
   

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூய 17: சர்லேச உயக நீேி ேினம் 

 சர்ச உனக ீி ிணம், இண்டாம் உனகப் தாமக்குப் திநகு ிமம்தர்க் ற்றும் 

டாக்கிா சாணகளுக்குப் தின்ணர் உமாகிமள்ப சர்ச ீிக்காண புி ற்றும் 

தனப்தடுத்தும் முந அங்கீகரிக்கிநது. இந் சந்ர்ப்தத் குநிக்கும் ாபாக ஜூன 17 

ர்வு சய்ப்தட்டது, ஏணணில் இது ஐ.சி.சி. உமாக்கி ாம் சட்டத் 

ஏற்றுக்காண்ட ஆண்டு ிநவு ாள். 

 சர்ச குற்நில் ீின்நம் இணப்தடுகான, தார்க்குற்நங்கள் ற்றும் 

ணிகுனத்ிற்கு எிாண குற்நங்கள் உள்பிட்ட சர்ச ணிாதிாண ற்றும் ணி 

உரிச் சட்டத்ின் ிகக் கடுாண ீநல்கபால் குற்நம் சாட்டப்தட்ட தர்கப 

ிசாரிக்கும் ிநன் காண்ட முல் ிந் ற்றும் சுாீணாண சர்ச ீித்துந 

ிறுணாகும். 

ேசி சய்ேிகள் 

த்ேி சுகாோ தும அச்சகம் ஜன ஜக்ருக்ோ ேிட்டத்ே ோடங்கிது 

 னரிா, டங்கு ற்றும் சிக்குன்குணிா தான்ந ஈ ற்றும் காசு மூனம் தவும் 

ாய்கப டுப்தற்கும் கட்டுப்தடுத்துற்குணா டடிக்ககள் குநித்து சமூகத் 

உர்த்துற்காண சுகாா ற்றும் குடும்த ன அச்சகம் டல்னிில் ம சிநப்பு 

மூன்று ாள் திச்சாத் ஜூன 17 ாடங்கிது. த்ி சுகாா ற்றும் குடும்த 

னத்துந அச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் ர்ன் கூறுகில் இந் மூன்று ாள் 

திச்சாம் டல்னி முழுதும் உள்ப ஈ ற்றும் காசு இணப்தமக்கத் 

டுப்தற்காண சமூகத்ின் தங்கபிப்த ாக்காகக் காண்ட இத்ிட்டம் 

ாடங்கப்தட்டது எண கூநிணார். 
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காாஷ்டிா 

பணிில் இருக்கும்பாது உிர்த்ேிாகம் சய்யும் பாதுகாப்புப் படினரின் 

குடும்பங்களுக்கு லறங்கும் இறப்பீட்ட காாஷ்டிா அசு உர்த்ேியுள்ரது 

 திில் இமக்கும்தாது ங்கள் உி ாட்டுக்காக ிாகம் சய்மம் காாஷ்டி 

ாினத்ச் சர்ந் தாதுகாப்புப் தடிணரின் குடும்தங்களுக்கு ங்கும் இப்தடீ்ட 

25 னட்சத்ினிமந்து ம காடி மெதாாக உர்த் காாஷ்டிா அசு முடிவு 

சய்துள்பது. சர் சிக்ஷா ிட்டத்துடன் இக்கப்தட்டுள்ப சிநப்பு ஆசிரிர்களுக்காண 

காடுப்தணவுகப 1500 மெதாய் உர்த்ி, 21,500 மெதாாக ங்கவும் அச்ச 

முடிவு சய்து. இந் முடிவு 1900 க்கும் ற்தட்ட ஆசிரிர்களுக்கு தணபிக்கும். 

சர்லேச சய்ேிகள் 

முேலீட்டாரர்களுக்கும் நிறுலனங்களுக்கும் லசேிாக ஃபாஸ்ட்-ட்ாக் சல்மும 

இந்ேிாவும் இத்ோயியும் அத்ேன 

 இத்ானி ிறுணங்கள் ற்றும் முலீட்டாபர்கள் இந்ி ிறுணங்கள் ற்றும் 

இந்ிாில் முலீடு சய்வும், இந்ி ிறுணங்கள் ற்றும் முலீட்டாபர்கள் 

இத்ானி ிறுணங்கள் ற்றும் இத்ானிில் முலீடு சய்வும் ிாண 

தா அக்க முடிவு சய்துள்பது. ஃதாஸ்ட்-ட்ாக் சல்முநின் ாக்கம் 

இந்ிாில் இத்ானி ிறுணங்கள் ற்றும் முலீட்டாபர்கள் ங்கள் 

சல்தாடுகபில் எிர்காள்ளும் திச்சிணகப கண்டுதிடித்து சரிசய்து ஆகும். 

சர்லேச நாண நிேித்ேின் நிர்லாக இக்குனர் பேலி ாஜினாா சய்ோர் 

கிமிஸ்டின் யகார்ட்  

 சர்ச ா ிித்ின் ிர்ாக இக்குணர் கிநிஸ்டின் னகார்ட் ஐாப்தி த்ி 

ங்கிாண ஈசிதிின் னாக ிிக்கப்தடுற்காண தரிந்துத் ாடர்ந்து 

ணது ஐஎம்எப் ிர்ாக இக்குணர் தி ாஜிணாா சய்துள்பார். ிமி 

னகார்டின் ஈசிதி ிணத்ிற்கு ஐாப்தி கவுன்சில் ப்புல் அபித்ால், மா 
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ற்றும் மாப்தகுிின் தில் காள்கக்காண ஐாப்தி த்ி ங்கிின் 

முல் தண் னாார் என்தது குநிப்திடத்க்கது. 

ாநாடுகள் 

இந்ேிா-உஸ்பகிஸ்ோன் நாடுகரிட  பங்கலாே எேிர்ப்பு ோடர்பான சந்ேிப்பு 

 தங்கா எிர்ப்பு ாடர்தாண இந்ிா-உஸ்தகிஸ்ான்  ாடுகபின்  8 து  

சற்குழு கூட்டம் புதுில்னிில் டதற்நது.கல் தகிர்வு, தஸ்த ிநன் 

ம்தாடு ற்றும் சிநந் டமுநகபப் தகிர்ன் மூனம் தங்கா எிர்ப்புத் 

துநில் இமப்பு த்துப்த லுப்தடுத்துற்காண டடிக்ககள் குநித்து 

குழு ிாித்ாக ரிிக்கப்தட்டது. 

நினங்கள் 

ஐாப்பி ஆணத்ேில் முேல் பண் ஜனாேிபேி ேர்வு 

 ஜர்ன் தாதுகாப்பு ந்ிரி உர்சுனா ான் டர் னன் (60 து)  ஐாப்தி 

ஆத்ின் முல் தண் னாக ர்ந்டுக்கப்தட்டார்.  உர்சுனா ான் டர் 

னன் ர்ந்டுக்கப்தட்ட தின்ணர், ன்றுதட்ட ற்றும் லுாண ஐாப்தாிற்கு 

அப்பு ிடுத்ார். 

லிருதுகள் 

அர்ஜுனா லிருதுகள் 2019 

 புது ில்னிில் டதற்ந ிாில் இபஞர் ிகாங்கள் ற்றும் 

ிபாட்டுத்துந அச்சர் ஸ்ரீ கின் ரிஜுஜு  ிமி ஸ்ிமி ந்ணா 

(கிரிக்கட்) ற்றும் ஸ்ரீ ாஹன் தாதண்ா (டன்ணிஸ்) ஆகிாமக்கு அர்ஜுணா 

ிமதுகப ங்கிணார். ிமி ஸ்ிமி ந்ணா ற்றும் ஸ்ரீ ாஹன் தாதண்ா 

ஆகிார் முந கிரிக்கட் ற்றும் டன்ணிஸ் ிபாட்டுத் துநகபில் சிநந்து 

ிபங்கிற்காக அர்ஜுணா ிமதுகள் 2018 க்கு ர்வு சய்ப்தட்டணர். 

 



  

ஜூய 17 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

சார்க் ேிப்பட லிறாலில் இந்ேி உள்ரடீுகள் ஆறு லிருதுகரப் பற்மன  

 காழும்தில் டதற்ந 9 து சார்க் ிப்தட ிாில் ாகர்கீர்த்ன் 

ிப்தடத்ிற்காண சிநந் ிப்தடம் உட்தட ஆறு ிமதுகப இந்ி உள்படீுகள் 

தற்நண. சிநந் இக்குணர் ிம கவுசிக் சிக் கங்குனி தற்நார். இப்தடத்ிற்காக 

சிநந் டிகமக்காண ிம ரித்ி சன் ன்நார், ிப்தட ிாில் திபுா 

தணர்ஜி சிநந் அசல் ஸ்கார் ிமப் தற்நார். 

லிராட்டு சய்ேிகள் 

21 லது கான்லல்த் டபிள் டன்னிஸ் சாம்பின்ளிப் 

 21 து கான்ல்த் டதிள் டன்ணிஸ் சாம்தின்ிப்  தாட்டி ஜூன 17 அன்று 

கட்டாக்கில் ாடங்கிது. இில் ஆஸ்ினிா, இங்கினாந்து, னசிா உள்பிட்ட 12 

ாடுகள் தங்கற்கின்நண. இப்தாட்டிகள் அணத்தும் இந் ாம் 22 ஆம் ி அன்று 

ிநவுதநவுள்பது. 

ஜூனிர் ளூட்டிங் உயகக் காப்பில் லிஜலரீ் ேனது 3 லது ேங்கத்ே லன்மார் 

 ிஜரீ் சித்து ஜர்ணிின் சுஹ்னில் டதற்று மம் ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் ஜூணிர் 

உனகக் காப்தில் மூன்நாது ங்கப் தக்கத் ாஜ்கன்ர் சிங் சந்து ற்றும் 

ஆர்ஷ் சிங் ஆகிாமடன் இந்து ஆண்கள் 25 ீட்டர் திஸ்டல் தாட்டிில் 

ன்நார். இது  இந்ிா  7 ங்கம் 7 ள்பி ற்றும் 2 ண்கனம் எண  

ாத்ம் 16 தக்கங்களுடன் தக்கதட்டினில் முனிடத்த் க்க த்துக் 

காண்டது.  சீணா 5 ங்கம் 3 ள்பி ற்றும் 5 ண்கனங்களுடன் இண்டாது 

இடத்ில் உள்பது. 
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