
 
    

 

Daily Current Affairs (July 19th - 22nd) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 19th - 22nd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஜூனியர் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

ஜூனியர ்ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா ஒரு வெள்ளி (திெ்யா 

காக்ரன்) மற்றும் இரண்டு வெண்கல பதக்கங்களள (கருணா, ரீனா) வென்றது. 

  

சடக்கத்லான் சாதளன 

15 ெது ததசிய இளளஞர ்தபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்ளத  குஜராத ்மாநிலத்தின் 

ெததாதராவில் ஹரியாணாவின் தமாகித் குமார ்18 ெயதிற்குட்பட்தடாருக்கான 

ததசிய வடக்கத்லான் சாதளனளய முறியடித்தார.் 

  

ஹால் ஆஃப் ஃபபம் சடன்னிஸ் பபாட்டி 

ராம்குமார ்ராமநாதன் ஹால் ஆஃப் ஃதபம் வடன்னிஸ் தபாட்டியில் அவமரிக்காவின் 

டிம் ஸ்ளமவெக்ளகத ்ததாற்கடித்து முதன்முளறயாக ATP இறுதிப் தபாட்டிக்கு ததரவ்ு 

அளடந்தார.் 

 ஜூனியர் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

சசச்ின் ரதி மற்றும் தீபக் பூனியா, ஜூனியர ்ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் 

தங்கம் வென்றனர.் 
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ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் 

இந்திய வீரரான லக்ஷியா வசன் இந்ததாதனசியாவில் நடந்த தபட்மிண்டன் ஆசியா 

ஜூனியர ்சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் தங்க பதக்கம் வென்ற மூன்றாெது இந்திய 

வீரரானார.் 

  

உலக சசய்திகள்  

  

EVM உற்பத்திக்கான வசதித் திறப்பு விழா 

வபங்களூர,் பாரத ்எவலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிவடட், இராணுெத் வதாடரப்ு ெரத்த்கப் 

பிரிவில் EVM உற்பத்திக்கான புதிய உற்பத்தி ெசதிளய ததரத்ல் ஆளணயர ்சுனில் 

அதராரா திறந்துளெத்தார.் 

பிவரயில் EPI  Cards முதல் முளறயாக கரந்ாடகாவில் பாரள்ெ குளறொன 

ொக்காளரக்ளுக்கு விநிதயாகிக்கப்பட்டது. 

  

பிரிக்ஸ் சசய்தி பபார்டல்  

பிரிக்ஸ் மீடியா அகாடமி மற்றும் பிரிக்ஸ் வசய்தி தபாரட்ளல நிறுவுெதற்கான ஒரு 

தீரம்ானம் வதன் ஆப்பிரிக்காவின் தகப் டவுனில் 2018 BRICS ஊடக மன்றத்தில் 

எடுக்கப்பட்டது. 
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கடற்பளடக் குழுவில் பசரும் பிரான்சின் முதல் சபண் 

அவமரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனுக்குப் பிறகு, பாரம்பரியக் கப்பல்களளக் காட்டிலும் 

நீண்ட மற்றும் தனிளமப்படுத்தப்பட்ட பணிகள் வசய்யும் அணுசக்தி கடற்பளடக் 

குழுவில் வபண்களள தசரக்்கும் மூன்றாெது நாடு பிரான்ஸ் ஆகும். 

  

காற்று தரம் மற்றும் வானிளல அடிப்பளடயிலான மிகவும் பமம்பட்ட அளமப்பு 

(SAFAR) 

மிகவும் தமம்பட்ட காற்று தரம் மற்றும் ொனிளல கணிப்பு அளமப்ளபத் (SAFAR) 

டாக்டர ்ஹரெ்ெரத்ன் தில்லி சாந்தினி வசௌக்கில்  வதாடங்கி ளெத்தார.் 

  

சாகர்மாதா பிரண்டஷ்ிப்  -2 

சீனாவின் வதன்தமற்கு சிசச்ுொன் மாகாணத்தின் தளலநகரான வசங்டூவில் 10 நாள் 

தநபாள-சீன கூடட்ு இராணுெப் பயிற்சி ‘சாகரம்ாதா பிரண்டஷ்ிப் -2’ன் இரண்டாெது 

பதிப்பு நளடவபறும் 

  

திட்டங்கள் 

  

பகபலா இந்தியா திறளம பமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

இந்திய விளளயாடட்ு அளமப்பு விளளயாடட்ு தமம்பாடட்ுக்கு கணிசமான 

முன்தனற்றத்ளத எடுத்துச ்வசன்றுள்ளது. 

இதன்படி தகதலா இந்தியா திறளம தமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் 734 வீரரக்ளுக்கு 

உதவிதவ்தாளக அளிக்கவுள்ளது. 
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கிரன்ீபகாவின்  புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்டம் 

இந்தியாவின் மிகப்வபரிய ஒருங்கிளணந்த புதுப்பிக்கதத்க்க எரிசக்தி திட்டமான 

(IREP) ஸ்தாபிப்பதற்காக கிரீன்தகா எனரஜ்ீஸ் பிளரதெட் லிமிவடட் (GEPL) திட்டம் 

கரன்ூல் மாெட்டத்தின் பன்யாம் மண்டலத்தில் பின்னபுரம் கிராமத்தில்  ஆந்திர 

மாநில அரசு அங்கீகரித்தது. 

  

பகபலா இந்தியா திறளம பமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

இந்திய விளளயாடட்ு அளமப்பு விளளயாடட்ு தமம்பாடட்ுக்கு கணிசமான 

முன்தனற்றத்ளத எடுத்துச ்வசன்றுள்ளது. 

இதன்படி தகதலா இந்தியா திறளம தமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் 734 வீரரக்ளுக்கு 

உதவிதவ்தாளக அளிக்கவுள்ளது. 

தரவரிளச 

  

சபாது விவகாரங்கள் குறியீடு - 2018 

சிறந்த ஆளுளம சகாண்ட சபரிய மாநிலம்  

1) தகரளா  

2) தமிழ்நாடு               

3) வதலுங்கானா  

4) கரந்ாடகா 
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மாநாடுகள் 

  

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 28 வது கூட்டம் 

வபாருடக்ள் மற்றும் தசளெகள் ெரி கவுன்சில் அதன் 28 ஆெது கூட்டத்தில் சானிட்டரி 

தநப்கின்கள், சிறிய வதாளலக்காட்சிகள், சலளெ இயந்திரங்கள் மற்றும் குளிரப்தன 

வபட்டிகள் உட்பட 50-க்கும் தமற்பட்ட தயாரிப்புகளின் கட்டணத்ளத குளறத்தது. 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

சதாளலயுணரவ்ுக் கருவி -லிடார் (LiDAR) 

ததசிய காற்று சக்தி நிறுெனம் (NIWE), குஜராத ்கடற்களரயில் காம்பாட் 

ெளளகுடாவில் உள்ள கடல் காற்று ெளத்ளத மதிப்பீடு வசய்ெதற்கு லிடார(்LiDAR) 

எனும் வதாளலயுணரவ்ுக் கருவி ஒன்ளற நிறுவியுள்ளது. 

  

டாக்ஸிபபாடக்ள் 

புது தில்லி மற்றும் மும்ளப விமான நிளலயங்களில் காரப்ன் உமிழ்ளெக் குளறக்க 

உதவுெதற்கு இஸ்தரல் தயாரித்த டாக்ஸிதபாடக்ள் விளரவில் ெரவுள்ளது. 

  

புளத சாக்களடளய சுத்தம் சசய்ய ஒரு பராபபா 

தமிழகத்தில் புளத சாக்களட குழாய்களில் உள்ள அளடப்புகளள அகற்றும் 

தானியங்கி இயந்திரம் ொங்கும் முதல் நகரமாகிறது கும்பதகாணம் 
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சூரியனின் உஷ்ண வளிமண்டலத்தில் நாசா ஆய்வு சசய்யத் துவங்கவுள்ளது 

சிறிய கார ்அளவிலான பாரக்ர ்தசாலார ்ப்தரா என்ற தராதபா விண்கலத்ளத 

சூரியப்புயல் உருொெதற்கு காரணமான விண்மீன் ெளிமண்டலத்தின் மிகப்வபரிய 

பகுதிளயப்பற்றி வதரிந்துவகாள்ள  நாசா சூரியனுக்கு அருகில் அனுப்பத் தயாராகி 

ெருகிறது. 

  

ஜப்பனஸ்ீ ஸ்டார்ட் அப் ‘விண்கற்கள் மளழ’ 

2020களின் வதாடக்கத்தில் ஹிதராஷிமா மீது உலகின் முதல் வசயற்ளக விண்கற்கள் 

மளழ வபாழிளெ உண்டாக்க தயாராக இருப்பதாக ஜப்பான் ஸ்டாரட்் அப் நிறுெனம் 

கூறியுள்ளது . 

  

லாசவண்டர் வண்ண சிறிய ரூ .100 

இந்திய ரிசரெ்் ெங்கி புதிய லாவெண்டர ்ெண்ண சிறிய 100 ரூபாய் தநாடட்ுக்களள 

வெளியிடுகிறது, இது தற்தபாது இருக்கும் தநாடள்ட விட சிறியதாக இருக்கும். 

“நாட்டின் கலாசச்ார பாரம்பரியத்ளத சித்தரிக்கும் ெளகயில், ராணி கி ொெ் படம் 

தநாட்டின் பின்னால் உள்ளது.” 

  

விருதுகள் 

லீடரஷ்ிப் விருது 2018  

தகரள சுகாதார அளமசச்ர ்தக.தக. ளெலஜா என்பெர ்லீடரஷ்ிப் விருது 

2018  வபற்றார ். 
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நியமனங்கள் 

நீதிபதி வி.தக.தஹில்ரமணி என்பெர ்வசன்ளன உயர ்நீதிமன்றத்தின் புதிய 

தளலளம நீதிபதியாக  நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

 

  

  

. 
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