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தேசி சசய்ேிகள் 

புது ேில்யி 

இந்ேிாலில் சிமந்ே பல் ருத்துல கல்லூரிாக MAIDS தேர்வு  

 டெல்யி வுயானா ஆசாத் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆஃப் டென்ெல் சின்சஸ் 
(MAIDS) ட ாெர்ந்து றாலது ஆண்ொக  "இந் ிாலின் சிமந்  பல் 
பேத்துலக் கல்லூரி" னத் த ர்வு டசய்ப்பட்டுள்ரது. 

KVIC இ-ார்க்சகட்டிங் அலப்லப அமிபகப்படுத்துகிமது 

 கா ி ற்றும் கிாி ககத்ட ாறில் ஆகைம் (கி.லி...) 
புதுடில்யிில் உள்ர கா ி நிறுலன தயாண்க ற்றும்  கலல் 
அகப்பு (KIMIS) ன்ம டபரில் உபேலாக்கப்பட்ெ இ-ார்க்டகட்டிங் 
அகப்பு என்கம அமிபகப்படுத் ிது. 

அசாம் 

ஆன்லயன் சட்ட இணக்கத்லே அமிபகப்படுத்ேி பேல்  எண்சணய் 
சபாதுத்துலம நிறுலனம் 

 அஸ்ஸாின் நும்யிகர் சுத் ிகரிப்பு நிறுலனம் (NRL) 'டயகட்ரிக்ஸ்' 
அமிபகப்படுத் ி ன் பயம் ஆன்கயன் சட்ெபூர்ல இைக்க 
பகமக பின்பற்றும் ப ல் ண்டைய் டபாது நிறுலனம் ஆனது . 

ஜார்கண்ட் 

இந்ேிாலின் பேயாலது அர்ப்பணிக்கப்பட்ட காேி ால் 

 கா ி ற்றும் கா ி டபாபேட்ககர  ாரிப்ப ற்காக சந்க க்கு 
ஊக்கரிக்கும் பற்சிில், ஜார்க்கண்ட் ாநியத் ில் அ ன் ப ல் 
'கா ி ால்' அகத்து லபேகிமது. 

சேலுங்கானா 
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லைோபாத் அசு பள்ரிகரில் பள்ரிக்கூட ாணலர்கலக்கு சிமப்பு 
யட்டு  

 ஜூகய ா த் ில் இபேந்து கை ாபாத் அசுப் பள்ரிகரில் 
டபண்கலக்கு ாகி, டநய், டலல்யம், உயர்ந்  பறங்கள், நட்ஸ் 
ஆகிலற்மால் டசய்ப்பட்ெ சிமப்பு யட்டு லறங்கத் ிட்ெம்.  

 த் ி அசின் "Beti Bachao Beti Padao"  ிட்ெத் ின் கீழ் கூடு ல் 
ஊட்ெச்சத்து ஆ வு லறங்கும் ப ல் நகம் கை ாபாத் ஆகும். 

தகாயா 

சபஹ்டின்க்யாம் லிறா 

 லெகிறக்கு பிாந் ி லரர்ச்சி அகச்சர் ொக்ெர் ஜித ந் ி சிங், 

பிபயான நான்கு நாள் "டபஹ்டின்க்யாம்" தகாயா கயாச்சா 

லிறாலில்  கயந்து டகாண்ொர், எவ்டலாபே லபேெபம் தகாயாலிலுள்ர 

தஜாலாய் புமநகரில் இந்  லிறா நகெடபறும். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

சகாயம்பிாலின் சிரிபிகியூதட பூங்கா உயக பாம்பரி ேராக ஐ.நா. 

அமிலித்ேது  

 க்கி நாடுகள் சகப டகாயம்பிாலின் சிரிபிகிபெதெ த சி பூங்காகல 

உயக பாம்பரி  ராக அமிலித் து. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

ஜூலய 27ல் தோன்றுகின்மது இந்ே நூற்மாண்டின் ிக நீண்ட சந்ேி 

கிகணம் 

 இந்  நூற்மாண்டில் நகெடபம இபேக்கும் ிக நீரான சந் ி கிகைம் 

லபேகின்ம ஜூகய 27ம் த  ி நகெடபம இபேக்கின்மது.  
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 சந் ி கிகைம் நெக்கின்ம தநத் ில், பூிின் நிறயானது, நியலின் 

ீதுபடும். அ னால்  ான் ஞ்சள் நிமத் ில் இபேந்து சிலப்பு 

நிமத் ிற்கு ாற்மம் அகெகிமது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

APTA லின் கீழ் ஆசி இமக்குேிில் கட்டண குலமப்பு 

 ஆசிா பசிபிக் லர்த் க உென்படிக்ககக்கு இைங்கி உென்படிக்கக 
நாடுகரிெம் இபேந்து இமக்கு ி டசய்பம் 3,142 டபாபேட்கரின்  ீது 
கட்ெை சலுககககர த் ி அசு  நகெபகமப்படுத் ிபள்ரது.   

2021 க்கள் சோலக கணக்சகடுப்பு ேவு ின்னணு பலமில் 
தசிக்கப்படும் 

 2021 க்கள் ட ாகக கைக்டகடுப்பின்தபாது தசகரிக்கப்பெவுள்ர  வு 
ின்னணு பகமில் தசிக்கப்படுலது இது ப ல் பகமாகும். 

ாநாடுகள் 

“உடல் குலமபாடு உள்ரலர்கலக்கான ேிமன் தம்பாடு குமித்ே தேசி 
பியங்கு” 

 சபக நீ ி ற்றும் அ ிகாரித் ல் அகச்சகத் ின் கீழ் இங்கும், 
உெல் குகமபாடு உள்ர நபர்கலக்கு அ ிகாரித் ல் துகம, உெல் 
குகமபாடு உள்ரலர்கலக்கான  ிமன் தம்பாடு குமித்  த சி 
பியங்கிற்கு புது ில்யிில் ற்பாடு டசய் ிபேந் து. 

நினங்கள் 

 சஸ்லேி பிசாத் - ஸ்டீல் ஆ ாரிட்டி ஆப் இந் ிா (SAIL) சி.ம்.டி. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் (MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல 

ஒப்புேல் 

ிதசாிற்கு ப்ரூ நபர்கள் இடம்சப ஒப்பந்ேம் லகசழுத்ோனது 
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 இந் ி அசு, ிதசாம் ற்றும்  ிரிபுா அசாங்கங்கள் ற்றும் ிதசாம் 

ப்பை இெம்டபர்ந்  க்கள் ன்மம் (MBDPF) 1997 ஆம் ஆண்டு ப ல் 

ிதசாில் இபேந்து இெம்டபர்ந்  ப்பை நபர்ககர று குடிஅர்த்து ல் 

ட ாெர்பான எப்பந் ம் ககடலத் ானது. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

கார்கில் சலற்மி நாலரசாட்டி இந்ேி ாணுலம் நடத்ேி இருசக்க 

லாகன சிமப்பு பணம் 

 1999 ஆம் ஆண்டு நகெடபற்ம கார்கில் தபாரில் இந் ி ாணுலம் 

கண்ெ டலற்மிக குமிக்கும் லககில் ாணுல காலல்பகெின் 

இபேசக்க லாகன குலலான “ஸ்தலத் அஷ்வ்” நெத் ி சிமப்பு 

பைம் டபங்கலரில் தநற்று டகாடிகசத்து டபங்கலரில் 

துலக்கிகலக்கப்பட்ெது. 

லிருதுகள் 

 காாஷ்டிாலின் பால்கார் ீனலர் ியன் ளங்கர் ேத - த சி 

கெல்லரம் த ெல் ற்றும் ீட்பு லிபேது. 

சாலபல் சசயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

“cVIGIL” 

 த ர் ல் நெத்க  லி ி ீமல் குமித்து டபாதுக்கள் புகார் டசய் “cVIGIL” 

ன்னும் டசல்தபான் டசயிக இந் ி த ர் ல் ஆகைம் 

ட ாெங்கிபள்ரது. 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

ஆஸ் ிதயி தகப்ென் ஆதான் பிஞ்ச் 172 ன்கள் குலித்து சா கன 

 ஜிம்பாப்தலக்கு  ிான 20 ஏலர் கிரிக்டகட் தபாட்டிில் ஆஸ் ிதயி 

தகப்ென் ஆதான் பிஞ்ச் 172 ன்கள் குலித்து,  னது பந்க  உயக 

சா கனக பமிடித் ார். 


