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ஏப்ரல் – 20 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

ேத�ய �ன்ன� �காதார ஆைணயம் 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட �காதார ��சை்ச�ல் ��ட்டல் தகவல் பா�காப்� 
சட்டத்��ைடய (Digital Information Security in Healthcare Act-DISHA) வைர�ைன மத்�ய 
�காதாரம் மற்�ம் ��ம்பநல அைமசச்கம் (Union  Ministry health and family welfare) இ�� 
ெசய்�ள்ள�. 

 
 �தந்�ர ஒ�ங்��ைறப்ப�த்� அைமப்பாக (Independent Regulator) ெசயல்பட உள்ள 

ேத�ய �ன்ன�  �காதார ஆைணயத்�ன் (National Electronic Health Authority - NeHA)  
நி��த�ல் இ� ஓர ்�க்�யமான ப�யா�ம். 

 நாட்�ல் ��ட்டல் �காதார ��சை்சத் தர�களின் பரிமாற்றம்,   இைணந்� 
ெசயலாற்�ம் தன்ைமக்� வ�காட�்தல்கள் (guidelines)  மற்�ம் ஒ�ங்��ைற 
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கட்டைமப்�கள் ஆ�யவற்ைற (Regulatory framework) உ�வாக்�வதற்கான �தன்ைம 
நி�வனேம  ேத�ய �ன்ன�  �காதார ஆைணயம் ஆ�ம். 

 வைர� நிைல�ல் உள்ள, �காதார ��சை்ச�ல் ��ட்டல் தகவல் பா�காப்� 
சட்டமான�   மக்கள் தங்களி�ைடய ��ட்டல் �காதாரத் தர�க�க்�  பா�காப்�, 
ரக�யத்தன்ைம மற்�ம் தனித்�வ அந்தரங்க பா�காப்� உரிைம (Right to privacy, 
confidentiality and security)  ஆ�யவற்ைறப் ெப�வதற்�   உத�ம். 

 தனிப்பட்ட அந்தரங்க மற்�ம் பா�காப்� நடவ�க்ைககைள  (Privacy and Security 
measures) நைட�ைறப்ப�த்�தல், �காதாரம் ெதாடரப்ான ஆவணங்கைள 
பரிமாற்றம் ெசய்தல், �காதாரத் தகவல்களின் ேசகரிப்ைப  ஒ�ங்� 
�ைறப்ப�த்�தல் ஆ�யவற்�ன் �லம் நாட்�ல் �ன்-�காதார தரநிைலகளின் (e-
health standards) ேமம்பாட்�ல் �க்�ய ெசயல்பாத்�ரத்ைத இந்த ஆைணயம் வ�க்�ம். 

 �காதாரத் தகவல் பரிமாற்ற அைமப்ைப  (Health Information Exchanges) அைமப்பதற்� 
இசச்டட்ம் வ�வைக ெசய்�ற�. 

 �ன்ன� �காதார ஆவணங்களின் (Electric health records-EHR) பரிமாற்றம், ேசகரிப்�, 
ேச�ப்�, தகவல் உற்பத்� ஆ�யவற்�ற்� ெந��ைறகள் (protocols), தரநிைலகள் 
(standards)  மற்�ம் ெசயல்பாட�் வ��ைறகள் (Operational guidelines) ஆ�யவற்ைற 
வ�ப்பதற்கான அ�காரத்�ைன ேத�ய �ன்ன�  �காதார ஆைணயம் 
ெகாண்�ள்ள�. 

 

சரவ்ேதசச ் ெசய்�கள் 

��க்��ன் �தல் அ�சக்� நிைலயம் 

 மத்�யத் தைரக்கடல் (Mediterranean)  ப���ன் ெமர�்ன் (Mersin region)  �ராந்�யத்�ல் 
��க்� நாட்��ைடய �தல் அ� சக்�  நிைலயத்�ன்  கட�்மானத்ைத ��க்� 
அ�பர ் ெரெசப் தய்�ப் எரே்டாகன் (Recep Tayyip Erdogan)  மற்�ம் இரஷ்ய அ�பரான 
�ளா��ர ்��ன் ஆ�ேயார ் ெதாடங்� ைவத்�ள்ளனர.் 

 ��க்� நாட்��ைடய, ��க்� அ� சக்� ஆைணயமான�  (TAEK-Turkey atomic energy 
authority) நாட்��ைடய �தல் அ�சக்� நிைலயமான அக்� அ�சக்� 
நிைலயத்�ன் (Akkuyu nuclear power plant)  �தல் அல��ைடய கட�்மானப் பணிைய 
ெதாடங்�வதற்� இரஷ்ய நாட்�ன் அ��ன் நிைலய கட�்மான நி�வனமான 
ேராசாடாம் (Rosatom)  கட�்மான நி�வனத்�ற்� உரிமம் வழங்��ள்ள�. 
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 இந்த அ�சக்� நிைலயம் கட்� ��க்கப்படட்ால் ��க்� நாட்��ைடய 

�ன்ேதைவ�ல்  10 சத�தத்�ைன �ரத்்� ெசய்�ம் 

 அ�சக்� நிைலய கட�்மானத்�ன் �தல் கட்டமான� 2023 ஆம் ஆண்� 
பயன்பாட்�ற்� வ�ம். 2023 ஆம் ஆண்டான� ந�ன ��க்��ன் 100-வ� நி�வன 
வ�டமா�ம். கட�்மானப் பணிகளான� 2026 ஆம் ஆண்� ��வ�ம் நிைறவைட�ம். 

 கட்டைமக்கப்பட�் வ�ம் அக்� அ�சக்�க் �டமான� உல�ல் கடட்ைமப்�ன் �ழ் 
உள்ள 56-வ� அ� சக்� நிைலயமா�ம்.  

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

181 ச� 

 அஸ்ஸாம் மாநில �தலைமசச்ர ் சரப்ானந்த ேசானாவால் ெபண்க�க்காக “181 – 
ச�”  (‘181-Sakhi’)  எ�ம் இலவச உத� அைழப்� எண்ைண (toll-free helpline number) 
ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 அஸ்ஸா�ல், ெபண்க�க்� எ�ரான �ற்றங்கள் அ�கரித்� வ�வதைனத் ெதாடரந்்� 
உண்டான ��ப்�ணரவ்ால் தற்ேபா� இந்த இலவச உத� அைழப்� எண் 
ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ஆரம்ப நிைல�ல் இந்த இலவச கட்டணமற்ற உத� அைழப்� எண்ணான� காைல 9 
மணி �தல் மாைல 5.30 மணி வைர ெசயல்ப�ம். �ன் �ைர�ல் நாள் ��வ�மான 
24×7 ேசைவயாக மாற்றப்ப�ம். 
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 வன்�ைறகளால் பா�க்கப்பட்ட ெபண்க�க்� 24 மணிேநர அைழப்�ப் ப�ைல 

வழங்�வதற்கான மத்�ய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட�் 
அைமசச்கத்��ைடய (Union Ministry of Women and Child Development) �ட்டத்�ன் ஓர ்
ப��ேய இந்த 181-ச� ெதாடக்கமா�ம். 

 

ேகானாரக்் �ரிய ேகா�ல் 

 மத்�ய ெபட்ேரா�யம் மற்�ம் இயற்ைக எரிவா�த் �ைற (Union Minister of Petroleum & 
Natural Gas)  அைமசச்ரான தரே்மந்�ர �ரதான் ஒ�ஸா மாநிலத்�ன் ேகானாரக்் �ரிய 
ேகா��ல் (Konark Sun Temple)  உலகத் தரத்�லான �ளக்க ைமயம் (world-class 
Interpretation Centre) மற்�ம் �ற்�லாப் பயணிக�க்கான வச�கைள (tourist facilities)  
ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் இந்தத் ெதாடக்கமான� ஒ�ஸா மாநிலத்�ன் உத்கல் 
�வாஸ் (Utkal Divas)  ெகாண்டாட்டத்�ன்ேபா� ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 ��டட்ல் காெணாளி (visual) மற்�ம் ேகடெ்பா� (audio) அைமப்�கைள�ைடய ஓர ்
கைலயரங்கத்ைதக்  ெகாண்ட நடப்� நிைல ெதா�ல்�ட்பத்�லான �ற்�லாப் 
பயணிகள் வச�பாட�் ைமயத்ைத இந்�ய எண்ெணய் அறக்கட்டைள (Indian Oil 
Foundation-IOF) உ�வாக்��ள்ள�. 

 இந்�யன் எண்ெணய் கழக  (Indian Oil Corporation)  நி�வனத்�னால் ��வ�ம் 
நி�யளிக்கப்ப��ன்ற மத்�ய ெபட்ேரா�யம் மற்�ம் இயற்ைக எரிவா� 
அைமசச்கத்�ன் �ழ் ெசயல்ப��ன்ற ஓர ் இலாப ேநாக்கமற்ற அறக்கட்டைளேய 
இந்�ய எண்ெணய் அறக்கட்டைள ஆ�ம். 

 

ச�தாய வாெனா� 

 ேவளாண்ைம ெதாடரப்ான ந�ன கண்���ப்�கைளப் பற்� �வசா�க�க்�த் 
ெதரி�ப்பதற்காக �வசா�க�க்கான ச�தாய வாெனா� (community radio)  ஒன்ைற 
ேகரள மாநில அர� �வங்க உள்ள�. 

 நாட்�ல் மாநில அர��ைடய ெதாடக்கத்�ன் �ழ் �வசாய ச�தாயத்ேதா� 
இைணந்�டக் ��ய �தல் ச�தாய வாெனா� இ�ேவயா�ம். 

 ேகரள மாநிலத்�ன் மாநில ேவளாண் �ைற�ன் ேவளாண் தகவல் பணியகத்�ன் 
(Farm Information Bureau - FIB) �ழ் இந்த ச�தாய வாெனா� ெதாடங்கப்பட உள்ள�. 
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 ேகரள மாநிலத்�ன் �தல் ேவளாண் வாெனா�யான�  ஒ� காலத்�ல் “ேகரளா�ன் 
அரி�க் �ண்ணம்” (Rice bowl of Kerala) என்றைழக்கப்படட் ஆலப்�ழா  மாவட்டத்�ல் 
உள்ள �ட்டநா���ந்� தன் �தல் ஒ�பரப்ைப ெதாடங்�ம் என எ�ரப்ாரக்்கப் 
ப��ன்ற�. 

 கடல் நீரம்ட்டத்�ற்�க் �ழான ப��களில் ேவளாண்ைம ெசய்யப்ப�ம் உல�ன் ஒ� 
�ல இடங்களில் �டட்நா� (Kuttanad)  ப���ம் ஒன்றா�ம். தன்�ைடய 
ெப�ம்பரப்�லான  ெநல் சா�ப��னால் �ட்டநா� �கழ் ெபற்� �ளங்��ன்ற�. 

 

�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

��ம்ெபரக்் ேகா�ஸ்வரரக்ள் ���� 2018 

 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான ��ம்ெபரக்் ேகா�ஸ்வரரக்ள்    ���ட்�ல் (Bloomberg 
Billionaires Index 2018) 38 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ள் நிகர ெசாத்� (Net worth) 
ம�ப்�ைனக் ெகாண்� இந்�யா�ன் �க�ம் பணக்கார நபராக ரிைலயன்ஸ் 
நி�வனத் தைலவர ்�ேகஷ் அம்பானி உள்ளார.் 

 ��ம்ெபரக்் ேகா�ஸ்வரரக்ள் ���ட்�ன் ப�, �ேகஷ் அம்பானி �ன்றாவ� 
பணக்கார ஆ�யராவார.் 

 

 2018-ஆம் ஆண்�ற்கான ��ம்ெபரக்் ேகா�ஸ்வரரக்ள் ���ட்�ல், உல��ைடய 500 
பணக்கார நபரக்ள் பட�்ய�ல் 24 இந்�யரக்ள் இடம் ��த்�ள்ளனர.் 

 �னா�ன் �ன்ன� வரத்்தக நி�வனமான அ�பாபா நி�வனத்�ன் தைலவர ்
ஜாக்மா ஆ�யா�ன் �தல் பணக்கார நபராவார.் இவ�ைடய நிகர ெசாத்� ம�ப்� 
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47.2 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரா�ம். 

 அவைரத் ெதாடரந்்� ஆ�யா�ன் இரண்டாவ� பணக்காரராக ெடன்ெசன்ட் 
நி�வனத்�ன் �ைண நி�வனர ்மற்�ம் தைலைம ெசயல் அ�காரியான ேபானி மா 
உள்ளார.் இவர� நிகர ெசாத்� ம�ப்� 41.1 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரா�ம். 

 உலக அள�ல் 121 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ள் நிகர ெசாத்� ம�ப்�ைனக் 
ெகாண்� உல�ன் ெப�ம் பணக்காரரக்ள் பட்�ய�ல் �தல் இடத்�ல் அேமசான் 
நி�வனத் தைலவர ்ெஜப் ெபேஸாஸ் உள்ளார.் 

 ைமக்ேராசாப்ட் நி�வனத் தைலவரான �ல்ேகடஸ்் 90.4 �ல்�யன் அெமரிக்க 
டாலரக்ள் அள�ற்� நிகர ெசாத்� ம�ப்�ைனக் ெகாண்� உலகள�ல் இரண்டாவ� 
இடத்��ம், 85.5 �ல்�யன் அெமரிக்க டாலரக்ள் அள�ற்� நிகர ெசாத்� 
ம�ப்�ைனக் ெகாண்�   வாரன் பப்ெபட ்  �ன்றாவ� இடத்��ம் உள்ளனர.் 

 

�க்� ெபண்கள் அைமப்�ன் 34-வ� வ�டாந்�ர அைவ ��ைக  

 இந்�ய ��யர�த் தைலவர ் இராம்நாத் ேகா�ந்த் �� �ல்��ல் நைடெபற்ற �க்� 
ெபண்கள் அைமப்�ன் 34-வ� வ�டாந்�ர அைவ ��ைக�ல் கலந்� ெகாண்� 
உைரயாற்� உள்ளார.் 

  �க்� ெபண்கள் அைமப்�ன் 34-வ� வ�டாந்�ர அைவ ��ைக�ன்  க�ப்ெபா�ள் 
“இந்�யாைவ மாற்��ம் ெபண்கள்” (WOMEN TRANSFORMING INDIA)  என்பதா�ம்  

 இந்த ��ைக�ன் நிைனவாக, தங்க�ைடய வாழ்க்ைகப் பயணத்�ல் அல்ல� 
வணிகத்�ல் உசச்த்ைதத் ெதாட்ட மற்�ம் தங்கள� பணிக் களத்�ல் உத்ேவக�ட�்ம்  
தைலவராக (inspirational leaders)  உள்ள 9 இந்�ய ெபண் சாதைனயாளரக்�க்� �க்� 
ெபண்கள் அைமப்�ன் நிைன� ���ைன (FLO ICON AWARDS) வழங்� �க்� ெபண்கள் 
அைமப்�   அங்�காரம் அளித்�ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் �தல் �ைறயாக, அைமப்�சார ் ெபா�ளாதாரத் �ைறகளில் (formal 
sector)  நில�ம் பா�ன சமத்�வத்�ன் அள�ைன ம�ப்�ட  பா�ன சமத்�வ ���� 
(Gender Parity Index)  ஒன்�ம் உ�வாக்கப்பட�் வ��ன்ற�. 

�க்�  ெபண்கள் அைமப்� 

 இந்�யா�ல் ெதா�ல்�ைற மற்�ம் வரத்்தகத்�ற்கான உசச்படச்  அைமப்பான 
வரத்்தகம் மற்�ம் ெதா�ல்�ைற�ன் வணிகக் கழகங்களி�ைடய சம்ேமளனத்�ன்   
(Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry -FICCI) ஒ� �ரிவாக 1983 ஆம் ஆண்� 
�க்� ெபண்கள் அைமப்�   ேதாற்��க்கப்படட்�. 

 �க்� அைமப்�ன் மகளிர ்�ரிேவ (women wing) �க்� ெபண்கள் அைமப்பா�ம். 

 இதன் தைலைமயகம் ���ல்��ல் அைமந்�ள்ள�. 

  

55-வ� மகாராஷ்�ர மாநில மராத்� �ைரப்பட ���கள் 

 மகாராஷ்�ர மாநில அரசால் நி�வப்பட்ட இந்த ���களான� நைடெபற உள்ள 
55வ� மகாராஷ்�ர மாநில மராத்� �ைரப்பட ���ழா�ல் வழங்கப்பட உள்ள�. 

 மகாராஷ்�ர மாநில அரசான� பா��ட் நடச்த்�ரம் தரே்மந்�ரா�ற்� �கழ்�க்க 
ராஜ்க�ர ் வாழ்நாள் சாதைனயாளர ் ��ைத�ம், �ைரப்பட இயக்�நர ் ராஜ்�மார ்
�ரானிக்� ராஜ் க�ர ்�றப்� பங்களிப்� ���ைன�ம் அ��த்�ள்ள�. 
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 பா��ட் �ைர நடச்த்�ரமான தரே்மந்�ரா அவரக்�க்� 2012 ஆம் ஆண்� 
நாட்��ைடய �ன்றாவ� உயரிய  ��ைம ��தான பத்ம �ஷண் ��� 
வழங்கப்படட்� ��ப்�டத்தக்க�. 

 

 V.சாந்தாராம் வாழ்நாள் சாதைனயாளர ் ���க்� (V. Shantaram Lifetime Achievement 
award) மராத்� ந�கரான �ஜய் சவான் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 V.சாந்தாராம் �றப்� பங்களிப்� ���க்� (V. Shantaram Special Contribution award) 
மராத்� ந�கர ்மற்�ம் இயக்�நரான ரினால் �ல்கரன்ி ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

2018 �யா� ஒபன் 

 அெமரிக்கா�ன் �யா� நகரில் நைடெபற்ற �யா� ஒபன் ேபாட்��ல் அெமரிக்க 
நாடை்டச ்ேசரந்்த ெடன்னிஸ் �ரரான  ஜான் இஸ்ெனர ்(John Isner)  ெஜரம்ன் நாடை்டச ்
ேசரந்்த அெலக்ஸான்டர ்ஜ்ெவேரவ்-�ைன (Alexander Zverev)  �ழ்த்� �தல் �ைறயாக 
�யா� ஒபன் பட்டத்ைத ெவன்�ள்ளார.் 

 



•   
•    
 
 
 
 

  

 2010 ஆம் ஆண்�ல் இப்பட்டத்ைதப் ெபற்ற ஆண்� ேராட்�க்�ப் �ற� �யா� ஒபன் 
படட்த்ைத ெவன்�ள்ள �தல் அெமரிக்க ெடன்னிஸ் �ரர ்ஜான் இஸ்ெனர ்ஆவார.் 

�யா�  ஒபன்  

 �யா� மாஸ்டரஸ்் (Miami Masters)  என�ம் �ல ேவைளகளில் அைழக்கப்ப��ன்ற 
�யா� ஒபன் ெடன்னிஸ் (Miami Open)  ேபாட்�யான� ஆண்கள் மற்�ம் 
ெபண்க�க்கான வ�டாந்�ர சரவ்ேதச ெடன்னிஸ் ேபாட்�யா�ம். 

 தற்ேபா� இப்ேபாட்�யான� அெமரிக்கா�ன் �ேளாரிடா மாகாணத்�ன்  ேக 
�ஸ்ெகய்ன் ��ல் நைடெபற்� வ��ன்ற�. இ� �யா� கடற்கைரக்� அ��ல் உள்ள 
ஓர ்�� நகரமா�ம். 

 �யா� ஒபன் ேபாட்�யான� ஆண்�ேதா�ம் மாரச் ்மாதம் நைடெப��ன்ற�. 

 

சந்ேதாஷ் �ரா� 

 ெகால்கத்தா நகரின் சால்ட் ேலக் கால்பந்� �ைளயாட்டரங்கத்�ல் நைடெபற்ற 
ேபாட்��ல்  ேகரள கால்பந்� அணியான�   6-ஆவ� �ைறயாக  சந்ேதாஷ் கால்பந்� 
�ரா�ைய ெவன்�ள்ள�. 

 ேகரளா�ற்� இ� ஆறாவ� சந்ேதாஷ் �ரா� பட்டமா�ம். இ� 2004-05க்�ப் �றகான 
ேகரளா�ன் �தல் பட்டமா�ம். 

 இந்த ஆண்� நைடெபற்ற ேபாட்�யான� சந்ேதாஷ் �ரா� ேபாட்��ன் 72-வ� 
ப�ப்பா�ம். 

 இந்�யா�ல் கால்பந்� �ைளயாட்�ன் �தன்ைம நிரவ்ாக அைமப்பான  
அைனத்�ந்�ய கால்பந்� சம்ேமளனத்�ன் (All India Football Federation-AIFF) �ழ் அர� 
நி�வனங்களின் கால்பந்� அணிகள் மற்�ம் �ராந்�ய மாநில கால்பந்� சங்கங்கள் 
ஆ�யவற்�க்� இைடேய �ைளயாடப்ப��ன்ற சங்கங்கள் அள�லான நாக்-அ�ட் 
கால்பந்� ேபாட்�ேய  (Association football knock-out competition) சந்ேதாஷ் �ரா�யா�ம். 

 

ெதன்�ழக்� ஆ�ய மகளிர ்எ�பந்� சாம்�யன்�ப் 

 உத்�ரப் �ரேதச மாநிலம் லக்ேனா�ல் உள்ள K.D. �ங் பா� �ைளயாட்டரங்�ல் 
நைடெபற்ற ேபாட்��ல் வங்கேதசத்ைத �ழ்த்� இந்�யா 5-வ� ெதன் �ழக்� ஆ�ய 
ெபண்கள் எ�பந்� சாம்�யன்�ப் படட்த்ைத (South East Asian Women Handball 
Championship)  ெவன்�ள்ள�. 

 இந்�ய எ�பந்� சம்ேமளனமான� (Handball Federation of India)  ெதற்கா�ய எ�பந்�   
சம்ேமளனத்�டன் (South Asian Handball Federation)  இைணந்� இந்த 5-வ� மகளிர ்
ெதற்கா�ய எ�பந்� சாம்�யன்�ப் ேபாட்�ைய  நடத்��ள்ள�. 

 ெமாத்தம் 5 நா�கைளச ்ேசரந்்த ைகப்பந்� அணிகள் இப்ேபாட்��ல் பங்ேகற்றன. 

 அைவயாவன 

o இந்�யா 

o �டான் 

o வங்கேதசம் 

o ஆப்கானிஸ்தான் 
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o ேநபாளம் 

 5 நா�க�க்�ைடேயயான இந்தப் ேபாட்��ல் ேநபாளம் இரண்டாவ� இடத்ைதப் 
��த்த�. வங்கேதசம் �ன்றாவ� இடத்ைதப் ��த்� ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்ற�. 

  

�க்�ய �னங்கள் 

வளரச்�் மற்�ம் அைம�க்கான சரவ்ேதச �ைளயாட்� �னம் -  
ஏப்ரல் 6 

 வளரச்�் மற்�ம் அைம�க்கான சரவ்ேதச �ைளயாட�் �னம்  (International Day of Sport 
for Development and Peace - IDSDP) ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 6-ஆம் ேத� 
ெகாண்டாடப்ப��ன்ற�. 

 ச�க மாற்றம் மற்�ம் ச�தாய வளரச்�்ைய �ன் நடத்�ச ் ெசல்வதற்�ம், 
மக்களிைடேய   அைம� மற்�ம் �ரிதைல  வளரப்்பதற்�ம் �ைளயாட்�ற்� உள்ள 
ஆற்றைல ெகாண்டா�வதற்�மான வ�டாந்�ர அ�சரிப்ேப   இத்�னமா�ம். 

 2013 ஆம் ஆண்� ஆகஸ்ட் 23 ஆம் ேத�யன்� வளரச்�் மற்�ம் அைம�க்கான 
சரவ்ேதச �ைளயாட�் �னம் ஆண்�ேதா�ம் ஏப்ரல் 6-ஆம் ேத�யன்� 
ெகாண்டாடப்ப�ம் என ஐ. நா �ரகடனப்ப�த்�ய�. 

 1896-ஆம் ஆண்� �ரீஸ் நாட்�ன் ஏேதன்ஸ் நகரில் �தல் ந�ன ஒ�ம்�க் 
�ைளயாட�்ப் ேபாட்�கள் (first modern Olympic Games) ெதாடங்�யைத இத்�னம் 
��க்�ன்ற�. 
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