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மோநில செய்திகள் 

 
1. சென்னைக்கு  யது 383  

❖ 1639 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோதம் 22ம் வததி தான் தமிழர்களின் 

அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் இந்நகரம் உருவானது.  
❖ அன்டறய தினம் கிழக்கிந்திய கம்பெனிடய சேர்ந்த பிரோன்ெிஸ்வே, ஆண்ட்ரூ 

வகோகன் ஆகிசயார் தங்களது உதவியாளர் பெரிதிம்மப்ொ என்ெவர் உைன் 

இப்சொது  பேயின் ஜார்ஜ் சகாட்டை உள்ள இைத்டத வாங்கினார்கள்.  
❖ அந்த இைத்டத இவர்களிைம் பெற்ற ஐயப்ென் மற்றும் சவங்கைப்ென் 

ஆகிசயாரின் தந்டதயான சென்ைப்ப நோயக்கர் என்ெவரின் நிடனவாக 

சகாட்டைக்கு வைக்கில் உள்ள ஊர் பேன்னப்ெட்டினம் என்று அடழக்கப்ெட்ைது. 
 

மத்திய செய்திகள் 
 

1. ரெோயை, கதிர் சீ்சு உயர் ெிகிச்னெ னமயங்கள்  
❖ ரோயனம் கதிர்வசீ்சு உள்ளிட்ைவற்றால் ொதிப்புக்கு உள்ளாகும் நெர்களுக்கு 

உயர் ேிகிச்டே வழங்குவதற்கான டமயங்கடள தமிழகத்திலும், 
ஹரியோைோ ிலும் அடமக்க மத்திய சுகாதார அடமச்ேகம் திட்ைமிட்டுள்ளது.  

❖ பெரும் பதாழிற்ோடைகளில் அவ்வப்சொது ரோயன விெத்துக்கள் 

உள்ளிட்ைடவ ஏற்ெட்டு வருகின்றன.  
❖ சொொல் விஷவாயு தாக்குதல், விோகப்ெட்டினம் எச்ெிேிஎல் நிறுவனத்தில் 

விஷவாயு கேிவு, துக்ளக்காொத் விஷவாயு கேிவு, கான்பூர் அம்சமானியா 

வாயுகேிவு உள்ளிட்ை விெத்துக்கள் பெரும் ொதிப்டெ ஏற்ெடுத்தியுள்ளன.  
❖ அதுசொன்ற விெத்துகளில் ொதிக்கப்ெடுெவர்களுக்கு ேிகிச்டே அளிப்ெதற்காக 

மூன்றாம் ரக உயர் ேிகிச்டே டமயங்கடள சென்னையில் உள்ள ஸ்ேோன்லி 
மருத்து மனையிலும், ஹரியோைோ ின் ஜஜ்ஜோர் எய்ம்ஸ்  ளோகத்திலும் 

அடமக்க மத்திய சுகாதார அடமச்ேகம் திட்ைமிட்டுள்ளது.  
 
2. எம்க்யூ- 9 பி  னக ட்வரோன்கள்  

❖ அபமரிக்காவிைமிருந்து ஆயுதங்கடள சுமந்து பேல்லும் எம்கியூ 9-ெி வடக 

ட்சரான்கடள இந்தியா பகாள்முதல் பேய்ய உள்ளது பதாைர்ொன 

செச்சுவார்த்டதயில் முன்சனற்றம் ஏற்ெட்டுள்ளது.  
❖ அசமரிக்கோ ின் ெோன்டியோவகோ ெகுதிடய தடைடமயகமாகக் பகாண்ை 

சஜைரல் அட்ேோமிக்ஸ் குவளோபல் கோர்ப்பவரஷன் என்ற தனியார் நிறுவனம் 

அந்த ட்சரான்கடள தயாரிக்கிறது.  
 
3. இந்தியோ ின் முதல் னஹட்ரஜன் வபருந்து பூவையில் சதோேக்கம்  

❖ டைட்ரஜன் எரிபொருள் மூைம் இயங்கும் இந்தியாவிசைசய உருவாக்கப்ெட்ை 

முதல் செருந்து மத்திய அறிவியல் துடற இடை அடமச்ேர் ஜிவதந்திர ெிங் 

பூவையில் பதாைங்கி டவத்தார்.  
❖ மத்திய அறிவியல் பதாழில் ஆராய்ச்ேி கவுன்ேிலும் (ேிஎஸ்ஐஆர்) - சகெிஐடி 

தனியார் நிறுவனம் இடைந்து இந்த செருந்டத உருவாக்கியுள்ளனர்.  

 
 ினளயோட்டு செய்திகள் 

 
1. உலக வபட்மிண்ேன் ெோம்பியன்ஷிப்  

❖ 27 ஆவது உைக செட்மிண்ைன் ோம்ெியன்ஷிப் சொட்டி ஜப்போன் தனலநகர் 

வேோக்கிவயோ ில்  ஆகஸ்ட் 22 ஆம் பதாைங்கி 28ஆம் சததி வடர நைக்கிறது.  
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