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தேசிய சசய்ேிகள் 
தேற்கு வங்காளம்  
சந்ேிராகச்சி-சசன்னை சசன்ட்ரல் இனடதயயாை  அந்ேிதயாேயா க்ஸ்பிரஸ்  

 சந்திராகச்சி-சசன்னை சசன்ட்ரல் இனையேோை அந்தியோதோ க்ஸ்பிரஸ் (வாராந்திர) ரேில் 
யபாக்குவரத்னத ரேில்யவ இனைேனைச்சர் திரு. ராஜன் யகானைன் சகால்கத்தாவில் இருந்து 
சகாடிேனசத்து சதாைங்கி னவத்தார். 

அரியாைா 
அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு 15 நாள் ேந்னேக்குரிய  விடுப்பு 

 ைரிோைா அரசாங்கம் அனைத்து ஆண் அரசாங்க ஊழிேர்களுக்கும் 15 நாள் தந்னதக்குரிே  
விடுமுனைனே அைிவித்துள்ளது . 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

சபண்களுக்கு முேல் ஓட்டுநர் உரிேம் 
 சவூதி அயரபிோ பல ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு  சபண்களுக்கு முதல் ஓட்டுநர் உரிைம் வழங்கத் 

சதாைங்கிேது. 
கவுேோலாவில்  சவடித்து சிேறிய பியுதகா ரிேனல 

 கவுதைாலா தனலநகனர ஒட்டிே பகுதிேில் அனைந்துள்ள பிமயகா ரிைனல சவடித்து சிதைிேதில் 
ஆறு யபர் உேிரிழந்ததாக தகவல்கள் சவளிோகிமள்ளை.  

அறிவியல் சசய்ேிகள் 
200 ஆண்டுகளில்  முேல் கைிே நீலம் 

 2009 ஆம் ஆண்டில் யபராசிரிேர் ம்.  'ைாஸ்' சுப்பிரைைிேன் தற்சசேலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 
ஒரு கைிை நீல வண்ைம், YINMN ப்ளூ 'அல்லது ' ைாஸ் நீல ', இன்று ஒரு பில்லிேன் ைாலர் 
உற்பத்தி ஆகிவிட்ைது. 

சூரிய குடும்பத்துக்கு சவளிதய இருக்கும் புேிய கிரகத்ேில் ேண்ணரீ் -உதலாகங்கள்  

 இங்கிலாந்து யகம்பிரிட்ஜ்  பல்கனலக்கழகம்  ைற்றும் ஸ்சபேிைின்  ஆஸ்ட்யரா பிஸ்கா கைாரிோஸ்  

நிறுவைத்னத யசர்ந்த விஞ்ஞாைிகள்  அதிநவைீ சதாழில்நுட்பத்துைன்  கூடிே கிரான் சைலஸ்யகாப்  

மூலம் விண்சவளிேில் ஆய்வு யைற்சகாண்டுசூரிே குடும்பத்துக்கு  சவளியே ‘வாஸ்ப்-127பி’ ன்ை 

புதிே கிரகம் இருப்பனத கண்டு பிடித்தைர்.  

 இந்த கிரகத்தில் அதிக அளவிலாை  உயலாகங்கள்  உள்ளை. தற்யபாது யசாடிேம், சபாட்ைாசிேம் , 

லித்திேம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை. யைலும் இங்கு தண்ைரீ் இருப்பதும் சதரிே வந்துள்ளது 
வணிக & சபாருளாோரம்  

2017 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய புதுப்பிக்கத்ேக்க ரிசக்ேி ேிறன் உலகில் அேிகரித்துள்ளது  

 2017 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிே ைின் உற்பத்தி திைனுக்காை நிகர யசர்த்தல்களில் 70% 
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி கைக்கில் உள்ளது, நவைீ வரலாற்ைில் இது ைிக அதிகைாை அதிகரிப்பு 
ஆகும். 

ரஷ்யாவின் காஸ்ப்தராேிலிருந்து  இந்ேியாவுக்கு ேலிவாை LNG 
 இந்திோ ரஷ்ோவுைைாை ஒரு நீண்ை கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பனைேில் முதல் ைலிவாை திரவ 

இேற்னக ரிவாமனவ (ல்.ன்.ஜி) ரஷ்ோவின் காஸ்ப்யராம் நிறுவைத்திைைிருந்து சபற்றுள்ளது . 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU),ஒப்பந்ேங்கள்& ேத்ேிய அனேச்சரனவ  ஒப்புேல்  
ஆயுஷ் ண்டர்பினரசஸ்  தேம்பாட்டுக்காை  புரிந்துணர்வு  ஒப்பந்ேம்  

 புதுடில்லிேில் உள்ள ஆமஷ் ைற்றும் ம்.ஸ்.ம்.இ ேின் அனைச்சர்கள் முன்ைினலேில்  ஆமஷ் 
யைம்பாட்டுக்காை ஒப்பந்தத்தில் னகசோப்பைிைப்பட்ைது . 

ோநாடுகள் 
2 நாள் ஆளுநர்கள் ோநாடு 

 குடிேரசுத் தனலவர் திரு.ராம் நாத் யகாவிந்தின் சதாைக்க உனரமைன்   ஆளுநர்கள் ைற்றும் 
துனை நினல ஆளுநர்களின் இரண்டு நாள் ைாநாடு குடிேரசுத் தனலவர் ைாளினகேில் இன்று 
சதாைங்கிேது.   

 குடிேரசுத் தனலவர் ைாளினகேில் நனைசபறும் இந்த ைாநாடு 49-ஆவது ைாநாைாகும். திரு. ராம் 
நாத் யகாவிந்த் தனலனை வகிக்கும் 2-ஆவது ைாநாடு இது. 

உலக வர்த்ேக அனேப்பின் (WTO) அனேச்சர்களின் இன்தபார்ேல் கூட்டம்  

 வர்த்தக ைற்றும் சதாழிற்துனை அனைச்சர் சுயரஷ் பிரபு, யை 31, 2018 இல் பாரிசில் உலக வைிக 
அனைப்பு (WTO) அனைச்சர்களின் இன்யபார்ைல் கூட்ைத்தில் கலந்து சகாண்ைார். 

BRICS சவளிநாட்டு அனேச்சர்கள் கூட்டம்  
 சவளிமைவுத்துனை  அனைச்சர் பிரிக்ஸ் (பியரசில், ரஷ்ோ, இந்திோ, சீைா ைற்றும் 

சதன்ைாபிரிக்கா ) ஜூன் 4, 2018 அன்று சவளிமைவு ைந்திரிகள் கூட்ைத்தில் பங்யகற்ைார் . 
பாதுகாப்பு  சசய்ேிகள் 

ேலபார் கூட்டுப்பயிற்சி 2018 
 இந்திோ, அசைரிக்கா , ஜப்பான் ஆகிே நாடுகளின் கைற்பனைகள்  பங்யகற்கும் ைலபார் கூட்டுப்பேிற்சி  

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6 ஆம் யததிேிலிருந்து  16 ஆம் வனர  அசைரிக்காவின்  குவாைில் நனைசபறுகிைது. 

ேிட்டங்கள்  
கிரிஶி கல்யாண் ேிட்டம் 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் விவசாேிகளின் வருைாைத்னத இரட்டிப்பாக்குவது ன்ை பிரதைர் திரு. 
நயரந்திர யைாடிேின் சதானல யநாக்கு திட்ைத்திற்கு ற்ப, ைத்திே யவளாண் ைற்றும் விவசாேிகள் 
நலத் துனை சதாைங்கிமள்ள கிரிஶி கல்ோண் திட்ைம், 2018 ஜூன் 1 முதல் ஜூனல 31 வனர 
சசேல்படுத்தப்படுகிைது . 

ஜன் ஔஶாேி சுவிோ ேிட்டத்னே 
 பிரதைரின் பாரதீே ஜன் ஔஶாதி பரியோஜைா திட்ைத்தின் கீழ், உேிரி முனைேில் ைட்கும் 

தன்னை வாய்ந்த சாைிைரிநாப்கின் வழங்கும் “ஜன் ஔஶாதி சுவிதா” திட்ைத்னத ைத்திே ரசாேை 
உரங்கள், சானல யபாக்குவரத்து ைற்றும்  சநடுஞ்சானலத் துனை, கப்பல் துனை இனைேனைச்சர் 
திரு. ைன்சுக் ல். ைான்ைவிோ புதுதில்லிேில் சதாைங்கி னவத்தார். 

கங்கா பிரஹாரிஸ் 
 கங்கா ப்ராைாரிஸ்  கங்கா ஆற்ைின் ைாநிலங்களாை , உத்தரப் பிரயதசம், உத்தரப்பிரயதசம் , 

ஜார்கண்ட், பகீார் ைற்றும் யைற்கு வங்காளம் ஆகிேவற்ைிற்கு கங்னக நதிகனள 
பாதுகாப்பதற்காகவும் ,உேிர்-பன்முகத்தன்னை பாதுகாப்பிற்காக ைக்களுக்கு பேிற்றுவித்தல் 
ஆகிேவற்ைிற்காக ற்படுத்தப்பட்டுள்ளது . 
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நியேைங்கள் 
கிப்து அேிபராக பேவிதயற்றார் அப்தேல் அல்சிசி 

 கிப்தில் சைீபத்தில் நைந்த பாராளுைன்ை யதர்தலில் 97 சதவிகித வாக்குகள் சபற்று அப்யதல் 
அல்சிசி அதிபராக பதவியேற்றுக் சகாண்ைார். 

அக்ஷய் குோர் - அரசாங்கத்ோல் சோடங்கப்பட்ட சானல பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்ேிற்காை 
பிராண்ட் தூேர் 
 
வினளயாட்டு  சசய்ேிகள் 

3 வது ஆசியா தகாப்னப சர்வதேச பிரிட்ஜ்  சாம்பியன்ஶிப்  

 யகாவாவில் ஜூன் 4-11 முதல் 3 ஆசிே யகாப்னப சர்வயதச பிரிட்ஜ் சாம்பிேன்ஶிப் இந்திோவில் 
நைக்கும். 


