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முக்கிான நாட்கள் 

ஜூலய 18 - சர்லதேச நநல்சன் ண்தடயா ேினம் 

 சர்லதேச நெல்சன் ண்தேயஶ ேஷனம் ஜூலய 18 2018 ஆம் ஆண்டு 
நெல்சன் ண்தேயஶ (18 ஜூலய 1918) பிமந்து 100 ஆண்டுகள் 
ஆகஷன்மன. 2009 ஆம் ஆண்டு ெலம்பர் ஶேம் ஐக்கஷ ெஶடுகரின் 
அேஷகஶப்பூர்லஶக அமஷலிக்கப்பட்டு பேல் ஐ.ெஶ. ண்தேயஶ ேஷனம் 
ஜூலய 18, 2010 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ேது. 

தேசி நசய்ேிகள் 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

ேனபல்யிில் லயாற்றுக்கு முந்லேபாலம கலய கண்டுபிடிப்பு  

 லயஶற்றுக்கு பந்லே கஶயம் நேஶேர்பஶன பே அரி பஶலம கலய 
ேனபல்யஷ லபேலஶய் பிரிவு தறுக்குப்பயக்நகஶண்ேஶ  ரிசர்வ் 
கஶடுகரில் பே பஶமஶங்கல்யஷல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ரது. 

கர்நாடகம்  

நோறிற்கல்லி பல்கலயக்கறகத்ேில் நோறிற்பிற்சி லம் 
ேிமக்கப்பட்டது 

 தக.எல்.இ. நேஶறஷல்தட்ப பல்கலயக்கறகத்ேஷல் ESDN / VLSI 
நேஶறஷற்பிற்சஷ லத்லே ஐடி, பிடி, அமஷலில் நேஶறஷயதட்ப 
அலச்சர் K.J.ஜஶர்ஜ் ேஷமந்து லலத்ேஶர். 

நபயாகாலிில் தக-நடக் கண்டுபிடிப்பு லம் அலகிமது 

 ஐ.டி. / பி.டி. ற்றும் எஸ்.டி. துலம, நபரி ற்றும் ெடுத்ே 
அரலியஶன நேஶறஷல்துலம, சர்க்கல அலச்சர்  தக.தஜ. ஜஶர்ஜ் 
வனுன் ெகரில் தக-நேக் கண்டுபிடிப்பு லத்லே (K-TI Hubs) ேஷமந்து 
லலத்ேஶர். 
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புது ேில்யி 

ாஜ்சபாலில் ஏழு புேி உறுப்பினர்கள் உறுேிநாறி எடுத்துள்ரனர் 

 ஶஷ்ட்ரி ஸ்லம்தசலக் சங்கஷன் சஷத்ேஶந்ேர் ஶதகஷ் சஷன்வஶ, 
பஶம்பரி ெேனகஶர் தசஶனஶல் ஶன்சஷங் ற்றும் சஷற்பக்கலய குெஶத் 
வபத்ஶ ஆகஷதஶர் ஶஜ் சபஶலில் பேலி ஏற்மனர். 

அலனத்து குறந்லே ேியணங்களும் நசல்யாேபடி நசய் 
அலச்சலலல நாட உள்ரது WCD அலச்சகம் 

 கரிர் ற்றும் குறந்லேகள் தம்பஶட்டு (WCD) அலச்சகம், அலனத்து 
குறந்லே ேஷபேணங்கலம் நசல்யஶேபடி நசய் அலச்சலலல 
ெஶே உள்ரது. 2011 ம் ஆண்டு கணக்நகடுப்பின்படி, 2.3 தகஶடி குறந்லே 
ேஷபேணங்கள் ெேந்துள்ரன. 

ேிழ்நாடு 

ேிழ்நாட்டில் ஏழு நிலனவு சின்னங்கலர தம்படுத்ேவுள்ரது ஏ.எஸ்.ஐ.  

 ேஷழ்ெஶட்டின் ஏழு ேரங்கரில் உள்கட்ேலப்பு ற்றும் சுற்றுயஶ-ெட்பு 
லசேஷகலர தம்படுத்தும் லலகில், நேஶல்நபஶபேள் ஆய்வு லம் 
ஶல்யபும் கேற்கல தகஶலியஷல் பணிகலர ஏற்கனதல துலக்கஷ 
உள்ரது. 

 ேஞ்சஶவூரில் உள்ர பிகேீஸ்லர் தகஶில், தலலூர் தகஶட்லே, 
கஶஞ்சஷபுத்ேஷல் உள்ர லகயஶசெஶேர் தகஶில், சஷத்ேன்னலஶசல் 
குலககள்,ஶல்யபும் கேற்கல தகஶலில், நசஞ்சஷக் தகஶட்லே ற்றும் 
நகஶேம்பலூரிலுள்ர பலர் தகஶில் ஆகஷலல கயஶச்சஶ 
அலச்சகத்ேஶல் தம்படுத்ேப்பேவுள்ர ஆேர்ஷ் ெஷலனவுச்சஷன்னங்கள் 
ஆகும். 

சர்லதேச நசய்ேிகள் 

நேதசா த, முக்கி ப்நக்ழிட் லாக்நகடுப்பில் நூயிலறில் நலன்மார்  
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 பிரிட்டிஷ் பிே ந்ேஷரி நேதசஶ த பஶஶலன்மத்ேஷல் ற்நமஶபே 
நெபேக்கடிஶன ஐதஶப்பி ன்மஷத்லே லிட்டு நலரிதறுலேற்கஶன 
ப்நக்ழஷட் லஶக்நகடுப்பில்தயஷலறில் நலன்மஶர். 

அமிலில் நசய்ேிகள் 

இஸ்தாலின் லய-ஆன் நசல் நோறில்நுட்பம் நபயம் லதலற்லபப் 
நபற்றுள்ரது 

 இந்ேஷ லிண்நலரி ஆஶய்ச்சஷக் கறகம் (ISRO) யஷத்ேஷம்-அன் 
தபட்ேரில உற்பத்ேஷ நசய்லேற்கஶக உள்ெஶட்டு நேஶறஷல்தட்ப 
பற்சஷகரஶனது, நேஶறஷல் ெஷறுலனத்ேஷேஷபேந்து நபபேம் லதலற்லபப் 
நபற்றுள்ரது. 

லணிகம் & நபாயராோம் 

"சட்டலிதாோக" ஆண்ட்ாய்லட பன்படுத்ேி கூகிரிற்கு  € 4.34 
பில்யின் யூதா அபாேம் லிேித்ேது  

 அேன் தேடுநபஶமஷின் தயஶேஷக்கத்லே லலுப்படுத்ே ேனது 
ஆண்ட்ஶய்டு ஆப்பதட்டிங் சஷஸ்ேத்லே பன்படுத்ேஷ சட்ேலிதஶேஶக 
கூகஷள் ீது 4.34 பில்யஷன் பெதஶ ($ 5.04 பில்யஷன்)  அபஶேத்லே 
ஐதஶப்பி ன்மஷம் லிேஷத்ேஷது. 

ேலரிலச & குமிீடு 

ICC தபட்ஸ்தன் யநாள் ேலரிலச 

1) லிாட் தகாயி - இந்ேிா 2) தஜா யட் - இங்கியாந்து 3) பாபர் ஆழம் - 
பாகிஸ்ோன் 

நினங்கள் 

 கூடுேல் காலல் இக்குனர் நஜனல் (சிஐடி) சி. துலாகா ேியயா 
ாவ் - லிஜலஶேஶ ெக தபஶலீஸ் ஆலணர். 
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புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல 
ப்புேல் 

பிரிக்ஸ் நாடுகளுடன் புரிந்துணர்வு உடன்பாடு 

 பிேர் ேஷபே. ெதந்ேஷ தஶடி ேலயலியஶன த்ேஷ 
அலச்சலலக் குழுக் கூட்ேத்ேஷல் பிதசஷல், ஷ்ஶ, இந்ேஷஶ, சஸனஶ, 
நேன்னஶப்பிரிக்கஶ ஆகஷ பிரிக்ஸ் ெஶடுகலக்கு இலேில் ண்ேய 
அரலில் லிஶனப் தபஶக்குலத்து நேஶேர்பஶன புரிந்துணர்வு 
ப்பந்ேத்துக்கு ப்புேல் அரிக்கப்பட்ேது. 

இந்ேி – கியூபா இலடில் புரிந்துணர்வு உடன்பாடு 

 பிேர் ேஷபே. ெதந்ேஷ தஶடி ேலயலியஶன த்ேஷ 
அலச்சலலக் குழுக் கூட்ேத்ேஷல் இந்ேஷ பஶம்பரி பேத்துல 
பலம, தவஶஷதஶபேஷ பேத்துலம் ஆகஷலல குமஷத்து 
இந்ேஷஶவுக்கும் கஷபெபஶ ெஶட்டுக்கும் இலேில் புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 
ஏற்படுத்ேப்பட்ேேற்கு ப்புேல் அரிக்கப்பட்ேது. 

சிலம லகேிகலர லிடுலிக்கும் சிமப்புத் ேிட்டத்ேிற்கு த்ேி 
அலச்சலல ப்புேல் 

 கஶத்ஶ கஶந்ேஷின் 150-லது பிமந்ே ேஷனத்லேநஶட்டி சஷலமக் 
லகேஷகலர லிடுலிக்கும் சஷமப்புத் ேஷட்ேத்ேஷற்கு, பிேர் ேஷபே. ெதந்ேஷ 
தஶடி ேலயலில் ெேந்ே த்ேஷ அலச்சலலக் கூட்ேத்ேஷல் 
ப்புேல் அரிக்கப்பட்ேது. 

உற்பத்ேிான எண்நணய்ல பகிர்ந்துக் நகாள்ளும் நகாள்லக 
கட்டலப்புக்கு த்ேி அலச்சலல ப்புேல் 

 உற்பத்ேஷஶன எண்நணய்ல பகஷர்ந்துக் நகஶள்லம் ப்பந்ேங்கரில் 
பணிகலர லிலவுப்படுத்தும் நகஶள்லக கட்ேலப்புக்கு பிேர் ேஷபே. 
ெதந்ேஷ தஶடி ேலயலியஶன நபஶபேரஶேஶ லிலகஶங்கலக்கஶன 
த்ேஷ அலச்சலலக் குழு ப்புேல் அரித்துள்ரது. 
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நாலபல் நசயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

'நபாது நூயகம்' 

 பே நஶலபல் பன்பஶடு, 'நபஶது தயகம்: சபேஶ தயகங்கலர 
கண்டுபிடித்ேல், M.S.சுலஶஷெஶேன் ஆஶய்ச்சஷ அமக்கட்ேலரின் (MSSRF) 
பேல் பிஶந்ேஷ நபஶது தயக ஶெஶட்டின் பே பகுேஷஶக 
நேஶேங்கப்பட்ேது. 

லிலராட்டு நசய்ேிகள் 

பிான்ஸ் ேடகர தபாட்டி: ஈட்டி எமிேயில் இந்ேி லீர் நீஜ் தசாப்ா 
ேங்கம் 

 பிஶன்ஸ் தசஶடிலில்யஷில் ெேந்ே சர்லதேச ேேகர தபஶட்டிில் 
ஆண்கலக்கஶன ஈட்டி எமஷேயஷல் 20 லேஶன இந்ேஷ லீர் ெீஜ் 
தசஶப்ஶ 85.17 ீட்ேர் தூம் லசீஷ ேங்கப்பேக்கத்லே நலன்மஶர். 

ஜூனிர் ஆசி ல்யுத்ே சாம்பின்ளிப் 

 ஜூனிர் ஆசஷ ல்பத்ே சஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டிில் 97 கஷதயஶ 
பிரிலில் லிதஷ் குண்டு நலண்கயம் நலன்மஶர். 


