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 நவம்பர் 13 - உயக கருணை தினம் 

 விஜிலயன்ஸ் விழிப்புைர்வு வாம் 

 ஆந்திப நாி அபசு ரூ.86.03 க ாடி நதிப்புள் ச ாத்துக் ள 23,000 ளம 

னாி லக்கு ஸ்.டி.ி. ி அடிப்ளைனில் ஆதாபா திட்ைம் II - சைாரி ம் ள 

ச லுப்பு [Pedarikam Pai Gelupu]ன்  ீழ் யிிகனா ித்தது.  

 க ாயா அபசு, நாித்தில் நீன் இக்குநதி நீதா தளை யிதித்து உத்தபயிட்ைது.  

 ஆயுஷ்க் ா நத்தின நாி நந்திரி ஸ்ரீத் ானக் யைக்கு க ாயா தர் ாில் 

ஆயுர்கயதம், கனா ா நற்றும் இனற்ள  நருத்துயக்  ல்லூரிக்கு அடிக் ல் 

ாட்டிார். 

 புி லும்பு நற்றும் ளபகா ச ாம்பு தனாரிப்பு லக்கு  ீா யர்த்த ம் தளை 
யிதித்தது. 

 ஆம்ஸ்டி இன்ைர்கரல் ன்னும்  ர்யகத  நன்ிப்பு அளய, சூ  ியுக்கு 
அிக் ப்ட்ை ‘ந ாட் ி யிருது தூதர்’  ன்னும்  வுபயத்ளத ித்து 
யிட்ைது. 

 ா ாயின் ஜுகா யிண் ம் யினாமன், யாயு  ிப த்தின் நாசரும்  
யண்ணநனநா, சுமலும் கந ங் ின் புதின புள ப்ைத்ளத ா ா 
சயினிட்ைது.  

 யீ த யல் சதாைர்புக் ா ஜி ாட் -29 ச னற்ள க் க ாளத் தாங் ினடி 

ஜிஸ்ல்யி நார்க் 3 பாக்ச ட் சயற்ி பநா  யிண்ணில் ாய்ந்தது. 

 சாது சு ாதாபத்திற் ா கனா ாயின்  ர்யகத  நாாடு, ஞ் ிம் [க ாயா] 
 ா அ ாைநினில் சதாைங் ப்ட்ைது.  

 2018ஆம் ஆண்டுக் ா உ ாயின டிஜிட்ைல் உள்ைக்   ந்ளத  
நாாட்ளை(GDCM)  சதாமில்துள ச ாள்ள  நற்றும் ஊக்குயிப்பு துள (DIPP), 
யர்த்த  நற்றும் சதாமிற்துள அளநச்  ம் புதுதில்ினில் ைத்து ிது.  

 சய்ஜிங் ில் 2யது ஸ்ைார்ட் அப் இந்தினா பதலீட்டு  ருத்தபங்கு. 
 நத்தின நாி நந்திரி  த்ன ால்  ிங் புது தில்ினில் உனர் ல்யி 

ஆ ிரினர் லக்கு  ல்யினார் லக் ா தளளந (LEAP), உனர்  ல்யி 
ஆ ிரினர் லக்கு  ற்ித்தலுக் ா ஆண்டு புத்துணர்வு ி ழ்ச் ி(ARPIT) ஆ ின 
இபண்டு புதின பனற் ி ள அிப ப்டுத்திார். 

 இந்தினா – பஷ்னா இளைகன கூட்டு பாணுயப் னிற் ி இந்த்பா – 2018 (உத்தபப்ிபகத  

நாிம்) யம்ர் 18 பதல் ளைச உள்து. 
 இந்தின சருங் ைல்  ைற்ளை  ங் த்தின் த்தாயது ஆண்டு யிமா ச ாச் ினில் 

சதாைங் ினது. 
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 அமிவில் ற்றும் ஆாய்ச்சிக்கான இன்பபாசிஸ் விருது 2018 - ய ாந்தா 
ாட்,  யிதா  ிங், ரூப் நாிக், ிி அந்தபாநன், ஸ்.க . தீஷ் நற்றும் 
ச ந்தில் பல்ளாதன்.   

  ி ி எருாள் தபயரிள னில் யிபாத் க ாி, ஜஸ்ப்ரித் பூம்பா பதிைம். 
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