
       

தேசி சசய்ேிகள் 

த்ேிப் பிதேசம் ற்றும் சத்ேஸீ்கரில் லிலசாிகரின் சசறிப்புக்கான சோறில்நுட்ப 
கண்டுபிடிப்புகள் ற்றும் உத்ேிகள் 

 த்தி பிததசம் ற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகி இடங்கரில் ததொறில்தட்ப கண்டுபிடிப்புகள் 

ற்றும் லிலசொிகளுக்கொன தசறிப்பு பற்மி அர்வு புதுடில்யிில் த்தி தலரொண் 

அமச்சர் ஸ்ரீ நதந்தி சிங் ததொர் அலர்கரொல் திமந்து மலக்கப்பட்டது. கண்டமிபம் 

கபேலிகள், பல்தலறு .சி..ஆர் நிறுலனங்கள் உபேலொக்கி தடுப்பூசிகள் ற்றும் 8 

.சி..ஆர் தொமபல் தசயிகள் ஆகிலற்மம அமச்சர் அமிபகப்படுத்தினொர். 

னிேலர தம்பாட்டு அமச்சகம் இந்ேிாலின் தேசி டிஜிட்டல் நூயகத்மே 
அமிமுகப்படுத்துகிமது 

 னிதலர தம்பொட்டு அமச்சகம் தகலல் ற்றும் ததொடர்பு ததொறில்தட்பத்தின் பயம் 

கல்லிக்கொன ததசி ிளனின் கீழ், (ன்.ம்.இ.சி.டி) ததசி டிஜிட்டல் தயகத்மத 

அமிபகப்படுத்திபள்ரது, இது எற்மம சொர ததடல் லசதிபடன் கற்மல் லரங்கரின்  

கட்டமப்மப உபேலொக்குகிமது. 

தகாயா 

தகாயாலில் ஒருங்கிமைந்ே ஜவுரி சுற்றுயா லராகம் 

 தகொயொலில், த்தி ஜவுரித்துமம அமச்சர் ஸ்ிபேதி ஜூபின் இொனி தகொய 

பதயமச்சர் கொன்ொட் தக சங்ொ பன்னிமயில், ரி தபொய் ொலட்டத்தின் 

தநொங்தபொலில் உள்ர எபேங்கிமைந்த ஜவுரி சுற்றுயொ லரொகத்திற்கு அடிக்கல் 

நொட்டினொர். 
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ேிழ்நாடு 

ேிழ்நாடு கல்லித் துமம ாைலர்களுக்காக பித்தக 24 ைி தந சோமயக்காட்சி 
தசனமயத் சோடங்கிது  

 பள்ரி ொைலர்களுக்கொக 24 ைி தந பித்தக ததொமயக்கொட்சி தசனமய 

திறகத்தில் கல்லித் துமம ததொடங்கிபள்ரது. சிலில் சர்லசீஸ், பொதுகொப்புப் பமடகள் 

ற்றும் லங்கிகரில் தசபேலதற்கொன தநர்கொைல்கள் ற்றும் ஊக்கத் திட்டங்கள் 

ததொமயக்கொட்சிொல் ததொறில் லறிகொட்டுதயின் எபே லடிலொக எரிபப்பப்படும். 

சசன்மனில் முேல் ின்சா பஸ் 

 தசன்மனில் பதல் ின்சொ பஸ்மழ திறக பதல்லர் டப்பொடி தக பறனிசொி 

ததொடங்கிமலத்தொர். இது த்தி ில் நிமயத்தியிபேந்து திபேலன்ிபெர் லம எபே 

நொமரக்கு நொன்கு பைங்கள் ன்று தசொதமன அடிப்பமடில் இக்கப்படுகிமது.  இது 

ஜி.பி.ஸ் ற்றும் தீ கண்டமிதல் ற்றும் அடக்குபமம அமப்பு தபொன்ம 

உள்ரமக்கப்பட்ட அம்சங்கமரக் தகொண்டுள்ரது. இமத தபொக்குலத்து அதிகொரிகள் 

ததொமயதூத்தில் இபேந்து கண்கொைிக்க படிபம். 

ஜம்மு & காஷ்ீர் 

இந்ேி ாணுலம் ஜம்மு & காஷ்ீரில் 45 இாணுல நல்சயண்ை பள்ரிகமர நிறுலிது  

 ஜம்ப-கொஷ்ீரில், நல்தயண்ை பற்சிின் எபே பகுதிொக, இந்தி இொணுலம் 45 

இொணுல நல்தயண்ை பள்ரிகமர நிறுலிபள்ரது, இதில் தற்தபொது 14 ஆித்துக்கும் 

தற்பட்ட ொைலர்கள் படிக்கின்மனர். இந்த இொணுல நல்தயண்ை பள்ரிகரில், 

குமமந்த லபேொனம் தகொண்ட குடும்பங்கமரச் தசர்ந்த குறந்மதகளுக்கு இயலசொக 

தங்கள் படிப்மபத் ததொட அனுதி லறங்கப்படுகிமது. 
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சர்லதேச சசய்ேிகள்  

காங்தகா ஜனநாக குடிசு புேி அசாங்கத்மே அமிலித்ேது  

 கொங்தகொ ஜனநொகக் குடிசில், புதி ஜனொதிபதி தபயிக்ஸ் சிதசக்தகடி பதலிதற்ம 

ழு ொதங்களுக்குப் பிமகு எபே கூட்டைி அசொங்கம் அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 1960 ல் 

இந்த கனி லரொன நொடு தபல்ஜித்திடிபேந்து சுதந்திம் தபற்மதியிபேந்து கொங்தகொ 

ஜனநொகக் குடிசின் பதல் அமதிொன அதிகொ ொற்மத்மதக் குமிக்கும் 

ததர்தல்கரில் திபே சிதசக்கி தலற்மி தபற்மொர். 

 

லிண்சலரி அமிலில்  

சந்ேிான் -2 ித்ா பள்ரத்மே ஸ்தகன் சசய்ேது  

 சந்திொன் -2 இன் ஆர்பிட்டர் அல்யது தொய் லிண்கயம் சந்தினில் எபே பள்ரத்மத 

ஸ்தகன் தசய்துள்ரது, இதற்கு 20 ஆம் தற்மொண்டின் புகழ்தபற்ம லொதனொயி 

இற்பியொரர் சிசிர் குொர் ித்ொலின் தபரிடப்பட்டுள்ரது. 25 டிகிரி தகல்லின் 

(மனஸ் 248 டிகிரி தசல்சிஸ்) தகொண்ட லடக்கு துபேலப் பகுதி சூரி ண்டயத்தின் 

குரிொன இடங்கரில் என்மொக நம்பப்படுகிமது. 

 

ாநாடுகள்  

7 லது சமூக லாசனாயி சம்தரன்  

 றொலது சபக லொதனொயி சம்தரன் 2019 ஆகஸ்ட் 27 பதல் 29 லம புதுதில்யிில் 

உள்ர டொக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கர் பலனில் நமடதபறும். தகலல் ற்றும் எரிபப்பு 

அமச்சகத்தொல் ற்பொடு தசய்ப்படும் சம்தரன் , நொடு பழுலதும் உள்ர அமனத்து 

தசல்பொட்டு சபக லொதனொயி நிமயங்கரின் பங்தகற்மபபம் கொைவுள்ரது. 

 இந்த ஆண்டின் சம்தரன் தீம் ‘ஸ்டிஜிக்களுக்கொன சபக லொதனொயி’. 
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புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் & அமச்சமல ஒப்புேல்  

சமூக நீேி ற்றும் அேிகாரித்ேல் துமம ற்றும் NACO இமடத புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 
மகசழுத்ோனது 

 சபக நீதித் துமம, சபக நீதி ற்றும் அதிகொரித்தல் அமச்சகம் ற்றும் ததசி 

ய்ட்ஸ் கட்டுப்பொட்டு அமப்பு (NACO,) சுகொதொ ற்றும் குடும்ப நய அமச்சகங்களுக்கு 

இமடத புரிந்துைர்வு எப்பந்தம் மகதழுத்தொனது. NAPDDR & NACO இன் திட்டங்கரில் 

லிறிப்புைர்மல உபேலொக்குலதற்கொக NACO ற்றும் தபொமதப்தபொபேள் ததமல 

குமமப்புக்கொன ததசி தசல் திட்டம் (NAPDDR) இன் இயக்கு குழுக்கமர இமைப்பது 

இந்த எப்பந்தத்தின் எபே  பக்கி அம்சொகும். 

லிருதுகள்  

தேசி சோறில்முமனதலார் லிருதுகரின் 4 லது பேிப்பு 

 ததசி ததொறில்பமனதலொர் லிபேதுகரின் 4 லது பதிப்பு இந்த ஆண்டு நலம்பரில் 

நமடதபறும். தொத்தம் 45 சிமப்பொக லடிலமக்கப்பட்ட லிபேதுகள் - 39 நிறுலன 

லிபேதுகள் ற்றும் ததொறில்பமனதலொர் சுற்றுச்சூறல் அமப்பொரர்களுக்கொன 6 

லிபேதுகள் லறங்கப்படும். ததசி ததொறில்பமனதலொர் லிபேதுகளுக்கு ததொறில் 

பமனதலொர் பரிந்துமகமர திமன் தம்பொடு ற்றும் ததொறில் பமனதலொர் 

அமச்சகம் தகொரிபள்ரது. 

FB :ல் தச 

English-ல் தச – Examsdaily                  ேிறில் தச– Examsdaily Tamil 

WhatsAPP - குரூப்பில் தச   - கிரிக் சசய்வும்  

 

 

 

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

