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முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூல 26 - கார்கில் யிஜய் தியாஸ் 

 கார்கில் பாரின் லற்மி ஒவ்லாம லமடம் ஜூய 26 ஆம் ேேி 'லிஜய் 

ேிலாஸ்' என்ம பரில் காண்டாடப்படுகிமது. 1999ல் கார்கில் பாரில் உிர் நீத்ே 

லீர்கலக்கு லீ லணக்கம் ெலுத்துலோடு, கார்கில் லற்மிமம் இந்ேிர்கள் 

காண்டாடி லமகின்மனர். 

ததசின சசய்திகள் 

புது தில்ி 

ாினல் தாக்குதல்கில் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு இமப்ீட்டுத் திட்டம் 

 ேெி ெட்ட ெலகள் ஆணம் முன்ாறிப்பட்ட பாேிக்கப்பட்ட 

பண்கலக்கு இறப்படீ்டுத் ேிட்டம்/பாயில் ோக்குேயில் உிர் 

பிறத்ேலர்கள்/பிம குற்மங்கள் 2018ல் பாயில் ோக்குேயில் பாேிக்கப்பட்ட 

குறந்ேகர ெர்க்க லண்டும் என உச்ெ நீேின்மம் பரிந்துத்துள்ரது. 

சர்யததச சசய்திகள் 

இம்பான் கான் ாகிஸ்தான் ததர்தில் சயற்ி சற்தாக அியிப்பு  

 முன்னால் பாகிஸ்ோன் கிரிக்கட் லீர் இம்ான் கான் பாகிஸ்ோன் பாதுத் 

ேர்ேயில் ேனது  ேஹ்ரிக்-இ-இன்ொஃப் கட்ெி (பி.டி.ஐ.) லற்மி பற்மோக 

அமிலிப்பு. 

யணிகம் & சாருாதாபம் 

தயாடதான், ஐடினா இலணப்ப்புக்கு DoT ஒப்புதல் 

 லாடபான் இந்ேிா ற்றும் ஐடிா ெல்லுயர் இணலேற்கு 
ோயத்ோடர்புத் தும அேன் இறுேி ப்புேய அரித்ேது. 

சசன்சசக்ஸ் 37,000 புள்ிலனத் சதாட்டது  

 ென்ெக்ஸ் முேல் ேடலாக 37,000 புள்ரிகலக்கு ல் கடந்ேது. 
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ஹிண்டால்தகா யூிட் அரிலை 2.6 ில்ினன் டார் சகாடுத்து 
யாங்கவுள்து  

 ஹிண்டால்கா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அரிக்க நிறுலனான அயரிஸ் 
கார்பளன 2.58 பில்யின் டாயர் ேிப்பில் லாங்குலேற்கு 
ப்புக்காண்டது, இது ஹிண்டால்கா ெீனால ேலிர்த்து அலுினித்ேில் 
ம உயகராலி ேயலர் ஆக உேவும். 

இந்தினாயில் 2 தபவு லநனங்கள் அலநக்கவுள்து NTT 

 ஜப்பானின் NTT கம்மனிகளன்ஸ் கார்ப்பளன், நட்ஜிக் என்ம துண 
நிறுலனம் மூயாக மும்ப ற்றும் பங்கலரில் இண்டு புேி ேவு 
ங்கர அக்கும் என்று அமிலித்துள்ரது. 

நாாடுகள் 

6யது இந்தினா-இங்கிாந்து அியினல் & கண்டுிடிப்பு கவுன்சில் (SIC) கூட்டம் 

 புது ேில்யிில் நடபற்ம 6 லது இந்ேிா-இங்கியாந்து அமிலில் & 
கண்டுபிடிப்பு கவுன்ெில் (எஸ்ெி) கூட்டத்ேில், இம நாடுகலக்கும் இட S & 
T த்துறப்பு பற்மி பல்லறு லிளங்கரப் பற்மி லிலாேித்ேது. 

10யது ிரிக்ஸ் உச்சிநாாடு தஜாகன்ஸ்ர்க் ிபகடம் 

ேீம்:- Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution 

 10லது பிரிக்ஸ் உச்ெிாநாடு ஜாகன்னஸ்பர்கிலுள்ர ொண்ட்டன் ாநாட்டு 
த்ேில் நடந்ேது. 

இம் காயல் கண்காணிப்ார்கின் 2 யது நாாடு 

 ாஜ்நாத் ெிங் இரம் காலல் கண்காணிப்பாரர்கரின் 2 லது ாநாட்ட 
ோடங்கி லத்ோர். ஐ.ஐ.டி ற்றும் ஐ.ஐ.எம் பான்ம புகழ் பற்ம 
ோறில்நுட்ப நிறுலனங்கலடனும் புதுான ேீர்வுகலக்காக கூட்டுமவு 
காள்லேற்காக காலல்அப்புகர த்ேி உள்தும அச்ெர் ாஜ்நாத் 
ெிங் கட்டுக்காண்டார். 

திட்டங்கள் 
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சநக்ப சிக்ஷா 

 த்ேி அசு பள்ரிக் கல்லிில் ெக் ெிக்ஷா என்ம மங்கிணந்ே கல்லித் 
ேிட்டத்ேத் ோடங்கிமள்ரது. 2018-19ம் ஆண்டில் ெல்படுத்ேப்படும் 
இத்ேிட்டம் றயர் பள்ரி முேல் ல்நியப் படிப்பு லில் 
ெல்படுத்ேப்படும். 

நகிர் சக்தி லநனம் 

 கிாப் பண்கலக்கு அேிகாரிக்க லக ெய்மம் கரிர் ெக்ேி ம் 
(Mahila Shakti Kendra) என்ம ேிட்டத்ே த்ேி அசு ோடங்கிமள்ரது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அலநச்சபலய ஒப்புதல் 

இந்தினா யங்கததசத்துடன் தார்க் கப்ல் ஒப்ந்தத்தில் லகசனழுத்திட்டது 

 கால்கத்ோலின் கார்டன் ரீச் ளிப் பில்டர்ஸ் (GRSE), ம பாதுகாப்பு 
பாதுத்தும நிறுலனம், லங்கேெத்ேின் குல்னா ளிப்ார்ட் யிிடட் (KSY) 
உடன் பார்க்கப்பல்கரின் லடிலப்பு ற்றும் கட்டுானத்ேில் 
உேவுலேற்காக ம புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கில் (MoU) கலத்ேிட்டது. 

ஆண்டுக்கு இரு முல தஜ.ஈ.ஈ. நற்றும் ீட் நுலமவுத் ததர்வுகள்: ததசின தசாதல 

முகலந டத்தும் 

 ஆண்டுக்கு இம மும உர்கல்லிக்கான நுறவுத் ேர்வுகரான கூட்டு 
நுறவுத் ேர்வு (JEE- MAIN), ேெி ேகுேி ற்றும் நுறவுத் ேர்வுகர 
(NEET) ேெி ொேன முக நடத்ே த்ேி அெச்ெல ப்புேல். இேன் 
மூயம் ாணலர்கலக்குப் பாேி லாய்ப்பு அரிக்கப்படும். 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

யிநா ாதுகாப்பு இந்தினா - 2018 கருத்தபங்கு 

 கூட்டுப் பார் ஆய்வுகள் த்ோல் (CENJOWS) ஏற்பாடு ெய்ப்பட்ட இண்டு 

நாள் லிான பாதுகாப்பு இந்ேிா - 2018 கமத்ேங்கு ற்றும் கண்காட்ெி ,க்ஷா 

ாஜ் ந்ேிரி (ஆர்ஆர்எம்) டாக்டர் சுபாஷ் பாம் ோடங்கிலத்ோர். 

யிருதுகள் 
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காச்சாப யங்கின் லநனம் நற்றும் னிற்சி லநனம் 

 2016-17 க்கான ெீனிர் பல்யாளிப் லிமது - முகநது அனாசுதனீ் தடல் 

சநாலல் சசனிகள் & இலணன தார்ட்டல் 

”புதுலநப் லடப்பு இந்தினா ” தம் 

 அடல் புதுப் படப்பு இக்கம், நிேி ஆாக், “கவ்” ஆகில இணந்து 

”புதுப் படப்பு இந்ேிா ” ேரத்ே ோடங்கின. இந்ே ேரம் நாடங்கும் 

நடபறும் அனத்து புதுப் படப்புகரின் பாது ாக ெல்படும். 

யிலனாட்டு சசய்திகள் 

உக தகாப்ல ஹாக்கி 

 பண்கள் உயகக் காப்ப ஹாக்கி குல லீக் பாட்டிில் அர்யாந்து 

இந்ேிால 1-0 எனத் ோற்கடித்ேது. 

2018 ிா உக தகாப்ல சிந்த தகால் 

1) அர்ஜன்டீனாலிற்கு எேிாக பஞ்ெின் பலார்ட்'ன் [பிான்ஸ்] கால் 

[2006க்குப்பின் காடுக்கப்பட்ட்ட இந்ே பேக்கத்ே லன்ம முேல் ஐாப்பி லீர்] 

2) ஜப்பானுக்கு எேிாக ஜுலான் கினர்டாலின் [காயம்பிா] கால் 

3) லூகா ாடிரிக் [குாளிா] அர்ஜன்டினாலிற்கு எேிான கால் 

 

 


