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முக்கினநோ ோட்கள் 

அக்ட ோர் 10 - உக ந  திம் 

 உக ந திம் எவ்வயொரு ஆண்டும் அக்ட ொர் 10 ம் டததி உகம் 

பழுயதும் ந சுகொதொப ிபச்சினகள் ற்ின யிமிப்புணர்வு நற்றும் ந 

ஆடபொக்கினத்திற்கு ஆதபவு திபட்டும் பனற்சிகின் எட்டுவநொத்த டொக்கத்து ன் 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 

டதசின சசய்திகள் 

அரினோோ 

தனீ் ந்து சர் டசோட்டு போம் சிலலன ிபதநர் திந்து லயத்தோர் 

 ிபதநர் டபந்திப டநொடி டபொஹ்தக் கர் சொம்ொயில் தீன் ந்து சர் டசொட்டு 
பொம் சினனன திந்து னயத்தொர் 

உத்தபகண்ட் 

நோித்தின் முதல் நின்சோப டருந்தின் டசோதல ஏட் ம் 

 உத்தபகண்ட் நொி பதல்யர் த்ரிடயந்திப சிங் பொயத் நொித்தின் பதல் 
நொசற் நின்சொப டருந்தின் டசொதன ஏட் த்னத வகொடி அனசத்து துயக்கி 
னயத்தொர். 

சதலுங்கோோ 

கிபோண்ட்நோஸ் ர் ஆோர் ஹர்ரோ 

 ஹர்ரொ பத்டகொடி வதலுங்கொொயின் இபண் ொயது கிபொண்ட்நொஸ் ர் ஆொர் 

சர்யடதச சசய்திகள் 

இங்லகனில் ஷ்  ஈடு யமங்குயதற்கோ அலுயகத்லத அலநப்தற்கோ 
நடசோதோ 
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 இங்னகனில், ஷ்  ஈடு யமங்குயதற்கொ அலுயகத்னத அனநப்தற்கொ 
நடசொதொ அிபகப்டுத்தப்ட்டு ொபொளுநன்த்தில் குித்து யியொதம்  ந்தது. 
நித உரினந நீல் அல்து நிதொிநொ சட் ங்கன நீின 
ொதிக்கப்ட்  ர்களுக்கொ திப்ட்  நற்றும் கூட்டு ஷ்  ஈடு 
வதொனகனன  யமங்குயதற்கொக இந்த நடசொதொ அிபகம் வசய்னப்ட்டுள்து. 

பயநீ்திபோத் தோகூர் ிலவு அபங்கம் 

 இங்னக ரூொய் நதிப்ில் 30 டகொடி வசயில் இந்தின ிதி உதயிப ன் 

கட் ப்ட்  பயநீ்திபொத் தொகூர் ினவு அபங்கம் இங்னகனில் நக்களுக்கு 

அர்ப்ணிக்கப்ட் து. 

அியினல் சசய்திகள் 

சூோயிப் புனல் டிட்ி 

 டநற்கு நத்தின யங்கக்க ில் சூொயிப் புனல் 'டிட்ி' கடுனநனொ 
சூொயி புனொக யலுயன ந்தது. 

யணிகம் & சோருோதோபம் 

ஸ்.ி.. NBFCகில் இருந்து யோங்கும் க ன்களுக்கோ இக்லக மூன்று 
ந ங்கோக அதிகரிக்க முடிவு 

 யங்கி சொபொ ிதி ிறுயங்கி ம் (ன்..ீஃப்.சி.) இருந்து யொங்கின 
க ன்களுக்கொ இக்னக பன்று ந ங்கொக அதிகரிக்க ஸ்ட ட் ொங்க் ஆப் 
இந்தினொ (ஸ்.ி.) படிவு வசய்துள்து. இந்த  யடிக்னக பம் அதிக 
டதனயப்டும் ணப்புமக்கத்னத இது சொத்தினநொக்கும். 

னன்கள் சதோ ர்ோ தபவுகல டசநிக்க யோட்ஸ் ஆப் எரு அலநப்ல 
உருயோக்கினது 

 வசய்தி அனுப்பும் தநொ, யொட்ஸ் ஆப் இந்தினொயில் எரு அனநப்ன 
அனநத்துள்து, இது ஆர்ி எழுங்குபனகளுக்கு இணங்க ொட்டில் 
உள்ொட்டில் உள் ணம் வசலுத்தும் வதொ ர்ொ தகயல்கன டசநித்து 
னயக்கிது. 
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நோோடுகள் 

ட்டு கண்கோட்சி & ஏர்க்ஷோப்  

 இம்ொில் உள் சில்க் சொநக்பொயில் பன்று ொள் ட்டு கண்கொட்சி நற்றும் 
ஏர்க்ஷொப்ன அனநச்சர் ஸ்ருதி இபொி திந்து னயத்தொர். 

 ிபதநர் டபந்திப டநொடினின் டநற்ொர்னயனின் கீழ் ய கிமக்கு ிபொந்தின 
ஜவுி டநம்ொட்டுத் திட் ம் (NERTPS), ய கிமக்கு ிபொந்தினத்தில் பொநொ 
ஜவுித் துன பூங்கொக்கள் நற்றும் ஜவுித் துனகள் தற்டொது வசனல்ட்டு 
யருகின். 

SCO இன் 17 யது CHG கூட் ம் 

 துரன்ட, தஜிகிஸ்தொன் கரில் ன வயிருக்கும் ரொங்கொய் எத்துனமப்பு 
அனநப்ின் 17 யது அபசொங்கத் தனயர் கவுன்சில், CHG, கூட் த்தில் ங்கு 
வறுகிொர் வயிபவுத்துன அனநச்சர் சுஷ்நொ ஸ்யபொஜ். 

ினநங்கள் 

 துரொர் டநத்தொ - இந்தினோயின் சசோிசிட் ர் செபல் 
 சுில் ொஸ்கபன் - புதின ர் ஆசினோ இந்தின தலயர் 

திட் ங்கள் 

சவுோக்னோ திட் ம் 

 ிபதொன் நந்திரி சஹஜ் ிஜிி ஹர் கர் டனொஜொ - "சவுொக்னொ" திட் ம் 
எடிசொயில் உள் னம நக்கின் யொழ்க்னகனில் எரு நொவரும் நொற்த்னத 
வகொண்டுயந்துள்து. 

 கிபொநப்பு நற்றும் கர்ப்பு குதிகில் உள் அனத்து நின்சொபம் இல்ொத 
குடும்ங்களுக்கும் கன சி னநல் இனணப்பு நற்றும் நின் இனணப்பு 
ஆகினயற்ொல் அனயருக்கும் நின்சொபம் யமங்குயடத இந்த திட் த்தின் 
டொக்கநொகும். 

அலத்து சண் ிர்யகிக்கப்டும் யோக்குப்திவு ிலனங்கள் அலநக்க டதர்தல் 

ஆலணனம் திட் ம்  
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 சத்தீஸ்கர், நத்தினப் ிபடதசம், பொஜஸ்தொன், நிடசொபம் நற்றும் வதலுங்கொொ 

ஆகின நொிங்கில் ன வ உள் அனத்து சட் நன் வதொகுதி யொக்குச் 

சொயடிகிலும் வண் ிர்யகிக்கப்டும் யொக்குப்திவு ினனங்கள் அனநக்க 

டதர்தல் ஆனணனம் திட் ம். 

புரிந்துணர்வு எப்ந்தம்(MoU), எப்ந்தங்கள் & நத்தின அலநச்சபலய எப்புதல் 

அபசிதழ் திவுசோத பனில்டய ஊமினர்களுக்கு டோஸ் யமங்க அலநச்சபலய 
எப்புதல் 

 பனில்டய அனநச்சகம், 12 ட்சம் அபசிதழ் திவுவொத பனில்டய 
ஊமினர்களுக்கு டொஸ் யமங்க எப்புதல் அித்தது. 

சதோமில் கல்யி நற்றும் னிற்சிக்கோ டதசின கவுன்சில் (NCVET) அலநக்க நத்தின 
அலநச்சபலய முடிவு 

 டதசின கல்யி கமகத்தின் டதசின கவுன்சிிங் நற்றும் டதசின தின் 
டநம்ொட்டு ிறுயம் (NSDA) ஆகினயற்ன NCVET  இனணப்தன் பம், 
வதொமில் கல்யி நற்றும் னிற்சிக்கொ டதசின கவுன்சில் (NCVET) அனநக்க 
நத்தின அனநச்சபனய தீர்நொித்துள்து. 

அடுத்த ஆண்டு குருோகக் டதயின் 550 யது ிந்த ோல உகம் முழுயதும் 

சகோண் ோ  திட் ம்  

 அடுத்த ஆண்டு குருொகக் டதயின் 550 யது ிந்த ொள் வகொண் ொட் த்னத உகம் 

பழுயதும் வகொண் ொ  திட் ம். புதுடில்ினில் உள்துன அனநச்சர் பொஜ்ொத் சிங் 

தனனநனிொ டதசின வசனல்ொட்டுக் குழுயின் உனர் நட்  கூட் த்தில் இந்த 

படினய டுக்கப்ட் து. 

ோதுகோப்பு சசய்திகள் 

உனர் தப இபோணுய ட்டபோன்கல ோகிஸ்தோனுக்கு யிற்க சீோ திட் ம்  

 48 உனர்தப இபொணுய ட்டபொன்கன அதன் ட்பு ொ ொ ொகிஸ்தொனுக்கு சீொ 

யிற்க திட் ம். 

யிலனோட்டு சசய்திகள் 
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ஆசின ோபோ-யிலனோட்டு 

 ஹர்யிந்தர் சிங் ஆண்கள் தி ரீகர்வ் ிரியில் [யில்யித்னத] தங்கம் வயன்ொர். 

ஆ யர் யட்டு ிதல் டொட்டி F11 ிரியில் டநொனு கங்கொஸ் வயள்ி வயன்ொர், 

பகம்நது னொசீர் ஆண்கள் குண்டு ிதல் F46 ிரியில் வயண்கத்னத வயன்ொர். 

 ொபொனண் தொகூர் ஆண்கள் 100 நீட் ர் ஏட் த்தில், தூப்ொக்கிசுடுதல் 10 நீட் ர் ர் 

ிஸ் ல் ிரியில் நிஷ் ர்யொல் தங்கம் வயன்ர். 

 ஆண்கள் யட்டு ிதில் சுடபந்தர் அஷீ் குநொர், பொம் ொல் ஆண்கள் உனபம் 

தொண்டுதில் நற்றும் குண்டு ிதில் யிடபந்தர் ஆகிடனொர் வயள்ி தக்கம் 

வயன்ர். 

சுல்தோன் டெோகர் டகோப்ல  

 நடசினொயில் சுல்தொன் டஜொகர் டகொப்ன ஹொக்கி டொட்டினின் இறுதிப் 

டொட்டிக்கு இந்தின ஆண்கள் ஜூினர் அணி தகுதி வற்து. 
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