
 

 செப்டம்பர் 15 – ெர்வதேெ ஜனநாக ேினம் 

 செப்டம்பர் 15 – தேெி சபாமிாளர்கள் ேினம் 

 செப்டம்பர் 16 – ெர்வதேெ ஓதொன் ேினம் 

 தூர்தர்ரன் ன்து இந்தின அபசால் ிறுயப்ட்ட எரு தன்ாட்சி பாது சசவய 

எிபப்ாபாகும், தூர்தர்ரன் பசப்டம்ர் 15, 1959 அன்று படல்ினில் ிறுயப்ட்டது. 

 திரிபுபாயில், ருத்பாசாகர் ரினில் மூன்று ாள் டந்த ாபம்ரின ீர்நஹால் ஜல் உட்சவ் 

கண்கயர் டகுப் ந்தனம் நற்றும் ீச்சல் சாட்டிகளுடன் முடியவடந்தது. 

 அருணாச்ச ிபசதசத்தில், முதல்யர் பநா காண்டு, தீட்சி ீர் நின் திட்டத்வத அந்த 

நாி நக்களுக்கு அர்ப்ணித்தார். 

 2019 பசப்டம்ர் 14 ஆம் சததி, இந்தின ஜாதிதி ஸ்ரீ பாம்ாத் சகாயிந்த் சுயிட்சர்ாந்தின் 

யில்பனுசயயில் நகாத்நா காந்தினின் சிவவன சகன்டன் யட் நாயட்டத்தின்  சநனர்  

நற்றும் ி ிபமுகர்கள் முன்ிவனில் திந்து வயத்தார். 

 சதசின ல்ாட்சிக்கா வநனம் (ன்.சி.ஜி.ஜி) நற்றும் நாத்தீவு சியில் சர்யஸீ் கநிரன் 

(சி.ஸ்.சி) ஆகினயற்றுக்கு இவடனிா னிற்சி நற்றும் தின் சநம்ாட்டுத் திட்டத்தில், 

நாத்தீவு அபசு ஊமினர்களுக்கா சிப்பு னிற்சி திட்டம் , இந்தினா-நாத்தீவு 

புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தின் கீழ் 2019 பசப்டம்ர் 16-28 யவப முசசாரி நற்றும் படல்ினில் 

டத்தப்டுந 

 ஸ்ரீ அநித் ரா “இ-சபல் இந்தி யாக்னா சகாஷ் நற்றும்இ-நஹா ரப்தா சகாஷ்”  இபண்டு 

பநாவல் னன்ாட்டிவ அிமுகப்டுத்திார். 

 இந்தினாவும் சுயிட்சர்ாந்தும், இரு ாடுகின் அியினல் நற்றும் கண்டுிடிப்பு 

கூட்டணிவன உருயாக்குயதற்கும், பாசசன் ல்கவக்கமகத்தில் இந்தி பநாமிவன 

புதுப்ிக்கவும் நற்றும் காிவ நாற்த் துவனில் எத்துவமப்புக்கா  புரிந்துணர்வு 

எப்ந்தங்கில் வகபனழுத்திட்டு ரிநாிக்பகாண்ட. 
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 நத்தின தின் சநம்ாடு நற்றும் பதாமில்முவசயார் அவநச்சர் டாக்டர் நசகந்திப ாத் 

ாண்சட, பனில்சய யாரினத்தின் தவயர் ஸ்ரீ யிசாத் குநார் னாதவுக்கு சிந்த 

பாினார் யிருவத யமங்கிார். 

 பகாழும்ில் டந்த யிறுயிறுப்ா இறுதிப் சாட்டினில் இந்தினா, ங்காசதவர  ந்து 

பன்கள் யித்தினாசத்தில் யழீ்த்தி 19 யனதுக்குட்ட்ட ஆசின சகாப்வவன வகப்ற்ினது. 

 ங்கஜ் அத்யாி, நினான்நரில் டந்த .ி.ஸ்.ஃப் உக ில்ினர்ட்ஸ் 

சாம்ினன்ரிப்ில் ான்காயது இறுதிப் சாட்டினில் பயன்தன் மூம் 22  உக 

ட்டங்கவ பயன்று சாதவ வடத்துள்ார். அத்யாி நினான்நரின் ா த்சயவய 

யழீ்த்திார் ன்து குிப்ிடத்தக்கது  . 

 சட்நிண்டில், பல்ஜினம் சர்யசதச சட்நிட்டன் ஆண்கள் எற்வனர் ிரியில்  

யர்ந்து யரும்  இந்தின  யபீர்  “க்ஷ்ன பசன்”, படன்நார்க்கின் யிக்டர் ஸ்பயன்ட்சவ 

சர் பசட்கில் சதாற்கடித்து ட்டத்வத பயன்ார் . 

 சட்நிண்டில், சஹா சி நின் கரில் டந்த யிறுயிறுப்ா ஆண்கள் எற்வனர் ிரிவு 

இறுதி சாட்டினில்   சீாயின் சன் ஃவ சினாங்வக சதாற்கடித்து, இந்தினாயின் சவுபப் 

யர்நா யினட்ாம் ஏன் சூப்ர் 100 ட்டத்வத பயன்ார். 

 சட்நிண்டில் னாங்சகாில் டந்த யிறுயிறுப்ா ஆண்கள் எற்வனர் இறுதிப் 

சாட்டினில் இந்தின யபீர் கவுசல் தர்நர் இந்சதாசசினாயின் கசபாசா கசபாசாவய 

யழீ்த்தி நினான்நர் சர்யசதச பதாடவப பயன்ார். 
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