
       

முக்கினநா ாட்கள் 

ஆகஸ்ட் 29 - அணுசக்தி சசாதனகளுக்கு எதிபா சர்யசதச திம்  

 டிசம்ர் 2, 2009 அன்று, க்கின ாடுகள் சபனின் 64 யது அநர்வு ஆகஸ்ட் 29 அன்று 

அணுசக்தி சசாதபகளுக்கு திபா சர்யசதச திநாக 64/35 தீர்நாத்பத எமநதாக 

ற்றுக்ககாண்டு அியித்தது. "அணு ஆமத சசாதப கயடிப்புகள் அல்து சயறு ந்த 

அணு கயடிப்புகின் யிபவுகள் ற்ின யிமிப்புணர்பயமம் கல்யிபனமம் 

அதிகரிக்கவும் சநலும் அணு ஆமதம் இல்ாத உகின் இக்பக அபையதற்கா எம 

யமினாக அணுசக்தி சசாதபகள் ிறுத்தப்ை சயண்டினதன் அயசினத்பத 

புரிந்துககாள்வும் இந்த தீர்நாம் ிபசயற்ப்ட்ைது. 

ஆகஸ்ட் 29 - சதசின யினனாட்டு திம் 

 சதசின யிபனாட்டு திம் 2019 ஆகஸ்ட் 29 அன்று இந்தினா முழுயதும் 

ககாண்ைாைப்டுகிது. இந்தின யிபனாட்டு திம் 1905 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29 ஆம் 

சததி ிந்த புகழ்கற் ஹாக்கி யபீர் சநஜர் தினான் சந்தின் ிந்த ாபக் 

குிக்கிது. 

சதசின சசய்திகள் 

ிிஆர்டினின் 49 யது சதாடக்க ாள் 

 நத்தின உள்துப அபநச்சர் ஸ்ரீ அநித் ரா ஆகஸ்ட் 28 அன்று புதுதில்ினில் சாலீஸ் 

ஆபாய்ச்சி நற்றும் சநம்ாட்டு ணினகத்தின் (ிிஆர்டி) 49 யது கதாைக்க ாள் 

யிமாயில் தபபந யிமந்திபாக தபபந தாங்கிார். இந்த ிகழ்ச்சினில் 

ிிஆர்டினின் கான்யிமா சின்த்பத ஸ்ரீ ரா கயினிட்ைார். சாலீஸ் னிற்சினில் 

சிந்து யிங்குயதற்கா நத்தின உள்துப அபநச்சரின் தக்கத்பதமம், இந்தி 

ழுத்தாமக்கு ண்டிட் சகாயிந்த் ல்ப் ந்த் யிமபதமம் யமங்கிார். 
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உகின் முதல் முக சனா-சநட்ரிக் தபவு அடிப்னடனிா கடற்னட அனடனா 
ஆயணம் 

 கைற்பைனிரின் முக சனா கநட்ரிக் தபபயக் பகப்ற்ி, சனாகநட்ரிக் கைற்பை 

அபைனா ஆயணத்பத (ி.ஸ்..டி) கயினிடும் உகின் முதல் ாைாக இந்தினா 

திகழ்கிது.  கப்ல் நற்றும் சயதினினல் நற்றும் உபங்கள் துபனின் நாி 

அபநச்சபா ஸ்ரீ நன்சுக் நண்ையினா இந்த திட்ைத்பத புதுதில்ினில் கதாைங்கி 

பயத்தார். புதின ி.ஸ்..டி அட்பைகபமம் ந்து இந்தின கைற்பைனிரிைம் அயர் 

எப்பைத்தார் 

 புதின முக சனாகநட்ரிக் கதாமில்நுட்ம் யீ ாதுகாப்பு அம்சங்களுைன் இபண்டு 

யிபல் அல்து கமயிமி அடிப்பைனிா சனா கநட்ரிக் தபவுகில் குிப்ிைத்தக்க 

முன்சற்நாகும். இந்த அட்பை அபத பயத்திமப்யரின் அபைனாத்பத நிகவும் 

ம்கநாதாகவும் திபநனாகவும் பகனாளும் அசத சபத்தில் அயர்கின் 

கவுபயத்பதமம் திமரிபநபனமம் ாதுகாக்கும். இந்த கதாமில்நுட்த்பதப் ற்ி 

இந்தினா ற்கசய சர்யசதச கதாமிார் அபநப்ில் யமங்கினது. 

அசாம்  

அசாம்அபசு சசப்டம்ர் 1 முதல் 200 சயிாட்டிர் தரீ்ப்ானங்கன சசனல்டுத்தவுள்து  

 அசாநில் கசப்ைம்ர் 1 முதல் 200 கயிாட்டிர் தீர்ப்ானங்கள் கசனல்டும் ன்று 

உள்துப நற்றும் அபசினல் துப கூடுதல் தபபந கசனார் குநார் சஞ்சய் 

கிமஷ்ணா கதரியித்தார். அயர் கூினதாயது எமயரின் கனர் ன்.ஆர்.சினில் 

சதான்யில்ப ன்ால், அயர் கயிாட்டிர் தீர்ப்ானங்கின் முன் சநல்முபனடீு 

கசய்னாம் சநலும் இந்த தீர்ப்ானங்கள் சநல்முபனடீ்பை 60 ாட்களுக்குள்  தீர்க்கும் 

ன்று திர்ார்க்கப்டுகிது ன்று கூிார். 
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குஜபாத் 

அகநதாாத்தில் சுற்றுச்சூமன ாதிக்காத நின்சாப சருந்துகின் முதல் இனக்கத்னத 
நத்தின உள்துன அனநச்சர் சதாடங்கினயத்தார்  

 குஜபாத்தின் அகநதாாத்தில் சுற்றுச்சூமப ாதிக்காத நின்சாப சமந்துகின் முதல் 

இனக்கத்பத நத்தின உள்துப அபநச்சர் அநித் ரா ககாடி அபசத்து கதாைங்கி 

பயத்தார். அகநதாாத்தில் இ-ஸ்களுக்கா ாட்டின் முதல் தாினங்கி சட்ைரி 

சார்ஜிங் நற்றும் இைநாற்று ிபனத்பதமம் அயர் திந்து பயத்தார். திம. அநித் ரா 

18 நின்சாப சமந்துகபமம் சட்ைரி இைநாற்று கதாமில்நுட் யசதிமைன் ககாடி 

அபசத்து கதாைங்கி பயத்தார். 

அியினல்  

ட்சத்திப ஆனந, ீர் ாய்களுக்கு CITES இல் அதிக ாதுகாப்பு கினடத்துள்து  

 ட்சத்திப ஆபநகள்  (ஜிசனாகசசான் ிகன்ஸ்),கநன்பநனா ீர்ாய்  (லுட்சபாசகல் 

கர்சிிசில்ட்ைா) நற்றும் சிின-கம் ககாண்ை ீர்ாய் (அசானக்ஸ் சிிரினஸ்) 

இபயகின் ாதுகாப்ப சநம்டுத்துயதற்க்காக ய யிங்குகள் நற்றும் 

தாயபங்கின் ஆத்தா இங்கில் சர்யசதச யர்த்தகம் நீதா எப்ந்தநா CITES 

இைம்  யமங்கப்ை இந்தினாயின் ரிந்துபப அங்கீகரிக்கப்ட்டுள். 

 இந்த இங்கள் CITES இன் ின் இபணப்பு I இன் கீழ் ட்டினிைப்ட்டுள், சநலும் 

அயற்ின் யர்த்தகத்தில் முழுபநனா சர்யசதச தபை அநல்டுத்தப்டுயதால் 

இப்சாது நிக உனர்ந்த ாதுகாப்ப இந்த இங்கள் கமம் ன்று 

கதரியிக்கப்ட்டுள்து. கஜயீாயில் பைகற் (சிஏி 18) நாாட்டில் இதற்கு 

எப்புதல் அிக்கப்ட்ைது. 
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சசனி & இனன சார்டல்  

நத்தின நிதய சநம்ாட்டு அனநச்சர் ள்ி கல்யி ‘ராகுன்’ க்கா ஒருங்கினணந்த 
ஆன்னன் ஜங்க்ஷன சதாடங்கிார் 

 நத்தின நித ய சநம்ாட்டு அபநச்சர் ஸ்ரீ பசநஷ் சாக்ரினால் ‘ிராங்க்’ ள்ி 

கல்யி ‘ராகுன்’ க்கா உகின் நிகப்கரின எமங்கிபணந்த ஆன்பன் ஜங்க்ஷப  

புதுதில்ினில் கதாைங்கிபயத்தார்.  

 ள்ி கல்யி ராகுன் (URL: htpp: //shagun.govt.in/) ன்து அபத்து நாிங்கள் நற்றும் 

மினன் ிபசதசங்கின் ள்ி கல்யி நற்றும் ழுத்திவுத் துபனின் ல்சயறு 

ையடிக்பககள் கதாைர்ா அபத்து ஆன்பன் இபணனதங்கள் நற்றும் 

யபத்தங்களுக்கா சந்திப்ப உமயாக்குயதன் மூம் ள்ி கல்யி முபபன 

சநம்டுத்துயதற்கா எம நிபகப்டுத்தப்ட்ை முனற்சினாகும். 

 

யணிக சசய்திகள்  

ிக்கரிச் சுபங்கம் நற்றும் அதனுடன் சதாடர்புனடன உள்கட்டனநப்ில் 100% அன்ின 
சபடி முதலீட்டிற்கு அபசு அனுநதி  

 நத்தின அபநச்சபபய கயிாட்டு எற்ப ிபாண்ட் சில்ப 

யிற்பனார்களுக்கா அந்ின சபடி முதலீட்டு யிதிபன தர்த்திமள்துைன், 

எப்ந்த உற்த்தி நற்றும் ிக்கரி சுபங்கத்திலும் அந்ின முதலீட்பை 

அனுநதித்துள்து. ிக்கரிச் சுபங்கம் நற்றும் அதனுைன் கதாைர்புபைன 

உள்கட்ைபநப்ில் 100 சதயதீ அன்ின சபடி முதலீடு அனுநதிக்கப்ட்டுள்து ன்று 

யர்த்தக நற்றும் கதாமில்துப அபநச்சர் ிமஷ் சகானல் கதரியித்தார். 
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நாாடுகள்  

சநகா யிற்னனார் சந்திப்பு 2019 ஆகஸ்ட் 30 ஆம் சததி க்சாயில் னடச 
உள்து 

 இந்தின பனில்சய, ஆபாய்ச்சி யடியபநப்புகள் நற்றும் தபிபகள் அபநப்ின் 

(ஆர்.டி.ஸ்.ஏ) ஆய்வுக் குழு, ஆர்.டி.ஸ்.ஏயில் எம சிப்பு கநகா யிற்பனார் 

சந்திப்ப பனில்சய துபனில் அதிக யணிக யாய்ப்புகபக் காண்ிக்கும் எம 

குிப்ிைத்தக்க ையடிக்பகனாக ஆகஸ்ட் 30, 2019 அன்று க்சாயில் ற்ாடு கசய்து 

யமகிது. இந்தின பனில்சயனின்  யிிசனாக சங்கிி யர்ச்சினில் ங்சகற்பத 

ஊக்குயிப்தற்காக இந்த யிற்பனார் சந்திப்புக்கு ாடு முழுயதும் உள் 

கதாமிற்சாபகள் யபசயற்கப்டுகின். 

“புதின சதசின னசர் ாதுகாப்பு யியூகத்னத சாக்கி" என் 12 யது இந்தின ாதுகாப்பு 
உச்சி நாாடு 

 “புதின சதசின பசர் ாதுகாப்பு யிமகத்பத சாக்கி” ன் தபப்ில் 12 யது 

இந்தினா ாதுகாப்பு உச்சி நாாடு புதுதில்ினில் பைகற்து. நாாட்டின் சாது, 

முக்கினநா சதசின உள்கட்ைபநப்பப் ாதுகாத்தல், யர்ந்து யமம் இபணன 

அச்சுறுத்தல்கள்: சம்யங்கள், சயால்கள் நற்றும் தில் சான்  ிபச்சிபகள் 

யியாதிக்கப்ட்ை. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அனநச்சபனய ஒப்புதல் 

இந்தின கடற்னடக்கும் ஐஎம்டிக்கும் இனடனிா புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ம்டினால் சூாயி கண்ைிதல் சபைார் (சிடிஆர்) கட்டிைத்பத எப்பைப்தற்காக 

இந்தின கைற்பை (ன்) நற்றும் இந்தின யாிப ஆய்வுத் துப (ம்டி) 

ஆகினயற்றுக்கு இபைசனனா புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் ககாச்சினின் கைற்பைத் 

தத்தில் 28 ஆகஸ்ட் 19 அன்று பககனழுத்தாது. இந்த புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் இந்தின 

கைற்பைக்கு சி.டி.ஆர் கட்டிைத்பத ககாச்சினில் உள் கைற்பை யாகத்திற்குள் 

யாிப சாக்கங்களுக்காக னன்டுத்த உதவும். 
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இந்தினா-சரு இனடனிா புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ிபதநர் திம. சபந்திப சநாடி தபபநனில் பைகற் நத்தின அபநச்சபபயக் 

கூட்ைத்தில், இந்தின அபசின் ஆமஷ் அபநச்சகத்திற்கு உட்ட்ை சதசின நமத்துய தாயப 

யாரினத்திற்கும், கம குடினபசின் சுகாதாப அபநச்சகத்திற்குட்ட்ை சதசின சுகாதாப 

ிறுயத்திற்கும் நமத்துய தாயப உனிரி ன்முகத்தன்பந நற்றும் நமத்துய 

தாயபங்கள் அடிப்பைனிா உள்ாட்டு ாபம்ரின நமத்துய முபகள் துபனில் 

எப்ந்தத்தில் பககனழுத்திை அனுநதி அிக்கப்ட்ைது. 

இந்தினா-கிினா இனடசன புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ிபதநர் திம. சபந்திப சநாடி தபபநனில் பைகற் நத்தின அபநச்சபபயக் 

கூட்ைத்தில், ாபம்ரின நமத்துய முபகள் நற்றும் சஹாநிசனாதி துபனில் 

இந்தினா-கிினா அபசுகளுக்கு இபைசன எத்துபமப்புக்கா புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்திற்கு 

எப்புதல் அிக்கப்ட்ைது.  

 

யினனாட்டு சசய்திகள்  

25 யது சீினர் சண்கள் சதசின கால்ந்து சாம்ினன்ரிப் 

 25 யது சீினர் கண்கள் சதசின கால்ந்து சாம்ினன்ரிப் அமணாச்ச ிபசதசத்தில் 

முதல் முபனாக அடுத்த நாதம் கசப்ைம்ர் 10 முதல் 24 யபப பைகறுகிது. 

கிமக்கு சினாங் நாயட்ைத்தின் நாித்தின் மபநனா கபநா சிகாட்டில் இந்த 

சாட்டி பைகறும். ல்சயறு நாிங்கள், மினன் ிபசதசங்கள் நற்றும் இந்தின 

பனில்சயபன ிபதிிதித்துயப்டுத்தும் 30 அணிகள் ாடு முழுயதுநிமந்து இந்த 

சாட்டினில் ங்சகற்கின். 

 

FB :ல் சசப 
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