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தநிமகம் 

நாின யில ஸ்கூட்டர் யாங்க ஹெல்ஹநட் லயத்திருப்து கட்டானம்: உனர் 

ீதிநன் நதுலப கில உத்தபவு 

 ிகத்ில் திில் உள்ப பதண்களுக்கு ஸ் ச்சான்று பதற்ந 

பெல்பட் வத்ிருப்தர்களுக்கு ட்டும 50 சீ ாணி ிட்டத்ின்கீழ் 

இரு சக்க ாகணம் ங்க மண்டும் ண உர் ீின்நம் உத்ிட்டுள்பது. 

  

இங்லகனில் தநிழ் நக்களுக்காக புதின அபசு ஹதாலக்காட்சி ஹதாடக்கம் 

 இனங்வக அசின் சார்தில் ல்னிக்க பாவனக்காட்சி ன்ந பதரில் புி 

ிழ் பாவனக்காட்சி பாடங்கப் தட்டுள்பது. 

ஹெனிதா உனிர் நாதிரி உள்தா?-அப்பாபா திிக்க உனர் ீதிநன்ம் 

பாட்டீஸ் 

 பெனனிா கள் ண அம்ருா ணதர் உரிவ மகாரும் க்கில் டின் 

மசாவணக்காக பெனனிா உிர் ாிரி மசித்து வக்கப்தட்டுள்பா 

ன்தது குநித்து அப்மதாமனா ிர்ாகம் தினபிக்க மண்டும் ன்று உர் 

ீின்நம் உத்ிட்டுள்பது. 

இந்தினா 

உகின் நிகச் சிின ஹன்சில யடியலநத்து உத்தபகாண்லடச் பசர்ந்தயர் 

சாதல 
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 உத்காண்ட் ாினத்ின் ெல்த்ாணி ாினத்வச் மசர்ந்ர் திகாஷ் 

சந்ி உதாத்ா. இர் எரு நுண்கவன கவனஞர். 

 இந்ிவனில் இர் 5 ிீ ீபமும் 0.5 ிீ அகனமும் பகாண்ட சிநி 

அபினாண பதன்சிவன டிவத்ிருக்கிநார். எரு சிநி த்துண்டில் 

இருந்து இந் பதன்சிவன அர் பசதுக்கிமள்பார். அனுள் பெ.தி. 
பனட்வடமம் நுவத்துள்பார். 

 இந் பதன்சிவன பசய்து முடிக்க அருக்கு 3 முல் 4 ாட்கள் வ ஆணாகக் 

கூறுகிநார். 

 ாகாாந்தில் ிலனா அபசு அலநன பயண்டும்: ிபச்சாபத்தில் ிபதநர் 

பநாடி யியுறுத்தல் 

 ாகானாந்ில் பர்ச்சித் ிட்டங்கள் பாட னிவாண ற்றும் ிவனாண 

அசு அவ மண்டிது அசிம் ண திர் மந்ி மாடி னிமறுத்ி 
உள்பார். 

 ாகானாந்து, மகானா சட்டப்மதவகளுக்கு ரும் 27-ம் மி மர்ல் 

வடபதந உள்பது.  

நார்ச் 1 முதல் பதர்தல் த்திபம் யிிபனாகம் 

 அசில் கட்சிகளுக்கு ன்பகாவட ங்குில் பபிப்தவடத் ன்வவக் 

பகாண்டு ருற்காக, மர்ல் ிிப் தத்ிங்கள் ன்ந ிட்டத்வ த்ி 

அசு கடந் ெணரி ாம் அநிமுகப்தடுத்ிது. 

 இந் மர்ல் ிிப் தத்ிங்கவப இந்ிக் குடிக்கள் ார் மண்டுாணாலும் 

ாங்கி, திவு பசய்ப்தட்ட அசில் கட்சிகளுக்கு ிி ங்கனாம். 

 இந் ிிாணது, குநிப்திட்ட ங்கிக் கக்கின் ாினாகம பசலுத் முடிமம் 

ன்தால், ந்க் கட்சிகளுக்கு வ்பவு தம் ார் மூனம் பசன்நது ன்தவ 

அநிந்துபகாள்ப முடிமம். 

உகம் 

அஹநரிக்கா: 10 ட்சம் ஆசிரினர்களுக்கு துப்ாக்கிப் னிற்சி 
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 10 னட்சம் ஆசிரிர்களுக்கு துப்தாக்கிப் திற்சி அபிக்க அபரிக்கா ாாகி 
ருாக கல்கள் பரிிக்கின்நண. 

 இது பாடர்தாக பள்வப ாபிவக ப்தில், "அபரிக்காின் கூட்டாட்சி 
அசு  அபரிக்கா முழுதும் 10 னட்சம் ஆசிரிர்களுக்கு துப்தாக்கி திற்சி 
ங்க ிிவ ங்க ாாகி ருகிநது” ன்று கூநிமள்பது. 

 அபரிக்க அிதர் ட்ம்ப் அபரிக்காில் தள்பி ஆசிரிர்களுக்கு துப்தாக்கி 
ங்கப்தடும் ன்று கூநிவத் பாடர்ந்து ற்மதாது இந்த் கல் 

பபிாகிமள்பது. 

எச்-1ி யிசா யிதிமுலகல கடுலநனாக்கினது அஹநரிக்கா: 

 அபரிக்க அசு பபிாட்டு ஊிர்களுக்கு ச்-1தி ிசா ங்குற்கு 

கடுவாண ிிமுவநகவப அநிித்துள்பது. 

 இணால், இந்ிாில் டி ிறுணங்கள், ஊிர்கள் கடுவாக 

தாிக்கப்தடும் சூல் ற்தட்டுள்பது. 

யணிகம் 

எக்யுபஸ் ங்குகல யாங்கினது ஹடபல் யங்கி 

 இன்பஸ்ட்பண்ட் மதங்கிங் திரிில் பசல்தட்டுரும் க்மஸ் மகதிடல் 

ிறுணத்ின் 26% தங்குகவப பதடல் ங்கி ாங்கி இருக்கிநது. 

ாகிஸ்தான், இங்லக, கெகஸ்தால யிட இந்தினாயில் 4ெி பயகம் குலவு: 

ஆய்யில் தகயல் 

 திர் மாடிமம், த்ி அசும் டிெிட்டல் இந்ிா ிட்டத்வ மகப்தடுத் 

தல்மறு முற்சிகவப டுத்து ருகின்நணர். 

 இருப்தினும். இந்ிாில் 4ெி சி கூட சரி கிவடப்தில்வன ன்ந கல் 

பபிாகிமள்பது. தாகிஸ்ான், கெகஸ்ான், இனங்வகவ ிட 

இந்ிாில் 4ெி மகம் ிக குவநாக இருப்தாக பரி ந்துள்பது. 
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யிலனாட்டு 

நகிர் ஐஸ் ொக்கினில் அஹநரிக்கா சாம்ினன் 

 பன் பகாரிாின் திாங்சங் கரில் 23-து குபிர்கான எனிம்திக் பாடர் 

வடபதற்று ருகிநது. 

 இில் வடபதற்ந கபிருக்காண ஸ் ொக்கி இறுிப் மதாட்டிில் அபரிக்கா 

- கணடா அிகள் மாிண. இந் ஆட்டத்ில் பதணால்டி ூட் அவுட் 

முவநில் அபரிக்கா 3-2 ன்ந மகால் கக்கில் பற்நி பதற்று ங்கப் 

தக்கம் பன்நது. 

 சுார் 20 ஆண்டு கான னாற்நில் அபரிக்க கபிர் அி ங்கப் தக்கம் 

பல்து இதும முன்முவந.  
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