
       

பக்கிான நாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 15 - 73 லது சுதந்தி தினம் 

 1947 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேே ஆங்கதலயர்களிடமருந்து  தேசத்ேன் சுேந்ேரத்தே 

நதைவுகூரும் வதகயில் ஆண்டுதேஹறும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேே சுேந்ேர ேைம் 

ககஹண்டஹடப்படுகறது. இங்கலஹந்து பஹரஹலமன்றம் இந்ேய சுேந்ேரச் சட்டத்தே 1947 

இல் நதறதவற்ற  சட்டமன்ற இதறயஹண்தமதய இந்ேய அரசயலதமப்பு சதபக்கு 

மஹற்றயது. 

ததசி சசய்திகள் 

இந்திாலின் ிகப்சபரி கிாப்பும சுகாதா ஆய்வு சதாடங்கப்பட்டுள்ரது 

 ஜல் சக்ே அதமச்சர் ஸ்ரீ கதஜந்ேர சங் தசகஹவத் "ஸ்வச் சர்தவஶன் கரஹமீன் 2019" என்ற 

மகப்கபரிய கரஹமப்புற சுகஹேஹர ஆய்தவ ேதலநகர் கடல்லயில் கேஹடங்கைஹர். இந்ே 

ஆய்வு ஆகஸ்ட் 14 பேல் கசப்டம்பர் 30, 2019 வதர, இந்ேயஹ பழுவதும் 698 

மஹவட்டங்களில் 17,450 கரஹமங்கள் மற்றும் 87,250 கபஹது இடங்கள், அேஹவது பள்ளிகள், 

அங்கன்வஹடி தமயங்கள், கபஹது சுகஹேஹர தமயங்கள், ஸஹட் / பஜஹர் ஆகய இடங்களில் 

கணக்ககடுப்தப நடத்ேவுள்ளது, இது இந்ேயஹவின் மகப்கபரிய கரஹமப்புற சுகஹேஹர 

கணக்ககடுப்பஹகும், 

ஜல் ஜலீன் ிளனன அசு சதாடங்கவுள்ரது 

 குழஹய் நீதர வடீுகலக்கு ககஹண்டு வருவேற்கஹக அரசஹங்கம் ஜல் ஜவீன் மஶதைத் 

கேஹடங்கவுள்ளது, இந்ே ேட்டத்ேற்கு ரூ .3.5 லட்சம் தகஹடிக்கு தமல் கசலவிட அரசு 

ேீர்மஹைித்துள்ளது. 
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சர்லததச சசய்திகள் 

சலடிக்காத இண்டாம் உயகப் தபார் குண்டு கிசம்ரினில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

 கவடிக்கஹே இரண்டஹம் உலகப் தபஹரின் குண்டு கட்டுமஹைப் பணிகளின் தபஹது 

மஹஸ்தகஹவில் உள்ள ககரம்ளின் தமேஹைத்ேல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்ே குண்டு 

ககரம்ளின் 1941 மற்றும் 1942 க்கு இதடயில் வசீப்பட்ட குண்டஹகும். 

அமிலில் 

காசதநாய்க்கு புதி சிகிச்னச 

 பன்று மருந்து விேபதறகளில் கபடஹகுவிலன், பிரிட்தடஹமைிட் மற்றும் 

தலன்தசஹலட் ஆகயதவ பிபிஏஎல் விேபதற எை 

அதழக்கப்படுகன்றை,பிரிட்தடஹமைிட் என்பது நயூயஹர்க்தக ேளமஹகக் ககஹண்ட இலஹப 

தநஹக்கற்ற அதமப்பஹை டி.பி. அதலயன்ஸ் உருவஹக்கய புேய கலதவ ஆகும் எஃப்.டி.ஏ 

கரீன்தலட்தடப் கபற்றுள்ளது .கஹசதநஹயின் அேக மருந்து எேர்ப்பு விகஹரங்கதள 

குணப்படுத்தும் புேய சகச்தசயஹைது சகச்தசயின் கஹலத்தே கவகுவஹகக் குதறக்கும் 

என்று எேர்பஹர்க்கப்படுகறது. 

பூிில் சலப்பான ாதம் 

 ஜூதல 2019 ஆம் மஹேம் ஜூதல 2016 உடன் இதணந்து பூமயில் அேக கவப்பமஹை 

மஹேமஹக உள்ளது என்று ஐக்கய நஹடுகள் சதப கேரிவித்துள்ளது. உலக கவப்பநதல 

உயர்வு கஹரணமஹக, 2019 ஆம் ஆண்டில், துருவப் பகுேகளில் கடல் பைியின் அளவு 

சரஹசரி அளதவ விடக் குதறந்துவிட்டது. இது அேகரித்து வரும் கடல் மட்டங்கதள 

தமலும் அேகரிக்கும் என்று எேர்பஹர்க்கப்படுகறது, 
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பாதுகாப்பு சசய்திகள்  

இந்தி ில்தலின் தகாஸ் (ில்தல பாதுகாப்புக்கான காண்தடாக்கள்) 

 ரயில்தவ மற்றும் வர்த்ேக மற்றும் தகத்கேஹழல் அதமச்சர் ஸ்ரீ பியூஷ் தகஹயல் இந்ேய 

ரயில்தவயின் தகஹரஸ் (ரயில்தவ பஹதுகஹப்புக்கஹை கமஹண்தடஹ) மற்றும் ரயில்தவ 

பஹதுகஹப்பு பதடயின் புேய ஸ்ேஹபை தகதயட்தட அறபகப்படுத்ேைஹர். 

ஸரியஹைஹவின் ஜகத்ரியில் ரு புேய கமஹண்தடஹ பயிற்ச தமயம் 

நறுவப்படவுள்ளேஹக ஸ்ரீ தகஹயல் அறவித்ேஹர். 

லிருதுகள்  

கல்பனா சாவ்யா லிருது 2019 

 கடலூர் மீன்வள உேவி இயக்குைர் பி.ரம்யஹலக்ஷ்ம கல்பைஹ சஹவ்லஹ விருது 2019 ஐப் 

கபற்றஹர். பஹரம்பரிய மீைவர்கள் மீன்  பிடிப்பதே இழப்பது மட்டுமல்லஹமல், கடல் 

சுற்றுச்சூழல் அதமப்தப அச்சுறுத்தும் வதகயில் உள்ள  பர்ஸ் சன் மீன்பிடித்ேதல 

சட்டவிதரஹேமஹக தமற்ககஹள்வேல் அவர் பன்மஹேரியஹை தேரியத்தே கஹட்டியேஹல் 

இந்ே விருேதைப் கபற்றஹர். 

ஏ.பி.தஜ.அப்துல் கயாம் லிருது 2019 

 இந்ேய விண்கவளி ஆரஹய்ச்ச அதமப்பின் (இஸ்தரஹ) ேதலவர் தக.சவன் ேமழக 

அரசன் டஹக்டர் ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கலஹம் விருதேப் கபற்றஹர்.இவர் ேதலதமயில் 

இஸ்தரஹ ேைது சந்ேரயஹன் -2தய விண்ணுக்கு கசலுத்ேயது குறப்பிடத்ேக்கது. 

K.V.S. பாபு ஐ.எஃப்.எஸ் நினனவு தங்கப் பதக்கம் 

 ககஹஸ்நகர் வை வரம்பு அேகஹரி (எஃப்.ஆர்.ஒ) தசஹல் அைிேஹ, கஹடு மற்றும் வை 

நலங்கதள பஹதுகஹப்பேல் ேைது பங்கற்கஹக மேப்புமக்க தக.வி.எஸ். பஹபு ஐ.எஃப்.எஸ் 

நதைவு ேங்கப் பேக்கத்தே தஸேரஹபஹத்ேல் கபற்றஹர். 
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லினராட்டு சசய்திகள்  

பத்து ஆண்டுகரில் 20,000 சர்லததச ன்கனர எடுத்த பதல் லீர் தகாஹ்யி 

 இந்ேய தகப்டன் விரஹட் தகஹல 10 ஆண்டுகளில் 20,000 சர்வதேச ரன்கதள எடுத்ே பேல் 

தபட்ஸ்தமன் ஆைஹர். பன்றஹவது மற்றும் இறுே ருநஹள் தபஹட்டியில் கவஸ்ட் 

இண்டீதஷ ஆறு விக்ககட் வித்ேயஹசத்ேல் வழீ்த்ே இந்ேயஹவுக்கு கேஹடர்ச்சயஹக 

இரண்டஹவது சேம் அடித்துள்ளஹர். 
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