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TIMES OF INDIA 

French movie ‘Particles’ directed by Blaisse Horrison won the Golden peacock 

award at the 50th International Film Festival of India, held at Goa. 

Tamil Nadu CM announced that a sandalwood research station would be set up at 

Tirupattur district. 

Tamil Nadu Fisheries department to set up marine enforcement wing to enforce 

fishing regulations, prevent illegal and destructive fishing. 

The First International conference on Landslides Risk reduction and Resilience is 

taking place in New Delhi today. 

Saudi Arabia and UAE to set up a mega crude refinery in Maharashtra at a cost of 

70 billion US dollars. 

Ministry of Shipping approved Loktak Inland waterways project in Manipur. 

 

பிளேஸ் ஹாரிசன் இயக்கிய பிரெஞ்சு திரெப்படமான ‘PARTICLES’ 

ளகாவாவில் நரடரபற்ற இந்தியாவின் 50 வது சர்வளதச திரெப்பட 
விழாவில் தங்க மயில் விருரத ரவன்றது. 

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் சந்தன ஆொய்ச்சி நிரையம் அரமக்கப்படும் 
என்று தமிழக முதல்வர் அறிவித்தார். 

மீன்பிடி விதிமுரறகரே அமல்படுத்துவதற்கும், சட்டவிளொத மற்றும் 
அழிவுகெமான மீன்பிடித்தரைத் தடுப்பதற்கும் கடல்சார் அமைாக்கப் 
பிரிரவ அரமப்பதற்கு தமிழக மாநிை மீன்வேத் துரற முடிவு 
ரசய்துள்ேது. 

நிைச்சரிவு அபாயக் குரறப்பு மற்றும் ரநகிழ்திறம் குறித்த முதல் சர்வளதச 
மாநாடு புதுரடல்ைியில் இன்று நரடரபறுகிறது. 

70 பில்ைியன் அரமரிக்க டாைர் ரசைவில் மகாொஷ்டிொவில் ஒரு ரமகா 
கச்சா சுத்திகரிப்பு நிரையத்ரத அரமக்க சவுதி அளெபியா மற்றும் ஐக்கிய 
அெபு அமீெகம் முடிவு ரசய்துள்ேது. 

மணிப்பூரில் ளைாக்டக் உள்நாட்டு நீர்வழித் திட்டத்திற்கு மத்திய கப்பல் 

ளபாக்குவெத்து துரற அரமச்சகம் ஒப்புதல் அேித்தது. 



 

 

HINDU-TAMIL: 

1. காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து பிரித்து செங்கல்பட்டு தனி மாவட்டமாக சதாடங்கப்பட உள்ளது. 

இந்த புதிய மாவட்டத்தத முதல்வர் பழனிொமி இன்று சதாடங்கி தவக்கிறார். 

2. புதிதாக ததாற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள திருப்பத்தூர் கள்ளக்குறிச்சி ராணிப்தபட்தட உள்ளிட்ட 

மாவட்டங்களுக்கு துதை ஆட்சியர் நிதையில் புதிய அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

3. ஆசிய வில்வித்தத ொம்பியன்ஷிப் பில் இந்தியாவின் தீபிகா குமாரி தங்கம் பதக்கமும் அங்கிதா 

பகத் சவள்ளி பதக்கமும் சவன்று தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு தகுதி சபற்றுள்ளனர். 

4. மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் தபரூராட்சிகதளப் தபாை ஊராட்சிகள் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 
உள்ளிட்ட ஊரக உள்ளாட்சி அதமப்புகளுக்க கான ததர்தலிலும் மின்னணு வா இயந்திரத்தத 

பயன்படுத்துவதற்கு அவெரச் ெட்டம் மூைம் தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

DINAMANI: 

1. ஏழு தமிழறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுதடதமயாக்கப்பட்டு அவர்களின் மரபுரிதமயர்களுக்கு 

தைா ரூ.5 ைட்ெம் வீதம் ரூ.35 ைட்ெம் வழங்க தமிழ் வளர்ச்சித்துதற அரொதை  

சவளியிட்டுள்ளது. இது சதாடர்பாக தமிழ் வளர்ச்சித் துதரச் செயைர் மதகென் காசிராஜன் 

பிறப்பித்துள்ள அரொதை விவரம்: தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி தக.பழனிொமி கடந்த ஜூதை 

20 ஆம் தததி ெட்டப்தபரதவயில் விதி எண் 11-இன் கீழ் சவளியிட்ட அறிவிப்பில், 

தமிழறிஞர்களுக்கு புதிய விருதுகதளயும் நிதியுதவிகதளயும் வழங்கிய இந்த அரசு, இதுவதர 

149 தமிழறிஞர்களின் நூல்கதள நாட்டுதடதமயாக்கி, அவர்களின் மரபுரிதமயாளர்களுக்குப் 

பரிவுத் சதாதக வழங்கியுள்ளது. அந்த வரிதெயில், நிகழாண்டு உளுந்தூர்தபட்தட ெண்முகம், 

கவிஞர் நா. காமராென், முதனவர் இரா.இளவரசு, தமிழறிஞர் அடிகளாசிரியர், புைவர் 

இதறக்குருவனார், பண்டித ம.தகா.பாைகிருட்டிைன், பாபநாெம் குறள்பித்தன் ஆகிதயாரின் 

பதடப்புகள் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கும் வதகயில் நாட்டுதடதமயாக்கப்படும். இதற்சகன 

ரூ.35 ைட்ெம் வழங்கப்படும் என கூறியிருந்தார். 

2. சென்தன தகாயம்தபட்டில் ரூ.486 தகாடியில் அதமக்கப்பட்டுள்ள அதிநவீன கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிதையத்தத முதல்வர் எடப்பாடி தக.பழனிொமி இன்று திறந்து தவக்கவுள்ளார். 

3. ரூ.22,800 தகாடி மதிப்பில் ராணுவ தளவாடங்கள், ஆயுதங்கள் வாங்குவதற்கு பாதுகாப்புத் 

துதற அதமச்ெகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இந்திய கடற்பதடக்காக B8I ரக தபார் 

விமானங்கள் வாங்குவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்மூழ்கி கப்பல்கதள தாக்கி 

அழிக்கும் திறன் பதடத்த இந்த ரக தபார் விமானங்கள், இந்திய கடற்பதடக்கு தமலும் 

வலுதெர்க்கும். இந்திய கடதைார காவல்பதடக்காக இரட்தட என்ஜின் சகாண்ட கனரக 
செலிகாப்டர்கள் வாங்கவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக பாதுகாப்புத் துதற அதிகாரிகள் 

சதரிவித்தனர். 

 

 


