
       

முக்கிாண ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 24 - சர்தச ிசித்ி இசச ிணம் 

 சர்தச ிசறத்ற இசச றணம் ஆகஸ்ட் 24 அன்று ககரண்டரடப்தடுகறநது. இச 

றபெரர்க் க இசசக்கசனஞர் ததட்ரிக் கறரண்ட் உபேரக்கறணரர். இந் ரள், க்கள் 

இற்கு பன்பு அனுதிக்கர இசச சககசப தகட்தற்க்கரக உபேரக்கப்தட்டுள்பது 

தசி சசய்ிகள் 

'ின் ரீச் அவுட்' 

 ஜம்ப-கரஷ்ீரில்," றன் ரீச் அவுட்" என்ந  றட்டத்றன் பே தகுறரக",இந்றர 

ரணும் னரப்ரி டரப் கறரத்றல் உள்ப  ஏச குடும்தங்களுக்கும், ஜம்ப திரிின் 

ரிசற ரட்டத்றன் அபேகறலுள்ப கறரங்களுக்கும் சகடக்கரண சூரி ிபக்குகசப 

ங்கறது . இந் கறரங்களுக்கு குசநந் அபவு றன்சர சற இபேந்ரல், சூரி 

ிபக்குகசப ிறதரகறக்கும் றட்டம் தற்ககரள்பப்தட்டது தலும்  இதுச 

கரத்ம் 180 சகடக்கரண சூரி ிபக்குகள் இரணுத்ரல் ங்கப்தட்டுள்பண. 

FSSAI இன் தசி உவு ஆய்க 

 இந்ற உவு தரதுகரப்பு ற்றும்  றர் ஆசத்றன் (FSSAI) அறணீ தசற 

உவு ஆய்கம் என்.சற.ஆர் கரசறரதரத்றல் றநக்கப்தட்டது. த்ற சுகரர அசச்சர் 

FSSAI ின் அறணீ தசற உவு ஆய்கத்றற்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர் ற்றும் 

"இந்றரில் உவு ஆய்கங்கள்: பே கட்டர ஆய்வு" என்ந அநறக்சகச 

கபிிட்டு 13 தசற குநறப்பு ஆய்கங்களுக்கு அங்கலகர சரன்நறச ங்கறணரர். 
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திான்சில் இண்டு ஏர் இந்ிா ிாணம் ிதத்துக்குள்பாணின் ிசணாக 
ிசணவுச்சின்ணத்ச திர் தந்ி தாடி ிநந்து சத்ார் 

 திரன்சறன் தரன்ட் திபரங்க் சனின் அடிரத்றல் இண்டு ஏர் இந்றரிரணம் 

ிதத்துக்குள்பரணறன் றசணரக பே றசணவுச்சறன்ணத்ச திர் தந்ற தரடி 

றநந்து சத்ரர், இறல் இந்றரின் அணுசக்ற றட்டத்றன் ந்ச என்று கபேப்தடும் 

தயரற தஜ.தரதர உட்தட தன இந்றர்கள் ககரல்னப்தட்டணர். 

 1950 ற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டுகபில் ிதத்துக்குள்பரண இண்டு ஏர் இந்றர 

ிரணங்கபின் திகள் ற்றும் திரபர்கபில் பேரண தரதர ற்றும் தன 

இந்றர்களுக்கரக தரன்ட் திபரங்க் சனின் அடிரத்றல் உள்ப றட் டி ஏகறள் 

என்ந இடத்றல்  றசணவுச்சறன்ணம் அர்ப்திக்கப்தட்டது. 

 

சர்தச சசய்ிகள்  

இந்ிா, திான்ஸ் கப்தல்கபின் சசற்சகக்தகாள் கண்காிப்சதத் ிட்டிட்டண  

 இந்றரவும் திரன்சும் சுரர் 10 பூறின் ரழ் ட்டப்தரச கசற்சகக்தகரள்கபின் 

ணித்துரண கரகுப்சத உபேரக்கற ஏவுள்பண, அசகள்  கரடர்ந்து கடல் 

கண்கரிப்பு ற்றும் தரதுகரப்சத ங்கும். இந் குசநந் ரழ்ரண சுற்றுப்தரச 

கசற்சகக்தகரள்கள் இந்றப் கதபேங்கடல் தகுறகபில் ஆக்கறறப்பு, தங்கரம், 

றபேட்டு, கடத்ல், எண்கய் கசறவுகபின் ஆரம் ஆகறற்சந கண்கரிக்கும். 

ிண்சபி அநிில்  

2022 ஆம் ஆண்டுக்காண இந்ிாின் முல் ணி ிண்சபித் ிட்டாண ககன்ான்  

 2022 ஆம் ஆண்டுக்கரண இந்றரின் பல் ணி ிண்கபித் றட்டரண 

ககன்ரணில் பே தகுறரக ிண்கபி ீர்களுக்கு ிண்கபி உசடகள், குழு 

இபேக்சககள் ற்றும் ிண்கபி ீர்களுக்கரண ஜன்ணல்கள் ங்குது குநறத்து 

இந்றரவும் ஷ்ரவும் ததச்சுரர்த்ச டத்ற பேகறன்நண என்று ஷ் அசுக்கு 

கசரந்ரண தரஸ்தகரஸ்தரஸ் கபிிட்டுள்ப அநறக்சகில் கரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
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 இந்ற ிண்கபி ஆரய்ச்சற அசப்பு (இஸ்தர) ற்றும்  ஷ் ிண்கபி 

தரஸ்தகரஸ்தரமறன் துச றறுணரண   கறபரவ்தகரஸ்தரஸ் இசடத ஜூன் 27 

அன்று சககழுத்றடப்தட்ட ப்தந்த்றன் தடி ரன்கு இந்றர்கள்  பெரி ககரின் 

கரஸ்தரணரட் சத்றல் திற்சற கதநவுள்பணர். 

ாாடுகள்  

கருசக்காண முல் உனக இசபஞர் ாாடு 

 பகணஸ்தகரின்  கரத்ர கரந்ற அசற ற்றும் றசனரண அதிிபேத்றக்கரண 

கல்ி றறுணம் ற்றும் ணி ப தம்தரட்டு அசச்சகம் ஏற்தரடு கசய்துள்ப 

கபேச குநறத் பல் உனக இசபஞர் ரரட்சட இந்ற குடிசு  சனர் ஸ்ரீ 

ரம் ரத் தகரிந்த் புதுடில்னறில் உள்ப ிஜறன் தணில் கரடங்கற 

சத்ரர்.புரிந்துர்வு ப்தந்ம் & அசச்சச ப்புல்  

ிருதுகள் 

ததாான் அதிான் ிருதுகள் 

 த்ற கதண்கள் ற்றும் குந்சகள் தம்தரட்டுத் துசந அசச்சர் ஸ்றபேற இரணி 

2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கரண ததரன் அதிரன் ிபேதுகசப புதுடில்னறில் டந் 

ிரில் ங்கறணரர்.ஆந்றர, சத்ீஸ்கர், இரச்சனப் திதசம், த்றப் திதசம், 

கரரஷ்டிர, றதசரம், ரஜஸ்ரன், றழ்ரடு ற்றும் உத்கண்ட் ற்றும் பன்று 

பெணின் திதசங்கள் - சண்டிகர், ன் & டிப, ரத்ர ற்றும் கர் யதனற 

ஆகறற்றுக்கு டத்ச ரற்நம் ற்றும் சபக அிறட்டளுக்கரக  23 சறநந் 

ிபேதுகள் ங்கப்தட்டண. 
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உள்ாட்டு தாதுகாப்பு 2019 ாாட்டில் ஸ்ார்ட் தானிசிங் ிருதுகள் 

 டரக்டர் ஜறதந்ற சறங் உள்ரட்டு தரதுகரப்பு 2019 ரரட்டில் ஸ்ரர்ட் ததரனறசறங் 

ிபேதுகசப ங்கறணரர். கறபர்ச்சற எறர்ப்பு, குந்சகள் தரதுகரப்பு, குற்ந ிசரச 

ற்றும் க்கு, சசதர் குற்ந தனரண்ச, அசகரன தறல், ணி கடத்ல், சரசன 

தரதுகரப்பு ற்றும் ததரக்குத்து தனரண்ச, ஸ்ரர்ட் கரல் றசனம் ததரன்ந 

துசநகபில் திரற்நற அறகரரிகளுக்கு 35 ஸ்ரர்ட் தரனறசறங் ிபேதுகள் 

ங்கப்தட்டண. 

தாதுகாப்பு சசய்ிகள்  

சர்தச ிாண ற்றும் ிண்சபி ிகழ்ச்சிாண MAKS 2019 

 சர்தச ிரண ற்றும் ிண்கபி றகழ்ச்சறரண MAKS 2019 ஷ்ரில் 

சடகதநவுள்பது. இறல் உனகம் பழுதும் இபேந்து தரதுகரப்பு ற்றும் ிண்கபி 

தஜர்கள் தங்தகற்கறநரர்கள். இந்றகழ்ச்சறில் இந்றர சரர்தில்  திம்தரஸ் 

ஏதரஸ்ததஸ் ற்றும் இந்துஸ்ரன் ஏதரரட்டிக்ஸ் னறறகடட் தங்தகற்கவுள்பது 

ரிசச & குநிீடுகள்  

கூட்டு ீர் தனாண்ச அட்டச 2.0 

 றற ஆதரக்  இண்டரது சுற்று கூட்டு ீர் தனரண்ச குநறடீ்சட (சற.டதிள்பெ.எம்.ஐ 

2.0) ரரித்துள்பது .இந் அநறக்சகச ஜல் சக்ற அசச்சர் ஸ்ரீ கதஜந்ற சறங் 

தசகரத் ற்றும் றற ஆதரக்கறன்  துசத் சனர் டரக்டர் ரஜவீ் குரர் ஆகறதரர் 

கபிிட்டணர். 

 கபிிடப்தட்ட அநறக்சகில், (2017-18) ஆண்டில்  குஜரத் பனறடத்சப் 

திடித்துள்பது, அசணத் கரடர்ந்து ஆந்றர, த்றப் திதசம், தகரர, கர்ரடகர 

ற்றும் றழ்ரடு ஆகற ரறனங்கள் உள்பண. டகறக்கு ற்றும் இசன 

ரறனங்கபில், இரச்சனப் திதசம் 2017-18 ஆம் ஆண்டில் பனறடத்சப் திடித்து, 

அசத் கரடர்ந்து உத்கண்ட், றரிபுர ற்றும் அசரம் ஆகற ரறனங்கள் உள்பண. 
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ிசபாட்டு சசய்ிகள் 

ில்ித்ச உனக இசபஞர் சாம்தின்ிப் ததாட்டி 2019 

 ஸ்கதின் ரட்டின் ரட்ரிட் கரில்  டந் ில்ித்ச உனக இசபஞர் 

சரம்தின்றப்தில், ஜூணிர் கரம்தவுண்ட் ஆண்கள் அி ததரட்டிில் சுக்தரீ் சறங், 

சங்கம்திரீத் சறங் திஸ்னர ற்றும் துரர் தட்த ஆகறதரர் அடங்கற இந்ற அி 

கண்கனப் தக்கத்ச கன்நது. 
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