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றழ்ரடு 

இண்டரம் உனகப்பதரரின் பதரது றரிபகரலன கடனறல் 
பழ்கடிக்கப்தட்ட இங்கறனரந்து கப்தல் ீட்பு: 74 ஆண்டுகளுக்குப் 
திநகு இனங்லக கடற்தலடிணர் டடிக்லக 

 இண்டரம் உனகப்பதரரின் பதரது ஜப்தரன் பதரர் ிரணகுண்டு 
சீ்சரல் பழ்கடிக்கப்தட்ட இங்கறனரந்து திகள் கப்தல் 74 

ஆண்டுகளுக்கு திநகு இனங்ககின் றரிபகரகன கடல்த குறில் 
ீட்கப்தட்டுள்பது. 

 இனங்ககின் கறக்பக அகந்துள்ப றரிபகரகன துகநபகம் 
இந்றப் பதருங்கடனறன் பகந்ற பக்கறத்தும் ரய்ந் தகுறரகும். 

இணரல் இந் துகநபகத்கககப்தற்ந தன பத்ங்கள் டந்துள்பண. 

பசரர்கள், பதரர்த்துகலசறர், பர்னரந்து, திபஞ்சு ற்றும் 
ஆங்கறபனர்கபின் கட்டுப்தரட்டிலும் றரிபகரகன துகநபகம் 
இருந்துள்பது. 

கரிரிபனரண்ல ரரிம் அலக்கக்பகரரி பரடிக்கு 
கறண்பதடி கடிம் 

 கரிரி பனரண்க ரரிம் அகக்கக் பகரரி திருக்கு ண்பதடி 
கடிம் அனுப்திபள்பரர். அப பத்றல் த்ற அசு ீது ீறன்ந 
அறப்பு க்கு பரட புதுச்பசரி அசுக்கு அனுற ரது 
பரடர்தரக ரட்ஸ் அப்தில் ிபக்கறபள்பரர். 

இந்றரவுடன் தன்தகரரி கூட்டுப்திற்சற: கடபனர கரல்தலட 
கப்தல் தசன்லண ருலக 

 இந்றர - பன் பகரரிர கட பனரக் கரல்தகடின் கூட்டுப் 
திற்சற 5-ம் பற பரடங்குகறநது . இற்கரக, பன் பகரரி கடபனரக் 
கரல் தகடக் கப்தல் பசன்கண ருகறநது .இந்றர - பன் பகரரிர 
ரடுகள் இகடப பதரருபரரம் , ரணு உநவுகள் பம்தட 
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தல்பறு டடிக்கககள் பற்பகரள்பப்தட்டு ருகறநது. அன்தடி, 
இரு ரடுகளுக்கறகடப கடபனரக் கரல் தகடின் கூட்டுப் திற்சற 
டத்ப்தட்டு ருகறநது. இந் ஆண்டுக்கரண கூட்டுப் திற்சற ரும் 5-ம் 
பற பசன்கண கடல் ல்கனப் தகுறில் கடபதறுகறநது.  

தனங்கரணர 

தனங்கரணரில் புறகட்சற உரகறநது: இன்று அறகரப்பூர் 
அநறிப்பு 

 பனங்கரணரில், பனங்கரணர பதரரட்ட சறறின் கனர் 
பகரண்டரம் புற கட்சற பரடங்க உள்பரர். இதுகுநறத் 
அறகரப்பூர் அநறிப்கத அர் இன்று பபிிட உள்பரர் 

இந்றர 

ஊல் அறகரரிகலப கண்டு திடிக்க ஆரர்அட்லட, தரன் ண்உ 
வும்: ஊல் கண்கரிப்பு ஆலர் கல் 

 ருரணத்துக்கு அறகரக பசரத்துக் குிக்கும் ஊல்அறகரரிககப 
கண்டு திடிக்க ஆரர் அட்கட உவும் ன்று த்ற ஊல் 
கண்கரிப்பு ஆகர் பக.ி.சவுத்ரி பரிித்துள்பரர். 

ததட்பரல், டீசல் ீரண உற்தத்ற ரி குலநப்பு கறலடரது 
த்றஅசுஅநறிப்பு 

 ண்பய் றறுணங்கள் சர்பச சந்கில் கச்சர ண்பய் 
ிகன றனத்துக்கு ற்த ரந்பரறும் பதட்பரல், டீசல் ிகனக 
றி்ர்ித்து ந்ண. தின்ணர், அற்நறன் ிகனரம் இருபகந ண 
ரற்நற அகக்கப்தட்டது. கடந் ஆண்டு ஜூன்ரம் பல் ண்பய் 
றறுணங்கள் பதட்பரல், டீசல் ிகனக றணந்பரறும் ன்ந 
அடிப்தகடில் றர்ம் பசய் பரடங்கறண. அன்தின் ரள்பரறும் 
சறனகரசுகள் அபவுக்கு பதட்பரல், டீசல் ிகனில் ரற்நங்கள் 
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பசய்ப்தட்டபதரறலும், அதுரம் பழுதும் பரத்ரக 
தரர்க்கும்பதரது, ிகன உர்வு அறகரக இருந்து ருகறநது. இப்பதரது 
கடந் 4 ஆண்டுகபில் இல்னர அபவுக்கு பதட்பரல், டீசல் ிகன 
உர்ந்துிட்டது. 

தத் ிருதுகலப குடிசுத் லனர் ங்கறணரர் 

 குடிசுத் கனர் ரபிககில் 02 ப்ல் 2018 கடபதற்ந சறில் 
ிருது ங்கும் ிரில், குடிசுத் கனர் றரு. ரம் ரத் 
பகரிந்த், ந்து பதருக்கு தத் பூண் ிருதுககபபம், 38 பதருக்கு 
தத்ஸ்ரீ ிருதுககபபம் ங்கறணரர். 

          ிருது பதற்பநரர் ிம் பரிந்து பகரள்ப இங்பக கறபிக் பசய்வும் 

ிஞ்ஞரணதசய்றகள் 

சலணரின் ‘டிரன்கரங்-1’ ிண்தபி றலனம் தசறதிக்கடனறல் 
ிழுந்து தரறுங்கறது 

 2011-ம் ஆண்டு சலணர அனுப்தி ‘பசரர்க்கத்றன்அண்கண’ ன்று 
அகக்கப்தடும் டிரன்கரங்-1  ிண்பபி றகனம், இன்று 
தசறதிக்கடனறல் ிழுந்து பரறுங்கறது ன்று சலணர ிண்ப பிக 
ம்பரிித்துள்பது. 

 பூறின் ீள்சுற்று ட்டப்தரகக்குள் ீண்டும் இந் 
ிண்பபிறகனம் நுக பன்நபதரது, இந்ற பப்தடி கரகன 

5.45 ிக்கு தசறதிக்கடனறல் ிழுந்து. ரணில் இருந்து கலபிழும் 
பதரப ிண்கனத்றன் பதரும்தரனரண தரகங்கள் நக்குகந ரிந்து 
சரம்தனரகறிட்டண. 

 2023-ம் ஆண்டுக்குள் ிண்பபிில் றந்ரக ிண்பபிறகனம் 
அகக்கும் பரக்கறல், அற்கு பன்பணரட்டரக 2011-ம் ஆண்டு சலணர 
டிரன்கரங்-1 ன்ந ிண்பபி கத்றன் ரறரிக அனுப்திது. 



  

ப்ல் 2 டப்பு றகழ்வுகள் 

 

 Page 4 
 

 

 

தசவ்ரய்கறகத்றல் இநங்க சூப்தர்பசரணிக் தரரசூட்லட 
தற்நறகபடன் பசரலண தசய் ரசர 

 பசவ்ரய்கறகத்றல் இநங்குற்கரக சூப்தர்பசரணிக் தரரசூட்கட 
அபரிக்கர ின்ிண்பபி ஆய்வுகம் பற்நறகபடன் 
ிண்ில்அனுப்தி பசரகண பசய்துள்பது. 

தள்பிகறக ஆசறட் பகங்கபிலடப ரழும் பற்று 
கறகரசறகள் ரசர கல் 

 னறன்கள் பள்பிகறகத்றன் அறன பகங்களுக்கு டுப 
ரக்கூடும் ண அபரிக்க ிண்பபிகரண ரசரஅ 
நறித்துள்பது. 

அறணீ டுப்பு வுகலல தற்நறகரக தரிபசரறத்து 
றர 

 றரிகள் ரட்டு வுககககப டுத்து, ரக்கற அறக்கும் 
அறணீ டுப்பு வுககக கஜகஸ்ரன் தகுறில் றர 
பற்நறகரக தரிபசரறத்து. 

உனகம் 

அதரிக்கரின் ச்-1 தி ிசரவுக்கு ிண்ப்திக்கும் 
லடபலநதரடங்கறது: கடும் ிறபலநகள் அல் 

 அபரிக்கரில் ங்கற திரற்றுபரர்களுக்கரண ச்-1 தி ிசர 
ங்கும் கட பகந இன்று பரடங்கறது.ிண்ப்தங்கள் ீரண 
தரிசலனகணக றகக்கடுகரக்க அறதர் படணரல்ட்டிம்ப் 
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உத்ிட்டு இருப்தரல், சறறு குகநகள் இருந்ரலும் ிண்ப்தங்கள் 
றரகரிக்கப்தடும் 

 அபரிக்கரில் குடிபநரல், அங்கு ங்கற திரற்றுதர்களுக்கு 
ச்-1தி ிசர ங்கப்தடுகறநது. இந் ிசர பதறுபரர், 3 ஆண்டுகள் 
க அபரிக்கரில் ங்கற அங்கு திரற்நனரம். 

ஒரு ரலபக்கு 50 னறட்டர் ண்ரீ்; உனகறன் பல் ண்ரீ் 
கரனர்கள்; பகப்டவுணின் ரற்நங்கள் 

 ‘படஜபீர’ ரகப பரக்கற கர்ந்து பகரண்டிருக்கும் 
பன்ஆப்திரிக்கரின் பகப்டவுன் கருக்கு உனகறல் பல்பகநரக 
ண்கீப் தரதுகரக்ககரனர்கள் றறக்கப்தட்டுள்பரர்கள். 

பகரஸ்டரரிகர அறதரக கரர்பனரஸ் ஆல்ரபபடர பர்வு 

 பகரஸ்டரரிகர ரட்டில் அறதர் திக்கரண பர்ல் கடந் ஞரிற்று 
கறக டந்து.   இந் பர்னறல் ஆளும் சறட்டிசன்ஸ் ஆக்சன் கட்சற 
ற்றும் பசணல் பஸ்படர பசன் கட்சற ஆகறற்றுக்கு இகடப 
தனத் பதரட்டி ற்தட்டது.இறல் ஆளுங்கட்சற சரர்தில் 
கரர்பனரஸ்ஆல்ரபபடர (து 39) பதரட்டிிட்டரர்.  அக றர்த்து 
பதப்ரிசறபர ஆல்ரபபடர (து 43) பதரட்டிிட்டரர்.  இந் பர்னறல் 

60 சீத்றற்கும் கூடுனரக ரக்குககப பதற்று கரர்பனரஸ் 
பற்நறபதற்நரர். 

ஒப இடத்றல் 1,372 பரபதரட்டுகள் ஆணந் டணம்- புற கறன்ணஸ் 
சரலண 

 இத்ரனறில் பரபதரட்டுகள் டரடும் றகழ்ச்சற கடபதற்நது. 

இந்றகழ்ச்சறில் 1,372 ஆல்தர 1 ஸ்க பரபதரட்டுகள் டரடிண. இது 
புற உனகசரகணரக தறவு பசய்ப்தட்டது. 
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ிகம் 

ரறனங்களுக்கு இலடப ததரருள் தரிரற்நத்துக்கரண இ-பதில் 
பலந அலுக்குந்து 

 ரறனங்களுக்கு இகடபரண பதரருள் தரிரற்நத்துக்கு இக 
றில் சலதுககப உருரக்கும் இ-பதில் பகந பற்று பல் 
அலுக்கு ந்றருக்கறநது. ரூ.50,000-க்கும் அறகரண ிகனபள்ப 
பதரருட்ககப எருரறனத்றனறருந்து இன்பணரரு ரறனத்துக்கு 
டுத்துச்பசல்லும் பதரது ர்த்கர்களும், பதரருட்ககப டுத்துச் 
பசல்தர்களும் இந் இ-ப தில்கனஉ ருரக்க பண்டும். ரி 
ய்ப்கதக் கட்டுப்தடுத்துற்கரக சக்கு ற்றும் பசகரி அகப்பு 
இந் டடிக்ககக பற்பகரண்டுள்பது. ரர்ச் 30 ற்றும் 31 

பறகபில் பதரும்தரலும் எப்தந்ங்ககப ர்த்கர்கள் 
பதற்நறருப்தரல் பல்ரபரண பற்று இ-பதில்கள் அறகஅபில் 
உருரக்கப்தடில்கன ணத் பரிகறநது. 

ிலபரட்டு 

2011  உனகக்கப்லத தன்ந இபரபில் பரணிக்கு தத்பூண் 
ிருது: சறகர்கள்தகறழ்ச்சற 

 2011 உனகக்பகரப்கதக பரணி தகட பன்ந இப ரபில் 
பகந்ற சறங் பரணிக்கு இன்று தத்பூண் ிருது அபித்து 
கவுப்தடுத்றபள்பணர்.இது ற்பசனர அல்னது றட்டறட்டு 
அவ்ரறு ங்கப்தட்டர ன்தது பரிில்கன . ஆம். இன்று 
ப்ல் 2-ம் பற, 28 ஆண்டுகளுக்குப் திநகு 2011-ல் இப ரபில் 
பரணி, நுன் குனபசகரக சறக்ஸ் அடித்து பகரப்கதக 
பல்ன தங்கபிப்பு பசய்ரர். 

டிக்பபல ரப்தடுத்ற ஆமற.ல லத் தன்ஆப்திரிக்கர; 

டுதிதபசறஸ் சம்; இரனஇனக்கு 
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 பஜரயரன்ணஸ்தர்க் படஸ்ட்பதரட்டிின் 4-ம் ரபில் பன்ஆப்திரிக்க 
அி ன் 2துஇன்ணிங்சறல் 6 ிக்பகட்டுகள்  இப்புக்கு 344 ன்கள் 
டுத்து டிக்பபர் பசய்து. இன் பனம்ஆஸ்றபனற அிக்கு 612 

ன்கள் ன்ந இரன பற்நற இனக்கக றர்ித்துள்பது. 

இலபபரர் ஆசற சரம்தின்றப் தசஸ்- ம்ருதுல் தயன்கர் 
ங்கம் தன்நரர் 

 ரய்னரந்றல் கடபதற்றுரும் இகபபரர் ஆசற சரம்தின்றப் 
பசஸ்மறல் ம்ருதுல் பயன்கர் சரம்தின் தட்டம் பன்றுள்பரர். 

 

 

 


