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நோி செய்திகள் 
 
 1. செக் சக்ஸ்ட் சயப் 3.0 

 ொில் கூட்டப்பு (சிஐஐ) சொர்தில் டதற்ந செக் சக்ஸ்ட் சயப் 3.0 
என்னும் கபேத்ங்கத் ொடக்கி த்து அச்சர் ணொ ங்கொஜ் 
தசிொது:  
 ிகத்ின் 2, 3-ஆது ின கங்கபிலும் கல் ொில்தட்தம் 

பர்ந்துள்பது. 
 து தொறுத் இத்ொில்தட்தத்துந 30 சீ பர்ச்சி 

தற்றுள்பது. அதொன, கொ கடந் ஆண்டில் ல்ன 
பன்ணற்நத் கண்டுள்பது என்நொர். 

 
 2. தநிமகத்தில் 4 கபங்கில் உருயோகிது தயீிபயோத தடுப்புப் ிரிவு 

 ிக கொல் துநின் ன இக்குர் சி. சனந்ிதொபு 
னில் உர் அிகொரிகள் ீிொ டுப்பு திரி உபேொக்கும் 
தி ஈடுதட்டுள்பணர். பல்கட்டொக இந்ிொில் எந்ந் 
ொினங்கபில் ீிொ டுப்பு திரிவு உள்பது எண கக்கடுக்கப்தட்டது.  

 இில் ஆந்ிம், கொொஷ்டிம் உள்பிட்ட 4 ொினங்கபில் இப்திரிவு இபேப்தது 
ரிந்து. 

 இது ொடர்தொக ிக கொல்துநச் சர்ந் உர் அிகொரி கூநிது:  
 இந் திரிவுக்கொக 18 ில் இபேந்து 22 துட 

ிநொண,துிச்சனொண இபஞர்கள் கொல்துநில் இபேந்து ர்வு 
சய்ப்தடுொர்கள்.  

 இர்களுக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு கடுொண திற்சிகள் அபிக்கப்தடும். 
பக்கிொக ணீ ஆபங்கப தன்தடுத்துது,ஆபில்னொல் சபக 
ிொிகப எிர் கொள்து ஆகி திற்சிகள் அபிக்கப்தடும்.  

 இந் திற்சி இந்ி ொணு அிகொரிகள்,திந ொினங்கபில் சல்தடும் 
ீிொ டுப்புப்திரிவு அிகொரிகள் ஆகிொர் பனம் அபிக்கப்தடும். 

 இந்ப் திரி பல் கட்டொக சென்ன, நதுனப, வகோனய, 
திருசல்வயி ஆகின 4 கபங்கில் அப்தற்கொண ஏற்தொடுகள் 
சய்ப்தட்டு பேகின்நண.  

 இில் வ்ொபே 4 இடங்கபில் னொ 40 பல் 50 கொனர்கள் இபேப்தொர்கள்.  
 ட்டு ொத்ொக இந் திரிவுக்கு ஏடிஜிி அல்து ஐஜி ினில் உள்ப 

பே அிகொரி ன கித்து ி டத்துொர். 
 

நத்தின செய்திகள் 
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 1. வப பூநி வப குடும்ம். வப எதிர்கோம் 
 ஜி20 ொடுகள் கூட்டப்தின் னப் தொறுப்த அிகொபூர்ொக டிச.1-

ஆம் ி ஏற்கவுள்ப ினில், இந் திதஞ்சம் பழுதும் ன்ந 
என்னும் உர் ம்தடுத் தொடுதடுொம்; ' பூி  குடும்தம். 
 எிர்கொனம்' என்த ொக்கொகக் கொள்ொம் எண திர் ந்ி 
ொடி அப்பு ிடுத்துள்பொர். 
 

 2. 840 என் புதின னெப்ிரினய 
 இந்ிக் கடனொக் கொல் தட கிக்கு திொந்ி ொந்து திில் புி 

இனகுக ெனிகொப்டர் (ALH-MK-3) சிபடன் கூடி 840 என்ந புி 
தடப்திரி இந்ிக்கடனொச் கொல்தட ன இக்குணர் 
ி.எஸ்.தொணிொ  ொடக்கித்ொர். 

 உள்ோட்டில் தனோரிக்கப்ட்ெ செிகோப்ெர்:  
 ெனிகொப்டர் உற்தத்ித் துநில் ற்சொர்பு ினில் எட்டும் கில் 

த் ி அசின் "ஆத்ந ிர்ோர் ோபத்” என்ந ிட்டத்ின் அடிப்டில் 
ெிந்துஸ்ொன் ஏொணொடிகல் னிிடட் ிறுணத்ில் இப்புி 
ெனிகொப்டர் ொரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
சோருோதோப செய்திகள் 

 
1.நோிங்கின் புதின கென்களுக்கோ யட்டி யிகிதம் 7.61%-ஆக குனவு 

 இந்ிொ ொின அசுகள் ஏனத்ில் பிிட்ட கடன் தத்ிங்கபின் சொசரி 
யட்டி யிகிதம் 7.61 ெதயதீநோக ெரிந்தது. 

 இது குித்து புள்ியியபங்கள் சதரியிப்தோயது: 
 ங்களுக்குத் ொண ிித் ிட்டுற்கொக, ொின அசுகள் 

பிிடும் கடன் தத்ிங்கபின் ட்டி ிகிம் கடந் ொம் 25- ஆம் 
ி டதற்ந ஏனத்ில் 0.12 சீம் அிகரித்து 7.84 சீொணது. 

 எணினும், கடந் 15-ஆம் ி ிடப்தட்ட ஏனத்ில் ொின அசு கடன் 
தத்ிங்கபின் சொசரி ட்டி ிகிம் 0.12 சீம் சரிந்து 7.76 
சீொணது. 

 
 2. 63,000 புள்ிகனக் கெந்து சென்செக்ஸ் ெோதன 

 தங்குச்சந்ில் கொபின் ஆிக்கம் இபேந்து. இத் ொடர்ந்து, 
பம்த தங்குச்சந் குநிடீ்டு எண்ொண சன்சக்ஸ் பதல்பனனோக 
63,000 புள்பிகபக் கடந்து சொண தடத்து.  

 இதொன்று சி தங்குச் சந் குநிடீ்டு எண்ொண ிஃப்டிபம் புி 
னொற்று உச்சத்ப் திவு சய்து. 
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 ொடர்ந்து 7-ஆது ொபொக கொபின் எழுச்சி ொடர்ந்ொல் சன்சக்ஸ், 
ிஃப்டி ஆகி இண்டும் ீண்டும் புி னொற்று உச்சத்ப் திவு சய்து.  

 குநிப்தொக ஆட்டொ, எஃப்எம்சிஜி, ரிொல்ட்டி தங்குகளுக்கு ல்ன ற்பு 
இபேந்து. 

 சென்செக்ஸ் யபோற்று ெோதன:  
 கொனில் 61.63 புள்பிகள் கூடுலுடன் 62,743.47-இல் ொடங்கி 

சன்சக்ஸ், 62,648.38  ட்டு கீ சன்நது. தின்ணர், 
அிகதட்சொக 63,303.01  உர்ந்து புி னொற்று சொண 
தடத்து. 

 
யிருது 

 
 1. 2022-ஆம் ஆண்டுக்கோ வதெின யினனோட்டு யிருது 

 ில்னிில் உள்ப குடிசுத் னர் ொபிகில் டதற்ந 2022-ஆம் 
ஆண்டுக்கொண சி ிபொட்டு ிபேதுகள் ங்கும் ிகழ்ச்சிில் 
அர்கள் இபேர் உள்தட 40 தபேக்கு, 5 திரிவுகபில் குடிசுத்னர் 
ிௌதி பர்ப ிபேதுகள் ங்கி கௌித்ொர்.  

 அதுி, லும் 2 திரிவுகபில் கல்ி ற்றும் ொில்துந 
ிறுணங்களுக்கு 4 ிபேதுகளும் ங்கப்தட்டண. 

 ிபொட்டுத் துநில் சிநந்து ிபங்கும் தொட்டிொபர்கள், 
திற்சிொபர்கள் உள்பிட்டொபேக்கு ஆண்டுொறும் த்ி அசு சொர்தில் 
ிபேதுகள் ங்கப்தடுகின்நண. 

 ெபத் கநல் 
 ிபொட்டுத் துநின் உரி ிபேொண ஜர் ிொன்சந்த் கல் 

த்ணொ ிபேது, டதிள் டன்ணிஸ் ீர் சத் கலுக்கு ங்கப்தட்டது.  
 நிகோ த்போவுக்குப் திநகு இந் ிபேது தறும்  டதிள் டன்ணிஸ் 

தொட்டிொபர் இர். டப்தொண்டில் இங்கினொந்ில் டதற்ந 
கொன்ல்த் ிபொட்டுப் தொட்டிகபில் சத், 2 ங்கம் உள்தட 4 
தக்கங்கள் ன்று அசத்ிிபேந்ொர்.  

 கொன்ல்த்ில் ொத்ொக 13 தக்கங்களும், ஆசி தொட்டிகபில் 2 
ண்கனபம் ன்நிபேக்கிநொர் சத்கல். 

 ிபக்ஞோந்தோ 
 சஸ் ிபொட்டில் இந்ிொவுக்கு தபே சர்த்து பேம் இபம் 

ீபேம், ிகத்ச் சர்ந்பேொண திக்ஞொணந்ொ அர்ஜுணொ ிபேது 
தற்நொர். டப்தொண்டில் ிகத்ில் டதற்ந சஸ் னிம்திொட் 
தொட்டிில் 2 ண்கனம் (ஒதன், ணி தர்) ன்று அசத்ிிபேந்ொர்.  

 டப்பு உனக சொம்திணொண ொர் ீர் க்ணஸ் கொர்ல்சண  
ஆண்டில் 3 பந ழீ்த்ி  ீொக இபேக்கிநொர் திக்ஞொணந்ொ.  
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 இில் 2 பந அடுத்டுத் தொட்டிகபில் கொர்ல்சண ன்நிபேக்கிநொர். 
 சஜர்ின் அிகோ 

 அர்ஜுணொ ிபேது தற்ந ற்நொபே ிக ீொங்கணொண ஜர்னின் 
அணிகொ, கடந் ஆண்டு கொது கபொொபேக்கொண னிம்திக்ஸ் தொட்டிில் 
(டஃப் னிம்திக்ஸ் - தொட்ின்டன்) ணிதர், இட்டர், அிகள் எண 3 
திரிிலு ங்கம் ன்று ொட்டுக்குப் தபே சர்த்துள்பொர்.  

 அந்ப் தொட்டிின் ிக இபம் ீொங்கண ( 18 து) அர் என்தது 
குநிப்திடத்க்கது.  

 உனக சொம்தின்ிப்தில் ங்கம் ன்றுள்ப அணிகொ, ஆசி தசிதிக் 
தொட்டிகபில் 2 ள்பி, 1 ண்கனம் ன்நிபேக்கிநொர். 

 துவபோணோச்ெோர்னோ யிருது 
 சர்ச தொட்டிகபில் இந்ிர்கபின் ற்நிக்கொக சிநப்தொக 

சனொற்நி திற்சிொபர்களுக்கு ங்கப்தடுது 
 ஜீன்ஜொத் சிங் ஜொ (ில்ித்) 
 பகது அனி கொர் (குத்துச்சண்ட) 
 சுொ சித்ொர் சிபேர் (தொொ துப்தொக்கி சுடுல்) 
 சுஜதீ் ொன் (ல்பத்ம்) 

 யோழ்ோள் ெோதனனோர் ிரிவு 
 ிணஷ் ஜெர் னொட் (கிரிக்கட்) 
 ில் திஃபுல்னொ கொஷ் (கொல்தந்து) 
 ொஜ் சிங் (ல்பத்ம்) 

 தினோன்ெந்த் யோழ்ோள் ெோதனனோர் யிருது 
 கபம் கண்ட கொனத்ில் சிநப்தொகச் சனொற்நிதுடன், ஒய்வுக்குப் திநகும் 

ிபொட்டுத் துநில் தங்கபிப்தொபேக்கு ங்கப்தடுது. 
 அஸ்ிணி அக்குஞ்சி (டகபம்) 
 ம்ரீ் சிங் (ெொக்கி) 
 சுஷ் (கதடி) 
 ிர் தகதூர் குபேங் (தொொ டகபம்) 

 சென்ஸிங் ோர்வக ெோகெ யிருது 
 சொனொண சூனில் உிப் தொக த்து சொகசத்ில் 

ஈடுதடுொபேக்கு ங்கப்தடுது. 
 ணொ கத் (னற்நம்) 
 சுதம் ணஞ்ஜய் ன்னி (ீண்டதூ ீச்சல்) 
 குன்ர் தொணி சம்ொல் (ொழ்ொள் சொணொபர்) 

 போஷ்ட்ரீன வகல் புவபோத்ெோென் புபஸ்கோர் யிருது. 
 ிபொட்டுத் துந பர்ச்சிக்கொக தங்கபிக்கும் தொது ற்றும் ணிொர் 

ிறுணங்களுக்கு ங்கப்தடுது 
 டிொன்ஸ்டடிொ என்டர்திஸ் திட் னிிடட் 
 கனிங்கொ இன்ஸ்டிடிபெட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரில் டக்ணொனஜி 
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 னடொக் ஸ்கீ & ஸ்ணொதொர்டு அசொசின் 
 சநௌோோ அபுல் கோம் ஆஸோத் 

 தல்கனக்ககங்கள் இடொண தொட்டிகபில் சிநப்தொகச் 
சல்தட்டக்கொக ங்கப்தடுது 
 குபேொணக் வ் தல்கனக்ககம் அிபேசஸ் 

 அர்ஜுோ யிருது 
 தக்ி குல்கர்ணி (சஸ்) 
 திக்ஞொணந்ொ (சஸ்) 
 டீப் கிஸ் எக்கொ (ெொக்கி) 
 சுசீனொ ி (ஜூடொ) 
 சொக்ஷி குொரி (கதடி) 
 ன் ொணி சகிொ (னொன் தௌல்) 
 சொகர் கனொஷ் ஒல்கர் (ல்னர்கம்தம்) 
 சீொ புணிொ (டகபம்) 
 எல்ொஸ் தொல் (டகபம்) 
 அிணொஷ் சப்ன (டகபம்) 
 னக்ஷொ சன் (தொட்ின்டன்) 
 திொய் (தொட்ின்டன்) 
 அித் (குத்துச்சண்த 
 ிகொத் ஜரீன் (குத்துச்சண்ட) 
 இபணில் பரின் (துப்தொக்கி சூடுல்) 
 ஒம்திகொஷ் ிர்ொல் (துப்தொக்கி சுடுல்) 
 ஸ்ரீஜொ அகுனொ (டதிள் டன்ணிஸ்) 
 ிகொஸ் ொக்குர் (தளுதூக்குல்) 
 அன்ு (ல்பத்ம்) 
 சரிொ (ல்பத்ம்) 
 தர்னீ் (வுு) 
 ொணசி கிரிஷ்சந்ிொ ஜொி (தொொ தொட்ின்டன்) 
 பேண் ில்னொன் (தொொ தொட்ின்டன்) 
 ஸ்ப்ணில் சஞ்சய் தொட்டீல் (தொொ ீச்சல்) 
 ஜர்னின் அணிகொ (கொது கபொொர் தட்ிண்டன்). 

 
நூற்ோண்டு யிமோ 

 
 1. பன்ோள் அனநச்ெர் க.அன்மகின் நூற்ோண்டு யிமோ 

 ிழ்ொட்டின் கல்ி பர்ச்சிக்குப் தபேம்தங்கொற்நிபேம், ன சிநந் 
கல்ிொபபேொண பன்ணொள் அச்சர் க.அன்தகணின் தற்நொண்டு ிொ 
ொட்டி ிக அசு சின அநிிப்புகப ஏற்கண பிிட்டது.  
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 அன்தடி, தள்பிக் கல்ித்துநின் பர்ச்சிக்கண ரூ.7,500 வகோடினில் 
வபோெிரினர் அன்மகன் ள்ி வநம்ோட்டுத் திட்ெம் என்ந ொதபேம் 
ிட்டம் அநிிக்கப்தட்டது. இந்த் ிட்டத்ின்தடி, தள்பிக் கல்ித்துநில் 
ஐந்ொண்டுகபில் தல்று ிட்டங்கள் சல்தடுத்ப்தடும். 

 ிகொண்டில் ிட்டங்கபச் சல்தடுத்துற்கொக பை.1,400 கொடி ிி  
 தள்பிக்கல்ித்துநின் பர்ச்சிக்கும், தள்பிகபின் உள்கட்டப்பு 

சிகப ம்தடுத்வும் ிி துக்கப்தட்டுள்பது. 
 க.அன்மகன் ெின:  

 பன்ணொள் அச்சர் சு.அன்தகணின் தற்நொண்டு ிணப் தொற்றும் 
கில், 

 ிழ்ொடு அசின் தள்பிக் கல்ித் துந ஆக பொகத்ில் (டிதிஐ) 
அன்தகன் சின ிறுப்தடும்.  

 லும், அந் பொகம் வபோெிரினர் அன்மகன் கல்யி யோகம் எண 
அக்கப்தடும்.  

 கற்நல் கற்தித்ல், ஆசிரிர் ிநன் ம்தொடு, னத்தும், ொர் 
பர்ச்சி எண தன்பக பர்ச்சி பிப்தடுத்தும் சிநந் தள்பிகளுக்கு 
பன்ணொள் அச்சர் க.அன்தகன் தரில் ிபேது அபிக்கப்தடும் என்று 
பல்ர் ப.க.ஸ்டொனின் அநிித்துள்பொர். 

 டிெம்ர் 19-இல் ிந்ததிம்:  
 பன்ணொள் அச்சர் க.அன்தகணின் தற்நொண்டு திநந் ிண 

கொண்டொட்டம் கடந் ஆண்டு டிசம்தர் 19-இல் ொடங்கிது. 
 க.அன்தகன் எழுி 42 தல்கப ொட்டுடொக்கி அன் பனொக 

உரித் ொக குடும்தத்ிணரிடம் பல்ர் ப.க.ஸ்டொனின் 
ங்கிணொர். 

 


