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பக்கழனநள ளட்கள் 

ஆகஸ்ட் 6 - லழரபளரழநள தழம் 

 ஆகஸ்ட் 6, 2018 அன்று, லழரபளரழநள குண்டுயசீ்சழல் 73 யது ஆண்டு 
ழறறய உகம் பூர்த்தழ சசய்பம். அசநரிக்கள இபண்டளம் உகப் ரளறப 
படிக்க ஆகஸ்ட் 6, 1945 அன்று லழரபளரழநள நீது எரு அணு குண்டு யசீழனது. 

ரதசழன சசய்தழகள் 

புது தழல்ழ 

ழத் கள அகளடநழனின் 64 யது ஆண்டு யிமள சகளண்டளட்டங்கள் 

 1954 ஆம் ஆண்டு கல்யி அறநச்சர் நவுளள அபுல்களம் ஆசளத் 
ழறுயப்ட்ட ழத் கள அகளடநழ (LKA), 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நளதம் 6 
ம் ரததழ 64 யது ஆண்டு யிமளறயக் சகளண்டளடினது. இந்ழகழ்றய களச்சளப 
அறநச்சர்  (I / சழ), டளக்டர் நரகஷ் ரர்நள சதளடங்கழ றயத்தளர். 

யடீ்டு யசதழ நற்றும் கர்ப்பு யியகளபங்களுக்கள அமநச்சர் (I/C) 
உத்தழரனளகபூர்யநள "லல்கள" தழமபப்ட டிசபய்மப சயினிட்டளர்  

 புதுடில்ழனில் ஸ்யச் ளபத் நழரன் (கர்ப்பு)கவழ் ளழவுட் டநள 
"லல்கள"யின் உத்தழரனளகபூர்ய டிசபய்ர், இறச நற்றும் சுயசபளட்டிறன 
யடீ்டு யசதழ நற்றும் கர்ப்பு யியகளபங்கலக்கள நளழ அறநச்சர் (I / C) 
லர்தீப்  ஸ். பூரி சயினிட்டளர். 

ஆந்தழபப் ிபரதசம் 

உகழன் பதளயது சதர்நல் ரட்டரி சதளமழற்சளம தழப்பு 

 உகழன் பதளயது சதர்நல் ரட்டரி சதளமழற்சளற ஆந்தழப ிபரதச 
நளழத்தழல் அறநக்கப் ட்டுள்து. ளபத் ர்ஜழ ஸ்ரடள ரபஜ் சடக்ளஜழ 
(சஸ்ட்) ழறுயத்துக்கு சசளந்தநள இந்தத் சதளமழற்சளறறன ஆந் தழப 
பதல்யர் சந்தழபளபு ளபடு ரற்று தழந்துறயத்தளர். 

நத்தழன ல்கமக்கமகத்தழன் டிபளன்றழட் யளகம் தழக்கப்ட்டது 
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 நித ய ரநம்ளட்டுத்துற அறநச்சர் ிபகளஷ் ஜயரடகர் ஆந்தழபளயின் 
நத்தழன ல்கறக்கமகத்தழன் டிபளன்றழட் யளகம் JNTU யின் டி யணிக 
களப்டீ்டு றநனத்தழல் டிபளன்றழட் யளகத்றத தழந்து றயத்து ளட்டிற்கு 
அர்ப்ணித்தளர். 

சர்யரதச சசய்தழகள் 

சழரினள அகதழகள் குழுசயளன்ம அமநக்கவுள்து  

 ளட்டின் ழு யருட ரநளதழல் இருந்து ளட்றடயிட்டு தப்ிரனளடின 
ரகளடிக்கணக்கள நக்கற எருங்கழறணப்தற்கு எரு குழுறய 
அறநக்கவுள்து சழரின அபசு. 

பதல் மலர்ரசளிக் யிநளத்மத சவள சயற்ழகபநளக ரிரசளதழத்தது 

 அணுசக்தழ ஆபதங்கற டுத்துச்சசல்லும் நற்றும் ந்த தற்ரளறதன 
தறபற தழர்ப்பு வுகறண ளதுகளப்பு அறநப்புகிலும் ஊடுருயக்கூடின 
சவளயின் பதளயது றலர்ரசளிக் யிநளத்றத(க்றழங்களங்-2 அல்து 
ஸ்டளர்ரி ஸ்றக-2) சவள சயற்ழகபநளக ரிரசளதழத்தது. 

அழயினல் சசய்தழகள் 

ஐஐடி-சநட்பளஸ் ரு சழப்ம யமப அதழகளபத்மத யமங்குகழது 

 பதல் ஆறு சதளமழல்-தபழற குடும் நுண்சசனழகற ..டி.-சநட்பளஸ் 
உருயளக்கழபள்து. ழக்ஸ் இனங்குதத்றத இனக்க சக்தழ தழட்டத்தழன் கவழ் 
ஆபம்நளக றபஸ்க்ரீக் (RISECREEK) ன் சனரில் 300 சழப்புகள் உற்த்தழ 
சசய்னப்ட்ட, ஏரிகன், ப.ஸ் உள் இன்சடல் ழறுயத்தழல் இயசநளக 
யடியறநக்கப்ட்டுள். 

உகழன் பதல் லழந்தழ ரசும் னதளர்த்தநள நித ரபளரள 

 'ரசளினள' ன் சனரில் லளங்களங் ழறுயம் உருயளக்கழன எரு சபக 
நித ரபளரளயின் இந்தழன தழப்ற 'பளஷ்நழ'றன பளஞ்சழ பஞ்சழத் ஸ்ரீயஸ்தயள 
உருயளக்கழபள்ளர். இது லழந்தழ, ரளஜ்பூரி நற்றும் நபளத்தழ சநளமழகரளடு 
ஆங்கழபம் ரசும். 

நளளடுகள் 
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ீடித்த யர்ச்சழக்கள ழதழ ஆரனளக்கழன் சர்யரதச நளளடு 

 சளருட்கள் நறுசுமற்சழ : சகளள்றக யமழகளட்டுதல் பம் ீடித்த யர்ச்சழ 
குழத்த ழதழ ஆரனளக்கழன் சர்யரதச நளட்றட நத்தழன சளற ரளக்குயபத்து 
நற்றும் சடுஞ்சளறத் துற அறநச்சர்  தழரு. ழதழன் கட்கரி புதுதழல்ழனில் 
இன்று சதளடங்கழ றயத்தளர். 

தழட்டங்கள் 

யட கழமக்கு நளணயர்கின் ன்மநக்களக இரளன் யிகளஸ் நற்றும் இரளன் 
உதய் தழட்டங்கள் 

 இரளன் யிகளஸ் டி கவுகளத்தழனளல் எருங்கழறணக்கப்ட்டு, இந்தத் 
தழட்டத்தழன் கவழ், யடகழமக்கு நளழங்கில் ரதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட ள்ிப் 
ிள்றகள் டி, ..ஸ்.ஆர் நற்றும் ன்...ஸ் ஆகழரனளருடன் 
சருங்கழன சதளடர்றக் சகளண்டுயருகழன்ர். இரளன் உதய் 
உதயித்சதளறகத் தழட்டம் ல்கறக்கமக நளின ஆறணக்குழு (பஜழசழ) 
பம் ழர்யகழக்கப்டுகழது. 

பளஷ்ட்ரின உச்சளதளர் சழக்ஷள அினளன் (RUSA) தழட்டம் 

 ழதழ ஆரனளக் 117 நளயட்டங்கற 'யிரும்ின நளயட்டங்கள்'  அறடனளம் 
கண்டுள்து. புதழன நளதழரி ட்டக் கல்லூரிகள் (MDC கள்) 'யிரும்ின 
நளயட்டங்கில்' தழக்க நத்தழன உதயி யமங்கப்டுகழது. 

யிஸ்ரயஸ்யபனள ி.எச்.டி தழட்டம் 

 யிஸ்ரயஸ்யபனள ி.ச்.டி தழட்டம் நழன்ணு நற்றும் தகயல் சதளமழல்நுட் 
ஆபளய்ச்சழ நற்றும் ரநம்ளடு ஆகழனயற்ற ரளக்கநளகக் சகளண்டுள்து. 

ஸ்டளர்ட் அப் இந்தழனளயின் கல்யிக் கூட்டணி தழட்டம் 

 ளட்டில் சதளமழல்பறவு உணர்றய ரநம்டுத்தும் நத்தழன அபசழன் 
ரளக்கத்றத ழறரயற்றும் யறகனில் ஸ்டளர்ட் அப் கல்யித்துற கூட்டணி 
தழட்டத்றத ஸ்டளர்ட் அப் தழட்டம் சதளடங்கழபள்து. இது எரப துறனில் 
சசனல்டும் புதழன ழறுயங்கள் நற்றும் கல்யி ழபுணர்கிறடனிள 
ிபத்ரனகநள யமழகளட்டுதல் யளய்ப்ளகும். 
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ளதுகளப்பு சசய்தழகள் 

மநத்தழரி 2018 இபளணுயப் னிற்சழ 

 06 பதல் 19 ஆகஸ்ட் 2018 யறப தளய்ளந்தழல்  இந்தழன இபளணுயம் நற்றும் 
பளனல் தளய் இபளணுயம் இறடரன றநத்தழரி இபளணுயப்னிற்சழ டத்தப்டும். 

புதழன ளதுகளப்பு உற்த்தழ சகளள்மக 

 அபசு துற, தினளர் துற நற்றும் நுண், சழழன நற்றும் டுத்தப 
ழறுயங்கள் (MSMEs) உள்ளட்டு உற்த்தழறன ரநம்டுத்துயதற்களக எரு 
சதளமழல்பற ட்பு ளதுகளப்பு தனளரிப்பு சகளள்றக 2018  சயினடீு 
சசய்யதளக அபசு அழயித்துள்து. 

சநளமல் சசனழகள் & இமணன ரளர்ட்டல் 

ஏதளபர் தகயல் ரநளண்மந அமநப்பு நற்றும் பூநழ பளசழ - PFMS இமணப்பு 
இமணனதங்கள் 

 சளற ரளக்குயபத்து நற்றும் சடுஞ்சளற அறநச்சகத்தழன் இபண்டு டி 
பனற்சழகள், பறரன ம் நற்றும் ழம் றகனகப்டுத்துதல் சதளடர்ள 
பந்றதன கட்டுநள சசனல்பறகற துரிதப்டுத்துயறத ரளக்கநளகக் 
சகளண்டு தளபர் தகயல் ரநளண்றந அறநப்பு (ிம்ஸ்) நற்றும் பூநழ 
பளசழ நற்றும் ி.ஃப்.ம்.ஸ் இறணப்கம் ஆகழனயற்ற ஸ்ரீழதழ கட்கரி 
சதளடங்கழறயத்தளர். 

யிமனளட்டு சசய்தழகள் 

உக ரகளல்ஃப் சளம்ினன்ரழப்ில் தளநஸ் சயன்ளர் 

 ிர்ட்ஜ்ஸ்ரடளன் இன்யிரடசல் ரகளல்ஃில் ஜஸ்டின் தளநஸ் உக ரகளல்ஃப் 
சளம்ினன்ரழப் (WGC) ட்டம் சயன்ளர். 

 


