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ப்தந்ங்கள் 
சர்தச ப்தந்ங்கள்: 

NIMHANS பதரது சுகரர இங்கறனரந்துடன் இணந்துள்பது 

 ணன சுகாா ற்றும் ம்தில் அநிில் தசி ிறுணம் (NIMHANS) பதாது 
சுகாா ஆய்கங்கபில் (PHOs) உள்பிட்ட ணன சுகாா ற்றும் பதாது சுகாா 
அமப்பு ாிரிகபில் கூட்டு ிட்டங்கள் அமக்க பதாது சுகாா இங்கினாந்து (PHE) 
உடன் இமந்துள்பது. 

இங்கறனரந்து: 

திர்  பசர த 
அசற  இண்டரம் எனறசபதத் 
ணனகம் இனண்டன் 
ரம்  திரித்ரணி தவுண்டு 

இந்றரிற்கும் இந்தரதணசறரிற்கும் இணடதரண ப்தந்ம் 

 சுகாா எத்துமப்பு பாடர்தாக இந்ிா ற்றும் இந்தாதணசிா ாடுகளுக்கு 
இமடதாண புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு த்ி அமச்சம எப்புல் 
அபித்துள்பது. 

இந்தரதணசறர: 

ஜணரறதற  தஜரக்தகர ிதடரதடர 
துண ஜணரறதற  பெசுப் கல்னர 
ணனகம் ஜகரர்த்ர 
 ரம் இந்தரதணறர பைதிர 
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இந்றரிற்கும் கணடரிற்கும் இணடதரண ப்தந்ம் 

 இந்ிா-கணடா ாடுகபில் உள்ப தட்ட கக்கார் ிறுணங்களுக்கு இமடத 
புரிந்துர்வு எப்தந்ம் பசய்து பகாள்ப இன்று புதுில்னிில் மடபதற்ந த்ி 
அமச்சமக் கூட்டத்ில் எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

கணடர: 

 திர் ஜஸ்டின் ட்பேறத 
அசற இண்டரம் எனறசபதத் 
ணனகம் ட்டரர 
 ரம் கணடின் டரனர் 

இந்றரிற்கும் பகரரிரிற்கும் இணடதரண ப்தந்ம் 

 ர்த்க ீர்வு எத்துமப்பு குநித்து இந்ிா ற்றும் பகாரிா இமடத சீதத்ில் 
மகபளத்ிடப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு த்ி அமச்சம 
பசல்தாட்டிற்குப் திந்ம எப்புல் அபித்துள்பது. 

பகரரிர: 

 திர் லீ ரக்-ிரன் 

ஜணரறதற  பன் தஜ-இன் 

ணனகம் சறதரல் 

 ரம் பன் பகரரிர்கள் ன்  

இந்றர ற்றும் பன்ணரப்திரிக்கர கூட்டரக அஞ்சல் தரல் ணன பபிீடு 

 ‚இந்ிா ற்றும் பன் ஆப்திரிக்கா இமடதாண 20 பேட உத்ிசார் கூட்டாண்ம‛ 
ன்ந மனப்தில் இந்ிா ற்றும் பன் ஆப்திரிக்கா கூட்டாக இமந்து அஞ்சல் 
மன பபிிட்டுள்பது. 

பன்ணரப்திரிக்கர: 
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 ஜணரறதற சறரில் ரததரசர 

துண ஜணரறதற தடிட் புசர 

ணனகம் திரிட்தடரரிர 

 ரம் பன் ஆப்திரிக்க தண்ட் 

இந்றரிற்கும் இந்தரதணசறரிற்கும் இணடதரண ப்தந்ம் 

 த்ி அமச்சம, இந்ிா – இந்தாதணசிா இமடினாண அநிில் 
பாில்தட்த புரிந்துர்வு எப்தந்த்ிற்கு எப்புல் அபித்துள்பது. 

இந்தரதணசறர: 

ஜணரறதற  தஜரக்தகர ிதடரதடர 
துண ஜணரறதற  பெசுப் கல்னர 
ணனகம் ஜகரர்த்ர 
 ரம் இந்தரதணறர பைதிர 

இந்றர, றரன்ர் றன எல்ணன உடன்தடிக்ணக 

 இந்ிா ற்றும் ிான்ர் ினப்தகுி ின ல்மனக் கடத்ல் உடன்தடிக்மகம 
பசல்தடுத்துகின்நண. இபேபுநபம் இபேந்து திிிிகள் ிப்பூரில் உள்ப பவுக்கு 
ந்ணர். ல்மனில் இபேபுநபம் தசாமணச் சாடிகள் ிநக்கப்தட்டண. 

றரன்ர்: 

 ஜணரறதற ணன்ட் ின்ஸ் 
ரறனஆதனரசகர் ஆங் சரன் சூ கல 
ணனகம் ய்திய்டர 
 ரம் கறரத் 

 

இந்ற ஜப்தரன் த்துணப்பு ிகரங்களுக்கரண தறில் ில்த அணச்சு 
ணகபழுத்து. 
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 ில் தாதுகாப்பு ீது ிநன் தம்தாட்டு ிட்டத்ிற்காண கனந்துமாடல் திவு (ROD) 
ில்த அமச்சகம் ற்றும் ஜப்தான் சர்தச எத்துமப்பு ிறுணம் இமடத 
மகபளத்ிட்டதட்டது. 

 

 

ஜப்தரன்: 

 திர் சறன்தசர அதத 
ரன்ணர் ஆக்கறகறட்தடர 
ணனகம் தடரக்கறதர 
 ரம் பன் 

200 றல்னறன் பெதர கடனுக்கரக பஜர்ன் ங்கறபடன் REC ணகபழுத்து ப்தந்ம் 

 இந்ிாில் சுத்ாண ஆற்நல் ிட்டங்களுக்கு ிிபிப்தற்காக 200 ில்னின் 
பெதாவுக்கு KfW ாின கிா ின்சாாக்கல் கார்ப்ததன் (REC) பஜர்ாணி 
ங்கிபடன் கடன் எப்தந்த்ில் மகபளத்ிட்டது. 

பஜர்ன்: 

 ஜணரறதற தரரசறம் கவுக் 
தந்ர் அஞ்பசனர தர்பகல் 
ணனகம் பதர்னறன் 
 ரம் பெதர 

MU ஜப்தரன் றறுணத்துடன் ப்தந்ம் 

 ங்களூர் தல்கமனக்ககத்ின் (MU) சுற்றுச்சூல் கிரிக்கத்ில் தம்தட்ட 
ஆாய்ச்சிக்காண மம் (CARER) கிரிக்க தாதுகாப்பு ற்றும் ாணில்-சுற்றுச்சூல் 
ஆகிற்நின் தல்தறு அம்சங்கபின் ீாண ஆாய்ச்சி எத்துமப்புக்காக ஜப்தான், 
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தடினாஜிக்கல் சின்சஸ் தசி ிறுணத்துடன் சீதத்ில் எபே புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்ில் மகபளத்ிட்டது. 

ஜப்தரன்: 

 திர் சறன்தசர அதத 
ரன்ணர் ஆக்கறகறட்தடர 
ணனகம் தடரக்கறதர 
 ரம் பன் 

இந்றர – சறங்கப்பூர் இணடதரண ிரிரண பதரபேபரர த்துணப்பு 2-து றபேத் 
ப்தந்ம் ணகபழுத்து 

 இந்ிா – சிங்கப்பூர் இமடதாண ிரிாண பதாபேபாா எத்துமப்பு 2-து ிபேத் 
எப்தந்ம் புதுில்னிில் மகபளத்ாணது. இந் எப்தந்த்ின் பனம் இபோடுகளுக்கு 
இமடதாாண இபேப்பு ர்த்கம் தலும் அிகரிக்கும். 

சறங்கப்பூர்: 

ஜணரறதற யரனறர ரக்தகரப் 
திர் லீ யறசறன் தனரங் 
ணனகம் சறங்கப்பூர் 
 ரம் சறங்கப்பூர் டரனர் 

இந்றரில் எரிசக்ற றநன் தம்தரட்டு றட்டத்றற்கு புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 

 இந்ிாில் ரிசக்ி ிநன் தம்தாட்டு ிட்டத்ிற்கு உவும் 300 ில்னின் டானர் 
ிப்தினாண எப்தந்த்ில் இந்ி அசும் உனக ங்கிபம் புதுில்னிில் 
மகபளத்ிட்டண. இந்த் ிட்டம் ரிசக்ி ிநன் தசம ிறுணத்ிணால் 
பசல்தடுத்ப்தடிபேக்ககிநது. 

உனக ங்கற: 

ணனர் ஜறம் தரங் கறம் 
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உபேரக்கம் சூணன 1944 
ணனணகம் ரசறங்டன் டிசற 
 உறுப்திணர் 188 ரடுகள் 

ரஜஸ்ரன் அசு, இந்ற அசு ற்றும் உனக ங்கறகள் இணடத புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 

 ாினத்ின் 24×7 தர் ிட்டத்ின் கீழ் அன் ின்சாம் ிிதாகம் துமநின் 
பசல்ிநமண தம்தடுத்துில் ாஜஸ்ான் அசிமண ஆரித்து ாஜஸ்ான் அசு, 
இந்ி அசு ற்றும் உனக ங்கிாணது, 250 தில்னின் டானர் படனப்பன்ட் தானிசி 
கடன் (டிதில்) எப்தந்த்ில் மகபளத்ிட்டது. 

உனக ங்கற: 

ணனர் ஜறம் தரங் கறம் 
உபேரக்கம் சூணன 1944 
ணனணகம் ரசறங்டன் டிசற 
 உறுப்திணர் 188 ரடுகள் 

இந்றர ற்றும் தல்தகரிர இணடத ப்தந்ம் 

 இந்ிா ற்றும் தல்தகரிா இமடத சுற்றுனா துமந பாடர்தாண புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்ிற்கு த்ி அமச்சம எப்புல் . 

தல்தகரிர: 

ஜணரறதற பேதன் தட்வ் 
திர் தரய்தகர தரிதசரவ் 
ணனகம் தசரதிர 
 ரம் பனவ் 

இந்றரிற்கும் பகரரி குடிசுக்கும் இணடத புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 

 ில்த துமநில் இந்ிாிற்கும் பகாரி குடிசுக்கும் இமடதாண எத்துமப்பு 
குநித் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் தற்நி த்ி அமச்சமக்கு ிரிக்கப்தட்டது . 
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பகரரி குடிசு: 

 திர் லீ ரக்-ிரன் 

ஜணரறதற  பன் தஜ-இன் 

ணனகம் சறதரல் 

 ரம் பன் பகரரிர்கள் ன்  

இங்கறனரந்து ற்றும் டக்கு அர்னரந்துடன் இந்றர புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 

 கால்மட தாரிப்பு , தால் பதாபேட்கள் ற்றும் ீன் பத்துமநில் எத்துமப்புக்காக 
இங்கினாந்து ற்றும் டக்கு அர்னாந்துடன் பசய்து பகாண்ட புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 
தற்நி அமச்சம கூட்டத்ில் ிரிக்கப்தட்டது . 

இங்கறனரந்து: 

திர்  பசர த 
அசற  இண்டரம் எனறசபதத் 
ணனகம் இனண்டன் 
ரம்  திரித்ரணி தவுண்டு 

இந்றரவுக்கும் பரதரக்தகரவுக்கும் இணடத ப்தந்ம் 

 இந்ிாவுக்கும் பாதாக்தகாவுக்கும் இமடத ிாண தசமகளுக்காண 
எப்தந்த்ிற்கு த்ி அமச்சமின் எப்புல் . 

பரதரக்தகர: 

அசர் பகம்து VI 
திர் சரதடின் த்ி 
ணனகம் தரத் 
 ரம் பரதரக்பகர டிரம் 

இந்றர ற்றும் பேரண்டர இணடத ர்த்க த்துணப்பு கட்டணப்பு 
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 இந்ிா ற்றும் போண்டா இமடதாண ர்த்க எத்துமப்பு கட்டமப்திற்கு 
அமச்சம எப்புல். 

பேரண்டர: 

ஜணரறதற தரல் ககரத 
திர் எபடௌர்ட் கறபண்தட 
ணனகம் கறகரனற 
 ரம் பேரண்டர ஃதிரன்க் 

இந்றர அபரிக்கர இணடத புரிந்துர்வு ப்தந்ம் 

 காப்தடீ்டு எளங்குபமந துமநில் இந்ிா அபரிக்கா இமடத புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்ிற்கு அமச்சம எப்புல் . 

அபரிக்கர: 

ஜணரறதற படரணரல்டு டிம்ப் 
துண ஜணரறதற ணக் பதன்ஸ் 
ணனகம் ரறங்டன் டிசற. 
 ரம் அபரிக்க டரனர் 

இந்ற அசு ற்றும் ADB 346 $ றல்னறன் கடன் பதந ணகபழுத்து 

 ஆசி பர்ச்சி ங்கி (ADB) ற்றும் இந்ி அசு, 400 கிதனாீட்டர் ாின 
படுஞ்சாமனகமப தம்தடுத்துற்காக 346 ில்னின் டானர் கடன் எப்தந்த்ில் 
மகபளத்ிட்டது, இது கர்ாடகாில் உள்ப 12 ாட்டங்கபில் உள்ப இமப்பு 
மம் ற்றும் பதாபேபாா மங்கமப தம்தடுத்துகிநது. 

ஆசற பர்ச்சற ங்கற (ADB): 

ஜணரறதற  டக்டிதகர ரதகர 
உபேரக்கம் 19 டிசம்தர் 1966 
ணனணகம் ினர, தினறப்ணதன்ஸ் 
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 உறுப்திணர் 67 ரடுகள் 

இந்ற அசு ற்றும் ADB 375 $ றல்னறன் கடன் பதந ணகபழுத்து  

 இந்ி அசு ற்றும் ஆசி பர்ச்சி ங்கி (ADB) தாசண பட்பார்க்குகள் ற்றும் 
அமப்பு பசல்ிநன் ஆகிற்மந ிரிவுதடுத்துன் பனம் த்ிப் திதசத்ில் 
இட்மட ிசா போணங்களுக்கு தங்கபிக்க 375 ில்னின் டானர் கடன் 
எப்தந்த்ில் மகபளத்ிட்டது. 

ஆசற பர்ச்சற ங்கற (ADB): 

ஜணரறதற  டக்டிதகர ரதகர 
உபேரக்கம் 19 டிசம்தர் 1966 
ணனணகம் ினர, தினறப்ணதன்ஸ் 
 உறுப்திணர் 67 ரடுகள் 

 

தசற ப்தந்ங்கள்: 

பபிரடுகபில் தரதுகரப்பு சரர்ந் பக்கறரண கட்டணப்பு றட்டங்கள் 

 பபிாடுகபில் தாதுகாப்பு சார்ந் பக்கிாண கட்டமப்பு ிட்டங்கள் பாடர்தாண 
எப்தந்ங்கமப பதந மக பசய்பம் சலுமக ிிபித் ிட்டத்ின் பல் 
ீட்டிப்திற்கு இன்று புதுில்னிில் திர் ிபே. தந்ிதாடி மனமில் 
மடபதற்ந த்ி அமச்சம கூட்டம் எப்புல் அபித்துள்பது. 

புசரர ணயட்தர கரர்தன் துப்தப்தி ற்றும் தன்தடுத்துற்கரண பகரள்ணக 

ிறபணந 

 திர் ிபே தந்ி தாடி மனமில் மடபதற்ந த்ி அமச்சமக் 
கூட்டத்ில், தல் ண்பய் / ரிாப, ீத்தன் ரிாப ததான்ந புசாா 
மைட்தா கார்தன் பதாபேட்கபின் துப்தப்தி ற்றும் அற்மந தன்தடுத்துற்கு 
அனுிக்க மகபசய்பம் பகாள்மககளுக்கு எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 
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இந்துஸ்ரன் கரப்தர் றறுணத்றன் பசலுத்ற தங்கு பனணத்றல் 15% அபவுக்கு புறரக 

தங்கு 

 திர் ிபே. தந்ி தாடி மனமில் மடபதற்ந பதாபேபாா 
ிகாங்களுக்காண அமச்சம குள கூட்டத்ில் இந்துஸ்ான் காப்தர் 
ிறுணத்ின் பசலுத்ி தங்கு பனணத்ில் 15 சீ அபிற்கு புிாக தங்குகமப, 
குி ாய்ந் ிறுணங்கள் பனம், தங்கு தரிர்த்மண ாரிம் ற்றும் இ 
ிிபமநகபின்தடி பபிிட அனுி அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

உத்பரறற்சரணனகபின் கட்டுரணப் திக்கு ட்டிில்னர கடணண ங்க த்ற 

அணச்சண ப்புல் 

 இந்துஸ்ான் உம் ற்றும் சாண ிறுணம் தகாக்பூர், சிந்த்ரி ஆகி இடங்கபில் 
ீண்டும் பாடங்க இபேக்கும் உத்பாிற்சாமனகபின் கட்டுாணப் திக்கு ட்டிக்கு 
சாண ட்டிில்னா கடணாக ங்க திர் ிபே.தந்ி தாடிின் மனமில் 
மடபதற்ந த்ி அமச்சம எப்புல் ங்கிபள்பது. 

தபரண் ிஞ்ஞரணிகள் தர்வு ரரித்ண ரற்நறணக்க ப்புல் 

 தபாண் ிஞ்ஞாணிகள் தர்வு ாரித்ம ாற்நிமப்தற்காண தாசமணகளுக்கு 
திர் ிபே. தந்ி தாடி மனமில் மடபதற்ந த்ி அமச்சம 
எப்புல் அபித்துள்பது.  

பபிரட்டு தரல் அலுனகங்கள் பனம் இ-ிகம் பசய் அசு அனுறக்கறநது 

 பபிாட்டு தால் அலுனகங்கள் பனம் இ-ிகம் பசய் சுங்கத்துமந 
ிட்டிட்டுள்பது. 
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தசற ிணபரட்டு தல்கணனக்கக தசரரண தனரக் சதர றணநதற்நறது 

 ிப்பூரில் எபே தசி ிமபாட்டு தல்கமனக்ககத்ம உபோக்கும் எபே 
சட்டமம க்கபமில் ிமநதற்நிது. இது ாட்டின் ிமபாட்டு ிமனம 
உர்த்துற்காண எபே தாக்காகும். 

ணிப தம்தரட்டு அணச்சகம் கபேத்துத் றபேட்டுக்கு எறரண ிறகணப அங்கலகரிக்கறநது 

 தல்கமனக்கக ாணிக்குள (பஜிசி) ாரித் கபேத்துத் ிபேட்டு தற்நி புி 
எளங்குபமநகமப ணி ப தம்தாட்டு அமச்சகம் அங்கீகரித்து, ார் 
ஆாய்ச்சிாபர்கள் ங்கள் திவுகமப இக்க தரிடனாம் ற்றும் ஆசிரிர்கள் ங்கள் 
தமனம இக்க தரிடும். 

இந்றரின் அந்றச் பசனரி ணகிபேப்பு $ 951 றல்னறணரக குணநந்துள்பது 

 பபிாட்டு த ிப்பு சரிின் காாக அந்ி பசனாி மகிபேப்பு ிகிம் 
951 ில்னின் டானரினிபேந்து குமநந்து 404.2 தில்னின் டானர்கபாக ஆணது. 

OBCின் துண ணகப்தடுத்ணனப் தற்நற ஆய்வு பசய் ஆணத்றன் கரனண ீட்டிப்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ாம் ம திற்தடுத்ப்தட்ட குப்திணரின் தும 
மககமப ஆய்வு பசய்ற்கு ஆமக்குளின் கானம ீட்டிப்தற்கு த்ி 
அமச்சம எப்புல் அபித்துள்பது. 

தசற அணணத்து பகரணத்துப் தணடின் ரன்கு கூடுல் தட்டரனறன்கள் 

 த்ி அமச்சமக் கூட்டத்ில், 637 தகாடி பைதாய் ிப்தடீ்டில் தசி ததரிடர் 
ீட்புப் தமடில் (NDRF) கூடுனாக ான்கு தட்டானின்கமப அமப்தற்கு த்ி 
அமச்சமக் கூட்டத்ில் எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 
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ல்ரழ்வுத் றட்டங்களுக்கு தன்தடுத் ரணி ிணனப் தபேப்பு துக்கலடு 

 ாினங்களுக்கு ல்ாழ்வுத் ிட்டங்களுக்கு தன்தடுத் சிாக ாணி ிமனப் 
தபேப்பு மககபின் எதுக்கீட்டுக்கு த்ி அமச்சம எப்புல். 

தங்குடிிணர் னத்துணந ற்றும் சுகரர அணச்சகங்களுக்கறணடத ப்தந்ம் 

ணகபழுத்ரணது 

 தங்குடிப் தள்பிகபில் ார்கபின் னன் ற்றும் ல்ாழ்ம தம்தடுத்துற்காக 
தங்குடிிணர் னத்துமந ற்றும் சுகாா அமச்சகங்களுக்கிமடத எப்தந்ம் 
மகபளத்ாணது. 

TRIFED ற்றும் தசற பனறணகச் பசடிகள் தம்தரட்டு ரரித்றற்கும் இணடத ப்தந்ம் 

ணகபழுத்ரணது 

 தங்குடிிணரின் ாழ்ாாத்ம தம்தடுத்தும் மகில் பனிமகச் பசடிகள், 
றுப் பதாபேள் ாங்கள் உற்தத்ிம அிகரிக்கும் மகில் தங்குடிிணர் 
கூட்டுநவுச் சந்ம தம்தாட்டு இமம் (TRIFED) தசி பனிமகச் பசடிகள் 
தம்தாட்டு ாரிம் (NMPB) இமடில் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் மகபளத்ாணது. 

12-ஆது ஐந்ரண்டு றட்டத்றற்கு தின்பும் PMGSY றட்டம் பரட த்ற அணச்சண 

ப்புல் 

 12-ஆது ந்ாண்டு ிட்டத்ிற்கு தின்பும் திர் கிாசாமனகள் ிட்டம் பாட 
த்ி அமச்சம எப்புல். 

பத்னரக் பகரடுக்கும் குற்நரபிக்கு ஜரீன் ங்குற்கு த்ற அணச்சண ப்புல் 

 பஸ்லீம் பதண்கள் ிபே உரிமகள் தாதுகாப்பு ீாண தசாாில் ங்கள் 
மணிகளுக்கு உடணடிாக பத்னாக் பகாடுக்கும் குற்நாபிக்கு ஜாீன் 
ங்குற்கு த்ி அமச்சம எப்புல் அபித்து. 



  

ஆகஸ்ட் 2018 டப்பு றகழ்வுகள் - 

ப்தந்ங்கள் 

 

தரடக்குநறப்புகள்அநற – tamil.examsdaily.in                    13                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இந்றர 2022 ஆம் ஆண்டில் எத்ணரல் உற்தத்றண பன்று டங்கரக்கவுள்பது  

 அடுத் ான்கு ஆண்டுகபில் 2022 ம இந்ிா ணது த்ணால் உற்தத்ிம பன்று 
டங்காக அிகரிக்கும். இன்பனம் ாட்டின் ண்பய் இநக்குி பசனில் பை .12,000 
தகாடி தசிக்கப்தடும். 

அதசரக் தனனண்ட் இட்ணட படக்கர் EV ப்தந்த்ண பன்நது 

 தில்சி னண்டன் ததாக்குத்துக்கு 31 ின்சா இட்மட டக்கர் தஸ்களுக்காண (TfL) 
ஆர்ட்ம ர்த்க ாகண ாரிப்தாபாண அதசாக் தனனண்ட் னிிபடட் (ALL) ணது 
தும ிறுணாண ஆப்ாத பதற்றுள்பது. 

தகரத்பஜ், ப.தக.ின் ஜற.தக.என் ஏதரஸ்ததஸ் பயனறகரப்டர்டரங்க்களுக்கரண ப்தந்த்றல் 

ணகபழுத்து 

 தகாத்பஜ் தாஸ்ததஸ், சிநப்பு பைனிகாப்டர் ரிபதாபேள் டாங்கிகமப உற்தத்ி 
பசய்ற்காக, ப.தக. ின் ஜி.தக.ன் தாஸ்ததஸ் ன்ந எபே திாண ிண்பபி 
ங்குபேடன் எப்தந்த்ில் மகபளத்ிட்டது. 

ஏர்படல் ததபண்ட்ஸ் ங்கறபடன் தரர்ற ஆக்மர கூட்டி அணத்துள்பது 

 தார்ி ஆக்சா மனஃப் இன்சூன்ஸ் ற்றும் ர்படல் ததபண்ட்ஸ் ங்கி ஆகிம, 
அசாங்கத்ின் ஆவு பதற்ந ஆபள் காப்தடீ்டு ிட்டாண ‘திான் ந்ிரி ஜீன் 
தஜாி தீா தாஜணா’ ம ங்க எபே கூட்டிில் தமந்து. 

IRCTC தன்தரட்டில் தரதுகரப்தரக கட்டங்கணப சூனறக்க PhonePe 

 இந்ி ில்த தகட்டரிங் ற்றும் சுற்றுனா ககம் (IRCTC) உடன் இமக்கப்தடும் 
பாமனததசி இமப்பு, .ஆர்.சி.டி.சி ில் தன்தாட்டில் சிாக, தகாக ற்றும் 
தாதுக்காப்தாக கட்டங்கமப சூனிக்க PhonePe இந்ி ில்தபடன் 
கூட்டமத்துள்பது. 
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SME களுக்கு உ தி.எஸ்.இ., என்.எஸ்.இ. உடன் ங்கரபம் ப்தந்ம் 

 தற்கு ங்க அசாங்கம் பனண சந்மம ாற்று ிி பனாக க்கமக்க 
ாினத்ின் MSME கபில் ிிப்புர்ம ற்தடுத் தி.ஸ்.இ. ற்றும் ன்.ஸ்.இ. 
உடன் எப்தந்ங்கபில் மகபளத்ிட்டது 

PMJAY றட்டத்றன் கலழ் ஆதரக்கறறத்ரின் றநன் தம்தரட்டுக்கு ப்தந்ம் ணகபழுத்து 

 தசி ிநன் தம்தாட்டு ககம் (NSDC) ற்றும் தசி சுகாா ிறுணம் (NHA) 
ஆகிற்நிற்கு இமடத திான் ந்ிரி ஜன் ஆதாகி தாஜணா (PMJAY) வுக்கு 
தமாண ிநம்தட கட்டுாணம் ற்றும் பாடர்ச்சிாண  ிர்கிப்மத 
உறுிப்தடுத்துல் பாடர்தாக எப்தந்ம் மகபளத்ிடப்தட்டது. 

பணர ீது னக்ர் தல்தரக்கு றட்டத்றன் கட்டுரணம் 

 படஹ்ாடூனுக்கு அபேகில் பணாில் னக்ர் தல்தாக்கு ிட்ட கட்டுாணத்ிற்காக 
உத்காண்ட், உத்திதசம், ைிாச்சனப்திதசம், ாஜஸ்ான், ைரிாணா ற்றும் 
ில்னி ஆகி ாினங்கபின் பல்ர்களுடன் வ ிின்கட்கரி எப்தந்த்ில் 
மகபளத்ிடுார். 

ஆபஷ்ன் தரத் – திரன்ந்ற ஜன் ஆதரகற அதிரன் 

 திான் ந்ிரி ஜன் ஆதாகி அதிான் (PMJAY) – ஆபஷ்ன் தாத்ம 
அல்தடுத்துற்காக 29 ாினங்களும், பெணின் திதசங்களும் எப்தந்த்ில் 
மகபளத்ிட்டண. 

இந்ற அஞ்சனக தப்தட்டுரடர ங்கற அணக்கும் றட்ட றப்தீட்ணட றபேத்றணப்பு 

 இந்ி அஞ்சனக தப்தட்டுாடா ங்கி அமக்கும் ிட்ட ிப்தடீு ிபேத்ிமக்க 
அமச்சம எப்புல் அஞ்சனகங்கபில் ங்கிச் தசமகளுக்கு ஊக்கம் . 

“கடல் தசணகள் , பரறல்நுட்தம், ஆழ்ந்து கணித்ல் , பங்கபின் ரறரி ற்றும் 
அநறில் எணப்தடும் (ஒ–ஸ்ரர்ட்)” 
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 புி அநிில் அமச்சகத்ின் ‚கடல் தசமகள், பாில்தட்தம், ஆழ்ந்து கணித்ல் , 
பங்கபின் ாிரி ற்றும் அநிில் ணப்தடும் (ஏ-ஸ்ார்ட்)‛ ிட்டத்ிற்கு த்ி 
அமச்சகம் எப்புல். 

இந்ற ில்த ற்றும் பகில் (இந்றர) இணடத ப்தந்ம் 

 இந்ி இில்த ற்றும் பகில் (இந்ிா) னிிபடட் இில்த தட்டமந ற்றும் 
உற்தத்ி அனகுகபில் இற்மக ாபம தன்தடுத் எபே எப்தந்ம் 
மகபளத்ிட்டது. 

உிரி பரறல்நுட்தத்துணநக்கும், சர்தச எரிசக்ற பகணக்கும் இணடத புரிந்துர்வு 

ப்தந்ம் 

 தூ ரிசக்ி ாற்நத்ிற்காண புி கண்டுதிடிப்பு ிரிாக்கம் குநித்து உிரி 
பாில்தட்தத்துமநக்கும், சர்தச ரிசக்ி பகமக்கும் இமடத புரிந்துர்வு 
எப்தந்ம் மகபளத்ாணது. 

சுற்றுச்சூல் ற்றும் றநன் தம்தரட்டு அணச்சகம் ப்தந்ம் ணகபழுத்து 

 சுற்றுச்சூல் ற்றும் ிநன் தம்தாட்டு அமச்சகங்களுக்கிமடில் எப்தந்ம் 
மகபளத்ாணது, இது 100,000 RAC தசம பாில்தட்த ல்லுர்கமப ன்கு 
தாரிக்க உவுகிநது ற்றும் ஏதசான் குமநதாடுள்ப இசாணங்களுக்கு ாற்று 
குபிபைட்டிகமப அநிவூட்டுன் பனம் எபேங்கிமக்கின்நது. 

இந்ற தசற படுஞ்சரணனகள் ஆணம் தர ஸ்தடட் ங்கறபடன் புரிந்துர்வு 

ப்தந்ம் ணகபழுத்து 

 இந்ி தசி படுஞ்சாமனகள் ஆமம் பை.25,000 தகாடிக்கு திமம் இல்னா 
கடன் பதந உள்பது. இவ்பவு பதரி பாமகம திமம் இல்னால் ீண்டகான 
கடணாக எததத்ில் தறு ந் ிறுணத்ிற்கு தா ஸ்தடட் ங்கி 
ங்கிில்மன. 
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