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பக்கறரண ரட்கள் ற்றும் றகழ்வுகள் – ஜூலை 2019 
நாள் தினம் முக்கிய நிகழ்வுகள் 
ஜூலன 
01  

சக்கு ற்றும் 
சசலகள் ரி ரள் 

சக்கு ற்றும் சசல ரிின் (ஜறஸ்டி) இண்டரம் 
ஆண்டு றலநல ரண்புறகு த்ற றறத்துலந 
ற்றும் கரர்ப்தசட் ிகர இல அலச்சர் ஸ்ரீ 
அனுரக் ரக்கூர் லனலில் ககரண்டரட உள்பணர். 
2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் சற ள்பிவு 
தரரளுன்நத்றல் லடகதற்ந றகப்கதரி ிரில் 
2017 ஜூலன 1 ஆம் சற அன்று ஜறஸ்டி 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. ணச 2019 ஜூலன 1 ஆம் 
சறன்று, ர்த்கம் ற்றும் கரறல்துலநின் 
கூட்டிரபர்களுடன் அசு  ஜறஸ்டிின் 2 து 
ஆண்டு ிரலக் ககரண்டரடுகறநது. 

ஜூலன 01  சசற பேத்துர்கள் 
றணம் 

சபகம் ற்றும் ணி ணிபேக்கு பேத்துர்கள் 
கசய்பம் சசலல அங்கலரிக்க உபேரக்கப்தட்டச 
சசற பேத்துர்கள் றணம்.பல் பேத்துர் றணம் 
1991 ஆம் ஆண்டில் இந்றரில் ககரண்டரடப்தட்டது. 
ஜூலன 1, இந்றரின் றகவும் திதனரண பேத்துர் 
தின் சந்ற ரின் திநப்பு ற்றும் இநப்பு ஆண்டு 
றணரகும். ரட்டின் சுகரரத்துலநில் அர் ஆற்நற 
தங்கபிப்லத ககௌிக்கும் ிரக இத்றணம் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

ஜூலன 02 -உனக பஃப்எ றணம் அலடரபம் கரிர தநக்கும் கதரபேளுக்கு ‘பஃப்எ’ 

ன்ந கசரல் அகரிக்க ிரணப்தலட அறகரரி ட்ர்ட் 

பைப்கதல்ட் ன்தரல் உபேரக்கப்தட்டது. உனக பஃப்எ 

றணத்ல 2001 ஆம் ஆண்டில் சர்ல்டு பஃப்எசட.கரம் 

ற்தரடு கசய்து, சலும் பஃப்எின் ஆர்னர்கலப 

என்நறலக்க ற்றும் பஃப்எ ின் இபேப்லத ஆரிக்க 

அர்கள் அலணபேம் சசகரித் சரன்றுகலப அங்கலகரிக்க 

இந் ரள் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 
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ஜூலன 
06 

சர்சச கூட்டுநவு 
றணம் 

சர்சச கூட்டுநவு றணம் ன்தது கூட்டுநவு இக்கத்றன் 
பேடரந்ற ககரண்டரட்டரகும், இது 1923 பல் ஜூலன 
பல் சணிக்கறலன்று லடகதறுகறநது. இந் 
ககரண்டரட்டத்றன் சரக்கம் கூட்டுநவு குநறத் 
ிறப்புர்ல அறகரிப்தரகும். 2019 ீம்: COOPS 4 DECENT 
WORK. 

ஜூலன 
11 

உனக க்கள் கரலக 
றணம் 

க்கள்கரலக திச்சறலணகபின் அசம் ற்றும் 
பக்கறத்தும் குநறத்து கணம் கசலுத் பற்தடும் உனக 
க்கள்கரலக றணம், 1989 ஆம் ஆண்டில் க்கற 
ரடுகபின் பர்ச்சற றட்டத்றன் அப்சதரல ஆளும் 
குழுரல் றறுப்தட்டது.  இந் ஆண்டின் உனக க்கள் 
கரலக றணம் 1994 க்கள் கரலக ற்றும் 
சம்தரட்டுக்கரண சர்சச ரரட்டில் ற்றுக்ககரண்ட 
றலநசற்நப்தடர ீர்ரணத்றன் ீது உனகபரி 
கணம் கசலுத் அலப்பு ிடுத்துள்பது. 

ஜூலன 
17 

சர்சச உனக ீற 
றணம் 

சர்சச உனக ீற றணம், இண்டரம் உனகப் சதரபேக்குப் 
திநகு றபெம்தர்க் ற்றும் சடரக்கறசர சசரலணகளுக்குப் 
தின்ணர் உபேரகறபள்ப சர்சச ீறக்கரண புற ற்றும் 
தனப்தடுத்தும் பலநல அங்கலகரிக்கறநது. இந் 
சந்ர்ப்தத்ல குநறக்கும் ரபரக ஜூலன 17 சர்வு 
கசய்ப்தட்டது, கணணில் இது .சற.சற.ல உபேரக்கற 
சரம் சட்டத்ல ற்றுக்ககரண்ட ஆண்டு றலநவு ரள். 

ஜூலன 
18 

கல்சன் ண்சடனர 
சர்சச றணம் 

ண்சடனர றணம் ன்றும் அலக்கப்தடும் கல்சன் 
ண்சடனர சர்சச றணம் எவ்கரபே ஆண்டும் ஜூலன 
18 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. சரல்களுக்கரண ீர்வு, 
ஜணரகம், ணி உரிலகள், அலற ற்றும் 
ல்னறக்கத்ல சரக்கற கசல்தட்டறல் ண்சடனரின் 
சரலணகலப றலணவுகூபேம் ிரக இந்ரள் 
ககரண்டரடப்தடுகறநது. 
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ஜூலன 
18 

உனக சகட்கும் ரள் உனக சகட்கும் ரள் 2010 ஆம் ஆண்டினறபேந்து உனக 
சகட்கும் றட்டத்றன் பனம்   கரடங்கப்தட்ட 
உனகபரி றகழ்ரகும். திதன கணட ரட்டு 
இலசலப்தரபர், இலசக் கல்ிரபர் ற்றும் 
ழுத்ரபர் ஆர். பர்ச ரஃதர் அர்கபின் திநந் ரலப 
றலணவுகூபேம் லகில் ஜூலன 18 உனகக் சகட்கும் 
றணரக அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  

ஜூலன 
20 

சர்சச கசஸ் றணம் 1924ம் ஆண்டு ஜூலன 20 இல் சர்சச கசஸ் 
கூட்டலப்பு (FIDE) றறுப்தட்ட ரலப றலணவுகூபேம் 
லகில் ஆண்டுசரறும் ஜூலன 20 அன்று  சர்சச 
கசஸ் றணம் ககரண்டரடப்தடுகறநது. சர்சச கசஸ் 
றணரக ககரண்டரடும் சரசலணல  பகணஸ்சகரரல் 
பன்கரறப்தட்டு 1966 பல் ககரண்டரடப்தடுகறநது 

ஜூலன 
23 

சசற எபிதப்பு ரள் 1927 இல் இந் ரபில், ரட்டில் பல் ரகணரனற 
எனறதப்பு தம்தரய் றலனத்றனறபேந்து எபே ணிரர் 
றறுணரண இந்றன் திரட்கரஸ்டிங் றறுணத்றன் கலழ் 
எபிதப்தப்தட்டது. ஜூன் 8, 1936 அன்று, இந்ற ரறன 
எனறதப்பு சசல அகறன இந்ற ரகணரனறரக ரநறது. 

ஜூலன 
24 

சசற கப்த 
கதரநறரபர் றணம் 

எவ்கரபே ஆண்டும் ஜூலன 24 ஆம் சற சசற கப்த 
கதரநறினரபர் றணம் அனுசரிக்கப்தடுகறநது, இது கப்த 
கதரநறில் துலநல பன்சணற்றுன் 
பக்கறத்துத்லக் கரட்டுகறநது ற்றும் றன்ணணுத் 
கரறலுக்கு புதுலரண, உர் ற்றும் கசனவு 
குலநந் கப்த சனரண்ல ற்றும் அன் சதக்சகஜறங் 
ீர்வுகலப ங்குகறநது. 
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ஜூலன 
26 

கரர்கறல் ிஜய் றரஸ் கரர்கறல் சதரரின் 20 து ஆண்டுிர ஜூலன 26 அன்று 
ககரண்டரடப்தடுகறநது. 1999 ஆம் ஆண்டில் கரர்கறல் சதரரின் 
கற்நறின் கரரக   கரர்கறல் ிஜய் றரஸ் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது. கரர்கறல் சதரர் 60 ரட்களுக்கு 
சனரக சதரரடி பன்ணர் தரகறஸ்ரன் லகப்தற்நப்தட்ட 
அலணத்து திசசங்கபின் ீதும் இந்றர ீண்டும் ணது 
கட்டுப்தரட்லட ீட்டதுடன் இப்சதரர் படிவுகதற்நது. இந் 
ஆண்டின் லக் கபேப்கதரபேள் “Remember, Rejoice and Renew”. 

ஜூலன 
28 

உனக கயதரடிடிஸ் 
[கல்லீல் அற்சற] றணம் 

உனக கயதரடிடிஸ் [கல்லீல் அற்சற] றணம் ஜூலன 28 
அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. கயதரடிடிஸ் தி லலம 
(ச்.தி.ி) கண்டுதிடித்து அந் லலம கண்டநறபம் 
சசரலண ற்றும் டுப்பூசறல உபேரக்கற சரதல் தரிசு 
கதற்ந ிஞ்ஞரணி டரக்டர் தபேச் ப்பம்கதர்க்கறன் திநந் 
ரபரண ஜூலன 28ம் சற அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

ஜூலன 
28 

உனக இற்லக 
தரதுகரப்பு றணம் 

இற்லகலப் தரதுகரப்தது ற்றும் து இற்லக 
பங்கலபப் தரதுகரப்தது குநறத் ிறப்புர்ல 
ற்தடுத்துற்கரக உனக இற்லக தரதுகரப்பு றணம் 
ஜூலன 28 அன்று உனகம் பழுதும் 
ககரண்டரடப்தடுகறநது 

ஜூலன 
29 

உனக புனறகள் றணம் உனகபரி புனறகள் றணம், ஆண்டுசரறும் ஜூலன 29 
அன்று ககரண்டரடப்தடுகறநது. புனறகலபக் 
ககரண்டரடுற்கும், அற்லநப் தரதுகரப்தற்கரண 
சல குநறத் ிறப்புர்ல ற்தடுத்துற்கும், 
அற்நறன் ரழ்ிடங்கபின் தரதுகரப்பு ற்றும் 
ிரிரக்கத்ல ஊக்குிப்தற்கும் இந் ரள் 
ககரண்டரடப்தடுகறநது. புனற தரதுகரப்பு கரடர்தரண 
கசின்ட் தடீ்டர்ஸ்தர்க் திகடணத்றல் இந் றணம் சர்வு 
கசய்ப்தட்டது, இது ம்தர் 23, 2010 அன்று உனகபரி 
புனற உச்சறரரட்டின் சதரது கபிிடப்தட்டது 
குநறப்திடத்க்கது. 
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ஜூலன 
30  

சர்சச ட்பு றணம் 
 

சர்சச ட்பு றணம் ன்தது பகணஸ்சகரின் 
பன்கரறலத் கரடர்ந்து 1997ல் .ர கதரதுச் 
சலதரல் ற்றுக்ககரள்பப்தட்ட எபே பன்பற்சறரகும். 
உனககங்கறலும் உள்ப ணிர்கபின் ரழ்க்லகில் எபே 
உன்ணரண ற்றும் றப்புறக்க உர்ரக ட்தின் 
கதரபேத்த்லபம் பக்கறத்துத்லபம் அங்கலகரிப்தன் 
அடிப்தலடில் சர்சச ட்பு றணம் அலந்துள்பது. 

ஜூலன 

31  

உனக சஞ்சர் றணம் உனக சஞ்சர் றணம் ஜூலன 31 ஆம் சற உனகபில் 
ககரண்டரடப்தடுகறநது, திில் ககரல்னப்தட்ட அல்னது 
கரலடந் சஞ்சர்கலப றலணவுகூபேம் ிரகவும், 
கறகத்றன் இற்லக புலல்கள் ற்றும் கனரச்சர 
தரம்தரித்ல தரதுகரக்க சஞ்சர்ஸ் கசய்பம் தில 
ககரண்டரடவும் இந் றணம் ககரண்டரடப்தடுகறநது. 
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