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தநிமகம் 

ததன் நாயட்டங்களுக்கு கூடுதல் பனில்கள் இனக்கப்டும் 

 சென்னை - மதுனர இனையே இரட்னை பானை பணி நினைவனைந்துள்ளைால், 

சைன்மாவட்ைங்களுக்கு கூடுைல் ரேில்கள் இேக்கப்படும். 

 ைாம்பரத்ைில் இமந்து ைிமசநல்யவலிக்கு வினரவில் பகல் யநர ரேில் ன்று 

இேக்கப்படும் என்று சைற்கு ரேில்யவ சபாதுயமலாளர் ஆர்.யக.குல்ஶியரஸ்ைா 

சைரிவித்துள்ளார். 

ிஸ் 2 தாதுத்ததர்வு  

 பிளஸ் 2 சபாதுத்யைர்வு ஏப்ரல் 5-ம் யைைி முடிவனைகிைது. 

 இனைத்சைாைர்ந்து வினைத்ைாள் ைிமத்தும் பணிகள் ஏப்ரல் 9-ம் யைைி சைாைங்குகிைது. 

தகால்த்துக்கு சிப்பு பனில்கள் அியிப்பு 

 ைாம்பரத்ைில் இமந்து ஏப்ரல் 9-ம் யைைி முைல் ஜூன் 27-ம் யைைி வனரேில் வாரம் 

இமமுனை (ைிங்கள், புைன்கிழனமகளில்) ெிைப்பு ரேில்கள் சகால்லத்துக்கு இேக்கப்படும். 

 இயையபால், சகால்லத்ைில் இமந்து ஏப்ரல் 10-ம் யைைி முைல் ஜூன் 28-ம் யைைி வனரேில் 

(செவ்வாய், விோழன்களில்) ைாம்பரத்துக்கு ெிைப்பு ரேில்கள் இேக்கப்படும். 

 ஐஓி யட்டி யிகிதம் குறப்பு 

 ெிறு, குறு, நடுத்ைர சைாழில் நிறுவைங்களுக்கு இந்ைிேன் ஒவர்ெீஸ் வங்கி (ஐஒபி) வட்டி 

விகிைங்கனள குனைத்துள்ளது. 

இந்தினா 

நத்தின தயாண் துற அறநச்சர் தகயல் 
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 சபாது விநியோகத் ைிட்ைத்ைில் யொளம், கம்பு, யகழ்வரகு உட்பை ெிறுைாைிேங்கனள 

யெர்க்க மத்ைிே அரசு ைிட்ைமிட்டுள்ளது என்று யவளாண் துனை அனமச்ெர் ராைா யமாகன் 

ெிங் சைரிவித்துள்ளார். 

ரூ.10 தகாடி தசயில் உருயாக்கப்ட்டுள் 62 அடி உனப ஆஞ்சதனர் சிற  

 கர்நாைக மாநிலம் யகாலார் மாவட்ைத்ைின் னபராபுராவில் இமந்து 62 அடி உேரம் உள்ள 

பிரம்மாண்ைமாை ஆஞ்ெயநேர் ெினலனே,சபங்களூமவுக்கு சகாண்டு செல்லும் 

பணிகள் சைாைங்கிை. 

உகம் 

8.7 தகாடி ஃதஸ்புக் னார்கின் தகயல்கள்  

 இங்கிலாந்ைின் யகம்பிரிட்ஜ் அைலிட்டிகா நிறுவைத்ைிற்கு, ஃயபஸ்புக் 

நிறுவைத்ைிைமிமந்து 8.7 யகாடி பேைாளர்களின் ைைிப்பட்ை ைகவல்கள் முனைேற்ை 

வனகேில் பகிரப்பட்டுள்ளைாக புைிே ைகவல் சவளிோகிமள்ளது. 

யணிகம் 

ஆம்ி தறயர் தகயல் 

 2017 ஆண்டில் புைிைாக 32 லட்ெம் முைலீட்ைாளர்கள் மிமச்சுவல் பண்டில் முைலீடு 

செய்ைிமக்கிைார்கள் எை இந்ைிே மிமச்சுவல் பண்ட் ெங்கங்களின் ைனலவர் (ஆம்பி) 
ஏ.பாலசுப்ரமணிேன் சைரிவித்ைார். 

`3 ாட்கில் 17 ட்சம் இ-தய ில் உருயாக்கம்’ 

 ஏப்ரல் 1-ம் யைைி முைல் ெரக்கு மின் வழி ரெீது (இ-யவ பில்) முனை அமல்படுத்ைப்பட்ைது. 

 கைந்ை மூன்று நாட்களில் 17 லட்ெம் இ-யவ பில்கள் உமவாக்கம் 

செய்ேப்பட்டிமக்கின்ைை. 
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யிறனாட்டு 

21-யது காநன்தயல்த் தாட்டி 

 ஆஸ்ைியரலிோவில் நனைசபற்று வமம் 21-வது காமன்சவல்த் யபாட்டிேில் பளு 

தூக்குைல் யபாட்டிேின் சபண்கள்  பிரிவில் இந்ைிோவின் மீரா பாய் ொனு ைங்கப்பைக்கம் 

சவன்ைார். 

ஸ்டார் இந்தினா 

 இந்ைிே கிரிக்சகட்டின் உலகம் முளதுக்குற்மாை ளிபரப்பு, டிஜிட்ைல் உரினமகனள 

மெ.6138 யகாடிக்கு ஸ்ைார் இந்ைிோ நிறுவைம் சபற்றுள்ளது. 

 2018-2023 வனரக்குமாை ப்பந்ைமாகும் இது.  

---***--- 


