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 ஜூன் 2 - தெலுங்கஶனஶ ஶநஷயம் உருலஶன நஶள் 

 ஜூன் 3, 2018 அன்று பெல் அெஷகஶப்பூர்ல உயக சைக்கஷள் ெஷனம் 
தகஶண்டஶடப்படுகஷமது.12 ஏப்பல் 2018 அன்று ஐக்கின ாடுகள் சைக்கிள் திநாக 
அங்கீகரிக்கப்ட்டது. 

 நகாபாஷ்டிபா, அர்ப்ணிப்பு ிதியுதயி ககாள்சகசன ககாண்டியக்கும் முதல் நாிம், 
தகயல் கதாமில்தட் துசனில் அர்ப்ணிக்கப்ட்ட 'பின்தடக் ஆஃபீைர் ' பெலிச 
அசக்க  ெஷட்டஷட்டுள்ரது ன்று அம்ஶநஷய பெயசச்ைர் தெதலந்ெஷ 
ஃபட்னலிஸ் கூமஷனஶர். 

 ஹரினாாயில் உள் அபசு ள்ிகள் நாணயிகளுக்கு ஆகஸ்ட் நாதத்திியந்து 
ரூபஶய் 1 க்கு ைஶனிட்டரி நஶப்கஷன்சழ லறங்கவுள்ரது. 

 உயக சுற்றுச்சூறல் ெஷனம் ஜூன் 5 ம் பன்னெஶக ெஶஜ் வஶல் சுற்றுப்பகுெஷகசர 
500 ீட்டர் ஆறத்ெஷல், குப்சப ற்றும் பஶயஷெனீ் தபஶருட்கரின் இருப்சபக் குசமத்து 
தாஜ் நஹால் சுற்றுப்குதிகச தூய்சநனாக்குயதற்கா  ய உறுதிகநாமி. 

 சுகாதாப சநனங்கில் நயத்துய அயைப யைதி இல்ாததால் ிந்த குமந்சதகின் 
இப்புகச தடுக்க, குஜஶத் அைஶங்கம் ைஷமப்பஶன  ருத்துலசனளுக்கு  
குறந்செகசர  ஶற்றுலெற்கு எரு பித்தக ஆம்புயன்ஸ் தைசலச ஆம்பிக்க 
படிவு தைய்துள்ரது. 

 ிபதநர் ரபந்திப ரநாடி ைஷங்கப்பூர் தெைஷ ஆர்க்கஷட் கஶர்டனுக்கு லருசக ெந்செ 
நஷசனவு கூரும் லண்ணஶக அலது தபச  தடன்ட்தஶபிம் நதந்ெஷ தஶடி 
ன்று ைஷங்கப்பூர் அசு எரு பூலிற்கு சூட்டிபள்ரது . 

 யஶங்  ஶர்ச் - 2D ஶக்தகட் பயம்  புெஷ புலி கண்கஶணிப்பு (Gaofen-6) 
தைற்சகக்தகஶசர  தலற்மஷகஶக ைஸனஶ லிண்ணில் தைலுத்ெஷபள்ரது .  

 வயீஷதஶஸ்பிரில் உள்ர கஶஸ்ஷக் கெஷர்கள் பற்மஷ தலும் அமஷ எரு புெஷ 
பணிின் துலக்கத்ெஷற்கஶக நஶைஶ 2024  இயக்கஶகக் தகஶண்டிருக்கஷமது. இது ய 
யசகனா சூரின நண்டத்சத சுற்ியுள் நற்றும்  ாதுகாக்கும் காந்த குநிமினாகும். 

 ிிப்கார்டின் டின் ிறுயநா  PhonePe தகர்ரயார் ககாடுப்வு ிறுயநாக ர 
டிஎம்- ஐ தாண்டி அதிக யாடிக்சகனார்கச ககாண்ட ிறுயநாக நாியுள்து. 

 இ தஶளன்ஸ்,தஶட்டஶர்ஸ் , எரு தகஶம்புத்தூர் ைஶர்ந்ெ ஸ்டஶர்ட் அப் ிறுயம் , 
அதன் சுற்றுச்சூமல் நின் ரநாட்டார் சைக்கிச  ஜூன் 5, உக சுற்றுச்சூமல் தித்சத 
முன்ிட்டு அிமுகப்டுத்துகிது. 

 த்ெஷ அசு பிெர் நதந்ெஷ தஶடி ெசயசின் கஸழ் எரு நஷசமதலற்றுக் 
குழுசல  (ஈ.ைஷ) தெைஷ ற்றும் ைர்லதெை அரலில் க்கரிசடத "கஶத்ஶ 
கஶந்ெஷின் தகஶள்சககசர"பப்புலெற்கஶக அசத்துள்ரது. 

 புதுெஷல்யஷில் உள்ர தஶஶர்ஜஷ தெைஶய் தெைஷ தஶகஶ நஷறுலனத்ெஷல் நசடதபறும் 
தஶகஶ தெஶடர்பஶன 3-ஆலது தெைஷ சுகஶெஶ ஊடக ஆைஷரிர்கள் ஶநஶட்சட, 
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நத்தின ஆயுஷ் துச இசணனசநச்ைர் (திப்காறுப்பு) திய. ஸ்ரீத் னரைா ானக் 2018 
ஜூன் 5 அன்று கதாடங்கி சயக்கவுள்ார். 

 அணு ஆபெங்கசரச் சுந்து தைன்று தெஶசயதூ இயக்குகசரத் துல்யஷஶகத் 
ெஶக்கஷ அறஷக்கும் அக்னி-5 வுகசண, டாக்டர் ஏிரஜ அப்துல் காம் தீயிியந்து 
(யீர் தீவு) 03.06.2018 அன்று கயற்ிகபநாக ஏயிப் ரிரைாதிக்கப்ட்டது.  

 இந்ெஷர்கசர கஶப்பஶற்றுலெற்கஶக ஆபதளன் 'NISTAR'. கநக்னு புனால் ஏநன் 
ரைாரகாட்பா தீயில் தினாக ைிக்கிக்ககாண்டியந்த 38 இந்தினர்கள் இந்தின கப்ல் 
ஐ.என்.எஸ். சுரனாால் நீட்கப்ட்டர். 

 டிைா அபைாங்கம் நாித்தில் த்திரிசகனார்களுக்கு "தகஶபபந்து ைஶம்படிகஶ 
ஸ்லஸ்த்ஶ பீஶ " சுகாதாப காப்டீு திட்டத்சத கதாடங்கியுள்து. 

 ெஷதனஷ் குப்ெஶ - இந்ெஷஶலின் புலிில் ஆய்வு சத்ெஷன் (ஜஷஸ்) தபஶது 
இக்குனர்  

 ஸ்தபய்ன் பிெஶக இயந்த நரினா பஜாய் தயி யிகினசத அடுத்து தபட்தஶ 
ைஶன்ைஸ் அந்நஶட்டின் புெஷ பிெஶக இன்று பெலிதற்றுக்தகஶண்டஶர். 

 கியூகைப் கான்ரட - இத்தாினின் ிபதந நந்திரி 
 ைபக தெஶறஷல் பசனலர் லிஜய் கஶஜன் - ஶஜவீ் கஶந்ெஷ அமக்கட்டசர 
தையஶரர் ற்றும் ெசயச நஷர்லஶக அெஷகஶரி 

 நசம, கயப் அச நற்றும் குிர் அச ரான் தீயிப யாிச 
ிகழ்வுகின்நற்றும் பயா யாிச முன்ியிப்புகச  நிகவும் துல்ினநாக 
உயயாக்குயதற்காக புலி அமஷலில் அசச்ைகம் ன்ழம்பில் ப்தடிக்ஷன்  ைஷஸ்டம் 
(ஈபிஸ்)  அமஷபகப்படுத்ெஷது. 

 கரிர் T20 ஆைஷ தகஶப்சப கஷரிக்தகட்டில் இந்ெஷஶ தயைஷஶசல தெஶற்கடித்ெது. 

 


