
   
முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 8 - உக  பருங்கடல்   திம் 

 எவ்வலொரு ஆண்டும் ஜூன் 8 ம் தேேி உயக கடல் ேினொக வகொண்டொடப்படுகிமது. 

இந்நிகழ்வல குமித்து 1992ம் ஆண்டில் பிதசியின் ரிதொ டி வஜனிதொலில் இடம்வபற்ம 

சுற்றுச்சூறல் ற்றும் தம்பொட்டுக்கொன .நொ. ொநொட்டில் கனடொ பேன்பவமொக 

தகொரிக்வகவ பன்வலத்ேது. க்கி நொடுகள் அவல 2008 ஆம் ஆண்டில் இந்நிகழ்வல 

அேிகொப்பூர்லொக அங்கீகரித்ேது. அன்று பேல் உயக அரலில் வபருங்கடல் ேிடடம் ன்ம 

அவப்பினொல் எருங்கிவைக்கப்பட்டு கடல் ேினொனது வகொண்டொடப்பட்டு லருகிமது. 

 இந்ே ேினத்ேின் தநொக்கம் கடல் ீது னிே நடலடிக்வககரின் ேொக்கத்வே வபொதுக்களுக்கு 

வேரிப்படுத்துலதேொடு, உயகம் பழுலதும் உள்ர குடிக்கரின் எத்துவறப்தபொடு 

சபத்ேிங்கரின் நிவயொன தயொண்வக்கு எரு ேிட்டத்வே வசல்படுத்துலதே ஆகும். 

 2019 தமீ் : ாிம் நற்றும் பருங்கடல் 

ஜூன் 8 - உக மூளக்கட்டி திம் 

 உயக பவரக்கட்டி ேினம் ஆண்டுதேொறும் ஜூன் ொேம் 8ம் தேேி கவடபிடிக்கப்படுகிமது. 

பேன் பேயில் இந்ே நொள் வஜர்ன் பவரக்கட்டி சங்கத்ேொல் அனுசரிக்கப்பட்டது. இது ஏர் 

இயொபதநொக்கற்ம அவப்பு. பவரில் வசல்கரின் அசொேொைொன லரர்ச்சி பவரக்கட்டி 

ன்று லறங்கப்படுகிமது. இந்ே ேினம் அவனத்து பவரக்கட்டி தநொொரிகளுக்கும் ற்றும் 

அலர்கரது குடும்பங்களுக்கும் லிறிப்புைர்வல ற்படுத்தும் லிேொக, 2000ஆம் 

ஆண்டியிருந்து அனுசரிக்கப்படுகிமது.   
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ததசின பசய்திகள் 

இந்தின உணவுக் கூட்டுத்தாம் தசநிப்ிற்க்கா இடத்ளத  அதிகரிக்க திட்டநிட்டுள்து 

 2022 ஆம் ஆண்டரலில் 100 யட்சம் டன் தசிப்பிடத்வே இயக்கொகக் வகொள்ளும் 

லவகில், இந்ேி உைவு கறகம் (ஃப்.சி..) தசிப்பகத்ேின் கட்டுொனத் ேிட்டத்வே 

துரிேப்படுத்ே புேி ேிட்டங்கவர லகுத்துள்ரது. 

 கடந்ே சிய ஆண்டுகரில் பேிவு வசய்ப்பட்ட அறுலவட ற்றும் அேிக வகொள்பேல் 

பயம் FCI தசிப்பகத்ேின் உைவுப்வபொருட்கரின்  அரவு தேவலக்கு அேிகொனவே 

லிட  இண்டு டங்கு ஆகும் . 

ஆந்திபப் ிபததசம் 

ஆந்திப அபசாங்கத்தின் தகாதாயரி-பா தி இளணத் திட்டங்கள NGT ிறுத்தி 

ளயத்தது  

 தேசி பசுவ ேீர்ப்பொம் சுற்றுச்சூறல் சம்பந்ேப்பட்ட அனுேி இல்யொேேொல் 

ஆந்ேிொலின் அசொங்கத்ேின் தகொேொலரி-வபனொ இவைப்புத் ேிட்டங்கவர நிறுத்ேி 

வலத்துள்ரது. ஆந்ேிொ ொசு கட்டுப்பொட்டு லொரிம் சட்டத்ேின் படி ேகுந்ே நடலடிக்வக 

டுக்க  ேலமிலிட்டது ன்று NGTின்  நீேிபேி  ஆேர்ஷ் குொர் தகொல் வகொண்ட எரு 

அர்வு கூமிபள்ரது. 

ீர் ஏடிஎம்கள ஸ்நார்ட் கார்டு னன்முளனில் கர்ாடக அபசு நாற் உள்து  

 அவனத்து குடிநீர் டிம்களும் லிவலில் நொை அடிப்பவடியொன தசவலியிருந்து 

ஸ்ொர்ட் கொர்ட் அடிப்பவடியொன அவப்புக்கு ொற்மப்பட உள்ரது. க்களுக்கு ல்யொ 

தநங்கரிலும் பொதுகொப்பொன குடிநீர் கிவடப்பவே உறுேி வசய்லேற்கொக .டி.ம். கவர  

ேனிொர்ொக்குலேற்கு ொநிய அவச்சவல படிவு வசய்ேது.  

 ொநியத்ேில் 18,000 .டி.ம். கள்  உள்ரன அலற்றுள் 16,000 .டி.ம். கள் பன் பொட்டில் 

உள்ரன. 
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சர்யததச பசய்திகள் 

'அளநதிக்கா காந்தி ளசக்கிள் தபணி' சவுதி அதபினாயில் ஏற்ாடு பசய்னப்ட்டது 

 கொத்ொ கொந்ேிின் 150 லது பிமந்ேநொவர குமிக்கும் லவகில் சவூேி இந்ேி தூேகம் 

தூேக கொயொண்டு ஆவைம் ற்றும் சவுேி வசக்கிள் ஏட்டுேல் கூட்டவப்புடன் 

இவைந்து 'அவேிக்கொன கொந்ேி வசக்கிள் தபைிவ '  ற்பொடு வசய்துள்ரது 

 

அியினல் 

சர்யததச யிண்பயி ிளனம் சுற்றுா னணிகளுக்காக திந்து ளயக்கப்ட உள்து.  

 அவரிக்க லிண்வலரி வொன NASA, சர்லதேச லிண்வலரி நிவயம் ற்றும்  லிண்வலரி 

துவமவ   லைிக பற்சிகளுக்கொக ேிமந்து வலக்க உள்ரனர். ஆண்டுக்கு இண்டு 

குறுகி ேனிொர் லிண்வலரி பைங்கள் லவ இருக்கும். பைங்கள் 30 நொட்கள் 

லவ இருக்கும். எரு டஜன் ேனிொர் லிண்வலரி லீர்கள் நொசொலின் படி லருடத்ேிற்கு 

ISS ப் பொர்வலிட படிபம் ன வேரிலித்துள்ரது. 

 

ஆர்.ி.ஐ தநாசநா கடன்களுக்கு புதின யமிகாட்டுதள அிமுகப்டுத்திமள்து.  

 

 ரிசர்வ் லங்கி தொசொன கடன்களுக்கொன ேீர்வல வகொண்டு ல  எரு புேி கட்டவப்வப 

வலரிிட்டுள்ரது, இது ன அழுத்ேத்ேின் கொைொக எரு நொள் கொய இவடவலரிியிருந்து 

30 நொள் ன நீட்டிபள்ரது.  கடன் லொங்கிலர் கடன் கட்ட படிொே நிவயில் இருப்பேொக  

வேரிலிக்கப்பட்டொல்,இல்புநிவய நொரியிருந்து 30 நொட்களுக்குள் கடனரிப்தபொர் 

கைக்வக பேல் பொர்வல ஆய்வு வசய் தலண்டும். 
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யணிக நற்றும் பாருாதாப பசய்திகள் 

பருிறுய யியகாப அளநச்சகம் நற்றும் பசி ழுங்குமுள இளடதன கட்டுப்ாட்டு 

தநற்ார்ளயளன இறுக்கம்  பசய்ன ப்ந்தம் ளகபனழுத்து 

 வபருநிறுலன லிலகொ அவச்சகம் (MCA) ற்றும் இந்ேி பங்கு ற்றும் பரிலர்த்ேவன 

லொரிம் (SEBI) ஆகி இண்டு எழுங்குபவம அவப்புகளுக்கு இவடத ேவு 

பரிொற்மத்ேிற்கொன புரிந்துைர்வு எப்பந்ேம் (MOU) வகவழுத்ேொனது. 

 வபொருரொேொத்ேின் பக்கி துவமகவர பொேிக்கும் வபருநிறுலன தொசடி அேிகரிப்பொல் 

கண்கொைிப்புக்கொன தேவல அேிகரித்து லந்ே நிவயில் இந்ே எப்பந்ேம் 

வகவழுத்ேொகிபள்ரது. ேனிொர் துவம வபொருரொேொ லரர்ச்சிில் அேிக பக்கி பங்கு 

லகிக்கிமது ன்பேொல் அேற்கு எரு லலுலொன கொர்ப்பதட் நிர்லொக ஆவைம் 

அவக்கப்படுலதே இந்ே தநத்ேின் தேவலொக உள்ரது. 

ினநங்கள்  

ிபமத் சான்-ஒச்சாளய தாய்ாந்து ாபாளுநன்ம் ிபதநபாக ததர்ந்பதடுத்தது 

 ேொய்யொந்ேில், 2014-ல் ஆட்சி கலிழ்ப்புக்கு கொைொன பிபத் சொன்-ஏச்சொ பிேொக 

பொொளுன்மத்ேொல் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டொர். ொர்ச் ொேம் நடந்ே வபொதுத் தேர்ேயில் பிபத் 

பிேிநிேிகள் சவபில் ிக அேிக இடங்கவரப் வபற்மொர். பிபத், இொணுல ஆேவு வபற்ம 

பொயொங் பிச்சொத் கட்சிின் தலட்பொரர் ஆலொர், இலது கட்சி 116 இடங்கவரப் வபற்றுள்ரது, 

சிமி கட்சிகரியிருந்து சட்டிற்றும் உறுப்பினர்களும் இேில் உள்ரனர். 

யிருதுகள் 

ததசின யகுப்புயாத ற்றுளந யிருதுகள் 

 லகுப்புலொே எற்றுவ ற்றும் தேசி எருங்கிவைப்பு ஆகிலற்வம ஊக்குலிப்பேற்கொக 

ேகுேி லொய்ந்ே ேனிநபர்கரிடிருந்தும், அவப்புகரிடங்கரியிருந்தும் தேசி லகுப்புலொே 

எற்றுவ லிருது 2019-க்கொன பரிந்துவகள் லதலற்கப்படுகிமது. உள்துவம அவச்சகத்ேின் 

கீழ் இருக்கும் எரு ேன்னொட்சி சவப, லகுப்புலொே எற்றுவக்கொன தேசி அமக்கட்டவர 

பயம் இந்ே தேசி லகுப்புலொே எற்றுவ லிருதுகள் நிறுலப்பட்டுள்ரது. 



  

ஜூன் 08 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    5                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 தேசி எருங்கிவைப்பு ற்றும் லகுப்புலொே எற்றுவவ ஊக்குலிப்பேில் 

நிறுலனங்கள் குவமந்ேபட்சம் ந்து ஆண்டு கொயபம் ேனிநபருக்கு குவமந்ேபட்சம் பத்து 

ஆண்டு கொயபம் பைிொற்மிலர்கள் இந்ே தேசி லகுப்புலொே எற்றுவ லிருதுக்கு 

ேகுேிபவடலர்கள் ஆலர். 

 

யிளனாட்டு பசய்திகள் 

ாபாிம்ிக்ஸ் தாட்டிக்கு, இந்தின யபீர்கள்  ான்கு துக்கீடு இட துக்கீடு பற்றுள்ர் 

 வநேர்யொந்ேில் நடந்ே  உயக பொொ சொம்பின்ளிப்பில் சிமப்பொக லிவரொடிேன் பயம் 

அடுத்து லரும் தடொக்கிதொ பொொயிம்பிக்ஸ் தபொட்டிகளுக்கு, இந்ேி லீர்கள் ரீகர்வ் 

ற்றும் கொம்வபௌன்ட் பிரிவுகரில்  நொன்கு  இட எதுக்கீட்வடப் வபற்றுள்ரனர். 

 ஆண்களுக்கொன கொம்வபௌண்ட்  பிரிலில், ஜம்பலின் ொதகஷ் குொர் பேயில் ேகுேிவபற்மொர், 

பின்னர் ொஜஸ்ேொனின்  ளிொம் சுந்ேர் ஸ்லொி அடுத்ேேொக ேகுேி வபற்மொர். 

ி.சி.சி.ஐ னின்    ததர்தல் ஆளணனபாக முன்ாள் ததர்தல் ஆளணனர் என்.தகாாாஸ்யாநி 

ினநிக்கப்ட்டுள்ார்   

 பி.சி.சி. ின் லருடொந்ே வபொதுக்கூட்டத்ேிற்கு தேர்ேல் ஆவைொக பன்னொள் தேர்ேல் 

ஆவைர் ன்.தகொபொயொஸ்லொி நிிக்கப்பட்டுள்ரொர். பி.சி.சி..ின் நீண்டகொயொக 

ேிர்பொர்க்கப்படும் தேர்ேல் அக்தடொபர் 22 ஆம் தேேி நவடவபறும் ன்று நிர்லொகிகள் குழு 

கடந்ே ொேம் அமிலித்ேது. 
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