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முக்கிாண ாட்கள் 
ஜூலன 28 - உனக இற்லக தாதுகாப்பு ிணம் 

 இற்கை பங்ைகப தாதுைாப்தற்கும் ிிப்புர்க உபோக்குற்ைாை உனை 
இற்கை தாதுைாப்பு ிணம் அனுசரிக்ைப்தடுைிநது. ைாடிப்பு, சட்டிரா ணினங்கு 
ர்த்ைம், ாசுதாடு, திபாஸ்டிக், இசாணங்ைள், ரதான்ந தன இற்கைின் 
அச்சுறுத்ல்ைள் உள்பண. 

ஜூலன 28 - உனக ஹெதலடடிஸ் ாள் 
 ராதல் தரிசு பதற்ந தாபேச் சாபரல் ப்பம்பதர்க் திநந் ாள் ஜூகன 28 ஆம் 
ரி[பெதகடடிஸ் தி கஸ் ைண்டுதிடிக்ைப்தட்டது]  பதாது க்ைபிகடர 
பெதகடடிஸ் கஸ்  தற்நி ிிப்புர்க ற்தடுத் உனை பெதகடடிஸ் 
ிணாை அநிிக்ைப்தட்டது. 

ஜூலன 29 - சர்தச புனி ிணம் 
 2010 ஆம் ஆண்டு புணி தடீ்டர்ஸ்தர்க் புனிைபின் உச்சி ாாடு உபோக்ைப்தட்டது 
பல் சர்ரச புனி ிணம் , புனி தாதுைாப்புப் தகடிணரின் பக்ைி 
ரகனத்ிட்டத்க ஊக்குிப்தற்ைாை, புனிைபின்  ண்ிக்கை குகநந்து பேது 
குநித்து  ிிப்புர்க ற்தடுத்வும் அனுசரிக்ைப்தடுைிநது. 

 
தசி ஹசய்ிகள்  
புது ில்னி 
ஆாய்ச்சிில் கருத்துத் ிருட்லட சரிதார்க்க அலணத்து திரிவுகளுக்கும் 'டர்ணிடின்' 
ஹன்ஹதாருள் 

 ணி ப ரம்தாட்டுத்துகந அகச்சர் திைாஷ் ஜரத்ைர், டர்ணிடின் 
பன்பதாபேகப ஆாய்ச்சிில் ைபேத்துத் ிபேட்கட சரிதார்க்ை , அகணத்து 
தல்ைகனக்ைைங்ைலக்கும் இனசாை ங்ைப்தடும் ன்று கூநிணார். 

தகானா 
தகானா தால் ின் 

 தால் உற்தத்ிக ரம்தடுத்துன் பனம் 2022 ஆம் ஆண்டபில் ிசாி 
போக இபே டங்ைாை உர்த்துற்ைாண க இனக்கை அகடற்கு 
ரைானா தால் உற்தத்ி ிட்டம் உவும் ன்று ரபாண் ற்றும் ிசா 
னத்துகந அகச்சர் ாா ராைன் சிங் பரிித்ார். 

தஞ்சாப் 
ஹதண்கள் க்காக NSTI ற்றும் ாற்றுத்ிநணாபிகளுக்ககாக PMKK  

 பதட்ரானிம் ற்றும் இற்கை ரிாப ற்றும் ிநன் ரம்தாட்டு ற்றும் பாில் 
ரம்தாட்டுத்துகந அகச்சர் ர்ரந்ி திான், இந்ி அசாங்ைத்ின் "ிநன் 
இந்ிா" ிட்டத்ின் ைீழ் தஞ்சாதில் பாெனிில் பதண்ைலக்ைாை ரசி ிநன் 
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திற்சி ிறுணம் (NSTI) ற்றும் ாற்றுத்ிநணாபிைலக்ைாை திான் ந்ிரி பைௌல் 
ரைந்ிாிற்க்கும் (PMKK) அடிக்ைல் ாட்டிணார்.  

ஹலுங்காணா 
150 அடி ிலணவுச்சின்ணக் ஹகாடிக்கம்தம்  

 பலுங்ைாணா ைம்ைர் ,150-அடிீபபள்ப  ாினத்ின்  இண்டாது ிை உர்ந் 
ிகணவுச்சின்ணக் பைாடிக்ைம்தத்க பதநவுள்பது. 

கர்ாடகம்  
கர்ாடகா-ஏ.தி. எல்லனல ிர்ிக்கும் தி ீட்டிக்கப்தடாட்டாது: உச்ச ீின்நம்  

 ைர்ாடை ற்றும் ஆந்ிா இகடராண இகடப்தட்ட ாின ல்கனக 
ிர்ிக்கும் ரம் ஆைஸ்ட் 31 க்கு ரனாை ீடிக்ைாது ன்று இந்ி உச்ச 
ீின்நம்  சர்ர ஆப் இந்ிாிற்கு பபிவுதடுத்ிபள்பது. 

 
சர்தச ஹசய்ிகள் 
இம்ான் கான் தாக்கிஸ்ான் திாக திதற்கவுள்பார்  

 இம்ான் ைான் தாக்ைிஸ்ாணின் புி திாை ஆைஸ்ட் 14 ம் ரி ாட்டின் சுந்ி 
ிணத்ிற்குள் திரற்தார். 

ஆசி ாடுகளுக்கு ஹள்பப்ஹதருக்கு எச்சரிக்லக இந்ிா ஹகாடுக்கவுள்பது  
 உனை ாணிகன அகப்பு (WMO) பனம் ிட்ாம், இனங்கை, ிான்ார் ற்றும் 
ாய்னாந்ில் பள்பப்பதபேக்குைகப பன்கூட்டிர அநிித்து  ச்சரிக்கை  
பைாடுப்தற்கு இந்ிா பன்க காை ரர்ந்படுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 
அநிில் ஹசய்ிகள் 
ஹகால்கத்ா அருங்காட்சிகம் T.N., A.P. இன் கற்கருிகலப  காட்சிப்தடுத்வுள்பது  

 ைிட்டத்ட்ட 150 ஆண்டுைலக்கு பன்ணர் ிழ்ாடு ற்றும் ஆந்ிப் திரசத்ின் 
தல்ரறு பங்ைபில் இபேந்து ாதர்ட் ப்பைஸ் ஃபுட் - ஆல்  ைண்டுதிடிக்ைப்தட்ட  
பந்க ைற்ைபேிைபில் என்று பைால்ைத்ாிலுள்ப இந்ி அபேங்ைாட்சிைத்ில் 
பல் பகநாை ைாட்சிக்கு கக்ைப்தட்டுள்பது. 

எய்ம்ஸ் லனலினாண குழு டி.தீ. ஹணிங்கிட்டிஸ்  தாய்க்காண ிகுந் 
உர்ிநணாண சிநி தசாலணகலப உருாக்குகிநது 

 நத்ா 100% உர்ிநன் பைாண்ட TB பணிசங்ைிட்டிஸ்  (டி.த.ீின் ிைவும் 
ைடுகாண டிம்) ற்றும் 91% ிரசட ன்க ஆைிற்நிற்ைாண எபே 
ராநில் ரசாகணக AIIMS- ல் தராபடக்ணானஜி ிகக்ைபத்ினிபேந்து 
ரதாசிரிர் பஜா சிசாி ிாைி கனகில் உபோக்ைப்தட்டது. 

இலப்லத புற்றுதாய் முன்தணற்நத்ிற்காண நூணாண உிரிணாிகள் 
 ில்னி தல்ைகனக்ைைம் ற்றும் பாய்டாின் புற்றுராய் டுப்பு ற்றும் ஆாய்ச்சி 
ிறுணத்ின்  ஆாய்ச்சிாபர்ைள், இண்டு புங்ைள் உிர்ாலகபம்  ற்றும் 
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STAT3 ராய்ைகபபம்  அகடாபம் ைண்டுள்பணர், இந் புங்ைள் இகப்கத 
புற்றுராய் பன்ரணற்நத்க டுப்தில் பதாபேத்ாண சிைிச்கச பகநாகும். 

ஐன்ஸ்டீணின் ிக உர்ந் கருப்பு துலப தகாட்தாட்லட ிஞ்ஞாணிகள் உறுி 
ஹசய்துள்பணர்  

 ட்சத்ி ண்டனத்ில் ட்சத்ித்க ைண்ைாித்து சர்ரச ிஞ்ஞாணிைள் குல 
பன்பகநாை ிைப்பதரி ைறுப்பு துகபக்கு அபேைில் உள்ப ட்சத்ித்ின் 
இக்ைத்ிற்கு ன்ண டக்ைிநது ன்னும் ன்ஸ்டீணின் ைிப்புைள் 
உறுிப்தடுத்ிபள்பணர் . 

 
 
ிக & ஹதாருபாாம் 

ாின சுங்க ிறுணம் என்.எம்.டி.சி. ஏனத்ில் ஹற்நிஹதற்றுள்பது  
 ஆந்ி ாினத்ில் உள்ப எபே ங்ை சுங்ைத்ில் அசு னத்ில் னத்ில் இந்ி 
அசுக்கு பசாந்ாண சுங்ை ிறுணம் ன்ம்டிசி ிறுணம் 58.3 ில்னின் டானர் 
பலீடு பசய் ிட்டிட்டுள்பது. 

 
ிணங்கள் 

 ரைதிணட் பசனாபர் கனகில் - அலத்ப்தட்ட பப்த ின் ிட்டங்ைள் 
திச்சிகணைள் பாடர்தாை அசின் உர்ட்ட ஆற்நல் குல 

 
ிட்டங்கள் 
தசி ஹெதலடடிஸ் லல் கண்ட்தால் ிட்டம் 

 •2018 ஆம் ஆண்டு உனை பெதகடடிஸ் ிணத்க குநிப்தற்ைாை ரசி 
பெதகடடிஸ் கல் ைண்ட்ரால் ிட்டத்க சுைாா ற்றும் குடும்த னத்துகந 
அகச்சர் ரஜ .தி ட்டா பாடங்ைிகத்ார் . 

த்ி உவு, அங்கன்ாடி ிட்டங்கள் கீழ் தால் ங்குல ாினங்கள் 
ப்புக்ஹகாண்டுள்பண  

 ாஜஸ்ான் உள்பிட்ட பதபேம்தானாண ாினங்ைபில், எபே ாத்ில் இண்டு 
ாட்ைலக்கு ிாண உவு ற்றும் அங்ைன்ாடி ிட்டங்ைபின் பனம் தால் 
ங்குற்கு எப்புக் பைாண்டுள்பண, ிசாிைள், ைால்கட தாரிப்பு ற்றும் 
தால் உற்தத்ிாபர்ைலக்கு சிநந் ிகனக உறுிப்தடுத்துற்ைாை இந் ிட்டம் 
பசல்தடுைிநது. 
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புரிந்துர்வு ப்தந்ம்(MoU),ப்தந்ங்கள்& த்ி அலச்சல ப்புல் 
இந்ி ிறுணாண அதசாக் தனனண்ட் இாடத்ிற்கு கணக ாகணங்கலப 
ங்கவுள்பது  

 பல் பகநாை, எபே இந்ி ாைண உற்தத்ிாபர், அரசாக் ரனனண்ட் 
இாடத்ின் ஷ்ாால் ைட்டப்தட்ட Smerch ல்டி ரதல் ாக்பைட் 
வுைகைலக்கு  (MBRL) ைணை ாைணங்ைகப ங்ை எப்தந்ிட்டுள்பது. 

 
தாதுகாப்பு ஹசய்ிகள் 
ருங்கிலந் பதிகபின் ாாடு - 2018 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்ைாண இண்டு ாள் எபேங்ைிகந் பதிகபின் ாாடு (பெ.சி.சி) 
2018 ஆம் ஆண்டு ஜூகன 30, 31 ஆம் ரி புது படல்னிில் கடபதறும். 

 
ிருதுகள் 

 ிருி சாந்ா தி - ானி சாண்டூர் ிருது - ானாசிரிர் ற்றும் சிறுகல 
எழுத்ாபர் 

 சிநந் ிசாகப்தட்டிணம் காட்சி கார்ப்ததன் (ஜி.ி.எம்.சி) - "ஸ்ார்ட் 
பாகத்ல ஹசல்தடுத்துில் சிநந் சாலணக்காண சமூக அம்சங்கபில் ிட்ட 
ிருது". 

 
 
ஹாலதல் ஹசனிகள் & இல ததார்ட்  
தகா ாட்ஸ் ட்  

 சண்டிைரில் இந்ிாின் பல் இன்ஃரதாசிடி ிைாட்டி ற்றும் பாகதல் தன்தாடு 
"ரைா ாட்ஸ் ட்" ன்ந பதரில் பதட்ரானிம் ற்றும் இற்கை ரிாப ற்றும் 
ிநன் அதிிபேத்ி ற்றும் பாில்பகணரார் த்ி அகச்சர் ஸ்ரீ ர்ரந்ி 
திான் பாடங்ைிணார். 

'ாா ாத்ா ' இலத்பம் 
 பதங்ைலரில் உள்ப 'இந்ிா இன்டர்ரணல் ட்ால் ார்ட்' (டிம்) இன் 106 து 
திப்தின் இண்டாம் ாபன்று இனங்கைின் 50 க்கும் ரற்தட்ட இத்கை 
பங்ைபின் ிங்ைகப ங்குற்ைாண 'ாா ாத்ா 'உத்ிராைபூர் 
கனத்பம் அநிபைப்தடுத்ப்தட்டது. 

ிலபாட்டு ஹசய்ிகள் 

ொக்கி உனக தகாப்லத 

 னண்டணில் கடபதற்ந உனைக் ரைாப்கத ரதாட்டிில் இந்ிா 1-1 ன்ந ைக்ைில் 

அபரிக்ைாவுக்கு ிாண ஆட்டம் சரிசம் அணத்ிணால் ாக் அவுட் சுற்றுக்கு 

பன்ரணநிது. 
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ஆசிா தசிதிக் சணீிர் 2018 

 அக்ரடாதர் 17 பல் 19 க ஜப்தான், ிாசாைிில் கடபதறும் ஆசிா தசிதிக் சீணிர் 

2018 இல் இந்ிாக திிிித்துப்தடுத்துற்ைாை ைதில்ரவ், ரிி ரன் ற்றும் 

அித் லூத்ா ரர்ந்த்ரடுக்ைப்தட்டுள்பணர். 
ாசர் தடாகு இன்டர்தணல்  

 இஸ்ான்புல் ைரில்ாசர் ரடாகு இன்டர்ரணல் ரதாட்டிைபில் தஜ்ங் புன்ா ங்ைம் 

பன்நார்,பதண்ைள் திரிில் திங்ைி ங்ைம் பன்நார்,சந்ீப் ரார்  பள்பிப் தக்ைம் 

பன்நார். 

ஷ்ா ஒதன் டூர் சூப்தர் 100 ததட்ின்டன் ததாட்டிகள் 

 ஷ் ஏதன் டூர் சூப்தர் 100 ரதட்ின்டன் ரதாட்டிில், பன்ணாள் ரசி சாம்திணாண சவுப் 

ர்ா ஜப்தாணின் பைாக்ைி த்ணாதிக ராற்ைடித்ார். 
உனக ஜூணிர் ஸ்குாஷ் குழுின் தட்டம்  

 ைிப்து இங்ைினாந்க ராற்ைடித்து உனை ஜூணிர் ஸ்குாஷ் அிப் தட்டத்க  

பன்நது. 

3 து ருாள் ததாட்டிில் ங்கதசம் ஹாடல லகப்தற்நிது  

 ங்ைரசம் ரற்ைிந்ி ீவுைகப 18 ன்ைள் ித்ிாசத்ில் ழீ்த்ி, எபோள் சர்ரச 

பாடக 2-1 ன்ந ைக்ைில் பன்நது. 

சுற்று-உனக தடகு தந்ம்  

 ஆஸ்ிரனிாின் பண்டி டக் சுற்று-உனை தடகு தந்த்ில் பற்நி பதற்ந பல் 

பதண் ஸ்ைிப்தர் ஆணார். 


