
 

 

தசி சசய்ிகள் 

'ர் இந்ிா' ஊிர்களுக்கு இண்டாது பறநாக ிருப்த ஓய்வு ிட்டம்  

 'ர் இந்ிா' ிறுணம் இண்டாது பறநாக ீண்டும் ிருப்த ஓய்வு ிட்டத்ற அநிித்துள்பது . இந் 
ிட்டத்ின் கீழ் 2,100 திாபர்கள் ிருப்த ஓய்ிற்கு குிாணர்கள் ண கண்டநிப்தட்டுள்பது . 40 

ிற்கு தற்தட்ட ிந்ப் சதாதுப் திாபர்கள்  தர்சடுக்கப்தட்டுள்பாக  ிர்ாகம் 
சரிித்துள்பது . 

 டாடா குழும் ர் இந்ிாற ாங்கிில் இருந்து,தன ிர்ாக சரீ்ிருத்ங்கறப சசய்து ருகிநது. இன் 
பனம்  கடந் 2022ஆம் ஆண்டு ஜூன் ாம் பல் ிருப்த ஓய்வுத் ிட்டத்ற அநிபகம் சசய்து. 

ங்கதச திர் ற்றும்  திர் தாடி, இரு ாடுகளுக்கு இறடதாண பல் ல்றன ாண்டி ரிசக்ிக் 
குாற ிநந்து றத்ணர். 

 திர் தந்ி தாடி ற்றும் தங்கபாதஷ் திர் தக் ஹசணீா ஆகிதார் காசானிக் காட்சி பனம் 
பல் ல்றன ாண்டி ரிசக்ிக் குாற ிநந்து றத்ணர். பல் ல்றன ாண்டி ரிசக்ிக் குாய் 
₹377 தகாடி ிப்தீட்டில் கட்டப்தட்டுள்பது . 

 ஆண்டுக்கு ஒரு ில்னின் சட்ரிக் டன் அிதக டீசறனக் சகாண்டு சசல்லும் ிநன் சகாண்ட இந் 
குாய் ங்காபதசத்ில் உள்ப ழு ாட்டங்களுக்கு  அிதக டீசறன ங்கும். இரு ாடுகளுக்கும் 
இறடத ினவும் ரிசக்ி ஒத்துறப்றத தம்தடுத்துதாடு ங்கபாதில் ிசாத் துறந 
பர்ச்சிற தலும் அிகரிக்கும். 

ாின சசய்ிகள் 

சதண் கானர்களுக்கணா 9 த்ிண அநிிப்புகறப ிக பல்ர் ப.க.ஸ்டானின் சபிிட்டார் . 

 தரு உள்ிறபாட்டு அங்கில் றடசதற்ந கபிர் கானர்கள் சதான்ிா ஆண்டு ிகழ்ச்சிின் ததாது 
பனறச்சர் ப.க.ஸ்டானின் சதண் கானர்களுக்கு த்ிண அநிிப்புகறப சபிிட்டார் . 

 அற சதண் கானர்களுக்கு கறனஞர் சதரில் கறனஞர் கால் தகாப்றத ன்னும் ிருது 
ங்கப்தடுல் ,கால் குந்றகள் காப்தகம் தம்தடுத்துல் ,கால்துறநில் சதண்கள் ன்னும் தசி 
ாாடு ிழ்ாட்டில் டத்ப்தடுல் ,தால்கால் னும் கால் அி குப்பு காறன 7 ிக்கு தினாக 
இணி 8 ி ண ாற்நப்தடுல் , சசன்றண ற்றும் துறில் சதண் கானர்கள் ங்கும் ிடுி  
அறக்கப்தடுல் ,சதண்களுக்காண துப்தாக்கிசூடும் ததாட்டி ணிாக டத்ப்தட்டு ிருது ங்குல், 
அறணத்து கால் ிறனங்கபில் சதண் கானர்களுக்கு ணிாக ஓய்றந அறத்து ருல், டிஜிதி 
அலுனகத்ில் தி ிகாட்டும் ஆதனாசறண குழு உருாக்கப்தடுல் ,அர்கபின் குடும்த சூலுக்கு ற்த 
ிடுப்புற்றும் திிட ாறுல் ங்குல் ண பனறச்சர் அநிித்துள்பார் . 

ாஜஸ்ான் 19 புி ாட்டம் ற்றும் 3 புி திரிவுகறப சதற்றுள்பது 

 ற்ததாதுள்ப சஜய்ப்பூர் ற்றும் தஜாத்பூர் ாட்டங்கபின் றுடிறப்றதத் சாடர்ந்து புிாக உட்தட 
19 புி ாட்டங்கறப உருாக்குாக பல்ர் அதசாக் சகனாட்  அநிித்ார். 

 50 ாட்டங்களுடன் , ாஜஸ்ான் இப்ததாது உத்ப் திதசம் ற்றும் த்ிப் திதசம் ஆகிற்றநத் 
சாடர்ந்து ாட்டிதனத பன்நாது அிக ாட்டங்கறபக் சகாண்டுள்பது . க்கள்சாறக அடிப்தறடில் , 
ாினம் ாது இடத்ில் உள்பது. புிாக 19 ாட்டங்கள் இப்ததாது அநிிக்கப்தட்டுள்பது . 

ிணங்கள் 

ததாப துற ஜணாிதிாக ாம் சகா திசாத் ாவ் தர்வு சசய்ப்தட்டுள்பார் . 



 

 

 ாதஸ் தகுிறச் தசர்ந் ாம் சகா திசாத் ாவ் ததாபத்ின் பன்நாது துற ஜணாிதிாக 
தர்ந்சடுக்கப்தட்டார் . இர் சாஜ்தாடி கட்சிற தசர்ந்ர்.   

 இந் தர்னில் ாம் சகா திசாத் ாிற்கு 184 ாடாளுன்ந உறுப்திணர்கள் , 329 ாகா சட்டன்ந 
உறுப்திணர்கபிடம் இருந்து சாத்ம் 30,328 ாக்குகள் கிறடத்து. இற சாடர்ந்து அர் புி துற 
ஜணாிதிாக தர்வு சசய்ப்தட்டார் . 

ிறபாட்டு சசய்ிகள் 

ஹாக்கி ிருதுகள்: 2022 ஆம் ஆண்டிற்காண சிநந் ீர் ற்றும் ீாங்கறண  

 ஹாக்கி இந்ிா ிருதுகள் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காண சிநந் ீர் ிருற  ஹர்ிக் சிங் ற்றும் சிநந் 
ீாங்கறண ிருற சிா புணிா சன்நணர். இர்கள் இருர் உள்பிட்ட தல்தறு ீர்களுக்கும் 
ிருதுகள் ங்கப்தட்டண . 

 ஆசி தகாப்றத ததாட்டிில் சிநந் தகால் அடித் ிக ீர் கார்த்ிக் சசல்த்ிற்கும் தரிசு 
ங்கப்தட்டது .ஒடிசாில் றடசதற்ந உனகக்தகாப்றத ஹாக்கி ததாட்டிில் சிநப்தாக ிறபாடிற்காக 
ஹர்ிக் சிங்க்கும்,சிா றனறினாண இந்ி அி தணல் தகாப்றத ததாட்டிற சன்ந புதா லீக் 
குி சதற்நற்காகவும் ிருது சதற்நண. 

பக்கி ிணம் 

உனக தூக்க ிணம் 

 தூக்கத்ின் பக்கித்துத்ற உனகிற்கு டுத்துக்கூறும் றகில் ஆண்டுதாறும் ார்ச் ாம் 17 ஆம் 
தி உனக தூக்க ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது . சரிாக தூங்கால் இருப்தால் தன ிாண 
குறநதாடுகறப ற்தடும்.  தூங்குது உடல் ஆதாக்கிாக  பக்கி தற.  

 உனக தூக்க ிணம் 2023 கருப்சதாருள் :'Sleep is Essential for Health' 

 

 

 

 


