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மத்திய ததொழிற் பொதுகொப்புப் படையின்

Unbelievable – Delhi to Islamabad ன்ற

(CISF) புதிய இயக்குநர் – சுரபந்தர் சிங்

புத்தகத்தின் ஆசிரியர் – ீ ம் சிங்

பசுவின் சிறுநீடர சுத்திகரித்து அதடை எபே

நதசிய மைித உரிடம ஆடையத்தின்

கிரிமி நொசிைியொக பயன்படுத்தும்

இடைக்கொல தடலவரொக தசயல்பை

நநொக்நகொடு இபாஜஸ்தான் நாித்தின்

குடியரசுத்தடலவரொல் அனுமதிக்கப்பட்ைவர்

த்ரநடா கிரொமத்தில் எபே

– ீ தினபசர் சிரினாக் ரஜாசப்

சுத்திகரிப்பொடல அடமக்கப்பட்டுள்ளது.
உக த்திரிக்கக சுதந்திப திம் – நம 3
உக ஆஸ்துநா திம் – நம 5
ரதசின ததாமில்நுட் திம் – நம 11

மரைமடைந்த ழுத்தொளர்

சுசித்திரொ பட்ைொச்சொர்யொ ந்த தமொழியில்
புகழ்தபற்றவர் – தங்காி
மத்திய அரசிைொல் புதிதொக
நதொற்றுவிக்கப்பட்ை ‘கானகல் யிருது
திட்டம்’ – தபொது சுகொதொர நிடலயங்களில்

இந்தியொ – பங்களொநதஷ்
நொடுகளுக்கிடைநயயொை

சமீ பத்தில்

நில ல்டல

எப்புதல் (Land Boundary Agreement (LBA))
ததொைர்பொை இந்தின அபசினகநப்ின்
119 யது சட்டத்திருத்தத்கத கைந்த நம 5
ஆம் நொள் மத்திய அடமச்சரடவயொல்

தூய்டமடய ஊக்குவிக்க வழங்கப்படுகிறது
15-5-15 அன்று ஆறொவது நதசிய அணு
ஆற்றல் கூடுடக புதுடில்லியில்
நடைதபற்றது
நொட்டின் பதல் அஞ்சலக ATM

அங்கீ கரித்தது.
பிரதமர் நநரந்திர நமொடி உறுப்பிைரொக
இடைந்த சீை சபக வடலத்தளத்தின்
தபயர் – Weibo

ீ கார்

மொநிலத்தில் ரவிசங்கர் பிரசொத் அவர்களொல்
திறந்து டவக்கப்பட்ைது.
68 வது உலக நல அதசம்ப்ளியின்

குழந்டதகள் நீதி மநசொதொ (Juvenile Justice
(Care and Protection of Children) Bill 2014)

தடலடம தபொறுப்பிற்கு இந்தியொ ததரிவு
தசய்யப்பட்டுள்ளது.

நொைொளுமன்றத்தில் நிடறநவற்றப்பட்ை

Paragliding World Cup 2015 நடைதபறவுள்ள

நொள் – நம 7 – இந்த மநசொதொவின் படி,

மொநிலம் – ஹிநாச்சல் ிபரதசம்

தகொடிய வன்தசயல்கள் தசய்பம் சூழலில்
16-18 வயதொை சிறுவர்கடளபம் விசொரிக்க
அனுமதிக்கிறது.
நதசிய பொதுகொப்பு கவுன்சிலின் புதிதொக
நியமிக்கப்பட்ை

தடலவர் – K.சதீஸ் தபட்டி

The China Model – ன்ற புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் – ரடினல் ஏ தல்

நத்தின அபசின் தநிழ் தசம்தநாமி
யிருதுகள் 2011-2013 :
வொழ்நொள் சொதடையொளர் களுக்கு
ஆண்டுநதொறும் எபே ‘ததொல்கொப்பியர்
விபேது’ வழங்கப் படுகிறது.
தமிழுக்கு சிறந்த பங்களிப்டப அளிக்கும்
தவளிநொட் டிைபேக்கு குறள் பீைம்
விபேதுகள் வழங்கப்படுகின்றை. ,
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தமிழிலக்கியத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் கொட்டும்

ரொம்பைொகல்லொ வித்தியொசொகரொ நகொவிலில்

30 வயது பதல் 40

திறந்து டவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த

வயதுக்குட்பட்ைவர்களுக்கு இளம் அறிஞர்

சிடலடய வடிவடமத்தவர் தசன்டைடய

விபேதுகள் வழங்கப்படு கின்றை.

சொர்ந்த முத்கதனா ஸ்ததி ன்பவரொவர்.

2011-12-ம் ஆண்டுக்கொை ததொல்கொப்பியர்

சமீ பத்தில் BIRCS வங்கியின் தடலவரொக

விபேது தமொழியியல் அறிஞர்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் – ரக.யி.காநத்

தச.டவ.சண்பகத்துக்கு வழங்கப்பட்ைது.

நில டகயக சட்ைத்திற்கொை பொரொளுமன்ற

2012-13-ம் ஆண்டுக்கொை ததொல் கொப்பியர்

குழுவின் தடலவரொக

விபேது திைமலர் ஆசிரி யபேம்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் – SS அலுயாினா

நொையவியல் அறிஞபேமொை
இரொ.கிபேஷ்ைபர்த்திக்கு வழங் கப்பட்ைது.
தெர்மைிடய நசர்ந்த ஈவொ
மரியொவில்ைனுக்கு குறள் பீைம் விபேது
வழங்கப்பட்ைது.
கொ.அய்யப்பன், இ.ழில் வசந்தன்,
நக.ெவகர், .சதீஷ், ஆர்.தவங்கநைசன்,
பி.தெய் கநைஷ், ம்.ஆர்.நதவகி,
உ.அலிபொவொ ஆகிநயொபேக்கு ‘இளம் அறிஞர்
விபேது’கள் வழங் கப்பட்ைை. விபேதுகடள
குடியரசுத் தடலவர் பிரைொப் வழங்கி
தமிழறி ஞர்கடள கவுரவித்தொர்.

பிரதமர் நமொடி அவர்கள் நம மொதம்
சுற்றுலொ நமற்தகொண்ை பன்று நொடுகள்
சீா, நங்ரகாினா, ததன் தகாரினா
தமிழகத்டதச் சொர்ந்த சண்முகாதன்
அவர்கள் நமகொலயொவின் ஆளுநரொக
தபொறுப்நபற்றுள்ளொர்.
Ahmedabad: A City in the World ன்ற
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் – அம்ரிதா ரா
China – Confucius in the Shadows – ன்ற
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் – பூம் சூரி

(நன்றி,தசய்தி : தி இந்து)

உலக அளவில் அறிவியல் சொர்ந்த

உலக புத்தகக்கடைகளின் தடலநகரமொக

இடத்திலுள்து.

சமீ பத்தில் அறிவிக்கப்பட்ை நகரம் –

தவளியீடுகளில் இந்தியொ

6 யது

பிபெநைொஸ் ரிஸ், அர்தெண்டிைியொ

தீவிரவொத திர்ப்பு திைம் – ரந 21

“பசுடமக்கொை ஆஸ்கொர் விபேது” ை

இந்தியொ தைது சந்திரொயொன் 2  அனுப்ப

அடழக்கப்படும் ‚கயட்லீ யிருது‛ தபற்ற
இந்தியர் – ிபரநாத் ட்ரடல், பூநைடவ
சொர்ந்த பறடவயியல் நிபுைர்
சமீ பத்தில் தொதொசொநகப் பொல்நக விபேது
வழங்க்கி தகளரவிக்கப்பட்ைவர் – சசி கபூர்
75 அடி உயரபடைய புத்தபேடைய
உபேவச்சிடல இலங்டகயிலுள்ள

–

திட்ைமிட்டுள்ள ஆண்டு – 2017
நொட்டின் 47 வது அறிவியல்
கண்கொட்சியகம் திறந்து டவக்கப்பட்டுள்ள
இைம் – ாண்டிச்ரசரி
சர்வநதச உயிரியல் சமநிடல திைம்
(International Day for Biological Diversity) – ரந 22
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தசல்வி.தெ.தெயலலிதொ அவர்கள்
தமிழகத்தின் பதல்வரொக ந்தொவது
படற பதவிநயற்ற நொள் – ரந 23
Complete Story of Indian Reforms: 2G, Power &
Private Enterprise ன்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்
– ிபதீப் கஜால்
விவசொயிகளின் நலனுக்கொை கிசொன் டி.வி
ன்ற புதிய ததொடலக்கொட்சி நசைடல 26-515 அன்று பிரதமர் துவக்கி டவத்தொர்.
Super Economies ன்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் –
பாகவ் ாஹ்ல்
சர்வநதச குடும்பங்களுக்கொை திைம் – ரந
15
டமக்நரொசொப்ட் நிறுவைத்தொல்
இந்தியொவின் பதல் Digital Experience Centre
அடமயவுள்ள மொநிலம் – குஜபாத்
DRDO வின் புதிய இயக்குநரொக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் S கிிஸ்ரடார்
தூர்தர்சன் ததொடலக்கொட்சி நிறுவைத்தின்
இயக்குநரொக சமீ பத்தில்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் – யணா
ீ
தஜனின்
மத்திய பொதுகொப்பு அடமச்சரின் அறிவியல்
ஆநலொசகரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் – G
சதீஷ் தபட்டி
நொளந்தொ பலகடலக்கழகத்தின் நவந்தரொக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் – ஜினார்ஜ் னிரனா,
சிங்கப்பூரின் பன்ைொள் தவளிபறவுத்துடற
அடமச்சர்
‚னாங்கிி திருயிமா‛ ன்பது அஸ்ஸொம்
மொநிலத்தில் தகொண்ைொைப்படும் எபே
அறுவடைத்திபேவிழொ
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