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தேசி சசய்ேிகள் 

புது ேில்யி 

குறந்லே காலயில் உள்ர சச்சவுகலர ேரீ்ப்பேற்கான புேி சசல் 

 ளடு தழுயின தழருநண சச்சபவுகின் யமக்குகிழருந்து எழும் குமந்தத 
களயழல் உள் யியளதங்கதத் தீர்ப்தற்கு குமந்ததகள் உரிதந 
உச்சஅதநப்ன, குமந்தத உரிதநகள் ளதுகளப்ன ததசழன கநழரின் (NCPCR) கவழ் 
ஒரு நத்தழனஸ்தம் சசல் அதநக்கப்டும். 

ேிழ்நாடு 

ேிழ் நாடு அசாங்கம் கயப்பு சாேி ேம்பேிகளுக்கான 24 ணி தந 
செல்ப்லயலன அலக்கிமது 

 தநழமக அபசு கப்ன சளதழ தம்தழனிர் எதழர்சகளள்ளும் ிபச்சழதகத 
யிசளரிக்கவும், அயர்களுக்கு தததயனள உதயிகள் நற்றும் ளதுகளப்த 
யமங்கவும் 24 நணி தப சலல்ப்தன் அதநக்கப்ட்டுள்து எ சசன்த 
உனர்ீதழ நன்த்தழற்கு தகயல் சதரியித்துள்து. 

ஆந்ேிப் பிதேசம் 

நாயுடு ின்-பிகேி ல ேரத்லே சோடங்குகிமார் 

 னததநச்சர் என். சந்தழபளன ளயுடு, 'நழன்-ிபகதழ தநன தத்தத' 
உண்டயல்ழனில் சதளடங்கழதயத்தளர். நழன்-ிபகதழ, அதத்து துதகதயும் 
இதணக்க நற்றும் ிபச்சழதகதத் தினளக ழன்று தீர்க்கும் தநளக 
சசனல்டும். 

தகரம்  

ஆன்லயனில் சோறிற்சாலய அனுேிப்பத்ேிம்    

 சதளமழற்துத அனுநதழப்த்தழபங்கத யமங்குயதற்கு துரிதநள ஒரு 
ஆன்தன் அதநப்ன,தயகநளக நற்றும் சயிப்தடனள அனுநதழக்கள 
தகப ஒற்த சளப இதடனகம் (K-SWIFT) சசப்டம்ர் நளதம் னதல் 
சதளடங்கவுள்து . 
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கர்நாடகம்  

அரிகா பண்லண ீது பூச்சிக்சகால்யி சேரிக்க ட்தான் பன்படுத்ேப்படுகிமது 

 சகளப்ள தளலுகழல் உள் தீகளட்தட கழபளநத்தழல் சசனல் யிக்கத்தழற்களக 
அரிகள ண்தண நீது னச்சழக்சகளல்ழ சதிக்க ஒரு ட்தபளன் னன்டுத்தழ 
தசளதத. 

னிே பக லடில அருங்காட்சிகம் 

 நித னகத்தழன் யடியில் ஒரு அருங்களட்சழனகம், அகழ இந்தழன தச்சு 
நற்றும் தகட்டல் ழறுயம் (AIISH), தநசூரு, குபல் நற்றும் யிமழப்னணர்வு 
சசனல்ளடுகில் யிமழப்னணர்தய ஏற்டுத்துதல், தளனினலுக்குரின / 
சசனழமப்ன ழததநகள் நற்றும் தடுப்ன டயடிக்தககள் ஆகழனயற்தக் 
சகளண்டு யருகழது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

தலாக்ஸ்லாகன் புதனலில் லடிலலப்பு லத்லே அலக்கவுள்ரது  

 செர்நினின் களர் னக்கழன ழறுயநள தயளக்ஸ்யளகன் (யி.டிள்யு) குழு 
உற்த்தழ தழத யிரிவுடுத்த தழட்டநழட்டுள்து நற்றும் னதவுக்கு அருகழல் 
சக்களில் ஒரு யடியதநப்ன தநனத்தத அதநக்கவுள்து. 

ாநாடுகள் 

அசரிக்காவுடனான 2 + 2 தபச்சுலார்த்லே இந்ேிாலில் நலடசபறும் 

 சசப்டம்ர் 6ம் தததழ அசநரிக்களவுடள 2 + 2 தச்சுயளர்த்தத சதளடக்க 
யிமளதய இந்தழனளயில் டத்தவுள்து. அதநச்சர்-ழதனிள கூட்டம் 
இருதபப்ன, ிபளந்தழன நற்றும் உகளயின ிபச்சழதகத உள்டக்கும். 

ேிட்டங்கள் 

ாணலர் காலல் பலடத் ேிட்டம் 

 நளணயர் களயல் தடத் தழட்டம் ளத (21.07.2018) ளசடங்கும் 
சதளடங்கப்டுகழது. நத்தழன உள்துத அதநச்சர் தழரு . பளஜ்ளத் சழங் 
தழட்டத்தத சதளடங்கழ தயக்கழளர். 
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அலச காய தபச்சுத் ேகலல் லசேி 

 னம்த னகர்  நழன்சளப சபனில்கள் இபண்டில் 3 சட்டிகள் யதீம் சநளத்தம் 
6நகிர் சட்டிகில் அயசப கள தச்சுத் தகயல் யசதழ சசய்னப்ட்டுள்து 
னம்தனகர் பனிழன் குிர் சளதள யசதழ சகளண்ட ஒரு சட்டினிலும் 
இந்த அயசப களதசும் யசதழ சசய்னப்ட்டுள்து. 2018 ஆம் ஆண்டித 
நகிர் ளதுகளப்ன ஆண்டளக சபனில்தய அதநச்சகம் அழயித்துள்து. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 

கிரீன்தகாலின் 1550 சகாலாட் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்மல் ேிட்டம்  

 கர்னூல் நளயட்டத்தழன் ன்னளம் நண்டத்தழல் ின்னபம் கழபளநத்தழல் 
இந்தழனளயின் நழகப்சரின ஒருங்கழதணந்த னதுப்ிக்கத்தக்க எரிசக்தழ தழட்டத்தத 
(IREP) ஸ்தளிப்தற்களக கழரீன்தகள எர்ெஸீ் ிதபதயட் ழநழசடட் (GEPL) 
தழட்டத்தத ஆந்தழப நளழ அபசு அங்கவகரித்தது. 

 இந்த தழட்டம் 1000 சநகளயளட் சூரின நற்றும் 550 சநகளயளட் களற்று ஆற்ல் 
ஆதகள் நற்றும் 1200 சநகளயளட் தித்தன்தநனள ம்ப் சசய்னப்ட்ட 
தசநழப்ன யசதழ ஆகழனயற்த உள்டக்கழயுள்து. 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

உயக தகாப்லப ொக்கி 

 சண்கள் லளக்கழ உகக் தகளப்தனின் சதளடக்க ஆட்டத்தழல் இந்தழனள 
இங்கழளந்து அணிக்கு எதழபளக யிதனளடும். 

ாம்குார் ாநாேன் ேனது பேல் ATP அலிறுேிில் நுலறகிமார் 

 பளம்குநளர் பளநளதன் கடளயின் யதசக் தளஸ்ிஸ்றழத யழீ்த்தழ சயற்ழ 
சற்று  தது னதல் ATP அதப இறுதழ தளட்டிக்குள் நுதமந்தளர். 


