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விளளயாட்டு சசய் திகள்

கிரிக்சகட்
ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் அணிக்கு டிம் பெய் ன் ரகெ்டன்
ஆஸ்திரேலியா டி20 அணிக்கு ஏரோன் பிஞ் ச ் ரகெ்டன்

11 வது அயர்லாந் து தேசிய ஆண்கள் கிரிக்சகட் அணி
ொக்கிஸ்தானுக்கு எதிோன அதன் ஆேம் ெ படஸ்ட் ரொட்டியில்
வில் லியம் ரொே்ட்டே்ஃபீல் ட் அயே்லாந்து தலலவோக இருெ்ொே்.

சர்வதேச சசஞ் சிலுளவ தினம் - தம 8
உலகம் முழுவதும் , ரொேின்ரொது ொதிக்கெ்ெட்டவே்களுக்கு உதவி பசய் யும்
ரநாக்கில் உருவான அலமெ்புதான் பேட் கிோஸ்.
இதற் குக் காேணமானவே் பென்றி டுனான்ட்.

இவே் 1828ம் ஆண்டு ரம 8 இல் பிறந்தாே், முதன்முலறயாக 1948ம் ஆண்டு,
பென்றியின் பிறந்த நாளான ரம 8 அன்று பசஞ் சிலுலவ
தினம் பகாண்டாடெ்ெட்டது.

மாநில சசய் திகள்
15வது ஆசிய ஊடக உச்சிமாநாடு
15வது ஆசிய ஊடக உச்சிமாநாட்லட (ஆஊஉ) புதுதில் லியில் ரம 10 முதல் 12 வலே
நடக்கிறது
இந்தநிகழ் லவ இந்தியா முதன்முலறயாக நடத்துகிறது.
லமயக் கருத்து - “எங் கள் கலதகலளச் பசால் கிரறாம் –ஆசியாவிலும் அதற் கு
ரமலும் ”

மிகப் சபரிய இந் திய சகாடி
இந்தியாவின் 1857 ஆம் ஆண்டின் முதல் சுதந்திே தினத்லதபயாட்டி 185 அடி நீ ளமும் ,
122 அடி அகலமும் பகாண்ட இந்திய ரதசிய பகாடி 10.05.2018 அன்று என்.டி.ஆே்
ஸ்ரடடியத்தில் ெவன் கல் யாண் ஏற் றினாே்

சிருமளல தமற் கு வனப் பகுதி பாதுகாக்கப் பட்ட காடு
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 173 பெக்ரடே் ெேெ்ெளவில் உள் ள சிறுமலல காடுகலள
தமிழ் நாடு அேசாங் கம் ொதுகாக்கெ்ெட்ட வனெ்ெகுதியாக அறிவித்துள் ளது.

அதன் தாவே மற் றும் விலங் கினங் கலள ொதுகாக்கும் முயற் சியாக, 2018 ம் ஆண்டு
பிெ்ேவேி மாதம் 26 ஆம் ரததி இந்த நடவடிக்லக நிே்ணயிக்கெ்ெட்டு, ரம மாதம் 9 ஆம்
ரததி அறிவிக்கெ்ெட்டது.

மாநிலே்தின் 4 வது புலிகள் பாதுகாப் பு சரணாலயம்
உத்தேெ்பிேரதசத்தில் நான்காவது புலிகள் ொதுகாெ்பு
சேணாலயத்லத சித்ோக்கூட்டில் ோணிெ்பூே் காட்டுயிே் சேணாலயத்தில் உருவாக்க
மாநில அேசுக்கு வனத்துலற ரவண்டுரகாள் விடுத்துள் ளது .

ேஹால் குழு .
ெணி : கழிவு நீ ே் ரமலாண்லம, நுண் ொசனம் மற் றும் உள் கட்டலமெ்பு ஆகிய
துலறகலள தொல் குழுமம் ரமற் பகாண்டு வருகிறது..
தலலலமயகம் : குே்காவுனில் உள் ளது
தீே்வு : கிோமங் களில் 8,000 குளங் கள் புனேலமக்கெ்ெடுவது, கழிவு நீ ே் சுத்திகேிெ்பு
ரொன்ற பிேச்சிலனகலள தீே்க்க உதவும் .

சர்வதேச சசய் திகள்

அே்ரமனியா புதிய பிேதமே் – நிக்ரகால் ொஷின்யான்

உலகின் சிறந் ே ரயில் பயணங் கள்
இங் கிலாந்து தலலநகே் லண்டனில் இருந்து பவளியாகும் பிேெல நாளிதழான ‘தி
கார்டியன்’ (The Guardian) உலகின் சிறந்த 18 ேயில் ெயணங் கலள
ெட்டியலிட்டுள் ளது.
இதில் ஆசியா கண்டத்தில் இந்தியாவில் நீ லகிேி மலல ேயிலும் , இலங் லகயின் யாழ்
ரதவி ேயில் மற் றும் சீனாவின் குங் ொய் – திபெத் ேயில் ஆகிய மூன்று ேயில்
ெயணங் கலள ரதே்வு பசய் துள் ளது.

உலகின் சக்தி வாய் ந் ே மனிேர்களின் பட்டியல்
2018-ஆம் ஆண்டின் உலகின் சக்தி வாய் ந்த மனிதே்களின் ெட்டியலல
பிேெல ரொே்ெ்ஸ் ெத்திேிக்லக பவளியிட்டுள் ளது.
இதில் சீனாவின் ஜனாதிெதி ஜீ ஜின்பிங் உலகின் சக்தி வாய் ந்த மனிதோக
முதலிடத்தில் உள் ளாே்.
இந்திய பிேதமே் நதரந் திர தமாடிக்கு ஒன்போவது இடமும் கிலடத்துள் ளது.
அபமேிக்கா ஈோனுடனான அணு ஒெ்ெந்தம்
ஈோனுடன் அபமேிக்கா பசய் து பகாண்ட அணுஆயுத ஒெ்ெந்தத்திலிருந்து
விலகுவதாக அபமேிக்க அதிெே் படானால் ட் ட்ேம் ெ் பதேிவித்துள் ளாே்.

ரயில் தவ அளமச்சர் பேக்கம்
ேயில் ரவ ொதுகாெ்புெ் ெலடலயச் ரசே்ந்த ஸ்ரீ சிவாஜி, ‘ேயில் ரவ அலமச்சே்’
ெதக்கத்துடன் ரூொய் 1 லட்சத்லதயும் பெற் றாே்
லதேியம் , திறலம, துணிலவ காட்டிய ெலடெ்பிேிவின் உறுெ் பினருக்கு இந்த விருது
வழங் கெ்ெடுகிறது.

இராணுவே் ேளபதி புே்ேகம் சவளியிட்டார்
ோணுவ தளெதி பகன் பிபின் ோவத், ‘அக்ோஸ் தி பெஞ் ச’் என்ற புத்தகத்லத
பவளியிட்டாே்
இன்லசட் இன்டூ தி ஜூடிசியல் சிஸ்படம் ‘ என்ற புத்தகத்லத முன்னாள் ோணுவ
தளெதியும் , ‘ஏ’, ஆயுதெ்ெலடத் தலலவருமான பகன் கியான் பவளியிட்டாே்.
6 வது அசமரிக்க-இந் தியா விமானப் பளட உச்சி மாநாடு
6 வது அபமேிக்க-இந்தியா விமானெ் ரொக்குவேத்து உச்சி மாநாடு மும் லெயில்
சிவில் விமான ரொக்குவேத்துத் துலற அலமச்சே் சுரேஷ் பிேபுவால் முலறயாகத்
பதாடங் கெ்ெட்டது.
இந்த சிவில் விமான ரொக்குவேத்து உச்சிமாநாட்லட விமானெ்ெலட அலமச்சகம்
மற் றும் அபமேிக்க வே்த்தக ரமம் ொட்டு முகலம (யு.எஸ்.டி.டி.டீ) இலணந்து நடத்தும் .

அறிவியல் சசய் திகள்

சிறுநீ ரக சசல் கள் ஆராய் ச்சி
அபமேிக்காவில் உள் ள ெவுஸ்டன் ெல் கலலக்கழக மருந்தியல்
ரெோசிேியே் ோஹிர் ஹுதசன் சிறுநீ ேகத்தில் இயற் லகயாக AT2R(angiotensin type 2
receptor) என்ற புேதம் இருெ்ெலத ஆய் வில் கண்டறிந்துள் ளாே்.
இந்த AT2R புேதத்லத ெயன்ெடுத்தி சிறுநீ ேக எேிச்சலல கட்டுெ்ெடுத்த முடியும் .

‘இன்ளசட்’ தராதபா
பசவ் வாய் கிேகத்தில் ஆய் வு ரமற் பகாள் ள ‘நாசா’ லமயம் ஏற் கனரவ ‘ரோவே்’ என்ற
விண்கலத்லத அனுெ்பியுள் ளது.
தற் ரொது ‘இன்லசட்’ என்ற புதிய ரோரொலவ பசவ் வாய்
கிேகத்துக்கு ‘நாசா’ அனுெ்பியுள் ளது.

திடீர் எதபாலா ோக்குேல்
ரகாங் ரகாவில் 1976 ஆம் ஆண்டு , எரொலா என்ற பகாடிய ரநாய் முதலில்
கண்டறியெ்ெட்டது.
எரொலா சில ரநேங் களில் மிருகங் கள் , குேங் குகள் , பவௌவ் வால் கள் மூலம்
மனிதே்களுக்கு ெேவுகின்றது.
எரொலா ரநாய் க்கு எந்த குறிெ்பிட்ட சிகிச்லசயும் இல் லல, இது மக்களின் உடல்
திேவங் கள் மூலம் ெேவுகிறது.

ஸ்குதரால் யாஹூ
யாெூ தனது பசாந்த புதிய க்ரூெ் சாட் ஆெ் ஆன ஸ்குேில் யாெூ ெயன்ொட்லட
பவளியிடுகிறது

