
 

 ஆகஸ்ட் 29 – அணுசக்தி சசோதனைகளுக்கு எதிரோை சர்வசதச திைம் 

 ஆகஸ்ட் 29 –  சதசிய வினையோட்டு திைம் 2019 ஆகஸ்ட் 29 அன்று இந்தியோ 

முழுவதும் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

 நத்தின உள்துற அறநச்சர் ஸ்ரீ அநித் ரா ஆகஸ்ட் 28 அன்று புதுதில்ினில் பாலீஸ் 

ஆபாய்ச்சி நற்றும் பநம்ாட்டு ணினகத்தின் (ிிஆர்டி) 49 யது ததாடக்க ாள் யிமாயில் 

தறறந யியந்திபாக தறறந தாங்கிார். 

 கடற்றடனிரின் முக பனா தநட்ரிக் தபறயக் றகப்ற்ி, பனாதநட்ரிக் கடற்றட 

அறடனா ஆயணத்றத (ி.எஸ்.ஐ.டி) தயினிடும் உகின் முதல் ாடாக இந்தினா 

திகழ்கிது. 

 அசாநில் தசப்டம்ர் 1 முதல் 200 தயிாட்டிர் தீர்ப்ானங்கள் தசனல்டும் என்று 

உள்துற நற்றும் அபசினல் துற கூடுதல் தறறந தசனார் குநார் சஞ்சய் 

கியஷ்ணா ததரியித்தார். 

 குஜபாத்தின் அகநதாாத்தில் சுற்றுச்சூமற ாதிக்காத நின்சாப பயந்துகின் முதல் 

இனக்கத்றத நத்தின உள்துற அறநச்சர் அநித் ரா தகாடி அறசத்து ததாடங்கி 

றயத்தார், அகநதாாத்தில் இ-ஸ்களுக்கா ாட்டின் முதல் தாினங்கி பட்டரி 

சார்ஜிங் நற்றும் இடநாற்று ிறனத்றதயும் அயர் திந்து றயத்தார். 

 ட்சத்திப ஆறநகள் (ஜிபனாதசபான் எிகன்ஸ்),தநன்றநனா ீர்ாய்  (லுட்பபாபகல் 

தர்சிிசில்ட்டா) நற்றும் சிின-கம் தகாண்ட ீர்ாய் (அபானக்ஸ் சிிரினஸ்) 

இறயகின் ாதுகாப்ற பநம்டுத்துயதற்க்காக ய யிங்குகள் நற்றும் 

தாயபங்கின் ஆத்தா இங்கில் சர்யபதச யர்த்தகம் நீதா ப்ந்தநா CITES 

இடம்  யமங்கப்ட இந்தினாயின் ரிந்துறப அங்கீகரிக்கப்ட்டுள். 
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 நத்தின நித ய பநம்ாட்டு அறநச்சர் ஸ்ரீ பபநஷ் பாக்ரினால் „ிராங்க்‟ ள்ி கல்யி 

„ராகுன்‟ க்கா உகின் நிகப்தரின யங்கிறணந்த ஆன்றன் ஜங்க்ஷற 

புதுதில்ினில் ததாடங்கிறயத்தார் 

 நத்தின அறநச்சபறய தயிாட்டு ற்ற ிபாண்ட் சில்ற 

யிற்றனார்களுக்கா அந்ின பபடி முதலீட்டு யிதிறன தர்த்தியுள்துடன், 

ப்ந்த உற்த்தி நற்றும் ிக்கரி சுபங்கத்திலும் அந்ின முதலீட்றட அனுநதித்துள்து. 

 இந்தின பனில்பய, ஆபாய்ச்சி யடியறநப்புகள் நற்றும் தபிறகள் அறநப்ின் 

(ஆர்.டி.எஸ்.ஒ) ஆய்வுக் குழு, ஆர்.டி.எஸ்.ஒயில் ய சிப்பு தநகா யிற்றனார் 

சந்திப்ற பனில்பய துறனில் அதிக யணிக யாய்ப்புகறக் காண்ிக்கும் ய 

குிப்ிடத்தக்க டயடிக்றகனாக ஆகஸ்ட் 30, 2019 அன்று க்பாயில் ஏற்ாடு தசய்து 

யயகிது. 

 “புதின பதசின றசர் ாதுகாப்பு யியூகத்றத பாக்கி” என் தறப்ில் 12 யது இந்தினா 

ாதுகாப்பு உச்சி நாாடு புதுதில்ினில் றடதற்து. 

 ஐஎம்டினால் சூாயி கண்டிதல் பபடார் (சிடிஆர்) கட்டிடத்றத ப்றடப்தற்காக 

இந்தின கடற்றட (ஐஎன்) நற்றும் இந்தின யாிற ஆய்வுத் துற (ஐஎம்டி) 

ஆகினயற்றுக்கு இறடபனனா புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் தகாச்சினின் கடற்றடத் 

தத்தில் 28 ஆகஸ்ட் 19 அன்று றகதனழுத்தாது. 

 ிபதநர் திய. பபந்திப பநாடி தறறநனில் றடதற் நத்தின அறநச்சபறயக் 

கூட்டத்தில், இந்தின அபசின் ஆயுஷ் அறநச்சகத்திற்கு உட்ட்ட பதசின நயத்துய தாயப 

யாரினத்திற்கும், தய குடினபசின் சுகாதாப அறநச்சகத்திற்குட்ட்ட பதசின சுகாதாப 

ிறுயத்திற்கும் ாபம்ரின நயத்துய முறகள் துறனில் ப்ந்தத்தில் 

றகதனழுத்திட அனுநதி அிக்கப்ட்டது. 

 ிபதநர் திய. பபந்திப பநாடி தறறநனில் றடதற் நத்தின அறநச்சபறயக் 

கூட்டத்தில், ாபம்ரின நயத்துய முறகள் நற்றும் ப ாநிபனாதி துறனில் 

இந்தினா-கிினா அபசுகளுக்கு இறடபன த்துறமப்புக்கா புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்திற்கு 

ப்புதல் அிக்கப்ட்டது. 
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 25 யது சீினர் தண்கள் பதசின கால்ந்து சாம்ினன்ரிப் அயணாச்ச ிபபதசத்தில் 

முதல் முறனாக அடுத்த நாதம் தசப்டம்ர் 10 முதல் 24 யறப றடதறுகிது. 
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