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ஆந்ிப் திதெம் 

 
லனகம்  பல்ர்  ஆளுர் 
ஷயரதரத்  

(அரற)  
எய்.ஸ்.ஜகன் ஶரகன் 

வட்டி  

ஸ்ரீ திஸ்ர பூசன் 

யரிச்சந்ன் 

லத்து ததாொ ிட்டம் 

 ‘ஷத்து தஶரசர’றட்டம் 13,125 ஶகரடி வசனில் அக்ஶடரதர் 15 ஆம் ஶற பல் 
வரடங்கப்தட உள்பது.  இந் றட்டத்றன் பனம், அஷணத்து ிசரிகளுக்கும் 
(குத்ஷகரர் ிசரிகள் உட்தட) ிஷப்பு (தி ற்றும் கரீஃப்) தபேங்கள் 
வரடங்குற்கு பன்ஶத எபே பேடத்றற்கு பை.12,500 ஊக்கத்வரஷக அல்னது உள்படீ்டு 
ரணிரக கறஷடக்கும். 

அொம் 

 

லனகம்  பல்ர்  ஆளுர் 

டிஸ்பூர் சர்தரணந்ர ஶசரஶணரரல்  வஜகீஷ் பகற 

அொின் பல் ெி.என்.ஜி எரிசதாருள் ிலனம் 

 அசரம் பல்ர் சர்தரணந்ர ஶசரஶணரரல், றப்பேகரில் ரறனத்றன் பல் சற.ன்.ஜற 
ரிவதரபேள் றஷனத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். ரறனத்ஷ கரற்று ரசுதரட்டினறபேந்து 
ிடுிப்தற்கும், சுத்ரண ற்றும் தசுஷரண ரிவதரபேபின் தன்தரட்ஷட 
ஊக்குிப்தற்கரகவும் அஷணத்து ரட்டங்கபிலும் சற.ன்.ஜற ரிவதரபேள் றஷனம் 
அஷப்தற்கரண எபே ஷதடத்ஷ அசரங்கம் ரரித்து பேகறநது வரிித்ரர். 
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தெி தசுலத் ரீ்ப்தாம் அொின் பீ்தர் தீலுக்காண சுற்றுச்சூல் உர்ிநன் ண்டனக் 
குநிீட்லட ாடியுள்பது  

 குயரத்றின் ஶற்கு ிபிம்தில் உள்ப ீப்தர் தஷீனச் சுற்நறபள்ப தகுறஷ எபே 
பக்கற ஈறனரகவும், சுற்றுச்சூல் உர்றநன் ண்டனரகவும் அநறிக்குரறு ஶசற 
தசுஷத் ீர்ப்தரம் (ன்ஜறடி) அசரம் அசுக்கு அநறவுறுத்றபள்பது. ீப்தர் தலீ் எபே 
‘பக்கறரண தநஷ தகுற’ ற்றும் ரம்சரர் பரகும் ஶலும் அன் அபேகறல் ரிசர்வ் 
கரடுகஷபபம் வகரண்டுள்பது.சுற்றுச்சூல் உர்றநன் ண்டனம் ன்தது எபே 
தரதுகரக்கப்தட்ட தகுறஷ சுற்நற 10 கற.ீ ஷ இஷடக ண்டனரக அநறித்து 
வரறல்துஷந ற்றும் திந ணி டடிக்ஷககஷப கட்டுப்தடுத்துகறநது. 

அொம்அசு செப்டம்தர் 1 பல் 200 சபிாட்டிணர் ரீ்ப்தாங்கலப செல்தடுத்வுள்பது  

 அசரறல் வசப்டம்தர் 1 பல் 200 வபிரட்டிணர் ீர்ப்தரங்கள் வசல்தடும் ன்று 
உள்துஷந ற்றும் அசறல் துஷந கூடுல் ஷனஷ வசனரபர் குரர் சஞ்சய் 
கறபேஷ்ர வரிித்ரர். அர் கூநறரது எபேரின் வதர் ன்.ஆர்.சறில் 
ஶரன்நில்ஷன ன்நரல், அர் வபிரட்டிணர் ீர்ப்தரங்கபின் பன் ஶல்பஷநடீு 
வசய்னரம் ஶலும் இந் ீர்ப்தரங்கள் ஶல்பஷநடீ்ஷட 60 ரட்களுக்குள்  ீர்க்கும் 
ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது ன்று கூநறணரர். 

அருாச்ென திதெம் 

ஷனகம்  பல்ர்  ஆளுர் 

இட்டரகர்  வதர கரண்டு  தி. டி. றஸ்ர. 

அருாச்ென திதெ ாின உள்துலந அலச்ெர் கன எிர்ப்பு கட்டுப்தாட்டு ாகணம் 
'ஜ்ா'ல தகாடி அலெத்து சாடங்கி லத்ார்  

 அபேரச்சன திஶச ரறன உள்துஷந அஷச்சர் தரங் வதனறக்ஸ் இட்டர கரில் உள்ப 
ஶதரலீஸ் ஷனஷகத்றனறபேந்து ஜ்ர ன்றும் அஷக்கப்தடும் ந்து கன றர்ப்பு 
ஶதரனறஸ் ரகணத்ஷ வகரடிஷசத்து வரடங்கறஷத்துள்பரர். அம்ரறன கரல் 
துஷநில் அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட கன றர்ப்பு ரகணங்கபின் இது பல் 
வரகுப்தரகும். 
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த ாதனாங்கி ிாண ிலனம் 2022 ார்ச் 31 க்குள் கட்டி படிக்கப்தடும் 

 இட்டரகரில் உள்ப ஶயரஶனரங்கற ிரண றஷனம் 2022 ரர்ச் 31 ஆம் ஶறக்குள் கட்டி 
படிக்கப்தடும் ன்று த்ற சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந அஷச்சர் யர்ீப் 
சறங் பூரி அநறித்ரர். இந் ஆண்டு திப்ரி 9 ஆம் ஶற இட்டரகபேக்கு அபேகறலுள்ப 
ஶயரஶனரங்கறில் கறரீன்ஃதலீ்ட் ிரண றஷனத்ஷ கட்டுற்கரக திர் ஶந்ற 
ஶரடி அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

கர்ாடகம் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
வதங்களூபே  தி.ஸ்.வடிபெப்தர  ஜளதரய் ரனர 

ர்ா ாத தக ிலப்பு ிட்டம் 

 துஷ ஆஷர் ம். ீதர கறர பர்ச்சற ற்றும் தஞ்சரத்து ரஜ் துஷநின் ர்ர 
ரஶ ஶக ிஷப்பு றட்டத்ஷ பஷநரக கர்ரடகரின் யளப்தள்பி சர்ஶச ிரண 
றஷனத்றல் வரடங்கற ஷத்ரர். பன்று ர கரன இந் றட்டம் டக்கு கர்ரடகரில் 
ஷஷ அறகரிப்தஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 

லசூரு அசு ிலில் ம் கக்சகடுப்பு டத் உள்பது  

 அடுத் சறன ரங்களுக்குள் ங்கபின் ண்ிக்ஷகஷ றப்திடுற்கும் அற்நறன் 
தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்ற்கும், கத்றன் தசுஷஷ உர்த்துற்கரக கர்ரடக 
ணத்துஷந பல் பஷநரக  கக்வகடுப்ஷத ஶற்வகரள்ப உள்பது. இந் 
கக்வகடுப்பு ங்கபின் ண்ிக்ஷக ற்றும் ஷசூரீன் தசுஷ அபவுகஷப றப்திட 
உவும். 

 ஜம்ப & காஷ்ீர் 

லனகம்  ஆளுர் 
ஸ்ரீகர்  சத் தரல் ரனறக் 
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இந்ி ாணும் ஜம்ப & காஷ்ீரில் 45 இாணு ல்சனண் தள்பிகலப ிறுிது  

 ஜம்ப-கரஷ்ீரில், ல்வனண் பற்சறின் எபே தகுறரக, இந்ற இரணும் 45 
இரணு ல்வனண் தள்பிகஷப றறுிபள்பது, இறல் ற்ஶதரது 14 ஆித்துக்கும் 
ஶற்தட்ட ரர்கள் தடிக்கறன்நணர். இந் இரணு ல்வனண் தள்பிகபில், குஷநந் 
பேரணம் வகரண்ட குடும்தங்கஷபச் ஶசர்ந் குந்ஷகளுக்கு இனசரக ங்கள் 
தடிப்ஷதத் வரட அனுற ங்கப்தடுகறநது. 

ஜம்ப காஷ்ீரின் வ்சாரு ாட்டத்ிலும் ஐடிஐக்கள் அலக்கப்தடும் 

 ஜம்ப-கரஷ்ீரில், ஆளுர் சத்தரல் ரனறக், எவ்வரபே ரட்டத்றலும் இஷபஞர்களுக்கு 
றநன்கஷப ங்குற்கும் வரறல் திற்சற அபிப்தற்கும் வரறல்துஷந திற்சற 
றறுணங்கள் அஷக்கப்தடும் ன்று கூநறபள்பரர். ஸ்ரீகரில் வசய்றரபர் கூட்டத்றல் 
உஷரற்நற அர், அடுத் சறன ரங்கபில் தல்ஶறு அசு துஷநகபில் 50000 
கரனறிடங்கள் றப்தப்தடும் ன்நரர். 

குஜாத் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
கரந்றகர் ிஜய் பைதணி ஆச்சரர்ர ஶவ் வ்த் 

புி சாில்துலந சகாள்லகல குக்க 10 திக்குழுக்கள் உருாக்கப்தட்டண 

 குஜரத் பனஷச்சர் ிஜய் பைதரணி ரறனத்றன் புற வரறல்துஷந வகரள்ஷகஷ 

குப்தற்கரண உள்படீுகஷப ஆய்வு வசய், றப்தரய்வு வசய் ற்றும் தரிந்துஷக்க 10 

திக்குளக்கஷப அஷத்துள்பரர். ரறனத்றன் ற்ஶதரஷ வரறல்துஷந வகரள்ஷக 2015 

இல் வசல்தடுத்ப்தட்டது. ஷனஷ வசனரபர் ஶஜ.ன்.சறங் ஷனஷில் இந்ப் 

திக்குளக்கள் வசல்தடும். 
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குஜாத்ில் பல் த்ி திில் சதாநிில் ற்றும் சாில்நுட்த ிறுணம் 
அலக்கப்தடவுள்பது  

 குஜரத்றல் பல் த்ற ஶறில் வதரநறில் ற்றும் வரறல்தட்த றறுணம் 
(சறசறஇடி) அஷக்கப்தடும் ன்று த்ற இசரண ற்றும் உங்களுக்கரண அஷச்சர் 
ன்சுக் ண்டிர அநறித்துள்பரர். 

அகாதாத்ில் சுற்றுச்சூலன தாிக்கா ின்ொ ததருந்துகபின் பல் இக்கத்ல 
த்ி உள்துலந அலச்ெர் சாடங்கிலத்ார்  

 குஜரத்றன் அகரதரத்றல் சுற்றுச்சூஷன தரறக்கர றன்சர ஶதபேந்துகபின் பல் 
இக்கத்ஷ த்ற உள்துஷந அஷச்சர் அறத் ர வகரடி அஷசத்து வரடங்கற ஷத்ரர். 
அகரதரத்றல் இ-தஸ்களுக்கரண ரட்டின் பல் ரணிங்கற ஶதட்டரி சரர்ஜறங் ற்றும் 
இடரற்று றஷனத்ஷபம் அர் றநந்து ஷத்ரர். றபே. அறத் ர 18 றன்சர 
ஶதபேந்துகஷபபம் ஶதட்டரி இடரற்று வரறல்தட்த சறபடன் வகரடி அஷசத்து வரடங்கற 
ஷத்ரர். 

தகபம் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
றபேணந்பும்  திணரி ிஜன்  தி.சரசறம் 

தரு டிாதி தடகு தந்ம்  

 ஶபே டிரதி தடகு தந்த்றன் 67 து தறப்தின் ஶதரது தச்ஷச வநறபஷந கண்டிப்தரக 
வசல்தடுத்ப்தடும்.   தடகுப் ஶதரட்டி ஆகஸ்ட் 10 ஆம் ஶற ஶகபரின் புன்ணடர 
ரிில் ஷடவதநவுள்பது. ஶபே ஶகரப்ஷதில் 23 தரம்பு தடகுகள் உட்தட வரத்ம் 79 
தடகுகள் தங்ஶகற்கவுள்பண. 
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லனாப தணாா கான்க்தபவ் 2019 

 திர் ஸ்ரீ ஶந்ற ஶரடி வகரச்சறில் டந் ஷனரப ஶணரர வசய்ற ரரட்டில்  
2019  டீிஶர கரன்தன்சறங் பனம் உஷரற்நறணரர். கரன்க்ஶபின் ீம் - ‚புற 
இந்றர. புற இந்றர தங்ஶகற்பு ஜணரகம், குடிக்கஷப ஷரகக் வகரண்ட 
அசரங்கம் ற்றும் சுறுசுறுப்தரண குடிக்கள் தற்நறது ன்தஷ னறபறுத்றது. 

காாஷ்டிா 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
பம்ஷத  ஶஶந்ற ஃதட்ணரிஸ்  வசன்ணி ித்ரசரகர் 

ரவ் 

ான்ொ, துங்கதஷ்ர் ொனங்கள் சூல் உர்ிநன் ண்டனங்கபாக 
அநிிக்கப்தடுகின்நண 

 கரரஷ்டிரில் உள்ப துங்கஶஷ்ர் ற்றும் ரன்சர ணினங்கு சரனங்கஷபச் 
சுற்நறபள்ப தகுறகஷப சுற்றுச்சூல் உர்றநன் ண்டனங்கபரக (ESZ) சுற்றுச்சூல், ணம் 
ற்றும் கரனறஷன ரற்று அஷச்சகம் அநறித்துள்பது .ஶசற பூங்கரக்கள் ற்றும் 
ணினங்கு சரனங்கஷபச் சுற்நறபள்ப சறன டடிக்ஷககஷப எளங்குதடுத்துஶ 
இன் அடிப்தஷட ஶரக்கரகும். 

காாஷ்டிாில் தங்கர் அருங்காட்ெிகம் 

 ஜணரறதற ரம் ரத் ஶகரிந்த் "தங்கர்" அபேங்கரட்சறகத்ஷ பம்ஷதில் உள்ப 
ரஜ்தணில் றநந்து ஷத்ரர். தங்கர் அபேங்கரட்சறகம் சுரர் 15,000 சது அடி தப்தபில் 
கட்டப்தட்ட அபேங்கரட்சறரகும். இந் ஆண்டு இறுறில் ஆன்ஷனன் பன்தறவு பனம் 
இந் அபேங்கரட்சறகம் வதரது க்களுக்கரக றநக்கப்தட உள்பது. 
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எம்.எஸ்.ஆர்.டி.ெி ததருந்துகளுக்காண தடி கண்காிப்பு பலந அநிபகம்  

 கரரஷ்டிர ஶதரக்குத்து துஷந அஷச்சர் றரகர் ஶரட்ஶட ம்.ஸ்.ஆர்.டி.சற 
ஶதபேந்துகளுக்கரண ஶடி கண்கரிப்பு பஷநஷத் வரடங்கறணரர், இணரல் க்கள் 
ங்கள் தத்ஷப் தற்நற றகழ்ஶ கல்கஷபப் வதந படிபம். கரரஷ்டிர ரறன 
சரஷனப் ஶதரக்குத்துக் ககம் வரத்ம் 18,000 ஶதபேந்துகஷபக் வகரண்டுள்பரகவும் 
ஶலும் அறல் றணபம் 67 னட்சத்துக்கும் ஶற்தட்ட திகள் திக்கறநரர்கள் ன்றும் 
அர் வரிித்ரர். 

ாக்பூரில் தகாதாடா ெர்தெ உிரில் பூங்கா அலக்கப்தட உள்பது 

 ரக்பூரின் ஶகரஶரடரில் உள்ப சர்ஶச  றபேகக்கரட்சறசரஷனபம் தஶரதரர்க்கும் 
றறு அசரங்கம் படிவடுத்துள்பது . கரடுகள் ற்றும் ணினங்குகஷபப் தரதுகரப்தறல் 
இந்றரின் வரடர்ச்சறரண உறுறப்தரட்ஷட வபிப்தடுத்ற த்ற சுற்றுச்சூல், ண 
ற்றும் கரனறஷன ரற்நத் துஷந அஷச்சர் ஸ்ரீ திகரஷ் ஜஶடகர், 
‚றபேகக்கரட்சறசரஷனில் தஶர தரர்க், இந்றன் சஃதரரி, ஆப்திரிக்க சஃதரரி, இவு சஃதரரி, 
ஆரய்ச்சற, கல்ி ற்றும் திற்சற, சுற்றுனரப் திகளுக்கரண சறகள் ஶதரன்நஷ 
வசய்ப்தடும் ன்று கூநறணரர். 

த்ிப்திதெம் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
ஶதரதரல்  கல்ரத்  ஆணந்றவதன் தஶடல் 

தாா ீச்ெல் ீர் ெதந்ி ெிங் தனா ிா அசரிக்காின் தகடனிணா தெணலனக் கடந்ார்  

 த்றப் திஶசத்ஷச் ஶசர்ந் றவ்ரங் சஶந்ற சறங் ஶனரயறர அவரிக்கரின் 
ஶகடனறணர ஶசணஷனக் கடந் பல் ஆசற ீச்சல் ீர் ன்ந வதபேஷஷப் வதற்நரர். 
சஶந்றர ஆங்கறனம் ற்றும் ஶகடனறணர ஶசணல்கஷபக் கடந்து ஆசற சரஷணஷபம் 
ஷத்றபேக்கறநரர். 
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தற்கு ங்காபம்  
லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர தரணர்ஜற  ஜகீப் ங்கர் 

"தெவ் க்ரீன் ஸ்தட கிபனீ்" ிிப்புர்வு திச்ொம் 

 ஶற்கு ங்க அசு தசுஷஷ தரதுகரப்தற்கும் சுற்றுச்சூஷன சுத்ரக 
ஷத்றபேப்தற்கும் வகரல்கத்ரில் "ஶசவ் க்ரீன் ஸ்ஶட கறபனீ்" ன்ந ிறப்புர்வு 
திச்சரத்ஷ வரடங்கறபள்பது. 

ிழ்ாடு 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
வசன்ஷண டப்தரடி ஶக தணிசரற தன்ரரினரல் புஶரயறத் 

 
கீடிில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட லப கிறு  

 கலடிில் ந்ரம் கட்ட அகழ்ரரய்ச்சற வரடங்கற கறட்டத்ட்ட 45 ரட்களுக்குப் திநகு, 
எபே ஷபக் கறறு கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 1.5 அடி ிட்டம் வகரண்ட ஷபக் 
கறறு வடஶகரட்டரரல் வசய்ப்தட்டது. இதுஷ  ந்து ஷபக் கறறு 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. ஷபக் கறறு ன்தது அந்க் கரனத்றன் ஶம்தட்ட ீர் 
தரதுகரப்பு வரறல்தட்தத்றன் எபே குநறகரட்டிரகும். 

ஒரு ணின் ஒரு இக்கம் கலனஞர் ப. கருாிி ' என்ந புத்கம்  

 ‘ஏபே ணின் ஏபே இக்கம் கஷனஞர் ப. கபேரறற ' ன்ந புத்கத்ஷ, ற இந்து 
குளின் வபிடீரண ஃப்ண்ட்ஷனன் தத்றரிஷக வபிிட்டது, இப்புத்கத்றல் எபே தர் 
வ்ரறு எபே இக்கரக ரந படிபம் ஶலும்  ஜணரகத்றல் ரற்நங்கஷபக் 
வகரண்டுபேது தற்நற அடுத் ஷனபஷநக்கு றகரட்டிரகவும் கபேிரகவும் 
வசல்தட படிபம் ன்ந கபேத்துக்கள் கூநப்தட்டுள்பண . 
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டி.கார்த்ிதகன் ெிஎம்டிஏ ின்  உறுப்திணர் செனாபாக ிிக்கப்தட்டார்  

 றழ்ரடு ரறன அசு வசன்ஷண வதபேக ஶம்தரட்டு ஆஷத்றன் உறுப்திணர் 
வசனரபரக டி. கரர்த்றஶகஷண றறத்துள்பது. இர் பன்ணரக கரட்சற றர்ரக 
ஆஷரக இபேந்ரர். 

எம்.எஸ் சுாிான் ஆாய்ச்ெி அநக்கட்டலபின் 30 து ஆண்டு ிா சென்லணில் 
சகாண்டாடப்தட்டது  

 ம்.ஸ். சுரறரன் ஆரய்ச்சற அநக்கட்டஷபின் 30 து ஆண்டு ிர வசன்ஷணில் 
வகரண்டரடப்தட்டது. இந் அநக்கட்டஷப டரக்டர் ம்.ஸ். சுரறரணரல் 1988 இல் 
றழ்ரட்டில் றறுப்தட்டது. இந்றரின் தல்ஶறு ரறனங்கள் ற்றும் எபே சறன 
வபிரடுகபில் இந் அநக்கட்டஷப ஆரய்ச்சற ற்றும் சபக ஶம்தரட்டு றட்டங்கபில் 
ஈடுதட்டுள்பது. 

தி தஞ்ெிர்த்ிற்கு புிொர் குநிீடு ங்கப்தட்டுள்பது 

 தணி பபேகன் ஶகரில் திசரரண புகழ்வதற்ந தி தஞ்சறர்த்றற்கு புிசரர் 
குநறடீு ங்கப்தட்டுள்பது.  றழ்ரட்டினறபேந்து எபே ஶகரில் ‘திசரத்றற்கு ’ புிசரர் 
குநறடீுங்கப்தடுது இதுஶ பல் பஷந ஆகும். 

ிழ்ாடு கல்ித் துலந ார்களுக்காக தித்தக 24 ி த சாலனக்காட்ெி 
தெணலனத் சாடங்கிது  

 தள்பி ரர்களுக்கரக 24 ி ஶ தித்ஶக வரஷனக்கரட்சற ஶசணஷன றகத்றல் 
கல்ித் துஷந வரடங்கறபள்பது. சறில் சர்சீஸ், தரதுகரப்புப் தஷடகள் ற்றும் 
ங்கறகபில் ஶசபேற்கரண ஶர்கரல்கள் ற்றும் ஊக்கத் றட்டங்கள் 
வரஷனக்கரட்சறரல் வரறல் றகரட்டுனறன் எபே டிரக எபிதப்தப்தடும். 
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சென்லணில் பல் ின்ொ தஸ் 

 வசன்ஷணில் பல் றன்சர தஸ்ஷம றக பல்ர் டப்தரடி ஶக தணிசரற 
வரடங்கறஷத்ரர். இது த்ற ில் றஷனத்றனறபேந்து றபேன்றபெர் ஷ எபே 
ரஷபக்கு ரன்கு தங்கள் ன்று ஶசரஷண அடிப்தஷடில் இக்கப்தடுகறநது.  இது 
ஜற.தி.ஸ் ற்றும் ீ கண்டநறல் ற்றும் அடக்குபஷந அஷப்பு ஶதரன்ந 
உள்பஷக்கப்தட்ட அம்சங்கஷபக் வகரண்டுள்பது. இஷ ஶதரக்குத்து அறகரரிகள் 
வரஷனதூத்றல் இபேந்து கண்கரிக்க படிபம். 

ிண்டுக்கல் பூட்டு, கண்டாங்கி தெலன புிொர் குநிீடு சதற்நது  

 றண்டுக்கல் பூட்டு ற்றும் கண்டரங்கற ஶசஷனக்கு வசன்ஷணில் உள்ப புிில் 
குநறப்புகள் தறஶட்டில் புிசரர் குநறடீு ங்கப்தட்டது. புிில் குநறகரட்டிகபின் 
துஷ தறரபர் சறன்ணரஜர ஜற. ரபடு, இந் இண்டு ரரிப்புகளும் சந்ஷில் ங்கள் 
ிற்தஷணஷ இந்து பேரகவும், புிசரர் குநறடீு அஷகளுக்கு சறன 
அங்கலகரங்கஷபப் வதந உவும் ன்றும் கூநறணரர். 

செப்டம்தர் 2 பல் 'ஏக் தாத்-ிஜய் தாத்' 

 கன்ணிரகுரிில் ிஶகரணந்ர் தரஷந றஷணவுச்சறன்ணம் இந்றப் வதபேங்கடல், 
ங்கரப ிரிகுடர ற்றும் அஶதி கடல் ஆகறற்நறன் றரி சந்றப்தில் எபே பக்கற 
அஷடரபரக உள்பது. ிஶகரணந்ர் தரஷந றஷணிடத்றன் 50 து ஆண்ஷட 
றஷணவுகூபேம் ஷகில், எபே பக்கற வரடர்புத் றட்டரண "க் தரத்-ிஜய் தரத்" 
வசப்டம்தர் 2 பல் ரடு பளதும் றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

செப்டம்தர் 2 பல் ணித்துாண தங்குடி சூல் சுற்றுனா ிட்டம் ீண்டும் 
சாடங்கப்தடவுள்பது  

 றழ்ரட்டின் ஶற்குத் வரடர்ச்சற ஷனின் தல்ஶறு தகுறகபில் டத்ப்தடும் 
ணித்துரண தங்குடி சூல் சுற்றுனர றட்டம் வசப்டம்தர் 2 பல் ீண்டும் 
வரடங்கப்தடவுள்பது. 

 சுற்றுச்சூல் சுற்றுனர றட்டத்ஷ சுற்றுனர ற்றும் ஸ்சற / ஸ்டி னத்துஷநகள் கூட்டரக 
இஷந்து டத்துகறன்நண. 
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ில்னி 

பல்ர் ஆளுர் 
அிந்த் வகஜ்ரிரல்  அணில் ஷதஜரல் 

இந்ி ிாணப்தலடின் ெி ற்றும் ிபம்த சதினிலண ணிப தம்தாட்டு 

அலச்ெர் ிநந்து லத்ார் 

 ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்சர் ஶஷ் ஶதரக்ரிரல் றரங்க் புது றல்னறில் உள்ப ஶசற 

தரல் தணில் இந்ற ிரணப்தஷட சற ற்றும் ிபம்த வதினறஷண றநந்து ஷத்ரர். 

இந்ற ிரணப்தஷடில் ஶச  ரர்கஷப ஊக்குிக்கும் ஷகில் இந் வதினறஷண 

இந்ற ிரணப்தஷட அஷத்துள்பது . 

ஐ.ஐ.டி சடல்னிில் சாில்நுட்த கண்காட்ெில ணிப தம்தாட்டு அலச்ெர் ிநந்து 
லத்ார். 

 அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத் துஷநில் சீதத்ற கண்டுதிடிப்புகஷப 
வபிப்தடுத்தும் ஷகில் ணிப ஶம்தரட்டு அஷச்சர் ஶஷ் ஶதரக்ரிரல் றரங்க் 
..டி வடல்னறில் வரறல்தட்த கண்கரட்சறஷத் வரடங்கறணரர். ரடு பளதும் உள்ப 
றறுணங்கபின் 80 க்கும் ஶற்தட்ட சீதத்ற கண்டுதிடிப்புகள் ற்றும் 90 ஆரய்ச்சற 
சுவரட்டிகள், புனணரய்ரபர்கள் உபேரக்கற பன்ரறரிகள் கண்கரட்சறில் 
ஷக்கப்தட்டுள்பண. 

ஜவுபி அலச்ெர் தெி லகிலண அருங்காட்ெிகத்ில் கலனக்கூடத்ல ிநந்து லத்ார் 

 புது வடல்னறில் உள்ப ஶசற ஷகிஷண அபேங்கரட்சறகத்றல் ஜவுபி வரகுப்ஷத த்ற 
ஜவுபி ற்றும் வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்சர் ஸ்றபேற ஜழதின் 
இரணி றநந்து ஷத்ரர். ஜவுபி வரகுப்தில் 30 க்கும் ஶற்தட்ட புகபின் ஷககபரக 
திரிக்கப்தட்ட 230 க்கும் ஶற்தட்ட தல்ஶறு ஷகரண ஜவுபி ஶசகரிப்புகள் 
ஷக்கப்தட்டுள்பண.   
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“ஆததன் ம்தர் திதபட்” ஐ ில்த தாதுகாப்பு தலட அநிபகப்தடுத்ியுள்பது 

 ில்ஶ பரகத்றல் றறுத்ப்தட்டுள்ப அஷணத்து ரகணங்கஷபபம், சுற்றும் தகுற, 
தரர்க்கறங் ற்றும் "ஶர தரர்க்கறங்" தகுறகபில் ீண்ட ஶம் றறுத்ப்தட்டுள்ப 
ரகணங்கஷபபம் சரிதரர்க்க இந்ற ில்ஶ தரதுகரப்புப் தஷட (ஆர்.தி.ஃப்)  ஆதஶன் 
‚ம்தர் திஶபட்”  ன்ந எபே குநறடீ்டு வதஷக் வகரண்ட எபே சறநப்பு இக்ககத்ஷ 
அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

ன் என்ந தெதக்ி தாடலன ஸ்ரீ திகாஷ் ஜதடகர் சபிிட்டார் 

 புது றல்னறில் 2019 சுந்ற றணத்ஷ பன்ணிட்டு தூர்ர்ன் ரரித் ‚ன்” ன்ந 
ஶசதக்ற தரடஷன த்ற அஷச்சர் ஸ்ரீ திகரஷ் ஜஶடகர் வபிிட்டரர். இந் தரடல்  
அண்ஷில் வற்நறகரக ிண்ில் வசலுத்ப்தட்ட சந்றரன் 2 ின்  தின்ணிில் 
உள்ப உறுறபம்  தரர்ஷபம் ஶலும்  அசரங்கத்றன் தன ஷடகஷப  உஷடக்கும் 
பற்சறகஷபபம் டுத்துக்கரட்டுகறநது. 

உனகின் பல் பக ததா-சட்ரிக் வு அடிப்தலடினாண கடற்தலட அலடாப ஆம் 

 கடற்தஷடிணரின் பக தஶர வட்ரிக் ஷக் ஷகப்தற்நற, தஶரவட்ரிக் கடற்தஷட 
அஷடரப ஆத்ஷ (தி.ஸ்..டி) வபிிடும் உனகறன் பல் ரடரக இந்றர 
றகழ்கறநது.  கப்தல் ற்றும் ஶறில் ற்றும் உங்கள் துஷநின் ரறன அஷச்சரண 
ஸ்ரீ ன்சுக் ண்டிர இந் றட்டத்ஷ புதுறல்னறில் வரடங்கற ஷத்ரர். புற 
தி.ஸ்..டி அட்ஷடகஷபபம் ந்து இந்ற கடற்தஷடிணரிடம் அர் எப்தஷடத்ரர் 

இந்ிாின் ிகப்சதரி கிாப்புந சுகாா ஆய்வு சாடங்கப்தட்டுள்பது 

 ஜல் சக்ற அஷச்சர் ஸ்ரீ கஶஜந்ற சறங் ஶசகரத் "ஸ்ச் சர்ஶன் கறரீன் 2019" ன்ந 
றகப்வதரி கறரப்புந சுகரர ஆய்ஷ ஷனகர் வடல்னறில் வரடங்கறணரர். இந் 
ஆய்வு ஆகஸ்ட் 14 பல் வசப்டம்தர் 30, 2019 ஷ, இந்றர பளதும் 698 
ரட்டங்கபில் 17,450 கறரங்கள் ற்றும் 87,250 வதரது இடங்கள், அரது தள்பிகள், 
அங்கன்ரடி ஷங்கள், வதரது சுகரர ஷங்கள், யரட் / தஜரர் ஆகற இடங்கபில் 
கக்வகடுப்ஷத டத்வுள்பது, இது இந்றரின் றகப்வதரி கறரப்புந சுகரர 
கக்வகடுப்தரகும். 
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திதிஆர்டிின் 49 து சாடக்க ாள் 

 த்ற உள்துஷந அஷச்சர் ஸ்ரீ அறத் ர ஆகஸ்ட் 28 அன்று புதுறல்னறில் ஶதரலீஸ் 
ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு திகத்றன் (திதிஆர்டி) 49 து வரடக்க ரள் ிரில் 
ஷனஷ ிபேந்றணரக ஷனஷ ரங்கறணரர். இந் றகழ்ச்சறில் திதிஆர்டிின் 
வதரன்ிர சறன்ணத்ஷ ஸ்ரீ ர வபிிட்டரர். ஶதரலீஸ் திற்சறில் சறநந்து 
ிபங்குற்கரண த்ற உள்துஷந அஷச்சரின் தக்கத்ஷபம், இந்ற ளத்ரபபேக்கு 
தண்டிட் ஶகரிந்த் தல்னப் தந்த் ிபேஷபம் ங்கறணரர். 

ஃதிட் இந்ிா இக்கத்ல திர் சாடங்கிணார் 

 ஶசற ிஷபரட்டு றணத்ஷ பன்ணிட்டு புதுறல்னறில் டந் ிரில் திர் ஸ்ரீ 
ஶந்ற ஶரடி ஃதிட் இந்றர இக்கத்ஷ வரடங்கறணரர். ஶஜர் றன்சந்றன் திநந் 
ரபில் இந் க்கள் இக்கத்ஷத் வரடங்கற திர் ஶந்ற ஶரடி, ணது 
ிஷபரட்டு ற்றும் தட்தங்கபரல் உனஷக கர்ந் இந்றரின் ிஷபரட்டு 
சறன்ணரண ஶஜர் றரன்சந்றற்கு அஞ்சனற வசலுத்றணரர். 

தஞ்ொப் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
அரிரணர அரீந்ர் சறங் ி.தி. சறங் தட்ஶணரர் 

ிாெத்-இ-கல்ொ அருங்காட்ெிகம் ஆெிா புத்கத்ில் இடம் சதநத் ாாக உள்பது.  

 தஞ்சரதின் ஆணந்த்பூர் சரயறப் கரில் உள்ப ிரசத்-இ-கல்சர அபேங்கரட்சறகம் எஶ 
ரபில் இந்ற துஷக் கண்டத்றல் அறக க்கள் தரர்ஷிட்ட அபேங்கரட்சறகரக  
ஆசறர புத்கத்றல் இடம் வதநத் ரரக உள்பது. ஆசறர புக் ஆஃப் வகரர்டமளடன் 
ஶசர்த்து, சரஷண புத்கங்கபில் அபேங்கரட்சறகத்றற்கரண பன்நரது தஷவு இதுரகும். 
பன்ணரக, ிரசத்-இ-கல்சர, இந்றர புக் ஆஃப் வக்கரர்ட்மறலும் ற்றும்  னறம்கர புக் 
ஆஃப் வக்கரர்ட்ஸ் திப்ரி 2019 தறப்திலும் இடம்வதற்நது குநறப்திடத்க்கது. 

 

 



  

ாின செய்ிகள் – ஆகஸ்ட் 2019 

- 

தாடக்குநிப்புகள்அநி – www.tamil.examsdaily.in                    14                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ிொிகளுக்கு தஞ்ொப் அசு 28000 தபாண் இந்ிங்கலப ங்கவுள்பது  

 தஞ்சரப்ஷத தண்ஷ கறவுகஷப ரிக்கர ரறனரக ரற்றும் ஶரக்கறல், தஞ்சரப் 
ிசரத் துஷந, ிசரிகளுக்கு 28000 க்கும் ஶற்தட்ட ஶபரண் இந்றங்கள் / 
தண்ஷ உதகங்கஷப ங்குற்கரண றட்டத்ஷ வரடங்கறபள்பது. 

உத்திதெம் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
வகரல்கத்ர  ம்ர தரணர்ஜற  ஜகீப் ங்கர் 

உத்திதெ அசு சர்னாந்துடன் தன துலநகபில் இருப்பு த்துலப்பு ப்தந்த்ல 
ிரிவுதடுத்ிது  

 உத்திஶச அசும் வர்னரந்தும் தன துஷநகபில் ற்ஶதரதுள்ப இபேப்பு எத்துஷப்பு 
எப்தந்த்ஷ இன்னும் ந்து ஆண்டுகளுக்கு ீட்டித்துள்பண.பன்ணரக ஷகவளத்றட்ட 
புரிந்துர்வு எப்தந்ம், றடக்கறவு ஶனரண்ஷ, இடஞ்சரர்ந் றட்டறடல், ீர் 
ஶனரண்ஷ ற்றும் ீர்றஷனகஷப ீட்வடடுப்தது ற்றும் இக்கம் றட்டறடல் உள்பிட்ட 
துஷநகபில் அநறவு ற்றும் தட்தங்கபின் எத்துஷப்பு ற்றும் தரிரற்நத்ஷ ஶரக்கரக 
வகரண்டுள்பது.   

கான்பூரில் "புதுப்திக்கப்தட்ட ணீ அனிம்தகா புதாஸ்சடடிக் & ஆர்த்தாடிக் லம்" 

 உத்திஶசத்றன் கரன்பூரில் உள்ப அனறம்ஶகர ஷனஷகத்றன் ‘புதுப்திக்கப்தட்ட 
அனறம்ஶகர ஆர்த்ஶரடிக்ஸ் ற்றும் புஶரஸ்வடடிக் வசன்டஷ (ஏதிசற) த்ற சபக ீற 
ற்றும் அறகரபித்ல் அஷச்சர் ஸ்ரீ ரர்சந்த் வகஹ்ஶனரட் றநந்து ஷத்ரர். 
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இாஜஸ்ான் 

லனகம்   பல்ர்  ஆளுர் 
வஜய்ப்பூர் அஶசரக்  அஶசரக் வகஹ்ஶனரட்  கல்ரண் சறங் 

கவுக் சகாலனகள் ற்றும் கும்தல் சகாலனஆகிற்லநக் கட்டுப்தடுத் ாஜஸ்ான் 
ெட்டன்நம் புி தொாக்கலப ிலநதற்நியுள்பது 

 ரறனத்றல் கவுக் வகரஷனகள் ற்றும் கும்தல் வகரஷன ஆகறற்ஷநக் கட்டுப்தடுத் 
ரஜஸ்ரன் சட்டன்நம் இண்டு பக்கறரண ஶசரரக்கஷப றஷநஶற்நறபள்பது, 
கும்தல் வகரஷன ஶசரர, 2019 ல் இபேந்து தரதுகரப்பு ற்றும் ‘கவும் ற்றும் தரம்தரி 
ஶசரர, 2019 ன்ந வதரில் றபே கூட்டிகபின் சுந்றத்துடன் 
ஷனிடுற்கரண ரஜஸ்ரன் ஷட’ 2019 ன்ந இண்டு ஶசரரக்கள் 
சட்டன்நத்ரல் குல் ரக்வகடுப்பு பனம் றஷநஶற்நப்தட்டது. 
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