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 த்தஷ உள்துறம அறச்சர் ஶஜ்நஶத் சஷங் ண்டிில் இஶச்சய பிததசத்தஷற்கஶன 

அலசநஷறய பதஷல் ஆதவு அறப்பறப (ERSS) ததஶடங்கஷ றலத்தஶர். 
 இ.ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் கஸழ் '112' என்ம பஶன்-இந்தஷஶ ற்றம அலச எண்றை 

அமஷலித்த முதல் ஶநஷயஶக வஷஶச்சய பிததசம் தஷகழ்கஷமது. 

 கஶஶஷ்டிஶ லிலசஶ உற்பத்தஷஶரர்களுக்கஶன சந்றதப்படுத்தல் லரர்ச்சஷ 
ற்றும் ழுங்குமுறமச் சட்டத்றத அசு தஷமம்பப் தபறுகஷமது. 

 31 தசற்றகக்தகஶள்கறர சுந்து தசல்லதற்கஶக பி.எஸ்.எல்.லி. சஷ-43 ஶக்தகட் 

லிண்ைில் தசலுத்துலதற்கஶன கவுண்டவுன் ததஶடங்கஷது. 

 இந்தஷஶலின் ஸ்டஶர்ட் அப் துறமின் ம சுலிலத்றத உமலஶக்கும் 

தநஶக்கத்துடன் லமலஶய், இயஶபங்கள் ற்றும் பைிஶரர்கள் தபஶறுத்து 

அரலிடும் ம ஆய்றல ரிசர்வ் லங்கஷ துலக்கஷமள்ரது. 

 ஐசஷசஷ தபண்கள் டி20 சர்லததச டஶப் 5 தலரிறசப் பட்டியஷல் நுறறந்து மூன்மஶம் 

இடம் பிடித்தஶர் இந்தஷ அைிின் வர்ன் பிரீத் கவுர். 

 பிதர் நதந்தஷ தஶடி அர்தென்டினஶ தறயநகர் பிமனஸ் ஏர்ழஷல் 

நறடதபறும்13 லது ெஷ-20 உச்சஷ ஶநஶட்டில் பங்தகற்க புமப்பட்டஶர். 

 2018 தமீ் - Building Consensus for a Fair and Sustainable Development. 

 றநதஶபிில் நறடதபறும் கடல்சஶர் தபஶமரஶதஶ ஶநஶட்டில் உறஶற்ம 

உள்ரஶர் த்தஷ அறச்சர் தஷம. நஷதஷன் கஶட்கஶரி. 

 இந்த ஶநஶட்டிற்கு கனடஶ ற்றும் ெப்பஶனுடன் இறைந்து தகன்ஶ ஏற்பஶடு 

தசய்துள்ரது. 

 புயனஶய்வு முகறகள் தறயலர்கரின் இண்டஶலது ததசஷ ஶநஶடு 

புதுதஷல்யஷில் ததஶடங்குகஷமது. 

 மாநாட்டின் கருப்பபாருள் - “புதுயுகக் குற்றங்களில் காவல்துறறயின் 

நடவடிக்றக”. 

 சுனில் அதஶஶ - தறைறம ததர்தல் ஆறையர் 

 ஏ.எம். நஶக் - ததசிய திறன் தமம்பாட்டு கழகத்தறைவர் 

 கர்நஶடகஶலின் நஶன்கு கறதஶ நகங்கரில் நீர் லிநஷதஶக தஷட்டத்தஷற்கஶக ஆசஷ 

லரர்ச்சஷ லங்கஷ ஏடிபி 75 ஷல்யஷன் டஶயர் கடன் லறங்கும்.  

 நகர்ப்பும ஏறறகரின் நன்றக்கஶக இண்டு யட்சத்தஷற்கும் அதஷகஶன யஷவு 

லடீுகறர கட்டித்த லடீ்டு லசதஷ ற்றும் நகர்ப்பும லிலகஶ அறச்சகம் 

பிதரின் நகர்ப்பும லடீ்டு லசதஷத் தஷட்டத்தஷன்கஸழ் ப்புதல் அரித்துள்ரது. 

 தசஸ் உயக சஶம்பின்ளஷப் இறுதஷப்தபஶட்டி யண்டனில் நஶர்தலின் தக்னஸ் 

கஶர்ல்சன் ற்றும் அதரிக்கர் தபபிஶதனஶ கமலஶனஶ இறடத நறடதபறும். 

 இந்தஷ கஷரிக்தகட் கட்டுப்பஶட்டு லஶரிம் (பி.சஷ.சஷ.ஐ.) லது தஶசடிகளுக்கு 

தறடற இட்டிப்பு ஆக்கஷது. 

 இதற்கு முன்னதஶக, கஷரிக்தகட் லீர் ம ஆண்டு கஶயம் தறட லிதஷக்கப்படுலர். 



  

நவம்பர் 28 ஒருவரி 
நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

Join Us on FB : 

For English – Examsdaily                   For Tamil – Examsdaily Tamil 

For  WhatsAPP Group - Click Here 

 

https://www.facebook.com/examsdaily92/
https://www.facebook.com/examdailytamil/
http://bit.ly/2wmJxNt

