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அொம் 
தலகபம்  னதல்யர்  ஆளுர் 

டிஸ்னர் சர்தரணந்ர ஶசரஶணரரல்  வெகீஷ் னகற 

ெில லகதிகளுக்கு தாங்லககாில் தின் தநம்ாட்டு னிற்ெி திட்டம் சதாடங்கினது 

 அசரறல், சறஷநக் ஷகறகளுக்கரக ஶதரங்ஷககரன் ரட்டத்றல் னென்று ர றநன் 
ஶம்தரட்டு திற்சறத் றட்டம் வரடங்கப்தட்டுள்பட. சறஷநக் ஷகறகள் ங்கபட 
ண்டஷணக் கரனத்றல் தனணபிக்கும் னற்சறகபில் ஈடுதடுற்கரண ரய்ப்னகஷப 
ங்குஷ இந் றட்டம் ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பட.  

 இந் னக்கற குநறக்ஶகரஷபத் ிர்த்ட, ஷகறகள் சறஷநினறனந்ட ிடுிக்கப்தட்ட தின்ணர் 
அர்கபின் ஶஷனரய்ப்ன றநஷண இந்ப்திற்சற றட்டம் ஶம்தடுத்டம் ன்று 
றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. 
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குயஹாத்திலனனேம் டாக்காலயனேம் இலணக்கும் னதல் ெர்யததெ யிநாத்லத அொம் 
னதல்யர் துயக்கிலயத்தார் .  

 அசரம் னனஷச்சர் சர்தரணந்ர ஶசரஶணரரல் குயரத்றஷனேம் டரக்கரஷனேம் 
இஷக்கும் னல் சர்ஶச ிரணத்ஷ குயரத்றில் உள்ப ஶதரர்ெரர் ிரண 
றஷனத்றல் டக்கறஷத்ரர். இந் இஷப்ன டகறக்கு ரறனங்களுடணரண   
இஷப்ஷத உர்த்றனேள்பட ன்று அர் கூநறணரர் . அசரம் அசு ஆண்டுக்கு 100 ஶகரடி 
னொதரய் ண னென்று னடங்களுக்கு   இற்ககரண எடக்கறனேள்பட. கரத்ரண்டு, 
ரங்ஶகரன், யஶணரய் ற்றும் ஶகரனரனம்னனக்கரண ிரணங்களுடன் குயரத்ற-
தரங்கரக்ஷக இஷக்கும் ற்வநரன ிரணனம் அடுத் சறன ரங்கபில் வரடங்கப்தடும் 
ன்றும் வரிித்ரர். 

 

ஆந்திபப் ிபததெம் 
தலகபம்  னதல்யர்  ஆளுர் 

ஷயரதரத்  

(அரற)  
எய்.ஸ்.ெகன் ஶரகன் 

வட்டி  

ஸ்ரீ திஸ்ர னசன் 

யரிச்சந்ன் 

கர்னூல் நாயட்டத்தில் ன்து னதின எஃப்.ி.ஒக்கள் அலநக்கப்ட உள் 

 கர்னூல் ரட்டத்றல் என்தட னற உர் உற்தத்றரபர் அஷப்னகஷப (ஃப்.தி.ஏ) 

அஷக்க ஶசற ஶபரண்ஷ ற்றும் ஊக பர்ச்சற ங்கற (தரர்ட்) 102 னட்சம் னொதரய் 

எடக்கறனேள்பட. அற்நறல் இன அஷப்னகள் ீன் பத்ஷ ஊக்குிக்கும் ணவும் 

அநறிக்கப்தட்டுள்பட. கர்னூனறல் இவ்ரறு டப்தட இடஶ னல் னஷந ன்தடம் 

குநறப்திடத்க்கட. 

யிமினகபத்தில் னதின ட்டாம்னச்ெி னங்கா திப்ன 

 ஆந்றரின் ிறகத்றல் ணத்டஷந அலுனகத்றல் னறரக கட்டப்தட்ட 
தட்டரம்னச்சற னங்கர ற்றும் ஆஷ ிபக்க ஷம் [Turtle Interpretation Centre] றநக்கப்தட்டட. 
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அனணாச்ெ ிபததெம் 

ஷனகம்  னல்ர்  ஆளுர் 

இட்டரகர்  வதர கரண்டு  தி. டி. றஸ்ர. 

நத்தின அபசு இட்டாகரில் னென்று ெிந்த யிலனாட்டு லநனங்கல அலநக்க உள்து 

 அனரச்சன திஶசத்றன் இட்டரகரில் னென்று சறநந் ிஷபரட்டு ஷங்கஷப த்ற 

அசு ிஷில் அஷக்க உள்பரக த்ற இஷபஞர் னன் ற்றும் ிஷபரட்டுத்டஷந 

அஷச்சர் (ணிப் வதரறுப்ன) கறண் ரிெறெழ கூநறனேள்பரர். ஶலும் இவ்ிஷபரட்டு ஷம் 

ற்கரப்ன கஷனகள், தளு டெக்குல் ற்றும் குத்டச்சண்ஷடக்கரண தித்ஶக சறநப்ன ஷரக 

இனக்கும் ண றன ரிெறெள கூநறணரர். 

அனணாச்ெ ிபததெத்தில் 2880 சநகாயாட் திாங் திட்டத்திற்கு ெி.ெி.இ.ஏ ப்னதல் 
அித்துள்து 

 வதரனபரர ிகரங்களுக்கரண அஷச்சஷக் குள, சற.சற.இ. 1600 ஶகரடி னொதரய் 
வசனில் அனரச்சன திஶசத்றல் 2880 வகரரட் றதரங் தல்ஶரக்கு றட்டத்றற்கு 
எப்னல் அபித்டள்பட. கல் ற்றும் எபிதப்னத்டஷந அஷச்சர் திகரஷ் ெஶடகர், 
கட்டினடித் திநகு இந் அஷ 278 ீட்டர் உனள்ப ரட்டின் றக உரண 
அஷரக இனக்கும் ன்று வரிித்ரர். 

‘சுத்தநா-சுலந அனணாச்ெல் ிபச்ொபம் 2019’ 

 னனஷச்சர் வதர கரண்டு இட்டரகரில் ரறனம் ளி ம் ஶரட்டத் றட்டத்ஷ 
‘சுத்ரண-தசுஷ அனரச்சல் திச்சரம் 2019’ஷ  வரடங்கறணரர். ரன் ஶயரத்மவ் 
வகரண்டரட்டத்றன் என தகுறரக இந் திச்சரம் ஷடவதற்று னரகவும், அடுத் 
ந்ட ஆண்டுகளுக்குள் 1 ஶகரடி ம் டும் இனக்ஷக றர்ித்டள்பரகவும் அர் 
வரிித்டள்பரர். 
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ஜம்ன & காஷ்நீர் 

தலகபம்  ஆளுர் 

ஸ்ரீகர்  சத் தரல் ரனறக் 

ஆதபரன் குநார் 

 ெம்ன-கரஷ்ீரில் 312 தஞ்சரத்டகஷப னஷகிஷன இல்னரரக ரற்ந ெம்ன திரிின் 
ல்ஷன ரட்டரண ரஶெரரிில் ‚ஆதஶன் குரர்‛ ன்று என திச்சரம் 
வரடங்கப்தட்டுள்பட. னஷகிஷன ற்றும் னஷகிஷன சரர்ந் வதரனட்கபினறனந்ட 
தஞ்சரத்டகஷப ிடுிக்கும் ஷகில் ரட்ட றர்ரகத்ரல் இந் றட்டம் 
டத்ப்தடுகறநட. இட வரடர்தரக ரட்ட ஶம்தரட்டு ஆஷர் ரஶெரரி அறகரரிகள் 
கூட்டத்ஷ கூட்டி ஶஷரண றனஷநகஷப ங்கறணரர். 

ஜம்ன & காஷ்நீரில் இபண்டு ாங்கல திந்து லயத்தார் ாதுகாப்னத்துல அலநச்ெர்  

 கத்டர ரட்டத்றல் 1000 ீட்டர் ீபனள்ப உஜ் தரனம் ற்றும் சம்தர ரட்டத்றல் 
617.40 ீட்டர் ீபனள்ப தசந்ர் தரனம் ஆகறற்ஷந தரடகரப்னத்டஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் 
சறங் றநந்ட ஷத்ரர். 

தஜ & தகயில் ி.எம்.ஜி.எஸ்.ய்-கட்டங்கள் I னதல் XII யலப 3502 திட்டங்கள் 
அனுநதிக்கப்ட்டுள் 

 2214 ரழ்ிடங்கஷப இஷக்க வரத்ம் 19700 கற.ீ ீபனள்ப திரின் கறர சக் 
ஶரெணர (தி.ம்.ெற.ஸ்.எய்) 3502 றட்டங்கபின் த்ற றறனேி றட்டத்றன் கலழ் ெம்ன-
கரஷ்ீர் ரறனத்றல் தி.ம்.ெற.ஸ்.எய்-கட்டங்கள் I னல் XII ஷ 
அனுறக்கப்தட்டுள்பட. 

அங்கன்யாடி லநனங்கள் நாடல் ெனெக யெதிகாக நாற்ப்ட தயண்டும் 

 ெம்ன-கரஷ்ீர் அசு அங்கன்ரடி ஷங்கஷப ரறனத்றல் உள்ப குந்ஷகள் ற்றும் 
ரய்ரர்களுக்கரண அறணீ ரறரி சனெக சறகபரக ரற்றுற்கரண என னட்சற 
றட்டத்ஷ குத்ட. னல் கட்டத்றல், எவ்வரன ரட்டத்றலும் ற்ஶதரடள்ப 50 
அங்கன்ரடி ஷங்கள் ம்.ெற.ன்.ஆர்.இ.ெற. உடன் இஷப்தன் னெனம் ரற்நப்தடும். 
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ஜம்னகாஷ்நிரின் உத்தம்னர் நாயட்ட ிர்யாகம் “ஜதீ ததா” என் சஹல்ப்லல 

அினகப்டுத்துகிது 

 ெம்ன-கரஷ்ீரில், உத்ம்னர் ரட்ட றர்ரகம் “ெஶீண ஶர” ன்ந வயல்ப்ஷனஷண 

அநறனகப்தடுத்றனேள்பட. தரனறண ிகறத்ஷ ஶம்தடுத்டஶரடு த்ற அசு 

றறபிக்கப்தட்ட ஶதடி தச்சரவ் ஶதடி தரஶர றட்டத்றன் கலழ் கனில் இனக்கும் 

குந்ஷின் தரனறணம் கண்டநறல் டுப்னச் சட்டம் (திசறதின்டிடி) சட்டத்ஷ ீறுதர்கஷப 

ஷகரள்ட இத்றட்டத்றன் ஶரக்கரகும். 

கர்ாடகம் 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

வதங்களூன  தி.ஸ்.வடினைப்தர  ெளதரய் ரனர 

ீர் ாதுகாப்ின் நிகவும் சாதுயா ாபம்ரின அலநப்னகள் 

 கடஶனர கர்ரடகரில் தின்தற்நப்தடும் றகவும் வதரடரண ீர் தரடகரப்னக்கரண 
தரம்தரி தரடகரப்ன னஷநகபில் என்று கர ஆகும். இட என ணித்டரண 
தரம்தரி ீர் தரடகரப்ன ஷடனஷநரக இனந்ட. வதரி ீர்ப்திடிப்ன தகுறில் என 
தக்கத்றல் ப்ன ஶதரன்ந இற்ஷக டுப்னகள் அஷப்தன் னெனம் ஶசறும் சகறனேரண 
றனப்தப்தில் வதரி அபினரண ீர் ஶசகரிக்கப்தட்டட குநறப்திடத்க்கட. 

கர்ாடகாயின் னதின ொானகர் ஆக யிஸ்தயஸ்யர் சஹக்தட ததர்வு 

 சதரரகர் ஶஷ் குரர் தி ினகறஷத் வரடர்ந்ட, சறர்சற சட்டன்நத் வரகுறின் 

ஆறு னஷந ம்.ல்.வுரண தரெகின் னெத் ஷனர் ிஸ்ஶஸ்ர் வயக்ஶட கரஶகரி 

கர்ரடகரின் னற சதரரகரக ஶர்ரகற உள்பரர். 
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தகபம் 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

றனணந்னம்  திணரி ிென்  தி.சரசறம் 

ஆதினா மங்குடினிர் ‘டூஜினல்’ கலலனத் சதாடங்கிார்கள்  

 ரட்டில் உள்ப ஆறர தங்குடிிணர், வதரடக்கபின் வசறப்னக்கரக ஷன 
ரட்டத்றன் கறரங்கபில் ங்கபட சடங்கு கஷன டிரண ‘டுகரறகர’ின்  என 
தகுறரக ‘டூெறல்’ ன்னும் கஷனஷ வரடங்கறனேள்பணர்.கண்டர் ரட்டம் 
ஶகரட்டினைரில் உள்ப கரஶர ஶகரினறல் ஷரகர தண்டிஷகக்குப் திநகு க்கரக 
இந் சடங்கு வரடங்கும். 

னால நறுயாழ்வு லநனத்லத தகப அபசு அலநக்கவுள்து 

 ஶகப அசு ரட்டில் னன்னனறல் னொ.105 ஶகரடி னொதரய் வசனில் அணரஷரண   
அல்னட ஷகிடப்தட்ட ரஷணகஷப கணித்டக்வகரள்ற்கும் ரஷண றுரழ்வு 
ஷம் அஷக்கவுள்பட. இம்றுரழ்வு ஷத்றல் ரஷணகள் அனங்கரட்சறகம், யட் 
திற்சற ஷம், ன்கு ணீரக்கப்தட்ட கரல்ஷட னத்டஷண ற்றும் 
ரஷணகஷப கணம் வசய்னேம் இடம் ஆகறஷம் அஷக்கப்தடவுள்பட. 

இபாஜஸ்தான் 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

வெய்ப்னர் அஶசரக்  அஶசரக் வகஹ்ஶனரட்  கல்ரண் சறங் 

ொப்பா சூப்ர் கிரிட்டிகல் சயப் நின் ிலனத்தின் 5 நற்றும் 6 யது னைிட் 

 ரெஸ்ரணில், னல்ர் அஶசரக் வகஹ்னரட்  சரப்ர சூப்தர் கறரிட்டிகல் வப்த றன் 
றஷனத்றன் 5 ற்றும் 6ட னைணிட்ஷட  றநந்ட ஷத்ரர். இட சூப்தர் கறரிட்டிகல் வப்த 
றன் வரறல்டேட்தத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ரறனத்றன் னல் றட்டரகும், 
ஶலும் இந் றட்டத்றன் வசனவு றப்ன 9 ஆித்ட 550 ஶகரடி னொதரய் ஆகும். 
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கலு காயல் ிலனம் உள்துல அலநச்ெகத்தின் நதிப்ீட்டில் 1 யது இடத்லதப் ிடித்துள்து 
 ரெஸ்ரணில், திகரஶணர் ரட்டத்றல் உள்ப கலு கரல் றஷனம் குற்நக் கட்டுப்தரடு 

ற்றும் டுப்ன டடிக்ஷககளுக்கு என னன்ரறரிரக உள்பட. கலு கரல் றஷனம் 
சீதத்றல் ரடு னளடம் உள்ப 15,666 கரல் றஷனங்களுக்கரண உள்டஷந 
அஷச்சகத்றன் றப்தடீ்டில் னல் இடத்ஷப் திடித்ட. 

38யது உக னேசஸ்தகா உக ாபம்ரின தநாக ிங்க் ெிட்டி சஜய்ப்னர் ததர்வு 

 அசர்ஷதெரணின் தரகுில் ஷடவதற்ந உனக தரம்தரிக் குளின் 43 ட அர்ின் ஶதரட, 

ரெஸ்ரணின் வெய்ப்னர் கத்ஷ உனக தரம்தரி பரக அநறிக்கக்ஶகரரி இந்றரின் 

தரிந்டஷஷ ற்றுக்வகரண்டு னேவணஸ்ஶகரின் உனக தரம்தரி தட்டினறல் 

இஷத்டள்பட. 2017 ஆம் ஆண்டின் தல்ஶறு னேவணஸ்ஶகர றகரட்டுல்களுக்கு இங்க 

வெய்ப்னர் கத்றன் தரிந்டஷ வற்நறகரக வசய்ப்தட்டஷத் வரடர்ந்ட உனக தரம்தரி 

பரக வெய்ப்னர் கம் அநறிக்கப்தட்டுள்பட. இந்றரில் 38 உனக தரம்தரி பங்கள் 

உள்பண, அற்நறல் 30 கனரச்சர பங்கள், 7 இற்ஷக பங்கள் ற்றும் 1 கனப்ன பம் உள்பண. 

நகாபாஷ்டிபா 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

னம்ஷத  ஶஶந்ற ஃதட்ணரிஸ்  வசன்ணி ித்ரசரகர் 

ரவ் 

தகாட்ந்தர் தகாட்லடனின் நறுெபீலநப்ன 
 ஶதரர்த்டகலசறர்கபரல் கட்டப்தட்ட ரஶணில் உள்ப 18 ஆம் டைற்நரண்டின் ஶகரட்தந்ர் 

ஶகரட்ஷடின் றுசலஷப்ன அடுத் ரம் வரடங்கற 2020 க்குள் றஷநஷடனேம் ன்று 
றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. ரறனத்றன் றஷணவுச்சறன்ணத் த்வடுப்ன றட்டத்றன் கலழ், ஶகரட்ஷட 
ீர தந்ர் ரகரட்சறரல் த்வடுக்கப்தட்டுள்பட. ஶகரட்ஷடின் றுசலஷப்ன 
திஷனேம் இந் ரகரட்சற ஶற்வகரள்ளும் ன்தட குநறப்திடத்க்கட. 

 1730 ஆம் ஆண்டில் ஶதரர்த்டகலசறர்கபரல் கட்டப்தட்ட இந் ஶகரட்ஷட, தின்ணர் 1737 இல் 
சறரெற அப்தரின் ஷனஷில் ரட்டிர்கபரல் ஷகப்தற்நப்தட்டட. 1818 ஆம் ஆண்டில் 
ஆங்கறஶனர்கள் அஷக் ஷகப்தற்றும் ஷ ஶகரட்ஷட ரட்டிர்கபின் ஷககபில் 
இனந்ட, அந்க்ஶகரட்ஷடஷ ரட்ட றர்ரகத்றன் ஷனஷகரக ரற்நறட 
கறக்கறந்ற கம்வதணி. குறஷ ர்த்கம் வசய்ன் னெனம் ஶகரட்ஷடக்கு இந்ப்வதர் 
ந்ட குநறப்திடத்க்கட. 
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ணினில் இனக்கும்தாது உனிர்த்தினாகம் செய்னேம் ாதுகாப்னப் லடனிரின் 
குடும்ங்களுக்கு யமங்கும் இமப்ீட்லட நகாபாஷ்டிபா அபசு உனர்த்தினேள்து 

 திில் இனக்கும்ஶதரட ங்கள் உிஷ ரட்டுக்கரக றரகம் வசய்னேம் கரரஷ்டி 
ரறனத்ஷச் ஶசர்ந் தரடகரப்னப் தஷடிணரின் குடும்தங்களுக்கு ங்கும் இப்தடீ்ஷட 25 
னட்சத்றனறனந்ட என ஶகரடி னொதரரக உர்த் கரரஷ்டிர அசு னடிவு வசய்டள்பட. 
சர் சறக்ஷர றட்டத்டடன் இஷக்கப்தட்டுள்ப சறநப்ன ஆசறரிர்களுக்கரண 
வகரடுப்தணவுகஷப 1500 னொதரய் உர்த்ற, 21,500 னொதரரக ங்கவும் அஷச்சஷ னடிவு 
வசய்ட. இந் னடிவு 1900 க்கும் ஶற்தட்ட ஆசறரிர்களுக்கு தணபிக்கும். 

ெபாெரி நலமப்சாமிலய யிட 72% அதிகநாக னம்லனில் சய்துள்து 

 இந் தனத்றல் சரசரி ஷப்வதரறவு 72% சீத்றற்கும் அறகரக னம்ஷதில் 

வதய்டள்பட. 

நத்தினப்ிபததெம் 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

ஶதரதரல்  கல்ரத்  ஆணந்றவதன் தஶடல் 

நத்தினப்ிபததெம் யிலபயில் தது சொந்த யிலதகல உற்த்தி செய்னவுள்து 

 த்ற திஶசத்றல், சரன்நபிக்கப்தட்ட ற்றும் உர் ிஷகஷப ிசரிகளுக்கு 
ிறஶரகறத்ல் ற்றும் ிற்தஷண வசய்டடன், த்ற திஶச ரறன கூட்டுநவு 
ிஷக்கூட்டஷப்ன ிஷகஷப உற்தத்ற வசய்வும் உள்பட. ிஷகபின் திரண்ட் 
வதர் ‘சர-தஜீ்’ ஆகும். அடுத் ரதி திர் தனத்றனறனந்ட ிஷகஷப உற்தத்ற வசய் 
றட்டறட்டுள்பட. 

இந்தூரிினந்து துாய்க்குனதல் ெர்யததெ யிநாம் னப்ட்டது 

 த்றப் திஶசத்றல் உள்ப இந்டெரின் ஶி அயறல்ர தரய் ஶயரல்கர் சர்ஶச 
ிரண றஷனத்றனறனந்ட னல் சர்ஶச ிரணம் 153 திகளுடன் டதரய் 
னநப்தட்டட.இந் இஷடிடர ிரணம் ஷபகுடர தகுறகளுடன் ஶடி இஷப்திற்கரண 
தத்ஷனேம், சுற்றுனரப் திகபிடறனந் ீண்டகரன ினப்தத்ஷனேம்   
றஷநஶற்நறனேள்பட. 
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சதனயில் உள் சுக்களுக்கு நத்தின ிபததெம் ‘யடீ்டுத்திட்டம்’ சதாடங்க உள்து 

 கவுரனர றட்டத்றன் என தகுறரக த்ற திஶச ரறன அசு  வனில் உள்ப 7 
னட்சம் தசுக்கள் ற்றும் கரஷபகஷப கறரங்களுக்கு அனகறலுள்ப ங்குறடங்களுக்கு 
ரற்ந றட்டறட்டுள்பட. த்றப்திஶசத்றல் 7 னட்சம் ினங்குகள் ங்குற்கு 1,000 
ங்குறடங்கள் ற்தரடு வசய்ப்தடவுள்பண. 

தநற்கு யங்காம்  
தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

வகரல்கத்ர  ம்ர தரணர்ெற  ெகீப் ங்கர் 

தநற்கு யங்க அபசு, ீர் தெநிப்ன தித்லத அனுெரித்து. 

 ஶற்கு ங்க அசு ெழஷன 12,2019 ஷ ீர் ஶசறப்ன றணரக  அனுசரித்ட . ஶற்கு ங்க 
னல்ர் ம்ர தரணர்ெற ணட அசரங்கம் 2011 ல் ஆட்சறக்கு ந்றனறனந்ட ரறனம் 
னளடம் குபங்கஷப ஶரண்டுற்கரண என றட்டத்ஷத் வரடங்கறரக   
கூநறனேள்பரர். ஶலும் ீர் தற்நரக்குஷநஷ சரபிக்க இடஷ சுரர் 3 னட்சம் குபங்கள்   
ஶரண்டப்தட்டுள்பரகவும் கூநறனேள்பரர். 

ர்தாநன் பனில் ிலனத்திற்கு துதகஷ்யர் தத்தின் சனர் சூட்டப்ட உள்து 

 ஶற்கு ங்கரபத்றன் தர்ரன் ில் றஷனத்றற்கு னட்சறக சுந்ற ஶதரரட்ட ீர் 
தடஶகஷ்ர் த்றன் வதர் சூட்டப்தட உள்பட. தர்ரன் ரட்டத்றல் திநந் சுந்றப் 
ஶதரரபிரண தடஶகஷ்ர் த், வடல்னறில் உள்ப ஶசற சட்டன்நத்றல் குண்டுகஷப 
சீறற்கரக தகத்சறங்குடன் ஷகட வசய்ப்தட்டரர் ன்தட குநறப்திடத்க்கட. 
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தில்ி 

னதல்யர் ஆளுர் 

அிந்த் வகஜ்ரிரல்  அணில் ஷதெரல் 

 

 

10 யது ஜாக்பான் திலபப்ட யிமா 

 ெழஷன 18 ஆம் ஶற னடறல்னறில் உள்ப சறரி ஶகரட்ஷடில்  ஷடவதற்ந றகழ்ச்சறில் 
10 ட ெரக்ரன் றஷப்தட ிர றகழ்ச்சறஷ த்ற அஷச்சர் ஸ்ரீ திகரஷ் ெஶடகர் 
றநந்ட ஷத்ரர். ஶலும் க்கபின் ரழ்க்ஷகில் சறணிரின் னக்கறத்டத்ஷனேம் 
அன் ரக்கத்ஷனேம் அர் டுத்டஷத்ட இட க்கஷப இஷக்கும் என ஊடகம் ன்று 
குநறப்திட்டரர். இந்றரில் சறணிரின் னரற்று பர்ச்சறஷனேம், இந்றரின் 
வன்ஷரண சக்றின் டிரன்ஸ்ஶதரர்ட்டரக இந்ற சறணிரின் பர்ந்ட னம் 
ரக்கத்ஷ குநறத்டம் கூநறணரர். 

சடல்ி தாக்குயபத்து காயல்துலனின் னன்ாட்டிற்காக னதின இ-ொன் அலநப்ன, நின் 
கட்டண தலமயானில் னல சதாடக்கம். 

 வடல்னற ஶதரலீஸ் கறணர் அனல்ர தட்ரக் வடல்னற ஶதரக்குத்ட கரல்டஷநின் 
தன்தரட்டிற்கரக னற இ-சனரன் னஷநஷனேம் றன் கட்ட டேஷரில் 
னஷநஷனேம் வரடங்கற ஷத்டள்பரர்.இ-சனரன் சரணங்கள் வசனறல் உள்ப ெற.தி.ஸ் 
னெனம் இக்கப்தடும் ண வரிிக்கப்தட்டுள்பட. 

 

 

 

 



  

நாி செய்திகள் – ஜூல 2019 

 

 Page 11 
 

திரினபா 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

ஷயரதரத்  ஶக.சந்றஶசகர் ரவ்  சறம்ன் 

திரினபாயில் நின் திட்டங்களுக்கு ஏடிி சுநார் 2000 தகாடி னொாய் யமங்கவுள்து 

றரினரில் றன் உற்தத்ற ற்றும் ிறஶரகத்ஷ ஶம்தடுத்டற்கரக 1,925 ஶகரடி 
னொதரய் றட்டத்ஷ ஆசற ஶம்தரட்டு ங்கற அனுறத்டள்பட. ஶரக்கறர றட்டத்றன் 
றநஷண ஶம்தடுத்டற்கும், கும்ற ஷயட்ஶர னக்ட்ரிக் றட்டத்ஷ 
ணீப்தடுத்டற்கும் இந் றட்டம் அனுறக்கப்தட்டுள்பட 

திரினபாவுக்கு  ொல திட்டதிற்காக 358 தகாடி னொாலன    யமங்கினது. 

 த்ற அசு றரினர ரறனத்றலுள்ப கறரப்னநங்கபில் னற சரஷனகள் அஷக்க 
கூடுல் வரஷகரக னொதரய் 358 ஶகரடிஷ ங்கறட. ஶலும் இட ரறனத்றல் 
னடிக்கப்தடர றட்டங்கள் ற்றும் உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு திகஷப னடிக்க ரறன 
அசுக்கு உிரக அஷனேம் ன்று வரிிக்கப்தட்டுள்பட. 

7யது சானாதாப நக்கள் சதாலக கணக்சகடுப்ின் கப்ணி  திரினபாயில் சதாடங்கப்ட 
உள்து 

 7ட வதரனபரர க்கள் வரஷக கக்வகடுப்தின் கபப்தி 2019 ெழஷன 29 அன்று 
றரினர ரறனத்றலும் , ிஷில் னடச்ஶசரிிலும் வரடங்கப்தடுகறநட . திந ரறனங்கள் 
ற்றும் னைணின் திஶசங்கபில் கபப்தி 2019 ஆகஸ்ட் அல்னட வசப்டம்தர் ரங்கபில் 
வரடங்கப்தட உள்பட. 
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சதலுங்காா 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

ஷயரதரத்  ஶக.சந்றஶசகர் ரவ்  சறம்ன் 

WEF லநனம், சதலுங்காா அபசு ட்தபான்கள் யமினாக நனத்துய சானட்கல 
அனுப்வுள்து  

 வலுங்கரணர அசரங்கனம் ரன்கரட வரறல்டஷந னட்சற ஷனஷப்திற்கரண உனக 
வதரனபரர ன்நத்றன் ஷனம் ட்ஶரன்கள் னெனம் த்ம் ற்றும் டுப்னசறகள் 
ஶதரன்ந அச னத்ட வதரனட்கஷப ங்குற்கரண என னடஷரண றட்டத்ஷ 
வரடங்க இனப்தரக அநறித்டள்பண. இட சுகரர ங்கல் னஷநில் 
னடிவடுப்தஷ பிரக்க உவும், கஷடசற டெ ிறஶரகங்கபில் கணம் வசலுத்டல் 
ற்றும் னத்ட ிறஶரக னஷநஷ தரறக்கும் சறக்கல்கஷப றர்வகரள்ப உவும் 
ன்று வரிிக்கப்தட்டுள்பட. 

ெி.ெி.எம்.ி.னில் என்.எஸ்.ஜி யெதி 

 ஷயரதரத்றல் உள்ப வசல்லுனரர் ற்றும் னெனக்கூறு உிரில் ஷத்றல் அடுத் 
ஷனனஷநக்கரண ரிஷசனஷந (ன்.ஸ்.ெற) சறஷ சுகரரம் ற்றும் குடும்த னம், 
அநறில், வரறல்டேட்தம் ற்றும் னி அநறில் டஷந அஷச்சர் டரக்டர் யர்ஷ் 
ர்ன் றநந்ட ஷத்ரர். இந் சறில் உர் தட ரிஷசப்தடுத்டலுக்கரண 
வரறல்டேட்தம் ற்றும் னத்ட ரறரிகஷபக் கண்டநறனேம் ரிஷசனஷந ஆகறஷ 
அடங்கும். 
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உத்தபிபததெம் 

தலகபம்   னதல்யர்  ஆளுர் 

வகரல்கத்ர  ம்ர தரணர்ெற  ெகீப் ங்கர் 

இபண்டு னதின தின் லநனங்கள் (CoE)  

 உத்ப்திஶச னனஷச்சர் ஸ்ரீ ஶரகற ஆறத்ரத் ற்றும் றநன் ஶம்தரடு ற்றும் 
வரறல்னஷணஶரர் அஷச்சர் டரக்டர் ஶகந்ற ரத் தரண்ஶட ஆகறஶரனக்கு இஷடில் 
னக்ஶணரில் ஷடவதற்ந சந்றப்தில், இண்டு சறநந் றநஷ ஷத்ஷ (CoEs) அஷக்க 
கூட்டு னடிவு டுக்கப்தட்டட - திபம்திங்கறற்கரண சறநந் றநஷ ஷம் கறஶட்டர் 
வரய்டரிலும்; ஶசஷத் டஷநக்கு ரரசறிலும் அஷக்கப்தடவுள்பட. 

உத்தப ிபததெ நாிம் கட்டணநில்ா னதலநச்ெர் சஹல்ப்லன் 1076 ஐ 
அினகப்டுத்தினது 

 உத்திஶசத்றல், ரறன அசு கட்டறல்னர னனஷச்சர் வயல்ப்ஷனன் 1076  
அநறனகப்தடுத்றட, இட ரறனம் னளறலுறனந்ட னம் க்கள் ங்கள் னகரர்கஷபப் 
தறவுவசய் உவும், ஶலும் னகரர்கள் குநறத்ட அசகரன டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டுள்பர ன்தஷனேம் உறுற வசய்னேம். 
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