
 

முக்கிான நாட்கள் 

ம 17 - உயக த ாலயத்த ாடர்பு ற்றும்  கலல் சமூக  ினம் 

 1934ஆம் ஆண்டில் உக தந்தி சங்கம்,  உக ததொலத் ததொடர்பு சங்கம் ப் தனர் 
நொற்ம் தசய்னப்ட்டது. இந்த ஆண்டு, உக ததொலத்ததொடர்பு நற்றும் தகயல் சங்க 

தித்தின் 50 யது ஆண்டு யிமொலய ொம் தகொண்டொடுகிறொம். இது 1969 பதல் 

ஆண்டுறதொறும் தகொண்டொடப்டுகிது. 2019  மீ்: Bridging the standardization gap. 

ம 17 - உயக உர் இத்  அழுத்    ினம் 

 உக சுகொதொப ிறுயம் [WHO] உனர் இபத்த அலத்தம் குித்து 2005ம் ஆண்டில் 

உகொயின யிமிப்புணர்வு ிபச்சொபத்லதத் ததொடங்கினது, இதலத்ததொடர்ந்து எவ்தயொய 

ஆண்டும் றந 17ம் றததி உக உனர் இபத்த அலத்த திநொக தகொண்டொடப்ட்டு 

யயகிது.2019  மீ்: Know Your Numbers 

ம 17 - ம ாமாமபாபிா, டிான்ஸ்மபாபிா ற்றும் லபமபாபிாவுக்கு எ ிான சர்லம ச 

 ினம் 

 ற ொறநொறொினொவுக்கு திபொ சர்யறதச தித்தின் ிறுயர்கள், இந்த தித்லத 

ஊக்குயிக்க நற்றும் றந 17 ம் றததிலன அதிகொபப்பூர்ய அங்கீகொபம் தறுயதற்கொக IDAHO 

கநிட்டிலன ிறுயிொர்கள். 

 ற ொறநொறொினொ, டிபொன்ஸ்றொினொ நற்றும் லறொினொவுக்கு திபொ சர்யறதச 
தித்லத ிறுயினயர் லூனிஸ்-ஜொர்ஜஸ் டின் ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 2019  மீ்: உயக 

பார்லல - அலனலருக்கும் நீ ி ற்றும் பாதுகாப்பு [Global Focus – Justice and Protection for 

All] 

ம சி தசய் ிகள் 

 ிழ்நாடு 

VIT சிமந்  பல்கலயக் கறகத் ிற்கான ஐமாப்பி லிருது தலன்மது  

 றயலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்ொஜி (VIT), UNICA-யின் உனர் கல்யிலன 

சர்யறதசநனநொக்கினதற்கொ சிந்த ல்கலக்கமகத்திற்கொ யியலத தயன்து. UNICA, 

றபொப்ொயின் தல்ஜினம், ிபஸ்ஸல்லஸ தலலநனகநொக தகொண்ட எய 

ல்கலக்கமக தட்எர்க் ஆகும். 
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மகரா 

நகாட்சித்  ிட்டத் ின்  ிருத் த் ிற்கு குழு அலக்கப்பட்டது 

 றகப கப நற்றும் ொடு திட்டநிடல் சட்டம் 2016 தியத்தங்கலச் தசய்யதற்கொ 

குலலயயும், அதன் தலயபொக நொி அபசு, உள்லர் சுன அபசொங்கத் துலனின் கூடுதல் 

தலலந தசனொலப ினநித்துள்து. அறத றபத்தில் TCP சட்ட தியத்தத்லத ஆபொன, TKA 

ொனர் தலலநனிொ துலண ஆலணனத்லதயும் ினநித்துள்து. 

லிசா நீட்டிப்பு பற்மி ஈான், இந் ிா லிலா ம் 

 தற்றொது ஈபொிற்கு யயம் இந்தினப் னணிகலக்கு யிசொ-ஆன்-அலபயல் னும் 

யயலகனின் றொது றப்ர் யிசொ யமங்கும் பலலன ின்ற்றுகிது. ஈபொின யிசொக்கள் 

இந்தினர்கலக்கு ஆன்லிலும் யமங்கப்டுகின். ஈபொின தயியுவு அலநச்சர் 
ஜயொத் ஜரிின் யயலகலனத் ததொடர்ந்து , இந்தினொ ஈபொனுடன் 11 ஆயது கவுன்சிர் குல 

கூட்டத்லத டத்தினது. 

அமிலில் தசய் ிகள் 

தயன்ஸ் மூயம் ஸ்ார்ட்மபாலன நுண்மநாக்கிாக ாற்மிது ஐஐடி பாம்மப  

 இந்தின ததொமில்நுட் ிறுயம் (டி) ொம்ற ஆபொய்ச்சினொர்கள் நுண்றணொக்கின் 

சக்திக்கு ஸ்நொர்ட்றொன் றகநிபொக்கல உனர்த்துயதற்கு குலந்த யில தன்ஸ்கல 

யடியலநத்துள்ர். 1.4 லநக்றபொநீட்டர் ததிவுத்தின் தகொண்ட தன்ஸ், இது இனற்லக 
இலடபகத்லதப் னன்டுத்தி தனொரிக்கப்ட்டு தயற்ிகபநொக ரிறசொதிக்கப்ட்டது. 

லணிகம் & தபாருரா ாம் 

ESAF லங்கி 234% யாபம் ஈட்டிது  

 றகபொலய அடிப்லடனொகக் தகொண்ட ESAF சிின ிதி யங்கி ிநிதடட் ிறுயம் அதன் 

இபண்டொம் யயடத்தில், 2019 ிதினொண்டில் அதன் ிகப இொத்தில் 234% அதிகரிப்ல திவு 

தசய்துள்து, இது தயம்ொலும் அதிக யட்டி யயநொம் நற்றும் திலநனொ NPA 

றநொண்லநனொல் ஈட்டினது ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 

தாலபல் தசயி ற்றும் இலண ரம் 

மயாக்பாலுக்கான இலண ரம்  ிமந்துலலக்கப்பட்டது  

 அலத்து றொக்ொல் உறுப்ிர்கள் பன்ிலனில் றொக்ொின் தலலந ீதிதி ஸ்ரீ 

ிொக்கி சந்திப றகொஸ் றொக்ொலுக்கொ இலணனதத்லத ததொடங்கி லயத்தொர். இந்த 
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இலணனத பகயரினில் http://lokpal.gov.in. றொக்ொல் அலநப்ல அணுகொம். சுதந்திப 
இந்தினொயில் றொக்ொல் நற்றும் றொகொயுக்தொ - 2013 சட்டத்தின் கீழ் ிறுயப்ட்ட பதல் 

அலநப்பு, றொக்ொல் ஆகும். 

 றொக்ொல் அலநப்ின் பதல் தலயபொக ீதிதி ஸ்ரீ ிொக்கி சந்திப றகொஸ், 2019 நொர்ச் 23 

ம் றததி குடினபசுத் தலயபொல் ினநிக்கப்ட்டொர் ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 

தகாச்சி நக ஸ்டார்ட் அப் டாக்ஸி ருங்கிலணப்பு தசயில அமிமுகப்படுத் ிது 

 ி..யூ ப்டும் கப-அடிப்லடனிொ ததொமில்நுட் ஸ்டொர்ட் அப் லநண்ட்நொஸ்டர் 
தடக்ொஜிஸ், எலங்கற் டொக்ஸி-கொர் ிரியிற்கொ ஜிிஸ்-சொர்ந்த தசனிலன 

உயயொக்கியுள்து. இது ற்கறய ஆன்லன் டொக்ஸி திபட்டிகின் யரிலசனில் 

அலநப்புசொபொ துலனிலுள் டொக்ஸி-ஆட்றடொ டிலபயர்கள் என்ிலணயலத றொக்கநொகக் 
தகொண்டுள்து. 

லிருதுகள் 

UNDRR 2019ற்கான சசாகாலா லிருது 

 இந்தினப் ிபதநரின் கூடுதல் பதன்லந தசனொர் டொக்டர் ிபறநொத் குநொர் நிஸ்பொவுக்கு 

றபமிவு ஆத்து குலப்புக்கொ க்கின ொடுகள் சலனின் றரிடர் றநொண்லந 

ஆலணனத்தின் (UNDRR) சசொகொயொ யியது - 2019 யமங்கப்ட்டது. 

புரிந்துணர்வு ப்பந் ம்(MoU), ப்பந் ங்கள் & த் ி அலச்சலல ப்பு ல் 

ரிலயன்ஸ் - BP எண்தணய் பிராக்குக்கான மு ல் ஏயத்ல  எடுத் து 

 ரிலனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நற்றும் அதன் ிரிட்டிஷ் ங்குதொபபொ ி.ி. ி.ல்சி.[BP Plc] 

ிறுயம், ண்தணய் நற்றும் ரியொயுவுக்கொ 32 ிொக் அப்கில் என்ல த்தில் 

டுத்தது. 
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