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ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் 13 2018 

1. ாஜ்நாத் சிங் NDMC ஸ்ார்ட் சிட்டி திட்டங்களர ததாடங்கிளவத்தார் 

2. சட்டீஸ்கர்: இஞர்கலக்கு தின்கள் அியிருத்தி ெய்யதற்கா உரிந 
யமங்கப்ட்டுள்து. 

3. யாண் பூச்ெி, (ஸ்ாொப்ெபா ஃப்கிஜ்ர்ொொ) தாற்றுாய் கர்ாெகாயில் 
ஆத்தா யகத்தில் பயி யருகிது. 

4. அமசான் காடுகரின் CO2 உமிஞ்சுதளய அமசான் வமட்சி குளமக்கிமது   ாொ 
ஆய்வு கண்ெிந்துள்து 

5. இந்திாவின் ிகவும் மதசபக்தி த அளடார திப்பாய்வு 

1. ஸ்ெட் ாங்க் ஆஃப் இந்தினா 
2. ொட்ொ நாட்ொர்ஸ் 
3. தஞ்ெி 
4. ரினன்ஸ் ஜினா 

6. இந்திாவின் தசல்வந்த தபண்கரின் பட்டில் 

1. ஸ்நிதா யி.கிருஷ்ணா - காத்பஜ் குடும்த்தின் பன்ாம் தப யாரிசு 
2. பாஷ்ி ாொர் - HCL தந ிர்யாக அதிகாரி நற்றும் ிர்யாக இனக்குர் 
3. இந்து ஜனின் - ெம்ஸ் குரூப்ின் தயர் 

7. எரிதான வாழ்க்ளக குமிீட்டு - வடீ்டுவசதி ற்றும் நகர்ப்பும விவகாங்கள் அளச்சு 
(MoHUA) 

1. பு 
2. யி பம் 
3. ரின பம் 
4. திருப்தி 

8. இந்தி தக் கவுன்சில் (QCI) நடத்தி நிளயம் தூய்ள பற்மி அமிக்ளக  
A1 வளக நிளயங்கள் (75 இயிருந்து) 

1. ஜாத்பூர் / யெ-நற்கு பனில்ய  
2. ஜய்ப்பூர் / யெ-நற்கு பனில்ய 
3. திருப்தி / தற்கு-நத்தின பனில்ய 
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9. A வளக நிளயங்கள் (332 தாத்தம்) 

1. நார்யார் / யெ நற்கு பனில்ய 
2. புபா / யெ-நற்கு பனில்ய 
3. யாபங்கல் / தன்-நத்தின பனில்ய 

10. ண்டய ில்மவ தவரிளச: 

1. யெ நற்கு பனில்ய 
2. தன் நத்தின பனில்ய 
3. கிமக்கு கெற்கப இபனில்ய 

11. இந்தி புடளவின் பாம்பரித்ளத தவரிப்படுத்த INTACH இபண்டு ாள் கண்காட்ெின 
இந்தின புெயனின் ாபம்ரினநா தாக கி தபாஹாப ெத்துகிது. 

12. ீதிதி நஞ்சு ெலூர் - நின்யலுக்கா நல் பனடீ்டு ீதிநன்த்தின் தயர்  
13. ெயபாஜு, க்ஷ்நி அர்ணா வகுநார் & ெந்தினா பாஜன் - பன்று புதின உறுப்ிர்கள் 

இந்தினா ெிநண்ட்ஸ் ிநிெட். 
14. ஸ்மவமதஷ் தர்ஷன் திட்டம் - நணிப்பூர் ஆலபா ஜ்நா  ஹப்துல்ா , "யெ கிமக்கு 

ெர்க்யூட் யர்ச்ெி: இம்ால் & காங்ஜம்" ன் திட்ெத்த துயக்கிார். 
15. DAC ஆறு NGOPV களர தகாள்முதல் தசய்கின்மது 
16. ஐஎன்எஸ் சாத்திரி பிஜிவின் சுவாச குடிசு துளமமுகத்திற்கு வந்தது. 
17. சுிஷ்கா கார்டிக் - ஜூினர் NBA உக கூெப்ந்தாட்ெ ொம்ினன்ரிப்ில் ெபக யிருது.  
18. அன்ி ஜனிடி - னரிெப்ொத-1 ாெகம் - The Hindu Playwright Award 2018 
19. ிர்நனா - ெந்திபெகர் ண்ொரி, பன்ாள் ஆர்.ஸ்.ஸ் ஊமினர், ா கிருஷ்ணப்ா 

யாழ்க்க யபாறு. 
20. ஸ்வாஷ் ன்ச்- ‘swachhata’ காபணநாக சுற்றுப்புத்த சுற்ி தன்ார்ய யாய்ப்புக 

உருயாக்க / அமக்க / ங்கற்க அனுநதிக்கும். 
21. இந்தினா-A, தன் ஆப்ிரிக்காவுக்கு திபா இபண்டு ாட்டிக்காண்ெ 'ெஸ்ட்' தாெப 

1-0  யன்து. 
22. திழு யனதா ஆர். யராி, ஆர் ிபாக்காந்தாயின் பத்த ெகாதரி, ஒரு ண் 

கிபாண்ட்நாஸ்ெர் ஆார்,  
23. ஸ்னிின் சூப்ர் காப் இறுதி ாட்டினில்  யமானல் தஸ்ஸி 

பார்சிமயானாவுடன் தனது 33 வது பட்டத்ளத தவன்மார் 
24. ப்ரூக்ஸ் காப்கா ெகர் வூட்ஸ்ன யழீ்த்தி 100 யது ிஜி ொம்ினன்ரிப் யன்ார். 
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