
 

 

முக்கினநா ாட்கள்  

யம்ர் 6: பார் நற்றும் ஆயுத பநாதில் சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பத் தடுக்கும் சர்யபதச 

திம்  

 ம்தர் 5, 2001 அன்று, ஐ.ர பதரதுச் சபத வ்பரபே ஆண்டும் ம்தர் 6-ல் பதரர் 

ற்றும் ஆப பரனறல் சுற்றுச்சூல் தரறப்பதத் டுக்கும் சர்பச  றணரக 

அநறித்து. பத்த்றன் ீங்கு ிபபிக்கும் ிபபவுகள் ற்றும் சுற்றுச்சூனறல் 

ஆப பரல்கள் குநறத்து க்களுக்கு அநறவுறுத்துப இந் ரள் பரக்கரகக் 

பகரண்டுள்பது. 

பதசின சசய்திகள்  

நிகப்சரின யாினல் இனற்ினல் ாடம் நற்றும் ஸ்சக்ட்பபாஸ்பகாப்புகின் அசசம்ிி 

சகாண்ட கின்ஸ் உக சாதபகள் 

 இந்ற சர்பச அநறில் ிர (ஐ.ஐ.எஸ்.எஃப்) 2019 இன் பல் ரபில் 

பகரல்கத்ரபச் பசர்ந் 1,598 க்கும் பற்தட்ட ரர்கள் தங்பகற்நன் பனம் 

பகரல்கத்ரின் அநறில் கத்றல் றகப்பதரி ரணில் இற்தில் தரடம் (45 

றறடங்கள்) ற்றும் ஸ்பதக்ட்பரஸ்பகரப்புகபின் அபசம்திபி ஆகறற்றுக்கரண 

கறன்ணஸ் உனக சரபண பற்நறகரக அபடப்தட்டது. 

 ம்றடறபேந்து நூற்றுக்கக்கரண அல்னது றல்னறன் கக்கரண பி ஆண்டுகள் 

பரபனில் உள்ப ரண பதரபேட்கபின் பப்தறபன, பறில் கனப பதரன்ந 

ிங்கபப அநற ரணினரபர்கள் ஸ்பதக்ட்பரஸ்பகரப்புகபபப் 

தன்தடுத்துகறன்நணர். 
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‘பயஸ்ட்பண்ட்ஸ் அட்ஸ்’ - 2019 

 த்ற கறர அதிிபேத்ற, பபரண்ப ற்றும் உர் னத்துபந ற்றும் 

தஞ்சரத்து ரஜ் அபச்சர் , ஸ்ரீ பந்ற சறங் பரர், பஸ்ட்பனண்ட்ஸ் அட்னஸ் - 

2019 ஐ பபிிட்டரர். இன் பந் 4 தரறப்புகள்  - 2000, 2005, 2010 & 2011 ஆகற 

ஆண்டுகபில் பபிிடப்தட்டுள்பண. 

 இந்ற பரபனறபன உர்றநன் பசற்பகக்பகரள் பப் தன்தடுத்ற 

என்.ஆர்.எஸ்.சற பற்பகரண்ட புற ரிசு றன பப்திங் திற்சற, பஸ்ட்பனண்ட்ஸ் 

அட்னஸ் - 2019 இன் ஐந்ரது தறப்தரக பபிந்துள்பது. 

பநனப்டுத்தப்ட்ட சாது குப தரீ்க்கும் நற்றும் கண்காணிப்பு அபநப்பு (CPGRAMS) 

சரீ்திருத்தங்கள் 

 பப்தடுத்ப்தட்ட பதரது குபந ீர்க்கும் ற்றும் கண்கரிப்பு அபப்பு 

(சறதிஜறஆர்எம்எஸ்) சலர்றபேத்ங்கள் குநறத் பசற ர்க்ஷரப்  புதுடில்னறில் 

படபதற்நது. றகழ்ின் பதரது, டரக்டர் ஜறபந்ற சறங் றற பசபகள் ற்றும் 

பரபனத்பரடர்பு துபநகளுக்கரண சறதிஜறஆர்எம்எஸ் சலர்றபேத்ங்கபப (டிஒடி) 

பரடங்கறணரர். 

 சறதிஜறஆர்எம்எஸ் சலர்றபேத்ங்கள் குநறத் பசற ர்க்ஷரப் பப்தடுத்ப்தட்ட பதரது 

குபந ீர்க்கும் ற்றும் கண்கரிப்பு அபப்தில் பபநரண பன்பணற்நத்றற்கரண 

அசரங்கத்றன் பக்கற தடிபக் குநறக்கறநது. புற பம்தடுத்ப்தட்ட CPGRAMS தறப்பு 

7.0 அபணத்து  பசல்தரட்டரபர்களுக்கும் தணர் ஐடிப ங்குன் பனம் CPGRAMS 

இல் ரக்கல் பசய்ப்தட்ட குபநகபப படிரக  குபந ீர்க்கும் அறகரரிகளுக்கு 

அனுப்த உவுகறநது. 
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ஹிநாச்ச ிபபதசம்  

பபசிங் ஹிநாச்சல் 2019: தர்நசாாயில் உகாயின முதலீட்டார்கள் சந்திப்பு 

 ம்தர் 7 -8, 2019 அன்று ர்சரனரில் பே பக்கற ிக றகழ்ரண உனகபரி 

பலீட்டரபர்கபின் சந்றப்பு 2019 ஐ இரச்சன திபச அசு ஏற்தரடு பசய்கறநது. இந் 

றகழ்வு ரறனத்றல் உற்தத்ற ற்றும் பபனரய்ப்பத அறகரிப்தற்கரண பகரள்பக 

ற்றும் ழுங்குபபந சூல், எட்டு கணம் பசலுத்தும் துபநகபில் பலீட்டு 

ரய்ப்புகள் ஆகறற்பநக் கரண்திக்கும். 

 எட்டு கணம் பசலுத்தும் துபநகள் : பபரண் ிக ற்றும் அறுபடக்கு திந்ப 

பரறல்நுட்தம், உற்தத்ற ற்றும் பேந்துகள், சுற்றுனர ற்றும் ிபேந்பரம்தல், சறில் 

ிரண பதரக்குத்து, ீர் ற்றும் புதுப்திக்கத்க்க எரிசக்ற, ஆபரக்கறம், சுகரரம் 

ற்றும் ஆபஷ், டீ்டுசற ற்றும் கர்ப்பு பநம்ாடு, ஐடி-ஐடிஎஸ் நற்றும் 

நின்ணுயினல், கல்யி நற்றும் தின் பநம்ாடு.  

தநிழ்ாடு 

'நிருதங்கத்தின் இபச சிப்ின்' பநாபாகிபாஃப் 

 துப ஜணரறதற  எம்.பங்பகர ரபடு பசன்பணில் டந் ிரில் 

றபேங்கத்றன் றபெசறகல் எக்மனன்ஸ் என்ந பரபணரகறரப்பத பபிிட்டரர். 

இபசக்கும் அநறிலுக்கும் இபடில் பே லுரண த்துபப்பு இபேப்தன் 

பக்கறத்துத்ப அர் னறபறுத்றணரர். பரபணரகறரப்பத புகழ்பதற்ந றபேங்க 

றபுர்  டரக்டர் உபரள்பும்  சறரன், ிஞ்ஞரணி டரக்டர் டி.ரசரற ற்றும் 

டரக்டர் பஷ் ஆகறபரர் ரரித்துள்பணர். 
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சர்யபதச சசய்திகள் 

ண்டில் உக னண சந்பத (WTM) 

 இங்கறனரந்றன் னண்டணில் ம்தர் 04-06, 2019 பல் பன்று ரள் ீண்ட உனக த 

சந்பில் (WTM) சுற்றுனர அபச்சகம் தங்பகற்நது . WTM 2019 இல் இந்ற 

கண்கரட்சறக்கரண ீம் ‘இன்க்ரிடிதில் இந்றர - ஃபதன்ட் இன்க்ரிடிதில் இந்றர  ’.  

 உனபகங்கறலும் உள்ப த ற்றும் சுற்றுனரத் துபநிணர் கட்டரம் கனந்து பகரள்ப 

பண்டி ிக கண்கரட்சறில் WTM ன்நரகும். கடந் ரற்தது ஆண்டுகபில், WTM 

உனகறன் றகப்பதரி கண்கரட்சறரக பர்ந்துள்பது, இது 182 ரடுகள் ற்றும் 

திரந்றங்கபபச் பசர்ந் 5,000 கண்கரட்சறரபர்கபபபம் 51,000 க்கும் பற்தட்ட 

தங்பகற்தரபர்கபபபம் ஈர்க்கறநது. 

நாாடுகள் 

SACEP ஆளும் குழுயின் 15 யது கூட்டம் 

 சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் கரனறபன ரற்நம் ற்றும் கல் ற்றும் பிதப்பு 

அபச்சர் திகரஷ் ஜபடகர், பற்கரசறர கூட்டுநவு சுற்றுச்சூல் றட்டத்றன் ஆளும் 

குழுின் 15 து கூட்டத்றல், டரக்கரில் உள்ப SACEP இல் கனந்து பகரள்ரர். 

 SACEP என்தது 1982 ஆம் ஆண்டில் றறுப்தட்ட பே அசு-அபப்பு ஆகும். அன் 

உறுப்பு ரடுகபரண ஆப்கரணிஸ்ரன், தங்கபரபஷ், பூட்டரன், இந்றர, ரனத்ீவுகள், 

பதரபம், தரகறஸ்ரன் ற்றும் இனங்பக ஆகறப திரந்றத்றல் சுற்றுச்சூனறன் 

தரதுகரப்பு, பனரண்ப ற்றும் பம்தரட்பட பம்தடுத்துபபம் ஆரிப்தபபம் 

பரக்கரகக் பகரண்டுள்பண. SACEP ஆளும் குழுின் 14 து கூட்டம் கடந் ஆண்டு 

ரர்ச் ரம் பகரழும்தில் படபதற்நது. 
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நண் நற்றும் ீர்ய பநாண்பந சதாடர்ா சர்யபதச நாாடு 

 பசனரபர் (DARE) ற்றும் படக்டர் பஜணல் (ICAR) டரக்டர் றரிபனரச்சன் 

பரயரதத்ர, ஐந்து ரள் ீடித் ‚கரனறபன ஸ்ரர்ட் பபரண்ப ற்றும் 

உனகபரி உவு ற்றும் ரழ்ரர தரதுகரப்புக்கரண ண் ற்றும் ீர்ப 

பனரண்ப பரடர்தரண சர்பச ரரட்பட” றல்னறில் உள்ப புற பசற 

பபரண் அநறில் ப பரகத்றல் றநந்து பத்ரர். 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

புபயில் உள் HEMRL இல் DRDO இன் இக்பட்டர் யாகம் 

 ஸ்ரீ ஸ்ரீதரத் ரக் புபணில் உள்ப உர் ஆற்நல் பதரபேட்கள் ஆரய்ச்சற ஆய்கத்றல் 

(பயச்எம்ஆர்எல்) தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் பம்தரட்டு அபப்பு (டிஆர்டிஒ) 

இக்பணட்டர் பரகத்ப றநந்து பத்ரர். 

 பயச்எம்ஆர்எல் என்தது டிஆர்டிஒின் பன்பரண ஆய்கரகும், பலும் இது 

பன்பரக ரக்பகட் ,பதபரபடக்ணிக் சரணங்கள், உர் படிக்கும் அபப்புகள் 

ற்றும் உர் ஆற்நல் பனக்கூறுகபின் பரகுப்பு ஆகறற்பந உபேரக்குறல் 

ஈடுதட்டுள்பது. 

ினநங்கள் 

நிபசாபநின் புதின ஆளுர் 

 தி.எஸ்.ஸ்ரீன் திள்பப றபசரம் ஆளுரக பதரறுப்பதற்றுள்பரர் . ஐஸ்ரனறல் உள்ப 

ரஜ் தணில் படபதற்ந திபற்பு ிரில் றபே திள்பப திபற்நரர். 

கவுகரத்ற உர்ீறன்நத்றன் பனப ீறதற அஜய் னம்தர றபே திள்பபக்கு 

தபதரணம் பசய்து பத்ரர். 
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யிபனாட்டு சசய்திகள்  

ஃிஃா சர்யபதச ட்புரீதினா பாட்டி 

 கரல்தந்றல், யபணரய் கரில் படபதறும் இண்டரது ஃதிஃதர சர்பச பதரட்டிில் 

இந்ற பதண்கள் அி ிட்ரப எறர்பகரள்ளும். பரடக்க ஆட்டத்றல் 

பரல்ிப எறர்பகரண்ட தின்ணர் இந்றர இந் பதரட்டிில் சறநப்தரக ிபபரடும் 

என்று எறர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 

14 யது ஆசின ரூட்டிங் சாம்ினன்ரிப் 

 பரயரில் டந் 14 து ஆசற சரம்தின்றப்தில் ீதக் குரர் இந்றரின் 10 து 

னறம்திக் துக்கலட்படப் பதற்நரர் பலும் னு தரகர் 10 ீட்டர் ஏர் திஸ்டனறல்  ங்கப் 

தக்கத்ப பன்றுள்பரர். ஆண்கபின் 10 ீட்டர் ஏர் பதிள் பதரட்டிில் னறம்திக் 

துக்கலட்படப் பதற்ந இண்டரது இந்ற துப்தரக்கற சுடும் ீர் ீதக்.பனறல் இந் 

துக்கலட்பட றவ்ரன்ஷ் சறங் தன்ரர் ஏப்ல் ரத்றல் பதற்றுள்பது குநறப்திடத்க்கது. 
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