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தேசி சசய்ேிகள் 

அந்ோன் & நிக்தகாபார் ேவீுகள் 

தபார்ட் பிதரரில் உள்ர லிான நிலயம் அங்கீகாம் சபற்ம அங்கீகாம் சபற்ம 

குடிதற்ம  தசாேலன சாலடிாக அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது 

 பபஶர்ட் பிபரரில் உள்ர லீ சலர்கஶர் சர்லபேச லிஶன நஷலயம், அலனத்து 

லகுப்பு பணிகளுக்கும் சரிஶன பண ஆலணங்களுடன் இந்ேஷஶலிற்குள் 

நுலறலேற்கு / வலரிபறுலேற்கஶன அங்கஸகஶம் வபற்ம குடிபற்ம பசஶேலன 

சஶலடிஶக அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 குடிபற்ம பசஶேலனப் பணிகளுக்கஶன பநஶக்கத்ேஷற்கஶக அந்ேஶன் நஷக்பகஶபஶர் 
கஶலயர்கள் 'சஷலில் ஆலணஶக' நஷஷக்கப்பட்டுள்ரனர். 

பஞ்சாப் 

106லது இந்ேி அமிலில் காங்கிஸ் 

 பிேர் நபந்ேஷ பஶடி ஜயந்ேரில் 106 லது இந்ேஷ அமஷலில் கஶங்கஷலழ 

ேஷமந்து லலத்ேஶர். லிலசஶிகளுக்கு உேவும்படிில் புேஷ குலமந்ே லிலய 

வேஶறஷல்நுட்பங்கலர கண்டுபிடித்து, அலர்கரது லஶழ்லஶேஶத்ேஷற்கஶக பணிஶற்ம 

பலண்டும் என பிேர் பலண்டினஶர். 

 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

லங்கதேசத்ேில் புேிோக தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட பாாளுன்ம உறுப்பினர்கள் பேலி 
ஏற்மனர் 

 லங்கஶரத்ேஷல் புேஷேஶகத் பேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட நஶடஶளுன்ம உறுப்பினர்கள் 

டஶக்கஶலில் பேலி ஏற்மனர். பளக் வசஸனஶ ஜனலரி 10ம் பேேஷ வேஶடர்ந்து 

பன்மஶலது பலமஶக பிேஶக பேலிபற்கவுள்ரஶர். 

புல் பபூக் 

 பல்யஶிக்கணக்கஶன சுற்றுயஶ பணிகள் ேஶய்யஶந்து ேீவுகலர லிட்டு பபூக் 

புயஷன் கஶணஶக ேப்பி ஓட்டம். 
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லணிகம் & சபாருராோம் 

ஆர்.பி.ஐ எம்எஸ்எம்இ-க்கு நிலாணம் 

 ரிசர்வ் லங்கஷ, ஏற்கனபல வசலுத்ேப்பட்ட கடன்களுக்கஶன 25 பகஶடி ரூபஶய்க்கு ஒரு 

பலம றுசஸலப்லப அனுேஷத்ேது. ஆனஶல், அலர்களுக்கு லறங்கப்பட்ட 

கடன்கள் நஷலயஶன வசஶத்துகரஶக லலகப்படுத்ேப்பட்டுள்ரன. இந்ே படிவு, 

பணேஷப்பிறப்பு ற்றும் ஜஷ.எஸ்.டி வசல்படுத்ேல் ஆகஷலற்மஷனஶல் பண 

வநருக்கடில எேஷர்வகஶள்ளும் லக்பஶ, சஷமஷ ற்றும் நடுத்ே நஷறுலனங்களுக்கு 

(MSMEs) வபரும் உேலிஶக அலபம். 

 

ேிட்டங்கள் 

ில் 18 

 இந்ேஷஶலின் பலகஶன ில் 18 வடல்யஷ-லஶணஶசஷ இலடப லிலலில் ேனது 

பசலலல வேஶடங்க உள்ரது. இது ஒரு ணி பநத்ேஷற்கு 160 கஷபயஶீட்டர் 

பலகத்ேஷல் இங்குலேஶல் 11 ணி பநம் 30 நஷஷடங்கள் ஆகும் பணம் 8 ணி 
பநத்ேஷல் படிந்து இண்டு ணி பநம் பண பநத்லே பசஷக்கஷமது. 

 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல ப்புேல் 

தேசி சுகாோ அலப்பின் றுசீலப்பிற்கு அலச்சலல ப்புேல் 

 த்ேஷ சுகஶேஶ அலச்சகம், பிேஶன் ந்ேஷரி - ஜன் ஆபஶக் பஶஜனஶலல 

பம்படுத்துலேற்கஶக பேசஷ சுகஶேஶ அலப்லப பேசஷ சுகஶேஶ ஆலணஶக 

றுசஸலக்க த்ேஷ அலச்சலல ஒப்புேல் அரித்துள்ரது. 

பதாடா லங்கிபடன் லிஜா லங்கி, தேனா லங்கி ஆகிலற்லம இலணக்க 

அலச்சலல ப்புேல் 

 லிஜஶ லங்கஷ, பேனஶ லங்கஷல பபஶடஶ லங்கஷபடன் இலணப்பேற்கு த்ேஷ 

அலச்சலல ஒப்புேல் அரித்துள்ரது. இந்ேத்ேஷட்டம் 2019ம் ஆண்டு ஏப்ல் 1 

பேல் நலடபலமக்கு லரும். 
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நதலாோ லித்ாய ாணலர்கள் சியர் ேற்சகாலய சசத்ேலே லிசாரிக்க அசு 

குழுலல நிித்ேது 

 நபலஶேஶ லித்ஶயஶ பள்ரிகரில் ஶணலர்கள் சஷயர் ேற்வகஶலய வசய்ேலே 

லிசஶரிக்க குழுலல நஷஷத்துள்ரேஶக னிே லர பம்பஶட்டு அலச்சர் பிகஶஷ் 

ஜலபடகர் வேரிலித்துள்ரஶர். 

அசாம் உடன்படிக்லகின் பிரிவு 6 ஐ அபல்படுத்துலேற்கு குழுலல அலக்க 

அலச்சலல ப்புேல் 

 அசஶம் உடன்படிக்லகின் 6 லது பிரிலல அல்படுத்துலேற்கஶன உர் ட்ட குழு 

ஒன்லம அலக்க த்ேஷ அலச்சலல ஒப்புேல் அரித்துள்ரது. பலும், 

பபஶபடஶ சபேஶத்துடன் வேஶடர்புலட ற்ம பிச்சஷலனகள் ற்றும் 2003 ஆம் 

ஆண்டின் ேீர்வுத் ேஷட்டத்ேஷல் குமஷப்பிடப்பட்ட நடலடிக்லககள் ஆகஷலற்மஷற்கும் 

ஒப்புேல் அரித்துள்ரது. 

சோறிற்சங்க சட்டம் 1926, சட்டேிருத்ேத்ேிற்கு அலச்சலல ப்புேல் 

 வேஶறஷற்சங்கங்கலர அங்கஸகரிப்பது வேஶடர்பஶக வேஶறஷற்சங்க சட்டம் 1926, 

சட்டேஷருத்ேத்ேஷற்கு த்ேஷ அலச்சலல ஒப்புேல் அரித்ேது. இந்ே ஒப்புேல் 

த்ேஷ ற்றும் ஶநஷய அரலியஶன வேஶறஷற்சங்கங்கரின் அங்கஸகஶத்லே 

எரிேஶக்கும். 

 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

பன்மாலது சபண்கள் தேசி குத்துச்சண்லட சாம்பின்ளிப் 

 கர்நஶடகஶலின் லிஜநகரில் நலடவபறும் பன்மஶலது வபண்கள் பேசஷ 

குத்துச்சண்லட சஶம்பின்ளஷப் பபஶட்டிில், உயக சஶம்பின் பட்டம் வலன்ம 

பசஶனிஶ பயேர் ற்றும் சஷம்ஞ்சஷத் கவுர் ஆகஷபஶர் கஶயஷறுேஷக்கு ேகுேஷ வபற்மனர். 
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