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தநிமகம் 

  

புதுவயக்கு திட்டங்கள் அியிக்காததால் மநாடி நீது நக்கள் அதிபேப்தி: 
ாபானணசாநி 

 புதுச்சேரி பதல்யர் யி.ாபானணோநி ிபதநர் சபந்திப சநாடி தது ேநீத்தின 

னணத்தின் சாது, பெினன் ிபசதேத்திற்கா எந்தவயாபே யர்ச்ேித் திட்டத்ததபம் 

அியிக்காதது துபதிர்ஷ்டயேநாது என்று கூிபள்ார். 

காயிரி மநாண்வந யாரினம் அவநக்கும் ணிகள் ததாடங்கியிட்ட 

 உச்ே ீதிநன் உத்தபதய ஏற்று, காயிரி திீர் சநாண்தந யாரினம் அதநக்கும் 

ணிகள் வதாடங்கியிட்டதாக நத்தின ீர்யத்துத இதண அதநச்ேர் அர்ஜுன் பாம் 

சநக்யால் வேன்தனில் வதரியித்தார். 

தசன்வக்கு யபீாணம் ஏரி ீர் குவப்பு 

 யபீாணம் ஏரினின் ீர்நட்டம் சயகநாக ேரிந்துயபேயதால், வேன்தக்கு அனுப்ப்டும் 

ீரின் அவு குதக்கப்ட்டுள்து. 

ஐசிஎப் ிறுயம் தனாரித்த புதின யவக நின்சாப பனில்களுக்கு 

னணிகிவடமன அதிக யபமயற்பு 

 வதற்கு பனில்சயனில் வேன்த சகாட்டத்தில் புதிதாக இனக்கப்டும் நின்ோப 

பனில்களுக்கு நக்கிதடசன ல் யபசயற்பு கிதடத்துள்து. இததத் வதாடர்ந்து 

சநலும் 3 புதின பனில் கள் இதணக்கப்ட உள். 

 காத்துக்கு ஏற்யாறு பனில்கில் ல்சயறு யேதிகத ஏற்டுத்த பனில்சய 

நண்டங்களுக்கு பனில்சய துத உத்தபயிட்டுள்து. இததத் வதாடர்ந்து ாட்டின்  
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குதிகில் இனங்கும் பக்கின பனில்கில் தமன பனில் வட்டிகளுக்கு திாக 

வோகுசு யேதி வகாண்ட எல்எச்ி வட்டிகள் இதணக்கப்ட்டு யபேகின். 

 இசதசால், புதின யதக நின்ோப பனில்கத இனக்கும் ணிகளும் தடவற்று 

யபேகின். 

இந்தினா 

தும்கூபே நாயட்டத்தில் கர்ாடகாயில் உகின் நிகப்தரின மசாார் பூங்கா 

ததாடக்கம் 

 உகிசசன நிகப் வரின சூரின ி ( சோார்) நின் பூங்கா கர்ாடகாயில் பை.16,500 

சகாடி வேயில் வதாடங்கப்ட்டுள்து. 

 கர்ாடக அபேின் பனற்ேினாலும், 5 கிபாந நக்கின் த்துதமப்ாலும் இந்த வபேம் 

ோதத ிகழ்த்தப்ட்டுள்து. 

யிவட தறுகிார் 'எிவநனா பதல்யர்’ நாணிக் சர்க்கார் 

 திரிபுபாயில் இடதுோரி கூட்டணி அபசு 25 ஆண்டுகளுக்கு ிகு தயினில் இபேந்து 

இங்குகிது. 

 அங்கு 20 ஆண்டுகாம் பதல்யர் தயி யகித்த எிதநனா பதல்யர் நாணிக் 

ேர்க்கார் யிதட வறுகிார். 

25 ஆண்டு கா நார்க்சிஸ்ட் கம்பெிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி படிவுக்கு யந்தது 

 திரிபுபா ேட்டப்சபதயத் சதர்த ில் ாஜக அசநாக வயற்ி வற்று ஆட்ேிதனக் 

தகப்ற்ி உள்து. 

 25 ஆண்டு கா நார்க்ேிஸ்ட் கம்பெிஸ்ட் கட்ேி ஆட்ேி படிவுக்கு யந்துள்து. 

 ாகாாந்து, சநகானாயில் னாபேக் கும் வபேம்ான்தந கிதடக்காததால் ி 

கட்ேிகளுடன் இதணந்து ஆட்ேி அதநக்க ாஜக தீயிப பனற்ேி சநற் வகாண்டுள்து. 

உகம் 

பஷ்னாயின் வைப்ர்சாிக் ஏவுகவண மசாதவ தயற்ி: எவதபம் 

எதிர்தகாள் தனார்- அதநரிக்கா திட்டயட்ட அியிப்பு 
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 பஷ்னாயின் தைப்ர்ோிக் ஏவுகதண உட்ட எத்ததகன அச்சுறுத்ததபம் 

எதிர்வகாள் தனாபாக உள்சாம் என்று அவநரிக்கா வதரியித்துள்து. 

 கடந்த டிேம்ர் 1-ம் சததி டத்தின அதியீ தைப்ர்ோிக் ஏவுகதண சோதத பள 

வயற்ி வற்றுள்து. 

 அணு ஆபதங்கதச் சுநந்து வேல்லும் தின் வகாண்ட இந்த ஏவுகதணதன எந்தவயாபே 

ஏவுகதண தடுப்பு அபணாலும் தடுத்து ிறுத்த படினாது. ிதனயிட 20 நடங்கு 

சயகத்தில் ேீிப் ானக்கூடினது. உகின் எந்த பததனபம் தாக்கும் தின் 

வகாண்டது. 

 பஷ்னாயின் தற்காப்புக்காகசய இந்த தைப்ர்ோிக் ஏவுகதண தனாரிக்கப்ட்டுள்து. 

‘யிண்தயினில் பயிமிகள்’: னங்கப சூாயிகவத் துல்ினநாகக் 

கண்காணிக்கும் சூப்ர் தசனற்வகக் மகாள்- ாசா தயற்ிகபம் 

 உகிசசன அதிவதாமில்தட் யாித ஆய்வு வேனற்தகக் சகாத ாோ 

யிண்ணில் வயற்ிகபநாகச் வேலுத்திபள்து. 

 இதன் பம் சநற்கு அவநரிக்காதய ஆட்டிப்தடக்கும் வபேம்புனல்கள் உள்ிட்ட 

இனற்தகச் ேீற்ங்கத இி துல்ினநாகக் கணிக்க படிபம் என்கிது ாோ 

யிண்வயி ஆய்வு தநனம். 

 11 ில்ினன் டார்கள் நதிப்புதடன இந்த உனர் வதாமில்தட் யிண்கம் ாோயின் 

2யது பனற்ேினாகும்.  

உக யயிங்குகள் திம்- யிங்குகவ ாதுகாப்மாம் 

 கடந்த 2013-ம் ஆண்டு டிேம்ர் 20ஆம் சததி தடவற் 68யது ஐ.ா வாதுச் ேத 

கூட்டத்தில் அரின யயிங்குகின் ேர்யசதே யர்த்தக ோேத்தில் 

அதிகாபப்பூர்யநாக ப்ந்தம் வேய்னப்ட்டததனடுத்து, நார்ச் 3-ம் சததிதன 'உக 

யயிங்குகள்' திநாக ஐ.ா அியித்தது.  

துாய் புளூ யாட்டர் தயீில் உபேயாகும் உகிமமன தரின பாட்டிம் 

 துாய் ஜுதநபாயில் அய்ன் துாய் (தமன துாய் 1 குதி) எப்டும் குதினில் துாய் 

ஆட்ேினார்  சரக் பகம்நது ின் பாரித் அல் நக்தூம் உத்தபயின்டி 1.6 கிசா நீட்டர் 

ேதுப கிசா நீட்டர் பப்யில் ‘புளூ யாட்டர் தீவு’ என் வனரில் வேனற்தக தீவு 

அதநக்கப்ட்டு யபேகிது. 
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ாகிஸ்தான் யபாற்ில் பதன்பவனாக இந்து தித் தண் எம்.ி.னாக மதர்வு 

 ேிந்து நாித்தில் டந்த எம்.ி சதர்தில் வண்களுக்கா ிரியில் ிாயல் புட்சடா 

ஜர்தாரி தததநனிா ாகிஸ்தான் நக்கள் கட்ேி ோர்ில் கிபேஷ்ண குநாரி 

சகால்ைி (யனது39) எம்.ி.னாக சதர்வு வேய்னப்ட்டுள்ார். 

 பஸ்ிம்கள் அதிகம் யேிக்கும் ாகிஸ்தாில் ேிறுான்தநனாக இபேக்கும் இந்து 

நதத்திர் ோர்ில் பே வண் எம்.ி.னாக சதர்வு வேய்னப்டுயது நிகப் வரின 

தநல்கல்ாகும். 

யணிகம் 

அதநரிக்காயின் இக்குநதி யரி உனர்யால் இந்தினாவுக்கு உடடினாக ாதிப்பு 

ஏற்ட யாய்ப்ில்வ 

 இக்குநதி யரி யிதிப்த அதிகரிக்கும் அவநரிக்க அதிர் ட்பம்ின் படியால் 

இந்தினாயில் உடடி தாக்கம் ஏற்டுயதற்கா யாய்ப்புகள் இல்தவனன்று இந்தின 

உபேக்குத் துதச் வேனர் அபேணா ரர்நா வதரியித்துள்ார். 

சிஐஐ-க்கு புதின ிர்யாகிகள் 

 இந்தின வதாமிகக் கூட்டதநப்ின் வேன்த நண்டத்தின் ததயபாக யி.ஆர். 

நகாசதயன் ினநிக்கப்ட்டுள்ார்.  

சிங்கப்பூர் பதலீட்டு ிறுயத்திடநிபேந்து ிிப்கார்ட் பை.4,843 மகாடி ிதி 
திபட்டினது 

 ேிங்கப்பூதபச் சேர்ந்த பதலீட்டு ிறுயத்திடநிபேந்து ிிப்கார்ட் ிறுயம் பை.4,843 

சகாடி ிதி திபட்டிபள்து. 

 இந்த ிதிதன இந்தினாயில் தது ேந்தததன யிரிவுடுத்துயதற்காக வேயிட 

உள்து. 

 அசநோன், அிாா சான் ஆன்தன் சாட்டினார்கத ேநாிக்க இந்த ிதிதன 

பதலீடு வேய்ன உள்தாக தகயல்கள் வதரியிக்கின். 



     நார்ச் 3 & 4 டப்பு ிகழ்வுகள் 
 

6  

 

யிவனாட்டு 

ஐில் மாட்டி: தநிமபேக்கு 2-யது நகுடம் 

 ஐிஎல் சாட்டினில் 2 பத ோம்ினன் ட்டம் வயன்றுள் வகால்கத்தா தட் 

தபடர்ஸ் அணிக்கு 2018-ம் ஆண்டு ேீேில் சகப்டாக தநிமபேம், வேன்ததனச் 

சேர்ந்தயபேநா திசஷ் கார்த்திக் ினநிக்கப்ட்டுள்ார். 

 துதண சகப்டாக பாின் உத்தப்ா ினநிக்கப்ட்டுள்ார். 

அஸ்ான்ரா மகாப்வ ைாக்கி 

 அஸ்ான் ரா சகாப்தக்கா ைாக்கித் வதாடரில் இந்தின அணி பதல் ஆட்டத்தில் 2-

3 என் சகால் கணக்கில் அர்வஜன்டிாயிடம் சதால்யினதடந்தது.  

---***--- 


