பக்கிான நாட்கள்
ம 28 - சர்லமேச அம்னனஸ்டி ேினம்


மே 28 அன்று சர்வமேச அம்னெஸ்டி ேெம் அனுசரிக்கப்படுகறது. 1962 ஆம் ஆண்டு பேல் மே
28 அன்று இது ஆண்டுமேஹறும் னகஹண்டஹடப்படுகறது.



ேெிே உரிமேகள் ேீ றல்கள் ேடுக்க, ேெிே உரிமேகள் பஹதுகஹக்கப்படுவேற்கும், அேன்
உரிமேகள் ேீ றப்பட்டுள்ளவர்கலக்கஹெ நீேக்கஹக மபஹரஹடுவேற்கும் ேற்றும் சர்வமேச
சட்டத்ேல்

ேெிே

உரிமேகள்

பஹதுகஹப்மப

விரிவுபடுத்துவேற்கும்

ேற்றும்

நமடபமறப்படுத்துவேற்கும் ேெிே உரிமேகமள பஹதுகஹப்பேல் கவெம் னசலுத்துகன்ற
ரு அரசு சஹரஹ அமேப்பு ஆகும்.
ம 28 - உயக பசி ேினம்


பச ேட்டம் என்னும் நறுவெம் உலக பச ேெம் என்று அமழக்கப்படும் ரு பயற்சமயத்
துவங்கயது. மே 28 அன்று இது அனுசரிக்கப்படுகறது.பச ேட்டம் என்னும் நறுவெம் உலக
பசக்கு ரு பன்பக ேீர்மவ கண்டறபம் ரு உலகளஹவிய அமேப்பஹகும். பச ேற்றும்
வறுமேக்கு

நமலயஹெ

ேீர்வுகமள

னகஹண்டுவருவேன்

மநஹக்கத்துடன்

இந்ே

நஹள்

அனுசரிக்கப்படுகறது.
லி.டி சாலர்க்கர் பிமந்ே நாள்:


சுேந்ேரவர்ீ

விநஹயக்

ேஹமேஹேர்

சஹவர்க்கரின்

பிறந்ேநஹள்

மே

28

அன்று

னகஹண்டஹடப்படுகறது .

இவர் 1883 ஆம் ஆண்டில் ேகஹரஹஷ்டிரஹ நஹசக்கல் பிறந்ேஹர்

ேற்றும்

என்று

வர்ீ

சஹவர்க்கர்

பிரபலேஹக

அமழக்கப்படுவஹர்

அரசஹங்கத்ேற்கு எேரஹகப் மபஹரஹடிய ரு புரட்சயஹளரஹவஹர்.

.

அவர்

பிரிட்டிஷ்

ம 28 நடப்பு நிகழ்வுகள்
மேசி னசய்ேிகள்
பஞ்சாப்
இந்மோ-பாக் கார்த்ோர்பூரின் காரிமடாரில் சந்ேிப்பு:


பஞ்சஹப் ேஹநலத்ேல் குர்ேஹஸ்பூர் ேஹவட்டத்ேல் உள்ள மேரஹ பஹபஹ நஹெஹக் ஆலயத்மே
கஹர்த்ேஹர்பூரின்

குருத்வஹரஹ

நமடபமறகமள

ேர்பஹர்

விவஹேக்க

சஹஸபுடன்

பஹகஸ்ேஹன்

இமைக்கும்

ேற்றும்

இந்ேயஹ

னசய்துள்ளெர். இந்ே கூட்டம் கஹர்த்ேஹர்பூர் ஜீமரஹ பஹயிண்டில்

ரு

நமடபஹமேயில்

அேகஹரிகள்

படிவு

நமடனபற்றது.

மகரா
ஐஐஐடிஎம்- மக [IIITM-K] லிரலில் னடக்னனாசிட்டி லராகத்ேில் புேி லசேிகளுடன்

இடம்

ாற்மப்படவுள்ரது


ேஹநல அரசன் க ழ் னசயல்படும் சுயஹேீெ நறுவெேஹெ இந்ேய ேகவல் னேஹழல்தட்ப
ேற்றும்

மேலஹண்மே

வளஹகத்ேல்


2000

ஆம்

நறுவெம்

-

மகரளஹ

(IIITM-K)

,

பல்லபுரத்ேன்

னடக்மெஹசட்டி

ரு புேய உலகத்ேர வசேகலடன் இடம் ேஹற்றப்படவுள்ளது
ஆண்டு

நறுவப்பட்ட,

ஐஐஐடிஎம்-

மக

ேற்மபஹது

னடக்மெஹபஹர்க்

ேருவெந்ேபுரத்ேல் அமேந்துள்ளது ேற்றும் னகஹச்ச அறவியல் ேற்றும் னேஹழல்தட்ப
பல்கமலக்கழகத்துடன் (CUSAT) இமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ாயத்ேீவு பன்னாள் ஜனாேிபேி நளீத் புேி சபாநாகாக பரிந்துரக்கப்பட்டார்


ேஹலத்ேீவில்
ேஜலஷன்

பன்ெஹள்

ஜெஹேபே

சபஹநஹயகரஹக

பகேது

நஶீத்

பரிந்துமரக்கப்பட்டஹர்.

புேய

பஹரஹலேன்றம்

அல்லது

ேக்களின்

பஹரஹலேன்றம்

அல்லது

ேஜலஷன் சபஹநஹயகரஹக ேஹலத்ேீவின் ஜெநஹயகக் கட்சயஹல் நஶீத் ரு ேெேஹக
பரிந்துமரக்கப்பட்டஹர்.
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ம 28 நடப்பு நிகழ்வுகள்
பேல் ஐ.நா. லசிப்பிட சரபின் நிர்லாகக் குழுலிற்கு இந்ேிா மேர்ந்னேடுக்கப்பட்டது


னகன்யஹவின் மநமரஹபியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட குழுவின் வருடஹந்ேர அேர்வில், பேல்
ஐ.நஹ. வசப்பிட சமபயின் நர்வஹகக் குழுவிற்கு இந்ேயஹ மேர்ந்னேடுக்கப்பட்டுள்ளது.



ஐ.நா.- லாழ்லிடம் குழுலின் சிமப்பு ேீம் :

"Innovation for Better Quality of Life in

Cities and Communities".
அமிலில்
உயகராலி ஆறுகரில் உிர் னகால்யி கறிவுகள் டங்கு அேிகரித்துள்ரது


உலகல் உள்ள அமெத்து ஆறுகளிலும்
ேஹசமடந்துள்ளேஹக

மே 27ல்

300

ேடங்கு

உயிர் னகஹல்ல கழவுகளஹல்

நடந்ே ரு ேஹநஹட்டில் னேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .உலகல்

னேஹத்ேம் 72 நஹடுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட

711 ஆறுகளின் ேஹேரிகளில் பன்றல்

இரண்டு பங்கு உயிர்னகஹல்ல கழவுகள் இருப்பேஹக னஸல்சங்கயில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்
நச்சுயியலஹளர்களின் ேஹநஹட்டில் னேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

னபாருராோ னசய்ேிகள்
இந்ேிாலில் பேல் இரசக் கருலிகள் ோரிக்கும் னோறிற்சாரயர ஹா நிறுலனம்
னோடங்வுள்ரது


ஜப்பஹமெ ேமலமே இடேஹக னகஹண்ட யேஸஹ நறுவெம் இந்ேயஹவில் ேெது பேல்
இமசக்கருவி
ன்றமர

னேஹழற்சஹமலமய

லட்சம்

மபஹர்ட்டபிள்

னேஹடங்கவுள்ளது
க மபஹர்டுகள்

இேன்

ேற்றும்

பலம்

இரண்டு

ஆண்டுமேஹறும்

லட்ச

கட்டஹர்கமள

ஆண்டுமேஹறும் ேயஹரிக்க படிவுனசய்துள்ளது.

பேலிமற்புகள்
அருணாச்சய பிமேச பேல்லாக மபா காண்ட் பேலி ஏற்மார்


இரண்டஹவது பமறயஹக அருைஹச்சல பிரமேச பேலமேச்சரஹக

மபேஹ கஹண்ட் பேவி

ஏற்றஹர்.
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ம 28 நடப்பு நிகழ்வுகள்
பாதுகாப்பு னசய்ேிகள்
ஆகாஷ் -1 எஸ் -ர னலற்மிகாக மசாேரன னசய்ேது DRDO


பஹதுகஹப்பு

ஆரஹய்ச்ச

ேற்றும்

மேம்பஹட்டு

அமேப்பு

(டி.ஆர்.டி.ஒ)

பஹதுகஹப்பு ஏவுகமைமய னவற்றகரேஹக மசஹேமெ னசய்துள்ளேது,

ஆகஹஷ்-1

எஸ்

மேம்படுத்ேப்பட்ட

இப்பஹதுகஹப்பு ஏவுகமை பலம் எேரிகளின் மபஹர் விேஹெங்கள் ேற்றும் டிரஹன்ஸ்கமள
வஹெிமல அழக்கபடிபம்.
லிரராட்டு னசய்ேிகள்
உயகக்மகாப்ரப துப்பாக்கிச்சுடும் மபாட்டி


ரஸ சர்ெஹபஹத் உலக சஹம்பியன் ேற்றும் பன்ெஹள் லம்பிக் சஹம்பியஹெஹ

லெஹ

னகஹஸ்மடவிக்மக 37-36 என்ற னசட் கைக்கல் மேஹற்கடித்து, ேங்கம் னவன்றஹர். இேன்
பலம் இவர்

லம்பிக் மபஹட்டிக்கு ேகுே னபற்றஹர். னசௌரப் சவுேரி ஆண்கள் 10 ேீ ஏர்

பிஸ்டல் மபஹட்டியில் ேங்கம் னவன்றஹர்.
லில்லித்ரே உயக மகாப்ரப


ரஜத் னசௌஸஹன், அபிமஶக் வர்ேஹ ேற்றும் அேன் சஹய்ெி ஆகமயஹரின் ஆண்கள் அைி
துருக்கயின் அன்டஹலயஹவில் வில்வித்மே உலகக் மகஹப்மப னவண்கலப் பேக்கத்மே
னவன்றது.



மஜஹே

சுமரகஹ னவன்ெம், ேஸ்கன் கரஹர், ஸ்வஹே தூத்வஹல் ஆகமயஹரின் ேகளிர்

அைி, னவண்கலப் பேக்கத் ேற்கஹெ மபஹட்டியில் பிரிட்டெின் லயலஹ அன்ெிசன், ஏலஹ
கப்சன் ேற்றும் லூச மேசன் ஆகமயஹரின் ேகளிர் அைிபடன்

2 புள்ளி வித்ேயஹசத்ேல்

மேஹல்வியமடந்ேது.
FB
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WhatsAPP - குரூப்பில் மச - கிரிக் னசய்வும்
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