
       

பக்கிாண ாட்கள் 

ஆகஸ்ட் 30 - சர்தச காாற்ததாதணார் ிணம்  

 ஐக்கற ரடுகள் சபத (ஐ.ர) வ்வரபே ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 அன்று தனந்ரக 

கரரல் பதரணர்கபின் சர்பச றணத்ப அனுசரிக்கறநது. டிசம்தர் 2010 இல், ஐ.ர.  

கரரற்பதரபணரர்கபின் சர்பச றணத்ப அறகரப்பூர்ரக 2011 பல் வரடங்கற 

ஆண்டுபரறும் ஆகஸ்ட் 30 அன்று அனுசரிக்க அநறித்து. 

 

தசி சசய்ிகள் 

ஃதிட் இந்ிா இக்கத்த திர் சாடங்கிணார் 

 பசற ிபபரட்டு றணத்ப பன்ணிட்டு புதுறல்னறில் டந் ிரில் திர் ஸ்ரீ 

பந்ற பரடி ஃதிட் இந்றர இக்கத்ப வரடங்கறணரர். பஜர் றன்சந்றன் திநந் 

ரபில் இந் க்கள் இக்கத்பத் வரடங்கற திர் பந்ற பரடி, ணது 

ிபபரட்டு ற்றும் நுட்தங்கபரல் உனபக கர்ந் இந்றரின் ிபபரட்டு 

சறன்ணரண பஜர் றரன்சந்றற்கு அஞ்சனற வசலுத்றணரர். 

னடாக்கி-கிசான்-ஜன்-ிஞ்ஞான் தபாின் 26 து தபாத தாதுகாப்பு அதச்சர் 
ாஜ்ாத் சிங் ிநந்து தத்ார் 

 தரதுகரப்பு அபச்சர் ரஜ்ரத் சறங், பனஹ், னடரக்கறல் உள்ப உர்  ஆரய்ச்சற 

றறுணம் (டியரர்) ஏற்தரடு வசய் னடரக்கற-கறசரன்-ஜரன்-ிஞ்ஞரன் பபரின் 26 

து பபரப றநந்து பத்ரர், ரஜ்ரத் சறங், கரஷ்ீர் எப்பதரதும் எங்களுடன் 

உள்பது, அப்தடிப இபேக்கும் என்றும் கூநறணரர். 
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ிழ்ாடு 

ிண்டுக்கல் பூட்டு, கண்டாங்கி தசதன புிசார் குநிீடு சதற்நது  

 றண்டுக்கல் பூட்டு ற்றும் கண்டரங்கற பசபனக்கு வசன்பணில் உள்ப புிில் 

குநறப்புகள் தறபட்டில் புிசரர் குநறடீு ங்கப்தட்டது. புிில் குநறகரட்டிகபின் 

துப தறரபர் சறன்ணரஜர ஜற. ரபடு, இந் இண்டு ரரிப்புகளும் சந்பில் 

ங்கள் ிற்தபணப இந்து பேரகவும், புிசரர் குநறடீு அபகளுக்கு சறன 

அங்கலகரங்கபபப் வதந உவும் என்றும் கூநறணரர். 

காாஷ்டிா 

ாக்பூரில் தகாதாடா சர்தச உிரில் பூங்கா அதக்கப்தட உள்பது 

 ரக்பூரின் பகரபரடரில் உள்ப சர்பச  றபேகக்கரட்சறசரபனபம் தபரதரர்க்கும் 

றறு அசரங்கம் படிவடுத்துள்பது . கரடுகள் ற்றும் ணினங்குகபபப் 

தரதுகரப்தறல் இந்றரின் வரடர்ச்சறரண உறுறப்தரட்பட வபிப்தடுத்ற த்ற 

சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் கரனறபன ரற்நத் துபந அபச்சர் ஸ்ரீ திகரஷ் ஜபடகர், 

“றபேகக்கரட்சறசரபனில் தபர தரர்க், இந்றன் சஃதரரி, ஆப்திரிக்க சஃதரரி, இவு 

சஃதரரி, ஆரய்ச்சற, கல்ி ற்றும் திற்சற, சுற்றுனரப் திகளுக்கரண சறகள் 

பதரன்நப வசய்ப்தடும் என்று கூநறணரர். 

ஜம்ப காஷ்ீர் 

ஜம்ப காஷ்ீரின்  வ்சாரு ாட்டத்ிலும் ஐடிஐக்கள் அதக்கப்தடும் 

 ஜம்ப-கரஷ்ீரில், ஆளுர் சத்தரல் ரனறக், வ்வரபே ரட்டத்றலும் 

இபபஞர்களுக்கு றநன்கபப ங்குற்கும் வரறல் திற்சற அபிப்தற்கும் 

வரறல்துபந திற்சற றறுணங்கள் அபக்கப்தடும் என்று கூநறபள்பரர். ஸ்ரீகரில் 

வசய்றரபர் கூட்டத்றல் உபரற்நற அர், அடுத் சறன ரங்கபில் தல்பறு அசு 

துபநகபில் 50000 கரனறிடங்கள் றப்தப்தடும் என்நரர். 
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சர்தச சசய்ிகள்  

தாடி-புடின் உச்சிாாட்டின் ததாது ீர்பழ்கிக் கப்தல்கதப ங்க ஷ்ா ிட்டிட்டது 

 அடுத் ரம் ிபரடிபரஸ்படரக்கறல் படவதறும் திர் பந்ற பரடி ற்றும் 

ஜணரறதற ிபரடிறர் புடின் ஆகறபரபேக்கு இபடினரண உச்சற ரரட்டில் ஷ்ர 

ணது க்கரண ீர்பழ்கறக் கப்தல்கபப கடற்தபடின் றட்டம் -75 ஐ கலழ் 

ங்கவுள்பது. 

 

ிக சசய்ிகள்  

ினக்கரி சுங்கத்ில் 100% அன்ணி தடி பலீடு ரு ல்ன ினக்கரி சந்தத 
உருாக்கும் 

 றனக்கரி சுங்க டடிக்பககளுக்கரண ரணிங்கற றின் கலழ் 100 சீ அந்ற 

படி பலீட்டிற்கு (எஃப்.டி.ஐ) அனுற அபித்து பரடி அசறன் றகப்வதரி 

சலர்றபேத்ம் என்று றனக்கரி ற்றும் சுங்க அபச்சர் தில்யரத் பஜரற 

வரிித்துள்பரர். 

 

சசனி & இதண ததார்டல்  

ிரு ஹர்பீ் சிங் பூரி ிாண ததனாய்ப்பு ததார்ட்டதனத் சாடங்கிணார் 

 சறில் ிரணப் பதரக்குத்து அபச்சர் றபே யர்ீப் சறங் பூரி பே ிரண 

பபனரய்ப்பு பதரர்ட்டபனத் வரடங்கறணரர். ிரணப் பபனரய்ப்பு பதரர்டல்  

என்தது பே ணித்துரண இப அடிப்தபடினரண பதரர்டல் ஆகும், இது இந்ற 

சறில் ிரணத் துபநில் பபன படுதர்கபபபம் பபனபிப்தபபம்  

ன்நறபக்கறநது. 
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ிருதுகள்  

தாகா ிருதுகதப திர் ங்கவுள்பார் 

 ரஞ்சறில் 2019 ஆம் ஆண்டு சர்பச பரகர றணத்றன்பதரது அநறிக்கப்தட்ட 

பரகரின் பம்தரடு ற்றும் பன்பணற்நத்றற்க்கரண சறநந் தங்கபிப்புக்கரண திர் 

ிபேப ஆபஷ் அபச்சகத்ரல் புது றல்னறில் உள்ப ிஜறன் தணில் ஏற்தரடு 

வசய்ப்தட்டுள்ப றகழ்ில் பந்ப ஆண்டின் இண்டு வற்நறரபர்களுடன் பசர்த்து  

திர் ஸ்ரீ பந்ற பரடி ங்கவுள்பரர். இந் சந்ர்ப்தத்றல், புகழ்வதற்ந 

அநறஞர்கள், திற்சறரபர்கள் ற்றும் ஆபஷ் சறஸ்டம்மறன் சறநந் ரஸ்டர் யனீர்ஸ் 

ஆகறபரப கவுிப்தற்கரக 12 றபணவு தரல் பனகபபபம் திர் 

வபிிடுரர். 

 யரிரணர ரறனத்றல் அபந்துள்ப 10 ஆபஷ் சுகரர ற்றும் ஆபரக்கற 

பங்கபபபம் (ஆபஷ் எச்.டதிள்பெ.சற) திர் வரடங்கவுள்பரர். 

ிதபாட்டு சசய்ிகள்  

ூட்டிங் உனகக் தகாப்ததில் 10 ீட்டர் ஏர் திஸ்டல் ததாட்டிில் இந்ிா ங்கம் 
சன்நது 

 ரிபர டி வஜணிபரில் டந் உனகக் பகரப்பதின் ஆண்கள் 10 ீ ஏர் திஸ்டல் 

பதரட்டிில் இந்ற துப்தரக்கற சுடும் ீர்கபின் ஆறக்கம் வசலுத்றறல், அதிபக் 

ர்ர ங்கப் தக்கத்பபம், சவுப் சவுத்ரி வண்கனத்பபம் வன்நரர். இண்டு 

ங்கம், பே வள்பி ற்றும் பே வண்கனத்துடன் தக்கங்கபின் தட்டினறல் இந்றர 

பனறடத்றல் உள்பது. 
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