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தமிழகம் 

பிளஸ் 1 பபாதுத் ததர்வில் கருணை மதிப்பபண்கள் வழங்கப்பட மாட்டாது 

 நடைபபற்று லமம் 11-ம் லகுப்பு பபாதுத் தேர்லில் லினாத்ோள்கள் கடினாக 

இமப்போக ாணலர்கள் ேப்பில் பலயாக கூமப்பட்டு லமம் நிடயில், 

ாணலர்களுக்கு அத்தேர்வுகரில் கமடண ேிப்பபண்கள் லறங்கப்பை ாட்ைாது என 

பள்ரிக் கல்லித்துடம அடச்சர் பசங்தகாட்டைன் பேரிலித்துள்ரார். 

தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமணை நிச்சயம் பகாண்டு வருதவாம் 

 எப்பாடுபட்ைாலது எய்ம்ஸ் மத்துலடனட ேிறகத்துக்கு பகாண்டு லமதலாம் 

என்று முேல்லர் தக.பறனிசாி ேிட்ைலட்ைாக பேரிலித்ோர். 

துணை முதல்வர் - ஓ.பன்ைரீ்பசல்வம் 

 சட்ைப்தபடலில் 2017-18-ம் ஆண்டுக்கான மெ.10,940 தகாடிக்கான இறுேி துடண 

ேிப்படீுகடர துடண முேல்லர் ஒ.பன்னரீ்பசல்லம் ோக்கல் பசய்ோர். 

வாைிணல ணமய முன்ைாள் இயக்குநர் தகவல் 

 இற்டகப் தபரிைர் ற்றும் காயநிடய முன்னமிலிப்டப அமிந்து, க்களும் அசும் 

பசல்பட்ைால் காயநிடயப் தபரிைர் அறிடலக் குடமக்க முடிமம் என்று இந்ேி 

லானிடய ட முன்னாள் இக்குநர் டி.ஆர்.சிலாகிமஷ்ணன் கூமினார். 

 உயக லானிடய ேினம் (ார்ச் 23)  

இந்தியா 

பபாக்ராைிலிருந்து ஏவப்பட்ட பிரம்தமாஸ் ஏவுகணை தசாதணை பவற்றி 
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 ாஜஸ்ோன் ாநியம் பபாக்ான் தசாேடன டத்ேியிமந்து பிம்தாஸ் சூப்பர்சானிக் 

ஏவுகடண  பலற்மிகாக பரிதசாேித்துப் பார்க்கப்பட்ைது. 

ஒரு ஆப்ஸ், 100 தசணவகள்  

 இடணம் பன்படுத்துலது னிேர்கரின் உரிட என்று நாட்டிதயத 

முேல்முடமாக அமிலித்ே தகர ாநியம், அங்கிமக்கும் க்களுக்காக த ஆப்ஸ் 

மூயம் 100 தசடலகடர லறங்கும் ேிட்ைத்டே போைங்கி இமக்கிமது. 

 ‘எம்தகரா’ எனும் பபரில் போைங்கப்பட்டுள்ர இந்ே ஆப்ஸ் மூயம் அசின் 20 

துடமகரில் இமந்து க்கள் ேங்களுக்கு தேடலான 100 தசடலகடரப் 

பபற்றுக்பகாள்ரயாம். 

உலகம் 

சைீப் பபாருட்களுக்கு 4 லட்சம் தகாடி ரூபாய் வரி 

  சீனாலியிமந்து இமக்குேிாகும் பபாமட்களுக்கு பாத்ோக 4 யட்சம் தகாடி மெபாய் 

அரலிற்கு லரி லிேிக்க அபரிக்க அேிபர் ட்ம்ப் முடிவு பசய்துள்ரார். 

கவுடாவிலிருந்து பவளிதயறிய கிளர்ச்சியாளர்களின் ஒரு பிரிவிைர் 

 ஷ்ாவுைன் பசய்துபகாண்ை ப்பந்ேத்ேின்படி கிரர்ச்சிாரர்கரின் ம குழுலினர் 

கவுட்ைாலியிமந்து பலரிதமிமள்ரனர். 

வைிகம் 

எஸ்எப்எல் நிர்வாக இயக்குநர் ஆர்த்தி கிருஷ்ைா 

 டிலிஎஸ் குழுத்ேின் அங்கான சுந்ேம் பாசனர்ஸ் யிிபைட் (எஸ்எப்எல்) 

நிறுலனத்ேின் நிர்லாக இக்குநாக ஏப்ல் 20-ம் தேேி பபாறுப்தபற்கிமார் ஆர்த்ேி 
கிமஷ்ணா. 

யூைியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ணைதராபாத் நிறுவைம் ரூ.1,394 தகாடி 

தமாசடி 
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 மனின் தபங்க் ஆஃப் இந்ேிா லங்கிில் கைன் லாங்கி மெ.1,394 தகாடி முடமதகடு 

பசய்ேோக டைோபாத்டே தசர்ந்ே ேனிார் நிறுலனம் ீது சிபிஐ லறக்கு பேிவு 

பசய்துள்ரது. 

விணளயாட்டு 

ஜூைியர் உலகக் தகாப்ணப துப்பாக்கிச் சுடுதல் தபாட்டி 

 ஜூனிர் உயகக் தகாப்டப துப்பாக்கிச் சுடுேல் தபாட்டிில் இந்ேி லீாங்கடன 

இரதலனில் லாயமிலன் உயக சாேடன படைத்து ேங்கப் பேக்கம் பலன்மார். 

இந்திய மகளிர் அைி ததால்வி 

 முத்ேப்பு டி 20 போைரின் முேல் ஆட்ைத்ேில் இந்ேி கரிர் அணிட 6 லிக்பகட்கள் 

லித்ேிாசத்ேில் லழீ்த்ேிது ஆஸ்ேிதயி கரிர் அணி. 

நியூஸிலாந்துக்கு எதிராை பகலிரவு படஸ்ட் தபாட்டி 

 நிமஸியாந்து அணிக்கு எேிான முேல் பைஸ்ட் தபாட்டிில் இங்கியாந்து அணி முேல் 

இன்னிங்ஸில் 20.4 ஒலர்கரில் 58 ன்களுக்கு அடனத்து லிக்பகட்கடரமம் இறந்ேது. 

டிபன்ட் தபால்ட் 6 லிக்பகட்கள் லழீ்த்ேி அசத்ேினார். 

---***--- 


