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 இற்லக பங்கலப தாதுகாப்தற்கும் ிிப்புர்ல உமாக்குற்காக 
ஜூலன 28 - உனக இற்லக தாதுகாப்பு ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது.  

 நாதல் தரிசு பதற்ந தாமச் சாமுநல் ப்பம்பதர்க் திநந் ாள் ஜூலன 28 ஆம் 
நி[பெதலடடிஸ் தி லஸ் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது]  பொது நக்கிடையன 
பெடைடிஸ் டயபஸ்  ற்ின யிமிப்புணர்டய ற்டுத்த உக பெடைடிஸ் 
திநொக அியிக்கப்ட்ைது. 

 2010 ஆம் ஆண்டு புணி தீட்டர்ஸ்தர்க் புனிகபின் உச்சி ாாடு உமாக்கப்தட்டது 
முல் சர்நச புனி ிணம் , புி ொதுகொப்புப் டைனிரின் பக்கின 
யயடத்திட்ைத்டத ஊக்குயிப்தற்கொக, புிகின்  ண்ணிக்டக குடந்து யருயது 
குித்து  யிமிப்புணர்டய ற்டுத்தவும் அனுசரிக்கப்டுகிது. 

 நித ய யநம்ொட்டுத்துட அடநச்சர் ிபகொஷ் ஜயயத்கர், ைர்ிடின் 
பநன்பொருட ஆாய்ச்சிில் கமத்துத் ிமட்லட சரிதார்க்க , அலணத்து 
தல்கலனக்ககங்களுக்கும் இனசாக ங்கப்தடும் என்று கூநிணார். 

 ொல் உற்த்திடன யநம்டுத்துயதன் பம் 2022 ஆம் ஆண்ையில் யியசொனி 
யருயொடன இரு நைங்கொக உனர்த்துயதற்கொ டநன இக்டக அடையதற்கு 
நகானா தால் உற்தத்ி ிட்டம் உவும் என்று நபாண் ற்றும் ிசா 
னத்துலந அலச்சர் ாா நாகன் சிங் பரிித்ார். 

 பட்யபொினம் நற்றும் இனற்டக ரியொப நற்றும் தின் யநம்ொட்டு நற்றும் பதொமில் 
யநம்ொட்டுத்துட அடநச்சர் தர்யநந்திப ிபதொன், இந்ி அசாங்கத்ின் "ிநன் 
இந்ிா" ிட்டத்ின் கீழ் தஞ்சாதில் பாெனிில் பதண்களுக்காக நசி ிநன் 
திற்சி ிறுணம் (NSTI) ற்றும் ாற்றுத்ிநணாபிகளுக்காக திான் ந்ிரி 
பகௌல் நகந்ிாிற்க்கும் (PMKK) அடிக்கல் ாட்டிணார்.  

 பலுங்காணா கம்கர் ,150-அடிீபமுள்ப  ாினத்ின்  இண்டாது ிக 
உர்ந் ிலணவுச்சின்ணக் பகாடிக்கம்தத்ல பவுள்து. 

 கர்ாடக ற்றும் ஆந்ிா இலடநாண இலடப்தட்ட ாின எல்லனல 
ிர்ிக்கும் நம் ஆகஸ்ட் 31 க்கு நனாக ீடிக்காது ன்று இந்தின உச்ச 
ீதிநன்ம்  சர்யய ஆப் இந்தினொயிற்கு பதிவுடுத்திபள்து. 

 இம்ான் கான் தாக்கிஸ்ாணின் புி திாக ஆகஸ்ட் 14 ம் யததி ொட்டின் 
சுதந்திப தித்திற்குள் தயியனற்ொர். 

 உனக ாணிலன அலப்பு (WMO) மூனம் யினட்ொம், இங்டக, நினொன்நொர் நற்றும் 
தொய்ொந்தில் பயள்ப்பருக்குகட முன்கூட்டிந அநிித்து  எச்சரிக்லக  
பகாடுப்தற்கு இந்ிா முன்ல லாக நர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பது. 

 கிட்ைத்தட்ை 150 ஆண்டுகளுக்கு பன்ர் ிழ்ாடு ற்றும் ஆந்ிப் திநசத்ின் 
தல்நறு பங்கபில் இமந்து ாதர்ட் ப்மெஸ் ஃபுட் - ஆல்  கண்டுதிடிக்கப்தட்ட  
முந்ல கற்கமிகபில் ன்று பகால்கத்ாிலுள்ப இந்ி 
அமங்காட்சிகத்ில் முல் முலநாக காட்சிக்கு லக்கப்தட்டுள்பது. 
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 த்தொம 100% உர்ிநன் பகாண்ட TB பணிசங்கிட்டிஸ்  (டி.தீ.ின் ிகவும் 
கடுலாண டிம்) ற்றும் 91% ிநசட ன்ல ஆகிற்நிற்காண ம 
நாநில் நசாலணல AIIMS- ல் யனொபைக்ொஜி திடணக்கத்திிருந்து 
யபொசிரினர் பஜனொ சியசொநி தினொகி தடடநனில் உருயொக்கப்ட்ைது. 

 ில்னி தல்கலனக்ககம் ற்றும் பாய்டாின் புற்றுநாய் டுப்பு ற்றும் 
ஆாய்ச்சி ிறுணத்ின்  ஆாய்ச்சிாபர்கள், இபண்டு புபதங்கள் 
உனிர்யொளயடதபம்  நற்றும் STAT3 நாய்கலபமம்  அலடாபம் கண்டுள்பணர், 
இந் புங்கள் இலப்லத புற்றுநாய் முன்நணற்நத்ல தடுப்தில் பொருத்தநொ 
சிகிச்டச படனொகும். 

 ட்சத்ி ண்டனத்ில் ட்சத்ித்ல கண்காித்து சர்நச ிஞ்ஞாணிகள் 
குழு முன்முலநாக ிகப்பதரி கறுப்பு துலபக்கு அமகில் உள்ப 
ட்சத்ித்ின் இக்கத்ிற்கு என்ண டக்கிநது ன்னும் ன்ஸ்டீின் கணிப்புகள் 
உறுதிப்டுத்திபள்ர் . 

 ஆந்திப நொித்தில் உள் எரு தங்க சுபங்கத்தில் அபசு த்தில் த்தில் இந்தின 
அபசுக்கு பசொந்தநொ சுங்க ிறுணம் என்எம்டிசி ிறுணம் 58.3 ில்னின் டானர் 
முலீடு பசய் ிட்டிட்டுள்பது. 

 நகதிணட் பசனாபர் லனலில் - அளத்தப்ட்ை பயப் நின் திட்ைங்கள் 
ிபச்சிடகள் பதொைர்ொக அபசின் உனர்நட்ை ஆற்ல் குள 

 2018 ஆம் ஆண்டு உக பெடைடிஸ் தித்டத குிப்தற்கொக யதசின 
பெதலடடிஸ் லல் கண்ட்நால் ிட்டத்ல சுகாா ற்றும் குடும்த 
னத்துலந அலச்சர் நஜ .தி ட்டா பாடங்கிலத்ார் . 

 பொஜஸ்தொன் உள்ிட்ை பரும்ொொ நொிங்கில், ம ாத்ில் இண்டு 
ாட்களுக்கு ிாண உவு ற்றும் அங்கன்ாடி ிட்டங்கபின் மூனம் தால் 
ங்குற்கு ப்புக் பகாண்டுள்பண, யியசொனிகள், கொல்டை பொநரிப்பு நற்றும் 
ொல் உற்த்தினொர்களுக்கு சிந்த யிடடன உறுதிப்டுத்துயதற்கொக இந்த திட்ைம் 
பசனல்டுகிது. 

 பதல் படனொக, ம இந்ி ாகண உற்தத்ிாபர், அநசாக் நனனண்ட் 
இாடத்ின் ஷ்ாால் கட்டப்தட்ட Smerch ல்டி நதல் ாக்பகட் 
ஏவுகலகளுக்கு  (MBRL) கணக ாகணங்கலப ங்க ப்தந்ிட்டுள்பது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கொ இபண்டு ொள் மங்கிலந் பதிகபின் ாாடு 
(ம.சி.சி) 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலன 30, 31 ஆம் நி புது படல்னிில் லடபதறும். 

 ிமி சாந்ா நி - ானி சாண்டூர் ிமது - ானாசிரிர் ற்றும் சிறுகல 
எழுத்ாபர் 

 சிநந் ிசாகப்தட்டிணம் காட்சி கார்ப்தநன் (ஜி.ி.எம்.சி) - "ஸ்ார்ட் 
பாகத்ல பசல்தடுத்துில் சிநந் சாலணக்காண சமூக அம்சங்கபில் ிட்ட 
ிமது" 
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 சண்டிகரில் இந்தினொயின் பதல் இன்ஃயொசிடி யமிகொட்டி நற்றும் பநொடல் னன்ொடு 
"நகா ாட்ஸ் ட்" என்ந பதரில் பதட்நானிம் ற்றும் இற்லக எரிாம 
ற்றும் ிநன் அதிிமத்ி ற்றும் பாில்முலணநார் த்ி அலச்சர் ஸ்ரீ 
ர்நந்ி திான் பாடங்கிணார். 

 பங்களூரில் உள் 'இந்ிா இன்டர்நணல் ட்ால் ார்ட்' (ஐஐடிஎம்) இன் 106 
து திப்தின் இண்டாம் ாபன்று இனங்லகின் 50 க்கும் நற்தட்ட இத்லக 
பங்கபின் ிங்கலப ங்குற்காண 'ாா ாத்ா 'உத்தியனொகபூர்ய 
யடத்தம் அிபகப்டுத்தப்ட்ைது. 

 ண்ைில் டைபற் உகக் யகொப்ட யொட்டினில் இந்ிா 1-1 என்ந கக்கில் 

அபரிக்காவுக்கு எிாண ஆட்டம் சரிசம் அணத்ிணால் ாக் அவுட் சுற்றுக்கு 

முன்நணநிது. 

 அக்நடாதர் 17 முல் 19 ல ஜப்தான், ிாசாகிில் லடபதறும் ஆசிா தசிதிக் 

சணீிர் 2018 இல் இந்தினொடய ிபதிிதித்துயப்டுத்துயதற்கொக கில்யதவ், ரிரி யபன் 

நற்றும் அநித் லூத்பொ யதர்ந்த்யதடுக்கப்ட்டுள்ர். 
 இஸ்தொன்புல் கரில்ாசர் நடாகு இன்டர்நணல் நதாட்டிகபில் தஜ்ங் புன்ா ங்கம் 

பன்நார்,பதண்கள் திரிில் திங்கி ங்கம் பன்நார்,சந்பீ் நார்  பள்பிப் 

தக்கம் பன்நார். 

 ஷ் ஒதன் டூர் சூப்தர் 100 நதட்ின்டன் நதாட்டிில், பன்ொள் யதசின சொம்ினொ 

சவுப் ர்ா ஜப்தாணின் பகாக்கி த்ணாதில நாற்கடித்ார். 

 எகிப்து இங்கினாந்ல நாற்கடித்து உனக ஜூணிர் ஸ்குாஷ் அிப் தட்டத்ல  

பன்நது. 

 ங்கநசம் நற்கிந்ி வீுகலப 18 ன்கள் ித்ிாசத்ில் ழீ்த்ி, எருொள் 

சர்யயதச பாடல 2-1 என்ந கக்கில் பன்நது. 

 ஆஸ்தியபினொயின் பண்டி டக் சுற்று-உனக தடகு தந்த்ில் பற்நி பதற்ந முல் 

பதண் ஸ்கிப்தர் ஆணார். 

 


