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அெரம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்னர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் னகல 

அெரம் NRC தட்டினறல் இருந்ண சபிரட்டர்களப ீக்குண சரடங்குகறநண 

 அசரம் ரட்ட அறகரரிகள் குடிக்கள் னதுப்திக்கப்தட்ட ஶசற தறவு (NRC) 
னலஷரண ஷவுகபில் ஶசர்க்கப்தட்ட ‘அநறிக்கப்தட்ட வபிரட்டர்கபின்’ 
வதர்கஷப ீக்குற்குத் வரடங்கறனேள்பணர். 

ஆந்றர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

ந்ண ஆரய்ச்ெற ளங்கள் AIISH இல் வுள்பண 

 வரடர்ன ற்றும் அன் குஷநதரடுகள் ஆகறற்நறல் ஆரய்ச்சறஷ அறகரிக்க 
அஷணத்து இந்ற ஆரய்ச்சற ற்றும் ஆரய்ச்சறக் ககங்கள் (AIISH) ஷசூர் பரகத்றல் 
ந்து சறநப்ன ஆரய்ச்சற ஷங்கள் அஷ உள்பண. 
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உனகறன் பனரண சர்ல் ததட்டரி சரறற்ெரளன றநப்பு 

 உனகறன் னனரது வர்ல் ஶதட்டரி வரறற்சரஷன ஆந்ற திஶச ரறனத்றல் 
அஷக்கப் தட்டுள்பது. தரத் ணர்ஜற ஸ்ஶடர ஶஜ் வடக்ணரனஜற (வதஸ்ட்) றறுணத்துக்கு 
வசரந்ரண இந்த் வரறற்சரஷனஷ ஆந்ற னல்ர் சந்றதரன ரனேடு ஶற்று 
றநந்துஷத்ரர். 

த்ற தல்களனக்ககத்றன் டிரன்மறட் பரகம் றநக்கப்தட்டண 

 ணி ப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் ஆந்றரின் த்ற 
தல்கஷனக்ககத்றன் JNTU ின் டி ிக கரப்தடீ்டு ஷத்றல் டிரன்மறட் 
பரகத்ஷ றநந்து ஷத்து ரட்டிற்கு அர்ப்தித்ரர். 

ெலணக் கூறு ரரிப்தரபர் றறுணம் றருப்தறில் அனகு அளக்கறநண 

 ஸ்ரர்ட் ஃஶதரன் ரரிப்தரபரண மறஶரறக்கு னக்கற கூறுகஷப ங்கும் 
னன்ணி சலண றறுணரண ஶயரனறவடக் வடக்ணரனஜற, இந்றரில் னொ.1,500 ஶகரடி 
னலீட்டில் இந்றரின் னல் அனகு றனப்தறில் றறுப்தடுற்கரண அசரங்க 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டது. 

தீதடரனறல் ஆளன அளப்தன் பனம் னறக்மறல் இந்றரில் அன் டத்ள தறத்ண 

 உற்தத்றக் கனிகள் ற்றும் டீ்டு உதகங்கபில் ஶடரக்கறஶரஷ அடிப்தஷடரகக் 
வகரண்ட உனகத் றறுணரண னறக்மறல் இந்றரில் ஆந்றப் திஶசத்றல் ணது 
னல் சுகரர உற்தத்ற ஆஷனஷ அஷத்து. 

ம்ெரர றட்டத்ள தெத்றற்கு அர்ப்திக்கவுள்பரர் பல்ர் 

 ஆந்ற னல்ர்சந்றதரன ரனேடு சுந்ற றணத்ன்று ம்சரர றட்டத்ஷ 
க்கலக்கு அர்ப்திக்கவுள்பரர். 
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கறருஷ்ரில் டி.ஆர்.டி.ஏ வுகள தெரளண ெறக்கு சுற்றுச்சூல் அனுற சதற்நண 

 கறனஷ்ர ரட்டத்றல் உள்ப கறனஷ்ர ணினங்கு சரனத்றன் (KWS) 
ஷத்றல் தரதுகரப்ன ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்ன (DRDO) னெனம் வுகஷ 
ஶசரஷண துக்க சற ற்தடுத் சுற்றுச்சூல், ண ற்றும் கரனறஷன ரற்ற்று 
அஷச்சகம் (MoEFCC), சுற்றுச்சூல் அனுற வதற்நது. 

ஆந்றரின் புற பலீட்டிற்கரண அரற தத்றங்கள் திஸ்இதட்டினறல் இடம் சதற்நண 

 ஆந்றரின் அரற தத்றங்கள் னம்ஷத தங்குச் சந்ஷ (திஸ்இ) இல் 
தட்டினறடப்தட்டண. 

அனறதர கறபவுட் ளயசடக் ரீ்வுகளப ஆந்றரவுக்கு ங்குகறநண 

 ஸ்ரர்ட் கம் ற்றும் எனங்கறஷந் ஶதரக்குத்து ஶனரண்ஷ , சறநற ற்றும் 
டுத் வரறல் ற்றும் றநன் ஶம்தடுத்துல் ஶதரன்ந தல்ஶறு துஷநகபின் 
தரிர்த்ஷணக்கரக அனறதரதர கறபவுட் இந்றர (சற) A.P- வதரனபரர அதிினத்ற 
ரரித்துடன் (AP-EDB) எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டது . 

றருப்தற எரு ஆதரக்கற ளரக உருசடுக்கறநண 

 டரடர டிஸ்ட் ற்றும் றனப்தற ஶகரில் ஶஸ்ரணத்றன் கூட்டு னற்சறரக 
றனப்தறில் வ வங்கஶடஷ் னற்றுஶரய் தரரிப்ன ற்றும் ஶம்தட்ட 
ஆரய்ச்சறக்கரண றறுணத்றற்கு (SVICCAR) அடிக்கல் ரட்டப்தட்டது. 

அப்தல்தனர அநறவு கத்றன் றநப்பு ிர 

 ஆந்றர னல்ர் சந்றதரன ரனேடு சறத்தூரில் உள்ப அப்தல்ஶனர னத்துக் கல்லூரி 
பரகத்றல் னல் கட்ட அப்தல்ஶனர அநறவு கத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். 
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உத்றப்திதெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

உ.தி. தரணகரப்புத் சரறல்ணளந கட்டுரணத் றட்டங்கள் 

 தரதுகரப்ன அஷச்சர் அனறகரரில் தரதுகரப்னத் வரறற்துஷந கட்டுரணத் றட்டங்கஷப 
துக்கவுள்பரர். 

உத்றதிதெ அசு அடல் தரத் ண தண்டல்கண்ட் க்ஸ்ப்சஸ்தசதரிட படிவு 

 உத்ப்திஶச அசு வுள்ப தண்டல்கண்ட் க்ஸ்திஸ்ஶ ‘அடல் தரத்’ ன்று 
வதரிட னடிவு வசய்துள்பது. 

ளணி–ணன் ஜன்ரப்ற க்ஸ்திஸ் 

 கத்ஶகரம் – வடஹ்ரடூன் இஷடஶரண ஷணி-தூன் ஜன்ரப்ற க்ஸ்திஸ் னற 
ில் ஶசஷஷ ில்ஶ அஷச்சர் தினேஷ் ஶகரல் வகரடி அஷசத்து துக்கற 
ஷத்ரர். 

ிளகலக்கரண புற டீு 

 உத்திஶசத்றல் உள்ப துர, ினந்ரணில் கறனஷ்ர குறர், 1000 
ிஷகலக்கரண னற டீ்ஷட றனற ஶணகர சஞ்சய் கரந்ற ற்றும் வ 
ஆறத்ரத் ஶரகற ஆகறஶரர் றநந்து ஷக்கவுள்பணர். 

எடிெர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶசற னரல் 
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எடிெர பல்ர் 70 னட்ெம் குடும்தங்கலக்கு உடல்னத் றட்டத்ள அநறபகப்தடுத்ணகறநரர் 

 எடிசர னனஷச்சர் னீ் தட்ரக் 72 து சுந்ற றண றகழ்ில் திஜள ஸ்ஸ்த் 
கல்ரண் ஶரஜணர ன்னும் சுகரர றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்றணரர். இந் றட்டம் 70 
னட்சம் குடும்தங்கலக்கு ஆஶரக்கற கரப்னறுற உத்ரத்ஷ ங்குகறநது, இது 70% 
க்கும் அறகரண க்கஷப உள்படக்கறனேள்பது. 

எடிெர அன் தல்லுிரிளன சபிப்தடுத்றண 

 னஷனகஷப தரதுகரப்தற்கும், அன் பரண சதுப்னறன தன்னகத்ன்ஷஷ 
தரதுகரப்தற்கும் அன் னற்சறகஷப வபிப்தடுத்வும் எடிசர அசு தித்ர்கணிகர 
ஶசற னங்கரிற்கு அனகறலுள்ப டங்கனறல் என உனக த்றனரண ிபக்க 
ஷத்ஷ அஷக்கறநது. 

எடிெர ெட்டன்ந கவுன்ெறல் சதநவுள்பண 

 எடிசர ரறனத்றல் தன ரறனங்கபில் உள்பது ஶதரன்ந சட்டன்ந கவுன்சறல் 
அஷக்கப்தட னல்ர் னீ் தட்ரக் ஷனஷில் டந் அஷச்சஷ 
கூட்டத்றல் எப்னல் அபிக்கப்தட்டது. 

எடிர எற்ளந ருரய் குநறீடு சகரண்டு வுள்பண 

 எடிசர அசரங்கம் வவ்ஶறு கட்டத்றல் இற்நப்தட்ட தல்ஶறு னரய் 
சட்டங்கஷப என்நறஷப்தன் னெனம் எற்ஷந னரய் குநறடீ்ஷட வகரண்டு  
தரிந்துஷத்துள்பது. 

தெற றநன் திற்ெற றறுணத்றன் றநப்பு ிர 

 னதஶணஷ்ரில் உள்ப ஞ்ஶசஷ்ர் பரகத்றல் னனரது ஶசற றநன் திற்சற 
றறுணத்ஷ (NSTI), வ ர்ஶந்ற திரன், வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரனே 
அஷச்சர் & றநன் அதிினத்ற ற்றும் வரறல்னஷணஶரர் அஷச்சர் றநந்து 
ஷத்ணர். 
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கர்ரடகர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வதங்கலன ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 

ளதனட் டிதரன் றட்டத்ள அநறபகப்தடுத்றண 

 ஆபில்னர ரனூர்ற அஷப்னகள் (னேஸ்) அல்னது ஆபில்னர ிரணங்கஷப 
தன்தடுத்தும் ரறனங்கள் தட்டினறல் கர்ரடகம் இஷந்து. அசு என ஷதனட் 
றட்டம் என்ஷநத் வரடங்கறது, அறல் டிரன்ஸ் ிசரம், கர்ப்னந ஶம்தரடு 
ற்றும் கரல் துஷந ஆகறற்நறல் தன்தடுத்ப்தடும். 

கர்ரடகர கல்லூரி, தல்களனக்ககங்கள் ஆகறற்நறல் தரகர குப்புகள் இணி கட்டரம் 

 ரறனம் னலதும் உள்ப அஷணத்து கல்லூரிகபிலும் தல்கஷனக்ககங்கபிலும் ஶரகர 
திற்சற கட்டரரக்க ஶண்டும். ணிரர் கல்லூரிகலக்கும் இது வதரனந்தும். 

70 ண சுந்ற றணத்ள றளணவுகூரும் றளணிடம் 

 ‘சுந்ற இந்றர – 70’, 70 து சுந்ற றணத்ஷ றஷணவுகூனம் றஷணிடம், கரந்ற 
தணின் னன், ஆகஸ்ட் 9 ம் ஶற றநக்கப்தடவுள்பது. 

கூட்டுநவு ங்கறினறருந்ண ரூ .1 னட்ெம் ள சதற்ந கடளணள்லதடி செய் அளச்ெள 
எப்புல் 

 னல் கட்டரக கூட்டுநவு ங்கறகபிடறனந்து னொ.1 னட்சம் ஷ கடன் வதற்ந குறுகற 
கரன திர் கடன்கஷப ள்லதடி வசய் ரறன அஷச்சஷ எப்னல் அபித்து. 

தபரண் பூச்ெற, (ஸ்ததரசடரப்சடர ஃப்கறஜ்சதர்டரடர) சரற்றுதரய் 

 இந் ஆண்டு ஶ ரத்றல் றரஶரக் ரட்டத்றல் னன்னனரக கணிக்கப்தட்ட 
என ஶபரண் னச்சற , (ஸ்ஶதரவடரப்வடர ஃப்கறஜ்வதர்டரடர ) வரற்றுஶரய் கர்ரடகரில் 
ஆதத்ரண ஶகத்றல் தி னகறநது . 
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ரறனத்றன் பல் கடல்ீள சுத்றகரிக்கும் ஆளனள சரடங்குகறநண 

 ங்கலர் சுத்றகரிப்ன ற்றும் வதட்ஶரவகறக்கல் னறறவடட் (ம்ஆர்தில்), னற 
ங்கலர் ஶதரர்ட் டிஸ்டரல் (NMPT) றனம் குத்ஷகக்கு ிடப்தட்ட ரறனத்றன் னல் 
கடற்தகுற றுசலஷப்ன சவ்வூடுதல் உப்ன ீக்கும் வரறற்சரஷனக்கு ரரகற 
னகறநது. 

உனகறல் இண்டரண தகரக பர்ந்ணரும் ிரண றளனம் 

 2018 ஆம் ஆண்டின் னல் தரறில் திகள் ண்ிக்ஷக அறகரிப்தின் 
அடிப்தஷடில் உனகறன் இண்டரது றக ஶகரக பர்ந்துனம் ிரண 
றஷனரக வகம்தவகௌடர சர்ஶச ிரணறஷனம் (KIA) னன்ஶணநறனேள்பது. 

செப்டம்தர் 1 ம் தற இந்ற அஞ்ெனக தப்தட்டுரடர ங்கற சரடங்கவுள்பண 

 இந்றர அஞ்சல்துஷநின் துஷ றறுணரண இந்ற அஞ்சனக தப்தட்டுரடர 
ங்கற வசப்டம்தர் 1 னல் க்ஷற கன்ணடத்றல் வரடங்கவுள்பது 

தகபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றனணந்னம் திணரி ிஜன் பி. சதாசிவம் 

அக்தடரதர் 15 ம் தற, உனக உவு றணத்ன்று ெம்புஸ் தகபம் அநறபகப்தடுத்ப்தடும் 

 ஊட்டச்சத்து ஶம்தடுத்துல், உடல் தனஷணத் டுக்கும் ற்றும் ரறனத்றல் 
ரய்ப்தரல் ஊக்குித்ல் ஆகறற்றுக்கரண குநறப்திட்ட ஶரக்கங்கலடன் ஶகபர 
சம்னஸ் ஶகபம், என ஶசற ஊட்டச்சத்து றட்டம் என்ஷநத் வரடங்கவுள்பது. 

‘ஜணரகத்றன் ீரண ிர’ 

 ஶகப சட்டன்ந ஷ ிர வகரண்டரட்ட னடிஷ குநறக்கும் ஷகில் 
‘ஜணரகத்றன் ீரண ிரஷ’ ஜணரறதற வரடங்கற ஷப்தரர். 
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தகப ஸ்டரர்ட் அப்ஸ் ிள றற சதற்நண 

 னதுடில்னறில் டந் இந்ற னதுஷ பர்ச்சற றட்டம் (IIGP) 2.0 ில் ஶகப ஸ்டரர்ட் 
அப்ஸ் இனக்கு (KSUM) னெனம் அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட னென்று ஸ்டரர்ட் அப்கள் னொதரய் 25 
னட்சம் ஷ ிஷ றறனேி வதற்றுள்பண. 

.ர. குழு இரு ணளநகபில் கூட்டு தெ பற்ெற 

 க்கற ரடுகள் னந்றரி ற்றும் ீன்பத் துஷநகபில் ஶகபரவுடன் எத்துஷப்ன 
ரய்ப்னகஷப சரிதரர்க்க னற்சற. 

றருணந்புத்றல் புல் ச்ெரிக்ளக ளம் அளக்கப்தடவுள்பண 

 என ரத்றற்குள் றனணந்னத்றல் னல் ச்சரிக்ஷக ஷத்ஷ அஷப்தற்கு 
னிசரர் அநறில் ஷம் றட்டறட்டுள்பது. 

சள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்ட தகபரின் கனரச்ெர தரம்தரித்ளகரப்தரற்றுற்கு ICOMOS 

ணக்க பற்ெறள சரடங்குகறநண 

 றஷணவு சறன்ணங்கள் ற்றும் பங்கள் ீரண சர்ஶச கவுன்சறல் [ICOMOS], என உனக 
றஷணவுச்சறன்ணம் தரதுகரப்ன அஷப்ன, வள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்ட ஶகபரின் 
கனரச்சர தரம்தரித்ஷ கரப்தரற்றுற்கும் என உடணடி தறல் பம் அஷக்கவும் 
துக்க னற்சறஷ வரடங்குகறநது. 

தகப சள்பம் ரக்கத்ள ஆய்வு செய் அசரிக்க குழு ருளக 

 ஶகபர னலதும் ஶகடு ிஷபித் ஷக்கரனத்றன் ரக்கத்ஷ ஆய்வு வசய் 
வசப்டம்தர் 3 ம் ஶற அவரிக்க-சரர்ந் ஜறஶரவடக்ணிக் க்ஸ்ட்ரீட் றகழ்வுகள் 
னணஷப்ன (GEER) சங்கத்றன் ிஞ்ஞரணிகள் குல னஷக. 
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ிரணப் ததரக்குத்ண தெளகள் கண்ணூர் ிரண றளனத்றல் றறுப்தட்டண 

 ிரண றஷன அறகரசஷத () கண்ணூர் சர்ஶச ிரண றஷனத்றல் ிரண 
ஶதரக்குத்து ஶசஷகஷப றறுிது. ரர்ஶில் வகரள்ணவு வசய்ப்தட்ட 
சீதத்ற ஷனனஷநின் இன்ஸ்ட்னொவன்ட் ஶனண்டிங் சறஸ்டம் (ILS) ிரணம் 
துல்னறரக ஷிநங்குற்கரண றகரட்டிரக உவுகறநது. 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (ஶகரஷட) 
ஜம்ன (குபிர்) 

வஹ்ஶதரதர னஃப்ற சத்ர தரல் ரனறக் 

இந்றர ஜம்ப கரஷ்ீர் ரறனத்றல் உள்ப ீர்ங்கல்றட்டப்தகுறகளபக் கர தரகறஸ்ரன் 

றபுர்கலக்கு அளப்பு 

 வசணரப் றில் உள்ப தகல் துல் ற்றும் ஶனரர் கல்ணல் ீர்றன்சர றஷனங்கள் 
ஆகறற்ஷந தரர்ஷிட தரகறஸ்ரனுக்கு இந்றர அஷப்ன ிடுத்துள்பது. 

றழ்ரடு 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எடப்பாடி னே. தணிசரற தன்ரினரல் னஶரயறத் 

சட்ரஸ் சடிக்கல் கல்லூரிில் உள்ப ‘செங்தகரட்ளட’ அருங்கரட்ெறகரக றநக்கப்தட 

உள்பண 

 121 தஷரண தரம்தரி சட்ரஸ் சடிக்கல் கல்லூரிில் 
உள்ப ‘செங்தகரட்ளட’கட்டிடம் ற்ஶதரது அன் தஷ வதனஷக்கு 
ீபஷக்கப்தட்டுள்பது, ிஷில் என அனங்கரட்சறகரக ரற்நப்தடவுள்பது.  
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றழ்ரட்டில் ஆப்டிகல் ஃளததர் ளனளப்ளத அறகரிக்க தரற றட்டம் 

 தரற ர்வடல் றறுணம் றழ்ரட்டில் அன் ஆப்டிகல் ஃஷததர் ஷனஷப்ஷத 
ிரிவுதடுத் றட்டறட்டுள்பது. 

பல் அசு திற்ெற சதற்ந திரர் அல்னர அர்ச்ெகர் 

 ரரிச்சரற, னல் திரல்னர அசு அர்ச்சக திற்சற ஷத்றனறனந்து ந் 
அர்ச்சகர், ரறனத்றன் இந்து ச ற்றும் வரண்டு றறுணங்கபின் (HR & CE) 
துஷநரல் அர்ச்சகரக றறக்கப்தட்டரர். 

ெத்றங்கனம் புனறகள் கரப்தகத்றல் ணினங்குகள் கக்சகடுப்பு தி சரடங்கறண 

 சத்றங்கனம் னனறகள் இனப்தில் (STR) ஆண்ட்ரய்டு அடிப்தஷடினரண வரஷதல் ஆப் 
தன்தடுத்ற னடத்றற்கு இனனஷந டக்கறந ஆறு ரள் ணினங்கு கண்கரிப்ன 
திற்சற வரடங்கறது. 

‘களனஞர்’ கருரறற கரனரணரர் 

 றனக ஷனனம், னன்ணரள் றக னல்னரண ‘கஷனஞர்’ கனரறற 94 
றல் கரனரணரர். 

இனங்ளக க்கலக்கு சூரி எபிரல் இங்கும் டீுகள் 

 றழ்ரட்டில் சறக்கும் இனங்ஷக க்கலக்கு 1,000 சூரி எபிரல் இங்கும் டீுகஷப 
ங்க ரறன அசு னடிவு வசய்துள்பது. 

ிளபரட்டு ீர்கள் அெரங்க தளனகபில் 2% உத எணக்கலடு சதறுரர்கள் 

 ஶசற அபினரண ஶதரட்டிகபில் அல்னது ரறன அசரங்கத்ரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட 
றகழ்ச்சறகபில் தக்கங்கஷப வன்ந ிஷபரட்டு ீர்கலக்கு அசரங்க ஶஷனகபில் 
2 சிகற உத-எதுக்கலடு என்ஷந னனஷச்சர் டப்தரடி ஶக.தணிச்சரற அநறித்ரர். 
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தணு ப ப் பூங்கர றநக்கப்தட்டண 

 ண்டலூர் அனஶக 20 க்கர் றனப்தப்தில் ண தரர்ந் ப ப் னங்கர, 
உனரக்கப்தட்டு ணத்துஷந அஷச்சர் றண்டுக்கல் சற.வணிரசணரல் 
றநந்துஷக்கப்தட்டது. இந் னங்கர கறக்கு ற்றும் ஶற்கு வரடர்ச்சற ஷனகபில் 
இனந்து 300 ஷகரண ங்கஷபக் வகரண்டுள்பது. 

T.N. சூரி ெக்றக்கரண தற்கூளகளப அளக்கத்றட்டம் 

 றழ்ரடு அசு அசு கட்டிடங்கபில் கட்டம்-இஷக்கப்தட்ட ஶற்கூஷ ஶசரனரர் 
ஶதணல்கஷப அஷப்தன் னெனம் என வதரி சூரி ஆற்நல் றட்டத்ஷ றட்டறடுகறநது. 

சற்கு சில்த ெறநப்பு ில் தகபரவுக்கு ண்ரீ் டுத்ணச் செல்கறநண 

 ஶகபரவுக்கு குடிீஷ ங்க வற்கு ில்ஶ ற்தரடுகஷப வசய்து னகறநது. 

சலுங்கரணர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஷயவரதரத் ஶக. சந்றஶசகர் ரவ் ஸ். னட்சுற சறம்ன் 

சலுங்கரணர கரல்ணளந தடி புளகப்தட தடல் ெரகத்ள சதறுகறநண 

 TSCOP உடன் னக அங்கலகர அஷப்ன (FRS) எனங்கறஷந்ரல் குற்நத்ஷ டுக்கவும் 
ற்றும் குஷநந் ஶத்றல் ரறனம் னலதுனள்ப குற்நரபிகஷப அஷடரபம் 
கரவும் இது உவும். 

சகரசணரு ரதகஸ் ரின் சண்கன ெறளன றநக்கப்தட்டண 

 வலுங்கு ஶச கட்சறின் (TDP) னெத் ஷனனம் னன்ணரள் அஷச்சனரண வகரவணன 
ரஶகஸ் ரின் வண்கனச் சறஷனஷ ஆந்றப் திஶச சட்டன்ந சதரரகர் 
ஶகரடனர சறப்திசரர ரவ் றநந்து ஷத்ரர். 
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ிெரிகள் ஆபள் கரப்தீட்டு தத்றங்களப சதநவுள்பணர்  

 ஆகஸ்ட் 6 னல் 13 ஶறகலக்குள், 27 னட்சம் ிசரிகலக்கு ஆனேள் கரப்தடீ்டு 
தத்றங்கள் ங்கப்தடும் ன்று ிசரத்துஷந அஷச்சர் தி.சலணிரஸ் வட்டி 
வரிித்ரர். இந் னதுஷரண றட்டம் ஆகஸ்ட் 14 ள்பிவு னல் ஷடனஷநக்கு 
னம். 

த்ற அளச்ெர் டரக்டர் யர்ர்ன், இந்றரின் அறந்ணரும் இணங்கள் தரணகரக்க 
இந்றரின் எத ெற சகரண்ட இடத்ள அர்ப்தித்ரர் 

 ஷயரதரத்றல் உள்ப என தித்ஶக சற வகரண்ட சற.ஸ்..ஆரின் வசல்லுனரர் 
ற்றும் னெனக்கூறு உிரில் ஷத்றன் (சற.சற.ம்.தி) அறந்துஶதரகும் இணங்கபின் 
தரதுகரப்ன ஆய்கம்(னரஶகரன்ஸ்) ணீ உிரி வரறல்தட்தங்கஷபக்வகரண்டு 
அறந்துஶதரகும் ணினங்குகஷபப் தரதுகரக்கறநது. 

சலுங்கரணர அசு ததறவு ீட்புப் தளட ரகணங்களபஅநறபகப்தடுத்ணகறநண 

 வலுங்கரணர அசு ஷயரதரறல் வள்பம், கடும் ஷ, றனச்சரிஷனேம், ீ 
ிதத்துகஷபனேம் சரபிக்க ஶதறவு ீட்னப் தஷட ரகணங்கஷப (டி.ஆர்.ஃப்) 
அநறனகப்தடுத்றது. 

..டி–ரதரத் ‘தக் இன் இந்றர‘ றட்டத்றன் பனம் 50 ஸ்டரர்ட் அப்சரடங்கத் றட்டம் 

 டி- ரதரத் (டி-வயச்) வரறல்தட்த றறுணம் இந்ற சறல்லு டிஷப்னத் 
துஷநக்கு ஊக்கபிக்கும் ஶரக்கறல் ஃஶதப்வனஸ் சறப் டிஷசன் இன்குனைதஶட்ஷட 
(ஃஶதப்சற) அநறனகப்தடுத்றனேள்பது. 

கரீம்கருக்கு ரூ .63-தகரடி தரனறெற றட்டம் 

 திரன் ந்றரி கறசரன் சம்தடர ஶரஜணர றட்டத்றன் கலழ் கரீம்கர் தரல் ரரிப்தரபர் 
றறுணத்ரல் றர்கறக்கப்தடும் கரீம்கர் தரல் உற்தத்றஷ ிரிவுதடுத்துற்கரக னொ.63 
ஶகரடி வசனில் 3 னட்சம் னறட்டர் றநன் வகரண்ட வகர தரல் றட்டம் அஷக்க த்ற 
அசு அனுற அபித்துள்பது. 
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கதனஸ்ம் றட்டம்: 400 கறதனரரட் ஜற..ஸ் ணள றளனம் கட்டப்தட்டண 

 வதடப்தள்பி ரட்டத்றல் ந்ற ஶடரரில் கஶனஸ்ம் றட்டத்றன் ஆநரது 
வரகுப்தின் என தகுறரக 400 கறஶனரரட் கரஸ் இன்சுஶனடட் ஸ்ிட்ச் கறர் 
(ஜற..ஸ்) துஷ றஷனம் அஷக்கப்தட்டது . 

தஞ்ெரப் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்ஶணரர் 

‘ணதர தடி’ றட்டம் 

 தஞ்சரப் னல் அஷச்சர் அரிந்ர் சறங், ரறனத்றல் ஶதரஷப்வதரனட்கபின் 
திச்சஷணஷ சரபிக்க ‘துஶர தடி’ றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்றணரர். 

தஞ்ெரப் அளச்ெகம் ிளன உறுறப்தடுத்ல் றறக்கரண தெரரளற்றுக்சகரள்கறநண 

 ரறன ிசரிகள் குஷநந்தட்ச ஆவு ிஷன (MSP) வதந உறுற வசய்னேம் ிஷன 
உறுறப்தடுத்ல் றறத்ஷ உனரக்கும் ஶசரரிற்கு தஞ்சரதின் அஷச்சஷ 
எப்னல் அபித்து 

 நூல்கபின் புணித்ன்ளக்கு கபங்கம் செய்தற்கு ஆபள்ண்டளண 

 தஞ்சரப் ரறன சட்டன்நம் எனனஷந இந்ற குற்நில் ஶகரட் (திசற) ற்றும் 
குற்நில் ஷடனஷநக் ஶகரட் (CrPc)  தல்கபின் னணித்ன்ஷக்கு கபங்கம் 
வசய்தற்கு ஆனேள் ண்டஷண அபிக்கும் தில்கஷப றஷநஶற்நறது. 

புண றல்னற 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 
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னனறத் கனர அகரடறின் 64 ண ஆண்டு ிர சகரண்டரட்டங்கள் 

 1954 ஆம் ஆண்டு கல்ி அஷச்சர் வுனரணர அனல்கனரம் ஆசரத் றறுப்தட்ட னனறத் 
கனர அகரடற (LKA), 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரம் 6 ம் ஶற 64 து ஆண்டு 
ிரஷக் வகரண்டரடிது. இந்றகழ்ஷ கனரச்சர அஷச்சர் (I / சற), டரக்டர் ஶகஷ் 
ர்ர வரடங்கற ஷத்ரர். 

டீ்டு ெற ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கலக்கரண அளச்ெர் (I/C) உத்றதரக பூர்ரண 

‚யல்கர‛ றளப்தட டிசய்னள சபிிட்டரர் 

 னதுடில்னறில் ஸ்ச் தரத் றன் (கர்ப்னந)கலழ் தரனறவுட் தடரண ‚யல்கர‛ின் 
உத்றஶரகனர் டிவய்னர், இஷச ற்றும் சுவரட்டிஷ டீ்டு சற ற்றும் கர்ப்னந 
ிகரங்கலக்கரண ரறன அஷச்சர் (I / C) யர்ீப் ஸ். னரி வபிிட்டரர். 

திபரஸ்டிக் தெற சகரடிகளப தன்தடுத் தண்டரம் ன்று குடிக்களப அசு தகட்டுக் 

சகரள்கறநண 

 சுந்ற றணத்ஷவரட்டி, அஷணத்து குடிக்கலம் திபரஸ்டிக்கரல் வசய்ப்தட்ட ஶசற 
வகரடிஷப் தன்தடுத் ஶண்டரம் ன்றும், ரறனங்கள் ற்றும் னைணின் 
திஶசங்கஷப, வகரடி குநறடீ்டின் கடுஷரண இக்கத்ஷ உறுறப்தடுத்வும் த்ற 
அசு னறனேறுத்றனேள்பது. 

னரற்று செங்தகரட்ளடில் கட்டடக்களன எபிளப்புத் றநப்பு ிர 

 னரற்றுச் வசங்ஶகரட்ஷட அன் னன் ஶகரட்ஷடின் சுர்கள், னரஶகரரி ரில் 
ற்றும் வடல்னற ரில் ஆகற இண்டு னக்கற தஷரில்கபின் னல் 
கட்டடக்கஷன எபிஷப்ன கண்டு னத்துிர் வதற்நது. 
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செரந் டிில் ிக்கறதீடிர தறப்ளதப் சதற்ந பல் இந்றப்தங்குடி சரற 

 இந்றர, ங்கஶசம் ற்றும் ஶதரபங்கபில் னன்ஷரகப் ஶதசப்தடும் தங்குடி 
வரறரண சரந்னற (சரன்டினற) அன் வசரந் டிில் ிக்கறதடீிர தறப்ஷதப் வதற்று 
உனக அங்கலகரம் வதற்நது. 

ரஜ்ரத் ெறங் NDMC ஸ்ரர்ட் ெறட்டி றட்டங்களப சரடங்கறளத்ரர் 

 னது றல்னற ரகரட்சற  (NDMC) ஶற்வகரண்ட ஸ்ரர்ட் சறட்டி றட்டங்கஷப த்ற 
உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் றநந்து ஷத்ரர் . 

சுந்ற றண ிரில் ளகிெறநற ‚தரங்கர‛ 

 றல்னற வசங்ஶகரட்ஷடில் சுந்ற றண ிரில் கனந்துவகரண்ட ினந்றணர்கலக்கு 
தங்குடிிணர் ‚தரங்கர‛ ன்னும் ஷகிசறநற  ங்க தரதுகரப்ன அஷச்சகம் ற்தரடு 
வசய்து. 

‘அசு ருத்ணர்கள் ரணரக ஏய்சடுக்கும் படிள அசு டுக்க படிபம்’ 

 அசு னத்துர்கள் ரணரக ஏய்வு டுக்கும் னடிஷ அசு வதரது னன் கனற டுக்க 
னடினேம், ண உச்ச ீறன்நம் ீர்ப்தபித்துள்பது. என ரட்டில் உிர்கஷப கரப்தரற்றும் 
உரிஷஷ ிட ஏய்வு வதறுற்கரண அடிப்தஷட உரிஷ வதரில்ன. 

றன்–ரகணங்கலக்கரண ெரர்ஜறங் றளனங்கள் 

 கணக வரறற்சரஷனகள் ற்றும் வதரது றறுணங்கபின் அஷச்சர் ஆணந்த் ஜற. கலத் 
ஆகறஶரர், இண்டு சரர்ஜறங் றஷனங்கள், என்று ஶகரண சரர்ஜறங் வசய்ற்கு (டி.சற.) 
ற்றும் னதுவடல்னறின் உத்ஶரக் தணில் வதுரக சரர்ஜறங் (சற) என்ஷந றநந்து 
ஷத்ரர். தி.ச்.இ.ல் ற்றும் ஶகரண சரர்ஜறங் றஷனங்கள் றறுப்தட்டுள்பண. 
ஆறு வதுரக சரர்ஜ் வசய்னேம் றஷனங்கள், ரிசக்ற றநன் ஶசஷகள் னறறவடட் 
(EESL) னெனம் றறுப்தட்டுள்பண. 
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CCI இன் புற அலுனக கட்டிடம் 

 றற ற்றும் கரர்ப்தஶட் ிகரங்கலக்கரண த்ற அஷச்சரண அனண் ஶஜட்னற, 
இந்றரின் ஶதரட்டிிடும் ஆஷத்றன் னற அலுனக கட்டடத்ஷ (CCI) றநந்து 
ஷத்ரர். 

கண்டுதிடிப்பு செல் ற்றும் றறுணங்கபின் கண்டுதிடிப்பு ெரளணகபின் Atal ரிளெ (ARIIA) 

 ணிப ஶம்தரட்டுத் துஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் ற்றும் ரறனத்றற்கரண 
த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத் துஷந அஷச்சர் டரக்டர் சத்ர தரல் சறங் ஆகறஶரர் 
னதுறல்னற, சறஇடிில் கண்டுதிடிப்ன வசல் ற்றும் றறுணங்கபின் கண்டுதிடிப்ன 
சரஷணகபின் Atal ரிஷச (ARIIA)ஷ அநறனகப்தடுத்றணர். 

கரரஷ்டிர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 

பர்ச்ெறள அறகரிக்கும் டரட்டர-த்ற அசு எப்தந்ம் 

 த்ற உள்துஷந அஷச்சகம் னம்ஷதில் உள்ப டரட்டர அநக்கட்டஷபனேடன் 
எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டுள்பது. இன் கலழ், யரரஷ்டிரின் கரட்சறஶரனற 
ரட்டத்றன் பர்ச்சற வசல்னஷநக்கு ிஷரண வரறல்தட்த ஆஷ இந் 
அநக்கட்டஷப ங்குகறநது. 

இபஞ்ெறப்பு கரய்புழுள ெரபிக்க அெ டடிக்ளககள் 

 றர டடிக்ஷககஷப கண்கரிக்கவும், ிசரிகலக்கு வதரனபரர 
இப்னக்கஷப குஷநக்கவும் ரறனத்றன் தகுறகபில் தனரண இபஞ்சறப்ன 
கரய்னலஷ (PBW) சரபிக்கவும் கரரஷ்டி அசு அச டடிக்ஷககஷப 
அநறித்துள்பது. 
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IPPB க்கலக்குச் செல்லும் ரறன ங்கற தெளகள் 

 கரரஷ்டி அசு னறரக அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட இந்ற அஞ்சல் வகரடுப்தணவு 
ங்கறகலக்கு (IPPBs) அன் ங்கற ஶசஷகஷப கர்த்க்கூடும். 

த்றப் திதெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் ஆணந்ீ வதன் தஶடல் 

.திில் ெறறுத்ள றுஅநறபக றட்டம் 

 ரறனத்றன் வ்ரஶயற சரனத்றல் சறறுத்ஷகஷப ீண்டும் 
அநறனகப்தடுத்துற்கரண றட்டத்ஷ றுசலஷக்க த்றப் திஶச ணத்துஷந 
ஶசற னனற தரதுகரப்ன ஆஷத்றடம் லறனேள்பது. 

ரஜஸ்ரன் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்னர்  சுந்ர ரஶஜ  கல்ரண் சறங் 

ரஜஸ்ரன் அெரங்கம் 55 POCSO ீறன்நங்களப றறுவுகறநண 

 ரஜஸ்ரன் னனஷச்சர் சுந்ர ரஶஜ, ரறனத்றல் தரனறல் குற்நங்கள் 
(தர.எ.ஆர்.ஸ்.ஏ) சட்டத்றன் கலழ் குந்ஷகபின் தரதுகரப்திற்கு 55 ீறன்நங்கஷப 
றறுவுற்கரண றட்டத்ஷ னன்ஷத்ரர். 
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ரஜஸ்ரன் ல்ளனக்குள் ணி ெங்கறனற உருரணண 

 சுந்ற றணத்ன்று சுந்ற றணத்ன்று றரகறகலக்கு அஞ்சனற வசலுத்துற்கரக 
‘ரயரத் ஶகர சனரம் ’ (றரகறக்கு சல்னைட் ) றட்டத்றன் என தகுறரக ரஜஸ்ரணின் 
ரன்கு ல்ஷன ரட்டங்கபில் (தரர்ர், வஜய்சல்ஶர், திகரணர் ற்றும் வகங்கரகர் ) 
700 கற.ீ.ீபம் வகரண்ட ணி சங்கறனற உனரக்கப்தட்டது . 

புற ரய்ப்தரல் சகரள்ளக ளடபளநக்கு ருகறநண 

 ரஜஸ்ரணில் என னற ரய்ப்தரல் வகரள்ஷக ஷடனஷநக்கு னகறநது. அன் 
ஆம்த னற்சறகலடன் தித்றஶகரக ரய்ப்தரல் ஊக்குிப்தற்கரக கறரப்னந 
சனெகங்கஷப ஊக்குிப்தற்கரக. ஶசற ஊட்டச்சத்து றன்-2022 இன் என தகுறரக 
இந் னன்னற்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது. 

ரஜஸ்ரன் பல்ர் சதரணன டடிக்ளககளப சபிிடுகறநரர், தரல் றட்டத்ள ிரிவு 

தடுத்ணகறநரர் 

 ரஜஸ்ரன் னல்ர் சுந்ர ரஶஜ, தள்பிக்கல்ிக்கு அன்ணனர்ர தரல் றட்டம் 
ிரிரக்கம், னற உள்கட்டஷப்னகலக்கரண றற எதுக்கலடு, ிசரிகலக்கு ட்டி 
ரணிம் ங்கல், வசப்டம்தர் ரம் ‘ஊட்டச்சத்து ரரக’ வகரண்டரடுல் ஶதரன்ந 
வதரதுன டடிக்ஷககஷபத் வரடங்கறணரர். 

36 ஆண்டுகலக்குப் திநகு தரகறஸ்ரணினறருந்ண சஜய்ப்பூர் றரும்திர் 

 னரகூர் ஶகரட் னக்தத் சறஷநில் 36 ஆண்டுகள் வசனிட்ட திநகு, வஜய்ப்னர் வரறனரபி 
கஜரணந்த் சர்ர டீு றனம்திணரர். 

தரரர சடக்தணர யப் 

 வஜய்ப்னரில் இந்றரின் றகப்வதரி ிரதர இன்க்னைஶதட்டர் தரரர வடக்ஶணர 
யப் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது 

ஊட்டச்ெத்ண கண்கரிப்பு ளயசடக் ஆகறநண 
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 ரஜஸ்ரன் அங்கன்ரடி ஷங்கபில் ஊட்டச்சத்து ற்றும் சுகரரம் வரடர்தரண 
ஶசஷகஷப கண்கரிக்க ‚ஶதரரக்கு ரரக‛ கனப்தடும் வசப்டம்தர் ரம் னல் 
ஷயவடக் ஆகறநது 

தற்கு ங்கரபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶகசரி ரத் றரிதரற 

சகரல்கத்ரில் இஸ்தல் ிெர ிண்ப்த ளத்ள றநந்ண 

 இஸ்ஶஷன தரர்ஷிட இந்ற திகஷப ஶலும் ஊக்குிக்கும் என னற்சறரக, 
ஶற்கு ங்கரபம் ற்றும் டகறக்கு ரறனங்கலக்கு வகரல்கத்ரில் இஸ்ஶல் ிசர 
ிண்ப்த ஷம் றநக்கப்தட்டது. 
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