
 

ாாடுகள் – ஆகஸ்ட் 2019 

சர்தச மாநாடுகள்: 

52து ஆசிான் [ASEAN] உச்சி ாாடு 

 ென்கஷறக்கு ஆசஷ நஶடுகர சர்ந்ெ லரிபமவு அச்சர்கள் பஶங்கஶக்கஷல் நைபறும் 

52லது ஆசஷஶன் [ASEAN] உச்சஷ ஶநஶட்டில் கயந்து கஶள்கஷன்மனர். அெஷகரித்து லபேம் 

உயகரஶலி சலஶல்களுக்கு த்ெஷில் லர்த்ெகத்ெ லிரிவுபடுத்துலெற்கும் பிஶந்ெஷத்ெஷல் 

சறஷப்ப ம்படுத்துலெற்கும் ஆழ்ந்ெ எபேங்கஷைப்புக்கஶக இக்கூட்ைம் நைபறுகஷமது. 

இந்தா-னங்கா தசம்தர் ஆஃப் கார்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிின் 11 து ஆண்டு பதாதுக் 

கூட்டம் 

 இந்ெஶ-யங்கஶ சம்பர் ஆஃப் கஶர்ஸ் அண்ட் இண்ைஸ்ட்ரிின் 11 லது ஆண்டு பஶதுக் 

கூட்ைம் கஶளம்பில் நைபற்மது. இந்ெஶ-யங்கஶ சம்பர் ெயலர் ஶஷ் ைலிட் 

ெனது உில் இபே நஶடுகரின் ெஶறஷல்களுக்கு இைில் ெீலிஶக ஈடுபடுலது குமஷத்து 

பசஷனஶர். 

10 து ீகாங் கங்கா த்துழப்பு (எம்ஜிசி) அழச்சழக் கூட்டம் 

 இந்ெஷஶ ற்றும் ந்து ஆசஷஶன் நஶடுகரஶன கம்பஶடிஶ, யஶலஶஸ், ஷஶன்ர், 

ெஶய்யஶந்து ற்றும் லிட்நஶம் ஆகஷலற்ம உள்ரைக்கஷ எபே துை பிஶந்ெஷ 

எத்துறப்பு அப்பஶன ம்.ஜஷ.சஷின் 10 லது ந்ெஷரி கூட்ைம் ெஶய்யஶந்து ெயநகர் 
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பஶங்கஶக்கஷல் நைபற்மது.இந்ெ கூட்ைத்ெஷல் உஶற்மஷ ைஶக்ைர் ஜய்சங்கர், 

இந்ெஷஶவுக்கஶன எத்துறப்பின் பக்கஷ ஶக இைப்பு உள்ரது ன்று கூமஷனஶர். 

இந்ிா-அபரிக்க தாதுகாப்பு பகாள்ழகக் குழுின் (டி.ப.தி.ஜி) 15 ஆது  கூட்டம் 

 இபே நஶடுகரிலும் பஶதுகஶப்புத் தும ற்றும் ெஶைக்க நஷறுலனங்களுக்கு இைியஶன 

எத்துறப்புக்கு உகந்ெ கஶள்க சூறயத் ெஶை இந்ெஷ ற்றும் அரிக்க அெஷகஶரிகள் 

எப்புக் கஶண்டுள்ரனர். இது ெஶைர்பஶக எபே புரிெல் லஶளஷங்ைனில் நைந்ெ இந்ெஷஶ-

அரிக்க பஶதுகஶப்பு கஶள்கக் குளலின் (டிபிஜஷ) 15 லது கூட்ைத்ெஷன் பஶது 

கஶண்டுலப்பட்ைது. 

8 து ஆர்.சி.இ.தி. இழட-ந்ிரி கூட்டத்ிற்காண  குழு 

 லர்த்ெக சயஶரர் ைஶக்ைர் அனுப் லைலன் 2019 ஆகஸ்ட் 2-3 அன்று பய்ஜஷங்கஷல் 

நைபற்ம 8 லது ஆர்.சஷ.இ.பி. இை-ந்ெஷரி கூட்ைத்ெஷற்கஶன  குளல லறஷநைத்ெஷனஶர். 

கூட்ைத்ெஷல் அலர் ஆர்.சஷ.இ.பி. பச்சுலஶர்த்ெகர லடிலப்பெஷல் இந்ெஷஶலின் 

பங்கரிப்ப டுத்துத்ெஶர்.' 

இந்ிாிற்கும் தங்கபாதுக்கும் இழடில் உள்துழந அழச்சர்கபின் ததச்சுார்த்ழ 

 இந்ெஷஶ-பங்கரஶெஷ் உள்தும அச்சர் நஷய பச்சுலஶர்த்ெின் (ச்.ம்.ல்.டி) 

றஶலது கூட்ைம் புது ெஷல்யஷில் 2019 ஆகஸ்ட் 07 அன்று நைபற்மது. ச்.ம்.ல்.டி.க்கு 

இந்ெஷ உள்தும அச்சர் ஸ்ரீ அஷத் ளஶ ற்றும் பங்கரஶெளஷன் உள்தும அச்சர் 

ெஷபே அசஶதுஸ்ஶன் கஶன் ஆகஷஶர் ெய ெஶங்கஷனர். 
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3 து சர்தச ின்சா ாகண கான்க்தபவ் 

 குபேகஷஶஷன் ஶனசரில் உள்ர சர்லெச ெஶனிங்கஷ ெஶறஷல்தட்ப  ஶன சஷடி 

ில்  3 லது சர்லெச ஷன்சஶ லஶகன (ஈலி) ஶநஶட்ை கனக ெஶறஷல்கள் ற்றும் 

பஶது நஷறுலனங்களுக்கஶன அச்சர் அர்ஜஹன் ஶம் க்லஶல் ெஷமந்து லத்ெஶர். லஶகனத் 

துமில் அனத்து கட்ைத்ெஷலும் ெகலல்கரின் ஏட்ைத்ெ உறுெஷ சய்லெற்கஶக அமஷவு 

பகஷர்வு (ை or ெரத்ெ )உபேலஶக்க கஶன்க்ரவ் நைபற்மது. 

உனகபாி பலீட்டாபர்கள் உச்சிாாடு 

 ஜம்ப-கஶஷ்ீர் நஷர்லஶகம் இந்ெ ஆண்டு அக்ைஶபர் 12 பெல் ஸ்ரீநகரில் பன்று நஶள் 

உயகரஶலி பெலீட்ைஶரர்கள் உச்சஷ ஶநஶட்ை நைத்ெவுள்ரது. ஜம்பலில் சய்ெஷஶரர் 

கூட்ைத்ெஷல் உஶற்மஷ ஜ & க ெஶறஷல்தும பென் சயஶரர் நலனீ் சவுத்ரி 

இெனத் ெரிலித்ெஶர். 

இந்ிா-ததாப கூட்டு ஆழத்ின் 5 து கூட்டம் 

 இந்ெஷஶ-நபஶர கூட்டு ஆைத்ெஷன் 5 லது கூட்ைம் ஆகஸ்ட் 21- 22 ெெஷகரில் 

கஶத்ஶண்டுலில் நைபம உள்ரது. இந்ெஷஶ-நபஶர கூட்டு ஆைம் ஜன் 1987 இல் 

நஷறுலப்பட்ைது.அென் கூட்ைங்கள் நபஶரத்ெஷலும் இந்ெஷஶலிலும் ஶமஷ ஶமஷ நைத்ெப்பட்டு 

லபேகஷன்மன. ஆைத்ெஷன் கைசஷ கூட்ைம் அக்ைஶபர் 2016 அன்று புதுெஷல்யஷில் 

நைபற்மது. 

கபேழக்காண பல் உனக இழபஞர் ாாடு 

 பனஸ்கஶலின்  கஶத்ஶ கஶந்ெஷ அெஷ ற்றும் நஷயஶன அபிலிபேத்ெஷக்கஶன கல்லி 

நஷறுலனம் ற்றும் னிெ லர ம்பஶட்டு அச்சகம் ற்பஶடு சய்துள்ர கபேை 

குமஷத்ெ பெல் உயக இரஞர் ஶநஶட்ை இந்ெஷ குடிசு  ெயலர் ஸ்ரீ ஶம் நஶத் 
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கஶலிந்த் புதுடில்யஷில் உள்ர லிஜஷன் பலனில் ெஶைங்கஷ லத்ெஶர்.புரிந்துைர்வு 

எப்பந்ெம் & அச்சல எப்புெல்  

45 து ஜி 7 உச்சி ாாடு 

 45 லது ஜஷ 7 உச்சஷ ஶநஶடு ஆகஸ்ட் 24–26, 2019 பெல் பிஶன்சஷன் பிஶரிட்ழஷ நகரில்  

நைபறுகஷமது. ஜஷ 7 உச்சஷ ஶநஶட்டில் பங்கற்க பிெர் நந்ெஷ ஶடி பிஶன்சஷன் 

பிஶரிட்ஸ் நகபேக்கு சன்மஶர். புலி லப்பைெல், கஶயநஷய ஶற்மம், பல்லுிர், 

லரிலிெஷப்பு ற்றும் டிஜஷட்ைல் ஶற்மம் உள்ரிட்ை பல்லறு பிச்சஷனகள் குமஷத்து ஜஷ 7 

உச்சஷ ஶநஶட்டில் உயகஷன் ெயலர்கள் லிலஶெஷத்ெனர். 

தாழனணாழன எிர்ப்தற்காண ஐக்கி ாடுகள் சழதின் COP14 ஐ இந்ிா டத் 

உள்பது 

 அடுத்ெ ஶெம் 2 பெல் 13 ஆம் ெெஷ ல பஶயலனஶெய ெஷர்ப்பெற்கஶன க்கஷ 

நஶடுகள் சபின் ஶநஶைஶன சஷஏபி 14  இந்ெஷஶ நைத்ெ உள்ரது. புதுடில்யஷில் 

சுற்றுச்சூறல் அச்சர் பிகஶஷ் ஜலைகர், 10 ஆண்டுகரில் 50 யட்சம் வக்ைர் அறஷந்ெ 

நஷயங்கர லரஶக்கவும்  லும் ைஹ்ஶடூனில் உள்ர லன ஆஶய்ச்சஷ நஷறுலனத்ெஷல் 

எபே சஷமப்பஶன ம் அக்கவும்  அசஶங்கம் இயக்கு லத்துள்ரது ன்மஶர். 

இந்ிாவும் தாகிஸ்ானும்  ப.எஸ். இல் சார்க் ாாட்டில் சந்ிக்கவுள்பது  

 சப்ைம்பர் 26 ம் ெெஷ நஷபெஶர்க்கஷல் நைபறும்ெற்கஶசஷ நஶடுகரின் பிஶந்ெஷக் 

கூட்ைப்பு அல்யது சஶர்க் லரிபமவுத்தும ந்ெஷரி  கூட்ைத்ெஷல் இந்ெஷஶவும் 

பஶகஷஸ்ெஶனும் பங்கற்பஶர்கள் ன்று உறுெஷப்படுத்ெப்பட்டுள்ரது. இபே நஶடுகளுக்கும் 

இைியஶன பெற்மம் நஷயலி பஶெஷலும் இந்ெ சந்ெஷப்பு நைக்கவுள்ரது . இந்ெஷஶ ீெஶன 

பங்கலஶெ ெஶக்குெல்கரக் கபேத்ெஷல் கஶண்டு இஸ்யஶஶபஶத்ெஷல் பன்னெஶக 

நைத்ெப்பட்ை உச்சஷ ஶநஶடு த்து சய்ப்பட்ைது குமஷப்பிைத்ெக்கது. 
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தசி மாநாடுகள் 

புதுடில்னிில் நாண ட்தான்கழப எிர்ப்தது தற்நி ாாடு ’ 

 புது ெஷல்யஷில் நைந்ெ 'ெலமஶன ட்ஶன்கர ெஷர்ப்பெற்கஶன ஶநஶட்டில்', சஷலில் 

லிஶனப் பஶதுகஶப்புப் பைிகத்ெஷன் ெயலர்  ஶகஷ் அஸ்ெஶனஶ கூறுகில், 

சஶத்ெஷஶன ட்ஶன் ெஶக்குெல்களுக்கு ெஷஶக சஷலில் லிஶனப் பஶதுகஶப்பிற்கஶக சஷமந்ெ 

ெஷர் ட்ஶன் ெீர்வுகள் ற்றும் ெங்கரக் கண்ைமஷ அச்சகம் இந்ெஷஶலில் எபே 

குளல அத்துள்ரது. 

ல்னாட்சி குநித் திாந்ி ாாடு 

 நஷர்லஶக சஸர்ெஷபேத்ெங்கள் ற்றும் பஶது குமகரத் ெஷைக்கரம் (டிஆர்பிஜஷ), நஷர்லஶக 

சஸர்ெஷபேத்ெத் ெஷைக்கரம், ஶஜஸ்ெஶன் அசு ற்றும் வரிஷ் சந்ெஷ ஶத்தூர் ஶஜஸ்ெஶன் 

ஶநஷய பஶது நஷர்லஶக நஷறுலனம் (ச்.சஷ.ம்.ஆர்..பி.) ஆகஷலற்றுைன் இைந்து 14 

பெல் 15 ஆம் ெெஷ ல நல்யஶட்சஷ குமஷத்ெ பிஶந்ெஷ ஶநஶட்ை ற்பஶடு 

சய்ப்பட்டுள்ரது.இந்ெ ஶநஶடு  நலம்பர், 2019 ஶஜஸ்ெஶனின் ஜய்ப்பூரில் நஶைபறும் 

ன அபிலிக்கப்பட்டுள்ரது.இென் பறக்கம் ‚பஶது நஷர்லஶகத்ெஷன் ஶநஷய நஷறுலனங்கர 

பயப்படுத்துெல்” ன்பெஶகும். 

ஐ.ஐ.எஸ் அிகாரிகபின் இண்டாது அகின இந்ி ஆண்டு ாாடு 

 இந்ெஷ ெகலல் சல அெஷகஶரிகரின் இண்ைஶலது அகஷய இந்ெஷ ஆண்டு ஶநஶடு 

புதுெஷல்யஷில் உள்ர பிலஶசஷ பஶெஷ த்ெஷல் ற்பஶடு சய்ப்பட்ைது. அசஶங்கத்ெஷன் 

ெகலல்ெஶைர்புகர லும் லிரிவுபடுத்துலெற்கஶக ெகலல் ற்றும் எரிபப்பு 

அச்சகத்ெஷன் கஸழ் உள்ர அனத்து ஊைக அயகுகரபம் அெஷக அரலில் 

எபேங்கஷைக்கும் நஶக்கஷல் இந்ெ ஶநஶடு ற்பஶடு சய்ப்பட்ைது. 
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ண ஆதாக்கிம் குநித் என்.எச்.ஆர்.சி ின் தசி அபினாண றுஆய்வுக் கூட்டம் 

 புதுைல்யஷின் இந்ெஷ சர்லெச த்ெஷல் னநயம் குமஷத்ெ ன்.ச்.ஆர்.சஷ ின் ெசஷ 

அரலியஶன றுஆய்வுக் கூட்ைம் நைபற்மது .இந்ெ கூட்ைம்  சட்ைத்ெஷற்கும் அென் 

சல்பஶட்டிற்கும் இைியஶன இைலரிக் குமக்க டுக்கும் நைலடிக்ககரில் 

உள்ர பய சஷக்கல்கர டுத்துத்ெது.  

‘காால் ததாண குந்ழகள் ற்றும் கடத்ப்தட்ட தர்கழப ீண்டும் ன்நிழப்தில் 

பாில்நுட்தத்ின் தங்கு’ குநித் கூட்டம்  

 ‘கஶைஶல் பஶன குறந்ெகள் ற்றும் கைத்ெப்பட்ை நபர்கர ீண்டும் 

என்மஷைப்பெஷல் ெஶறஷல்தட்பத்ெஷன் பங்கு’ குமஷத்ெ எபே நஶள் கூட்ைம் , இந்ெஷ 

குற்மலில் அமக்கட்ைர, இந்ெஷ கஶலல் அமக்கட்ைரபைன் இைந்து ற்பஶடு 

சய்ப்பட்டு  ஆகஸ்ட் 5, 2019 அன்று புது ெஷல்யஷ ன்.சஷ.ஆர்.பி. ஆடிட்ைஶரித்ெஷல் 

நைபற்மது. நஷர்லஶக சஸர்ெஷபேத்ெங்கள் ற்றும் பஶது குமகள்  ெஷைக்கரத்ெஷன் 

சயஶரர் ஸ்ரீ க. லி. ஈப்பன் பியங்கத்ெ ெஷமந்து லத்ெஶர். 

இ-ஆளுழ குநித் 22 து தசி ாாடு 

 நஷர்லஶக சஸர்ெஷபேத்ெங்கள் ற்றும் பஶது குமகள் ெஷைக்கரம் (டிஆர்பிஜஷ), இந்ெஷ 

அசஷன் ஷன்னட ற்றும் ெகலல் ெஶறஷல்தட்ப அச்சகம் (ீடிஎய்), ற்றும் கஶய 

ஶநஷய அசு ஆகஷலற்றுைன் இைந்து இ-ஆளு ெஶைர்பஶன 22 லது ெசஷ 

ஶநஶட்ை  ஆகஸ்ட் 8-9, 2019 அன்று ளஷல்யஶங்கஷய நைத்ெவுள்ரது. கஶயஶ. ெீம்: 

“Digital India: Success to Excellence” 
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புதுப்திக்கத்க்க எரிசக்ி பலீட்டாபர்கபின் சந்ிப்பு ற்றும் எக்ஸ்ததாின் 3 து திப்பு 

(RE-INVEST 2019) 

 புதுப்பிக்கத்ெக்க ரிசக்ெஷ பெலீட்ைஶரர்கரின் சந்ெஷப்பு ற்றும் க்ஸ்பஶலின் (RE-INVEST 

2019) 3 லது பெஷப்பிற்கஶன ெஶைக்க லிறஶல புெஷ ற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க ரிசக்ெஷ 

அச்சகம் ற்பஶடு சய்ெது, இது இந்ெஷஶலில் அக்ைஶபர் 30 பெல் நலம்பர் 2 ல 

நைபமஉள்ரது.புதுப்பிக்கத்ெக்க ரிசக்ெஷ (RE) இல் சரிஶன பெலீடுகர ஈர்ப்பது 

ற்றும் இந்ெஷஶலின் புதுப்பிக்கத்ெக்க ரிசக்ெஷின் பன்னற்மத்ெ உயகஷற்கு 

லறங்குலெ இந்நஷகழ்லின் குமஷக்கஶள். 

3 து சர்தச ின்சா ாகண கான்க்தபவ் 

 குபேகஷஶஷன் ஶனசரில் உள்ர சர்லெச ெஶனிங்கஷ ெஶறஷல்தட்ப ஶன சஷடி 

ில்  3 லது சர்லெச ஷன்சஶ லஶகன (ஈலி) ஶநஶட்ை கனக ெஶறஷல்கள் ற்றும் 

பஶது நஷறுலனங்களுக்கஶன அச்சர் அர்ஜஹன் ஶம் க்லஶல் ெஷமந்து லத்ெஶர். லஶகனத் 

துமில் அனத்து கட்ைத்ெஷலும் ெகலல்கரின் ஏட்ைத்ெ உறுெஷ சய்லெற்கஶக அமஷவு 

பகஷர்வு (ை or ெரத்ெ )உபேலஶக்க கஶன்க்ரவ் நைபற்மது. 

DAE பாில்நுட்தங்கபில் 2 ாள் கண்காட்சி 

 இந்ெஷ அசஷன் அடசக்ெஷத் தும (DAE) புதுைல்யஷின் நஷபெ ஶெஷ பஶக் பஶளதுபஶக்கு 

கஷரப்பில் ஷன்சஶம் அல்யஶெ பன்பஶடுகளுக்கஶன DAE ஸ்பின்-ஆஃப் ெஶறஷல்தட்பங்கள் 

குமஷத்ெ இண்டு நஶள் கண்கஶட்சஷ ற்பஶடு சய்து லபேகஷமது. கண்கஶட்சஷ பெனின் 

பப்ரிக் சர்லஸீ் கஷளன் (பபிஸ்சஷ) சயஶரர் ஸ்ரீ ஶகஷ் குப்ெஶ ெஷமந்து லத்ெஶர். 
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ிழனாண சுகாாம் குநித் தசி ர்க்ஷாப் ற்றும் கண்காட்சி  

 லடீ்டுலசெஷ ற்றும் நகர்ப்பும லிலகஶ அச்சகம் எபே நஶள் ெசஷ எர்க்ஷஶப் ற்றும் 

கண்கஶட்சஷ  2019 ஆகஸ்ட் 19 அன்று  புது ெஷல்யஷில் உள்ர லிஜஷன் பலனில் ற்பஶடு 

சய்துள்ரது. இந்ெ எர்க்ஷஶப்பின்  கலனம் சஶக்கை ற்றும் சப்டிக் ெஶட்டிகரில் 

னிெர்கள் தறலது ெஶைர்பஶக சபக ற்றும் சட்ை சஷக்கல்கள் ,ெஶறஷல்தட்ப ற்றும் 

நஷர்லஶக ெயடீுகள் குமஷத்து லிலஶெஷப்பெஷல்  இபேக்கும் ன்று ெரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

என்.சி.டி.இ. ின் ஆசிரிர் கல்ி குநித் சர்தச ாாடு  

 த்ெஷ னிெலர ம்பஶட்டுத் தும அச்சர் ஸ்ரீ ஷ் பஶக்ரிஶல் ‘நஷளஶங்க்’ 

புதுடில்யஷில் ‚ஆசஷரிர் கல்லிின் பைம்: உள்ளூரியஷபேந்து உயகத்ெ நஶக்கஷ  ன்ம 

ெயப்பில் சர்லெச ஶநஶட்ைத் ெஶைங்கஷ லத்ெஶர். 1995 ஆம் ஆண்டில் நஷறுலப்பட்ை 

ெசஷ ஆசஷரிர் கல்லி கவுன்சஷல் (ன்சஷடிஇ) அென்  லள்ரி லிறஶல  

கஶண்ைஶடுலெற்கஶக  இண்டு நஶள் நஷகழ்ல ற்பஶடு சய்து லபேகஷமது. 

ஹர்பீ் எஸ் பூரி திாந்ி இழப்புத் ிட்டம் குநித்து  டீிதா ாாட்டிற்கு ழனழ 

ாங்கிணார் 

 சஷலில் லிஶனப் பஶக்குலத்து, லடீ்டுலசெஷ ற்றும் நகர்ப்பும லிலகஶங்களுக்கஶன ஶநஷய 

அச்சர் ஸ்ரீ வர்ெீப் சஷங் பூரி, பிஶந்ெஷ இைப்புத் ெஷட்ைத்ெஷற்க்கஶன (ஆர்.சஷ.ஸ்-உெஶன்) 

ஶநஶட்டிற்கு லடீிஶ பயம் ெய ெஶங்கஷனஶர். கூட்ைத்ெஷல் உஶற்மஷ ஸ்ரீ வர்ெீப் 

சஷங் பூரி, உெஶன ெஷமம்பை சல்படுத்துலது லைகஷறக்கு ஶநஷயங்கரின் லரர்ச்சஷக்கு 

பக்கஷஶனது ட்டுல்யஶல் குடிக்களுக்கு யஷவு லிஶன சலபம் 

லறங்குகஷமது ன்று அலர் கூமஷனஶர். 
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ிழனாண சுகாாம் குநித் தசி ர்க்ஷாப் ற்றும் கண்காட்சி ஏற்தாடு பசய்ப்தட்டது 

 ‘கடு ெஶட்ைக்கஶர்கரின்  லயலஶய்ப்பு ெடுப்பு ற்றும் அலர்கரின் றுலஶழ்வு 

சட்ைம், 2013’ பயம் கடு ெஶட்ைத்ெ எறஷக்க அசஶங்கம் பளஶக 

உறுெஷபூண்டுள்ரெஶக சபக நீெஷ ற்றும் அெஷகஶரித்ெல் அச்சகத்ெஷன் (MoSJ & E) 

த்ெஷ அச்சர் ெலஶர் சந்த் கஹ்யஶட் ெரிலித்துள்ரஶர். MoSJ & E ற்றும் லடீ்டுலசெஷ 

ற்றும் நகர்ப்பும லிலகஶ அச்சகம் (MoHUA) ற்பஶடு சய்துள்ர நஷயஶன சுகஶெஶம் 

குமஷத்ெ ெசஷ எர்க்ஷஶப் ற்றும் கண்கஶட்சஷில் அலர் உஶற்மஷனஶர். 

புதுடில்னிில் சுற்றுனா அழச்சர்கள் ாாடு ஏற்தாடு பசய்ப்தட்டுள்பது  

 புதுடில்யஷில் நைபற்ம ஶநஷய சுற்றுயஶ அச்சர்கள் ஶநஶட்ை த்ெஷ சுற்றுயஶ 

ற்றும் கயஶச்சஶ அச்சர் ஸ்ரீ பிஹ்யஶத் சஷங் பைல் ெஷமந்து லத்ெஶர். சுற்றுயஶலின் 

லரர்ச்சஷ ற்றும் ம்பஶடு ெஶைர்பஶன பல்லறு பிச்சஷனகள் குமஷத்து லிலஶெஷக்க 

ஶநஶட்ை இந்ெஷ அசஷன் சுற்றுயஶ அச்சகம் ற்பஶடு சய்துள்ரது. 

2022 க்குள் அழணபேக்கும் டீ்டுசி ’’ குநித் 15 து தசி ாாடு 

 புதுடில்யஷில் நைபற்ம ‘‘2022 க்குள் அனலபேக்கும் லடீ்டுலசெஷ ’’ குமஷத்ெ 15 லது 

ெசஷ  ஶநஶட்டின் ெஶைக்க அர்லில் த்ெஷ சுற்றுச்சூறல், லன ற்றும் கஶயநஷய 

ஶற்மம் ற்றும் ெகலல் ற்றும் எரிபப்புத்தும அச்சர் ஸ்ரீ பிகஶஷ் ஜலைகர் 

கயந்து கஶண்ைஶர். கட்டிைம் ற்றும் கட்டுஶனத் ெஷட்ைத்ெஷற்கஶன சுற்றுச்சூறல் எப்புெல்கள் 

ெஶைர்பஶன பல்லறு லிளங்கள் குமஷத்து அச்சர் லிரிலஶகப் பசஷனஶர். 
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ிழனாண உவு ிப்பு சங்கினிகபின் ிநன் தம்தாடு குநித் தசி ாாடு 

 ம்படுத்ெப்பட்ை உைவு பஶதுகஶப்பு ற்றும் ெத்ெஷற்கஶன நஷயஶன உைவு ெஷப்பு 

சங்கஷயஷகரின் ெஷமன லரர்ப்பது குமஷத்ெ இண்டு நஶள் ெசஷ ஶநஶட்ை ெசஷ 

உற்பத்ெஷத்ெஷமன் கவுன்சஷல் (ன்.பி.சஷ) ஜப்பஶனின் ைஶக்கஷஶ நகரில் உள்ர ஆசஷ 

உற்பத்ெஷத்ெஷமன் அப்புைன் சர்ந்து புதுெஷல்யஷில் ெஶைங்கஷது. 

7 து சபக ாபணானி சம்தபன்  

 றஶலது சபக லஶனஶயஷ சம்ரன் 2019 ஆகஸ்ட் 27 பெல் 29 ல புதுெஷல்யஷில் 

உள்ர ைஶக்ைர் பி.ஆர்.அம்பத்கர் பலனில் நைபறும். ெகலல் ற்றும் எரிபப்பு 

அச்சகத்ெஶல் ற்பஶடு சய்ப்படும் சம்ரன் , நஶடு பளலதும் உள்ர அனத்து 

சல்பஶட்டு சபக லஶனஶயஷ நஷயங்கரின் பங்கற்பபம் கஶைவுள்ரது. 

 இந்ெ ஆண்டின் சம்ரன் ெீம் ‘ஸ்டிஜஷக்களுக்கஶன சபக லஶனஶயஷ’. 

பகா ிற்தழணாபர் சந்ிப்பு 2019 ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தி னக்தணாில் ழடபதந உள்பது 

 இந்ெஷ ில்ல, ஆஶய்ச்சஷ லடிலப்புகள் ற்றும் ெநஷயகள் அப்பின் 

(ஆர்.டி.ஸ்.ஏ) ஆய்வுக் குள, ஆர்.டி.ஸ்.ஏலில் எபே சஷமப்பு கஶ லிற்பனஶரர் 

சந்ெஷப்ப ில்ல துமில் அெஷக லைிக லஶய்ப்புகரக் கஶண்பிக்கும் எபே 

குமஷப்பிைத்ெக்க நைலடிக்கஶக ஆகஸ்ட் 30, 2019 அன்று யக்னஶலில் ற்பஶடு சய்து 

லபேகஷமது. இந்ெஷ ில்லின்  லிநஷஶக சங்கஷயஷ லரர்ச்சஷில் பங்கற்பெ 

ஊக்குலிப்பெற்கஶக இந்ெ லிற்பனஶரர் சந்ெஷப்புக்கு நஶடு பளலதும் உள்ர 

ெஶறஷற்சஶயகள் லலற்கப்படுகஷன்மன. 
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‚புி தசி ழசதர் தாதுகாப்பு ிபெகத்ழ தாக்கி" என்ந 12 து இந்ி தாதுகாப்பு உச்சி 

ாாடு 

 “புெஷ ெசஷ சபர் பஶதுகஶப்பு லிபெகத்ெ நஶக்கஷ” ன்ம ெயப்பில் 12 லது இந்ெஷஶ 

பஶதுகஶப்பு உச்சஷ ஶநஶடு புதுெஷல்யஷில் நைபற்மது. ஶநஶட்டின் பஶது, பக்கஷஶன 

ெசஷ உள்கட்ைப்பப் பஶதுகஶத்ெல், லரர்ந்து லபேம் இை அச்சுறுத்ெல்கள்: 

சம்பலங்கள், சலஶல்கள் ற்றும் பெஷல் பஶன்ம பய பிச்சஷனகள் லிலஶெஷக்கப்பட்ைன. 

 

பதாது அநிவு தாடக்குநிப்புகள்  PDF Download 

 

தாடம் ாரிாண குநிப்புகள் PDF Download 

Whatsapp குபைபில் ச - கிபிக் பசய்வும் 

Telegram Channel ல் ச - கிபிக் பசய்வும் 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://examsdaily.in/tn-competitive-exam-whatsapp-group-join-now
http://bit.ly/2xqZMJV

