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அொம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் பகல 

 

ஆன்னன் ெட்ட இக்கத் அநிபகப்தடுத்ி பல் ண்ய் தாணத்ணந ிறுணம் 

 அஸ்மரறன் தம்னறகர் சுத்றகரிப்பு றறுணம் (NRL) ‘வனகட்ரிக்ஸ்’ அநறபகப்தடுத்றன் 
பனம் ஆன்ஷனன் சட்டபூர் இக்க பஷநஷ தின்தற்றும் பல் ண்வய் வதரது 
றறுணம் ஆணது. 

ஜூன 14ம் ி அொின் பல் ியங்க ீிதி ிிக்கப்தடவுள்பார் 

 அசரறன் பல் றபேங்ஷக ீறதற ஸ்ரற திரன் ரய் ஶனரக் அரனத்றல் திஷத் 
துங்குரர், ஶற்கு ங்கரபம் ற்றும் கரரஷ்டிரவுக்குப் திநகு ரட்டின் டகறக்கு 
ரறனரண அசரம் றபேங்ஷக ீறதற வதறும் பன்நரது ரறனரகும். 

ஆந்ிா 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 
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ப்ா ாஸ்டர்ஸ் தட்ின்டன் லீக்க ிொகப்தட்டிணம் டத்வுள்பாகரிித்ணள்பண . 

 35 அல்னது அற்கும் அறகரண துஷட ரஸ்டர் ீர்கலக்கு பன்று ரள் 
ஶதரட்டிகள் ஜழஷன 30 ம் ஶற வரடங்கும். பன்ணரள் ஶசற ற்றும் சர்ஶச 
ீர்கள் ற்றும் ஆறு அிகபில் ரடு பலதும் இபேந்து அர்ஜளணர ிபேது 
வதற்நர்கள் உட்தட 96 க்கும் ஶற்தட்ட ட்னர்கள் ிசரகப்தட்டிணத்றல் 
வரடங்கவுள்ப புஶர ரஸ்டர்ஸ் ஶதட்றன்டன் லீக் (PMBL) )இல் கனந்து வகரள்ப 
உள்பணர். 

டாணகாண்டாில் கட்டட கம் ிறுப்தடவுள்பண 

 திகரசம் ரட்டத்றல் ஶடரணவகரண்டரில் எபே ‘கட்டுரண கத்ஷ’ றறு ஆந்ற 
அசு படிவு வசய்துள்பது. 

யுணஸ்கா ிில் ஆந்ிாில் ிபாட்டிற்காண தல்கனக்ககத் அக்கிநண 

 .ர ின் சறநப்பு றறுணரண பவணஸ்ஶகர றறுணத்ரல் அஷக்கப்தடும் 
ிஷபரட்டிற்கரண டிஷசன் தல்கஷனக்ககம் ிஷில் ிசரகப்தட்டிணத்றல் 
றநக்கப்தடும். 

ாஜாஹந்ித்ில் இன்குதன் ம் அவுள்பண 

 கறக்கு ஶகரரரி ரட்டத்றல் கல் வரறல்தட்தத் துஷநின் பர்ச்சறரல், 
ஸ்டரர்ட் அப்கலக்கு ஆபிக்கும் எபே இன்குஶதன் ஷம் 
ரஜரஶயந்றத்றல் அஷவுள்பது. 

100 அண்ா உகம் ஆந்ிாில் ிநப்பு 

 ஆந்ற ரறனத்றல் உள்ப ஊரட்சற ன்நங்கபில் (.சற.ல்.சற.) ஷகலக்கு 
ங்கப்தடும் ீண்டகரனரக றர்தரர்க்கப்தடும் அண்ர உகம் றநக்கப்தட்டது. 
அஷ கரஷன, ற உவு ற்றும் இவு உஷ எபே திஶபட் ய.5க்கு 
தரிரறுரர்கள். 
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ஆந்ிாில் ணநபகத் உயாக்க த்ி அசு ிட்டிட்டுள்பண 

 ஆந்றரின் திகரசம் ரட்டத்றல் டஶில் எபே துஷநபகத்ஷ அஷக்க த்ற 
அசு றட்டம் றட்டறட்டுள்பரக த்ற கப்தல் ஶதரக்குத்து அஷச்சர் றறன் 
கரட்கரரி கூநறபள்பரர். 

ாயுடு ின்-திகி  பத் ாடங்குகிநார் 

 பனஷச்சர் ன். சந்றதரபு ரபடு, ‘றன்-திகற ஷ பத்ஷ’ உண்டல்னறில் 
வரடங்கறஷத்ரர். றன்-திகற, அஷணத்து துஷநகஷபபம் இஷக்க ற்றும் 
திச்சறஷணகஷபத் ணிரக றன்று ீர்க்கும் பரக வசல்தடும். 

ியப்திில் ாிற்ணந உச்ெிாாடு 

 வதரி அபினரண பலீட்ஷட ஈர்க்க றபேப்தற கரில் ஆந்ற ரறன அசு எபே 
வரறற்துஷந உச்சற ரரட்ஷட டத்துகறநது. 

ானின ாிரி தள்பிில் இப்தாண அடல் டிங்கிரிங் னப் 

 றற ஆஶரகறன் அடல் இன்ஶணரஶன் றன் கலழ், டிங்கறரிங் ஆய்கங்கள் VI பல் 
XII குப்புகபில் தடிக்கும் குந்ஷகபின் புதுஷ றநன் ற்றும் தஷடப்பு கபேத்துக்கஷப 
பர்க்கும் ஶரக்கறல் தள்பிகபில் அர்ப்திக்கப்தட்ட திிடங்கபரக உள்பண. 

உத்கண்ட் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தெஹ்ராடூன்  திரிவேந்திர சிங் ராேத்  கிருஷான் கான்ட் பால் 
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..டி. யர்கி டிான் தன்தடுத்ி ில் தாில் சுகாா கண்காிப்பு 

ாில்ணட்தத் உயாக்குகிநண 

 பைர்கற இந்ற வரறல்தட்தக் ககத்றன் ஆரய்ச்சறரபர்கள், டிஶரன்ஸ் ற்றும் 
வசற்ஷகக்ஶகரள் வுகஷபப் தன்தடுத்ற ில் டங்கஷப கண்கரிப்தற்கரண 
கிணி தரர்ஷ அடகுபஷநஷ உபேரக்கறபள்பணர். 

உத்கண்ட் உர்ீின்நம் ினங்குகப ‘ெட்ட தர்கள்’ ன்று அநிித்ண 

 தநஷ ற்றும் ீர்ரழ் உிரிணங்கள் உள்பிட்ட பல ினங்கறணம், ரலம் தரின் 
உரிஷகள், கடஷகள் உடன் கூடி சட்டதர்கள் ண அநறிக்கப்தட்டது. 

ெிப்தட்டில் ிநன் ற்றும் ாில்ணட்த ஆவு ம் (ெி.ஸ்.டி.ஸ்.) ாடக்கம் 

 ஶடரடூணில் உள்ப ஶடரய்ரனரில் திபரஸ்டிக் வதரநறில் ற்றும் 
வரறல்தட்தத்றற்கரண த்ற கல்ி ககத்றன் புற கட்டிடத்றற்கு த்ற சரணம், 
உத்துஷந ற்றும் ரடரலன்ந ிகரத்துஷந அஷச்சர் றபே.அணந்த்குரர் 
அடிக்கல் ரட்டுஶரடு .டி.. கட்டிடத்றல் றநன் ற்றும் வரறல்ட்த ஆவு 
ஷத்ஷ (சற.ஸ்.டி.ஸ்.) வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

உத்ிப்திெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்வ ா ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

உ.தி.  கால் ‘டிஜிட்டல் இாணும்’ அக்கவுள்பண 

 சபக ஊடகங்கபில் பேம் நரண வசய்ற கரரக ற்தடும் ன்பஷந ற்றும் 
ன்பஷந சம்தங்கஷபக் கட்டுப்தடுத் உத்ப்திஶச ஶதரலீமரர் பக்கற தர்கபரல் 
‘டிஜறட்டல் இரடம்’ அஷக்கவுள்பணர். 
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தன்ொகர் கால்ாய் ிட்டம் 

 உ.தி ரறனம் றர்சரபூரில் பை. 3 ஆித்து 420 ஶகரடிில் புறரக கட்டப்தட்டுள்ப 
த்றப்திஶசம், உத்ப்திஶசம் ற்றும் திகரர் ரறனங்கபின் கூட்டு றட்டரண 
தன்சரகர் கரல்ரஷ திர் ஶரடி ரட்டுக்கு அற்தித்து ஷத்ரர். த்ற அசு 
புறரக அநறித் றர்சரபூர் பேத்து கல்லூரி றட்டத்றற்கும் திர் ஶரடி அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். 

எடிொ 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
புஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶசற னரல் 

 

றுக்கப்தட்ட உாண சுங்கப்தா – ெம்தல்பூர் திரிவு 

 கறக்கு கடற்கஷ இில்ஶ எஶ ரபில், சம்தல்பூர் திரிில் இண்டு 
றஷனங்கலக்கு இஷடஶ 06 ஷறுக்கப்தட்ட உரண சுங்கப்தரஷ அஷத்து 

 பன்பனரக இந்ற இில்ஶில் உள்ப அஷணத்து ஆபில்னர வனல் கறரசறங் 
ஶகட்ஷடபம் அகற்நறது சம்தல்பூர் திரிவு. 

காந்ி ஜந்ிில் இயந்ண திபாஸ்டிக்க ட ெய்கிநண 

 அக்ஶடரதர் ரம் கரந்ற வஜந்ற பல் ரறனத்றல் திபரஸ்டிக் ஷதகள், தரனறத்ீன் 
ற்றும் எற்ஷந தன்தரடு திபரஸ்டிக் தன்தடுத்துஷ எடிசர அசரங்கம் ஷட 
வசய்து. 

எடிொ அசு, டாடா டிஸ்ட் இந்ண புற்றுாய் தாரிப்பு ிட்டம்ாடக்கம் 

 எடிசர அசு ற்றும் டரடர டிஸ்ட் அடுத் ந்து ஆண்டுகபில் ரறனத்றல் புற்றுஶரய் 
தரரிப்பு சறகஷப ஶம்தடுத்துற்கு பை .1000 ஶகரடி வசனிடத்றட்டம். 
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ிர்ாகிகலக்காக திய்ல்னில் ெட்ட புத்கங்கள் 

 பல் பஷநரக, எடிசரில் தரர்ஷ குஷநதரடுள்ப றர்ரக அறகரரிகலக்கு 
ஶஷப்தடும் அஷணத்து சட்ட புத்கங்கலம் ப்வய்னற டிில் அச்சறடப்தட்டு 
பேகறன்நண. 

எடிொின் னாறு ற்றும் கனாச்ொம் தாணகாக்க தாம்தரி அச்ெ 

 எடிசரின் னரறும் கனரச்சரபம் தரதுகரக்க ரறன அசு, பனஷச்சர் னீ் 
தட்ரக் ஷனஷில் தரம்தரி அஷச்சஷஷ அஷத்து. 

கர்ாடகா 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வதங்கலபே ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 

தங்கலரில் ின்-கிவு (இ-ஸ்ட்) றுசுற்ெி அனகு அக்க அசு ிட்டிட்டுள்பண 

 த்ற அசறன் இசரண ற்றும் உங்கள் அஷச்சகம் வதங்கலரில் இந்றரின் 
பல்-றஷன, றன்-கறவு (இ-ஶஸ்ட்) றுசுற்சற அனகு என்ஷந அஷக்க 
றட்டறட்டுள்பது. 

கர்ாடக அசு அடிப்தட அநிில் ஆாய்ச்ெிக்கு லும் ெனவு ெய்னியுறுத்ிண 

 அநறில் தற்நற எபே ரரடரண 11 து அகறன கர்ரடக ிஞ்ஞரண சம்ஶனணத்றன் 
படிில் அடிப்தஷட அநறில் தற்நற ஆரய்ச்சற ற்றும் ஆரய்ச்சறஷ 
ஊக்குிப்தற்கரக பெணின் ற்றும் ரறன அசுகள் இண்ஷடபம் ஶகரரி ீர்ரணம் 
வகரண்டு படிவு வசய்ப்தட்டது. 

தாணகாப்பு தற்நி ிிப்புர்வு உயாக்க கல் ம் 

 இற்ஷக தரதுகரப்பு ககத்ரல் றறுப்தட்ட இற்ஷக கல் ஷம் உள்லர் 
சபகங்கபிஷடஶ ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டது. இது 
தரதுகரக்கப்தட்ட தகுறகள் ற்றும் கரடுகபின் ல்ஷனகபின் ீது ரலம் உள்லர் 
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சபகங்கள், தள்பி ற்றும் கல்லூரி ரர்கலக்கு தன் அபிக்கும். இது சரரஜகர் 
ரட்டறலுள்ப வகரல்ஶனகல் ரலுக்கரண ல்னனர கறரத்றல் ஆம்திக்கப்தடுகறநது. 

ஆஜாஸ் இ ாக்குல்கப டுக்க உி த்ிநக்கிநண 

 ஆஜரஸ் வட்வரர்க்ஸ், இஷ தரதுகரப்பு றறுணம் வதங்கலரில் எபே ‘தரதுகரப்பு 
ஆதஶன் ஷம்’ என்ஷந றநந்துள்பது, இது உண்ஷரண ஶத்றல் சறக்கனரண 
அச்சுறுத்ல்கஷபக் கண்டநறந்து ீர்க்க உவுகறநது. 

ஹுப்தானி ண்டி தலணதார்க்கும் தட்டநில் 1 காாட் சூரி ின் ினம் 

 இந்ற ில்ஶில் இில் றஷனம் ி ஶறு இடங்கபில் இங்கற பேம் பல் 
1 வகரரட் சூரி றன்சக்ற கூஷ வரகுற இடம் யளப்தரனற ண்டி தலதுதரர்க்கும் 
தட்டஷந ஆகும். 

ாிற்கல்ி தல்கனக்ககத்ில் ாிற்திற்ெி ம் ிநக்கப்தட்டண 

 ஶக.ல்.இ. வரறல்தட்த தல்கஷனக்ககத்றல் ESDN / VLSI வரறற்திற்சற ஷத்ஷ 
டி, திடி, அநறில் வரறனதட்த அஷச்சர் K.J.ஜரர்ஜ் றநந்து ஷத்ரர். 

தாக்குத்ண ிிகபின் ணணர்கபாக குந்கப ெிட்டி தானிஸ் காட்டி யகிநண 

 ஷசூர் கரல்துஷநிணர் சர்தரத், றர்சர சரஷனில் ஶதரக்குத்து குந்ஷகள் 
பூங்கரஷ புதுப்தித்து, ஶதரக்குத்து ிறகபின் தூதுர்கபரக தள்பிக்குந்ஷகள் 
பேற்கு எபே புற றட்டத்ஷ ஶற்வகரண்டணர்.’னறட்டில் யரர்ட்ஸ் ிறப்புர்வு 
அநறபகம்’ றட்டம் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

தனாகாிில் க-டக் கண்டுதிடிப்பு ம் அகிநண 

 .டி. / தி.டி. ற்றும் ஸ்.டி. துஷந, வதரி ற்றும் டுத் அபினரண வரறல்துஷந, 
சர்க்கஷ அஷச்சர் ஶக.ஶஜ. ஜரர்ஜ் யனுன் கரில் ஶக-வடக் கண்டுதிடிப்பு ஷத்ஷ 
(K-TI Hubs) றநந்து ஷத்ரர். 
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EVM உற்தத்ிக்காண எய புி உற்தத்ி ெித் ிநப்பு ிா 

 வதங்கலர், தரத் வனக்ட்ரணிக்ஸ் னறறவடட், இரடத் வரடர்பு பஶனரதர 
ர்த்கப் திரிில் EVM உற்தத்றக்கரண புற உற்தத்ற சறஷ ஶர்ல் ஆஷர் 
சுணில் அஶரர றநந்துஷத்ரர். 

 திவில் EPICards பல் பஷநரக கர்ரடகரில் தரர்ஷ குஷநரண 
ரக்கரபர்கலக்கு ிறஶரகறக்கப்தட்டது. 

அரிகா தண் ீண பூச்ெிக்கால்னி பிக்க ட்ான் தன்தடுத்ப்தடுகிநண 

 வகரப்தர ரலுகறல் உள்ப தஶீனகரட்ஶட கறரத்றல் வசல் ிபக்கத்றற்கரக அரிகர 
தண்ஷ ீது பூச்சறக்வகரல்னற வபிக்க எபே ட்ஶரன் தன்தடுத்ற ஶசரஷண. 

ணி பக டி அயங்காட்ெிகம் 

 ணி பகத்றன் டிில் எபே அபேங்கரட்சறகம், அகறன இந்ற ஶதச்சு ற்றும் 
ஶகட்டல் றறுணம் (AIISH), ஷசூபே, குல் ற்றும் ிறப்புர்வு வசல்தரடுகபில் 
ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துல், ஶரிலுக்குரி / வசனறப்பு றஷனஷகள் ற்றும் 
டுப்பு டடிக்ஷககள் ஆகறற்ஷநக் வகரண்டு பேகறநது. 

சூயின் ட்ரின் ட்ரின் 10,000 திவுகபத் ாண்டிண 

 ரட்டின் பல் வதரது ஷசக்கறள் தகறர்வு (திதிஸ்) அஷப்தரண ட்ரின் ட்ரின் 10,000 
தறவுகஷபத் ரண்டிது. 

கர்ாடகாில் அன்ணி டி பலீடு 300 ெீம் அிகரித்ணள்பண 

 ரர்ச் ரத்துடன் படிஷடந் 12 ரங்கபில் வபிரடுகபில் இபேந்து பேம் 
அன்ணி ஶடி பலீடு (FDI) 300 சீம் கர்ரடகரில் அறகரித்துள்பது. 
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ான் ிறுணம் கர்ாடகத்ில் ய.3,000 காடி பலீடு ெய் உள்பண 

 ஷரன் றறுணரண ிஸ்டிஶரன் வடக்ணரனஜறஸ் ஶகரனரரின் சரபுர 
வரறல்துஷந தகுறில் பை.3,000 ஶகரடி பலீடு வசய் பன் ந்துள்பது. 

கர்ாடகா- .தி. ல்ன ிர்ிக்கும் ி ீட்டிக்கப்தடாட்டாண: உச்ெ ீின்நம் 

 கர்ரடக ற்றும் ஆந்றர இஷடஶரண இஷடப்தட்ட ரறன ல்ஷனஷ றர்ிக்கும் 
ஶம் ஆகஸ்ட் 31 க்கு ஶனரக ீடிக்கரது ன்று இந்ற உச்ச ீறன்நம் சர்ஶ ஆப் 
இந்றரிற்கு வபிவுதடுத்றபள்பது. 

கபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றபேணந்பும் திணரி ிஜன் பி. சதாசிேம் 

ிாண ினங்கபில் இயந்ண இங்கியக்கும் தநக்கும் தயந்ண 

 றபேணந்பும், வகரச்சற, கரிபூர் சர்ஶச ிரண றஷனங்கபினறபேந்து அபேகறலுள்ப 
கங்கலக்கு ஶகப ரறன சரஷன ஶதரக்குத்து ககத்றன் பனம் (ஶக.ஸ்.ஆர்.டி.சற) 
42 இபேக்ஷகக்கலடன் குபிர் சரண சற வகரண்ட தநக்கும் ஶதபேந்து ஜழஷன 2 னறபேந்து 
இங்குகறநது. 

கபா அிகாப்பூர் தாடல் தந, அொங்க குல அக்கிநண 

 ஶகப அசுக்கரண அறகரப்பூர் தரடல் ‚ஶகப கரணம்‛ ஶர்ந்வடுப்தற்கு சறநந் 
லத்ரபர்கள் ற்றும் வரற ல்லுர்கஷபக் வகரண்ட எபே குலஷ அஷத்து. 

இில் டிக்கட்டுகப ங்குற்காண ெிநி தார்ட்டதிள் அப்பு 

 அச்சறடப்தட்ட அட்ஷட டிக்வகட்டுக்கள் ற்றும் பன்தறவு வசய்ர டிக்வகட்டுக்கஷப 
ீக்குற்கும் ஷடற்ந டிக்வகட்கஷப ங்குற்கும் குஷநந் ிஷன ஶதரர்ட்டதிள் 
டிக்வகட் அஷப்ஷத (தி-படிஸ்) வற்கு ில்ஶ உபேரக்கறபள்பது. 
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டக்ணா தார்க்கில் ிக ம் அக்கத் ிட்டம் 

 றபேணந்பும் வடக்ஶணரதரர்க்கறல் ர்ன்ஸ்ட் & ங் (EY) உனகபரி ிக ஷம் 
அஷக்கத் றட்டம். 

கப கிஞர் அரிக்க தல்கனக்ககத்ிற்கு அப்பு 

 ஶகப ரறனத்றன் ஷனகத்றல் இபேக்கும் னறத் ஆங்கறன கிஞர் ஸ். 
சந்றஶரகன், அஶரர தல்கஷனக்ககத்றன் சர்ஶச லத்துத் றட்டத்றன் 51 து 
அர்வுக்கு அஷக்கப்தட்டுள்பரர். 

தனாப்தத் ியிா 

 ஜரக் ஃவதஸ்ட் – 2018, ஶபரண் துஷந ற்றும் ஶகப ஶபரண்ஷ தல்கஷனக்ககம் 
(ஶக.பெ.பெ) ஆகறஶரபேடன் எபேங்கறஷந் சர்ஶச தனரப்த ிரின் இண்டரது 
தறப்பு, ரடு ரட்டத்றல் அம்தனரனறல் திரந்ற ஶபரண் ஆரய்ச்சற 
றஷனத்றல் (RARS) வரடங்கப்தட்டது. 

இந்ி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்ஃப்ாஸ்ட்க்ெர் ற்றும் கன்ஸ்ட்க்ென் (IIIC) 

 ஜழஷன 23 ம் ஶற ரட்டிற்கரண இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் இன்ஃப்ரஸ்ட்க்சர் அண்ட் 
கன்ஸ்ட்க்சஷண (IIIC) பனஷச்சர் திணரி ிஜன் சரரில் றநந்து ஷப்தரர். 

ெிறுீக ாாபிகலக்கு இனெ யந்ணகப ங்க கண்ணூர் தஞ்ொத்ண ிட்டம் 

 சறறுீக ரற்று சறகறச்ஷச வதற்ந ஶரரபிகலக்கு இனச பேந்துகஷப 
ங்குற்கரண பேந்கம் என்ஷந வரடங்குற்கு ரட்ட தஞ்சரத்து 
றட்டறட்டுள்பது. 
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150 ஆண்டுகலக்கு திநகு, எய ீன் அநிில் தர் தறுகிநண 

 உிரில் சர்ஶ ஆஃப் இந்றரின் புகழ்வதற்ந இக்றரனஜறஸ்ட் K. ரஶிின் 
வதஷ, கரஶரி ஆற்நறல் கண்வடடுக்கப்தட்ட எபே ீன் இணத்றற்கு, சீதத்றல் டரர் 
ரஶி ணப் வதரிடப்தட்டது. 

ஆன்னணில் ாிற்ொன அனுிப்தத்ிம்   

 வரறற்துஷந அனுறப்தத்றங்கஷப ங்குற்கு துரிரண எபே ஆன்ஷனன் 
அஷப்பு,ஶகரக ற்றும் வபிப்தஷடரண அனுறக்கரண ஶகப எற்ஷந சரப 
இஷடபகம் (K-SWIFT) வசப்டம்தர் ரம் பல் வரடங்கவுள்பது. 

பந்ிரி ணநின் பர்ச்ெி அிகரித்ணள்பண 

 வதரதுத்துஷந பந்றரி வரறற்சரஷனகஷப எபே ணீ ரரிப்திற்கு அபிப்தன் பனம், 
அசரங்கம் உற்தத்ற வசய்ஷ ிஷவுதடுத்துஶரடு வரறனரபர்கலக்கரண 
அறகதட்ச ஶஷன ரட்கஷபபம் உறுறப்தடுத்துகறநது. 

ியங்ககள் ஏட்டுணர் உரிம் தநவுள்பணர் 

 ரறனத்றல் றபேங்ஷக-ட்பு பற்சறகபின் கலழ், ஶரட்டரர் ரகணத் துஷநரணது, 
குடிக்கலக்கு ங்கப்தடும் அஷணத்து ஶசஷகஷபபம் றபேங்ஷககலக்கும் ங்க 
படிவு வசய்துள்பது. 

ில் தாம்னாட்ட கனஞயக்காண த்ி தல்னாிப் 

 றல் வதரம்னரட்ட கஷனஞரண ரஜவீ் புபரர் கஷன டித்துக்கும் 
தரப்புரவுக்கும் இஷடினரண உநஷக் கண்டநற த்ற கனரச்சர 
அஷச்சகத்றனறபேந்து வதல்ஶனரறப் வதற்றுள்பரர் 
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ணக் குற்நத்க் கண்டநி புி டில் கயி 

 அசரங்கம் எபே புற டில் வரறல்தட்தத்ஷ அநறபகப்தடுத்துகறநது, அது 
அனரக்க துஷந றறுணங்கஷப ணினங்குக் குற்நங்கஷபக் கண்டநறவும், உவு 
கனப்தடத்ஷ கண்டநறற்கும் உவுகறநது. 

பல் கபிர் கால் தடப்திரிவு ெக்கு ாாக உள்பண 

 ஶகபக் கரல் ிஷில் அஷணத்து கபிர் கரல் தஷடப்திரிஷப் வதறும். 

ஜம்ப & காஷ்ீர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (ஶகரஷட) 
ஜம்ப (குபிர்) 

வஹ்ஶதரதர பஃப்ற நரிந்தர் நாத் வோரா 

ஹடக் சுகாா ெி காண்ட சூப்தர் ஸ்தனிஸ்ட் இாணு யத்ணண  

 ஜம்ப & கரஷ்ீரில் உத்ம்பூர், றக ணீ ஷயவடக் சுகரர சற வகரண்ட சூப்தர் 
ஸ்வதனறஸ்ட் இரட பேத்துஷணஷ ிஷில் வதநவுள்பது. 

ஜார்கண்ட் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ரஞ்சற  குதரர் ரஸ் றவௌதற பர்ப 

இந்ிாின் பனாண அர்ப்திக்கப்தட்ட காி ால் 

 கரற ற்றும் கரற வதரபேட்கஷப ரரிப்தற்கரக சந்ஷக்கு ஊக்கபிக்கும் 
பற்சறில், ஜரர்க்கண்ட் ரறனத்றல் அன் பல் ‘கரற ரல்’ அஷத்து பேகறநது. 
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ாில் திற்ெி ங்கள் 

 ஜரர்க்கண்ட் ரறன னத்துஷந ‘கல்ரண் குபேகுல்’ ன்ந வதரின் கலழ் வரறற்திற்சற 
ஷங்கஷப (VTC) றறுிது. 

ிழ்ாடு 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எெப்பாடி வக. தணிசரற தன்ரினரல் புஶரயறத் 

இந்ிாின் பல் ியங்க க்கநிஞாக தாறுப்தற்நார் ெத் ஸ்ரீ 

 ரரபும் ரட்டத்ஷச் ஶசரோ்ந் சத் வ இந்றரின் பல் றபேங்ஷக 
க்கநறஞரக வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டரர். 

பணனச் சுற்நியுள்ப தகுி சுற்றுச்சூல்-உர்ிநன் ண்டனாக அநிிக்கப்தட்டண 

 ீனகறரி ரட்டத்றல் பதுஷன புனறகள் கரப்தகத்துக்கு அபேகறலுள்ப கட்டுரண ற்றும் 
ிக சுங்க டடிக்ஷககஷப ஷடவசய்துடன் அபேஶக உள்ப ஶயரட்டல்கஷபபம் 
ஏய்வு ிடுறகஷபபம் கட்டுப்தடுத்தும் டடிக்ஷகில் 438 சது கற.ீ. அபில் 
சுற்றுச்சூல் உர்றநன் ண்டனம் (ESZ) ண சுற்றுச்சூல், ணப்தகுற ற்றும் 
கரனறஷன ரற்நம் அஷச்சகம் ஷவு அநறிப்ஷத வபிிட்டது. 

ிழ்ாடு இறுிாக னாக் ஆயுக்ா அத்ண 

 ரறனத்றல் ஶனரக் ஆபக்ரஷ றறுவுற்கரக உச்சீறன்நம் ிடுத் கரனக்வகடு 
படிஷடற்கு எபே ரள் பன்ணரக, றழ்ரடு சட்டன்நம் ஊல் றர்ப்பு 
குலஷ உபேரக்குற்கரண சட்டத்ஷ இற்நறது. 

ென்ணில் கிா உவு ிா டக்கிநண 

 ‘உர், உவு ற்றும் உர்வுக்கரண கறர டிக்வகட்’, றழ்ரட்டில் உள்ப அஷணத்து 
ரட்டங்கபில் இபேந்தும் சஷல்கரர்கள் தங்ஶகற்று 300 க்கும் அறகரண உவு 
ஷககஷப ரரிப்தரர்கள். 
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ிழ்ாட்டில் ல ிணவு ெின்ணங்கப ம்தடுத்வுள்பண .ஸ்.. 

 றழ்ரட்டின் ல பங்கபில் உள்கட்டஷப்பு ற்றும் சுற்றுனர-ட்பு சறகஷப 
ஶம்தடுத்தும் ஷகில், வரல்வதரபேள் ஆய்வு ஷம் ரல்னபும் கடற்கஷ 
ஶகரினறல் திகஷப ற்கணஶ துக்கற உள்பது. 

 ஞ்சரவூரில் உள்ப திகீஸ்ர் ஶகரில், ஶலூர் ஶகரட்ஷட, கரஞ்சறபுத்றல் உள்ப 
ஷகனரசரர் ஶகரில், சறத்ன்ணரசல் குஷககள்,ரல்னபும் கடற்கஷ ஶகரில், 
வசஞ்சறக் ஶகரட்ஷட ற்றும் வகரடம்தலூரிலுள்ப பர் ஶகரில் ஆகறஷ கனரச்சர 
அஷச்சகத்ரல் ஶம்தடுத்ப்தடவுள்ப ஆர்ஷ் றஷணவுச்சறன்ணங்கள் ஆகும். 

அசு ஊிர்கபின் திப்திடு அக்டாதர் ாம் பல் கிணி ம் 

 கபேவூனக் கக்குத் துஷநில் எபேங்கறஷந் றற ற்றும் ணி ப ஶனரண்ஷ 
றட்டத்றன் எபே தகுறரண ‘ஆன்ஷனன் தில் தரசறங் சறஸ்டம்’ ற்றும் இஸ்ஆர் 
(திப்தறஶடு கிணி ம்) அக்ஶடரதர் ரம் பல் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட 
உள்பது. 

ிழ் ாடு அொங்கம் கனப்பு ொி ம்திகலக்காண 24 ி  ஹல்ப்னண 

அக்கிநண 

 றக அசு கனப்பு சரற ம்தறிணர் றர்வகரள்லம் திச்சறஷணகஷப ிசரரிக்கவும், 
அர்கலக்கு ஶஷரண உிகள் ற்றும் தரதுகரப்ஷத ங்கவும் 24 ி ஶ 
வயல்ப்ஷனன் அஷக்கப்தட்டுள்பது ண வசன்ஷண உர்ீற ன்நத்றற்கு கல் 
வரிித்துள்பது. 

பு ொக்கட சுத்ம் ெய் எய ாதா 

 றகத்றல் புஷ சரக்கஷட குரய்கபில் உள்ப அஷடப்புகஷப அகற்றும் ரணிங்கற 
இந்றம் ரங்கும் பல் கரகறநது கும்தஶகரம்.  
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ஸ்டான்னி ீர்த்க்கம் பலத்ிநண அடந்ணள்பண 

 ஶட்டூரில் ஸ்டரன்னற ீர்த்ஶக்கம் அன் பல ீர்த்ஶக்க றஷனரண (FRL) 120 அடி 
உத்ஷ அஷடந்து, 39 து டஷரக அஷ ீர்ட்டம் அன் 85 ஆண்டு 
னரற்நறல் பலத் றநஷண அஷடந்துள்பது. இற்கு பன் ஆகஸ்ட் ரம் 2013 ல் 
டந்து. 

லுங்காணா 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயவரதரத் ஶக. சந்றஶசகர் ரவ் ஸ். னட்சுற சறம்ன் 

தாப்னி ள்ப டுப்பு அின் 10 ாில்கள் ிநக்கப்தட்டண 

 கரரஷ்டிரின் ந்ஶட் ரட்டத்றன் ர்ரதரத் ரலுக்கரில், ஶகரரரி 
ஆற்நறன் குறுக்ஶக கட்டப்தட்ட 12 வள்ப டுப்பு அஷகபின் ரில்கபில், 
கரரஷ்டிர, ஆந்றப் திஶசம், வலுங்கரணர ற்றும் த்ற ீர்ப ஆஷத்றன் 
வதரநறில் அறகரரிகள் பன்ணிஷனில் 10 ரில்கள் றநக்கப்தட்டது. 

ஹாதாத் அசு தள்பிகபில் தள்பிக்கூட ார்கலக்கு ெிநப்பு னட்டு 

 ஜழஷன ரத்றல் இபேந்து ஷயரதரத் அசுப் தள்பிகபில் வதண்கலக்கு ரகற, வய், 
வல்னம், உனர்ந் தங்கள், ட்ஸ் ஆகறற்நரல் வசய்ப்தட்ட சறநப்பு னட்டு 
ங்கத்றட்டம். 

 த்ற அசறன் ‚Beti Bachao Beti Padao‛ றட்டத்றன் கலழ் கூடுல் ஊட்டச்சத்து ஆவு 
ங்கும் பல் கம் ஷயரதரத் ஆகும். 

ெிில் ிாண தாக்குத்ண ஆாய்ச்ெி ிறுணம் அக்க AAI ிட்டம் 

 ஷயரதரத், வதகும்ஶதட் ிரண றஷனத்றல் அறகரித்து பேம் ிரண 
ஶதரக்குத்து சரல்கஷப றர்வகரள்லம் ஷகில் ‚உள்ரட்டு ீர்வுகஷப 
கண்டுதிடிப்தற்கரக‛ சறில் ிரண ஶதரக்குத்து ஆரய்ச்சற றறுணம் (CARO) 
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அஷக்கப்தடும் ன்று அசு டப்பு ிரணறஷன அறகரசஷத () 
வரிித்துள்பது. 

ஹரிா ஹம் 

 ஜழஷன 21ஆம் ஶற யரிர யறன் ரன்கரது கட்டம் வலுங்கரணரிலுள்ப 
ரட்டங்கபில் வரடங்கவுள்பது. எஶ ரபில் 2 னட்சம் க்கன்றுகள் 
ிஷக்கப்தடுவுள்பண. 

ஆகஸ்ட் 15 ஆம் ி கண் தரிொண ிட்டம் அநிபகம் 

 ஆகஸ்ட் 15 ம் ஶற பல் வலுங்கரணர பலதும் எவ்வரபே குடிகணின் 
கண்கஷபபம் தரிஶசரறத்து ிரறக்கு ீர்வு கரடம் வலுங்கரணர அசறன் கண்டி 
வலகு றட்டம் வரடங்கப்தடும். 

லுங்காணாின் ெிநப்பு தட சுந்ிம்-ிணம் அிகுப்தில் தங்கற்க உள்பண 

 பனஷச்சர் N.சந்றதரபு ரபடு ரறனம் திரிந் திநகு பல் பஷநரக டக்கும் 
சுந்ற றண ிரில் அண்ஷட ரறனங்கஶபரடு கனந்து ஶசற வகரடிஷ ற்நற, 
அிகுப்பு ஶதரன்நற்ஷந ஷனஷ ரங்குகறநரர். 

150 அடி ிணவுச்ெின்ணக் காடிக்கம்தம் 

 வலுங்கரணர கம்கர், 150-அடிீபபள்ப ரறனத்றன்  இண்டரது றக உர்ந் 
றஷணவுச்சறன்ணக் வகரடிக்கம்தத்ஷ வதநவுள்பது. 

தம் ங்க 60 ீ ொ ங்கள் 

 வலுங்கரணர அசு, ீ-ஶசர ஷங்கபில் பன்பனரக ஆரர் பனம் தம் 
வதறுற்கரண அஷப்ஷத அநறபகப்தடுத்ப்தடுகறநது. 
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தஞ்ொப் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அரீந்ர் சறங் ி. தி. சறங் தட்ஶணரர் 

தண்கள் க்காக NSTI ற்றும் ாற்றுத்ிநணாபிகலக்ககாக PMKK 

 வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரப ற்றும் றநன் ஶம்தரட்டு ற்றும் வரறல் 
ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் ர்ஶந்ற திரன், இந்ற அசரங்கத்றன் ‚றநன் 
இந்றர‛ றட்டத்றன் கலழ் தஞ்சரதில் வரயனறில் வதண்கலக்கரக ஶசற றநன் 
திற்சற றறுணம் (NSTI) ற்றும் ரற்றுத்றநணரபிகலக்கரக திரன் ந்றரி வகௌல் 
ஶகந்றரிற்க்கும் (PMKK) அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

தஞ்ொப் ெிநப்பு அந்ஸ்ண ின ாடுகிநண 

 தஞ்சரதில் ஶதரஷப்வதரபேட்கஷப ஷகரள்றல் சறக்கல் றனவுரல் திரன் ந்றரி 
ரஷ்ட்ரி ஸ்ஸ்த் தரதுகரப்பு ஶசரரின் கலழ் சறநப்பு அந்ஸ்ஷ ங்க த்ற 
அசுக்கு ஶகரரிக்ஷக ிடுத்துள்பது தஞ்சரப் ரறன அசு. 

புண ில்னி 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

இந்ி தட்ட கக்காபர் கல்ி ிறுணத்ின் 70ண ஆண்டு ிா 

 இந்ற தட்ட கக்கரபர் கல்ி றறுணத்றன் 70து ஆண்டு ிர 
வகரண்டரட்டங்கஷப இந்ற ஜணரறதற றபே.ரம்ரத் ஶகரிந்த் புதுறல்னறில் 
வரடங்கற ஷத்ரர். 



  

டப்பு ிகழ்வுகள் ஜூன 2018  
ெி ெய்ிகள் 

 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – www.tamil.examsdaily.in                    18                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

WAPCOS ணண 50 ண ிணத் காண்டாடிண 

 புதுடில்னறிலுள்ப திரசற தரற ஶகந்றரில், ீர் ற்றும் றன்சர கன்சல்டன்சற 
சர்சீஸ் (WAPCOS) இன் 50 து ஆண்டு ிரில் வகரண்டரட்டத்றல் தி 
ிபேந்றணரக த்ற அஷச்சர் றபே. றறன் கரட்கரரி கனந்து வகரண்டரர் 

இந்ிா சுற்றுனா ார்ட் 

 இந்ற சுற்றுனர ற்றும் ிபேந்ஶரம்தல் (FAITH) கூட்டஷப்பு ற்றும் ரறன / பெ.டி. 
அசரங்கங்கபின் ஆவுடன் இஷந்றபேக்கும் சுற்றுனர அஷச்சகம், 2018 ஆம் ஆண்டு 
வசப்டம்தர் ரம் 16 ஆம் ஶற பல் 18 ஆம் ஶற ஷினரண கரனப்தகுறில் 
பன் பஷநரக இந்றர சுற்றுனர ரர்ஷட புது றல்னற ிஞ்ஞரண் தணில் 
வரடங்கிபேப்தரக (I/C) சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சர், K.J ஆல்ஶதரஃன்ஸ் வரிித்ரர். 

இந்ிாில் ெிநந் தல் யத்ண கல்லூரிாக MAIDS ர்வு 

 வடல்னற வுனரணர ஆசரத் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆஃப் வடன்டல் சின்சஸ் (MAIDS) வரடர்ந்து 
ரது ஆண்டரக ‚இந்றரின் சறநந் தல் பேத்துக் கல்லூரி‛ ணத் ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. 

இந்ிா–காரி ாில்ணட்த தரிாற்ந ம் ிநக்கப்தட்டண 

 இந்ற-வகரரி வரறல்தட்த தரிரற்ந ஷம், ரறன அஷச்சர் (I / C) 
ம்.ஸ்.ம்.இ. கறரிரஜ் சறங், SME ற்றும் ஸ்டரர்ட் அப்கபின் வகரரிர குடிசறன் 
அஷச்சர், யரங் ஶஜரங் யரக் ஆகறஶரரல் புதுடில்னறில் றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

புண டல்னிில் புி .ஸ். னகத் திர் ிநந்ண க்கிநார் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி, 2018 ஜழஷன 12 ஆம் ஶற புது றல்னறில் உள்ப றனக் 
ரர்க்கறல் இந்ற வரல்வதரபேள் ஆய்வு ஷத்றன் புற ஷனஷகக் கட்டடத்ஷ 
றநந்து ஷக்கறநரர். 
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ாாகர் தன் ிநப்பு ிா 

 புது றல்னறில் உள்ப றனக் ரர்க்கறல் இந்ற வரல்னறல் ஆய்வு ஷம் (ASI) புற 
ஷனஷகம் கட்டடம் – ரஶரகர் தஷண திர் றபே ஶந்ற ஶரடி 
றநந்துஷத்ரர். 

ி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் காஸ்ட் அக்கவுன்டன்ஸ் ஆப் இந்ிாின் திபாட்டிணம் ஜூதினி 

காண்டாட்டங்கள் 

 இந்ற ஜணரறதற, வ ரம்ரத் ஶகரிந்த், இந்றரின் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் கரஸ்ட் 
அக்கவுண்வடண்ட்டின் திபரட்டிணம் ஜழதினற வகரண்டரட்டங்கஷப புது றல்னறில் 
வரடங்கற ஷத்ரர். 

 அடுத் ஆண்டு குடிசு றண வகரண்டரட்டத்றல் தி ிபேந்ரபிரக அவரிக்க 
ஜணரறதற வடரணரல்ட் டிம்ப்ஷத இந்றர ஶற்கறநது. 

இந்ி பாண் ஆாய்ச்ெிக் குலத்ின் (Indian Council of Agricultural Research – ICAR) 90 ண 

ஆண்டு ிா 

 இந்றரின் ஶபரண் ஆரய்ச்சற குலத்றன் (.சற..ஆர்.) ிஞ்ஞரணிகள் ற்றும் 
அறகரரிகலக்கு, 90 து ஆண்டு ிரில் ஶபரண்ஷ ற்றும் ிசரிகபின் 
னத்துஷந அஷச்சர் ரர ஶரகன் சறங் ரழ்த்து வரிித்து ிபேதுகஷபபம் 
ங்கறணரர். 

அணத்ண குந் தாரிப்பு ிறுணங்கலம் CARA ிடம் திவு ற்றும் இக்கப்தட்டு 

இயக்க ண்டும் 

 அஷணத்து குந்ஷ தரரிப்பு றறுணங்கலம் எபே ரத்றற்குள் த்ற த்வடுப்பு 
ப ஆஷத்றடம் (CARA) இஷக்கப்தட ஶண்டும் ன்று ரறன அசுகலக்கு 
கபிர் ற்றும் குந்ஷ ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் ஶணகர சஞ்சய் கரந்ற 
கூநறபள்பரர். 
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ெி ார் தடயும், ாட்டு னப்தித் ிட்டத்யும் இப்தற்காண குல 

 ஶசற ரர் தஷடஷபம், (ன்.சற.சற.) ரட்டு னப்தித் றட்டத்ஷபம் 
(ன்.ஸ்.ஸ்.) லுப்தடுத்துற்கரண ஆஶனரசஷணகஷப ங்க தள்பிக் 
கல்ித்துஷநின் பன்ணரள் வசனர் றபே. அணில் ஸ்பேப் ஷனஷினரண குலஷ 
அஷக்க அசு படிவு வசய்துள்பது. 

ிாண ினங்கலக்காண ட்ான் ிர்ப்புத் ிட்டம் ார் 

 சறில் ிரணப் தரதுகரப்புப் திகம் (BCAS) இன் இக்குணர் வஜணல் குரர் ரஶஜஷ் 
சந்றர ஷனஷினரண குலரல் ரரிக்கப்தட்ட ட்ஶரன் றர்ப்புத் றட்டம், 
‚வன்ஷரண வகரஷன‛ அடகுபஷந பனம் ட்ரன்ஷம அறக்கப்தடுற்குப் 
தறனரக ட்ரன்ஷம இஷக்க அல்னது ஶசப்தடுத்ற டுறஷனப்தடுத் ஶண்டும் ன்று 
தரிந்துஷத்துள்பது. 

தானில் ாக்குல்கபில் தாிக்கப்தட்டர்கலக்கு இப்தீட்டுத்ிட்டம் 

 ஶசற சட்ட ஶசஷகள் ஆஷம் பன்வரறப்தட்ட தரறக்கப்தட்ட வதண்கலக்கு 
இப்தடீ்டுத் றட்டம்/தரனறல் ரக்குனறல் உிர் திஷத்ர்கள்/திந குற்நங்கள் 2018ல் 
தரனறல் ரக்குனறல் தரறக்கப்தட்ட குந்ஷகஷப ஶசர்க்க ஶண்டும் ண உச்ச 
ீறன்நம் தரிந்துஷத்துள்பது. 

ஆகஸ்ட் 15ம் ி ெக்கு ில்கலக்காண பல் அர்ப்திப்பு காரிடார் தநவுள்பண 

 ஶற்கு அர்ப்திப்பு கரரிடரரின் (WDFC) கலழ் 190 கறீ ில் தரஷ உத்ப்திஶசத்றல் 
த்ரிக்கும் ரஜஸ்ரணில் புஶனரிற்கும் இஷடில் ஶதரடப்தடவுள்பது. 

ஆாய்ச்ெிில் கயத்ணத் ியட்ட ெரிதார்க்க அணத்ண திரிவுகலக்கும் ‘டர்ணிடின்’ 
ன்தாயள் 

 ணி ப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶத்கர் , டர்ணிடின் வன்வதரபேஷப 
ஆரய்ச்சறில் கபேத்துத் றபேட்ஷட சரிதரர்க்க , அஷணத்து தல்கஷனக்ககங்கலக்கும் 
இனசரக ங்கப்தடும் ன்று கூநறணரர் . 
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KVIC தித்க ற்கத்ி ற்றும் தாம்தரி டிப்தாபர் ஆடகப 

அநிபகப்தடுத்ிண 

 குறு, சறறு ற்றும் டுத் வரறல் றறுணங்கலக்கரண த்ற அஷச்சர் கறரிரஜ் சறங் 
புது றல்னறில் உள்ப கரற தணில் தித்ஶக ஶற்கத்ற ற்றும் தரம்தரி 
டிஷப்தரபர் ஆஷடகஷப அநறபகப்தடுத்றணரர். 

காாஷ்டிா 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 

47 ஆண்டுகலக்குப் திநகு ாக்பூரில் காாஷ்டிா ெட்டன்ந தய க்கூட்டம் 

 கரரஷ்டிரின் இண்டரது ஷனகரண ரக்பூரில், 47 ஆண்டு கரன 
இஷடவபிக்குப் தின்ணர் ரறன சட்ட ன்நத்றன் தபே ஷக்கூட்டத்றற்கு ற்தரடு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. 

தந்ாரிச்ெி ாரி 

 ‚தந்ரரிச்சற ரரி‛ 700 ஆண்டுகள் தஷ ரய்ந் கரரஷ்டிரின் ிர. இந் புணி 
ிரக்கரக ஶயள ற்றும் ஆனந்ற ஆகற இடங்கபில் அஷணத்து 
தக்ர்கலம் கூடிபேகறன்நணர். 

கஷ் ியிாிற்கு ர்ாகால் ீாண ட ீக்க தாம்த உர் ீின்நம் 

றுப்பு 

 யரரஷ்டிரில் பேம் கஶஷ் சதுர்த்ற ிரில் வர்ஶரஶகரனரல் வசய்ப்தட்ட 
அனங்கர வதரபேட்கள் ிற்தன் ீரண ஷடஷ ீக்க தரம்ஶத உர் ீறன்நம் 
றுப்பு. 
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ஆகஸ்ட் 1 பல் ிப்தட ிங்குகபில் பியுவுப் தாயட்கள் காண்டு ெல்ன 

அனுி 

 கரரஷ்டிர உவு ற்றும் சறில் சப்ஷப ந்றரி நீ்ற சரன், ஆகஸ்ட் 1 பல் 
வபி உவு வதரபேட்கள் ல்டிப்வனக்மறனுள் வகரண்டு வசல்ன அனுறக்கப்தடும் 
ன்று அநறித்ரர். 

ஹாஜன்கா (MAHAGENCO) தப் கன்ர் ெிஸ்டம் ிநப்பு ிா 

 ில்ஶ, றற, கரர்ப்தஶட் ிகரங்கள் ற்றும் றனக்கரி துஷந அஷச்சர் திபஷ் 
ஶகரல் வஸ்டர்ன் ஶகரல்ஃதலீ்ட்ஸ் னறறவடட் (WCL) சுங்கங்கபில் இபேந்து றனக்கரித் 
துஷநக்கு றனக்கரி ஶதரக்குத்துக்கரக யரவஜன்ஶகர (MAHAGENCO) ஷதப் கன்ஶர் 
சறஸ்டத்ஷத் றநந்துஷத்ரர். 

த்ிப் திெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல்  சறரஜ் சறங் வசௌயரன்  ஆணந்ீ வதன் தஶடல் 

த்ிப்திெம் ஸ்டார்ட் அப் இந்ிாின் ாத்ா ஜூன 16, 2018 இல் ாடங்குகிநண 

 ஸ்டரர்ட் அப் இந்றரின் ரத்ர ஶன் த்றப்திஶசத்றன் 10 கங்கலக்கும், 
ஷனகர் ஶதரதரனறல் இபேந்து துங்கற, ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர ற்றும் த்றப் திஶச 
ஸ்டரர்ட் அப் தற்நற ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்தும். 

ெி டுஞ்ொனத் ிட்டங்கலக்கு அடிக்கல் 

 சரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்சரஷனகள், கப்தல், ீர்ங்கல், ற அதிிபேத்ற 
ற்றும் கங்கர புணஷப்பு ஆகறற்நறன் அஷச்சர் றபே றறன் கட்கரி த்ற 
திஶசத்றல் 5485 ஶகரடி பைதரய் றப்புள்ப ஶசற வடுஞ்சரஷனத் றட்டங்கலக்கு 
அடிக்கல் ரட்டிணரர். 
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கானா 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றல்னரங்  கரன்ரட் சங்ர  கங்கர திசரத் 

கானா தால் ின் 

 தரல் உற்தத்றஷ ஶம்தடுத்துன் பனம் 2022 ஆம் ஆண்டபில் ிசரி 
பேரஷ இபே டங்கரக உர்த்துற்கரண ஷ இனக்ஷக அஷடற்கு 
ஶகரனர தரல் உற்தத்ற றட்டம் உவும் ன்று ஶபரண் ற்றும் ிசர 
னத்துஷந அஷச்சர் ரர ஶரகன் சறங் வரிித்ரர். 

இண்டாம் கட்ட டகிக்கு ஆயுர் ிறுணம் ற்றும் ஹாிாதி ிறுணத்ின் 

கட்டுாணம் 

 வௌரங்டிரங், றல்னரங்கறல் உள்ப ஆபர்ஶ இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் ஆபர்ஶ 
ற்றும் ஶயரறஶரதற (NEIAH), இண்டரம் கட்ட கட்டுரணத்றற்கு ஆபஷ் த்ற 
ந்றரி வ றரிதத் ஸ்ஶசர ரக் அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

ாஜஸ்ான் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்பூர்  சுந்ர ரஶஜ  கல்ரண் சறங் 

WIPO ஆவு ம் ஜய்ப்பூரில் அவுள்பண 

 உனக அநறவுசரர் வசரத்து றறுணம் (WIPO) ிஷில் கரப்புரிஷ வுத்பத்ஷ 
அடகுற்கரக வஜய்ப்பூரில் எபே வரறல்தட்த கண்டுதிடிப்பு ஆவு ஷத்ஷ 
(TISCs) றநக்கும். 
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ாஜஸ்ான் அச்ெ ிொிகபின் கடண ள்லதடி ெய்கிநண 

 ிசரிகலக்கு ரறன அசறன் திர் கடன் ள்லதடி றட்டத்றற்கு றறபிப்தற்கு 
ஶசற கூட்டுநவு பர்ச்சற கரர்ப்தஶன் (ன்.சற.டி.சற) இடம் இபேந்து பை.5,000 ஶகரடி 
கடன் ரங்க படிவு வசய்ப்தட்டுள்பது.ஶலும் அசரங்க ஊறர்கலக்கரண இபே 
குந்ஷ கட்டுப்தரட்ஷட அஷச்சஷ பர்த்றது. 

ஜய்ப்பூரின் ில் சூழ்ந் கம்  

 பவணஸ்ஶகர உனக தரம்தரி அங்கலகரத்றற்கரண அடுத் பன்வரறந் பம் 
‚வஜய்ப்பூரின் றல் சூழ்ந் கம், ரஜஸ்ரன், இந்றர‛ ஆகும். 

ஹரிாணா 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் ஶணரகர் னரல் கத்ரர் கப்டன் சறங் ஶசரனங்கற 

ிாி கதீர் திகாத் ிாஸ் 

 இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த், யரிரணரிலுள்ப ஃதஶயரதரத்றல் 
உள்ப றஶரி கதிர் திகரத் றரஸ் (கதரீ் வஜந்ற) வசன்று ரிரஷ வசலுத்ற, 
உஷரற்நறணரர். 

குஜாத் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
கரந்றகர்  ிஜய் பைதணி ஏம் திகரஷ் ஶகரனற 

அகாதாத்ில் ஜகன்ாத்  ாத்ா ாடங்குகிநண 

 ஜகன்ரரின் 141 து  ரத்றஷ அகரதரத்றல் இன்று கரஷன னட்சக்கக்கரண 
தக்ர்கள் பன்ணிஷனில் வரடங்கறது. 
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இந்ி ில் அநிபகப்தடுத்ி இட்ட ஸ்டக் ெிநி காள்கனன் ெ 

 ஶற்கு ில்ஶின் ரஜ்ஶகரட் திரிிணரிடறபேந்து உள்ரட்டு சக்குகலக்கு புற 
ிறஶரக ரறரிஷப் தன்தடுத்ற இந் ஶதரக்குத்ஷ ஷகப்தற்ந இந்ற 
இில்ஶ பல் இட்ஷட சறநற குள்ப வகரள்கனன் ஶசஷஷ 
அநறபகப்தடுத்துகறநது. 

குஜாத் கடற்கில் ானயுர்வுக் கயி – னிடார் (LiDAR) 

 ஶசற கரற்று சக்ற றறுணம் (NIWE), குஜரத் கடற்கஷில் கரம்தரட் ஷபகுடரில் 
உள்ப கடல் கரற்று பத்ஷ றப்தடீு வசய்ற்கு னறடரர்(LiDAR) னும் 
வரஷனபர்வுக் கபேி என்ஷந றறுிபள்பது. 

ற்கு ங்காபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶகசரி ரத் றரிதரற 

ங்காபத்ின் ான்கு திதனாண ணிர்கபின் உனக க் கண்காட்ெி 

 ங்கரபத்றன் ரன்கு திதனரண ணிர்கபின் உனக க் கண்கரட்சற, குபேஶவ் 

நீ்றரத் ரகூர், ஶரஜற சுதரஸ் சந்ற ஶதரஸ், ரிற தங்கறம் சந்ற சட்ஶடரதரத்ர 

ற்றும் டரக்டர் றரர திசரத் பகர்ஜற ஆகறஶரர் ீது வகரல்கத்ரில் உள்ப 

ஶசற தனகத்றல் றந் அடிப்தஷடில் கண்கரட்சற ிஷில் ற்தரடு வசய்ப்தடும். 

ங்கபண Whatsapp Group  

ிழ் - கிபிக் ெய்வும்   English - கிபிக் ெய்வும் 

ங்கபண Facebook தக்கம்  

ிழ் – Examsdaily Tamil   English - Examsdaily 

https://goo.gl/5iU2xB
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
https://goo.gl/cyvaFo
https://goo.gl/cVgPyK

