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           19.04.2022 

பதருதித்புக்குி முன் ்அக்ளுக்கு 

ப்ாடு முழுது் ந்பதாது பத்து பத்தசச்னணழான்  ஆங்காங்பக 

பன் விந்கு் ழங்கபின் குவி்துப்ப பன்  ழமன் ழண்து வீாகு் 

பச்திகழப ாங்கப் அறிவீக்ப். பக் முழுது் தன்பறு இடங்கபின் இ் 

ிழன ினவிருகிநது. எணப ழ கூ்்து இ் பிசழ்ணழ விழாக 

தீக்்க டடிக்ழக எடுக்குாறு அண்புடண் பகட்டுக்பகாப்கிபநண் 

 

ஆசிி ்

அக்ிசக்தி 

 

News1 

பகாப்முன் ிழனங்கபின் ழமன் ழண்து வீாகிரு் பன் 

மூழடகப் 

பகாப்முன் ிழன்  

விருதுக ்ாட்ட் ிக்குடி தகுதிமன் விசாமகபிண் பகாிக்ழகழ ஏந்று 

தாத்தாங்குப், தட்டங்கன், முப்பிகுடி, ாலூ,் உனக்குடி, 

தழணக்குடி,பக.படுங்குப், இருஞ்சிழந உப்தட10-க்கு் பந்தட்ட இடங்கபின் 

அசு பன் பகாப்முன் ிழன் ஆ்பிக்கத்தட்டு தன ஆம் மூழடகப் 

பன் பகாப்முன் பச்த்தட்டது. பன் பகாப்முன் முடி்து 20 ாட்கப் 

ஆகியு் பன் மூழடகப் நுகப்தாருப் ாித கிடங்குக்கு 
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ஏந்றிசப்சன்னத்தடாான் ந்பதாது பத்து ரு் ழக்கு பன் மூழடகப் 

ழண்து முழப்துவிட்டண. அ்துடண் து்ாந்நமு் வீச ப ாடங்கிவிட்டது. 

 

https://www.dailythanthi.com/News/Districts/2022/04/19003330/Purchasing-station.vpf?utm=thiral 

      ------ 

News2 

பன் மூட்ழடகப் விந்தழண பச்ான் பகாப்முன் ிழன்தின் 

ழ்திரு்ான் விசாமகப் சாழன றிலின் ஈடுதட்டுப்பண.் 

கடலூ ்ாட்ட்தின் உப்ப ாலூ ்உப்தட 5 தகுதிகபின் சிக்கு் 

விசாமகப் ங்கபது ின்தின் விழப் பன்ழன விந்தழணக்காக 

பகாப்முன் ிழன்தின் ஒரு ாாக ழ்துப்பண.் ஆணான் ஆட்கப் 

தந்நாக்குழந ந்று் சாக்கு இன்ழன எணக் கூறி அ் பன் மூட்ழடகழப 

விந்தழண பச்ான் ழ்திரு்ாக கூநத்தடுகிநது. இ்ிழனமன் 

ந்பதாது பத் கண ழமன் 5000 பன் மூட்ழடகப் ழண்து 

பசழட்துடண் பன்ிகப் முழபக்க பாடங்கிாகக் கூநத்தடுகிநது. 

https://www.seithisolai.com/vivasaiyikal-salai-mariyal-porattam.php?utm=thiral 

     -----  

News3 

'அதிகாிகப் க்டுபகாப்பவின்ழன, பன்மூட்ழடகப் ழமன் ழண்து 

பச்' ... விசாமகப் சாழனறின் 

கடலூ ்- திட்டக்குடி அருபக பன் பகாப்முன் ிழன்தின், அதிகாிகப் 

பன்ழன பகாப்முன் பச்ான் கிடத்பின் பதாடத்தட்டான் 200 மூட்ழடகப் 
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ழமன் ழண்து பசாணாக 100க்கு் பந்தட்ட விசாமகப் 

சாழனறிலின் ஈடுதட்டண ்

https://tamil.news18.com/news/tamil-nadu/cuddalore-district-tn-farmers-protest-paddy-bundles-

soaked-in-rain-damage-skv-732617.html 

      ------- 

news4 

திந் பபிமன் பன் மூட்ழடகப்  

திருாரூ ்ாட்ட் கூ்ான்லூழ அடு் தழனூ ்கிா ி்ாக 

அலுனக் அருபக திந் பபிமன் அசு பன் பகாப்முன் ிழன் இங்கி 

ருகிநது. இங்கு தழனூ,் கானூ,் சா்னூ,் பளுக்குடி, பகா்பூ ்ந்று் 

அழண சுந்றி உப்ப கிாங்கழப பச்் விசாமகப் பன்ழன விந்தழண 

பச்து ருகிநாக்ப்.  

 

இங்கு கட்டிட சதி இன்னாான் பன் மூட்ழடகழப திந் பபிமன் அடுக்கி 

ழக்க ப்டி உப்பது. ழ பத்யு்பதாது இங்கு உப்ப பன் மூட்ழடகப் 

ழண்து பன் ிகப் வீாாக விசாமகப் கழன பிவிக்கிண்நண.்  

 

https://www.dailythanthi.com/News/Districts/2022/04/17212709/farmers-upset.vpf?utm=thiral 

     --------        

news5 

பகாப்முன் பச் பன் மூழடகழப உடபண எடு்துசப்சன்ன ப்டு் 
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ப்ாடு விசாமகப் சங்க்திண் ாட்டகுழு சாப்ின் ாின 

துழ்ழன ்மு்துாமு ாட்ட கபனக்ட ்அனுத்பி உப்ப னுவின் 

கூறிமருத்தாது:- ாாபு் ாட்ட்தின் 80 ழங்கபின் 

பன்பகாப்முன் பச்த்தடு் எண அறிவிக்கத்தட்டது. ஆணான் ந்பதாது ழ 

44 ழங்கபின் ட்டுப பன்பகாப்முன் பச்த் தட்டு ருகிநது. ஒருசின 

இடங்கப் வி்்து முழநபகடுகப் பாடக்ிநது.  

 

இதுழ விசாமகபிட் இரு்து 26 ஆம் பட்ிக்டண் பன் பகாப்முன் 

பச்த்தட்டு உப்பாக பிருகிநது. அழண்து பன் பகாப்முன் 

ழங்கபிலு் பட்ட பபிமன் பகாப்முன் பச்த்தட்ட மூழடகப் அடுக்கி 

ழக்கத்தட்டு உப்பது. இணான் தாதுகாத்தந்ந ிழனமன் கான் ழடகளுக்கு 

இழாகி ருகிநது.  

பன் மூழடகப் 

பலு் பன் மூழடகப் ஒப இட்தின் பங்கி கிடத்தான் பதாதி இடசதி 

ந்று் தன்பறு காங்கப் அடித்தழடமன் விசாமகப் பகா்டு ரு் 

பன் மூழடகழப பகாப்முன் பச்த்தடான் விசாமகப் தன ாட்கப் 

கா்திருக்க ப்டி ிழன ஏந்தட்டு உப்பது.  

இணான் ந்பதாது ழபகாப்முன் பச்த்தட்டதின் சுா ்19 ஆம் 

பட்ிக் டண் பன் மூழடகப் பன் பகாப்முன் ழங்கபின் பங்கி உப்பது.  

https://www.dailythanthi.com/News/Districts/2022/04/17221509/rice.vpf?utm=thiral 
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