
       

பக்கினநா ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 23 - அடிமநகள் யர்த்தக ஒமிப்பு ிமவு திம்   

 அடிமநகள் யர்த்தக ஒமிப்பு ிமவு திம் ஒவ்வயொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 23 அன்று 

அனுசரிக்கப்டுகிது. இது அட்ொண்டிக் அடிமந யர்த்தகத்மத ிமவுகூருயதற்கொக 

பவஸ்ககொயொல் ினநிக்கப்ட்ட ொள் . அடிமநகள் யர்த்தக ஒமிப்பு ிமவு திம் 

பதன்பதில்  ொடுகில் வகொண்டொடப்ட்டது, குிப்ொக மைட்டினில் (23 

ஆகஸ்ட் 1998) நற்றும் வசகில் ககொரி (23 ஆகஸ்ட் 1999) வகொண்டொடப்ட்டது. 

ததசின சசய்திகள் 

சான்-சாதன்’ ஹாகாதான் எ அமமக்கப்டும் ஸ்யச் ாபத் நிரின் பனற்சி 

 ‘சொன்-சொதன்’ ைொகொதொன்  அமமக்கப்டும் ஸ்யச் ொபத் நிரின் கீழ் அதன் 

சநீத்தின பனற்சிக்கு அபசொங்கம் யிண்ணப்ங்கம ககொருகிது,இது 

நொற்றுத்திொிகின் யொழ்க்மகமன (திவ்னொங்ஜன்) ிதொக்குயதற்கொ ஒரு 

பனற்சினொகும். 

 அடல் புதுமந நிரன், ிதி ஆகனொக், ில் & வநிண்டொ ககட்ஸ் அக்கட்டம, நற்றும் 

91 ஸ்ப்ரிங் கொர்டு ஆகினயற்றுடன் இமணந்து ஜல் சக்தி அமநச்சகம் நற்றும் 

நொற்றுத்திொிகின் அதிகொபநித்தல் தும இந்த பனற்சிமன ற்ொடு 

வசய்துள்து. 
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‘ஃிட் இந்தினா இனக்கம்’ 

 ிபதநர் கபந்திப கநொடி ‘ஃிட் இந்தினொ இனக்கம்’ ன் ிபச்சொபத்மத வதொடங்க 

உள்ொர். இந்த ொடு தழுயின ிபச்சொபம், அன்ொட யொழ்க்மகனில் உடல் னிற்சி நற்றும் 

யிமனொட்டுகம நக்கிமடனில்  ஊக்குயிப்மத கொக்கநொகக் வகொண்டுள்து. இந்த 

இனக்கம் குித்து அபசொங்கத்திற்கு ஆகொசம யமங்க யிமனொட்டு அமநச்சர் கிகபன் 

ரிஜிஜு தமமநனில் 28 உறுப்ிர்கம வகொண்ட குழு அமநக்கப்ட்டுள்து. 

உத்தப ிபததசம்  

கான்பூரில் "புதுப்ிக்கப்ட்ட யீ அிம்தகா புதபாஸ்சடடிக் & ஆர்த்ததாடிக் மநனம்" 

 உத்தபிபகதசத்தின் கொன்பூரில் உள் அிம்ககொ தமமநனகத்தின் ‘புதுப்ிக்கப்ட்ட 

அிம்ககொ ஆர்த்கதொடிக்ஸ் நற்றும் புகபொஸ்வடடிக் வசன்டமப  (ஓிசி)  நத்தின சபக 

ீதி நற்றும் அதிகொபநித்தல் அமநச்சர் ஸ்ரீ தொயர்சந்த் வகஹ்கொட் திந்து மயத்தொர். 

அசாம்  

 ததசின சுமநத் தரீ்ப்ானம் அசாநின்  தபீ்ர் ீலுக்கா சுற்றுச்சூமல் உணர்தின் 
நண்டக் குினீட்மட ாடியுள்து  

 குயைொத்தினின் கநற்கு யிிம்ில் உள் தீப்ர் மீச் சுற்ிபள் குதிமன ஒரு 

பக்கின ஈபிநொகவும் , சுற்றுச்சூமல் உணர்தின் நண்டநொகவும்  அியிக்குநொறு 

கதசின சுமநத் தீர்ப்ொனம் (ன்ஜிடி) அசொம் அபசுக்கு அிவுறுத்திபள்து. தீப்ர் லீ் 

ஒரு ‘பக்கினநொ மய குதி’ நற்றும் பொம்சொர் தநொகும் கநலும் அதன் அருகில்  

ரிசர்வ் கொடுகமபம்  வகொண்டுள்து.சுற்றுச்சூமல் உணர்தின் நண்டம் ன்து ஒரு 

ொதுகொக்கப்ட்ட குதிமன சுற்ி 10 கி.நீ யமப இமடனக நண்டநொக அியித்து 

வதொமில்தும நற்றும் ி நித டயடிக்மககம கட்டுப்டுத்துகிது. 
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சர்யததச சசய்திகள்  

ஈபாின் Bavar யர் -373 ஏவுகமண 

 ஈபொன் உள்ொட்டில் உருயொக்கப்ட்ட ீண்ட தூப, தமபனிிருந்து  யிண்மணத்தொக்கும்  

அமநப்ொ Bavar  யர் -373 வுகமணமன வயினிட்டது. ஆபதங்கம இக்குநதி 

வசய்யதற்கு சர்யகதச தமடகம திர்வகொண் ஈபொன் ஒரு வரின உள்ொட்டு ஆபதத் 

வதொமிம உருயொக்கிபள்து. 

 இந்த ீண்ட தூப யொன் ொதுகொப்பு அமநப்ொல்  300 கிநீ (190 மநல்) க்கு கநல் உள்   

இக்குகள்  அல்து யிநொங்கமக் கண்டிந்து, அமத 250 கிநீ வதொமயில் ொக் 

வசய்து ,200 கிநீ வதொமயில் அமிக்க  படிபம். 

அசநரிக்கா-இந்தினா 2 + 2 உமபனாடல்   

 இந்தினொ-ொகிஸ்தொன் தற்ம் அதிகரித்த ிமனில், "பக்கினநொ ொதுகொப்பு 

பன்னுரிமநகள் நீதொ ஒத்துமமப்ம கநம்டுத்துயதற்கொ யமிகமப் ற்ி 

யியொதிக்க "அவநரிக்கொ-இந்தினொ 2 + 2 உமபனொடின் ஒரு சந்திப்புக் கூட்டத்மத,  

அவநரிக்கொ கிகொர்ினொயில்  டத்துகிது. பகொொன கூட்டொட்சிமன 

யலுப்டுத்துகத  இந்த கூட்டத்தின்  கொக்கநொகும். 

எயசபஸ்ட் ிபாந்தினத்தில் தாம் ஒற்ம னன்ாட்டு ிாஸ்டிக்குகம தமட 
சசய்கிது 

 ஒற்ம னன்ொட்டு ிொஸ்டிக்குகம தமட வசய்யதன் பம் கொம் 2020 ஆம் 

ஆண்டில் யவபஸ்ட் ிபொந்தினத்மத ிொஸ்டிக் இல்ொத நண்டநொக நொற்றும், இந்த 

ிொஸ்டிமக தமட வசய்யதன் பம்  பூநினின் கநற்பப்ின் நிக உனர்ந்த இடத்தில் 

அதிகப்டினொ நொசுொட்மடக் கட்டுப்டுத்தொம். இந்த புதின யிதி 2020 ஜயரி 1 

பதல் மடபமக்கு யரும் ன்று கொல் அபசு அியித்துள்து. 
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யிண்சயி அியினல்  

பஷ்னா தது பதல் நித தபாதாயா  ஃசடமப யிண்சயிக்கு அனுப்புகிது 

 சர்யகதச யிண்வயி ிமனத்தில் யிண்வயி யபீர்களுக்கு உதய யிண்வயினில்  10 

ொட்கள் னிற்சி வ உள்  நித கபொகொமய சுநந்து வசல்லும் ஆில்ொ 

பொக்வகட்மட பஷ்னொ யினது. அந்த நித கபொகொட்டிற்கு ஃவகடொர் ன்று 

வனரிடப்ட்டது, இந்த கபொகொ பஷ்னொயொல் யிண்வயிக்கு அனுப்ப்ட்ட பதல் 

கபொொயொகும் 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அமநச்சபமய ஒப்புதல்  

AWHO நற்றும் டாடா ரினால்டி இமடதன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் மகசனழுத்தாது  

 22 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று இந்தின இபொணுயத்தின் இபொணுய  யடீ்டுயசதி அமநப்பு 

(AWHO) நற்றும் டொடொ ரினொல்டி & ைவுசிங் இமடகன ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

மகவனழுத்தொது.டொடொ ரினொல்டினின் 1313 ‘Ready to Move in’’ திட்டங்கில் உள் 

யசிக்கக்கூடின குதிகம உடடினொக இந்தின பொணுய யபீர்களுக்கு மகனகப்டுத்த 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் உதவுகிது. 

ினநங்கள்  

இந்தினாயின் புதின தட்டிங் னிற்சினாபாக சஞ்சய் ங்கருக்கு திாக யிக்பம் பத்தூர் 
ினநிக்கப்ட்டுள்ார்  

 பன்ொள் வதொடக்க யபீர் யிக்பம் பத்கதொர் சஞ்சய் ங்கருக்கு திொக இந்தினொயின் 

புதின கட்டிங் னிற்சினொபொக ினநிக்கப்டுள்ொர், ந்துயசீ்சு நற்றும் லீ்டிங் 

னிற்சினொர்கொக பத் அருண் நற்றும் ஆர். ஸ்ரீதர் ஆகிகனொர் 

தக்கமயக்கப்ட்டுள்ர். 50 யனதொ பத்தூர் 1996 இல் ஆறு வடஸ்ட் நற்றும் ழு 

ஒருொள் கொட்டிகில் யிமனொடிபள்ொர். 
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யிமனாட்டு  சசய்திகள் 

WADA இந்தினாயின் ததசின தடாப் தசாதம ஆய்யகத்மத இமட ீக்கம்சசய்துள்து  

 கடொக்கிகனொ ஒிம்ிக்கிற்கு ஒரு யருடத்திற்கும் குமயொ கொ அயகொசம் உள் 

ிமனில்,  இந்தின ஊக்கநருந்து தடுப்பு ஆய்யகத்தின் (ன்.டி.டி.ல்) அங்கீகொபத்மத 

உக ஊக்கநருந்து தடுப்பு ிறுயம் (யொடொ) ஆறு நொதங்களுக்கு இமட ீக்கம் 

வசய்துள்து. இது ஊக்கநருந்து திர்ப்பு இனக்கத்திற்கு வரின அடினொக இருக்கும். 
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WhatsAPP - குரூப்ில் தசப   - கிிக் சசய்னவும்  
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