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நோி செய்திகள் 
 
 1. கங்ககசகோண்ட வெோமபுபத்தில் அருங்கோட்ெினகம் 
 அரினலூர் நோயட்டம், கங்ககககொண்ட ச ொமபுபத்தில் அருங்கொட் ினகம் 

அகநக்கப்டும் எ தநிமக பதல்யர் ப.க.ஸ்டொின் கதரியித்தொர். 
 ெிசநன்ட் கோரிடர் திட்டம்: 
 அரினலூரில் கபக யொகங்கொல் ெோககள் வெதநகடயகதத் 
தடுக்கும் யககனில்,  ிகநன்ட் கொரிடர் திட்டம் க னல்டுத்தப்டும். 

 புகத டியப் பூங்கோ: 
 அரினலூர் கபம்லூர் இகடசனனொ குதினில் ரூ.10 சகொடி க யில் 

புயினினல் புகத டியப் பூங்கொ அகநக்கப்டும். 
 

நத்தின செய்திகள் 
 
 1. ெில்க யர்த்தக எண்ந ரூோய் திட்டம் 
  ில்க யர்த்தருத்துக்கொ எண்ந டிஜிட்டல் ரூோய் திட்டம் ச ொதக 

அடிப் கடனில் டி .1 னன்ொட்டுக்கு யபவுள்தொக இந்தின ரி ொன் யங்கி 
(ஆர்ிஐ) கதரியித்துள்து. 

 அபெின் ிதிப் த்திபங்கக கநொத்தநொகக் ககொள்பதல் க ய்யும் 
டயடிக்கககில் எண்ந ரூொனின் னன்ொட்டுக்கு அனுநதி அிக்கப்ட்டது. 

 அபசு ிதிப் த்திபங்கக கநொத்தநொகக் ககொள்பதல் க ய்யும் எஸ்ிஐ, கனஸ் 
யங்கி உள்ிட்ட 9 யங்கிகலக்கு ச ொதக அடிப்கடனில் எண்ந ரூொகனப் 
னன்டுத்த அனுநதி அிக்கப்ட்டிருந்தது. 

 பம்க, தில்ி, கங்கலரு, புயசசுயபம் ஆகின 4 கபங்கில் குிப்ிட்ட 
ர்கள் நட்டுசந னன்டுத்தும் யககனில்  ில்க யர்த்தக எண்ந ரூொய் 
பதல் கட்டநொக கடபகப்டுத்தப்டவுள்து . 

 புமக்கத்தில் உள் ரூொய் சொட்டுகலக்கு உண்டொ நதிப்ச எண்ந 
ரூொய்க்கும் இருக்கும் எ ஆர்ிஐ கதரியித்துள்து. 

 
சோருோதோப செய்திகள் 

 
 1. சல் சகோள்பதல் 9% அதிகரிப்பு 
 ொட்டில் கொரீஃப், பி எ இபண்டு ருயங்கிலும் கல் 

யிகயிக்கப்டுகிது. 
 கடந்த ஆண்டு கொரீஃப்  ந்கதப் ருயத்தில் நத்தின அபசு  ொர்ில் 7.59 சகொடி 

டன் கல் ககொள்பதல் க ய்னப்ட்டது.  
 டப்பு கொரீஃப்  ந்கதப் ருயத்தில் ( அக்சடொர் பதல் க ப்டம்ர்) 7.75 
வகோடிடன் சல் சகோள்பதல் க ய்ன நத்தின அபசு திட்டநிட்டுள்து. 
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 நத்தின அபசு 3.06 வகோடிடன் சல் சகோள்பதல் க ய்துள்து. இது கடந்த 

ஆண்டு இசத கொகட்டம் யகப ககொள்பதல் க ய்னப்ட்ட 2.80 சகொடி டன் 
கல்க யிட 9  தயதீம் அதிகம் என்று நத்தின உணவுத் துகனின் 
புள்ியியபங்கில் கதரியிக்கப்ட்டுள்து . 

 டப்பு  ந்கதப் ருயத்தில் கல் ககொள்பதல்: 
 ஞ்ெோப் 1.81 வகோடி டன் 
 ஹரினொொ 58.96 ட் ம் டன் 
  த்திஸ்கர் 16.88 ட் ம் டன் 
 கதலுங்கொொ 16.18 ட் ம் டன் 
 உத்திபிபசத ம் 10.28 ட் ம் டன் 

 
தபயரிகெ 

 
 1. இந்தினோயின் டோப்-10 ணக்கோபர்கள் 
 அகநரிக்கொயின் வோர்ப்ஸ் இதழ், இந்தினொயின் டொப்-100 ணக்கொபர்கள் 

ட்டினக கயினிட்டுள்து.  
 இதில், இந்த ஆண்டு பதல் 100 ணக்கொபர்கின் கநொத்த க ொத்து நதிப்பு ரூ 

2 ட் ம் சகொடி அதிகரித்து, ரூ.64 ட் ம் சகொடிகன கதொட்டுள்தொக 
கதரியிக்கப்ட்டுள்து. டொப்-10 ணக்கொபர்கின் க ொத்து நதிப்பு நட்டுசந 
ரூ.30.8 ட் ம் சகொடினொக உள்து. 

 இப்ட்டினில் குஜபொத்தின் கவுதம் அதோி பதல் இடத்கத ிடித்துள்ொர். 
இயபது க ொத்து நதிப்பு ரூ.12 ட் ம் சகொடி.  

 அதொி ஆ ினொயின் ம்ர்-1 ணக்கொபபொக உனர்ந்து யிட்டொலும், 
இப்ட்டினில் பதல் இடம் ிடிப்து இதுவய பதல் பக.  

 உக ணக்கொபர்கள் ட்டினில் இயர் 3யது இடத்தில் உள்ொர். 
 ணக்கோபர்கின் செோத்து நதிப்பு: 
 கவுதம் அதொி 12,22,460 
 பசகஷ் அம்ொி 7,10723 
 பொதொ கிருஷ்ன் தநொி 2,22.908 
 க பஸ் பூொயல்ொ 1,73,642 
 ரிங் ொடொர் 1,72,834 

 


