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யணிக செய்தகள் 

ICAT முதல் BS-VI எஞ்ென் ென்தலம சயினிடுகது ஈச்ெர் 

 கபக ஞ்சழன் இனந்தழப நளதழரினில் முதல் ி.ஸ்.ஆர் - சளன்ழதம யளல்ஹயள ஈச்சர் 
யர்த்தக யளக ழநழஸெட் ழறுயத்தழற்களக ICAT ழவு ஸசய்துள்து. இந்தழனளயில் 
உள் ஹயளல்ஹயள ஈச்சர் ஞ்சழ உள்ளட்டிஹஹன ஹநம்டுத்தழ உற்த்தழ 
ஸசய்னப்டுகழது. 

ஸ்கம் (Nasscom) தபவு லநனத்தற்க லநனத்லத சயினிடுகது,  

 ஸநன்ஸளமள் நற்றும் ஹசயகள் ழறுயங்கின் ஹதசழன சங்கம் ளஸ்களம், 
இந்தழனளயின் ிபதள ஸநன்ஸளமள் ளி, ஸங்களூரில் தபவு அழயினல் நற்றும் 
ஸசனற்க நுண்ணழவுகளுக்கள சழப்பு நனம் (CoE) தழந்து யக்கப்ட்ெது. 

ஆந்தப வ கரில் அகு அலநக்க யூ.எஸ்.ஜ பபல் தட்டம் 

 ஆந்தழபளயில் உள் வ கரில் 39 நழல்ழனன் ெளர் முதலீடு ஸசய்து தனளரிப்புத் 
ஸதளமழல்நுட்த்த உமயளக்கும் சழந்த ழறுயநள ம.ஸ்.ஜழ ஹளபல், 
ப்ளஸ்ெர்ஹளர்டு உற்த்தழ அகு என் அநத்துள்து. 

NIIT சங்களூரில் டிஜட்டல் லநனத்லத தக்கது 

 BSE- ட்டினழெப்ட்ெ ஸதளமழல்நுட் ழறுயநள NIIT ஸெக்ளஜஸீ் ழறுயம், 
தற்ஹளதுள் டிஜழட்ெல் யளடிக்கனளர்களுக்கும், கூடுதல் யளடிக்கனளர்கிெநழமந்தும் 
கனள உதவும் எம நனத்த தழந்துள்து. ஸங்களூம நனம் அத்து 
புனுணர்வு ிிம் தீர்வுகள் நற்றும் கண்டுிடிப்பு நனங்கின் நத்தழன நனநளக 
ஸசனல்டும். 
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APTA யின் கழ் ஆென இக்குநதனில் கட்டண குலப்பு 

 ஆசழனள சழிக் யர்த்தக உென்டிக்கக்கு இணங்கழன உென்டிக்க ளடுகிெம் 
இமந்து இக்குநதழ ஸசய்மம் 3,142 ஸளமட்கின் நீது கட்ெண சலுகக நத்தழன 
அபசு ெமுப்டுத்தழமள்து. 

2021 நக்கள் சதலக கணக்சகடுப்பு தபவு நன்ணு முலனில் பெநக்கப்டும் 

 2021 நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்ின்ஹளது ஹசகரிக்கப்ெவுள் தபவு நழன்ட 
முனில் ஹசநழக்கப்டுயது இது முதல் முனளகும். 

யு.எஸ்.ெற்கு எதபக ெ உக யணிக அலநப்ில் சுங்க யரி யமக்கு தக்கல் 

செய்னப்ட்டது 

 உக யணிக அநப்ிெம் (WTO) இக்குநதழ யரின குப்து ஸதளெர்ளக 
அஸநரிக்களவுக்கு தழபளக சவள யமக்குத் ஸதளெர்ந்தழமக்கழது. 

சய்டயில் உகன் நகப்சரின சநலல் உற்த்த ஆல 

 ிபதநர் தழம.ஹபந்தழப ஹநளடி ஸகளரினக் குடினபசழன் அதழர் தழம. மூன் ஹஜ-இன்-னும் 
09.07.2018-ல் ஸளய்ெளயில் சளம்சங் இந்தழனள ஸக்ட்பளிக் ிபஹயட் ழநழெட் 
ழறுயத்தழன் ஸரின அவு ஸசல்ஹசழ உற்த்தழ ஸதளமழற்சளன கூட்ெளக ஸதளெங்கழ 
யத்தர். 

15 ஸ்நர்ட் ெட்டி தட்டங்களுக்கு ய .809 பகடி ிசபஞ்சு கடன் 

 ழதழ அியிமத்தழ யங்கழனள Agence française de développement (AFD), ஸ்நளர்ட் 
சழட்டிஸ் நழரன் ழறுயத்தழற்கு 100 நழல்ழனன் மஹபள கென் எப்ந்தத்தழல் 
கஸனளத்தழட்ெது, ழதழமதயிக்கு 15 தழட்ெங்கத் ஹதர்ந்ஸதடுப்தற்கள எம புதழன 
சயளல் ஸசனல்முன நனம் அழயித்துள்து. 
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உள்ளூர் AI ஸ்டர்ட் அப்களுக்கு யமகட்டும் கூகுள் 

 உள்ளூர் அழயளற்லுக்கள தீர்வுகத் ஹதளற்றுயிக்க ஸசனற்க நுண்ணழவு நற்றும் 
இனந்தழபக் கற்ல் ஆகழனயற்ப் னன்டுத்தும் இந்தழன ஸ்ெளர்ட் அப்க ஆதரிக்கும் 
ஹளக்கழல் ஸசனல்டும் எம தழட்ெத்த கூகுின் ‘Launchpad Accelerator India’ யமங்குகழது. 

டட பநட்டர்ஸ் புதன எஸ்யூயி ‘ஹரினர்’ அமுகம் செய்னவுள்து 

 ெளெள ஹநளட்ெளர்ஸ் ‘லளரினர்’ ன்று அமக்கப்டும் அதன் நழகவும் தழர்ளர்க்கப்ட்ெ 
சழழன ஸ்ஹளர்ட்ஸ் னன்ளட்டு யளகம் (ஸ்.ம.யி) அதன் நளர்க்ஸகவ் ிரிட்டிஷ் 
கநளண்ட் ஜளகுயளர் ளண்ட் ஹபளயர் உென் இணந்து உமயளக்கப்ட்ெது. 2019 ஆம் 
ஆண்டின் முதல் களளண்டில் யிற்க்கு ஸயியமம். 

அபிந்பத ர்ந, அெத்பபலநென் நத்தலபகள் USFDA ப்புதல் சற்து 

 அபிந்ஹதள நமந்து ழறுயம் அஸநரிக்க உணவு நற்றும் நமந்து ழர்யளகம் 
(மஸ்ஃப்டி), அசழத்ஹபளநசழன் நளத்தழபகள் 250 நழ.கழ நற்றும் 500 நழ.கழ.உற்த்தழ 
ஸசய்ன எப்புதல் ஸற்து. 

L&T ‘நக உனர்ந்த’ அபசு அலுயக கட்டிடம் கட்டவுள்து 

 ஸளழனினல் நற்றும் கட்டுநள ழறுயநள ளர்சன் & டூப்ஹபள (L&T) ஆந்தழபளயின் 
அநபளயதழனில் து தயர் (HoD) அலுயக கட்ெெங்க உமயளக்க எம 
ஸளழனினல், ஸகளள்முதல் நற்றும் கட்டுநள தழட்ெத்த ஸற்றுள்து. 

ெப்பர் ெல்ல றுயத்லத பன் ப யங்குகது 

 ிிப்களர்ட்டின் டிஜழட்ெல் ஸசலுத்துதல் ஸதளெக்கம் ஹளன் ஹ ஆது சளப்ஹர் சழல் 
ழறுயத்த யளங்கழனது. 
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அபசு 50 ஜவுி சயட்கள் நீது யரிலன இபட்டிப்க்கயுள்து 

 உள்ளட்டு உற்த்தழன ஊக்குயிப்த இக்களகக் ஸகளண்டு 50 ஜவுி ஸளமட்கள் நீது 
அபசு இக்குநதழ யரின இபட்டிப்ளக்கழமள்து. 

‚ெட்டயிபபதநக‛ ஆண்ட்பய்லட னன்டுத்தன கூகிற்கு €4.34 ில்னன் யூபப அபதம் 
யிதத்தது 

 அதன் ஹதடுஸளழனின் ஹநளதழக்கத்த யலுப்டுத்த தது ஆண்ட்பளய்டு ஆப்ஹபட்டிங் 
சழஸ்ெத்த னன்டுத்தழ சட்ெயிஹபளதநளக கூகழள் நீது 4.34 ில்ழனன் மஹபள ($ 5.04 
ில்ழனன்) அபளதத்த ஹபளப்ின என்ழனம் யிதழத்தழது. 

கடயின் நகப்சரின சது ஒய்வூதன த இந்தனயில் முதலீடு செய்னவுள்து 

 கெள ஏய்வூதழனத் தழட்ெ முதலீட்டு யளரினம் (CPPIB) இந்தழன உள்கட்ெநப்பு, நழன்சளபம் 
நற்றும் ரினல் ஸ்ஹெட் தழட்ெங்கில் முதலீடு ஸசய்ன யளய்ப்புகத் ஹதடுகழது. 

பயக்ஸ்யகன் புபயில் யடியலநப்பு லநனத்லத அலநக்கவுள்து 

 ஸஜர்நினின் களர் முக்கழன ழறுயநள ஹயளக்ஸ்யளகன் (யி.ெிள்ம) குள உற்த்தழ 
தழ யிரிவுடுத்த தழட்ெநழட்டுள்து நற்றும் புஹவுக்கு அமகழல் சக்களில் எம 
யடியநப்பு நனத்த அநக்கவுள்து. 

இஸ்பபல் தனரித்த டக்ஸபட்கள் கர்ன் உநழ்லயக் குலக்க உதவும் 

 புது தழல்ழ நற்றும் மும் யிநள ழனங்கில் களர்ன் உநழழ்யக் குக்க 
உதவுயதற்கு யிபயில் சுற்றுச்சூமல் ட்பு இஸ்ஹபல் ெளக்றழஹளட்கள் யபவுள்து. 

இந்தனயிற்கு அதகம் எண்லண யமங்கும் 2 யது டு ஈபன் 

 ப்பல் நற்றும் ஜஷன் நளதங்களுக்கு இெஹன இந்தழன ண்ஸணய் சுத்தழகரிப்பு 
ழறுயங்களுக்கு ஈபளன் இபண்ெளயது நழகப் ஸரின ண்ஸணய் யமங்குபளக இமந்தது, 
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சவுதழ அஹபினளயிற்கு தழளக ஸெலபளளல் யமங்கப்ட்ெ தள்ளுடிக 
னன்டுத்தழனது ழறுயங்கள். 

யயண்டயிற்கு 200 நல்னன் டர் கடல இந்தன யமங்கயுள்து 

 யர்த்தக நற்றும் யியசளன துகில் எத்துமப் யலுப்டுத்துயதன் மூம் 
இமதபப்பு உவுக ஹநம்டுத்த மயளண்ெளயிற்கு 200 நழல்ழனன் ெளர் கெ 
யமங்கழனது இந்தழனள. 

 யயண்ட ஜதத – ல் ககபந 

இபனில்பயனின் உகயின சடண்டர் சதடங்கவுள்து 

 ஸ்டீல் அத்தளரிட்டி ஆஃப் இந்தழனள ழநழஸெட் (SAIL) இபனில் ளகங்கள் யமங்குயதற்கள 
ற்ளக்குன சந்தழக்க இந்தழன இபனில்ஹய 2,500 ஹகளடி மெளய் நதழப்புள் இபனில் 
ளகங்களுக்கள உகளயின எப்ந்தத்தழல் தினளர் துமம் ங்ஹகற்க அனுநதழ. 

 தினளர் துக்கு இபனில் ஸகளள்முதல் தழக்கப்டுயது மூன்று தசளப்தங்கில் இது 
முதன்முனளகும். 

பயடபன், ஐடின இலணப்ப்புக்கு DoT ப்புதல் 

 ஹயளெஹளன் இந்தழனள நற்றும் டினள ஸசல்லுர் இணயதற்கு ஸதளத்ஸதளெர்புத் 
து அதன் இறுதழ எப்புத அித்தது. 

சென்செக்ஸ் 37,000 புள்ிலனத் சதட்டது 

 ஸசன்ஸசக்ஸ் முதல் தெயனளக 37,000 புள்ிகளுக்கு ஹநல் கெந்தது. 

ஹண்டல்பக யூிட் அரிலஸ 2.6 ில்னன் டர் சகடுத்து யங்கவுள்து 

 லழண்ெளல்ஹகள இண்ெஸ்ட்ரீஸ் அஸநரிக்க ழறுயநள அரிஸ் களர்ஹபர 2.58 
ில்ழனன் ெளர் நதழப்ில் யளங்குயதற்கு எப்புக்ஸகளண்ெது, இது லழண்ெளல்ஹகள 
சவளய தயிர்த்து அலுநழினத்தழல் எம உகளயின தயர் ஆக உதவும். 
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இந்தனயில் 2 தபவு லநனங்கள் அலநக்கவுள்து NTT 

 ஜப்ளின் NTT கம்மிஹகரன்ஸ் களர்ப்ஹபரன், ஸட்ஹநஜழக் ன் துண ழறுயம் 
மூநளக மும் நற்றும் ஸங்களூரில் இபண்டு புதழன தபவு நனங்க அநக்கும் 
ன்று அழயித்துள்து. 

உற்த்த தல ஹூண்டய் அதகரிக்கவுள்து  

 லஶண்ெளய் ஹநளட்ெளர் இந்தழனள ழநழஸெட், ளட்டின் இபண்ெளயது ஸரின களர் 
உற்த்தழனளர், 2019 ஆம் ஆண்டில் உற்த்தழ தழன் 37,000 ஆக அதழகரிக்கும் ன்று 
அழயித்தது. 

ந சுபங்க றுயம் என்.எம்.டி.ெ. ஏத்தல் சயற்சற்றுள்து 

 ஆந்தழப நளழத்தழல் உள் எம தங்க சுபங்கத்தழல் அபசு த்தழல் த்தழல் இந்தழன 
அபசுக்கு ஸசளந்தநள சுபங்க ழறுயம் ன்ம்டிசழ ழறுயம் 58.3 நழல்ழனன் ெளர் 
முதலீடு ஸசய்ன தழட்ெநழட்டுள்து. 

அபிந்பத ர்ந உலதலுக்கு எதப நயந்துக்கு USFDA ப்புதல் சறுகது 

 அபிந்ஹதள ளர்நள யழமடின் (Bivalirudin) ஊசழ தனளரிப்தற்கள இறுதழ எப்புத 
அஸநரிக்க உணவு நற்றும் நமந்து ழர்யளகத்தழெம் (USFDA) ஸற்தளக அழயிப்பு. 

லெசநன்சடக் துகப்பு டயடிக்லககள் லநனத்லத தந்தது 

 சர் ஸெக்சீழனன் ழறுயநள சஸநன்ஸெக் களர்ப்ஹபரன் ஸசன்னில் சர் 
ஸசக்மரிட்டி ஆஹபரன்ஸ் நனத்த(SOC) தழந்து யத்தது. 

சூரின செல்ின் இக்குநதக்கு நத்தன அபசு 25% துகப்பு யரிலன யிதக்கது 

 சவள நற்றும் நஹசழனளயிழமந்து இக்குநதழ ஸசய்மம் சூரின ஸசல்களுக்கு 25% 
ளதுகளப்பு யரி யிதழத்தது நத்தழன அபசு. 
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7.1 யங்க செய்த 

ெ யங்கக்கு இந்தனயில் கலகலத் தக்க RBI ப்புதல் 

 சவ கென் யமங்குர்கில் நழகப்ஸரின என்ள சவ யங்கழக்கு இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ 
(RBI) இந்தழனளயில் கழகத் தழக்க எப்புதல் அித்துள்து. 

ஆர்ிஐ ணம் செலுத்தும் கயயிகின் முகத்தல் யங்குயரின் சனலப 

இலணத்துக்சகள் கட்டனநக்குகது 

 ரிசர்வ் யங்கழ இப்ஹளது யளங்கழனயரின் ஸனப அெனளம் களடதல், ணம் 
ஸசலுத்துதல், யங்கழனளரின் களஹசள நற்றும் இதப கமயிகள் ஆகழனயற் 
அெனளம் களணப்டுய ற்ழன கய நற்றும் ணஹநளசடி தடுக்கப்டுதல் 
ஆகழனயற்ழற்கு தழபளக கட்ெளனப்டுத்தழமள்து. 

புதன சயண்டர் யண்ண ென ய. 100 பட்டுக்கல சயினிடவுள்து ஆர்.ி.ஐ. 

 இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ புதழன 100 மெளய் ஹளட்டுக்க ஸயினிடுகழது, இது தற்ஹளது 
இமக்கும் ஹளட்ெ யிெ சழழனதளக இமக்கும். ‚ளட்டின் களச்சளப ளபம்ரினத்த 
சழத்தரிக்கும் யகனில், பளணி கழ யளவ் ெம் ஹளட்டின் ின்ளல் உள்து.‛ 
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