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தேசி சசய்ேிகள் 

குஜாத் 

குஜாத் அசு 9.61 யட்சம் ஊறிர்கரின் டி..வல உர்த்ேிது  

 குஜரத் அசு 9.61 னட்சம் ஊறர்கள் ற்றும் ஏய்வூறம் பதறுவரரின் 

அகிலனப்தடி(டி)ல 2 சிகறம் உர்த்றது. 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

கானா ீது அசரிக்கா லிசா கட்டுப்பாடுகள் லிேித்ேது 

 அபரிக்கரில் சட்டிவரரக ரழும் கரணர க்கலப ரடு கடத்துது 

பரடர்தரண திச்சலண கரரக ரறங்டன் கரணர ரட்டின் ீது ிசர 

கட்டுப்தரடுகலபக் பகரண்டுந்து. கரணர ரட்லடச் வசர்ந் சுரர் 7,000 வதர் 

அபரிக்கரில் சட்டிவரரக ரழ்கறன்நணர். 

ஈானி புட்சிின் 40 லது ஆண்டு லிறா சகாண்டாட்டம் 

 ஈரணி புட்சறின் 40 து ஆண்டு ிரல பகரண்டரட பஹ்ரணில் 

இஸ்னரற குடிசறன் றறுணர் அத்பரல்னர மபயரல்னரஹ் பகரவணி 
சரறில் ஆிக்கக்கரண ஈரணிர்கள் கூடிணர். 

தலும் எரு ஆண்டுக்கு CARக்கு ேிான ேவடகவர நீட்டிக்க  நா பாதுகாப்பு 

கவுன்சில் ேரீ்ானம் 

 த்ற ஆதிரிக்க குடிசு (CAR) ீது வலும் எம ஆண்டு லட ிறக்க க்கற 

ரடுகள் சலதின் தரதுகரப்பு கவுன்சறல் எம ீர்ரணம் றலநவற்நறமள்பது. 

தேசி அசாங்கத்வே ஸ்ோபிப்பேற்கு இயங்வக பாாளுன்மத்ேில் ேரீ்ானம் 

 இனங்லகில், தி ந்றரி ில் ிக்கறசறங்வக லனலினரண க்கற 

வசறக் கட்சற தரரளுன்நத்றல் எம வசற அசரங்கத்ல அலப்தற்கரண 

ீர்ரணம் என்லந பகரண்டுந்துள்பது. 
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சஜர்னி, பிான்ஸ் ற்றும் இங்கியாந்து ஆகிவல ஈானுடன் பரிலர்த்ேவன 

தசனவய அவத்ேன 

 பஜர்ணி, திரன்ஸ் ற்றும் இங்கறனரந்து ஆகறல ஈரனுடன் INSTEX ணப்தடும் 

எப்தந் வசணலன றறுிமள்பண. இது ர்த்கத்லத் பரடவும் ற்றும் 

அபரிக்க பதரமபரரத் லடகலப டுக்கவும் உவுகறநது. 

 அவ வத்றல், INSTEX ணப்தடும் புற றறுணம், மூன்று ரட்டின் றட்டரகும், 

இது அலணத்து 28 வரப்தி என்நற உறுப்திணர்கபின் முலநரண 

அங்கலகரத்லப் பதறும். 

லணிகம் & சபாருராோம் 

ஜிஸ்டி லசூல் ரூ .1 யட்சம் தகாடிவக் கடந்ேது 

 இந் ஆண்டு ஜணரி ரத்றன் ஜற.ஸ்.டி. சூல் எம னட்சம் வகரடில கடந்து. 

 கடந் ஆண்டு ஜணரி ரம் ஜறஸ்டி சூல் 89 ஆிம் வகரடி மெதரரக 

இமந்து. 

இவடக்காய பட்சஜட் 2019-20 

 றற அலச்சர் திமஷ் வகரல் தரரளுன்நத்றல் 2019-20க்கரண இலடக்கரன 

தட்பஜட்லட ங்கறணரர். 

2019-20 இவடக்காய நிேிநிவய அமிக்வக சிமப்பம்சங்கள்  

 திரின் கறமரன் றட்டத்றன் கலழ் 12 வகரடி சறறு ற்றும் குறு ிசரிகளுக்கு 

ஆண்டுக்கு 6,000 மெதரய் மரணம் கறலடக்க உத்ரம். 

 அலப்பு சரர பரறனறல் ஈடுதட்டுள்ப 10 வகரடி பரறனரபர்களுக்கு றலனரண 

ரரந்ற ஏய்வூறம் கறலடப்தல உறுற பசய் திரின் ஷ்ம் வரகற 
ரன்ன் றட்டம். 

 ரம் மெ.100/55 ன்ந குலநந் அபினரண தங்கபிப்லதச் பசலுத்தும் 

பரறனரபர்கள் 60 ல கடந் திநகு ரம் மெ.3,000 ஏய்வூறரக 

ங்கப்தடும். 

 ஆண்டுக்கு 5 னட்சம் மெதரய் லினரண மரணத்றற்கு முழு ரி ினக்கு. 

மரணரிக்கரண றந்க் கறவுத்பரலக மெ.40,000-னறமந்து மெ.50,000-ஆக 

உர்த்ப்தடும்.  
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 2019-20ல் கரத்ர கரந்ற வசற ஊக வலன உறுற றட்டத்றற்கு மெ.60,000 வகரடி 

எதுக்கலடு. 

 ங்கற / அஞ்சனக முலீடுகள் மூனம் ட்டிரக பதநப்தடும் பரலகக்கு 

ரிச்சலுலக பதறுற்கரண உச்சம்பு மெ.10,000-னறமந்து மெ.40,000-ஆக 

அங்கலகரிக்கப்தடும். 

 தசுரடுகபின் ீடித் இணிமத்ற வம்தரட்டிற்கரக ரஷ்ட்ரி கரவனு 

ஆவரக் அலப்பு என்று உமரக்கப்தடும். 

 1.5 வகரடி ீணர்கபின் னனுக்கரக ீன்பத்துக்பகண ணித்துலந 

உமரக்கப்தடும். 

 22ஆது ய்ம்ஸ் மத்துலண யரிரணரில் அலக்கப்தடும். 

 2019-20-க்கரண றறப்தற்நரக்குலந பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற தீ்த்றல் 3.4%ஆக 

இமக்கும். 3% றறப்தற்நரக்குலந ன்ந இனக்கு 2020-21-ல் ட்டப்தடும். 

 றன்சர சறல பதந ிமம்பும் அலணத்து டீுகளுக்கும் 2019 ரர்ச்சுக்குள் றன் 

இலப்பு ங்கப்தடும். பசௌதரக்ர றட்டத்றன்கலழ் அலணத்து டீுகளுக்கும் 

இனச றன் இலப்பு. 

 திரின் கறரச்சரலன றட்டத்றன் கலழ், அலக்கப்தடும்  கறரப்புந 

சரலனகபின் அபவு மும்டங்கரக அறகரிப்பு. 

 2018-19 றற எதுக்கலட்டில் 21% அறகரிக்கப்தட்டு 2019-20-ல் மெ.58,166 வகரடிரக 

றர்ம். 

 அமரச்சனப்திவச ரறனம் அண்லில் ிரண வதரக்குத்து சறல 

பதற்றுள்பது. 

 திம்புத்றர ஆற்நறல் வதரக்குத்து சறல வம்தடுத்ற 
சக்குப்வதரக்குத்து பரடங்கப்தடும். 

 முன் முலநரக ரணுத்றற்கரண எதுக்கலடு மெ.3,00,000 வகரடில 

ரண்டிமள்பது. 

 இதுல அலடரபம் கரப்தடர சலர் திண ரவடரடிகள் ற்றும் ரவடரடி 

தங்குடிிணல அலடரபம் கர றற ஆவரக்கறன் கட்டுப்தரட்டில் புற குழு 

என்று உமரக்கப்தடும். 

 இந்ற றலப்தடத் ரரிப்தரபர்கள் எற்லநச் சரப அனுறலப் பதநவும், 

தடப்திடிப்லத பிரக்கவும் டடிக்லக. 

 ஜறஸ்டி சட்டத்றல் தறவு பசய் சறறு ற்றும் டுத் பரறல்துலநிணர் பதறும் 

மெ.1 வகரடி லினரண கடனுக்கு 2% ட்டி ள்ளுதடி. எம ி வத்றற்குள் 

மெ.1 வகரடி ல கடன் சற பதந ற்தரடு. 

 ரட்டில் உள்ப 1 னட்சம் கறரங்கள் அடுத் ந்ரண்டுகபில் டிஜறட்டல் 

கறரங்கபரக ரற்நப்தடும். 
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 பசற்லகப் புனணரய்வுக்கரண வசற  றட்டத்றற்கு உறுதுலரக பசற்லகப் 

புனணரய்வு நுலரில் என்று புறரக ற்தடுத்ப்தடும். 

 திரின் கவுசல் ிகரஸ் றட்டத்றன் கலழ் 1 வகரடிக்கும் வற்தட்ட 

இலபஞர்களுக்கு றநன் திற்சற. 

நினங்கள் 

 குப்வஷ்ர் தரண்வட - பீகாரின் புேி ேவயவ காலல் இக்குனர் (டிஜிபி) 

ேிட்டங்கள் 

பிோன் ந்ேிரி கிசான் சம்ன் நிேி 

 சறறு ற்றும் குறு ிசரிகள் மரண ஆல ங்க திரன் ந்றரி கறசரன் 

சம்ன் றற (PM-KISAN) றட்டத்ல த்ற அசு அநறமுகப்தடுத்றது. 

 சறறு ற்றும் குறு ிசரிகளுக்கு மடந்வரறும் 6,000 மெதரய் பரக்கம் 

ங்கப்தடும் ன்று அசு அநறித்துள்பது. இது மடரந்ம் அசுக்கு கூடுனரக 

75,000 வகரடி மெதரய் பசனரகும். 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அவச்சவல எப்புேல் 

6 நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கரின் உள்நாட்டு கட்டவப்புக்கு பாதுகாப்பு கவுன்சில் எப்புேல் 

 தரதுகரப்பு ந்றரி றர்னர சலரரன் லனலினரண தரதுகரப்பு 

லககப்தடுத்ல் கவுன்சறல் [DAC], 40 ஆிம் வகரடி மெதரய் றப்புலட ஆறு 

ீர்மூழ்கறக் கப்தல்கபின் உள்ரட்டு கட்டுரணத்றற்கு எப்புல் அபித்து. 

 அலச்சகத்றன் முக்கற மூவனரதர கூட்டு ரறரித் றட்டத்றன் கலழ் அசறன் 'வக் 

இன் இந்றர' றட்டத்ல ஊக்குிப்தல வரக்கரகக் பகரண்ட இண்டரது 

றட்டம் இதுரகும். 

 

லிவராட்டு சசய்ேிகள் 

200 எருநாள் தபாட்டிகரில் லிவராடி முேல் கரிர் கிரிக்சகட் லீாங்கவண 

 இந்ற வகப்டன் றத்ரனற ரஜ் 200 எமரள் வதரட்டிகபில் ிலபரடும் முல் 

பதண் கறரிக்பகட் ீர் னும் சரலண தலடத்ரர். 
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இந்ேிா Vs நியூசியாந்து எருநாள் சோடர் 

 யரறல்டணில் லடபதற்ந மூன்நரது ற்றும் கலடசற பதண்கள் எமரள் 

கறரிக்பகட் வதரட்டிில் ட்டு ிக்பகட் ித்றரசத்றல் றமசறனரந்து இந்றரல 

பன்நது. முல் இண்டு வதரட்டிில் பன்நரல் இந்ற அி 2-1 ன்ந 

கக்கறல் பரடல லகப்தற்நறது. 
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