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தநிமகம் 

யபீாணம் தண்ணரீ் ிறுத்தம்: சென்னக்கு குடிீர் கினடப்தில் ெிக்கல்? 

 யபீாணம் ரினில் தண்ணரீ் அவு இபண்டு அடிக்கும் கீழம சென்தால் சென்னக்கு 

தண்ணரீ் அனுப்புயது ிறுத்தப்ட்டது.  இதால் சென்னனில் குடிீர் யிிழனாகம் 

ாதிக்கப்டும் சூமல் ற்ட்டுள்து. 

 ழநட்டூரில் இமந்து திந்துயிடப்டும் காயிரி ீர், கடலூர் நாயட்டம் யபீாணம் ரினில் 

ழெநிக்கப்டுகிது. இங்கிமந்து சென்னனின் குடிீர் ழதனயக்காக தண்ணரீ் 
அனுப்ப்டுகிது. 

 இந்ினனில் ழநட்டூரில் இமந்து யமம் தண்ணரீின் அவு கடந்த ெி திங்காகழய 

குனந்து யந்தது. தற்ழாது அது முற்ிலும் ிறுத்தப்ட்டு யிட்டது. 

உச்ெ ீதிநன் முன்ாள் ீதிதி பத்திவயல் ாண்டினன் காநாார்! 

 உச்ெ ீதிநன் முன்ாள் ீதிதினா பத்திழயல் ாண்டினன் உடல்க்குனவு 

காபணநாகச் சென்ன அண்ணாகரில் உள் இல்த்தில் காநாார். அயமக்கு 

யனது 89. 

இந்தின அபெின் உதயியுடன் நனனக நக்களுக்கு 10,000 யடீுகள்: இங்னக 

அனநச்ெபனய ஒப்புதல் 

 நனனக நக்கலக்கு இந்தின அபெின் ொர்ாக 10 ஆனிபம் யடீுகள் கட்டிக் சகாடுக்கும் 

திட்டத்திற்கு இங்னக அனநச்ெபனய எப்புதல் அித்துள்து. 

 ிபதநர் ழநாடி, ''நனனக நக்கின் கல்யி, ெமூக, சாமாதாப யர்ச்ெிக்காக 

இங்னக அபசு முன்சடுக்கும் திட்டங்கலக்கு இந்தினா எத்துனமப்பு யமங்கும். 

 நனனகத் தநிமர்கலக்காக இந்தின அபசு தபப்ில் 4,000 யடீுகள் கட்டும் திட்டம் 

செனல்டுத்தப்டுகிது. அயர்கலக்காக ழநலும் 10 ஆனிபம் யடீுகள் கட்டிக் 

சகாடுக்கப்டும்''  அியித்தார். 
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இந்தினா 

திரிபுபா, ாகாாந்தில் ாஜக.வுக்கு சயற்ி: கருத்துக்கணிப்ில் தகயல் 

 திரிபுபா, ாகாாந்து ஆகின நாிங்கலக்கு னடசற் ெட்டப்ழபனயத் 

ழதர்தல்கில் ாஜக சயற்ி ச யாய்ப்பு இமப்தாக கமத்துக்கணிப்பு முடிவுகில் 

சதரியிக்கப்ட்டுள்து. ழநகானத்னதப் சாறுத்தயனப, காங்கிபஸ் - ாஜக இனடழன 

இழுி ின இமப்தாகவும் கூப்டுகிது. 

 இந்த நாிங்கில் அண்னநனில் டந்து முடிந்த ழதர்தல் குித்து ெிழயாட்டர் 
ிறுயத்தின் ொர்ிலும், ஆக்ெிஸ் னந இந்தினா நற்றும் ிமஸ் 24 ிறுயங்கின் 

ொர்ிலும் தித்தினாக ழதர்தலுக்கு முந்னதன கமத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் 

சயினிடப்ட்டுள் 

நாகாண ெியில் ெர்யஸீ் வதர்வு:  

 உத்தபகண்ட் நாிம் ழடபாடுடன ழெர்ந்த ஆட்ழடா டினபயர் நகள் நாகாண ெியில் 

ெர்யஸீ் ழதர்வுகில் முதிடம் ிடித்து ொதன னடத்துள்ார். 

இந்தினா முழுயதும் வ ாி சகாண்டாட்டம் சதாடங்கினது 

 'ழ ாிகா சத ன்'  அனமக்கப்டும் யிகு குயினன ள்ிபயில் ரித்த ின் 

சதாடங்கினது. 

 ழ ாினில்,  யண்ண ிங்கிா தூன யெீிமம், யர்ணங்கன சீ்ெி அடித்தும் 

நக்கள் சகாண்டாடிார்கள். தங்கலக்குள் இிப்புகன ரிநாி உண்டு நகிழ்யதும் 

யமக்கம். 

 சாதுநக்கள், அபெினல் தனயர்கலம் தங்கலக்குள் யாழ்த்துகனமம் 

கூிக்சகாண்டு நகிழ்யதும் உண்டு. 

உகம் 

புகுரிநா அணு உனனில் 100 நடங்கு கதிர் யசீ்சு:  

 ஜப்ாின் புகுரிநா அட உன குதினில் அனுநதிக்கப்ட்ட அனய யிட 100 

நடங்கு அதிகநா கதிர் யசீ்சு இமப்தாக ‘கிரீன் ஸீ்’ அனநப்பு ச்ெரித்துள்து. 
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கடா ிபதநரின் யிருந்திர் ட்டினன ரிெீிப்தற்குஇந்தினாவுக்கு அனுநதி 
நறுப்பு: ஊடகத் தகயால் பபப்பு 

 கடா ிபதநர் ஜஸ்டின் ட்மெழடாயின் யிமந்திர் ட்டினன ரிெீிப்தற்கு இந்தின 

அபசுக்கு அனுநதி நறுக்கப்ட்டதாக அந்ாட்டு ஊடகத்தில் செய்திகள் 

சயினாகினிமப்து பபப்ன ற்டுத்திமள்து. 

யணிகம் 

இந்தினாயின் டிெம்ர் காாண்டு ஜிடிி யர்ச்ெி 7.2 ெதயதீம் 

 இந்தினாயின் டிெம்ர் காாண்டு ஜிடிி 7.2 ெதயதீநாக இமக்கிது. 

 இதன் மூம் டிெம்ர் காாண்டில் உகில் ழயகநாக யமம் சாமாதாபநாக 

இந்தினா இமக்கிது. 

ெர்யவதெ ிபாண்டுகின் யர்ச்ெி 5 நடங்கு அதிகரிக்கும்: அவொவெம் கணிப்பு 

 அடுத்த மூன்று ஆண்டுகில் இந்தினாயில் ெர்யழதெ ிபாண்டுகின் யர்ச்ெி ந்து 

நடங்கு அதிகரிக்கும் ன்று அழொழெம் கணித்துள்து. 

 நக்கினடழன யாங்கும் தின் அதிகரித்து யமயதால் இந்த ஆண்டு டிெம்ரில் 

ெர்யழதெ ிபாண்டுகின் யிற்ன ெந்னத 3000 ழகாடி டார் அவுக்கு இமக்கும் ன்று 

குிப்ிட்டுள்து. 

 இது கடந்த ஆண்டுடன் எப்ிடுனகனில் 30 ெதயதீம் அதிகம் ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 

தற்ழாது ெர்யழதெ ிபாண்டுகின் யிற்ன 2,380 ழகாடி டாபாக உள்து. 

யினனாட்டு 

சத.ஆப்ிரிக்கா - ஆஸ்திவபினா முதல் சடஸ்டில் வநாதல் 

 சதன் ஆப்ிரிக்கா - ஆஸ்திழபினா அணிகள் இனடனிா முதல் சடஸ்ட் ழாட்டி  

டர்ில் சதாடங்குகிது. 

ாபஸ் யிருனத சயன்ார் சடபர் 
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 யினனாட்டு துனனில் நிக உனர்யாக கமதப்டும் ாபஸ் யிமனத ழபாஜர் சடபர் 
சயன்ார். ழநலும் இந்த ஆண்டில் நீண்டு யந்த யபீர் ன் யிமதும் அயமக்கு 

யமங்கப்ட்டது. 

 இந்த யிமனத னகப்ற் ஸ்சனிின் பழல் டால், ரினல்நாட்ரிட் கால்ந்து யபீர் 
கிிஸ்டினாழா சபாால்ழடா ஆகிழனார் இனடழன கடும் ழாட்டி ியின ினனில் 

36 யனதா ழபாஜர் சடபர் தட்டிச் சென்றுள்ார். 
 20 கிபாண்ட் ஸ்ாம் ட்டங்கள் சயன்றுள் அயர், கடந்த ஆண்டில் ஆஸ்திழபின 

ஏன், யிம்ிள்டில் ொம்ினன் ட்டம் சயன்ிமந்தார். ழநலும் இந்த ஆண்டு 

சதாடக்கத்தில் நீண்டும் ஆஸ்திழபின ஏில் யானக சூடினிமந்தார். 

---***--- 


