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தநிமகம் 

ிப்.22-ல் அனத்துக் கட்சிக் கூட்டம்: தநிமக அபசு அியிப்பு 

 காவிரி பிரச்சினை பற்றி ஆலலாசிக்க பிப்.22-ல் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்னை 

கூட்ட உள்ளைாக பைல்வர் ைனலனையில் நடந்ை ஆலலாசனைக்கூட்டத்ைில் 

படிவவடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைனலனைச் வசயலகத்ைில் சிங்காரலவலர் ைாளினகயின் 10-வது ைளத்ைில் பிப்.22 

கானல 10.30 ைணிக்கு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடக்கும் என்றும், கூட்டத்ைில் 

அனைத்துக் கட்சிகளின் ஆலலாசனைகள் லகட்கப்பட்டு அைன் அடிப்பனடயில் 

அடுத்ைகட்ட நடவடிக்னக எடுக்கப்படும் என்றும் பைல்வர் அலுவலக 

அறிவிப்பில் வைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அபசுப் ள்ிகில் 2,223 ட்டதாரி ஆசிரினர் காி ணினிடங்கள் அியிப்பு 

 பாடப்பிரிவு வாரியாக காலியிடங்கள் விவரம்: ைைிழ்-299; ஆங்கிலம் - 237; 

கணிைம் - 468; அறிவியல் - 731; சபக அறிவியல் - 488. 

 ஆசிரியர் பணி நியைைத்னைப் வபாறுத்ைவனரயில், 50 % லநரடி நியைை 

பனறயிலும், 50 %பைவி உயர்வு பலைாகவும் நிரப்பப்படுகின்றை. 

 பட்டைாரி ஆசிரியர் பணிக்கு, ஆசிரியர் ைகுைித்லைர்வில் லைர்ச்சி 
வபற்றவர்கனளக் வகாண்டு வவயிட்லடஜ் ைைிப்வபண் அடிப்பனடயில் பணி 
நியைைம் நனடவபறுகிறது. 

 வவயிட்லடஜ் பனறயில், ைகுைித்லைர்வு லைர்ச்சிக்கு 60 சைவைீபம், பிளஸ் 2, 

பட்டப் படிப்பு, பிஎட். ைைிப்வபண்-க்கு 40 சைவைீபம் வவயிட்லடஜ் 

அளிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

இந்தினா 
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னைதபாாத்தில் சர்யததச தகயல் ததாமில்நுட்க் கருத்தபங்கு: காதணாி 
மூம் ததாடக்கி னயத்தார் தநாடி 

 னைைராபாத் னைவடக்ஸில் 3 நாட்கள் நனடவபற உள்ள சர்வலைச ைகவல் 

வைாழில்நுட்ப கருத்ைரங்கு ைாநாட்னட 19.02.2018 கானல பிரைைர் நலரந்ைிர லைாடி 

வடல்லியிலிருந்து காவணாளி பலம் வைாடக்கி னவத்ைார். 

 இந்ைக் கருத்ைரங்கில் வைலங்காைா ைகவல் வைாழில்நுட்ப அனைச்சர் லக.டி. 

ராைாராவ் வரலவற்புனர நிகழ்த்ைிைார். 

 இைில் 30 நாடுகனளச் லசர்ந்ை 2,000 பிரைிநிைிகள் கலந்து வகாண்டைர். 

குஜபாத் உள்ாட்சி ததர்தல் முடிவு: ாஜகவுக்கு நீண்டும் சயாாகும் காங்கிபஸ் 

 குஜராத் ைாநிலத்ைில் சட்டப்லபரனவத் லைர்ைல் நடந்து படிந்ைது. அங்கு 

வைாத்ைபள்ள 182 வைாகுைிகளில் பாஜக 99 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 77 

இடங்களிலும் வவற்றி வபற்றை. 

 லைர்ைலில் பாஜக வவற்றி வபற்றலபாைிலும், பந்னைய லைர்ைனல விடவும் 

கூடுைல் இடங்களில் வவற்றி வபற்று காங்கிரஸ் வலினையாை எைிர்கட்சியாக 

உள்ளது. 

ாதாச் சாக்கனட சுத்தத்துக்கு நிதர்கள் தயண்டாம்: ‘தபாதா 

தருச்சாி’னன கம் இக்குகிது தகபா 

 நாட்டிலலலய பைல்பனறயாக பாைாளச் சாக்கனடனய சுத்ைம் வசய்பம் 

பணியில், லராலபா எந்ைிரத்னை களம் இறக்கும் பணியில் லகரள அரசு 

ஈடுபட்டுள்ளது. 

 லகரளாவில் உள்ள ஸ்டார்ட்அப் நிறுவைைாை ‘வஜன்லராபாட்டிக்ஸ் ‘ைாங்கள் 

ையாரித்ை லராலபா எந்ைிரத்னை வவற்றிகரைாக லசாைனை வசய்து படித்துள்ளது. 

இந்ை லராலபாவுக்கு ‘வபருச்சாளி’ எை வபயர் னவத்துள்ளது. 

உகம் 

தநக்சிதகாயில் நிதநா ிடுக்கம் 
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 வைக்சிலகாவில் ைிைைாை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்ை நிலநடுக்கம் ரிக்டர் 

அளவுலகாலில் 5.9 ஆக பைிவாகிபள்ளது. 

 இது குறித்து அவைரிக்க புவியியல் ஆய்வு னையம், "வைக்சிலகாவின் சாண்டா 

லகட்ரிைா, ஒசாகா ஆகிய நகரங்களில் இன்று (ைிங்கட்கிழனை) ைிைைாை 

நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. 

 ரிக்டர் அளவுலகாலில் 5.9  ஆக பைிவாை இந்ை நிலநடுக்கம் பூைிக்கடியில் 40 

ைீட்டர்ஸ் ஆழத்ைில் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று வைரிவித்துள்ளது. 

சவுதி தண்கள் ததாமில் ததாடங்க இி ஆண்கள் அனுநதி ததனயனில்ன 

 சவுைி அரசின் பாதுகாப்பாளர் சட்டத்ைின்படி, வபண் ஒருவர் சுயைாக வைாழில் 

வைாடங்க லவண்டும் என்றால், ைந்னை, சலகாைரர் கணவர் ஆகிலயாரில் ஒருவரது 

அனுைைி வபற்றிருக்க லவண்டும். 

 இந்ைச் சட்டத்னை நீக்கக் லகாரிபம், ைிருத்ைம் லைற்வகாள்ள லவண்டும் எைவும் 

சவுைி வபண்கள் அனைப்புகள் வைாடர்ந்து குரல் வகாடுத்து வந்ைை. 

 இந்ை நினலயில் ைைியார் துனறனய விரிவுப்படுத்துவனை கருத்ைில் வகாண்டு 

வபண்கள் வைாழில் வைாடங்க இைி ஆண்கள் அனுைைி லைனவயில்னல என்று 

சவுைி அரசு அறிவித்துள்ளது. 

யணிகம் 

தயற்ி தநாமி: ாப் நார்ி 

 ஒரு இனசப்லபாராளியாக அறியப்பட்டவர். 

 ஜனைக்காவின் கலாசாரம் ைற்றும் அனடயாளத்ைின் சின்ைைாகத் 

ைிகழ்ந்ைலைாடு, இருபைாம் நூற்றாண்டின் சர்வலைச இனச ைற்றும் கலாசாரத்ைின் 

பக்கிய நபராகவும் விளங்கிைார். 

 வாழ்நாள் சாைனையாளருக்காை கிராைி விருது, சர்வலைச அனைைி விருது 

உட்பட பல்லவறு விருதுகள் ைற்றும் பாராட்டுைல்கனளப் வபற்றுள்ளார். 

தநக் இன் இந்தினா’ திட்டத்தின் கீழ் தட்டரி ஸ் தனாரிக்கும் சீ ிறுயம் 
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 ஆட்லடாவைானபல் துனற இப்லபாது லபட்டரி வாகைத் ையாரிப்னப லநாக்கி 
நகர்ந்து வகாண்டிருக்கிறது. 

 வபாது லபாக்குவரத்ைில் அைிகம் பயன்படும் பஸ்கள் ையாரிப்பிலும் பல 

நிறுவைங்கள் இறங்கிபள்ளை. 

 ைற்லபாது சீைானவச் லசர்ந்ை பிஒய்டி நிறுவைம் இந்ைியாவில் லபட்டரி 

பஸ்கனளத் ையாரிக்கத் ைிட்டைிட்டுள்ளது. 

யினனாட்டு 

தயண் 72, புயதஷ்யர் குநார் 5/24: ததன் ஆப்ிரிக்கானய யழீ்த்தினது இந்தினா 

 வாண்டரர்ஸ் னைைாைத்ைில் நனடவபற்ற பைல் டி20 லபாட்டியில் பைலில் லபட் 

வசய்ை இந்ைிய அணி 5 விக்வகட்டுகள் இழப்புக்கு 203 ரன்கள் எடுக்க, வைாடர்ந்து 

ஆடிய வைன் ஆப்பிரிக்க அணி 9 விக்வகட்டுகள் இழப்புக்கு 175 ரன்கள் ைட்டுலை 

எடுத்து லைால்வி ைழுவியது. 

 புவலைஷ்வர் குைார் 4 ஒவர்கள் 24 ரன்களுக்கு 5 விக்வகட் என்று டி20 சிறந்ை பந்து 

வசீ்னச நிகழ்த்ைிைார். ஆட்ட நாயகன் விருனைபம் ைட்டிச் வசன்றார், டி20 

வைாடரிலும் இந்ைியா 1-0 என்று பன்ைினல வபற்றது. 
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