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மாநாடுகள் 

சர்லடேச மாநாடுகள் 

உச்சி ோநோடு / ோநோடு லிலங்கள் 
சர்தச ணி உரிமகள் 
பேங்கறமப்பு 

தசற ணி உரிமகள் ஆமம் புது றல்னறில் ஏற்தரடு 
சசய்றபேந் சள்பி ிரில் சர்தச ணி உரிமகள் 
கூட்டத்றல் குடிசு துமத் மனர் எம். சங்மகர ரபடு 
உமரற்நறணரர். 

சர்தச சுகரர ரரடு  கரத்ர கரந்றின் 150 து திநந் ரள் சகரண்டரட்டத்றன் 
துக்கத்ம குநறக்கும் மகில், சர்தச சுகரர ரரடு புது 
றல்னற குடிீர் ற்றும் சுகரர அமச்சகத்ரல் ஏற்தரடு 
சசய்ப்தட்டுள்பது.தி ந்றரி தந்ற தரடி ற்றும் ஐக்கற 
ரடுகள் சமதின் சதரதுச் சசனரபர் ஆண்தடரணிதர கட்டமளம் 
இந் ரரட்டில் உமரற்றுரர்கள் . 

சர்தச சூரிசக்ற 
கூட்டமப்தின் பனரது 
ரரடு 

திர் றபே. தந்ற தரடி சர்தச சூரிசக்ற கூட்டமப்தின் 
பனரது ரரட்மட இன்று ிஞ்ஞரன் தணில் சரடங்கற 
மத்ரர். ஐக்கற ரடுகள் சமதின் சதரதுச் சசனரபர் 
ஆண்தடரணிதர கட்டமளம் இந் றகழ்ச்சறில் தங்தகற்நரர் . 

19-து இந்ற-ஷ் 
ஆண்டு இபேப்பு ரரடு 

புது டில்னறில் மடசதறும் 19-து இந்ற-ஷ் ஆண்டு இபேப்பு 
ரரட்டில் தங்தகற்க ஷ் ஜணரறதற ிபரடிறர் புடின் இண்டு 
ரள் தரக இந்றர பேமக . 

இந்ற திரந்றத்றன் 
கரன்சல்த் தரரளுன்ந 
ரரடு 

கரன்சல்த் ரரட்டில் இந்ற திரந்ற ரரடு கவுகரத்றில் 
சரடங்க உள்பது. க்கபம சதரரகர் சுறத்ர கரஜன் , அசரம் 
பனமச்சர் சதரன்ச தசரதணரலுடன் கனந்து சகரள்பவுள்பணர். 

SCO இன் 17 து CHG 
கூட்டம் 

துன்தத, ஜறகறஸ்ரன் கரில் மடசதநிபேக்கும் ரங்கரய் 
த்துமப்பு அமப்தின் 17 து அசரங்கத் மனர் கவுன்சறல், 
CHG, கூட்டத்றல் தங்கு சதறுகறநரர் சபிபநவுத்துமந அமச்சர் 
சுஷ்ர ஸ்ரஜ். 

சரத் ிற்தமண 
சந்மின் உனக 
சங்கத்றன் 32து உனக 
ரரடு 

யரிரணரிலுள்ப குபேகறரறல் WUWM சரத் ிற்தமண 
சந்மின் உனக சங்கத்றன் 32 து உனக ரரட்மட ிசர 
ற்றும் ிசர னத்துமந அமச்சர் புபைதரத்ம் பைதல் 
றநந்து மத்ரர்.பல் டமரக இந்றரில் WUWM ரரடு 
ஏற்தரடு சசய்ப்தட்டுள்பது.ீம் – ‘The Wholesale Markets in the Digital Era: 
Challenges and Opportunities.’ 
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13 து இந்றர-ஜப்தரன் 
பேடரந்ற உச்சற ரரடு 

திர் தந்ற தரடி 13-து இந்றர-ஜப்தரன் ஆண்டு 
உச்சறரரட்டிற்கரக இந் ரம் 28-29-ல் ஜப்தரன் சசல்கறநரர். இது 
இந்ற தி ந்றரி ற்றும் ஜப்தரணி தி ந்றரி றன்தஜர 
அததிற்கரண ஐந்ரது பேடரந்ற உச்சற ரரடு ஆகும் . 

பஏஇ-இந்றர 
பலீடுகபின் உர் றமன 
கூட்டுப் திக்குழுின் 6 
து கூட்டம் 

இபே ரடுகளுக்கும் இமடில் எந்சரபே ர்த்க சறக்கல்கமபபம் 
பலீடு சசய்ற்கு இமடபெறுகமபபம் ீர்க்க இந்றர பே 
ிதச ப.ஏ.இ தமச ன்மந அமக்கத்றட்டம் எண 
பம்மதில் டந் பஏஇ-இந்றர பலீடுகபின் உர் றமன 
கூட்டுப் திக்குழுின் 6 து சந்றப்பு கூட்டத்றல் கனந்து சகரண்ட 
ர்த்க அமச்சர் சுதஷ் திபு இவ்ரறு அநறித்ரர் . 

12 து ASEM உச்சறரரடு ப்பைசசல்ஸ் சதல்ஜறத்றல் டக்கும் 12து ஆசற ஐதரப்தி 
ரரட்டில் கனந்து சகரள்ப தும ஜணரறதற எம் .சங்மகர 
ரபடு தம். ீம் – ‚Global Partners for Global Challenges‛. 

எக்ஸ்ததர சறயரக் சக்மறதகர கத்றல் எக்ஸ்ததர சறயரக் தஙீ்கரன் 
ிறப்பூட்டப்தட்ட ஒடுகள் கட்டும் சதரபேட்கள் , கட்டுரண 
உதகங்கள், உள்துமந றறுவுல், உற்தத்ற ற்றும் ிற்தமண 
ததரன்ந கட்டுரணத் துமநில் தல்தறு திரிவுகமப 
திறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 45 ர்த்க கண்கரட்சறரபர்கமப 
இந்றரின் ர்த்க தம்தரட்டு கவுன்சறல் (TPCI) பன்சணடுத்து 
பேகறநது. 

SME கபின் 8 து ஐதரப்தி 

கரங்கறஸ் 
எம்.எஸ்.எம்.இ.ின் கூட்டு சசனரபர் றபேற அல்கர அதரர 
மனமினரண 32 இந்ற SME கபின் திறறறகள், ததரனந்து, 
தகரடரமமறல் SME கபின் 8 து ஐதரப்தி கரங்கறசறல் 
தங்குசதற்நணர். 

12 ஆசற தரதுகரப்பு ந்றரிக
ள் கூட்டம் (ADMM) 

தரதுகரப்பு அமச்சர் றர்னர சலரரன் சறங்கப்பூரில் அசரிக்க , 
ஆசறரன் உறுப்திணர்களுடன் இபேப்பு ததச்சுரர்த்மகமப டத்ற 
பேகறநரர். 

ஐர றண றகழ்ச்சற 2018 இந் ஆண்டு ஐக்கற ரடுகளுக்கரண இந்ற றந் றன் ஐ .ர. 
றண றகழ்ச்சறம டத்துகறநது. ஐ.ர. றண றகழ்ச்சறில் தஸ்ட்தர 
அஜத் அனற கரன் ஐ.ர. றண ிரில் கரத்ர கரந்றக்கு 
ரிரம சசலுத்துகறநரர். 

உனக ிசர மனம 
உச்சற ரரடு 2018 

உனக ிசர மனம உச்சற ரரடு 2018 புது சடல்னறில் 
சரடங்கப்தட்டது. உனக ிசர மனம உச்சறரரட்டின் ீம் – 
Connecting Farmers to Market’. 
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10 து அணு சக்ற கூட்டம
ப்பு 

டரக்டர் ஜறதந்ற சறங் புது சடல்னறில் 10 து அணு சக்ற 
கூட்டமப்மத சரடங்கற மத்ரர் . ீம் : ‘Nuclear Power- Towards a 
Clean & Base Load Energy’மககர அணு றன் றமன அனகு 895 
ரட்களுக்கு மடின்நற இங்கற அழுத்ம் றமநந் கண ீர் 
உமன [PHWR] எனும் உனக சரமண தமடத்து 

இந்றர ற்றும் றரன்ர் 
இமடத 22 து தசற 
அபினரண கூட்டம் 

இந்றர ற்றும் றரன்ர் இமடதரண 22 து தசற 
அபினரண கூட்டம் 25 பல் 26 அக்தடரதர் 2018 ம டந்து. 
இபே ரடுகளும் சர்தச எல்மனில் தரதுகரப்பு த்துமப்மத 
ங்கவும், சர்தச எல்மனக்குள்பரக க்கள் ற்றும் ர்த்க 
டடிக்மககமப ிமவுதடுத்வும் ப்புக்சகரண்டது . 

ட கறக்கு றபேிர புதுறல்னறில் உள்ப இந்ற சர்தச மத்றல் ட கறக்கு 
றபேிர 5 ரள் மடசதநவுள்பது.டகறக்கு தண்தரட்டின் 
ணித்துத்ம சறத்ரிக்கும் ிரக டகறக்கு திரந்ற பர்ச்சற 
அமச்சகம் டரகர சமத , இந்றர சர்தச மத்துடன் 
இமந்து டத்துகறன்நது. 

இந்றர ற்றும் ஜப்தரன் 
இமடத 13 து ஆண்டு 
இபேப்பு உச்சற ரரடு 

திர் தந்ற தரடி இபே ரடுகளுக்கும் இமடத டக்கும் 13-
து ஆண்டு இபேப்பு உச்சற ரரட்டில் தங்தகற்க ஜப்தரன் 
சசன்நரர். 

இந்றர-இத்ரனற 
சரறல்நுட்த உச்சறரரடு 

புதுறல்னறில் மடசதற்ந இந்றர-இத்ரனற சரறல்நுட்த 
உச்சறரரட்டில் திர் றபே. தந்ற தரடி 
உமரற்நறணரர்.இத்ரனற திர் றபே . கறபெசமப் தகரண்தடவும் 
இந் ரரட்டில் கனந்து சகரண்டரர் . 

டேசி மாநாடுகள் 

சுத்ேிகரிப்பு ற்றும் சசப்ட்டிக்  ோங்கிகரின் அபோகோன துப்பவு ேடுப்பு ீேோன போன் 

இந்ேிோ ஒர்க்ஷோப் 

 சபக ீற அமச்சகத்றன் கலழ் சபக ீற ற்றும் அறகரபிப்திற்கரண த்ற 
அமச்சர் ஸ்ரீ ரரர்சந்த் சகதனரத்ரல் தசற சதரய் கர்ம்சரரிஸ் றற ற்றும் 
தம்தரட்டு கரர்ப்ததன் (NSKLFDC) ஏற்தரடு சசய்ப்தட்ட ‚சரக்கமடகள் ற்றும் சசப்டிக் 
டரங்கறகபின் அதரகரண துப்புவு டுப்பு ீரண தரன் இந்றர 
ஒர்க்ஷரப்  றநந்துமக்கப்தட்டது‛ 
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முேயோலது ஸ்லச்ேேோ டரோ 

 புது றல்னறில் உள்ப அகறன இந்ற இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் சடிக்கல் சின்சஸ் 
றறுணம் டத்ற பல் ஸ்ச்ர தபரம சுகரர அமச்சர் தஜ தி ட்டர 
றநந்து மத்ரர். 

டேசி அரலியோன சேோறில் முனனடலோர் லிறிப்புணர்வு பிச்சோம் – உேம் அபியோளோ 

 இந்ற சறறு சரறல்கள் தம்தரட்டு ங்கற (SIDBI) உம் அதினரர எனும் தசற 
அபினரண சரறல் பமணதரர் ிறப்புர்வு திச்சரத்ம 115 ரறனங்கபில் றற 
ஆதரக்கறன் பனம் அமடரபம் கரப்தட்ட 115 தர்ச்சற ரட்டங்கபில் 
அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

 ‘கோலயில் உள்ர சபண்கள் ற்றும் நீேிக்கோன அணுகல்’ ோநோடு 

 இரச்சன திதசம் சறம்னரில் ‘கரனறல் உள்ப சதண்கள் ற்றும் ீறக்கரண அணுகல்’ 
ரரடு கரல் ஆய்வு ற்றும் பர்ச்சற மம் (BPR&D), உள்துமந ிகர 
அமச்சகத்ரல் ஏற்தரடு சசய்ப்தட்டு மடசதற்நது. 

இண் ோலது IORA புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்ேி ந்ேிரிகள் கூட் ம் 

 இந்ற சதபேங்கடல் ரிம் சங்கத்றல் [IORA] உள்ப ஏநத்ர 21 ரடுகள், புதுப்திக்கத்க்க 
எரிசக்ற ீரண றல்னற திகடணத்ம ஏற்றுக்சகரண்டது. 

 றல்னறக்கு அபேகறலுள்ப கறதட்டர் சரய்டரில் மடசதற்ந இண்டரது IORA 
புதுப்திக்கத்க்க எரிசக்ற ந்றரிகள் கூட்டத்றல் சடல்னற திகடணத்ம இந் ரடுகள் 
ஏற்றுக்சகரண்டண. 

ில்டல ற்றும் சட்டோ ேிட் ங்கரில் சேோறில்நுட்ப முன்டனற்மங்கள் பற்மி 
சர்லடேச ோநோடு (IC-TRAM 2018) 

 புது றல்னறில் ில் ற்றும் சட்தர றட்டங்கபில் (IC-TRAM 2018) சரறல்நுட்த 
பன்தணற்நங்கள் தற்நற சர்தச ரரட்மட இில்த ற்றும் றனக்கரி அமச்சர் 
திபஷ் தகரல் றநந்து மத்ரர். 
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போ க்குமிப்புகள்அமி – tamil.examsdaily.in                    5                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

உறுப்புகளுக்கோன கூட் ணி சுகோேோ பன  ோநோடு – அமிலோற்மல் ேிமனன 

டம்படுத்துலேற்கோன ஒரு படி’ 

 உறுப்புகளுக்கரண கூட்டி சுகரர தமட ரரடு – அநறரற்நல் றநமண 
தம்தடுத்துற்கரண பே தடி’ம அமச்சர் எஸ்.எம்.டி. அனுப்ரிர ததடல் 
துக்கறமத்ரர். 

கரிர் சுகோேோம், ஆடோக்கிம் ற்றும் அேிகோரித்ேல் பற்மி சர்லடேச ோநோடு 

 இந்றரின் மனரண ஸ்ரீ ரம்ரத் தகரிந்த் , கபிர் சுகரரம் , ஆதரக்கறம் 
ற்றும் அறகரபித்ல் தற்நற சர்தச ரரட்டில் உமரற்நறணரர் . இந் ரரடு 
இந்றரின் கப்ததநறல் ற்றும் சதண்தரில் சங்கங்கபின் கூட்டமப்பு 
ற்றும் கரன்பூர் கப்ததநறல் ற்றும் சதண்தரில் சங்கத்ரல் ஏற்தரடு 
சசய்ப்தட்டது. 

பட்டு கண்கோட்சி & ஓர்க்ஷோப் 

 இம்தரனறல் உள்ப சறல்க் சரக்ரில் பன்று ரள் தட்டு கண்கரட்சற ற் றும் 
ஒர்க்ஷரப்மத அமச்சர் ஸ்பேற இரணி றநந்து மத்ரர் . 

 திர் தந்ற தரடிின் தற்தரர்மின் கலழ் டகறக்கு திரந்ற ஜவுபி 
தம்தரட்டுத் றட்டம் (NERTPS), டகறக்கு திரந்றத்றல் ஏரபரண ஜவுபித் துமந 
பூங்கரக்கள் ற்றும் ஜவுபித் துமநகள் ற்ததரது சசல்தட்டு பேகறன்நண. 

சர்லடேச நீேின்மத்ேின் சிமந்ே நன முனமகள் பற்மி ஒர்க்ஷோப் 

 றற ஆதரக் ற்றும் சர்தச ஐசறசற சர்தச ீறன்நம் இமந்து புது றல்னறில் 
சர்தச ீறன்நத்றன் சறநந் மடபமநகள் தற்நற ர்க்ஷரப் ன்மந துக்கறது . 

டேசி சநருக்கடி டயோண்னக் குழு கூட் ம் 

 டிசர ற்றும் டக்கு ஆந்ற திதசத்றற்கு இமடத கடக்கிபேக்கும் டிட்னற 
சூநரபிப் புனரல் ஏற்தடும் தசம் குநறத் புது றல்னறில் டந் தசற சபேக்கடி 
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தனரண்மக் குழு கூட்டத்றற்கு ந்றரி சமத சசனரபர் தி .தக.சறன்யர  மனம 
ரங்கறணரர். 

சபோது கணக்கோரர்கள் ோநோடு 

 இந்றக் குடிசுத் மனர் ஸ்ரீ ரம்ரத் தகரிந்த் , புது றல்னறில் 29 து சதரது 
கக்கரபர்கள் ரரட்மடத் சரடங்கறமத்ரர் . 

த்ேி ேகலல் ஆனணத்ேின் 13 லது ஆண்டு ோநோடு 

 புது றல்னற த்ற கல் ஆமத்றன் 13 து ஆண்டு ரரட்மட ஜணரறதற 
ரம்ரத் தகர ிந்த் றநந்து மப்தரர் . கல் ணிபரிம ற்றும் கல் உரிம , 
ஆர்.டி.ஐ. சட்டத்றல் றபேத்ம் ற்றும் கல் உரிம சட்டத்ம 
மடபமநப்தடுத்துல் ஆகற பன்று குநறப்திட்ட மனப்புகபில் இந் ரரடு 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

இோணுல ேரபேிகள் ோநோடு 

 அக்தடரதர் ரம் 09-15ம் தற 2018 ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு இபேபமந றகழ்கறந 
உச்சறமன றகழ்வு, ததச்சுரர்த்மகள் பனம் பக்கறரண சகரள்மக படிவுகமப 
உபேரக்குகறந இரணுத் பதறகள் ரரடு புது றல்னறில் மடசதநவுள்பது. 

5லது பல் அறுனலசிகிச்னச ோநோடு 

 துமக் குடிசுத் மனர் சங்மகர ரபடு புது றல்னறில் 5 து தல் 
அறுமசறகறச்மச ரரட்டில் கனந்து சகரண்டு உமரற்நறணரர். 

இந்ேி மூடயோபோ சபட்டோயிம் இருப்புக்கரின் இண் ோம் கட் த்ேிற்கோன சோனய கோட்சி 

 இந்றரின் ஆற்நல் தரதுகரப்புக்கரண பக்கற பற்சறின் பே தகுறரக இந்ற 
அசு – பதனரதர சதட்தரனற இபேப்பு றட்டம், ணிரர் சதரது தங்குரர் (PPP) 
பமநில் கூடுல் கச்சர எண்சய் இபேப்பு சறகமப உபேரக்குல் ற்றும் 
அதததரன்று சரமனின் றகழ்ச்சறிமண புது றல்னறில் ஸ்ரீ ர்தந்ற திரன், 
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சதட்தரனறம், இற்மக எரிரப (MoP & NG) ற்றும் றநன் அதிிபேத்ற, 
சரறல்பமணதரர் (SDE) அமச்சர் சரடங்கற மத்ரர். 

46 லது பேிப்பு IHGF-ச ல்யி கண்கோட்சி 

 இந்றரின் றகப்சதரி IHGF- சடல்னற கண்கரட்சறின் 46 து தறப்பு கறதட்டர் 
சரய்டரில் இந்றர எக்ஸ்ததர மம் ற்றும் ரர்ட்டில் ஜவுபித் துமந அமச்சர் 
அஜய் ம்ர றநந்து மத்ரர். 

GeM சுகோேோ ஒர்க்ஷோப் 

 ஆறு ரகரன ீபரண தசற றன் சரடர் GeM சுகரர ர்க்ஷரப்புடன் புது 
றல்னறில் படிமடந்து. 

NDMAலின் 6 லது கூட் ம் 

 திர் தந்ற தரடி புது றல்னறில் தசறப் ததரிடர் தனரண்ம ஆமத்றன் 
(NDMA) ஆநரது கூட்டத்றற்கு மனம ரங்கறணரர். 

 தி ந்றரி NDMAின் சசல்றநமண ரட்மட தரறக்கும் ததறவுகமப றநம்தட 
றர்கறப்தற்கும் தறனபிப்தற்கும் றப்தரய்வு சசய்ரர். 

ஸ்டீல் துனமில் மூயேன சபோருட்கள் ீது கூட் ம் 

 ஸ்டீல் அமச்சகம் 2018 அக்தடரதர் 23 ஆம் தற டிசரில் உள்ப புதணஸ்ரில் 
‚ஸ்டீல் துமநில் பனண சதரபேட்கள்: ரரட்மட டத்துகறநது. 

சோகர் ோநோடு 

 துமக் குடிசுத் மனர் எம். சங்மகர ரபடு,பேங்கறமக்கப்தட்ட தசற 
தரதுகரப்புக்கரண ன்நம் (FINS) ஏற்தரடு சசய்ப்தட்ட சரகர் ரரட்டின் இண்டரம் 
தறப்மத தகரரின் தரம்ததரனறம் கரில் றநந்து மத்ரர். 
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‘லிஷ்ல சோந்ேி அஹிம்சோ சம்டரன்’ 

 கரரஷ்டிரின் ரசறக் ரட்டத்றல் உள்ப ங்கற துங்கறில் பன்று ரள் ிஷ் 
சரந்ற அயறம்சர சம்தபணத்ம ஜணரறதற ரம்ரத் தகரிந்த் றநந்து மத்ரர். 

சசற்னக நுண்ணமிவு பற்மி நிேி[NITI] லிரிவுன சேோ ரின் 4லது பேிப்பு 

 திர் தந்ற தரடி புது றல்னற ிஞ்ஞரன் தணில் ஏற்தரடு சசய்ப்தட்டுள்ப 
றற[NITI] ிரிவும சரடரின் ரன்கரது தறப்தில் கனந்து சகரள்ரர். 

 ீம் – ‘Artificial Intelligence for All: Leveraging Artificial Intelligence for Inclusive Growth’. 

உ ல் ற்றும் னநய குனமபோடுகள் பற்மி டேசி பணினன 

 சபக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் அமச்சர் ரரச்சந்த் சகயனட் புது றல்னறில் 
உடல் ற்றும் ணன குமநதரடுகள் தற்நற தசற திமணம சரடங்கற 
மத்ரர். 

சர்லடேச ஆரி ஹோசம்டரன் – 2018 

 இந்றரின் ஜணரறதற ரம்ரத் தகரிந்த், சர்தச ஆரி யரசம்தபன் 2018 
(அக்தடரதர் 25, 2018)ஐ சடல்னறில் சரடங்கற மத்ரர். 

ஆம்ப சுகோேோ போரிப்பு பற்மி 2 லது சர்லடேச ோநோடு 

 உனகபரி ஆதரக்கற தரரிப்பு [UHC] ற்றும் றமனரண பர்ச்சற 
இனக்கு[SDG]கமப தரக்கற ஆம்த சுகரர தரரிப்பு தற்நற 2 து சர்தச 
ரரட்டில் ஸ்ரீ தஜ தி டர தங்தகற்நரர். இது அஸ்ரணர, கஜகஸ்ரணில் மடசதற்நது. 

இந்ேி சபண்கள் டேசி கரி லிறோ 2018 5லது பேிப்பு 

 கபிர் ற்றும் குந்மகள் தம்தரட்டு அமச்சர் தணகர கரந்ற புது றல்னறில் 
இந்ற சதண்கள் தசற கரி ிர 2018 5து தறப்மத றநந்துமத்ரர். 
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இந்ேிோ சோனபல் கோங்கிஸ் (IMC) 2018 

 டிஜறட்டல் கல்சரடர்பு சரறல்நுட்தங்கள், ரரிப்புகள், தசமகள் ற்றும் 
தன்தரடுகபில் சீதத்ற ற்றும் சறநந்ற்மநக் கரண்திக்கும் இந்ற சரமதல் 
கரங்கறஸ் (IMC); எறர்கரன எல்மனகமப றறுவுல் சடல்னறில் சரடங்கறது. ீம் 

“New Digital Horizons – Connect. Create. Innovate.” 

னசபர்ஸ்டபசில் புதுன பற்மி ோநோடு, னசபர் சசக்யூரிட்டி சலோல்கள் & கண்டுபிடிப்புகள் 

 தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சற அமப்பு, DRDO புது றல்னறில் ‚CCTNS – ல்ன 
மடபமநகள் ற்றும் சற்நற கமகள்‛ ீது பே ரள் ரரடு ஏற்தரடு சசய்து. 

சபோது சுகோேோ போரிப்பு பற்மி 5லது டேசி உச்சி ோநோடு 

 இந்றரில் சதரது சுகரரத் றட்டத்றல் சறநந் ற்றும் திறதனன் தசமகள் , புற 
கண்டுதிடிப்புகள் குநறத் 5-து தசற உச்சறரரட்மட ரறன பனமச்சர் றபே . 
சர்தரணந்ர தசரணரரல் பன்ணிமனில் த்ற சுகரரம் ற்றும் குடும்த னத்துமந 
அமச்சர் றபே. தஜ.தி. ட்டர அசரம் ரறனம், கரமறங்கரில் சரடங்கற மத்ரர். 

நிேி நினயத்ேன்ன ற்றும் அபிலிருத்ேி சனப கூட் ம் 

 றறில் ஸ்றத்ன்ம ற்றும் பர்ச்சற கவுன்சறல் , FSDC, றற அமச்சர் அபேண் 
தஜட்னற மனமில் புது றல்னறில் கூட்டம் டந்து . 

டகோலோ க ல்லறி கருத்ேங்கு – 2018 

 தகரர கடல்ற கபேத்ங்கு – 2018, தகரர கடல்ற கபேத்ங்கறன் (ஜறஎஸ்எம்) 
இண்டரது தறப்பு – அண்மட ரடுகளுடன் கடற்தமட ட்பு உநம பர்ப்தற்கரக 
பே அமப்பு – அக்தடரதர் 16 2018 அன்று ஐஎன்எஸ் ரண்தடரி தகரரில் 
கடற்தமடத் பதற அட்றல் சுணில் னன்தர சரடங்கற மத்ரர். 
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