
        

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 16 - உக கடல் ஆமந ாள் 

 உக கடல் ஆமந தழம் ஜூன் 16 அன்று அனுசரிக்கப்டுகழது. கடல் ஆமநகள் 100 
நழல்ழனன் ஆண்டுகளுக்கும் மநளக உள் நற்றும் அமய ஆமபளக்கழனநள கடல் 
சுற்றுச்சூமல் அமநப்புக்கு பக்கழனநளமய, கடல் சூமழல் பக்கழன ங்கு யகழக்கழன். 
கடல் ஆமநகின்  ழு யமககளும் இப்பருக்கம் நற்றும் உனிர்யளழ்யதற்களக  
பருங்கடல்கள் நற்றும் ழங்கின் ஆமபளக்கழனத்மத சளர்ந்து உள் .  களழம 
நளற்ம்,நளசுளடு, யளழ்யிட இமப்பு நற்றும் சட்டயிமபளத யயிங்கு யர்த்தகம் 
ஆகழனமய அமயகம  அச்சுறுத்தும் ழமனில் உள் ,  யமகனள கடல் 
ஆமநகள் அமழவுக்கு மபளக தள்ப்ட்டுயருகழன் . 

ஜூன் 16 - வயிாட்டில் யாழ்யர்கள் தங்கள் குடும்ங்களுக்கு ணம் அனுப்தற்க்கா 
சர்யததச திம் 

 பயிளட்டில் யளழ்யர்கள் தங்கள் குடும்ங்களுக்கு ணம் அனுப்தற்க்கள சர்யமதச 
தழம்  (.டி.ஃப்.ஆர்) ன்து க்கழன ளடுகள் சமனின் பளதுச் சம (A / RES / 72/281) 
இந்த தீர்நளத்தழன் டி ற்றுக்பகளண்டு உகயில் அங்கவகரிக்கப்ட்ட எரு அனுசரிப்பு 
ஆகும், மநலும் எவ்பயளரு ஆண்டும் ஜூன் 16 அன்று பகளண்டளடப்டுகழது.  

 800 நழல்ழனனுக்கும் அதழகநள குடும் உறுப்ிர்கின் யளழ்க்மகமன 
மநம்டுத்துயதற்கும், தங்கள் குமந்மதகளுக்கு ம்ிக்மகனின் தழர்களத்மத 
உருயளக்குயதற்கும் 200 நழல்ழனனுக்கும் அதழகநள பும்பனர்ந்மதளரின் ங்கிப்ம 
இந்த ளள் அங்கவகரிக்கழது. 

ஜூன் 17 - உக ாமயநாக்கல் நற்றும் யட்சிக்கு எதிபா தாபாட்ட ாள் 

 எவ்பயளரு ஆண்டும் ளமயநளகுதமதழர்த்துப் மளபளடுயதற்கள சர்யமதச 
பனற்சழகமக் குழத்து பளதுநக்கிடம் யிமழப்புணர்மய ஊக்குயிப்தற்களக , 
ளமயநளக்கல் நற்றும் யட்சழக்கு தழபள மளபளட்ட தழம் அனுசரிக்கப்டுகழது . 
அமத்து தபங்களுடனும் சழக்கல்கமத் தீர்த்தல் , யலுயள சபக ஈடுளடு நற்றும் 
எத்துமமப்பு பமந   ழ சவபமழவு ிபச்சமனில்   டுழம ன்து அமடனபடிபம் 
ன்மத அமயருக்கும் ழமவூட்டுயதற்கள எரு திப்ட்ட தருணநளகும் இந்த 
தழம் . 2019 தீம் “தழர்களத்மத என்ளக யர்ப்மளம்” 
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ததசின வசய்திகள் 

அசாம் 

அசாம் அபசு தர்பாங் நாயட்டத்தில் தின் ல்கமக்கமகம் அமநக்க உள்து 

 அசளம்  அபசு தர்பளங் நளயட்டத்தழல் 850 மகளடி ரூளய் பசயில் தழன் 

ல்கமக்கமகம் அமநக்க உள்து.  இந்த ழறுயம் தழன் கபம் ன்று அழனப்டும் 

ன்று அசளம் தழன் மநம்ளட்டு நழரன் இனக்குர் .ி. தழயளரி பதரியித்தளர். இது 10 

ஆனிபம் இடங்கமக் பகளண்ட ளட்டின் பதல் தழன் ல்கமக்கமகநளக அமநன 

உள்து . 

ஜம்மு & காஷ்நீர்  

ஜீம் தி நீதா வயள் தநாண்மந ணிகளுக்கா 2 யது கட்ட யிரியா 

திட்டத்திற்கு தஜ & தக ப்புதல் அித்துள்து 

 ஜீம் தழனில் 5,400 மகளடி ரூளய் பசயில் பயள் மநளண்மந ணிகளுக்கள 

யிரியள தழட்டத்தழன் இபண்டளம் கட்டத்தழற்கு ஜம்ப-களஷ்நீர் ழர்யளகம் எப்புதல் 

அித்துள்து. பசப்டம்ர் 2014 இன் மபமழயிற்க்கு களபணநள  பயள்த்மதத் 

பதளடர்ந்து களஷ்நீர் ள்த்தளக்கழல் பயள்த்மதத் தணிப்தற்கும், நத்தழன அபசழன் 

பம் அமநக்கப்ட்ட உனர்நட்டக் குழுயின் ரிந்துமபகின் மரிலும் இந்த ன்பக 

பமளளனம் ின்ற்ப்ட்டது. 

தகபா 

‘கரிநீன்’ இத்மத ாதுகாக்க ஏரிகில் ிபத்தனக நண்டங்கள் 

 அஷ்டபடி நற்றும் மயம்ளடு ரிகின் கமபமனளபங்கில் ளதழக்கப்டக்கூடின உப்பு 

ீர் நீன்கின் பரின அயிள இப்பருக்கம் நற்றும் ளதுகளப்ிற்கு உதய, 

குழப்ளக பத்து ஸ்ளட் (கரிநீன்) ன்று பசளல்ப்டும் எரு சுமயனள நீன் இத்மத 

ளதுகளக்க ளதுகளக்கப்ட்ட இருப்புக்கம உருயளக்க  மகபளயின் நீன்யத் தும 

படிவு பசய்துள்து. 
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சர்யததச வசய்திகள் 

சீாயின் நிகப் வரின ிக்காதசா கண்காட்சி 

 சவளயில் நழகப்பரின ிக்களமசள கண்களட்சழ மடபற்து. அதழல் 100 க்கும் மநற்ட்ட 

மடப்புகம உள்டக்கழனது, அயற்ழல்  ிக்களமசளயின் ஆபம் ஆண்டுகிழருந்து 

யந்தமய ஆகும். சழப்புப் மடப்புகில் ஏயினங்கள், சழற்ங்கள் நற்றும் யமபடங்கள் 

ஆகழனயற்றுடன் ளர்சழமளள நற்றும் ளரிறழல் உள் இம் ப்மளயின் 

புமகப்டங்களும் அடங்கும். சவளயில் பதல் ிக்களமசள கண்களட்சழ 1983 ஆம் ஆண்டு 

மடபற்து. இந்த ஆண்டு கண்களட்சழ, பய்ஜழங்கழல் உள் தற்கள கமக்கள ப.சழ.சழ. 

மநனத்தழல் பசப்டம்ர் 1 யமப மடப உள்து. இந்த கண்களட்சழனில் ிக்களமசளயின் 

பதல் 30 ஆண்டுகின் கமனில் கயம் பசலுத்த உள்து.. 

 

அியினல் நற்றும் வதாமில்நுட்ம் 

சர்யததச ல்சர் தப யரிமச (IPTA) சந்திப்ம என்.சி.ஆர்.ஏ.(NCRA) டத்தவுள்து 

 புமயில் அமநந்துள் மதசழன யளபளழ யளினற்ினல் மநனம் (NCRA) ஜூன் 17 பதல் 21 

யமப ந்து ளள் யருடளந்தழப சர்யமதச ல்சர் மப யரிமச (IPTA) கூட்டத்மத டத்த உள்து. 

இந்த சந்தழப்பு உபகங்கழலும் உள் 12 ளடுகமச் மசர்ந்த யளபளழ யளினளர்கின் 

எத்துமமப்ளகும். கடந்த ளன்கு ஆண்டுகில் இருந்து இந்தழனள சர்யமதச ல்சர் மப யரிமச 

(ிடி) யின் இமண உறுப்ிபளக இருந்து யருகழது, ஆளல் இந்தழனள யருடளந்தழப 

கூட்டத்மத டத்துயது இதுமய பதல் பம ஆகும்.   
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நாாடுகள் 

எரிசக்தி நாற்ங்கள் நற்றும் ிமனா யர்ச்சிக்கா உகாயின சுற்றுச்சூமல் குித்த 

ஜி 20 அமநச்சபமயக் கூட்டம்  

 ஜூன் 2019 15 -16 மததழகில் நளதம் ஜப்ளழன் , கமள பர்பக்சர்  , கருய்சளயள 

ன்னும் இடத்தழ ,ரிசக்தழ நளற்ங்கள் நற்றும் ழமனள யர்ச்சழக்கள 

உகளயின சுற்றுச்சூமல் குழத்த ஜழ 20 அமநச்சபமயக் கூட்டம் மடபற்து 

.நழன்சளபம் நற்றும் புதழன நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ (சழ) நற்றும் தழன் மநம்ளடு 

நற்றும் பதளமழல் மநம்ளட்டு அமநச்சர் வ ஆர். மக. சழங், யடீு நழன்நனநளக்கல் நற்றும்  

இந்தழனளயில் அமயருக்கும் ரிசக்தழ யமங்க இருப்தளக கூழபள்ளர். களழம நளற்ம் 

பதளடர்ள ளரிஸ் எப்ந்தத்தழல் தங்கது  உறுதழப்ளட்மட ழமமயற்றுயதற்கள தங்கள் 

இக்மக அமடயதற்கள பற்மளக்கள டயடிக்மககள் குழத்தும் அமநச்சர் 

குழப்ிட்டுள்ளர். 

 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் & அமநச்சபமய ப்புதல் 

இஸ்தபலுடன் இமணந்து ஞ்சாப் ீர் தநாண்மந திட்டம் 

 ஞ்சளப் அமநச்சர் சுக்ிந்தர் சழங் சர்க்களரி நளழத்தழற்கு எரு யிரியள ீர் மநளண்மந 

தழட்டத்மத உருயளக்குயதற்களக இஸ்மபல் ழபுணர்கள் குழுமய சண்டிகரில் சந்தழத்தளர். 

பன்தளக, இஸ்மபழன குழு நளழத்தழன் ல்மயறு குதழகளுக்கு பசன்று தற்மளமதன 

ழமமந நற்றும் நளழத்தழல் ீர் துமனில் உள் சயளல்கம நதழப்டீு பசய்தது. 

அக்மடளர் 2018ல் ஞ்சளப் பதமநச்சர் மகப்டன் அநரீந்தர் சழங் இஸ்மபலுக்கு யிஜனம் 

பசய்த ின்ர் இஸ்மபழன் மதசழன ீர் ழறுயநள பநபகளமபளட் நற்றும் ஞ்சளப் அபசு 2019 

ப்பல் நளதம் எரு எப்ந்தத்தழல் மகபனழுத்தழட்டிருந்தது குழப்ிடத்தக்கது. 
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ினநங்கள் 

ஐ.எஸ்.ஐ -ன்  புதின தமயர் வப்டின்ட் வஜபல் மஸ் ஹநீத்: 

 ளகழஸ்தளன் உவு அமநப்ள  இன்டர்-சர்யசீஸ் இன்டழபஜன்ஸ் (.ஸ்.) - ன் 

புதழன தமயபளக பப்டின்ட் பஜபல் மஸ் லநீத் ழனநழக்கப்ட்டளர். பன்ளள் 

.ஸ். னின் தமயபள பப்டின்ட் பஜபல் அசழம் பரீ், ட்டு நளதங்கள் 

நட்டுமந ணினில் இருந்தளர் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. இந்த பப்டின்ட் பஜபல் 

மஸ் லநீத், அசழம் பமீபத் பதளடர்ந்து அடுத்த தமயபளக ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

"சூசாா கபுட்தடாயா" ஸ்தாயாக்கினாயின் ஜாதிதினாக தயிதனற்ார்: 

 ஸ்மளயளக்கழனளயில், ஊமல் தழர்ப்பு ிபச்சளபம் பசய்த "சூசளள கபுட்மடளயள" ளட்டின் 

பதல் பண் ஜளதழதழனளக தயிமனற்ளர். 

 

ாதுகாப்பு வசய்திகள் 

"ஆதபரன் சன்மபஸ் 2" 

 இந்தழனள நற்றும் நழனளன்நர் இபளணுயப்மடகள் நணிப்பூர், ளகளளந்து நற்றும் 

அசளநழல் பசனல்டும்  மளபளி குழுக்கம குழமயத்து மந 16 பதல் அந்தந்த 

ல்மப் குதழகில் பன்று யளப கள எருங்கழமணந்த டயடிக்மகமன 

மநற்பகளண்ட. "ஆமபரன் சன்மபஸ்" இன் பதல் கட்டம் பன்று நளதங்களுக்கு 

பன்பு இந்மதள-நழனளன்நர் ல்மனில் டத்தப்ட்டது, இந்த டயடிக்மகனின் மளது 

யடகழமக்கு மளபளிகள் குழுக்கின்  பகளம்கள் சழமதக்கப்ட்ட ன்து 

குழப்ிடத்தக்கது. 
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யிருதுகள்  

தகபப் ள்ிக்கு UNEP அங்கீகாபம் 

 நளணயர்கள் நத்தழனில் சுற்றுச்சூமல் உணர்மய ஊக்குயிக்கும் பசனல்களுக்களக க்கழன 

ளடுகின் சுற்றுச்சூமல் தழட்டத்தழன் (UNEP) அங்கவகளபத்மத மகளட்டக்கலுக்கு அருகழலுள் 

குட்டிப்ளளயில் உள் களர்டன் மயழ ஈ.ம். மநல்ழமப்ள்ி பயன்றுள்து. இந்த நளத 

பதளடக்கத்தழல் உக சுற்றுச்சூமல் தழ பகளண்டளட்டத்தழன் எரு குதழனளக தழரூர் ஆற்ழன் 

கமபனில் 2,000 பங்கழல் நபங்கம இந்த ள்ி டவு பசய்தது குழப்ிடத்தக்கது. 

வசனி & இமணனத தார்ட்டல் 

அசாம் நாி தாக்குயபத்துக் கமகத்தின் சதா னன்ாடு 

 அசளம் மளக்குயபத்து அமநச்சர் சந்தழப மநளகன் மடளயரி, குயளலளத்தழ நளழ 

மளக்குயபத்துக் கமகத்தழன் சமள னன்ளட்மட அழபகப்டுத்தழளர். னணிகின் ஸ் 

மபம மபத்மதப் ற்ழ அழந்து பகளள் இந்தப் னன்ளடு உதவும், இதளல் அயர்கள் 

னணத்மதத் தழட்டநழடளம். நக்கள் தங்கள் ஸ்றழன் மபடி ஜழ.ி.ஸ் ( GPS ) ழமமன எரு 

யமபடத்தழல் கண்களணிக்க படிபம். இது அயசபகள SOS மளன் அம்சங்களுடன் 

ளதுகளப்ள னணத்மதபம் உறுதழ பசய்பம். 

யிமனாட்டு வசய்திகள்  

யில்யித்மத உக சாம்ினன்ரிப் 

 பதர்ளந்தழல் படன் மளரழல் டந்த யில்யித்மத உக சளம்ினன்ரழப்ில் இந்தழன 

ஆண்கள் ரீகர்வ் ிரியின் அணி பயள்ிப் தக்கம் பயன்து. ஆண்கள் சளம்ினன்ரழப் 

அணி 14 யருட இமடபயிக்குப் ிகு உக சளம்ினன்ரழப்ின் இறுதழப் மளட்டினில் 

யிமனளடினது ன்து குழப்ிடத்தக்கது. 
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