
       

முக்கினநா ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 21 - னங்கபயாதத்தால் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு சர்யததச ினவு திம் 
நற்றும் அஞ்சி திம்  

 தங்காத்ால் தாிக்கப்தட்டர்களுக்கு சர்தச ினணவு  ற்றும் அஞ்சனி 

சசலுத்தும் இண்டாது ினணவு ிணம், தாிக்கப்தட்டர்கள் ற்றும் அர்கபது 

குடும்தத்ிணரின் தின்ணனடன னாகக் சகாண்டுள்பது . சர்தச ிணத்ன 

அனுசரிக்க, க்கி ாடுகள் சனதின் தங்கா டுப்பு அலுனகம் (UNOCT) ற்றும் 

ண்தர்கள் குழு தங்காத்ால் தாிக்கப்தட்டர்கள் புனகப்தட கண்காட்சின 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று ியூார்க்கில் உள்ப க்கி ாடுகபின் னனனகத்ில் 

சாடங்கியுள்பணர். 

ததசின சசய்திகள் 

உகின் மனநனா தயன சசய்யும் ீபாயி என்ஜின் 

 73 து சுந்ி ிண சகாண்டாட்டத்ன ினணவுகூயம் னகில், சசன்னண க்தார் 

பல் தகாடம்தாக்கம் ன ஈ..ஆர் -21 னும் எய தாம்தரி சிநப்பு ில் தசன 

இக்கப்தட்டது. EIR-21 ன்தது உனகின் தனாண தனன சசய்யும் ீாி ன்ஜின் 

ஆகும். தாற்நத்ில் fairy queen  ததான்நநியக்கும் இந்  க்ஸ்திஸ் 164 ஆண்டுகள் 

தனாணது. 
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நத்தின ிபததசம்  

ாபா ீச்சல் யபீர் சததந்திப சிங் தாஹினா அசநரிக்காயின் தகடிா தசனக் 
கடந்தார்  

 த்ிப் திதசத்னச் தசர்ந் ிவ்ாங் சதந்ி சிங் தனாஹிா அசரிக்காின் 

தகடனிணா தசணனனக் கடந் பல் ஆசி ீச்சல் ீர் ன்ந சதயனனப் சதற்நார். 

சதந்ிா ஆங்கினம் ற்றும் தகடனிணா தசணல்கனபக் கடந்து ஆசி சானணனயும்  

னத்ியக்கிநார். 

நகாபாஷ்டிபா  

எம்.எஸ்.ஆர்.டி.சி தருந்துகளுக்கா தபடி கண்காணிப்பு முன அிமுகம்  

 காாஷ்டிா ததாக்குத்து துனந அனச்சர் ிாகர் தாட்தட ம்.ஸ்.ஆர்.டி.சி 

ததயந்துகளுக்காண தடி கண்காிப்பு பனநனத் சாடங்கிணார், இணால் க்கள் 

ங்கள் தத்னப் தற்நி ிகழ்த கல்கனபப் சதந படியும். காாஷ்டிா 

ாின சானனப் ததாக்குத்துக் ககம் சாத்ம் 18,000 ததயந்துகனபக் 

சகாண்டுள்பாகவும் தலும் அில் ிணபம் 67 னட்சத்துக்கும் தற்தட்ட திகள் 

திக்கிநார்கள்  ன்றும் அர் சரிித்ார். 

அருணாச்சப்ிபததசம்  

தஹாதாங்கி யிநா ினனம் 2022 நார்ச் 31 க்குள் கட்டி முடிக்கப்டும் 

 இட்டாகரில் உள்ப தஹாதனாங்கி ிாண ினனம் 2022 ார்ச் 31 ஆம் திக்குள் 

கட்டி படிக்கப்தடும்  ன்று த்ி சிில் ிாணப் ததாக்குத்துத் துனந அனச்சர் 

ஹர்ீப் சிங் பூரி அநிித்ார். இந் ஆண்டு திப்ரி 9 ஆம் தி இட்டாகயக்கு 

அயகிலுள்ப தஹாதனாங்கிில் கிரீன்ஃதலீ்ட் ிாண ினனத்ன கட்டுற்காக  

திர் தந்ி தாடி அடிக்கல் ாட்டிணார். 
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சர்யததச சசய்திகள் 

ஜப்ான்  தகாயிில் தபாதா நதகுரு  

 ஜப்தாணில் 400 ஆண்டுகள் தனாண எய தகாினில்  தாததா குய புத் 

த்ில் ஆர்த்னத் தூண்டுாக உயாக்கப்தட்டுள்பது.  புத் இக்கத்ின் 

கயனன அடிப்தனடாகக் சகாண்ட ஆண்ட்ாய்டு கண்ன், கிதாட்தடாில் உள்ப 

தகாடாய்ஜி தகாினில் திசங்கம் சசய்கிநார், ற்றும் இந் தாததா  சசற்னக 

தண்நிவு (AI) உடன்  எய ாள் ம்தற்ந ஞாணத்னப் சதநக்கூடும் ன்று 

சரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

அியினல்  

புதின யனக ன்ரீ் நீன்கள் கண்டுிடிக்கப்ட்டுள் 

 இந்ி ினங்கில் ஆய்ின் ிஞ்ஞாணிகள் ாட்டின் டகிக்கு ற்றும் டக்குப் 

தகுிகபில் இயந்து இண்டு புி ன்ணரீ் ீன்கனபக் கண்டுதிடித்துள்பணர். ிதசாின் 

கனாடன் ஆற்நில் கிபிப்தடாத்ாக்ஸ் தகாதி ன்ந புி னக தகட்டதிும்,இாச்சன 

திதசத்ின் சிம்தல்தாா ஆற்நில் கர்ா சிம்தல்தாசன்சிஸ் ன்ந ீனும் காப்தட்டது. 

இண்டு ீன்களும், ழு சசன்டிீட்டயக்கும் குனநாணன, னன ீதானட 

ினங்கிணங்கள் ற்றும் ினாண ீர் ஏட்டத்ிற்கு ற்நாறு இண்டு ீன்களும் 

சிநப்பு உய அம்சங்கனபக் சகாண்டுள்பண. 

யிண்சயி  அியினல்  

சந்திபனன் -2 துல்ினநாக யனபனறுக்கப்ட்ட சந்திப சுற்றுப்ானதனில் தசர்க்கப்ட்டது  

 இந்ி ிண்சபி ஆாய்ச்சி அனப்தாண, இஸ்தா, சந்ிான் -2 சசற்னகக்தகானப 

சந்ி சுற்றுப்தானில் சற்நிகாக சசலுத்ியுள்பது. தனண்டர் ிக்ம் சசப்டம்தர் 2 

ஆம் தி சுற்றுப்தானில் இயந்து திரிக்கப்தட்டு, சசப்டம்தர் 4 ஆம் தி சந்ிணின் 

தற்தப்புக்கு ிக அயகில் 35  கிதனாீட்டர் தூத்ில்  உள்பது. 

 



  

ஆகஸ்ட் 21  டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

யங்கி சசய்திகள்  

எஸ்ிஐ சடிட் கார்டுகன அகற்றுயனத தாக்கநாகக் சகாண்டுள்து 

 ஸ்தடட் ததங்க் ஆப் இந்ிா டிஜிட்டல் கட்ட ீர்வுகனப ஊக்குிக்கவும், திபாஸ்டிக் 

அட்னடகனப அகற்நவும் ிட்டிட்டுள்பது ன்று ஸ்தி  னனர் ஜ்ணிஷ் குார் 

சரிித்துள்பார். ஸ்தி ாடிக்னகாபர்கபால் சடதிட் கார்டுகனப சதரிதும் 

தன்தடுத்துகிநார்கள் அாது இந் கார்டுகள் க்கள்சானகில் ந்ில் எய 

தங்கிற்கு தசன சசய்கிநது. 

ாதுகாப்பு சசய்திகள்  

டிஆர்டிஓ சநானல் சநட்டாிக் தபம்ப் (எம்எம்ஆர்) யடியனநப்ன இந்தின 
பாணுயத்திற்கு யமங்கினது 

 டிஆர்டிஏ தணில் னடசதற்ந ிாில் தாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி ற்றும் தம்தாட்டு 

அனப்பு (டிஆர்டிஏ) சானதல் சட்டானிக் தம்ப் (ம்ம்ஆர்) டினப்னத இந்ி 

ாணுத்ிற்கு ங்கிது. 70 சட்ரிக் டன் (ம்டி) சுன ாங்கும் ிநன் சகாண்ட 

இந் ம்.ம்.ஆர்-   டி.ஆர்.டி.ஏின் பன்ன ஆாய்ச்சி ஆய்காண ீ, 

சடியந்து ற்றும் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு னம் (சி.ஃப்.இ.ஸ்) இன 

டினத்து உயாக்கியுள்பது. 

யிருதுகள்  

பாஜவீ் காந்தி தகல் பத்ா யிருது  

 தாா டகப ீர் ீதா ானிக் ற்றும் ல்யுத் ீர் தஜ்ங் புணிா ஆகிதாயக்கு 

ிப்புிக்க ாஜவீ் காந்ி சகல் த்ணா ியது ங்கப்தடும் ன்று தசி 

ினபாட்டு ியதுகபின்  தர்வு குழு உறுிப்தடுத்ியுள்பது, இது ினபாட்டுத் 

துனநில் ான்கு ஆண்டு கானப்தகுிில் எய ினபாட்டு ீரின் அற்புாண 

ற்றும்  ிகச்சிநந் சசல்ிநனுக்காக ங்கப்தடுகிநது. . 
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