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அொம்  

தலகபம்  பதல்யர்  ஆளுர் 

டிஸ்பூர் சர்ளந்தள ஹசளஹளயளல்  ஸெகதீஷ் பகழ 

அொம் 'ிான்ட்ஸ் ார் ிாஸ்டிக் ' என் ிபச்ொபத்லத சதாடங்க உள்து 

 அசளநழல், சுற்றுச்சூமல் அநப்ிழபேந்து தீங்கு யியிக்கும் ிளஸ்டிக்குக 
டிப்டினளக ஹசகரித்து அகற்றுயதற்களக ஹளங்ககளன் நளயட்ட ழர்யளகம்''ிளன்ட்ஸ் ளர் 
ிளஸ்டிக் ''ன் ிபச்சளபத்த ஸதளடங்க உள்து. 

 இந்த ிபச்சளபம் நக்கள் தங்கள் யடீுகள், யணிக ழறுயங்கள் நற்றும் கல்யி 
ழறுயங்கிழபேந்து ிளஸ்டிக்க அகற் ஊக்குயிப்த ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து. 
இந்த தித்துயநள பனற்சழனின் கவழ், ந்தஸயளபே பேம் எபே கழஹளகழபளம் 
ிளஸ்டிக்க கபளட்சழ அலுயகத்தழல் ஸகளடுத்து  எபே நதழப்புநழக்க நபக்கன்றுக 
இயசநளகப் ஸளம் 

 

 

அபுதாினில் அொநின்  ாதயாா 
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 புித சவர்தழபேத்தயளதழ ஸ்ரீநந்தள சங்கர்ஹதயள ிபெளயழனின் இக்கழன ஸநளமழனப் 
ரிஹசளதழத்து கழட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகலக்குப் ிகு, அசளநழன் ளஹயளள இப்ஹளது எபே 
ஆங்கழ அயதளபத்தழல் ஸயிளட்ட அடந்துள்து. 

 அசளநழல் சங்கர்ஹதயள ஸதளடங்கழன ழஹனள-யணய இனக்கம் ஸளலதுஹளக்கழல் பக்கழன 
ங்கு யகழத்தது. அயர் தது உபட சநஸ்கழபேதத்தழல் லதழளர், ஆளல் அஸ்றளநழ 
நற்றும் ிபெளயழனப் னன்டுத்தழ ஆன்நீக இசனின் எபே புதழன யடியநள ஹளர்கவட் 
நற்றும் புபளண அடிப்டனிள ளடக ஸசனல்தழன் நற்றும் கழளசழக்கல் சத்ரினளயளக 
உபேயள துய டங்கள் ஸகளண்ட ளஹயளள ஆகழனயற் உபேயளக்கழளர். 

குயஹாத்தி ெர்யததெ திலபப்ட யிமாயின் 3 யது திப்பு  

 அசளநழல், குயலளத்தழ சர்யஹதச தழபப்ட யிமளயின் பன்ளம் தழப் பதநச்சர் 
சர்ளந்தள ஹசளஹளயளல் குயலளத்தழனில் ிப தழபப்ட தனளரிப்ளர் நதுர் ண்டர்கர் 
பன்ினில் தழந்து யத்தளர். 

 தழபப்ட யிமளயின் இந்த தழப்ில் ஈபளன் கயம் ஸசலுத்தும் ளடு. ஸதளடக்க யிமளயின் 
ஹளது ளபளட்டப்ட்ட ஈபளின தழபப்டநள "கரி" களண்ிக்கப்டும். எபே யளப கள 
யிமளயில் களட்சழப்டுத்தப்ட ஹயண்டின தழபப்டங்கின் யககில் களந்தழனின் 150 
ஆண்டுகள், ெளனுசழனின் ஸபட்ஹபள, யடகழமக்கு ஸகழஹடளஸ்ஹகளப் ஆகழனய அடங்கும். 

ஆந்திபப் ிபததெம் 

தலகபம்  பதல்யர்  ஆளுர் 
லதபளளத்  
(அநபளயதழ)  

எய்.ஸ்.ெகன் ஹநளகன் 
ஸபட்டி  

ஸ்ரீ ிஸ்யள பூசன் 
லரிச்சந்தன் 

கிபாந சுற்றுச்சூமல் அலநப்ல யலுப்டுத்த செனக அலநப்ல ஆந்திப பதல்யர் திந்து 
லயக்கிார் 

 ஆந்தழப பதல்யர் எய்.ஸ்.ெகன் ஹநளகன் ஸபட்டி 'கழபளநச் ஸசனக அநப்' தழந்து 

யத்து, கழபளந சுற்றுச்சூமல் அநப் யலுப்டுத்துயஹத நளழ அபசழன் ஹளக்கம் ன்று 

யழபறுத்தழளர். 

ஒய்.எஸ்.ஆர் காந்தி தயலுகு திட்டம் 
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 அக்ஹடளர் 10 ஆம் ஹததழ ஸதளடங்கப்டவுள்  எய்.ஸ்.ஆர் களந்தழ ஹயலுகு  தழட்டம் ெகன் 
ஹநளகன் ஸபட்டி அபசளங்கத்தழன் நதழப்புநழக்க தழட்டநளகும், இந்த தழட்டத்தழன் பம்  பல 
நளழ நக்கலக்கும் யிரியள கண் ரிஹசளத ஸசய்னப்டுகழது. 

 பதல் கட்டத்தழல், 5-15 யனதுக்குட்ட்ட குமந்தகலக்கு கண் ரிஹசளத 
ஸசய்னப்டுகழது,  இபண்டளம் கட்ட ரிஹசளதனில்  நற் யனதழர் ங்குஸறுயர். 

யாகா நித்பா திட்டத்லத  ஆந்திப பதல்யர் சதாடங்கிார் 

 ஆந்தழபளயின் பதல்யர் எய்.ஸ்.ெகன் ஹநளகன் ஸபட்டி, எய்.ஸ்.ஆர் யளகள நழத்பள ன் 
தழட்டத்த லுபேயில் அக்ஹடளர் 4 ஆம் ஹததழ ஸதளடங்கழ  ஆட்ஹடள, டளக்றழ நற்றும் 
ஹநக்றழ டிபயர்  நற்றும் உரிநனளர்கலக்கு பை .10,000 ழதழ உதயி யமங்கழளர். 

 ஸ்ந்தள நறு ஆய்வுக் கூட்டத்தழன் ஹளது ணத்த கணக்கழடப்ட்ட யங்கழ கணக்குகில் 
ஸடளசழட் ஸசய்பநளறு பதநச்சர் அதழகளரிகலக்கு அழவுறுத்தழளர். 

கவுகாத்தினில்7 ாள் சநகா நல்டிநீடினா கண்காட்ெி 

 நகளத்நள களந்தழனின் 150 யது ிந்த ளள் ஸகளண்டளட்டத்தழன் எபே குதழனளக அசளம் 
ஆலபள  ஹபளசழரினர் ஸெகதீஷ் பகழ அக்ஹடளர் 14 ஆம் ஹததழ குயலளத்தழனில் ல 
ளள் ஸநகள நல்டிநீடினள கண்களட்சழனத் ஸதளடங்கழபள்ளர். 

 கண்களட்சழ யீ ஸதளமழல்தட்த்தழன் பம் களந்தழெழனின் யளழ்க்க, தத்துயம் நற்றும் 
ஸகளள்கக ஸயிப்டுத்தும். இது நகளத்நள களந்தழனின் சழ ஸளபேள்கள் நற்றும் 
அசளநழன் ல்ஹயறு இடங்கலக்கு அயர் ஸசன் சழ அரின டங்கபம் யியரிக்கும். 

ததனில மங்குடி ெபகத்தின் குமந்லதகளுக்கா உதயித்சதாலக திட்டத்லத அொம் அபசு 
சதாடங்கினது  

 10 நற்றும் 12 ஆம் யகுப்புகில் டிக்கும் ஹதனி மங்குடினி குமந்தகலக்கள 
உதயித்ஸதளக தழட்டத்தத் ஸதளடங்க அசளம் அபசு படிவு ஸசய்துள்து. இது நளழத்தழன் 
அத்து ஹதனித் ஹதளட்டங்கின் நளணயர்கபம் உள்டக்கும். 

 நத்தழன  நற்றும் நளழ அபசளல்  ஸசனல்டுத்தப்டும் ல்ஹயறு தழட்டங்கள் குழத்து  
னளிகலக்கு ஸதரினப்டுத்த, எவ்ஸயளபே ஹதனித் ஹதளட்டத்தழலும் ‘ஷ்பளநழக் 
நழத்பளஸ்’ ழனநழக்கப்டவுள்ர் . 

அருணாச்ெ ிபததெம் 
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தகபம்  பதல்யர்  ஆலர் 
இட்டளகர்  ஸநள களண்டு  ி. டி. நழஸ்பள. 

தயாங் யிமாயின் 7 யது திப்பு 

 அபேணளச்ச ிபஹதசத்தழல், தயளங் தழபேயிமளயின் 7 யது தழப்பு தயளங்கழல் நழகுந்த 
ஆபயளபத்துடனும், ஆர்யத்துடனும் ஸதளடங்கழனது. இந்த ழகழ்யில் பதநச்சர் ஸநள 
களண்டு, அபேணளச்ச ிபஹதசம் இனற்க யங்கில் ஸபேம் ஆற்க் ஸகளண்டுள்து 
வும் பனள தழட்டநழடல் நற்றும் பதலீடுகலடன், ளட்டின் நழக யநள நற்றும் 
நகழழ்ச்சழனள நளழங்களக நளறுயதற்கள சளத்தழனக்கூறுகள் உள் ன்று கூழளர். 

பநஹன்ெ தனாகாந்தர் ிலவு ாணனம் 

 நத்தழன ழதழ நற்றும் களர்ப்ஹபட் யியகளப அநச்சர் தழபேநதழ. ழர்நள சவதளபளநன், 
பநலன்ச ஹனளகளந்தள குழத்த சழப்பு ழவு ளணனத்த அயர் 125 யது ிந்த 
ளக் ஸகளண்டளடும் யகனில் ஸயினிட்டளர்.  

 தழபேநதழ சழத்தபளநன் கூறுகனில்,பநலன்ச ஹனளகளந்தளயின் உகளயின ஸசய்தழனில் 
நிதகுத்தழல் ல்ழணக்கத்தக் ஸகளண்டுயபேயதற்கள  பக்கழனத்துயம் உள்து. 

ஒடிொ  

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
புயஹஸ்யர் யனீ் ட்ளனக் ஸெகதீஷ் பகழ 

 

‘ஒடிொ பதல்யர் 'தநா ெர்க்கார்' பனற்ெிலனத் சதாடங்கிார் 

 எடிசள பதநச்சர் யனீ் ட்ளனக் தது அபசளங்கத்தழன் 'ஹநள சர்க்களர்' (து அபசு) 
பனற்சழனத் ஸதளடங்கழளர், ஹநலும் சழபேடன் ஹபடினளக கந்து உபனளடி அபசு 
நபேத்துயநகள் நற்றும் களயல் ழனங்கில் அயர்கலடன அனுயத்தப் ற்ழ 
அழந்து ஸகளண்டளர். 

 'ஹநள சர்க்களர்' பனற்சழனின் ஹளக்கம் யித ஹளக்கங்கலக்களக அபசு அலுயகங்கலக்கு 
யபேம் நக்கலக்கு கண்ணினத்துடன் ஹசயன யமங்குயதளகும்.  
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ஒடிொயின் நிகப்சரின யர்த்தக கண்காட்ெி யம்ர் 12 ஆம் தததி சதாடங்வுள்து 

 எடிசளயின் நழகப்ஸரின யர்த்தக கண்களட்சழகில் என்ள ழனளத்பள யம்ர் 12 ஆம் 
ஹததழ ஸதளடங்க தழட்டநழடப்ட்டுள்து. யர்த்தக கண்களட்சழ ட்டு ளட்கலக்கு 
ஸதளடபேம்.இந்த ஆண்டின் ழனளத்பளய  கட்டளக் நளயட்ட ழர்யளகம், நளயட்ட களச்சளப 
கவுன்சழல் நற்றும் கட்டளக் பிசழல் களர்ப்ஹபரன் (சழ.ம்.சழ) இணந்து ற்ளடு 
ஸசய்னவுள்து. 

ஒடிொயில் புதின உக யங்கி திட்டம் 

 இந்தழன அபசு, எடிசள அபசு நற்றும் உக யங்கழ ஆகழனய 165 நழல்ழனன் அஸநரிக்க 
டளர் கடன் எப்ந்தத்தழல் கஸனலத்தழட்ட, சழறு யியசளனிகலக்கு அயர்கின் உற்த்தழ 
பகின் ின்டய யலுப்டுத்துயஹதளடு, அதழகரித்த யபேநளத்தழற்களக, 
அயர்கின் யிஸளபேட்கின் சந்தப்டுத்துத ன்பகப்டுத்தவும் ஹநம்டுத்தவும் 
உதவுகழன். 

 யட்சழனளல் ளதழக்கப்டக்கூடின நற்றும் ஸபேம்ளலும் நளளயளரி யியசளனத்த சளர்ந்து 
இபேக்கும் கழபளநப்புங்கில் களழ நீக்கூடின யியசளனத்தழற்களக  எடிசள 
எபேங்கழணந்த ீர்ப்ளச தழட்டம் ஸசனல்டுத்தப்டும்.  

 எடிசளயின் 15 நளயட்டங்கச் ஹசர்ந்த சுநளர் 128,000 ஸலக்ஹடர் யியசளன ழங்க 
ழர்யகழக்கும். 125,000 சழறுஸதளமழல் யியசளனிகலக்கு இது உதவும் 

ெத்தஸீ்கர்  

தலகபம்  பதல்யர்  ஆளுர் 

பாய்ப்பூர்  பூதஷ் ாதகல் அனுசுனா பதக 

 

ிாஸ்டிக் கமிவுகளுக்கு ஈடாக இயெ உணலய யமங்கும் ெத்தஸீ்கரின் அம்ிகாபூரில் 
உள் ‘குப்ல ெிற்றுண்டினகம்’ 

 சத்தீஸ்கரில் அம்ிகளபூர் கரில் பதன்பதழல் ‘குப் உணயகம்’ஸதளடங்கழனது. இந்த 
உணயகம் அம்ிகளபூர் கபளட்சழ ழறுயத்தளல் டத்தப்டுகழது. இந்த தித்துயநள 
உணயகத்தழல், ம நக்கலக்கும், குப் ஸளறுக்குயர்கலக்கும் எபே கழஹள 
ிளஸ்டிக்கழற்கு ஈடளக இயச உணவு கழடக்கும், அஹத ஹபத்தழல் அப கழஹள 
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ிளஸ்டிக் உணயகத்தழற்கு ஸகளண்டு யபப்ட்டளல் கள உணவு யமங்கப்டும். இந்த 
உணயகம் சத்தீஸ்கர் சுகளதளப அநச்சர் டி.ஸ். சழங் தழஹனள அயர்களல் தழக்கப்ட்டது. 

ஜம்ப & காஷ்நீர் 
தலகபம்  ிபசடண்ட் கயர்ர் 
ஸ்ரீகர்  கிரிஷ் ெந்திப பர்பர் 

 

ஜம்ப & காஷ்நீர் அபசு ஸ்ரீகரில் சடிசநடிெின் தெலயகல யிலபயில் சதாடங்கவுள்து   

 நளழ தகரில் நபேத்துய யசதழக ஹநம்டுத்த ெம்ப-களஷ்நீர் அபசு யிபயில் 
ஸ்ரீகரில் ஸடழஸநடிசழன் ஹசயக ஸதளடங்கவுள்து. 

 பன்ஸநளமழனப்ட்ட ஹசயனின் கவழ், ஸ்ரீகர் நளயட்டத்தழல் உள் அத்து நபேத்துய 
ழறுயங்கலம் ஸசனற்கக்ஹகளள் அடிப்டனிள ஸட்ஸயளர்க்கழங் ஹசல்கள் பம் 
என்றுக்ஸகளன்று இணக்கப்டும். ஸடழஸநடிசழன் ஹசயக அழபகப்டுத்த 
சம்ந்தப்ட்ட ழறுயங்கலடன் கந்தளஹளசழத்து யபேயதளக நளழ அபசு 
ஸதரியித்துள்து. 

பதன்பதில் டாக் இக்கின யிமா த அபண்நலனில் சதாடங்கினது  

 யபளற்று சழப்புநழக்க ஹ அபண்நனில் பதன்பதழல் டளக் இக்கழன யிமள 
ஸதளடங்கழனது .பன்று ளள் டளக் இக்கழன யிமளவுடன் இக்கழனக் குழப்ில் புதழன 
பெினன் ிபஹதசநளக டளக் நளவுள்து. புகழ்ஸற் இனற்க,அமகு நற்றும் சுற்றுள 
இடங்கலடன் ற்கஹய ிபநள டளக், இக்கழனம், க நற்றும் களச்சளபத்த 
யிபேம்புஹயளபேக்கு யமங்குயதற்கள தித்துயத்த ஸகளண்டுள்து. 

நத்தினப் ிபததெம் 

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
ஹளளல்  கநல்ளத்  ஆந்தழஸன் ஹடல் 

 

எம்.ி. சுற்றுா யாரினம் கப லட யிமாலய ஏற்ாடு செய்துள்து  

 சுற்றுளய ஹநம்டுத்துயதற்கள எபே தித்துயநள பனில், நத்தழன ிபஹதச 
சுற்றுள யளரினம் அக்ஹடளர் 12 பதல் யம்ர் 10 யப, 11 கபங்கில் எபே நளத கள 
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கப ட யிமளய ற்ளடு ஸசய்துள்து . அத்து யனது ிரியினுள் உள்லர், 
ஹதசழன நற்றும் சர்யஹதச சுற்றுள னணிகள் இந்த யிமளயில் ங்ஹகற்ளர்கள். 

அக்தடார் 21 ஆம் தததி யலப எம்.ி.னில் 10 யது ததெின காச்ொப யிமா லடச உள்து 

 நத்தழன ிபஹதசத்தழல், பளஷ்டிரின சநஸ்கழபேத நஹலளத்றவ்-ஹதசழன களச்சளப யிமளயின் 10 
யது தழப் நத்தழன களச்சளப அநச்சகம்  அக்ஹடளர் 21 யப 'க் ளபத், ஸ்ஹபஷ்ட 
ளபத்' ிபச்சளபத்தழன் கவழ் ற்ளடு ஸசய்துள்து. 

 ஹதசழன களச்சளப யிமளயில் 22 நளழங்கின் ளட்டுப்பு, க நற்றும் களச்சளபத்தழன் 
ல்ஹயறு யடியங்கள் களண்ிக்கப்டும். ஹதசழன களச்சளப யிமள ன் கபேத்து 2015 ஆம் 
ஆண்டில் உபேயளக்கப்ட்டது. இதுயப, இதுஹளன் என்து ண்டிகக களச்சளப 
அநச்சகம் ற்ளடு ஸசய்துள்து 

2 ாள் நகத்தா நத்தின ிபததெ நாாடு 

 நத்தழன ிபஹதச பதல்யர் கநல்ளத் இபண்டு ளள் நகத்தள நத்தழனப்ிபஹதச நளளட்ட 
பனளக தழந்து யத்தளர். 

 இந்தூரில் டஸறும் இந்த நளளட்டில்  ிப ஸதளமழதழர்கள் கந்து 
ஸகளள்கழன்ர். இந்தூரின் ிரில்ழனண்ட் நளளட்டு நனத்தழல் உகளயின யர்த்தக 
கண்களட்சழன பதல்யர் கநல் ளத் தழந்து யத்தளர். 

 

கர்ாடகா 

 

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
ஸங்கலர்  ி.ஸ். ஸனடிபபப்ள யெஶளய் யளள 

சங்களூருயில் யம்ர் 1 பதல் ிபத்தனக னங்கபயாத தடுப்புப் லட 

 யம்ர் 1 ஆம் ஹததழ பதல் ஸங்கலபேயில் ிபத்ஹனக னங்கபயளத தடுப்புப் ட 
இபேக்கும் ன்று கர்ளடக உள்து அநச்சர் சயபளஜ் ஸதரியித்துள்ளர். 

 ஸங்கலரில் குந்தது 20 னங்கபயளத குலக்கள்   இபேப்தளக ஹதசழன புளய்வு 
அநப்பு ச்சரித்தத அடுத்து இந்த படிவு டுக்கப்ட்டுள்தளக அநச்சர் கூழளர். 
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ன்.., சர் ஸசக்பெரிட்டி ஸசல் நற்றும் சக்ஹகளட்ஹபளிக் நபேந்து கட்டுப்ளட்டு 
கங்கலடன் எபேங்கழணந்து னங்கபயளத தடுப்புப் ட ஸசனல்டும் 

தநிழ்ாடு  

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
ஸசன் டப்ளடி ஹக மிசளநழ ன்யளரிளல் புஹபளலழத் 

எம்.எல்.ஏ.க்கள் சதாகுதி தநம்ாட்டு ிதிலன அதிகரிப்தற்கா அியிப்ல தநிமகம் 
சயினிட்டது  

 ம்.ல்..க்கள் ஸதளகுதழ ஹநம்ளட்டு ழதழன கூடுதளக ம்து ட்சம் பைளய் 
உனர்த்துயதற்கள அழயிப் தநழமக அபசு ஸயினிட்டுள்து. இதுயப எவ்ஸயளபே 
ம்.ல்..யின் ழதழனத்தழன் கவழ் ஆண்டு ஸசயிங்கலக்கள உச்சயபம்பு 2.5 ஹகளடி 
பைளய்.இப்ஹளது இந்த ஸதளக பன்று ஹகளடி பைளனளக உனர்த்தப்ட்டுள்து. 

தநிமகத்தில் யிலபயில் 40 இலணன குற் காயல் ிலனங்கள், ஆறு இலணன 
ஆய்யகங்கள் சவுள்து   

 அதழகரித்து யபேம் குற்ங்கச் சநளிக்க நளழத்தழல் யிபயில் 40 இணன குற் 
களயல் ழனங்கலம் ஆறு இணன ஆய்யகங்கலம் இபேக்கும். 

 ஸசன், ஹகளனம்புத்தூர், நதுப, தழபேயண்ணளந, யிலப்புபம் நற்றும் ஹயலூர் ஆகழன 
இடங்கில் தள ஆறு ஆய்யகங்கள் யபவுள். 

நத்தின அபசு திட்டத்தின் கீழ் 20,000 சூரின ஆற்ல்கள் ிறுயப்டவுள்  

 டப்பு ழதழனளண்டின் இறுதழக்குள், கழசளன் உர்ெள சுபக்ஷள யம் உத்தளன் நகளினன் (குசம்) 
தழட்டத்தழன் கவழ் 20,000 சூரின ஆற்ல் சளதங்கள் ழறுயப்டும் ன்று தநழழ்ளடு 
தழர்ளர்க்கழது ன்று தநழமக தப நற்றும் யிழஹனளகக் கமகத்தழன் தயபேம் 
ழர்யளக இனக்குபேநள யிக்பம் கபூர் ஸதரியித்தளர். 

அநிர்தி யிங்கினல் பூங்காயிற்கு கடநான் நற்றும் ஒரு ெி சிகன்கள் புதிதாக யருலக 
தந்துள் 
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 ஹயலூரில் இபேந்து 25 கழஹளநீட்டர் ஸதளயில் அநந்துள் அநழர்தழ யிங்கழனல் 
பூங்களயிற்கு அண்நனில் கடநளன் நற்றும் எபே சழ ஸழகன்கள் புதழதளக யபேக 
தந்துள்.  

 ஹயலூர் நற்றும் தழபேயண்ணளந நளயட்டத்தழல் உள் ள்ி குமந்தகள் நற்றும் 
கல்யினளர்கலக்கு இந்த நழபேகக்களட்சழசள பக்கழன ஈர்ப்புகில் என்ளகும். 

குஜபாத் 

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
களந்தழகர்  யிெய் பைளி ஆச்சளர்னள ஹதவ்பத் 

புத்தாண்டு சஸ்து யபாஸ் 

 உஸகங்கழலும் உள் குெபளத்தழ சபகம் புத்தளண்டு ஸஸ்து யபளறக் ஸகளண்டளடுகழது. 
குெபளத்தழ ளட்களட்டி யிக்பம் சம்யத்தழன்டி , களர்த்தழக் நளதத்தழன் பதல் ளில் புத்தளண்டு 
ஸகளண்டளடப்டுகழது. ஸஸ்டு யபளஸ் ளள் நற்யர்க நன்ிக்கவும், ஸகட்ட 
ழவுக நந்து புதழனத உற்சளகத்துடன் ஸதளடங்கவும்  குழக்கழது. 

 

 

சதலுங்காா 

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
லதபளளத்  ஹக.சந்தழபஹசகர் பளவ் தநழமழசளய் சவுந்தபபளென் 

சதலுங்காா பளலநனாக நின்நனநாக்கப்ட்ட நாிநாக நாினது  

 அக்ஹடளர் 2017 இல் நத்தழன அபசு  அழபகப்டுத்தழன சவுளக்ன ஹனளெள தழட்டத்தழன் கவழ் 
5 ட்சத்து 15 ஆனிபத்துக்கும் ஹநற்ட்ட யடீுகலக்கு நழன்சளபம் யமங்கழன ின்ர் 
ஸதலுங்களள ளட்டின் பல நழன்நனநளக்கப்ட்ட நளழங்கில் என்ளக நளழபள்து. 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/


  

நாி செய்திகள் -அக்தடார் 2019- 

- 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    10                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

 கடந்த இபண்டு ஆண்டுகில், பல நளழத்தழற்கும் ஹநலும் ஸதளதூப குதழகில் 
உள் யடீுகலக்கு சலளஜ் ிெழழ லர் கர் ஹனளெள தழட்டத்தழன்  கவழ் நழன்சளபம் 
யமங்கப்ட்டுள்து. 

நணிப்பூர் 

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
இம்ளல் ன்.ிஸபன் சழங் ஜ்நள ஸலப்டுல்ள 

ரிரூய் ில்ி யிமா நணிப்பூரில் சதாடங்கப்ட்டது  

 நத்தழன சுற்றுள நற்றும் களச்சளபத்து அநச்சர் ிபலத் சழங் ஹடல் 2019 ஆம் 
ஆண்டு நணிப்பூரில் உள் உக்பேழன் ரழபேய் நதளத்தழல் ரழபேய் ழல்ழ யிமளய 
ஸதளடங்கழ யத்தளர். தழபே ட்ஹடல் நளழ பதநச்சர் ன்.ிஸபன் சழங்குடன் இணந்து 
எற்றுந சழனின் யழநன ளன்கு ளள் நளழ யிமளயின் பன்ளயது தழப்த் 
ஸதளடங்கும் அடனளநளக தழந்து யத்தளர் 

உத்தபப் ிபததெம்  

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
ஸகளல்கத்தள  நம்தள ளர்ெழ  ெகதீப் தங்கர் 

தகான் பாம்ிாயின் னிற்ெி நற்றும் செனல்தின் திட்டம் 

 உத்தபிபஹதச அபசழன் களச்சளபத் து, தளய்ளந்து அபசழன் எத்துமப்புடன் 
தளய்ளந்தழன் பளம்லீள கனின் பகபடி யடியநள உகப் புகழ்ஸற் ஹகளன் (खोन) 
பளம்ழளயின் ளட்டின் பதல் னிற்சழ நற்றும் ஸசனல்தழன் தழட்டத்த ற்ளடு ஸசய்னப் 
ஹளகழது. 

 தளய்ளந்தழன் ஹகளன் பளம்ழள பஸஸ்ஹகளயின் களச்சளப ளபம்ரினத்தழன் ட்டினழல் 
ஹசர்க்கப்ட்டுள்து, இது பளம்லீளயின் களட்சழக சழத்தரிக்கும் பகபடி அணிபம் 
டம். 

கன்னா சுநங்கி தனாஜா திட்டம் 
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 உத்தபிபஹதச அபசு தது பதன்ந தழட்டநள கன்னள சுநங்ழ ஹனளஜ்ளய 
அழபகப்டுத்தழனது. க்ஹளயில் நத்தழன ஸண்கள் நற்றும் குமந்தகள் ஹநம்ளட்டு 
அநச்சர் ஸ்நழபேதழ இபளி பன்ினில் பதல்யர் ஹனளகழ ஆதழத்னளத் இந்த 
தழட்டத்த ஸதளடங்கவுள்ளர். 

 எபே ஸண் குமந்த ிக்கும் எவ்ஸயளபே குடும்பம்  இந்த தழட்டத்தழன்  பம்  15 
ஆனிபம் பைளய் ஸளம். 

யிஸ்ய ொந்தி ஸ்தூத்தின் சான்யிமா சகாண்டாட்டந 

 ெளதழதழ பளம்ளத் ஹகளயிந்த் கீளரில் உள் பளஜ்கவபேக்கு யிெனம் ஸசய்து யிஸ்ய சளந்தழ 
ஸ்தூத்தழன் (உக அநதழ ஹகளடள) ஹகளல்டன் ெஷிழ யிமள ஸகளண்டளட்டத்த தழந்து 
யத்தளர். 

 பத்கழரி நனடியளபத்தழல் அநந்துள் இந்த சழன்த்த ெப்ளின வுத்த துயி, புெழ 
குபேெழ 1969 ஆம் ஆண்டு யடியநத்தளர். 

திரிபுபா 

தலகபம்   பதல்யர்  ஆளுர் 
அகர்தள  ிப்ளப் குநளர் ஹதப் பஹநஷ் ஸ் 

திரிபுபா பதல்யர் ல்தயறு கபங்களுக்கு திெரி ஏர்-ஆெினா யிநாங்கல திந்து 
லயத்தார்  

 அகர்தளயின் நகளபளஜ் ிர் ிக்பம் யிநள ழனத்தழல் அகர்தளயிழபேந்து இம்ளல் 
(நணிப்பூர்), குயலளத்தழ (அசளம்), ஸடல்ழ நற்றும் ஸகளல்கத்தள (ஹநற்கு யங்கம்) ஆகழன 
தழசரி ர் -ஆசழனள யிநளங்க தழரிபுபள பதல்யர் ிப்ளப் குநளர் ஹதப் தழந்து 
யத்தளர். 

 

 

சாது அிவு ாடக்குிப்புகள் PDF Download 
 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://goo.gl/BGKVHg


  

நாி செய்திகள் -அக்தடார் 2019- 

- 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    12                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

ாடம் யாரினா குிப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குபைில் ஹசப - கிிக் செய்னவும் 

Telegram Channel ல் ஹசப - கிிக் செய்னவும் 

 

http://www.tamil.examsdaily.in/
http://www.tamil.examsdaily.in/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
https://goo.gl/xcXoYz
https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
http://bit.ly/2xqZMJV

