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ஆந்த 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

அஶலதஷ Y.S. ஜகன்மஶகன் ரட்டி ஈ.ஸ். ல். நசஷம்ன் 

ஆந்த அெங்கத்தன் ககதலரி-சபன நத இலைத் தட்டங்கலர NGT நறுத்த லலத்தது  

 மதசஷ பசும தீர்ப்பஶம் சுற்றுச்சூறல் சம்பந்தப்பட்ட அனுதஷ இல்யஶததஶல் ஆந்தஷஶலின் 

அசஶங்கத்தஷன் மகஶதஶலரி-ரபனஶ இமைப்னத் தஷட்டங்கமர நஷறுத்தஷ மலத்துள்ரது. ஆந்தஷஶ 

ஶசு கட்டுப்பஶட்டு லஶரிம் சட்டத்தஷன் படி தகுந்த நடலடிக்மக டுக்க  தலமஷலிட்டது 

ன்று NGTின்  நீதஷபதஷ  ஆதர்ஷ் குஶர் மகஶல் ரகஶண்ட என அர்வு கூமஷனேள்ரது. 

நீர் ஏடிஎம்கலர ஸ்ர்ட் கர்டு பன்பலமில் கர்நடக அசு ற்ம உள்ரது  

 அமனத்து குடிநீர் டிம்கலம் லிமலில் நஶை அடிப்பமடியஶன மசமலியஷனந்து 

ஸ்ஶர்ட் கஶர்ட் அடிப்பமடியஶன அமப்னக்கு ஶற்மப்பட உள்ரது. க்கலக்கு ல்யஶ 

மநங்கரிலும் பஶதுகஶப்பஶன குடிநீர் கஷமடப்பமத உறுதஷ ரசய்லதற்கஶக .டி.ம். கமர  

தனிஶர்ஶக்குலதற்கு ஶநஷய அமச்சமல னடிவு ரசய்தது.  

 ஶநஷயத்தஷல் 18,000 .டி.ம். கள்  உள்ரன அலற்றுள் 16,000 .டி.ம். கள் பன் பஶட்டில் உள்ரன. 
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ஆிக்கைக்கன  குடும்பங்களுக்கு பனரிக்கும் ஐ.ந. தட்டம்  

 க்கஷ நஶடுகரின் லரர்ச்சஷ தஷட்டத்தஷன் பசும கஶயநஷமய நஷதஷம் (GCF) கஸழ் ஆந்தஷ 

பிமதச ஶநஷய லனத்துமம என்பது நஷயப்பப்னகமர, சதுப்ன நஷயங்கமர அமடஶரம் 

கண்டுள்ரது. இது தட்பரலப்ப நஷமய ஶற்மஷத்தஷனஶல் பஶதஷப்னக்குள்ரஶகஷ ஆிக்கைக்கஶன 

கடமயஶ குடும்பங்கலக்கு ஆதலரிக்கும். 

 கஶஶஷ்டிஶ, எடிசஶ ற்றும் ஆந்தஷஶ ஶநஷயங்கள் UNDP இன் கஸழ் மதர்வு ரசய்ப்பட்டு, 

இந்த ஆண்டு துலங்கும் ஆறு ஆண்டு தஷட்டத்தஷற்கு னொ.298 மகஶடிக்கு GCF லறங்கப்பட்டது. 

இந்தத் தஷட்டத்தஷற்கஶக சுஶர் 25 இற்மக நஷயங்கள் அமடஶரம் கஶைப்பட்டுள்ரன. 

அலற்மஷல் என்பது இடங்கள் ஆந்தஷஶலில் உள்ரது குமஷப்பிடத்தக்கது. 

ஆந்தலில் லிலலில் சபண்கள் பதுகப்பு பிரிவு 

 ரபண்கள் பஶதுகஶப்ன ரதஶடர்பஶன லறக்குகள்/ னகஶர்கமரக் மகஶர என பித்மக ஶநஷய 
அரலியஶன ரபண்கள் பஶதுகஶப்ன பிரிவு லிமலில் அமக்கப்படும் ன்று உள்துமம 
ற்றும் மபரிடர் மயஶண்ம அமச்சர் ம்.சுச்சரிதஶ ரதரிலித்துள்ரஶர். இந்த அமப்ன 
என னெத்த அதஷகஶரிின் தமயமில் இனக்கும், துன்னறுத்தல், ஈவ் டீசஷங், லதட்சமை 
லறக்குகள் ற்றும் சஷமஶர்கள் ரதஶமயந்த லறக்குகள் மபஶன்ம பிச்சஷமனகமரக் 
மகஶலம் அதஷகஶங்கமரக் ரகஶண்டினக்கும். கட்டைஷல்யஶ மடஶல் ப்ரீண்ணும் இந்தப் 
பிரிவுக்கு எதுக்கப்பட உள்ரது. 

அெம் 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

தஷஸ்னர் சர்பஶனந்தஶ மசஶமனஶலஶல் ரஜகதீஷ் னகஷ 

அெல் லரர்ந்து லரும் கநய்கள் ற்றும் பூச்ெக்சகல்யகரின் தக்கம் குமத்து அெம் ஆய்வு 

 அசஶஷல் னதஷ மநஶய்கரின் ரதஶல்மயகள் அதஷகரித்து லனலதஶல், னத்துல ஆய்லில் உைவு 

ரபஶனட்கரில் னச்சஷக்ரகஶல்யஷகள் ற்றும் உங்கமரப் பன்படுத்துலதன் தஶக்கம் பற்மஷ என 
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ஆய்லிற்கஶக இந்தஷ னத்துல ஆஶய்ச்சஷ கவுன்சஷயஷடம் (ICMR) னமமிடத் தஷட்டஷட்டுள்ரது 

ஶநஷய அசு. 

லடகறக்கு உள்நட்டு சதறயரர்கள் தமனய்வுக் கூட்டம் 

 அசஶஷல், லடகஷறக்கு உள்நஶட்டு ரதஶறஷயஶரர்கள் தஷமனஶய்வுக் கூட்டம் கவுகஶத்தஷில் 

நமடரபற்மது. பயலிதஶன னகலர்கள், நஷறுலனங்கள், சங்கங்கள் ற்றும் லல்லுநர்கள் 

த்தஷில் கனத்துக்கள் ற்றும் அனுபலங்கமர பரிஶற்றுலதற்கஶன என தரத்மத இந்த 

ஶநஶடு லறங்கும். தஷமன் லரர்ச்சஷ ற்றும் ரதஶறஷல்னமனமலஶர் அமச்சகத்தஷன் மதசஷ 

தஷமன் மம்பஶட்டுக் கறகம் ற்றும் அசஶம் தஷமன் மம்பஶட்டு அமப்ன ஆகஷலற்மஶல் 

இந்த னதல் ஶநஶடு ற்பஶடு ரசய்ப்பட்டது. 

அெம் அசு லட கறக்கு தமன் லத்தல் கெர்லதற்கு னிம் லறங்கவுள்ரது 

 லடகஷறக்கு தஷமம மத்தஷல் மசர்லதற்கு 1.7 யட்சம் னொபஶய் ஶனிம் லறங்க அசஶம் 

அசு னடிரலடுத்துள்ரது. அசஶம் தஷமன் மம்பஶட்டு தஷட்டத்தஷன் ஷளன் இக்குநர் பி தஷலஶரி, 

னதல் ரதஶகுதஷ ஶைலர்கரின் ரஶத்த தஷமன் பிற்சஷக் கட்டைம் 2.2 யட்சம் னொபஶஶக 

இனக்கும் ன்று கூமஷனஶர். னதல் ரதஶகுப்பில் 400 ஶைலர்கள் மசர்க்மகக்கு லனலஶர்கள் ன்று 

ரதரிலித்தஶர். 

அெம் அசு கட்டைத் தள்ளுபடி தட்டத்தன் கழ் சபற்கமர் லருன லம்லப உர்த்தது 

 அசஶம் அசு 2 யட்சம் னொபஶய்க்கு குமமலஶக லனஶனம் ரபறும் ரபற்மமஶரின் 

குறந்மதகலக்கு னதுகமய பட்டப்படிப்ன லம மசர்க்மக கட்டைத்மத தள்லபடி 

ரசய்துள்ரது. அமனத்து ஶநஷய அசு கல்லூரிகலம், 5 பல்கமயக்கறகங்கலம் இந்த 

தஷட்டத்தஷன் கஸழ் இமைக்கப்பட்டுள்ரன. 
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அெம் அசு தர்ங் லட்டத்தல் தமன் பல்கலயக்கறகம் அலக்க உள்ரது 

 அசஶம் அசு தர்ஶங் ஶலட்டத்தஷல் 850 மகஶடி னொபஶய் ரசயலில் தஷமன் பல்கமயக்கறகம் 

அமக்க உள்ரது.  இந்த நஷறுலனம் தஷமன் நகம் ன்று அமஷப்படும் ன்று அசஶம் தஷமன் 

மம்பஶட்டு ஷளன் இக்குநர் .பி. தஷலஶரி ரதரிலித்தஶர். இது 10 ஆிம் இடங்கமரக் 

ரகஶண்ட நஶட்டின் னதல் தஷமன் பல்கமயக்கறகஶக அம உள்ரது. 

அெல் கதிலய ஏயம் டிஜட்டல் பலமில் அலவுள்ரது 

 என நூற்மஶண்டுக்கு மயஶக மதிமயத் ரதஶறஷயஷன் தமயநகஶக அமஷப்பட்டு லனம் 

இந்தஷஶலின் கஷறக்கு அசஶம் நகம் மஜஶர்வட்டில், மதிமய யம் டிஜஷட்டல் னமமில் 

அமவுள்ரது. கவுகஶத்தஷக்கு சுஶர் 300 கஷ.ீ. ரதஶமயலில் உள்ர மஜஶர்வட்டில் இ- யத் 

தரத்மத லடிலமக்க, உனலஶக்க, ரசல்படுத்த ற்றும் நஷர்லகஷக்க, மதிமய லஶரித்துடன் 

ம்ஜங்ளன் மசமலகள் யஷஷரடட் னரிந்துைர்வு எப்பந்தம் மகரலத்தஷட்டது. 

டிெ 
தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

னலமனஸ்லர் நலனீ் பட்நஶக் கமைசஷ யஶல் 
 

டிெலில் ஆயவ் ரிட்யலப் பற்மப்படிக்க ஆய்வு லம் 

 ஆயஷவ் ரிட்யஷழஷன் ரலகுஜன கூடு ற்றும் அது ரதஶடர்பஶன சுற்றுச்சூறல் கஶைிகள் பற்மஷ 

ஆய்வுக்கஶக எடிசஶ கடற்கமிலுள்ர ரிளஷகுல்ஶ நதஷக்கமக்கு அனகஷல் என நஷந்த 

ஆஶய்ச்சஷ மத்மத நஷறுல என தஷட்டம் தஶரிக்கப்பட்டுள்ரது. இந்த ஆஶய்ச்சஷ மம் 9 

மகஶடி னொபஶய் ரசயலில் அமக்கப்படும் ன்று தஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமது. ரிளஷகுல்ஶ நதஷக்கம 

அனமக உள்ர கஶரிமகஶட் லனப்பகுதஷில் இந்த மத்மத அமக்க லனத்துமம 

தஷட்டஷட்டுள்ரது. 

 இந்த மம் ஆமகள், கடமயஶ தஶலங்கள் ற்றும் லியங்கஷனங்கரின் பறக்கம் ற்றும் 

லஶழ்லிடம் பற்மஷ லிரிலஶன ஆய்வுகரில் ஈடுபடுத்தப்படும். 
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டிெ சபது லிநகக பலமில் க லறங்க தட்டம் 

 பறங்குடிினரின் ரபஶனரஶதஶத்மத லரர்க்கவும், பறங்குடிப் ரபஶனரஶதஶத்தஷற்கு ஷகுந்த 

உற்சஶகத்மத லறங்கவும், எடிசஶ அசஶங்கம், ரபஶது லிநஷமஶக னமமில், அட்மட 

மலத்தஷனப்பலர்கலக்கு ரபஶது லிநஷமஶக னமமில் னொபஶய் என்மஷற்கு என கஷமயஶ ஶகஷ 

(தஷமன) லறங்க னடிவு ரசய்துள்ரது. 

கர்நடக 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ரபங்கலன ச்.டி.குஶசுலஶஷ லஜூபஶய் லஶயஶ 

 

க்ஷகை அத்தங்கள் லிலலில் த்தில் அமபகம் 

 னமனலியஷனந்து லந்த க்ஷகன ஆர்லயர்கள் குல க்ஷகை அத்தஷஶங்கமர ஶத்தஷ 

ரஶறஷில் லதஷ அமத நஶடகஶக்க னற்சஷத்து லனகஷன்மனர். க்ஷகை என சக்தஷலஶய்ந்த 

ற்றும் கலர்ச்சஷகஶன கமய லடிலஶகும். 

 கர்நஶடகஶ (இந்தஷஶ) ஶநஷயத்தஷல் உள்ர உடுப்பிில் உனலஶக்கப்பட்ட என பஶம்பரி நஶடக 

லடிலம் க்ஷகை ஆகும். க்ஷகைம் - நடனம், இமச, உமஶடல், உமடகள், அயங்கஶம் 

ற்றும் மமட உத்தஷகள், தனித்துலஶன பஶைி ற்றும் லடிலத்மதக்ரகஶண்டது. பக்தஷ 

இக்கத்தஷன் கஶயத்தஷன் பஶம்பரி இமசியஷனந்து இந்த க்ஷகை நடனம் உனலஶனது 

ன நம்பப்படுகஷமது. 

ெர்லகதெ கக தனத்லத நடத்துலதற்கு லசூர் தகமது 

 அண்மன நகஶன கர்நஶடகஶலில் உள்ர மசூர், இந்த ஆண்டு சர்லமதச மஶகஶ 

தஷனத்தஷன் மதசஷ நஷகழ்ச்சஷம நடத்தும் ந்து நகங்கலள் என்மஶக 

மதர்ந்ரதடுக்கப்பட்டுள்ரது.  கர்நஶடகஶலின் கயஶச்சஶ தமயநகஶன, மசூன ஜூன் 21ம் 

மததஷ சர்லமதச மஶகஶ தஷனத்மத நடத்துலதற்கு தஶஶகஷமது. 
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கர்நடகலில் உள்ர உடுப்பி லட்டத்தன் அகெலபலு பதல் சூரி ஆற்மல் லய்ந்த 

க பஞ்ெத்தக உருலனது  

 கர்நஶடக ஶநஷயத்தஷல் உள்ர உடுப்பி ஶலட்டத்தஷன் குண்டனஶ தஶலுக்கஶலில் உள்ர 

அமசமபலு (Amasebailu) னதல் சூரி ஆற்மல் ரகஶண்ட கஷஶ பஞ்சஶத்து ஆகும். 

ரஶத்தம் 2.13 மகஶடி னொபஶய் ரசயலில் சூரி ஷன் லிரக்குகள் 1800 க்கும் மற்பட்ட 

லடீுகலக்கு லறங்கப்பட்டுள்ரன. இந்த தஷட்டம் 30:20 ன்ம லிகஷதத்தஷல் த்தஷ ற்றும் 

ஶநஷய அசுகரஶல் நஷதஷரிக்கப்பட்டது ற்றும் ீதனள்ர நஷதஷ பஞ்சஶத்து & ரதஶண்டு 

நஷறுலனங்கரஶல் லறங்கப்பட்டது. 

ககரம் 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
தஷனலனந்தனம் பினஶி லிஜன் பி. சதாசிவம் 

 

ஆயப்புறலில் கதெ லலயஜ இன்ஸ்டிடியூட் லிலலில் கம்படுத்தப்படவுள்ரது  

 பல்மலறு மலஸ் மநஶய்கமரப் பரிமசஶதஷப்பதற்கஶன அதன் ரசல்பஶட்டு 

நம்பகத்தன்மம கண்டுபிடிப்பதற்கு ஆயப்னறஶலில் மலஶயஜஷ இன்ஸ்டிடினைட் இன்னும் 

மபஶஶடி லனகஷமது,லலினக்கும் ஶதங்கரில் இது மம்படுத்தவுள்ரது. 

 இது தலி, தஷனலனந்தனத்தஷல் உள்ர அமஷலில் ற்றும் ரதஶறஷல்நுட்ப துமமின் கஸழ் 

என மலஶயஜஷ இன்ஸ்டிடினைட் ரதஶடங்கப்பட்டது. மலும் ICMR இன் கஸழ் என  மலஶயஜஷ 

இன்ஸ்டிடினைட் மகஶறஷக்மகஶட்டில் அமக்கப்பட்டது. இனப்பினும், ஶநஷயத்தஷன் 

மதமலகமரப் னர்த்தஷ ரசய்னேம் அரலிற்கு அந்த நஷறுலங்கரில் லசதஷகள் தற்மபஶது 

இல்மய. 
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ககரலில் ெகனஹத பயன உதலி லம் 

 மகர அசு சஷமனவஷதஶ பஶயஷன உதலி ம தஷட்டத்தஷற்கு எப்னதல் லறங்கஷனேள்ரது. இது 

ரபண்கலக்கும், குறந்மதகலக்கும் உள்நஶட்டு லன்னமம உட்பட ற்ம குற்மங்கமர 

தஷர்ரகஶள்ர ஆதவு தனகஷமது. சஷமனவஷதஶ உதலி மம், குற்மங்கமர தஷர்ரகஶள்லம் 

ரபண்கள் ற்றும் குறந்மதகரின்   பல்மலறு சஷக்கல்கரில் தமயிடுலமதஶடு அலர்கலக்கு 

ல்யஶ மநங்கரிலும் மதமலஶன சட்டப்னர்ல ற்றும் சனெக ஆதவு அரிக்கஷமது. 

 ரபண்கள் ற்றும் குறந்மதகலக்கு ஆமயஶசமன, சட்ட உதலி ற்றும் குறுகஷ கஶய 

தங்கும் லசதஷ ஆகஷலற்மம லறங்க ரபண்கள் ற்றும் குறந்மதகள் லரர்ச்சஷ 

அமச்சகத்துடன் சஷமனவஷதஶ உதலி மம் எனங்கஷமைந்துள்ரது. 

ககர ைலருக்கு  நப்ப லலஸ் சதற்று ஏற்பட்டுள்ரது. 

 மகரஶலில், 23 லதஶன கல்லூரி ஶைலனக்கு  நஷப்பஶ மலஸ் ரதஶற்று ற்பட்டது  

NIPAH மலஸ் தஶக்குதயஷல் இனந்து சஶரிக்க த்தஷ அசு ஆறு உறுப்பினர்கமர 

மகரஶவுக்கு அனுப்பினேள்ரதகவும் மலும் அமைத்து லிதஶன உதலிகமரனேம் 

மகரஶலிற்கு அரிப்பதஶக த்தஷ சுகஶதஶதுமம அமச்சர்  டஶக்டர் வர்ஷ் லர்தன் 

உறுதஷரித்தஶர். 

‘கரிீன்’ இனத்லத பதுகக்க ஏரிகரில் பித்கக ண்டயங்கள் 

 அஷ்டனடி ற்றும் மலம்பநஶடு ரிகரின் கமமஶங்கரில் பஶதஷக்கப்படக்கூடி உப்ன நீர் 

ீன்கரின் ரபரி அரலியஶன இனப்ரபனக்கம் ற்றும் பஶதுகஶப்பிற்கு உதல, குமஷப்பஶக 

னத்து ஸ்பஶட் (கரிீன்) ன்று ரசஶல்யப்படும் என சுமலஶன ீன் இனத்மத பஶதுகஶக்க 

பஶதுகஶக்கப்பட்ட இனப்னக்கமர உனலஶக்க மகரஶலின் ீன்லரத் துமம னடிவு 

ரசய்துள்ரது. 
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கதெ ெெரில லிட ககரலில் கலலயபர்க்கும் சபண்கரின் லிகதம் அதகம் 

 ஶநஷயத்தஷன் ரபஶதுத்துமம மலமயகரில் ரபண்கரின் லிகஷதம் இன்னும் 40 சதலதீத்மத 

ட்டலில்மய ன்றும், தனிஶர் துமமில் சற்று அதஷகஶக உள்ரது ன்று ரதஶறஷயஶரர் துமம 

அமச்சர் டி.பி.ஶகஷனஷ்ைன் ரதரிலித்தஶர். தனிஶர் துமமில் ரபண்கள் 3.4 யட்சம் 

ஊறஷர்கள் அதஶலது 50.1%, ஆண்கமர லிட சற்மம அதஷகம் உள்ரனர். இந்த னள்ரிலிலங்கள் 

த்தஷ அசஷன் ரதஶறஷயஶரர் கைக்ரகடுப்பில் சுட்டிக்கஶட்டப்பட்டமத லிட ஶநஷயத்தஷல் மலமய 

ரசய்னேம் ரபண்கரின் ண்ைிக்மக அதஷகஶக உள்ரது, இது ரபண் பைிஶரர்கரின் பங்மக 

30.8% ஆகக் ரகஶண்டுள்ரது. மதசஷ சஶசரிஶன 23.7% லிட அதஷகஶக உள்ரது. 

இந்தலின் பதல் சூரி ெக்தில் இங்கும் பைப் படகு டிெம்பரில் இக்கபட உள்ரது  

 டிசம்பர் ஶதத்தஷற்குள் நஶட்டின் னதன்மஶன சூரி சக்தஷில் இங்கும் கப்பல் 

ஆதஷத்ஶமல அமஷனகப்படுத்த மகரஶ அசு  தஶஶகஷ லனகஷமது.னொ. 3 மகஶடிரசயலில்100 

பைிகமர ற்மஷச்ரசல்யக்கூடி   பை படகு அனொரில் உள்ர என படகு கடும் 

தரத்தஷல் கட்டுஶனத்தஷல் உள்ரது. இது கயப்பினக் கப்பல் மசஶயஶர் மபனல்கள், மபட்டரி 

ற்றும் ரஜனமட்டரியஷனந்து ஆற்மமயப் ரபமக்கூடி என மஶட்டஶர் னெயம் 

இக்கப்படும். 

தழ்நடு 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
ரசன்மன எடப்பாடி கே. பறனிசஶஷ பன்லரியஶல் னமஶவஷத் 

 

தழ்நடு சுகத ெர்தருத்த தட்டம் 

 இந்தஷ அசு, தஷழ்நஶடு அசு (GoTN) ற்றும் உயக லங்கஷக்கும் இமடம தஷழ்நஶடு 

சுகஶதஶ அமப்ன சஸர்தஷனத்த தஷட்டத்தஷற்கஶன $ 287 ஷல்யஷன் கடன் எப்பந்தம் 

னதுரடல்யஷில் மகரலத்தஶனது . 
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 சுகஶதஶத் தஷட்டத்தஷன் தத்மத மம்படுத்துதல், ரதஶற்றுமநஶற்ம மநஶய்கரின் 

பிச்சமனகமர குமமத்தல் ற்றும் தஷழ்நஶடு ஶநஷயத்தஷல் இனப்ரபனக்கம் ற்றும் 

குறந்மத நய மசமலகமர மம்படுத்த இந்த தஷட்டம் மகரலத்தஶனது . நஷதஷ ஆமஶகஷன்  

உடல்நயக்  குமஷடீ்டில் தஷழ்நஶடு அமனத்து இந்தஷ ஶநஷயங்கரில் னென்மஶலது இடத்தஷல் 

உள்ரது, இது ஷகவும் மம்பட்ட சுகஶதஶ லிமரவுகமர பிதஷபயஷப்பதஶகவுள்ரது. 

பர் கவுன்ெல் ஆன்லயன் கெர்க்லகல லகக்சகண்டது  

 தஷழ்நஶடு ற்றும் னதுச்மசரிின் பஶர் கவுன்சஷயஷல் லக்கஸல்கள் ஆன்மயனில் பதஷவு ரசய் 

ற்றும் கஶலல்துமம னெயம் அலர்கரின் தகலல்கமர ஆன்மயனில் சரிபஶர்ப்பதற்கஶன பஶர் 

கவுன்சஷல் ஆன்மயன் பதஷமல உச்சநீதஷன்ம நீதஷபதஷ இந்தஷஶ பஶனர்ஜஷ ற்றும் ரட்ஶஸ் 

உர்நீதஷன்மத்தஷன் தமயம நீதஷபதஷ லிஜ கமயஷ் தவஷல்ைி ஆகஷமஶர் துலக்கஷ 

மலத்தனர். 

செப்டம்பர் தத்தற்குள் அலனத்து ில் நலயங்கரிலும் இயலெ லலஃலப 

 218 க்கும் மற்பட்ட ரதற்கு ில்மல நஷமயங்கள் ரசப்டம்பர் னதல் லஶத்தஷதஷற்குள் 

பைிகலக்கு இயலச மலஃமப (Wifi) இமைப்மப லறங்க உள்ரது, இதன் னெயம் இந்த லசதஷ 

ரகஶண்ட நஷமயங்கரின் ண்ைிக்மக 500 ஆக உர்ந்துள்ரது. நஶடு னலலதும் 4,791 

நஷமயங்கரில் இமை அணுகமய லறங்கும் தஷட்டத்தஷன் என பகுதஷ இது. மலஃமப அணுகும் 

லஶடிக்மகஶரர்கரின் அங்கஸகஶம், ற்றும் கைக்கஷல் ஆகஷலற்றுக்கஶன தீர்மல கூகஷள் 

லறங்க லஶய்ப்னள்ரது, இது ஆம்பத்தஷல் 1 ம்.பி.பி.ஸ் மலகத்தஷல் இனக்கும். 

15லது நகட்ெக ஆலடி அமலிக்கப்பட்டது 

 தஷழ்நஶட்டில் என னதஷ ஶநகஶட்சஷ உனலஶக்கப்பட்டது. தஷறகத்தஷன் 15லது 

ஶநகஶட்சஷஶக ரசன்மனம அடுத்துள்ர ஆலடி நகஶட்சஷ அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

இதற்கஶன அசஶமைம தஷறக அசு ரலரிிட்டுள்ரது. ஆலடிில் லரர்ந்து லனம் 
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க்கள் ரதஶமக, லனஶன நஷமயகள் உர்வு ற்றும் அதஷகஶன குடிம மசமலகலக்கஶன 

மதமல அதஷகரிப்ன ஆகஷமலஶல் ஆலடி நகஶட்சஷஶக அமஷலிக்கப்பட்டது. 

தல்ய 

முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 

அர்லிந்த் ரகஜ்ரிலஶல்  அனில் மபஜல் 

 

கக ட்லபல் பிச்ெம் [Go Tribal campaign] புதுதல்யில் சதடங்க உள்ரது 

 பறங்குடிினர் மகலிமனப் ரபஶனட்கள் ற்றும் இற்மக ரபஶனட்கரின் பன்பஶட்மட 

ஊக்குலிப்பதற்கஶக அசஶங்கம் னது ரடல்யஷில் மகஶ ட்மபல் பிச்சஶத்மதத் [Go Tribal campaign] 

ரதஶடங்கவுள்ரது. பறங்குடிினர் தஶரிப்னகமர மம்படுத்துலதற்கஶக பல்மலறு 

அமப்னகலடன் எத்துமறப்ன ற்றும் கூட்டைி அமப்பதற்கஶக இந்த நஷகழ்மல டிரிஃரபட் 

ற்பஶடு ரசய்துள்ரதஶக பறங்குடிினர் நயத்துமம அமச்சகம் ரதரிலித்துள்ரது. 

சபண்களுக்கன இயலெ கபருந்து தட்டத்லத சடல்ய அசு அமலித்துள்ரது  

 ரபண்கலக்கஶன இயலச மபனந்து பை தஷட்டத்மத ரடல்யஷ னதல்லர் அலிந்த் 

மகஜ்ரிலஶல் அமஷலித்துள்ரஶர் இந்த தஷட்டத்தஷன் கஸழ் அமனத்து டி.டி.சஷ. பஸ், க்ரஸ்டர் பஸ் 

ற்றும் ரட்மஶ ில்கரில் இயலசஶக ரபண்கள் பைம் ரசய் 

அனுதஷக்கப்படுலஶர்கள்.மலும் ஜூன் 8 ஆம் மததஷ னதல் நகரின் அமைத்து 

மபனந்துகரிலும் சஷ.சஷ.டி.லி மகஶக்கள் ரபஶறுத்தப்படவுள்ரதஶகவும் ரடல்யஷ னதல்லர் 

அமஷலித்துள்ரஶர். 

ஹச்ெய நட்டுப்பும  கலயகள் பற்ம அரி பலடப்புகள்' கண்கட்ெ  

 னது தஷல்யஷ மதசஷ அனங்கஶட்சஷகத்தஷல் 'வஷஶச்சய நஶட்டுப்னம கமயகள்  பற்மஷ அரி 

பமடப்னகள்' ன்ம  கண்கஶட்சஷம கயஶசஶ அமச்சர் பிவயஶத் சஷங் பமடல் தஷமந்துமலத்தஶர்.  

இந்த கண்கஶட்சஷ மதசஷ அனங்கஶட்சஷகம் ற்றும் நஶட்டுப்னம கமய, குனொகஷஶஶல் ற்பஶடு 
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ரசய்ப்பட்டது , இதஷல் 240 க்கும் அதஷகஶன கமயப்ரபஶனட்கள் கஶட்சஷக்கு மலக்கப்பட்டுள்ரன. 

இஶச்சயப் பிமதசத்தஷன் நஶட்டுப்னம கமய பஶம்பரித்மத உர்த்துலமத இந்த கண்கஶட்சஷின் 

மநஶக்கஶகும். 

ருத்துல ைலர்களுக்கு 24X7 சஹல்ப்லயன் 

 இந்தஷ னத்துல சங்கம் அமனத்து னத்துல கல்லூரிகள் ற்றும் கற்பிக்கும் நஷறுலனங்கரில் 

ஆமயஶசமன மங்கமர அமக்க ற்றும் னநய சுகஶதஶ பிச்சஷமனகள் ரதஶடர்பஶக 

ஶைலர்கலக்கு உதல 24x7 ரவல்ப்மயன் உதலி மம் அமக்க தஷட்டஷட்டுள்ரது. னநய 

சுகஶதஶ சலஶல்கமர தஷர்ரகஶள்ரவும், குடிினப்பலர்கள் ற்றும் னத்துலர்கலக்கு 

இமடில் தற்ரகஶமய சம்பலங்கமர குமமப்பததற்கஶக னத்துலர்கலக்கஶக னத்துலர் (D4D) 

ன்ம ரபரில் என அமப்மப IMA ரதஶடங்கஷனேள்ரது. 

ஸ்லச் ஸர்கலக்ஷன் 2020 

 த்தஷ லடீுப்னம ற்றும் நகர்ப்னம  அமச்சர் வர்தீப் சஷங் னரி னது தஷல்யஷில் ஸ்லச் 

ழர்மலக்ஷன் 2020 லீக்மக  ரதஶடங்கஷமலத்தஶர். 

 என  னென்மஶம் தப்பினஶல் நடஶத்தப்படும் ஸ்லச்  ழர்மலக்ஷன்   கைக்ரகடுப்பின் 

மநஶக்கம் , ரபரி அரலியஶன குடிக்கரின்  பங்மகற்மப ஊக்குலிப்பது , குப்மப ற்றும்  

தஷமந்த ரலரி கறஷப்பமம இல்யஶ  நகங்கமர ற்படுத்துலதும் மலும்  சனெகத்தஷன் 

அமனத்து பிரிவுகரிலும் லிறஷப்னைர்மல ற்படுத்தஷ நகங்கரில் லஶற என நல்ய 

இடத்மத ற்படுத்துலது ஆகும். 

சதலுங்கன 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
மவரதஶபஶத் மக. சந்தஷமசகர் ஶவ் ஸ். யட்சுஷ நசஷம்ன் 

சதலுங்கனலில் பறங்குடிினருக்கு சுகத லெதகள்   
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 பஶதஷக்கப்படக்கூடி பறங்குடி குலக்கள் (PVTGs) ன லமகப்படுத்தப்பட்டுள்ர ரகஶல்யம், 

ரதஶட்டி ற்றும் ஶமன ஆதஷலஶசஷகரின் சுகஶதஶ லசதஷம மம்படுத்துலதற்கு என 

பிச்சஶம் ரதயங்கஶனஶலில் ரதஶடங்கப்பட்டது.  

 உத்னூர் எனங்கஷமைந்த பறங்குடி மம்பஶட்டு ரஜன்சஷின் கஸழ் பிரிக்கப்படஶத அதஷயஶபஶத் 

ஶலட்டத்தஷல் உள்ர பறங்குடி க்கலக்கு சுகஶதஶ லசதஷம மம்படுத்துலதஷல் இது என 

ரபரி னன்மனற்மம் ஆகும். 

 நஷஜஶம் இன்ஸ்டிடினைட் ஆப் ரடிக்கல் சின்சஸ் (ன்ம்ஸ்), மவதஶபஶத்மதச் மசர்ந்த 

சூப்பர் ஸ்ரபளஶயஷட்டி னத்துலர்கள் குல, மநஶஶரிகலக்கு சஷகஷச்மசரிக்கும் தஷட்டத்தஷல் 

ஈடுபட்டுள்ரது. PVTGகலக்கஶன த்தஷ அசஶங்கத்தஷன் பஶதுகஶப்ன மம்பஶட்டுத் தஷட்டத்தஷன் கஸழ் 

இது ரசல்படுத்தப்பட்டுள்ரது. 

 

சதலுங்கன நயம் உருலக்க தனத்லத சகண்டடுகமது 

 ஜூன் 2 மததஷ  2014 ஆம் ஆண்டில் ஆந்தஷப் பிமதச றுசஸமப்ன சட்டம் நஶடஶலன்மத்தஷல் 

நஷமமமலற்மப்பட்டு ஆந்தஷப் பிமதசத்தஷல் இனந்து பிரவுபட்டு இந்தஷஶலின் 29 லது 

அதஷகஶப்னர்ல ஶநஷயஶக  ரதலுங்கஶனஶ ஶநஷயம்  உனலஶக்கபட்டது. இவ்லஶண்டு 

ரதலுங்கஶனஶ ஶநஷயம் தனது ந்தஶம் ஆண்டு உனலஶக்க தஷனத்மத ரகஶண்டஶடுகஷமது. 

சதலுங்கனலில் ஆெலின் கப்சபரி தமந்த, லனம் பர்த்த   குரம் 

 கஶமயஸ்லம் யஷஃப்ட் பஶசன தஷட்டத்தஷன் (மக.ல்..பி) என பகுதஷஶக, ‚ஆசஷஶலின் 

ஷகப்ரபரி தஷமந்த,லஶனம் பஶர்த்த குரம் ‛ இல்யந்தகுந்தஶ ண்டயத்தஷல் உள்ர தஷப்பப்னர் 

கஷஶத்தஷல்  கட்டப்பட்டது. 92 ீ ஆறம் ற்றும் 56 ீ லிட்டம் ரகஶண்ட, குரம் என 

டி.ம்.சஷ அடி நீம மசஷப்பதற்கஶக கட்டப்பட்டது ற்றும் மஶட்டஶர்கள் னெயம் 

சஷத்தஷப்மபட்மடில் உள்ர அனந்தகஷரி நீர்த்மதக்கத்தஷற்கும் பின்னர் ல்யன்னசஶகர் 

தஷட்டத்தஷற்கும் தண்ைரீ் அனுப்னலதற்கஶக கட்டப்பட்டுள்ரது. 
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சக ககயஸ்லம் தட்டம் செல்படுகமது 

 உயகஷன் ஷகப்ரபரி பல்மநஶக்கு யஷப்ட் பஶசனத் தஷட்டஶகக் கூமப்படும் கஶமயஸ்லம் யஷஃப்ட் 

பஶசன தஷட்டத்மத (மக.ல்..பி) ரஜய்சங்கர் னபல்யஷ ஶலட்டத்தஷல் ரடிகட்டஶ ன்ம இடத்தஷல், 

ரதலுங்கஶனஶ னதல்லர் மக.சந்தஷமசகர் ஶவ் ரதஶடங்கஷமலத்தஶர். 

கஷ்டி 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
னம்மப மதமலந்தஷ பத்னஶலிஸ் லித்ஶசஶகர் ஶவ் 

ஆஸ்கர் அகட தலயலர் த்த தலப்பட லிருதுகள் லிறலில் பங்ககற்க உள்ரர் 

 கஶஶஷ்டிஶ ஶநஷய ஶத்தஷ தஷமப்பட லினதுகள் லிறஶலில் சஷமப்ன லினந்தஷனஶக மஶளன் 

பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் & சின்ஸ் அகஶடஷ தமயலஶன ஜஶன் ரபய்யஷ பங்மகற்க உள்ரஶர். இதன் னெயம் 

இந்தஷஶலில் நமடரபறும்  என லினது லிறஶலில் பங்மகற்கும் னதல் அகஶடஷ தமயலர் ஆனஶர் 

ஜஶன் ரபய்யஷ. 

கலய ற்றும் கயச்ெத்தன் எயஃபண்ட தருலிற 

 யஷஃபண்டஶ தஷனலிறஶ கமய ற்றும் கயஶச்சஶத்தஷன் அமடஶரஶக னம்மபில் 

ரகஶண்டஶடப்படுகஷமது.  

 யஷஃபண்டஶ குமககள் னேரனஸ்மகஶலின் உயக பஶம்பரித் தரஶகும்.யஷஃபண்டஶ 

குமகக்மகஶலில்கரின்  ரதஶகுப்ன சஷலனுக்கு அர்பைிக்கப்பட்டதஶகும். 

கஷ்டிலில் MSMEக்களுக்கன பதயலச்ெரின் கலலயலய்ப்பு உருலக்கும் தட்டம் 

 அடுத்த ந்து ஆண்டுகரில் 10 யட்சம் மலமயலஶய்ப்னகமர உனலஶக்கும் மக்மஶ, சஷறு ற்றும் 

நடுத்த நஷறுலனங்கலக்கஶன னதயமச்சரின் மலமயலஶய்ப்ன உனலஶக்கும் தஷட்டத்மத (MSME) 

கஶஶஷ்டிஶ அசு லிமலில் ரதஶடங்கவுள்ரது ன்று ஶநஷய மம்பஶட்டு ஆமைர் 

(ரதஶறஷல்துமம) டஶக்டர் வர்ளதீப் கஶம்ப்மர ரதரிலித்தஶர்.  
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 மகத்ரதஶறஷல் துமமின் னதன்ம தஷட்டத்தஷல் ரபண் ரதஶறஷல்னமனமலஶனக்கு 30 சதலதீம் 

இடஎதுக்கஸடு இனக்கும் ன்றும் கூமஷனேள்ரஶர். 

பம்லபில் உள்ர டிஜஎப்டிில் கல் சென்டர் தமக்கப்பட்டது 

 ற்றுதஷஶரர்கள் ற்றும் இமக்குதஷஶரர்கரின் சந்மதகங்கள் / மகள்லிகள் ற்றும்  

மகள்லிகலக்கு தீர்வு கஶை ரலரிநஶட்டு லர்த்தக இக்குநர் ரஜனல் (டிஜஷஃப்டி) 

னம்மபில்  என கஶல் ரசன்டர் அமக்கப்பட்டுள்ரது. இதஷல் ரலரினேமவு லர்த்தக 

ரகஶள்மக ற்றும் சர்லமதச லர்த்தகம் பற்மஷ ரபஶதுலஶன தகலல்கலம் மகட்கப்படயஶம். 

நன்கு அலைகரில் தக்கும் சூரி ன் உற்பத்த ஆலயகலரப் சபமவுள்ரது கஷ்டி 

 கஶஶஷ்டிஶ நஶன்கு அமைகரில் ஷதக்கும் சூரி ஷன் உற்பத்தஷ ஆமயகமரப் 

ரபமத்தஶஶக உள்ரது. சுலிஸ் சலஶல் னமமின்படி ஷதக்கும் மசஶயஶர் மபனல்கமர 

அமப்பதற்கஶக லர்தஶ, ரபபஶயஶ, கடக்னர்ைஶ ற்றும் ரபன்டக்யஷ அமைகரின் 

மபக்லஶட்டர் மதர்வு ரசய்ப்பட்டுள்ரது ன்று ஶநஷய நீர்லரத்துமம அமச்சர் கஷரிஷ் 

கஶஜன் சட்டன்ம சமபில் ரதரிலித்தஶர். ரஶத்தம் 500 ரகஶலஶட் தஷமன் ரகஶண்டது, 

என ரகஶலஶட் தஷமன் உற்பத்தஷக்கு 4.45 மகஶடி னொபஶய் னதலீடு ரசய்ப்படும் ன்று அலர் 

ரதரிலித்தஶர். 

லமட்ெலக் குலமப்பதற்கன குலமகலர லிலலக நலர்த்த செய்லலத உறுத 

செய்லதற்கன கண்கைிப்பு அலப்பு 

 லமட்சஷ குமமப்ன ரதஶடர்பஶன குமமகமர லிமலஶக நஷலர்த்தஷ ரசய்லமத உறுதஷ 

ரசய்லதற்கஶக கஶஶஷ்டிஶ அசு லிமலில் அதன் கண்கஶைிப்ன அமப்மப 

அமக்கவுள்ரது. லிலசஶிகலக்கு பிச்சமனகமர தீர்க்க அதஷகஶரிகள் கஷமடப்பமத உறுதஷ 

ரசய்லதற்கஶக ரதஹ்ழஷல் ற்றும் ஶலட்ட அரலியஶன குலக்கள் னெயம் அசஶங்கம் 

கடுமஶன லிறஷப்னைர்மல ற்படுத்தும் ன்று அமச்சர் ரதரிலித்தஶர். மலும் இறப்படீு 
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ரசலுத்துலதற்கஶன அரவுனக்கரில் ஶற்மங்கமர ஶநஷய அசு பரிந்துமக்கும் ன்று 

அலர் கூமஷனஶர் 

பம்லப சட்க செல்படத்சதடங்க ஐந்து ஆண்டுகள் நலமவு 

 னம்மப ரட்மஶ ரசல்படத்ரதஶடங்கஷ ந்து ஆண்டுகள் நஷமமலமடந்தது. தற்மபஶதுள்ர 

னம்மப ரட்மஶ த்தஷ கட்மகஶபர் ற்றும் தமயநகரின் மற்குப் பகுதஷஶன 

ரலர்மசஶலஶமல இமைக்கஷமது. 

த்த பிகதெம் 

தலயநகர் முதல் அமைச்சர் ஆளுநர் 
மபஶபஶல்  கல்நஶத்  ஆனந்தஷரபன் பமடல் 

த்தபிகதெத்தயருந்து இண்டு சபண்கள் எலசஸ்ட் ெகத்தல் ஏம ெதலன 

 த்தஷபிமதச ஶநஷயத்மதச் மசர்ந்த இண்டு ரபண்கள் லரஸ்ட் சஷகத்தஷல் மஷ சஶதமன 

பமடத்துள்ரனர். ம 22 அன்று சஷந்துலஶஶ ஶலட்டத்மதச் மசர்ந்த பஶலனஶ ரதவரிஶ 

ற்றும் ரசமவஶர் ஶலட்டத்மதச் மசர்ந்த மகஶ பஶர்ஶர் ஆகஷ இனலனம் 

த்தஷப்பிமதச ஶநஷயத்தஷல் இனந்து ரலரஸ்ட் சஷகத்மத அமடந்த னதல் இண்டு 

ரபண்கள் னும் சஶதமனம பமடத்தனர்.  

நீர் உரிலல செல்படுத்தவுள்ரது  த்த பிகதெம்  

 த்தஷ பிமதசத்தஷல், ஶநஷய க்கலக்கு ஆண்டு னலலதும் தண்ைரீ் கஷமடப்பமத உறுதஷ 

ரசய்லதற்கஶக ஶநஷய அசு ‘நீர் உரிம’ ரசல்படுத்தப் மபஶகஷமது. இந்த னற்சஷின் கஸழ், 

ந்தரலஶன குடும்பத்தஷற்கும் அசஶங்கம் னன்னம தீர்ஶனிக்கப்பட்ட அரவு தண்ைமீ 

லறங்கும். த்தஷப் பிமதச அசு ‘நல்-ஜல்’ தஷட்டத்மதனேம் ரகஶண்டு லந்து, இதற்கஶக 

நபஶர்ட் ற்றும் ஆசஷ லங்கஷிடஷனந்து நஷதஷ உதலி ரபமவுள்ரது . 
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