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தேசி சசய்ேிகள் 

குஜாத் 

குஜாத் கடற்கலில் சோலயமணர்வுக் கருலி – யிடார் (LiDAR) 

 தேசி காற்று சக்ேி நிறுலனம் (NIWE), குஜாத் கடற்கரில் காம்பாட் 
லரரகுடாலில் உள்ர கடல் காற்று லரத்ரே ேிப்படீு சசய்லேற்கு 
யிடார்(LiDAR) னும் சோரயமணர்வுக் கருலி என்ரம நிறுலிமள்ரது. 

கர்நாடகம்  

EVM உற்பத்ேிக்கான எரு புேி உற்பத்ேி லசேித் ேிமப்பு லிறா 

 சபங்களூர், பாத் சயக்ட்ானிக்ஸ் யிிசடட், இாணுலத் சோடர்பு 
மூதயாபா லர்த்ேகப் பிரிலில் EVM உற்பத்ேிக்கான புேி உற்பத்ேி லசேிர 
தேர்ேல் ஆரணர் சுனில் அதாா ேிமந்துரலத்ோர். 

 பிசில் EPICards முேல் முரமாக கர்நாடகாலில் பார்ரல குரமலான 
லாக்காரர்களுக்கு லிநிதாகிக்கப்பட்டது. 

ாஜஸ்ோன் 

ாஜஸ்ோன் அலச்சலல லிலசாிகரின் கடலன ேள்ளுபடி சசய்கிமது 

 லிலசாிகளுக்கு ாநிய அசின் பிர் கடன் ேள்ளுபடி ேிட்டத்ேிற்கு 
நிேிரிப்பேற்கு தேசி கூட்டுமவு லரர்ச்சி கார்ப்பதளன் (ன்.சி.டி.சி) இடம் 
இருந்து ரூ.5,000 தகாடி கடன் லாங்க முடிவு சசய்ப்பட்டுள்ரது.தலும் 
அசாங்க ஊறிர்களுக்கான இரு குறந்ரே கட்டுப்பாட்ரட அரச்சரல 
ேரர்த்ேிது. 

ேிழ்நாடு 

அசு ஊறிர்கரின் பணிப்பேிதலடு அக்தடாபர் ாேம் முேல் கணினி ம் 

 கருவூயக் கணக்குத் துரமில் எருங்கிரணந்ே நிேி ற்றும் னிே லர 
தயாண்ர ேிட்டத்ேின் எரு பகுேிான ‘ஆன்ரயன் பில் பாசிங் சிஸ்டம்’ 
ற்றும் இஸ்ஆர் (பணிப்பேிதலடு கணினி ம்) அக்தடாபர் ாேம் முேல் 
நரடமுரமப்படுத்ேப்பட உள்ரது. 
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தற்கு லங்காரம் 

லங்காரத்ேின் நான்கு பிபயான னிேர்கரின் உயக ேக் கண்காட்சி 

 லங்காரத்ேின் நான்கு பிபயான னிேர்கரின் உயக ேக் கண்காட்சி, 
குருதேவ் லநீ்ேிநாத் ோகூர், தநோஜி சுபாஸ் சந்ேி தபாஸ், ரிளி பங்கிம் 
சந்ேி சட்தடாபாத்ா ற்றும் டாக்டர் ளிாா பிசாத் முகர்ஜி ஆகிதார் 
ீது சகால்கத்ோலில் உள்ர தேசி நூயகத்ேில் நிந்ே அடிப்பரடில் 
கண்காட்சி லிரலில் ற்பாடு சசய்ப்படும். 

புது ேில்யி 

தேசி லர லங்கள் 

 தேசி லர ரங்கரர (NRCs) ஆன்ரயனில் பிற்சிப் சபாருள் 
ோரிப்பேற்கு அசாங்கம் முன்சாறிந்துள்ரது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

பிரிக்ஸ் சசய்ேி தபார்டல் லிலலில் 

 பிரிக்ஸ் ீடிா அகாடி ற்றும் பிரிக்ஸ் சசய்ேி தபார்டரய நிறுவுலேற்கான 
எரு ேீர்ானம் சேன் ஆப்பிரிக்காலின் தகப் டவுனில் 2018 BRICS ஊடக 
ன்மத்ேில் டுக்கப்பட்டது. 

ஷ்ா புேி அணு ஆமேங்கலர தசாேிக்கிமது 

 ஷ்ாலின் இாணுலம் புேி அணுசக்ேி லரிரச ற்றும் பிம ஆமேங்கரர 
பரிதசாேித்து லருகிமது, உர் சக்ேி சகாண்டு இங்கும் தயசர் ஆமே 
அரப்பு ற்றும் அணுசக்ேி சகாண்ட கப்பல் வுகரணில் இருந்தும் 
பரிதசாேரன.  

அணுசக்ேி இங்கும் கடற்பலடக் குழுலில் தசரும் பிான்சின் முேல் சபண் 

 அசரிக்கா ற்றும் பிரிட்டனுக்குப் பிமகு, பாம்பரிக் கப்பல்கரரக் 
காட்டிலும் நீண்ட ற்றும் ேனிரப்படுத்ேப்பட்ட பணிகள் சசய்மம் அணுசக்ேி 
கடற்பரடக் குளலில் சபண்கரர தசர்க்கும் மூன்மாலது நாடு பிான்ஸ் 
ஆகும். 
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அமிலில் சசய்ேிகள் 

.ஸ்.ஆர்.ஏ., மூன்று கூட்டாரிகளுடன் 27 சசற்லகக்தகாள்கலர 
அனுப்பவுள்ரது 

 இந்ேி லிண்சலரி ஆாய்ச்சி நிறுலனம் (ISRO) அடுத்ே மூன்று ஆண்டுகரில் 
27 சசற்ரகக்தகாள்கரர எரு லிரவு தலகத்ேில் இரணக்க உேவுலேற்காக 
மூன்று கூட்டாரிகளுடன் இரணந்துள்ரது. 

ஜப்பனஸீ் ஸ்டார்ட் அப் 'லிண்கற்கள் லற' லறங்கவுள்ரது 

 2020கரின் சோடக்கத்ேில் ஹிதாளிா ீது உயகின் முேல் சசற்ரக 
லிண்கல் சபாறிரல உண்டாக்க ோாக இருப்போக ஜப்பான் ஸ்டார்ட் அப் 
நிறுலனம் கூமிமள்ரது . 

லணிகம் & சபாருராோம் 

புேி யாசலண்டர் லண்ண சிமி ரூ .100 தநாட்டுக்கலர சலரிிடவுள்ரது 
ஆர்.பி.. 

 இந்ேி ரிசர்வ் லங்கி புேி 100 ரூபாய் தநாட்டுக்கரர சலரிிடுகிமது, இது 
ேற்தபாது இருக்கும் தநாட்ரட லிட சிமிோக இருக்கும். "நாட்டின் கயாச்சா 
பாம்பரித்ரே சித்ேரிக்கும் லரகில், ாணி கி லாவ் படம் தநாட்டின் 
பின்னால் உள்ரது." 

கனடாலின் ிகப்சபரி சபாது ஏய்வூேி நிேி இந்ேிாலில் முேலீடு 
சசய்வுள்ரது  

 கனடா ஏய்வூேித் ேிட்ட முேலீட்டு லாரிம் (CPPIB) இந்ேி உள்கட்டரப்பு, 
ின்சாம் ற்றும் ரில் ஸ்தடட் ேிட்டங்கரில் முேலீடு சசய் 
லாய்ப்புகரரத் தேடுகிமது. 

ாநாடுகள் 

சபண்கலர தம்படுத்துலேில் நிேி ஆதாக்கின் எர்க் ளாப்  

 NITI ஆதக் கரிர் சோறில் முரனதலார் ேரம் (WEP) ஜூரய 16-17, 2018 
அன்று "சபண்கரர தம்படுத்துேல்: சோறில்முரனப்பு, கண்டுபிடிப்பு ற்றும் 



  

ஜூலய 19 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

4 
 

நிரயத்ேன்ரர லரர்ப்பது" ன்ம இண்டு நாள் சர்லதேச ாநாட்ரட 
எருங்கிரணத்ேது. 

ேிட்டங்கள் 

"கங்கா வ்ரிக்ஷரூபன் அபிான்" 

 சுத்ோன கங்ரகக்கான தேசி தநாக்கம் (NMCG) "கங்கா வ்ரிக்ஷரூபன் 
அபிான்" கங்ரக நேிகள்  பாமம் ந்து ாநியங்கள் - உத்ேகண்ட், உத்ேிப் 
பிதேசம், பகீார், ஜார்கண்ட் ற்றும் தற்கு லங்கத்ேில் இங்குகிமது. 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல எப்புேல் 

CSIR-NPL ற்றும் HPCL இலடத எப்பந்ேம் லகசழுத்ோனது 

 பாேீ நிதளளக் டிாலிாஸ் (பி.ன்.டி.ம்.டி)ன்ம லர்த்ேகப் சபரில், 
சபட்தாயி சான்மிேழ் குமிப்பு சபாருட்கள் (சி.ஆர்.ம்.ஸ்) உள்நாட்டு 
லரர்ச்சிக்காக இந்துஸ்ோன் சபட்தாயிம் கார்ப்பதளன் யிிசடட் 
(சஹச்பிசில்) உடன் தேசி இற்பில் ஆய்வுக்கூடம் (ன்.பி.ல்) எரு 
எப்பந்ேத்ேில் ரகசளத்ேிட்டுள்ரது. 

ேப்பிதாடும் குற்மலாரிகள் குமித்ே சட்டலலவு நிலமதலற்மப்பட்டது 

 ப்ல் ாேம் குடிசுத் ேரயலால் சலரிிடப்பட்ட அதே சபரில் 
சபாருராோ குற்மலில் சட்டலரரல தயாக் சபா நிரமதலற்மிது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

ஆண்டு தாஸ்தபஸ் பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டம் 

 பாரிப்பு கட்டரர, இந்ேி லிானப்பரட 19 ஜூரய 2018 அன்று  பாதுகாப்பு 
கவுன்சில் கூட்டம் துக்ரகாபாத் லிானப்பரட நிரயத்ேில் நரடசபற்மது. 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

ஜூனிர் ஆசி ல்மத்ே சாம்பின்ளிப் 

 ஜூனிர் ஆசி ல்மத்ே சாம்பின்ளிப்பில் இந்ேிா எரு சலள்ரி (ேிவ்ா 
காக்ன்) ற்றும் இண்டு சலண்கய பேக்கங்கரர (கருணா, ரீனா) சலன்மது. 
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