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jkpof epfo;Tfs; 

 சென்னண எழும்பூர் ில்ினனம் சன்ணிந்ிாில் 

ெிநந்ாக தர்வு செய்ப்தட்டு ொன்நிழ் ங்கப்தட்டுள்பது. 
o சுற்றுச்சூறல் மயாண்ம அமப்பின் ஐஎஸ்ஓ தச்சான்று 

(ISO 14001: 2015) லிருதுகிமைத்துள்ரது 

 

,e;jpa epfo;Tfs; 

 தக்னனுக்கு ருனக ந் பல் இந்ி திர் என்ந 
பனநில் அனண ணது அிர்ஷ்டாக கருதுாக அந்ாட்டில் 

உள்ப இந்ி ம்ொிிணர் த்ிில் உனாற்நி திர் 
தாடி குநிப்திட்டுள்பார். 

o பக்மன் இரலசர் கலீபாபின் சல்ான் அலருக்கு சிமப்பான 

லமலற்பு அரித்தார். 
o இருநாடுகளுக்கு இமைம உள்ர நட்புமவு, லர்த்தகம் ற்றும் 

உயகராலி பிச்மனகள் குமித்து இருலரும் மபச்சுலார்த்மத 
நைத்தினர் 

 

 ிண்சபிக்கு பல்பனநாக ணிர்கனப அனுப்பும் 

இந்ிாின் "ககன்ான்' ிட்டத்துக்காக, ிாின் ிண்சபி 
ஆய்வு னத்ில் இந்ி ிண்சபிீர்கள்  4ததருக்கு திற்ெி 
அபிக்கப்தடவுள்பது. 

o ககன்ான் திட்ைத்தில் பங்மகற்கும் இந்தி லிண்வலரி 
ருத்துலக் குழுவுக்கான பிற்சிம பிான்ஸ் லிண்வலரி 
ஆாய்ச்சி நிறுலனான "சிஎன்இஎஸ்' லறங்கவுள்ரது 
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 புற்றுதான ஆம்தினனில் கண்டநியும் சாில்நுட்தத்ன 
இந்ி ிஞ்ஞாணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 

o ைாக்ைர் வெந்த் கந்தாம தமயமியான இந்தி 

லிஞ்ஞானிகள் குழு இது பற்மி ஆய்வு வசய்து, Once Discover 

என்ம வபரில் வதாறில் நுட்பம் கண்ைமிந்துள்ரது. 
 

rh;tNjr epfo;Tfs; 

 டசகாரிா சூப்தர் னார்ஜ் ாக்சகட் என்ந ணீக ஏவுகனன 

தற்று தொனண செய்துள்பது. 

o லைவகாரிா தற்மபாது ீண்டும் தீலிாக தனது ஆயுதங்கமர 

பரிமசாதமன வசய் வதாைங்கி உள்ரது. அதிகசக்தி வகாண்ை 
ாக்வகட்டுகமர லைவகாரிா பரிமசாதிக்க வதாைங்கி இருக்கிமது. 

 உனகின் பனாது ிக்கும் அணு உனனன ஷ்ா 
தற்று பன்ிணம் அநிபகம் செய்துள்பது. அகாசடிக் 
தனாதாதணாதொவ் என்ந சதரினாண ிகப்சதரி கப்தனன 

ஷ்ா உருாக்கியுள்பது. 

o இது குமித்து ஷ்ாமலச் மசர்ந்த அணுசக்தி அமப்பான 

மாசமைாம் லட்ைாங்கள் கூறும்மபாது, 'இந்த 
அணுஉமயானது, புலறி அணுஉமயக்கு ாற்மாக 
அமக்கப்பட்டுள்ரது 

 
 

tpisahl;L epfo;Tfs; 

 உயகச் சாம்பின் ளிப் மபட்ிண்ைன் மபாட்டி மபசில் நகரில் 

நமைவபற்று லருகிமது. ஆண்களுக்கு மநற்று அமிறுதி மபாட்டி 
நமைவபற்மது. இந்த மபாட்டிில் இந்திாலின் சாய்பினதீ் 
ற்றும் ெப்பான்லீர் வகன்மைாவாமாைா உைன் மாதினார். 

o 36 ருடங்கள் கித்து அனிறுிக்கு குிசதற்று 

சண்கனதக்கம் சதற்றுள்பார் 
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