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அன்பு நண்பர்களே,  

CURRENT AFFAIRS FOR  COMPETITIVE EXAMS ன்ந பகதல் பகரிில் 
தறவு வெய்ப்தட்ட டப்பு றகழ்வுகள் வெய்றகபின் வரகுப்தரக இது 
உபேரக்கப்தட்டுள்பது. 

                                                                                                       அன்புடன் சதா நந்தன்.  

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திதன ெஷல் கஷனஞர் ிகரஸ் கண்ர குந்ஷகலக்கரக லறபள்ப புத்கம் - 

The Milk Moustache. 

ரகனரந்து ரறனத்றல் வெல்தடும் ீிர குல National Socialist Council of Nagaland 

(Khaplang) { NSCN (K)} Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.ெட்டத்றன் கலழ் த்ற 

அசு ஷட வெய்து உத்வு திநப்தித்துள்பது. 

ஶகரனர ரறனத்றன் பேடரந்ற Hundred Drums Wangala றபேிர 

துங்கறபள்பது. 
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த்ற சுற்றுச்சூல்துஷந அஷச்ெர் தபேறஷன ரற்நம் வரடர்தரண 

www.justclimateaction.org ன்னும் புற ஷனபத்ஷ துக்கறஷத்துள்பரர். 

தர ஸ்ஶடட் ங்கற ( SBI ) SBI “Batua” ன்னும் புற வெனறஷ 

அநறபகப்தடுத்வுள்பரக  வரிித்துள்பது. ற்கணஶ SBI Buddy ன்னும் வெனற 
தன்தரட்டில் உள்பது. 

ஆக்ரில் ம்தர் 14 பல் 16ஷ Hot Air Balloon றபேிர ஷடவதற்றுள்பது. 

ிப்பூர் ரறனத்றன் Meitei திரிிணரின் Ningol Chakkouba றபேிர ஷடவதற்று 

படிந்துள்பது.( Ningol means the daughter of a family & Chakkouba stands for feast )  

இந் ரபில் றபேரண வதண்கள் ங்கள் வதற்ஶநரர் டீ்டிற்கு வென்று ிபேந்து 

உண்டு, ங்கபின் வதற்ஶநரர் ற்றும் ெஶகரர்கபிடம் இபேந்து தரிசுப்வதரபேட்கள் 

வதற்று டீு றபேம்புர். 

 ெீதத்றல் இந்றர ெறில் ிரண ஶதரக்குத்து துஷநில் ஏன், கஜகஸ்ரன், 

வகன்ர, றஶரதிர, தின்னரந்து, ஸ்டீன், ரர்ஶ, வடன்ரர்க் ஆகற ரடுகலடன் 

புரிந்துர்வு எப்தந்ம் வெய்துள்பது. 

த்ற அெறன் ெரர்தில் ிப்பூர் ரறனத்றல் ிஷபரட்டு தனகஷனக்ககம் 

துங்கப்தடவுள்பது. 

இந்றர ற்றும் தங்கபரஶஷ் இஷடஶ ீர்றப்ஶதரக்குத்து பனம் ெக்குகஷப 

ஷகரள்து ண எப்தந்ம் ற்தட்டுள்பது. 

திதன கரர்டூணிஸ்ட் R. K. னட்சுணின் ஷணிபம், குந்ஷகள் புத்க 

லத்பரபேரண கனர னட்சுன் கரனரணரர். 

த்ற குடும்தனத்துஷந அஷச்ெகத்றன் ெரர்தில் வடல்னற ய்ம்ஸ் (AIIMS) 

பேத்துஷண பரகத்றனுள் அம்ரித் பேந்கம் { Affordable Medicines and Reliable 

Implants for Treatment (AMRIT) } துங்கப்தட்டுள்பது. 

இந் அம்ரித் பேந்கத்றல் புற்றுஶரய்க்கரண 202 பேந்துகள், 186 இ ஶரய் 

பேந்துகள் ற்றும் 148 இ ஶரய் அறுஷ ெறகறச்ஷெக்கரண பேந்துகள் 

வபிரர்கட்டில் உள்ப ிஷனஷ ிட 50% பல் 60% ள்லதடி ிஷனில் 

ிற்கப்தடும். 

50 வெல்னறடப்ஶதெற வெனறகஷப (mobile app) உபேரக்கற தள்பி ரர்கபின் 

தன்தரட்டுக்கரக இனெரக ங்கறபள்பர் - ரஜஸ்ரன் ரறனம், அல்ரர் 

ரட்டத்ஷச் ஶெர்ந் ெம்ஸ்கறபே ஆெறரிர் இம்ரன் கரன் 
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கர்ரடக ரறனம் கரிரி ஆற்நறன் கஷில் அஷந்துள்ப குரல்கரில் ரஷண 

றபேிர ஷடவதற்று படிந்துள்பது. 

கஷன, அநறில், ிஷபரட்டு உள்பிட்ட துஷநகபில் ெரஷண புரிந் 

ரற்றுத்றநணரபி குந்ஷகள் இண்டு ஶதர் உள்தட 30 குந்ஷகலக்கு, இந் 

ஆண்டின் ணித்றநனுக்கரண ஶெற ிபேது ங்கப்தட்டுள்பது. 

ெலணரில் உள்ப புமவ் கரில் ஷடவதற்ந ெலண ஏதன் தரட்றண்டன் ஶதரட்டிின் 

இறுற ஆட்டத்றல் இந்ற ரின் ெரய்ணர வரல், ெலண ீரங்கஷண  ீ ஜழபேிஷ 

றர்த்து ஆடி ஶரல்ிஷடந்ரர். 

றபேச்ெற, ஸ்ரீங்கம் ஶல் அஷக்கட்டு கரப்புக்கரட்டில் ண்த்துப்பூச்ெற ற்றும் 

ட்ெத்ற ணம் அஷக்கப்தட்டுள்பஷ றக பல்ர் றநந்து ஷத்துள்பரர். 

(ற்கணஶ ண்டலூர் உிரில் பூங்கரில் ண்த்துப்பூச்ெற பூங்கர 

துங்கப்தட்டுள்பது. ) 

ஜரர்கண்ட் ரறனத்றல்  ரஶரிஸ்ட் திடிில் இபேந்து ீட்கப்தட்ட தரனபணி ன்ந 

13 து ெறறுற ரறன கரல்துஷநில் குந்ஷ கரனரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

தரனபணிக்கு தி தும் ப்தடரது. அபேக்கு ரம் பை.12 ஆிம் ப்தடும். 

அது தடிப்ஷத கரல்துஷந கண்கரித்து பேம். ஜரர்க்கண்ட் கரல்துஷநில் 

சுரர் 50 குந்ஷ கரனர்கள் உள்பணர். திில் வகரல்னப்தடும் ஶதரலீ மரரின் 

குந்ஷகள் இறல் ஶெர்க்கப்தடுகறன்நணர்.  

ம்தர் 16  உனக ெகறப்புத் ன்ஷ ரள் ( International Day for Tolerance) 

2015 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ரரடு தினறப்ஷதன்ஸ் ஷனகர் 

ினரில் ம்தர் 18 &19 ஶறகபில் ஷடவதநவுள்பது.                                        
இம் ரரட்டின் கபேப்வதரபேள் (Theme)  “Building Inclusive Economies, Building a Better 

World”. இற்கு பன் தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டில் 1996ல் இஶ ரரடு ஷடவதற்றுள்பது. 

இந் அஷப்தின் உறுப்பு ரடுகள் - Australia, Brunei Darussalam, Canada, Indonesia, Japan, 

South Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, United States, Taiwan, Hong 

Kong, China, Mexico, Papua New Guinea, Chile, Peru, Russian and Vietnam. 

இந்றர இந் அஷப்தில் ஶெபேற்கு ிண்ப்தம் வெய்துள்பது. 2011ம் ஆண்டு 

பல் தரர்ஷரபரக இம்ரரட்டில் இந்றர கனந்துவகரண்டு பேகறநது.இந் 

அஷப்தின் ஷனஷகம் யரங்கரங்கறல் உள்பது. 

வதம்தலூர் ரட்டம், கரஷ - வகரபக்கத்ம் தகுறில் 110 றல்னறன் ஆண்டுகள் 

தஷரண கடற்தடிங்கள் கண்டநறப்தட்டுள்பரல் , றகஅசு கரஷ - 

வகரபக்கத்ம் தகுறஷ புிில் தரம்தரி கபரக ( Geological Heritage Site) 

அநறித்துள்பது. 
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ரட்டிஶனஶ பனரரக ஶகபர ரறனம், ரற்றுப்தரனறணத்ர்கலக்கரண  

வகரள்ஷகஷ (The State Policy for Transgenders in Kerala 2015) வபிிட்டுள்பது. 
றபேச்சூர் அபேஶக உள்ப ிய்பெர் ெறஷநச்ெரஷனில், றபேங்ஷககலக்கு ணி இடம் 

எதுக்கப்தடும் ணவும் ஶகரபர அநறித்துள்பது. 

தரனறணம் ெரர்ந் ஆரய்ச்ெறகலக்கு பன்னுரிஷ ங்கும் ஷகில் ரட்டிஶனஶ 

பனரரக, ஶகரறக்ஶகரட்டில் உள்ப GENDER PARKகறல், தரனறண தல்கஷனக்ககம் 

(GENDER UNIVERSITY) அஷக்கப்தடும் ண ஶகபர ரறன ெபக னத்துஷந 

அநறித்துள்பது. ஶற்கண்ட அநறிப்புகள் அஷணத்தும் ஶகரபத்றல் ம்தர் 12 

பல் 14 ஷ ஷடவதற்ந ெர்ஶெ தரனறண ெத்து ரரட்டில் {International 

Conference on Gender Equality (ICGE -1)} வபிிடப்தட்டுள்பது. 

ரரபு ரட்டம், அரிரன் கடற்கஷப்தகுறில் ீர் ிஷபரட்டு அகரடற 
அஷக்க றக அசு படிவு வெய்துள்பது. 

 

வடல்னற திகற ஷரணத்றல் 35து India International Trade Fair (IITF) ஜணரறதற 
திரப்பகர்ஜற துக்கறஷத்துள்பரர். 

திரிட்டனுக்கு சுற்றுப்தம் ஶற்வகரண்ட திர் ஶரடி, ெீதத்றல் கரரஷ்டிர 

ரறன அெரல் ிஷனக்கு ரங்கப்தட்ட அம்ஶதத்கரர் ெறத் டீ்ஷட றநந்து 

ஷத்துள்பரர். ஶலும் னண்டணில் ஷடவதற்ந ற்வநரபே றகழ்ச்ெறில் ெபக 

ெலர்றபேத்ரறபம், த்துரறபரண தெஶஸ்ரின் ெறஷனஷ றநந்து 

ஷத்துள்பரர். 

ஶகபர ணத்துஷந பன்பஷநரக ரஷணகலக்கரக ரடு ணினங்கு 

ெரனத்றல் ஆம்புனன்ஸ் ரகணத்ஷ உபேரக்கறபள்பணர். 

ிெரகப்தட்டிணத்றல் அஷந்துள்ப Naval Science & Technological Laboratory (NSTL), Sea-

Keeping and Maneuvering Basin (SMB) ணப்தடும், திம்ரண்டரண அறணீ கனஷண 

உபேரக்கறபள்பது.                                                                                                                                         

இன் பனம், கடனறல் ஶரன்றுஷ ஶதரல், ரட்ெ அஷனகஷப ற்தடுத் படிபம். 

வதபேம் ஆற்நலுடன், ஆர்ப்தரித்து லம், வெற்ஷக அஷனகபின் சூனறல், கடல் ெரர் 

கனன்கஷபபம், ஆபங்கஷபபம் ஶெரறக்க படிபம். NSTL பரகத்றல் ஶற்று டந் 

றகழ்ச்ெறில், SMB ரட அஷச்ெர் ஶணரகர் தரரிக்கர் ரட்டுக்கு அர்ப்தித்து 

ஷத்துள்பரர்.  

G – 20 கூட்டஷப்பு ரடுகபின் ரரடு துபேக்கறின் Antalya கரில் ம்தர்15 ற்றும் 16 

ஶறகபில் ஷடவதறுகறநது. இம்ரரட்டில் இந்றரின் ெரர்தில் திர் ஶரடி 

கனந்துவகரள்கறன்நரர்.                                                                                                                                           

G - 20 ரரட்டின் இஷடஶ, இந்றர, ெலணர, றர, திஶெறல், வன் ஆப்ரிக்கர ஆகற 

ரடுகள் அங்கம் கறக்கும் திரிக்ஸ் (BRICS)கூட்டஷப்பு ரடுகபின் ஆஶனரெஷணக் 
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கூட்டபம் ஷடவதநவுள்பது.  கடந் ஆண்டு G - 20 ரரடு ஆஸ்றஶனறரில் 

ஷடவதற்நது. 

உனகறல் அறின் ிபிம்தில் உள்ப உிரிணங்கள் குநறத் ெறப்புப் தட்டிஷன (Red 

List) ெர்ஶெ இற்ஷக தரதுகரப்பு என்நறம் (International Union for Conservation of Nature 

- IUCN) எவ்ஶரர் ஆண்டும் வபிிட்டு பேகறநது.  ெீதத்றல் வபிிடப்தட்ட புற 

தட்டினறல் ட்டு இந்றப் தநஷகள் ஶெர்க்கப்தட்டுள்பண.  

01 ) புல்வபிகபில் ரக்கூடி டக்கு ஆள்கரட்டி,                                                                                   

(02) கர்லூ உள்பரன் (Curlew Sandpiper),  (03) தட்ஷடரல் பக்கன் (Bar-Tailed Godwit),  

(04) வட் ரட், (05) பஶெறன் ஆய்ஸ்டர்ஶகட்ெர்,  

(06) வகரண்ஷட பக்குபிப்தரன் (Horned Grebe),  (07) கரன் ஶதரச்ெரர்ட்,  

(08) புல்வபிக் கலகு (Steppe Eagle) இன்பனம்  இந்றரில் அறபம் ஆதத்துக்குத் 

ள்பப்தட்டுள்ப தநஷகபின் ண்ிக்ஷக 180 ஆக உர்ந்றபேக்கறநது.                                       

( தம்தரய் இற்ஷக னரற்று கக இக்குரக தி கறப்தர் ீதக் ஆப்ஶ.) 

ரஸ்ஶகர ஊக்கபேந்து ஶெரஷண ஷத்றன் அங்கலகரத்ஷ World Anti-Doping 

Agency த்து வெய்துள்பது. இந் ஶெரஷண ஷத்றன் ஷனர் ரட்வென்ஶகர 

திஷ ரஜறணரர வெய்துள்பரர். 

எனறம்திக், உனக ெரம்தின்றப் உட்தட தல்ஶறு டகப ஶதரட்டிகபில் கடந் 2001 

பல் 2012 ஷ தங்ஶகற்ந சுரர் 12 ஆிம் ீர், ீரங்கஷணகபிடம் டத்ப்தட்ட 

ஊக்க பேந்து ஶெரஷண படிவுகபில் 800 ஶதர் ஊக்கபேந்து தன்தடுத்றது 

வரிந்து.இதுவரடர்தரக ிெரஷ டத் ெர்ஶெ ஊக்கபேந்து டுப்பு 

ஷத்றன் (WADA) பன்ணரள் ஷனபேம் கணடர ரட்டு க்கநறஞபேரண ரிச்ெர்டு 

தவுண்டு ஷனஷில் 3 ஶதர் வகரண்ட குல அஷக்கப்தட்டது. 

உனகறன் அறணீ P8I க ஶதரர் ிரணங்கள் து ரட்டின் கடற்தஷடில் 

இஷக்கப்தட்டுள்பது. இந் ிரணம், கடனறல் வ்பவு ஆத்றல் உள்ப 

ீர்பழ்கறகஷபபம் கண்டநறபம் ஶெரஶணரதரய் இந்றங்கஷபபம், ீர்பழ்கறகஷப 33 

ஆிம் அடி உத்றல் தநக்கும்ஶதரதும் அறக்கக்கூடி வுகஷகஷபபம் 

ன்ணகத்ஶ வகரண்டது.  

இந் ிரணம் ரணில் தநக்கும்ஶதரஶ வதட்ஶரல் றப்திக் வகரள்லம் றநன் 

வகரண்டது. இந்த் ிரண இக்கத்ஷ உர் வரறல்தட்த திற்ெற வதற்ந குல 

ஶற்வகரள்கறநது. றழ்ரட்ஷட ஶெர்ந் வங்கஶடஸ்ன் ங்கரன் அக்குலிற்கு 

ஷனஷ வதரறுப்ஷத ற்றுள்பரர். 

ஆந்றரறன புற ஷனகர் அரற றர்ர திகலக்கு வெங்கல் ன்வகரஷட 

அபிப்தர்கலக்கரக ஆந்ற அசு 'ன் வெங்கல் ன் அரற' ( My Brick My Amaravati ) 

ன்ந இஷபத்ஷ வரடங்கறது. 
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இந்ற சுந்ற ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டரல் த்து வெய்ப்தட்ட றரம்ஜற 
கறபேஷ் ர்ரின் தரரிஸ்டர் தட்டத்ஷ, "இன்ணர் வடம்திள்' ன்ந திரிட்டன் ரட்டு 

பன்ணி ெட்ட அஷப்பு 106 ஆண்டுகலக்குப் திநகு ீண்டும் அங்கலகரித்துள்பது. 

பன்ணரக, கரத்ர கரந்ற வதற்ந தரரிஸ்டர் தட்டத்ஷ, கடந் 1988ஆம் ஆண்டு 

"வடம்திள் இன்' அஷப்பு ீண்டும் அங்கலகரித்து. றரம்ஜற கறபேஷ் ர்ரின் 

வதரில் குஜரத் ரறனத்றல் எபே தல்கஷனக்ககம் வெல்தட்டு பேகறநது. 

திரிட்டஷணச் ஶெர்ந் ஷடம்ஸ் உர்கல்ி இழ் ெரர்தில் வபிிடப்தட்ட ெறநந் 

வதரநறில் ற்றும் வரறல்தட்தப் தல்கஷனக்ககங்கலக்கரண ரிஷெப் 

தட்டினறல் பன்பஷநரக 100 இடங்கலக்குள் இந்ற கல்ி றறுணம் இடம் 

வதற்றுள்பது.வதங்கலரில் உள்ப இந்ற அநறில் கல்ி றறுணம் (I.I.Sc.) 99-ஆது 

இடத்ஷப் திடித்துள்பது.  

தட்டினறல் பல் பன்றுஇடங்கஷப பஷநஶ அவரிக்கரஷச் 

ஶெர்ந்ஸ்டரன்ஃஶதரர்ட், கரல்வடக், மரச்சுùமட்ஸ் ஆகற கல்ி றறுணங்கள் 

திடித்துள்பண.  

.ர. அகறகள் உரிஷ அஷப்தின் ( United Nations Refugees Rights Organaisation ) புற 

ஷனரக இத்ரனறஷச் ஶெர்ந் ஃதினறப்ஶதர கறரண்டி றணம் 

வெய்ப்தட்டுள்பரர். பேம் ஜணரி ரம் 1-ஆம் ஶற பல் இந்ப் வதரறுப்ஷத 

கறப்தரர். ற்ஶதரது இப்திில் இபேப்தர் ஶதரர்ச்சுகல்ஷனச் ஶெர்ந் 

ஆன்டணிஶர கறபெட்டமற. 

ரல்டர ரட்டின் Valletta கரில் புனம்வதர்ந்ஶரபேக்கரண உச்ெற ரரடு ( The 2015 

Valletta Summit on Migration ) ம்தர் 11 ற்றும் 12 ஶறகபில் ஷடவதற்று 

படிந்துள்பது. 

டகறக்கு ரறனங்கபில் பன்பஷநரக அஸ்மரம் ரறனத்றல் உள்ப 

கரெறங்கர ஶெற ணினங்கு பூங்கரில் ரஷணகலக்கரண பேத்துஷண 

அஷக்கப்தட்டுள்பது. இந்ற அபில் பனரரக றபேச்சூரில் ரஷணகலக்கரண 

தித்ஶரக பேத்துஷண அஷக்கப்தட்டுள்பது. 

திர் ஶரடி, திரிட்டன் தத்றல் அந்ரட்டு ரடரலன்நத்றல் உஷரற்நற 

அங்கத்றன் வதர் – “Royal Gallery” 

கரரி னறெவதத்துக்கு திர் ஶரடி அபித் றஷணவுப்தரிசுகள் - - ரரெற 
ெரல்ஷ, ஜம்ப& கரஷ்ீர் ஶன், டரர்ஜறனறங் ஶிஷன ற்றும் ரி 1961ம் ஆண்டில் 

இந்றரில் சுற்றுப்தம் வெய்வதரலது டுக்கப்தட்ட புஷகப்தடங்கபின் 

வரகுப்பு. 

திரிட்டன் திர் ஶடிட் ஶகபைனுக்கு திர் ஶரடி அபித் றஷணவு தரிசு - - 

பனரம் உனகப்ஶதரரின்ஶதரது  திரிட்டிஷ் ரடத்துக்கரக திரன்ெறல் திரற்நற 

இந்ற ீர்கள் அனுப்தி கடிங்கஷப வரகுத்து ஶடிட் எறமற ( DAVID OMISSI) 
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ன்தர் வபிிட்டுள்ப " INDIAN VOICES OF THE GREAT WAR " ( உனகப்ஶதரரில் 

இந்றரின் குல்) ன்னும் புத்கம். 

திரிட்டன் திர் ஶடிட் ஶகபைணின் ஷணி ெந்ரவுக்கு ங்கற 

றஷணவுப்ஶதரபேள்கள் - - ஶகபரில் ரரிக்கப்தட்ட ெங்கு டி கண்ரடி ற்றும் 

ெரல்ஷ. 

னண்டன் ரகரில் இந்ற ம்ெரபிிணரிடம் ஶரடி உஷரற்நற இடம் - 

வம்ப்ஶன ( Wembley ) ஸ்ஶடடிம் 

November - 13 World Vasectomy Day  ( ஆண்கலக்கரண கபேத்ஷட அறுஷச்ெறகறச்ஷெ 

பஷநின் வதஶ Vasectomy ஆகும் ) 

ம்தர் - 14 உனக ீரிறவு ஶரய் றணம்  2015ம் ஆண்டின் கபேப்வதரபேள் ( Theme ) - Healthy 

Living starts at Breakfast 

International Monetary Fund (IMF)ன் றர்ரக இக்குணரக ( இந்றர, இனங்ஷக, பூட்டரன், 

ங்கரபஶெம் ஆகறற்நறன் ெரர்தில் ) பன்ணரள் ரிெர்வ் ங்கற துஷ ஆலர் சுதிர் 

ித்ல் ஶகரக்ன் ( Subir Vithal Gokarn ) றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். இது 

திக்கரனம் பன்று ஆண்டுகள் ஆகும்.  ற்ஶதரது இப்திில் இபேக்கும் ரஶகஷ் 

ஶரகணின் திக்கரனம் ம்தர் 2015ல் றஷநவு வதறுகறநது. 

2015-ம் ஆண்டுக்கரண ெர்ஶஶெ குந்ஷகள் அஷற தரிசு ( International Children‟s 

Peace Prize 2015) ஷனதரீிர ரட்ஷட ஶெர்ந் ஆதிகரம் M வகய்ட ( Abraham M Keita ) 

வுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

2014-ம்ஆண்டு அவரிக்க ரழ் இந்றர் ஶயர குப்ர இவ்ிபேஷ வதற்றுள்பரர். 
2013-ம் ஆண்டு னரனரவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

ெர்ஶெ .ர. ெஷத ஆண்டுகள் ( UN's International Years ) 

2016 

International Year of Pulses  

2015 

International Year of Light and Light-based Technologies  

International Year of Soils  

2014 

International Year of Solidarity with the Palestinian People  

International Year of Small Island Developing States  

International Year of Crystallography  

International Year of Family Farming  

2013 

International Year of Water Cooperation  

International Year of Quinoa  
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2012 

International Year of Cooperatives  

International Year of Sustainable Energy for All 

பனரது உனக ணிரதிரண உச்ெற ரரடு (The First World Humanitarian Summit )2016ம் 

ஆண்டு துபேக்கறின் இஸ்ரன்புல் கரில் ஷடவதந உள்பது. 

கடந் 20 ஆண்டுகபரக ஶடப்தட்டு ந் உல்தர ீிர இக்கத் ஷனர் அனுப் 

ஶெத்றரஷ இந்றரிடம் ங்கஶெம் எப்தஷடத்துள்பது. அனுப் ஶெத்றர ஷட 

வெய்ப்தட்ட United Liberation Front of Asom - ULFA இக்கத்றன் றறுணர் வதரதுச் 

வெனரபர் ஆரர். அர் ீது வகரஷன, ஆட்கடத்ல், ங்கறக் வகரள்ஷப, தம் 

தநறத்ல் ஶதரன்ந தல்ஶறு க்குகள் றலுஷில் உள்பண. 

ற்ஶதரது இற்கு திறஉதகரரக ங்கஶெத்றன் ரரண்கஞ்ச் தகுறில் 7 ஶதர் 

கடத்றக் வகரஷன வெய்ப்தட்ட க்கறல் ஶடப்தட்டு ந் பக்கற றரிரண தர் 

யளஷென் ன்தஷ, தங்கபரஶறடம் இந்றர எப்தஷடத்துள்பது 

India Foundations ன்ந அஷப்தின் ெரர்தில் 2-து இந்றரின் ெறந்ஷணகள் கூட்டம் ( 

2nd India Ideas Conclave ) ஶகரரில் ம்தர் 15 பல் 17-ஷ ஷடவதறுகறநது. இந் 

கூட்டத்றல் பூட்டரன் திர் ஶரிங் ஶடரப்ஶக, " ரகரீக ரடுகபிடம் இபேந்து கற்நல் " 

ன்ந ஷனப்தில் உஷரற்றுகறநரர். 

றற அஷச்ெகத்றன் ெரர்தில், ர்த்கர்கலம் வரறல் அறதர்கலம் றர்வகரள்லம் 

ரி ிறப்பு திச்ெறஷணகள் குநறத்து ஆய்வு வெய்ற்கரக டிெம்தர் 2014ல் 

அஷக்கப்தட்ட குலின் ஷனர் -- பன்ணரள் பன்ஷ வதரபேபரர ஆஶனரெகர் 

அஶெரக் னயரி { High Level Committee (HLC) to interact with trade and industry on tax-related 

issues on a regular basis.} 

The 21st International Conference on Frontiers in Yoga Research and its Applications (INCOFYRA) 

ன்னும் ரரடு ஜணரி 2016ல் வதங்கலபேில் ஷடவதநவுள்பது. இம் ரரட்டின் 

கபேப்வதரபேள் ( Theme) : Yoga in Integrated Healthcare Systems. 

WHAT HAPPENED TO NETAJI ?  --- லறர் - Anuj Dhar 

வற்கரெற ரடுகலக்கு இஷடஶரண பனரது பேடரந்ற ஶதரிடர் 
ஶனரண்ஷ திற்ெற { South Asian Annual Disaster Management Exercise (SAADMEx), 2015 

} புது வடல்னறில் ம்தர் 23 பல் 26 ஷ ஷடவதறுகறநது. 

ற்கணஶ வெப்டம்தர் 03 / 2015ல் இதுதற்நற ரரடு ( SAADMEx Conference ) புது 

வடல்னறில் ஷடவதற்று படிந்துள்பது. 

2007-ம் ஆண்டு னரலு திெரத் ரவ் த்ற ில்ஶ அஷச்ெரக இபேந்ஶதரது 

தகீரரின் ர்ஶகரர ில் ( Marhowra ) டீெல் இன்ஜறன் ரரிப்பு ஆஷன அஷப்தற்கும், 

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in



 

Satha  Nanthan  Page 9 

 

ரஶபுர (Madhepura) னுறடத்றல் றன்ெர இன்ஜறன் ரரிப்பு ஆஷன 

அஷப்தற்கும் எப்புல் அபிக்கப்தட்டது.  

ற்ஶதரது த்ற அசு, ர்ஶகரரில் டீெல் இன்ஜறன் ரரிப்பு ஆஷன 

அஷப்தற்கரண எப்தந்த்ஷ அவரிக்கரஷச் ஶெர்ந் GE றறுணத்றற்கும், 
ரஶபுரில் றன்ெர இன்ஜறன் ரரிப்பு ஆஷன அஷப்தற்கரண எப்தந்த்ஷ 

திரன்ஷெ ஶெர்ந் அல்ஸ்ஶரம் (Alstom) றறுணத்றற்கும் ங்கறபள்பது. 

டீெல் இன்ஜறன்கஷப தரரிக்க இண்டு திஷணகள் குஜரத் ரறனம் கரந்றம் 

(Gandhidham ) ற்றும் தஞ்ெரப் ரறனம் தடிண்டர (Bhatinda )ிலும், றன்ெர 

இன்ஜறன்கஷப தரரிப்தற்கரண இண்டு திஷணகஷப ரகபுரி ற்றும் 

ரன்பூரில் அஷக்கவும் த்ற அசு அனுற ங்கறபள்பது. 

 

துதரண தரர் உரிம் ங்க னஞ்ெம் வதற்ந குற்நச்ெரட்டின் ஶதரில் ஶகபர ரறன 

றறஷச்ெர் K.M. ரி திஷ ரஜறணரர வெய்துள்பரர். K.M. ரி, ஶகரபர 

கரங்கறஸ் ( ரி திரிவு ) ஷனரக உள்பரர். 

றரன்ரில் ஷடவதற்ந ரடரலன்ந ஶர்னறல் வதபேம்தரன்ஷரண இடங்கஷப 

ஆங் ெரன் சூச்ெறின் ஶெற ஜணரக லீக் ஷகப்தற்நறபள்பது. ரட ஆவு வதற்ந 

க்கற எபேஷப்தரடு ற்றும் ஶம்தரட்டுக் கட்ெற (பஸ்டிதி) தடுஶரல்ிஷ 

லிபள்பது. 

ற ஶெரிட்டி ய்ட் தவுண்ஶடன்‟ (ெறப்), ன்ந அநக்கட்டஷப உனகறல் உிகள் 

ங்கும் ரடுகபின் அட்டஷஷ வபிிட்டுள்பது. வகரடுக்கும் கும் 

தஷடத்ர்கள் றஷநந் ரடு ன்ந தட்டினறல் பல் 5 இடங்கபில் றரன்ர், 

அவரிக்கர, றபெெறனரந்து, கணடர, ஆஸ்றஶனறர ஆகற ரடுகள் இடம்திடித்துள்பண. 

106-து இடத்றல் இந்றர உள்பது. 

புது வடல்னற உர்ீறன்நத்றன் பன்ணரள் ஷனஷ ீறதறரகவும், 20து ெட்ட 

கறெணின் ஷனரகவும் திரற்நற A.P. ர, இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தட்டு 

ரரித்றன் Ethics Officer (Ombudsman)ஆக றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

புஶண, ரஞ்ெற, இந்தூர், ரஜ்ஶகரட், ிெரகப்தட்டிம் ற்றும் ம்ெனர 

ஷரணங்கலக்கு வடஸ்ட் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிஷ டத்தும் குற 
ங்கப்தட்டுள்பது. 

ெர்ஶெ கறரிக்வகட் கவுன்ெறல் (ெறெற) ஷனர் திினறபேந்து ெலணிரென் 

ீக்கப்தட்டரர். இந்ற கறரிக்வகட் கட்டுப்தரட்டு ரரிம் அஷத் றபேப்தி அஷத்து. 

ெலணிரெனுக்குப் தறனரக ற்ஶதரஷ திெறெற ஷனர் ரங் ஶணரகர் ெறெற 
ஷனர் ஆகறநரர். 
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இந்றரின் ணீ வரஷனத் வரடர்பு வெற்ஷகக்ஶகரள் „ஜறெரட்-15‟ வன் 

அவரிக்கரில் உள்ப திவஞ்சு கரணர ிண்வபி ஷத்றனறபேந்து ம்தர்10-ல் 

ரின்-5 ி..227‟ ரக்வகட் பனம் வற்நறகரக ிண்ில் வெலுத்ப்தட்டது. 

இந்றரின் இந் வெற்ஷகக் ஶகரலடன் அபு வரஷனத் வரடர்பு றறுணத்துக்கு 

வெரந்ரண „அபு ெரட்-6B‟ வெற்ஷகக்ஶகரலம் ிண்ில் ப்தட்டது. 

குந்ஷகள் ற்றும் வதண்கபின் ஶம்தரட்டிற்கரக உஷத்து பேம் இங்கறனரந்து 

ரழ் இந்றர் பணர வெௌகரனுக்கு POINT OF LIGHT ன்னும் ிபேது ங்கற 
திரிட்டன் திர் ஶடிட் ஶகபைன் கவுித்துள்பரர். 

சுிட்ெர்னரந்றன் BASEL கரில் அஷந்துள்ப Bank of International Settlement (BIS)ன் 

துஷத்ஷனரக இந்ற ரிெர்வ் ங்கறின் கர்ணர் குரம் ரஜன் றணம் 

வெய்ப்தட்டுள்பரர்.இந் அஷப்தின் துஷத்ஷனரக றறக்கப்தட்டுள்ப பல் 

இந்றர் குரம் ரஜன் ஆரர். இர் ற்கணஶ 2013ம் ஆண்டில் இபேந்து Bank of 

International Settlement (BIS)-ன் இக்குணரக தி கறத்து பேகறன்நரர். 

உனகறல் உள்ப த்ற ங்கறகபின் றற ஸ்றத்ன்ஷஷ தரதுகரக்க அஷணத்து 

ங்கறகலக்கும் ஷபஷந ற்றும் ிறகஷப உபேரக்கற பேது BIS ண 

அஷக்கப்தடும் ெர்ஶெ ீர்வுகலக்கரண ங்கறரகும் (Bank for International Settlements - 

BIS). இந் ங்கறின் ஷனரக வஜர்ணிஷ ஶெர்ந் வதரபேபரர ல்லுணர் 

வஜன்ஸ் விட்ஶன் இபேந்து பேகறநரர். 

ெர்ஶெ ஆண், வதண்  தரனறண ெத்து ரரடு { International Conference on Gender 

Equality‟(ICGE-1)}ஶகபரின்ஶகரபத்றல்ம்தர்12பல்14ஷ  ஷடவதறுகறநது. 

இது ஶதரன்ந ரரடு இந்றரில் ஷடவதறுது இதுஶ பல்பஷந 

ஆகும்.ரரட்டின் கபேப்வதரபேள் ( Theme ) --- Gender, Governance and Inclusion 

1979ல் ஷடவதற்ந இசுனரற புட்ெறக்கு தின் ஈரன் ரடு பன்பஷநரக வதண் 

எபேஷ வபிரட்டு தூரக றணம் வெய்துள்பது. இதுஷ அந்ரட்டு 

வபிபநவுத்துஷந வெய்ற வரடர்தரபரக திரற்நற Marzieh Afkham 

ஶனெறரின் தூரக றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

15 துஷநகபில் அந்ற ஶடி பலீட்டுக்கரண உச்ெம்ஷத த்ற அசு 

உர்த்றபள்பது. 

ெர்ஶெ ர்த்க ெட்டம் வரடர்தரண . ர. ஆஷத்றன் உறுப்திணரகஇந்றர 

ீண்டும் ஶர்வு வதற்றுள்பது. ற்கணஶ இந் ஆஷத்றல் 2010பல் இந்றர 

உறுப்திணரக உள்பது. ற்ஶதரது ீண்டும் ஶர்வு வதற்றுள்பரல் 2022ஷ இந்றர 

உறுப்திணரக வரடபேம். 

ெறனறில் ஷடவதற்ந 17 துக்குட்தட்ஶடரர் FIFA உனகஶகரப்ஷத கரல்தந்து 

ஶதரட்டிில் ரனற ரட்ஷடஶரற்கடித்து ஷஜரீிர ெரம்தின் தட்டம் வன்றுள்பது. 
ற்கணஶ 2013ல் UAEில் ஷடவதற்ந ஶதரட்டிிலும் ஷஜரீிர ெரம்தின் தட்டம் 
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வன்றுள்பது. அற்கு பன் 1985, 1993, 2007-லும் ஷஜரீிர ெரம்தின் தட்டம் 

வன்றுள்பது. ஷஜரீிர அிின் வெல்னப்வதர்- Super Eagles 

திரிட்டன் ீறதறரக, இந்ற ம்ெரபிஷ ஶெர்ந் வதண்ி, கல்ரி கவுல்  

றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். அவரிக்கரில் டக்கு வடக்ெரஸ் 

தல்கஷனக்ககத்றன் திறறறகள் ரரித்றன் உறுப்திணரக அவரிக்க ரழ் 

இந்றர் அஶெரக் ஶகர றறக்கப்தட்டுள்பரர். இந்ற அசு இபேக்கு, 2014-ல், 'தத் 

ஸ்ரீ' ிபேது ங்கற கவுித்துள்பது. 

அவரிக்கரஷச் ஶெர்ந் ிரண ரரிப்பு றறுணரண ஶதரிங் றறுணம், டரடர 

குல றறுணங்கலள் என்நரண TATA ADVANCED SYSYTEMS LTD (TASL) 

றறுணத்துடன் இஷந்து ர்த்க ிரணங்கள் ற்றும் AH - 64 அதரஶெ க 

வயனறகரப்டர்கலக்கரண டிஷப்புகஷபத் ரரிக்கவும் எப்தந்ம் வெய்துள்பண. 

ஆந்றரின், கடப்தர ரட்டத்றல் உள்ப கரண்டிஶகரட்டர ன்னும் ஶகரட்ஷடில் 

இஷடக்கற்கரனத்ஷச் ஶெர்ந் தரஷந ஏிங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண .  

றகப் வதரி தரநரங்கல் என்நறல், ெறப்பு ண்த்றல் ஏிங்கள் டிில் 

(geometrical) பஷநில் ஷப்தட்டிபேக்கறன்நண. வெவ்கம், பக்ஶகரம் ற்றும் 

ட்டங்கபில் ஷப்தட்டிபேக்கும் இவ்ரிகள், ெறன ினங்குகபின் சுபேக்கப்தட்ட 

டிரக இபேக்கனரம் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது பல் கட்ட ஆய்ில் இந் 

தரஷந ஏிங்கள் இஷடக்கற்கரனத்ஷ (கற.ப. 10,000- 8000) ஶெர்ந்ஷ ன்று 

கண்டுதிடிக்கப்தட்டிபேக்கறன்நண . 

உத்ப் திஶெத்றன் வடல்னறஷ எட்டிபள்ப வரய்டரில் வதண்கலக்கரக 'திங்க் 

ஆட்ஶடர' னும் ஶரஸ் றந ஆட்ஶடரக்கள் ஶெஷ அநறபகம் வெய்ப்தட உள்பது. 

இந் ஆட்ஶடரக்கள் தம் வெய்பம் தரஷகஷப கண்கரிக்கும் ஷகில் 

ஜற.தி.ஸ் கபேிகள் வதரபேத்ப்தட்டிபேக்கும் . இத்துடன் வதண்கபின் அெ 

உிக்கரக 'வயல்ப் ஷனன்' ண்கலம் குநறப்தட்டிபேக்கும். இஷ திங்க் 

ஆட்ஶடரக்கள் ன்தஷ குநறப்திடும் ஷகில் அஷகள் ீது ஶரஸ் றந ர்ம் 

பூெப்தட்டிபேக்கும். இதுஶதரன்ந திங்க் ஆட்ஶடரக்கள் ற்வகணஶ வடல்னறின் 

அபேகறலுள்ப யரிரர ரறனம் குர்கரவ் ற்றும் ஜரர்கண்ட் ரறன ரஞ்ெறிலும் 

இக்கப்தட்டு பேகறநது. 

2013-ம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் பல் றபேணந்புத்றல் வதண்கலக்கரக வதண்கஶப 

இக்கும் திங்க் றந டரக்ெற ( She Taxi) ஶெஷ துக்கப்தட்டுள்பது 

தரர்ச்சூன் இந்றர வபிிட்ட இந்ற வரறல்துஷநில் ெக்ற ரய்ந் வதண்கள் 

தட்டினறல் SBI ங்கறின் அபேந்ற தட்டரச்ெரர்ர இந் ஆண்டும் பனறடம் 

திடித்றபேக்கறநரர்.இஷத் வரடர்ந்து ICICI ங்கறின் ஷனர் ெரந்ர வகரச்ெரர், 

AXIS ங்கறின் ஷனர் றகர ர்ர ஆகறஶரர் அடுத்டுத் இடங்கஷபப் 

திடித்துள்பணர்.  
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November 10 - World Science Day for Peace & Development. 

2015 Theme: Science for a Sustainable Future. 

குஷத்றல் ஷடவதறும் 13-து ஆெற துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டிில், இந்றரின் 

யணீர ெறத்து 10-ீட்டர் ர் திஸ்டல் திரிில் ங்கப்தக்கம் வன்றுள்பரர். 

ம்தர் - 06 ஶதரர் ற்றும் ஆப ஶரல்கபில் இபேந்து இற்ஷகஷ தரதுகரக்கும் 

ெர்ஶெ ரள் ( The International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War 

and Armed Conflict.)‟ 

ெர்ஶெ பூர்குடி தங்குடிிண ரரடு (International Indigenous Terra Madre) 

ஶகரனரின் றல்னரங் கரில் ஷடவதறுகறநது.                                                             

ரரட்டின் கபேப்வதரபேள்( THEME) : The Future We Want Indigenous Perspectives and 

Actions. 

துினக்ஷக அல்தடுத்வும், னறஷரண ஶனரக் ஆபக்ரஷ   

ஷடபஷநப்தடுத்  ஶகரரிபம் வரடர்ந்து 32 ரட்கபரக உண்ரி 

ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டுந் ரஜஸ்ரன் ரறன ஜணர ப கட்ெறின் பன்ணரள் 

M.L.A. குர்ெண் ெப்ர ( Gurcharan Chabra )  ஷடந்ரர். 

 MTS வெல்ஶதரன் றறுணம் ரிஷனன்ஸ் கம்பெணிஶகென் றறுணத்துடன் 

இஷகறநது. 

இந்றரில் பனரரக வடல்னற வட்ஶர ில் றறுணம் ெறநப்தரண ஆற்நல் 

ஶனரண்ஷக்கரண ( efficient energy management ) ISO ச்ெரன்நறழ் வதற்றுள்பது.  

11-து ஶெற தங்குடிிணர் ஷகிஷணப்வதரபேட்கள் கண்கரட்ெற " AADISHILP " 

வடல்னறில் துங்கறபள்பது. 

த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்ெகத்றன் ெரர்தில் புற கல்ி 
வகரள்ஷகஷ உபேரக்க ஏய்வு வதற்ந IAS அறகரரி T.S.R.சுப்திிம் 

ஷனஷில் குல என்று அஷக்கப்தட்டுள்பது. இந் குலில் ரன்கு 

உறுப்திணர்கள் றறக்கப்தட்டுள்பணர். 

  

றனஷப்தற்நற ஆர ெலணர அனுப்தி பல் லூணரர் ஶரர் " படு " (YUTU) இண்டு 

ஆண்டுகள் ஆரய்ச்ெற வெய்துள்பது. இன் பனம் அறக கரனம் றனில் ஆரய்ச்ெற 
வெய் லூணரர் ஶரர் ன்னும் வதபேஷஷ ' படு ' வதற்றுள்பது.                   
இற்கு பன் ஷ்ரின் Lunokhod -1 தறஶணரபே ரங்கள் றனில் இபேந்துள்பது. 

  

8 ரக இபேக்கும் ஶதரது, றுனரக தரகறஸ்ரனுக்குள் வென்றுிட்ட கரது 

ஶகபர, ரய் ஶதெ இனர வதண் கலர, 15 ஆண்டுகள் கறத்து ற்ஶதரது ரய்ரடு 

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in



 

Satha  Nanthan  Page 13 

 

றபேம்திபள்பரர். இதுஷ அஷ தரதுகரப்தரக கணித்து பர்த்து ந்ர்கள் - 

தரகறஸ்ரஷண ஶெர்ந் ற அநக்கட்டஷப றர்ரகறகள் . 

வடல்னறில் வதண்கலக்கு றரண குற்நங்கள் டுக்க அம்ரறன ஶதரலீெரர் ற்ஶதரது 

புறரக Track Me (ன்ஷண வரடபே) ன்னும் அஷனஶதெற வெனறஷ அநறபகம் 

வெய்வுள்பணர். இது ற்ஶதரது தன்தரட்டில் இபேக்கும் „யறம்த்‟ னும் „ஆப்‟ 

உடன் இஷந்து ஜற.தி.ஸ் கபேி பனம் வெல்தடும் ஷகில் 

உபேரக்கப்தட்டுள்பது. 

வடல்னறில் ஶதரக்குத்ஷ ெலஷக்கும் திில் பல்பஷந ரக 

வயனறகரப்டஷ அம்ரறன ஶதரலீமரர் தன்தடுத்றபள்பணர். 

 

தரனறல் குற்நங்கபில் ஈடுதடுஶரர்கலக்கு கூடுனரக ஆண்ஷஷ ீக்கம் 

வெய்பம் ண்டஷண ங்குது வரடர்தரக ெட்டம் வகரண்டு  த்ற அசு 

தரிெலனறக்க ஶண்டும் ண ீர்ப்பு ங்கறபள்பர் - ீறெர் கறபேதரகன். 

TO THE BRINK AND BACK ; INDIA'S 1991 STORY - லறர் பன்ணரள் த்ற அஷச்ெர் 

வஜய்ரம் ஶஷ்  

பன்பஷநரக online பனம் ெறறண்ட் ிற்தஷணஷ ரிஷனன்ஸ் றறுணம் 

உத்ப் திஶெம், த்றப் திஶெம், யரரஷ்டிம் உள்பிட்ட 3 ரறனங்கபில் 

துக்கறபள்பது. 

எடிர ரறனத்றல், புஶணஸ்பேக்கு அபேகறல் உள்ப தங்குடிிண க்கள் (350 ஶதர்) 

ெறக்கும் ஷனகறரம் " தரிதர " (BARIPATHA) பலதும் சூரி எபி வதரபேத்ப்தட்ட 

பல் ஷனகறரம் ன்னும் ெறநப்ஷத வதற்றுள்பது. 

கறரிக்வகட் ீர் ஶரக் ஏய்வு வதறுரக அநறித்துள்பரர். 

றரிபுர ரறன அசு, ரறன ணி உரிஷகள் ஆஷத்ஷ அஷத்துள்பது. 

ஶதங்க் ஆப் தஶரடர ChillrMobile app ன்னும் அஷனஶதெறவெனறஷ 

வபிிட்டுள்பது. 

The Worlds Women ன்னும் ஷனப்தில் .ர.ெஷத வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகில், 

இந்றரில் ந்து துக்குட்தட்டர்கபில் ெறறுர்கஷபிட ெறறுறர்கபின் 

ம் அறகரக உள்பது ண அநறித்துள்பது. 

கணடர ரடரலன்நஶர்னறல்  வற்நறவதற்றுள்ப னறதல் கட்ெறின் ஷனர் Justin 

Trudeau புற திரக திஶற்கவுள்பரர். 
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கறரிறணல் குற்ந டடிக்ஷககபில் இபேப்பு கல்கஷப தகறர்ந்து வகரள்ற்கு 

இந்றர ரனத்ீவுகள் இஷடஶ புரிந்துர்வு எப்தந்ம் வெய்ற்கு த்ற 

அஷச்ெஷ அனுற அபித்துள்பது. 

ெரம்தின்ஸ் வடன்ணிஸ் லீக் ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்கும் ரய்பூர் ஶஞ்ெர்ஸ் அிின் 

ிபம்த தூதுரக அணில் கும்ப்ஶப றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

ஷ் தரற ெம்ரன் ிபேது வதறுதர்கலக்கு ரம் 50,000 பைதரய் வதன்ென் 

ங்கப்தடும் ண உ.தி. ரறன அசு அநறித்துள்பது. 2015-ம் ஆண்டுக்கரண ஷ் 

தரற ெம்ரன் ிபேது ிஶணரத் ஶத்ரவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

அவரிக்கர ற்றும் ஶஶடர ரடுகள் இஷந்து ஶற்வகரள்லம் TRIDENT JUNCTURE 

ஶதரர் திற்ெறகள் இத்ரனறில் வரடங்கறபள்பது. 

திர் ஶரடி, பம்ஷதில் IDFC ங்கறஷ துக்கற ஷத்துள்பரர். 

கணடர ரட்டின் ரடரலன்நத்றற்கு ஷடவதற்ந ஶர்னறல் ஸ்கரதஶர ' பைச்தரர்க் ' 

வரகுறில் னறதல் கட்ெற ெரர்தரகப் ஶதரட்டிிட்ட இனங்ஷகத்றர், க்கநறஞர் 

யரி ஆணந்ெங்கரி அஶரக வற்நற வதற்றுள்பரர். 

தரகறஸ்ரணின் ஶெற தரதுகரப்பு ஆஶனரெகர் ெர்ரஜ் அஜறஜ் ரற்நப்தட்டு பன்ணரள் 

ரட பதற ெலர்கரன் ஜழன்ஜழர றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

ிெர றனங்கபில் தரெணத்துக்கு வ்பவு ீர் ஶஷ ன்தஷ அற ணீ 

பஷநில் கண்டநறற்கரண ஸ்ரர்ட்ஃஶதரன் வெனற " ஈஃப்பக்ஸ் "  அவரிக்க 

ஆய்ரபர்கள் உபேரக்கறபள்பணர். அவரிக்கரின் வப்ரஸ்கர தல்கஷனக்ககம், 

டஶயர தல்கஷனக்ககம், கூகுள் றறுணம் ஆகறஷ இஷந்து இந்ச் 

வெனறஷ உபேரக்கறபள்பண. 

இஸ்ஶல் தரரலன்நம் Knesset-ல் உஷரற்நற பல் இந்ற ஜணரறதற ன்ந 

ெறநப்ஷத திரப்பகர்ஜற வதற்றுள்பரர். 

இந்ற கறரிக்வகட் ஶகப்தந்துசீ்ெரபர் ஜரகறர்கரன் கறரிக்வகட்டில் இபேந்து ஏய்வு 

வதறுரக அநறித்துள்பரர்.  

ரர்கள் ற்றும் வதரதுக்கள் த்றில் தபேறஷன ரற்நம் தற்நற 

ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துற்கரக த்ற அநறில் ற்றும் வரறதட்த துஷந 

அஷச்ெகம், ில்ஶதுஷநபடன் இஷந்து அநறில் க்ஸ்திஸ் 

துக்கறபள்பது. 

னரகூர் பல் கரச்ெற ஷ 2தில்னறன் டரனர்கள் றப்தில் ரிரப குரய் 

அஷக்கும் றட்டத்றற்கு தரகறஸ்ரன் ற்றும் ஷ்ரவுக்கறஷடஶ எப்தந்ம் 

ற்தட்டுள்பது. 
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கர்ப்புந ஶம்தரடு ற்றும் டீுகள் கட்டும் றட்டத்றன் பனம் ஶனெறர 

இந்றரில் 30 றல்னறன் டரனர் பலீடு வெய்வுள்பது.  

ட்ிட்டர் றறுணத்றன் Executive Chairmanஆக Omid Kordestani றணம் 

வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

இந்றர தரனஸ்ீணத்றற்கு 5றல்னறன் டரனர் றறபி ங்குரக 

அநறித்துள்பது. 

அக்ஶடரதர் - 16 உனக உவு ரள்  

கபேப்வதரபேள் :Social Protection and Agriculture 

2015-ம் ஆண்டு வதரபேபரரத்துக்கரண ஶரதல் தரிசு, அவரிக்கரின் திரின்ஸ்டன் 

தல்கஷனக்ககத்ஷச் ஶெர்ந் ஆய்ரபர் ஆங்கஸ் டீட்டன் ன்தபேக்கு 'தகர்வு, 

றுஷ ற்றும் னன் குநறத் இது ஆய்வுக்கரக ங்கப்தட்டுள்பது. 

திதன இந்ற டிகர் ெறத்ரர்த் ல்ஶயரத்ர, இந்றரவுக்கரண, றபெெறனரந்து ரட்டின் 

பல் சுற்றுனரத்துஷந தூரக ( Tourism New Zealand‟s first Ambassador for India ) 

றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

இந்றர - ெலணர இஷந்து ஶற்வகரள்லம் ரட திற்ெற 5th Hand in Hand - 2015, 

ெலணரின் பன்ணரன் ரகரத்றல் (Yunnan province ) அஷந்துள்ப குன்றங் ( Kunming ) 

ரட அகரடறில் அக்ஶடரதர் 12 பல் 23 ஷ ஷடவதறுகறநது. இந் திற்ெற 
2007 பல் ஷடவதற்று பேகறநது. 

2015-ம் ஆண்டுக்கரண அஷறக்கரண ஶரதல் தரிசு, துணிறரின் ஶெணல் டனரக் 

குவரர்வடட் ( National Dialogue Quartet) ன்ந அஷப்திற்கு ங்கப்தடுரக 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

THE CLINTON’S WAR ON WOMEN  - லறர்கள் : Roger Stone & Robert Morrow  

தத்ரிரத் புணி ரத்றஷ ஶற்வகரள்லம் தக்ர்கபின் ெறக்கரக உத்கரண்ட் 

ரறன அசு " Shubh Badrinath Yatra " ன்னும் அஷனஶதெற வெனறஷ 

வபிிட்டுள்பது.  Chamoli ரட்ட றர்ரகம் இந் அஷனஶதெற வெனறஷ 

உபேரக்கறபள்பது. 

த்ற திஶெ ரறனம் ெறஶரன்ஜ் டவுன் தகுறில் உள்ப ெர்ச்ெறற்கு, புற்றுஶரரல் 

தரறக்கப்தட்டு 2010ம் ஆண்டில் ஷடந் இத்ரனற வதண் றரர 

தஶடரணரின் வதர் ஷக்கப்தட்டுள்பது. உனகறஶனஶ பல்பஷநரக ெர்ச்ெறற்கு 

வதண்ின் வதர் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

புற்று ஶரய் ஷககபில் றகவும் தங்கரண தஷீல் புற்று ஶரஷ றர்க்கும் 

கலட்பைடர (Keytruda) ன்ந பேந்துக்கு அவரிக்க உவு ற்றும் பேந்துக் ககம் 
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(USFDA) அனுற அபித்துள்பது. அக்ஶடரதர் 2014-ல் அவரிக்க உவு ற்றும் பேந்து 

றர்ரகக் ககம் இந் பேந்துக்கு "ெரஷண ெறகறச்ஷெ பேந்து" ன்ந குறஷ 

ங்கறது. 

இந்றரிஶனஶ பன் பனரக ஜரர்கண்ட் ரறனம், குந்ற (Khunti) ரட்ட 

ீறன்நம் ற்றும் ரட்ட ஆட்ெறர் பரக கட்டிடங்கபில் சூரி றன்னுற்தத்ற 
கடுகள் வதரபேத்ப்தட்டு சூரி றன்னுற்தத்ற வெய்ப்டுகறநது. இந் றட்டத்ஷ 

அக்ஶடரதர் இண்டில் திர் ஶரடி வரடங்கற ஷத்துள்பரர். 

புலட்ஶடரின் றகப்வதரி றனரண ெரஶரஷண ரெர அனுப்தி றபெ வயரஷெரன் 

ிண்கனம் புஷகப்தடம் டுத்து அனுப்திபள்பது. புலட்ஶடரவுக்கு ெரஶரன் உட்தட 5 

றனவுகள் உள்பண. இற்நறல் ெரஶரன் றகப்வதரி ரகும். 

வென்ஷண உர் ீறன்நத்றல் ஷடவதற்ந க்கறன் ிெரஷ ஶடி எபிதப்பு 

வெய்ப்தட்டது. வயல்வட் அிது கட்டரம் ன்ந உர் ீறன்ந உத்ஷ 

றர்த்து துஷ க்கநறஞர்கள் ெங்கத்றணர் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டணர். இன் ீது 

வென்ஷண உர் ீறன்நம் ரரக பன்ந்து ீறன்ந அறப்பு க்கு 

வரடர்ந்து. ீறதறகள் ஸ்.றழ்ரன், ெற.டி.வெல்ம் ஆகறஶரர் இந் க்ஷக 

ிெரஷ வெய்ஷ ஶடி எபிதப்பு வெய்ப்தட்டது. 

ெலண ஷனகர் வதய்ஜறங்கறல் ஷடவதற்ந 16-து ஆெற தடகு ெரம்தின்றப் 

ஶதரட்டிில் இந்றர 5 வள்பி, 2 வண்கனம் ண வரத்ம் 7 தக்கங்கள் 

வன்றுள்பது. 

தங்கரத்துக்கு றரண ரட எத்துஷப்ஷத ஶம்தடுத்தும் ஷகில், 

கரரஷ்டி ரறனம், புஶில் இந்றர, இனங்ஷக ஆகறற்நறன் கூட்டு ரடப் 

திற்ெற "றத்ர ெக்ற - 2015" வெப்டம்தர் 29-ஆம் ஶற பல் 14- ரள்கலக்கு 

ஷடவதநவுள்பது. 

த்ற திரபர் ஶர்வு ரரித்றன் ெறில் ெர்ிஸ் ஶர்வுகபின் தரடத்றட்டம், 

து ம்பு, குற, ஶர்வு பஷந தற்நற று ஆய்வு வெய்ற்கு ஏய்வு வதற்ந IAS 

அறகரரி B.S. Baswan ஷனஷில் குல என்ஷந த்ற அசு றணம் வெய்துள்பது. 

ரட்டிலுள்ப 500 ில் றஷனங்கபில் இனெ ஷஃஷத (அறஶக இஷப 

ெற) ெறஷ கூகுள் றறுணம் RailTel Corporation of India றறுணத்துடன் 

இஷந்து ங்கவுள்பது. இந் ஶெஷ பனரரக பம்ஷத வென்ட்ல் 

றஷனத்றல் அக்ஶடரதர் ரத்றல் ங்கப்தடவுள்பது. 

இந் WiFi இனெஶெஷில் எபேரபின் பல் பப்தது றறடங்கள் ட்டும் 

இனெரக ங்கப்தடும். அற்கு தின் கட்டம் சூனறக்கப்தடும். ஶலும் அடுத் 

ரம் பல், குஜரத்ற உட்தட, 10 வரறகபில் ஷடப் வெய்வும், கஷன 

தரிரநவும் ெற ற்தடுத்ப்தடும் ன்றும் கூகுள் அநறித்துள்பது. 
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இங்கறனரந்றல் ெறக்கும் அவஜய் ெந்ஶரக் ற்றும் பூஜர ெரந்ஶரக் ம்தறிணரின் 

டீ்டில், டீ்டு ஶஷன வெய் வென்ந தகீரர் ரறனத்ஷ ெரர்ந் ஷனஜரறப்வதண் 

Permila Tirkey- ெரற ரீறில் வகரடுஷதடுத்ற றணபம் 18 ிஶம் ஶஷன 

வெய் கட்டரதடுறபள்பணர். இஷ றர்த்து அர் திரிட்டணின் வரறனரர் 

ீர்ப்தரத்றல் க்கு வரடுத்து 18,400 தவுண்டுகள் ஷ்டஈடு வதற்றுள்பரர். 

பர்ந்து பேம் ரடுகபில் உள்ப வதபேகங்கபில் கரற்று ரெரல்‟ அறக அபில் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப கங்கபில் வடல்னற பனறடத்றல் உள்பது ண உனக சுகரர 

அஷப்தின் ஆய்வு அநறக்ஷகஷ ஶற்ஶகரள்கரட்டி உனக ங்கற வரிித்துள்பது. 

ெலணரின் வதய்ஜறங் கரில் இபேப்தஷப் ஶதரன்று பன்று டங்கு அறகரண அபில் 

வடல்னறில் கரற்று ரசுதடிந்துள்பது. உனகறன் றக ரசுதடிந் கம் ன்ந 

தட்டத்ஷப் வதற்றுள்பது.  

உனக சுகரர அஷப்பு கூநறபள்ப றகரட்டு வநறபஷநகஷபக் கரட்டிலும் 15 

டங்கு அறகரக வடல்னற கரில் கரற்று ரசு தடிந்துள்பது. இந்றரில், ரசு தடிந் 

கரற்று உள்ப கங்கபில் வடல்னறஷத் ி தரட்ணர, குரனறர், ரய்ப்பூர், 

அகரதரத், னக்ஶணர, கரன்பூர், அறர்ெஸ் ஆகற கங்கலம் இடம்வதற்றுள்பண. 

கரற்று ரசு தடிந் கங்கள் தட்டினறல் இந்றரஷத் ி, தரகறஸ்ரணின் கரச்ெற, 
ங்கஶெத்றன் டரக்கர, ஆப்கரணிஸ்ரணின் கரபூல் ஆகற கங்கலம் 

இடம்வதற்றுள்பண. 

உனகறன் றக உரண ற்றும் ீபரண கண்ரடிினரண ஷட தரனத்ஷ ெலணர, 

த்ற யளணன் ரகரத்றல் உள்ப Zhangjiajie ஶெற புிில் பூங்கரில் 

அஷத்துள்பது. இந் ஷட தரனம் ஷில் இபேந்து 180ீட்டர் உத்றல், 300 ீட்டர் 

ீபத்றல் அஷக்கப்தட்டுள்பது. எஶ ஶத்றல் 800தர்கள் ஷ இன் ீது 

டக்கனரம். 

எடிமர ரறனத்ஷ ஶெர்ந் தள்பி ரி Lalita Prasida Sripada Srisai, குஷநந் 

வெனில் க்கரச்ஶெரப கறர்கஷப தன்தடுத்ற ண்ரீ் சுத்றகரிப்பு பஷநஷ 

கண்டநறந்ற்கரக, கூகுள் றறுணம் கனறஶதரர்ணிரில் ஷடவதற்ந கூகுள் 

அநறில் கண்கரட்ெறில் Community Impact Award ன்னும் ிபேஷ ங்கற 
கவுித்துள்பது. இபேக்கு 10,000 அவரிக்க டரனர் தரிசுத்வரஷக ங்கதப்டும். 

உனஷகஶ அச்சுறுத்ற ஶதரனர ஶரஷ 30 றறடங்கபில், 25டரனர் வெனில் 

கண்டநறற்கரண தரிஶெரஷண பஷநஷ கண்டநறந்ற்கரக இங்கறனரந்றன் 

Connecticut ரறனத்ஷ ஶெர்ந் Olivia Hallisey-க்கு கூகுள் அநறில் கண்கரட்ெறின் 

உரி ிபேரண Google Science Award ங்கப்தட்டுள்பது. இபேக்கு 50,000 அவரிக்க 

டரனர் தரிசுத்வரஷக ங்கதப்டும். 

ஷயரதரத் ரக கரல்துஷந கண்கரிப்பு கரறர (CCTV camera) 

வதரபேத்ப்தட்ட ஶரந்து ரகணங்கஷப அநறபகம் வெய்துள்பது. 
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HIV ற்றும் AIDS ஶரய்க்கு றரக ெறநப்தரண தங்கபிப்ஷத ங்கறற்கரக 

ிெரகப்தட்டிணத்ஷ  ஶெர்ந் டரக்டர். குட்டிகுப்தன சூர் ரவ் ( Kutikuppala Surya Rao ) 

அர்கலக்கு இங்கறனரந்றன் ஶல் ெஷதரண திபுக்கள் ெஷதின் ெரர்தரக கரத்ர 

கரந்ற திெற ென்ரன் ( Mahatma Gandhi Pravasi Sanman ) ிபேது ங்கப்தடுரக 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

திதன உபேது இனக்கற லத்ரபர் றம் யணதிக்கு (Shamim Hanfi ) ெரகறத் 

அகரடற அஷப்பு Jnangarima Manad Alankaran ன்னும் ிபேஷ ங்கறபள்பது. இந் 

ிபேது வதறுதர்கலக்கு ெஸ்ற ெறஷன, வள்பி தட்டம், ெரல்ஷ ற்றும் 

அடுத் 12 ரங்கலக்கு ரம் 11,000= உித்வரஷக ஆகறண ங்கப்தடும். 

வடல்னறில் அறகபில் ஶதரக்குத்து வரிெல் ற்தடும் தகுறகபில் என்நரண 

குர்கரணில் வெப்டம்தர் 22 வெவ்ரய்க்கறஷில் “கரர் இல்னர ரள்” (Car Free Day) 

கஷடதிடிக்கப்தட்டுள்பது . 

வெப்டம்தர் - 22 உனக கரண்டரறபேக றணம் 

தரகறஸ்ரணின் தஞ்ெரப் ரகரத்றல் குஜ்த் ரட்டத்றல் உள்ப தஞ்ென் வர் 

ெகரணர தப்தி யறல்ஸ் னும் ஷனப்தகுறில் 11 னட்ெம் ஆண்டுகலக்கு பன்பு 

ரழ்ந் ரஷணின் ண்ஷட ஏடு கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது . அந் ரஷணக்கு 

அநறில் ரீறினரண வதர் "ஸ்ஶடஶகரடரன் ' 

வஜர்ன் ரட்ஷடஶெர்ந் வெய்ற றறுணம் Deutsche Welle (DW) இந்றரில் ஆங்கறன 

வரறில் ணது 24 ிஶ வெய்ற TV எபிதப்ஷத வரடங்கறபள்பது. 

இந்ற ில்ஶ துஷந ண்ஷீ குஷநந் அபவு உதஶரகறத்து, சுற்றுச்சூனலுக்கு 

ஶகடு ிஷபிக்கர கறஷநகஷப (prototype of Hybrid Vacuum Toilet) 

கண்டுதிடித்துள்பரக  வெப்டம்தர் 18ல் அநறித்துள்பது. இந் கறஷநகள் ஶெரஷண 

அடிப்தஷடில் வடல்னற - றப்பேயரர் ரஜரணி ினறல் வதரபேத்ப்தட்டுள்பரக  

வரிித்துள்பது. 

உனக அபினரண உப்பு உற்தத்றில் ெலணர, அவரிக்கரவுக்கு அடுத் தடிரக 

இந்றரபன்நரதுஇடத்றல்உள்பது . 

 

ிம்திள்டன் வடன்ணிஸ் வரடரின் ஆடர் எற்ஷநர் திரிில் வெர்திரின் 

ஶஜரஶகரிச் சுிட்ெர்னரந்றன் ஶரஜர் ஃவதடஷ ழீ்த்ற ெரம்தின் தட்டம் 

வன்நரர். 

இந்றரில் ரரிப்ஶதரம் (MAKE IN INDIA) றட்டத்றன்தடி ீர்பழ்கறக் கப்தல்கள், ஶதரர் 

ிரணங்கள், வுகஷகள் உள்பிட்ட 6 துஷநகபில் த்ற அசுடன் கூட்டு ஶெர்ந்து 

வெல்தடத் குறபஷட உள்ரட்டு ணிரர் றறுணங்கஷபத் ஶர்வு வெய் 
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தரதுகரப்பு ஆரய்ச்ெற, ஶம்தரட்டு அஷப்தின் (டிஆர்டிஏ) பன்ணரள் ஷனர் 

ி.ஶக.ஆத்ஶ ஷனஷில் உர் றஷனக் குல அஷக்கப்தட்டுள்பது. 

வற்கரெற ரடுகலக்கு இஷடினரண Sub-Regional Drug Focal Point Meeting and 

Colombo Plan Drug Advisory Programme (CPDAP) ரரடு புதுவடல்னறில் வெப்டம்தர் 9 

பல் 11 ஷ ஷடவதற்றுள்பது. 

ரஜஸ்ரன் ரறனத்றற்கு அடுத்ரக யரிரணர ரறன அசு உள்பரட்ெற ஶர்னறல் 

ஶதரட்டிிடும் ஶட்தரபர்கலக்கரண கல்ித்குறஷ றர்ம் வெய்து 

உத்ிட்டுள்பது . ( ற்ஶதரது உச்ெீறன்நம் இற்கு ஷட ிறத்துள்பது)  

வதரது ஆண் திரிிணர் 10-ம் குப்பும், வதரது வதண் ற்றும் ரழ்த்ப்தட்ட ஆண் 

திரிிணர் 8-ம் குப்பும், ரழ்த்ப்தட்ட வதண் திரிிணர் 5-ம் குப்பும் ஶர்ச்ெற வதற்று 

இபேக்கஶண்டும். ஶலும் உள்பரட்ெற ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடுதர்கள் ீது ீறன்ந 

குற்ந க்குகள் இபேக்க கூடரது, கடன் றரனரணரக இபேக்க கூடரது.  

ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடுதர் இல்னத்றல் கறப்தஷந இபேக்கஶண்டும், றன் 

கட்டத்ஷ ெரிரக வெலுத்றரக இபேக்கஶண்டும் ன்றும் றதந்ஷணகள் 

ிறக்கப்தட்டுள்பது. 

100-ஶகரடி றக றப்பு வகரண்ட ங்கற அல்னர றறறறுணங்கள் டத்தும் WL ATM ( 

White label ATM ) துஷநகபில் 100% அன்ணி ஶடி பலீட்ஷட அனுறக்க த்ற 

அஷச்ெஷ படிவு வெய்துள்பது. 

தரதுகரப்பு ஆரய்ச்ெற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்தின்  ( Defence Research and 

Development Organisation -- DRDO) Director General-ஆக றபேற. J. ஞ்சுபர றணம் 

வெய்ப்தட்டுள்பரர். வதண் எபேர் இப்திில் றணம் வெய்ப்தடுது இதுஶ 

பல் பஷந ஆகும். 

 

இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ெற றறுணம் (இஸ்ஶர), 3து பஷநரக உள்ரட்டு 

வரறல் தட்தத்றல் உபேரக்கப்தட்ட கறஷஶரவஜணிக் இன்ஜறன் வதரபேத்ப்தட்ட 

ஜறஸ்ல்ி டி- 6 ரக்வகட், ஜறெரட்-6 வெற்ஷகக்ஶகரஷப சுந்துவகரண்டு ஆகஸ்ட் 

27ல் ிண்டக்கு வெலுத்ப்தட்டுள்பது. 

ரறனத்றன் கல் வரறல்தட்த பற்ெறகலக்கும், றன் ஆலஷ (e-governance) 

றட்டங்கஷப ெறநப்தரக வெல்தடுத்றற்கும் யரிரணர ரறன அசு Skoch Order-of-

Merit national award- வதற்றுள்பது . 

த்ற றறஷச்ெகம் வெதிபடன் { Securities Exchange Board of India (SEBI) } Forward 

Markets Commission (FMC)  இஷப்தற்கு அநறிக்ஷக வபிிட்டுள்பது. 

உள்ரட்டிஶனஶ ரரிக்கப்தடும்  வுகஷகஷப ிண்ில் ி தரிஶெரறத்து 

தரர்க்க தன்தடும் வுகஷ பம் அஷந்துள்ப ஏடிெரின் னீர் ீவுகலக்கு, 
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ஷநந் க்கபின் ஜணரறதற ற்றும் இந்ற வுகஷகபின் ரகன் டரக்டர். A.P.J. 

அப்துல் கனரம் அர்கபின் வதர் சூட்டப்தடும் ன்று ஏடிமர ரறன பல்ர் னீ் 

தட்ரக் அநறித்துள்பரர். 

டில்னற ரக அசுப்ஶதபேந்துகபில் இனெ WiFi ெற ற்தடுத்ப்தடும் ன்று 

பல்ர் அிந்த் வகஜ்ரிரல் அநறித்துள்பரர். 

ஸ்ஶடட் ஶதங்க் ஆப் இந்றர ( SBI ) ற்றும் ICICI ங்கற ஆகற இண்டு ங்கறகஷபபம் 

உள்ரட்டின் றகவும் பக்கறரண ங்கறகள் DOMESTIC SYSTEMICALLY IMPORTANT 

BANKS (D-SIBs) ண ஆகஸ்ட் 31 / 2015 அன்று ரிெர்வ் ஶதங்க் ஆப் இந்றர 

அநறித்துள்பது. 

Pradhan Mantri Awas Yojna - அஷணபேக்கும் டீு 

திர் ஆரஸ் ஶரஜணர ( அஷணபேக்கும் டீு ) ன்னும் றட்டத்ஷ ஜழன் -25 / 

2015ல் வடல்னறில் திர் ஶரடி துக்கற ஷத்துள்பரர். 

இந் றட்டத்றன் கலழ் கர்ப்புந ஷகலக்கு பேம் 2022-க்குள் (75-து சுந்ற றணம்) 2 

ஶகரடி டீுகள் கட்டித் இனக்கு றர்ிக்கப்தட்டுள்பது . இற்கரக அடுத் 6 

ஆண்டுகபில் த்ற அசு பை.2 னட்ெம் ஶகரடி றறபி ங்கும். இந் றட் டத்ஷ 

வெல்தடுத்துற்கரக பல் கட்டரக 9 ரறனங்கஷபச் ஶெர்ந் 305 கங்கள் 

ஶர்வு வெய்ப்தட்டுள்பண.  

ெத்ீஸ்கரில் 36 கங்கள், குஜரத்றல் 30, ஜம்ப கரஷ்ீரில் 19, ஜரர்க்கண்டில் 15, 

ஶகபரில் 15, த்றப் திஶெத்றல் 74, எடிெரில் 42, ரஜஸ்ரணில் 40, 

வனங்கரணரில் 34 கங்கள் ஶர்வு வெய்ப்தட்டுள்பண. இந் றட்டத்றன்தடி, 

தல்ஶறு வரகுப்புகபின் கலழ் எபே டீு கட்டுற்கு பை.1 னட்ெம் பல் அறகதட்ெரக 

பை.2.3 னட்ெம் ஷ த்ற அசு றறபி ங்கும்.  

யரிரணர ரறன அசு, அம்ரறனத்றல் டிஜறட்டல் கல்ிநறஷ ( Digital literacy ) 

ற்தடுத்துற்கு கூகுள் (GOOGLE ) றறுணத்துடன் எப்தந்ம் வெய்துள்பது. 

ரகர க்கபின் ிடுஷனக்கு தரடுதட்ட  'ரி ' ஷகடின்னறபின் ( Rani  Gaidinliu ) 

தற்நரண்டு ிரஷ திர் ஶரடி ஆகஸ்ட் 25ல் துக்கறஷத்துள்பரர்.  

'ரி' ஷகடின்னறப (Rani  Gaidinliu ) ிப்பூரில் 1915ம் ஆண்டு ஜணரி 26ல் திநந்ர். 
இபேக்கு ரி ன்ந தட்டஷ ஜயர்னரல் ஶபே 1937ம் ஆண்டு ங்கறணரர். 
இது தற்நரண்டு ிரஷ ெறநப்திக்கும் வதரபேட்டு 100 பைதரய் ற்றும் 5பைதரய் 

ரங்கள் வபிிடப்தட்டுள்பது. 

தகீரர் ரறனத்றன் தின்ங்கற 21- ரட்டங்கபில் வரடங்கப்தடும் புற 

வரறற்ெரஷனகபின் பேட பேரணத்றல் 30%-ஷ பேரணரி ெலுஷக 

ங்கப்தடும் ண த்ற அசு ெறநப்பு ெலுஷக அநறித்துள்பது. ற்கணஶ 
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அம்ரறனத்றற்கு 1.25-னட்ெம் ஶகரடி பைதரய் ெறநப்பு றறபி ங்கப்தடும் ண 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

NITI Aayog has launched the second version of the " India Energy Security Scenarios 2047 calculator 

(IESS 2047)" , an open source Web-based tool which can be used to explore different energy 

scenarios 

கரரஷ்டிர ரறன ஶனரக் ஆபக்ர ீறதறரக ஏய்வு வதற்ந ீறதற M.L. Tahaliyani 

றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். பம்ஷத ரக்குல் ீிரற அஜ்ல் கெரப்க்கு தூக்கு 

ண்டஷண ங்கறர்  இஶ. 

தந்ன் ங்கற  –BANDHAN BANK ஆகஸ்ட் 23அன்று இந் ணிரர் ங்கற 
துங்கப்தட்டுள்பது . சுந்றத்றற்கு தின்பு ஶற்கு ங்கரபத்ஷ பூர்ிகரக 

வகரண்டு துங்கப்தடும் பல் ங்கற. கடந் தத்ரண்டுகலக்கு தின் இந்றரில் 

துங்கப்தடும் ணிரர் ங்கற இது ஆகும். இற்கு பன் 2004ல் ஶகரட்டக் கறந்றர 

ங்கற ற்றும் ஆக்ெறஸ் ங்கற துங்கப்தட்டுள்பது. 

ரடு பலதும் 22 ரறனங்கபில் 630 கறஷபகள், 250 ATMகலடன் துங்கப்தட்டுள்பது. 

அற்நறல் 247 கறஷபகள் ஶற்கு ங்கரபத்றல் அஷந்துள்பது. இந் ங்கறின் 

றர்ரக இக்குணர் ற்றும் ஷனஷ வெல் அலுனரக ( MD CUM CEO ) ெந்ற 

ஶெகர் ஶகரஷ் வெல்தடுகறநரர். 

கரரஷ்டிரில் அகது கர் ரட்டத்றல் ெண்ஶடரர ஷனத்வரடரில் 

57ஆண்டுகள் உஷத்து ல ஷனகஷபக் குஷடந்து 40.கற.ீ வரஷனவுக்கு எபே ெரஷன 

அஷத் 84 ரகும் தரப்கரர் குபேஜற ணப்தடும் ரஜரரம் தரப்கர். 

தகீரரில் கர அபேஶக உள்ப யரஜறர்கஞ்ச் ன்ந கத்துக்கும் ஜறக்ஶனரர் ன்ந 

கறரத்துக்கும் இஷடில் உள்ப ஷனஷ கடந்து வெல்ன க்கள் தடும் துன்தம் 

கண்டு ணி எபேரக ஷத் வரறனரபிரண ஸ்த் ரஞ்ெற தரடுதட்டு ஷனஷ 

குஷடந்து ெரஷன அஷத்துள்பரர். ணஉறுற றக்க இந் ஸ்த் ரஞ்ெறின் றஜக் 

கஷ ' ரஞ்ெற - ற வுன்டன் ஶன் ' ன்ந வதரில் றஷப்தடரக வபிந்துள்பது. 

திரன்ெறல் ஏடும் ினறல் துப்தரக்கறத் ரக்குல் றகழ்த் பன்நஷ டக்கறப் 

திடித் 3 அவரிக்கர், 1 திரிட்டிரபேக்கு அந் ரட்டின் றக உரி ிபேரண 

"லீஜறன் டியரணர்' { French Legien d'hounear [Legion of Honor] } ங்கப்தடுரக 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது                                                                                                                         

ஸ்வதன்மர் ஸ்ஶடரன், அவனக் ஸ்கரர்னஶடரஸ் (இபேபேம் அவரிக்க ரடத்ஷச் 

ஶெர்ந்ர்கள்), ஆன்டணி ெரட்னர் ஆகற 3 அவரிக்கர்கள், கறரிஸ் ரர்ன் ன்ந 

திரிட்டிரர், வதர் வபிிட ிபேம்தர திரன்ஸ் ரட்டர் எபேர்  

இந்றர, இஸ்ஶல்  உடணரண ணது உநஷ லுரக்கும் ிரக INS Trikand 

ஶதரர்க்கப்தஷன இஸ்ஶனறன் ஷயதர (Haifa ) துஷநபகத்றற்கு அனுப்தி ஆகஸ்ட் 19 

பல் 23 ஷ றறுத்றஷத்துள்பது.  
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ர் இந்றர றறுணத்றன் ஷனர் ற்றும் ஶனரண்ஷ இக்குணரக அஸ்ரணி 
ஶனரயரி றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். 

ஶகபரின் வெங்கனறஶகரடன் ரஷக்கு புிெரர் குநறடீு ங்கப்தட்டுள்பது.              
ஶ 2015 ஷ இந்றரில் வரத்ம் 236 வதரபேட்கலக்கு புிெரர் குநறடீு 

ங்கப்தட்டுள்பது. இற்நறல் றழ்ரட்டின் 24 வதரபேட்கலக்கு புிெரர் குநறடீு 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

தரகறஸ்ரன் ஷ்ரிடறபேந்து Mi-35 Hind E- ரக்குல் க வயனறகரப்டர்கஷப 

ரங்குற்கு எப்தந்ம் வெய்துள்பது. 

திதன னரற்று ஆெறரிர்  Balwant Moreshwar Purandare அர்கலக்கு 

கரரஷ்டிர ரறன அசு " Maharashtra Bhushan " ன்னும் ிபேஷ ங்கற 
கவுித்துள்பது 

அவரிக்க அறதர் ரபிஷகில் திரபர் ஶர்வு இக்குரக ' ஃதி திரீட்ஶன்-

குர்ஸ்ஶதன் ' ன்ந றபேங்ஷக றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

கடந் ஜழன் 22பல் 26ஷ வதங்கலபேில்  International Conference on String Theory  

ஷடவதற்று படிந்துள்பது. 

அஷற,ல்னறக்கம் ற்றும் உனகபரி ெஶகரத்துத்ஷ னறபறுத்தும் 

ஷகில் வெல்தட்டற்கரக  14து ெந்த் ரம்ஶவ் ஶெற ிபேது  ( 14th Sant Namdev 

National Award- 2015 ) தஞ்ெரப் ரறன பல்ர் றபே. திகரஷ் ெறங் தரல் அர்கலக்கு 

ங்கப்தட்டுபபது. 

ஏய்வு வதற்ந த்ற உபவுத்துஷந இக்குணர் ( Director of Intelligence Bureau -Retired) 
.றபே.ஷெது ஆெறப் இப்ரகறம், கடந் ஜழன் ரம் தங்கரம் ற்றும் 

ீிரத்றற்கு றரண, திரின் ெறநப்பு தூரக றணம் வெய்ப்தட்டுள்பரர். ( 

Prime Minister‟s Special Envoy for Counter Terrorism and Extremism ) 

ீtheera ீ வெல் புரிந்ர்கலக்கரண ஜணரறதற ிபேதுகள் 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. கலர்த்ற ெக்ர ிபேது - 2 தர்கள்                                                                     
வெௌரி ெக்ர ிபேது - 10 தர்கள்                                                        
ஶெணர ிபேது ற்றும் இ ிபேதுகள் - 55 தர்கள் 

கல் வரறல்தட்தத்துஷநஷச் ஶெர்ந்ர்கபில் உனகறன் தக் கரர்கள் 

தட்டிஷன ஶதரர்ப்ஸ் தத்றரிக்ஷக வபிிட்டுள்பது. 

01) ஷக்ஶரெரப்ட் றறுண அறதர் தில் ஶகட்ஸ்  

02) ஆக்கறள் றறுண ஷனர் னரரி லீென் 

03) அஶெரன் றறுணத் ஷனர் வஜஃப் திஶஜரஸ் 

04) face book றறுணர் ரர்க் ஜழகர்வதர்க்  

05) கூகுள் றறுணர்கபில் எபேரண னரரி ஶதஜ்  

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in



 

Satha  Nanthan  Page 23 

 

இந் தட்டினறல் இந்றரஷச்ஶெர்ந் ிப்ஶர றறுண ஷனர் அமறம் திஶம்ஜற 13 

து இடத்றல் உள்பரர். அற்கடுத்து HCL றறுண ஷனர் றவ் ரடரர் 14 து 

இடத்ஷப் திடித்துள்பரர். 

அவரிக்கரின் டக்கு றணஶெரட்டர ரறனத்றல் உள்ப டரர்வெட் ன்ந ெறநற 

கரில் வஜம்ஸ் டப்ட்டின் ன்ந 3 து ெறறுன் க ஶரக தி ற்றுள்பரர். 

டரர்வெட்டில் டந் பேடரந்ற உவு றபேிரின்ஶதரது க்கள் ங்கலக்கு 

திடித் தரின் வதஷ லற எபே வதட்டிில் ஶதரட்டு, குலுக்கற அறல் இபேந்து எபே 

ெலட்ஷட டுத்ஶதரது அறல் பன்று து ெறறுன் ஶஜம்ஸ் டப்ட்டின் வதர் ந்து. 

இஷடுத்து ஶஜம்ஸ் கடந் 2-ம் ஶற டரர்வெட் ஶரக வதரறுப்ஶதற்றுக் 

வகரண்டரர்.  இற்கு பன் அது 6 து ெஶகரர் ரதர்ட் டப்ட் ணது 3 ற்றும் 4 

றல் டரர்வெட்டின் ஶரக 2 பஷந இபேந்துள்பரர். 

ெலணரின் வதய்ஜறங்ஷக ஷனஷிடரக வகரண்டு வெல்தடும் உனக சுற்றுனர 

கங்கபின் கூட்டஷப்தில் (WORLD TOURISM CITIES FEDERATION) ஶகபரின் வகரச்ெற 
ரகம் உறுப்திணரக இஷந்துள்பது. இவ்ஷப்தில் இஷந்துள்ப 

இந்றரின் பல் ரகம் வகரச்ெற ஆகும். 

கரற துிகள் ற்றும் வதரபேட்கபின் ிற்தஷணஷ உர்த்தும் ஶரக்கறல் KVIC (Khadi 

and Village Industries Commission ) அஷப்பு, திதன இந்ற டிகர் அறரப்தச்ெஷண 

{ெம்தபம் இல்னர } ிபம்த தூதுரக றணம் வெய்துள்பது. 
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