
       

முக்கினநா ாட்கள்  

செப்டம்ர் 26 - அணு ஆயுதங்கள முற்ிலுநாக அகற்றுயதற்கா ெர்யததெ ாள் 

 2013 ஆம் ஆண்டில், .ள பளதுச் சப (ம.ன்.ஜழ.) பசப்டம்ர் 26  அணு 

ஆமதங்கப முற்ழலுநளக அகற்றுயதற்கள சர்யததச தழநளக (அணு எமழப்ன ளள்) 

அழயித்தது. 

 அணுயளமதங்களல் நிதகுத்தழற்கு ற்டும் அச்சுறுத்தல் நற்றும் அபய 

முற்ழலுநளக அகற்ப்டுயதன் அயசழனம் குழத்து பளதுநக்கிபடதன யிமழப்னணர்பய 

ற்டுத்துயதத இந்த ளின் தளக்கம். 

செப்டம்ர் 26 - உக கடல்ொர்  திம்  

 உக கடல்சளர்  தழம் பசப்டம்ர் 26 அன்று அனுசரிக்கப்டுகழது. இந்த ளள் கடல் 

சமூகத்தழல் முக்கழனநள ங்குதளபர்கப என்ழபணக்கும் எம தத்பத யமங்குகழது. 

 இந்த ஆண்டிற்கள உக கடல்சளர் தழ தீம்: "Empowering Women in the Maritime Community". 

 

ததெின செய்திகள்  

டாக்டர் ஹர்ஷ் யர்தன் ‘காெதாய் ஹதபகா ததஷ் ஜதீதகா’ ிபச்ொபத்ளதத் சதாடங்கிார் 

 நத்தழன சுகளதளப நற்றும் குடும் த்துப அபநச்சர் லர்ஷ் யர்தன் ," களசதளய் 

லதபகள ததஷ் ஜதீதகள ிபச்சளபத்பத" பதளடங்கழளர். . "களசதளபன முடிவுக்குக் 

பகளண்டுயமயதற்கள  உறுதழப்ளட்டின் எம குதழனளக, முதல் 100 ளட்கில் 

அபத்து நளயட்டங்கிலும் 95 சதயதீத்தழற்கும் அதழகநள தளனளிகளுக்கள  

நன்ங்கப அபசளங்கம்  ழறுயிமள்து , இது குறுகழன களத்தழல் களசதளபன 

முடிவுக்குக் பகளண்டுயமயதற்கள  யலுயள உறுதழப்ளட்பட பதியளகக் 

களட்டுகழது. 
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சடல்ினில் 112 ற்ள அயெப சஹல்ப்ளன் எண் சதாடங்கப்ட்டது 

 தளழஸ், தீனபணப்ன நற்றும் ஆம்னன்ஸ்  மூன்று  அயசப தசபயகளுக்களகவும்   

-112- ன் அயசப ண் படல்ழனில் அழமுகப்டுத்தட்டது. இப்தளது, படல்ழ 

குடிநக்கள் இந்த மூன்று அயசப தசபயகின் யசதழபனமம் - 112 ன் ண்பண டனல் 

பசய்யதன் மூம் பளம்.  

 இந்த அபமப்ன உடடினளக கட்டுப்ளட்டு அபக்கு அனுப்ப்ட்டு உடடி டயடிக்பக 

டுக்கப்டும். 

ஜம்மு & காஷ்நீர்  

ஜம்முயில் ி.எஸ்.எஃப் ணினார்களுக்கா ஒய்வூதின ர்க்ஷாப் ளடசற்து 

 ஏய்வூதழனம் நற்றும் ஏய்வூதழனம் பறுதயளர் த்துப (டிஏிடிள்ம), நற்றும் 

ஏய்வூதழன அபநச்சகம், இந்தழன அதழகளரிகள் குழு என்ப,  ஏய்வூதழனம் பறுதயளர் 

தளர்ட்டளளட் குழத்து ல்ப ளதுகளப்ன படக்கு  சழப்ன எர்க்ஷளப் டத்த  

ஜம்முயிற்கு அனுப்ிமள்து. இந்த எர்க்ஷளப்ில்  ி.ஸ்.ஃப் அபத்து 

தபயரிபசகிலும் 100 க்கும் தநற்ட்ட அதழகளரிகள் கந்து பகளண்டர். 

நாாடுகள்  

முதல் இந்தினா-கரீினன் தளயர்கள் உச்ெி நாாட்டில் ிபதநர் தநாடி உளபனாற்ிார்  

 ழமனளர்க்கழல் டந்த முதல் இந்தழனள-தகரிகளம் தபயர்கள் உச்சழ நளளட்டின் தளது 

ிபதநர் தபந்தழப தநளடி கரீினன் சமூகம் நற்றும் பளதுச் சந்பத தபயர்கப 

சந்தழத்தளர். இந்த சந்தழப்ன களழப நளற்த்பத தழர்த்துப் தளபளடுயதழழும் அதழல்  

இந்தழனளயின் ங்கிப்ப அதழகரிப்தழலும் கயம் பசலுத்தழனது. 

 கரிதகளநழல் சமூக தநம்ளட்டுத் தழட்டங்களுக்கு 14 நழல்ழனன் அபநரிக்க டளர் 

நளினத்பதமம், சூரின, னதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தழ நற்றும் களழப நளற்ம் 

பதளடர்ள தழட்டங்களுக்கு 150 நழல்ழனன் டளர் கடபமம் தழம தநளடி அழயித்ததளக 

பயிமவு அபநச்சகம் பயினிட்டுள் அழக்பகனில் பதரியிக்கப்ட்டுள்து 
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ததெின சதாமில்நுட், அியினல் கல்யி நற்றும் ஆபாய்ச்ெி ிறுயத்தின் (NITSER) 12 யது 
கூட்டம் 

 னதுடில்ழனில் படபற் ததசழன பதளமழல்நுட், அழயினல் கல்யி நற்றும் ஆபளய்ச்சழ 

ழறுயத்தழன் (ழட்றர்) 12 யது கூட்டத்தழற்கு நத்தழன நிதய தநம்ளட்டுத் துப 

அபநச்சர் வ பதநஷ் தளக்ரினல் 'ழரளங்க்' தபபந தளங்கழளர் .இந்த கூட்டத்தழல் 

ததசழன பதளமழல்நுட் ழறுயங்கள் (ன்டி) நற்றும் இந்தழன பளழனினல் ழறுயத்தழன் 

இனக்குர்கள் கந்து பகளண்டர். 

ாதுகாப்ன செய்திகள்  

MALABAR 2019 ஐ கூட்டுப்னிற்ெி  

 முத்தபப்ன கடல்சளர் உடற்னிற்சழ நளரின் 23 யது தழப்ன, இந்தழனள, ஜப்ளன் நற்றும் 

அபநரிக்களயின் கடற்படகளுக்கு இபடதன பசப்டம்ர் 26 முதல் 04 அக்தடளர் 2019 

யபப ஜப்ளன் கடற்கபபனில் தழட்டநழடப்ட்டுள்து.  

 இந்தழனளயித  யடியபநக்கப்ட்ட நற்றும் கட்டப்ட்ட இபண்டு முன்ணி, ல்தளக்கு 

யமழகளட்டப்ட்ட வுகபணப் பட கப்ல்கள  சலளனத்ரி நற்றும் .ஸ்.டிள்ம 

கள ர்பயட் கழல்டன், அயற்றுடன்  ரினர் அட்நழபல் சூபஜ் பர்ரி மம் ,கூட்டுப்னிற்சழனில் 

ங்தகற்க சபசதளவுக்கு பசன்றுள். 

ினநங்கள்  

ல்தகரினாயின் கிிஸ்டாிா ஜார்ஜயீா னதின ெர்யததெ ாணன ிதினத்தின் தளயபாக 
ினநிக்கப்ட்டார் 

 ல்தகரினளயின் கழழஸ்டளழள ஜளர்ஜயீள சர்யததச ளணன ழதழனத்தழன் (.ம்.ஃப்) 

னதழன தபயபளக ததர்வு பசய்னப்ட்டுள்ளர். யர்ந்து யமம் பளமளதளபத்தழல் உள் 

ளட்டிழமந்து சர்யததச ளணன ழதழனத்பத யமழடத்த உள் முதல் ர் இயர் ஆயளர். 

அக்தடளர் முதல் பளமளதளப ழனணபளக ந்தளண்டு களத்தழற்கு கழழஸ்டின் 

களர்ட்படக்கு அடுத்து இயர் பளறுப்தற்கவுள்ளர். 
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அடில் சுநரியல்ா நீண்டும் ஐ.ஏ.ஏ.எஃப் கவுன்ெில் உறுப்ிபாக ததர்ந்சதடுக்கப்ட்டார் 

 இந்தழன தடக பபடதபரின் தபயர் அடில் சுநரியல்ள சர்யததச தடக 

பபடதபரன் கவுன்சழல் (...ஃப்) உறுப்ிபளக இபண்டளயது முபனளக  நீண்டும் 

ததர்ந்பதடுக்கப்ட்டளர். 

 ததளலளயில் டந்த யிபனளட்டு உக ழர்யளகக் குழுயின் 52 யது சந்தழப்ின்  தளது 

இந்தத் ததர்தல் டந்தது.  

 முன்ளள் எழம்ினன் சுநரியல்ள 121 யளக்குகபப்  பற்று IAAF கவுன்சழழன் 13 

திப்ட்ட உறுப்ிர்கில் எமயபளக ததர்ந்பதடுக்கப்ட்டளர். 

யிருதுகள் 

ததெின ீர் நிரன் யிருதுகள்- 2019 

 நத்தழன ஜல் சக்தழ அபநச்சகம்,  ீர் ளதுகளப்ன, தழபநனள ீர் னன்ளடு நற்றும் 

ழபனள ீர் தநளண்பந படமுபகில் சழந்து யிங்குயதற்களக, ‘ததசழன ீர் 

நழரன் ன் யிமதுகள்  யமங்குயபத துயக்கழமள்து. 

 இந்தழனளயில் ீர் சயளப சநளிக்க ீர் தசகரிப்ன நற்றும் ீர் அறுயபட நற்றும் 

ழனளனநள நற்றும்  ீர் னன்ளடு முக்கழனம் ன்று நத்தழன ஜல் சக்தழ அபநச்சர் 

வ கதஜந்தழப சழங் தசகளயத் பதரியித்தளர். 

ெர்தார் தடல் ததெின ற்றுளந யிருது ’ 

 இந்தழனளயின் எற்றுபந நற்றும் எமபநப்ளட்டிற்கள ங்கிப்னத் துபனில் இந்தழன 

அபசு சர்தளர் யல்ளய் தடல் ன் பனரில் நழக உனர்ந்த சழயில் யிமபத 

யமங்கழமள்து. சர்தளர் தடல் ததசழன எற்றுபந யிமபத யமங்கும் அழயிப்ப 

உள்துப அபநச்சகம் 2019 பசப்டம்ர் 20 அன்று பயினிட்டது. 

 இந்த யிமது ததசழன எற்றுபந நற்றும் எமபநப்ளட்பட ஊக்குயிப்தற்கும் யலுயள 

நற்றும் என்றுட்ட இந்தழனளயின் நதழப்ப யலுப்டுத்துயதற்கும் குழப்ிடத்தக்க 

நற்றும் ஊக்கநிக்கும் ங்கிப்னகப அங்கவகரிக்க முனல்கழது. இந்த யிமது ததசழன 
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எற்றுபந தழத்பத முன்ிட்டு அழயிக்கப்டும், அதளயது அக்தடளர் 31 அன்று சர்தளர் 

யல்ளய் தடழன் ிந்த ளள் அன்று அழயிக்கப்டும். 

ஸ்யச் ாபத் அினனுக்காக ிபதநர் ‘உகாயின தகால் கீப்ர் யிருது’ சற்ார் 

 பசப்டம்ர் 24, 2019 அன்று  ழமனளர்க்கழல் டந்த க்கழன ளடுகின் பளதுச் சப 

(மன்ஜழ) அநர்யில், ிபதநர்  வ தபந்தழப தநளடி, ஸ்யச் ளபத் அினனுக்கள ில் 

நற்றும் பநழண்டள தகட்ஸ் அக்கட்டபனின் ‘குதளல் தகளல்கவப்ர்’ யிமபதப் 

பற்ளர்.  

 ஸ்யச் ளபத் அினப எம பரின  இனக்கநளக நளற்ழ, அபத அயர்கின் அன்ளட 

யளழ்க்பகனின் எம குதழனளக நளற்ழன இந்தழனர்களுக்கு ிபதநர் இந்த யிமபத 

அர்ப்ணித்தளர். 

யிளனாட்டு செய்திகள்  

ங்கஜ் அத்யாி-ஆதித்னா தநத்தா தஜாடி உக அணி ஸ்னூக்கர் ட்டத்ளத சயன்து 

 இந்தழன தஜளடிகள ங்கஜ் அத்யளி நற்றும் ஆதழத்னள தநத்தள ஆகழதனளர் 

நழனளன்நரின் நளண்டதனில் டந்த .ி.ஸ்.ஃப் உக ஸ்னூக்கர்  ட்டத்பத 

பயன்றுள்ர். 

 இறுதழப்தளட்டினில் சழ.பளங்சளதகளர்ன் நற்றும் டி.தளபநழன் அடங்கழன தளய்ளந்து 

அணிபன இந்தழன தஜளடி யழீ்த்தழனது. 

 இது அத்யளினின் 23 யது உகப் ட்டநளகும், அதத தபத்தழல் இது ஆதழத்னளயின்  

முதல் உக ட்டநளகும் . 
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