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1 8/06/2019 ஐரபோப்பினர்களின் யருகக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.பிரிட்டிரோரின் 

ஆட்சியிோல் சமூக-போருோதோப-ண்ோட்டு நோற்ங்கள்-இந்தின 

சமூகச் சநன சீர்திருத்த இனக்கங்கள் எழுச்சி - சுதந்திபத்திற்கு பிந்கதன 

இந்தினோ-ரதசின நறுநர்ச்சி-1857கு முன் பிரிட்டிரோருக்கு ஏற்ட்ட 

எழுச்சி-1857 பருங்ககம்-இந்தின ரதசின கோங்கிபஸ்-ரதசினத் 

தகயர்களின் எழுச்சி-கோந்தி, ரரு, தோகூர்- ரதோஜி- ரதசின 

ரோபோட்ட்த்தின் ல்ரயறு நிககள்-ல்ரயறு சட்டங்கள்-உகப் 

ரோர்கள் அதன் இறுதி நிக - நதயோதமும் ரதசப்பிரிவிகயும் 

2 9/06/2019 இந்தினப் ண்ோட்டின் தன்கநகள்-ரயற்றுகநயில் ற்றுகந-இம், 

நிம்,பநோழி நற்றும் மக்க யமக்கங்கள்-நதச்சோர்ற் ோடு-கக 
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இக்கின ண்ோட்டு அகநப்புகள்-குத்தறியோர்கள் எழுச்சி-

தமிழ்ோட்டில் திபோவிட இனக்கம்-அபசினல் கட்சிகள் நற்றும் அதன் 

பிப திட்டங்கள்- சுதந்திபப்ரோபோட்ட்த்தில் தமிழ்ோட்டின் ங்களிப்பு-

போஜோஜி-ய.உ.சிதம்போர்-பரினோர்-ோபதினோர் நற்றும் ர் 

3 12/06/2019 பகோடுக்கப்ட்டுள் தபவுகக தகயோக நோற்றுதல்-புள்ளிவியபம் 

ரசகரித்தல்- யககப்டுத்துதல் நற்றும் அட்டயகப் டுத்துதல்-குழு-

யகபடம் நற்றும் விக்கடம்-முழுகநத் பதோகுதினோக தகயல்கக 

பதரிவித்தல்-பகோடுக்கப் ட்ட தகயல்கக குப்ோபோய்வு பசய்தல் 

4 15/06/2019 சதவீதம்-மீ.ப.ய. நற்றும் மீ.சி.ந, விகிதம் நற்றும் விகிதோச்சோபம்- 

தனியட்டி-கூட்டு யட்டி- பப்வு-க அவு- ரபம் நற்றும் ரயக 

- நிகழ்தகவு- தகயல் பதோழில்நுட்ம்-அடிப்கட பசோற்கள்-தகயல் 

பதோடர்பு- தகயல் பதோழில்நுட்த்தின் னன்ோடு- முடிபயடுத்தல் 

நற்றும் பிபச்சககக தீர்த்தல்-கணிப்போறியின் அடிப்கட நற்றும் 

அடிப்கடச் பசோற்கள் 

5 16/06/2019       -       

6 19/06/2019        -         

7 22/06/2019                  

8 23/06/2019              

9 26/06/2019 இந்தின அபசினல் அகநப்பு-அபசினகப்பின் முகவுகப-அபசினகப்பின் 

சிப்பினல்புகள்-நத்தின - நோநி நற்றும் நத்தின ஆட்சிப் குதிகள்-

குடியுரிகந-அடிப்கட உரிகநகள் –கடகநகள் 

10 29/06/2019 நனித உரிகநப் ட்டனம்-நத்தினச் சட்டநன்ம்-ோபோநன்ம்-நோநிச் 

சட்ட நன்ம்-ஜம்மு கோஷ்மீரின் நிக-உள்ோட்சி அபசோங்கம்-

ஞ்சோனத்துபோஜ்-தமிழ்ோடு-இந்தின நீதித்துக-சட்ட்த்தின் ஆட்சி-

இந்தினக் கூட்டோண்கந-நத்தின நோநி உவுகள் 

11 30/06/2019 பருக்கடிகோ நிககளும் அதன் கூறுகளும்-இந்தின குடிகநப் 

ணிகள்-  அபசோங்க அகநப்பில் கோணப்டும் நிர்யோகச் சிக்கல்கள்-

நோயட்ட நிர்யோகத்தில் கோணப்டும் சிக்கல்கள்-ரதர்தல்கள்-நத்தின 

ரதர்தல் ஆகணனம்-நோநிரதர்தல் ஆகணனம்-அபசு அலுயல் பநோழி – 

அபசினகப்பின் 8 யது அட்டயக- அபசினககநப்பு திருத்தங்கள்-

அபசினகநப்பின் அட்டயககள் -              

12 03/07/2019                

13 06/07/2019     /       

14 07/07/2019    /      

15 10/07/2019 நோநி அபசு அகநப்பு-ணிகள்-கட்டுோட்டு முககள்-நோயட்ட  
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நிர்யோகம்-நக்கள் ம் சோர்ந்த திட்டங்களில் நோயட்ட நிர்யோகத்தின் 

ங்கு- தமிமக பதோழிற்சோக அகநவிடங்கள்-போதுப்ணிகளில் 

நோநி அபசோங்கம்- ணினோர் ரதர்வு முககநகள் நோநி அவில் - 

நோநி அபசின்  நிதி பதோடர்ோக- நிதி ஆதோபங்கள்-ஆண்டு யபவு 

பசவு(ட்பஜட்) நற்றும் நோநி நிதி நிர்யோகம் 

16 13/07/2019 நோநி அவில் மின் ஆளுகக (E-Governance)- இனற்ககப் 

ரரிடர்கள்- நத்தின நற்றும் நோநி அவில் ரரிடர்கள்- ரரிடர் 

பதோடர்ோ திட்டமிடல்- சமூக ம்-நத்தின அபசு திட்டம்- நத்தின 

அபசோல் தமிமகத்தில் பசனல்டுத்தப்டும் த்திட்டங்கள்- நத்தின அபசு 

அகநப்பு-ணிகள் நற்றும் கட்டுப்ோட்டு முககள்- நத்தின நற்றும் 

நோநி அபசுகளுக்கு இகடரனனோ உவுகள்- இந்தின பதோழில் 

அகநவிடங்கள்- போதுப்ணிகளில் நத்தின அபசின் ங்கு- நத்தின அபசு 

அவிோ ணினோோர் ரதர்வு முககநகள்- நத்தின அபசின் நிதி 

பதோடர்ோக- நிதி ஆதோபங்கள்- ஆண்டு யபவு பசவு திட்டம் 

(ட்பஜட்)- நிதி நிர்யோகம்- நத்தின அபசின் பசனல்ோடுகளில் தகயல் 

பதோழில் நுட்த்கத னன்டுத்துதல்- நத்தின அபசு அவில் மின் 

ஆளுகக- சமூக ம்- நத்தின அபசோல் பசனல்டுத்தப்டும் சமூக 

திட்டங்கள் இந்தின அவில். 

17 14/07/2019                                     -      

    -         -           -                

   -          -              -        

        -         

18 17/07/2019                        -        -          

    -      /    -           -              -

           -             -  

19 20/07/2019             -              -          

            -             -        -

                        -                

        

20 21/07/2019 

22/07/2019 

23/07/2019 

           

 


