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ோநிய செய்திகள்  
 
1. நம் ஊரு சூப்பர்  

 வோகனூர் ஊோட்ெி ஒன்மிம் அரூர் ஊபாட்சினில் ஊபக யர்ச்சி நற்றும் 

ஊபாட்சி துற சார்ில் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சுகாதாபம் ததாடர்ா ‘ம்ந 

ஊரு சூப்ர்’ யிமிப்புணர்வு ிகழ்ச்சி நற்றும் பபணி றடதற்து.  
 

த்தி செய்திகள் 
 
 
1. தோோகிரி வபோர்க்கப்பல்  

 இந்தின கடற்றடனின் ப்பாதெக்ட் 17  திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்ட்ட 

மூன்ாயது பார்க்கப்ா தாபாகிரி மும்றனில் முதல்முறனாக 

இக்கப்ட்டது.  
 மும்றனில் உள் நறகான் கப்ல் கட்டும் ிறுயம் ம் ி ல் சார்ில் 

ஒருங்கிறணந்த கட்டுநா முறனின் கீழ் இந்த கப்ல் கட்டப்ட்டுள்து.  
 இந்தின கடற்றடனின் ப்ோசெக்ட் 17   திட்டத்தின் கீழ் உள்ாட்டிபபன 

ான்கு பார்க்கப்ல்கள் கட்டப்ட்டு யருகின்.  
 இதன் தநாத்த திட்ட தசவு ரூபோய் 25 ஆித்து 700 வகோடிோகும்.  
 இந்த திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்ட்ட முதல் பார்க்கப்ா ‘நீயகிரி’ கடந்த 2019 

ஆம் ஆண்டு தசப்டம்ர் 28ஆம் பததி அிமுகம் தசய்னப்ட்டது.  
 இந்த கப்ின் கடல் னண பசாதற யரும் 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ாதினில் பநற்தகாள்ப்டும்  திர்ார்க்கப்டுகிது.  
 இந்த திட்டத்தின் கீமா இபண்டாயது பார்க்கப்ல் ‘உதகிரி’ கட்டி 

முடிக்கப்ட்டு கடந்த பந 17ஆம் பததி அிமுகம் தசய்னப்ட்டது.  
 இந்த கப்ின் கடல் னண பசாதற 2024 ஆம் ஆண்டின் இபண்டாம் 

ாதினில் பநற்தகாள்ப்ட உள்து.  
 
2. ஸ்இஓ ோநோடு  

 ராங்காய் ஒத்துறமப்பு அறநப்ின் ஸ்சிஓ நாாட்டில் ங்பகற்க ிபதநர் 

பநாடி உஸ்சபகிஸ்தோன் தசல் உள்ார்.  
 நாாட்டின் பாது கடந்த 20 ஆண்டுகாக ஸ்சிஓ அறநப்ின் தசனல்ாடு 

குித்து தறயர்கள் ஆய்வு பநற்தகாள்யர் வும், திர்காத்தில் தபப்பு 

ஒத்துறமப்புக்கா யாய்ப்புகள் குித்து ஆபாசிப்ர் ன்றும் 

திர்ார்க்கப்டுகிது. 
 

லிளரோட்டு செய்திகள் 
 
1. ெர்லவதெ கரிர் ஓபன் சென்னிஸ்  
 முன்ணி யபீாங்கறகள் ங்பகற்கும் சர்யபதச நகிர் ஓன் தடன்ிஸ் 
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பாட்டி தசன்றனில் றடத உள்து.  
 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு யறப தசன்றனில் ஆண்கள் 

ங்பகற்கும் டிபி சென்ளன சென்னிஸ் பாட்டி றடதற்று யந்தது.  
 அதன் ின்ர் ல்பயறு காபணங்கால் அந்த பாட்டி 2018 ஆம் ஆண்டு 

கோஷ்டிோவுக்கு நாற்ப்ட்டது.  
 
2. ஆெி வெம்பின் இயங்ளக  

 துானில் றடதற் டி20 கிரிக்தகட் ஆசின பகாப்ற இறுதி ஆட்டத்தில் 

ாகிஸ்தாற 23 பன்கள் யித்தினாசத்தில் யழீ்த்தி சாம்ினன் ட்டத்றத 

ஆமோலது முளமோக இங்றக அணி றகப்ற்ினது.  
 
3. யூஸ் ஓபன் ெோம்பின் ஸ்லிோ செக்  

 ியூனார்க்கில் றடதற் யூஸ் ஓன் நகிர் ஒற்றனர் ிரிவு இறுதி 
ஆட்டத்தில் சாம்ினன் ட்டம் தயன் பாந்தின் இகா ஸ்யினாதடக்.  

 உகின் ம்ர் ஒன் யபீாங்கற ஆ ஸ்யினா தடக் 6-2, 7-6 ன்று பர் 

தசட்டுகில் துனிெிோலின் ஆன்ஸ் ெோபியூள யழீ்த்திார்.  
 இது அயபது மூன்மோலது கிோண்ட்ஸ்யோம் ட்டம் ஆகும்.  

 


