
        

நடப்ன நிகழ்வுகள் ஜூன் – 22, 2019 

தேசி சசய்ேிகள் 

சேலுங்கானா 

சகா காதயஸ்லம் ேிட்டம் சசல்படுகிமது 

 உகழன் நழகப்பரின ல்நளக்கு ழப்ட் ளசத் தழட்டநளகக் கூப்டும் களநஸ்யபம் ழஃப்ட் 

ளச தழட்டத்தத  (நக.எல்.ஐ.ி) பெய்சங்கர் னல்ழ நளயட்டத்தழல் பநடிகட்டள என் 

இடத்தழல், பதலுங்களள னதல்யர் நக.சந்தழபநசகர் பளவ் பதளடங்கழதயத்தளர். 

 னதழன நற்றும் தற்நளதுள் 37 ட்சம் ஏக்கர் பப்யில் ீர்ப்ளசம் பசய்யதற்கும், 

தலதபளளத் நற்றும் கழபளநங்களுக்கு குடிீர் யமங்குயதற்கும், பதளமழல்துத 

நததயகளுக்கு ீர் யமங்குயதற்கும் நகளதளயரினிழனந்து ன ளதக்கு 2 டி.எம்.சழ என்னும் 

அயில் 195 டி.எம்.சழ.தண்ணரீ் யமங்கவுள்து. 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

னேல் பங்கராதேஷ் சர்லதேச நாடக லிறா டாக்காலில் நடடசபறுகிமது 

 ங்களநதரழன் னதல் சர்யநதச ளடக யிமள டளக்களயில் உள் ங்களநதஷ் ரழல்கள 

அகளடநழனில் தடபறுகழது. இதத ங்களநதஷ் களச்சளப யியகளப அதநச்சர் 

நக.எம்.கலீத் தழந்து தயத்தளர். ங்களநதஷ் களச்சளப யியகளப அதநச்சகத்தழன் 

னனற்சழனில் இந்த யிமள ஏற்ளடு பசய்னப்ட்டுள்து. இந்த யிமளயில் இந்தழனள, 

ங்களநதஷ், பஷ்னள, சவள, ிபளன்ஸ், யினட்ளம் நற்றும் நளத்ததச் நசர்ந்த ளடக 

குழுக்கள் ங்நகற்கழன். 
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அக்தடாபர் 2019 க்குள் பங்கலாே நிேினேேலி சோடர்பான சசல் ேிட்டத்டே னடிக்க 

பாகிஸ்ோனுக்கு FATF எச்சரிக்டக  

 னங்கபயளத ழதழனேதயி பதளடர்ள தது பசனல் தழட்டத்தத ளகழஸ்தளன் னடிக்கத் 

தயழயிட்டதளக ழதழ டயடிக்தக ணிக்குழு (FATF) பதரியித்துள்து. அக்நடளர் 2019 க்குள் 

ளகழஸ்தளன் தது பசனல் தழட்டத்தத யிதபயளக னடிக்க நயண்டும் அல்து யிதவுகத 

எதழர்பகளள் நயண்டும் என்று FATF கடுதநனளக யழனேறுத்தழனேள்து.  ணநநளசடி, 

னங்கபயளத ழதழ நற்றும் பனக்கம் ஆகழனயற்த எதழர்த்துப் நளபளடுயதற்கள சர்யநதச 

தபழதகள், பகளள்தககள் நற்றும் சழந்த தடனதகத பயினிடுயதற்கு FATF 

பளறுப்ளகும். 

ஐன்ஸ்டீனின் சார்பில் ஆலணம் தநாபல் அருங்காட்சிகத்ேிற்கு பரிசாக லறங்கப்பட்டது 

 ஸ்டளக்நலளநழல் உள் நளல் அனங்களட்சழனகத்தழற்கு  1922 ஆம் ஆண்டில் ஐன்ஸ்டீன் 
நளல் ரிதசப் பற் ின்ர் பயினிடப்ட்ட அயரின் சளர்ினல் நகளட்ளட்தடப் 
ற்ழன  னதல் கட்டுதப ரிசளக யமங்கப்ட்டது நற்றும் அயபது அன்தன 
சர்ச்தசக்குரின சளர்ினல் நகளட்ளட்தடப் ற்ழ யியளதழத்தது. ஐன்ஸ்டீன் பதன்கழமக்கு 
ஆசழனளயில் நளளடுகில் கந்துபகளண்டினந்தநளது யம்ர் 1922 இல் எழுதப்ட்ட 
இந்த கட்டுதப ன நளதத்தழற்குப் ிகு ிபஷ்னன் அகளடநழ ஆஃப் சனின்றளல் 
பயினிடப்ட்டது. 

 

ாநாடுகள்  

ஜூன் 28 ற்றும் 29 தேேிகரில் 14 லது ஜி 20 உச்சி ாநாடு ஒசாக்காலில் நடடசபறுகிமது  

 இந்த நளதம் 28 நற்றும் 29 நததழகில் ெப்ளின் சளகளயில் தடபறும் 14 யது ெழ 
20 உச்சழ நளளட்டில் ிபதநர் நபந்தழப நநளடி கந்து பகளள்கழளர். ெழ 20 உச்சழ 
நளளட்டில் 20 க்கும் நநற்ட்ட ளடுகள் ங்நகற்கவுள். ிரிக்ஸ் ததயர்கின் 
சந்தழப்ன நற்றும் ி ததயர்களுடன் இனதபப்ன சந்தழப்னகளும் உச்சழநளளட்டில் 
தடபறுகழது . இதுயதப தடபற் அதத்து ெழ 20 உச்சழ நளளட்டிலும் இந்தழனள 
ங்நகற்றுள்து என்து குழப்ிடத்தக்கது.  யனம் 2022ம் ஆண்டில் னதல் னதனளக 
ெழ 20 உச்சழ நளளட்தட இந்தழனள  டத்தவுள்து . 
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ிான்ரின் தேர்ேல் அேிகாரிகளுக்கான ‘தேர்ேல் சோறில்நுட்பம்’ ேிமன் தம்பாட்டுத் 
ேிட்டம் 

 னதுபடல்ழனில் உள் நழனளன்நரின் னைினன் நதர்தல் ஆதணனத்தழன் நதர்தல் 
அதழகளரிகளுக்கள நதர்தல்கில் பதளமழல்தட்ம் குழத்த ஐந்து ளள் னிற்சழத் 
தழட்டத்தத இந்தழனள சர்யநதச ெளனக ழறுயம் நற்றும் நதர்தல் நநளண்தந 
ழறுயம் (ஐஐடிஇஎம்) ஏற்ளடு பசய்ததுள்து. 

 நதர்தல் பதளமழல்தட்ம் குழத்த தற்நளததன தழன் நநம்ளட்டுத் தழட்டங்கள் 2018-2019 
னழுயதும் தழட்டநழடப்ட்ட 09 தழட்டங்கின் பதளடரின் 7 யது தழட்டநளகும். இந்த 
ழகழ்ச்சழனில் நழனளன்நர் நதர்தல் ஆதணனத்தழன் டுத்தப நற்றும் னெத்த நட்ட 
அதழகளரிகள் கந்து பகளள்கழன்ர், நநலும் இந்த தழட்டத்தத இந்தழன நதர்தல் 
ஆதணனத்தழன் அனுயநழக்க ய ர்கள் டத்துகழன்ர். இந்த தழட்டம் 
பதளடர்ச்சழனள தழன் நநம்ளட்டு தழட்டங்கின் ன குதழனளகும், அதய நழனளன்நரின் 
நதர்தல் ஆதணனத்தழன் நயண்டுநகளின் நரில் இந்தழன அபசழன் பயினேவுத்துத 
அதநச்சகம் னெம் யடியதநக்கப்ட்டுள். 

னென்மாலது இந்ேி-பிசஞ்சு இடண உடாடல் 

 னென்ளயது இந்தழன-ிபபஞ்சு இதணன உதபனளடல் டிெழட்டல் யியகளபங்களுக்கள 
ிபபஞ்சு தூதர் பலன்ழ பயர்டினர் நற்றும் இந்தழன பயினேவுத்துத அதநச்சகத்தழன் 
நழன்-ஆளுதந, தகயல் பதளமழல்தட்ம் நற்றும் தசர் டிப்நளநசழனின் இதணச் 
பசனளர் உநந்தர் சழங் பளயத் ஆகழநனளரின் தததநனில் ளரிறழல் தடபற்து. 

 இந்த உதபனளடழன் நளது, இன கட்சழகளும் தங்கது அச்சுறுத்தல் குப்ளய்தயப் 
கழர்ந்துபகளண்டு, அந்தந்த இதணனக் பகளள்தககின் சநீத்தழன னன்நற்ங்கள் 
நற்றும் னக்கழனநள நதசழன உள்கட்டதநப்ின் ளதுகளப்ிற்களக எடுக்கப்ட்ட 
டயடிக்தககத னன்தயத்த. தசர் கழதபனக்கு எதழபள நளபளட்டம் நற்றும் 
னங்கபயளத நளக்கங்களுக்களக இதணனத்ததப் னன்டுத்துயது குழத்தும் அயர்கள் 
கனத்துக்கதப் ரிநளழக் பகளண்டர். ிபளன்சும் இந்தழனளவும் தங்கள் கழபப்ட்ட 
ிபச்சதகத ழயர்த்தழ பசய்யதற்களக இதணன ளதுகளப்ன குழத்த பதளடர்ச்சழனள 
உதபனளடத டத்தவுள்ர். 
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பாதுகாப்ன சசய்ேிகள்  

பாயதகாட் ோக்குேயின் குமிீடு சபர் - ஆபதளன் பந்ேர் 

 ளகழஸ்தளின் ளநகளட் னங்கபயளத னகளம் நீது இந்தழன யிநளப்தட (ஐஏஎஃப்) 
நநற்பகளண்ட யளன் யமழத்தளக்குதலுக்கு, ‘ஆநபரன் ந்தர்’ எக் குழனடீு 
பனரிடப்ட்டது. னல்யளநள தளக்குதழல் 40 சழஆர்ிஎஃப் யபீர்கள் பகளல்ப்ட்டதற்கு 
தழடி பகளடுக்கும் யிதநளக ளகழஸ்தளில் இந்தழன யிநளப்தடனின் 12 நழபளஜ் -2000 
நளர் யிநளங்கள் பெய்ஷ்-இ-னகநது னங்கபயளத னகளம் நீது தளக்குதல் டத்தழனது. 
 

 

லிடராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆசி ஸ்னூக்கர் சாம்பின்ளிப்டப பங்கஜ் அத்லானி சலன்மார் 

 இந்தழனளயின் ங்கஜ் அத்யளி நதளலளயில் தடபற் 35 யது ஆசழன ஸ்னூக்கர் 

சளம்ினன்ரழப்த பயன்றுள்ளர். ங்கஜ் இப்நளது அடுத்த யளபம் நதளலளயில் 

தடபறும் ஐ.ி.எஸ்.எஃப்(IBSF ) உகக் நகளப்தனில் ங்நகற்ளர். 

ஆசி கடய ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பின்ளிப்: 

 ெழம்ளஸ்டிக்றழல், நங்நகளழனளயின் உளன்ளத்தரில் டந்த சவினர் ஆசழன கத 

சளம்ினன்ரழப் - ல் யளல்ட் நளட்டினில் இந்தழனளயின் ிபணளதழ ளனக் பயண்கப் 

தக்கம் பயன்ளர். 

யிலர்னல் ற்றும் சசல்சிா ஸ்ட்டக்கர் சபர்னாண்தடா தடாஸ் கால்பந்ேில் இருந்து 

ஓய்வு   

 னன்ளள் ழயர்னல் நற்றும் பசல்சழனள ஸ்ட்தபக்கர் பர்ளண்நடள நடளபஸ் 

களல்ந்தழல் இனந்து ஒய்வு பறுயதளக அழயித்துள்ளர். 35 யனதள ஸ்பனிளர்ட் 

ழயர்னலுடன் ளன்கு சவசன்கில் 81 நகளல்கத அடித்தளர் நற்றும் பசல்சழனளவுடன் 

சளம்ினன்ஸ் லீக், னைநபளள லீக் நற்றும் எஃப்ஏ நகளப்த பயன்றுள்ளர். 



  

ஜூன் 22 நடப்ன நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்னகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    5                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 

 

 

FB :ல் தச 

English-ல் தச – Examsdaily                  ேிறில் தச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குரூப்பில் தச   - கிரிக் சசய்வும்  

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/

