
 

 

   

முக்கினநா ாட்கள் 

மந 31 - உக புககனிக திம் 

 உக சுகளதளப அமநப்பு (WHO) வ்வயளபே ஆண்டு மந நளதம் 31ம் மததழ புமகனிம 

மழப்பு தழநளக கமைிடித்து, நக்கிைம் யிமழப்புணர்வு ஏற்டுத்தழ யபேகழது. பே 

சழகவபட்டில் 4000 யமகனள மயதழப்வளபேட்கள் இபேக்கழன். இயற்ழல் ளதழக்கு மநல் 

மநளசநள மயதழப்வளபேட்கள் ஆகும். 

 உக புமகனிம தழம் 2019 "புமகனிம நற்றும் தமபனபீல் சுகளதளபத்தழல் இந்த 

ஆண்டு கயம் வசலுத்தவுள்து. 

 

மதசின சசய்திகள் 

சதலுங்காா 

ஜூன் நாதம் முதல் மநம்டுத்தப்ட்ட சமூக  ாதுகாப்பு ஓய்வூதினம்  

 ஜூன் நளதம் பதல் ஆறபள நற்றும் சபக  ளதுகளப்பு ஒய்வூதழனம் மளன் 

ல்மயறு யமகனள ஒய்வூதழனங்கம ழமமயற்றுயதற்கள உறுதழவநளமழமன ஆந்தழப 

அபசு அழயித்துள்து. இதன் பம் ஜூம நளதத்தழழபேந்து ஒய்வூதழன னளிகள் 

னமையர். தற்மளதுயமப 39 ட்ச ஒய்வூதழன னளிகள் உள்ர் என்து 

குழப்ிைத்தக்கது. 

 

ஜம்மு & காஷ்நீர் 

ஜம்மு & காஷ்நீரில் இப்பு யிகிதத்கத குகப்தற்கா டயடிக்கக திட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இப்பு யிகழதத்மத (IMR) குமக்கும் பனற்சழக்களண தழட்ைத்மத 

ஜம்ப & களஷ்நீர் அபசு தீட்டிபள்து, இதளல் பே ழமனள யர்ச்சழ இக்மக 

அமைபம் என்று அம்நளழ அபசு ிபதழழதழ கூழபள்ளர். 
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சர்யமதச சசய்திகள்  

US National Spelling Bee மாட்டினில் ஆறு இந்தின நாணயர்கள் சயற்ி 

 அவநரிக்களயில் மைவற் US National Spelling Bee மளட்டினில் 550 க்கும் மநற்ட்ை 

மளட்டினளர்கம மதளற்கடித்து 50,000 அவநரிக்க ைளர்கள் நதழக்கதக்க யடீுகமபம் 

US National Spelling Bee ட்ைத்மதபம் வயன் 8 வயற்ழனளர்கில் ஆறு நளணயர்கள் 

இந்தழன ளட்மை மசர்ந்தயர்கள் என்து குழப்ிைத்தக்கது. ரிரழக் களந்தளஸ்ரி, ரளகத் 

சுந்தர், ரழபேதழகள ளடி, மசளலம் சுகதங்கர், அிஜளய் வகளைழ, மபளலன் பளஜள 

ஆகழமனளர் ஆயர்.  

சதற்கு சூடான் நீதா தகடகன ஐ.ா. ீட்டித்தது 

 ஐ.ள. ளதுகளப்பு கவுன்சழல், வதற்குசூைளன் நீதள வளபேளதளப நற்றும் ஆபதத் 

தமைமன மநலும் பே யபேைத்தழற்கு ீட்டித்துள்து. 2020 மந 31 யமப சூைளில் இந்தத் 

தமை ீடிக்கும் எத் வதரியித்துள்து. வதற்கு சூைளில் ஆபதத்தமை நற்றும் மளமப 

தூண்டினதற்களக எட்டு வதற்கு சூைளின ளட்டிர் நீது வசளத்து பைக்கம் நற்றும் 

உகளயின னண தமை யிதழக்கப்ட்டுள்து. 

அியினல்  

சப்டிமன் ாகயத்தில் 'புதின கிபகம்' கண்டுிடிக்கப்ட்டது 

 யளினளர்கள் வப்டிபென் ளமயத்தழல் வசளந்த யிநணைத்மதக் வகளண்ை 

பே பபட்டு கழபகத்மத கண்டுிடித்துள்தளகத் வதரியித்தர். NGTS-4b, அல்து 'தமை 

வசய்னப்ட்ை கழபகம்' என்மமக்கப்டும் இந்த கழபகம் வப்டிபெம யிை சழழனது 

ஆளல் பூநழமன யிை பன்று நைங்கு வரினது எ ிரிட்ைின் யளர்யிக் 

ல்கமக்கமக ஆபளய்ச்சழனளர்கள் கூழளர். 

யணிக  நற்றும் சாமாதாப சசய்திகள் 

2020 ிதினாண்டில் இந்தினாயின் சநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 7.1% யர்ச்சி அகடமம் எ 

FICCI சர்மய கணித்துள்து 

 ளட்டின் சபளசரி வநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழ 2020 ழதழனளண்டில் 7.1 சதயிகழதம் நற்றும் 

2021 ழதழனளண்டில் 7.2 சதயிகழதம் யர்ச்சழ அமைபம் எக் கணிக்கப்ட்டுள்து. FICCI 
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இன் வளபேளதளப ஆய்யின் டி, 2019-20 ழதழனளண்டில் குமந்தட்ச நற்றும் அதழகட்ச 

யர்ச்சழ - 6.8 சதயிகழதம் நற்றும் 7.3 சதயிகழதநளக இபேக்கும் எத் வதரியித்துள்து.  

நாாடுகள்  

BIMSTEC தகயர்கள் இந்தின ிபதநமடன் இமதபப்பு சந்திப்பு 

 ிம்ஸ்வைக் எப்டும் ல்தும வதளமழல்தட் நற்றும் வளபேளதளப த்துமமப்புக்கள 

யங்கள யிரிகுைள யிிம்பு ளடுகின் சந்தழப்ில் தமயர்கள் ங்மகற்ர். 

 இங்மக அதழர் தழபே மநத்ரி ள சழழமசள, யங்கமதச அதழர் அப்துல் லநீத், 

மள ிபதநர் மக ி ரர்நள ழ, பூைளன் ிபதநர் மளட்மை வரரிங் நற்றும் 

வநளரிரழனஸ் ிபதநர் ிபயிந் குநளர் ஜகளத் ஆகழமனளர் இந்த சந்தழப்ில் கந்து 

வகளண்ைர். 

ினநம் 

ஐ.ா. துகண ிர்யாக இனக்குபாக இந்தின யம்சாயமிகன மசர்ந்த அிதா ாட்டினா 

ினநம்  

 இந்தழன யம்சளயமழமன மசர்ந்த அிதள ளட்டினள, ளழ சநத்துயம் நற்றும் 

வண்களுக்கு அதழகளபநித்தலுக்கள [யங்கம ழர்யகழத்தல், ழமத்தன்மந நற்றும் 

கூட்ைணி] ஐக்கழன ளடுகள் சமனின் துமண ழர்யளக இனக்குபளக ழனநழக்கப்ட்ைளர். 

 ளழ சநத்துயம் நற்றும் வண்களுக்கு அதழகளபநித்தலுக்கள ஐக்கழன ளடுகள் 

சமனின் துமண ழர்யளக இனக்குபளக அிதள ளட்டினள ஐ.ள. வளதுச்வசனர் 

அன்மைளிமனள குட்வபறளல் ழனநழக்கப்ட்ைளர். 

 

புதின கடற்கட ததினாக அட்நிபல் கபம்ீர் சிங் சாறுப்மற்ார் 

 இந்தழன கைற்மைக்கு புதழன ததழனளக கபம்ரீ் சழங் மதர்வு வசய்னப்ட்ைளர். 

வைல்ழனில் மைவற் யிமளயில் புதழன கைற்மை ததழனளக கபம்ரீ் சழங் 

வளறுப்மற்றுக் வகளண்ைளர்.  

 கைந்த ஆண்டு, கழமக்கு கைற்மைத் ததழனளக யிசளககட்டிம் வசல்லுபன், புது 

தழல்ழ தமமநனகத்தழல் கைற்மைத் துமணத் ததழனளக கபம்ரீ் சழங் 

ணினளற்ழளர் என்து குழப்ிைத்தக்கது. 
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துகண-அட்நிபல் அதுல் குநார் சஜனின் ENC இன் தகயபாக தயி ஏற்ார் 

 துமண அட்நழபல் அதுல் குநளர் வஜனின், கழமக்கு கைற்மை கட்ைமனின் (ENC) [Flag 

Officer Commanding-in-Chief (FOC-in-C)] துமண-அட்நழபளக தயி ஏற்ளர். 

யிமதுகள் 

பாஜஸ்தான் சுகாதாப துகக்கு WHO யிமது 

 இந்த ஆண்டுக்கள உக சுகளதளப அமநப்பு [WHO] யிபேதுக்கு பளஜஸ்தளன் அபசு 
நபேத்துய நற்றும் சுகளதளபத் தும புமகனிம கட்டுப்ளட்டில் வசய்த 
சளதமகளுக்களக மதர்வு வசய்னப்ட்டுள்து.   

 புமகனிம இல்ள பனற்சழகளுக்களக WHO யிபேமத வறும் ளட்டின் மப அபசளங்க 
அமநப்பு இபளஜஸ்தளன் நளழ சுகளதளபத் தும ஆகும். 

யிகனாட்டு சசய்திகள் 

துப்ாக்கிச்சுடும் மாட்டி 

 ஐஎஸ்எஸ்எப் உகக் மகளப்ம துப்ளக்கழ சுடும் மளட்டினில் 5 தங்கப்தக்கங்களுைன் 

இந்தழனள பதழைம் வற்றுள்து. 

 சவள 2 தங்கப்தக்கத்துைன் வநளத்தம் 9 தக்கங்கம வயன்று இபண்ைளம் இைம் 

ிடித்துள்து. 
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