
முக்கிான நாட்கள் 

ஜூலய 06 - சர்லதேச கூட்டுமவு ேினம் 

 சர்ஶச கூட்டுநவு றணம் ன்தண கூட்டுநவு இக்கத்றன் ருடரந்ற வகரண்டரட்டரகும், 

இண 1923 பல் ஜழஷன பல் சணிக்கறஷன்று ஷடவதறுகறநண. இந் 

வகரண்டரட்டத்றன் ஶரக்கம் கூட்டுநவு குநறத் ிறப்புர்ஷ அறகரிப்தரகும். 2019 ீம் : 

COOPS 4 DECENT WORK 

தேசி சசய்ேிகள் 

‘சமூகத்லே உணலலக்க’ காந்ேிபீடிா 

 கரந்றத்றன் ஆக்கப்பூர்ரண ரண்புகள் குநறத்ண இஷபஞர்களுக்கும் சபகத்றற்கும் 

வரிிக்க அநறில் அருங்கரட்சறகங்களுக்கரண ஶசற கவுன்சறல் கரந்றதடீிர 

உருரக்கப்தடவுள்பண ன்று றறஷச்சர் றர்னர சலரரன் ணண 2019-2020 தட்வஜட்டில் 

ணண உஷில் வரிித்ரர். கரந்றின் 150 ண திநந் ரஷப அசரங்கம் ஆண்டு 

பழுணம் தன றட்டங்களுடன் குநறக்கும் றஷனில், அண ன்றப்புகஷப 

தப்புற்கரண பற்சறகபில் “கரந்றதடீிர” தன்ரும் ன்று அசு வரிித்ண. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இந்ேிாலின் முதசாரிில் 1800 லங்கதேச அசு ஊறிர்களுக்கு பிற்சி 

 ஆித்ண ண்ணூறு ங்கஶச அசு ஊறர்களுக்கு 2019-2025 க்கு இஷடில் பஶசரரிில் 

உள்ப ஶசற ல்னரட்சறக்கரண ஷத்றல் (ன்.சற.ஜற.ஜற) திற்சற அபிக்கப்தட உள்பண. 

இந்றர-ங்கஶச கூட்டு ஆஶனரசஷண ஆஷத்றன் (ஶஜ.சற.சற) ந்ரண கூட்டத்றல் 

இந் ஆண்டு திப்ரிில் ஷகவழுத்றடப்தட்ட புரிந்ணர்வு எப்தந்த்றன் அடிப்தஷடில் 

ங்கஶச அசு ஊறர்களுக்கு ஶசற ல்னரட்சறக்கரண ஷத்றல் திற்சற 
அபிக்கப்தடுகறநண ன்தண குநறப்திடத்க்கண. 

உயகின் ிகப்சபரி ேகீ்கா ற்றும் பிராஸ்டிக் அறுலல சிகிச்லச ருத்துலலன 

 உனகறன் றகப்வதரி ீக்கர ற்றும் திபரஸ்டிக் அறுஷ சறகறச்ஷசக்கரண ருத்ணஷண 

ங்கஶசத்றன் டரக்கரில் வசல்தடத் வரடங்கறண. ஶக் யசலணர ஶசற ீக்கர 

ற்றும் திபரஸ்டிக் அறுஷ சறகறச்ஷச ருத்ணஷண ன்று வதரிடப்தட்டுள்பண. இந் 

ருத்ணஷண 50 தடுக்ஷகஷநகள் ற்றும் 12 ஆதஶன் றஶட்டர்கஷபக் வகரண்ட 500 
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தடுக்ஷககள் வகரண்டுள்பண. ீக்கரத்ரல் தரறக்கப்தடும் ங்கஶச ஶரரபிகளுக்கு இந் 

ருத்ணஷண ஶம்தட்ட சறகறச்ஷசபிக்க உவும். 

 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

இந்ேி லிண்சலரிின் லர்த்ேக ேிமலன அேிகரிக்க, புேி இந்ேி லிண்சலரி நிறுலனம் 

அலப்பு 

 ிண்வபி ணஷநின் புற ர்த்க றறுணரக புற ிண்வபி இந்றர றறுணம் 

ிண்வபித் ணஷநில் உருரக்கப்தட்டுள்பண ன்று த்ற றறஷச்சர் றருற 
றர்னர சலரரன் வரிித்ரர். .ஸ்.ஆர்.எ ஶற்வகரள்ளும் ஆய்வு ற்றும் 

ஶம்தரடுகபின் தனன்கஷப உதஶரகறக்கும் ஷகில், ிண்வபி ணஷநின் புற 

ர்த்க கறஷபரக புற இந்ற ிண்வபி றறுணம் ன்ந வதரண ணஷந றறுணம் 

அஷக்கப்தட்டுள்பண. இந் றறுணம், வசற்ஷகக்ஶகரள் வசலுத்ண ரகணம், வரறல்நுட்த 

தரிரற்நம் ற்றும் ிண்வபி வதரருட்கள் சந்ஷதடுத்ணல் ஶதரன்ந தல்ஶறு ர்த்க 

டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ளும் ன்றும் குநறப்திட்டரர்.  

 

லணிகம் & சபாருராோம் 

சபாருராோத்ேின் ஒட்டுசாத்ே லரர்ச்சிக்கு முக்கித்துலம் அரிக்கிமது பட்சஜட்  

 அடுத் 10 ஆண்டுகளுக்கு இந்றரவுக்கரண வரஷனஶரக்கு தரர்ஷ தற்நற டுத்ணஷத் 

த்ற றறஷச்சர் றருற றர்னர சலரரன், கடந் ந்ரண்டுகபில் வரடங்கப்தட்ட  

றட்டங்களும் ஶசஷகளும் ற்ஶதரண ிஷவுதடுத்ப்தடும் ன்றும், வசல்பஷநகள் 

பிஷரக்கம், வசல் றநனுக்கரண ஊக்கத்வரஷக ற்றும் சறநந்  வரறல்நுட்த 

தன்தரட்டரல் இனக்குகள் ட்டப்தடும் ன்றும் வரிித்ரர். 

 எவ்வரரு ணஷநக்கும் 10 ஆண்டுகளுக்கரண வரஷனஶரக்கு தரர்ஷ ற்றும் ந்ரண்டு 

இனக்ஷக ணறல் வகரண்டு 2019-20 த்ற தட்வஜட் தரரளுன்நத்றல் 

பன்ஷக்கப்தட்டுள்பண. தட்வஜட் கறரப்புந பன்பற்சறகள் ற்றும் கர்ப்புந 

ரழ்க்ஷகஷ ஶம்தடுத்ணறல் கணம் வசலுத்றபள்பண. வதரணத்ணஷந ங்கறகபில் 70 

ஆிம் ஶகரடி ரூதரய் பனண பலீடு வசய்ற்கரண றட்டம் அர்களுக்கு கடன் 

ங்குஷ பிரக்க உவும் ன்று த்ற றறஷச்சர் கூநறணரர். ங்கற சரர றற 
றறுணங்கள் (ன்.தி.ஃப்.சற) இந்ற ங்கற பஷநின் எரு பக்கற அங்கரகும், ஶலும் 

ன்.தி.ஃப்.சற றறபிக்கு அசரங்கம் எரு ிரிரண அணுகுபஷநஷ தின்தற்நறபள்பண 

ன்று வரிித்ரர். 
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நினங்கள் 

இலடக்காய சிபிஐ ேலயலர் ேீலணப்பு தசலல பிரிலிற்கு ாற்மப்பட்டார் 

 கடந் ஆண்டு சறதி இக்குணர் அஶனரக் ர்ரவுக்கு தறனரக இஷடக்கரன ஷனரக 

றறக்கப்தட்ட ரஶகஸ்ர் ரவ், ற்ஶதரண ீஷப்பு ஶசஷ திரிவு, சறில் சர்சீஸ் 

ற்றும் ஶயரம் கரர்டுகளுக்கரண வதரண இக்குணரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

ேிட்டங்கள் 

பிேர் த்ச சம்போ ேிட்டம் 

 ீன்ப ஶனரண்ஷ கட்டஷப்பு, ீன்பத் ணஷந ரினரக அஷக்கப்தடும் – 

உள்கட்டஷப்பு, ணீரக்கல், உற்தத்ற, உற்தத்றத் றநன், அறுஷடக்கு திந்ஷ 

ஶனரண்ஷ, க்கட்டுப்தரடு உள்பிட்ட சறக்கனரண இஷடவபிகளுக்கு இந் திர் 

த்ச சம்தர றட்டம் பனம் ீர்வு கரப்தடும்.  

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

கார்கில் அஞ்சயி பாடல் 

 இந் ஆண்டு ஜழஷன 26 ஆம் ஶற கரர்கறல் ிஜய் றரமறன் 20ண ஆண்டு ிரஷ ரடு 

பழுணம் வகரண்டரடும் றஷனில், புண றல்னறில் உள்ப ரவணக்ர ஷத்றல் எரு 

திரண்டரண ிர ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. 1999 கரர்கறல் ஶதரரில் ீ ம் 

அஷடந்ர்கஷப கவுிக்கவும், ீ க்கம் வசலுத்வும் கரர்கறல் அஞ்சனற தரடல் 

என்ஷந இரணுத் பதற வஜணல் திதின் ரத் வபிிட்டரர். இந்ப்தரடஷன 

புகழ்வதற்ந இந்ற தரடனரசறரிர் றரு சீர் அஞ்சரன் இஷசஷத்ணள்பரர், றரு சரத்ரு கதரீ் 

தரடிபள்பரர், றரு ரஜள சறங் இஷசஷத்ணள்பரர். 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

லில்லித்லே உயகக் தகாப்லப ஸ்தடஜ் IV 

 வதர்னறணில் ஷடவதறும் ில்ித்ஷ ஶதரட்டிில், இந்றரின் அணல் ர்ர ற்றும் 

ஷனஷ்ரம் தம்தரய்னர ஶி கனப்பு இட்ஷடர்கள் திரிில் வண்கன தக்கச்சுற்நறற்கு 

குற வதற்நணர். இன்பனம் இந்றரவுக்கரண தக்க ரய்ப்பு திகரசரக உள்பண. 

ந்ரண இடத்றல் உள்ப இந்ற ஶஜரடி அஷிறுறில் வகரரிரிடம் 2-6 ன்ந 

கக்கறல் ஶரல்ிஷடந்ண, இணரல் ரம் இடத்றல் உள்ப இத்ரனற இஷபடன் 

வண்கன தக்கறற்கரண ஶதரட்டிில் ஶரவுள்பண. 

FB :ல் தச 
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