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பக்கற றணங்கள்

April Fool’s Day (பட்டரள்கள் றணம்)
World Autism Awareness Day (உனக ண இபேக்க ிறப்புர்வு றணம்)
International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action
World Rat Day
National Maritime Day (ஶசற கடல்சரர் றணம்)

2
4
5

சம்ர றரஸ்

தரபு ஜக்ஜீன் ரறன் திநந் றணம்
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ப்ல் 1

International Day for Sport for Development and Peace (அஷற ற்றும்

6

ஶம்தரட்டிற்கரண சர்ஶச ிஷபரட்டு றணம்)

World Health Day (உனக ஆஶரக்கற றணம்)
World Homeopathy Day (உனக ஶயரறஶரதற றணம்)
Birthday of Samuel Haneman (சரபல் யரணரன் திநந் றணம்)
World Parkinson Disease Day
National Safe Motherhood Day
International Day for Human Space Flight
Jallianwala Bagh Massacare Day (ஜரனறன்ரனரதரக் தடுவகரஷன றணம்)
Dr. BR Ambedkar Rememberance Day (அம்ஶதத்கர் திநந் றணம்)
World Haemophilia Day (உனக இத் உஷரஷ ஶரய் றணம்)
World Heritage Day (உனக தரம்தரிம் றணம்)
Indain Civil Services Day (இந்ற குடிஷ திகள் றணம்)
International Mother Earth Day (சர்ஶச புி றணம்)
World Book and Copyright Day (உனக புத்க ற்றும் தறப்புரிஷ றணம்)
English Language Day (ஆங்கறன வரற றணம்)
Panchayat Diwas (ஶசற தஞ்சரத்து றணம்)
World Malaria Day (உனக ஶனரிர றணம்)
World Intellectual Property Day (உனக அநறவுசரர் உஷடஷ றணம்)
World Day for Safety and Health at Work (திிடத்றல் தரதுகரப்பு ற்றும்
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International Commemoration Day for Dead and Injured Workers
International Day of Rememberance for all victims of Chemical Warfare
International Dance Day (சர்ஶச டண றணம்)
World Wish Day
International Jazz Day
World Immunization Week (உனக ஶரய்த்டுப்பு ரம்)
Global Soil Week (உனக ண் ரம்)
World Veterinary Day

w

w

w

30
24 – 30
19 – 23
Last Sunday
of April

.tn

உடல்னத்றர்கரண உனக றணம்)
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சுபேக்கச்வசரற்கள்
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Unnat Jyoti by Affordable LEDS for All
LED based Domestic Efficient Lightning Programme
National Bank for Agriculture and Rural Banking
Indian Regional Navigational Satellite System
NOC Online Application and Processing System
Department of Investment and Public Asset Management
South Asia Wild Life Enforcement Network
Association of South East Asian Nations
National Association of Software and Services Companies
Stockholm International Peace Research Institute
Institute of Advance Study in Science and Technology, Guwahati, Assam
Laser Inferometer Gravitational Wave Observatory
United Nations Industrial Development Organisation
Systematic Voter’s Education and Electoral Participation
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UJALA
DELP
NABARD
IRNSS
NOC NOAPS
DIPAM
SAWEN
ASEAN
NASSCOM
SIPRI
IASST
LIGO
UNIDO
SVEEP

2016 உனக தத்றரிக்ஷக சுந்ற குநறீடு (2016 World Press Freedom Index)



உனகறல் உள்ப 180 ரடுகபில் ஆய்வு ஶற்வகரள்பப்தட்டு இந் குநறீட்டு படிவு
வபிிடப்தட்டுள்பது.




இன் தடி உனகறன் தத்றரிக்ஷக சுந்றம் அறகம் உள்ப ரடரக “தின்னரந்து” உள்பது.

பல் இடம் = தின்னரந்து, இண்டரது இடம் = வர்னரந்து, பன்நரது இடம் = ரர்ஶ,
ரன்கரது இடம் = வடன்ரர்க்.

இந்றர இப்தட்டினறல் 133து இடத்ஷ திடித்துள்பது. 2015ம் ஆண்டின் 136து இடத்றன இந்றர

w



இபேந்து.

178து இடம் = துபேக்வணிஸ்ரன், 179து இடம் = டவகரரிர, 180து இடம் = ரித்ரிர.
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னரரிஸ் உனக ிஷபரட்டு ிபேதுகள் 2016 – Laureus World Sports Awards 2016



இவ்ரண்டின் சறநந் ஆண் ிஷபரட்டு ர்
ீ
= வடன்ணிஸ் ரண
ீ
வசர்திரின் ஶரரக்
ஶஜரஶகரிக் (2து பஷநரக இஷண வல்கறநரர்).



இவ்ரண்டின் சறநந் வதண் ிஷபரட்டு ர்
ீ
= வடன்ணிஸ் ரங்கஷணரண,
ீ
அவரிக்கரின்
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வசரீணர ில்னறம்ஸ் (4து பஷநரக இஷண வல்கறநரர்).


இவ்ரண்டின் சறநந் அி = றபசறனரந்து ரட்டின் ஶசற க்தி அி.

ஊணபற்ஶநரர் திரிில் இவ்ரண்டின் சறநந் ர்
ீ
= ீச்சல் ரண
ீ
திஶசறனறன் ஶடணில் டஸ்.



ரழ்ரள் சரஷணரபர் ிபேது = பன்ணரள் தரர்பனர என் கரர் ஏட்டுணரண ஆஸ்றஶனறரின்

w



றகற னவுடர.

w

உனகபரி உனகறன் பல் 50 றர்கரன வதரபேபரர கங்கள்

Future Ready Economies

w

1 = அவரிக்கரின் சரன் ஶஜரஸ் கம்
2 = அவரிக்கரின் சரன் திரன்சறஸ்ஶகர
3 = சறங்கப்பூர்

DELL’s Global Top 50

இப்தட்டினறல் இடம் திடித்துள்ப எஶ

இந்ற கம், புது றல்னற ஆகும். 44 து
இடத்ஷ திடித்துள்பது.
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வரறல் ரீறரண ஆசறரின் 50 அறகரம்றக்க வதண்கள் –

Forbes’s Asia’s 50 Power

Business Women List:
இடம்

பனர்
றர அம்தரணி, அம்தரணி குலம்

2

அபேந்ற தட்டரசரரிர, தர ஸ்ஶடட் ங்கற ஷனர்

14

அம்திகர ீஜ், றப சறக்ர றறுணம்

16

ீதரனற ஶகரங்கர, வல்ஸ்தன் இந்றர றறுணம்

18

ிணிர குப்ர, லூதின் றறுணம்

22

சரந்ர ஶகரச்சர், .சற..சற. ங்கற ஷனர்

26

ந்ணர லுத்ர, ி.ல்.சற.சற றறுணம்

28

கறண் சும்ர் ர, ஷதஶரகரன் றறுணம்

இடம்

ாடு

(SIPRI’s World Military Expenditure)

இடம்

s.

சறப்ரி – உனக ரணு வசனிண அநறக்ஷக
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1

ாடு

அவரிக்கர

4

ஸ்ர

2

சலணர

5

இங்கறனரந்து

3

சவூற அஶதிர

6

இந்றர (2015ம் ஆண்டின் 51 தில்னறன் அஶரிக்க

in
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1

டரனர் பைதரய் வசனபித்துள்பது)

SIPRI = Stockholm International Peace Research Institute
ஶசற கல்ி றறுணங்கபின் கட்டஷப்பு ரிஷச –

National Institutional Ranking

w

Framework (NIRF Survey)
இந்தினாவின் முன்ணி 5 ல்கலக்கழகங்கள்:





இந்ற அநறில் கல்ி றஷனம், வதங்கலபே

(IIS, Bengaluru)
பம்ஷதில் உள்ப ஶறில் வரறல்தட்த தல்கஷனககம் (Institute f Chemical Technology, Mumbai)
புதுறல்னற ஜயர்னரல் ஶபே தல்கஷனக்ககம் (Delhi Jawaharlal Nehru university)
ஷயரதரத் தல்கஷனக்ககம் (Hyderabad University)
ஶஜ்பூர் தல்கஷனக்ககம் (Tezpur University)
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இந்தினாவின் முன்ணி 5 பாினினல் கல்வி லநனங்கள்:


வட்ரஸ் இந்ற வரறல்தட்த கல்ி ஷம் (IIT, Madras)



இந்ற வரறல்தட்த கல்ி ஷம், தரம்ஶத (IIT Bombay)



இந்ற வரறல்தட்த கல்ி ஷம், கக்பூர் (IIT Kharagpur)
இந்ற வரறல்தட்த கல்ி ஷம், வடல்னற (IIT Delhi)



இந்ற வரறல்தட்த கல்ி ஷம், கரன்பூர் (IIT Kanpur)

w





இந்ற ஶனரண்ஷ கல்ி றறுணம், வதங்கலபே (IIM Bangalore)

இந்ற ஶனரண்ஷ கல்ி றறுணம், அகவரதரத் (IIM Ahmedabad)
இந்ற ஶனரண்ஷ கல்ி றறுணம், கல்கத்ர (IIM Calcutta)

w



w

இந்தினாவின் முன்ி 5 மநாண்லந கல்வி ிறுவங்கள்:




இந்ற ஶனரண்ஷ கல்ி றறுணம், னக்ஶணர (IIM Lucknow)



இந்ற ஶனரண்ஷ கல்ி றறுணம், உய்பூர் (IIM Udaipur)
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பல்ஜினம்:


திரின் வதல்ஜறம், அவரிக்கர ற்றும் சவூற அஶதிர தம்:

ப்பேச்வசல்ஸ் கரில் உள்ப ஶரப்தி பெணின் ற்றும் ஶட்ஶடர ஷனஷகத்றற்கு ிஜம்
th



13து இந்ற – ஶரப்தி பெணின் உச்சற ரரட்டில் தங்ஶகற்நரர் (13



வதல்ஜறத்றல் இபேந்தடிஶ, இந்றரின் ஷணிடரல் தகுறில் அஷக்கப்தட்ட ஆசறரின்

co
m

றகப்வதரி வரஷனஶரக்கறஷ வரடங்கற ஷத்ரர்

அபநரிக்கா:


India – EU Summit)

ரறங்டன் கரில் ஷடவதற்ந 4து அணு தரதுகரப்பு உச்சற ரரட்டில் தங்ஶகற்நரர்

(4th Nuclear

Summit, Washington)
 “னறஶகர” (LIGO) ஷத்ஷ இந்றரில் அஷக்க அவரிக்கரவுடன் புரிந்ர்வு எப்தந்த்றல்
ஷகவலத்றட்டரர் (LIGO – Laser Inferometer Gravitational Wave Observatory)

சவூதி அமபினா:

சவூற ன்ணபேடன் சந்றப்பு



ரிரத் கரில் உள்ப வதண்கள் ட்டுஶ திபுரிபம் டி.சற.ஸ் றறுணத்றன் கல் வரறல் தட்த
ஷத்றற்கு ிஜம் வசய்ரர்




ரிரத் கரில் உனர ஸ்ரக் ஶகரட்ஷடஷ சுற்நற தரர்த்ரர்

ரிரத் கரில் டந் ிரில், அந்ரட்டின் உரி ிபேரண, “அப்துல்அசறஸ் சரஸ்” ிபேது
திபேக்கு ங்கற கவுிக்கப்தட்டது.



in
ne
r

s.



சவூற ன்ணர் அப்துல்அசறஸ் அல் சவுத் அர்கலக்கு, இந்ற திர், ங்க பனரம் பூசப்தட்ட
ஶசரன் ஜளம்ர சூறின் அசல் திறஷ ங்கறணரர். இந் ஶசரன் ஜளம்ர சூற,

ஶகபரின் றபேச்சூர் ரட்டத்றல் உள்பது. இதுஶ இந்றரில் கட்டப்தட்ட பல் சூற ண

w

ம்தப்தடுகறநது. (இற குநறப்திடப்தடும் ஶசரன், ன்தது, ஶச ன்ணர் வதபேரள் ரணரர் ஆரர்)

உனகறன் பல் வள்ஷபப் புனறகள் சதரரி:

த்றப்திஶச ரறன, சத்ணர ரட்டத்றல் உள்ப பகுந்த்பூர் ினங்குகள் பூங்கரில், உனகறன்
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பல் வள்ஷபப் புனறகள் சதரரி (வள்ஷப புனறகள் ரறடம்) உபேரக்கப்தட்டுள்பது.


இறல் பனறல் 3 வள்ஷப புனறகள் ிடப்தட்டுள்பண. எபே ஆண் புனறக்கு கு வதரிட்டுள்பணர். 2
வதண் புனறகலக்கு, ிந்றர ற்றும் ரர ணப் வதரிட்டுள்பணணர்.



பன் பனறல் வள்ஷபப் புனற, த்றப் திஶச ரறன ிந்றர தகுறகபில் 1915கபில்

.tn

கண்டநறப்தட்டது


அப்புனறபம் 1920ம் ஆண்டு இநந்து ிட்டது



1951ம் ஆண்டு, ஶர தகுறின் கரரஜரரண ரர்த்ன்ட் சறங் ன்தரல், எபே வள்ஷபப் புனற
கண்டுதிடிக்கப்தட்டு, அற்கு “ஶரகன்” ணப்வதரிட்டு பர்த்ரர். ற்ஶதரது உனகறல் உள்ப



w

அஷந்து வள்ஷபப் புனறகலஶ, இந் “ஶரகன்” வள்ஷபப் புனறின் றில் ந்ஷகஶப.

இந் வள்ஷபப் புனறகபின் வள்ஷப றநத்றற்கு கரரண றநறகள் = “திஶரவனணின்” ஆகும்

w

(Pheomelanin)

உனக இஷப்பு குநறீடு 2016

(Global Connectivity Index 2016)
வசன்ந பேடம் 44து இடத்றன இபேந்

இண்டரது இடம் – சறங்கப்பூர்

இந்றர இந் பேடபம் அஶ 44து

w

பல் இடம் – அவரிக்கர
பன்நரது இடம் = ஸ்டன்
ீ


இடத்றன உள்பது.

உனக இஷப்பு குநறீடு, உனக ரடுகள் டிஜறட்டல் பஷநில் ங்கஷப ஶம்தடுத்றக்
வகரண்டு, க்கஷப ப்தடி இஷந்துள்பது ன்தஷ கண்டு இக்குநறீடு
உபேரக்கப்தட்டது
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ிக ஶரக்கறல் இணப்வதபேக்கம்
வசய்ற்கரக வபிரடுகபில் இபேந்து

4 = சுஶஷ் ஶகரதி (டிகர், ஶகப சறணிர)



5 = ச்தரன் ரஸ்குப்ர (தத்றரிக்ஷக)



6 = ஶரி ஶகரம் (ிஷபரட்டு,



குத்துச்சண்ஷட)
--------------------------------------------------------------த்ற ிகம் ற்றும் வரறல்துஷந

ரய்கள் இநக்குற வசய்ப்தடுற்கு



த்ற அசு ஷட ிறத்துள்பது
--------------------------------------------------------------உனக ஊக்க பேந்து டுப்பு ஷம்,

அஷச்சகம், ஸ்டரர்ட்அப் றறுணங்கள்,
ற்றுறரபர்கள், இநக்குறரபர்கள்

வபிிட்ட அநறக்ஷகின் தடி,

ஶதரன்ஶநரபேக்கு ங்கள் குஷநகஷப

ிஷபரட்டு ர்கள்
ீ
அறகபில் ஊக்க

வரிப்தடுத் சறரக, “ட்ிட்டர் ஶசர”

பேந்து தன்தடுத்தும் ரடுகபின்

(Twitter Seva) ன்ந புற ஶசஷஷ

தட்டினறல், இந்றர 3து இடத்றல்
உள்பது



பல் இடம் = ஷ்ர, இண்டரது இடம்
= இத்ரனற
--------------------------------------------------------------புதுறல்னறில் உள்ப ஶசற
அபேங்கரட்சறத்றல் ற்தட்ட றடீர் ீ
ிதத்றல், தல்ஶறு வதரபேட்கள்

வரடர்ந்து தித்ரல், 2032ம் ஆண்டு
இந்றர றுஷ இல்னர ரடரகவும்

(Eliminate poverty by 2032), தத்து
வதரபேபரரம் உள்ப ரடரகவும் ரறும்

இந் அபேங்கரட்சறத்றல் இபேந்
தஷரண ஷடஶணரசரின் லும்பு

w

கூடுகலம் ஶசஷடந்ண.
--------------------------------------------------------------த்ற சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சகம்,
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இந்ற வதரபேபரரம் 10% பர்ச்சறில்

ட்ரில்னறன் டரனர் அபிற்கு

ஶசஷடந்ண.
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(National Monuments Authority), “NOC NOAPS“
ன்ந இஷப ஶசஷஷ
இற்கரண இஷபம் =



www.nmanoc.nic.in
NOC NOPAS = NOC Online Application and
Processing System



--------------------------------------------------------------குடிசுத்ஷனர் ரஜ்சதரிற்கு 6

w

.tn



உறுப்திணர்கஷப புறரக றறத்துள்பரர்.

வசரத்து றர்ரகத் துஷந” (DIPAM) ண

இந்ற அசறல் அஷப்பு சட்ட ிற

வதர் ரற்நம் வசய்துள்பது




வதண்கலக்கு அனுற ங்கப்தட்டுள்பது.



அம்ரறன அசுக்கும் ஶரட்டிஸ்

அனுப்திபள்பது. அம்ரறன அசு,

w

திதனரணர்கஷப குடிசுத்ஷனர்

குங்கறஷண, புல இணத்றல் ஶசர்த்ஷ

ஶடிரக றறக்கனரம்

றர்த்து வரடப்தட்ட க்கறல்

1 = சுப்திின் சுரற (அசறல்,
தி.ஶஜ.தி கட்சற)

2 = ஶந்ற ஜரவ் (வதரபேபரரம்,
பன்ணரள் றட்டக்குல உறுப்திணர்)



3 = வ்ஶஜரத் சறங் சறத்து (ிஷபரட்டு,
கறரிக்வகட்)

இது எபே றகப்வதரி சபக ரற்நரகும்.
--------------------------------------------------------------யறரச்சனப் திஶச ரறன
உர்ீறன்நம், த்ற அசுக்கும்,

ற்றும் சபக ஶசஷ ஶதரன்ந துஷநகபில்



--------------------------------------------------------------கரஷ்டிர ரறனத்றல் உள்ப திசறத்ற
பனஸ்ரணத்ஷ வசன்று றதட

80(3)ன் தடி, இனக்கறம், கஷன, அநறில்



DIPAM = Department of Investment and Public
Asset Management

வதற்ந றரிம்தஶகஸ்ர் ஶகரினறன்

w



ண வரிிக்கப்தட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------த்ற அசு, தங்கு பலீட்ஷட றபேம்தப்
வதபேம் துஷநஷ, “பலீடு ற்றும் வதரது

ஶசற றஷணவு சறன்ண ஆஷத்றற்கரக

வரடங்கறபள்பது

வரடங்கறபள்பது
--------------------------------------------------------------சறதத்றல் வபிிடப்தட்ட ஆய்ின் தடி,

s.
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இந்றர



இந்ஶரட்டிஸ் அனுப்தப்தட்டுள்பது
--------------------------------------------------------------கரரஷ்டிர ரறன அசு,

அம்ரறனத்றல் ப்ல் 18ம் ஶற பல்,
200 அடிக்கு ஶல் ஶதரர்வல் துஷபிட

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in

-5-

TNPSC WINNERS ப

ைமய

-த ம

Current Affairs - April - 2016
ஷட ிறத்துள்பது. அம்ரறனத்றல்



றனவும் கடும் நட்சறஷ வரடர்ந்து

ீ ிதத்றன் கரரக, அம்ரறன உர்

இம்படிஷ அநறித்துள்பது.
--------------------------------------------------------------ஶரஜற சுதரஷ் சந்ற ஶதரமறன்

ீறன்நம், ரஷன பல் கரஷப ஷ

றதரட்டு பங்கபில் அறக எனற லப்பும்
தட்டரசுகஷப வடிக்க ஷட

ஏட்டுணரக திரற்நற றசரபீன்,



ரழ்ந்து வகரண்டிபேப்தர் ஆரர்.





அஷக்கப்தட உள்பது

--------------------------------------------------------------த்ற கனரசர ற்றும் சுற்றுனரத்துஷந
அஷச்சகம், ஆங்கறஶனர்கஷப றர்த்து

ஶதரரடி, “ரந்றர ஶரப்”, அர்கபின்



சூரி ஆற்நல் இந்றத்ஷ அநறபகம்

வசய்துள்பது. இன் வதர், “சூரி ஶஜரற”

(SURYA JOTHI). றன்சர வசனிஷண

றஷணஷ ஶதரற்றும் ஷகில் 200 பைதரய்
றஷணவு ரத்ஷ வபிிட்டுள்பது.



ps
c

பைதரய் ரத்ஷபம் வபிிட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------கூகுள் றறுணம், இந்ற ில்ஶின்

அல்தடுத்ற உள்பது. குஜரத், ரகரனரந்து
ற்றும் றஶசரரம் ஆகற ரறனங்கலக்கு
அடுத்து, பூ துினக்ஷக அல்

“ில்வடல்” அஷப்புடன் ஶசர்ந்து,

தடுத்தும் ரன்கரது ரறனம் தீகரர்

இந்றரில் இனச ஷ-ஷத ஶசஷஷ

ங்கற பேகறநது. இன் தடி இந்றறுணம்
இச்ஶசஷஷ ங்கும் இண்டரது



ில் றஷனம் ன்ந சறநப்ஷத, ஏடிமர

.tn

ீண்டகரனம் கறடப்தில் ஷத்றபேப்தது,

வதற்றுள்பது. இத்றட்டம் பனறல்

அசறல் அஷப்பு சட்டத்ஷ ீ றுரகும்

w

பம்ஷதில் வரடங்கப்தட்டது
--------------------------------------------------------------த்ற அசு, இந்றரஷ SAWEN

ண வடல்னற உர்ீறன்நம்



இன்பனம் இந் அஷப்தில் உள்ப

w

வடல்னற பல் ஆக்ர ஷ

உர்ந்துள்பது (South Asia Wild Life

w

வரடங்கறபள்பது. ிக்கு 160

Enforcement Network)

கறஶனரீ ட்டர் ஶகத்றல் இக்கப்தடுகறநது.

--------------------------------------------------------------யரிரண ரறன அசு, அம்ரறனத்றன்

(India’s Fastest Train Gatimaan Express). 188
கறஶனரீ ட்டர் தத்ஷ 101 றறடங்கபில்

குர்கரன் ரட்டத்ஷ, “குபேக்ரம்”

ணவும், ஶரட் தகுறஷ “த” ணவும்
வதர் ரற்நம் வசய்துள்பது.
---------------------------------------------------------------

வரிித்துள்பது.
--------------------------------------------------------------இந்றரின் அறஶக ினரண,
“கட்டிரன் க்ஸ்திஸ்” ணது ஶசஷஷ

ரடுகபின் ண்ிக்ஷக ட்டரக



ஆகும்.
--------------------------------------------------------------இந்ற அசறனஷப்பு சட்ட ிற 21ன்
தடி, எபே குற்நில் க்ஷக

ரறன புஶணஸ்ர் ில் றஷனம்

அஷப்தில் உறுப்திணரக இஷந்துள்பது.

குஷநக்கும் டடிக்ஷகக்கு இது உவும்.
--------------------------------------------------------------தீகரர் ரறன அசு, அம்ரறனத்றல் ப்ல்
1ம் ஶற பல் பல துினக்ஷக

w

வலுன் அரின் உபேம் வதரநறத் 10

றறுப்தட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------த்ற அசு, குஷநந் வசனினரண தண்
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(World’s Largest
Wooden Chakra or Spinning Wheel)



ஷடவதற்நது.
--------------------------------------------------------------கரரஜர ஞ்சறத் சறங்கறன் உபேச்சறஷன,
திரன்ஸ் ரட்டின் புணி ட்ஶரதஸ் கரில்

சர்ஶச ிரண றஷனத்றல்



இத் ீ ிதத்து, வகரல்னம் தகுறில் உள்ப
திதன புட்டிங்கள் ஶி ஶகரினறல்

அபேக்கு து 116.
--------------------------------------------------------------உனகறன் றகப்வதரி ச்சக்கம்,
புதுறல்னறில் உள்ப இந்றர கரந்ற



co
m

ிறத்துள்பது.

ன்தஶ ர்ப்து உனகறல் அறக றல்

s.



ஶகபர ரறனத்றன், ஷடவதற்ந றபேிர



கடந்து.
--------------------------------------------------------------உனக சுகரர றறுணம், “உனக கர்புந

ன அநறக்ஷகஷ” (Global Report on Urban

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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Health) வபிிட்டுள்பது. இந்



அநறக்ஷகின் தடி, இந்றரின் கர்புந

தகுறில், வ ரர ஷஷ்ஶணர ஶி

றல்னறணரக உபேம் ண

பேத்துஷணஷ திர் றநந்து

ரரர சூப்தர் ஸ்வதசரனறட்டி

வரிித்துள்பது.

ஶலும், உனகறன் அறகரண சரஷன



ஶதரக்குத்து ிதத்துகபில், வசன்ஷண
கம் இண்டரது இடத்றன உள்பது.

ஶகன்சல் வசய்ற்கரக, த்ற ில்ஶ

கம் உள்பது.
--------------------------------------------------------------இந்றரில் அறக சக்குகஷப

வரஷனஶதசற ஶசஷஷ அநறபகம்

அஷச்சகம், “139” ன்ந கட்டறல்னர



ஷகரண்ட ில்ஶ ண்டனம் ன்ந
ஷனஷ இடரக வகரண்டு வசல்தடும்,



கறக்கு ில்ஶ ண்டனம் வதற்றுள்பது.
--------------------------------------------------------------2017ம் ஆண்டு ஜணரி 1ம் ஶற பல்
வபிபேம் அஷத்து புற

வசல்ஶதரன்கபிலும், “அசகரன
வதரத்ரன்”

(Panic Button) இடம் வதந

றறுணங்கலக்கு உத்ிட்டுள்பது
--------------------------------------------------------------2018ம் ஆண்டு ஜணரி 1ம் ஶற பல்

ps
c



w

ஶண்டும் ண த்ற அசு வசல்ஶதரன்

ஶரகர றணத்ஷ வகரண்டரட சண்டிகர்



கம் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------12 ஆண்டுகலக்கு எபே பஷந ஷடவதறும்



உஜ்ஷஜன் கும்த ஶனர வரடங்கறது.
--------------------------------------------------------------த்ற ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரிம்

in
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சறநப்ஷத, எடிசரின் புஶணஸ்ர் கஷ

வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகின் தடி,

இந்றரில் அறக எனற ரசு ற்தடும்
கரக, பம்ஷத உள்பது.

வசல்ஶதரன்கபிலும், “ஜற.தி.ஸ்” சற





.tn



ன்ந சறநப்ஷத, ஶி ன்நர்

வதற்றுள்பரர். வசன்ஷண ஆர்.ஶக. கர்

w

வரடர்ந்து 124 ி ஶத்றற்கு ஶனரக

வரகுறில், ரம் றர் கட்சறின்

டணரடி, புற கறன்ணஸ் சரஷணஷ

w

சரர்தில் இர் ஶதரட்டிிடுகறநரர்.

உனகம்



உள்பது. பன் பனறல் 2010ம் ஆண்டு



குஷநரக பேரணரர் வதறுஶரர்

ஆரர் அட்ஷட ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------வடல்னற அசு, அஷந்து ஷகரண

புஷகிஷன வதரபேட்கலக்கும் எபே ஆண்டு
ஷட ிறத்துள்பது
---------------------------------------------------------------

உனக ங்கற வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகின்
தடி, எபே ரஷபக்கு “1.90” டரனபேக்கு

w

ஶகரடி ஆரர் அட்ஷடஷ உபேரக்கற

றகம் 5து இடத்றன உள்பது
--------------------------------------------------------------ஷடவதநவுள்ப றக சட்டன்ந
ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடும் பல் றபேங்ஷக

டணரண, “ஶசரணி சவ்சறர” ன்தர்,



இந்றரில் சறனறண்டர் ரணித்ஷ
ிட்டு வகரடுத்ர்கள் தட்டினறல்,

வசல்ஶதரன் றறுணங்கலக்கு

றகழ்த்ற உள்பரர்.
--------------------------------------------------------------ஆரர் ஆஷம், இந்றரில் 100து

2,3து இடம் = னக்ஶணர, ஷயரதரத்

றகம்

இபேக்க ஶண்டும் ண த்ற அசு

உத்ிட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------ணரசறஷ ஶசர்ந் வதண் கக்கபி

Noisiest City in

India.

வபிபேம் அஷத்து புற



வசய்துள்பது.
--------------------------------------------------------------ஜழன் 21ல் ஷடவதநவுள்ப சர்ஶச

s.

பல் இடத்றன திஶசறனறன் ஶதரர்டனரசர



ஷத்ரர்.
--------------------------------------------------------------பன்தறவு வசய் ில் டிக்வகட்டுகஷப

co
m

க்கள் வரஷக 2031ம் ஆண்டு 600



ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறனத்றன் கரத்ர

றுஷ ஶகரட்டிற்கு கல ரணர் ஆரர்

(International Poverty Line)


--------------------------------------------------------------வன் அஶரிக்க ரடரண ஈக்குஶடரரில்,
றனடுக்கம் ற்தட்டு, ரிக்டர் அபில்
7.8ஆகர தறரணது
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--------------------------------------------------------------ரனறதரன் ீரறகள், “ஆதஶசன்

ட்டுஶ (World’s Strongest and Lightest

Known Material)

எரரி” (Operation Omari)



வரடங்கறபள்பணர். ஷநந் ரனறதரன்

உபேரக்கப்தட்ட, “பன்ஶணரடிகள்

ஷனணரண பல்னர ஏரின் வதரில்
ஆண்டு ஶதரர் திற்சற எத்றஷக.
--------------------------------------------------------------ில்னறம் ஶக்ஸ்திரின் 400து

ிஷபரட்ஷட சரரல், இஷந்துள்ப

றஷணவு றணத்ஷ பன்ணிட்டு ஆங்கறன

வதற்றுள்பரர்

பல் ர்
ீ
ன்ந வதபேஷஷ திதன
தரட்றட்டன் ர்
ீ
ந்து ஶடகர்

அசு அரின் உபேம் வதரநறத் அஞ்சல்



ஷனஷ வபிிட்டுள்பது. இர் 1616,

இபே ரடுகஷப இஷக்கும் புற

றட்டறட்டுள்பண. இப்தரனம், இன்று
ரடுகஷப ட்டும் இஷக்கரல், இபே
கண்டங்கஷபபம் (ஆசறர, ஆப்ரிகர)

w

இஷக்கும்.
--------------------------------------------------------------“பணிஶடர 2015 ஆண்டு அநறக்ஷக”ின்

ps
c

(UNIDO 2015 Yearbook Report) தடி, உனகறன்
பன்ணி 10 அறக உற்தத்ற வசய்பம்

ரடுகபின் தட்டில் வபிிடப்தட்டது.

ஶசர்க்கப்தட்டுள்ப 5 ர்கள்
ீ
= ிஜய்
வர்ச்சன்ட், ிஜய் யசரஶ, ினு



கல்கஷப ங்கும், இந்றரின் பல்
ஆன்ஷனன் இஷ பத்ஷ (sahapedia)
த்ற அசு வரடங்கறபள்பது.




.tn



உள்பது.
--------------------------------------------------------------சர்ஶச றற ஷம் ற்றும் உனக ங்கற

உனகறன் பல் தகுற ன்ந வதபேஷஷ

w

“ஶரப்திர” வதற்றுள்பது.

w



w

(First dedicated branch for start-ups) =
ஆர்.தி.ல் ங்கற (RBL Bank) ஆகும், இடம் =

பன் பல்

சலண ிஞ்ஞரணிகள், “உனகறன் பல்

First Graphene Electronic Paper) உபேரக்கற
சரஷண புரிந்துள்பணர்.


உனகறஶனஶ கடிணரணதும், ஷட
குஷநரணதுரண வதரபேள் = கறரதின்

--------------------------------------------------------------ஸ்டரர்ட்அப் றறுணங்கலக்கு ன்ந ணி
கறஷபஷ வரடங்கறபள்ப பல் ங்கற

= வற்கு சூடரன் ஆகும்

கறரதின் றன்ணணு கரகறத்ஷ” (World’s

(World’s First

region to wipe out Malaria)

சுரர் 10500 க்கள் வரஷக உஷட ரடு



வதரபேள்
--------------------------------------------------------------உனக சுகரர றறுணம், உனக ஶனரிர
இன் தடி ஶனரிர ஶரஷ எறத்

189து ரடரக, “வுபே” இஷந்துள்பது.

(NAURU becomes 189th member of IMF
and World Bank). 188து ரடரக இஷந்து

=www.sahapedia.org

“சரகர” (saha) ன்ந சம்ஸ்கறபே

ஶரய் அநறக்ஷக 2015 வபிிட்டுள்பது.

ஆகற இபே அஷப்புகபிலும் இஷபம்

இது

இஷபம்

வசரல்லுக்கு “என்நரக ஶசர்ந்து” ன்று

ஆகற ரடுகள் பல் பன்று இடங்கபில்
உள்பண. இந்றர = 6து இடத்றன

வடண்டுல்கர்
--------------------------------------------------------------இந்றரின் தரம்தரி கஷன,
கனரச்சரங்கஷப எபேகறஷந்து

இன் சலணர, அவரிக்கர ற்றும் ஜப்தரன்



இற்கு பன்பு இந் கவு சங்கத்றல்

ண்கட், சுணில் கரஸ்கர், சச்சறன்

தரனத்ஷ, வசங்கடல் ீ து கட்ட



ஶசர்க்கப்தட்டுள்பரர்


in
ne
r

கூநப்தடுகறநது.
--------------------------------------------------------------சவூற அஶதிரவும், கறப்தும் இஷந்து,

இபேடன் ஶசர்ந்து 6து கறரிக்வகட் ரக
ீ
கதில் ஶவும் இச்சங்கத்றல்

ப்ல் 23ம் ரள் இநந்ரர் ண



co
m

சங்கத்றல்“ (Legendary Club) கறரிக்வகட்

அஷக்கப்தட்டுள்பது. இன் ஶரக்கம் =



--------------------------------------------------------------இந்ற கறரிக்வகட் சங்கத்ரல்

s.





வதங்கலபே.
--------------------------------------------------------------ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறன அசு,

அம்ரறனத்றல் பல் வதண்கள் ஶதபேந்து
ஶசஷஷ வரடங்கறபள்பது.
---------------------------------------------------------------
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எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு குற வதற்ந

துக்கஷடகஷப படி பல் கறரரக

இந்றரின் பல் ஜறம்ணரஸ்டிக்

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. அக்கறரத்றல்

ரங்கஷண
ீ
ன்ந சறநப்ஷத, “ீதர கர்கர்”

கனரல் துஷநரல் டத்ப்தட்ட

வதற்றுள்பரர்
--------------------------------------------------------------“புற பர்ச்சற ங்கற” (New Development

ஏட்வடடுப்தில் 90% ஶனரஶணரர்

துக்கஷடஷ பட ஏட்டபித்ரல்,

Bank) ணப்தடும், “திரிக்ஸ் பர்ச்சற ங்கற”
(BRICS Development Bank), ணது பல்



கடஷண திரிக்ஸ் ரடுகலக்கு

றல்னறில் ஷடவதற்நது

ங்கறபள்பது. 2370 றல்னறன் ரட்


ஶகரக்கள் வதரபேத்ப்தட்ட ில் ன்ந

capacity)



றறுணரக ஶகரல்டன் ஶடரதரஶகர
சறகவட் அட்ஷடகள் சட்டத்றபேத் ிற,

2014ன் தடி, சறகட் அட்ஷடகபில் ற்ஶதரது
உள்ப 40% புஷகப்தட ச்சரிக்ஷகஷ ிட

சூறில், பன் பஷநரக வதண்கலம்



ஶண்டும் ண அசு உத்ிட்டுள்பது.

ரட்டத்றல் பல் அசு ரறரி கல்லூரி

85% ச்சரிக்ஷகில், 60% புஷகப்தடரகவும்,



ps
c

25% லத்து பனபம் ச்சரிக்ஷக வசய்
ஶண்டும்.
--------------------------------------------------------------இந்றரின் பல் ஆரர் ன்



கரட்சற ன்ந சறநப்ஷத, கரஷ்டிர

ரறனத்றன், அகதுகர் ரட்டத்றன்,

(India’s First Aadhaar based

--------------------------------------------------------------உனகறன் பல் றகப்வதரி வடங்கு

w



.tn

இந்றத்ஷ டி.சற.தி ங்கற அநறபகம்

ATM)



w



சறறுற, இந்றரின் சரர்தில், இத்ரனறில்

ஆசற ரடு தினறப்ஷதன்ஸ் ஆகும்.
--------------------------------------------------------------ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறனத்றன் பல் வதண்

w

ஷடவதறும் உனக கறக்-தரக்சறங்

ஶதரட்டிகபில் கனந்துக்வகரள்லம் பல்
இந்றர் ஆரர்.

பனஷச்சரக வகபூதர பப்ற தி



ற்நரர்.
--------------------------------------------------------------இரஜஸ்ரன் ரறனத்றன், ரஜ்சந்த்

ரட்டத்றல் உள்ப தீம் ரலுக்கரின்
கச்சதரனற கறரம், அம்ரறனத்றல்

வதற்றுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------கரஸ்ீ ர் ரறனத்ஷ ஶசர்ந் 7 து
சறறுறரண, “ஜரபல் இஸ்னரம்” ன்ந

வடங்கு பேந்ஷ அங்கல கரித்துள்ப பல்



ரகுரி கரட்சற வதற்றுள்பது.
--------------------------------------------------------------குஜரத் ரறனத்றன் பல் வதண் டி.ஜற.தி.
ன்ந வதபேஷஷ கல ர ஶஜரரி

டுப்பூசற றகழ்ச்சற (World’s First Mass Dengue

Vaccination Programme), தினறப்ஷதன்ஸ்
ரட்டில் டத்ப்தட்டது. “Dengvaxia” ன்ந

வரடங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------டிஜறட்டல் னரக்கர் றட்டத்ஷ பலஷரக
வசல்தடுத்ற இந்றரின் பல்

உிபடன் வசல்தடும் .டி.ம்
வசய்துள்பது.

அனுறக்கப்தட்டணர்.
--------------------------------------------------------------இந்றரின் றுஷரண ரட்டம்
ணப்தடும், எடிசரின் “தரங்கபூர்”

w

85% ச்சரிக்ஷக புஷகப்தடத்ஷ தற


ில் வதற்றுள்பது.
--------------------------------------------------------------ஆண்கள் ட்டுஶ அனுறக்கதட்ட
ஶகபரின் ரபன்கடி ஜளம்ர

றறுணம் உள்பது.


சறநப்ஷத, “சரன்-இ-தஞ்சரப்” க்ஸ்திஸ்

in
ne
r

ச்சரிக்ஷகஷ வபிிட்ட பல்

--------------------------------------------------------------இந்றரின் பல் சற.சற.டி.ி

s.

இஷண ங்கறபள்பது (Renewable energy



(First National

Tribal Carnival)

புதுதிக்கத்க்க ஆற்நல் உற்தத்றக்கரக

--------------------------------------------------------------சறகவட் அட்ஷடகபில் 85% புஷகப்தட

அங்கு கஷடகள் படப்தட்டண.
--------------------------------------------------------------பல் ஶசற தங்குடிிண றபேிர, புது

co
m



இரணும்



இந்ற கப்தற்தஷட, “.ன்.ஸ். ர்”
ீ
ற்றும் “.ன்.ஸ்.றதட்” ஆகற இபே
ஶதரர்க் கப்தலுக்கு ஏய்பித்துள்பது.
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.ன்.ஸ்.ர்ீ கதரல், இந்ற

வசற்க்ஷகஶகரஷப வற்நறகரக

கப்தற்தஷடில் 1987ம் ஆண்டு ரர்ச் 26ம்

ிண்ில் வசலுத்றணர்.

ஶற இஷக்கப்தட்டது. இக்கப்தலுக்கு

வயரிஶகரட்டரில் உள்ப சறஸ் ரன்

கப்தற்தஷடில் 1988ம் ஆண்டு டிசம்தர் 5ம்

ப்தட்டது.

.ன்.ஸ் றதட் கப்தல், இந்ற

ிண்வபி ஷத்றல் இபேந்து

ஶற ஶசர்க்கப்தட்டது. இக்கப்தலுக்கு “K42”





ணப் வதரிடப்தட்டது
--------------------------------------------------------------11து இந்ற – ங்ஶகரனற கூட்டு ஶதரர்



ங்ஶகரனறரில் ஷடவதற்நது.
--------------------------------------------------------------22து இந்ற – ரய்னரந்து



IRNSS = Indian Regional Navigational Satellite
System
 PSLV = Polar Satellite Launch Vehicle

“CORPAT”, அந்ரன் கடல் தகுறில்
ஷடவதற்நது

வன்ப்தடும் பல றனர சரர

CORPAT = Coordinated Patrol



--------------------------------------------------------------“சத்பேஜீத் திற்சற” (Exercise Shatrujeet)



இந்ற இரணுத்றணர், இரஜஸ்ரன்

கரட்டிலும் சறநறரக வன்தடும்.

ன்றும், “சறறு றனர” (Mini
“தண் றனர” (Micro



ps
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ஶதரர் திற்சறில், இந்ற ிரணப் தஷட,

உள்பணர் (World’s Lightest Synthetic Material)


அப்வதரபேள் = சறனறகர ஶரவஜல்



--------------------------------------------------------------“தம் கஞ்சன்ஜங்கர” (Param Kanchenjunga)

கனந்துக் வகரண்டது.
--------------------------------------------------------------தரகறஸ்ரன் ற்றும் சலண ிரணப்

(Super Computer), சறக்கறம் ரறனத்றல்
உள்ப ஶசற வரறல்தட்த

w

w

ஆஶனரசஷண திரிஷ வரடங்கறபள்பது.
--------------------------------------------------------------“த் சுக்மர” ன்ந கடல் தரதுகரப்பு
திற்சறஷ இந்ற கடல் தஷட,

கரல்துஷந இஷந்து டத்றது.

அநறில், வரறல்தட்தம்



கஞ்சன்ஜங்கர ன்தது உனகறன் பன்நரது
றகப்வதரி ஷன ஆகும் (உம் = 8586
ீ )

(Gyan Chakra) ன்ந புற

w



தல்கஷனக்ககத்றல் றறுப் தட்டுள்பது.

(கலகு) தரக்கறஸ்ரணில் ஷடவதற்நது.
--------------------------------------------------------------இந்ற ரணுத்றன் ஶற்கு தஷடப் திரிவு,
“கறரன் சக்ர”

இஸ்ஶர ிஞ்ஞரணிகள், இந்றரின்
7து உபவு வசற்ஷகக்ஶகரபரண,

“.ஆர்.ன்.ஸ்.ஸ் – 1ஜற” (IRNSS-1G)

(Silica
Aerogel) (or) blue air (or) frozen smoke

ன்ந புற அறிஷரண சூப்தர் கிி

தஷடகபின் கூட்டு ஶதரர் திற்சற, “கல ன் ”



றபேணந்புத்றல் உள்ப இஸ்ஶர

(வசற்ஷகரண) வதரபேஷப உபேரக்கற

.tn



Moon) ன்றும் கூறுர்.

உனகறன் ஷட குஷநரண சறந்வடிக்

அஶரிக்க தஷட ற்றும் ஶட்ஶடர

தஷடகலடன் இஷந்து திற்சறில்

Moon) ன்றும்

ஷத்றல் திபுரிபம் ிஞ்ஞரணிகள்,

ஶதரர் திற்சற இதுரகும்
--------------------------------------------------------------ட அவரிக்கரின் அனரஸ்கரில்

ஷடவதற்ந, “வசங்வகரடி” (Exercise Red Flag)

இந் ப்ல் ர றனரஷ, அங்கு “பல
இபஞ்சறப்பு றனர” (Full Pink Moon)

w

ரறன தரஷனண தகுறில் ஶற்வகரண்ட



கரனங்கபில் வன்தடும் பலறனஷ





--------------------------------------------------------------ட அவரிக்கரில் ப்ல் ரம்

in
ne
r

கடற்தஷடகபின் ஶரந்து திற்சறரண

இது தி.ஸ்.ல்.ி – சற33 (PSLV-C33)
ரக்வகட் பனம் ப்தட்டது

திற்சறரண, “Nomadic Elephant 2016”



ப்ல் 28, 2016 அன்று ஆந்ற ரறனம்,

co
m





“K40” ணப்வதரிடப்தட்டது

s.





--------------------------------------------------------------இன்ஶதரசறஸ் றறுணர்கபில் எபேரண
கறரிஸ் ஶகரதரனகறபேஷ்ன், ன்தரல்
கடந் 60 ஆண்டுகரன இந்ற

வரறல்தட்த துஷநின் பர்ச்சறஷ
ிபக்கும், “இறயரசர” (ITHIHAASA) ன்ந
அப்பிஶகசன் உபேரக்கப்தட்டுள்பது. இது

எபே, “டிஜறட்டல் அபேங்கரட்சறகம்” (Digital

Museum) ஆகும்

---------------------------------------------------------------
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ஷசூரில் வசல்தடும், த்ற தட்டு



பர்ப்பு ஆரய்ச்சற ஷபம் (Central

வரஷதல் அப்பிஶகசன் என்ஷந அநறபகம்

Sericulture Research and Training Institute),
த்ற தட்டு ரரிபம் (Central Silk Board)
இஷந்து, “NEMHARI“ ன்ந ரத்ஷ
உபேரக்கறபள்பணர். இச்வசடிஷ ஆய்வு

வசய்துள்பது. இது றன்சரம், அன்
குநறத் கல்கஷப அபிக்கறநது.

இடங்கள்



வசய்றல், 84% ஶரய் வரற்றுக்கு

அஷச்சர்கபின் கூட்டம், ரஸ்ஶகர கரில்

இஷன சரர்ந் ஶரய்கபில் இபேந்து

டுப்ததும் வரி ந்துள்பது. இன்

பனம் தட்டு பர்ச்சற அறகப்தடுத்ப்



s.

றறுணரண அஶசரன், அவரிக்கரிற்கு
வபிஶ ணது றகப்வதரி ிக
அலுனகத்ஷ ஷயரதரத்றல்

தபேங்கபிலும் வசல்தடும் சூரி ஆற்நல்
வசல்கஷப (all weather solar cell)

உபேரக்கறபள்பணர். இது ஷன



கரனங்கபில் கூட சூரி ஆற்நஷன
“கறரப்தீன்” (Graphene) ன்ந வதரபேஷப

தன்தடுத்ற இஷண உபேரக்கறபள்பணர்.
கறரப்தீன், ன்தது கரர்தணின் 2 தரிர

w



டிரகும். இன் அணுக்கள், ஶன்கூடு
டிில் திஷக்கப்தட்டிபேக்கும்.

(2016 Water Film Festival) ஆகறஷ, புது
றல்னறில் ஷடவதற்நது

ிபேதுகள்



ps
c

ஶதரரபிரண, “தசும் அத்ணரன்”

அர்கலக்கு “வல்சன் ண்ஶடனர – கறகர
ச்ஶசல் புதுஷ ிபேது” ங்கப்தட்டது.

--------------------------------------------------------------ஜரர்ஜறர தல்கஷனக்ககத்ஷ ஶசர்ந்

(Nelson Mandela – Graca Machel Innovation
Award)

ஆரய்ச்சறரபர்கள், உனகறன் றகச் சறநற

.tn

ஷடஶரஷட (Diode) கண்டுதிடித்துள்பணர்.
இற்கு

Nano scale Diode or Molecular
Rectifier ண வதரிட்டுள்பணர்.



உள்ப அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த
தல்கஷனக்கக



Award), இந்றரின் அஶசரக் குரர் (K.
Ashok Kumar) அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது.

w

வன்ஷரக்க ரஶணர வரறல்தட்தத்றல்

இர் கக்பூர் இந்ற வரறல்தட்த

புற பஷநஷ உபேரக்கறபள்பணர்.

தல்கஷனக்கக ஆரய்ச்சற ரர்

இம்பஷநில் ண்ரில்
ீ
உள்ப

கரல்சறம் ற்றும் வக்ண ீசறம் துகள்கள்
ஆக்கப்தடுகறநது.
---------------------------------------------------------------

தத்றற்கு ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------“சர்ஶச ர ஊட்டச்சத்து அநறஞர்

ிபேது” (International Plant Nutrition Scholar

ஆரய்ச்சறரபர்கள், ண்ஷ
ீ

ீக்கக்ப்தட்டு ண்ர்ீ தூய்ஷ

of the Year Award 2015),

றபெசறனரந்து ரட்டின் 5 டரனர் றப்புஷட

w

(Institute of Advanced Study
in Science and Technology – IASST)

--------------------------------------------------------------“2015ம் ஆண்டிற்கரண சறநந் ங்கற த
ிபேது” (Bank Note

--------------------------------------------------------------அஸ்மரம் ரறனத்றன் குயரத்றில்

w



தரகறஸ்ரணின் ஸ்ரட் தள்பத்ரக்ஷக
ஶசர்ந், வதண் ணி உரிஷ

(2D form
of Carbon, in which atoms are bonded into a
honeycomb arrangement)


துங்குகறநது.
--------------------------------------------------------------இந்ற ீர் ரம் (Indian Water Week 2016)
ற்றும் ஶசற ீர் றஷப்தட றபேிர

உற்தத்ற வசய்பம்.


ஷடவதற்நது.
--------------------------------------------------------------உனகறல் றகப்வதரி றன்-ிக

in
ne
r



இந்றர, ஷ்ர ற்றும் சலண ஆகற
ரடுகபின் வபிபநவுத்துஷந

உட்தடரல் இபேப்ததும், 24% அபிற்கு

படிபம்.
--------------------------------------------------------------சலண ஆரய்ச்சறரபர்கள், ல்னர

த்ற அசு, “ித்பத் திர” ன்ந புற

co
m





ஆரர்.
--------------------------------------------------------------திரன்ஸ் ரட்டின் உரி ிபேரண,

“Order of Arts and Letters Honour of France”
னும் ிபேது, கரந்றஜறின் ஶதத்றரண
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ஶர்ந்வடுக்கப் தட்டுள்பரர்.

ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------ரடக திரிிற்கரண 2016ம் ஆண்டின்

India 2016)


சறநப்பு புி அநறில் ிபேது (National Geo

co
m

ன்தர் லற “யரறல்டன்” ன்ந



Science Award for Excellence), அஶசரக் குரர்

(Pulitzer Prize

for Drama – Hamilton)

சறங்ி ன்ந ஶதரசறரிபேக்கு

--------------------------------------------------------------சறநந் கற்தஷண தஷடப்பு திரிிற்கரண

ங்கப்தட்டது. ண்டல்

2016ம் ஆண்டிற்கரண புனறட்சர் ிபேது,

Technologies) சறநப்தரக

வரறல்தட்தத்றல் (Sedimentary

ிட் ரன் றகுவன் ன்தர் தஷடத்

வசனரற்நறற்கரக இபேக்கு இவ்ிபேது

“ற சறம்தஷசர்” ன்ந தஷடப்திற்கு

ங்கப்தட்டது (Pulitzer Prize for Fiction – The

Sympathizer)



--------------------------------------------------------------“ஜரர்ஜ் க்ரிர்சன் ிபேது” (George Grierson

Award), யறந்ற வரற பர்ச்சறகு உி
சலணப் ஶதரசறரிர் “ஜற புதிங்” (Ge Fuping)


ன்தபேக்கு ங்கப்தட்டது
--------------------------------------------------------------2016ம் ஆண்டிற்கரண யறபேரத்

ஶசர்ந் ரனரசறரிரண அகது கற

அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது. (PEN/Barbey

Freedom to Write Award)



w

ps
c

அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------2015ம் ஆண்டின் “சஸ்ற சம்ரன்”



பன்ணரள் தரரலன்ந உறுப்திணரண
ந் கறஶரர் சறங் அர்கலக்கு

“தத்ர சச்ஶவ்” அர்கலக்கு,

ங்கப்தட்டது. ஶரன்க்ரி வரறில்,



.tn

தனரண, “சறத்-ஶசஶ” ன்ந தலுக்கரக



ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------திதன, இந்ற டிஷக ஸ்ர்ர ரய்

w

2014ல் ப்த
ீ
வரய்னற அர்கலக்கு

ரறனத்றன், கரிம்கர் ரட்ட



w

டிகர் ஜறஶந்த்ர அர்கலக்கு

Year 2016“ ிபேது ங்கப்தட்டது.

w





தரலுல்லுதள்பி தஞ்சரத்து வதற்நது.
--------------------------------------------------------------ரஸ்டர் றணரரத் ங்ஶகஷ்கர் ரழ்ரள்
சரஷணரபர் ிபேது, திதன யறந்ற

தச்சன் அர்கலக்கு, “Global Indian of the
--------------------------------------------------------------“பணஸ்ஶகரின் தத்றரிக்ஷக சுந்ற

ங்கப்தட்டது
--------------------------------------------------------------இந்றரிஶனஶ சறநந் கறர

தஞ்சரத்து ன்ந ிபேஷ, வலுங்கரணர

ங்கப்தட்டது.


ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------ஜப்தரன் ரட்டின் உரி ிபேரண, “ Order

of the Rising Sun, Gold and Silver” ிபேது,

ிபேது, லத்ரபபேம் வதண் கிஞபேரண

லப்தட்ட அரின் ரழ்க்ஷக னரறு

--------------------------------------------------------------“ஶசற அநறவுசரர் உஷடஷ ிபேது”,

கக்பூர் இந்ற வரறல்தட்த ககத்றற்கு

ங்ஶகஷ்கர் ிபேது, ிஸ்ரன் ஆணந்த்



ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------“வதன் / தரர்தி சுந்ற ிபேது”, கறப்ஷ

in
ne
r



--------------------------------------------------------------ஶசற புி அநறில் ிபேதுகஷப

குடிசுத்ஷனர் ங்கறணரர். ஶசற

புனறட்சர் ிபேது, ஶனுல் றண்டர
புத்கத்றற்கு ங்கப்தட்டது

(FBB Femina Miss

s.



ரர கரந்ற தட்டரசரர்ஜற அர்கலக்கு



ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------9து ரஸ்ஶகர ல் சறற்த சரம்தின்சறப்

ிபேது”,

(UNESCO or Guillermo Cano World
Press Freedom Prize 2016) அசர்வதகறஸ்ரன்

ஶதரட்டிகள், சறரின் ரஸ்ஶகர கரில்

ரட்டின் கடிஜர இஸ்ரிஶனரர

ல் சறற்திரண சுர்ன் தட்ரக், 15

அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------வதறணர றஸ் இந்றர 2016 ஆக,
வடல்னறஷ ஶசர்ந் திரிர்றணி சட்டர்ஜற

ஷடவதற்நது. இறல் இறரின் திதன
அடி உ கரந்ற சறற்தத்ஷ னறல்

உபேரக்கற சரம்தின் தட்டம் வதற்நரர்.

ரரடுகள்
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6து “ஆசறரின் இம்“ (Heart of Asia)



4து அணு தரதுகரப்பு ரரடு ,

கபேத்ங்கம், புதுறல்னறில் ஷடவதற்நது


5து கபேத்ங்கம் 2015ல் தரகறஸ்ரணில்

அவரிக்கரின் ரறங்டன் கரில்

ஷடவதற்ந இடம் = ரறங்டன், சறஶரல்,



ஷடவதற்நது.
--------------------------------------------------------------13து இஸ்னரற உச்சறரரடு, துபேக்கற

ஷடவதற்நது. பல் பன்று ரரடுகள்

co
m

ஶயக்
---------------------------------------------------------------

ரட்டின் இஸ்ரன்புல் கரில்
th

ரட்கள்

Islamic Summit



Conference)


ிறப்புர்வு றணம்

--------------------------------------------------------------தர திர், “ஶசற கடல்சரர்



கபே =



--------------------------------------------------------------ப்ல் 6 = International Day of Sport for

ரரட்ஷட”, பம்ஷதில் வரடங்கற

ஷத்ரர். (National Maritime Summit 2016)
--------------------------------------------------------------புனறகள் தரதுகரப்பு வரடர்தரண 3து ஆசற
அஷச்சர்கள் கபேத்ங்கம் (3

rd

Asia
Ministerial Conference on Tiger Cnservation),

Development and Peace




உள்பது.
--------------------------------------------------------------இண்டு ரள் ஜற-7 ரடுகபின்
ஜப்தரணின் யறஶரறர கரில்

ஷடவதற்நது.
--------------------------------------------------------------பல் டகறக்கு – ஆசறரன் வரறல்

ps
c



w

வபிபநவுத்துஷந அஷச்சர்கள் ரரடு,



(First North East –
ASEAN Business Summit)




ப்ல் 10 = ஶயரறஶரதறின் ந்ஷ

(Father of Homeopathy) ணப்தடும் சரபல்


ரரடு (National Summit on Family Planning),
புது றல்னறில் ஷடவதற்நது.

Flight)


இத்றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது.


இதுஷ ிண்வபிக்கு 536 தர்கள்



வசன்று ந்துள்பணர்.
--------------------------------------------------------------ப்ல் 17 = உனக இத் உஷரஷ

w

w

ஶரய் றணம் (World Hemophilia Day)



w



ிபேது ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------“சர்ஶச பூஜற கபேத்ங்கம்” (International

Treatment For All is The Vision of All

இத் உஷரஷ ஶரய் ஜீன்

(Gene

Mutation)

கரில் உள்ப ஶரி கறபெரி



இவ்ிடத்றல் இந்ற கிிரனபேம்

--------------------------------------------------------------ப்ல் 18 = உனக தரம்தரி றணம் (World

Heritage Day) or International Day for
Monuments and Sites (சர்ஶச றஷணவு

ரணில் அநறஞபேரண ஆரிதட்டரின்
வண்கன சறஷன றநந்து ஷக்கப்தட்டது.
---------------------------------------------------------------

கபே =

குஷநதரடுகபரல் ற்தடுகறநது.

Zero Cnference), திரன்ஸ் ரட்டின் தரரிஸ்
தல்கஷனக்ககத்றல் ஷடவதற்நது.

ிண்வபிக்கு பனறல் தித்

ஸ்சறரின் பெரி ககரரிணின் றஷணரக

இம்ரரட்டின் கபே =

New Choices, New
Horizons. இம்ரரட்டில் Post Partum
Sterilization ன்ந திரிில் றக அசறற்கு

யரஶணண் அர்கபின் திநந் றணம்
--------------------------------------------------------------ப்ல் 12 = சர்ஶச ிண்வபி ணி

த ரள் (International Day of Human Space

--------------------------------------------------------------குடும்த கட்டுப்தரடு வரடர்தரண ஶசற

.tn



பன்ணிட்டு இந்ரள் வகரண்டரடப்தடுகறநது.
--------------------------------------------------------------ப்ல் 7 = உனக ஆஶரக்கற றணம்
கபே = Halt the Rise : Beat Diabetes
--------------------------------------------------------------ப்ல் 10 = உனக ஶயரறஶரதற றணம்



உச்சறரரடு, ிபூர் ரறன இம்தரல்
கரில் ஷடவதற்நது.

1896ம் ஆண்டு பல் ண
ீ
எனறம்திக்

ஶதரட்டிகள் ப்ல் 6ம் ஶற வரடங்கறஷ

புது றல்னறில் ஷடவதற்நது. உனகறஶனஶ
அறக புனறகள் உள்ப ரடரக இந்றர

Autism and the 2030 Agenda : Inclusion
and Neurdiversity

in
ne
r



ப்ல் 2 = உனக  இபேக்க

s.

ஷடவதற்நது.(13

சறன்ணங்கள் றணம்)


கபே =

The Heritage of Sport
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and My Son Defeated Cancer” ன்ந

ப்ல் 22 = சர்ஶச பூற றணம்

(International Mother Earth Day)
 கபே = Trees for the Earth



தர.சறம்தம், அர்கள் “Standing Guard – A

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

ப்ல் 23 = உனக புத்க ற்றும்

Year in Opposition“ ன்ந புத்கத்ஷ லற

தறப்புரிஷ றணம் (World Book and Copyright

Day)
 2016ம் ஆண்டின் உனக புத்க ஷனகரக,



ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது (2016 World Book



Malaria Day)
கபே = End Malaria for Good



--------------------------------------------------------------ப்ல் 26 = உனக அநறவுசரர் உஷடஷ
றணம் (World Intellectual Property Day)



கபே = Digital Creativity : Culture Reimagined
--------------------------------------------------------------24 – 30 = உனக ஶரய்த்டுப்பு ரம் (World

Immunization Week)


2020ம் ஆண்டிற்குள் அஷணபேக்கும்

ps
c

டுப்பூசற இடஶண்டும் ண இனக்கு

w





றர்ம் வசய்ப்தட்டுள்பது

புத்கம்



Terrorist : My 14 Year old Struggle to Prove my
Innocence” ன்ந புத்கத்ஷ லற







அல்னது யறந்து சுரஜ்ம்” ன்ந

.tn



Winds : A Memoir” ன்ந புத்கத்ஷ லற

ன்ந புத்கத்ஷ லற வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------தி.ஜற. வர்கல ஸ் ன்தர், “A State in Denail –



Pakistan’s Misguided and Dangerous Crusade“



ன்ந புத்கத்ஷ லற உள்பரர்.
--------------------------------------------------------------துர் அகர்ரல், “The Great Indian World

w

w

ன்ந புத்கத்ஷ லற வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------ரசர ிண்வபிரபரண, “ஸ்கரட்
வகல்னற” ன்தர், “Endurance : My Year in

Trip” ன்ந புத்கத்ஷ லறபள்பரர்.
---------------------------------------------------------------

 “No Time to Pause” ன்ந புத்கத்ஷ
தித்ர ஶஸ் ன்தர் லற

Space and Our Journey to Mars” ன்ந



புத்கத்ஷ லற வபிிட்டரர்.
--------------------------------------------------------------ஸ்.ஶக. றஸ்ர ன்தர், “Flying in High
உள்பரர்.
--------------------------------------------------------------அணிர ரர், “Alphabet Soup for Lovers”

w



லற வபிிட்டரர்.
--------------------------------------------------------------உடுப்தி ரஜஶகரதரனச்சரர்ர

ஆணந்பர்த்ற ன்தர், “இந்துத்துர

India : The Untold Story of British Enterprises“


வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------அர்ஜளன் ரத் சக்கு ன்தர், “The Story of

Kashmir through the Ages” ன்ந புத்கத்ஷ

“கறசரஶன தட்டரச்சரர்ஜற ன்தர் “Blood on

ன்ந புத்கத்ஷ லற வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------கர்ரர் னரல்ரி ன்தர், “The Making of

வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------ஶஜம்ஸ் கறரஸ் ஜறப்பின், ன்தர் “The Life

and Death of Adolf Hitler” ன்ந புத்கத்ஷ

My Hands : Confessions of Staged Encounters“


ன்ந புத்கத்ஷ லற வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------பகது ஆறர் கரன் ன்தர், “ Framed as a

in
ne
r



--------------------------------------------------------------ப்ல் 25 = உனக ஶனரிர றணம் (World

வபிிட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------வரத் ரகன் ன்தர், “India’s War : The

Making of Modern South Asia 1939 - 1945”

ஶதரனந்து ரட்டின் ஶரக்னரவ் கம்

Capital)

co
m



புத்கத்ஷ லற வபிிட்டணர்
--------------------------------------------------------------இந்ற தரரலன்ந உறுப்திணரண,

s.



புத்கத்ஷ லறபள்பரர்.
--------------------------------------------------------------இம்ரன் ஆஸ்ற ற்றும் தினரல் சறத்றக்

ஆகறஶரர், “The Kiss of Life : How a Superhero

வபிிட்டுள்பரர்.

புல், நட்சற



த்ற அஶரிக்க ரடரண, “ல்
சல்ரடரர்” ரட்டில் பன் பஷநரக
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ண் ீர் தஞ்சம் கரரக அசறஷன



திகடணம் வசய்ப்தட்டுள்பது.

ஶதரட்டிின் ஆண்கள் எற்ஷநர் திரிவு
இறுற ஆட்டத்றல் ஸ்வதிணின் ஶதல்

ிஷபரட்டு

டரல், ஜப்தரணின் றறஶகரரிஷ ழ்த்ற
ீ

டுவன்டி – 20 கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில்,

வடரதரஶகர அி ர்,
ீ
“ஈரக் ரஸ்”



(Iraq Thomas) ன்தர் 21 தந்துகபில்

25து சுல்ரன் அஸ்னரன் ர யரக்கற

சடித்து புற உனக சரஷணஷ



ஶகரப்ஷதின் இறுற ஶதரட்டிில்,

றகழ்த்றபள்பரர்.
--------------------------------------------------------------2020ம் ஆண்டில் ஜப்தரன் ஷனகர்

ஆஸ்றஶனறர அி இந்ற அிஷ
ஶரற்கடித்து 9து பஷநரக

ஶடரக்கறஶரில் ஷடவதநவுள்ப எனறம்திக்
ற்றும் தரர-எனறம்திக் ஶதரட்டிகலக்கரண
சறன்ணம் (Logo) அநறபகம்

இண்டிஶகர றநத்துடன் வகரடி கட்டங்கள்
உள்படக்கற ட்ட டிில்

ஸ்வதிணின் ஶதல் டரல், திவஞ்சு
ரண
ீ
கல் ரன்தில்ஷச ழ்த்ற
ீ



அஷக்கப்தட்டுள்பது (Indigo coloured

w

--------------------------------------------------------------சர்ஶச கறரிக்வகட் கவுன்சறல், ஶதரப



ps
c

கறரிக்வகட் சங்கத்ஷ ற்கரனறகரக ீக்கம்

ஶகரல்ப் சரம்தின்றப் தட்டிில் ஶடணி

அந்ரட்டு அசறன் ஷனீடு இபேப்தரக

கபேற இம்படிஷ டுத்துள்பது.
------------------------------------------------------------த்ற ிஷபரட்டுத்துஷந அஷச்சகம்



.tn

அிஷ ஶரற்கடித்து சரம்தின் தட்டம்

எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு குற வதற்றுள்ப
இந்ற ர்கபின்
ீ
திற்சறக்கரக ரர

w



வன்நது.
--------------------------------------------------------------சர்ஶச கறரிக்வகட் கவுன்சறல், உனக டி20

பைதரய் ங்குகறநது.
---------------------------------------------------------------

அிஷ அநறித்துள்பது. ஆண்கள்

இந்ற ஜழஶடர ககம், 2018ல்

ஶகப்டணரகவும், வதண்கள் அிக்கு

அிக்கு இந்ற ர்
ீ
ிரட் ஶகரனற

w



ில்ஶனட் ன்தஶ வற்நற வதற்நரர்.
--------------------------------------------------------------ஆசற வசஸ் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிின் இறுற
ஆட்டத்றல் இந்ற அி, ிட்ரம்

இவ்ரண்டு திஶசறனறல் ஷடவதநவுள்ப

ரம் எவ்வரபே பேக்கும்
ீ
எபே னட்ச

ில்னறம்சன் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்.
--------------------------------------------------------------அவரிக்கரின் ஜரர்ஜறரில் ஷடவதற்ந
2016ம் ஆண்டின் ப.ஸ் ரஸ்டர்ஸ்

வசய்துள்பது. கறரிக்வகட் சங்கத்றல்



சரம்தின் தட்டம் வதற்நரர்.
--------------------------------------------------------------இந் பேடத்றற்கரண ிஸ்டன் கறரிக்வகட்
ரக,
ீ
றபசறனரந்து ரட்டின் ஶகன்

checkered circular pattern)


in
ne
r

இற்கரண சறன்ணரய் “அசர ஶடரஶகரஶனர”
ன்தர் டிஷத்துள்பரர்





ஶகரப்ஷதஷ ஷகப்தற்நறது.
--------------------------------------------------------------ரண்டி கரர்ஶனர ரஸ்டர்ஸ் வடன்ணிஸ்
ஶதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல்

வசய்ப்தட்டுள்பது


9து பஷநரக தட்டம் வன்நரர்
--------------------------------------------------------------ஶனசறரின் இஶதர கரில் ஷடவதற்ந

co
m

ஶற்கறந்ற ீவுகபில் ஷடவதற்ந உள்லர்

s.



தரர்சறஶனரணர ஏதன் வடன்ணிஸ்

ஷடவதநவுள்ப கரன்வல்த் ஜழஶடர

ஶற்கறந்ற ீவுகபின் ஸ்வடப்தணி

சரம்தின்றப் (Commonwealth Judo

w

ஷடஶனரர் ஶகப்டணரகவும் றணம்

Championship 2018) ஶதரட்டிகஷப

வசய்ப்தட்டுள்பணர். ஆண்கள் அிில்

இந்றரில் டத் அனுற வதற்றுள்பது.

இந்றரில் இபேந்து ிரட் ஶகரனற

இந்றரில் சர்ஶச ஜழஶடர

ற்றும் ஆசறஸ் வக்ர ட்டுஶ ஶர்ரகற

ஶதரட்டிகபில் டத்ப்தடுது இதுஶ
பன் பஷநரகும். இப்ஶதரட்டிகள்
வஜய்பூர் கரில் ஷடவதறும் ண

அநறிக்கப்தட்டுள்பது.
---------------------------------------------------------------



உள்பணர்.
--------------------------------------------------------------2016ம் ஆண்டிற்கரண வதண்கள் டி-20 உனகக்
ஶகரப்ஷதஷ ஶற்கறந்ற ீவுகள் அி
ஷகப்தற்நறது. இறுற ஆட்டத்றல்
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ஆஸ்றஶனற அிஷ ஶரற்கடித்து

ஶகரப்ஷதஷ ஶற்கறந்ற ீவுகள் அி

அக்குல ணது அநறக்ஷகஷ த்ற



அசறடம் சர்ப்தித்து
--------------------------------------------------------------றரகர் வட்டி குல (JC Divakar Reddy

Committee)


ஷகப்தற்நறது. இறுற ஆட்டத்றல்

“தகர்ஶரர் தரதுகரப்பு ஶசரர” (Consumer

இங்கறனரந்து அிஷ ஶரற்கடித்து
சரம்தின் தட்டம் வன்நது. இறுற

Protection Bill 2015) வரடர்தரண ணது

ஶற்கறந்ற ீவுகள் ர்
ீ
ரர்னன்

பன் சர்ப்தித்து

அநறக்ஷகஷ தரரலன்ந றஷனக்குல

ஶதரட்டிின் ஆட்ட ரகன் ிபேது,


சரபஶல்ஸ் அர்கலக்கும், வரடர்

ஆண்கள் திரிில் வகன்ரின் சறப்ரின்
வகரடுட் ன்தர் வற்நற வதற்நரர்.

s.

டிக்கும் வதரலது, அப்வதரபேட்கபின்
த்றஷண அநறரல் நரண

கல்கஷப தப்திணரல் அர்கலக்கு 5

in
ne
r

ஶகரனறக்கும் ங்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------40து தரரிஸ் ரத்ரன் ஶதரட்டிகபில்

ஆண்டு ஷ சறஷந ண்டஷணபடன் 50
னட்சம் அதரம்

வதண்கள் திரிில் வகன்ரின் ிசறஷனன்
வஜப்ஶகரஶசர வற்நற வதற்நரர்.



இநப்பு





அசறல்ரறகபரல் ரக்கப்தட்ட
சறகறச்ஷச தனணின்நற இநந்து

இக்குறஷக்கு “சக்றரன்” ணப்



வதரிட்டிபேந்ணர்.
--------------------------------------------------------------திதன யீஶர குல றறுணங்கபின்

ps
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றறுணர்கபில் எபேரண சத்ரணந்த்

.tn



பன்ஜரல் கரனரணரர்
--------------------------------------------------------------வட்ரஸ் அணு உஷன ஷத்ஷ

இற்கரண றட்ட ஷஷ உபேரக்க
அஶசரக் ல்ரய் ஷனஷில் குல

அஷக்கப்தட்டுள்பது (Doubling Farmers

Income by 2022)


--------------------------------------------------------------தி.தி. ரண்டன் குல



அசு ிபம்தப்கள் வரடர்தரக உச்ச

ீறன்நம் ங்கற ீர்ப்திஷண சரிரக

உபேரக்கற சறற்தி ணப்ஶதரற்நப்தடும்

தின்தற்நப்தடுகறநர ண ஆர ரண்டன்

(Father of Architect of Madras Atomic Power
Station)

அஷக்கப்தட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------துக்கர் குப்ர குல (Madhukar Gupta Panel)

அர்கள் ஷனஷில் குல

w

w

--------------------------------------------------------------இந்றரின் பல் வதண் ஷதக்




ஏட்டுணரண, “ணு
ீ
தபிரல்”,

w

ரற்ந றபஷநகஷப ங்க துக்கர்

குல

றரம் வதணகல் குல

குப்ர ஷனஷில் குல அஷக்கப்



தட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------டரக்டர். அஶசரக் னகரி குல



த்ற அசு, ஆத ஷககள் ீ ரண

(Shyam Benagal

Panel)


இந்றர – தரகறஸ்ரன் ல்ஷன தகுறில்
உள்ப ல்ஷனகஷப தரதுகரப்பு றக்கரக

கரனரணரர்.



த்ற அசு 2022ம் ஆண்டிற்குள்,

உர்த் இனக்கு றர்ித்துள்பது.

ஷஶணணி யரி திசரத் கரனரணரர்.



ிறக்கவும்

தரிந்துஷத்துள்பது”.
--------------------------------------------------------------அஶசரக் ல்ரய் குல (Ashok Dalwai Panel)
ிசரிகபின் பேரணத்ஷ இட்டிப்தரக

w

உத்றக்கரன்ட் ரறன ஶதரனறஸ் குறஷ

இக்குல, ணது அநறக்ஷகில், “சபகத்றல்
றகப் திதனரணர்கள், ிபம்தங்கபில்

ரகன் ிபேது இந்ற ர்
ீ
ிரட்



றரகர் வட்டி ஷனஷினரண குல,

co
m



சரம்தின் தட்டம் வன்நது
--------------------------------------------------------------2016ம் ஆண்டிற்கரண ஆண்கள் டி-20 உனகக்



த்ற றஷப்தட ிக்ஷக ரரித்ஷ

(Central Bard of Film Certification)
ரற்நறஷக்க, றரம் வதணகல்

கனரல் ரி ிறப்ஷத, வசல்தடுத்துல்

ஷனஷினரண குல அஷக்கப்தட்டது
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வரடர்தரக, அஶசரக் னகரி ஷனஷில்

“ஆதஶசன் சூஷனி” (Operation

குல அஷத்துள்பது.

Sulaimani) ன்ந றட்டம்
வரடங்கப்தட்டுள்பது

றட்டங்கள்

த்ற அசு, “ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர”

உவு ரஷ
ீ
டுத்து, உவு

றட்டத்றன் எபே தகுறரக, இஷப

(avoid food wastage)

அப்பிஶகஷணபம் அநறபகம் வசய்துள்பது
அற்கரண இஷபம் =



www.startupindia.gov.in


இந்றர்கள், “India Pride Project - IPP“ ன்ந

ஶரடிரல், ஜணரி 16, 2016ல் வரடங்கற

ஶகரல்”, ப்ல் 30ம் ஶற, த்றப்

திஶச ரறனத்றல் “உஜரனர” (UJALA)
றட்டத்ஷ வரடங்கற ஷத்ரர்


இத்றட்டத்றன் கல ழ், த்ற அசு 77 ஶகரடி
ல்.இ.டி (LED – Light Emitting Diode)
ிபக்குகஷப ங்குகறநது

UJALA = Unnat Jyoti by Affordable LEDs for all



உஜரனர றட்டம், தணரபிகபின் ர



கஷன, வதரக்கறச வதரபேட்கஷப ீ ண்டும்





ps
c

உவுகறநது

Khel Abhiyaan) றட்டத்ஷ “ஶகல் இந்றர”
(Khel India) றட்டத்துடன் இஷத்துள்பது.



வரடங்கறஷத்ரர். ிச்சரிகபின்

பேரணத்ஷ வதபேக்க, இஷபம்
பனம் ங்கபின் உற்தத்ற வதரபேட்கஷப

அசு, www.delp.in ன்ந இஷபத்ஷ



ிற்தஷண வசய் ற்தரடு
வசய்ப்தட்டுள்பது.

DELP = LED based Domestic Efficient Lightning
Programme



--------------------------------------------------------------தரர்டு ங்கற (NABARD), வஜர்ணி அசுடன்



.tn



w

ன்ந றட்டத்ஷ வரடங்கறபள்பது.

ண்ஷ தரதுகரத்ல் ற்றும் புணர்ரழ்வு

இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம், ிஷகலக்கரக

அபித்ல்” (Soil

w

Protection and Rehabilitation
for Food Security) ன்ந றட்டத்ஷ

ரறனம் பலதும் 11000 இனச

வரடங்கறபள்பது.

w

வஜர்ணி அசு வரடங்கறபள்ப, “தசறில்னர
எஶ உனகு” (One World, No



Hunger) ன்ந

திநந் றணத்ஷ பன்ணிட்டு, தர

ரடு இந்றர ட்டுஶ.



திர், “Gram Uday Se Bharat Uday

NABARD = National Bank for Agriculture and
Rural Development
--------------------------------------------------------------ஶகபர ரறனத்றன் ஶகரறக்ஶகரடு
ரட்டத்றல், றுஷஷ எறப்தற்கரக,

டுகஷப
ீ
கட்டித்பேரகும்.
--------------------------------------------------------------த்றப்திஶச ரறன வ்
ன்னுறடத்றல், அம்ஶதத்கரின் 125து

றட்டத்றல் இஷந்துள்ப எஶ ஆசற



இற்கரண இஷபம், www.enam.gov.in
--------------------------------------------------------------ஜரர்கண்ட் ரறன அசு, ிஷகலக்கரக,
“திரவ் அம்ஶதத்கர் ஆரஸ் ஶரஜணர”

இஷந்து, “உவு தரதுகரப்திற்கரக,



--------------------------------------------------------------இந்ற திர், “ஶசற ிசர

சந்ஷஷ” (National Agriculture Market)

உஜரனர றட்டத்ஷ கண்கரிக்க, த்ற
வரடங்கறபள்பது

இந்றரிற்கு வகரண்டு பேல்.
--------------------------------------------------------------த்ற ிஷபரட்டு துஷந அஷச்சகம்,
“ரஜீவ் கரந்ற ஶகல் அதிரன்” (Rajiv Gandhi

றன்சர கட்டத்ஷ குஷநப்ததுடன்,
ரட்டின் ஆற்நல் தரதுகரப்திற்கும்

இன் ஶரக்கம், இந்றரில் இபேந்து

கரரல் ஶதரண, டுத்து வசல்னப்தட்ட

w



புற றட்டத்ஷ வரடங்கறபள்பணர்

in
ne
r



--------------------------------------------------------------ிஜ குரர் ற்றும் அனுரக் சக்ஶசணர
ன்ந இண்டு வபிரட்டு ரழ்

ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர றட்டம், திர்
ஷக்கப்தட்டது
--------------------------------------------------------------த்ற ரிசக்ற துஷந அஷச்சர், “திபஷ்

co
m

இல்னரர்கலக்கு உபித்ல் ஆகும்.

ஶசஷஷபம், வரஷதல்


இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம், அம்ரட்டத்றல்

s.





Abhiyaan” ன்ந இக்கத்ஷ வரடங்கற
ஷத்ரர்.


ரடு பலதும் இந் இக்கம்
வசல்தடுத்ப்தட்டது. இன் ஶரக்கம் =
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சபக ல்னறக்கம், தஞ்சரத்து

ஶரய், ஶதரனறஶர, கரசஶரய், ட்டம்ஷ

அஷப்புகஷப னறஷரக்குல், ஊக

ற்றும் வயதடிடிஸ் தி
--------------------------------------------------------------உத்றப்திஶச ரறன ஶதரலீசரர்,

பர்ச்சறஷ னறஷரக்குல் ற்றும்

ிசரிகபின் த்ஷ உர்த்துல் (Social

Harmony, Strengthening of Panchayat Raj and
Rural Development, and Farmer’s Progress)

“ஆதஶசன் றனன்”

--------------------------------------------------------------ஶசற ீரில் றட்டறற்கு (National

ஶரக்கம், கரரல் ஶதரண சறறுர்,

Hydrology Project) த்ற அசு எப்புல்

குடும்தத்துடன் ஶசர்த்து ஷத்ல்.
--------------------------------------------------------------த்ற அஷச்சர் வங்ஷகர ரபடு, புது

சறறுறர்கஷப கண்டுதிடித்து அர்கள்



எதுக்கப் தட்டுள்பது. இறல் 3640 ஶகரடி

றல்னறில், “ம் கறப்தஷந”

பைதரய் ீரில் றட்டத்றற்கும், 39 ஶகரடி

ஷத்ரர்.

(National Water Informatics Centre) எதுக்கல டு

இன் ஶரக்கம் ஶகந்த்ரி ித்ரனர

தள்பிகஷப ஶதரன்ந ரறரி தள்பிகஷப

ரறனத்றன் ஊக தகுறகபில் அஷத்ல்

உபேரக்கப்தட்டுள்பது.





துரில் ிஷகலக்கரக 1000

ps
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டுகஷப
ீ
கட்டித்பேம் றட்டத்ஷ

வரடங்க ஷத்ல்.
--------------------------------------------------------------தி ந்றரி பத்ர ஶரஜணர

.tn



வரடங்கறபள்பது

இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம், ரழ்த்ப்தட்ட

பஷணஶரர்கஷப ஊக்கப்தடுத்ற னறல்

றட்டத்றன் எபே தகுறரக வரய்டரில்

எப்தந்ம்



எப்தந்த்றற்கு இந்ற அசு எப்புல்
அபித்துள்பது.


w

w



w


இந்றரவும், வன் வகரரிரவும்

இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம் 2020ம்

குந்ஷகலக்கு வகரடி 7 ஶரய்கபில்
இபேந் கரப்தரற்ந டுப்பூசற ஶதரடுல்.


புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல்

டுப்பூசற றட்டரகும்.

ஆண்டிற்குள், ரடுபலதும் உள்ப

7 ஶரய்கள் = டிப்ீரிர (ண்ஷட அற்சற
ஶரய்), கக்குரன் இபேல், கறட்டிப் ஶதரடும்

(India – Bhutan Friendship Treaty 2007)
--------------------------------------------------------------துஷநபகம், துஷநபகம் சரர்ந்
வரறல்கபில், இஷந்து வசல்தட

பன்நரம் தகுற வரடங்கப்தட்டது. இது
எபே ரடு லி

இந் எப்தந்ம், “இந்ற – பூட்டரன் ட்பு
உடன்தடிக்ஷக 2007” தடி உபேரக்கப்தட்டது

ஶகந்த்ர” (றநன் ஷங்கள்) வரடங்கற



பூட்டரன் அசுடன் இஷந்து வரறல்தட்த
ரீறரக வசல்தடும் புரிந்துர்வு

டந் ிரில், திர், “கவுல்

ஷத்ரர்.
--------------------------------------------------------------“றன் இந்றனுஷ்”, றட்டத்றன்

றட்டரகும்.
--------------------------------------------------------------“ஸ்ரர் கறஶ” றட்டத்றன் கல ழ் த்ற
அசு, உத்றப்திஶச ரணிரல்றன்

றட்டத்ஷ வரடங்கற ஷத்ரர்.

ற்றும் தங்குடிிண வதண் வரறல்

ம் கறப்தஷந றட்டம், பன்ணரள்

ஜணரறதற றபே அப்துல் கனரம் அர்கபின்

வரய்டரில்,”ஸ்டரன்ட் அப் இந்றர”


தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன் எபே
தகுறரக, இத்றட்டம்

w



ஆகும்.
--------------------------------------------------------------தர திர் ப்ல் 5ம் ஶற,



in
ne
r

ித்ரனர றட்டத்ஷ” அநறித்துள்பது.

(Namma

Toilet) ன்ந புற றட்டத்ஷ வரடங்கற

பைதரய் ஶசற ீர் கல் ஷத்றற்கும்



co
m

புற றட்டத்ஷ வரடங்கறபள்பணர். இன்

அபித்துள்பது. இற்கரக 3679 ஶகரடி

வசய்ப்தட்டுள்பது.
--------------------------------------------------------------ஏடிமர ரறன அசு, “ஏடிமர ஆர்ஸ்

(Operation Milan) ன்ந

s.







ஷகவலத்றட்டுள்பண
--------------------------------------------------------------ட இனங்ஷகில் ரலம் 150
றர்கலக்கு ீ ன்திடி தடகுகஷபபம்,
ீ ன்திடி சரர்ந் உதகங்கஷபபம்
ங்கும் எப்தந்த்றல் இந்றர
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இனங்ஷகபடன் புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல்

இந்ற ரங்கஷண
ீ
ஶரி ஶகரம்

ஷகவலத்றட்டுள்பது.

அர்கஷப றறத்துள்பது.
--------------------------------------------------------------2016 ரிஶர டி வஜணிஶர எனறம்திக்

றணம்





சர்ஶச யரக்கற கூட்டஷப்பு,

ஶதரட்டிகலக்கரண ல்வனண் தூரக,

இந்றரஷ ஶசர்ந் வதண் யரக்கற

co
m

இந்றரில் சரர்தில் தரனறவுட் டிகர்

டுரண “துர்கர ரக்கூர்”, ன்தஷ



சல்ரன் கரன் றணம்

சர்ஶச டுரக றறத்துள்பது.
--------------------------------------------------------------த்ற அசு, “ஶசற றஷணவுச் சறன்ண

வசய்ப்தட்டுள்பரர்
---------------------------------------------------------------

ஆஷத்றன்” (National Monuments

எபே தகுறரண, “I Support Skill India”

இக்கத்றற்கு, கறரிக்வகட் ர்
ீ
சச்சறன்
வடண்டுல்கர் அர்கஷப தூரக



றறத்துள்பது.
--------------------------------------------------------------த்ற றர்ரகத் ீர்தரத்றன் (Central
பன்ணரல் ீறதற, “வதர்பத் ஶகரனற”

w

Administrative Tribunal) ஷனரக,

in
ne
r



அர்கஷப றறத்துள்பது.
--------------------------------------------------------------த்ற அசு, “றநன் இந்றர” றட்டத்றன்

s.

Authority) ஷனரக சுஸ்றர தரண்ஶட

றணம். த்ற றர்ரகத் ீர்ப்தரம்,

ps
c

1985ல் றறுப்தட்டது. இன் ஷனஷகம்
புது றல்னற. ஶலும் 17 ரறனங்கபில்
இன் கறஷப அர்வுகள் உள்பண.


இந்ற அசறல் அஷப்தின் தகுற
“14அ”ல், ிற 323அ, றர்ரகத்
ீர்ப்தரத்ஷ குநறக்கறநது.

தகுற “14அ”, 1976ம் ஆண்டு, 42து சட்டத்



றபேத்த்றன் பனம் ஶசர்க்கப்தட்டது.
--------------------------------------------------------------“ரஸ்கரம்” அஷப்தின் ஷனரக றபே.

.tn



சற.தி.குல்கர்ணி றணம்.



w

w

NASSCOM =The
National Association of Software and Services
Companies.
--------------------------------------------------------------இந்ற ஶடி ிற்தஷண கூட்டஷப்தின்

w

ஷனரக றபே ஜறஶந்ற ஜஶகரடர
றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர்.

(IDSA = Indian

Direct Selling Association)



--------------------------------------------------------------சர்ஶச குத்துச்சண்ஷட கூட்டஷப்பு,
ஷடவதநவுள்ப வதண்கள் உனக

சரம்தின்றப் ஶதரட்டிகபின் தூரக

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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