
 

 

முக்கினநா ாட்கள்  

அக் ார் 24 - ஐக்கின ாடுகள் திம் 

 .ள. தழம் .ள. சளசத்தழன் 1945 இல் ைபக்கு யந்த ஆண்டு ழயக் 

குழக்கழது. இந்த ஸ்தளக ஆயணத்த ளதுகளப்பு சனின் ந்து ழபந்தப 

உறுப்ிர்கள் உட்ை அதன் கஸனளப்நழட்ையர்கில் ஸபேம்ளஹளர் எப்புதல் 

அித்ததன் பம், க்கழன ளடுகள் ச அதழகளபப்பூர்யநளக ைபக்கு யந்தது. 

 அக்ஹைளர் 24, 1948 பதல் க்கழன ளடுகள் தழநளக ஸகளண்ைளைப்டுகழது. 1971 ஆம் 

ஆண்டில், க்கழன ளடுகள் சனின் ஸளதுச் ச உறுப்பு ளடுகளல் இந்த ளள் 

ஸளது யிடுபனளக கைிடிக்கப்ை ஹயண்டும் ன்று ரிந்துபத்தது 

அக் ார் 24 - உக அியிருத்தி தகயல் திம் 

 அியிபேத்தழ ிபச்சழகள் நற்றும் அயற்த் தீர்க்க சர்யஹதச எத்துமப் 

யலுப்டுத்த ஹயண்டினதன் அயசழனம் குழத்து உகழன் கயத்த ஈர்க்க 1972 ஆம் 

ஆண்டில் ஸளதுச் ச உக அியிபேத்தழ தகயல் தழத்த ழறுயினது. 

 அன்ன ஹததழ க்கழன ளடுகள் சனின் தழநள அக்ஹைளர் 24 உைன் எத்துப்ஹளக 

ஹயண்டும் ன்று சட்ைநன்ம் படிவு ஸசய்து இந்த ள உக அியிபேத்தழ தகயல் 

தழநளக அழயித்தது . 
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தசின சய்திகள்  

இந்தினாயில் ிச்சிறுத்த எண்ணிக்கன கணக்கிடுயதற்கா முதல் தசின 

ிமு தா ங்கப்ட் து 

 அக்ஹைளர் 23 சர்யஹதச ிச்சழறுத்த தழத்த பன்ிட்டு, ிச்சழறுத்தக 

ளதுகளப்தழல்  எபே ஸரின ஊக்கநளக, நத்தழன சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் களழ 

நளற் அநச்சர் (MoEFCC) ஸ்ரீ ிபகளஷ் ஜயஹைகர், ிச்சழறுத்தகின் ன்ிக்கன  

நதழப்டீு ஸசய்யது  குழத்த பதல் ஹதசழன ஸழபன இந்தழனளயில் ஸதளைங்கழளர். 

அக் ார் 25 ஆம் ததி ாடு முழுயதும் ஆமர்யத திம் காண் ா ப்  உள்து 

 4 யது ஆபர்ஹயத ளள் 2019 அக்ஹைளர் 25 ஆம் ஹததழ பளஜஸ்தளின் ஸஜய்ப்பூரில் உள் 

ஹதசழன ஆபர்ஹயத ழறுயத்தழல் ற்ளடு ஸசய்னப்ை உள்து. தன்யந்தரி பூஜன் நற்றும் 

“ஹதசழன தன்யந்தரி ஆபர்ஹயத யிபேதுகள் -2019” யிமள ஹதசழன ஆபர்ஹயத ழறுயத்தழல்  

ைஸ உள்து. 

 2019 அக்ஹைளர் 24 ஆம் ஹததழ  ீண்ை ஆபள் களண ஆபர்ஹயதம் ன் எபே ஹதசழன 

நளளடும் ற்ளடு ஸசய்னப்ட்ைது  

யம்ர் நாதம் கால் ன் ஜூிி திப்க் காயாயின் ஐ.எஃப்.எஃப்.ஐ.காண் ா  

உள்து  

 இந்தழனளயின் சர்யஹதச தழபப்ை யிமள, .ஃப்.ஃப்., ஹகளயள தது ஹகளல்ைன் 

ஜஷிழ தழப் இந்த ஆண்டு யம்ர் 20 பதல் ஸகளண்ைளடுகழது.  

 ஹகளயளயி 50 யது சர்யஹதச தழபப்ை யிமளயின் ஹளது தழபனிை உள்  ைங்கின் 

ட்டினல் ஸயினிைப்ட்டுள்து.  

 ஸநளத்தம் , 14 தழபப்ைங்கள் இபண்டு இைங்கில் தழபனிைப்டும்.கச்சுய நற்றும் 

அதன் ஸதளைர்புைன யகனிழபேந்து ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ை தழபப்ைங்கள் நற்றும் 

இந்தழன ஹளபநள ிரியில் உள் ைங்கள்  ளர்யனளர்களுக்களக தழபனிைப்டும். 

இந்த ஆண்டின் தீம் The Joy of Cinema 
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அசாம்  

தனி மங்குடி சமூகத்தின் குமந்தகளுக்கா உதயித்தாக திட் த்த அசாம் 

அபசு தா ங்கினது  

 10 நற்றும் 12 ஆம் யகுப்புகில் டிக்கும் ஹதனி மங்குடினி குமந்தகளுக்கள 

உதயித்ஸதளக தழட்ைத்தத் ஸதளைங்க அசளம் அபசு படிவு ஸசய்துள்து. இது 

நளழத்தழன் அத்து ஹதனித் ஹதளட்ைங்கின் நளணயர்கபம் உள்ைக்கும். 

 நத்தழன  நற்றும் நளழ அபசளல்  ஸசனல்டுத்தப்டும் ல்ஹயறு தழட்ைங்கள் குழத்து  

னளிகளுக்கு ஸதரினப்டுத்த, எவ்ஸயளபே ஹதனித் ஹதளட்ைத்தழலும் ‘ஷ்பளநழக் 

நழத்பளஸ்’ ழனநழக்கப்ைவுள்ர் . 

சர்யதச சய்திகள்  

துிசினாயின் ஜாதிதினாக கய்ஸ் சனீத் தயினற்தற்கு ிபதநர் நாடி 

யாழ்த்துக்கத் தரியித்தார் 

 துிசழனளயின் ஜளதழதழனளக தயிஹனற் ஸகய்ஸ் சனதீ்த ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி 

யளழ்த்தழளர். 

 கைந்த கள அபசழனல் அனுயம் இல்ளத எபே சுஹனட்ச  ஹயட்ளபள, கஸ் 

சனத் ஜளதழதழ ஹதர்தழல் 72.71 சதயதீ யளக்குகப் ஸற்று ஸயற்ழ ஸற்ளர். 

சனி & இன ார் ல்  

இ ஞ்சார்ந்த திட் நி ல் னன்ாடு ‘கிபாம் நஞ்சித்பா’ தா ங்கப்ட் து 

 நத்தழன ஞ்சளனத்து அநச்சர் பளஜ் ஸ்ரீ ஹபந்தழப சழங் ஹதளநர், ‘கழபளந நஞ்சவத்பள’ ன் 

இைஞ்சளர்ந்த தழட்ைநழைல் னன்ளட்ை  ஸதளைங்கழளர், இது ஞ்சளனத்துகளுக்கள 

ஜழஹனள ஸ்ஹரழனல் அடிப்ைனிள படிவு ஆதபவு அநப்ளகும் . 
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 ஞ்சளனத்துகள் இந்த னன்ளட்ை ழகழ்ஹப அடிப்ைனில் தழட்ைநழைவும், 

யர்ச்சழக்கள ையடிக்கக ஹநற்ஸகளள்வும் நற்றும் கண்களணிக்க 

னன்டுத்தளம். 

நாாடுகள்  

19 யது இந்தா-ஸ்யடீிஷ் கூட்டு ஆணனம் 

 ிபளந்தழன நற்றும் சர்யஹதச அபங்குகில் இந்தழனளவும் சுயைீனும் எபே யலுயள 

உயபம் சழந்த எத்துமப்பம் ஹநற்ஸகளள்கழன் ன்று யர்த்தக நற்றும் 

கத்ஸதளமழல் நற்றும் பனில்ஹய அநச்சர் ிபெஷ் ஹகளனல் ஸதரியித்தளர். 

 ஸளபேளதளப, ஸதளமழல்து நற்றும் அழயினல் எத்துமப்புக்கள 19 யது இந்ஹதள - 

ஸ்யடீிஷ் கூட்டு ஆணனத்தழற்களக ிபெஷ் ஹகளனல் ஸ்ைளக்ஹலளபக்கு ஸசன்றுள்ளர் . 

 இபே ளடுகின் யணிகங்களுக்கழைனில் எத்துமப் ஊக்குயிப்தற்கும், பஸ்ப 

ன்ந னக்கும் தீர்வுக கூட்ைளகச் ஸசய்யதற்கும் எபே இந்தழன யணிகக் குழுவுைன் 

அயர் ஸசன்றுள்ளர்  . 

அஜர்ஜாின் ாகுயில் XVIII NAM உச்சி நாாடு 

 அக்ஹைளர் 25-26 ஹததழகில் அஜர்ஜளின் ளகுயில் ைஸவுள் அணிஹசபள 

இனக்கத்தழன் நளழத் தயர்கள் நற்றும் அபசளங்கத்தழன் XVIII உச்சழ நளளட்டில்  

இந்தழன தூதுக்குழுயிற்கு துணத் தயர் ஸ்ரீ ம்.ஸயங்கனள ளபடு  தந 

தளங்குயளர். 

 XVIII NAM உச்சழநளளட்டின் கபேப்ஸளபேள் "சநகள உகழன் சயளல்களுக்கு 

எபேங்கழணந்த நற்றும் ஹளதுநள தழ உறுதழ ஸசய்யதற்களக ண்டுங் 

ஹகளட்ளடுக ழழறுத்துதல்". உக அநதழ நற்றும் எத்துமப் 

ஹநம்டுத்துயதற்கள அயசழனத்த உள்ைக்கழன எபே அபசழனல் அழக்க ண்டுங்கழன் 

த்து ஹகளட்ளடுகள் 1955 இல் ைந்த ஆசழன-ஆிரிக்க நளளட்டில் யகுக்கப்ட்ை. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

இந்தினாவுக்கும் குயத்துக்கும் இ னிா புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 

 ிபதநர் ஸ்ரீ ஹபந்தழப ஹநளடி தநனிள நத்தழன அநச்சபய குயத்தழல் 

கணக்கழனல், ழதழ நற்றும் தணிக்க அழவுத் தத்த யலுப்டுத்துயதற்களண  

புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தழற்கு எப்புதல் அித்துள்து. 

 இந்தழன ழறுயங்கின் ட்ைன கணக்களர்கள் (.சழ..) நற்றும் குயத் 

கணக்களர்கள் நற்றும் தணிக்கனளர்கள் சங்கம் (ஹக...) , இபே ழறுயங்கின் 

உறுப்ிர்கின் னுக்களகவும் அயர்கின் ஸதளமழல்ப ழபுணத்துயத்தழன் 

ஹநம்ளட்டிற்களகவும் குயத்தழல் ஸதளமழல்தட் ழகழ்வுகள், கபேத்தபங்குகள் நற்றும் 

நளளடுக ஹசர்ந்து ைத்த உள்ர்.  

யினாட்டு சய்திகள்  

வுரு உக சாம்ினன்ரிப்ில் தங்கம் யன் முதல் இந்தின யபீர் என் ருநன 

ிபயனீ் குநார் ற்ார் 

 ரளங்களனில் 48 கழஹள ை  ிரியில் ிழப்ன்றழன் பஸ்றல் ைனற யழீ்த்தழ, 

வுரஶ உக சளம்ினன்ரழப்ில்  தங்கம் ஸயன் பதல் இந்தழனர் ன் ஸபேநன 

ிபயனீ் குநளர் ஸற்ளர். 15 யது உக வுரஶ சளம்ினன்ரழப்ின் ஆண்கள் சளண்ைள 

ஹளட்டினில் ிழப்ன்ஸ் யபீப  2-1 ன் கணக்கழல் யழீ்த்தழளர். 

 அணினின் நற் இந்தழனர்கில், பூம் நற்றும் சளஹதளய் ஹதயி ஸயள்ிப் 

தக்கங்கப் ஸற்ர், ஆண்கள் 60 கழஹள ிரியில் யிக்பளந்த் ளழனன் 

ஸயண்கத்தப் ஸற்ளர். இறுதழனில் இந்தழனள எபே தங்கம், இபண்டு ஸயள்ி நற்றும் 

ஸயண்கத்துைன் பன்ளயது இைத்தப் ிடித்தது. 

 வுரஶ ன்து எபே சவ தற்களப்புக் க, இது கழக் ளக்றழங் நற்றும்  நல்பத்ததுைன் 

ஸதளைர்புைன யினளட்டு ஆகும்ன்ஸ் யபீப  2-1 ன் கணக்கழல் யழீ்த்தழளர். 
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