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 ஜம்ப காஷ்ீர் ாநியத்தின் ின்சா ததவலவ பூர்த்தி சசய்லதில் இந்த 330 
சகாலாட் திமன் சகாண்ட கிளன்கங்கா நீர்ின் நிலயம் சபரிதும் துவைபுரியும் 
என்று பிதர் கூமினார். 

 கிாப்பும உள்கட்டவப்பு அபிலிருத்தி நிதிின் கீழ், அருணாச்சய பிமேசத்ேிற்கு 
சூரி ரிில் தேரு லிரக்கு அலப்பலே  ததசி லிலசா ற்றும் கிாப்பும 
லரர்ச்சி லங்கி அனுதித்துள்ரது. 

 முதலமைச்சர்      -பெைா கந்தூ 

 ொர்டு தமலவர்   -ஹர்ஷ் குைார் ென்வாலா 

 காரிப்  பருலத்தில் அசாங்க திட்டங்கவரப் பற்மி லிலசாிகரிவடத 
லிறிப்புைர்வல உருலாக்க 'கிருளி ஹாபின் ற்றும் பீஜ்  லிகாஸ் லாகன் த்-
வ அமிபகம் சசய்துள்ரது. 

 சத்தீஸ்கர் ாநியத்தின் நக்சல்-பாதிக்கப்பட்ட பஸ்தார் பிரிலில் சிஆர்பிஎப்-இன்  
நக்சல் எேிர்ப்பு நடலடிக்லகக்காக  (ANO) பஸ்ோரிா ஜலான்கள்  பக்கி 
இடங்கரில் பன்படுத்தப்படுலார்கள். 

 இந்ேிா காந்ேி மநளனல் தசன்டர் ஃபார் ேி ஆர்ட்ஸ் (ஐ.ஜி.என்.சி.ஏ.) கலய ற்றும் 
சிறுலர் அபிலிருத்ேி வத்துடன்  இலணந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ம  21 ஆம் 
மேேிியிருந்து  ஜூன் 21 ஆம் மேேி  லவ சிறுலர் நாடக ற்றும் ஆளுல 
அபிலிருத்ேி பணிலனல ஏற்பாடு சசய்துள்ரது.. 

 லயட் காம்பாட் ஏர் கிாஃப்லட லடிலவத்த ஏமானாட்டிக்கல் தடலயப்தன்ட் 
ஏதஜன்சி அடுத்த தவயபவம பாதுகாப்பு லிானத்வத உருலாக்க தகாவலிலுள்ர 
தனிார் நிறுலனங்களுக்கு அவறப்பு லிடுத்துள்ரது. 

 பாகிஸ்ோனில் ாலல்பிண்டி நகரில் ரு கிருஷ்ணர் மகாலில் உள்ரது. 1897-ம் 
ஆண்டு, காஞ்சிால், உஜாகர் ால் ாம் ாச்பால் ஆகிதாால் கட்டப்பட்டது. இந்த 

தகாலியில் திருப்பைிகள் சசய்து புதுப்பிக்க அந்த நாட்டின் பஞ்சாப் ாகாை அசு படிவு 

சசய்து உள்ரது.  
 கிறக்கு ஷ்ாலின் முர்ாஸ்க்கின் துலமமுகத்ேில் ஒரு லிறாலில் உயகின் பதல் 
ிேக்கும் அணுசக்ேி நிலயத்லே ஷ்ா சலரிிட்டது, 

 அதரிக்காலில் கிராமா எரிலய தலடித்ேேின் அதிர்வு காைாக அங்கு 
பூிில் சலடிப்பு ஏற்பட்டு பிரவுகள் ஏற்பட்டன.  

 த 20,2018 இல் நடந்த இந்தி தபாட்டி ஆவைத்தின் 9 லது ஆண்டு லிறாலில் 
இந்திாலின் சிஏஜி ாஜவீ் தஹ்ரிளி இந்த அவறப்வப லிடுத்தார். 

 2014 ஆம் ஆண்டு துலங்கப்பட்டதியிருந்து, இ -லிசா  ேிட்டம் 163 நாடுகரியிருந்து 
லரும் சுற்றுயா பணிகளுக்கு லறங்கப்பட்டதால் ிகவும் சலற்மிகாக  , ரூபாய் 
1,400 தகாடி லருலாவ  இந்திா ஈட்டியுள்ரது. 
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 டர்பனில் நவடசபற்ம  சுற்றுச்சூறல் அலச்சர்கரின் 26 லது அடிப்பலட ந்ேிரி 
கூட்டத்ேில் இந்ேிாலின் சுற்றுச்சூறல் ந்திரி கயந்துசகாண்டார். 

 ஒரு லட்சிய ொதுகாப்புத் திட்டத்தில், ஆயுதப்ெமடகளின் பசயல்ொட்டுத் தயார்ிமலமய 

மைம்ெடுத்துவதற்காக பசயற்மக தண்ணறிவு (AI) ஒன்றிமணப்ெதில் அரசாங்கம் 

ெணிபுரியத் பதாடங்கியுள்ளது. 
 இந்ேி கடற்பலட ற்றும் லிட்நாம் க்கள் கடற்பலட ேனங்கில்(Danang)  இல் 
உள்ர டிின் சா (Tien sa)துலமமுகத்ேில் கூட்டு பிற்சி தற்சகாண்டுள்ரது . 

 2.50 யட்சம் கிா பஞ்சாத்துகளுக்கு தபாது மசலல லங்கள் தசன்மலடமம்  
ற்றும் 700 டிஜிட்டல் கிாங்கள் ஆகிலற்வம ஆண்டு இறுதிக்குள் நிறுலப்படும்  
என ின்னணு ற்றும் தகலல் சதாறில்நுட்ப அவச்சர் சதரிலித்துள்ரார். 

 முனா நேிக்கலமாத்லே ீட்கவும், புதுப்பிக்கவும் லிரிலான அசேீா ேிட்டம் 
ரிாவதக்குரி ததசி பசுவத் தீர்ப்பாத்தால் அவக்கப்பட்ட பதன்வ குழுலால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 அசேீா என்பது பனா நதிின்  ற்சமாரு சபாகும். 
 அந்நி மநடி முேலீட்டின் கீழ் ரூ .10 மகாடி முேலீடு தசய்மம் 
தலரிநாட்டலர்களுக்கு லசேிரிப்பலே   இந்ே ேிட்டம் உறுதிப்படுத்தியுள்ரது . 

 தாத்ேம் 8,230 பில்யின் டாயர் ேிப்புள்ர தசாத்துக்கமராடு ஆமாலது தசல்லந்ே 
நாடு இந்ேிா, அதத தநத்தில் சனீா உயக அரலில் இண்டாலது இடத்ேில் 
உள்ரது, மூன்மாலது இடத்ேில் ஜப்பான் உள்ரது. 

 இந்திாலின் ஜகிர்ேி ாத்ா இங்கியாந்ேில் தோண்டு நிறுலனத்ேின் லிருலே 
தலன்மது. 

 ஹாக்கி இந்தியா தமலவர் (HI) - ராஜிந்தர் சிங் 

 புதிய I&B பசயலாளர் - அைித் கமர 

 எஃப் ஏ மகாப்லப கால்பந்து மபாட்டிில் தசல்சி அணி ான்தசஸ்டர் மலனதடட் 

அணில லழீ்த்ேி சாம்பின் பட்டம் சலன்மது. 

 இத்ோயி ஒபன் தடன்னிஸ் சதாடரில் ஆண்கள் ஒற்வமர் பிரிலின் இறுதிப்தபாட்டிில் 

ஸ்தலதவ்வல லழீ்த்தி நடால் சாம்பின் பட்டத்லே வகப்பற்மினார். 

 

 


