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தநிமகம் 

தநிமகம் முலயதும் உள் 18,775 கூட்டுவு சங்கங்கலக்கு ஏப்பில் ததர்தல் 

றகத்றல் 15 அசுத் துறநகபின்கலழ் உள்ப 18,775 கூட்டுநவு சங்கங்கலக்கரண 

தர்ல் 5 கட்டங்கபரக டத்ற முடிக்கப்தடும் ன்று கூட்டுநவு சங்கங்கபின் தர்ல் 

ஆறர் மு.ரதேந்றன் தரிித்துள்பரர். 

சட்டப்தபவய சசனாபாக தக. சீியாசன் ினநம் 

 றக சட்டப்ததறின் புற தசனரபரக தக.சலணிரசன் றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 சட்டப்ததறச் தசனக றமதர் திரிில் இமந்து தி உர்வு மூனம் கூடுல் 

தசனரபரக றறக்கப்தட்டிமந் தக.சலணிரசன், கடந் ஆண்டு இறுறில் சறநப்புச் 

தசனரபரக றறக்கப்தட்டரர். இந் றணத்ற றர்த்து தரடப்தட்ட க்கு 

தசன்றண உர் ீறன்நத்றல் றலுறில் உள்பது. 

 சதருயிக்கு, சாவ, குடிீர், குப்வ, ாய் சதால்வக்கு புகார் அிக்க ம்ந 

சசன்வ சநாவல் ஆப்: தற்தாது ஐதாிலும்... 

 ததமக தசன்றண ரகரட்சறின் ம் தசன்றண ன்ந புற தசனற (Namma Chennai 

app)ற்ததரது ios(iphone) ன்ந தன்ததரமள் மூனரகவும் தறிநக்கம் தசய்து, 

புகரர்கறப தறவு தசய்னரம் ண தசன்றண ரகரட்சற தரிித்துள்பது. 

இந்தினா 

உகின் யிவநனா பாணுயம்: இந்தினாவுக்கு 4-யது இடம் 

 2017-ம் ஆண்டுக்கரண உனகறன் னறறரண ரணுங்கள் தட்டிறன குதபரதல் ஃதர் 

தர் (ேறதிப்) அறப்பு தபிிட்டுள்பது. 

 இப்தட்டினறல் 133 ரடுகள் இடம்ததற்றுள்பண. 
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 இறல் அதரிக்கர, ஷ்ர, சலணரவுக்கு அடுத்து இந்றர 4-து இடம் ததற்றுள்பது. 

முல் 10 ரடுகள் தட்டினறல் திரன்ஸ், திரிட்டன், ேப்தரன், துமக்கற, தேர்ணி 
உள்பிட்ட ரடுகள் ததற்றுள்பண. 

 அண்றட ரடரண தரகறஸ்ரன் 13-து இடத்ற ததற்றுள்பது. 

கல்லூரி நாணயர்கலக்கும் சரீுவட 

 கல்லூரி ரர்கலக்கும் சலமறட றட்டத்றக் தகரண்டு  ரேஸ்ரன் அசு 

முடிதடுத்துள்பது. 

 ரேஸ்ரணில் ஆலம் தரேக சரர்தில் சுந்ர ரதே முல்ரகப் தி கறக்கறநரர். 

 தள்பிகபில் உள்பது ததரனத கல்லூரி ரர்கலக்கும் மம் கல்ிரண்டில் 

இமந்து சலமறட றட்டம் அல்தடுத்ப்தடும் ன்று ரறன கல்ித் துறந அறச்சர் 

கறண் தகஸ்ரி கூநறமள்பரர். 

தநகானா முதல்யபாக கான்பாட் சங்நா தயிதனற்பு 

 தகரனர ரறன புற முல்ரக தசற க்கள் கட்சறத் றனர் கரன்ரட் சங்ர 

ததரறுப்ததற்றுக் தகரண்டரர். 

தாக்குயபத்து சரிசலுக்கு தரீ்வு காண ாட்டிததன முதல்முவனாக 

சங்கலருயில் செிகாப்டர் தாக்குயபத்து அிமுகம் 

 ததங்கலமில் றனவும் கடும் ததரக்குத்து தரிசல் கரரக, னக்ட்ரணிக் 

சறட்டிில் இமந்து ிரண றறனத்துக்கு தசல்ன 2 ிதம் ஆகறநது. 

 இந்றறனில், இந்ப் திச்சறறணக்கு ீர்வு கரணும் றகில், ஒம ணிரர் றறுணம் ( 

Thumby Aviation) சரர்தில் ததங்கலமில் தயனற - டரக்மற தசற தரடங்கப்தட்டுள்பது. 

 முல்கட்டரக, னக்ட்ரணிக் சறட்டி ற்றும் தயச்..ல். ிரண றறனம் ஆகற 

தகுறகபில் இமந்து சர்தச ிரண றறனத்துக்கு இண்டு தயனறகரப்டர்கறப 

அந்றறுணம் இக்குகறநது.  

உகம் 

சதன் சகாரினாவுடன் புதின யபாற்வ எலத யிரும்புகிதன் 
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 தன் தகரரிரவுடன் புற னரற்றந ல ிமம்புரக ட தகரரி அறதர் கறம் 

தேரங் உன் தரிித்துள்பரர். 

 தன் தகரரிரில் றடததற்ந குபிர்கரன ஒனறம்திக் தரடரில் ட தகரரிர 

தங்தகற்நது முல் தன் தகரரிர - ட தகரரிர இறடத இக்கம் அறகரித்துள்பது. 

ப்புயா ியூ கிினாயில் ஏற்ட்ட சக்தி யாய்ந்த ி டுக்கம் 

 தசறதிக் ீவு ரடரண தப்புர றம கறணிரின் ததரர்தகர ரகரத்றல் சக்ற ரய்ந் 

றனடுக்கம் ற்தட்டது. 

 இந் றனடுக்கம் ரிக்டர் அபவுதகரனறல் 7.5 ஆக தறரகறது. 35 கறதனர ீட்டர் 

ஆத்றல் ற்தட்டது. 

 இந் றன டுக்கத்றணரல் தரறப்புகள் குநறத்து உடணடி கல் தும் ர றறனில் 67 

ததர் இநந்துள்பரக தசஞ்சறலுற சங்கம் தரிித்துள்பது. 

யணிகம் 

சுசுகி ஜிக்ஸர் 2018, ஜிக்ஸர் எஸ்எப் வக்குகள் அிமுகம் 

 சுசுகறின் தரட்டரர் றசக்கறள் றறுணம் ேறக்மர் ரடல் சறரீஸ் றதக்குகறப ரரித்து 

மகறநது. இந் றக றதக்குகபில் 2018-ம் ஆண்டு ரடல்கள் அநறமுகம் 

தசய்ப்தட்டுள்பண. அன்தடி, சுசுகற ேறக்மர் 2018 ற்றும் ேறக்மர் ஸ்ப் றதக்குகள் 

அநறமுகரகறமள்பண. 

 சுசுகற ேறக்மர் 80,928 மெதரய் ிறனிலும், ேறக்மர் ஸ்ப் றதக் 90,037 மெதரய் 

ிறனிலும் (தடல்னற க்தம தரமம் ிறன) கறறடக்கறன்நண. 

 இறபஞர்கறப அறகம் கமம் றகில் டிறக்கப்தட்டுள்ப இந் றதக்குகள், 

சறகப்பு, சறல்ர், தட்டரனறக் ப்ல ற்றும் கமப்பு ண்ங்கபில் கறறடக்கறன்நண. 

க்கும் கார் தனாரிப்ில் தார்தச: ிறுய உனபதிகாரி தகயல் 

 ததரர்தச கரர் றறுணம் தநக்கும் கரர் ரரிப்றத தம்தடுத்ற மகறநது. இந் கறன 

அந் றறுணத்றன் றனற ிற்தறண அறகரரி தடட்தனவ் தரன் திபரண்டன் 

கூநறமள்பரர். 

 தலும் ததம கங்கபின் தநக்கும் டரக்சற தசறில் ஈடுதடுற்கரண சரத்றமும் 

உள்பது ன்நரர். 
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நகிர் திம்: சண்கள் இனக்கின ஏர் இந்தினா யிநாம் 

 சர்தச கபிர் றணத்ற தகரண்டரடும் ிரக, ர் இந்றர ர்தஸ் 319 க 

ிரணத்ற முலக்க முலக்க ததண் ஊறர்கறபக் தகரண்டு இக்கறமள்பது. 

யிவனாட்டு 

  

உக துப்ாக்கி சுடுதில் நனு ாகருக்கு தங்கம் 

 உனக துப்தரக்கற சுடுல் ததரட்டிில் 16 ரண இந்ற ீரங்கறணரண னு தரகர் 2-

து ங்கப் தக்கம் தன்நரர். 

 உனக துப்தரக்கற சுடுல் ததரட்டி தக்சறதகரின் குரடனேர கரில் றடததற்று 

மகறநது. 

 இறல் கபிமக்கரண 10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் திரிில் ற்தகணத ங்கப் தக்கம் 

தன்நறமந் இந்ற ீரங்கறண னு தரகர், அிகள் திரிிலும் ங்கப் தக்கம் 

தன்று அசத்ற உள்பரர்.  

நகிர் ொக்கி தாட்டினில் சதன் சகாரினாவய யழீ்த்தினது இந்தினா 

 தன் தகரரிர கபிர் அிக்கு றரண யரக்கறத் தரடரின் முல் ஆட்டத்றல் 

இந்ற அி 1-0 ன்ந தகரல் கக்கறல் தற்நற ததற்நது. 

 இம அிகள் இறடினரண 5 ஆட்டங்கள் தகரண்ட தரடரில் முல் ததரட்டி  சறதரல் 

கரில் றடததற்நது. 

 5-து றறடத்றதனத இந்ற அி ணது முல் தகரறன அடித்து. இந் தகரறன 

னரல்தம்றரற அடித்ணரர்.  

---***--- 


