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ாின செய்ிகள் 

அொம் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் சர்தரணந் சசரனுரல் ஜக்றஷ் பகல 

டகிக்கு ாினத்ிற்காண ிி[NITI] ன்நத்ின் இண்டாம்கூட்டம் 

 டகறக்கு றற[NITI] ன்நத்றன் இண்டரம் கூட்டம் கவுயரத்ற கரில் லடபதறுகறநண. 

இப்தகுறில் பர்ச்சற றலனல அவ்ப்சதரண ீபரய்வு பசய்ற்கரக ட கறக்கு 

ரறனங்கலக்கரண [NITI] ன்நம் அலக்கப்தட்டண. 

அொம் இக்கம் தற்நி புத்கத்த சபிிட ாின அசு படிவு 

 அசரம் இக்கத்றன் சதரண குண்டடிதட்டு கரங்கபரல் தரறக்கப்தட்ட 

எவ்பரபேபேக்கும் அசரம் பனலச்சர் சர்தரணந்ர சசரசணரரல் பை. 2 னட்சம் றற 
உி அநறித்ரர். 

 அசரறல் சட்டிசரரக குடி நற க்கலக்கு றரக 80கபில் அசரம் இக்கம் 

டந்ண. இந் இக்கத்றன் புத்கத்ல ரறன அசு பபிிடத் றட்டம். 

ிொிகளுக்காண கடன் ிாத் ிட்டம் 

 ரறன ிசரிகள் கடன் றரத் றட்டத்ல அசரம் அசு ற்றுக் பகரண்டண. ரறன 

அலச்சல ிசரிகலக்கரண கடன் பரலகல 25 சிகறம் ள்லதடி பசய் 

படிவு. 

ற்ந ாினங்களுக்கு தெி குடிக்கள் தட்டிதன ீட்டிக்க ந் பன்சாிவும் இல்தன 

 அசரம் அல்னர திந ரறனங்கலக்கு, சசற குடிக்கள் தட்டிலன ீட்டிக்க ந் 

பன்பரறவும் இல்லன ன்று த்ற அசு பரிித்ணள்பண. 

 

3 து ட்ிஜிங் ிா (Dwijing Festival) சாடங்குகிநது 
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 அஸ்மரறல், பன்நரண ட்ிஜறங் ிர இன்று சறரங் ரட்டத்றல் ஆய் 

ஆற்நறன் கலில் பரடங்கறபள்பண. 

 சரகச ிலபரட்டு, உவு லக, கனரச்சர றகழ்வுகள், தரம்தரி 

ிலபரட்டுக்கள் ண 12 ரள் றகழ்ச்சறில் ற்தரடு பசய்ப்தட்டுள்பண. 

ரய்னரந்ண, பூட்டரன் ற்றும் தங்கபரசறல் இபேந்ண தங்சகற்தரபர்கள் இந் 

ிரில் தங்சகற்கறன்நணர். 

அொம் ொஹ் தகிச்ொ (திதன தாட்டம்) ன் புஸ்கார் தபாசபிீடுக்கு எப்புல் 

 அசரம் அசு சரஹ் தகறச்சர (சிலன சரட்டம்) ன் புஸ்கரர் சபரின் இண்டரண 

ல பபிடீுக்கு எப்புல். அசரம் றற அலச்சர் யறரன்டர திஸ்ர சர்ர 

கூறுலகில், அலணத்ண தணரபிகலம் அடுத் ரம் 15 ஆம் சறக்குள் ங்கள் ங்கறக் 

கக்கறல் 2,500 பைதரய்பதறுரர்கள் ணக்கூநறணரர். 

ஆந்ிா 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

மைதராபாத் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு 

 

ஈ.ஸ். ல். சறம்ன் 

ஆந்ிப் திதெத்ில் புி உர் ீின்நம் 

 ஆந்றரின் ணி ீறன்நம் ஜணரி 1 பல் பசல்தடும். 

 சட்ட ற்றும் ீறத்ணலந அலச்சகம் அரற உர் ீறன்நத்றன் 

அசறனலப்லத அநறித்ண. 

 ஆந்ற ரறன உர் ீறன்நம் ரட்டின் 25 ண உர்ீறன்நரக இபேக்கும். 

உத்ிப்திதெம் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லக்ன ா சரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

 

அசு எரு குதட தல்கதனக்ககத்த ிறு படிவு 
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 உத்திசச அசு பேத்ணம், தல் பேத்ண கல்லூரிகள் ற்றும் பசினறர் 
லங்கலப கட்டுப்தடுத் எபே குலட தல்கலனக்ககத்ல றறு படிவு பசய்ணள்பண. 

இந் தல்கலனக்ககத்றற்கு பன்ணரள் தி ந்றரி அடல் தியரரி ரஜ்தரின் பதர் 

சூட்டப்தடும். 

கும்ததபாவுக்கு 41 ில்த ிட்டங்கள் 

 அடுத் ஆண்டு ஜணரி ரம் பல் அனகரதரத்றல் பரடங்கும் கும்த சபரவுக்கு பை. 

700 சகரடி பசனில் 41 றட்டங்கலக்கு ில்ச றர்ரகம் றட்டறட்டுள்பண. 

எடிொ 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
புசணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கசசற னரல் 

26து தெி குந்தகள் அநிில் காங்கிஸ் ிநக்கப்தட்டது 

 26ண சசற குந்லகள் அநறில் கரங்கறலம புசணஸ்ரில் பனலச்சர் னீ் 

தட்ரக் பரடங்கற லத்ரர். 

15K தகாடி ரூதாய் ிப்புள்ப ிட்டங்கள் 

 எடிசரில் திர் சந்ற சரடி சுரர் 15,000 சகரடி பைதரய் றப்புள்ப றட்டங்கலப 

றநந்ண லத்ரர். றட்டங்கள் சுகரர, சரலன ற்றும் படுஞ்சரலனகள், உர்கல்ி 
ற்றும் கனரச்சரம் பரடர்தரணல. 

குஜாத் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
கரந்றகர் ிஜய் பைதரணி ஏம் திகரஷ் சகரனற 

 

குஜாத்ில் ரூ .50 தகாடி ிி எதுக்கீடு 
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 குஜரத் பனலச்சர் ிஜய் பைதரணி, அநறில் ற்றும் பரறல்ணட்த கண்டுதிடிப்பு 

(STI) றறக்கு 50 சகரடி பைதரய் றற எணக்கலடு, பெ.ஜற.சற ற்றும் சறஇடிரல் 

அங்கலகரிக்கப்தட்ட த்ற ற்றும் ரறன தல்கலனக்ககங்கள் ற்றும் கல்லூரிகலக்கு 

50 னட்சம் பைதரய் ல உி ங்கும். 

சகடிாில் ில் ிதனம் அதப்தற்கு அடிக்ககல் ாட்டிணார் 

 குஜரத்றன் ர்ர ரட்டத்றன் பகடிரில் புற அற ணீ ில் றலனம் 

அலப்தற்கு அடிக்ககல் ரட்டிணரர் குடிசுத்லனர் ரம்ரத் சகரிந்த். 

எற்றுலக்கரண சறலனல ரட்டில் உள்ப திந தகுறகசபரடு இந்றர பழுணம் தந் 

ில் தரல பனம் இந் ில் றலனம் இலக்கும். 

இில்த ந்ிரி பல் ில்த தல்கதனக்ககத்த தெத்ிற்கு அர்ப்தித்ார் 

 இில்ச அலச்சர் திபஷ் சகரல் சரரில் ரட்டின் பல் ில்ச 

தல்கலனக்ககத்ல ரட்டிற்கு அர்ப்தித்ரர்.  

தகபம் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றபேணந்பும் திணரி ிஜன் தணிச்சரற சரசறம் 

தகபாின் ெர்தெ ிதப்தட ிா சாடக்கம்  

 சகபரின் 23ண சர்சச றலப்தட ிர (IFFK) 2018 றபேணந்புத்றல் பரடங்க 

உள்பண. 

கண்ணூர் ெர்தெ ிாண ிதனம் செல்தடத் சாடங்கிது 

 த்ற சறில் ிரண சதரக்குத்ண அலச்சர் சுசஷ் திபு ற்றும் சகப பல் 

அலச்சர் திணரி ிஜன் இலந்ண சகபரில் கண்ணூர் சர்சச ிரண 

றலனத்ல-KIAL ணக்கற லத்ணர்.  

ஜம்ப & காஷ்ீர் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
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ஸ்ரீகர் (சகரலட) ஜம்ப 

(குபிர்) -- 

சத்ர தரல் ரனறக் 

ஜம்ப ற்றும் காஷ்ீர் ஆளுர், ஜணாிதி ஆட்ெி அதக்க தரிந்துத 

 ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் ஆலர் சத் தரல் ரனறக் டிசம்தர் 19ம் சற ஆறு ர கரன 

ஆலர் ஆட்சற றலநவுபதற்நல அடுத்ண ஜணரறதற ஆட்சறல அல்தடுத் த்ற 

அசுக்கு அநறக்லக அனுப்திபள்பரர். 

ாினத்ில் புி சுற்றுனாத் ிட்டங்கதபக் கண்டநி குழு 

 ஜம்ப-கரஷ்ீர் அசு திரின் பர்ச்சறத் றட்டத்றன் (தி.ம்.டி.தி) கலழ் ரறனத்றல் புற 

சுற்றுனரத் றட்டங்கலப கண்டநறவும், அலடரபம் கரவும் அறகரப்பூர் குழு 

என்லந அலத்ணள்பண. 

ஜம்ப & காஷ்ீர் ாினத்ில் ஜணாிதி ஆட்ெித திகடணப்தடுத்க்கபில் 

ெட்டரீிாண ரீ்ாணம் ிதநதற்நப்தட்டது 

 ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீரில் குடிசுத் லனரின் ஆட்சறல திகடணப்தடுத்ணம் 

சட்டப்பூர் ீர்ரணம், க்கபலில் றலநசற்நப்தட்டண. ணினும், சறன றர்க்கட்சற 
உறுப்திணர்கள் தின்ணர் அல றர்த்ணர். 

னடாக்கில் குபிர்ச்ெிாண சப்திதனாணது குபிர்கான ிதபாட்டு ற்றும் சுற்றுனா 

ஆகிற்தந ஊக்குிக்கிநது 

 னடரக்கறல் உள்ப உலநதணி பப்தறலன குபிர்கரன ிலபரட்டு ற்றும் குபிர்கரன 

சுற்றுனர ஆகறற்லந சம்தடுத்ணற்கு சரகரண சூலன உபேரக்குகறநண. 

ிழ்ாடு 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பசன்லண எடப்பாடி னே. தணிசரற தன்ரினரல் புசரயறத் 

ிழ்ாடு அசு சுகாா காப்தீட்டுத் ிட்ட சாதகத உர்த்ி அநிித்து 
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 த்ற அசறன் ஆபஷ்ன் தரத் றட்டத்ணடன் எப்திடும் சதரண, ற்சதரண இண்டு னட்ச 

பைதரினறபேந்ண 5 னட்ச பைதரரக றழ்ரடு அசு சுகரர கரப்தடீ்டுத் றட்ட பரலகல 

உர்த்ற அநறித்ணள்பண. 

துத ீணாட்ெி தகாினில் ெப்தத் ிருிா சகாண்டாடப்தட்டது 

 அலணத்ண லகரண உலபம் ீணத்லபம் கரப்தரற்ந சண்டின் 

பக்கறத்ணத்ல உர்த்ணம் ணிப்தட்ட சப்தத் றபேிர, றழ்ரட்டிலுள்ப 

புகழ்பதற்ந ணல ீணரட்சற சகரினறல் தரம்தரி சடங்குகசபரடு பகரண்டரடப்தட்டண. 

 றபேிரின் சறநப்தம்சம் ீணரட்சற சிின் சல பதண் தக்ர்கள் ட்டுச 

இழுக்கறநரர்கள். 

ஸ்சடர்தனட் ஆதனத ீண்டும் ிநக்க தெி தசுத ரீ்ப்தாம் உத்வு 

 சசற தசுல ீர்ப்தரம், சறன றதந்லணகலடன் ஸ்படர்லனட் ஆலனல ீண்டும் 

ணத்ணக்குடிில் றநக்கனரம் ண உத்ிட்டுள்பண. ஆலனில் இபேந்ண 

பபிசற்நப்தடும் கறவுகலப கண்கரிப்தற்கு குழு அலக்க சண்டும் ணவும் 

சசற தசுல ீர்ப்தரம் உத்ிட்டுள்பண. 

இந்ிாின் பல் இதெ அருங்காட்ெிகம் ிருதாநில் அதக்கப்தடஉள்பது 

 றபேலரறு, றழ்ரட்டில், கர்ரடக இலசத் றபேிரின் றரித்ண கலனஞர்கபின் 

எபேரண பசிண்ட் றரகரஜணின் திநந் இடரகும். இங்கு த்ற அசறன் 

உிபடன் ரட்டின் பல் இலச அபேங்கரட்சறகம் அலக்கப்தடவுள்பண. 

தூத்துக்குடி ிாண ிதனம் 4 ஆண்டுகபில் 5து ெர்தெிாண ிதனாக அதபம் 

 ணத்ணக்குடி ிரண றலனம் றழ்ரட்டின் ந்ரண சர்சச ிரண றலனரக 

அநறிக்கப்தட உள்பண.  

தடுகர் தங்குடிிணர் ெபகத்ின் ருடாந் செத்தம்ன் ிருிா சகாண்டாடப்தட்டது 

 றழ்ரட்டின் ீனகறரி ரட்டத்றல் உள்ப தங்குடிிணர் தடுகர் சபகம் பேடரந் 

பயத்லம்ன் றபேிரல பகரண்டரடிண. தடுகர் ீனகறரிகபில் உள்ப தங்கரன 

தங்குடிிணர் சபகரகும். 



 
ாின செய்ிகள் 

- டிெம்தர் 2018 
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தகீரர் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

திகார் குடும்த சொத்து திரிிற்கு ரூ 100 கட்டம் ிர்ம் 

 குடும்தத்றன் அலசரச் பசரத்ணக்கலபப் திரித் தின்ணர் க்கள் ங்கள் பசரத்ணக்கலப 

தறவு பசய் தகீரர் அசரங்கம் 100 பைதரல றர்ித்ணள்பண. பனலச்சர் றீஷ் 

குரர் லனலினரண அலச்சலக் கூட்டத்றல் இந் படிவு டுக்கப்தட்டண. 

உள்ாட்டு ீர்ிில் இந்ிாின் இண்டாது சகாள்கனன் ெக்குக்கப்தல் 

 பகரல்கத்ர-தரட்ணர இலடச உள்ரட்டு ீர்றில் பசல்லும் இந்றரின் 

இண்டரண பகரள்கனன் சக்குக்கப்தல் தரல அநறபகம். IWAI கப்தல் ம்.ி. ஆர்.ன். 

ரகூர், பதப்சறசகர பகரல்கத்ரினறபேந்ண இரற கரர்சகர உடன் தகீரர் பசல்கறநண. 

கங்தக ிின் குறுக்தக புி 4 தனன் தானம் 

 தகீரரின் தரட்ணரில் கங்கர ஆற்நறன் குறுக்சக எபே புற தரனம் கட்ட த்ற 

அலச்சல அனுற அபித்ணள்பண. திர் சந்ற சரடி லனலினரண 

பதரபேபரர ிகரங்கலக்கரண அலச்சல குழு (CCEA), சசற படுஞ்சரலன[NH]-

19 இல் இபேக்கும் MG சசணவுக்கு இலரண634 கற.ீ. ீபரண 4 சனன் தரனம் 

கட்டுரணத்றற்கரண றட்டத்றற்கு எப்புல் அபித்ண. 

 

 

தஞ்ொப் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்சணரர் 



 
ாின செய்ிகள் 

- டிெம்தர் 2018 
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கபிர் இடஎதுக்கீடு தொாத ிதநதற்றுற்காக த்ி அதெ னிபறுத்ி 
தஞ்ொப் ெட்டன்நத்ில் தொா ிதநதற்நப்தட்டது 

 கபிர் இடஎணக்கலடு சசரரல றலநசற்றுற்கரக த்ற அலச னறபறுத்ற 
பனலச்சர் அீர்ந்ர் சறங் லனலில் தஞ்சரப் சட்டன்நத்றல் க்கபல ற்றும் 

சட்டப்சதலில் பன்நறல் எபே தங்கு இட எணக்கலடு சகரரி சசரர 

றலநசற்நப்தட்டண. 

புது ில்னி 

முதல் அமைச்சர் பனப்டிணன்ட் கர்ணர் 

அிந்த் பகஜ்ரிரல் அணில் லதஜல் 

ாக்குச் ொடிகபில் அதணத்து தகாண புதகிதன தககபிலும் தர்ல் ஆதம் 

தட ிித்துள்பது 

 அடுத் ஆண்டு பதரணத் சர்ல்கபில் ரக்குச் சரடிகபில் அலணத்ண லகரண 

புலகிலன லககலபபம் சர்ல் ஆலம் லடபசய்ணள்பண. ரட்டின் 

புலகிலன கட்டுப்தரடு சட்டங்கலப றநம்தட பசல்தடுத்ணற்கரண 

பற்சறில் இண உள்பண. 

டாக்டர் ாதஜந்ி திொத் திநந் ாள் சகாண்டாட்டம் 

 இந்றரின் பல் குடிசுத் லனர் டரக்டர் ரசஜந்ற திசரத் திநந் ரபரண, 

டிசம்தர் 3, 2018 அன்று ரஷ்டிதற தணில் இந்ற ஜணரறதற ரம்ரத் சகரிந்த், னர் 

ணி ரிரல பசலுத்றணரர். 

பன்ணாள் ஜணாிதி ஸ்ரீ ஆர். சங்கடான் திநந் ாள் ிா 

 பன்ணரள் குடிசுத் லனர் றபே. ஆர். பங்கடரன் திநந் றணத்ல பன்ணிட்டு, 

அபேக்கு குடிசுத் லனர் றபே. ரம் ரத் சகரிந்த், குடிசுத் லனர் 
ரபிலகில் ரிரல பசலுத்றணரர். 

தெி ில் அருங்காட்ெிகம் & தடம் துொட்ஸ் சழுகுஅருங்காட்ெிகம் 



 
ாின செய்ிகள் 

- டிெம்தர் 2018 
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 சசற ில் அபேங்கரட்சறகம் ற்றும் சடம் ணசரட்ஸ் பழுகு அபேங்கரட்சறகம் 

றல்னற NCR சுற்றுனரப் திகலக்கு கரம்சதர ங்கும் ரய்ப்லத ங்கறபள்பண. 

“பூொ கிொன் ொட்“க்காண அடிக்கல் ாட்டு ிா 

 த்ற சபரண் ற்றும் ிசரிகள் னத்ணலந அலச்சர் ரர சரகன் சறங், 

புணடில்னறில் உள்ப .சற..ஆரின் சபரண் பரறல்ணட்த கல் லத்றல் (.சற..சற.) 
பூசர கறசரன் யரட்-ற்கரண அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 பூசர கறசரன் யரத்5 க்கர் தப்தபில் றர்ரிக்கப்தடும். இறல் 3 ீ x 3 ீட்டர் அபவு 

பகரண்ட 60 ஸ்டரல்கள் அலக்கப்தடும். இங்கு ிசரிகள் ங்கள் சபரண் 

ிலபபதரபேட்கலப ிற்கனரம். 

னித் ற்றும் தங்குடி இதபஞர்களுக்கு திற்ெி அபிக்க ஊடகஅிகாபிக்க டாக்டர் தி 

ஆர் அம்ததத்கர் தள்பி 

 னறத் ற்றும் தங்குடி இலபஞர்கலக்கு திற்சற அபிக்க ஊடக அறகரபிப்தற்கரண 

டரக்டர் தி ஆர் அம்சதத்கர் தள்பிில் ரர் சசர்க்லகல றபே.ரர்சந்த் பகனரட் 

பரடங்கற லத்ரர். 

தெி ொல் „இந்ிாவுக்காண டிா சாில்தட்தத்ததன்தடுத்ி ஆக்கப்பூர்ாண 

ரீ்வுகள்„ 

 புண றல்னறில் தள்பி ரர்கலக்கரண சசற சரல் „இந்றரவுக்கரண டிர – 

பரறல்ணட்தத்ல தன்தடுத்ற ஆக்கப்பூர்ரண ீர்வுகள்” – றன்ணணு ற்றும் கல் 

பரறல்ணட்தத்ணலந அலச்சர் ி ங்கர் திசரத் ணக்கற லத்ரர். 
 இந் சரனரணண இலபஞர்கலப அடுத் லனபலந கண்டுதிடிப்தரபர்கள் ற்றும் 

பரறல்ணட்த தலடப்தரபர்கபரக ரற்ந உவுகறநண. 

ஆன்தனன் த எருங்கிதப்தாபர்கபின் எப்புல் ற்றும் றுஅங்கீகா ிகாட்டுல்க

ள் 

 சசல குலநதரடு, ரற்று ற்தரடு ற்றும் ண்டலணற்ந டுப்புக்கு றரக சதரணரண 

தரணகரப்லத உறுற பசய்ற்கரக, சுற்றுனரத்ணலந அலச்சகம், ஆன்லனன் த 



 
ாின செய்ிகள் 

- டிெம்தர் 2018 
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எபேங்கறலப்தரபர்கபின் எப்புல் ற்றும் று அங்கலகர றபலநகலப 

உபேரக்கறபள்பண. 

ாடாளுன்ந குபிர்கான கூட்டத்சாடர் சாடக்கம் 

 ரடரலன்ந குபிர்கரன கூட்டத்பரடர் பரடக்கம். பஸ்லீம் பதண்கள் (றபே 

உரிலகள் தரணகரத்ல்) அசச்சட்டம், இந்ற பேத்ண கவுன்சறல் (றபேத்ம்) 

அசச்சட்டம் ற்றும் றறுணங்கள் (றபேத்ம்) அசச்சட்டறற்கு றலநசற்நப்தட 

உள்பண. ணகர்சரர் தரணகரப்பு சசரர, சறறுர் ீற (சறறுர் தரரிப்பு ற்றும் 

தரணகரப்பு) றபேத்ச் சட்டபனம் ற்றும் தர்கபின் கடத்ல் (டுப்பு, தரணகரப்பு ற்றும் 

புணர்ரழ்வு) சட்டத்றபேத்ம் சதரன்ந சறன குநறப்திடத்க்க றலுலிலுள்ப சட்டங்கள் 

அர்வு கரனத்றல் தரிசலனறக்கப்தடும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநண. 

அிகாக ஆண்டிற்கு 15 புி கால்தட ற்றும் கால்தட பர்ப்பு திதட்டில் திவு 

 இந்ற ிசர ஆரய்ச்சற ககம் (.சற..ஆர்.ஆர்) இந் பேடம் ட்டும் 15 புற 

கரல்லட லககள் ற்றும் சகரற லககலப தறசட்டில் தறவு பசய்ணள்பண. 

 

ாஜ்குார் சுக்னாின் ிதணவு தால்தன சபிீடு 

 ரஜ்குரர் சுக்னரின் றலணவு தரல்லனல ில்சத்ணலந இல அலச்சர் 

சணரஜ் சறன்யர புணடில்னறில் பபிிட்டரர். 
 தியரர் ரறனத்றன் சம்தரண் ரட்டத்றல் அவுரி சரகுதடி பசய் ிசரிகபின் 

உரிலகலக்கரக கரந்றஜற டத்ற பல் சதரரட்டத்றற்கு கரந்றல அந் இடத்ணக்கு 

ற்புறுத்ற அலத்ணச் பசன்நர் ரஜ்குரர் சுக்னர. கரந்றஜற ன்னுலட ரய்ரட்டில் 

பரடங்கற பல் சத்றரகறகப் சதரல பற்நறகரக டத் உிர் ரஜ்குரர் 
சுக்னரரன் ன்நரல் றலகில்லன. 

அன்டார்க்டிக்காின் வுண்ட் ின்ெனுக்காண தம் 
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 அன்டரர்க்டிக்கரின் வுண்ட் ின்சனுக்கரண தத்ல ணக்கும் ிரக திர் 
சந்ற சரடிிடம் அபேிர சறன்யர பர்க் பகரடில பதற்நரர். அபேிர 

சறன்யர பஸ்ட் சறகத்றல் நற பல் பதண் றவ்ங்[ரற்றுத்றநணரபி] ஆரர். 

 அபேிர சறன்யர இற்கு பன்ணர் ந்ண கண்டங்கபில் உள்ப றக உர்ந் 

சறகங்கலபபம் அலடந்ணள்பரர், இந் சரலணல அலடந் பல் பதண் 

றவ்ங்[ரற்றுத்றநணரபி] இர் ஆரர். 

ினத்டி ீத திரித்சடுக்க ிருத்ப்தட்ட ிகாட்டுல்கள் 

 றனத்டி ீர் திரித்படுப்புக்கரண றபேத்ப்தட்ட றகரட்டுல்கள் அநறிக்கப்தட்டண, 2019 

ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1 ஆம் சற பல் லடபலநக்கு பேம். றபேத்ப்தட்ட றகரட்டு 

பநறகள் ரட்டின் றக லுரண றனத்டி ீரின் கட்டுப்தரட்டு பலநலல 

உறுறப்தடுத்ணரகும். 

 பல் பலநரக ீர் தரணகரப்புக் கட்டம் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டண. 

படுதணி தாதுகாப்பு ொணங்கள் 

 படுதணி தரஸ்[PASS] சரணம் ன்தண எபே உனகபரி றலனப்தடுத்ல் அலப்பு 

(ஜற.தி.ஸ்) அடிப்தலடினரண லகடக்கக் கபேி, இண தணிக் கரனத்றல் ஜறசர-ஃபதன்ஸ் 

சஞ்சுக்குள்பரக ந்பரபே இலடபெறு ப்சதரண ந்ரலும் குழுிணபேக்கு எனற கரட்சற 
ச்சரிக்லக பனம் உவுகறநண. 

தெி கால் சதாரினின் ிதணவு தால் தன 

 திர் சந்ற சரடி சசற கரல் பசரரினறன் றலணவு தரல் லனல 

பபிிடவுள்பரர் ற்றும் ஜறதி[IGP] க்கள் ற்றும் ரறன கரல் லனர்கபின் பன்று 

ரள் ரரட்டின் இறுற ரபில் லசதர் எபேங்கறலப்பு லம் என்லநபம் 

அநறபகப்தடுத்வுள்பரர். 

தாத் த்ணா ஸ்ரீ அடல் திொரி ாஜ்தாிக்கு ரிாத செலுத்தும் ிாகிதணவு ா
ம் 

 திர், சந்ற சரடி, பன்ணரள் தி ந்றரி தரத் த்ணர ஸ்ரீ அடல் தியரரி 

ரஜ்தரிக்கு ரிரல பசலுத்ணம் ிரக றலணவு ரத்ல பபிிட்டரர். 
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சடல்னிின் காற்றுத் ம் ீிாண ிதனதத காட்டிலும் தாெதடகிநது 

 சசற லனகர் றல்னறிலுள்ப கரற்நறன் ம் ீிரண றலனலல 

கரட்டிலும் சரசலடந்ணள்பண. டிணரண ஸ்சரக் ஆணண சசற லனகத்ல படி 

ரசுப்பதரபேட்கலப திடரல் டுக்கறநண. 

ில்னி ிாண ிதனத்ில் ிாண தெத தாிக்கப்தட்டது 

 றல்னற ிரண றலனத்றல் தரர்க்கக்கூடி பரலனவு குலநந்தட்ச 

அபலக்கரட்டிலும் குலநரக இபேந்ணரல் ிரணம் புநப்தடுற்கு 2 ி சம் 

ரம் ற்தட்டண சலும் ிரண சசல தரறக்கப்தட்டண. 

 புநப்தட சலரண குலநந்தட்ச தரர்க்கக்கூடி பரலனவு 125 ீட்டர் ஆகும். 

உனக க்கள் சாதகில் அதாெி ததர் ஆன்தனணில் உள்பணர் 

 .ர. அநறக்லகின்தடி சுரர் 9 தில்னறன் க்கள் இப்சதரண இலத்லப் 

தன்தடுத்ணரகக் கூநறபள்பண. அரண, உனக க்கள்பரலகில் பல் பலநரக 

தரறக்கும் சனரணர்கள் ஆன்லனணில் உள்பணர். 

 சுாிான் குழு அநிக்தக – தல்சறு ிசர திர்கபின் குலநந்தட்ச ஆவு 

ிலன (ம்ஸ்தி) அசு றர்ித்ல். 

SDG இந்ிா குநிீடு – அடிப்ததட அநிக்தக 2018 

 றற ஆசரக் றலனரண பர்ச்சற இனக்கு,SDG இந்றர குநறடீு : அடிப்தலட அநறக்லக 

2018- புண றல்னறில் பபிிட உள்பண. பசப்டம்தர் 2015-இல் பரடங்கப்தட்ட SDG-கள், 

உனகபில் பசல்தடுத்ற பன்று ஆண்டுகள் றலநவு. 

 

ாநிரும் இந்ிாவுக்காண கபிர் ிருதுகள் 

 ரநறபேம் இந்றரவுக்கரண கபிர் ிபேணகள் ங்கும் பன்நரண றகழ்வுக்கும், 

பதண் பரறல் பலணசரர் பத்றன் சம்தடுத்ப்தட்ட இலப் தக்க பரடக்க 

ிரவுக்கும் றற ஆசரக் ற்தரடு பசய்ணள்பண. 

 2018 மீ் “சதண்களும், சாில் பதணதாரும்” 
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7து தெி புதகப்தட ிருதுகள் 

 கல் ற்றும் எபிதப்பு அலச்சகத்றன் புலகப்தட திரிவு, 7ண சசற புலகப்தட 

ிபேணகலப ற்தரடு பசய்கறநண. அலணத்ண ிபேணகலக்கு உள்படீுகலப ரட்டின் 

தல்சறு தகுறகபில் இபேந்ணம் அலக்கப்தட்டுள்பணர். 
 புலகப்தடக்கலனஞர்கலக்கு பக்கறரக பன்று லகரக – ரழ்ரள் சரலணரபர் 
ிபேண, பரறல்பலந புலகப்தடக்கரர்கலக்கரண ிபேணகள் ற்றும் அபச்சூர் 

புலகப்தடக்கரர்கலக்கு ிபேணகள் ங்கப்தடும். 

காாஷ்டிா 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பம்லத சசந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 

ாக்பூரில் காஸ்ர் தொட்ெவ் 

 ரக்பூரில் உள்ப ஈஷ்ர் சஷ்பக் உடற்கல்ிில் கல்லூரிில், தரனறவுட் 

டிகர்கபரண அணில் கபூர் ற்றும் ஜரக்கற றரஃப் ஆகறசரரின் பன்ணிலனில் கரஸ்ர் 
சயரட்சவ்ின் இண்டரம் தறப்லத றநந்ணலத்ரர் கப்தல் ணலந, சரலனப் 

சதரக்குத்ண ற்றும் கங்கர ணய்லின் த்ற அலச்சர் றீஷ் கட்கரரி. 

ஜணரி 1 பல் ாது ஊிக் குழுத காாஷ்டி அசுஅல்தடுத் ிட்டம் 

 கரரஷ்டிர அசரங்கம் ஜணரி 1, 2019 பல் ரண ஊறக் குழுல 

அல்தடுத்ணம். 7ண சம்தப கறலண அபல்தடுத்ணணரல் அசுக்கு கூடுனரக 40,000 

சகரடி பைதரய் பசனவு ஆகும். 

ஸ்ார்ட் [SMART] பன்பற்ெி சாடங்கப்தட்டது 

 கரரஷ்டிரின் ிசர ிக ற்றும் கறரப்புந ரற்நம் னும் “ஸ்ரர்ட்”[SMART] 

பன் பற்சறல ரறன பல்ர் சசந்றர ஃதத்ணரிஸ் பரடங்கற லத்ரர். 
 சபரண் றப்தடீ்டு சங்கறனறகலப றுசலலக்க ற்றும் 1,000 கறரங்கள் பழுணம் 

குறு ிசரிகலக்கு சறநப்பு கணம் பசலுத்ணண இந் உனக ங்கற உி றட்டத்றன் 

சரக்கரகும். 
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பம்தத அருதக குாய் ரிாப இதப்தத சதட்தானித் துதநஅதச்ெர் சாடங்கி 

தத்ார் 

 பதட்சரனறத் ணலந அலச்சர் ர்சந்ற திரன் பம்லதக்கு அபேகறல் குரய் ரிரப 

இலப்புகலப பரடங்கற லத்ரர். 

சங்கா ிொிகளுக்கு ரூதாய் 150 தகாடி ிாம் 

 கரரஷ்டிர அலச்சல ம்தர் 1 பல் டிசம்தர் 15 ல ிற்கப்தட்ட 

பங்கரத்றற்கு குிண்டரலுக்கு பை. 200 கூடுனரக ங்க எப்புல். 

 றகக் குலநந் ிலனில் ங்கள் உற்தத்றல ிற்க சண்டி பங்கர உற்தத்ற 
பசய்பம் ிசரிகலக்கு பைதரய் 150 சகரடி இப்தடீு ங்கப்தடுகறநண. 

ாஜ்தாய் ெர்தெ தள்பிகள் சாடங்கப்தட்டண 

 கரரஷ்டிர பனலச்சர் சசந்ற தத்ணரிஸ் பம்லதில் தர த்ணர அடல் 

தியரரி ரஜ்தரய் சர்சச தள்பிகலப பரடக்கறலத்ரர். 

 

காாஷ்டிா அசு 7து ஊிக் கின் தரிந்துதகதப செல்தடுத்ிது 

 கரரஷ்டிர அசரங்கம் அன் ஊறர்கலக்கு 7ண சம்தப கறணின் தரிந்ணலகலப 

லடபலநப்தடுத்றண, இன்பனம் அசு உிற்ந தள்பிகள், அறகரரிகள் ற்றும் 

ஜறல்னர தரித்றல் உள்பர்கள் தணலடர். 

த்றப் திசசம் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சதரதரல் சறரஜ் சறங் பசௌயரன் ஆணந்ீ தன் தசடல் 

ததாதால் ிாப ிதத்ின் 34 து ிதணவு ிணம் 

 த்றப்திசசத்றன் சதரதரல் ிரப ிதத்றன் 34 ண றலணவு றணத்ல 

பன்ணிட்டு எபே திரர்த்லண கூட்டம் ற்தரடு பசய்ப்தட்டண. 

 இபேதரம் ணெற்நரண்டின் பகரடும் ிதத்ரண சதரதரல் ிரப கசறவு, உனகறன் 

சரசரண சதறவு றகழ்வுகபில் இன்நபவும் பனறடத்றல் இபேக்கறநண. 1984ம் ஆண்டு 
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டிசம்தர் 2ம் ரள் ள்பிவு சம் அந் றறுணத்றல் இபேந்ண பபிரண பறல் சசர 

சலணட் ணப்தடும் ச்சு ரபில் சறக்கற 25000 சதர் தனறரகறப் சதரணரர்கள். 

புி ஆன்ீகத் துதந 

 எபே புற ஆன்ீகத் ணலநல அலக்க ரறன அசு படிவு பசய்ணள்பண.  

ம்திக்லக, றரம் ற்றும் கறழ்ச்சற ணலந புற ணலநபடன் இலக்கப்தடும். 

ாஜஸ்ான் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பஜய்ப்பூர் அசசரக் பகனரட் கல்ரண் சறங் 

ாஜஸ்ாணின் புி பனதச்ெர் 

 அசசரக் பகனரட் ரஜஸ்ரணின் புற பனலச்சரகவும், சச்சறன் லதனட் ணல 

பல்ரகவும் தி ற்க உள்பணர். 

ாஜஸ்ான் ிொிகளுக்கு கடன் ள்ளுதடி அநிிப்பு 

 ரஜஸ்ரணில், கூட்டுநவு ங்கறகபிடறபேந்ண குறுகற கரன திர் கடன்கள் ற்றும் 

சசறரக்கப்தட்ட ற்றும் திந ங்கறகபிடறபேந்ண இண்டு னட்ச பைதரய் ல கடன் 

பதற்ந ிசரிகபின் கடன் ள்லதடி பசய்ப்தடும் ண பல்ர் அசசரக் பகனரட் 

அநறித்ரர். 
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