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IMPORTANT DAYS IN SEPTEMBER
INTERNATIONAL DAY OF CHARITY, NATIONAL TEACHERS DAY
INTERNATIONAL LITERACY DAY
WORLD SUICIDE PREVENTION DAY
NATIONAL HINDI DIWAS
INTERNATIONAL DEMOCRACY DAY, NATIONAL ENGINEER’S DAY
INTERNATIONAL DAY FOR PRESERVATION OF OZONE LAYER
INTERNATIONAL DAY OF PEACE, WORLD’S ALZHEIMER’S DAY
WORLD RIVERS DAY, WORLD PHARMACISTS DAY
WORLD TOURISM DAY
WORLD RABIES DAY
WORLD MARITIME DAY, WORLD HEART DAY
INTERNATIONAL TRANSLATION DAY
NATIONAL NUTRITION WEEK
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ரிய

ோ போரோ ஒலிம்பிக்ஸ்

15-யது ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகள் ிபபசில் ாட்டின் ரிபனா-டி-ஜெிபபா கரில் டைஜற்து

23 யிடனாட்டுகில், 528 யடக பாட்டிகள், 11 ாட்கள் டைஜற்

tn



ps

APAQG
IITIS
FAST
BIRAC
NIDHI

THE ENERGY AND RESOURCES INSTITUTE
HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY
NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE
LIGHT DETECTION AND RANGING
LASER INTERFEROMETER GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATORY
ORIGINS, SPECTRAL INTERPRETATION, RESOURCE IDENTIFICATION, SECURITY REGOLITH EXPLORER
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
SCANNING HABITABLE ENVIRONMENTS WITH RAMAN AND LUMINESCENCE FOR
ORGANICS AND CHEMICALS
ASIA PACIFIC AEROSPACE QUALITY GROUP
INCREDIBLE INDIA TOURISM INVESTORS SUMMIT
FIVE HUNDRED MATRE APERTURE SPHERICAL RADIO TELESCOPE
BIOTECHNOLOGY INDUSTRY RESEARCH ASSISTANCE COUNCIL
NATIONAL INITIATIVE FOR DEVELOPING AND HARNESSING INNOVATIONS
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TERI
HEFA
NSSO
LIDAR
LIGO
OSIRIS-Rex




163 ாடுகட பசர்ந்த 4359 யபர்கள்
ீ
கந்துக் ஜகாண்ைர்

இந்தினாயின் சார்ில் 19 பாட்டினார்கள் (16 ஆண்கள் + 3 ஜண்கள்), 5 பாட்டி ிரிவுகில்

ங்பகற்ர்



ரிபனா ாபா ஒிம்ிக் பாட்டினின் ஜதாைக்க யிமாயின் இந்தினாயின் சார்ில் அணிக்கு தடடந
ஏற்று பதசின பகாடிடன ஏற்ி ஜசன்யர் = பதபயந்திப ெொரினா



ரிபனா ாபா ஒிம்ிக் பாட்டினின் முடிவு யிமாயில் இந்தினாயின் சார்ில் அணிக்கு தடடந
ஏற்று பதசின பகாடிடன ஏற்ி ஜசன்யர் = தங்கபயலு நாரினப்ன்.

மோரி


ப்பன் தங்கயேலு:

2016 ரிபனா ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகில், இந்தினாயிற்கா முதல் தங்கத்டத, உனபம் தாண்டுதல்
ிரியில், தநிமகத்டத பசர்ந்த தங்கபயலு நாரினப்ன் ஜற்று தந்தார்
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இயர் 1.89 நீ ட்ைர் உனபம் தங்கத்டத டகப்ற்ிார்



இதன் பநா, ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகள் யபாற்ில், இந்தினாயின் சார்ில் முதல்
தங்கப்தக்கம் ஜயன் ர் என் சிப்ட இயர் ஜற்றுள்ார்

12 ஆண்டுகளுக்கு ிகு ாப ஒிம்ிக் பாட்டிகில் இந்தினா ஜற் முதல் தங்கப்தக்கம்
இதுயாகும்

யதயேந்திர ஜஜோரி






2016 ரிபனா ாபா ஒிம்ிக் பாட்டினின், ஈட்டி எிதல் ிரியில் இந்தினாயிற்கு இபண்ைாயது
தங்கப் தக்கத்டத ஜற்று தந்தார்

63.97 நீ ட்ைர் தூபம் யசி,
ீ
புதின உகச் சாதட புரிந்தார். இதற்கு முன்ர் 62.15 நீ ட்ைர் தூபபந
சாதடனாக இருந்தது

இயர் ஏற்கபய 2004 ஆண்டில், ஏஜதன்ஸ் கரில் டைஜற் ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகில்,
இந்தினாயிற்கு தங்கப்தக்கம் ஜயன்று தந்தயர் ஆயார்

இதன் மூம், இந்தின ாபா ஒிம்ிக் பாட்டி யபாற்ில், இபண்டு தங்கப் தக்கம் ஜயன் ஒபப
இந்தினா யபர்
ீ
என் ஜருடநடன இயர் ஜற்றுள்ார்
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2004-ல் தங்கப் தக்கம் ஜயன் இயர், நீ ண்டும் தற்பாது தான் பாட்டினில் கந்துக் ஜகாண்ைார்.
நீ ண்டும் கந்துக் ஜகாண்ை பாட்டினில் தங்கப்தக்கம் ஜயன்ார்

தீபோ மோலிக்:



குண்டு எிதல் பாட்டினில், இந்தினாயிற்கு ஜயள்ிப் தக்கத்டத ஜற்று தந்தார்

இதன் மூம், ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகள் யபாற்ில் இந்தினாயிற்கு தக்கத்டத ஜயன்று தந்த

முதல் ஜண் யபாங்கட
ீ
என் சிப்ட இயர் ஜற்றுள்ார்

இயர் குண்டு எிதல் பாட்டினில், 4.61 நீ ட்ைர் தூபம் யசி
ீ தக்கத்டத டகப்ற்ிார்

ேருண் சிங் போட்டி
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ோ:

உனபம் தாண்டுதல் ிரியில், 1.86 நீ ட்ைர் உனபம் தாண்டி, இந்தினாயிற்கு ஜயண்கப்தக்கம் ஜற்று
தந்தார்

அங்கூர் தமோ:


இந்தினாயின் சார்ில் ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகில் தைக ிரியில் ங்பகற் யபர்
ீ



இயர் ஒரு ார்டய அற்யர்



இந்தினாயின் முதல் முழுயதும் ார்டய அற் ாபா தைக யபர்
ீ
இயபாயார்

(INDIA’S FIRST FULLY

BLIND PARA ATHLETE)



இதுயடப டைஜற் ாபா ஒிம்ிக் பாட்டிகில் இந்தினா ஜநாத்தம் ான்கு தங்கப்
ாதகங்கட டகப்ற்ிமள்து

முதல் தங்கம் = 1972, ஜெய்ைன்ர்க் கரில் டைஜற் பாட்டினில், இந்தினாயின் முபிகாந்த
ஜட்கர், ீச்சல் பாட்டி ிரியில் முதல் தங்கத்டத ஜற்று தந்தார்

2-யது தங்கம் நற்றும் 4-யது தங்கம் = பதபயந்திப ெொரினா ஜற்று தந்தார்

tn



ோேின் தங்கம்:

ps

போரோ ஒலிம்பிக்கில் இந்தி



3-யது தங்கம் = தங்கபயலு நாரினப்ன் ஜற்று தந்தார்

பதக்க போட்டி

ல்:

தப யரிடச

ாடு

தங்கம்

ஜயள்ி

ஜயண்கம்

ஜநாத்தம்

1

சீா

107

81

51

239

2

இங்கிாந்து

64

39

44

147

3

உக்டபன்

41

37

39

117

43

இந்தினா

2

1

1

4
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இந்திா

ஶதரப் ஆண்டர், ரடிக்கன் கரில் ஷடவதற்ந




அநறித்ரர்



-----------------------------------------------------------திதன ஶதரர்ப்ஸ் இழ், அவரிக்கரிற்கு வபி



rs

த்ற அசு, “உர் கல்ி றற ஷத்ஷ”

(HEFA) அஷக்க எப்புல் அபித்துள்பது (HIGHER
EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA), FOR CREATION
OF HIGHER QUALITY INFRASTRUCTURE IN PREMIER
EDUCTIONAL INSTITUTIONS)

இப்தட்டினறல், இந்றரின் தர ஸ்ஶடட் ங்கற

து இடத்றஷண திடித்துள்பரர்.

ஆக்சறஸ் ங்கற ஷனரண சறக்கர சர்ர,



இப்தட்டினறல் 19து இடத்ஷ திடித்துள்பரர்
---------------------------------------------------ரஸ் ற்றும் ரய் ஶசய் வடட்டரணஸ் ஶரில்



இபேந்து இந்றர பலதுரக ிடுஷன

க்கள், “1924” ன்ந ண்ில் புகரர்

வரிிக்கனரம் ன்று அசு அநறித்துள்பது

FREE NUMBER “1924” TO REGISTER POSTAL
COMPLAINTS)



வதற்றுள்பரக, உனக சுகரர அஷப்பு,
இந்றரிற்கு சரன்நறழ் அபித்துள்பது

(INDIA
RECEIVES CERTIFICATES FROM WHO, FOR ELIMINATION
OF YAWS, MATERNAL AND NEONATAL TETANUS)


----------------------------------------------------க்கற ரடுகபின் திகடணம், இந்றரின்
சஸ்க்பே வரறில் வரறரற்நம்





ps

அஶதிம், சலணம், ஆங்கறனம், திவஞ்ச், ஷ்சறர
ற்றும் ஸ்தரணிஷ் வரற
------------------------------------------------------இந்றர ன்ஷணத் ரஶண H5N1 ன்ந தநஷ

தறவு வசய்னரம்
------------------------------------------------------------இந்ற அஞ்சல் துஷந, புணி அன்ஷண

வதரநறத் அஞ்சல் ஷனஷ வபிிட உள்பது
--------------------------------------------------------இந்றரில் 100% றன்சர இஷப்ஷத

(2ND STATE
IN THE COUNTRY TO ACHIEVE 100% ELECTRIFICATION
OF HOUSEHOLDS)
ஆந்றப் திஶச ரறனம் வதற்றுள்பது

இப்திகடணம், க்கற ரடுகபின் 6 அலுல்
வரறகபில் ட்டுஶ இதுஷ இபேந்து =

இந் ண்ில் ங்கபது குஷநகஷப க்கள்

வதற்றுள்ப இண்டரரது ரறனம் ன்ந சறநப்ஷத

TRANSLATED INTO SANSKRIT)





100% இஷப்ஷத அபித்துள்ப பல் ரறனம் =
குஜரத் ஆகும்
-------------------------------------------------------ஆசறரின் றகப்வதரி டிஜறட்டல் தனகத்ஷ,

கரய்ச்சல் ஶரில் இபேந்து ிடுதட்டுள்பரக

அஸ்மரறன் சறல்சரர் தகுறில் அம்ரறன

AVIAN INFLUENZA)

DIGITAL LIBRARY)

tn



(TOLL

வசரின் றஷணஷ ஶதரற்நற அரின் உபேம்

வசய்ப்தட்டுள்பது (UNITED NATIONS CHARTER


--------------------------------------------------------------அஞ்சல் துஷநில் ற்தடும் குஷநகலக்கு, வதரது
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ஷனரண, அபேந்ற தட்டரச்சரரிர, 2-து
ஷனரண, சரந்ர ஶகரச்சர், இப்தட்டினறல் 5-

ந்துள்பது
------------------------------------------------------இந்றரில் உள்ப திசரத்ற வதற்ந உர் கல்ி
துரக உள்கட்டஷப்பு சறஷ வதபேக்க,

தட்டிஷன வபிிட்டுள்பது (50 MOST POWERFUL
WOMEN OUTSIDE THE UNITED STATES)

இடத்ஷ திடித்துள்பரர். .சற..சற. ங்கற

ற்நர்கலக்கு பன்னுரரக

றஷனங்கபில், சர்ஶச த்றல் கல்ி ங்க

உள்ப உனகறன் சக்ற ரய்ந் 50 வதண்கள்



ட்டில்
ீ
கறஷநஷ இர் கட்டிபள்பரர்
வசல்தட்டரல் இபேக்கு இச்சறநப்பு ஶடி

ிரில், அண்ஷ வசரஷ, புணிரக

(POPE FRANCIS DECLARED MOTHER
THERESA AS SAINT)

ணது ஆடுகள் ஶதரன்நற்ஷந ிற்று, ணது

பல்ர் துக்கற ஷத்ரர்

அநறித்துள்பது (INDIA DECLARES ITSELF FREE FROM



த்ற ினங்குகள் னத்துஷந, இஷண



அநறித்துள்பது
-----------------------------------------------------தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன், பன்னுர தரக
105 ரண குன்ர் தரய் ன்தஷ திர்
அநறித்துள்பரர் (105 YEAR KUNWAR BAI MADE,

SWACHH BHARAT ABIYAAN MASCOT)

(ASIA’S BIGGEST



இந் டிஜறட்டல் தனகம், ஷநந் பன்ணரல்



அர்கலக்கு அர்திக்கப்தட்டது
-----------------------------------------------அஸ்மரம் ரறனத்றன் ீவு ரட்டம்,

குடிசுத்ஷனர் றபே .தி.ஶஜ. அப்துல்கனரம்

ஜளனறஷ, கறன்ணஸ் சரஷண புத்கத்றல் இடம்
திடித்துள்பது.
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உனகறன் றகப்வதரி ஆற்றுத் ீவு ன்ந திரிில்,



ிரணில் க் குலில்”, பல குறபஷட

இது இடம் திடித்துள்பது (WORLD’S LARGEST RIVER

உறுப்திணரக, இந்ற அசறன், யறந்துஸ்ரன்

ISLAND)


880 சது கறஶனரீ ட்டர், தப்தபஷ வகரண்ட இந்
ீவு, திம்புத்ர ஆற்நறல் றில்





அஷந்துள்பது.

இது இந்றரின் பல் ஆற்று ீவு ரட்டரக
சறதத்றல் அநறிக்கப்தட்டது
---------------------------------------------------இந்ற ஶர்ல் ஆஷம், ஶற்கு ங்க

ஶரரட்டிகல் றறுணம் இஷந்துள்பது (INDIAN



BECOMES THE MEMBER OF APAQG)
APAQG = ASIA - PACIFIC AEROSPACE QUALITY GROUP



இக்குலில் இஷந்துள்ப 7-து ரடு இந்றர
ஆகும்



த்ற கரதிவணட் அஷச்சகம், ில்ஶ

COMMISSION OF INDIA HAS GRANTED NATIONAL
PARTY STATUS TO ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS)

எப்புல் அபித்துள்பது (UNION CABINET APPROVES

தட்வஜட்ஷட, வதரது தட்வஜட்டுடன் இஷக்க

இந்றரின் 7-து ஶசற கட்சறரக இது
அநறிக்கப்தட்டுள்பது



ஶசறர கரங்கறஸ், ரர்க்சறஸ்ட் கம்பணிஸ்ட்,



7 ஶசற கட்சறகள் = கரங்கறஸ், தி.வஜ.தி,

கரங்கறஸ்
-----------------------------------------------------த்ற சுகரரத் துஷந அஷச்சகம்,

இந்றரின் 20 ரறனங்கபில் டத்றது



அபித்துள்பது (DIRECT COMUNICATION LINK

இந்றரின் 20 ரறனங்கபில் உள்ப 149

டத்ப்தட்டது
----------------------------------------------------------த்ற அசு, #Gas4India ன்ந சறநப்பு பகரறஷண

THROUGH A SUBMARINE OPTICAL FIBRE CABLE
BETWEEN CHENNAI AND ANDAMAN NICOBAR ISLANDS)





ps

ரடு பலதும் டத்றது

இன் ஶரக்கம் = இற்க்ஷக ரபின்
பக்கறத்துத்ஷ டுத்து உஷக்கவும் (TO

PROMOTE THE USE OF NATURAL GAS IN THE COUNTRY)



tn




---------------------------------------------------------இந்றரின் றகப்வதரி ஶரட்டக்கஷன

ண்டிஷ, யரிரணர ரறன அசு அஷக்க
உள்பது

(INDIA’S LARGEST HORTICULTURE MANDI)

இஷக்கப்தடும்
-----------------------------------------------------இந்றரின் புகழ்வதற்ந, அநறில் ற்றும்
“சற.ஸ்..ஆர்”, ணது 75-ம் ஆண்டு தப

ிரிஷண வகரண்டரடிது

SEARHEF ன்ந புற அச உடல்ன

SEARHEF = SOUTH EAST ASIA REGIONAL HEALTH
EMERGENCY FUND

இந் கண்ரடி இஷன கம்திகள் பனம்,

வரறல் ஆரய்ச்சற கவுன்சறல் றறுணரண,

உறுதிணரக உள்ப குநறப்திட்ட 10 ரடுகலம்

றறத்ஷ அஷக்க படிவு வசய்துள்பண

அஷனரிஷச ஶசஷகள் கறஷடக்கும்,

கறஶட் றஶகரதரர் ஶதரன்ந பக்கற இடங்கள்

---------------------------------------------------இந்றரவும், உனக சுகரர ஷத்றல்
இஷந்து,

இன் பனம், அந்ரன் ீவுகபில், உர்தட்ச

அந்ரணின் ஶதரர்ட் திஶபர், னறட்டில் அந்ரன்,

தன்தரட்டிஷண அறகரிக்கவும், அன்



ற்ஶதரது படிவுக்கு ந்துள்பது
--------------------------------------------------------வசன்ஷண ற்றும் அந்ரன் ீவுகஷப, கடலுக்கு
இஷக்கும் றட்டத்றற்கு த்ற அசு எப்புல்

(LCDC =

ரட்டங்கள் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டு இம்பகரம்



1924-ம் ஆண்டு பல் ில்ஶ தட்வஜட், ரக்கல்

அடிில் கண்ரடி இஷன கம்திகள் பனம்

LEPROSY CASE DETECTION CAMPAIGN)



இம்பஷந வசல்தரட்டிற்கு பேம்

வசய்ப்தட்டு ந்து. 92 ஆண்டுகரன பஷந

“வரலஶரய் கண்டுதிடிப்பு பகரறஷண”



பேகறன்ந 2017 - 2018 றற ஆண்டு பல்

cw
in

இந்ற கம்பணிஸ்ட், தகுஜன் சரஜ், றரிணரபல்



MERGER OF RAILWAY BUDGET WITH GENERAL BUDGET,
AFTER THE PROPOSALS OF FINANCE DEPARTMENT)

ne



----------------------------------------------------த்ற றற அஷச்சகத்றன் தரிந்துஷஷ ற்று,

ரறனத்றன் றரிணரபல் கரங்கறஸ் கட்சறஷ,
ஶசற கட்சறரக அநறித்துள்பது (ELECTION



உனகப் புகழ் வதற்ந, “ஆசற - தசறதிக்

rs



(CSIR CELEBRATES ITS

PLATINUM JUBILEE)





இது 1942, வசப்டம்தர் 26ம் ஶற வரடங்கப்தட்டது

CSIR = COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
RESEARCH
-----------------------------------------------------இந்ற சுற்றுனர ஶம்தரட்டு ககத்றன் 50து
ஆண்டு வதரன் ிரிஷண பன்ணிட்டு, சறநப்பு
டிம் வபிிடப்தட்டுள்பது
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வகரல்வகரத்ரில் வசல்தட்டு பேம், த்ற



அசறன் யறந்துஸ்ரன் ஶகதிள் றறுணத்ஷ பட

உனகபரி பலீட்டரபர்கள் ரரட்டிற்கு,

(UNION CABINET APPROVES CLOSURE OF HINDUSTAN
CABLES LIMITED)

அநறிக்கப்தட்டுள்பது

ரற அஷச்சஷ எப்புல் அபித்துள்பது



---------------------------------------------------------ரட்டின் ரழ்த்ப்தட்ட / தங்குடிிண வரறல்

கூட்டரபி ரடரக அவரிக்கர

(AMERICA BECOMES THE
PARTNER COUNTRY FOR GUJARAT GLOBAL SUMMIT)


ஷரக, தஞ்சரப் ரறனம் லூறரணரஷ

(NATIONAL SC/ST INDUSTRIAL HUB)



இந்றரில் அறக ஶஷனின்ஷ றஷனஷ
உஷட ரறனம் = றரிபுர (19.7%)

(STATE WHICH

HAS HIGHEST UNEMPLOYMENT RATE)


-------------------------------------------------------ரடு பலதும், அக்ஶடரதர் 2-ம் ஶற பல்,

ரட்டின் பக்கற றஷணவு சறன்ணங்கள், ஶசற
றஷணிடங்கள், சுற்றுனர பங்கள் ஶதரன்ந



ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது
--------------------------------------------------------திர் இல்ன சரஷனரண, “ஶஸ் ஶகரர்ஸ்
வதர் ரற்நம் வசய்ப்தட்டுள்பது
-----------------------------------------------------------இந்றரின் சறநந் சுற்றுனர ிரண

றஷனரக, றபேப்தற ிரண றஷனம்

----------------------------------------------------------தி ந்றரி உஜ்ஜரரனர றட்டத்றன்

ps





tn

இஷபம் = www.pmujjwalayojana.com
-------------------------------------------------இந்றரின் இஷப துஷட க்கள் அறகம்
ரலம் ரறனரக = உத்றப்திஶசம் ற்றும்



தீகரர் ரறனங்கள் அநறிக்கப்தட்டுள்பது
------------------------------------------------------இந்றரில் டுத் துஷட க்கள் அறகம்
ரலம் ரறனரக = றகம் ற்றும் ஶகபர



அறகதட்ச க்கள் ஶகட்கும் சரணத்ஷ

தன்தடுத்றணர் (1700 ஶதர் 3400 ஶகட்கும்

சரணங்கஷப தன்தடுத்றணர்)



(THE YEAR OF
FRIENDSHIP BETWEEN INDIA AND VIETNAM)
இபே ரடுகலம் படிவடுத்துள்பண

றகத்றல் குந்ஷகள் இநப்பு ிகறம், 1000
அசு வசய்றக் குநறப்தில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது

(IMR = INFANT MORTALITY RATE)



-------------------------------------------------------------றகத்றல் கர்திி ரய்ரர்கலக்கு, 102 ன்ந
புற இனச வரஷனஶதசற ஶசஷ சற



வரடங்கப்தடும் ன்ந வரிிக்கப்தட்டுள்பது
-------------------------------------------------உனகறன் றகப்வதரி சூரி ஆற்நல் உற்தத்ற
ஆஷன, றகத்றன் ரரபும் ரட்டத்றன்
கபறில் அஷக்கப்தட்டு வசல்தரட்டிற்கு
வகரண்டுப்தட்டுள்பது

(WORLD’S LARGEST SOLAR

POWER PLANT)


அரணி றறுணத்றற்கு வசரந்ரணது இது



648 வகரரட் றன்சரரம் உற்தத்ற



வசய்க்கூடிது இந் ஆஷன
--------------------------------------------------2017-ம் ஆண்டு ஆஸ்கர் ிபேதுக்கு, இந்றரின்
சரர்தில் அறகரப்பூர்ரக, றழ் தடரண,

அநறிக்கப்தட்டுள்பது
--------------------------------------------------இந்றர ற்றும் ிட்ரம் ரடுகள் இஷடஶ,

2017ம் ஆண்டிஷண, “ட்பு ஆண்டரக” வகரண்டரட

திறகம், பாண்டி

குந்ஷகலக்கு 20 ஆக குஷநந்துள்பரக றக

அநறித்துள்பது



றகப்வதரி சக்க ரற்கரனற ஶதரன்ந உபேத்ஷ
1000 ஶதர் கூடி ஶசர்ந்து டிரக அர்ந்ணர்

அறகரப்பூர் இஷபத்ஷ த்ற அசு


எஶ இடத்றன, அறக ண்ிக்ஷகில் (989 ஶதர்)
ந்றது



அநறிக்கப்தட்டுள்பது (BEST TOURIST FRIENDLY

AIRPORT)

ஷடவதற்நது

உடல் குஷநதரடு உள்பர்கல்ம் ிபக்கறஷண

சரஷன”, இணி “ஶனரக் கல்ரன் ரர்க்கம்” ண



குஜரத்றன் வ்சரரி தகுறில் இவ்ிர

cw
in

இடங்கபில் திபரஸ்டிக் தரனறத்ீன் வதரபேட்கலக்கு



றகழ்த்ப்தட்டண

ne

---------------------------------------------------------சறதத்றல் டத்ப்தட்ட ஆய்ின் படிில்,

---------------------------------------------திரின் 66து திநந்து றணத்ஷ
வகரண்டரடிறல் 3 கறன்ணஸ் சரஷணகள்

உபேரக்க த்ற அசு படிவு வசய்துள்பது



குஜரத் ரறனத்றல் ஷடவதநவுள்ப

rs



“ிசரஷ” அனுப்தப்தடுகறநது (TAMIL FILM

VISAARANAI HAS BEEN SELECTED AS THE INDIA’S
OFFICIAL ENTRY TO OSCARS 2017)


வற்நறரநன் இப்தடத்றஷண இக்கறணரர்
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றபே ம்.சந்றஶசகரின், “னரக் அப்” ன்ந ரஷன



கரன உள்ரட்டு ஶதரர் ற்ஶதரது படிவுக்கு

ஷரக வகரண்டு இப்தடத்றஷண இர்



தஷடத்ரர்
--------------------------------------------------------றக அசறன், றபே உித் றட்டரண

ந்துள்பது




எதுக்கப்தட்டுள்பது
-------------------------------------------------தரண்டிச்ஶசரி துஷ றஷன ஆலரண கறந ஶதடி,



ஶகரடிஷ, ரஶணர வரறல்தட்தத்றல்

டிஷத்துள்பணர். 1.17 ஷக்ஶரீ ட்டர் அபில்
டிஷக்கப்தட்டுள்பது



(PONDYCHERRY’S SHRAMDAAN MOVEMENT)
----------------------------------------------------வக்சறஶகர ரட்டின் தூகம், வசன்ஷணில்
அஷக்கப்தட்டுள்பது

வனக்ட்ரன் தண்ஶரக்கற பனம் ட்டுஶ



உயகம்

தரர்க்க இலும்
-------------------------------------------------உனகறன் தசுஷரண கரக, ஸ்ிட்சர்னரந்து
ரட்டின் ஜழரிச் கம் அநறிக்கப்தட்டுள்பது

(WORLD’S GREENEST CITY)

cw
in

உனகறன் றகப்வதரி புல்னட் ில் ஷனபத்ஷ

சரர கண்கபரல் தரர்க்க இனரது.

முதன் முதல்

சலணர, உபேரக்கறபள்பது. ரடு பலதும் சுரர்

20000 கறஶனரீ ட்டர் அபிற்கு புல்னட் ில்
சரஷனகள் இ\உபேரக்கதப்ட்டு



TRAIN NETWORK)

--------------------------------------------------------உனக சுகரர அஷப்பு, இனங்ஷகஷ, ஶனரிர



அஷக்கப்தட்டுள்பது

ps



ஶனரிர ஶரய் வதண் அஶணரதினறஸ்

பேத்துர்” (CROP DOCTOR) ன்ந புற வரஷதல்

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

tn

சலணர கட்டிபள்பது (CHINA BUILTS WORLD’S LARGEST



புகழ்வதற்ந ம்.சற.சற. கறரிக்வகட் கறபப்தின் ரழ்ரள்



RADIO TELESCOPE)
“டின்ரன்” (TIANYAN) அல்னது “தரஸ்ட்” (FAST)



(EYE OF HEAVEN)
FAST = FIVE HUNDRED MATRE APERTURE SPHERICAL
RADIO TELESCOPE

இந் கறபப்தில் உறுதிணரக ஶசர்த்துக்

கறரிக்வகட் ரங்கஷண
ீ
இரரர் (FIRST INDIAN

WOMEN CRICKETER, TO GET THE PRESTIGIOUS LIFE
MEMBERSHIP OF MCC)

றகப்வதரிது

“டின்ரன் ன்தன் வதரபேள், வசரர்கத்றன் கண்

உறுப்திணரக அநறிக்கப்தட்டுள்பரர்

வகரள்பப்தட்ட இந்றரின் பல் வதண்

ணப்தடும் இந் வரஷனஶரக்கற உனகறஶனஶ


பன்ணரள் இந்ற வதண்கள் கறரிக்வகட் அி

ரங்கஷணரண,
ீ
அஞ்சும் ஶசரப்ர அர்கலக்கு,

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

உனகறன் றகப்வதரி ஶடிஶர வரஷனஶரக்கறஷ

ஶலும் தல்கஷனக்கக ஶதரசறரிர்கள், “திர்
அப்பிஶகசஷணபம் அநறபகம் வசய்ணர்

வகரசுிணரல் தப்தப்தடுகறநது



(INDIA’S FIRST AGRICULTURAL

MUSEUM)



ரனத்ீவுகள் ஆகும் (THE FIRST COUNTRY IN THE

SOUTH EAST ASIAN REGION TO ELIMINATE MALARIA IS
MALDIVES)

சத்ீஸ்கர் ரறனத்றன் இந்றர கரந்ற க்ரிற
பல் ஶபரண் அபேங்கரட்சறகம்

வன் கறக்கு ஆசற ரடுகபில், ஶனரிர
ஆகும், பன் பனறல் எறத் ரடு =

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

ிஷ் ித்ரனர பரகத்றல் இந்றரின்

CERTIFIES SRI LANKA MALARIA FREE)

ஶரிஷண எறத் இண்டரது ரடு இனங்ஷக

(FIRST BRICS FILM

FESTIVAL)

ஶரய் இல்னர ரடரக அநறித்துள்பது (WHO


திரிக்ஸ் ரடுகபின் பல் றஷப்தட றபேிர,
புது றல்னறில் ஷடவதற்நது

இஷக்கப்தட்டுள்பது (WORLD’S LARGEST BULLET



(WORLD’S SMALLEST FLAG)

புற இக்கத்ஷ வரடங்கறபள்பரர்

ne

தரண்டிச்ஶசரிில், “ஸ்ம்ரன் இக்கம்” ன்ந



படிிற்கு வகரண்டு ப்தட்டுள்பது
-------------------------------------------------உனகறன் றகச் சறநற ஶசற ஶகரடிஷ கணடர

ரடிணர் டிஷத்துள்பணர். அந்ரட்டின் ஶசற

தூய்ஷ இந்றர றட்டறன் எபே தகுறரக,



வகரனம்தி அசறற்கும், ீிர புட்சறக்

குலிற்கும் எப்தந்ம் ற்தடுத்ப்தட்டு இப்ஶதரர்

“ரனறக்கு ங்கம்” றட்டத்றல், 2017 - 2018
ஆண்டிற்கு வரத்ம் 204 ஶகரடி பைதரய்

வகரனம்திர ரட்டின் ீடித்து ந் 52 ஆண்டு

rs





-------------------------------------------------------இங்கறனரந்து ரட்ஷட ஶசர்ந் ஆரய்ச்சறரபர்கள்,
உனகறல் பல் பஷநரக, ணி கண்ில்,

ஶரஶதர பனம் அறுஷ சறகறச்ஷச ஶற்வகரண்டு
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(WORLD’S FIRST ROBOTIC



றகள் இஷப்பு றட்டத்றற்கு, சுற்றுச்சூல்

OPERATION INSIDE THE EYE)


-------------------------------------------உனகறன் பல் ஏட்டுணரில்னர ஶதபேந்து ஶசஷ,

ற்றும் ினங்குகலக்கு தரறப்பு த்தும் இல்ஷன
ன்தரல் இந் எப்புல் கறஷடத்துள்பது (IT IS
INDIA’S FIRST INTER STATE RIVER LINKING PROJECT)

திரன்ஸ் ரட்டின் னறஶரன் கரில்

வரடங்கப்தட்டுள்பது (WORLD’S FIRST DRIVERLESS

BUS)


இது எபே றன்சர ஶதபேந்து ஆகும்



இது






கடணரக ங்கறபள்பது



--------------------------------------------------------------இந்றரின் பல், “இஷப வதரபேள்”

கூட்டம், வதங்கலபே கரில் ஷடவதற்நது (INDIA’S

FIRST INTERNET OF THINGS (IoT) INDIA CONGRESS)

இந் கடற்கஷ வரறல் பரகம் அஷக்கப்தட

இஷப வரடர்புஷட வதரபேட்கள்,

உள்பது


றறுணரண சண் தரர்ர றறுணம், சர்ஶச
உிரி வரறல்தட்த ஷத்துடன் எப்தந்ம்



கண்கரட்சறில் ஷக்கப்தட்டண
---------------------------------------------------இந்றரின் றகப்வதரி ணிரர் ங்கறரண,
.சற..சற., “வன்வதரபேள் ஶரஶதரடிக்ஸ்”



(INDIA’S FIRST DENGUE VACCINE =
CIPA (CISSAMPELOS PARIERA))



பகது அனறக்கு ங்கப்தட்டது. இஷண
அரின் ஷணி ஶனரணி அனற

இத்ஷக வரறல்தட்தத்ஷ தன்தடுத்தும்



ps

FIRST BANK TO USE SOFTWARE ROBOTICS
TECHNOLOGY)

இந் வரறல்தட்தம் பனம் ரவபரன்றுக்கு 10

வதற்றுக்வகரண்டரர் (FIRST EVER JESSE OWENS

OLYMPIC SPIRIT AWARD)



உர்ட்ட குல கூட்டம், சலணரின் தீஜறங் கரில்
ஷடவதற்நது

(FIRST HIGH LEVEL DIALOGUE ON
COUNTER TERRORISM AND SECURITY)

கரரஷ்டிர ரறனத்றன் யறங்ஶகரனற தகுறில்

tn




இது உனகறன் 3-து னறஶகர ஷரகும்.

றஷனரக, வடல்னற இந்றர கரந்ற ிரண

உனகறன் பல் னறஶகர ஆய்வு ஷம் இதுரகும்




-----------------------------------------------------------இந்றரின் பல் ரறன றகள் இஷப்பு
றட்டறற்கு, ஶசற ினங்குகள் ரரிம் எப்புல்

----------------------------------------------------------ஆசற - தசறதிக் திரந்றத்றல், “கரர்தன் டுறஷன
அந்ஸ்ஷ” வதற்றுள்ப பல் ிரண

அவரிக்கரிற்கு வபிஶ அஷக்கப்தடும்

(IT IS WORLD’S 3RD AND FIRST OUTSIDE USA)
LIGO = LASER INTERFEROMETER GRAVITATIONAL WAVE
OBSERVATORY

-------------------------------------------------------ீிர றர்ப்பு ற்றும் தரதுகரப்பு வரடர்தரண,

இந்றர ற்றும் சலணர இஷடஶரண பல்

னட்சம் தரிரற்நங்கஷப ஆரனரம்
----------------------------------------------------------இந்றரின் பல் “னறஶகர” ஆய்வு ஷம்,

அஷ உள்பது (INDIA’S FIRST LIGO OBSERVATORY)

------------------------------------------------------------பல் வஜஸ்சற ஏன்ஸ் எனறம்திக் ஆன்ர
ிபேது, ஷநந் குத்துச்சண்ஷட ஶஷரண

இந்றரின் பல் ங்கற இதுரகும் (INDIA’S



இன் தடி, இந்றரின் பல் வடங்குஶரய்

வசய்தப்ட்டுள்பது

(SOFTWARE ROBOTICS) ன்ந வரறல்தட்தத்ஷ
தன்தடுத் உள்பது

வசய்துள்பது

பேந்ரண, “சறதர” ஷ ஶம்தடுத் எப்தந்ம்

சரணங்கள், வன் வதரபேட்கள் ஶதரன்நஷ



---------------------------------------------------இந்றரின் றகப்வதரி பேந்து ரரரிப்பு

cw
in



வசன்ஷண ற்றும் ிசரகப்தட்டிணம் இஷடஶ

ne

(INDIA’S FIRST
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COOKING GAS)

(INDIA’S FIRST COASTAL

INDUSTRIAL CORRIDOR)


சர்ஶச கபேத்ங்கம், ஏடிமர ரறனம்
புஶணஸ்ர் கரில் ஷடவதற்நது

-----------------------------------------------------இந்றரின் பல் கடற்கஷ வரறல் பரகம்
அஷக்க, ஆசற பர்ச்சற ங்கற 631 ஶகரடி பேதரய்

LIDAR ன்ந வரறல்தட்தத்றல் இங்குகறநது
LIDAR = LIGHT DETECTION AND RANGING
---------------------------------------------------இந்றரின் பல், சஷல் ரப வரடர்தரண

10000 ஶகரடி பைதரய் றப்புஷட, ‘வகன் - வதத்ர

rs

சரஷண புரிந்துள்பன்ணர்

றஷனம் அநறிக்கப்தட்டுள்பது (ASIA PACIFIC’S

ONE AND ONLY AIRPORT WITH CARBON NEUTRAL
STATUS)


-------------------------------------------------------பன்று வதற்ஶநரபேக்கு திநந் உனகறன் பல்
குந்ஷ, வக்சறஶகர ரட்டில் திநந்துள்பது

(WORLD’SA FIRST 3 PARENT BABY WAS BORN)

அபித்துள்பது (NATIONAL BOARD OF WILDLIFE HAS

APPROVED KEN - BETWA RIVER INTERLINKING PROJECT)
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3 தர்கபின் தணுஷ டுத்து, கபேிணில்



பல் வதண் ரங்கஷண
ீ
இரரர் (FIRST INDIAN

ஷத்து, ஷட்ஶடரகரண்டிரிரஷ ீக்கற புற

பஷநில் குந்ஷ திநந்துள்பது




வரறல்தட்தம் = MRT (OR) MITOCHONDRIAL
DONATION (OR) MITOCHONDRIAL REPLACEMENT
THERAPY

WOMEN TO CROSS THE 60 M MARK BY THROWING
JAVELIN)


ிக்வகட்டுகஷப ழ்த்ற
ீ
இந்றரின் பல்

றல்னறில் ஷடவதற்நது (FIRST NOMAD FILM

வதற்றுள்பரர்
------------------------------------------------------ரிஶர தரர எனறம்திக் ஶதரட்டிில், இந்றரின்

---------------------------------------------------ரர்கபின் ஶர்வு தடித்துடன், அர்கபின்

ர்
ீ
ன்ந சறநப்ஷத, ிச்சந்றன் அஸ்ின்



பல் தரர்ஷற்ந டகப ரக,
ீ
அங்கூர் ர

ஆரர் ண்ஷண இஷத் இந்றரின் பல்

FORMS WITH AADHAAR)
-------------------------------------------------ரறன அசறன் ஶசஷகஷப, ட்ிட்டர் ஶதரன்ந
சபக ஷனத்பம் பனம் வகரண்டுவசல்ன
துரக, “ட்ிட்டர் ஶசர”, ன்ந புற



ரறனம் = உத்றப்திஶசம்
------------------------------------------------பல் குந்ஷகள் புற்றுஶரய் ிறப்புர்வு

அமிலில்,







---------------------------------------------த்ற அசறன் “ஶசற வபே ிபக்கு



ps

(RAJASTHAN BECOMES FIRST
STATE TO ADOPT CENTRE’S STREET LIGHTING
NATIONAL PROGRAMME)
இத்றட்டத்றன் தடி ரறனத்றல் உள்ப கப்

ROCKET, SATELLITE DESTROYED IN EXPLOSION)



tn



கரல்தந்து ஶதரட்டிகள், அக்ஶடரதர் ரம்

(FIRST BRICS U-17 FOOTBAAL

TOURNAMENT)
---------------------------------------------------



சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில், அனு ரய் ன்தர்,




இது வதன்னு குறுங்ஶகரபில் இநங்கற, அன்



ரறரிகஷப பூறக்கு ீ ண்டும் வகரண்டு பேம்
வதன்னு குறுங்ஶகரல், கரர்தணரல் ஆணது (MADE OF

CARBONACEOUS ASTEROID)


----------------------------------------------------------த்ற ஶடி ரிகள் ரரிம், “இ-றரண்”

(e-

NIVARAN = ELECTRONIC RESOLUTION) ன்ந

றன்ணணு ீர்வு சறஷ அநறபகம் வசய்துள்பது

(CBDT HAS LAUNCHED e-NIVAARAN)


பேரண ரி கட்டுஶரரின் குஷநகஷப

கஷபற்கரக, இந் ஶசஷஷ ரரிம்

60.01 ீ ட்டர் தூம் ஈட்டி ரிந்து புற சரஷண

றகழ்த்றணரர்.

OSIRIS-REx

LAUNCHES OSIRIS-Rex SPACECRAFT TO COLLECT
SAMPLES FROM BENNU ASTEROID)
OSIRIS-Rex = ORIGINS, SPECTRAL INTERPRETATION,
RESOURCE IDENTIFICATION, SECURITY - REGOLITH
EXPLORER

உத்றப்திஶச ரறனத்றன் னக்ஶணர கரில்
ஷடவதற்ந 56து ஶசற ஏதன் டகப

அவரிக்கரின் ரசர ஆய்வு ஷம்,

ஶகரபிஷண ஆய்வு வசய் அனுப்தி உள்பது (NASA

ஶகரரில் ஷடவதறும் ண
அநறிக்கப்தட்டுள்பது

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

ன்ந ிண்கனத்ஷ, “வதன்னு” ன்ந குறுங்

தகுறகபில், வபே ிபக்குகபில் ல்.இ.டி

ிபக்குகஷப வதரபேத் ஶண்டும்
-----------------------------------------------17 துக்கு உட்தட்ஶடரபேக்கரண பல் திரிக்ஸ்

ஆப்ரிகர கண்டத்றல் இஷணப சறஷ

றடிவண வடித்து சறநறது (SPACE X FALCON 9

றட்டத்றல்”, இஷந்துள்ப பல் ரறனம்
ரஜஸ்ரன் ஆகும்

அவரிக்கரின் திதன, ஸ்ஶதஸ்-க்ஸ் றறுணம்,

அனுப்தி தரல்கன்-9 ரக்வகட் வடித்து சறநறது.
ஶம்தடுத் பகதல் (ஶதஸ்புக்) றறுணத்றன்,

(FIRST CHILDHOOD CANCER

AWARENESS)

ததாறில்நுட்பம்

வசற்ஷகக்ஶகரபிஷண சுந்து வசன்ந ரக்வகட்

பகரம், ஆக்ரின், ரஜ்கரல் பரகத்றல்
ஷடவதற்நது

(INDIA’S FIRST BLIND

PARA ATHLETE)

cw
in

பஷநஷ வரடங்கறபள்ப இந்றரின் பல்

ணதர் கனந்துக் வகரண்டரர்

ne

ரறனம் = தீகரர் ஆகும் (FIRST STATE TO LINK EXAM



--------------------------------------------றகக் குஷநந் வடஸ்ட் ஶதரட்டிகபில், 200

-------------------------------------------------------பல் ரஶடரடி றஷப்தட றபேிர, புது

FESTIVAL)


இவ்பவு தூம் ஈட்டி நறந் இந்றரின்

rs





அநறபகம் வசய்துள்பது

CBDT = CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
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சலணர, “டிரன்ஶகரங் - 2” ன்ந ிண்கனத்ஷ



கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. கரரஷ்டிரின்

வசலுத்ற உள்பது (CHINA SUCCESSFULLY LAUNCHES

ரஶண தகுற கரடுகபில் இவ்ஷக தல்னறகள்

TIANGONG-2)


ிண்வபிில், சலணர ணிரக் உபேரக்கற பேம்,

ிண்வபி ஆய்வு ஷத்றற்கு இந் ிண்கனம்

உள்பண




டிரன்ஶகரங் ன்நரல் = அண்ஷண வசரர்க்கம்
----------------------------------------------------ரசர ிண்வபி ஷம் அனுப்தி, கரசறணி

அநறித்துள்பது

IN THE FINAL YEAR OF EPIC VOYAGE)
சணிக்ஶகரபின் ஷபங்கள் ற்றும் ஶகரபிஷண

ஆர 1997-ம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் 15-ம் ஶற இந்
ிண்கனம் அனுப்தப்தட்டது

சணிக்ஶகரபின் சுற்று ட்டப் தரஷில், 2004-ம்

ஆரய்ச்சறரபர்கள், வசவ்ரய் கறகத்றல் ணின்






ரர்கலக்கு, அசகரன உிகலக்கு

தறஶற்நம் வசய் புற இஷபத்ஷ

SHERLOC

ன்ந வரறல்தட்தத்ஷ கண்டுதிடித்துள்பன்ணர்

SHERLOC = SCANNING HABITABLE ENVIRONMENTS
WITH RAMAN AND LUMINESCENCE FOR ORGANICS AND
CHEMICALS

வரடங்கறபள்பது



(LAUNCHED A REGISTRATION
MODULE FOR INDIAN STUDENTS STUDYING ABROAD)
இஷபம் = www.madad.gov.in



------------------------------------------------கூகுல் றறுணம், “அல்ஶனர” ன்ந புற வஶசஜ்
அப்பிஶகஷண அநறபகம் வசய்துள்பது

APP = ALLO)



-----------------------------------------------------------த்ற ணிப ஶம்தரட்டு துஷந அஷச்சர்,

ps

என்நரண, “தம் இசரன்” கிணிஷ

வரடங்கறஷத்ரர் (SUPER COMPUTER PARAM



(2016 BRICS CONVENTION ON TOURISM, HELD AT
KAJURAHO IN MADHYA PRADESH)

tn



250 வடர ப்னரப்ஸ் ஶகத்றல் இங்கக் கூடிது

ிஞ்ஞரணிகள், கபேம்பு சக்ஷகில் இபேந்து, உர்
க கரர்தஷண திரித்து டுக்கும் பஷநஷ
கண்டுப்திடித்துள்பன்ணர்

(PRODUCED HIGH QUALITY
CARBON FROM SUGARCANE WASTE)
-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------17-து அிஶசர ரடுகபின் உச்சற ரரடு,

வணிசுனர ரட்டின் ரர்கரிர ீில்

(COMPUTING SPEED OF 250 TERAFLOPS)



2016-ம் ஆண்டின் திரிக்ஸ் ரடுகபின் சுற்றுனர

திஶச ரறன கஜளரஶயரில் ஷடவதற்நது

அடுத்ப்தடிரக, இந்றரின் அறஶக சூப்தர்

----------------------------------------------------------கரரஷ்டிர ரறனத்றன் பூஶண கத்ஷ ஶசர்ந்

கருத்தங்கம், ாநாடு

வரடர்தரண ரரடு, உனகப் புகழ் வதற்ந த்றப்

வதங்கலபேில் உள்ப சூப்தர் கிிக்கு

SUPER COMPUTER IN INDIA, OUTISE BENGALURU)

“கூகுல் ட்ரிப்ஸ்” ன்ந வரஷதல்

அப்பிஶகசஷணபம் அநறபகம் வசய்துள்பது (MOBILE

ISHAN AT IIT, GUWAHATI)

கிி, இதுரன் (FASTEST AND MOST POWERFUL

(MESSAGE

APP = GOOGLE TRIPS)

பரகத்றல், இந்றரின் சூப்தர் கிணிகபில்



த்ற வபிபநவுத்துஷந அஷச்சகம்,

உவும் ஷகில், ங்கள் ிங்கஷப

குயரத்ற, இந்ற வரறல்தட்த தல்கஷனக்கக



NIDHI = NATIONAL INITIATIVE FOR DEVELOPING AND
HARNESSING INNOVATIONS
-----------------------------------------வபிரடுகபில் தடிக்கும் இந்ற

ஆண்டு ஜழஷன 1-ம் ஶற தஷந்து
--------------------------------------------------------அவரிக்கரின் சரசுட்ஸ் தல்கஷனக்கக
ர படிபர ன்தஷண ஆர புற,



அசு, “றற” (NIDHI”) ன்ந புற றட்டத்ஷ

cw
in



--------------------------------------------------------ஸ்டரர்ட் அப் றறுணங்கஷப ஊக்குிக்கவும்,

புற கண்டுதிடிப்புகஷப உபேரக்கவும், த்ற

இநங்கறபள்பது (NASA’S CASSINI SPACECRAFT ENTERS





(HEAVENLY PALACE)

ிண்கனம், ணது இறுற கரன ஆய்ில்



CYRTODACTYLUS

ne



இன் அநறில் வதர் =

VARADGIRI

அனுப்தப்தட்டுள்பது (SPACE LAB TO DEVELOP

EXPERTISE FOR A FUTURE SPACE STATION)

புற ஷக தல்னற இணம் என்று

rs



ஷடவதற்நது (17

TH

NAM (NON ALIGNED MOVEMENT)

SUMMIT)



கஷடசற (16-து) அிஶசர ரரடு, 2012-ம்
ஆண்டு, ஈரணில் ஷடவதற்நது

1983-ம் ஆண்டில், இந்றர 7-து அிஶசர
ரரட்ஷட புது றல்னறில் டத்றது
-------------------------------------------------
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இந்ற - அவரிக்க வதரபேபரர உச்சற ரரடு,



னரஶரஸ் ரட்டின் ின்டிரன் கரில்

புது றல்னறில் ஷடவதற்நது (INDIA - UNITED

TH

STATES ECONOMIC SUMMIT HELD AT NEW DELHI)


----------------------------------------------------2016 திரிக்ஸ் ல்ரழ்வு திற்சற கபேத்ங்கம்,





திரிக்ஸ் ரடுகபின் தரம்தரி பேத்து

பஷநகள், சறகறச்ஷச பஷநகள் ஶதரன்நஷ



சறங்கப்பூரில் ஷடவதற்நது

ஶதசப்தட்டது
-----------------------------------------------------------ஜற-20 ரடுகபின் உச்சற ரரடு, சலணரின்

CONFERENCE)


யன்க்ஶசர கரில் ஷடவதற்நது

(G-20 SUMMIT)
கபே = TOWARD AN INNOVATIVE, INVIGORATED,
INTERCONNECTED AND INCLUSIVE WORLD ECONOMY
---------------------------------------------------------சஷல் ரப வரடர்தரண சர்ஶச



------------------------------------------------2016 ஆண்டின் ஆசறரன் உச்சற ரரடு, னரஶரஸ்
ரட்டின் ின்டிரன் கரில் ஷடவதற்நது




----------------------------------------------------2016 அறச இந்றர சுற்றுனர பலீட்டரபர்கள்





லிளராட்டு

இந்த்ரின் சறக்கறம் ரறனத்ஷ சுஷ்றர ரய்
ன்ந வதண்ி, வண்கனப் தக்கத்ஷ
ஷகப்தற்நறணரர் (2016 WORLD MARTIAL ARTS

MASTERSHIPS )



ps

(2016

tn

ஶம்தரட்டு அஷச்சர்கள் கபேத்ங்கம், புது

(6TH BRICS AGRICULTURE
AND AGRARIAN DEVELOPMENT MINISTERS
CONFERENCE)
றல்னறில் ஷடவதற்நது

---------------------------------------------------------2016 டகறக்கு இஷப்பு உச்சற ரரடு, றரிபுர

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

(INDIAN

BLUE TEAM WINS DULEEP TROPHY CRICKET
TOURNAMENT BY DEFEATING INDIAN RED)


வரய்டரில் ஷடவதற்ந 55-து துனறப் ஶகரப்ஷத

கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில், கவும் கம்தீர்

ஷனஷினரண இந்றர ப்ல அி,

-----------------------------------------------6-து திரிக்ஸ் ஶபரண்ஷ ற்றும் ஶபரண்

ரறனத்றன் அகர்னர கரில் ஷடவதற்நது

----------------------------------------------------2016 - 2017 ஆண்டிற்கரண துனறப் ட்ரதி கறரிக்வகட்

ஶதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல், இந்ற ப்ல

NATIONAL CONFERENCE ON LABOUR)

NORTH EAST CONNECTIVITY SUMMIT)

வன் வகரரிரில் ஷடவதற்ந உனக ற்கரப்பு

அி, இந்ற வட் அிஷ ழ்த்றது
ீ

--------------------------------------------------2016 ஶசற வரறனரபர் கபேத்ங்கம், ஏடிமர
ரறனம் புஶணஸ்ர் கரில் ஷடவதற்நது



(INDIA INTERNATIONAL TEA

கஷன ரஸ்டர் றப் ஶதரட்டிகள் 2016,

(IITIS =
INCREDIBLE INDIA TOURISM INVESTORS SUMMIT)



-------------------------------------------------இந்ற சர்ஶச டீ ரரடு, றகத்றன்

CONVENTION)

ரரடு, புது றல்னறில் ஷடவதற்நது



(INDIAN SANITATION

CONFERENCE = INDOSAN)

(2016

ASEAN SUMMIT)
கபே = TURNING VISION INTO REALITY FOR A DYNAMIC
ASEAN COMMUNITY
ASEAN = ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS



புது றல்னறில் ஷடவதற்நது

cw
in

ஷடவதற்நது (INTERNATIONAL CONFERENCE ON

(2016 INDIAN OCEAN

--------------------------------------------------------இந்ற துப்புவு கபேத்ங்கரண, “இன்ஶடரசன்”,

ஊட்டிில் ஷடவதற்நது

கபேத்ங்கம், ஏடிமர ரறனம் புஶணஸ்ரில்

COOKING GAS)

------------------------------------------------------2016 இந்ற வதபேங்கடல் கபேத்ங்கம்,

ne



TH

EAST ASIA SUMMIT)

WELLNESS WORKSHOP)



ஷடவதற்நது (14 ASEAN - INDIA SUMMIT)
-----------------------------------------------------11து கறக்கரசற உச்சற ரரடு, னரஶரஸ்

ரட்டின் ின்டிரன் கரில் ஷடவதற்நது (11

வதங்கலபேில் ஷடவதற்நது (2016 BRICS


14 து ஆசறரன் - இந்றர உச்சற ரரடு,

rs





ஶகரப்ஷதஷ ஷகப்தற்நறது
-------------------------------------------------------2016-ம் ஆண்டின் துரந்த் ஶகரப்ஷத கரல்தந்து
ஶகரப்ஷதஷ, ரணு தச்ஷச அி வன்நது

(ARMY GREEN WINS DURAND CUP FOOTBALL TITLE)


128-து துரந்த் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டி இது



இந்றரின் றப்பு றக்க கரல்தந்து ஶகரப்ஷத

(2016


ஶதரட்டி இது
------------------------------------------------------------இந்றரின் ப்ரிஶர ஶஷ்பக், சறரின்
கசன் கரில் ஷடவதற்ந பல் உனக கரது
ஶகபரஶரர் துப்தரக்கற ல் ஶதரட்டிில்,
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தஷடத்துள்பரர் (INDIA’S PRIYESH DESHMUKH WON

BRONZE MEDAL IN FIRST WORLD DEAF SHOOTING
CHAMPIONSHIP)


--------------------------------------------------------அஜர்வதய்ஜரன் ரட்டின் கதரனர கரில்






ஷடவதற்ந, துப்தரக்கற சுடுலுக்கரண

5து ஆசற தீச் ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகபில்,
இந்றரின் திங்கற தல்யர, குரஷ் ன்ந

ல்பத் ஷக ஶதரட்டிில் வண்கனப்தக்கம்
TH

(56TH OPEN NATIONAL
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS)


ன்கஷப ஶசர்த் அிரக ஆஸ்றஶனறர

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. இனங்ஷகக்கு றரண

ஶதரட்டிில், ஆஸ்றஶனறர 263 ன்கஷப
குித்து



த்ணர” ிபேது ங்கற கித்துள்பது

(NEWYORK BASED TAMIL SOCEITY’S TAMIL RATNA
AWARD)

தட்டஷ ஷகப்தற்நறணரர்

(U-19 ASIAN JUNIOR
INDIVIDUAL SQUASH CHAMPIONSHIP)



இப்தட்டத்ஷ ஷகப்தற்றும் இண்டரது இந்றர்



இரரர்
-------------------------------------------------வதல்ஜறம் ரட்டில் ஷடவதற்ந வதல்ஜறம் ஏதன்



ரழ்ரள் சரஷணக்கரண ஆஸ்கரர் ிபேது

ங்கப்தடுள்ள்பது (JACKIE CHAN TO RECEIVE

LIFETIME ACHIEVEMENT OSCAR AWARD)

எற்ஷநர் திரிவு இறுற ஆட்டத்றல், இந்றரின்

ps

சத்றன் ஞரணஶசகன் ஶகரப்ஷதஷ



ஷகப்தற்நறணரர்

(BELGIUM OPEN TABLE TENNIS MEN’S
SINGLE CATEGORY)
------------------------------------------------------கரன்பூரில் ஷடவதற்ந இந்றர ற்றும்

(BEST AGRICULTURE STATE IN INDIA = ODISHA)


ஶபரண் ஷனஷ ிபேது றகழ்ச்சறில்

tn



ரறனத்றற்கு ங்கப்தட்டது

(அற்நஷ = ஆஸ்றஶனறர, இங்கறனரந்து,

டத், ஜப்தரன் ஶர்ரகற உள்பது (2026 ASIAN

GAMES)

ங்கப்தட்டது
-----------------------------------------------------------இந்ற உவு ற்றும் ஶபரண் கவுன்சறனறன்,

சறநந் ஶரட்டக்கஷன ரறன ிபேது, யரிரணர

ிஷபரடிபள்ப ரன்கரது ரடு = இந்றர
ஶற்கறந்ற ீவுகள்)
----------------------------------------------------------2026ம் ஆண்டின் ஆசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகஷப

இந்ற உவு ற்றும் ஶபரண் கவுன்சறனரல்
ங்கப்தட்ட இவ்ிபேது, 9-து உனகபரி

வடஸ்ட் ஶதரட்டிில், இந்றர வற்நற வதற்நது

உனகறல் 500 வடஸ்ட் ஶதரட்டிகலக்கு

------------------------------------------------2016-ம் ஆண்டின், இந்றரின் சறநந் ஶபரண்
ரறனம் ன்ந ிபேறஷண, “எடிசர” வதற்றுள்பது

றபெசறனரந்து இஷடஶரண, இந்றரின் 500-து

(INDIA WON THEIR HISTORIC 500TH CRICKET TEST
MATCH)

-------------------------------------------உனகப் புகழ்வதற்ந திதன யரனறவுட் டிகரண,
“ஜரக்கற சரனுக்கு”, கவும் ங்கும் ிரக,

ஶடதிள் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் ஆண்கள்



றகத்ஷ ஶசர்ந் அசறல் திபகரண,

றபரர்க் கரில் உள்ப றழ் சங்கம், “றழ்

ணிதர் ஸ்குரஸ் சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில்



லிருதுகள்

“சுப்திின் சுரறக்கு”, அவரிக்கரின்

துக்கு உட்தட்ஶடரபேக்கரண ஆசற ஜழணிர்



----------------------------------------------------சர்ஶச டி-20 கறரிக்வகட் ஶதரட்டிகபில்,அறக

cw
in



வன்நரர் (5 ASIAN BEACH GAMES)
--------------------------------------------------------இந்றரின் ஶனன் வசந்றல்குரர், 19

இந்ஶரஶணசறர டத்துகறநது
--------------------------------------------56து ஶசற டகப ஏதன் சரம்தின்றப்

ne



---------------------------------------------------------------ிட்ரம் ரட்டின் டர ங் கரில் ஷடவதற்ந

2018ம் ஆசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகஷப,

கரில் ஷடவதற்நது

ஶதரட்டிில் இந்றரின் சுதங்கர் ப்ிக்

(WON GOLD MEDAL AT
ISSF JUNIOR WORLD CUP FOR THE PISTOL, RIFLE AND
SHOTGUN)

சலணர டத் உள்பது

ஶதரட்டிகள், உத்றப்திஶச ரறனத்றன் னக்ஶணர

.ஸ்.ஸ்.ப் ஜழணிர் உனகக்ஶகரப்ஷத
ங்கப் தக்கம் வன்நரர்

2022ம் ஆண்டு ஆசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகஷப

rs

வண்கனப் தக்கம் வன்று சரஷண

(BEST HORTICULTURE

STATE IN INDIA = HARYANA)


-----------------------------------------------------2016-ம் ஆண்டின் சறநந் ணிஶ ிபேது ,

றரன்ர் ரட்ஷட ஶசர்ந் திதன ஷனரண
ஆங் சரன் சூக்கறக்கு ங்கப்தட்டுள்பது

(2016

HUMANITARIAN OF THE YEAR AWARD)
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ஶற்குங்க ரறனத்றன் தங்கதிபூசன் ிபேது,

ஶஷ் ஸ்கர், ன்தபேக்கு ங்கப்தட்டுள்பது

திதன தரடகறரண னர ங்ஶகஷ்கர் அர்கலக்கு

(2016 LEMELSON - MIT AWARD)
-------------------------------------------------ஶடிஶர அஷனகஷப ஆய்வு வசய்ற்கரக, 2016-ம்

ங்கப்தட்டது

(WEST BENGAL’S BANGABIBHUSHAN

AWARD)




--------------------------------------------------------புது றல்னறில் ஷடவதற்ந பல் திரிக்ஸ்

ஆண்டின் ரர்ஶகரணி சபக தரல் தரன் இஷப

கன்ணட வரறில் வபிந், “றற”

அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது (2016 MARCONI

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டது

SOCIETY PAUL BARAN YOUNG SCHOLAR AWARD FOR
HIS CONTRIBUTION TO RADIO WAVES)

அநறஞர் ிபேது, இந்ற ம்சரபிஷ ஶசர்ந்
ஆரய்ச்சறரபரண, “றஶணஷ் தரரறர”

றஷப்தட றபேிரில், சறநந் றஷப்தடரக,

(BEST FILM AWARD AT FIRST

BRICS FILM FESTIVAL)


-----------------------------------------------“றஸ்.ஜப்தரன்” ஆக, 22 ரண இந்ற



கிஞரண, ஹ்பேறஶகஷ் ல்னறக் அர்கலக்கு
TH

STORY AWARD)



ிபேது, இந்ற பேந்து ரரிப்பு றறுணரண,

இந் ஶதரட்டிின் ஶரக்கம்





-------------------------------------------சர்ஶச இற்க்ஷக தரதுகரப்பு ககத்றன்,



சஞ்சய் த்ர ஆகறஶரபேக்கு இவ்ிபேது

ரறனத்ஷ ஶசர்ந் சுற்றுச்சூல், இற்ஷக
ஆர்னரண, “திபுற னக்கர்” ன்தபேக்கு

ங்கப்தட்டது (BIBUTHI LAHKAR HAS WON THE



ps

இவ்ிபேறஷண வதபேம் பல் ஆசறர் இரரர்

“ஷட் ஷனவ்னறவுட்” ிபேது ங்கப்தட்டது

(FIRST ASIAN TO GET THIS AWARD)

(SYRIAN AID GROUP

WHITE HELMETS HAS WON THE
PRESTIGIOUS RIGHT LIVELIHOOD AWARD)


ஸ்டுர்ட் திபரக்தன் ன்தபேக்கு

tn

ங்கப்தட்டது (2016 MM BENNETS AWARD)

அபேரச்சனப் திஶசத்றல் ரழ்ந்து பேம்





இந்ற கனரச்சரங்கஷப தற்நற தன தல்கஷப





இந்ற ம்சரபிஷ ஶசர்ந் ிஞ்ஞரணிரண,

(2016

---------------------------------------------------------2015 ஆண்டிற்கரண பர்த்ற ஶி ிபேது,

வலுங்கு வரற லத்ரபரண ஶதரசறரிர்

லறபள்ப இர், றறல் பஷணர் தட்டம்

வதற்நர் ஆரர்
---------------------------------------------------------------2016 ஆண்டின் வனவல்சன் -ம்..டி ிபேது,

கபேப்புகறநது
------------------------------------------2016 ஆண்டிற்கரண னனறத் அர்தன் சம்ரன் ிபேது,

LALIT ARPAN SAMMAN)

INTO THE HIDDEN VALLEY ன்தறல் இர்

ிரித்துள்பரர்

இவ்ிபேது ஶரதல் தரிசறற்கு இஷரக

சுதர பட்கல் அர்கலக்கு ங்கப்தட்டது

அப்ரணி ஷனரழ் க்கபின் னரற்ஷந, ணது
ரனரண,

ங்கப்தட்டது
------------------------------------------------சறரிர ரட்ஷட ஶசர்ந் உவும் குலரண,
“வள்ஷப ஷனக்கசம்” ன்ந அஷப்திற்கு,

PRESTIGIOUS HERITAGE HEROES AWARD)

-------------------------------------------------2016ம் ஆண்டின் ம்.ம்.வதன்வணட்ஸ் ிபேது,

த்றப் திஶச ரணிரல்றன் ரிஶஷ்

சஶரறர ற்றும் ஶற்கு ங்க ரறனத்றன்

“தரம்தரி கரரகன் ிபேது”, அஸ்மரம்



இபேக்கு இவ்ிபேது கறஷடத்து
--------------------------------------------இந்றரஷ ஶசர்ந் 2 ண அறகரரிகலக்கு, 2016

(2016 CLARK R.BAVIN
WILDLIFE LAW ENFORCEMENT AWARD)

(FRANCE’S
CHEVALIAR AWARD TO MD OF BIOCON LIMITED)



PEOPLE OF THE SUN ன்ந சறறுகஷக்கரக

ிபேது ங்கப்தட்டுள்பது

சும்ர் ரிற்கு ங்கப்தட்டுள்பது



இரின்

கறபரர்க் ஆர்.தரின் ணரழ்வு சட்ட ஷடபஷந

தஶரகரன், றறுணத்றன் ஷனரண, கறண்



இற்ஷக னறபறுத்ற உபேரக்கப்தடும் கஷகஶப

cw
in



ங்கப்தட்டது (37 SARALA AWARD)
---------------------------------------------------திரன்ஸ் ரட்டின் உரி ிபேரண, வசரனறர்

(FON (FELLOWS OF NATURE) - SOUTH ASIA SHORT

ne



---------------------------------------------------------------“தரண் - வற்கரசற சறறுகஷ ஶதரட்டிில்”,

இந்றரின் ஶக்ணர தரன்ட், வற்நறவதற்நரர்

ம்சரபிஷ ஶசர்ந் திரிங்கர ஶரறகர
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர் (MISS JAPAN)
--------------------------------------------------37-து சபர ிபேது, ஏடிசரஷ ஶசர்ந் திதன

rs



கனகனநற ஶணரச், ன்தபேக்கு ங்கப்தட்டது

(2015 MOORTHI DEVI AWARD)


------------------------------------------------------------------2016ம் ஆண்டின் ரழ்ரள் சரஷணக்கரண னர

ங்ஶகஷ்கர் ிபேது = இஷச அஷப்தரபர் உத்ம்
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சறங்கறற்கு ங்கப்தட்டது

HAS COMMISSIONED WELL EQUIPPED OFSHORE
PATROLLING VESSEL NAMED = SARATHI)

(2016 LATA MANGESHKAR
AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT)
------------------------------------------------கல்ிநறிற்கரண, பணஸ்ஶகரின் கன்பூசறஸ்



“ஶரர்பஶகரர” ன்ந புற வுகஷ அறப்பு

ிபேது, ஶகபரின் னப்பும் தகுறஷ ஶசர்ந்

ஆபம் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பது

(INDIAN NAVY’S MOST
ADVANCED GUIDED MISSILE DESTROYER MORMUGOA
LAUNCHED)

ஜன் சறக்சரன் சன்ஸ்ரன் அஷப்திற்கு
ங்கப்தட்டது

(2016 UNESCO CONFUCIOUS PRIZE

FOR LITERACY)



இாணுலம்

இந்றர ரணும், ரணு டிஷப்பு



------------------------------------------------------இந்றர 2016



இந்றர ற்றும் சறர இரணுங்கபின் ஶகரட்டு
ஶதரர் திற்சறரண, “இந்றர 2016”, சறரில்

றறுணத்ஷ வரடங்கறபள்பது. இன் பனம்

படிபம் ண ரணும் ம்திக்ஷக

வரிித்துள்பது (INDIAN ARMY LAUNCHES ARMY

DESIGN BUREAU TO REDUCE DEPENDENCE ON
IMPORTS)



திரின், இந்றரின் ரரிப்ஶதரம் றட்டத்றன்



ரணுங்கள் இஷந்து ஶற்வகரண்ட ஶதரர்
திற்சறரண, “ட்பேஸ்தர 2016”, தரகறஸ்ரணில்

ஷடவதற்நது

(FIRST RUSSIA - PAKISTAN MILITARY
EXERCISE = DRUZHBA 2016)

cw
in



ஷடவதற்நது
--------------------------------------------------------------------தரகறஸ்ரன் ற்றும் சறர ரடுகபின்

ne

வபிரடுகபில் இபேந்து ஆப வகரள்பல்

அபிஷண குஷநத்து இந்றரிஶனஶ ரரிக்க

------------------------------------------------------------இந்ற கடஶனர கரல் தஷடக்கு,

rs



எபே தகுறரக இம்படிவு டுக்கப்தட்டுள்பது
----------------------------------------------------சலணர ற்றும் சறர இஷந்து ஶற்வகரண்ட

கடல் ஶதரர் திற்சறரண, “இஷ கடல் 2016”,
வன் சலணக் கடல் ஶதரகுறில் ஷடவதற்நது

(RUSSIA, CHINA JOINT NAVAL EXERCISE = JOINT SEA
2016)


--------------------------------------------------பத் அப்ரஸ் 2016 (YUDH ABHYAS 2016)



இந்றர ற்றும் அவரிக்க ரணுங்கள்



ஶண்டி ன்ந புல், சலணரஷ ிக்கு 173
கறஶனரீ ட்டர் ஶகத்றல் ரக்கறது



இப்புல், தினறப்ஷதன்ஸ் ரட்டில் ஶதர்ஷட
ணப்தட்டது





இந் ஆண்டில் சற
ீ
சூநரபி புனறஶன அறக
சக்ற ரய்ந்து இப்புனரகும்
---------------------------------------------------------------னரகரஸ் ன்ந புல், ஜப்தரன் ரட்டிஷண
ரக்கறது

இஷந்து ஶற்வகரண்ட ரணு ஶதரர் திற்சற

ps

உத்கரன்ட் ரறனத்றல் ஷடவதற்நது.
இப்திற்சறக்கு, பத் அப்ரஸ் 2016 ண



வதரிடப்தட்டது
----------------------------------------------------இந்றர ற்றும் கஜகஸ்ரன் ரடுகபின்



இந்றரின் பல் துஷக் குடிசுத்

ஷனரண, டரக்டர் சர்தள்பி ரரகறபேஷ்ன்
அர்கபின் திநந் றணத்ஷ வகரண்டரடும்

tn


(PRABAL DOSTYK - 2016)

திதல் ஶடரஸ்டிக் ன்தன் வதரபேள் = லுரண

ட்பு (ஆஶரக்கறரண ட்பு) (ROBUST FRIENDSHIP)
-------------------------------------------------இந்ற கடஶனர கரல் தஷடக்கு, “சரற” ன்ந
புற ஶரந்து தடகு ஶசர்க்கப்தட்டுள்பது. ண
ீ



றகழ்ச்சறில் இக்கப்தல் கடஶனர கரல்

தஷடில் ஶசர்க்கப்தட்டது (INDIAN COAST GUARD

ஷகில் இத்றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது
------------------------------------------------------வசப்டம்தர் 8 = சர்ஶச லத்நறவு றணம்



கபே =



-------------------------------------------------------வசப்டம்தர் 14 = ஶசற யறந்ற றணம்



இந்ற அசறல் அஷப்தரல், இந்றரின்

READING THE PAST, WRITING THE FUTURE

அலுல் வரறரக யறந்ற, 1949-ம் பேடம்,

பஷநில் உர் வரறல்தட்தத்துடன் இஷண
டிஷத்துள்பணர். ஶகரரில் ஷடவதற்ந

நாட்கள்

வசப்டம்தர் 5 = ஶசற ஆசறரிர் றணம்

2016” ன்ந ஶதரர் திற்சற, கஜகஸ்ரன் ரட்டில்



(TYPHOON MALAKAS HITS JAPAN)



ரணுங்கள் இஷடஶரண, “திதல் ஶடரஸ்டிக்
ஷடவதற்நது

புல்



வசப்டம்தர் 14-ம் ஶற ற்றுக்வகரள்பப்தட்டது

இது ஷடபஷநக்கு ந் றணம் = ஜணரி 26,
1950
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கபே =

DEMOCRACY AND THE 2030 AGENDA FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

தரதுகரப்பு றணம்



கபே =

(2016 WORLD

ECONOMIC FREEDOM INDEX)

OZONE AND CLIMATE : RESTORED BY A WORLD
UNITED



2016-ம் ஆண்டிற்கரண உனகப் வதரபேபரர சுந்ற
குநறீடு வபிிடப்தட்டுள்பது



கபே =

---------------------------------------------------வசப்டம்தர் 21 = சர்ஶச அஷற றணம்





--------------------------------------------------------வசப்வடம்தர் 16 = சர்ஶச ஏஶசரன் தடன

குமிீடு

ரட்டின் வதரபேபரர சுந்றம், வகரள்ஷககள்,

றறுணங்கபின் வசல்தரடும் ஆகறற்ஷந


ஆரய்ந்து இம்படிவு வபிிடப்தட்டுள்பது

159 ரடுகபில் ஶற்வகரள்பப்தட்ட இந் ஆய்ில்,

rs



வசப்வடம்தர் 15 = சர்ஶச குடிசு றணம்

இந்றர 112-து இடத்ஷ திடித்துள்பது

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS :
BUILDING BLOCKS FOR PEACE



-------------------------------------------------வசப்டம்தர் 27 = உனக சுற்றுனர றணம்





பல் இடம் = யரங்கரங்
2-து இடம் = சறங்கப்பூர்

3-து இடம் = றபசறனரந்து

ne



TOURISM FOR ALL - PROMOTING UNIVERSAL
ACCESSIBILITY





----------------------------------------------வசப்டம்தர் 29 = உனக இபே றணம்



158 து இடம் = னறதிர



கபே =



159 து இடம் = வணிசுனர
---------------------------------------------------------------இந்ற ஶசற கக்வகடுப்பு ஷத்ரல்

கபே =

LIGHT YOUR HEART, EMPOWER YOUR LIFE

புத்தகம்





157 து இடம் = கரங்ஶகர

டத்ப்தட்ட ஆய்ில், இந்றரின் தூய்ஷரண



EMMA CLINE = THE GIRLS



DEBORAH LEVY = HOT MILK



MEGHNA PANT = ONE AND A HALF WIFE





112-து இடம் = இந்றர

cw
in



ரறனங்கள் தரட்டில் வபிிடப்தட்டுள்பது

(NSSO’S CLEANEST SURVEY RESULTS)

RAMACHANDRA GUHA = DEMOCRATS AND DISSENTERS



YASEER USMAN = RAKHA : THE UNTOLD STORY



MADELINE THIEN = DO NOT SAY WE HAVE NOTHING



PAUL BEATTY = THE SELL OUT



MOHAMMED HAMID ANSARI = CITIZEN AND SOCIETY

tn

ps





MALIK SAJID = MUNNU : A BOY FROM KASHMIR



ROBERT BLY =LEAPING POETRY : AN IDEA WITH POEMS
AND TRANSLATIONS



ADAM HASLETT = IMAGINE ME GONE



CHRIS GAYLE = SIX MACHINE : I DON’T LIKE CRICKET… I
LOVE IT








வரத்ம் 26 ரறனங்கபில் இந் ஆய்வு

ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது

இந்றரின் தூய்ஷரண ரறனரக, சறக்கறம்
ரறனம் அநறிக்கதப்டுள்பது (SIKKIM BECOMES
CLEANEST STATE IN INDIA)
பல் இடம் = சறக்கறம்
2-து இடம் = ஶகபர

3-து இடம் = றஶசரம்

தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன் கரகர்த்ரரண,
திரின் குஜரத் ரறனம், இப்தட்டினறல் 14-

து இடத்ஷ திடித்துள்பது


இப்தட்டினறல் கஷடசற இடம் (26து இடம்) =

ஜரர்கண்ட்




இப்தட்டினறல் றகம் 19து இடத்ஷ

திடித்துள்பது
-------------------------------------------------------------------இந்ற ஶசற கக்வகடுப்பு ஷத்ரல்,
சவபி தகுற வகரண்ட தூய்ஷரண பல்
தத்து ரட்டங்கள் தட்டில்

வபிிடப்தட்டுள்பது (TOP 10 CLEANEST DISTRICT IN

INDIA IN THE PLAINS CATEGORY)




பல் இடம் = சறந்துதுர்க் (கரரஷ்டிர)
2-து இடம் = டிர (ஶற்கு ங்கம்)

3-து இடம் = சரர (கரரஸ்டிர)
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4-து இடம் = றத்ணரபூர் (ஶற்கு ங்கம்)



5-து இடம் = ஶகரனரபூர் (கரரஷ்டிர)









6-து இடம் = யழக்னற (ஶற்கு ங்கம்)



7-து இடம் = உடுப்தி (கர்ரடகம்)

10-து இடம் = சுறு (ரஜஸ்ரன்)
-------------------------------------------------இந்ற ஶசற கக்வகடுப்பு ஷத்ரல், ஷனப்



றபேிர இந் ஆண்டு ஷடவதற்நது
----------------------------------------------------அடுத் ஆண்டு, இந்றரின் குஜரத்

ரறனத்றன் அகரதரத் கரில், ஆப்ரிக்க

பர்ச்சற ங்கறின் கூட்டம் ஷடவதறும் ண

தகுற வகரண்ட தூய்ஷரண பல் தத்து

அநறிக்கப்தட்டுள்பது

ரட்டங்கள் தட்டில் வபிிடப்தட்டுள்பது

BANK)

(AFRICAN DEVELOPMENT

----------------------------------------------------3-து திரிக்ஸ் கரக்கல் கூட்டஷப்பு

CATEGORY)





பல் இடம் = ண்டி (யறரச்சனப் திஶசம்)



2-து இடம் = ஶற்கு சறக்கறம்

ne

(TOP 10 CLEANEST DISTRICT IN INDIA IN THE HILLS

ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறனத்றன் னடரக் தகுறில் 12
ஆண்டுகலக்கு எபேபஷந ஷடவதறும், “ஶரதர”

8-து இடம் = த்ணகறரி (கரரஷ்டிர)

9-து இடம் = ரஶண (கரரஷ்டிம்)

இடங்கள்

rs





3-து இடம் = சறம்னர (யறரச்சனப்திஶசம்)



4-து இடம் = கறக்கு சறக்கறம்



5-து இடம் = யம்ரிபூர் (யறரச்சனப் திஶசம்)








6-து இடம் = வற்கு சறக்கறம்

10-து இடம் = சம்தர (யறரச்சனப் திஶசம்)
-------------------------------------------------------2016 உனகப் ஶதரட்டித்ன்ஷ குநறீடு

COMPETITIVENESS INDEX)







பல் இடம் = ஸ்ிட்சர்னரந்து

பல் இடம் - ஸ்னரந்து



2 து இடம் = சறங்கப்பூர்



3 து இடம் = ஸ்டன்
ீ

143 து இடம் = இந்றர

-------------------------------------------------------திரிக்ஸ் ரடுகபின் தரதுகரப்பு துஷந அலுனர்கள்
கூட்டம், புது றல்னறில் ஷடவதற்நது

(BRICS
REPRESENTATIVES IN CHARGE OF SSECURITY)



---------------------------------------------------------சறரின் கசன் கரில், பல் உனக

கரதுஶகபரஶரர் துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டிகள்
ஷடவதற்நது

(FIRST WORLD’S DEAF SHOOTING
CHAMPIONSHIP)



-----------------------------------------------------சரர்க் ரடுகபின் ீிர றர்ப்திற்கரண 2-து

உர்ட்ட அலுனர்கள் கூட்டம், புது றல்னறில்
ஷடவதற்நது (2

ND

MEETING OF THE HIGH LEVEL
GROUP OF EMINENT EXPERTS TO STRENGTHEN THE
SAARC ANTI TERRORISM MECHANISM)


----------------------------------------------------2016ட்ரக் ஆசற ஶகரப்ஷத ஷசக்பிங் ஶதரட்டிகள்,
புது றல்னறில் ஷடவதற்நது (2016 TRACK ASIA CUP

CYCLING TOURNAMENT)

வரத்ம் 188 ரடுகஷப ஆய்வு வசய்து இப்தடில்
வபிிடப்தட்டது





3 து இடம் = அவரிக்கர

138 து இடம் = சரத்
---------------------------------------------------க்கற ரடுகள் வதரது சஷதின் சுகரர

TH

SESSION OF WHO REGIONAL
COMMITTEE FOR SOUTH EAST ASIAN REGION)

2-து இடம் = சறங்கப்பூர்

(UNITED NATIONS GENERAL
ASSEBLY’S HEALTH INDEX)



ஷடவதற்நது (69

2015-ல் 55து இடத்றன இபேந் இந்றர, ற்ஶதரது
39-து இடத்றற்கு பன்ஶணநற உள்பது

உடல்னக் குநறீடு



கூட்டம், இனங்ஷக ஷனகர் வகரலம்புில்

உட்தடுத்ப்தட்டுள்பது

tn



----------------------------------------------------உனக சுகரரத் றறுணத்றன் 69து வன்

கறக்கு ஆசற ரடுகபின் ட்டர குலின்

138 ரடுகஷப இந் ஆய்ில்

ps





8-து இடம் = டக்கு சறக்கறம்

9-து இடம் = சம்ஷத (றஶசரம்)

(3RD BRICS

URBANISATION FORUM MEET)

7-து இடம் = குல (யறரச்சனப் திஶசம்)

வபிிடப்தட்டுள்பது (2016 GLOBAL


ிசரகப்தட்டிணம் கரில் ஷடவதற்நது

cw
in



கூட்டம், ஆந்றப் திஶச ரறனத்றன்



--------------------------------------------------2016 சர்ஶச புத் துநிகள் கூடுஷக,

உத்றப்திஶச ரறனத்றன் சரரத்றல்,
அக்ஶடரதர் ரம் ஷடவதறும் ண

வரிிக்கப்தட்டுள்பது (2016 INTERNATIONAL

BUDDHIST CONCLAVE)
------------------------------------------------
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இந்ற சர்ஶச கடல் உவு கண்கரட்சற, ஆந்ற



இந்ற ம்சரறஷ ஶசர்ந் ி வட்டி

ரறனம் ிசரகப்தட்டிணத்றல் ஷடவதற்நது (2016

றறக்கதப்டுள்பரர் (HEAD OF INTERNATIONAL

INDIA INTERNATIONAL SEA FOOD SHOW)







றல்னறில் ஷடவதற்நது (BIRAC INNOVATORS MEET)

----------------------------------------------------------ஜற.ஸ்.டி குலின் பல் கூட்டம் புது றல்னறில்
ஷடவதற்நது (FIRST MEET OF GST COUNCIL)
----------------------------------------------------------2016 திரிக்ஸ் வரறனரபர் ற்றும் ஶஷனரய்பு
ஷடவதற்நது

(2016 BRIC S LABOUR AND
EMPLOYMENT MINISTERS MEET)
------------------------------------------------------2017ம் ஆண்டு ஷடவதந உள்ப 17 துக்கு
உட்தட்ஶடரபேக்கரண திதர கரல்தந்து

கரில் ஷடவதறும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது

(2017 U-17 FIFA FOOTBAAL WORLD CUP)

வதண் றர்ரக இக்குணரக, ஆணந்ற ரனறங்கம்
றறக்கப்தட்டுள்பரர்

(FIRST WOMEN DIRECTOR OF
BHARAT ELECTRONICS LIMITED)


கூடுல் வசனரபரக அபேண் ஶகரல்
றறக்கப்தட்டுள்பரர்





(DIRECTOR GENERAL OF NDRF)
NDRF = NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND



-----------------------------------------------------------இந்ற ஶசற தரதுகரப்பு தஷடின், ஷடக்டர்
வஜணனரக, சுறர் திரப் சறங்
றறக்கப்தட்டுள்பரர்

(DIRECTOR GENERAL OF
NATIONAL SECURITY GUARD)

நினம்



கரரஷ்டிர ரறன ஆலரண, ித்ரசரகர்

ps

த்ற அசு றறத்துள்பது
--------------------------------------------------------த்ற “ஆற்நல் ற்றும் பனண ககர”,

ஶந்ரக, அஶசரக் சரவ்னர றறக்கப்தட்டுள்பரர்

tn

(NEW VICE CHANCELLOR OF TERI UNIVERSITY. TERI =
THE ENERGY AND RESOURCES INSTITUTE)

(DIRECTOR GENERAL OF CENTRAL INDUSTRIAL
SECURITY FORCE)



வடண்டுல்கர், ிபம்த தூரக

APPOINTED AS PRESIDENT OF WORLD BANK)


(FULL TIME MEMBER OF 21ST LAW
COMMISSION OF INDIA)
றறத்துள்பது



புற ஷனரக, றபேற அல்கர சறஶரயற

றறக்கப்தட்டுள்பரர் (NEW CHAIRMAN OF UNION

PUBLIC SERVICE COMMISSION)

------------------------------------------------------இந்ற பேத்து கூட்டஷப்தின் புற
ஷனரக, ஶக.ஶக.அகர்ரல்

(BRAND AMBASSADOR OF
ANTI-LIQUOR CAMPAIGN)

---------------------------------------------------------த்ற அசுப் திரபர் ஶர்ரஷத்றன்

-------------------------------------------------------21து சட்டக் குலின், பலஶ உறுப்திணரக,
ஸ்.சறகுரர், ன்தஷ த்ற அசு

றறக்கப்தட்டுள்பரர்



------------------------------------------------உனக ங்கற ஷனரக, இண்டரது பஷநரக
ஜறம் ஶரங் கறம் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர் (RE

----------------------------------------------------------ஶகப அசறன் து எறப்திற்கு றரண

இக்கத்றற்கு, திதன கறரிக்வகட் ர்
ீ
சச்சறன்

----------------------------------------------------------த்ற வரறல் தரதுகரப்பு தஷடின் ஷடக்டர்
வஜணனரக, றபே ஏ.தி.சறங் றறக்கப்தட்டுள்பரர்

“வரி” தல்கஷனக்ககத்றன் புற துஷ



--------------------------------------------------ஶசற ஶதரிடர் தறல் குலின், ஷடக்டர்

வஜணனரக, தச்ந்ர றறக்கப்தட்டுள்பரர்

ரிஷண, றகத்றன் வதரறுப்பு ஆலரக



(ADDITIONAL SECRETARY OF

GST COUNCIL)

ரறனத்றல் ஷடவதற்நது (YOUTH VOTERS



-------------------------------------------------------சக்கு ற்றும் ஶசஷ ரி வரடர்தரக

அஷக்கப்தட்டுள்ப “ஜற.ஸ்.டி குலிற்கு”,

---------------------------------------------------------இஷப ரக்கபர் றபேிர, ரகரனரந்து

FESTIVAL)

--------------------------------------------------தரத் வனக்ட்ரணிக்ஸ் றறுணத்றன் பல்

cw
in

உனகக்ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிகள், இந்றரின் ஶகரர





BIRAC = BIOTECHNOLOGY INDUSTRY RESEARCH
ASSISTANCE COUNCIL

அஷச்சர்கள் குல கூட்டம், புது றல்னறில்



SOCIETY OF BLOOD TRANSFUSION)

ne



---------------------------------------------------“திக்” கண்டுதிடிப்தரபர்கள் கூட்டம், புது

சர்ஶச இத் தரிரற்ந சங்கத்றன் ஷனரக,

rs



ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்

(NEW PRESIDENT OF
INDIAN MEDICAL ASSOCIATION)


----------------------------------------------------------------ஆரர் அஷப்தின் தகுற ஶ ஷனரக, றபே
சத் ரரன் றணம்

(PART TIME

CHAIRPERSON OF UIDAI)
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தஞ்சரப் ஶசணல் ங்கறின் ிபம்த தூரக,



திதன கறரிக்வகட் ர்,
ீ
ிரட் ஶகரனற றறக்கப்

திரன்ஸ் அசறடம் எப்தந்ம் வசய்துள்பது ( INDIA

(BRAND AMBASSADOR OF PUNJAB
NATIONAL BANK)

SIGNED AGREEMENT WITH FRANCE FOR PURCHASE OF
36 RAFALE FIGHTER JET)

தட்டுள்பரர்



ஒப்பந்தம்



இக்கத்துடன் எப்தந்ம் வசய்துள்பது

தூய்ஷ இந்றர றட்டத்ஷ திதனப்தடுத்



கல்ித் வரஷனக்கரட்சறரண, “ணரஷ”,

இந்றறுணம் பன்ந்துள்பது

சரஷனகள் ஶதரன்நற்ஷந அஷப்தது வரடர்தரக
ஶதரப ரடு இந்றரவுடன் எப்தந்ம்





ஷகவலத்ரகறபள்பது (INDIA SIGNS OPEN SKIES

அபிக்க, றபே .ஶக.சறன்கர ஷனஷில் குல

என்நறஷண த்ற அசு அஷத்துள்பது (UNION
GOVERNMENT CONSTITUTES A.K.SINHA COMMITTEE
TO STUDY SILT IN RIVER GANGA IN BIHAR)



இக்குல 10 ரட்கலள் ணது அநறக்ஷகஷ அறக்க

ண்ிக்ஷக இல்னர ிரணங்கஷப இக்க



படிபம்



அசு உத்ிட்டுள்பது
------------------------------------------------------------------அிந்த் தகரரிர குல

PACT WITH GREECE)



இன் பனம் இண்டு ரடுகலக்கு இஷடஶ

இது ஶதரன்ந எபே எப்தந்த்ஷ இந்றர வசய்து

ps



என்நறஷண த்ற அசு அஷத்துள்பது

(TO
DEFINE POVERTY AND PREPARE A ROAD MAP TO
ALLIVIATE POVERTY)

புறரக 12 எப்தந்ங்கள் ஷகவலத்ரகறண

tn

கல் வரறல்தட்தம் துஷந ஶதரன்ந தனற்நறல்



அிந்த் தகரரிர ஷனஷில் குல

----------------------------------------------------இந்றர ற்றும் ிட்ரம் ரடுகள் இஷடஶ
இபேப்பு உநஷ ஶம்தடுத்துல், ரணும்,



சுகரணரக ஆக்க இந் ஶசஷஷ அநறபகம்

வசய்துள்பது (TO MAKE RAIL TRAVEL COMFORTABLE

FOR ELDERS, DIFFERENTLY ABLED AND AILING
TRAVELLERS)

வரஷனஶதசற ஶசஷ றறுணம், ற்வநரபே திதன
ஷககப்தடுத்றபள்பது

BUSINESS OF AIRCEL)

(RELAINCE MERGES WIRELESS

பத் குடிக்கள், உடல் ஊணபற்ஶநரர் ற்றும்
குஷநதரடு உள்பர்கலக்கு, ில் தங்கஷப

பேகறநது
---------------------------------------------------------அில் அம்தரணி ஷனஷினரண ரிஷனன்ஸ்
றறுணரண, ர்வசல் றறுணத்ஷ

இந்ற ில்ஶ துஷந, “ரத்ரி றத்ர ஶசர”

(INDIAN RAILWAYS LAUNCHED YATRI MITRA SEWA)


கல் வரறல்தட்த பூங்கரஷ அஷத்து



திட்டங்கள்

ன்ந புற ஶசஷஷ அநறபகம் வசய்துள்பது

இந் எப்தந்ம் ஷகவலத்ரகறண

இன் எபே தகுறரக, இந்றர ிட்ரறல்

றுஷ ஶகரட்டிஷண ஷறுக்கவும், அஷண
ீக்க ஶஷரண றபஷநகஷப ஆரய்ம்,

வகரள்லம் பல் ரடு கறரீஸ் ஆகும் (GREECE
BECOMES FIRST COUNTRY WITH WHICH INDIA INKED
AN OPEN SKY AGREEMENT)



தீகரர் ரறனத்றல் கங்ஷக ற பன, ற்தடும்
ண்டல் ண் தறவு வரடர்தரக அநறக்ஷக

றநந்வபி ிரண ஶசஷ எப்தந்ம்



.ஶக.சறன்கர குல

குழு

cw
in



வசய்துள்பது
--------------------------------------------------------இந்றர ற்றும் கறரீஸ் ரடுகள் இஷடஶ

இஸ்ஶர றறுணத்துடன் எப்தந்ம் வசய்துள்பது

ne



---------------------------------------------------------றனடுக்க தரறப்திற்கு உள்பரகர கட்டிடங்கள்,

ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது
----------------------------------------------------------ரறனத்றல் கல்ி ஶசஷஷ அறகரிக்க,

வலுங்கரணர ரறன அசு, அம்ரறன அசு

துரக 32 தக்க கரறக்ஸ் புத்கத்ஷ வபிிட

(AMAR CHITRA
KATHA, DISTRIBUTE A SPECIAL EDITION OF A COMIC
BOOK FOCUSSING SWACHH BHARAT MISSION)

-----------------------------------------------------அணு ஆற்நல் தன்தடுத்துது வரடர்தரக, சறர
ற்றும் கறபெதர ரடுகள் இஷடஶ எப்தந்ம்

திதன கரறக்ஸ் புத்க ிற்தஷண றறுணரண,
“அர் சறத்ர கர” றறுணம், தூய்ஷ இந்றர



இந்றர 36 ஶதல் க ிரணங்கஷப ரங்க

rs





சக்க ரற்கரனறகள், ஶதட்டரிில் இங்கும்

கரர்கள் ஶதரன்ந சறகள் பனம் அர்கலக்கு
உி வசய்து இன் ஶரக்கரகும்

Visit : www.tnpscwinners.com, tnpscwinners.in, answers.tnpscwinners.com

-17-

TNPSCWINNERS - Online ப
ைமய - த ம
Current Affairs - September - 2016
ரத்ரி றத்ர ன்தன் வதரபேள் = த ண்தன்



ஷ ஸ்ரர்ட் க றட்டத்றல் வரத்ம் 60

(PASSENGER FRIEND)


-----------------------------------------------------------இந்ற ில்ஶ துஷந, “தூய்ஷ ரம்” ன்ந

“சச்ர சப்ர” ன்ந றட்டத்ஷ அநறித்துள்பது



(SWACHHTA SAPTAH = CLEANLINESS WEEK)




இஷண ில்ஶ துஷந அநறித்துள்பது
--------------------------------------------------------------த்ற வரஷனவரடர்பு துஷந அஷச்சகம்,

“உர்ஜர றத்ர” ன்ந புற வரஷனஶதசற ற

ிகரஸ்” ன்ந இக்கத்ஷ வரடங்கற உள்பது

(MISSION PARIVAR VIKAS)


PLANNING SERVICES)


தகர்ஶரர்கள், “14401” ன்ந ண்ில் றன்சர
டங்கள் தற்நற வசய்றகஷப இன் பனம்
வரிந்துக் வகரள்பனரம் (GET POWER CUT





றன்சர ிறஶரகம் தற்நற கல்கஷப

அபிக்கஶ, இந் ஶசஷ வரடங்கப்தட்டுள்பது
--------------------------------------------------------“ஸ்ஶஷ் ர்சன்” றட்டத்றன் கல ழ், த்ற அசு,
5 ரறனங்கலக்கு 450 வகரடி பைதரஷ



எதுக்கறபள்பது

சத்ீஸ்கர், ஜரர்கண்ட் ற்றும் அசரம் ஆகற 7
ரறனகபில் உள்ப 145 ரட்டங்கபில் இது



ிகரக் குல, “சரக்சம்” றட்டறற்கு எப்புல்

அபித்துள்பது

(SWADESH DHARSAN)







ps

tn

வபிிட்டுள்பது (LIST OF 3

RD

BATCH OF SMART

CITIES MISSION)








12 ரறனங்கபின் 27 கங்கள் இறல் இடம்

திடித்துள்பண

றட்டரகும் இது
---------------------------------------------------------“கல்லூரி வதண்கலக்கு ரணி ிஷனில்

(SCOOTY FOR COLLEGE GIRLS SCHEME)



-----------------------------------------------------“உிரி-வதரபேபரரத்றற்கரண ஶசற இக்கம்”,
ஶகரனர ரணிரல்றன் றல்னரங் கரில்

ப்தரடு - கன்ணிரகுரி, இஷடஶ இந்

க றட்டத்றன் பன்நரது தட்டிஷன

த்ற கனரல் ற்றும் சுங்கத் துஷநின்

ஜம்ப கரஸ்ீ ர் ரறன பல்ர் அநறித்துள்பரர்

வசன்ஷண - ரல்னபும் - ரஶஸ்ம் -

னங்கள் அஷக்கதப்டும்
----------------------------------------------------------த்ற கர்புந பர்ச்சற அஷச்சகம், ஸ்ரர்ட்

சரக்சம் றட்டரணது, எபே ஷநபக ரி

ஸ்கூட்டி ண்டி” ங்கும் புற றட்டத்ஷ

இறல் 100 ஶகரடி பைதரய், றகத்றல் “கடற்கஷ

(100 CRORE RUPEES ALLOCATED TO TAMILNADU, FOR
DEVELOPING A COASTAL CIRCUIT)



(PROJECT SAKSHAM)

ஷனதின்ணனரகும் (NEW INDIRECT TAX NETWORK)

சுற்றுனர னங்கஷப” உபேரக்க எதுக்கற உள்பது



வசல்தடுத்ப்தட்டது
--------------------------------------------------திர் ஷனஷில் வசல்தடும், வதரபேபரர

cw
in

INFORMATIONS FROM THE POWER DISTRIBUTION
COMPANIES)

உத்றப் திஶசம், தீகரர், த்றப்திஶசம்,

ne



ஶரக்கம் = ஶம்தடுத்ப்தட்ட குடும்த கட்டுப்தரட்டு

ஶசஷஷ ங்குல் (IMPROVED FAMILY

உி ஷ ஶசஷஷ வரடங்கறபள்பது

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
INTRODUCED A NEW HELPLINE CALLED URJA MITRA)

கங்கள் ஶர்ரகற உள்பண
---------------------------------------------த்ற சுகரர ற்றும் குடு ன அஷச்சகம்,
இந்றரின் 7 ரறனங்கபில் “றசன் தரிரர்

தூ சுற்றுச்சூல் றணத்ஷ (SWACHH PARYAVARAN

DIWAS = CLEAN ENVIRONMENT DAY) பன்ணிட்டு,

இந் பன்று தட்டிஷனபம் ஶசர்த்ல், இந்து

rs



வரடங்கற ஷக்கப்தட்டது

(NATIONAL MISSION ON

BIO-ECONOMY)


---------------------------------------------------------த்ற ஶபரண்துஷந அஷச்சர், உத்றப்திஶச
ரறனம் துரில், “தண்டிட் ீன் ரள்

உதத்ர க்ரிற உன்ணற ஶபர”ஷ வரடங்கற
ஷத்ரர்

(PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAY KRISHI
UNNATI MELA)
-----------------------------------------------------

இப்தட்டினறல் பல் இடம் = தஞ்சரதின்

அறர்சஸ் கம் ஆகும்

இப்தட்டினறல் அறகதட்சரக, கரரஷ்டிரின் 5
கங்கள் இடம் திடிதுள்பன்ண

இப்தட்டினறல் றகத்ஷ ஶசர்ந் ஶலூர்,
துஷ, ஞ்சரவூர் ற்றும் ஶசனம் கங்கள்
இடம் திடித்துள்பண
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