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திறகம் 

திறர் பண்பாடு, அடடாரத்டத காக்க திடற பபாற்மி லரர்ப்பபாம்- உயக 

தாய்மாறி நாரில் பதல்லர் பறனிசாி பலண்டுபகாள் 

 நக்கள் தங்கள் தளய்மநளமழயன பளற்ழ யர்க்க பயண்டும் என் பளக்கழல் 

பமஸ்பகள ழறுயம் ிப்.21-ம் பததழயன உக தளய்மநளமழ ளளக 

அழயித்துள்து. 

 ‘தநழழுக்கும் அபமதன்று பர், அந்தத் தநழழ் இன்த் தநழழ் எங்கள் உனிபேக்கு 

பர்’ என் ளபதழதளசன் ளடலுக்குபகற், அபதம் பளன் இக்கழனச் 

மசழுயநபம், யலுயள இக்கணக் கட்டயநப்பும் தன்கத்பத மகளண்டு 

மதன்க மநளமழகின் தளனளகவும், உகழபபன நழக வும் மதளன்யந யளய்ந்த 

பதன் மநளமழனளகவும் யிங்கும் ம் தளய்மநளமழனளம் தநழயம இந்த ளில் 

பளற்ழடுயது ம் அயயரின் கடயநனளகும். 

'க்கள் நீதி ய்ம்' கட்சிக்காக புது இடைதரம் மதாடக்கம் 

 கநல்லளசன் 'நக்கள் ீதழ நய்னம்' என் தன் கட்சழக்களக நய்னம்.களம் என் 

அதழகளபபூர்ய இயணனதத்யத மதளடங்கழபள்ளர். 

ஜி-சாட் 11 மசற்டகபகாள் ஏப்ல்-ப ாதத்தில் ஏலப்படும் - இஸ்பா தடயலர் 

சிலன் பபட்டி 

 இந்தழனளயில் அதழபயக இண்டர்மட் யசதழனிய ம ஏதுயளக ஏப்பல் அல்து 

பந நளதத்தழல் 5.7 டன் எயட மகளண்ட ஜழ-சளட் 11 என் சளட்டியட் ஏயப்ட 

உள்தளக இஸ்பபள தயயர் சழயன் கூழளர். 

இந்திா 
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2,000 கி.ீ. மதாடயவு இயக்டக தாக்கும் திமன் படடத்த அக்னி 2 ஏவுகடை 

பசாதடன மலற்மி 

 அணு ஆபதங்கய சுநந்தடி 2 ஆனிபம் கழ.நீ. மதளயயில் உள் இக்யக 

தளக்கும் தழன் யடத்த அக்ி -2 ஏவுகயண மயற்ழகபநளக பசளதழத்துப் 

ளர்க்கப்ட்டது. 

 இதுகுழத்து ளதுகளப்புத் துய யட்டளபத்தழர், “டிசள நளழ கடற்கயப அபேபக 

அப்துல் களம் தீயில் உள் பேங்கழயணந்த பசளதய யநனத்தழன் 4-யது 

ஏவுதத்தழல் இபேந்து அக்ி-2 ஏவுகயண ஏயப் ட்டது. 

 இந்த பசளதய, குழப்ிட்ட இக்யக தளக்கழ மயற்ழ மற்து. 

ஜார்க்கண்டின் இத்பகாரி பகுதிில் ரூ.600 பகாடி மசயலில் உயகின் உான 

புத்த ஸ்தூபி- பதல்லர் குலர்தாஸ் தகலல் 

 ஜளர்க்கண்ட் நளழத்தழல் பை.600 பகளடி மசயில் உகழன் நழக உனபநள புத்த 

ஸ்தூி அயநக்கப்டும் என்று நளழ பதல்யர் பகுயர் தளஸ் மதரியித்தளர். 

இந்திாலின் பதல் மபண்கள் மில் நிடயானது மஜய்ப்பூர் காந்தி நகர் 

மில் நிடயம் 

 பளஜஸ்தளன் நளழத்தழன் மஜய்ப்பூரில் உள் களந்தழ கர் மபனில் ழயனம் 

பழுயதும் மண்களல் ழர்யகழக்கப்ட்டு யபேம் பதல் மபனில் ழயனம் என் 

மபேயநயன மற்றுள்து. 

உயகம் 

உயகின் ிகவும் ாசுபட்ட 20 நகங்கள் பட்டியில் இந்திாலின் 4 நகங்கள் 

 உக சுகளதளப அயநப்பு மயினிட்டுள் ஆய்யின்டி உகழன் 

மபேகபங்களகழன மய்ஜழங் நற்றும் புது டில்ழயன தூக்கழ சளப்ிடும் 

அயிற்கு ஈபளன் ளட்டின் பே கபம் அதழக நளசுளட்டுடன் இபேப்தளக 

மதரியித்துள்து. 
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 உக சுகளதளப அயநப்ின்  (WHO)  PM2.5 தபயயப் ளர்த்தளல், ஈபளின கபநள 

ரபளல் பதழடம் ிடித்துள்து. 

 இந்தழனளயின் குயளழனர் நற்றும் அலளளத் ஆகழன இபே கபங்கலம் இபண்டு 

நற்றும் பன்ளம் இடத்யத ிடித்துள்து, சவுதழ அபபினளயின் தயகபள 

ரினளட் ளன்களயது இடத்தழல் உள்து. 

 புது தழல்ழ 11யது இடத்தழலும், சவ தயகர் மய்ஜழங் 57யது இடத்தழலும் 

உள்து. 

லைிகம் 

பாட்படாபக் நிறுலன லங்கி பாசடி: 11 லங்கி கைக்குகடர பமிபதல் 

மசய்தது லருான லரித்துடம 

 பபளட்படளபநக் ழறுயம் நீது யரி ஏய்ப்பு மதளடர்ளக யபேநள யரித்துய 

டயடிக்யக எடுத்துள்து. கு 

 ழுநத்தழன் 11 யங்கழக் கணக்குகய யபேநள யரித்துய அதழகளரிகள் ழபதல் 

மசய்தர். 

சனீாடல லிட மதாறில்துடமில் இந்திா பன்பனற்மம்: அமரிக்க அதிபரின் 

பத்த கன் ஜூனிர் ட்ம்ப் கருத்து 

 அமநரிக்க அதழர் ட்பம்ின் பத்த நகன் மடளளல்டு ட்பம்ப் ஜூினர் திப்ட்ட 

னணநளக இந்தழனள யபேயக தந்துள்ளர். 

 புதுமடல்ழனில் யடமற் ழகழ்ச்சழனில் பசுயகனில், சவளவுடன் 

ப்ிடுயகனில் இந்தழனள மதளமழல்துயனில் பயகநளக யர்ந்து யபேகழது. 

ஆசழன அயில் பன்ளயது நழகப் மரின மளபேளதளபநள இந்தழனளயில் 

பநற்மகளள்ப்ட்டு யபேம் சவர்தழபேத்தங்கள் பதலீட்டுக்கு ஏற் யயகனில் 

உள் என்றும் கூழளர். 

லிடராட்டு 
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ஒரு நாள் கிரிக்மகட் பபட்ஸ்பன்கரின் தலரிடசில் 900 புள்ரிகடர கடந்து 

லிாட் பகாயி சாதடன 

 பே ளள் கழரிக்மகட் பட்ஸ்பநன்கின் தபயரியசனில் இந்தழன பகப்டன் யிபளட் 

பகளழ 900 புள்ிகய கடந்து சளதய யடத்துள்ளர். 

 வுர்கின் யரியசனில் இந்தழனளயின் பும்பள, ஆப்களிஸ்தளின் பரழத்களன் 

கூட்டளக பதழடத்யத ிடித்துள்ர். 

 சர்யபதச கழரிக்மகட் கவுன்சழல் (ஐ.சழ.சழ.) சளர்ில் பே ளள் கழரிக்மகட் யபீர்கின் 

புதழன தபயரியச ட்டினல் மயினிடப்ட்டுள்து. 

பத்தப்பு டி20 மதாடட மலன்று ஆஸி. சாம்பின்: இறுதிப் பபாட்டிில் 

நியூஸிட லழீ்த்திது 

 ஆக்ளந்து, ஈடன்ளர்க்கழல் 22.01.2018 யடமற் பத்தபப்பு டி20 மதளடர் இறுதழப் 

பளட்டினில் ழபெறழளந்து அணியன டக்மயளர்த் லூனிஸ் பயனில் 19 

பன்கில் யழீ்த்தழ ஆஸ்தழபபழன அணி பகளப்யயன மயன்து. 
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