
 

முக்கினநா ாட்கள் 

மந 11 - உக யசை மாதல் திம் 

 வயகள் தங்கின் யாழ்யிடத்திிருந்து வ்வயாரு ஆண்டும் ரு குிப்ிட்ட 

காபணங்களுக்காக யவை பாகின். யவை பாகும் வயகள் பூநினின் 

காந்த யிவைனில் ஏற்டும் நாற்த்வத உணர்ந்து தாங்கள் பைருநிடத்வதக் 

கண்டிகின். யவை பாகும் வயகவப் ாதுகாப்து, அதன் 

இருப்ிடத்வதப் ாதுகாத்தல் பான் யிமிப்புணர்வய ஏற்டுத்த 2006ஆம் 

ஆண்டிிருந்து இத்திம் கவடப்ிடிக்கப்டுகிது. வ்வயாரு ஆண்டும் உக 

யவை பாதல் திம் பந நாத இபண்டாயது ைிக்கிமவந நற்றும் அக்படார் 

அன்று வகாண்டாடப்டுகிது.  

 2019 தமீ் Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution 

 

மதைின சைய்திகள் 

உருசக்கிமங்கு யியைானிகளுக்கு எதிபா அசத்து யமக்குகசயும் யாஸ் 

சற்து சப்ைி ிறுயம் 

 கார்ப்பபட் ிறுயநா வப்ைி தனாரித்து யரும் பஸ் ைிப்ஸ்க்காக காப்புரிவந 

யாங்கின FC5 பக உருவக்கிமங்வக குஜபாத் யியைானிகள் னிரிட்டு உள்ர். 

இதவ எதிர்த்து ீதிநன்த்தில் ான்கு யியைானிகள் நீது யமக்கு வதாடர்ந்தது 

வப்ைி ிறுயம். அதில், ான்கு யியைானிகளும் தா 1பகாடி யமங்க பயண்டும் 

எ வப்ைி ிறுயம் பகட்டுக் வகாண்டது. உருவக்கிமங்கு யியைானிகளுக்கு 

எதிபா அவத்து யமக்குகவபம் யாஸ் வற்து வப்ைி ிறுயம். 

 

செட் அலுயக இடத்சத எடுத்துக்சகாள் ஏஏஐ டயடிக்சக 
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  யிநா ிவனங்கில் உள் வஜட் ஏர்பயஸ் அலுயகங்கவ 

எடுத்துக்வகாள்யதற்கா டயடிக்வககவ யிநா ிவன அதிகாபைவ (ஏஏஐ) 

வதாடங்கினது. 

உச்ை ீதிநன்ம் அமனாத்தி நத்தினஸ்த குழுயிற்கு அயகாைம் யமங்கினது 

 அபனாத்தினில், ைர்ச்வைக்குரின ிம் வதாடர்ா யமக்கில், சுபக தீர்வு காண, 

கூடுதல் கா அயகாைம் யமங்க பயண்டும் எ, பன்று பர் அடங்கின 

நத்தினஸ்த குழு, உச்ை ீதிநன்த்துக்கு பகாரிக்வக யிடுத்தது. இவத ஏற்று, 

ஆகஸ்ட், 15ம் பததி யவப கா அயகாைம் யமங்கி, பகார்ட் பற்று உத்தபயிட்டது. 

இந்த யமக்வக தவவந ீதிதி (CJI) பஞ்ைன் பகாபகாய் தவவநனிா ஐந்து 

ீதிதிகள் வஞ்ச் யிைாபதித்தது குிப்ிடத்தக்கது. 

 

ைர்யமதை சைய்திகள் 

இந்தினாவும், இங்கிாந்தும் இந்தினா ைிிக் த்துசமப்ச அதிகரிக்க ப்புதல் 

 இந்தினா-ைிிக் த்துவமப்பு, காிவ நாற்ங்கள், பபமிவு ிவத்தன்வந, 

பன்ாம் உக ாடுகில் ி குதிகில் உள் யர்ச்ைி ஆகினயற்ில் தங்கள் 

த்துவமப்வ அதிகரிக்க இந்தினா நற்றும் இங்கிாந்து ப்புக்வகாண்டது. 

 

அியினல் சைய்திகள் 

ைந்திபனான் -2 

 ைந்திபனான் - 2, ஜூவ 9-16 பததிகில் யிண்ணில் ஏய திட்டநிடப்ட்டுள்து. 3,800 

கிபா எவடவகாண்ட யிண்கம் ைந்திபில் இருந்து 100 கிபாநீட்டர் 

வதாவயில் ைந்திபவ சுற்ியரும்; யிக்பம் என் ஐந்து கால் வகாண்ட பண்டர் 

ைந்திபில் வைப்டம்ர் 6 ம் பததிக்குள் இங்கும்; நற்றும் ரு பபாாட் பபாயர், 

ிபக்னான், ைந்திபின் ிப்பப்வ சுற்ி ஆய்வு பநற்வகாள்ளும் எவும் 

வதரியித்தர். 

நாாடுகள் 

யர்ந்து யரும் ாடுகின் உக யணிக அசநப்ின் அசநச்ைர்கள் கூட்டம் 
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 இந்தினாயால் டத்தப்டும் யரும் ாடுகின் WTO அவநச்ைபவயக் கூட்டம் 2019 

ஆம் ஆண்டு 13-14 பந நாதம் யவப புதுடில்ினில் வடவவுள்து. திாறு 

யர்ந்து யரும் ாடுகள், ஆறு குவந்த யர்ச்ைினவடந்த ாடுகள் (LDC) நற்றும் 

உக யர்த்தக அவநப்ின்[WTO] வாது இனக்குர் ஆகிபனார் கூட்டத்தில் 

ங்பகற்கின்ர். 

ினநங்கள் 

கர்ாடக உனர்ீதிநன் தசசந ீதிதினாக ினநிக்கப்ட்டார் ீதிதி அய் 

ஸ்ரீியாஸ் ஒகா 

 ீதிதி அய் ஸ்ரீியாஸ் ஒகா கர்ாடகா உனர்ீதிநன்த்தின் தவவந 

ீதிதினாக ினநிக்கப்ட்டார். இந்த ஆண்டு ஜயரி நாதம் திபஷ் நபகஷ்யரி 

உச்ைீதிநன் ீதிதினாக ினநிக்கப்ட்டவதத் வதாடர்ந்து இவடக்கா தவவந 

ீதிதினாக ீதிதி ிங்கப்ா ாபானண சுயாநி ினநிக்கப்ட்டார் என்து 

குிப்ிடத்தக்கது. 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம்(MoU), ப்ந்தங்கள் & நத்தின அசநச்ைபசய ப்புதல் 

சகாங்கன் பனில்மய மாத்துடன் ப்ந்தம் 

 வகாங்கன் இபனில்பய கார்ப்பபரன் ிநிவடட் (KRCL) பாின் இபனில்பய 

துவக்கு இபண்டு 1600 HP DEMU பனில்கவ யமங்குயதற்கா ப்ந்தத்தில் 

வகவனழுத்திட்டது. 

யிசனாட்டு சைய்திகள் 

ITF சண்கள் சடன்ிஸ் மாட்டிகள் 

 ைீாயில் டக்கும் ஐ.டி.எப். வண்கள் வடன்ிஸ் பாட்டினில் அன்கிதா வபய்ா 

அவபனிறுதிப் பாட்டிக்குள் நுவமந்தார். 

FB :ல் மைப 
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WhatsAPP - குரூப்ில் மைப   - கிிக் சைய்னவும்  
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