
 

 

       

முக்கினநா ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 14 - ாகிஸ்தான் சுதந்திப திம் 

 பெம்-இ-ஆசாதி அல்து ாகிஸ்தான் சுதந்திப திம் ஆண்டுததாறும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று 

அனுசரிக்கப்டுகிது. இந்த ாில் ாகிஸ்தான் சுதந்திபம் அடைந்தது நற்றும் 1947 இல் 

ிரிட்டிஷ் ஆட்சி படியடைந்தடதத் ததாைர்ந்து எபே இடனாண்டந தகாண்ை ாைாக 

அியிக்கப்ட்ைது.. 

 

ததசின சசய்திகள் 

ஜவுி அமநச்சர் ததசின மகயிம அருங்காட்சினகத்தில் கமக்கூடத்மத திந்து 
மயத்தார் 

 புது தைல்ினில் உள் ததசின டகயிட அபேங்காட்சினகத்தில் ஜவுி ததாகுப்ட  

நத்தின ஜவுி நற்றும் தண்கள் நற்றும் குமந்டதகள் தநம்ாட்டு அடநச்சர் ஸ்நிபேதி 

ஜூின் இபாி திந்து டயத்தார். ஜவுி ததாகுப்ில் 30 க்கும் தநற்ட்ை நபபுகின் 

யடககாக ிரிக்கப்ட்ை 230 க்கும் தநற்ட்ை ல்தயறு யடகனா ஜவுி தசகரிப்புகள் 

டயக்கப்ட்டுள்.   

“ஆதபரன் ம்ர் ிதட்” ஐ பனில்தய ாதுகாப்பு மட அிமுகப்டுத்தியுள்து 

 பனில்தய யாகத்தில் ிறுத்தப்ட்டுள் அடத்து யாகங்கடபம், சுற்றும் குதி, 

ார்க்கிங் நற்றும் "தா ார்க்கிங்"  குதிகில் ீண்ை தபம் ிறுத்தப்ட்டுள் 

யாகங்கடபம் சரிார்க்க இந்தின பனில்தய ாதுகாப்புப் டை (ஆர்.ி.ஃப்)  

ஆதபரன் ‚ம்ர் ிதட்” ன் எபே குினடீ்டு தனடபக் தகாண்ை எபே சிப்பு 

இனக்ககத்டத அிபகப்டுத்திபள்து 
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யதன் என்  ததசக்தி ாடம ஸ்ரீ ிபகாஷ் ஜயதடகர் சயினிட்டார் 

 புது தில்ினில் 2019 சுதந்திப தித்டத பன்ிட்டு தூர்தர்ரன் தனாரித்த ‚யதன்” ன் 

ததசக்தி ாைட நத்தின அடநச்சர் ஸ்ரீ ிபகாஷ் ஜயதைகர் தயினிட்ைார். இந்த 

ாைல்  அண்டநனில் தயற்ிகபநாக யிண்ணில் தசலுத்தப்ட்ை சந்திபானன் 2 யின்  

ின்ணினில் உள் உறுதிபம்  ார்டயபம் தநலும்  அபசாங்கத்தின்  தடைகட  

உடைக்கும் பனற்சிகடபம் டுத்துக்காட்டுகிது. 

 

தநிழ்ாடு  

மணி ஞ்சநிர்தத்திற்கு புயிசார் குினீடு யமங்கப்ட்டுள்து 

 மி பபேகன் தகாயில் ிபசாதநா புகழ்தற் மணி ஞ்சநிர்தத்திற்கு புயிசார் 

குினடீு யமங்கப்ட்டுள்து.  தநிழ்ாட்டிிபேந்து எபே தகானில் ‘ிபசாதத்திற்கு ’ 

புயிசார் குினடீுயமங்கப்டுயது இதுதய பதல் பட ஆகும். 

 

ஆந்திப ிபததசம்  

மபத்து தபாசா திட்டம் 

 ‘டபத்து தபாசா’திட்ைம் 13,125 தகாடி தசயில் அக்தைார் 15 ஆம் தததி பதல் 

ததாைங்கப்ை உள்து.  இந்த திட்ைத்தின் பம், அடத்து யியசானிகளுக்கும் 

(குத்தடகதாபர் யியசானிகள் உட்ை) யிடதப்பு (பி நற்றும் கரீஃப்) பேயங்கள் 

ததாைங்குயதற்கு பன்த எபே யபேைத்திற்கு பை .12,500 ஊக்கத்ததாடக அல்து 

உள்டீ்டு நாினநாக கிடைக்கும். 
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சர்யததச சசய்திகள் 

இந்ததாதசினாயில் சுபனா திட்டம் 

 இந்ததாதசினா சுபனா திட்ைத்டத அிபகப்டுத்திபள்து, இதன் பம் னணிகள் 

னண டிக்தகட்டுகளுக்கு குப்டகட நாற்ாம். அதிகாரிகின் கூற்றுப்டி, இந்த 

திட்ைம் எபே தயற்ினாக அடநந்துள்தாகவும் , கிட்ைத்தட்ை 16,000 னணிகள் 

எவ்தயாபே யாபபம் இயச னணத்திற்காக குப்டகட நாற்றுகிார்கள் ன்றும் 

ததரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 இந்ததாதசினா சீாயின் ின்ால் உகின் இபண்ைாயது நிகப்தரின கைல் 

நாசுடுத்தினாகும். நறுசுமற்சிடன அதிகரிப்து தாது யிமிப்புணர்டய ற்டுத்துயது 

நற்றும்  ிாஸ்டிக் னன்ாட்டைக் கட்டுப்டுத்துயதன் பபம் 2025 ஆம் 

ஆண்ையில் அதன் ீரில் உள் ிாஸ்டிக் கமிவுகட 70% குடப்தாக 

இந்ததாதசினா உறுதினித்துள்து. 

 

சசனி & இமன தார்ட்டல்  

யாட்டர் ிஸ் புதபாட்தடாகால், ஸ்யச் கர் னன்ாடு 

 யடீ்டுயசதி நற்றும் கர்ப்பு யியகாபங்கள் அடநச்சகம் ைத்தின யபேைாந்திப தூய்டந 

ஆய்யின் ந்தாயது திப்ா ஸ்யச் சர்தயரன் 2020 (ஸ்.ஸ். 2020)  யடீ்டுயசதி 

நற்றும் கர்ப்பு யியகாபங்களுக்கா அடநச்சர் ஸ்ரீ ஹர்தீப் சிங் பூரி ததாைங்கிார். 

 அதனுைன், ஸ்யச் சர்தயரன் 2020 கபேயித்ததாகுதி, ஸ்.ி.ம். யாட்ைர் ிஸ் 

புதபாட்தைாகால் நற்றும் கபேயித்ததாகுதி, ஸ்யச் கர் எபேங்கிடணந்த கமிவு 

தநாண்டந னன்ாடு நற்றும் AI தசனல்டுத்தப்ட்ை ம்.ஸ்.ி.ம் ஆப் ஆகினடய 

ததாைங்கப்ட்ை. 
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நாாடுகள்  

உகாயின முதலீட்டார்கள் உச்சிநாாடு 

 ஜம்ப-காஷ்நீர் ிர்யாகம் இந்த ஆண்டு அக்தைார் 12 பதல் ஸ்ரீகரில் பன்று ாள் 

உகாயின பதலீட்ைார்கள் உச்சி நாாட்டை ைத்தவுள்து. ஜம்பயில் 

தசய்தினார் கூட்ைத்தில் உடபனாற்ின தஜ & தக ததாமில்துட பதன்டந தசனார் 

யனீ் சவுத்ரி இதடத் ததரியித்தார். 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அமநச்சபமய ஒப்புதல்  

இந்தின கடற்மடக்கும் சினாலுக்கும் இமடனிா புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 கைற்டை ர் ன்க்தவ் (ன்இ), தகாச்சி நற்றும் தகாச்சின் சர்யததச யிநா 

ிடன ிநிதைட் (சில்) ஆகினயற்றுக்கு இடைதனனா புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் 

சினாில் டைதற் எபே படனா யிமாயில் டகதனழுத்தாது. ாதுகாப்ா 

நற்றும் தடைனற் இபாணுய யிநா ையடிக்டககட உறுதி தசய்யதற்காக, 

புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் ிடனா இனக்க டைபடகடபம் அடயகள்  சினால் 

நற்றும் இந்தின கைற்டைனிபால் ின்ற்ப்டுயடதபம் குிப்ிடுகிது. 

ினநங்கள்  

அருணாச்ச ிபததசத்தின் புதின தமமநச் சசனார் 

 அபேணாச்ச ிபததசத்தின் புதின தடடநச் தசனாபாக திபே. தபஷ்குநார் 

தாறுப்தற்றுள்ார். திபே சத்ன தகாாலுக்குப் ிகு திபே தபஷ் குநார் இந்த 

தாறுப்தற்றுள்ார். இதற்கு பன்பு திபே. தபஷ்குநார் புது தில்ி நாகபாட்சி 

நன்த்தின்   (ன்.டி.ம்.சி) தடயபாக இபேந்தார். 
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யிருதுகள் 

நத்தின உள்தும அமநச்சரின் சிந்த புாய்யிற்கா  தக்கம் 

 நத்தின உள்துட அடநச்சரின் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கா சிந்த புாய்யிற்கா 

தக்கம் 96 காயல்துடனிபேக்கு யமங்கப்ட்டுள்து. குற்ம் ததாைர்ா உனர் 

ததாமில்பட தபங்கட ஊக்குயிப்தற்கும், யிசாபடண அதிகாரிகின்  

யிசாபடணனில் இத்தடகன சிப்ட அங்கீகரிப்தற்கும்  இந்த தக்கம் 2018 இல் 

அடநக்கப்ட்ைது. 

யிமனாட்டு சசய்திகள்  

ர்நிங்காம் 2022 காநன்சயல்த் தாட்டிகின் ஒரு குதினாக சண்கள் கிரிக்சகட் 

தசர்க்கப்டவுள்து  

 2022 இல் ைக்கவுள் ர்நிங்காம் காநன்தயல்த் தாட்டிகில் தண்கள் டி 20 கிரிக்தகட் 
தசர்க்கப்டுயது உறுதி தசய்னப்ட்டுள்தாக காநன்தயல்த் யிடனாட்டு கூட்ைடநப்பு 
அியித்தது. 

 தகாாம்பூரில் ைந்த ஆண்கள் 50 ஏயர் தாட்டினில் ததன்ாப்ிரிக்கா தங்கப்தக்கம் 
தயன் 1998 ஆம் ஆண்டிற்குப்ிகு  பதல் படனாக காநன்தயல்த் 
யிடனாட்டுகில்  கிரிக்தகட் தசபவுள்தால் ,ட்டு தாட்டி ாட்கில் ட்டு அணிகள் 
தாட்டினிடும் ன்று ததரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 

FB :ல் தசப 
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