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தேெி செய்ேிகள் 

அொம் 

அொம் அசு 1 யட்ெம் பம்ப் செட்களர லிநிதாகிக்க உள்ரது  

 2022 ஆம் ஆண்டில் லிலசஶிகள் லபேஶனத்தை இட்டிப்பஶக்க அசஶம் 
அசஶங்கம் 1 யட்சத்ைஷற்கும் அைஷகஶன பம்ப் சசட்கதர லிநஷயஶகஷக்க 
உள்ரது. 

புது ேில்யி 

எய்ம்ழில் தபட்டரி பயம் இக்கப்படும் பஸ் தெளல அமிபகம் 

 புதுடில்யஷ, எய்ம்ழஷல் யபட்டரி பயம் இக்கப்படும் பஸ் யசதலத த்ைஷ 
சுகஶைஶ ற்றும் குடும்ப நயத்துதம அதச்சர் யே.பி.நடஶ துலக்கஷ தலத்ைஶர். 

ேிழ்நாடு 

ேிழ்நாடு ாநிய அசு இ-ெிகசட்ளட ேளட செய்ேது 

 ைஷறக அசு ஷன்னணு நஷயகஶடின் சடயஷலரி சஷஸ்டம்ஸ் எனப்படும் இ-
சஷகசட்தட ஶநஷயத்ைஷல் ைதட சசய்ைது. 

ெர்லதேெ செய்ேிகள் 

சூமாலரி புதரான்ஸ் இண்டாம் கட்ட புயாக லலுலிறந்ேது 

 அசரிக்கஶதல சநபேங்கஷ லபேம் சூமஶலரி புயரஶன்ஸ் இண்டஶம் கட்ட புயஶக 

லலுலிறந்ைது. 

ளடஃபூன் ாங்குட் 

 பியஷப்தபன்ஸ், தைலஶன், வஶங்கஶங் ஆகஷ நஶடுகதர யநஶக்கஷ நகர்கஷமது சூப்பர் 

தடஃபூன் ஶங்குட். 

அமிலில் செய்ேிகள் 
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னிேர்கரின் பன்பாட்டிற்கான 328 நிளயான அரவு கயளல ருந்துகளர அசு 

ேளட செய்ேது 

 328 நஷதயஶன அரவு கயதல பேந்துகதர (FDC கள்) உற்பத்ைஷ, லிற்பதன 

அல்யது லிநஷயஶகத்தை அசு உடனடிஶகத்  ைதட சசய்துள்ரது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

தகாப்பர்நிக்கஸ் பிரீிம் பிரிவு ின்-ளபக்ளக அமிபகப்படுத்ேிது 

 ஷன்சஶ லஶகனங்கள் லடிலதப்தப உபேலஶக்கஷ, உற்பத்ைஷ சசய்பம் 
யகஶப்பர்நஷக்கஸ், இந்ைஷ யஶட்டஶர் லஶகன நஷறுலனம் ைனது பைல் பிரீஷம் 
பிரிவு ஷன்-தபக்தக அமஷபகப்படுத்ைஷது. 

ேலரிளெ & குமிீடு 

ஐக்கி நாடுகள் ெளபின் ெர்லதேெ ஆாய்ச்ெி நிறுலன(IARC) அமிக்ளக 

 புற்றுயநஶய் ஆஶய்ச்சஷக்கஶன சர்லயைச அதப்பின் (ஐ.ஏ.ஆர்.சஷ.) சர்லயைச 
பேத்துல பகஶதஶரர், இந்ை ஆண்டில் 18 ஷல்யஷன் யபர் புற்றுயநஶத 
எைஷர்சகஶள்லஶர் என்று எைஷர்பஶர்க்கப்படுலர் என்று கூரிபள்ரது. இது 2018 ஆம் 
ஆண்டில் பல்யலறு லதகஶன யநஶஶல் 9.6 ஷல்யஷன் க்கள் இமக்கக்கூடும் 
என ைஷப்பிடப்பட்டுள்ரது. 

ாநாடுகள் 

கிறக்கு சபாருராோ ன்மம் 

 த்ைஷ லர்த்ைகம், சைஶறஷல்துதம ற்றும் சஷலில் லிஶன யபஶக்குலத்து 
துதம அதச்சர் சுயஷ் பிபு, ஷ்ஶலின் வ்யஶடியலஶஸ்யடஶக்கஷல் நடந்ை 
கஷறக்கு சபஶபேரஶைஶ ன்மத்ைஷற்கு சீபத்ைஷல் லிேம் சசய்ைஶர். 

டிஜிபி க்கள், ஐஜிபி க்கள் ற்றும் லடகிறக்கு த்ேி காலல் அளப்புகரின் 
ேளயலர்கள் ாநாடு 

 அபேணஶச்சய பியைச ைதயநகர் இட்டஶநகரில் டி.ேஷ.பி., ஐ.ேஷ.ப.ீ ற்றும் த்ைஷ 
கஶலல் அதப்புகரின் ைதயலர்கள் பங்குசபறும் 25 லது ஶநஶடு துலங்கஷது. 
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IRIGC-TEC ெந்ேிப்பு 

 சலரிபமவு ந்ைஷரி சுஷ்ஶ ஸ்லஶஜ் சைஶறஷல்நுட்ப ற்றும் சபஶபேரஶைஶ 
கூட்டுமவு, IRIGC-TEC இன் சர்லயைச அசஶங்க ஆதணத்ைஷன் 23 லது 
கூட்டத்ைஷல் கயந்து சகஶள்ர ஶஸ்யகஶதல அதடந்ைஶர். அலர் ஷ் 
கூட்டதப்பின் துதண பிை ந்ைஷரி பெரி யபஶரியசஶவ் உடன் இதணத் 
ைதயலஶக இபேப்பஶர். 

நினங்கள் 

 நீைஷபைஷ ஞ்சன் யகஶயகஶய் - உச்ெ நீேின்மத்ேின் அடுத்ே ேளயள நீேிபேி  

ேிட்டங்கள் 

பால் நளடபளமப்படுத்ேல் ற்றும் உள்கட்டளப்பு தம்பாட்டு நிேி 

 புது ைஷல்யஷில் பஶல் பண்தண ற்றும் லிலசஶ யம்பஶட்டு நஷைஷ அதச்சர் ஶைஶ 

யஶகன் சஷங் பஶல் நதடபதம ற்றும் உள்கட்டதப்பு யம்பஶட்டு நஷைஷம் 

துலங்கஷனஶர். 

பிோன் ந்ேிரி அன்னோோ லருலாய்ப் பாதுகாப்பு இக்கம்(PM-AASHA) 

 த்ைஷ அதச்சதல ப்புைல் அரித்ை,பிைஶன் ந்ைஷரி அன்னைஶைஶ லபேலஶய்ப் 

பஶதுகஶப்பு இக்கம் லிலசஶிகளுக்கு அைஷகஶம் அரிப்பயைஶடு, லிலசஶத் 

துதமத லலுப்படுத்தும். 

சாளபல் செயிகள் & இளண தபார்ட்டல் 

தேெி உேலித்சோளக தபார்ட்டல் சாளபல் செயி 

 ஏதற ற்றும் கஸழ்ட்ட பிரிவுகரில் உள்ர ஶணலர்களுக்கு சன்தஶன, 

அணுகக்கூடி, சைஶந்ைவு இல்யஶை கல்லி உைலித் ைஷட்டத்ைஷற்கஶக நஶட்டின் 

பைல் யைசஷ உைலித்சைஶதக யபஶர்ட்டல் சஶதபல் சசயஷத புது ைஷல்யஷில் 

சஷறுபஶன்த லிலகஶத்துதம அதச்சர் பக்ைர் அப்பஶஸ் நக்லி சைஶடங்கஷனஶர். 

லிளராட்டு செய்ேிகள் 

ISSF உயக துப்பாக்கி சூடு ொம்பின்ளிப் 
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 உயக துப்பஶக்கஷ சூடு சஶம்பின்ளஷப்பில் ேஹனிர் 25 ீ. ஆண்கள் பிஸ்டல் பிரிலில் 

உைலரீ் சஷங் ைங்கம் சலன்மஶர். 

SAFF ொம்பின்ளிப் 

 டஶக்கஶலில் சைற்கஶசஷ கஶல்பந்து கூட்டதப்பு சஶம்பின்ளஷப் யபஶட்டிில் இறுைஷ 
ஆட்டத்ைஷல் ஶயத்ைீதல எைஷர்சகஶள்ர உள்ரது இந்ைஷஶ. 

ெர்ோர் ெிங் ஓய்வு அமிலிப்பு 

 சர்லயைச வஶக்கஷ சைஶடரில் பன்னஶள் இந்ைஷ யகப்டன் சர்ைஶர் சஷங் ஒய்வு 

சபறுகஷமஶர். 

பன்னாள் இங்கியாந்து தகப்டன் பவுல் காயிங்வுட் ஓய்வு சபறுகிமார் 

 பன்னஶள் இங்கஷயஶந்து யகப்டன் பவுல் கஶயஷங்வுட் அதணத்து லிைஶன 

கஷரிக்சகட்டில் இபேந்தும் ஒய்வு சபறுகஷமஶர். 

இந்ேி கரிர் கிரிக்சகட் அணி இயக்ளகள லழீ்த்ேி ஒருநாள் சோடள 

ளகப்பற்மிது  

 இந்ைஷ கரிர் கஷரிக்சகட் அணி இண்டஶலது பேநஶள் யபஶட்டிில் இயங்தகத 

லழீ்த்ைஷ, பன்று பேநஶள் யபஶட்டிகள் சகஶண்ட சைஶடரில் 2-0 என பன்னணி 
லகஷக்கஷமது. 
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