
 

 செப்டம்பர் 25 – உயக ருந்தாரர்கள் தினம் 

 ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ாம்நாத் க ாலிந்த் 6 லது இந்திா நீர் லாத்தத – 2019 

புதுடில்யிில் திமந்து தலத்தார் , இந்த ஆண்டின் இந்திா நீர் லாத்தின் 

 பேப்பபாபேள்  “Water cooperation: Coping with 21st Century Challenges”. இந்த பபரி  

நி ழ்வுக்கு ஜப்பான் ற்றும் காப்பி என்மி நாடு ரின் கூட்டாரர் 

நாடு ரா  இதைக் ப்பட்டுள்ரன. 

 ஆபஷ்ான் பாத் -பிதான் ந்திரி ஜான் ஆகாக் காஜனா (பி-

பி.ம்.கஜ.) இன்  ீழ் அதி  ண்ைிக்த ியான தங்  அட்தட தர 

லறங் ி நாட்டின் பதல் ாநியா  ஜம்ப- ாஷ்ீர் தி ழ் ிமது. 

 லட ிறக்கு பிாந்தி அபிலிபேத்தி த்தி அதச்சர் (கடாபனர்) டாக்டர் 

ஜிகதந்தி சிங் ,  பேம்பு ற்றும் பங் ில் பதாறில்நுட்ப பூங் ா ற்றும் 

அலுலய  லரா ங் தர (சிபிடிசி) அசாின் பர்னிஹாட்டில் திமந்து 

தலத்தார். 

 காடி ற்றும் பிம உய த் ததயலர் ளும் .நா ததயத த்தில்  ாந்தி 

கசாயார் பார்க்த  திமந்து தலத்தனர் , கலும்  .நா. பலரிிட்ட 

நிதனவு பத்திததபம்    அலது  150 லது பிமந்த நாதர பன்னிட்டு 

பலரிிட்டனர். 

 நிபொர்க் ில் நடந்த  .நா பபாதுச் சதபக் கூட்டத்பதாடரில் பசிபிக் 

தீவு ள் லரபேம் நாடு ரின் (பி.ஸ்..டி.ஸ்) ததயலர் தர பிதர் 

நகந்தி காடி சந்தித்தார். 
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 குதமந்த  ார்பன் பபாபேராதாத்தத கநாக் ி உய ின்  ிரீன்ஹவுஸ் லாப 

உிழும் பதாறில் ளுக்கு லறி ாட்ட உதவும் லத ில்  .நா.  ாயநிதய 

நடலடிக்த  உச்சி ாநாட்டில் எபே புதி பற்சி பதாடங் ப்பட்டது. 

 துபாில் உள்ர உய ின் பதல் எட்ட  பேத்துலதன அதன் 

கசதல ரின் கததல அதி ரிப்பதினால் , அதன் லசதி தர கூடுதயா  50 

சதலதீம் லிரிவுபடுத்த உள்ரது. 

 தனிார் பாது ாப்பு ப த உரி கபார்ட்டல் புதுதில்யிில் 

பதாடங் ப்பட்டது. தனிார் பாது ாப்பு துதமில் உரிம் பபறுலதில் 

பலரிப்பதடத்தன்தத உறுதிப்படுத்த ஆன்தயன் கபார்டல் 

பனுள்ரதா  இபேக் கும், கலும் அதன் நம்ப த்தன்தக்கு 

ஊக் ரிக்கும். 

 த்தி கலராண்த ற்றும் உறலர் நயத்து தம அதச்சர் ஸ்ரீ நகந்தி 

சிங் கதார் , ‘‘ஜிகா கடக் ிங் ிற் ான சி .ச்.சி பார்ம் பசிகனரி   ற்றும் 

 ிபேளி  ிசான் ஆ ி இண்டு பாதபல் பன்பாட்தட புதுபடல்யிில் 

அமிப ப்படுத்தினார். 

 த்தி குறு , சிறு ற்றும் நடுத்த நிறுலனங் ள் ற்றும் சாதய 

கபாக்குலத்து ற்றும் பநடுஞ்சாதயத்துதம அதச்சர் ஸ்ரீ நிதின்  ட் ரி , 

16 லது உய ராலி SME லர்த்த  உச்சி ாநாட்தட புதுடில்யிில் திமந்து 

தலத்தார். 

 இந்தி சர்லகதச அமிலில் லிறாலின் 5 லது பதிப்பு ,  2019 நலம்பர் 5 

பதல் 8 லத ப ால் த்தாலில் நதடபபறும் ன்று   த்தி அமிலில் 

ற்றும் பதாறில்நுட்பம் , பூி அமிலில் ,சு ாதாம் ற்றும் குடும்ப 

நயத்துதம அதச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் லர்தன் பதரிலித்தார். 
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 புதுடில்யிில் நதடபபற்ம இந்திா சுற்றுயா ார்ட் (டிம்) 2019 

 ண் ாட்சித பெனின்  யாச்சா ற்றும் சுற்றுயாத்துதம அதச்சர் ஸ்ரீ 

பிஹ்யாத் சிங் பகடல் திமந்து தலத்தார். 

 இந்தி ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ாம்நாத் க ா லிந்த் 2017-18 கதசி கசதல திட்ட 

லிபேது தர, ாஷ்டிபதி பலனில் நதடபபற்ம லிறாலில் லறங் ினார் . 

பல் தயக் ற  / + 2  வுன்சியின் , பதல் லிபேதத திழ்நாட்டின் 

திபேச்சிாப்பள்ரிில் உள்ர  பாதிதாசன் பல் தயக் ற ம் பலன்மது, 

 பாயிவுட்டின் ப ாஸ்டார் அிதாப் பச்சன் இந்தி திதப்படத் துதமில் 

தனது பங் ரிப்புக் ா  2018 ஆம் ஆண்டிற் ான 66 லது தாதா சாகஹப் 

பால்க  லிபேதுக்கு கதர்வு பசய்ப்பட்டுள்ரார். 

 நடப்பு சாம்பினான ைிப்பூர் 25 லது பத்த பபண் ள் கதசி  ால்பந்து 

சாம்பின்ளிப்தப 20 லது பதமா  பலன்மது. 
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