
    
பக்கினநா ாட்கள் 

ாள் திம் பக்கின ிகழ்வுகள் 
ஜூன் 01  உகாயின 

பற்றார்கள் திம் 

 

உகயின பற்றர் தம் எவ்பயரு ஆண்டும் 
ஜூன் 1 ம் றதத அனுசரிக்கப்டுகது. 2012 இல் .. 
பதுச் சபனல் இந்த தம் உபகங்கும் உள் 
பற்றர்கப கவுபயிக்கும் யிதநக அயிக்கப்ட்டது. 
பற்றர்கள் தங்கள் குமந்தகளுக்கக உனிர் தனகம் 
நற்றும் படியில் அன்பு பசலுத்துயபத 
பட்டுயதற்கு எரு சந்தர்ப்நக குமந்பதகளுக்கு இந்த 
தம் யய்ப்ப யமங்குகது. 
2019 தமீ் - "உங்கள் பற்றாரப நதிக்க றயண்டும்". 

ஜூன் 02  அபநரிக்கன் இந்தின 
குடிபரிரந திம் 
 

ஜூன் 02,1924 இல், ஜதத கல்யின் கூட்ஜ் இந்தன 
குடிபரிபநச் சட்டம் சட்டத்தல் பகபனழுத்தட்டர். இந்த 
சட்டம் அபநரிக்கயில் ிந்த அபத்து அபநரிக்கன் 
குடிநக்களுக்கும் குடிபரிபந யமங்கனது , 
ஆனிபக்கணக்கறர் பதம் உகப் றரின் றது 
ஆபதப்படகில் ணினற்ர் ன்து 
குப்ிடத்தக்கது. 

ஜூன் 03 
-  

உக கிப் ஃபூட் ாள் 
 

ஜூன் 3 ம் றததபன  உக கப்ஃபுட் தநக Ponseti 
International Association (PIA) அயித்தது . டக்டர் 
இக்றசறன பன்றசத, (1914-2009) ிந்த தத்பத 
பவுகூறும் யிதநக இந்த ள் றதர்வு 
பசய்னப்ட்டது. இயர்  கப் ஃபூட் றபன 
குணப்டுத்தும் பன்றசத பபபன 
கண்டந்தயபயர்  
கப் ஃபூட் நகவும் பதுய தபசக்கூட்டு ிப்பு 
குபடு ஆகும், இது எவ்பயரு யருடபம் 200,000 
குமந்பதகளுக்கு தப்பு ற்டுகது, இது யரும் 
டுகில் 80 சதயிகதம் ஆகும் 
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ஜூன் 4 ஆக்கிபநிப்ிால் 
ாதிக்கப்ட்ட அப்ாயி 
குமந்ரதகின் 
சர்யறதச திம். 

 

1982 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நதம் 19 ஆம் றதத, .. 
பதுச் சப, எவ்பயரு ஆண்டும் ஜூன் 4 ஆம் 
றததபன ஆக்கபநப்ில் தக்கப்ட்ட அப்யி 
குமந்பதகின் சர்யறதச தநக அனுசரிக்க படிவு 
பசய்தது. இந்த ின் றக்கம் உபகங்கலும் உடல் 
ரீதன, ந, ரீதன துஷ்ிபறனகத்தன் பம் 
தக்கப்ட்ட குமந்பதகின் யகப உணர்த்துயதக 
உள்து றநலும் குமந்பதகின் உரிபநகப 
துகப்தற்க .யின் உடன்டிக்பகபன இந்த 
ள்  உறுதப்டுத்துகது. யபற்ல் நக யிபபயக  
ற்றுக்பகள்ப்ட்ட சர்யறதச நித உரிபநகள் 
ஆபணனத்தன் எப்ந்தந குமந்பதகின் உரிபநகள் 
ற்ன எரு உடன்டிக்பக பநக .யின் இந்த 
துகப்பு றயப பசனல்டுத்தப்டுகது. 

ஜூன் 5  உக சுற்றுச்சூமல் 
திம் 
 

உகயின யிமப்புணர்வு நற்றும் நது 
சுற்றுச்சூமபப் துகப்தற்க டயடிக்பககப 
ஊக்குயிப்தற்கக க்கன டுகள் சபனல் உக 
சுற்றுச்சூமல் தம் பகண்டடப்ட்டு யருகது. இந்த 
கழ்யது 1974 ஆம் ஆண்டு துயங்கனதருந்து, 
உகயில் 100 க்கும் றநற்ட்ட டுகில் பயக 
பகண்டடப்டுகது.  
எவ்பயரு உக சுற்றுச்சூமல் தபம் குப்ிட்ட 
சுற்றுச்சூமல் குத்து கயம் பசலுத்துக எரு 
கருப்பருப பநனகக் பகண்டு ற்டு 
பசய்னப்டும். 2019க்க தீம் "கற்று நசுட்பட 
எமப்றம்". 

ஜூன் 5  சட்டயிறபாத, 
குிப்ிடப்டாத நற்றும் 
கட்டுப்ாடற் 
நீன்ிடிப்புக்கு எதிபா 
றாபாட்டத்திற்கா 
சர்யறதச திம் 
 

எவ்பயரு ஆண்டும் 11-26 நல்னன் டன் நீன் 
இமப்புக்கு பறுப்ற் நற்றும் கட்டுப்டற் 
நீன்ிடிப்பு டயடிக்பககள் தன் பறுப்பு ன்று .. 
உணவு நற்றும் றயண் அபநப்பு (FAO) பதரியித்தது. 
இந்த தக்கத்பத குபப்தற்கு, .. பதுச் சப 2015 
ல் ற்றுக் பகள்ப்ட்ட பன யர்ச்ச 
கழ்ச்சத்தட்டத்தன் றகல்14 ன் இக்கு 4, குப்க 
சர்யறதச சபதனத்பத "சட்டயிறபத, குப்ிடப்டத 
நற்றும் கட்டுப்டற் நீன்ிடிப்பு படபபகப" 
2020க்குள் படிவுக்கு பகண்டுயப தட்டநட்டுள்து. 
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ஜூன் 7    உக உணவு ாதுகாப்பு 
திம் 
 

2018 டிசம்ரில் க்கன டுகின் பதுச் சப 
ற்றுக்பகண்டிகு பதல் உக உணவு துகப்பு 
தம் , 2019 ஜூன் 7 ஆம் றதத 
பகண்டடப்டவுள்து.  இந்த ஆண்டு உக உணவுப் 
துகப்பு தம் பகண்டப்டுயதற்கும் றநலும் இி 
யரும் ஆண்டுகில் பகண்டடுயதற்கும் உக 
சுகதப றுயம் க்கன டுகள் சபனின் உணவு 
நற்றும் றயண்பந அபநப்புடன் இபணந்து 
(FAO)உறுப்பு டுகளுக்கு எத்துபமப்பு யமங்க உள்து . 

ஜூன் 8 உக பரக்கட்டி 
திம் 

உக பபக்கட்டி தம் ஆண்டுறதறும் ஜூன் 
நதம் 8ம் றதத கபடிடிக்கப்டுகது. பதன் 
பதல் இந்த ள் பஜர்நன் பபக்கட்டி சங்கத்தல் 
அனுசரிக்கப்ட்டது. இது ஏர் இறக்கற் 
அபநப்பு. பபனில் பசல்கின் அசதபணந 
யர்ச்ச பபக்கட்டி ன்று யமங்கப்டுகது. இந்த 
தம் அபத்து பபக்கட்டி றனிகளுக்கும் 
நற்றும் அயர்கது குடும்ங்களுக்கும் யிமப்புணர்பய 
ற்டுத்தும் யிதநக, 2000ஆம் ஆண்டிருந்து 
அனுசரிக்கப்டுகது. 

ஜூன் 8 உக  பருங்கடல்   

திம் 

 

எவ்பயரு ஆண்டும் ஜூன் 8 ம் றதத உக கடல் 
தநக பகண்டடப்டுகது. இந்கழ்பய குத்து 
1992ம் ஆண்டில் ிறபசன் ரிறன டி பஜிறபயில் 
இடம்பற் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் றநம்ட்டுக்க 
.. நட்டில் கட பதன்பபனக 
றகரிக்பகபன பன்பயத்தது. க்கன டுகள் அபய 
2008 ஆம் ஆண்டில் இந்கழ்பய அதகபப்பூர்யநக 
அங்ககரித்தது. அன்று பதல் உக அயில் 
பருங்கடல் தடடம் ன் அபநப்ில் 
எருங்கபணக்கப்ட்டு கடல் தநது 
பகண்டடப்ட்டு யருகது. இந்த தத்தன் றக்கம் 
கடல் நீது நித டயடிக்பககின் தக்கத்பத 
பதுநக்களுக்கு பதரினப்டுத்துயறதடு, உகம் 
பழுயதும் உள் குடிநக்கின் எத்துபமப்றடு 
சபத்தபங்கின் பன றநண்பநக்கு எரு 
தட்டத்பத பசனல்டுத்துயறத ஆகும். 
2019 தமீ் : ாிம் நற்றும் பருங்கடல் 
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ஜூன் 12  குமந்ரத 
பதாமிார்களுக்கு 
எதிபா சர்யறதச திம் 
 

சர்யறதச பதமர் அபநப்பு (ILO) 2002ல் குமந்பத 
பதமிகள் குத்து உக அயி கயத்பத 
ஈர்க்கவும், அபத அகற் றதபயன 
டயடிக்பககபபம் றநற்பகள் இந்த குமந்பத 
பதமர்களுக்கு தப சர்யறதச தத்பத 
பதடங்கனது. எவ்பயரு ஆண்டும் ஜூன் 12 ம் றதத, 
இந்த உக தம் அபசங்கங்கள், பதிகள் நற்றும் 
பதமர்கள் அபநப்புகள், நக்கள் சபதனம், 
உபகங்கலும் உள் ட்சக்கணக்க நக்கள் 
இபடறன குமந்பதத் பதமர்கின் பபநபன 
உணர்த்தவும், அயர்களுக்கு உதவுயதற்கு ன் 
பசய்னம் ன்பத யிக்கவும் இந்த தம் 
பகண்டடப்டுகது. 
2019 தமீ்: Children shouldn’t work in fields, but on dreams! 

ஜூன் 13 சர்யறதசபயில் 
யிமிப்புணர்வு திம் 
 

2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் நதம் 18 ஆம் றதத, . 
பது சப A/RES/69/170 ன் தீர்நத்தன் டி ஜூன் 
13 ஆம் றததபன சர்யறதச பயில் யிமப்புணர்வு 
தநக அயித்தது . . நித உரிபநகள் 
கவுன்சல் 2013 ஆம் ஆண்டில் பயில் றனல் 
தக்கப்ட்ட நக்கின் தக்குதல்கள் நற்றும் 
அயர்கின் குடு குத்த ிபச்சபகளுக்கு தபக 
தீர்நம் என்ப தக்கல் பசய்தது. 
சர்யறதச பயில் யிமிப்புணர்வு திம் 2019 தமீ் - 
"Still Standing Strong" 

ஜூன் 14 உக இபத்த த தம் 

 

இபத்த தம் பசய்யர்கபக் பகண்டு உகபநங்கும் 
அபத்து குதகிருக்கும் நக்கிபடறன இபத்த 
தம் ற்ன யிமப்புணர்பயபம் , இபத்த துகப்பு 
ற்ன யிமப்புணர்பயபம் அித்து தன்ர்யத்றதடு 
இபத்த தம் பசய்ன பன் யருயர்களுக்கு ன் 
பசலுத்தும் றக்கத்றதடும் , தபந துக ப் 
இபத்த தட்டுடக்கல் ல் திர்களுக்கு 
சபகங்களும் கபடக்க றயண்டும் ன் றக்கறதடும் 
ஜூன் 14 றதத ஜூன் 14 - உக இபத்த த தம் 
உகபநங்கும் பகண்டடப்டுகது. 
உக இபத்த தா தித்தின் 2019 தமீ்: 
"அரயருக்கும் ாதுகாப்ா  இபத்தம்" 
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ஜூன் 15 உக பதறனர் 
அயநதப்பு யிமப்புணர்வு 
ள் 
 

.. பதுச் சப அதன் தீர்நம் 66/127 ல் ஜூன் 15 
ம் றததபன   உக பதறனர் அயநதப்பு 
யிமப்புணர்வு தநக னநத்தது .இது உபகங்கலும் 
ம் பமன தபபபனிருக்கு அயநதப்பு நற்றும் 
துன்ம் தருயபத தர்த்து ற்கக்கக்குடின கும். 
பதறனர் அயநதப்பு ன்து உபகங்கலும் உள் 
நல்னன் கணக்க பதனயர்கின் சுகதப நற்றும் 
நித உரிபநகப தக்கும் எரு உகயின 
சபகப் ிபச்சப நற்றும் சர்யறதச அயில் 
சபகத்தன் கயத்தற்குத் தகுதன எரு ிபச்சப 
ஆகும். எவ்பயரு ஆண்டும் 
பயநகுதபதர்த்துப் றபடுயதற்க 
சர்யறதச பனற்சகபக் குத்து பதுநக்கிடம் 
யிமப்புணர்பய ஊக்குயிப்தற்கக, பயநக்கல் 
நற்றும் யட்சக்கு தப றபட்ட தம் 
அனுசரிக்கப்டுகது. அபத்து தபங்களுடனும் 
சக்கல்கபத் தீர்த்தல், யலுய சபக ஈடுடு 
நற்றும் எத்துபமப்பு பறந   சபமவு 
ிபச்சபனில்  டுப ன்து அபடனபடிபம் 
ன்பத அபயருக்கும் பவூட்டுயதற்க எரு 
திப்ட்ட தருணநகும் இந்த தம் 
2019 தமீ் “எதிர்காத்ரத ஒன்ாக யர்ப்றாம்” 

ஜூன் 16 உக கடல் ஆரந ாள் 

 

உக கடல் ஆபந தம் ஜூன் 16 அன்று 
அனுசரிக்கப்டுகது. கடல் ஆபநகள் 100 நல்னன் 
ஆண்டுகளுக்கும் றநக உள் நற்றும் அபய 
ஆறபக்கனந கடல் சுற்றுச்சூமல் அபநப்புக்கு 
பக்கனநபய, கடல் சூமல் பக்கன ங்கு 
யகக்கன். கடல் ஆபநகின் ழு யபககளும் 
இப்பருக்கம் நற்றும் உனிர்யழ்யதற்கக   
பருங்கடல்கள் நற்றும் ங்கின் ஆறபக்கனத்பத 
சர்ந்து உள்.  கப நற்ம், நசுடு, 
யழ்யிட இமப்பு நற்றும் சட்டயிறபத யயிங்கு 
யர்த்தகம் ஆகனபய அபயகப அச்சுறுத்தும் 
பனில் உள்,  யபகன கடல் ஆபநகள் 
அமவுக்கு றபக தள்ப்ட்டுயருகன். 
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ஜூன் 16  பயிாட்டில் 
யாழ்யர்கள் தங்கள் 
குடும்ங்களுக்கு ணம் 
அனுப்புயதற்கா 
சர்யறதச திம் 
 

பயிட்டில் யழ்யர்கள் தங்கள் குடும்ங்களுக்கு 
ணம் அனுப்புயதற்க சர்யறதச தம் (.டி.ஃப்.ஆர்) 
ன்து க்கன டுகள் சபனின் பதுச் சப (A/ RES/ 
72/281) இந்த தீர்நத்தன் டி ற்றுக்பகண்டு 
உகயில் அங்ககரிக்கப்ட்ட எரு அனுசரிப்பு ஆகும், 
றநலும் எவ்பயரு ஆண்டும் ஜூன் 16 அன்று 
பகண்டடப்டுகது.  

ஜூன் 17 உக 
ாரயநாக்கல் 
நற்றும் யட்சிக்கு 
எதிபா றாபாட்ட ாள் 
 

எவ்பயரு ஆண்டும் பயநகுதபதர்த்துப் 
றபடுயதற்க சர்யறதச பனற்சகபக் குத்து 
பதுநக்கிடம் யிமப்புணர்பய ஊக்குயிப்தற்கக , 
பயநக்கல் நற்றும் யட்சக்கு தப 
றபட்ட தம் அனுசரிக்கப்டுகது . அபத்து 
தபங்களுடனும் சக்கல்கபத் தீர்த்தல் , யலுய சபக 
ஈடுடு நற்றும் எத்துபமப்பு பறந   சபமவு 
ிபச்சபனில் டுப ன்து அபடனபடிபம் 
ன்பத அபயருக்கும் பவூட்டுயதற்க எரு 
திப்ட்ட தருணநகும் இந்த தம் . 2019 தீம் 
‚தர்கத்பத என்க யர்ப்றம்‛ 

ஜூன் 18 ிரனா 
காஸ்ட்றபாநி திம் 
 

. பதுச் சப 21 டிசம்ர் 2016 அன்று அதன் 
தீர்நம் A / RES / 71/246  ற்றுக்பகண்டு ஜூன் 18  
சர்யறதச அனுசரிப், பன கஸ்ட்றபந 
தநக னநத்தது. கஸ்ட்றபந ன்து 
உணவுக்கும் கச்சபத்தற்கும் இபடனி உவு, 
தனரிக்கும் கப நற்றும் குப்ிட்ட குதகின் 
சபநனல் ணிகள் நற்றும் ல் உணயின் அயினல் 
ற்ன ஆய்வு ஆகும். 

ஜூன் 19  உக சிக்கில் பசல் 

ாள் 

 

சக்கல் பசல் றய் நற்றும் அதன் சகச்பச பபகள் 
குத்து பதுநக்களுக்கு யிமப்புணர்பய ற்டுத்த 
எவ்பயரு ஆண்டும் ஜூன் 19 ஆம் றதத உக சக்கல் 
பசல் யிமப்புணர்வு தம் பகண்டடப்டுகது. சக்கல் 
பசல் றய் (ஸ்சடி) ன்து நபபு   நபட ரீதன 
ஹறீநகுறிின் (சயப்பு இபத்த அடக்கில் 
கணப்டும் ஆக்ஸஜபச் சுநக்கும் புபதம்) குபடு 
ஆகும். இந்த குபடது சன இபத்த ங்கில் 
தடுப்புகப ற்டுத்த உடன் ச குதகளுக்கு 
ஆக்ஸஜப பகண்டுபசல்யது நற்றும் இபத்த 
ஏட்டத்பத குபக்கது. 
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ஜூன் 20 உக அகதிகள் திம் 

 

க்கன டுகள் சபனின் (.) உக அகதகள் தம் 
எவ்பயரு ஆண்டும் ஜூன் 20 அன்று 
அனுசரிக்கப்டுகது. துன்புறுத்தல், றநதல் நற்றும் 
யன்பப அச்சுறுத்தல்கின் கட்டனத்தன் கழ் 
தய்ட்பட யிட்டு பயிறனன பண்கள், ஆண்கள் 
நற்றும் குமந்பதகின் பதரினம், யபந நற்றும் 
உறுதபன நதப்தற்கக இந்த கழ்வு 
அனுசரிக்கப்டுகது. 
2019 தமீ்: # StepWithRefugees — Take A Step on World Refugee 
Day 

ஜூன் 20 உக உற்த்தித்தின் 

ாள்  

 

ஜூன் 20 உக உற்த்தத்தன் ில் உகம் 
பழுயதலுநருந்து நக்கள் உற்த்தத்தபக் 
பகண்டடுகர்கள் .இந்த ள், ல் இடங்கிலும் 
உள் நக்கப அயர்கின் உற்த்தத்தப 
அதகரிக்க ஊக்குயிக்கது. உற்த்தத்தன் பதடர் 
றுயங்கள் தங்கள் தனரிப்புகள் நற்றும் றசபயகப 
றநம்டுத்துயதற்க எரு யய்ப்கும்.உக 
உற்த்தத்தன் தத்தன் றக்கம், சந்த 
யழ்க்பகபன டத்துயதற்கு உற்த்தத்தன் வ்யறு 
பக்கனநது ன்பத நக்களுக்கு 
பவூட்டுயதகும். 

ஜூன் 21  சர்யறதச றனாகா திம் 
 

டிசம்ர் 11, 2014 அன்று, க்கன டுகள் சப ஜூன் 21 
 சர்யறதச றனக தநக 69/131 தீர்நத்தன் பம் 
அயித்தது. றனக னிற்ச பசய்யதன்  ன்பநகள் 
குத்து உகயில் யிமப்புணர்பய ற்டுத்துயபத 
சர்யறதச றனக தம் றக்கநகக் பகண்டுள்து. 
றனக ன்து இந்தனயில் றதன்ன எரு ண்படன 
உடல், ந நற்றும் ஆன்நீக னிற்ச. ‘றனக’ ன் 
பசல் சநஸ்கருதத்தருந்து உருயது நற்றும் 
உடல் அல்து பயின் என்பணப்பக் குக்கும் 
யபகனில் இபணயது அல்து என்றுடுயது 
ன்தகும். 
2019 தமீ்: காிர டயடிக்ரக. 
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ஜூன் 21  உக இரச திம் 

 

இபச தம் ன்து இபணக்கப்ட்ட இயச பது 
கழ்வுகின் பதகுப்கும், இது எவ்பயரு ஆண்டும் 
ஜூன் 21 ஆம் றதத படபறுகது. எவ்பயரு 
ஆண்டும் 120 க்கும் றநற்ட்ட டுகிலும், 
உபகங்கலும் உள் 700 கபங்கிலும் இந்த கழ்வு 
அனுசரிக்கப்டுகது. இது 1982 இல் ிபன்சல் 
உருயது. 

ஜூன் 21  றகாரடகா 

கதிர்த்திருப்ம் 

 

றகபடக கதர்த்தருப்ம் ஜூன் 21 அன்று உள்து, 
இது பூநத்தன றபபகக்கு யடக்றக யழும் யருக்கும் 
2019 இன் நக ீண்ட க இருக்கும். சூரினன் 
றபடினக கடக றபபகக்கு  அல்து 23.5 டிகரி யடக்கு 
அட்சறபபகக்கு றநல் இருக்கும்றது றகபடக 
கதர்த்தருப்ம் ற்டுகது 

ஜூன் 25 நாலுநிகள் திம் 

 

2010 ஆம் ஆண்டில், . யின் சர்யறதச கடல்சர் அபநப்பு 

(ம்ஏ), ஜூன் 25 ஆம் றததபன  நலுநகள்  தநக 

னநக்க படிவு பசய்தது, ம் அன்ட யழ்க்பகனில் ம் 

னன்டுத்தும் அபத்தும் கடல் றக்குயபத்தல் 

றபடினகறய அல்து நபபகநகறய 

தக்கப்ட்டுள் ன்பத அங்ககரிப்தற்க எரு 

யமனகும். உகப் பருதபம் நற்றும் சயில் 

சபகத்தற்கு ங்கித்தபநக்ககநற்றும் தங்கள் 

றயபகில் இருக்கும்றது அயர்கள் தங்கும் அ 

னங்கள் நற்றும் திப்ட்ட பசவுகளுக்கக 

நலுநகளுக்கு  ன் பதரியிப்றத அன்பன றக்கம்; 

2019 campaign - I Am On Board with gender equalit 

ஜூன் 26  றாரதப்பாருள் 

நற்றும் சட்டயிறபாத 

கடத்தலுக்கு எதிபா 

சர்யறதச ாள் 

 

7 டிசம்ர் 1987 இன் 42/112 தீர்நத்தன் பம், 
றபதப்பருள் இல்த எரு சர்யறதச சபதனத்தன் 
இக்பக அபடன டயடிக்பக நற்றும் எத்துபமப்ப 
யலுப்டுத்துயதற்க அதன் உறுதப்ட்டின் 
பயிப்டக ஜூன் 26  றபதப்பருள் நற்றும் 
சட்டயிறபத கடத்தலுக்கு தப சர்யறதச தநக 
கபடிடிக்க பதுச் சப படிவு பசய்தது. இந்த 
உகயின அனுசரிப்பு சட்டயிறபத நருந்துகள் 
சபகத்தற்கு ிபததத்துயப்டுத்தும் பக்கன 
ிபச்சப குத்த யிமப்புணர்பய ற்டுத்துயபத 
றக்கநகக் பகண்டுள்து. 
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ஜூன் 26  சித்திபயரதக்கு 

ஆாறாருக்கா 

சர்யறதச ஆதபவு ாள் 

 
 
 

 

சத்தபயபதகப பற்லுநக எமப்து நற்றும் 
சத்தபயபத நற்றும் ிருக்கு பகடூபந, 
நிதிநநற் அல்து இமய சகச்பச 
அல்து தண்டபக்கு தப நட்டின் டி 
தம்ட பசனல்டுயபதக் கருத்தல் பகண்டு, டிசம்ர் 
12, 1997 அன்று, 52/149 தீர்நத்தன் பம், 
சத்தபயபதக்கு ஆறருக்க சர்யறதச ஆதபவு 
தத்பத க்கன டுகள் சப ஜூன் 26 அன்று 
அயித்தது. சத்தபயபதக்கு ஆ நற்றும் இன்றும் 
சத்தபயபதக்கு உள்கும் உபகங்கலும் உள் 
நூனிபக்கணக்க நக்களுக்கு ஆதபயக .. 
உறுப்பு டுகள், சயில் சபகம் நற்றும் ல் 
இடங்கிலும் உள் திர்கள் உட்ட அபத்து 
ங்குதபர்கபபம் என்பணக்க ஜூன் 26 எரு 
யய்ப்பு ஆகும். 

ஜூன் 27 ரநக்றபா, சிறு நற்றும் 

டுத்தப ிறுயங்கள் 

திம் 

 

சறு த நற்றும் கடனுக்க சறு யணிக அடகப 

றநம்டுத்த றயண்டினதன் அயசனத்பத உணர்ந்த பதுச் 

சப, ஜூன் 27  பநக்றப, சறு நற்றும் டுத்தப 

அயி றுய தநக னநக்க படிவு பசய்தது.  

சறு யணிகத்பத ஆதரிப்தற்க யிமப்புணர்பயபம் 

பசனல்கபபம் அதகரிப்தன் பம், இந்த பக் 

கபடிடிக்க யசதனக உறுப்பு டுகப ஊக்குயிப்றத 

இதன் குக்றகள். இந்த தீர்நத்பத அர்பஜன்டியின் 

தூதுக்குழு அபகப்டுத்தனது, 54 உறுப்பு டுகல் 

இபண அனுசபபண யமங்கப்ட்டு, ப்பல் 6, 2017 அன்று 

193 உறுப்ிர்கபக் பகண்ட பதுச் சபனல் 

யக்கிக்கநல் ற்றுக்பகள்ப்ட்டது. 

ஜூன் 29 பயப்நண்ட சர்யறதச 

ாள் 

 

பயப்நண்டங்கின் அசதபண 
ன்பகத்தன்பநபன பவுகூரும் யபகனில் 
பயப்நண்ட சர்யறதச தம்  பகண்டடடுகது, 
அறத றபத்தல் பயப்நண்ட டுகள் தர்பகள்ளும் 
தித்துயந சயல்கள் நற்றும் யய்ப்புகப 
டுத்துக்கட்டுகது. இது பயப்நண்டங்கில் 
பன்றற்த்பத டுத்துக்பகள்யதற்கும், 
பயப்நண்ட கபதகள் நற்றும் புணத்துயத்பதப் 
கர்ந்து பகள்யதற்கும், ிபந்தனத்தன் 
ன்பகத்தன்பந நற்றும் தப 
டுத்துக்கட்டுயதற்க எரு யய்ப்ப யமங்குகது. 
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ஜூன் 29  றதசின புள்ியியப 

திம் 

 

சபக பருதப தட்டநடல் நற்றும் பகள்பக 
யகுத்தல் ஆகனயற்ல் புள்ியியபங்கின் 
பக்கனத்துயம் குத்து பதுநக்கிபடறன 
யிமப்புணர்பய ற்டுத்தும் றக்கல் ஜூன் 29 அன்று 
இந்தன பழுயதும் றதசன புள்ியியப தம் 
அனுசரிக்கப்ட்டது. றதசன புள்ியியப அபநப்ப 
றுவுயதல் பசய்த நதப்புநக்க ங்கிப்ப 
அங்ககரிக்கும் யிதநக ஜூன் 29 ஆம் றதத 
றபசரினர் ி ச நஹறிஸன் ிந்த ில் 
இது பகண்டடப்டுகது. 
2019 புள்ியியப திம், 2019 இன் தமீ் “ிரனா 
அியிருத்தி இக்குகள் (எஸ்டிஜிக்கள்)”. 

ஜூன் 30  சர்யறதச சிறுறகாள் 

திம் 

 

க்கன டுகள் சபனின் பதுச்சப டிசம்ர் 2016ல் 

தீர்நத்பத ற்றுக்பகண்டு ஜூன் 30 சர்யறதச 

சறுறகள் தநக அயித்தது. "1908 ஜூன் 30 அன்று 

பஷ்ன கூட்டபநப்ில் உள் பசரீினயில் ற்ட்ட 

துங்குஸ்க தக்கத்தன் ஆண்டு பபய சர்யறதச 

அயில் எவ்பயரு ஆண்டும் அனுசரிக்கவும், 

பதுநக்களுக்கு சறுறகள் தக்க அனத்பதப் ற்ன 

யிமப்புணர்பய ற்டுத்தவும் இந்த தம் 

அனுசரிக்கப்டுகது’’. சர்யறதச சறுறகள் தம், 

சறுறகள் தக்க அனத்பதப் ற் பதுநக்களுக்கு 

யிமப்புணர்பய ற்டுத்துயறதடு, புயினருகு 

யிண்பருட்கள் அச்சுறுத்தல் ற்ட்டல் உக அயில் 

டுக்கப்ட றயண்டின பருக்கடி தகயல்பதடர்பு 

டயடிக்பககள் குத்து பதுநக்களுக்கு அயிப்பத 

றக்கநகக் பகண்டுள்து. 
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