
        

முக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 15 - உக முதியனார் அயநதிப்பு யிமிப்புணர்வு ாள் 

 .ா. பதாதுச் சபத அன் ீர்ாணம் 66/127 ல் ஜூன் 15 ம் திப  உனக பிதார் 
அிப்பு ிிப்புர்வு ிணாக ிித்து .இது உனபகங்கிலும் ம் தப 
பனபபநிணபேக்கு அிப்பு ற்றும் துன்தம் பேப ிர்த்து ிற்கக்கக்குடி 
ாபாகும். 

 பிதார் அிப்பு ன்தது உனபகங்கிலும் உள்ப ில்னின் கக்காண 
பிர்கபின் சுகாா ற்றும் ணி உரிபகபப தாிக்கும் எபே உனகபாி 
சபகப் திச்சிபண ற்றும் சர்தச அபில் சபகத்ின் கணத்ிற்குத் குிாண 
எபே திச்சிபண ஆகும். 

 எவ்பாபே ஆண்டும் தாபனணாகுபனிர்த்துப் ததாாடுற்காண சர்தச 
பற்சிகபபக் குநித்து பதாதுக்கபிடம் ிிப்புர்ப ஊக்குிப்தற்காக , 
தாபனணாக்கல் ற்றும் நட்சிக்கு ிாண ததாாட்ட ிணம் அனுசரிக்கப்தடுகிநது. 
அபணத்து ங்களுடனும் சிக்கல்கபபத் ீர்த்ல், லுாண சபக ஈடுதாடு ற்றும் 
எத்துபப்பு பனத  ின சீிவு திச்சபணில்  டுிபன ன்தது அபடபடிபம் 
ன்தப அபணபேக்கும் ிபணவூட்டுற்காண எபே ணிப்தட்ட போகும் இந் 
ிணம் 

 2019 ீம் ‚ிர்கானத்ப என்நாக பர்ப்ததாம்‛ 

யதசின சசய்திகள் 

அசாம் 

யடகிமக்கு உள்ாட்டு சதாமிார்கள் திாய்வுக் கூட்டம் 

 அசாில், டகிக்கு உள்ாட்டு பாினாபர்கள் ிநணாய்வுக் கூட்டம் கவுகாத்ிில் 

படபதற்நது. தனிாண பகர்கள், ிறுணங்கள், சங்கங்கள் ற்றும் ல்லுர்கள் 

த்ிில் கபேத்துக்கள் ற்றும் அனுதங்கபப தரிாற்றுற்காண எபே பத்ப 

இந் ாாடு ங்கும். ிநன் பர்ச்சி ற்றும் பாில்பபணதார் அபச்சகத்ின் 



  

ஜூன் 15 டப்பு ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

தசி ிநன் தம்தாட்டுக் ககம் ற்றும் அசாம் ிநன் தம்தாட்டு அபப்பு 

ஆகிற்நால் இந் பல் ாாடு ற்தாடு பசய்ப்தட்டது. 

தபயரிசச & குினீடுகள் 

ிா கால்ந்து தபயரிசச: இந்தினாவுக்கு 101-யது இடம் 

 பபிிடப்தட்டFIFA ரிபசில் இந்ி கால்தந்து அி 101 து இடத்ில் உள்பது. 

ாய்னாந்ில் கிங்ஸ் கால்தந்து  தகாப்பதில் இந்ிா பன்நாது இடத்பப் 

திடித்து. 

அியினல் நற்றும் சதாமில்நுட்ம் 

இஸ்யபா முதல் முசனாக இந்தின ள்ி நாணயர்களுக்கு அதன் ஆய்யகங்கச 

திக்கிது 

 இந்ி ிண்பபி ஆாய்ச்சிக் ககம் (ISRO) பன் பபநாக இந் ஆண்டு பல் 

இண்டு ா திற்சிக்கு இந்ி தள்பி ார்களுக்கு ஆய்கங்கபப ிநந்து 

பத்துள்பது. அபணத்து ாினங்கள் ற்றும் பெணின் திதசங்கபில் இபேந்து 

தர்ந்படுக்கப்தட்ட 108 ார்கபின் பல் பாகுி சீதத்ில் பதங்களூபே, 

வஹரிதகாட்டா, ிபேணந்பும் ற்றும் திந இடங்கபில் உள்ப அன் ஆய்கங்கபில் 

தார்பிட்டணர். 

 பிகா அல்னது ப ிக்ாணிக் காரிக்ம் னும் புி இபம் ிஞ்ஞாணிகள் 

ிட்டத்ின் எபே தகுிாக இந்ப் திற்சி பாகுி டிபக்கப்தட்டுள்பது. 

நாாடுகள் 

இந்தினா-கிர்கிஸ் யர்த்தக நன்ம் 

 திர் தந்ி தாடி ற்றும் கிர்கிஸ்ான் அிதர் ஜின்ததவ் ஆகிதார் திஷ்பகக்கில் 

இந்ி-கிர்கிஸ் ிக ன்நத்ப துங்கிணர். இபே ாடுகளுக்கும் இபடினாண 

இபேப்பு உநவுகபப ஆப்தடுத்துற்காண ிநபணப் தற்நி ஆா,  இபே 
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பனர்களும் ங்கள் ிக சபகங்கபபக் தகட்டுக்பகாண்டணர். இபேப்பு 

கூட்டங்களுக்குப் திநகு, பதனாதா தாதுகாப்பு கூட்டாண்ப உள்பிட்ட தந் 

அபினாண இபேப்பு எத்துபப்பத லுப்தடுத் 15 எப்தந்ங்கள் 

பகபளத்ிடப்தட்டண. 

கிம்ர்ி சசனல்முச இசடிச கூட்டம் 2019 

 கிம்தர்னி பசல்பபந (தகதி) இன் இபடிபன கூட்டத்ப இந்ிா 2019 ஜூன் 17 

பல் 21 ப பம்பதில் டத்துகிநது. கிம்தர்னி பசல்பபந சான்நிழ் 

ிட்டத்ின் (தகதிசிஸ்) பவ்தறு பசற்குளக்கள் ற்றும் குளக்கபின் 

கூட்டங்கபபத் ி, ப படர்ிணானஜி ற்றும் பகிபண சுங்க பாடர்தாண 

இண்டு சிநப்பு ன்நங்கள் இந் இபடிபன கூட்டத்ின் ததாது படபதநவுள்பது. 

ந்து ாள் கூட்டத்ில் இந்ி அசு ற்றும் திந ாடுகள், பாில் ற்றும் சிில் 

சபகத்பச் தசர்ந் சுார் 300 திிிிகள் கனந்து பகாள்பவுள்பணர். 

 கிம்தர்னி பசல்பபந சான்நிழ் ிட்டத்ின் பாடக்க உறுப்திணர்கபில் எபோண 

இந்ிா, 2019 ஆம் ஆண்டிற்காண கிம்தர்னி பசனாக்கத்ின் பனாகவும்  ஷ் 

கூட்டபப்பு துபத் பனாகவும்  உள்பது. இந்ிா இற்கு பன்ணர் 2008 ஆம் 

ஆண்டில் தகதிசிஸ் பனாக இபேந்து. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அசநச்சபசய ஒப்புதல் 

அசாநில் நின்-சயிாட்டு தரீ்ப்ானத்சத (e-FT) அசநக்க ஒப்புதல் 

 அசாில் ின் -பபிாட்டு ீர்ப்தாத்ப (e-FT) அபக்க எப்புல் அபித்துள்பது . e-FT 

ிணின் பனப ிர்ாக அிகாரி ஆணந்த் திகாஷ் ிாரி கூநிாது , 

பபிாட்டு ீர்ப்தாத்ில் திவுபசய்ப்தட்ட க்குகபப ிநம்தட 

கண்காிப்தற்கும் ீர்ப்தற்கும் , பன்பாிப்தட்ட எபேங்கிபந்  e-FT கல் 

பாில்நுட்தத் துபந (IT) அபப்பு ாினம் பளதும் பசல்தடுத்ப்தடும் . 
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 இந் ிட்டத்ின் பக்கி தாக்கம் ாின அபினாண அபணத்து தங்குார்கபின் 

உிரிபவுகள் (ததாபட்ரிக்), சு கல்கபபபம்  தாரித்து , அபணத்து 

கல்கபபபம் கிணிாக்கி சட்டிதாாக குடிதநிர்கபின் கல்கபப  

பகப்தற்றுாகும். னத்ிட்டங்களுக்கு குிாண தணாபிகபப 

சட்டப்பூர்ாக்குற்கும்  இது உவும் . 

சாதுப் னிற்சி இனக்குபகம், சிஸ்யகா(Cisco)  நற்றும் அசசண்டர்  உடன் ஒப்ந்தம்  

 ிநன் தம்தாடு ற்றும் பாில்பபணதார் அபச்சகத்ின் கீழ் பதாதுப் திற்சி 

இக்குணகம் அன் பாில்துபந திற்சி ிறுணங்கள் (.டி.) பனம் டிஜிட்டல் 

பதாபேபாாத்ிற்கு இபபஞர்கபபத் ிநபாக்குற்காக சிஸ்தகா (Cisco)  ற்றும் 

அபசண்டர் (Accenture) உடன் பகதகார்த்துள்பது . இந்ிாில் உள்ப அபணத்து 

பாிற்திற்சி ிபனங்கபில் (ITIs)  சுார் 15 னட்சம் ார்கள் தாத் ிநன்கள் 

ததார்ட்டல் ிாக டிஜிட்டல் கல்ிப கற்கனாம் . இந் ிட்டம் இந்ிா பளதும் 

.டி..கபில் தசபேம் ார்கபப அடுத் இண்டு ஆண்டுகபில் டிஜிட்டல் 

பதாபேபாாத்ிற்காண ிநன்களுடன் தம்தடுத்துாக உள்பது . 

ாதுகாப்து சசய்திகள்  

"கார்கில் யார்" சயற்ினின் 20 யது ஆண்டுயிமா: 

 2019 ஆம் ஆண்டு , 'கார்கில் ததார் ' ண திதனாக அபக்கப்தடும் 'ஆததன் ிஜய் ' 

ின் பற்நிக்காண 20 து ஆண்டு ிபநப பகாண்டாடுகிநது .  கார்கில் ததார் ன்தது 

லுாண அசில் , இாணு ற்றும் இாஜந்ி டடிக்பககபின் சரித்ிாகும் . 

கார்கில் ததாரில் இந் ஆண்டு கார்கில் ததார் பற்நி ின் 20 து ஆண்டு ிபநப 

பதபேப, ரிாப ற்றும் உத்தகத்துடன் து தசம்  பகாண்டாடுகிநது . இந் 

ஆண்டு, ‘ஆததன் ிஜின் ’ பற்நிின் 20 து ஆண்டுிா ‘ிபணில் 

பகாள்ளுங்கள், கிழ்ச்சி, புதுப்தித்ல்’ ன்ந கபேப்பதாபேளுடன் பகாண்டாடப்தடுகிநது . 
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யிருதுகள்  

ிிசி உக யசசய உகாயின சாம்ினன் யிருது 

 இந்ிாில் ிணந்தாறும் சுார் 17.5 னட்சம் குந்பகளுக்கு சுபிக்க ி 

உிபண இனசாக ங்கி பேம் எபே இனாத தாக்கற்ந ிறுணாண அட்சா 

தாத்ா பாண்டு ிறுணத்துக்கு திதிசி உனக தசப உனகபாி சாம்தின் ிபேது 

ங்கப்தட்டது. இந் ிபேபப் பதற்ந ‘அட்ச தாத்ா ’ பாண்டு ிறுணத்ின் 

பனபச் பசல் அிகாரி வர் பங்கட் ஆர் . 

ா சாகித்ன புபஸ்கார் யிருது நற்றும் யுய புபஸ்கார் யிருது 2019ஐ சாகித்தின அகாடநி 

அியித்தது 

 இந்ிாில் அங்கீகரிக்கப்தட்ட 24 பாிகபில் பபிாகும் சிநந் இனக் கி 

தபடப்புகளுக்கு, புகழ்பதற்ந சாகித் அகாடி ிபேதுகள் ஆண்டுதாறும் 

ங்கப்தடுகின்நண. இபபஞர்கபின் சிநந் தபடப்புகளுக்கு (ப புஸ்கார் ), 

சிறுர்களுக்காக ளப்தடும் சிநந் தபடப்புகளுக்கு (தான சாகித் புஸ்கார் ) சாகித் 

அகாடி ிபேது ங்கி கவுிக்கப்தடுகி நது. இந் ிபேது பதறுதர்களுக்கு பசப்பு 

தட்டத்துடன், பை.50 ஆித்துக்காண காதசாபன ங்கப்தடும்.  

 பாத்ம் 23 ததபேக்கு ப புஸ்கார் ிபேதும் , 22 ததர் தான சாகித் புஸ்கார் ிபேதும் 

பதறுகின்நணர். இில் 2 திரிிலும் ிக ளத்ாபர்கள் ிபேதுக்காக தர்வு 

பசய்ப்தட்டு உள்பணர். 

 ‘ால்’ ன்ந கிப பாகுப்புக்காக கிஞர் சதரிானுக்கு ப புஸ்கார் ிபேது 

அநிிக்கப்தட்டு உள்பது . குந்பகள் இனக்கித்ில் பாத் தங்கபிப்புக்காக தி 

ாச்சிப்தனுக்கு (பய்ாபண) தான சாகித் புஸ்கார் ிபேது ங்கப்தடுகிநது . 
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