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நோி செய்திகள் 
 

1. நோற்றுத்திோிகளுக்கோ நோதோந்திப ஒய்வூதினம் உனர்வு 
 ார்வயனற்றார் உள்ட 4.39 ட்சம் நாற்றுத்திாிகலக்கா நாதாந்திப 
ஒய்வூதினம் உனர்த்தப்டுகிது எ பதல்யர் ப.க.ஸ்டாின் அியித்தார்.  

 ரூ.1000-ிருந்து ரூ.1,500-ஆக உனர்த்தப்ட்ட ஒய்வூதினத் ததாவக யரும் 
ஜயரி 1- ஆம் றததி பதல் வடபவக்கு யருகிது. 

 யிருதுகள்:  
 நாற்றுத்திாிகின் ன்கலக்காக சிந்த றசவய புரிந்றதாருக்கு 
யிருதுகவ பதல்யர் ப.க.ஸ்டாின் யமங்கிார். அதன் யியபம்: 

 சிந்த சபகப் ணினார் யிருது - தஜனந்தி உதனகுநார் (நனிாடுதுவ 
நாயட்டம்).  

 சிந்த ஆசிரினர் யிருது - ந.கயிதா ( லூசி கிபசன்சினா சிப்புப் ள்ி 
நற்றும் ததாமில் னிற்சி வநனம். றதி நாயட்டம்).  

 சிந்த ிறுயத்துக்கா யிருது - ( இன்றடக்ட் சிப்புப் ள்ி 
அக்கட்டவ, திருச்சி நாயட்டம்).  

 சிந்த கற்ித்தல் ணி - யி.றஜம்ஸ் ஆல்ர்ட் ( தசன்வ நனிாப்பூர் 
சி.எஸ்.ஐ. காது றகாறதார் ள்ி) தகா.நார்க்தபட் ( தசன்வ சிறுநர் 
ள்ி), சித்பா ( காஞ்சிபுபம் இம் சிார்கலக்கா இயச ஆபம்ிவ 
னிற்சி வநனம்), றஜாதி (றகாவய யித்னா யிகாறிி ள்ி). 

 நாற்றுத்திாிகலக்கு றயவயாய்ப்புகவ யமங்கினதற்காக யிருது- 
ததன்காசி நாயட்டம் அநர்றசயா சங்கத்தின் சுறாசா கார்டன்ஸ் 
ிறுயம்.  

 நாற்றுத்திாிகலக்குத் தவடனற் சூமவ ஏற்டுத்தினதற்கா 
யிருது- தசன்வ றகாட்டூர்புபம் அண்ணா நூற்ாண்டு நூகம். 

 சிந்த தினார் ிறுயத்துக்கா யிருது- திருச்சி தி ஸ்ாஸ் டிக்ஸ் 
தசாவசட்டி ிறுயம்.  

 சிந்த ஒட்டுர் நற்றும் டத்துருக்கா யிருது - இ.தசந்தில்குநார் 
நற்றும் எஸ்.றகாாகிருஷ்ணன். 

 
2. ஆவபரன் நறுயோழ்வு 
 தநிமகத்தில் ிச்வச எடுக்கும் கும்ல் குித்து தகயல் ததரியிப்யர்கலக்கு 
ரிசு யமங்கப்டும் என்றும், றப ாில் 726 ிச்வசக்காபர்கள் 
நீட்கப்ட்டதாக காயல்துவ தவவந இனக்குர் சி.வசறந்திபாபு 
ததரியித்துள்ார். 
 தநிமகத்தில் கர்ப்பு சாவ சந்திப்புகள், புமிச்சாவ சுங்கச் சாயடிகள், 
யமிாட்டுத்தங்கள் ஆகினப்குதிகில் தண்கவபம், சிார்கவபம் 
வயத்து ிச்வச எடுக்கும் ததாமிில் ஈடுடுயர்கின் எண்ணிக்வக 
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அதிகரித்து யருகிது. இயர்கவ சி கும்ல்கள் இத்ததாமிில் 
ஈடுடவயக்கின்ர்.  

 இவதத் தடுத்து ிறுத்த ‘ஆவபரன் நறுயோழ்வு' என் தனரில் நாிம் 
பழுயதும்  அதிபடி டயடிக்வக எடுக்கப்ட்டது. இதன்டி 37 
நாயட்டங்கிலும் பக்கின சாவ சந்திப்புகில் திடீர் றசாதவ 
டத்தப்ட்டது. 

 
நத்தின செய்திகள் 

 
 1. ெத்தஸீ்கரில் 76% இடதுக்கீடு: 
 றபவயனில் சட்டத்திருத்த நறசாதாக்கள் ருநதாக ிவறயற்றும் 
 சத்தீஸ்கரில் அபசுப் ணிகள் நற்றும் கல்யி ிறுயங்கில் 76 ெதயதீ 

இடதுக்கீடு அிக்கும் இரு நவெோதோக்கள் நாி சட்டப்றபவயனில் 
ருநதாக ிவறயற்ப்ட்டுள். 

 இந்த நறசாதாக்கில், நாி அபசுப்ணிகள் நற்றும் கல்யி ிறுயங்கள் 
றசர்க்வகனில் மங்குடிகலக்கு 32 சதயதீம். 

 இதப ிற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிருக்கு ( ஒிசி) 27 சதயதீம், 
ட்டினித்தயர்கலக்கு 13 சதயதீம், தாருாதாபத்தில் ின் தங்கின 
பற்டுத்தப்ட்ட யகுப்ிருக்கு ( இடிள்பஎஸ்) 4 சதயதீம்  இடதுக்கீடு 
அிக்க யமியவக அந்த தசய்னப்ட்டுள்து. தநாத்தம் 76 சதயதீம் 
இடதுக்கீடு அிக்க தீர்நாிக்கப்ட்டுள்து . 

 
யிருது 

 
 1. ெர்யவதெ நோற்றுத்திோிகள் திம் 
 சர்யறதச நாற்றுத்திாிகள் திம் கவடப்ிடிக்கப்ட்டது . அவததனாட்டி 
நாற்றுத்திாிகின் யாழ்வய றநம்டுத்தினதில் சிந்து யிங்கின 
ர்கள், ிறுயங்கள், அவநப்புகள், நாயட்டம், நாிம் ஆகினயற்றுக்கா 
றதசின யிருதுகவக் குடினபசுத் தவயர் திதபௌதி பர்ப யமங்கிார்.  

 2021, 2022 ஆகின ஆண்டுகலக்கா யிருதுகவ அயர் யமங்கிார். 
 2021-ஆம் ஆண்டுக்கா திர்கலக்கா சிப்பு யிருது (தநிமகம்)  
 செண்கயல்ி (இசெ ஆெிரினர்),  
 இந்து உநோ (நல்டி நீடினோ தின்)  
 சுப்சனோ திருநசக்குநோர் (யிசனோட்டு). 

 2021-ஆம் ஆண்டுக்காக 25 யிருதுகலம், 2022-ஆம் ஆண்டுக்காக 29 
யிருதுகலம் யமங்கப்ட்ட. 
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 2. ' எர்த்ரோட்' ரிசெ 
 சுவநக்குடில் யியசானம் யானிாக சிறு யியசானிகின் ிபச்வகலக்கு 
தீர்வுகண்டதற்காக, ததங்காாவயச் றசர்ந்த புத்தாக்க ிறுயநா வகத்தி 
ிறுயத்துக்கு ிரிட்டன் இயபசபால் ிறுயப்ட்ட ‘எர்த்ராட்' ரிசு 
யமங்கப்ட்டுள்து. 

 சுற்றுச்சூமல் துசனின் ஆஸ்கர் என்று அவமக்கப்டும் இப்ரிசு, 1 
நில்ினன் வுண்ட் (இந்தின நதிப்ில் ரூ.10 றகாடி) நதிப்புவடனதாகும். 

 சுற்றுச்சூமல் ிபச்வகலக்கு சிப்ாக ங்கிப்யர்கவ அங்கீகரிக்கும் 
யவகனில் 'எர்த்ராட்' ரிவச ிரிட்டன் இயபசர் யில்ினம் கடந்த ஆண்டு 
ிறுயிார். 
 இனற்வக நீட்பு நற்றும் ாதுகாப்பு, யிநண்ட தூய்வந, கடல் சார் 
நறுநர்ச்சி, கமிவுகள் இல்ா யாழ்க்வக, ருயிவ தசனல்ாடு ஆகின 
5 ிரிவுகின் கீழ் இந்த யிருது யமங்கப்டுகிது. 

 இதில், இனற்வக நீட்பு நற்றும் ாதுகாப்பு ிரியின்கீழ் றகத்தி ிறுயத்துக்கு 
ரிசு யமங்கப்ட்டுள்து. 
 குவந்த தசயில் சுவநக் குடில் உகபணங்கள் ததாகுப்வ உருயாக்கி, 
அதன் பம் சிறு யியசானிகலக்கு குவயா உற்த்தி தசவு, 
அதிகப்டினா நகசூல் நற்றும் யாழ்யாதாப ாதுகாப்வ உறுதி தசய்பம் 
புதுவநனா தீர்வய அித்தவநக்காக றகத்தி ிறுயம் இப்ரிவச 
தயன்றுள்து. 

 றகத்தி ிறுயத்தின் இவண ிறுயரும் தவவநச் தசனல் அதிகாரி: 
தகௌசிக் 

 
திட்டம் 

 
1. முதல்யரின் முகயரித் துச - தப நதிப்ீடு 
 பதல்யரின் பகயரித் துவபம் தாது நக்கள் அிக்ககும் நனுக்கின் நீது 
எடுக்கப்டும் டயடிக்வககவ துரிதப்டுத்த தப நதிப்டீு அிக்கும் புதின 
பனற்சிவனத் ததாடங்கிபள்து.  

 அதன்டி, 'ஏ', 'ி' நற்றும் ‘ெி”என் மூன்று நதிப்ீடுகள் அிக்கப்டுகின்.  
 'ஏ' என்ால், தாது நக்கள் அித்த நனுக்கள் நீது பழுவநனாகத் தீர்வு 
கண்டதாக அர்த்தம். அதாயது, பழுவநனாக வசல் தசய்னப்ட்ட 
நனுக்கள், 'ஏ’ என்று தப யரிவசப்டுத்தப்டுகிது.  

 குதினவு தீர்வு காணப்ட்டிருந்தால்‘ி' எ தப யரிவச 
அிக்கப்டுகிது. அதாயது, தாது நக்கள் அித்த நனுயாது றயறு 
துவனின் ரிசீவக்றகா அல்து பதல்யரின் பகயரி துவனின் 
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ரிசீவனிறா இருந்தால் அது ‘ி” தப யரிவசக்கு 
உட்டுத்தப்டுகிது.  

 நனுக்கள் நீது டயடிக்வககள் ததாடங்கப்டாத ட்சத்தில் அவய ‘சி” 
எ தப யரிவசக்கு உட்டுத்தப்டுகிது.  

 
தபயரிசெ 

 
1. இந்தினோ 48-ஆயது இடத்துக்கு முன்வற்ம் 
 உகாயின யிநாப் றாக்குயபத்து தபயரிவசனில் 4 ஆண்டுகலக்கு 
பன்ர், இந்தினா 102-ஆயது இடத்தில் இருந்தது. 

 இந்தினாயின் நதிப்தண் 85.49 ெதயதீநோக உனர்ந்தது.  
 இவதனடுத்து ஐெிஏஒயின் உகோயின யிநோப் வோக்குயபத்து 

ோதுகோப்புத் தபயரிசெனில் இந்தினா 48-ஆயது இடத்துக்கு பன்றிபள்து 
என்று டிஜிசிஏ அதிகாரிகள் ததரியித்துள்ர். 

 இந்தத் தபயரிவசனில் பதிடத்தில் சிங்கப்பூர், இபண்டாயது இடத்தில் 
ஐக்கின அபபு அநீபகம், பன்ாயது இடத்தில் ததன் தகாரினா ஆகினவய 
உள். சீா 49-ஆயது இடத்தில் உள்து. 

 


