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தநழமகம் 

ஜெனழதளயின் 70-யது ிந்த தழத்தத முன்ிட்டு ஸ்கூட்டர் நளினம் 

யமங்கும் தழட்டம்: ிபதநர் மநளடி இன்று ஜதளடங்குகழளர்- 70 ட்சம் 

நபக்கன்றுகள் டும் ணிதனயும் ஜதளடங்கழ தயக்கழளர் 

 பன்னஶள் பதல்லர் ஜெயயஷதஶலின் 70-லது பிமந்த தஷனத்தத பன்னிட்டு, 

ஜபண்களுக்கு இபேசக்க லஶகன ஶனிம் லறங்கும் தஷட்டம் ற்றும் 70 யட்சம் 

க்கன்றுகள் நடும் தஷட்டம் ஆகஷலற்தம பிதர் நரந்தஷ ரஶடி, பதல்லர் 

ரக.பறனிசஶஷ, துதை பதல்லர் ஏ.பன்னரீ் ஜசல்லம் பன்னிதயில் 24.02.2018 

அன்று ஜசன்தனில் ஜதஶடங்கஷ தலத்தஶர். 

 இதுதலி, கடந்த 2012-ம் ஆண்டு பதல் ஜெயயஷதஶ பிமந்த தஷனத்தத 

பன்னிட்டு க்கன்று நடும் தஷட்டபம் ஜசல்படுத்தப்பட்டு லபேகஷமது. 

இத்தஷட்டத்தஷன்படி, இந்தஶண்டு 70 யட்சம் க்கன்றுகள் நடப் படுகஷன்மன. 

ஜசன்தனில் ஸ்நளர்ட் சழட்டி தழட்டத்தழன் கவழ் 32 ீர்ழதகத சவபதநக்க 

நளகபளட்சழ டயடிக்தக: ய.16 மகளடினில் ணிகள் யிதபயில் ஜதளடக்கம் 

 ஜசன்தனில் ஸ்ஶர்ட் சஷட்டி தஷட்டத்தஷன் கஸழ் பதல்கட்டஶக 32 நீர்நஷதயகதர 

பை.16 ரகஶடி ஜசயலில் சஸதக்க ஶநகஶட்சஷ நஷர்லஶகம் நடலடிக்தக டுத்து 

லபேகஷமது. 

 ஜசன்தனில் உள்ர நீர்நஷதயகதரச் சஸதக்கும் லிதஶக ஶநகஶட்சஷ 
பளலதும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதஷல், ஶநகஶட்சஷ ல்தயில் ஜஶத்தம் 145 

ரிகள், குரங்கள் இபேப்பதஶக கைக்கஷடப்பட்டுள்ரது. அலற்தம பல்ரலறு 

கட்டங்கரஶக சஸதக்க தஷட்டஷடப்பட்டுள்ரது. 

கநல்லளசன் ஜதளடங்கழயுள் நக்கள் ீதழ நய்னம் கட்சழனில் மசப 2 ட்சம் மர் 

யிண்ணப்ம் 
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 கல்வஶசன் ஜதஶடங்கஷபள்ர க்கள் நீதஷ ய்ம் கட்சஷில் ரச 

இதைதரத்தஷல் 2 யட்சம் ரபர் லிண்ைப்பித்துள்ரனர். 

 நடிகர் கல்வஶசன் க்கள் நீதஷ ய்ம் ன்ம கட்சஷத கடந்த 21-ம் ரததஷ 
ஜதஶடங்கஷனஶர். இந்த கட்சஷக்கஶக ய்ம்.கஶம் (www.maiam.com) ன்ம 

அதஷகஶப்பூர்ல இதைதரம் ஜதஶடங்கப்பட்டது. கட்சஷில் ரச லிபேம்புரலஶர், 

ய்ம் இதைதரம் பயஶக லிண்ைப்பிக்கும்படி கல் அதறப்பு 

லிடுத்தஷபேந்தஶர். 

 இந்தஷஶ, அஜரிக்கஶ, அபு நஶடுகள், சஷங்கப்பூர், இங்கஷயஶந்து, ரயசஷஶ , சவுதஷ 
அரபிஶ, கனடஶ ஆகஷ நஶடுகரில் லசஷப்பலர்கள் ய்ம் இதைதரத்தத 

பஶர்தலிட்டு கட்சஷில் உறுப்பினஶக ரசர்ந்துள்ரனர். 

ிஸ் 1 நற்றும் 12-ம் யகுப்பு ஜளதுத் மதர்வுகளுக்கு முன்மற்ளடு: 

தழயயள்ளூரில் 113 தநனங்கள் அதநப்பு- 87,052 நளணய, நளணயிகள் மதர்வு 

எளதுகழன்ர் 

 இந்த ஆண்டுக்கஶன 12-ம் லகுப்பு ஜபஶதுத்ரதர்வுகள் லபேம் ஶர்ச் 1-ம் ரததஷ பதல் 

ப்ல் 6-ம் ரததஷ லதிலும், 11-ம் லகுப்புக்கஶன ஜபஶதுத் ரதர்வுகள் ஶர்ச் 7-ம் 

ரததஷ பதல் ப்ல் 16-ம் ரததஷ லதிலும் நதடஜபமவுள்ரன. 

 பிரஸ் 1 ற்றும் 12-ம் லகுப்பு அசுத் ரதர்வுக்கஶன பன்ரனற்பஶடுகள் குமஷத்த 

ஆய்வுக் கூட்டம் தஷபேலள்ளூர் ஶலட்ட ஆட்சஷர் .சுந்தலல்யஷ ததயதில் 

நதடஜபற்மது. 

 இதஷல், லபேலஶய்த் துதம, கஶலல்துதம, ரபஶக்குலத்துத் துதம, ஷன்லஶரித் 

துதம ற்றும் கல்லித் துதம அலுலயர்கள் பங்ரகற்மனர். 

இந்தழனள 

58 எம்.ி. தயிகளுக்கு நளர்ச் 23-ல் மதர்தல் 

 ஆந்தஷஶ -3, ஜதயங்கஶனஶ- 3, கர்நஶடகஶ -4, பிவஶர் -6, சத்தீஸ்கர் -1, குெஶத் -4, 

வரிஶைஶ -1, இஶச்சய பிரதசம்-1, த்தஷ பிரதசம்- 5, கஶஶஷ்டிஶ- 6, 

உத்த பிரதசம்- 10, உத்தஶகண்ட்-1, ரற்கு லங்கம்-5, எடி சஶ- 3, ஶெஸ்தஶன்-3, 
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ெஶர்க்கண்ட்-2 ஆகஷ 16 ஶநஷயங்கதரச் ரசர்ந்த 58 ஶநஷயங்கரதல ம்பி 
பதலிக்கு லபேம் 23-ம் ரததஷ ரதர்தல் நதடஜபம உள்ரது. 

 ரகர க்கஷ ெனதஶ தரம் கட்சஷ ஶநஷயங்கரதல ம்பி லரீந்தஷகுஶர், தனது 

பதலித ஶெஷனஶஶ ஜசய்ததஶல், அதற்கும் ரசர்த்து 23-ல் இதடத்ரதர்தல் 

நடக்கஷமது. 

 உச்ச ீதழநன்த்தழல் நத்தழன அபசு தகயல் 

 ஊறதய எறஷக்க லதக ஜசய்பம் ரயஶக்பஶல் அதப்தப உபேலஶக்க ரதர்வு 

கஷட்டி லபேம் ஶர்ச் 1-ம் ரததஷ கூடுகஷமது ன்று உச்ச நீதஷன்மத்தஷல் த்தஷ 

அசு ஜதரிலித்துள்ரது. 

ள்ிகில் களனத்ரி நந்தழபம் கட்டளனம்: லரினளணள அபசு உத்தபவு 

 வரிஶைஶ ஶநஷய பள்ரிகரில் பிப்லரி 27ம் ரததஷ பதல் கஶத்ரி ந்தஷத்தத 

கட்டஶஶக்கஷ உத்தவு பிமப்பிக்கபடும் ன அம்ஶநஷய பள்ரி கல்லித்துதம 

அதச்சர் ஶம் பியஶஸ் சர்ஶ கூமஷபள்ரஶர். 

ஞ்சளப் மரல் யங்கழ மநளசடி: ழபவ் மநளடினின் ய. 523 மகளடி ஜசளத்து ஒமப 

ளில் முடக்கம் 

 பஞ்சஶப் ரநளனல் லங்கஷில் சட்டலிரஶத பை பரிலர்த்ததன புகஶரில் சஷக்கஷ 

நஷவ் ரஶடிக்கு ஜசஶந்தஶன 523 ரகஶடி பைபஶய் தஷப்புள்ர ஜசஶத்துக்கதர 

அயஶக்கத்துதமினர் இன்று படக்கஷனர். 

உகம் 

சழரினளயில் 30 ளள் மளர் ழறுத்தம் ஜகளண்டுயப தடுநளறும் ஐ.ள. 

 சஷரிஶலில் கஷரர்ச்சஷஶரர்கள் கட்டுப்பஶட்டுப் பகுதஷஶன கவுடஶலில் கடந்த 

ந்து நஶட்கரஶக சஷரி - ஷ் கூட்டுப் பதடகள் லஶன்லறஷத் தஶக்குததய நடத்தஷ 



     பிப்லரி 24 & 25 டப்பு ழகழ்வுகள் 
 

5  

 

லபேகஷன்மன. இதஷல் இதுலத 400-க்கும் ரற்பட்ரடஶர் பயஷஶகஷபள்ரனர். 

அலர்கரில் 90க்கும் ரற்பட்டலர்கள் குறந்ததகள். 

 ரபஶர் நஷறுத்தத்ததக் ஜகஶண்டு ல ஷ்ஶ தஶதஷப்பதஶக ஷ்ஶ ீது க்கஷ 

நஶடுகள் சதபில் உறுப்பினர்கரஶக உள்ர பிம நஶடுகள் குற்மம் சஶட்டின. 

 இந்த நஷதயில் இதற்கஶன லஶக்ஜகடுப்பு  நஷபெஶர்க்கஷல் நதடஜபற்மது. 

நளர்ச் 13-ம் மததழ மளத்தழல் அதழர் மதர்தல் 

 ரநபஶரத்தஷல் கடந்த டிசம்பரில் நஶடஶளுன்ம ஜபஶதுத்ரதர்தல் நடந்தது. இதஷல் 

இடதுசஶரி கூட்டைி ஜலற்மஷ ஜபற்மது. 

 இததத் ஜதஶடர்ந்து ரநபஶர கம்பெனிஸ்ட் கட்சஷின் பத்த ததயலர் சர்ஶ எரி 
பிதஶக பதலிரற்மஶர். 

யடஜகளரினளவுக்கு யிதழக்கப்ட்ட ததடதன நீறும் சபக்கு கப்த யமழநழத்து 

மசளததனிட அஜநரிக்கள முடிவு 

 லடஜகஶரிஶவுடன் லர்த்தகம் ஜசய் லிதஷக்கப்பட்ட ததட ீமப்படுலதத 

கண்கஶைிக்க, சக்கு கப்பல்கதர இதடமஷத்து ரசஶததனிட அஜரிக்கஶ 

படிவு ஜசய்துள்ரது. 

 நஶ பஶதுகஶப்பு கவுன்சஷல் ற்றும் உயக நஶடுகரின் தஷர்ப்தப ீமஷ, லடஜகஶரிஶ 

அணுகுண்டு ற்றும் வுகதை ரசஶததனில் ஜதஶடர்ந்து ஈடுபட்டு லபேகஷமது. 

இததடுத்து, அந்த நஶட்டுக்கு நஶ ஜபஶபேரஶதஶ ததட லிதஷத்துள்ரது. 

யணிகம் 

15 இந்தழன ஜநளமழகில் இ-ஜநனில் முகயரி: தநக்மபளசளப்ட் அழயிப்பு 

 உயகஷன் பன்னைி ஜன்ஜபஶபேள் நஷறுலனஶன தக்ரஶசஶப்ட், இந்தஷ 

ஜஶறஷகரில் இஜில் பகலரி உள்பட பல்ரலறு ரசதலகதர லறங்க 

உள்ரது. இது ஜதஶடர்பஶன அமஷலிப்பிதன ஜலரிிட்டுள்ரது. 

 தக்ரஶசஶப்ட் நஷறுலனம் ஜலரிிட்டுள்ர அமஷக்தகில், இந்தஷஶலில் உள்ர 

15 உள்ளூர் ஜஶறஷகரில் இ-ஜில் பகலரி, ஆபிஸ் 365, அவுட்லுக் 2016, 
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அவுட்லுக் டஶட் கஶம், ஆன்தயன் ற்றும் ஆப்தயன் பரிஶற்மங்களுக்கு 

உள்ளூர் ஜஶறஷகதரப் பன்படுத்தயஶம் ன்று கூமஷபள்ரது. 

யங்கழகத தினளர் நனநளக்கும் தழட்டம் இல்த: ழதழ அதநச்சர் அயண் 

மெட்ழ தழட்டயட்டம் 

 பஞ்சஶப் ரநளனல் லங்கஷில் நஷகழ்ந்துள்ர நஷதஷ பதமரகடு குமஷத்து கபேத்து 

ஜதரிலித்துள்ர த்தஷ நஷதஷ அதச்சர் அபேண் ரெட்யஷ, ரததலப்பட்டஶல் சட்ட 

லிதஷபதமகள் ரலும் கடுதஶக்கப்படும் ன்று குமஷப்பிட்டுள்ரஶர். 

 இதற்கஶக லங்கஷகதர தனிஶர்ஶக்கும் ரஶசதன தும் அசுக்குக் 

கஷதடஶது ன்று அலர் தஷட்டலட்டஶகக் கூமஷனஶர். 

யிதனளட்டு 

ஒயளள் மளட்டினில் ழயூறழளந்து அணி ஜயற்ழ 

 வஶஷல்டனில்  நதடஜபற்ம பதல் எபேநஶள் ரபஶட்டிில் நஷபெழஷயஶந்து அைி 
இங்கஷயஶந்து அைித 3 லிக்ஜகட்டுகள் லித்தஷஶசத்தஷல் லழீ்த்தஷ, 5 ரபஶட்டிகள் 

ஜகஶண்ட எபேநஶள் ஜதஶடரில் 1-0 ன்று பன்னிதய லகஷக்கஷமது. 

இந்தழன ெழம்ளஸ்டிக்ஸ் யபீளங்கத அயணள ஜபட்டிக்கு ஜயண்கம்: சர்யமதச 

மளட்டினில் முதல் தக்கம் ஜயன்று யபளற்றுச் சளதத 

 ஆஸ்தஷரயஷஶலில் நதடஜபற்ம உயகக் ரகஶப்தப ெஷம்னஶஸ்டிக்ஸ் 

ரபஶட்டிில் இந்தஷ லீஶங்கதன அபேைஶ புத்தஶ ஜட்டி ஜலண்கயம் ஜலன்று 

லயஶற்றுச் சஶததன பதடத்துள்ரஶர். 

குிர்கள ஒழம்ிக் மளட்டினில் 2 தங்கம் ஜயன்று ஜசக். குடினபசு யபீளங்கத 

எஸ்டர் சளதத 

 குரிர்கஶய எயஷம்பிக் ரபஶட்டிில் ஜசக். குடிசு லீஶங்கதன ஸ்டர் 

ஜயரடக்கஶ 2 தங்கம் ஜலன்று சஶததன பதடத்துள்ரஶர். 
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