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டேசிய சசய்ேிகள் 

அசோம் 

இரண் ோம் கவுகோத்ேி சர்வடேச ேிரரப்ப  விழோ 

 அசாநில் இபண்டாயது கவுகாத்தி சர்யததச திரபப்ட யிமா ததாடங்குகிது. 

பதல்யர் சர்ாந்த தசாதாயால் யிமாரய ததாடங்கி ரயப்ார். 

புது ேில்லி 

அரைத்து ரயில் நிரலயங்கள் பயணிகள் சசல்லும் ரயில்களில் முேல் உேவி 
அவசர சிகிச்ரச மற்றும் மருத்துவ வசேிகள் அறிமுகம் 

 அரத்து இபனில் ிரனங்கள் நற்றும் அரத்து னணிகள் தசல்லும் 

பனில்கில் பதல் உதயி அயசப சிகிச்ரச நற்றும் நபேத்துய யசதிகள் இந்தின 

இபனில்தயனால் அிபகம் தசய்னப்ட்டது. 

மகோரோஷ்டிரம் 

இண் ர்சநட் இரணப்பு மற்றும் இலவச சசட்  ோப் சபட்டிகள் ரு லட்சம் 

வடீுகளுக்கு வழங்கப்படும் 

 நாித்தில் கிபாநப்புங்கில் கல்யி, இண்டர்தட் இரணப்பு நற்றும் இயச 

தசட் டாப் ாக்ஸ்கள் ஆகினயற்ர யமங்க கல்யித் துர நற்றும் ஸ்ட்ரீம் 

தசயி ிறுயங்களுக்கிரடனில் புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் பம்ரனில் 

ரகதனழுத்திடப்ட்டுள்து. இது நகாபாஷ்டிபாயின் சிந்துதுர்க் நாயட்டத்தில் பே 

ட்சம் யடீுகளுக்கு யமங்கப்டும். 

சர்வடேச சசய்ேிகள் 

சேற்கோசிய பிரோந்ேிய WASH கண்டுபிடிப்பு 

 இந்தின கிரிக்தகட் யபீர் நற்றும் ததற்கு ஆசினாயின் பிதசப் தூதர் சச்சின் 

தடண்டுல்கர், பூட்டான் தரகபா திம்புயில் ததற்காசின ிபாந்தின WASH 

கண்டுிடிப்புக்கா தயற்ினார்களுக்கு ரிசுகர யமங்கிார். 
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ஐக்கிய நோடுகளின் ேரலரமயக சபோது சரப மண் பத்ேில் 2018 ஐ.நோ. ேிை கச்டசரி 

நர சபறும் 

 ிபெனார்க்கில் உள் ஐக்கின ாடுகின் தரரநனக தாது சர நண்டத்தில் 

2018 ஐ.ா. தி கச்தசரி ரடதறுகிது. 

 இந்த ஆண்டு கச்தசரினின் தீம் “Traditions of Peace and Non-violence” 

ஐடரோப்பிய நோ ோளுமன்றம் ற்ரறப் பயன்போட்டு பிளோஸ்டிக் மீது ேர  விேிக்கிறது 

 ஐதபாப்ின ாபாளுநன்ம் கடல், யனல் நற்றும் ீர்யமிகள் ஆகினயற்ில் 

நாசுாட்ரட எதிர்க்க ற்ர-னன்ாட்டு ிாஸ்டிக் நீது பே பயா 

தரடரன யிதித்தது. 

வணிகம் & சபோருளோேோரம் 

சைீோவிற்கு போசுமேி அல்லோே அரிசிரய ஏற்றுமேி சசய்வேற்கோக ஐந்து அரிசி 
ஆரலகளுக்கு அரசு அனுமேி  

 சீாவுக்கு ாசுநதி அல்ாத அரிசிரன ஏற்றுநதி தசய்யதற்காக ஐந்து அரிசி 
ஆரகளுக்கு அபசு அனுநதி அித்தது. இதன் பம், சீாவுக்கு அரிசி ஏற்றுநதி 
தசய்பம் இந்தின ஆரகின் எண்ணிக்ரக 24 ஆக உனர்ந்துள்து. 

 இந்தினாயில் இபேந்து 5 நில்ினன் தநட்ரிக் டன் அரிசிரன சீா யாங்குகிது. 

யர்த்தக ற்ாக்குரரன ிர்யகிப்தற்கு சீாவுக்கு சர்க்கரபரன ஏற்றுநதி 
தசய்ன இந்தினா யிபேம்புகிது. 

மோநோடுகள் 

சர்வடேச ஆரிய மஹோசம்டமளன்  - 2018 

 இந்தினாயின் ஜாதிதி பாம்ாத் தகாயிந்த், சர்யததச ஆரின நஹாசம்தநன் 

2018 (அக்தடார் 25, 2018)ஐ தடல்ினில் ததாடங்கி ரயத்தார். 

10 வது அணு சக்ேி கூட் ரமப்பு 

 டாக்டர் ஜிததந்திப சிங் புது தடல்ினில் 10 யது அணு சக்தி கூட்டரநப்ர 

ததாடங்கி ரயத்தார். தீம் :  „Nuclear Power- Towards a Clean & Base Load Energy‟ 

 ரககா அணு நின் ிரன அகு 895 ாட்களுக்கு தரடனின்ி இனங்கின அழுத்தம் 

ிரந்த க ீர் உர [PHWR] எனும் உக சாதர ரடத்தது 
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ஆரம்ப சுகோேோர பரோமரிப்பு பற்றிய 2 வது சர்வடேச மோநோடு 

 உகாயின ஆதபாக்கின பாநரிப்பு [UHC] நற்றும் ிரனா யர்ச்சி 
இக்கு[SDG]கர தாக்கின ஆபம் சுகாதாப பாநரிப்பு ற்ின 2 யது சர்யததச 

நாாட்டில் வ தஜ ி டா ங்தகற்ார். இது அஸ்தாா, கஜகஸ்தாில் 

ரடதற்து. 

ேிட் ங்கள் 

BIOFACH இந்ேியோ 

 தயாண் நற்றும் திடப்ட்ட உணவுப் தாபேட்கள் ஏற்றுநதி தநம்ாட்டு 

ஆரணனம் (APEDA) நற்றும் புது டில்ினில் உள் இந்தின-தஜர்நினின் யர்த்தக 

அரநப்பு ஆகினயற்ால் ஏற்ாடு தசய்னப்ட்டிபேக்கும் உகின் நிகப்தரின கரிந 

ததாமில் ிகழ்யா BIOFACH இந்தினாயின் திப்பு ிகழ்ச்சினில் யர்த்தக, 

ரகத்ததாமில் நற்றும் சியில் யிநா தாக்குயபத்துத் துர அரநச்சர் சுதபஷ் 

ிபபுகந்து கந்து தகாண்டார். 

போதுகோப்பு சசய்ேிகள் 

டநட்ட ோவின் மிகப்சபரிய இரோணுவப்பயிற்சி 

 ிப்தாபேக்குப் ிகு டக்கும் தட்தடாயின் நிகப்தரின இபாணுய னிற்சி 
ார்தயனில் ததாடங்கினது. 

போதுகோப்புப்பர   ஒய்வூேியம் அேோலத் 

 நகாபாஷ்டிபாயின் பூந்த், அவுன்ட் இபாணுய ிரனத்தில் பே ாதுகாப்புப்ரட 

ஒய்வூதின அதாத் டத்தப்ட்டது. 

ITBP யின் 57வது சேோ க்க ேிை அணிவகுப்பு 

 உள்துர அரநச்சர் பாஜ்ாத் சிங் கிதபட்டர் தாய்டாயில் இந்தின-திதத்தின 

எல்ர காயல்துர (ITBP) னின் 57 யது ததாடக்க தி அணியகுப்பு ிகழ்ச்சினில் 

கந்து தகாண்டார். 
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விருதுகள் 

 கோமன்சவல்த் கூட் ரமப்பு சபோது நிர்வோக மற்றும் டமலோண்ரம விருது, 2018 

– இந்தினா 

கலோச்சோர நல்லிணக்கத்ேிற்கோை ேோகூர் விருது 

 2014 - நணிப்புரி டம் ரா. பாஜ்குநார் சிங்கஜித் சிங் 

 2015 - ரசனாட் (யங்கததசத்தின் காச்சாப ிறுயம்) 

 2016 - இந்தினாயின் நிகப் தரின சிற்ி, ரா. பாம் யஞ்சி சுடர் 

சமோரபல் சசயலிகள் & இரணய டபோர்ட் ல் 

கல்வி மற்றும் ஆரோய்ச்சி கூட்டுறரவ டமம்படுத்துவேற்கோை ேிட் த்ேின் இரணய 

டபோர் ல் (SPARC) 

 நித ய தநம்ாட்டுத்துர அரநச்சர், ிபகாஷ் ஜயதடகர், "கல்யி நற்றும் 

ஆபாய்ச்சி கூட்டுரய தநம்டுத்துயதற்கா (SPARC) திட்டம்" என் யரத் 

தத்ரத புது தில்ினில் ததாடங்கி ரயத்தார். 

விரளயோட்டு சசய்ேிகள் 

டமற்கிந்ேியத் ேவீுகள் ஆல் ரவுண் ர் டுரவன் பிரோடவோ ஒய்வு சபறுகிறோர் 

 தநற்கிந்தினத் தீவுகள் அணி ஆல் பவுண்டர் டுரயன் ிபாதயா சர்யததச 

தாட்டினில் இபேந்து ஒய்வு தறுயதாக அியித்தார். 
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