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1. ஆந்தழபப் ிபததசம்: பத் இன்டஸ்ட்ரீஸ் ழத்தழனம்-அனி ஆல அலநக்க படிவு 
2. ஜம்ப களஷ்நீர்: தளலீஸ்  ட்டளழனில்  இபண்டு பண்கள் ட்டளழனன்கள் 
உனர்த்த படிவு  

3. தகபள: ீர் ற்ழன கல்யி யிமழப்பூணர்வு பகளம் 
4. இந்தழனள, கஜகஸ்தளன் இபளணுய-பதளமழற்துல எத்துலமப்ல தநம்டுத்த படிவு 
5. எடிசள 100 நழல்ழனன் டன் ஃகு உற்த்தழ பசய்ன படிவு  
6. ன்ஸ்இ : 'பன்று -கட்சழ பபப்தள சந்லத'லன அலநத்துள்து 
7. புதழன நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க ிபச்சழலகள் ற்ழன பதளமழல்நுட் இருதபப்பு 
எத்துலமப்ல ஊக்குயிப்தற்கு இந்தழனள -  பரு இலடதன எப்ந்தம். 

8. இந்தழன தளல் துல  நற்றும் யினட்ளம் தளல் துல ஆகழனயற்ழற்கு இலடதனனள 
தளல்தல இலணப்பு  உடன்டிக்லக இந்தழனள யினட்ளம் இலடதன எப்ந்தம் 

9. யடகழமக்கு ிபளந்தழன அியிருத்தழ அலநச்சுக்கு (தடளலப)யட நளகளண சல (NEC)  
தலயபளக  நத்தழன உள்துல நந்தழரி ழனநம். 

10. .சழ.ம்.ஆர் நற்றும் .ஸ்.ஸ்.ஆர்.ம், ிபளன்ஸ் ஆகழனயற்றுக்கு இலடனில் 
எப்ந்தம்: நருத்துயம், யளழ்க்லக அழயினல் நற்றும் சுகளதளப ஆபளய்ச்சழ துலகில் 
பளதுயள ஆர்யம் உள் குதழகில் எத்துலமப்ல தளக்கநளகக் பகளண்டுள்து 
இந்த உடன்டிக்லக 

11. அலணனின் ளதுகளப்பு சட்டபத்லத 2018 ஆம் ஆண்டு அநல்டுத்த 
பன்பநளமழனப்ட்டது. 

12. தயளண் கல்யி ிரிவு நற்றும் .சழ..ஆர் 'பன்று ஆண்டு பசனல் தழட்டம்: உனர் 
தயளண் கல்யி ழறுயங்கில் இருந்து தபநள நித யங்கல உருயளக்குயதத 
இத்தழட்டம் ஆகும். 

13. இந்தழனளயில் பதன் பலனளக எரு கபம் எரு ஆதபட்டர் தழட்டத்லத  பகளண்ட 
எரு எருங்கழலணந்த கமழவுீர் சுத்தழகரிப்பு.உள்கட்டலநப்பு அலநக்கப்டவுள்து. 

14. குதளல் ஃிழநளசழஸ் அகற்றுயதற்கள உகளயின கூட்டணினின் 10 யது 
கூட்டம்: ஜழ.ஆர். ி ட்டள துயக்கழ லயத்தளர். 

15. பத்ரள நந்தழரி, தழருநதழ ழர்நள சவதளபளநன், யினட்ளம், லதளய் கரில் யபத்ள 
ளதுகளப்பு பளதுத்துல ழறுயநள ளபத் பக்ட்பளிக்ஸ் ழநழபடடின்  (BEL)  
பதல் ிபதழழதழ அலுயகத்லத தழந்து லயத்தளர். 

16. உத்தழபிபததசத்தழல் பயள் அளனம் நற்றும் பன்தற்ப்ளடு னிற்சழ 
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17. டிபம்ப் ழர்யளகம் ஆறு .பலச்-64  அப்ளஸ் தளக்குதல் டத்தும் பலழகளப்டர்கல 
இந்தழனளயிற்கு 930 நழல்ழனன் டளர் யிற்க எப்ந்தத்லத எப்புக் பகளண்டுள்து. 
தழட்டங்கள் 

18. சூரின சர்க்கள நழரன்: ஜளதழதழ பளம் ளத் தகளயிந்த் பதளடங்கழ லயத்தளர். 
19. ழதழ ஆதனளக் எருங்கழலணந்த ீர் தநளண்லந குழனடீ்டுடன் ீர் யங்கல 
தழலநனள தநளண்லந பசனல்தழன் நதழப்டீு நற்றும் தநம்டுத்த எரு னனுள் 
கருயினளக இருக்கழது. 

20. ழனநங்கள் 
a. ிபளன்சழஸ்தகள டி சூசள - களக்ிசண்ட் குழுயின் துலணத் தலயர் 
b. பளணள கபூர் - ஆம் யங்கழ தலலந ழர்யளக அதழகளரி 
c. இண்டர் ஜதீ் சழங் - ழக்கரிச் பசனளர் 
21. பனில்தய தகயல் பலலநனின் லநனம் (CRIS) ணநிப்பு டிக்பகட்டிற்கள எரு 
பநளலல் னன்ளடு பசனழலன  'உதளன்பநளலல்' உருயளக்கழபள்து. 

22. அபநரிக்கள, பநக்றழதகள, கடள 2026 உகக் தகளப்லலன தளட்டிகல டத்தும் 
ிள படிவு. 

23. பஷ்னளயின் கஸ்ஸ்லஸ்க் கரில் உநளக்கதளவ் பநதநளரினல் தளட்டினில் தங்கம் 
பயன்ளர்  இந்தழன குத்துச்சண்லட யபீர் சுயிஸ் பூபள. 


