
 

நளழ செய்தழகள் - மந 2019 

ஆந்தழபள : 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

அாி Y.S. ஜகன்மாகன் ரட்டி ஈ.ஸ். ல். சிம்ன் 

ஆந்தழபப் ிபமதெ ிபளந்தழனத்தழன் ளர்டு CGM ஆக செல்யபளஜ் சளறுப்மற்ளர் 

 செல்யபளஜ், மயளண் நற்றும் கழபளந மநம்ளட்டுக்கள மசி ங்கிின் ஆந்ி 

திமச திாந்ி அலுனகத்ின் லனல ரதாது மனாபாக (தார்டு) 

ரதாறுப்மதற்றுள்பார். 

லயெளக்கழல் நித நூகம் 

 "யளழ்க்லக புத்தகம்" பனம் உலாடும் இந் நித நூகம் னும் ிறுணம் 

பதுிர்கள் ற்றும் இபம் ிணரிடம் ஒம ாிரிாக தாகுதாடின்நி உலாடும். 

க்கலப ஆாய்ந்து, அர்கபின் கலகலப மகட்டுக் ரகாள்பா ஒரு புி லகாண 

தனகம் இதுாகும். ணி தனகம் ன்தது 2000ம் ஆண்டில் மகளன்மலகில் 

உருாக்கப்தட்ட உனகபாி அலப்தாகும். 

ெக்தழ, மளலீஸ் ஆபதக்கழடங்கழல் புதழன ஆபதம் 

 மதாலீஸ் துலநின் புி ஆபாக 'ெக்தழ' ிபங்குகிநது, இது ரதண்கலப 

ரகாடுலப்தடுத்துல் ற்றும் காப்தடுத்துனிருந்து தாதுகாப்தற்காக ிநம்தட 

உவுகிநது. துத்ில் உள்ப ரதண்கலப காப்தாற்றுற்காக 'ீ ழத்தழல் சண்கள் 

[‘Women in blue’] குல உருாக்கப்தட உள்பது. 

அபேணளச்ெ ிபமதெம் 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

இட்டாகர் ரதா கந்து B. டி. ிஸ்ா 

 

 

 



 இந்தழனளயின் 35% கழபளஃலட் லயப்புகள் அபேணளச்ெத்தழல் உள்ண 

 இந்ி ாட்டின் 35 ெதயதீ கழபளஃலட் லப்புக்கள் அபேணளச்ெ ிபமதெத்தழல் 

காப்தடுகின்நண ன்று இந்தழனளயின் புயினினல் ஆய்வு [GSI] லநனம் ரரிித்துள்பது. 

 இட்டளகரில், புயினினல் & சுபங்கத் ணல நற்றும் அபேணளச்ெ ிபமதெ அபசு இலடம 

லடரதற்ந ருடாந்ி சந்ிப்தின் ரதாலது,  ஜழ.எஸ்.ஐ. இந்த் கலன ங்கிது. 

உத்தழபப்ிபமதெம் 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

னக்மணா மாகி ஆித்ாத் ாம் ாக் 

மயளண் ணிக்களக கழபளநப்பு குதழகலக்கு 24 நணிமப நழன்ெளபம் 

 உத்ப்திமசத்ில், செௌளக்கழனள தழட்டம் ரற்நிகாக ரசல்தடுத்ப்தட்ட தின்ணர், 

அசாங்கம் ிசா மலனக்காக ாினத்ின் கிாப்புந தகுிகபில் 24 நணி மப 

ின்சாம் ங்க ிட்டிட்டுள்பது. 

 ாின அசு ாின க்கபின் க்கலக்கு ாண ந் லடபம் இல்னால் ின்சாத்ல 

ங்குில் கணம் ரசலுத்வுள்பது. 

டிெள 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

புமணஸ்ர் னீ் தட்ாக் கமசி னால் 

ளி புனல் 

 ங்கக்கடனில் உருாகி டிெளலய ாக்கி புலுக்கு ‘ளி’ ன்று ரதர் சூட்டப்தட்டு 

இருந்து. இது இந்ிாின் அண்லட ாடாண யங்கள மதெம் சூட்டி ரதர் ஆகும். அந் 

ாட்டு ராிில் (யங்களி) ‘ளி’ ன்நால் டசநடுத்ண ஆடும் ளம்பு ன்று அர்த்ம். 

பளஜஸ்தளன் 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

ரஜய்ப்பூர் அமசாக் ரகஹமனாட் கல்ாண் சிங் 

சடசறர்ட் ஸ்டளர்ம் 2019 

 சடசறர்ட் ஸ்டளர்ம் 2019, இந்ிாின் ிக ீண்ட ாடுகலக்கிலடமாண ளலய 

களர் மளட்டி மந 08 அன்று ராடங்க உள்பது. அிக ரப்திலன, செங்குத்தள 

நலப்ளலதகள் ற்றும் ெபல ளலத ஆகிற்நில் திக்கும் இந்ப்மதாட்டிில் 

100க்கும் மற்தட்ட அிகள் தங்மகற்கும் ணத்கல். 

 



கர்ளடகள 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

ரதங்கலரு ச்.டி.குாசுாி ஜூதாய் ானா 

சங்கலபே நத்தழன ல்கலக்கமகம் நற்றும் ெழஐஐ இலடமன புரிந்ணணர்வு ப்ந்தம் 

லகசனலத்ண 

 இந்தழன சதளமழல் கூட்டலநப்பு (ெழஐஐ) ற்றும் புி கம் சார்ந் சங்கலபே நத்தழன 

ல்கலக்கமகம் (BCU), உர் கல்ி கற்நல் பற்சிகலக்காண ஊக்கத்ல 

ங்குற்காண புரிந்துர்வு ஒப்தந்த்ில் லகரலத்ிட்டது. 

குக்கபலல்ழ ஏரினில் புலகப்ட கண்களட்ெழ 

 "குக்கபலல்ழ ஏரினில் யளழ்க்லக" னும் லனப்தில், புலகப்ட கண்களட்ெழ இந் ஏரி 

அருமக ிநக்கப்தட்டது. இந் கண்காட்சி அங்குள்ப தல்லுிரிலனக் ரகாண்டாடுற்காண 

ஒரு பன்பற்சிாகும். 

ஐக்கழன ளடுகள் ழதழபதயிபடன் லநசூபே பே 'ழலனள கபநளக' உபேயளக உள்ண 

 ஐக்கழன ளடுகின் சதளமழல்ணல யர்ச்ெழ அலநப்பு (UNIDO) 'ழலனள கபங்கள்' 

னும் ஒருங்கிலந் அணுகுபலந ிட்டத்ின் ஒரு தகுிாக லட் கங்கபில் 

ஒன்நாக லநசூபே கத்ல அலடாபம் கண்டுள்பது. 

மகபம் 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

ிருணந்பும் திணாி ிஜன் தி. சாசிம் 

குமந்லதகலக்கள தழலபப்ட ர்க்ஷளப்  

 வ்பக் குமந்லதகள் தழலபனபங்கு ற்றும் தழலபப்ட கழபளநம், மகப ெழறுயர் தழலபப்ட 

சங்கத்துடன் இலந்து தன்லநனள நீடினள சென்டரில் குந்லகலக்காண ஐந்ண ளள் 

தழலபப்ட ர்க்ஷளப்-ஐ ற்தாடு ரசய்து ருகிநது. 

மகபளயில் உள் ல்கலக்கமகங்கலக்கழலடமனனள நண்ட கல யிமளயில் 

தழபேங்லக நளணயர் கந்ண சகளண்டளர்   

 ாினத்ில் பன்பனாக, மகபாில் உள்ப தல்கலனக்ககங்கலக்கிலடமாண 

ண்டன கலன ிாில் தழபேங்லக நளணயர் கனந்து ரகாண்டு மதாட்டிிட்டார். NCC இல் 

ிருங்லக இணத்ிற்கு இட ஒதுக்கீட்லடபம் ரினள மகாரிணார். மரன் டிலெிங் சதளமழல் 

புரிபம் ரினள இப்மதாது ணது இபண்டளயண ட்டப்டிப்லத் ராடர்கிநார் ன்தது 

குநிப்திடத்க்கது.  

 



அபக்களல் அபெ குடும்த்தழன் புதழன தலயபளக நரிபம்நள மதர்வு 

 அக்கால் அச குடும்தத்ின் புி லனாக ண்தது ாண அதழபளஜள நரிபம்நள 

என் செரினள ிக்குன்னு ீயி ரரிவு ரசய்ப்தட்டுள்பார். இந் அச குடும்தம் கண்ணூர் 

லமன குதழ ற்றும் ட்ச்ெத்தவீுகின் ெழ ெழ தவீுகல ஆண்டணர் ன்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 

KSCDC புதழன கலட தழப்பு 

 மகப நளழ பந்தழரி யர்ச்ெழ கமகம் (KSCDC) ஐரிஞ்ெகுடளயின் புல்லூரில் உள்ப 

ணது ராிற்சாலனில் புி கலடல ிநந்துள்பது. KSCDC ஆணது 18 ிப்பு-ிக்க 

ாரிப்புகலப அநிபகப்தடுத்ிபள்பது. 

 KAJU இந்தழனள 2019, அலணத்து இந்ி பந்தழரி உற்த்தழனளர்கள் ற்றும் ிகர்கள் 

கூட்டத்ில் ராடர்ந்து இபண்டளயண ஆண்டாக ிக அிக ிப்பு ிக்க ாரிப்புகலப 

அநிபகப்தடுத்ிற்காக இந் ிறுணம் ிருல ரன்றுள்பது குநிப்திடத்க்கது. 

ள்ிகின் நழன் கணிிகலக்கு இயெ ஒஎஸ் 

 மகப ாினத்ின் தள்பிகபில் உள்ப 2,00,000 க்கும் மற்தட்ட கிணிகள் ிலில் கல்ி 
ற்றும் ரதாது மாக்கங்கலக்காக தல்மறு லகாண தன்தாடுகள் ங்கும் ழக்ஸ் 

ெளர்ந்த ஃப்ரீ ஆப்மபட்டிங் ெழஸ்டத்தழன் சீதத்ி திப்தால் இங்கும். உபுண்டு ஓஸ் 

ல்.டி.ஸ் திப்தின் அடிப்தலடில், ாின தள்பி தாடத்ிட்டத்ின் கீழ் அலக்கப்தட்ட தன 

இனசப் தன்தாடுகலபக் ரகாண்டுள்பது. 

 மகபளயின் யனளடு ெபணளனத்தழல் அதழகவு புழகின் எண்ணிக்லக 

 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்காண ணத்துலநின் கண்காிப்பு ிகழ்ச்சிின் பனம் ீனகிரி 

உிரிண பாகத்ின் தல்லுிர் தப்தபில் உள்ப யனளடு யயிங்கு ெபணளனம் 

(WWS), ாினத்ில் அதழகவு புழகின் எண்ணிக்லகலனக் ரகாண்டுள்பது 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

கபளட்ெழத் தழட்டத்தழன் தழபேத்தத்தழற்கு குல அலநக்கப்ட்டண 

 மகப க ற்றும் ாடு ிட்டிடல் சட்டம் 2016 ிருத்ங்கலபச் ரசய்ற்காண 

குலலபம், அன் லனாக ாின அசு, உள்லர் சு அசாங்கத் துலநின் கூடுல் 

லனல ரசனாபல ிித்துள்பது. அம மத்ில் TCP சட்ட ிருத்த்ல ஆா, TKA 

ளனர் லனலினாண துல ஆலத்லபம் ிித்துள்பது. 

யிெள ீட்டிப்பு ற்ழ ஈபளன், இந்தழனள யியளதம் 

 ற்மதாது ஈாணிற்கு ரும் இந்ிப் திகலக்கு யிெள-ஆன்-அலபயல் னும் 

ருலகின் மதாது மப்ர் யிெள ங்கும் பலநல தின்தற்றுகிநது. ஈாணி ிசாக்கள் 

இந்ிர்கலக்கு ஆன்லனணிலும் ங்கப்தடுகின்நண. ஈாணி ரபிபநவு அலச்சர் 

ஜயளத் ஜரிின் ருலகலத் ராடர்ந்து , இந்ிா ஈானுடன் 11 ஆயண கவுன்ெழர் குல 

கூட்டத்ல டத்ிது. 

 



இந்த கல்யி ஆண்டில் 40 ள்ிகில் மபளரழி[Roshni] தழட்டம் 

 குடிமறும் குந்லகபின் கல்ிக்காண புதுலத் ிட்டம் மபளரழி ரதற்ந 

ரற்நிலத்ராடர்ந்து ாட்ட ிர்ாகம், புி கல்ிாண்டில் மலும் 20க்கும் 

அிகாண தள்பிகபில் இந் ிட்டத்லக் ரகாண்டு படிவு ரசய்துள்பது. 

KITE எிதளக இனற்ினல் மெளதலகள் செய்னப்டும் 

 மல்ிலன ார்கள் இப்மதாது கல்ிக்காண, ரிாலல மகபா உள்கட்டலப்பு 

ற்றும் ராில்தட்த (KITE) டிஜிட்டல் டித்ில் இற்தில் மசாலணகபிலும் 

மற்ரகாள்ப படிபம். 

 KITE டிக்கிணிகலடன் இலக்கப்தடக்கூடி இனச ற்றும் தழந்த ப 

சநன்சளபேள் (FOSS) ற்றும் யன்சளபேள் 'ExpEYES' (இபம் ரதாநிினாபர்கள் ற்றும் 

ிஞ்ஞாணிகலக்காண மசாலண) ஆகிற்லந ங்குகிநது. 

ஐஐஐடிஎம்- மக [IIITM-K] யிலபயில் சடக்சளெழட்டி யளகத்தழல் புதழன யெதழகலடன்  இடம் 

நளற்ப்டவுள்ண   

 ாின அசின் கீழ் ரசல்தடும் சுாீண ிறுணாண இந்தழன தகயல் சதளமழல்நுட் 

நற்றும் மநளண்லந ழறுயம் - மகபள (IIITM-K) , தல்னிபுத்ின் ரடக்மணாசிட்டி 

பாகத்ில் ஒரு புி உனகத் சிகலடன் இடம் ாற்நப்தடவுள்பது 

குஜபளத் 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

காந்ிகர் ிஜய் ரூதாணி ஓம் திகாஷ் மகானி 

கடல் யிநளத் தழட்டம் 

 குஜாத் அசு, "ற்றுலந ெழல" அருமக கடல் ிாணத் ிட்டத்ல ிறு 

ிட்டிட்டுள்பது. குப்ல மபக் [trash rack], லன மதான்ந அலப்லத ிறுவுள்பது, இது 

ர்ா ீர்த்மக்கத்ின் அருகாலில் உள்ப பலன தண்லினிருந்து பலனகள் 

உள்மப ால் டுக்கிநது. 

 தநழழ்ளடு 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

ரசன்லண டப்தாடி மக. தணிசாி தன்ரினால் புமாஹித் 

கழர்கழஸ்தளின் சண் அதழகளரிகள் OTA இல் னிற்ெழ சறுகழன்ர் 

 கிர்கிஸ்ாணின் தாதுகாப்புப் தலடகபின் ஐந்ண சண்கள் சென்லனின் OTA இல் துப்தாக்கி 
சூடு திற்சி ரசய்ணர். கடந் இண்டு ாங்கபாக OTA இல் ஐந்ண கழர்கழஸ் சண் 

அதழகளரிகள் ஆப திற்சி மற்ரகாண்டணர். 

 



உனிரி இபெளன அச்சுறுத்தல்கல ெநளிக்க சென்ல மளலீஸ் தனளர்ழல 

 சென்ல கரில் உனிரினல் நற்றும் மயதழனினல் ாசமலனகலப சாபிக்க ரசன்லண 

மதாலீசார் ங்கலப ார் தடுத்ி ருகிநார்கள். ளள அணு ஆபளய்ச்ெழ லநனத்தழன் (BARC) 

ராில்தட்த உிபடன், கர்ப்புந மதாலீஸ், அன் மாந்து ாகணங்கபில் ராலதல் 

கிசீ்சு கண்டநில் அலப்பு (MRDS) சாணங்கலப ிறுிபள்பது 

சென்லனில் பதல் ஆில்ள ணலண நழன்ழலனம் 

 ிழ்ாடு ின்சா ாரிம் (Tangedco) கரின் பதல் ஆில்ள ணலண நழன்ழலனநளக 

மம்தடுத் ஒரு துல ின்ிலனத்ல அலடாபம் கண்டுள்பது. அண்ா சாலனில் 

உள்ப 33 கழமள மயளல்ட் (மக.யி.) / 11 KV துல ின்ிலனம், இந் மம்தாட்டிற்காக 

மர்வு ரசய்ப்தட்டுள்பது. இது ஒரு ருடத்ிற்கு பன்பு கட்டப்தட்டது. 

VIT ெழந்த ல்கலக் கமகத்தழற்கள ஐமபளப்ின யிபேண சயன்ண  

 மயலூர் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் சடக்ளஜழ (VIT), UNICA-ின் உர் கல்ில 

சர்மசாக்கிற்காண சிநந் தல்கலனக்ககத்ிற்காண ிருல ரன்நது. UNICA, 

ஐமபளப்ளயின் சல்ஜழனம், ிபஸ்றல்லற லனலகாக ரகாண்ட ஒரு 

தல்கலனக்கக ரட்ஒர்க் ஆகும். 

உக அபேங்களட்ெழனக தழத்லத பன்ிட்டு புலகப்ட கண்களட்ெழ லடசற்ண 

 உனக அருங்காட்சிக ிணத்லிலணவுகூறும் லகில், தல்மறு னாற்று 

ருங்கலப சித்ரிக்கும் புலகப்தட கண்காட்சில மலூர் ாகாட்சி ற்ப்தாடு 

ரசய்துள்பது. மலும் லகரிகழரி தகுிின் தண்லட கான ாழ்க்லக பலநகலபபம் 

அர்கள் தன்தடுத்ி தண்லட ரதாருட்கலபபம் தார்லாபர்கள் பன் 

லக்கப்தட்டிருந்ண. 

தநழழ்ளடு சட்மபள ளம் 14% அதழகரிப்பு 

 தநழழ்ளடு சட்மபள சளபேட்கள் ழநழசடட், (டிிஎல்) அன் பலலாண ிக 

இனாதத்ில் ரூதாய் 14.36% பர்ச்சி கண்டுள்பது. ார்ச் 31 ம் மிபடன் படிலடந் 2019 

கானாண்டில் பந்ல ஆண்லடக் காட்டிலும் 36% அிகாக 11.39 மகளடி பைளய் ளம் 

திவு ரசய்ப்தட்டுள்பது. 

தழல்ழ 

பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

அர்ிந்த் ரகஜ்ரிால் அணில் லதஜல் 

ஜழ.எஸ்.டி. சதளடர்ள ிரிலய IGNOU சதளடங்கவுள்ண 

 இந்தழபள களந்தழ மதெழன தழந்தழலப் ல்கலக்கமகம் (இக்மள), ஜூல 2019 ஆம் 

ஆண்டு அர்வுகபில் இருந்து சக்குகள் ற்றும் மசல ரி (ஜி.ஸ்.டி) ராடர்தாண 

தாடத்ிட்டத்ல ராடங்க பம்ல ங்குச் ெந்லத னிிரடட் உடன் இலந்து 

ரசல்தடுத் ிட்டிட்டுள்பது. 



ெழ.எம்.டி.ெழ கமழவு ிரித்தல் ிபச்ெளபத்லத சதளடங்குகழண 

 சதற்கு சடல்ழ கபளட்ெழ நளகபளட்ெழ பன்று நளதழரி ார்டுகலப மர்ந்ரடுத்த்து கிவு 

ரதாருட்கலப திரில் திச்சாத்ல ராடங்குகிநது. ஆர்.மக. புபம், ஆண்ட்பைஸ் குன்ஜ் 

நற்றும் ஜக்புரி ஆகி சதற்கு சடல்ழ தகுிில் திச்சாம் லடரதறுகிநது. 

மதர்தல் ஆலணனம் ழர்யளச்ென் ெதளில் 24 நணிமப EVM கட்டுப்ளட்டு அலலன ழறுயினண 

 புண தழல்ழனில் உள்ப ிர்ாச்சன் சாணில் 24 நணி மப EVM கட்டுப்ளட்டு அல ஒன்லந 

மர்ல் ஆலம் ிறுிபள்பது. இது EVM க்கள் ராடர்தாண புகார்கலப கண்காிக்கும். 

 சதலுங்களள 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

லஹராதாத் மக. சந்ிமசகர் ாவ் ஸ். னட்சுி சிம்ன் 

செளத்ண யரி யசூழல் புதழன ெளதல 

 சாலணல பநிடிக்கும் ிாக, 2018-19ம் ிிாண்டில் தன்ணிண்டிற்கும் மற்தட்ட 

ரலுங்காணா கர்ப்புந உள்பாட்சி அலப்புகபில் (ULBs) 100% செளத்ண யரிலன யசூல் 

ரசய்துள்பணர். அது ட்டுின்நி மலும் 25 கர்ப்பு உள்ளட்ெழ அலப்புகபில் (ULBs) 98% 

யலப ரசாத்து ரில சூல் ரசய்துள்பணர் ன்தது குநிப்திடத்க்கது. 

நபேந்ண ஆபளய்ச்ெழக்கள 'கழமள மப்'-ஐ சற்ண CSIR-IICT 

 பற்நிலும் தூய்லப்தடுத்ப்தட்ட பிண்டனத்ில் ருந்து பர்ச்சி ஆாய்ச்சிக்கு உவும் 

ஒரு 10 மகளடி பைளனிள ஆய்யகம், ரதாதுத்துலந ிறுணாண CSIR-இந்ி இசாண 

ராில்தட்த ிறுணத்ில் (IICT) ிநக்கப்தட்டது. த்ந பூரன் ஏ.யி. பளநள பளவ் ரதர் 

சூட்டப்தட்டுள்பது, இது சளணத் ணலனின் பதல் ஆய்யகம் ஆகும். 

ஜூன் நளதம் பதல் மநம்டுத்தப்ட்ட ெபக  ளணகளப்பு ஒய்வூதழனம்       

 ஜூன் நளதம் பதல் ஆறபள நற்றும் ெபக  ளணகளப்பு ஒய்வூதழனம் மதான்ந தல்மறு 

லகாண ஓய்வூிங்கலப ிலநமற்றுற்காண உறுிராில ஆந்ி அசு 

அநிித்துள்பது. இன் பனம் ஜூலன ாத்ினிருந்து ஓய்வூி தணாபிகள் 

தணலடர். ற்மதாதுல 39 ட்ெ ஒய்வூதழன னளிகள் உள்பணர் ன்தது 

குநிப்திடத்க்கது. 

நகளபளஷ்டிபள 

தலகர் பதல் அலநச்ெர் ஆலர் 

பம்லத மமந்ி தத்ணாிஸ் ித்ாசாகர் ாவ் 

 

 



ஆஸ்களர் அகளடநழ தலயர் நபளத்தழ தழலபப்ட யிபேணகள் யிமளயில் ங்மகற்க உள்ளர் 

 நகளபளஷ்டிபள ாின ாத்ி ிலப்தட ிருதுகள் ிாில் சிநப்பு ிருந்ிணாக 

மநளரன் ிக்ெர் ஆர்ட்ஸ் & ெனின்ஸ் அகளடநழ லனாண ஜளன் சய்ழ தங்மகற்க 

உள்பார். இன் பனம் இந்ிாில் லடரதறும் ஒரு ிருது ிாில் தங்மகற்கும் பதல் 

அகளடநழ தலயர் ஆணார் ஜளன் சய்ழ. 
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