngw;Wf; nfhz;ljhf rq;fu klk; mwptpj;Js;sJ.

 ில்யவ

டிக்பகட் பதிவு ப ய்யும் பணிகளுக்கு வணிக தள்ளுபடி விகிதம்

(Merchant Discount Rate (MDR)) விதிக்கப்பட ோட்டோது  இந்தின இபனில்ரய
அியித்துள்து.

இதன்

மூம், பனில்ரயனில் (

பனில்

ிமன

டிக்சகட்

கவுண்டர்கள் மூநாகரயா அல்து ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. இமணனத யானிாகரயா)
னணச்
சசய்மம்

சீ ட்டுகம, சடிட்

அட்மடகள்

னணிகளுக்கு, யணிகர்களுக்கு

மூம்

ணம்

சசலுத்தி

யிதிக்கப்டுயது

முன்திவு

ரான்

யணிக

தள்ளுடி யிகிதம் யசூிக்கப்ட நாட்டாது. ஒரு ட்சம் ரூாய் யமபனில் இந்த
மடமும சபாக்கநற் டிஜிட்டல் ரியர்த்தமகம ஊக்குயிக்க உதவும்.

 tho;ehs; rhjidahsh; tpUJ ngw;w ebfh; - rj;Ufd; rpd;`h.
UK-tpy; eilngw;w tpohtpy; fiy kw;Wk; murpay; Jiwfspy;
,tuJ gq;fspg;gpw;F ,t;tpUJ toq;fg;gl;Ls;sJ.

 Kd;dhs; ,e;jpa fphpf;nfl; tPuh; nrsut; fq;Fyp “E}w;whz;L
NghjhJ” (Century is not enough) vDk; Gj;jfj;ij vOjpAs;shh;.

 1926

Vg;uy; 6-y; jdJ rkh;gjp Mrpukj;jpy; ,Ue;J ,NaR
fpwp];J Fwpj;J kfhj;kh fhe;jp vKjpa fbjk; mnkhpf;fhtpd;
ngd;rpy;Ntdpah khfhzj;jpy; cs;s „uhg; fnyf;]d;‟ vd;w
goq;fhy nghUs;fs; Vy epWtdk; %yk; tpw;gidf;F te;Js;sJ.

 nrd;id tz;lY}hpy; cs;s jkpo;ehL fhty; gapw;rpafj;jpy;
61tJ mfpy ,e;jpa fhty; gzpj;jpwd; Nghl;b gpg;uthp 24 – 28
tiu eilngw;wJ. ,g;Nghl;bapy; jkpof fhty;Jiw 18 jq;fk;>
10 nts;sp> 5 ntz;fyk; vd nkhj;jk; 33 gjf;fq;fis
ntd;Ws;sJ.
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