
 

 

 

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 14 - உயக இத்த தான தினம் 

 இபத்த தளம் செய்யர்களக் சகளண்டு உகசநங்கும் அளத்து குதழகிழருக்கும் 
நக்கிளையன இபத்த தளம் ற்ழன யிமழப்புணர்ளயபம் , இபத்த ளதுகளப்பு ற்ழன 
யிமழப்புணர்ளயபம் அித்து தன்ளர்யத்யதளடு இபத்த தளம் செய்ன பன் 
யருயர்களுக்கு ன்ழ செலுத்தும் யளக்கத்யதளடும் ,  தபநள ளதுகளப்ள இபத்த 
தட்டுணுக்கல் ல்ள திர்களுக்கு ெபகங்களும் கழளைக்க யயண்டும் ன் 
யளக்கயதளடும்  ஜூன் 14 யததழ ஜூன் 14 - உக இபத்த தள தழம் உகசநங்கும் 
சகளண்ைளைப்டுகழது. 

 உக இபத்த தள தழத்தழன் 2019 தீம்: "அனனலருக்கும் பாதுகாப்பான  இத்தம்" 

 

ததசி சசய்திகள் 

நினயான லாழ்லாதாங்கள் ற்றும் காயநினய ாற்மத்திற்கு ஏற்மலாறு பிற்சி 
திட்டம் 

 ளலதபளளத்தழல் உள் யதெழன ஊபக யர்ச்ெழ நற்றும் ஞ்ெளனத்து பளஜ் (NIRDPR), 
ழளனள யளழ்யளதளபங்கள் நற்றும் களழள நளற்த்தழற்கு இளெயளக்கம் குழத்த 
னிற்ெழ (SLACC) தழட்ைத்ளத அழபகப்டுத்தழபள்து. இது கழபளநப்பு ளம யியெளனிகள் 
களழள நளற்த்தழற்கு ற் தங்கள தனளர்டுத்தழக்சகளள் நற்றும் தங்கது 
யளழ்யளதளபங்களத் தக்க ளயத்துக் சகளள் இந்தத்தழட்ைம் உதவும். 

கர்நாடகா  

சர்லததச தாகா தினத்னத நடத்துலதற்கு னசூர் தாாகிமது 

 அபண்நள கபநள கர்ளைகளயில் உள் ளநசூர், இந்த ஆண்டு ெர்யயதெ யனளகள 
தழத்தழன் யதெழன ழகழ்ச்ெழளன ைத்தும் ந்து கபங்களுள் என்ளக 
யதர்ந்சதடுக்கப்ட்டுள்து.  கர்ளைகளயின் களச்ெளப தளகபநள, ளநசூரு ஜூன் 21ம் 
யததழ ெர்யயதெ யனளகள தழத்ளத ைத்துயதற்கு தனளபளகழது. 
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தகரா 

தகராலில் சிதனஹிதா பாயின உதலி னம் 

 யகப அபசு ெழயலழதள ளழ உதயி ளநன தழட்ைத்தழற்கு எப்புதல் யமங்கழபள்து. 
இது சண்களுக்கும், குமந்ளதகளுக்கும் உள்ளட்டு யன்பள உட்ை நற் 
குற்ங்கள தழர்சகளள் ஆதபவு தருகழது. ெழயலழதள உதயி ளநனம், குற்ங்கள 
தழர்சகளள்ளும் சண்கள் நற்றும் குமந்ளதகின்  ல்யயறு ெழக்கல்கில் 
தளனிடுயயதளடு அயர்களுக்கு ல்ள யபங்கிலும் யதளயனள ெட்ைப்பூர்ய நற்றும் 
ெபக ஆதபவு அிக்கழது. 

 சண்கள் நற்றும் குமந்ளதகளுக்கு ஆயளெள, ெட்ை உதயி நற்றும் குறுகழன கள 
தங்கும் யெதழ ஆகழனயற்ள யமங்க சண்கள் நற்றும் குமந்ளதகள் யர்ச்ெழ 
அளநச்ெகத்துைன் ெழயலழதள உதயி ளநனம் எருங்கழளணந்துள்து. 

சர்லததச சசய்திகள் 

சனீா இனைதரத்னத ‘தூய்னப்படுத்த’ பிச்சாத்னதத் சதாடங்கிது 

 ெவள தது இளணனதத்ளத சுத்தம் செய்யதற்கு ிபச்ெளபத்ளத சதளைங்கழபள்து 
ன்று ெவ அபசு ஊைகங்கள் சதரியித்துள். ெநீத்தழன ளட்கில் அதழகளரிகள் அதழக 
சயிளட்டு ஊைக யளதங்கள தடுத்துள்ர் நற்றும் ெபக ஊைகங்கில் 
உள்ளட்டு கணக்குகள பைக்கழபள்ர். 

 இந்த ிபச்ெளபம், ளதுகளப்பு ையடிக்ளககள யநற்சகளள் அல்து திப்ட்ை  
தகயல்கள தழருடுதல்  யளன் தங்கள் கைளநளன ழளயயற் தயழன  
"ெட்ையியபளத நற்றும் குற்யினல் ையடிக்ளககள்"  யநற்சகளண்ை யளதங்கள 
தண்டித்து அம்ப்டுத்தவும் உள்து. இந்த ிபச்ெளபம் ெழ யளதங்கள் நற்றும் 
ெபக ஊைக கணக்குகள தளை செய்கழன்.  

அமிலில் சசய்திகள் 

இஸ்தா இந்திாலில் சசாந்த லிண்சலரி நினயம் சதாடங்க திட்டம்  

 இந்தழனள தது செளந்த யிண்சயி ழளனத்ளத சதளைங்க தழட்ைநழட்டுள்து. புது 
தழல்ழனில் எரு செய்தழனளர் நளளட்டில் உளபனளற்ழன இஸ்யபள தளயர் யக.ெழயன், 
இந்த ட்ெழனத்தழட்ைம்  ழளயயற்ப்ட்ைளல் பளநள நிதர்கள யிண்சயிக்கு 
அனுப் இந்த ழறுயத்தளல் படிபம் ன்று கூழளர்.  

 ெர்யயதெ யிண்சயி ழளனத்தழல் இந்தழனள கந்துசகளள்ளது ன்றும், நித 
யிண்சயித் தழட்ைத்தழற்கள  கட்ைங்களக் சகளண்டிருப்தளகக் குழப்ிடும் 
ககனன் தழட்ைத்தழன் எரு யிரியளக்கம் இது ன்றும் அயர் கூழளர். யிண்சயி 
ழளனத்தழன் ளை 20 ைன் ஆக இருக்கும். எரு யிண்சயி ழளனம் ன்து எரு 
ீண்ை கள களத்தழற்கும், நற் யிண்கத்தழற்கும் இளைனில் இருக்கும் 
யடியளநக்கப்ட்ை குழு உறுப்ிர்கள ஆதரிக்கும் எரு யிண்கம் ஆகும்.  
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லைிகம் & சபாருராதாம் 

2018ஆம் ஆண்டு இந்திாலில் சலரிநாட்டு தநடி முதலீடு 6% அதிகரித்துள்ரது: ஐ.நா 
அமிக்னக 

 உற்த்தழ, தகயல் சதளைர்பு நற்றும் ழதழச் யெளயத் துளகில் யலுயள யபவுகள் 
நற்றும் ல்ள தளண்டின இளணப்பு நற்றும் ளகனகப்டுத்தல் ையடிக்ளககள் 
ஆகழனயற்ழல் இந்தழனளவுக்கள அந்ழன யபடி பதலீடு 2018ல் 6 ெதயதீம், அதளயது 42 
ில்ழனன் ைளர்களக அதழகரித்துள்து ன்று .ள. அழக்ளக சதரியித்தது. 2017-18 
ஆம் ஆண்டில் அந்ழன யபடி பதலீட்டிற்கள ெழந்த 20 ளட்டு சளருளதளபங்கில் 
இந்தழனள இைம்சற்றுள்தளக .ள அழக்ளக சதரியித்தது. 

 யர்த்தகம்  நற்றும் யர்ச்ெழ ற்ழன .ள. நளளடு சயினிட்டுள் உக பதலீட்டு 
அழக்ளக 2019 ல், சதன் ஆெழனளயின் சயிளட்டு யபடி பதலீடுகில் 3.5 ெதயிகழதநளக 
54 ில்ழனன் ைளர்கள் அதழகரித்துள்து. 

ாநாடுகள் 

SVEEP தநாடல் அதிகாரிகரின் ாநாடு 

 இந்தழன யதர்தல் ஆளணனம் ஜூன் 10-11, 2019 அன்று குருகழபளநழல் உள்  TERI Retreat-
ல்பளனள யளக்களர் கல்யி நற்றும் யதர்தல் ங்யகற்பு யளைல் அலுயர்கள் 
(SVEEP) இன் இபண்டு ளள் யதெழன நளளடுக்கு ற்ளடு செய்துள்து.  2019 ஆம் ஆண்டு 
நக்களய யதர்தழல் உத்யதெ தழட்ைங்கள அநல்டுத்தழனது குழத்து ரிெவழக்க 
நற்றும் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கள தழட்ைத்ளத தீட்டுயது குழத்தும் இம்நளளட்டில் 
யியளதழக்க உள்ர்.  

CICA உச்சி ாநாடு 

 ஆெழன CICA தஜழகழஸ்தளன் துரன்யனில் ளைசறும் இபண்டு ளள் சதளைர்பு நற்றும் 
ம்ிக்ளகளன யர்ப்தற்கள 5 யது நளளட்டில் சயிபவுத்துள அளநச்ெர் ைளக்ைர் 
சஜய்ரங்கர் கந்து சகளள் உள்ளர். CICA ன்து ஆெழனளயில் எத்துளமப்ள 
யநம்டுத்துயதற்கும் அளநதழ, ளதுகளப்பு நற்றும் ஸ்தழபத்தன்ளநளன 
யநம்டுத்துயதற்கும் ற்டுத்தப்ட்ைஎரு ளன்-ஆெழனள நன்நளகும். 

 ெழெழ துயங்கழனதழல் இருந்யத இந்தழனள உறுப்ிபளக இருந்து யருகழது. நளந்த 
பன்ளள் ிபதநர் அைல் ிலளரி யளஜ்ளய் 2002 இல் அள்நளட்டினில் ளைசற் 
பதல் ெழெழ உச்ெழ நளளட்டில் ங்யகற்ளர். ெழெழ-யின் கவழ் ைத்தப்ட்ை ல்யயறு 
ையடிக்ளககில் இந்தழனள தீயிபநளக ங்யகற்று யருகழது ன்து  குழப்ிைத்தக்கது. 

"நிதி ஆதாக்" நிர்லாக ஆனைம் 

 இந்த நளதம் 15ம் யததழ பளஷ்டிபதழ யில் ழதழ ஆயனளக் ஆளணனத்தழன் ந்தளயது 
ழர்யளக ெளக் கூட்ைத்தழற்கு ிபதநர் யபந்தழப யநளடி தளளந தளங்குயளர். நளம ீர் 
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யெகரிப்பு,யட்ெழ ழளளந நற்றும் ழயளபண ையடிக்ளககள், நளயட்ை பன்யற் 
தழட்ைம், யியெளன நளற்ம் நற்றும் இைதுெளரி தீயிபயளத நளயட்ைங்கில் ளதுகளப்பு 
சதளைர்ள ிபச்ெழளகள் நீது குழப்ிட்ை கயம் செலுத்துதல் குழத்து இந்த 
கூட்ைத்தழல் யியளதழக்க உள்ர். 

திட்டங்கள் 

PM கிசான் ஓய்வூதி திட்டம் 

 60 யனளத அளைந்தயர்களுக்கு 3,000 ரூளய் குளந்தட்ெ நளத ஏய்வூதழனம் யமங்க 
பற்டும் ிபதளன் நந்தழரி கழெளன் ஏய்வூதழனத் தழட்ைத்தழன் கவழ் நளதத்தழற்கு 100 
ரூளய்க்கு யியெளனிகள் ங்கிப்பு செய்ன யயண்டும். 

 ஏய்வூதழன ஊதழனத்தழற்கு சளறுப்ள LIC ழறுயத்தளல் ழர்யகழக்கப்டும் ஏய்வூதழன 
ழதழக்கு ெநநள சதளளகளன நத்தழன அபசும்  யமங்கும். பதல் பன்று ஆண்டுகில் 5 
யகளடி னளர்கள கயர்யதற்களக யியெளனிகளுக்கு தி ஏய்வூதழன தழட்ைத்தழற்கு 
பதல் அளநச்ெபளய கூட்ைத்தழல் அபெளங்கம்  எப்புதல் அித்தது . 

கிசான் கிசடிட் கார்டு திட்டம் 

 கழெளன் கழசபடிட் களர்டு 1998 இல் அழபகப்டுத்தப்ட்ைது, தற்யளது 6.92 யகளடி யபடி 
கழெளன் கழசபடிட் களர்டு உள்து. தற்யளது உள் கழெளன் கழசபடிட் களர்டு களல்ளை 
பளநரிப்பு நற்றும் நீன்யத்துளகில் ஈடுட்டுள் யியெளனிகளபம் யெர்ப்தளக 
இருக்கழது; KCC இன் கவழ் உள் ஆய்வு ஃயளழயனள கட்ைணங்கள் நற்றும் செனளக்க 
கட்ைணங்கள அகற்றுகழது ;1 ட்ெம் பதல் 1.6 ட்ெம் யளப யியெளனக் கைனுக்கள 
இளணந்த கட்ைணத்ளத உனர்த்துகழது. 

 குஜபளத், நகளபளஷ்டிபள, உத்தப ிபயதெம், ெத்தீஸ்கர், யநற்கு யங்களம், கீளர், 
ஜளர்கண்ட், லழநளச்ெ ிபயதெம், ஜம்ப & களஷ்நீர் நற்றும் யைகழமக்கு நளழங்கள் 
ஆகழனயற்ழல் ங்கு கழெளன் கழசபடிட் களர்ட் தழட்ைம் ெரினளக செனல்டுத்தயில்ள 
ன்று அளைனளம் களணப்ட்டுள். அடுத்த 100 ளட்கில் 1 யகளடி இக்ளக 
அளைன யயண்டும் ன்று படிவு செய்னப்ட்டுள்து. 

லிருதுகள் 

பாயஸ்தனீம் இந்திருக்கு ஸ்டார் ஆஃப் சஜருசதயம் லிருனத லறங்கி சகௌலித்தது 

 ளஸ்தீ ஜளதழதழ நஹ்பத் அப்ளஸ் இந்தழனபள யரக் பகம்நது பரீ் 
அன்ெளரிக்கு ஸ்ைளர் ஆஃப் சஜருெயம் யிருது யமங்கழளர், இது ளஸ்தீ ளட்டில் 
சயிளட்ையருக்கு யமங்கப்டும் நழக உனர்ந்த நரினளளதகில் என்ளகும். 

 யரக் பரீ் அன்ெளரி இந்தழனன் யலளஸ்ளறழன் இனக்குபளக உள்ளர், இது புித 
கபத்தழன் ளநனப்குதழனில் உள் எரு தித்துயநள நற்றும் யபளற்று 
ழளவுச்ெழன்நளகும், இது இந்தழனளயின் ளபம்ரினத்தழன் அளைனளநளகவும், ளமன 
கபநள சஜருெயநழல் 800 ஆண்டுகளுக்கும் யநளகவும் உள்து. 



  

ஜூன் 14 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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லினராட்டு சசய்திகள் 

தபட்ிண்டன் நட்சத்தி லீர் லீ தசாங் சலய் ஓய்வு 

 புற்றுயளனளல் ளதழக்கப்ட்ை யட்நழண்ைன் ட்ெத்தழப யபீர் லீ யெளங் சயய் தது ஏய்வு 
படிளய அழயித்தளர், இதன் பம் தது யட்நழண்ைன் யிளனளட்டு யளழ்க்ளகளன 
படித்துக்சகளண்ைளர். இந்த யிளனளட்டில் ழளன யிருதுகள சற்றுள்ளர் ஆளல் 
எரு உக அல்து எழம்ிக் ட்ைத்ளத கூை இயர் சயன்தழல்ள ன்து 
குழிைத்தக்கது. லீ யெளங் சயய் 2008 பதல் 2012 யளப சதளைர்ச்ெழனளக 199 
யளபங்களுக்கு எற்ளனர்  ிரியில் பதழைத்ளத ிடித்தயர் ஆயளர், ஆளல் இயர் 
ஆறு உக நற்றும் எழம்ிக் இறுதழப்யளட்டிகில் யதளல்யி அளைந்துள்ளர் ன்து 
குழிைத்தக்கது. 
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