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தசி சசய்ிகள் 

ிழ்ாடு 

முதுலனலச் சுற்நிமள்ப தகுி சுற்றுச்சூல்-உர்ிநன் ண்டனாக 
அநிிக்கப்தட்டது 

 ீனகிரி ாட்டத்ில் பதுலன புனிகள் காப்தகத்துக்கு அருகிலுள்ப 
கட்டுாண ற்றும் ிக சுங்க டடிக்லககலப லடசெய்துடன் 
அருகக உள்ப க ாட்டல்கலபபம் ஒய்வு ிடுிகலபபம் கட்டுப்தடுத்தும் 
டடிக்லகில் 438 ெது கி.ீ. அபில் சுற்றுச்சூல் உர்ிநன் ண்டனம் 
(ESZ) எண சுற்றுச்சூல், ணப்தகுி ற்றும் கானிலன ாற்நம் அலச்ெகம் 
லவு அநிிப்லத சபிிட்டது. 

ஆந்ிப் திதசம் 

ாஜாதேந்ித்ில் இன்குததன் லம் அலவுள்பது  

 கிக்கு ககாாரி ாட்டத்ில் கல் சாில்நுட்தத் துலநின் 
பர்ச்ெிால், ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு  ஆபிக்கும் ரு இன்குகதன் 
லம் ாஜாக ந்ித்ில் அலவுள்பது. 

சலுங்காணா 

சிில் ிாண ததாக்குத்து ஆாய்ச்சி ிறுணம் அலக்க AAI ிட்டம்  

 ல ாதாத், சதகும்கதட் ிாண ிலனத்ில் அிகரித்து ரும் ிாண 
கதாக்குத்து ொல்கலப எிர்சகாள்ளும் லகில் "உள்ாட்டு ீர்வுகலப 
கண்டுதிடிப்தற்காக" ெிில் ிாண கதாக்குத்து ஆாய்ச்ெி ிறுணம்(CARO) 
அலக்கப்தடும் என்று அசு டப்பு ிாணிலன அிகாெலத (ஏஏஐ) 
சரிித்துள்பது. 

தகபம் 

தகப கிஞர் அசரிக்க தல்கலனக்ககத்ிற்கு அலப்பு 
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 ககப ாினத்ின் லனகத்ில் இருக்கும் னித் ஆங்கின கிஞர் எஸ். 
ெந்ிகாகன், அகாா தல்கலனக்ககத்ின் ெர்கெ எளத்துத் ிட்டத்ின் 
51 து அர்வுக்கு அலக்கப்தட்டுள்பார். 

சர்தச சசய்ிகள் 

தாகிஸ்ான் சிறுதான்ல சமூகத்ினிருந்து தர்னில் ததாட்டிிடும் முல் தர் 

 தாகிஸ்ான் ெிந்த் ாகாத்ில் உள்ப இந்துப் சதண்ாண சுணிா தர்ார் 
ஜூலன 25 ம் கி லடசதநிருக்கும் ாகா ெலதத் கர்னில் 
கதாட்டிிடுால் ெிறுதான்ல ெபாத்ினிருந்து கதாட்டிிடும் பல் 
தர் என்ந னாற்லந உருாக்கிபள்பார். 

அநிில் சசய்ிகள் 

TBின் ிசு-தசலடந் ிலபவுகலப குலநப்தற்காண ிகலப IGIB 
கண்டுதிடித்துள்பது 

 ணி கக்காகதலஜப் தன்தடுத்ி சஜகணாிக் ற்றும் ருங்கிலந் 
உிரில் ிறுணத்ின் (CSIR-IGIB) செல்கள் ஆாய்ச்ெிாபர்கள் T.B. ின் ிசு-
கெலடந் ிலபவுகலபக் குலநக்க ி காட்டிபள்பணர். 

ிகம் & சதாருபாாம் 

ம.எஸ்.சிற்கு எிாக சணீா உனக ிக அலப்தில் சுங்க ரி க்கு ாக்கல் 
சசய்ப்தட்டது 

 உனக ிக அலப்திடம் (WTO) இநக்குி ரில குலநப்தது  சாடர்தாக 
அசரிக்காவுக்கு எிாக ெீணா க்குத் சாடர்ந்ிருக்கிநது. 

ாாடுகள் 

ான்கூர், கணடாில் 17 து உனக சஸ்கிரு ாாடு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலன ாம் 9 ஆம் கி பல் 13 ஆம் கி ல, 
ான்கூர் கணடாில் லடசதறும் 17 து உனக ெஸ்கிரு ாாட்லட 
ணி ப கம்தாட்டு அலச்ெர் திகாஷ் ஜகடகர் ிநந்து லப்தார். 
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"புி இந்ிாிற்காண வு" 

 புள்பிிதம் ற்றும் ிட்ட அனாக்க அலச்சகம் (MoSPI) 2018 ஆம் ஆண்டு 
ஜூலன ாம் 9-10 ஆம் கி புது ில்னிில் இண்டு ாள் ெர்கெ ட்ட 
கலெ ாாடு ஏற்தாடு செய்ப்தடுகிநது. 

ிணங்கள் 

 ீிதி ஏ.தக. தகால் - கெி தசுல ீர்ப்தாம் லனர் 
 ீிதி தாட்டத்ில் தாஸ்கன் ார் ாாகிருஷ்ன் - ல ாதாத் 
உர்ீின்நத்ின் புி லனல ீிதி 

 உ குார் ர்ா - பிதப்பு உள்படக்க புகார்கள் கவுன்ெில் (தி.ெி.ெி.ெி) 
உறுப்திணர் 

 கிருஷ்ா சட்டி - கர்ாடகா துல ெதாாகர் 

ிட்டங்கள் 

கர்ப்புந உள்கட்டலப்பு ிட்டங்கள் 

 திர் கந்ி காடி, சஜய்ப்பூரில் ரு சதாதுக்கூட்டத்ில் 
உலாற்நிணார். ாஜஸ்ான் ாினத்ின் 13 கர்ப்புந உள்கட்டலப்பு 
ிட்டங்கபிற்கு அடிக்கல் ாட்டிணார். 

ிருதுகள் 

 டாக்டர். T.K ெந்த் - அநிவு ெிநப்பு ிருது (அலுிணி துலநில் ெிநந் 
தங்கபிப்திற்காக) 

சாலதல் சசனிகள் & இல ததார்ட்டல் 

ஈசி டிலவ் 

 சதங்களூரு ற்றும் சென்லணில் உள்ப ெிநந் ாடலக ண்டி கெல 
ிறுணாண ஈெிடிலவ், இப்கதாது இண்டு சதருகங்கபிலும் சாலதல் 
ஆப் அடிப்தலடினாண ாடலக ண்டி கெலல, ிலனாண 
கட்டங்களுடன் அநிபகப்தடுத்ிபள்பது. 

ில்லு  
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 ாினத்ில் பன்நாம் தானிணத்ர்கலபக் கக்கிடுற்கு ககபா ாின 
அசு ரு சாலதல் ஆப்லத  உருாக்குகிநது. 

ிலபாட்டு சசய்ிகள் 

500 சர்தச ததாட்டிகபில் ிலபாடி எம்எஸ் தடாணி சாலண 

 கடாணி ற்கதாது கிரிக்சகட்டின் னாற்நில் ன்தாது ீாகவும், ெச்ெின் 
சடண்டுல்கர் (664 கதாட்டிகள்) ற்றும் ாகுல் டிாிட் (509) ஆகிகாருக்குப் 
தின் 500 ெர்கெ ிலபாட்டுக்கலப கடந் பன்நாது இந்ி ீர் 
ஆார். 

உனக லக ல்மத் சாம்தின்ிப் ததாட்டி  

 ஜிெிா தானு துருக்கிில் டக்கவுள்ப உனக லக ல்பத் ொம்தின்ிப் 
கதாட்டிக்குத் குி சதற்றுள்பார். 

CGF AAC இல் ஆசிால திிிித்துப்தடுத்தும் தீிகா தல்னிகல் 

 ஸ்குாஷ் ீர் ீதிகா தல்னிகல் கான்சல்த் ிலபாட்டு கூட்டலப்பு 
(CGF) சகௌிக்கப்தட்ட டகப ஆகனாெலணக் குளில் ஆெிாின் 
திிிிாக ிிக்கப்தட்டுள்பார். CGF ஆல் ிணம் செய்ப்தட்டது. 

முத்சாடர் தகாப்லத  

ஆஸ்ிதனிா Vs தாகிஸ்ான் Vs ஜிம்தாப்த 

 ஜிம்தாப்கில் உள்ப  ாாக ஸ்கதார்ட்ஸ் கிபப்தில் டந் பத்சாடர் 
ககாப்லதில் தாகிஸ்ான் அி ஆறு ிக்சகட்டுகள் ித்ிாெத்ில் 
ஆஸ்ிகனிால காற்கடித்து. 


