
 

 செப்டம்பர் 26 – அணு ஆயுதங்களர முற்மிலுாக அகற்றுலதற்கான 

ெர்லததெ நாள் 

 செப்டம்பர் 26 – உயக கடல்ொர்  தினம் 

 த்தஷ சுகஶதஶ ற்றும் குடும்ப நயத்துறம அறச்சர் வர்ஷ் லர்தன் ,” 

கஶசநநஶய் வநகஶ நதஷ் ஜநீதகஶ பிச்சஶத்றத” ததஶடங்கஷனஶர். . 

 நபஶயஷஸ், தீறைப்ன ற்றும் ஆம்னயன்ஸ் என மூன்று அலச 

நசறலகளுக்கஶகவும்   -112- என்ம அலச எண் தடல்யஷில் 

அமஷமுகப்படுத்தபட்டது. 

 ஒய்வூதஷம் ற்றும் ஒய்வூதஷம் தபறுநலஶர் நயத்துறம (டிஒபிடபிள்ம), 

ற்றும் ஒய்வூதஷ அறச்சகம், இந்தஷ அதஷகஶரிகள் குழு ன்றம, 

ஒய்வூதஷம் தபறுநலஶர் நபஶர்ட்டஶயஶட் குமஷத்து எல்றய பஶதுகஶப்ன 

பறடக்கு  சஷமப்ன ர்க்ஷஶப் நடத்த  ஜம்முலிற்கு அனுப்பிமள்ரது. 

 நஷமஶர்க்கஷல் நடந்த முதல் இந்தஷஶ-நகரிகஶம் தறயலர்கள் உச்சஷ 

ஶநஶட்டின் நபஶது பிதர் நநந்தஷ நஶடி கரீபின் சமூகம் ற்றும் 

தபஶதுச் சந்றத தறயலர்கறர சந்தஷத்தஶர். 

 னதுடில்யஷில் நறடதபற்ம நதசஷ ததஶறஷல்நுட்ப, அமஷலில் கல்லி 

ற்றும் ஆஶய்ச்சஷ நஷறுலனத்தஷன் (நஷட்ழர்) 12 லது கூட்டத்தஷற்கு த்தஷ 

னிதலர நம்பஶட்டுத் துறம அறச்சர் வ நஷ் நபஶக்ரில் 

‘நஷளஶங்க்’ தறயற தஶங்கஷனஶர் 
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 முத்தப்ன கடல்சஶர் உடற்பிற்சஷ யஶபரின் 23 லது பதஷப்ன , இந்தஷஶ, 

ஜப்பஶன் ற்றும் அதரிக்கஶலின் கடற்பறடகளுக்கு இறடந தசப்டம்பர் 

26 முதல் 04 அக்நடஶபர் 2019 லற ஜப்பஶன் கடற்கறில் 

தஷட்டஷடப்பட்டுள்ரது. 

 பல்நகரிஶலின் கஷமஷஸ்டஶயஷனஶ ஜஶர்ஜலீஶ சர்லநதச நஶை நஷதஷத்தஷன் 

(ஐ.எம்.எஃப்) னதஷ தறயலஶக நதர்வு தசய்ப்பட்டுள்ரஶர். லரர்ந்து லமம் 

தபஶமரஶதஶத்தஷல் உள்ர நஶட்டியஷமந்து சர்லநதச நஶை நஷதஷத்றத 

லறஷநடத்த உள்ர முதல் நபர் இலர் ஆலஶர். 

 இந்தஷ தடகர தபதடநளனின் தறயலர் அடில் சுரிலல்யஶ சர்லநதச 

தடகர தபதடநளன் கவுன்சஷல் (ஐ.ஏ.ஏ.எஃப்) உறுப்பினஶக இண்டஶலது 

முறமஶக ீண்டும் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டஶர். 

 த்தஷ ஜல் சக்தஷ அறச்சகம் , நீர் பஶதுகஶப்ன, தஷமறஶன நீர் பன்பஶடு 

ற்றும் நஷறயஶ ன நீர் நயஶண்ற நறடமுறமகரில் சஷமந்து 

லிரங்குலதற்கஶக, ‘நதசஷ நீர் ஷளன் என்ம லிமதுகள்   லறங்குலறத 

துலக்கஷமள்ரது. 

 இந்தஷஶலின் ற்றுற ற்றும் மறப்பஶட்டிற்கஶன பங்கரிப்னத் 

துறமில் இந்தஷ அசு சர்தஶர் லல்யபஶய் பநடல் என்ம தபரில் ஷக 

உர்ந்த சஷலில் லிமறத லறங்கஷமள்ரது. 

 தசப்டம்பர் 24, 2019 அன்று நஷமஶர்க்கஷல் நடந்த ஐக்கஷ நஶடுகரின் தபஶதுச் 

சறப (மஎன்ஜஷஏ) அர்லில், பிதர்  வ நநந்தஷ நஶடி , ஸ்லச் பஶத் 

அபினுக்கஶன பில் ற்றும் தயஷண்டஶ நகட்ஸ் அமக்கட்டறரின் 

‘குநரஶபல் நகஶல்கஸப்பர்’ லிமறதப் தபற்மஶர். 
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 இந்தஷ நஜஶடிக ரஶன பங்கஜ் அத்லஶனி ற்றும் ஆதஷத்ஶ நத்தஶ 

ஆகஷநஶர் ஷஶன்ரின் ஶண்டநயில் நடந்த ஐ .பி.எஸ்.எஃப் உயக 

ஸ்னூக்கர் பட்டத்றத தலன்றுள்ரனர். 
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