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பக்கிான நாட்கள் 

நலம்பர் 21 - உயக த ாலயக்காட்சி  ினம்  

 பதல் உக ததொலக்கொட்சி நன்ம் 1996 இல் லைதற்தன் ிலயொக 1996 

ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் நொதம் க்கின ொடுகின் தொதுச்சல யம்ர் 21 ம் 

தததிலன உக ததொலக்கொட்சி திநொக அியித்தது. 

 

நலம்பர் 21 - உயக ீன்பிடி  ினம் 

 உக நீன்ிடி திம் எவ்தயொரு ஆண்டும் யம்ர் 21 ஆம் தததி உதகங்கிலும் 

நீயர்கின் சபகங்கள் நீன்ிடி நற்றும் ஆதபொக்கினநொ கைல்சொர் சுற்றுச்சூமல் 

ஆகினயற்ின் ிலனொ ங்குகல உறுதிப்டுத்துயதற்கொக 

தகொண்ைொைப்டுகிது. 

 

த சி தசய் ிகள் 

தகாலா 

 IFFI ில் காத்ா காந் ிின் பய-ஊடக டிஜிட்டல் கண்காட்சி துலக்கம் 

தகொயொயின் ொஜி கரில் சர்யததச இந்தின திலபப்ை யிமொயில் (IFFI) நகொத்நொ 

கொந்தினின் -ஊைக டிஜிட்ைல் கண்கொட்சிலன தகயல் நற்றும் எிபப்புத்துல 

அலநச்சர் பொஜ்னயர்த்தன் பொத்ததொர் நொி அலநச்சர் ததொைங்கிலயத்தொர். 

 

எடிசா 

ாநிய அலலில் தபண்களுக்கு 33% இட எதுக்கீடு 

 சட்ைசல நற்றும் ொபொளுநன்த்தில் தண்களுக்கு 33 சதயதீ இை எதுக்கீட்லை 

எதுக்கீடு தசய்யதற்கொ எரு தீர்நொத்லத எடிசொ சட்ைசல கநதொக 

ிலதயற்ினது. 
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புது  ில்யி 

'நிறுலனங்கரின் கண்டுபிடிப்பு கவுன்சில் (IIC)' 

 நத்தின நிதய தநம்ொட்டுத்துல அலநச்சர் ிபகொஷ் ஜயதைகர் யடீிதனொ 

கொன்பன்சிங் பம் 'ிறுயங்கின் கண்டுிடிப்பு கவுன்சில் (..சி.) திட்ைத்லத 

புது தைல்ினில் துயக்கி லயத்தொர்.  
 நிதய தநம்ொட்டு அலநச்சகம் AICTE னில் எரு "கண்டுிடிப்பு தசல்ல" 

ிறுசிபள்து, ொடு பழுயதிலும் உள் அலத்து உனர் கல்யி ிறுயங்கிலும் 

(கண்டுிடிப்பு) புதுலந கொச்சொபம் பலனொக யர்க்கப்ை தயண்டி இலத 

தசய்துள்து. 

சர்லத ச தசய் ிகள் 

.நா. இடம்தபர்வு எப்பந் ம் 

 ற்கதய அதநரிக்கொ நற்றும்  தபொப்ின ொடுகொல் ிபொகரிக்கப்ட்ை .ொ. 

இைம்தனர்வு எப்ந்தத்லத  ிபொகரிப்தொக ஆஸ்திதபின அபசு அியித்துள்து. 

பாகிஸ் ானுக்கு பாதுகாப்பு உ லில அதரிக்க நிறுத் ிது 

 அதநரிக்கொ ொகிஸ்தொனுக்கு யமங்கும் 1.66 ில்ினன் ைொர் ொதுகொப்பு 

உதயித்ததொலகலன இலைீக்கம் தசய்துள்து. 

 ொகிஸ்தொன் தரும்ொலும் அண்லை ொடுகளுக்கு திபொக யன்பலலனப் 

னன்டுத்தும் குழுக்கல ஊக்குயிப்தொக யந்த குற்ச்சொட்டிற்கு திபொக 

இதுயலப தீயிப ையடிக்லக டுக்கொததொல் இந்த படிவு டுக்கப்ட்டுள்து ன் 

அதநரிக்கொ தபப்ில் தகயல் ததரியிக்கப்ட்ைது. 

ாநாடுகள் 

சவூ ி அதபிா ற்றும் ப..இ. 500 ில்யின் அதரிக்க டாயர்கலர தபாால் 

பா ிக்கப்பட்டுள்ர ன் நாட்டிற்கு லறங்கிது 

 சவூதி அதபினொ நற்றும் க்கின அபபு நிதபட், தனநில் ஹூதி 
கிர்ச்சினொர்களுக்கு திபொக இபொணுய கூட்ைணிலன அலநத்து தொக்குதல் 

ைத்தி யருகின். இந்ிலனில் அங்கு ஞ்சத்தொல் ொதிக்கப்ட்ை அப்ொயி 
நக்களுக்கு உதய 500 நில்ினன் அதநரிக்க ைொர் ிதிலன சவூதி அதபினொ 

நற்றும் ப..இ. அியித்தது. 
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 சவூதி அதபினொ நற்றும் க்கின அபபு நிதபட்ஸ் ஆகின ொடுகள் தொ 250 

நில்ினன் அதநரிக்க ைொர் ிதி எதுக்கிபள்து. இந்தத்ததொலக 10 நில்ினன் 

நக்களுக்கு உணவு தட்டுப்ொட்லை ீக்க இந்த உதவும். 

3லது இந் ிா-சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு அலச்சர் உலாடல் 

 3யது இந்தினொ-சிங்கப்பூர் ொதுகொப்பு அலநச்சர் உலபனொைல் யிசொகப்ட்டித்தில் 

படியலைந்தது. 

 இந்தினொயில் சிங்கப்பூர் ஆபதப்லைகளுக்கு னிற்சிகள் நற்றும் கூட்டு 

னிற்சிகள் ைத்துயதற்கொ இருதபப்பு உைன்டிக்லகலன புதுப்ித்தல் இந்த 

உலபனொைின் பக்கினத்துயநொகும். 

 அடுத்த ஆண்டு சிங்கப்பூரில் 4 யது ொதுகொப்பு அலநச்சர் உலபனொைல் லைதறும். 

சபக லாதனாயி லிறிப்புணர்வு ஏர்க்ஷாப்   

 தகயல் நற்றும் எிபப்பு அலநச்சகத்தொல் ற்ொடு தசய்னப்ட்ை எரு சபக 

யொதொி யிமிப்புணர்வு ஏர்க்ஷொப் தகொயொயின் ொஜினில் உள் சர்யததச 

லநனத்தில் திக்கப்ட்ைது. 

 இந்த ஏர்க்ஷொப்ல உண்லநனொ நொற்த்திற்கொ யீ னன்ொடுகள் (SMART) 

தகொருயர்களுைன் என்ிலணந்து தகயல் நற்றும் எிபப்பு அலநச்சகம் 

ற்ொடு தசய்துள்து. 

 இதுதொன் ிகழ்யின் 79 யது திப்பு இதுயொகும், தகொயொயில் பதல் பலனொக 

லைதறுகிது. 

நினங்கள் 

 ததன் தகொரினொயின் கிம் ஜொங் னொங் - இன்டர்தபால்  லயலர் [2020 லல] 

புரிந்துணர்வு எப்பந் ம்(MoU), எப்பந் ங்கள் & த் ி அலச்சலல எப்பு ல் 

ஆக்ாலில் எருங்கிலணந்  கறிவுநீர் சுத் ிகரிப்பு  ிட்டத் ிற்கு ன்ம்சிஜி எப்பு ல் 

 ரூ.1573.28 தகொடி நதிப்ிொ 10 திட்ைங்களுக்கு கங்லகலனத் தூய்லநப்டுத்தும் 

ததசின இனக்கத்தின் ிர்யொகக் குழு எப்புதல் அித்துள்து. 

 தொஜ்நஹொல ொதுகொக்கவும், உத்தபப்ிபததசம், ஹீொர், தநற்குயங்கம் நற்றும் 

ஹிநொச்சப்ிபததசம் ஆகினயற்ில் கொற்று நொசுடுயலதக் குலக்க கமிவு ீர் 

அகற்றும் திட்ைங்களுக்கு ன்ம்சிஜி எப்புதல். 
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லிலராட்டு தசய் ிகள் 

அக்தாபாட்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உயக தகாப்லப 

 ஆண்கள் [ிரின்ஸ் அரிஸ் நற்றும் தபஜிதஷ் சுரிொபு] நற்றும் தண்கள் [அபரி 
தகொததஸ்யர், ப்பச்சி ர்க்ஹி நற்றும் ம்ருண்நனி யொல்தை] குழுப்ிரியில் இந்தினொ 
இபண்டு தயண்கப் தக்கங்கல தயன். 

இந் ிா Vs ஆஸ் ிதயிா டி-20 த ாடர் 

 ிரிஸ்தில் லைதற் பன்று தொட்டிகள் தகொண்ை டி-20 ததொைரின் பதல் 

தொட்டினில் இந்தினொ 4 பன்கள் யித்தினொசத்தில் ஆஸ்திதபினொயிைம் 

ததொல்யினலைந்தது. 
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