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மோநில செய்திகள் 
 
1. ச ளிச்ெந்ததயில் தமிழக அரெின் புதிய உப்பு  ிற்பதை 

❖ வெளிச்சந்தைகள் ைமிழக அரசு புைிய உப்பு ெிற்பதை வசய்யப்பட உள்ளது.   

❖ சநய்தல்  எை  வபயரிடப்பட்டுள்ள  இந்ை  உப்பிதை  முைல்ெர்  மு.க.ஸ்டாலின்  

அறிமுகம் வசய்து தெத்ைார். 

❖ உப்பளத் சதோழிலோளர்கள்:  

➢ உப்பு  உற்பத்ைி  பாைிக்கப்படும்  காலங்களில்  உப்பளத்  வைாழிலாளர்களின் 

சிரமத்தைப்  பபாக்க  ஆண்டுக்கு  ஒருெருக்கு  ைலா ரூபாய்   5000 

ெழங்கப்படும் என்று சட்டப்பபரதெயில் அறிெிக்கப்பட்டது.   

➢ இந்ை  அறிெிப்தப வசயல்படுத்தும்  ெதகயில்  உப்பு  உற்பத்ைி  இல்லாை 

அக்வ ோபர்  முதல்  டிெம்பர்  மாைங்கள்  ெதரயிலாை  காலத்ைில்  ரூபாய்  

5000 நிொரண வைாதக ெழங்கப்பட உள்ளது. 

➢ இந்ைத்  ைிட்டத்தையும் முைல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின்வைாடக்கி தெத்ைார். 

 
2. எட் யபுரத்தில் 75 ஆ து ஆண்டு சுதந்திர திை அமுதப் சபரு ிழோ 
சகோண் ோட் ம் 

❖ தூத்துக்குடி  மோ ட் ம்  எட் யபுரத்தில்  மத்ைிய  அரசின்  சார்பில்   75  ெது  

ஆண்டு  சுைந்ைிர  ைிை அமுைப்  வபருெிழா  மற்றும்  ெடீு  பைாறும்  பைசிய  

வகாடிதய ஏற்றும்  ெிழிப்புணர்வு பிரச்சார நிகழ்ச்சி நதடவபற்றது. 

❖ ஓராண்டுக்குள்  75  ந்வத போரத் ரயில்கள் இயக்கப்படும். 
❖ அடுத்ை  ஆண்டு  ஆகஸ்ட்  மாைத்துக்குள்  நாடு  முழுெதும்   75  ெந்பை  பாரத் 

ரயில்கதள  இயக்க  நடெடிக்தக  எடுக்கப்பட்டு  ெருெைாக  ரயில்பெ  அதமச்சர்  

அஸ் ிைி த ஷ்ணவ் வைரிெித்துள்ளார்.   
❖ வசன்தை  வபரம்பூர்  ஐசிஎஃப் ெளாகத்ைில் முைல் முதறயாக  உள்நாட்டு  

வைாழில்நுட்பத்ைில்  ரூபாய்   97  பகாடி  வசலெில்  ‘ரயில்   180 ’  என்னும்  அைிநெைீ  

ெிதரவு ரயில் ையாரிக்கப்பட்டது.  
❖ மணிக்கு   180  கிபலாமீட்டர்  பெகத்ைில்  வசல்லும்  இந்ை  அைிபெக ரயிலுக்கு 

‘ ந்வத  போரத் எக்ஸ்பிரஸ்’  என்று  வபயரிடப்பட்டு புதுடில்லி  ொரணாசி  
புதுடில்லி தெஷ்ணெ பைெி இதடபய இயக்கப்பட்டு ெருகின்றை.  

❖ நாட்டின்   75  ஆெது  சுைந்ைிர  ைிைம்  வகாண்டாடும்  இந்ை  ைருணத்ைில்  ெரும்   2023 

ஆம்  ஆகஸ்ட்க்குள்   75  ெந்பை  பாரத் ரயில்கதள  நாடு  முழுெதும்  இயக்க  

ரயில்பெ துதற நடெடிக்தக எடுத்து ெருகிறது. 
 
3. 10,500 உலமோக்களுக்கு தெக்கிள் அளிக்கும் திட் ம்  

❖ உலமோக்களுக்கு தெக்கிள்கள்   ழங்கும்  திட் த்தத  முைல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் வைரிெித்ைார்.  

❖ ைதலதமச்  வசயலகத்ைில்  நதடவபற்ற  நிகழ்ெில் தசக்கிள்கதள  அெர்  

ெழங்கிைார்.  

❖ பிற்படுத்ைப்பட்படார்,  மிகவும்  பிற்படுத்ைப்பட்படார்  மற்றும்  சிறுபான்தமயிைர் 
நலத்துதற  சார்பில்  உலமாக்கள், பணியாளர்கள் நலொரிய 
உறுப்பிைர்களுக்கு மிைிெண்டிகள் ெழங்கும் ைிட்டம் வசயல்படுத்ைப்படுகிறது. 

 
4. 32  துயோதைகள் கோப்பகம்  

❖ நாட்டில் உள்ள  31 யாதைகள் காப்பகங்கபளாடு  ைிருவநல்பெலி மாெட்டத்ைில்  

உள்ள  அகத்ைியர்  மதல   32  ெது காப்பகமாக பசர்க்கப்படுெைாக  மத்ைிய  

சுற்றுச்சூழல் ெைம், பருெநிதல அதமச்சர் பூபபந்ைிரயாைவ் வைரிெித்ைார்.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டின் கணக்வகடுப்பின்படி நாட்டில்  29 , 964 யாதைகள் உள்ளை. 
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❖ ைமிழ்நாட்டின் ஐந்ைாெது யாதைகள் காப்பகமாக  ைிருவநல்பெலி  
மாெட்டத்ைில் உள்ள அகத்ைியர் மதல அறிெிக்கப்பட்டிருக்கிறது.   

❖ பமலும்  பமற்கு  வைாடர்ச்சி  மதல  பிரச்சதையில்  கஸ்தூரி  ரங்கன் காட்கில் 
கமிட்டிகள் அறிக்தகதய  முழுதமயாக  அணுக  மக்களின்  கருத்துக்கதள  

பரிசீலிக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
மத்திய செய்திகள் 

 
1. வபோலி ஆ ணப்பதிவு ரத்துெட் த்திருத்தம்: குடியரசுத் ததல ர் ஒப்புதல்  

❖ பமாசடியாை ஆெண பைிவுகதள  ரத்து  வசய்ய  பைிவுத்துதறக்கு  அைிகாரம்  

அளிக்கும் சட்ட ைிருத்ைத்ைிற்கு குடியரசு ைதலெர் ஒப்புைல் அளித்துள்ளார்.   

❖ பமாசடி,  ஆள்மாறாட்டம்  பபான்ற  காரணங்களுக்காக  பைிவு  வசய்யப்பட்ட  

ஆெணத்தை ரத்து வசய்ய அைிகாரம் அளிக்கும்  ெதகயில் சட்டப்பபரதெயில்,  

2021  ஆம்  ரு ம் செப் ம்பர் மாைத்ைில் மபசாைா நிதறபெற்றப்பட்டது. 

❖ ைிருத்ைப்பட்ட  இந்ை  பைிவு  சட்டத்ைில்  புைிைாக  பசர்க்கப்பட்ட  பிரிவு   22  பி  
பிரி ோைது பபாலி ஆெணங்கள்  மற்றும்  சட்டத்ைால்  ைதட  வசய்யப்பட்ட  

ஆெணங்களில் பைிெிதை  மறுக்க  பைிவு  அலுெலர்களுக்கு  அைிகாரம்  

அளிக்கிறது.   

❖ பமலும்  பிரிவு   77  ஏ பிரி ோைது  நில  அபகரிப்பு  வசய்து  பமாசடியாக 
ஆெணப்பைிவு  வசய்யப்பட்டது  எை  மாெட்ட  பைிொளர்களால்  புகார்  மனுக்கள்  

வபறப்பட்டால்  மனுைாரர்  மற்றும்  எைிர்மனுைாரர்கதள  ெிசாரித்து  பமாசடி  

ஆெணம்  எை  கண்டறியப்பட்டால்  அந்ை  ஆெணத்தை  ரத்து  வசய்ய  அைிகாரம்  

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
2. ஆெியயோதைகளில் 60% இந்தியோ ில் தோன் உள்ளை  

❖ ெர் வதெ  யோதைகள் திைத்தத  முன்ைிட்டு  யாதைகதள பாதுகாக்கும்  

முயற்சிக்கு  பாராட்டு  வைரிெித்ை  பிரைமர்  பமாடி  ஆசியாெில்   60  ெத தீ 
யாதைகள் இந்ைியாெில் ைான் இருப்பைாக மகிழ்ச்சி வைரிெித்ைார். 

❖ யாதைகளின்  முக்கியத்துெத்தை  வெளிப்படுத்ை   2012  ஆகஸ்ட்   12  முதல்  

ெர் வதெ யோதைகள் திைமோக வகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ தோய்லோந்தில் இந்ை ைிைம்முைல்முதறயாக வைாடங்கப்பட்டது. 

 
3.  ோ தக  டீ்டுக்கு ஜிஎஸ்டி கித யோது  

❖ ைைிநபர்கள்  பயன்படுத்தும்  ெடீுகளின்  ொடதகக்கு  ெரக்கு-வெத    ரி  

(ஜிஎஸ்டி) கிதடயாது  என்று   மத்ைிய அரசு ெிளக்கம் அளித்துள்ளது.  

❖ அபை பநரத்ைில் ெர்த்ைகப் பயன்பாட்டுக்காக ெடீுகதள ொடதகக்கு ெிட்டால்  

அைற்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு என்று கூறப்பட்டுள்ளது.  

❖ இைற்கு  முன்பு   ர்த்தக பயன்போட்டுக்கோை  கதடகள்  கட்டிடங்களுக்கு  மட்டும்  

ஜிஎஸ்டி ெிைிக்கப்பட்டு  ெந்ைது. 

 
 ிதளயோட்டு செய்திகள் 

 
1.  ோள்  சீ்சு ெோம்பியன்ஷிப் இந்தியோவுக்கும் வமலும் 4 பதக்கங்கள்  

❖ இங்கிலாந்ைில் நதடவபறும் காமன்வெல்த் ொள் ெசீ்சு சாம்பியன்ஷிப் இந்ைிய 

ஆடெர் எபீ அணி ைங்கப்பைக்கம் வென்றது.  
❖ உதய் ரீ் ெிங், சுைில் குமோர், சஜட்லி ெிங், எஸ்.என்.ெி ோ ஆகிபயார் பைக்கம் 

வென்றைர்.  
 
2. மோற்றுத் திறைோளிகளுக்கோை போரோ வபோட்டி 
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❖ ரோகவ ந்திரோ வெள்ளி பைக்கம் வெல்ல, அபை பிரிெில் வதவ ந்திர குமோர் 

வெண்கல பைக்கம் வபற்றார்.  
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