
 

 

   

தேசி சசய்ேிகள் 

2025 க்குள் சுகாோ தசவலகரின் சசயவல சாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேிில் 2.5% ஆக  

அசு  உர்த்ேவுள்ரது  

 2025 க்குள் நாட்டின் மாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திில் 2.5 சதலதீாக சுகாதா சசவல 

மசயவுகவர உர்த்த அசாங்கம் இயக்கு வலத்துள்ரது என்று சுகாதா துவம  

அவச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் லர்தன் மதரிலித்தார். சுகாதா சசவலகளுக்கான மபாதுச் 

மசயவு மதாடர்ந்து அதிகரித்து லபேலதாகவும் டாக்டர் ஹர்ஷ் லர்தன் மதரிலித்துள்ரார். 

அசாம் 

குலஹாத்ேிவயும் டாக்காவலயும் இவைக்கும் முேல் சர்லதேச லிானத்வே அசாம் 

முேல்லர் துலக்கிவலத்ோர் .  

 அசாம் பதயவச்சர் சர்பானந்தா சசாசனாலால் குலஹாத்திவபம் டாக்காவலபம் 

இவைக்கும் பதல் சர்லசதச லிானத்வத குலஹாத்திில் உள்ர சபார்ஜார் லிான 

நிவயத்தில் துலக்கிவலத்தார். இந்த இவைப்பு  லடகிறக்கு ாநியங்களுடனான  

இவைப்வப உர்த்திபள்ரது என்று அலர் கூமினார் . அசாம் அசு ஆண்டுக்கு 100 சகாடி 

பைபாய் என பன்று லபேடங்களுக்கு   இதற்ககான துக்கிபள்ரது. காத்ாண்டு, 

ாங்சகான், ஹசனாய் ற்றும் சகாயாயம்பூபேக்கான லிானங்களுடன் குலஹாத்தி-

பாங்காக்வக இவைக்கும் ற்மமாபே லிானபம் அடுத்த சிய ாதங்கரில் 

மதாடங்கப்படும் என்றும் மதரிலித்தார். 
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இாஜஸ்ோன் 

கலு காலல் நிவயம் உள்துவம அவச்சகத்ேின் ேிப்பீட்டில் 1 லது இடத்வேப் 

பிடித்துள்ரது 

 ாஜஸ்தானில், பிகாசனர் ாலட்டத்தில் உள்ர கலு காலல் நிவயம் குற்மக் 

கட்டுப்பாடு ற்றும் தடுப்பு நடலடிக்வககளுக்கு பே பன்ாதிரிாக உள்ரது. கலு 

காலல் நிவயம் சீபத்தில் நாடு பழுலதும் உள்ர 15,666 காலல் நிவயங்களுக்கான  

உள்துவம அவச்சகத்தின் திப்படீ்டில் பதல் இடத்வதப் பிடித்தது. 

தகரா 

ஆேிா பறங்குடிினர் ‘நடூஜில்’ கவயவத் சோடங்கினார்கள்  

 லநாட்டில் உள்ர ஆதிா பறங்குடிினர், மபாதுக்கரின் மசறிப்புக்காக வய 

ாலட்டத்தின் கிாங்கரில் தங்கரது சடங்கு கவய லடிலான ‘நடுகாதிகா’லின்  பே 

பகுதிாக ‘நடூஜில்’ என்னும் கவயவ மதாடங்கிபள்ரனர்.கண்ணூர் ாலட்டம் 

சகாட்டிபெரில் உள்ர காசதலா சகாலியில் வலளாகா பண்டிவகக்குப் பிமகு 

லறக்காக இந்த சடங்கு மதாடங்கும். 

ஜம்மு & காஷ்ீர் 

ஆபதளன் குார் 

 ஜம்ப-காஷ்ீரில் 312 பஞ்சாத்துகவர புவகிவய இல்யாததாக ாற்ம ஜம்ப 

பிரிலின் எல்வய ாலட்டான ாசஜாரிில் ‚ஆபசளன் குார்‛ என்று பே பிச்சாம் 

மதாடங்கப்பட்டுள்ரது. புவகிவய ற்றும் புவகிவய சார்ந்த மபாபேட்கரியிபேந்து 

பஞ்சாத்துகவர லிடுலிக்கும் லவகில் ாலட்ட நிர்லாகத்தால் இந்த திட்டம் 
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நடத்தப்படுகிமது. இது மதாடர்பாக ாலட்ட சம்பாட்டு ஆவைர் ாசஜாரி அதிகாரிகள் 

கூட்டத்வத கூட்டி சதவலான லறிபவமகவர லறங்கினார். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

ஐ.நா. பாயஸ்ேனீ அகேிகள் நிறுலனத்ேிற்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் 5 ில்யின் அசரிக்க 

டாயர் பங்கரிப்பு சசய்லோக இந்ேிா உறுேிரித்துள்ரது 

 ஐ.நா. பாயஸ்தீன அகதிகள் நிறுலனத்திற்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் 5 ில்யின் அமரிக்க 

டாயர்கவர லறங்குலதாக இந்திா உறுதிரித்துள்ரது. அந்த ஏமஜன்சிின் நிதி 

நிவயவ குமித்து கலவய மதரிலித்ததுடன், அதன் பைிகளுக்கு மதாடர்ச்சிான நிதி 

உதலிவ உறுதி மசய் சலண்டும் என்றும் இந்தி கூமிபள்ரது. 

 ஐ.நா தூதரின் இந்திாலின் துவை நிந்த பிதிநிதி திபே. சக.நாகாஜ் நாபடு, 

ப.என்.ஆர்.டபிள்பெ.ஏ பக்கி பட்மஜட்டுக்கு இந்தி அசாங்கம் தனது லபேடாந்தி நிதி 

பங்கரிப்வப நான்கு டங்காக உர்த்திபள்ரது, இது 2016 ல் 1.25 ில்யின் 

டாயர்கரியிபேந்து 2018 ல் 5 ில்யினாக அதிகரித்துள்ரதாக கூமினார். 

ேிட்டங்கள் 

லஹாயி ேகீ்கரி தாஜனா 

 லஹாயி தீக்கரி சாஜனா என்பது குஜாத்தில் சிறுிகளுக்கு கல்லி கற்பிப்பதற்காகவும், 

பாயின லிகிதத்வத சம்படுத்துதல் ற்றும் குறந்வத திபேைத்வதத் தடுப்பதற்கான 

பே புதி திட்டாகும். சுார் பை .133 சகாடி துக்கீடு பயம், இந்த திட்டம் ஆண்டுக்கு 

பை .2 யட்சம் லவ லபோனம் மபறும் குடும்பங்களுக்கு பனரிக்கும். ‘லஹாயி தீக்கரி 

சாஜனா’ இன் கீழ், குடும்பத்தின் பதல் ற்றும் இண்டாலது மபண் குறந்வதக்கு 

பதயாம் லகுப்பில் சசபேம்சபாது பை .4,000 உதலிபம், ன்பதாம் லகுப்பில் சசபேம்சபாது 

பை .6,000 உதலிபம் லறங்கப்படும். 
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நினங்கள்  

சர்லதேச ேிாலிட சாறிில் பள்ரி (ISDL) ின் ேவயலர் 

 கர்நாடக த்தி பல்கவயக்கறகத்தின் (CUK) துவைசலந்தர் எச்.எம். சகஸ்லவா 

சர்லசதச திாலிட மாறிில் பள்ரிின் (ISDL) தவயலாக நிிக்கப்பட்டுள்ரார். 

இந்த பள்ரி 1977 இல் சகராலின் திபேலனந்தபுத்தில் நிறுலப்பட்டது.  கற்பித்தல், 

கற்மல், ஆாய்ச்சி ற்றும் மலரிடீு பயம் உயமகங்கிலும் உள்ர திாலிட 

மாறிகரின் பாதுகாப்பிற்கும் சம்பாட்டிற்கும் அர்ப்பைிக்கப்பட்ட ச லவகான 

அவப்பு இது என்பது குமிப்பிடத்தக்கது. 

ேிறகத்ேின் புேி டி.ஜி.பி  

 1985 (Batch) சசர்ந்த ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிான ஜயாத் சக. திரிபாதி, புதி காலல்துவம 

தவயவ இக்குநாக / காலல்துவம தவயலாக மபாறுப்சபற்கிமார்.  இதற்கு பன்பு  

காலல்துவம தவயலாக T.K. ாசஜந்தின் 2019 ஜூன் ாதம் ஒய்வு 

மபற்மார்.இவதத்மதாடர்ந்து சக. திரிபாதி புதி காலல்துவம தவயவ இக்குநாக 

நிிக்கப்பட்டுள்ரார். 
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