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ாினசெய்ிகள் 

ிழ்ாடு 

தாடர்கபின் எம்திாய்டரிக்கு புிொர் குநிீடு 

 ீனகறரி ரட்டத்றல் சறக்கும் தரடரிண க்கபின் தரம்தரி தல் 
ததனப்தரடரண எம்திரய்டரிக்கு புிசரர் குநறடீு கறதடத்றருக்கறநது. 

 தருத்றினரண வண்ிந ஆதடில் சறப்பு, கருப்பு றந நூனரல், உடனறல் 
தச்தச குத்துதுததரன, அத டிதப்தில் பூ ததனப்தரடுகள் 
வசய்ப்தட்டிருக்கும். 

தற்கு ங்காபம் 

இண்டாம் உனகப்ததார் கானத்து குண்டுகள் கண்சடடுக்கப்தட்டுள்பண.       

தற்கு ங்கரப ரறனம் ரடிர ரட்டத்றல் குபம் தரண்டுதகில் 
கண்வடடுக்கப்தட்ட குண்டுகள் இண்டரம் உனகப்ததரர் கரனத்து குண்டுகள் 

எணவும், அதகள் 50 இன்ச் ீபபம், 38 இன்ச் ிட்டபம் இருந்ரக 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

தெிசெய்ிகள் 

தாபீ், எண்ணூர், தூத்துக்குடி துறநபகங்கள் கடல்ீறக் 

குடிீாக்குிலும் றுசுற்ெி செய்ிலும் பன்தணாடிாகத் ிகழும் 

 சவ்வூடு தவுல் (ஆர்.ஒ) பதநில் புற வரறல்நுட்தத்தப் தன்தடுத்ற , 
கடல்ீதக் குடிீரக்கும் றட்டத்த வசல்தடுத்துது என்றும் , அன்பனம் 
சறன துதநபகங்கபில் ற்ததரது ண்ரீுக்குச் வசனறக்கப்தடும் 
வரதகதிட குதநந் வசனில் ண்தீப்  வதநபடிபம் என்றும் 
தரசதண வரிிக்கப்தட்டது . அதணத்துத் துதநபகங்கபிலும் கடல்ீதக்   
குடிீரக்கும் றதனங்கதப உடணடிரக அதக்க றரு . றறன் கட்கரி 
உத்ிட்டுள்பரர். 
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எரிெக்ி குநித் ாஜீ உத்ி: இந்ி – அசரிக்க கூட்டு அநிக்றக 

 கூட்டரண்தின்தடி ரன்கு பக்கறரண ிங்கபில் த்துதப்பு 
வரடரும்: 1) எண்வய் ற்றும் எரிரப, 2) றன்சரம் ற்றும் எரிசக்றத் 
றநன், 3) புதுப்திக்கத் க்க எரிசக்ற ற்றும் ீடித் பர்ச்சற, 4) றனக்கரி. 

 கூட்டரண்தின் பனம் அவரிக்கரவும் இந்றரவும் தசர்ந்து எரிசக்றப் 

தரதுகரப்பு, எரிசக்ற ிரிரக்கம், அதணத்து றன்சக்ற றறுணங்கபிலும் 

புதுததக் கதடப்திடித்ல், இரு ப்பு ரஜீ உத்றத உர்த்றப் திடித்ல், 

வரறல்களுக்கு உரி சறத அபித்ல் ஆகறத தம்தடும். 

ெிறு, குறு, டுத்த் சாில் ஏற்றுிாபர்களுக்காண டிஜிட்டல் பம் 

 த்ற வரறல் ற்றும் ர்த்கத் துதந அதச்சர் றரு. சுதஷ் திபு சறறு, குறு, 

டுத்த் வரறல் ஏற்றுறரபர்கள் ங்கபது ர்த்கத்தப் தறதற்நவும் 

பர்ந்துரும் உனகபரி வரறனறல் ஈடுதட உவும் தகிலுரண  புற 

டிஜறட்டல் பத்தத் (FIEOGlobalLinker) புது றல்னறில் வரடங்கறதத்ரர். 

ர்தன்-தி எல் ஐ(ததாஸ்டல் றனப் இன்சூன்ஸ் ) செனி 

 இந்றரின் எந்ப் தகுறில் உள்ப கறதப அஞ்சல் அலுனகங்கபிலும் 
கரப்தடீ்டுப் தரனறசறகதப இதம் ற புதுப்தித்லுடன் 
தி.எல்.ஐ, ஆர்.தி.எல்.ஐ தரனறசறகளுக்கரண திரீறம் வரதகத வசலுத் 
உிடும் ர்தன்-தி.எல்.ஐ வசனறத த்ற கல் வரடர்புத்துதந  
அதச்சர் றரு. தணரஜ் சறன்யர வரடங்கறதத்ரர். 

 இந்ச் வசனற வரடங்கப்தட்டிருப்தன் பனம் தி.எல்.ஐ, ஆர்.தி.எல்.ஐ 
தரனறசறகபின் பறர்ச்சற உரிதகதபக் கறதப அஞ்சல் அலுனகம் 
அபிதனத அட்டதப்தடுத் படிபம். அன் றரக தலும் 
ிங்களுக்கரண தண்டுதகரள் எண் கரப்தடீ்டுரர்களுக்கு உடணடிரக 
ங்கப்தடும். 
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காக்பூர் ஐஐடி ிறுணம்: ெிந்து ெசபி ாகரீக க்கள் கடும் நட்ெி 
காாக புனம் சதர்ந்ிருக்கனாம் 

 4,300 ஆண்டுகளுக்கு பன் சறந்து சவபி ரகரீக கரனத்றல் கடும் நட்சற 
றனிது வரி ந்துள்பது . தன ஆண்டுகள் றனி இந் நட்சறரல் 
க்கள் கூட்டம் , சறந்து ற கத தகுறத ிட்டு கங்தக ற கதப்தகுறக்கு 
புனம் வதர்ந்ரக கூநப்தடுகறநது . கடந் 5 ஆிம் ஆண்டு கரனங்கபில் 
றனி கரனறதன குநறத்தும் , அணரல் பூறில் இருந் ண்ரீின் அபவு 
குநறத்து கரக்பூர் ஐஐடி றறுணத்றன் றனில் ற்றும் றன இற்தில் 
துதந ததரசறரிர்கள் உறுற வசய்து இந் ஆய்த டத்றபள்பணர் . 

திதற்புகள் 

என் ெி ெி றனற இக்குர் ிணம் 

 உனகறன் றகப்வதரி சலருதட அிந் இதபஞர் அதப்தரண தசற ரர் 

ததடின் தனத இக்குரக வனப்டிணன்ட் வஜணல் தி தி ல்தயரத்ர 

வதரறுப்ததற்நரர். 

ெர்தெசெய்ிகள் 

திபாஸ்டிக் கிவுகறப அிக்கும் தாக்டீரிா  

 ஜப்தரன் ரட்தடச் தசர்ந் ிஞ்ஞரணிகள் சறன ஆண்டுகளுக்கு பன் புற 

தரக்டீரிர ன்தந கண்டுதிடித்ணர். இண்தடரவணல்னர சதகஎன்சறஸ் என்ந இந் 

தரக்டீரிர திபரஸ்டிக் வசய் தன்தடுத்ப்தட்ட தரனறஎத்றலீன் 

வடரததத்தனட்தட அறக்கும் றநன் வகரண்டது. 

 இந் என்தசம்கதப திபரஸ்டிக் றுசுற்சறில் தன்தடுத் உள்பரக 

அவரிக்க ஆரய்ச்சறரபரர்கள் வரிித்து உள்பணர். இன் பனம் சுற்றுச்சூல் 

ரசு குதநக்கப்தடும். என்தசம்கபில் தலும் தன ஆரய்ச்சறகள் வசய்ப்தட 

உள்பண. 
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ிஞ்ஞாண செய்ிகள் 

2018-ம் ஆண்டில் ெந்ிாண்-2 உட்தட 12 ாங்கபில் 12 ிட்டங்கள் 

 றகப்வதரி வசற்தகக் தகரள் தககபரண இன்சரட் தக 
வசற்தகக்தகரள்கதப இஸ்தர , திரன்மறலுள்ப ஏரின் ரக்வகட் றறுணம் 
பனம் ிண்வபிில் வசலுத்ற ருகறநது . இத அறக எதட வகரண்ட 
வசற்தகக்தகரள்கபரகும். அத தத்றல் குதநந் எதடவகரண்ட ஜறசரட் 
தக வசற்தகக்தகரள்கதப ஆந்ற ரறனத்றலுள்ப வயரிதகரட்டர 
ஏவுபத்றனறருந்து இஸ்தர வசலுத்ற ருகறநது . 

 சந்றரண்-2 றட்டத்றல் ரக்வகட் , றனில் இநங்கும் ிண்கனம் (ஆர்திட்டர்), 
றனில் இநங்கற சுற்நற ரும் ரகணம் (தரர்) ஆகறத இருக்கும் . 
றனின் சுற்றுட்டப் தரதத , சந்றரண்-2 ிண்கனம் அதடந்வுடன் 
அறனறருந்து ஆர்திட்டர் திரிபம் . அறனறருந்து 6 சக்கங்கள் வகரண்ட தரர் , 
றனில் இநங்கற ஆரய்ச்சற தற்வகரள்ளும் . சந்றரண்-2 ிண்கனரணது, 
ஜறஎஸ்எல்ி-எப்10 ரக்வகட் பனம் ிண்ில் வசலுத்ப்தடும் . 

இஸ்தா: ஐஆர்என்எஸ்எஸ்-1ஐ செற்றகக்தகாள் சற்நிகாக இறுி 
சுற்று ட்டப்தாறில் ிறனிறுத்ம் 

 றர்ித்தடி 19-து றறடத்றல் வசற்தகக்தகரள் ரக்வகட்டினறருந்து 
ினகறது. அந் வசற்தகக்தகரதப றர்ிக்கப்தட்ட புி சுற்றுட்டப் 
தரதில் றதனறறுத்தும் திகதபக் கடந் சறன ரட்கபரக இஸ்தர 
ிஞ்ஞரணிகள் தற்வகரண்டணர். இறுற ற்றும் 4-து புி சுற்றுட்டப் 
தரதில் வற்நறகரக வசற்தகக்தகரள் றதனறறுத்ப்தட்டுிட்டரக 
இஸ்தர ணது இதபத்றல் தறிட்டுள்பது. ிதில் ற்ந 
6 வசற்தகக்தகரள்களுடன் இதந்து ஐஆர்என்எஸ்எஸ்- 1ஐ 
வசற்தகக்தகரளும் ணது திகதபத் வரடங்கும். 

ாொின் புி ிண்கனத்ற ிண்ில் செலுத்துில் ாம் 
 ரசர சூரினுக்கு அப்தரல் உள்ப பூற ததரன்று ர குறபதட புற 

கறகங்கதப கண்டுதிடிக்கும் பற்சறில் ‘டி.இ.எஸ்.எஸ்.’ என்ந புற 

ிண்கனத்த உருரக்கறபள்பது. ‘ரறங் வறன்’ அபவுள்ப இந் 

ிண்கனத்றல் அறசக்ற ரய்ந் வடனஸ்தகரப் ற்றும் தகறரக்கள் 
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வதரருத்ப்தட்டுள்பண.ருசறன வரறல்நுட்த தகரபரறுகள் கரரக அந் 

ிண்கனம் ிண்ில் வசலுத்ப்தடுறல் ரம் ஏற்தட்டுள்பது. 

ிகசெய்ிகள் 

உனக ங்கி : இந்ிா 7.3 ெீ சதாருபாா பர்ச்ெிற எட்டும்  

 உனக ங்கற   இந்ற வதரருபரரம் தறப்திப்பு  ற்றும் சக்குகள் ற்றும் 

தசத ரி (ஜற.எஸ்.டி) ஆகறற்நறன் ிதபவுகபினறருந்து ீண்டது  என்றும் 2018 

ஆம் ஆண்டில் ரட்டின் பர்ச்சற ிகறம் 7.3 சீரக இருக்கும் எண 

கித்துள்பது.தலும், 2019 ற்றும் 2020 ஆண்டுகபில் இந்றரின்  7.5 

சிகறம் பர்ச்சற ிகறரக இருக்கும் எண உனக ங்கற  வரிித்துள்பது. 

ிறபாட்டுசெய்ிகள் 

திரிிர் லீக் கால்தந்து தட்டத்ற சன்நது ான்செஸ்டர் ெிட்டி 

 இங்கறலீஷ் கரல்தந்து லீக் என்று அதக்கப்தடும் ப்ரீறர் லீக் கரல்தந்து 
ததரட்டிில் ரன்வசஸ்டர் சறட்டி அி வற்நற வதற்றுள்பது. 

சடன்ணிஸ் ரிறெப் தட்டில்: யுகி தாம்ப்ரி 83 ஆது இடம் 

 ஆண்கள் ற்தநர் வடன்ணிஸ் ரிதச திரிில் பகற தரம்ப்ரி 83 இடத்த 

வதற்றுள்பரர் 

 
 

 


