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தமிழகம் 

சென்னை அரசு ச ொது மருத்துவமனை ெொதனை 

 உகில் முதல்முறனாக முமங்கால் மூட்டு லும்ற சேதப்டுத்தும் சானிால் 

ாதிக்கப்ட்ட 5 பண்கள் உட்ட 10 சமக்கு அயர்கின் கால் லும்றக் பகாண்டு 

பேன்ற அபசு பாது நமத்துயநறனில் யீ முறனில் ேிகிச்றே அிக்கப்ட்டது. 

 செ.மொதவன் கொலமொைொர் 

 திமுக முன்ாள் அறநச்ேர் பே.நாதயன்(84) உடல்க் குறயால் காநாார். 

 ிரதமர், உள்துனற அனமச்ெருடன் தமிழக ஆளுநர் புரரொஹித் ெந்திப்பு 

 தநிமகத்தில் காயிரி, ஸ்படர்றட் நற்றும் ிமட்ரிசா யியகாபங்கள் பதாடர்ாக 

சாபாட்டங்கள் யலுத்துயமம் ிறனில் ிபதநர் சபந்திப சநாடி, உள்துற அறநச்ேர் 

பாஜ்ாத் ேிங் ஆகிசனாறப தநிமக ஆலர் ன்யாரிால் புசபாஹித் படல்ினில் 

ேந்தித்து சேிார். 

இந்தியொ 

ரயில்ரவ அறிவிப்பு 

 இி பனில்கில் /ேி பட்டிகில் னணம் பேய்யர்கலக்கு பநன்றநனா, இதநா, 

சுத்தநா சார்றயகள் யமங்கப்டும் ன்று பனில்சய யாரினம் அியித்துள்து. 

மொநிலங்களனவ எம். ி.க்களொக  தவிரயற்பு 

 நத்தின அறநச்ேர் பயிேங்கர் ிபோத், ிபகாஷ் ஜயசடகர், ஜகத் ிபகாஷ் ட்டா, 

தர்சநந்திப ிபதான் உள்ிட்ட 41 சர் நாிங்கறய ம்.ி.க்காக  தயிசனற்ர். 
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ரவனலவொய்ப் ில் ரமற்கு வங்கம் முதலிடம் 

 ஊபக சயறயாய்ப்ில் சநற்கு யங்கம் முதிடத்தில் இமப்தாக அம்நாி 

முதல்யர் நம்தா ார்ஜி பமநிதம் பதரியித்துள்ார். 

 சென்னை ஐஐடி ரதர்வு 

 இந்தினாயிசசன ேிந்த பாினினல் கல்லூரினாக பேன்றனில் உள் இந்தினத் 

பதாமில்தட் கல்யி ிறுயம் (டி-ம்) சதர்வு பேய்னப்ட்டுள்து. 

 ேிந்த கல்யி ிறுயநாக பங்கலம ஸ்ேி ிறுயம் சதர்யாகிமள்து. 

தைித்துவ அனடயொள ஆனையம் தகவல் 

 ஆதார் தகயல் பதாகுப்ில் தி ர்கறப் ற்ின குறயா தகயல்கச 

இடம்பற்றுள் ன்றும் ிதி நற்றும் சுகாதாபம் உள்ிட்ட யியபங்கள் 

இடம்பயில்ற ன்றும் தித்துய அறடனா ஆறணனம் (மடி) 

பதரியித்துள்து. 

உலகம் 

தவீிரவொத  ட்டியலில் ஹ ீஸ் கட்ெி 

 ேர்யசதே தீயிபயாதி ஹஸீ் ேனதீுயின் நில்ி முஸ்ிம் லீக் கட்ேிறன தீயிபயாத 

அறநப்புகள் ட்டினில் அபநரிக்கா சேர்த்துள்து. 

 அபநரிக்காயின் அியிப்புக்கு இந்தினா யபசயற்பு பதரியித்துள்து. 

வைிகம் 

நொன்கு புதிய சமொன ல் ர ொன்கள் அறிமுகம் 

 சாக்கினா 7 ிஸ், சாக்கினா 6, சாக்கினா 1, சாக்கினா ேிசபாக்சகா ஆகின ான்கு 

புதின நாடல் பநாறல் சான்கற சாக்கினா ிறுயம் இந்தினாயில் அிமுகம் 

பேய்துள்து. 
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செர் ிய டிரொக்டர்  ிரொண்னட வொங்கியது டொஃர  நிறுவைம் 

 பேன்றறனச் சேர்ந்த டிபாக்டர்ஸ் அண்ட் ஃார்ம் க்மப்பநன்ட் ிநிபடட் (டாஃச) 

ிறுயம் பேர்ினாறயச் சேர்ந்த ம்டி டிபாக்டர் ிறுய ிபாண்றட யாங்கிமள்து.  

வினளயொட்டு 

ஜூைியர் என்டிஆர் நியமைம் 

 ில் கிரிக்பகட் சாட்டிகில் பதாறக்காட்ேிகில் எிபப்ாகும் பதலுங்கு 

பநாமிக்கு யிம்ப தூதபாக ிப பதலுங்கு டிகர் ஜூினர் ன்.டி.ஆர் ினநம் 

பேய்னப்ட்டுள்ார். 

கொமன்சவல்த் வினளயொட்டு ரகொலொகல சதொடக்கம் 

 ஆஸ்திசபினாயின் சகால்டு சகாஸ்ட் கரில் 21-யது காநன்பயல்த் யிறனாட்டு 

சாட்டி சகாாகநாக ப்பல் 4 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.  

---***--- 


