
 
    

 

Daily Current Affairs (July 30th - 31st) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 30th - 31st 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

கனடிய ஓபன் ககால்ஃப் கபாட்டி 

ஜான்சன் கனடிய ஓபன் ககால்ஃப் கபாட்டியில் வெற்றி வபற்றார.் இது அெரது 19 ெது 

பட்டமாகும். 

  

கியா சூப்பர் லீக் கபாட்டி 

இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர ்ஸ்மிருதி மந்தானா, கியா சூப்பர ்லீக் கபாட்டி வபண்கள் 

டி20 கிரிக்வகட்டில் 18 பந்துகளில் கெகமாக அரர சதத்ரத அடித்து சாதரன 

புரிந்தார.் 

  

அடல்ாண்டா சடன்னிஸ் பட்டம் 

ஜான் இஸ்னர ்என்பெர ்ரரயன் ஹாரிசரன வீழ்த்தி  ஐந்தாெது முரறயாக 

அடல்ாண்டா ஓபன் வடன்னிஸ் பட்டம் வென்றார.் 

  

ககால்ப் உலக ககாப்ளப சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி 

ககால்ப் உலக ககாப்ரப சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் முதல் முரறயாக அனிரப்ன் 

லாஹிரி மற்றும் சுபாங்கர ்ஷரம்ா என இரண்டு இந்தியரக்ள் பங்ககற்றனர.் 
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உலக சசய்திகள் 

  

ஆதார் மூலம் பணம் 

வதலுங்கானா அரசு, மீ-கசொ ரமயங்களில் முதன்முதலாக ஆதார ்மூலம் பணம் 

வபறுெதற்கான அரமப்ரப அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 

  

யுசனஸ்ககா பாரம்பரிய தளம் 

யுவனஸ்ககா உலக பாரம்பரிய அங்கீகாரத்திற்கான அடுத்த முன்வமாழிந்த 

தளம் “வஜய்ப்பூரின் மதில் சூழ்ந்த நகரம் , ராஜஸ்தான், இந்தியா” ஆகும். 

  

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

அரிய வளக இரத்தம் ‘பி நல்’ பீகனாளடப் கண்டுபிடிப்பு 

மங்களூருவிலுள்ள கஸ்தூரப்ா மருத்துெக் கல்லூரி (KMC) ஷமி சாஸ்திரி 

தரலரமயிலான மருத்துெரக்ள் குழு, “பிபி” அல்லது “பி நல்” பீகனாரடப் 

என்றரழக்கப்படும் அரிய இரத்த ெரகரய அரடயாளம் கண்டுபிடித்தனர.்  
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திட்டங்கள் 

  

ஸ்வச ்பாரத் இன்டரன்்ஷிப் 

பல்கரலக்கழக மாணெரக்ள் மற்றும் உயர ்கல்வி நிறுென மாணெரக்ளுக்கான 

ஸ்ெச ்பாரத் ககாரட இன்டரன்்ஷிப் – 100 மணிகநர ஸ்ெசத்ா திட்டத்ரத இந்திய அரசு 

துெக்கியது. 

  

விருதுகள் 

 

3 வது பிரிக்ஸ் திளரப்பட விழா 

டரப்ன், வதன்னாப்பிரிக்காவின் 3ெது பிரிக்ஸ் திரரப்பட விழாவில் இந்திய 

திரரப்படங்கள் வென்ற விருதுகள் 

சிறந்த நடிரக             :   பானிதா தாஸ், வில்கலஜ் ராக்ஸ்டாரஸ்் 

சிறந்த திரரப்படம்   :   அமித ்மசுரக்ாரின் நியூட்டன் 

சிறப்பு ஜூரி விருது   :   ரிமா தாசின் வில்கலஜ் ராக்ஸ்டாரஸ்் 

  

நிழல் சபாம்மலாட்ட களலஞருக்கு  சபல்கலாஷிப் விருது 

நிழல் வபாம்மலாட்ட கரலஞரான ராஜீெ் புளாெர ்கரல ெடிெத்துக்கும் பாரதப் 

புழாவுக்கும் இரடயிலான உறரெக் கண்டறிய மத்திய கலாசச்ார 

அரமசச்கத்திலிருந்து வபல்கலாஷிப் விருது வபற்றார.் 
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ராஜீவ் காந்தி சத்பாவனா விருது 

முன்னாள் கமற்கு ெங்க ஆளுநர ்ககாபால்கிருஷ்ணா காந்தி என்பெர ்இனொத 

ஒற்றுரம மற்றும் சமாதானத்ரத ஊக்குவித்ததற்காக ராஜீெ் காந்தி சத்பாெனா 

விருது வபற்றார.் 

  

நியமனங்கள் 

  

விஜய் தாகூர ்சிங் என்பெர ் வெளிவிெகாரதத்ுரற அரமசச்க (MEA) வசயலாளராக 

(கிழக்கு) நியமிக்கப்பட்டார.் 

  

யுசனஸ்ககா பாரம்பரிய தளம் 

யுவனஸ்ககா உலக பாரம்பரிய அங்கீகாரத்திற்கான அடுத்த முன்வமாழிந்த தளம் 

“வஜய்ப்பூரின் மதில் சூழ்ந்த நகரம், ராஜஸ்தான், இந்தியா” ஆகும். 

  

ஸ்வசத்ா பக்வாடா 

முதன்ரம தீம் : "புதுரம” மற்றும் “நிரலத்தன்ரம“ 

வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்ரக எரிொயு அரமசச்கம் (MoPNG), எண்வணய் & 

எரிொயு சிபிஎஸ்இ ஜூரல 01 முதல் 15 ெரர முழு ஆரெ்த்துடன், உற்சாகதத்ுடன் 

ஸ்ெசத்ா பக்ொடாரெ வகாண்டாடியது. 
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இந்திய கதசிய வநடுஞ்சாரல ஆரணயம் கடந்த ஆண்டு ஜூரல 16-ம் கததி முதல் 31-

ம் ெரர மற்றும் நடப்பு ஆண்டில் ஜனெரி 16-ம் கததி முதல் 31-ம் கததி ெரர 'ஸ்ெசத்ா 

பக்ொடா' எனும் 'தூய்ரம இருொரவிழா' திட்டத்ரத வசயல்படுத்தின. 

இந்த நிரெயில் தூய்ரம இந்தியா திட்டத்தின் முடிவு ஆண்டான அடுத்த ஆண்டு 

மாரச் ்மாதத்துக்குள் கழிப்பரற கடட்ுெதில் தனது இலக்ரக எட்டி முடிக்க கதசிய 

வநடுஞ்சாரல ஆரணயம் திட்டமிடட்ுள்ளது. 
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