
   

முக்கிாண  ாட்கள் 

ஜூலன 24 - தசி வப்த வதாநிாபர் ிணம் 

 எவ்வொபே ஆண்டும் ஜூலன 24 ஆம் தி தசி வப்த வதொநிினொபர் ிணம் 

அனுசரிக்கப்தடுகிநது, இது வப்த வதொநிில் துலநல பன்தணற்றுன் 

பக்கித்துத்லக் கொட்டுகிநது ற்றும் ின்ணணுத் வொிலுக்கு புதுலொண, உர் 

ற்றும் வசனவு குலநந் வப்த தனொண்ல ற்றும் அன் ததக்தகஜிங் ீர்வுகலப 

ங்குகிநது. 

தசி வசய்ிகள் 

ருாணரி ிணம் 2019 ஐ வகாண்டாட உள்பது ருாண ரித்துலந 

 த்ி தடி ரி ொரிம் (சிதிடிடி) ற்றும் அலணத்து கப அலுனகங்களும் 159 து 

பேொண ரி ிணத்ல ஜூலன 24, 2019 அன்று வகொண்டொடுகின்நண. திரிட்டிஷ் 

ஆட்சிக்கு ிொண பல் சுந்ிப் ததொரின்ததொது திரிட்டிஷ் ஆட்சிொல் ற்தட்ட 

இப்புகலப ஈடுவசய் 1860 ஜூலன 24 ஆம் தி ொன் இந்ிொில் பன்பலநொக 

பேொண ரி சர் தஜம்ஸ் ில்சன் அர்கபொல் அநிபகப்தடுத்ப்தட்டது. இணொல்ொன் 

ஜூலன 24 பேொண ரி ிணொக வகொண்டொடப்தடுகிநது. 

சர்தச வசய்ிகள் 

ததாரிஸ் ஜான்சன் திரிட்டணின் திாக வதாறுப்ததற்க உள்பார் 

 கன்சர்தடிவ் கட்சிின் புி லனர் ததொரிஸ் ஜொன்சன் திரிட்டணின் திொக 

வதொறுப்ததற்க உள்பொர். ிபே ஜொன்சன் தக்கிங்ஹொம் அண்லணில் ொிலச் 

சந்ிக்கவுள்பொர், அங்கு அர் புி அசொங்கத்ல உபேொக்க அலக்கப்தடுொர் ன்று 

ிர்தொர்க்கப்தடுகிநது. ிபே ஜொன்சன் தொொளுன்ந வதபேம்தொன்லலப் வதந அது 
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பன்தணொடி வசொ தலப் ததொனத, டக்கு அர்னொந்ின் ஜணொக 

பெணிணிஸ்டுகபின் ஆல ம்திிபேப்தொர் ன்தது குநிப்திடத்க்கது. 

1968ல் காால்ததாண திவஞ்சு ீர்மூழ்கிக் கப்தல் த்ிலக் கடனில் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 

 1968 ஆம் ஆண்டில் கொொல் ததொண எபே ீர்பழ்கிக் கப்தனின் சிலல 

கண்டுதிடித்ொக திவஞ்சு கடற்தலட அநிித்து, அது வ்ொறு லநந்து ததொணது 

ன்ந 50 ஆண்டுகொன ர்ம் இறுிொக ீர்க்கப்தடக்கூடும் ன்ந ம்திக்லகல 

வபிப்தடுத்ிது குநிப்திடத்க்கது. ிவணர்வ் ண அலக்கப்தட்ட ீர்பழ்கி கப்தல், 

கலடசிொக திொன்சின் வற்கு கடற்கலினிபேந்து 52 ொலுிகளுடன் 1968 ஜணரி 17 

அன்று வொடர்புவகொண்டது. 

இந்ிாவுக்கு ருலக ரும் இங்கினாந்து ார்களுக்கு ிிபிக்கும் புி இந்ிா-
இங்கினாந்து ிட்டம் 

 திரிட்டணின் தல்கலனக்ககங்கலப ஆரிப்தற்கொக புி இந்ிொ-இங்கினொந்து 

இபேப்பு லதனட் ிட்டம் வொடங்கப்தட்டுள்பது. இங்கினொந்து தல்கலனக்ககங்கபில் 

இபங்கலன ொர்கள் ொர்ச் 2021 க்குள் இந்ிொவுக்கு பேற்கொண 200 

ொய்ப்புகலப உபேொக்குது இன் பக்கி தொக்கொகும். 

 

அநிில்  

சல் இலகலப குலநந் ிலன க்கிப்ததாகக்கூடி வசல்லுதனாஸ் ாள்கபாக 
ாற்ந ிஞ்ஞாணிகள் புி முலநல உருாக்குகின்நணர் 

 சல் இலகலப 'தசொணொனி' ன்ந வதரில் குலநந் ிலனில் க்கிப்ததொகக்கூடி 

வசல்லுதனொஸ் ொள்கபொக ொற்றுற்கொண புி  பலநல தங்கபொதில் உள்ப 

ிஞ்ஞொணிகள் உபேொக்கிபள்பணர். தசொணொனிொல் ஆண சுற்றுச்சூல் ட்பு சல் தொனி 

லதகள் ஆலடகள் ற்றும் உவு ததக்தகஜிங் தலனகபில் தன்தடுத்ப்தடனொம், 

அல ணி ஆதொக்கித்ிற்கு ீங்கு ிலபிப்தில்லன. 
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சூரி சம்தந்ாண இஸ்தாின் ஆித்ா-எல் 1 

 2020 பல் தொிில் இஸ்தொ இந் தத்லத் வொடங்க ிட்டிட்டுள்பது. 

ஆித்ொ-ல் 1 ன்தது சூரிணின் வகொதொணொலக் கண்கொிப்தொகும். இது ல் 1 

னொக்தஞ்ச் புள்பி ன்றும் அலக்கப்தடும் பல் னொக்தஞ்ச் புள்பிினிபேந்து 

சூரிலணப் தடம் திடித்து ஆய்வு வசய்பம். 

 

ிக வசய்ிகள்  

சர்தச ா ிிம் 2019-20க்காண இந்ிாின் பர்ச்சி கிப்லத 7% ஆக 
குலநத்துள்பது 

 சர்தச ொ ிிம் (.ம்.ஃப்) இந்ிொின் பர்ச்சி கிப்லத 2019-20க்கொண 7% 

ஆக குலநத்துள்பது. சர்தச ொ ிித்ின் உனக வதொபேபொொ கிப்தின்  

ஜூலன திப்பு 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்ிொின் பர்ச்சி கிப்லத பந்ல 

ிப்தடீொண 7.5% இனிபேந்து 7.2% ஆக குலநத்து. 

 

ிருதுகள்  

என்.சி.சி தகடட்டுகளுக்கு ங்கப்தடும் ிருதுகபின் எண்ிக்லகல அிகரிக்க 
தாதுகாப்பு அலச்சர் ஒப்புல் அபித்ார்  

 தசி தகடட் கொர்ப்ஸ் (ன்.சி.சி) தகடட்டுகளுக்கு ங்கப்தடும் ிபேதுகபின் 

ண்ிக்லகல ற்ததொதுள்ப 143 னிபேந்து 243 ஆக உர்த்வும், தல்தறு திரிவுகபில் 

வொக்க ஊக்கத்வொலக அிகரிக்கவும் தொதுகொப்பு அலச்சர் ொஜ்ொத் சிங் எப்புல் 

அபித்துள்பொர். 
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ரிலச & குநிீடுகள் 

உனகபாி கண்டுதிடிப்பு குநிீட்லட அநிமுகப்தடுத் உள்பார்  திமஷ் தகால் 

 ர்த்க ற்றும் லகத்வொில் அலச்சர் திபெஷ் தகொல் புதுடில்னிில் உனகபொி 

கண்டுதிடிப்பு குநிடீ்லட (ஜி) அநிபகப்தடுத்வுள்பொர். எபே உத்ிதொகபூர் 

வபிடீ்டில் பர்ந்து பேம் வதொபேபொொத்ில் ஜி.. வொடங்கப்தடுது இதுத 

பல் பலநொகும், ஜி.. ஆய்வுகள் ற்றும் தசி கண்டுதிடிப்பு சுற்றுச்சூல் 

அலப்புகபின் ிலன   உட்தட அற்நின் தனம் ற்றும் தனணீங்ககலப 

அபிடுகிநது. 

ஐ.சி.சி வடஸ்ட் ரிலச வபிீடு  

 .சி.சி வடஸ்ட் ததட்ஸ்தன்கபின் சீதத்ி ரிலசல வபிிடப்தட்டது . அில் 

இந்ி தகப்டன் ிொட் தகொனி 922 புள்பிகளுடன் பனிடத்ல க்க லத்துள்பொர். 

ிபெசினொந்து தகப்டன் தகன் ில்னிம்சன் 913 புள்பிகளுடன் இண்டொது இடத்ிலும், 

இந்ிொின் தசதஸ்ர் புஜொொ பன்நொது இடத்ிலும் உள்பணர். 

ிலபாட்டு வசய்ிகள்  

கூட்டலப்பு தகாப்லத 2020 ஜணரிில் லடவதந உள்பது 

 தொண்டிச்தசரி கூலடப்தந்து சங்கம் (திதி) கூட்டலப்பு தகொப்லதல இபேதது 

ஆண்டுகளுக்குப் திநகு 2020 ஜணரி பன்நொது ொத்ில் டத்வுள்பது.  

46 து வதண்கள் வசஸ் சாம்தின்ிப் ததாட்டி. 

 பன்ணொள் ஆசி சொம்தினும், இண்டொம் ிலனில் உள்ப தக்ி குல்கர்ணி ொது 

சுற்நில் பல் இடத்ின உள்ப வசௌிொ சுொிொலண தொற்கடித்து 46 து தசி 

கபிர் சதுங்க சொம்தின்ிப்தில் 6.5 புள்பிகளுடன் வஜித்துள்பொர். 
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அதய், ன்ி ங்காப ஓதன் ஸ்குாஷ் தட்டங்கலப வன்நணர் 

 வகொல்கத்ொில் லடவதற்ந ஆநொது ங்கொப ஏதன் ஸ்குொஷ் ததொட்டிில் 

பலநத ஆண்கள் ற்றும் வதண்கள் தட்டங்கலப ிழ்ொட்டின் அதய் சிங் ற்றும் 

ஆசி ிலபொட்டு தக்கம் வன்ந ன்ி கன்ணொ வன்நணர். 
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