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அநிில் தொில்தட்தம் 

கொத்ிற்கு தட்டு அடிப்தலடினொண தயொஆக்டிவ் ருந்துக்கட்டு ற்றும் யொல் எட்டுறுப்பு 

 ஸ ௌலளத்தழ இந்தழனன் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் ஸெக்ளஜழ (ஐ.ஐ.டி) ஆபளய்ச்சழனளர் ள், 
 ளனத்தழற்கு ட்டு அடிப்ெனிள ஹனளஆக்டிவ் நபேந்துக் ட்டு நற்றும் ஹதளல் 
ட்டுறுப் ட்டுப்பூச்சழ புபதத்தழழபேந்து  ண்ெழந்துள்ர். 

..டி தொம்யத: ஸ்தடம் தெல்கள் ததருக்கத்ில் எரு ிருப்புபலண 

 ல்ஹயறு ஹளய் லக்கு சழ ழச்சனிப்தற்கு நித பமங் ளல் பக்கூறு 
உனிபடக்  (HMSCs) னன்டுத்துயதழல் பே பக் ழன தெனள  உள்து, இது 
இந்தழன இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் ஸெக்ளஜழ (ஐஐடி) ளம்ஹ ஆபளய்ச்சழனளர் ின் 
குலயிபளல் ஸயற்ழ பநள  பழனடிக் ப்ட்டுள்து. 

ஜிொர்ஜஸ் யனதய்டரின் 124 து திநந் ொள் தகொண்டொட்டத்ல கூகுள் தகொண்டொடிது 

 கூகுள் டூடில் ிக் ஹங் ஹ ளட்ளட்டிக்  ண்ெழந்த ஸல்ஜழனன் யளினளபள 
ஜழஹனளர்ஜஸ் ஹஸநய்ெரின் 124 யது ிந்தள ஸ ளண்ெளடினது. 

IISER புயண புற்றுயொய்க்கொண ருந்து ிியொகத்ல யம்தடுத்துற்கு ொயணொ 

தெிக்கள்லை தன்தடுத்துகிநது 

 புஹனில் உள் இந்தழன அழயினல்  ம ம் நற்றும் ஆபளய்ச்சழ ழறுய (IISER) 
ஆபளய்ச்சழனளர் ள் புற்றுஹளய்க் ள நபேந்து யிழஹனள த்த ஹநம்டுத்துயதற்கு 
அழஸறர்டிப் புற்றுஹளய் எதழர்ப்பு ஹளதப் ஸளபே ளழசளக் படு ளஹள 
அயிள ந்து அல்து ஸயசழக் ள்ற னன்டுத்து ழது. 
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..ஸ்.ெி ஆொய்ச்ெிொபர்கள் சுற்றுச்சூல் தப்திலன, அழுத்ம் ஆகிற்நில் 
ிதப்திலனகலபக் கண்கொித்ணர் 

 இந்தழன அழயினல்  ம ம் (ஐ.ஐ.எஸ்.சழ) ஸங் லபே ஆபளய்ச்சழனளர் ள் 
பதன்பனள  சுற்றுப்பு ஸயப்ழ நற்றும் அலத்தம் நீது நழதஸயப்ழ க் 
 ண் ளணித்து  ண்ெழந்துள்ர். 

தகொல்கத்ொ அருங்கொட்ெிகம் T.N., A.P. இன் கற்கருிகலப கொட்ெிப்தடுத்வுள்பது 

  ழட்ெத்தட்ெ 150 ஆண்டு லக்கு பன்ர் தநழழ்ளடு நற்றும் ஆந்தழபப் ிபஹதசத்தழன் 
ல்ஹயறு தங் ில் இபேந்து பளர்ட் ப்பைஸ் ஃபுட் – ஆல்  ண்டுிடிக் ப்ட்ெ பந்தன 
 ற் பேயி ில் ன்று ஸ ளல் த்தளயிலுள் இந்தழன அபேங் ளட்சழன த்தழல் பதல் 
பனள   ளட்சழக்கு யக் ப்ட்டுள்து. 

அநிில் கண்டுதிடிப்புகள் 

தசுின் ெிறுீொல் புற்றுயொல குப்தடுத் படிபம் – குஜொத் ிஞ்ஞொணிகள் 

 குஜபளத்தழன் ஜஷள த் ஹயளண்ந ல் க் ம த்தழல் ஹனளஸெக்ளஜழ 
யிஞ்ஞளி ள், சுயின் சழறுீர் பம் புற்றுஹளனக் ஸ ளல்லும் பதல் பனற்சழனில் 
ஸயற்ழ ஸற்ர். யளய், சழறுீப ம், தபனபீல், ஹதளல் நற்றும் நளர்  ஹளன் 
ஸளதுயள புற்றுஹளய்  குணப்டுத்த படிபம் என்று அயர் ள் கூறு ழன்ர். 

TBின் ிசு-யெலடந் ிலபவுகலப குலநப்தற்கொண ிகலப IGIB கண்டுதிடித்துள்பது 

 நித ஹநக்ஹபளஹஜப் னன்டுத்தழ ஸஜஹளநழக் நற்றும் பேங் ழணந்த உனிரினல் 
ழறுயத்தழன் (CSIR-IGIB) ஸசல் ள் ஆபளய்ச்சழனளர் ள் T.B. னின் தழசு-ஹசதநெந்த 
யிவு க் குக்  யமழ  ளட்டிபள்ர். 
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அயெொன் கொடுகபில் கண்டநிப்தட்ட ழு புி குபி லககள் 

 பே சர்யஹதச ஆபளய்ச்சழனளர் ள் குல ஸபே, ஸயிசுள நற்றும் ஸ ளம்ினள ளட்டில் 
இபேந்து Clistopyga இத்தச் ஹசர்ந்த ஏல புதழன குயி ய  க் 
 ண்டுிடித்துள்ர். 

உனகின் தலொண ிநங்கலப ிஞ்ஞொணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர் 

 ஆப்ிரிக் ளயில் சலளபள ளயத்தழன் ஆமநள ள ிழபேந்து 
ிரித்ஸதடுக் ப்ட்ெ1 ில்ழனன் யனதள ிப ளசநள இஞ்சழயப்பு ழநழ ள் புயினினல் 
தழயில் உள் மநனள ழங்  யிஞ்ஞளி ள்  ண்டுிடித்தழபேக் ழளர் ள். 

யகொொின் கொபொணில் உள்ப ிநி புற்றுயொல ிர்த்து யதொொட உவும் 

 ஹ ளயள ல் க் ம த்தழன் தளயபயினல் தழணக் த்தழன் ந ளளஜழக் ல் 
ஆய்ய ம், உள்லர்  ளட்டு  ளளன் ில் இபேந்து பே புதழன ழநழன 
 ண்டுிடித்துள்து. இந்த  ளளில் உள் ழநழ புற்றுஹளன எதழர்த்து ஹளபளெ 
உதவும் என்று கூழபள்ர். 

IISC ஆய்ொபர்கள் ச்சு தொக்டீரிொக்கள் உிணுக்கலப தகொல்ன தகொழுப்பு உவுகிநது 

ணக் கண்டநிந்துள்பணர் 

 உனிபட சவ்வு ில் உள் ஸ ளலப்பு நற்றும் து-உபேயளக்கும் ச்சுத்தன்ந 
சட்ஹெளசழன் ஏ-ய ன்ள  உறுதழப்டுத்தழ நற்றும்  ட்டுப்டுத்துயதழல் பே 
பக் ழன ங் க் ஸ ளண்டுள்து என்று ஸங் லபே இந்தழன அழயினல்  ம த்தழல் (IISc) 
ஆபளய்ச்சழனளர் ள்  ண்டுிடித்தழபேக் ழளர் ள்.  

ணிணொல் உருொக்கப்தட்ட உனகின் ிக யகொக சுலும் ததொருள் உருொக்கப்தட்டது 

 நிதளல் உபேயளக் ப்ட்ெ உ ழன் ஹய நள ஹபளட்ெப யிஞ்ஞளி ள் 
உபேயளக் ழனிபேக் ழளர் ள், இது குயளண்ெம் இனக் யினப்டிக்  உதவும் என்று 
அயர் ள் ம்பு ழளர் ள். 
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 ழநழெத்தழற்கு 60 ில்ழனனுக்கும் அதழ நள  சுமலும், இந்த இனந்தழபம் ல் துனிடும் 
அதழஹய க் பேயின யிெ 100,000 நெங்கு ஹய நள  உள்து. 

ய்ம்ஸ் லனலினொண குழு டி.தீ. தணிங்கிட்டிஸ் யொய்க்கொண ிகுந் உர்ிநணொண 
ெிநி யெொலணகலப உருொக்குகிநது 

 ஏத்தளம 100% உணர்தழன் ஸ ளண்ெ TB ஸநிசங் ழட்டிஸ் (டி..ீயின் நழ வும் 
 டுநனள யடியம்) நற்றும் 91% யிஹசெ தன்ந ஆ ழனயற்ழற் ள பே ஹளனழதல் 
ஹசளதன AIIMS- ல் ஹனளஸெக்ளஜழ தழணக் த்தழழபேந்து ஹபளசழரினர் ஸஜனள 
சழயசளநழ தழனள ழ தநனில் உபேயளக் ப்ட்ெது. 

உனகின் பல் தொலனதூ இங்கு தண்யொக்கி 

 பை. 40 ஹ ளடி நதழப்ிள உ ழன் பதல் ஸதளதூப இனங்கு தண்ஹணளக் ழன ஐஐடி 
ஸநட்பளஸ் ஸயினிட்ெது. 

இலப்லத புற்றுயொய் பன்யணற்நத்ிற்கொண தணொண உிரிணொிகள் 

 தழல்ழ ல் க் ம ம் நற்றும் ஸளய்ெளயின் புற்றுஹளய் தடுப்பு நற்றும் ஆபளய்ச்சழ 
ழறுயத்தழன் ஆபளய்ச்சழனளர் ள், இபண்டு புபதங் ள் உனிர்யளலயதபம் நற்றும் STAT3 
ஹளய் பம் அெனளம்  ண்டுள்ர், இந்த புபதங் ள் இபப் புற்றுஹளய் 
பன்ஹற்த்த தடுப்தழல் ஸளபேத்தநள சழ ழச்ச பனளகும். 

ன்ஸ்டீணின் ிக உர்ந் கருப்பு துலப யகொட்தொட்லட ிஞ்ஞொணிகள் உறுி தெய்துள்பணர் 

 ட்சத்தழப நண்ெத்தழல் ட்சத்தழபத்த  ண் ளணித்து சர்யஹதச யிஞ்ஞளி ள் குல 
பதன்பனள  நழ ப்ஸரின  றுப்பு துக்கு அபே ழல் உள் ட்சத்தழபத்தழன் 
இனக் த்தழற்கு என் ெக் ழது என்னும் ஐன்ஸ்டீின்  ணிப்பு ள் 
உறுதழப்டுத்தழபள்ர். 
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அரி லக இத்ம் ‘தி ல்’ தீயணொலடப் கண்டுதிடிப்பு 

 நங் லபேயிலுள்  ஸ்தூர்ள நபேத்துயக்  ல்லூரி (KMC) ரநழ சளஸ்தழரி 
தநனிள நபேத்துயர் ள் குல, ‚ிி‛ அல்து ‚ி ல்‛ ஹீளெப் 
என்மக் ப்டும் அரின இபத்த ய ன அெனளம்  ண்டுள்து. 

ஜிகொ லஸ் வ்ொறு லக்யொெிதனில ற்தடுத்துகிநதுன்தல NBRC ஆொய்ச்ெிொபர்கள் 

கண்டுதிடிப்பு 

 ஹதசழன ப ஆபளய்ச்சழ நனம் தநனிள குல ஆபளய்ச்சழனளர் ள் 
ஸயற்ழ பநள  ஜழ ள யபறளல் ஏற்டும் நக்ஹபளசழழ ஹளய்க் ள பக்கூறு 
நற்றும் ஸசல்லுளர் யமழப  அெனளம்  ண்டுள்து. 

 

விண்வவளி அறிவியல் 

ிண்தபி தக் குழு ப்திக்கும் பலநக்கொண தொில்தட்ததெல்பலந ிபக்கம் 
யெொலண 

 நிதர்  ஏற்ழச் ஸசல்லும் யிண் த்தழற்கு நழ த் ஹதயனள ஸதளமழல்தட்த்தக் 
ஸ ளண்ெ யிண்ஸயி னணக்குல தப்ிக்கும் பக் ள தகுதழச் ஹசளத ஸதளெரில் 
பதல் ஹசளதன இஸ்ஹபள ஹநற்ஸ ளண்ெது. 

 யிண் த்த யிண்ணில் ஸசலுத்தும் ஹளது ஹ ளளறு ஏற்ட்ெளல், அதழலுள் 
யிண்ஸயி யபீர்  ளது ளப்ள தூபத்தழற்கு ஸயகு யிபயள  நீட்டு ஸ ளண்டுயபேம் 
ய னில் யடியநக் ப்ட்டிபேப்து யிண்ஸயி னணக்குல தப்ிக்கும் பனளகும். 

ொணினொபர்கள் எரு கிகத்ின் திநப்லத தடம் திடித்துள்பணர் 

 யளினளர் ள் பே இம் ட்சத்தழபத்த சுற்ழ சுமலு ழன் தூசழனில் பே புதழன 
 ழப ம் உபேயளகுயதழன் பதல் உறுதழ ெத்த ிடித்துள்ர். சழழனில் உள் 
ஐஹபளப்ின ஸதற்கு யளினளரின் நழ ப்ஸரின ஸதளஹளக் ழனப் னன்டுத்தழ 
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எடுக் ப்ட்ெ ெத்தழல் ிப ளசநள பே புள்ினள   ழப ம் ஹதளன்று ழது என்று 
அயர் ள் கூழபள்ர். 

ஜூலன 27ல் யொன்றுகின்நது இந் தற்நொண்டின் ிக ீண்ட ெந்ி கிகம் 

 இந்த தற்ளண்டில் ெஸ இபேக்கும் நழ  ீநள சந்தழப  ழப ணம் யபே ழன் 
ஜஷ 27ம் ஹததழ ெஸ இபேக் ழன்து. 

 சந்தழப  ழப ணம் ெக் ழன் ஹபத்தழல், பூநழனின் ழமளது, ழயின் நீதுடும். அதளல் 
தளன் நஞ்சள் ழத்தழல் இபேந்து சழயப்பு ழத்தழற்கு நளற்ம் அெ ழது. 

ததரி ட்ெத்ி ண்டனத்ினிருந்து கொஸ்ிக் கிர்கள் பூில ட்ட ொய்ப்பு 

 10,000 ி ஆண்டு லக்குள் இபேக்கும் எெள  ரிஹ (Eta Carinae) நழ  ிநனநள 
நற்றும் நழ ப்ஸரின யிண்நீன் அநப்பு ஆகும், இதழபேந்து ஸயியபேம்  ளஸ்நழக் 
 தழர் ள் பூநழன எட்ெ யளய்ப்பு உண்ஸெ NASA ஸதளஹளக் ழனிழபேந்து தபவு ப் 
னன்டுத்தழ பே ஆய்யில்  ண்டுிடிக் ப்ட்டுள்து. 

இஸ்யொின் லன-ஆன் தெல் தொில்தட்தம் ததரும் யற்லதப் ததற்றுள்பது 

 இந்தழன யிண்ஸயி ஆபளய்ச்சழக்  ம ம் (ISRO) ழத்தழனம்-அனன் ஹட்ெரின உற்த்தழ 
ஸசய்யதற் ள  உள்ளட்டு ஸதளமழல்தட் பனற்சழ ளது, ஸதளமழல் ழறுயத்தழெநழபேந்து 
ஸபேம் யபஹயற்ப் ஸற்றுள்து. 

.ஸ்.ஆர்.ஏ., பன்று கூட்டொபிகளுடன் 27 தெற்லகக்யகொள்கலப அனுப்தவுள்பது 

 இந்தழன யிண்ஸயி ஆபளய்ச்சழ ழறுயம் (ISRO) அடுத்த பன்று ஆண்டு ில் 27 
ஸசனற் க்ஹ ளள்  பே யிபவு ஹய த்தழல் இணக்  உதவுயதற் ள  பன்று 
கூட்ெளி லென் இணந்துள்து. 
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ஜப்தணஸீ் ஸ்டொர்ட் அப் ‘ிண்கற்கள் ல’ ங்கவுள்பது 

 2020 ின் ஸதளெக் த்தழல் லழஹபளரழநள நீது உ ழன் பதல் ஸசனற்  யிண் ல் 
ஸளமழய உண்ெளக்  தனளபள  இபேப்தள  ஜப்ளன் ஸ்ெளர்ட் அப் ழறுயம் 
கூழபள்து  

சூரிணின் உஷ் பிண்டனத்ில் ொெொ ஆய்வு தெய்த் துங்கவுள்பது 

 சூரினப்புனல் உபேயளயதற்கு  ளபணநள யிண்நீன் யிநண்ெத்தழன் நழ ப்ஸரின 
குதழனப்ற்ழ ஸதரிந்துஸ ளள் சழழன  ளர் அயிள ஹபளஹள யிண் நள ளர் ர் 
ஹசளளர் ப்ஹபள, ளசள சூரினனுக்கு அபே ழல் அனுப்த் தனளபள ழ யபே ழது. 

தெவ்ொய் கிகம் பூிக்கு ிக தருக்கொக இருக்கும் 

 ஜஷ 31ம் ஹததழ,  ெந்த 15 ஆண்டு ில் ஸசவ்யளய்  ழப ம் பூநழக்கு நழ  ஸபேக் நள  
இபேக்கும். இது பூநழனில் இபேந்து சுநளர் 57.6 நழல்ழனன்  ழ.நீ. ஸதளயில் இபேக்கும். 

தெனி, லனப்தக்கம் 

குடிததரும் க்கள் ‘ம்தொஸ்யதொர்ட் யெொ’பனம் தன் ததறுொர்கள் 

 அதழ ளப யபம்பு  குப்தன் பம் ளஸ்ஹளர்ட்  ஹ ளபேயதற் ள 
ெபன ஸயிபயத்து அநச்ச ம் எிநப்டுத்தழபள்து. 
யிண்ணப்தளபர் தது ளஸ்ஹளர்ட்டிற் ள  அயபது ஆண்ட்பளய்டு ஸநளல் ஹளன் 
பம் எம்ளஸ்ஹளர்ட் ஸநளல் ஹசய னன்ளட்ெப் னன்டுத்தழ எங்கு 
ஹயண்டுநளளலும் யிண்ணப்ிக் ளம். 

KVIC இ-ொர்க்தகட்டிங் அலப்லத அநிபகப்தடுத்துகிநது 

  ளதழ நற்றும்  ழபளநழன  த்ஸதளமழல் ஆணனம் (KVIC) புதுடில்ழனில் உள்  ளதழ 
ழறுய ஹநளண்ந நற்றும் த யல் அநப்பு (KIMIS) என் ஸனரில் உபேயளக் ப்ட்ெ 
இ-நளர்க்ஸ ட்டிங் அநப்பு ன் அழப ப்டுத்தழனது. 
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ஊணபற்ந ொக்கொபர்களுக்கு உ யர்ல் ஆல யதொர்ட்டல் 

 ஹதர்தல் ஆணனம் ஜஷ 3 ம் ஹததழ யளக் ளர்  ல்யி நற்றும் ஹதர்தல் ங்ஹ ற்பு, 
குளடு ள் ஸ ளண்ெ ர் லக்குத் (PwDs) திப்ிரிவுென் கூடின ஹளபட்ெத் 
ஸதளெங்கு ழது. 

 ‚ஹதர்தல் ெபனில் குளடு ள் ஸ ளண்ெ ர்  ஹசர்ப்து‛ என் தழட்ெத்தழன் 
 வழ், பே ஹதசழன ஸ ளள் ன ஸ ளண்டு யப ஏற்ளடு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

ிழ்ொடு பனலச்ெர் ங்கபம் ெொனொ தொலதல் தன்தொட்லட அநிபகப்தடுத்ிணொர் 

 ஈஹபளடு கூட்டுவு சங் த்தளல் யிற் ப்டும் நசளள ஸளபேட் ள் யளங்குயதற்கு நங் ம் 
நசளள என் ஸநளல் னன்ளட்ெ தநழழ்ளடு பதநச்சர் எடிப்ளடி 
ஹ .மிசுயளநழ ஸதளெங் ழளர். னன்ளட்ெ நசளள யளங்குயதற்கு னன்டுத்தளம் 
நற்றும் அத னன்டுத்தழ ணம் ஸசலுத்த படிபம். 

‚cVIGIL‛ 

 ஹதர்தல் ெத்த யிதழ நீல் குழத்து ஸளதுநக் ள் பு ளர் ஸசய்ன ‚cVIGIL‛ என்னும் 
ஸசல்ஹளன் ஸசனழன இந்தழன ஹதர்தல் ஆணனம் ஸதளெங் ழபள்து. 

ினக்கரி சுங்க கண்கொிப்பு ற்றும் யனொண்ல அலப்பு (CMSMS) ற்றும் ‘கொன் 

திஹொரி’ 

 ழக் ரி சுபங்   ண் ளணிப்பு நற்றும் ஹநளண்ந அநப்பு (CMSMS) நற்றும் CMPDI 
ஸெல்ழ பம் உபேயளக் ப்ட்ெ ஸநளல் அப்ிஹ ரன் ‘ ளன் ிபலளரி’ ழக் ரி, 
பனில்ஹய, ழதழ நற்றும் ஸபேழறுய யிய ளபங் ள் அநச்சர் ிபஷ் ஹ ளனல் ஸதளெக் ழ 
யத்தளர். 

ஆன்லனன் ிகொட்டுல் அலப்பு 

 ‚Do It Yourself (DIY): ஹளட்டினிடுதல் சட்ெம், 2002 இன்  வழ் ஹசர்க்  நற்றும் 
 ன ப்டுத்துதல் ற்ழன அழயிப்பு ஹசளத‛. 
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 ஹளட்டினிடுதல் சட்ெம், 2002 இன் அடிப்ெனில் இணப்பு நற்றும்  ன ப்டுத்துதல் 
ஆ ழனயற்ழன் அழயிப்பு  ழர்ணனிப்தற் ள பே ஆன்ன் யமழ ளட்டி 
பநன இந்தழனளயின் ஹளட்டி ஆணனம் (CCI) துயக் ழபள்து. 

ஜிஸ்டி ‘Verify App’ 

 த ர்ஹயளர் ன் ப் ளது ளப்தற் ள  ‘GST Verify’ என் ஸநளல் ஆப் நத்தழன 
நப  யரி ள் நற்றும் சுங் யரி யளரினம் (CBIC) உபேயளக் ழபள்து. 

ஈெி டிலவ் 

 ஸங் லபே நற்றும் ஸசன்னில் உள் சழந்த யளெ  யண்டி ஹசய ழறுயநள 
ஈசழடிபவ், இப்ஹளது இபண்டு ஸபே பங் ிலும் ஸநளல் ஆப் அடிப்ெனிள 
யளெ  யண்டி ஹசயன, ழனள  ட்ெணங் லென் அழப ப்டுத்தழபள்து. 

ில்லு 

 நளழத்தழல் பன்ளம் ளழத்தயர் க்  ணக் ழடுயதற்கு ஹ பள நளழ அபசு பே 
ஸநளல் ஆப் உபேயளக்கு ழது. 

NALCO – NAMASYA 

 NALCO – NAMASYA எனும் ஸநளல் ஆப் சுபங் த் து அநச்சர் ஹபந்தழப சழங் 
ஹதளநர் அழப ப்டுத்தழளர். 

இந்ி ஹொஜி கல் அலப்பு 

 இந்தழன லளஜழ த யல் அநப்பு, பே ஸநளல் ஹளன் ஸசனழ, தங்குநழெ யிடுதழனின் 
இபேப்ிெத்த அழனவும், எந்தஸயளபே அயசபழ ஏற்ட்ெளலும் இந்தழன லஜ் 
நழர ஸதளெர்பு ஸ ளள்வும் இது உதவும். 
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CIC தெனி 

 புதழதள  ஹநம்டுத்தப்ட்ெ CIC இபேஸநளமழ ஸநளல் ஸசனழ தழப் நத்தழன த யல் 
ஆணனம் (CIC) அழப ப்டுத்தழபள்து. 

‘ததொது தனகம்’ 

 பே ஸநளல் னன்ளடு, ‘ஸளது த ம்: சபதளன த ங்   ண்டுிடித்தல், 
M.S.சுயளநழளதன் ஆபளய்ச்சழ அக் ட்ெனின் (MSSRF) பதல் ிபளந்தழன ஸளது த  
நளளட்டின் பே குதழனள  ஸதளெங் ப்ட்ெது. 

‘தரிர்த்ணொ’ தெனி 

 சழத்தூர் நளயட்ெ  ளயல்துனிர் பவுடி ச் சநளிக்  பே புதழன தித்துயநள 
ரியர்த்தள ஸசனழ ன் உபேயளக் ழபள்ர். 

‘தடல்னி தட்யொ தில்’ தெனி 

 ஹநம்டுத்தப்ட்ெ தழல்ழ ஸநட்ஹபள ஸபனில் ஸசனழ ஸதளெங் ப்ட்ெது. இந்த ஸசனழ 
ஸநட்ஹபள யளடிக் னளர் லக்கு ஸநட்ஹபள ஹசய ப் னன்டுத்த உதவு ழன்  
னனுள் த யல்  யமங்கு ழது. 

சுசூகி கதணக்ட் 

 அயசப எச்சரிக் , யள   ண் ளணிப்பு நற்றும்  ளர் உதயி ஹளன் ஹசய  
யளடிக் னளர் லக்கு யமங்குயதற் ள பே தீர்யள  சுசூ ழ  ஸக்ெ 
அழப ப்டுத்தழனது நளபேதழ சுறஶ ழ. 

‛புதுலப் தலடப்பு இந்ிொ‛ பம் 

 அெல் புதுநப் ெப்பு இனக் ம், ழதழ ஆஹனளக், ‚ந வ்‛ ஆ ழனய இணந்து 
‛புதுநப் ெப்பு இந்தழனள ‛ தத்த ஸதளெங் ழ. இந்த தம் ளஸெங்கும் 
ெஸறும் அத்து புதுநப் ெப்பு ின் ஸளது நனநள  ஸசனல்டும். 
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யகொ ொட்ஸ் ட் 

 சண்டி ரில் இந்தழனளயின் பதல் இன்ஃஹளசழடி யமழ ளட்டி நற்றும் ஸநளல் னன்ளடு 
‚ஹ ள யளட்ஸ் தட்‛ என் ஸனரில் ஸட்ஹபளழனம் நற்றும் இனற்  எரியளப நற்றும் 
தழன் அியிபேத்தழ நற்றும் ஸதளமழல்பஹயளர் நத்தழன அநச்சர் ஸ்ரீ தர்ஹநந்தழப 
ிபதளன் ஸதளெங் ழளர். 

‘ொொ ொத்ொ ‘இலத்பம் 

 ஸங் லரில் உள் ‘இந்தழனள இன்ெர்ஹரல் ட்பளயல் நளர்ட்’ (ஐஐடிஎம்) இன் 106 யது 
தழப்ின் இபண்ெளம் ளன்று இங் னின் 50 க்கும் ஹநற்ட்ெ இத்த ன தங் ின் 
யியபங்  யமங்குயதற் ள ‘பளநளனண னளத்பள ‘உத்தழஹனள பூர்ய யத்தம் 
அழப ப்டுத்தப்ட்ெது. 

e- அக்ஷன் தன்ததொருள் 

 இந்தழன அபசளங் ம் e-அக்ஷபனன் என் ஸெஸ்க்ெளப் ஸநன்ஸளபே எந்தஸயளபே ஸ்ஹ ன் 
ஸசய்னப்ட்ெ அல்து அச்சழெப்ட்ெ இந்தழன ஸநளமழ ஆயணங்  பலநனள  
தழபேத்தக்கூடின உபக்கு நளற்றுயதற் ள  அழப ப்டுத்தழபள்து. 
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