
       

முக்கினநா ாட்கள் 

1 - 7 ஆகஸ்ட் - உக தாய்ப்ால் யாபம் 

 ஆகஸ்ட் 1 பல் 7 ஆகஸ்ட் 2019 ஷ உனக ரய்ப்தரல் ரம் அனுசரிக்கப்தடும். 

இந் ஆண்டு (WBW) “Empower Parents, Enable Breastfeeding” ன்ந கருப்வதரருபில் வதண்கள் 

ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்சகத்றன் உவு ற்றும் ஊட்டச்சத்து ரரிம் 

தன டடிக்ஷககஷப ற்தரடு வசய்து ருகறநது. இந் ஆண்டு கணம் தரதுகரப்பு, 

ஊக்குிப்பு ற்றும் ரய்ப்தரல் வகரடுப்தற்கரண ஆவு அபிப்தரகும். 

ததசின சசய்திகள் 

BIS அங்கீகாபம் சற்து ாஷ்நிா தனாரிப்புகள்  

 தஷ்றணர ரரிப்புகபின் ணிச்சறநப்திற்கு அங்கலகரம் அபித்து இந்ற றஷனகள் 

திகம் (திஸ்). இந் அங்கலகரம் பனம் தஷ்றணரின் கனப்தடத்ஷத் டுக்கவும், 

தஷ்றணர பனப்வதரருட்கஷபத் ரரிக்கும் உள்ளூர் ஷகிஷணஞர்கள் ற்றும் 

ரஶடரடிகபின் னன்கஷபப் தரதுகரக்கவும் உவும். 

கர்ாடகா 

யர்ரா தாதப தநக யிததப்பு திட்டம் 

 துஷ ஆஷர் ம். ீதர கறர பர்ச்சற ற்றும் தஞ்சரத்து ரஜ் துஷநின் 

ர்ர ரஶ ஶக ிஷப்பு றட்டத்ஷ பஷநரக கர்ரடகரின்  யளப்தள்பி 

சர்ஶச ிரண றஷனத்றல் வரடங்கற ஷத்ரர். பன்று ர கரன இந் றட்டம் 

டக்கு கர்ரடகரில் ஷஷ அறகரிப்தஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 
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தநிழ்ாடு 

கீமடினில் கண்டுிடிக்கப்ட்ட யதன கிணறு  

 கலடிில் ந்ரம் கட்ட அகழ்ரரய்ச்சற வரடங்கற கறட்டத்ட்ட 45 ரட்களுக்குப் திநகு, 

எரு ஷபக் கறறு கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 1.5 அடி ிட்டம் வகரண்ட ஷபக் 

கறறு வடஶகரட்டரரல் வசய்ப்தட்டது. இதுஷ  ந்து ஷபக் கறறு 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. ஷபக் கறறு ன்தது அந்க் கரனத்றன் ஶம்தட்ட ீர் 

தரதுகரப்பு வரறல்தட்தத்றன் எரு குநறகரட்டிரகும். 

 

சர்யததச சசய்திகள்   

ஐ.என்.எஃப் ஆமத ஒப்ந்தத்திிருந்து ம.எஸ் யிகுகிது  

 ஷ்ர இந் எப்தந்த்ஷ "இநந்துிட்டது" ன்று அநறித் சறன றறடங்கபில் 

அவரிக்க வபிபநவு அஷச்சர்  ஷக் தரம்திஶர, தரங்கரக்கறல் டந் ASEAN 

கூட்டத்றல் ரறங்டணின் பஷநரக ஆப எப்தந்த்றனறருந்து ினகுரக 

அநறித்ரர், . 1987 இஷடறஷன-அணுசக்ற தஷடகள் (.ன்.ஃப்) உடன்தடிக்ஷக  டுத் 

தூ வுகஷகபின் தன்தரட்ஷட ட்டுப்தடுத்துரக உள்பது. 

 

யணிக சசய்திகள் 

சீா இி அசநரிக்காயின் சிந்த யர்த்தக கூட்டாி  இல்த 

 சலண ற்றும் அவரிக்கரின் ற்ஶதரஷ ர்த்க பத்த்றன் ிஷபரக, சலணர இணி 

அவரிக்கரின் சறநந் ர்த்க கூட்டரபி  இல்ஷன, அற்கு தறனரக அவரிக்கரின் 

அண்ஷட ரடரண வக்மறஶகர ற்றும் கணடரரல் ரற்நப்தட்டுள்பது ன்று எரு 

ஊடக அநறக்ஷக கூறுகறநது. 
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நாாடுகள் 

ல்ாட்சி குித்த ிபாந்தின நாாடு 

 றர்ரக சலர்றருத்ங்கள் ற்றும் வதரது குஷநகஷபத் றஷக்கபம் (டிஆர்திஜற), 

றர்ரக சலர்றருத்த் றஷக்கபம், ரஜஸ்ரன் அசு ற்றும் யரிஷ் சந்ற ரத்தூர் 

ரஜஸ்ரன் ரறன வதரது றர்ரக றறுணம் (ச்.சற.ம்.ஆர்..தி.) ஆகறற்றுடன் 

இஷந்து 14 பல் 15 ஆம் ஶற ஷ ல்னரட்சற குநறத் திரந்ற ரரட்ஷட 

ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது.இந் ரரடு  ம்தர், 2019 ரஜஸ்ரணின் வஜய்ப்பூரில் 

ரஷடவதறும் ண அதிிக்கப்தட்டுள்பது.இன் பக்கம் “வதரது றர்ரகத்றன் ரறன 

றறுணங்கஷப தனப்தடுத்துல்” ன்தரகும். 

இந்ததா-ங்கா தசம்ர் ஆஃப் காநர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரினின் 11 யது ஆண்டு சாதுக் 
கூட்டம் 

 இந்ஶர-னங்கர ஶசம்தர் ஆஃப் கரர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிின் 11 து ஆண்டு வதரதுக் 

கூட்டம் வகரளம்தில் ஷடவதற்நது. இந்ஶர-னங்கர ஶசம்தர் ஷனர் ஶரஶஷ் ஶடிட் 

ணது உஷில் இரு ரடுகபின் வரறல்களுக்கு இஷடில் ீிரக ஈடுதடுது 

குநறத்து ஶதசறணரர். 

10 யது நீகாங் கங்கா ஒத்துதமப்பு (எம்ஜிசி) அதநச்சபதயக் கூட்டம் 

 இந்றர ற்றும் ந்து ஆசறரன் ரடுகபரண கம்ஶதரடிர, னரஶரஸ், றரன்ர், 

ரய்னரந்து ற்றும் ிட்ரம் ஆகறற்ஷந உள்படக்கற எரு துஷ திரந்ற 

எத்துஷப்பு அஷப்தரண ம்.ஜற.சறின் 10 து ந்றரி கூட்டம் ரய்னரந்து ஷனகர் 

தரங்கரக்கறல் ஷடவதற்நது.இந் கூட்டத்றல் உஷரற்நற டரக்டர் வஜய்சங்கர், 

இந்றரவுக்கரண எத்துஷப்தின் பக்கற ஷரக இஷப்பு உள்பது ன்று 

கூநறணரர். 
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இந்தினா-அசநரிக்க ாதுகாப்பு சகாள்தகக் குழுயின் (டி.ம.ி.ஜி) 15 ஆயது  கூட்டம் 

 இரு ரடுகபிலும் தரதுகரப்புத் துஷந ற்றும் வரடக்க றறுணங்களுக்கு இஷடினரண 

எத்துஷப்புக்கு உகந் வகரள்ஷக சூஷனத் வரட இந்ற ற்றும் அவரிக்க 

அறகரரிகள் எப்புக் வகரண்டுள்பணர். இது வரடர்தரக எரு புரில் ரறங்டணில் டந் 

இந்றர-அவரிக்க தரதுகரப்பு வகரள்ஷகக் குளின் (டிதிஜற) 15 து கூட்டத்றன் ஶதரது 

வகரண்டுப்தட்டது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அதநச்சபதய ஒப்புதல் 

இந்தினா, கிினா மூன்று ஒப்தங்கில் தகசனழுத்திடப்ட்டது  

 இந்றரவும் கறணிரவும் பன்று புரிந்துர்வு எப்தந்ங்கபில் ஷகவளத்றட்டுள்பண. 

தரம்தரி ருத்து பஷந, இ-ித்தரற - இ-ஆஶரக் தரற றன்-ிதிதி 

வட்வரர்க் றட்டம் ற்றும் புதுப்தித்ல் ரிசக்ற ஆகற துஷநகபில் எத்துஷப்புடன் 

இரு ரடுகளுக்கறஷடில் இந் புரிந்துர்வு எப்தந்ங்கள் ஷகவளத்றடப்தட்டுள்பண. 

யிருதுகள்  

த்திரிதகனார் பயஷீ்குநார் பதநான் நக்தசதச யிருதத சயன்ார்  

 பத் இந்ற வரஷனக்கரட்சற தத்றரிஷகரபர் ஷீ்குரருக்கு 2019 ஶரன் 

ரக்ஶசஶச ிருது ங்கப்தட்டுள்பது. இந் ிருஷ வன்நர்கபரக அநறிக்கப்தட்ட 

ந்து தர்கபில் குரர் எருர், இது ஆசறரின் பன்ஷரண தரிசரகும், இது 

வதரும்தரலும் ஶரதல் தரிசறன் ஆசற தறப்பு ண குநறப்திடப்தடுகறநது. 

கிினா குடினபசின் நிக உனர்ந்த யிருதா தரல் ஆர்டர் ஆப் சநரிட் யிருதத 
ஜாதிதி தகாயிந்த்க்கு யமங்கப்ட்டது  

 எட்டுவரத் உநவுகபின் பன்ஶணற்நம் ற்றும் இந்றரிற்கும் கறணிரிற்கும் 

இஷடினரண தஸ்த எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்துற்கும், இரு ரடுகபின் 

க்கபிஷடஶரண ட்ஷதபம் கூட்டரண்ஷஷபம் ஊக்குிப்தற்கும் சறநப்தரண 

தங்கபிப்ஷத ங்கறற்கரக ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்றற்கு ஶணல் ஆர்டர் ஆப் 

வரிட் ிருது ங்கப்தட்டுள்பது. 
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யிதனாட்டு சசய்திகள் 

ரூட்டிங்கில் ஆதர்ஷ் சிங் இபட்தட தங்கம் சயன்ார் 

 ழட்டிங்கறல், இபம் ஆர்ஷ் சறங் சர்ரர் சஜ்ஜன் சறங் ஶசத்ற வஶரரில் ஶதரட்டிில் 

ணது ஶதரட்டிரபர்கஷப றஞ்சற , ஆண்கள் ற்றும் ஜழணிர் 25 ீட்டர் ிஷரண 

தர்  துப்தரக்கற ஶதரட்டிில் ங்கப்தக்கம் வன்நரர். 

குயாஹாட்டி, சகால்கத்தா உகக் தகாப்த தகுதிப் தாட்டிகத டத்த உள்து 

 குயரத்றின் இந்றர கரந்ற டகப ஷரணம் ற்றும் வகரல்கத்ரின் சரல்ட் 

ஶனக் ஸ்ஶடடிம் ஆகறஷ இந்ற கரல்தந்து அிின் வரடக்க இண்டு உனகக் 

ஶகரப்ஷத குற ஶதரட்டிகஷப டத்தும் ன்று அகறன இந்ற கரல்தந்து சம்ஶபணத்றன் 

(ஃப்ஃப்) வதரதுச் வசனரபர் குரல் ரஸ் உறுறப்தடுத்றணரர். 
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