

டாக்டர் ஹர்ஷ் யர்தன் உணவு ாதுகாப்பு கமகத்தின் ஈட் ரபட் இந்தினா
இனக்கத்ரத ததாடங்கிார்.



பஷ்னாயின் தூப கிமக்கு ிபாந்தினத்தின் யர்ச்சிக்காக இந்தினா ரு ில்ினன்
அதநரிக்க டார் நதிப்புள் கடன் ததாரகரன அியித்துள்து .



ததசின ததாமில்தட் தநன்தாருள் நற்றும் தசரய ிறுயங்கின் சங்கம்
(ாஸ்காம்) ஏற்ாடு தசய்த ரு எல்ர தாண்டின த்துரமப்பு கூட்டத்தில் இந்தின
ததாமில்தட் ததாமில் முரதயார் ங்தகற்ர்.



ாதுகாப்பு அரநச்சர் ஸ்ரீ பாஜ்ாத் சிங்,தகாரினா குடினபசிற்கு தசன்று அங்கு
‘சிதனால் ாதுகாப்பு உரபனாடல் 2019’ இல் கந்து தகாண்டார்



நத்தின காச்சாப நற்றும் சுற்றுாத்துர அரநச்சர் ஸ்ரீ ிபஹாத் சிங் தடல்,
தயில் உள் டாக்கில் முதல் தநாரல் அியினல் கண்காட்சிரன (அியினல்
எக்ஸ்ப்தாபர்) ததாடங்கி ரயத்தார்.



உக சுகாதாப அரநப்ின் (WHO) ததன்கிமக்கு ஆசினா ிபாந்தினத்தின் உறுப்பு
ாடுகள் 2023 ஆம் ஆண்டயில் குமந்ரதகர அதிகநாக தகாள்க்கூடின
ததாற்றுதானா தட்டம்ரந நற்றும் ரூதல்ாரய அகற் முடிவு தசய்துள்.



இந்தினாயின் துரணத் தரயர் ஸ்ரீ எம்.தயங்ரகனா ாயுடு 2003 முதல் 2019 யரப
புதுதில்ினில் ிபயாசி ாபதின சம்நன் யிருதுகரப் தற்யர்கின் சுருக்கநா
சுனயியபங்கரக் தகாண்ட ‘புகழ்தற் பும்தனர்- இந்தினாயின் தருரந’
என் தரப்ில் காி தடிள் புத்தகத்ரத தயினிட்டார் .



TS TSENTR 2019 கூட்டுப்னிற்சி என்து பஷ்ன ஆயுதப்ரடகின் யருடாந்திப னிற்சி
சுமற்சினின் ரு குதினாக இருக்கும் தரின அயிா னிற்சிகின் ரு
குதினாகும்.

செப்டம்பர் 6 ஒருவரி நடப்பு
நிகழ்வுகள்



இங்ரக கடற்ரட சிந்துபாா நற்றும் சுபாிநாா ஆகின இரு கப்ல்கர
இந்தினாவுக்கு அனுப்புகிது, யருடாந்திப கூட்டு இந்ததா-ங்கா கடல் கடற்ரட
னிற்சி – SLINEX 2019 தசப்டம்ர் 7 முதல் ரடத உள்து.



தயர்ல்ட்ஸ்கில்ஸ் தாட்டி தயற்ினார்கள், என்.எஸ்.டி.ஐ., ஐ.டி.ஐ, தே.எஸ்.எஸ்.,
நற்றும் புகழ்தற் கார்ப்தபட்ரடச் தசர்ந்த னிற்சினார்கள் உள்ிட்ட ல்தயறு
ின்ணிகரச் தசர்ந்த தநாத்தம் 53 னிற்சினார்கள் ஆசிரினர் தித்ரத
முன்ிட்டு ஸ்கில் இந்தினா டத்தின கூட்டத்தில் கவுபயிக்கப்ட்டர்.



புதுடில்ினில் ஆசிரினர் தித்ரத முன்ிட்டு இந்தின ோதிதினா ஸ்ரீ பாம்ாத்
தகாயிந்த் 46 ஆசிரினர்களுக்கு ததசின யிருரத யமங்கிார்.



ோதிதி பாம் ாத் தகாயிந்த் புதுதில்ினில் ரடதறும் தூய்ரந யிமாயில்
கந்து தகாண்டார் , ஸ்யச் ாபத் நிரின் னணத்தில் ல்தயறு ிரிவுகில்
சிப்ா ங்கிப்புக்கா யிருதுகரயும் அயர் யமங்கிார்.



கிரிக்தகட்டில், இங்கிாந்தில் ரடதறும் ஆரஸ் ததாடரில் ஆன் ார்டரப
ததாடர்ந்து 500 நற்றும் அதற்கு தநற்ட்ட பன்கள் எடுத்த இபண்டாயது
ஆஸ்திதபினபாார் ஸ்டீவ் ஸ்நித்.
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