
       

பக்கினநா ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 20 - உக ககாசு திம்  

 உக ககளசு தழம் ஆண்டுததளறும் ஆகஸ்ட் 20 அன்று ககளண்டளடப்டுகழது. இது 1897 

ஆம் ஆண்டில் ‘கண் ககளசுக்கள் நிதர்கிடடதன நதரினளடய பப்புகழன் என்று 

கண்டுிடித்த ிரிட்டிஷ் நபேத்துயர் சர் கபளளல்ட் தபளஸ்  ழடயளக 

அனுசரிக்கப்டுகழது. ண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் டலஜனீ் அண்ட் டிபளிகல் கநடிசழன் 1930 

கில் இபேந்து வ்கயளபே ஆண்டும் உக ககளசு ளள் அனுசரிக்கப்டுயதற்க்கள 

ஏற்ளடுகட கசய்கழது. 

ஆகஸ்ட் 20 - பன்ாள் ிபதநர் பாஜவீ் காந்தினின்  75 யது ிந்த ாள் 

 பன்ளள் ிபதநர் பளஜவீ் களந்தழனின் 75 யது ிந்த ளட பன்ிட்டு ளடு 

பழுயதும் அயபேக்கு நரினளடத கசலுத்தழனது. பளஜவீ் களந்தழ 1984 பதல் 1989 யடப 

ிபதநபளக ணினளற்ழளர். அடத்து நத நற்றும் கநளமழகிடடதன ததசழன 

பேங்கழடணப்பு நற்றும் யகுப்புயளத ல்ழணக்கத்டத யர்ப்தற்களக இந்த ளள் 

சத்வ்ள தழயளஸ் என்று அனுசரிக்கப்டுகழது. 

ததசின கசய்திகள் 

நத்தின உள்துற அறநச்சர் கர்ி யன் நற்றும் திநாசா யனுக்கு அடிக்கல் ாட்டிார் 

 நத்தழன உள்துட அடநச்சர் ஸ்ரீ அநழத் ரள யடகழமக்கு ிபளந்தழனத்தழன் ட்டுகநளத்த 

யர்ச்சழதன அபசளங்கத்தழன் பன்னுரிடந என்று துயளபகளயில் டடகற் கர்ி 

அங்ளங் தன்ளட்சழ கவுன்சழழன் கர்ி யன் நற்றும் தழநளசள யன் ஆகழதனளரின் 

அடிக்கல் ளட்டும் யிமளயில் அயர் உடபனளற்ழளர்.சர்யததச கசய்தழகள் 
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சர்யததச கசய்திகள் 

ிபதநர் தநாடி ஹ்றபில் உள் யுஏஇக்கு 3 ாள் னணத்றத தநற்ககாள் உள்ார் 

 ிபதநர் தபந்தழப தநளடி இந்த நளதம் 22 ஆம் தததழ ிபளன்ஸ், ஐக்கழன அபபு எநழதபட்ஸ் 

நற்றும் ஹ்டபன் ஆகழன பன்று ளடுகளுக்கு சுற்றுப்னணத்டத தநற்ககளள் உள்ளர். 

இந்தழன ிபதநர்  ஹ்டபன் பளஜ்னத்தழற்கு கசல்யது இதுதய பதல் படனளகும். 

 

அியினல் 

சந்திபனான் -2 சந்திப சுற்றுப்ாறதனில் நுறமன தனாபாக உள்து 

 இந்தழன யிண்கயி ஆபளய்ச்சழ ழறுயத்தழன் தடயர் டளக்டர் தக சழயன், சந்தழபனளன் -2 

சந்தழப சுற்றுப்ளடதனில் யிடபயில் நுடமபம் என்று கதரியித்துள்ளர்.சந்தழபின் ஈர்ப்பு 

யிடசடனப் ிடிக்கும் யடப யிண்கத்டத கநதுயளக்க யிண்கத்தழல் உள் தழபய 

இனந்தழபம் னன்டும். சந்தழபனளன் 2 ஜூட 22 அன்று ஜழ.எஸ்.எல்.யி நளர்க் III-M1 

ஏவுகடண யளகத்தளல் ஏயப்ட்டது, சுநளர் 29 ளட்களுக்குப் ிகு,சந்தழப 

சுற்றுப்ளடதனில் நுடமன உள்து. இது இஸ்தபளயின் நற்களபே டநல்கல்ளக 

கபேதப்டுகழது. 

நாாடுகள் 

ஹர்தபீ் எஸ் பூரி ிபாந்தின இறணப்புத் திட்டம் குித்து  யடீிதனா நாாட்டிற்கு தறறந 
தாங்கிார் 

 சழயில் யிநளப் தளக்குயபத்து, யடீ்டுயசதழ நற்றும் கர்ப்பு யியகளபங்களுக்கள 

நளழ அடநச்சர் ஸ்ரீ லர்தீப் சழங் பூரி, ிபளந்தழன இடணப்புத் தழட்டத்தழற்க்கள 

(ஆர்.சழ.எஸ்-உதளன்) நளளட்டிற்கு யடீிதனள பம் தடடந தளங்கழளர். கூட்டத்தழல் 

உடபனளற்ழன ஸ்ரீ லர்தீப் சழங் பூரி, உதளட தழம்ட கசனல்டுத்துயது யடகழமக்கு 

நளழங்கின் யர்ச்சழக்கு பக்கழனநளது நட்டுநல்ளநல் குடிநக்களுக்கு நழவு 

யிநள தசடயடனபம் யமங்குகழது என்று அயர் கூழளர். 
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ிறனா சுகாதாபம் குித்த ததசின ர்க்ஷாப் நற்றும் கண்காட்சி ஏற்ாடு 
கசய்னப்ட்டது 

 ‘டகதனடு ததளட்டக்களபர்கின்  தயடயளய்ப்பு தடுப்பு நற்றும் அயர்கின் நறுயளழ்வு 

சட்டம், 2013’ பம் டகதனடு ததளட்டத்டத மழக்க அபசளங்கம் பழுடநனளக 

உறுதழபூண்டுள்தளக சபக ீதழ நற்றும் அதழகளபநித்தல் அடநச்சகத்தழன் (MoSJ & E) 

நத்தழன அடநச்சர் தயளர் சந்த் ககஹ்தளட் கதரியித்துள்ளர். MoSJ & E நற்றும் 

யடீ்டுயசதழ நற்றும் கர்ப்பு யியகளப அடநச்சகம் (MoHUA) ஏற்ளடு கசய்துள் 

ழடனள சுகளதளபம் குழத்த ததசழன ர்க்ஷளப் நற்றும் கண்களட்சழனில் அயர் 

உடபனளற்ழளர். 

புதுடில்ினில் சுற்றுா அறநச்சர்கள் நாாடு ஏற்ாடு கசய்னப்ட்டுள்து  

 புதுடில்ழனில் டடகற் நளழ சுற்றுள அடநச்சர்கள் நளளட்டட நத்தழன சுற்றுள 

நற்றும் களச்சளப அடநச்சர் ஸ்ரீ ிபஹ்ளத் சழங் தடல் தழந்து டயத்தளர். 

சுற்றுளயின் யர்ச்சழ நற்றும் தநம்ளடு கதளடர்ள ல்தயறு ிபச்சழடகள் குழத்து 

யியளதழக்க நளளட்டட இந்தழன அபசழன் சுற்றுள அடநச்சகம் ஏற்ளடு கசய்துள்து. 

2022 க்குள் அறயருக்கும் யடீ்டுயசதி ’’ குித்த 15 யது ததசின நாாடு 

 புதுடில்ழனில் டடகற் ‘‘2022 க்குள் அடயபேக்கும் யடீ்டுயசதழ ’’ குழத்த 15 யது 

ததசழன  நளளட்டின் கதளடக்க அநர்யில் நத்தழன சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் களழட 

நளற்ம் நற்றும் தகயல் நற்றும் ிபப்புத்துட அடநச்சர் ஸ்ரீ ிபகளஷ் ஜயதடகர் 

கந்து ககளண்டளர். கட்டிடம் நற்றும் கட்டுநளத் தழட்டத்தழற்கள சுற்றுச்சூமல் 

ப்புதல்கள் கதளடர்ள ல்தயறு யிரனங்கள் குழத்து அடநச்சர் யிரியளகப் தசழளர். 
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யங்கி கசய்திகள்  

பம்றனில் கதாமில்துற ாி FICCI ஏற்ாடு கசய்துள் யருடாந்திப யங்கி நாாடு  

 ஸ்தடட் ளங்க் ஆப் இந்தழனள உட்ட   களதுத்துட யங்கழகள் தங்கள் 

கடன்கடபம் டயப்பு யிடகடபம் கபப்தள யிகழதத்துடன் தளளக பன்யந்து 

இடணத்துள். ரிசர்வ் யங்கழ ஆளுர் சக்தழ களந்த தளஸ்  அடணத்து யங்கழகளும் 

இவ்யளறு  நள தயண்டினதன் அயசழனத்டத யழபறுத்தழளர். பம்டனில் 

கதளமழல்துட ளி FICCI ஏற்ளடு கசய்துள் யபேடளந்தழப யங்கழ நளளட்டில் தசழன 

ரிசர்வ் யங்கழ ஆளுர், இதுதளன் டயடிக்டக ளணன ரிநளற் கசனல்படடன 

யிடபவுடுத்தும் என்ளர். 

 

யிறனாட்டு கசய்திகள்  

இந்தினாயின் ஜூினர் கண்கள் குத்துச்சண்றட யபீர்கள் கசர்ின தாட்டிகில் 4 தங்கப் 

தக்கங்கற கயன்ர் 

 இந்தழனளயின் ஜூினர் கண்கள் குத்துச்சண்டட யபீர்கள் கசர்ினளயின் யிர்ளறழல் 

டடகற் பன்ளயது தரன் தகளப்டனில் 12 தக்கங்கட கயன்ர்.இந்தழன 

அணி ளன்கு தங்கம், ளன்கு கயள்ி நற்றும் ளன்கு கயண்க தக்கங்கட கயன்று 

பன்ர்-அப் தகளப்டடன கற்து. இந்த தளட்டினில் 20 ளடுகடச் தசர்ந்த 160 க்கும் 

தநற்ட்ட குத்துச்சண்டட யபீர்கள் ங்தகற்ர்,இந்தழனள சளர்ில்  13 குத்துச்சண்டட 

யபீர்கள் ங்தகற்ர். 
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ஐ.சி.சி கடஸ்ட் தபயரிறசனில் இந்தின அணி பதிடத்றத தக்க றயத்துக் ககாண்டுள்து 

 துளனில் சர்யததச கழரிக்ககட் கவுன்சழல் கயினிட்ட சநீத்தழன கடஸ்ட் 

தட்ஸ்தநன்கின் தபயரிடசனில் இந்தழன தகப்டன் யிபளட் தகளழ பதழடத்டத தக்க 

டயத்துக் ககளண்டளர். ஆஸ்தழதபழனளயின் ஸ்டீவ் ஸ்நழத் இபண்டளயது இடத்தழற்கு 

பதழபள்ளர். அணிகள் தபயரிடசனில் இந்தழனள 113 புள்ிகளுடன் பதழடத்தழலும் , 

ழபெசழளந்து 111 புள்ிகளுடன் இபண்டளயது இடத்தழலும், கதன்ளப்ிரிக்கள 108 

புள்ிகளுடன் பன்ளயது இடத்தழழும்  உள்து. 

உகின் அதிதயக நிதனுக்கு ிந்த ாள் 

 உதசன் கசனின்ட் ழதனள தளல்ட் ஆகஸ்ட் 21, 1986 அன்று ஜடநக்களயில் கரர்வுட் 

உள்டக்கத்தழல் ிந்தளர். தளல்ட்  11 பட உக சளம்ினன் ஆயளர். அயர்  100 

நீட்டர் நற்றும்  200 நீட்டர் ட்டப்ந்தனங்கில்  உக சளதட டடத்துள்ளர், 

இடய இபண்டும் 2009 கர்ழன் உக தடக சளம்ினன்ரழப்ில் டடகற் ிபநளண்ட 

சளதட ஆகும். 
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