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நோி செய்திகள் 
 
1. நூல் சயினீடு  

 நனில திருயள்ளுயர் தநிழ் சங்கம் சார்ில் தநிமக ஆளுர் நாிலகனில் 

லைபற் ‘நம் ிறந்த நக்கள் வெறய’ ன் தல் பயினடீ்டு 

ிகழ்ச்சினில் தாசிரினரும், ஒடிசா நாி பன்ாள் ஆளுருநா 

ம்.ம்.போவேந்திபன் ங்ககற்ார்.  
 
2. கீமடி அகமோய்வு  

 ெியகங்றக நோயட்டம் கீமடினில் லைபற்று யரும் ட்ைாம் கட்ை 

அகமாய்யில் தந்தத்தோல் ஆ சரின நணி கண்பைடுக்கப்ட்ைது.  
 கீமடி பகாந்தலக, அகபம் ஆகின பன்று இைங்கில் தநிமக பதால்ினல் 

துல சார்ில் ட்ைாம் கட்ை அகமாய்வு ணி ைந்து யருகிது.  
 ற்ககய கீமடினில் 10 குமிகள் கதாண்ைப்ட்டு சுடுநண்ணோல் ஆ நித 

தற உருயம், தந்ததோல் ஆ கறட, கோதணி, கண்ணோடி நணிகள் 

உள்ிட்ை பாருள்கள் கண்ைினப்ட்ை.  
 

நத்தின செய்திகள் 
 
1. வதெின ெபக்கு றகனோளுறக சகோள்றக  
 ாடு பழுயதும் சபக்குகல தலைனின்ி டுத்துச் பசல் யமியகுக்கும் 

கதசின சபக்கு லகனாளுலக (ாஜிஸ்டிக்ஸ்) பகாள்லகலன ிபதநர் கபந்திப 

கநாடி பயினிட்ைார்.  
 இக்பகாள்லகனாது சபக்கு காக்குயபத்துக்கா பசலய 13 - 14 ெதயதீம் 

பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி (ஜிடிி) நதிப்ிிருந்து ஒற்ல இக்கத்திற்கு 

பகாண்டுயரும்.  
 ாட்டின் பதாலதூப குதிகளுக்கு சபக்குகல டுத்துச் பசல்யதற்கா 

சிக்கல்கல இக்பகாள்லக காக்கும்.  
 சபக்குகல டுத்துச் பசல்யதற்கு ஆகும் கபத்லதபம், பசலயபம் 

குலக்க பதாமில் ிறுயங்களுக்கு இக்பகாள்லக உதவும்.  
 காக்குயபத்து துல திர்பகாண்டு யரும் சயால்களுக்கு தீர்வு காண்கதாடு 

நட்டுநல்ாநல் ிம் துரித ெக்தி திட்டத்றதயும் இக்பகாள்லக 

ஊக்குயிக்கும்.  
 யணிகத் துலனிலும் இ-கய பசீதுகல பசலுத்தும் இைங்கிலும் 

பதாலபதாைர்பு ஆய்வு பல அநல்டுத்தப்ட்டுள்து.  

 அதன் காபணநாக பசீதுகின் ஆய்யின்காது யாடிக்லகனார்கள் கரில் 

பசல் கயண்டின அயசினம் இல்ல.  
 சுங்க கட்ைணத்லத பசலுத்த அிபகப்டுத்தப்ட்டுள்  ஃோஸ்வடக் 
பலனாது காக்குயபத்து துலனின் தில கநம்டுத்தி உள்து.  

 சாகர்நாா திட்ைநாது பக்கின துலபகங்கல ஒருங்கிலணப்கதாடு 
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நட்டுநல்ாநல் அடிப்லை கட்ைலநப்புகல கநம்டுத்தவும் யாய்ப்புள்து.  
 அதால் யர்த்தக யமிதைங்களுைா பதாைர்பு யலுயலைந்து 

காக்குயபத்து யசதிகளும் கநம்ட்டு உள்.  
 ஊக்கத்சதோறக திட்டம்:  

 உகின் ஐந்தோயது நிகப்சரின சோருோதோப ோடோக இந்தினோ 

உனர்ந்துள்து.  
 
2. கோந்தினடிகின் ஆறட புபட்ெி நூற்ோண்டு ிறவு யிமோ  

 நகாத்நா காந்தினடிகின் ஆலை புபட்சி தற்ாண்டு ிலவு யிமா நதுறப 

கோந்தி ிறவு அருங்கோட்ெினகத்தில் செப்டம்ர் 22ஆம் கததி 
லைபறுகிது.  

 நகாத்நா காந்தினடிகள் 1921 ஆம் ஆண்டு பசப்ைம்ர் 22ஆம் கததி நதுலபக்கு 

யருலக தந்த காது அலப ஆலை நிதபாக நாிார்.  

 இந்ாள் ஆறட புபட்ெி திநோக அனுசரிக்கப்டுகிது.  
 இதன் தற்ாண்டு ிலவு யிமா காந்தி ிலவு அருங்காட்சினகத்தில் 

பசப்ைம்ர் 22ஆம் கததி லைபறுகிது.  
 பூைான் பன்ாள் ிபதநர் ேிக்நி தின்வ இந்ிகழ்யில் சிப்பு யிருந்திபாக 

ங்ககற்ார்.  
 காந்தி ிலவு அருங்காட்சினக தலயர் ந.நோணிக்கம் தலலந 

யகிக்கிார்.  
 
3. ிவு சயிச்ெம்  

 இந்தினாயின் பன்ணி தகயல் பதாமில்தட்ம் ிறுயங்கில் ஒன்ா 

இன்ஃவோெிஸ் அண்லநனில் தது ணினார்கள் அலயருக்கும் 

அனுப்ின நின்ஞ்சில் ஓர் ச்சரிக்லக யிடுக்கப்ட்டிருந்தது .  
 ிலயில் பகாள்ளுங்கள் இி னாரும் ிவு பயிச்சத்லத ாைக்கூைாது 

(ரிசநம்ர் வோ வநோர் மூன் றட்டிங்).  
 அது ன் மூன் றட்டிங்?  

 ஒரு ிறுயத்தில் ணினாற்ிக் பகாண்டிருப்யர்கள்  ணிகபம் 

படிந்ததும் அந்த ிறுயத்துக்கு பதரினாநககன நற்பாரு 

ிறுயத்தில் ணினாற்றுயதுதான் பன் லட்டிங் ன்று 

அலமக்கப்டுகிது.  
 ற்ககய கூடுதல் குதி வப வயற ன்று பயாக 

அினப்ட்ைாலும் ிறுயத்துக்கு பதரினாநல் இன்பாரு இைத்தில் 

கயல ார்ப்து அண்லநக்காநாகத்தான்  அதிகரித்துள்தாக 

கூப்டுகிது.  
 அதால் தான் சூரின ஒிக்கு ிகு ிவு பயிச்சத்லத பறுயலத 

குிப்துகால் பன் லட்டிங் ன் பனரில் அது பயாக 

குிக்கப்டுகிது.  
 இந்த பன் லட்டிங்கால் அதிகம் ாதிக்கப்ட்டு இருப்து தகயல் 
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பதாமில்தட் ிறுயங்கள்தாம்.  

 ககபாா பருக்கடி காபணநாக அந்த ிறுயங்கள் தங்கது 

ணினார்கல யடீுகில் தங்கி கயல பசய்ன ஊக்குயித்த.  
 அதற்காக இலணனத இலணப்பு யசதி உள்ிட்ை சலுலககலபம் 

அித்த.  
 இந்தினாயில் மூன் றட்டிங் ன்து ெட்டப்டி குற்ம் ன்று 

ிபுணர்கள் கூறுகின்ர்.  
 இந்தின பதாமிார்கள் சட்ைப்டி ஒரு ிறுயத்தின் பழு கப 

ணினாபாக இருக்கும் ஒருயர் நற்பாரு ிறுயத்தில் கூடுதாக 

ணினாற் படினாது ன்று சட்ை யல்லுர்கள் கூறுகின். 
 
 
 


