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 கனக த ொறிற்சொலயகள் ற்றும் தபொது நிறுலனங்கரின் அலச்சர் ஆனந்த் ஜி. 
கீத், இண்டு சொர்ஜிங் நிலயங்கள், என்று வலகொன சொர்ஜிங் தசய்ல ற்கு (டி.சி.) 
ற்றும் புதுதெல்யிின் உத்வொக் பலனில் ததுலொக சொர்ஜிங் (சி) என்லம 

 ிமந்து லலத் ொர். 

 பி ொன ந் ிரி கிசொன் சம்பொ வொஜனொ  ிட்ெத் ின் கீழ் கரீம்நகர் பொல் 

 ொரிப்பொரர் நிறுலனத் ொல் நிர்லகிக்கப்படும் கரீம்நகர் பொல் உற்பத் ில 

லிரிவுபடுத்துல ற்கொக ரூ.63 வகொடி தசயலில் 3 யட்சம் யிட்ெர்  ிமன் தகொண்ெ 

தகொ பொல்  ிட்ெம் அலக்க த் ி அசு அனு ி அரித்துள்ரது. 

 பஞ்சொப் ொநிய சட்ென்மம் எருபலம இந் ி குற்மலில் வகொட் (பிசி) ற்றும் 

குற்மலில் நலெபலமக் வகொட் (CrPc)   நூல்கரின் புனி த் ன்லக்கு கரங்கம் 

தசய்பலற்கு ஆபள்  ண்ெலன அரிக்கும் பில்கலர நிலமவலற்மிது. 

 வகரொ பழுலதும் வகடு லிலரலித்  லறக்கொயத் ின்  ொக்கத்ல  ஆய்வு 

தசய் தசப்ெம்பர் 3 ம் வ  ி அதரிக்க-சொர்ந்  ஜிவொதெக்னிக் க்ஸ்ட்ரீட் 

நிகழ்வுகள் புனலப்பு (GEER) சங்கத் ின் லிஞ்ஞொனிகள் குழு லருலக. 

 ககன்ொன் - இந் ிொலின் ப ல் இந் ி னி ன் லிண்தலரி தசல்லும் 

 ிட்ெத்ல  இந் ி லிண்தலரி ஆொய்ச்சி நிறுலனம் (இஸ்வொ) 2022 ஆம் 

ஆண்ெரலில் நிலமவலற்றும். 

  ிர்கொயத் ில் புற்றுவநொய் ற்றும் அல்லசர் சிகிச்லசக்கு உ லக்கூடி 120 

நொவனொீட்ெர் அரலலக் தகொண்ெ எரு சொ னம் - சிமி ருத்துல வொவபொலல 

உருலொக்கி ன் பயம் லிஞ்ஞொனிகள் பு ி உயக கின்னஸ் என்லம 

பலெத்துள்ரனர். 

 புது  ில்யி, FICCI ஆல் ற்பொடு தசய்ப்பட்ெ ஸ்ொர்ட் தில்வல ொநொட்லெ, 

ில்வல ற்றும் நியக்கரி அலச்சர் பிபஷ் வகொல்  ிமந்து லலத் ொர். 

 ஆசிய ககாப்பபயின் இந்திய U-19 கிரிக்ககட் அணியின் ககப்டன் - ஆரின் 

ஜுொலுக்கு ொற்மொக பலன் ளொ நினம் 

 சத் த்ரிப ி - கபாது உதவி கசயலாளர் மற்றும் UNEP இன் ியூ யார்க் 

அலுவலகத்தின் தபலவர் 

 இந் ிொலில் ரிசக் ி  ிமன் வம்பொட்டு  ிட்ெத் ிற்கு உ வும் 300 ில்யின் 

ெொயர்  ிப்பியொன எப்பந் த் ில் இந் ி அசும் உயக லங்கிபம் புது ில்யிில் 

லகதழுத் ிட்ென. இந் த்  ிட்ெம் ரிசக் ி  ிமன் வசலல நிறுலனத் ினொல் 

தசல்படுத் ப்பெலிருக்ககிமது. 

 ொநியத் ின் 24x7 பலர்  ிட்ெத் ின் கீழ் அ ன் ின்சொம் லிநிவொகம் துலமின் 

தசல் ிமலன வம்படுத்துல ில் ொஜஸ் ொன் அசிலன ஆ ரித்து ொஜஸ் ொன் 

அசு, இந் ி அசு ற்றும் உயக லங்கிொனது, 250 பில்யின் ெொயர் 

தெலயப்தன்ட் பொயிசி கென் (டிபில்) எப்பந் த் ில் லகதழுத் ிட்ெது. 
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 GST நன்லகலர கெக்கொ  நிறுலனங்களுக்கு  ிொக புகொர்கலர ப ிவு தசய்பம் 

நுகர்வலொல ஊக்குலிக்கும் எரு பற்சிில், வ சி யொபீட்ெல்  ிர்ப்பு 

ஆலைம் (NAA) எரு தெல்ப்லயன் ண்லை 011-21400643 அமிபகப்படுத் ிது. 

ஆசிய விபளயாட்டு 2018 

 ஆசி லிலரொட்டுப் வபொட்டிில் இந் ி தபண்கள் ற்றும் ஆண்கள் 

லில்லித்ல  அைி, தலள்ரிப் ப க்கம் தலன்மது. 

 பகது அனொஸ், ெிொ  ொஸ், ொஜிவ் ஆவொக்கிொ, பூலம்ொ ொஜு ஆகிவொர் 

தகொண்ெ இந் ி அைி கயப்பு 4X400 ீட்ெரில் தலள்ரிப் ப க்கம் தலன்மது. 

 800 ீட்ெர் ஏட்ெத் ில் இந் ி லீர் ஞ்சித் சிங்  ங்கம் தலன்மொர் - ஜொன்சன் 

தலள்ரி தலன்மொர். 

 ஆசி லிலரொட்டுப் வபொட்டிில் தலள்ரிப் ப க்கம் தலன்மொர் பி.லி.சிந்து 

 த் ி ஆசிொலின் உள்நொட்டு ல்பத்  லிலரொட்ெொன குொளியில் பின்கி 
பல்ெொொ ற்றும் யப்பிபொ ல்யப்பொ ஜொ வ் ஆகிவொர் தலள்ரி, தலண்கயப் 

ப க்கங்கலர தலன்மனர். 

 ஜி.சத் ின், அச்சந் ொ சத் கல் ற்றும் . அல்ொஜ் ஆகிவொர் அெங்கி 

இந் ி ஆண்கள் வெபிள் தென்னிஸ் அைி லயொற்று தலண்கயப் ப க்கத்ல  

தலன்மது. 
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