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ோின செய்ிகள் 

 
 1. கர்ப்புந உள்போட்ெி ெோலனகள் வம்தோட்டுப் திகளுக்கு ெிநப்பு ிி 
 கர்ப்பு உள்ாட்சி சாலகள் மநம்ாட்டுப் ணிகளுக்காக ரூ.2,200 வகோடி 
ெிநப்பு ிி ங்க தநிமக முதல்யர் மு.க.ஸ்டாின் உத்தபயிட்டார். 

 தநிழ்ாட்டில் கர்ப்புங்கில் சசனல்டுத்தப்டும் புலதசாக்கலடத் 
திட்டங்கள், குடிீர் குமாய் ணிகள் மான்யற்ால் மசதநலடந்த சாலகள், 
ழுதலடந்த ஆனிபக்கணக்கா சாலகள் மநம்டுத்தப்டவுள்.  

 மநலும், ெிங்கோச் சென்லண 2.0, ோின ிிக் குழு ோணித் ிட்டம், 
கலனஞர் கர்ப்புந வம்தோட்டுத் ிட்டம், தோர்டு ங்கி ிி 
உித்ிட்டம் ஆகினயற்ில் உள் ல்மயறு ிதிகல ஒருங்கிலணத்து 
ரூ.7,338 மகாடினில், 16,390 கிநீ சதாலவு சாலகளும் டிப்டினாக 
மநம்டுத்தப்டும் என்று மபலயனில் முதல்யர் மு.க.ஸ்டாின் அியித்தார்.  

 ஏற்சகமய அியிக்கப்ட்ட ரூ.7,338 மகாடிமடன் தநிழ்ாடு அபசின் சிப்பு 
ிதினாக ரூ.2,200 மகாடி யமங்க முதல்யர் உத்தபயிட்டார். 

 
2.சதோது சுகோோத் துலநின் நூற்நோண்டு ிோ 
 சாது சுகாதாபத் துலனின் நூற்ாண்டு யிமா டிசம்ர் 6-ஆம் மததி முதல் 8- 
ஆம் மததி யலப ோல்னபுத்ில் ெர்வெ ருத்து ோோடோக 
லடசவுள்து. 

 மாிமனா, காபா உள்ிட்ட  மாய்கல சாது சுகாதாபத்துல 
ஒமித்துள்து. தற்மாது கமபாாலயமம் இந்ததுல சிப்ாகக் 
லகனாண்டுள்து.  
 

த்ி செய்ிகள் 
 
1. இந்ி ோின அசுகள் கடன் தத்ிங்கபின் ெோெரி ட்டி ிகிம் சபிீடு 
 இந்தின நாி அபசுகள் ஏத்தில் சயினிட்ட கடன் த்திபங்கின் சபாசரி 
யட்டி யிகிதம் அதிக நாற்ம் இல்ாநல் 7.68 ெீோக இருந்தது. 

 தங்களுக்குத் மதலயனா ிதிலனத் திபட்டுயதற்காக, நாி அபசுகள் 
சயினிடும் கடன் த்திபங்கின் யட்டி யிகிதம் சதாடர்ந்து 4 யாபங்காக 
சரிந்து யந்தது. 

 நாிங்கின் புதின கடன் த்திபங்கல ரிசர்வ் யங்கி கடந்த நாதம் 18- ஆம் 
மததி ஏத்தில் யிட்டமாது, அயற்றுக்கா சபாசரி யட்டி யிகிதம் 0.11 
சதயதீம் குலந்து 7.72 சதயதீநாது. 
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 கடந்த நாதம் 25-ஆம் மததி லட சற் ஏத்தில் அது 0.12 சதயதீம் 
அதிகரித்து 7.84 சதயதீநாது. அத்துடன், கடன் த்திபங்கின் சபாசரி 
தயலணக் காம் 12 ஆண்டுகில் இருந்து 13 ஆண்டுகாக உனர்ந்தது. 

 எினும், கடந்த 15– ஆம் மததி யிடப்ட்ட ஏத்தில் நாி அபசு கடன் 
த்திபங்கின் சபாசரி யட்டி யிகிதம் 0.12 சதயதீம் சரிந்து 7.76 
ெீோகியுள்பது. 

 அபசுக் கடன் யட்டி யிகிதத்தின் குினடீா 10 ஆண்டுகோன கடன் 
தத்ிங்கலபப் சதோருத்ல, த்ி அசு சயினிட்ட அந்த யலக 
கடன் த்திபங்களுக்கா யட்டி யிகிதம் 0.09 சதயதீம் சரிந்து 7.29 
சதயதீநாது. இது, கடந்த யாபம் 7.26 ெீோக இருந்தது. 

 ோின அசுகள் சபிிட்ட 10 ஆண்டுகோன கடன் தத்ிங்களுக்கோண 
சபாசரி யட்டி யிகிதம் 7.67 சதயதீத்திிருந்து 0.03 சதயதீம் உனர்ந்து 7.70 
ெீோக ஆணது.  

 அந்த யலகனில், நாி அபசுகின் 10 ஆண்டுகா கடன் த்திபங்களுக்கா 
சபாசரி யட்டி யிகிதங்களுக்கும் நத்தின அபசின் 10 ஆண்டுகா கடன் 
த்திபங்களுக்கா யட்டி யிகிதங்களுக்கும் இலடினோண வறுதோடு 0.41 
ெீோகவ சதாடர்ந்தது. 

 
சதோருபோோ செய்ிகள் 

 
1. தட்செட் இனக்லகிட ரி சூல் ரூ.4 னட்ெம் வகோடி அிகோக இருக்கும் 
 டப்பு ிதினாண்டில் ாட்டில் ஒட்டுசநாத்த யரி யசூல் ட்செட் 
இக்லகத்தாண்டி ரூ.4 னட்ெம் வகோடி ல அிகோக இருக்கும் என்று 
யருயாய்த் துல சசனர் ருண் தெோஜ் ம்ிக்லக சதரியித்துள்ார். 

 டப்பு ிதினாண்டில் மாடி யரி யசூல் ட்செட் இக்லகயிட 25 முதல் 30 
சதயதீம் யலப அதிகம் இருக்கும் என்று த்ி வடி ரிகள் ோரி 
(ெிதிடிடி) லனர் ிின் குப்ோ ஏற்சகமய சதரியித்திருந்தார்.  

 இந்ிலனில் அலத்து யலகனி யரி யசூலும் அதிகநாக இருக்கும் என்று 
யருயாய் துல சசனர் தருண் ொஜ் சதரியித்துள்ார். 
 திர் யருநா யரி, சரு ிறுய யரி ஆகினலய ரூ.17.50 ட்சம் 
மகாடினாகவும், சுங்க யரி, கால் யரி, ெிஎஸ்டி ஆகினலய ரூ.14 ட்சம் 
மகாடினாகவும் இருக்கும்.  

 இதன் மூம் ரூ.31.50 ட்சம் மகாடி அவுக்கு சநாத்த யரியசூல் 
இருக்கும் எ நதிப்ிடப்ட்டுள்து என்ார். 

 
 


