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FAME-India தட்டம் -

ின்சாத்ில் இங்க்கும்

உனக இற்னக ிித்ிணால்

(World Wide

ாகணங்கபின் ிற்தனணன ஊக்குிக்க

Fund for Nature-India (WWF-India))2015 ஆம்

த்ி அசின் ிட்டம்.

ஆண்டிற்காண பசி புி ி ப
னனகாக (Earth Hour Capital 2015) தன

ஆந்ி ாினத்ின் னனகாக "அநபவத'

தரிவு தசய்ப்தட்டுள்பது.

ன அம்ாின அசு தரிவு தசய்துள்பது.

உனக அபில்

சனனல் தரிவு தசய்ப்தட்டுள்பது.

2014-2014 ஆம் ஆண்டில் 'தூய்ன இந்ிா

9-4-2014 அன்று பசானண தசய்ப்தட்ட இந்ி

ிட்டத்ினண' தசல்தடுத்துில்

வுகன - தனுஷ்

பன்ணினனில் உள்ப ாினம் - குஜபத்

16-4-2015 அன்று பசானண தசய்ப்தட்ட

எவ்தாபே ததண்குந்ன திநக்கும் பதாதும்

இந்ி வுகன - அக்ி III

111 ங்கனப டும் இந்ி கிாம் ிப்ந்தரி கபநம், இபஜஸ்தன்.

சீ தத்ில் காத்ா காந்ிடிகபின் சினன
உனடக்கப்தட்ட இடம் - னஜகன்ஸ்ர்க் ,

10 பேடங்களுக்கு பந்ன டீசல் ாகங்கள்

ஜதன்ப்ிரிக்க

புது டில்னி சானனகபில் தன்தடுத்துன
பசி தசுன ீர்ப்தாம் னடதசய்துள்பது.

தாதா ாம் பவ் -க்கு காதிணட் அனச்சர்
ரிான ங்க படிவு தசய்துள்ப ாின

உனக ஆபாக் ிணம் - ஏப்பல் 7

அசு - ஹரின

இந்ி அசின் பத்ப வங்க (MUDRA Bank) -

புிாக அனக்கப்தட்டுள்ப இந்ிாின்

தி ந்ிரி ஜணன் பாஜணாின் எபே

ாங்காது

தகுிாக சிறு தாில்பனணபாபேக்கு ிி

கனங்கன ிபக்க

அபேங்க்காட்சிகம் உள்ப இடம் - கண்ணூர்,

உி ங்குற்காக திர் பாடிால்

னகப

'பத்ா ங்கி' துங்கப்தட்டுள்பது.

இந்ிாிற்காண ஃதிான்சு ாட்டு தூாக

ஜணதீட ிபேது ததற்ந ிழ் ளத்ாபர்

ிணம் தசய்ப்தட்டர் - னநகன் குநர்

ஜஜனகந்தன் 8-4-2015 அன்று னடந்ார்.

Asteroid 316201 ணப்தடும் ிண்தபி

2015-16 க்காண இந்ி தாிற்சானன

ஆஸ்ட்ாய்டுக்கு

கூட்டனப்தின் (Confederation of Indian Industry)

பாதல் தரிசு ததற்ந

ந யூசூப்ின் ததர் சூட்டப்தட்டுள்பது

புி னனாக சுநத் நஜீம்தர் பர்வு
தசய்ப்தட்டுள்பார் .

IPL சூாட்ட க்கினண ிசாரிக்க உச்ச
ீின்நத்ால் ிிக்கப்தட்டுள்பர் -

சீ தத்ில் த்ி உள்துனந அனச்சகத்ால்

வினவக் ிரினதர்ஷ

180 ாட்களுக்கு திவு னட தசய்ப்தட்ட
அனப்பு - சுமந இந்தன அமநப்பு

ிபதநர் னநடி அர்கள் ப்ல் 2015 ல்

(Greenpeace India Society (GIS))

தம் பற்தகாண்ட பன்று ாடுகள் ிபன்சு, ஜஜர்நி, கட

திதஞ்சு இபசர் கரீம் ஆஹ கனுக்கு
ாட்டின் 2-து ிக உர்ந் ிபோண த்ந
விபூஷண் விருது ங்க்கப்தட்டுள்பது.
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சீ தத்ில்

CPI (M) அசில் கட்சிின் புி

ISO 9001:2008 விருது ததற்ந த்ி

ததாதுச்தசனாபாக பர்வு

அசின் துனந - தகவல் நற்றும் பப்புத்

தசய்ப்தட்டுள்பர் - சதபம் னச்சூரி

தும

இந்ி அசின் புி வுகனகனப ாக்கி

utsonmobile ணப்தடுது -

பன்திவு தசய்ா

அிக்கும் பதார்க்கப்தலுக்கு ' விசகப்ட்டிம்'

த சீ ட்டுகனப (unreserved tickets) தானதல்

ணப் ததரிடப்தட்டுள்பது.

ஃபதான்கபின் பனாகப

ததறுற்காக

இில்ப துனநால் அநிபகம்

E-Samiksha ணப்தடுது - இந்ி

தசய்ப்தட்டுள்ப

இில்பின் ிட்டங்கனப ஆன்னனன்
ாினாக கண்காிப்தற்காண

தானதல் அப்பிபகன் .

இந்ிாின் 48 து புனிகள் தாதுகாப்தகாக

இனபம்.

சீ தத்ில் அநிிக்கப்தட்டுள்ப பசி பூங்கா இபஜவ் கந்த

பகான சபஸ்வத ஆற்ம றுதடிபம்

னதசன பூங்க,

உத்தபகண்ட்

புத்துிாக்கும் ிட்டம் ஹரின
ாினத்ில் துக்கி னக்கப்தட்டுள்பது.
'ஜகக்னகஸ்' ( Geckos) ணப்தடும்

தாண்டு ிறுங்க்களுக்கு தபிாட்டு ிி

புதுனகாண உிரிணம்

ங்கிற்காக த்ி அசின்

கர்ாடக ாினம்

ஹம்திில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது.

கண்காிப்தின் கீ ழ் தகாண்டுப்தட்ட
அனப்பு - னர்டு வுண்னடசன்

உக ஹீனநஃீ ன தம் - ப்ல் 17

சர்வனதச

உக கச்சப தம் (World Heritage Day) -

உக புத்தக நற்றும் கப்புரிமந தம் -

தி ந்ிரி ததாது ிர்ாக ிநனுக்காண

ப்ல் 23

வருந வரி

துமக்கு ங்க்கப்தட்டுள்பது.

ிபேச்சி சிா அர்கபால் தகாண்டுப்தட்ட
தருங்மககளுக்க உரிமநகள் நனசத

2014 ஆம் ஆண்டிற்காண 62 து ாா சாபகப்

2014

தால்பக ிபேது ததற்நர் - சச கபூர் , இந்ி

,

24-5-2015 அன்று ாஜ்சனதில்

ினநபநிது.

டிகர்

னதசன ஞ்சனத்து பஜ் தம் - ப்ல் 24

13 து க்கிாடுகபின் குற்நில் டுப்பு
ற்றும் குற்நில் ீி

(Mother Earth Day) -

ப்ல் 22

ப்ல் 18

ிபேது - இவ்ாண்டு

புவி தம்

25-4-2015 அன்று 7.9 ரிக்னடர் அபவு ின

காங்கிஸ் (UN

Congress on Crime Prevention and Criminal Justice ) 19-

டுக்கம் பதாபத்ில்

4-15 அன்று னடததற்ந இடம் - னடக

ற்தட்டது.

உக நனரின தம் - ப்ல் 25

குடிமநப் ணிகள் தம் - ப்ல் 21

25-4-2015 அன்று திான்சு அசின் உரி
ிபோல் தகபிக்கப்தட்ட இந்ிர் னஷ்வந்த் சன்க

2

www.tnpscportal.in TNPSC சீ தகான ிகழ்வுகள் – ப்ல் 2015
50 வது ஜ ீ ட விருது - திர் பாடி

சித்ினத் ிழ்ப் புத்ாண்னட எட்டி

அர்கபால்

ிளக்குத் தாண்டாற்றும்

ாத்ி ளத்ாபர்

ல்சந்தப ஜநனட

க்கு ங்கப்தட்டது .

ஆனபசன் மநத்ரி -

பதாப ின

ிநிஞர்களுக்கும் ிழ் பர்க்கும் சிநந்
அனப்திற்கும் சிநந் ிழ் தன்ததாபேனப
உபோக்குதர்களுக்கும் ஆண்டுபாறும்

டுக்கத்ால் தாிக்கப்தட்டர்க்காண இந்ி

ிபேதுகளும் ங்கப் தக்கங்களும்

அசின் உி ஆதபசன்

ங்குதண அநிிக்கப்தட்டு 2012-ம் ஆண்டு
பல் ங்கப்தட்டு பேகின்நண.

சீ தத்ில் ISRO ிணால் தற்நிகாக
பசானண தசய்ப்தட்ட ாங்கு டன் னடன

2014-ம் ஆண்டுக்காண தநழ்த்தய் விருது

சுக்கும் ிநனுனட கினபாதஜணிக்

சிநந் ிழ் அனப்தாண வி பம்ம

இந்ித்ின் ததர் - CE-20

ிழ்ச் சங்கத்துக்கு ங்க ிக அசால்
தரிவு தசய்ப்தட்டுள்பது.

இந்ி குந்னகள் ினப்தடச் சங்கத்ின்
னனாக சீ தத்ில் ிிக்கப்தட்டர் -

2014ஆம் ஆண்டுக்காண சத்தமபத் தநழ்ப்

பனகஷ் கண்ண

புத்தண்டு விருதுகளுக்கு கீ ழ்க்காண்பதார்
அசால் தரிவு தசய்ப்தட்டுள்பணர்.

குடி தக்கத்ில் தாிக்கப்தட்படாபேக்காக
'சுனதம்' ன்ந ிட்டத்ன துங்கிிபேக்கும்

கதினர் ிபேது - பனணர் அ.னனிா சுந்ம்

ாினம் - னகபம்

உ.ப.சா. ிபேது - பேது அகு ாஜா

சிக்கிம் உர்ீின்நத்ின் பல் ததண்
ீிதிாக சீ தத்ில் திபற்நர் -

கம்தர் ிபேது - பனணர் தச.ன. சண்பகம்

நீ க்ஸ நதன் பய்

தசால்னின் தசல்ர் ிபேது - பேத்துர் சுா

புி னனனத் பர்ல் ஆனர் :

பசனசன்

ச்.ஸ்.திம்ா ஏய்வு ததற்நனண தாடர்ந்து

ஜி.ப.பதாப் ிபேது - தஜ. ாாசாி

ட்டின் 20-வது தமமந னதர்தல்
ஆமணனபக

ஸம் மஜத ததாறுப்பதற்றுக்

உறுப்புனர் ிபேது - பனணர்

தகாண்டார்.

பச.ப.பகம்னி

ஆனங்கட்டி ன 23-4-15 அன்று

தணி,

பதமநச்சர் கணிித் தநழ் விருதுகள்:

தண்டுக்கள், னசம் ாட்டங்க்கபில்
ததாிந்து,

2013- பனணர் .தய்சுந்ம்

ஆசிாில் பல்பனநாக கர்ாடகத்ில்

2014- ிபேதா பர்ிழ் ிகண்டு து. குபசன்

னநட்டர் மசக்கள் ஆம்புன்ஸ் பசனன

2015-ம் ஆண்டுக்க தநழ்த்தய் விருது

ாின பல்ர் சித்ானா தாடங்கி

சிநந் ிழ் அனப்தாண ிபேணந்பும்

னத்துள்பார்.

ிழ்ச் சங்கத்துக்கு ங்க ிக அசால்
தரிவு தசய்ப்தட்டுள்பது.

சித்ினத் ிங்கள் பல் ாபப ிழ்ப்
புத்ாண்டு ண ிக அசால்
அநிிக்கப்தட்ட ஆண்டு -

2012
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2015ஆம் ஆண்டுக்காண சத்தமபத்

அர் தபிிட்டிபேக்கிநார். இத்ிட்டத்ின்

தநழ்ப்புத்தண்டு விருதுகள்

கீ ழ் தடல்னி, னக்பணா, தசன்னண,
னஹாதாத், ததங்களூபே உள்பிட்ட 10

கதினர் ிபேது - கிஞர் தினநசூடன்

கங்கபில் .க்பெ.. பதார்டுகள் னக்கப்
தடும். அற்நின் பனம் அந்ந் கங்கபின்

உ.ப.சா. ிபேது - குடாில்

காற்நின் ம்தற்நிப் ததாதுக்கள்

தானசுப்திின்

தரிந்துதகாள்பனாம்.

கம்தர் ிபேது - பகா.தசல்ம்

கற்ன் தபம் தபம் ற்ன ச தகவல்கள்

தசால்னின் தசல்ர் ிபேது- பனணர்
பசா.சத்ிசீ னன்

காற்நில் ிக்கும் துகள்கனபக் தகாண்பட

ஜி.ப.பதாப் ிபேது - துன இபங்கின் (ம்.

னக்பா ீ ட்டர் ன ிட்டம் தகாண்ட

காற்நின் ம் அபிடப்தடுகிநது. 2.5 பல் 10

ஆபாக்கிசாி)

துகள்கள் திம் 10 ன்று
அனக்கப்தடுகின்நண. காற்நில் கனந்ிபேக்கும்

உறுப்புனர் ிபேது - ப.சாய்பு னக்கார்

இந்த் துகள்கள், உடல்னப் தாிப்புகனப
ற்தடுத்க் கூடினப. 2.5 னக்பா

இபங்பகாடிகள் ிபேது - பனணர் ிர்னா

ீ ட்டபேக்கும் குனநாண அபவு தகாண்ட

பாகன் - ன்நி, ி இந்து தசய்ி.

துகள்கள் திம் 2.5 ன்று

சபக வர்ச்ச குனீ டு 2015 ல்

அனக்கப்தடுகின்நண. இனான் ிகவும்

இந்தனவுக்கு 101 வது இடம், ார்ப
பனிடம்

-

ஆதத்து ினபிக்கக் கூடின. தணணில்,

சபக பர்ச்சி குநிீடு (Social

சுாசம் பனம் உள்பிளக்கப்தடும் னகில்

Progress Index) கடந் 2013 ஆம் ஆண்டு பல்

தண்ி அபினாணன. எபே கண

அதரிக்கான சார்ந் Social Progress Imperative

ீ ட்டபேக்கு 10 னக்பா கிாம் ன்தது உனக

ன்ந அனப்திணால் தபிிடப்தட்டு

சுகாா ிறுணம் தரிந்துனக்கும் சாசரி

பேகிநது. இந் குநிீட்டிற்காக ஆபாக்ம்,

அபவு. அிகதட்சாக, கண ீ ட்டபேக்கு 40

சுகாாண குடிீர் பதான்ந 52 குநிீடுகள்

னக்பா கிாம் ன இபேக்கனாம் ன்று

தன்தடுத்ப்தடுகின்நண.

சுகாா ிறுணம் தரிந்துனக்கிநது. ஆணால்,
திர் அநிித்ிபேக்கும் .க்பெ.-ன்

காத்ா காந்ி உனக அனி ிபேது:

அபட்டின்தடி
ீ
இந் ண் 50 ஆக இபேக்கிநது.

சாாண ிில் தாடுதடுதர்களுக்கு

-ன்நி, ி இந்து தசய்ி.

அதரிக்காின் கனிஃபதார்ணிாில் உள்ப
காந்ி தவுண்படன் ங்குகிநது . தரிசு

சங்கப்பூரின் தந்மத ன்று அனக்கப்தடும்

எபே னட்சம் டானர்.

அந்ாட்டின் பன்ணாள் திர் லீ குான் பெ
ினணாக தருவரூர் நவட்டம்

ாட்டின் பக்கி கங்கபில் ‘னதசனக்

நன்ர்குடினில் பை.1 பகாடி தசனில்

கற்றுத் தபக் குனீடு’ (ஏ.க்யூ.ஐ.) ிட்டத்னப்

ிண்டதம் கட்ட அப்தகுி க்கள்

திர் பந்ி பாடி

ீர்ாணித்துள்பணர்.

தாடங்கினத்ிபேக்கிநார். தடல்னிில் டந்
சுற்றுச்சூல் ற்றும் ணத் துனந

பழுவதும் உள்ட்டினனன தனரிக்கப்ட்ட

அனச்சர்கள் ாாட்டில் இந் அநிிப்னத

ஸ்கர்ிி ீ ர்பழ்க பம்னதில் பசானண
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ஏட்டம் - தாதுகாப்பு துனந அனச்சர்

சூரினணிட 300 டங்கு அிகாகப்

பணாகர் தாரிக்கர் தாடங்கினத்ார் -

திகாசிக்கிநது.

இந்ி கடற்தனடில் ற்பதாது 14 ீர்பழ்கி

உக ட தம் - ஏப்பல் 29

கப்தல்கள் உள்பண. அற்நில் 10 ீர்பழ்கிகள்
ஷ்ாிடம் இபேந்தும் 4 ீர்பழ்கிகள்

அதரிக்காின் பல் இந்ி-அதரிக்க

தஜர்ணிிடம் இபேந்தும் ாங்கப்தட்டன.

ததண் ீிதி

அன அனணத்தும் 30 ஆண்டுகளுக்கும்

கப ீ த்நன்ம்)

பனாக தன்தாட்டில் உள்பண. ிகவும்

135 ஆண்டு கான ி ஆர்டர் பசன

தனாண அந் ீர்பழ்கி கப்தல்கபில்

ிறுத்ம் :

அடிக்கடி தாில் தட்த பகாபாறுகளும்

அஞ்சல் துனநில் தப்

தரிாற்ந பசனனத் துரிப்தடுத்

ிதத்துகளும் பரிடுகின்நண. ணப

`னக்ட்ாணிக் ி ஆர்டர்' (இ.ம்.ஏ.) பசன

அற்றுக்கு ாற்நாக அிண
ீ
ீர்பழ்கிகனப

ற்றும் `இன்ஸ்டன்ட் ி ஆர்டர்' (.ம்.ஏ.)

கடற்தனடில் பசர்க்க த்ி அசு

பசன ஆகின அநிபகப்தடுத் ஆண்டு -

ிட்டிட்டுள்பது. அன் எபே தகுிாக

2008ம் ஆண்டு . இ.ம்.ஏ. பனாக பை.1 பல்

திான்ஸ் ாட்டின் எத்துனப்புடன் பம்னத

பை.5,000 னினாண தானகன ி

கப்தல் கட்டுாண பத்ில் ஸ்கார்திணி
ீர்பழ்கிகனப

- பஜ பனஜஸ்வரி (யூனர்க்

ஆர்டர் தசய்ால் எப ாபில் தப்

ாரித்துள்பது. -ன்நி, ி

இந்து தசய்ி.

தரிாற்நம் ிகழ்ந்து ிடும். அபபதான

இஸ்னப மநன இனக்குபக நனில்சந

னினாண தானகன ி ஆர்டர்

.ம்.ஏ. பனாக பை.1,000 பல் பை.50,000

அண்ணதுமப னநம் : இஸ்பாின்

தசய்ால் உடணடிாக இனம் பனாக

பக்கி ிஞ் ஞாணிபம், சந்ிான்-1 ிட்ட

தப் தரிாற்நம் ிகழ்ந்துிடும்.

இக்குபோண ில்சாி அண்ாதுன,
ததங்களூபே இஸ்பா

- ன்நி, ி

இந்து தசய்ி.

தசற்னகக் பகாள்

னத்ின் இக்குாக ிிக்
கப்தட்டுள்பார். இந் னத்ின் இக்குாக

ிண்தபிில் உள்ப சிநி கிகத்ிற்கு,

இபேந் ிஞ்ஞாணி சிகுாரின் திக்

இந்ி தசஸ் கிாண்ட் ாஸ்டபேம்,

கானம் கடந் ார்ச் 31-ம் பிபடன் படி

பன்ணாள் உனக தசஸ் சாம்தினுாண,

னடந்து. இனடுத்து, கடந் ப்ல் 1-ம்

விஸ்வதன் ஆந்த் ஜனர்

பி ில்சாி அண்ாதுன புி

சூட்டப்ட்டுள்து.சூரி குடும்தத்ில்,

இக்கு ாக ததாறுப்பதற்றுக் தகாண்டார்.

தசவ்ாய் ற்றும் ஜூதிடர் கிகங்கபின்
சுற்றுட்ட தானில், ாபாண
ிண்கற்கள் சுற்நி பேகின்நண. எளங்கற்ந

W75N(B)-VLA2 ன்ந புி ட்சத்ிம்

டிினாண இந் கற்கனப, குட்டி கிகங்கள்

கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது . இது பூிில்

ன்றும் அனக்கின்நணர். இந் னகில்,

இபேந்து 4200 எபி ஆண்டுகளுக்கு அப்தால்

ஜப்தானண பசர்ந், தகன்பசா சுசூகி ன்ந

உள்பது. சூரினணிட ட்டு டங்கு

ாணில் அநிஞர், கடந், 1988ம் ஆண்டு, அக்.,

ததரிாகக் காப்தடுகிநது. பலும்

10ம் பி, 4538 ன்ந குட்டி கிகத்ன
கண்டுதிடித்ார். க்காக, கண்டுதிடிப்தாபர்
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ததர் ான், கிகத்ிற்கு சூட்டப்தடும். அப
சம், 10 ஆண்டுகபாக ததர் சூட்டால்
இபேந்ால், சர்பச ாணிற்தில் ககம்
(..ப.,), ணக்கு ிபேப்தாண ததன
சூட்டனாம். இன்தடி, 4538 ன்ந குட்டி
கிகத்ிற்கு, 10 ஆண்டுகபாக
ததரிடப்தடால் இபேந்ால், அற்கு தசஸ்
ர்
ீ
ிஸ் ான் ஆணந்ன பதாற்றும்
னகில், 'ிஷ்ாணந்த்' ன்று ததர்
சூட்டப்தட்டுள்பது.

-ன்நி, ி இந்து தசய்ி.

04-04-2014 அன்று இந் ஆண்டின் பல் சந்ி
கிகம்

ிகழ்ந்து.

சூரினுக்கும்,

சந்ினுக்கும் இனடப பூி பேம்பதாது
பூிின் ில் சந்ிணில் ிளால், சந்ி
கிகம் ற்தடுகிநது.

ன் !
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