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மாநிலம் 

தமிழ்நாடு 

முழங்கால்மூட்டுஎலும்பைசேதப்ைடுத்தும்சநாயால்ைாதிக்கப்ைட்டவர்களுக்
குஅறுபவேிகிச்பே:உலகில்முதல்முபறயாகசேன்பைஅரசுசைாதுமருத்து
வமபைோதபை 

 உகில் முதல் முறனாக முமங்கால் மூட்டு லும்ற 
சேதப்டுத்தும் சானிால் ாதிக்கப்ட்ட 5 பண்கள் உட்ட சமக்கு 
அயர்கின் கால் லும்றக் பகாண்டு பேன்ற அபசுபாது 
நமத்துயநறனில் யீமுறனில் ேிகிச்றே அிக்கப்ட்டது. 

 முமங்கால் மூட்டு லும்றச் சேதப்டுத்தும் சாய் (Giant Cell Tumour ), 
புற்றுசாய்க்கு ேநநாது.மூட்டு லும்ின் உள்ச உமயாகும் கட்டி 
சயகநாக யர்யதால், லும்பு யகீ்கம் அறடனத் பதாடங்கும்.ின்ர் 
பகாஞ்ேம் பகாஞ்ேநாக லும்ற அரித்து, சேதப்டுத்தி, 
உறுதித்தன்றநறன இமக்கச் பேய்மம்.டக்க முடினாநல் 
டுத்தடுக்றகனாக நாற்றும் இந்சாய், ிதாக  
.ஆண்கறயிடபண்கற அதிகம்ாதிக்கும் இந்சாய், பமம்ாலும் 
20 - 40 யனதுறடனயறபதாக்குகிது. 

தமிழகஅரேின்முன்சைாடிதிட்டத்பதைின்ைற்றமுடிவுஎடுத்துள்ளதுகாஷ்மீர்
மாநிலம் 

 ாட்டிசசன முதல்முறனாக தநிமகப் ள்ிகில் முப்மய 
ாடத்திட்டமுற பேனல்ாட்டிலுள்து. 1 முதல் 9-ம் யகுப்பு  யறப 
முப்மய ாடத்திட்ட முற அநில்இமக்கிது.தநிமகப் ள்ிகில் 
ின்ற்ப்டும் முப்மயமுறறன பேனல்டுத்த காஷ்நீர் நாிமும் 
முடிவு பேய்துள்து. 

சமற்குவங்காளம் 

 ஊபக சயறயாய்ப்ில் சநற்குயங்கம் முதிடத்தில் இமப்தாக 
அம்நாி முதல்யர் நம்தாார்ஜி பமநிதம் பதரியித்துள்ார்.100 
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ாள் சயற திட்டத்தில் 2018 நார்ச் 31-ம் சததி  ியபப்டி 
சநற்குயங்கம் 30.98 சகாடி நித சயறாட்கற 
உமயாக்கிமள்து.இது ம்ாட்டில் நிக அதிகட்ே அயாகும். 

சதேியசேய்திகள் 

ஆதார்தகவல்சதாகுப்ைில்நிதி, 
சுகாதாரவிவரம்இல்பலஎைதைித்துவஅபடயாளஆபையம்தகவல் 

 ஆதார் தகயல் பதாகுப்ில் தி ர்கறப் ற்ி ிதி நற்றும் 
சுகாதாபம் உள்ிட்ட யியபங்கள் இடம் பயில்ற ன்றும் 
தித்துய   (மடி) பதரியித்துள்து.சநலும் மடி சற்று 
பயினிட்ட அிக்றகனில், “ஆதார்தகயல் பதாகுப்ில் தி ர்கள் 
ற்ின நிகவும் குறயா  .யங்கிக்கணக்குகள், ங்குகள், பஸ்ப 
ிதி முதலீடுகள், போத்து யியபங்கள், சுகாதாபம் ற்ின யியபம், 
குடும்யியபம், ோதி, நதம், கல்யி உள்ிட்ட தி ர்கின் 
யியபங்கள் ஆதார்தகயல்பதாகுப்ில் இடம் பயில்ற  
கூிமள்து 

2016-ல் எஸ்ேி , எஸ்டி.களுக்குஎதிராைகுற்றங்கள்சதாடர்ைாக 47 
ஆயிரம்வழக்குகள்ைதிவு 

 ாடு முழுயதும் ஸ்ேி, ஸ்.டி.களுக்கு திபா குற்ச் பேனல்கள் 
பதாடர்ாக 2016-ல் நட்டும் 47,338 யமக்குகள் தியாகி இமப்தாக அபசு 
பதரியித்துள்து.சதேினகுற் ஆயணக்காப்கம் (ன்ேிஆர்ி) 
பகாடுத்துள் தகயின்டி ஸ்.ேி., ஸ்.டி. ேட்டத்தின்கீழ் 40,774 
யமக்குகள் திவு பேய்னப்ட்டுள்.இதில் 78.3 ேதயதீ யமக்குகில் 
குற்ப்த்திரிறக தாக்கல் பேய்னப்ட்டுள்து.25.8 ேதயதீ யமக்குகில் 
தீர்ப்பும் யமங்கப்ட்டுள்து. 

ேர்வசதேியசேய்திகள் 

அசமரிக்காவில் யூ டியூப் அலுவலகத்தில் துப்ைாக்கிச் சூடு 

 கிப்சார்ினா நாகாணத்திலுள் ம டிமப் தறறநனகத்தில் டந்த 
துப்ாக்கிச் சூட்டில் மூன்று சர் கானநறடந்ததாகவும் , துப்ாக்கிச் சூடு 
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டத்தின பண் தன்ற தாச   சுட்டுக் பகான்று இந்ததாகவும் 
அபநரிக்க சாலீஸார் பதரியித்துள்ர். 

இலங்பகயில் ரைில் விக்ரமேிங்சகவிற்கு எதிராை நம்ைிக்பகயில்லா 

தரீ்மாைம் 

 இங்றகனில் பணில் யிக்கிபந ேிங்சகயின் (68) க்கின சதேின கட்ேி 
ேிிசோயின் இங்றக சுதந்திபா கட்ேிமடன் கூட்டணி றயத்து 

ஆட்ேினில் உள்து. ிபதநர் யிக்கிபநேிங்சகனின் ஆட்ேினில் 

இங்றகனின் பாமாதாபம் ேீர்குறந்து யிட்டதாக திர்கட்ேிகள் 

குற்ம் ோட்டி யமகின்.இந்த ிறனில், ாடாளுநன்த்தில் 

அயர் நீது ம்ிக்றகனில்ா தீர்நாம் பகாண்டு யப திர்கட்ேிகள் 

முடிவு பேய்துள். அதன் நீதா ஓட்படடுப்பு ப்பல் 4இல்  

றடபறுகிது.  

 

வைிகசேய்திகள் 

கடல்ோர் உைவு சைாருள்களுக்கு மிகச் ேிறந்த ஏற்றுமதி வாய்ப்பு 

  
இந்தினாயில் கடல்ோர் உணவுப் பாமள்களுக்கு நிகச் ேிந்த ற்றுநதி 
யாய்ப்புகள் உள் . அதற்குரின யம் இந்தினாயில் உள்தாக 
நத்தின யர்த்தக அறநச்ேர் சுசபஷ் ிபபு குிப்ிட்டார் .இந்தினாயில் 
7,600 கி.நீ. தூப கடல் பப்பு உள்து . மினன் ிபசதேங்கள் உள்ட 13 
நாிங்கில் கடல் பப்பு உள்து . இதிிமந்சத நக்கு கடல் 
பாமள்கில் உள் யம் புரிமம் .இந்த யத்றத ேிப்ாகப் 
னன்டுத்திால் உகிற்சக கடல் உணவு யமங்கும் ாடாக இந்தினா 
உனமம்  பதரியித்தார். 
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விபளயாட்டுசேய்திகள் 

காமன்சவல்த் விபளயாட்டு சகால்டு சகாஸ்ட் நகரில் சதாடக்கம் 

 ஆஸ்திசபினாயின் சகால்டு சகாஸ்ட் கரில் 21-யது காநன்பயல்த் 
யிறனாட்டு சாட்டி இன்று சகாாகநாக பதாடங்குகிது. ப்பல் 
15-ம் சததி யறப றடப உள் இந்தத் பதாடரில் ஆஸ்திசபினா, 
இங்கிாந்து, இந்தினா, பகன்னா, நசேினா உள்ிட்ட 71 ாடுகற 
சேர்ந்த சுநார் 6, 600 யபீர், யபீாங்கறகள் கந்து பகாள்கின்ர். 
அதிகட்ேநாக சாட்டிறன டத்தும் ஆஸ்திசபினா ோர்ில் 471 சர் 
ல்சயறு சாட்டிகில் கந்து பகாள்கின்ர். 

காமன்சவல்த் சைாட்டிகள்: ஆடவர் ைளுதூக்குதலில் இந்தியாவுக்கு 
சவள்ளிப்ைதக்கம் 

 உகின் 3-யது நிகப்பரின யிறனாட்டு திமயிமாயா 21-யது 

காநன்பயல்த் யிறனாட்டு சாட்டி ஆஸ்திசபினாயின் கடற்கறப 

கபா சகால்ட்சகாஸ்டில் பதாடங்கினது. ஆடயமக்கா 56 கிசா 

ளு தூக்குதல் ிரியில் இந்தினாயின் குமபாஜா பயள்ிப்தக்கம் 

பயன்ார்.  

 

 

 

 

 

 


