
   

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 01 - உகாயின பற்றார்கள் திம் 

 உகாயின பற்றார் திம் எவ்பயாபே ஆண்டும் ஜூன் 1 ம் றததி 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 2012 இல் .ா. பாதுச் சபனால் இந்த திம் உபகங்கும் 

உள் பற்றார்கப கவுபயிக்கும் யிதநாக அியிக்கப்ட்டது. பற்றார்கள் தங்கள் 

குமந்தகலக்காக உனிர் தினாகம் நற்றும் படியில்ா அன்பு பசலுத்துயபத 

ாபாட்டுயதற்கு எபே சந்தர்ப்நாக குமந்பதகலக்கு இந்த திம் யாய்ப்ப 

யமங்குகிது. 

 2019 தமீ் - "உங்கள் பற்றாரப நதிக்க றயண்டும்". 

 

றதசின பசய்திகள் 

அசாம் 

அசாம் அபசு கட்டணத் தள்ளுடி திட்டத்தின் கீழ் பற்றார் யருநா யபம்ர 

உனர்த்தினது 

 அசாம் அபசு 2 ட்சம் பைாய்க்கு குபயாக யபேநாம் பறும் பற்றாரின் 

குமந்பதகலக்கு பதுகப ட்டப்டிப்பு யபப றசர்க்பக கட்டணத்பத தள்லடி 

பசய்துள்து. அபத்து நாி அபசு கல்லூரிகலம், 5 ல்கபக்கமகங்கலம் இந்த 

திட்டத்தின் கீழ் இபணக்கப்ட்டுள். 
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ீகார்  

ீகார் அரநச்சபரய முதிறனார் ஒய்வூதின திட்டத்திற்காக 384 றகாடி ரூாய் துக்கீடு 

 கீார் அபநச்சபபய பதபநச்சரின் பதிறனார் ஏய்வூதினத் திட்டத்திற்கு 384 றகாடி 

பைாய் யமங்கயதற்கு எப்புதல் அித்துள்து. இத்திட்டத்தின் பம் 60 -79 யனது 

பதினயர்கலக்கு நாதம் பை. 400 நற்றும் 80 யனதுக்கு றநற்ட்ட பதினயர்கலக்கு 

நாதம் பை.500 யமங்கப்டும்.  

நத்தினிபறதசம் 

நத்தினிபறதசத்திிருந்து இபண்டு பண்கள் எயபபஸ்ட் சிகபத்தில் ஏி சாதர 

 நத்தினிபறதச நாித்பதச் றசர்ந்த இபண்டு பண்கள் யபபஸ்ட் சிகபத்தில் ி 

சாதப படத்துள்ர். றந 22 அன்று சிந்துயாபா நாயட்டத்பதச் றசர்ந்த ாயா 

பதஹரினா நற்றும் பசறஹார் நாயட்டத்பதச் றசர்ந்த றநகா ார்நார் ஆகின இபேயபேம் 

நத்தினப்ிபறதச நாித்தில் இபேந்து பயபபஸ்ட் சிகபத்பத அபடந்த பதல் இபண்டு 

பண்கள் னும் சாதபபன படத்தர்.  

சர்யறதச பசய்திகள் 

ரு திந்த இந்தின சிிக் குதிரன அரநக்க இந்தினா, ஆஸ்திறபினா, ஜப்ான் & 

அபநரிக்கா  அரமப்பு 

 இந்தினா, அபநரிக்கா, ஜப்ான் நற்றும் ஆஸ்திறபினாயின் பத்த அதிகாரிகள் எபே 

திந்த இந்தின சிிக் குதி அபநயதற்காக ாங்காக்கில் சந்தித்துப் றசிர். இயச 

திந்த நற்றும் உள்டக்கின இந்தின-சிிக் ிபாந்தினத்திற்கா பனற்சிகலக்கு 

ஆறாசப யமங்கவும், இப்குதினில் யிதிகள் அடிப்படனிா உத்தபபயக் 

காப்ாற்றுயதற்கும், ஊக்குயிப்தற்கும் தங்கள் ங்கிற்கு உறுதினித்துள்ர். 
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 சீா கிட்டத்தட்ட அபத்து பதன் சீக் கடபபம் தது க் கூியபேம் அறத 

றயபனில் யினட்ாம், ிிப்பன்ஸ், நறசினா, புபைபண நற்றும் பதயான் ஆகின 

ாடுகலம் தது க் றகாபேகிது ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 

 

ாகிஸ்தாின தூதர்களுக்கு யமங்கின சிப்பு யரி யிக்ரக திரும்ப்பற்து அபநரிக்கா 

 ாகிஸ்தாின தூதர்கலக்கு யமங்கின சிப்பு யரி யிக்பக அபநரிக்கா திபேம்ப் 

பற்றுள்து. டிபம்ப் ிர்யாகம் அயர்கள் நீது  னணக் கட்டுப்ாடுகள் யிதித்து எபே 

யபேடம் படிந்திபனில் இந்த டயடிக்பக டுக்கப்ட்டு உள்து . 

 தூதர்கலக்கு யமங்கும் யரி யிக்கு திட்டநாது பாதுயாக பயிாட்டு தூதர்கள் 

நற்றும் தூதபகங்கலக்கு யமங்கப்டுகிது. இது அபநரிக்காயில் ினநிக்கப்ட்ட 

தகுதியாய்ந்த பயிாட்டு அதிகாரிகலக்கா யிற்ப நற்றும் னன்ாடு, உணவு, 

னன்ாடு நற்றும் ி யரி யிக்குகப யமங்குகிது.  

 

சநீத்தில் ிாஸ்டிக் ரகர தரட பசய்தது, ஆப்ிரிக்க ாடா தன்சாினா 

 தன்சாினாயில் ிாஸ்டிக் பகப னன்டுத்த தபட யிதிக்கப்ட்டுள்து, இந்த 

படபப பம் ிாஸ்டிக் நாசுாட்படத் தடுக்க ஆப்ிரிக்கா யமியகுக்கிது. 

தன்சாினாயில் ிாஸ்டிக்  இக்குநதி, உற்த்தி, யிற்ப நற்றும் ிாஸ்டிக் 

பகப  னன்டுத்த  தபட யிதிக்கப்ட்டுள்து. .ா. சுற்றுச்சூமல் திட்டத்தின் 

(UNEP) டி, இத்தபகன கட்டுப்ாடுகப பசனல்டுத்தின 34யது ஆப்ிரிக்க ாடு 

தன்சாினா ஆகும். 

 உகாயில், 127 ாடுகில் சி யபகனா ிாஸ்டிக் ப தபட சட்டங்கள் உள். 

இயற்ில் 91 ாடுகில் ிாஸ்டிக் உற்த்தி, இக்குநதி, சில்ப யிற்ப நீது 

தபட உத்தபவு உள்து  UNEP பதரியித்துள்து. 
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யணிக  நற்றும் பாருாதாப பசய்திகள் 

பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி [GDP] யர்ச்சி 5.8% நாக குரந்துள்து 

 இந்தினாயின் பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி [GDP] ஜயரி-நார்ச் 2019 காாண்டில் 5.8% 

யர்ச்சிபன ட்டினது, இது பழு ஆண்டு யர்ச்சிபன ந்து யபேடத்தில் இல்ாத 

அயிற்கு 6.8% நாக சரிந்துள்து. அதிகாபப்பூர்ய தபவுப்டி, ாட்டின் றயபனின்பந 

யிகிதம் கடந்த 45 ஆண்டுகில் இல்ாத அயிற்கு 2017-18ல் 6.1 சதயதீநாக 

உனர்ந்துள்து. 

ஜூன் 5 முதல் 9 யரப ிதினினல் கல்யினிவு யாபநாக ஆர்ிஐ அனுசரிக்கிது 

 இந்தின ரிசர்வ் யங்கி ஜூன் 5 பதல் 9ம் றததி யபப ிதினினல் கல்யினிவு யாபநாக 

அனுசரிக்கிது. இந்த ஆண்டு 2019ன் தீம் - "யியசானிகள் நற்றும் பபனா யங்கி 

அபநப்ின் எபே குதினாக இபேப்தன் பம் அயர்கள் ப்டி னபடகிார்கள்". 

புதின யரபவு கல்யி பகாள்ரகரன HRD அரநச்சகத்திடம் கஸ்தூரிபங்கன் குழு 

சநர்ப்ித்தது 

 புதின யபபவு றதசின கல்யி பகாள்பகத் (NEP) திட்டத்பத  நிதய றநம்ாட்டுத்துப 

அபநச்சர் பறநஷ் றாக்ரினால்  ிராங்கிடம் பன்ாள் இஸ்றபா தபயர் டாக்டர் 

கஸ்தூரிபங்கன் தபபநனிா குழு புது தில்ினில் சநர்ப்ித்தது. இக்கல்யி 

பகாள்பக ாடத்திட்டத்தில் இந்தின அிவுசார் அபநப்புகப இபணக்க, எபே றதசின 

கல்யி ஆபணனம் அபநக்க, தினார் ள்ிகால் தன்ிச்பசனா கட்டண 

உனர்பயக்கட்டுப்டுத்த ரிந்துபபத்துள்து. தற்றாதுள் றதசின கல்யி பகாள்பக [NEP] 

1986 ஆம் ஆண்டில் கட்டபநக்கப்ட்டு 1992 இல் திபேத்தினபநக்கப்ட்டதாகும். 

ினநம் 

 றசாினா காந்தி - காங்கிபஸ் ாபாளுநன் குழு தரயபாக றதர்ந்பதடுக்கப்ட்டார்.  
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யிரனாட்டு பசய்திகள் 

றஸ்புக், யூடியூப் நற்றும் ட்யிட்டருடன் இரணந்து உகக்றகாப்ர றாட்டித்தகயல்கர 

யமங்கவுள்து ஐசிசி  

 பசிகர்கின் பபேம் ஆர்யத்பத பூர்த்தி பசய்யதற்காக சர்யறதச சபக ஊடகங்கா 

றஸ்புக், பெடிபெப் நற்றும் ட்யிட்டர் ஆகினயற்றுடன் இபணந்து உகக்றகாப்ப 

றாட்டித்தகயல்கப யமங்கவுள்தாக சிசி அியித்துள்து. இதன் பம் பசிகர்கள் 

ஆட்டத்தின் சிப்ம்சங்கள், அிக்பககள், பவ் ஸ்றகார் ஆகினயற்ப சிசி 

டிஜிட்டல் றசல்கில் ப படிபம். 
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