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தேச சசய்ேகள் 

ேழ்நடு 

T.N. சூரி சக்ேக்கன தற்கூரகரர அரக்கத்ேட்டம் 

 ிழ்ாடு அசு அசு கட்டிடங்கபில் கட்டம்-இணக்கப்தட்ட மற்கூண 
ம ானார் மதணல்கணப அணப்தன் பனம் ரு பதரி சூரி ஆற்நல் 
ிட்டத்ண ிட்டிடுகிநது. 

சர்லதேச சசய்ேகள் 

தகர சலள்ரத்ேல் பேக்கப்பட்டலர்களுக்கு உேல ஐக்க அபு எதட்ஸ் 

அலசக் குழு ன்ரம அரத்ேது 

 மகபாில் பள்பத்ால் தாிக்கப்தட்டர்களுக்கு உ ஐக்கி அபு 

எிமட்ஸ் எிமட்ஸ் பட் க்ப ண்ட் ணனணில் ரு அ க் குள ன்ணந 

அணத்துள்பது. 

சவூே அதபி லருடந்ே முஸ்லீம் ஹஜ் புனிே த்ேரக்கு ேகமது 

 ருடாந்ி ஹஜ் புணி ாத்ிணக்கு  வூி அமதிா  ாாகி ருகிநது, 

ஏபணணில் 1.6 ில்னினுக்கும் அிகாண பஸ்லீம் பபிாட்டினிருந்து இங்கு 

ந்துள்பணர். 

தகபி அன்னன் 80 லேல் ரமந்ேர் 

 ஐக்கி ாடுகபின் பன்ணாள் ப னாபர் மகாதி அன்ணான் 80 ில் ணநந்ார் 

இம்ன் கன் பிரிட்டிஷ் பிேர் தின் உேலிர நடினர் 

 திரிட்டிஷ் திர் பம ா மவுடன் உணாடனின் மதாது தமா டி 

அச்சுறுத்ணன எிர்பகாள்ப இம்ான் கான் இங்கினாந்ின் உிண ாடிணார். 

அமலில் சசய்ேகள் 

99 ல்யன் ஆண்டுகள் பறரன லண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 
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 ப்தி ின் தடித்ில்  ிக்கி 99 ில்னின் ஆண்டுகள் தணாண ண்டு 

ன்ணந ிஞ்ஞாணிகள் கண்டுதிடித்ிருக்கிநார்கள்,இது தண்ணட பூக்கும் 

ாங்கள் ற்றும் கந்ிகளுக்கிணடினாண உநண ன்கு புரிந்துபகாள்ப 

உவும் கண்டுதிடிப்பு. 

JNCASR ரு புே, லலுலன ேங்க லடிலத்ரே உருலக்கது 

 ஜஹர்னால் மரு மம்தட்ட அநிில் ஆாய்ச் ி ணம் (JNCASR), 

பதங்களூரு, ஆாய்ச் ிாபர்கள் ிக ணக்மா கிரிஸ்டணனட்ஸ் எனும்  ிநி 

தடிகங்கள் டித்ில் ரு புி ணக ங்கத்ண உருாக்கிபள்பணர்.   

ஹயீம் 150 ஆக ஆகஸ்ட் 18, 2018 இல் றும் 

 பள சூரி கிகத்ின் மதாது சூரிணணப் தடிக்கும் ாணினாபர்கபால் 

ஆகஸ்ட் 18, 1868ல் ஹனீிம் ஆந்ிாில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. பூிில் 

ினவுற்கு பன்பு சூரிணில் காப்தட்ட ம ரு உறுப்பு ஹனீிம். 

சக்கயன தகதுர பணு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 ரு பதரி ிஞ்ஞாண பன்மணற்நத்ில், 18 இந்ி ிஞ்ஞாணிகள் உள்பிட்ட 

 ர்ம  குள ிஞ்ஞாணிகள்  ிக்கனாண மகாதுண தணுண 

கண்டுதிடித்துள்பணர். 

லணிகம் & சபருரேம் 

PFRDA ரசபர் பதுகப்பு ீது குழு அரக்கமது 

 ஒய்வூி ிி ற்றும் ளங்குபணந மம்தாட்டு ஆணம் (PFRDA) 
 ந்ாார்கபின் ட்டிணப் தாதுகாக்கவும் ண தர்  ால்கணப  ாபிக்கவும் 
டடிக்ணககணப தரிந்துணக்க ரு ிணனக்குள அணக்கப்தட்டுள்பது. 

ஆேத் பிர்ய யனன் அடிப்பரடியன துணி பிண்ரட சலரிிடவுள்ரது  

 ஆித்ா திர்னா (ஏதி) குள ிறுணம் பஜா வ படக்ஸ்ணடல்ஸ் னிணன் 
கனந் துிகணப  சூரி, என்ந ரு புி திாண்ட் பதரிலும், கால்மனா 
திாண்டின் கீழ் னிணன் கனந் உணடகணபபம் பபிிடவுள்பது. 

நனங்கள் 
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 எஸ்.எஸ். பந்த்ா [இந்ி ரி ர்வ் ங்கிின் பன்ணாள் துண ஆளுர்] - 
இந்ே புல்ஸ் ஹவுசங் பினன்ஸன் ேனிப்பட்ட இக்குநர் (IBHFL). 

பதுகப்பு சசய்ேகள் 

லினப்பரட பிற்ச பிச் பிரக் 2018 

 இரு ஆண்டுக்கு ருபணந தன ம ி பதரி மணனாய்ப்பு மதார் திற் ிாண 

ிாணப்தணட திற் ி திட்ச் திபாக் ஆஸ்ிமனிாின் டார்ின் கரில் 24 

ஜூணன 18 பல் 18 ஆகஸ்ட் 18 ண ால் ஆஸ்ிமனி ிாணப்தணடால் 

(RAAF) டத்ப்தட்டது. 

எேர்ப்பு தடங்க் லறகட்டப்பட்ட ஏவுகரண 'HELINA' & SAAW (ஸ்ர்ட் ஆண்டி 

ஏர்ஃபீல்ட் சலப்பன்) 

 உள்ாட்டிமனம உருாக்கப்தட்ட பஹனிகாப்டர் பனம் ஏப்தடும் மடங்க் 

எிர்ப்பு ிகாட்டப்தட்ட ஏவுகண 'பஹனிணா' ற்றும் SAAW (ஸ்ார்ட் ஆண்டி 

ஏர்ஃதலீ்ட் பப்தன்) ிகாட்டுல் குண்டுகள் பற்நிகாக ம ாணண 

ப ய்ப்தட்டண. 

இந்ே புே தபர் லினத்ரே உருலக்குகமது 

 இந்ிாின் அடுத் உள்ாட்டு மதார் ிாணாண மம்தட்ட டுத் காம்தாட் 

ிாணம் (AMCA), அன் பல் ிாணத்ண 2032 ஆம் ஆண்டபில் 

மற்பகாள்ளும் என்று எிர்தார்க்கப்தடுகிநது. 

இந்ே - ேய்யந்து கூட்டு இணுலப் பிற்ச ரத்ரீ 2018 

 ால் ாய் இாணும் ற்றும் இந்ி இாணும் ஆகிற்நிற்கு 

இணடமாண கூட்டுப்திண லுப்தடுத் டிணக்கப்தட்ட ரு ஆண்டு 

ிகழ்வு ணத்ரீ 2018 ஆகும். இது ாய்னாந்ில் ஆகஸ்ட் 06, 2018 அன்று பாடங்கி 
ஆகஸ்ட் 19 அன்று ிணநவுபதற்நது. 

லிரரட்டு சசய்ேகள் 

ஆச லிரரட்டு 2018 
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 னிம்திக்கிற்குப் திநகு ிகப்பதரி தன-ிணபாட்டு ிகழ்ச் ிாண 18து ஆ ி 

ிணபாட்டு, ஜகார்த்ா ற்றும் இந்மாமண ிா, தாமனம்தங்கில் 

பாடங்குகிநது. 

 ஆ ி ிணபாட்டுப் மதாட்டிகபில் ல்பத் ீர் தஜ்ங் புணிா 65 கிமனா 

எணடப்திரிில் பன்று இந்ிாிற்கு பல் ங்கப்தக்கத்ண பதற்றுத்ந்ார். 

ரபிள் கயப்பு இட்ரடர் குழுலில் சலண்கயம் 

 18து ஆ ி ிணபாட்டுப் மதாட்டிில் இந்ிாின் துப்தாக்கி சுடுல் ீர் 

அபூர்ி  ந்மனா ற்றும் ி குார் ஆகிமார் துப்தாக்கி சுடும் மதாட்டிில் 

ணதிள் கனப்பு இட்ணடர் திரிில் பன்நாது இடத்ண திடித்து பண்கனம் 

பன்நணர். 

குலுக்கு எரிேன சலற்ம 

 MRF MMSC இன் FMSCI இந்ி ம ி தந்  ாம்தின்ிப்தின் ான்காது 

சுற்நில் எம்.ஆர்.எப் F1600 குப்தின் பல் தந்த்ண ாகுல் ங்க ாி பன்நார். 

எங்கரது Whatsapp Group 

ேழ் - கரிக் சசய்வும்   English - கரிக் சசய்வும் 

எங்கரது Facebook பக்கம்  

ேழ் – Examsdaily Tamil   English - Examsdaily 

https://goo.gl/5iU2xB
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
https://goo.gl/cyvaFo
https://goo.gl/cVgPyK

