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Iah/  

              fPnH Fwpg;gplg;gl;Ls;s bra;jp tptuj;jpid j';fsJ nkyhd ehspjHpy; 

gpuRhpf;FkhW md;g[ld; ntz;Lfpnwd;. 
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tJ

 FoauR jpdtpHh 

 

                jkpH;ehL ntshz;ikg; gy;fiyf;fHfj;jpy; 71
tJ

 FoauR jpdtpHh ,d;W  

(26-1-2020) rpwg]ghff; bfhz;lhlg;gl;lJ.  Kidth; eP. Fkhh;/ Jiznte;jh;/ jkpH;ehL 

ntshz;ikg; gy;fiyf;fHfk; mth;fs; njrpaf; bfho Vw;wp FoauR jpd tpHh 

ciuahw;wpdhh;. khzth; ey ,af;ff Kjd;ikah; Kidth; j. uFr;re;jh; kw;Wk; 

ntshz;ikf;fy]Y}up Kjd]ikau; Kidth; k. fy;ahzRe;juk; Mfpnahh] Jiznte;jiu 

tuntw;whu]. 

 Jiznte;jh; mth;fs; jkJ ciuapy; ekJ r\fk; kw;Wk; ekJ Fokf;fs; 

midthplKk; Rje;jpuk;/ rnfhjuj;Jtk; kw;Wk; rkj;Jtk; Mfpatw;Wf;fhd v';fs; 

cWjpg;ghl;il kPz;Lk; cWjpg;gLj;Jk; xU re;jh;g;gk;. vy;yhtw;wpw;Fk; nkyhf/ ,e;j 

FoauR jpdk; xU ,e;jpah; vd;w czh;it bfhz;lhLk; xU re;jh;g;gkhFk;. ,e;jpah xU 

tptrha mog;gilapyhd ehL vd;gjhy;/ tptrhapfs;/ gz;iz tp";"hdpfs;/ gz;iz 

fy;tp epg[zh; Mfpnahhpd; g';F kpf Kf;fpakhdJ. 

 

ிழ்ாடு ிசாம் ற்ந ாினங்களப ிட கிட்டத்ட்ட 19% bkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; 

தங்கபித்து 170 னட்சம் டன் உவு ாணிங்கள், 5 yl;rk; பதல் தருத்ி, 545 னட்சம் டன் fUk;g[, 

ஆகிற்ளந cw;gj;jp bra;a, ,yf;if eph;zapj;Js;sJ. ிஞ்ஞாண தாில்நுட்தங்கள் ற்றும் 

ntshz; tphpthf;fk; ிசாிகspd; thH;thjhuj;ij cah;j;Jk;. ிசாிகபின் ருாணத்ள 

உர்த்துில் jkpH;ehL ntshz;ikg; gy;fiyf;fHfk; முக்கி தங்கு கித்து ஐந்ாது முளநாக 

கிருி கர்ன் ிருளப் ததற்W ாினத்ிற்கு ததருள  nrh;j;Js;sJ. 

  



 தாில்நுட்தங்கள், அிக கசூல் ரும் ளககள் ற்றும் கனப்திணங்கள் திர்கபின் 

உற்தத்ித்ிநளண அிகரித்ண. எிர்ரும் சால்களப எிர்தகாள்ளுk; tifapy; ntshz;/  

பாட்டக்களன ற்றும் ண ங்கபில் 800 க்கும் பற்தட்ட uf';fs; kw;Wk; 1500 பனாண்ள 

தாில்நுட்தங்கள் cUthf;fg;gl;Ls;sd. 

   

jdf]bfd vt;tpj vjph;ghh;g;g[k; ,y;yhj ciHg;ghsp tptrhap vd;w kfhj;kh 

fhe;jpapd; thrff';is epidt[ Th;e;jhh;. kf]fspd] thH;thjhuk] kw]Wk] czt[ 

ghJfhg]g[f]fhf ehk] xt]bthUtUk; mh]g]gzpg]nghL bray]gl ntz;Lbkd]W 

midtUf]Fk] ntz;Lnfhs; tpLj]jhu].  Jiznte;juJ/ FoauR jpd ciu 

midtupd] ftdj]ija[k] <h]j]J njrpa xUikg]ghl]il czu]j]Jtjhf mike]jJ. 

  இந்ிகழ்ச்சிில், டாக்டர் எஸ்.ான் எழுி இந்ிாில் கானிளன ாற்நம் குநித் 

புத்கம் துளபந்ால் தபிிடப்தட்டது. 

  

  rpwe;j njrpa khzth; gil khzth;fSf;fhd ghpRfs; tH';fg;gl;ld. rpWth; 

rpWkpah; kw;Wk; khzth;fspd; fz;fth; fiyepfH;r;rpfSk; rpwg;ghf eilbgw;wd.  

 ,e;epfH;r;rpapy; gy;fiyf;fHfj;jpd; cau] mjpfhupfs] kw;Wk; nguhrpupau]fs]/ 

njrpa khzth; gil khzth;fs;/  ehl;L eyg;gzpj; jpl;l khzth;fs;/ 

xU';fpizg;ghsh;fs; gy;fiyf;fHf ,sepiy kw;Wk; KJepiy khzth;fs;/ 

mYtyh]fs]/ kw;Wk; gy;fiyf;fHfj;jpw;Fs; bray;gLk; Muk;gg] gs;sp rpwhh;fs; 

Mfpnahh; fye;J bfhz;ldh;.    

 

kf]fs] bjhlh]g[ mYtyh] 

 

 

 


