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CURRENT AFFAIRS – DECEMBER – 2015
IMPORTANT DAYS IN DECEMBER
World AIDS Day (உக ய்ட்ஸ் திம்)
Ocean Care Day

2

International Day for Abolition of Slavery (சர்யததச அடிமந எமிப்பு திம்)
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World Computer Literacy Day (உக கணிணி ழுத்திவு திம்)
National Pollution Control Day (ததசின நாசு கட்டுப்ாட்டு திம்)
3

International Day for Persons with Disabilities (சர்யததச உடல் ஊமுற்தார் திம்)
World Wild Life Conservation Day
Indian Navy Day (இந்தின கப்ற்மட திம்)

5

World Soil Day (உக நண் திம்)

s.

4

International Volunteer Day for Economic and Social Development (சர்யததச தன்ார்யர்கள் திம்)
Miner’s Day (சுபங்கத் ததாமிார்கள் திம்)

7

Dr Ambedkar Mahaparinirvas Day (Death Day) (அம்தத்கர் ிவு திம்)
International Civil Aviation Day
Armed Forces Flag Day

8

SAARC Charter Day (சார்க் ட்டன திம்)

9

International Anti Corruption Day (சர்யததச ஊமல் எமிப்பு திம்)
International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime

10

Human Rights Day (க்கின ாடுகள் நித உரிமநகள் திம்)
Rajaji Birth Day
International Animal Rights Day (சர்யததச யிங்கு உரிமநகள் திம்)
Intenational Day of Broadcasting

11

International Mountain Day (சர்யததச நமகள் திம்)
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UNICEF Day (யுிதசப் திம்)
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12
13
14

International Monkey Day (சர்யததச குபங்குகள் திம்)
International Energy Conservation Day (சர்யததச ஆற்ல் ாதுகாப்பு திம்)
International Tea Day
Reconciliation Day
Vijay Diwas

17

International Day Against Violence Against Sex Workers (ாினல் ததாமிார்களுக்கு திபா
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15
16

யன்தகாடுமந எமிப்பு திம்)
18

International Migrants Day (சர்யததச இடப்தனர்தயார் திம்)

20

Goa’s Liberation Day (தகாயா யிடுதம திம்)
International Human Solidarity Day (சர்யததச நித எற்றுமந திம்)

w

21
22

w

Minorities Rights Day (சிறுான்மநனிர் உரிமநகள் திம்)

19

National Mathematics Day (ததசின கணித திம்)
ஸ்ரீியாச பாநானுஜம் ிந்த திம்

Kisan Diwas (Farmers Day) (யியசானிகள் திம்)

24

National Consumer Rights Day (ததசின நுகர்தயார் உரிமநகள் திம்)
Good Governance Day

w

23
25
26
27
28
29

Tsunami Day (சுாநி திம்)

International Bio Diversity Day (சர்யததச ல்லுனிர் திம்)

30
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HUMAN RIGHTS MONTH (நித உரிமநகள் நாதம்)

1–7

Indian Navy Week (இந்தின கடற்மட யாபம்)

8 – 14

All India Handi Crafts Week (இந்தின மகயிம தாருட்கள் யாபம்)
National Filaria Week

14 – 20

இந்தினா உடல் அிக்மக : ஊட்டச்சத்து 2015
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ABBREVATIONS
Global Initiative of Academic Networks
Laser Inferometer Space Antenna
Transformative Carbon Asset Facility
Indian National Bar Association
Ujjwal Discom Assurance Yojana
Central Research Institute in Yoga and Naturopathy
The World Academy of Sciences
Universal Data Parser
UNESCO Creative Cities Network
Self Employment and Talent Utilisation
Central Board of Direct Taxes
Indian Institute of Materials Management
Dark Matter Particle Explorer

GIAN
LISA
TCAF
INBA
UDAY
CCRYN
TWAS
UDP
UCCN
SETU
CBDT
IIMM
DAMPE

s.

DECEMBER
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Current Affairs - December – 2015

இந்தினாயில் 5 யனதுக்கு உட்ட்ட குமந்மதகில், 39% குமந்மதகள் தங்கள் யனதுக்கு ற்
இந்தினாயில் நிக அதிகட்சநாக, உத்திபப்ிபததச நாித்தில் 4% குமந்மதகள், கும
ஊட்டச்சத்துடன் உள்ர்



உக சுகாதாப ிறுயம் கூின 8 இக்குகில் இந்தினா 2 நட்டுதந அமடந்துள்து
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யர்ச்சினின்ி குமயர்ச்சியுடன் உள்ர்


15 முதல் 49 யனதுமடன தண்கில், 55% தண்கள், இபத்தச்தசாமக அல்து சியப்பு இபத்த
அணுக்கள் குமவுடன் உள்ர்



3 யனதுக்கு உட்ாட்ட குமந்மதகில், 18.6% குமந்மதகள் கும மடயுடன் உள்ர்



6 நாதம் முதல் 3 யருட யனதுமடன குமந்மதகில் 70% குமந்மதகள் இபத்தச்தசாமக தானால்
ாதிக்கப்ட்டுள்ர்

இந்தினாயில் 30% தண்கள், 18 யனதிற்கு முன்தப திருநணம் தசய்துதகாள்கின்ர்

.tn
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ஜப்ான் ிபதநரின் இந்தின யிஜனம்:


முக்கினநா துமகில் தநாத்தம் 16 எப்ந்தங்கள் மகதனழுத்தாது



இந்தினாயின் முதல் அதிதயக க்கும் புல்ட் பனில் மும்ம – அகநதாாத் இமடதன அமநக்க

w

எப்ந்தம்



இரு ாடுகளும் இமணந்து, “இந்தினா – ஜப்ான் யிசன் 2025” திட்டத்மத அியித்த



ஜப்ான் ிபதநர் யாபணாசினில், “கங்கா ஆபத்தி”னில் கந்துக்தகாண்டார்

ஜப்ாின் க்தனாதடா கமப தா யாபணாசி கமப ஸ்நார்ட் கபநாக உருயாக்க எப்ந்தம்

w



ற்டுத்தப்ட்டது
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த்ற அசு, ஶதரனறஶர ஶரஷ எறப்தற்கரக



ஆண்டு ப்ல் ரத்றற்குள் இத்றட்டத்ஷ

ஷத்றற்கு, சட்ட அந்ஸ்து ங்குற்கரண

வசல்தடுத் னடிவடுத்துள்பது. இத்றட்டத்றற்கு

ஶசரரிற்கு எப்னல் அபித்து. ட்டர

தன்தடுத்தும் ஊசற “ShanIPV Vaccine“. 2014ம் ஆண்டு

உிரிவரறல்தட்த ஷம் (Regional Centre for Bio –

ரர்ச் 27ம் ஶற இந்றர ஶதரனறஶர ஶரய் அற்ந

Technology) அஷந்துள்ப இடம் = தரிரதரத்

ரடரக இந்றர அநறிக்கப்தட்டுள்பது



இந்றரவும் இஸ்ஶல் ரடும் எப்தந்ம் வசய்துள்பண

இந்றரின் றகப்வதரி வதரனபரரர ரறனங்கள்


வதரனபரரத்றல் றக ஶகரக னன்ஶணநறனம்

கரஸ்ீ ர், ஶகபர ற்றும் கர்ரடகர ஆகற ஆறு
ரறனங்கபில் இந்ற வரறல்தட்த ககங்கள்

இஷந்து, Bhuvan – GAIL Portal ன்ந றட்டத்ஷ
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ஆந்றப்திஶசம், சத்றஸ்கர், ஶகரர, ஜம்ன

வரடங்கறனேள்பது



த்ற அசு, கரத்ர கரந்ற ஊக ஶஷன ரய்ப்ன
றட்டத்றற்கரண கூனறஷ ஶடிரக ங்கறக்

உனரக்க த்ற அசு எப்னல் அபித்துள்பது (6 IIT –
Indian Institute of Technology)

வகய்ல் றறுணம், ணது ஷதப்ஷனன்கஷப

கண்கரிப்தற்கரக, இஸ்ஶர அஷப்னடன்

ரறனங்கள் = 1)தீகரர், 2)த்றப்திஶசம், 3)ஶகரர


ீர் ப ஶனரண்ஷில் இஷந்து வசல்தட

s.

திரிக்வரர்க் அநறக்ஷக (Brickwork Report)

= 1) கரரஷ்டிர 2) றகம் 3) உத்றப்திஶசம்


த்ற அசு, ட்டர உிரிவரறல்தட்த
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றட்டத்ஷ னது றல்னறில் வரடங்கற ஷத்து. 2016ம்



ஜரர்கண்ட் ரறன அசு, ணது ரறனம் னலதும்
நட்சற ற்தட்டுள்பரக அநறித்துள்பது

னற ஶதரனஶர டுப்னசற (IPV – Inactivated Polio Vaccine)
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இந்றர
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கக்கறல் வசலுத்தும் றட்டத்ஷ 2016ம் ஆண்டு

ஜணரி 1ம் ஶற ஶகபரில் வரடங்குகறநது (e-transfer
of wages to MGNREGA Scheme)

இந்ற ினங்கறல் கக்வகடுப்ன அஷப்தின் (ZSI –

w



Zoological Survey of India) தநரது ஆண்டு ிரஷ
னன்ணிட்டு, த்ற அசு இந்றறுணத்ஷ
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வதனஷப்தடுத்தும் ிரக அஞ்சல் ஷப



ஶரஶனர ிரண றஷனத்றற்கு த்ற

சுற்றுச்சூல் அஷச்சகம் அனுற அபித்துள்பது

வபிிட்டது. இவ்ஷப்ன 1916ம் ஆண்டு ஜழஷன

(Dholera International Airport)

1ம் ஶற வரடங்கப்தட்டது. இன் ஷனஷகம் =
வகரல்கத்ர

State of Forest Report)




இந்றரில் கரடுகள் ற்றும் ங்கள் தப்ன 5081

றகழ்ஷ வரடங்கறனேள்பது


சது கறஶனரீ ட்டர் அறகரித்துள்பரக

சறங்கப்னர் னனறடம் திடித்துள்பது

கறஶனரீ ட்டனம், ங்கபின் தப்ன 1306 சது

w

கறஶனரீ ட்டனம் அறகரித்துள்பது



கரடுகபின் தப்ஷத அறகரக அறகரித்துள்ப

w

வபிிட்டது.

றகம் (2501 ச.கற.ீ ), 2) ஶகபர 3) ஜம்ன கரஸ்ீ ர்

தப்தபில் அறக அபில் கரடுகஷப வகரண்டுள்ப



திஶசம், 2) அனரசனப்திஶசம் 3) சத்ீஸ்கர்

அடிப்தஷடில் ஶஷன ங்க ஶண்டும் ண

சிகற அடிப்தஷடில் கரடுகள் அறகம் உள்ப

ீர்ப்தபித்துள்பது

ரறனம் = 1)றஶசரம், 2)னட்சத்ீவுகள்




இந்றரின் னல் ஶரட்டரஷஸ் ட்ப்னசற

றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்ப ரறனம் = யறரச்சனப்
திஶசம்

அனகரதரத் உர்ீறன்நம், இநந் அசு ஊறரின்
றனரண கலக்கும், ரரிசு உரிஷ

w

ரறனம் (Largest forest cover in terms of area) = 1) த்றப்



த்ற அசு, டரக்டர் அம்ஶதத்கரின் றஷணரக, 125
ற்றும் 10 னொதரய் றஷணவு ரங்கஷப

ரறனங்கள் (State wise maximum increase in forest cover) = 1)


இந்றரில் அறகபவு னலீடு வசய்துள்ப

ரடுகபில், வரரிசறஸ் ரட்ஷட தின்னுக்கு ள்பி

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. இறல் கரடுகபின் தப்ன 3775



த்ற அசு, வபிரட்டு ரழ் இந்றர்கலக்கு

“BHARAT KO JANIYE “ ன்ந ஆன்ஷனன் ஶகள்ி ஶதரட்டி

இந்ற கரடுகள் கக்வகடுப்ன அநறக்ஷக (ISFR – Indian

.tn



குஜரத்றன் அகவரதரத்றல் அஷ உள்ப

உனகறல் பர்ந்து னம் றகப்வதரி வதரனபரரர
ரடரக இந்றர உனவடுத்துள்பது (சல ணரஷ
னந்றது)
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சூரி ஆற்நல் துஷநில் இந்றரவும், வஜர்ணினேம்



இஷந்து வசல்தட எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டுள்பது.

Padhao”


இந்றர ற்றும் திரன்ஸ் ரடுகள் இஷந்து

கடந் 40 ஆண்டுகபில், தனறஷன ரற்நம்

“சர்ஶச சூரிக் கூட்ஷட” அநறித்துள்பண

கரரக இஷஷனில் 28% தணிதரஷநகள்
உனகற ிட்டண

(International Solar Alliance)
ரட்டில் னல் னஷநரக, சட்டன்ந உறுப்திணர்கள்



ஆன்ஷனன் னெனம் ஶகள்ிகள் ஶகட்கும் னஷநஷ

றகழ்த்றனேள்பது


Afghanistan, Pakistan, India) ரனே ஷதப்ஷனன்

கல்லீல் அற்சறக்கரண னந்றற்கரக, இந்ற னந்து

றட்டத்றற்கரண ஶஷனகள் வரடங்கறது. இது

கட்டுப்தரட்டு அலுனரிடம் இனந்து அனுற வதற்ந
னல் இந்ற றறுணம் = வயடிஶர (hetero)


2030ம் ஆண்டிற்குள், ண்வய் உற்தத்ற வசய்னேம்

இடங்கபில் ீ ிதத்து இல்னர றஷனஷ அஷட,

துனக்வணிஸ்ரன் ரட்டின் கல்கறன்ஷ் ரனே

கபத்றல் இனந்து, ஆப்கரணிஸ்ரணின் வயரத்

ற்றும் கரந்கரர் ஆகற றரக, தரகறஸ்ரணின்
க்வட்டர ற்றும் னல்ரன் றரக து,

இந்றரின் தஞ்சரப் ரறனத்றன் தசறல்கர தகுறில்

w

உனரக்கப்தட்ட “Zero Routine Flaring “ ன்ந னற்சறில்

னடிகறநது (Fazilka, Punjab)

இஷந்துள்ப இந்றரின் எஶ றறுணம் =
கரர்தஶசன் னறட். (ONGC)


ps
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இந்ற ண்வய் ற்றும் இற்ஷக ரனே



உள்பரணரர்கஷப, “ஊணனற்ஶநரர்” ன்ந னஷநில்

உத்ிட்டுள்பது


அசு ஶஷனகபில் இடஎதுக்கல டு அபிக்கஶண்டும்

.tn



கங்கள் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பண. இஷச கம் ன்ந

திரிில் ரரசறனேம், ஷகிஷண ற்றும் கறரற
கஷனகள் ன்னும் திரிில் வஜய்னர் கனம்

எப்னல் அபித்துள்பது. இம்ஶசரரின் ண் = 122.

ஶசர்க்கப்தட்டுள்பது

இம்ஶசரர னெனம் 5 ஆக உள்ப ஶசற ீர்



w

w

வகரண்டரட னடிவடுத்துள்பண


கல்ி கனகத்ஷ வரடங்க எப்னல் அபித்துள்பது

2016ம் ஆண்ஷட, இந்றர ற்றும் இங்கறனரந்து
ரடுகள்,”கல்ி ற்றும் ஆரய்ச்சற ஆண்டரக”

ஶசற தசுஷ ஆஷம், கங்ஷக றஷ தூய்ஷ




5000 னொதரய் இப்தீடரக வசலுத்ஶண்டும்

னல் இடம் = ரர்ஶ, 2 = ஆஸ்றஶனறர, 3 =
2014ம் ஆண்டு 135து இடத்றன இனந்து ற்ஶதரது

130து இடத்றற்கு னன்ஶணநற உள்பற்கு கரம் =

அநறித்துள்பது. இன்தடி, 2016ம் ஆண்டு திப்ரி

றிணில் கறவுகஷப கனப்தர்கள் ரள் என்றுக்கு

ணிப ஶம்தரட்டு குநறீடு

ஸ்ிட்சர்னரந்து. இந்தியா = 130வது இடம்


வசய் துரக சறன றனஷநகஷப

னல் திபரஸ்டிக் வதரனட்கள் ஷட வசய்ப்தடும்.

த்ற அசு, ரஞ்சற, ரக்னர் ற்றும் னஶண ஆகற
இடங்கபில் னறரக இந்ற கல் வரறல்தட்த

w

(106 னற டங்கள் இஷப்ன)


னேவணஸ்ஶகர அஷப்தின் தஷடப்ன கங்கள்

தட்டினறல், இந்றரின் ரரசற ற்றும் வஜய்னர்

த்ற அசு ஶசற ீர்றத்ட ஶசரரிற்கு

றத்டங்கபின் ண்ிக்ஷக 111 ஆகர உர்கறநது

ஶசற தசுஷ ீர்தர ஆஷம், னது றல்னறில்

னறரக டீசல் ரகணங்கள் தறவு வசய் கூடரது ண

உச்ச ீறன்நம், றரக ச்சறணரல்
ீ
தரறப்திற்கு

ண உத்ிட்டுள்பது

1814 கற.ீ வரஷனவுஷட “டதி” (TAPI – Turkmenistan,

in
ne
r



அநறில் தரடங்கஷப டத்ற கறன்ணஸ் சரஷண

த்ற அசறன் “உய்” (UDAY) றட்டத்றல் இஷந்
னல் ரறனம் = ஆந்றப்திஶசம்

வடல்னற, இந் வரறல்தட்த ககம், 2000

ரர்கலக்கு எஶ இடத்றன வசய்னஷந

கரஷ்டிர அசு அநறனகம் வசய்துள்பது


சல ண ிஞ்ஞரணிகள் வபிிட்ட அநறக்ஷகின் தடி,

co
m

குர்கரன் (National Institute of Solar Energy)



“கனர உத்சவ்” ன்ந றகழ்ச்சற னது றல்னறில்

ஷடவதற்நது. இந்றகழ்ச்சறின் கன = Beti Bachao, Beti

ஶசற சூரி ஆற்நல் ஷம் உள்ப ஷடம் =



-த ம

s.



ைமய

ணிதர் னரணம் உர்வு ற்றும் ரழ்ரள் ீடிப்ன



இந்றரின் ணிதர் னரணம் = $ 5497

ஸ்ரர்ட் க றட்டத்றற்கரக னன் னனறல் றட்ட
னன்வரறஷ ங்கற ரறனம் = இரஜஸ்ரன்
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னண்டஷண ஶசர்ந் றறுணம், ஶரஜறின் கஷடசற



ரட்கபின் ஆங்கஷப www.bosefiles.com ன்ந

ரரிக்க னன் னனரக் இந்றரின் வகரச்சறன்
கப்தல் ககம் அனுற வதற்றுள்பது

ஆதஶன் னன்ணஷகின் (Operation Smile) இண்டரம்



கட்டம் ஜணரி 1, 2016 வரடங்கப்தடுகறநது. கரரல்

ஶரட்டுக்கஷப ரற்ந 2016ம் ஆண்டு ஜழன் 30ம் ஶற

ஶதரண குந்ஷகஷப கண்டுதிடிப்தஶ இன்

ஷ கரனீட்டிப்ன ங்கப்தட்டுள்பது

ஶரக்கரகும்




2016ம் ஆண்டு குயரத்ற ற்றும் றல்னரங் கரில்

இனக்ஷககஷப வகரண்ட இப்ஶதனந்து, னறத்றம்

ஶதரட்டிகலக்கரண சறன்ணம் = “டிஶகரர்” (எற்ஷந

அரன் ஶதட்டரிஷ வகரண்டு இங்குகறநது

வகரம்ன கரண்டரறனகம்)


குலின் தரிந்துஷகஷப, அல்தடுத்ற னல்
இந்ற ரறனம் = னது றல்னற


கரஸ்ீ ர் ரறனத்றல் அஷக்கப்தட்டுள்பது



னது றல்னறில் னகறன்ந 2016, ரர்ச் ரம் 31ம்



2016ம் ஆண்டின் குடிசு ிரின் சறநப்ன
திரன்ஶகரிஸ் யரனரந்து
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ினந்றணர் = திவஞ்சு குடிசுத் ஷனர்

w

ிறத்துள்பது

ிறத்துள்பது





வரடங்கற, அன் னெனம் அத்துஷநின் 12000க்கும்

ஶற்தட்ட ஶகரப்னகள் டிஜறட்டல் ரக்கப்தட்டுள்பண


இப்தட்டினறல் உள்ப னந்துகபின் ண்ிக்ஷக =

.tn

இந்றரின் னது றல்னற ண வரிித்துள்பது. 20

376

கங்கபில் 13 இந்ற கங்கள் உள்பண. 1 = னது


கட்டிடத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். இக்கட்டிடம் இந்றர

w

ணப் வதரிட்டரர்

w



அனுற அபித்துள்பது

ரடுகபின் தட்டிஷன வபிிட்டுள்பது. னல்

றழ்ரடு

இடம் = வடன்ரர்க், 2 = றனைசறனரந்து, இந்றர =



உச்ச ீறன்நம், றக ஶகரில்கபில் ஆக



97து இடம்



ிறப்தடிரன் அர்ச்சகர்கஷப றறக்க ஶண்டும் ண
உத்ிட்டுள்பது

சறசல்ஸ் அசு, ணது அசம்ப்சண் ீிணில், ரணு
தஷடத்பம் அஷத்துக்வகரள்ப இந்றரிற்கு

ஶதரர்தஸ் இழ் உனகறல் வரறல் வசய் ற்ந

w



கட்டிது. கட்டிடத்றன் என தகுறக்கு “அடல் பரகம்”

ஶற்கு ங்க ரறன அசு, அம்ரறனத்றல் னறரக 5
ரட்டங்கஷப உனரக்க எப்னல் அபித்துள்பது

திர் ஶரடிின் ஆப்கரணிஸ்ரன் தத்றன்
ஶதரது, அர் இந்ரட்டின் னற தரரலன்ந

உத்றப்திஶச ரறன அசு, அம்ரறனத்றல்

தரலீத்றன் ஷதகஷப தன்தடுத் ஷட ிறத்துள்பது


த்ற அசு அடிப்தஷட னந்துகள் தட்டினறல்

னறரக 106 னந்துகஷப ஶசர்த்துள்பது. இன் னெனம்

ஶரசரக கரற்று ரசறணரல் தரறக்கப்தட்ட கம் =



த்ற வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு

அஷச்சகம், “இ-அலுனகம்” ன்ந னற றட்டத்ஷ

ஶற்வகரள்பப்தட்ட உனகறன் 20 கங்கபில், உனகறல்

றல்னற, 2 = தரட்ணர, 3 = குரனறர்

ில்ஶ அஷப்ன, ட்கல் னஷந டிக்வகட்டுகபின்
ிஷனஷ 33% உர்த்றனேள்பது

தசுஷ அஷற அஷப்ன, இந்ற ஶசற கரற்று க்
குநறீட்ஷட வபிிட்டுள்பது. இன் தடி ஆய்வு

கரற்று ரசுதடுஷன டுக்க தீகரர் அசு, 15

ஆண்டுகள் தஷரண ரகணங்கலக்கு ஷட

ஶற ஷ னற டீசல் க ஆடம்த கரர்கஷப தறவு
வசய்க் கூடரது ண உச்ச ீறன்நம் ஷட

டஇந்றரின் னல் ஶகதிள் தரனம், ஜம்ன
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சரஷன தரதுகரப்ன வரடர்தரண ரரகறனஷ்ன்

தரரலன்ந உறுப்திணர்கலக்கரக னற ஷக

றன்சர ஶதனந்ற அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது. 15

ஷடவதறும் வற்கரசற ிஷபரட்டு



2005ம் ஆண்டிற்கு னன்ணர் அச்சடிக்கப்தட்ட னொதரய்

co
m

இஷபத்றல் தறஶற்நம் வசய்துள்பது


ற இற்ஷகரனே வகரண்டு வசல்லும் கப்தல்கஷப

s.



-த ம

ைமய

றகத்றல் ற்தட்ட வள்பத்ஷ, த்ற அசு
ஶசற ஶதரிடரக அநறித்துள்பது

றக வள்ப ஶச, ரணு ீ ட்ன டடிக்ஷகக்கு
சூட்டப்தட்ட வதர் = Operation Madad
உனகம்
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சவூற அஶதிர ரட்டின் உள் ஶர்ல்கபில்

தட்டிஷன வபிிட்டுள்பது. னனறடம் = தில்

அநறித்துள்பது. ஶலும் வதண்கலம் னன்

இந்றரின் அசறம் திஶம்ஜற

ஶகட்ஸ், 2 = ரன் தப்தட், 3 = ஜரர்ஜ் ஶசரஶரஸ் 4 =

னஷநரக வதண்கலம் உள்லர் கரட்சற

ஶர்ல்கபில் ஶதரட்டிிட்டு வற்நற வதற்றுள்பணர்



சறப்ன ச்சரிக்ஷக ிடுக்கப்தட்டுள்பது

சர்ஶச றற ஷம், சல ணரின் னேரன் தத்ஷ
சர்ஶச ரரக அங்கல கரித்துள்பது. இன்



னெனம் சர்ஶச றறகபின் ண்ிக்ஷக 5 ஆக

குநறீட்ஷட வபிிட்டுள்பது. இன் தடி னல்

னைணிணின் னைஶர, இங்கறனரந்றன் தவுண்ட்,

இடத்றன சல ணர உள்பது. 2 = ஸ்சறர, 3 = வக்சறஶகர,

ஜப்தரணின் வன்). சல ண னேரன் தத்றன் ஶறு வதர்

4 = இந்தியா.

= வண்றன்தி (Yuan or Renminbi)



அஷற ற்றும் தரதுக்கரப்ன ன்ந ஷனப்தில்

‘ீர்ரணம் 2250” ன்ந ீர்ரணத்ஷ வகரண்டுந்

வபிீட்டில் இடம்திடித்துள்ப ரடுகள் ரிஷச, 1 =

ரடு = ஶஜரர்டரன்

வன் வகரரிர, 2 = வடன்ரர்க், 3 = ஸ்னரந்து, 131 =
இந்தியா




இந்றர 92து இடத்ஷ திடித்துள்பது

ஷனஷ றர்ரகறரண ரர்க் ஜளக்கர்வதர்க், னகதல்

w



றறுணத்றற்கு அபித்துள்பரர். ணக்கு வதண்

அநறித்துள்பரர். அக்குந்ஷக்கு “ஶக்ஸ்” (MAX)



உனக ங்கற, தனறஷன ரற்நத்றற்கும், கரர்தன்
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ஶதரரடும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது


இவ்நறக்ஷகில் றுஷ ற்றும் தனறஷன

ரற்நம், இண்டிற்கும் உள்ப உநஷ கூநறனேள்பது.

w

திஶசறல் ரடு றகப்வதரி ந்ப் வதரனபரர

றஷனஷ அஷடந்துள்பது. அந்ரட்டின் தரண

இன்தடி 2030ம் ஆண்டில் தனறஷன ரற்நம்

w

“ரில்” (Real) றகவும் ழ்ச்சறஷடந்துள்பது
ீ


கரரக உனகறல் 100 றல்னறனுக்கும் ஶற்தட்ட
க்கள் றுஷில் சறக்குர் ண கூநறனேள்பது

தரரிஸ் கரில் ஷடவதற்ந உனக தனறஷன

ரற்நத்றற்கரண ரரட்டில், உனகத் ஷனர்கள்



என்நறஷந்து, தூய்ஷ ஆற்நலுக்கரக “றசன்

னறவதரிர, 162 = கஜகஸ்ரன்

வரடங்கறனேள்பணர்


வல்த் க்ஸ் அஷப்ன உனகறன் 20 சறநந்

வகரஷடரபிகள் (World’s 20 Most Generous Peoples)

உனக ிக றறுணத்றல் 164து ரடரக

ஆப்கரணிஸ்ரன் ஶசர்ந்துள்பது. 163து ரடு =

கண்டுதிடுப்னகள்” (Mission Innovation) ன்ந றட்டத்ஷ



உனக ங்கற Shock Waves : Managing the Impacts of Climate Change
on Poverty Report ன்ந அநறக்ஷகஷ வபிிட்டுள்பது.

w

2)ரர்ஶ 3) ஶகரஸ்டர ரிக்கர


ீிரத்றற்கு றரக, சவூற அஶதிர

ஷனஷில் 34 இஸ்னரற ரடுகள் இஷந்து

உனக ஶஷனப்தரர்ப்ஶதரர் கறழ்ச்சற குநறீடு (Global
Workforce Happiness Index). னல் இடம் = வதல்ஜறம்,

ஆப்ரிக்க ரடரண “கரம்திர”, ன்ஷண இஸ்னரற
ரடரக அநறித்துக்வகரண்டது

றல்னறன் டரனர் தத்ஷ வகரண்ட TCAF
வரடங்கறனேள்பது

றரன்ர் ரட்டின் னன் னேவணஸ்ஶகர உிர்க்ஶகரப
ஷம், “இன்ஶன ரி”, துக்கதப்டுள்பது

அபஷ குஷநப்தற்கும், பனம் ரடுகலக்கு 500
(Transformative Carbon Asset Facility) ன்ந றட்டத்ஷ

றன்ரர் ரட்டின் னல் தங்கு ர்த்க ஷம்,

“ரன்கண் தங்கு ர்த்க ஷம்” துக்கப்தட்டது.

குந்ஷ திநந்ஷ அடுத்து அர் இம்னடிஷ
ணப் வதரிடப்தட்டுள்பது

வனகரட்டம் வசறப்ன குநறீட்டில் இந்றர 99 இடம்.
ஆணரல் கல்ி சரர்ந் வனகரட்டம் குநறீட்டில்

திதன சனெக ஷனத்பரண ஶதஸ்னக்கறன் (Facebook)
அஷப்தில் உள்ப ணது 99% தங்குகஷப வரண்டு

க்கற ரடுகள் தரதுகரப்ன சஷதில், இஷபஞர்கள்,

in
ne
r

உனக வரஷனவரடர்ன ற்றும் கல் வரறல்தட்த
ஶம்தரட்டு குநறீடு (Global ICT Development Index)

ஜற.ப். றறுணம் 2004 – 2013ம் ஆண்டுஷ பனம்
ரடுகபில் இனந்து வபிஶநற கனப்ன த

உர்ந்துள்பது (அஶரிக்க டரனர், ஶரப்தி



சல ணரின் தீஜறங் கரில் கரற்று ரசுதடுலுக்கரண

co
m

வதண்கலம் ஏட்டபிக்கனரம் ண அந்ரட்டு அசு



-த ம

s.



ைமய

வடங்கு னந்ரண dengvaxia னந்ஷ ிற்தஷணக்கு

அனுறத்துள்ப னல் ஆசற ரடு = தினறப்ஷதன்ஸ்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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அகரவடற ினது = ரரனெர்த்ற, ஶபரண்ஷ

அநறில் திரிிற்கரண உனக அநறில் அகரவடற

உனக சுகரர றறுணம் ஶதரனர ஶரய் இல்னரர

ினது = ஜகீஷ் னர, இற்தில் திரிிற்கரண

ரடக கறணிர ரட்ஷட அநறித்துள்பது


உனக அநறில் அகரவடற ினது = சந்றப் றரிஶற

சல ணரின் வசன்சரன் ரகரத்றல்

 Forbes Top 100 Middle East Global Meets 2015Award =
Tech Mahindra

றஷனம் அவரிக்கரில் உள்பது



ஆசறரின் றகப்வதரி சுங்க ில் றஷனம் =
றநக்கப்தட்டுள்பது. உனகறன் றகப்வதரி சுங்க ில்
ினதுகள்



குரர் (INBA = Indian National Bar Association)




ஜரலுீன் னகது சனற. இர் வசன்ஷணில்

ஶகரரில் ஷடவதற்ந 46து சர்ஶச றஷப்தட

திநந்ர். இரின் தஷடப்னகபில் னக்கறரணஷ =
வள்ஷப ஶகரடுகள், அஷனகள் ஶதசுகறன்நண



றனிரில், “ங்கில் ினது”, Embrace of the Serpent
ன்ந தடத்றற்கு ங்கப்தட்டது

துதரய் கரில் ஷடவதற்ந ஆசற வரறல்

w

ஷனர்கள் கூடத்றல், ரழ்ரள் சரஷணரபர்

ன்ந கண்டுதிடிப்திற்கரக



ps
c

ஆசற தத்றரிக்ஷக ங்கற 2015ம் ஆண்டின் சறநந்



. ரன் அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

ஞ்வசனர வர்கல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்


இங்கறனரந்து அசற ங்கும் 2016ம் ஆண்டின் இபம்

w

றஸ்ட்ரி அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

சரவ்ஶண ற்றும் ஶகர ஸ்ஷன் ஆகறஶரர்



இங்கறனரந்றன் ஶரினறஶதரன் கறரிக்வகட் கறபப்



w

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பணர். இறல் கரர்த்றக் சரவ்ஶண

w

தரர்ஷ அற்நர் ஆரர்.

வுர்ட்ஸ்தரக் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்

அந்ஸ்ஷ ங்கறனேள்பது


சரஷணரபர் ினது, டிகர் சுனீன் ர
அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

2015ம் ஆண்டிற்கரண திதஞ்ச அகறரக

தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டின் திர அஶனரன்ஶசர

வஜர்த்ஶணவுக்கு. ரழ்ரள் உறுப்திணர்

துதரய் சர்ஶச றஷப்தட றனிரில், ரழ்ரள்

ஆசற சரன இறன் 2015ம் ஆண்டிற்கரண

ரழ்ரள் ஶசஷரபர் ினது = Claude and Norma Alvares

அஷப்ன, இனங்ஷகின் னன்ணரள் ரண
ீ
கறனர



ஆங்கறன வரறக்கரண சரகறத்ற அகரவடற ினது,
Chronicles of a coarpse bearer ன்ந தலுக்கரக ஷசஸ்

ஷனர்கள் ினதுக்கு, இந்றரின் கரர்த்றக்



2015ம் ஆண்டின் றலக்கரண சரகறத்ற அகரவடற

ினது, “இனக்கற சுடுகள்” ன்ந கட்டுஷக்கரக றன

ஆண்டின் சறநந் ணிரக வஜர்ணி அறதர்



இவ்னடத்றன் சறநந் ிஷபரட்டு ர்
ீ
ன்ந
ினஷ வசரீணர ில்னறம்ஸ் வதற்நரர்

திதன ஷடம் தத்றரிக்ஷக றறுணத்ரல் இந்

.tn





உத்றப்திஶச அசறன் த்ணர ினஷ வதற்நர் =
திரன்க் இஸ்னரம்

ஜீிஸ் ஶரதல் தரிசு ணப்தடும் வஜணிசறஸ் ினது =
இட்ஸ்யக் ஶதர்ல்ரன்

ணிர் ினது வதற்நர் = வரகத் தி ரதினேல்னர


2015 ஜறஸ் கறகரம் வதல் ினது = ிப்ஶர

வரறல்தட்த றறுணம், அன் ‘UDP – Universal Data Parser“

ினது இந்துஜர சஶகரர்கலக்கு ங்கப்தட்டது


திதன யறந்ற டிகர் றனறப் குரர் அர்கலக்கு தத்
ினன் ினது ங்கப்தட்டது





2015 வன்கறக்கு ஆசறர லத்து ினது =

in
ne
r

இன்தர வஜவணல் கவுன்சறல் ினது 2015 = னனறன்

2015ம் ஆண்டிற்கரண ரழ்ரள் சரஷணரபர்
வய்னர் ினது = சல்ரன் னஸ்டி

.டி.சற சங்கல  சம்ரன் ினது 2015 = னறன்
அநறஞரண னட்சுறரர சுப்திின்



வதரநறில் திரிிற்கரண உனக அநறில் (TWAS)

co
m

க்கற ரடுகள், ம்தர் 5ம் ஶறஷ உனக சுணரற
ிறப்னர்வு றணரக அநறித்துள்பது



-த ம
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ைமய

2015ம் ஆண்டின் உனக அகறரக ஸ்வதின் ரட்டின்
றவய்ர னரனரகுர ஶரஶர
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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2015ம் ஆண்டின் அஶரிக்க ஶசற அநறில் தக்க
ினது = ரஶஜஷ் ஶக. வஜின்

ிஷபரட்டு





அடல் சம்ரன் ினது = அச்சுரணந் றஸ்ர



சற.ஶக ரனேடு ரழ்ரள் சரஷணரபர் ினது =

.சற.சற அஷப்ன, ஶதரட்டிகபில் கனந்துக்வகரள்ப ஷட
ிறத்துள்பது


2015ம் ஆண்டிர்கரன் ஞரணதீட ினது = குஜரத்ஷ

கறன்ணஸ் சரஷண னரிந்துள்பரர்




ஶபரண் வதரனபரர அநறஞரண சத் ஶஜரற
ிசரிகள் சங்கத்ஷ வரடங்கறர்
ரணும்

w

ரறனம் ிசரகப்தட்டிணத்றல் ஷடவதற்நது

ps
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இந்ற ரணு கரண்ஶடர தஷடின் ஶதரர்

ஶதரட்டிில் இந்றரின் ரகூர் அனூப் சறங் ங்கப்
தக்கம் வன்நரர்

அி வதல்ஜறம் அிஷ ஶரற்கடித்து. 3து
இடத்ஷ இந்றர திடித்து



தறனரக னஶண ற்றும் ரஜ்ஶகரட் அிகள் இடம்
வதறுகறன்நண.

ரணு அஷச்சகம், சறரிடம் இனந்து ஸ்-400

.tn





ழ்த்ற
ீ
தட்டம் வதற்நது

ஊக்குிக்க www.makeinindiadefence.com ன்ந



இறரில் உள்ரட்டில் ரரிக்கப்தட்ட னல்

அநறித்துள்பது. இவ்ரண்டின் சறநந்

ஶசஷஷ னடித்துள்பது.

ரின் ஶர்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்

ரங்கஷணரக
ீ
ஸ்வதின் ரட்டின் கஶரனறணர

w

ஶதரர்க்கப்தனரண .ன்.ஸ் ஶகரரரி ணது



இஸ்ஶல் ரட்டுடன் இஷத்து உனரக்கப்தட்ட்ட



w

இனந்து வற்நறகரக ஶசரஷண வசய்ப்தட்டது

ஶதரட்டிஷ ஊக்கத் வரஷக அபிக்க உள்பது.

ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு, “ஶறுதடுத்ற கரட்டும் வடதிட்

ற்றும் சுறத் சங்ரன்

அர்கள் = சற தர, ந்ீப் ஜங்ர, கவுவ் திதுரி

ங்கற

கரர்ட் அட்ஷடஷ” (display variant debit card) கும்
னல் இந்ற ங்கற = ஆக்சறஸ் ங்கற


சர்ஶச எனறம்திக் ககம், ரன்கு இந்ற

குத்துச்சண்ஷட ர்கலக்கு
ீ
அடுத் ஆண்டு எனறம்திக்

தரக் வுகஷ .ன்.ஸ். வகரல்கத்ர கப்தனறல்



சர்ஶச தரட்றட்டன் அஷப்ன, இவ்ரண்டின் சறநந்
ஆண் ரக,
ீ
சல ணரின் வசன் னரங்ஷக

w



ஊணனற்ஶநரர்கலக்கரண ஶசற ல்ஶசர்
ீ
கூஷடப்தந்து
ஶதரட்டிில் கரரஷ்டிர அி தஞ்சரப் அிஷ

த்ற அசு, இரணுத்றல் இந்ற ரரிப்னகஷப
இஷபத்ஷ வரடங்கறனேள்பது

.தி.ல் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிகபில் இனந்து ீக்கப்தட்ட
வசன்ஷண ற்றும் இரஜஸ்ரன் அிகலக்கு

தரஷனண தகுறில் ஷடவதற்நது

க அவுகஷணகஷப ரங்க எப்னல் அபித்துள்பது

ரய்னர் கரில் ஷடவதற்ந ஆண்கள் யரக்கற உனக
லீக் தஶதரட்டி இறுற ஆட்டத்றல், ஆஸ்றஶனறர

திற்சறரண “Drad Sankalp“, இரஜஸ்ரன் ரறனம், ரர்



ரய்னரந்து ரட்டின் தரங்கரக் கரில் ஷடவதற்ந
7து உனக உடல் கட்டஷப்ன சரம்தின்றப்



8து இந்றர – ஸ்ர ரடுகள் இஷடஶரண

கடற்தஷட கூட்டுப் திற்சற “INDRA NAVY 2015 “ ஆந்ற



துஶரள்பி யரிகர வற்நறவதற்நரர்

திதன வரறனறதரண றன ம்..ம். இரசுரற

கரனரணரர். இர் ஶசத்கறரி சங்கரணர ன்னும்



Online Women Blitz Championship) ஶதரட்டிில், இந்றரின்

இநப்ன

வசன்ஷணில் கரனரணரர்


ப்பிட்ஸ் வதண்கள் சதுங்க சரம்தின்றப் (FIDE World

in
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இத்ரனறின் ஶரம் கரில் ஷடவதற்ந உனக

s.

இங்கறனரந்து ரட்டின் “ஷட்வுட்” ினது = யர்தரல்
சறங்

ஶதரனந்து ரட்டு கரல்தந்து ரரண
ீ
ரதர்ட் னறரன்
டவ்ஸ்கற, 9 றறடங்கபில் 5 ஶகரல்கஷப அடித்து

ஶசர்ந் குர்ீ வசௌத்ரி


ஶற்கறந்ற ீவுகபின் கறரிக்வகட் ர்
ீ
சுணில் ஷன்
தந்துச்சு
ீ
னஷநில் வுறுகள் இனப்தரக, அஷ

ஷசத் கறர்ரணி


-த ம

co
m



ைமய



இந்ற சூப்தர் லீக் கரல்தந்து ஶதரட்டிில் வசன்ஷண
அி வற்நற வதற்று ஶகரப்ஷதஷ வன்நது

இவ்ரண்டின் சறநந் ங்கறரக “ஸ் ங்கற”
ஶர்ரகறனேள்பது

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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திதர கறபப் கரல்தந்து உனகக்ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிில்



தரர்சறஶனரணர அி வற்நறவதற்நது

2015ம் ஆண்டின் ப்ஶர ல்னேத் லீக் ஶதரட்டிில்

ிஜய் யசரஶ கறரிக்வகட் ஶகரப்ஷதஷ னன்

கூட்டங்கள், ரரடு


றட்டம், வகரள்ஷக



ஶரக்கம், இந்றரில் உர்கல்ிஷ பர்ப்தரகும்

உச்சறரரடு, சல ணரில் ஷடவதற்நது (2nd World Internet

த்ற அசு, “சுகம்ர தரத் அதிரன்” (Accessible India

உள்ப அசு அலுனகங்கபிலும், ஊணனற்ஶநரர்

Conference)



கடற்கஷில், .ன்.ஸ். ிக்ரறத்றர கப்தனறல்

ரற்நற அஷப்தரகும். இத்றட்டத்ஷ 2018ம் ஆண்டு

w



ஷடவதற்நது



தல்கஷனகக ரணி குல, “தரரி” (BHARATVANI

ps
c

ஷடவதற்நது

அஷத்து வரறகபிலும் இஷபம் னெனம்
வதரதுஅநறஷ பர்ப்தற்கு ஶஷரண



அநறில், வரறல்தட்தம்



சல ண அசு எப்னல் அபித்துள்பது (Electricity Powered

.tn

Aircraft)

றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்பது
ரட்கள்

w





டிசம்தர் 1 = உனக ய்ட்ஸ் றணம், கன = Getting to Zero,
End AIDS by 2030

டிசம்தர் 3 = சர்ஶச உடல் ஊணனற்ஶநரர் றணம், கன

Space Antenna) ன்ந ிண்கனத்ஷ வசலுத்றனேள்பது


w

w

கடற்தஷடரல் “ஆதஶன் ட்ஷடன்ட்” (Operation

TRIDENT) ஶற்வகரள்பப்தட்டு, தரகறஸ்ரணின் கரச்சற

துஷநனகத்ஷனேம், 3 ஶதரர்க்கப்தஷனனேம் அறத்ஷ
னன்ணிட்டு இத்றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது



டிசம்தர் 5 = சர்ஶச ன்ணரர்னர்கள் றணம், கன =

கூகுள் றறுணம் 360 டிகறரி ஶகரத்றல் தடம்

டுக்கும் னற தஶணரர அப்பிஶகஷண அநறனகம்
வசய்துள்பது = கரர்ட்ஶதரர்டு கரவர (Cardboard Camera)

டிசம்தர் 4 = இந்ற கடற்தஷட றணம். 1971ம் ஆண்டு
இந்ற தரகறஸ்ரன் ஶதரரின் ஶதரது, இந்ற

ஶரப்தி ிண்வபி ஆரய்ச்சற ஷம், னிீர்ப்ன

ிஷசஷ ஆரய்ற்கரக “னறசர” (LISA – Laser Inferometer

= Inclusion Matters : access and empowerment for people of all abilities


சல ணரில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட னல் றன்சர

ிரணரண RXIE ன்ந ிரணத்றன் ரரிப்திற்கு,

ஏடிமர அசு ரழ்த்ப்தட்ட குந்ஷகலக்கரக
இனச கல்ி பங்குன் “அன்ஶசர” (ANWESHA)



அஷந்து ரறன ஶதரனறஸ் உறகரரிகபின்

கனத்ங்கம், குஜரத் ரறனம் கட்ச் தகுறில்

Project) றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்பது. இன் ஶரக்கம்,

கல்கஷப அபித்ல்

எனங்கறஷ கஶரண்ஶடரக்கள் கனத்ங்கம்,

திர் ஷனஷில் ஶகபர ரறனம் வகரச்சற

பிரக ந்துவசள்பவும், தன்தடுத்தும் ிங்கபில்
ஜழஷன ரத்றற்குள் னடிக்க உத்ிட்டுள்பது

2து உனக இஷ கனத்ங்கம் (அ) வூவசன்

in
ne
r



ஷத்து. இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம் = இந்றரில்

றன் இந்றர ரரடு னம்ஷதில் ஷடவதற்நது (e –
India Summit)

(to increase the higher education). இத்றட்டத்றற்கு கக்னர்

Campaign) றட்டத்ஷ டிசம்தர் 3ம் ஶற வரடங்கற

னல் திரிக்ஸ் ஊடக உச்சறரரடு, சல ணரின்

வதய்ஜறங் கரில் ஷடவதற்நது (First BRICS Media Summit)

த்ற அசு “கறரன்” (GIAN – Global Initiative of Academic

Networks) றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்பது. இத்றட்டத்றன்



டிசம்தர் 10 = ணி உரிஷகள் றணம், கன = Our Rights.
Our Freedom. Always

னஷநரக குஜரத் அி ஷகப்தற்நறது

..டி அஷப்ன உவுகறநது

co
m





டிசம்தர் 9 = சர்ஶச ஊல் எறப்ன றணம், கன =
Break the Corruption Chain

னம்ஷத கனடர அி வற்நற வதற்நது


டிசம்தர் 5 = உனக ண் றணம், கன = Soils a Solid ground
for life




-த ம

s.



ைமய



இந்றர, ீண்டகரன சூறல் ஆய்வு (I – LETO = Indian Long
Term Ecological Observatories) றட்டத்ஷ ட்டு வவ்ஶறு
சூறல் இடங்கபில் அஷக்க னடிவடுத்துள்பது.
இந்றரில் கடந் 30 ஆண்டுகபரக உள்ப எஶ

சூறல் ஆய்வு ஷம், னதுஷனில் உள்பது. இது
வதங்கலன இந்ற அநறில் ககத்றன்
கட்டுப்தரட்டில் உள்பது

The World is Changing. Are You? Volunteers!

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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ர்வடல் றறுணத்றன் “Project Leap “ றட்டம், சுரர்

லறனேள்பரர். “On My Terms : From the Grassroots to the Corridors

250000 கறரங்கபில், 7000 அடித்ப ஷங்கஷப

of Power”

உனரக்குல் ஆகும்

அறவ் ஶகரஷ் = Floods of Fire



ரதுரி ஶதரஸ் = The Bose Brothers and Indian Independence – An

னண்டஷண ரிந் அநறஞர்கள், ஶனரிர ஶரஷ
தப்னம் அஶணரதினறஸ் வகரசுஷ, ன ரீறரக
ரற்நற, அன் னெனஶ ஶனரிர ஶரஷ

Insider’s Account

குணரக்கறனேள்பணர்


னல்



இங்கறனரந்து ரட்ஷட ரக்கற னல் = வடஸ்ன்ட்

“Dengvaxia“, ன்ந னந்ஷ, வக்சறக்ஶகர அசு



தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்ஷட ரக்கற னல் = வபர் (அ)

6 சறங்கப்னர் வசர்க்ஷக ஶகரள்கலடன் இந்றரின்



உனகறன் னல் வடங்கு ஶரய்க்கரண னந்ரண
அங்கல கரித்துள்பது

தி.ஸ்.ல்.ி – சற29 ிண்கனம், டிசதர் 16ம் ஶற

ஶரணர

திரன்க்

வற்நறகரக வசலுத்ப்தட்டது. வயரிஶகரட்டரில்
இனந்து இது ப்தட்டது. இது தி.ஸ்.ல்.ி

ரிஷசில் 32து ிண்கனரகும். 31து வரடர்



வரடங்கற இடம் = ஆக்ர

அபித்துள்பது. இத்றட்டம் தநக்கும் தலூன்கஷப
வகரண்டு இஷப சறஷ அபிப்தரகும்.



ps
c

னறில் இனந்து சுரர் 20கற.ீ உத்றல் இரட்ச

அபிப்தரகும்.




ரறனம், ஶகரர்டர ரட்டம் (Central Research Institute in
Yoga and Naturopathy)

.tn

WUKONG ணப் வதரிடப்தட்ட DAMPE வசற்ஷகஶகரஷப





ரய்னரந்து ஷனகர் தரங்கரக்

ஷக “ஈல்” ீ ன்ஷகஷ கண்டுதிடித்துள்பது.

w



றறுணம், தரல்கன் 9 ன்ந ரக்வகட்ஷட



வற்நறகரக ி, தின்ணர் வற்நறகரக ஷ

w

இந்றரின் தரண்டுரம் றறுணம், 3டி வரறல்

இடம் = ஷயரதரத்


தட்தத்றல், இந்றரின் னல் வசற்ஷக கல்லீல்

இந்றரின் ர்சரனரில் (யறரச்சனப் திஶசம்)

னத்கம்

ஷடவதறும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது

னணரல் த்ற அஷச்சர், சத் தரரின் சுசரிஷ
னத்கத்ஷ திர் வபிிட்டரர். சத் தரர்

2016ம் ஆண்டு டி20 உனகக்ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட்

ஶதரட்டிில், இந்றர தரகறஸ்ரன் ஶரதும் ஶதரட்டி,

றசுஷ கண்டுதிடித்துள்பது


இந்ற ிரண கண்கரட்சற ற்றும் கனத்ங்கம்

2016ம் ஆண்டு ஷடவதறும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்ப

இநக்கறது



5து ஆசறரின் இம் கனத்ங்கம் ஷடவதற்ந
இடம் = தரகறஸ்ரணின் இஸ்னரரதரத்

அஶரிக்க ிண்வபி றறுணரண ஸ்வதஸ் க்ஸ்

w



இந்றர ற்றும் தரகறஸ்ரன் ரடுகபின் ஶசற

தரதுகரப்ன ஆஶனரசகர்கள் கூட்டம் ஷடவதற்ந இடம்=

இந்ற ினங்குகள் கக்வகடுப்ன ஷம், னற
இற்கு Gymnothorax mishrai ணப் வதரிடப்தட்டுள்பது

த்ற ஶரகர ற்றும் இற்ஷக னத்து

ஆரய்ச்சற ஷம் அஷ உள்ப இடம் = ஏடிமர

சல ணர, ிண்வபிின் இனண்ட தகுறகஷப ஆர
அனுப்தி உள்பது

உனக தனறஷன ரரடு ஷடவதற்ந இடம் =
திரன்ஸ் ரட்டின் தரரிஸ் கம்

தலூஷண றஷனறறுத்ற, அண னெனம் சுரர் 40 கற.ீ
வரஷனிற்கு அகண்ட அஷனரிஷச ஶசஷ

உத்றப்திஶச ரறன அசு னல் சர்ஶச

தநஷகள் றனிரஷ (First International Festival of Birds)

கூகுபின் “லூன்” றட்டத்றற்கு த்ற அசு எப்னல்

w



னல் இந் – சர்ஶச அநறில் றனிர (First
றல்னறின் ..டி பரகம்



Galarria(3.4 kg)

இடங்கள்

India International Science Festival) ஷடவதற்ந இடம் = னது

வற்நற ஆகும். 6 வசற்ஷகஶகரள்கபில் அறக ஷட
உஷடது = TeLEOS – One (400 kg),ஷட குஷநரணது =

இங்கறனரந்து ரட்ஷட ரக்கற ற்வநரன னல் ==

in
ne
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11து உனக தரதுகரப்ன கரங்கறஸ் ரரடு

ஷடவதற்ந இடம் = னது றல்னற (Global Security Congress)

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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59து ஶசற துப்தரக்கற சுடுல் சரம்தின்றப்

றறுணத்றன் ஷனர் றன கதில் ஶசரப்ர

ஶதரட்டிகள் ஷடவதற்ந இடம் = னதுறல்னற


26து வன் ண்டன கவுன்சறல் கூட்டம், ஷடவதறும்

அனண் குரர் வஜின்

ண அநறிக்கதப்டுள்ப இடம் = ஆந்றரின்
ிஜரடர




இந்றரின் றகப்வதரி ஶகன்சர் ஷம் அஷ




16து இந்ற – ஸ்சற ரரடு ஷடவதற்ந இடம் =

12து ஶசற ஸ் ஸ்ஶகடிங் சரம்தின்றப்
ஶதரட்டிகள் = குல்ர்க், ஜம்ன கரஸ்ீ ர்

றற ஆரக் அஷப்தின் னன்ஷ றர்ரகற =

அறரப் கன்ட். இனக்கு னன்ணர் இப்திில்
சறந்து வ குல்னர் இனந்ரர்

w

குல



னற ஷனர் = திின் குரர் அகர்ரல்


ரஸ்ஶகர

இந்ற உவு தரதுகரப்ன ற்றும்  ஆண்த்றன்

in
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10து உனக ர்த்க ஷ அஷச்சஷ கூட்டம் =
வகன்ரின் ஷஶரதிில் ஷடவதற்நது

8து இந்ற கல் ஆஷரக ரரகறனஷ்ன்
ரத்தூர் றறக்கப்தட்டுள்பரர்

இந்ற ஶசற தரதுகரப்ன தல்கஷனககம்

அஷவுள்ப இடம் = யரிரணர ரறனம் குர்கரன்


இந்ற வதரனபில் ஶனரண்ஷ ககத்றன் [IIMM]
னற ஷனர் = ஏ. தி. ஶனரங்கறர

உள்ப இடம் = யரிரணர ரறனம் ஜஜ்ஜரர்


த்ற ஶடி ரிகள் ரரித்றன் ஷனர் =

co
m



உனக சுற்றுனர ககத்றன் ஷனர் = ஏதரய்

s.



சக்கு ற்றும் ஶசஷ ரிக்கு, றஷனரண ரிரக
17% னல் 18% ஷ சூனறக்கனரம் ண தரிந்துஷ



ps
c

வசய்துள்ப குல =அிந்த் சுப்திின் குல

“எஶ ஶங்க், எஶ ஏய்வூறம்” ன்ந றட்டத்ஷ
வசல்தடுத்துஷ கண்கரிக்க ீறதற சறம்
வட்டி ஷனஷில் குல அஷக்கப்தட்டுள்பது

கறனஷ்ர ஶகரரரி இற்ஷகரனே தடுஷகில்,

.tn



எ.ன்.ஜற.சற ற்றும் ரிஷனன்ஸ் றறுணத்றற்கும்

இஷடஶ உள்ப திச்ஷணஷ ீர்க்க ீறதற .தி.ர
ஷனஷில் குல அஷக்கப்தட்டுள்பது

வடல்னற கறரிக்வகட் ரரி னஷநஶகடுகஷப ிசரரிக்க

w



ஶகரதரல் சுப்திின் ஷனஷில் குல

w

அஷக்கப்தட்டுள்பது

றணம், ஶர்ந்வடுத்ல்



த்ற னி அநறில் துஷநின் வசகட்டரிரக



w

றன ரர் ரஜீன் றறக்கப்தட்டுள்பரர்

னண்டன் ரல் வசரஷசட்டிின் ஷனரக

வங்கடரன் ரகறனஷ்ன் றறக்கப்தட்டுள்பரர்



சவூற அஶதிரிற்கரண இந்ற தூர் = அகத்
ஜரித்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in

-11-

