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 ிி ற்றும் கார்ப்தரட் ிகாங்களுக்காண த்ி அமச்சாண அருண் 

ரேட்னி, இந்ிாின் ரதாட்டிிடும் ஆமத்ின் புி அலுனக கட்டடத்ம 

(CCI) ிநந்து மத்ார். 

 ணிப ரம்தாட்டுத் துமந அமச்சர் திகாஷ் ேரடகர் ற்றும் 

ாினத்ிற்காண த்ி ணிப ரம்தாட்டுத் துமந அமச்சர் டாக்டர் சத்ா 

தால் சிங் ஆகிரார் புதுில்னி, ஏஐசிஇடிில் கண்டுதிடிப்பு சசல் ற்றும் 

ிறுணங்கபின் கண்டுதிடிப்பு சாமணகபின் Atal ரிமச (ARIIA)ம 

அநிபகப்தடுத்ிணர். 
 உத்திரசத்ில் உள்ப துா, ிருந்ாணில் கிருஷ்ா குிர், 1000 

ிமகளுக்காண புி டீ்மட ிருி ரணகா சஞ்சய் காந்ி ற்றும் ஸ்ரீ 

ஆித்ாத் ராகி ஆகிரார் ிநந்து மக்கவுள்பணர். 
 அடுத் ாம் புது ில்னிில் ிட்டிடப்தட்ட இந்ிாிற்கும் 

அசரிக்காிற்கும் இமடர இண்டு + இண்டு ரதச்சுார்த்மகள் இரு 

ாடுகளுக்கும் இமடினாண ஆாண பரனாதா உநின் ரு அநிகுநிாகும். 

 பூிின் துரு தணிகபின் உத்ில் உள்ப ாற்நங்கமப அபிட, அடுத் 

ாத்ில், ிண்சபி, தணி, கிபவுட் ற்றும் ின உ ரசட்டிமனட்-2 (ICESat-2), 

இது ிகவும் ரம்தட்ட ரனசர் கருி ஆகிற்மந ாசா அநிபகப்தடுத்துகிநது. 

 ிான் கிகத்ின் கிரட் சட் ஸ்தாட்டின் ஆாண ரகங்கள் ரரன ண்ரீ் 

அநிகுநிகள் உள்பாக ாசா ிஞ்ஞாிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 
 “நாண குற்நச்சாட்டு (ீிின் குமநதாடு): சட்டரீிாண ீர்வுகள்” என்ந 

மனப்திட்ட அநிக்மகம இந்ி சட்ட ஆமம் த்ி அசிடம் 

சர்ப்தித்து. 

 சந்ா ரகாச்சார் - ஐசிஐசிஐ சசயாரர் குழுவில் ரு இக்குனாக ீண்டும் 

பதவி ஏற்மார் 

 திாண த்ி அமச்சகங்கள், ாின அசுகள் ற்றும் அற்நின் பகர் 

ிறுணங்கபின் மககப்தடுத்ல் ற்றும் தன்தாட்மட 

ிமவுதடுத்துற்காக 2018 சசப்சடம்தர் 5 ஆம் ரி அசு ற்றும் 

சந்மப்தகுிக்காண ரசி ிட்டாணது (ேிஇஎம்) சாடங்கப்தடும். 

 ஆசி பர்ச்சி ங்கி (ADB) ற்றும் இந்ி அசு, 400 கிரனாீட்டர் ாின 

சடுஞ்சாமனகமப ரம்தடுத்துற்காக 346 ில்னின் டானர் கடன் 

ப்தந்த்ில் மகசழுத்ிட்டது, இது கர்ாடகாில் உள்ப 12 ாட்டங்கபில் 

உள்ப இமப்பு மம் ற்றும் சதாருபாா மங்கமப ரம்தடுத்துகிநது. 

 இந்ி அசு ற்றும் ஆசி பர்ச்சி ங்கி (ADB) தாசண சட்சார்க்குகள் ற்றும் 

அமப்பு சசல்ிநன் ஆகிற்மந ிரிவுதடுத்துன் பனம் த்ிப் 
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திரசத்ில் இட்மட ிசா ருாணங்களுக்கு தங்கபிக்க 375 ில்னின் 

டானர் கடன் ப்தந்த்ில் மகசழுத்ிட்டது. 

 இந்ி இில்ர ற்றும் சகில் (இந்ிா) னிிசடட் இில்ர தட்டமந 

ற்றும் உற்தத்ி அனகுகபில் இற்மக ாபம தன்தடுத் ரு ப்தந்ம் 

மகசழுத்ிட்டது. 

 தூ எரிசக்ி ாற்நத்ிற்காண புி கண்டுதிடிப்பு ிரிாக்கம் குநித்து உிரி 

சாில்தட்தத்துமநக்கும், சர்ரச எரிசக்ி பகமக்கும் இமடர 

புரிந்துர்வு ப்தந்ம் மகசழுத்ாணது. 

 இந்ி கடற்தமட கப்தல் சஹ்ாத்ரி ஆஸ்ிரனிாின் டார்ின் 

துமநபகத்ிற்கு ககாடு 2018 கடற்தமடதிற்சிக்கு ந்மடந்து. 

 சீணா சதரும் இாணு திற்சிில் (சாஸ்டாக் 2018) ஷ்ாவுடன் 

இமவுள்பது. இில் தங்ரகற்கும் பன்நாது ாடு ங்ரகானிா ஆகும். 

ஆசி விளராட்டு 2018 

 ஆடர் 1,500 ீட்டர் ஒட்டத்ில் ேின்சன் ோன்சன் ங்கம் சன்நார் 

 ஹீா ாஸ், எம்.ஆர். பூம்ா, சரிாசதன் காக்ாத் ற்றும் ிஸ்ா 

அடங்கி சதண்கள் அி 4x400 ீட்டர் ரிரனஒட்டத்ில் ங்கம் சன்நது 

 குனு பகது, ஏ. ருன், பகது அணாஸ் ற்றும் ஆராக்கி ாேவீ் அடங்கி 

ஆண்கள் அி 4x400 ீட்டர் ரிரன ஒட்டத்ில் அி சள்பி சன்நது 

 U.சித்ா கபிர் 1500 ீ ஒட்டத்ில் சண்கனம் சன்நார் 

 சதண்கள் ட்டு எரினில் சீா அன்டில் சண்கனம் சன்நார் 
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