
 
    

 

Daily Current Affairs (July 7th - 9th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 7th - 9th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

சரவ்தேச தபாட்டிகள் 

500 சரவ்தேச த ோட்டிகளில் விளளயோடி எம்எஸ் தடோனி சோேளன  ளடே்ேோர.் 

தடோனி ேற்த ோது கிரிக்ககட ்வரலோற்றில் ஒன் ேோவது வீரரோகவும், சசச்ின் 

கடண்டுல்கர ்(664 த ோட்டிகள்) மற்றும் ரோகுல் டிரோவிட் (509) ஆகிதயோருக்கு ் பின் 500 

சரவ்தேச விளளயோடட்ுக்களள கடந்ே மூன்றோவது இந்திய வீரர ்ஆவோர.் 

  

உலக ளக மல்யுே்ே சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

மஜிசியோ  ோனு துருக்கியில் நடக்கவுள்ள உலக ளக மல்யுே்ே சோம்பியன்ஷி ் 

த ோட்டிக்குே ்ேகுதி க ற்றுள்ளோர.் 

  

ஆசியாளவ பிரதிநிதிே்துவப்படுே்தும் தீபிகா பல்லிகல் 

ஸ்குவோஷ் வீரர ்தீபிகோ  ல்லிகல் என் வர ் கோமன்கவல்ே் விளளயோடட்ு கூட்டளம ்பு 

(CGF) ககௌரவிக்க ் ட்ட ேடகள ஆதலோசளனக் குழுவில் ஆசியோவின் பிரதிநிதியோக 

நியமிக்க ் டட்ுள்ளோர.் 

இவர ்CGF ஆல் நியமனம் கசய்ய ் ட்டோர.் 
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முே்சோடர ்தகாப்ளப 

ஆஸ்திதரலியோ Vs  ோகிஸ்ேோன் Vs ஜிம் ோ ்தவ 

ஜிம் ோ ்தவயில் உள்ள ஹோரோதர ஸ்த ோரட்ஸ்் கிள ்பில் நடந்ே முேக்ேோடர ்

தகோ ்ள யில்  ோகிஸ்ேோன் அணி ஆறு விக்ககடட்ுகள் விே்தியோசே்தில் 

ஆஸ்திதரலியோளவ கவன்றது. 

  

ஜிம்னாஸ்டிக் உலகக் தகாப்ளப 

த ோட்டி        -  ஜிம்னோஸ்டிக் உலகக் தகோ ்ள  

கவன்றவர ்-   தீ ோ கரம்ோக்கர ்

கவன்றது   -   ேங்க ்  ேக்கம்  

இடம்           -   துருக்கி( கமரச்ின் நகர ்) 

  

தமாட்டார் ளசக்கிள் பந்ேய சாம்பியன்ஷிப் 

இந்திய தேசிய தமோட்டோர ்ளசக்கிள்  ந்ேய சோம்பியன்ஷி ் இரண்டோம் நோள் 

இரண்டோவது சுற்று ் த ோட்டியில் சூ ் ர ்ஸ்த ோரட்் 165 வகு ்பில் ரோஜீவ் தசது கவற்றி 

க ற்றோர.் 
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உலக சசய்திகள் 

  

தேரே்லில் தபாட்டியிடும் முேல் சிறுபான்ளம நபர ்

 ோகிஸ்ேோன் சிந்ே் மோகோணே்தில் உள்ள இந்து ் க ண்ணோன சுனிேோ  ரம்ோர ்

ஜூளல 25 ம் தேதி  மோகோண சள ே் தேரே்லில் த ோட்டியிட்டோர.் 

இவர ்சிறு ோன்ளம சமுேோயே்திலிருந்து த ோட்டியிடும் முேல் ந ர ்என்ற வரலோற்ளற 

உருவோக்கியுள்ளோர.் 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

TB திசு 

மனிே தமக்தரோத ளஜ ்  யன் டுே்தி கஜதனோமிக் மற்றும் ஒருங்கிளணந்ே 

உயிரியல் நிறுவனே்தின் (CSIR-IGIB) கசல்கள் ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் T.B. யின் திசு-

தசேமளடந்ே விளளவுகளளக் குளறக்க வழி கண்டுபிடிே்துள்ளனர.்  

  

மாநாடுகள் 

  

கனடாவில் 17 வது உலக சமஸ்கிருே மாநாடு 

கனடோவில் வோன்கூவர ்நகரே்தில் நளடக ற்ற  17 வது உலக சமஸ்கிருே மோநோடள்ட 

மனிே வள தமம் ோடட்ு அளமசச்ர ்பிரகோஷ் ஜவதடகர ்திறந்து ளவே்ேோர.் 

இந்ே மோநோடு 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூளல மோேம் 9 ஆம் தேதி முேல் 13 ஆம் தேதி வளர 

நடந்ேது. 
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நியமனங்கள் 

தேசிய பசுளம தீர்ப்பாயம்  

நீதி தி ஏ.தக. தகோயல் என் வர ்தேசிய  சுளம தீர ்் ோயம் ேளலவரோக 

நியமிக்க ் ட்டோர.்  

  

ளைேராபாே் உயர்நீதிமன்ற ேளலளம நீதிபதி 

நீதி தி தேோட்டே்தில்  ோஸ்கரன் நோயர ்ரோேோகிருஷ்ணன் என் வர ்ளஹேரோ ோே ்

உயரநீ்திமன்றே்தின் புதிய ேளலளம நீதி தியோக  நியமிக்க ் ட்டோர.்  

  

பி.சி.சி.சி உறுப்பினர் 

உேய குமோர ்வரம்ோ என் வர ்ஒளி ர ்பு உள்ளடக்க புகோரக்ள் கவுன்சில் (பி.சி.சி.சி) 

உறு ்பினரோக நியமிக்க ் ட்டோர.்  

  

கர்நாடகா துளை சபாநாயகர ்

கிருஷ்ணோ கரட்டி என் வர ்கரந்ோடகோ துளண ச ோநோயகரோக நியமிக்க ் ட்டோர.்  

  

ஸ்சபயின் தேசிய கால்பந்து பயிற்சியாளர் 

லூயிஸ் என்ரிக் என் வர ் ஸ்க யின் தேசிய கோல் ந்து 

 யிற்சியோளரோக  நியமிக்க ் ட்டோர.் 
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திட்டங்கள் 

  

நகர்ப்புற உள்கடட்ளமப்பு திட்டங்கள் 

ரோஜஸ்ேோன் மோநிலே்தில் 13 நகர ்்புற உள்கட்டளம ்பு திட்டங்களிற்கு பிரேமர ்

நதரந்திர தமோடி அடிக்கல் நோட்டினோர.் 

  

விருதுகள் 

  

அறிவு சிறப்பு விருது 

டோக்டர.் T.K சந்ே் என் வருக்கு அறிவு சிற ்பு விருது (அலுமினிய துளறயில் சிறந்ே 

 ங்களி ்பிற்கோக) வழங்க ் ட்டது. 

அரசு 6 ேளலசிறந்ே கல்வி நிறுவனங்களள அறிவிே்ேது 

க ோதுேத்ுளற :- 

(i) இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் - க ங்களூரு, கரந்ோடகம் 

(ii) இந்திய கேோழில்நுட் க் கழகம் -  ோம்த , மகோரோஷ்டிரம் 

(iii) இந்திய கேோழில்நுட்  நிறுவனம் - தில்லி 

ேனியோர ்துளற :- 

(i) ஜிதயோ இன்ஸ்டிடியூட் (ரிளலயன்ஸ்  வுண்தடஷன்), புதன  சுளம களம் வளகயின் 

கீழ் 

(ii) பிரல்ோ இன்ஸ்டிடியூட் ஆ ் கடக்னோலஜி அண்ட் ளசன்ஸ், பிலோனி, ரோஜஸ்ேோன் 
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(iii) மணி ் ோல் உயர ்கல்விக்கோன அகோடமி, மணி ் ோல், கரந்ோடகம். 

சமாளபல் சசயலிகள் 

  

மூன்றாம் பாலினே்ேவர ்கைக்கிடு ஆப் 

மோநிலே்தில் மூன்றோம்  ோலினே்ேவரக்ளளக் கணக்கிடுவேற்கு தகரளோ மோநில அரசு 

ஒரு கமோள ல் ஆ ்ள  உருவோக்குகிறது. 

  

உலக சசய்திகள் 

  

எே்திதயாப்பியா& எரிட்ரியா தபார் 

எே்திதயோ ்பியோ, எரிட்ரியோ த ோர ்‘முடிவுக்கு வந்துவிட்டது’ என அறிக்ளகயில் 

ளககயழுே்திடட்ுள்ளது 

எதிதயோ ்பியன் பிரேம மந்திரி அபீ அஹ்மே் மற்றும் எரிட்ரின் ஜனோதி தி இளசயஸ் 

அஃ ்கவரக்ி ஆகிதயோரோல் “அளமதி மற்றும் நட்புக்கோன கூடட்ு பிரகடனம்” 

அஸ்மோரோ மோநில வீட்டில் ளககயழுே்திட ் டட்ுள்ளது .  

இேன் மூலம் எே்திதயோ ்பியோ மற்றும் எரிட்ரியோ நடுவில் இனி த ோரக்ள் இல்ளல என 

கேரிவிக்க ் டட்ுள்ளது. 

  

உலகின் மிகப்சபரிய சமாளபல் உற்பே்தி ஆளல 

பிரேமர ்திரு.நதரந்திர தமோடி மற்றும்  ககோரியக் குடியரசின் அதி ர ்திரு. மூன்-தஜ-

இன் ஆகிதயோர ் 09.07.2018 அன்று கநோய்டோவில் சோம்சங் இந்தியோ எகலக்ட்ரோனிக் 
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பிளரதவட் லிமிடட ்நிறுவனே்தின் க ரிய அளவு கசல்த சி உற் ே்தி 

கேோழிற்சோளலளய கூட்டோக கேோடங்கினோரக்ள். 

  

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் - பிசரஞ்சு கடன்   

15 ஸ்மோரட்் சிட்டி திட்டங்களுக்கு ரூ .809 தகோடி பிகரஞ்சு கடன்  வழங்கியது.  

நிதி அபிவிருே்தி வங்கியோன Agence française de développement (AFD), ஸ்மோரட்் சிட்டிஸ் 

மிஷன் நிறுவனே்திற்கு 100 மில்லியன் யூதரோ கடன் ஒ ் ந்ேே்தில் ளககயழுே்திட்டது. 

  

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

இந்தியாவுடன் சேன் சகாரியா ஒப்பந்ேம் 

அறிவியல் மற்றும் கேோழில்நுட் ே ்துளறயில் இந்தியோ மற்றும் கேன் ககோரியோ ஐந்து 

ஒ ் ந்ேங்கள் ளககயழுே்திட்டன.  

இதில் இந்தியோவில் ஆரோய்சச்ி மற்றும் கண்டுபிடி ்புக்கோன இந்திய-ககோரியன் 

ளமயே்ளே (IKCRI) நிறுவ உடன் ட்டனர.் 
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