
   

தேசி சசய்ேிகள் 

கர்நாடகா 

கர்நாடகாலின் புேி சபாநாகர் ஆக லிஸ்தலஸ்லர் செக்தட தேர்வு 

 சாானகர் பமநஷ் குநார் தயி யிகினததத் ததாடர்ந்து, சிர்சி சட்டநன்த் 

ததாகுதினின் ஆறு பத ம்.ல்.வுநா ாஜகயின் பத்த ததயர் யிஸ்மயஸ்யர் 

தெக்மட காமகரி கர்ாடகாயின் புதின சாானகபாக மதர்யாகி உள்ார். 

காாஷ்டிா 

சாசரி ழறப்சபாறிழல லிட 72% அேிகாக மும்ழபில் சபய்துள்ரது 

 இந்த ருயத்தில் சபாசரி நதமப்தாமிவு 72% சதயதீத்திற்கும் அதிகநாக பம்தனில் 

தய்துள்து. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

எரு நாரில் 200 ில்யினுக்கும் அேிகான ங்கழர நடவு சசய்ேது த்ேிதாப்பிா 

 ஜூத 29 அன்று த்திமனாப்ினர்கள் 200 நில்ினனுக்கும் அதிகநா நபங்கத 

ட்டர், இது உக சாததனாக அதநபம் ன்று அந்ாட்டு அதிகாரிகள் 

ததரியித்தர். த்திமனாப்ினா நபம் டும் திட்டத்தின் நத்தினில் உள்து, இதன்டி மந 

நற்றும் அக்மடார் நாதங்களுக்கு இதடனில் 4 ில்ினன் நபங்கத டவு தசய்ன 

திட்டநிட்டுள்ர். இது அந்ாட்டு ிபதநர் அி அகநதுயின் ட்சின பனற்சி ன்து 

குிப்ிடத்தக்கது. 
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அடுத்ே 6 ஆண்டுகரில் 5-ஜிில் 150 பில்யின் டாயர் சசயலிட சனீா ேிட்டிட்டுள்ரது  

 சீா அடுத்த ஆறு ஆண்டுகில் 5 ஜி யனர்தஸ் ததாமில்தட்த்திற்காக 150 ில்ினன் 

டார் தசயிட திட்டநிட்டுள்து, தாினங்கி உற்த்திதனத் ததாடங்கி அதன்பம் 

தய்ஜிங் தசனற்தக தண்ணியில் (AI) உகத்தில் சிந்து யிங்க சீா இத்திட்டத்தத 

தசனல்டுத்த உள்து.  

இயங்ழகக்கு 480 ில்யின் அசரிக்க டாயர் நிேி உேலி அரித்ேது அசரிக்கா 

 இங்தகக்கு நில்ிினம் மசஞ்ச் கார்ப்மபரன் 480 நில்ினன் அதநரிக்க டாதப 

உதயினாக அதநரிக்கா யமங்கிபள்து. மநலும் இந்த 480 நில்ினன் டார் அதநரிக்க 

நக்கிடநிருந்து கிதடத்த ரிசு, கடன் அல் ன்றும் அதநரிக்கா கூிபள்து  

சலப்பண்டய புல் ரிக் சூமாலரிாக லலுப்சபற்மது 

 அதநரிக்காயில், கிமக்கு சிிக் தருங்கடில் தயப்நண்ட புனல் ரிக் நா 

சூாயினாக  யலுப்தற்து ன்று மதசின சூாயி தநனம் ததரியித்துள்து. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

கார்ப்பதட்டுகள், லங்கி சாாே கடனரிப்பலர்களுக்கு சலரி லர்த்ேக கடன் 

லிேிமுழமகழர ரிசர்வ் லங்கி ேரர்த்ேிது 

 கார்ப்மபட்டுகள் நற்றும் ணப்புமக்கம் இல்ாநல் யாடும் யங்கி அல்ாத கடன் 

யமங்குர்களுக்கா தயி யர்த்தக கடன்களுக்கா இறுதி னன்ாட்டு 

ிந்ததகத ரிசர்வ் யங்கி தாபாநனநாக்கிபள்து. இது தசனல்ாட்டு பதம், 

தாது ிறுய மாக்கக் கடன்கள் அல்து ரூாய் கடன்கத திருப்ிச் 

தசலுத்துயதற்காக டுக்கப்ட்ட தயிப்பு யணிக கடனுக்கு (ஈசிி) தாருந்தும். 
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2017 ஆம் ஆண்டில் அசரிக்காலின் சாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேிில் இந்ேி டி 

நிறுலனங்கள் 57.2 பில்யின் டாயர்கழர பங்கரித்துள்ரது 

 2017 ஆம் ஆண்டில் அதநரிக்காயின் தநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினில் இந்தின தகயல் 

ததாமில்தட் ிறுயங்கள் 57.2 ில்ினன் டார்கத ங்கித்ததாக 

அதநரிக்காயிற்கா இந்தின தூதர் ெர்ஷ் யர்தன் ஷ்ரிங்க்ா ததரியித்தார். 

ேலரிழச 

உயக தபட்ிண்டன் ேலரிழசில் சாய் பினதீ் முேல் 20 இடங்களுக்குள் நுழறந்ோர் 

 இந்தின மட்நிண்டன் ட்சத்திபம் ி.சாய் ிபதீ் சநீத்தின உக மட்நிண்டன் 

தபயரிதசனில் 4 இடங்கள் பன்மி பதல் 20 இடங்களுக்குள் ததமந்தார். ஆண்கள் 

எற்தனர் மட்நிண்டன் தபயரிதசனில் ிபதீ் இப்மாது உக தபயரிதசனில் 19ம் 

இடத்தில் உள்ார். கிடாம்ி ஸ்ரீகாந்த் 10யது இடத்ததபம், சநீர் யர்நா 13யது 

இடத்ததபம் தக்க தயத்துக் தகாண்டர். 

ாநாடுகள் 

இ-ஆளுழ 2019 சோடர்பான 22 லது தேசி ாநாடு ளில்யாங்கில் நழடசபம உள்ரது 

 ிர்யாக சீர்திருத்தங்கள் நற்றும் தாது குதகதத் தீர்க்கும் துத (DARPG), நின்ணு 

நற்றும் தகயல் ததாமில்தட் அதநச்சகம் (MeitY) நற்றும் மநகானா நாி அபசு 

இதணந்து இ-ஆளுதந 2019 ததாடர்ா 22யது மதசின நாாட்தட 2019 ஆகஸ்ட் 8-9 

மததிகில் மநகானாயின் ரில்ாங்கில் டத்த ற்ாடு தசய்துள்து. யடகிமக்கு 

இந்தினப்குதினில் இந்த ிகழ்வு பதல் பதனாக ற்ாடு தசய்னப்ட்டுள்து. இந்த 

நாாட்டின் கருப்தாருள் “டிஜிட்டல் இந்ேிா: சிமப்பிற்கு சலற்மி”[Digital India: Success 

to Excellence] ன்தாகும். 
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நினங்கள் 

மூத்ே ..ஸ் அேிகாரி ாஜவீ் குார் புேி நிேிச் சசயாராக நினம்  

 பத்த ..ஸ் அதிகாரி பாஜவீ் குநார் புதின ிதிச் தசனாபாக ினநம். இதற்கு 

அதநச்சபதயனின் ினநக் குழு எப்புதல் அித்தது. தற்மாது அயர் ிதி 

மசதயத்துதனில் தசனாபாக ணினாற்ி யருகிார் ன்து குிப்ிடத்தக்கது. 

ேிட்டங்கள் 

சமூக கண்டுபிடிப்புக்கான புேி ேிட்டத்ழே அடல் புதுழ ிளன் (Atal Innovation Mission) 

சோடங்குகிமது  

 ிதி ஆமனாக்கின் பதன்தந பனற்சினா  அடல் புதுதந நிரன் (Atal Innovation Mission) 

சபக கண்டுிடிப்புக்கா புதின திட்டத்தத புதுதில்ினில் அிபகப்டுத்தவுள்து. 

இப்புதின பனற்சி ாட்டில் புதின  கண்டுிடிப்புகளுக்கா உணர்தய ஊக்குயிப்தத 

மாக்கநாகக் தகாண்டுள்து. 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அழச்சழல எப்புேல் 

நாடாளுன்மத்ேில் நிழமதலமிது நிறுலனங்கள் சட்டத் ேிருத்ே தசாோ 

 ிறுயங்கள் (சட்டதிருத்த) நமசாதா, 2019 ாடாளுநன்த்தில் ிதமயினது. 

இதன்பம் ிறுயங்கள் சட்டம், 2013  திருத்துயதற்கு இம்நமசாதா யமியதக 

தசய்துள்து. இதன் பம் தருிறுயங்களுக்கா  சபக தாறுப்புணர்தய 

அதிகரிக்க, சி தாறுப்புகத மதசின ிறுய சட்ட தீர்ப்ானத்திற்கு நாற்றுயது 

நற்றும் சி குற்ங்கத சியில் குற்ங்காக யதகப்டுத்துதல் ஆகினயற்த 

மாக்கநாகக் தகாண்டு இச்சட்டதிருத்த நமசாதா ிதமயற்ப்ட்டது. 
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லிழராட்டு சசய்ேிகள் 

ோய்யாந்து ஏபன் தபட்ிண்டன் தபாட்டி 

 தாய்ாந்து ஏன் மட்நிண்டன் மாட்டினின் தநனின் டிபா ாங்காக்கில் 

ததாடங்கடவுள்து. இந்தினாயின் சார்ாக சாய்ா மயால், சாய் ிபதீ், கிடாம்ி 

ஸ்ரீகாந்த், ச் ஸ் ிபாமணாய், ருப்ள்ி காஷ்னப் ஆகிமனார் இப்மாட்டினின்  

ததாடக்க ஆட்டத்தில் யிதனாட உள்ர். 

ஊக்கருந்து லிேிீமலுக்காக பி.சி.சி. பிருத்லி ளாழல இழடநீக்கம் சசய்ேது 

 இந்தின தடஸ்ட் ததாடக்க ஆட்டக்காபர் ிருத்யி ரா ஊக்கநருந்து யிதிநீலுக்காக 

இந்தின கிரிக்தகட் கட்டுப்ாட்டு யாரினத்தால் (ிசிசி) 2019 யம்ர் 15 யதப 

இதடீக்கம் தசய்னப்ட்டுள்ார். அயபது சிறுீர் நாதிரி ரிமசாதிக்கப்ட்டு அதில் 

தடர்பூட்டின் இருப்து உறுதினாததத் ததாடர்ந்து இதடீக்கம் தசய்னப்ட்டார். 
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