
       

பக்கிான நாட்கள் 

ஆகஸ்ட் 31 - லயசிாலின் சுதந்தி தினம் 

 லயசிாலின் சுதந்தி தினம் ஆகஸ்ட் 31 அன்று ககாண்டாடப்படுகிமது. 1957 ஆம் 

ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் காயனித்துல ஆட்சிில் இபேந்து யாா கூட்டமப்பின் 

சுதந்தித்மத இந்த நாள் நிமனவுகூபேகிமது. 1963 ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூரின் பன்னாள் 

பிரிட்டிஷ் காயனிபம் கிறக்கு லயசி ாநியங்கரான சபா ற்றும் சலாக் யாா 

கூட்டமப்பில் இமைந்தலபாது லயசிா உபேலாக்கப்பட்டது. 

லதசி சசய்திகள் 

திழ்நாடு 

சசப்டம்பர் 2 பதல் 'ஏக் பாத்-லிஜய் பாத்' 

 கன்னிாகுரிில் லிலலகானந்தர் பாமம நிமனவுச்சின்னம் இந்திப் கபபேங்கடல், 

லங்கார லிரிகுடா ற்றும்  அலபி கடல் ஆகிலற்மின் திரி சந்திப்பில் பே பக்கி 

அமடாராக உள்ரது. லிலலகானந்தர் பாமம நிமனலிடத்தின் 50 லது ஆண்மட 

நிமனவுகூபேம் லமகில், பே பக்கி கதாடர்புத் திட்டான "ஏக் பாத்-லிஜய் பாத்" 

கசப்டம்பர் 2 பதல் நாடு பழுலதும் திட்டிடப்பட்டுள்ரது. 

சசப்டம்பர் 2 பதல்  தனித்துலான பறங்குடி சூறல் சுற்றுயா திட்டம் ீண்டும் 
சதாடங்கப்படவுள்ரது  

 திழ்நாட்டின் லற்குத் கதாடர்ச்சி மயின் பல்லலறு பகுதிகரில் நடத்தப்படும் 

தனித்துலான பறங்குடி சூறல் சுற்றுயா திட்டம் கசப்டம்பர் 2 பதல் ீண்டும் 

கதாடங்கப்படவுள்ரது. 

 சுற்றுச்சூறல் சுற்றுயா திட்டத்மத சுற்றுயா ற்றும் எஸ்சி / எஸ்டி நயத்துமமகள் 

கூட்டாக இமைந்து நடத்துகின்மன. 
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லகாயா 

லகாயா பதல்லர் ாநியத்தில் ‘லலலயக்குச் சசல்லுங்கள்’ பிச்சாத்லதத் 
சதாடங்கினார் 

 லகாயாலில் பிதால் நாட்டில் கதாடங்கப்பட்ட ஃபிட் இந்திா இக்கத்தின் 

பிச்சாத்மத கதாடங்க லகாயா பதல்லர் கான்ாட் லக சங்ா தமயம 

தாங்கினார். 'லலமயக்குச் கசல்லது' ‘walk to work’ என்ம பிச்சாம் எரிகபாபேள் கசயமலக் 

குமமத்து CO2 உிழ்மலக் குமமத்தல் , நகத்தில் கநரிசமயக் குமமத்தல் ற்றும் ிக 

பக்கிாக சுகாதாம் ற்றும் உடல்நயம் உள்ரிட்ட பய நன்மகமரக் 

ககாண்டிபேக்கும் என்று பதல்லர் கூமினார். 

சத்தஸீ்கர் 

குப்லப எடுப்பலர்களுக்கு லிலலில்  இந்திாலின் பதல் கஃலப அம்பிகாபூரில் 
திமக்கப்படுகிமது 

 பே தனித்துலான பற்சிில், சத்தீஸ்கரின் அம்பிகாபூர் ாநகாட்சி, சிய 

நாட்களுக்குள் அதன் பதல் லமகான குப்மப எடுப்பலர்களுக்கு பதல் கஃலபம 

திமக்கவுள்ரது . 

இந்த பற்சி நகத்லத பிராஸ்டிக் இல்யாததாக ாற்றுலதற்கான ஒரு படிாகும். 

 இந்த தனித்துலான கஃலபில் ஏமற க்களும் குப்மப எடுப்பலர்களும் பே கிலயா 

பிராஸ்டிக்கிற்கு ஈடாக இயலச உைமலப் கபறுலார்கள், அலத லநத்தில் அம 

கிலயாகிாம் பிராஸ்டிக்மக ஒட்டலுக்கு ககாண்டு லந்தால் காமய உைவு 

லறங்கப்படும் என்று கதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

லகரம்  

லயார லனாா கான்க்லரவ் 2019 

 பிதர் ஸ்ரீ நலந்தி லாடி ககாச்சிில் நடந்த மயார லனாா கசய்தி 

ாநாட்டில்  2019 ஐ லடீிலா கான்பன்சிங் பயம் உமாற்மினார். 
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 கான்க்லரலின் தீம் - ‚புதி இந்திா. புதி இந்திா பங்லகற்பு ஜனநாகம், குடிக்கமர 

மாகக் ககாண்ட அசாங்கம் ற்றும் சுறுசுறுப்பான குடிக்கள் பற்மிது என்பமத 

லயிபறுத்திது. 

சர்லலதச சசய்திகள்  

இந்திா, லநபாரம் எக்சிம் லங்கிின் லறிகாட்டுதல்கள் குமித்த பிற்சித் திட்டத்லத 
ஏற்பாடு சசய்தது  

 லநபாரத்தில் உள்ர இந்தி தூதகம் ற்றும் லநபாரத்தின் லதசி புனமப்பு 

ஆமைம் (என்.ஆர்.ஏ) காத்ாண்டுலில் ஏற்றுதி-இமக்குதி (எக்ழிம்) லங்கிின் 

கடன் லரி லறிகாட்டுதல்கள் ற்றும் நமடபமமகள் குமித்து இண்டு நாள் பிற்சி 

திட்டத்மத ஏற்பாடு கசய்தன. இந்திாலின் எக்ழிம் லங்கிின் பத்த லல்லுநர்கள் 

இந்த பிற்சித் திட்டத்மத நடத்தினர், இதில் லநபார அசின் 27 அதிகாரிகள் கயந்து 

ககாண்டனர். 

பங்கராலதஷ் அசு நாட்டில் ாதிரி சூதிகள் அலக்கவுள்ரது   

 பங்கராலதஷ் அசு நாடு பழுலதும் 560 ாதிரி சூதிகள் ற்றும் இஸ்யாி 

கயாச்சா மங்கமர அமக்கவுள்ரது . இந்த மங்கரில் குர்ஆன் பாாைம் 

கசய்லதற்கான நூயகம் ற்றும் ஏற்பாடு இபேக்கும். தத்தின் கபரில் லபார்க்குைம் 

ற்றும் தீலிலாதம் பவுலமதத் தடுக்க இஸ்யாின்  "துல்யிான ற்றும் சரிான" 

தகலல்கமரப் பிசங்கிப்பதற்கான ாதிரி சூதி மங்கமர உபேலாக்க பங்கராலதஷ் 

அசு லிபேம்புகிமது. 

அமிலில் 

லடாரின் சூமாலரி  லலக 4 புயாக ாறுகிமது 

 லடாரின் சூமாலரி புலராரிடாமல லநாக்கி அதிக ஆலலசத்துடன் இங்குகிமது, இது 

"ிகவும் ஆபத்தான" லமக 4 புயாக ாமிது, ஆனால் இது ாநியத்தின் கிறக்கு 

கடற்கமில் லநடித் தாக்கத்மத ஏற்படுத்துா அல்யது ிகப்கபரி  அடிம 

ஏற்படுத்துா என்று சரிாக கதரிலில்மய என்று அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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லங்கி சசய்திகள் 

சபாதுத்துலம லங்கிகரின் சகா இலைப்லப அசு அமிலித்தது  

 பத்து கபாதுத்துமம லங்கிகமர நான்கு லங்கிகரில் இமைப்பதாக அசாங்கம் 

அமிலித்துள்ரது. ஒரிண்டல் பாங்க் ஆப் கார்ஸ் ற்றும் பமனகடட் லபங்க் 

ஆகிலற்மம பஞ்சாப் லநளனல் லங்கிபடன் இமைப்பதுடன் கனா லங்கி ற்றும் 

சிண்டிலகட் லங்கிமபம் இமைப்பதாக  அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. பெனின் பாங்க் ஆப் 

இந்திா, ஆந்தி லங்கி ற்றும் கார்ப்பலளன் லங்கிம  இமைப்பது ற்றும் 

அயகாபாத் லங்கிபடன் இந்தின் லங்கிம பேங்கிமைப்பதும் அமிலிக்கப்பட்டது. 

ஆசி அபிலிருத்தி லங்கி பாகிஸ்தானில் லரர்ச்சி நடலடிக்லககளுக்காக 7 பில்யின் 
டாயர் லறங்குலதாக உறுதிரித்தது  

 பாகிஸ்தான் அடுத்த பன்று ஆண்டுகரில் பல்லலறு அபிலிபேத்தி திட்டங்களுக்காக 

ஆசி அபிலிபேத்தி லங்கிிடிபேந்து (ஏடிபி) சுார் 7 பில்யின் டாயர் புதி உதலிம 

கபமவுள்ரது . 2020 - 2022 நாட்டின் கசல்பாட்டு லைிகத் திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த 

பன்று ஆண்டுகரில் பல்லலறு லரர்ச்சித் திட்டங்கள் ற்றும் ககாள்மக 

அடிப்பமடியான திட்டங்களுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு சுார் 7 பில்யின் டாயர் புதி 

உதலிகமர லறங்க ADB திட்டிட்டுள்ரது. 

ாநாடுகள்  

இந்திாவும் பாகிஸ்தானும்  யு.எஸ். இல் சார்க் ாநாட்டில் சந்திக்கவுள்ரது  

 கசப்டம்பர் 26 ம் லததி நிபொர்க்கில் நமடகபறும்கதற்காசி நாடுகரின் பிாந்திக் 

கூட்டமப்பு அல்யது சார்க் கலரிபமவுத்துமம ந்திரி  கூட்டத்தில் இந்திாவும் 

பாகிஸ்தானும் பங்லகற்பார்கள் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ரது. இபே நாடுகளுக்கும் 

இமடியான பதற்மம் நியலி லபாதிலும் இந்த சந்திப்பு நடக்கவுள்ரது . இந்திா 

ீதான பங்கலாத தாக்குதல்கமரக் கபேத்தில் ககாண்டு இஸ்யாாபாத்தில் 

பன்னதாக நடத்தப்பட்ட உச்சி ாநாடு த்து கசய்ப்பட்டது குமிப்பிடத்தக்கது. 
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