
        

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் – 21, 2019 

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 21 - சர்லதேச தாகா ேினம் 

 டிசம்பர் 11, 2014 அன்று, க்கஷ நஶடுகள் சபப ஜூன் 21  சர்லதேச தஶகஶ ேஷனஶக 

69/131 ேீர்ஶனத்ேஷன் பயம் அமஷலித்ேது. தஶகஶ பிற்சஷ சசய்லேன் பய நன்பகள் 

குமஷத்து உயகரலில் லிறஷப்புணர்பல ற்படுத்துலபே சர்லதேச தஶகஶ ேஷனம் 

தநஶக்கஶகக் சகஶண்டுள்ரது. தஶகஶ ன்பது இந்ேஷஶலில் தேஶன்மஷ எரு பண்பை 

உைல், ன ற்றும் ஆன்ீக பிற்சஷ. ‘தஶகஶ’ ன்ம சசஶல் சஸ்கஷருேத்ேஷயஷருந்து 

உருலஶனது ற்றும் உைல் அல்யது நஷபனலின் என்மஷபணப்பபக் குமஷக்கும் லபகில் 

இபணலது அல்யது என்றுபடுலது ன்பேஶகும். 

 2019 ேீம்: கஶயநஷபய நைலடிக்பக 

ஜூன் 21 - உயக இசச ேினம் 

 இபச ேஷனம் ன்பது இபணக்கப்பட்ை இயலச சபஶது நஷகழ்வுகரின் சேஶகுப்பஶகும், இது 

எவ்சலஶரு ஆண்டும் ஜூன் 21 ஆம் தேேஷ நபைசபறுகஷமது. எவ்சலஶரு ஆண்டும் 120 

க்கும் தற்பட்ை நஶடுகரிலும், உயசகங்கஷலும் உள்ர 700 நகங்கரிலும் இந்ே நஷகழ்வு 

அனுசரிக்கப்படுகஷமது. இது 1982 இல் பிஶன்சஷல் உருலஶனது. 

ஜூன் 21 - தகாசடகாய கேிர்த்ேிருப்பம் 

 தகஶபைகஶய கேஷர்த்ேஷருப்பம் ஜூன் 21 அன்று உள்ரது, இது பூத்ேஷ தபகக்கு 

லைக்தக லஶழும் லருக்கும் 2019 இன் ஷக நீண்ை நஶரஶக இருக்கும். சூரின் 

தநடிஶக கைக தபகக்கு  அல்யது 23.5 டிகஷரி லைக்கு அட்சதபகக்கு தல் 

இருக்கும்தபஶது தகஶபைகஶய கேஷர்த்ேஷருப்பம் ற்படுகஷமது 
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தேசி சசய்ேிகள் 

ஓய்வூேித் துசமின் ஒருங்கிசைந்ே குசம ேரீ்க்கும் சசல் ற்றும் அசறப்பு சம் 

 லைகஷறக்கு ஶநஷய லரர்ச்சஷ (ேனிப் சபஶறுப்பு), ற்றும்  பிேர் அலுலயகம், 
பணிஶரர் நயன், சபஶதுக்கள் குபம ேீர்ப்பு ற்றும் ஏய்வூேஷம், அணுசக்ேஷ, 
லிண்சலரி ஆஶய்ச்சஷ ஆகஷலற்மஷன் இபண அபச்சர் ைஶக்ைர் ஜஷதேந்ேஷ சஷங் 
ஏய்வூேஷத் துபமக்கஶன எருங்கஷபணந்ே குபம ேீர்க்கும் சசல் ற்றும் அபறப்பு 
பத்பே ேஷமந்து பலத்ேஶர். இது ஏய்வூேஷத்துபம ற்றும் ஏய்வூேஷம் சபறுதலஶர் 
நயத்துபமஶல் அபக்கப்பட்ைது. புது ேஷல்யஷில் உள்ர ஜன்பத் பலனில் த்ேஷ அசு 
ஏய்வூேஷேஶர்களுக்கஶக இந்ே பம் சேஶைங்கப்பட்டுள்ரது. 

 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

ஆந்ேிாலில் லிசலில் சபண்கள் பாதுகாப்பு பிரிவு 

 சபண்கள் பஶதுகஶப்பு சேஶைர்பஶன லறக்குகள் / புகஶர்கபரக் பகஶர எரு பித்தக 
ஶநஷய அரலியஶன சபண்கள் பஶதுகஶப்பு பிரிவு லிபலில் அபக்கப்படும் ன்று 
உள்துபம ற்றும் தபரிைர் தயஶண்ப அபச்சர் ம்.சுச்சரிேஶ சேரிலித்துள்ரஶர். 
இந்ே அபப்பு எரு பத்ே அேஷகஶரிின் ேபயபில் இருக்கும், துன்புறுத்ேல், ஈவ் 
டீசஷங், லேட்சபண லறக்குகள் ற்றும் சஷமஶர்கள் சேஶபயந்ே லறக்குகள் தபஶன்ம 
பிச்சஷபனகபரக் பகஶளும் அேஷகஶங்கபரக் சகஶண்டிருக்கும். கட்ைணஷல்யஶ தைஶல் 
ப்ரீண்ணும் இந்ேப் பிரிவுக்கு எதுக்கப்பை உள்ரது. 

 

தகரா 

இந்ேிாலின் முேல் சூரி சக்ேிில் இங்கும் பைப் படகு டிசம்பரில் இக்கபட உள்ரது  

 டிசம்பர் ஶேத்ேஷற்குள் நஶட்டின் பேன்பஶன சூரி சக்ேஷில் இங்கும் கப்பல் 
ஆேஷத்ஶபல அமஷபகப்படுத்ே தகரஶ அசு  ேஶஶகஷ லருகஷமது.ரூ. 3 
தகஶடிசசயலில்100 பணிகபர ற்மஷச்சசல்யக்கூடி   பண பைகு அரூரில் உள்ர 
எரு பைகு கடும் ேரத்ேஷல் கட்டுஶனத்ேஷல் உள்ரது. இது கயப்பினக் கப்பல் தசஶயஶர் 
தபனல்கள், தபட்ைரி ற்றும் சஜனதட்ைரியஷருந்து ஆற்மபயப் சபமக்கூடி எரு 
தஶட்ைஶர் பயம் இக்கப்படும். 
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சேலுங்கானா 

சேலுங்கானாலில் ஆசிாலின் ிகப்சபரி ேிமந்ே, லானம் பார்த்ே   குரம் 

 கஶதயஸ்லம் யஷஃப்ட் பஶசன ேஷட்ைத்ேஷன் (தக.ல்..பி) எரு பகுேஷஶக, “ஆசஷஶலின் 
ஷகப்சபரி ேஷமந்ே,லஶனம் பஶர்த்ே குரம் ” இல்யந்ேகுந்ேஶ ண்ையத்ேஷல் உள்ர 
ேஷப்பப்பூர் கஷஶத்ேஷல்  கட்ைப்பட்ைது. 92 ீ ஆறம் ற்றும் 56 ீ லிட்ைம் சகஶண்ை, 
குரம் எரு டி.ம்.சஷ அடி நீப தசஷப்பேற்கஶக கட்ைப்பட்ைது ற்றும் தஶட்ைஶர்கள் 
பயம் சஷத்ேஷப்தபட்பைில் உள்ர அனந்ேகஷரி நீர்த்தேக்கத்ேஷற்கும் பின்னர் 
ல்யன்னசஶகர் ேஷட்ைத்ேஷற்கும் ேண்ணரீ் அனுப்புலேற்கஶக கட்ைப்பட்டுள்ரது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள்  

அசரிக்க-சக்ழிதகா-கனடா ஒப்பந்ேத்ேிற்கு  சக்ழிதகா  ஒப்புேல் அரித்ேது. 

 அசரிக்க-சக்ழஷதகஶ-கனைஶ எப்பந்ேத்ேஷற்கு  சக்ழஷதகஶ  எப்புேல் அரித்துள்ரது. 
அசரிக்கஶவுைனஶன  சீபத்ேஷ பேட்ைங்கள் இருந்ேதபஶேஷலும் புேஷ லை அசரிக்க 
லர்த்ேக எப்பந்ேத்ேஷற்கு சக்ழஷதகஶ இறுேஷ எப்புேல் அரித்ே பேல் நஶைஶகும். 
சக்ழஷகன் அசஶங்கம் இந்ே எப்பந்ேத்பே எரு ேஷமந்ே சபஶருரஶேஶத்ேஷற்கு ஆேலஶக 
ற்றும் அந்ே பகுேஷில் சபஶருரஶேஶ எருங்கஷபணப்பப இன்னும் தம்படுத்துலேஶக 
அபபம் ன்று குமஷப்பிட்டுள்ரது . 

 சக்ழஷகன் ஜனஶேஷபேஷ ஆண்ட்ஸ் ஶனுலல் தயஶபஸ் எப்ஶதைஶர் இந்ே எப்பந்ேம் 
சக்ழஷதகஶலில் அேஷக சலரிநஶட்டு பேலீடு ற்றும் தலபயகபர சகஶண்டு லரும் 
ன்றும், அசரிக்க சந்பேகபர அணுக உேவும்  ன்றும் கூமஷனஶர். இந்ே எப்பந்ேம் 
லை அசரிக்க சுேந்ேஷ லர்த்ேக எப்பந்ேத்பே (நஶஃப்ைஶ) ஶற்றுலபே தநஶக்கஶகக் 
சகஶண்டுள்ரது, இது கைந்ே 25 ஆண்டுகரில் சக்சஷதகஶபல ற்றுேஷ சசய்பம் 
அேஷகஶ பஶக ஶற்ம உேலிது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள்  

பி -75 (I) க்கான மூதயாபா கூட்டு பங்காரர்கசர  பட்டியிடுலேற்காை EOI ஐ இந்ேி 
அசு சலரிிடுகிமது 

 தக் இன் இந்ேஷஶ ேஷட்ைத்ேஷன் பக்கஷ பற்சஷஶக, இந்ேஷ கைற்பபைின் பி -75 (I) 
ேஷட்ைத்ேஷற்கஶன ஆறு நீர்பழ்கஷக் கப்பல்கபர நஷர்ஶணிப்பேற்கஶன இந்ேஷ பதயஶபஶ 
பங்கஶரர்கபர பட்டியஷடுலேற்கஶன EOI  இந்ேஷ அசு சலரிிட்டுள்ரது. இத்ேஷட்ைன்  
சசயவு சுஶர் 45 ஆிம் தகஶடி ரூபஶய் ஆகும். இது சீபத்ேஷ பதயஶபஶ கூட்டு 
பங்கஶரர் கஸழ் தற்சகஶள்ரப்படும் இண்ைஶலது ேஷட்ைஶகும், பேயஶலது ேஷட்ைத்ேஷன் 
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பயம் 111 கைற்பபை பன்பஶட்டு சவயஷகஶப்ைர்கள் லஶங்கபட்ைது ன்பது 
குமஷப்பிைத்ேக்கது. 

இந்ேி கப்பல்கரின் பாதுகாப்புக்காக கடற்பசட லசரகுடாலில் நடலடிக்சக சோடக்கம்  

 கைல்சஶர் பஶதுகஶப்பு சம்பலங்கபரத் சேஶைர்ந்து இந்ேஷக் சகஶடிப உபை கப்பல்கள்  
பஶசஸக லபரகுைஶ ற்றும் ஏஶன் லபரகுைஶ லறஷஶக இங்குலபே  அல்யது 
கைப்பபே ீண்டும் உறுேஷ சசய்லேற்கஶக இந்ேஷ கைற்பபை ஏஶன் லபரகுைஶலில் 
.ன்.ஸ் சசன்பன ற்றும் .ன்.ஸ் சுபனனஶ கப்பல்கபர அனுப்பிபள்ரது. 

 

லிருதுகள் 

தாகா 2019 இன் ஊக்குலிப்பு ற்றும் தம்பாட்டுக்கான  சிமந்ே பங்கரிப்பிற்கான 
லிருதுகள் 

 தஶகஶ ஊக்குலிப்பு ற்றும் தம்பஶட்டுக்கஶன  சஷமந்ே பங்கரிப்பிற்கு 2019 க்கஶன 
பிேரின் லிருதுகள் அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது. ஆபஷ் அபச்சகம் சலரிிட்டுள்ர 
அமஷக்பகில், குஜஶத்ேஷன் பயஃப் ஷளனின் சுலஶஷ ஶஜர்ளஷ பனி, இத்ேஶயஷில் 
உள்ர ேஷருேஷ அன்தைஶனிசட்ைஶ தஶழஷ, பகீஶர் ஸ்கூல் ஆஃப் தஶகஶ, பங்கர் ற்றும் 
ஜப்பஶன் தஶகஶ நஷதகேன் ஆகஷதஶர் இந்ே லிருபேப் சபற்றுள்ரனர் . தஶகஶ 
ஊக்குலிப்பு ற்றும் தம்பஶட்டுக்கஶன சஷமந்ே பங்கரிப்பிற்கு இந்ே லிருது 
லறங்கப்பட்டுள்ரது. 

 

லிசராட்டு சசய்ேிகள் 

கான்சலல்த் லிசராட்டு தபாட்டிகரில் 2022ல்  சபண்கள் கிரிக்சகட் அைி  

 சபண்கள் கஷரிக்சகட் அணி பர்ஷங்கஶம் கஶன்சலல்த் தபஶட்டிகரின் எரு பகுேஷஶக 
தசர்க்கப்பைவுள்ரது , சனனில் கஶன்சலல்த் லிபரஶட்டு கூட்ைபப்பு சஷஜஷஃப் 2022 
பேஷப்பில் அபே தசர்க்க பரிந்துபத்ேது. கஶன்சலல்த் லிபரஶட்டு கூட்ைபப்பு 
(சஷஜஷஃப்) நஷர்லஶக சபபக் கூட்ைத்ேஷல் இந்ே பரிந்துப  சசய்ப்பட்ைது. கஷரிக்சகட் பன்பு 
கஶன்சலல்த் தபஶட்டிில் எரு பபம ட்டுத தசர்க்கப்பட்டுள்ரது , இேஷல் 1998 இல் 
தகஶயஶயம்பூரில் ஆண்கள் அணி லிபரஶடிது. 

 

 



  

ஜூன் 21 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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58 லது ஆஸ்ட்ாலா தகால்டன் ஸ்சபக் ேடகர சந்ேிப்பு 

 ஆசஷ சலள்ரிப் பேக்கம் சலன்ம அன்னு ஶணி, சசக் குடிசஷல் நைந்ே ...ஃப் 
உயக சலஶல் நஷகழ்லஶன 58 லது ஆஸ்ட்ஶலஶ தகஶல்ைன் ஸ்பபக் ேைகர சந்ேஷப்பில் 60 
ீட்ைர் ஈட்டி மஷேயஷல் சலண்கயத்பே சலன்மஶர். 

ஆசி ஜூனிர் தபட்ின்டன் சாம்பின்ளிப் 2019 

 ஆசஷ ஜூனிர் தபட்ஷன்ைன் சஶம்பின்ளஷப்பில் 23 தபப சகஶண்ை அணிப இந்ேஷஶ 

அமஷலித்துள்ரது .  இந்ே தபஶட்டி அடுத்ே ஶேம் 20 ஆம் தேேஷ பேல் சஸனஶலில் உள்ர 

சுதசஶலில் நபைசபமவுள்ரது. 
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