ஜூன் 20 டப்பு றகழ்வுகள்

பக்கறரண ரட்கள்
ஜூன் 20 - உனக அகறகள் றணம்
ீம் 2018 - “Now more than ever, we need to stand #WithRefugees”


ஜூன்

20ம்

தற

18

றனணவுகூப்தடுகறநது.

து

ஆண்டு உனக

அகறகள்

தற்நற

அகறகள் றணரக

ிறப்புர்ினண

உனக

க்கபிடத்றல் ஏற்தடுத்துத இத்றணத்றன் பக்கறரண தரக்கரகும்.

தசற சசய்றகள்
ஆந்றப் திதசம்
ரணிக்க குற்நப் தறவு திகம் படித் பல் ரறனம்



ரட்டிஶனஶ பல் ரறனரக

ஆந்றப் திஶச ஶதரலீஸ், ரறன

குற்ந

ஆப் திகம் (SCRB) ரணிங்கனரக்கப்தட்டுள்பது.
தல்ஶறு IPC திரிவுகபின் கல ழ் உள்ப குற்நங்கபின் பழு கல்கஷபபம்
ஶதரலீமரர் அணுகுற்கு i-App கறபவுட் உவுகறநது.

ஜம்ப கரஷ்ீ ர்
ஜம்ப கரஷ்ீ ரில்


ஜம்ப

கர்ணர் ஆட்சற

கரஷ்ீ ர்

ரறனத்றல்

ஆளுரின்

ஆட்சறஷ

உடணடிரக

அல்தடுத்ப்தட ஜணரறதற ரம்ரத் ஶகரிந்த் ப்புல் அபித்துள்பரர்.

குஜரத்
உனகறன் பல் சர்தச ணிரதிரண டில் னம்


குஜரத்றன்
டில்
ற்றும்

கரந்றகரில்
ஷம்

ரனத்ீவுகள்

உனகறன்

அஷக்கப்தட்டது.
ற்றும்

குஜரத்

பல்
இது
ட

சர்ஶச

இந்றர,

ணிரதிரண

பூட்டரன்,

அநறில்

ஶதரபம்

தல்கஷனக்ககம்

ற்றும் இந்ற வசஞ்சறலுஷச் சங்கத்றன் திரந்ற திறறறகபின் கூட்டு
பற்சறரகும்.
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தகரனர
றல்னரங் 100 து ஸ்ரர்ட் கம்


ரன்கரது ஆண்டு ஸ்ரர்ட் சறட்டி தி றஷநவு வதற்ந றஷனில், த்ற
அசு இறுறரக 100 து ற்றும் கஷடசற ஸ்ரர்ட் கரக றல்னரங்ஷக



அநறித்துள்பது.
இந் அநறிப்பு தி இறுற படிவு ஶற ஜழன் 2023

எண அஷக்கறநது,

வ்வரரு கபம் அன் றட்டங்கஷப படிக்க ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகனரம்.

சர்தச சசய்றகள்
கணடர

தகபிக்னக

சட்டப்பூர்ரக்கறயுள்பது



கணடர

ரடு

பழுதும்

தகணதினமப்

வதரழுதுஶதரக்கு

தன்தடுத்துன

ரிஜளரணர

தன்தடுத்துஷ

சட்டப்பூர்ரக்கறபள்பது, இவ்ரறு வசய்பம் பல் ஜற7 ரடு கணடரரகும்.
டிசம்தர் 2013ல் வதரழுதுஶதரக்கு தன்தரட்டிற்கரக கன்ணரதீஸ் ிற்தஷணஷ
சட்டப்பூர்ரக்கற பல் ரடு உருகுஶ ஆகும்.

யுஎஸ் ஐர ணி உரினகள் கவுன்சறனறல் இருந்து ினகறது


பஷணவடட் ஸ்ஶடட்ஸ் ணி உரிஷகள் கவுன்சறனறல் இருந்து ினகறரக
அநறிப்பு.

அநறில் சசய்றகள்
உனகறன் பல் அநறப்தட்ட இற்னக ன்டர த ர்சரி


வக்சறக்ஶகர ஷபகுடரில் உனகறன் பல் அநறப்தட்ட இற்ஷக ன்டர
ஶ ர்சரிஷ ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர், அஷ இபம்தரு கடல்
ரழ் உிரிணங்கஷப ங்கள் ரழ்ிடங்கபில் கரவும் அற்ஷநப் தற்நற
ஶலும் அநறந்து வகரள்பவும் அனுறக்கறன்நண.

தற்தனச ஆண்டிதரடிக் எறர்ப்திற்கு தங்கபிக்கறநது
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தற்தஷசகள்
பனப்வதரருள்

ற்றும்

ஷக

கழுவுனறல்

ட்ஷக்ஶபரசன்,

கரப்தடும்

ஆண்டிதரடிக்

எறர்ப்பு

ரு

வதரதுரண

தரக்டீரிரக்கபின்

எழுச்சறக்கு தங்கபிப்பு வசய்னரம் என்று ரு ஆய்நறக்ஷக கண்டநறந்துள்பது.

ிகம் & சதரருபரரம்
ரிசர்வ் ங்கற தம் அனுப்புல் றட்டத்ன இறுக்கரக்கறயுள்பது


25,000 டரனருக்கும்

குஷநரண

தரிர்த்ஷணகளுக்கு

றந் கக்கு எண்

(PAN) கட்டரரக்குன் பனம், ரிசர்வ் ங்கற, ரரபரக்கப்தட்ட தம்
அனுப்புல் றட்டம் (LRS) ிறகஷப இறுக்கரக்கறபள்பது.

புரிந்துர்வு ப்தந்ம்(MoU),ப்தந்ங்கள் & த்ற அனச்சன
ப்புல்

2018 அனகள் தரதுகரப்பு தசரர


ரடரளுன்நத்றல் அஷகள் தரதுகரப்பு ஶசரர 2018-ஐ ரக்கல் வசய்பம்
றட்டத்றற்கு

திர்

றரு.ஶரடி

ஷனஷில்

ஷடவதற்ந

த்ற

அஷச்சஷக் கூட்டத்றல் ப்புல் அபிக்கப்தட்டது. அஷகள் தரதுகரப்ஷத
உறுற வசய்ற்கரக ஶ சலரண, ரடு ழுி ஷடபஷநகஷப உருரக்க
உவுது இந் ஶசரரின் ஶரக்கரகும்.

யூண்டரய்

தரட்டரர்,

ஆடி

சரறல்தட்தத்றற்கரக ப்தந்ம்


யழண்டரய்

ஶரட்டரர்

குழும்,

ஆடி

ஏஜளடன்

எரிசதரருள்

எரிவதரருள்

சசல்

வசல்

பனம்

இக்கப்தடும் றன்ணணு ரகணங்கள் வசய் ப்தந்த்றல் ஷகவழுத்றட்டது.

ரரடுகள்
தபரண்ன தற்நற ரரட்னட துன ஜணரறதற சரடங்கற
னப்தரர்


ஶபரண் ல்லுர்களும் வதரருபரர றபுர்களும்

வரறல்நுட்தத்ஷ

ஆய்கங்கபில் இருந்து றனத்றற்கு ரற்றுது ற்றும் ிசர
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வகரள்ஷககஷப

புஶண

ரரட்டில்

துஷத்

ஷனர்

வங்ஷகர

ரபடு

அர்கள் வரடங்கற ஷப்தரர்.

தரதுகரப்பு சசய்றகள்
ரணசதரர் ரத்றனக்கு ிரண இனப்பு


இந்ற ிரணப்தஷட, தித்ஶரரகர் ற்றும் குஞ்சற இஷடஶ ணது ிரண
இஷப்புச்

ஶசஷஷ

வரடங்க

இருக்கறநது.

இந்

ிரண

ஶசஷின்

பனம் பன் தறவு வசய் 1080 திகள் ங்கபின் ருடரந்ற ஷகனரஷ்
ரணசஶரர் ரத்ர தத்ஷ குஞ்சறினறருந்து வரடங்கனரம்.

றட்டங்கள்
7-ஸ்டரர் கறரப் தஞ்சரத்து ரணில் றட்டம்


ஏழு

சபக

ட்சத்ற

அபவுஶகரல்கபின்

ரிஷசஷ

அடிப்தஷடில்

ங்கும்

பல்

கறர

ரறனரக

தஞ்சரத்துகளுக்கு
யரிரணர

இடம்

வதற்றுள்பது. யரிரணரின் 1,120 கறரங்கள் 7-ஸ்டரர் கறரப் தஞ்சரத்து
ரணில் றட்டம் பனம் ரிஷச அபிக்கதட்டது.

புத்கங்கள் & ஆசறரிர்கள்


த ிஞ்ஞரன் அதனரக் புத்கம் - ஆச்சரரி அக்ணித் னஸ்றக்

ிருதுகள்


அனுகல ர்த்ற ரஸ் (றழ்ரடு) - 55 து ஃசதறணர றஸ் இந்றர 2018

றணங்கள்




றரு சஜின் - ஆர்.தி.ஐ. துன கர்ணர்
தி ஸ்ரீரம் - ஐடிதிஐ இனடக்கரன னனர்
ஏ.ஆர் ஹ்ரன் - சறக்கறறன் திரண்ட் தூர்

ினபரட்டு சசய்றகள்
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ஐசறசற உனக சடஸ்ட் சரம்தின்றப் ததரட்டி


உனக வடஸ்ட்

சரம்தின்றப் ஶதரட்டிகஷப சர்ஶச கறரிக்வகட் கவுன்சறல்

(ஐசறசற) அநறித்துள்பது. இந் வடஸ்ட் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில், இந்ற
அி

ணது பல் ஶதரட்டிில் ஶற்கு இந்ற ீவுகள் அிபடன் ஶரதும்

எண எறர்தரர்க்கப்தடுகறநது.
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