
        

டப்பு ிகழ்வுகள் ஜூன் – 27, 2019 

பக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 27 - மநக்ரபா, சிறு நற்றும் டுத்தப ிறுயங்கள் திம் 

 சிறு ிதி நற்றும் கடனுக்கா சிறு யணிக அணுகல மநம்டுத்த மயண்டினதன் 

அயசினத்லத உணர்ந்த பாதுச் சல, ஜூன் 27  லநக்மபா, சிறு நற்றும் டுத்தப அயிா 

ிறுய திநாக ினநிக்க படிவு பசய்தது.  சிறு யணிகத்லத ஆதரிப்தற்கா 

யிமிப்புணர்லயபம் பசனல்கலபம் அதிகரிப்தன் பம், இந்த ாலக் கலடிடிக்க 

யசதினாக உறுப்பு ாடுகல ஊக்குயிப்மத இதன் குிக்மகாள். 

 இந்த தீர்நாத்லத அர்பஜன்டிாயின் தூதுக்குள அிபகப்டுத்தினது, 54 உறுப்பு 

ாடுகால் இலண அனுசபலண யமங்கப்ட்டு, ப்பல் 6, 2017 அன்று 193 உறுப்ிர்கலக் 

பகாண்ட பாதுச் சலனால் யாக்கிக்காநல் ற்றுக்பகாள்ப்ட்டது. 

 

ரதசின சசய்திகள் 

சடல்ினில்  நாி பூகம் நாதிரிப் னிற்சிமன டத்த என்.டி.எம்.ஏ. ஏற்ாடு 

 மதசின மரிடர் மநாண்லந ஆலணனம் (ன்.டி.ம்.) நாி அபசுகளுடன் இலணந்து 

ஜூன் 28, 2019 அன்று பூகம்த்தின் மாது தனார்டுத்திக்பகாள்ளுதல் குித்து நாதிரிப் 

னிற்சிலன மநற்பகாள்த் திட்டநிட்டுள்து. பூகம்ம் ற்ட்டால் உள்ளூர் ிர்யாகத்தின் 

தனார்ில நற்றும் தில் யமிபலகல மநம்டுத்துயலத இந்தப் னிற்சி 

மாக்கநாகக் பகாண்டுள்து. இது படல்ி (அலத்து 11 நாயட்டங்களும்), ஹரினாா 

(4 நாயட்டங்கள் - ஜஜார், ஃரிதாாத், குபேகிபாம் நற்றும் மசாிட்) நற்றும் 

உத்தபப்ிபமதசம் (3 நாயட்டங்கள் - கவுதம் புத்கர், காசினாாத் நற்றும் நீபட்) ஆகின 

இடங்கல உள்டக்கிபள்து . 
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சான்யிமா காணும் யாப்ரகாஸ்  

 இந்தின அபசாங்கத்தால் 1969 ஆம் ஆண்டில் பாதுத்துல ிறுயநாக இலணக்கப்ட்ட 

யாப்மகாஸ் தது பான்யிமாலய புது தில்ினின் சிரி மகாட்லடனில் பகாண்டாடினது. இந்த 

யபாற்று ிகழ்லய ிலவுகூபேம் யலகனில், அந்ிறுயம் பான்யிமா 

பகாண்டாட்டங்கல ““Transcending Boundaries- Touching Lives”.” ன் தலப்ில் ற்ாடு 

பசய்துள்து. 

சர்யரதச சசய்திகள்  

டாக்காயில் ிம்ஸ்சடக் திம் சகாண்டாடப்ட்டது 

 யங்கா யிரிகுடா ல்துல பதாமில்தட் பாபோதாப கூட்டுயிற்கா பன்படுப்பு  

(ிம்ஸ்படக்) குளயின் ள ாடுகின் உறுப்ிர்கள் டாக்காயில் ிம்ஸ்படக் தித்லத 

பகாண்டாடிர். 

நாாடுகள் 

சர்யரதச எம்.எஸ்.எம்.இ தித்மத குிக்க புதுதில்ினில் சர்யரதச நாாடு 

 சர்யமதச சிறு நற்றும் டுத்தப ிறுயங்கின் அலநச்சகம் சர்யமதச ம்.ஸ்.ம்.இ 

தித்லத அனுசரிக்க புதுடில்ினில் “இந்தின ம்ஸ்ம்இக்கள், உகாயின 

அிாலரகள்” ன் தலப்ில் சர்யமதச நாாட்லட ற்ாடு பசய்தது . மநலும், 

பதாடர்ச்சினா பகாண்டாட்டங்கின் எபே குதினாக, சர்யமதச SME நாாடு 2019 இன் 

இபண்டாம் திப்பு ஜூன் 28 பதல் 29 யலப லடபறும். 

சர்யரதச யிமத ரசாதமக் கமகத்தின் (ISTA) 32 யது காங்கிபஸ் 

 சர்யமதச யிலத மசாதலக் கமகத்தின் (.ஸ்.டி.) 32 யது காங்கிபஸ் 

லஹதபாாத்தில் ஆபம்நாது.இந்த  8 ாள் ிகழ்லய நத்தின மயாண் நற்றும் 

உமயர் த்துல அலநச்சர் லகாஷ் சவுத்ரிபலனாகத் திந்து லயத்தார். யிலத 

காங்கிபஸ் பதற்காசினாயில் பதல் பலனாக லடபறுகிது. 
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UNODC இன் ாரிஸ் ஒப்ந்த பன்பனற்சினின் ிபுணர் ணிக்குழுயின் கூட்டம் 

 ஆப்காிஸ்தாில் மதான்ின ஏிமனட்ஸ் கடத்தில் இபேந்து பப்ட்ட சட்டயிமபாத 

ிதி சம்ந்தநா ாரிஸ் எப்ந்த பன்பனற்சி குித்த ிபுணர் ணிக்குளயின் 

கூட்டத்லத ிதி அலநச்சகத்தின் யபேயாய் துல புது தில்ினில் டத்தினது.  இந்த 

சந்திப்பு 2019 ஜூன் 27 நற்றும் 28 ஆகின மததிகில் இபண்டு ாள் அநர்வுகலக் 

பகாண்டுள்து நற்றும் மாலதப்பாபேள் நற்றும் குற்ங்கள் பதாடர்ா க்கின 

ாடுகின் அலுயகத்தின் (UNODC) ஆதபவுடன் ற்ாடு பசய்னப்ட்டது. 

திட்டங்கள் 

புதின நத்தின தும திட்டம் - டி.எம்.ஏ 

 புதின நத்தின துல திட்டநா  மாக்குயபத்து நற்றும் சந்லதப்டுத்தல் உதயிலன 

(டி.ம்.) அபசாங்கம் பகாண்டு யந்துள்தாக யர்த்தக நற்றும் லகத்பதாமில் அலநச்சர் 

ிபெஷ் மகானல் பதரியித்தார். மயாண் பாபேட்கின் ற்றுநதி நற்றும் மயாண் 

பாபேட்கின் சந்லதப்டுத்துதலுக்கா சபக்கு தீலநகலத் குலப்தன் பம் 

குிப்ிட்ட யியசான தனாரிப்புகளுக்கு உதயி யமங்குயதற்காக இந்த திட்டம் 

உபேயாக்கப்ட்டுள்து. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் & அமநச்சபமய ஒப்புதல் 

உள்ாட்டு நற்றும் கடராப கடல்சார் சதாமில்நுட்த்திற்கா மநனத்மத அமநக்க "MoA" 

மகசனழுத்தாது  

 உள்ாட்டு நற்றும் கடமாப கடல்சார் பதாமில்தட் லநனத்லத அலநப்தற்காக  

கப்ல் அலநச்சகம் நற்றும் ..டி கபக்பூபேக்கும்  இலடமன எபே எப்ந்த எப்ந்தம் 

லகபனளத்தாது. கப்ல் யடியலநத்தல், கட்டுதல் நற்றும் மசாதல ஆகினயற்ல  

உள்ாட்டுநனநாக்கல் குித்து இந்த லநனம் கயம் பசலுத்தும். 
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ினநங்கள்  

ிதி ஆரனாக் தமமந சசனல் அதிகாரி "அநிதாப் காந்திற்கு" தயி ீட்டிப்பு 

 ிதி ஆமனாக் தலலந பசனல் அதிகாரி அநிதாப் காந்தின் தயிக்காம் இபண்டு 

ஆண்டுகள் ீட்டிக்கப்ட்டுள்து. அநிதாப் காந்தின் தயிக்காம் 2019 ஜூன் 30 படன் 

படியலடயதாக இபேந்தது,  இந்த ிலனில் அநிதாப் காந்தின் தயிக்காம்  2021 

ஜூன் 30 யலப ீட்டிக்க அலநச்சபலயனின் ினநக் குள எப்புதல் அித்துள்து. 

ாதுகாப்பு சசய்திகள்  

இந்ரதா-ிபஞ்சு கூட்டு கடற்மட னிற்சி 

 இந்தின நற்றும் ிபபஞ்சு கடற்லடக்கு இலடனிா இபேதபப்பு கடல் னிற்சினா 

‘யபேணா’ 2019 மந நாதம் லடபற்து. கடில் எபே குிப்ிடத்தக்க காத்திற்கு 

னிற்சிலன மநற்பகாள்ளும் மாக்கத்துடன் இந்த னிற்சி இபண்டு கட்டங்காக 

டத்தப்ட்டது. 

யிமனாட்டு சசய்திகள் 

இந்தினாயின் 63 யது கிபாண்ட்நாஸ்டர்  கிரிஷ் A.சகௌசிக்  

 லநசூலபச் மசர்ந்த கிரிஷ் A.பகௌசிக் ஹங்மகரினில் டந்த 37 யது ாாடன் சர்யமதச 

பசஸ் யிமாயில் இந்தினாயின் 63 யது கிபாண்ட்நாஸ்டர் ஆார். 
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