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ஜூன் 23 - சர்தச ிவகள் ிணம் 

ஜூன் 23 - னிம்திக் ிணத்ின் 70 து ஆண்டு ிா 

ஜூன் 23 - ஐக்கி ாடுகபின் பதாது தசவ ாள் 

 ததடி தச்சாதா ததடி தாதா திச்சாம், ஸ்ச்ச் தாத் அதிான் ற்றும் 
தகதபா இந்ிா தகதபா' ஆகி ிட்டங்கள் ீது பன்று ாள் புவகப்தட 
கண்காட்சி அரிாணாசண்டிகரில் பாடங்கப்தட்டது. 

 திர், தந்ி தாடி டீிதா ாாடு பனம் தஹதுர்கர்-பண்ட்கா பட்தா 

வனன் புதுில்னிில் ிநந்து வத்ார். 

 ில்த, ினக்கரி, ிி ற்றும் கார்ப்ததட் ிகாங்கலக்காண த்ி 

அவச்சர் திபஷ் தகால் இந்ி உள்கட்டவப்பு கண்காட்சி 2018வ 

பம்வதில் பாடக்கி வத்ார். 
 பல்ர் சந்ிதாபு ாபடு ஆந்ிப் திதசம் அாிில் என் ஆர் டி 

ஐதகான்-ஐக் தகாபுத்ிற்காண அடிக்கல்வன ாட்டிணார். 
 ங்தகானிா ாட்டின் தடார்தணாதகாதி ாகாத்ில் அல்டான்ிரி சவுில் 

எண்பய் சுத்ிகரிப்பு ிவனம் இந்ிாால் $1 தில்னின் கடன் பனம் 

ிிபிக்கப்தட்டு பாடங்குகிநது. 
 உனகின் மிகச் சிறிய கணினி "மிச்சிகன் மமக்ரரோ ரமோட்" ிஞ்ஞாணிகள் 

உருாக்கிபள்பணர். 
 ஆஸ்துா சிகிச்வசக்காக தன்தடுத்ப்தட்ட ரு ருந்து 

(ப்ரோன்லூக்ஸ்ட்),ற்ததாது காசதாய்க்கு எிாக உததாகிக்க இந்ி 
அநிில் ககத்ின் (IISc) அநிில் ஆாய்ச்சிாபர்கள்  
கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 இந்ிாின் புி பல் தாததா பாவனதாக்கி னடாக் தகுிில் உள்ப 
தஹன்ணில் உள்ப இந்ி ாணில் ஆய்கத்ில் (IAO) 
அவக்கப்தட்டுள்பது.   

 ானத்ீவுக்கு உருவபக்கிங்கு, பங்காம் ற்றும் பட்வட ததான்ந சின 

அத்ிாசி பதாருட்கபின் ஏற்றுி ீாண ம்புகவப இந்ிா குவநத்து, 

 இந்ிாின் ிாண ிவனங்கள் ஆவம் (AAI) ஐ.டி. ிறுணாண 

ஹணிபல்லுடன் இவந்து குல் அங்கீகா பன்பதாருள் உருாக்க 

ப்தந்ம். 
 குஜாத் அசு விவசாிகளுக்கு ஒரு சூரி சக்தி திட்டம் ஒன்றம 

அமிமுகப்படுத்திது - சூர்சக்ி  கிசான் யாஜனா (SKY).  
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 பிதர் நயந்தி யாடி த்திப் பியதசத்தில் ாஜ்கர் ாவட்டத்தில் யாகன்பூா 

நீர்ப்பாசன திட்டத்றத ததாடங்கினார். 

 வசுந்தா ாயஜ (ாஜஸ்தான் முதல்வர்) - 'ஆண்டின் முதல்வர் விருது' 

 விஜய் அிர்தாஜ் (தடன்னிஸ்) - இந்திாவின் விறராட்டு பத்திரிறகாரர்கள் 

கூட்டறப்பின்  எஸ் தஜ எப் ஐ (SJFI) பதக்கம் 

 இந்ி ர்த்க ற்றும் பாிற்துவந சம்தபணத்ின் கூட்டவப்பு எப் ஐ சி சி ஐ 

(FICCI) - X சர்தச ஐ டி  அங்கம் காண்டி - ான்சிஸ்க், ஷ்ா 

 சிங்கப்பூர் தசி ீச்சல் சாம்தின்ிப்தில் ஆண்கள் 50 ீட்டர் ார்தக 
ிகழ்ில் சந்ீப் தசஜ்ால் ங்கம். 

 ஃதார்பனா ன் சாம்தின் லூிஸ் ஹாில்டன் பர்சிடஸ்க்காக  
ஃதிான்ஸ் கிாண்ட் திரிக்ஸ் ிருவ பன்நார். 

 சவுி அததி தாட்டார் ிவபாட்டு கூட்டவப்தின் பல்  பதண் 
உறுப்திணர் அசீத் அல் ஹாத் ஆார். 

 தசன்றன பிாக்கானந்தா உயகின் இண்டாவது இரம் கிாண்ட் ாஸ்டர். 


