
 

 அக்ட ோபர் 15 – சர்வடேச கிோப்பும பபண்கள் ேினம் 

 அக்ட ோபர் 15 ம் டேேி பன்னோள் ஜனோேிபேி  ோக் ர் ஏ .பி.டஜ. அப்துல் கயோம் 

பிமந்ேநோரில் நோடு அலருக்கு ரிோதே செலுத்ேிது , வ்சலோரு ஆண்டும் , 

பன்னோள் ஜனோேிபேி ஏ .பி.டஜ. அப்துல் கயோம் பிமந்ே நோள் உயக ோணலர் 

ேினோக சகோண் ோ ப்படுகிமது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்க்கோன இந்ேி க்கள் சேோதக கணக்சகடுப்புக்கோன டேெி 

பிற்ெிோரர்கரின் பிற்ெிகரி ன் பேல் சேோகுேி கிடட் ர் சநோய் ோலின் 

டேெி புள்ரிலில அதப்பு பிற்ெி அகோ ிில் (என்.எஸ்.எஸ்.டி.ஏ) 

சேோ ங்கிது, கூடுேல் ஆர் .ஜி.ஐ., ஸ்ரீ ெஞ்ெய் பிற்ெி அர்தலத் சேோ ங்கி 

தலத்ேோர். 

 புது ேில்யிில் ‚லடீிடோ ேநிதயகள் உயக அங்தக உருலோக்குகின்மன ‛ 

என்ம ேதயப்பில் இந்ேி ே நிர்ண பணிகம் (பிஐஎஸ்) ந த்ேி ‘உயகத் 

ே ேினம் ’ சகோண் ோட் ங்கதர த்ேி நுகர்டலோர் லிலகோங்கள் , உணவு 

ற்றும் சபோது லிநிடோகத் துதம அதச்ெர் ஸ்ரீ ோம் லியோஸ் போஸ்லோன் 

ேிமந்து தலத்ேோர். 

 ஆடோக்கிோன  றுபன்போட்டிற்கோன நகர்ப்பும கறிவுநீர் நீடோத கரின் 

உள்ளூர் சுத்ேிகரிப்பின் இண் ோம் கட் ம் , டயோட் ஸ்-எச்.ஆர் புது ேில்யிில் 

த்ேி ந்ேிரி ஹர்ஷ் லர்ேன் ற்றும்  ச்சு ோல் ேம்பேிினோல் 

சேோ ங்கப்பட் து. 

 ஷ் டபோர் கப்பல் அட்ில் கடோவ் த்ேி ேதக்க யின் கிறக்குப் 

பகுேிில் பிற்ெிகரின் ரு பகுேிோக கோயிபர்  ஏவுகதணகதர டெோேதன 

செய்ேது . 
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 தகத்சேோறில் ற்றும் உள்நோட்டு லர்த்ேகத்தே டம்படுத்துலேற்கோன 

செயோரர் (டிபிஐஐடி), குருபிெோத் சோஹோபத்ோ புதுடில்யிில் அமிவுெோர் 

செோத்துரித (ஐபிஆர்) குமித்ே லதயத்ேரத்தேபம் சோதபல் 

பன்போட்த பம் [உங்கள் கண்டுபிடிப்புகதரப் டம்படுத்ேவும், போதுகோக்கவும், 

அேிகரிக்கவும் கற்றுக்சகோள்ளுங்கள்] சேோ ங்கினோர். 

 பூட் ோனுக்கு அடுத்ேபடிோக சேற்கோெிோலில் டலகோக லரர்ந்து லரும் 

இண் ோலது சபோருரோேோோக பங்கரோடேஷ் ோமிபள்ரது. 

 இந்ேி க ற்பத ின் சலரிநோட்டு லரிதெப்படுத்ேயின் ரு பகுேிோக, 

இந்ேி க ற்பத ின் பேல் பிற்ெிப் பத , இந்ேி க ற்பத க் கப்பல்கள் 

ேிரு, சுஜோேோ ற்றும் ளோர்துல் ற்றும் இந்ேி க டயோ கோலல்பத  கப்பல் 

ெோேி ஆகி நோன்கு உள்நோட்டிடயட கட் ப்பட்  கப்பல்கள் 

ேோன்ெோனிோவுக்கு 14 பேல் 17 அக்ட ோபர் 2019 லத லருதக ேருகின்மன. 

 உயகரோலி லறுதத றிப்பேற்கோன டெோேதன அணுகுபதமக்கோக 2019 

ஆம் ஆண்டுக்கோன சபோருரோேோத்ேிற்கோன டநோபல் பரிதெ இந்ேி-

அசரிக்கோன அபிஜித் போனர்ஜி, அலது தனலி எஸ்ேர் டுஃப்டயோ ற்றும் 

அசரிக்கோலின் தக்டகல் கிசர் ஆகிடோர் இதணந்து சலன்றுள்ரனர். 

 ோர்கசட் அட்வுட் ற்றும் சபர்னோர்டின் எலரிஸ்ட ோ ஆகிடோர் கூட் ோக 2019 

புக்கர் பரிதெ சலன்றுள்ரனர். 

 சஜர்னிின் ஸ்டுட்கோர்ட்டில் ந ந்ே உயக ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ் 

ெோம்பின்ளிப்பில் ெநிதய பமீ் டபோட்டிில் சலன்மேன் பயம் உயக 

ெோம்பின்ளிப் டபோட்டிகரில் எந்ே ஜிம்னோஸ்ட்டும் சலல்யோே 

பேக்கங்களுக்கோன ெோேதனத ெிடோன் தபல்ஸ் பமிடித்ேோர். 

 ஈெோ  வுனில் ந ந்ே பஹ்தன் ெர்லடேெ சேோ ர் டபட்ிண் னில் ஆண்கள் 

ற்தமர் பட் த்தே இந்ேி ளட்யர் பிரிோன்ளு ோஜோலத் சபற்மோர். 
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