
   

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 5 - உக சுற்றுச்சூமல் திம் 

 உகாயின யிமிப்புணர்வு நற்றும் நது சுற்றுச்சூமலப் ாதுகாப்தற்கா 
டயடிக்லககல ஊக்குயிப்தற்காக க்கின ாடுகள் சலனால் உக சுற்றுச்சூமல் 
திம் ககாண்டாடப்ட்டு யபேகிது. இந்த ிகழ்யாது 1974 ஆம் ஆண்டு 
துயங்கினதிிபேந்து, உகயில் 100 க்கும் மநற்ட்ட ாடுகில் பயாக 
ககாண்டாடப்டுகிது.  

 எவ்கயாபே உக சுற்றுச்சூமல் திபம் குிப்ிட்ட சுற்றுச்சூமல் குித்து கயம் 
கசலுத்துகி எபே கபேப்காபேல லநனாகக் ககாண்டு ற்ாடு கசய்னப்டும். 2019க்கா 
தீம் "காற்று நாசுாட்லட எமிப்மாம்". 

ஜூன் 5 - சட்டயிரபாத, குிப்ிடப்டாத நற்றும் கட்டுப்ாடற் நீன்ிடிப்புக்கு எதிபா 
ராபாட்டத்திற்கா சர்யரதச திம் 

 எவ்கயாபே ஆண்டும் 11-26 நில்ினன் டன் நீன் இமப்புக்கு காறுப்ற் நற்றும் 
கட்டுப்ாடற் நீன்ிடிப்பு டயடிக்லககள் தான் காறுப்பு ன்று .ா. உணவு நற்றும் 
மயாண் அலநப்பு (FAO) கதரியித்தது. இந்த தாக்கத்லத குலப்தற்கு, .ா. காதுச் 
சல 2015 ல் ற்றுக் ககாள்ப்ட்ட ிலனா யர்ச்சி ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மகால்14 
ன் இக்கு 4, குிப்ாக சர்யமதச சபதானத்லத "சட்டயிமபாத, குிப்ிடப்டாத நற்றும் 
கட்டுப்ாடற் நீன்ிடிப்பு லடபலகல" 2020க்குள் படிவுக்கு ககாண்டுயப 
திட்டநிட்டுள்து. 

 

ரதசின சசய்திகள் 

தநிழ்ாடு 

தநிழ்ாடு சுகாதாப சரீ்திருத்த திட்டம் 

 இந்தின அபசு, தநிழ்ாடு அபசு (GoTN) நற்றும் உக யங்கிக்கும் இலடமன தநிழ்ாடு 

சுகாதாப அலநப்பு சீர்திபேத்த திட்டத்திற்கா $ 287 நில்ினன் கடன் எப்ந்தம் 

புதுகடல்ினில் லககனழுத்தாது  
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 சுகாதாபத் திட்டத்தின் தபத்லத மநம்டுத்துதல், கதாற்றுமானற் மாய்கின் 

ிபச்சலகல குலத்தல் நற்றும் தநிழ்ாடு நாித்தில் இப்கபேக்கம் நற்றும் 

குமந்லத  மசலயகல மநம்டுத்த இந்த திட்டம் லககனழுத்தாது . ிதி 

ஆமனாகின்  உடல்க்  குினடீ்டில் தநிழ்ாடு அலத்து இந்தின நாிங்கில் 

பன்ாயது இடத்தில் உள்து, இது நிகவும் மநம்ட்ட சுகாதாப யிலவுகல 

ிபதிிப்தாகவுள்து. 

ரகபா 

ஆப்புமாயில் ரதசின வயபாஜி இன்ஸ்டிடியூட் யிவபயில் ரநம்டுத்தப்டவுள்து  

 ல்மயறு லயபஸ் மாய்கலப் ரிமசாதிப்தற்கா அதன் கசனல்ாட்டு 

ம்கத்தன்லநலன கண்டுிடிப்தற்கு ஆப்புமாயில் லயபாஜி இன்ஸ்டிடிபெட் 

இன்னும் மாபாடி யபேகிது,யபயிபேக்கும் நாதங்கில் இது மநம்டுத்தவுள்து. 

 இது தயிப, திபேயந்தபுபத்தில் உள் அியினல் நற்றும் கதாமில்தட் துலனின் கீழ் 

எபே லயபாஜி இன்ஸ்டிடிபெட் கதாடங்கப்ட்டது. மநலும் ICMR இன் கீழ் எபே  

லயபாஜி இன்ஸ்டிடிபெட் மகாமிக்மகாட்டில் அலநக்கப்ட்டது. இபேப்ினும், 

நாித்தின் மதலயகலப் பூர்த்தி கசய்பம் அயிற்கு அந்த ிறுயங்கில் யசதிகள் 

தற்மாது இல்ல. 

சர்யரதச சசய்திகள் 

கியூாவுக்கு னணம் சசய்யதில் முக்கின புதின கட்டுப்ாடுகள் அசநரிக்காயால் 

யிதிக்கப்ட்டுள்  

 கிபொலயப் ார்லயனிடும் குடிநக்கள் நீது அகநரிக்கப் புதின னணக் கட்டுப்ாடுகல  

யிதித்துள்து , குபைஸ் கப்ல்கலத் தலடகசய்துள்து மநலும்  அதிகநா கல்யி 

னணிகள் கசல்யலதபம் தலடகசய்து , கம்பெிஸ்ட் அபசாங்கத்லத மநலும் 

திலநப்டுத்தும்  படிலய அகநரிக்கா டுத்துள்து . 

 குபைஸ் கப்ல்கல அகநரிக்கா இி கிபொவுக்கு னணிக்க அனுநதிக்காது மநலும்  தீவுக்கு 

"நக்களுக்கு நக்கள்" ன்லமக்கப்டும் கல்யி நற்றும் காச்சாப னணங்கலபம்  
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தலடகசய்துள்து  குபைஸ் கப்ல்கமாடு மசர்ந்து தினார் யிநாங்கள் நற்றும் 

டகுகலபம்  தலடகசய்துள்தாக அியித்துள்து. 

 

யிண்சயி அியினல் 

ஜூவ 9-16 க்கு இவடனில் சந்திபனான்-2 ஐ  சசலுத்த இஸ்ரபா திட்டநிட்டுள்து 

 இந்தினாயின் சந்திபனுக்கு அனுப்பும் இபண்டாயது யிண்கநா சந்திபனான்-2   

சந்திபனுக்கு  அனுப் ஜூல 9 நற்றும் ஜூல 16 ஆகின மததிகில் இந்தின 

யிண்கயி ஆபாய்ச்சிக் கமகம் திட்டநிட்டுள்து மநலும் அதற்கா சரினா 

தபேணத்லத கண்டுிடித்துள்தாகவும் அியித்துள்து.  

 இந்தின யிண்கயி ஆபாய்ச்சிக் கமகம் ,GSLV Mark- III பம் பலனாக சந்திபானன்-2- 

ஸ்ரீஹரிமகாட்டாயிிபேந்து கசலுத்த திட்டநிட்டுள்து . சந்திப கிபகத்தின் பன்று 

கதாகுதிக்கூறுகள், ஆர்ிட்டர் , மண்டர் -யிக்பம் நற்றும் மபாயர் -ப்பக்னான் ஆகினலய 

தனாபாக உள் ன்று ISRO கூிபள்து. 

நாாடுகள் 

2 யது உகாயின இனாவந உச்சி நாாடு 

 "2 யது உகாயின இனாலந உச்சி நாாடு" 2019  ஜூன் நாதம்  6-8 மததிகில் 

அர்கஜன்டிாயின் ிபெஸ் அனர்ஸ் குதினில் லடகறுகிது.  

 உச்சிநாாட்டின் குிக்மகாள், நாற்றுத்திாி ர்கல ஊக்கப்டுத்துதல்,அயர்கல 

உட்டுத்துதல் நற்றும் அயர்களுக்கு சுதந்திபநா நற்றும் கண்ணினநா யாழ்க்லக 

யாழுயதற்கு  யமிபலலன உபேயாக்குதல் ஆகினயற்ில் உககங்கிலும் உள் 

ிபச்சிலகள் குித்து யிமிப்புணர்வு ற்டுத்துயதற்குரின திட்டநாகும்  

ஜி 20 ிதி நந்திரிகின்  கூட்டம் 

 ஜூன் 8 நற்றும் 9 ஆகின ாட்கில் ஜி 20 ிதி நந்திரிகள் நற்றும் நத்தின யங்கி 

ஆளுர்கின் இபே ாள் கூட்டத்தில் ிதி அலநச்சர் ிர்நா சீதாபாநன் 

கந்துககாள்கிார். பூநினின் காபோதாபம், உள்கட்டலநப்பு, சர்யமதச யரியிதிப்பு 

ஆகினயற்ால் திர்ககாள்ப்டும் அானங்கள் நற்றும் சயால்கள் ஆகினயற்ில் இந்த 

கூட்டம் கயம் கசலுத்தவுள்து. 
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 இந்த கந்துலபனாடல்கல கதாடர்ந்து  ஜூன் 28-29-ல் எசாகாயில் G-20 தலயர்கின் 

உச்சி நாாடு லடகவுள்து . 

 

யணிக  நற்றும் சாருாதாப சசய்திகள் 

சாருாதாப கணக்சகடுப்பு -2019 

 2019 ஆம் ஆண்டில், மாயது காபோதாப கணக்ககடுப்ல   புள்ியிபம் நற்றும் 

திட்ட அநாக்க அலநச்சகம் (MoSPI) டத்தி யபேகிது. 

 தற்மாலதன காபோதாப கணக்ககடுப்ில் புள்ியிபம் நற்றும் திட்ட அநாக்க 

அலநச்சகம் ஆது க்ட்பாிக்ஸ் நற்றும் இன்ஃர்மநரன் கடக்ாஜி 

அலநச்சகத்தின் கீழ் உள் CSC e -ஆளுலந மசலயகள் இந்தினா ிநிகடட் உடன் 

இலணந்து மாயது காபோதாப கணக்ககடுப்ல டத்தவுள்து.  

இந்தின சாருாதாப யர்ச்சி யிகிதம் 7.5% 

 தற்மாலதன  ிதினாண்டில் இந்தினாயின் யர்ச்சி யிகிதம் 7.5 சதயதீநாக இபேக்கும் 

 உக யங்கி அியித்துள்து. 

 உக யங்கி , உகாயின காபோதாப பன்மற் அிக்லகனில் அடுத்த இபண்டு 

ிதி ஆண்டுகிலும் இமத யர்ச்சி யிகிதம் இபேக்கும்  திர்ார்க்கப்டுகிது ன்று 

அியித்துள்து. 

 

யிருதுகள் 

உகாயின தவசிந்த தவயர்  யிருது 2019 

 இந்தினாயில் ிந்த கூகிள் சிஇஏ சுந்தர் ிச்லச நற்றும்  ாஸ்டாக்கின் தலயர் 

அமடா ப்ரிட்நன் ஆகிமனாபேக்கு பன்ணி கதாமில்தட்  தங்கில் இபண்டு 

ிறுயங்கின் ங்கிப்ல அங்கீகரிப்தற்காக அகநரிக்காயின் யணிக ஆமாசல 

குழு USIBC,  உகாயின தலசிந்த தலயர் யிபேது 2019-லன யமங்கிபள்து. 
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ினநம் 

ஐ.ா. சாதுச் சவக்கா 74 யது அநர்வுக்கா ஜாதிதினாக  வஜரீினா தூதர் டிஜாி 

முஹம்நது-ந்ரத ரதர்ந்சதடுக்கப்ட்டார். 

 க்கின ாடுகள் சலக்கா லஜரீினா தூதர் டிஜாி பஹம்நது-ந்மத .ா. காதுச் 

சலக்கா 74 யது அநர்வுக்கா ஜாதிதினாக மதர்ந்கதடுக்கப்ட்டார். யிதிகின் டி, 

74 யது அநர்வுக்கா ஜாதிதினாக ஆப்ிரிக்க ாடுகிிபேந்து  தலயர் 

மதர்ந்கதடுக்கப்ட மயண்டும். 

 

யிவனாட்டு சசய்திகள் 

2023 ஆசின கால்ந்து ரகாப்வவன  சீா டத்துகிது. 

 கதன் ககாரினா, தாய்ாந்து நற்றும் இந்மதாமசினா ஆகின ாடுகள் த்லத 

லகயிட்டலத அடுத்து ஆசின ாடுகளுக்கா 2023 கால்ந்து மாட்டிலன சீாயில் 

டக்கயிபேக்கிது. இலத ஆசின கால்ந்து கூட்டலநப்பு ாரிசில் உறுதிப்டுத்தினது. 
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