
       

முக்கறரண ரட்கள்  

ஆகஸ்ட் 12 - சர்தச இளபஞர் றணம் 

 ஆகஸ்ட் 12  .ர பதரதுச் சபதரல் பன்பனறல் சர்தச இபபஞர் றணரக 

1999 இல் றறக்கப்தட்டது, தலும் உனக ரற்நத்றல் அத்றரசற தங்கரபிகபரக 

இபம் பதண்கள் ற்றும் ஆண்கள் கறத் தங்கறன் ஆண்டு பகரண்டரட்டரகவும், உனக 

இபபஞர்கள் றர்பகரள்ளும் சரல்கள் ற்றும் திச்சறபணகள் குநறத் ிறப்புர்ப 

ற்தடுத்துற்கரண ரய்ப்தரகவும் இது பசல்தடுகறநது.  

 2019 மீ்: “கல்ிள ரற்றுது” 

ஆகஸ்ட் 12 - உனக ரளண றணம் 

 உனக ரபண றணம் ஆகஸ்ட் 12 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. ஆசற ற்றும் 

ஆப்திரிக்க ரபணகபின் அச அனறபனப கணத்றல் பகரண்டு பேற்கரக 

2012 ஆகஸ்ட் 12 அன்று உனக ரபண றணம் பரடங்கப்தட்டது. 

தசற சசய்றகள் 

ிக்ம் சதரின் 100 து திநந் ரள் 

 டரக்டர் ிக்ம் சதரய் இந்றரின் ிண்பபி றட்டத்றன் ந்பரக 

கபேப்தடுகறநரர். ஆகஸ்ட் 12, 1919 இல் அகரதரத்றல் திநந் டரக்டர் சதரய் 

தகம்திரிட்ஜறல் பபணர் தட்டம் பதற்நரர். ம்தர் 1947 இல் அகரதரத்றல் 

இற்தில் ஆரய்ச்சற ஆய்கத்ப (திஆர்ல்) றறுிணரர். 

 டரக்டர் சதரய் 1962 ஆம் ஆண்டில் இந்ற ிண்பபி ஆரய்ச்சறக்கரண தசற 

குழுப றறுிணரர், தின்ணர் இது இந்ற ிண்பபி ஆரய்ச்சற அபப்பு (இஸ்தர) 

ண றுபதரிடப்தட்டது. றபேணந்புத்றல் தும்தர க்குதடரரில் ரக்பகட் வுல் 

றபனம் அபக்க உிணரர். 
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ஜரர்கண்ட் 

சறறு ிசரிகளுக்கரண தடி த தரிரற்ந றட்டத்ள ஜரர்க்கண்ட் அசு 
சரடங்கறயுள்பது 

 துபத் பனர் ம்.பங்பகர ரபடு ஜரர்க்கண்ட் அசரங்கத்றன் 'பக்கற  ந்றரி 

கறபேற ஆறர்ரத்  தரஜணர' என்பநத் பரடங்கறணரர், இன் கலழ் ரறனத்றல் உள்ப 

ிசரிகபின் ங்கறக் கக்குகபில் தடிரக தம் ரற்நப்தடும். இத்றட்டத்றன் 

கலழ், எபே க்கர் பல் ந்து க்கபேக்கும் குபநரண தண்ப றனம் பகரண்ட 

தணரபிகள் ங்கள் ங்கறக் கக்குகபில் 5,000 பல் 25,000 பைதரய் ப 

பதறுரர்கள். 

தஞ்சரப் 

ிசரிகளுக்கு தஞ்சரப் அசு 28000 தபரண் இந்றங்களப ங்கவுள்பது  

 தஞ்சரப்பத தண்ப கறவுகபப ரிக்கர ரறனரக ரற்றும் தரக்கறல், தஞ்சரப் 

ிசரத் துபந, ிசரிகளுக்கு 28000 க்கும் தற்தட்ட தபரண் இந்றங்கள் / 

தண்ப உதகங்கபப ங்குற்கரண றட்டத்ப பரடங்கறபள்பது. 

 சூப்தர் ஸ்ம்ஸ், தயப்தி சலடர், பல் பக்தகரல் சரப்தர் / ஷ்படர் / ல்ச்சர், 

பயட்ரனறக் ரிர்சறதிள் தரல்ட் ததரர்டு கனப்பத ற்றும் ஜதீர டில் ட்ரில் உள்பிட்ட 

இந்றங்கபப ிசரிகளுக்கு ங்க ரறன அசு கணம் பசலுத்றபள்பது. 

சர்தச சசய்றகள் 

ததரபத்றல் புறரக கண்டுதிடிக்கப்தட்ட ஏரி உனகறன் றக உர்ந் ஏரிரக ரநனரம்  

 ததரனறல் உள்ப ணரங் ரட்டத்றல் உள்ப கரஜறன் சரர ரி சறன ரங்களுக்கு 

பன்பு பனதறுதர்கபின் குழுிணரல் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. இது சரத கறரப்புந 

கரட்சறின் சறங்கர்கர்கர தகுறில் அபந்துள்பது. ததரபத்றல் புறரக 

கண்டுதிடிக்கப்தட்ட இந் ரிரணது  ததரனறல் 4,919 ீட்டர் உத்றல் அபந்துள்ப 

ற்றும் ற்ததரது உரண ரி ன்னும் ததர்பகரண்டுள்ப றனறச்தசரப ரற்நற 

உனகறன் றக உர்ந் ரிரக ரறும் கட்டத்றல் உள்பது. 
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ரரடுகள்  

DAE சரறல்நுட்தங்கபில் 2 ரள் கண்கரட்சற 

 இந்ற அசறன் அணுசக்றத் துபந (DAE) புதுபடல்னறின் றபெ தரற தரக் 

பதரழுதுததரக்கு கறபப்தில் றன்சரம் அல்னர தன்தரடுகளுக்கரண DAE ஸ்தின்-ஆஃப் 

பரறல்நுட்தங்கள் குநறத் இண்டு ரள் கண்கரட்சறப ற்தரடு பசய்து பேகறநது. 

கண்கரட்சறப பெணின் தப்பிக் சர்ஸீ் கறன் (பதிஸ்சற) பசனரபர் ஸ்ரீ ரதகஷ் 

குப்ர றநந்து பத்ரர். 

புத்கங்கள்  & ஆசறரிர்கள் 

குடிசுத்துளத் ளனரின் இண்டு ஆண்டுகரனப் திள ஆப்தடுத்தும் நூல் 

 குடிசுத்துபத்பனர் றபே ம் பங்கய்ர ரபடு அர்கபின் இண்டு 

ஆண்டுகரனப் திப ஆப்தடுத்தும் நூபன த்ற உள்துபந அபச்சர் றபே 

அறத் ர பபிிட்டரர். 

 ‘கணித்ல், கற்நல் ற்றும் பனபதற்நல்” ன்ந பனப்தினரண இந் நூல், 

கடந் இண்டு ஆண்டுகபரக குடிசுத்துபத் பனர், து ரட்டின் அபணத்து 

ரறனங்கள் ற்றும் பெணின் திதசங்கபில் கனந்து பகரண்ட 330 பதரது றகழ்ச்சறகள் 

பரடர்தரண கல்கபப ஆப்தடுத்துகறநது. 

ிளபரட்டு சசய்றகள்  

சகதனர இந்றர இளபஞர் ிளபரட்டு ஜணரி 10 முல் 22 ள அசரறல் ளடசதந 
உள்பது 

 பகதனர இந்றரின் பன்நரது தறப்பு அடுத் ஆண்டு ஜணரி 10 பல் 22 ப 

அசரறல் படபதநவுள்பரகவும், இந்றகழ்ச்சறில் 10 ஆிம் இபபஞர்கள் 

தங்தகற்தரர்கள் ன்றும்  ிபபரட்டு ற்றும் இபபஞர் னக்குழு உறுப்திணர் 

பசனரபர் னக்ர பகரன்ர் பரிித்ரர். 
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தல்தகரி ஜூணிர் சர்தச சரம்தின்றப்  

 ததட்றண்டணில், தல்தகரிரின் தமரர்ட்ஜறக் கரில் படிபடந் தல்தகரி ஜூணிர் 

சர்தச சரம்தின்றப்தில் இந்ற ஜூணிர் ததட்றண்டன் ீர்கள்  பன்று ங்கம், 

எபே பள்பி ற்றும் இண்டு பண்கனம் ண பரத்ம் ஆறு தக்கங்கபப 

பன்நணர். 

ளயரதரத் ஓதன் தட்டத்ள சவுப் ர்ர சன்நரர் 

 ததட்றண்டணில் தசற சரம்திணரண  சவுப் ர்ர, பயரதரத் ஏதணில் ஆண்கள் 

எற்பநர் திரிில்  தட்டத்ப பன்நரர். இர் 52 றறட இறுற தரனறல் 

சறங்கப்பூரின் தனர கலன் பெப  ழீ்த்றணரர். 

றதினறசற கறரண்ட் திரிக்மறல் தஜ்ங் புணிர ங்கம் சன்நரர் 

 இந்றரின் இண்டு ல்பத் ீர்கள் றதினறசற கறரண்ட் திரிக்மறல் ங்கள் 

அற்புரண ஆட்டத்ப பரடர்ந்ணர்.இறல்  தஜ்ங் புணிர ங்கம் பன்நரர் 

ற்பநரபே ீரங்கபணரண ிதணஷ் ததரகரட் பட்பட் றகழ்ில்  ணது ரன்கரது 

இறுறப் ததரட்டிப ட்டிணரர். 

இந்ற கறரிக்சகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம்  தசற ஊக்கருந்து டுப்பு அளப்தின் கலழ்  
ஒப்புக்சகரண்டது 

 இந்ற கறரிக்பகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம் (தி.சற.சற.) தசற ஊக்கபேந்து டுப்பு 

அபப்தரண  (ரடரின்) கலழ்  எப்புக்பகரண்டது. இந் படிவு இந்ற கறரிக்பகட்டின் 

ஆளும் குழுப றற ரீறரக ன்ணரட்சற பதற்நறபேந்ரலும் அசரங்க 

ிறபபநகபின்தடி எபே ிபபரட்டு கூட்டபப்தரக ஆக்குகறநது. 
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WhatsAPP - குரூப்தில் தச   - கறபிக் சசய்வும்  

 

http://bit.ly/2wmJxNt

