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முக்கஷஶன நஶட்கள் 

ஜூலய 14 - பிஞ்சு தேசஷ நஶள் 

 திரன்ஸ் ரட்டில் Bastille day என்தது அந்ரட்டில் ஆண்டுதரறும் ஜூலன 
14ஆம் ரள் தசற றணரக ககரண்டரடப்தடுகறநது. 1790ஆம் ஆண்டில் 
லடகதற்ந தரஸ்டில் சறலநபலடப்பு றகழ்ரணது திகஞ்சு தசத்றன் ஒர் 
எழுச்சறரக கபேப்தட்டது. திரன்சுடன் லுரண னரற்று ற்றும் 
கனரச்சர இலப்புகலப தகறர்ந்து ககரண்டிபேக்கும் தரண்டிச்தசரி கலதர 
கத்றல் ககரண்டரடப்தட்டது. 

தேசஷ சசய்ேஷகள் 

புது ேஷல்யஷ 

ேஷ இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கஶஸ்ட் அக்கவுன்டன்ஸ் ஆப் இந்ேஷஶலின் பிரஶட்டினம் 
ஜூபியஷ சகஶண்டஶட்டங்கள் 

 இந்ற ஜணரறதற, ஸ்ரீ ரம்ரத் தகரிந்த், இந்றரின் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் 
கரஸ்ட் அக்கவுண்கடண்ட்டின் திபரட்டிணம் ஜூதினற ககரண்டரட்டங்கலப புது 
றல்னறில் கரடங்கற லத்ரர். 

 அடுத் ஆண்டு குடிசு றண ககரண்டரட்டத்றல் தி ிபேந்ரபிரக 
அகரிக்க ஜணரறதற கடரணரல்ட் டிம்ப்லத இந்றர தற்கறநது. 

குஜஶத் 

அகேஶபஶத்ேஷல் ஜகன்நஶத் ே ஶத்ஶ சேஶடங்குகஷமது 

 ஜகன்ரரின் 141 து  ரத்றல அகரதரத்றல் இன்று கரலன 
னட்சக்கக்கரண தக்ர்கள் பன்ணிலனில் கரடங்கறது. 

அரிஶனஶ 

ளஷதஶணி கபீர் பிகஶத் ேஷலஶஸ் 

 இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத் தகரிந்த், யரிரணரிலுள்ப 
ஃததயரதரத்றல் உள்ப றதரி கதிர் திகரத் றரஸ் (கதரீ் கஜந்ற) 
கசன்று ரிரல கசலுத்ற, உலரற்நறணரர். 
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தகரம் 

சஷறுநீக தநஶஶரிகளுக்கு இயலச யந்துகலர லறங்க கண்ணூர் பஞ்சஶத்து 
ேஷட்டம்  

 சறறுீக ரற்று சறகறச்லச கதற்ந தரரபிகலக்கு இனச பேந்துகலப 
ங்குற்கரண பேந்கம் ன்லந கரடங்குற்கு ரட்ட தஞ்சரத்து 
றட்டறட்டுள்பது. 

கஶஶஷ்டிம்  

ஆகஸ்ட் 1 முேல் ேஷலப்பட ேஷலங்குகரில் சலரியுணவுப் சபஶயட்கள் 
சகஶண்டு சசல்ய அனுேஷ  

 கரரஷ்டிர உவு ற்றும் சறில் சப்லப ந்றரி நீ்ற சரன்,ஆகஸ்ட் 
1 பல் கபி உவு கதரபேட்கள் ல்டிப்கனக்மறனுள் ககரண்டு கசல்ன 
அனுறக்கப்தடும் என்று அநறித்ரர். 

ஒடிசஶ 

ஒடிசஶலின் லயஶறு ற்றும் கயஶச்சஶம் பஶதுகஶக்க பஶம்பரி அலச்சலல 

 டிசரின் னரறும் கனரச்சரபம் தரதுகரக்க ரறன அசு, பனலச்சர் 
னீ் தட்ரக் லனலில் தரம்தரி அலச்சலல அலத்து. 

ேஷழ்நஶடு 

சசன்லனில் கஷஶ உணவு லிறஶ நடக்கஷமது 

 'உர், உவு ற்றும் உர்வுக்கரண கறர டிக்ககட்', றழ்ரட்டில் உள்ப 
அலணத்து ரட்டங்கபில் இபேந்தும் சலல்கரர்கள் தங்தகற்று 300 க்கும் 
அறகரண உவு லககலப ரரிப்தரர்கள்.   

உத்ேஷப்பிதேசம் 

லஶணஶசஷில் பய அபிலியத்ேஷ ேஷட்டங்களுக்கஶன அடிக்கல் நஶட்டல்  

 ரரசற க எரிரப ிறதரக றட்டம், ரரசற-தரல்னறர கப 
ில், தரஞ்ச்தகரசற தரிக்ர ரர்க், ரரசறில் பே சர்தச ரரட்டு 
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லம், றர்சரபூர் ற்றும் ரரசற தகுறகலப இலக்கும் லகில் 
கங்லக றின் ீது கட்டப்தட்டுள்ப புற தம்தரனம் , ஆசரம்கரில் 
பூர்ரஞ்சல்  எக்ஸ்திஸ்த, ஸ்ரர்ட் சறட்டி றன் ற்றும் ரற கங்தக 
ஆகறற்நறன் கலழ் தன றட்டங்கலப திர் தந்ற தரடி றநந்து 
லத்ரர். 

பன்சஶகர் கஶல்லஶய் ேஷட்டம் 

 உ.தி ரறனம் றர்சரபூரில் பை. 3 ஆித்து 420 தகரடிில் புறரக 
கட்டப்தட்டுள்ப த்றப்திதசம், உத்ப்திதசம் ற்றும் திகரர் 
ரறனங்கபின் கூட்டு றட்டரண தன்சரகர் கரல்ரல திர் தரடி 
ரட்டுக்கு அற்தித்து லத்ரர். த்ற அசு புறரக அநறித் றர்சரபூர் 
பேத்து கல்லூரி றட்டத்றற்கும் திர் தரடி அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

சர்லதேச சசய்ேஷகள் 

ஐ.நஶ. பஶதுகஶப்பு சலப சேற்கு சூடஶனில் ஆயுேத் ேலட லிேஷக்கஷமது 

 ரட்டில் அறவுகரண உள்ரட்டுப் ததரல ஆம்தித்து கறட்டத்ட்ட ஐந்து 
ஆண்டுகலக்குப் திநகு ஐ.ர. தரதுகரப்பு சலத கற்கு சூடரணில் ஆபத் லட 
ிறத்து. 

உயக சுங்க அலப்பு (WCO) 

 2018 ஜூலன பல் 2020ஆம் ஆண்டு ல இண்டு ஆண்டுகலக்கு உனக 
சுங்க அலப்தின் (WCO) ஆசறர தசறதிக் திரந்றத்றன் துல லனர் 
(திரந்ற லனர்) ஆணது இந்றர. 

அமஷலில் சசய்ேஷகள் 

கஶத்ேஷற்கு பட்டு அடிப்பலடியஶன பதஶஆக்டிவ் யந்துக்கட்டு ற்றும் தேஶல் 
ஒட்டுறுப்பு 

 ககௌயரத்ற இந்றன் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் கடக்ணரனஜற (ஐ.ஐ.டி) 
ஆரய்ச்சறரபர்கள், கரத்றற்கு தட்டு அடிப்தலடினரண ததரஆக்டிவ் 
பேந்துக்கட்டு ற்றும் தரல் ட்டுறுப்லத தட்டுப்பூச்சற புத்றனறபேந்து 
கண்டநறந்துள்பணர். 
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ஐ.ஐ.டி பஶம்தப : ஸ்சடம் சசல்கள் சபயக்கத்ேஷல் ஒய ேஷயப்புமுலன 

 தல்தறு தரய்கலக்கு சறகறச்லசபிப்தற்கு ணி பங்கரல் பனக்கூறு 
உிணுக்கலப (HMSCs) தன்தடுத்துறல் பே பக்கற லடரக உள்பது, 
இது இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் கடக்ணரனஜற (ஐஐடி) தரம்தத 
ஆரய்ச்சறரபர்கபின் குழுிணரல் கற்நறகரக பநறடிக்கப்தட்டுள்பது. 

ஶநஶடுகள் 

இந்ேஷஶ-பங்கரஶதேஷ் உள்துலம ந்ேஷரி தபச்சுலஶர்த்லேகரின் 6 லது கூட்டம் 

 த்ற உள்துலந அலச்சர் ரஜ்ரத் சறங் டரக்கரில் தங்கபரதஷ் 
உள்துலந அலச்சர் ஆசரத்உஸ்மரன் கரனுடன் உள்துலந ந்றரிகபின் 
ததச்சுரர்த்லகபின் 6 து கூட்டத்றற்கு  லனல ரங்கறணரர். 

நஷனங்கள் 

 ஸ்ரீ இன்சஜேஷ ஸ்ரீனிலஶஸ் (சசயர்) - குழுின் லனர் 
 கரர்ததட் ிகர அலச்சகம் (MCA) கம்தணிகள் சட்டம் 2013ன்  ண்டலண 
ிறகலப றுதரிசலனலண கசய்ற்கரக, 10 ததர்  ககரண்ட உறுப்திணர் 
குழுல கரர்ப்ததட் ிகர அலச்சகத்றன் கசனரபர் லனலில் 
அலத்துள்பது 

 சௌரிசஷதஶ சர்ரி  - கசல்சறர புற தனரபர் (கரல்தந்து) 

ேஷட்டங்கள் 

பஶத்ஶயஶ ேஷட்டம் 

 தரத்ரனர றட்டத்றன் கலழ் ஆந்ற ரறனத்றல் பை. 44 ஆிம் தகரடி 
கசனில் 2,520 கற.ீ. சரலனிட றட்டறடப்தட்டுள்பண. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேஷ அலச்சலல ஒப்புேல் 

தநளனல் தபஶயஷஸ் அகஶடஷ ற்றும் பங்கரஶதேஷ் தபஶயஷஸ் அகஶடஷ இலடத 
ஒத்துலறப்பு ஒப்பந்ேம் லகசழுத்ேஶனது 

 சர்ரர் ல்னதரய் தட்தடல் தசற ததரனறஸ் அகரடற, லயரதரத் ற்றும் 
தங்கபரதஷ் ததரனறஸ் அகரடற, சர்ர, ரஜரயற இலடத திற்சற, 
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தனரண்ல, கல்ிரபர்கள் திற்சறரபர் தரிரற்நம் ஆகறற்நறல் 
தஸ்த த்துலப்லத ஏற்தடுத்வும் ப்தந்ம் லககழுத்ரணது. 

சஶலபல் சசயஷகள் & இலண தபஶர்ட்டல் 

இந்ேஷ வஶஜஷ ேகலல் அலப்பு 

 இந்ற யரஜற கல் அலப்பு, பே கரலதல் ததரன் கசனற, ங்குறட 
ிடுறின் இபேப்திடத்ல அநறவும், எந்கரபே அசறலன ஏற்தட்டரலும் 
இந்ற யஜ் றலண கரடர்பு ககரள்பவும் இது உவும். 

லிலரஶட்டு சசய்ேஷகள் 

10,000 ன்ககலர கடந்ேஶர் தேஶனி 

• பன்ணரள் இந்ற தகப்டன் M.S.தரணி னரர்ட்மறல் இங்கறனரந்துக்கு எறரண 
இண்டரது பே ரள் சர்தச ததரட்டிில் 10,000 பே ரள் சர்தச லல்கல் 
ன்கலபக் கடந்ரர். பேரள் ததரட்டிகபில் 10,000 ன்கலப கடக்கும் இண்டரது 
ிக்ககட் கலப்தர் ற்றும் பேரள் ததரட்டிகபில் 300 தகட்சுகலப திடித் பல் 
இந்ற ிக்ககட் கலப்தர் என்ந சரலணபம் தலடத்துள்பரர். 

இங்கஷயஶந்து 2லது ஒயநஶள் தபஶட்டிில் சலற்மஷ 

 னரர்ட்மறல் இண்டரது சர்தச பேரள் ததரட்டிில் இந்றரல 86 
ன்கள் ித்றரசத்றல் ழீ்த்ற இங்கறனரந்து கற்நற கதற்நது. 

பிபஶ 2018 

 கதல்ஜறம் இங்கறனரந்ல 2-0 என்ந கக்கறல் தரற்கடித்து உனகக் 
தகரப்லதில் பன்நரது இடம் கதற்நது. 

ேஶய்யஶந்து ஓபன் உயக டூர் சூப்பர் 500 தபட்ஷன்டன் தபஶட்டிகள் 

 ரய்னரந்து ஒதன் இறுறப்ததரட்டிில் ஜப்தரணின் தரதசரற குயரரிடம் 
தி.ி. சறந்து தரல்ி. 

துப்பஶக்கஷ சுடுேல் தவஶப்ழஷன் 28 லது கூட்ட சர்லதேச தபஶட்டி 
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 சர்தச னறம்திக் சங்கத்றன் துப்தரக்கற சுடுல் தயரப்மறன் 28 து கூட்ட 
சர்தச ததரட்டிில் ரனு ததக்கர் ற்றும் அன்தரல் கஜின் ஆகறதரர் 
கனப்பு ஏர் திஸ்டல் திரிில் இந்றரவுக்கு ங்கம் கன்நணர். 

11லிலரஶட்டு த்ேஷ ண்டயம் தேசஷ ேலரிலச அட்டலலண சடன்னிஸ் 
தபஶட்டிகள் 

 ரணவ்  ரக்கர் ணது இண்டரது இட்லட தட்டம் கன்நரர். 
11ிலபரட்டு த்ற ண்டனம் தசற ரிலச அட்டல கடன்ணிஸ் 
ததரட்டிில் இலபஞர் சறறுர்கள் ற்றும் ஆண்கள் தட்டங்கலப கன்நரர். 

லிம்பிள்டன் 2018 

 தரக் தஜரதகரிச் ககின் ஆண்டர்சலண ழீ்த்ற ரன்கரது ிம்திள்டன் 
தட்டம் கதற்நரர். ஏஞ்சனறக்பெ ககர்தர் கசரீணர ில்னறம்லச ழீ்த்ற 
தட்டத்ல கன்நரர். 

 


