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தேசி சசய்ேிகள் 

ஜம்மு ற்றும் காஷ்ீர் 

த்ேி ின்சாத் ேிட்டங்களர ேிமம்பட சசல்படுத்துலேற்கான தபனல்கள் 

 ஜம்மு நற்றும் காஷ்நீர் அபசு நாித்தில் நத்தின நின் திட்டங்கள திம்ட 

செனல்டுத்த பல்கள அளநத்துள்து. 

கர்நாடகம் 

சடயிகாம் சபாருட்கள் ற்றும் உபகணங்கள் தசாேளனக்கான லசேி 

 பதெின அயில் டிஜிட்டல் தகயல்சதாடர்புகின் ாதுகாப்ள உறுதி 
செய்யதற்காக சதாளத்சதாடர்பு ொதங்கள் நற்றும் உகபணங்கள 

ரிபொதிப்தற்காக சங்களூரில் ரு யெதி துயங்கப்ட்டுள்து. 

 சதாளத் சதாடர்புத் துள, சநாளல் சதாளபெிகள் நற்றும் உகபணங்கள் 

உட்ட ெி சதாளத் சதாடர்பு தனாரிப்புகள ஏப்பல் 2019 க்குள் கட்டானநாக 

பொதள செய்னப்ட பயண்டும் என்று ிந்தள யிதித்துள்து. 

தகாயா 

ஏகளயலா ாேிரி குடிிருப்பு பள்ரிகள் அளக்க ேிட்டம் 

 பநகானாயில் மூன்று யருட காத்திற்குள் 20 பகாடி ரூாய் செயில் 36 

ஏகளயா நாதிரி குடினிருப்பு ள்ிகள அளநக்கத் (EMRS) திட்டம். 

காாஷ்டிா 

காாஷ்டிாலில் ஸ்லச்ச பாத் ிளன் மூயம் 60 யட்சம் கறிப்பளமகள் 

கட்டப்பட்டன 

 வ்சயாரு குடிநகனும் சுத்தநா கமிப்ளளன எிதாக அணுகுயளத உறுதி 
செய்யதற்காக கடந்த ான்கு ஆண்டுகில் 60 ட்ெம் கமிப்ளகள் கட்டப்ட்ட. 

நகாபாஷ்டிபாளயச் பெர்த்து தற்பாது சநாத்தம் 25 இந்தின நாிங்கள் திந்த 

சயிக்கமிப்ிடம் இல்ாத நாிங்காக உள். 
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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

புேி அசாங்கத்ேிற்கு எேிாக ற்சமாரு நம்பிக்ளகில்யா ேரீ்ானம் 

 நஹிந்த பாஜக்ஷயின் புதின அபொங்கத்திற்கு எதிபாக இங்ளக 

ாபாளுநன்த்தில் நற்சாரு ம்ிக்ளகனற் தீர்நாம் ன்று  

ிளபயற்ப்ட்டது. 

ஈான் இசான ஆமே ப்பந்ேத்ளே ீறுலோக அசரிக்கா குற்மம் சாட்டிது 

 இபொன ஆமதங்கள தளட செய்மம் ரு ெர்யபதெ ப்ந்தத்ளத நீறுயதாக 

ஈபாள குற்ம் ொட்டுயதற்கு ட்பம்ப் ிர்யாகம் தனாபாக உள்து. 1997 ஆம் 

ஆண்டு பாடப்ட்ட இபொன ஆமதங்கள் ப்ந்தத்ளத ஈபான் 

களடப்ிடிக்கயில்ள, இது இபொன ஆமதங்கள உற்த்தி, ளகனிருப்பு 

நற்றும் னன்ாடு ஆகினயற்ள ெட்டயிபபாதநாக்குகிது. 

தாஹிங்கிாலிற்கு எேிான உரிள ீமலுக்கு ஐ.நா. குள கண்டனம் சேரிலித்ேது 

 நினன்நாரில் சயிாட்டிபாக டத்தப்டும் பபாஹிங்கினா முஸ்லீம்களுக்கு 

எதிபா "நித உரிளந நீல்கள் நற்றும் தயா டயடிக்ளககளுக்கு" ஐ.ா. 

குள கண்டம் சதரியித்து தீர்நாம் ன்ள ிளபயற்ினது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

லியங்கு உிணுக்கரியிருந்து லரர்க்கப்பட்ட உணவுப் சபாருட்களர 

ளங்குபடுத்துேல் 

 அசநரிக்காயில் "ஆய்யக இளச்ெி" என்று அளமக்கப்டும் யிங்கு 

உனிபணுக்கிிருந்து யர்க்கப்டும் உணவுப் சாருட்கள ளங்குடுத்தி 
அளத உண்தற்கா யமிளன ஏற்டடுத்த ப்புக் சகாண்டது. 

நினங்கள் 

 ீதிதி அநபபஷ்யர் ிபதாப் ொஹி - பாட்னா உர்நீேின்ம ேளயள நீேிபேி 
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ேிட்டங்கள் 

பிோன் ந்ேிரி கிருளி சின்சாி தாஜனா (PMKSY) 

 ிபதான் நந்திரி கிருரி ெின்ொனி பனாஜாயின் (PMKSY) கீழ் உத்திபிபபதெ 

யியொனிகள் புதின ாெ நுட்ங்கள னன்டுத்துகின்ர். 
 இந்தினாயின் எல்ாப் குதினிலும் உள் யியொன ிங்கள் அளத்திற்கும் 

ஏபதனும் ரு உத்திபயாதநா ாெ யெதிளன ஏற்டுத்தி ீர் பெநிப்பு நற்றும் 

ாதுகாப்பு சதாமில்நுட்ங்கள அயர்களுக்குத் தருயபத ிபதநரின் பயாண் 

ாெத் திட்டத்தின் பாக்கநாகும்.  

 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அளச்சளல ப்புேல் 

கற்பறிப்பு ற்றும் POCSO லறக்குகளர முடிக்க 1000 ஃபாஸ்ட் டிாக் நீேின்மங்கள் 

அகற்றும் 

 ாடு முளயதும் ாினல் நற்றும் POCSO ெட்டத்தின் கீழ் ிலுளயனில் உள் 

யமக்குகள முடிக்க ஆனிபம் ஃாஸ்ட் ட்பாக் ெிப்பு ீதிநன்ங்கள் அளநக்க 

சண்கள் நற்றும் குமந்ளத பநம்ாட்டு அளநச்ெகம் ப்புதல் அித்துள்து. 

 

சுற்றுச்சூறல் அனுேிப்பத்ேித்ளே லறங்குலேற்கு உள்ளூர் சளபகளுக்கு அசு 

அனுேி 

 20,000 முதல் 50,000 ெதுப நீட்டர் யளப இருக்கும் கட்டிடங்கள், கட்டுநாம் நற்றும் 

குதி பநம்ாட்டுத் திட்டங்கள் ஆகினயற்ிற்கா சுற்றுச்சூமல் ிளளநகள 

ிளபயற்றுயதற்கு அபசு உள்ளூர் ெளகளுக்கு அதிகாபங்கள யமங்கிமள்து. 

 

அசியளப்பின் 6 லது அட்டலளணில் சட்டேிருத்ேம்  

 அபெினளநப்ின் 6 யது அட்டயளணனில் ெட்டதிருத்தத்தின்டி, தன்ாட்ெி 
நாயட்ட கவுன்ெில்களுக்கு பபடி ிதி துக்கீடு செய்ன நத்தின அபசு டயடிக்ளக 

எடுக்கும் என்று நத்தின உள்துள அளநச்ெர் பாஜ்ாத் ெிங் சதரியித்தார். 
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லிளராட்டு சசய்ேிகள் 

U-23 உயக ல்மத்ே சாம்பின்ளிப் 

 ருபநினாயின் புச்ொசபஸ்டில் ளடசறும் ெீினர் U-23 உக நல்மத்த 

ொம்ினன்ரிப் பாட்டினில் 57 கிபா எளடப்ிரியில் இந்தின நல்மத்த யபீர் பயி 
குநார் இறுதிப்பாட்டிக்கு முன்பிார். 
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