
        

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் – 29, 2019 

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 29 - வலப்பண்டய சர்லதேச நாள் 

 ஸயப்நண்டங்கின் அசளதளபண ன்பகத்தன்நன ழவுகூபேம் யகனில் 

ஸயப்நண்ட சர்யஹதச தழம்  ஸகளண்டளடடுகழது, அஹத ஹபத்தழல் ஸயப்நண்ட 

ளடுகள் தழர்ஸகளள்ளும் தித்துயநள சயளல்கள் நற்றும் யளய்ப்புக 

டுத்துக்களட்டுகழது. இது ஸயப்நண்டங்கில் பன்ஹற்த்த 

டுத்துக்ஸகளள்யதற்கும், ஸயப்நண்ட கதகள் நற்றும் ழபுணத்துயத்தப் கழர்ந்து 

ஸகளள்யதற்கும், ிபளந்தழனத்தழன் ன்பகத்தன்ந நற்றும் தழ 

டுத்துக்களட்டுயதற்கள எபே யளய்ப் யமங்குகழது. 

ஜூன் 29 - தேசி புள்ரிலில ேினம் 

 சபக ஸளபேளதளப தழட்டநழடல் நற்றும் ஸகளள்க யகுத்தல் ஆகழனயற்ழல் 

புள்ியியபங்கின் பக்கழனத்துயம் குழத்து ஸளதுநக்கிடஹன யிமழப்புணர்ய 

ற்டுத்தும் ஹளக்கழல் ஜஷன் 29 அன்று இந்தழனள பழுயதும் ஹதசழன புள்ியியப தழம் 

அனுசரிக்கப்ட்டது. ஹதசழன புள்ியியப அநப் ழறுவுயதழல் ஸசய்த நதழப்புநழக்க 

ங்கிப் அங்கவகரிக்கும் யிதநளக ஜஷன் 29 ஆம் ஹததழ ஹபளசழரினர் ி சழ 

நலளஹளிறழன் ிந்த ளில் இது ஸகளண்டளடப்டுகழது. 

 2019 புள்ரிலில ேினம், 2019 இன் ேமீ் “நிலயான அபிலிமத்ேி இயக்குகள் 

(எஸ்டிஜிக்கள்)”. 
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தேசி வசய்ேிகள் 

னிேலர தம்பாட்டு அலச்சகம் ோன கல்லி குமித்ே 5 ஆண்டு பார்லல ேிட்டத்லே 

வலரிிடுகிமது 

 நிதய ஹநம்ளட்டு அநச்சகத்தழன் உனர்கல்யித் து கல்யித் தபம் ஹநம்ளடு நற்றும் 

ஹசர்த்தல் தழட்டம் (EQUIP) ன் ந்தளண்டு ளர்யத் தழட்டத்த இறுதழ ஸசய்து 

ஸயினிட்டுள்து. 

 உத்தழஹனளகப்பூர்ய ஸயினடீ்டின் டி, சழப்ம்சங்க ஊக்குயித்தல், ஹயயளய்ப்பு 

நற்றும் ஸதளமழல்பஹயளர் உள்ிட்ட ல்ஹயறு குதழகச் ஹசர்ந்த யல்லுர்கள் 

ஹநற்ஸகளண்ட யிரியள னிற்சழக்குப் ிகு இந்த அழக்க தனளரிக்கப்ட்டுள்து 

குழப்ிடத்தக்கது. 

ேிழ்நாடு 

கம்ப்மட்தடளனல் ாடயிங் ற்றும் நாதனாஸ்தகல் வசயாக்க பிரிவு 

 நத்தழன உணவு தப்டுத்தும் ஸதளமழல் து அநச்சர் தழபே. பளம்ஹயஸ்யர் ஹதழ 

தநழழ்ளட்டின் தஞ்சளவூரில் உள் இந்தழனன் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் ஃபுட் ிபளசசழங் 

ஸடக்ளஜழ (..ஃப்.ி.டி) இல் கம்ப்பெட்ஹடரல் நளடழங் நற்றும் ளஹளஸ்ஹகல் 

ஸசனளக்க ிரிய  தழந்து யத்தளர். உணவு தப்டுத்துதழல் யர்ந்து யபேம் 

தட்ங்கள் குழத்த ஹதசழன நளளட்டபம் அநச்சர் துயக்கழ யத்தளர். 

ாநாடுகள் 

லன் ேன் தாஜனா ஒழுங்கலக்கப்பட்ட குழுக்கலர வசல்படுத்துலேற்கான பிற்சி 

ஒர்க்க்ஷாப்  

 யன் தன் தழட்டத்த ஸசனல்டுத்துயதற்கள 100 ளள் தழட்டத்த  ஸதளடங்கும் எபே 

எர்க்க்ஷளப் புதுதழல்ழனில் மங்குடினிர் அநச்சக அநச்சழன் TRIFED ஆல் ற்ளடு 

ஸசய்னப்ட்டது. இந்த ஸசனநர்வு மங்குடினிர் யியகளபத்து அநச்சர் வ 

அர்ஜஶன் பண்டள தநனில் டஸற்து. யன் தன் ஹனளஜளயின் குழுக்க 

ஸசனல்டுத்துயதற்கள னிற்சழக்களக யன் தன் தழட்ட எர்க்க்ஷளப் ற்ளடு 

ஸசய்னப்ட்டது. 
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அமிலில் ற்றும் வோறில்நுட்பத்ேின் மூயம் லடகிறக்கு இந்ேிாலல ாற்றுலது’ 

குமித்ே ாநாடு 

 ஹநகளனளயில், அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த்தழன் பம் யடகழமக்கு இந்தழனளய 

நளற்றுயது’குழத்த இபண்டு ளள் யடகழமக்கு நளளடு 2019 ரழல்ளங்கழல் ஸதளடங்கழனது. 

இத உனிர் யங்கள் நற்றும் ழனள அியிபேத்தழ ழறுயம் (.ி.ஸ்.டி) ற்ளடு 

ஸசய்துள்து. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அலச்சலல ஒப்புேல் 

முேல் ீள் தகர ேிட்டம் 

 இனற்க ஹபமழவுகள் நற்றும் களழ நளற்ங்கின் தளக்கங்களுக்கு தழபளக 

நளழத்தழன் ின்டய ஹநம்டுத்துயதற்களக இந்தழன அபசு, ஹகப அபசு நற்றும் உக 

யங்கழ ஆகழனய இணந்து பதல் நீள் ஹகப தழட்டத்தழற்களக 250 நழல்ழனன் அஸநரிக்க 

டளர் கடன் எப்ந்தத்தழல் கஸனழுத்தழட்ட. 

 

பாதுகாப்பு வசய்ேிகள் 

இந்ேி கடற்பலடக் கப்பல் ேர்காஷ் அவயக்ழாண்ட்ரிாலல அலடந்ேது 

 ஹநற்கத்தழன கடற்ட ஸயிளட்டு னன்டுத்தல் தழட்டத்தழன் எபே குதழனளக, இந்தழன 

கடற்டக் கப்ல் தர்களஷ் பன்று ளள் கழப்து னணத்தழல் அஸக்றளண்ட்ரினளய 

அடந்தது. அதழகளபபூர்யபூர்ய ஸயினடீ்டின் டி தர்களரழன் யபேகனின் ஹளது, இபே 

டகளுக்கும் இடனிள எத்துமப் ஹநலும் ஹநம்டுத்துயதற்களக கழப்தழன 

கடற்டபடன் ஸதளமழல்ப ஸதளடர்புகள் தழட்டநழடப்ட்டுள். 
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சனீா புேி பாயிஸ்டிக் (கண்டம் லிட்டு கண்டம் பாமம்) ஏவுகலணான தஜ.எல் -3 

தசாேலன 

 சவள தது சநீத்தழன ீர்பழ்கழக் கப்ழல் இபேந்து யக்கூடின   ளழஸ்டிக் 

வுகணனள ஹஜ.ல் -3  ஸயற்ழகபநளக ஹசளத ஸசய்தது. ஹஜ.ல் -3 ன்து 

சவளயின் சநீத்தழன ீர்பழ்கழக் கப்ழல் இபேந்த்து  ளழஸ்டிக் (கண்டம் யிட்டு 

கண்டம் ளபம்)   வுகண ஆகும், இது அதழக துல்ழனத்துடன் ஸதள தூப 

இக்குக ட்டும் ன்று தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

 

நினங்கள் 

தக.சண்முகம் புேி ேலயலச் வசயாராக நிிக்கப்பட்டார்: 

 ஹக.சண்பகத்த தநச் ஸசனளபளக ழனநழப்தளக தநழழ் ளடு  நளழ அபசு 

அழயித்தது. இயர் 1985 ஆம் ஆண்டு ..ஸ் அதழகளரினளளர்   தற்ஹளது தநச் 

ஸசனளபளக உள் கழரிஜள யத்தழனளதன் எய்வு ஸறுயதத் ஸதளடர்ந்து இயர் 

ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்.இயர் 46ஆயது தநச் ஸசனளர் ஆயளர். 

 

லிமதுகள் 

4 லது இந்ேிா கடல்சார் லிமது 

 இந்த ஆண்டின் சழந்த துபகம்- ஸகளள்கன்’' ன் யிபேத ஜயலர்ளல் ஹபே 

ஹளர்ட் டிபஸ்ட் (JNPT) ஸற்றுள்து. இது 4 யது இந்தழனள கடல்சளர் யிபேது ஆகும். 

ஹஜ.ன்.ி.டி கடல்சளர் துனில் பப்து ஆண்டுகள புகழ்ஸற் ஹசயக்களக சழப்பு 

யளழ்த்துக்கபம் ஸற்து. 
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லிலராட்டு வசய்ேிகள் 

29 தபர் வகாண்ட இந்ேி  துப்பாக்கி சுடுேல்  உயக சாம்பின்ளிப் 

 29 ஹர் ஸகளண்ட இந்தழனள துப்ளக்கழ சுடுதல்  யபீர்கள் இத்தளழனின் ஹளளஹடளயில் 

டக்கவுள் ரளட்கன் உக சளம்ினன்ரழப்ிற்கு ஸசன்றுள்ர் . ஸநளத்தம் 582 

துப்ளக்கழ சுடும் யபீர்கக் ஸகளண்ட 83 ளடுகில் இது இபண்டளயது ஸரின 

அணினளகும். 
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