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 ேசி ற்றும் ாநிய பரிடர் நிலாணப் படகள், ேீ சலகள் ற்றும் 
காலல் துமகள், கடற்பட ற்றும் லிானப்பட ஆகில ஆந்ேிப் 
பிேசம் பளலதும் சர்லேச சுனாி டிரில் பிற்சிில் பங்கற்மனர். 

 பங்களூரு சர்லேச லிான நியம் அடுத்ே ஆண்டு ோடக்கத்ேில் 
இருந்து சிய ேர்ந்ேடுக்கப்பட்ட லிானப் பணிகளுக்கு பக அங்கீகா 
லசேி லடிலக்க ேிட்டிட்டுள்ரது. 

 பங்களூரு லிண்லரி கண்காட்சிின் 6 லது பேிப்ப, இஸ்ா ேயலர் 
க.சிலன் பங்களூரில் ோடங்கி லத்ோர். 

 பல்கரிாலின் ஜனாேிபேி இந்ேி ஜனாேிபேி ாம் நாத் காலிந்த் இணந்து, 
பல்கரிாலின் சாபிாலில் உள்ர ேற்கு பார்க்கில் காத்ா காந்ேிின் 
சிய ஒன்ம ேிமந்துலத்துள்ரனர். 

 சிங்கப்பூரில் ேவு த்ேில் 1 பில்யின் டாயர் பேலீடு சய்வுள்ரது 
பஸ்புக் 

 'ககன்ான்' குளலிற்கு உிர் ஆேவு ற்றும் ருந்து லறங்கவுள்ரது 
பிான்ஸ் 

 புது ேில்யிில் நடபற்ம த்ேி இந்ேி ாறி குளலின் 31லது சந்ேிப்பு 
பிேர் ேிரு. நந்ேி ாடி ேயில் நிமவு பற்மது. 

 காத்ா காந்ேிின் 150 லது பிமந்ே நாள் காண்டாட்டத்ேிற்கு உயகராலி 
சுகாோ ாநாடு 

 பன்று நாள் பாதுகாப்பு & உள்நாட்டு பாதுகாப்பு எக்ஸ்பா ற்றும் ாநாடு புது 
ேில்யிில் உள்தும அச்சர் ாஜ்நாத் சிங்கால் ேிமந்துலக்கப்பட்டது. 

 கடன் ீட்பு ேீர்ப்பாங்கரில் (DRT) லறக்குகள் ோக்கல் சய் நாண 
லம்பு 20 யட்சாக இட்டிப்பு 

 இந்ேிா ற்றும் அரிக்கா ேகலல் ோடர்பு இணக்கம் ற்றும் பாதுகாப்பு 
உடன்படிக்க (COMCASA)லில் களத்ேிடேன் பயம் ஒரு புேி 
ேயபம இாணுல ற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துறப்பத் ோடங்கிது. 

 ஓரின சர்க்க, ேண்டனக்கு உரி குற்மம் அல்ய என்று சுப்ரீம் கார்ட்டு 
ேீர்ப்பு அரித்துள்ரது. 

 இயங்க கடற்பட ேிருகாணயில் நடபமலிருக்கும் SLINEX-2018 
கூட்டு பிற்சிில் பங்கற்க இந்ேி கடற்பட கப்பல்களும் லிானங்களும் 
இயங்கக்கு லந்துள்ரன. 

ஜல் பச்ொஓ, வடீியயா பனாஓ, புரஸ்கார் பாயவா யபாட்டி 

 பகது அம்ஜத், பாட்னா 2) ளா.சுப்ரித் ேவ் தும்கூர், கர்நாடகம் 3) ளா.சந்ேன் 
குார், சம்பன் 
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 லிலசாிகளுக்கு ஒரு கூின் கீழ் லிலசா உபகணங்கள் ற்றும் 
லிற்பனாரர்கரக் காண்டு லரும் சித்ேி எனும் சயி 
ேஷ்ோகுராபல், லிலசா ோறில்நுட்ப இ - லணிக நிறுலனம் 
லரிிட்டது 

 சர்லேச துப்பாக்கி சூடு லிராட்டு கூட்டப்பு உயக சாம்பின்ளிப்பில் 
நடபற்ம 10 ீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் ஜூனிர் பாட்டிில் இந்ேிாலின் சவுப் 
சவுேரி ேங்கபம் அர்ஜுன் சிங் சீா லண்கயபம் லன்மனர். 
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