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பக்கினநா ாட்கள் 

உக தாய்ப்ாலூட்டும் யாபம் (ஆகஸ்ட் 1 பதல் 7 யரப) 

• தாய்ப்ாலூட்ட ஊக்குயிக்கும் நற்றும் உகம் பழுயதும் குமந்ததகின் 
ஆரபாக்கினத்தத ரநம்டுத்துயதற்காக ஆகஸ்ட் 1 பதல் 7 யதப உக 
தாய்ப்ாலூட்டும் யாபம் எவ்வயாரு ஆண்டும் வகாண்டாடப்டுகிது. 

சர்யததச சசய்திகள் 

காங்கிபஸ் ததசின ாதுகாப்பு அங்கீகாபச் சட்டம் 2019-ரன  ிரதயற்ினது 
ாகிஸ்தானுக்கா  அசநரிக்க உதயித் சதாரகரன  குரத்தது 

• ரதசின ாதுகாப்பு அங்கீகாபச் சட்டம்  2019 (NDAA-19)தன ிதரயற்ினது 
அவநரிக்க காங்கிபஸ், ாகிஸ்தானுக்கா அவநரிக்க உதயித் வதாதகதன 150 
நில்ினன் டாபாகக் குதத்தது. 

சீாயில் ததடுசாினின் தணிக்ரக சசய்னப்ட்ட திப்ர கூகுள் 
திட்டநிடுகிது 

• ஆல்வட் இன்கின் கூகுள் சீாயில் யதத்தங்கள் நற்றும் சி ரதடல் 
வசாற்கத தடுக்க ரதடுவாினின் தணிக்தக வசய்னப்ட்ட திப்த 
திட்டநிட்டுள்து. இந்த திட்டம் "டிபாகன்ஃப்ி" ன்று வனரிடப்ட்டுள்து. 

யிரபயில் அட்டாரி-யாகா எல்ரக்குள் புதின கதவுகள் 

• இரு ாடுகிிருந்தும் ரதசின வகாடிதன கீரம இக்குயததக்காண 
எவ்வயாரு நாதபம் நக்கள் திபண்டு யரும் இந்தினா, ாகிஸ்தான் அட்டாரி-
யாகா ல்தனில் புதின யானில்கத ிறுய திட்டநிட்டுள்து. 

அியினல் சசய்திகள் 

திசரி ிாஸ்டிக் சுரந இல் யாயுக்கர சயினிடுகின் 

 திசரி ிாஸ்டிக் ாட்டில்கள் சூரின எினில் வயிப்டும் ராது சுதந 
இல் யாபக்கத வயிப்டுத்துகின்  எரு ஆய்வு கூிபள்து. 

தபயரிரச & குினீடு 
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பன்தாக தாய்ப்ாலூட்டும் ாடுகின் ட்டினல் UNICEF நற்றும் உக சுகாதாப 
அதநப்பு (WHO) வயினிட்ட எரு புதின அிக்தக  

1) இங்ரக 2) யனுயாட்டு 3) புருண்டி 4) கஜகஸ்தான் 

• 76 ாடுகில் இந்தினா 56யது இடத்தில் உள்து. 

ினநங்கள் 

 யி. பாஜூ – ி.ஸ்.ன்.ல். தநிழ்ாடு ிரியின் தததநப் வாது ரநார் 

திட்டங்கள் 

SAATHI துயக்கம் 

 SAATHI (சக்தியாய்ந்த நற்றும் யிதபயா ஜவுி வதாமில்நுட்ங்கத சிின 
வதாமிற்துதகலக்கு உதவுயதற்கு) பன்வச்சரிக்தக டயடிக்தககத 
ரநற்வகாண்டதன் பம் தகத்வதாமில் துதனிலுள் ஆற்ல் யாய்ந்த 
ஜவுி வதாமில்நுட்ங்கத தக்கதயத்து துரிதப்டுத்தவும், அத்ததகன 
வதாமில்நுட்த்தத னன்டுத்த ஜவுி நற்றும் நின் அதநச்சகம் 
தகரகார்த்துக் வகாண்டது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அரநச்சபரய ஒப்புதல் 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் தின் தநம்ாட்டு அரநச்சகம் ஒப்ந்தம் ரகசனழுத்து  

 சுற்றுச்சூமல் நற்றும் தின் ரநம்ாட்டு அதநச்சகங்கலக்கிதடனில் எப்ந்தம் 
தகவனழுத்தாது, இது 100,000 RAC ரசதய வதாமில்நுட் யல்லுர்கத 
ன்கு பாநரிக்க உதவுகிது நற்றும் ஏரசான் குதாடுள் 
இபசானங்கலக்கு நாற்று குிரூட்டிகத அிவூட்டுயதன் பம் 
எருங்கிதணக்கின்து. 

இந்தின ததசின சடுஞ்சாரகள் ஆரணனம் ாபத ஸ்தடட் யங்கியுடன் 
புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் ரகசனழுத்து 

 இந்தின ரதசின வடுஞ்சாதகள் ஆதணனம் ரூ .25,000 ரகாடிக்கு ிதணனம் 
இல்ாத கடன் வ உள்து . இவ்யவு வரின வதாதகதன ிதணனம் 
இல்ாநல் ீண்டகா கடாக எரபரபத்தில் ரயறு ந்த ிறுயத்திற்கு 
ாபத ஸ்ரடட் யங்கி யமங்கினதில்த. 
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ிற்டுத்தப்ட்தடார் குழுவுக்கு சட்டப்பூர்ய ிர  

 ிற்டுத்தப்ட்ரடாருக்கா ரதசின ஆதணனம் சட்டப்பூர்ய அதநப்ாக 
யமங்குயதற்காக 123 யது சட்ட திருத்த நரசாதாதய எருநதாக 
ிதரயற்ினது. 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

ாிஸ்டிக் இரடநிப்பு ஏவுகரண  AAD சயற்ிகபநாக தசாதர 

 டி.ஆர்.டி.ஏ ாிஸ்டிக் வுகதண இதடநிப்பு ரநம்ட்ட குதி ாதுகாப்பு 
(AAD) வயற்ிகபநாக ரசாதத வசய்னப்ட்டது. இது வு-யிநண்ட 
வுகதண, 15 பதல் 25 கிநீ உனபத்தில் உள்யரும் இக்குகத 
இதடநிக்கும் தின் வகாண்டது. 

யிருதுகள் 

 அக்ஷய் சயங்கதடஷ் [இந்தின-ஆஸ்திதபின கணிதயினார்], காசசர் 
ிர்கர், ீட்டர் ஸ்தகால்ஸி, அலீசிதனா ஃிகாி - ஃலீ்ட்ஸ் தக்கம், 
கணிதத்திற்கா ரால் ரிசு ன்று அினப்டும். 

யிரனாட்டு சசய்திகள் 

கிரிக்சகட் 

 2 யது எருாள் ராட்டினில் வதன் ஆிரிக்கா இங்தகதன ரதாற்கடித்தது, 
ந்து ஆட்டங்கள் வகாண்ட வதாடரில் 2-0  பன்ித யகிக்கிது. 

 


