
  

ஜூலன 21,22 டப்பு றகழ்வுகள் 

 

1 
 

• டஶக்டர் வர்ளலர்தன் றல்னற சஶந்தஷனி சசௌக்கஷல் ஷகவும் மம்பட்ட கரற்று 

ம் ற்றும் ரணிலன கிப்பு அலப்லதத் (SAFAR) சதஶடங்கஷ வலத்தஶர். 
• சபரி அரலியஶன முதலீட்வட ஈர்க்க றருப்தற நகரில் ஆந்ற ரறன அசு 

ஒரு தரறற்துலந உச்சற ரரட்லட நடத்துகஷமது. 

• ஆகஸ்ட் 15ம் தற பல் தலுங்கரணர முழுலதும் ஒவ்சலஶரு குடிகனின் 

கண்கவரமம் பரிமசஶதஷத்து லிஶதஷக்கு தீர்வு கஶடம் சதலுங்கஶனஶ அசஷன் 

கண்டி தளுகு றட்டம் சதஶடங்கப்படும். 

• றகத்றல் புல சரக்கலட குறஶய்கரில் உள்ர அவடப்புகவர அகற்றும் 

தஶனிங்கஷ இந்தஷம் லஶங்கும் பல் கரகறநது கும்ததகரம். 

• இந்ற உிமடன் இனங்லக பழுதும் அசகரன ஆம்புனன்ஸ் 

தசலவ லிரிவுபடுத்தும் நஷகழ்ச்சஷில் கஶச ஶயஷக் கஶட்சஷ மூயம் பிதர் 
தஷரு நமந்தஷ மஶடி உவஶற்மஷனஶர். 

• ததய்ஜறங் தனது சசல்லஶக்வக தீவு நஶட்டில் லிரிலஶக்கும் முற்சஷில், சலண 

ஜனஶதஷபதஷ ஜஷ ஜஷன்பிங் இனங்லகக்கு இண்டு தில்னறன் பரன் (295 

ஷல்யஷன் டஶயர்) புதஷ ஶனிஶக லறங்கஷமள்ரது. 

• புதணில் உள்ப இந்ற அநறில் ககம் ற்றும் ஆரய்ச்சற றறுண 

(IISER) ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள் புற்றுமநஶய்க்கஶன ருந்து லிநஷமஶகத்வத 

மம்படுத்துலதற்கு அனறதமர்டிப் புற்றுதரய் எறர்ப்பு மபஶவதப் சபஶருவர 

பஶயஷசஶக்கவடு நஶமனஶ அரலியஶன பந்து அல்யது சலசஷக்கள்வழ 

பன்படுத்துகஷமது. 

• உிணு சவ்வுகபில் உள்ப தகரழுப்பு ற்றும் துவர-உருலஶக்கும் 

நச்சுத்தன்வ வசட்மடஶவயசஷன் ஏ-வல ஒன்மஶக உறுதஷப்படுத்தஷ ற்றும் 

கட்டுப்படுத்துலதஷல் ஒரு முக்கஷ பங்வகக் சகஶண்டுள்ரது என்று சபங்களூரு 

இந்ற அநறில் ககத்றல் (IISc) ஆரய்ச்சறரபர்கள் 

கண்டுபிடித்தஷருக்கஷமஶர்கள். 

• சூரிப்புல் உருலஶலதற்கு கஶ ஶன லிண்ீன் லரிண்டயத்தஷன் 

ஷகப்சபரி பகுதஷவப்பற்மஷ சதரிந்துசகஶள்ர சஷமஷ கஶர் அரலியஶன மஶமபஶ 
லிண்கயஶன தரர்கர் தசரனரர் ப்தரலத, ரசர சூரினுக்கு அருகறல் 

அனுப்தத் ரரகற ருகறநது. 
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• புது தஷல்யஷ ற்றும் மும்வப லிஶன நஷவயங்கரில் கரர்தன் உறழ்லக் 

குலநக்க உதவுலதற்கு லிவலில் சுற்றுச்சூறல் நட்பு இஸ்தல் 

டரக்மறததரட்கள் லவுள்ரது. 

 ததரது ிகரங்கள் குநறீடு - 2018 

சறநந் ஆளுல தகரண்ட ததரி ரறனம் - 1) தகபர 2) றழ்ரடு  

3) தலுங்கரணர 4) கர்ரடகர 

• ததரருட்கள் ற்றும் தசலகள் ரி கவுன்சறல் அன் 28 ஆது கூட்டத்தஷல் 

50-க்கும் மற்பட்ட தஶரிப்புகரின் கட்ட த்வத குவமத்தது.  

• ீறதற ி.தக.யறல்ி - சசன்வன உர் நீதஷன்மத்தஷன் புதஷ 

தவயவ நீதஷபதஷ 
• இந்தஷ லிவரஶட்டு அவப்பு தகதனர இந்றர தஷமவ மம்பஶட்டுத் 

தஷட்டத்தஷன் கஸழ் 734 ீர்களுக்கு உித்தரலக அரிக்கவுள்ரது. 

• ஶகஶ த்தஷன் தவயநகஶன சசங்டூலில் 10 நஶள் ததரப-சலண கூட்டு 

இரணுப் திற்சற 'சஶகர்ஶதஶ பிண்ட்ளஷப் -2'ன் இண்டஶலது பதஷப்பு 

நவடசபறும். 

• தகப சுகரர அலச்சர் தக.தக. லனஜர - லீடர்ளஷப் லிருது 2018 

• குஜரத் ஶநஷயத்தஷன் லமதஶதஶலில் 15 து தசற இலபஞர் ததரட்டிில் 

சரம்தின் தட்டத்வத யரிரரின் தரகறத் குரர், 18 

லதஷற்குட்பட்மடஶருக்கஶன மதசஷ சடக்கத்யஶன் சஶதவனவ முமஷடித்தஶர். 
• ரம்குரர் ரரன் வஶல் ஆஃப் ஃமபம் சடன்னிஸ் மபஶட்டிில் 

அசரிக்கஶலின் டிம் ஸ்வசளக்வகத் மதஶற்கடித்து பன்பலநரக ATP 

இறுறப் ததரட்டிக்கு தர்வு. 

• சச்சறன் ற ற்றும் தீக் பூணிர, ஜூணிர் ஆசற ல்பத் 

சரம்தின்றப்தில் ங்கம் சலன்மனர். 
• இந்மதஶமனசஷஶலில் நடந்த ததட்றண்டன் ஆசறர ஜூணிர் சரம்தின்றப் 

ததரட்டிில் ங்க தக்கம் சலன்ம பன்நரது இந்ற ீர் னக்ஷறர 

தசன். 


