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நோி செய்திகள் 
 
 1. சென்ன யிநோ ினனத்தில் நின் யோகம் நின்வற்றும் ினனம் 
 ாட்டிலனல பதல் பனனோக சென்ன யிநோ ினனத்தில் நின் 

யோகம் நின்வற்றும் ினனம் தாடங்கி வக்கப்தட்டது. 
 இந்ி ிாண ிவன ஆவம், தென்வண ிாண ிவனம், இந்ின் 
ஆில் கார்ப்தலன் ிறுணம் இவந்து தென்வண ிாண ிவனத்ில் 
ின்ொ ாகண ின்லணற்றும் ிவனத்வ அவத்துள்பண. 

 ெில்னவந ிற்தவண ிவனங்களுக்கு தபில இந்ின் ஆில் 
கார்ப்தலன் ிறுணத்ால் ிநத்து வக்கப்தட்ட பல் ின்ாகண 
ின்லணற்றும் ிவனம் இதுாகும். 

 னகப்வெி செனி அல்து வபடிவனோ அதிர்சயண் அனைனோ அட்னை 
பனம் இக்கப்தடுகின்நண. 
 

நத்தின செய்திகள் 
 
 1. ிரிட்ைில் டிக்கும் சயிோட்டு நோணயர்கள்: ெீோனய யிஞ்ெின இந்தினோ 
 திரிட்டணில் உர் கல்ி தடிக்கும் தபிாட்டு ார்கபின் 
எண்ிக்வகில் பதல்பனனோக ெீோனய இந்தினோ யிஞ்ெினிருப்து. 
அந்ாட்டின் குடிலற்ந அலுனக புள்பிிம் பனாக தரிந்துள்பது. 

 திரிட்டணின் லெி புள்பிித்துக்காண அலுனகம் தபிிட்ட இந் 
கனில் லலும் கூநிிபேப்தாது 

 திரிட்டணின் தபிாட்டிணபேக்கு நுவவு இவெவு (ிொ) ங்குது கடந் 
ெின ஆண்டுகபில் 273 ெீாக உர்த்ப்தட்டிபேப்தன் பனாக, 
உர்கல்ி தடிக்க பேம் தபிாட்டு ார்கபின் எண்ிக்வக 
தன்டங்காக உர்ந்துள்பது. 

 இில், ிநன் திாபர்களுக்காண நுவவு இவெவு ற்றும் பேத்துப் 
திாபர்களுக்காண நுவவு இவெவு திரிவுகளுக்காண ாடுகபின் 
தட்டிினில் இந்தினோ சதோைர்ந்து பதிைம் கிக்கிநது.  

 கடந் ஆண்டில் தின் ணினோர் ிரியில் 56,042 நுவவு இவெவுகள் 
இந்ிர்களுக்கு அபிக்கப்தட்டுள்பது.  

 அதுலதான நருத்துயப்ணினோர்களுக்கோ ிரியில் அபிக்கப்தட்ட தாத் 
நுவவு இவெவுகபில் 36 ெதயதீம் இந்ிர்களுக்கு அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அதுலதான, கல்ிக்காண நுவவு இவெவு திரிிலும் இந்ிா ற்லதாது 
பனிடம் திடித்துள்பது.  

 இந் ஆண்டில் தெப்டம்தர் வினாண கானகட்டத்ில் ட்டும் 1,27,731 
இந்ி ார்களுக்கு உர்கல்ி லற்தகாள்ற்காண நுவவு இவெவு 
அபிக்கப்தட்டுள்பது.  
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 இது கடந் 2019- ஆம் ஆண்டு டன் ப்திடும்லதாது 237 ெதயதீம் (93470 
நுவவு இவெவுகள்) கூடுனாகும். 

 இில் ெீணா இண்டாது இடத்ில் உள்பது. ெீணர்களுக்கு 1,16,476 கல்ி 
நுவவு இவெவுகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 
உக செய்திகள் 

 
 1. ோகிஸ்தோன் போணுயத்துக்கு புதின தனனநத் ததி 
 தாகிஸ்ான் ாணுத்ின் புி வனவத் பதிாக பன்ணாள் ஐஎஸ்ஐ 
உபவுப் திரிவு வனர் ஆெிம் பரீ் ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  

 ஏற்தகணல தாகிஸ்ான் ாணு உபவு அவப்தின் வனாக இபேந் 
ஆெிம் பணரீ், ெக்ிாய்ந் ஐஎஸ்ஐ உபவு அவப்தின் வனாக கடந் 
2018-இல் ிிக்கப்தட்டார்.  

 எணினும், அப்லதாவ திர் இம்ான்காணின் ற்புறுத்னின் லதரில் 
குறுகி கானத்ிலனல அர் அந்ப் ததாறுப்தினிபேந்து ீக்கப்தட்டார். 

 தாகிஸ்ாணின் ற்லதாவ ாணு வனவத்பதி சுர் ஜாலத் 
தாஜ்ாின் திக் கானம் பேம் 29-ஆம் லி படிவடகிநது. 

 
 2. நவெின ிபதநபோக அன்யர் இப்போஹிம் தயிவனற்பு 
 லனெிாின் புி திாக பன்ணாள் துவப் திபேம் எிர்க்கட்ெித் 
வனபோண அன்யர் இப்போஹிம் ததாறுப்லதற்றுக்தகாண்டார் . 

 அந் ாட்டில் கடந் 19-ஆம் லி லர்ல் வடததற்நது. புி அவெ 
அவப்தற்கு ாடாளுன்நத்ில் 112 இடங்கள் லவ என்ந ிவனில், 
லர்னில் எந்க் கூட்டிக்கும் ததபேம்தான்வ தனம் கிவடக்கில்வன. 

 அன்ர் இப்ாஹிம் வனவினாண ‘ம்திக்வகக் கூட்டி அிகதட்ொக 
82 இடங்கவபக் வகப்தற்நிிபேந்து. அவடுத்து, அவ 
ஆட்ெிவக்குாறு ன்ணர் அப்துல்னா அவப்பு ிடுத்ார். 

 ாட்டின் 10-ஆது திாக அன்ர் இப்ாஹிம் ததாறுப்லதற்றுக் தகாண்டார். 
 

 3. போஜிோநோ செய்கிோர் செௌநினோ சுயோநிோதன் 
 உனகசுகாா அவப்தின் வனவ ிஞ்ஞாணி டாக்டர் தெௌிா 
சுாிான் பேம் ம்தர் 30- ஆம் லி அந்ப்ததாறுப்தில் இபேந்து 
ாஜிாா தெய் உள்பார். 

 ீண்டும் ஆாய்ச்ெிப்திில் ஈடுதட உள்பாக அர் தரிித்ார். 
 இந்ிாவச் லெர்ந் குந்வகள் னபேத்துாண தெௌிா சுாிான், 
கடந் 2019-ஆம் ஆண்டு நோர்ச் நோதம் உக சுகோதோப அனநப்ின் 
பதோயது தனனந யிஞ்ஞோினோக ினநிக்கப்ட்ைோர். 



 

GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page 4 

 

 
 பேத்து ெிகிச்வெ ற்றும் ஆாய்ச்ெித் துவநில் 30 ஆண்டுகள் அனுதம் 
ிக்க இர், காெலாய், தஹச்ஐி உள்பிட்ட லாய்கள் குநித்து லற்தகாண்ட 
ஆாய்ச்ெிகணால் உனகப் புகழ் ததற்நார்.  

 பன்ணாக, இர் பேத்து ஆாய்ச்ெிக்காண த்ி அெின் 
தெனாபாகவும், இந்ி பேத்து ஆாய்ச்ெிக் கவுன்ெினின் வனவ 
இக்குாகவும் (2015 பல் 2017 வ) தி கித்ார். 

 
செனற்வகோள் 

 
 1. ோன யிண்ணில் ோய்கிது ிஎஸ்எல்யி ெி-54 
 புிக்கண்காிப்பு தெற்வகக்லகாள், 8 ெிநி க தெற்வகக்லகாள்களுடன் 

ிஎஸ்எல்யி ெி-54 போக்சகட் (.26) ிண்ில் ஏப்தடுகிநது. 
 ஸ்ரீஹரிலகாட்டாில் உள்ப ெீஷ்ண் ஆாய்ச்ெி வ ஏவுபத்ினிபேந்து 
காவன 11.56 ிக்கு அந் ாக்தகட் தெலுத்ப்தடிபேக்கிநது. 

 புிக்கண்காிப்புக்காண இஓஎஸ்-06 (ஓவெோன்ெோட்-3) என்ந ணீ 
தெற்வகக்லகாள் அில் திாணாக இடம்ததற்றுள்பது. இவ இஸ்லா 
டிவத்துள்பது. 
 இதுி, அசநரிக்கோயின் ஆஸ்ட்வபோகோஸ்ட், இந்தினோ பூைோன் கூட்டுத் 

தனோரிப்ோ ஐஎன்எஸ்-2ி, துருயோ ஸ்வஸ் ிறுயத்தின் னதவோல்ட், 
ிச்ெின் ஆந்த் உள்தட 8 ாலணா தெற்வகக்லகாள்களும் திஎஸ்எல்ி 
ெி-54 ாக்தகட் பனம் தவ்லறு சுற்றுப்தாவகபில் ிண்ில் 
ிவனிறுத்ப்தடவுள்பண. 

 இஒஎஸ்-06 தெற்வகக்லகாள் 1,117 கிலனா எவட தகாண்டது. ஒலொன்ொட் 
ரிவெில் அனுப்தப்தடும் 4ஆயது செனற்னகக் வகோள் இதுாகும்.  
 கடனின் ன்வ, அன் லற்தப்பு. தப்திவன, காற்நின் ிவெ 
ாறுதாடுகள் பிண்டனத்ின் ிகழும் பிில் ாற்நங்கள் 
லதான்நற்வநத் தாடர்ந்து கண்காித்து கல்கவப அந் 
தெற்வகக்லகாள் அபிக்கல்னது. 

 அலலதால், இந்தினோ - பூைோன் பேங்கிவந் ஆாய்ச்ெிின் கீழ் 
டிவக்கப்தட்ட ஐன்எஸ்-2ி தெற்வகக்லகாளும் ிண்ில் 
தெலுத்ப்தடவுள்பது. 

 இது பூடாணின் லற்தப்தில் ஆய்வு லற்தகாள்ளும் எணவும் இஸ்லா 
ிஞ்ஞாணிகள் தரிித்ணர். 
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சோருோதோப செய்திகள் 
 
 1. நோிங்கின் பத்தினபக்கட்ைண யருயோய் 35% அதிகரிப்பு 
 பத்ிவக் கட்டங்கள் பனம் இந்ி ாினங்கள் ஈட்டி ட்டுதாத் 
போய் டப்பு ிிாண்டின் பனாது அவாண்டில் 35 ெதயதீம் 
அிகரித்துள்பது. 

 இது குநித்து வநோதிோல் ஓஸ்யோல் ஃ னோன்ெினல் ெர்யெீஸ் 
தபிிட்டுள்ப அநிக்வகில் தரிிக்கப்தட்டுள்பாது : 

 2022-23-ஆம் ிிாண்டின் பல் தாிில் இந்ிாின் 27 ாினங்கள் 
ற்றும் ஜம்ப-காஷ்ீர் பெணின் திலெம் பத்ிவ ரி ற்றும் திவுக் 
கட்டங்கள் பனம் ட்டு தாத்ாக ரூ.94,800.47 வகோடி யருயோய் 
ஈட்டிபள்பண. 

 கடந் ஆண்டின் இல ாங்கபில் ாினங்கபின் ஆப் திவுக்கட்ட 
போய் பை.70,100.20 லகாடிாக இபேந்து. அனுடன் ப்திடுவகில் இந் 
பவந போய் 35 ெீம் அிகரித்துள்பது. 

 ிப்தடீ்டு ாங்கபில் ாினங்கபின் பத்ிவக் கட்ட ாாந்ிொெரி 
போபம் பை.1500.07 லகாடிாக உர்ந்துள்பது. இது கடந் ிிாண்டின் 
பல் அவாண்டில் பை.11,600.87 லகாடிாக இபேந்து. 

 ததாபேபாா பர்ச்ெி அிகம் தகாண்ட, டீுவணகபின் ிவனகள் ற்றும் 
எண்ிக்வக ிக அிகம் தகாண்டகாக பம்வத ிகழ்கிநது.  

 எணல, பத்ிவக் கட்ட போில் அந் கம் அவந்துள்ப 
நகோபோஷ்டிபம் பதிைம் கிக்கிநது. 

 ிப்தடீ்டு ாங்கபில் அந் ாினம் பை.18,600 லகாடி பத்ிவக் கட்ட 
போய் ஈட்டிது. இது ாட்டின் ட்டுதாத் பத்ிவக் கட்ட 
போில் 20 ெிகிம் ஆகும். பந்வ ிிாண்டின் இல 
ாங்கலபாடு ப்திடுவகில் இது 65 ெீம் அிகாகும். 

 பத்ிவக்கட்ட சூனில் உத்தபப்ிபவதெம் 2-ஆயது இைத்னத கிக்கிநது. 
அந் ாினம் டப்பு ிிாண்டின் பல் அவாண்டில் பை.12,300.94 
லகாடிவ பத்ிவக் கட்ட போாக ஈட்டிபள்பது. இது ாட்டின் 
ட்டுதாத் பத்ிவக் கட்ட சூனில் 13 ெீம் ஆகும்.  

 கடந் ிிாண்டின் இல கானகட்டத்ில் அந் ாினத்ின் பத்ிவக் 
கட்ட போய் பை.9,300 லகாடிாக இபேந்து. அனுடன் ப்திடுவகில் 
ற்லதாவ போய் 33 ெீம் அிகரித்துள்பது. 

 ிப்தடீ்டு ாங்கபில் பை.8,600.62 லகாடி பத்ிவக் கட்ட போபடன் 
தநிழ்ோடு இந்தப்ட்டினில் 3-ஆயது இைத்தில் உள்பது. இது, ட்டு 
தாத் இந்ி பத்ிவக் கட்ட போில் 9 ெீம் ஆகும்.  
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 கடந் ிிாண்டின் பல் அவாண்டில் ிழ்ாடு ஈட்டி பை.6,200 லகாடி 
பத்ிவக் கட்ட போபடன் ப்திடுவகில் இது 39 ெீம் 
அிகாகும். 

 கர்ாடகம் ற்றும் தனங்காணா ாினங்கள் பவநல பை.8,200.29 லகாடி 
ற்றும் பை.7,200.13 லகாடிபடன் பத்ிவக் கட்ட சூனில் ோன்கோயது 
நற்றும் ஐந்தோயது இைத்தில் உள். 

 பத்ிவக் கட்ட பர்ச்ெி ிகித்வப் ததாபேத்வ, ெிநி அபினாண 
டகிக்கு ாினங்கள் பன்ணிவன கிக்கின்நண.  
 இில் நிவ ோபம் 104 ெதயதீபம் வநகோனம் 82 ெதயதீபம் பத்ிவக் 
கட்ட போய் பர்ச்ெிவப் ததற்றுள்பண.  

 பன்நாாக ெிக்கிம் நோிம் 70 ெதயதீ பத்ிவக் கட்ட போய் 
பர்ச்ெிவப் திவு தெய்துள்பது.  

  


