
 

 

 அக்ட ோபர் 25 - சர்லடேச கலயஞர் ேினம் 

 த்ேி சோலய டபோக்குலத்து ற்றும் நெடுஞ்சோலயத் துலம அலச்சர் ஸ்ரீ ெிேின் 

கட்கரி ற்றும் ஸ்ரீ ஜிடேந்ேி சிங் ஆகிடோர், ஜம்ப-கோஷ்ீரில் என்நெச் 44 இல் உள்ர  

நசனோனி ெஷ்ரி சுங்கப்போலேல  ோக் ர் சிோோ பிசோத் பகர்ஜி சுங்கப்போலே என 

புதுேில்யிில் றுநபரிடுலேோக அமிலித்ேனர். 

 இந்டேோ-ேிநபத்ேி எல்லய கோலல்துலமின் (ஐ.டி.பி.பி) 58 லது நேோ க்க ேினத்ேிற்கு 

த்ேி உள்துலம இலை அலச்சர் ஸ்ரீ ஜி கிளன் நட்டி ேலயல ேோங்கினோர்.  

 ோண்புிகு  அலச்சர் ஸ்ரீ ஜி. கிளன் நட்டி, பிபிஆர் & டி இன் பேன்ல நலரி ீோன 

“டபோலீஸ் அலப்புகரின் ேலல” புதுந ல்யிின் எம்.எச்.ஏ, ல க்குத் நேோகுேிில் 

நலரிிட் ோர். 

 இந்ேி அசு, டிசோ அசு ற்றும் உயக லங்கி ஆகிலல 165 ில்யின் அநரிக்க 

 ோயர் க ன் ப்பந்ேத்ேில் லகநழுத்ேிட் ன, சிறு லிலசோிகளுக்கு அலர்கரின் 

உற்பத்ேி பலமகரின் பின்னல லல லலுப்படுத்துலடேோடு, அேிகரித்ே 

லருோனத்ேிற்கோக, அலர்கரின் லிலரநபோருட்கரின் சந்லேப்படுத்துேலய 

பன்பகப்படுத்ேவும் டம்படுத்ேவும் உேவுகின்மன. 

 உத்ேபிடேச அசு ேனது பேன்ல ேிட் ோன கன்ோ சுங்யி டோஜ்னோலல 

அமிபகப்படுத்ேிது. யக்டனோலில் த்ேி நபண்கள் ற்றும் குறந்லேகள் டம்போட்டு 

அலச்சர் ஸ்ிருேி இோனி பன்னிலயில் பேல்லர் டோகி ஆேித்ெோத் இந்ே 

ேிட் த்லே நேோ ங்கவுள்ரோர். 

 ஜனோேிபேி ோம்ெோத் டகோலிந்த் பகீோரில் உள்ர ோஜ்கீருக்கு லிஜம் நசய்து லிஸ்ல 

சோந்ேி ஸ்தூபத்ேின் (உயக அலேி படகோ ோ) டகோல் ன் ஜூபியி லிறோ 

நகோண் ோட் த்லே ேிமந்து லலத்ேோர். 



  

அக்ட ோபர் 25 ஒருவரி ந ப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

போ க்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 டோெிங்கிோக்கள் பிரிலல டசர்ந்ே க்கலர, க்கள் லசிக்கோே ேீலோன  போளன் சோர் 

இ த்ேிற்கு இ  ோற்றுலலே த்ேிலலக்க அநரிக்கோ பங்கரோடேலள 

லயியுறுத்ேியுள்ரது.  

 உயக லங்கி ேனது சீபத்ேி டூிங் பிசினஸ் ரிப்டபோர்ட்ல  (டிபிஆர், 2020) 24 

அக்ட ோபர் 2019 அன்று நலரிிட் து. 

 ிகப்நபரி படோந க்னோயஜி பங்குேோர்கரின் கூட்டு ெிறுலனோன குடரோபல் படோ-

இந்ேிோ 2019, ின் உச்சி ோெோடு இந்ேிோலில் பேல் பலமோக புதுடில்யிில் 2019 

ெலம்பர் 21 பேல் 23 லல ெல நபம உள்ரது. 

 சர்லடேச எல்லயோன டேோ போபோ ெோனக், ஜடீோ போிண்டில் உள்ர கர்த்ேோர்பூர் சோெிப் 

ேோழ்லோத்லே நசல்படுத்துலேற்கோன பலமகள் குமித்து இந்ேிோ போகிஸ்ேோனு ன் 

ப்பந்ேத்ேில் லகநழுத்ேிட்டுள்ரது.  

 புது ேில்யிில் நபோது நேோறில் துலம, கனக நேோறில்கள் ற்றும் நபோது ெிறுலன 

அலச்சின் நசயோரோக லசடயஷ் நபோறுப்டபற்மோர். அலர் 1985  அசோம்-டகோயோ  ஐ 

ஏ ஸ் டபட்லச டசர்ந்ேலர்,  

 லிரிலோக்கப்பட்  24 அைிகள் நகோண்  கிரப் உயகக் டகோப்லபின் நேோ க்க பேிப்லப 

சீனோ ெ த்துகிமது. ஃபிஃபோ ேலயலர் கிோனி இன்போன்டிடனோ, ஃபிஃபோ கவுன்சியின் 

ளோங்கோில் ரு கூட் த்ேிற்குப் பிமகு இந்ே அமிலிப்லப நலரிிட் ோர். 
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