TNPSC WINNERS ப

-த ம

ைமய

CURRENT AFFAIRS AUGUST 2015

CURRENT AFFAIRS – AUGUST



இருந்து லஶங்கப்படும் பைத்தஶல் ற்படும்

IMPORTANT DAYS OF AUGUST:

தீகர குமஷத்த லிறஷப்புைர்ல ற்படுத்த

“தன்சஶத்” ன்ம கல்லி சஶர்ந்த குறும்பெத்த

World Breast Feeding
Day

(உயக தஶய்ப்பஶல்

6

Hiroshima Day

(வஷஶளஷஶ தஷனம்)

7

National Handloom
Day
World Senior Citizens
Day
Nagasaki Day
Quit India Day

(தசஷ கத்தமஷ தஷனம்)

World
Indigenous
People Day
10

Dengue
Prevention
Day
World Bio-Fuel Day
International
Day

(நஶகசஶகஷ தஷனம்)

சர்ந்துள்ரது (206

(லள்ரன



29

(ெங்கு நஶய் தடுப்பு
தஷனம்)

(உயக உிரிரிபஶருள்
(சர்லதச இரஞர்
(சர்லதச இெது க
பன்படுத்துலஶர்
தஷனம்)

--------------------------------------



பிபய வஷந்தஷ ழுத்தஶரஶஶன கஶசஷநஶத் சஷங்
அலர்கலக்கு பஶத் பஶர்த்தஷ ழுத்தமஷவு லிருது
லறங்கப்பட்ெது

(Bharat Bharti Literacy Award)

--------------------------------------



த்தஷ சஷறுபஶன் நயத்தும அச்சகம்,
சஷறுபஶன்ினருக்கஶன “ந ன்சஷல்

(உயக புகப்பெ தஷனம்)

சஷறுபஶன்ினருக்கு தஷமன் லரர்ப்பு பிற்சஷ
அரிப்பது ஆகும்.

கருைஶரர்கள்

--------------------------------------

தஷனம்)

National Sports Day
(Birthday
of
Dhayanchand)

(தசஷ லிரஶட்டு

World Breast Feeding
Week

உயக தஶய்பஶல் லஶம்



(பண்கள் சபரி

– தஶன்சந்து

பிதரின் தூய் இந்தஷஶ (Clean India) தஷட்ெத்தஷன்
சல்பஶட்ெ ஆஶ இந்தஷஶலின் 476

தஷனம்)
தஷனம்

நகங்கரில் ற்கஶள்ரப்பட்ெ ஆய்லின் படிவு
லரிிெப்பட்டுள்ரது


பிமந்த தஷனம்)

தூய் இந்தஷஶ தஷட்ெத்தஷல் சஷமப்பஶக
சயஶற்மஷ நகங்கள்
1.

பதல் இெம் = சூர் (கர்நஶெகஶ)

2.

இண்ெஶலது இெம் = தஷருச்சஷஶப்பள்ரி
(தஷழ்நஶடு)

3.

இந்தஷஶலின் தண்ை ீருக்கு அடிில் அந்த

w

ற்றும் ற்பஶர்ல இக்க ம்

(IUHDSS)

அக்கப்பட்டுள்ரது.

IUHDSS = Integrated Underwater Harbour Defence
and Surveillance System

பன்மஶலது இெம் = நலி பம்ப
(கஶஶஷ்டிஶ)

கரஶ ஶநஷயம் கஶச்சஷில்

--------------------------------------

(Nai

தஶெங்கஷபள்ரது. இத்தஷட்ெத்தஷன் நஶக்கஶனது

(உயக

(சத்பஶலனஶ தஷனம்)

Minorities)

”

(இந்தஷ சுதந்தஷ தஷனம்)

Sadhbavana Day
Women’s
Equality
Day

for

ன்ம தஷட்ெத்த

Manzil

பதல் எருங்கஷைந்த துமபக பஶதுகஶப்பு



இதன் பயம் 2016ம் ஆண்டு பிசஷயஷன் ரிஶ-டி-

பற்றுள்ரது

w

1st Week
of
August

Member of Olympic Family)

பஶட்டிில் லிரஶெ தற்கு சூெஶன் தகுதஷ

தஷனம்)

.tn

20
26

w

19

th

ெனிஶ நகரில் நெபறும் எயஷம்பிக்

(உள்நஶட்டு க்கள்

w

India’s Independence
Day
World Photography
Day
World Humanitarian
Day

15



Left

நஶெஶக ஆப்ரிக்கஶலின் தற்கு சூெஶன் நஶடு

லரிறு தஷனம்)

தஷனம்)

International
Hander’s Day

(IOC) எப்புதய

அடுத்து உயக எயஷம்பிக் சங்கத்தஷல் 206லது

ps
c

13

Youth

சர்லதச எயஷம்பிக் கஷட்டிின்

(உயக பதஷஶர் தஷனம்)

தஷனம்)

12



co
m

9

--------------------------------------

s.

8

லரிிட்டுள்ரது.

தஷனம்)

in
ne
r

1

ச்.டி.ப்.சஷ லங்கஷ பமற்ம பயங்கரில்



4.

நஶகஶலது இெம் = கஶச்சஷன் (கரஶ)

5.

ந்தஶலது இெம் = வஶசன் (கர்நஶெகஶ)

6.

475லது இெம் = பிந்த் (த்தஷப்பிதசம்)

7.

476லது இெம் = தஶஶ (த்தஷப்பிதசம்)

நகங்கரின் சல்பஶட்டில்
1.

பங்கலரு = தூய் இந்தஷஶலில் 7லது
இெம்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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தஷருலனந்தபும் = தூய் இந்தஷஶலில் 8



லது இெம்

ஶனித் தஷட்ெம் ”

கங்ெஶக் = தூய் இந்தஷஶலில் 10லது



பதல் 10 இெங்கரில் கர்நஶெகஶ ஶநஷயத்தஷன் 4



இெங்கள் இெம் பிடித்துள்ரன



பிடித்துள்ரன

பகள் தஷட்ெத்தஷல் இதுல 13.9 கஶடி பர்
இைந்துள்ரனர்

இதுல உயகஷன் ஷகப்பரி ஶனித் தஶக
தஷட்ெஶகும்


னித தஶயஷல் ற்படும் லள்ர தஷட்டுக்கள்
நஶஶன யஷபகஶெர்ஶ

ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் ம்பஶட்டுக் கறகம்

தஶெங்கப்பட்ெது.


(DRDO)

ெனலரி 1ம் ததஷ, 2015ம் ஆண்டு நஶடு பழுலதும்
லிஸ்தரிக்கப்பட்ெது

in
ne
r

கண்டுபிடித்துள்ரது

--------------------------------------

அதன் பர் = லுகஶஸ்கஷன்



--------------------------------------

பள்ரிகரில் அதஷக அரவு இ-கறஷலம
ஆந்தஷஶலின் நல்லூர் ஶலட்ெம்

of Andhra)

கவுன்சஷயஷல் (WTCF) இெம்பிடித்துள்ர இந்தஷஶலின்
பதல் நகஶக கஶச்சஷ

Tourism Cities Federation,
Head-Quarter = Beijing

ps
c

WTCF = World

w

சர்ந்துள்ரது



இந்தஷ ஆபர்லத த்த

(AIIA) புது

(Start up India, Stand up India)


சஷமந்த அசஷல் அமஷக்க அரித்ததற்கஶன

Political Reporting)

--------------------------------------

w

Award)

வஷந்து நஶரிதழ் ஆசஷரிஶன தஷருதஷ



w

(Project Director of RISAT-1)
சயஶற்மஷனஶர்

w

பிபய குரிர்பஶன நஷறுலனஶன கஶகஶ-

Coca-Cola)

இந்தஷஶலின் பன்னஶள் கஷரிக்கட்

நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்

--------------------------------------

தஷட்ெ இக்குனஶக

--------------------------------------

(Social Ambassador of

அைிின் கப்ென் சவுவ் கங்குயஷ அலர்கள்

இலர் இந்தஷஶலில் பதல் உள்ரநஶட்டு

தஶரிப்பஶன ெஶர் சற்ககஶரஶன ரிசஶட்-1ன்

--------------------------------------

கஶயஶலின் சபக தூதஶக

(First Dr. APJ Abdul Kalam Award
Tamilnadu)
இஸ்ஶலின் பண்
லிஞ்ஞஶனிஶன தஷருது லரர்தஷ (ISRO Scientist
Ms. N. Valarmathi) அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது.
of

(Prem Bhatia Memorial

சுகஶசஷனி வதர் அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது

தஷறக அசஷன் பதல் ெஶக்ெர்..பி.ெ. அப்துல்
கயஶம் லிருதஷற்கு

(Best

2015ம் ஆண்டிற்கஶன பிம்

பஶட்டிஶ நஷனவு லிருது



இத்தஷட்ெம் இரஞர்கலக்கு தஶறஷல்கர

(Encourage entrepreneurship among the youth)



-------------------------------------

தஷட்ெத்த தஶெங்கஷ லத்தஶர்

AIIA = All India Institute of Ayurveda

.tn



ன்ம புதஷ

தஶெங்குலதற்கஶக ஊக்குலிக்கும் தஷட்ெம் ஆகும்

தஷல்யஷில் அக்க த்தஷ அசு எப்புதல்
அரித்துள்ரது

இந்தஷஶலின் 69லது குடிசுத்தஷனத்தன்று பஶத
பிதர் “தஶெங்கஷடு இந்தஷஶ, ழுந்தஷடு இந்தஷஶ”

-------------------------------------

(Nellore District

அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது

--------------------------------------

நகம்

(Kochi)

(e-toilet)

கஶண்டு லந்த இந்தஷஶலின் பதல் ஶலட்ெஶக

பீெஷங் நக தய இெஶக கஶண்டு

சல்படும் உயக சுற்றுயஶ நக கூட்ெைி



(Largest Cash transfer Program in World)

இத்தஷட்ெம் நலம்பர் 15ம் ததஷ, 2014ம் ஆண்டு
பதன்பதயஷல் 54 ஶலட்ெங்கரில்

(Leucoderma)

நஶய்க்கஶன புதஷ ருந்த இந்தஷ இஶடல



புத்தகத்தஷல் இெம் பிடித்துள்ரது.

க்கரின் கைக்கஷல் நடிஶக பற்று லக்கும்

--------------------------------------



(Direct benefit Transfer on LPG)

ஶனித் தஶக பறுலதற்கஶக

பதல் 100 இெங்கரில் ஷக அதஷகஶக
ற்குலங்க ஶநஷயத்தஷன் பகுதஷகள் இெம்



அல்யது “நடி

னப்படும் இத்தஷட்ெம் உயக கஷன்னஸ் சஶதன

இெம்


(PAHAL Scheme)

co
m

3.

“பகள் தஷட்ெம்”

s.

2.



பழுலதம் சூரி ஆற்மல் பயம் கஶண்டு

சல்படும் உயகஷன் பதல் ற்றும் இந்தஷஶலின்
பதல் லிஶன நஷயம் ன்ம பரு
கரஶலின் கஶச்சஷ லிஶன நஷயம்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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பற்றுள்ரது

(World’s First fully Solar-Powered



Airport)

Ai – in platforms, Ki – Knowledge based IT, Do –
Design thinking
--------------------------------------

-------------------------------------

த்தஷ ில்ல அச்சகம் பண்கரின்

ensure women’s safety)

(R-Mitra to

னப்படும் இது அருகஷல்







இத்தஷட்ெம் கஶல்கத்தஶ நகரில் பதன் பதயஶக
கஷறக்கு ில்ல நஷர்லஶகம் தஶெங்கஷபள்ரது

(Eastern Railway in Kolkatta)


SEHAT = Social
Telemedicine

(INDRADHANUSH)

இக்கத்த தஶெங்கஷபள்ரது



இது பஶது தும லங்கஷகரில் அசஷல்
அரிப்பதற்கும் ற்ம சூறய உருலஶக்கவும்
அக்கப்பட்டுள்ரது

w

--------------------------------------

டி.பி.பி.நஶர் (கப்பந்து)

லிரஶட்டுத் துமில் லஶழ்நஶள்

.tn

அச்சஶல் குஶர் ெஶதஷ

-------------------------------------

--------------------------------------



அசஶகப் பசரின் சஷமப்ப லரிப்படுத்தும்
லிதஶக புதஷ ந்து ரூபஶய் அஞ்சல்

stamp)






w

அச்சகம் 2016ம் ஆண்டு ெனலர் ஶதம்
(India

International

Seafood

-------------------------------------இந்தஷ அமஷலில் ற்றும் தஶறஷயக ஆஶய்ச்சஷ

CSIR = Council of Scientific and Industrial Research
-------------------------------------“இந்தஷ லிஶனப் பஶக்குலத்து ற்றும்

(8th
International Conference on Indian Civil Aviation and
Tourism)
கருத்தங்கு புதுதஷல்யஷில் நெபற்மது

Show)

w

கண்கஶட்சஷ நெத்த தஷட்ெஷட்டுள்ரது.

w

--------------------------------------



--------------------------------------

இந்தஷஶலின் பிபய ன்பஶருள் ற்றுதஷ
நஷறுலனஶன இன்பஶசஷஸ் “கஷெஶ”



(AIKIDO)

இதஷ  ன்பது இைத்தயபம் (AI – Combining),
கஷ ன்பது ஆன்ஶலபம்

(KI – Spirit),

ெஶ

ன்பது லறஷபம் (DO – Path or Way) குமஷக்கஷமது.

கஶடுகள் லரர்ப்பு தஷட்ெத்தஷற்கஶன “கஶம்பஶ நஷதஷ”
(CAMPA

ன்ம புதஷ தஷட்ெத்த தஶெங்கஷபள்ரது



(CSIR) ெக்ெர் ெனயஶக தஷரு

கஷரிஷ் சஶஹ்னி நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்.

சுற்றுயஶ” ன்ம தயப்பில் 8லது சர்லதச

சன்னில் (Chennai) “இந்தஷ சர்லதச கெல்சஶர்
உைவு”

(5 Rs postal

தய லரிிட்டுள்ரது.

கறகத்தஷன்

இந்தஷஶலின் கெல்சஶர் உைவுகள் ற்றுதஷ
அதஷகரிப்பதற்கஶக த்தஷ தஶறஷல்தும

த்தஷ தஶயத்தஶெர்பு அச்சகம்,

இந்தஷஶலின் சஷமந்த அசர்கரில் எருலஶன

தய தர்தல் கஷசன் ஆைர் = நசஸ ம்

தர்தல் ஆைர்கள் = ஏம் பிகஶஷ் லஶத்,

(2015

அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது

ஷக உர்ந்த லிருது இது.

தஷரு ஏம் பிகஶஷ் லஶத் நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்
சதஷ

and

சஶதனஶரர்கலக்கு லறங்கப்படும் இந்தஷஶலின்

இந்தஷஶலின் புதஷ தர்தல் கஷசன் அலுலயஶக

ps
c



Health

லிருதஷன பறுபலர்கள் = ஶஷஶ ெம்ஸ்

(To improve credit facilities
and minimizing political interference)



for

(வஶக்கஷ), சஷவ் பிகஶஷ் ஷஸ்ஶ (ென்னிஸ்),

ன்ம புதஷ

குறுக்கஸ ட்ெ தடுப்பதற்கும், அதஷக அரலில் கென்



Endeavour

2015ம் ஆண்டிற்கஶன தஶன்சந்த் லிருதுகள்

in
ne
r


ஶற்மஷக்க, த்தஷ நஷதஷ அச்சகம்



பிச்சனகர கூமஷ ருந்தஷன பறுலதஶகும்

Dhayan Chand Award)

பஶதுதும லங்கஷகரின் சல்பஶட்டின
“இந்தஷதனுஷ்”

இத்தஷட்ெத்தஷல் க்கள் தஶயபசஷ பயம்

--------------------------------------

-------------------------------------

(SEHAT) ன்ம புதஷ தஷட்ெத்த தஶெங்கஷபள்ரது
ருத்துலர்கர அடகஷ தங்கரின்

இருக்கும் ில்ல பஶதுகஶப்பு பெினுருக்கு
தகலய அரிக்கும்

co
m

என்ம தஶெங்கஷபள்ரது. “ஆர்-ஷத்ஶ”

த்தஷ சுகஶதஶத்தும, ஊக பகுதஷகரில்

தஶயபசஷ பயம் ருத்துகர பரும் “சகத்”

பஶதுகஶப்பிற்கஶக புதஷ ஶபல் அப்ரிகளன்

s.





Funds) இைதரம் பயம் லறங்க

த்தஷ அசு ற்பஶடு சய்துள்ரது

CAMPA = Compensatory Afforestation
Management and Planning Authority

Fund

--------------------------------------
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ஶயத்தீவுகள்

(India – Maldives)

–

இஶடலங்கரின்

கூட்டுப்பிற்சஷ ற்கஶள்ரப்பட்ெது. இது

இப்பிற்சஷின் பர் = பிற்சஷ ஈக்குலரின்-6

(Exercise EKUVERIN-6)





இண்ெஶம் பதஷப்ப நஷதஷ ஆஶக் அப்பு

Prize

-------------------------------------

2015)

(1st Sunhak

கஷரிபஶடி தீவுகரின் ெனஶதஷபதஷ




லறங்கப்பட்ெது



அதஷக்கஶகவும், லரர்சஷக்கஶகவும்

w

2015ம் ஆண்டிற்கஶன ஶெீவ்கஶந்தஷ கல்த்னஶ

ps
c

(2015 Rajiv Gandhi Khel Ratna Award)

இந்தஷ ென்னிஸ் லஶங்கன
ீ
சஶனி ஷர்சஶ
அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது.




.tn





--------------------------------------

w

பிபய இயக்கஷஶன “இஶசரிதனழஷன்”

டிெஷட்ெல் பதஷப்ப பிதர் தஶெங்கஷலத்தஶர்

(Digital version of Ramacharithamanas)
இது சஷடி-கரில் பதஷப்பட்டு லரிிெப்பட்டுள்ரது



இக்கஶலித்த பதன் பதயஷல் தஶகுக்கப்பட்டு

w



w

பதஷச்சய்தலர் ஆகஶஷ்லஶைி பஶபஶல் ஆலஶர்



21ம் ெல்யஷ புத்தக கண்கஶட்சஷ புதுதஷல்யஷில்
தஶெங்கஷபள்ரது

இதன் கரு = தஷமன் லரர்ப்பு (Skill Development)
--------------------------------------

15லது உயக தெகர சஶம்பின்சளஷப் பஶட்டிகள்
பீெஷங் நகரில் நெபற்மது

சஸ னஶலின்

இப்பஶட்டிில் 16 பதக்கங்கலென் கன்ஶ அைி
பதயஷெம் பற்மது

ெக்கஶ அைி 12 பதக்கங்கலென் இண்ெஶம்
இெம் பற்றுள்ரது

14லது உயக தெகர சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிகள்
நெந்தது

16லது உயக தெகர சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிகள்
அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது

IAAF = International Association for Athletics
Federation
--------------------------------------



36 ஆண்டுகலக்கு பிமகு இந்தஷ பண்கள்
வஶக்கஷ அைி எயஷம்பிக் பஶட்டிகலக்கு தகுதஷ
பற்றுள்ரது.



கெசஷஶக 1980ம் ஆண்டு ஷ்ஶலின் ஶஸ்கஶ
நகரில் நெபற்ம எயஷம்பிக் பஶட்டிில்

--------------------------------------



பதல் தஶெரில் ெய்பூர் அைி லற்மஷ

2017ம் ஆண்டு இயண்ெனில் நெபறும் ன

இதற்கு பன் இவ்லிருதஷன ென்னிஸ் லர்
ீ
யஷஶண்ெர் பஸ் பற்றுள்ரஶர்



இறுதஷ ஆட்ெத்தஷல்

பம்ப அைி பங்கலரு அைி லன்மது

2013ம் ஆண்டு ஷ்ஶலின் ஶஸ்கஶ நகரில்

(2nd Indian player to receive

this award)




இவ்லிருதஷன பரும் இந்தஷஶலின் இண்ெஶலது
ென்னிஸ் லர்
ீ
இலர்

(2nd Edition)

(IAAF World Athletics Championship)

பஶடுபடுபலர்கலக்கு லறங்கப்படுகஷமது



2லது தஶெரின்

--------------------------------------

இவ்லிருது தனிப்பட்ெ பமில் உயக

லிருது

(Pro Kabadi

பம்ப அைி லன்மது

பற்மஷருந்தது

லிஞ்ஞஶனி ஶெகு லிெய் குப்தஶ அலர்கலக்கும்

-------------------------------------

2015ம் ஆண்டின் ப்ஶ கபடி தஶெ

Series)

அனஶடி ெஶங் அலர்கலக்கும், இந்தஷ லரஶண்



இத்தஷட்ெத்தஷன் நஶக்கஶனது உெல், னம்

in
ne
r

2015ம் ஆண்டின் பதல் சுன்வக் லிருது

(SAKHI)

பண்கரின் பிச்சனகர தீர்ப்பதஶகும்

--------------------------------------



-------------------------------------வரிஶனஶ அசு பண்கலக்கஶக “சகஷ”

இதன் நஶக்கம் இந்தஷஶலின் ஆற்மல் லரத்த
உயகஷற்கு டுத்துக்கஶட்டுலதஶகும்



NHAI = National Highways Authority of India

ற்றும் உள்ரத்தஶல் பஶதஷக்கப்பட்டுள்ர

nd

(2 Version of India Energy Security
Scenarios 2047 Calculator – IESS 2047)


நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்

ன்ம தஷட்ெத்த தஶெங்கஷபள்ரது

இந்தஷ ஆற்மல் பஶதுகஶப்பு கஶட்சஷகரின்
லரிிட்ெது

தசஷ நடுஞ்சஶய எழுங்குபம

ஆைத்தஷன் (NHAI) தயலஶக ஶகவ் சந்தஷஶ


இந்நஶடுகரின் 6லது கூட்டுப்பிற்சஷ ஆகும்




co
m

கரஶ ஶநஷயம் தஷருலனந்தபுத்தஷல், இந்தஷ

s.



பங்கற்மது


லருகஷன்ம 2016ம் ஆண்டு பிசஷயஷன் ரிஶ-டிென ீஶ நகரில் நெபறும் எயஷம்பிக்
பஶட்டிில் இந்தஷ பண்கள் வஶக்கஷ
பங்கற்கஷமது
--------------------------------------
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ஆகஸ்ட் 29 = தசஷ லிரஶட்டு தஷனம்



இத்தஷனம் பன்னஶள் இந்தஷ வஶக்கஷ லஶன
ீ

இந்தஷ சன்சஸ் ஆைர்

of

தஶன்சந்த் அலர்கரின் பிமந்த தஷனத்த

(Census Commissioner

இந்தஷஶலில் உள்ர தங்கர

India)

பின்பற்றுலஶர் ண்ைிக்க கஶண்ெ

பன்னிட்டு கஶண்ெஶெப்படுகஷமது

கைக்கடுப்பின் லிலங்கர லரிிட்டுள்ரஶர்

--------------------------------------



2011ம் ஆண்டு ற்கஶள்ரப்பட்ெ கைக்கடுப்பின்

த்தஷ அசு இைதரம் பயம் புதஷ கஸ்

scheme for online new LPG connections)


(79.8%)

“(SAHAJ

தஷட்ெத்த

2.

இத்தஷட்ெம் பதயஷல் 13 பருநகங்கரில்

3.

அமஷபகப்படுத்தப் பட்டுள்ரது

4.

--------------------------------------

6.

குமபதர்கஶன உச்சஷஶநஶடு (Call

to Action Summit)

சர்லதச எருநஶள் பஶட்டிகரில் அதஷலகஶக
தன்னஶப்பிரிக்க லர்
ீ
டிலில்யஷர்ஸ் பற்மஶர்

w

(fastest 8000 ODI runs)

ps
c

டிலில்யஷர்ஸ் பமஷடித்தஶர்

--------------------------------------

பனிசப் அப்பின் நல்யண்ை தூதஶக

சர்பி லர்
ீ

நஶலஶக் ெஶகஶலிக் நஷஷக்கப்பட்டுள்ரஶர்

UNICEF = United Nations Children Fund, HeadQuarters = New York

.tn







-------------------------------------

w

த்தஷ அசு ஆகஸ்ட் 27ம் ததஷ ஸ்ஶர்ட்
நகங்கள் அப்பதற்கஶக தர்ந்தடுக்கப்பட்ெ
நகங்கரின் பட்டிய லரிிட்ெது




98 நகங்கர கஶண்ெ பட்டியஷல் தஷறகத்தஷன்
12 நகங்கள் இெம் பிடித்துள்ரன

தஷறகத்தஷன் 12 நகங்கள் = தஷருச்சஷஶப்பள்ரி,
தஷருநல்லயஷ, தஷண்டுக்கல், தஞ்சஶவூர், தஷருப்பூர்,



வவரிகஶட்ெஶலின் சதீஷ் தலஶன் லிண்லரி

தூத்துக்குடி ற்றும் சன்ன

தஷறகம் ற்றும் உத்தஷப்பிதசம் ஆகஷ

இருஶநஷயங்கரில் இருந்து ட்டும் 24 நகங்கள்

– டி6 (GSLV-D6)

தர்ந்தடுக்கப்பட்டுள்ரது. தஷறகம் = 12 நகம்,

ன்ம புதஷ சற்கக்கஶள் லப்பட்ெது

உத்தஷப்பிதசம் = 12 நகம்

GSLV = Geosynchronous Satellite Launch Vehicle

w



கஷருத்துலம் ற்றும் ென தங்கரின்

சயம், லலூர், கஶம்புத்தூர், து, ஈஶடு,

ஆகஸ்ட் 27ம் ததஷ ஆந்தஷப்பிதச ஶநஷயம்
த்தஷல் இருந்து ெஷ.ஸ்.ல்.லி

ஆனஶல் பஸ்யஷம் தத்தஷனரின் லிகஷதம் கெந்த

லிகஷதங்கரில் ஶற்மம் இல்ய

-------------------------------------

ற்மல = 0.79 கஶடி பர் (0.7%)

இந்து, சஸ க்கஷம் ற்றும் புத்த தங்கர

பஶது ஆண்டுகரில் உர்ந்துள்ரது



இந்தஷ லர்
ீ
சவுவ் கங்குயஷின் சஶதன

(Goodwill Ambassador of UNICEF)

ெனம் = 0.45 கஶடி பர் (0.4%)

குமந்துள்ரது

8000 ன்கர கெந்த லர்
ீ
ன்ம பரு



(1.7%)

புத்தம் = 0.84 கஶடி பர் (0.7%)

கைக்கடுப்ப கஶட்டிலும் 2011ம் ஆண்டு

--------------------------------------



சஸ க்கஷம் = 2.08 கஶடி பர்

பின்பற்றுலஶர் லிகஷதம் 2001ம் ஆண்டு

புதுதஷல்யஷில் நெபற்மது



7.

கஷருத்துலர்கள் = 2.78 கஶடி பர் (2.3%)

in
ne
r

தஶய் சய் இமப்பு லிகஷதத்த 2015ம் ஆண்டிற்குள்

பஸ்யஷம் தத்தஷனர் = 17.22 கஶடி பர்
(14.2%)

தஶெங்கஷபள்ரது

5.


வஷந்து தத்தஷனர் = 96.63 கஶடி பர்

s.

இைப்புகர பறுலதற்கஶன “சவஜ்”

1.

co
m

படி, இந்தஷஶலில்


--------------------------------------

-------------------------------------

2015ம் ஆண்டிற்கஶன ஸ்ெஶக்வஶம் தண்ைர்ீ

w



லிருது

(2015

Stockholm

Water



லறங்கப்பட்ெது

இலர் இந்தஷஶலின் தண்ை ீர் னிதன்

of India)

பஶருட்கள் குறஶய் பயம் அனுப்புலதற்கஶன

Prize) இந்தஷஶலின்

ஶெந்தஷ சஷங் அலர்கலக்கு ஆகஸ்ட் 26ம்

ன அறக்கப்படுகஷமஶர்
--------------------------------------

(Water Man

இந்தஷஶ, நபஶரம் இெ பட்ஶயஷ
எப்பந்தம் கழுத்தஶனது



இத்தெம் இந்தஷஶலின் க்சஶல் பகுதஷில் இருந்து
நபஶரத்தஷன் அயக்கஞ்ச் பகுதஷல
அக்கப்படுகஷமது
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41 கஷயஶீ ட்ெர் தெத்தஷல், இந்தஷஶலில் 2

கஷயஶீ ட்ெரும், நபஶரத்தஷல் 39 கஷயஶ ீ ட்ெரும்
அகஷமது

பிரிலின் இறுதஷ ஆட்ெத்தஷல் அரிக்கஶலின்

இெ அக்கப்படும் பதல் பட்ஶயஷ

சஷஶனஶ வயப் அலர்கர தஶற்கடித்து 2லது

இத்தஷட்ெ தற்கு ஆசஷப்பகுதஷில் நஶடுகலக்கு

சரீனஶ லில்யஷம்ஸ் ஶஶனிஶ நஶட்டின்

லறஷத்தெம் ஆகும்

பமஶக சஶம்பின் பட்ெம் லன்மஶர்

-------------------------------------

(Cincinaati Open

பஶட்டிின் பண்கள் எற்மர்

Tennis)

--------------------------------------

2015ம் ஆண்டிற்கஶன பீட்ெர் க்யர் லிருது

Peter Mackler Award)

(2015



சஷரிஶ நஶட்டின் பண்

பத்தஷரிக்கஶரஶன ெனஶ ர்வய்ம்

Erhaim)

co
m



சஷன்சஷனஶட்டி ஏபன் ென்னிஸ்

பிரிட்டிஷ் அச்சூர் கஶல்ப் சஶம்பின்ளஷப்

British Amateur Golf Championship)

பட்ெம் லன்ம பதல் இந்தஷர் ன்ம

(Zaina

அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது

(Ladies

பஶட்டிில்

பரு தஷருதஷ அதஷதஷ அசஶக் அலர்கள்
பற்றுள்ரஶர்

--------------------------------------

s.



--------------------------------------

இந்தஷர்கரின் உெல் பருன்

(Obesity)

லிஶதஷக்கு

THSD7A ெீன் அப்ப பக்கஷ கஶைம் ன்று


லிஞ்ஞஶனிகள் கண்டுபிடித்துள்ரனர்

இதன வதஶபஶத்த தய இெஶக
கஶண்டு சல்படும் சல்யஷல் ற்றும்
பயக்கூறு உிரில் ஆய்வு 
லிஞ்ஞஶனிகள் தரிலித்துள்ரனர்

CCMB = Centre for Cellular and Molecular Biology,
Head-Quarters = Hyderabad

ps
c

டிசம்பர் ஶதம் நெபமவுள்ர உயக வஶக்கஷ
தயநகஶன ய்பூரில் நெபறும் ன

சர்லதச எயஷம்பிக் கறகம் அமஷலித்துள்ரது
--------------------------------------

.tn



அமஷலித்துள்ரஶர்






w

w

நஶசஶலின் யஶடி லிண்கயம்

(NASA’s LADEE

நஷயலின் புமப்பப்பில் நஷஶன் லஶப

உள்ரதஶக அமஷலித்துள்ரது

NASA = National Aeronautics and Space
Administration
LADEE = Lunar Atmosphere and Dust Environment
Explorer



“அற்புதஶன இந்தஷஶல உருலஶக்குதல்

” ன்ம

புத்தகத்த சட்ென் பகலத் அலர்கள் ழுதஷ
லரிிட்டுள்ரஶர்

(Making India

Awesome

by

Chetan Bhagawat)

--------------------------------------

Tennis)

RISHTA = Rajiv Gandhi Illuminating scheme for Hill
Town Advancement

--------------------------------------

இலர் தனது கெசஷ பஶட்டி இந்தஷஶலிற்கு

சஷன்சஷனஶட்டி ஏபன் ென்னிஸ்

சஷப்பதஶகும்

Spacecraft)

தஷஶக ஆடினஶர்



இத்தஷட்ெத்தஷன் நஶக்கஶனது ஶநஷயத்தஷன்

--------------------------------------

சர்லதச கஷரிக்கட் பஶட்டிகரில் இருந்து ஏய்வு
பறுலதஶக இயங்க லர்
ீ
குஶ சங்கக்கஶஶ

RISHTA) ன்ம புதஷ தஷட்ெத்த தஶெங்கஷபள்ரது

லிரக்குகள் பஶருத்தஷ ஷன்சஶத்த

லீக் பஶட்டிின் இறுதஷ ஆட்ெம் சத்தீஸ்கர் ஶநஷய



வஷஶச்சயப் பிதச ஶநஷய அசு “ரிஸ்ெஶ ” (Project

அைத்து பகுதஷகரிலும் தருக்கரில் ல்.இ.டி



-------------------------------------



(CCMB)

w





in
ne
r





இப்புத்தகத்தஷல் இந்தஷஶலின் பிச்சனகரஶன
லறு, ழுத்தமஷவு, ஊறல், யஞ்சம்,

(Cincinaati Open

லயின் பஶன்ம பய பிச்சனகர

பஶட்டிின் ஆண்கள் எற்மர் பிரிலின்

ஆஶய்ந்து அதற்கஶன சரிசய்லதற்கஶன லறஷ

இறுதஷ ஆட்ெத்தஷல் சுலிட்சர்யஶந்து நஶட்டின்

தரிலித்துள்ரஶர்

w

ஶெர் பெர், சர்பிஶ லர்
ீ
நஶலஶக்

ெஶகஶலிக்க தஶற்கடித்து சஶம்பின் பட்ெம்

--------------------------------------

லன்மஶர்

--------------------------------------



இைதரத்தஷன் பயம் கல்லிக்கென்

பறுலதற்கஶன புதஷ சல த்தஷ அசு
தஶெங்கஷபள்ரது
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இதற்கஶக லித்யட்சுஷ ன்ம இைதரத்த
தஶெங்கஷபள்ரது (www.vidyalakshmi.co.in)





இத்தஷட்ெத்தஷன் நஶக்கஶனது ஊக பகுதஷகரில்

--------------------------------------

பஶறுப்பற்மஶர்



--------------------------------------

Bank)

அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரன


Gandhi Panel)

நக கூட்டுமவு லங்கஷகர

--------------------------------------

சூரி இல்ய

தஷட்ெத்தஷற்கஶன நஷதஷ பற்ம உயகஷன் பதல்


நஶடு = லங்கதசம் 13



--------------------------------------

w

Black

Award

for



பஶயந்து நஶட்டின் ஶக்யஶ நகரில் நெபற்ம
உயக லில்லித்த பஶட்டிில்

Cup)

2015),

ps
c

Tait

இப்பஶட்டிகள் கனெஶ நஶட்டின் ஶண்ட்ரில்
நகரில் நெபற்மது

Inspiring the World’s Humanity

(James

ஹ்ஶன் அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது
--------------------------------------

--------------------------------------



புதுஶன அமஷலில் ற்றும் தஶறஷல்தட்ப
கண்டுபிடிப்புகலக்கஶன 2015ம் ஆண்டின் குெர்

இங்கஷலீஷ் கஶல்பந்து லீக் பஶட்டிில் பங்கற்கும்

ஶல் ஶடி லிருது பஶசஷரிர் பஸ்தஶன்சஷர்

.tn

இந்தஷஶலின் பதல் லஶங்கன
ீ
ன்ம

பர்ஶ அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது

(Prestigious
Gujar Mal Modi Award for Innovative Science and
Technology)

(India’s
First Women to play in English League Football)
பரு அதஷதஷ சவுகஶன் பற்றுள்ரஶர்

--------------------------------------

w



--------------------------------------

இந்தஷஶலின் பதல் குடிகரஶன சுலஶ பகர்ெஷ
அலர்கள் கஶயஶனஶர்.



பற்மஶர்

(First Indian to win Silver in World
Badminton Championship)

w

-------------------------------------

பஶத ஸ்ெட் லங்கஷ சல்பஶன் பயம்
பைம்பறும் புதஷ அப்ரிகசன் என்ம



லறங்கஷபள்ரது (M-wallet
ஸ்.பி.. நண்பன்

பஶட்ஷட்ென் சஶம்பின்ளஷப் பஶட்டிகரில்

லஶங்கன
ீ
ன்ம பரு சஶய்னஶ நலஶல்

கஶயஶனஶர்



உயக

லள்ரிப் பதக்கம் லன்ம இந்தஷஶலின் பதல்

ஆகஸ்ட் 18ம் ததஷ ெனஶதஷபதஷின் துைலிஶர்

w



(Archery World

இந்தஷஶலின் அபிளக் லர்ஶ

தங்கப்பதக்கம் லன்மஶர்

லங்கதச நஶலயஶசஷரிஶன ெஷஶ வதர்



இறுதஷ பஶட்டிில் பிரிட்ெனின்

சர்பிஶலின் நஶலஶக் ெஶகஶலிக்க

2015ம் ஆண்டிற்கஶன ெம்ஸ் ெய்ட் கருப்பு
லிருது

Cup

ஆண்டி பர், உயகஷன் பதல் நஷய லஶன
ீ



-------------------------------------

(Rogers

தஶற்கடித்து பட்ெத கப்பற்மஷனஶர்

ஆகஸ்ட் 19 = உயக னிதஶபிஶன நஶள்
கரு =

ஶெர்ஸ் கஶப்பக்கஶன

Tournament)

First country to receive funds from UN for Solar Home
Systems
--------------------------------------





in
ne
r

க்கஷ நஶடுகரிெஷருந்து

17 பர் கஶண்ெ பட்டியஷல் இந்தஷ கஷரிக்கட்
லர்
ீ
ஶவஷத் ளர்ஶவும் இெம் பிடித்துள்ரஶர்

(Urban Co-operative

நஷந்த லங்கஷகரஶக ஶற்ம கஶந்தஷ கஷட்டி

பரிந்து சய்துள்ரது


2015ம் ஆண்டிற்கஶன அர்ெஹனஶ லிருதுகள்

s.



ன்ம புதஷ

Jyothi)

லரர்ச்சஷ ற்படுத்துலதஶகும்

இயங்கின் புதஷ பிதஶக ைில்

கஶந்தஷ கஷட்டி (R.

(Grama

கஶண்டுலந்துள்ரது

லிக்கஷசஷங்க பன்மஶலது தெலஶக



”

தஷட்ெத்த தலுங்கஶனஶ அசு

--------------------------------------



“கஷஶ ெஶதஷ

co
m



application)
(SBI Buddy)

னப்படும்

இந்தஶனசஷஶலின் ெகஶர்த்தஶ நகரில்

நெபற்ம இறுதஷ பஶட்டிில் ஸ்பின்
லஶங்கனிெம்
ீ
தஶல்லிபற்று
லள்ரிப்பதக்கம் லன்மஶர்

இச்சல 13 ஶறஷகரில் லரிிெப்பட்டுள்ரது
--------------------------------------
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ஆண்கள் எற்மர் பிரிலில் 1983ம் ஆண்டு
இந்தஷஶலின் பிகஶஷ் படுகஶன்




லண்கயப்பதக்கம் லன்றுள்ரஶர்

பண்கள் எற்மர் பிரிலில் 2013ம் ஆண்டு
இந்தஷஶலின் பி.லி.சஷந்து லண்கயப்பதக்கம்

மந்த குடிசுத்தயலர் தஷரு .பி.ெ. அப்துல்
கயஶம் அலர்கரின் நஷனலஶக “குரஶபல்சஶட்

”

ன்ம சற்கக்கஶள் “கயஶம் குரஶபல்சஶட்

”

ன பர்ஶற்மப்பட்ெது.

லன்றுள்ரஶர்

co
m



-------------------------------------------------------------------------



ஸ்பினின் தசஶ நகரில் நெபற்ம
ஶப்பி டூர் பஶட்டிில் இந்தஷ வஶக்கஷ அைி
ஸ்பின் அைி தஶற்கடித்தது



-------------------------------------ஆகஸ்ட் 9 = உயக உள்நஶட்டு க்கள் தஷனம்
கரு =

கூகுள் நஷறுலனம் தனது தஶய் நஷறுலனஶன

w

அல்பஶபட் நஷறுலனத்த ீ ண்டும் துலக்கஷபள்ரது

ps
c

--------------------------------------

த்தஷ அசு பீகஶர் க்கலக்கஶன “தஷசஶ

.tn

அப்ரிகசன் தலக்கஷபள்ரது

ஆகும்

s.



w

ஆஸ்தஷயஷ கஷரிக்கட் லர்
ீ
க்கல் கஷரஶர்க்



பல்லக பன்பஶட்டு சூரி தஶயநஶக்கஷ



w

உதபூரில் உள்ர இற்பில் ஆய்வு

த்தஷல் நஷறுலப்பட்டுள்ரது

MAST = Multi Application Solar Telescope
--------------------------------------



2015ம் ஆண்டிற்கஶன ஶஶனுென் பரிசு

Prize)



(Ramanujan

கைிதலில் ஆரிஞஶன அயண்டு

கஷருஷ்ைஶ அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது

இப்பரிசஷன பரும் இண்ெஶலது இந்தஷர் இலர்

பதன் பதயஷல் சுெஶதஶ ஶது அலர்கள் 2006ம்
ஆண்டு பற்றுள்ரஶர்
-------------------------------------

--------------------------------------

2015ம் ஆண்டிற்கஶ பத்லஶ லிருது

Software

ஆகஸ்ட் 6ம் ததஷ ர்ெல் நஷறுலனம் 4ெஷ

(MAST)

பறுலதஶக அமஷலித்துள்ரஶர்


(PATWA Award)

கஶலஶ ஶநஷயத்தஷன் சுற்றுயஶ அச்சர் தஷயஷப்



CESDT = Centre of Excellence
Development and Training

--------------------------------------

சர்லதச கஷரிக்கட் பஶட்டிகரில் இருந்து ஏய்ல



in

கழுத்தஶனது

சல இந்தஷஶலில் தஶெங்கஷபள்ரது



w



(CESDT)

--------------------------------------

DISHA = Digital Sakshatra Abhiyaan
--------------------------------------

”

ம் அப்பதற்கஶன எப்பந்தம்

இதன் நஶக்கம் பஶ க்கலம் கைிைி ஶடும்
இைதர அமஷல லரர்த்துக்கஶள்லதல்



இெ ஷஶன்ரில் “சஸ்டிட்

” (DISHA)

ன்ம டிெஷட்ெல் ழுத்தமஷவு ஶபல்


இந்தஷஶ ற்றும் ன்ஶர் அசுகலக்கு

ஆகஸ்ட் 10 = உயக உிரி ரிபஶருள் தஷனம்
--------------------------------------







--------------------------------------



--------------------------------------

Ensuring Indigenous people’s health and well

being



புமக்கைிப்பதஶக அமஷலித்துள்ரது

யஶக்சபஶ உறுப்பினஶன தஷரு

in
ne
r



பமப்படி அறப்பு அனுப்பஶததஶல் இந்தஷஶ

(24th Saraswati

லப்ப
ீ
ஶய்யஷ அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது


பஶகஷஸ்தஶனின் இஸ்யஶஶபஶத் நகரில்

ஶநஷய சபஶநஶகருக்கு பஶகஷஸ்தஶன் அசு

24லது சஸ்லதஷ சம்ஶன் லிருது

Samman Award)

இந்தஷஶ புமக்கைிப்பதஶக அமஷலித்துள்ரது

நெபறும் இக்கூட்ெத்தஷற்கு ெம்ப கஶஸ்ீ ர்

-------------------------------------

61லது கஶன்லல்த் பஶஶலன்ம கூட்ெத்த

பருள்யகர் அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது

PATWA = Pacific Area Travel Writers Association

உத்தஷப்பிதச ஶநஷய அசு, “உத்தஷப்பிதச
தஶறஷல்தட்ப பல்கயகறகத்தஷன்

” ப

“ெஶக்ெர் .பி.ெ அப்துல் கயஶம் தஶறஷல்தட்ப

பல்கயகறகம்” ன பர் ஶற்மம் சய்துள்ரது
--------------------------------------
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அசுத்த நீ நன்ன ீஶக்கும், சுற்றுச்சூறலுக்கு
ஶசஷல்யஶத புதஷ தஶறஷல்தட்பம்





த்தஷன் சஶர்பில் சர்லதச அமஷலில்,

கண்டிபிடிக்கப்பட்டுள்ரது
சப்ஶல்

(SHEFROL)

சன்னில் ம்.ஸ்.சுலஶஷநஶதன் ஆஶய்ச்சஷ
தஶறஷதட்ப ற்றும் பசஷின் இல்யஶ

ன்னும் இம்பமில்

கஶள்க

தஶலத்தஷன் லர்கர கஶண்டு தண்ை ீர்

(International Conference on Science,
Technology and Public Policy for achieving the Zero
Hunger Challenge) ன்ம தயப்பில் கருத்தங்கம்

SHEFROL = Sheet Flow Root Level

நெபற்மது

தூய் ஆக்கப்படுகஷமது

co
m



--------------------------------------

-------------------------------------



த்தஷ ஊக ம்பஶட்டுத்தும அச்சகம்
ஆகஸ்ட் 4ம் ததஷ “சன்லஶய்

”

கஶசுக்கரின் ண்ைிக்க பருக்கலிெஶல்

ன்ம கஷஶ பஞ்சஶத்துக்கஶை தஷட்ெத்த

இருக்க சஸ னஶலில் கஶசு உற்பத்தஷ ஆய

லரர்ச்சஷ பஶதில் கஶண்டு சல்லதஶகும்

to tackle dengue fever)





ஆபளன் பஸ்கஶன் (Operation Muskaan)
குர்கஶன் ில்ல பஶயஷசஶஶல்

தஶெங்கப்பட்டுள்ர இது, கஶைஶல்பஶன
குறந்தகர தடும் தஷட்ெஶகும்


அக்கப்பட்டுள்ரது

இத்தஷட்ெத்தஷன் நஶக்கம் கஷஶ பஞ்சஶத்துக்கர

-------------------------------------

s.

தஶெங்கஷபள்ரது

இந்த ஆபளன் ில்ல பஶயஷசஶஶல் ெய

ஆகஸ்ட் 7 = தசஷ கத்தமஷ தஷனம்

ps
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அரிக்கஶலின் யஶஸ் ஞ்சல்ஸ் நகரில்
நெபற்ம கஶெகஶய சஷமப்பு எயஷம்பிக்

நத்த அமஷலித்துள்ரது (set new time zone)
--------------------------------------



புது தஷல்யஷில் உள்ர அவுங்கசஷப் சஶய,

ெஶக்ெர் .பி.ெ அப்துல் கயஶம் சஶய ன
பர் ஶற்மம் சய்ப்பட்ெது

-------------------------------------

த்தஷ லரஶண் அச்சகத்தஷன் ப

“லரஶண் ற்றும் லிலசஶிகள் நயத்தும
(Agriculture

and

Farmer’s

Welfare

”

Ministry) ன

பர்ஶற்மம் சய்து பிதர் அமஷலித்துள்ரஶர்
--------------------------------------

.tn

பஶட்டிில் 14 லதஶன இந்தஷஶலின் பிபுரூப்

லெ கஶரிஶ தனது நஶட்டின் நத்த 30
நஷஷெங்கள் பின்னஶக்கஷ லத்து புதஷ தசஷ

1ம் ததஷ தஷறகத்தஷன் தஷண்டுக்கல் ஶலட்ெத்தஷல்
இருந்து தஶெங்கப்பட்ெது

(World’s first mosquito factory

in
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ெங்கு நஶ கட்டுப்படுத்த, யட்டு

கஶசுக்கர உற்பத்தஷ ழஇதுஅ அதன் பயம்

(SAMANVAY)

சகஶன் இண்டு தங்கப் பதக்கங்கர
லன்றுள்ரஶர்

--------------------------------------

இந்தஷஶ இங்கஷயஶந்து ஶடலங்கள் இைந்து

w



ற்கஶண்ெ இந்தஷதனுஷ்

w

INDRADHANUSH)
நெபற்மது

(Joint Military Exercise

கூட்டுப்பிற்சஷ இங்கஷயஶந்தஷல்

w

-------------------------------------



ெர்னி நஶட்டின் ஷக உர்ந்த லிருது இந்தஷ
தசஷ அமஷலில் த்தஷன்

Science Academy)

(Indian National

தயலஶன தஷரு ஶகலந்தஷ

கெகர் அலர்கலக்கு லறங்கப்பட்ெது
--------------------------------------
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CURRENT AFFAIRS AUGUST 2015

ABBREVATIONS:

Integrated Underwater Harbour Defence and Surveillance System

CESDT

Centre of Excwllence in Software Development and Training

MAST

Multi Application Solar Telescope

RISHTA

Rajiv Gandhi Illuminating Scheme for Hill Town Advancement

NASA

National Aeronautics and Space Administration

LADEE

Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer

PATWA

Pacific Area Travel Writers Association

UNICEF

United Nations Childrens Fund, Head-Quarters = New York

GSLV

Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle

CCMB

Centre for Cellular and Molecular Biology, Head-Quarters = Hyderabad

WTCF

World Tourism Cities Federation, Head-Quarters = Beijing

AIIA

All India Institute of Ayurveda

SEHAT

Social Endeavour for Health and Telemedicine

CSIR

Council of Scientific and Industrial Research

CAMPA

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

NHAI

National Highways Authority of India

s.

in
ne
r

w
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International Association for Athletics Federation

w

w

w

IAAF

co
m

IUHDSS
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