
 

 

   

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 4 - ஆக்கிபநிப்ிால் ாதிக்கப்ட்ட அப்ாயி குமந்ததகின் சர்யததச திம் 

 1982 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நளதம் 19 ஆம் தததழ, ஐ.ள. பளதுச் சப, வ்பயளம 

ஆண்டும் ஜூன் 4 ஆம் தததழபன ஆக்கழபநழப்ிளல் ளதழக்கப்ட்ட அப்ளயி 

குமந்பதகின் சர்யததச தழநளக  அனுசரிக்க முடிவு பசய்தது. 

 இந்த ளின் தளக்கம் உபகங்கழலும் உடல் ரீதழனள, ந, ரீதழனள 

துஷ்ிபதனளகத்தழன் மூம் ளதழக்கப்ட்ட  குமந்பதகின் யழகப உணர்த்துயதளக 

உள்து தநலும் குமந்பதகின் உரிபநகப ளதுகளப்தற்கள ஐ.ளயின் 

உடன்டிக்பகபன இந்த ளள்  உறுதழப்டுத்துகழது. யபளற்ழல் நழக யிபபயளக  

ஏற்றுக்பகளள்ப்ட்ட சர்யததச நித உரிபநகள் ஆபணனத்தழன் ப்ந்தநள 

குமந்பதகின் உரிபநகள் ற்ழன ம உடன்டிக்பக மூநளக ஐ.ளயின் இந்த 

ளதுகளப்பு தயப பசனல்டுத்தப்டுகழது. 

 

ததசின சசய்திகள் 

சடல்ி  

சண்களுக்கா இயச தருந்து திட்டத்தத சடல்ி அபசு அியித்துள்து  

 பண்கலக்கள இயச தமந்து னண தழட்டத்பத படல்ழ முதல்யர் அபயிந்த் 

தகஜ்ரியளல் அழயித்துள்ளர் இந்த தழட்டத்தழன் கவழ் அபத்து டி.டி.சழ. ஸ், க்ஸ்டர் 

ஸ் நற்றும் பநட்தபள பனில்கில் இயசநளக பண்கள் னணம் பசய்ன 

அனுநதழக்கப்டுயளர்கள்.தநலும் ஜூன் 8 ஆம் தததழ முதல் கரின் அபணத்து 
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தமந்துகிலும் சழ.சழ.டி.யி தகநபளக்கள் பளறுத்தப்டவுள்தளகவும் படல்ழ முதல்யர் 

அழயித்துள்ளர். 

தநகானா 

ரில்ாங்கில் IBSD ஆர்க்டிதடரினத்தத திந்துதயத்து    

 தநகளனளயில் தனளபடக்ளஜழ துபனின்  ம ததசழன ழறுயநள உனிரி-ய நற்றும் 

ழபனள யர்ச்சழ தநம்ளட்டு ழறுயம் (IBSD) ரழல்ளங்கழல்  தது ஆபளய்ச்சழ 

பநனத்தழழமந்து  ஆர்க்டிதடரினத்பத தழந்து பயத்தது. 

 இது மூன்று நளதங்கித உமயளக்கப்ட்ட ளட்டின் நழகப்பரின ஆர்க்டிதடரினம் ஆகும், 

இவ்யளபளய்ச்சழ ழறுயம் கடந்த ஆண்டில் பதளடங்கப்ட்டது என்து குழப்ிடத்தக்கது, 

தநலும் தநகளனள நற்றும் அண்பட நளழத்தழல் இமந்து தசர்த்த 20 யபகனள 

ஆர்க்கழட் நர்கள் இதழல் பயக்கப்ட்டுள்து. 

தகபா 

தகபா நாணயருக்கு  ிப்ா தயபஸ் சதாற்று ஏற்ட்டுள்து. 

 தகபளயில், 23 யனதள கல்லூரி நளணயமக்கு  ழப்ள பயபஸ் பதளற்று ஏற்ட்டது  

NIPAH பயபஸ் தளக்குதழல் இமந்து சநளிக்க நத்தழன அபசு ஆறு உறுப்ிர்கப 

தகபளவுக்கு அனுப்ிமள்தகவும் தநலும் அபணத்து யிதநள உதயிகபமம் 

தகபளயிற்கு அிப்தளக நத்தழன சுகளதளபதுப அபநச்சர்  டளக்டர் லர்ஷ் யர்தன் 

உறுதழனித்தளர். 

அசாம் 

அசாம் அபசு யட கிமக்கு தின் தநனத்தில் தசர்யதற்கு நாினம் யமங்கவுள்து 

 யடகழமக்கு தழபந பநனத்தழல் தசர்யதற்கு 1.7 ட்சம் மெளய் நளினம் யமங்க அசளம் 

அபசு முடிபயடுத்துள்து. அசளம் தழன் தநம்ளட்டு தழட்டத்தழன் நழரன் இனக்குர் ஏி 
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தழயளரி, முதல் பதளகுதழ நளணயர்கின் பநளத்த தழன் னிற்சழக் கட்டணம் 2.2 ட்சம் 

மெளனளக இமக்கும் என்று கூழளர். முதல் பதளகுப்ில் 400 நளணயர்கள் தசர்க்பகக்கு 

யமயளர்கள் என்று பதரியித்தளர். 

சர்யததச சசய்திகள் 

ஐ.சி.ஏ., யூஏஇ-னின் முதல் ிபந்தப குடினிருப்பு 'தகால்டன் கார்ட்'-ஐ அபுதாினில் சயினிட்டது 

 முதலீட்டளர்கள், பதளமழல் முபதயளர்கள் நற்றும் தகுதழ யளய்ந்த திர்கப ஈர்க்கும் 

பளமட்டு முதலீட்டளர்கள் ழபந்தப குடினிமப்பு அபநப்ின் ம குதழனளக, ஐக்கழன அபபு 

எநழதபட்றழன் அபடனள நற்றும் குடிமரிபநக்கள நத்தழன ஆபணனம் (ஐ.சழ.ஏ) மஏஇ-னின் 

முதல் ழபந்தப குடினிமப்பு 'தகளல்டன் களர்ட்'-ஐ அபுதளினில் பயினிட்டது. 

அல்ஜரீினாயின் அபசினதநப்பு கவுன்சில் ஜாதிதித் ததர்தல்கத பத்துசசய்கிது 

 

 அல்ஜரீினளயின் அபசழனபநப்பு நன்ம் இபடக்கள ஜளதழதழ அப்தல்களடர் 

பன்சழளயின் அதழகளபங்கப ீட்டித்தது. அடுத்த நளதம் தழட்டநழடப்ட்டுள் ஜளதழதழத் 

ததர்தல்கள் அபசழனபநப்பு குழுயளல் பத்து பசய்னப்ட்டுள்.  இபண்டு தயட்ளர்கின் 

தயட்பு நனுபய ழபளகர்த்ததளல்  அபசழனபநப்பு கவுன்சழல்  ஜளதழதழ ததர்தல் டக்களது 

என்று கூழளர். 

 

நாாடுகள் 

உகாயின சதாமில் முதப்பு உச்சி நாாடு 

 உக பதளமழல் முபதயளர் உச்சழ நளளடு (GES) 2019 ஜூன் 4 அன்று அபநரிக்கள நற்றும் 

பதர்ளந்து அபசளங்கங்களல் டத்தப்டுகழது. இது ஐதபளப்ின ன்ழனத்தழல் 

படபயிமக்கும் ழகழ்யின் முதல் தழப்ளகும். 

 உகளயின பதளமழல் முபதயளர் உச்சழ நளளட்டின் ன்தளயது தழப்ளது 

உபகங்கழலும் இமந்து  பதளமழல் முபதயளர் உடன் தலக் கரில் 

படபறுகழது,இதழல்  இந்தழனளயில் இமந்து 27 தர் தங்கள் கமத்துக்கப கழர்ந்து 
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பகளள்வும் தநலும் உக நளளட்டில் தங்கள் கமத்துக்கப பயிப்டுத்தவும் 

கந்துபகளண்டுள்ர். 

 

 

இந்தினா - சீா இதடதன இருதபப்பு தச்சுயார்த்தத  

 இந்தழனள நற்றும் சவள ஆகழன இம ளடுகலக்கழபடதன, ஆமதப் பயல் நற்றும் ஆமதப் 

பமக்கத்பதக் கட்டுப்டுத்த 6யது சுற்று தச்சுயளர்த்பத புதுதழல்ழனில் படபற்து . 

 இம தபப்ிமம் ஆமதப் பயல் நற்றும் ஆமதக் பமக்கத்தழளல் ஏற்டும் யிதநள  

ிபச்சபகப கழர்ந்துக் பகளண்டர். இபத ற்ழன உபபனளடப இபடபயி யிட்டு 

பதளடப முடிவு பசய்துள்ர்   

 

யணிக  நற்றும் சாருாதாப சசய்திகள் 

யியசான ஆண்டுக்கா உணவு தாின உற்த்தி 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 283 நில்ினன் டன் எ 

நதிப்ிடப்ட்டுள்து 

 உணவு தளினங்கின் உற்த்தழ 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 283 நழல்ழனன் டன்கள் எ  

நதழப்ிடப்ட்டுள்து. இது கடந்த ஐந்து யமட சபளசரி உற்த்தழபன யிட 17 நழல்ழனன்  

டன்கள் அதழகநளக உற்த்தழ பசய்னப்ட்டுள்து.  

 தகளதுபந உற்த்தழ 101 நழல்ழனன் டன் அதழகரித்துள்து, முந்பதன ஆண்டுடன் 

ப்ிடுபகனில் இது 1.33 நழல்ழனன் டன் அதழகரித்துள்து. பநளத்த மப்பு உற்த்தழ 23 

நழல்ழனன் டன் ஆக அதழகரித்துள்து. 

 

சாது  நருந்தக கதடகில், நருந்தக சாருட்கின் எண்ணிக்தக அதிகரிக்க அபசு அதிகாபம் 

அிக்கிது. 

 ளடு முழுயதும் 5000 பளது நமத்துய கபடகள் உள் இது தநலும்  அதழகரிக்கப்டும் 

என்றும்  அபயகலக்கு நமந்துகள் யமங்கப்டும் முபனின்  தபமும் உனர்த்தப்டும் 

என்றும் ஜன் அவுரதழ பநனங்கில் நமந்துகள் தனளரிப்தும் அதழகரிக்கப்டும் என்றும் 

பகநழக்கல்ஸ் நற்றும் உபத்துகலக்கள நத்தழன அபநச்சர் டி.டி சதளந்த கவுடள உறுதழ 

அித்துள்ளர். 
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ினநம் 

அஜித் டயல் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு NSA ஆக சதாடபவுள்ார் 

 ததசழன ளதுகளப்பு ஆதளசகபளக அஜழத் தடளயல் இபண்டளயது முபனளக 

ழனநழக்கப்ட்டு தற்தளபதன அபசளங்கத்தழல் நத்தழன அபநச்சபபயனின் தயிக்கு 

உனர்த்தப்ட்டளர். இது ததசழன ளதுகளப்பு கத்தழல் அயபது ங்கிப்ப 

அங்கவகரிப்தளகும். அயபது ழனநம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும்.  
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