
   

தேசி சசய்ேிகள் 

ஆர்ஆர்பி ஆட்தசர்ப்பு தேர்வுகள் 13 பிாந்ேி சாறிகரில் நடத்ேப்பட உள்ரன 

 ிபாந்தின கிபாநப்பு யங்கிகள், ஆர்ஆர்ிக்கின் ஆட்சேர்ப்பு சதர்வு ஆங்கிம் நற்றும் 

இந்தி நட்டுநின்ி கூடுதாக 13 ிபாந்தின மநாமிகில் டத்தப்டும் என்று அபசு 

அியித்துள்து. ஆர்.ஆர்.ி கில் ஸ்சகல் -1 அதிகாரி நற்றும் அலுயக 

உதயினார்களுக்கா சபடி ஆட்சேர்ப்பு மேய்யதற்கா சதர்வு ிபாந்தின 

மநாமிகிலும் டத்தப்டும் என்று ிதினமநச்ேர் ிர்நா ேீதாபாநன் மதரியித்தார். 

அோநி, மங்காி, குஜபாத்தி, கன்டம், மகாங்கி, நமனாம், நணிப்பூரி, நபாத்தி, 

ரினா, ஞ்ோி, தநிழ், மதலுங்கு நற்றும் உபேது ஆகின 13 ிபாந்தின மநாமிகில் 

சதர்வு எழுதாம் என்று அியிக்கப்ட்டுள்து. 

உத்ே பிதேசம்  

உத்ே பிதேச ாநியம் கட்டணில்யா முேயமச்சர் செல்ப்மயன் 1076  ஐ 

அமிமுகப்படுத்ேிது 

 உத்தபிபசதேத்தில், நாி அபசு  கட்டணநில்ா பதமநச்ேர் மெல்ப்மன் 1076 ஐ 

அிபகப்டுத்தினது, இது நாிம் பழுயதிலுநிபேந்து யபேம் நக்கள் தங்கள் 

புகார்கமப் திவுமேய்ன உதவும், சநலும் புகார்கள் குித்து  அயேபகா டயடிக்மக 

எடுக்கப்ட்டுள்தா என்மதபம் உறுதி மேய்பம். 
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ேிரிபுா 

ேிரிபுாவுக்கு சாமய ேிட்டேிற்காக 358 தகாடி ரூபாம    லறங்கிது. 

 நத்தின அபசு  திரிபுபா நாித்திலுள்  கிபாநப்புங்கில் புதின ோமகள் அமநக்க 

கூடுதல் மதாமகனாக பைாய் 358 சகாடிமன  யமங்கினது. சநலும் இது நாித்தில் 

படிக்கப்டாத திட்டங்கள் நற்றும் உள்கட்டமநப்பு சநம்ாட்டு ணிகம படிக்க 

நாி அபசுக்கு உதயினாக அமநபம் என்று மதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

பங்கராதேஷ் ற்றும் சனீா இமடத பல்தலறு துமமகரின் கீழ் ன்பது ப்பந்ேங்கள்  

மகசழுத்ேிடப்பட்டன  

 ங்காசதருக்கும் ேீாவுக்கும் இமடசன ன்து ப்ந்தங்கள் மகமனழுத்திடப்ட்ட  

இதில் நினான்நரில் இபேந்து யலுக்கட்டானநாக இடம்மனற்த்தப்ட்ட 

சபாெிங்கினாக்களுக்கு ேீா 2,500 மநட்ரிக் டன் அரிேிமன ங்காசதருக்கு 

யமங்கப்ட்டதும்  பே குதினாகும். ன்து ப்ந்தங்கில்  - ஐந்து ப்ந்தங்கள், 

பன்று புரிந்துணர்வு ப்ந்தம் நற்றும் பே ஆயணம் ஆகும் . ங்காசதஷ் ிபதந 

நந்திரி சரக் ெேீா நற்றும் ேீ ாட்டு ிபதந நந்திரி ி மகக்கினாங் ஆகிசனாபேக்கு 

இமடனிா இபேதபப்பு சச்சுயார்த்மதகளுக்குப் ிகு இந்த  ப்ந்தங்கள்  

மகமனழுத்திடப்ட்ட 

பிஞ்சு அசு  இமண நிறுலனங்களுக்கு 3% லரி லிேிக்கவுள்ரது   

 கூகிள், அசநோன் நற்றும் சஸ்புக் சான் இமணன ிறுயங்களுக்கு பே ேிின 

யரி யிதிப்தற்கு  ிபான்ேின் கீழ் ாடாளுநன்ம் ப்புதல் அித்தது. குமந்த யரிமன 

உமடன ஐசபாப்ின ன்ின ாடுகில் தமமநனகத்மத அமநப்தன் பம் 

ன்ாட்டு ிறுயங்கள் யரிகமத் தயிர்ப்மதத் தடுப்மத இந்த நசோதா 

சாக்கநாகக் மகாண்டுள்து. தற்சாது, ிறுயங்கள் ிபான்ஸ் சான் மரின 

யிற்மமனக் மகாண்ட ாடுகில் கிட்டத்தட்ட யரி மேலுத்தயில்ம. 
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லணிக சசய்ேிகள் 

நடப்பு நிேிாண்டில் சாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேி 7% லரர்ச்சி அமடயும் என சபாருராோ 

ஆய்வு அமிக்மக ேகலல் 

 2018-19ற்கா மாபோதாப ஆய்யிக்மகமன ாடாளுநன்த்தின் இபே அமயகிலும் 

ிதி நற்றும் கார்ப்சபட் யியகாப அமநச்ேர் ிர்நா ேீதாபாநன் தாக்கல் மேய்தார். 2019-

20ம் ிதி ஆண்டில் மநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி 7 ேதயதீநாக யர்ச்ேி அமடபம் என்று 

ஆய்வு அிக்மக மதரியித்துள்து. சநக்சபா-மாபோதாப ஸ்திபத்தன்மநமனப் 

சணுமகனில், இந்தின மாபோதாபம் 2018-19ல் 6.8 க்கு யர்ச்ேினமடபம் என்று 

எதிர்ார்க்கப்டுகிது. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கா ிதிப் ற்ாக்கும மநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினில் 3.4 

ேதயதீநாக ிர்ணனிக்கப்ட்டுள்து. சயாண்மந, யயினல் நற்றும் நீன்ிடித் 

துமனில் 2.9 ேதயதீ யர்ச்ேி அமடபம் என்று ஆய்வு அிக்மக மதரியித்துள்து 

நிேிமச்சர் நிர்யா சேீாான் த்ேி பட்சஜட்ம  

 நத்தின ிதினமநச்ேர் ிர்நா ேீதாபாநன் 2019-20 மாது ட்மஜட்மட ாடாளுநன்த்தில் 

யமங்கிார். இது இபண்டாயது தயிக்காத்தில் ிபதநர் சபந்திப சநாடி அபேின் 

பதல் ட்மஜட் ஆகும். பே அபோங்கத்தின் ஆண்டு ிதி அிக்மக, பெினன் ட்மஜட் 

கடந்த ிதி ஆண்டின் யபேயாய் நற்றும் மேவுகள் நற்றும் யபயிபேக்கும் ஆண்டிற்கா 

நதிப்ிடப்ட்ட மேவுகள் நற்றும் கணிப்புகள் ற்ின யியபங்கம அிக்கிது. 

 இந்தின அபேினமநப்ில் ஆண்டு ிதிிம அிக்மக மதாடர்ா ேபத்து 112 ஆகும். 

ட்மஜட் என் மோல் நது இந்தின அபேினமநப்ில் குிப்ிடப்டயில்ம. 
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லிமராட்டு சசய்ேிகள்  

இரதலனில்  சபண்கரின் 10 ீ ஏர் மஃபிரில் சலள்ரி பேக்கம் சலன்மார்  

 இத்தாினில் மடமற் 30 யது ாப்சாி 2019 சகாமடக்கா பியர்ேிசனட் 

ிகழ்யில் இசயில் யாரியன் மண்கள்  10 நீ ஏர் மபிள் ிரியில் மயள்ிப் 

தக்கத்மதப் மயன்ார். 

பிாங்க் யம்பார்ட் சசல்சிா கால்பந்து அணிின் ேமயம  பிற்சிாராக 

நிிக்கப்பட்டுள்ரார்  

 ிபாங்க் ம்ார்ட் மேல்ேினா கால்ந்து அணினின் தமமந னிற்ேினாபாக 

ினநிக்கப்ட்டார், நவுரிேிசனா ேர்ரிக்கு ிகு பன்ாள் இங்கிாந்து யபீபா  ிபாங்க் 

ினநிக்கப்ட்டுள்ார். 
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