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தநிமகம் 

காயிரி ததாடர்ா ீதிநன் தரீ்ப்ப அநல்டுத்தாயிட்டால் ிதின் கட்கரி நீது 

யமக்குப் திவு: பயககா கட்டி 

 காலிரி த ாடர்பான உச்ச நீ ின்ம  ீர்ப்பப அல்படுத் ாலிட்டால் நி ின் கட்கரி ீது 

லறக்குப் ப ிவு தசய்ப்பட வலண்டும் என புதுச்வசரிில்  ிபக தபாதுச் தசயாரர் 

பலவகா த ரிலித்துள்ரார். 

  

இந்த ஆண்டு ககாபடனில் யமக்கத்பத யிட தயப்ம் அதிகரிக்கும்: யாிப 

ஆய்வு பநனம் 

 இந்  ஆண்டு வகாபட காயத் ில், பந்ப  ஆண்டுகரில் நியலி லறக்கான 

தலப்பநிபயப லிட சற்று அ ிகாக (0.5 டிகிரி தசல்சிஸ்) இருக்கும் என்று இந் ி 

லானிபய ஆய்வு பம் த ரிலித்துள்ரது 

தநிழ்த்தாய் யாழ்த்து சர்ச்பச; முகாந்திபம் இருந்தால் யிஜகனந்திபர் நீது 

யமக்குப் திவு தசய்னாம்:  

  ிழ்த் ாய் லாழ்த்துப் பாடபய அல ித்  ாக லிஜவந் ிர் ீ ான புகாரில் 

பகாந் ிம் இருந் ால் லறக்குப் ப ிவு தசய்து நடலடிக்பக எடுக்க காலல்துபமக்கு 

தசன்பன உர் நீ ின்மம் உத் லிட்டுள்ரது. 

இந்தினா 

ிர்னா ிதினத்தில் இருந்து தண்கின் ாதுகாப்புக்காக ரூ.2,900 ககாடி 

அனுநதி:  
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 நிர்பா நி ிில் தபண்கரின் பாதுகாப்பு த ாடர்பான ரூ.2,900 வகாடி  ிப்பு 

 ிட்டங்களுக்கு த் ி அசு அனு ி லறங்கிபள்ரது. இ ன்பயம் தசன்பன, 

தபங்களூரு, பை ாபாத் உள்ரிட்ட 8 நகங்கள் பன் அபடபம். 

தண்கள் நட்டுகந ணிபுரியும் ிபாங்கிபுபம் பனில் ிபனம் 

 ஆந் ி ாநியம் குண்டூர் ாலட்டத் ில் அபந்துள்ர பிாங்கிபும் கிாத் ில் ான் 

தபண்கள் ட்டுவ பணிபுரிபம் ில் நிபயம் அபந்துள்ரது. குண்டூர் - நர்சவாவபட் 

லபில் உள்ர இடங்கபர உள்ரடக்கி பிாங்கிபும் ில் நிபயத்துல் ஸ்வடளன் 

ாஸ்டர், பணசீட்பட சரிப்பார்பலர் என அபனலரும் தபண்கள் ான். 

 தஜப்பூரின் காந் ி நகர் ில் நிபயம், இந் ிாலின் ாடுங்கா ில் நிபயத் ிற்கு 

பிமகு தபண்கள் ட்டுவ பணிபுரிபம் பன்மாலது ில் நிபயாக பிங்கிபும் 

உள்ரது. 

உக ககாடீஸ்யபர்கள் ட்டினல்: கவுதம் அதாினின் தசாத்துக்கள் ஓர் ஆண்டில் 

ரூ.92 ஆனிபம் ககாடினாக உனர்வு 

 நாட்டின் ிகப்தபரி த ாறிய ிபரும், பி ர் வாடிின் நண்பருான கவு ம் 

அ ானிின் தசாத்துக்கள் கடந்  ஓர் ஆண்டில் இரு டங்கு உர்ந்துள்ரது. 

 அலரின் த ாறில், லர்த் கம் 109 ச ல ீம் லரர்ச்சி அபடந்துள்ரது என்று ளாங்காய் 

நகரில் இருந்து தலரிாகும் புகழ்தபற்ம ைருன் குவராபல் இ ழ் நடத் ி ஆய்லில் 

த ரிலந்துள்ரது. 

உகம் 

புற்று காய் குித்த ஆபாய்ச்சினில் சாதப:  

 புற்று வநாய் குமித்  ஆாய்ச்சிக்காக இந் ி அதரிக்கான நலனீ் ல ாஜனுக்கு 7 

வகாடிவ 75 யட்சம் ரூபாய் லறங்கப்பட்டுள்ரது 

சீாயில் ' N ' எழுத்பத உகனாகிக்க தபட: சர்யாதிகாரினாகிாபா ஜி ஜின்ிங்? 

 சீனாலில் ’ N ’என்ம எளத்ப  சபக லபய ரங்கரில் பன்படுத்துல ற்கு  பட 

லி ிக்கப்பட்டுள்ரது 
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 அ ிபர் ஜி ஜின்பிங்பக லிர்சிக்கும் ' N ' எளத்துகபர  பட லி ிக்கும் வநாக்கில் இந் த் 

 பட லி ிக்கப்பட்டிருப்ப ாக அங்கிருந்து லரும்  கலல்கள் த ரிலிக்கின்மன. 

 N எளத்துடன் ‘Ten thousand years’, ‘Disagree’ , Xi Zedong’ ‘Shameless’, ‘Lifelong’ , ‘Personality cult’ , 

‘Emigrate , ‘Immortality’ ஆகி லார்த்ப களும் சீனாலில் சபக லபய ரங்கரில் 

உபவாகிக்க  படலி ிக்கப்பட்டுள்ரது. 

அதநரிக்க அதிர் நாிபக தகயல் ததாடர்பு தபயர் பாஜிாநா 

 அதரிக்க அ ிபர் ாரிபகின்  கலல் த ாடர்பு துபமத்  பயலாக பணிாற்மி 

வைாப் கிக்ஸ் (29) ப லிப ாஜினாா தசய்துள்ரார். 

யணிகம் 

அதநரிக்காயில் இரும்பு, அலுநினத்திற்கு இக்குநதி யரி கடும் உனர்வு: ட்பம்ப் 

அதிபடி உத்தபவு 

 அதரிக்காலில் உள்நாட்டு த ாறிபய காப்பாற்றும் வநாக்கில், தலரிநாடுகரில் இருந்து 

இமக்கு ி தசய்ப்படும் இரும்பு ற்றும் அலுினத் ிற்கு லி ிக்கப்படும் இமக்கு ி 
லரிப, அ ிபர் ட்ம்ப் கடுபாக உர்த் ிபள்ரார் 

ிப்பயரினில் முன்ணி ிறுயங்கின் யாக யிற்பனில் இபட்பட 

இக்க யர்ச்சி 

 ஆட்வடாதாபபல் துபமின் பன்னணி நிறுலனங்கரான ாரு ி சுசூகி, ைிந் ிா 

அண்ட் ைிந் ிா ற்றும் டாடா வாட்டார்ஸ் வபான்மபல உள்நாட்டு லாகன 

லிற்பபனில் கடந்  பிப்லரிப லிட இந்  பிப்லரிில் இட்பட இயக்க லரர்ச்சி 
கண்டுள்ரன. 

யிபனாட்டு 

னிற்சி ஆட்டத்தில் தகய்ல், சாமுகயல்ஸுடன் கந.இ.தவீுகள் கடும் தசாதப்ல்... 

ஆாலும் தயற்ி 
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 ைாவில் நபடதபற்று லரும் உயகக்வகாப்பப 2019  கு ிச் சுற்றுப் பிற்சி 
ஆட்டத் ில் ஐக்கி அபு அீக அணிிடம் 115 ன்களுக்குச் சுருண்ட வ.இ. ீவுகள் 

பிமகு ஸ்பின்னர்கரின் பந்து லசீ்சினால் அந்  அணிப 83 ன்களுக்குச் சுருட்டி வபாாடி 

தலற்மி தபற்மது. 

---***--- 


