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 ஜூன் 29 - 12-யது புள்ினினல் திம்.12-லது புள்ரிில் தினத்தத த்தி 
புள்ரிில் ற்றும் திட்ட அயாக்கத்துதமயும், இந்திப் புள்ரிில் நிறுலனமும் 
கூட்டாக ககாண்டாடிது.2018 ஆண்டின்  தீம் - “Quality Assurance in Official 

Statistics” 
 ககால்கத்தா இந்தி புள்ரிில் நிறுலனத்தில் பபாசிரினர் ி.சி. நஹாபாிஸ்-
ன் 125-யது ிந்த ாள் ககாண்டாட்டங்கரின் நிதமவு நிகழ்ச்சித குமிக்கும் 
லதகில், ரூ.125 ினவு ாணனம் நற்றும் ரூ. 5 சாதாபண ாணனம் ஆகிலற்தம 
குடிசுத் துதைத் ததயலர் திரு. ம். கலங்தகா நாயுடு கலரிிட்டார். 

 ஸ்ரீகாகும் நாயட்டத்தின் கிமக்குத் ததாடர்ச்சி நனனில் உள் மங்குடி 
கிபாநத்திற்கு அருகக தனித்தன்தயுள்ர கதால்கபாருள் ஆய்லாரர் கடிாயா 
கலங்ககடஸ்ல ாவ் ததயதியான குளயால் கற்காத்தில் உருயா ரு 
யனவு யடிய குனக கண்டுிடிக்கப்ட்டது. 

 கிருஷ்ணா நாயட்டத்தில் ஏவுகனண பசாதன யசதிக்காக கிருஷ்ணா 
யயிங்கு சபணானத்தில் டகுத்துன கட்ட அனுதி ககாரி பாதுகாப்பு 
ஆாய்ச்சி ற்றும் லரர்ச்சி அதப்பு (DRDO )க்காக கடற்கத ஒழுங்குமுதம ண்டய 
2011 ஆம் ஆண்டு சட்ட திருத்தத்திற்கு சட்ட அனநச்சகம் ப்புதல் அித்தது. 

 கான்பூரில் கான்பூர் ார் அபசாசிபனசின் ஆடிட்படாரினங்களுக்கா அடிக்கல்  
இந்தினாயின் குடினபசு தனயபால் ாட்டப்ட்டது. 

 அருணாச்ச ிபபதசம் நதச்சார்ின்னநனன ினாட்ட 40 ஆண்டுகள் 
னமனநயாய்ந்த நத நாற்று தனட சட்டத்னத அகற்றுகிது. 

 ஞ்சாப் நற்றும் அந்தநான் & ிக்பகாார் தவீுகில் பதசின தாது ஆயணப் திவு 
பன தசனல்டுத்தப்ட்டுள்து. 

 அதநரிக்கா லட ககாரிாலின் பதட்டான ல்தயக்கு அருகில் ஒரு புதி 
தனனநனகத்னத திந்து தகாள்யதன் பம்  ததன் தகாரினாயின் தனகபா 
சிபனாில் 70 ஆண்டுகா இபாணுய ினப்ாட்னட படித்துக்தகாண்டது. 

 இந்தின அியினல் கமகம் அமிலில் ற்றும் கதாறில்நுட்ப நிறுலனங்கதர 
ஊக்குலிப்பதற்கு அடுத்த பன்று ஆண்டுகில் தங்களூருயில்  ரு ஆபாய்ச்சி 
பூங்கானய திக்க திட்டநிட்டுள்து. 

 ிதி ஆபனாக்  நற்றும் குஜபாத் ர்நதா ள்த்தாக்கு உபங்கள் நற்றும் 
பசானங்கள் ிநிடட்  உபங்கின் நாினம் பகானநத்துயத்திற்காக 
பிராக்கசின் கடக்னாயஜி பன்படுத்தி ஒரு சான்று-இன்-கான்கசப்ட் ("PoC") 
பன்பாட்தடச் கசல்படுத்துலதற்கு ஒன்மாக கலதய கசய்லதற்கான அமிக்தகில்  
தககழுத்திட்டுள்ரது. 

 ிதி ஆபனாக், ஆஸ்ிபபரல்  நாயட்ட திட்டத்தின் பதல் தடல்டா தபயரினசனன 
தயினிட்டது. 

 1) குஜபாத்தின் டபஹாட் நாயட்டம் 2) சிக்கிநில் பநற்கு சிக்கிம் நாயட்டம் 
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 உகாயின ரினல் எஸ்படட் தயிப்னடத்தன்னந குினீடு. இந்தினா - 35ஆயது 
இடம்    

 நத்தின ிபபதசம் (தாய்யமி இப்புகன குனத்தல்) - ிபதநரின் ாதுகாப்ா 
தாய்னந ிபச்சாப யிருது 

 ஐசிஐசிஐ யங்கினின் புதின தனயபாக கிரிஷ் சந்திபா சதுர்பயதி திசரி யங்கி 
தாறுப்புகள் இல்ாத குதி பபத் தனயபாக ினநிக்கப்ட்டுள்ார். 

 த்தி லர்த்தகம் & கதாறிற்சாதய ற்றும் உள்நாட்டு லிானப் கபாக்குலத்து 
அதச்சர் திரு. சுகஷ் பிபு ‘ரிபனட்’ என்னும் னகபசிச் தசனினனத் 
ததாடங்கினயத்தார். இந்தினாயில் காணநல்பா நற்றும் னகயிடப்ட்ட 
குமந்னதகனத் பதடவும் ின் ததாடபவும் இந்தச் தசனி உதவும் என்று 
ததரியித்தார் . 

 துானில் னடதற்றுயரும் கடி நாஸ்டர்ஸ் ததாடரின் அனபனிறுதிப் பாட்டினில் 

இந்தினா 36-20 என் புள்ிக்கணக்கில் ததன்தகாரினானய யழீ்த்தினது. 

இறுதிப்பாட்டினில் இந்தினா  ஈபான் அணினன எதிர்தகாள்கிது. 

 உகக்பகாப்ன தண்கள் ஹாக்கி ததாடருக்கா இந்தின அணினின் பகப்டாக 

பாணி பம்ால் ினநிக்கப்ட்டுள்ார் 
 


