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ாினசெய்ிகள் 

ிழ்ாடு 

ியூட்ரினணா ிட்டத்ிணால் தாிப்பு இல்லன : விஞ்ஞாணிகள் கருத்து 

 ிமட்ரினணோ ிட்டத்ிணோல் ஆதத்து இல்லன ன்றும் அது இந்ிோவுக்னே 

பதமல னேர்க்கும் ிட்டம் ணவும் ிே ிஞ்ஞோணிேள் ேமத்து 

பரிித்துள்பணர். னணி ோட்டம் பதோட்டிபுத்ில் ிமட்ரினணோ ிட்டத்ல 

பேல்தடுத் த்ி அசு ிட்டிட்டுள்பது. இத்ிட்டத்ின் ேீழ் அலக்ேப்தடும் 

ஆய்வு லத்ில் ஆப்டிக்ேல் போலன னோக்ேி மூனம்  ம்ல சுற்நிமள்ப 

துேள்ேள் ேண்டநிப்தடும் ன்றும் இணோல் சுற்றுசூலுக்கு ந் தோிப்பும் 

இல்லன ன்று ிஞ்ஞோணிேள் பரிித்துள்பணர். 

னெிசெய்ிகள் 

இ-விான் ிட்டத்துக்காண த்ி ிட்ட கண்காிப்புப் திரிவு 
சாடங்கப்தட்டது 

 “இ-ிோன்“ ிட்டத்துக்ேோண த்ி  ிட்ட ேண்ேோிப்பு திரிின் புி 
அலுனேத்ல த்ி ோடோளுன்ந ிேோங்ேள் , புள்பிில், 
ிட்டஅனோக்ேத் துலந இல அலச்ேர்  ிம.ிஜய் னேோல் 
போடங்ேி லத்ோர்.  

 “இ-ிோன்“ ன்தது இந்ிோில் உள்ப ோின ேட்டப்னதலேலப 
ேோேிம் இல்னோ அடிப்தலடில் பேல்தட பேய் ற்ேோண இக்ே 
அடிப்தலடில் னற்பேோள்பப்தடும் டிஜிட்டல் ோக்ேல் ிட்டோகும் . 
த்ி அேின் ிரிோண டிஜிட்டல் இந்ிோ ிட்டத்ின் எம 
தகுிோே இத்ிட்டம் அலமம்.  

செல்னதான் மூனம் இன்சடர்சட் தன்தடுத்துவில் இந்ிா முனிடம் 
 

 ேர்னே அபில் பேல்னதோன்ேள் மூனம் இன்படர்பட் தன்தோடு குநித்து 
ேோம்ஸ்னேோர் ன்ந ிறுணம் டத்ி ேக்பேடுப்பு தட்டினில் இந்ிோ 
முனிடத்ில் உள்பது. 
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ெிறுிகள் தனாத்காம் : னதாக்னொ ெட்டத்ல ிருத்துகிநது த்ி அசு 

 12 துக்கு உட்தட்ட ேிறுிேலப தோனில் ன்புர்வுக்கு 
உட்தடுத்துதர்ேளுக்கு  ண்டலண ங்கும் லேில் ேட்டத்ிமத்ம் 
பேோண்டு ப்தடும் ண த்ி பதண்ேள் ற்றும் ேிறுிேள் 
ல்ோழ்வுத்துலந ந்ிரி னணேோ ேோந்ி பரிித்ோர். 

 அிேதட்ே ண்டலணோண  ண்டலணல உறுி பேய்மம் லேில் 

னதோக்னேோ ேட்டத்ில் ிமத்ம் பேய்ற்ேோண திேள் லடபதற்று மோே 

பரிிக்ேப்தட்டுள்பது. 

ெர்வனெசெய்ிகள் 

 

கிர்கிஸ்ான் திாக முக்கத்கனிய் அதில்னகெினவ் தவி ஏற்கிநார் 

 ேிர்ேிஸ்ோன் திோே முக்ேத்ேனிய் அதில்னேேினவ் பதல அந்ோட்டின் 

அிதர் சூனோன்தோய் ஜனீ்பதக்னேோவ் அநிித்துள்போர். 

ஜப்தாணில் எரிலன ெறீ்நம் 

 ஜப்தோணின் க்மு ீவுப் தகுிில் , வுண்ட் ேிரிஷ்ோ உள்பது . இன் எம 
தகுிோண வுண்ட் னனோில் ோன் இந் படிப்பு 
ற்தட்டுள்பது.ரிலனினிமந்து ேோம்தல் ிந புலேேள் பபி 
துங்ேிமள்போேவும் இணோல் அப்தகுி தோதுேோப்பு லபத்ின் ேீழ் 
ந்துள்போேவும் ஜப்தோன் ஊடேங்ேள் பேய்ி பபிிட்டுள்பண . 

விகசெய்ிகள் 

ெக்கு ற்றும் னெலவ வரி உள்பிட்ட ெரீ்ிருத்ங்கள் இந்ிாவுக்கு தனன் 

அபிக்கும்: ெர்வனெ செனாவி ிிம் கருத்து 

 இந்ிோின் ேீதத்ி பதோமபோோ ேீர்ிமத் டடிக்லேேள் ேோேோண 
தனன்ேலப உமோக்குனோடு க்ேளுக்கும் ன்ல தக்கும் ண ேர்னே 
பேனோி ிித்ின் (ம்ஃப்) பரிித்துள்பது. இந்ிோின் 
ேடந்ோண்டு பர்ச்ேி 6.7 ேீோே இமந்து. இந் ிிோண்டில் 
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இந்ிோின் பர்ச்ேி 7.4 ேீோே இமக்கும் ணக் ேித்துள்னபோம். 
அற்கு அடுத் ஆண்டில் பர்ச்ேி 7.8 ேீோே இமக்கும் 

விலபாட்டுசெய்ிகள் 

கான்சவல்த் னதாட்டிில் ங்கம் சவன்ந ிகா தத்ா, ஹர்ீத் னொய் 

சதர்கள் அர்ஜுணா விருதுக்கு தரிந்துல 

 அர்ஜுணோ ிமதுக்கு ேோன்பல்த் னதோட்டிின் னடதிள் படன்ணிஸ் திரிில் 

ங்ேப்தக்ேம் பன்ந ிேோ தத்ோ, ஹர்ீத் னேோய் ஆேினோரின் பதர்ேள் 

தரிந்துல பேய்ப்தட்டுள்பண 

ஹனீா சூப்தர் னகாப்லத கால்தந்து: சதங்களூரு அி ொம்தின் 
 ஹனீோ சூப்தர் னேோப்லதக்ேோண ேோல்தந்து போடரின் இறுிப் னதோட்டிில் 

பதங்ேளூம அி  ஈஸ்ட் பதங்ேோல் அில ழீ்த்ி னேோப்லதல பன்நது. 
 

 

 

 


