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நளழ செய்தழகள் 
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 உத்தழபப்ிபததெம் 
 டிெள 
 கர்ளடகள 
 தகபம் 
 குஜபளத் 
 ஜம்ன & களஷ்நீர் 

 தநழழ்ளடு 
 சதலுங்களள 
 ஞ்ெளப் 
 னது தழல்ழ 
 நகளபளஷ்டிபள 
 நத்தழனப் ிபததெம் 
 பளஜஸ்தளன் 
 தநற்கு யங்களம் 

அெளம் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தழஸ்னர் சர்ளந்த சசளனுயளல் ஜக்தழஷ் னகவ 

அெளம் அபசு 1 ட்ெம் ம்ப் செட்கள யிழதனளகழக்க உள்து 

 2022 ஆம் ஆண்டில் யியசளனிகள் யனநளத்லத இபட்டிப்ளக்க அசளம் அபசளங்கம் 1 
ட்சத்தழற்கும் அதழகநள ம்ப் சசட்கல யிழசனளகழக்க உள்ண. 

னதளநச்ெரின் இயெ நருத்துய தெளயகள் 

 அசளம் அபசு, கழட்டத்தட்ட 1000 அபசு நனத்ணயநலகளுக்கு னதலநச்சரின் இயச 
நனத்ணய சசலயகல யமங்கழனேள்ண. 

ஆஸ்களர் 2019க்கள இந்தழனளயின் அதழகளபப்னர்ய தளமயளக அெளநழனத் தழளபப்டம் ததர்வு 

 அசளம் தழலபப்டம் ‘யில்சஜ் பளக்ஸ்டளர்ஸ்’ ஆஸ்களர் 2019க்கு இந்தழனளயின் 
அதழகளபப்னர்ய தழலபப்டநளக சதர்வு சசய்னப்ட்டுள்ண. இந்த டம் ரீநள தளறளல் 
இனக்கட்டண. 
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உண்ளநனள குடிநகன் NRC னிழருந்து யிக்கப்டநளட்டளர்கள்: அெளம் அபசு 

 அசளம் அபசு குடிநக்கின் சதசழனப் தழவுகில் இனந்ண ந்த உண்லநனள குடிநகனும் 
யிக்கப்டநளட்டளர்கள் ன்று உறுதழ அித்தர். 

நளழத்தழல் அளயருக்குநள ஒய்வூதழனத் தழட்டத்ளத அபசு துயக்கஉள்து 

 சதசத்தந்லத நகளத்நள களந்தழனின் ிந்த ளள அக்சடளர் நளதம் 2 ஆம் சததழ, 
நளழத்தழல் அலயனக்குநள ஏய்வூதழன தழட்டத்லத அசளம் அபசு ணயக்க தழட்டம். 

சநத்தளள ரு ெளநனல் எரிசளருளக அழனகப்டுத்தத் தழட்டம் 

 சளணத்ணல அசளம் சட்சபளசகநழக்கல் ழநழசடட் தழபயநளக்கப்ட்ட சட்சபளழனம் 
யளனேவுக்கு நளற்ளக (இந்தழனளயில் னதன்னதழல்) சுத்தநள, நழயள சநத்தளல 
அழனகம் சசய்னத்தழட்டம். இண அக்சடளர் 5 அன்று சதளடங்கப்டும். 

ஆந்தழபள 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். பசழம்நன் 

HSL நளழத்தழன் நழகப்சரின தெளளர் கூளப நழன் ழளனத்ளதஅளநக்கழது 

 இந்ணஸ்தளன் ரழப்னளர்ட் ழநழசடட், நளழத்தழன் நழகப்சரின சசளளர் கூலப நழன் 
உற்த்தழ ழலனத்தழல் இனந்ண உற்த்தழலன ஆபம்ித்ணள்ண. ஆல கட்டப்ட்டு 
கழனீ் சநக்ஸ் னெம் இனக்கப்டுகழண. 

ெர்யததெ சுளநழ டிரில் னிற்ெழ 

 சதசழன நற்றும் நளழ சரிடர் ழயளபணப் லடகள், தீ சசலயகள் நற்றும் களயல் 
ணலகள், கடற்லட நற்றும் யிநளப்லட ஆகழனலய ஆந்தழபப் ிபசதசம் னளயணம் 
சர்யசதச சுளநழ டிரில் னிற்சழனில் ங்சகற்ர். 
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பளனெவநள யியெளனிகின் நீட்னக்கு செள 

 பளனசவநளயில் லட் அடிப்லடனிள ‘சசள’ ன் இபசளன உற்த்தழலனப் 
னன்டுத்ணயதன் னெம் நண்ணின் ஈபப்தத்லதத் தக்கலயக்கும் தழன் 
அதழகரிக்கப்டுசந னதலநச்சர் ன். சந்தழபளன ளனேடு சதரியித்தளர். 

சட்தபளல், டீெல் நீதள 2 ரூளய் யளட் யரி ஆந்தழபளயில் குளப்ன 

 சட்சபளல், டீசல் நீதள ரிசளனின் சனகழயனம் யிலலன கட்டுக்குள் 
சகளண்டுயப ஆந்தழபள அபசு 2 னொளய் யளட் யரி குலப்ல அழயித்ணள்ண. 

RPFஐ ஆனேதம் ஏந்தழன நத்தழன ளடனளக அழயித்த 34யது ஆண்டு யிமள 

 இபனில்சய ளணகளப்ன லடலன (RPF) ஆனேதம் ந்தழன நத்தழன லடனளக அழயித்த 34 
யண ஆண்டுயிமளலய னன்ிட்டு பனில்கில் ளணகளப்ன நற்றும் பனில்சய யளகத்தழல் 
னண யிமழப்னணர்வு தழட்டங்கல ற்ளடு சசய்கழண. 

186 கழ.நழ அளநதழக்கள தபணி 

 ல்சயறு நளழங்கில் நளசயளனிச கழர்ச்சழனளல் ளதழக்கப்ட்ட 150 க்கும் சநற்ட்ட 
நக்கள், ஆந்தழபப் ிபசதசத்தழல் இனந்ண சட்டிஸ்கர் யலபனிள 186 கழ.நீ ‘அலநதழ 
ளதனளத்தழலப’ (நகளத்நள களந்தழனின் 150 யண ிந்த ளள் யிமளயில் ) ன்னும் 
அலநதழக்கள சபணினில் கந்ணசகளண்டர். 

சதலுங்கு ளிள் 200யது ஆண்டு சகளண்டளட்டம்: 

 ஆந்தழபயில் உள் சதயளலனங்கள் இந்த ஆண்டு லில கழசபக்க சநளமழனிழனந்ண 
சதலுங்கு சநளமழனில் சநளமழசனர்த்ண 200 ஆண்டுகள் ஆலத சகளண்டளடிளர்கள். 

உத்தழபப்ிபததெம் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா சனளகழ ஆதழத்னளத் பளம் ளனக் 
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க்தள கரின் ெழன்நள ‘லஸ்பத்கஞ்ச் செௌபளலள‘சனர் நளற்ம் செய்னப்டவுள்து 

 உத்தபப் ிபசதசத்தழல், க்சள கரின் சழன்நள ‘லஸ்பத்கஞ்ச் சசௌபளலள’ சனலப 
னன்ளள் ிபதநர் அடல் ிலளரி யளஜ்ளனின் ழலயளக ‘அடல் சசௌக்’  
சனர்நளற்ப்டவுள்ண. 

ளக்ளத்தழல் தழல்ழ–ெலபன்னர் சடுஞ்ெளளனின் அடிக்கல்ளட்டப்ட்டது 

 சளல, சளக்குயபத்ண நற்றும் சடுஞ்சளலகள் அலநச்சர் ழதழன் கட்களரி நற்றும் 
உத்தழபப்ிபசதச னதலநச்சர் சனளகழ ஆதழத்னளத் ஆகழசனளர் 154 கழ.நீ. ீனள் தழல்ழ-
சலபன்னர் சதசழன சடுஞ்சளலக்கு ளக்ளத்தழல் அடிக்கல் ளட்டிளர்கள். 

யளபணளெழனில் 15யது ிபயெழ ளபதழன தழயளஸ் 

 உத்தபிபசதச நளழம் யளபணளசழனில் அடுத்த ஆண்டு ஜயரி நளதம் 15-யண ிபயசழ 
ளபதழ தழயளஸ்-2019 லடசறும். 

4 யது இந்தழன ெர்யததெ அழயினல் யிமள 

 இந்தழனளயின் சர்யசதச அழயினல் சங்கத்தழன் ளன்களயண தழப்ன அக்சடளர் 6, 2018 
அன்று க்சளயில் இந்தழன ஜளதழதழனளல் தழந்ண லயக்கப்டும். 

 IISF-2018 லநன கனப்சளனள் “நளற்த்தழற்கள அழயினல்“ 

டிெள 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னயசஸ்யர் யனீ் ட்ளனக் கசணசழ ளல் 

ெட்டநன் கவுன்ெழலுக்கு டிெள நளழ ெட்டநன்ம் ப்னதல் 

 எடிசளயில் சட்டநன் கவுன்சழல் உனயளக்குயலதத் தீர்நளிக்கும் தீர்நளம் நளழ 
சட்டநன்த்தழல் ழலசயற்ப்ட்டண. 
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தயளகளய் தழருயிமள சகளண்டளட்டம் 

 சநற்கு எடிசளயில், அறுயலட ணயளகளய் தழனயிமள சகளண்டளடப்டுகழண. இந்த 
னயத்தழன் னதழன சல் அறுயலடக்குப் ின்ர், அரிசழ தப்டுத்தப்ட்டு, சம்ல்னரில் 
உள் சநசஸ்யரிக்கு யமங்கப்டுகழண. 

யடகழமக்கு எல்ளப்ன இபனில்தய அளத்து ஆில்ள சயல் கழபளறழங்ளக அகற்ழனது 

 யடகழமக்கு ல்லப்ன பனில்சய நண்டம் அலத்ண ஆில்ள சயல் 
கழபளறழங்லகனேம் அகற்ழனேள்ண. 

ஜளர்சுகுடள யிநள ழளனத்தழன் சனளப யரீ் சுதபந்தழப ெளய் எசனர்நளற்ம் 

 னதழதளக கட்டப்ட்ட ஜளர்சுகுடள யிநள ழலனத்தழற்கு யரீ் சுசபந்தழப சளய் ப் 
சனரிட எடிசள சட்டசல, எனநதள தீர்நளத்லத ழலசயற்ழனண. ிபதநர் 
சபந்தழப சநளடி யிநள ழலனத்லத தழக்க தழட்டநழட்டுள்ளர். 

சூளயி “DAYE” குளந்த களற்ளத்த தளழ்வு ளநனநளகயலு யிமந்ததது 

 சதற்கு எடிசள நற்றும் அதன் சுற்றுப்னத்தழழனந்த ‚DAYE‛ னனல் சநற்கு-யடசநற்சக 
கர்ந்ண சசன்ண. 

டிெள 2 ஆண்டுகளுக்கு களந்தழனின் 150 யது ிந்த ளள் யிமளளயசகளண்டளட உள்து 

 எடிசள அபசு இந்த ஆண்டு அக்சடளர் 2 ம் சததழ னதல் நகளத்நள களந்தழனின் 150 யண 
ிந்தளல இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு சகளண்டளட னடிவு சசய்ணள்ண. 

கர்ளடகள 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சங்களூன ச்.டி.குநளபசுயளநழ யஜூளய் யளள 
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சங்களூரு ெர்யததெ யிநள ழளனத்தழல் 2019 ஆம்ஆண்டிழருந்து னக அங்கவகளப யெதழ 

 சங்களூன சர்யசதச யிநள ழலனம் அடுத்த ஆண்டு சதளடக்கத்தழல் இனந்ண சழ 
சதர்ந்சதடுக்கப்ட்ட யிநளப் னணிகளுக்கு னக அங்கவகளப யசதழலன யடியலநக்க 
தழட்டநழட்டுள்ண. 

சங்களூரு யிண்சயி கண்களட்ெழனின் 6 யது தழப்ன தழக்கப்ட்டது 

 சங்களூன யிண்சயி கண்களட்சழனின் 6 யண தழப்ல, இஸ்சபள தலயர் சக.சழயன் 
சங்களூரில் சதளடங்கழ லயத்தளர். னென்று ளள் ழகழ்வு இந்தழன யிண்சயித் 
தழட்டத்தழல் சதளமழல்ணலனின் ங்சகற்ல களண்ிக்கும். 

ரு ளள் கர்ளடகள சுகளதளப உச்ெழ நளளடு 

 சங்களூனயில் ‘அலத்ண உடல் யளய்ப்னகள் நற்றும் சயளல்கில்’ என ளள் 
‘கர்ளடகள சுகளதளப உச்சழ நளளடு 2018’ ற்ளடு சசய்னப்ட்டுள்ண. 

இந்தழனளயின் னதல் 205 டன் குப்ள சகளட்டும் யண்டி BEML ளநசூரில்அழனகப்டுத்தப்ட்டது 

 இந்தழனளயின் னதல் 205 டன் க்ட்ரிக் டிலபவ் ரினர் குப்ல சகளட்டும் யண்டி (BH205-E) 
– ளபத் ர்த் னெயர்ஸ் ழநழசடட் (ி.ம்.ல்) லநசூன ஆலனில் யடியலநக்கப்ட்டு 
சநம்டுத்தப்ட்டு அழனகப்டுத்தப்ட்டண. 

ெளம்ெங் சங்களூரில் அதன் நழகப்சரின அனுய ஸ்தடளளப தழக்கழது 

 சங்களூரில் சளம்சங் உகழன் நழகப்சரின சநளலல் அனுய சசன்டலப தழந்ண 
லயத்ணள்ண. சதளமழல்ணட், யளழ்க்லக னல நற்றும் னணலநகல என்ளக 
சகளண்டுயந்ண நக்களுக்கு திசசழப்ள அனுயங்கல யமங்கும். 

தும்கூர் களயல்துள இ–ீட் அளநப்ள துயக்கழளயத்தது 

 ணம்கூர் ஜழல்ள ஞ்சளனத்தழன் தலலந ழர்யளக அதழகளரி அன்ிஸ் கண்நி ஜளய் இ-
டீ் அலநப்ல னென்று களயல் ழலனத்தழல் தழந்ண லயத்தளர். 
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ல் ெநளரினர்களுக்கு ெட்டப்னர்ய ளதுகளப்ன யமங்கும் ளட்டின் னதல் நளழம் 

 கர்ளடகளயில் யித்தழல் ளதழக்கப்ட்டயர்களுக்கு உதவுயர்களுக்கு (ல் சநளரினர்கள்) 
சட்டனர்ய ளணகளப்ன (அயசபழல சூழ்ழலகில் ளணகளப்ன நற்றும் எளங்குனல ) 
யமங்குயதற்கள நசசளதளவுக்கு (2016) ஜளதழதழ பளம்ளத் சகளயிந்த் எப்னதல் 
அித்ணள்ளர். 

குஜபளத் 

சநளத்த கட்ச் நளயட்டம் யட்ெழ ளதழக்கப்ட்ட குதழனளக அழயிப்ன 

 குஜபளத் அபசு சநளத்த கட்ச் நளயட்டத்லத யட்சழ ளதழத்த குதழ ன்று அழயித்ணள்ண. 

யியெளனிகின் யித்து களப்ீட்டு சதளளக இபட்டிப்ளது 

 குஜபளத் அபசு நளழ யியசளனிகளுக்கள யித்ண களப்டீு தழட்டத்தழன் கவழ் 
யியசளனிகளுக்கு அிக்கும் ழதழ உதயிலன இபட்டிப்ளக்கழனேள்ண. நளழத்தழல் யியசளன 
ழத்லத சசளந்தநளக லயத்தழனக்கும்5 சகளடி யியசளனிகல களப்னறுதழ தழட்டம் 
உள்டக்கழனேள்ண. 

தகபம் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தழனயந்தனபம் ிபளனி யிஜனன் பி. சதாசிவம் 

கண்ணூர் யிநள ழளனத்தழல் AWOS ழறுயப்டவுள்து 

 யிநளங்கின் சசனல் ளணகளப்ன நற்றும் சசனல்தழல உறுதழ சசய்ன கண்ணூர் 
சர்யசதச யிநள ழலனத்தழல் தளினங்கழ யளில கண்களணிப்ன அலநப்ல (AWOS) 
ழறுய இந்தழன யளினல் ணல (IMD) ணிலன சதளடங்கழனண. 
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கமழவு ிளஸ்டிக்ளக எரிசளருளக நளற்றும் சதளமழல்தட்ம் 

 NIT-C நற்றும் சகளச்சழ-அடிப்லடனிள சளழனினல் யடியலநப்ன நற்றும் அலநப்ன 
(FEDO) ஆகழனலய, கமழவு ிளஸ்டிக்லக ரிசக்தழனளக நளற்றுயதற்கள என லட் 
ஆல யடியலநப்தற்கும் சசனல்டுத்தப்டுயதற்கும் என னரிந்ணணர்வு எப்ந்தத்லத 
(MoU) லகசனளத்தழட்ட. 

தகளமழக்தகளடில் நளழத்தழன் னதல் தழன் கஃத தழப்ன 

 சகளமழக்சகளட்டில் உள் ஆட்சழனர் யளகத்தழல் சதளமழல் ரீதழனளக நழல 
ளதழத்தயர்களுக்கு நறுயளழ்வு அிப்லத சளக்கநளகக் சகளண்ட சகபத்தழன் னதல் 
தழன் கஃச தழக்கப்ட்டுள்ண. 

க்க னடினளத ளய ஆபளய்ச்ெழ ளநனம் 

 சகப களல்லட நற்றும் யிங்கு அழயினல் ல்கலக்கமகம் (சக.யி..ஸ்.னை) 
னசகளடு யனளடு நளயட்டத்தழல் ல்கலக்கமக யளகத்தழல் நளழத்தழல் 
னதன்னதழல் க்க னடினளத லய ஆபளய்ச்சழ லநனத்லத அலநத்ணள்ண. 

8 யது ஆெழன தனளகள யிளனளட்டு ெளம்ினன்ரழப் 

 8 யண ஆசழன சனளகள யிலனளட்டு சளம்ினன்ரழப்ல தழனயந்தனபத்தழல் டத்த 
தழட்டநழடப்ட்டுள்ண.14 ஆசழன ளடுகலச் சசர்ந்த 500 ங்சகற்ளர்கள் இந்த 
ழகழ்ச்சழனில் கந்ண சகளண்டு தங்கள் சனளகள தழலநலனக் களட்டுயளர்கள். 

தகபளயின் நழன்னூட்டும் இக்கு 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அலத்ண யகுப்ன சநளட்டளர் யளகங்கலனேம் னளயணநளகத் 
நழன்னூட்டு ழலக்கு நளற் இக்கு ழர்ணனம் சகளண்டுள்ண. 
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ஜம்ன & களஷ்நீர் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (சகளலட) 
ஜம்ன (குிர்) 

- சத்னள ளல் நளழக் 

அகழ இந்தழன யளசளழனின் 10 KW FM டிபளன்ஸ்நழட்டளப தழந்துளயத்தல் 

 ஜம்ன களஷ்நீர் நளழத்தழன் பம்ன் நளயட்டத்தழல் அகழ இந்தழன யளசளழனின் (AIR) 
10 கழசளயளட் FM டிபளன்ஸ்நழட்டலப நத்தழன அலநச்சர் ஜழசதந்தழப சழங் தழந்ண 
லயத்தளர். 

ஜம்ன நற்றும் களஷ்நீர் நளழ ழர்யளக கவுன்ெழல், பளட்டில் HEP னன்தற்த்தழற்கு நத்தழன 
நளழத்தழன் கூட்டு ழறுயத்தழற்குப்னதல் 

 ஜம்ன நற்றும் களஷ்நீர் நளழ ழர்யளக கவுன்சழல் (ஸ்சழ), 850 சநகள யளட் பளட்டில் 
லலட்சபள க்ட்ரிக் தழட்ட (சலல்ப்) யர்ச்சழக்கு நத்தழன நற்றும் நளழ அபசு 
ஆகழனயற்றுடன் என கூட்டு ழறுயம் அலநக்க எப்னதல். 

ஜம்ன & களஷ்நீர் தழந்தசயி கமழப்ிடநற் நளழநளக அழயிக்கப்ட்டது 

 ஜம்ன நற்றும் களஷ்நீர் ஆளுர் சத்ன ளல் நளழக் அம்நளழத்லத தழந்தசயி 
கமழப்ிடநற் (ODF) நளழநளக அழயித்தளர். 

களஷ்நீர் எல்ளனில் அதழயீ தயழ அளநக்கும் தழட்டம் சதளடங்கப்ட்டது 

 இந்தழன – ளகழஸ்தளன் சர்சயதச ல்லனில் அதழயீ சயழ (smart fencing) 
அலநப்தற்கள இன னன்சளடித் தழட்டங்கல நத்தழன உள்ணல அலநச்சர் தழன. 
பளஜ்ளத் சழங் ஜம்னயில் சதளடங்கழலயத்தளர். 

தநழழ்ளடு 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சசன்ல எடப்பாடி னே. மிசளநழ ன்யரிளல் னசபளலழத் 
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தினளர் நழன் யிழதனளகத்தழற்கள னதல் உரிநம் 

 தழனசல்சயழ நளயட்டத்தழல் உள் ளங்குசரி ன் இடத்தழல் உள்  தனளரிப்ன 
சழப்ன சளனளதளப நண்டங்கில் (னை.ஸ்.டி.,) நழன்சளபம் யமங்குயதற்களக, 
சகளல்கத்தளலய அடிப்லடனளகக் சகளண்ட இந்தழனளயின் யர் களர்ப்சபரன் 
(ணத்ணக்குடி) தினளர் ழநழசடட் (ிசழடிில்)க்கு நளழ நழன்சக்தழ எளங்குனல 
ஆலணனம் உரிநம் அித்தண. 

தநளடினின் ததர்வு யளரினர்கின் தநழழ் தழப்ள சயினிடப்ட்டது 

 ிபதநர் சபந்தழப சநளடினளல் உலப ழகழ்த்தழன உலபனளடல்கின் சதர்வு யளரினர்கள், 
ரீட்சலசக்கு னசநன் ன் தநழழ் சநளமழசனர்ப்ின் னதல் ிபதழலன ஆளுர் 
ன்யளரிளல் னசபளகழத் சயினிட்டளர். 

தநழழ்ளடு நளழ அபசு இ-ெழகசபட்ளட தளட செய்தது 

 தநழமக அபசு நழன்ணு ழசகளடின் சடழயரி சழஸ்டம்ஸ் ப்டும் இ-சழகசபட்லட 
நளழத்தழல் தலட சசய்தண. 

சதலுங்களள 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லலசதபளளத் சக. சந்தழபசசகர் பளவ் ஸ். ட்சுநழ பசழம்நன் 

சதலுங்களள ெட்டெள களப்னக்கள கட்டம் 

 னன்கூட்டிசன சதர்தல சந்தழப்தற்களக சட்டசல கலக்கப்டுயதற்கள 
தீர்நளத்லத சதலுங்களள அலநச்சபலய ழலசயற்வுள்ண. 
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சதலுங்களளயில் 2 ீர்ப்ளெ யெதழகளுக்கு ளபம்ரின ெழன்அந்தஸ்து 

 ழர்நல் நளயட்டத்தழல் சகளதளயரி தழக்கு அனகழலுள் சதர்நட் அலணக்கட்டு நற்றும் 
கநசபட்டி நளயட்டத்தழல் சத்த சசனவு ஆகழனலய சதலுங்களளயில் ீர்ப்ளச 
யசதழகளுக்கள ளபம்ரின சழன் அந்தஸ்த்லத சற்றுள். 

ளலதபளளத் இளணப்ின் 70யது ஆண்டு யிமள 

 1948 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்ர் 16 அன்று, இந்தழன அபசழனல்யளதழகின் ல்சயறு அபசழனல் 
சழந்தலகின் அடிப்லடனில் லலதபளளத் நளழத்லத இந்தழன னைினனுடன் 
இலணத்ததழன் 70யண ஆண்டுயிமள சகளண்டளட்டம். 

ஞ்ெளப் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அநரீந்தர் சழங் யி.ி. சழங் ட்சளர் 

அகழ இந்தழன யளசளழனின் 20kW FM டிபளன்ஸ்நழட்டர்தழக்கப்ட்டது 

 அநழர்தசபறழன் அட்டளரி சர்யசதச ல்லக்கு அனகழல் உள் கரிண்டளயில் உள் 
அகழ இந்தழன யளசளழனின் 20kW FM டிபளன்ஸ்நழட்டர் சனெக ழதழ நற்றும் 
அதழகளபநித்தளுக்கள நத்தழன அலநச்சர் னலனளக யிஜய் சம்ள தழந்ணலயத்தளர். 

களற்று நளசுளடு குளப்ன ெளதங்கள் தழக்கப்ட்டது 

 அழயினல், சதளமழல்ணட்ம், னயி அழயினல், சுற்றுச்சூமல், யத்ணல நற்றும் 
களழல நளற்த்தழற்கள நத்தழன அலநச்சர் டளக்டர் லர்ர யர்தன் சடல்ழனில் 
உள் .டி.ஏ. டிபளிக் சந்தழப்ன நற்றும் னகர்ள சசௌக் ஆகழன இடங்கில் 
சளக்குயபத்ண சந்தழப்னகளுக்கள களற்று நளசு கட்டுப்ளட்டு கனயி WAYUலயத் தழந்ண 
லயத்தளர் 
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சல் யர்ப்ன கழபளநங்கில் 8,000  அதழகளரிகள் ழனநழக்க அபசு னடிவு செய்துள்து. 

 ஞ்சளப் அபசு , சந்லதகில் இனந்ண னிர்கல யிலபயளக யிற்கவும் நீதழனளகும் 
னிர்கிழனந்ண சயியனம் ணர்ளற்த்லத கட்டுப்டுத்ணயதற்களகவும் ,  சல் யர்ப்ன 
கழபளநங்கில் 8,000  அதழகளரிகள் ழனநழக்க அபசு னடிவு சசய்ணள்ண. 

னது தழல்ழ 

முதல் அமைச்சர் சப்டின்ட் கயர்ர் 
அபயிந்த் சகஜ்ரியளல் அில் லஜல் 

இந்தழன அஞ்ெக ணப் ரியர்த்தள யங்கழ சதளடங்கப்ட்டது 

 இந்தழன அஞ்சக ணப் ரியர்த்தல யங்கழலன ிபதநர் தழன. சபந்தழப சநளடி 
னணதழல்ழனில் உள் தல்கசதளபள யிலனளட்டபங்கழல் சதளடங்கழ லயத்தளர். தழல்ழனில் 
லடசற் இந்த னதன்லந ழகழ்வு ளடு னளயணம் உள் 3,000 இடங்கில் 
சபடினளக களணப்ட்டண. 

களந்தழஜழனின் ய் தழம் – அனுய கற்ல் நீதள ளடத்தழட்டம் சயினிடப்ட்டது 

 களந்தழஜனீின் ய் தழம் – அனுய கற்ல் ற்ழன ளடத்தழட்டத்லத நத்தழன நிதய 
அலநச்சர் வ ிபகளஷ் ஜயசடகர் னண தழல்ழனில் சயினிட்டளர். ளட்டிலுள் 
ல்கலக் கமகங்களுடன் சசர்ந்ண கல்யி ஆபளய்ச்சழ நற்றும் னிற்சழனின் நளழ 
கவுன்சழலுடன் ஆசளசல சற்று இந்த ளடத்தழட்டத்லத எசப சபத்தழல் 13 
சநளமழகில் யமங்கப்ட்டண. 

எய்ம்றழல் தட்டரி னெம் இனக்கப்டும் ஸ் தெளய அழனகம் 

 னணடில்ழ, ய்ம்றழல் சட்டரி னெம் இனக்கப்டும் ஸ் சசலயலன நத்தழன சுகளதளப 
நற்றும் குடும் த்ணல அலநச்சர் சஜ.ி.டள ணயக்கழ லயத்தளர். 
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தூய்ளநதன தெளய தழட்டம் சதளடங்கப்ட்டது 

 னணடில்ழனில் சளதழ சளலனில் சளனி நந்தழர் சூமலுக்கு அனகழல் சுற்றுளத்ணல 
அலநச்சர் சக.சஜ.அல்சளன்ஸ் ணய்லநசன சசலய தழட்டத்லத (Swachhata Hi Seva 

movement) சதளடங்கழளர். 

ெழ.ெழ.ஆர்.ஏ.எஸ்றழல் பளஷ்டிரின தளரளன் நள சகளண்டளடப்ட்டது 

 ஆனேஷ் அலநச்சகம் நற்றும் ஆனேர்சயத அழயினல் நத்தழன ஆபளய்ச்சழ லநனம் 
(சழ.சழ.ஆர்..ஸ்), சழசழஆர்ஸ்றழன் அலத்ண 25 நனத்ணய ஆபளய்ச்சழ ழறுயங்கள் 
சசப்டம்ர் நளதம், 2018ல் பளஷ்டிரின சளரளன் நள-யளக அனுசரிக்கப்ட்டு ல்சயறு 
சுகளதளப டயடிக்லககல டத்தழ யனகழன். 

ITU சதற்களெழன குதழ அலுயகம் நற்றும் சதளமழல்தட் கண்டுிடிப்ன ளநனம் 

 சர்யசதச சதளலத்சதளடர்ன கமகம் (ITU) சதற்களசழன குதழ அலுயகம் நற்றும் 
சதளமழல்ணட் கண்டுிடிப்ன லநனம் னண சடல்ழனில் ழறுயப்டும். 

உள்ளூர் கர்ப்ன கமழவுீர் சுத்தழகரிப்ன நற்றும் உனிரி கமழப்ளகள் தழக்கப்ட்டது 

 நத்தழன அழயினல் நற்றும் சதளமழல்ணட் அலநச்சர் டளக்டர் லர்ஷ் யர்தன் 
ஆசபளக்கழனநள நறுனன்ளட்டு தழட்டத்தழற்களக (LOTUSHR) உள்ளூர் கர்ப்ன கமழவுீர் 
சுத்தழகரிப்ன நற்றும் உனிரி கமழப்லகல சன் டனல் னங்கள, னண டில்ழனில் தழந்ண 
லயத்தளர். 

ிபதந நந்தழரி உக யர்க்க நளளட்டு ளநனத்தழற்கு அடிக்கல்ளட்டவுள்ளர் 

 ிபதநர் சபந்தழப சநளடி னண தழல்ழ ணயளபகளயில் ழறுயப்டவுள் இந்தழனளயின் 
சர்யசதச நளளட்டு நற்றும் க்ஸ்சள லநனத்தழற்கு(IICC) அடிக்கல் ளட்டவுள்ளர். 

 ளட்டில் சதளமழல்ணல யர்ச்சழனின் யர்ச்சழக்களக யணிக நற்றும் சதளமழற்ணலலன 
ஈர்ப்தற்களகவும், ஊக்குயிப்தற்களகவும் கூட்டங்கள், ஊக்கங்கள், நளளடுகள் நற்றும் 
கண்களட்சழகல (MICE) டயடிக்லககள் சநம்டுத்ணயதற்களக IICC உனயளக்கப்ட்டண. 
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சுகளதளப அளநச்ெகம் கழருநழ நளதழரி தளக்குயபத்ளதஅழனகப்டுத்தழனது 

 சடல்ழனில் டி.ி. சளனழதலுக்கள கழனநழ நளதழரி சளக்குயபத்லத அஞ்சல் ணலலன 
னன்டுத்ணயதற்கள என லட் தழட்டம் சுகளதளப அலநச்சகத்தளல் 
அழனகப்டுத்தப்ட்டண 

‘தக்ஷழணள ளபத் இந்தழ ிபெளர் ெள‘ தழக்கப்ட்டது 

 னண தழல்ழனில் தட்சழண ளபத லழந்தழ ிபசளப சலக்கள ணெற்ளண்டு யிமள 
சகளண்டளட்டத்லத ஜளதழதழ பளம்ளத் சகளயிந்த் தழந்ண லயத்தளர். 

மங்குடினிரின் ளகயிளப் சளருட்கள் யிற்ள “ஞ்ெதந்தழபள சதளகுப்ன” 

 மங்குடினிரின் லகயிலப் சளனட்கள லகத்தழ நற்றும் கலப் சளனட்கள் 
‚ஞ்சதந்தழபள சதளகுப்ன‛ ன் சனரில் தீளயி யிற்லக்கு ிபப்டுத்ணயதற்களக 
குத்ணச் சண்லட யபீளங்கல சநரி சகளம், யிம்பத் ணதபளக 
அழனகப்டுத்தப்ட்டுள்ளர். 

தபவு குப்ளய்வு (CEDA) க்கள ெழப்ன ளநனம் சதளடங்கப்ட்டது 

 தகயல் சதளமழல்ணட்த்ணல அலநச்சர் பயி ரங்கர் ிபசளத் சடல்ழனில் உள் தபவு 
குப்ளய்வு (CEDA) க்கள சழப்ன லநனத்லத சதளடங்கழலயத்தளர். 

நகளபளஷ்டிபள 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்ல சதசயந்தழப த்ளயிஸ் யித்னளசளகர் பளவ் 

நளர்த் தழருயிமள ளக்னரில் சரும் உற்ெளகத்துடன்சகளண்டளடப்டுகழது 

 நகளபளஷ்டிபளயின் ளக்னர் கபத்தழன் சதனக்கில் ஆனிபக்கணக்கள நக்கள் நளர்த் 
தழனயிமளலய சகளண்டளடிர். 
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தூர்தர்ரன் துயக்க ஆண்டுயிமள 

 ணர்தர்ரன் அதன் 59 யண ணயக்க ஆண்டுயிமளலய சகளண்டளடுகழண 

நகளபளஷ்டிபள ளெர் ல்களக்கமகம் அளநக்கப்ட உள்து 

 லசர் அச்சுறுத்தலக் குலப்தற்களக அர்ப்ணிக்கப்ட்ட லசர் ல்கலக்கமகத்லத 
அலநப்தற்கள னதல் டிழலலன நகளபளஷ்டிபள அபசு டயடிக்லக. 

னம்ள களர்ப்தபரன் சதளளதளய் கண்டழதல் இனக்கத்ளதஆபம்ிக்க உள்து 

 சதசழன சதளளசளய் தடுப்ன தழட்டத்தழன் (ன்.ல்.இ..ீ) என குதழனளக னதழன சதளளசளய் 
சளனளிகல அலடனளம் களண சசப்டம்ர் 25 னதல் அக்சடளர் 9 யலப 
ிரிலன்னம்ல நளகபளட்சழ களர்ப்சபரன் (ிம்சழ) என கணக்சகடுப்ன டத்த உள்ண. 

ஸ்டளர்ட் அப் னளத்தழளப சதளடங்கப்ட்டது 

 நகளபளஷ்டிப அபசு தழர்கள சதளமழதழர்கல கழபளநப்னங்கில் சதட என ஸ்டளர்ட் 
அப் னளத்தழலபலன சதளடங்கப்ட்டண. 

“சதளடங்கழடு இந்தழனள”-நகளபளஷ்ட்பள னளத்தழளப 

 ‚சதளடங்கழடு இந்தழனள‛-நகளபளஷ்ட்பள னளத்தழலபலன நத்தழன யர்த்தகம், சதளமழல் நற்றும் 
யிநளப் சளக்குயபத்ணத்ணல அலநச்சர் தழன. சுசபஷ் ிபன, னம்ல ஆளுர் 
நளிலகனில்10.2018 அன்று சதளடங்கழ லயக்கழளர். 

நத்தழனப் ிபததெம் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சளளல் சழயபளஜ் சழங் சசௌலளன் ஆந்தீ சன் சடல் 
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ர்நதள–நளல்யள இளணப்ன தழட்டம் 

 நத்தழன ிபசதச னதல்யர் சழயபளஜ் சழங் சசௌலளன் இந்ணர் நளயட்டத்தழல் ர்நதள-
நளல்யள இலணப்ன தழட்டத்லத சதளடங்கழ லயக்கவுள்ளர். இண நளல்யள குதழனின் 
தண்ணரீ் ற்ளக்குலக்கு ழபந்தப தீர்யளக அலநனேம். 

குயளழனர் பளணி யிஜன பளதஜ ெழந்தழனளயின் தற்ளண்டு யிமள 

 குயளழனர் பளணி யிஜன பளசஜ சழந்தழனளயின் ணெற்ளண்டு யிமள அபசு யிமளயளக 
சகளண்டளடப்டயினக்கழண. இவ்யனடம் அக்சடளர் நளதம் 11 ஆம் சததழ சதளடங்கழ 
அடுத்த யனடம் அக்சடளர் நளதம் 11 ஆம்சததழ யலப என யனட களத்தழற்கு இவ்யிமள 
சகளண்டளடப்டும். 

ளட்டின் 1 யது தெளத் தழருயிமள 

 நத்தழனப்ிபசதசத்தழல், ளட்டின் னதல் சசளத் தழனயிமளயளண, சழந்த்யளபளயில் 
லடசறுகழண, அண என யலகனள சர்யசதச ழகழ்யளகும். 

நத்தழனப் ிபததெத்தழன் 52யது நளயட்டம் 

 அக்சடளர் 1 னதல் நத்தழன ிபசதச நளழத்தழன்  52 யண நளயட்டநளக ழயளரி 
அலநனேம். 

பளஜஸ்தளன் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சஜய்ப்னர்  யசுந்தபள பளசஜ  கல்னளண் சழங் 

4% சட்தபளல் & டீெல் நீதள யளட் யரி குளப்ன 

 பளஜஸ்தளன் னதல்யர் யசுந்தபள பளசஜ சட்சபளல், டீசல் ஆகழனயற்ழன் நீதள நதழப்ன 
யரிக்கு யரி யிக்கித்ண ளன்கு சதயதீ குலப்ல அழயித்ணள்ளர். இண 
அம்நளழத்தழன், சட்சபளல் யில ழட்டனக்கு 5 னொளலன குலக்கும். 
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ஸ்நளர்ட் ெழட்டி எக்ஸ்தள இந்தழனள -2018 

 சஜய்ப்னரில் ஸ்நளர்ட் சழட்டி க்ஸ்சள இந்தழனள 2018  ணலணக்குடினபசுத்  தலயர் 
ம்.சயங்லகனள ளனேடு சதளடங்கழ லயத்தளர். 

தஜளத்னரில் பளக்பம் ர்வ் கண்களட்ெழ 

 ிபதநர் சபந்தழப சநளடி, பளஜஸ்தளின் சஜளத்னரில் உள் எனங்கழலணந்த 
ததழகின் நளளட்டில் ங்சகற்கழளர். அயர் இந்தழன இபளணுயக் கண்களட்சழலனனேம் 
அங்கு தழந்ணலயத்தளர். 

தநற்கு யங்களம் 

தலகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சகளல்கத்தள  நம்தள சன்ர்ஜழ சகசரி ளத் தழரிளதழ 

னதழன நளதனற் யமழ நழரிக் கரில் 

 சநற்கு யங்க நளழ சுற்றுள ணல நழரிக்கழல் என னதழன நலசனற் ளலதலன 
தழக்க னடிவு சசய்ணள்ண. இண அமகழன சதனில சதளட்டங்கள், களடுகள், நலகள் 
யமழனளக சசல்கழண. 
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