
        

பக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 20 - உக அகதிகள் திம் 

 க்கின ாடுகள் சபனின் (.ா) உக அகதிகள் திம் எவ்வயாரு ஆண்டும் ஜூன் 20 

அன்று அனுசரிக்கப்டுகிது. துன்புறுத்தல், மநாதல் நற்றும் யன்பப 

அச்சுறுத்தல்கின் கட்டானத்தின் கீழ் தாய்ாட்பட யிட்டு வயிமனின  வண்கள், 

ஆண்கள் நற்றும் குமந்பதகின் பதரினம், யிபந நற்றும் உறுதிபன நதிப்தற்காக 

இந்த ிகழ்வு அனுசரிக்கப்டுகிது. 

 2019 தமீ்: # StepWithRefugees — Take A Step on World Refugee Day 

 

ஜூன் 20 - உக  உற்த்தித்தின் ாள்  

 ஜூன் 20 உக உற்த்தித்தின் ாில் உகம் பலயதிலுநிருந்து நக்கள் 

உற்த்தித்திபக் வகாண்டாடுகிார்கள் .இந்த ாள், ல்ா இடங்கிலும் உள் 

நக்கப அயர்கின் உற்த்தித்திப அதிகரிக்க ஊக்குயிக்கிது. உற்த்தித்தின் 

வதாடர்ா ிறுயங்கள் தங்கள் தனாரிப்புகள் நற்றும் மசபயகப 

மநம்டுத்துயதற்கா எரு யாய்ப்ாகும்.உக உற்த்தித்தின் தித்தின் மாக்கம், 

சிந்த யாழ்க்பகபன டத்துயதற்கு உற்த்தித்தின் வ்யாறு பக்கினநாது ன்பத 

நக்கலக்கு ிபவூட்டுயதாகும். 
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ததசின சசய்திகள் 

டிடி இந்தினா ிகழ்ச்சிகள் யங்கததசம், சதன் சகாரினாயில் ஒிபப்ப்ட உள்து 

 யங்கமதச டி.யி.க்கு வசாந்தநா ி.டி.யி மயர்ல்ட் ன் மசப தூர்தர்ரன் ஃப்ரீ டிஷ்ரில் 

யமங்க அபசு படிவு வசய்துள்து, இதன் பம் ம் ாட்டின் தூர்தர்ரன் ார்பயனார்கள் 

யங்கமதசத்தின் ி.டி.யி மயர்ல்ட் மசப காண படிபம். அமத மபத்தில், டி.டி இந்தினா 

மசல் யங்கமதசத்தில் உள் நக்கால் ார்க்கும் டி அந்ாட்டில் எிபப்ப்ட உள்து. 

இந்த ற்ாடு மந 7 ஆம் மததி ிபசார் ாபதி நற்றும் யங்கமதச வதாபக்காட்சி (ிடியி) 

இபடமன பகவனலத்திடப்ட்ட புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தின் யிபயாகும் ன்று 

அதிகாபப்பூர்ய வயினடீு வதரியித்துள்து. 

ஜம்ப நற்றும் காஷ்நீர் 

ஜம்ப நற்றும் காஷ்நீர் அபசு 18 அம்ரித்[AMRIT] கடடகள் திக்க படிவு 

 ஜம்ப-காஷ்நீர் அபசு அபத்து நருத்துயக் கல்லூரிகின் நருத்துயநபகிலும், 

நாித்தின் பக்கின நருத்துயநபகிலும் 18 அம்ரித்[AMRIT] (சிகிச்பசக்கா நிவு 

நற்றும் ம்கநா நருந்துகள்) கபடகபத் திக்கத் திட்டநிட்டுள்து. இறுதி 

னர்கலக்கு தபநா நற்றும் நிவு நருந்துகப யமங்குயமத இந்த பனற்சினின் 

மாக்கம் ஆகும். 

தநிழ்ாடு 

ார் கவுன்சில் ஆன்டன் தசர்க்டகடன டகக்சகாண்டது  

 தநிழ்ாடு நற்றும் புதுச்மசரினின் ார் கவுன்சிில் யக்கீல்கள் ஆன்பில் திவு வசய்ன 

நற்றும் காயல்துப பம் அயர்கின் தகயல்கப ஆன்பில் சரிார்ப்தற்கா ார் 

கவுன்சில் ஆன்பன் திபய உச்சீதிநன் ீதிதி இந்திபா ார்ஜி நற்றும் வநட்பாஸ் 

உனர்ீதிநன்த்தின் தபபந ீதிதி யிஜன கநமஷ் தஹில்பநணி ஆகிமனார் துயக்கி 

பயத்தர். 
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சர்யததச சசய்திகள் 

ஆஸ்திதபினாயின் யிக்தடாரினா நாகாணத்தில் தன்ார்ய கருடணசகாட 

சட்டப்பூர்யநாது 

 ஆஸ்திமபினாயின் யிக்மடாரினா நாகாணத்தில் தீபாத மாய் நற்றும் தாங்க படினாத 

யி மான்யற்ால் அயதிப்டுயர்கப கருபணக்வகாப வசய்யதற்கு சட்ட 

அங்கீகாபம் யமங்கப்ட்டு உள்து. 

 கருபணகவகாபச் சட்டங்கப இனற்ின பதல் நாகாணநாக யிக்மடாரினா 

நாிபள்து. இது தாங்கபடினாத யினால் ாதிக்கப்ட்டுள் மாபற் மானாிகலக்கு 

தங்கள் யாழ்க்பகபன படிவுக்குக் வகாண்டுயப ஆத்தா நருந்துகப சட்டப்பூர்யநாக 

தங்கள் நருத்துயரிடம் மகட்க அனுநதிக்கும். 

ஆசினா-சிிக் ிபாந்தினத்தின் 45 ாடுகில் ங்காததஷ் தயகநாக யர்ந்து யரும் 

சாருாதாபநாக உருசயடுத்தது 

 ஆசின அியிருத்தி யங்கி (டிி) டி ஆசின-சிிக் ிபாந்தினத்தின் 45 ாடுகில் மயகநாக 

யர்ந்து யரும் வாருாதாபநாக ங்காமதஷ் உருவயடுத்துள்து. 2018-19 ிதினாண்டில் 

ங்காமதஷ் 7.9% யர்ச்சி அபடந்துள்து, இது 1974 பதல் அதன் மயகநா யதீநாகும். 

அடுத்த ிதினாண்டில் இந்த யர்ச்சி 8% ஆக இருக்கும் ன்று யங்கி கணித்துள்து. 

யணிக சசய்திகள்  

இந்தினா ஸ்நார்ட்தான் பம் அதிக தபவு னன்ாட்டட சகாண்டுள்து  

 இந்தினா ஸ்நார்ட்மான் பம் அதிக சபாசரி தபவு னன்ாட்படக் வகாண்டுள்து, இது 

2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதி நாதம் யபப 9.8 ஜிிபன ட்டிபள்து ன்று ஸ்யடீிஷ் 

வதாபவதாடர்பு உகபணங்கள் தனாரிப்ார் ரிக்சன் மநற்வகாண்ட புதின ஆய்யின்டி 

வதரியிக்கப்ட்டுள்து. வயினிடப்ட்ட அிக்பகனின் டி இது 2024 க்குள் எரு 

நாதத்திற்கு எரு ஸ்நார்ட்மாின் பம்  நாதம் 18ஜிினாக உனரும் ன்று 

கணித்துள்ர். 
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நாாடுகள் 

ான்காயது ததசின தனாகா ஒிம்ினாட் திப்பு 

 மதசின கல்யி ஆபாய்ச்சி நற்றும் னிற்சி கவுன்சில் ற்ாடு வசய்துள் ள்ி குமந்பதகின் 

பன்று ாள் மதசின மனாகா எிம்ினாட் புதுதில்ினில் உள் சாச்சா மரு யில் 

படவறுகிது. எிம்ினாட் இனக்குரும் இந்தினாயின் பவஸ்மகா ிபதிிதிபநா 

திரு ரிக் ால்ட் அயர்கால் ன்.சி.இ.ஆர்.டி இனக்குர் மபாசிரினர் ஹிருரிமகஷ் மசாதி 

பன்ிபனில் திந்து பயக்கப்ட்டது. இது ான்காயது மதசின மனாகா எிம்ினாட் திப்பு 

ஆகும். இது பதன்பதில் 2016 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்ட்டது. 

ிதி ஸ்திபத்தன்டந நற்றும் தநம்ாட்டு கவுன்சிின் 20 யது கூட்டம் 

 ிதி ஸ்திபத்தன்பந நற்றும் மநம்ாட்டு கவுன்சிின் (ஃப்.ஸ்.டி.சி) 20 யது கூட்டம் நத்தின 

ிதி நற்றும் கார்ப்மபட்துப அபநச்சர் திருநதி. ிர்நா சீதாபாநன் தபபநனில் புது 

தில்ினில் படவறுகிது. இக்கூட்டத்தில் தற்மாபதன உகாயின நற்றும் 

உள்ாட்டு வாருாதாப ிபபந நற்றும் ிதி நற்றும் ஸ்திபத்தன்பந வதாடர்ா 

ிபச்சிபகள் நற்றும் யங்கி நற்றும் ன்.ி.ஃப்.சி ற்ின நதிப்ாய்வும் 

மநற்வகாள்ப்டுகிது 

திருட்டு சதாடர்ா ிபச்சிடகள் குித்த சர்யததச ஒர்க்ஷாப் (International Workshop)  

 திருட்டு நற்றும் ஆபதக் வகாள்ப வதாடர்ா ிபச்சிபகள் குித்த இபண்டு ாள் 

சர்யமதச எர்க்ஷாப் (International Workshop) புதுடில்ினில் துயக்கப்ட்டுள்து. ஆசினாயில் 

உள் கப்ல்கலக்கு திபா திருட்டு நற்றும் ஆபதக் வகாள்பகப திர்ப்தற்கா 

ிபாந்தின எத்துபமப்பு எப்ந்தத்தின் எத்துபமப்புடன் இந்தின கடமாப 

காயல்படனால் இந்த சர்யமதச எர்க்ஷாப் (International Workshop) ற்ாடு 

வசய்னப்ட்டுள்து (ReCAAP). தற்மாது, 20 ாடுகள் RECAAP இல் உறுப்ிர்காக 

உள்ர். சம்ந்தப்ட்ட அபநச்சகங்கின் அதிகாரிகள் நற்றும் இபாஜதந்திபப் 

படனின் (Diplomatic Corps) உறுப்ிர்கள் இந்த எர்க்ஷாப்ில் கந்து வகாள்கின்ர். 
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சர்யமதச சட்டங்கள், யமக்கு யிசாபபண வசனல்பப, தடனயினல் நற்றும் யர்ந்து 

யரும் அச்சுறுத்தல்கள் மான் திருட்டு நற்றும் ஆபதக் வகாள்ப வதாடர்ா 

ிபச்சிபகள் குித்து ங்மகற்ார்கலக்கு னிற்சி அிக்கப்டுகிது. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அடநச்சபடய ஒப்புதல் 

சூரின / காற்ாடத் துடக்கா சர்ச்டசத் தரீ்க்கும் யமிபடக்கு ஸ்ரீ ஆர்.தக.சிங் 

ஒப்புதல் அித்தார் 

 சூரின நற்றும் காற்ாப ரிசக்தி திட்டங்கப ிதாக்கும் எரு பக்கின படியில், 

நத்தின நின் நற்றும் புதின நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தி (.சி) நற்றும் தின் 

மநம்ாடு நற்றும் வதாமில்பபமயார் துப அபநச்சர் வ ஆர்.மக.சிங் சர்ச்பசத் 

தீர்க்கும் குலபய அபநக்கும் திட்டத்திற்கு எப்புதல் அித்துள்ார்.சூரின / காற்ாப 

ஆற்ல் உருயாக்குர்கலக்கும் SECI / NTPC க்கும் இபடனில் திர்ாபாத மநாதல்கபக் 

கருத்தில் வகாண்டு இந்த படிவு டுக்கப்ட்டுள்து  

ஜி.எம்.சி ஜம்பயில் உள் புற்றுதாய் ிறுயத்திற்கு சுகாதாபம் நற்றும் குடும் 

த்துட அடநச்சகம் ஒப்புதல் அித்துள்து: 

 நாித்தில் பன்ாம் ிப புற்றுமாய் மசபயகப யலுப்டுத்துயதற்காக ஜம்ப 

அபசு நருத்துயக் கல்லூரினில் 120 மகாடி ரூாய் புற்றுமாய் ிறுயத்திற்கு இந்தின 

அபசின், சுகாதாபம் நற்றும் குடும் த்துப அபநச்சகம் பபனாக எப்புதல் 

அித்துள்து. 
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தபயரிடச நற்றும் குினீடுகள் 

QS உக ல்கடக்கமக தபயரிடச 

 வயினிடப்ட்ட QS உக ல்கபக்கமகம் தபயரிபசனில் சிந்த உகாயின 

ல்கபக்கமகங்கில் இருத்தி பன்று இந்தின ிறுயங்கள் இடம் வற்றுள். 

இந்தின வதாமில்தட் ிறுயம், ..டி ம்ாய் இந்தினாயின் சிந்த ிறுயநாக 

உள்து, இது 152 யது இடத்பதப் ிடித்ததுள்து. ..டி வடல்ி நற்றும் வங்கலரில் 

இந்தின அியினல் ிறுயம் ஆகினபய பதல் 200 இடங்கில் இடம் வற்றுள். 
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