
   

முக்கிான நாட்கள் 

11 ஜூலய - உயக க்கள் த ாலக  ினம் 

 க்கள்ொக திச்சிணகபின் அசம் ற்றும் பக்கித்தும் குநித்து கணம் 

சலுத் பற்தடும் உனக க்கள்ொக ிணம், 1989 ஆம் ஆண்டில் க்கி ொடுகபின் 

பர்ச்சி ிட்டத்ின் அப்தொ ஆளும் குழுொல் ிறுப்தட்டது.  இந் ஆண்டின் 

உனக க்கள் ொக ிணம் 1994 க்கள் ொக ற்றும் ம்தொட்டுக்கொண சர்ச 

ொொட்டில் ற்றுக்கொண்ட ிநற்நப்தடொ ீர்ொணத்ின் ீது உனகபொி 

கணம் சலுத் அப்பு ிடுத்துள்பது. 

த சி தசய் ிகள் 

காாஷ்டிா 

தகாட்பந் ர் தகாட்லைின் றுசீலப்பு 

 தொர்த்துகீசிர்கபொல் கட்டப்தட்ட ொணில் உள்ப 18 ஆம் தற்நொண்டின் கொட்தந்ர் 

கொட்டின் றுசீப்பு அடுத் ொம் ொடங்கி 2020 க்குள் ிநடபம் ன்று 

ிர்தொர்க்கப்தடுகிநது. ொினத்ின் ிணவுச்சின்ணத் த்டுப்பு ிட்டத்ின் கீழ், 

கொட்ட ீொ தந்ர் ொகொட்சிொல் த்டுக்கப்தட்டுள்பது. கொட்டின் 

றுசீப்பு திபம் இந் ொகொட்சி ற்கொள்ளும் ன்தது குநிப்திடத்க்கது. 

 1730 ஆம் ஆண்டில் தொர்த்துகீசிர்கபொல் கட்டப்தட்ட இந் கொட்ட, தின்ணர் 1737 இல் 

சிொஜி அப்தொின் னில் ொட்டிர்கபொல் கப்தற்நப்தட்டது. 1818 ஆம் 

ஆண்டில் ஆங்கினர்கள் அக் கப்தற்றும்  கொட்ட ொட்டிர்கபின் 

ககபில் இபேந்து, அந்க்கொட்ட ொட்ட ிர்ொகத்ின் னகொக 

ொற்நிது கிக்கிந்ி கம்தணி. குி ர்த்கம் சய்ன் பனம் கொட்டக்கு 

இந்ப்தர் ந்து குநிப்திடத்க்கது. 
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சர்லத ச தசய் ிகள்  

2020 மு ல் லிான டிக்தகட்டுகளுக்கு பிான்ஸ் பசுல லரி லி ிக்க உள்ரது 

 குநந் ொசுதடுத்தும் தொக்குத்து ிட்டங்களுக்கு ிிபிப்தற்கொக திொன்சில் 

உள்ப ிொண ினங்கபினிபேந்து புநப்தடும் அணத்து ிொணங்கபின் ிொண 

டிக்கட்டுகளுக்கு 18 €  ரி ிிக்க திஞ்சு அசு ிட்டிட்டுள்பது. இந் புி 

டடிக்க ஆண்டுக்கு சுொர் 182 € ில்னிணக் கொண்டுபேம் ன்று 

ிர்தொர்க்கப்தடுகிநது,  

 இந்த்ொக தசுப் தொக்குத்துக்கொண உள்கட்டப்புகபில் பலீடு சய் 

குநிப்தொக ில் சில் சய் ிட்டிட்டுள்பது, . ொட்டினிபேந்து பிசல்லும் 

ிொணங்களுக்கு ட்டு இந் ரி ிிக்கப்தடும் ன்றும் ொட்டிற்குள் பேம் 

ிொணங்களுக்கு அல்ன ன்றும் தொக்குத்து அச்சர் னிசதத் தொர்ன் 

ரிித்ொர். 

 

அமிலில்  

ஆந் ிாலில் ஏவுகலை தசா லன  ரம் அலப்ப ற்கான அனு ி தபற்மது டிஆர்டிஓ  

 ங்கொப ிரிகுடொின் கிபேஷ்ொ ொட்டத்ில் உள்ப குள்பனொடொ கிொத்ில் 

வுக சொண வுல் சி ற்றும் ொில்தட்த சி அக்க சுற்றுச்சூல், 

ணம் ற்றும் தபேின ொற்ந அச்சகம் (MoEFCC) வுக சொண பம் 

அப்தற்கொண சுற்றுச்சூல் ற்றும் கடனொ எழுங்குபந ண்டன அனுிகப 

ங்கிபள்பது. இன் பனம், கட்டுொணப் திகபத் ொடங்கத்ொண 

அணத்து அனுிகளும் தொதுகொப்பு ஆொய்ச்சி ற்றும் ம்தொட்டு அப்பு (டிஆர்டிஏ) 

தற்றுள்பண ன்தது குநிப்திடத்க்கது. 
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ாநாடுகள் 

த் ி பிற்சி கவுன்சியின் (சிஏசி) 36 லது கூட்ைம்  

 ம் ொட்டில் ிநன்  திற்சி அிகரிக்கும் பற்சிில், திற்சி ிிகள் சட்டம் 1992 

இல்  ிபேத்ங்கள் சய்ப்தடவுள்பண. அநிபகப்தடுத்ப்தடவுள்ப புி சீர்ிபேத்ங்கள் 

குநித்து ிொிக்க ிநன் ம்தொடு ற்றும் ொில் பணொர் அச்சகம் 

(ம்.ஸ்.டி.இ) த்ி திற்சி கவுன்சினின் (சிசி) 36 து கூட்டத் ற்தொடு 

சய்துள்பது .36 து த்ி திற்சி கவுன்சில் கூட்டம், னொய்ப்புப் திற்சிப் 

தநவும் ற்றும் னொய்ப்புக்குச்  சிநந் ொய்ப்புகபப் தநவும் தொடுதடும் 

இந்ி இபஞர்கபின் ஆர்த்பம் பூர்த்ி சய் ொக்கொகக் கொண்டு 

சல் தடும் ணவும் கூநப்தட்டுள்பது. 

 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் ம் & அலச்சலல ஒப்பு ல்  

இந் ி ில்தல பாதுகாப்பு பலை (ஆர்.பி.எஃப்) க்கு ஒழுங்கலக்கப்பட்ை குழு ‘ஏ’ 

நிலயல லறங்க அலச்சலல ஒப்பு ல். 

 திர் ந்ி ொடி னினொண த்ி அச்ச இந்ி ில் 

தொதுகொப்பு தட (ஆர்.தி.ஃப்) க்கு எழுங்கக்கப்தட்ட குழு '' அந்ஸ் ங்க 

எப்புல் அபித்துள்பது.ஆர்.தி.ஃப்-க்கு எழுங்கக்கப்தட்ட குழு '' சின் 

ின ங்குது க்கின படிவுக்குக் கொண்டுபேம் ணவும் , 

அிகொரிகபின் ொில் பன்ணற்நத் ம்தடுத்துொடு அர்கபின் ஊக்க 

ினத் ொட உவும் ணவும் அச்சின் அநிக்கில் 

ரிிக்கப்தட்டுள்பது. இன் பனம்  ஆர்.தி.ஃப் இன் குிொண அிகொரிகள் 

தணடொர்கள் ன்தது குநிப்திடத்க்கது. 
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தபாக்தழா சட்ைத் ில் ாற்மங்கள் தசய்  அசு ஒப்பு ல்  

 தொனில் குற்நங்கபினிபேந்து குந்கபப் தொதுகொக்கும் தொக்சொ  சட்டம், 2012  இல் 

எபே ிபேத்ம் சய்  த்ி அச்ச எப்புல் அபித்து.குந்கள் ீொண 

தொனில் ன்கொடுகளுக்கு ம் உட்தட கடுொண ண்டண ங்க 

ண்டும் ணவும், அத்துடன் சிறுர் ஆதொசத்ிற்கு அதொம் ற்றும் சிநத்ண்டண 

ஆகிற்ந ற்தடுத் ண்டும் ணவும் இந் சொொ ிபேத்தும் சய் தட 

உள்பது. 

பாதுகாப்பு தசய் ிகள்  

அஸ்ாம் ஏவுகலைல இந் ி லிானப்பலை( IAF) ஏற்றுக்தகாள்ரவுள்ரது  

 இந்ி ிொணப்தட (..ஃப்) ணது தொர் ிொணங்கபில் எபே புி ொப்தி 

அஸ்ொம் வுக ற்றுக்கொள்பவுள்பது. அஸ்ொம் 25 கி.ீ  சல்னக்கூடி 

ிுல் ஞ்ச் (டதிள்பெ.ி.ஆர்) ொன் ஆிக்க வுக . ொப்தி வுக 

ொரிப்தொபொண ம்திடிின் ம்தட்ட குறுகி தூ ர்-டு-ர் வுக (அஸ்ொம்) 

ஜொகுொர் ஜட் ிொணங்கபில் தொபேத்துற்கு எப்புல் அபிக்கப்தட்டுள்பது, லும் 

ஃப் அ சு -30 ம்.க. ற்றும் உள்ொட்டு னட் கொம்தொட் ிொணத்ில் 

(ல்.சி.) எபேங்கிக்க ிர்தொர்க்கிநது.  

 லரிலச ற்றும் குமிீடுகள்  

2019ன் இந் ிாலிற்கான கல்லி அமிக்லக ''ாற்றுத் ிமனாரி குறந்ல கள்'' 

 பணஸ்கொ புதுடல்னிின் இக்குணர் ிபே ரிக் ஃதொல்ட் னினொண 

பணஸ்கொ தூதுக்குழு, 2019ன் இந்ிொிற்கொண கல்ி அநிக்க ''ொற்றுத்ிநணொபி 

குந்கள்''   புதுடில்னிில் உள்ப இந்ி து குடிசுனர் ங்கொ 

ொபடுவுக்கு ங்கிபள்பது. குநதொடுகள் உள்ப குந்கபின் குநிப்திட்ட 

திச்சணகப இப்தன் பனம் ொற்றுத்ிநணொபிகபின் உரிகள் சட்டத்துடன் 
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இற்கு கல்ி உரிச் சட்டத்ில் ிபேத்ங்கள் உட்தட தத்து தரிந்துகள் 

இந் அநிக்கில் உள்பண. 

 

லிலராட்டு தசய் ிகள் 

நாப்தபாயி 2019 சம்ர் யுனிலர்சிதட் 

 இத்ொனிின் ொப்தொனிில் டந் உனக பணிர்சிட்100 ீட்டர் ஏட்டப்  தந்த்ில் 

இந்ிொின் டூட்டீ சந்த் ங்கப்தக்கம் ன்றுள்பொர். சுிட்சர்னொந்ின் டல் 

தொன்ட ள்பி ன்நொர், ஜர்ணிின்  னிசொ குய் ண்கனத் 

கப்தற்நிணொர். 

கான்தலல்த் பளுதூக்கு ல் சாம்பின்ளிப் 

 அப்திொ சொொில் டதற்ந கொன்ல்த் தளுதூக்குல் சொம்தின்ிப்தின் 

இண்டொது ொபிலும் இந்ி தளுதூக்குதர்கள் ங்கபது அற்புொண ிகழ்ச்சித் 

ொடர்ந்ொல், பத் தண்கள் திரிில் ொக்கி ஹொல்டர் ற்றும் டிந்ர் கவுர் னொ 

ங்கப் தக்கம் ன்நணர். ஜூணிர் ற்றும் இபஞர் திரிவுகபில் இந்ிொ லும் 

ந்து ங்கப் தக்கங்கப ன்நது. 
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