
 

 செப்டம்பர் 1 – உயக கடித தினம் 

 செப்டம்பர் 2 – உயக ததங்காய் தினம் 

 செப்டம்பர் ாதம் முளலதும் “ாஷ்டிரி பபாளன் ா” என்று ச ாண்டாடப்படும் 

 75 லது ற்றும் அதற்கு பற்பட்ட ஒய்வூதிதார் ரா  இமக்கும் ெிஜிசெச்எஸ் 

த்தி அசு சு ாதா மங் ரின் பனாரி ளுக் ான லமடாந்தி சு ாதா 

பரிபொதமனக் ான புதி திட்டத்மத சு ாதா அமச்ெர் டாக்டர் ெர்ஷ் லர்தன் 

சதாடங் ி மலத்தார். 

 பதர்தல் ஆமைம் நாடு முளலதும் புதி ச ா லாக் ாரர் ள் ெரிபார்ப்பு திட்டத்மத 

(ஈலிபி) அமிமு ப்படுத்திமள்ரது 

 துமைத் தமயலர் எம்.சலங்ம ா நாமடு, செர்பயாபள்ரி ற்றும் பும இமடப 

நாட்டின் ி  நீரான ின்ாக் ப்பட்ட ில் சுங் ப்பாமதமமம், சலங் டச்ெயம் 

ற்றும் புயலரிபள்ரி இமடப ின்ாக் ப்பட்ட ில் பாமதமமம் ஆந்திா 

ாநியத்திற்கு அர்ப்பைித்துள்ரார். 

 செப்டம்பர் 1 ம் பததி எமயட் ஃபர் அண்ட் ப்மரி  ார்ப்ஸ் அதன் 20 லது எளச்ெி தினத்மத 

பயலில் ச ாண்டாடிது, 

 லமண் தலானின் லலிமக்கும் திமப்படான “கூயி நம்பர் 1” பிராஸ்டிக் இல்யாத 

முதல் பாயிவுட் படாகும்.. 

 அொில், குடிக் ரின் இறுதி பதெி பதிலான (என்.ஆர்.ெி) பட்டில் 

சலரிிடப்பட்டுள்ரது, பட்டியில் 3.11 ப ாடி லிண்ைப்பதார் ரின் சபர் ள் 

பெர்க் ப்பட்டுள்ரன, அபத பநத்தில் 19.07 யட்ெம் பபர் பட்டியில் இமந்து 

லியக் ப்பட்டுள்ரனர். 

 இயங்ம  தமயந ர் ச ாளம்பில் இமபதாித்துக்கும் பற்பட்ட ெமூ  உறுப்பினர் ள் 

பங்ப ற்க்கும் தாவூதி பபாஹ்ா பிரிலின் ி ப்சபரி ெமப நமடசபற்மது. 
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 உய  சு ாதா அமப்பு னித பணு எடிட்டிங் குமித்த உய ராலி 

பதிபலட்டின் முதல்  ட்டத்திற்கு ப்புதல் அரித்துள்ரது 

 இந்தி பதர்தல் ஆமைம் செப்டம்பர் 3 ஆம் பததி சபங் ளூரில் உய த் பதர்தல் 

அமப்பு ரின் ெங் த்தின் (A-WEB) 4 லது சபாதுச் ெமபம நடத்த திட்டிடப்பட்டுள்ரது. 

 திம ளா “ஷ்ாம் பா ி பிொத்” திட்டத்மத சதாடங் ிவுள்ரார். 

 பஜர் சஜனல் ஜாய்ஸ்  ிராடிஸ் பாச், இாணுல நர்ெிங் பெமல (எம்.என்.எஸ்) ின் 

கூடுதல் இக்குநர் சஜனல் பதலிம ஏற்றுக்ச ாண்டார். 

 உத்த ண்ட் முன்னாள் முதல்லர் ப த்ெிங் ப ாஷ்ரி –  ாாஷ்டிாலின் புதி 

ஆளுநா  நிிக் ப்பட்டுள்ரார். 

 முன்னாள் த்தி அமச்ெர் ஆரிப் மு து – ப ராலின் ஆளுநா  

நிிக் ப்பட்டுள்ரார். 

 முன்னாள் த்தி அமச்ெமம் பாஜ  தமயலமான பண்டாம தத்தாத்ா – இாச்ெய 

பிபதெத்தின் புதி ஆளுநா  நிிக் ப்பட்டுள்ரார் 

  ல்ாஜ் ிஸ்ா – ாஜஸ்தான் ஆளுநா  நிிக் ப்பட்டுள்ரார். 

 முன்னாள் திற  பாஜ  தமயலர் டாக்டர் திறிமெ ெவுந்தாஜன் – சதலுங் ானாலின் 

புதி ஆளுநா  நிிக் ப்பட்டுள்ரார். 

 ரிபா டி சஜனிபாலில் நமடசபற்று லமம் ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உய க் ப ாப்மபின் 

ஆண் ள் 10 ீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பபாட்டிில் ஆெி லிமராட்டில்  பதக் ம் சலன்ம 

அபிபளக் லர்ா தங் ம் சலன்மார் ற்றும் ெவுப் திலாரி சலண் யப்பதக் த்மத சலன்று 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உய க் ப ாப்மப 2019 ில் ஆதிக் ம் செலுத்திலம ின்மனர். 
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