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தேெி செய்ேிகள் 

ஒடிொ 

ெட்டன்ம கவுன்ெிலுக்கு ஒடிொ ாநிய ெட்டன்மம் ஒப்புேல்  

 எடிசாலில் சட்டன்ம கவுன்சில் உபேலாக்குலதைத் ைீர்ானிக்கும் ைீர்ானம் 

ாநிய சட்டன்மத்ைில் நிதமவலற்மப்பட்டண. 

தகரா 

கண்ணூர் லிான நிலயத்ேில் AWOS நிறுலப்படவுள்ரண 

 லிானங்கரின் சசல் பாணகாப்பு ற்றும் சசல்ைிமதன உறுைி சசய் கண்ணூர் 

சர்லவைச லிான நிதயத்ைில் ைானிங்கி லானிதய கண்காணிப்பு அதப்தப 

(AWOS)  நிறுல இந்ைி லானில் ணதம (IMD) பணித சைாடங்கிண. 

கர்நாடகம்  

ஒரு நாள் கர்நாடகா சுகாோ உச்ெி ாநாடு 

 சபங்களூபேலில் 'அதனத்ண உடல்நய லாய்ப்புகள் ற்றும் சலால்கரில்' எபே நாள் 

'கர்நாடகா சுகாைா உச்சி ாநாடு 2018' ற்பாடு சசய்ப்பட்டுள்ரண. 

புண ேில்யி 

பாக்., லங்காரதேெ எல்லயில் பேல் 'ஸ்ார்ட் தலயி' ேிட்டத்லே இந்ேிா 
லிலலில் செல்படுத்ே உள்ரண 

 இந்ைிாலின் ல்தயகளுக்கு அபேவக உள்ர புகழ்சபற்ம இதடசலரிகதர 
வயசர் வலயிகள் ற்றும் சைாறில்நுட்பம் பயம் ைதடகதர ற்படுத்ணம் 
பைல் 'ஸ்ார்ட் வலயி' தபயட் ைிட்டத்தை பதமாக உள்ணதம அதச்சர் 
ாஜ்நாத் சிங் ைிமந்ண தலக்கப்படவுள்ரார். 

அமிலில் செய்ேிகள் 

U.K. இற்பியாரர் பல்லலகலல அேிகரிக்க $ 3 ில்யின் பரிலெ 

நன்சகாலடாக லறங்கினார் 
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 வ ாசயின் சபல் பர்சனல், பிரிட்டனின் பன்னணி லானியாரர்கரில் எபேலர் 3 

ில்யின் பரிசுத்சைாதகத எபே சபரி அமிலில் பரிசுக்கு இற்பியில் 

பன்பகத்ைன்தத ஊக்குலிப்பைற்காக நன்சகாதட சசய்ைார். 

லணிகம் & சபாருராோம் 

யூனின் லங்கிக்கு ரிெர்வ் லங்கி ரூ. 1 தகாடி அபாேம் லிேித்ணள்ரண 

 இந்ைி ரிசர்வ் லங்கி, பெனின் லங்கிக்கு வாசடி கண்டமிைல் ற்றும் 
அமிக்தக ைாைத்ைிற்காக பை. 1 வகாடி அபாைம் லிைித்ணள்ரண. 

அதொக் தயதயண்ட் EV அயகு அலக்கிமண 

 அவசாக் வயயண்ட் யிிசடட் (ALL) அைன் 70 ஆலண ஆண்டு லிறா 
சகாண்டாட்டத்ைின் எபே பகுைிாக, அைன் ண்ணூர் ஆதய என்மில் ஸ்டார்ட் 
அப் ின்சா லாகன (EV) லசைிிதன ைிமந்ண தலத்ணள்ரண. 

ாநாடுகள் 

6 லண ெர்லதேெ பணு ஆர்த்தோபீடிா ாநாடு 

இந்ைி உள்ணதம அதச்சர் ாஜ்நாத் சிங் இந்ைி ாநாட்டின் 6 லண சர்லவைச 
பணு ஆர்த்வைாபடீிா சசாதசட்டி ைிமந்ணதலத்ைார். 

ேமீ் - “குலமக்கப்பட்ட லகீ்கத்ணடன் அேிகரித்ே லாழ்நாள் ற்றும் தம்பட்ட 
இக்கம்”. 

நினங்கள் 

 அன்சுயா காந்த் - எஸ்.பி.ஐ. நிர்லாக இக்குனர் 
 அஷ்லானி பாட்டிா - எஸ்.பி.ஐ. ியூச்சுலல் ஃபண்டின் நிர்லாக இக்குனர் 

ற்றும் ேலயல நிர்லாக அேிகாரி. 

புரிந்ணணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்ெலல ஒப்புேல் 

இந்ேிாவும் பிான்ழும் "உங்கள் நகத்லே ாற்மிலத்ேல்" (MYC)க்கான ஒரு 

உடன்படிக்லக ஒப்பந்ேத்ேில் லகசழுத்ேிட்டன 
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 "உங்கள் நகத்தை ாற்மிதத்ைல்"(MYC) நாக்பூர், சகாச்சி ற்றும் 

அஹைாபாத் ஆகி பன்று தபயட் நகங்கரில் நகர்ப்பும வபாக்குலத்ண 

சைாடர்பான பசுத இல்ய லாப (GHG) உிழ்வுகதர குதமப்பைற்கு ஆைப்பதை 

வநாக்காகக் சகாண்டுள்ரண. 

G20 கல்லி அலச்ெர்கள் ற்றும் கூட்டு ந்ேிரி கூட்டம் 

 னிை லர வம்பாட்டிற்கான ாநிய அதச்சர்  டாக்டர் சத்ா பால் சிங் G-20 

கல்லி ந்ைிரிகள் கூட்டத்ைில் உர்ட்டக் குளதலபம், அர்ச ண்டினா 

சண்வடாசாலில் நதடசபற்ம கூட்டு ந்ைிரிசதப கூட்டத்ைில் கயந்ண சகாண்ட 

உர் ட்டக் குளலிற்கு ைதயத ைாங்கினார். இண  ி -20 லயாற்மில் கல்லி 
அதச்சர்கரின் பைல் கூட்டம் ஆகும். 

சாலபல் செயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

ஆபூர்த்ேி சாலபல் செயி 

 பிபஷ் வகால் ைதயதியான ில்வல அதச்சகம் இந்ைி இில்வல ின்-

சகாள்பைல் அதப்பு (.ஆர்.இ.ப.ீஸ்) ின் ஆபூர்த்ைி சாதபல் சசயித 

அமிபகப்படுத்ைிபள்ரண. இண வைசி ைகலல் பரிாற்மத்ணக்கான ின்-சடண்டர் 

ற்றும் ின்-யச் சம்பந்ைப்பட்ட நடலடிக்தககள் சைாடர்பான ைகலல்கதர 

லறங்குலைற்கான பற்சிாகும் 

லிலராட்டு செய்ேிகள் 

ISSF உயக ொம்பின்ளிப் 

 சர்லவைச ணப்பாக்கி சூடு லிதராட்டு கூட்டதப்பு உயக சாம்பின்ளிப்பில் 
நதடசபற்ம 10 ீட்டர் ர் தபிள் ஆண்கள்  ூனிர் வபாட்டிில் 
இந்ைிாலின் ஹ்ரிசைய் ஹசாரிகா ைங்கம் சலன்மார் 

ணலீப் டிாபி 

 இந்ைி ப்ளூ எபே இன்னிங்ஸ் ற்றும் 187 ன்கள் லித்ைிாசத்ைில் சாம்பின் 

இந்ைி சட் அணித லழீ்த்ைி ணலீப் டிாபித தகப்பற்மிண 

Join Us on FB : 
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