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நாிசெய்திகள் 

தநிழ்ாடு:   

யிருதுகர் நாயட்டம் பாஜாளனம் அருகக நாங்குடினில் மங்கா 

சாருட்கள் 

 லிபேதுநகர் ாலட்டம் ாஜபாளரம் அபேகக ாங்குடி னும் பல்யாிம் 

ஆண்டுகள் பறள ககாண்ட சிமி ஊரில், சங்க காயத்ளைச் கசாோ்ந்ை பய 

அரி கபாபேட்கள் கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

 கற்கு கைாடாோ்ச்சி ளயில் இபேந்து உற்பத்ைிாகும் கைலிாற்மின் 

ஓத்ைில் அளந்துள்ரது ாங்குடி.சங்க காயத்ைில் இங்கு பன்படுத்ைி 

பாளன ஓடுகள் ாராக காணப்படுகின்மன. ாங்குடி கிாத்ைின் 

கிறக்குப் பகுைிில் அளந்துள்ர லிலசா நியத்ைில் ாரான கபேப்பு, 

சிலப்பு நிம ட்பாண்ட ஓடுகள் கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

ஆந்திபிபகதெம்: 

ஆந்திபாயில் திருங்ளக முதல் சன்ரன் சற்ார் 

 பைன்பளமாக ஆந்ைிாலில் ைிபேநங்ளகக்கு கபன்ளன் 

லறங்கப்பட்டது.இைளன கிறக்கு ககாைாலரி  ாலட்ட ஆட்சிைளயலர் 

கைாடங்கி ளலத்ைார். 

குிப்ிற்கு :ஒடிளா ாநியம் இந்ைிாலில் பைன் பளமாக ைிபேநங்ளககளுக்கு கபன்ளன் 

லறங்கும் ைிட்டத்ளை அமிபகம் கசய்ைது .ககரம் இண்டாலைாக ற்றும் ஆந்ைிா பன்மாலைாக 

இந்ை ைிட்டத்ளைத் கைாடங்கிபள்ரது.   

கதெினசெய்திகள் 

16யது ெர்யகதெ எரிெக்தி நாாட்டிள ிபதநர் திரு.கபந்திப கநாடி 
சதாடங்கிளயக்கிார் 

 உயகராலி ரிசக்ைி லளபடத்ைில் லரர்ந்துலபேம் இந்ைிாலின் 
பக்கித்துலத்ளைப் பளமசாற்றும் லளகில் 16லது சர்லகைச ரிசக்ைி 
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அளச்சர்கரின் ாநாட்டிளனப் பிைர் ைிபே. நகந்ைி காடி, 
புைனன்று கைாடங்கிளலக்கலிபேக்கிமார். 

 உயக நாடுகரின் ரிசக்ைித்துளம அளச்சர்கரின் ிகப்கபரி 
ாநாடாகக் கபேைப்படும் இந்நிகழ்லில் இத்துளமின் பக்கி 
நிபுணர்களும், சர்லகைச அளப்புகரின் ைளயலர்களும், உயக அரலில் 
ரிசக்ைித்துளமின் ைிர்காயத்ளைக் குமித்து 
லிலாைிக்கலிபேக்கின்மனர். 

ெர்யகதெ எரிெக்தி நாாடு நற்றும் 16 யது  நாாடு ற்ின யியபம் அின      
இங்கக சொடுக்கவும் 

ெர்யகதெசெய்திகள் 

ஜப்ாில் ிடுக்கம் 

 ஜப்பானில் ற்பட்ட ிைான நியநடுக்கத்துக்கு 5 கபர் காளடந்ைனர். 
இந்ை நியநடுக்கம் ரிக்டர் அரவுககாயில் 5.5 ஆக பைிலாகிது . 
அகரிக்க புலிில் ளம் , “ஜப்பானில் ஒன்ளூ ைீவுப் பகுைிில் 
அைிகாளய 1 ணிரலில் ிைான நியநடுக்கம் ற்பட்டது ” ன்று 
கூமிபள்ரது. 

அசநரிக்காயில்  ஆனிபம் தளப்ாளககள கட்டி ெகீ்கின அளநப்பு 
கின்ஸ் ொதள 

 நிபொர்க் நகரில் உள்ர ளடம்ஸ் சதுக்கத்ைில் ஒன்றுைிண்ட சுார் 9 

ஆிம் சீக்கிர்களுக்கு 8 ணி கநத்ைிற்குள் ைளயப்பாளக கட்டி 

படித்ைைன் பயம் புைி உயக சாைளன உபேலாக்கப்பட்டுள்ரது.  

ஆண்டுகைாறும் ப்ல் ாைம் 15-ம் கைைிள ‘டர்பன் ைினம்’ (சீக்கிர்கள் 

அணிபம் ைளயப்பாளக ைினம்) ஆக அங்குள்ர சீக்கிர்கள் ககாண்டாட 

கடந்ை ஆண்டு ைீர்ானிக்கப்பட்டது. 
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ஹங்ககரி ாபாளுநன் கதர்தல் - ான்காயது முளனாக ிபதநபாகிார் 
யிக்டர் ஆர்ன் 

 ஹங்ககரி நாட்டில் சீபத்ைில் பாாளுன்ம கைர்ைல் நளடகபற்மது. , 

பிைர் லிக்டர் ஆர்பன் நான்காலது பளமாக பிைர் பைலிள லகிக்க 

உள்ரார் ன்பது குமிப்பிடத்ைக்கது.  

யணிகசெய்திகள் 

சென்ளனில் ஆள அளநக்கும் ஸ்யடீன் ிறுயம் 

 லாகனங்களுக்கான பிகக்குகளர ைாரிக்கும் ஸ்லடீளன கசர்ந்ை 

பிகம்கபா நிறுலனம் ைனது இண்டாலது ஆளயள கசன்ளனில் 

அளக்கப் கபாலைாக அமிலித்துள்ரது.10-ம் ஆண்டு லிறாலில் கலும் 

ஒபே ஆளயள இந்ைிாலில் அளக்கத் ைிட்டிட்டு, அளை கசன்ளனில் 

நிறுலப் கபாலைாக இந்நிறுலனம் அமிலித்துள்ரது. பை. 72 ககாடி 

பைலீட்டில் ஓாண்டில் இந்ை ஆளய கட்டுானம் படிந்து உற்பத்ைிளத் 

கைாடங்கும் ன்று நிறுலனம் அமிலித்துள்ரது. 

யிளனாட்டுசெய்திகள் 

காநன்சயல்த் காட்டிகள்: ாட்நிண்டன் ிரியில் இந்தினாவுக்கு 
முதன்முளனாக தங்கம் 

 காகன்கலல்த் கபாட்டிில் பாட்ிண்டன் பிரிலில் கயப்பு இட்ளடர் 

பிரிவு இறுைி ஆட்டத்ைில் இந்ைி அணிபம், கயசி அணிபம் காைின, 
இந்ைி அணி பைன்பளமாக ைங்கப்பைக்கத்ளை கலன்று லயாறு 

பளடத்துள்ரது. 

காநன்சயல்த் காட்டிகள்:ளுதூக்குதல் காட்டினில் ிபதபீ் ெிங் சயள்ி 

தக்கம் சயன்ார் 
 ஆண்களுக்கான 105 கிகயா ளடப் பிரிலில் இந்ைி லீர் பிைீப் சிங் 

கலள்ரி பைக்கம் கலன்மார்.  
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காநன்சயல்த் காட்டிகள்: துப்ாக்கி சுடுதல் காட்டினில் இந்தினாவுக்கு 2 

தக்கம் 
 கபண்களுக்கான 10 ீட்டர் ர் ளபிள் துப்பாக்கி சுடும் கபாட்டி 

நளடகபற்மது. இைில் இந்ைிா சார்பில் அபூர்லி சண்கடயா, ககுயி ககாஷ் 

பங்ககற்மனர். இைில், ககுயி ககாஷ் கலள்ரிப் பைக்கம் கலன்மார். அபூர்லி 
சண்கடயா கலண்கயப் பைக்கம் கலன்மார்.  

காநன்சயல்த் காட்டிகள்: தங்கம் சயன்ார் ஜித்து பாய், ஓம் ிபகாஷ் 

நிதர்யால் சயண்கப் தக்கம்  சயன்ார் 

 துப்பாக்கி சுடுைல் கபாட்டிில் இந்ைி லீர் ஜித்துாய் 10 ீ ர் பிஸ்டல் 

பிரிலில் ைங்கம் கலன்று அசத்ைினார். ற்கமாபே லீர் ஓம் பிகாஷ் 

ிைர்லால் கலண்கயப் பைக்கம்  கலன்மார்.  

 இைன் பயம் இந்ைிா 8 ைங்கம், 3 கலள்ரி, 4 கலண்கயம் ன காத்ைம் 15 

பைக்கங்களுடன் பைக்க பட்டியில் பன்மாம் இடத்ைிற்கு பன்கனமிது. 31 

ைங்கம் கலன்றுள்ர ஆஸ்ைிகயிா பையிடத்ைில் நீடிக்கிமது. 

காநன்சயல்த் காட்டிகள்: இந்தினாயிற்கு 9-யது தங்கம்- ஆடயர் கடிள் 

சடன்ிஸ் அணி ொதள 

 ளநஜரீிாலிற்கு ைிான இறுைிப் கபாட்டிில் இந்ைி ஆண்கள் கடபிள் 

கடன்னிஸ் அணி ைங்கப் பைக்கம் கலன்று சாைளனப் பளடத்துள்ரது. 

 

 

 

 

 

 


