
        

பக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 12 - குறந்தை தைாறியாரர்களுக்கு எைிான சர்லதைச ைினம் 

 சர்தச தரறனரபர் அமப்ன (ILO) 2002ல் குந்ம தரறனரபிகள் குநறத்து உனக 

அபினரண கணத்ம ஈர்க்கவும், அம அகற்ந தமரண டடிக்மககமபனேம் 

தற்தகரள்ப இந் குந்ம தரறனரபர்களுக்கு றரண சர்தச றணத்ம 

தரடங்கறது. எவ்தரன ஆண்டும் ஜூன் 12 ம் தற, இந் உனக றணம் 

அசரங்கங்கள், னனரபிகள் ற்றும் தரறனரபர்கள் அமப்னகள், க்கள் சனரம், 

உனதகங்கறலும் உள்ப னட்சக்கக்கரண க்கள் இமடத குந்மத் தரறனரபர்கபின் 

றமனமம உர்த்வும், அர்களுக்கு உவுற்கு ன்ண தசய்னரம் ன்தம 

ிபக்கவும் இந் றணம் தகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 2019 ைமீ்: Children shouldn’t work in fields, but on dreams! 

தைசி தசய்ைிகள் 

சூமாலரி லாயு ிகவும் கடுதான சூமாலரி புயாக  ைலீிதைகிமது 

 கறக்கு-த்ற அததி கடனறல் ரனே சூநரபி கடுமரண சூநரபி னனரக  

ீிமடந்துள்பது. ற்ததரது தகரரின் தற்கு-டதற்கு தகுறில் 420 கறீ 

தரமனில் ,னம்மதின் தற்தக தன்தற்கு தகுறகபில் 320 கறீ தரமனில் 

ற்றும் குஜரத்றன் தரரல் தகுறில் 420 கறீ தரமனில் உள்பது. 

 தசற ததரிடர் ீட்ன தமட(NDRF)  உள்ளூர் றர்ரகத்றகுடன் இமந்து குஜரத்றல் 35 

குளக்களும்,டீனேில் ரன்கு குளக்கமபனேம் றறுத்றனேள்பது. ரறன ததரிடர் ீட்ன தமட, 

இரடம், கடதனர கரல்தமட ற்றும் தி.ஸ்.ப் ஆகறற்நறன் ீட்னக் குளக்களும்  

றமனறறுத்ப்தட்டுள்பண. 
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கர்நாைகா 

கர்நாைகாலில் உள்ர உடுப்பி ாலட்ைத்ைின் அதசதபலு பைல் சூரி ஆற்மல் லாய்ந்ை 

கிா பஞ்சாத்ைாக உருலானது  

 கர்ரடக ரறனத்றல் உள்ப  உடுப்தி ரட்டத்றன் குண்டனர ரலுக்கரில் உள்ப 

அதசமதலு (Amasebailu) னல் சூரி  ஆற்நல் தகரண்ட கறர தஞ்சரத்து ஆகும் . 

தரத்ம் 2.13 தகரடி னொதரய் தசனில் சூரி றன் ிபக்குகள் 1800 க்கும் தற்தட்ட 

டீுகளுக்கு  ங்கப்தட்டுள்பண . இந் றட்டம் 30:20 ன்ந ிகறத்றல் த்ற ற்றும் 

ரறன அசுகபரல் றறபிக்கப்தட்டது ற்றும் ீனள்ப றற தஞ்சரத்து & தரண்டு 

றறுணங்கபரல் ங்கப்தட்டது. 

அசாம் 

அசாில் லரர்ந்து லரும் தநாய்கள் ற்றும் பூச்சிக்தகால்யிகரின் ைாக்கம் குமித்து அசாம் 

ஆய்வு 

 அசரறல் னற தரய்கபின் தரல்மனகள் அறகரித்து னரல், னத்து ஆய்ில் 

உவு ததரனட்கபில் னச்சறக்தகரல்னறகள் ற்றும் உங்கமபப் தன்தடுத்துன் ரக்கம் 

தற்நற என ஆய்ிற்கரக இந்ற னத்து ஆரய்ச்சற கவுன்சறனறடம் (ICMR) னமநிடத் 

றட்டறட்டுள்பது ரறன அசு. 

 இந் ரத்றன் 14 ஆம் தற னல், தசன்மணின் அப்தல்தனர னத்துமண 

றறுண னறறதடட் உடன் இமந்து ணிரர்-ததரது கூட்டு னமநில் ரறனத்றல் 

தி ந்றரிின் தசற டரனறசறஸ் றட்டத்ம அமச்சர் 

அநறனகப்தடுத்ப்ததரரக அநறித்ரர் . அசரறல் 18 இடங்கபில் இனச மடனறசறஸ் 

சற கறமடக்கவுள்பது. 
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ிதசாம் 

பசுத ிதசாம் ைினம் 

 றதசரறல், தசும றதசரம் றணம் ரறனம்  னளதும் தகரண்டரடப்தட்டது .இந் 

றணம் க்கன்றுகமப ங்குல் ற்றும் டுல் ததரன்ந றகழ்ச்சறகதபரடு 

தகரண்டரடப்தட்டது.  இன் தரக்கம் தசும சூல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் சறமனம 

தரரிப்தரகும்.தசும றதசரம் றணத்ம கடந் 20 ஆண்டுகபரக றதசரம் ரறனம் 

தகரண்டரடி னகறநது. 

தைலுங்கானா 

தைலுங்கானாலில் பறங்குடிினருக்கு சுகாைா லசைிகள்   

 தரறக்கப்தடக்கூடி தங்குடி குளக்கள் (PVTGs) ண மகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தகரல்னம், 

தரட்டி ற்றும் ரதண ஆறரசறகபின் சுகரர சறம தம்தடுத்துற்கு என 

திச்சரம் தனங்கரணரில் தரடங்கப்தட்டது .   உத்னூர் எனங்கறமந் தங்குடி 

தம்தரட்டு தஜன்சறின் கலழ் திரிக்கப்தடர அறனரதரத் ரட்டத்றல் உள்ப தங்குடி 

க்களுக்கு சுகரர சறம தம்தடுத்துறல் இது என ததரி னன்தணற்நம் ஆகும். 

 றஜரம் இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் தடிக்கல் சின்சஸ் (ன்ம்ஸ்), மயரதரத்மச் தசர்ந் 

சூப்தர் ஸ்ததரனறட்டி னத்துர்கள் குள, தரரபிகளுக்கு சறகறச்மசபிக்கும் றட்டத்றல் 

ஈடுதட்டுள்பது. PVTGகளுக்கரண த்ற அசரங்கத்றன் தரதுகரப்ன தம்தரட்டுத் றட்டத்றன் 

கலழ் இது தசல்தடுத்ப்தட்டுள்பது . 

அமிலில் ற்றும் தைாறில்நுட்பம் 

நியத்ைடி நீர் சபத்ைிங்கதர சந்ைிக்கும் உயக லதபைத்தை லிஞ்ஞானிகள் 

உருலாக்கினார்கள்  

 னறதங்கும் றனத்டி ீர் கடல்கமப சந்றக்கும் இடத்ம கண்டநறந்து ிஞ்ஞரணிகள் 

றக தபிரண  மதடங்கமப உனரக்கறனேள்பணர். 
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 ஜறதரதிசறக்கல் ரிசர்ச் தனட்டர்ஸ் தத்றரிமகில் தபிிடப்தட்ட என ஆய்ில், 

அதரிக்கரில் உள்ப ஏயறதர ரறன தல்கமனக்ககத்றன் ஆரய்ச்சறரபர்கள்,  

கறட்டத்ட்ட என தரற அபவு  றனத்டி ன்ணரீ்  தப்த ண்டனத்றன் அனதக உள்ப கடனறல் 

தரய்கறநது ண கூநறனேள்பணர். இந் கண்டுதிடிப்னகள் கடதனர சனெகங்கள் ங்கள் 

குடிீம தரதுகரக்க ற்றும் றர்கறக்க உக்கூடும் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 

லணிக ற்றும் தபாருராைா தசய்ைிகள் 

இன்தபாசிஸ் யண்ைனில் டிதசன் ஸ்டூடிதா (design studio) ைிமக்கிமது 

 என அடுத் மனனமந டிஜறட்டல் தசமகள் ற்றும் திரண ஆதனரசமண றறுணரண 

இன்ஃததரசறஸ்,னண்டணில் தர்டிச்சறல் ணது அனுத டிமப்ன ற்றும் கண்டுதிடிப்ன 

ஸ்டூடிதரமத் றநந்துள்பது. 

 இன்ததரசறமறற்கும் அன் ரடிக்மகரபர்களுக்கும் எத்துமக்க ற்றும் னற 

டிமப்னகமப உனரக்க ற்றும்  எனங்கறமக்க தசற்மக நுண்நறவு, 

தய்றகர் ரர்த்ம் ற்றும் 5 ஜற உட்தட சீதத்ற தரறல்நுட்தம் ஆகறற்மந 

எனங்கறமத்து இந் ஸ்டூடிதர ங்கவுள்பது. 

லங்கி தசய்ைிகள் 

ஆர்.பி.ஐ, ஏ.டி.எம். கட்ைணங்கதர ஆய்வு தசய்லைற்கு ஆறு உறுப்பினர்கதரக் தகாண்ை 

குழுதல அதத்துள்ரது  

 இந்ற ரிசர்வ் ங்கற .டி.ம். கட்டங்கள் தற்நற னள ம்னகமப ஆய்வு தசய் ஆறு 

உறுப்திணர்கமபக் தகரண்ட குளம அமத்துள்பது. இந்ற ங்கறகள் சங்கத்றன் 

மனம றர்ரகற ி.தக. கண்ன், இந்ற தசற தகரடுப்தணவு ககம்(National Payments 

Corporation of India), ஸ்.தி.., ச்.டி.ஃப்.சற, .டி.ம் தரறல் கூட்டமப்ன ற்றும் டரடர 

கம்னைணிதகன்ஸ் தததன்ட் தசரலுனைன்ஸ் னறறதடட் ஆகறமகபின்  உர் 

அறகரரிகமப தகரண்ட குளிற்கு மனரக இனப்தரர் ண இந்ற ரிசர்வ் ங்கற 

அநறித்துள்பது.  
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RBI, NEFT ற்றும் RTGS பரிலர்த்ைதனகளுக்கான கட்ைணத்ைிற்கு ைள்ளுபடி 

 இந்ற ரிசர்வ் ங்கற, றறகபின் டிஜறட்டல் தரிரற்நத்ம ஊக்குிப்தன் தரக்கரக,தசற 

றன்ணட றற தரிரற்நங்கபரண  NEFT ற்றும் Real Time Gross Settlement - RTGS னெனம் தசய்னேம் 

தரிர்த்மணகளுக்கரண அமணத்து கட்டங்கமபனேம் ள்ளுதடி தசய்துள்பது. இந்ற 

ரிசர்வ் ங்கற னம்மதில் தபிிட்ட அநறக்மகின் தடி, ரடிக்மகரபர்களுக்கு இந் 

தசமம ஜூமன 1 னல் அபிப்தற்கு அமத்து ங்கறகளுக்கும் அநறவுறுத்றனேள்பது. 

 

தசயி ற்றும் லதயத்ைரம் 

தகாலா அசாங்கம் டிஜிட்ைல் ைரம் 'agricloud ' அமிபகம் 

 தகரர அசரங்கம் ிசரிகபின் ரணிங்கள் ற்றும் உள்படீுகமப கண்கரிக்கும் 

மகில் 'agricloud '  ன்ந டிஜறட்டல் பம் என்மந றறு உள்பது . இந் டிஜறட்டல் 

பம் ிசரிகளுக்கு உத்றதரகனர் ஆதனரசமண, ரணிமன, சந்ம ிமனகள் 

ஆகறற்மநப்  தற்நற கல்கமபப் ததந உவும். ிசரிகள் 

ரடிக்மகரபர்களுக்கு ததரனட்கமப ிற்க 'agricloud '  ன்ந டிஜறட்டல் பம் உவும் 

ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது  . 

லிதராட்டு தசய்ைிகள் 

ஆசி ஜூனிர் ஸ்குலாஷ் சாம்பின்ளிப் 

 ஆசற ஜூணிர் ஸ்குரஷ் சரம்தின்றப் ரதகரில் ஜூன் 26 னல் 30 ம டக்க 

இனக்கறநது. 19 துக்குட்தட்ட ீர்கள் ஆகஸ்ட் ரம் தனசறரில் 

மடததநினக்கும் உனக ஜூணிர் ஸ்குரஷ் சரம்தின்றப்தில் ததரட்டிிடுகறன்நணர். 

இறல் ததரட்டிிடும் ீர்கபின் தர்வு  த ரம் சறவ் ரடரர் தல்கமனக்ககத்றல் 

மடததற்நது தலும் இர்கள்  திரிட்டிஷ் திற்சறரபர் கறநறஸ் ரிதடரின் கலழ் திற்சற 

ததறுகறன்நணர். 
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