
 
    

 

Daily Current Affairs (July 28th - 29th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 28th - 29th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஆசியா பசிபிக் சீனியர் 2018 

அக்ட ோபர ்17 முதல் 19 வரர ஜப்போன், மியோசோகியில் நர பபறும் ஆசியோ பசிபிக் 

சீனியர ்2018ல் இந்தியோரவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கோக கபில்டதவ், ரிஷி 

நடரன் மற்றும் அமித் லூத்ரோ டதரந்்பதடுக்கப்ப ட்ுள்ளனர.் 

  

யாசர் டடாகு இன்டர்டநஷனல்  டபாட்டி 

இஸ்தோன்புல் நகரில் யோசர ்ட ோகு இன் ரட்நஷனல் டபோ ்டி நர பபற்றது. 

இதில் பஜ்ரங் புன்யோ தங்கம் பவன்றோர ், பபண்கள் பிரிவில் பிங்கி தங்கம் பவன்றோர ்

, சந்தீப் டதோமர ்பவள்ளிப் பதக்கம் பவன்றோர.் 

  

ரஷ்யா ஓபன் டூர ்சூப்பர் 100 டபட்மின்டன் டபாட் 

ரஷ்ய ஓபன் டூர ்சூப்பர ்100 டப ்மின் ன் டபோ ்டியில், முன்னோள் டதசிய 

சோம்பியனோன சவுரப் வரம்ோ ஜப்போனின் பகோக்கி வத்தனோபிரய டதோற்கடித்தோர.் 
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உலக ஜூனியர ்ஸ்குவாஷ் குழுவின் பட்டம் 

எகிப்து இங்கிலோந்ரத டதோற்கடித்து உலக ஜூனியர ்ஸ்குவோஷ் அணிப் ப ் த்ரத 

பவன்றது. 

  

சுற்று–உலக படகு பந்தயம் 

ஆஸ்திடரலியோவின் பவண்டி  க் சுற்று-உலக ப கு பந்தயத்தில் பவற்றி பபற்ற முதல் 

பபண் ஸ்கிப்பர ்ஆனோர.் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உலக இயற்ளக பாதுகாப்பு தினம் - ஜூரல 28  

கோ ழிப்பு, ச ் விடரோத வனவிலங்கு வரத்்தகம், மோசுபோடு, பிளோஸ்டிக், 

இரசோயனங்கள், டபோன்ற பல இயற்ரகயின் அசச்ுறுத்தல்கள் உள்ளது 

அதனோல் இயற்ரக வளங்கரள போதுகோப்பதற்கும் விழிப்புணரர்வ 

உருவோக்குவதற்கோக உலக இயற்ரக போதுகோப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

  

உலக செபளடடிஸ் நாள் - ஜூரல 28  

மஞ்சள் கோமோரல டநோரய ஏற்படுத்தக்கூடிய ரவரரஸ கண் றிந்த, "புலும்பரக்்" 

என்ற விஞ்ஞோனியின் பிறந்த நோளோகும். "பெபர டிஸ் பி" ரவரஸோல், மஞ்சள் 

கோமோரல டநோய் ஏற்படுகிறது. 
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டநோபல் பரிசு பபற்ற போருச ்சோமுடவல் ப்ளம்பபரக்் பிறந்த நோள் ஜூரல 28 ஆம் டததி 

ஆகும். இவர ்மஞ்சள் கோமோரல டநோரய ஏற்படுத்தக்கூடிய "பெபர டிஸ் 

பி''  கண் றிந்தோர.்  

ஆதலோல் இந்நோள்  பபோது மக்களிர டய பெபர டிஸ் ரவரஸ்  விழிப்புணரர்வ 

ஏற்படுத்த உலக பெபர டிஸ் தினமோக அறிவிக்கப்ப ் து. 

  

சரவ்டதச புலி தினம் - ஜூரல 29 

  

2010 ஆம் ஆண்டு புனித பீ ் ரஸ்்பரக்் புலிகளின் உசச்ி மோநோடு உருவோக்கப்ப ் து . 

டநோக்கம் : முதல் சரவ்டதச புலி தினம் , புலி போதுகோப்புப் பர யினரின் முக்கிய 

டவரலத்தி ் த்ரத ஊக்குவிப்பதற்கோக, புலிகளின் எண்ணிக்ரக குரறந்து வருவது 

குறித்து விழிப்புணரர்வ ஏற்படுத்தவும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

திட்டங்கள் 

  

டதசிய செபளடடிஸ் ளவரல் கண்ட்டரால் திட்டம் 

2018 ஆம் ஆண்டு உலக பெபர டிஸ் தினத்ரத குறிப்பதற்கோக டதசிய 

பெபர டிஸ் ரவரல் கண் ்டரோல் தி ் த்ரத சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நலத்துரற 

அரமசச்ர ்டஜ .பி ந ் ோ பதோ ங்கிரவத்தோர ். 
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டமகாலயா பால் மிஷன் திட்டம் 

டநோக்கம் : போல் உற்பத்திரய டமம்படுத்துவதன் மூலம் 2022 ஆம் ஆண் ளவில் 

விவசோயி வருவோரய இரு ம ங்கோக உயரத்்துவதற்கோன ரமய இலக்ரக 

அர வதற்கு டமகோலயோ போல் உற்பத்தி தி ் ம் உதவும். 

  

விருதுகள் 

  

மாலதி சாண்டூர் விருது  

நோவலோசிரியர ்மற்றும் சிறுகரத எழுத்தோளோரோன திருமதி சோந்தோ டதவி என்பவர ்

மோலதி சோண்டூர ்விருது பபற்றோர.்  

  

திட்ட விருது 

சிறந்த விசோகப்ப ட்ினம் நகரோ ்சி கோரப்்படரஷன் (ஜி.வி.எம்.சி) என்பது  “ஸ்மோர ்் 

வளோகத்ரத பசயல்படுத்துவதில் சிறந்த சோதரனக்கோன சமூக அம்சங்களில் தி ்  

விருது” பபற்றது . 
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