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தேசி சசய்ேிகள் 

ஜர்சுகுடா லிான நிலய சபர் ாற்மம் 

 எடிளஶ ஶநஷயம் ஜர்சுகுடஶ லிஶன நஷலயத்லை ‚லரீ் சுரந்ைஷ சஶய் லிஶன நஷலயம், 
ஜர்சுகுடஶ‛ ன்று பபர் ஶற்மம் பசய் த்ைஷ அலச்சலல எப்புைல். 

லக்தா, சிமி ற்றும் நடுத்ே நிறுலனங்கள் ஆேவு ேிட்டம் 

 பிை ந்ைஷரி நரந்ைஷ ரஶடி புதுைஷல்யஷில் லக்ரஶ, சஷறு ற்றும் நடுத்ை பைஶறஷல் 
நஷறுலனங்கள் (MSME) ஆைவு ைஷட்டத்லை அமஷபகப்படுத்ைஷனஶர். 

 ம்ஸ்ம்இ ஆைவுத் ைஷட்டம் நஶடு பலலதும் 100 நஶட்கலக்கு 100 ஶலட்டங்ரில் 
இக்கப்படும். 

நான்கு புேி உச்ச நீேின்ம நீேிபேிகள் பேலிதற்பு 

 நீைஷபைஷகரஶன ரவந்த் குப்ைஶ, ஆர். சுபஶஷ் பட்டி, ம்.ஆர். ளஶ ற்றும் அஜய் 
ஸ்ரைஶகஷ ஆகஷரஶர் உச்சநீைஷன்ம நீைஷபைஷஶக பைலி ற்மனர். இைன் பயம் பஶத்ை 
உச்ச நீைஷன்ம நீைஷபைஷகள் ண்ணிக்லக 28 ஆக உர்வு 

தற்கு காற்றுகள் லற ற்றும் பனிப்சபாறிலலக் சகாண்டுலயகிமது 

 ரற்கு கஶற்றுகள் த்ைஷ ைலக்கடயஷல் உபேலஶகஷ இந்ைஷஶலின் லடரற்கு பகுைஷக்கு 
லற ற்றும் பனிப்பபஶறஷலலக் பகஶண்டுலபேகஷமது. இைனஶல் இஶச்சய பிரைசத்ைஷல் 
லற ற்றும் பனிப்பபஶறஷவு ற்பட்டது. 

ணிப்பூர் அசு தபாலேப் சபாயள்கள் ீது தபால அமிலித்ேது 

 ஶநஷயத்ைஷல் கணிசஶன ண்ணிக்லகியஶன க்கலர பஶைஷக்கும் ரபஶலைப் பபஶபேள்கள் 
ீது ணிப்பூர் அசு ரபஶல அமஷலித்துள்ரது. 
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ம்ஸ்ம்இ[MSME]க்கு 59 நிிடங்கரில் ய. 1 தகாடி கடன் 

 பிைர் நரந்ைஷ ரஶடி சஷறு ற்றும் நடுத்ை பைஶறஷல் நஷறுலனங்கலக்கு எபே ரகஶடி 
பைபஶய் கடன் பைஶலகல 59 நஷஷடங்கரில் பபம எபே கடன் ரபஶர்ட்டல் உட்பட பிம 
பிைஶன நடலடிக்லககலர அமஷலித்ைஶர். 

கிான் கும்பதரா (கிண்ணத் ேியலிறா) சோடங்கிது 

 ஜனஶைஷபைஷ இஶநஶத் ரகஶலிந்த் வரித்லஶரில் இண்டு நஶள் கஷஶன் கும்பரரஶ 
(கஷண்ணத் ைஷபேலிறஶ)லல பைஶடங்கஷ லலத்ைஶர். 

நிறுலன அலச சட்டேியத்ேம் 

 சஷமந்ை நஷறுலன இணக்கத்துடன் லர்த்ைகத்லை ரிைஶக்க, நஷறுலன அலச சட்டைஷபேத்ைம் 
– 2018 த்ைஷ அசு பிகடனப்படுத்ைஷது. 

ேிமந்ே சலரிில் யம் கறிப்பது எறிக்கப்பட்ட ாநியாகிமதுஜார்கண்ட் 

 ைஷமந்ை பலரிில் யம் கறஷப்பது எறஷக்கப்பட்ட ஶநஷயஶக ஜஶர்கண்ட், நலம்பர் 
15ந்ரைைஷக்குள் உபேலஶகும். 

ாணுல லீர்களுடன் பிேர் ேபீாலரி சகாண்டாடினார் 

 உத்ைஶகண்ட் வர்ழஷயஷல் இந்ைஷ இஶணுலம் ற்றும் இந்ைஷ-ைஷபபத்ைஷ ல்லய 
கஶலல்பலட லீர்கலடன் பிைர் ைஷபே. நரந்ைஷ ரஶடி ைீபஶலரிலக் பகஶண்டஶடினஶர்.  

அசு பள்ரிகள் ற்றும் பணிாரர் இயப்பிட அலப்புகரின்ஜிபிஸ் லலபடம் 
சோடங்கப்பட்டது 

 நஶகஶயஶந்து பையலச்சர் நஷபிரவஶ ரிரஶ அசஶங்க பள்ரிகள் ற்றும் பணிஶரர் 
இபேப்பிட அலப்புகரின் ஜஷபிஸ் லலபடத்லை அமஷபகப்படுத்ைஷனஶர்.  
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‘சங்லாரி‘ லாக்குச்சாலடிகள் 

 சட்டப்ரபலலத் ரைர்ையஷல் பபண்கள் லஶக்கஶரர்கள் ைங்கள் உரிலலக் கலடப்பிடிக்க 
ஊக்குலிக்க சத்ைீஸ்கர் ஶநஷயத்ைஷல் உள்ர பல்ரலறு பைஶகுைஷகரில் ‘சங்லஶரி’ 
லஶக்குச்சஶலடிகள் அலக்கப்பட்டுள்ரன. 

 ‘சங்லஶரி’ ன்மஶல் நண்பன். இந்ை பபண்கள் நட்பு சஶலடிகலர பபண் அைஷகஶரிகள், 
ரற்பஶர்லலஶரர்கள் ற்றும் பஶதுகஶப்பு அைஷகஶரிகள் உட்பட அலனலபேம் பபண் 
ஊறஷர்கரஶல் நஷர்லகஷக்கப்படுலஶர்கள். 

உத்ோகண்ட் அேன் 18 லது துலக்க ேினத்லே சகாண்டாடுகிமது 

 உத்ைஶகண்ட் ைனது 18 லது துலக்க ைஷனத்லை பகஶண்டஶடுகஷமது. 
உத்ைபிரைசத்ைஷயஷபேந்து பிரிந்து ைனி ஶநஷயஶக உத்ைஶகண்ட் உபேலஶனது. 

ஆந்ேிப் பிதேசத்ேில் பறங்குடிகளுக்கான த்ேி பல்கலயக்கறகம் 

 ஆந்ைஷப் பிரைச ஶநஷயத்ைஷல் பறங்குடிகலக்கஶன த்ைஷ பல்கலயக்கறகத்லை 
நஷறுவுலைற்கஶக 2009-ம் ஆண்டின் த்ைஷ பல்கலயக்கறக சட்டத்ைஷல் ைஷபேத்ைம் பகஶண்டு 
ல த்ைஷ அலச்சலல எப்புைல். 

தகாலா அசாங்கம் ீன் இமக்குேில ேலட சசய்ேது 

 ரகஶலஶ அசு, ஶநஷயத்ைஷல் ீன் இமக்குைஷ ீைஶன ைலட லிைஷத்து உத்ைலிட்டது. 
ரகஶலஶலில் இமக்குைஷ பசய்ப்படும் ீன்கரில் உத்ைஷரஶகபூர்லஶக ஃபஶர்யஷன் 
இபேப்பலைப் பற்மஷ நஷச்சற்ம ைன்லலக் கபேத்ைஷல் பகஶண்டு இந்ை படிவு 
டுக்கப்பட்டுள்ரது. 

தகாலாலில் ஆயுர்தலேம், தாகா ற்றும் இற்லக யத்துலக்கல்லூரிக்கான அடிக்கல் 
நாட்டப்பட்டது 

 ஆபஷ்க்கஶன த்ைஷ ஶநஷய ந்ைஷரி ஸ்ரீபத் நஶக் லடக்கு ரகஶலஶ ைர்கஶயஷல் 
ஆபர்ரலைம், ரஶகஶ ற்றும் இற்லக பேத்துலக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நஶட்டினஶர். 
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அரிானா 

 ரற்கு புமலறஷ லிலவு லறஷத்ைடத்ைஷன் குண்டயஷ – ரனசர் பிரிவு ற்றும் பல்யப்கஶர் – 
பரஜசர் பட்ரஶ இலணப்பு ைஷமப்பு லிறஶ. 

 பிைர் நரந்ைஷ ரஶடி பலஸ்ட் பபரிஃபல் க்ஸ்பிஸ்ரலின் குண்டில்-ஶரனசர் 
பகுைஷ ைஷமந்துலலத்ைஶர். 

 பிைர் ைஷபே நரந்ைஷ ரஶடி, அரிஶனஶ ஶநஷயம் குபேகஷஶம் அபேரக சுல்ைஶன்பூரில் 
குண்டயஷ – ரனசர் – பல்லஶல் (KMP) ரற்கு புமலறஷ லிலவு லறஷத்ைடத்ைஷன் குண்டயஷ – 
ரனசர் பிரிலல பைஶடங்கஷ லலத்ைஶர். 

 ரலும், பல்யப்கஶர் – பரஜசர் பட்ரஶ இலணப்லபபம் பைஶடங்கஷ லலத்ை பிைர், 
லிஷ்ல கர்ஶ ைஷமன் பல்கலயக்கறகத்ைஷற்கஶன அடிக்கல் நஶட்டினஶர். 

ஸ்லதேஷ் ேர்ளன் ேிட்டத்ேின் கீழ் லட கிறக்கு சர்க்யூட்கள் 

 அபேணஶச்சய பிரைசத்ைஷல் த்ைஷ சுற்றுயஶ அலச்சகத்ைஷன் ஸ்லரைஷ் ைர்ளன் 
ைஷட்டத்ைஷன் கஸழ் இண்டு பக்கஷஶன லட கஷறக்கு சர்க்பெட்கள் ைஷமந்து லலக்கப்பட்டது. 

49 லது சர்லதேச ேிலப்பட லிறா 

 இந்ைஷஶலின் 49 லது சர்லரைச ைஷலப்பட லிறஶ (IFFI) ரகஶலஶ பனஶஜஷ நகரில் 
பைஶடங்கஷது. 

7 லது சர்லதேச சுற்றுயா ார்ட் 

 ைஷரிபுஶலின் அகர்ையஶலில் ‚7 லது சர்லரைச சுற்றுயஶ ஶர்ட்‛ 2018 ஆம் ஆண்டு நலம்பர் 
22 பைல் 24 ஆம் ரைைஷ லல ஶநஷய சுற்றுயஶத் துலம, ைஷரிபுஶ ற்றும் லடகஷறக்கு 
ஶநஷயங்கலடன் இலணந்து, இந்ைஷ சுற்றுயஶத்துலம அலச்சகம் ற்பஶடு பசய்கஷமது. 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரிர்கள் 

 ‘தடிதா காஷ்ீர் – லடம்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் லார்‘ ன்ம புத்ேகத்லே டஶக்டர் ஶரஜஷ் 
பஶட் லைஷ [டஶக்டர் ஜஷரைந்ைஷ சஷங் பலரிிட்டஶர்] 
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IFFI ில் காத்ா காந்ேிின் பய–ஊடக டிஜிட்டல் கண்காட்சி துலக்கம் 

 ரகஶலஶலின் பனஶஜஷ நகரில் சர்லரைச இந்ைஷ ைஷலப்பட லிறஶலில் (IFFI) கஶத்ஶ 
கஶந்ைஷின் பய-ஊடக டிஜஷட்டல் கண்கஶட்சஷல ைகலல் ற்றும் எரிபப்புத்துலம 
அலச்சர் ஶஜ்லர்த்ைன் ஶத்ரைஶர் ஶநஷய அலச்சர் பைஶடங்கஷலலத்ைஶர். 

ஜார்கண்ட் ேினக் சகாண்டாட்டம் 

 ரகஶலஶலில் சர்லரைச ைஷலப்பட லிறஶலில் (IFFI) ஜஶர்கண்ட் ைஷனம் இன்று 
பகஶண்டஶடப்படுகஷமது. இந்ை ஆண்டின் IFFI ில் ஜஶர்கண்ட் கலனம் பசலுத்தும் 
ஶநஷயஶக அமஷலிக்கப்பட்டது. பைல் ைடலலஶக ைஷபேலிறஶலில் கலனம் பசலுத்தும் 
ஶநஷயஶக அமஷலிக்கப்பட்டது குமஷப்பிடத்ைக்கது. 

அரிானா அசு ஊறிர்களுக்கு 6% டி–லல அேிகரித்ேது 

 ஜூலய 1, 2018 பைல் ஶநஷய அசு ஊறஷர்கலக்கு அரிஶனஶ அசு 6 டங்கு 
அைஷகஶன அன்பரிப்புக் பகஶடுப்பனலல (DA) லறங்க படிவு பசய்துள்ரது. 

ாயத்ேலீின் சலரியுமவு ந்ேிரி இந்ேிாலிற்கு 4 நாள் பணம் 

 ஶயத்ைீவு பலரிபமவு ந்ைஷரி அப்துல்யஶ ளஶவஷத் இந்ைஷஶலிற்கு நஶன்கு நஶள் 
பணஶக புது படல்யஷ லந்து ரசர்ந்ைஶர். 

லத்ரீ ேிலாஸ் 

 அபேணஶச்சயப் பிரைசத்ைஷல், பய கயஶச்சஶ சபக நஷகழ்லஶன லத்ரீ ைஷலஶஸ் 
ைலஶங்கஷல் நலம்பர் 28 ற்றும் 29ம் ரைைஷ ற்பஶடு பசய்ப்பட்டுள்ரது. 

 இது உள்லர் சஷலில் நஷர்லஶகம் ற்றும் ைலஶங் இஶணுல ரகர்ரிசன் ஆகஷரஶஶல் 
இலணந்து ற்பஶடு பசய்ப்படும். 
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அயணாச்சல் இயக்கி லிறா 

 அபேணஶச்சயப் பிரைசத்ைஷல், நலம்பர் 28 பைல் 30 லல இட்டஶநகரில் உள்ர ரடஶர்ஜஷ 
கஶண்டு ஶநஶட்டு லத்ைஷல் அபேணஶச்சல் இயக்கஷ லிறஶ நலடபபறுகஷமது. இந்ைத் 
ைஷபேலிறஶ ஶநஷய ைகலல் ற்றும் பபஶது உமவுத் துலமஶல் ற்பஶடு பசய்ப்படுகஷமது. 

நாகாயாந்து சுற்றுயா தபாலீஸ் 

 நஶகஶயஶந்து பையலச்சர் நஷபிபெ ரிரஶ ரகஶவஷஶலின் ரபஶலீஸ் ைலயலகத்ைஷல் 
ஶநஷய சுற்றுயஶ ரபஶலீலச அமஷபகப்படுத்ைஷனஶர். 

 லடகஷறக்குப் பகுைஷில் சுற்றுயஶ ரபஶலீலச அமஷபகம் பசய்ை இண்டஶலது ஶநஷயஶக 
நஶகயஶந்து ைஷகழ்கஷமது. 

 சுற்றுயஶப் பணிகலக்கு பஶதுகஶப்பு லறங்குலைற்கஶக டிசம்பர் 1 பைல் பைஶடங்கும் 
நஶகயஶந்ைஷன் வஶர்ன்பில் ைஷபேலிறஶலின் ரபஶது சுற்றுயஶப் ரபஶலீஸ் 
பணிர்த்ைப்படுலர். 

உர்–நிலய ேிமன் தம்பாட்டு லம் 

 CSIR-IMTECH, சண்டிகரில் எபே ‘உர்-நஷலய ைஷமன் ரம்பஶட்டு லம்’ அலப்பைற்கஶக, 
இந்ைஷஶலின் பன்னணி ரைசஷ ஆஶய்ச்சஷ ஆய்லக CSIR-ன் நுண்ணுிர் பைஶறஷல்நுட்பம் 
(CSIR-IMTECH) பஜர்னிின் பர்க் உடன் எபே புைஷ கூட்டணில அமஷபகப்படுத்ைஷது. 

யாஜிக்ஸ் இந்ேிா ாநாட்டின் இயட்சிலன ற்றும் ேகலல் லகதடு 

 யஶஜஷக்ஸ் இந்ைஷஶ 2019 ஶநஶட்டின் இயட்சஷலன ற்றும் ைகலல் லகரட்லட த்ைஷ 
லர்த்ைக ற்றும் பைஶறஷல்துலம அலச்சர் ைஷபே. சுரஷ் பிபு பலரிிட்டஶர். 

 இந்ை ஶநஶடு புது ைஷல்யஷல் ஜனலரி 31, 2019 பைல் பிப்லரி 2, 2019 லல நலடபபறும். 
இந்ை ஶநஶட்லட இந்ைஷ ற்றுைஷ நஷறுலனங்கள் கூட்டலப்பு (FIEO) ற்பஶடு 
பசய்துள்ரது. 

ஹிாச்சய பிதேசம் 

 த்ைஷ உள்துலம அலச்சர் ஶஜ்நஶத் சஷங் ண்டிில் இஶச்சய பிரைசத்ைஷற்கஶன 
அலசநஷலய பைஷல் ஆைவு அலப்லப (ERSS) பைஶடங்கஷ லலத்ைஶர். 
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 இ.ஆர்.ஸ்.ஸ்-ன் கஸழ் ‘112’ ன்ம பஶன்-இந்ைஷஶ எற்லம அலச ண்லண அமஷலித்ை 
பைல் ஶநஷயஶக வஷஶச்சய பிரைசம் ைஷகழ்கஷமது. 

நகர்ப்பும ேிட்டங்கரின் பன்தனற்மத்ேின் லிரிலான ஆய்வு 

 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 1 ஆம் ரைைஷ லட கஷறக்கு ஶநஷயத்ைஷன் ட்டு ஶநஷயங்கரில் 
நகர்ப்பும ைஷட்டங்கரின் பன்ரனற்மத்ைஷன் லிரிலஶன ஆய்லல ஶநஷய லடீலப்பு ற்றும் 
நகர்ப்பும லிலகஶ அலச்சர் (I / C) வர்ைீப் சஷங் பூரி ரற்பகஶள்லஶர். 

ச்..லி பாதுகாப்பிற்கான சிமந்ே லம் டிசம்பர்,  2019க்குள்அலக்க ேிட்டம் 

 ரகஶலஶலின் சுகஶைஶ அலச்சர் லிஸ்லஜஷத் ஶரன டிசம்பர் 2019 க்குள் ஶநஷய அசு 
ச்..லி பஶதுகஶப்பிற்கஶன சஷமப்பஶன எபே லத்லை அலப்பைஶக பைரிலித்ைஶர்.  
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