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அொம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் சர்தரணந் ஶசரனுரல் ஜக்றஷ் பல 

வுயரத்றஷ ஆறு வன் ஆசற ரடுளுடன் இஷக்த் றட்டம் 

 றக்குக் வரள்ஷஷ வசல்தடுத்துறல் வதபேபவு ஊக்த்ஷ வரடுப்தற்ர, 
அடுத் ஆண்டு ஜணரி ர அபில் ஆறு வற்ரசற ரடுளுடன் 
வுயரத்றஷ ிரண றஷனத்துடன் இஷக்த் றட்டம். 

ஆந்திா 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைததராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 
 
ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

ரண தறவுக்கு ிஷில் எற்ஷந குநறடீு ண்ள் 

 ரணங்ஷப தறவு வசய்ற்ர ரட்ட ரரிரண குநறடீுஷப ிட்டு 
வபிஶறுற்கும் ரறனத்றல் எற்ஷந குநறடீ்டு ண்ஷப 
அநறபப்தடுத்துற்கும் ஆந்ற அசு  படிவு வசய்துள்பது. 
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டற்ஷ அரிப்ஷதத் டுக் வசற்ஷ றட்டுள் அஷக்த்றட்டம் 

 வசன்ஷணஷ ஷனஷிடரக் வரண்ட ஶசற ஷஶர ஆரய்ச்சற ஷம் 
(NCCR), உன ங்ற றறபிபடன் பேசறவரண்டர ற்றும் ங்ர 
துஷநபங்ளுக்றஷடில் டற்ஷ அரிப்ஷத ஆய்வு வசய்து. 

 எபே ரனறஷன சலரண டற்ஷஷ உபேரக்வும், வதரி சுற்றுச்சூல் 
அஷப்புக்கு ஆபிக்கும் உப்தங்ற ரசுதரட்ஷட குஷநப்தற்ரவும் இந்ற 
ரணிஷன துஷந (IMD) வசற்ஷ றட்டுள் அஷக்த்றட்டம். 

‘ஆரணர றட்டம்‘ 

 ரறன அசு பை.86.03 ஶரடி றப்புள்ப வசரத்துக்ஷப 23,000 ஷ தணரபிளுக்கு 
ஸ்.டி.தி.சற அடிப்தஷடில் ஆரணர றட்டம் II – வதடரரிம் ஷத வலுப்பு [Pedarikam 
Pai Gelupu]ன் லழ் ிறஶரறத்து. தல்ஶறு அசு றறுணங்பின் பனம் 
தணடீ்டரபர்ள் ஆன்ஷனன் ஶர்வு ற்றும் உதங்ஷப ங்குன் பனம் 
எவ்வரபே குடும்தபம் எபே றஷனரண பேரணத்ஷ வதந இது உறுற வசய்பம். 

உத்திப்பிததெம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா ஶரற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

அஶரத்றில் திம்ரண்ட ீதரபிக் வரண்டரட்டம் உன சரஷண தஷடத்து 

 அஶரத்றில் ஷடவதற்ந திம்ரண்ட ீதரபிக் வரண்டரட்டத்றல் 3 னட்சம் ண் 
ிபக்குள் அல்னது ீதங்ள் ற்நப்தட்டு உன சரஷணஷ தஷடத்துள்பது. 

 உத்றப்திஶசத்றல் உள்ப புணி சபெ றக்ஷில் இந் ண் ீதங்ள் ற்நற 
ஷக்ப்தட்டண. 

 ஷதசரதரத் ன்னும் னரற்று ம் இணிஶல் அஶரத்ற ன்று அஷக்ப்தடும் 
ண அநறிப்பு. 

ரி னட்சுறதரய் வஜந்ற 

 ரி னட்சுறதரய் திநந் றணத்ஷ பன்ணிட்டு திர் றபே. ஶந்ற ஶரடி 
அபேக்கு அஞ்சனற வசலுத்றணரர். 
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றநஷரண சுற்றுச்சூல் ங்ர ஶரர்ள் [றத்ரஸ்] திற்சறஷம் 

 உத்ப்திஶசத்றல் றநஷரண சுற்றுச்சூல் ங்ர ஶரர்ள்[றத்ரஸ்] னும் 
ரட்டின் பல் சுற்றுச்சூலுக்ரண திற்சற ஷம் தணரஸ் இந்து 
தல்ஷனக்த்றல் துங்றது. 

 ங்ஷில் ரசுதடுத்னறன் அபஷ அபிடுஶரடு, புணி றஷ சுத்ர 
ஷத்றபேக் தன றபிலும் அசுக்கு உவுறநது. 

ஒடிொ 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
புஶணஸ்ர் னீ் தட்ரக் ஶசற னரல் 

ரறன அஷில் வதண்ளுக்கு 33% இட எதுக்லடு 

 சட்டசஷத ற்றும் தரரளுன்நத்றல் வதண்ளுக்கு 33 சீ இட எதுக்லட்ஷட 
எதுக்லடு வசய்ற்ரண எபே ீர்ரணத்ஷ எடிசர சட்டசஷத ணர 
றஷநஶற்நறது. 

அரி தங்குடி வரறளுக்கு வனக்சறன் 

 தங்குடி வரறஷப புக்த்றல் ஷத்றபேப்தற்ர, எடிசர அசு அத்ஷ 21 
வரறபின் வனக்சறஷண அநறபப்தடுத்றது. 

 அஷணத்து 21 தங்குடி வரறபிலும் தன்வரற ல்ி (MLE) ற்றும் பண்தரடரண 
தங்குடி வரறக் ற்நல் வரகுறள் ஆறற்நறற்ரண இபேவரற தங்குடி 
அரறள் சறநப்பு பர்ச்சற வுன்சறல் பனம் உபேரக்ப்தட்டது. 

ரர்த்றஷ வதௌர்ற எடிசரில் வரண்டரட்டம் 

 புணிரண ரர்த்றஷ ரத்றன் உச்சறஷனர ரர்த்றஷ வதௌர்ற 
எடிரில் வரண்டரடப்தடுறநது. 

கர்நாடகா 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வதங்ளூபே ச்.டி.குரசுரற ஜழதரய் ரனர 
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வடனறரம் வதரபேட்ள் ற்றும் உதங்ள் ஶசரஷணக்ரண சற 

 ஶசற அபில் டிஜறட்டல் ல்வரடர்புபின் தரதுரப்ஷத உறுற வசய்ற்ர 
வரஷனத்வரடர்பு சரணங்ள் ற்றும் உதங்ஷப தரிஶசரறப்தற்ர 
வதங்ளூரில் எபே சற துங்ப்தட்டுள்பது. 

 வரஷனத் வரடர்புத் துஷந, வரஷதல் வரஷனஶதசறள் ற்றும் உதங்ள் 
உட்தட சறன வரஷனத் வரடர்பு ரரிப்புஷப ப்ல் 2019 க்குள் ட்டரர 
ஶசரஷண வசய்ப்தட ஶண்டும் ன்று றதந்ஷண ிறத்துள்பது. 

ஶசற ஶதறவு றர றறிடம் இபேந்து 546 ஶரடி பைதரய் கூடுல்றற உி 

 ஶசற ஶதறவு றர றறம், [ன்.டி.ஆர்.ஃப்.], ர்ரடரிற்கு 546 ஶரடி 
பைதரய் கூடுல் றற உி அபித்து. 

குஜாத் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ரந்றர் ிஜய் பைதரணி ஏம் திரஷ் ஶரனற 

ீர் தற்நரக்குஷநரல் ரறனத்றல் தரறக்ப்தட்ட ிசரிளுக்குபுற டடிக்ஷ 

 ரறனத்றல் ண்ரீ் தற்நரக்குஷநரல் தரறக்ப்தட்ட ிசரிளுக்கு புற 
டடிக்ஷஷப அநறித்துள்பது குஜரத் அசு.  

 

ஜம்மு & காஷ்ீர் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஸ்ரீர் (ஶரஷட) 
ஜம்ப (குபிர்) - 

சத்ர தரல் ரனறக் 

ஸ்ரீர் இந் தபேரனத்றன் றக் குபிரண இஷ தறவுவசய்து 

 ஜம்ப ரஷ்ீர் ரறனம் ஸ்ரீரில், இந் தபே ரனத்றன் றக் குபிர்ந் இர, 
குஷநந்தட்சர ஷணஸ்2 டிறரி வசல்சறஸ் வப்தறஷனஷ தறவு வசய்து. 

 ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீரின் ரர்றனறல் குஷநந்தட்சர ஷணஸ்0 டிறரி 
வசல்சறஸ் வப்தறஷன தறரறபள்பது.  
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த்ற றன்சரத் றட்டங்ஷப றநம்தட வசல்தடுத்துற்ரணஶதணல்ள் 

 ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் அசு ரறனத்றல் த்ற றன் றட்டங்ஷப றநம்தட 
வசல்தடுத் ஶதணல்ஷப அஷத்துள்பது. 

ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் சட்டன்நம் ஷனக்ப்தட்டது 

 PDP ஷனர் வஹ்பூதர பஃப்ற ற்றும் க்ள் ரரடு ஷனர் சஜ்ஜரத் ஶனரன் 
ஆறஶரர் அஷச அஷக்க் ஶரரின் ிஷபர ஜம்ப ற்றும் ரஷ்ீர் 
ஆளுர் சத்தரல் ரனறக் ரஷன ரறனச் சட்டன்நத்ஷ ஷனத்ரர். . 

திழ்நாடு 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வசன்ஷண எடப்பாடி னே. தணிசரற தன்ரினரல் புஶரயறத் 

ஆிம் ஶரடி பைதரய் றர றறஷ ற அசு அநறித்து 

 ரறனத்றல் தறஶணரபே டஶனர ற்றும் உள் ரட்டங்ஷப புட்டிப்ஶதரட்ட ஜர 
புலுக்கு றழ்ரடு பனஷச்சர் தரறக்ப்தட்ட க்ளுக்கு ஆிம் ஶரடி பைதரய் 
றர றறஷ அநறித்ரர். 

றழ்ரடு 41% டற்ஷஷ இந்து 

 டந் இண்டு சரப்ங்பில், றழ்ரட்டின் டற்ஷில் 41% இப்பு டல் 
அரிப்தரல் ற்தட்டுள்பது. துஷநப பர்ச்சற, ஆற்நறல் அஷ ட்டுனரல் 
டஶனரப்தகுறக்கு ண்டல் ண் பேஷ டுக்றநது 

 டல் ட்ட உர்வு ற்றும் புல்ள் ஶதரன்ந இற்ஷரண ரங்ள் ித்து 
ஶஷன குநறப்திட்டுள்பஷஶ டற்ஷ இப்திற்கு சறன ரங்ள் ஆகும். 

15 ஆிம் ஶரடி பைதரய் றர றற ங் த்ற அசறடம்றம் ஶரரிக்ஷ 

 ரறனத்றல் ஜர புனரல் தரறக்ப்தட்ட தகுறபின் றர ற்றும் றுரழ்வு 
திக்கு 15 ஆிம் ஶரடி பைதரய் றர றற ங் த்ற அசறடம் றம் 
ஶரரிக்ஷ ிடுத்துள்பது. 
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ஜர புனரல் ற்தட்ட ஶசத்ஷ ர ள ஶதர் வரண்ட த்ற குளறம் பேஷ 

 றழ்ரட்டில் ஜர புனரல் ற்தட்ட ஶசத்ஷ ண்டு றப்திட ள ஶதர் வரண்ட 
உறுப்திணர் த்ற குள வசன்ஷணக்கு ந்து. 

புல் றர வதரபேள்ஷப இனசர வரண்டுவசல்னஇில்ஶ அனுற 

 டிசம்தர் 10 ஆம் ஶற ஷ றழ்ரட்டில் புனரல் தரறப்புக்குள்பரண 
ரட்டங்ளுக்கு றரப் வதரபேட்ள் இனசர வரண்டு வசல்னப்தடும் ன்று 
இந்ற இில்ஶ அநறித்து. 

தீரர் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

தீரரில் அஷணத்து தட்டரரி வதண்ளுக்கும் பை .25,000 

 தீரர் அசு 2018 பல் தட்டம் வதறும் எவ்வரபே வதண்ணுக்கும் பை. 25,000 
ங்குற்ரண எபே றட்டத்றற்கு எப்புல். 

ரஜ்றர் ரில் 70 அடி உம் வரண்ட புத்ர் சறஷன தீரர்பல்ரல் றநக்ப்தட்டது 

 தீரர் பனஷச்சர் றீஷ் குரர் ரஜ்றர், பந்ர ரட்டத்றல் 70 அடி உரண 
புத்ர் சறஷனஷ றநந்துஷத்ரர். 

 இது ரட்டின் இண்டரது உரண புத்ர் சறஷன ஆகும். இது இபஞ்சறப்பு 
ற்ற்பரல் ஆணது. 

பஞ்ொப் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிர் அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்ஶணரர் 

2019ல் ‘ஜரனறன்ரனர தரக் தடுவரஷனின்‘ நூற்நரண்டு றஷணவுஅஞ்சனற 

 அடுத் ஆண்டு 2019ல் னரற்று றழ்ரண ஜரனறன்ரனர தரக் தடுவரஷனின் 
100 ஆண்டு றஷணவு வதற்நஷ றஷணவு கூந இந்ற அசு படிவு வசய்துள்பது. 2019 
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ஆம் ஆண்டு ப்ல் 13 ஆம் ஶற (100 ஆண்டுளுக்கு பன்பு இந் றணத்ன்று 
இச்சம்தம் டந்து) றஷணவுத்தரல் ஷன வபிிடப்தட உள்பது.  

புது தில்யி 

முதல் அமைச்சர் வனப்டிணன்ட் ர்ணர் 
அிந்த் வஜ்ரிரல் அணில் ஷதஜல் 

ஜற ிரண றஷனத்றல் சுற்றுனரப்திளுக்கு உி சற 

 புதுடில்னறில் உள்ப இந்றர ரந்ற சர்ஶச ிரண றஷனத்றல் 
சுற்றுனரப்திளுக்கு உி ற்றும் ல் சறஷ சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சர் 
ஶ.ஶஜ.அல்ஶதரன்ஸ் வரடங்ற ஷத்ரர். 

 பம்ஷத, வசன்ஷண, வரல்த்ர, ர ற்றும் ரரசற ஆற இடங்பில் 
ிஷில் 24X7 சறபிப்பு வுண்டர்ஷப றநக் சுற்றுனர அஷச்சம் றட்டம். 

க்பஷ வதரதுச்வசனரபரின் திக்ரனம் எபே ஆண்டு ீட்டிப்பு 

 சதரரர் சுறத்ர ரஜன் க்பஷின் வதரதுச்வசனரபர் சறஶணனர 
ஸ்ரீஸ்ரின் திஷ எபே ஆண்டு ரனம் தி ீட்டிப்பு வசய்ரர். 

வடல்னறின் ரற்றுத் ம் ‘ற ஶரசரண‘  றஷனக்கு ள்பப்தட்டது 

 வடல்னறின் ரற்றுத் ம் ‘ற ஶரசரண’ றஷனக்கு ள்பப்தட்டது. த்ற ரசுக் 
ட்டுப்தரட்டு ரரித்றன் வுப்தடி,எட்டுவரத் ரற்று த்றன் குநறடீு (AQI) 394 
ஆ தறரறபள்பது. இது ‘ற ஶரசரண’ ரற்றுத் ப் திரிில் பேம். 

இந்றர சர்ஶச ர்த் ண்ரட்சற 

 புது றல்னற திற ஷரணத்றல் 38து இந்ற சர்ஶச ர்த் ண்ரட்சற 
(..டி.ஃப்) றழ்ச்சறஷ னரசர அஷச்சர் டரக்டர் ஶஷ் சர்ர றநந்துஷத்ரர். 
இந் ஆண்டு ஆப்ரணிஸ்ரன் தரர்ட்ணர் ரடரவும், ஶதரபம் ஃஶதரஸ் ரடரவும் 
அநறிப்பு. 

 இந் ஆண்டின் ீம் – Rural Enterprises in India 
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ஷப்ண்ட் குஜரத் சரஷனக் ண்ரட்சற 

 அடுத் ஆண்டு துக்த்றல் ஷடவதநிபேக்கும் இண்டு ஆண்டுளுக்கு எபே 
பஷந ஷடவதறும் ஷப்ண்ட் குஜரத்-2019 றழ்ின் பன்ஶணரட்டர 
வடல்னறில் எபே சரஷனக் ண்ரட்சறஷ டத் உள்பரர் குஜரத் பனஷச்சர் 
ிஜய் பைதரணி.  

ஆடி யரஉத்சவ் றபேிர 

 15 ரள் ஆடி யரஉத்சவ் றபேிர ஶசற ஷனரண வடல்னறில் 
வரடங்குறநது. இந் ிரின் சறநப்தம்சர தங்குடி ஜவுபிள் ற்றும் தங்குடி 
உவுப்வதரபேட்ஷபக் வரண்டு அனங்ர அிகுப்பு ஷடவதறும். 

 ீம் – ‘Celebration of the spirit of tribal culture, craft, cuisine and commerce’ 

‘றறுணங்பின் ண்டுதிடிப்பு வுன்சறல் (IIC)’ 

 த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் திரஷ் ஜஶடர் டீிஶர 
ரன்தன்சறங் பனம் ‘றறுணங்பின் ண்டுதிடிப்பு வுன்சறல் (..சற.) றட்டத்ஷ 
புது வடல்னறில் துக்ற ஷத்ரர். 

 ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்சம் AICTE ில் எபே ‚ண்டுதிடிப்பு வசல்ஷன‛ 
றறுசறபள்பது, ரடு பளறலும் உள்ப அஷணத்து உர் ல்ி றறுணங்பிலும் 
(ண்டுதிடிப்பு) புதுஷ னரச்சரம் பஷநர பர்க்ப்தட ஶண்டி இஷ 
வசய்துள்பது. 

‘HAUSLA-2018’ 

 பிர் ற்றும் குந்ஷள் ஶம்தரட்டு (MWCD) அஷச்சத்றன் ‘HAUSLA-2018’ சறறுர் 
தரரிப்பு றறுணங்பின் ஶசற குந்ஷள் ிரஷ (CCIs) வசனரபர் றபே 
ரஶஷ் ஸ்ரீஸ்ர, புது றல்னறில் றநந்துஷத்ரர். 

 2018 தமீ் – “Child Safety”. 

யுஜிெி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திரிககாரர்களுக்காக ஒரு கூட்டகப்கப அகக்கத் திட்டம் 

 தல்ஷனக் ரணிங்ள் ஆஷக்குள , ப.ஜற.சற., ல்ிில் ற்றும் ஆரய்ச்சற 
வநறபஷநபின் (CARE) கூட்டஷப்பு என்ஷந அஷக் படிவு வசய்துள்பது. 

 இது அநறில் சரர துஷநபில் ம்தத்ன்ஷ ரய்ந் ரண 
தத்றரிஷபின் புற தட்டிஷன ரரிக்கும். 
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காாஷ்டிா 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பம்ஷத ஶஶந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரர் ரவ் 

கும்தல் ன்பஷநஷக் ஷரப சறநப்பு ஶதரலீஸ் குள 

 ரரஷ்டிரில் கும்தல் ன்பஷநஷக் ஷரப சறநப்பு ஶதரலீஸ் குளக்ள் 
அஷக்ப்தட்டது. 

151 இடங்ள் நட்சற தரறத் தகுறபர அநறிப்பு 

 151 இடங்ள் நட்சற தரறத் தகுறபர ரரஷ்டி ரறன அசு அநறித்து. 

ஐஎன்எஸ் விாட் [INS Viraat] ஒரு ிதக்கும் அருங்காட்ெிகாக ாற்மத்திட்டம்  

 ரரஷ்டி அஷச்சஷ, .ன்.ஸ்.ிரட் ன்ந ப்தல் எபே றக்கும் 
அபேங்ரட்சறர ரற்ந அனுற அபித்து. இது ரர்ச் 2017 ல் 
ப்தற்தஷடினறபேந்து ீக்ப்தட்டது. 

 852 ஶரடி பைதரய் வசனில் வதரது-ணிரர் கூட்டுநவு (PPP) பனம் இந் றட்டம் 
வசல்தடுத்ப்தடும். 

சஷல் ண்வய் சுத்றரிப்பு ஆஷன அஷக் JNPT றட்டறட்டுள்பது 

 ி பம்ஷதில் இபேக்கும் ரட்டின் றப்வதபேம் வரள்னன் துஷநபம் JNPT ின் 
பேரஷ அறரிக் ற்றும் சறஷநப்தடுத்ப்தட்ட சக்குஷப உறுறப்தடுத் 
சஷல் ண்வய் சுத்றரிப்பு ஆஷன அஷக்த் றட்டறட்டுள்பது.  

இண்டரது வர உவுப் பூங்ர 

 ரரஷ்டிர ஐங்ரதரத் ரட்டத்றல் இண்டரது வர உவுப் பூங்ரஷ 
உவு தப்தடுத்தும் வரறற்சரஷனளுக்ரண த்ற அஷச்சர் ஸ்ரீ யர்சறம்த் 
வுர் தடரல் றநந்து ஷத்ரர். 

ரரஷ்டிரில் ஸ்ச்ச தரத் றன் பனம் 60 னட்சம்றப்தஷநள் ட்டப்தட்டண 

 எவ்வரபே குடினும் சுத்ரண றப்தஷநஷ பிர அணுகுஷ உறுற 
வசய்ற்ர டந் ரன்கு ஆண்டுபில் 60 னட்சம் றப்தஷநள் ட்டப்தட்டண. 
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ரரஷ்டிரஷச் ஶசர்த்து ற்ஶதரது வரத்ம் 25 இந்ற ரறனங்ள் றநந் 
வபிக்றப்திடம் இல்னர ரறனங்பர உள்பண. 

பம்ஷதில் அணிஶன், ஶறங் ற்றும் ிளல் வதக்ட்ஸ்இன்ஸ்டிடிபெட் 

 றஷப்தடம் ற்றும் எபிப்தறவு துஷநில் இஷபஞரின் தங்பிப்ஷத 
ஊக்குிப்தற்கு பம்ஷதில் அணிஶன், ஶறங் ற்றும் ிளல் வதக்ட்ஸ் 
றறுணத்ஷ அஷக் அசு றட்டம். 

காாஷ்டிா அசு கயப்படம்–எதிர்ப்பு ெட்டத்கத திருத்தம் செய்தொதாகவ 
நிகமதவற்மியுள்ரது 

 ரரஷ்டிர அசு, உவு ற்றும் தரல் னப்தடங்ஷபக் ட்டுப்தடுத் ஆபள் 
ண்டஷண ற்றும் டுஷரண ண்டஷணஷ உறுறப்தடுத்துற்ர, னப்தடம்-
றர்ப்பு சட்டத்ஷ றபேத்தும் சட்ட ஶசரரஷ றஷநஶற்நறது. 

ஏதிசற எதுக்லட்டில் ரற்நறன்நற ரத்ரிற்கு இட எதுக்லடு 

 ரத்ர இட எதுக்லட்டில் திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ஆஷத்றன் அஷணத்து 
தரிந்துஷஷபபம் ற்றுக் வரண்டர உர் ீறன்நத்றடம் ரறன அசு 
வரிித்துள்பது. 

ஜய்ரபூர் அணுசக்ற ஆஷனக்கு றனம் ஷப்தடுத்ப்தட்டது 

 ரரஷ்டிரின் த்ணறரி ரட்டத்றன் ஜய்ரபூரில் 9900 வரரட் அணு 
உஷனக்கு றனம் ஷப்தடுத்ப்தட்டர ரரஷ்டிர அசு அநறித்துள்பது. 

 இந்த் றட்டம் இந்றர ற்றும் திரன்மரல் இஷந்து ஶற்வரள்பப்தடுறநது. 

காாஷ்டிா விவொ உற்பத்திாரர்களுக்கான ெந்கதப்படுத்தல்வரர்ச்ெி ற்றும் 
ஒழுங்குமுகமச் ெட்டத்கத அசு திரும்பப் சபறுகிமது 

 ரரஷ்டிர அசரங்ம் லஷில் அநறபப்தடுத்ற ரரஷ்டிர ிசர 
உற்தத்றரபர்ளுக்ரண சந்ஷப்தடுத்ல் பர்ச்சற ற்றும் எளங்குபஷநச் 
சட்டத்ஷ றபேம்தப் வதற்நது. 
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ீண்ட இஷடவபிக்குப் திநகு துஷ சதரரர் வதறும்சட்டன்நம் 

 ம்தர் 30ம் ஶற ரரஷ்டி சட்டன்நம் ரன்கு ஆண்டு ீண்ட இஷடவபிக்குப் 
திநகு துஷ சதரரபேக்ரண ஶர்ல் டத்ற ஶர்வு வசய்வுள்பது. 

ரத்ரக்ளுக்ரண 16 சிற இட எதுக்லட்டு ஶசரரறஷநஶற்நறது 

 ரரஷ்டிர சட்டன்நம் சப, ல்ி ற்றும் வதரபேபரர ரீறர தின்ங்ற 
திரிின்தடி ரத்ரக்ளுக்ர 16 சீ இட எதுக்லட்டு ஶசரரஷ எபேணர 
றஷநஶற்நறது.  

த்றப் திஶசம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ஶதரதரல் சறரஜ் சறங் வசௌயரன் ஆணந்ீ தன் தஶடல் 

63 து வரடக் றண வரண்டரட்டம் 

 த்றப் திஶசம் ம்தர் 1, 1956 இல் உபேரக்ப்தட்டது. த்றப் திஶசம் 
உபேரற 63 ஆண்டுள் றஷநவு வதற்ந றணத்ஷ வரண்டரடுறநது. 

தகாயா 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றல்னரங் ரன்ரட் சங்ர ரரரட்டர ரய் 

3 து ஶசற ஆபர்ஶ றணம் 2018 

 3 து ஶசற ஆபர்ஶ றணம் – 2018, றல்னரங் ஶரனரில் அசறன் ஆபஷ் 
அஷச்சத்ரல் ‚Ayurveda for Public Health‛ ன்ந பேப்வதரபேபில் ற்தரடு 
வசய்ப்தட்டது. 

ஷனர ரறரி குடிிபேப்பு தள்பிள் அஷக் றட்டம் 

 ஶரனரில் பன்று பேட ரனத்றற்குள் 20 ஶரடி பைதரய் வசனில் 36 
ஷனர ரறரி குடிிபேப்பு தள்பிஷப அஷக்த் (EMRS) றட்டம். 
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இந்றர சர்ஶச வசர்ரி ப்பரசம் ிர துக்ம் 

 இந்றரின் சர்ஶச வசர்ரி திபரமம் ிரின் பன்நரது தறப்பு 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஶதரஶனர 5 து ஷரணம் றல்னரங்றல் டந்து. இது தன னரச்சர 
றழ்வுள் வரண்ட இரன வசர்ரி னர்பின் ணிப்தட்ட இஷனபறர் னர்ச்சறஷ 
வரண்டரடுறநது. 

தற்கு வங்காரம் 

ஷனர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வரல்த்ர  ம்ர வதன்ணர்ஜற ஶசரி ரத் றரிதரற 

‘சகுனர றணம்‘ம்தர் 14 அன்று வரண்டரடப்தடவுள்பது 

 ரறனத்றன் புழ்வதற்ந இணிப்புப் தண்டரண ங்ரபத்றன் சகுனர புிில் 
குநறடீு (ஜற.) வதற்நன் பல் ஆண்டின் றஷணர, ம்தர் 14 அன்று ‘சகுனர 
றணத்ஷ’ வரண்டரட ஶற்கு ங் அசரங்ம் படிவு வசய்துள்பது. 

24 து வரல்த்ர சர்ஶச றஷப்தட ிர 

 24 து வரல்த்ர சர்ஶச றஷப்தட ிர (KIFF) ஶரஜற உள்பங் 
ஸ்ஶடடித்றல் வரடங்றது. இது ரட்டின் இண்டரது றப்வதரி றஷப்தட 
ிரர பேப்தடுறநது, அவரிக்ர, ஸ்வதின், திரன்ஸ் ற்றும் ஷ்ர ஆற 
ரடுபினறபேந்து சர்ஶச ிபேறஷண வன்ந றஷப்தடங்ஷப றஷிடுறன்நணர். 

றநந் வபிக்றப்திடம் இல்னர (ODF) றஷன 

 றரப்புந ஜரர்ண்ட் ODF ண அநறித்ணர். 2018 டிசம்தரில் ஶற்கு ங்ரபம் (ODF) 
ஆ ரறும் ன்று ஶற்கு ங்ரபம் அநறித்துள்பது. ஶற்கு ங்ரபம் ற்ஶதரது 
97% றரப்புந சுரர றட்டங்ஷப வரண்டுள்பதுடன், அக்ஶடரதர் 2019 ஶசற 
இனக்குக்கு பன்ணஶ ODF ஆ ரறுறநது.  
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