
       

முக்கினநா ாட்கள்  

ஆகஸ்ட் 22 - நதம் அல்து ம்ிக்ககனின் அடிப்கைனில் யன்முகச் செனல்கில்  
ாதிக்கப்ட்ையர்கக ிகவுகூரும் ெர்யததெ திம்  

 பொதுச் சப A / RES / 73/296 என் தீர்நொத்பத ஏற்றுக்ப ொண்டது, ஆ ஸ்ட் 22 ஐ 

"நதம் அல்து ம்ிக்ப னின் அடிப்படனில் யன்பபச் பசனல் ில்  

ொதிக் ப்ட்டயர் ப ிபவுகூயம் சர்யததச திம்" என்று ினநித்தது. இது நத 

சிறுொன்பநனியக்கு, நதம் அல்து ம்ிக்ப னின் அடிப்படனில் அல்து பனரில் 

ொதிப்பு ஏற்டுயபத  ண்டிப்தற் ொ தய உயயொக் ப்ட்டது. 

ததெின செய்திகள் 

டிெம்ர் 2019 முதல் அகத்து யாகங்களுக்கும் ஃாஸ்தைக் கட்ைானநாக்கப்ைவுள்து  

 இந்த ஆண்டு டிசம்ர் பதல் அபத்து யொ ங் ளுக்கும் ஃொஸ்டொக்ஸ் 

 ட்டொனநொ ியிடும் என்று சொப தொக்குயபத்து நற்றும் படுஞ்சொபத்துப 

அபநச்சர் ிதின்  ட் ரி அியித்துள்ொர். ஃொஸ்டொக்ப   பற்  யொ ங் ள் ததசின 

படுஞ்சொப ில் உள் தடொல் ிொசொக் ில் ிறுத்தொநல் ிபத்தன  ஃொஸ்டொக் 

ொபத யமினொ  னணிக்  படியும். 

நாாடுகள்  

ிகனா உணவு நதிப்பு ெங்கிிகின் தின் தநம்ாடு குித்த ததெின நாாடு 

 தநம்டுத்தப்ட்ட உணவு ொது ொப்பு நற்றும் தபத்திற் ொ ிபனொ உணவு நதிப்பு 

சங் ிி ின் திப யர்ப்து குித்த இபண்டு ொள் ததசின நொொட்பட ததசின 

உற்த்தித்தின்  வுன்சில் (என்.ி.சி) ஜப்ொின் தடொக் ிதனொ  ரில் உள் ஆசின 

உற்த்தித்தின் அபநப்புடன் தசர்ந்து புதுதில்ினில் பதொடங் ினது. 

 



  

ஆகஸ்ட் 22  ைப்பு ிகழ்வுகள் 

 

ாைக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

புத்தகங்கள் & ஆெிரினர்கள்  

நனு காந்தினின் கைரி 

 தய ிபவு அயங் ொட்சின ம் நற்றும் நூ த்தின் ஆடிட்தடொரினத்தில் படபற்  

யிமொயில் நத்தின  ொச்சொப நற்றும் சுற்றுொத்துப அபநச்சர் ஸ்ரீ ிபஹொத் சிங் 

தடல் ‘நனு  ொந்தினின் படரி’ (1943-44) புத்த த்பத பயினிட்டொர் .ஆக்ஸ்தொர்டு 

யுியர்சிட்டி ிபஸ் உடன் இபணந்து ந ொத்நொ  ொந்தினின் 150 யது ஆண்டு யிமொபய 

பன்ிட்டு இந்தின ததசின ஆயணக் ொப் ம் இந்த புத்த த்பத பயினிட்டுள்து. 

குஜபொத்தினில் இயந்த நனு  ொந்தினின் படரிபன  டொக்டர் தியதிப் சுஹ்யத் தியத்தி 

பநொமிபனர்த்துள்ொர். நனு  ொந்தி (நியதுொ) ந ொத்நொ  ொந்தினின் பயங் ின 

உயிர் ஆயொர் 

தபயரிகெ & குினீடுகள்  

நின்ொப அகநச்ெர் ஸ்ரீ ஆர்.தக.ெிங் SARAL ‘நாி  சூரினகூகப ஈர்ப்பு குினீட்கை 
அிமுகப்டுத்திார் 

 நத்தின நின்சொபம் நற்றும் புதின நற்றும் புதுப்ிக் த்தக்  எரிசக்தி நற்றும் தின் 

தநம்ொடு நற்றும் பதொமில்பபதயொர் துப அபநச்சர் ஸ்ரீ ஆர்.த .சிங், நொி 

சூரினகூபப ஈர்ப்பு குினடீ்பட-"சொபல் "அிப ப்டுத்திொர். சூரினகூபப 

தநம்ொட்டுக் ொ இந்தின நொிங் ின்  நதிப்ிடும் குினடீ்டில்  ர்ொட  நொிம் 

பதல் இடத்தில் உள்து. பதலுங் ொொ, குஜபொத் நற்றும் ஆந்திபொ பபதன 2, 3 

நற்றும் 4 யது இடங் பப் பற்றுள். 
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புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அகநச்ெபகய ஒப்புதல்  

இந்தினாயிற்கும் ொம்ினாயிற்கும் இகைதன ஆறு புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் 
ககசனளத்தாது 

 புயினினல் நற்றும்  ிந யங் ள், ொது ொப்பு,  ப நற்றும்  ொச்சொபத் துபனில்  

த்துபமப்பு பதொடர்ொ ப்ந்தபம் தநலும்  இந்தினொயின் பயிொட்டு தசபய 

ிறுயம் நற்றும் ஜொம்ினன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டிப்நசி அண்ட் இன்டர்தரல் 

ஸ்டடீஸ் நற்றும் ஈ.யி.ி.ஏ.ி பட்பயொர்க் திட்டத்தில் புரிந்துணர்வு ப்ந்தபம் நற்றும் 

இந்தின ததர்தல் ஆபணனம் நற்றும் சொம்ினொயின் ததர்தல் ஆபணனம் ஆ ினயற்றுக்கு 

இபடதனனொ புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் எ பநொத்தம் ஆறு ப்ந்தங் ள் 

ப பனளத்தொது.    

ினநங்கள்  

பாஜவீ் கவுா புதின அகநச்ெபகய செனாபாக ினநிக்கப்ட்டுள்ார்  

 நத்தின உள்துப பசனொபொ  பொஜவீ்  வுொ புதின அபநச்சபபய பசனொபொ  

ினநிக் ப்ட்டுள்ொர் . இயர் ஜொர் ண்ட் த டரின் 1982 தட்சின்  ஐ.ஏ.எஸ் அதி ொரி 

ஆயொர். இந்த நொதம் 30 ஆம் தததி பதல் இபண்டு ஆண்டு  ொ அய ொசத்துடன் திய 

 வுொபய அபநச்சபபய பசனொபொ  ினநிக்  அபநச்சபபயனின் ினநக் குள 

ப்புதல் அித்துள்து. 

அஜய் குநார் ாதுகாப்பு செனாபாக  ினநிக்கப்ட்டுள்ார் 

 அஜய் குநொபப ொது ொப்பு பசனொபொ  அபசு ினநித்துள்து. அஜய் குநொர், த ப 

த டரின் 1985 தட்சின்  ஐ.ஏ.எஸ் அதி ொரி ஆயொர், இயர் தற்தொது ொது ொப்பு உற்த்தித் 

துபனின் பசனொபொ  ணினொற்ி யய ிொர். 

தாக்ாின் செனார் 

 ஐ.ஏ.எஸ் அதி ொரினொ ஸ்ரீ ிரிஜ் குநொர் அ ர்யொல், தொக்ொின் பசனொபொ  இந்தின 

அபசொங் த்தின் பசனொர் தயினில் ினநிக் ப்ட்டுள்ொர். 
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திட்ைங்கள்  

நத்தின நிதய தநம்ாட்டு அகநச்ெர் ிஷ்ைாகய அிமுகப்டுத்திார் 

 நத்தின நிதய தநம்ொட்டு அபநச்சர் ஸ்ரீ பதநஷ் தொக்ரினொல் ‘ிரொங்க்’ பதொடக்  

 ல்யினின்   ற்ல் யிபவு ப தநம்டுத்துயதற் ொ வும், ள்ித் தபயர் ள் 

நற்றும் ஆசிரினர் ின் பளபநனொ பன்தற்த்திற் ொ வும் புதுபடல்ினில் உள் 

டொக்டர் அம்தத் ர் சர்யததச பநனத்தில் ிஷ்டொபய அிப ப்டுத்திொர். 

ி ழ்ச்சினின் தொது, ிஷ்டொ யபத்தம், னிற்சி பதொகுதி ள், ப்பபநர் ப தனடு 

நற்றும் பநொபல் னன்ொடு ஆ ினபய அபநச்சபொல் பதொடங் ப்ட்ட. 

யிகனாட்டு  செய்திகள் 

ஓி-ப்ளூ ஃப்ரீைம் 

யிபனொட்டு அபநச்சர்  ிதபன் ரிஜிஜு நற்றும் இந்தினொயின் பன்ொள்  ொல்ந்து த ப்டன் 

பச்சுங் பூட்டினொ ஆ ிதனொர் ஒி -ப்ளூ ஃப்ரீடம் என் ஸ்கூொ படயிங் திட்டத்பத ப ொடி 

அபசத்து பதொடக் ி பயத்தர்.இது ய பன்பனற்சினொகும், இதில் ஆயுதப்பட யபீர் ள் 

ய குள யிபனொட்டு ஆர்யர் ளுக்கு உனிர்க் ொக்கும்  னிற்சி நற்றும் தற் ொப்பு 

னிற்சிபன அிக் வுள்ொர் ள் . ஒி-ப்ளூ ஃப்ரீடம் என்து ொடு தளயின த யபநப்பு ஸ்கூொ 

படயிங் திட்டநொகும், இது நொற்றுத்திொி ளுக் ொ வும் , உடல் தின் 

உபடனயர் ளுக் ொ வும்  ஏற்ொடு பசனப்ட்ட திட்டநொகும். 

ெீாயின் செங்டூயில் ைந்த உக காயல்துக நற்றும் தனீகணப்பு யிகனாட்டுகில் 
ெிஐஎஸ்எஃப்  யபீர்கள்  10 தக்கங்கக சயன்ர்   

 உ   ொயல்துப நற்றும் தீனபணப்பு யிபனொட்டு தொட்டினில்    உப ங் ிலும் 

70+ ொடு பச் தசர்ந்த 10,000 யிபனொட்டு யபீர் ள் 60+ யிபனொட்டு ில் 

தொட்டினிடுயர். உ   ொயல்துப நற்றும் தீனபணப்பு யிபனொட்டு தொட்டி  2019 

ஆ ஸ்ட் 18 பதல் சீொயின் பசங்டூயில் படபற்து, இதில் இந்தினொ சொர்ில் 

ங்த ற்  சிஐஎஸ்எஃப் யிபனொட்டு யபீர் ள் பயவ்தயறு யிபனொட்டு தொட்டினில்  

த்து (10) தக் ங் ப பயன்ர்.யியது ள்  
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