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மேசி சசய்ேிகள்    

ஜம்ப காஷ்ீர் 

கிளன்கங்கா நீர்ின் நிலயம்  

 ஸ்ரீகரில் டைபற் ிகழ்ச்சினில் ிபதநர் திரு. ரபந்திப ரநோடி கிரன்கங்கோ ீர்நின் 
ிடனத்டத ோட்டுக்கு அர்ப்ணித்தோர். ஜம்ப கோஷ்நீர் நோித்தின் நின்சோப 
ரதடயடன பூர்த்தி பசய்யதில் இந்த 330 பநகோயோட் தின் பகோண்ை கிரன்கங்கோ 
ீர்நின் ிடனம் பரிதும் துடணபுரிபம் என்று ிபதநர் கூிோர். 

அருணாச்சய பிமேசம்  

எல்இடி சூரி சேரு லிரக்கு அலப்பு 

 கிபோநப்பு உள்கட்ைடநப்பு அியிருத்தி ிதினின் கீழ், அருணோச்ச ிபரதசத்திற்கு 
சூரின ினினல் பதரு யிக்கு அடநப்டத  ரதசின யியசோன நற்றும் கிபோநப்பு 
யர்ச்சி யங்கி அனுநதித்துள்து. 

 முதமநச்சர்      -பநா கந்தூ 

 ார்டு தமயர்   -ஹர்ஷ் குநார் ன்யாா 

பீகார்  

பீஜ் லாகன் லிகாஸ் லாகன் த் 

 கோரிப்  ருயத்தில் அபசோங்க திட்ைங்கடப் ற்ி யியசோனிகிடைரன 
யிமிப்புணர்டய உருயோக்க 'கிருரி நஹோினன் நற்றும் ஜீ்  யிகோஸ் யோகன் பத்-டன 
அிபகம் பசய்துள்து. 

சத்ேஸீ்கர் 

பஸ்ோரிா பட்டாயின் 

 சத்தீஸ்கர் நோித்தின் க்சல்-ோதிக்கப்ட்ை ஸ்தோர் ிரியில் சிஆர்ிஎப்-இன்  க்சல் 
எதிர்ப்பு ையடிக்டகக்கோக  (ANO) ஸ்தோரினோ ஜயோன்கள்  பக்கின இைங்கில் 
னன்டுத்தப்டுயோர்கள். 
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புது ேில்யி  

குறந்லேகள் ேிலங்கு ற்றும் ஆளுல அபிலிருத்ேி பட்டலம 

 இந்திபோ கோந்தி ரரல் பசன்ைர் ஃோர் தி ஆர்ட்ஸ் (ஐ.ஜி.என்.சி.ஏ.) கட நற்றும் 
சிறுயர் அியிருத்தி டநனத்துைன்  இடணந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ரந  21 ஆம் 
ரததினிிருந்து  ஜூன் 21 ஆம் ரததி  யடப சிறுயர் ோைக நற்றும் ஆளுடந 
அியிருத்தி ணிநடடன ஏற்ோடு பசய்துள்து. இந்த ட்ைட, குமந்டதகின் 
அடிப்டை தின்கள் நற்றும் ோைக தின் அதிகரிக்க னிற்சி அிக்கும். 

ேிழ்நாடு 

ேிழ்நாடு இந்ேிாலின் அடுத்ே ேலயபலம பாதுகாப்பு லிானத்லே உருலாக்கும் 

 டட் கோம்ோட் ஏர் கிபோஃப்டை யடியடநத்த ஏரபோோட்டிக்கல் பையப்பநன்ட் 
ஏபஜன்சி அடுத்த தடபட ோதுகோப்பு யிநோத்டத உருயோக்க ரகோடயனிலுள் 
தினோர் ிறுயங்களுக்கு அடமப்பு யிடுத்துள்து. 

சர்லமேச சசய்ேிகள்  

பாகிஸ்ோனில் கிருஷ்ணர் மகாலில் புதுப்பிப்பு  

 ோகிஸ்தோில் போயல்ிண்டி கரில் ரு கிருஷ்ணர் ரகோயில் உள்து. 1897-ம் ஆண்டு, 
கோஞ்சிநோல், உஜோகர் நோல் போம் போச்ோல் ஆகிரனோபோல் கட்ைப்ட்ைது. இந்த ரகோயிில் 

திருப்ணிகள் பசய்து புதுப்ிக்க அந்த ோட்டின் ஞ்சோப் நோகோண அபசு படிவு பசய்து 

உள்து. அந்த யடகனில் ரூ.2 ரகோடிடன அந்த அபசு துக்கீடு பசய்து உள்து. 

ஷ்ா உயகின் பேல் ிேக்கும் அணுசக்ேி நிலயத்லே அமிபகப்படுத்துகிமது 

 கிமக்கு பஷ்னோயின் பர்நோஸ்க்கின் துடபகத்தில் ரு யிமோயில் உகின் பதல் 
நிதக்கும் அணுசக்தி ிடனத்டத பஷ்ன பயினிட்ைது, 

அமிலில் சசய்ேிகள்  

அசரிக்க ஹலாஸ் ேலீில் எரிலய சலடித்ேோல் பூிில் லிரிசல்ஏற்பட்டுள்ரது  

 அபநரிக்கோயில் கிோபனோ எரிநட பயடித்ததின் அதிர்வு கோபணநோக அங்கு பூநினில் 
பயடிப்பு ஏற்ட்டு ிவுகள் ஏற்ட்ை.  
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லணிக & சபாருராோம்   

சிஏஜி ாஜவீ் சஹ்ரிளி சந்லேில் மோல்லி ஏற்பட்டோல்  சந்லே ஒழுங்குபலமக்கான 
அலப்பிற்கு  அலறப்பு லிடுத்துள்ரார். 

 ரந 20,2018 இல் ைந்த இந்தின ரோட்டி ஆடணனத்தின் 9 யது ஆண்டு யிமோயில் 
இந்தினோயின் சிஏஜி போஜவீ் பநஹ்ரிரி இந்த அடமப்ட யிடுத்தோர். 

இ -லிசாலில் இருந்து ரூ .1,400 மகாடில அசாங்கம் ஈட்டியுள்ரது 

 2014 ஆம் ஆண்டு துயங்கப்ட்ைதிிருந்து, இ -யிசோ  திட்ைம் 163 ோடுகிிருந்து 
யரும் சுற்றுோ னணிகளுக்கு யமங்கப்ட்ைதோல் நிகவும் பயற்ிகபநோக  , ரூோய் 
1,400 ரகோடி யருயோடன  இந்தினோ ஈட்டிபள்து. 

ாநாடுகள் 

டர்பனில் சுற்றுச்சூறல் அலச்சர்கரின் 26 லது அடிப்பலட ந்ேிரி கூட்டம்  

 ைர்ில் டைபற்  சுற்றுச்சூமல் அடநச்சர்கின் 26 யது அடிப்டை நந்திரி 
கூட்ைத்தில் இந்தினோயின் சுற்றுச்சூமல் நந்திரி கந்துபகோண்ைோர். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

AI- ஆல் இக்கப்படும் மபார்களுக்கு இந்ேிா ஆத்ோகிமார்கள் 

 ஒரு ட்சின ாதுகாப்புத் திட்டத்தில், ஆயுதப்மடகின் பசனல்ாட்டுத் தனார்ிமமன 

மநம்டுத்துயதற்காக பசனற்மக தண்ணிவு (AI) ஒன்ிமணப்தில் அபசாங்கம் 

ணிபுரினத் பதாடங்கியுள்து. இதில், ஏபாநா ஆயுதங்கள், கப்ல்கள், யான்யமி 
யாகங்கள் நற்றும் மபாமா ஆயுதங்கள் ஆகினமய அடங்கும். 

கூட்டு கடற்பலட பிற்சி 

 இந்தின கைற்டை நற்றும் யினட்ோம் நக்கள் கைற்டை தங்கில்(Danang)  இல் உள் 
டினின் சோ (Tien sa)துடபகத்தில் கூட்டு னிற்சி ரநற்பகோண்டுள்து . 
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ேிட்டங்கள்  

சபாது மசலல லங்கள் (CSC கள்) 

 2.50 ட்சம் கிபோந ஞ்சோனத்துகளுக்கு போது ரசடய டநனங்கள் பசன்டைபம்  
நற்றும் 700 டிஜிட்ைல் கிபோநங்கள் ஆகினயற்ட ஆண்டு இறுதிக்குள் ிறுயப்டும்  
எ நின்ணு நற்றும் தகயல் பதோமில்நுட் அடநச்சர் பதரியித்துள்ோர். 

ஆசேீா - பனா நேி 

 னபோ திக்கடபரனோபத்டத நீட்கவும், புதுப்ிக்கவும் யிரியோ அசீதோ திட்ைம் 
நரினோடதக்குரின ரதசின சுடநத் தீர்ப்ோனத்தோல் அடநக்கப்ட்ை பதன்டந குழுயோல் 
அங்கீகரிக்கப்ட்ைது. 

 அசேீா என்து னபோ தினின்  நற்போரு பனபோகும். 

நிந்ே லசிப்பிட நிலய (PRS) ேிட்டம் 

 அந்ின ரபடி பதலீட்டின் கீழ் ரூ .10 ரகோடி பதலீடு பசய்பம் பயிோட்ையர்களுக்கு 
யசதினிப்டத   இந்த திட்ைம் உறுதிப்டுத்திபள்து . 

ேலரிலச & குமிீடுகள் 

8,230 பில்யின் டாயர் சாத்ே சசாத்துக்மராடு  இந்ேிா ஆமாலது சசல்லந்ே நாடு 

 பநோத்தம் 8,230 ில்ினன் ைோர் நதிப்புள் பசோத்துக்கரோடு ஆோயது பசல்யந்த 
ோடு இந்தினோ, அரத ரபத்தில் சீோ உக அயில் இபண்ைோயது இைத்தில் உள்து, 
பன்ோயது இைத்தில் ஜப்ோன் உள்து. 

லிருதுகள்   

இங்கியாந்ேில் சோண்டு நிறுலனத்ேின் லிருது  

 இந்தினோயின் ஜகிர்தி னோத்போ இங்கிோந்தில் பதோண்டு ிறுயத்தின் யிருடத 
பயன்து. 

நினங்கள்  

 ஹாக்கி இந்தினா தமயர் (HI) - பாஜிந்தர் சிங் 

 புதின I&B பசனார் - அநித் கமப 
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லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

எஃப் ஏ மகாப்லப 

 எஃப் ஏ ரகோப்ட கோல்ந்து ரோட்டினில் பசல்சி அணி நோன்பசஸ்ைர் படபைட் அணிடன 

யழீ்த்தி சோம்ினன் ட்ைம் பயன்து. 

இத்ோயி ஓபன் சடன்னிஸ்  

 இத்தோி ஒன் பைன்ிஸ் பதோைரில் ஆண்கள் ற்டனர் ிரியின் இறுதிப்ரோட்டினில் 

ஸ்ரயரபவ்டய யழீ்த்தி ைோல் சோம்ினன் ட்ைத்டத டகப்ற்ிோர். 

 


