
        

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 19 - உயக சிக்கில்  சசல் நாள் 

 சழக்கழல் சசல் நளய் நற்றும் அதன் சழகழச்சச பசகள் குழத்து சளதுநக்களுக்கு 

யிமழப்புணர்சய ஏற்டுத்த வ்சயளபே ஆண்டும் ஜூன் 19 ஆம் நததழ உக சழக்கழல் சசல் 

யிமழப்புணர்வு தழம் சகளண்டளடப்டுகழது. சழக்கழல்  சசல் நளய் (எஸ்சழடி) என்து  

நபபு  நபணு ரீதழனள லநீநளகுநளிின்(சழயப்பு இபத்த அணுக்கில் களணப்டும் 

ஆக்றழஜசச் சுநக்கும் புபதம்) குசளடு ஆகும் . இந்த குசளடளது சழழன இபத்த 

ளங்கில்  தடுப்புகச  ஏற்டுத்தழ உடழன் சழ குதழகளுக்கு ஆக்றழஜச 

சகளண்டுசசல்யது  நற்றும்  இபத்த ஒட்டத்சத குசக்கழது. 

 

தேசி சசய்ேிகள் 

2027ம் ஆண்டில் ிகப்சபரி க்கள்சோகக சகாண்ட நாடாக இந்ேிா ாறும் : ஐ.நா. 

அமிக்கக 

 2027 ஆம் ஆண்டில் இந்தழனள அதழக நக்கள் சதளசக சகளண்ட ளடளக சவளசய பந்த 

உள்து, நநலும் 2050 ஆம் ஆண்டில் கழட்டத்தட்ட 1.64 ில்ழனன் நக்கள் யசழப்ளர்கள் 

என்று ஐக்கழன ளடுகள் சச அழக்சக கூறுகழது. உகயில், 65 யனதழற்கு 

நநற்ட்டயர்கள் நயகநளக யர்ந்து யபேம் யனதழர் ிரியில் உள்ர். உசமக்கும் 

யனதுள் நக்கள்சதளசகனின் யிகழதம் சுபேங்குயதளல் சபக ளதுகளப்பு அசநப்புகளுக்கு 

தழப்ச ஏற்டுத்துயதளகவுள்து. 
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ேிழ்நாடு 

15லது ாநகாட்சிாக ஆலடி அமிலிக்கப்பட்டது 

 தநழழ்ளட்டில் பே புதழன நளகபளட்சழ உபேயளக்கப்ட்டது. தநழமகத்தழன் 15யது 

நளகபளட்சழனளக சசன்சசன அடுத்துள் ஆயடி கபளட்சழ அழயிக்கப்ட்டுள்து. 

இதற்கள அபசளசணசன தநழமக அபசு சயினிட்டுள்து. ஆயடினில் யர்ந்து யபேம் 

நக்கள் சதளசக, யபேநள ழசகள் உனர்வு நற்றும் அதழகநள குடிசந 

நசசயகளுக்கள நதசய அதழகரிப்பு ஆகழனசயனளல் ஆயடி கபளட்சழனளக 

அழயிக்கப்ட்டது. 

அசாம் 

அசாில் தேிகய ஏயம் டிஜிட்டல் முகமில் அகவுள்ரது 

 பே நூற்ளண்டுக்கு நநளக நதனிசத் சதளமழழன் தசகபளக அழனப்ட்டு யபேம் 

இந்தழனளயின் கழமக்கு அசளம் கபம் நஜளர்லட்டில், நதனிச ஏம் டிஜழட்டல் பசனில் 

அசநனவுள்து. கவுகளத்தழக்கு சுநளர் 300 கழ.நீ. சதளசயில் உள் நஜளர்லட்டில் இ- ஏத் 

தத்சத யடியசநக்க, உபேயளக்க, சசனல்டுத்த நற்றும் ழர்யகழக்க, நதனிச 

யளரினத்துடன் எம்ஜங்ரன் நசசயகள் ழநழசடட் புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் சகசனழுத்தழட்டது. 

காாஷ்டிா 

காாஷ்டிாலில் MSMEக்களுக்கான முேயகச்சரின் தலகயலாய்ப்பு உயலாக்கும் ேிட்டம் 

 அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகில் 10 ட்சம் நயசயளய்ப்புகச உபேயளக்கும் சநக்நபள, சழறு 

நற்றும் டுத்தப ழறுயங்களுக்கள பதசநச்சரின் நயசயளய்ப்பு உபேயளக்கும் 

தழட்டத்சத (MSME) நகளபளஷ்டிபள அபசு யிசபயில் சதளடங்கவுள்து என்று நளழ நநம்ளட்டு 

ஆசணனர் (சதளமழல்துச) டளக்டர் லர்ரதீப் களம்ப்ந சதரியித்தளர். சகத்சதளமழல் 

துசனின் பதன்சந தழட்டத்தழல் சண் சதளமழல்பசநயளபேக்கு 30 சதயதீம் இடதுக்கவடு 

இபேக்கும் என்றும் கூழபள்ளர். 
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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

தற்கு ஆசிாலில் 1,000 கூடுேல் துயப்புக்ககர அனுப்ப அசரிக்கா ப்புேல் அரித்துள்ரது 

 ஈபளனுடள தட்டங்கின் நத்தழனில் தற்களப்பு நளக்கங்களுக்களக நநற்கு ஆசழனளயில் 

1,000 கூடுதல் துபேப்புக்கச அனுப்புயதற்கு அசநரிக்கள ப்புதல் அித்துள்து. 

அசநரிக்க ளதுகளப்புத்துச சசனளர் ளட்ரிக் ரளலளன், அப்குதழ பழுயதும் 

அசநரிக்க இபளணுய அதழகளரிகின் ளதுகளப்பு நற்றும் அசநரிக்களயின் நதசழன 

ன்கசப் ளதுகளப்தற்களக இந்த டயடிக்சக எடுக்கப்ட்டுள்து என்ளர். 

அமிலில்  

சந்ேிான் -2 க்கான தயண்டர் ற்றும் தாலர் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாலில் இஸ்தாலின் 

ஏவுேரத்கே லந்ேகடந்ேது  

 இந்தழனளயின் இபண்டளயது சந்தழப நழரன் சந்தழபனளன் -2 க்கள நண்டர் நற்றும் 

நபளயர் ஸ்ரீலரிநகளட்டளயில் உள் இஸ்நபளயின் ஏவுதத்சத யந்தசடந்தது . ிபக்னன் 

என்று அசமக்கப்டும் நபளயர் யிக்பம் எப்டும் நண்டபேக்குள் இசணக்கப்ட்டுள்து. 

 சசப்டம்ர் 6 ஆம் நததழக்குள் சந்தழபின் சதன் துபேயத்தழல் நண்டசப சநன்சநனளக 

தசபனிக்குயதற்கு  சந்தழபனளன் -2 இந்தழனளயின் நழக சக்தழயளய்ந்த பூஸ்டர் 

ஜழஎஸ்எல்யி-நளர்க் -3 பம்  ஜூச 15 அதழகளச தற்களழகநளக ஏயப்டவுள்து . 

சந்தழபில் சநன்சநனளக தசபனிக்கும்  ளன்களயது ளடளக இந்தழனள இபேக்கும். 

லணிக சசய்ேிகள்  

யிப்ா தபஸ்புக்கின் புேி கிரிப்தடாகன்சி 

 ழப்பள பே புதழன உகளயின ளணனநளக அழயிக்கப்ட்டுள்து, இது உகழன் 

நழகப்சரின சபக யசப்ின்லுக்கள சகளடுப்வுகில் பே புதழன பனற்சழனில் 

கழரிப்நடள-ணத்சத ழமல்கிழபேந்து பக்கழன இடத்தழற்கு சகளண்டு யபேயதற்கள 

தழனுடன் சயினிடப்ட்டது. சஜயீளசய தநளகக் சகளண்ட பே சனரிடப்டளத 
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இள நளக்கற் சங்கம், ிளக்சசனின் அடிப்சடனிள  ழப்பளசய நநற்ளர்சய 

சசய்னவுள்து. 

MSME துகமக்கான யு.தக. சின்ஹா குழு அமிக்ககக  சர்ப்பித்துள்ரது  

 சநக்நபள, சழறு நற்றும் டுத்தப ழறுயங்கின் சழக்கல்கச ஆபளன இந்தழன ரிசர்வ் 

யங்கழனளல் உபேயளக்கப்ட்ட ப.நக.சழன்லள தசசநனிள குழு, தது அழக்சகசன 

சநர்ப்ித்துள்து என்று நத்தழன யங்கழ சதரியித்துள்து. 

 எம்.எஸ்.எம்.இ துசசன ஆதரிப்தற்கும், இத்துசனின் சளபேளதளப நற்றும் ழதழ 

ழசத்தன்சநக்கு ீண்டகள தீர்வுகச ரிந்துசபப்தற்கும் பன்ளள் சசினின் 

தசயர் ப.நக. சழலள தசசநனிள எட்டு உறுப்ிர்கள் குழு ஜயரி நளதம் 

அசநக்கப்ட்டது. 

ாநாடுகள் 

ஆப்பிரிக்க யூனின் உச்சி ாநாடு 

 ஆப்ிரிக்க பெினன் உச்சழ நளளடு ஜூச 7ம் நததழ பதல் சஜரின் தசகர் 

ழனளநழனில் சடச உள்து. அதற்கு ஆதபயளக இந்தழனள 15 நழல்ழனன் டளர் 

நளின உதயி யமங்கழபள்து. சஜர் பதல் பசனளக ஆப்ிரிக்க பெினன் உச்சழ 

நளளட்சட டத்துகழது. ழனளநழனில் சடச உள் ஆப்ிரிக்க உச்சழ நளளடு, 

ஆப்ிரிக்க களன்டிசன்டல் சுதந்தழப யர்த்தக குதழ, AFCFTA ஐ சதளடங்கும் என்று 

எதழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் & அகச்சகல ப்புேல் 

லட கிறக்கு கவுன்சில் (என்.இ.சி) ற்றும் தேசி உற்பத்ேித்ேிமன் கவுன்சில் (என்.பி.சி) 

இகடத புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம் 

 யடகழமக்கு கவுன்சழல் (என்.இ.சழ) நற்றும் நதசழன உற்த்தழத்தழன் கவுன்சழல் (என்.ி.சழ) 

தழன் நநம்ளடு நற்றும் தழட்டங்கச நதழப்டீு சசய்தல் ஆகழனயற்ழல் பே கூட்டு 
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பனற்சழனில் உடன்ட்டுள். பன்ளம் தபப்பு தழட்டங்கின் நதழப்டீு, எரிசக்தழ 

தணிக்சக நற்றும் ஸ்நளர்ட் ஆளுசகக்கள டிஜழட்டல் நனநளக்கல் உள்ிட்ட தழட்ட 

அநளக்கம் நற்றும் நநளண்சந சதளடர்ள அதழகளரிகளுக்கு னிற்சழ அிப்நத 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்தழன் நளக்கநளகும். 
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