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ாினசெய்ிகள் 

ிழ்ாடு:   

காிரி ிகாம்: த்ிஅசுக்குஎிாகிகஅசுஉச்ெீின்நத்ில், 

ீின்நஅிப்புக்கு 

 காயிரி யியகாபத்தில் உச்சீதி நன்த்தில்ிப்பயரி16 அன்று 
அிக்கப்ட்ட தீர்ப்ப ஏற்று காயிரி மநாண்பந யாரினம் 
அபநக்காத நத்தினஅபசுக்கு எதிபாக, உச்சீதி நன்த்தில் தநிமக 
அபசின் சார்ில்அ யநதிப்பு யமக்கு ததாடபப்ட்டது.கர்ாடக சட்டசப 
மதர்தப பன்ிட்டு நத்தின அபசு பன்று நாதங்கள் கா அயகாசம் 
மகட்டுள்து. 

புதுில்னி: 

புதுில்னிில்ஏப்ல் 1 பல்யூரா 6 சதட்ரால்டீெல்அநிபகம் 

 புதுதில்ினில் காற்று நாசுடுதப தயிர்க்க ஏப்பல் 1 பதல் பெமபா 6 

தட்மபால் டீசல் அிபகநாக உள்து. பெமபா 4ிபேந்து மபடினாக 
பெமபா 6 யபகக்கு நாறும் பதல் இடம் இந்தினாயிமமன தில்ி 
ஆகும்.இந்த திட்டம் ஏப்பல் 2020ிபேந்து இந்தினா பழுயதும் ய 
பஉள்து. 

ாஜஸ்ான்: 

ாஜஸ்ாணில்ஏப்ல் 1 இல் ாசதரும் உவு பூங்கா சாடங்கப்தட்டது 

 நத்தின உணவுதப்டுத்தும் ததாமில்துப அபநச்சர் திபேநதி 
ஹர்சிம்பம்ட்கவுர் க்ரீண்தடக் தநகாபுட்ார்க் என்னும் நாதபேம் உணவு 
பூங்காபய பாஜஸ்தான் அஜ்நீர் இல் ததாடங்கிபயத்தார். 
இதுயியசானிகள் ாம் அபடயதற்கு உதவும் என்று 
எதிர்ார்க்கப்டுகிது. 
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ஆந்ிதிரெம்: 

ஆந்ிாில் கனம்காரி அருங்காட்ெிகம் 

 பன்ாள் நத்தின ஜவுிதுப அபநச்சர் ஆந்திபாயில் கம்காரி  
கபஅபேங்காட்சினகத்பதத் ததாடங்கிபயத்தார். இந்த கப 
தத்தண்ணா என்னும் இடத்தில் 1970 ிபேந்து யர்ந்து யபேகிது. 

ரெிசெய்ிகள் 

அருாச்ெல் எல்லனில் உள்ப ரடாக்னாம் எல்லனில் தலடகள் 
குிப்பு 

 சீாயின் டயடிக்பககபக் கண்காணிக்க, அபேணாச்சிபமதச 
எல்பனில் பாணுய யபீர்கின் எண்ணிக்பகபன இந்தினா 
அதிகரித்துள்து.அபேணாச்சல் எல்பனில் உள் மடாக்ாம் 
குதினில் நீண்டும் தற்த்பத தடுக்க அப்குதினில் பாணுய 
யபீர்கின் எண்ணிக்பகபன இந்தினா அதிகரித்தது. 

ரகாணார்க் சூரிக் ரகாினில் உனகத்ம் ாய்ந் ிபக்க லம் 
ற்றும் சுற்றுனா ெிகலப சதட்ரானித்துலந அலச்ெர் சாடங்கி 
லத்ார் 

 நத்தின தட்மபாினம் நற்றும் இனற்பக யாப, தின்மநம்ாடு 
நற்றும் ததாமில்பபமயார் துப அபநச்சர் திபே தர்மநந்திப 
ிபதான் ஒடிராயில் உத்கல் தி தகாண்டாட்டத்பததனாட்டி, 
மகாார்க்கில் உள்  சூரினக் மகானிில் உகத்தபம் யாய்ந்த யிக்க 
பநனம் நற்றும் சுற்றுாப் னணிகலக்கா யசதிகப 
ததாடங்கிபயத்தார். ஒடிரா நாித்திற்கு தபேபந மசர்க்கும் 
யிதத்தில் திகழும் மகாார்க் சூரினக் மகானிின் கட்டடக் கபனின் 
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அற்புதத்பத  உகிற்கு எடுத்துக்காட்ட மயண்டினது அயசினம், 
இதற்காகமய யிக்க பநனம் ஏற்டுத்தப்ட்டுள்து என்ார்.  

ெர்ரெசெய்ிகள் 

டசகாரிா ரடாக்ரா ற்றும் சதய்ஜிங்கில் லடசதநிருக்கும் 
ஒனிம்திக் ரதாட்டிில் தங்குசதறும். 

 யடதகாரினா 2020 நற்றும் 2022 இல் படதயிபேக்கும் ஒிம்ிக் 
மாட்டினில் ங்குதறும் என்று சர்மயமதச ஒிம்ிக் கநிட்டினின் 
தபயர் ததரியித்தார். 

னானா 5 ஆண்டுக்குப் திநகு தாகிஸ்ாணில் சொந் டீ்டுக்குச்சென்நார் 

 அபநதிக்கு மால் ரிசு தற் நாா 5 ஆண்டுகலக்குப் ிகு 
தன்னுபடன தசாந்த மதசத்துக்கு யந்தார். திான் தீயிபயாதிகால் 
தாக்கப்ட்டப் ிகு அயர் தது தசாந்த ாட்டிற்கு யபேயது இதுமய 
பதல் பப ஆகும். 

 

ிஞ்ஞாணசெய்ிகள் 

ஜிொட்-6ஏ செற்லகக் ரகாள் கல் சாடர்லதஇந்து:இஸ்ரா 

 ஸ்ரீஹரிமகாட்டாயில் இபேந்து கடந்த நார்ச் 29 அன்று, ஜிஎஸ்எல்யிஎஃப் 
8 பாக்தகட் பம் யிண்ணில் தசலுத்தப்ட்ட ஜிசாட் 6 ஏ 
தகயல்ததாடர்பு தசனற்பகக்மகாள் தகயல் ததாடர்ப இமந்தது என்று 
இந்தினயிண்தயி ஆய்வுபநனம்(இஸ்மபா) அதிர்ச்சி ததரியித்துள்து. 
இஸ்மபா தசனற்பகமகாலடன் நீண்டும் ததாடர்புதகாள் பனற்சித்து 
யபேகிது என்று ததரியித்துள்து..இந்த ஜிசாட் 6 ஏ 
தசனற்பகக்மகாின் ஆபட்காம், 10 ஆண்டுகள் ஆகும். 

ிகசெய்ிகள் 
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அசரிக்காினிருந்து எல் என் ஜி இநக்குி 

 அதநரிக்காயிிபேந்து திபய இனற்பகஎரியாப (எல்என்ஜி) ிபப்ப்ட்ட 
கப்ல் இந்தினாவுக்கு இக்குநதி தசய்னப்டுயது இது பதல் 
பபனாகும்.அதநரிக்காயின் லூசினாா நாகாணத்தில் உள் 
தசனர் எர்ஜி சபன்ாஸ் ஆபனிிபேந்து திபய 
இனற்பகஎரியாபபய யாங்குயதற்கு தகனில் ஒப்ந்தம்தசய்தது. 

 பதாயது கப்ல் எம்யிதநரிடினன் 25 ாள் னணத்துக்குப் ிகு 
நகாபாஷ்டிபநாிம் தமால் நின்னுற்த்தி ிபனத்துக்கு யந்தது. 
தமாில் உள் நின்னுற்த்தி ஆபக்கு இந்த எல்என்ஜி 
னன்டுத்தப்டும். திபயஎரிதாபேில் இனங்கும் நிகப்தரின 
நின்னுற்த்தி ஆப இதுயாகும். 

ிலபாட்டுசெய்ிகள் 

டி20 கிரிக்சகட் சாடரில்ஆஸ்ிரனிா கபிர் ொம்தின் 

 டி20 கிரிக்தகட் ததாடரில் ஆஸ்திமபின நகிர் அணி சாம்ினன் 
ட்டத்பத தயன்து. இந்தினா, இங்கிாந்து, ஆஸ்திமபின பத்தபப்பு 
டி20 கிரிக்தகட் ததாடர் பம்பனில் படதற்று யந்தது. இதில் 
இங்கிாந்தும், ஆஸ்திமபினாவும் இறுதிச் சுற்றுக்கு பன்மி. 
இதில் ஆஸ்திமபினா 57 பன்கள் யித்தினாசத்தில் இங்கிாந்பத 
யழீ்த்தி சாம்ினன் ட்டம் தயன்து. 

 

 

 

 

 


