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நத்தின செய்திகள் 
 

 1. குடினபசு தி யிமோ தலலந யிருந்திர் எகிப்து அதிர் எல்-ெிெி 
 தேசஷத் ேலயநகர் ேஷல்யஷில் லரும் ஜனலரி 26-இல் நலைபபமலிருக்கும் 
குடிசு ேஷன லிறஶலில் ேலயல லிருந்ேஷனஶக எகிப்து அதிர் அப்தல் 
ஃதோ எல்-ெிெி பங்தகற்கலிருப்பேஶக பலரிமமவு அலச்சகம் பேரிலித்ேது. 

 இந்ேஷ குடிசு ேஷன லிறஶலில் ேலயல லிருந்ேஷனஶக கஷப்து நஶட்டின் 
அேஷபர் பங்தகற்கலிருப்பது இதுதல முேல்முலம ன்று அந்ே அலச்சகம் 
பலரிிட்ை அமஷக்லகில் கூமப்பட்டுள்ரது. 

 இந்ேஷஶ-கஷப்து இலைியஶன தூேக ரீேஷியஶன உமவுகள் நஷறுலப்பட்டு 75-
ஆலது ஆண்லை இரு நஶடுகளும் பகஶண்ைஶடி லருகஷன்மன. 

 ேலயல லிருந்ேஷனஶக நட்பு நஶடுகரின் ேலயலர்கள் பங்தகற்று சஷமப்பிப்பது 
லறக்கம்.  
 1950 முேதய இந்ே லறக்கம் பேஶைர்ந்து லருகஷமது.  
 1952, 1953, 1966 ஆகஷ ஆண்டுகரில் பலரிநஶட்டுத் ேலயலர்கள் 
பங்தகற்பின்மஷ குடிசு ேஷன லிறஶ நலைபபற்மது. 

 கைந்ே 2021-இல் அப்தபஶலே பிரிட்ைன் பிேர் தபஶரிஸ் ஜஶன்ழனுக்கு 
அலறப்பு லிடுக்கப்பட்டிருந்ேதபஶேஷலும் கதஶனஶ பலல் அேஷகரிப்பு 
கஶணஶக அலது இந்ேஷ பணம் த்து பசய்ப்பட்ைது.  

 2022-இல் 5 த்ேஷ ஆசஷ நஶடுகரின் ேலயலர்கள் அலறக்கப்பட்டிருந்ேனர். 
ஆனஶல், கதஶனஶ சூறல் கஶணஶக அலர்கள் பங்தகற்கலில்லய. 

 2020-இல் பிதழஷல் அேஷபர் பஜிர் பபஶல்சனஶதஶ ேலயல 
லிருந்ேஷனஶகப் பங்தகற்மஷருந்ேஶர்.  

 2016-இல் அப்தபஶலே பிஶன்ஸ் அேஷபர் பிஶன்சுலஶ பவஶயஶந்த்,  
 2015-இல் அப்தபஶலே அபரிக்க அேஷபர் பஶக் ஒபஶஶ,  
 2007-இல் ளஷ அேஷபர் லிரஶேஷீர் புேஷன் ேலயல லிருந்ேஷனர்கரஶகப் 
பங்தகற்மஷருந்ேனர். 

 
 2. யோபோணெினில் நகோகயி ோபதினோர் யோழ்ந்த யடீ்லை புதுப்ிக்க சருந்திட்ைம் 
 லஶஶணசஷில் கஶகலி பஶேஷஶர் நஶன்கு ஆண்டு கஶயம் லஶழ்ந்ே லைீஶன  

'ெியநைத்லத' புதுப்பிக்க பபருந்ேஷட்ைம் பரிசஸயலனில் உள்ரது ன்று 
லஶஶணசஷ ஶலட்ை ஆட்சஷர் ஸ்.ஶஜயஷங்கம் பேரிலித்ேஶர். 

 லஶஶணசஷில் உள்ர 'சஷலைத்ேஷல்' கஶகலி பஶேஷஶர் சுஶர் 4 ஆண்டுகள் 
லஶழ்ந்துள்ரஶர். அந்ே லடீ்டில் ேற்தபஶது கஶகலி பஶேஷஶரின் லறஷலந்ேலர்கள் 
லசஷத்து லருகஷன்மனர். 

 கஶகலி பஶேஷஶரின் இயக்கஷப் பலைப்புகள் எண்ந (டிஜிட்ைல்) முலமில் 
நலனீஶக்கப்படும். 
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 ெியநைம்:  
 லஶஶணசஷில் உள்ர அனுநன் கோட் னும் பகுேஷில் 1898- ஆம் 
ஆண்டுமுேல் 1902 லல பஶேஷஶர் ேனது அத்லே லடீ்டில் லசஷத்ேஶர். 
அப்தபஶது அலருக்கு லது பேஷனஶறு. 

 அலர் கஶசஷில் லஶழ்ந்ே கஶயத்ேஷல் பண்டிே ேன் தஶகன் ஶரலிஶ, 
அன்னி பபசன்ட், பஶய கங்கஶே ேஷயகர் முேயஷ முக்கஷ அசஷல் 
ஆளுலகலரச் சந்ேஷத்து அலர்களுைன் லிலஶேஷத்துப் பல்தலறு 
பேரிவுகலரப் பபற்மஶர். 

 பஶேஷலப் பற்மஷ அமஷமுக நூலய வஷந்ேஷ, ஆங்கஷயம், ேஷழ் ஆகஷ 
பஶறஷகரில் வக.யி. கிருஷ்ணன் ளேஷமள்ரஶர்.. 

 
நோி செய்திகள் 

 
 1. சநரீோயில் நோற்றுத்திோிகளுக்கோ ோட்டின் முதல் லைோலத 
 பரீனஶ கைற்கலில் நஶட்டின் முேல் ஶற்றுத் ேஷமனஶரிகளுக்கஶன 
நலைபஶலே ேஷமந்து லலக்கப்பட்ைது. 

 பசன்லன ஶநகஶட்சஷக்குட்பட்ை பரீனஶ கைற்கலில் 
ஶற்றுத்ேஷமனஶரிகளும் கைல் அலயகலர கண்டுகரிக்க துலஶக ெிங்கோப 
சென்ல 2.0 ேஷட்ைத்ேஷன் கஸழ் ரூ.1 தகஶடித 14 யட்சத்ேஷல் சுற்றுச்சூறலுக்கு 
ற்ம ப்பயலககரஶல் நலைபஶலே அலக்கப்பட்டு உள்ரது. 

 
திட்ைம் 

 
1. 'யோயில் நன்ம்' திட்ைம் 
 அசு பள்ரி ஶணல- ஶணலிகளுக்கு அியினல், கணித ோைங்கில் 
ஆர்யத்லத ஏற்டுத்த ‘யோயில் நன்ம்' திட்ைத்லத முேல்-அலச்சர் 
மு.க.ஸ்ைஶயஷன் ேஷருச்சஷில் பேஶைங்கஷ லலக்கஷமஶர். 

 திருச்ெி கோட்டூர் ஆதி திபோயிைர் சண்கள் உனர்ிலப்ள்ிக்கு 
பசல்கஷமஶர். அங்கு,அசு பள்ரி ஶணல- ஶணலிகளுக்கு அமஷலில் ற்றும் 
கணிே பஶைங்கரில் ஆர்லத்லே ற்படுத்தும்லலகில் ரூ.25 தகஶடி பசயலில் 
'லஶனலில் ன்மம்' ேஷட்ைத்லே பேஶைங்கஷ லலக்கஷமஶர். 
 

ினநம் 
 
1. இந்தின ிம்ிக் ெங்க தலயபோக ி.டி. உரோ 
 பி.டி. உளஶ தபஶட்டிின்மஷ தேர்ந்பேடுக்கப்படுகஷமஶர்.  
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 இேன் மூயம் ஐ.ஒ.ஏ.-னின் முதல் சண் தலயர் ன்ம பபருலல 
பபமப்தபஶகஷமஶர்.  

 'தங்க நங்லக' என்று அலமக்கப்டும் ி.டி., உரோ, 1986-ம் ஆண்டு 
சஷதஶயஷல் நைந்ே ஆசஷ லிலரஶட்டில் 4 ேங்கப்பேக்கத்லே அறுலலை 
பசய்ேலர் ஆலஶர்.  

 1984-ம் ஆண்டு ஒயஷம்பிக்கஷல் 400 ீட்ைர் ேலை ஓட்ைத்ேஷல் ிரிலறில் 
பலண்கயப்பேக்கத்லே நளலலிட்டு 4-லது இைத்லேபபற்மஶர். தல் சலப 
ம்.பி.ஶன அலர் இப்தபஶது இந்ேஷ லிலரஶட்டில் பசல்லஶக்குஷக்க 
பேலில பிடிக்க உள்ரஶர். 

 
யிலனோட்டு செய்திகள் 

 
 1. கின்ஸ் ெோதல புத்தகத்தில் இைம் ிடித்த ஐ.ி.எல். இறுதி ஆட்ைம் 
 15-யது ஐ.ி.எல். 20 ஒயர் கிரிக்சகட்டின் இறுதி ஆட்ைம் கைந்ே த 29-ந்தேேஷ 
குஜஶத் லைட்ைன்ஸ்-ஶஜஸ்ேஶன் ஶல்ஸ் அணிகள் இலைத குஜஶத் 
ஶநஷயம் அகேஶபஶத் உள்ர நதந்ேஷதஶடி ஸ்தைடித்ேஷல் நைந்ேது.  

 குஜஶத் லைட்ைன்ஸ் லஶலக சூடி இந்ே ஆட்ைத்லே ரு ட்ெத்து 1,566 
வர் வரில் கண்டுகித்தர். உயகஷல் 20 ஓலர் கஷரிக்பகட்டில் அேஷகம் தபர் 
தநரில் பஶர்த்ே ஆட்ைஶக இலே அங்கஸகரித்து கஷன்னஸ் உயக சஶேலன 
புத்ேகத்ேஷல் இைம் லறங்கப்பட்டுள்ரது. 

 
நதின் குபல் 

 
 ஆரில்யஶ சஷமஷக லிஶனங்கள் ( ட்தஶன்கள்) துலமிலும் இந்ேஷஶ 
தலகஶக முன்தனமஷ லருகஷமது. ஹிநோெின் கின்வோர் பகுேஷில் சஷய 
நஶள்களுக்கு முன் ஆப்ிள் மங்கள் ட்வபோன்கள் யோனிோக டுத்துச் 
பசல்யப்பட்ைன. 

 தலெெிலதவு வோய் ெிகிச்லெ லநனம்: 
 பணு சஶர்ந்ே அந்தநஶய், ந்ே லேஷனலமம் ேஶக்கும். அந்தநஶஶல் 
பஶேஷக்கப்பட்ைலரின் உைல் லலுலிறக்கத் பேஶைங்கும்.  

 அன்மஶைப் பணிகலரக்கூை அலஶல் பசய் இயஶது. அத்ேலக 
தநஶஶரிகளுக்கு சஷகஷச்லச அரிப்பேற்குப் பபரும் கலனம் தேலல. 
அத்ேலக சஷகஷச்லச லம் ஹிநோெின் வெோன் நோயட்ைத்தில் 
செனல்ட்டு யருகிது.  

 அந்ே தநஶய் பற்மஷ லிறஷப்புணர்வு க்கரிலைத அேஷகரிக்க தலண்டும். 
 புத்தக யோெிப்பு:  



 

GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page 5 

 

 க்கரிலைத புத்ேக லஶசஷப்புபறக்கத்லே ற்படுத்ே உத்தபிபவதெத்தின் 
ன்ெோ கிபோநத்லதச் வெர்ந்த ஜதின் ித் ெிங் என்யர் 'நக்கள் 
நூகத்லத ஏற்டுத்தியுள்ோர்.  

 ஜஶர்க்கண்லை தசர்ந்ே ெஞ்ெய் கோஷ்னப் ன்பலர் பள்ரி 
ஶணலர்கரிலைத புத்ேக லஶசஷப்புப் பறக்கத்லே ஊக்குலித்து லருகஷமஶர்.  

 அேனஶல் அலர் நூக நிதர் ன உள்ளூர் க்கரஶல் தபஶற்மப்படுகஷமஶர். 
நூயகத்லேத் பேஶைங்க தலண்டும் ன்ம அலது கனவு ேற்தபஶது சமூக 
இக்கஶக ஶமஷமள்ரது. அலர்கரது பணிபேஶை தலண்டும் ன்மஶர் 
பிேர் தஶடி. 

 


