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நத்தின செய்திகள் 
 
1. கடத்தல், அந்ின செோயணி தரீ்ப்ோனத்தின் தலயர்  
 கடத்தல் அந்ின சொயணி மநாெடி யமக்குகின் மநல்முறனடீ்டு 

தீர்ப்ானத் தறயபாக உனர்ீதிநன் தறறந ீதிதி முிஸ்யர்ாத் 

ண்டாரி  ினநிக்கப்ட்டுள்ார்.  
 சென்ற உனர்ீதிநன் தறறந ீதிதினா முிஸ்யர்ாத் ண்டாரி 

யரும் 12-ம் மததி ஏய்வு ச உள்ார்.  
 இந்ிறனில் அயறப கடத்தல், அந்ின செோயணி வநோெடி யமக்குகின் 

வநல்முலனீட்டு தரீ்ப்ோனத் தலயபோக ினநித்து குடினபசு தறயர் 

திசபௌதி மும்மு உத்தபயிட்டுள்ார்.  
 இயர் ான்கு ஆண்டுகளுக்கு இப்தயினில் இருப்ார்.  

 
2. இங்கிோந்து வதெின கீதம், கபன்ெி, ோஸ்வோர்ட் நோறுகிது  

 இங்கிாந்து பாணி இபண்டாம் ிெசத் நறந்து புதின நன்பாக ொர்ஸ் 

தயிமனற் இருப்தால் அந்த ாட்டின் மதெின கீதம், கபன்ெி, ாஸ்மார்ட் 

உள்ிட்டறய நாறுகின்.  
 கடந்த 1952 ஆம் ஆண்டில் இங்கிாந்து பாணினாக இபண்டாம் இபண்டாம் 

ிெசத் தயி ற்ார்.  
 அப்மாது முதல் அந்த ாட்டின் மதெின கீதத்தில் ‘கோட் வெவ் தி குனின்’ ன் 

யரிகள் ாடப்ட்டது.  
 தற்மாது ொர்ஸ் நன்பாக இருப்தால் ‘கோட் ெிவ் தி கிங்’ ன்று மதெின 

கீதம் நாற்ப்டுகிது.  
 இங்கிாந்தில் ாணனங்கள் கபன்ெினில் வுண்ட் தற்மாது பாணி இபண்டாம் 

ிெசத்தின் டம் இடம் சற்று இருக்கிது.  
 இமத மா ோஸ்வோர்ட், அஞ்ெல் தல, அஞ்ெல் சட்டிகள் 

ஆகினயற்ிலும் ொர்றற முன்ிறுத்தி நாற்ங்கள் செய்னப்ட உள்.  
 
3. வயலயோய்ப்பு தின் தபயரிலெ கிபென்ட் 19 ஆயது இடம்  
 அகி இந்தின அயில் மயற யாய்ப்பு தினுக்கா தபயரிறெ ட்டினில் 

கிபென்ட் உனர் சதாமில்தட் கல்யி ிறுயத்துக்கு 19 ஆயது இடம் 

கிறடத்துள்து.  
 கல்யி ிறுயங்கின் கட்டறநப்பு, கற்ிக்கும் தின், ஆய்யத்தின் 

ஆபாய்ச்ெி கட்டுறபகள் சயினடீு ண்ணிக்றக, சயிாட்டு ரிந்துணர்வு 

எப்ந்தங்கள், நாணயர்கள் ரிநாற்ம், புத்சதாமில் ஊக்குயிப்பு, ன்ாட்டு, 
உள்ாட்டு மயறயாய்ப்பு சரும் நாணயர்கள் ண்ணிக்றக, ஊதினம் 

உள்ிட்ட ல்மயறு தபவுகற னன்டுத்தி ‘வடட்டோ சகோஸ்ட்’ த்திரிக்றக 

சயினிடப்ட்டுள் தபயரிறெ ட்டினற தனார் செய்தது.  
 லைதபோோத் ஐஐடி கல்லூரி முதல் இடத்லதமம்,  
 சென்ல யண்டலூர் கிபரன் உனர் சதோமில்நுட் கல்யி ிறுயம் 
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19யது இடத்றதமம் சற்றுள்.  
 தினார் கல்யி ிறுயங்கில் அகி இந்தின அயில் கிபென்ட் 

ன்ிசபண்டாயது இடத்றதமம்,  
 தநிமக அயில் மூன்ோயது இடத்றதமம் சற்றுள்து.  

 
4. ஆண்டுக்கு 80,000 பனில் ெக்கபங்கள் தனோரிப்பு  
 இந்தினோயில் தனோரிப்வோம் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு குறந்தட்ெம் 

80,000 பனில் ெக்கபங்கள் தனாரிக்கும் யறகனிா ஆறறன ிறுய முதல் 

முறனாக தினார் ிறுயங்கிடம் பனில்மய எப்ந்த புள்ி கூிமள்து.  
 பனில் ெக்கபங்கள் ற்றுநதி செய்மம் ாடாக இந்தினாறய நாற் புதின செனல் 

திட்டம் யகுக்கப்ட்டுள்து.  
 இந்தின பனில்மயக்கு மதறயனா பனில் ெக்கபங்கில் சரும்ாாறய 

உக்லபன், செர்நி, செக் குடினபசு ாடுகில் இருந்து இக்குநதி 
செய்னப்டுகிது.  

 அந்த யறகனில் எரு ெக்கபத்துக்கு ரூாய் 70 ஆனிபம் செயிடப்டும் 

ிறனில் உள்ாட்டிமமன அயற்ற தனாரிப்தால் பனில்மயக்கு 

குிப்ிடத்தக்க அயில் சதாறக நிச்ெநாகும் ன்று அதிகாரிகள் 

சதரியித்தர்.  
 முன்தாக ‘யந்வத ோபத்’ அதிமயக பனில்களுக்காக ரூாய் 170 மகாடினில் 

39,000 ெக்கபங்கள் சகாள்முதல் செய்மம் எப்ந்தம் கடந்த மந நாதம் ெீ 

ிறுயத்துக்கு யமங்கப்ட்டது.  
 உக்றபன், பஷ்னா மார் காபணநாக இதப ாடுகில் இருந்து ெக்கபங்கள் 

யிிமனாகம் தறடட்டதால் இந்த டயடிக்றக மநற்சகாள்ப்ட்டது  

குிப்ிடத்தக்கது.  
 
5. 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் கோெவோலன ஒமிக்க முனற்ெி 
 காெ மானாிகளுக்கு உதவுயதற்காக ‘ிக்ஷய் 2.0’ ன் இறணனதத்றத 

நத்தின அபசு டத்தி யருகிது.  
 இதன் மூம் காெ மானாிகற திர்கள் மதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட  

ிபதிிதிகள் அல்து அறநப்புகள் தத்சதடுத்து அக்கற செலுத்த முடிமம்.  
 இந்ிறனில் காெமாய் எமிப்பு சதாடர்ாக சடல்ினில் றடசற் 

ிகழ்ச்ெினில் குடினபசு தறயர் திசபௌதி மும்மு மெினதாயது:  
 காெமாறன எமிப்தற்கு அபசு டுத்து யரும் முனற்ெிகள் 

ாபாட்டுக்குரினறய.  
 ிச்ெனம் ிபொபத்றத நக்கள் இனக்கநாக நாற் எவ்சயாருயரும் 

ணினாற் மயண்டும்.  
 காெ மாய்க்கு ெிகிச்றெ சற்று யருமயாருக்கு கூடுதல் மாய் குி 

அிதல், ஊட்டச்ெத்து உள்ிட்டயற்ற யமங்கும் ‘ிக்ஷய் நித்போ ’ 
திட்டத்றத அயர் சதாடங்கி றயத்தார்.  
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6. ஐோ நித உரிலந ஆலணனபோக ஆஸ்திவபின அதிகோரி ினநம்  
 ா நித உரிறந ஆறணனபாக ஆஸ்திமபின மெர்ந்த தூதபக உனர் அதிகாரி 

வயோல்கர் டர்க் ினநிக்கப்ட்டுள்ார்.  
 இதுயறப அந்த சாறுப்ற யகுத்து யந்த ெிிறனச் மெர்ந்த நிசரல் 

ாரமயின்  தயிக்காம் ிறயறடந்தறத சதாடர்ந்து அந்த சாறுப்புக்கு 

மயால்கர் டர்க்கின் சனறப .ா சாதுச் செனர் அன்வடோினோ குட்வடபஸ் 

ரிந்துறபத்தார்.  
 அதற்கு 193 உறுப்ிர்கறக் சகாண்ட .ா சாதுச் ெற எப்புதல் அித்தது.  
 அறத அடுத்து ஐந்தோம் நித உரிலந ஆலணனபோக அயர் 

சாறுப்மற்கிார். 
 

யிலனோட்டு செய்திகள் 
 

1. யபோறு லடத்தோர் ீபஜ் வெோப்போ  
 ஸ்யிட்ெர்ாந்தில் றடசற் லடநண்ட் லீக் லல்ஸ் மாட்டினில் 

இந்தின ஈட்டிசனிதல் யபீர் ீபஜ் மொப்பா  ொம்ினன் ட்டம் ன்று ொதற 

றடத்தார்.  
 இந்த மாட்டிகள் ொம்ினன் ஆகின முதல் இந்தினர் ன் சருறநறன அயர் 

சற்ிருக்கிார்.  
 


