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உகம் 

 

1. ஆஸ்திரபினாயில் நகாத்நா காந்தி ற்ின டிஜிட்டல் 

கண்காட்சி 

 ஆஸ்தழரபழனளயின் யிக்ர ளரினள நளகளணத்தழல் நகளத்நள களந்தழ ற்ழன டிஜழட் ல் 

கண்களட்சழ யமம் ப்பல் நளதம் ட பவுள்து. 

 இதுபதள ர்ளக யிக்ர ளரினள நளகளண முதல்யர் ர ினல் ஆண்ட்மெஸ் ரற்று 

கூறும்ரளது, “நகளத்நள களந்தழனின் யளழ்க்டக நற்றும் அயபது சளதடகள் குழத்த 

கண்களட்சழ 4 நளதங்கள் (ப்பல் முதல் ஜூட யடப)ட பவுள்து. இதழல் 

களந்தழனின் 1,000 புடகப் ங்கள், 130 ழநழ ங்கள் ஏ க்கூடின யடீிரனள, தழடபப் க் 

களட்சழகில் இமந்து 60 ழநழ  யடீிரனள, களந்தழ ரசழன 20 ஆடிரனள ர ப்புகள் 

இ ம்பறும். 

2. அமநரிக்க ஊடகங்களுக்கு யிமது அியித்துள் ட்பம்ப்: 

ராி மசய்திக்கா யிமததப் மற் ிமனார்க் தடம்ஸ் 

 ரளழ பசய்தழகலக்கள யிமடத ‘ழமனளர்க் ட ம்ஸ்’ த்தழரிடகக்கு அபநரிக்க 

அதழர் ட்பம்ப் அழயித்துள்ளர். 

 அபநரிக்க அதழர் ரதர்தழல் ட்பம்ப் ரளட்டினிட்  ளள் முதர அயர் பதள ர்ள 

சர்ச்டச நழகுந்த கமத்துகள் அபநரிக்க ஊ கங்கில் பயியந்த யண்ணம் உள். 
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 இதன் களபணநளக ஊ கங்கட ட்பம்ப் கடுடநனளக யிநர்சழத்து யந்தளர்.அதழலும் 

குழப்ளக சழன்ன் பசய்தழ ழறுயம், தழ ழமனளர்க் ட ம்ஸ் ஆகழன பளய் 

பசய்தழடன பயினிட்டு யமயதளக ட்பம்ப் கழபங்கநளக குற்ம் சுநத்தழயந்தளர். 

 

 இந்தினா 

 

1.  ஹஜ் நாினம் பத்து மரின யிரனநல்: முஸ்ிம் திச்சட்ட 

யாரினம் கமத்து 

 முஸ்ழம்கள் லஜ் னளத்தழடப பசல்யதற்கு அிக்கப்ட்டு யந்த நளினத்டத 

நத்தழன அபசு பத்து பசய்தழமப்து பரின யிரனநல்  அகழ இந்தழன முஸ்ழம் 

திச்சட்  யளரினம் கூழமள்து. 

 லஜ் பசல்யதற்களக நத்தழன அபசு அித்துயந்த நளினம் ர் இந்தழனள யிநள 

ழறுயத்தழற்ரக அதழகப் ன் தந்துள்தளகப் புகளர் ழுந்துள்து.பில், 

சளதளபண ளட்கில் மெ.32 ஆனிபம் யடப இமக்கும் யிநளக் கட் ணம் லஜ் 

னளத்தழடபனின்ரளது மெ.1 ட்சம் யடப உனர்ந்து யிடுகழது.ரய எம 

கண்துட ப்ளக அிக்கப்ட்  நளினத்தளல் இதுயடப தளங்கள் நளற்ப்ட்டு 

யந்ததளக முஸ்ழம்கள் புகளர் கூழமள்ர் 
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2. ஆந்திபாயிரரன முதன்முதனாக திமப்தினில் குப்ததன 

உபநாக நாற்றும் இனந்திபம் அிமுகம்: 1000 கிராயில் 300 

கிரா உபம் கிதடக்கும் 

 அடத்து யடகனள குப்டகடமம் உபநளக நளற்றும் தழன் பகளண்  இனந்தழபம் 

தழமப்தழனில் அடநக்கப்ட்டுள்து.இந்த இனந்தழபத்தழன் மூநளக ளபளன்றுக்கு 

1,000 கழரள ட பகளண்  குப்டகட உபநளக நளற் முடிமம். 

 ளள்ரதளறும் ல்ளனிபக்கணக்கள நக்கள் யந்து பசல்லும் இ நளக தழமப்தழ 
யிங்குயதளல் இங்கு அதழக அயிள குப்டகள் ரசர்கழன்.இந்தக் 

குப்டகட உ னுக்கு ன் அகற்வும், சுகளதளப சவர்ரகடு ற் ளநல் தடுக்கவும் 

தழமப்தழ நளகபளட்சழ சளர்ில் ல்ரயறு  யடிக்டககள் டுக்கப்டுகழன். 

3. ஆன்தில் உங்கள் ல்சி ாிசி தகயதப் ார்க்க 

ரயண்டுநா?- அதற்கும் ஆதார் கட்டானம் 

 அபசு த்தழட் ங்கலக்கள சலுடககடப் பறுயதற்கு ஆதளடப 

கட் ளனநளக்குயடத நளர்ச் 31 2018 யடப தள்ிடயத்தழமந்தளலும், ல்ரயறு 

களப்டீ்டு ழறுயங்கலம் தங்கள் யளடிக்டகனளர்கள் ஆதளர் ண்டண 

பதரியிப்டத கட் ளனநளக்கழமள்து. 

 இதழல், ல்சழ களப்டீ்டு ழறுயம் அதழக பகடுிடி களட்டுயதளக அதன் 

யளடிக்டகனளர்கள் தபப்ில் புகளர் கூப்டுகழது.ந்த அவுக்கு பகடுிடி ன்ளல், 

யளடிக்டகனளர்கள் ஆன்டில் தங்கள் ளழசழ க்கத்டதப் ளர்க்க ரயண்டும் 

ன்ளல்கூ  அதற்கு ஆதளர் கட் ளனநளக்கப்ட்டுள்து. 
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4. புல்ட் பனில் திட்டத்தில் னதடனப்ராயது ஜப்ான் 

ிறுயங்கள்: ‘ரநக் இன் இந்தினா’வுக்கு ின்தடவு? 

 இந்தழனளயில் முதல் புல்ட் பனில் யிடும் தழட் த்தழல் நத்தழன அபசு தீயிபம் 

களண்ித்து யமம் ழடனில், அத்தழட் த்துக்களக 70% சப்டகட 

ரநற்பகளள்யிமப்து ஜப்ளன் ழறுயங்கர ன்று பசய்தழகள் பதரியிக்கழன். 

 17 ில்ழனன்  ளர்கள் இந்தழன புல்ட் பனில் தழட் த்தழல் ஜப்ளின ஸ்டீல் நற்றும் 

பளழனினல் ழறுயங்கள் பரின அயில் எப்ந்தங்கடப் பறுயதளக இது 

பதள ர்ள அடநச்சகத்டதச் ரசர்ந்த அதழகளரிகள் பளய்ட் ர்ஸ் பசய்தழ 
ழறுயத்தழ ம் பதரியித்துள்ர். 

 இந்த புல்ட் பனில் தழட் த்துக்கு ஜப்ளன் ழதழனிக்கழது, ஜப்ளின ழறுயங்கள் 

80% ளகங்கட யமங்கவுள்தளகத் பதரிகழது. 

 

தநிமகம் 
1.ம்ஸ்ம்இ அதநச்சகத்தின் சார்ில் ஆன்தன் மூம் 

யர்த்தகம் புதின ரசதய மதாடக்கம்: புதின ததமுதனிமக்கு 

மதாமில் யாய்ப்பு 

 ரதசழன குறு, சழறு நற்றும் டுத்தப பதளமழல் ழறுயங்கலக்கள அடநச்சகத்தழன் 

சளர்ில், ஆன்டன் மூம் யர்த்தக யளய்ப்புகட ரதடுயதற்கள புதழன ரசடய 

பதள ங்கப்ட்டுள்து. 
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 சர்யரதச அயில் ளடுகின் பளமளதளப முன்ரற்த்தழல் குறு, சழறு நற்றும் 

டுத்தப பதளமழல் ழறுயங்கள் முக்கழன ங்களற்ழ யமகழன்.இந்தழனளயின் 

பளமளதளப யர்ச்சழனிலும் அடய சழந்த ங்கிப்ட அித்து 

யமகழன்.அத்து ன், இத்துட மூம் ட்சக்கணக்களரளர் ரயடயளய்ப்பு பற்று 

யமகழன்ர்.இந்த குறு, சழறு, டுத்தப ழறுயங்கட ஊக்கப்டுத்த நத்தழன அபசு 

ல்ரயறு தழட் ங்கட பசனல்டுத்தழ யமகழது. 

2.  இந்து ஆன்நிக கண்காட்சிதன முன்ிட்டு 10 ஆனிபம்  

நாணயர்கள் ங்ரகற் ‘ஸ்ரீகிமஷ்ணா ரனாகத்தான்’:  அண்ணா 

ல்கதக்கமக யாகத்தில் தடமற்து 

 இந்து ஆன்நழக கண்களட்சழ ட ப உள்டத முன்ிட்டு சுநளர் 10 ஆனிபம் ள்ி 
நளணயர்கள் ங்ரகற் ‘ஸ்ரீகழமஷ்ணள ரனளகத்தளன்’ ழகழ்ச்சழ அண்ணள 

ல்கடக்கமக யளகத்தழல் ரற்று ட பற்து. 

 இந்து ஆன்நழக, ரசடய டநனம் நற்றும் களச்சளப னிற்சழ முடவு அக்கட் ட 

ஆகழனடய இடணந்து இந்து ஆன்நழக, ரசடய கண்களட்சழடன  த்தழ 
யமகழன்.அந்த யடகனில் 9-யது கண்களட்சழ பசன்ட ரயச்ரசரினில் உள் 

குமளக் கல்லூரினில் யமம் ஜயரி 24-ம் ரததழ முதல் 29-ம் ரததழ யடப ட ப 

உள்து. 

3. ள்ிக்கல்யி இனக்குர் கார்ரநகம் ஸ்     அதிகாரினாக 

தயி உனர்வு 

  தநழமக ள்ிக்கல்யித் துட இனக்குர் ஸ்.களர்ரநகம் உட்  4 உனர் அதழகளரிகள் 

ஸ் அதழகளரிகளக தயி உனர்வு பற்றுள்ர். 
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 ஸ் அதழகளரிகள் மிஸ்சழ ப்டும் நத்தழன அபசுப் ணினளர் 

ரதர்யளடணனத்தளல் ரபடினளக ரதர்வு பசய்னப்டுகழன்ர். ரநலும், குமெப்-1 

ரதர்வு மூம் ரபடினளக துடண ஆட்சழனர் ணினில் ரசமரயளர், நளயட்  யமயளய் 

அதழகளரி ஆகழ அதன்ிகு குழப்ிட்  ஆண்டுகில் ஸ் அதழகளரிகளக தயி 
உனர்வு பறுகழன்ர். 

4. இங்தக, மதன்ாப்ிரிக்கா காசுகள்: ரசதுக்கதபனில் 

கண்மடடுத்த அபசு ள்ி நாணயர்கள் 

 ஆங்கழரனர் ஆட்சழக் களத்தழல் இங்டக, பதன்ளப்ிரிக்கள ஆகழன ளடுகில் 

புமக்கத்தழல் இமந்த களசுகட பளநளதபுபம் நளயட் ம், தழமப்புல்ளணி அபசு ள்ி 
நளணயர்கள் கண்ப டுத்துள்ர். 

 தழமப்புல்ளணி சுரபஷ் சுதள அமகன் ழடவு அபசு ரநல்ழடப் ள்ி பதளன்டநப் 

ளதுகளப்பு நன் நளணயர்கள், தங்கள் குதழகில் உள் மங்களப் பளமள்கள், 

களசுகள், யபளற்றுச் சுயடுகள் ஆகழனயற்ட யிடுமுட ளள்கிலும், ஏய்வு 

ரபங்கிலும் ஆர்யத்ரதளடு ரதடி கண்டுிடித்து ஆயணப்டுத்தழ யமகழன்ர். 

5. ரதசின கடி ராட்டினில் ங்ரகற் நனிாடுதுத அபசுப் 

ள்ிநாணயமக்கு சார் ஆட்சினர் ாபாட்டு 

 ரதசழன அயிள கடி ரளட்டினில் கந்துபகளண்டு யிடனளடின 

நனிளடுதுட நளணயடப சளர் ஆட்சழனர் ரற்று ளபளட்டி யளழ்த்து பதரியித்தளர். 
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யணிகம் 

1.மொய் நதிப்பு உனர்வு 

 அபநரிக்க  ளமக்கு தழபள இந்தழன மெளனின் நதழப்பு இன்று களட (யினளமன்) 5 

களசுகள் உனர்ந்து 63.83 மெளனளக ஆக இமந்தது. 

 அபநரிக்க  ளமக்கு தழபள ல்ரயறு ளடுகின் கபன்சழகலம் உனர்வு 

கண் தளலும், இந்தழன ங்குச்சந்டதகள் ரற்று புதழன ற்ம் கண் தளலும், இதன் 

தழபபளழனளல், இந்தழன மெளனின் நதழப்பும் இன்று உனர்வு கண் து. 

 இன்டன களட ரப யர்த்தகத்தழன்டி, அபநரிக்க  ளமக்கு தழபள இந்தழன 

மெளனின் நதழப்பு 5 களசுகள் உனர்ந்து 63.83 மெளனளக இமந்தது. 

2. மஹச்மல் ிகப ாம் 27% உனர்வு 

 ப்ம்சழஜழ ழறுயநள லழந்துஸ்தளன் மிலீயர் (பலச்மல்) ழறுயத்தழன் 

டிசம்ர் களளண்டு ழகப ளம் 27 சதயதீம் உனர்ந்து மெ.1,326 ரகளடினளக இமக்கழது. 

க ந்த ஆண்டு இரத களத்தழல் ழகப ளம் மெ.1,038 ரகளடி இமந்தது. இரத களத்தழல் 

ழகப யிற்ட 4 சதயதீம் உனர்ந்தழமக்கழது. க ந்த ஆண்டு இரத களத்தழல் மெ.8,400 

ரகளடினளக இமந்த ழகப ளம் தற்ரளது மெ.8,742 ரகளடினளக உனர்ந்தழமக்கழது. 
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3. முதல் முதனாக 35000 புள்ிதன கடந்தது மசன்மசக்ஸ்: 

ிப்டிமம் 10800 புள்ிதன மதாட்டது 

 மும்ட ங்குச்சந்டத குழனடீ்டு ண் பசன்பசக்ஸ் முதல் முட னளக 35000 

புள்ிடனத் பதளட் து. நத்தழன அபசு கூடுதளக யளங்க இமந்த மெ.50,000 ரகளடி க ன் 

அவு குடக்கப்ட் து. மெ.20,000 ரகளடி ரளதும்  பளமளதளப யியகளபங்கலக் 

கள பசனளர் சுளஷ் சந்தழப களர்க் அழயித்தளர். இதளல் ழதழப்ற்ளக்குட 

கட்டுக்குள் இமக்கும் ன்னும் கணிப்பு களபணநளக இந்தழன ங்குச் சந்டதகள் 

உனர்யில் முடிந்த. 

4.  அதத்து 10 மொய் ாணனமும் மசல்லும்: ரிசர்வ் யங்கி 
யிக்கம் 

 அடத்து யடகனள 10 மெளய் ளணனமும் பசல்த்தக்கடய ன்று ரிசர்வ் 

யங்கழ யிக்கம் அித்துள்து.தற்ரளது 14 யடககில் 10 மெளய் ளணனம் 

புமக்கத்தழல் உள்து. 

 க ந்த சழ ளட்களக சழ யர்த்தக ழறுயங்கள் 10 மெளய் ளணனங்கட 

யளங்குயதழல் தனக்கம் களட்டினதளக தகயல்கள் பயினளதளல் ரிச்ர்வ் யங்கழ 
இந்த யிக்கத்டத பயினிட்டுள்து. 

 இது பதள ர்ளக ரிசர்வ் யங்கழ பயினிட்டுள் அழக்டகனில், சழ பளது 

ழறுயங்கள் நற்றும் யர்த்தகர்கள் 10 மெளய் ளணனங்கட பசல்ளது ன்று 

ற்றுக் பகளள் தனக்கம் களட்டி யந்ததளல் இந்த யிக்கம் அிக்கப்டுகழது. 10 

மெளய் ளணனங்கட பசல்ளது  ரிசர்வ் யங்கழ அழயிக்கயில்ட. 10 

மெளய் ளணனங்கள் ரிசர்வ் யங்கழ ரிநளற்த்துக்கு பசல்லும் 
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5. யிசாகப்ட்டித்தில் சர்யரதச மண் மதாமிதிர்கள் 

கமத்தபங்கு: சந்திபாபு ாமடு மதாடங்கி தயத்தார் 

 ஆந்தழப நளழம், யிசளகப்ட்டித்தழல் 3 ளட்கள் ட பறும் சர்யரதச பண் 

பதளமழதழர்கின் கமத்தபங்டக ரற்று முதல்யர் சந்தழபளபு ளமடு பதள ங்கழ 
டயத்தளர்.இதழல் இந்தழனள உட்   ளடுகில் இமந்தும் பண் பதளமழதழர்கள் 

ங்ரகற்றுள்ர். 

6. கடன் யாங்கும் இக்கு: குதத்தது நத்தின அபசு 

  ப்பு ழதழ ஆண்டில் ழர்ணனம் பசய்னப்ட் டத யி  கூடுதளக மெ.50,000 ரகளடிடன 

க ன் யளங்க நத்தழன அபசு தழட் நழட்டிமந்தது. ஆளல் தற் ரளது கூடுதளக 

மெ.20,000 ரகளடிரன ரளதுநளது  ழதழ அடநச்சகம் அழயித்தழமக்கழது. 

கூடுதளக மெ.50,000 ரகளடி ரதடய  க ந்த நளதம் 27-ம் ரததழ அழயிக்கப்ட் து. 

ஆளல் அபசழன் யமநளம் நற்றும் பசவு யியபங்கட கணக்கழட்  ிகு மெ.20 

ஆனிபம் ரகளடிரன ரளதுநளது  பதரியிக்கப் ட்டிமக்கழது. 

7.  29 மாமட்கள், 53 ரசதயகளுக்கா யரி யிகிதம் நாற்ம்: 25-

யது ஜிஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு 

 சபக்கு நற்றும் ரசடய யரி (ஜழஸ்டி) கவுன்சழல் கூட் ம் நத்தழன ழதழ அடநச்சர் 

அமண் ரஜட்ழ தடடநனில் யினளமன்று  ந்தது.இது 25-யது ஜழஸ்டி 

கவுன்சழல் கூட் நளகும்.இந்த கூட் த்தழல் 29 பளமட்கள் நற்றும் 53 

ரசடயகலக்கள யரி யிகழதம் நளற்ழ அடநக்க எப்புதல் யமங்கப்ட்டிமக்கழது. 

 புதழன யரி யிகழதங்கள் யமம் 25-ம் ரததழ முதல் அநலுக்கு யமம்  

அழயிக்கப்ட்டிமக்கழது.ரநலும் 29 டகயிடப் பளமட்கலக்கள யரி பத்து 
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பசய்னப்ட்டிமக்கழது.க ந்த ஆண்டு யம்ர் நளதக் கூட் த்தழல் 200 பளமட்கலக்கு 

ரநல் யரிகள் நளற்ழ அடநக்கப்ட் . 

 ஜழஸ்டி பட்பயளர்க்டக இன்ஃரளசழஸ் ழறுயம் டகனளலகழது.இந்த ழடனில் 

யரித் தளக்கல் முடகட ிடநனளக்குயதற்கு ஆரளசடகலம் ரற்று 

 த்தப்ட் .இந்தக் கூட் த்தழல் இன்ஃரளசழஸ் தடயர் ந்தன் ழரகணிமம் 

கந்து பகளண் ளர். 

 

யிடனளட்டு 

 

1. ஆஸ்திரபின ஓன் மடன்ிஸ்: 3-யது சுற்ில் நுதமந்தார் 

பரல் டால்; ரதால்யினில் இமந்து தப்ித்தார் ரயாஸ்ினாக்கி 

 ஆஸ்தழரபழன ஏன் ப ன்ிறழல் முதல் ழட யபீபள ஸ்பனிின் பரல் 

 ளல் 3-யது சுற்றுக்கு முன்ரழளர்.நகிர் எற்டனர் ிரியில் ப ன்நளர்க்கழன் 

கரபளழன் ரயளஸ்ினளக்கழ ரதளல்யினில் இமந்து தப்ித்தளர். 

 ஆண்டின் முதல் கழபளண்ட் ஸ்ளம் ரளட்டினள ஆஸ்தழரபழன ஏன் பநல்ர்ன் 

கரில் ட பற்று யமகழது. இதழல் ஆ யர் எற்டனர் ிரிவு 2-யது சுற்ழல் முதல் 

ழட யபீபள ஸ்பனிின் பரல்  ளல், 52-ம் ழட யபீபள அர்பஜன்டிளயின் 

ழரனளளர்ர ள ரநனடப தழர்த்து யிடனளடிளர். பதள க்கம் முதர ஆதழக்கம் 

பசலுத்தழன  ளல் 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) ன் ரர் பசட்டில் பயற்ழ பற்று 3-யது சுற்றுக்கு 

முன்ரழளர்.3-யது சுற்ழல்  ளல், 28-ம் ழட யபீபள ரளஸ்ினளயின்  நீர் 

றூம்கூடப சந்தழக்கழளர். 
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2. ஹாக்கினில் இந்தினா மயற்ி 

 4 ளடுகள் லளக்கழ பதள ரில் இந்தழன அணி தது முதல் ஆட் த்தழல் ஜப்ளட 6-0 

ன் ரகளல் கணக்கழல் யழீ்த்தழனது. 

 ழமறழளந்தழன் தவுபங்கள கரில் ட பற்று யமம் இந்தத் பதள ரில் ரற்று 

இந்தழனள – ஜப்ளன் அணிகள் ரநளதழ. பதள க்கம் முதர இந்தழன யபீர்கள் ஆதழக்கம் 

பசலுத்தழர்.இந்தழன அணிக்கு 7-யது ழநழ த்தழல் பளல்டி ஸ்டிரபளக் யளய்ப்பு 

கழட த்தது .இடத மெிந்தர் ளல் சழங் ரகளளக நளற்ழளர்.12-யது ழநழ த்தழல் 2-யது 

ரகளட அழமுக யபீள யிரயக் சளகர் ிபசளத் அடித்தளர்.இது லீ்டு ரகளளக 

அடநந்தது. 

3. சிசி யிமதுகள்: சிந்த கிரிக்மகட் யபீபாக யிபாட் ரகாி 
ரதர்வு 

 2016 – 17 ஆண்டுக்கள சழசழ ஆண்டு யிமதுகள் ட்டினல் அழயிக்கப்ட்டுள்து. 

இதழல் சழந்த கழரிக்பகட் யபீர் யிமடத இந்தழன அணினின் ரகப் ன் யிபளட் ரகளழ 
பற்றுள்ளர்.ரநலும் சழந்த எம ளள் கழரிக்பகட் யபீர் ன் யிமடதமம் ரகளழ 
பற்றுள்ளர். 

 

 

 

 

-----***----- 
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