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சீ தத்றல்

ஜம்ப கரஷ்ீ ரின் புற பனமச்சர் நஃதழ பகநது சைனீ து (

க்

)
குடிபரிசந (ைட்டத்தழருத்தம்) நசைளதள 2015 –
ரர்ச் 2 ஆம் ரள் க்கபமின்
ப்புமனப்பதற்நது.

பதண்கபின் தரதுகரப்திற்கரக iSafe

என்ந பரமதல் அப்பிதகசமண
அநறபகப்தடுத்ற ரறனம் – சகபள
சூர்னள கழபண்

VIII

- எட்டரது இந்ற –

ததரப கூட்டு இரணுப்திற்சற
ளரி ைக்தழ புபஸ்களர் 2015 – பதண்கள் றணத்ம

தசற புத்க றறுத்றன் புற மனர்

பன்ணிட்டு த்ற அசரல் புறரக இந்

(National Book Trust ) – ல்சதவ் ரர்நள

ஆண்டு பல் ங்க்கப்தடும் ிபேது. எட்டு

அபரிக்கரிற்கரண இந்றரின் தூரக

சரர்ந்

புறரக றறக்கப்தட்டர் -

ததபேக்கு ங்க்கப்தடுகறநது. றகத்மச்

அருண் ைழங்

‘India’s Daughter’ என்ந ஆப்தடத்ம
பபிிட்ட பரமனக்கரட்சற றறுணம் –

ந்றர கறபேஷ்ர, பகபசல்ர

ற்றும் சரய்னக்ஷ்ற தனறஜதல்னற
என்தர்கலக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.
ைபஸ்யதழ ைம்நன் யிருது 2014 – பன்ணரள்

தி.தி.சற

த்ற அமச்சர் ப்த
ீ
பரய்னறக்கு

உக யயிங்குகள் தழம் – ரர்ச் 3

இரர யரன்தசணம் என்ந கன்ணட

உகழசசன நழகப்பரின இந்தழன சதைழனக்

ங்க்கப்தட்டுள்பது.

ங்கப்தட்டுள்பது . அர் எழுற

பகளடி – யரிரணரிலுள்ப தரிரதரத்
பூங்கரில் ஏற்நற மக்கப்தட்டுள்பது.

250

இக்பகரடிரணது 96 அடி
ீபம், 64

48

பரற கிமத்பரகுப்புக்கு இவ்ிபேது

Rotavac தடுப்பூைழ – rotavirus க்கு எறரக
இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட பல் பேந்து –
திர் தரடி அர்கபரல் பபிிடப்தட்ட்து
. இத்டுப்பூசற தச்சறபங்க்குந்மகலக்கு
ஏற்தடும் ிற்றுப்ததரக்மகத் டுப்தற்கரணது.

உனகத்றதனத றகப் பதரி அசறல் கட்சற
தரஜக -

இந்க் கட்சறக்கு பரத்ம் 8.8 தகரடி

பரண்டர்கள் உள்பணர். சல ணரின் ஆலம்

Digital Gender Atlas

- UNICEF ன் உிபடன்

பதண்குந்மகபின் கல்ிக்கரண றட்டம்

கம்பெணிஸ்ட் கட்சற 2-து இடத்றல் உள்பது.

–
கரண்ர

(Ornithologist ) –

ரறனத்றலுள்ப தடரங்கறபிர கறரத்றலுள்ப
இத்றட்டரணது

5
.
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சீ தத்றல் பதண் குந்மகலக்கரக ‘ளக்னஸ்ரீ’

களனள கல்ப் குழு (Kaya Kalp council) – இந்ற

என்ந றட்ட்த்ம அநறபகப்தடுத்றபள்ப

இில்தில் புதுமரண றட்டங்கமபப்

ரறனம் – யரரஷ்டிர

தரிந்துமக்கும் அமப்பு – சீ தத்றல் இன்

டகறக்கு ரறனத்றல் அமக்கப்தட்டுள்ப

றறக்கப்தட்டுள்பரர்.

பல் ிசரிகலக்கரண உி மம்
(Kisan Call Centre)

– றரிபுரின் அகர்னரில்

அமக்கப்தட்டுள்பது.

மனரக த்ன் டரடர

100 பே ரள் ததரட்டிகமப பன்ந பல்
இந்ற தகப்டன் என்ந பதபேமம நசகந்தழப
ைழங் சடளி பதற்றுள்பரர்.

இந்ற கறரிக்பகட் ரரி (BCCI) மனரக
புறரக தர்ந்படுக்கப்தட்டர் – ஜக்சநளகன்
டளல்நழனள
ழ சகனகப்டுத்தும் நசைளதள 2015 – 10-3-15
அன்று க்கபமரல் றமநதற்நப்தட்டது.
ரட்டிதனத பல் பமநரக தளய்ப்ளல்
யங்கழ ‚ஜீயன் தளபள‛ என்ந பதரில்
இரஜஸ்ரன் ரறன அசறணரல்
உபேரக்கப்தட்டுள்பது.

1984 ஆம் ஆண்மட சல க்கறர்கள்
தடுபகரமனமப் தற்நற ஆரய்ந்து அநறக்மக
சர்ப்தித் குழுின் மனர் – T.P.களர்க்
இந்தழனளயின்

பதல் தீயிபயளத்த்சத

எதழர்பகளள்யதற்கள நளளடு – 19-21,ரர்ச்
2015 ல்

ரஜஸ்ரணில் பஜய்பூர் ரட்ட்த்றல்

மடபதற்நது.
சறங்கப்பூரின் பன்ணரள் திர் லீ குயளன்
னீவ் (Lee Kuan Yew) 23-3-2015 அன்று கரனரணரர்.

அஸ்ட்பள – ரன்ற ரக்குல் ஏவுகம (air- இந்தழபளதனுஷ் தழட்டம் – த்ற சுகரர
to-air missile) ரிமரின் சந்றப்பூர் தசரமண
மத்றல் பற்நறகரக தசரமண
பசய்ப்தட்டது.
கழன்பைளி (Kinnerasani) ய யிங்கு
யளழ்யிடம் அமந்துள்ப இடம் – கம்ம்
ரட்டம், பலுங்கரணர
ிபதளன் நந்தழரி கவுைல் யிகளஷ் சனளஜள
(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) )
என்தது

- இமபஞர்கலக்கரண றநன்

தம்தரட்டு திற்சறபிக்கும் றட்டம்
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அமச்சகத்ரல் பசல்தடுத்ப்தடுகறநது.
இத்றட்ட்த்றன் தடி 2020 க்குள் அமணத்து
குந்மகலக்கும் டுப்பூசறகள் பசன்நமட
பசய் குநறக்தகரள் மக்கப்தட்டுள்பது.
ரட்டிதனத பல் பமநரக தஞ்சரத்துத்
தர்ல்கலக்கு ததரட்டிிட குமநந் தட்ச
கல்ித்குறம றர்ித்து சட்டம் இற்நற
ரறனம் – இபளஜஸ்தளன்
52 து றஸ் இந்றர ததரட்டி

2015 -

அதழதழ

ஆர்னள (டில்ழ) றஸ் இந்றரரக குடம்
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சூட்டப்தட்டரர். இர் உனக அகறப் ததரட்டி

ரர சரதகப் தரல்தக ிபேது 2014 - இந்ற

2015 (Miss World 2015) ல் இந்றர சரர்தரக

டிகர் ைைழ கபூருக்கு ங்க்கப்தட்டது .

தங்தகற்தரர். இண்டரறடத்மப்பதற்ந
அஃப்ரீன் சபச்ைல் யளஷ் (கர்ளடகள) Miss
International 2015 ல் இந்றரின் சரர்தரக
தங்தகற்தரர்.
ரட்டிதனத பன்பமநக, சட்டசமத
றகழ்வுகமப, உறுப்திணர்கள் பரமதல்
ஃததரன்கபின் பனம் பரிந்துக் பகரள்ப
உவும் e-Vidhan என்ந பரமதல்

அப்பிதகசங்கமப லழநளச்ைல் ிபசதை நளழ
அபசு அநறபகப்தடுத்றபள்பது.

தகயல் பதளமழல்நுட் ைட்டம், 2010 ன் 66A
திரிம உச்சீறன்நம் அசறனமப்திற்கு
எறரணது எண ீர்ப்தபித்துள்பது.
சீ தத்றல் திர் தரடிரல்
அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட PRAGATI என் நக்கள்
குசதீர்க்கும் தழட்ட்த்தழன் ிரிரக்கம் - ProActive Governance and Timely Implementation
ைளகர்நளள தழட்டம் (Sagarmala) – துமநபகப்
ததரக்குத்து சறகமப தம்தடுத்துல்

றகத்றல் எய்ம்ஸ் பேத்து மண

சரர்ந்து.

அமப்தற்கரக பைங்கல்ட்டில் றனம் தர்வு இந்தழனளயின் பதல் யணிக ீ தழநன்ங்கள்
(commercial courts) – றல்னற உர்ீறன்நத்ரல்
பசய்ப்தட்டுள்பது.
அமக்கப்தட்டுள்பண.
ணி அடிம ிகத்ரல் தரறக்கப்தட்தடரர்
றமணரக அபரிக்கரின் றபெரர்க் கரில்
உள்ப ஐ.ர. மனமகத்றல் றமணிடம்
அமக்கப்தட்டுள்பது. இற்கு இந்றர பை.1.57
தகரடி ன்பகரமட ங்கறள்பது.

‘ஆர்க்

e-Kranti – என்தது தசற றன் ஆலம றட்டம்
‘Faces and Places’

என்ந புத்கத்றன் ஆசறரிர் –

ீதக் ய்ரர்

ஆப் ரிட்டர்ன்’ என்று பதரிடப்தட்டுள்ப இந்

–

றமணிடத்ம ஐ.ர. பதரதுச் பசனரபர்
தரன்-கற-பன், ஐ.ர. பதரது அமின்
மனர் சரம் குட்டிசர ஆகறதரர் றநந்து
மத்ணர்.
(Waterman of
India)

–

62 து தசற றமப்தட ிபேதுகபின் தர்வுக்
குழுின் மனர்
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22

–

24

உ
–

25

- இனக்குர் ளபதழபளஜள

Page 3

March 2015

www.tnpscportal.in TNPSC Current Affairs in Tamil
Earth Hour 2015

-

28

9.30pm

8.30pm

எர்பணஸ்ட் பைர்ததரர்டு ததரன்ந மனசறநந்

.

அநறில் அநறஞர்கள்

தண்ண ீருக்கள சளல் ரிசு எண
அநறப்தடும் ஸ்டரக் தயரம் ீர் தனரண்ம

அனங்கரித் திம

டிசம்தர் 1-னறபேந்து அனங்கரிக்கிபேக்கறநரர்
பங்கட்ரன் ரகறபேஷ்ன்.

ிபேது இந்றரண ரதஜந்ற சறங்குக்கு

தநழமகத்தழன் தற்சளசதன

கறமடத்துள்பது.

ைதயதம்
ீ
. (தசற ணக்பகரள்மக - 1988 -

‘Food for All’ என்ந புத்கத்றன் ஆசறரிர் – உர
லீ

யப்பப்பு

18.3

இன் பனம் பரத் றனப்தப்தில் 33%
ணங்கமப உபேரகதண்டும் எண இனக்கு
றர்ிக்கப்தட்டது. )

ளட்டின் பதல் நழன் குடும் (e-ration card)
அட்சட தசமம ங்கற அசு – டில்னற
ரறன அசு

திரிட்டிஷ் ரடரலன்ந சதுக்கத் றல் கரத்ர
கரந்றின் ன்தது அடி உ பண்கன

களந்தழ அசநதழ யிருது 2014 – இந்ற
ிண்பபி ஆரய்ச்சற றறுணத்றற்கு (ISRO )
ங்க்கப்தட்ட்து.

உபேச் சறமன

றநந்து மக்கப்தட்டுள்பது.

திரிட்டிஷ் திர் தடிட் தகபைனும் இந்ற
றறமச்சர்
அபேண் தஜட்னறபம் இமந்து கரந்ற

IRNSS 1-D (Indian Regional Navigational Satellite

சறமனம றநந்து மத்ணர்.

System)வ்– 28-3-2015 அன்று ISRO ிணரல்
பற்நறகரக ிண்ில் பசலுத்ப்தட்ட்து.

தநழமர் குதழக்கு பைன் பதல் இந்தழன

இங்க்கழளந்தழன் பளனல் பைளசறட்டினின்

ிபதநர் சநளடி - அங்கு மனன்ணரர்-டு

தசயபள பதல் தநழமர் -

ில் தசமம அப்ததரது அர்

தறினறல்

2009-ம் ஆண்டுக்கரண தரதல் தரிசு பதற்ந

பரடங்கறமத்ரர், ரழ்ப்தரம் கனரச்சர

பபிரடு ரழ் இந்றரண பங்கட்ரன்

மத்துக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர், இந்றர

ரகறபேஷ்ணின் திரிட்டணில் உள்ப ரல்

சரர்தில் கட்டப்தட்டுள்ப 27 ஆிம் டுகமப
ீ

பசரமமட்டிின் மனரணரர் . கற.தி. 1660-ல் றர்கபிடம் ங்கறணரர்.
இண்டரம் சரர்னஸ் ன்ணரல்
பரடங்கப்தட்ட இந் அமப்பு, அந்ரட்டின்
அநறில் துமநில் றப்பு றக்க

இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட ைழஜழஎஸ்

அமப்தரகும். ஐசக் றபெட்டன், யம்ப்ரி தடி, ளபகுடள
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ரட்டுக்கு அர்ப்தித்ரர் திர் தந்ற

ைளகழத்தழன அகபடநழனின் தற்சளசதன

தரடி.

தசயர் - ிஸ்ரத் திசரத் றரரி

ளபம்ரின பல் ைளகுடிக்களக 'ைழருஷ்டி'

ரனரிம் ஆண்டுகலக்கு பன்பு

யிருது பதற்நர் - ஆர்,பஜரன், றபேரபைர் தன்தடுத்ற பகம ஆபம் - கும்சகளணம்
உகழன் பதல் சூரின ைக்தழ யிநளம் தசரனரர் இம்தல்ஸ் -2 - பதர்ட்ரண்ட் திக்கரர்ட்,

அருசக நழமசத்தத்தழல்
கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது .

ஆந்த்த ததரர்ஸ்பதர்க் ஆகறர்கபரல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண ஆசற கரல்தந்துக்

உபேரக்கப்தட்டது. ரர்ச் 10

தகரப்மத ிமபரட்டு (

ஆரதரத்

ிரண றமனம் ந்மடந்து.

AFC Asian Cup 2019

)மடபதநிபேக்கும் ரடு –

ஐக்கழன அபபு எநழசபட்ஸ்

பசம்பரறத் றரய்வு த்ற றறுணத்றன்
2012-13ம் ஆண்டுக்கரண பதளல்களப்ினர்
யிருதுக்கு றணனர் ஆசறரிர்
இபள.கழருஷ்ணபர்த்தழ தர்வு
பசய்ப்தட்டுள்பரர். றழ் பரற பர்ச்சறக்கு
பரண்டு புரிபம் இந்றரமச் தசர்ந் றழ்
அநறஞர் பேபேக்கு பசம்பரறத் றரய்வு
த்ற றறுணம் சரர்தில் ஆண்டுதரறும்

உக நகிர் தழம் - நளர்ச் 8 அபரிக்கரில் றபெரர்க் கரில் உமக்கும்
பதண்கள் டத்ற கறபர்ச்சறமத் பரடர்ந்து
1910-ம் ஆண்டு சர்தச கபிர் அமப்பு
உபேரணது. இவ்ரண்டு கபிர் றணத்றன்
தரக்கம் ‘மடபதநச் பசய்’ (Make it Happen)
என்தரகும்.

பரல்கரப்திர் ிபேது ங்கப்தடுகறநது. இந்
ிபேது பை.5 னட்சம் தரிசுத் பரமக, றமணவுப்

இந்றரின் பல் பதண் ஆலர் ைசபளஜழி

தரிசு, றப்புச் சரன்நறழ் ஆகறற்மந

ளபடு (உத்ப் திதசம்).

பகரண்டரகும். அதததரன பபிரட்டில்
சறக் கும் றழ் அநறஞர்கலக்கு குநள் தீடம்
ிபேது ங்கப்தடுகறநது
ைளகழத்தழன அகளபதநழ யிருது 2015
ைள.சதயதளஸ் -

சறநந் பரறரக்க ிபேது -

"னடரக்கறனறபேந்து கிழும் றல்" (ஆசறரிர்
ததரணி தட்டரச்சரர்)

என்ந ஆங்கறன ரமன

றறல் பரறபதர்த்ற்கரக.

இந்றரின் பல் பதண் உச்ச ீறன்ந
ீறதற ளத்தழநள ீ யி.
இந்றரின் பல் பதண் பேத்துர்
ஆந்தளய் சஜளரழ.
பல் பதண் பதரநறரபர் ழதள.
இந்றரிதனத பன்பனரக ரறன
மனமச் பசனரக தி கறத் பதண்
ட்சுநழ ிபளசஷ்.
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பல் பதண் பபிரட்டுத் தூர்

ரநற பசல்தட்ட அந் பேத்துமண, 1772

யிஜனட்சுநழ ண்டிட் (பஷ்னள 1947-49).

பல் பசன்ட்ல் ில் றமனம் எறத

இந்றரின் பல் பதண் ஐ.ஏ.எஸ். அறகரரி
அன்ள ஜளர்ஜ் நல்சகளத்பள (1950).

பசல்தடத் பரடங்கறது. 1835 திப்ரி 2-ம்
தற பட்ரஸ் படிக்கல் ஸ்கூமன
அப்ததரம கர்ணர் சர் திபடரிக் ஆடம்

இந்றரின் பல் பதண் ஐ.தி.எஸ். அறகரரி

பரடங்கறமத்ரர். 1852-ல் இது பட்ரஸ்

கழபண் சடி.

படிக்கல் கரதனஜ் ஆக உர்த்ப்தட்டது. 1857-

உ
உ

–

ல் பசன்மண தல்கமன.படனும், 1988-ல்

12

உ

றழ்ரடு டரக்டர் எம்ஜறஆர் பேத்துப்
–

15

2015-ம் ஆண்டுக்கள அவ்சயனளர் யிருதுக்கு

தல்கமன.படனும் இமக்கப்தட்டது.

- Source :

Hindu,Tamil

பசயர் ைளந்தழ பங்களதன் சதர்வு

பசன்மண பேத்துக்கல்லூரிின் திதன

பைய்னப்ட்டுள்ளர் - தல்தறு துமநகபில்

பன்ணரள் ரர்கள்

சரமண புரிபம் பதண் கலக்கு றக அசு
ஆண்டுதரறும் சர்தச கபிர் றணத்ன்று
அவ்மரர் ிபேது ங்கற கவுித்து

டரக்டர் பத்துனட்சுற பட்டி - இந்றரின்
பல் பதண் டரக்டர்.

பேகறநது. அன்தடி, 2015-ம் ஆண்டுக்கரண

டரக்டர் ஏ.னட்சுசரற பனறரர் -

அவ்மரர் ிபேதுக்கு டி.டி.தக

பசன்மண தல்கமனக்ககத் தும தந்ரக

பேத்துமண ின் கவுச் பசனரபர

27 ஆண்டுகள் இபேந்ர். எம்எம்சற-ின் பல்

கவும், சுரற

இந்ற பல்ர்.

ரணந்ர கல்ி மத்றன் கவுச்
பசனரபரகவும் இபேக்கும் பமணர் சரந்ற
ங்கரன் தர்வு பசய்ப்தட்டுள்பரர்.
இவ்ிபேதுடன் பே னட்சம் பைதரய்க்கரண

டரக்டர் தக.எஸ்.சஞ்சல ி - ிஎச்எஸ்
பேத்துமண றறுணர்.
டரக்டர் எம்.சற.ஞ்சுண்ட ரவ்

- சுரற

கரதசரமன, 8 கறரம் ங்கப் தக்கம் ஆகறம ிதகரணந்பேடன் தகறர். அந்
ங்கப்தடுகறன்நண.
180-யது ஆண்டுயிமள பகளண்டளடும்

கரனத்றல் ினரப்பூர் தகுறில் பேத்தும்
தரர்த்ர்.

பைன்ச நருத்துயக் கல்லூரி - புணி ஜரர்ஜ் டரக்டர் தடசன், டரக்டர் டி.என்.ரர்தகரட்மடில் 1664-ம் ஆண்டு பட்ரஸ்

இபேபேம் ீறக் கட்சறம தசர்ந்ர்கள்.

பஜணல் யரஸ்திட்டல் அமக்கப்தட்டது.
அன் தின்ணர் தல்தறு இடங்கபில் ரநற
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