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பக்கிான நாட்கள் 

ம 29: சர்லமேச அமேி காப்மபார் ேினம்  

ேமீ் 2018-  “70 Years of Service and Sacrifice.” 

 பத்த ிறுத்தங்கின்போது அல்து தற்கோிக பத்த ிறுத்தங்கின்போது அமநதி கோக்கும் 

மைகின் ணினிம ஐக்கின ோடுகள் சம உருயோக்கக் கோத்திிருந்பத 

பநற்ககோள்ப்ட்டு யருகின்து. இந்த அடிப்மைனில் பந 29ம் பததி சர்யபதச அமநதி 
கோப்போர் திநோகப் கனரிைப்ட்ைது 

மேசி சசய்ேிகள் 
மகரம்  
உயகின் பழுலதும்  சூரி சக்ேிால் இங்கும் லிான நிமயம் 

 பகபோ ககோச்சின்  யிநோ ிமனம் உகின் பதல் பலயதும்  சூரின சக்தினோல் 
இனங்கும் யிநோ ிமனநோக நோிபள்து. 

அசாம்  
சகரஹாத்ேி பல்கமயக்கறகத்ேில் பிம்புத்ேிா ஆய்வு மம் 

 ககஹோத்தி ல்கமக்கமகத்திற்குள் அமநக்கப்ட்டுள் ிபம்நபுத்திபோ ஆய்வு 
மநனம்  ிபம்நபுத்திபோ ஆற்ின் ல்பயறு அம்சங்கில், இனற்ினல், ீரினல்யமி, 
ீர்யமிகள், சுற்றுச்சூமல், பபமிவு / கயள் பகோமநத்துயம், ீர்யமி உற்த்தி 
போன்யற்ில் ஆபோய்ச்சிக்கோ யோய்ப்ம யமங்கும். 

ாஜஸ்ோன்  

சபாது நிேி பகாமத்துலத்மே லலுப்படுத்துலேற்காக உயக லங்கியுடன் ஒரு ஒப்பந்ேம் 

 போஜஸ்தோில் கோது ிதி பகோமநத்துயத்மத யிமநப்டுத்துயதற்கோக உக 
யங்கினில் இருந்து 21.7 நில்ினன் ைோர் கைன் ப்ந்தம் புது கைல்ினில் 
மககனலத்திட்ைது. 

அரிானா  

மேசி லாகன மசாேமன ற்றும் ஆாய்ச்சி ற்றும் மம்பாட்டுக்கான கட்டமப்புத் 
ேிட்டம் 

 நத்தின கபகத் கதோமில்கள் & கோதுத்தும ிறுயங்கள் தும அமநச்சர் 
திரு.ஆந்த் கீபத, அரினோோ நோிம் நோபசரில் உள் சர்யபதச யோகத் 
கதோமில்நுட் மநனத்தில், பதசின யோக பசோதம, ஆபோய்ச்சி நற்றும் 
பநம்ோட்டுக்கோ கட்ைமநப்புத் திட்ை யசதிகம கதோைங்கி மயத்தோர். 

புது ேில்யி  
“பங்கா” 

 புதுதில்ினின் 9. நகோபதயன் சோமனில் உள் ட்மபப்ஸ் இந்தினோ யிற்ம 
அபங்கில், ட்மபஃகட் அமநப்ின் பம் ோடு பலயதும் உள் மகயிமஞர்கோல் 
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தனோரிக்கப்ட்ை “ங்கோ” எப்டும் மகயிசிிகள் கண்கோட்சி நற்றும் யிற்மமன,  
நத்தின மங்குடினிர் த்தும அமநச்சர் திரு. ஜுயல் ஒபம் கதோைங்கி மயத்தோர். 

பீகார் 
கிளன்கன்ஜில் ீன்லரத்துமம கல்லூரி 

 40.31 பகோடி கசயில் கிரன்கஞ்சில் ரு நீன்யக் கல்லூரி அமநக்க கீோர் 
அமநச்சபமய அனுநதி அித்தது. 

 
சர்லமேச சசய்ேிகள்  
அஜர்மபஜான் ஐமாப்பி எரிலாயு குறாய்த்ேிட்டத்மே சோடங்குகிது 

 அஜர்மஜோோல் திந்துமயக்கப்ட்ை எரியோப குமோய் உகின் நிகப்கரின எரியோப 
யனிிருந்து பஷ்னோயின் யமிபன ஐபபோப்ோயிற்கு பதல் பபடி ோமதமன 
உருயோக்கிபள்து. 

 
அமிலில் சசய்ேிகள்  

சசவ்லாய் கிகத்ேில் மலற்றுக்கிக லாசிகமர  மேட சிமி ஆய்லகம் 
 சியப்பு கிபகத்தின் கீபம பதோண்டிகனடுத்து, கைந்த கோ அல்து தற்போமதன 
யோழ்க்மக அிகுிகம ஆபோன கசவ்யோய் கிபக பபோயருக்கு  யிஞ்ஞோிகள் சிின 
அயிோ ஆய்யகத்மத உருயோக்கிபள்ர். 

அண்டார்டிகாலின் பனிப்பகுேிில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மமந்ே மயத்சோடர்கள் 

 ஆபோய்ச்சினோர்கள் நற்றும் அண்ைோர்டிகோ ிப்குதிக்கு  கீபம நமந்திருந்த  
நமத்கதோைர்கள் நற்றும் பன்று கரின, ஆமநோ  ள்த்தோக்குகள் 
கண்டுிடித்துள்ர். 

லிண்சலரிக்கு அனுப்பி பாக்டீரிா-பூசி ப்மாக்மகாயி 
 சர்யபதச யிண்கயி ிமனத்தில் (ISS) , யிண்கயி யபீர்கள் தோங்கோகபய 
கோய்கிகம யர்க்க  ரு சிந்த யமி கண்டுிடிக்கும்  ரு பதைில் 
யிண்கயிக்கு ல் ஆபபோக்கினநோ ோக்டீரினோக்கள் பைோஸ் பூசப்ட்ை ப்பபோக்பகோி 
யிமதகம யிஞ்ஞோிகள் அனுப்ிபள்ர். 
 

லணிக & சபாருராோம் 

ஸ்லமேளி சம்ரித்ேி சிம் கார்டுகள் 
 தஞ்சி ிறுயம் 'ஸ்யபதசி சம்ரித்தி ' சிம் கோர்டுகம அிபகப்டுத்த ோபத் 
சஞ்சோர் ிகோம் ிநிகைட் (ிஎஸ்என்எல்) உைன் மகபகோர்த்துள்து. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU),ஒப்பந்ேங்கள்& த்ேி அமச்சமல ஒப்புேல்  
கரிர் ற்றும் குறந்மேகள் மம்பாட்டு அமச்சு உத்ேி பிமேச அசுடன் ஒரு 
ஒப்பந்ேத்மே மகசழுத்ேிட்டுள்ரது 

 1000 க்கும் பநற்ட்ையர்கள் தங்கும் யசதி ககோண்ை  ரு அமைக்க இல்த்மத 
யிதமயகலக்கு நகிர் நற்றும் குமந்மதகள் அியிருத்தி அமநச்சகம்  
அமநத்துள்து. 

 
ாநாடுகள்  
2018 உயகராலி காற்று உச்சிாநாடு ஹம்பர்க் 

 2018 ஆம் ஆண்டு கசப்ைம்ர் 25 பதல் 28 யமப உகோயின கோற்று உச்சி நோோட்டின் 
பதல் திப்பு மைகறும். 

 
லிருதுகள் 
யின்னின் பேக்கம் சபரும் பேல் இந்ேிர் 

 சுற்றுச்சூமல் ஆபோய்ச்சி நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ஆபோய்ச்சி (ஏ.டி.ஆர்.இ.இ.) 
ஆகினயற்ிற்கோ கங்கலரு சோர்ந்த இோ போக்கற் அபசோகோ அக்கட்ைமத் 
தமயர் இந்தின தோயபயினல் யல்லுர் கநோல்ஜித் எஸ். யோ, ண்ைன் ின்ினன் 
கசோமசட்டினின் புகழ் கற் ின்ினன் தக்கம் கற்ோர். 

 

நினங்கள்  
இந்ேி பத்ேிரிமகாரர்கள் சங்கம் (IJU) 

 அநர் பதவுல்ி  - தமயர் 
 சீோ  இந்தர்ஜித்  - கோது கசனோர் 

மேசி நுகர்மலார் பிச்சிமனகள் குமமப்பு ஆமணம் (NCDRC) 
 ீதிதி ஆர்.பக. அகர்யோல் - தமயர் 

ிமசாாம் 18 லது கலர்னர் - கும்னம் ாஜமசகன் 
பாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி ற்றும் லரர்ச்சி அமப்பின் ேமயலர் - சஞ்சய் ித்ா 
 
சாமபல் சசயிகள் & இமண மபார்ட் 
“ப்ாப்ேி” சசயி ற்றும் இமணம் 

 நத்தின நின்சோபத் தும இமணனமநச்சர்  (தப்கோறுப்பு) திரு. ஆர்.பக. சிங் 
“ப்போப்தி” எப்டும் மகபசி கசனிமனபம் இமணனத்மதபம் கதோைங்கிமயத்தோர். 
(கட்ைணத் திருத்தம், கஜபபட்ைர் யிமப் ட்டினில் கயிப்மைத் தன்மநக்கோ 
ஆய்வு - PRAAPTI) என் இந்தச் கசனிமன நின் உற்த்தி, யிிபனோக 
ிறுயங்கிமைபன கயிப்மைத் தன்மநமன ஏற்டுத்த உருயோக்கப்ட்டுள்து. 
 


