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பக்கினநா ாட்கள் 

ஜயரி 4 - உக ிரபனிி திம் 

 ப்ரினி கண்டுதிடிப்தாபர் லூிஸ் திரினிின் திநந் ாபன்று உனக 

திரில் ிணம் ஆண்டுதாறும் ஜணரி 4 அன்று ரகாண்டாடப்தடுகிநது. இந் 

ிணம் தார்வற்தநார்  ற்றும் தார்வ குவநதாடுவட க்கள் ாசிப்தற்கும் 

ழுதுற்கும் உி லூி திரய்னிின் தங்கபிப்புகவப 

அங்கீகரிப்தற்காணாகும். 

 

ததசின ரசய்திகள் 

அருணாச்ச ிபததசம் 

கிமக்கு சினாங் நாயட்டம் 100% நின்சாபம் ரற்து 

 அபோச்சன திதசம், கிக்கு சிாங் ாட்டம் திான் ந்ிரி சஹஜ் திஜினி 
ஹர் கர் தாஜணா-சவுதாக்ா ிட்டத்ின் கீழ் 100 சீ ின்சாம் ரதற்றுள்பது. 

நணிப்பூர் 

தநாதபனில் ஒருங்கிணணந்த தசாதண சாயடி 

 திர் தந்ி தாடி இம்தானின் தாதில் உள்ப எபேங்கிவந் 

தசாவணச் சாடிவ ிநந்து வத்ார். அர் தானாய்தி டுப்பு அவ 

ிட்டம், சாதாம்தங்கில் FCI உவு தசிப்பு கிடங்கு ற்றும் ீர் ங்கல் ற்றும் 

சுற்றுனா ராடர்தாண ிட்டங்கள் ஆகிற்வநத் துக்கி வத்ார். 

புது தில்ி 

இந்தின தாபநா திணபப்ட யிமா 

 10 ாள் இந்ி ததணாா ிவப்தட ிா புது ில்னிின் சிரி தகாட்வட 

ஆடிட்தடாரித்ில் துங்கும். ிபேிாில் பக்கிாண ிவப்தடங்கள் 

ிவிடப்தடும். 
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சர்யததச ரசய்திகள் 

”சீா உகிததன நிகப் ரரின ரயடிகுண்ணட உருயாக்கியுள்து" 

 சீணாின் தாதுகாப்புத் துவந ிறுணாண ார்த் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்பைப் 

கார்ப்ததன் னிிரடட் (NORINCO) அரரிக்கா உபோக்கி ’அவணத்து 

ரடிகுண்டுகபின்  ாய்’ குண்டுக்கு ததாட்டிாக சீணா அணு  ஆபம் இல்னா 

ாட்ச  குண்டு என்வந ாரித்துள்பாக ஊடகங்கள் ரசய்ி ரபிிட்டுள்பண. 

ாகிஸ்தான் ஆப்காினர் யருணகனின் தாது யிசா ரறும் திட்டத்ணத பத்து ரசய்தது 

 ஆப்காணிர்கள் பேவகின் ததாது ிசா ரதறும் ீண்ட கான ிட்டத்வ த்து 

ரசய்து தாகிஸ்ான். 24 ாடுகபில் இபேந்து சுற்றுனா ற்றும் பலீடுகவப 

அிகரிக்க ஆப்காணிர்கள் பேவகின் ததாது ிசா ரதறும் ீண்ட கான 

ிட்டத்வ த்து ரசய்து. 

அியினல் ரசய்திகள் 

நவுண்ட் யின்சன் ஏின உகின் பதல் ரண் நாற்றுத்திாி எனும் சாதண 

ணடத்தார் 

 திர் தந்ி தாடி அன்டார்க்டிக்காின் உர்ந் வனாண ின்சன்வண 

நி,அபேணிா சின்ஹாவ தாாட்டிணார். ின்சன் வனவ நி உனகின் 

பல் ரதண் துடுப்தாட்டக்கார் பல் ாற்றுத்ிநணாபி னும் சாவண 

தவடத்ார். 

சூாயி புனல் ாபூக் 

 சூநாபிப் புல் "தாபூக்" அந்ான் கடல் ிாக ரசன்நது. 

யணிகம் & ராருாதாபம் 

ஜூண 1 ம் தததி புதின தக்தகஜிங் யிதிபணகளுக்கு இணங்க உணவு 

யணிகங்களுக்கு FSSAI தகாரிக்ணக 

 இந்ிாின் உவு தாதுகாப்பு ற்றும் ிவனகள் ஆவம் FSSAI, ஜூவன 1 

ஆம் தி பல் உவுப் ரதாபேட்கவப றுசுற்சி ரசய் திபாஸ்டிக் ற்றும் 
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ரசய்ித்ாள்கவப உததாகிப்தற்கு வட ிிக்கும் வடபவநக்கு இங்க 

தண்டி தகாரிக்வக. 

 இந் புி கட்டுப்தாடுகள் ததக்தகஜிங், தசித்ல், தார்சல் அல்னது உவுப் 

ரதாபேட்கவப ிிதாகிப்தற்காண திபாஸ்டிக் வதகள் உட்தட றுசுற்சி ரசய் 

திபாஸ்டிக்கால் ரசய்ப்தட்ட ததக்தகஜிங் ரதாபேவபத் டாய் ரசய்கின்நது. 

நாாடுகள் 

கயத் கீணத ரதாடர்ா சுயரபாட்டி கண்காட்சி 

 காத்ா காந்ிின் சிந்வணகலடன் தகத் கீவின் எத்துவப்வதப் தற்நி 

எபே சுராட்டி கண்காட்சி துதாய் ற்றும் ிஞ்ஞான் ிகாஸ் ததட்டர்ன் 

இன்ஸ்டிடிபெட்டின் துவத் தூகத்ின் கீழ் ற்தாடு ரசய்ப்தட்டுள்பது. 

 இந் இண்டு ாள் கண்காட்சிவ கான்சுல் ரஜணல் ிபுல் ிநந்துவக்கிநார். 
காி கிாதாவா தணில் உள்ப தல்தறு காி வகிவணப்ரதாபேட்கள் 

கண்காட்சிில் வக்கப்தடும். 

 காத்ா காந்ிின் 150து திநந் ாள் ரகாண்டாட்டத்ின் எபே தகுிாக இந் 

கண்காட்சி ற்தாடு ரசய்ப்தட்டுள்பது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அணநச்சபணய ஒப்புதல் 

ாபாளுநன்த்தில் RTE சட்டதிருத்தம் ிணதயற்ப்ட்டது 

 ாஜ்சதா எப்புல் அபித்ன் காாக குந்வகலக்காண இனச ற்றும் 

கட்டா கல்ி (சட்டிபேத்) உரிவ தசாா, 2018- தாாலன்நம் 

ிவநதற்நிது. 

 தள்பிகபில் 'குப்பு ிறுத் ரகாள்வகவ' அகற்றுற்காக 2009 ஆம் 

ஆண்டுக்காண கல்ி உரிவச் சட்டத்வ தலும் ிபேத்ிக்ரகாள்ப தசாா 

ிவநதற்நப்தட்டது. 

ாபாளுநன்ம் NCTE சட்டதிருத்தத்ணத ிணதயற்ினது 

 ாஜ்சதா எப்புல் அபித்ன் காாக ஆசிரிர் கல்ிக்காண தசி 

கவுன்சில் (ிபேத்ம்) தில், 2018, தாாலன்நம் ிவநதற்நிது. 

 க்கபவ ற்கணத அவ ிவநதற்நிது. கவுன்சில் எப்புல் இல்னால் 

ஆசிரிர் கல்ி தடிப்புகள் டத்ி த்ி ற்றும் ாின அசு 

ிறுணங்கலக்கு அங்கீகாத்வ ங்க இந் தசாா ிகுக்கும். 
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ததசின ரதாமில் பணதயார் யிருதுகள் யமங்கி இம் ரதாமில்பணதயார் 

கவுபயிக்கப்டஉள்ர்   

 புது ில்னிில் தசி ராில் பவணதார் ிபேதுகபின் பன்நாது திப்வத 

ிநன் தம்தாட்டு ற்றும் ராில்பற்சி அவச்சகம் டத் உள்பது. இபம் 

பல்-வனபவந ராில் பவணதார் ற்றும் ராில் பவணதார் 

சுற்றுச்சூவனக் கட்டவப்தில் ிகுந் தங்கபிப்பு ரசய்ர்கள் 

ததான்நர்கவப அங்கீகரித்து ரகௌிக்க இந் ிபேது ங்கப்தடுகிநது. 

யிணனாட்டு ரசய்திகள் 

ததசின குத்துச்சண்ணட சாம்ினன்ரிப் 

 கபிர் தசி குத்துச்சண்வட சாம்தின்ிப்தில், னவ்னிணா ததார்ரகாவஹன் 

கால் இறுிக்குள் தவந்ார். 
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