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ாின செய்ிகள்  
அொம்  

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றஸ்பூர் சர்தரணந் சசரனுரல் ஜக்றஷ் பகல 

75,000 இளபஞர்களுக்கு ிநன் மம்தாட்டு திற்ெி 

 அசரம் அசு கடந் ஆண்டு 75 ஆிம் இலபஞர்கலக்கு றநன் சம்தரட்டு திற்சற 
அபித்துள்பது. 

அெ ஊிர்கபின் சதற்மநாளப் தாதுகாப்தற்காக PRANAM ஆளம் 

 அசரம் பனலச்சர் சர்தரணந் சசரசணரரல் பதற்சநரல பதரறுப்தரக 
தரர்த்துக்பகரள்லல் ற்றும் பநறபலநகள் (PRANAM) கறன் பனம் ரறன அசு 
ஊறர்கபின் பதற்சநரலப் தரதுகரப்தற்கரக எபே குலபரன்லந அலத்ரர். 

 இந்த் றட்டம்கறன் பனம் அசரம் அசு ஊறர்கள் ங்கள் ரண பதற்சநரர் 
ற்றும் உடன்திநந் றபேரகர ரற்றுத்றநணரபிகலப புநக்கிக்க இனரது , 
அசரம் அசு ஊறர்கள் இர்கலப புநக்கிக்கரல் இபேப்தல உறுற பசய்பம். 

ஆந்ிப் திமெம் 
லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லயரதரத் (அரற) N.சந்றதரபு ரபடு E.S.L. சறம்ன் 

அகின இந்ி ாசணானி FM ிளனம் 

 ஆந்ற ரறனம் பல்லூரில் அகறன இந்ற ரபணரனற FM றலனத்ல துலக் குடிசுத் 

லனர் ம். பங்லகர ரபடு றநந்து லத்ரர். 

ஸ்ர் தாத் டிஸ்டடின் 18 து ஆண்டுிா சகாண்டாட்டம் 

 ஆந்றப் திசசத்றன் பல்லூர் ரட்டத்றல் லடபதற்ந ஸ்ர் தரத் டிஸ்ட் 

(ஸ்.தி.டி)-ன் 18 து ஆண்டு ிர பகரண்டரட்டத்றல் ஜணரறதற ரம்ரத் சகரிந்த் கனந்து 

பகரள்ரர். 

 ஸ்ர் தரத் டிஸ்ட் கறரப்புந பர்ச்சறில் கணம் பசலுத்துசரடு, சலனில்னர 

இலபஞர்கள் சுரக சலன பசய்ற்கு திற்சற அபிக்கறநது. 
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தகீரர் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தரட்ணர றீஷ் குரர் னரல்ஜற டரண்டன் 

கிருி கும்தம் 

 ஆலர் னரல்கற டரன்சடரன் ற்றும் த்ற சபரண்ல அலச்சர் ரர சரகன் 
சறங் ஆகறசரர் தியரரில் சரடியரரி கரில் பன்று ரள் கறபேற கும்தத்ல துக்கற 
லத்ணர். 

பக்கி ந்ிரி வ்ரிஜன் ஏய்வூி மாஜணா 

 தகீரர் அசு அலணபேக்குரண பறசரர் ஏய்வூற றட்டத்ல அநறித்துள்பது - 
பக்கி ந்ிரி வ்ரிஜன் ஏய்வூி மாஜணா - MVPY 60 றற்கு சற்தட்ட 
அலணபேக்கும். 

 அசரங்க சசலில் இபேந்து ஏய்வு பதற்ந பத் குடிக்கலபத் ிர்த்து இ சரற , 
ம், சபக தர குதரடின்நற அலணபேக்கும் 400 பைதரய் ரரந்ற ஏய்வூறரக 
ங்கப்தடும். 

தீகார் தத்கார் ெம்ன் மாஜணா (BPSY) 

 60 றற்கு சனரண தத்றரிலகரபர்கலக்கரக 6,000 பைதரய் ஏய்வூறம் - தியரர் 
தத்கரர் சம்ன் சரஜணர (BPSY) - ஊடகங்கள் ற்றும் சறு ந் ஏய்வூறத்லபம் 
பதநரர்கள் இற்கு குறபலடர்கள். 

தீகாரில் கிவுீர் சுத்ிகரிப்பு கட்டளப்புக்காண அடிக்கல் ாட்டிணார் திர் மாடி 

 திர் சந்ற சரடி றர்ரண் கங்கர றட்டத்றன் எபே தகுறரக தகீரரில் உள்ப ரன்கு 

கங்கபில் கறவுீர் உள்கட்டலப்பு சறகலப றறுவுரர். கர்ரனறச்சரக் (தரட்ணர), தரச, 

சுல்ரன்கரன்ஜ் ற்றும் வுகுஜறர ஆகறல இறல் அடங்கும். 

SAIL-ன் ஸ்டீல் செனாக்க அனகு ிநக்கப்தட்டது 

 தகீரரில், ஸ்டீல் துலந ந்றரி பசௌத்ரி லதசந்ர் சறங், சற்கு சம்தன் ரட்டத்றல் 

பதத்றரில் SAIL இன் ஸ்டீல் பசனரக்க அனகு என்லந றநந்து லத்ரர். ற்பதரலது, 

ஸ்டீல் ஆலம் இந்றர னறறபடட் (SAIL) இந் அனகறல் ஸ்டீல் குரய்கலபத் 

ரரிக்கறநது. எபே குரய் ஆலன 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 31 ஆம் சற பசல்தடத் 

பரடங்கறது, இண்டரது திப்ரி 28, 2019 பல் பசல்தடும். 
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குஜாத் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
கரந்றகர் ிஜய் பைதரணி ஏம் திகரஷ் சகரனற 

குஜாத் அசு 9.61 னட்ெம் ஊிர்கபின் டி..ள உர்த்ிது  

 குஜரத் அசு 9.61 னட்சம் ஊறர்கள் ற்றும் ஏய்வூறம் பதறுசரரின் 

அகிலனப்தடி(டி)ல 2 சிகறம் உர்த்றது. 

ஹிாச்ென திமெம் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
றம்னர பஜய் ரம் ரகூர் ஆச்சரர் ரவ் வ்த் 

ருத்து உர் கல்ி ிட்டத்ில் ிருத்ம் 

 யறரச்சன திசச அசு பேத்து உர் கல்ிக்கரண தத்ற பரலக பதறும் உர்கல்ித் 

றட்டத்ல றபேத்றலக்க படிவு பசய்துள்பது. 

58 மெி சடுஞ்ொளன ிட்டங்களுக்கு த்ி அசு ரூ.173 மகாடி எதுக்கீடு 
 த்ற அசு இரச்சன திசசத்றல் 58 சசற படுஞ்சரலன றட்டங்கலக்கு 173 

சகரடி பைதரய் எதுக்கலடு பசய்துள்பது. 

ரூ.44,000 மகாடிக்கு 2019-20க்காண வு செனவு ிட்டம் 

 இரச்சன திசச பல்ர் பஜய் ரம் ரகூர், றம்னர ரறன சட்ட ன்நத்றல் 2019-20 
றறரண்டுக்கரண 44,000 சகரடி பைதரய் வுபசனவுத் றட்டத்ல பன்லத்ரர் . வு-
பசனவுத் றட்டம் 7 சீ அறகரிப்பு ன்தது ற்சதரல றற வுபசனவுத் 
றட்டத்லிட சுரர் 3,000 சகரடி பைதரய் அறகரித்துள்பது. 

ஹிாச்ென திமெத்ின் பல் சகா உவு பூங்கா 
 க்ரீறகர பகர உவு பூங்கர திலசட் னறறபடட் றறுணத்ல , உவு தப்தடுத்தும் 

பரறற்சரலனகலக்கரண த்ற அலச்சர் யர்சறம்த் கவுர் தரல் றநந்து லத்ரர் . 
யறரச்சன திசசத்றன் சறங்லகன் கறரம் பெணர ரட்டத்றல் இந்ப்பூங்கர 
அலந்துள்பது. இரச்சன திசசம் ரறனத்றல் பசல்தடும் பல் பகர உவு 
பூங்கர இதுரகும். 

 
3.5 ரிக்டர் அபில் ினடுக்கம் 

 இரச்சன திசசத்றல், கரங்க்ர ரட்டத்றல் 3.5 ரிக்டர் அபில் பூகம்தம் ற்தட்டது. 
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ாினத்ின் இண்டாம் அிகாப்பூர் சாிாக ெஸ்கிரும் 

 ரறனத்றன் இண்டரது அறகரப்பூர் பரறரக சஸ்கறபேத்ல அலக்க 

இரச்சனப் திசச சட்டன்நம் எபே சட்டத்ல இற்நறது. 

காங்ா ாட்டத்ில் த்ி தல்களனக்ககத்ிற்கு அடிக்கல் ாட்டப்தட்டது 

 த்ற ணி பத்துலந அலச்சர் திகரஷ் ஜசடகர் ற்றும் யறரச்சனப் திசச 

பனலச்சர் பஜய் ரம் ரகூர் கரங்க்ர ரட்டம் படயரில் த்ற 

தல்கலனக்ககத்றற்கு அடிக்கல் ரட்டிணர். 

  

ள மெி சடுஞ்ொளன ிட்டங்களுக்கு அநக்கட்டளப கல் 
 இரச்சனப் திசசத்றன் கரங்க்ர ரட்டத்றல் பை.4,400 சகரடி றப்புள்ப ல சசற 

படுஞ்சரலன றட்டங்கலக்கு சரலன சதரக்குத்து ற்றும் படுஞ்சரலனகள் 
அலச்சர் றறன் கட்கரி அடிக்கல் ரட்டிபள்பரர். 

ஜம்ப ற்றும் காஷ்ீர் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
வகர் (சகரலட) 
ஜம்ப (குபிர்) - 

சத்ர தரல் ரனறக் 

உர் ிளன தணிச்ெரிவு ச்ெரிக்ளக 

 ஜம்ப கரஷ்ீரில் உர்ட்ட தணிச்சரிவு ச்சரிக்லகல சண்டிகரில் உள்ப ஸ்சணர & 
தணிச்சரிவு ஆய்வு றறுணம் பபிிட்டுள்பது. 

CAPF ஊிர்களுக்காண இடர் ற்றும் கஷ்டம் சகாடுப்தணவுகளப அொங்கம் 
அிகரிக்கிநது 

 த்ற உள்துலந அலச்சகம், இடதுசரரி ீிர ரடுகள் ற்றும் ஜம்ப-கரஷ்ீர் 
ரறனங்கபில் திரற்றும் த்ற ஆபக் கரல் தலடிணபேக்கு இடர் ற்றும் 
கஷ்டம் பகரடுப்தணவுகலப அறகரித்து அநறித்துள்பது. 

 இன்ஸ்பதக்டர் தி ல உள்ப திகலக்கு இப்சதரது பை 17,300 ங்கப்தடும், 
அறகரரிகள் 25,000 பைதரய் பதறுரர்கள். 

 
மகபா 
 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
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றபேணந்பும் திணரி ிஜன் P.சரசறம் 
 
மம்தட்ட ளானாஜி ிறுணம் (IAV) 

 சகப பனலச்சர் திணரி ிஜன் றபேணந்புத்றல் சம்தட்ட லரனரஜற 
றறுணத்ல (IAV) றநந்துலத்ரர். உனகபரி லஸ் பட்பரர்க்குடன் 
(ஜற.ி.ன்) இலக்கப்தட்டுள்ப அன் பனரது ஆரய்ச்சற றறுணம், லனகத்றன் 
பரக்கரனறல் உள்ப உிர் 360 ரழ்க்லக அநறில் பூங்கரில் இபேந்து பசல்தடும். 
 

ஆற்றுக்கால் தகி அம்ன் மகாினில் சதாங்கல் ிா 

 சகபரில் றபேணந்பும் ஆற்றுக்கரல் தகற அம்ன் சகரினறல் னட்சக்கக்கரண 

பதண்கள் கூடி பதரங்கல் லத்து றதரடு பசய்ணர். பன்ணிந்ற சகரில்கபில் றகவும் 

திசறத்ற பதற்ந என்று, சகப ரறனம் றபேணந்புத்றல் உள்ப ஆற்றுக்கரல் தகற 
அம்ன் சகரில். இங்கு ஆண்டுசரறும் டக்கும் பதரங்கல் ிர றகவும் திசறத்ற பதற்நது. 

 இந் பேடத்றற்கரண ிரல டிகர் ம்பட்டி கடந் 12-ம் சற பரடங்கற லத்ரர். 

பதண்கபின் சதரிலன ன்நலக்கப்தடும் இந்க் சகரினறல் பதண்கள் ட்டுச கனந்து 

பகரள்லம் இந்த் றபேிரில் சகபர ட்டுறன்நற, கன்ணிரகுரி, ரகர்சகரில் 

சதரன்ந றக தகுறகபில் இபேந்தும் கூட்டம் அலனசரதும். 

த்ிப் திமெம் 
 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சதரதரல் கல்ரத் ஆணந்ற பதன் தசடல் 

 

70% உள்ளூர் க்களப மளனக்கு அர்த் கட்டாம் 

 த்றப்திசச அசு அலணத்து பரறல்கபிலும் உள்லர் க்கலக்கு சலன 

ரய்ப்புகபில் லதது சீத்ல ங்குற்கு கட்டரரக்கறபள்பது. புற 

பரறற்துலந பகரள்லக ரறனத்றல் லடபலநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 
ரிெக்ி அளச்ெர்கள் மெி ாாடு 

 த்றப் திசசம் , த்ற ண்டன தர் ிறசரக றறுணம் , சதரதரல் ற்றும் 
சற்கு ண்டன தர் ிறசரக றறுணம் , இந்சரர் ஆகறலக்கு ரிசக்ற 
அலச்சர்கள் சசற ரரட்டில் திரன் ந்றரி சயஜ் திஜறனற யர் கர் சரஜணரின் 
கலழ் சவுதரக்கற ிபேது ங்கப்தட்டது . இந் ிபேதுடன் 100 சகரடி பைதரய் தரிசரக 
ங்கப்தடும். 

 திரன்ந்றரி சயஜ் திஜ்னற யர் கர் சரஜணர - சவுதரக்கறர றட்டத்றன் கலழ் த்ற 
ண்டன தர் ிறசரக றறுணம் , சதரதரல் 7 னட்சத்து 85 ஆித்றற்கும் சற்தட்ட 
டீுகலக்கு றன் இலப்புகள் அபித் ரட்டின் பல் றன் ிறசரக றறுணம் 
ஆகும். 4 னட்சம் டீுகலக்கு றன் இலப்புகள் அபித்து சற்கு ண்டன றன் 
ிறசரக றறுணம், இந்சரர். 
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காாஷ்டிா 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பம்லத சசந்ற தத்ணரிஸ் ித்ரசரகர் ரவ் 

 
கனா மகாா களன ிா 

 இந்றரின் றகப்பதரி தன கனரச்சர பபே றபேிரரண கனர சகரர கலன ிர KGAF 

2019 திப்ரி 2த்சற பரடங்க உள்பது. 20 ஆண்டு றலநவு பதற்நல அடுத்து இந் 

ஆண்டு கலன, கனரச்சரம், சறணிர, ரடகம், டணம், இனக்கறம் ற்றும் சறற்தம் ஆகறல 

பம்லதின் லதடத்றல் தல்சறு இடங்கபில் பகரண்டரட உள்பண. 

 
தங்குடி க்களுக்காண னத்ிட்டங்களப ஆய்வு செய் குள 

 கரரஷ்டிர அசு ரறனத்றல் தங்குடி க்கபின் னனுக்கரக பசல்தடுத்ப்தடும் 

தல்சறு றட்டங்கலப ஆய்வு பசய் எபே குலல அலத்துள்பது. 

 

திான் ந்ிரி கிொன் ெம்ன் ிி 
 80% சீ ிசரிகள் , திரன் ந்றரி கறசரன் சம்ன் றற றட்டத்றற்கு 

குறபலடர்கபரக கரரஷ்டிர அசு அநறித்துள்பது. 

றுசுற்ெி செய்பம் எருங்கிளந் ீர் ிட்டம் 

 நட்சறற்ந தகுறகபில்  இபேந்து ீல நட்சற -தரறத் தகுறகலக்கு சரக 
ிறசரகறப்தல உறுறப்தடுத்ற எபேங்கறலந் ரறன ீர் றட்டத்ல (ISWP) 
பகரண்டு ந் பல் ரறனம் கரரஷ்டிரரகும் . ண்லீ சரக ிறசரகறக்க 
உறுற பசய் பல் ரறனம் கரரஷ்டிர ஆகும். 

காாஷ்டிாில் தன மம்தாட்டு ிட்டங்களப தி ந்ிரி ிநந்து ளத்ார் 

 திர் றபே சந்ற சரடி கரரஷ்டிரின் த்ரல் பசன்நரர். அம்ரறனத்றல் 

தல்சறு றட்டங்கலப அர் பரடங்கறலத்ரர். இந் ஆண்டு த்ற தட்பஜட்டில் 

அநறிக்கப்தட்ட திரன் ந்றரி கறசரன் சம்ன் றற பனம் கரரஷ்டிரில் 1.5 சகரடி 

ிசரிகள் தணலடரர்கள் ன்று திர் கூநறணரர். 

 திர் சரடி தங்குடி ரர்கலக்கு சயஸ்த்ரகுண்ட்டில் கலனர ரறரி 

உலநிடப் தள்பில றநந்துலத்ரர். திரின் டீ்டுசற றட்டத்றன்கலழ், சர்வு 

பசய்ப்தட்ட சறன தணரபிகலக்கு, டீுகலக்கரண சரிகலப திர் ங்கறணரர். 

 அஜ்ணி (ரக்பூர்) – புசண இலடினரண யம்சஃதரர் ில் சசலலபம் அர் கரபரனறக் 

கரட்சற பனம் பரடங்கறலத்ரர். கரரஷ்டிர ரறன ஊக ரழ்ரர இக்கத்றன்கலழ், 

கபிர் சுஉிக் குலிணபேக்கரண சரன்நறழ்கள் / கரசசரலனகலபபம் அர் 

ங்கறணரர். 
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ாக்காபர் ிிப்புர்வு திச்ொத்ள மர்ல் கின் சாடங்கிது 

 கரரஷ்டிர ரறன சர்ல் ஆலம் ிபேக்கும் சனரக் சதர சர்னறல் அலணத்து 

குறபள்ப ரக்கரபர்கபின் அறகதட்ச தங்கபிப்லத உறுற பசய் ரக்கரபர் ிறப்புர்வு 

திச்சரத்ல ஆம்தித்துள்பது. 

க்கபளத் மர்னில் ஊணபற்மநார் ாக்கபிக்க திக் அப் டிாப் ெி 

 கரரஷ்டிரில், ரறன சர்ல் ஆலம் ிபேக்கும் க்கபலத் சர்னறல் 

ஊணபற்நர்கள் ரக்கபிப்தற்கு சறரக திக் அப் டிரப் சறல ற்தரடு பசய்துள்பது. 

புது ில்னி 

முதல் அமைச்சர் பனப்டிணன்ட் கர்ணர் 
அிந்த் பகஜ்ரிரல் அணில் லதஜல் 

இந்ி ார்களுக்கு உ அசரிக்காில் உள்ப இந்ி தூக ஹாட்ளனன் 24/7 

ார்ிளன 

 அபரிக்க அறகரரிகள் அபரிக்க குடிசற்ந ிறகலப ீநற குற்நத்றற்கரக இந்ற 

ரர்கலப லகது பசய்துள்பணர், அர்கலக்கு உவுற்கரக அபரிக்கரில் உள்ப 

இந்றத் தூகம் 24/7 யரட்லனன் றநந்துள்பது. அபரிக்கரில் சறப்தற்கரக சதரனற 
தல்கலனக் ககத்றல் ரர்கபரக தறவு பசய் குற்நத்றற்கரக 129 இந்றர்கள் லகது 

பசய்ப்தட்டுள்பணர். 

ஜணாிதி பகனா பூங்காின் ஆண்டு உத்மணாத்ெள ிநந்து ளத்ார் 

 ஜணரறதற ரம்ரத் சகரிந்த் ரஷ்டிதற தணின் பகனர சரட்டத்றன் பேடரந்ற 

உத்சல றநந்துலத்ரர். 

 
ம்ஸ்ம்இ அளச்ெகத்ால் ிணித்ணா திரிின் கீழ் NFDC சற்நி சதற்ந ிறுணாக 

அநிிப்பு 

 குறு, சறறு ற்றும் டுத் றறுணங்கபின் (MSME) அலச்சகத்ரல் றணித்ணர (திரிவு II) கலழ் 

இந்றரின் சசற றலப்தட சம்தரட்டு ககம் பற்நற பதற்நரக அநறிப்பு. 

ஸ்.சற./ஸ்டி பரறல் பலணசரல ஊக்குிப்தற்கரக அர்கபின் சலனகலப 

அங்கலகரிப்தற்கரக ம்ஸ்ம்இ அலச்சகம் இல ற்தரடு பசய்துள்பது. 

 

"ந்ம தாத் க்ஸ்திஸ்" 
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 இந்ற இில்சின் 'சக் இன் இந்றர ' றட்டம் பனம் ரரித் ரட்டின் பல் 
ன்ஜறன் இல்னர பினரண ந்ச தரத் க்ஸ்திஸ் பில் சசலல திர் 
சந்ற சரடி படல்னறில் பகரடி அலசத்து துக்கற லத்ரர். 

 ந்ச தரத் க்ஸ்திஸ் பில் படல்னறில் இபேந்து ரரசற ல 
இக்கப்தடுகறநது. 30 ஆண்டு கரனரக இக்கப்தடும் சரப்ற க்ஸ்திஸ் பிலுக்கு 
ரற்நரக இது அலபம் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

இந்ிாவுக்கு அிக ஆபிக்கும் ாடுகள் தட்டினினிருந்து தாகிஸ்ான் ீக்கம் 

 ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீரில் லடபதற்ந புல்ரர தங்கரத் ரக்குலனத் பரடர்ந்து 

தரகறஸ்ரனுக்கு ங்கப்தட்ட றகுந் ஆபிக்கும் சசம் னும் அந்ஸ்ல இந்றர 

றபேம்தப் பதற்றுள்பது.  

 புதுடில்னறில் லடபதற்ந தரதுகரப்பு அலச்சலக் குல, CCS கூட்டத்றல் இந் படில 

டுத்து. 

தட்டினிடப்தட்ட தங்குடிிணர் மெி ஆளத்ின் 15து சாடக்க ிண 

சகாண்டாட்டங்கள் 

 புது டில்னறில் தட்டினறடப்தட்ட தங்குடிிணர் சசற ஆலத்றன் 15து பரடக்க றண 

பகரண்டரட்டத்றல் துல ஜணரறதற ம்.பங்லகர ரபடு 'அசறனலப்பு ற்றும் 

தங்குடிிணர்' ன்ந லனப்தில் உலரற்நறணரர். 

டிஜிட்டல் தாத், ொக்ஷம் தாத் 

 டிஜறட்டல் தரத், சரக்ஷம் தரத்-ன் டிஜறட்டல் இந்றர கரம்பதண்டித்ல, றன்ணணு, கல் 

பரறல்தட்தம், சட்டம் ற்றும் ீறத்துலந அலச்சர் ி ங்கர் திசரத்ரல் இந்ற 

சறப்திட லம், புது றல்னறில் ஸ்படய்ன் அங்கத்றல் பபிிடப்தட்டது. 

சதண்கள் தாதுகாப்புக்காக அெிளன தில் ஆவு அளப்பு 

 பதண்கள் தரதுகரப்புக்கரக 16 ரறனங்கபிலும், பெணின் திசசங்கபிலும் அசறலன 

தறல் ஆவு அலப்பு (ERSS)- புதுடில்னறினறல் உள்துலந அலச்சர் ரஜ்ரத் சறங் 

பரடங்கற லக்கறநரர். 

 ஆந்றப் திசசம், உத்கரண்ட், தஞ்சரப், சகபர, த்ற திசசம், ரஜஸ்ரன், உத்றப் 

திசசம், றழ்ரடு, குஜரத் ற்றும் ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீர் ஆகற ரறனங்கலம் இறல் 

அடங்கும்.துன்தத்றல் உள்ப தர்கள் தரன்-இந்றர ண்ிற்கு டல் பசய்னரம்: 112. 

 இந் அலப்தின் கலழ், அலணத்து ரறனங்கலம் அர்ப்திக்கப்தட்ட அசறலன தறல் 

லத்ல (ERC) அலக்க சண்டும். எபே குடிகன் ERCக்கு எபே தீற அலப்லத 

பசல்தடுத் ிலரக எபே ஸ்ரர்ட் ஃசதரணில் பன்று பலந தர் தட்டலண 

அலத்றணரல் சதரதும். 

 இரச்சன திசசம் ற்றும் ரகனரந்றல் ற்கணச இந் சசல பரடங்கப்தட்டுள்பது. 
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ஜணாிதி ாம்ாத் மகாிந்த் ான்கு அெச் ெட்டத்ள திகடணம் செய்ார் 

 ஜணரறதற ரம்ரத் சகரிந்த் ரன்கு அசச் சட்டத்ல திகடணம் பசய்ரர். பஸ்னறம் 

பதண்கள் (றபே உரிலகள் தரதுகரப்பு) இண்டரது அசச் சட்டம், இந்ற பேத்து 

கவுன்சறல் (சட்டறபேத்ம்) இண்டரம் அசச் சட்டம், றறுணங்கள் (சட்டறபேத்ம்) 

இண்டரம் அசச் சட்டம் ற்றும் கட்டுப்தரடற்ந லப்புத் றட்டங்கலப லட பசய்பம் 

சட்டத்றபேத்ம், 2019. 

"மஸ்ட் டு சாண்டர்" பூங்கா 

 கறவு அகற்றுல் சரிரக பசய்ப்தட சண்டும் இறல் ரகரட்சற றறுணங்கள் 

பன்ணி தரத்றத்ல கறக்க சண்டும் ன்று த்ற உள்துலந அலச்சர் ரஜ்ரத் சறங் 

கூநறணரர். பற்கு படல்னற ரகரட்சற ரகரட்சற (SDMC)-ன் கலழ் "சஸ்ட் டு பரண்டர்" 

பூங்கரின் றநப்பு ிரில் அர் சதசறணரர். 

 

திர் மாடி ாட்டிற்கு மெி மதார் ிளணவுச்ெின்ணத்ள அர்ப்தித்ார் 

 திர் சந்ற சரடி புது றல்னற இந்றர சகட் அபேகறல் ரட்டின் சசற சதரர் 
றலணவுச்சறன்ணத்ல அர்ப்தித்ரர்.  

 இந்றரின் சுந்றத்றற்கு சசத்றன் சசலில் ங்கள் உிர்கலபத் ந் 26 
ஆிம் ீர்கலப றலணவு கூறும் ிரக இந் சறன்ணம் அலக்கப்தட்டுள்பது. 

29 CAPF ிநப்பு ிாின் உள்கட்டளப்பு ிட்டங்கள் 

 புது றல்னறில் த்ற ஆபக் கரல் தலடின் குடிிபேப்பு ற்றும் குடிிபேப்பு 
இல்னர தகுறகபில் 29 உள்கட்டலப்பு றட்டங்கலப உள்துலந அலச்சர் ரஜ்ரத் 
சறங் றநந்துலத்ரர்.  

மதாதால் ற்றும் மஜார்த்ில் NID ிநக்கப்தட்டது 

 2019 ஆம் ஆண்டு திப்ரி ரம் 22 ஆம் சற புது படல்னறினறபேந்து டீிசர 
கரன்பதபன்ஸ் ரரட்டில் அஸ்மரம் ரறனத்றல் சஜரர்கட் ற்றும் த்றதிசச 
சதரதரனறல் சசற டிலப்பு லத்ல (NID) த்ற ர்த்க ற்றும் 
பரறல்துலந ற்றும் சறில் ிரண சதரக்குத்து துலந அலச்சர் சுசஷ் திபு 
றநந்து லத்ரர். இபே றறுணங்கலம் பரறல் ற்றும் உள்ரட்டு ர்த்க 
சம்தரட்டுத் றலக்கபத்றன் கலழ் ன்ணரட்சற றறுணங்கள் (DPIIT) ஆகும். 
 

தமாசடக்ணானஜி துளநின் சாடக்க ிணம் 
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 இந்ற அசறன் அநறில் ற்றும் பரறல்தட்த அலச்சகத்றன் தசரபடக்ணரனஜற 
துலந, புது றல்னறில் 33து பரடக்க றணத்ல பகரண்டரடிது . மீ் - "Celebrating 
Biotechnology: Building Indian as an Innovation Nation". 

சடல்னி அசு 2019-20 ஆண்டுக்கு ரூ.60,000 மகாடி வு-செனவு ிட்டம் (தட்சஜட்) ாக்கல்  

 றல்னற அசு 2019-20 ஆண்டுக்கு 60,000 சகரடி பைதரய் வு -பசனவு றட்டத்ல 
சட்டசலதில் ரக்கல் பசய்து . பரத் வு பசனவு றட்டத்றல் 26 சீம் 
கல்ிக்கரக எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

மெி இளபஞர் தாாளுன்ந ிாின் மெி இறுி ிளனமதாட்டி 

 த்ற இலபஞர் ிகர ற்றும் ிலபரட்டுத்துலந அலச்சர் கர்ணல் 
ரஜ்ர்ன் த்சரர் (ஏய்வு) புதுடில்னறிலுள்ப டரக்டர் அம்சதத்கர் சர்சச 
லத்றல் சசற இலபஞர் தரரலன்ந ிரின் சசற இறுற றலனசதரட்டில 
துக்கற லத்ரர். 

எடிொ 
 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
புசணஸ்ர் னீ் தட்ரக் கசசற னரல் 

ண்சய் ார்க்சகட்டிங் ிறுணங்கள் 10000 சதண்களப ஆற்நல் தூர்கபாக 
ஈடுதடுத்வுள்பண 

 எடிசரில், ல்திஜற. தன்தரட்டின் றலனத்ன்லல உறுறப்தடுத்துற்கரக, 
ரறனத்றன் ஆற்நல் தூர்கபரக பசல்தடுற்கு 10,000 க்கும் சற்தட்ட கறரப்புந 
பதண்கலப ‘உஜ்ஜரனர ீீஸ்’ ன்ந பதரில் ண்பய் ிற்தலண றறுணங்கள் 
ஈடுதடுத்துகறன்நண.  

 உஜ்ஜரனர ீீஸ் ற்சதரல ற்றும் பேங்கரன ல்திஜற தகர்சரர் ற்றும் 
ரறனத்றல் ிறசரகஸ்ர்கள் இலடச எபே தரனரக பசல்தடுரர்கள். 
 

 
 
ிதத்துகளபத் டுக்கும் ளகமடு ற்றும் பல் உி தற்நி ிிப்புர்வு 

 சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துலந அலச்சர் அஸ்ிணி குரர் பசௌசத , 
சபரத்றற்கரண பல் உித் றட்டத்ல உள்படக்கற கல்பரடர்பு  லகசடு, 
ிதத்து டுப்பு , பலுிக்கரண ிறப்புர்வு தற்நற லகசடு , ற்றும் ’30 து 
சரலன தரதுகரப்பு ரம் ’ றகழ்ச்சறிக்கரணர ஆப்தடம் என்லநபம் 
பபிிட்டரர். 
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சடுஞ்ொளனத் ிட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ரட்ட உள்பார் ிின் கட்காரி 

 எடிசரில் இண்டரிம் சகரடி பைதரய் றப்தினரண 3 படுஞ்சரலனத் றட்டங்கலக்கு 

சரலன சதரக்குத்து ற்றும் படுஞ்சரலனகள் துலந அலச்சர் றறன் கட்கரரி அடிக்கல் 

ரட்லட உள்பரர். 

 

எடிொ பல்ர் குரு தத்ெம்தாின் ெிளனள ிநந்ார் 
 எடிசர பனலச்சர் னீ் தட்ரக் கஜதற ரட்டத்றல் உள்ப ஜறரங்கறல் 

றபதத்ற பதௌத் த்றன் றறுணர் குபே தத்சம்தரின் 19 அடி உரண 
சறலனல றநந்து லத்ரர். 
 

துரிாக ண உரிள ெட்டத்ள அல்தடுத் உவு ஆளம் மகாரிக்ளக  
 எடிசர ரறன உவு ஆலம் ீண்டும் ண உரில சட்டம் , 2006 ிலரக 

ரறன அலச பசல்தடுத் சகட்டுக்பகரண்டது . இந் சபகத்றன் தரறக்கப்தடக்கூடி 
திரிிணரின் உவு ற்றும் ஊட்டச்சத்து தரதுகரப்புக்கு இந்ச்சட்டம் உவும். 

தஞ்ொப் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
சண்டிகர் அரிந்ர் சறங் V.P.சறங் தத்சணரர் 

 

இண்டு ொளன ிட்டங்களுக்கு அநக்கட்டளப கற்கள் 
 தஞ்சரப் ரறனத்றல் சரலன சதரக்குத்து ற்றும் படுஞ்சரலனகள் த்ற அலச்சர் 

றறன் கட்கரி 746 சகரடி பைதரய் றப்புள்ப இண்டு சரலன றட்டங்கலக்கு அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். 

 

ாஜஸ்ான் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பஜய்ப்பூர் அசசரக் பகனரத் கல்ரண் சறங் 

குஜ்ஜார்கள், ான்கு திந ெபகங்களுக்காண 5% எதுக்கீட்டு மொா 
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 ரஜஸ்ரன் அசு , குஜ்ஜரர்கள், ரன்கு திந சபகங்கலக்கு சலனகள் ற்றும் கல்ி 
றறுணங்கபில் 5 சிகற எதுக்கலடு ங்குற்கரக எபே சசரரல 
றலநசற்நறது. 

 ரஜஸ்ரன் சட்டசலதில் றலநசற்நப்தட்ட திற்தடுத்ப்தட்ட குப்பு சட்டறபேத்ம் 
2019  அசு அநறபகப்தடுத்றது. 

 கறரீற சனர்  உச்சம்லத 2.5 னட்சத்றனறபேந்து பை .8 னட்சரக அறகரிக்க படிவு 
பசய்ப்தட்டுள்பது. 

 இந் சசரர பனம் திற்தடுத்ப்தட்சடரபேக்கரண எதுக்கலடு 21 சீத்றனறபேந்து 26 
சீரக உர்கறநது. 

ிழ்ாடு 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
பசன்லண எடப்பாடி கே. தணிசரற தன்ரினரல் புசரயறத் 

 
அசு கட்டுாண திக்கு ம் ொண்ட்- தன்தடுத் ஊக்குிக்கிநது 

 ஆற்று லுக்கு ரற்நரக றக அசு கட்டுரணப் திகலக்கரக ம் சரண்ட் - 
தன்தடுத் ஊக்குிக்கறநது. 

ிழ்ாடு அசுக்கு மெி ணி உரிளகள் ஆளம் மாட்டீஸ்  

 சசற ணி உரிலகள் ஆலம், NHRC, ரறனத்றல் ஆலட பரறற்துலந 

பரறனரபர்கலக்கு அடிப்தலட சறகள் றுப்பு பரிிப்தது குநறத்து றழ்ரட்டின் 

அசரங்கத்றற்கு சரட்டீஸ் அனுப்திபள்பது. 

 

கால்ாய்-சுத்ம் செய்பம் மாமதா அநிபகம்    

 பசன்லணில், கறவு அள்லம் ணிர்கலக்கு ரற்று பற்சறின் எபே தகுறரக, 

கர்புநத்றல் பல் பலநரக குறகபில் இநங்கறக் கறவுகலப அகற்றும் சரசதர 

அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 18 னட்ச பைதரய் பசனில் தண்டிகூட் ன்ந சரசதர 

அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. டிகரல் துப்புவு றலகபில் லடகலப தரர்க்கும் லகில் 

கண்டநறப்தட்டது. கரட்சற தகுறில் ங்கு சண்டுரணரலும் பகரண்டு பசல்லும் 

லகில் இந் சரசதர டிலக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

குடிசுத் ளனர் காந்ிஜி ெிளனள சென்ளணில் ிநந்து ளத்ார் 

 ஜணரறதற ரம்ரத் சகரிந்த் 15.2 அடி உத்றல் கரத்ர கரந்ற சறலனல பசன்லணில் 

உள்ப க்ஷறர தத் யறந்ற திசர சலத பரகத்றல் றநந்து லத்ரர். இந் றகழ்ரணது, 

கரந்றஜறின் 150து திநந் றணம் ற்றும் சதரின் தற்நரண்டு றணத்றற்கரக 

அலக்கப்தட்டது. கரத்ர கரந்றரல் 1918ல் பட்ரஸ் [ற்பதரலது பசன்லண] 

ரகரத்றல் இந் சலத றறுப்தட்டது. 
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இன்டர்-ஸ்மடட் மதாலீஸ் கூட்டம் 

 பற்கு ரறனங்கபின் உர் சதரலீஸ் அறகரரிகள் றகத்றல் உள்ப ஊட்டி கத்றல் 
எபே ரறன எபேங்கறலப்புக் கூட்டத்ல டத்றணர். 

 உள்ரட்டின் துதரணம் கடத்ல் ற்றும் சட்டிசர ஆபங்கள், படிபேந்துகள் 
கடத்ல் ற்றும் சந்சக தர்கள் ஆகறற்லநக் கண்கரிப்தற்கரண டடிக்லககள் 
குநறத்து அறகரரிகள் ிரறத்ணர். 

சலுங்காணா 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
லயரதரத் K.சந்றசசகர் ரவ் E.S.L.சறம்ன் 

புல்ாா ாக்குனில் உிரிந் ெிஆர்திஃப் ீர் குடும்தத்ிற்கு ரூ.25 னட்ெம் 

 புல்ரர ரக்குனறல் உிரிந் சறஆர்திப் ீர்கள் குடும்தத்றற்கு பை.25 னட்சம் றறபி 
ங்குரக பலுங்கரணர அசு அநறித்துள்பது. 

உத்ிப்திமெம் 

லனகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னக்சணர சரகற ஆறத்ரத் ரம் ரக் 

 
கும்த மபாின் ெிநப்பு தால்ளன சபிீடு 

 ில்ச ற்றும் கல் பரடர்பு த்ற அலச்சர் சணரஜ் சறன்யர இந்ற தரல் 

துலநின் கும்த சபரின் எபே சறநப்பு அஞ்சல் தரல்லனல பபிிட்டரர். அன் 

ிலன 5 பைதரரகும். 

பதி அெின் ீது தசுள ரீ்ப்தாம் ரூ. 25 னட்ெம் அதாம் 

 சசற தசுல ீர்ப்தரம் உத்ப்திசச அசுக்கு பை. 25 னட்சம் அதரம் ிறத்து. சல் 

கங்கர கரல்ரில் அலக்கலடந் ண்ரீ் கனப்தல ிர்ப்தறல் சரல்ிலடந்ரல் 

இந் அதரம் ிறக்கப்தட்டது. 

உத்ப்திமெ ாினத்ில் சகா உவு பூங்கா 
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 உவு தப்தடுத்தும் பரறற்சரலனகலக்கரண த்ற அலச்சர் யர்சறம்த் கவுர் 
தரல் ந்ன் பகர உவு பூங்கர உத்ப்திசச ரறனத்றல் துரில் அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். 

ஜான்ெிில் தாதுகாப்பு பாகத்ிற்காண அடிக்கல் ாட்டப்தட்டது  

 திர் சந்ற சரடி ஜரன்சற கரில் தரதுகரப்பு பரகத்றற்கு அடிக்கல் ரட்டி றநந்து 

லத்ரர். ஜரன்சற கம் உத்றப்திசச தரதுகரப்பு பரகத்றல் உள்ப ஆறு பக்கற 

லங்கபில் என்நரகும். 425 கறசனர ீட்டர் ீபபள்ப ஜரன்சற-ரிக்பூர் ற்றும் தமீ்பசன்-

லகரர் இில் தரலகபின் இபேறப்தரலக்கரண அடிக்கல்லன ரட்டிணரர். 297-

கறசனரீட்டர் ீபம் பகரண்ட றன்சரரக்கற ஜரன்சற-லகரர் திரில அர் 

றநந்துலத்ரர். அர் தயரரி அல ணீரக்கல் றட்டத்லபம் துக்கற லத்ரர். 

510 கிீ ீபாண NHமெி சடுஞ்ொளனக்காண அடிக்கல் ாட்டப்தட்டது 

 உத்ப்திசசத்றல் பரரரதரத், ீட் ற்றும் தரக்ரத் ரட்டங்கபில் 5094 சகரடி 

பைதரய் றப்தடீ்டில் 510 கற.ீ ீபபள்ப சசற படுஞ்சரலன அலப்தற்கரக சரலன 

சதரக்குத்து ற்றும் படுஞ்சரலனகள் துலந த்ற அலச்சர் றறன் கட்கரரி அடிக்கல் 

ரட்டிணரர். 

மற்கு ில்ம இண்டு புி க்ஸ்திஸ் ில்களப அநிபகம் செய்து  

 சற்கு பில்ச (WR) இண்டு புற க்ஸ்திஸ் ில்கலப அநறபகம் பசய்துள்பது. 

பம்லத புநகரண தரந்த்ரில் இபேந்து டக்கு கரரஷ்டித்றல் புசரல் ல ற்றும் 

த்றப்திசசத்றன் இந்சரரின் த்ற ர்த்க லரண சதரதரல் - சகரில் கரண 

கஜளரசயரல இந் ில்கள் இலக்கும். 

டீெல் ஞ்ெின் ிளன ின்ொ ஆற்நலுக்கு ாற்நி உனகபில் ொளண 

 உள்ரட்டு பரறல்தட்தத்றல் 'சக் இன் இந்றர' றட்டத்றன் கலழ் டீசல் ஞ்சறன் ிலன, 

றன்சர ஆற்நனறல் இங்கும் ினரக உபேரற்நற உனக சரலண தலடத்துள்பது இந்ற 

ில்ச துலந. டீசல் இன்ஜறணில் இபேந்து றன்சர இன்ஜறனுக்கு ரற்நப்தட்ட உனகறன் 

பல் ிலன ரரசறில் திர் சரடி பகரடிலசத்து பரடங்கற லத்ரர். 

அங்கன்ாடி சாினாபர்கபின் ஊிம் உர்வு 

 அங்கன்ரடி பரறனரபர்கள் (1500 பைதரய்/ரம்), றணி அங்கன்ரடி பரறனரபர்கள் (1250 

பைதரய்/ரம்), சயரிகரஸ் (750 பைதரய் ரம்) ற்றும் திரந்ற க்ஷர ல் (125 

பைதரய்/றணசரி) உறுப்திணர்கள் ஆகறசரரின் ஊறத்ல பனலச்சர் சரகற ஆறத்ரத் 
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உர்த்ற அநறித்ரர். சம்தப அறகரிப்பு 4 னட்சம் அங்கன்ரடி ற்றும் உித் 

பரறனரபர்கலக்கு தன் அபிக்கறநது. 

அப்தல்மனாசடிக்ஸ் சூப்தர் ஸ்சதானிட்டி ருத்துளண 

 இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத் சகரிந்த், னக்சணரில் அப்தல்சனரபடிக்ஸ் சூப்தர் 
ஸ்பதரனறட்டி பேத்துலணல றநந்து லத்ரர். ரட்டின் ம் ற்றும் னறரண 
சுகரர சற ஆகறற்நறன் பக்கறத்துத்ல ஜணரறதற குநறப்தரக உத்ற 
திசசத்றல் னறபறுத்றணரர். 
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