
 

 பபங்களூபேலின் இந்தி அமிலில் கறகத்தில் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) 

தூய்மான நியக்கரி ஆாய்ச்சி ற்றும் மம்பாட்டுக்கான மதசி 

மத்மத த்தி அமிலில் ற்றும் பதாறில்தட்ப அமச்சர் 

டாக்டர் ஹர்ஷ் லர்தன் திமந்து மலத்தார். 

 லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமம ற்றும் ில்மல அமச்சர் 

பிபெஷ் மகால், லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமமின் ாநிய 

அமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகிமார் இமைந்து ஸ்டீல் இமக்குதி 

கண்காைிப்பு பமமம (சிம்ஸ்) புது தில்யிில்  பதாடங்கினர். 

 பநடுஞ்சாமய பாதுகாப்மபப் பற்மி நன்கு பதரிந்து பகாள்லதற்காகவும் , 

சிமந்த நமடபமமகமர இங்கு நமடபமமப் படுத்துலதற்காகவும் 

திறக அசு பத்த அதிகாத்துலக் குளமல ஆஸ்திமயிாவுக்கு 

அனுப்பிபள்ரது. 

 ஹம்பர்ட்மடா சூமாலரி இந்த லா இறுதிில் பபர்படாமல அதிக 

காற்று ற்றும் பயத்த மறால் தாக்கும் என்று ப .எஸ். மதசி 

சூமாலரி மம் பதரிலித்துள்ரது. 

 லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமம ற்றும் ில்மல அமச்சர் 

பிபெஷ் மகால், லர்த்தக ற்றும் மகத்பதாறில் துமமின் ாநிய 

அமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகிமார் புது தில்யிில் ின்னணு 

சான்மிதழ்கள் லறங்குலதற்கான பபாதுலான டிஜிட்டல் தரத்மத 

பதாடங்கினர். 
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 இந்திாலிற்கும் ஈானுக்கும் இமடியான பலரிபமவு அலுலயக 

ஆமயாசமனகரின் பதினாமாலது சுற்று ஈான் நாட்டின் தமயநகர் 

பதஹ்ானில் நமடபபற்மது. 

 பன்பகத்தன்மம லலுப்படுத்தவும் ற்றும் ல்டிமபாயரிட்டிம 

மம்படுத்தவும் இந்தி ஜனாதிபதி ாம் நாத் மகாலிந்த் ற்றும் 

ஸ்மயாமலனி ஜனாதிபதி  மபாபேட் பமஹார் ஆகிமார் ப்புக் 

பகாண்டுள்ரனர். 

 த்தி னித லர மம்பாட்டு அமச்சர் ஸ்ரீ மஷ் மபாக்ரிால் 

‘நிளாங்க்’, பண்டிட் தன் மாகன் ால்லிா மதசி ிளன் ஆஃப் 

டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங் (பி.எம்.எம்.எம்.என்.எம்.டி) இன் கீழ் 

கல்லிாரர்களுக்கான தமயமத்துல திட்டம் (லீப்) – 2019 ற்றும் 

கற்பித்தல் பதாடர்பான லபேடாந்தி புதுப்பித்தல் திட்டம் (ஆர்பிட்) – 2019 

ஐ புதுடில்யிில் அமிபகப்படுத்தினார். 

 ஏற்றுதி கடன் உத் தலாதக் கூட்டுத்தாபனம் பயம் லர்த்தக ற்றும் 

மகத்பதாறில் அமச்சகம் என் .ஆர்.ஐ.லி.மகNIRVIK என்ம புதி 

ஏற்றுதி கடன் காப்படீ்டு திட்டத்மத  அமிபகப்படுத்திபள்ரது. 

 பதன்மான டி.ஆர்.டி.ஒ ஆய்லகான இன்ஸ்டிடிபெட் ஃபார் 

சிஸ்டம்ஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அனாயிசிஸ் (ஐ.எஸ்.எஸ்.ஏ) 

படல்யி,இந்தி கடற்பமடக்கான சகாய பசல்பாட்டு ற்றும் 

மபார்க்கப்பல் மதமலம பூர்த்தி பசய்லதற்காக லிசாகப்பட்டினத்தின் 

கடல்சார் மபார் மத்துடன் இமைந்து புதி லார் மகிங் 

பன்பபாபேமர லடிலமத்து உபேலாக்கிபள்ரது. 
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 சிங்கப்பூர் கடற்பமட (ஆர்.எஸ்.என்), ால் தாய்யாந்து கடற்பமட 

(ஆர்.டி.என்) ற்றும் இந்தி கடற்பமட (ஐ.என்) மசர்ந்து பசப்டம்பர் 16 

பதல் பசப்டம்பர் 19 லம பே  பத்தப்பு  பிற்சிம மபார்ட் 

பிமரரில் மற்பகாள்ரவுள்ரது  . 

 பங்கராமதளின் பிதர் மளக் ஹசீனாவுக்கு, டாக்டர் கயாம் ஸ்ிபேதி 

சர்லமதச சிமப்பு லிபேது 2019 டாக்காலில் லறங்கப்பட்டது. 

 மநச்சுல்ஸ் மஹாம்ப்பனர் லிபேதுகள் 2019 இல் பதினான்கு பபண் 

பதாறில்பமனமலார், லிலசாம், கமய ற்றும் கயாச்சாம், கல்லி, 

சுகாதாம் ற்றும் சபக நயன் உள்ரிட்ட 12 பலவ்மலறு பிரிவுகரில் 

பலற்மிாரர்கராக மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டனர். 

 மபாபாயில் சீபத்தில் படிலமடந்த 12 லது சர்தார் சஜ்ஜன் சிங் மசத்தி 

ாஸ்டர்ஸ் ளாட்கன் சாம்பின்ளிப்பில் பிபேத்லிாஜ் பதாண்மடன் 

48-43 என்ம புள்ரி கைக்கில் பன்னாள் உயக சாம்பினும், ஆறு 

பமம ஆசி சாம்பினுான ானவ்ஜித் சிங் சந்துமல 

மதாற்கடித்தார். 
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