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நோி செய்திகள் 
 
1. சோறுப்பு தலலந ீதிதி ினநம்  
 சென்னண உர்ீின்ந சதொறுப்பு னனன ீிதிொக மூத் ீிதி 

டி.போஜோலய ிித்து குடிசுத் னனர் உத்ிட்டுள்பொர்.  

 சென்னண உர்ீின்ந னனன ீிதிொக தி கித் 
முிஸ்யபோத் ண்டோரி கடந் செப்டம்தர் 12ஆம் தி ஏய்வு சதற்நொர். 

 அனடுத்து உர் ீின்ந சதொறுப்பு னனன ீிதிொக ம் 
துனெொி ிிக்கப்தட்டொர் இர் செப்டம்தர் 21இல் தி ஏய்வு சதந 
உள்பொர்.  

 
2. தநிமகம் வநகோனம் ஒப்ந்தம்  
 நமத்துய ெிகிச்லெ முலகல பஸ்பம் ரிநோிக் சகோள்யதற்கோ 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம் ிகம் தகொனம் இனடத சென்னணில் 

னகசொப்தொணது.  

 ஒமங்கிலணந்த நகப்வறு நற்றும் குமந்லதகள்  அயெப ெிகிச்லெ 

னிற்ெி, உனிர்கோக்கும் நனக்கயினல் தின் னிற்ெி நற்றும் நீசனோி 
கமயி ஆகின னிற்ெிகள் சொடர்தொண புரிந்துர்வு எப்தந்ம் னகசொப்தம் 

ஆணது. 

 
3. ள்ிக் குமந்லதகளுக்கு கோல உணவு செனி மூம் கண்கோணிப்பு  
 தள்பி குந்னகளுக்கு கொனன உவு முனநொக ிிதொகிக்கப்தடுகிநொ 

ன்தது குநித்து செனி மூனம் அிகொரிகள் கண்கொித்து ருகின்நணர்.  

 ெிஎம் 13 எப்எஸ் ன்ந செனி மூனம் அிகொரிகள் கண்கொிக்கிநொர்கள்.  

 அிகொனனில் ெனல் செய்த் சொடங்கும் தம், முடிமம் தம், 

அங்கிருந்து ொகணத்ில் சகொண்டு செல்லும் தம், தள்பிில் 

ிிதொகிக்கும் தம், குந்னகளுக்கு உவு ங்கும் தம் 

ததொன்நற்னந இந் செனி மூனம் உடனுக்குடன் கோணும் னகில் 

ற்தொடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

 
4. எழுத்தோர் கி போ ிலவு நண்டம்  
 தூத்துக்குடி நோயட்டம் வகோயில்ட்டிலன அடுத்த இலடசெயல் 

கிொத்ில் ெொகித்ி அகொசி ிருது சதற்ந ழுத்ொபர் கி.ொ ின் 

நூற்நொண்டு ிொ ற்றும் ினணவு ண்டதம் கட்ட அடிக்கல் ொட்டு ிொ 

னடசதற்நது.  

 ழுத்ொபர் கி.ொஜொொன், 2021 ஆம் ஆண்டு த ொம் 17ஆம் தி 
கொனொணொர்.  

 ிக அசு ெொர்தில் கி.ொவுக்கு தகொில்தட்டி ஊொட்ெி என்நி அலுனக 

பொகத்ில் மெோய் 1.5 வகோடினில் ிலயபங்கம், ெினன ற்றும் நூனகம் 

கட்டும் தி னடசதற்று ருகிநது. 
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நத்தின செய்திகள் 
 
1. வோக்ோல்  
 ஊலுக்கு ிொண டடிக்னக டுப்தற்கு ற்தடுத்ப்தட்ட தனொக்தொல் 

அனப்புக்கு ிகொண்டு ஆகஸ்ட் 21 யலப 1719 புகோர்கள் 

அபிக்கப்தட்டுள்பண.  

 அற்நில் 136 புகொர்கள் ிெொனக்கு திவு செய்ப்தட்டுள்பொக  கல் 

அநிமம் உரினச் ெட்டத்ின் கீழ் (ஆர் டி ஐ) சதநப்தட்ட கனில் 

சரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 தனொக்தொல் ற்றும் வோக் ஆமக்தோ ெட்டம் 2013 ன் தடி, கடந் 2019 ஆம் 

ஆண்டு தனொக்தொல் அனப்பு செல்தொட்டுக்கு ந்வுடன் அன் னனரும், 

திந உறுப்திணர்களும் ிணம் செய்ப்தட்டணர்.  

 கடந் 2020-2021 ற்றும் 2021-2022 ஆம் ிிொண்டுகபில் முனநன 2355 

ற்றும் 5680 புகொர்கள்  சதநப்தட்டண.  

 இற்நில் 131 நற்றும் 169 புகோர்கள் னறுக்கப்தட்ட டித்ில் 

சதநப்தட்ட னுக்கள் ண சரிிக்கப்தட்டிருந்து .  

 கடந் மூன்று ஆண்டில் இதுன குற்நச்ெொட்டு ிரூதிக்கப்தட்டர்கள்  

ொரும் இல்னன ண தனொக்தொல் ப்தில் சரிிக்கப்தட்டிருந்து .  

 தனொக்தொல் அனப்தொணது னனர், ீதித்துலலனச் ெோர்ந்த 4 

உறுப்ிர்கள் நற்றும் ீதித்துலலன ெோபோத ோன்கு உறுப்ிர்கலக் 

சகொண்டது.  

 தனொக்தொனின் முல் னனர் ீிதி ிோகி ெந்திப வகோஸ்.  

 கடந் த 27ஆம் தி ஏய்வு சதற்நன அடுத்து ிந் னனர் இன்நி 
தனொக்தொல் அனப்பு செல்தட்டு ருகிநது. 

 
2. உகத் தூய்லந எரிெக்தி செனலநப்பு கூட்டம்  
 உனகத் தூய்ன ரிெக்ி செனனப்தின் 13 து தூய்ன ரிெக்ி 

அனச்ெர்கள் ினன ற்றும் ொது புதுமுனந கொலுக்கொண அனச்ெர்கள் 

தங்தகற்கும் கூட்டொக இந் ொொடு அசநரிக்கோயின் ிட்ஸ்ர்க் க்கி 

ொடுகள் ஆவுடன் னடசதறுகிநது.  

 தல்தறு ொடுகனபச் தெர்ந் 31 அனச்ெர்கள், ிஞ்ஞொணிகள், 

கல்ிொபர்கள், நூற்றுக்கக்கொண னனன ிர்ொக அிகொரிகள், ணிொர் 

ிறுண னனர்கள் உள்பிட்தடொர் இந் அனப்தில் இடம்சதற்றுள்பணர்.  

 செப்டம்தர் 21 முல் 23ஆம் தி ன னடசதறும் இந்க் கூட்டத்ில் 

த்ி அெின் தல்தறு அம்ெங்கபின் கூட்டு உர்ினனக் குழுின் 

னனொக 5 ொள் அசு முனந தத்ன அசரிக்கொில் டொக்டர் 

ஜிவதந்திப ெிங் தற்சகொள்கிநொர்.  

 கடந் ொம் திர் தந்ி தொடி னனனினொண த்ி 

அனச்ென தருினன ொற்நம் சொடர்தொண க்கி ொடுகபின் 

கட்டனப்பு ொொட்டில் (மஎன்எப்ெிெிெி) சரிிக்கப்தட்ட ீர்ொணத்ின் தடி 
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இந்ிொின் புதுப்திக்கப்தட்ட தெி அபில் ிர்ிக்கப்தட்ட 

தங்கபிப்புக்கு எப்புல் அபித்து.  

 தலும் இந்ிொின் 75 ஆயது சுதந்திப தித்தன்று ( ஆகஸ்ட் 15 2022) 

தெி னைட்ஜன் இக்கத்ன திர் தொடி சொடக்கி னத்ொர்.  

 இந் இக்கம், அெின் தருினன இனக்குகனப ட்டுல், இந்ிொன 

தசுன னைட்ஜன் குி னொக ொற்றுல் ஆகிற்றுக்கு உி 
செய்த தொக்கொகக் சகொண்டது.  

 இது 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 5 நில்ினன் டன் சுலந லைட்பஜன் உற்த்தி 
ன்ந இனக்னக ட்ட உவும்.  

 கடந் 2021 ம்தரில் னடசதற்ந க்கி ொடுகபின் தருினன 

ொற்நத்ிற்கொண கூட்டம் கட்டனப்பு ொடுகபின் ொொட்டில் 26 ஆயது 

அநர்யில், 5 அநிர்தக் கூறுகல ( ஞ்ெோநிர்தம்) உனகிற்கு  ங்கி 
தருினன டடிக்னககனப ீி தடுத் இந்ிொ தகட்டுக் சகொண்டது. 

 
யிலனோட்டு செய்திகள் 

 
1. உக நல்மத்தம்  
 செர்ினோயில் னடசதற்ந உனக ல்மத் ெொம்தின்ிப்தில் இந்ிொின் 

ஜ்பங் புினோ சயண்க தக்கம் சன்நொர்.  

 இன் மூனம் உனக ெொம்தின்ிப்தில் ோன்கு முல தக்கம் சன்ந முல் 

இந்ிர் ன்று சதருனன அர் சதற்நொர்.  

 உனக ெொம்தின்ிப்தில் இது தஜ்ங்கின் மூன்நொது சண்கன தக்கம் 

ஆகும்.  

 இற்கு முன் அர் 2013ல் சயண்கம், 2018 இல் சயள்ி, 2019-ல் 

சயண்கம் சன்நிருக்கிநொர். 

 
 


