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ாினசெய்ிகள் 

ிழ்ாடு 

ிகத்ில் ொலன தாதுகாப்பு ா ிா 

 தநழமகத்தழல் சளல ளதுகளப்பு யளப யிமள ஏப்பல் 23 பதல் ரு 
யளபம் டக்கழது. நளணயர்கள், டிலபயர்கள் உள்ிட்ட அலத்து 
தபப்ிருக்கும் யிமழப்புணர்வு அிப்தற்களக டத்தப்டுகழது. 

ஸ்ார்ட் ெிட்டி ிட்டத்ின்கீழ் தண்நிவு பதாக்குத்து 
ஒழுங்குமுலந 

 சசன்ல நளகபத்தழல் சளலப் ளதுகளப்பு நற்றும் னணிகள் 
ளதுகளப்ல மநம்டுத்த ஸ்நளர்ட் சழட்டி தழட்டத்தழன்கவழ் ‘தண்ணழவு 
மளக்குயபத்து ழுங்கு பல’ என் தழட்டத்லத சசனல்டுத்த 
நளகபளட்சழ ழர்யளகம் தழட்டநழட்டுள்து. 

 இத்தழட்டத்தழன்கவழ், மருந்து ழலனங்கள் நற்றும் ழறுத்தங்கில் 
நளகபப் மருந்துகள் எத்தல நணிக்கு யருகழன் , எங்மக 
யந்துக்சகளண்டிருக்கழன் என்லத சரின தழலபகள் நற்றும் ழ 
யடியில் தநழழ் நற்றும் ஆங்கழத்தழல் சதரியிக்கும் யசதழ 
சகளண்டுயபப்ட உள்து. 

சென்லண உர் ீின்நம் , துல உர் ீின்ந கிலபில் 
ின்ணணு ‘இ-ஸ்டாம்திங்’ மூனம் முத்ிலக் கட்டம் செலுத்தும் 
ிட்டம் 

 யமக்குகல எிதளக தளக்கல் சசய்ன , சசன்ல உனர் ீதழநன்ம் 
நற்றும் உனர் ீதழநன் நதுலப கழலனில் நழன்ணு இ -ஸ்டளம்ிங் 
பம் ீதழநன் கட்டணம் சசலுத்தும்  தழட்டத்லத பதல்யர் 
மக.மிசளநழ, தலலந ீதழதழ இந்தழபள ளர்ஜழ ஆகழமனளர் சதளடங்கழ 
லயத்தர். 
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குஜாத் 

குஜாத்ில் ினடுக்கம்: ரிக்ட்ர் அபவுபகானில் 3.7 

 குஜபளத்தழல் மசள அயில் ழடுக்கம் ஏற்ட்டுள்து.  இது ரிக்டர் 

அவுமகளழல் 3.7 ஆக தழயளகழ உள்து.இந்ழடுக்கம் சததழனப்டள, 

சளக்பள நற்றும் பளஜ்ிப்ள ஆகழன குதழகில் உணபப்ட்டது.இது 

களந்தழகரில் இருந்து சதற்மக 213 கழ.நீட்டர் சதளலயில் ரூச் அருமக 

லநனம் சகளண்டுள்து. 

சலுங்காணா 

எய்ம்ஸ் ருத்துலணக்கு த்ி அசு ஒப்புல் 

 சதலுங்களளயில் எய்ம்ஸ் நருத்துயநல அலநயதற்கு நத்தழன அபசு 

ப்புதல் அித்து கடிதம் யமழமன அபசுக்கு தகயல் சதரியித்துள்து.   
எய்ம்ஸ் நருத்துயநல தயிர்த்து நலபூப்கர் நற்றும் சழத்தழமட் ஆகழன 

குதழகில் 2 நருத்துய கல்லூரிகள் அலநயதற்கும் ப்புதல் 

அிக்கப்ட்டு உள்து.  நத்தழன அபசழன் ிபதந நந்தழரி ஸ்யஸ்தழனள 

சுபக்ஷள மனளஜள தழட்டத்தழன் கவழ் இந்த நருத்துயநலக்கு ப்புதல் 

அிக்கப்ட்டது. 

பெி செய்ிகள் 

தணாா ாட்டு இந்ி தூர் ி தருக்கு கூடுல் சதாறுப்பு 

 ளநள ளட்டின் இந்தழன தூதபளக இருப்யர் பயி தர்.அயருக்கு 

ழகளபளகுயள ளட்டின் இந்தழன தூதபளக தயி யகழக்கும் கூடுதல் சளறுப்பு 

யமங்கப்ட்டு உள்து. 

உள்பாட்ெி அலப்புகளுக்காண ிட்டம் றுெீலப்பு 

 ளடு பழுயதும் உள்ளட்சழ அலநப்புகலக்கு ‘பளஷ்ட்ரீன கழபளந சுயபளஜ் 

அினளன்’ என் தழட்டத்லத நத்தழன அபசு அநல்டுத்தழ யருகழது.இந்த 

தழட்டத்லத நறுசவபலநப்பு சசய்யதற்கு சளருளதளப யியகளபங்கலக்கள 

நத்தழன நந்தழரிகள் குழு மற்று ப்புதல் அித்தது. 
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 உள்ளட்சழ அலநப்புகில் உள் கட்டலநப்புகல ஏற்டுத்துதல், நழன்ணு 

ழர்யளகம் சசய்தல் உள்ிட்டலயக்கு யமழயலக சசய்யமத இந்த 

நறுசவபலநப்ின் மளக்கம் ஆகும். 

ெர்பெசெய்ிகள் 

ங்காய் கூட்டுநவு ாாடு 
 சவள, கஜகஸ்தளன், பரழனள, தஜழகழஸ்தளன், உஸ்சகழஸ்தளன், இந்தழனள, 

ளகழஸ்தளன் ஆகழன ளடுகல உள்டக்கழன ரங்களய் கூட்டுவு 

அலநப்ின் கூட்டம்  ஏப்பல் 24-ம் மததழ ரங்களய் கரில் லடசறுகழது. 

ரங்களய் கூட்டுவு அலநப்ின் சயிபவுத்துல நந்தழரிகள் 

நளளட்டில் ங்மகற்தற்களக இந்தழனள சளர்ில் சயிபவுத்துல 

நந்தழரி சுஷ்நள சுயபளஜ்  ங்மகற்கயிருக்கழளர். 

அரிலக ாது அடங்கி வீு :ஜப்தான் ிஞ்ஞாணிகள் கண்டுதிடிப்பு 

 ஜப்ளின் மடளக்கழனள கரின்  சதன்கழமக்கழல் 1,150 லநல்கள் சதளலயில் 

உள்து நழளநழ சதளரிசழநள ஜப்ளன் ஆய்யளர்களல் 

கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து. தீயில் சுநளர் 16 நழல்ழனன் டன் அரினயலக 

உமளகங்கள் சகளட்டிக் கழடப்தளக ஜப்ளன் ஆய்யளர்கள் 

சதரியிக்கழன்ர்.  

 ஸ்நளர்ட்மளன்கள், நழன்சளப யளகங்கள், மபடளர் சளதங்கள் நற்றும் 

ஏவுகலண அலநப்புகள் எ யற்லபம் குழத்த தீயில் இருந்து 

கழலடக்கும் உமளகங்களல் உருயளக்களம் எவும் கூப்டுகழது. 

இங்கழருந்து கண்சடடுக்கப்ட்ட அரின உமளகங்கில் ன்று இனிற்ழனம் 

(Yttrium). இதன் தற்மளலத சந்லத நதழப்ளது வுண்ட் ன்றுக்கு 3,400 

டளபளகும். இனிற்ழனம் உமளகத்தளல் சநளலல்மளன் தழலபகள் நற்றும் 

மகநழபள சன்ஸ்கள் தனளரிக்களம். 

உனகின் ிகவும் முி மூாட்டி 117-து ில் கானாணார் 
 

 உக சளதலகல தழவு சசய்துயரும் கழன்ஸ் புத்தகத்தழல் உகழன் 

நழகவும் பதழன பதளட்டினளக இடம்ிடித்து இருந்தயர் ி தஜழநள.ஜப்ளன் 
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ளட்லட மசர்ந்த இயர் 4-8-1900 அன்று ிந்தளர். ஜப்ளன் ளட்டின் 

சதன்குதழனில் உள் கழக்களய் கரில் யளழ்ந்துயந்த ி தஜழநள 

உடல்க்குலயளல் ளதழக்கப்ட்டு, சழகழச்லச ின்ழ மற்று ி 
தஜழநள உனிரிமந்துள்ளர். 

அெர்லதஜான் ாட்டின் புி திர்: பார்வுஸ் ாபபடாவ் 

 அசர்லஜளன் ளட்டின் அதழபளக இல்லளம் அழமனவ் 

சளறுப்மற்றுள்ளர். அதழரின் சயிபவு சகளள்லக ஆமளசகபளக 

ணினளற்ழயந்த மளர்வுஸ் நளமநமடளவ் என்யலப புதழன ிபதநபளக 

ழனநழக்க அசர்லஜளன் ளட்டின் ளபளலநன்ம் இன்று ப்புதல் 

அித்துள்து. 

ிகசெய்ிகள் 

ஜன் ன் ங்கிக் கக்கு: ரூ.80 ஆிம் பகாடிலக் கடந்து 

 ‘ஜன் தன்’ யங்கழக்கணக்குகில் சடளசழட் சதளலக ரூ.80 ஆனிபம் 
மகளடிலனக் கடந்துள்து, இன்னும் அதழகநள நக்கள் இந்த 
யங்கழக்கணக்குகில் ஆர்யத்துடன் மசர்ந்து யருகழன்ர் என்று 
நத்தழன அபசு சளர்ில் சதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 ஏலமநக்கலக்கும் அபசழன் சபக த்தழட்டங்கள் பம் 
நளினத்சதளலகலன ரிநளற்ம் சசய்யதற்களக ிபதநர் மநளடினளல் 
ஜன்தன் யங்கழக்கணக்கு சதளடங்கழலயக்கப்ட்டது . இந்த மசநழப்பு 
கணக்கு சதளடங்குயர்கள் குலந்த ட்ச இருப்பு லயக்கத் 
மதலயனில்ல. 

உனகத்ின் சாத் கடன் 164 னட்ெம் பகாடி டானர் : ெர்பெ 
செனாி ிிம்  

 உகத்தழன் சநளத்த கடன் சதளலக 164 ட்சம் மகளடி டளலப 
சதளட்டுள்தளக சர்யமதச சசளயணி ழதழனம் (ஐஎம்எஃப்) 
சதரியித்துள்து. உக சளருளதளப சருக்கடி நீண்டும் ஏற்ட்டளல் 
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அதல எதழர்சகளள்யது நற்றும் ழதழ  அலநப்ில் இறுக்கநள சூமல் 
ஏற்ட்டளல் கடலத் தழருப்ிச் சசலுத்துதல் மளன்லய இதளல் 
கடிநளகும் எவும் சர்யமதச சசளயணி ழதழனம் சதரியித்துள்து. 

ிலபாட்டுசெய்ிகள் 

ான்பட கார்பனா ாஸ்டர் சடன்ணிஸ்:  11-து முலநாக டால் ொம்தின் 

 நளன்மட களர்மள நளஸ்டர் சடன்ிஸ் சநளளமகளயில் லடசற்து. 
இறுதழப் மளட்டினில் டளல் 6-3, 6-2 எ மர்சசட் கணக்கழல் சயற்ழ சற்று 

சளம்ினன் ட்டத்லத சயன்ளர். நளன்மட களர்மள நளஸ்டர் ட்டத்லத 11-

யது பலனளக டளல் லகப்ற்ழ சளதலப் லடத்துள்ளர். 

ட்டுசநளத்தநளக டளல் இத்துடன் 31 நளஸ்டர் ட்டத்லத 

லகப்ற்ழபள்ளர். 

கிசணடா இன்ிபடணல்:100 ீட்டர் ஓட்டத்ில் ஜஸ்டின் காட்னின் 

முனிடம் 
 சயஸ்ட் இண்டீறழல் உள் கழசபடளயின் கழபளி மஜம்ஸ் 

ஸ்மடடினத்தழல் கழசபடள இன்யிமடரல் ட்பக் ந்தனம் லடசற்து. 

இதழல் 100 நீட்டர் ஒட்டத்தழல் ஜஸ்டின் களட்ழன் ந்தன தூபத்லத 10.11 

யிளடிகில் கடந்து பதல் இடத்லத ிடித்தளர். 


