
   

பக்கறரண ரட்கள் 

ஜூலன 28 - உனக ஹயதரடிடிஸ் [கல்லீல் அற்சற] றணம் 

 உனக வயதரடிடிஸ் [கல்லீல் அற்சற] றணம் ஜழஷன 28 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

வயதரடிடிஸ் தி ஷஷம (ச்.தி.ி) கண்டுதிடித்து அந் ஷஷம கண்டநறபம் 

ஶசரஷண ற்றும் டுப்பூசறஷ உருரக்கற ஶரதல் தரிசு வதற்ந ிஞ்ஞரணி டரக்டர் 

தருச் ப்பம்வதர்க்கறன் திநந் ரபரண ஜழஷன 28ம் ஶற உனக வயதரடிடிஸ் [கல்லீல் 

அற்சற] றணரக அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

ஜூலன 28 - உனக இற்லக தரதுகரப்பு றணம் 

 இற்ஷகஷப் தரதுகரப்தது ற்றும் து இற்ஷக பங்கஷபப் தரதுகரப்தது குநறத் 

ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துற்கரக உனக இற்ஷக தரதுகரப்பு றணம் ஜழஷன 28 அன்று 

உனகம் பழுதும் வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

ஜூலன 29 - உனக புனறகள் றணம் 

 உனகபரி புனறகள் றணம், ஆண்டுஶரறும் ஜழஷன 29 அன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. புனறகஷபக் வகரண்டரடுற்கும், அற்ஷநப் 

தரதுகரப்தற்கரண ஶஷ குநறத் ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துற்கும், அற்நறன் 

ரழ்ிடங்கபின் தரதுகரப்பு ற்றும் ிரிரக்கத்ஷ ஊக்குிப்தற்கும் இந் ரள் 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. புனற தரதுகரப்பு வரடர்தரண வசின்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் 

திகடணத்றல் இந் றணம் ஶர்வு வசய்ப்தட்டது, இது ம்தர் 23, 2010 அன்று 

உனகபரி புனற உச்சறரரட்டின் ஶதரது வபிிடப்தட்டது குநறப்திடத்க்கது. 
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தசற ஹசய்றகள் 

அகறன இந்ற புனறகள் கக்ஹகடுப்தின் ரன்கரது சுற்சற - 2018 

 இந் புனறகள் கக்வகடுப்பு  வுகஷப ஆரய்ல், கரல் டத்ஷ ஷத்து புனறகபின் 
இருப்திடத்ஷ அநறது, கறவுகஷபச் ஶசகரித்து அற்நறன் இருப்திடத்ஷ குநறத்துக் 
வகரள்ளுல் அடிப்தஷடில் உனகறன் றகப்வதரி ணினங்கு கக்வகடுப்பு 
பற்சறரக ம்தப்தடுகறநது. இந்றரில் புனறகள் கக்வகடுக்கும் தி ரன்கு 
ஆண்டுகளுக்கு எரு பஷந ஷடவதறும். இற்கு பன் புனறகள் கக்வகடுப்பு 
ற்கணஶ 2006, 2010 ற்றும் 2014ல் டுக்கப்தட்டுள்பண. 

சர்தச ஹசய்றகள்  

ஹயதரடிடிஸ் தி லலம ங்கதசம், பூட்டரன், ததரபம் ற்றும் ரய்னரந்து 
கட்டுக்குள் ஹகரண்டுந்துிட்டரக WHO ஹரிித்துள்பது 

 வன்கறக்கு ஆசறர திரந்றத்றல் உள்ப பூட்டரன், ஶதரபம் ற்றும் ரய்னரந்து 
ஆகறற்றுடன் ங்கஶசபம் வயதரடிடிஸ் தி ஷஷம கட்டுக்குள் 
வகரண்டுந்துிட்டது. ந்து து குந்ஷகபிஷடஶ இந் வகரடி ஶரின் 
ரக்கம் எரு சீத்றற்கும் குஷநரகறபள்பது ன்று WHO ணது அநறக்ஷகில் 
வபிிட்டுள்பது. 

ரரடு 

பதசரரிில் இலன ரரடு லடஹதறுகறநது 

 உத்கண்ட் ரறனத்றல், பஶசரரிில் இஷன ரரடு ஷடவதறுகறநது. 
இஷன ரறனங்கபின் பர்ச்சற வரடர்தரண தல்ஶறு திச்சறஷணகள் குநறத்து 
ிரறப்தஶ இன் ஶரக்கம் ஆகும். 

உ.தி. பலீட்டரபர்கள் உச்சற ரரடு  

 த்ற உள்துஷந அஷச்சர் றரு. அறத் ர னக்ஶணரில் உ.தி. பலீட்டரபர்கள் 
உச்சற ரரட்ஷட றநந்து ஷத்ரர். 65,000 ஶகரடி றப்புள்ப 250 க்கும் ஶற்தட்ட 
றட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர்.  

இந்றர-ததரபம் ரடுகளுக்கு இலடத  பரட உச்சற ரரடு 

 ஶதரப திர் ஶக.தி. சர்ர ஏனற கரத்ரண்டுில் இந்றர-ஶதரப பரட உச்சற 
ரரட்ஷடத் வரடங்கற ஷத்ரர். ர்த்க ற்றும் ஶதரக்குத்து ற்தரடுகஷப 
பிரகவும், வரந்ில்னரலும், வசனவு குஷநந்ரகவும் ரற்றுறல் ஸ்ரர்ட் 
பரடங்கள் பக்கற தங்கு கறக்கறன்நண ன்றும் கூநறணரர். 
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றணங்கள் 

அருரச்சன திதசத்றன் புற டி.ஜற.தி.  

 இட்டரகர் கரல் ஷனஷகத்றல் அருரச்சன திஶசத்றன் புற ஶதரலீஸ் 
ஷடக்டர் வஜணனரக (டிஜறதி) ஆர்.தி. உதரத்ரர வதரறுப்ஶதற்நரர். இற்கு பன் 
டி.ஜற.திரக இருந் ஸ்.தி.ஶக.சறங் றஶசரபக்கு ரற்நப்தட்டஷத் வரடர்ந்து இர் 
இந் வதரறுப்ஷதப்வதற்நரர். 

ஐ.தி.எஸ் அறகரரி ி.தக.தஜரஹ்ரி அடுத் தி.எஸ்.எஃப் டிஜறரக றறக்கப்தட்டரர் 

 திஸ் அறகரரி ி.ஶக.ஶஜரஹ்ரி ல்ஷன தரதுகரப்பு தஷடின் அடுத் வதரது 
இக்குணரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். த்றப் திஶச ஶகடரின் 1984 ஶதட்ச் இந்ற 
ஶதரலீஸ் ஶசஷ அறகரரிரண றரு ஶஜரஹ்ரி ற்ஶதரது அஷச்சஷ 
வசனகத்றன் கலழ் ரில் சறநப்பு வசனரபரக திரற்நற ருகறநரர். 

 

ிலபரட்டு ஹசய்றகள் 

ரய்னரந்து ஓதன் ததரட்டிில் இந்ற குத்துச்சண்லட ீர்கள் 8 தக்கங்கலப ஹன்நணர் 

 இந்ற குத்துச்சண்ஷட ீர்கள் தரங்கரக்கறல் டந் ரய்னரந்து ஏதன் ஶதரட்டிில் 
எரு ங்கம், ரன்கு வள்பி ற்றும் பன்று வண்கனத்துடன் வரத்ம் ட்டு 
தக்கங்கஷப வன்நணர். 

தகதனர இந்றர இலபஞர் ிலபரட்டு அடுத் ஆண்டு குயரத்றில் லடஹதந 
உள்பது 

 ஶகஶனர இந்றர இஷபஞர் ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிின் பன்நரம் தறப்பு அடுத் 
ஆண்டு குயரத்றில் ஷடவதறும் ன்று அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 
ிஷபரட்டுத்துஷந அஷச்சர் கறன் ரிஜறஜள இந் படிஷ அநறித்ரர். 

ஹஜர்ன் கறரண்ட் திரிக்ஸ் தட்டம் ஹன்நரர் தக்ஸ் ஹர்ஸ்டரப்தன்  

 வட் புல்னறன் ஏட்டுணர் ஶக்ஸ் வர்ஸ்டரப்தன் ஶயரக்கன்வயய்றல் ஷடவதற்ந 
வஜர்ன் கறரண்ட் திரிக்ஸ் தட்டத்ஷ வன்நரர். வர்ஸ்டரப்தன் ஃதரர்பனர என் 
சலசணின் இண்டரது தட்டத்ஷ வன்றுள்பரர். 
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ஜணரறதற தகரப்லத குத்துச்சண்லட ததரட்டி 

 இந்ஶரஶணசறரின் னரபுன் தரஶஜரில் ஷடவதற்ந 23 து ஜணரறதற ஶகரப்ஷத 
குத்துச்சண்ஷட ஶதரட்டிில் 51 கறஶனர திரிில் ஆறு பஷந உனக சரம்திணரண 
ஶரி ஶகரம், ற்றும் 60 கறஶனர திரிில் சறம்ன்ஜறத் கவுர் னர எரு ங்கப் 
தக்கத்ஷ வன்நணர். 

46து தசற ஹதண்கள் சதுங்க சரம்தின்றப் ததரட்டி  

 டப்பு சரம்திணரண ர் இந்றரின் தக்ற குல்கர்ணி 11 து ற்றும் இறுற சுற்நறல் 
ஆந்றரின் தித்பர ஶதரடரவுக்கு றரக சன் வசய்து 46 து ஶசற வதண்கள் 
சதுங்க சரம்தின்றப்ஷத வன்நரர். 

னறனர பயம்து தசற ததரட்டிில் 400 ீ லடகள் ஓட்டத்றல் உனக சரலணல 
பநறடித்ரர் 

 ப.ஸ். சரம்தின்றப் ஶதரட்டிகபில் 400 ீட்டர் ஷடகள் ரண்டும் ஏட்டத்ஷ 52.20 
ிணரடிகபில் ஏடி 16 ரண னறனர பயம்து உனக சரஷணஷ 
பநறடித்ரர். 
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