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தேசி சசய்ேிகள் 

அருணாச்சய பிதேசம் 

அருணாச்சய ாநியத்ேில் ஸ்டார்ட் அப் இந்ேிா ாத்ாவல முேயவச்சர் 

சகாடிவசத்து துலக்கி வலத்ோர் 

 அருணஶச்சயப் பிதேச பேல்லர் பீஶ கஶண்டு இட்டஶநகர் ஶநஷய சசயகத்ேஷல் 

இருந்து அருணஶச்சய ஶநஷயத்ேஷன் ஸ்டஶர்ட் அப் இந்ேஷஶ ஶத்ஶவல 

சகஶடிவசத்து துலக்கஷ வலத்ேஶர். 

ஹிாச்சய பிதேசம் 

58 தேசி சநடுஞ்சாவய ேிட்டங்களுக்கு த்ேி அசு ரூ.173 தகாடி ஒதுக்கீடு 

 த்ேஷ அசு இஶச்சய பிதேசத்ேஷல் 58 தேசஷ சநடுஞ்சஶவய ேஷட்டங்களுக்கு 173 

தகஶடி ரூபஶய் ஒதுக்கஸடு சசய்துள்ரது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

டிம்ப் அசரிக்க கருவூய அேிகாரிான தடலிட் ல்பாஸ் உயக லங்கிக்கு 

ேவயவ ோங்க முன்சாறிந்ோர் 

 ஜனஶேஷபேஷ சடஶனஶல்ட் டிம்ப் உயக லங்கஷின் அடுத்ே ேவயலஶக பத்ே 

கருவூய அேஷகஶரி தடலிட் ல்பஶவழ நஷனம் சசய் பன்சஶறஷந்ேஶர். 

ாசிதடானிா தநட்தடாலில் தச ஒப்பந்ேத்ேில் வகசழுத்து 

 தநட்தடஶலில் அசரிக்க ேவயவியஶன கூட்டணிின் 30லது உறுப்பினஶக 

ஆலேற்கு ஶசஷதடஶனிஶ உடன்படிக்வகில் வகசழுத்ேஷட்டது. ஶசஷதடஶனிஶ-
தநட்தடஶ ஒப்பந்ேம் கஷரீஸ் நஶட்டுனஶன ஶசஷதடஶனிஶலின் சபவப் பற்மஷ 27 

ஆண்டுகஶய சர்ச்வசவ ஒப்பந்ேம் பயம் படித்ேது. இந்ே உடன்படிக்வகவ 

கூட்டணி அசஶங்கங்கரஶல் உறுேஷப்படுத்ேப்பட தலண்டும். 

பியிப்வபன்ஸ் லரும் சலரிநாட்டு சோறியாரர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு 

 பியஷப்வபன்ஸ் நஶட்டில் தலவய சசய் உத்தேசஷத்துள்ர சலரிநஶட்டு 

சேஶறஷயஶரர்களுக்கு பணி அனுேஷகவர லறங்குலேஷல் லிவலில் கடுவஶன 
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கட்டுப்பஶடுகள் ற்றும் நவடபவமகவர பின்பற்மப்படும் என்று பியஷப்வபன்ஸ் 

கூமஷபள்ரது. 

தேசி அவச அவக்க லிலாேம் ற்றும் லாக்கரிக்க இயங்வக பாாளுன்மம் 

முடிவு 

 ஒரு தேசஷ அசஶங்கத்வே உருலஶக்கும் பன்சஶறஷவுக்கஶன லிலஶேம் நடத்ேஷ 
பின் லஶக்கரிப்பேற்கும் இயங்வக பஶஶளுன்மம் படிவு. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

ஒட்டுசாத்ே சுகாோ ஒதுக்கீடு சாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேிில் 2.5% ஆக 

உர்த்ேப்பட உள்ரது 

 ஒட்டுசஶத்ே சுகஶேஶ ஒதுக்கஸடு சஶத்ே உள்நஶட்டு உற்பத்ேஷில் 5 சேலேீஶக 

உர்த்துலேற்கு இந்ேஷஶ உறுேஷரித்துள்ரது. 

ரிசர்வ் லங்கி - சப்தபா லட்டி லிகிேம் 0.25% குவமப்பு 

 ரிசர்வ் லங்கஷ கலர்னர் சக்ேஷகஶந்ே ேஶஸ் ேவயவியஶன நஷேஷக்சகஶள்வக 

ஆய்வுக்கூட்ட படிலில் சப்தபஶ லட்டி லிகஷேம் 25% குவமத்து 6.50% 

சேலேீத்ேஷயஷருந்து 6.25 சேலேீஶக குவமத்து அமஷலித்ேது. இந்ே அமஷலிப்பஶல் லடீு, 

லஶகனங்களுக்கஶன கடன் லட்டி லிகஷேம் குவம லஶய்ப்புள்ரது. 

லிலசாிகளுக்கு அடானம் இல்யா இயலச கடன் லம்பு ரூபாய் 1.6 யட்சாக 

அேிகரிப்பு 

 ரிசர்வ் லங்கஷ கலர்னர் சக்ேஷகஶந்ே ேஶஸ், இயலச தலரஶண் கடன்களுக்கஶன லம்பு 

1 யட்சத்ேஷயஷருந்து 6 யட்சஶக உர்த்ேப்பட்டுள்ரேஶக அமஷலித்ேஶர். 

ேலரிவச & குமிீடு 

சீபத்ேி ஃபிபா ேலரிவச 

 சீபத்ேஷ ஃபிபஶ ேலரிவசில் இந்ேஷ டஶப் 100யஷருந்து சலரிதமஷது. 103) 

இந்ேிா 
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ாநாடுகள் 

இந்தோ-ஆப்பிரிக்கா மூதயாபா சபாருராோ கூட்டுமவு 

 புதுடில்யஷில் நவடசபற்ம இந்ேஷ-ஆப்பிரிக்க பதயஶபஶ சபஶருரஶேஶ 
கூட்டுமவு சேஶடர்பஶன தபச்சுலஶர்த்வேக் கூடத்ேஷல் த்ேஷ லர்த்ேக, 

சேஶறஷல்துவம ற்றும் உள்நஶட்டு லிஶனத்துவம அவச்சர் சுதஷ் பிபு 

உவஶற்மஷனஶர். 

நினங்கள் 

 வ வசதயஷ் - சபாறுப்பு சசயாரர், சிறுபான்வ லிலகா அவச்சகம் 

 ேிங்கர் குப்ோ - பஞ்சாப் டிஜிபி 

ேிட்டங்கள் 

UNDP சிறு ானி ேிட்டம் (SGP) 

 MoEFCC- உயகரஶலி சுற்றுச்சூறல் லசேஷ, UNDP சஷறு ஶனி ேஷட்டம் (SGP) பற்மஷ 

ஒர்க்ஷஶப் புது டில்யஷில் சுற்றுச்சூறல், லனலில் ற்றும் கஶயநஷவய ஶற்மம் 

அவச்சகத்ேஷன் (MoEFCC) சசயஶரர், வ சஷ.தக. ஷஸ்ஶ, துலக்கஷ வலத்ேஶர். 

அடல் புஜல் தாஜனா 

 ரூ.6000 தகஶடி ேஷப்பியஶன அடல் புஜல் தஶஜனஶ (ABHY) ேஷட்டம் - நஷயத்ேடி நீவ 

சபக பங்தகற்புடன் நஷவயஶன தயஶண்வ ேஷட்டத்ேஷற்கு உயக லங்கஷ ஒப்புேல். 

இந்ேஷ அசு ற்றும் உயக லங்கஷ 50:50 என்ம லிகஷேத்ேஷல் நஷேஷபேலி லறங்க 

உள்ரது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அவச்சவல ஒப்புேல் 

சசற்வக நுண்ணமிவுக்கான புேி வங்கள் 

 உயசகங்கஷலும் சசற்வக தண்ணமஷவு (AI) சேஶறஷல்தட்பத்வேப் 

பன்படுத்துலவேப் சேஶடர்ந்து, ஐஐடி கக்பூர்,ஐஐடி சட்ஶஸ், ஐஐடி கஶஞ்சஷபும், 

என்ஐடி சஷல்சஶர் ற்றும் என்ஐடி தபஶபஶல் ஆகஷவல சசற்வக 

தண்ணமஷவுகளுக்கஶன வங்கவர அவத்துள்ரன. 
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லிவராட்டு சசய்ேிகள் 

ஞ்சி தகாப்வப 

 சவுஶஷ்டிஶ அணிவ 78 ன்கள் லித்ேஷஶசத்ேஷல் லழீ்த்ேஷ லிேர்பஶ அணி ஞ்சஷ 
தகஶப்வபவ சேஶடர்ந்து இண்டஶலது பவமஶகக் வகப்பற்மஷது. 

EGAT தகாப்வப 

 உயக சஶம்பின் இந்ேஷ லீர் வசதகஶம் ீஶபஶய் சஶனு ேஶய்யஶந்ேஷல் நவடசபற்ம 

EGAT தகஶப்வப தபஶட்டிில் ேங்கப் பேக்கம் சலன்மஶர். 

 சஶனு 49 கஷதயஶ எவடப்பிரிலில் ேங்கம் சலன்மஶர். சலள்ரிப் பேக்கத்துக்கஶன 

ஒயஷம்பிக் ேகுேஷச் சுற்மஷல் 192 கஷதயஶ எவடவ தூக்கஷ சஶம்பினஶனஶர் ீஶபஶய் 

சஶனு. 

ஃசபடதசன் தகாப்வப சடன்னிஸ் தபாட்டிகள் 

 அஸ்ேஶனஶலில் நவடசபற்ம ஃசபடர் தகஶப்வப சடன்னிஸ் தபஶட்டிில் ஆசஷஶ 

ஓசஶனிஶ குரூப் 1ல் இந்ேஷஶ ேஶய்யஶந்வே 2 - 1 என்ம கணக்கஷல் தேஶற்கடித்ேது. 

9லது சனீிர் சபண்கள் ஹாக்கி தேசி சாம்பின்ளிப் 

 9லது சஸனிர் சபண்கள் வஶக்கஷ தேசஷ சஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டி வஷசஶர், 

வரிஶனஶலில் சேஶடங்கஷது. 
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