
        

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் – 25, 2019 

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 25 - ாலுிகள் தினம் 

 2010 ஆம் ஆண்டில், .நஶ லின் சர்லேச கடல்சஶர் அப்பு (ம்ஏ), ஜன் 25 ஆம் ேேஷ  

ஶலுஷகள்  ேஷனஶக நஷஷக்க படிவு சய்ேது, நம் அன்மஶட லஶழ்க்கில் நஶம் 

பன்படுத்தும் அனத்தும் கடல் பஶக்குலத்ேஶல் நடிஶகலஶ அல்யது 

மபகஶகலஶ பஶேஷக்கப்பட்டுள்ரன ன்பே அங்கஸகரிப்பேற்கஶன எரு லறஷஶகும். 

உயகப் பஶருரஶேஶம் ற்றும் சஷலில் சபகத்ேஷற்கு பங்கரித்ேக்கஶகற்றும் ேங்கள் 

லயகரில் இருக்கும்பஶது அலர்கள் ேஶங்கும் அபஶ ங்கள் ற்றும் ேனிப்பட்ட 

சயவுகளுக்கஶக ஶலுஷகளுக்கு  நன்மஷ ேரிலிப்பே அன்ம நஶக்கம்; 

 2019 campaign - I Am On Board with gender equality 

ததசி சசய்திகள் 

406 ாலட்டங்கரில் சி.என்.ஜி, ற்றும் பி.என்.ஜி உள்கட்டமப்மப த்தி அசு லறங்க 

உள்ரது 

 நஶட்டின் 406 ஶலட்டங்கரில் சஷ.ன்.ஜஷ ற்றும் பி.ன்.ஜஷ உள்கட்டப்ப லறங்கும் 

ேஷட்டத்ே த்ேஷ அசு உருலஶக்கஷபள்ரது. பட்ஶயஷ ற்றும் இற்க ரிலஶப 

அச்சர் ேர்ந்ேஷ பிேஶன் கூறுகில், 2014 ல நஶட்டின் 66 ஶலட்டங்கள் 

ட்டு அழுத்ேப்பட்ட இற்க ரிலஶப ற்றும் குறஶய் இற்க ரிலஶப 

உள்கட்டப்பின் கஸழ் இருந்ேன. இந்ே லசேஷகர லிரிவுபடுத்ேஷ பின்னர், 70 சேலேீ 

க்கள் சுத்ேஶன ஆற்மயப் பறுலஶர்கள் ன்று அலர் கூமஷனஶர். 
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யுனிலர்சல் ஸ்ார்ட் கார்டு ஒட்டுநர் உரித் திட்டத்மத அசு சதாடங்க உள்ரது 

 ஏட்டுநர் உரிங்கரின் லடிலப்ப சஷப் அல்யஶே யஷனட் சய்ப்பட்ட கஶர்டு 

அல்யது ஸ்ஶர்ட் கஶர்டு லக ஏட்டுநர் உரிங்கரஶக ஶற்ம சஶய பஶக்குலத்து 

ற்றும் நடுஞ்சஶய அச்சகம் படிவு சய்துள்ரது. நஶடு பழுலதும் ஏட்டுநர் 

உரித்ேஷன் பஶதுலஶன ேஶன லடிலம் ற்றும் லடிலப்ப இந்ேத் ேஷட்டத்ேஷல் 

அச்சகம் பரிந்துத்துள்ரது, பக்கஷ ேகலல்கர லப்பது, ழுத்துருக்கரின் 

ேப்படுத்ேல் பஶன்மலபம் இேஷல் அடங்கும் ன்பது குமஷப்பிடத்ேக்கது. 

காாஷ்டிா 

மும்மபில் உள்ர டிஜிஎப்டிில் கால் சசன்டர் திமக்கப்பட்டது 

 ற்றுேஷஶரர்கள் ற்றும் இமக்குேஷஶரர்கரின் சந்ேகங்கள் / கள்லிகள் ற்றும்  

கள்லிகளுக்கு ேீர்வு கஶண லரிநஶட்டு லர்த்ேக இக்குநர் ஜனல் (டிஜஷஃப்டி) 

பம்பில்  எரு கஶல் சன்டர் அக்கப்பட்டுள்ரது. இேஷல் லரிபமவு லர்த்ேக 

கஶள்க ற்றும் சர்லேச லர்த்ேகம் பற்மஷ பஶதுலஶன ேகலல்களும் 

கட்கப்படயஶம். 

 

நான்கு அமைகரில் ிதக்கும் சூரி ின் உற்பத்தி ஆமயகமரப் சபமவுள்ரது 

காாஷ்டிா 

 கஶஶஷ்டிஶ நஶன்கு அணகரில் ஷேக்கும் சூரி ஷன் உற்பத்ேஷ ஆயகரப் 

பமத்ேஶஶக உள்ரது. சுலிஸ் சலஶல் பமின்படி ஷேக்கும் சஶயஶர் பனல்கர 

அப்பேற்கஶக லர்ேஶ, பபஶயஶ, கடக்பூர்ணஶ ற்றும் பன்டக்யஷ அணகரின் 

பக்லஶட்டர் ேர்வு சய்ப்பட்டுள்ரது ன்று ஶநஷய நீர்லரத்தும அச்சர் கஷரிஷ் 

கஶஜன் சட்டன்ம சபில் ேரிலித்ேஶர். ஶத்ேம் 500 கஶலஶட் ேஷமன் கஶண்டது, 

எரு கஶலஶட் ேஷமன் உற்பத்ேஷக்கு 4.45 கஶடி ரூபஶய் பேலீடு சய்ப்படும் ன்று 

அலர் ேரிலித்ேஶர். 
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லமட்சிமக் குமமப்பதற்கான குமமகமர லிமலாக நிலர்த்தி சசய்லமத உறுதி 

சசய்லதற்கான கண்காைிப்பு அமப்பு 

 லமட்சஷ குமப்பு ேஶடர்பஶன குமகர லிலஶக நஷலர்த்ேஷ சய்லே உறுேஷ 

சய்லேற்கஶக கஶஶஷ்டிஶ அசு லிலில் அேன் கண்கஶணிப்பு அப்ப 

அக்கவுள்ரது. லிலசஶிகளுக்கு பிச்சனகர ேீர்க்க அேஷகஶரிகள் கஷடப்பே 

உறுேஷ சய்லேற்கஶக ேஹ்ழஷல் ற்றும் ஶலட்ட அரலியஶன குழுக்கள் பயம் 

அசஶங்கம் கடுஶன லிறஷப்புணர்ல ற்படுத்தும் ன்று அச்சர் ேரிலித்ேஶர். 

லும் இறப்படீு சலுத்துலேற்கஶன அரவுருக்கரில் ஶற்மங்கர ஶநஷய அசு 

பரிந்துக்கும் ன்று அலர் கூமஷனஶர். 

சர்லததச சசய்திகள்  

ஐதாப்பி கவுன்சியின் நாடாளுன்ம சமப  "ஷ்ாலின்" லாக்குரிமம திரும்ப 

அரித்தது  

 கஷரிஷன் ேீபகற்பத்ே சட்டலிஶேஶக இணத்ே ேஶடர்பஶக த்து சய்ப்பட்ட 

ந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், ஷ்ஶலின் லஶக்கரிக்கும் உரிகர ேஷரும்ப 

அரிப்பேற்கு ஆேலஶக ஶப்பி கவுன்சஷயஷன் நஶடஶளுன்ம சப லஶக்கரித்துள்ரது. 

உக்னியஷருந்து கடும் ேஷர்ப்பு இருந்ேபஶேஷலும், சட்டன்மம் 118 ஆேலஶகவும், 62 க்கு 

ேஷஶகவும் லஶக்கரித்ேது.  ஶப்பி கவுன்சஷயஷன் அப்பிற்கஶன புேஷ பஶதுச் 

சயஶரரின் ேர்ேயஷல் ஷ்ஶ பங்கற்க இந்ே நடலடிக்க உேலவுள்ரது. 

இந்திாமலச் தசர்ந்த சபண்கள் அமதி காக்கும் குழு காங்தகாலில் உள்ர ஐ .நா.லின் 

ிளன் பைிில் ஈடுபடுகிமது 

 இந்ேஷஶலில் இருந்து பண்கள் அேஷ கஶக்கும் குழு என்று கஶங்கஶலில் உள்ர .நஶ. 

ஷளன் பணிில் கடகர ற்றுக்கஶண்டது.  இந்ேஷஶலில் இருந்து கஷட்டத்ேட்ட 20 

பண்கள் அேஷ கஶக்கும் படினக் கஶண்ட  பண் ஈடுபஶட்டுக் குழு, .நஶ.லின் 

கஸழ் ஷகவும் சலஶயஶன அேஷகஶக்கும் பணிகரில் என்மஶக கருேப்படுகஷன்ம 
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ஶனுஸ்கஶ ன்றும் அறக்கப்படும் க்கஷ நஶடுகரின் அப்பு உறுேஷப்படுத்ேல் 

ஷளன் கஶங்கஶ ஜனநஶக குடிசு இல் அேன் பணிகரத்  ேஶடங்கஷது 

 ஐக்கி நாடுகள் உருலாக்கி பைதாசடி தடுப்பு தரத்மத ஐக்கி அபு அீகம் 

அமிமுகப்படுத்தியுள்ரது 

 எழுங்கக்கப்பட்ட குற்மங்கரத் ேடுப்பேற்கஶக பஶேப்பஶருள் ற்றும் குற்மம் 

ேஶடர்பஶன க்கஷ நஶடுகரின் அலுலயகம் உருலஶக்கஷ புேஷ பணஶசடி ேடுப்பு 

ேரத்ே லரகுடஶலில் அமஷபகப்படுத்ேஷ  பேல் நஶடஶக க்கஷ அபு அீகம் 

ேஷகழ்கஷமது. க்கஷ அபு ஷட்ழஷன் நஷேஷ புயனஶய்வு பிரிவு புேஷ பணஶசடி ேடுப்பு 

ேரஶன 'goAML'  அமஷபகப்படுத்ேஷது, இது  பேல் பேஷவு சய் 

ேஷமக்கப்பட்டுள்ரது. இே அபுேஶபிில் உள்ர பஇ த்ேஷ லங்கஷின் அேஷகஶரிகள் 

அமஷலித்ேனர். 

 

லைிகம் & சபாருராதாம் 

ஜிஎஸ்டிின் ஈ-தல பில் சபாமிமுமமம என்செச்ஏஐ இன் ஃபாஸ்டாக் அமப்புடன் 

ருங்கிமைக்க இந்தி அசு தரீ்ானித்துள்ரது. 

 ேசஷ நடுஞ்சஶய ஆணத்ேஷன் ஃபஶஸ்டஶக் அப்புடன் ஜஷஸ்டிின் ஈ-ல பில் 

பஶமஷபம எருங்கஷணப்பே இந்ேஷ அசு பரிசஸயஷத்து லருகஷமது.ஜஷஸ்டிின் 

கஸழ் உள்ர இ-ல பில் பஶமஷபம லலுப்படுத்ே ஆர்.ஃப்..டி ேலப் 

பன்படுத்துலேஷல் உள்ர சஷக்கய ஆஶ த்ேஷ அசு, ஶநஷய அசுகள், பஶருட்கள் 

ற்றும் சலகள் லரி நட்லஶர்க், ேசஷ ேகலல் ம் ஆகஷலற்மஷன் 

அேஷகஶரிகர உள்ரடக்கஷ ஜஷ.ஸ்.டி கவுன்சஷயஶல் அேஷகஶரிகள் குழு 

அக்கப்பட்டேஶக நஷேஷச்சர் நஷர்யஶ சஸேஶஶன் ேரிலித்ேஶர்.  
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ாநாடுகள்  

லைிகத் தமயலர்கள் ன்மம் 

 இஶச்சய பிேச பேல்லர் ஜய் ஶம் ேஶக்கூர் துபஶில் நடந்ே லணிகத் ேயலர்கள் 

ன்மத்ேஷன் பஶது க்கஷ அபு ஷட்ழஷன் பக்கஷ லணிகத் ேயலர்கரிடம்  

உஶற்மஷனஶர். பேலீடுகர அேஷகரிப்பேற்கஶக அசு ேனது ேஶறஷல்தும 

கஶள்கின் கஸழ் கலர்ச்சஷகஶன சலுககர லறங்குகஷமது ன்று அலர் கூமஷனஶர். 

யஶஜஷஸ்டிக் பஶர்க் , உயர் துமபகம் ற்றும் உள்கட்டப்பு லசேஷகரில் பேலீட்டு 

சஶத்ேஷத்ே ஆஶ ளஃப் குழுத்ேஷற்கும் இஶச்சய பிேச அசுக்கும் இடில் 

எரு புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம் கழுத்ேஶனது. 

ளிாா   பிசாத் முகர்ஜி ர்பன் ிளனின் கீழ் அனுபலப் பகிர்வு குமித்த ததசி பட்டமம 

 த்ேஷ கஷஶ அபிலிருத்ேஷ பஞ்சஶத்து ஶஜ், லரஶண் ற்றும் உறலர் நயன் 

அச்சர் ஸ்ரீ நந்ேஷ சஷங் ேஶர் புது ேஷல்யஷில் ளஷஶஶ பிசஶத் பகர்ஜஷ ர்பன் 

ஷளன் (ஸ்.பி.ம்.ஆர்.ம்) இன் கஸழ் அனுபலப் பகஷர்வு குமஷத்ே எரு நஶள் பட்டமத் 

ேஶடங்கஷனஶர். புது ற்றும் எருங்கஷணந்ே ற்றும் அனத்ேபம் உள்ரடக்கஷ 

கஷஶப்பும லரர்ச்சஷ ஊக்குலிக்கும் அே லரில் பிஶந்ேஷத்ேஷன் பழுஶன 

லரர்ச்சஷக்கஶன புலி - இடஞ்சஶர்ந்ே ேஷட்டஷடல் பயம் அேஷக எருங்கஷணந்ே 

லரர்ச்சஷில் ஸ்.பி.ம்.ஆர்.ம் கலனம் சலுத்துகஷமது. 

புரிந்துைர்வு ப்பந்தம் & அமச்சமல ப்புதல் 

ஜார்கண்ட் அசுக்கு 147 ில்யின் டாயர் கடனுக்கு உயக லங்கி ப்புதல் அரித்துள்ரது 

 இந்ேஷ அசு, ஜஶர்கண்ட் அசு ற்றும் உயக லங்கஷ ஆகஷல ஜஶர்கண்ட் க்களுக்கு 

அடிப்பட நகர்ப்பும சலகர லறங்குலேற்கஶக லும் ஶநஷயத்ேஷல் உள்ர நகர்ப்பும 

உள்ரஶட்சஷ அப்புகரின் (பல்பி) யஶண் ேஷமன ம்படுத்ே உேல 147 

ஷல்யஷன் டஶயர் கடன் எப்பந்ேத்ேஷல் கழுத்ேஷட்டன,  

 ஜஶர்கண்ட் நகஶட்சஷ ம்பஶட்டுத் ேஷட்டம் அடிப்பட நகர்ப்பும சலகர 

லறங்குலேற்கஶன நகஶட்சஷத் துமின் ேஷமன ம்படுத்துலேஷல் கலனம் சலுத்தும். 
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இது நகர்ப்பும சலகரஶன நீர் லறங்கல், கறஷவுநீர், லடிகஶல் ற்றும் நகர்ப்பும 

சஶயகரில் பேலீடு சய்பம்; ற்றும் ஜஶர்கண்ட் நக உள்கட்டப்பு ம்பஶட்டு 

நஷறுலனம் (ஜஹிட்கஶ) ற்றும் நகர்ப்பும நஷேஷ ற்றும் நஷர்லஶகத் துமகர 

லலுப்படுத்துகஷமது லும்  சஸர்ேஷருத்ேங்கரச் சய்லேற்கஶன உள்ரஶட்சஷ 

அப்புகரின் ேஷமன லலுப்படுத்துகஷமது. 

பாதுகாப்பு சசய்திகள்  

ICG தனது 5 லது ஆட்தசர்ப்பு மத்மத உத்தகண்டில் திமக்க உள்ரது 

 இந்ேஷ கடயஶ கஶலல்பட (ICG) ஆட்சர்ப்பு ம் உத்ேகண்டில் ேஷமக்கப்படும். 

இது இந்ேஷஶலின் ந்ேஶலது .சஷ.ஜஷ ஆட்சர்ப்பு ஶக இருக்கும். பேல்லர் 

ேஷரிலந்ேஷ சஷங் ஶலத் ஜன் 28, 2019 அன்று  இந்ே ஆட்சர்ப்பு த்ேஷற்கஶன 

அடிக்கல்ய நஶட்டவுள்ரஶர் .இந்ே ஆட்சர்ப்பு ம் டஹ்ஶடூனில் உள்ர 

குலஶன்லஶயஶலில் (வர்லஶயஶ) நஷறுலப்படும். நஶய்டஶ, பம்ப, சன்ன ற்றும் 

கஶல்கத்ேஶவுக்கு அடுத்ேபடிஶக உத்ேகண்டில் ICG ின் 5 லது ஆட்சர்ப்பு ம் 

ஆகும். 

சசயி & இமைதரம்  

சாதி சசயி  

 ன்..சஷ (ேசஷ ேகலல் ம்) உருலஶக்கஷ சஶேஷ (ஏட்டுநர் உரித்ேஷற்கஶக) ன்னும் 

பேன் சயஷ பயம் சஶய பஶக்குலத்து ற்றும் நடுஞ்சஶய அச்சகம் 

அனத்து ஏட்டுநர் உரிேஶர்கரின், பஶதுலஶன நஶடு ேழுலி ேவுத்ேரத்ேக் 

கஶண்டுள்ரது. கஷட்டத்ேட்ட 15 கஶடி ஏட்டுநர் உரி பேஷவுகள் அேன் த்ேஷ 

பேஷலட்டில் உள்ரது. சஶேஷ சயஷில் ஆன்யன் அடிப்படில் நகல் பேஷவுகர 

அடஶரம் கஶணவும், சயஶன்கள் பற்மஷ ேகலல்கள் ேனும் இருந்ேஶல் அலற்ம 

அடகவும் லசேஷ உள்ரது, இது குற்மம் புரிந்ே ஏட்டுநர்களுக்கு நகல் ஏட்டுநர் உரிம் 

கஷடக்கஶேபடி உரி அேஷகஶரிகளுக்கு லறஷலக சய்து உேவுகஷமது. 
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புகார் தயாண்ம அமப்பு (சிஎம்எஸ்) பன்பாடு 

 ரிசர்வ் லங்கஷின் ஆளுநர் சக்ேஷ கஶந்ே ேஶஸ் புகஶர் யஶண் பம (சஷம்ஸ்) 

ேஶடங்கஷனஶர் .இது எரு ன்பஶருள் பன்பஶடு. குமகர சரிஶன நத்ேஷல் 

ேீர்ப்பேஷல் லஶடிக்கஶரர் அனுபலத்ே ம்படுத்தும் நஶக்கஷல் லங்கஷகள் ற்றும் 

ன்.பி.ஃப்.சஷ நஷறுலனங்களுக்கு ேஷஶக புகஶர் அரிப்பேற்கஶக இந்ே பன்பஶடு உள்ரது. 

 ேஷரு ேஶஸ், புகஶர் அரிப்பலர்கர ேஶனஶக உருலஶக்கஷ எப்புேல்கள் பயம் 

ேரிலிப்பேன் பயபம், அலர்கரின் புகஶர்கரின் நஷயக் கண்கஶணிப்பேற்கும், 

எம்பூட்ஸ்னின் படிவுகளுக்கு ேஷஶக ஆன்யனில் பமடீுகர ேஶக்கல் 

சய்லேற்கும் லிண்ணப்பம் லரிப்படத்ேன் ம்படுத்துகஷமது. 

லிமராட்டு சசய்திகள் 

பிராக் ஃபாஸ்ட் தகாப்மப   

 குத்துச்சண்டில், இந்ேஷஶலின் ஜனிர் பண்கள் ந்து ேங்கம் உட்பட ழு 

பேக்கங்கர லன்மனர், அே நத்ேஷல் ஜர்னிின் ஸ்லன்னிங்கன், 

லில்யஷங்கனில் நடந்ே பிரஶக் ஃபஶஸ்ட் கஶப்பில் பஶட்டிின் சஷமந்ே அணிஶக 

இந்ேஷ அணி ேர்வு சய்ப்பட்டது. இந்ேஷஶ, உக்ன், ஜர்னி, கஜகஸ்ேஶன், 

யஶட்லிஶ, வங்கரி, யஷதுலனிஶ, ங்கஶயஷஶ, கஷரீஸ், பஶயந்து உள்ரிட்ட பத்து 

நஶடுகள் இந்ே பஶட்டிில் பங்கற்மன. இப்பஶட்டிில் சஷமந்ே அணி ன்ம பட்டத்ே 

இந்ேஷஶ  அணி லன்மது. 

உயகக் தகாப்மபில் 1000 ன்கள் எடுத்த முதல் பங்கராததஷ் கிரிக்சகட் லீர் 

 ஆப்கஶனிஸ்ேஶனுக்கு ேஷஶன உயகக் கஶப்பில் 1,000 ன்கள் டுத்ே 

லங்கஶரேசத்ே சர்ந்ே பேல் கஷரிக்கட் லீர் சர்ந்ே ளஶகஷப் அல் வசன். உயகக் 

கஶப்பில் இதுல ஆறு பஶட்டிகரில் அேஷகபட்சஶக 476 ன்கள் டுத்ேலர் ன்ம 

பருக்குரிலர் இலர்.  ற்கனல இண்டு சேங்கர லத்ேஷருக்கும் இலர் இந்ே 

சஶேன நஷகழ்த்ேஷ 19 லது லீர் ஆலஶர். 
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