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CURRENT AFFAIRS SEPTEMBER 2015

நஶன்கு லிரம்ப தூதர்ைடர நஷஷத்துள்ரது

IMPORTANT DAYS OF SEPTEMBER:
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Last Sunday

World Deaf Day

பினஶன்சஷல் டைம்ஸ்
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NATIONAL
(Financial

கலரிிைப்பட்ை அமஷக்டைின் படி, கலரிநஶட்டு
னதலீட்ைஶரர்ைள், னதலீடுைள் கசய்னேம்

FDI),

(Most Favoured destination on

.tn

லினம்னம் நஶட்டில்

சஸ னஶடல பின்னுக்கு தள்ரி னதயஷைம்





--------------------------------------Baswan Committee)

பி.ஸ்.பஸ்லஶன் ைஷட்டி (B.S.

சஷலில் சர்லிஸ் மதர்வு னடமைடர று ஆய்வு
கசய் அடக்ைப்பட்டுள்ரது

இக்குழு 6 ஶத ைஶயத்தஷற்குள் அமஷக்டைட
சர்பிக்ை உத்தலிைப்பட்டுள்ரது



--------------------------------------(CSI), இந்தஷஶலில்

கலரிிட்டுள்ரது







w

நடைகபற்மது

w

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

அழுத்த மநஶஶல் பஶதஷக்ைப்பட்டுள்ரனர்.

இந்தஷஶலில் 60% மபர் இதமநஶய் கதஶைர்பஶன
லிறஷப்னைர்வு இன்மஷ உள்ரனர்

CSI = Cardiology Society of India
--------------------------------------பிபய மபஶர்பஸ் இதழ் இந்தஷஶலின் னதல் 100
கலரிிட்டுள்ரது

(Forbes released list of India’s

100 Richest People)



னதல் இைம் = னமைஷ் அம்பஶனி

இண்ைஶலது இைம் = தஷயஷப் சங்ைலி



னென்மஶலது இைம் = அசஷம் பிமம்ஜஷ



இந்தஷஶ – அகரிக்ைஶ இடைமஶன ஆற்மல்

--------------------------------------கதஶைர்பஶன மபச்சுலஶர்த்டத

Ministerial Energy Dialogue)

(India

–

US

கசப்ைம்பர் 21ம் மததஷ

நடைகபற்ம இைம் = அகரிக்ைஶலின்
லஶளஷங்ைன் நைம்

--------------------------------------Haque Panel)



டி. மவக் ைஷட்டி (T.



மலரஶண் நஷயங்ைடர குத்தடைக்கு கபறுலது
கதஶைர்பஶன ஆய்டல நைத்த டி. மவக்

--------------------------------------st
21லது மற்கு ண்ைய ைவுன்சஷயஷன் (21 meeting
of Western Zonal Council) கூட்ைம் நடைகபற்ம
இைம் = பனஶஜஷ, மைஶலஶலின் தடயநைர்

இந்தஷஶலில் 3ல் என பங்கு இந்தஷர்ைள் ஷடை

பைக்ைஶர்ைள் கைஶண்ை பட்டிடய

கூட்ைக் ைனத்தங்ைம் நடைகபற்ம இைம்

16லது ஶநஶடு 2014ம் ஆண்டு மைஶலஶலில்

இந்தஷ இதமநஶய் சனெைம்

இதமநஶய் கதஶைர்பஶன அமஷக்டைட

17லது அசஷல் ைட்சஷைரின் கைஶமைஶக்ைரின்
= ஆந்தஷ ஶநஷயம் லிசஶைப்பட்டினம்



டநமஶபி

FDI = Foreign Direct Investment
--------------------------------------(Whip)



ைண்ைஶட்சஷ” நைத்தஷ இைம் = கைன்ஶ தடயநைர்

பிடித்துள்ர நஶடு = இந்தஷஶ

w



“இந்தஷ – ஆப்ரிக்ை தைலல் கதஶடயத்கதஶைர்ன

Times)

பத்தஷரிக்டை மற்கைஶண்ை ஆய்லின் னடிலில்



துடமனேைன் இடைந்து இந்தஷ அசு னதல்

in
ne
r

16
21

கைன்ஶ நஶட்டின் தைலல் கதஶடயத்கதஶைர்ன

co
m

Non Aligned Movement Day
World Coconut Day
Teacher’s Day
Birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
International Literacy Day
World Suicide Prevention Day
Engineer’s Day (Celebrated in the honour of
Sir M. Visvesvaraya)
International Day of Democracy
World Ozone Preservation Day
International Alzheimer’s Day
International Day of Peace
World Rhino Day
Social Justice Day
World Tourism Day
World Rabies Day
World Heart Day
International Translation Day
National Nutrition Week

8
10
15



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

s.

1
2
5

டிஜஷட்ைல் இந்தஷஶ தஷட்ைத்தஷற்ைஶை த்தஷ அசு

தடயடியஶன குழுடல த்தஷ அசு
அடத்துள்ரது (Land

Leasing on Agriculture)
---------------------------------------



9லது பிஶந்தஷ கலரிநஶட்டுலஶழ் இந்தஷர்ைள்

(9th RPBD)

தஷனம் கைஶண்ைஶைப்பட்ை இைம் =

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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(Diclofenac)





Vacuum

Toilets) ,

பசுட

ைறஷலடமைரஶன உிரி ைறஷலடமைடர



as

Bio-Toilets)

அடக்ை னடிவு

கசய்துள்ரது

(Rajthani

பன்படுத்தப்படுைஷமது



ps
c

னடமில் கைல்யஷ – தஷப்னைஶர் ஶஜ்தஶனி

Express)

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

இந்தஷஶ ஶணுலத்தஷற்ைஶன அடுத்த தடயனடம
லிஶனங்ைள்

(Next

Generation






w

w

ற்கமஶன பக்ைம் = “சமய சஶத் சஶத்

w

வஷந்தஷிலும் கபஶமஷக்ைப்பட்டுள்ரது



கதஶறஷயஶரர் மசநயநஷதஷ அடப்ன

த்தஷ நீர் ஆடைம்

ஶற்மஷ

(Central

Water

ற்றும் த்தஷ நஷயத்தடி நீர்

(Central Ground Water Board)
அடப்பதற்ைஶன
(Restructuring)

லறஷனடமைடர ஆஶ குழு

” ன்று

அடக்ைப்பட்டுள்ரது

--------------------------------------(EPFO),

உறுப்பினர்ைரின் ஆனேள் ைஶப்பீட்டின் அரடல 3.6
யட்ச னொபஶில் இனந்து 6 யட்ச னொபஶஶை
உர்த்தஷனேள்ரது

த்தஷ அசு ஷைஷர்ளஶ தடயடியஶன 7 மபர்

லஶரித்டதனேம்

“Together We Go”

ன்று ஆங்ைஷயத்தஷலும்


LMDC = Like Minded group of Developing
Countries
--------------------------------------ஷைஷர்ளஶ ைஷட்டி (Mihir Shah Committee)

Commission)

லிதஶை இந்நஶைம் கலரிிைப்பட்ைது
நஶைத்தஷன் எனபக்ைம் =

இைம் = னது தஷல்யஷ

கைஶண்ை குழுடல அடத்துள்ரது

கசயஶற்றுைஷன்மன. இதடன கலரிபடுத்தும்


”

இடைமஶன பனலநஷடய

ஶற்மத்தஷற்ைஶன கூட்டுக்கூட்ைம் நடைகபற்ம

Aircrafts)

தஶரிப்பதஷல் இனநஶடும் இடைந்து

“எத்த ைனத்துடை லரர்ந்து லனம் நஶடுைள்

(LMDC)



to mark Partnership)

னதயஶலது கூட்டுப்பிற்சஷ நடைகபற்ம இைம் =
ைர்நஶைைஶலின் கபல்ைஶம் (2009)

(Joint Challenge Coin

.tn

நஶைம் கலரிிட்டுள்ரன

6லது கூட்டுப்பிற்சஷ நடைகபற்ம இைம் =
மைரஶலின் தஷனலனந்தனம் (2015)



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

எத்துடறப்டப படமசஶற்றும் லடைில்





ியஷல்

இந்தஷஶ ற்றும் அகரிக்ைஶ நஶடுைள், இனநஶட்டு

(EKUVERIN

2015)

இவ்லடை ைறஷலடமைடர னதயஷல் மசஶதடன
க்ஸ்பிஸ்

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

இந்தஷஶ ற்றும் ஶயத்தீவு நஶடுைரின்
இஶணுலங்ைள் இடைமஶன கூட்டு

(Green

w

Toilets



எத்தஷடைப்பிற்சஷ = ஈகுலரின் 2015

இதன்படி, இனி ில்ைரில் கலற்மஷை

(Vacuum

(NAAM Foundation) கதஶைங்ைஷனேள்ரஶர்
--------------------------------------இந்தஷ ரிசர்வ் லங்ைஷ
(RBI), மநபஶர ஶஷ்டிஶ
லங்ைஷனேைன் (Nepal Rashtra Bank) மல்ட்ை
பரிஶற்மம் கசய்து கைஶள்லதற்ைஶன

Toilets)

அடக்ை னடிகலடுத்துள்ரது
ைறஷலடமைலம்

ைஶஷ்டிஶலில், லமட்சஷஶல் பஶதஷப்னக்கு

எப்பந்தத்டத கசய்துள்ரது

த்தஷ ில்மல அடச்சைம் “ையப்ன லடை

(Hybrid

EPFO = Employee provident Fund Organization
EDLI = Employees Deposit Linked Insurance
---------------------------------------

எத்துடறப்ன ற்றும் உர்ட்ை தைலல்ைடர

ன்ம னந்டத

--------------------------------------ைறஷலடமைடர”

னப்படும்

பிபய நடிைர் நஶனஶ பமைைர் “நஶம் இக்ைத்டத ”

தடை கசய்துள்ரது


(EDLI)

உள்ரஶன லிலசஶிைடர ைஶப்பஶற்றும் கபஶனட்டு

த்தஷ சுைஶதஶ ற்றும் குடும்பநய அடச்சைம்,
டைைமரஶகபமனக்

”

co
m

RPBD = Regional Pravasi Bharathiya Diwas
1st RPBD = New York, 2007
2nd RPBD = Singapore, 2008
3rd RPBD = Hague, Netherlands, 2009
4th RPBD = Durban, South Africa, 2010
5th RPBD = Toronto, Canada, 2011
6th RPBD = Mauritius, 2012
7th RPBD = Sydney, Australia, 2013
8th RPBD = London, UK, 2014
---------------------------------------

யஶஸ் ஞ்கசல்ஸ் நைம்

இந்த னதஷ ஆனேள் ைஶப்கபடு “ட்யஷ

s.





in
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r











அகரிக்ைஶலின் ையஷமபஶர்னிஶ ஶைஶைத்தஷன்



த்தஷ அசஷன் 100 நஶள் மலடயத் தஷட்ைஶன

ைஶத்ஶ ைஶந்தஷ ஊை மலடய லஶய்ப்ன உறுதஷ
தஷட்ைத்தஷல்

(MGNREGA),

பஶதஷப்னக்குள்ரஶன

லமட்சஷஶல்

(Drought Hit areas)

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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MGNREGA = Mahatma Gandhi National Rural
Employment Guarantee Act, 2005
---------------------------------------



த்தஷ அசு எப்னதல் அரித்துள்ரது

உள்ரது. தஷறைத்தஷல் 815 உள்ரது

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

இஶதஶைஷனஷ்ைன் நஷடனலஶை னதஷ இண்டு
நஶைங்ைடர பிதர் மஶடி அலர்ைள்

பகுதஷில் நடைகபற்மது

பிற்சஷின் கபர் = ஆஸ்இன்கைக்ஸ் – 15



(AUSINDEX – 15)
--------------------------------------

Hindi

Conference)

நடைகபற்ம இைம் =



“னதல் மதசஷ நீர் கைஶள்டை –

First

National

Water

Policy)

உனலஶக்ைஷர் இலர்.



--------------------------------------த்தஷ அசு, கலள்டர மயபல் .டி.ம்

w

கலள்டர மயபல் .டி.ம் ன்பது லங்ைஷத் துடம

ps
c



அரித்துள்ரது.

சஶஶத நஷறுலனங்ைரஶல் அடக்ைப்படுலது



FDI = Foreign Direct Investment
--------------------------------------த்தஷ அசு 21லது சட்ைக் ைஷசன்

Commission


of

அரித்துள்ரது

India)

(21

st

w

Belarus

Intergovernmental)

த்தஷ அசு “இந்தஷ ைஶற்று னெயங்ைள்
லடபைத்டத”



w

w

இந்தஷஶலின் னதல் சஷறுத்டதைள் ைைக்கைடுப்ன

(India’s



First

Leopard

Census)

கலரிிைப்பட்டுள்ரது

நைத்தப்பட்டு

இதஷல் இந்தஷஶலில் கஶத்தம் 7910 சஷறுத்டதைள்

(Indian

Wind

Resource

Atlas)

கலரிிட்டுள்ரது

இது த்தஷ ற்றும் ஶநஷய அசுைலக்கு ைஶற்று
ஆடயைள் அடப்பதற்கு உதவும்

--------------------------------------2லது இந்தஷ – ஆஸ்தஷமயஷ பஶதுைஶப்ன
அடச்சர்ைள் கூட்ைம் (2nd India – Australia Defence

Ministers Dialogue) னது தஷல்யஷில் நடைகபற்மது

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

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



இந்நஶடுைள் ைைை மடைக்கும், ை மடைக்கும்



இடைமஶன

தடயநைர் ஷன்ஸ்க் நைரில் நடைகபற்மது

(Receiving High Solar energy around the year)



(India –

குழுக்ைரின் மபச்சுலஶர்த்டத, கபயஶஸ்

சூரி எரி நஶடுைள் ன்பது லனைம் னழுலதும்

(Sunshine Countries lies between Tropic of Cancer
and Tropic of Capricorn)
INSPA = International Agency for Solar Policy and
Application
---------------------------------------



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

7லது இந்தஷஶ – கபயஶஸ் அசுைலக்கு

கூட்ைம் னது தஷல்யஷில் நடைகபற்மது

இடைில் அடந்துள்ர நஶடுைள் ஆகும்

தற்மபஶடத 20லதஶலது ைஷசனின் தடயலர் =
அஜஷத் பிைஶஷ் ளஶ





Law

அடக்ை எப்னதல்

.tn



ஆகும்

Meeting)
--------------------------------------“இன்ஸ்பஶ” (INSPA), அடப்பின் உள்ர 107
சூரிஎரி நஶடுைரின்
(107 Sunshine Countries)

அதஷைஶன சூரிஶள் ஆற்மடய கபனம் நஶடுைள்

(White

Label ATMs) இந்தஷங்ைள் அடக்ை 100% மநடி
அந்நஷ னதலீட்டிற்கு
(FDI) எப்னதல்

(11th India UAE Joint Committee

in
ne
r

ஶஶசஶஷ ர் ைஶயஶனஶர்

(India’s

1987”



நடைகபற்மது

--------------------------------------(Water Policy

இந்தஷஶலின்

11லது இந்தஷ – க்ைஷ அன ஷமட்ஸ்

நஶடுைரின் கூட்டு குழு கூட்ைம் னது தஷல்யஷில்

னைழ்கபற்ம நீர் கைஶள்டை அமஷஞர்

Expert)


இது 125 னொபஶய் ற்றும் 10 னொபஶய் நஶைங்ைள்

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

த்தஷப்பிமதச ஶநஷயம் மபஶபஶல்


கலரிிட்ைஶர்
ஆகும்

(10th World

10லது உயை வஷந்தஷ ைனத்தங்ைம்

மதசஷ ஆசஷரிர் தஷனத்டத னன்னிட்டு
னன்னஶள் குடிசுத்தடயலர் சர்லபள்ரி

இந்தஷஶ – ஆஸ்தஷமயஷஶ ைைற்படைைரின்
கூட்டுப்பிற்சஷ இந்தஷ ைஷறக்கு ைைற்ைட



ஷை அதஷைஶை த்தஷப்பிமதச ஶநஷயத்தஷல் 1817

co
m





s.



கூடுதயஶை 50 நஶட்ைள் மலடய கசய்லதற்கு



த்தஷ ில்மல அடச்சைத்தஷன் “சஷரிஸ் ” (CRIS)
அடப்ன னதஷ 3 மசடலைடர உனலஶைஷனேள்ரது
கஶடபல் மபஶன் னெயஶை னன்பதஷவு இல்யஶத
டிக்கைட் பதஷவு கசய்தல், இதன் னெயம் ைஶைஷத

பன்பஶடு தலிர்க்ைப்படும் (Paperless ticketing through

Mobile)

இனப்பதஶை கூமப்பட்டுள்ரது
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நஶைங்ைள் னெயம் டிக்கைட் கபம தஶனிங்ைஷ

(Automatic

vending machines)




த்தஷ அசு, “அம்மஶனிம் டநட்மட்



ைனதுலதஶல் இத்தடை கைஶண்டுலப்பட்ைது

ஆடை பிமப்பித்துள்ரது

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



--------------------------------------ஆரில்யஶ ில்மல ைஷஶசஷங் இல்யஶத

ன்ம கபனடட மற்கு த்தஷ ில்மல

Railway

ண்ையம்

Zone)

கபற்றுள்ரது

ஶநஷயம் ஜபல்னர்

w

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

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



(Death

கதஶைர்பஶன

Penalty)

ps
c

அமஷக்டைட சர்ப்பித்துள்ரது

50ம் ஆண்டின் நஷடனலஶை இந்தஷ ரிசர்வ் லங்ைஷ
கலரிிட்டுள்ரது

WORLD



னதல் னத்தப்ன மபச்சுலஶர்த்டத நடைகபற்ம

(Pune) நைரில் கசப்ைம்பர் 29ம் மததஷ

w

கதஶைங்ைஷ இந்தஷஶ – இயங்டை
இஶணுலங்ைரின் கூட்டுப்படை

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

6லது சர்லமதச உைல் ஊனனற்மமஶர் தஷடப்பை

w

தஷனலிறஶ (6th International Disability Film Festival)



“மநஶட்ைஶ

(NOTA) (அ) ஶனக்கும் லஶக்ைரிக்ை

லினம்பலில்டய” ன்பதற்கு னதஷ சஷன்னதஶய்
லடிலடத்த டம் = மதசஷ லடிலடப்ன

(UNICEF)
அடப்ன, “இடரஞர்
(Assembly
of Youth)
ன்ம

டிஜஷட்ைல் அடப்டப கதஶைங்ைஷனேள்ர இைம் =




நடைகபற்ம இைம் = கசன்டன

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

னேனிகசப்

பஶஶலன்மம்”

பிற்சஷின்

w



ன்ம

பிரிட்டின் தடயநைர் யண்ைன்

(Joint Military Exercise) கபர் = ஷத் சக்தஷ 2015
(Mitra Shakthi 2015)

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

Bhagvad Gita)

தடயப்பில் ைனத்தங்கு நடைகபற்ம இைம் =

--------------------------------------னமன

Dialogue) =

“பைலத் ைஸ டத – சைஶய சம்பந்தம் ” (Conference of

Contemporary relevance of

கலரிிட்டுள்ரஶர்



Ministerial

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

ன்ம னத்தைத்டத ழுதஷ

.tn

Stories “

Trilateral

அகரிக்ைஶலின் நஷனைஶர்க்

இந்தஷஶலின் பிபய ழுத்தஶரஶன டநனஶ

Their

(1st

இைம்

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

யஶல் ைஷத்லஶய், “30 Women in Power : Their Voices,

இந்தஷஶ – அகரிக்ைஶ – ஜப்பஶன் நஶடுைலக்கு
இடைமஶன அடச்சடல அரலியஶன

இதடன சட்ைக் ைஷசன் தடயலர் .பி.ளஶ
அரித்தஶர்



1965ம் ஆண்டு இந்தஷஶ – பஶைஷஸ்தஶன் மபஶரின்

த்தஷ அசுக்கு, இந்தஷ சட்ைக் ைஷசன் ை
தண்ைடன



Abdul Kalam Island)

னதஷ ந்து னொபஶய் நஶைங்ைடர

மற்கு த்தஷ ில்மல நஷர்லஶைத்தஷன்
தடயட அலுலயைம் = த்தஷப்பிமதச



ஶற்மம் கசய்துள்ரது ( Renamed Wheeler Island as

in
ne
r

eliminate Unmanned Railway Crossing) ண்ையம்

த்தஷ அசு னைழ்கபற்ம எடிசஶலின் லயர்
ீ

தீவுைடர, அப்துல் ையஶம் தீவுைள் ன கபர்

இந்தஷஶலின் னதல் ில்மல (1st Railway Zone to



இவ்மலதஷப்கபஶனள் னெயம் நஶட்டின்

பஶதுைஶப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ற்படும் ன அசு

மபக்குறந்டதைலக்கு 2% இைஎதுக்ைஸ டு லறங்ைஷ

Central

”

prohibited the loose Import of Ammonium Nitrate)

பீைஶர் அசு கசப்ைம்பர் 2ம் மததஷ னதல், அசு

(Western

of

கசய்லடத தடை கசய்துள்ரது (Union Government

மலடரைரில் சுதந்தஷ மபஶஶட்ை தஷஶைஷைரின்



Institute

மலதஷப்கபஶனடர சஷல்யடஶை இமக்குதஷ

(PARICHALAAN application)
CRIS = Centre for Railway Information Systems

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

(National

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

“பரிசயஶன்” ன்ம னதஷ கஶடபல் அப்ரிமைசன்
உனலஶக்ைஷ, லஶைடைைடர நஷர்ைம் கசய்தல்





அைதஶபஶத்
Design, Ahmedabad)
NOTA = None of the Above
நஷறுலனம்,

Ticket

co
m

இந்தஷங்ைள் ற்படுத்துதல்

s.



நஷனைஶர்க்

னேனிகசப் அடப்ன இதடன கூகுள் அடப்னைன்
இடைந்து கதஶைங்ைஷனேள்ரது

UNICEF = United Nations Childrens Fund, Head-Quarters
= Newyork

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

மநபஶர நஶட்டின் மதசஷ லியங்ைஶை “பசு

””

அமஷலிக்ைப்பட்டுள்ரது (Cow Declared as National
Animal of Nepal)
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இதன் னெயம் அந்நஶட்டில் பசு லடத
தடுக்ைப்பட்டுள்ரது

சுந்தரி மதலி

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

Devi Temple), மநபஶரத்தஷற்ைஶன இந்தஷத் தூதர்

மநபஶர நஶட்டில் ஜனநஶை னடமில் அடந்த

தஷமந்து டலத்தஶர்

னதல் அசஷல் அடப்ன உனலஶக்ைப்பட்டுள்ரது

(Democratically Framed Constitution)

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

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



Innovation Index 2015) கலரிிட்டுள்ரது






1 லது இைம் = சுலிட்சர்யஶந்து
2 லது இைம் = பிரிட்ைன்



3 லது இைம் = சுலைன்
ீ

81 லது இைம் = இந்தஷஶ

உயை சுைஶதஶ நஷறுலனம்

(WHO) ற்றும்

(UNICEF) நஷறுலனம் இடைந்து

மயரிஶ மநஶய் கதஶைர்பஶன அமஷக்டைட


கலரிிட்டுள்ரது



ைஶங்மைஶ

3.

இந்தஷஶ

ps
c

2.

Think 20), இடரஞர் 20

.tn

w
of

Australia) ஶல்ைல்ம் ைர்ன்னல்

மதர்ந்கதடுக்ைப் பட்டுள்ரஶர்

நஶட்டின் மபஶட்மம் ைைற்ைட

Turkey)

w

க்ைஷ நஶடுைள் கபஶது சடப

(UNGA), பஶதுைஶப்ன

உறுதஷ கசய்துள்ரது

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

w

(Reforms

on

Security

லஶக்கைடுப்பின்மஷ ற்றுக் கைஶண்ைது

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



ஜப்பஶன் நஶட்டின் இண்ைஶலது கபரி
ரிடயஶன வுண்ட் அமசஶ கலடித்தது

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

இயங்டை பஶஶலன்மத்தஷல் 32 ஆண்டுைலக்கு
பிமகு தஷர்க்ைட்சஷ தடயலஶை தஷறர் தஷன

சம்பந்தன் மதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ரஶர் (1st Tamilan to


lead Opposition in Sri Lankan Parliament after 32 years)
தஷழ் மதசஷ கூட்ைைிின்
(Tamil National
Alliance) தடயலர் ஆலஶர் இலர்



இலனக்கு னன்ன தஷழ் எற்றுட லிடுதடய

சடபில் ஶற்மம் கைஶண்டுலனலதற்ைஶன
தீர்ஶனத்டத

(Bodrum port city of
(Aylan Kurdi)

பகுதஷில் யஶன் குர்தஷ

ன்ம சஷறுலனின் உைல் எதுங்ைஷ இனந்தது

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



சஷரிஶலில் தீலிலஶதஷைரின் மபஶரினஶல் க்ைள்

கலரிமறுலதற்கு சஶன்மஶை, சஷபத்தஷல் துனக்ைஷ

ஆஸ்தஷமயஷஶலின் 29லது பிதஶை (29th Prime

Minister

(Y20 / Youth 20) மபஶன்ம

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

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

(B20 / Business

(C20 / Civil Society 20),

கபரில் ஶநஶடு நடைகபற்மது

அசஷல் அடப்ன எனனதஶை

approved its New Constitution)

மலும் இம்ஶநஶட்டில் கதஶறஷல் 20

கதஶறஷயஶரர் 20 (L20 / Labour 20), ண்ைம் 20 (T20 /

கசப்ைம்பர் 16ம் மததஷ மநபஶர நஶட்டின் னதஷ

ற்றுக்கைஶள்ரப்பட்ைது (Nepal’s Constituent Assembly

இதன் னக்ைஷ மநஶக்ைம், கதஶறஷல்ைரில்

20), சஷலில் சனெைம் 20

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

(Gulden Turktan was the 1st

role of Women in Business)

உயைஷன் மயரிஶ மநஶஶல் அதஷைம் உிர்
டநஜீரிஶ

னதல் கபண்ைள் 20 அடப்பின் தடயலர் =

கபண்ைரின் பங்டை அதஷைரிப்பதஶகும் (Develop the

w

நஷர்ைிக்ைப்பட்டுள்ரது.

1.

(1st Women 20 (W20)

President of W20)



இவ்லமஷக்டைில் 2015ம் ஆண்டிற்குள் மயரிஶ

இறப்ன ற்படும் நஶடுைள்

“கபண்ைள்20” ஶநஶடு துனக்ைஷின்

குல்ைன் துனக்தஶன்



மநஶட எறஷக்ை மலண்டும் ன்ம இயக்கு


னதல்

Summit held at Istanbul, Turkey)

WIPO = World Intellectual Property Organization, HeadQuarters = Geneva, Switzerland

னேனிகசப்

ற்படுத்தப்பட்ைது

இஸ்தஶன்னல் நடைகபற்மது

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

நடைகபற்மது (G-20 Nations
Meet held at Antalya, Turkey)
இதஷல் “கபண்ைள் 20 ” (W20 / Women 20) ன்ம
னதஷ அடப்ன அங்ைஶஶ நைரில் (Ankara of Turkey)

in
ne
r



ஜஷ-20 கூட்ைடப்பின் கூட்ைம் துனக்ைஷ நஶட்டின்
அன்ைல்ஶ நைரில்

லிமபஶ (WIPO) அடப்ன 2015ம் ஆண்டிற்ைஶன “
8லது உயை ைண்டுபிடிப்ன குமஷீட்டை ” (8th Global



மைஶிடய (Bala Tiripura Sunthari

co
m



மநபஶர நஶட்டில் னதுபிக்ைப்பட்ை பஶயதஷரின

s.



னன்னைிின் தடயலஶன அஷர்தயஷங்ைம்

அலர்ைள் தஷர்ைட்சஷ தடயலஶை கசயஶற்மஷனஶர்

Council)

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

லைஅகரிக்ைஶலின் ஷை உர்ந்த டயஶன
கக்ைஷன்மய டயின் கபட “கைனஶயஷ ” ன
கபர் ஶற்மம் கசய்துள்ரனர்

(Renamed

Mt.

Mckinley as Denali)
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இப்கபர் ஶற்மத்டத அமரிக்ை அதஷபர் எபஶஶ
அமஷலித்தஶர்

SPORTS


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

சஶம்பின்ளஷப் (8th Asian Air Gun Championship)

ஆஸ்தஷமயஷ ைஶன்கலல்த் லங்ைஷஶல்

ஆஸ்தஷமயஷன்

லறங்ைப்படும் சஷமந்த

மபஶட்டிைள் நடைகபற்ம இைம் = னது தஷல்யஷ


(Australian of the Day) ன்ம பட்ைம் இந்தஷ

கலள்ரிப் பதக்ைம் கலன்மலர் = வீனஶ சஷந்து

சஷங் அலர்ைலக்கு லறங்ைப்பட்ைது

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

TAMINADU
Support

உத்தலிட்டுள்ரது
தஷறைத்தஷல் சுற்றுச்சூறலுக்கு பஶதஷப்ன இல்யஶத
னதல் உிரி ைறஷலடம துட ஶலட்ைம்
ைப்பலூர் பஞ்சஶத்தஷல் தஷமக்ைப்பட்டுள்ரது

(Tamilnadu’s First Eco-Friendly Bio-Toilet)

கலற்மஷ கபற்மஶர்

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



Doubles) சஸ ன இடைட மதஶற்ைடித்து சஶம்பின்
பட்ைம் கலன்மனர்

w

ps
c

2015) நடைகபற்மது


(Global Investors Meet



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

.tn



w

சஷபத்தஷல் தஞ்சஶவூர் பகுதஷில்
மற்கைஶள்ரப்பட்ை அைழ்லஶய்லில் சங்ைைஶய

Singapore Grand Prix of Formula One) மபஶட்டிில்
பிபய லர்
ீ
கஜர்னிின் கசபஶஸ்டின்

தஞ்சஶவூர் பகுதஷின் ந்தஷரிப்பட்டினம்

(Manthiripattinam)
நைத்தப்பட்ைது

சஷங்ைப்னரில் நடைகபற்ம 2015ம் ஆண்டின்
பஶர்னயஶ என் சஷங்ைப்னர் ைஷஶண்ட் பிரிக்ஸ் (2015

(Existence of Port at Sangam Era)

ைண்டுபிடிக்ைபட்ைது

w



இலர் உயைஷன் னதல்நஷடய லஶன
ீ
சஸ னஶலின்

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

w

துடமனைம்

கலள்ரிப்பதக்ைம் கலன்மஶர்

கசன் யஶங்ைஷைம் மதஶல்லி அடைந்தஶர்

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

பஶட்ஷட்ைன்

(2015 Korea Open Badminton Tournament) மபஶட்டிில்
இந்தஷஶலின் அஜய் கஜஶம்
(Ajay Jayaram)

மற்கைஶள்ரப்படும் ன தஷர்பஶர்க்ைப்பட்ைது.
குலிந்தன

கதன்கைஶரி தடயநைர் சஷமஶயஷல் நடைகபற்ம
2015ம் ஆண்டின் கைஶரி ஏபன்

இம்ஶநஶட்டின் னெயம் என யட்சம் மைஶடி

ஆனஶல் 2 யட்சம் மைஶடிக்கு மல் னதலீடுைள்

8 மபர் கைஶண்ை இக்குழுலில் உள்ர எம
இந்தஷர் = ஜலைல் வநஶத்

னொபஶய் தஷறைத்தஷல் னதலீடு


(International
Cricket Council) உடுக்கு நடுலர்ைள் குழுலில்
(Elite Panel of ICC Match Refrees) மற்ைஷந்தஷ
இடைந்துள்ரஶர்

கசப்ைம்பர் 11ம் மததஷ தஷறைத்தஷல் உயை
னதலீட்ைஶரர்ைள் ஶநஶடு

சர்லமதச ைஷரிக்கைட் ைவுன்சஷயஷன்

தீவுைரின் னன்னஶள் லர்
ீ
ரிச்சஷ ரிச்சர்ட்சன்

இது த்தஷ அசஷன் பஶத் கநட் தஷட்ைத்தஷன் ைஸ ழ்

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

ஶர்டினஶ வஷங்ைஷஸ்

இட்டைர் மபஶட்டிில் (Ghangzhou Open Women’s

இடை நஷறுலனம் (Tamilnadu Fibernet Corporation)

கசல்படும்

இந்தஷஶலின் சஶனிஶ ஷர்சஶ இடை ற்றும்

இடை குலஶன்மசஶ ஏபன் கைன்னிஸ் கபண்ைள்



கசப்ைம்பர் 14ம் மததஷ தஷழ்நஶடு நஶரிடற
அடக்ைப்படும் ன அமஷலித்தஶர்

Japanese Grand Prix )

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

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



1

சுலிட்சர்யஶந்து நஶட்டின்

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



Formula

in
ne
r

லிடயனேைன் கூடுதயஶை 70 னொபஶய் லறங்ை

(2015

மபஶட்டிில் பிரிட்ைனின் லூிஸ் வஶஷல்ைன்

Price) தஷறை அசு

உர்த்தஷனேள்ரது. த்தஷ அசு நஷர்ைிக்கும்



2015ம் ஆண்டின் பஶர்னயஶ 1 ஜப்பஶன் ைஷஶண்ட்
பிரிக்ஸ்

கநல்லுக்ைஶன குடமந்த பட்ச லிடயட

(Minimum

இச்சஶம்பின்ளஷப் மபஶட்டிில் இந்தஷஶலின்
சஶர்பில் 10 ீ துப்பஶக்ைஷ சுடுதல் மபஶட்டிில்

லம்சஶலறஷட மசர்ந்த ஏட்டுனர் மதஜஷந்தர் பஶல்



co
m



ட்ைஶலது ஆசஷ துப்பஶக்ைஷ சுடுதல்

s.



கலட்ைல் கலற்மஷ கபற்மஶர்

ன்ம இைத்தஷய இந்த ஆய்வு

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

இந்தஷ ைஷரிக்கைட் ைட்டுப்பஶடு லஶரித்தஷன்

தடயலஶன ஜக்மஶைன் ைஶல்ஷஶ கைஶல்ைத்தஶ
நைரில் ைஶயஶனஶர்

---------------------------------------
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2022ம் ஆண்டிற்ைஶன ஆசஷ லிடரஶட்டுப்

சுலிட்சர்யஶந்து நஶட்டின் ஶர்டினஶ வஷங்ைஷஸ்

மபஶட்டிைள் (Asian Games 2022) சஸ னஶலின் வஶங்சு


நைரில் நைத்தப்படும் ன அமஷலிக்ைப்பட்டுள்ரது



2014ம் ஆண்டில் நடைகபற்ம ஆசஷ
லிடரஶட்டு மபஶட்டிைள்

(2014

Asian

Singles

கபன்னட்ைஶ சைநஶட்டு லஶங்ைடனஶன
ீ
ஶபர்ைஶ

நடைகபற்மது

2018ம் ஆண்டு நடைகபம இனக்ைஷன்ம ஆசஷ
லிரஶட்டு மபஶட்டிைள்

(2018

Asian

Games)

இந்மதஶமனசஷஶலின் ஜைஶர்த்தஶ நைரில்



s.

சுலிட்சர்யஶந்து நஶட்டின் மஶகஜர் கபைகட

மபஶட்டிட நைத்த மபஶட்டிிடும் இறுதஷ ந்து
நஶடுைரின் பட்டிடய சர்லமதச எயஷம்பிக்



Olympic

மபஶட்டிட நைத்த மபஶட்டிிடும் நஶடுைள் =
யஶஸ் ஞ்கசல்ஸ் (அகரிக்ைஶ), வஶம்பர்க்
(கஜர்னி), பஶரிஸ் (பிஶன்ஸ்), னைஶகபஸ்ட்
(வங்மைரி) ற்றும் மஶம் (இத்தஶயஷ)

(Shot

Put)

லிரஶட்டு மபஶட்டிில்

மபஶட்டிில், 18

மரி ஶனுமலல் ற்றும் அனஶஷைஶ தஶஸ்

ps
c

கைஶல்ைத்தஶலில் நைந்த 55லது மதசஷ ஏபன்

தைைர சஶம்பின்ளஷப் (55th National Open Athletics

Championship) மபஶட்டிில் ன்ப்ரீத் ைவுர் படற





சஶதடனட னமஷடித்தஶர்

.tn

2015ம் ஆண்டின் உயை ல்னேத்த மபஶட்டிில்
இந்தஷஶலின் நசஷங் பஞ்சம் ஶதவ்,



w

இப்மபஶட்டிைள் கதன்கைஶரி நைஶன
இன்சஷஶனில் நடைகபற்மது

ஆசஷ ைண்ைத்தஷல் னதன்னடமஶை

--------------------------------------22லது ைஶன்கலல்த் லிடரஶட்டு மபஶட்டிைள்
கதன்னஶப்ரிக்ைஶலின் ைர்பன் நைரில் 2022ம்

ஆண்டு நடைகபறு ன அமஷலிக்ைப்பட்டுள்ரது

(Durban to host 22nd Commonwealth Games in 2022)


இதன் னெயம் ஆப்ரிக்ைஶ ைண்ைத்தஷல்

ைஶன்கலல்த் மபஶட்டிைடர நைத்தும் னதல்
நஶடு ன்ம கபனடட கதன்னஶப்ரிக்ைஶ

w





2015 உயை ல்னேத்த மபஶட்டி (2015 World Wrestling
அகரிக்ைஶ
--------------------------------------சஶனிஶ ஷர்சஶ ற்றும் ஶர்டினஶ வஷங்ைஷஸ்

Indian to Play) ன்ம கபனடட அனிர்பன்
யவஷரி (Anirban Lahiri) கபற்றுள்ரஶர்

in Asia)

கலண்ையப்பதக்ைம் (Bronze Medal) கலன்றுள்ரஶர்

Federation) நடைகபற்ம இைம் = யஶஸ் மலைஶஸ்,

கபற்றுள்ரது

இடை அமரிக்ை ஏபன் கைன்னிஸ் மபஶட்டிில்

w

கபண்ைள் இட்டைர் பிரிலில் (US Open Women’s

AWARDS

Doubles Title) இறுதஷ ஆட்ைத்தஷல் கலற்மஷகபற்மது



--------------------------------------அமரிக்ை ஏபன் கைன்னிஸ் மபஶட்டிின் ையப்ன
இட்டைர் மபஶட்டிில் (US Open Mixed Doubles)
இந்தஷஶலின் யஷஶண்ைர் பஸ் ற்றும்

(1st

இப்மபஶட்டிைள் நடைகபறுைஷமது (Conduct First time

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

மபஶட்டிில்

லிடரஶை தகுதஷ கபற்ம னதல் இந்தஷர்

Record) ில்மல அைிின் ன்ப்ரீத் ைவுர்


ஆைஷமஶர் கலண்ையப்பதக்ைம் கலன்மனர்
--------------------------------------11லது குடிசுத்தடயலர் மைஶப்டபக்ைஶன
மைஶல்ப் (11th Presidents Cup for Golf)

ஆண்டுைஶய மதசஷ சஶதடனட (18 year National
னமஷடித்தஶர்

(5th Commonwealth Youth

Games held at Apia, Samoa) இந்தஷஶ சஶர்பில் அபிதஶ

w

குண்டு மஷதல்

நடைகபற்ம 5லது ைஶன்கலல்த் இடரஞர்



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



Committee)

கலரிிட்டுள்ரது

மதஶற்ைடித்து 2லது னடமஶை பட்ைம் கலன்மஶர்
--------------------------------------சமஶ நஶட்டின் தடயநைர் அபிஶலில்

in
ne
r

2024ம் ஆண்டு நடைகபறுைஷன்ம எயஷம்பிக்

(International

(US Open Men’s

Single Title) கசர்பிஶலின் மநஶலஶக் மஜஶமைஶலிக்,

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

ைஷட்டி

லின்சஷட மதஶற்ைடித்து பட்ைம் கலன்மஶர்
--------------------------------------அமரிக்ை ஏபர்ன் கைனிஸ் மபஶட்டிின்
ஆண்ைள் எற்டமர் பிரிலில்

நடைகபறுைஷமது.


(US Open Women’s
Title) இத்தஶயஷின் பியஶலிஶ

கபண்ைள் எற்டமர் பிரிலில்

Games)

கதன்கைஶரிஶலின் இன்சஷஶன் நைரில்


இடை சஶம்பின் பட்ைம் கலன்மது
--------------------------------------அமரிக்ை ஏபன் கைன்னிஸ் மபஶட்டிின்

co
m





2015ம் ஆண்டிற்ைஶன “சஶஸ்த்ஶ ஶஶனுஜன்
லினது”

(SASTRA

Ramanujan

Award),

ைனைஶ

நஶட்டின் கைஶமஶண்மைஶ பல்ைடயைறைத்தஷன்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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மபஶசஷரிஶன மஜைப் டசர்ஶன் அலர்ைலக்கு

கலன்ம ஶநஷயம் (Best State for Comprehensive Tourism








கபப்சஷமைஶ நஷறுலனத்தஷன் தடயட அதஷைஶரி =

மளஶபனஶ பஶர்தஷ
USIBC = United States – India Business Council
--------------------------------------கூகுள் நஷறுலனம் நைத்தஷ அமஷலில்

Award

“நஶன்கசன் அைஷதஷைள் லினது ” (2015 Nansen Refugee





Fair) நடைகபற்ம இைம் = ையஷமபஶர்னிஶ

எடிழஶ ஶநஷயத்தஷன் மைஶனட் ஶலட்ைத்டத
இவ்லினடத கலன்மஶர்
--------------------------------------24லது லிஶஸ் சம்ஶன் லினது

(24th Vyas Samman

ைஷமளஶர் மைஶன்ைஶ

Kishore

மதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ர 6 மபரில் இந்தஷ

லம்சஶலறஷ பிரிட்டின் ழுத்தஶரஶன சஞ்சஸ வ்



w

சஶம்பின் லினது ” (Champions of Change Award of US),

1லது லிஶஸ் சம்ஶன் லினது = ஶம் லியஶஸ்
22லது லிஶஸ் சம்ஶன் லினது = நமந்தஷ



தஷரிபஶதஷ (2013)
--------------------------------------த்தஷ அசு “லிஸ்லைர்ஶ ஶஸ்ட்ரி
னஸ்ைஶர்”

(Viswakarma

Raastriya

the Earth Award 2015), லங்ைமதச பிதர் மளக்
லறங்ைப்பட்ைது

Puraskar)

w

2013) அமஷலித்துள்ரது



w

லிஸ்லைர்ஶ ஶஸ்ட்ரி னஸ்ைஶர் லினதுைள் 132
மபனக்கு லறங்ைப்பட்ைது

சர்லமதச அரலில் பனலநஷடய ஶற்மத்தஷற்ைஶன
இக்ைத்டத னன்கனடுத்து கசன்மதற்ைஶை





இவ்லினது இலனக்கு லறங்ைப்பட்ைது
UNEP = United Nations Environment Programme, Head-Quarters
= Gigiri, Nairobi, Kenya.
--------------------------------------யண்ைன் ஶல் மஶநஶட்டிைல் மசஶடசட்டிின்

மதசஷ பஶதுைஶப்ன லினது 2013 98 மபனக்கும்

(Royal Aeronautical Society’s Silver Medal) கலள்ரிப்பதக்ை

லறங்ைப்பட்ைது
--------------------------------------னதுதஷல்யஷில் நடைகபற்ம நஷைழ்ச்சஷில் மதசஷ

மம்பஶட்டு ைறை

w


(UNEP) லறங்ைப்படும், “க்ைஷ

வசஷனஶ (Bangladesh PM Sheik Hasina) அலர்ைலக்கு

பஶதுைஶப்ன லினது ”ைடரனேம் (National Safety Award



Prabakaran) அலர்ைலக்கு

நஶடுைள் னலி சஶம்பின் லினது ” (UN Champions of

லினதுைடரனேம், “2013ம் ஆண்டின் மதசஷ



(Swetha

லறங்ைப்பட்ைது
--------------------------------------க்ைஷ நஶடுைரின் சுற்றுச்சூறல் தஷட்ை
இக்ைத்தஶல்

23லது லிஶஸ் சம்ஶன் லினது = லிஸ்லநஶத்

.tn



பிபஶைன்

அலர்ைலக்கு லறங்ைப்பட்ைது

மைஶயஷ (2012)


இந்தஷ லம்சஶலறஷட மசர்ந்த ஸ்மலதஶ

Goyanka)

ps
c



சமவஶைஶ அலர்ைலம் இைம் பிடித்துள்ரஶர்
--------------------------------------கலள்டர ஶரிடைில் நடைகபற்ம லிறஶலில்,
அமரிக்ை ஜனஶதஷபதஷின் “ஶற்மத்தஷற்ைஶன

Award) பிபய வஷந்தஷ ழுத்தஶரர் ைஶக்ைர். ைல்

ளர்ஶ (1991)

லறங்ைப்பட்ைது
UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees,
Head-Quarters = Geneva, Switzerland
--------------------------------------2015ம் ஆண்டிற்ைஶன மன் னக்ைர் லினதஷற்ைஶை
(Prestigous Man Booker Prize 2015), இறுதஷ பட்டியஷல்

5லது கூகுள் அமஷலில் தஷனலிறஶ (5 Google science
th

மசர்ந்த 9ம் லகுப்ன ஶைலி யயஷதஶ பசஷதஶ



UNHCR), ஆப்ைஶனிஸ்தஶன் நஶட்டை

in
ne
r

(Lalita Prasida Sripadi

(Dr. Kamal

by

மசர்ந்த ஆசஷரிர் அக்ைஸ யஶ அசஷபி ன்பலனக்கு

Srisai), “சனெை தஶக்ைம் லினது” கலன்றுள்ரஶர்



நைனக்கு லறங்ைப்பட்ைது
--------------------------------------க்ைஷ நஶடுைரின் அைதஷைலக்ைஶன ஆடைம்
(UNHCR) லறங்கும் 2015ம் ஆண்டிற்ைஶன

வஷந்துஸ்தஶன் டைம்ஸ் குழு தயஷலர் =

யயஷதஶ பசஷதஶ வபைஶ வசஶய்



(Best Heritage City) ன்ம

இந்தஷஶ நூி

தஷனலிறஶலில் (Google Science Fair), இந்தஷஶலின்



சஷமந்த பஶம்பரி நைம்

லினது த்தஷப்பிமதச ஶநஷய குலஶயஷர்

ற்றும் மளஶபனஶ பஶர்தஷ ஆைஷமஶனக்கு
லறங்ைப்பட்ைது

Development) = குஜஶத்

co
m

(2015 Global Leadership Award of USIBC) இந்தஷஶ நூி



s.



லறங்ைப்பட்ைது.
--------------------------------------2015ம் ஆண்டிற்ைஶன உயை தடயட லினது

சஷமந்த சுற்றுயஶ லரர்ச்சஷக்ைஶன ஶநஷய லினடத

சுற்றுயஶ லினதுைள் லறங்ைப்பட்ைன

லினது, இந்தஷ பஶதுைஶப்ன ஆஶய்ச்சஷ ற்றும்



(DRDO) லிஞ்ஞஶனிஶன தஷன

சதீஷ் கட்டி அலர்ைலக்கு லறங்ைப்பட்ைது
DRDO = Defence Research and Development Organization
---------------------------------------

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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அகரிக்ைஶலின் கலள்டர ஶரிடை லறங்கும்

Germany), இந்தஷ லம்சஶலறஷட மசர்ந்த அமசஶக்

(2014

National Humanities Medal), இந்தஷ ழுத்தஶரஶன










தடயலர் ைஷண் குஶர் கபற்றுக்கைஶண்ைஶர்



னதல் ைஶந்தஷ அடதஷ லினடத கபற்மலர்
Peace

(Gandhi Peace Prize 2013) =

லைக்குந்தஶன் மைஶலிடய சஷமப்பஶைை பஶதுைஶத்து
மம்படுத்தஷதற்ைஶை னேகனஸ்மைஶ

னதல் கபண் அஞ்சல் அதஷைஶரிஶை

”



ஜஷ-20 ஶநஶட்டிற்கு

(G-20 Summit) நஷதஷ ஆமஶக்





நஶட்டின் அன்ைல்ஶ

நடைகபறும் ஶதம் = நலம்பர் 2015

.tn



ஜஷ-20 ஶநஶடு நடைகபறும் இைம் = துனக்ைஷ

களர்பஶ ன்பது ஶநஶட்டிற்கு மதடலப்படும்

குமஷப்னைடர மற்பஶர்டலிடும் அதஷைஶரி ஆலஶர்
--------------------------------------மற்கு லஶங்ை ைஷரிக்கைட்
சங்ைத்தஷன்

w



நஷறுலனத்தஷன் (Electronics and Communication Systems)
டைக்ைர் கஜகனயஶை தஷனதஷ ஞ்சுரஶ
அலர்ைள் நஷஷக்ைப்படுள்ரஶர்



w



ஆடைம்












பைினரிந்துள்ரஶர் (1st Women Director of DRDO’s DARE)
DRDO = Defence Research and Development Organisation, HeadQuarters = New Delhi
DARE = Defence Avionics Research Establishment, HeadQuarters = Bengaluru, Karnataka
--------------------------------------நஷதஷ ஆஶக் அடப்பின் னழு மந உறுப்பினஶை
சந்த் நஷஷக்ைப்பட்டுள்ரஶர்

ற்ம னழுமந உறுப்பினர்ைள் = அலிந்த்
சஸ்லத்
--------------------------------------ன்.டி.பி.சஷ நஷறுலனத்தஷன் இடைைஶயத்

தடயலஶை (Interim Chairman of NTPC) தஷன ஆனந்த்

குறந்டத உரிட பஶதுைஶப்ன அடப்ன ஶர்ச்



” நஷறுலனத்தஷன்

பைைஶரிஶ, பிமபக் மதப்ஶய் ற்றும் லி,மை.

(Protection of Child Rights Act – 2005) படி, மதசஷ
2007ம் ஆண்டு துலக்ைப்பட்ைது
NCPCR = National Commission for Protection of Child Rights

டி.ஆர்.டி.எ நஷறுலனத்தஷன் “மைர்

(Full time member of NITI Aayog) மபஶசஷரிர் மஸ்

ைஶைர் (Stuti Narain Kacker) நஷஷக்ைப்பட்டுள்ரஶர்

2005ம் ஆண்டு குறந்டதைள் பஶதுைஶப்ன சட்ைத்தஷன்

நஷஷக்ைப்படுள்ரஶர் (1st Women Director General of DRDO)
னதல் கபண் டைக்ைஶை ற்ைனமல பைி

(NCPCR) தடயலஶை ஸ்துதஷ நடன்

w


இதன் னெயம், டி.ஆர்.டி.ஏலில் னதல் கபண்
டைக்ைர் கஜகனயஶை ஞ்சுரஶ

கசயஶரஶை னன்னஶள் ைஷரிக்கைட் லர்
ீ
சவுவ்
ைங்குயஷ நஷஷக்ைப்பட்டுள்ரஶர்
--------------------------------------மதசஷ குறந்டதைள் உரிட பஶதுைஶப்ன

(DRDO) ைஷடர நஷறுலனஶன

ஷன்னணு ற்றும் தைலல் கதஶைர்ன

துடைத் தடயலர் அலிந்த் பைைஶரிஶடல,
“களர்பஶ”லஶை” (SHERPA) நஷஷத்துள்ரது

மசர்ந்த ஜக்தீப் ைஷமலஶல் நஷஷக்ைப்படுள்ரஶர்
--------------------------------------இஶணுல ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் மம்பஶட்டு
நஷறுலனத்தஷன்

w

த்தஷ அசு 2015 நலம்பர் ஶதம் நடைகபறும்

ps
c



(First Women

Post Master of Sacromento City) இந்தஷ லம்சஶலறஷட

லறங்ைப்பட்ைது
UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, Head-Quarters = Paris, France

APPOINTMENTS:

மதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ைடுள்ரஶர்
--------------------------------------அகரிக்ைஶலின் ையஷமபஶர்னிஶ ஶைஶைத்தஷல்
உள்ர மசைமஶகண்மைஶ அஞ்சல் நஷடயத்தஷன்

(UNESCO Prize Award for Excellence 2015) இந்தஷஶலிற்கு




(UNESCO)

அடப்பின் “2015ம் ஆண்டின் சஷமந்த லினது

to be elected) கஜர்னிில்

மவஶர்னஸ்ஜஷ ைஶஶ அலர்ைள்

தஶன்சஶனிஶ நஶடு அதஷபர் (1995)

சந்தஷ பிசஶத் பட், சஷப்மைஶ இக்ை நஷறுலனர்
--------------------------------------மைரஶ ஶநஷய தஷனச்சூரில் உள்ர வ

(First PIO

மஶை பதலி ற்ைஷமஶர்.
PIO = Person of Indian Origin
--------------------------------------இந்தஷ பத்தஷரிக்டை சங்ைத்தஷன் னதஷ

தடயலஶை (Chairman of Press Trust of India – PTI)

(1st

Prize) = ஜூயஷஸ் நிமமம,

2௦013ம் ஆண்டு லினது

இந்தஷ லம்சஶலறஷட மசர்ந்த எனலர் னதன்
னதயஶை

இஸ்மஶ அடப்பிற்கு லறங்ைப்பட்ைது
(Gandhi
Peace Prize 2014 to ISRO)
இவ்லினடத ஜனஶதஷபதஷிைம் இனந்து இஸ்மஶ

Gandhi


அலர்ைள் நஷஷக்ைப்படுள்ரஶர்

in
ne
r



அகயக்ஸ்சஶண்ைர் வதன் (Ashok Alexander Sridharan)

ஜம்பஶ யவஷரி அலர்ைலக்கு லறங்ைப்பட்ைது
--------------------------------------2014ம் ஆண்டிற்ைஶன ைஶந்தஷ அடதஷ லினது

co
m

2014ம் ஆண்டின் மதசஷ னிதமந லினது

கஜர்னிின் பஶண் நைர் மஶை (Mayor of Bonn in

s.



குஶர் ஜஶ அலர்ைடர த்தஷ அசு


நஷஷத்துள்ரது
NTPC = National Thermal Power Corporation

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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அகரிைஷம் (Americum) தனித்தஷல் இனந்தும் இன

(Union Finance

Secretary) தஷன த்தன் லைல் நஷஷக்ைப்படுள்ரஶர்


SCIENCE AND TECHNOLOGY:


ஆஶய்ச்சஷஶரர்ைள் ஆக்டிமனஶ பஶக்டீரிஶலில்

டவதஶபஶத்டத தடயடிைஶை கைஶண்டு

(Actino Bacterium) இனந்து தண்ைரில்
ீ
ைடனேம்

கசல்படும் “கசல்யஷல் ற்றும் னெயக்கூறு

உிரில்” (CCMB) ஆய்வு டம், னஞ்டசஶல்
ற்படும் மைைஶடிஸ்



(Fungal Keratatis) மநஶய்க்கு



ஆகும்
CCMB = Centre for Cellular and Molecular Biology, Headquarters = Hyderabad
--------------------------------------நஶசஶலின் ம்.ஆர்.எ (NASA’s MRO) லிண்ையம்
கசவ்லஶய் ைஷைத்தஷல் தண்ை ீர் இனந்ததற்ைஶன





உறுதஷஶன ஆதஶத்டத ைண்டுபிடித்துள்ரது
NASA = National Aeronautics and Space Administration
--------------------------------------நீல்ைஷரி தஷட்ைம் (Project Nilgiri)
கூகுள் நஷறுலனம் இந்தஷ ில்மல உைன்

இடைந்து 400 ில் நஷடயங்ைரில் இயலச
எய்-பய் (Wi-fi) லசதஷ அரிக்ை னன்லந்துள்ரது.



w

இது நீல்ைஷரி தஷட்ைத்தஷன் என அம்சஶகும்
--------------------------------------இஸ்மஶ (ISRO) இந்தஷஶலின் னதல் லஶனில்

கசற்க்டைமைஶடர லிண்ைில் கசலுத்தஷனேள்ரது
(India’s First dedicated Satellite for Astronomy research)
“அஸ்ட்மஶசஶட்”
(ASTROSAT) னப்படும்

ps
c



ரிடயைள் (2000 ைஷமயஶீ ட்ைர் நீரம்),

மைைஶடிஸ் ன்பது ைனலிறஷப்பைய அறற்சஷ

ஆஸ்தஷமயஷஶலின் ைஷறக்கு ைைற்ைடில்



கவஶன் லடை ஆரில்யஶ வும் லஶனூர்தஷைள்





அஸ்ட்மஶசஶட் லிண்ையத்தஷன் ஆனேட்ைஶயம் = 5
ஆண்டுைள்
--------------------------------------ங்ைல்ஶன் (Mangalyan
–
MOM) லிண்ையம்

.tn



கசல்பஶட்டிற்கு லந்தது












w



w

அமஷலில் டத்தஷன்
(Manipal Centre of Natural
Sciences
at
Manipal
University,
Karnataka)
ஆஶய்ச்சஷஶரர்ைள் நஶன்கு னதஷ
மசஶமைஶப்ைடர (Isotopes) உனலஶக்ைஷனேள்ரது



கபர்கையஷம் (Berkilium) தனித்தஷல் இனந்து என
மசஶமைஶப்னம், கநப்டுனிம்

(Neptunium)

தனித்தஷல் இனந்து என மசஶமைஶப்னம் ற்றும்

“ைைற்பமடல” தஷட்ைத்தஷன் னதல் ைட்ைத்தஷல்
ைைம்பஶ ைப்பல் லடிலடக்ைப்பட்ைது
--------------------------------------“நஷசர்” தஷட்ைத்தஷல் இஸ்மஶவும், நஶசஶவும்

இடைந்ந்து பைிஶற்ம னடிவுகசய்துள்ரன
(NASA and ISRO jointly working on NISAR Mission)
NISAR = NASA – ISRO Synthetic Aperture Radar Mission
--------------------------------------சஷபத்தஷல் மற்கைஶண்ை ஆஶய்ச்சஷின்

PrEP னந்து சஶதைஶன னடிடல அரிப்பதஶை



பல்ைடயைறைத்தஷன், ைிபஶல் இற்டை

லடிலடக்ைப்பட்ைது

னடிலில், ச்..லிட மநஶய் லஶல் தடுக்கும்



w



“ைைற்பமடல” (Project Seabird) தஷட்ைத்தஷன் 2லது
ைட்ைஶை லஜ்மைஶஷ் ைப்பல்

கசப்ைம்பர் 24 மததஷன்று தனது எனலனை
பைத்டத கலற்மஷைஶை னடித்தது
MOM = Mars Orbiter Mission
--------------------------------------ைர்நஶைைஶ ஶநஷயத்தஷலுள்ர ைிபஶல்

(10 Heron TP Drones) லஶங்ை எப்னதல் அரித்துள்ரது
--------------------------------------.ன்.ஸ் லஜ்மைஶஷ்
(INS Vajrakosh) ைப்பல்,
ைர்நஶைைஶ ஶநஷயம் ைஶர்லர் பகுதஷில்

இவ்லிண்ையம் வவரிமைஶட்ைஶலில் இனந்து
லப்பட்ைது

ைண்டு பிடிக்ைப்பட்டுள்ரது ( World’s longest chain of
Continental Volcanoes)
--------------------------------------த்தஷ அசு இஸ்மல் நஶட்டிைம் இனந்து 10

in
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கயனின் (Water Soluble Melanin) உனலஶைஷனேள்ரனர்
--------------------------------------ஆஸ்தஷமயஷ மதசஷ பல்ைடயைறைத்தஷன்
ஆஶய்ச்சஷஶரர்ைள் உயைஷன் நீரஶன ைண்ை

னதஷ னந்டத ைண்டுபிடித்துள்ரது


மசஶமைஶப்ைலம் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைது
--------------------------------------குல்பர்ைஶ பல்ைடயைறைத்தஷன்

co
m

த்தஷ நஷதஷத்துடம கசக்கைரிஶை

s.



கதரிலந்துள்ரது

இம்னந்து இண்டு னந்துைடர உள்ரைக்ைஷது
= Tenofovir and Emtriciabine
PrEP = Pre-Exposure Prophylaxis
--------------------------------------னைநூல் (Facebook) அடப்பின் னதஷ கஶடபல்
அப்ரிமைசன் = ப்ரீ மபசஷக்ஸ் (Free Basics)

DAYS AND CELEBRATIONS:



கசப்ைம்பர் 30 = சர்லமதச கஶறஷகபர்ப்ன தஷனம்
(International Translation Day)
ைன = The Changing face of Translation and Interpreting
---------------------------------------
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உள்ர இைம் = கஜன ீலஶ
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 27 = உயை சுற்றுயஶ தஷனம்
(World
Tourism Day)
ைன = One Billion Tourists, One Billion Opportunities
--------------------------------------.கசப்ைம்பர் 22 = உயை ைஶண்ைஶஷனைம் தஷனம்
(World Rhino Day)
ைஶண்ைஶஷனைத்தஷன் ந்து லடைைள் = ைனப்ன,
கலள்டர, எற்டம கைஶம்ன, சுத்ஶ ற்றும்





பஶதுைஶப்ன தஷனம் (International Day for the Preservation of
Ozone Layer)
ைன = 30 years of Healing the Ozone together





மைஶளம் (Slogan) = All there is between you and Ultraviolet
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 14 = மதசஷ வஷந்தஷ தஷனம் (National Hindi
Diwas)
1949ம் ஆண்டு கசப்ைம்பர் 14ம் நஶள், இந்தஷ
அசஷடயம்ன, மதலநஶைஷரி லடிலத்டத உடை

பிசஶத்டத கதஶைங்ைஷ நஶள் = கசப்ைம்பர் 24
2015


மபஶன்மலற்டம பன்படுத்தும் லடைில்

இந்தஷஶலில் உள்ர அசு அலுலயைங்ைடர






.tn

கஶறஷஶை அமஷலித்தது
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 10 = உயை தற்கைஶடய தடுப்ன தஷனம்
(World Suicide Prevention Day)
ைன = Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives
-------------------------------------கசப்ைம்பர் 8 = உயை ழுத்தமஷவு தஷனம்
(World
Literacy Day)
ைன = Literacy and Sustainable Societies
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 5 = மதசஷ ஆசஷரிர் தஷனம்
(National
Teachers Day)
னன்னஶள் குடிசுத்தடயலர் சர்லபள்ரி

w



இஶதஶைஷனஷ்ைன் நஷடனலஶை இத்தஷனம்



கைஶண்ைஶைப்படுைஷமது

ஆனஶல் உயை ஆசஷரிர் தஷனம் (World Teachers Day)
= அக்மைஶபர் 5
---------------------------------------

(Green

Highways

Policy

2015) ன்ம னதஷ

கைஶள்டைட அமஷலித்துள்ரது

இது பசுட கநடுஞ்சஶடய (ம் லரர்த்தல்,
ஶற்றுதல், அறகுபடுத்துதல் ற்றும்



பஶரித்தல்) கைஶள்டை 2015 ஆகும்

இக்கைஶள்டைின் னெயம் சஶடய அடக்கும்
எப்பந்தஶர்ைள், எப்பந்த கதஶடைில் 1%

ைண்டிப்பஶை கநடுஞ்சஶடய ம்லரர்த்தலுக்கு



எதுக்ை மலண்டும்
--------------------------------------க்ைஷ நஶடுைரின் கபஶதுசடப “உயடை
ஶற்மஷடத்தல்: 2030க்குள் நஷடயஶன
லரர்ச்சஷ” ன்ம னதஷ நஷைழ்டல



கதஶைங்ைஷனேள்ரது (Transforming the World: the 2030
Agenda for Sustainable Development)
இது அடுத்த 15 ஆண்டுைலக்குள் மற்கைஶள்ர
மலண்டி 17 னதன்ட இயக்குைடரனேம், 169



இயக்குைடரனேம் கைஶண்டுள்ரது
அலற்மஷல் னக்ைஷஶனடல
1.

அடைத்து நஷடயைரிலும் லறுடட
எறஷத்தல்

2.

w



அடத்தஷை மலண்டுதல்
--------------------------------------த்தஷ சஶடய மபஶக்குலத்துத்துடம
2015”

பசஷின்டட ற்படுத்துதல், உைவு
பஶதுைஶப்டப உறுதஷ கசய்தல் ற்றும்
தஶன ஊட்ைச்சத்து

w



இதன் மநஶக்ைம் = உைல் ஊனம் மபஶன்ம

குடமபஶடு உடைலர்ைலக்கு ைறஷலடம, யஷப்ட்

வஷந்தஷ கஶறஷட, இந்தஷ மதசஷ அலுலல்



”

(Accessible India Campaign / Sugamya Bharat Abhiyaan) ன்ம

in
ne
r



w



த்தஷ அடச்சைம் “பனுள்ர இந்தஷஶ

அடச்சைம் “பசுட கநடுஞ்சஶடய கைஶள்டை

ps
c







ஜஶலஶ ைஶண்ைஶஷனைங்ைள்
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 21 = சர்லமதச அடதஷ தஷனம்
(International Peace Day)
ைன = Partnership for Peace – Dignity for all
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 15 = சர்லமதச ஜனநஶை தஷனம்
(International Day of Democracy)
ைன = Space for Civil Society
--------------------------------------கசப்ைம்பர் 16 = சர்லமதச ஏமசஶன் பையம்



POLICY & SCHEMES:

co
m



கசப்ைம்பர் 29 = உயை இனத தஷனம் (World Heart
Day)
உயை இனத கூட்ைடப்ன (World Heart Federation)

s.






3.

லரஶன லஶழ்டல உறுதஷ கசய்தல்

4.

கபண்ைள் ற்றும் கபண்குறந்டதைலக்கு

உரிட அரித்தல்
--------------------------------------த்தஷ அசு “மதசஷ சுைஶதஶ லிலம் – 2015

”

(National Health Profile – 2015) கலரிிட்டுள்ரது
இந்தஷஶலில் எவ்கலஶன அசு

னத்துலடனனேம் லனைத்தஷற்கு 61000
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மநஶஶரிைலக்கு சஷைஷச்டச அரிக்ைஷமது ன
கதரிலிக்ைஷமது

பத்தஶம் லகுப்ன, பனிகண்ைஶம் லகுப்ன,

இந்தஷஶலில் 1833 மநஶஶரிைலக்கு என

பட்ைபடிப்ன படித்தலர்ைள் மபஶன்மமஶனக்கு “மதசஷ



கதஶறஷற்பிற்சஷ தஷட்ைத்தஷற்ைஶன

உள்ரது

Apprenticeship

பீைஶரில் 8800 மநஶஶரிைலக்கு என படுக்டை
லசதஷ உள்ரது







இந்தஷஶலில் அதஷை இமப்டப ற்படுத்தும் மநஶய்

= ைஶசமநஶய் (Tuber Culosis is the most biggest communicable
disease killer in India)
--------------------------------------கைய்டி (DEITY) அடச்சைம் “மதசஷ தவு




டமஶக்ைம் லடவு கைஶள்டை – 2015 ” ” (National



Encryption Draft Policy – 2015) கலரிிட்டுள்ரது
DEITY = Department of Electronics and Information Technology
--------------------------------------தஷட்ைத்தஷன் கபர் = எனங்ைஷடைந்த ஆற்மல்
மம்பஶட்டு தஷட்ைம் (IPDS)




கதஶைங்ைஷ நஶள் = கசப்ைம்பர் 18, 2015

இைம் = உத்தஷப்பிமதச ஶநஷயம், லஶைஶசஷ
நைம்



கதஶைங்ைஷடலத்தலர் = பஶத பிதர் தஷன



மநஶக்ைம் = ஷன்சஶ லறஷத்தைங்ைடர

அதஷைப்படுத்துதலும், நைங்ைரில் ஷன்





பைஷர்ஶனத்டத லலுப்படுதுதலும்
IPDS = Integrated Power Development Scheme
--------------------------------------தஷட்ைத்தஷன் கபர் = பிதஶன் ந்தஷர் ைைிஜ்

ps
c



மேத்தஷ ைல்ஶன் மஶஜனஶ (PMKKKY)
கதஶைங்ைஷ நஶள் = கசப்ைம்பர் 17, 2015

மநஶக்ைம் = சுங்ைத் கதஶறஷல் நடைகபறுைஷன்ம

.tn

இைங்ைரில் மநடிஶைமலஶ அல்யது

டமனைஶைமலஶ பஶதஷப்படைந்த க்ைரின்





இவ்லடை ஆற்மல் தஷட்ைங்ைடர இறுதஷ கசய்னேம்
தடயட அலுலயைம் NIWE ஆகும்
NIWE = National Institute of Wind Energy, Head-Quarters =
Chennai
--------------------------------------கபர் = அம்ஶ குறந்டதைள் பரிசு கபட்ைை
தஷட்ைம் (AMMA Baby Care Kit)




கதஶைங்ைஷ நஶள் = கசப்ைம்பர் 7, 2015

மநஶக்ைம் = பிமக்கும் குறந்டதைலக்கு
மதடலஶன அடைத்து அத்தஷலஶசஷ

கபஶனள்ைலம் லறங்குதல் (16 கபஶனட்ைள்)
---------------------------------------

ABBREVATIONS:

PMKKKY

Pradhan Mantir Khanij Kshetra Kalyan Yojana

SPMRM

PRAGATI

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
National Institute of Wind Energy, Head-Quarters =
Chennai
Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation
Yojana
Pr-Active Governance and Timely Implementations

CSI

Cardiology Society of India

EDLI

Employees Deposit Linked Insurance

LMDC

Like Minded group of Developing Countries

INSPA

International Agency for Solar Policy and Application

CRIS

Centre for Railway Information Systems
United Nations Children’s Fund, Head-Quarters = New
York

NIWE
PRASAD

UNICEF

World Intellectual Property Organisation, Head-Quarters
= Geneva, Switzerland

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees, HeadQuarters = Geneva

சனெை ற்றும் ைட்ைடப்ன ரீதஷஶை நஷடயஶன

UNEP

United Nations Environment Programme, Head-Quarters
= Gigri, Nairobi, Kenya

இயக்கு = 300 நைர்னம ஊை கதஶகுதஷைடர

DARE

Defense Avionics Research Establishment, Head-Quarters
= Bengaluru

NISAR

NASA – ISRO Synthetic Aperture Radar Mission

நைர்னம ஊை இக்ைம் (SPMRM)

எப்னதல் அரித்த நஶள் : கசப்ைம்பர் 16
மநஶக்ைம் = நைர்னம பகுதஷைடர கபஶனரஶதஶ,
லரர்ச்சஷ கபமடலத்தல்



கைஶள்டை 2015”க்கு எப்னதல் அரித்துள்ரது

WIPO

w



w



லஶழ்க்டை னன்மனற்மத்தஷற்ைஶை (For the welfare of
areas and people affected by mining related operations)
PMKKKY = Pradhan Mantir Khanij Kshetra Kalyan Yojana
--------------------------------------இக்ைத்தஷன் கபர் = ஷ்ஶஶ பிசஶத் னைர்ஜஷ

w



Scheme) மதசஷ இடைதர

மசடலட அரிக்ை ற்பஶடு கசய்துள்ரது
--------------------------------------த்தஷ அசு “ைைற்ைட பகுதஷ ைஶற்று ஆற்மல்

w

நமந்தஷ மஶடி



(National

in
ne
r



”
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படுக்டை ன்ம லிைஷதத்தஷல் னத்துலடனைள்

s.



த்தஷ னிதலர மம்பஶட்டு அடச்சைம்,

உனலஶக்குதல் (To create 300 Rurban growth clusters)
SPMRM = Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
---------------------------------------
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