
        

 

முக்கிாண ாட்கள் 

ஜூன் 13 - சர்தச வபிநல் ிிப்புர்வு ிணம் 

 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம் 18 ஆம் ஶற ,.ர வதரது சஷத A/RES/69/170 ன்ந 

ீர்ரணத்றன் தடி ஜழன் 13 ஆம் ஶறஷ சர்ஶச  வபிநல் ிறப்புர்வு றணரக 

அநறித்து . .ர ணி உரிஷகள் கவுன்சறல் 2013 ஆம் ஆண்டில் வபிநல் ஶரரல் 

தரறக்கப்தட்ட க்கபின் ரக்குல்கள் ற்றும் அர்கபின் தரகுதரடு குநறத் 

திச்சஷணகளுக்கு றரக ீர்ரணம் என்ஷந ரக்கல் வசய்து. 

 சர்தச வபிநல் ிிப்புர்வு ிணம் 2019 மீ் - "Still Standing Strong" 

தசி வசய்ிகள் 

தலும் ஆறு ாங்களுக்கு ஜம்மு-காஷ்ீரில் குடிசுத் லனர் ஆட்சி ீட்டிப்பு  

 ஜம்ப- கரஷ்ீர் ரறன ஆளுரின் அநறக்ஷகில் குநறப்திட்டிபேந் ஷகில் ரறனத்றல் 

ற்ஶதரது றனவும் சூழ்றஷனின் அடிப்தஷடில் ஜம்ப-கரஷ்ீர் ரறனத்றல் குடிசுத் 

ஷனர் ஆட்சறஷ ஜழஷன 3, 2019 பல் ஶலும் ஆறு ரங்களுக்கு ீட்டிக்க திர் றபே. 

ஶந்ற ஶரடிின் ஷனஷில் கூடி த்ற அஷச்சஷ ணது எப்புஷன 

ங்கறது. 

 ற்ஶதரஷ குடிசுத் ஷனர் ஆட்சறின் கரனம் 2019 ஜழஷன 2-ம் ஶறபடன் 

படிஷடகறநது. 2019 ஜழஷன 3 பல் ஶலும் ஆறு ர கரனத்றற்கு ரறனத்றல் குடிசுத் 

ஷனர் ஆட்சறஷ ீட்டிக்கனரம் ண ரறன ஆளுர் தரிந்துஷத்றபேந்ரர். 
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அநிில் ற்றும் வாில்தட்தம் 

டி.ஆர்.டி.ஓ வாில்தட்த வசல்ிநன் ாகணத்ல அநிமுகப்தடுத்ிது 

 எடிசர கடற்கஷில் உள்ப டரக்டர் அப்துல் கனரம் ீில் இபேந்து றர்கரனப் திக்கரண 

தன வரறல்தட்தங்கஷப றபைதிக்க தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்பு 

(டி.ஆர்.டி.ஏ) எபே வரறல்தட்த வசல்றநன் ரகணத்ஷ அநறபகப்தடுத்றது. தல்ஶறு 

ஶடரர்கள், வடனறவட்ரி றஷனங்கள் ற்றும் றன் ஆப்டிகல் டிரக்கறங் வசன்சரர்கள் இந் 

ரகணத்றன் றப்தத்ஷ கண்கரித்து. வுகள் ஶசகரிக்கப்தட்டு பக்கறரண 

வரறல்தட்தங்கஷப றப்திடுற்கு தகுப்தரய்வு வசய்ப்தடவுள்பது . 

ாாடுகள் 

கடல் கல் தகிர்வு ஒர்க்க்ஷாப்  2019 

 இந்றப் வதபேங்கடல் (IOR ) ற்றும் திந தகுறகபில்  உள்ப 29 ரடுகபில் இபேந்து 41 

திறறறகள்,  இண்டு ரள் றகழ்ில் (கடல் கல் தகறர்வு எர்க்க்ஷரப் ) 

கனந்துவகரள்கறன்நணர் ண தரதுகரப்பு அஷச்சகம் வரிவுத்துள்பது. கல் இஷவு 

ஷம்-இந்ற வதபேங்கடல் தகுற IFC-IOR, அன் கல் தகறர்வு றபஷநகள் ற்றும் 

இந் துஷநில் சறநந் ஷடபஷநகஷப தகறர்ந்து வகரள்ளும் பஷநகள் தற்நற இண்டு 

ரட்கள் றகழ்ச்சறில் ிரறக்கஉள்பது . 

ாங்காய் ஒத்துலப்பு அலப்பு உச்சிாாடு 

 கறர்கறஸ்ரணின் ஷனகரண திஷ்ஶகக்கறல் ஷடவதறும் ரங்கரய் எத்துஷப்பு ரரட்டில் 

[SCO] தங்ஶகற்தற்கரக இந்ற திர் ஶந்ற ஶரடி புநப்தட்டுச் வசன்நரர். உனகபரி 

தரதுகரப்பு றஷனஷ, தன்பக வதரபேபரர எத்துஷப்பு, க்கள்-க்கு க்கள் தரிரற்நங்கள் 

ற்றும் சர்ஶச ற்றும் திரந்ற பக்கறத்துத்றன் ஶற்தரர்ஷ திச்சறஷணகள் 

ஆகறஷ ரங்கரய் எத்துஷப்பு அஷப்பு உச்சறரரட்டின் ஶதரது ிரறக்கப்தடும். உச்சற 

ரரட்டில் ஆப்கரணிஸ்ரன் தற்நற ிரறப்தது பக்கற இடங்கபில் என்நரக இபேக்கும். 
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"PwDs உரிலகள் வாடர்தாக டக்கும்12 து சர்தச ாாடு" 

 றபெரர்க்கறன் .ர ஷனஷகத்றல், க்கற ரடுகள் சஷதின்  

"ஊணபற்ஶநரபேக்கரண உரிஷகள் வரடர்தரண கபேத்ங்கறல் 12 து ரரட்டில்" 

கனந்து வகரண்டரர் றபேற. சகுந்னர வடரனற கரம்னறன் .இர் சபக ீற ற்றும் 

அறகரபித்ல் அஷச்சறன் கலழ் உள்ப குஷநதரடுஷட தர்களுக்கு  அறகரபிக்கும் 

துஷநின் (DEPWD) வசனரபர் ஆரர். 

 .ர.சற.ஆர்.தி .டி ற்றும் .ரின் றஷனரண அதிிபேத்ற இனக்குகஷப 

அபல்தடுத்துறல் இந்றர பழுஷரக ஈடுதட்டுள்பது ன்று கூட்டத்றல் 

வரிித்ரர். இந்றரின் பக்கற கணம் அணுகல், உிகள், உதகங்கள் ற்றும் 

றுரழ்வு ஶசஷகஷப ங்கற ரற்றுத்றநணரபிகபின் உபில் சரல்கஷப 

றர்வகரள்பவும் ற்றும் .டி ீர்வுகஷப தன்தடுத்ற ரற்றுத்றநணரபிகபின் 

ரழ்க்ஷகஷ ஶலும் பி ற்றும் றபேப்றகரணரக்க ஶண்டும் ன்தரகும் 

ன்று வரிித்ரர். 

16 ஆசி ஊடக உச்சி ாாடு 

 கம்ஶதரடிரில் 16 து ஆசறர ஊடக உச்சறரரடு வரடங்கறது . இறல் ஊடகங்கள் 

ற்றும் எபிதப்பு வரறல் சம்தந்ரண தன ிங்கள் ிரறக்கப்ததட்டண. ஶலும் 

புற வரறல்தட்த சரத்றங்கஷப பர்ந்துபேம், சந்ஷகபில் டப்பு சூழ்றஷனகபில் 

தன்தடுத்துது  குநறத்து ிரறக்கப்தட்டது. 

ிக ற்றும் வதாருபாா வசய்ிகள் 

ஜப்தான் அசாங்கம் டகிக்குப் தகுிில் ரூ.13,000 தகாடி முலீடு வசய் முடிவு  

 ஜப்தரன் அசு இந்றரின் டகறக்கு தகுறில் உள்ப தல்ஶறு ரறனங்கபின் புற 

றட்டங்களுக்கு  205.784 தில்னறன் வன் பலீடு வசய் படிவு வசய்துள்பது. இது சுரர் பை 

.13,000 ஶகரடிக்கு சரணரகும். இது இந்ற டகறக்கு ஶம்தரட்டு அஷச்சர் 

(DoNER)டரக்டர் ஜறஶந்ற சறங், ஜப்தரணி தூதுர் றபே வகன்ஜற யறரரட்சு 

ஷனஷினரண ஜப்தரணி திறறறகளுடன் கனந்துஷரடி திநகு வபிந்து. 
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புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம் & அலச்சல ஒப்புல் 

இந்ிா ற்றும் கிர்கிஸ்ான் இலடத கூட்டு முற்சி தற்வகாள்ற்காண ஒப்தந்ம் 

 திர் றபே . ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷக் 

கூட்டத்றல் உிரில் ற்றும் பேத்துத்றல் உரண தகுறில்   கூட்டு ஆரய்ச்சறப் 

தி ஶற்வகரள்ப இந்றர ற்றும் கறர்கறஸ்ரன் இஷடஶ கூட்டு பற்சற 

ஶற்வகரள்ற்கரண எப்தந்த்றற்கு எப்புல் அபிக்கப்தட்டது 

 இந்ற, கறர்கறஸ்ரன் ரணுத்றணர் / க்கள் த்றில், உர்ந் ஷனப் தகுறகபில் 

ரணு ீர்கபின் உடல் ற்றும் ணனம் சரர்ந் ிங்கஷபப் புரிந்து 

வகரள்பவும், ஶரகர, பனறஷககள் ற்றும் ஊட்டச்சத்து ரற்று பேந்துகள் பனம் 

அந்ப் திச்சறஷணகஷபக் கட்டுப்தடுத்துது குநறத் புரில் ற்தடுற்கு இந் 

எப்தந்ம் றகுக்கும். 

இந்ிாவுக்கும் ாய்னாந்துக்கும் இலடில் புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம் 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷக் 

கூட்டத்றல் இந்றரவுக்கும் ரய்னரந்துக்கும் இஷடில் ரணில் / ரன் இற்தில்/ 

ரன்வபி அநறில் துஷநில்  புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஷகவழுத்றடுற்கு எப்புல் 

அபிக்கப்தட்டது. 

 புற அநறில்பூர் படிவுகஷப உபேரக்கவும், அநறில் கபேத்துப் தநறரற்நம் ற்றும் 

திற்சற, அநறில் கட்டஷப்பு சறஷ கூட்டரகப் தன்தடுத்துல் பனம் ணிப 

ஶம்தரட்ஷட அறகரிக்கவும் இந்ப் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஷக வசய்கறநது. 

இந்ிாவுக்கும் வதானிிாவுக்கும் இலடில் ில்த துலந வாடர்தாக புரிந்துர்வு 

ஒப்தந்ம் 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷக் 

கூட்டத்றல், வதரனறிரில் றனம் ற்றும் ீர்றத்ட ில்ஶ எபேங்கறஷப்பு சக்குப் 

ஶதரக்குத்து றட்டம் வரடர்தரக இந்றரவுக்கும் வதரனறிரவுக்கும் இஷடில் ற்தட்ட 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் தற்நற ிபக்கம் அபிக்கப்தட்டது. 
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 கூட்டரக எப்புக்வகரள்பப்தட்ட எத்துஷப்புத் றட்டங்கள் வரடர்தரக கல் தரிரற்நம், 

றபுர் கூட்டங்கள், கபேத்ங்குகள், வரறல்தணுக்கப் தங்கள் ற்றும் அனரக்கம் 

ஆகறற்ஷந ஊக்குிப்தரக இந்ப் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் இபேக்கும். 

இந்ிாவுக்கும் தின்னாந்துக்கும் இலடில் புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம் 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷக் 

கூட்டத்றல், கிணிசரர் தரதுகரப்பு வரடர்தரக இந்றரவுக்கும் தின்னரந்துக்கும் இஷடில் 

எத்துஷப்பு தற்நற புரிந்துர்வு எப்தந்ம் குநறத்து ிபக்கம் அபிக்கப்தட்டது. 

 தரதுகரப்பு வரடர்தரண றகழ்வுகள் குநறத்து அநறவுப் தரிரற்நம், கண்டநறல், ீர்வு கரணுல் 

ற்றும் டுப்தறல் ற்தட்ட அனுதங்கஷபப் தகறர்ந்து வகரள்றல் இபே ரடுகளுக்கும் 

இஷடில் எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்துஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டு இந்ப் புரிந்துர்வு 

எப்தந்ம் உபேரக்கப் தட்டுள்பது. 

இந்ிாவுக்கும் ிாவுக்கும் இலடில் ில்த துலநில் புரிந்துர்வு ஒப்தந்ம் 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் ஷடவதற்ந த்ற அஷச்சஷக் 

கூட்டத்றல்  இந்ற ில்ஶ அஷச்சகத்றன் கலழ் உள்ப ஆரய்ச்சற டிஷப்புகள் ற்றும் 

ப்தடுத்ல் அஷப்பு,  ற ில்ஶ ஆரய்ச்சற றஷனம் ற்றும் கல் 

வரறல்தட்தம், சறக்ணல் சற ஆரய்ச்சற ற்றும் டிஷப்பு றஷனம் ற்றும் ற 

ில்ஶ ஶதரக்குத்து வரஷனத் வரடர்புத் துஷநகளுக்குள் எத்துஷப்பு குநறத் 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் தற்நற ிபக்கம் அபிக்கப்தட்டது. 

 கூட்டரக எப்புக்வகரள்பப்தட்ட எத்துஷப்புத் றட்டங்கபில் கல் தரிரற்நம், றபுர் 

கூட்டங்கள், கபேத்ங்குகள், வரறல்தணுக்கப் தங்கள் டப்தற்கு இந்ப் புரிந்துர்வு 

எப்தந்ம் றகுக்கும். 
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முஸ்லீம் வதண்கள் (ிரு உரிலகள் தாதுகாப்பு) தசாா 2019க்கு த்ி 

அலச்சல ஒப்புல் 

 பஸ்லீம் வதண்கள் (றபே உரிஷகள் தரதுகரப்பு) இண்டரது அச சட்டம் 2019 ( 

2019-ம் ஆண்டின் 4து அச சட்டம்) க்குப் தறனரக பன்ஷக்கவுள்ப பஸ்லீம் 

வதண்கள் (றபே உரிஷகள் தரதுகரப்பு)  ஶசரர 2019 க்கு திர் றபே. ஶந்ற 

ஶரடிின் ஷனஷில் கூடி த்ற அஷச்சஷ ணது எப்புஷன ங்கறது. 

 இந் ஶசரர தரனறண சத்துத்ஷ உறுறப்தடுத்துரகவும் பஸ்லீம் வதண்களுக்கு 

தரனறண ரீறரண ீறஷ ங்குரகவும் அஷபம். றபேரண பஸ்லீம் 

வதண்கபின் உரிஷகஷபபம் இந் ஶசரர தரதுகரப்தஶரடு அர்கபின் கர்கள் 

பத்னரக் வசரல்ன் பனம் ிரகத்து வசய்ஷபம் டுக்கும். 

சிநப்பு வதாருபாா ண்டனங்கள் (ிருத்) தசாா, 2019-க்கு த்ி அலச்சல 

ஒப்புல் 

 திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி ஷனஷில் இன்று புதுறல்னறில் கூடி த்ற 

அஷச்சஷ, சறநப்பு வதரபேபரர ண்டனங்கள் (றபேத்) அசச் சட்டம், 2019-க்கு 

ரற்நரக,  சறநப்பு வதரபேபரர ண்டனங்கள் (றபேத்) ஶசரர, 2019  

அநறபகப்தடுத்துற்கு எப்புல் அபித்து. இந் ஶசரர பேம் ரடரளுன்ந கூட்டத் 

வரடரில் அநறபகப்தடுத்ப்தடும். 

 சறநப்பு வதரபேபரர ண்டனங்கள் சட்டம், 2005-ல் திரிவு 2ன் கலழ் துஷப்திரிவு 5ல் றபேத்ம் 

வசய்ப்தட்ட தின்ணர், த்ற அசரல் அங்கலகரிக்கப்தட்ட அநக்கட்டஷபஶர அல்னது ந் 

அஷப்ஶதர,  சறநப்பு வதரபேபரர ண்டனத்றல் வரறற்கூடம் அஷப்தற்கரண 

அனுறஷப் வதந தரிசலனறப்தற்கரண குறஷப் வதறும் 
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ிணங்கள் 

கஜகஸ்ான் புி ஜணாிதி  

 கசகஸ்ரன் ரட்டின் புற ஜணரறதறரக கஸ்மறம் ஶஜரர்ட் வடரக்ஶகஶவ்  தி 

ற்நரர். ஜணரறதறரக திரற்நற ர்சுல்ரன் ரஜ்ஶதஶதவ் இந் ஆண்டு ரர்ச் 

ரம் தி ினகறணரர். 78 ரண ர்சுல்ரன் ரச்ஶதஶதவ் தி ினகற திநகு, 

ரட்டின் இண்டரது ஜணரறதறரக கஸ்மறம் ஶஜரர்ட் வடரக்ஶகஶவ் 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர். 

இந்ிாின் புி தூதுாக சணீாின் மூத் தூர் சன் திதடாங் ிணம் 

 இந்றரின் புற தூதுரக சன் ஶிஶடரங் றறக்கப்தட்டரர். தரகறஸ்ரன்  

தூதுரக திரற்நற றபே சன் ற்ஶதரது வபிபநவுத்துஷந அஷச்சகத்றன் 

வகரள்ஷக ற்றும் றட்டறடல் துஷநின்  வதரது இக்குணர் ஆரர்.  "Luo Zhaohui " ஷ 

வரடர்ந்து றபே சன் இப்வதரது வபிபநவுத்துஷந துஷ அஷச்சரக 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

ிருதுகள்  

ஞாணதீத் ிருது: 

 புகழ்வதற்ந ஆங்கறன ழுத்ரபர் அறரவ் ஶகரஷ், 2018 ஆம் ஆண்டுக்கரண 54 து 

ஞரணதடீம் ிபேஷ வதற்நரர். ஆங்கறனத்றல் அது சறநந் தங்கபிப்புக்கரக இந் 

ிபேது ங்கப்தட்டது. ஶற்கு ங்கரபத்றன் பன்ணரள் கர்ணர் ஶகரதரல்கறபேஷ்ர 

கரந்ற புது வடல்னறில் ஷடவதற்ந எபே ிரில் றபே ஶகரளக்கு ிபேது 

ங்கறணரர். இந் ிபேது வதற்ந பல் ஆங்கறன ழுத்ரபர் ஆரர். 
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வசனி ற்றும் லனத்பம் 

தங்குடிிண க்கள் னத்ிட்டங்கலப வசல்தடுத் ின்ணணு ஆளுல 

 த்ற தங்குடிிணர் ன அஷச்சகம் புதுறல்னறில் ற்தரடு வசய்றபேந் றகழ்ச்சற 

என்நறல், “தங்குடிிணபேக்கரண னத்றட்டங்கஷப றன்ணணு ஆளுஷ பனம் வதற்றுக் 

வகரள்ளும் றட்டத்ஷ” அத்துஷநின் த்ற அஷச்சர் றபே. அர்ஜழன் பண்டர 

வரடங்கற ஷத்ரர். 

 தங்குடி க்களுக்கரண றன்ணணுத் றட்டங்கஷப வசல்தடுத் டி.தி.டி. தங்குடிிணர் 

ஆன்-ஷனன் ஶதரர்டலும், ன்.ஜற.ஏ. றறபி ஆன்-ஷனன் ிண்ப்தம் ற்றும் 

கண்கரிப்பு பஷநக்கரண ஶதரர்டலும் உபேரக்கப்தட்டுள்பண. 

ிலபாட்டு வசய்ிகள் 

ஒனிம்திக் ததாட்டிக்கு  இந்ி ீர்கபின் ில்ித்ல அி இடஒதுக்கீடு வதற்நது  

 வர்னரந்றல் ஷடவதறும் ில்ித்ஷ உனக சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் கணடரஷ 

5-3 ன்ந கக்கறல் ழீ்த்ற இந்ற ீர்கபின் ில்ித்ஷ அி கரல் இறுறக்கு 

பன்ஶணநறது.இன் பனம் 2020 ஆம் ஆண்டு ஶடரக்கறஶரில் ஷடவதநவுள்ப 

எனறம்திக் ஶதரட்டிில் இந்ற ஆண்கள் அி இடஎதுக்கலடு வதற்நது . 2012 னண்டன் 

எனறம்திக்கறற்குப் திநகு  பல் டஷரக இந்ற ஆண்கள்  குழு எதுக்கலடு 

வதற்றுள்பது. 

சணீிர் ஆசி கலன ஜிம்ணாஸ்டிக்ஸ் சாம்தின்ிப் ததாட்டி 

 ஜறம்ணரஸ்டிக்ஸ் ஃவதடஶன் ஆஃப் இந்றர, இந் ரம் 19 பல் 22 

ஷங்ஶகரனறரில் உள்ப உனரன்தரட்டர் கரில் ஷடவதநிபேக்கும் சலணிர் ஆசற 

கஷன ஜறம்ணரஸ்டிக்ஸ் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிக்கு  இந்ற அிின் வதர்கஷப 

அநறித்துள்பது. 
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 ஆண்கள் அிில் ரஶகஷ் குரர் தத்ர, ஶரஶகஷ்ர் சறங், தரங் ஶட ற்றும் அரிக் 

ஶட உள்பணர் .திற ரக், சரந்ர ஶனகர், திற ரஸ் ற்றும் தரதிர ரஸ் 

ஆகறஶரர்  வதண்கள் அிில் உள்பணர். 
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