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தநிமகம் 

இங்ககக்கு ய ட்சம் தநிழ் நூல்கள் 

 இங்கைக்கு பே ட்சம் தநிழ் நூல்ைள் யமங்ை இபேப்தாை, ள்ிக் ைல்யித் துக 

அகநச்சர் கை.ஏ.சசங்கைாட்கைனன் சதரியித்தார். 

காயிரி மநாண்கந யாரினம் அகநப்து ததாடர்ாக தடல்ினில்  பக்கின 

ஆமாசக 

 ைாயிரி கநாண்கந யாரினம் அகநப்து சதாைர்ாை நத்தின ீர்யத் துக சார்ில் 

சைல்ினில் பக்ைின ஆகாசக ைக்ைிது. 

 இதில் தநிமைம் உள்ிட்ை 4 நாிங்ைின் தககநச் சசனார்ைள் 

ங்கைற்ைின்ர். 

மாிமனா தசாட்டு நயந்து  

 தநிமைம் பலயதும் யபேம் 11-ம் கததி காிகனா சசாட்டு நபேந்து பைாம்ைள் கைச 

உள். 

 இந்த பைாம்ைில் 5 யனதுக்குட்ட்ை குமந்கதைலக்கு சசாட்டு நபேந்து யமங்ைப்டும். 

தண் ஆட்மடா ஒட்டுகப கவுபயித்த தட்ரிசினன் கல்லூரி 

 சசன்க அகைனாில் உள் சட்ரிசினன் ைக அியினல் ைல்லூரி சண் ஆட்கைா 

ஒட்டுர் ஆண்ைாலக்கு தித்துயம் யாய்ந்த சண் சதாமிார் யிபேகத யமங்ைி 
ைவுபயித்தது. 

இந்தினா 

த்திரிககனார் னுக்கா ிதி துக்கீடு ய.1 மகாடினாக உனர்கிது 
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 ாடு பலயதிலும் ணினாற்றும் த்திரிகைனார் னுக்ைா ிதி பை.20 ட்சத்தில் 

இபேந்து பை.1 கைாடினாை உனர்த்தப்ை உள்து. 

 நத்தின சசய்தி ிபப்புத்துக அகநச்சைம் சார்ில் இகத ைப்பு ிதினாண்டிககன 

அநாக்ைப் ரிந்துகபக்ைப்ட்டுள்து. 

திரிபுபா பதல்யபாக யிப்ப் குநார் தயிமனற்பு 

 திரிபுபா நாி புதின பதல்யபாை ாஜையின் யிப்ப் குநார் கதப் தயிகனற்றுக் 

சைாண்ைார். 

 இந்த யிமாயில் ிபதநர் கநாடி, ாஜை தகயர் அநித் ரா, உள்துக அகநச்சர் 

பாஜ்ாத், ாஜை பத்த தகயர்ைள் அத்யாி, கஜாரி, திரிபுபா பன்ாள் பதல்யர் 

நாணிக் சர்க்ைார் ஆைிகனார் ைந்து சைாண்ைர். 

ாஜக.யின் கடும் எதிர்ப்கயும் நீி கர்ாடக நாித்துக்கு திக் தகாடி 

அிபகம் 

 ாஜையின் ைடும் எதிர்ப்கபம் நீி, ைர்ாைை நாித்துக்ைா திக் சைாடிகன 

பதல்யர் சித்தபாகநனா சங்ைலபேயில் அிபைம் சசய்து கயத்தார். 

பன்திவு பனில் டிக்தகட்கட நற்தாயயயக்கு நாற்ாம்  

 பன்திவு சசய்னப்ட்ை பனில் டிக்சைட்கை நற்சாபேயபேக்கு எிதாை நாற்ியிட்டு, 

எந்தயிதநா சதாகை ிடித்தபம் இல்ாநல் நாற்ிக்சைாள்லம் பககன 

பனில்கய அிபைப்டுத்திபள்து. 

 அதற்குரின யமிைாட்டி பகைக சயினிட்டுள்து. 

உகம் 

பூநிகனத் தாக்க யயம் சீ யிண்தயி ஆபாய்ச்சி ிகனம் 

 சீாயின் யிண்சயி ஆபாய்ச்சி ிகனநா டினாங்கைாங் - 1 தது ைட்டுப்ாட்கை 

இமந்ததிால் பூநிகன காக்ைி யிமப் காயதாை தையல்ைள் சயினாைிபள். 
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 சீா டினாங்கைாங் -1 என் யிண்சயி ிகனத்கத யிண்சயினில் 2016 ஆம் ஆண்டு 

அனுப்ினது. பஷ்னா நற்றும் அசநரிக்ைாவுக்கு ிகு யிண்சயினில் சரின அயில் 

ிறுயப்ட்ை சீாயின் பதல் யிண்சயி ஆபாய்ச்சி ிகனம் இது. 

ப்புயா ியூ கிினாயில் நீண்டும் சக்தி யாய்ந்த ிடுக்கம் 

 சிிக் தீவு ாைா ப்புயா ிபெ ைிினாயில் நீண்டும் சக்தி யாய்ந்த ிடுக்ைம் 

எற்ட்டுள்து. 

 இந்த ிடுக்ைம் ரிக்ைர் அவுகைாில் 6.8-ஆை தியாைிபள்து. 

யணிகம் 

கபக தாினினல் துக மநம்ாட்டுக்கு அடுத்த 2 ஆண்டுகில் 60 மகாடி டார் 

துக்கீடு 

 ைபை சாினினல் துக கநம்ாட்டுக்கு 60.7 கைாடி ைார் அயிா திட்ைங்ைள் 

அடுத்த இபண்டு ஆண்டுைில் கைபகப்டுத்தப்ை உள்தாை துகண பதல்யர் 

ஒ.ன்ரீ்சசல்யம் சதரியித்துள்ார். 

 ைாஞ்சிபுபம் நற்றும் சசன்க குதிைில் இந்தத் திட்ைங்ைள் சசனல்டுத்தப்டும் 

எவும் அயர் சதரியித்தார். 

சூப்ர் கக்குகள் யிக ய. 7 ட்சம் யகப குகப்பு 

 அசநரிக்ைாயின் கைாரிக்கைகன ஏற்று இக்குநதினாகும் கக்குைலக்ைா யரிகன 50 

சதயதீநாை நத்தின அபசு குகத்ததால், ஹார்ி கையிட்சன் உள்ிட்ை 

இக்குநதினாகும் கக்குைின் யிக 7 ட்சம் பைாய் யகப யிக குகந்துள்து. 

நார்ச் 15-ல் ந்தன் யங்கி ஐிஒ தயினீடு 

 சைால்ைத்தாகய தககநனைநாைக் சைாண்டு சசனல்டும் ந்தன் யங்ைினின் சாதுப் 

ங்கு சயினடீு யபேம் 15-ம் கததி சதாைங்குைிது. 
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 யிகனாட்டு 

மதாி, மகாி ஆமாசகனில் உயயாக்கப்ட்ட ிசிசிஐ யபீர்கள் ப்ந்த ஏ+ 

ிரிவு 

 ிசிசிஐ-னின் புதின யபீர்ைள் ப்ந்தத்தில் கசர்க்ைப்ட்ை பை.7 கைாடி ஏ+ ிரிவுக்கு 

பன்ாள் கைப்ைன் கதாிபம், இந்ாள் கைப்ைன் யிபாட் கைாிபகந ிபதா ைாபணம் 

என்று உச்ச ீதிநன்ம் ினநித்த சாறுப்பு ைிரிக்சைட் ிர்யாைக் ைநிட்டி 

சதரியித்துள்து. 

நகிர் ஹாக்கினில் ஏநாற்ம் 

 நைிர் ஹாக்ைினில் சதன் சைாரினாவுக்கு எதிபா ஆட்ைத்தில் இந்தின அணி 1-2 என் 

கைால் ைணக்ைில் கதால்யினகைந்தது. 

---***--- 


