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த்தி செய்திகள் 
 

 1. பஞ்ெோபில் ீண்டும் பழற ஒய்வூதித் திட்டம்- அழச்ெழல ப்புதல். 
 ஞ்சில் நீண்டும் ழமன ஏய்வூதனத் தட்டத்ழத அநல்டுத்துயதற்கு 
ந அழநச்சபழய எப்புதல் யமங்கனது 

 ஞ்சில் முதல்லர் பகலந்த் ோன் தழழநனில் ஆம் ஆத்ந ஆட்ச 
ழடபற்று யபேகது. இந்ழனில், ந அழநச்சபழயனின் கூட்டம் 
கயந்த் நன் தழழநனில் ழடபற்து. 

 அதததல், கபேம்பு எபே குயிண்டலுக்கு பை.380 யிழ ர்ணனிக்கும் 
அயிக்ழகக்கும் எப்புதல் யமங்கப்ட்டது ன்ர். 

 ஞ்சில் ழமன ஏய்வூதனத் தட்ட அநக்கத்தன் பம் சுநர் 1.75 
ட்சம் அபசு ஊமனர்கள் தபடினக ழடயர்.  

 ஏய்வூதனத் பதழக பழுயழதபம் அபதச யமங்கும் இத்தட்டம், கடந்த 2004-
இல் ழகயிடப்ட்டதக ந அபசு அதகரிகள் பதரியித்தர். 

 
ோநிய செய்திகள் 

 
 1. 'நோன் முதல்லன் 
 பசன்ழ தழழநச்பசனகத்தல் உனர்கல்யித்துழ அழநச்சர் பன்படி 
பன்ிழனில், 'ன் பதல்யன்' தட்ட அயிப்ின் கழ் பனினல், 
படக்ிக் நணயர்கள் டிக்கும்ததத னிற்ச ப 6 பதமல் 
றுயங்கலடன் புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் தநற்பகள்ப்ட்டது. 

 இந்த எப்ந்தத்தல்  
 தநண்தட (வபபேம்புதூர்) றுயம், 
 யயீடீி ன்(பள்ச்ச),  
 கண்ணிபன் நல்ஸ் (தகழய, நதுழப, பபேந்துழ),  
 தகஜ குழுநம், ட்சுந நசன் எர்க்ஸ்(தகழய),  
 தகப்ரினல் (யிழுப்புபம், ஏசூர்)  

 ஆகன 6 றுயங்கள் பம் சுநர் 1,560 நணயர்கள் னன் பறுயர்  
பதரியிக்கப்ட்டது. 

 பதழநச்சரின் யிரிய கப்டீ்டுத் தட்டத்தன் கழ் பை.358.44 தகடி 
பசயில் 5,035 பசயித்தன் தத்த குமந்ழதகலக்கு இயசநக கக்ினர் 
இம்ப்ன்ட் கபேயிகள் பபேத்தப்ட்டுள் ன்று நக்கள் ல்யழ்வுத் 
துழ அழநச்சர் ந.சுப்ிபநணினன் பதரியித்தர். 

 பசன்ழ நபேத்துயக் கல்லூரினில் அங்கம் யகத்த புகழ்பற் நபேத்துயர்கள் 
டக்டர் தநகன் கதநஸ்யபன், டக்டர் தக.தக.பநங்கம் ஆகதனபேக்கு 
யழ்ள் சதழனர் யிபேழதபம், டக்டர் குநபேக்கு சந்த 
தசழயக்க யிபேழதபம் அழநச்சர் யமங்கர். 
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 2010-ஆம் ஆண்டு அப்தழதன பதல்யர் கபேணதனல் கக்ினர் 
இம்ப்ன்ட் (பசயிநடு சுபேள் கபேயி) தட்டம் பதடங்கப்ட்டது.  

 தற்தது பதழநச்சரின் யிரிய கப்டீ்டுத்தட்டத்துடன் அது 
இழணக்கப்ட்டுள்து. 

 
நூற்மோண்டு லிறோ 

 
 1. நூற்மோண்டு நிழமவு லிறோ 
 சதன்னிந்தி வலழயரிப்வபோர் கூட்டழப்பின் தற்ண்டு ழவு 
யிம, பசன்ழனில்  ழடபற்து.  

 தபயிட இனக்கத்தன் தய் அழநப் பதன்ிந்தன  உரிழநச் சங்கம் 
ப்டும் ீதக்கட்ச, பதல் பதக ஆட்ச அழநத்தது.  

 1920-ஆம் ஆண்டு அப்ததுதன் ல்தயறு பதமல் அழநப்புகள் இங்கு 
உபேயக. 

 
லிருது 

 
 1. குடும்பக் கட்டுப்போடு செயோக்கத்தில் இந்திோவுக்கு ெர்லவதெ லிருது 
 குடும்க்கட்டுப்ட்ழட பசனல்டுத்துயதல் சப் 
தழழநத்துயத்துக்க யிபேழத இந்தன பயன்றுள்து ன்று நத்தன 
சுகதபத் துழ அழநச்சர் நன்சுக் நண்டயின பதரியித்துள்ர். 

 'குடும்க் கட்டுப்ட்ழட அநல்டுத்துயதல் சப் 
தழழநத்துயத்துக்க யிபேது 2022" தோய்யோந்தின் பட்டோோ கரில் 
ழடபற் குடும்க்கட்டுப்டு பதடர் சர்யததச நட்டில் (சஃப்ி) 
இந்தனவுக்கு யமங்கப்ட்டது. இந்த லிருழத சபற்ம வ நோடு 
இந்திோலோகும். 

 ட்டில் குடும்க்கட்டுப்டு பசய்து பகள்லம் தபேநணந பண்கின் 
யிகதம் 2015-16-ஆம் ஆண்டில் 66 ெதலதீோக இருந்தது. 2019-21 ஆண்டில் 
அது 76 ெதலதீோக அதகரித்தது. 

 உகயில் 2030-ஆம் ஆண்டில் இந்த ெதலதீம் 75-ஆக இபேக்க தயண்டும் 
ன் இக்கு ர்ணனிக்கப்ட்ட ழனில், இந்தன ற்பகதய அந்த 
இக்ழக ட்டிபள்து. 

 ரியர் யிகஸ் னும் பன்தடி தட்டம் குடும்க் கட்டுப்டு பதடர் 
யிமப்புணர்ழய ற்டுத்த இதல் பன்தற்ங்கழ அழடன 
யமயகுத்துள்து ன்று நத்தன அபசு பதரியித்துள்து. 
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ோக்சகட் 

 
1. லிக்ம் - எஸ் 
 இந்தன யிண்பயி ஆய்வு யபற்ல் பதல்பழனக தினர் றுயம்  
தனரித்த 'யிக்பம் - ஸ்' பக்பகட் பயற்கபநக யிண்ணில் யப்ட்டது. 

 ஆந்தப நம், வஹரிதகட்டயில் உள் சதீஷ் தயண் வுதத்தபேந்து 
பசலுத்தப்ட்ட அந்த பக்பகட் தட்டநட்டடி இக்ழக அழடந்தழதத் 
பதடர்ந்து, இந்தத்தட்டம் பயற் பற்தக அயிக்கப்ட்டது. 

 இதற்கக 2020- ஆம் ஆண்டு இன்ஸ்தஸ் ன் அழநப்பு றுயப்ட்டு, 
பக்பகட், பசனற்ழகக்தகள்கள் யடியழநக்கும் ணிகழ தநற்பகள் 
தினர் றுயங்கலக்கும் அனுநத யமங்கப்ட்டது. 

 அதன்டி, பதங்க நம், ழஹதபழதச் தசர்ந்த 'ஸ்ழகபைட்' ன் 
தபஸ்தஸ் றுயம் தது பக்பகட்டுகழ யிண்ணில் பசலுத்துயதற்கக 
இஸ்தபவுடன் புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் பசய்துபகண்டது. 

 545 கத ழடழன சுநந்து பசல்க்கூடின 'யிக்பம் ஸ்' பக்பகட்ழட 
யடியழநத்து, அழத தசதழ பனற்சனக யிண்ணில் பசலுத்த 
படியது. அதற்கு ஆபம்ம் ப் பபேள்டும் யழகனில் ிபபம்ப் தட்டம் 
ப் பனரிடப்ட்டது. 

 அதயீ தட்ங்க பப்ரிநண அச்சு நற்றும் கர்ன் தசர்ந 
உதகங்கழக்பகண்டு 6 நீட்டர் உனபத்தல் அந்த பக்பகட் 
யடியழநக்கப்ட்டது. 

 அதனுடன் 83 கத ழட பகண்ட 3 ஆய்வு சதங்கழ அனுப்வும் 
தட்டநடப்ட்டது. ஆந்தபத்தன் 'ன் ஸ்தஸ் படக், பசன்ழனின் 'ஸ்தஸ் 
கட்ஸ் இந்தன', 'ஸம் க்பெ ஆர்தநினன்' ஆகன புத்தக்க றுயங்கள் 
ஆய்வு சதங்கழ உபேயக்கனிபேந்த. 

  
2. வஹரிவகோட்டோலில் அழகிமது தனிோர் ோக்சகட் ஏவுதரம்! 
 தினர் றுயம் சர்ில் யிக்பம்-ஸ் பக்பகட் தட்டம் பயற்கபநக 
பசனல்டுத்தப்ட்ட ழனில், அடுத்தகட்டநக நற்பபே தினர் 
றுயம் ஆந்தி ோநியம் வஹரிவகோட்டோலில் புதி ஏவுதரத்ழத 
கட்டழத்து லருகிமது. 

 சென்ழன ஐஐடியுடன் எபேங்கழணந்து பசனல்டும் 'அக்ிகுல் கஸ்தநஸ்' 
னும் றுயம் இதற்க பனற்சழன பன்படுத்துள்து. 

 ிஸ்ல்யி, ஜஸ்ல்யி பக்பகட்டுகழ யக்கூடின நகப்பரின 
வுததந அல்து இஸ்தபயல் அழநக்கப்ட்ட நற் வுததந 
ங்கது ததழயக்கு ற்புழடனதக இல்ததல் ங்கத ிபத்தனகநக 
எபே வுதத்ழத யடியழநக்கத் தட்டநட்தடம். 
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 அக்ின்' ப்டும் ங்கது பக்பகட், கப்புரிழந பற் குத 
கபதனபஜிக் ன்ஜழக் பகண்டு யடியழநக்கப்ட்டது. அதழ 
வுயதற்கு ிபத்தனகநக இபேக்கக் கூடின வுதம் ததழய. அதழப் பூர்த்த 
பசய்னதய அந்த வுதத்ழத கட்டழநத்துள்தம் ன்ர் இஸ்தப 
தழயர் தசம்த். 

  
ோநோடு 

 
 1. பங்கலோத நிதித்தடுப்புக்கோன ெர்லவதெ ோநோட்டில் 
 'பங்கலோதத்ழத ஆதரிக்கும் நோடுகரிடிருந்து இறப்பீடு லசூயிக்க 
வலண்டிது அலெிம்' ன்று தல்னில் பதடங்கன னங்கபயத 
தத்தடுப்புக்க சர்யததச நட்டில் ிபதநர் தபந்தப தநடி 
யபறுத்தர். 

 இந்தன உள்துழ அழநச்சகம் சர்ில், 'னங்கபயதத்துக்கு த 
கழடக்கக்கூடது' ன் கபேப்பபேில் 2 ள் சர்யததச அழநச்சர்கள் 
ழனி நடு தில்யிில் பதடங்கனது.  

 உகம் பழுயதும் இபேந்து 70 டுகள் நற்றும் இன்டர்தல் உள்ிட்ட 
சர்யததச அழநப்புகழச் தசர்ந்த 450 ிபததகள் ங்தகற்றுள். 

 
 

 


