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யம்ர் நாத முக்கின திங்கள்
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Author’s Day (எழுத்தார்கள் திம்)
Zero Tasking Day
World Vegan Day
Foundation Day of Chattisgarh, Kerala, Karnataka, Haryana and Madhya Pradesh
International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists
Stress Awareness Day (நண அழுத்த யிமிப்புணர்வு திம்)
World Radiography Day
International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflicts
Infant Protection Day (குமந்ததகள் ாதுகாப்பு திம்)
World Cancer Awareness Day (உக ககன்சர் யிமிப்புணர்வு திம்)
X-Ray Day (எக்ஸ்கப திம்)
International Tongue Twister Day (சர்யகதச ா சுமற்சினார்கள் திம்)
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Legal Services Day (சட்ட கசதயகள் திம்)
World Freedom Day (உக சுதந்திப திம்)
World Orphans Day (உக ஆதபயற்கார் திம்)
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World Science Day for Peace and Development (அதநதி நற்றும் யர்சிக்கா சர்யகதச அியினல் திம் )
Transport Day (காக்குயபத்து திம்)
National Education Day (கதசின கல்யி திம்)
Japan’s Origami Day
World Pneumonia Day (உக ிகநாினா திம்)
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World Kindness Day (உக நிதாிநா திம்)
National Children’s Day (கதசின குமந்ததகள் திம்)

14

w

Jawaharlal Nehru Birth Day (கரு ிந்த திம்)
World Diabetes Day (உக ீபமிவு காய் திம்)
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Guinness World Record Day (உக கின்ஸ் சாதத திம்)
World Student Day (உக நாணயர்கள் திம்)
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National Press Day (கதசின அச்சாக திம்)
International Day for Tolerance (சர்யகதச சகிப்புத்தன்தந திம்)
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National Epilepsy Day (கதசின தக கால் யிப்பு திம்)
World Petroleum Day (உக பட்கபாினம் திம்)
National Journalism Day (கதசின த்திரிக்தக திம்)

18
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World COPD Day – Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) ீடித்த நுதபனீபல் ததட காய்(
World Adults Day (உக யனது யந்கதார் திம்)

19
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Universal Children’s Day (உக குமந்ததகள் திம்)
World Fisheries Day
World Hello Day
World TV Day (உக பதாதக்காட்சி திம்)

w
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World Toilet Day (உக கமிப்த திம் )
World Citizen Day (உக குடிநக்கள் திம்)
International Men’s Day (சர்யகதச ஆண்கள் திம்)
National Integration Day (கதசின ருதநப்ாட்டு திம்)
Indra Gandhi’s Birth Day (இந்திபா காந்தி ிந்த திம்)

24

World Quality Day (உக தபம் திம் )

w

25

26

International Day for the Elimination of Violence against Women

சர்யகதச பண்கள் நீ தா யன்முத தடுப்பு (

) திம்

World Non-Veg Prevention Day
International Meatless Day (சர்யகதச நாநிசம் இல்ா திம்)
Indian Constitution Day ) இந்தின அபசினதநப்பு திம்(
National Law Day (கதசின சட்ட திம்)
National Milk Day ) கதசின ால் திம்(
Dr Varghese Kurien Birthday ) டாக்டர் யர்கிஸ்குரினன் ிந்த திம்(
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World Anti – Obesity Day
World Environment Protection Day
Red Planet Day (பசவ்யாய் கிபக திம்)
Computer Security Day

November 16 – 22
November 19 – 25

World Antibiotic Awareness Week
National Integration Week (கதசின ருதநப்ாட்டு யாபம்)

November 19 – 25

World Heritage Week (உக ாபம்ரின யாபம்)

rd

World Day for Remembrance for Road Traffic Victims
World Philosophy Day
World Vegetarian Month

s.

3 Sunday in November
3rd Thursday of November
November Month

பெயர்

in
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உகின்அதிகயக சூப்ர் கணிணிகள்
உலக தரவரிசை

தடனாக 2 (Tianhe 2 or Milky Way 2)

( 1பதாடர்ந்து

யது 6

) முதனாக
2

பசக்ககானா (Sequoia)

3

கக (K)

4

பசர்க் (SERC)

96

ஐ கடட்டாப்பக்ஸ் - (i-Dataplex)

119

டிஆர் .எப். ஐ. (TIFR)

145

எச் ிஅப்ல்கா.

166

பம் மயா

251

2

வவகம்

33.86 Pflops per second

அபநரிக்கா

17.59 Pflops per seond

அபநரிக்கா

17.17 Pflops per second

ஜப்ான்

w

தடட்டன் (Titan)

நாடு

சீா

இந்தினா

9.01 Pflops per second

இந்தினா

7.19 Pflops per second

இந்தினா

5.58 Pflops per second

இந்தினா

5.24 Pflops per second

இந்தினா

3.88 Pflops per second

ps
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SERC = Super Computer Education and Research Centre
TIFR = Tata Institute of Fundamental Research

ஃகார்ப்ஸ்உகின் சக்தி யாய்ந்த நிதர்கள்
பெயர்

வரிசை

பெயர்

1

பஸ்சின அதிர் புடின்

2

பஜர்நி அதிர் ஏஞ்பசாபநர்கல்

3

அகநரிக்க அதிர் ாநா

4

புித ஜான்காப்ிபான்சிஸ்

இந்திய ெிரதமர் வமாடி

10

கூகுள்ிறுயர்கரிகஜ்

36

ரிதனன்ஸ் அதிர் முககஷ்அம்ாி

55

க்ஷ்நிநிட்டல்

61

தநக்கபாசாப்ட் தததந ிர்யாகி

73

உக சுகாதாப ிறுயத்தின் ததயர்

.tn

வரிசை

9

சத்னாாபதல்ா

w

w

பஸ்சின அதிர் யிாடிநிர்புடின் பதாடர்ந்து

தரவரிசை

பநாத்தம் 73 கர் பகாண்ட ட்டினல் ஆகும் இது

உக ாடுகின் ிபாண்ட் நதிப்பு ட்டினல்
நாடு

தரவரிசை

நாடு

அபநரிக்கா

6

ிபான்ஸ்

2

சீா

7

இந்தியா

3

பஜர்நி

8

கடா

4

இங்கிாந்து

9

இத்தாி

5

ஜப்ான்

10

ஆஸ்திகபினா

1

w

நார்கபபட்கசன்
யது ஆண்டாகமுதிடத்தில் உள்ார் 3
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ஜிசாட் – 15 தகயல்பதாடர்பு பசனற்தகக்ககாள்
யம்ர் 11, 2015

ஏயப்ட்ட தம்

பதன்அபநரிக்காயில் உள் ிபபஞ்சுகனாாயின்பகௌபவ் தம்

ஏயின யாகம்
ஜிசாட்

ஐகபாப்ாயின்ஏரினன் 5VA – 227 (European Ariane 5VA – 227)

8 - நற்றும் ஜிசாட்

10 – ஆகின யிண்கத்திற்கு அடுத்து மூன்ாயதாக

Navigation) இனக்கத்தத எடுத்துச் பசன் பசனற்தகக்ககாள்

co
m

ஏயப்ட்ட திம்

” ககன்
“(GAGAN – GPS Aided GEO Augumented

QUAMI EKTA WEEK / கதசின ருதநப்ாட்டு யாபம் / NATIONAL INTEGRATION WEEK (NOVEMBER 19 – 25)
கதசின ருதநப்ாட்டு திம்

யம்ர் 23

(National Integration Day)

இந்திபா காந்தி ிந்ததிம்
யம்ர் 20

சிறுான்தநனிர் ன் திம்

யம்ர் 24

யம்ர் 21

பநாமி இணக்க திம்

யம்ர் 25

(Linguistic Harmony Day)

(Cultural Unity Day)
பண்கள் திம்

(Women’s Day)

ாதுகாப்பு திம்

in
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(Welfare of Minorities Day)

காச்சாப ற்றுதந திம்

s.

யம்ர் 19

(Conservation Day)

யம்ர் 22 = ிந்த ிரியிர் திம் (Weaker Section Day)

ABBREVATIONS

.tn
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Securities and Exchange Board of India
Impacting Research Innovation and Technology
United Nations Commission on International Trade Law
Asian Infrastructure and Investment Bank, Head-quarters = Beijing, China
International Criminal Police Organisation, Head-Quarters = Lyon, France
World Economic Forum, Heqd-quarters = Cologny, Switzerland
World Meteorological Organisation, Head-Quarters = Geneva, Switzerland
People of the Ethical Treatment of Animal, Head-quarters = Norfolk, Virginia, USA
Science And Technology of Yoga And Meditation
Research and Analysis Wing, Head-Quarters = New Delhi
United Nations High Commission for Refugees, Head-Quarters = Geneva, Switzerland
Target Olympic Podium System
Associated Chambers of Commerce and Industry of India, Head-quarters = New Delhi, India
Affordable Medicines & Reliable Implants to Treatment
International Conference on Frontiers in Yoga Research and its Applications
National Institute of Pharmaceutical Education and Research
Commonwealth Heads of Government Meeting
National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spritual Augumentation Drive
Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds

w

w

w

SEBI
IMPRINT
UNCITRAL
AIIB
INTERPOL
WHO
WMO
PETA
SATYAM
RAW
UNHCR
TOPS
ASSOCHAM
AMRIT
INCOFYRA
NIPER
CHOGM
PRASAD
SWAYAM
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ஆ�ம்(Joint venture of Indian Institute of Technology and Indian
Institute of Science)

இந்தியா
இந்தியா – சிங்கப்�ர் இைடேய “ஐந்� S திட்டம்” ”(Five S

•

Plank) ெசயல்ப�த்த ��ெவ�க்கப்பட்�ள்ள�
Scaling up trade & investment (வாண�பம் & �த��கைள

•

ெசய்ய ஒ�க்கப்பட்�ள்ள�

•

அதிக�த்தல்)

•

Smart cities (ஸ்மார்ட் நகரங்கள்)
Speeding up connectivity (இைணப்�கைள ேவகப்ப�த்�தல்)
Skills development (திறன் வளர்ப்�)
State focus

•

இந்தியாவ�ன் ெசப� (SEBI) அைமப்�, வங்கேதச

•
•

நிைலயத்திற்� = “உற்பத்தி“ என்ற தைலப்ப�ல்
ஆராய்ச்சி ெசய்ய ஒ�க்கப்பட்�ள்ள� (The Domain

“Manufacturing” for IIT Madras)

----------------------------------------•

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

மாதம் 1ம ேததி �தல் ம�வ�லக்� அமல்ப�த்தப்ப�ம்
•

ேமம்ப�த்�த�க்� ஒப்பந்தம் ெசய்�ள்ள�

இந்திய – பாகிஸ்தான் எல்ைலப் ப�திய�ல் ��ய ஒலி

----------------------------------------2016ம் ஆண்�ன் இந்திய ��யர� தின வ�ழாவ�ற்�

•

அ�ல் ப�த்திய�
•

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

•

இைணந்� ெசயல்பட ஒப்பந்தம் ைகெய�த்தான�

w

உத்திரப்ப�ரேதச அரசின் “�ய்ைம உ.ப�., ப�ைம உ.ப�”

(Clean UP, Green UP – Uttar Pradesh)” இயக்கம், கின்னஸ்
சாதைன �த்தகத்தில் இடம் ப��த்�ள்ள�
சாதைன நிகழ்த்தப்பட்ட�

----------------------------------------•

ைகெய�த்தான�

----------------------------------------•

திறந்� ைவத்தார்
•

லிங்காயத் இனத்ைத ேசர்ந்தவர். கர்நாடக மாநிலத்ைத
ேசர்ந்த 12ம் �ற்றாண்� தத்�வ அறிஞர் ஆவார்.

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

7வ� மத்திய ஊதியக் �� (7 Central Pay Commission),

.tn

•

th

தன� அறிக்ைகைய மத்திய அரசிடம் அள�த்த�
•
•

இவ�ன் கவ�ைத ெதா�ப்� “வச்சனா”” எனப்ப�கிற�
•

இக்�� தன� அறிக்ைகய�ல் 23.55% சம்பள உயர்ைவ

----------------------------------------•

w

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

ைவக்ேகால் எ�ப்� ேவளாண்ைம (straw burning agricultural

என்ற �திய இயக்க �யற்சிைய ெதாடங்கி ைவத்தார்

practice) �ைறைய தைட ெசய்�ள்ள�

IMPRINT = Impacting Research Innovation and Technology
இதன் ேநாக்கம் = 1) நாட்�ன் ஆராய்சிகைள

ஊக்�வ�த்தல் 2)நாட்�ன் உயர் கல்வ� நி�வனங்கள்

----------------------------------------•

த�ர்�கைள உ�வாக்�தல் (solve major engineering and

technology challenges relevant to india)
•

இ� இந்திய ெதாழில்�ட்ப கழகம் மற்�ம் இந்திய
அறிவ�யல் கழகம் ஆகியவற்றின் �ட்� �யற்சி

இந்தியா, இந்ேதாேனசியா நா�கள் இைடேய ஆற்றல்
மற்�ம் கலாசார ப�மாற்றம் (energy and cultural exchange)

இைணந்� ெபாறிய�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப �தியாக
இந்தியா சந்தித்� வ�ம் சவால்கைள கைளய �திய

ேதசிய ப�ைம த�ர்ப்பாயம்(National Green Tribunal),
இந்தியாவ�ன் வட மாநிலங்கள�ல் ப�ன்பற்றப்ப�ம்

��யர�த்தைலவர், “இம்ப்�ன்ட் இந்தியா” ”(IMPRINT)

w

•
•

----------------------------------------•

w

•

மாநிலத்தின் ஆசனங் என்�ம் இடத்தில ெதாடங்கிய�

ஊதியக் ��வ�ன் ப�ந்�ைரகள் 2016 ஜனவ� 1ம் ேததி
�தல் நைட�ைறக்� வ�ம்

“வங்களா தி�வ�ழா (அல்ல�) 100 �ர� தி�வ�ழா”“,

(Wangla Festival or 100 Drums Festival) ேமகாலயா

ப�ந்�ைர ெசய்�ள்ள�
•

இங்கிலாந்� பாரா�மன்றத்தில் உைரயாற்றிய �தல்
இந்தியப்ப�ரதமர் என்ற ெப�ைமைய ேமா� ெபற்றார்

இக்��வ�ன் தைலவர் = ந�திபதி ஏ.ேக. மாத்�ர் (Justice

Ashok Kumar Mathur)

ேம�ம் லண்டன் நக�ல் �கழ்ெபற்ற தத்�வ அறிஞரான
“பசேவஷ்வர்”“ சிைலைய திறந்� ைவத்தார். இவர்

5வ� �ைறயாக ப�கார் �தல்வராக நிதிஷ் �மார்
பதவ� ஏற்றார்

இங்கிலாந்தின் லண்டன் நக�ல், இந்தியப் ப�ரதமர் ேமா�
அவார்கள், “டாக்டர் அம்ேபத்கர் நிைனவகத்ைத“

8 மண� ேநரத்தில் 10 இலட்சம் மரக்கன்�கள் நடப்பட்�

ps
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•

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

�ேரன�யம் வழங்�வ� ெதாடர்பான ஒப்ந்ததில்
இந்தியா மற்�ம் ஆஸ்திேரலியா இைடேய ஒப்பந்தம்

----------------------------------------•

இந்தியா மற்�ம் வ�யட்நாம் நா�கள் இைணந்�
“வ�லங்�கள�ன் நலம்” ”(Animal Health) சார்ந்த �ைறய�ல்

•

அைழக்கப்பட்�ள்ளார்

�ஜராத்(1958), நாகாலாந்�(1989), மண�ப்�ர்(1991),

ேகரளா(2014), இலட்சத்த��கள்(2014)

சிறப்� வ��ந்தினராக ப�ெரஞ்� அதிபர் ப�ரான்ேகாய்ஸ்
ஹாலன்� (French President Francois Hollande)

�தன் �தலில் 1958ம் ஆண்� �ஜராத் மாநிலம்

in
ne
r

இராஜஸ்தான் மாநிலம், ெஜய்சல்மர் ப�திய�ல் உள்ள
�லம் எ��ம் வ�ளக்�கள் ெபா�த்தப்பட்�ள்ள�

•

இதன் �லம் இந்தியாவ�ல் ம�வ�லக்ைக அறி�கம்
ெசய்�ம் 6வ� மாநிலமாக ப�கார் உள்ள�

SEBI = Securities and Exchange Board of India
BSEC = Bangladesh Securities & Exchange Co-operation

----------------------------------------•

ப�கார் �தல்வர் நிதிஷ்�மார், 2016ம ஆண்� ஏப்ரல்
என அறிவ�த்�ள்ளார் (Ban on sale of Liquor)

பங்�ச்சந்ைத (BSEC) அைமப்�டன் இ�தரப்�

•
•

அதன் ப� ெசன்ைன ெதாழில்�ட்ப கல்வ�

s.

•

10 கல்வ� நி�வனங்க�க்� 10 தைலப்�கள�ல் ஆராய்ச்சி

co
m

•

ெதாடர்பான ஒப்பந்தம் ைகெய�த்தான�
•

2030ம் ஆண்�ற்�ள் இந்தியா 35% கார்பன் ெவள்ய�ட்�
அளைவ �ைறக்க�ம், இந்ேதாேனசியா 29% கார்பன்
ெவள�ய�ட்� அளைவ �ைறப்பதாக�ம் அறிவ�த்�ள்ள�
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இந்ேதாேனசியாவ�ல் இன�, “சஹாபாத் இந்தியா”“ என்ற

•

வழங்�ம் திட்டத்ைத ெதாடங்கி�ள்ள�(Mobile

அறிவ�த்�ள்ள�

Governance)
•

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

ஆ�ம்(India’s First Single Window Portal)

ேமகாலயா உயர்ந�திமன்றம், மத்திய அரைச, சிறப்�

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

ஆ�தப்பைட சட்டத்ைத (AFSA) காேரா

•

மைலப்ப�திய�ல்(Garo Hills) அமல்ப�த்�ம்ப�

•

இந்தியாவ�ல் மிக அதிக ேவைலவாய்ப்ைப ெப�ம்
மாநிலமாக ஆந்திரப்ப�ரேதசம் திகழ்கிற�(Andhra Pradesh

கனடா நாட்�ன் பாரா�மன்றத்தில் அதிகமாக

ranked First with the large ratio of Employment)
•

ேபசப்ப�ம் �ன்றாவ� ெமாழியாக(Third most common

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

உ�ெவ�த்�ள்ள�

•

சமிபத்தில் நடந்த பாரா�மன்ற ேதர்தலில் 20 பஞ்சாப�

இந்திய வம்சாவழி சீக்கியரான ஹ�ஜித் சஜ்ஜன்,
கனாடாவ�ன் பா�காப்�த்�ைற அைமச்சராக

சமர்ப்ப�த்�ள்ள�

ரஸ்சியாவ�ன் சிஸ்டமா ஷ்யாம் நி�வனத்தின்
எம்.�.எஸ்(MTS) அைலேபசி ேசைவ வழங்�ம்
நி�வனத்தின் ேசைவகள் இன� �ைலயன்ஸ்

•

•

AIIB = Asian Infrastructure and Investment Bank, Head-quarters =
Beijing, China

•

இந்திய இைணயதளம் மற்�ம் ெமாைபல் சங்கம்

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

ps
c

(Interner and Mobile Association of India – IAMAI)
ெவள�ய�ட்�ள்ள “இந்தியா இைணயதளம் 2015” ”(Internet in

India 2015 Report) அறிக்ைகய�ன் ப� இந்தியாவ�ல்
இைணயதளம் பயன்ப�த்�ேவார் எண்ண�க்ைக 402
மில்லியன் ஆ�ம்

1 = இந்தி, 2 = உ��, 3 = �ஜராத்தி, 4 = ெபங்காலி

•

உள்ள�

.tn

எண்ண�க்ைகய�ல் சீனாவ�ற்� அ�த்தப�யாக இந்தியா

�ழந்ைதக�க்� ேமல் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம் என்�
இந்தியாவ�ல் �தன் �தலில் அர� ஊழியர்கள் 2

----------------------------------------•

ேகா� �பாய் �த��கள் கிைடத்�ள்ள�(3.3 lakh crore

investment)

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

w

�ய்ைம இந்தியா திட்டத்திற்காக, மத்திய அர�
அைணந்� வ� வ�திப்�கள��ம் ��தல் வ�யாக 0.5%

----------------------------------------•

State Agreement) ஏற்ப�தப்ப�ள்ள�. ஏற்�மதி மற்�ம்

w

�த��க�க்கான ஒப்பந்தத்தில் இ�மாநில அர�க�ம்

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

ைகெய�த்திட்டன

சர்வேதச வர்த்தக வ�திகள�ன் ஐக்கிய நா�கள�ன்

w
•

இந்தியா

ம� ண்�ம் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள�

----------------------------------------•

சர்வேதச கி�க்ெகட் க�ன்சிலின் தைலவரான
�நிவாசன், அப்ெபா�ப்ப�ல் இ�ந்�
ந�க்கப்பட்�ள்ளார்(removed as the Chairman of ICC)

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

இலங்ைக அர�, மட்டாேல நக�ல், “மகாத்மா காந்தி
சர்வேதச ைமயம்” ”(Mahatma Gandhi International Centre)

UNCITRAL = United Nations Commission on International Trade
Law

என்ற �திய ைமயத்ைத ெதாடங்கிய�

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

•

இராஜஸ்தான் மற்�ம் ெதற்� ஆஸ்திேரலியா மாநில
அர�கள் இைடேய “சேகாத� அர� ஒப்பந்தம்” ”(Sister –

வ� ேசர்த்� வ�தித்�ள்ள� (0.5% Swacch Bharat Cess on all

taxable services)

ஆைணயத்தின் (UNCITRAL) உ�ப்ப�னராக

இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நடந்த சர்வேதச
�த�ட்டாளர் மாநாட்�ல், அம்மாநிலத்திற்� 3.3 லட்ச

1992ல் ராஜஸ்தான் அர� உத்தரவ�ட்ட�

•

உலகில் இைணயதளம் பயன்ப�த்�ேவார்

இராஜஸ்தான் மாநில அர�, அர� ஊழியர்கள் 2

�ழந்ைதக்� ேமல் ெபற்�க்ெகாள்ளக் �டா� என

•

இந்தியா வ�ளங்�கிற�. �தலிடத்தில் சீனா உள்ள�

ப��த்�ள்ள� (Largest Indian Languages spoken in USA)

அறிவ�த்�ள்ள�
•

இவ்வங்கிய�ன் இரண்டாவ� ெப�ய �த�ட்� நாடாக

ேபசப்ப�ம் இந்திய ெமாழிகள�ல் இந்தி �தலிடம்

----------------------------------------•

•

அெம�க்க கணக்ெக�ப்�த் �ைற ெவள�ய�ட்�ள்ள
அறிக்ைகய�ன் ப�, அெம�க்காவ�ல் அதிகமாக

•

w

நி�வனத்தின் கீ ழ் ெசயல்ப�ம் என

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

ஆசிய உள்கட்டைமப்� �த�ட்� வங்கிக்காண (AIIB)

“ஒப்பந்த வ�திகைள” ”(Articles of Agreement), மத்திய அர�

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

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�

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

•

ெபா�ப்ேபற்�ள்ளார் (Defence Minister of Canada)
•

கற்ப�க்கப்ப�கிற� (German as additional foreign language in
Kendriya Vidhyalayas)

in
ne
r

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளனர்

மத்திய அரசின் ேகந்த்�ய வ�த்யாலயா பள்ள�கள�ல்,
��தல் ெவள�நாட்� ெமாழியாக ெஜர்மன் ெமாழி

ெமாழி ேப�ேவார் உ�ப�னர்களாக
•

ேவைலவாய்ப்ைப �ைறவாக ெப�ம் மாநிலம் =
ேகரளா (highest graduate unemployment ratio)

language used in Parliament) பஞ்சாப� ெமாழி
•

சமிபத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட “இந்தியா திறன்
அறிக்ைக 2016”ன் (India Skills Report 2016) ப�,

ேகட்�க்ெகாண்ட�

AFSA = Armd Forces(Special Powers) Act, 1958

----------------------------------------•

நாட்�ன் �தல் ஒற்ைற சாளர ேசைவ �ைற இ�ேவ

co
m

•

ஜார்கண்ட் அர�, ெசல்ேபான் �லம் அர� ேசைவகள்

தி�வ�ழா ெகாண்டாடப்ப�ம் என இந்ேதாேனசியா

s.

•

----------------------------------------•

ஆசியான் உச்சி மாநாட்�ல் கலந்�க்ெகாண்ட ப�ரதமர்,
மேலசியாவ�ன் ேகாலாலம்��ல்

இந்திய தத்�வ

ஞான�யான “�வாமி வ�ேவகனந்த�ன்”” 12 அ� உயர
ெவண்கல சிைலைய திறந்� ைவத்தார்
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•

ேகாலாலம்��ல் உள்ள இந்திய கலாச்சார ைமயம்,

ஞான�கள் தினம் (3 Thursday of November = World

அைழக்கப்ப�ம் என அறிவ�க்கபப்�ள்ள�

Philosophy Day)

rd

----------------------------------------•

மத்திய அர� “justclimateaction.org” என்ற

உத்ேவகமான ெபண்கள் பட்�யைல ெவள�ய�ட்�ள்ள�
(World’s Top 100 Inspiring Womens)

இைணயதளத்ைத ெதாடங்கி�ள்ள�
•

இதன் ேநாக்கம், ப�வநிைல ெதாடர்பாக நைடெபற�ள்ள
பா�ஸ் உச்சி மாநாட்�ற்� இதியாவ�ன் க�த்ைத
ெத�வ�க்க இத்தளம் ெதாடங்கப்பட்�ள்ள�

•

இப்பட்�யலில் 7 இந்திய ெபண்க�ம் உள்ளனர்

•

ஆஷா ேபாஸ்ேல (பாடகி), சான�யா மிர்சா (ெடன்ன�ஸ்
காமின� கவ்ஷல் (ந�ைக), �ம்ப� �மா�
வராங்கைன),
�

----------------------------------------•

(வ�வசாய�), ஸ்ம்�தி நாக்பால் (ெதாழில் �ைனவர்),

பார்ைவயற்ேறார்கள் எள�தில் பயன்ப�த்�ம் வ�தமாக

�ம்தாஜ் ைஷக் (ச�க ஆர்வலர்), கன�கா ேதக்�வால்

அைமக்கப்பட்�ள்ள இந்தியாவ�ன் �தல் ரய�ல்

(ெதாழில் �ைனவர்)

நிைலயம் = ெதற்� ரய�ல்ேவய�ன் ைம�ர் ரய�ல்

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

நிைலயம் (India’s First Visually Challenged Friendly Station)

•

----------------------------------------ைசதன்ய மகாப�ர�வ�ன் வ��ந்தாவன் (உத்திரப்ப�ரேதச
மாநில ம�ராவ�ல் உள்ள) வ�ைகய�ன் 500ம் ஆண்�
வ�ழாைவ ��யர�த்தைலவர் ெதாடங்கி ைவத்தார் (500

years celebrations of advent of Chaitanya Mahaprabhu)
தன� �ழங்ைகயால் ஒ� நிமிடத்தில் 92 இளந�ர்
ேதங்காய்கைள உைடத்� கின்னஸ் சாதைன
�த்தகத்தில் இடம் ப��த்�ள்ள இந்தியர் = ஒ�சாவ�ன்

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

w

ேகசப் ஸ்ைவன் (breaking 92 green coconuts within a minute
as a Guinness World Record)
•

இங்கிலாந்� கலாச்சார ஆண்டாக” அறிவ�த்தார் (2017 as

ஆற்றல் ேமலாண்ைமக்காக, இந்தியாவ�ல் ஐ.எஸ்.ஒ
தரச்சான்� ெபற்�ள்ள �தல் ெமட்ேரா அைமப்� =

ps
c

ெடல்லி ெமட்ேரா ரய�ல் கழகம்

----------------------------------------•

UK – India Year of Culture)

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

•

இந்தியாவ�ன் �தல் ெமகா �ற்�லா இடம்

�சம்பர் 1ம் ேததி நைடெப�ம் என
அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�

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

•

ேததி �தல் நைட�ைறக்� வ�ம் என அர�
அறிவ�த்�ள்ள�

•

----------------------------------------•

தைல ெவள�ய�ட்டனர் (Joint Postage Stamp to mark 50

th

Anniversary of Diplomatic Relations)

.tn

----------------------------------------•

(Bamboo State of India – Mizoram)

�தலிடத்தில் பாரத ஸ்ேடட் வங்கிய�ன் தைலவர்

----------------------------------------•

��ெவ�த்�ள்ள� (NHAI Develops Green Belt in Nagpur)

----------------------------------------•

இந்திய ேதசிய ெந�ஞ்சாைல ஆைணயம், நாக்�ர்
ப�திய�ல் ப�ைம மண்டலத்ைத அைமக்க

w

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கிய�ன் தைலவர் சந்தா ேகாச்சர்
உள்ளார்

மத்திய அர�, மிேசாரம் மாநிலத்ைத, இந்தியாவ�ன்
�ங்கில் மாநிலமாக உ�வாக்க ��ெவ�த்�ள்ள�

Most Powerful Business Women 2015) பட்�யலில்
அ�ந்ததி பட்டாசா�யா உள்ளார். இரண்டாம் இடத்தில்

இந்தியப் ப�ரதமர் மற்�ம் சிங்கப்�ர் ப�ரதமர் இைணந்�,
இ�நாட்� உறவ�ன் 50ம் ஆண்ைட �ன்ன�ட்� அஞ்சல்

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

50 அதிகாரமிக்க ெதாழில் சார்ந்த ெபண்மண�கள் (50

பாரத் நிைல 6, 2021ம் ஆண்� ஏப்ரல் 1ம் ேததி �தல்
நைட�ைறக்� வ�ம்

(India’s First Mega Tourism Circuit)

பார்�ன் இந்தியா இதழ் ெவள�ய�ட்�ள்ள இந்தியாவ�ன்

வாகனங்க�க்கான �ைக கட்�ப்பாட்� வ�தியான “பாரத்
நிைல 5” ” (Bharat Stage 5), 2019ம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 1ம்

அைமக்கப்பட�ள்ளதாக ேகரளா அர� அறிவ�த்�ள்ள�

•

ைட� மற்�ம் டாமன் ப�திய�ல் உலகின் மிகப்ெப�ய
கடற்கைர தி�வ�ழா (World’s Longest Beach Festival)

----------------------------------------•

இங்கிலாந்� ப�ரதமர் 2017ம் ஆண்ைட, “இந்திய –

in
ne
r

•

ப�.ப�.சி நி�வனம், உலகின் 100 ஊக்கமள�க்�ம் (அ)

co
m

----------------------------------------•

நவம்பர் மாதம் 3ம் வ�யாழக்க்கிழைம = உலக தத்�வ

இன� �பாஷ் சந்திர ேபாஸ் கலாச்சார ைமயம் என

s.

•

சமிபத்தில் ெவள�ய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ன் ப�,

w

இந்தியாவ�ல் �ழந்ைதகள் இறப்� வ�கிதம் அதிகமாக
இ�க்க காரணமான ேநாய்கள் (common disease for

maximum number of child deaths in india) = நிேமான�யா

தமிழ்நா�
•

மற்�ம் வய�ற்�ப்ேபாக்� (Diarrhea and Pneumonia)

பா�காப்�த்�ைற அைமச்சர் ஐ.என்.எஸ் ராஜாள�

மத்திய அர�, “ஆதி சங்கராச்சா�யார்” ” (Adi

ெசல்�ம் �திய வ�மானமான “Boeing P8I” (Boeing
Poseidon 8 India) என்ற வ�மானத்ைத நாட்�ற்�

ேபார்க்கப்பலில் இ�ந்� �திய ந�ண்ட �ர ேராந்�

w
•

Sankaracharya) ப�றந்த நாைள “தத்�வ ஞான�கள்
தினமாக” ” (Philosopher’s Day) ெகாண்டாடப்ப�ம் என

அர்பண�த்தார்

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�
•
•

தமிழகத்தில் நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிய�ல், மத்திய

இவர் ேகரள மாநிலம் கால�ய�ல் ப�றந்தவர்
இவ�ன் தத்�வம் = அத்ைவத ேவதாந்தம்

உலகம்
•

மாலி நாட்�ன் நிகழ்த்தப்பட்ட த�வ�ரவாத தாக்�தல்
காரணமாக 10 நாட்கள் அவசரநிைல (Emergency)
ப�ரகடனம் ெசய்யப்பட்�ள்ள�

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் த�வ�ரவாத ��வ�ற்� எதிராக, ஐக்கிய

•

வாட்ஸ்அப் மற்�ம் ைவபர் ேபான்ற தளங்கைள ச�க

நா�க�ம் ஒன்றிைனந்� த�வ�ரவாதத்ைத ஒ�க்க

பா�காப்ப�ற்காக தைட ெசய்�ள்ள� (Bangladesh

“த�ர்மானம் 2249 (2015)” ” (Resolution

Government blocked Facebook, Whatsapp and Viber on Social
Grounds)

2249) என்ற த�ர்மானத்ைத நிைறேவற்றிய�

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

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

•

சர்வேதச �ற்ற ஒழிப்� காவல் அைமப்� (INTERPOL),

th

Report)

வைக அறிவ�ப்ைப ெவள�ய�ட்�ள்ள�. இ� உலகம்
��வ�ம் உள்ள சட்டவ�ேராத ெசாத்� (illicit asset traces)

•

ப�ப்� தான�ய ஆண்டாக”“ அறிவ�த்�ள்ள� (UN

நார்ேவ, 3= ப�ன்லாந்�
•

•

•

w

என்ற வ�மானம், எகிப்தின் சினாய் த�பகற்பம் (Egypt’s

Sinai Peninsula ) அ�ேக வ�பத்�க்�ள்ளானதில் 224

ps
c

----------------------------------------(Legatum Prosperity Index) ெவள�ய�ட்�ள்ள�

•

1 = ஈராக், 2 = ஆப்கான�ஸ்தான், 3 = ைநஜ��யா, 4 =

•

உலகில் மிகக் �ைறவாக பாதிப்ப�ற்� உள்ளான நா� =

பாகிஸ்தான், 5 = சி�யா
ஜப்பான் (162வ� இடம்)

----------------------------------------•

.tn

----------------------------------------•

நிதி ரகசியக் �றிய�� 2015 (Financial Secrecy Index 2015)

•

இதன்ப� தங்கல்நாட்�ல் உள்ள நிதி ெதாடர்பான

ெவள�ய�டப்பட்�ள்ள�

Disasters “ என்ற அறிக்ைகய�ல் உலகில் ேப�டர்களால்
அதிகம் பாதித்த �தல் 5 நா�கைள �றிப்ப�ட்�ள்ள�
•

----------------------------------------•

w

இந்தியா = 45வ� இடம் (அதாவ� நிதி ரகசியங்கள்

w

காப்பதில் மிதமான நிைல)

(sexual assault on men is crime)

----------------------------------------•

உலகில் ஆேராக்கியமான நா�கள் (World’s Healthiest

•

�தல் இடம் = சிங்கப்�ர், 2 = இத்தாலி, 3 =

•

இந்தியா = 103வ� இடம்

•

உலக பட்�ன� �றிய�� (Global Hunger Index 2015)

•

இந்தியா = 80வ� இடம்

•

மிக ேமாசமாக பட்�ன� பாதிப்ப�ற்� உள்ளான நா� =

Countries)

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

•

சர்வேதச இடப்ெபயர்� உச்சிமாநா� (அ) ேவெலட்டா

w

உச்சி மாநா�, மால்டா நாட்�ன் தைலநகரான

ேவெலட்டா நக�ல் நைடெபற்ற� (2015 Valetta Summit on

Migration)

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

•

மார்�யாட் சர்வேதச நி�வனம் (Marriott), ஸ்டார்�ட்
உணவக நி�வனத்ைத ைகயகப்ப�த்தியதன் �லம்,
உலகின் மிகப்ெப�ய உணவக நி�வனமாக மார்�யாட்
நி�வனம் உ�ெவ�த்�ள்ள� (World’s Largest Hotel

ஆண்கள் ம� � நிகழ்த்தப்ப�ம் பாலியல் �ன்��த்தல்கள்
சட்டப்ப� �ற்றம் என்ற சீன அர� அறிவ�த்�ள்ள�

�வ�ட்சர்லாந்� (1வ� இடம்), 2வ� இடம் = ஹாங்காங்,
•

1 = அெம�க்கா, 2 = சீனா, 3 = இந்தியா, 4 =
ப�லிப்ைபன்ஸ், 5 = இந்ேதாேனசியா

வ�வரங்கைள மிக ரகசியமாக பா�காக்�ம் நா�கள�ல்
3வ� இடம் = அெம�க்கா

ஐக்கிய நா�கள�ன் ேப�டர் �ைறப்� ைமயம்
ெவள�ய�ட்�ள்ள, “The Human Cost of Weather Related

1 = நார்ேவ, 2 = ஸ்வ�ட்சர்லாந்�, 3 = ெடன்மார்க், 142 =
99வ� இடம் = இந்தியா

162 நா�கள�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வ�ல் உலகில்
நா�கள�ல் இந்தியா 6வ� இடத்தில உள்ள� (India was

மத்திய ஆப்�க்க ��யர�, 141 = ஆப்கான�ஸ்தான்
•

ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் அைமதி நி�வனம் (Institute for

6th most affected nation)

இலண்டைன ேசர்ந்த ெலகாட்டம் நி�வனம், 142

நா�கைள ஆய்� ெசய்� “ெசழிப்� �றிய�ட்ைட”“
•

WHO = World Economic Forum, Heqd-quarters = Cologny,
Switzerland

மிக ேமாசமாக த�வ�ரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட

நிறவனத்திற்� ெசாந்தமான ஏர்பஸ் வ�மானமான 7K9268

•

இந்தியா = 108வ� இடம்

Economics and Peace), “உலக த�வ�ரவாத �றிய�ட்ைட” ”
ெவள�ய�ட்�ள்ள� (Global Terrorism Index 2015)

•

----------------------------------------ரஸ்சியாவ�ன் ெமட்ேராெஜட் (Metrojet) வ�மானேசைவ

பயண�கள் உய��ழந்தனர்

இவ்வறிக்ைகய�ன் ப� �தல் இடம் = ஐஸ்லாந்�, 2=

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

ஐக்கிய நா�கள் சைப 2016ம் ஆண்ைட “சர்வேதச

declared 2016 as International year of Pulses)
•

கடந்த 4 ஆண்�கள�ல் 4% அளவ�ற்ேக ேவ�பா�கள்
�ைறந்�ள்ளதாக ெத�வ�த்�ள்ள�

in
ne
r

WMO = World Meteorological Organisation, Head-Quarters =
Geneva, Switzerland

----------------------------------------•

ந�ங்க இன்�ம் 118 ஆண்�ங்கள் ப��க்�ம் என
•

2015ம் ஆண்ைட உலகின் ெவப்பம் மி�ந்த (Warmest Year)
அறிவ�த்�ள்ள�

இவ்வறிக்ைகய�ல் ஆண் – ெபண் பாலின ேவ�பா�கள்
ெத�வ�த்�ள்ள�

INTERPOL = International Criminal Police Organisation, HeadQuarters = Lyon, France

ஆண்டாக உலக வான�ைல ஆய்� ைமயம் (WMO)

•

•

ேசர்ப்� வ�வரங்கைள அள�க்�ம்

----------------------------------------•

உலக ெபா�ளாதார மன்றம் (WEF), 10வ� உலக
பாலின அறிக்ைகைய ெவள�ய�ட்ட� (10 Global Gender

“ெவள்ள� அறிவ�ப்�” ” (SILVER NOTICE) என்ற �திய

•

co
m

ேவண்�ம் என்�

•

வங்கேதச அர�, ச�க வைலத்தளங்களான ேபஸ்�க்,

நா�கள�ன் பா�காப்� சைப, உலகின் அைணத்�

s.

•

ஆஸ்திேரலியா

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

மத்திய ஆப்�க்க ��யர�
•

பட்�ன� �ைறவாக உள்ள நா� = �ைவத்

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

Company)
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உலகின் 2வ� மிகப்ெப�ய ைவரம் ேபாட்ஸ்வானா

�ன்ன�ட்� இத்தினம் ெகாண்டாடப்ப�கிற� (to mark the

நாட்�ல் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ள� (World’s 2

•

birth anniversary of Father of White Revolution Dr. Varghese
Kurien)
ஜூன் 1 = உலக பால் தினம் (World Milk Day)

•

நவம்பர் 16 – 22 = உலக�ண்�ய�ர் ெகால்லி

•

க� = Antibiotics : Handle With Care

nd

largest

diamond discovered in Botswana)
•

உலகின் மிகப்ெப�ய ைவரம் ெதன்னாப்�காவ�ன்
�ல்லிணன் ைவரம் ஆ�ம் (World’s largest diamond is South

Africa’s Cullinan Diamond)

----------------------------------------வ�ழிப்�ணர்� வாரம் (World Anti-biotics Awareness Week)

----------------------------------------•

co
m

•

உலகின் கைடசி ேமற்� ெவள்ைள காண்டாமி�கம்,
“ேநாலா”” அெம�க்காவ�ன் கலிேபார்ன�யா நக�ல்

வங்கி

இறந்த� (Last North White Rhinoceros NOLA died)

•

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

அறி�கம் ெசய்�ள்ள ெபா�த்�ைற வங்கி = பாரத

உலகின் மிகப்ெப�ய �தல் உப்� தகவல் ைமயம், சீனா

ஸ்ேடட் வங்கி

அைமக்கிற� (World’s Largest Salt Data Centre)

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

----------------------------------------•

•

ப�ட்டா அைமப்�, நவம்பர் 25ம் ேததிைய சர்வேதச

•

----------------------------------------க� = Every Breath Counts : Stop Pneumonia Now

----------------------------------------நவம்பர் 16 = சர்வேதச சகிப்�த்தன்ைம தினம்

•

1995 = ஐக்கிய நா�கள�ன் சகிப்�த்தன்ைம வ�டம் (UN

Year for Tolerance)

ps
c

•

(International Day for Tolerance)

மாநிலங்க�க்கான கட்டைமப்� சார்ந்த �ைறய�ல்
�த��கள் ேமற்ெகாள்ள இந்நிதி பயன்ப�த்தப்ப�ம்

இரா�வம்
•

•

நவம்பர் 19 = உலக கழிப்பைற தினம் (World Toilet Day)

•

க� = Sanitation and Nutrition

•

நவம்பர் 25 = சர்வேதச ெபண்கள் ம� தான வன்�ைற

.tn

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

மாநிலத்தின் ப�கானர் மாவட்டத்தில் நைடெபற்ற�

----------------------------------------•

•

•

1960ம் ஆண்� ெடாமின�யன் ��யர� நாட்�ன் மிராபல்

கல்கத்தா நக�ல் நைடெபற்ற வ�ழாவ�ல்
கப்பற்பைடய�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட�

----------------------------------------•

w

வலர்
�
த��) இ�ந்�

இத்தினம் அ�ச�க்கப்ப�கிற� (Mirabal Sisters of

w

•

இச்ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�

இந்தியாவ�ல் இப்ப�ரச்சாரம் ெடல்லி இந்தியா ேகட்

w
•

நவம்பர் 26 = இந்திய அரசியலைமப்� தினம்)

•

இந்திய அரசியலைமப்� பற்றிய வ�ழிப்�ணர்� ஏற்ப�த்த
இத்தினம் ெகாண்டாடப்ப�கிற�

----------------------------------------•

நவம்பர் 26 = ேதசிய பால் தினம் (National Milk Day)

•

இந்திய ெவண்ைமப் �ரட்சிய�ன் தந்ைதயான டாக்டர்.
வர்கீ ஸ் ��யன் அவர்கள�ன் ப�றந்த தினத்ைத

இந்தியாவ�ன் ஏ�கைண ெபண்மண� எனப்ப�ம்
ெடஸ்சி தாமஸ் (India’s Missile Women) ேமற்பார்ைவய�ல்

“Orange the World” என்ற ப�ரசாரத்ைத நடத்திய�.

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

ெவற்றிகரமாக ேசாதைன

ெசய்யப்பட்ட�

Dominican Republic, who were assassinated in 1960)

ப�திய�ல் நைடெபற்ற�

அ� ஆ�தங்கைள ஏந்திச் ெசல்�ம் அக்ன�-4
ஏ�கைண, ஒ�சாவ�ன் அப்�ல் கலாம் த�வ�ல் (�ன்னர்

சேகாத�கள் ப�ெகாைல ெசய்யப்பட்டைத கண்�த்�

ஐக்கிய நா�கள், இத்தினத்தில் உலகம் ��வ�ம்

இந்தியாவ�ேலேய தயா�க்கப்பட்ட ந�ர்�ழ்கி எதிர்ப்�
ேபார் கப்பல் “ேகார்வட் கடாமாத்”” (Corvette Kadamatt)

த�ப்� தினம் (International Day for the Elimination of Violence

against Women)
க� = Prevention

இந்தியா – ரஸ்யா ைனகள�ன் ரா�வ �ட்�ப் பய�ற்சி
“இந்திரா 2015” ”(INDRA – 2015) இராஜஸ்தான்

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

•

பாரத ஸ்ேடட் வங்கி, இங்கிலாந்� அர�டன் இைணந்�
இந்தியாவ�ன் �ைற வ�மானம் உள்ள 8

w

•

Low Income State Infrastructure Equity Partnership) என்ற

�திய திட்டத்ைத லண்டன் நக�ல் ப�ரதமர் ேமா�
ெதாடங்கி ைவத்தார்

க�= Science for a Sustainable Future
நவம்பர் 12 = உலக நிேமான�யா தினம்

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

“நிவ் நிதி”” (NEEV Fund) அல்ல� “�ைற வ�மான

மாநிலங்க�க்கான கட்டைமப்� �ட்டாண்ைம” ” (First

நவம்பர் 10 = அைமதி மற்�ம் வளர்சிக்கான சர்வேதச

•

உத்தரவ�ட்�ள்ள�

•

அறிவ�யல் தினம்

•

in
ne
r

•

(Barter System in Indo – Myanmar Border) தைட ெசய்ய

announces November 25 as International Meatless Day)
PETA = People of the Ethical Treatment of Animal, Head-quarters
= Norfolk, Virginia, USA

----------------------------------------நாட்க�ம், ெகாண்டாட்டங்க�ம்

இந்திய �சர்வ் வங்கி (RBI), இந்ேதா – மியன்மார்
எல்ைலய�ல் நைடெப�ம் பண்டமாற்� �ைறைய

மாமிசம் இல்லா நாளாக அறிவ�த்�ள்ள� (PETA

•

s.

•

“பட்�வா” ” (Batua) என்ற �திய ெமாைபல் அப்ள�ேகசைன

----------------------------------------•

இந்திய இரா�வ ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� கழகம்

(DRDO), இராஜஸ்தான் மாநிலம் ெபாக்ரான் ப�திய�ல்
“ப�ரம்ேமாஸ்”“ ஏ�கைணைய ெவற்றிகரமாக ேசாதித்�ப்
பார்த்த�
•

•

ப�ரம்ேமாஸ் ஏ�கைணய�ன் ேவகம் = 2.8 மாக் (Mach)

DRDO = Defence Research and Dvelopment Organisation, Headquarters = New Delhi

-----------------------------------------
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ேநபாள – அேம�க்க ரா�வங்கள் இைணந்�

“ெடல்ஸ்டார்” ” (TELSTAR) என்ற வ�ண்கலத்ைத

ேமற்ெகாண்ட �ட்�ப்பைட பய�ற்சிக்� “Balance Nail 16-

ெச�த்தி�ள்ள�

01” எனப் ெபய�டப்பட்�ள்ள�

•

இந்திய கடேலார பா�காப்� கப்பல் அ�ஞ்ைச (Indian

ெச�த்தி�ள்ள�. இத்தாலி (Italy) நாட்�ன் “அகிேல””

Coast Guard Ship ARINJAY) ெகாச்சின் கப்பல் பைட

(AGILE) வ�ண்கலத்ைத இந்தியா ெச�த்திய�

தலத்தில் இைணக்கப்பட்ட�

----------------------------------------•

----------------------------------------•

மாவட்டத்தில் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ள�

VEHICLE - SAMARATH), ேகாவா மாநிலத்தின் வாஸ்ேகா

•

அதற்� “Ghatixalus magnus”” என ெபய�டப்பட்�ள்ள�

•

5 �திய வைக ந�ண்ட ��கைள ெகாண்ட �ளவ�

நக�ல் கப்பல் பைடய�ல் இைணக்கப்பட்ட�

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

----------------------------------------இந்திய இரா�வ ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்�

இனங்கள் இந்தியாவ�ல் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன.

நி�வனம் (DRDO), �திய ேமம்ப�த்தப்பட்ட டார்ப�ேடா

இதற்� “ஆதிேகசவஸ்””“ (Adikeshavus) எனப்

(MAAREECH), கப்பற்பைடக்� வழங்கி�ள்ள�
ATDS = Advance Torpedo Defence System

•

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் த�வ�ரவாதிக�க்� எதிராக அேம�க்க
அர� ேமற்ெகாள்�ம் ரா�வ நடவ�க்ைக = Operation

Inherent Resolve
இந்திய ரா�வ ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� (DRDO)

நி�வனத்தால் உ�வாக்கப்பட்ட ஆள�ல்லா வ�மானமான

•

இந்நி�வனத்தால் தயா�க்கப்பட்ட 4 ஆள�ல்லா

��ெவ�க்கப்பட்�ள்ள�

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

•

ps
c

வ��ந்த நிைலய�ல், கைடசி நிஷாந்த் வைக வ�மான�ம்

----------------------------------------•

ைலவ் வயர் நடவ�க்ைக (Operation Live Wire)

•

இந்திய வ�மானப்பைடயால் நடத்தப்ப�ம் ஆண்�
ஒத்திைக நிகழ்�

•

.tn

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

�தல் ெதற்காசியா ேப�டர் ேமலாண்ைம ஆண்�
பய�ற்சி”, காசியாபாத் நக�ல் நைடெபற்ற� (First South

(driverless car), ேபார்ட் நி�வனம் ெவற்றிகரமாக
ேசாதைன ெசய்�ள்ள�. ேசாதைன மிச்சிகன் நக�ல்

•

w

•

இந்தியா, இஸ்ேரல் நாட்�டன் இைணந்� “பாரக்” ”

(BARAK) என்ற ஏ�கைணைய தயா�த்�ள்ள�
பாரக் அல்ல� எல்.எஸ்.ஆர்.ஏ.எம் ஏ�கைண (BARAK or
LSRAM Missile)
LSRAM = Long Range Surface to Air Missile

w

•

Lidar (or) LADAR = Light Detection and Ranging Technology

•

மத்திய ஊரக வளர்ச்சி அைமச்சகம், “இ-லாலா” ” (e-lala)

----------------------------------------என்ற �திய மின்வண�கம் (e-commerce) சார்ந்த தக�
திட்டத்ைத ெதாடங்கி�ள்ள�

----------------------------------------•
•

•

----------------------------------------மத்திய அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப அைமச்சகம்,

•

ேயாகா மற்�ம் தியானம் ேபான்றவற்றில் அறிவ�யல்

“சத்யம்” ” (SATYAM) என்ற திட்டத்ைத ெதாடங்கி�ள்ள�

•

----------------------------------------ெசயற்ைகக்ேகாைள ெச�த்தி�ள்ள�. கனடா நாட்�ன்

SATYAM = Science And Technology of Yoga And Meditation
ஸ்டாக்கால் (Stockal)

= உலகளாவ�ய �த��கைல

ஈர்க்க உ�வாக்கப்பட்�ள்ள இந்தியாவ�ன் �தல்
ெமாைபல் சார்ந்த தளம் (India’s First Mobile based Platform
to facilate Global Investments)

இ�ந்� ஏவப்பட்� ெவற்றிகரமாக ெச�த்தி ேசாதைன

ஜப்பான் வண�க ேநாக்கத்திற்கான �தல்

சார்ந்த ஆராய்சிகைள ஊக்�வ�த்தல்

----------------------------------------•

ஏ�கைண, ேபார்க்கப்பலான “�பத்ரா”வ�ல்” (Subhadra)

•

��யைன பற்றி ஆராய இஸ்ேரா (ISRO) அ�ப்ப�ள்ள

•

அ� ஆ�தம் ஏந்திச் ெசல்�ம் “த�ஷ்” ” (Dhanush)

ெசய்யப்பட்ட�

ஆதித்யா வ�ண்கலம் (Adithya Spacecraft)
வ�ண்கலம் (to study about the Sun)

w

அறிவ�யல் & ெதாழில்�ட்பம்

நடத்தப்பட்ட�

•

Asian Annual Disaster Management – SAADMEX 2015)

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

லிடார் ெதாழில்�ட்பத்ைத (LiDAR Technology)
பயன்ப�த்தி ஓட்�னர் இல்லாமல் இயங்�ம் காைர

வ�மானங்கள�ல், ஏற்கனேவ 3 வ�மானங்கள் ெநா�ங்கி
வ��ந்� ெநா�ங்கிய�

ேபஸ்�க் மற்�ம் ப�.எஸ்.என்.எல் நி�வன�ம்

இைணந்� 100 ைவ-ைப ைமயங்கைள (100 wi-fi hotspots)

w

“நிஷாந்த்” ” (Unmanned Aerial Vehicle – NISHANT) வழ்ந்�
�
ெநா�ங்கிய�

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

•

ேமற்� மற்�ம் ெதன்ன�ந்தியாவ�ல் அைமக்க

----------------------------------------•

சம்ஸ்கி�த ெமாழிய�ல் ஆதிேகசவஸ் என்பதன்
ெபா�ள் = �தன் �தலில் ந�ண்ட ��ைய உைடய�

----------------------------------------•

ெபய�ட்�ள்ளனர்

in
ne
r

பா�காப்� இயக்க (ATDS) சாதனமான “மா�ச்””ைய

•

மரத்தவைள (Tree Frog) இனத்தின் �திய வைக இனம்
ேமற்�த்ெதாடர்ச்சி மைலய�ன் ேகரளா மாநில இ�க்கி

இந்தியாவ�ன் மிகப்ெப�ய கடேலார காவல் ேராந்�
வாகனமான “சமரத்”” (India’s Largest Offshore Patrol

•

co
m

•

இந்தியா 2007ம் ஆண்�, வண�க ேநாக்கிற்கான �தல்
ெசயற்ைகக்ேகாைள (First Commercial Satellite)

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

s.

•

----------------------------------------•

“பவ�ஸ்யா” ” (Bhavishya) என்ற ஆன்ைலன் திட்டத்தின்
�லம் ஓய்�தியர்கள், தங்கள�ன் ஓய்�தியம்
ெதாடர்பான ந�திமன்ற வழக்�கைள அறிந்�க்
ெகாள்ளலாம்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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•

இறப்�கள்
•

எமன் நாட்�ன் ஒ� ப�தியான ெசாேகாட்ரா த��கைள
ேமக் �யல் தாக்கிய� (Cyclone Megh struck Yemeni Island

இந்திய ெசஞ்சி�ைவ சங்கத்தின் (Indian Red Cross

of Socotra)

வ���கள்

Society) ெசகரட்ட� ெஜனரலான தி� சத்ய பால்
•

----------------------------------------•

ஆண்�ன் எல்ைலய�ல்லா நி�பர் வ��� (Reporters

சங்கரன் நாயர் காலமானார்

Without Borders Award) வழங்கப்பட்ட�

RAW = Research and Analysis Wing, Head-Quarters = New Delhi

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

----------------------------------------•

வ�ஸ்வ ஹிந்� ப�சத் அைமப்ப�ன் தைலவரான

•

for Peace, Disarmament and Development), “ஐக்கிய நா�கள�ன்

----------------------------------------•

ப�ரபல �ழந்ைதகள் �த்தக எ�த்தாளரான கமலா

•

இவர் ப�ரபல எ�த்தாள�ம், ஓவ�ய�மான மைறந்த

அகதிகள் ஆைணயத்திற்�” (UNHCR) வழங்கப்பட்ட�

லட்�மணன் காலமானார்

•

----------------------------------------•

ப�ரபல ெதால்லியல் ஆய்வாளரான வேரந்திர
�
நாத்

•

இவர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பலத்தால்

மிஸ்ரா காலமானார்
(Balathal) என்�ம் இடத்ைத�ம், மத்தியப்ப�ரேதச
மாநிலம் ப�ம்ெபட்கா (Bimbetka) என்ற இடத்ைத�ம்
ஆய்� ெசய்தவர்

�த்தகம்

•

•
•

.tn

•

வழங்கப்பட்ட�

•

சம்மான் 2014” ” (Kalinga Samman 2014) வ���
தி�ேலாச்சன் ப�ரதான் அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�

----------------------------------------•

ஷர்மா அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�

----------------------------------------•

----------------------------------------•

அவர்க�க்� ப�ன்னால் நிற்ேபாம்) என்ற நிகழ்ச்சிக்�
ஆசிய – பசிப�க் ஒள�பரப்� ப�� (Asia – Pacific Broadcasting

Union Prize) வழங்கப்பட்ட�

----------------------------------------•

w

2015ம் ஆண்�ன் சர்வேதச ெதாைலெதாடர்� ஆைணய
க�த்தரங்கில், “ேமலாண்ைம வ��ைத”“ (Recognition of

“ஸ்�ஜன் பால் சிங்” (Srijan Pal Singh) என்பவரால்

Excellence Award) ெபற்�ள்ள�
•

�யல்

ஏமன் நாட்ைட சப்பலா �யல் தாக்கிய� (Cyclone Chapala)

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

மத்திய ெதாைலத்ெதாடர்� ேமம்பாட்� ைமயம் (C-DoT),
ஹங்ேக� நாட்�ன் �டாெபஸ்ட் நக�ல் நைடெபற்ற

அவர் மரணம் அைடந்ததால், ம� த�ள்ள ப�திைய

•

ஆல் இந்திய ேர�ேயாவ�ன், ேகரள ஒலிபரப்ப�ல்
ஒலிபரப்பட்ட �ழந்ைத ெதாழிலாளர் நிகழ்ச்சியான (Child
Labour Programme) “நில்க்கம் இவர்க்ெகாப்பம்“ (ெபா�ள் =

இப்�த்தகத்தின் 95% எ�த்�ப்பண� ��ந்த நிைலய�ல்

எ�தப்பட்� ெவள�ய�டப்பட்�ள்ள�

2015ம் ஆண்�ன் வ�ஷ்�தாஸ் பாவா வ���, வ�க்ரம்
ேகாகேல அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�

Advantaga India – From Challenge to Opportunity
•

2015ம் ஆண்�ன் ஆதித்யா வ�க்ரம் ப�ர்லா கலா சிக்கர்
வ��� (Aditya Vikram Birla Kala Shikkar Award), சிவ�மார்

�ன்னாள் ��யர�த்தைலவர் ஏ.ப�.ேஜ அப்�ல் கலாம்
அவர்களால் இ�தியாக எ�தப்பட்ட �த்தகம் =

மாணவர்கள் இைடேய அறிவ�யைல
ப�ரபலப்ப�த்தியதால், ஓ�ஸா அரசின் “கலிங்கா

w

•

Red Planet” என்ற �த்தகத்ைத ெவள�ய�ட்ட�
நந்தன் ந�ல்ேகண� மற்�ம் வ�ரால் ஷா = “Reebooting
India : Realising a Billion Aspirations”
ராதா கண்ட் பாரதி = “Inter linking of Indian Rivers”
அ�ஜ் தார் = “What Happened to Nethaji?”
�ன்னாள் மத்திய அைமச்சர் ெஜய்ராம் ரேமஸ் = To
Bring and Back : India’s 1991 Story
ேசானாலி ப�ந்தாேர = The Modern Gurukul
அஜய் சிங் = Through Orphaned Eyes

w

•

Risk Reduction Asia Champion), இந்தியாவ�ன் மத்திய
அைமச்சரான கிெரன் �ஜ்ஜு (Kiren Rijju) அவர்க�க்�

இஸ்ேரா அைமப்�, மங்கல்யான் வ�ண்கலத்தின்

இரண்டாம் ஆண்ைட �ன்ன�ட்� “From Fishing Hamlet to

•

ஐக்கிய நா�கள் சைபயால் வழங்கப்ப�ம் “ேப�டர்
ஆபத்� �ைறப்�க்காண ஆசிய வ���” ” (UN Disaster

ஜப்பான�ன் �கழ்ெபற்ற தமிழ் அறிஞரான ேநா�ரா
கரசிம்மா காலமானார்

•

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

•

w

ஹ�ேரா நி�வனத்தின் நி�வனரான ப��ஜ்ேமாகன் லால்

ps
c

•

UNHCR = United Nations High Commission for Refugees, HeadQuarters = Geneva, Switzerland

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

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

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

•

2014ம் ஆண்�ல் இவ்வ��ைத “இஸ்ேரா”” அைமப்�
ெபற்ற�

in
ne
r

ஆர்.ேக. லட்�மணன் அவர்கள�ன் மைனவ� ஆவார்

�ன்ஜால், ெடல்லிய�ல் காலமானார்

அைமதி, ஆ�த �ைறப்� மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்கான
2015ம் ஆண்�ன் இந்திரா காந்தி வ��� (Indra Gandhi Prize

அேசாக் சிங்கால் காலமானார்

•

சி�யாைவ ேசர்ந்த பத்தி�க்ைகயாளரான “ைஜனா
ஏர்ேஹய்ம்” (Zaina Erhaim) என்பவ�க்� 2015ம்

ரா (RAW) அைமப்ப�ன் �ன்னாள் இயக்�னரான

s.

•

co
m

அகர்வால் காலமானார்

இவ்வ��� “கியான்ச�“ (GYANATU)” என்ற �திய
கண்�ப��ப்�க்காக வழங்கப்பட்ட�

----------------------------------------•

மகாராஷ்�ரா அரசால் வழங்கப்ப�ம் வாழ்நாள்
சாதைனயாளர் வ��தான “ஆதித்யா வ�க்ரம் கலா சிக்கர்

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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வ���”” ப�ரபல சந்�ர் இைச கைலஞரான பண்�ட்

•

ஷிவ் �மார் ஷர்மா அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�

(FICCI) தைலவராக ஹர்ஷவர்தன் நிேயா�யா
•

ஓ�சாவ�ன் சம� ர் பாண்ேட தைலைமய�லான இந்திய
வ�ஞ்ஞான�கள் ��, நாசாவ�ன் �திய கண்�ப��ப்�க்கான
வ��ைத (NASA’s Innovative Technology Award)

ேகாஸ்டா (New Prime Minister of Portugal)

இக்��, “Burst prevention and Puncture Curative Technology“

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார்

என்ற �திய கண்�ப��ப்�க்காக இவ்வ��ைத ெவன்றனர்

----------------------------------------•

“சர்வேதச �ழந்ைதகள் அைமதி வ��� 2015” ”

கல்வ�க்கான 7வ� ைவஸ் வ��� (7 WISE Awards for
th

Education), ஆப்கான�ஸ்தான் நாட்�ன் சேகனா யக்�ப�
(Sakena Yacoobi) என்பவ�க்� வழங்கப்பட்ட�

w

இவைர “ஆப்கான�ஸ்தான் கல்வ�ய�ன் தாய்”” எனப்

ந�திபதியாக (43 Chief Justice of India) திரத் சிங் தா�ர்
(Tirath Singh Thakur) நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்

•

ps
c

“�ம்ைப வ�மானநிைலயம்”” ெபற்�ள்ள� (CAPA Asia –

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

•

மகாத்மா �ேல சமதா வ���, “அ�ந்ததி ராய்” ”

அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட� (Mahatma Phule Samata

Award)
•

.tn

நியமனம், ேதர்ந்ெத�த்தல்

“டாப்ஸ்” (TOPS) அைமப்ப�ன் தைலவராக ந�ளம்
தாண்�தலில் உலகச் சாம்ப�யனான �ன்னாள் இந்திய

•

w

•

இவ�க்� �ன்னாள் இப்பதவ�ய�ல் இ�ந்தவர் அ�ராக்

w

ேபாட்�க�க்� சிறந்த வரர்
�
வராங்கங்கைள
�

•

w

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிய�ன், அேம�க்க இயக்�னராக

----------------------------------------“ஸ்வாதி தண்ேடன்கர்” ” (Swati Dandenkar)
நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் (US Director of Asian Development

Bank)

கனடா நாட்�ன் �திய ப�ரதமராக ஜஸ்�ன் ட்��

இங்கிலாந்� நாட்�ற்கான இந்தியாவ�ன் உயர்மட்ட
ஆைணயராக நவ்ேஜாத் சிங் சர்னா
நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் (Indian High Commissioner to UK)

----------------------------------------•

டாடா ேமாட்டார் நி�வனம், தன� பயண�கள் வாகனப்
ப��வ�ன் உலகளாவ�ய வ�ளம்பர �தராக ப�ரபல
கால்பந்� வரரான
�
அர்ெஜண்�னாவ�ன் லிேயானல்
ெமஸ்ஸிைய நியமித்�ள்ள� (Global Brand Ambassador for

Passenger vehicles)

வ�ைளயாட்�க்� �க்கியத்�வம் த�ம்

•

BIS = Bank of International Settlements, Head-quarters = Basel,
Switzerland

----------------------------------------•

இற�ப்பந்�, வ�ல்வ�த்ைத மற்�ம் மல்�த்தம் ஆகிய

TOPS = Target Olympic Podium System

ஆவார் (First Indian to be elected)

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார் (New Prime Minister of Canada)

இவ்வைமப்� �றிப்பாக �த்�ச்சண்ைட, தடகளம்,

•

இப்பதவ�க்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் �தல் இந்தியர் இவர்

----------------------------------------•

கண்�ப��த்� ேதர்� ெசய்வதா�ம்
•

சர்வேதச த�ர்�கள் வங்கிய�ன் (BIS) �ைணத் தைலவராக
நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்

•

டாப்ஸ் அைமப்ப�ன் ேநாக்கம் = வ�கின்ற 2016 மற்�ம்
2020ம் ஆண்�கள�ல் நைடெப�ம் ஒலிம்ப�க்

IMF = International Monetary Fund, Head-quarters = Washington,
USA

இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ன் தைலவர் ர�ராம் ராஜன்

தா�ர் (Anurag Thakur) ஆவார்
•

நியமிகப்ப�ள்ளார்

----------------------------------------•

வராங்கைன
�
அஞ்� பாப� ஜார்ஜ் (Anju Bobby George)
நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்

சர்வேதச நிதி ைமயத்தின் (IMF) இயக்�னர்கள் ��வ�ன்
இயக்�னராக இந்தியாவ�ன் �ப�ர் ேகாகரன்

----------------------------------------•

இந்தியாவ�ன் 42வ� உச்சந�திமன்ற தைலைம
ல�மிநாராயணசாமி தத்� (H L Dattu) ஆவார்

காபா ஆசிய – பசிப�க் வ�மானநிைலயம் வ��ைத

Pacific Airport of the Year)

இந்தியாவ�ன் 43வ� உச்சந�திமன்ற தைலைம

ந�திபதியாக இ�ந்தவர் = ஹன்�யலா

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

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

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் (India’s Ambassador to China)

rd

சாதைனயாளர் வ���””, �ல்திப் நாயர் (Kuldip Nayar)

ேபாற்�வர் (Afghanistan’s Mother of Education)

சீனாவ�ற்கான இந்திய �தராக வ�ஜய் ேகசவ் ேகாகேல

in
ne
r

பத்தி�க்ைக �ைறக்� பல்ேவ� ேசைவகள்

அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�

•

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

•

•

��ந்தைமக்கான, “ராம்நாத் ேகாயங்கா வாழ்நாள்

•

Argentina)

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

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

•

அர்ெஜன்�னா நாட்�ன் �திய அதிபராக ெமௗ�ேசா
மஸ்� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார் (New President of

2014ம ஆண்� இவ்வ��� இந்தியாவ�ன் “ேநகா �ப்தா””
அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�

•

----------------------------------------•

(International Children’s Peace Prize 2015), லிெப�யா
நாட்�ன் ஆப�ரகாம் எம் ெகய்டா (Liberia’s Abraham M
Keita) அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�
•

ேபார்ச்�கல் நாட்�ன் �திய ப�ரதமராக அன்ேடான�ேயா

s.

•

FICCI = Federation of Indian Chambers of Commerce and
Industry, New Delhi

----------------------------------------•

ெவன்�ள்ள�

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார்

co
m

----------------------------------------•

இந்திய வண�கம் மற்�ம் ெதாழில் �ட்டைமப்ப�ன்

----------------------------------------•

இந்திய கி�க்ெகட் கட்�ப்பாட்� வா�யத்தின்
ெநறி�ைற அ�வலராக(�ைறேகள் அதிகா�)
ெடல்லிஉயர்ந�திமன்ற �ன்னாள் தைலைம ந�திபதி
அஜித் ப�ரகாஷ் ஷா நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் (Ajit Prakash

Shah appointed as Ethics Officer (Ombudsman) at BCCI)

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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ஐக்கிய நா�கள் சைபக்கான இந்தியாவ�ன் நிரந்தரப்

•

ப�ரதிநிதியாக ைசயத் அக்ப�த்தின்

ைமயம் (NARF) ெதாடங்கப்பட உள்ள இடம் =

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் (Permanent Representative of India to

UN)

NARF = National Resource Facility for Bio-Medical Research at
Genome Valley at Hyderabad

•

இந்தியாவ�ன் �தல் “”அம்�ட்“ (AMRIT) ைமயம்
அைமந்�ள்ள இடம் = ��தில்லி எய்ம்ஸ்

ேதர்ந்ெத�க்கப் பட்�ள்ளவர் = ப��த்திவ� ராஜ் சிங்

----------------------------------------ஆப்கான�ஸ்தான் நாட்�ற்கான இந்திய �தராக மன்ப்�த்
ேவாரா நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் (India’s Ambassador to

•
•

அேசாசம் (ASSOCHAM) அைமப்ப�ன் தைலவராக �ன�ல்

•

ASSOCHAM = Associated Chambers of Commerce and Industry
of India, Head-quarters = New Delhi, India

•

வாய்த்த இடம் = ��தில்லி

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

in
ne
r

காமன்ெவல்த் அைமப்ப�ன் �திய ெசகரட்ட� ெஜனரலாக
பேரானஸ் ேபட்�க்கா ஸ்காட்லாந்�

•

இப்பதவ�க்� நியமிக்கப்பட்�ள்ள �தல் ெபண்மண�
இவேர (First Women to elected as Secretary General of

Commonwealth)

ம�த்�வமைன (North East India’s First Elephant Hospital)
ேதசிய �ங்கா

•

ம�த்�வமைன (India’s First Elephant Hospital) ேகரளாவ�ல்

உலகின் மிகப்ெப�ய க்ேளான�ங் ஆைல

w

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

•

சீனாவ�ன் �யான்ஜின் நகரம்

ps
c

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

இந்தியாவ�ன் �தல் ப�ைம கள இ�ம்� ஆைலயான

th

இடம் = ��தில்லி

----------------------------------------•

Disabilities) �சம்பர் மாதம் நைடெப�ம் என
அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள இடம் = ��தில்லி

----------------------------------------•

.tn

உள்ள இந்திய தகவல் ெதாழில்�ட்ப வளாகம் (Indian

Summit) �ட்டம் நைடெப�ம் இடம் = சீனாவ�ன்
•

9வ� ஜி20 �ட்டம்= ப��ஸ்ேபன், ஆஸ்திேரலியா (2014)
12வ� ஜி20 �ட்டம் = ெஜர்மன� (2017)
13வ� ஜி20 �ட்டம் = இந்தியா (2018)

•

10வ� ஜி20 �ட்டம் = அன்டால்யா, ��க்கி (2015)

•

2015 ��க்கிய�ன் அன்டால்யா நக�ல் நைடெபற்ற ஜி20

w

•
•

w

�டத்தில் ��க்கி அர� “3 – I”” என்ற திட்டத்ைத

Institute of Information Technology campus at Hyderabad)

----------------------------------------•

•

இடம் = லக்சம்ேபர்க் (Luxombourg)
ASEM FMM 12 = 12th Asia – Europe Foreign Ministers Meeting

•

இரா�வத்திற்கான �திய தகவல் ைமயம், �ஜிட்டல்

----------------------------------------பா�க்காப்� ெபட்டக வசதி ேபான்றைவ
ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள இடம் (Data Centre, Digital Locker

w

‘I’nclusiveness
‘I’mplementation
‘I’nvestment for Growth

Facilities) = ��தில்லி ரா�வ தைலைமயகம்

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

•

12வ� உலக ேராேபாட் ஒலிம்ப�யாட் (12 World Robot
th

Olympiad) நைடெபற்ற இடம் = கத்தார் தைலநகர்

ேடாஹா
•

12வ� ஆசிய – ஐேராப்ப�ய ெவள��ற�த்�ைற
அைமச்சர்கள�ன் �ட்டம் (ASEM FMM 12) நைடெபற்ற

அறிவ�த்�ள்ள�

o
o
o

“ெதாழில்�ட்ப ைமயம்”” (T-Hub / Technology Hub) என்ற
ைமயம் அைமக்கப்பட்�ள்ள இடம் = ைஹதராபாத்தில்

2016ம ஆண்�ன் ஜி20 நா�கள�ன் �ட்டைமப்� (2016 G20
ஹாங்� நகரம்

உடல் ஊன�ற்ேறா�க்கான �தல் சர்வேதச திைரப்பட
தி�வ�ழா (First International Film Festival for Persons with

(India’s First Green Field Steel Plant), டாடா இ�ம்�
நி�வனத்தின் கலிங்கநகர் இ�ம்� ஆைல (Kalinganagar
Steel Plant) அைம�ம் இடம் = ஓ�ஸா மாநிலம், ஜய்�ர்

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

11வ� ேதசிய பழங்��ய�ன ைகவ�ைன ெபா�ட்கள்
ேமலா (11 National Tribal Crafts Mela Aadishilp) நைடெபற்ற

நி�வப்பட்�ள்ள இடம் (World’s largest Cloning Factory) =

•

சமிபத்தில் இந்தியாவ�ன் �தல் யாைனகள்
ெதாடங்கப்பட்ட�

இடங்கள்

மாவட்டம்

வடகிழக்� இந்தியாவ�ன் �தல் யாைனகள்
திறக்கப்பட்�ள்ள இடம் = அஸ்ஸாமின் காசிரங்கா

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்

•

35வ� இந்திய – சர்வேதச வர்த்தக கண்காட்சிைய (India

– International Trade Fair) ��யர�த்தைலவர் ெதாடங்கி

கேனா�யா நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்

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

•

AMRIT = Affordable Medicines & Reliable Implants to Treatment
மிக �ைறந்த வ�ைலய�ல் ம�ந்�கைள வழங்�வ�

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

----------------------------------------•

•

ம�த்�வமைன வளாகம்

இம்ைமயத்தின் ேநாக்கம் ஆ�ம்

Afghanistan)

•

co
m

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

உலக தண்ணர்� சங்கத்தின் ஆ�நர் ��வ�ல் (Board of

Governors of World Water Council) இந்தியாவ�ன் சார்ப�ல்

•

ைஹதராபாத் நக�ல் உள்ள ெஜேனாம் பள்ளத்தாக்�

•

----------------------------------------•

உய�� ம�த்�வ ஆராய்ச்சிக்கான ஆராய்ச்சி வள வசதி

s.

•

13வ� உலக ேராேபாட் ஒலிம்ப�யாட் (13 World Robot
th

Olympiad) நைடெப�ம் என அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள இடம் =

----------------------------------------•

சர்வேதச �ழந்ைதகள் திைரப்பட தி�வ�ழா
எனப்ேபாற்றப்ப�ம் “தங்க யாைன” வ�ழா” (Golden

Elephant or International Children’s Film Festival) நைடெபற்ற
இடம் = ைஹதராபாத்

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

இந்தியாவ�ன் ��தில்லி

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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�தல் சர்வேதச “காவாலி தி�வ�ழா 2015” ” (First

க�த்தரங்க�ம் �ட்ட�ம்

International Qawwali Festival 2015), ப�ப்ரவ� 2016ல்
நைடெப�ம் என அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள இடம் =

•

இந்தியாவ�ன் ��தில்லி
th

----------------------------------------•

(INCOFYRA) சர்வேதச க�த்தரங்கம் கர்நாடக மாநிலம்

இடம் (13 ASEAN – India Summit) = ேகாலாலம்�ர்,

ெபங்க��வ�ல் 2016ம ஆண்� ஜனவ�ய�ல் நைடெப�ம்
என அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�

மேலசியா
•

10வ� கிழக்� ஆசிய உச்சிமாநா� நைடெபற்ற இடம்

•

(10th East Asia Summit) = ேகாலாலம்�ர், மேலசியா
ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, Head-quarters
= Indonesia

•

தகவல் பா�காப்� க�ந்தரங்கமான, “கீ ழ்மட்ட �ஜ்யம்” ”

NIPER = National Institute of Pharmaceutical Education and
Research

(Ground Zero Summit) என்ற க�த்தரங்கம் �� தில்லிய�ல்
நைடெபற்ற�

•

க� = Digital India Securing Digital India

•

“ெடல்லி ெபா�ளாதார �ட்டைமப்�” ”(Delhi Economics

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

Conclave) �ட்டம் ப�ரதமர் ேமா� அவர்களால் ��

ைமக்ேராசாப்ட் நி�வனத்தால், உத்திரப்ப�ரேதச
மாநிலத்தில் �திய கண்�ப��ப்�க�க்� ேதைவயான
நிதி ஆதாரம் வழங்�ம் இடமாக

தில்லிய�ல் ெதாடங்கிைவக்கப்பட்ட�

•

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

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

w

•

சர்வேதச உண� சார்ந்த நிகழ்வான “Indigenous Tetra

ps
c

•

Microsoft Future Unleashed) �ம்ைபய�ல் நைடெபற்ற�

----------------------------------------•

வண�க நடவ�க்ைககைள கடற்கைர இல்லாத

ப�திகள�ல் ஊக்�வ�க்க மத்திய அர�, �திய உள்நாட்�

Jalore)

----------------------------------------•

.tn

University), ேகரளா அரசால் ஆரம்ப�க்கப்பட்�ள்ள இடம் =

w

----------------------------------------•

மத்திய அர� “வ�சாரைனகான சிறந்த சர்வேதச
ைமயத்ைத” ” (International Centre of Excellence in

w

Investigation) காசியாபாத் நக�ல் உள்ள சி.ப�.ஐ
அ�வலக வளாகத்தில் அைமக்கப்பட்�ள்ள�

----------------------------------------•

w

�தல் இந்திய – ஐேராப்ப�ய ந�ர் மன்ற �ட்டம்
நைடெபற்ற இடம் (First meeting of Indo – European Water

Forum) = ��தில்லி

மால்டா நாட்�ன் தைலநகர் ேவெலட்டாவ�ல் (Malta’s
•

25வ� �ட்டம் = இங்கிலாந்� (2018)

•

26வ� �ட்டம் = மேலசியா (2020)

•

“மாயாவ� மேகாத்சவம்” எ�ம் 3 நாள் கலாச்சார
தி�வ�ழா நைடெபற்ற இடம் = ��ச்ேச�ய�ன் மாேக
ப�தி

CHOGM = Commonwealth Heads of Government Meeting

----------------------------------------•

2015ம் ஆண்�ற்கான “ஆசிய – பசிப�க் ெபா�ளாதார
�ட்டைமப்�”“ (APEC) மாநா� ப�லிப்ைபன்ஸ் தைலநகர்
மண�லாவ�ல் நைடெபற்ற�

•
•

க� = Building InclusivenessEconomies, Building a Better World

•

“சக்தி, �திய ��ப�க்கத்தக்க ஆற்றல் மற்�ம் �ரங்கம்””

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

•

24வ� காமன்ெவல்த் நா�கள�ன் �ட்டம் (2015) (CHOGM)

Capital Valetta) நைடெபற்ற�

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

•

rd

Social Innovation) க�த்தரங்கம் �ேன நக�ல்

ேகரளாவ�ன் ேகாழிக்ேகா� மாவட்டம் (The University

particularly for research oriented studies related to Gender)

“3வ� ேதசிய ச�க �த்தாக்க”” (3 National Conference on
நைடெபற்ற�

பாலினம் ெதாடர்பான ஆராய்ச்சி சார்ந்த ப�ப்�க�க்காக
தன�யாக �திய “பாலின பல்கைலக்கழகம்”” (Gender

th

தில்லிய�ல் நைடெபற்ற�

----------------------------------------•

6வ� உலகளாவ�ய ெசாத்� ம� ட்� க�த்தரங்கம் (6

Global Focal Point Conference on Asset Recovery) ��

கப்பல் �ைற�கம் அைமக்க�ள்ள இடம் = ராஜஸ்தான்
மாநிலத்தின் ஜேலார் (Inland Shipping Port at Rajasthan’s

ைமக்ேராசாப்ட் (Microsoft) நி�வனத்தின் “�தல்

எதிர்கால ெதாழில்�ட்ப க�த்தரங்கம்”” (First edition of

Madre“ என்ற நிகழ்ச்சி நைடெபற்ற இடம் = ேமகாலயா

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

க� = Releasing India’s JAM (Jan-dhan, Aadhaar, Mobile)

Vision

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள இடம் = வாரணாசி

தைலநகர் ஷில்லாங்

INCOFYRA = International Conference on Frontiers in Yoga
Research and its Applications

in
ne
r

இடம் = இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜலவார்

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

•

க� = Yoga in Integrated Healthcare Systems

மத்திய அர� அறிவ�த்�ள்ள, “ேதசிய ம�ந்தக கல்வ�
மற்�ம் ஆராய்ச்சி நிைலயம்”(NIPER) அைமய�ள்ள

•

•
•

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

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

•

ேயாகா ெதாடர்பான 21வ� “இன்ேகாைபரா” ”

13வ� ஆசியான் – இந்தியா உச்சி மாநா� நைடெபற்ற
th

•

co
m

மாநிலம் வ�சாகப்பட்�னத்தில் நைடெபற்ற�

27வ� ஆசியான் உச்சிமாநா� நைடெபற்ற இடம் (27

ASEAN Summitt) = ேகாலாலம்�ர், மேலசியா
•

nd

World Disaster Management Congress), ஆந்திரப்ப�ரேதச

----------------------------------------•

2வ� உலக ேப�டர் ேமலாண்ைம க�த்தரங்கம் (2

s.

•

APEC = Asia – Pacific Economic Co-operation, Head-quarters =
Hong-kong

----------------------------------------என்ற தைலப்ப�ல் 2 நாள் க�த்தரங்கம் ெகாச்சி நக�ல்
நைடெபற்ற� (2 day conference of Power, New Renewable
Energy and Mines)

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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�தல் உலக மன�தாப�மான உச்சிமாநா� (First World

•

�� அன்ைற அைமத்�ள்ள�

இஸ்தான்�ல் நக�ல் நைடெப�ம் என

•

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�

----------------------------------------•

International Conference on Gender Equality (ICGE) held at
Kovalam, Kerala)
சர்வேதச திறன் உச்சிமாநா�, 2016 ப�ப்ரவ� மாதம்

•
•

நடத்த ேகரளா அர� ��� ெசய்�ள்ள� (International

Skills Summit)
�ய்ைம இந்திய திட்டத்திற்காக �தல் சர்வேதச திறன்

•

நைடெபற்ற� (World Robot Conference)
2வ� சர்வேதச ராம�லா க�த்தரங்கம் ��தில்லிய�ல்

International Conference on Ramlila)

ப�ரதம மந்தி� கிராம சதக் ேயாஜனா (PMGSY)
திட்டத்தின் இலக்காக 2019ம் ஆண்�
நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள�
இத்திட்டத்தின் இலக்காக 2022ம் நிர்ணயம்

ps
c

•

w

திட்டங்க�ம், ெகாள்ைகக�ம்

இலக்� நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்�ள்ள�

ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன (தமிழகத்தின் காஞ்சி�ரம்,

•

இத்திட்டத்தின் ேநாக்கம் = ஊரகப் ப�திகள�ல் தரமான
சாைலகைள அைமத்தல் (rural connectivity through all-

weather roads)
•

இத்திட்டத்தின் 2000ம் ஆண்� ெதாடங்கப்பட்ட�

.tn

•

•
•

மத்திய அர� �ற்றங்கள் மற்�ம் �ற்றவாள�கள்

----------------------------------------கண்காண�ப்� ஒ�ங்கிைணப்� திட்டம் (CCTNS) மற்�ம்
ஒ�ங்கிைணந்த �ற்றங்கள் ந�தி திட்டம் (ICJS), ஆகிய
இரண்� திட்டங்கைள மார்ச் 2017ம் ஆண்�ற்�ள்

•
•

மத்திய அர� தங்கம் ெதாடர்பான �ன்� �திய

w

தங்க பத்திர திட்டம் (Sovereign Gold Bond Scheme)
தங்க நாணய திட்டம் (Indian Gold Coins)

w

•

----------------------------------------•

வ�ைம ஒழிப்ப�ற்கான இப்சா (IBSA) நிதிக்கான �த்தரப்�

•

ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அர� ைகெய�த்திட்ட� (IBSA Fund
for Poverty and Hunger Alleviation)
இப்சா நிதி (IBSA Fund) = வ�ைம மற்�ம் பசிைய

தங்க பணமாக்�ம் திட்டத்தின் ேகாஷம் (tagline) = Earn,

while you secure
•

தங்க பத்திர திட்டத்தின் ேகாஷம் (tagline) = Invest wisely,

w

Earn Safely

•

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

•

மகாராஷ்�ரா அர�,மைலவாழ் ப�திய�ல் உள்ள

க��ற்ற தாய்மார்க�க்காக, “ஏ.ப�.ேஜ அப்�ல் கலாம்

and lactating tribal womens)

ஒழிப்பதற்கான நிதி

IBSA =India, Brazil, South Africa

----------------------------------------•

மத்திய அர�, “இந்திய ேமம்பாட்� மற்�ம் ெபா�ளாதார
உதவ�த் திட்டத்ைத”” அ�த்த 5 ஆண்�க�க்�

அம்�த் ேயாஜனா“” என்ற �திய திட்டத்ைத
ெதாடங்கி�ள்ள� (APJ Abdul Kalam Amrut Yojana for pregnant

இந்நிதி �ய, ப�ைம மற்�ம் ஆற்றல் சார்ந்த
ெதாழில்�ட்பங்க�க்� பயன்ப�த்தப்ப�ம்

Scheme)

o
o

“ெதாழில்�ட்பஅைட� மற்�ம்ேமம்பாட்� நிதி” ”

கீ ழ் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�
•

தங்க பணமாக்�ம் திட்டம் (Gold Monetization

o

CCTNS = Crime and Criminal Tracking Network System
ICJS = Integrated Criminal Justice System

(Technology Acquisition and Development Fund) 2011– ேதசிய
உற்பத்தி ெகாள்ைகய�ன் (National Manufacturing Policy 2011)

PMGSY = Prathan Manthir Gram Sadak Yojana

திட்டங்கைள அறிவ�த்�ள்ள�

ெசயல்ப�த்த ��ெவ�த்�ள்ள�

----------------------------------------•

----------------------------------------•

ேவளாங்கண்ண�)

PRASAD = National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and
Spritual Augumentation Drive
HRIDAY = Heritage City Development and Augumentation Yojana

ஆண்�க்�ள் ��க்க ேவண்�ம் என
��ெவ�த்�ள்ள�

“எச்.ஆர்.ஐ.ேட” ” (HRIDAY) திட்டத்தில் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட
12 நகரங்கள�ல் 2 தமிழக நகரங்க�ம்

ெசய்யப்பட்ட�. ஆனால் மத்திய அர� தற்ேபா� 2019ம்

•

தற்ேபா� 0.68% உள்ள சர்வேதச �ற்�லா பயண�கள�ன்

வ�கிதத்ைத 1% ஆக 2016ம் ஆண்�ற்�ள் உயர்த்த

•

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

•

in
ne
r
•

----------------------------------------உலக ேராேபாட் க�த்தரங்கம், சீனாவ�ன் ப�ஜிங் நக�ல்

nd

மத்திய �ற்�லாத்�ைற அைமச்சகம், “ப�ரசாத்” ” (PRASAD)
இரண்� �திய திட்டங்கைள ெதாடங்கி�ள்ள�

International Conference) = ைஹதராபாத்

நைடெபற்ற� (2

UDAY = Ujwal DISCOM Assurance Yojana
DISCOM = Power Distribution Companies

மற்�ம்“ஸ்வேதஷ் தர்சன்” ” (Swadesh Darshan) என்ற

க�த்தரங்கம் நைடெபற்ற இடம் (SKILLS 2015

•

அறிவ�த்�ள்ள�

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

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

•

மத்திய அர� “உதய்” ” (UDAY) திட்டத்ைத மின்சார
உற்பத்தி நி�வனங்கள�ன் நிதி ேதைவக்காக

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

•

co
m

(Secretary of Women and Child Development Ministry)

�தல் சர்வேதச பாலின சமத்�வ க�த்தரங்கம்
ேகரளாவ�ன் ேகாவளம் நக�ல் நைடெபற்ற� (First

•

இக்��வ�ன் தைலவர் = மத்திய ெபண்கள் மற்�ம்
�ழந்ைத ேமம்பட்� அைமச்சகத்தின் ெசயலாளர்

----------------------------------------•

மத்திய அர� “நிர்பயா நிதி“ய�ன் (Nirbhaya Fund) கீ ழ்
திட்டங்க�க்� வ�ைரந்� அ�மதி வழங்க உயர்மட்ட

Humanitarian Summit) 2016ம் ஆண்� ��க்கிய�ன்

s.

•

•

ந�ட்�த்�ள்ள� (extension of IDEAS for next 5 years)

IDEAS = Indian Development and Economic Assistance Scheme

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

-----------------------------------------
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மத்திய அர� “ஸ்வயம்” ” (SWAYAM) என்ற �திய

•

ஆன்ைலன் வழியாக அைணத்� பாடங்கைள�ம் கற்க

ேமற்ெகாள்ள அைமக்கப்பட்ட அேசாக் மிஸ்ரா ��
தன� அறிக்ைகைய மத்திய அரசிடம் சமர்ப்ப�த்த�

(Reforms on JEE – Joint Entrance Exam)

----------------------------------------•

அஸ்மான் திட்டம் (Project ASMAN)

•

�ழந்ைத இறப்� வ�கிதத்ைத �ைறக்க இத்திட்டம்

Council of NIIF)

•

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

•

�ழந்ைத பராம�ப்� மற்�ம் கல்வ�க்காக “சி� அலாய்””

��க்க�ம், மன்றங்க�ம்

•

மத்திய அர�, “ேதசிய வள ��ைவ” ” (Indian Resource

•

இக்��வ�ல் உள்ள உ�ப்ப�னர்கள் = 10 ேபர்

•

சம்ஸ்கி�த ெமாழிய�ன் ம� � மக்க�க்� (interest on

ancient Indian Classical Language Sanskrit) வ��ப்பைத
ஏற்ப�த்த 13 ேபர் ெகாண்ட ��ைவ மத்திய அர�
அைமத்�ள்ள�
இக்��வ�ற்� �ன்னாள் இந்திய தைலைம ேதர்தல்
ஆைணயர் என்.ேகாபால்சாமி தைலவராக

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

in
ne
r

என். ேகாபால்சாமி �� (N. Gopalswami Committee)

•

அேசாக் லகி� �� (Ashok Lahiri Committee)

•

வண�கம் மற்�ம் ெதாழில் சார்ந்த வ� ெதாடர்பான
ப�ரச்சைனகைள ஆராய அைமக்கப்பட்�ள்ள�

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

•

ேகரளா அர� ெவள�நாட்� வாழ் இந்தியர்க�க்கான

•

பஞ்சாப் மாநிலத்திற்� ப�ற� இவ்வைக கமிசைன

கமிசைன அைமத்�ள்ள� (NRI Commission)

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்
சம்ஸ்கி�த ெமாழிைய வளர்க்க மத்திய அர�

அைமத்�ள்ள மாநிலம் ேகரளா ஆ�ம்

நியமித்�ள்ள 2வ� �� இ�வா�ம்

வ�ைளயாட்�

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

w

இதற்� �ன்னர் “சத்ய வரத் சாஸ்தி� ��” ” (Satya Vrat

Shastri Committee) அைமக்கப்பட்�ள்ள�

•

ps
c

என்ற ெப�ைமைய ெசர்ப�யாவ�ன் ேநாவாக்
ேஜாேகாவ�க் ெபற்�ள்ளார்

மத்திய மன�தவள ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தால், �திய
கல்வ� ெகாள்ைகைய (to frame New Education Policy)
உ�வாக்க�ம், 1986ம் ஆண்� ேதசிய கல்வ�

----------------------------------------•

Junior Asia Hockey Cup) ேபாட்�ய�ன் இ�தி ஆட்டத்தில்

Education Policy 1986), வைர� �� (Drafting Committee)

இந்திய அண� பாகிஸ்தாைன ேதாற்க�த்� பட்டம்

.tn

ஒன்� தி� �.எஸ்.ஆர். �ப்ப�ரமண�யன் தைலைமய�ல்

ெவன்ற�

�� அைமக்கப்பட்�ள்ள�

•

டாக்டர் �.ேக. வ�ஸ்வநாதன் �� (Dr. T. K. Viswanathan

•

“வங்கி திவால் சட்ட சீர்தி�த்த ��“ (BLRC – Bankruptcy

w

Committee)

----------------------------------------•

ேபாட்�ய�ல் இந்தியாவ�ன் பங்கஜ் அத்வான� ெவற்றி
ெபற்� சாம்ப�யன் பட்டம் ெவன்றார்

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

அரசிடம் சமர்ப்ப�த்த�

•

மன்ஹர்லால் ப�க்காலால் ஷா �� (Justice M.B. Shah

w

இக்�� ஆகஸ்ட் 22, 2014ல் அைமக்கப்பட்ட�

•

w
•

Money) ந�திபதி எம்.ப�.ஷா தைலைமய�லான �� தன�

3வ� அறிக்ைகைய மத்திய அரசிடம் அள�த்த�

•

க�ப்� பணம் ெதாடர்பான சிறப்� �லனாய்� �� 2014ம
ஆண்� ேம மாதம் அைமக்கப்பட்ட�

•

•

க�ப்� பணம் ெதாடர்பான அறிக்ைகைய “சிறப்�
�லனாய்� ��வான” ” (Special Investigation Team on Black

2வ� “ப�ப�ன் ேமாட்டார் ேபரண�”“ (BBIN Motor Rally)
ஓ�சாவ�ன் �வேனஸ்வர் நக�ல் ெதாடங்கி இ�தியாக

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

Committee)

எகிப்தில் நைடெபற்ற 2015ம் ஆண்�ன் உலக ஸ்�க்கர்
சாம்ப�யன்ஷிப் (2015 IBSF World Snooker Championship)

Law Reforms Committee) தன� அறிக்ைகைய மத்திய
•

மேலசியா நாட்�ல் நைடெபற்ற 2015ம் ஆண்�ன்
ஆண்கள் ஜூன�யர் ஆசிய ஹாக்கி ேகாப்ைப (2015 Men’s

ெகாள்ைகைய ம� ஆய்� ெசய்ய�ம் (revision of National

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

ஏ.�.ப� உலக ெடன்ன�ஸ் ெதாடர் ேபாட்�ய�ல்
ெதாடர்ச்சியாக நான்� �ைற ெவன்ற �தல் வரர்
�

�.எஸ்.ஆர். �ப்ப�ரமண�யன் �� (TSR Subramaniyan

Committee)

•

NIIF = National Investment and Infrastructure Fund

Panel on Resource Efficiency) அைமத்�ள்ள�

•

•

இம்மன்றத்தின் தைலவர் = மத்திய நிதி அைமச்சர்

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

(SISHU ALOY) என்ற �திய திட்டத்ைத அறிவ�த்�ள்ள�

•

ேதசிய �த�� மற்�ம் கட்டைமப்� நிதிக்கான
ஒப்பள�ப்� மன்றம் ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள� (Governing

ெதாடங்கப்பட்�ள்ள� (to reduce Infant Mortality Rate)

•

இைண �ைழ�த் ேதர்�கள�ல் சீர்தி�த்தம்

SWAYAM = Study Webs of Active Learning for Young Aspiring
Minds

•

•

•

ஏ�வாக �திய இைணய ேசைவ ெதாடங்கப்பட்�ள்ள�

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

•

ேபராசி�யர் அேசாக் மிஸ்ரா �� (Prof Ashok Mishra

co
m

•

•

Committee)

திட்டத்ைத ெதாடங்கி�ள்ள�

s.

•

ெகால்கத்தா நக�ல் ��வைடந்த�

BBIN = Bangladesh, Bhutan, India and Nepal

----------------------------------------•

ெப� நாட்�ன் தைலநகரான லிமாவ�ல் (Peru’s capital

Lima) நைடெபற்ற உலக ஜூன�யர் �ப்பந்� ேபாட்�ய�ல்,
இந்தியாவ�ன் சி�ல் ெவர்மா ெவள்ள�ப்பதக்கம்
ெவன்றார்

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

இக்��வ�ன் �ைணத் தைலவர் = ந�திபதி அ�ஜித்
பசாயத் (Justice Arijith Pasayat)
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2015ம் ஆண்�ன் சீன ஓபன் இற�ப்பந்� ேபாட்�ய�ல்

•

உட்பட்ேடா�க்கான உலகக்ேகாப்ைப கால்பந்�

ெவன்றார்

ேபாட்�ய�ல் (2015 FIFA U-17 World Cup) ைநஜ��யா அண�
மாலி அண�ைய ேதாற்க�த்� ேகாப்ைபைய

----------------------------------------•

சிலி நாட்�ல் நைடெபற்ற, 17 வய�க்�

இந்தியாவ�ன் சாய்னா ேநவால் ெவள்ள�ப்பதக்கம்

ைகப்பற்றிய� (Nigeria defeats Mali)

பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர் நக�ல் நைடெபற்ற 32வ�
nd

இந்தியன் ஆய�ல் �ர்ஜித் ஹாக்கி (32 Indian Oil Surjit

•

Hockey Tournament) ேபாட்�ய�ல் இந்திய ரய�ல்ேவ அண�

co
m

•

ெதாடர்ந்�2வ� �ைறயாக ைநஜ��யா அண�
ேகாப்ைபைய ைகப்பற்றிய�

சாம்ப�யன் பட்டம் ெவன்ற�

----------------------------------------•

----------------------------------------•

�ைவத் நாட்�ல் நைடெபற்ற 13வ� ஆசிய �ப்பாக்கி

தடகள ேபாட்�கள�ல் ரஸ்யா கலந்�க்ெகாள்ள தைட

��தல் சாம்ப�யன்ஷிப் (13 Asian Shooting Championship

வ�தித்�ள்ள்ள� (IAAF provisionally suspended Russia from
World Track Athletics)

th

held at Kuwait) ேபாட்�ய�ல் இந்தியாவ�ன் ஹ�னா சித்�,

•

பய�ற்சியாளர்கள் சிக்கியதால் இம்���

ெபண்கள் ஜூன�யர் ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் � நிேவதா

எ�க்கப்பட்�ள்ள� (due to doping allegations)

தங்கம் ெவன்றார்

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

ெமல்ேபார்ன் �திைரபந்தய ேகாப்ைப ெவன்ற �தல்
ெபண் ஜாக்கி என்ற ெப�ைமைய மிச்ெசல்ேல ெபய்ன்
ெபற்�ள்ளார் (First Female Jockey to win Melbourne Cup)

----------------------------------------•

2015ம் ஆண்�ன் �வ�ஸ் உள்ளரங்க ேபசல் ெடன்ன�ஸ்

(2015 Swiss Indoor Basel Title of Tennis) ேபாட்�ய�ன் இ�தி
ஆட்டத்தில் �வ�ட்சர்லாந்� நாட்�ன் ேராெஜர் ெபடெரர்,
ஸ்ெபய�ன் நாட்�ன் ரேபல் நடாைல ேதாற்க�த்�

----------------------------------------•

w

பட்டம் ெவன்றார்
சிங்கப்�ர் ப�.என்.ப� பா�பாஸ் ஓபன் ெடன்ன�ஸ்

•

ேகாப்ைபக்கான (Fed Cup) ெடன்ன�ஸ் ேபாட்�ய�ல் ெசக்

��யர� அண� ரஸ்சியாைவ வழ்த்தி
�
ேகாப்ைபைய
ைகப்பற்றிய�

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

•

வாசிம் ஜாபர் ஆவார் (First batsman to score 10000 runs in

Ranji Trophy)

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

•

மாநிலத்தின் ஷில்லாங் நக��ம் 2016ம் ஆண்�

ps
c

th

நைடெப�ம் என அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள� (12 South Asian

ஸ்வ�ட்சர்லாந்தின் மார்�னா ஹிங்கிஸ் இைண

Games)

ெவற்றிெபற்� சாம்ப�யன் பட்டம் ைகப்பற்றிய�

இலண்டன�ல் நைடெபற்ற 2015ம் ஆண்�ன் ரக்ப�
உலகக்ேகாப்ைப (2015 Rugby World Cup) இ�தி

ஆட்டத்தில் நி�சிலாந்� அண� ஆஸ்திேரலிய அண�ைய

.tn

ேதாற்க�த்� ேகாப்ைபைய ைகப்பற்றிய�

----------------------------------------•

12வ� ெதற்காசிய வ�ைளயாட்� ேபாட்�கள், அஸ்ஸாம்
மாநிலத்தின் �வஹாத்தி நக��ம், ேமகாலயா

(Singapore BNP Paribas WTA Tennis) ேபாட்�ய�ன் ெபண்கள்

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

இந்திய ரஞ்சிக் ேகாப்ைப கி�க்ெகட் ேபாட்�கள�ல் 10000
ரன்கைள கடந்த �தல் வரர்
�
= மகாராஷ்�ராவ�ன்

இரட்ைடயர் ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் சான�யா மிர்சா,

•

ெசக் ��யரசின் ப்ெரக் (Prague) நக�ல் நைடெபற்ற ெபட்

in
ne
r

----------------------------------------•

ஊக்கம�ந்� உட்ெகாண்டதாக ரஸ்ய வரர்கள்
�
மற்�ம்

s.

10ம� ப��வ�ல் தங்கம் ெவன்றார்
•

சர்வேதச தடகள சங்கங்கள�ன் �ட்டைமப்�, உலக

----------------------------------------•

�தல் பகல் – இர� கி�க்ெகட் ெடஸ்ட் ேபாட்�
ஆஸ்திேரலியா – நி�சிலாந்� இைடேய அ�ைலட்
ைமதானத்தில் நைடெபற்ற� (First day – night Test Match

between AUS and NZ)

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

69வ� ேதசிய சீன�யர் ந�ச்சல் சாம்ப�யன்ஷிப்
�
என்ற பட்டைத
ேபாட்�ய�ல், சிறந்த ந�ச்சல் வரர்கள்

w

மணா பேடல் மற்�ம் வ�ர்தவால் காேட ஆகிேயார்
th

ெபற்றனர் (69 Senior National Aquatic Championship)

•

இப்ேபாட்�ய�ல் தமிழகத்தின் ெஜயவனா
�
�திய ேதசிய

w

சாதைனைய நிகழ்த்தினார் (Set a new National Record)

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

•

கி�க்ெகட் ெடஸ்ட் ேபாட்�கள�ல் ேவகமாக 150
வ�க்ெகட்�கைள வழ்த்திய
�
�தல் இந்திய வரர்
�
என்ற

w

ெப�ைமைய ரவ�ச்சந்திரன் அஷ்வ�ன் ெபற்�ள்ளார்

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

•

2015 ப�பா கால்பந்� உலக தரவ�ைச பட்�யல்

•

1 = ெபல்ஜியம், 2 = அர்ெஜன்�னா, 3 = உலகச்

ெவள�ய�டப்பட்�ள்ள� (2015 FIFA World Ranking)
சாம்ம்ப�யன் ெஜர்மன�

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

tnpscwinners.com, tnpscwinner.blogspot.in
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