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IMPORTANT DAYS OF JULY
1

2
4
11
12
15
18
22
23
26
28
29
30
1st Saturday of July

National Doctor’s Day
Birth and Death Anniversary of Dr. Bipin Chandra Roy
SBI Foundation Day
World Unidentified Flying Objects Day
USA Independence Day
World Population Day
Malala Day
World Youth Skills Day
Nelson Mandela Day
National Flag Adaptation Day
National Broadcasting Day
Kargil Victory Day
World Hepatitis Day
International Tiger Day
UN International Friendship Day
World Day against Trafficking in Persons
International Day of Co-operatives

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



2022ம் ஆண்டிற்கரண குபிர்கரன னறம்திக் ஶதரட்டிகள் ற்றும் தரர
னறம்திக் (Winter Olympics and Paraolympics) ஶதரட்டிகஷப டத்
சல ணரின் தீஜறங் கம் ஶர்ரகறபள்பது



சர்ஶச னறம்திக் கறட்டிின் (IOC) ஷனர் ரஸ் தரக் இஷண
அநறித்ரர்



இன்பனம் ஶகரஷடக்கரன னறம்திக் ஶதரட்டிகள் ற்றும் குபிர்கரனக்
னறம்திக் ஶதரட்டிகள் இண்ஷடபம் டத்ற உனகறன் பல் கரக
தீஜறங் சறநப்ஷத வதற்றுள்பது



2008ம் ஆண்டில் ஏற்கணஶ னறம்திக் ஶதரட்டிஷ சல ணரின் தீஜறங்
கம் டத்றபள்பது



IOC = International Olympic Committee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ஜழஷன 30 = World Day Against Trafficking in Persons
 ஷக்ஶரசரப்ட் (Microsoft) றறுணம் ிண்ஶடரஸ் ஷக
வன்வதரபேபின் அடுத் தகுறரண ிண்ஶடரஸ் 10ஐ அநறபகம்

(Windows 10 Operating System) வசய்துள்பது
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

சர்ஶச ஶரகர றணத்ஷ வதபேஷப்தடுத் இந்ற ரிசர்வ் ங்கற
புற 10 பைதரய் ரத்ஷ வபிிட படிவு வசய்துள்பது



ஜழன் 21 = சர்ஶச ஶரகர றணம் (International Yoga Day)

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

தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டு ிஞ்ஞரணிகள் ண்ர்ீ ற்றும் உப்ஷத
வகரண்டு எரிபம் ிபக்ஷக கண்டுதிடித்துள்பணர் (A lamp that runs on salt

and water)


இவ்ிபக்கறற்கு சரல்ட் (SALT) எணப் வதரிட்டுள்பணர்



SALT = Sustainable Alternative Lightning

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

ங்கக்கடனறல் ஶகரன் (Cyclone Komen) என்ந புல் உபேரகறபள்பது



இப்புலுக்கு ஶகரன் எணப் வதரிட்ட ரடு = ரய்னரந்து (Thailand)

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

வணிஸ் றஷப்தட றபேிரில் தங்ஶகற்ந புல் றழ்ப்தடம் (First

Tamil Film enter in Venice Film Festival) என்ந வதபேஷஷ “ிசரஷ”
என்ந தடம் வதற்றுள்பது


இப்தடத்ஷ வற்நறரநன் இக்கறபள்பரர்

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

ஐரின் சறதத்ற க்கள்வரஷக கக்வகடுப்தின் (United Nations

World Population Prospects) படிின்தடி 2022ம் ஆண்டில் உனகறல் அறக
க்கள் வரஷக வகரண்ட ரடரக இந்றர உபேவடுக்கும் எண
வரிிக்கப்தட்டுள்பது
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஜழஷன 29 = சர்ஶச புனறகள் றணம் (International Tiger Day)



அறந்துபேம் புனற இணத்ஷ கரப்தரற்றும் ஶரக்கறல் இத்றணம் 2010ம்
ஆண்டு பல் வகரண்டரடப்தட்டு பேகறநது



உனகறல் அறக புனறகள் உள்ப ரடரக இந்றர ிபங்குகறநது

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

2015ம் ஆண்டிற்கரண ரன் கஶசஶச ிபேது (Ramon Magasaysay Award

for 2015) அநறிக்கப்தட்டுள்பது


இவ்ிபேது ஆசறரின் ஶரவதல் தரிசு எணப் ஶதரற்நப்தடுகறநது



இவ்ரண்டிற்கரண ிபேஷ ஐந்து ஶதர் வதற்றுள்பணர்



இறல் இண்டு இந்றர்கள் இடம்திடித்துள்பணர் (2 Indians in the List)
1. இந்றரின் சஞ்சல வ் சதுர்ஶற (Sanjiv Sathurvedi – India)
2. இந்றரின் அன்சு குப்ர (Anshu Gupta – India)
3. னரஶரஸ் ரட்டின் வகரரபி சந்ஶரங்
4. தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டின் னறகர வதர்ணரண்ஶடர
5. றன்ரர் ரட்டின் கறரவ் தூ

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

ஜழஷன 28 = உனக கல்லீல் க்க
ீ
றணம் (World Hepatitis Day)



கபே = Prevent Hepatitis. Act Now



கல்லீல் க்கத்றற்கரண
ீ
உனகறன் பல் ரரடு (First World Hepatitis

Summit) பேகறன்ந வசப்டம்தர் ரம் ஸ்கரட்னரந்து ரட்டின்
கறபரஸ்ஶகர கரில் (Scotland’s Glasgow) ஷடவதநப்ஶதரகறநது

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

ஜஸ்டிஸ் கரஜன் கறட்டி (Justice Mahajan Committee)



ஶசற ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டு ஆஷத்றன் சட்டறட்டங்கஷப
று ஆய்வு வசய் றறக்கப்தட்டுள்பது (Re-drafting the Code of NSDCI)



இற்கு 9 வகரண்ட குள அஷக்கப்தட்டுள்பது



NSDCI = National Sports Development Code of India
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

தன்ணரட்டு ிக ஷத்றன் 162து ரடரக கஜகஸ்ரன்
ஶசர்ந்துள்பது (162th Member of WTO)



162து ரடு = கஜகஸ்ரன் (Kajakasthan)



161து ரடு = சறவசல்ஸ் (Seychelles)



160து ரடு = ஏன் (Yemen)



WTO =World Trade Organisation, Head Quarters = Geneva, Switzerland

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

ஶதரப அசறனஷப்புச் சட்டத்றல் (Nepal Constitution) உள்ப
ச்சரர்தற்ந (Secularism) என்ந ரர்த்ஷஷ ீக்க ஶதரப அசறல்
கட்சறகள் படிவு வசய்துள்பண



ச்சரர்தற்ந என்ந ரர்த்ஷஷ ீக்கற ிட்டு “இந்து” அல்னது
“ச்சுந்றம்” (Hindu or Religious Freedom) என்ந ரர்த்ஷஷ ஶசர்க்க
ப்புல் அபித்துள்பணர்

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

ங்கஶச ரட்டின் சுந்ணக் (Bangladesh part of Sunderbans) கரடுகள்
தகுறகபில் ஶற்வகரண்ட ஆய்ில் 2004 பல் 2015 ஆண்டுக்குள்
புனறகபின் எண்ிக்ஷக கிசரக குஷநந்துள்பரக அநறித்துள்பது

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

வடல்னற வதண்கள் ஆஷத்றன் (Delhi Commission for Women)
ஷனரக ஸ்ரற னறரல் றறக்கப்தட்டுள்பரர்

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

வரஷனத்வரடர்பு ளங்குபஷந ஆஷத்றன் (TRAI) ஷனரக
றபே ரம் ஶசக் ர்ர (Ram Sevak Sharma) றறக்கப்தட்டுள்பரர்



றபே ரகுல் குல்னர் திகரனம் படிந்ஷ அடுத்து இர் தி
ஏற்கறநரர்



வரஷனத்வரடர்பு ளங்குபஷந ஆஷம் 1997ல் றறுப்தட்டது



TRAI = Telecom Regulatory Authority of India
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

பன்ணரள் குடிசுத்ஷனர் றபே ஏ.தி.ஶஜ.அப்துல் கனரம் (Former

Indian President A.P.J. Abdul Kalam) கரனரணரர்


அபேக்கு து 83



இர் இந்றரின் 11து குடிசுத்ஷனரக தி கறத்ரர்



இர் இந்றரின் ஏவுகஷ ணின் (Missile Man of India) என்றும்,
க்கள் ஜணரறதற (People’s President) என்றும் ஶதரற்நப்தட்டரர்

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

த்ற அசு இந்ற – ங்கஶச ில் இஷப்பு றட்டத்றற்கரக
ஆிம் வகரடி பைதரய் துக்கறபள்பது



இது றரிபுர ரறனத்றன் அகர்னரஷ ங்கஶசத்றன் அகவுர ில்
றஷனத்ஷ இஷக்கறநது (Connect Agartala with Akhaura Railway

Station)


15 கறஶனரீ ட்டர் வரஷனஷ உஷட இப்தரஷஷ இந்ற ில்ஶ
கட்டஷப்பு றறுணம் (IRCON) அஷக்கறநது



IRCON = Indian Railway Construction Company Limited

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

உனகறன் றகப்வதரி பூரண அரர்ப்ஶதரதரனஸ் ஷடடரனும்(World’s

Biggest Flower Amorphophallus Titanum), ஜப்தரணின் ஜறன்டரய்
ரில் பூங்கரில் பூத்துள்பது


இன் உம் 2 ீ ட்டர்

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

2015ம் ஆண்டிற்கரண யங்ஶகரின் தரர்பனர ன் கரர் (2015 Hungarian

Formula One Grand Prix) ஶதரட்டிில் வஜர்ணிின் வசதஸ்டின்
வட்டல் (Sebastian Vettel of Germany) வற்நற வதற்றுள்பரர்

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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தரரிஸ் கரில் ஷடவதற்ந 102து டூர் டி திரன்ஸ் ஷசக்கறள் (102

nd

Tour De France) ஶதரட்டிில் இங்கறனரந்றன் க்நறஸ் ப்பைம் வற்நற
வதற்நரர்


இப்ஶதரட்டிில் இண்டு பஷந வன்ந பல் இங்கறனரந்து ர்
ீ
இர் ஆரர்

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

ஜழஷன 26 = கரர்கறல் வற்நற றணம் (Kargil Vijay Diwas)



கரர்கறல் வற்நறின் 16ம் ஆண்டு றணத்ஷ பன்ணிட்டு ரடு
பளதும் இத்றணம் வகரண்டரடப்தட்டது



1999ம் ஆண்டு இந்றர தரகறஸ்ரன் இஷடஶ ஷடவதற்ந கரர்கறல்
ஶதரரில் இந்றர வற்நற வதற்நது



இப்ஶதரபேக்கு “ஆதஶன் ிஜய்” (Operation VIJAY) எணப்
வதரிடப்தட்டது

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

திர் ஶந்ற ஶரடி தீகரர் ஷனகர் தரட்ணரில் “ீணரள்
உதத்ரர கறர ஶஜரற ஶரஜணர” (DDUGJY) என்ந றட்டத்ஷ



வரடங்கற ஷத்ரர்

இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம் அஷத்து கறரங்களுக்கும் றன்சர
சறஷ (Provide Electrification to all Villages) அபிப்ததும்,

ிரசரிகளுக்கு ஶதரதுரண அபவு றன்சரம் (Sufficient Power to

Farmers) ங்குதும் ஆகும்
 DDUGJY = Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana

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

2015ம் ஆண்டிற்கரண புஶகரகர ஆசற கனரச்சர ிபேது (Fukuoka Asian

Culture Prize for 2015), றபே ரச்சந்ற குகர அர்களுக்கு
ங்கப்தட்டது

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

வடரி (TERI) அஷப்தின் ஷடக்டர் வஜவணனரக றபே அஜய் ரத்தூர்
றறக்கப்தட்டுள்பரர்
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TERI = The Energy and Resources Institute
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




பூறஷ ஶதரன்ஶந உள்ப புற கறகத்ஷ (Earth like Exo-planet)
ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர்

இற்கு வகப்பர் 452b எண வதரிட்டுள்பணர்
இக்ஶகரள் பூறல் இபேந்து 1400 பி ஆண்டுகள் (Light Years)
வரஷனில் உள்பது

இக்ஶகரள் பூறஷ ிட 1.6 டங்கு வதரிது

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



ஐஶரப்தி பேத்து பகஷரல் (EMA) அங்கல கரிக்கப்தட்ட உனகறன்
பல் ஶனரிர பேந்து ிற்தஷணக்கு ந்துள்பது
இன் வதர் = Mosquirix

EMA = European Medicines Agency
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

உனகறன் றகவும் தஷரன் அநறில் ிபேரண ரல்
வசரஷசட்டிின் ஶகரப்ஶன ிபேது தீட்டர் யறக்ஸ் அர்களுக்கு



ங்கப்தட்டது (World’s Oldest Scientific Prize, Royal Society’s Copley Prize)
அரின் “யறக்ஸ் ஶதரசரன் ஶற்நறர்கரக” (Higgs Boson Theory)
இவ்ிபேது ங்கப்தட்டது

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


அட றன்சர உற்தத்றில் உனகறல் 12து இடத்றன இந்றர
உள்பது (Power generation from Nuclear Source)

இந்றர 5300 வகரரட் றன்சரம் உற்தத்ற வசய்கறநது

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


ஜழஷன 23 = ஶசற னறதப்பு றணம் (National Broadcasting Day)

இந்றரில் பல் ஶடிஶர னறதப்பு 1923ம் ஆண்டு ஜழஷன ரம்
பம்ஷதில் வரடங்கப்தட்டது

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

2017ம் ஆண்டிற்கரண “உனக புத்க ஷனகரக” (World Book Capital)
பவணஸ்ஶகர அஷப்தரல் ஶகரணக்ரி (Conakry) கம்
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது



உனக புத்க ஷனகரின் 17து கரக ஶகரக்ரி ஶர்ரகறபள்பது
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இந்கம் கறணிர ரட்டின் ஷனகம் ஆகும்

1st World Book Capital = Madrid (2001)
15th World Book Capital = Incheon, South Korea (2015)
16th World Book Capital = Wroclaw, Poland (2016)
17th World Book Capital = Conakry, Republic of Guinea (2017)

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

ஜழஷன 18 = சர்ஶச வல்சன் ண்ஶடனர றணம் (Nelson Mandela Day)



இந்ற ரிசர்வ் ங்கற, இனங்ஷகின் த்ற ங்கறபடன் (Central Bank

of Sri Lanka) தப் தரிரற்ந ப்தந்த்ஷ (Currency Swap Agreement)


ஶற்வகரண்டுள்பது

இந் ப்தந்த்றன்தடி இனங்ஷகின் த்ற ங்கற 1.1 தில்னறன்
டரனர் தத்ஷ வதற்றுக்வகரள்பனரம்

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

அவரிக்க அறதரல் ங்கப்தடும் “ரற்நத்றற்கரண சரம்தின்”

(Champions of Change) ிபேது இந்ற ம்சரறஷ ஶசர்ந் சுணிர
ிஸ்ரத் (Sunitha Viswanath) அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது


இர் வசன்ஷணில் திநந்ர்

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

தகரரிர கறட்டி (Panagariya Committee)



2011ம் ஆண்டில் ஶற்வகரள்பப்தட்ட சரறரரி கக்வகடுப்பு குநறப்ஷத



ஆர இக்குள அஷக்கப்தட்டுள்பது

சபக வதரபேபரர ற்றும் சரற கக்வகடுப்ஷத ஆர (SECC), றற
ஆஶரக் அஷப்தின் துஷ ஷனரண அிந்த் தகரரிர (NITI

Aayog Vice Chairman Arvind Panagariya) ஷனஷில்



அஷக்கப்தட்டுள்பது

இக்கக்வகடுப்தில் 46 னட்சம் சரற/துஷ சரற/குனன்/ஶகரத்றம்
ஶதரன்ந வதர்கள் இடம்வதற்றுள்பது

இக்கக்வகடுப்ஶத இந்றரின் பல் சரறரரி கக்வகடுப்பு ஆகும்

(India’s First Caste Census)
 SECC = Socio, Economic and Caste Census
 NITI = National Institute for Transforming India

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Tnpscwinners.com
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


7 ரறனங்களுக்கரண இஷப்பு ற தரஷஷ (Inter State Transmission

System) அஷக்க த்ற அஷச்சஷ ப்புல் அபித்துள்பது

இன் பனம் இம்றனங்களுக்கு ஷடில்னர றன்சரம் அபிக்க
றவசய்ப்தடும்

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


ஏ.ஶக.தரர்கர கறட்டி (A.K.Bhargava Committee)

இஷ சரன்ஷ (Net Neurality) வரடர்தரன் திச்சஷணகஷப ஆர
த்ற வரஷனவரடர்பு துஷந (DoT) தரர்கர ஷனஷில் குள



அஷக்கப்தட்டுள்பது

DoT = Department of Telecommunication

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

ஜழஷன 15ம் ஶற புது றல்னறில் திர் ஶரடி அர்கள் “திரன்
ந்த்ரி கவ்மல் ிகரஸ் ஶரஜணர” (PMKVY) றட்டத்ஷ வரடங்கற
ஷத்ரர்




இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம் ஆணது 2015-16ம் ஆண்டிற்குள் சுரர் 24 னட்சம்
இஷபஞர்களுக்கு றநன் பர்ப்பு திற்சற அபிப்தரகும்

PMKVY = Pradhan Manthri Kaushal Vikas Yojana

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

திவஞ்சு ரட்டின் றக உரி ிபேது (French Civilan Award)
இந்றரஷ ஶசர்ந் ஒிர் ஷசத் ஷயர் ரஜர (Sayed Haider Raja)




அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது

இவ்ிபேறஷண இந்றரவுக்கரண திவஞ்சு ரட்டு தூர் இபேக்கு
ங்கறணரர்

இர் ஏற்கணஶ தத் பூன் ிபேஷபம், தத் ிபூன்
ிபேஷபம் வதற்றுள்பரர்

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

திர் ஶந்ற ஶரடி, புது றல்னறில் “ஶசற றநன் பர்திற்கரண
புற வகரள்ஷகஷ” (National Policy for Skill Development and

Enterprenurship 2015) வபிிட்டரர்
www. Tnpscwinners.com

9

Dharmapuri

www.tnpscwinners.com


Current Affairs July 2015

Dharmapuri

2009ம் ஆண்டின் ஶசற றநன் பர்ப்பு வகரள்ஷகஷ ரற்நற புற
வகரள்ஷக வபிிடப்தட்டது

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

யரிரணர ரறனம், கர்ணல் கரில் உள்ப ஶசற தரல்ப ஆரய்ச்சற
றறுணத்றல் (NDRI) உள்ப ிஞ்ஞரணிகள் வய்ில் உள்ப

வகரளப்ஷத குஷநக்கும் புற வரறல்தட்தத்ஷ கண்டுதிடித்துள்பணர்




இத்வரறல்தட்தத்றல் வய்ின் ஶர, சுஷஶர குஷநரது

NDRI = National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana
த்ற உவு ற்றும் வதரதுிறஶரகத் துஷந அஷச்சகம், “சுக்சறத்
கட்ர அதிரன்” (Surakshit Khadya Abhiyaan) என்ந திசரத்ஷ
வரடங்கறபள்பது



இப்திச்சரத்றன் ஶரக்கரணது தரதுகரப்தரண உஷ உபேரக்குல்
ஆகும் (Safe and Hygienic food)

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

தி.சற.சற.ஐ (BCCI) ஐ.சற.சற இபேதது இபேதது உனகக்ஶகரப்ஷத (ICC Twnety 20

World Cup) வரடபேக்கரண இறுற ஶதரட்டி ஷடவதறும் இடத்ஷ



அநறித்துள்பது

இறுற ஶதரட்டி வகரல்கத்ரின் ஈடன் கரர்டன் ஷரணத்றல்
ஷடவதறும் எண அநறித்துள்பது

BCCI = Board of Control for Cricket in India
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


த்ற அசு ஶசற வரறல் கனந்ரய்வு பகப்ஷத (National Career

National Career Counselling) துங்கறபள்பது

இத்றட்டத்றன் பக்கற ஶரக்கரணது ரட்டில் உள்ப அஷத்து

ஶஷனஷப்பு ஷங்கஷபபம் இஷத்து ணரக்குல்
ீ
ஆகும்

(Modernize all government run employment exchanges)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


சர்ஶச றற ஷத்றன் (IMF) பன்ஷ வதரபேபரர ஆஶனரசகரக
வௌரிஸ் ஆப்ஸ்வதல்ட் றறக்கப்தடுள்பரர்

IMF = International Monetary Fund, Washington, USA
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தம் ரஜ்புட் கறட்டி (Pam Rajput Committee)

வதண்கபின் பன்ஶணற்நத்றற்கரண (Women Empowerment) றட்டங்கஷப
குப்தற்கரக இந் உர்ட்ட குள அஷக்கப்தட்டுள்பது

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

2014ம் ஆண்டிற்கரண உனக தத்றரிக்ஷக கரர்டூன் ிபேது (2014 Grand Prix

World Press Cartoon Award) வலுங்கு ஒிரண தரர்த்ற சங்கர்


அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது

இர் வலுங்கு றண’இரண சரக்ஷற இறல் ன் ஶகபிசறத்றங்கஷப
ஷகறநரர்



வல்சன் ண்ஶடனர (Nelson Mandela) ஒித்றற்கரக இவ்ிபேது
இபேக்கு ங்கப்தட்டது

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


எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ-ன் (FSSAI) புற ஷனரக தரனு திசரத் ர்ர
அர்கள் தி ஏற்நரர்

FSSAI = Food Safety and Standards Authority of India

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

இந்றரிஶனஶ ரரிக்கப்தட்ட பல் அறக அளத்

கறரிஶரவஜணிக் ரக்வகட் எஞ்சறன் (India’s First High Thrust Cryogenic

Rocket Engine) ஶசரஷண ஶற்வகரள்பப்தட்டது


இஷண வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்து படித்துள்பது இஸ்ஶர

(ISRO)
 ISRO = Indian Space Research Organization
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ஜழஷன 15 = உனக இஷபஞர் றநன் றணம் (World Youth Skills Day)
கபே = Youth Skills for Work and Life in the post 2015 Agenda

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


ர்ர தள்பத்ரக்கு ஶம்தரட்டு ஆஷத்றன் (NVDA) ஷனரக
ரஶகஷ் சயரணி றறக்கப்தடுள்பரர்

NVDA = Narmada Valley Development Authority

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Tnpscwinners.com
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வதரதுத்துஷந ற்றும் ணிரர் கூட்டுடன் (PPP) உபேரக்கப்தட்டுள்ப

இந்றரின் பல் ில்ஶ தரஷ (India’s First Railway line built under



PPP Model) குஜரத்றல் றநக்கப்தட்டுள்பது

இப்தரஷ குஜரத்றன் கரந்றரம் பல் டுணர-வடக்ர துஷநபகம்
ஷ அஷக்கப்தட்டுள்பது

PPP = Public Private Partnership

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

இந்றரிஶனஶ ரரிக்கப்தட்ட வயனறகரப்டரில் இபேந்து ஏப்தடும்

ரக் ஏவுகஷ (Helicopter Launched Nag Missile – HeLiNa) , ரஜஸ்ரணின்





வஜய்சல்ர் தகுறில் ஶசரஷண ஶற்வகரள்பப்தட்டது
டி.ஆர்.டி. (DRDO) இஷண ஶற்வகரண்டது

றனத்றல் இபேந்து ரகும் ரக் (Land version – NAMICA)
ஏவுகஷகஷபபம் ரரித்துள்பது

HeLiNa = Helicopter Launched Nag Misssile
DRDO = Defence Research and Development Organisation, Head Quarters =
New Delhi
 Namica = Nag Missile Carrier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

புகழ்வதற்ந னண்டன் ரல் வசரஷசட்டிின் (London’s Royal Society)

உறுதிணரக, இந்ற ம்சரறஷ ஶசர்ந் ஶதரசறரிர் கல் தரர


ஶர்ரகறபள்பரர்

இபேடன் ஶலும் அஜய் சூட் ற்றும் ஜரன் குரின் ஆகற இண்டு
இந்றர்களும் ஶர்ரகறபள்பணர்

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




ரசரின் (NASA) றப அரிசரன் (New Horizon) ிண்கனம் ப்ளுஶடர
ஶகரபின் றக அபேகரஷில் வசன்றுள்பது

ப்ளுஶடர ஶகரபிற்கு 12600 கறஶனரீ ட்டர் வரஷனில் உள்பது
இவ்ிண்கனம் 2006ம் ஆண்டு ஜணரி 19ம் ஶற ஏப்தட்டது

ணிணரல் ஏப்தட்ட ிண்கனங்கபிஶன இவ்ின்கனஶ றக அறக
ஶகத்றல் வசலுத்ப்தட்ட ிண்கனம் ஆகும் (Highest launch speed of a

human made object from Earth)
 NASA = National Aeronautics and Space Administration
www. Tnpscwinners.com
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

த்ற கர்புந ஶம்தரட்டுத் துஷநரல் ஶசற தரம்தரி பர்ப்பு

(HRIDAY) றட்டம் வரடங்கப்தட்டுள்பது




2015 ம் ஆண்டு ஜழஷன 14ம் ரள் இத்றட்டம் வரடங்கப்தட்டது
தஞ்சரப்தின் அறர்சஸ் கரில் இத்றட்டம் வரடங்கப்தட்டது

ரட்டில் உள்ப புகழ்வதற்ந தரம்தரி கனரசர கங்கஷப தரதுகரத்து
புதுஷரக்குஶன இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம் ஆகும்



இத்றட்டத்றன் தடி ரட்டில் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்ப 12 கங்கபில்
றகத்றன் 2 கங்கள் உள்பண = கரஞ்சறபும் ற்றும்



ஶபரங்கண்ி

HRIDAY = National Heritage Development and Augumentation Yojana

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


ஜழஷன 14ம் ரள் றகத்றன் திதன இஷசஷப்தரபரண றபே
எம்.எஸ். ிஸ்ரன் கரனரணரர்
இபேக்கு து 87

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

ரறனங்களுக்கு இஷடஶரண 55து ஶசற
th

சல ணிர்

டகபப்ஶதரட்டிகள் (55 National Inter-State Senior Athletics Championship)
றகத்றன் வசன்ஷணில் ஷடவதற்நது



றழ்ரடு டகப அஷப்பு இப்ஶதரட்டிகஷப ஏற்தரடு வசய்து

ஶதரட்டிின் இறுறில் ஶகபர அி ட்டுவரத் சரம்தின்
தட்டஷ வன்நது



இண்டரது இடத்ஷ றக அிபம், பன்நரது இடத்ஷ
யரிரணர அிபம் வதற்நண

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

ிம்திள்டன் இட்ஷடர் திரிில் (Women’s Doubles in Wimbledon)
இந்றரின் சரணி றர்சர, சுிட்சர்னரந்து ரட்டின் ரர்டிணர

யறங்கறஸ் இஷ ஷ்ர ரட்டு இஷஷ ஶரற்கடித்து தட்டஷ
வன்நது


இன்பனம் ிம்திள்டன் தட்டம் வதற்ந இந்றரின் பல்

வதண்ி என்ந வதபேஷஷ சரணிர றர்சர வதற்நரர் (First Indian

Women to win a Wimbledon Title)
www. Tnpscwinners.com
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ிம்திள்டன் கனப்பு இட்ஷடர் திரிில் (Wimbledon Mixed Doubles)
இந்றரின் னறரண்டர் தஸ் ற்றும் சுிட்சர்னரந்து ரட்டின்
ரர்டிணர யறங்கறஸ் இஷ ஆஸ்த்ரி-யங்ஶகரி இஷஷ
வன்நது

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

இந்றரின் றக ீபரண குஷகதரஷரண தட்ணிடரப் குஷகதரஷ
2016ம் வசல்தரட்டிற்கு பேம் (Patnitop Tunnel, India’s Longest Road

Tunnel)



இப்தரஷ ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறனத்றன் உரம்பூர் ரட்டத்றல்
அஷக்கப்தடுகறநது

இன் ீபம் = 9.2 கறஶனரீ ட்டர்

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

ிம்திள்டன் வதண்கள் ற்ஷநர் தட்டத்றஷண (Wimbledon Women’s

Singles Title) அவரிக்கரின் வசரீணர ில்னறம்ஸ் 6து பஷநரக
th
ஷகப்தற்நறபள்பரர் (6 Wimbledon Title)


இர் ஸ்வதின் ரட்டின் கரர்தின் பகுபேசரஷ ஶரற்கடித்ரர்

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

ிம்திள்டன் ஆண்கள் ற்ஷநர் திரிவு தட்டத்றஷண (Wimbledon Men’s

Single Title) வசர்திர ர்
ீ
ஶரரக் ஶஜரஶகரிக் ஷகப்தற்நறணரர்


இர் சுிட்சர்னரந்து ரட்டின் ஶரவஜர் வதடஷ ஶரற்கடித்து
தட்டஷ ஷகப்தற்நறணரர்

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


ஜழஷன 11 = உனக க்கள்வரஷக றணம் (World Population Day)
கபே = Vulnerable Population in Emergencies

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

பன்ணரள் குடிசுத்ஷனர் ஏ.தி.ஶஜ. அப்துல் கனரம் அர்கள்
“ரஸ்ட்ரி அிஷ்கரர் அதிரன்” (RAA) என்ந றட்டத்ஷ



வரடங்கறஷத்ரர்
ரள் = ஜழஷன 9
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ஶரக்கம் = தள்பி ரர்கள் இஷடஶ அநறில் அரிரள்
பர்த்ல் (To develop Scientific temper among School Childrens)

RAA = Rashtriya Avishkar Abhiyaan

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


இஸ்ஶர (ISRO) றறுணம் இங்கறனரந்து ரட்டின் 5
வசற்ஷகஶகரள்கஷப ிண்ில் ஏிபள்பது

இது ஸ்ரீயரிஶகரட்டரில் உள்ப சீஷ் ரன் ிண்வபி ஷத்றல்
இபேந்து ஏப்தட்டது (Sathish Dhawan Space Centre, Sriharikotta)

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

சர்ஶச பேரள் கறரிவகட் ஶதரட்டிகபில் அநறபக ஶதரட்டிில்
யரட்ரிக் ிக்வகட்டுகஷப ழ்த்ற
ீ
இண்டரது ர்
ீ
என்ந

வதபேஷஷ வன்ணரப்திரிக்கர ர்
ீ
ககறஶசர ரதரடர வதற்நரர் (2

nd

Bowler to Claim Hat-trick on ODI Debut)



ங்கஶசத்துக்கு எறரண ஆட்டத்றல் இச்சரஷணஷ றகழ்த்றணரர்

ஶலும் அநறபக ஶதரட்டிில் குஷநந் ன்ணில் அறக ிக்வகட்டுகஷப
ழ்த்ற
ீ
ர்
ீ
என்ந சரஷணஷபம் றகழ்த்றபள்பரர் = 6/16 (Recorded

the best debut figures in an ODI)


சர்ஶச பேரள் அநறபக ஶதரட்டிில் யரட்ரிக் ிக்வகட்டுகஷப
ழ்த்ற
ீ
பல் ர்
ீ
= ங்கஶசத்றன் ஷஜளள் இஸ்னரம்

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

th

7து திரிக்ஸ் ரரடு (7 BRICS Summit) ஷ்ரின் உதர கரில்
ஷடவதற்நது




கபே = BRICS Partnership – a Powerful Factor of Global Development

6து திரிக்ஸ் ரரடு ஷடவதற்ந இடம் = திஶசறனறன் ஶதரர்டஶனசர
(2014)



8து திரிக்ஸ் ரரடு ஷடவதநப்ஶதரகும் இடம் = புதுறல்னற (2016)

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

இந்றரின் பல் றனடுக்க எச்சரிக்ஷக ஷம் (India’s First

Earthquake Warning System) உத்கரண்ட் ரறனத்றல் வற்நறகரக


றறுப்தட்டுள்பது

இது உத்கரண்டில் உள்ப ஶடரடூன் தகுறில் றறுப்தட்டது
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஷ்ரின் உதர கரில் ஷடவதற்ந 7து திரிக்ஸ் ரடுகள் கூடத்றல்
திர் ஶரடி, திரிக்ஸ் ரடுகபின் பர்சறக்கரக 10 தடிகள் (Das Kadam)
வகரண்ட றட்டத்ஷ கூநறணரர்

1. திரிக்ஸ் ிக கண்கரட்சற (BRICS Trade Fair)

2. திரிக்ஸ் ில்ஶ ஆரய்ச்சற ஷம் (BRICS Railway

Research Cenre)
3. கக்கரய்வு அஷப்புகளுடன் கூட்டுநவு (Co-operation among

Supreme Audit Institution)
4. திரிக்ஸ் டிஜறட்டல் ஶஷனகள் வரடக்கம் (BRICS Digital

Initiative)
5. திரிக்ஸ் ஶபரண்ஷ ஆரய்ச்சற ஷம் (BRICS Agriculture

Research Centre)
6. திரிக்ஸ் ரறன/உள்பரட்சற அசரங்க ன்நம் (BRICS

State/Local Government’s Forum)

7. கரக்கனறல் ரடுகளுடன் கூட்டுநவு (Co-operation

among the cities in the field of Urbanisation)
8. திரிக்ஸ் ிஷபரட்டு கவுன்சறல் ற்றும் ஆண்டு திரிக்ஸ்
ிஷபரட்டு கூட்டம் (BRICS Sports Council and Annual

BRICS Sports Meet)
9. புற பர்ச்சற ங்கறின் பல் வதரி றட்டம் = தூ
st

ஆற்நலுக்கு (1 Major project of NDB to be in the field of Clean

Energy)
10. திரிக்ஸ் றஷப்தட றபேிர (BRICS Film Festival)

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

வன்வகரரிரின் குரஞ்சு ரகரத்றல் ஷடவதற்ந உனக

தல்கஷனக்ககங்கள் இஷடஶரண ிஷபரட்டு ஶதரட்டிில் ங்கம்
வன்ந பல் இந்ற ர்
ீ (First Indian to win a Gold Medal at World

University Games) என்ந வதபேஷஷ இந்த்ஜறத் சறங் வதற்நரர்
 இர் குண்டு எநறல் (Shot-put) ஶதரட்டிில் இப்தக்கம் வதற்நரர்

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

ஆதஶன் ஸ்ஷல் (Operation SMILE)
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இன் ஶரக்கம் = குஷநந்தட்சம் பே ர கரனத்றற்குள் கரரல்
ஶதரண 44 குந்ஷகஷபரது ீ ட்தது




கரசறரதரத் கரல் துஷநிணர் (Ghaziabad Police) இந் டடிக்ஷகஷ
ஶற்வகரண்டுள்பணர்

றகத்றன் பேபுரி ரட்டத்றல் ஆதஶன் ஸ்ஷல்
வசல்தடுத்ப்தட்டுள்பது

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

த்ற உள்துஷந அஷச்சகம் (MHA), ரகரனரந்து ரறனத்ஷ

திச்சஷணக்குரி தகுற (Disturbed Area) என்ந அந்ஸ்ஷ ஶலும் பே


ஆண்டு கரனம் ீட்டித்துள்பது

MHA = Ministry of Home Affairs

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


அஸ்ிணி ரச்சறப்தர கறட்டி (Ashwini Nachiyappa Committee)
ரட்டில் உள்ப இந்ற ிஷபரட்டு ஷத்றன் திற்சற

ஷங்கபின் றஷனகஷப ஆர இக்குள அஷக்கப்தட்டுள்பது (Status

of Sports Authority of India training centres)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

சற.எஸ்.ஐ.ஆர் – ீரி (CSIR-NEERI) ஷபம், சற-டரக் (C-DAC) ஷபம்
இணிது றன்-பக்கு (Electronic Nose / E-Nose) என்ந புற கபேிஷ
கண்டுதிடித்துள்பணர்






இக்கபேி சுற்றுச்சூனறல் உள்ப அதர ரபக்கஷப ரணரகஶ
கண்டுதிடிக்கும் ன்ஷ வகரண்டது (Sniff out dangerous gases)

NEERI = National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur
CSIR = Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi
C-DAC = Centre for Development of Advanced Computing, Bangalore

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


2015ம் ஆண்டிற்கரண அநறில் எக்ஸ்திஸ் (Science Express)

ரரட்டின் கபேரணது “தபேறஷன ரற்நம்” (Climate Change) ஆகும்
இம்ரரடு புது றல்னறில் ஷடவதற்நது

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Tnpscwinners.com
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

இஷபஞர் வடல்திக் ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகள் (Youth Delphic Games)
2016ம் ஆண்டு திப்ரி ரம் ஶகரரில் ஷடவதறும் எண
அநறிக்கப்தட்டுள்பது




இது 5து இஷபஞர் வடல்திக் ஶதரட்டிகள் ஆகும்

இப்ஶதரட்டிின் ரசகம் = Celebrating Arts and Cultures

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


ஸ்சற ிண்வபி ர்
ீ
வகன்ணடி தடல்கர, கறன்ன்ஸ் சரஷண
புத்கத்றல் இடம் திடித்ரர்

சர்ஶச ிண்வபி ஷத்றல் றக அறக ரட்கள் இபேந்ஷக்கரக

இர் கறன்ணசறல் இடம் திடித்துள்பரர் (World Records for spending 804 days

in ISS)



804 ரட்கள் ிண்வபிில் இபேந்துள்பரர்

ISS = International Space Station

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



திரின் இண்டு ரள் கஜகஸ்ரன் தத்றல், இந்றர –

கஜகஸ்ரன் இஷடஶ 5 பக்கற ப்தந்ங்கள் ஷகவளத்ரணது

கஜகஸ்ரன் ஷனகர் அஸ்ரணரில் (Astana, Capital of Kajkasthan)
இது ஷகவளத்ரணது

இறல் பக்கறரணது இந்றரிற்கு பஶணிம் ங்க கஜகஸ்ரன்
பன்ந்துள்பது (Supply of Uranium to India)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ஶசற தரல்ப ஶம்தரட்டு றறுணம் (NDDB), ிசரிகபின்
பேரணத்ஷ வதபேக்க “தசு பூசன்” என்ந வரஷதல் அப்பிஶகசண்

(Mobile Application PASHU POOSHAN) ரரித்துள்பது
 NDDB = National Dairy Development Board

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- எச்.டி.எப்.சற. ங்கற கடிக்கத்றல் இங்கும் அப்பிஶகன்
உபேரகறபள்பது (HDFC Bank launched Watch Banking Application)
www. Tnpscwinners.com
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 இது ஆப்திள் றறுணத்றன் ஷககடிகரத்றல் தன்தடுத் படிபம்
(Apple Watch)
 இன் பனம் கடிகரத்றல் ங்கற ஶசஷ ங்கற இந்றரின்
பல் ங்கற என்ந வதபேஷஷ இவ்ங்கற வதற்றுள்பது (India’s First
Bank to offer the Service of Watch banking)
 இது ப்ளூடூத் (Bluetooth) வரறல்தட்தத்றல் இங்கும்
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

திரின் டிஜறட்டல் இந்றர (Digital India Programme) றட்டத்றன் கல ழ்
சற-டரட் (C-DOT) றறுணம் உனக த்றனரண 4 திரட்ஶதன்ட்



ரரிப்புகஷப (Broadband products) உபேரகறபள்பது

C-DOT = Centre for Development of Telematics
1. Long Distance Wi-fi
2. Solar Powered Wi-fi
3. Suteerva
4. NGN (Next Generation Network)

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

2015ம் ஆண்டிற்கரண ஶகரதர அவரிக்கர கரல்தந்து ஶதரட்டிில் (2015

Copa America Football) சறனற அி அர்வஜன்டிணர அிஷ ஶரற்கடித்து
சம்தின் தட்டஷ ஷகப்தற்நறது

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

திரன் ந்றர் பத்ர ஶரஜணர (PMMY) றட்டத்றன் கல ழ் கரர்தஶசண்
st

ங்கற இந்றரின் பல் பத்ர அட்ஷடஷ (1 MUDRA Card)




ங்கறபள்பது

இது கர்ரடகர ரறனம் ங்களூரில் ங்கப்தட்டது

MUDRA = Micro Units Development and Refinance Agency
PMMY = Pradhan Manthir MUDRA Yojana, launched on April 8, 2015

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

கர்ரடக ரறனம் வதங்களூரில் ஷடவதற்ந 2015ம் ஆண்டிற்கரண

வற்கரசற கூஷடப்தந்து ிஷபரட்டு ஶதரட்டிில் (SABA) இந்ற


அி சரம்தின் தட்டம் வதற்றுள்பது

SABA = South Asian Basketball Championship

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------www. Tnpscwinners.com
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ஆதஶன் சறர (Operation Shiva)

அர்ரத் புணித ரத்றரிகர்களுக்கர தத்ஷ தரதுகரப்தரக

டத் ஆதஶன் சறரஷ இந்ற ரடம் ஶற்வகரண்டுள்பது (For

smooth conduct of Amarnath yatra)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015ம் ஆண்டிற்கரண உனக ஶபரண்ஷ ிபேது இந்ற

ம்சரறஷ ஶசர்ந் அஶரிக்க ஶதரசறரிர் றபே தரல் சறங்


அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது (GCHERA World Agriculture Prize 2015)

GCHERA = Global Confederation for Higher Education Associations for
Agriculture and Life Sciences

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

2015ம் ஆண்டிற்கரண உனக உவு ிபேது (2015 World Food Prize)
ங்கஶச ரட்டின் சர் தசல் யசன் அஶதத் (Sir Fazle Hasan Abed of

Bangladesh) அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது

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


தர ஸ்ஶடட் ங்கற “ப்வஜக்ட் ட்கல்” (Project Tatkal of SBI) என்ந
றட்டத்ஷ வரடங்கறபள்பது

இன்பனம் ட்டிற்ஶக
ீ
வசன்று ரடிக்ஷகரபர்களுக்கு ஶசஷ

ங்குல் ற்றும் கடன் ங்குல் ஶதரன்ந ஶசஷகஷப அபிக்க
உள்பது (To provide door-step services)

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

ஶசற தசுஷ ீர்ப்தரம் (NGT), யரித்ரர் ற்றும் ரிறஶகஷ்

தகுறகபில் திபரஸ்டிக் வதரபேட்கள் தன்தடுத் ஷட (Banned use of



Plastics) ிறத்துள்பது

இஷண ீர்ப்தர ஷனர் சுரந்ர் குரர் அநறித்துள்பரர்

NGT = National Green Tribunal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ஷயரதரத்றல் ஷடவதற்ந புத்க வபிீட்டு ிரில்
குடிசுத்ஷனபேக்கு உணிக்கற என்ந புத்கத்றன் பல் திற
st



ங்கப்தட்டது (1 copy of book titled “Uniki”)

இப்புத்கத்ஷ எளறர் கரரஷ்டிர ரறன ஆளுர் றபே
ித்ரசரகர் ரவ் ஆரர்

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

எச்.ஐ.ி ற்றும் சறப்தினறஸ் ஶரய்கள் ரிடம் இபேந்து குந்ஷக்கு
தரரல் டுத் உனகறன் பல் ரடு என்ந வதபேஷஷ கறபெதர
st

வதற்றுள்பது (Cuba became the 1 Country in the World to eliminate mother-to-

child transmission of HIV and Syphillis)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

கிம் ற்றும் அநறில் தரடங்கஷப சறநப்தரக டத்துற்கரண
அஶரிக்க அறதரின் ஜணரறதற ிபேறற்கு (US Presidential Award for

Excellence in Maths and Science Teaching) இந்ற-அஶரிக்க ஆசறரிரண
ர்சன் வஜின் (Darshan Jain) ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஆப்கரணிஸ்ரன் ரட்டின் உச்சீறன்நத்றன் பல் வதண்
st

ீறதறரக (1 Female Judge of Afghanistan Supreme Court) றபேற அணிசர
சவ்பி (Anisa Rasouli) றறக்கப்தட்டுள்பரர்

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

குஷநதரடு உள்ப க்கபின் க்கள்வரஷக வபிிடப்தட்டுள்பது

(Census Data on Disabled Population)



இந்றரில் ஏநத்ர 8.3% ஶதர் ஏஶனும் பே குஷநதரடுடன்
உள்பக கல் வரிிக்கறநது

ரட்டில் அறகரண குஷநதரடு உள்ப க்கஷப வகரண்ட ரறனங்கள்
(State/UT with Maximum Disabled Population)
1. உத்றப்திஶசம்
2. கரரஷ்டிர



3. ஆந்றப்திஶசம்

ரட்டில் குஷநரண குஷநதரடு உள்ப ரறனம் / பெணின் திஶசம்

(State/UT with Minimum Disabled Population)
1. னட்சத்ீவுகள்
2. ஷடப ற்றும் டரன்
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3. ரத்ர ற்றும் ரகர் யஶனற

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


எஸ்எம்எஸ் வரறனுட்தத்றன் ந்ஷ எணப் ஶதரற்நப்தடும் ட்டி
க்வகரஶணன் கரனரணரர் (Matti Makkonen, Father of SMS Technology)

SMS = Short Message Service

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

கரன்வல்த் சதுங்கப் ஶதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல் இந்றரின்
அதிஜீத் குப்ர வற்நற வதற்றுள்பரர் (Abhijeet Gupta won the

Commonwealth Chess Championship)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஐக்கற அபு எறஶட்ஸ் ரட்டின் துதரில் உனகறன் பல்
பப்தரிரண திரிண்டர் உிபடன் டிஷக்கப்தடும் கட்டடம்
st

கட்டப்தட்டு பேகறநது (World’s 1 Building constructed using 3-D Printer)

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

அநறில் ஆரய்ச்சறக்கரண 2015ம் ஆண்டிற்கரண ஜற.டி.திர்னர ிபேது

சஞ்சல வ் கனரன்ஶட அர்களுக்கு ங்கப்தட்டது (Sanjeev Galande – 2015

G.D.Birla Award for Scientific Research)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஜழஷன 2 = உனக அநற இனர தநக்கும் வதரபேள் றணம் (World

Unidentified Flying Objects Day)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

த்ற அசு கறர தஞ்சரத்துகபின் வசரத்துகஷப எபிரக அநற

(Know assets of Gram Panchayats) வரஷதல் அப்பிஶகசன்
உபேரகறபள்பது = Online Mobile application “M-ASSET”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

இந்றரின் பல் வட்ரிஶணர றட்டம் புதுறல்னறில்
வரடங்கப்தட்டுள்பது (India’s First Metrino Project)
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சறதத்றல் டத்ப்தட்ட சபக வதரபேபரர சரற கக்வகடுப்தின்

(SECC) படிின் தடி ரட்டில் அறகரண துப்புவு வரறனரர்கள்
வகரண்ட ரறனரக த்றப் திஶசம் ிபங்குகறநது (Madhya Pradesh
has largest number of Manual Scavengers in the Country)
 SECC = Socio Economic and Caste Census
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

இந்றர, கறர்கறஸ்ரன் (India and Kirkisthan) ரடுகபின் ரடங்கள்
இஷடஶரண ரடப்திற்சற “கஞ்சரர் 2015” (Khanjar 2015)
ஷடவதற்று படிந்து

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


ீறதற ஶனரர கறட்டி (Justice Lodha Panel)

ஶனரர குளின் தரிந்துஷஷ அடுத்து உச்ச ீறன்நம் ஐ.தி.எல்
கறரிவகட் வரடரில் இபேந்து இண்டு ஆண்டுகளுக்கு வசன்ஷண ற்றும்

ரஜஸ்ரன் அிகஷப ீக்கறபள்பது (Supreme Court Suspended 2 teams)

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

சபக வதரபேபரர சரறரரி கக்வகடுப்தின் படிின் தடி
இந்றரில் றுஷக்ஶகரட்டிற்கு கல ழ் கர்ப்புநங்கபில் அறகரக
ரளம் க்கஷப வகரண்ட ரறனரக ிப்பூர் ிபங்குகறநது

(Manipur is the highest percentage of urban BPL Households)
 BPL = Below Poverty Line
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

புற பர்ச்சற ங்கறக்கு (NDB) பனணத்ஷ ங்கறபள்ப ரடுகபில்
சல ணர பனறடத்றல் உள்பது






சல ணர = 41 தில்னறன் டரனர்

இந்றர, திஶசறல் ற்றும் ஷ்ர = னர 18 தில்னறன் டரனர்
வன்ணரப்ப்ரிகர = 5 தில்னறன் டரனர்

NDB = New Development Bank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ABBREVATIONS:
IOC
SALT
NSDCI
WTO
TRAI
IRCON
DDUGJY
TERI
EMA
SECC
NITI
PMKVY
NDRI
BCCI
IMF
FSSAI
DRDO
NASA
HRIDAY
RAA
ISRO
NVDA
PPP
NEERI
CSIR
C-DAC
ISS
NDDB
C-DOT
MUDRA
PMMY
NGT
BPL
NDB

International Olympic Committee
Sustainable Alternative Lightning
National Sports Development Code of India
World Trade Organisation, Geneva, Switzerland
Telecom Regulatory Authority of India
Indian Railway Construction Company Limited
Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana
The Energy and Research Institute, New Delhi
European Medicines Agency
Socio Economic and Caste Census
National Institute for Transforming India
Pradhan Manthir Kaushal Vikas Yojana
National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana
Board of Control for Cricket in India
International Monetary Fund, Washington, USA
Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi
Defence Resarch and Development Organisation, New Delhi
National Aeronautics and Space Administration
National Heritage Development and Augumentation Yojana
Rashtriya Avishkar Abhiyaan
Indian Space Research Organisation
Narmada Valley Development Authority
Public Private Partnership
National Environment Engineering Research Institute, Nagpur
Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi
Centre for Development of Advanced Computing, Bengaluru
International Space Station
National Dairy Development Board
Centre for Development of Telematics, Bengaluru
Micro Units development and Refinance Agency
Pradhan Manthri MUDRA Yojana
National Green Tribunal
Below Poverty Line
New Development Bank
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