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 கேபா சம்புஸ்த கேபம், எரு கதசின ஊட்டச்சத்து திட்டம் என்றத் 
ததாடங்ேவுள்து. 

 அறத்து இந்தின ஆபாய்ச்சி நற்றும் ஆபாய்ச்சிக் ேமேங்ேள் (AIISH) றநசூர் 
யாேத்தில் ந்து சிப்பு ஆபாய்ச்சி றநனங்ேள் அறநன உள். 

 பாஜஸ்தான் பதறநச்சர் யசுந்தபா பாகஜ, நாித்தில் ாினல் குற்ங்ேள் 
(POCSO) சட்டத்தின் ேீழ் குமந்றதேின் ாதுோப்ிற்கு 55 ீதிநன்ங்ேற 
ிறுவுயதற்ோ திட்டத்றத பன்றயத்தார். 

 121 மறநனா ாபம்ரின மட்ாஸ் மடிக்கல் கல்லூரிில் 
உள்ப 'மெங்ககாட்டட' ேட்டிடம் தற்காது அதன் றமன தருறநக்கு 
நீறநக்ேப்ட்டுள்து, யிறபயில் எரு அருங்ோட்சினேநாே 
நாற்ப்டவுள்து. 

 ஜிம்ாப்கய ஆளும் ZANU-PF ேட்சி தரும்ான்றந ாபாளுநன் ததாகுதினில் 
தயற்ி தற்றுள்து. 

 க்ேின அபபு நிகபட்ஸ் எரு பன்று நாத யிசா நன்ிப்பு திட்டம் என்ற 
அிபேப்டுத்தினது, இது இந்தினர்ேற உள்டக்ேின நூற்றுக்ேணக்ோ 
சட்டயிகபாத தயிாட்டு ததாமிார்ேளுக்கு னிக்கும். 

'ாின எரிெக்ி ிநன் முன்னுரிட குநிீடு' 

 ஆந்ிப்திகெம், ககபா, காாஷ்டிா, தஞ்ொப் ற்றும் ாஜஸ்ான் 
- 'முன்கணாடி  ாினங்கள்' 

 குார் ங்கனம் திர்னா, ஒய்.ெி. ககஷ்ர் - ர் இந்தினாயில் 
அதிோபப்பூர்யநற் இனக்குர்ேள் 

 இந்தின அபசின் ோச்சாப அறநச்சேம், கசயா காஜ் கனாஜா ன் 
புதின திட்டத்றத அிபேப்டுத்திபள்து. 

 மபிாடுகபில் தாதுகாப்பு ொர்ந் முக்கிாண கட்டடப்பு 
ிட்டங்கள் ததாடர்ா எப்ந்தங்ேற த யறே தசய்பம் சலுறே 
ிதிபதயித் திட்டத்தின் பதல் ீட்டிப்ிற்கு த்ி அடச்ெட 
கூட்டம் ஒப்புல் அித்துள்து. 

 த்ி அடச்ெடக் கூட்டத்ில், கல் எண்மய் / எரிாயு, 
ீத்கன் எரிாயு கதான்ந புொா டைட்கா கார்தன் தாருட்ேின் 
துபப்ணப்ணி நற்றும் அயற்ற னன்டுத்துயதற்கு அனுநதிக்ே 
யறேதசய்பம் மகாள்டககளுக்கு ஒப்புல் அிக்ேப்ட்டது. 

 மதாருபாா ிகாங்களுக்காண அடச்ெட குழு கூட்டத்ில் 
இந்துஸ்ான் காப்தர் ிறுணத்ின் தசலுத்தின ங்கு பதத்தில் 15 
ெீ அபிற்கு புிாக தங்குகடப, தகுதி யாய்ந்த ிறுயங்ேள் 
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பம், ங்கு ரியர்த்தற யாரினம் நற்றும் இதப யிதிபறேின்டி 
மபிிட அனுி அிக்ேப்ட்டுள்து. 

 இந்துஸ்ான் உம் ற்றும் ொண ிறுணம் ீண்டும் மாடங்க 
இருக்கும் உபத்ததாமிற்சாறேின் ேட்டுநாப் ணிக்கு ட்டிக்கு 
ொண ட்டிில்னா கடணாக யமங்ே த்ி அடச்ெட ஒப்புல் 
யமங்ேிபள்து. 

 கபாண் ிஞ்ஞாணிகள் கர்வு ாரித்ட ாற்நிடப்தற்காண  
கனாசறேளுக்கு த்ி அடச்ெட ஒப்புல் அித்துள்து. 

 ககபாின் உள்கட்டடப்பு ற்றும் மாில்நுட்த கல்ிக்காண (KITE) 
துடத் டனரும் ிர்ாக இக்குருாண கக. அன்ார் ொத் -
சர்யகதச ங்ேிப்பு யிருது ேல்யி ததாடர்பு நற்றும் ததாமில்நுட் சங்ேம் 
(AECT), அதநரிக்ோ.  

 சிந்த ாடாளுநன் உறுப்ிருக்ோ 2013-2017 யிருது - ஸ்ரீ ஜ்ா 
மைப்துல்னா, ஸ்ரீ ைக்ககவ் ாாண் ாவ், ஸ்ரீ குனாம் தி 
ஆொத், ஸ்ரீ ிகணஷ் ிரிகி ற்றும் ஸ்ரீ தர்துரிைரி ைாாப். 

 ேப்ல் உரிறநனார்ேறபம், ேப்ல்ேறபம் இறணக்ே இந்ிாின் 
உள்ாட்டு ீர்ி ஆடம் (IWAI) எரு தித்கக கதார்ட்டல் என்ற 
அிபேப்டுத்தினது. 

 யர்த்தே நற்றும் ததாமிற்துற அறநச்சர் சுகபஷ் ிபபு, ாட்டில் 
அநிார்ந் மொத்துரிட (IPRS) ற்ின யிமிப்புணர்வு அதிேரிக்ே 
புயினினல் அறடனாங்ேளுக்ோ (G.I) ஒரு கனாககா ற்றும் கடக்டனன் 
என்ற ததாடங்ேிார். 

 பதல் டி20னில் ங்ககெத்ட மஸ்ட் இண்டீஸ் அி 7 யிக்தேட் 
யித்தினாசத்தில் ழீ்த்ிது 

 ான்மெஸ்டர் யுடணமடட் 2-1 ன் ேணக்ேில் ரில் ாட்ரிட்டட 
மன்நது 


