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அெரம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் பகல 

இந்றரிடனட றக உரண டெறக்சகரடி 

 அசரம் அசு கரத்ர கரந்றின் 150 து திநந்ரஷப இந்றரின் றக உர்ந் 
ஶசறக்வகரடிஷ [சரசரி க உத்றல் இபேந்து] தநக்கிட்டு வகரண்டரடிது. 
கவுயரத்றில் உள்ப கரத்ர கரந்றின் றஷணவுச் சறன்ணரண கரந்ற ண்டதத்றல் 
உள்ப5 சது அடி வகரடி கம்தத்றல், 9600 சது அடி வகரடி தநக்கிடப்தட்டுள்பது. 

அெரம் ெட்டெபத ஜறஸ்டி ெட்டத்றல் றருத்ம் 

 ஆண்டுக்கு 20 னட்ச பைதரய் ஷ பேரய் ஈட்டும் றறுணங்களுக்கு ஜற.ஸ்.டி தறவு 
ினக்கு அபிக்கும்தடி அசரம் சட்டசஷத ஜறஸ்டி சட்டத்றல் றபேத்ம் வசய்து. 

புற டர –டர ெற 

 ஜழனற ீவு ரட்டத்றல் அசரம் அசுடன் கூட்டி ஶசர்ந்து இந்றரின் உள்ரட்டு 
ீர்ங்கல் ஆஷம் புற ஶர -ஶர சற என்ஷந துக்கறபள்பது. 

 அசரம் பனஷச்சர் சர்தரணந் ஶசர ஶணரரல் ஶர -ஶர ஶசஷஷ வகரடிஷசத்து 
துக்கற ஷத்ரர். 
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அெரம் அசு ிெரிகளுக்கு 1 னட்ெம் ஆற்நகுரய்கபப [டியூப்சல்] ங்க றட்டம் 

 அசரம் அசு சறறு ற்றும் குறு ிசரிகளுக்கு 1 னட்சம் ஆற்ந குரய்கஷப 
[டிபெப்வல்] ங்க றட்டறட்டுள்பது. 

இண்டரம் கவுகரத்ற ெர்டெ றபப்தட ிர 

 அசரறல் இண்டரது கவுகரத்ற சர்ஶச றஷப்தட ிர வரடங்குகறநது. பல்ர் 
சர்தரணந் ஶசரஶணரரல் ிரஷ வரடங்கற ஷப்தரர். 

ஆந்றர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

றருப்தறில் திபரஸ்டிக் பதகளுக்கு பட ிறக்கப்தட்டது 

 கரந்ற வஜந்ற பல் றபேப்தறில் திபரஸ்டிக் ஷதகள் தன்தடுத் ஷட 
ிறக்கப்தட்டது. 

ெறநப்பு குப்பு அந்ஸ்து சதந டல்பபநீடு 

 ஆந்ற ரறன பல்ர் ற . சந்றதரபு ரபடு , ரறனத்றற்கு சறநப்பு திகஷப 
ங்குற்கரக 15 து றற கறணிடம் ஶல்பஷநடீு வசய்ரர். 

உத்றப்திடெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா ஶரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 
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இந்ற ெர்டெ அநறில் ிர 

 ரன்கு ரள் இந்ற சர்ஶச அநறில் ிர (ஸ்ஃப்) 2018 உத்ப் திஶசம் 
னக்ஶணரில் வரடங்கறது. 

 ீம்: – ‚Science for transformation‛. 

உத்ப்திடெ அபச்ெப அனகரதரத் கரின் சதப ரற்நஒப்புல் 

 உத்ப்திஶச அஷச்சஷ அனகரதரத் கரின் வதஷ திக்ரஜரக ரற்றுகறநது. 

திர் டரடி 2018 ஆம் ஆண்டு க்ரிற கும்தரப சரடங்கறபத்ரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி கரவரனற கரட்சற பனம் 2018 ஆம் ஆண்டு க்ரிற கும்தரஷ 
வரடங்கற ஷத்ரர். ஶரடிின் கணவுத்றட்டரண 2022 ஆம் ஆண்டில் ிசரிகபின் 
பேரஷ இட்டிப்தரக்குற்கு ரட்டின் உவு உற்தத்றரபர்கள் ிஷப்தது பல் 
ிற்தது ஷ அசு உ ஶண்டும் ண னறபறுத்றணரர். 

ஒடிெர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
புஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கஶசற னரல் 

இண்டரது பனபபந (2 ஜற) த்ணரல் உிர் சுத்றகரிப்பு றபனத்றற்கு அடிக்ககல்ரட்டல் 

 எடிசரின் ஆளுர் ஶதரசறரிர் கஶஷ் னரல் அர்கபரல் தர்கரர் ரட்டம் 
தரனசறங்கர கறரத்றல் தரத் வதட்ஶரனறம் கரர்ப்தஶன் னறறவடட் றறுணத்ரல் 
இண்டரம் ஷனபஷந (2 ஜற) த்ணரல் உிர் சுத்றகரிப்பு றஷனத்றற்கு அடிக்கல் 
ரட்டப்தட்டது. 
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கர்ரடகர 

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

டிெம்தர் ரம் 8 து ெர்டெ உவு ரரடு 

 CSIR-த்ற உவு வரறல்தட்த ஆரய்ச்சற றறுணம் (CFTRI) ற்றும் டி.ஆர்.டி.ஏ-
தரதுகரப்பு உவு ஆரய்ச்சற ஆய்கத்துடன் (DFRL) இஷந்து உவு ிஞ்ஞரணிகள் 
ற்றும் வரறல்தட்த ல்லுர்கள் (I) சங்கத்றன் எபே வதரி றகழ்வு 8 து சர்ஶச 
உவு ரரடு (# IFCON-2018), ஷசூரில் ஷடவதந இபேக்கறநது. 

சுகரரத்துபந H1N1 க்கு றரக இங்கத் சரடங்கறது 

 கர்ரடக சுகரரத்துஷந H1N1 (அ) தன்நற கரய்ச்சலுக்கு றரண எபே இங்கத் 
வரடங்கறது. இந் பேடம் ஜணரி ரம் பல் ரறனத்றல் கரய்ச்சல் வரடர்தரண 
400 ஶர்ஷந க்குகள் தறரகறபள்பரல் இந் டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

ரற்றுத்றநணரபிகளுக்கு திக் அப் ற்றும் டிரப் ெற 

 கர்ரடக ஶர்ல் ஆஷம் ரற்றுத்றநணரபிகளுக்கு திக் அப் ற்றும் டிரப் 
சறபிப்ஷத ‘Chunavana’ வரஷதல் வசனற பனம் ங்க றட்டறட்டுள்பது . இந் 
வசனறில் ம்தர் 1 ள்பிவு ஷ பன்தறவு வசய்னரம். 

குஜரத் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
கரந்றகர் ிஜய் பைதரணி ஏம் திகரஷ் ஶகரனற 

திர் ஆணந்த் ரட்டத்றல் உள்ப  ணீ உவு தப்தடுத்தும் ெறகபப றநந்து 
பத்ரர் 

 திர், ஶந்ற ஶரடி , அணந்றல் அபனறன் ீி ணீ சரக்ஶனட் ஆஷன உள்பிட்ட 
ணீ உவு தப்தடுத்தும் சறகஷப றநந்து ஷத்ரர் . 
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குஜரத் அசு 51 ரலுகரக்கபப ண்ரீ் தற்நரக்குபந தரறத் தகுறகபரக அநறித்து 

 குஜரத் அசு 3,291 கறரங்கஷப உள்படக்கற 51 ரலுகரக்கஷப குஷநந் ஷ 
கரரக ற்தட்ட ண்ரீ் தற்நரக்குஷந தரறத் தகுறகபரக அநறித்து . 

திர் அன்ஜரில் LNG பபணம் ற்றும் குரய் றட்டங்கபப றநந்து பத்ரர் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி , அன்ஜரில் உள்ப பந்த்ர LNG பஷணம், அஞ்சர்-பந்த்ர 
ஷதப்ஷனன் றட்டம் ற்றும் தரனன்பூர் -தரனற-தரர்ர் குரய்த்றட்டம் ஆகறற்ஷந 
றநந்து ஷத்ரர். 

ணிப்தட்ட டர–டதக்ஸ் ஃசதர்ரி டெப சரடங்கப்தட்டது 

 குஜரத்றல், ஶகரகர ற்றும் வயஜறற்கு இஷடில் எபே ணிப்தட்ட ஶர-ஶதக்ஸ் ஃவதர்ரி 
ஶசஷஷ பனஷச்சர் ிஜய் பைதணி வரடங்கற ஷத்ரர். 

சூத்றல் பல் சகர உவு பூங்கர 

 குஜரத்றன் பல் வகர உவு பூங்கரஷ த்ற அஷச்சர் ஸ்ரீ யர்சறம்த் தல் 
றநந்து ஷத்ரர்; வஹ்சரணரில் 2 து பூங்கர றநக்கப்தடும் ன்று அநறிப்பு. 

உனகறன் உரண ல்னதரய் தட்டடல் ெறபன றநப்பு 

 திர் ஶந்ற ஶரடி குஜரத்றன் ர்ர ரட்டத்றன் ஶகடிரில் சர்ரர் 
ல்னதரய் தட்ஶடஷன வகௌிப்தற்கரக உபேரக்கப்தட்டுள்ப எற்றுஷ சறஷனஷ 
ரட்டு க்களுக்கரக அர்ப்தித்ரர். 

 உனகறன் றக உரண , இந்றரின் இபேம்பு ணின் ன்நஷக்கப்தடும் ல்னதரய் 
தட்ஶடனறன் 182 ீட்டர் சறஷன அது 143 து திநந் ரள் ிரில் றநக்கப்தட்டது . 

டகபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றபேணந்பும் திணரி ிஜன் பி. சதாசிவம் 
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சட் தட்டன் சதரது டரடதரடிக் ஸ்சதக்ட்ம் (RBPRS), அநறரர்ந்டரடதர பபணம் 

 வட் தட்டன் வதரது ஶரதரட் ஸ்வதக்ட்ம் (RBPRS), அநறரர்ந் ஶரஶதர பஷணம் 
வதரதுக்களுக்கு கரல்துஷநஷ அணுகவும், குற்நங்கஷப கண்கரிக்கும் ஷகில், 
ஶகபம் வசத்னறல் இபே இடங்கபில் றறுப்தடும். 

டகர ரர் புற ஆர்.ெற.ெற. இக்குணர் 

 ரறனத்றன் புற்றுஶரய் ஷத்றல் ஶரய்க்குநறில் கூடுல் ஶதரசறரிர் ஶகர 
ரர், றறுணத்றன் புற இக்குணரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 ரறனத்றன் தஷரண ற்றும் திரணரண புற்றுஶரய் சறகறச்ஷச 
ஷத்றன்[ஆர்.சற.சற] ஷனரகும் பல் வதண், டரக்டர் ஶகர ரர். 

இந்றரின் றகப் சதரி உனர் கப்தல் கட்டுரணத்துபநக்கரண அடிக்கல் ரட்டப்தட்டது 

 கப்தல், சரஷன ஶதரக்குத்து ற்றும் வடுஞ்சரஷனகளுக்கரண த்ற அஷச்சர் றறன் 
கட்கரி ஶகப ரறனத்றல் வகரச்சற கப்தல் துஷநபகத்றல் ரட்டின் றகப்வதரி உனர் 
கட்டுரணத்துஷநக்கரண அடிக்கல் ரட்டிணரர் . 

 இது 1,799 பைதரய் வசனில் றர்ரிக்கப்தட்டு 2021 ஆம் ஆண்டு ஶ ரம் 
படிஷடபம். 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஸ்ரீகர் (ஶகரஷட) 
ஜம்ப (குபிர்) - 

சத்ர தரல் ரனறக் 

ரஜ்தணி ஸ்தூதி றநப்பு ிர 

 னடரக் ன்ணரட்சற ஷன ஶம்தரட்டு கவுன்சறல் (LAHDC), ஷனர் ற்றும் ஷனஷ 
றர்ரக கவுன்சனர் (CEC), கரர்கறல் ரஜ்தணி ஸ்தூதிஷ கர்ஶகரணில் றநந்து ஷத்ரர் . 
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ரத்ரீகர்களுக்கு இனெ ிதத்துக்கரண கரப்தீடு 

 ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீரில், ஸ்ரீ ரர ஷஷ்ஶர ஶி ஶரன ரரிம் புணி 
ரத்றஷக்கு பேம் ரத்ரீகளுக்கு ந்து னட்ச பைதரய் ஷ இனச ிதத்து கரப்தடீ்டு 
றட்டத்துக்கு எப்புல் அபித்துள்பது. 

றழ்ரடு 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எடப்பாடி னே. தணிசரற தன்ரினரல் புஶரயறத் 

பனறல் அச்ெறடப்தட்ட றருக்குநள் ீண்டும் சபிிடப்தட உள்பது 

 1853ம் ஆண்டில் பனறல் அச்சறடப்தட்ட றபேக்குநள் 168 ஆண்டுகளுக்கு திநகு ீண்டும் 
சறரனம் ஶஜ. ஶரகணரல் ரனறங்க ள்பனரர் திநந் றணரண அக்ஶடரதர் 5 அன்று 
வபிிடப்தட உள்பது. 

சற்கு ில்ட ஆபில்னர சனல் கறரஸ்மறங் இல்னர ண்டனரகறநது 

 இதுவரடர்தரக வற்கு ில்ஶ வபிிட்டுள்ப வசய்றக்குநறப்தில் 1000 க்கும் 
அறகரண இத்ஷக றஷன வனல் கறரஸ்மறங்ஷக ீக்கறபள்பது ண 
வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

றழ்ரட்டின் பல் அபச்ெர் ிபபரட்டு ீர்களுக்கு 3% உதஒதுக்கலடு அநறிப்பு 

 றழ்ரடு பனஷச்சர் வதரதுத்துஷந றறுணங்கள் ற்றும் அசு துஷநகபில் 
ஆட்ஶசர்ப்புக்கரண ஶதரட்டிரபர்களுக்கு பன்று சீ துஷ எதுக்கலடு ங்கப்தடும் 
ன்று றழ்ரடு பனஷச்சர் அநறித்துள்பரர். 

இந்றரின் பல் ன்ஜறன் இல்னர ில் 

 இந்றரின் பல் ன்ஜறன் இல்னர ில் 18, 30 ஆண்டுகபரண சரப்ற 
க்ஸ்ப்மளக்கு அடுத்தடிரக இது கபேப்தடுகறநது , இது அக்ஶடரதர் 29 ல் ஶசரஷண 
ஏட்டத்றற்கு ரர் ஆகறபேகறநது . ில் 18, 16-வதட்டி பன்ரறரி , 18 ரங்கபில் 
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வசன்ஷணில் உள்ப எபேங்கறஷந் வதட்டி வரறற்சரஷன சறப் தில் ரர் 
வசய்ப்தட்டது. 

16 னட்ெம் தரல் டெறப்புக் கக்குகபப றநந்து றழ்ரடு டெறெரபண 

 சுகன்ர சம்ரிற ஶரஜணரின் கலழ் 16 னட்சம் தரல் ஶசறப்புக் கக்குகஷப றநந்து 
றழ்ரடு எபே ஶசற சரஷண தஷடத்துள்பது. 

சலுங்கரணர 

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

ெறசன்மறன் ெறநப்பு பம் 

 சறவன்மறன் சறநப்பு ஷம் ரரங்கல் ஶசற வரறல்தட்த றறுண (NIT) பரகத்றல் 
பை .10 ஶகரடி வசனில் அஷக்கப்தட உள்பது. 

NIT ரரங்கல் ப ிர சகரண்டரட்டம் 

 வலுங்கரணர, ரங்கல் ஶசற வரறல்தட்த றறுணத்றன் (NIT) ஷ ிர 
வகரண்டரட்டத்ஷ துஷக் குடிசுத் ஷனர் ம். வங்ஷகர ரபடு துக்கற 
ஷத்ரர். 

கறரண்ட்ரஸ்டர் ஆணரர் யர்ர 

 யர்ர தத்ஶகரடி வலுங்கரணரின் இண்டரது கறரண்ட்ரஸ்டர் ஆணரர்  

சரறல்ெரர் தரதுகரப்பு திற்ெற றகழ்ச்ெறில் இனங்பக கரல்துபந அறகரரிகள் 
தங்குசதற்நணர் 

 ஷயரதரத்றல் உள்ப ஶசற வரறல் தரதுகரப்புப் தரதுகரப்பு அகரடறில் (NISA) 
ஷடவதற்ந வரறல்துஷந தரதுகரப்பு தற்நற திற்சறில் 30 இனங்ஷகப் கரல்துஷந 
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அறகரரிகள் கனந்து வகரண்டணர்.இந்ற அசரங்கத்ரல் பளஷரக றறபிக்கப்தட்ட 
இந் திற்சறில் , 50 இனட்சத்றற்கும் அறகரண றறபி ஸ்ரீனங்கரிற்கு 
ங்கப்தட்டது. 

தஞ்ெரப் 

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

அங்கலகரற்ந கரனணிகபப ஒழுங்குதடுத்துற்கரண சகரள்பகக்கு தஞ்ெரப் அபச்ெப 
ஒப்புல் அபித்து 

 ரர்ச் 19, 2018க்கு பன்ணர் உபேரக்கப்தட்ட அங்கலகரற்ந கரனணிகஷப 
எளங்குதடுத்துற்கரண எபே வகரள்ஷகக்கு தஞ்சரப் அஷச்சஷ எப்புல் அபித்து. 

தீகரர் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

நட்ெற தரறக்கப்தட்ட 206 சரகுறக்கு உடணடி றர திக்கரக1500 டகரடி ரூதரய் அசு 
அநறித்து 

 ரறனத்றல் 23 ரட்டங்கபில் நட்சற தரறக்கப்தட்ட 206 வரகுறக்கு உடணடி 
றர திக்கரக 1500 ஶகரடி பைதரய் வசனிடப்தடும் ன்று தகீரர் அசு 
அநறித்துள்பது. 

ன் டரகன் ரல்ிர சதரிடப்தட்ட தரல் துபந கனரச்ெர பம் 

 தரட்ணர கரின் ஷப்தகுறில் தரல் துஷநின் சுரீணத்றற்கு பந்ஷ 
கரனறஷன கனரச்சர ஷத்றற்கு சுந்ற ஶதரரட்ட ீரண தண்டிட் ன் ஶரகன் 
ரல்ிரின் வதஷ ஷத்து தரல் துஷந கனரச்சர ஷத்ஷ 
வரடங்கறஷத்ரர் கல் வரடர்பு அஷச்சர் ஶணரஜ் சறன்கர . 
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புது றல்னற 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

பத் குடிக்களுக்கரண ‘ரக்ன்‘ 

 அக்சர்ம் ந்றர் அபேஶக உள்ப கரன்வல்த் ிஷபரட்டு கறர அங்கறல் , சர்ஶச 
பறஶரர் றணத்ஷ வகரண்டரடுற்கரக பறஶரர்களுக்கும் பத் குடிக்களுக்கும் 
‚ரக்த்டன்‛ ஶதரட்டிஷ சபக ீற ற்றும் அறகரபிப்தின் த்ற அஷச்சர் ஸ்ரீ 
ரரர்சந் வகனரட் வரடங்கறஷத்ரர். 

றரல் ஒழுங்குபபந ரரிம் (IBBI) ஆண்டு ிர சகரண்டரட்டம் 

 2016ம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் 1 ம் ஶற வரடங்கப்தட்டஷ றஷணவுகூபேம் ஷகில் 
றரல் எளங்குபஷந ரரிம் (IBBI) அன் ஆண்டு ிரஷ வகரண்டரடிது, அன் 
எபே தகுறரக றரல் எளங்குபஷந ரரிம் (IBBI) புது றல்னறில் ஆண்டுிர 
ிரிவுஷ ங்கறது. 

புரர கறனரின் புதுப்திக்கப்தட்ட ரி ற்றும் ஒபிபப்பு றநப்புிர 

 புரர கறனரின் புதுப்திக்கப்தட்ட ரி ற்றும் எபிஷப்ஷத புது றல்னறில் டரக்டர் 
ஶகஷ் சர்ர றநந்து ஷத்ரர். 

ரன்கரது சரறல்துபந புட்ெறக்கரண பம் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி , புது றல்னறில் ரன்கரது வரறல்துஷந புட்சறக்கரண 
ஷத்றன் துக்கத்ஷ குநறப்தற்கரண றகழ்ஷ அநறபகப்தடுத்ற , உஷரற்நறணரர். 

ன்.ஆர்.ஆர்.ெற.ின் சள்பி ிர 

 ஶசற ணி உரிஷகள் ஆஷத்றன் (NHRC) வள்பி ிர பன்று ரள் 
வகரண்டரடப்தடவுள்பது. NHRC ணது 26 து அநக்கட்டஷப றணத்துடன் 25 ஆண்டுகள் 
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றஷநஷடகறநது. தி ந்றரி ஶந்ற ஶரடி , புதுறல்னற கறணின் வள்பி 
ிரில் உஷரற்நறணரர்கள். 

கரற்று ம் ச்ெரிக்பக அபப்பு சரடங்கப்தட்டது 

 புது றல்னறில், கரற்று ற்றும் கரற்று ரசுதரடு றஷனஷகஷப கிப்தற்கு 
அவரிக்க ற்றும் ஃதின்ணிஷ் ரறரிகள் உிபடன் டிஷக்கப்தட்ட கரற்று ம் 
ச்சரிக்ஷக அஷப்ஷத அஷச்சர் டரக்டர் யர்ர்ன் வரடங்கற ஷத்ரர். 

இந்ற தி ந்றரிகபின் அருங்கரட்ெறகத்றற்கரண அடிக்கல்ரட்டுிர 

 புதுடில்னறில் இந்ற தி ந்றரிகபின் அபேங்கரட்சறம் அஷப்தற்கரக அஷச்சர் 
ஶகஷ் சர்ர ற்றும் அஷச்சர் யர்ீப் சறங் பூரி ஆகறஶரர் அடிக்கல் ரட்டிணர். 

டனரில் டயரறடரதற டெற றறுணம் அடிக்கல் ரட்டு ிர 

 த்ற ரறன ஆபஷ் அஷச்சர் ஸ்ரீ றரிதத் ஸ்ஶமர ரக் ஶனரில் 
ஶயரறஶரதற ஶசற றறுணத்றற்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

இந் தருத்றன் றக டரெரண கரற்நறன் த்ப றல்னற தறவுசெய்கறநது 

 இந் தபேத்றல் வடல்னறின் றக ஶரசரண கரற்று ம் தறரகறபள்பது. இணரல் 
புஷக ண்டனரக ஷனகம் கரட்சற அபிக்கறநது. றக ஶரசரண கரற்நறன் த்ரல் 
க்கள் துத்றற்கு உள்பரகறணர். 

 ஶசற ஷனகத்றன் எட்டுவரத் கரற்நறன் க் குநறடீரணது 381 ஆக 
தறரகறிபேந்து, இது றக ஶரசரண கரற்றுத்ரகும், இந் தபேத்றன் அறகதட்ச 
அபவு இதுரகும்.கடுஷரண ரசு அபவுக்கு சற்று கலஶ உள்பது. 

கரரஷ்டிர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 
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கரரஷ்டிரில் திபரஸ்டிக் பட அனரக்கம் கடுபரக்கப்தட்டுள்பது 

 அக்ஶடரதர் 1 பல் திபரஸ்டிக் ரரிப்புக்கு ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பரல் கரரஷ்டிர 
ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரிம் (MPCB) ஷடஷ ீநற திபரஸ்டிக் உற்தத்ற வசய்ஶரபேக்கு 
றரக டடிக்ஷக டுப்தற்கு (MPCB) அறகரரிகளுக்கு அநறவுறுத்ப்தட்டது . 

கரரஷ்டிர 31 ஜற.ஸ்.டி ெலர்றருத்ங்கபபக் சகரண்டு ந்து  

 கரரஷ்டிர அசு, ஜற.ஸ்.டி அஷப்தில் 31 சலர்றபேத்ங்கஷப வகரண்டு ந்து. 
ஜறஸ்டி அநறபகப்தடுத்ப்தட்டறல் இபேந்து பல் பஷநரக ரற்நங்கள் ந்துள்பண. 

சகரங்கன் அல்டதரன்மரிற்கு GI டடக் 

 கரரஷ்டிரின் த்ணகறரி , சறந்துதுர்க், தரல்கர், ரஶண ற்றும் ரய்கரட் ரட்ட அ 
அல்ஶதரன்மரிற்கு புிசரர் குநறடீு (ஜற..) அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

இந்துஸ்ரணி தரம்தரி இபெக்கபனஞர் அன்ணபூர்ர டிபநந்ரர் 

 அன்ணபூர்ர ஶி, புகழ்வதற்ந இந்துஸ்ரணி தரம்தரி இஷசக்கஷனஞர் 91 றல் 
ஷநந்ரர். 

 அன்ணபூர்ர ஶி யறந்துஸ்ரணி தரம்தரி இஷசின் இந்ற சுர்தரகர் ரசறப்தரபர் 
ஆரர். இர் அனரவுீன் கரணின் கள் ற்றும் சலடர் ஆரர். அர் சறரர் ஶஸ்ட்ஶர 
தண்டிட் ி ங்கபேடன் றபேம் வசய்து வகரண்டரர். 

யரரஷ்டிர அசு 180 ரலுகரக்கபப நட்ெற தரறத் தகுறகபரக அநறித்துள்பது 

 கரரஷ்டிர அஷச்சஷ ரறனத்றன் 180 ரலுகரக்கஷப நட்சற தரறத் 
தகுறகபரக அநறித்துள்பது . தரறக்கப்தட்ட தகுறகபில் றரம் ங்க 
அஷச்சஷ 8 றட்டங்கஷப குத்துள்பது. 
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ஊறர் டெறப்பு றறத்றன் னன்கபப ீட்டிக்க அசுபன்சரறகறநது 

 கபேம்பு வட்டுல், அறுஷட ற்றும் ஶதரக்குத்றற்கு ஊறர் ஶசறப்பு றறம் (EPF) 
ற்றும் கரப்தடீ்டு றட்டங்கபின் னன்கஷப ீட்டிக்க கரரஷ்டி அசு 
பன்வரறகறநது. 

இண்டர்சட் இபப்பு ற்றும் இனெ செட் டரப் சதட்டிகள் ஒருனட்ெம் டீுகளுக்கு 
ங்கப்தடும் 

 ரறனத்றல் கறரப்புநங்கபில் கல்ி, இண்டர்வட் இஷப்பு ற்றும் இனச வசட் 
டரப் தரக்ஸ்கள் ஆகறற்ஷந ங்க கல்ித் துஷந ற்றும் ஸ்ட்ரீம் வசனிண 
றறுணங்களுக்கறஷடில் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் பம்ஷதில் 
ஷகவளத்றடப்தட்டுள்பது. இது கரரஷ்டிரின் சறந்துதுர்க் ரட்டத்றல் எபே 
னட்சம் டீுகளுக்கு ங்கப்தடும். 

த்றப் திடெம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் ஆணந்ீ தன் தஶடல் 

டர்ல் ஆபம் 500 இபஞ்ெறப்பு [திங்க்] ெரடிகபபறறுவுகறநது 

 த்றப் திஶசத்றல், ஶர்ல் ஆஷம் 500 இபஞ்சறப்பு [திங்க்] சரடிகஷப ரறன 
சட்டசஷத ஶர்னறல் றறுவுகறநது. 

ஸ்ம்ஸ், Whatsapp பனம்  டர்ல் திச்ெரம் : டர்ல் கறன் பட 

 த்றப் திஶசத்றல் , இில் 10 பல் கரஷன 6 ி ஷ சட்டன்ந ஶர்ல் 
திச்சரத்ஷ ஸ்ம்ஸ் ற்றும் Whatsapp கரல் பனம் வசய்ற்கு ஶர்ல் கறன் 
ஷட ிறத்துள்பது. 
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டகரனர 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றல்னரங் கரன்ரட் சங்ர ரரகரட்டர ரய் 

ீன புட்ெறப சரடங்கறது 

 ஶகரனர எபேங்கறஷந் ஶம்தரடு ற்றும் ீன்திடி பகரஷத்தும் ீன புட்சறஷ 
வரடங்கறது. 

ஜவுபி அபச்ெகம் ஜவுபி சுற்றுனர பரகத்ப கட்டபக்க றட்டம் 

 ஶகரனரின் ரிஶதரய்-ரட்டத்றன் வரங்ஶதரில் ஜவுபித் துஷந சுற்றுனர பரகம் 
அஷக்க ஜவுபி அஷச்சகம்8 ஶகரடி பைதரய் றற எதுக்கலடு வசய்ப்தடும் ன்று ஜவுபித் 
துஷந அஷச்சர் அஜய் ம்ர வரிித்ரர். 

ஜவுபி சுற்றுனர பரகம் 

 ங்க்ஶதர, ஶகரனரில் ஜவுபி சுற்றுனர பரகம் அஷக்க ஜவுபித் துஷந 
அஷச்சகம் பை.7.8 ஶகரடி எதுக்கலடு. 

டற்கு ங்கரபம் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶகசரி ரத் றரிதரற 

பரல் தரறக்கப்தட்ட ிெரிக்கு 210 டகரடி ரூதரய் இப்தீடு 

 ஶற்கு ங்க அசு இந் ஆண்டு கடும் ஷ கரரக தரறப்பு ற்தட்ட 
ிசரிகளுக்கு 210 ஶகரடி பைதரய் இப்தடீு ங்குரக உள்பது. 
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உள்ரட்டு ீர்றகபில் பல் சகரள்கனன் இக்கம் 

 இந்றரின் உள்ரட்டு ீர்ற ஆஷம் (IWAI), வகரல்கத்ரினறபேந்து ரரசறக்கு 
பல் வகரள்கனன் இக்கரக (ஶசற ீர்ற-1) உவு ற்றும் தரண றறுணரண 
வதப்சறஶகரிற்கு (இந்றர) வசரந்ரண வகரள்கனன் சக்குகஷபக் வகரண்டு வசல்லும். 

 சுந்றத்றற்குப் திநகு இது ரட்டின் உள்ரட்டு ீர்றகபில் வகரண்டு வசல்லும் பல் 
வகரள்கனன் இக்கரகும். 

ரஜஸ்ரன் 

ஷனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வஜய்ப்பூர் சுந்ர ரஶஜ கல்ரண் சறங் 

சஜய்ப்பூரில் ஜறகர பஸ் தவுகறநது 

 இதுஷ வஜய்ப்பூரில் ஜறகர ஷஸ் னும் வகரடி ஶரரல் 50 ஶதர் 
தரறக்கப்தட்டடுள்பணர். 

 தி ந்றரி அலுனகம் (திம்ஏ) ஜறகர ஷஸ் தரறப்ஷதப்தற்நற சுகரர 
அஷச்சகத்றன் ிரிரண அநறக்ஷக என்ஷநக் ஶகரரி சறன ரட்களுக்குப் திநகு இந் 
தரறப்பு ந்துள்பது. 

தி.ஸ்.ப் தபட உடன் ெர ிரப சகரண்டரடுகறநரர் உள்துபநஅபச்ெர் ரஜ்ரத் ெறங் 

 இந்ற-தரகறஸ்ரன் ல்ஷனஷ தரதுகரக்கும் ல்ஷன தரதுகரப்புப் தஷடிணபேடன் 
சர ிரஷ வகரண்டரட உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் ரஜஸ்ரன் திகரணர் 
தம். 

ரஜஸ்ரன் அசுக்கு உச்ெீறன்நம் உத்வு 

 48 ி ஶத்றற்குள் அரள்பி ஷனகபில் 115.34 வயக்ஶடர் றனப்தப்தில் 
சட்டிஶர சுங்க ஶஷனகஷப றறுத் உச்ச ீறன்நம் ரஜஸ்ரன் அசுக்கு 
உத்ிட்டது. 
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