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23, 2018 
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டசி ிகழ்வுகள்: 

ஹோோஷ்டிோ 

ஹோோஷ்டிோ அசு 180 ோலுகோக்களப நட்சி தோித் தகுிகபோக அநிித்துள்பது  

 நகாபாஷ்டிபா அமநச்சபமய நாித்தின் 180 தாலுகாக்கம யட்சி ாதித்த குதிகாக 
அியித்துள்து. ாதிக்கப்ட்ட குதிகில் ியாபணம் யமங்க அமநச்சபமய  8 
திட்டங்கம யகுத்துள்து. 

புது ில்னி 

தீோபிக்கு அனுிக்கப்தட்ட ஒனி ம்புகளுடன் ோரிக்கப்தட்ட தசுள தட்டோசுகளுக்கு 
உச்ச ீின்நம் அனுி 

 ாடு முழுயதும் குமந்த உநிழ்வு ககாண்ட "சுமந" ட்டாசுகின் யிற்ம நற்றும் 
தனாரிப்புக்கு உச்ச ீதிநன்ம் அனுநதி. 

தீகோர் 

ன் டோகன் ோல்ிோ பதரிடப்தட்ட தோல் துளந கனோச்சோ ளம் 

 ாட்ா கரின் மநனப்குதினில் தால் துமனின் சுனாதீத்திற்கு முந்மதன காிம 
காச்சாப மநனத்திற்கு சுதந்திப பாபாட்ட யபீபா ண்டிட் நதன் பநாகன் நால்யினாயின் 
கனமப மயத்து தால் தும காச்சாப மநனத்மத கதாடங்கிமயத்தார் தகயல் கதாடர்பு 
அமநச்சர் நபாஜ் சின்கா. 

குஜோத் 

குஜோத் அசு 51 ோலுகோக்களப ண்ரீ் தற்நோக்குளந தோித் தகுிகபோக அநிித்து  

 குஜபாத் அபசு  3,291 கிபாநங்கம உள்டக்கின 51 தாலுகாக்கம குமந்த நமம 
காபணநாக ஏற்ட்ட தண்ணரீ் ற்ாக்கும ாதித்த குதிகாக அியித்தது.   
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ோஜஸ்ோன் 

ோஜஸ்ோன் அசுக்கு உச்சீின்நம் உத்வு 

 48 நணி பபத்திற்குள் அபாயள்ி நமகில் 115.34 கெக்படர் ிப்பப்ில் சட்டயிபபாத 
சுபங்க பயமகம ிறுத்த உச்ச ீதிநன்ம் பாஜஸ்தான் அபசுக்கு உத்தபயிட்டது. 

அந்ோன் & ிக்டகோதோர் வீுகள் 

அந்ோன் & ிக்டகோதோர் வீுக்கு 1500 டகோடி ரூதோய் ஓதுக்கீடு 

 அந்தநான் ிபகாார் தீவுகில் பதசின கடுஞ்சாம அியிருத்தி கசய்ன 1500 பகாடி 
ரூாய் கசயிடப்ட்டுள்து. 

சர்டச ிகழ்வுகள்:  

டகரூணின் 7 து ஜணோிதி தோல் திோ 

 பகநரூில், 1982 ல் இருந்து ாட்மட ஆட்சி கசய்த ால் ினா, ஜாதிதி தயிக்குரின 
மும்மும  பதர்தில்  கயற்ி கற்று  ஏமாயது ஜாதிதினாக தயி யகிக்க உள்ார். 

வு தோதுகோப்ளத டம்தடுத் டதஸ்புக்கிற்கு ஜப்தோன் உத்வு  

 உகாயின ல்ானிபக்கணக்கா நக்கம ாதிக்கும் தபவு நீல்கம கதாடர்ந்து 
ஜப்ான் னார்கின் திப்ட்ட தகயல்கமப் ாதுகாக்க ஜப்ாின அபசாங்கம் 
பஸ்புக்க்கு உத்தபயிட்டது. 

ிஞ்ஞோணம்: 

ோசோின் CubeSat பசவ்ோய் கிகத்ின் தின் டித்ள தடம்திடித்து  

 ாசாயின் முதல் CubeSats Marco-A நற்றும் Marco-B எப்டும் ஆமநா இடத்திற்கு 
னணம் கசய்து, இருண்ட யாத்தில் சிின சியப்பு புள்ினாக பதான்ின கசவ்யாய் 
கிபகத்மத டம்ிடித்து. 
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ிகம் ற்றும் பதோருபோோம்: 

ITER ஆோய்ச்சி ிட்டத்ிற்கோக திோன்சிற்கு உதகங்கள் ங்குில் இந்ிோ முல் 
இடத்ில் உள்பது  

 சர்யபதச அணுசக்தி பசாதம அணுசக்தி ஆபாய்ச்சி மநனம் (ITER) அணு உம மூம் 
ஆற்ம உருயாக்கும் பாக்கம் ககாண்ட ஆபாய்ச்சிக்கா திட்டத்திற்காக ிபான்சிற்கு 
உகபணங்கள் யமங்குயதில் நற் ாடுகின் காட்டிலும் இந்தினா முன்ணி யகிக்கிது. 

ோோடுகள்: 

ஐோ ிண ிகழ்ச்சி 2018 

 இந்த ஆண்டு ஐக்கின ாடுகளுக்கா இந்தின ிபந்தப நிரன் ஐ.ா. தி ிகழ்ச்சிமன  
டத்துகிது. ஐ.ா. தி ிகழ்ச்சினில் பநஸ்ட்பபா அநஜத் அி கான் ஐ.ா. தி யிமாயில் 
நகாத்நா காந்திக்கு நரினாமத கசலுத்துகிார். 

உடல் ற்றும் ணன குளநதோடுகள் தற்நி டசி திளண 

 சமூக ீதி நற்றும் அதிகாபநித்தல் அமநச்சர் தாயாபச்சந்த் ககெட் புது தில்ினில் 
உடல் நற்றும் ந குமாடுகள் ற்ின பதசின ணிநமமன கதாடங்கி மயத்தார். 

ிணங்கள்: 

 ிகோஸ் பசகோல் - இனக்குர், மசனாண்ட் (ஐடி ிறுயம்) 

ிட்டங்கள்: 

ஹரித் தீோபி, ஸ்ஸ்த் தீோபி (தசுள தீோபி, ஆடோக்கிோண தீோபி) 

 சுற்றுச்சூமல் அமநச்சகம் ெரித் தீாி, ஸ்யஸ்த் தீாயி (சுமந தீாயி, 
ஆபபாக்கினநா தீாயி) ிபச்சாபத்மத துயக்கிமள்து. இந்த ிபச்சாபம் 2017-18ல் 
ஆபம்ிக்கப்ட்டது, இதில் அதிக எண்ணிக்மகனிா ள்ி குமந்மதகள் ங்பகற்ர் 
நற்றும் ட்டாசுகம குமத்து கயடிக்கக் உறுதிகநாமி எடுத்துக் ககாண்டர். 

 இது இப்பாது "சுமந ல் கசனல்கள்" இனக்கத்துடன் இமணக்கப்ட்டுள்து, இது 
சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு நற்றும் ாதுகாப்புக்கா ரு சமூக அணிதிபட்டாக 
ஆபம்ிக்கப்ட்டுள்து. 
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ஒப்தந்ங்கள்: 

இந்ிோ, குடோிோ இளடட ஒப்தந்ம்  

 இந்தினா நற்றும் குபபாரினா இமடபன காச்சாப நற்றும் இபாஜதந்திப த்துமமப்ம 
யலுப்டுத்த இபண்டு ப்ந்தங்கள் மககனழுத்திட்டப்ட்ட. 

இந்ிோ-சணீோ இளடட ஒப்தந்ம்  

 புதுடில்ினில்  டந்த இருதபப்பு ாதுகாப்பு த்துமமப்பு ற்ின இந்தினா-சீா உனர்நட்ட 
கூட்டத்தில் ாதுகாப்பு த்துமமப்பு ப்ந்தம் மககனழுத்தாது. 

பசனி & இளப்தக்கம்:  

'குி' 

 ஞ்சாப் பரல் யங்கினின் யாழ்க்மக காப்டீ்டு கசனற்மக நுண்ணிவு (AI) சக்தியாய்ந்த 
யாடிக்மகனார் பசமய னன்ாட்டா 'குரி' கசனிமன கயினிட்டது. 

 இந்த கசனி ாிசி அம்சங்கள், ிரீநினம் காபணநாக யியபங்கள் நற்றும் ிதி யியபங்கள் 
நற்றும் பார்ட்ஃபாிபனா யியபங்கள் பான், காப்டீ்டு கதாடர்ா தகயம எப்பாது 
பயண்டுநாாலும் யமங்குயதற்கா ரு யமி யமகனாகும். 

ிளபோட்டு: 

உனக ல்யுத் சோம்தின்ிப் 

 உக நல்மத்தம் சாம்ினன்ரிப்ில் 65 கிபா ிரியில் ஜ்பங் புினா கயள்ி கயன்ார். 
இது புடாகஸ்டில் மடகற் இறுதிப் பாட்டினில் ஜப்ான் யபீர் தாபகாபடா 
ஒட்படாகுபபாயிடம் பதால்யி அமடந்தப்ின் ஜ்பங் புினா கயல்லும் முதல் தக்கநாகும். 

திபஞ்சு ஓதன் டதட்ின்டன்  

 ிபஞ்சு ஒன் பட்நின்டன் பாட்டினில் ாரிஸ் கதாடங்கினது. 

Whatsapp   Group - கிபிக் பசய்வும் 

Telegram Channel  கிபிக் பசய்வும் 

 

http://bit.ly/2Nxo9dW
http://bit.ly/2xqZMJV

