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IMPORTANT DAYS IN OCTOBER

International Day for Elders (சர்வேதச �திேயார் தினம்)
Poetry Day (கவ�ைத தினம்)
International Coffee Day (சர்வேதச காப� தினம்)
World Vegetarian Day (உலக ைசவ தினம்)
Mahatma Gandhi Birth Day (மகாத்மா காந்தி ப�றந்த தினம்)
International Non – Violence Day (சர்வேதச அகிம்ைச தினம்)
World Smile Day (உலக �ன்னைக தினம்)
World Farm Animals Day (உலக பண்ைண வ�லங்�கள் தினம்)
National Anti-Drug Addiction Day (ேதசிய ேபாைதப்ெபா�ள் த�ப்� தினம்)
World Nature Day (உலக இயற்ைக தினம்)
World Animal Welfare Day (உலக வ�லங்�கள் நலத்தினம்)
World Teachers Day (உலக ஆசி�யர் தினம்)
World Architecture Day (உலக கட்டடக்கைல தினம்)
World Wildlife Day (உலக வன தினம்)
Indian Air Force Day (இந்திய வ�மானப்பைட தினம்)
World Octopus Day (உலக ஆக்ேடாபஸ் தினம்)
World Post Day (உலக அஞ்சல் தினம்)
National Post Day (ேதசிய அஞ்சல் தினம்)
World Homeless Day (உலக வ�
� இல்லாேதார் தினம்)
World Mental Health Day (உலக மனநலம் தினம்)
Universal Music Day (சர்வேதச இைச தினம்)
International Day of the Girl Child (உலக ெபண் �ழந்ைத தினம்)
World Arthritis Day (உலக �ட்�வக்கம்
�
தினம்)
World Calamity Control Day
International Day for Disaster Reduction (சர்வேதச ேப�டர் �ைறப்� தினம்)
World Standards Day (உலக தரநிர்ணய தினம்)
World Maths Day (உலக கண�த தினம்)
World White Cane Day (guiding the Blind)
International Day for Rural Women (சர்வேதச கிராமப் ெபண்கள் தினம்)
World Hand Washing Day (உலக ைக க��ம் தினம்)
World Food Day (உலக உண� தினம்)
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World Dictionary Day (உலக அகராதி தினம்)
International Poverty Eradication Day (சர்வேதச வ�ைம ஒழிப்� தினம்)
World Statistics Day (உலக �ள்ள�ய�யல் தினம்)
National Solidarity Day (China attacked India on that Day)
World Apple Day (உலக ஆப்ப�ள் தினம்)
World Iodine Deficiency Disorders Prevention Day
United Nations Day (ஐக்கிய நா�கள் தினம்)
World Development Information Day
World Polio Day (உலக ேபாலிேயா தினம்)
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1st Monday of October
2nd Tuesday of October
2nd Friday of October

October Month

World Habitat Day
World Sight Day
World Egg Day

s.

October 4 – 10
October 24 – 30
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m

International Artists Day
World Day for Audio Visual Heritage
Internet Day
National Unity Day (Rashtriya Ekta Diwas)
Sardar Vallabhabhai Patel Birth Day
World Magic Day (உலக மாயாஜால தினம்)
World Cities Day
World Thrift Day (உலக சிக்கன தினம்)

World Space Week
Disarmament Week
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25
27
29
31

Breast Cancer Awareness Month
Fair Trade Month

NOBEL PRIZE

அைமதிக்கான ேநாபல் ப��
�ன�சியா

2011ல் ஏற்பட்ட மல்லிைகப் �ரட்சிக்� (Jasmine
Revolution)

w

National Quartet Dialogue
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இலக்கியத்திற்கான ேநாபல் ப��

ஸ்ெவட்லனா அெலக்சிவ�ச்
(Svetlana Alexievich)

ெபலாரஸ்

இலக்கியத்�ைறய�ன் ேமற்ெகாண்ட பல்ேவ�
�யற்சிக�க்காக

இயற்ப�ய�க்கான ேநாபல் ப��
அெம�க்கா

.tn

ஆர்தர் ப�
ெமக்ெடானால்ட்(Arthur b
McDonald)

w

டகாகி கஜிடா (Takaki Kajita)

ஜப்பான்

ஐயர்லாந்�

சடாஷி ஒ�ரா (Satashi Omura)

ஜப்பான்

�� � (Youyou Tu)

சீனா

w

ஆராய்சிக்காக (Neutrino Oscillations).
நி�ட்�ேனாவ�ற்� நிைற (Neutrinos have mass)
உள்ள� என அறிவ�த்�ள்ளனர்

ம�த்�வத்திற்கான ேநாபல் ப��

வ�ல்லியம் சி காமப்ெபல்
(Willaim C Campbell)

w

நி�ட்�ேனாவ�ன் அைல�கள் பற்றிய

ஒட்�ண்ண� உ�ைளப் ��க்களால் (Round Worm
Parasites) ஏற்ப�ம் ேநாய்க�க்� எதிரான
ம�ந்திற்காக
மேல�யா (Malaria) ேநாய்க்� எதிரான Artemisnin
and dihydroartemisnin என்ற ம�ந்திைன
கண்�ப��த்ததற்காக
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ெபா�ளாதாரத்திற்கான ேநாபல் ப��

ஆங்கஸ் �ட்டன் (Angus Deaton)

ப��ட்டன்

வ�ைம, �கர்�, நலம், கல்வ�யறி� ேபான்ற
தளங்கள�ல் ேமற்ெகாண்ட ஆய்வ�ன்

co
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காரணமாக
ேவதிய�க்கான ேநாபல் ப��
தாமஸ் லிண்டா (Tomas Lndahl)

ப��ட்டன்

பாதிக்கப்பட்ட �.என்.ஏைவ ெசல்கள் ெகாண்�

பால் மாட்�ச் (Paul Modrich)

அெம�க்கா

ச�ெசய்தல் (how cells repair damaged DNA) மற்�ம்

அசிஸ் சன்கார் (Aziz Sancar)

அெம�க்கா

மர�த் தகவல்கைள பா�காத்தல் (Safeguard the

s.

genetic information) ெதாடர்பான ஆராய்சிக்காக
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CHINA OPEN TENNIS 2015
ப���

ெவற்றியாளர்

ேதாற்றவர்

ஆண்கள் ஒற்ைறயர்

ெசர்ப�யாவ�ன் ேநாவாக்

ஸ்ெபய�ன�ன் ரேபல் நடால்

ேஜாேகாவ�க்

ஆண்கள் இரட்ைடயர்

ஸ்ெபய�ன�ன் கார்ைபன்

�வ�ட்சர்லாந்தின் �மியா

���சா

ேபக்சின்ஸ்கி

கனடாவ�ன் வாசக்

ப�ரான்சின் எட்வர்ட் ேராேகர்

பாஸ்ப�ஸில் மற்�ம்

மற்�ம் வாெசலின்

w

ெபண்கள் ஒற்ைறயர்

அெம�க்காவ�ன் ஜாக் சாக்
ெபண்கள் இரட்ைடயர்

�வ�ட்சர்லாந்�ன் மார்�னா

சீன இைண
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ஹிங்கிஸ் மற்�ம்

இந்தியாவ�ன் சான�யா மிர்சா

DRDO AWARDS
டாக்டர் வ�.எஸ். அ�ணாசலம்

இவ்வ�டத்தின் �.ஆர்.�.ஒ வ�ஞ்ஞான� (DRDO
Scientist of the Year)

டாக்டர் ேக. சீதாராம் பட்

w

.tn

�.ஆர்.�.ஒ வாழ்நாள் சாதைனயாளர் வ���

ஞான ைமக்ேகல் ப�ரகாசம்
� �மார்

w

w

�.ஆர்.�.ஒ சிறந்த ெசயல்பாட்� வ��� (DRDO
Performance Excellence Award)

என்.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ேக ப�ரசாத்
டாக்டர் �ேரஷ்

2013ம் ஆண்�ற்கான தமிழக அர� வ���

�தலைமச்சர் கண�ன�த் தமிழ் வ���

�ைனவர் ந. ெதய்வ�ந்தரம்
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2014ம் ஆண்�ற்கான தமிழக அர� வ���
�ன�வர் �கம� அலி

�தலைமச்சர் கண�ன�த் தமிழ் வ���

�. �மேரசன்

உ.ேவ.சா வ���

ம�� அழ�ரா�

தமிழ்த்தாய் வ���

நவ��ம்ைப தமிழ்ச் சங்கம்

கப�லர் வ���

�ைனவர் லலிதா �ந்தரம்

ெசால்லின் ெசல்வர் வ���

ம�த்�வர் �தா ேசைசயன்

அறிஞர் ேபாப் வ���

தி� நாராயணசாமி

co
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உம�ப்�லவர் வ���

s.

2015ம் ஆண்�ற்கான தமிழக அர� வ���

�ைனவர் நிர்மலா ேமாகன்

உம�ப்�லவர் வ���

ேபராசி�யர் சா�� மைரக்காயர்

கம்பர் வ���

ேகா. ெசல்வம்

கப�லர் வ���

கவ�ஞர் ப�ைற�டன்

உ.ேவ.சா வ���

�டவாய�ல் �. பால�ப்ரமண�யன்

ெசால்லின் ெசல்வர் வ���
அறிஞர் ேபாப் வ���

ps
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TRAI = Telecom Regulatory Authority of India
AIIMS = All India Institute of Medical Sciences
PMSSY = Pradhan Manthri Swasthya Suraksha Yojana
NEERI = National Environmental Engineering Research Institute, Head-Quarters =
Nagpur, Maharashtra
FEMA = Foreign Exchange Management Act, 1999
NJAC = National Judicial Appointments Commission
AMRUT = Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
KMMTT = Kaladan Multi Modal Transit Transport Project
WHO = World Health Organisation, Head-Quarters = Geneva, Switzerland, Head of
WHO = Margaret Chan
IDFC = Infrastructure Development Finance Company
FAO = Food and Agriculture Organisation, Head-Quarters = Rome, Italy
AEC = Atomic Energy Commission, Head-Quarters = Mumbai
SEBI = Securities and Exchange Board of India, Mumbai
IPCC =Inter Governmental Panel for Climate Change
SLINEX 2015 = Sri Lanka INdia EXercise 2015
NATO = North Atlantic Treaty Organisation, Head-Quarters = Brussels, Belgium
CORPAT = Co-ordinated Patrol
NTBC = National Blood Transfusion Council, setup in 1996
KISAN = cKrop Insurance using Space And geoiNformatics
DIHAR = Defence Institute of High Altitude Research centre, Leh district of Jammu
Kashmir

w
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ம�ைர இளங்கவ�ன் (எ) ஆேராக்கியசாமி
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�ைனவர் சத்தியசீலன்
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இளங்ேகாவ�கள் வ���

•
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இன்தடி தரலதல் தன்தடுத்தும்

Africa Forum Summit)




பதசறக்



தரலதல் பசல ங்கும் றறுணங்கலக்கு
இம்பலந 2016ம் ஆண்டு ஜணரி 1ம் பற பல்



லடபலநக்கு பேம்

(Amaravathi is the 5th planned capital of
Independent India)
ஆகும்)

in
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தி ந்றரி ஸ்ஸ்ற சுக்சர பரஜணர (PMSSY)



இது பலநப கரரஸ்டிர (ரக்பூர்), பற்குங்கம்
(கல்ரி) ற்றும் ஆந்றப்திபச (ங்கனகறரி)
ரறனங்கபில் அலகறநது

Smart City)





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

ps
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லடததறும் கும்தபபர ிரின் ததரது தக்ர்கள்
புணி ீரடுரல், பகரரரி ஆற்நறல் ற்தடும்

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

இந்ற ரிசர்வ் ங்கற தபிரட்டு ரழ்

பசனரம் ண அநறித்துள்பது

இர்கள் 1999ம் ஆண்டு “ததர

w



w

ஏய்வூற

பனம் இத்றட்டத்றல் இலர்
பசற ஏய்வூற றட்டம்

w



பற துக்கப்தட்டது





2009ம்

சல ணர

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



FEMA = Foreign Exchange Management Act, 1999
-----------------------------------------------------

(White-Fi) சரணங்கலக்கரண “ப்ரித்ி ” ன்ந புற
சறல்லன (Pruthvi Chip) கண்டுதிடித்துள்பது

லட்-லத சரணங்கள் லக்பரசரப்ட்றறுணத்ரல்

உபேரக்கப்தட்டது ஆகும். இது சற அற்ந ரட்டின்

உள்தகுறகபில் இலப பசல ங்குற்கரக
உபேரக்கப்தட்டது

(Providing Internet access in

remote areas)
----------------------------------------------------த்ற றற அலச்சகம், பேரண ரி
தசலுத்துபரபேக்கரண “இ-சரபரக்

ஆண்டு ஜணரி 1ம்

இத்றட்டம் ரடு பழுதும் ிஸ்ரிக்கப்தட்டது

ததங்கலபே கல லனல இடரக தகரண்டு
தசல்தடும் சரன்கறர ஆய்க றறுணம் “லட்-லத



ஆண்டு ப ரம் 1ம் பற பல்

(Freedom on the Net, India got
40 Points and be partly free)
இலப சுந்றத்றல் கலடசறரக உள்ப ரடு =

” (FEMA) சட்டத்றன்

2004ம்

அநறிக்கப்தட்டுள்பது

இந்றரிற்கு 40 புள்பிகள் கறலடத்துள்பது

(Non-Resident Indians),
பசற
றட்டத்றல் (National Pension Scheme)

இந்றர்கலம்

இந்றர தரறபவு சுந்ந்றம் உள்ப ரடரக



NEERI = National Environmental Engineering
Research Institute, Head-Quarters = Nagpur,
Maharashtra

.tn



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

இலப சுந்றம் தரடர்தரண அநறக்லகில்



ரசுக்கலப ஆரபம் தடி “ீரி ” (NEERI) அலப்திற்கு
தம்தரய் உர்ீறன்நம் உத்ிட்டுள்பது

அரற கரின் பல் கட்ட திகள் 2018ல்
படிலடகறநது

w

AIIMS = All India Institute of Medical Sciences
PMSSY = Pradhan Manthri Swasthya Suraksha
Yojana
கரஷ்டிர ரறனம் ரசறக் ரட்டத்றல்

பலும் அரற கப இந்றரின் பல்

தசுல கப ஸ்ரர்ட் கம் ஆகும் (India’s 1st Green Field

அபித்துள்பது



சுந்ற இந்றரில் றட்டறட்டு கட்டப்தடும் 5து

புபணஸ்ர், சண்டிகர், கரந்ற கர் ற்றும் ரய்பூர்

றட்டத்றன் கல ழ் த்ற அசு பன்று ய்ம்ஸ் (AIIMS)




அடிக்கல்லன ரட்டிணரர்

கம் அரற ஆகும் (பல் ரன்கு கங்கள் =

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



இந்றப் திர் ஆந்ற ரறனத்றன் புற

லனகரண அரற கல உபேரக்குற்கரண

உத்ிடப்தட்டுள்பது

பேத்துலணகலப அலக்க எப்புல்

இண்டரது கூட்டம் = அட்டிஸ் அதர (த்பரதிர,

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

இப்திற்கு பைதரய் என்று ங்கபண்டும் ன்று



பல் கூட்டம் = புது றல்னற (2008)
2011)

தகரண்டிபேக்கும் பதரது ரணரகப துண்டிக்கப்தடும்



இது 3து கூட்டரகும்

co
m

த்ற தரலனத்தரடர்பு எழுங்குபலந ஆலம்

ரடிக்லகரபர்கபின் கரல் இலப்பு



– ஆப்ரிக்கர

கூட்டுக்கூட்டம் புதுறல்னறில் லடததற்நது (3rd India –

(TRAI) புற தநறபலநகலப அநறித்துள்பது


2015ம் ஆண்டிற்கரண இந்றர

s.





இந்றர



”

(E-

Sahyog)

றட்டத்ல தரடங்கறபள்பது

இத்றட்டத்றன் பரக்கம் பேரண ரி
தசலுத்துபரரின் சறங்கலப குலநத்து பிறல் ரி
தசலுத் உவுரகும்

(by reducing their need to
physically appear before tax authorities)
-----------------------------------------------------
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– பகரர

இந்றரின் றற சறலன, உதரிரக உள்பரக

தரலில் இக்கப்தட உள்பது

இந்ற ிக்லக அலுனகம் அநறித்துள்பது

இந்றரின் பல் சற டபுள்-டக்கர் ினரண

(Fiscal balance turned to Surplus)

(India’s First AC Double – Decker
Express
Train)
பன் பனறல்

சரப்ற ில்

Shatabdi

பற்குங்கத்றன் யவ்ர கரில் இறுற ஜரர்கண்ட்



---------------------------------------------------சக்கு ற்றும் பசல ரிின் (GST – Goods and Service
Tax) கல ழ் “சறன் ரி ” (Sin Tax) ன்ந ரி ிறக்கப்தட
சறன் ரி ன்தது எபேலக கனரல் ரி

(Excise Tax)

தன்தடுத்ரனரம் ண தரிித்துள்பது



சுற்றுப்தரக பஜரர்டரன், தரனஸ்ீணம் ற்றும்



சக்கு ற்றும் பசல ரிரணது 2016ம் ஆண்டு

----------------------------------------------------பதரரட பண்டும் ன்தற்கரக “ிஜறரன்



w

(VIGITHAN Marathon to fight against Corruption
held at Mumbai)

ps
c

இந் ரத்ரன் பதரட்டிின் பக்கற பரக்கம் =
னஞ்சம் தரடர்தரண ிறப்புர்ல க்கபிடம்

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

யறரச்சனப் திபச ரறனத்றன் ஸ்திட்டி



.tn

நர தணிலனல அர்ஜளன் ரஜ்தரய் ற்றும்

6180ீ உபலட இம்லனக்கு “கனரம் லன

”

w

(Mount Kalam) ண ற்பதரது ததரிடப்தட்டுள்பது


இம்லன இரச்சனப் திபச ரறனத்றன்

றகப்ததரி தணிரறு ஆண தரர சறக்ரி ஆரின்

w

அபேகறல் உள்பது



w

(Yamaha Fascino Miss Diva

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



த்ற அசு பகரதுல ீ ரண இபேக்குற ரில
10% இபேந்து 25% ஆக உர்த்றபள்பது

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

Taxation

இஸ்பல் தரரலன்நரண “தஸ்மட்

”ல்

ததபேலல திரப் பகர்ஜற ததற்நரர்

(First Indian
President to addressed the Israel’s Parliament
Knesset)
----------------------------------------------------உச்ச ீறன்நம் பசற ீறதறகள் றணம்

99து அசறல் றபேத் சட்டபம் ீறதறகள் றண
தரிித்துள்பது





ீறதறகள் றண பலநில் தகரனறஜறம் பலநப
தரடபேம் ண தரிித்துள்பது

NJAC = National Judicial Appointments Commission
----------------------------------------------------(AMRUT) றட்டத்றன் 498து கரக

“அம்பேத்”

ரபஸ்ம் இலக்கப்தட்டுள்பது

பன்ணரள் குடிசுத்லனர் டரக்டர் .தி.பஜ.
அப்துல் கனரம் அர்கள் திநந் ஊரண

இரபஸ்த்ல அம்பேத் றட்டத்றல் பசர்க்க

யர பதசறபணர றஸ்.றர 2015 தட்டல “ஊர்சற

2015)

(Double

Avoidance)

பசரரவும் அசறல் அலப்திற்கு றரணது ண

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

ததௌடனர” ததற்றுள்பரர்

இஸ்பல் ரட்டுடன் இரல ரிிறப்பு ிர்ப்பு

Court declared NJAC is Unconstitutional)




பூபதஷ் குரர் ன்ந இபேர் நற சரலண


a Olive tree in Peace Park)

பசரரல தசல்னரது ண ீர்தபித்துள்பது (Supreme

தள்பத்ரக்கறல் (Spiti Valley) உள்ப இதுல ரபேம்

தலடத்துள்பணர்

த்ல ட்டுள்பரர் (Plant

உலரற்நற பல் இந்ற ஜணரறதற ன்ந

” ன்ந

ரத்ரன் பதரட்டில பம்லதில் டத்றது



visit to 3 nations)

பஜரர்டரன் ரட்டில் எபே தபேிற்கு “கரத்ர கரந்ற

எப்தந்பம் லகதழுத்ரணது



இந்ற ில்ப துலந, னஞ்சத்துக்கு றரக

ற்தடுத்துது ஆகும்

இஸ்பல் தசன்றுள்பரர் (President’s

in
ne
r

bad for health and society)

ப்ல் 1ம் பற பல் லடபலநக்கு பேகறநது



----------------------------------------------------குடிசுத் லனர் பன்று ரடுகள்

பலும் பஜரர்டரணின் அலற பூங்கரில் ஆனறவ்

பதரன்நற்நறன் ீ து ிறக்கப்தட உள்பது



க்கள் னத் றட்டங்கபில் பல ன்நரல் ட்டுப

தபே” (Mahatma Gandhi Street) ண ததர் சூட்டிபள்பரர்.

ிலபிக்கும் சறகதட், து, சூரட்டம்

(Considered

உச்ச ீறன்நம் ஆரர் அட்லட கட்டரரணது
அல்ன ண ீர்ப்தபித்துள்பது.

உள்பது
ஆகும். இது சபகம் ற்றும் உடலுக்கு ீங்கு



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


ரறனத்றன் ரன்தரத் கபேக்கு இக்கப்தட்டது


கடந் ட்டு ஆண்டுகபில் பல் பலநரக

co
m

சரப்ற ில் ிலில் பம்லத




இந்றரின் பல் சற டபுள்-டக்கர் ினரண

s.







த்ற அசு படிதடுத்துள்பது

இரபஸ்த்ல பசர்த்து றகத்றல் தரத்ம் 32
கங்கள் இத்றட்டத்றல் இலக்கப்தட்டுள்பது

AMRUT = Atal Mission for Rejuvenation and Urban
Transformation
-----------------------------------------------------
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(National Watershed Management Project
Neeranchal) றட்டத்றற்கு த்ற அசு எப்புல்

ரனந்ர தல்கலனககத்றன் ிரிரக்கத்றற்கரக

இந்றரவுடன் எப்தந்த்றல் லகதழுத்றட்ட பல்
பரப்தி ரடு = பதரர்ச்சுகல் ஆகும்



அபித்துள்பது

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

புறதிக்கப்தடும் இப்தல்கலனக்ககம், தீகரரின்

Memorial) அலக்க படிவு தசய்துள்பது

ரனரந்ர ரட்டத்றன் ரஜ்கறர் தகுறில்



அலந்துள்பது


கற.தி.1193ல் குத்புறன்--ததக்கறன் தலடத்பதறரண

Museum)
(Princess

த்ற அசு றரன்ர் ரட்டுடன் இலந்து

(KMMTT

அபித்துள்பது





இன் தடி றரன்ர்

– இந்றர

ிஜத்றன் பதரது, கரஸ்ீ ர் ரறனத்றன் கரரல்
பதரண 10ம் தற்நரடின் துர்கர சறலன ீ ண்டும்

KMMTT = Kaladan Multi Modal Transit Transport
Project
(Lighthouse), பற் கட்டரக 78



ps
c

லனகர் புதுறல்னறில் தலபம் ர்த்க

.tn

கட்டத்லபம்

(Environment

Compensation

Charge)



இண்டரது கட்டத்றன் பரக்கம் = 2020ம்

இத்றட்டத்றன் கல ழ் 2 துக்கு உட்தட்ட

குந்லகலக்கும், கர்ப்திி ரய்ரர்கலக்கும்

ஏடிமர அசு கர்ப்புந லகலக்கரக டு
ீ

w

houses to urban poor)

இலக்கப்தடுரர்கள்

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

எடிசரின் க்சல் தரறப்புக்கு உள்பரண ரகடர
ரட்டத்றல் “அபரபடரனற”

w

லசல்ர இக்கம் (Operation Vaishalya)

பகபர அசறன் லசல்ர இக்கத்றன் பரக்கம் =



கரரல் பதரண குந்லகலப படிக்கண்டுதிடித்து

(Amo Doli Programme)

ன்ந றட்டத்ல ஏடிமர அசு தரடங்கறபள்பது
க்சல் தரறப்புக்கு உள்பரண இடங்கபில் உள்ப
பரரபிகள் ற்றும் கர்ப்திிகலக்கு

ததற்பநரரிடம் எப்தலடப்தது

படிச்தசன்றுபேத்து உிகலப அபித்ல்

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

(Mission Indradhanush)

க்கலக்கு அபித்ல் (Immunization)

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



இந்றனுஷ் இக்கத்றன்

ரட்டங்கபில் தரடங்கறபள்பது




கட்டிக்தகரடுக்கும் “அப்தரஸ் இக்கத்ல ” தரடங்கற



ஆகற இபே ரறனங்கபில் இண்டு தசுல ஆற்நல்

ஆண்டுக்குள் 90% பல் பரய்டுப்பு பேந்துகலப

----------------------------------------------------அப்தரஸ் இக்கம் (Abaas Mission)

உள்பது (affordable

----------------------------------------------------யறரச்சனப்திபசம் ற்றும் ஆந்றப்திபசம்

இண்டரது கட்டத்ல த்ற அசு ரட்டின் 352

w



ற்தடுத் த்ற அசு எப்புல் அபித்துள்பது

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

தசலுத்பண்டும் ண உச்ச ீறன்நம்
உத்ிட்டுள்பது

Economy) கட்டலப்லத

(Blue

ற்றும் தஜர்ணி எப்தந்ம் ற்தடுத்றபள்பண

ரகணங்கள் ம்தர் 1ம் பற பல் சுங்க

கட்டத்துடன் கூடுனரக சுற்றுச்சூல் இப்தீடு

- சறசல்ஸ் ரடுகள் இலந்து “ீனப்

லங்கலப (Green Energy Corridor) ற்தடுத் இந்றர

றகத்றல் உள்ப கனங்கல ிபக்கங்கள் =

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

இந்றர

ததரபேபரரத்றற்கு”

w

த்ற அசு இந்றரில் உள்ப 189 கனங்கல

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



கரதனறபும், பட்டம், கன்ணிரகுரி


தஜர்ணி அறதர் ஞ்தசனர தர்கல், ணது இந்றர

இந்றரிடம் எப்தலடக்கப்தட்டது

இந்றரின் துலநபகங்கள் இலக்கப்தடும்

கனங்கல ிபக்கங்கலப சுற்றுனர னரக ரற்ந


Gate) அலக்க படிவு

அரத்றல் இபேந் இச்சறலன ீ ண்டும்

றரன்ர் ரட்டின் சறட் ீ துலநபகத்துடன்

பற்சற டுத்துள்பது

India

இந்றரிடம் எப்தலடக்கப்தட்டது. கறசரசுர்றணி

இலடப கடல் பதரக்குத்து பிரகும்

ிபக்கங்கபில்

near

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

(Myanmar – India)

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

Park

தசய்துள்பது

எப்புல்

Project)

(National War

ஆகற இண்லடபம் புது றல்னறின்

in
ne
r

எப்தந்த்றற்கு

(National War Memorial)

இந்றர பகட் அபேகறல் உள்ப இபசற பூங்கரில்

இடிக்கப்தட்டது

கனரடன் தல்பரக்கு பதரக்குத்து றட்டத்றற்கரண



பசற பதரர் றலணகம்

ற்றும் பசற பதரர் அபேங்கரட்சறகம்

தக்றரர் கறல்ஜற ன்தணரல் இப்தல்கலனக்ககம்


த்ற அசு, “பசற பதரர் றலணகம் ” (National War

co
m

(First European
Nation to signed in establishment of Nalanda
University)

–

s.



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

உனக ங்கற றற உிபடன் தரடங்கப்தட உள்ப
பசற ீர்ப ஆர றட்டரண “ீரஞ்சல்

”
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சற.ன்.ன் தரலனகரட்சறின் பல் 10 யீபரக்கள்

(CNN’s Top 10 Heroes of 2015)




தட்டினறல் இடம்

தரகுறகள் ன்ந ததபேலல தலுங்கரணர

திடித்துள்ப இந்றர் = தகற அகர்ரல்

ரறனத்றன் சறர்சறனர ற்றும் சறத்றபதட்லட

இர் ணது தசரந் ரறனரண ரஜஸ்ரணில்

தரகுறகள் ததற்றுள்பண

நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட 10000 கறரங்கலக்கு

constituencies)


இபேக்கு இப்ததபேல கறலடத்துள்பது

Women to Climb)

(First Indian

ன்ந ததபேலல தலுங்கரணர

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

s.

“லசூபே ில் றலனம் ” ததற்றுள்பது

in
ne
r

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



தசன்ந பேடம் 134து இடத்றன இபேந்து



----------------------------------------------------ஜற-20ரடுகபின் கூட்டத்றற்கு (G-20 Summit) இந்றர
2018ம் ஆண்டு லனல ற்கறநது

----------------------------------------------------“சரகர்ரனர” (SAGARMALA) ன்ந றட்டத்ல த்ற

ps
c

அசு தரடங்கறபள்பது. இன் பரக்கம்

துலநபகங்கலப ணரக்குல்
ீ
ஆகும்

(development and modernization of PORTS)




----------------------------------------------------லசூர் கம், “ந் கம் ” (Ivory City) னும் சறநப்பு
ததரில் அலக்க பண்டும் ன்தற்கு துரக,

பேந்ல றகத்றல் லட தசய்துள்பது





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

திதன டிலகரண பணரர அக்படரதர் 10ம் பற
கரனரணரர்

அரின் இற்ததர் = பகரதிசரந்ர
ன்ணரர்குடிில் திநந் இர் ரலனிட்ட ங்லக
ன்ந றலதடத்றன் பனம் அநறபகம் ஆணரர்

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

திதன புல்னரங்குல் ித்துரணரண படசன் ி
கரனரணரர்

உனகம்

ற்றும் புரரண சறன்ணங்கலக்கு, ரலண ந்றன்
றநத்ல் ண்ம் பூசப்தட்டுள்பது



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

உனகறல் அறக அபவு தபேத்ற உற்தத்ற தசய்பம்

w

ரடுகபில் இந்றர சல ணரல தின்னுக்கு ள்பி



w



w

(Dr D.P.
Central Research Institute for Homeopathy)

Rastogi



த்ற அசு 25% சரம்தல் ன்ல தகரண்ட
றனக்கரில இநக்குற தசய் அனுற
அபித்துள்பது

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

இன் பனம் ம்தறிணர் இண்டு குந்லகலப

தல்பரக்கு அநறில் றட்டத்றற்கரண “ரஸ்பகர

(Moscow

Declaration) திரிக்ஸ் ரடுகள்

இலடப லகதழுத்ரணது
கரசபரய் தரடர்தரண 20து உனக அநறக்லகல
உனக சுகரர றறுணம் தபிிட்டுள்பது

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



படிவுக்கு தகரண்டுந்து

அநறக்லக”

புது றல்னறின் தரய்டர தகுறில் “டரக்டர் டி.தி.
லம்” அலக்கப்தடுகறநது

” றட்டத்ல

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

ஸ்படரகற பயரறபரதற த்ற ஆரய்ச்சற

சல ண அசு ணது “எபே குந்ல

ததற்றுக்தகரள்பனரம் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது

பனறடத்ல திடித்துள்பது (India is the leading producer

of Cotton in the World)
-----------------------------------------------------

” ன்ந

(Tamil
Nadu Government banned the use of Ketoproten to
save Vultures)

அந்கரில் உள்ப அலத்து அசு அலுனகங்கள்

.tn

றக அசு, குலநந்துபேம் கழுகுகலப
தரதுகரக்கும் பரக்கறல் “பகபடரப்பரபடன்

w

2015ல் துபேக்கறபம், 2016ல் சல ணரவும், 2017ல்
தஜர்ணிபம் லனல ற்கறநது



றழ்ரடு

Doing Business)

தட்டினறல் இந்றர 130து இடத்ல திடித்துள்பது



(India’s First

Visually Challenged Friendly Station)

உனக ங்கற தபிிட்ட உனகறல் பிறல் தரறல்

(Ease of

இந்றரின் பல் தரர்லற்பநரர் பிறல்

தன்தடுத்தும் ில்றலனம் ன்ந ததபேலல

அர்கள் ததற்றுள்பரர்

தசய்க்கூடி ரடுகபின்

ன்ந

(My Ganga, My Dolphin 2015)

ததரில் திச்சரத்ல தரடங்கறபள்பது

ரறனத்றன் கரல்துலந அறகரரிரண ஜற.ஆர்.ரறகர



உத்றப்திபச அசு “ணது கங்லக, ணது டரல்தின்
– 2015 ”

----------------------------------------------------ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறனத்றல் உள்ப குன் லனில்

(Kun Mountain) நற பல் ததண்ி

(100% open defecation free

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

சுகரரரண குடிீர் கறலடக்க ற்தரடு தசய்ற்கரக



இந்றரின் பல் 100% றநந்தபி கறப்திடற்ந

co
m



(20th

Global Report on TB released by WHO)


இவ்நறக்லகின் தடி 1990ம் ஆண்டுகபில் இபேந்ல
ிட கரசபரய் ற்பதரது தரற அபவு

குலநத்துள்பரக தரிிக்கப்தட்டுள்பது

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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உனகறபனப றக அறகரக கரசபரரல்



(India has the largest number of TB cases in the
World)



சறங்கப்பூர், பன்நரது இடம் = அதரிக்கர

தரறக்கதடும் ரடரக இந்றர ிபங்குகறநது (23%)



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

கண்டுதிடித்துள்பரக அநறித்துள்பது

குலநந்துள்பது

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

WHO = World Health Organisation, Head-Quarters =
Geneva, Switzerland
Head of WHO = Margaret Chan
உனக ங்கற 2016 ஆண்டின் உனகறல் தரறல் தசய்
உகந் ரடுகள் தட்டிலன தபிிட்டுள்பது









குலநத்துள்பர ரடரக ஸ்டன்
ீ

(World

அநறிக்கப்தட்டுள்பது

பல் இடம் = சறங்கப்பூர்

பன்நரது இடம் = தடன்ரர்க்



இந்றர = 130து இடம்

அடுத் இண்டு ஆண்டுகலக்கு .ர தரதுகரப்பு
கவுன்சறனறன் றந்ற்ந உறுப்திணர்கபரக

Members

of

UN

(Non
Council)

Security

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

சல ணர, திபுத்றர றின் இலடப கட்டிபள்ப ஜரம்
ீர்றன் றலனம்







ps
c





w

றறக்கப்தட்டுள்ப ரடுகள் = கறப்து, ஜப்தரன்,
தசதணகல், உக்லன் ற்றும் உபேகுப

(Zam

Hydropower

தன்தரட்டிற்கு ந்துள்பது

இதுப உனகறன் றக உரண இடத்றன
கட்டப்தட்டுள்ப ீர்றன் றலனம் ஆகும்

Station)

(World’s

Highest Altitude Hydropower Station)



.tn

தடி எபே ரலபக்கு 1.90 அதரிக்கர டரனர் அபிற்கு

w

குலநரக பேரணம் ததறுபரர் றுல

றலனில் உள்பணர் ண றுல பகரட்டின்





w

Competitiveness Report)

”

(Global

தப்தரிரற்ந சறல தரடங்கற உள்பது

(m-Visa

based Mobile Payment Service)

இடங்கள்

யரிரண பல் அலச்சர்,

(New Sanskrit University)

என்று

அநறித்துள்பரர்

இப்தல்கலனக்ககத்றன் ததர் = கரிற ரல்ீ கற

Valmiki University)

“உனக ரய் – திநந் குந்ல உடல்ன கபேத்ங்கம்

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

பசற ரர் தலடிணபேக்கரண பசற
ிலபரட்டு பதரட்டிகள்

இந்றர 55து இடத்ல

National Games 2015)

திடித்துள்பது (தசன்ந பேடம் இந்றர 71து
இடத்றன இபேந்து)

.சற..சற. ங்கற ம்-ிசர பலநினரண தரலதல்

(Global
Maternal New Born Health Conference 2015 held at
Mexico)

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

பதரட்டித்ன்ல அநறக்லகில்

IDFC = Infrastructure Development Finance Company
-----------------------------------------------------

2015” தக்சறபகர கரில் லடததற்நது

எறக்கப்தட்டு ிடும் ண தரிித்துள்பது
உனக ததரபேபரர ன்நம் தபிிட்டுள்ப “உனக

இந்றரில் 91து ிக ங்கற ஆகும்

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

ஆண்டிற்குள் றுல உனகம் பழுதும்



Bank)

23 கறலபகலடன் தரடங்கப்தட்டுள்ப இவ்ங்கற

தல்கலனககம் (Maharishi

w

பலும் உனக ங்கறின் அநறிப்தின் தடி 2030ம்

(IDFC

ரறனத்றன் பந்ரி கறரத்ல் தரடங்கப்தடும் ண

(Poverty

Line) அபல றர்ம் தசய்துள்பது

”

புதுறல்னறில் தரடங்கற லத்ரர்

தல்கலனககம்

உனக ங்கற 2015ம் ஆண்டின் உனக றுல அபல

(Global Poverty Projections) லறுத்துள்பது. இன்



திர் பரடி அக்படரதர் 19ம் பற ரட்டின் புற

ரழ்த்ப்தட்டர்கலக்கரக புற சம்ஸ்கறபே

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

ங்கற

ங்கறரக “.டி.ப்.சற ங்கறல

கலடசற இடம் = ரித்றரிர (189து இடம்)

Permanent

(First Ever Cashless Country in

the World)

இண்டரது இடம் = றபசறனரந்து

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

----------------------------------------------------உனகறன் பழுதும் தப் தன்தரட்லட

in
ne
r



க்கற ரடுகள் சலதில் பல் பலநரக
தரனஸ்ீண ரட்டின் தகரடி ற்நப்தட்டது

Bank Ease of Doing Business Report 2016)


சல ணர

s.




உனகறன் பல் பப்தரிரண குபேற உிரி சரணம்

(World’s 1st 3D Blood Vessel Bio-Printer),

ஆணரல் 1990ல் இந்றரில் 42% அபிற்கு

கரசபரய் தரறப்பு இபேந்துள்பது. ற்பதரது அது



பல் இடம் = சுிட்சர்னரந்து, இண்டரது இடம் =

co
m





(National Cadet Corps

புதுறல்னறில் லடததற்நது

----------------------------------------------------2015ம் ஆண்டிற்கரண உனக ங்கற (World Bank) ற்றும்
சர்பச றற அலப்தின்

(International Monetary

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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கூட்டம் லடததற்ந இடம் = ததபே ரட்டின்

ரட்கலம், தகரண்டரட்டங்கலம்

லனகர் னறர

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

5து இந்றர – ரனத்ீவுகள் இலடபரண கூட்டுக்
கூட்டம்

(5th India – Maldives Joint Commission)

ரனத்ீவு லனகர் ரபனில் லடததற்நது


ரனத்ீவு க்கலக்கரக இந்றரில் “ஆசரணந்ர



இந்றர



– தஜர்ன் ரடுகபின் அசுக்கூட்டம்

2016ம் ஆண்டிற்கரண தபிரட்டு ரழ் இந்றர்கள்




ஜணரி 9 = தபிரட்டு ரழ் இந்றர்கள் றணம்
13து தபிரட்டு ரழ் இந்றர் றணம் = கரந்ற
கர், குஜரத் (2015)

7து தபிரட்டு ரழ் இந்றர்கள் றணம் =
தசன்லண, றழ்ரடு (2007)

----------------------------------------------------பற்குங்க ரறனத்றல் “டரல்தின் தரதுகரப்தகம்

(Dolphin Community Reserve)
Congress)

----------------------------------------------------th
“4து சர்பச சுற்றுனர தஜரர்
” (4
International

Tourism Mart)

ன்ந றகழ்ச்சற சறக்கறம் லனகர்

.tn



”

பகங்டரக் கரில் லடததற்நது






----------------------------------------------------இந்றரில் பழுதும் சூரி ஆற்நல் பனம்

இங்கும் பல் ீறன்நம் ஜரர்கண்ட் ரறனத்றன்

w

குர்ற ரட்ட ீறன்நம் ஆகும்

(India’s First Court

to be operated in Solar Energy)

w

“13து உனக று கரங்கறஸ் ”

Congress)

(13th World Spices

கூட்டம் 2016ம் ஆண்டில் அகரதரத்





w

Tribal Carnival) 2016ம்

(First National

ஆண்டு திப்ரி ரம் புது

இந்ரலப பன்ணிட்டு உனகம் பழுதும் (இந்றர
உட்தட) உள்ப பக்கற கங்கபில் உள்ப றலணவு

அக்படரதர் 20 = உனக புள்பிில் றணம்

(World

Statistics Day)
கபே = Better Data, Better Lives

Father of Statistics = Ronald Fisher
Father of Indian Statistics = P C Mahanlobis
-----------------------------------------------------



அக்படரதர் 17 = உனக றுல எறப்பு றணம்



(International Day for Eradication of Poverty)
கபே =
Building a Sustainable Future: Coming
together to end Poverty and Discrimination



1996 = .ரின் றுல எறப்பு சர்பச ஆண்டு

(UN International Year for the Eradication of
Poverty)

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

“பல் பசற தங்குடி றபேிர"

(Eradicate Polio within 2018)
----------------------------------------------------அக்படரதர் 24 = க்கற ரடுகள் றணம் (UN Day)

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

கரில் லடததறும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது



(Global Polio
Eradicative Initiative) 1988ம் ஆண்டு தரடங்கப்தட்டது.

தகரண்டரடப்தட்டது

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

உனக பதரனபர எறப்பு இக்கம்

சறன்ணங்கலக்கு “ீன” றநம்” (Blue Colour) அடிக்கப்தட்டு

அலப்தின் கூட்டம் லடததற்ந இடம் =

லயரதரத்

(World Polio

உனகம் பழுதும் பதரனபர பரல எறப்தரகும்

(8th National Seed

“8து பசற ில கரங்கறஸ் ”

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

அக்படரதர் 24 = உனக பதரனபர றணம்

இவ்ிக்கத்றன் பரக்கம் 2018ம் ஆண்டிற்குள்

ps
c



(Patron Saint of India’s Civil Services)

Day)



அலக்கப்தடவுள்பது

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



w



அகறன இந்ற திகலப ணரக்குலன
ீ
இர்

ணவும் பதரற்நப்தடுகறநரர்

றணம் புது றல்னறில்

தகரண்டரடப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது

(Iron Man of India)
திஸ்ரர்க் (Indian Bismark) ன்றும்

in
ne
r



பதரற்நப்தடுதர்

புனர்”

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

(Non – Resident Indian Day)

இந்றரின் இபேம்பு ணிர்

பற்தகரண்டரல் இல “அகறன இந்ற திகபின்

ததங்கலபேில் லடததற்நது


பன்ணிட்டு இத்றணம் தகரண்டரடப்தடுகறநது

s.



இந்றரின் பல் துலப் திரண சர்ரர்

ன்றும், இந்ற

படிவு டுக்கப்தட்டது

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

(National

ல்னதரய் தபடல் அர்கபின் திநந் றணத்ல


பேத்துலணகலப அறகரிக்க இக்கூட்டத்றல்

அக்படரதர் 31 = பசற எற்றுல றணம்

Unity day)

”

Scheme) றட்டத்றன் கல ழ்

(AASANDHA



co
m

Fund)

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

அக்படரதர் 16 = உனக உவு றணம் (World Food Day)



கபே = சபக தரதுகரப்பு ற்றும் பபரண்ல

றல்னறில் லடததறும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது

(Social

Protection and Agriculture)


.ர உவு ற்றும் பபரண்ல அலப்பு

(UN

FAO) 1945ம் ஆண்டு அக்படரதர் 16ம் பற

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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தரடங்கறரல், இத்றணத்லப சர்பச உவு



தறரண லப் தடரி அர்கலக்கு 2015ம்

றணரக தகரண்டரடப்தடுகறநது

FAO = Food and Agriculture Organisation, HeadQuarters = Rome, Italy

ஆண்டிற்கரண சக்ரவ் சுந்ற கபேத்து ிபேது

----------------------------------------------------அக்படரதர் 11 = சர்பச ததண்கள் றணம் (International
Girl Child Day)

Shakarov Prize for Freedom of Thought 2015)
-----------------------------------------------------



கபே



அக்படரதர் ரத்றன் இண்டரது தள்பிக்கறல

ங்கப்தட்டது (Saudi Arabian Blogger Rafi Badawi won



= Power of Adolescent Girl : Vision for 2030

ததண் திண்டர் ிபேது ங்கப்தட்டது (2015 PEN Pinter

Prize)

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

= உனக பட்லட றணம் (World Egg Day)



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

s.

சரலணரபர் ிபேது ” (Lifetime Achievement

(World



கபே



83து இந்ற ிரணப்தலடறணம் = அக்படரதர் 8



அக்படரதர் ரம் பல் றங்கக்கறல = உனக



= Eye Care for all
-----------------------------------------------------



ரழ்ிடம் றணம் (World Habitat Day)

= Public Spaces for all
-----------------------------------------------------



w

கபே =

Sustainability and Age Inclusiveness in the
Urban Environment

ps
c



ிபேதுகள்

5து இபேரத் ங்பகஷ்கர் ிபேது

Hridayanath

Mangeshkar)

(5



.tn

இலசலப்தரபரண .ஆர். குரன் அர்கலக்கு
ங்கப்தட்டது

w

----------------------------------------------------2015ம் ஆண்டிற்கரண சல ணரின் கன்பூசறஸ் அலற
ிபேது

(2015 Confucius Peace Prize of China) ஜறம்தரப்ப



w

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



University

ங்கும் “ஜணரறதற ிபேது

Award),

றதற திர் பனரப்சங் சங்கரய்

of

” (Presidential

----------------------------------------------------(Jamaica’s Marlon

ஜலக்கரின் ரர்னன் பஜபஸ்

ங்கப்தட்டது (2015
இரின் புறணரண

Man Booker Prize for Fiction)
“A Brief History of 7 Killings”

47 ஆண்டுகலக்கு திநகு இவ்ிபேல ததபேம் பல்
ஜலகன் ழுத்ரபர் இர் ஆரர்

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

னண்டலண பசர்ந் தறப்பு றறுணம் தபிிட்ட
படிில், ஆசறரின் சறநந் றற அலச்சர்

(Asian
Finance Minister of the Year) ன்ந தட்டம் இந்றரின்
றற அலச்சர் அபேண் தஜட்னற

ிபேது”, இந்றரின் பரதல் தரிசு தற்நறரபரண

(Harvard University’s prestigious Humanitarian Award of the
Year)
-----------------------------------------------------

(Salisbury

Maryland)

ன்தற்கு இவ்ிபேது ங்கப்தட்டது


ங்கப்தடும் ததபேலறகு ிபேரண “ணிரதிரண
லகனரஷ் சத்ரர்த்ற அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

சரனறஸ்தரி தல்கலனககம்

2015ம் ஆண்டிற்கரண பன் புக்கர் ிபேது

அதரிக்கரின் யரர்ரர்ட் தல்கலனககத்ரல்

w



----------------------------------------------------அதரிக்கரின் பரினரந்து தகுறில் உள்ப

James) ன்தபேக்கு சறநந் கற்தலண புலணிற்கரண

ரட்டு குடிசுத்லனரண ரதர்ட் பகரபத
அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

ங்கப்தட்டது

அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

பல் இபேரத் ங்பகஷ்கர் ிபேல ததற்நர் =
னர ங்பகஷ்கர்





th

திதன

”

(Sanget Acharya Ratna Award) ங்கப்தட்டது
----------------------------------------------------இந்ற ததரது றர்ரக றறுணம்
(Indian Institute of
Public Administration, New Delhi) ங்கும் 2015ம்
ஆண்டிற்கரண தரல் ச் ஆப்திள் லத ிபேது
(Paul H
Appleby Award), றபே தசரக்கனறங்கம் அர்கலக்கு

அக்படரதர் 1 = உனக பறபரர் றணம் (International Day

for Older Persons)

பலும் இந்றரின் சறசக்ற சறபசன்
அர்கலக்கு, “சங்கல  ஆச்சரர்ர த்ணர ிபேது

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



Award)

ங்கப்தட்டது

in
ne
r

Sight Day)

கபே

னண்டணில் லடததற்ந ிரில் இந்றரின்
டரக்டர் ந்குரர் அர்கலக்கு “ரழ்ரள்

அக்படரதர் ரத்றன் இண்டரது
தசவ்ரய்க்கறல = உனக தரர்ல றணம்



சவூற அபதிரல பசர்ந் திதன லனத்ப
தறரண லப் தடரி அர்கலக்கு 2015ம் ஆண்டின்

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



co
m



சவூற அபதிரல பசர்ந் திதன லனத்ப



(Arun

Jaitley)

அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

ங்கபச ங்கறகபின் ஆலரண அடிபெர் ஹ்ரன்

(Atiur Rahman) ன்தல ஆசறரின் சறநந் த்ற

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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(Asia’s

ங்கற ஆலர் ன்ந தட்டம் ங்கப்தட்டது



லனல றர்ரக அறகரரிரக ஜரக் டரர்சற

Central Bank of Governor of the year 2015)
-----------------------------------------------------

றறக்கப்தட்டுள்பரர்

பம்லதில் லடததற்ந 6து ஜக்ரன் றலப்தட

Achievement Award)

(Life Time



றறக்கப்தட்டுள்பரர்

Twitter)

றடக் கறவு பனரண்லில் சறநப்தரக



தசல்தட்டற்கரக றபேச்சற ரகரட்சறக்கு ஸ்கரச்
ிபேது

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

கணடரின் சல னர ரட் க்பட்டிர்

உகரண்டரின் கரசர ஜரக்கனறன் தபகதசர

o

கறபணர ஸ்ட்டரவும், அரின் “ர்தஜன்சற
அலப்பும் (இத்ரனற)

ரரஜரனங்கள்

ங்கப்தட்டது. இவ்ிபேது சறநந்

(Magicians) தசய்பரபேக்கு

ங்கப்தடுகறநது

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

குடிசுத்லனரிடம் இபேந்து “ரய் ிபேது ”

Mother Award)



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

னண்டணில் லடததற்ந றகழ்ச்சறில் “2015ம் ஆண்டின்
ீடிப்புறநனுக்கரணங்க ில் ிபேது

”



.tn

டரடர

இபேம்பு றறுணத்றற்கு ங்கப்தட்டது



(Best Shortfilm)

Old Dog’s Dairy”

w

ிபேல இந்றரின் “An

(First Women President of

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

Canada)
----------------------------------------------------பதரப ரட்டின் புற ரடரலன்ந சதரரகரக
ஏன்சரி கரர்ற கர் பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

இப பதரப ரடரலன்நத்றன் பல் ததண்

Women Speaker of Nepal)

.ர உவு ற்றும் பபரண்ல அலப்தின்

as Assistant Director of

UN FAO)

FAO = Food and Agriculture Organisation, HeadQuarters = Rome, Italy



ததனரஸ் ரட்டின் குடிசுத்லனரக ந்ரது

----------------------------------------------------பலநரக அதனக்சரண்டர் லுகரஸ்தசன்பகர
பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

(5th

time

elected

as

President of Belarus)

றபேற தித்ர பி தண்டரி

Nepal)

(New Prime Minister of



பதரப ரட்டின் பல் ததண் குடிசுத்லனரக
பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

பர்ந்தடுக்கப் தட்டுள்பரர்

றறக்கப்தட்டுள்பரர் (Appointed

பர்ந்தடுத்ல் & றணங்கள்

w



ன்ந

ன்ந

w

தடம் தன்றுள்பது

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

கணடர ரட்டின் புற திரரக ஜஸ்டின் ட்பேடிப

துல இக்குணரக இந்றரின் குந்ி கறபசன்

இனண்டணில் லடததற்ந 2015ம் ஆண்டின் றலப்தட
ிரில், சறநந் குறும்தடம்

பசற ததண்கள் ஆலம் ஜணரி ரம் 1992ல்

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

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

இப பசற ததண்கள் ஆலத்றன் உறுப்திணரக

சதரரகர் ஆரர் (First

(Golden

Peacock Award for Sustainability 2015),

றறக்கப்தட்டுள்பரர்

தரடங்கப்தட்டது

(Iconic

ததற்நர் = குஜரத்றன் லீனரததண்

சதில்ரஸ் குர்ஜரர்

(National Commission

உறுப்திணரக றபே அபனரக் ரத்

(He is the first
male member in the National Commission for
Women)



ps
c



Women)

றறக்கப்தடும் பல் ஆண் ஆரர்

”



தஜணிர பூம்கர அர்கலக்கு தர்னறன் ிபேது

(Merlin Award)



w



for

o

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

பசற ததண்கள் ஆலத்றன்

in
ne
r

ரர்ல் ீவு க்கலம், படரணி டி திண்

o

இந்ற ம்சரறல பசர்ந் அபசரக்
பரக பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

----------------------------------------------------RIGHT LIVELIHOOD ிபேதுகள்;
o

(New Executive Chairman of

அதனக்சரண்டர் வன் தஜர்ணிின் தரன் கரின்

(Skoch Award for Solid Waste Management)

ங்கப்தட்டது


திதன சபக லனத்பரண ட்ிட்டர்-ன் புற
றர்ரக அறகரரிரக ஏறட் பகரர்தடஸ்டி

ங்கப்தட்டது

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

co
m

றபேிரில் திதன தரனறவுட் டிகரண சசற
கபூபேக்கு ரழ்ரள் சரலணரபர் ிபேது

(New CEO of Twitter)

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

s.



திதன சபக லனத்பரண ட்ிட்டர்-ன் புற



----------------------------------------------------திஜற ீவுகபின் புற ஜணரறதறரக ஜதரகற
பகரன்பரபட பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

(New

President of Fiji)
-----------------------------------------------------
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பதரப ரட்டின் புற திரக பக.தி.ர்ர எனற
பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர் (New PM of Nepal)


புற அசறல் அலப்பு சட்டம் உபேரக்கப்தட்டதின்



(1st Indian
to win Silver Medal in Archery World Cup Final)
ததபேலல அதிபசக் ர்ர ததற்றுள்பரர்

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

அணு ஆற்நல் கறசணின் புற லனரக பசகர்



AEC = Atomic Energy Commission, Head-Quarters
= Mumbai

தரசு றறக்கப்தட்டுள்பரர் (New Chairman of AEC)

----------------------------------------------------தசதி (SEBI) அலப்தின் புற லனரக தன் ரய்

.ஆர்.குரன் றறக்கப்ததட்டுள்பரர்

s.

பதரட்டிகலக்கரண ிலபரட்டு லனலகத்ல
பகரனர ரறனம் றல்னரங்கறல் தரடக்கற

(Games Secretariat of 12th South Asian
Federation Games)
லத்து



பதரட்டிகள் லடததறும் இடங்கள் = குயரத்ற

(IPCC) லனரக பயரசுங் லீ

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





ரரட்டில் இம்படிவு அநறிக்கப்தட்டுள்பது

w

குபரசறர ரட்டின் டுப்பரவ்றக் கரில் லடததற்ந

தச்சசூரி இபேந்ரர்

இந்ற உவு தரதுகரப்பு ற்றும் றர்
அலப்தின்

India)

.tn

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

w

Formula One US Grand Prix)
தற்நறததற்நரர்

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

w

w

2015ம் ஆண்டின் ிட்ரம் ஏதன் தடன்ணிஸ்

(2015

Vietnam Open Tennis) பதரட்டிின் இந்றரின் சகத்
லபணணி
(Saketh
Myneni) தற்நற ததற்று

திதன டர் கம்தணிரண ம்.ஆர்.ப் றறுணத்றன்

பகரப்லதல லகப்தற்நறணரர்

ிபம்த தூரக தன்ணப்ரிக்க கறரிக்கட் ர்
ீ
டிில்னறர்ஸ் றறக்கப்தட்டுள்பரர்

(2015

லூிஸ் யரறல்டன்

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

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



அதரிக்கரின் தடக்சரஸ் ரகரத்றல் லடததற்ந
தரர்பனர 1 கறரண்ட் திரிக்ஸ் கரர் பதரட்டிில்

பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

குரர் ஆச்சரர்ர பர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்பரர்

யரிரணர ரறனம் குர்கரன் தகுறில் லடததற்ந

ததடர்சன் தற்நற ததற்நரர்

லனரக சரண்க் பணரகர்

தய்பனற றனக்கரி சுங்கத்றன் லனரக சத்

(Won Silver Medal in

Championship) தடன்ரர்க் ரட்டின் றனற கறநறஸ்டின்

அறகரரி ததரறுப்பும் எப்தலடக்கப்தட்டுள்பது



தள்பிப்தக்கம் தன்நரர்

பகரல்ப் பதரட்டிில் (Hero Women’s National Open Golf

லனரண “ஆசறஸ் தகுகுர ” அர்கலக்கு

இந்ற கறரிக்தகட் கட்டுப்தரட்டு ரரித்றன்

பதரட்டிில் இந்றரின் ீதிகர குரரி

2015ம் ஆண்டின் யீபர ததண்கள் இந்ற ஏதன்

கூடுல் ததரறுப்தரக அந்றறுணத்றன் பன்ல



தக்சறபகர ரட்டில் லடததற்ந உனக ில்ித்ல

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

(Food Safety and Standards Authority of

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

(Jammu Kashmir will host the South Asian Rugby Championship
in 2016)
-----------------------------------------------------

World Cup Archery in Mexico)

IPCC =Inter Governmental Panel for Climate Change
-----------------------------------------------------





இபேக்கு பன் இப்திில் இந்றரில் ஆர்.பக.

ps
c



ஆரர்

2016ம் ஆண்டின் தற்கரசற க்தி ிலபரட்டு

பதரட்டில ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறனம் டத்துகறநது

றறக்கப்தட்டுள்பரர். இர் தகரரி ரடு பதரசறரிர்


12து தற்கரசற கூட்டலப்பு ிலபரட்டு
ற்றும் சறல்னரங்

தபேறலன ரற்நத்றற்கரண சர்பச ரடுகள்
கூட்டலப்தின்

----------------------------------------------------த்ற அசு, 2016ம் ஆண்டு லடததநிபேக்கும்
12து தற்கரசற கூட்டலப்பு ிலபரட்டு

(Cultural

Ambassador of Seychelles)
----------------------------------------------------



SEBI = Securities and Exchange Board of India,
Mumbai
சறசல்ஸ் ரட்டின் கனரச்சர தூரக இந்றரின்

உனக ில்ித்ல பதரட்டிகள் ட அரிக்கரின்
தக்சறக்பகர ரட்டில் லடததற்நது

றறக்கப்தட்டுள்பரர்

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



in
ne
r



ில்ித்ல உனகக்பகரப்லத பதரட்டிில்

தள்பிப்தக்கம் தன்ந பல் இந்றர் ன்ந

பர்ந்தடுக்கப்தட்ட பல் திர் இர்



ிலபரட்டு

co
m



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

சுல்ரன் பஜரகர் பகரப்லத (Sultan of Johor Cup) யரக்கற
பதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல் திரிட்டன் அி
இந்றரல பரற்கடித்து

-----------------------------------------------------
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சரங்கரய் பரனக்ஸ் ரஸ்டர் தடன்ணிஸ்

(Shanghai

Rolex Masters Tennis) பதரட்டிின் ஆண்கள் எற்லநர்



தரகங்கலப தன்ந பல் இந்ற ர்
ீ
ன்ந

திரிவு இறுற ஆட்டத்றல் தசர்திரின் பரரக்
பஜரபகரிக் தற்நற ததற்றுள்பரர்



ததற்நரர்

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

சர்பச கறரிக்தகட் பதரட்டிகபில் இபேந்து ஏய்வு

பகரப்லத பதரட்டிில் தசர்ஜற பகரர்ஜகறன்

அறக ிக்தகட்டுகலப ழ்த்ற
ீ
இந்ற தந்து
உள்பரர்

தற்நறததற்நரர் (2015

win Silver Medal
Championship)





அி தற்நறததற்நது

தீஜறங் கரில் லடததற்ந 2015ம் ஆண்டின் சல ண ஏதன்

(2015

China

Open



Tennis)

.tn

பரற்கடித்து தட்டம் தன்நரர்

2015ம் ஆண்டின் டட்சு ஏதன் இநகுப்தந்து பதரட்டிின்

(2015 Dutch Open Shuttle Tournament)
ஆட்டத்றல் இந்றரின் அஜய் தஜரம்

இறுற

w

தற்நறததற்நரர்

இப்பதரட்டிகள் தர்னரந்து ரட்டின் அல்பர கரில்
லடததற்நது

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

w



ஸ்சறரின் தசரச்சற கரில் லடததற்ந 2015ம்

w

பதரட்டிில் திரிட்டணின் லூிஸ் யரறல்டன்



Formula One Grand Prix)

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

2015ம் ஆண்டின் ததண்கள் பரப்தி லகப்தந்து
சரம்தின்றப் பதரட்டிில் ஷ்ர தற்நற

(2015 Women’s European Volleyball
Championship)
ததற்றுள்பது

2015ம் ஆண்டிர்கரன் உனகக்பகரப்லத தரரகறலபடிங்

பதரட்டிகள் (2015 Paragliding World Cup) லடததறும்
இடம் = யறரச்சனப்திபச ரறனத்றன் கங்க்ர
ரட்டத்றன் திர் தகுறரகும்

----------------------------------------------------2015ம் ஆண்டின் க்தி உனகக்பகரப்லதல

(New Zealand won the World

Rugby Cup)



இந்றர

இரணும்

– இனங்லக கடற்தலடின் கூட்டு பதரர்

திற்சறரண “ஸ்லனக்ஸ் 2015

”

(SLINEX

இனங்லகின் றரிபகரலன தகுறில்





2015),

லடததற்நது

இது 4து திற்சற ஆகும்

SLINEX 2015 = Sri Lanka INdia EXercise 2015
த்ற தரதுகரப்பு அலச்சகம், பதரர் ிரணங்கபில்
ததண்கள் திரற்ந எப்புல் அபித்துள்பது

ஆண்டின் தரர்பனர என் ஸ்சறன் கறரண்ட் திரிக்ஸ்
தற்நற ததற்நரர் (Russian

வுயரன் ஏதன் தடன்ணிஸ் பதரட்டிின் இட்லடர்

றபெசறனரந்து தன்நது

தசர்திரின் பரரக் பஜரபகரிக், பதல் டரலன



ில்னறம்ஸ் தற்நற ததற்நரர்

ததற்நது

ஆண்கள் எற்லநர் திரிவு இறுற ஆட்டத்றல்



பதரட்டிின் ததண்கள்

ற்றும் இந்றரின் சரணிர றர்சர இல தற்நற

w

National Bank)

தடன்ணிஸ் பதரட்டிின்

Tennis)

திரிில் ஸ்ிட்சர்னரந்றன் ரர்டிணர யறங்கறஸ்

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

Open

எற்லநர் திரிில் அதரிக்கரின் தசரீணர

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

----------------------------------------------------ததய்டன் பகரப்லத யரக்கறப் பதரட்டிின் (Beighton Cup
Hockey Tournament) இறுற ஆட்டத்றல் தஞ்சரப் பசற
ங்கற (Punjab

(Wuhan

(First Indian Women to
Asian Body Building

ps
c



in

சல ணரில் லடததற்ந வுயரன் ஏதன் தடன்ணிஸ்

in
ne
r

பல் இந்ற ததண்ி ன்ந ததபேலல
ஸ்பர த்பரர் ததற்நரர்

FIDE World Chess Cup)

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

----------------------------------------------------உஸ்ததகறஸ்ரன் (Uzbekistan) ரட்டில் லடததற்ந
49து ஆசற உடல் கட்டலப்பு (49th Asian Body Building
Championship) பதரட்டிில் தள்பிப்தக்கம் தன்ந

அசர்ததகறஸ்ரன் ரட்டின் லனகர் தரகுில்
லடததற்ந 2015ம் ஆண்டின் உனக சதுங்கப்

ததறுரக இந்ற ர்
ீ
ஜரகல ர்கரன் அநறித்துள்பரர்
ச்சரபர்கள்
ீ
ரிலசில் ஜரகல ர்கரன் 4து இடத்றன



இர் 1 ங்கம், 3 தள்பி ற்றும் 1 தண்கனம்
தன்நரர்



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



co
m

(First Indian to win 5 medals in Taiwan Tournament)

2015 தடன்ரர்க் ஏதன் இநகுப்தந்து பதரட்டிில்
இந்றரின் தி.ி.சறந்து இறுற பதரட்டிில் தற்நற



ததற்றுள்பரர்

ததபேலல தடபதரர தயரல்ட்

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

----------------------------------------------------லரன் லசக்கறள் தந் பதரட்டிில் 5

s.



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

2018ம் ஆண்டிற்குள் ஆர்டிக் ததபேங்கடல் தகுறில்
றந் தலடத்பத்ல அலக்கப் பதரரக ஸ்ர
அநறித்துள்பது

(permanent

Military

Station

in

Arctic)
-----------------------------------------------------
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பபடர



(NATO) தலடிணரின் கூட்டுப்திற்சறரண

“ட்லடன்ட் ஜன்க்சர் ” (Trident Juncture) , இத்ரனறின்



ட்ப்தரி ிரண தலடத்பத்றல்



லயரதரத் கரில் உள்ப இரணு ஆரய்ச்சற

தபிிட்டுள்பரர்

Dr.APJ Abdul Kalam Missile Complex)
-----------------------------------------------------

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

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

இந்றர

2015 (Mitra – Shakthi Exercise 2015)

– இனங்லக இலடபரண 3து ரணு

ழுற



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

லகபடன் லக 2015 (Hand – in – Hand Exercise 2015)



5து இந்றர – சல ணர ரணுங்கள் இலடபரண 12

ps
c



ரள் பதரர் எத்றலக திற்சற “லகபடன் லக 2015



”

firm Pipistreal)

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

.tn



2002”

இவ்ிரணத்றன் இந்ற ததர் = கபேடர (Garud)

----------------------------------------------------பசரப்திர இக்கம் (Operation



Sophiya)

பரப்தி ரடுகள் பசரப்திர இக்கத்றன்

இண்டரது கட்டத்ல தரடங்கற உள்பது. த்ற
லக்கடல்

(Mediterranean

Sea)



தகுறில்

w

ஆள்கடத்ல் ற்றும் பதரலப்ததரபேள் கடத்ல்

w

ிசரக்கப்தட்டிணத்றல் உள்ப இந்ற கப்தல் தலட

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

கரர்தட் 2015(CORPAT Exercise 2015)

Blood

Policy

2002)

ரற்நற

இன் பனம் குபேற ததறுதும், அபிப்ததும் பில
ஆகப்தட்டுள்பது

NTBC = National Blood Transfusion Council, setup
in 1996
கரடுகள் பர்திற்கரக தசுல இந்றர இக்கம் (Green

Mission) ரன்கு ரறனங்கலக்கு எப்புல்

அபித்துள்பது


அல = றபசரம், ிப்பூர், பகபர ற்றும்
ஜரர்கண்ட்

னத்றல் இபேந்து இந்ற கப்தற்தலடில்
இலக்கப்தட்டது

(National

அலத்துள்பது

Indian

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

.ன்.ஸ். அஸ்ட்ி ன்ந புற பதரர்க்கப்தல்

(NBTC)

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

ஆகறற்லந டுக்க இவ்ிக்கம் தரடங்கப்தட்டது


பசற குபேற தரிரற்ந கவுன்சறனறன்

அநறவுல தடி த்ற அசு “பசற குபேற தகரள்லக

எப்தந்த்றல் லகதழுத்றட்டுள்பது

w



(Draft National Civil

Aviation Policy 2015)

இனகுக ிரணங்கள் ரங்குற்கரண


த்ற ிரண பதரக்குத்து அலச்சகம்
தகரள்லகல தபிிட்டுள்பது

(Slovenian

றறுணத்துடன் இந்ற ரணும் 194

தகரள்லக, றட்டங்கள்

றபேத்ப்தட்ட பசற ிரண பதரக்குத்து லவு

----------------------------------------------------ஸ்பனரபணிர ரட்டின் திதிஸ்டரில்

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

பன்ணரள் குடிசுத்லனர் டரக்டர் .தி.பஜ

“Advantage India : From Challenge to Opportunity”

சல ணரின் பணரன் ரகரத்றல் லடததற்நது


ன்ந

அப்துல் கனரம் அர்கள் ழுற கலடசற புத்கம் =

– சக்ற 2015 ” புபண

கரில் லடததற்நது

“Neither a Hawk Nor a Dove”

புத்கத்ல தபிிட்டரர்

w

எத்றலக கூட்டுப்திற்சற “றத்

தரகறஸ்ரணின் பன்ணரள் தபிபநவுத்துலந

அலச்சரண கபத் கசுரி, பம்லதில் ரன்

– ஜப்தரன் ஆகற ரடுகபின்

தகுறில் லடததற்நது
றத் – சக்ற



in
ne
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Exercise 2015)

பல் கூட்டுப்தலட திற்சற னதரர் கடற்கல



(Satyanarayanan Gangaram

Pitroda / Sam Pitroda) அர்கள் “Dreaming Big: My
Journey to Connect India” ன்ந புத்கத்ல ழுற

தசய்துள்பது (DRDO’s Missile Complex has been renamed to

இந்றர – அதரிக்கர

இந்ற தரலனத்தரடர்பு புட்சறின் ந்ல (Father of
கங்கரரம் திட்பரடர

வுகல பரகம் ” ண அசு ததர் ரற்நம்

னதரர் திற்சற 2015 (Malabar

புத்கம்

Indian Telecom Revolution) ணப்தடும் சத்ரரன்

பரகத்ல, “டரக்டர் .தி.பஜ. அப்துல் கனரம்



CORPAT = Co-ordinated Patrol

NATO = North Atlantic Treaty Organisation, HeadQuarters = Brussels, Belgium
ற்றும் பம்தரட்டு றறுணத்றன் வுகல



ரணு எத்றலக றகழ்ச்சற கரர்தட் 2015 ஆகும்

பற்தகரள்பப்தட்டது

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

– இந்பரபணசறர ரடுகள் இலடபரண

co
m



இந்றர

s.





----------------------------------------------------” (e-Pragati) ன்ந புற

ஆந்ற அசு “இ-திகற

றட்டத்ல ிசரகப்தட்டிணத்றல் தரடங்கற லத்து

-----------------------------------------------------
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ில்ப அலச்சகம் “ிகரல்ப் ” (Vikalp) ன்ந புற
றட்டத்ல தரடங்கறபள்பது. இத்றட்டத்றன் தடி

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

டடிக்லக ிலன ” புது றல்னறில் தரடங்கற

கரத்றபேப்பு தட்டினறல் உள்ப தணரபிகள் அடுத்

லத்து

ினறல் ங்கள் டிக்தகட்லட உறுற தசய்து



----------------------------------------------------புற கல்ி தகரள்லக (New Education Policy)

அநறித்துள்பது

த்ற ணிப பம்தரட்டு அலச்சகம், “புற

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

சுப்திின் லனலில் குழு அலத்துள்பது



----------------------------------------------------இந்ற ில்ப உபேரக்கறபள்ப புற ண்டல்

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

w



த்ற உிரிதரறல்தட்த துலந அதரிக்கரின்

தரிபசரலண தசய்ப்தட்டது

தண்பரக்கறல

ps
c

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

கனதகரஸ் ீவுகபில் இபேந்து புற இரட்ச ஆல



(New Species of

இற்கு “பசபனதரய்டிஸ் தடரன்ததௌஸ்லட

ண ததரிட்டுள்பணர்

புற “சுங்கப்தரல தரறல்தட்த கல்ி லத்ல

w

(Tunnel Technology Institute)
அநறித்துள்பது

அலக்கப்பதரரக



w

w

சுங்கப்தரல தரறல்தட்த கல்ிறலனம் ”
ததரிடப்தட்டுள்பது

(George
Institute) ண

தகரங்கன் ில்பின் லனலகம்

Quarters of Konkan Railways)

KISAN = cKrop Insurance using Space And
geoiNformatics
இந்ற இரணு ஆரய்ச்சற ற்றும் பம்தரட்டு
ஆரய்ச்சற லத்ல

ஆகும் (India’s First

Technology

றட்டத்ல தரடங்கறபள்பது

றறுணம் (DRDO), உனகறபனப உரண இடத்றன

Centre)

(Head-

= ி பம்லதில்

(World’d Highest Research

அலத்துள்பது. இம்லம் ஜம்ப கரஸ்ீ ர்

ரறனத்றன் பன ரட்டத்றல் உள்ப னடரக் (Ladakh)

இக்கல்ி றலனத்றற்கு “ஜரர்ஜ் ததர்ணரண்டஸ்

Tunnel

த்ற அசு திர் தரதுகரப்திற்கரக “கறசரன் ” (KISAN)

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

Tunnel Technology Institute)

Fernandes

இந் டிப்பு தண்பரக்கற இந்ற ம்சரபி

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

இதுப இந்றரின் பல் சுங்கப்தரல
தரறல்தட்த கல்ி றலனம்

(Folding Microscope – Foldscope)

ரர்கலக்கு ங்க எப்தந்ம் ற்தடுத்றபள்பது

உபேரக்கப்தட்டது

----------------------------------------------------பகரர லனகர் ரர்பகரில், தகரங்கன் ில்ப

இந்றரில் குலநந் ிலனில் டிப்பு

பதரசறரிரண னு திகரஷ் ன்தரல்

”

.tn

(Chelenoidis Donfaustoi)



ன்ந புற அப்பிபகசன்

திகரஷ் ஆய்க றறுணத்துடன் இலந்து

Giant Tortoise)



(ASCmel.T)

என்லந உபேரக்கறபள்பது

இச்சரணம் பசரலண பலநில் பன் பனரக

இணம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது



ஆட்டிசம் (Autism) பரரல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு
“ஆஸ்க்தல்”

பகரம்புத்தூர் – பட்டுப்தரலபம் ில் தரலில்



(NASA) லம் 2030ம்
(Mars)

உவுற்கரக திரிட்டின் றறுணம் என்று

(Vandal –
proof Warning System for unmanned level crossings)
குநறப்புகள் அபிதரக தரிிக்கப்தட்டுள்பது



அதரிக்கரின் ரசர

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

கறரசறங்கறல் சரிரண பலநில் ச்சரிக்லக



(Botanical

கண்டுதிடித்து

ஆண்டிற்குள் தசவ்ரய் கறகத்றல்



பசரலண ச்சரிக்லக சரணம், ஆபில்னர ில்ப



Survey of India)

ணப்

குடிிபேப்புகள் ற்தடுத்ப்தடும் ண அநறித்துள்பது

அநறித்துள்பது



”

இப்தத்ல இந்ற ரில் ககம்

in
ne
r

அனுப்பும் றட்டத்ல தசல்தடுத்ப்பதரரக

“Musa Indandamanensis”

ததரிட்டுள்பணர்


ஸ் ிண்தபி றறுணரண “பரஸ்கரரஸ்

2029ம் ஆண்டு றனிற்கு ணிலண

அந்ரன் ீவுகபில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட புற லக
ரலப்தனத்றற்கு

அநறில் & தரறல்தட்தம்
(Roscomos),

உத்றப்திபச அசு சுகரர அலுனர்கலக்கரண

“m-sehat” ன்ந புற தரலதல் அப்பிபகசன் என்லந

கல்ி தகரள்லகல ” அலக்க றபே டி.ஸ்.ஆர்.



co
m



(Science Express Climate Action Train)

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

தகரள்பனரம்


த்ற அசு “அநறில் க்ஸ்திஸ் தபேறலன

s.



தகுறில் அலத்துள்பது


இம்லம் ிலகலப பசறக்கும் குபிதண

கறடங்கரகவும், அறந்துபேம் பேத்து கும்
தகரண்ட ரங்கலப தரதுகரக்கும் லரகும்
தசல்தடும்

உள்ப ததனரபூர்
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டி.ஆர்.டி.ஏின் டிகர்





DIHAR = Defence Institute of High Altitude
Research centre, Leh district of Jammu Kashmir

(DIHAR) அலப்பு இந்

ஆய்கத்ல அலத்துள்பது

இக்கவுன்சறலுக்கு லனரக “றபே
ி.கற.ல்பயரத்ர”



திரின் அபரிக்க ிஜத்றன் பதரது கூகுள்

(Google)

ணது லூன் றட்டம் தற்நற திரிடம்

இத்றட்டத்றல் தலூன் பனம் கறரப்புந தகுறகபில்
இலப பசல ங்கப்தடுகறநது

றனில் அறக ரட்கள் ங்கறிபேந்ன்ந
ததபேலல சல ணரின் “படு
ததற்றுள்பது



” ிண்கனம்

(Sets record for longest staying in moon)

----------------------------------------------------“னவ்ஜரய்” ரல்ட்சத்றத்றல்
(Comet

Lovejoy)

இபேந்து “த்றல் ஆல்ககரல் ”
“பி சர்க்கல ”

(Ethyl Alcohol) ற்றும்
(Simple Sugar) ஆகறல ரப

டிில் தபிபறுகறநது ண ிஞ்ஞரணிகள்
கண்டுதிடித்துள்பணர்

குழுக்கலம் ஆலங்கலம்

ஆர்.ி. ஈஸ்ர் குழு (R. V. Easwar Committee)

ps
c



w

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



s.

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

(Hurricane Patrica)

in
ne
r



“பதட்ரிகர” ன்ந புல் தக்சறபகர ரட்டிலண
ரக்கறது

டுத்துலத்துள்பது.


அர்கள்

co
m



(Project Loon)

லூன் றட்டம்

Malhotra)

புல்

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



(V.K.

றறக்கப்தட்டுள்பரர்

1961ம் ஆண்டு பேரண ரி சட்டத்ல பிலரக்க
ஆர்.ி.ஈஸ்ர் லனலில் குழு அலக்கப்தட்டது

(To Simplify the Income Tax Act, 1961)


----------------------------------------------------உதன்ப யசரரிகர கறசன்

Commission)

சட்ட ிபரரக ங்கபசத்றல் இபேந்து

.tn



(Upamanyu Hazarika

இந்றரின் அசரம் ரறனத்றற்கு குடிபறும் க்கள்
தரடர்தரண அநறக்லகல அபிக்க உச்ச ீறன்நம்
உதன்ப யசரரிகர லனலில் குழு
அலத்துள்பது

w

(Report on Illegal Migrants from
Bangladesh to Assam)
-----------------------------------------------------

w

த்ற அலச்சகம் அலணத்றந்ற ிலபரட்டு
கவுன்சறல்

(All

India

Council

of

Sports) அலக்க

உத்ிட்டுள்பது. ரட்டில் ிலபரட்டு துலநில்
பற்தகரள்ப பண்டி ரற்நங்கள் ற்றும்

w



ிலபரட்டில் இந்றர பன்பணறுற்கரண

றபலநகலப ஆரய்ந்து அசறடம் அநறக்லக
ரக்கல் தசய் பண்டும்
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