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ஜூ 26 - கார்கில் யிஜய் தியாஸ் 

• தேசி சட்ட தசவலகள் ஆவைம் முன்மொறிப்பட்ட ாதிக்கப்ட்ட 

ண்கலக்கு இமப்ீட்டுத் திட்டம்/ாினல் தாக்குதில் உனிர் 

ிமத்தயர்கள்/ி குற்ங்கள் 2018ல் பொயில் ேொக்குேயில் ாதிக்கப்ட்ட 

குமந்தக ேர்க்க யண்டும் என உச்ச நீேின்மம் பரிந்துவத்துள்ரது. 

• முன்னொல் பொகிஸ்ேொன் கிரிக்மகட் லீர் இம்பான் கான் பொகிஸ்ேொன் ாதுத் 

தர்தில் ேனது  மேஹ்ரிக்-இ-இன்சொஃப் கட்சி (பி.டி.ஐ.) யற்ி மபற்மேொக 

அமிலிப்பு. 

• யாடான் இந்தினா ற்றும் ஐடினா ேல்லுர் இவைலேற்கு 

மேொவயத்மேொடர்புத் துவம அேன் இறுேி ஒப்புத அரித்ேது. 

• ேன்ேக்ஸ் முேல் ேடவலொக 37,000 புள்ிகலக்கு நல் கடந்தது. 

• ஹிண்டால்கா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அமரிக்க நிறுலனொன அரிஸ் 

கார்பர 2.58 பில்யின் டொயர் ேிப்பில் யாங்குயதற்கு 

ஒப்புக்மகொண்டது. 

• ஜப்ாின் NTT கம்யூிகரன்ஸ் கார்ப்பரன், ட்நஜிக் என்ம துவை 

நிறுலனம் மூயொக மும் நற்றும் ங்கலரில் இண்டு புதின தபவு 

நனங்க அவக்கும் என்று அமிலித்துள்ரது. 

• புது தில்ினில் நவடமபற்ம 6 யது இந்தினா-இங்கிாந்து அியினல் & 

கண்டுிடிப்பு கவுன்ேில் (எஸ்சி) கூட்டத்ேில், இரு நொடுகளுக்கும் இவடத S & 

T ஒத்துவறப்பு பற்மி பல்தலறு லிளங்கவரப் பற்மி லிலொேித்ேது. 

• 10யது ிரிக்ஸ் உச்ேிநாாடு ஜாகன்ஸ்ர்கிலுள்ர சொண்ட்டன் ொநொட்டு 

வத்ேில் நடந்ேது. 

• ொஜ்நொத் சிங் இம் காயல் கண்காணிப்ார்கின் 2 யது நாாட்ட 

மேொடங்கி வலத்ேொர். 

• த்ேி அசு பள்ரிக் கல்லிில் ேநக்ப ேிக்ஷா என்ம ஒருங்கிணந்த கல்யித் 

திட்டத்வேத் மேொடங்கிமள்ரது.  

• கிபாநப் ண்கலக்கு அதிகாபநிக்க லவக மசய்மம் நகிர் ேக்தி நனம் 

(Mahila Shakti Kendra) என்ம ேிட்டத்வே த்ேி அசு மேொடங்கிமள்ரது. 

• கால்கத்தாயின் கார்டன் ரீச் ரிப் ில்டர்ஸ் (GRSE), யங்கதேத்தின் 

குல்ா ரிப்னார்ட் ிநிடட் (KSY) உடன் ார்க்கப்ல்கின் யடியநப்பு 
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நற்றும் கட்டுநாத்தில் உேவுலேற்கொக ஒரு புரிந்துணர்வு 

உடன்டிக்கில் (MoU) வகமழுத்ேிட்டது. 

• ஆண்டுக்கு இரு மு கூட்டு நுமவுத் தர்வு (JEE- MAIN), தேின தகுதி 
நற்றும் நுமவுத் தர்வுக (NEET) தேசி தசொேவன முகவ நடத்ே 

த்ேி அவசச்சவல ஒப்புேல்.  

• இபண்டு ாள் யிநா ாதுகாப்பு இந்தினா - 2018 கருத்ேங்கு ற்றும் 

கண்கொட்சிவ ,க்ஷொ ொஜ் ந்ேிரி (ஆர்ஆர்எம்) டொக்டர் சுபொஷ் பொம்த 

மேொடங்கிவலத்ேொர். 

• 2016-17 க்கொன சீனிர் மபல்தயொளிப் லிருது - முகநது அனாசுதனீ் டல் 

• அடல் புதுவப் பவடப்பு இக்கம், ிதி ஆனாக், “நகவ்”  ஆகிவல 

இவைந்து ”புதுநப் டப்பு இந்தினா ” ேரத்வே மேொடங்கின.  

2018 ிா உக காப் ேிந்த கால் 

1) அர்மென்டீனொலிற்கு எேிொக ஞ்ேநின் யார்ட்'ன் [பிொன்ஸ்] தகொல் 

[2006க்குப்பின் மகொடுக்கப்பட்ட்ட இந்ே பேக்கத்வே மலன்ம முேல் ஐதொப்பி லீர்] 

2) ெப்பொனுக்கு எேிொக ஜுயான் கிர்டாயின் [மகொயம்பிொ] தகொல் 

3) லூகா நாடிரிக் [குதொளிொ] அர்மென்டினொலிற்கு எேிொன தகொல் 


