
       

முக்கிான நாட்கள்  

வலள்ளரயயன வலரியறு இக்கத்தின் 77 லது ஆண்டுலிறா 

 நது ாட்டின் சுதந்திபப் பாபாட்ட யபாற்ில் முக்கினநா மநல்கற்கில் ன்ாகக் 

கமதப்டும் ஆகஸ்ட் கிபாந்தி தித்தின் 77 யது ஆண்டு யிமா ஆகஸ்ட் 08 அன்று 

அனுசரிக்கப்டுகிது.1942ல், ிரிட்டிஷ் ஆட்சிமன முடிவுக்குக் ககாண்டுயப மும்மனில் 

டந்த அகி இந்தின காங்கிபஸ் குழுயின் அநர்யில் நகாத்நா காந்தி கயள்மபனப 

கயிபனறு இனக்கத்மதத் கதாடங்கிார். 

 

யதசி வசய்திகள் 

உத்தி பியதசம்  

உத்தபியதச அசு  வநதர்யாந்துடன் பய துளமகரில் இருதப்பு ஒத்துளறப்பு 
ஒப்பந்தத்ளத லிரிவுபடுத்திது  

 உத்தபிபபதச அபசும் கதர்ாந்தும்  துமகில் தற்பாதுள் இமதபப்பு 

த்துமமப்பு ப்ந்தத்மத இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ீட்டித்துள்.முன்தாக 

மககனழுத்திட்ட புரிந்துணர்வு ப்ந்தம், திடக்கமிவு பநாண்மந, இடஞ்சார்ந்த 

திட்டநிடல், ீர் பநாண்மந நற்றும் ீர்ிமகம நீட்கடடுப்து நற்றும் இனக்கம் 

திட்டநிடல் உள்ிட்ட துமகில் அிவு நற்றும் நுட்ங்கின் த்துமமப்பு நற்றும் 

ரிநாற்த்மத பாக்கநாக ககாண்டுள்து.   
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திழ்நாடு  

எம்.எஸ் சுலாிநாதன் ஆாய்ச்சி அமக்கட்டளரின் 30 லது ஆண்டு லிறா வசன்ளனில் 
வகாண்டாடப்பட்டது  

 எம்.எஸ். சுயாநிாதன் ஆபாய்ச்சி அக்கட்டமனின் 30 யது ஆண்டு யிமா 

கசன்மனில் ககாண்டாடப்ட்டது. இந்த அக்கட்டம டாக்டர் எம்.எஸ். 

சுயாநிாதால் 1988 இல் தநிழ்ாட்டில் ிறுயப்ட்டது. இந்தினாயின் ல்பயறு 

நாிங்கள் நற்றும் ம சி கயிாடுகில் இந்த அக்கட்டம ஆபாய்ச்சி நற்றும் 

சமூக பநம்ாட்டு திட்டங்கில் ஈடுட்டுள்து. 

 

சர்லயதச வசய்திகள்  

2019 சுயதச வாறிகரின் சர்லயதச  ஆண்டு 

 ஐக்கின ாடுகள் சமனின் காதுச் சம 2019 ஐ சுபதச கநாமிகின் சர்யபதச ஆண்டாக 

அியித்துள்து.சிிக் தீவு ாடா ப்புயா ிம கிினா உகிபபன அதிக 

எண்ணிக்மகனிா 'யாழும்' சுபதசின கநாமிகமக் ககாண்டுள்து (840), இந்தினா 453 

உடன் ான்காயது இடத்தில் உள்து. 

வதன் வகாரிாவுக்கு வெயிகாப்டர்கள் லிற்பளன வசய் அவரிக்கா ஒப்புதல் 
அரித்துள்ரது 

 சுநார் 800 நில்ினன் அகநரிக்க டார் நதிப்புள் 12 நல்டி நிரன் சீஹாக் 

கஹிகாப்டர்கம கதன் ககாரினாவுக்கு யிற்ம கசய்ன அகநரிக்க அபசு ப்புதல் 

அித்துள்து. இந்த கஹிகாப்டர்கள் ிங்கில் ஏற்டும் தாக்குதல்  நற்றும் 

ீர்மூழ்கிக் கப்ல் கநாள்நாய் ஏற்டும் தாக்குதல் கதாடர்ா  ணிகம 

பநம்டுத்துகின், பநலும் பதடல், நீட்பு நற்றும் தகயல் கதாடர்பு  பான் 

இபண்டாம் ிம ணிகமனம் இதால் மகனா முடிமம்.1950-53 ககாரினப் 

பாரிிமந்பத  இம ாடுகளும் ாதுகாப்பு கூட்டணினில் உள். 
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அமிலில்  

வபருங்கடல் வலப்பாலதாலும், அதிகப்படிான ீன்பிடிப்பதாலும்  ீன்கரில் 
வத்தில்வர்குரி  என்ம நச்சுத்தன்ளள அதிகரித்துள்ரது  

 உணவுச் சங்கிினில் அதிகநாக இமக்கும் சி நீன்கில் பசமம் கநத்தில்கநர்குரி 

ச்சுகின் அவு அதிகரிப்து கண்டினப்ட்டுள்து.காிம நாற்த்தின் 

யிமயாக நீன் நுகர்வு  மூம் நிதர்கிடமும் இந்த ச்சுத்தன்மந அதிகரிக்கும் 

என்று ஆபாய்ச்சினார்கள் எச்சரிக்கின்ர். 

லாங்கி வசய்திகள்  

ரிசர்வ் லங்கி வப்யபா லதீத்ளத 35 புள்ரிகள் குளமத்துள்ரது  

 கபப்பா யதீத்மத 35 புள்ிகள் குமத்து 5.40 சதயதீநாக நாற்ி  கதாடர்ச்சினாக 

ான்காயது ககாள்மக நறுஆய்வுக்கா யட்டி யதீத்மதக் குமக்க இந்தின ரிசர்வ் 

யங்கி முடிவு கசய்துள்து .கபப்பா யிகிதம் என்து ிதி ற்ாக்கும ஏற்ட்டால் 

யணிக யங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் யங்கி கடன் ககாடுக்கும் யதீநாகும் . 

 

ாநாடுகள்  

ன ஆயாக்கிம் குமித்த என்.எச்.ஆர்.சி ின் யதசி அரலியான றுஆய்வுக் கூட்டம் 

 புதுகடல்ினின் இந்தின சர்யபதச மநனத்தில் நம் குித்த என்.எச்.ஆர்.சி னின் 

பதசின அயிா நறுஆய்வுக் கூட்டம் மடகற்து .இந்த கூட்டம்  சட்டத்திற்கும் 

அதன் கசனல்ாட்டிற்கும் இமடனிா இமடகயிமனக் குமக்க எடுக்கும் 

டயடிக்மககில் உள்  சிக்கல்கம எடுத்துமபத்தது.ாதுகாப்பு கசய்திகள்  
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நினங்கள்  

புதுச்யசரிின் புதி டி.ஜி.பி. ாக பாயாஜி ஸ்ரீலஸ்தலா நிிக்கபட்டுள்ரார்  

 ாாஜி ஸ்ரீயாஸ்தயா புதுச்பசரி மினன் ிபபதசத்தின் புதின பாலீஸ் மடபக்டர் 

கஜபாக ினநிக்கப்ட்டுள்ார். கடல்ிக்கு நாற்ப்ட்டுள்  எஸ்.சுந்தரி ந்தாயிற்கு 

திாக இயர்  காறுப்பற்றுள்ார். அமணாச்ச ிபபதசம், பகாயா, நிபசாபம் நற்றும் 

மினன் ிபபதசங்கள் (ஏஜிஎம்மடி) பகடரில்  ஐிஎஸ் அதிகாரினா  திம. 

ஸ்ரீயாஸ்தயா முன்பு நிபசாபத்தின் டிஜிினாக ணினாற்ிமள்ார் . 

 

லிளராட்டு வசய்திகள்  

வபண்கள் உயக குத்துச்சண்ளட சாம்பின்ளிப் யபாட்டி  

 கண்கள் உக குத்துச்சண்மட சாம்ினன்ரிப்ிற்கு ஆறு மும உக சாம்ினா 

எம் சி பநரி பகாம் நற்றும் பாவ்ிா பார்பகாகஹய்ன் ஆகிபனார் சநீத்தின 

பாட்டிகில் அயர்கது சிப்ா ஆட்டத்தால் பதர்வு கசய்னப்ட்டுள்ர். உக 

சாம்ினன்ரிப் பாட்டிகள் அக்படார் 3 முதல் 13 யமப பஷ்னாயில் மடக உள். 
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