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முக்கிோன நோட்கள் 

அக்ட ோபர் 10 - உயக ன நய தினம் 

 உக ந திம் ஒவ்வயொரு ஆண்டும் அக்ட ொர் 10 ம் டததி உகம் 

முழுயதும் ந சுகொதொப ிபச்சினகள் ற்ின யிமிப்புணர்வு நற்றும் ந 

ஆடபொக்கினத்திற்கு ஆதபவு திபட்டும் முனற்சிகின் ஒட்டுவநொத்த டொக்கத்து ன் 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 

டதசி சசய்திகள் 

அரிோனோ 

தனீ் பந்து சர் டசோட்டு ோம் சிலயல பிதர் திமந்து லலத்தோர் 

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

உத்தகண்ட் 

ோநியத்தின் முதல் ின்சோ டபருந்தின் டசோதலன ஓட் ம் 

 உத்தபகண்ட் நொி முதல்யர் த்ரிடயந்திப சிங் பொயத் நொித்தின் முதல் 
நொசற் நின்சொப டருந்தின் டசொதன ஓட் த்னத வகொடி அனசத்து துயக்கி 
னயத்தொர். 

சதலுங்கோனோ 

கிோண்ட்ோஸ் ர் ஆனோர் ஹர்ளோ 

 ஹர்ரொ பத்டகொடி வதலுங்கொொயின் இபண் ொயது கிபொண்ட்நொஸ் ர் ஆொர் 

சர்லடதச சசய்திகள் 

லநீ்திநோத் தோகூர் நிலனவு அங்கம் 
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 இங்னக ரூொய் நதிப்ில் 30 டகொடி வசயில் இந்தின ிதி உதயியு ன் 

கட் ப்ட்  பயநீ்திபொத் தொகூர் ினவு அபங்கம் இங்னகனில் நக்களுக்கு 

அர்ப்ணிக்கப்ட் து. 

அமிலில் சசய்திகள் 

சூமோலரிப் புல் திட்யி 

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

ோநோடுகள் 

SCO இன் 17 லது CHG கூட் ம் 

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

நினங்கள் 

 துரொர் டநத்தொ - இந்திோலின் சசோயிசிட் ர் செனல் 
 சுில் ொஸ்கபன் - புதி ஏர் ஆசிோ இந்தி தலயலர் 

திட் ங்கள் 

அலனத்து சபண் நிர்லகிக்கப்படும் லோக்குப்பதிவு நிலயங்கள் அலக்க டதர்தல் 

ஆலைம் திட் ம்  

 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. 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்(MoU), ஒப்பந்தங்கள் & த்தி அலச்சலல ஒப்புதல் 

அசிதழ் பதிவுசபமோத ில்டல ஊறிர்களுக்கு டபோனஸ் லறங்க அலச்சலல 
ஒப்புதல் 
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 பனில்டய அனநச்சகம், 12 ட்சம் அபசிதழ் திவுவொத பனில்டய 
ஊமினர்களுக்கு டொஸ் யமங்க ஒப்புதல் அித்தது. 

அடுத்த ஆண்டு குருநோகக் டதலின் 550 லது பிமந்த நோலர உயகம் முழுலதும் 

சகோண் ோ  திட் ம்  

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

முழுயதும் வகொண் ொ  திட் ம். புதுடில்ினில் உள்துன அனநச்சர் பொஜ்ொத் சிங் 

தனனநனிொ டதசின வசனல்ொட்டுக் குழுயின் உனர் நட்  கூட் த்தில் இந்த 

முடினய டுக்கப்ட் து. 

போதுகோப்பு சசய்திகள் 

உர் த இோணுல ட்டோன்கலய போகிஸ்தோனுக்கு லிற்க சனீோ திட் ம்  

 48 உனர்தப இபொணுய ட்டபொன்கன அதன் ட்பு ொ ொ ொகிஸ்தொனுக்கு சீொ 

யிற்க திட் ம். 

லிலரோட்டு சசய்திகள் 

ஆசி போோ-லிலரோட்டு 

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

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

முகம்நது னொசீர் ஆண்கள் குண்டு ிதல் F46 ிரியில் வயண்கத்னத வயன்ொர். 

 ொபொனண் தொகூர் ஆண்கள் 100 நீட் ர் ஓட் 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 டகோப்லப  

 நடசினொயில் சுல்தொன் டஜொகர் டகொப்ன ஹொக்கி டொட்டினின் இறுதிப் 

டொட்டிக்கு இந்தின ஆண்கள் ஜூினர் அணி தகுதி வற்து. 

Join Us on FB : 
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