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 கடல்ாழ் உிரிணங்களபப் தாதுகாக்கவும், கடல் உவுகள் தற்நி அநிவும், 
பதருங்கடலுக்கு ரிாள பெலுத்வும் ஜூன் 8 அன்று உனகப் பதருங்கடல் ிணம் 
பகாண்டாடப்தடுகிநது. ீம்- Preventing plastic pollution and encouraging solutions for a healthy ocean 

 அளணத்து ருத்து நாக்கங்களுக்காகவும் தளளக செனழமக்கக்கூடின ஊெழகளப் 
னன்டுத்தும் முதல் நளழநளக இந்தழனளயில் ஆந்தழபப் ிபததெம் இயக்கும். 

 நளழ ளதுகளப்பு நந்தழரி சுளஷ் பளம்பளவ் ம்தப ெழக்கழநழல்  578 நீட்டர் ீநள 
சதங்  சுபங்கத்ளத , ிநந்துளத்ார்.நகங்டாக் -சுங்க்ாங்க் ாின படுஞ்ொளனில் 
தார்டர் ொளனகள் அளப்பு (தி.ஆர்) மூனம் கட்டப்தட்டது. 

 ளைாதாத் ாகாட்ெி நம்தாட்டு ஆளத்ின் அிகாரிகள் ஏஸ்நளன்ெளகர் 
ரினின்  அியியத்தழ தழட்டத்தழன் முதல் கட்டநளக யிரியள தழட்ட அநிக்ளகள 
ாரிக்கவுள்பணர். 

 ர்ணளகும் நளயட்ட சதளமழளர் துள குமந்ளத சதளமழளர் இல்ள 
நளயட்டநளக அள அநிிக்கும் ஒரு ீண்டகான திச்ொத்ள நற்பகாண்டுள்பது. 

 கங்ளக நற்றும் த்நள தழதனளபங்கின் ளதழப்ிற்கு உட்டும் குதழகில் நண் 
அரிப்ள தடுக்க 10.7 நகாடி ரூதாய் முலீடு பெய் நற்கு ங்க அசு முடிவு 
பெய்துள்பது. 

 ஐக்கி அபு எிநட்டில் உள்ப தகபளளயச் தெர்ந்த இந்தழன யியெளனி சுததஷ் 
குயயளயூர் , ரளர்ஜளயில் நழகப்சரின ண்ணிக்ளகனிள (4,914) கரிந 
கழதயப்ிள கன்றுகள  ரளர்ஜளயில் யிழதனளகழத்ததன் மூனம் கின்ணஸ் உனக 
ொளண தளடத்துள்பார். 

 ானத்ீவு ற்றும் இந்நாநணெிா ஆகி ளடுகள் .ள. ளதுகளப்பு ெளனில் ஒரு 
இடத்ிற்கு நதாட்டிிட்டண, ானத்ீவுக்கு 46 ாக்குகப சற்து இந்ததளதெழனள  
144 யளக்குகளப் சற்று தளட்டினில் சயற்ழ சற்றுள்து. 

 WHO இன் தற்களழகத் தண்ணரீில் யுதபினம் கந்தழயக்கும் தபத்ளத யிட 
இந்தழனளயின் 16 நளழங்கில் ழத்தடி ீரில் இருந்து மநணிம் அிகாக 
கனந்துள்பாக  ிஞ்ஞாணிகள் கண்டநிந்துள்பணர். 

 உகழன் இபண்டளயது நழகப்சரின ழக்கரி சுபங்கநள டீதனளெள- ச்ெளநழ  
ழக்கரி சுங்கங்களப த்ி அசு  நற்கு ங்க அொங்கத்ிற்கு ங்கிமள்பது. 

 இந்ிாில் பபிாட்டு நடி முலீடு 2017-18ல் 61.96 ில்ழனன் டளபளக 
அதழகரித்துள்து.கடந் ிிாண்டில் அந்ி நடி முலீடு 60 தில்னின் டானாக 
இருந்து. 

 கப்தல் நதாக்குத்து அளச்ெகம் ற்றும் ீன் ாள் உதாத்ா கிாின் பகௌல் 
நாஜணா  கிாப்புந நம்தாட்டு அளச்ெகம் இளணந்து புது தழல்ழனில் துளமுக 
நற்றும் கடல்ெளர் துளகில் தழன் தநம்ளடு ற்ழன எய ளள் னிற்ெழ குப்பு 
டத்ிது 
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 தபளலன் தளன்ள - "ஆண்டின் யிளனளட்டு களன் " யியது 
 டளடள கன்ெல்டன்ெழ தெளய - சகள ளர்ட்ர் க்றன்ஸ் யியது 2018 
 தளரிக் ிதபம்ஜழ - யிப்தபள ண்டர்ிளபெஸ்  ழர்யளகழ அல்ளத  இனக்குர்  
 ெரீதள ளனர் - உக சளயளதளப நன்ம் (WEF) ழர்யளக உறுப்ிர் 
 ஞ்ெளப்-யணிக  முதல் தளர்டல் சதளமழதழர்களுக்கு  எழுங்குமுள சுத்தழகரிப்பு 
நற்றும் ழதழ எப்புதலுக்கள யமழகள  ிதளக்குதல்,ிண்ப்தங்களப 
கண்காிப்பு பெய்ல் நதான்ந ிங்களுக்கு உவும் என்று எிர்தார்க்கப்தடுகிநது 

 NXP செக்யூர் ெர்யெீஸ் நளஸ்டர் களர்ட் நற்றும் யிெளவுடன் இளணந்து 2GO 
ிளட்ஃளர்நழல் உயயளக்கப்ட்ட எய சயள்ள திள் ணப்ரிநளற் 
தெளயனள , புி mWallet 2GO ஐ துக்கிமள்பது. 

 அர்னாந்துக்கு எிாக டந் தளட்டினில் ழயூெழளந்து சண்கள் அணி எதப 

இன்ிங்ெழல் 490 பன்கள் குயித்து புதழன ெளதள ளடத்தது. 
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