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 சர்லதேச நெல்சன் ண்தேயா ேினம்,ஜூல 18 2018 ஆம் ஆண்டு 
நல்சன் நண்டடள (18 ஜூல 1918) ிந்து 100 ஆண்டுகள் 
ஆகழன். 

 லயாற்றுக்கு முந்தே காயம் நோேர்பான ய அரின ளல கல 
நதல்ழ யயயளய் ிரிவு தறுக்குப்க்நகளண்டள  ரிசர்வ் 
களடுகில் ய ளளங்கல்ழல் கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து.\ 

 டக.எல்.இ. நதளமழல்தட் ல்கலக்கமகத்தழல் ESDN / VLSI 
நதளமழற்னிற்சழ லநனத்லத ஐடி, பிடி, அமிலில் நோறியநுட்ப 
அதச்சர் K.J.ஜார்ஜ் ேிமந்து தலத்ோர். 

 ஐ.டி. / பி.டி. ற்றும் எஸ்.டி. துதம, நபரி ற்றும் ெடுத்ே 
அரலியான நோறில்துதம, சர்க்கத அதச்சர்  தக.தஜ. ஜார்ஜ் 
லனுநன் கரில் டக-நடக் கண்டுிடிப்பு லநனத்லத (K-TI Hubs) 
ேிமந்து தலத்ோர். 

 ாஷ்ட்ரி ஸ்லம்தசலக் சங்கின் சித்ோந்ேர் ாதகஷ் சின்ஹா, 
பாம்பரி ெேனகார் தசானால் ான்சிங் ற்றும் சிற்பக்கதய குொத் 
ஹபத்ா ஆகிதார் பளஜ்ன சளயில் தயி ஏற்ர்.\ 

 நகிர் நற்றும் குமந்லதகள் டநம்ளட்டு (WCD) அலநச்சகம், 
அலத்து குமந்லத தழயநணங்களும் நசல்ளதடி நசய்ன 
அதச்சதலத ொே உள்ரது. 2011 ம் ஆண்டு கணக்நகடுப்பின்படி, 
2.3 தகாடி குறந்தே ேிருணங்கள் ெேந்துள்ரன. 

 தநழழ்ளட்டின் ஏழு தங்கில் உள்கட்டலநப்பு நற்றும் சுற்றுள-
ட்பு யசதழகல டநம்டுத்தும் யலகனில், நோல்நபாருள் ஆய்வு 
தம் ால்யபும் கேற்கத தகாலியில் பணிகதர ஏற்கனதல 
துலக்கி உள்ரது. 

 ிரிட்டிஷ் ிபதந நந்தழரி நதடபசள டந பாாளுன்மத்ேில் ற்நமாரு 
நெருக்கடிான ஐதாப்பி ன்மித்தே லிட்டு நலரிதறுலேற்கான 
ப்நபக்றழட் யளக்நகடுப்ில்தழலமனில் நயன்ளர். 

 இந்தழன யிண்நயி ஆபளய்ச்சழக் கமகம் (ISRO) ழத்தழனம்-அனன் 
டட்டரிலன உற்த்தழ நசய்யதற்களக உள்ொட்டு நோறில்நுட்ப 
முற்சிகரானது, நோறில் ெிறுலனத்ேிேிருந்து நபரும் லதலற்தபப் 
நபற்றுள்ரது. 

 அேன் தேடுநபாமிின் தயாேிக்கத்தே லலுப்படுத்ே ேனது 
ஆண்ட்பளய்டு ஆப்டபட்டிங் சழஸ்டத்லத னன்டுத்தழ 
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சட்டயிடபளதநளக கூகழள் நீது 4.34 ில்ழனன் யூடபள ($ 5.04 
ில்ழனன்)  அபளதத்லத ஐடபளப்ின ன்ழனம் யிதழத்தழது. 

 ICC டட்ஸ்டநன் யளள் தபயரிலச 
 யிபளட் டகளழ - இந்தழனள 2) டஜள யட் - இங்கழளந்து 3) ளர் ஆறம் 
– ளகழஸ்தளன் 

 கூடுதல் களயல் இனக்குர் நஜபல் (சழஐடி) சழ. துயளபகள தழயநள 
பளவ் - லிஜலாோ ெக தபாலீஸ் ஆதணர். 

 பிேர் ேிரு. ெதந்ேி தாடி ேதயதியான த்ேி 
அதச்சதலக் குழுக் கூட்ேத்ேில் ிடபசழல், பஷ்னள, இந்தழனள, சவள, 
நதன்ளப்ிரிக்கள ஆகழன ிரிக்ஸ் ளடுகளுக்கு இலடனில் நண்ட 
அயில் யிநளப் டளக்குயபத்து நதளடர்ள புரிந்துணர்வு 
ப்ந்தத்துக்கு ப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 

 பிேர் ேிரு. ெதந்ேி தாடி ேதயதியான த்ேி 
அதச்சதலக் குழுக் கூட்ேத்ேில் இந்தழன ளபம்ரின நயத்துய 
முல, டலளநழடனளதழ நயத்துயம் ஆகழனலய குழத்து 
இந்தழனளவுக்கும் கழயூள ளட்டுக்கும் இலடனில் புரிந்துணர்வு 
ப்ந்தம் ஏற்டுத்தப்ட்டதற்கு ப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150-யது ிந்த தழத்லதநனளட்டி சழலக் 
லகதழகல யிடுயிக்கும் சழப்புத் தழட்டத்தழற்கு, பிேர் ேிரு. 
ெதந்ேி தாடி ேதயதில் ெேந்ே த்ேி அதச்சதலக் 
கூட்ேத்ேில் ப்புேல் அரிக்கப்பட்ேது. 

 உற்த்தழனள எண்நணய்லன கழர்ந்துக் நகளள்ளும் ப்ந்தங்கில் 
ணிகல யிலபவுப்டுத்தும் நகளள்லக கட்டலநப்புக்கு பிேர் 
ேிரு. ெதந்ேி தாடி ேதயதியான நபாருராோ 
லிலகாங்களுக்கான த்ேி அதச்சதலக் குழு ப்புேல் 
அரித்துள்ரது. 

 ய நநளலல் னன்ளடு, 'நளது தகம்: சமுதளன தகங்கல 
கண்டுிடித்தல், M.S.சுலாிொேன் ஆாய்ச்சி அமக்கட்ேதரின் 
(MSSRF) முேல் பிாந்ேி நபாது நூயக ாொட்டின் ரு பகுேிாக 
நோேங்கப்பட்ேது. 

 பிான்ஸ் தசாடிலில்யிில் ெேந்ே சர்லதேச ேேகர தபாட்டிில் 
ஆண்களுக்கான ஈட்டி எழதழல் 20 யனதள இந்தழன யபீர் ீபஜ் 
டசளப்பள 85.17 நீட்டர் தூபம் யசீழ தங்கப்தக்கத்லத நயன்ளர். 
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 ஜூினர் ஆசழன நல்யுத்த சளம்ினன்ரழப் தபாட்டிில் 97 கிதயா 
பிரிலில் யிடபஷ் குண்டு நயண்கம் நயன்ளர். 

 


