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பக்கிாண ாட்கள் 
ஜூன் 29 - 12-வது புள்பிில் ிணம் 

 12-யது புள்ினினல் தழத்தத நத்தழன புள்ினினல் நற்றும் தழட்ட அநளக்கத்துதபம், 
இந்தழனப் புள்ினினல் ழறுயபம் கூட்டளக ககளண்டளடினது. பபளசழரினர் ி.சழ. 
நலளபளிஸ்-ன் 125-யது ிந்த ளள் ககளண்டளட்டங்கின் ழதவு ழகழ்ச்சழபம் 
இன்று தடகற்து. 

 2018 ஆண்டின்  தீம் - “Quality Assurance in Official Statistics” 
 
தசி சசய்ிகள்  
புது ில்னி 
ரூ.125 ினணவு ாம் சவபிீடு 

 ககளல்கத்தள இந்தழன புள்ினினல் ழறுயத்தழல் பபளசழரினர் ி.சழ. நலளபளிஸ்-ன் 
125-யது ிந்த ளள் ககளண்டளட்டங்கின் ழதவு ழகழ்ச்சழதன குழக்கும் யதகனில், 
பை.125 ழதவு ளணனம் நற்றும் பை. 5 சளதளபண ளணனம் ஆகழனயற்த குடினபசுத் 
துதணத் ததயர் தழபே. ம். கயங்தகனள ளபடு கயினிட்டளர். 

ஆந்ி திதசம் 
கற்கான குனக ஸ்ரீகாக்குபத்ில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 ஸ்ரீகளகும் நளயட்டத்தழன் கழமக்குத் கதளடர்ச்சழ நதனில் உள் மங்குடி 
கழபளநத்தழற்கு அபேபக தித்தன்தநபள் கதளல்களபேள் ஆய்யளர் கடினளள 
கயங்கபடஸ்யப பளவ் தததநனிள குளயளல் கற்களத்தழல் உபேயள எபே 
யதவு யடிய குதக கண்டுிடிக்கப்ட்டது. 

ஏவுகன தசானண ிட்டத்ிற்காண சதரி னட ீக்கப்தட்டுள்பது  
 கழபேஷ்ணள நளயட்டத்தழல் வுகதண பசளதத யசதழக்களக கழபேஷ்ணள யயிங்கு 
சபணளனத்தழல் டகுத்துத கட்ட அனுநதழ பகளரின ளதுகளப்பு ஆபளய்ச்சழ நற்றும் 
யர்ச்சழ அதநப்பு (DRDO )க்களக கடற்கதப எளங்குபத நண்ட 2011 ஆம் ஆண்டு 
சட்ட தழபேத்தத்தழற்கு சட்ட அதநச்சகம் எப்புதல் அித்தது. 

உத்ப் திதசம் 
கான்பூர் தார் அதசாசிதசணின் ஆடிட்தடாரிங்களுக்காண அடிக்கல் ாட்டப்தட்டது 

 களன்பூரில் களன்பூர் ளர் அபசளசழபனசின் ஆடிட்படளரினங்களுக்கள அடிக்கல்  
இந்தழனளயின் குடினபசு ததயபளல் ளட்டப்ட்டது. 

அருாச்சன திதசம் 
அருாச்சன திதசம்  ாற்ந எிர்ப்பு சட்டத்ன அகற்றுகிநது 

 அபேணளச்ச ிபபதசம் நதச்சளர்ின்தநதன ழதளட்ட 40 ஆண்டுகள் 
தமதநயளய்ந்த நத நளற்று ததட சட்டத்தத அகற்றுகழது. 
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தசி சதாதுவாண ஆவ திவு பனந 
 ஞ்சளப் நற்றும் அந்தநளன் & ழக்பகளளர் தீவுகில் பதசழன களது ஆயணப் தழவு 
பத கசனல்டுத்தப்ட்டுள்து. 

 
சர்வதச சசய்ிகள்  
அசரிக்கா சிதானில் 70 ஆண்டுகான இாணுவ இருப்னத படிக்கிநது 

 அகநரிக்கள யட ககளரினளயின் தட்டநள ல்தக்கு அபேகழல் எபே புதழன 
தததநனகத்தத தழந்து ககளள்யதன் பம்  கதன் ககளரினளயின் ததகபள 
சழபனளழல் 70 ஆண்டுகள இபளணுய ழதப்ளட்தட படித்துக்ககளண்டது. 

 
விக & சதாருபாாம்  

IISC விஞ்ஞாணத் சாடக்க பனணப்னத அிகரிக்கிநது 
 இந்தழன அழயினல் கமகம் அழயினல் நற்றும் கதளமழல்நுட் ழறுயங்கத 
ஊக்குயிப்தற்கு அடுத்த பன்று ஆண்டுகில் கங்களூபேயில்  எபே ஆபளய்ச்சழ 
பூங்களதய தழக்க தழட்டநழட்டுள்து. 

 
புரிந்துர்வு ப்தந்ம்(MoU),ப்தந்ங்கள்& த்ி அனச்சனவ ப்புல் 
ிி ஆதாக்  ற்றும் (GNFC) அநிக்னகில் னகசழுத்ிட்டது (SOI) 

 ழதழ ஆபனளக்  நற்றும் குஜபளத் ர்நதள ள்த்தளக்கு உபங்கள் நற்றும் பசளனங்கள் 
ழநழடட்  உபங்கின் நளினம் பகளதநத்துயத்தழற்களக ிளக்கசனின் கடக்ளஜழ 
னன்டுத்தழ எபே சளன்று-இன்-களன்கசப்ட் ("PoC") னன்ளட்தடச் கசனல்டுத்துயதற்கு 
என்ளக பயத கசய்யதற்கள அழக்தகனில்  தககனளத்தழட்டுள்து. 

 
வரினச ற்றும் குநிீடுகள்  
ஆஸ்திதஷணல்  ாவட்ட ிட்டத்ின் கீழ் பல் சடல்டா வரினச 

 ழதழ ஆபனளக், ஆஸ்ிபபரல்  நளயட்ட தழட்டத்தழன் பதல் கடல்டள தபயரிதசதன 
கயினிட்டது. 

 1) குஜபளத்தழன் டபலளட் நளயட்டம் 2) சழக்கழநழல் பநற்கு சழக்கழம் நளயட்டம் 
உனகபாவி ரில் எஸ்தடட் சவபிப்தனடத்ன்ன குநிீடு 

 இந்தழனள - 35ஆயது இடம்    
 ஆஸ்தழபபழனள, அகநரிக்கள, ிபளன்ஸ், கடள, கதர்ளந்து, ழபெறழளந்து, கஜர்நி, 
அனர்ளந்து நற்றும் சுயடீன் பதல் 10 ளடுகின் யரிதசனில் உள். 

 
விருதுகள் 

 நத்தழன ிபபதசம் (தளய்யமழ இப்புகத குதத்தல்) - ிபதநரின் ளதுகளப்ள 
தளய்தந ிபச்சளப யிபேது 
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ிணங்கள் 
ஐசிஐசிஐ வங்கி னனவாக ஜி.சி. சதுர்தவி ிணம் 

 சழசழ யங்கழனின் புதழன ததயபளக கழரிஷ் சந்தழபள சதுர்பயதழ தழசரி யங்கழ 
களறுப்புகள் இல்ளத குதழ பபத் ததயபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

சானதல் சசனிகள் & இன ததார்ட் 

‘ரியுனணட்’ என்னும் னகததசிச் சசனி 
 நத்தழன யர்த்தகம் & கதளமழற்சளத நற்றும் உள்ளட்டு யிநளப் பளக்குயபத்து 
அதநச்சர் தழபே. சுபபஷ் ிபபு ‘ரிபதட்’ ன்னும் தகபசழச் கசனழதனத் 
கதளடங்கழதயத்தளர். இந்தழனளயில் களணநல்பள நற்றும் தகயிடப்ட்ட 
குமந்ததகதத் பதடவும் ின் கதளடபவும் இந்தச் கசனழ உதவும் ன்று கதரியித்தளர் 
. 

வினபாட்டு சசய்ிகள் 

கதடி ாஸ்டர்ஸ் துதாய் 2018 

 துளனில் தடகற்றுயபேம் கடி நளஸ்டர்ஸ் கதளடரின் அதபனிறுதழப் பளட்டினில் 

இந்தழனள 36-20 ன் புள்ிக்கணக்கழல் கதன்ககளரினளதய யழீ்த்தழனது. இறுதழப்பளட்டினில் 

இந்தழனள  ஈபளன் அணிதன தழர்ககளள்கழது. 

சதண்கள் ஹாக்கி உனகக்தகாப்னத- 

 உகக்பகளப்த கண்கள் லளக்கழ கதளடபேக்கள இந்தழன அணினின் பகப்டளக பளணி 
பம்ளல் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர் 

 

 


