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நாிசெய்திகள் 

தநிழ்ாடு 

புத்தக திம் 

 புத்க ிணம் (ஏப்ல் 23) அன்று ககொண்டொடப்தடுகிநது. உனக புத்க 
ிணத்த சிநப்திக்கும் தகில் ொசிப்புப் தக்கத்த 
ிசொனப்தடுத்துற்கொகவும் ொசகர்கள் ொங்கும் புத்கங்களுக்கு 
தல்வறு திப்தகங்கள் 20 பல் 50 சீம் த ள்ளுதடி 
அநிித்துள்பண. 

நத்தின ிபததெம்  

ிபதநர்: ததெின கிபாந சுனாட்ெி இனக்கத்தத சதாடங்கி தயக்கிார் 

வசி தஞ்சொத்து ொஜ் ிணொண ஏப்ல் 24 அன்று, திர் ிபே. வந்ி வொடி 

த்ி திவச ொினம் ொண்ட்னொில்  தடகதறும் கதொதுக் கூட்டத்ில், வசி 

கிொ சுொட்சி இக்கத்த (ொஷ்ட்ரீ கிொின் ஸ்ொஜ் அதிொன்) கொடங்கி 
தக்கிநொர். 

ததெினசெய்திகள்  

ாது ா கணயாய் யமிதன நாெதபாயர் னாத்திதப 

 தகனொஷ் ொணசவொர் ொத்ிதத ொதுனொ கொய் ிவ 
ீண்டும் கொடங்க இந்ிொவும் சீணொவும் படிவு 
கசய்துள்பண.ொணசவொர் ொத்ித ஆண்டுவொறும் ஜூன் பல் 
கசப்டம்தர் த உத்ொகண்ட் ொினம் னிபுகனக் கொய் ற்றும் 
சிக்கிம் ொினத்ில் இபேந்து ொது னொ கொய் ிொக இபே 
ிகபில் தக்ர்கள் கசல்ன அனுிக்கப்தடும். 

 கடந் ஆண்டு ஜூன் ொம் சிக்கிில் வடொக்னொம் தகுிில் தற்நம் 
ஏற்தட்டொல் எல்தனில் இந்ிொ - சீணொ ததடகள் குிக்கப்தட்டண . 
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தற்நம் கொொக இந்ிொில் இபேந்து தக்ர்கள் ொது னொ 
கொய் ிவ ொத்ித கசல்ற்கு சீணொ அனுி றுத்து . 
வதச்சுொர்த்தக்குப் தின் கடந் ஜூன் 28-ம் வி இபே ொட்டு 
ததடகளும் ினக்கிக் ககொள்பப்தட்டண. 

1.75 ட்ெம் இந்தினர்கள் ஹஜ் னாத்திதப செல் அனுநதி 
 பன்பதநொக 1.75 னட்சம் இந்ிர்கள் இந் ஆண்டு சவுி 

அவதிொவுக்கு ஹஜ் ொத்ித கசல்ன அனுி அபிக்கப்தட்டுள்பொக 

த்ி ந்ிரி பக்ொர் அப்தொஸ் க்ி குநிப்திட்டுள்பொர். 

தடயூ: 100 ெதயதீம் எரிெக்திதனப் னன்டுத்தும் முதாயது கபம் 

 ற்ந கங்கள் தூய்தொகவும், தசுதொகவும் ொறுற்கொண புி 
அதடொபொக தடபெ, தகல் வத்ில் 100 சீம் புதுப்திக்கல்ன 
எரிசக்ிதப் தன்தடுத்தும் பனொது கதொனிவுறு கொகிநது. 

 

 தடபெ ஒவ்வொர் ஆண்டும் சுொர்13,000 டன் கரிின ொப 
கபிவற்நத்தத் ிர்க்கிநது. குதநந் கசனினொண சூரி எரிசக்ி 
கொொக, குடிிபேப்புப் திரிவுகபில் ின்கட்டம் கசன்ந 
ஆண்டு 10% அபிற்கும், இந் ஆண்டு 15%அபிற்கும் குதநந்துள்பது. 

யிருதுகள் 

யபீதபீ செனல்கள் நற்றும் நகத்தா தெதயகளுக்கா யிருதுகள் 

 ீீ கசல்கள்  ற்றும் கத்ொண வசதகளுக்கொண ிபேதுகள் 
ற்றும் தக்கங்கதப  குடிசுத் தனர் ிபே. ொம் ொத் வகொிந்த் 
குடிசுத் தனர் ொபிதகில் (ஏப்ல் 23, 2018) தடகதற்ந 
தொதுகொப்புத் துதந கவு ிபேது ிொில் ங்கிணொர். 

    யிருது சறுதயாரின் யியபத்தத ஆங்கித்தில் அின இங்தக கிிக் செய்னவும் 
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ெர்யததெசெய்திகள் 

இந்ததாதரினாயில் ிடுக்கம்; ரிக்டர் அயில் 5.3  

 இந்வொவணிொில் ினடுக்கம் ஏற்தட்டது. இது ரிக்டரில் 5.3 ஆக 

திொகி உள்பது.அவதபுொ கபேக்கு கற்வக 109 கி.ீட்டர் கொதனில் 

ினடுக்கம் ஏற்தட்டு உள்பது. 

 

யணிகசெய்திகள் 

ெர்யததெ எஸ்எம்ஈ நாாடு-2018 

 புதுில்னிில் 2018 ஏப்ல் 22 கொடங்கி 24 த தடகதறும் 
பனொது சர்வச சிறு, குறு ற்றும் டுத்த் கொில்கள் 
(எஸ்எம்ஈ) ொொட்டில் 37 ொடுகபினிபேந்து திிிிகள் 
தங்வகற்றுள்பணர். 

 இந் ொொடு அதணத்து துதநகளுக்கும் இதடவ ஒபே தொனொக 
ிபங்கும் என்றும் ொட்டில் உள்ப இதபஞர்களுக்கு 
வதனொய்ப்புகதப உபேொக்குன் பனம் க்கபின் தங்கபிப்ததப் 
தன்தடுத் இந்ிொிற்கு உவும் என்றும் சிறு, குறு ற்றும் 
டுத்த் கொில்கள் துதந இததச்சர் ிபே. கிரிொஜ் சிங் 
ம்திக்தக கரிித்ொர். 

யிதனாட்டுசெய்திகள் 

இங்கிலீஷ் ிரீநினர் லீக்கின் ெிந்த யபீருக்கா யிருது: முகநது 

ொா 

 இங்கிலீஷ் திரீிர் லீக் கொல்தந்து கொடரில் இந் பேடத்ிற்கொண சிநந் 

ீர் ிபேத னிர்பூல் பகது சொனொ கதற்றுள்பொர். 

சதற்காெின ஜூதடா ொம்ினன்ரிப்ில்:இந்தினா முதிடம் 
 கற்கொசி ஜூவடொ சொம்தின்ிப் வதொட்டிகள் வதொபத்ின் கொத்ண்டு 

கரில் கடந் 21-ம் வி கொடங்கிது. இில் இந்ிொ 10 ங்கப் 
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தக்கங்கள் கன்று பனிடம் திடித்துள்பது. கதண்கள் ஒற்தநர் 

திரிில் 7 ங்கப்தக்கங்களும், ஆண்கள் ஒற்தநர் வதொட்டிில் பன்று 

ங்கப்தக்கங்களும் கன்றுள்பது. கொத்த்ில் 10 ங்கம், 3 கண்கனம் 

உட்தட 13 தக்கங்களுடன் இந்ிொ பனிடத்ில் உள்பது. 
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