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தநிமகம் 

ததசின துறமுகங்கள், ீர்யமி தோக்குயபத்து உட்ட சசன்ற றதயூரில் ரூ.70 

தகோடினில் கடதோப சதோமில் நுட் ஆய்வு றநனம்: ிதின் கட்கரி 

முன்ிறனில் ஒப்ந்தம் றகசனழுத்து 

 த்ி கப்தல் பதோக்குத்து்த்தறந அறச்சர் ிின் கட்கரி, இற அறச்சர் 

பதோன்.ோோகிருஷ்ன் ஆகிபோர் முன்ணிறனில் ஐஐடி இக்குர் தோஸ்கர் 

ோமூர்த்ிமம் த்ி கப்தல் பதோக்குத்த அறச் சக இறச் பசனோபர் (சோகர் 

ோனோ ிட்டம்) ஆர்.பக.அகர்ோலும் ப்தந்த்ில் றகபழுத்ிட்டு ஆங்கறப 

தரிோநிக்பகோண்டணர். 

யோடறக றக் திட்டம்: சசன்ற சநட்தபோ பனில் ிறனத்தில் அிமுகம் 

 பசன்றண பட்போ ில் ிறனத்தக்கு ரும் திகள் ஸ்கூட்டி முல் ஹோர்ி 
படிட்சன் றதக் ற ோடறகக்கு எடுத்தச் பசல்லும் ிறன ந்தள்பத. 

 இற்கோக எஸ்எப்ஏ என்ந ணிோர் இருசக்க ோகண ிறுணத்தடன் பசன்றண 

பட்போ ில் ிர்ோகம் ப்தந்ம் பசய்தள்பத. ஏற்பகணப ோடறக றசக்கிள் 

ிட்டம் அநிமுகப்தடுத்கப்தட்டு பற்நிகோக பசல்தட்டு ரும் ிறனில், 

ிறில் றதக், ஸ்கூட்டர் ிட்டமும் பசல்தடுத்தடவுள்பத. 

இந்தினர்கிடம் கிட்ி தோம் ச இங்றகனில் தறட 

 இந்ிோில் இருந்த இறபஞர்கறபக் பகோண்டு ந்த அர்கபிடிருந்த சட்ட 

ிபோோண முறநில் கிட்ணிகள் அிகப் தம் பகோடுத்த ோங்கப்தடுோக எழுந் 

சர்ச்றசறடுத்த இனங்றக அசு பபிோட்டர்கபிடிருந்த கிட்ணி ோணம் 

பதறுற்கு ற்கோனிக றட ிித்தள்பத எண இனங்றகின் சுகோோத்தறந 

அறச்சர் ோஜி பசணத்ண பரிித்தள்போர். 

இந்தினோ 

இந்தினோயின் முதல் ிஎஸ் 6 கோர்: சநர்சிடஸ் சன்ஸ் அிமுகம் 
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 இந்ிோின் முல் திஎஸ் 6 ிிகறபக் பகோண்ட டீசல் கோற பர்சிடஸ் பதன்ஸ் 

அநிமுகம் பசய்தள்பத. இத எஸ்-கிபோஸ் ரிறசில் முழுதம் இநக்குி 
பசய்ப்தட்டோகும். புி எஸ் 350டி கோர் தோத் 6 ிிகபின்தடி ோரிக்கப்தட்டுள்பத. 

எம்.ி., எம்எல்ஏ.க்களுக்கு எதிபோ யமக்றக யிசோரிக்க சிப்பு ீதிநன்ங்கள்: 

உச்ச ீதிநன் உத்தபயின்டி சடல்ி உனர் ீதிநன்ம் அறநத்தது 

 உச்ச ீின்ந உத்ின்தடி, எம்.தி., எம்எல்ஏ.க்களுக்கு எிோண க்குகறப 

ிசோரிக்க 2 சிநப்பு ீின்நங்கறப, படல்னி உர் ீின்நம் அறத்தள்பத. 

 ீிதி அர்ிந்த் குோர் றனறில் ரு சிநப்பு ீின்நமும், ீிதி சர் ிோல் 

றனறில் ரு சிநப்பு ீின்நமும் அறத்தள்பத. 

உகம் 

சண்கள் இி போணுயத்தில் தசபோம்: சவுதி அபசு அியிப்பு 

 சவுி அபதிோ சீதகோனத்ில் பற்பகோண்டு ரும் சீர்ிருத் டடிக்றககபில் 

ன்நோக ோணுத்ில் பதண்களுக்கோண பறன ோய்ப்பு தோர்க்கப்தடுகிநத. 

 ோணுத்ில் பச ிருப்தோண பதண்களுக்கு ட்டுப இந் அநிிப்பு என்றும் இத 

கட்டோம் இல்றன என்றும் சவுி அசு பரிித்தள்பத. 

சீோயில் உள் கட்டுப்ோட்றட ீக்க சட்டத் திருத்தம்: அதிர் தயினில் ீடிக்க ஜி 
ஜின்ிங் முடிவு- அபசினல் ிபுணர்கள் எச்சரிக்றக 

 சீணோில் ருர் 2 முறந ட்டுப அிதர் தி கிக்கனோம் என்ந கட்டுப்தோட்றட 

ீக்க அிதர் ஜி ஜின்திங் முடிபடுத்தள்போர். இணோல் தன திச்சிறணகள் 

எிர்கோனத்ில் ஏற்தடனோம் என்று அசில் ிபுர்கள் எச்சரித்தள் பணர். 

 சீணோில் அிதர், தற அிதர் திகபில் ருர் 2 முறந ட்டுப இருக்க 

பண்டும். இண்டு முறநக்கு பல் அிதோக முடிோத என்று சீண அசில் சட்டத்ில் 

பபிோக றறுக்கப்தட்டுள்பத. 

யணிகம் 

இறணனச்தசறய: 47யது இடத்தில் இந்தினோ 
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 குறநந் ம் ற்றும் குறநந்தட்ச தன்தோடு கோோக அறணறமம் 

உள்படக்கி இறச்பசறில் இந்ிோ 47-த இடத்ில் இருப்தோக ஃபதஸ்புக் 

பரிித்தள்பத.  

யிறனோட்டு 

சடன்ிஸ் தபயரிறசனில் சடபர் முதிடம் 

 சர்பச படன்ணிஸ் ரிறச தட்டினில் ஆடர் ற்றநர் திரிில் 20 கிோண்ட் 

ஸ்னோம் தட்டங்கள் பன்றுள்ப சுிட்சர்னோந்ின் போஜர் பதடர் 10,105 புள்பிகளுடன் 

முனிடத்ற க்கறத்தக் பகோண்டுள்போர். 

லீக் தகோப்ற கோல்ந்து நோன்சசஸ்டர் சிட்டி அணி ‘சோம்ினன்’ 

 இங்கினோந்ில் டந் லீக் பகோப்றத கோல்தந்த இறுிப்பதோட்டிில் ோன்பசஸ்டர் சிட்டி 

அி 3-0 என்ந பகோல் கக்கில் அர்பசணல் அிற போற்கடித்த சோம்தின் 

தட்டத்ற றகப்தற்நித. 

---***--- 


