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தநிமகம் 

காயிரி மநாண்மந யாரினம் அமநக்க டயடிக்மக நத்தின அமநச்சர் ிதின் 

கட்கரி 

 காலிரி மயாண்ம லாரிம் அமக்க நடலடிக்மக எடுக்கப்பட்டு லனகிமது. 

திறகனம், கர்நாடகனம் இந்திாலின் இண்டு கண்கள் மபான்மமல.  

 மலமக அமை லம மகாதாலரி நீம ககாண்டு லனலதுதான் த்தி அசின் திட்டம் 

என கசன்மனில் நடந்த ஆமயாசமனக் கூட்டத்திற்கு பின் த்தி அமச்சர் நிதின் 

கட்கரி கதரிலித்தார். 

100 ஆண்டுகம கடந்து கம்ீபநாக காட்சினிக்கும் ாம்ன் பனில் ாம் 

 1914-ம் ஆண்டு பிப்லரி 24-ம் மததி பாம்பன் ில் பாயம் கட்டி னடிக்கப்பட்டு 

கசன்மனில் இனந்து தனுஷ்மகாடிக்கு ில் மபாக்குலத்து கதாடங்கப்பட்டது. 

பின்னர், அங்கினந்து இயங்மகக்கு கப்பல் மபாக்குலத்து நமடகபற்மது. 

 இந்திாலில் கட்டப்பட்ட னதல் கடல் பாயம் இதுதான். 2.3 கி.ீ. நீரனள்ர 

இப்பாயத்மத கடலுக்குள் அமக்கப்பட்ட 146 தூண்கள் தாங்கி நிற்கின்மன. இந்த 

தூண்கள் கட்ட 4 ஆிம் டன் சிகண்ட் பன்படுத்தப்பட்டது. ஆங்கிமய என்ஜினீர் 

ஸ்ககர்சர் கட்டிதால் இந்த ில் பாயத்துக்கு அலது கபம சூட்டப்பட்டுள்ரது. 

1,000 யயடத்துக்கு முந்மதன சீ ாம ஓடுகள்: கண்டுிடித்த அபசுப் ள்ி 
நாணயர்கள் 

 ாநாதனம் ாலட்டம் கீறக்கம அனமக மலரானூர் அசு உர்நிமயப்பள்ரி 
ாைலர்கள் 1,000 ஆண்டுகள் னந்மத பாசிகள், ைிகள், சீன நாட்டுப் பாமன 

ஓடுகமர கண்கடடுத்துள்ரனர். 

 சீனநாட்டு மபார்சமயன் லமக ண்பாண்டத்தில் கலள்மர ஓட்டின் மல் நீயநிமப்ன 

மபான்ம லடிலம் லமப்பட்டுள்ரது. கலள்மரக் கரிண்ைால் உனலாக்கப்படும் இது 

உப்னப்னச்சு னெயம் பரபரப்பாக்கப்பட்டுள்ரது. அமதமபால் பாசிநிம கரிண்ைால் 
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கசய்ப்படும் கசயடன் லமக ண்பாண்டங்கரில் பச்மச, இரம்பச்மச, சாம்பல், பளப்ன 

நிமங்கள் உண்டு. இதில் கிண்ைம், தட்டு மபான்மமல கசய்ப்படுகின்மன. இங்கு 

கிமடத்தது இரம்பச்மச நிமத்தில் உள்ர கிண்ைத்தின் அடிப்பகுதி ஆகும். 

இந்தினா 

பங்களூய சர்யமதச திமபப்ட யிமாயில் இனக்குர் நணிபத்த்துக்கு 

யாழ்ாள் சாதம யியது 

 கபங்களூன சர்லமதச திமப்பட லிறாலில்திமத்துமமில் சாதமன 

பமடத்தலர்களுக்கு லாழ்நாள் சாதமனாரர் லினது லறங்கப்பட உள்ரது. 

 இதற்காக 13 மபர் ககாண்ட நடுலர் குள மதசி அரலில் திம ஆளுமகமர 

ஆாய்ந்துலாழ்நாள் சாதமனாரர் லினதுக்கு இக்குநர் ைித்னத்மத மதர்வு 

கசய்துள்ரது. ார்ச் 1-ம் மததி நடக்கும் நிமமவு லிறாலில், ைித்னத்துக்கு கர்நாடக 

னதல்லர் சித்தாமா லினது லறங்கி கவுலிக்கிமார்.  

நாித்மத ஒய டிரில்ினன் டார் பாயாதாபநாக அபசு நாற்றும் : கயர்ர் 

யித்னாசாகர் பாவ் 

 காாஷ்டிா   ஒன டிரில்யின் டாயர் கபானராதாாக அசு ாற்ம உள்ரதாக  

கலர்னர் லித்ாசாகர் ாவ் கதரிலித்தார். 

 லிலசாம், ஜவுரி, சுற்றுயாதுமமகரில் அதிகரித்துலனம் லரர்ச்சிக்கு இது உதவும் , 

உள்கட்டமப்ன ற்றும் லிலசாம் ஆகிலற்மில் அசாங்கத்தின் னதலீடு 

அதிகரித்துள்ரது என்றும் ஜி.எஸ்.டி.பி ஆனது 2016-17-ல்  8.5 சதலதீம் ற்றும் 2015-16-ல்  

9.4 சதலதீாகவும் அதிகரித்துள்ரதாகவும்  அலர் கதரிலித்தார் . 

உள்ாட்டில் தனாரிக்கப்ட்ட யஸ்டம்-2 ஆில்ா யிநாம் மசாதம பயற்ி 

 இந்தி ாணுல ஆய்வு ற்றும் மம்பாட்டு நிறுலனம் (டி ஆர் டி ஒ) சார்பில் 

தாரிக்கப்பட்ட னஸ்டம் 2 என்னும் கனக ஆரில்யா லிானத்தின் மசாதமன, 

கர்நாடகாலின் சித்துர்கா என்னுிடத்தில் கலற்மிகாக நடந்து னடிந்தது. 

 உள் நாட்டிமயம தாரிக்கப்பட்ட இந்த லிானம், அகரிக்கா ற்றும் இஸ்மல் 

நாடுகரில் இனந்து இமக்குதிாகும் ஆரில்யா லிானங்களுக்கு இமைான 

திமன்கமர கபற்மது. 
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 உகம் 

"பாதுநக்கள் நீது பசான தாக்குதல் டத்தும் சிரினா" 

 கிரர்ச்சிாரர்கள் பகுதிான கிறக்கு கவுடாலில் சிரிா அசு சான தாக்குதமய 

நடத்திதாக குற்மச்சாட்டு எளந்துள்ரது. 

 சிரிாலில் கிரர்ச்சிாரர்கள் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிான கவுடாலில் கடந்த 

ஒனலாாக சிரி - ஷ் கூட்டுப் பமடகள் லான்லறித் தாக்குதமய நடத்தி 
லனகின்மன. 

 இதில் இதுலம 500க்கும் மற்பட்மடார் பயிாகினேள்ரனர். அலர்கரில் 100க்கும் 

மற்பட்டலர்கள் குறந்மதகள். 

யறுமந மகாட்டுக்கு கீமம யாழும் குடும்த்தியக்கு இயச ஸ் னணம் - உ.ி. 
அபசு அதிபடி 

 உத்தப்பிமதசம் ாநியத்தில் லறும மகாட்டுக்கு கீமற லாளம் சுார் ஒன மகாடி 

குடும்பத்தினனக்கு இயலச பஸ் பைச் சலுமக அரிக்க மாகி ஆதித்ாநாத் அசு 

தீர்ானித்துள்ரது. 

யணிகம் 

5 ட்சம் மகாடி டார் பாயாதாபநாக நாற் உதவுமயாம்: மநாடிமன சந்தித்த 

உபர் தமமநச் பசனல் அதிகாரி தகயல் 

 இந்திப் பிதர் நமந்தி மாடிம உகபர் நிறுலனத்தின் தமயமச் கசல் அதிகாரி 

தாா மகாஸ்மாளகி சந்தித்துப் மபசினார். 

 னதுகடல்யிில் நமடகபற்ம தனிார் நிகழ்ச்சிில் இனலனம் சந்தித்துக் 

ககாண்டார்கள். 

 இரம் குறுந்கதாறில் னமனமலானக்கு கபானராதா லாய்ப்னகள் ஏற்படுத்துதல் 

ற்றும் 2025-க்குள் 5 யட்சம் மகாடி டாயர் அரவுக்கு இந்திப் கபானராதாத்மத 

ாற்றுலதற்கு உகபர் நிறுலனம் பங்காற்றுதல் ஆகிமல குமித்து இனலனம் 

கயந்துமாடிதாக உகபர் நிறுலனம் கலரிிட்டுள்ர அமிக்மகில் 

கதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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தாய்ாந்மத மால் பகால்கத்தாயிலும் நிதக்கும் சந்மத 

 இந்திாலிமயம னதன்னமமாக ிதக்கும் சந்மதம உனலாக்கி இனக்கிமது 

ககால்கத்தா நகர்ப்னம லரர்ச்சிக் கறகம். இது உனலானதன் பின்னைிில் 228 

லிாபாரிகரின் லாழ்லாதாம் அடங்கி இனக்கிமது. 

யிமனாட்டு 

பதன் ஆப்ிரிக்காவுக்கு எதிபா டி 20 பதாடமபயும் பயன்து இந்தினா 

 இந்தி கிரிக்ககட் அைி, கதன் ஆப்பிரிக்காலில் சுற்றுப்பைம் கசய்து கிரிக்ககட் 

லிமராடி லனகிமது. னதயில் நமடகபற்ம கடஸ்ட் கதாடரில் கதன் ஆப்பிரிக்கா 2-1 

என்ம கைக்கில் கலற்மி கண்டது. இமதத் கதாடர்ந்து நமடகபற்ம ஒன நாள் கதாடரில் 

இந்திா 5-1 என்ம கைக்கில் அபாாக ஆடி கதன் ஆப்பிரிக்காமல லழீ்த்திது. 

இங்கிாந்துக்கு எதிபா ஒய ாள் கிரிக்பகட் ியூசிாந்து அணி திரில் பயற்ி 

 நினைசியாந்து அைி 49.2 ஓலர்கரில் 7 லிக்ககட் இறப்னக்கு 287 ன்கள் குலித்து 3 லிக்ககட் 

லித்திாசத்தில் திரில் கலற்மிம கபற்மது. 

சுயிஸ் ஓன் மட்நிண்டன் - இந்தின யபீர் சநீர் யர்நா சாம்ினன் ட்டம் 

பயன்ார் 

 சுலிட்சர்யாந்தில் நமடகபற்ம சுலிஸ் ஓபன் மபட்ிண்டன் கதாடரில் கடன்ார்க் லீம 

கலன்று இந்தி லீர் சீர் லர்ா சாம்பின் பட்டத்மத மகப்பற்மினார். 

---***--- 


