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ிழ்ாடு 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சென்லண எடப்பாடி கே. தணிொி தன்ரினால் புராஹித் 

இந்ிாின் முல் ிருங்லக க்கநிஞாக சதாறுப்பதற்நார் ெத் ஸ்ரீ 

 ாாபும் ாட்டத்லச் ரொோ்ந் ெத் வ இந்ிாின் முல் ிருங்லக 
க்கநிஞாக சதாறுப்ரதற்றுக் சகாண்டார். 

முதுலனலச் சுற்நியுள்ப தகுி சுற்றுச்சூல்-உர்ிநன் ண்டனாக அநிிக்கப்தட்டது 

 ீனகிரி ாட்டத்ில் முதுலன புனிகள் காப்தகத்துக்கு அருகிலுள்ப கட்டுாண ற்றும் 
ிக சுங்க டடிக்லககலப லடசெய்துடன் அருரக உள்ப ரஹாட்டல்கலபமம் 
ஓய்வு ிடுிகலபமம் கட்டுப்தடுத்தும் டடிக்லகில் 438 ெது கி.ீ. அபில் 
சுற்றுச்சூல் உர்ிநன் ண்டனம் (ESZ) ண சுற்றுச்சூல், ணப்தகுி ற்றும் 
கானிலன ாற்நம் அலச்ெகம் லவு அநிிப்லத சபிிட்டது. 

ிழ்ாடு இறுிாக பனாக் ஆயுக்ால அலத்து 

 ாினத்ில் ரனாக் ஆமக்ால ிறுவுற்காக உச்ெீின்நம் ிடுத் கானக்சகடு 
முடிலடற்கு ஒரு ாள் முன்ணாக, ிழ்ாடு ெட்டன்நம் ஊல் ிர்ப்பு 
குழுல உருாக்குற்காண ெட்டத்ல இற்நிது. 

சென்லணில் கிா உவு ிா டக்கிநது 

 ‘உர், உவு ற்றும் உர்வுக்காண கிா டிக்சகட்’, ிழ்ாட்டில் உள்ப அலணத்து 
ாட்டங்கபில் இருந்தும் ெலல்கார்கள் தங்ரகற்று 300 க்கும் அிகாண உவு 
லககலப ாரிப்தார்கள். 
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ிழ்ாட்டில் ழு ிலணவு ெின்ணங்கலப பம்தடுத்வுள்பது .ஸ்.. 

 ிழ்ாட்டின் ழு பங்கபில் உள்கட்டலப்பு ற்றும் சுற்றுனா-ட்பு ெிகலப 
ரம்தடுத்தும் லகில், சால்சதாருள் ஆய்வு லம் ால்னபும் கடற்கல 
ரகாினில் திகலப ற்கணர துக்கி உள்பது. 

 ஞ்ொவூரில் உள்ப திகீஸ்ர் ரகாில், ரலூர் ரகாட்லட, காஞ்ெிபுத்ில் உள்ப 
லகனாொர் ரகாில், ெித்ன்ணாெல் குலககள்,ால்னபும் கடற்கல ரகாில், 
செஞ்ெிக் ரகாட்லட ற்றும் சகாடம்தலூரிலுள்ப மூர் ரகாில் ஆகில கனாச்ொ 
அலச்ெகத்ால் ரம்தடுத்ப்தடவுள்ப ஆர்ஷ் ிலணவுச்ெின்ணங்கள் ஆகும். 

அசு ஊிர்கபின் திப்திபடு அக்படாதர் ாம் முல் கிணி ம் 

 கருவூனக் கக்குத் துலநில் ஒருங்கிலந் ிி ற்றும் ணி ப ரனாண்ல 
ிட்டத்ின் ஒரு தகுிாண ‘ஆன்லனன் தில் தாெிங் ெிஸ்டம்’ ற்றும் இஸ்ஆர் 
(திப்திரடு கிணி ம்) அக்ரடாதர் ாம் முல் லடமுலநப்தடுத்ப்தட 
உள்பது. 

ிழ் ாடு அொங்கம் கனப்பு ொி ம்திகளுக்காண 24 ி ப செல்ப்லனலண 

அலக்கிநது 

 ிக அசு கனப்பு ொி ம்திிணர் ிர்சகாள்லம் திச்ெிலணகலப ிொரிக்கவும், 
அர்கலக்கு ரலாண உிகள் ற்றும் தாதுகாப்லத ங்கவும் 24 ி ர 
சஹல்ப்லனன் அலக்கப்தட்டுள்பது ண சென்லண உர்ீி ன்நத்ிற்கு கல் 
சரிித்துள்பது. 

புல ொக்கலடல சுத்ம் செய் எரு பாபதா 

 ிகத்ில் புல ொக்கலட குாய்கபில் உள்ப அலடப்புகலப அகற்றும் ாணிங்கி 
இந்ிம் ாங்கும் முல் காகிநது கும்தரகாம்.  
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ஸ்டான்னி ீர்த்பக்கம் முழுத்ிநலண அலடந்துள்பது 

 ரட்டூரில் ஸ்டான்னி ீர்த்ரக்கம் அன் முழு ீர்த்ரக்க ிலனாண (FRL) 120 அடி 
உத்ல அலடந்து, 39 து டலாக அல ீர்ட்டம் அன் 85 ஆண்டு 
னாற்நில் முழுத் ிநலண அலடந்துள்பது. இற்கு முன் ஆகஸ்ட் ாம் 2013 ல் 
டந்து. 
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