C.A.04.07.2022 (Tamil Version)
1.

நகாபாஷ்டிபத்தில் பதல்யாா் ஏக்ாத் ரிண்டே தலலநனிா அபசு நீ து
ம்ிக்லக

யாக்ககடுப்பு

திங்கள்கிமலந

(ஜூல

4)

லேகறுகிது.

ஞானிற்றுக்கிமலந கூடின டபலயக் கூட்ேத்தில், சட்ேப்டபலயத் தலயபாக
ாஜகலய டசாா்ந்த பாகுல் ார்டயகாா் டதாா்ந்கதடுக்கப்ட்ோர்.
2.

ேப்பு

ிதினாண்டில்

கயிாட்டிர்கின்
அகநரிக்காயில்

அகநரிக்காயின்

ட்டினில்

ேப்பு

இந்தினா

ிதினாண்டின்

ஜூன்

குடிபரிலநலன
இபண்ோநிேம்
15-ம்

டததி

கற்

கற்றுள்து.
யலப

6,61,500

கயிாட்ேயருக்குக் குடிபரிலந யமங்கப்ட்டுள்தாக அந்ாட்டு குடிபரிலந
நற்றும் குடிடனற் டசலயகள் லநனம் கதரியித்துள்து. அகநரிக்காயில் 3
அல்து

5

ஆண்டுகளுக்குத் கதாோா்ந்து

யசித்திருக்க டயண்டும்

உள்ிட்ே

ல்டயறு ிந்தலகல பூர்த்தி கசய்தயாா்கள் தாக்கல் கசய்த யிண்ணப்ங்கின்
அடிப்லேனில்

குடிபரிலந

யமங்கப்ட்டுள்து.

அவ்யாறு

குடிபரிலந

கற்யாா்கில் கநக்றிடகாலயச் டசாா்ந்தயாா்கள் (24,508) அதிகட்சநாக உள்ர்.
அதற்கு அடுத்த இேத்தில் இந்தினாலயச் டசர்ந்தயாா்கள் (12,928) உள்ர்.
3.

கிரீன்ாந்தின் நிக உனர்ந்த ி சிகபத்தில் இந்தின பயர்ண ககாடிபேன்
நலடனற் யபர்
ீ
அஜித் ஜாஜ் அயபது நகள் தினா ஜாஜ் ஏி சாதல
லேத்துள்ர்

4.

தநிமக காா்ப்பு உள்ாட்சித் டதாா்தில், 21 நாகபாட்சி, 188 கபாட்சி, 490
டரூபாட்சிகில் திபக சார்ிலும், அதன் கூட்ேணிக் கட்சிகள் சாாாாா்ிலும்
கயற்ி கற் சுநார் 9,000 யார்டு உறுப்ிாா்கள் ங்டகற் ‘உள்ாட்சினில்
ல்ாட்சி’ என் தலப்ிா காா்ப்பு உள்ாட்சிப் ிபதிிதிகள் நாாடு,
ாநக்கல்-டசம்

டதசின

கடுஞ்சாலனில்

காம்லநக்

குட்லேடநட்டில்

ஞானிற்றுக்கிமலந லேகற்து.
5.

யிஎல்சிசி ஃகநிா நிஸ் இந்தினா அமகிப் டாட்டி பம்லனில் உள் ஜிடனா
டயர்ல்டு கன்கயன்ரன் லநனத்தில் ேந்தது. இதில் கர்ாேக நாி சிி கரட்டி
இந்தின அமகினாகவும், பாஜஸ்தான் நாித்லதச் டசர்ந்த ரூல் சவுகான் பதல்
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பன்ர் அப் ஆகவும், உத்தபப் ிபடதசத்தின் ரிாதா சவுகான் இபண்ோயது பன்ர்
அப் ஆகவும் டதர்யாகிர்.

C.A.04.07.2022 (English Version)
1. A vote of confidence on the Chief Minister Eknath Shinde-led government will be held
on Monday (July 4) in Maharashtra. In the Assembly meeting held on Sunday, BJP
candidate Rahul Narvek was elected as the Speaker.
2. India ranks second in the list of foreigners who have acquired US citizenship in the
current fiscal year. According to the Center for Citizenship and Immigration Services,
6,61,500 foreigners have been granted citizenship in the United States till June 15 of the
current financial year. Citizenship is granted on the basis of applications filed by those
who fulfill various conditions, including having lived in the United States for 3 or 5 years
continuously. Among those who obtained citizenship, the highest number came from
Mexico (24,508). It is followed by people from India (12,928).
3. Mountaineer Ajit Bajaj and his daughter Diya Bajaj have climbed Greenland's highest
snow peak with the Indian tricolor flag.
4. About 9,000 ward members who won the DMK and its alliance parties in 21 Municipal
Corporations, 188 Municipalities, and 490 Municipalities in the Tamil Nadu Urban Local
Government polls, titled 'Good Governance in Local Government', were held at Pomaik
Kutaimet on the Namakkal-Salem National Highway on Sunday.
5. The VLCC Femina Miss India pageant was held at the Jio World Convention Center in
Mumbai. In this, Sini Shetty from Karnataka state was selected as Miss India, Rubal
Chauhan from Rajasthan state as first runner up and Shinatha Chauhan from Uttar
Pradesh as second runner up.
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