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மந ன்ட கிதமது 

இநஜன் எருபன் விபசமயி எருபரின் அனகம ணகந ணஞமுடிக்க விரும்பிமன். 

அபன் அந்ட விபசமயித சந்தித்து அனுணதி கட்மன். அப மர்த்டபின் அந்ட 

விபசமயி கூறிமர்‖ ணக கநத்துக் சல் மன் மூன்று கமநகந என்மன்மக 

அவிழ்த்து விடுபன் அதில் டனும் எரு கமநயின் பம ணட்டும் பிடித்து விட்மல் 

து ணகந நீ ணஞமுடித்துக் கமள்நமம். 

இநஜன் ணய்ச்சல் நித்தில் இருந்து கமண்டு கமநக்கமக கமத்திருந்டமன் கடவு 

திந்டது.  டமழுபத்தின் கடவு திக்கப்ட்வுன் மிகப்பிணமண் ரித கமந என்று 

துள்ளிக்குதித்து பந்டது. அது ணமதிரி கமநத இபன் மர்த்டட இல். 

இந்டக் கமந விட்டுவிமம் அடுத்ட கமநயின் பமப்பிடிப்துடமன் சரிதமக இருக்கும் 

க் கருதி கமநத விட்டு விகி நின்மன். கமந சன்று விட்து. ணறுடியும் 

டமழுபத்தின் கடபருக நின்று கமண்மன். டமழுபத்தின் இண்மபது கடவு திந்டது 

இண்மபடமக பந்ட கடுணதம முட்டுக்கமநத அபன் பமழ்மளில் மர்த்டட 

இல். டன் ம்மருந்தித கமல்கநமடும் திமிறிதடி பகணமக பந்டது.ப இட 

விடுத்து அடுத்து பரும் கமநத பிடிப்துடமன் சரிதமடமக இருக்கும்  நித்து 

எதுங்கி விட்மன். இந்டக்கமநயும் பகணமகச் சன்று விட்து. 

டமழுபத்தின் கடவு மூன்மபது முதமக திக்கப்ட்து. இபது முகத்திலிருந்து எரு 

புன்க டன்ட்து. இப்மது பந்ட கமநதம மிகவும் வீணமது அடமல் 

இவ்பநவு மிகச்சிறித கமநத இபன் மர்த்டட இல்.ப இது டமன் மன் பமப் 

பிடிப்டற்கு சரிதமக இருக்கும்  ன்னிமன்.அந்டக் கமந ஏடி பந்டது அந்டக் 

கமநயின் பதுபும் நின்று டமவிக்குதித்துப் பிடித்டமன் கமநத ஆமல் அந்டக் 

கமநக்கு பம இல் . 

பமழ்க்க முழுக்க முழுக்க பமய்ப்புக்கநமல் நிந்டது. சி பமய்ப்புக்கள்  ளிணதமகவும் 

ன்ண தக்கக்கூடிதடமகவும் இருக்கும் அடமல் சிப கடிணமடமகவும் இருக்கும் 

ஆமல் பரும் பமய்ப்தல்மம் விட்டுவிட்டு அடுத்ட பமய்ப்பு ல் பமய்ப்மக பரும்  

ண்ணிக்கமண்டிருப்மம் ஆமல் பமய்ப்புக்கள் திரும் பப பமது ப முடலில் 

கிக்கும் பமய்ப்த சிப்மக தன்டுத்திக் கமள்ளுங்கள். 

ரும்மலும் இந்ட குருப் 2 டர்விப் மறுத்டப சும்ணம ழுடபண்டும் வும் 

இடன் முடிவு ப ஆண்டுகள் ஆகமம் ன் ண்ஞத்திலும் இருக்கின்றீர்கள் அப்டி 

இல்மணல் இந்ட பமய்ப்த பற்றி பமய்ப்மக தன்டுத்ட பமழ்த்துக்கள் 

பமழ்த்துக்களுன் 

தமச்சமமி முருகன் 

9952521550 
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மருநக்கம் 

1 முக்கித அணப்புக்கள் ணற்றும் நிறுபங்கள்  

2 சர்லதேச அமப்புகளின் ேமயலர்கள் 

3 சர்படச மடுகளின் டபர்கள் 

4 முக்கித குறியீடுகள் ( சர்படசம் ணற்றும் இந்திதம)  

5 முக்கித சர்படச ணமமடுகள் 

6 ேமிறக அசின் பல்தலறு அமப்புகளின் ேமயலர்கள் 

7 முக்கிதப் புத்டகங்கள் 

8 முக்கித விருதுகள்  

9 முக்கித குழுக்கள் 

10 முக்கிதப் புதல்கள் 

11 முக்கித பனக்குகள் 

12 ஆடமர் ணற்றும் கமபரி சிப்பு டகபல்கள் 

13 முடன்ணத் டர்வுக்கம கட்டு உத்தி  

14 ப்பு நிகழ்வுகள் பரி முடல் அக்மர் 15 ப 

15 முடன்ணத் டர்வு ணமதிரி வித்டமள் 

16 முடன்ணத் டர்வு மத்திட்ம் ணற்றும் டிக்க பண்டித புத்டகங்கள் 

17 முக்கித அசிதணப்பு திருத்டங்கள் 

18 முக்கித கமங்கிஸ் ணமமடுகள் 

19 ணமநிங்கள் உருபமக்கம் 

20 டசித சின்ம் டமர்ம டகபல்கள் 

21 முக்கித திட்ங்கள் இந்திதம ணற்றும் டமிழ்மடு 

22 ணக்கள் டமக கஞக்கடுப்பு 2011 

23 ந்டமண்டு திட்ங்கள் எரு மர்ப 

24 குருப்  2 முடன்ணத் டர்வு அசல் விமத்டமள் 

 
இந்ட ப்பு நிகழ்வுகநப் ற்றி கருத்துக்கந கிர்ந்து கமள்ந (www.iyachamy.com) 
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குருப் 1 ணற்றும் 2 முடன்ணத் டர்வுக்கு சர்க்க றுகிது 

இதபழிப்யிற்சி / டிப் யிற்சி/ அஞ்சல் பழிப்யிற்சி 

டமர்புக்கு:9952521550 

 

 

முக்கித அணப்புக்கள் ணற்றும் நிறுபங்கள்  

அமப்பு / நிறுலனங்கள்  ேமயம 

குடிதசு டபர் மம்மத் கமவிந்த் (14பது 

குடிதசுத்டபர்) ( 15பது டர்டல்),  

துக்குடிதசுத் டபர் பங்கதம மயுடு ( 13பது 

துஞக்குடிதசுத்டபர் ) டவி பழித 

மஜ்த சம டபர் 

(பறு எரு மட்டுன் (ருபமண்ம) எப்ந்டம் 

சய்ட முடல் ணமநிங்கநப டபர்)  
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திர்க்கட்சி ேமயலர் க்கரமலயில் ாரும் இல்மய னனன்மால் 

ந்ே கட்சிக்கும் 10 % லாக்குகள் 

கிமைக்கவில்மய.  

ணல்லிகமர்ஜி கமர்க ( கமங்கிஸ் கட்சியின் 

ணக்கநபத் டபர், திர்க்கட்சி 

டபர் அல்)  

ாநியங்கரமல திர்க்கட்சி ேமயலர் - 

குயாம் நபி ஆசாத் 

க்கமரமல சபாநாகர்  சுமித்ா காஜன்/ 15 லது ( முடல் 

ணக்கநப டபர் ( ஜி.வி ணமவ்ங்கமர்) ( 

முடல் ண் சம மதகர் ( மீமகுணமர் ) 

ாநியங்கரமல துமைத் ேமயலர் ரிபன்ஷ் மமதண் சிங் ( ஆகஸ்ட் 10 

முடல்)  

கைக்கு ேணிக்மக அலுலயர்  ாஜிவ் னஹ்ரிஷி  , சத்து 148,முக்கித 

அலுபகம். மதுப்ஞத்தின் மதுகமபன், 

அம்த்கமர் சமன்து 

தேர்ேல் ஆமைம்  ேமயமத் தேர்ேல் ஆமைர் ஏம் பிகமஷ் 

மபத் - 22 லது ஆமைர்  . துஞ 

ஆஞதர்கள் சுனில் அமம ணற்றும் 

அசமக் மபசம. 1993 முடல்  உறுப்பிர் 

அணப்பு. 

ஊறல் கண்காணிப்பு ஆமைம்  ஊறல் கண்காணிப்பு ஆமைர்  தக.வி 

சவுத்ரி / மூன்று உறுப்பினர்கமரக் னகாண்ை 

அமப்பு/ சந்டமம் கமிட்டி 

ரிந்து.1964 ஆம் ஆண்டு 

அமக்கப்பட்ட்து/ 2003 சட்ைமுமம 

அங்கீகாம் . 

தயாக்பால்  அமப்பு இன்னும் அமக்கப்பைவில்மய, 

எரு ேமயலர் ற்றும் 8 உறுப்பினர்கமரக் 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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னகாண்ை அமப்பு. 

தேர்ந்னேடுக்கும் குழு: பிேர் , திர்க்கட்சி 

ேமயலர் க்கரமல, உச்ச நீதின்ம 

ேமயம நீதிபதி, புகழ்னபற்ம நீதித்துமம 

ஆர்லயர். நீதித்துமம ஆர்லயம முேல் 

மூன்று தபரும் தேர்ந்னேடுப்பர் 

மக்மல் குழுவின் உறுப்பிர் ணற்றும் 

டப டர்ந்டடுக்க முன்மள் உச்ச 

நீதிணன் நீதிதி ஞ்சம பிகமஷ் டசமய் 

டணயில் குழுவி ணத்தித அசு 

சமீத்தில் அணத்துள்நது 

த்தி ேகலல் ஆமைம் ேயமத் ேகலல் ஆமைர் : ஆர்.தக 

ாத்தூர்,  

தேர்ந்னேடுக்கும் குழு: பிேர் , க்கரமல 

திர்க்கட்ட்சித் ேமயலர் ,சட்ைத்துமம 

அமச்சர்  

யு.பி,ஸ்.சி  அவிந்த் சக்தசனா ேற்காலிக ேமயலாக 

நிமிக்கப்பட்டுள்ரார். குடிசுத் ேமயலால் 

நினம் னசய்ப்படுலார். 

உச்ச நீதின்ம ேமயம  நீதிபதி 46 ஞ்சன் கமகமய் ( அக்மர் 3 முடல்) 

45 தீக் மிஸ்ம 

44 கதீஷ் சிங் னககர்   

ேமயம லறக்கறிஞர்  தக.தக தலணுதகாபால் 15 பது, 

அசிமயமப்பு விதி 76 ேமயம 

லறக்கறிஞர் பற்றி கூறுகிமது. 

தேசி குறந்மேகள் பாதுகாப்பு ஆமைம்  ஸ்ருதி நமன் தகக்கர் .2005 ஆம் ஆண்டு 

சட்ைத்தின் படி 2007 ஆம் ஆண்டு 

அமக்கப்பட்ட்து. 

தேசி னிே உரிமகள் ஆமைம்  7 லது ேமயலாக முன்னாள் உச்ச நீதின்ம 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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நீதிபதி ச்.ல் ேத்து நிமிக்கப்பட்டுள்ரார் 

1993 ஆம் ஆண்டு இவ்லாமைம் 

அமக்கப்பட்ைது . 

ங்கனாத் மிஸ்ா இவ்லாமைத்தின் முேல் 

ேமயலர் ஆலார். 

25பது ஆண்டு வினம அக்மர் 12 அன்று 

கமண்மப்ட்து. 

சிறுபான்மயினர் நய ஆமைம் மசத் காதாருள் ஹாசன் ரிஸ்வி . 1978 

ஆம் ஆண்டு அணக்கப்ட்து . 1992 ஆம் 

ஆண்டு சட் அந்டஸ்து 

பிற்பட்தைார்  நய ஆமைம்  ------------------  

அசியமப்புச் சட்ைவிதி 340 

இவ்லாமைம் பற்றிக் குறிப்பிடுகிமது. 

இவ்பமஞதத்திற்கு அசிதணப்பு 

அந்டஸ்து கமடுக்க ணத்தித அசு 123பது 

அசிதணப்பு சட்த் திருத்ட ணசமடமப 

மளுணன்த்தில் டமக்கல் சய்துள்நது. 

ோழ்த்ேப்பட்தைார் ஆமைம் SC  மம் சங்கர் கத்டமரிதம 

அசிமயமப்புச் சட்ைவிதி 338ன் படி 

அமக்கப்பட்ைது 

பறங்குடியினர் ஆமைம்  ST நந்ேகுார் சாய் 

அசிமயமப்புச் சட்ைவிதி 338 -அ வின் 

படி அமக்கப்பட்ைது 

தேசி களிர் ஆமைம்  தகா சர்ா  

இவ்லாமைம் 1992 ஆம் ஆண்டு 

அமக்கபட்ைது 

அமச்சமலச் னசயாரர்  பிதிப் குார் சின்கா  

தேசிப் பாதுகாப்பு ஆதயாசகர்  அஜித் தோலல் 

னலளியுமவுத்துமம னசயாரர்  விஜய் தகாகதய 

,நா சமபயின் நிந்தி பிதிநிதி மசது அக்பருதீன் 2016 ஜனலரி முேல்  
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21 லது சட்ை ஆமைம்   நீதிபதி பல்பீர் சிங் சவுகான் ( ஆகஸ்ட் 31 

உைன் பேவிக்காயம் முடிலமைந்ேது) 

னசபி அமப்பின் ேமயலர்  அஜய் திாகி . னசபி அமப்பு 1988 ஆம் 

ஆண்டு அமக்கப்பட்டு 1992ல் சட்ைபூர்ல 

அந்ேஸ்து னபமப்பட்ைது. 

சி.பி,. அதயாக் குார் லர்ா, சி.பி,. 1963 ஆம் 

ஆண்டு அமக்கப்பட்ைது. 

 நிதி ஆதாக் துமை ேமயலர் ைாக்ைர் ாஜிவ் குார் 

 நிதி ஆதாக்  முேன்ம னசல் அலுலயர். அமிோப் காந்த் 

தபாட்டிகள் ஆமைம்  டி.தக சிக்ரி 

மதுக்கஞக்கு குழு டபர் ணல்லிகமர்ஜீ கமர்க 

(ணமத்டம், 21 உறுப்பிர்கள், 15 ர் 

ணக்கநப+7 மஜ்த சம) 

7பது ஊதித ஆஞதம்  அசமக் குணமர் ணமத்தூர் 

15பது  நிதிக் குழு ன்.க சிங் (அசிதணப்பு சத்து 280) 

இடன் ரிந்து கமம் ( ப்ல் 2020 முடல் 

ணமர்ச் 2025)  

குடிதசு தி சிப்பு அனப்மநமர் 2018- ஆசிதமன் அணப்பின்  டபர்கள் 

ஜி ஸ் டி கவுன்சில் அருண் ட்லி ( அசிதணப்பு விதி 

279அ வின் டி அணக்கப்ட்து, இது 

2016 12 சப்ம்ர் முடம் சதல்மட்டுக்கு 

பந்துள்நது 

டசித மிக இம மீட்டுடலுக்கு திம 

டடுப்பு ஆஞதம் 

த்ரி ன் சர்ணம ( ஜி ஸ் டி 

அணல்டுத்டப்ட் பிகு கூடுடல் விக்கு 

மருட்கள் விற்ட கட்டுப்டுத்ட) 

இஸ்ம  மக்ர் சிபன் ( டமிழ்மட்ச் சமர்ந்டபர்) 
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சர்லதேச அமப்புகளின் ேமயலர்கள் 

க்கி  நாடுகள் சமப அந்தோனிதா குத்தேஸ், தபார்ச்சுகமயச் 

சார்ந்ேலர் 

க்கித மடுள் மது அபயின் டபர் ணரிதம ர்மண்ம ஸ்பிமசம கமர்சஸ் 

உயக லங்கி ஜிம் ாங் இம், ேமயமகம் , லாசிங்ைன், 

1944  

சர்லதேச நிதிம் கிறிஸ்டினா யகாதை , இண்ைாவ்து 

முமமாக தேர்ந்னேடுக்க்பட்டிருக்கிமார். 

ேயமகம் , லாஷிங்ைன், 1945 

UNESCO ஆத்த அசாதய  , ேமயமகம்: பாரிஸ், 

பிான்ஸ், 1945 

உயக சுகாோ அமப்பு WHO டி ார்னகட் ஜான், ேமயமகம்: னஜனிலா, 

http://kalviamuthu.blogspot.com



 

10 To Attend Free Online Mock Test Register @ www.iyachamy.com  
Group II Mains Classes and Test Series Starts from December First Week 

 

D
o

 o
t 

C
o

p
y

 &
 E

d
it
 

ஸ்வீட்சர்யாந்து, 1948 

சர்லதேச நீதின்மம் தான்னி ஆப்ஹாம், ேற்தபாது 

இந்திாமலச்சார்ந்ே ேல்வீர் பந்ோரி ன்ம 

நீதிபதியும் இருக்கிமார். இண்மபது 

முதமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டிருக்கிமர், 

பம்ர் 

பன்னாட்டு உைவு ற்றும் தலராண்ம 

அமப்பு FAO 

தஜாசி கிாசினிா ைா சில்லா, ேமயமகம் 

, , தாம் நகம், இத்ோலி , 1945 

UNICEF னஹன்ரிட்ைா ச் தபார் , ேமயமகம் , 

நியூார்க், 1946 

க்கி நாடுகள் சமபயின் அகதிகளுக்கான 

உர் ஆமைர் 

பிலிப்தபா கிாண்டி , 11லது ஆமைர் 

க்கி நாடுகள் தம்பாட்டு திட்ைம் UNDP னஹயன் கிரார்க் 

ஆசி லரர்ச்சி லங்கி ைகிகா நகாக்தகா, ேயமகம்: ணியா, 

பிலிப்மபன்ஸ், 1966 

உயக லர்த்ேக அமப்பு WTO  ாபர்ட் அசுதலைா ேமயமகம்: னஜனிலா, 

ஸ்வீட்சர்யாந்து, ஜனலரி ,1 ,1995 

சர்லதேச னோழியாரர் அமப்பு மக மைர் , ேமயமகம்: னஜனிலா, 

ஸ்வீட்சர்யாந்து  

. நா லாணிக தம்பாட்டு ாநாடு UNTCAD முட்சிோகிட்டூயி ேமயமகம்: னஜனிலா, 

ஸ்வீட்சர்யாந்து , 1964 

னபாருராோ கூட்டுமவு தம்பாட்டு அமப்பு 

OECD 

தஜாஸ் ஞ்சல் குரிா, ேமயமகம், 

பாரிஸ், பிான்ஸ் , 1961 

சர்லதேச அணுசக்தி கறகம் யூகித அதனா , ேமயமகம்: வின்னா, 

ஆஸ்திரிா, 1957 

னபட்தாலி ற்றுதி நாடுகள் கூட்ைமப்பு 

OPEC 

டிதசானி அலிசன் துக்தக, ேமயமகம்: 

வின்னா, ஆஸ்திரிா, 1961 

பிரிக்ஸ் லங்கி தக.வி காத், ேமயமகம் , னபய்ஜிங் , 

சீனா, 2015 ஆம் ஆண்டு அமக்கப்பட்ைது 
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ஆசி உட்கட்ைமப்பு முேலீட்டு லங்கி ( 

2015) 

ேமயலர் தயா ஜிமல,துஞத் டபர் 

மண்டிதன் 

சர்படச கிரிக்கட் கவுன்சில்  சசமங் ணமகர் - ணபு பழித்டபர் 

 

சர்படச மடுகளின் டபர்கள் 

ஆப்கானிஸ்ோன்  அதிபர் ஆசிப் கனி,  

 நாைரன்மத்தின் னபர், தளாா ,  

 ( தூந்து ல்மயக்தகாடு , இந்திா 

,ஆப்கானிஸ்ோன் )  

ஆஸ்திதலிா ஸ்காட் னாரிசன் , ட கம் கமன்ம 

பங்கராதேஷ் பிேர்: தசக் ஹசீனா, அதிபர் அப்துல் 

ஹமீது 2018, பாரன்மம் ஜாட்டிா ன 

அமறக்கப்படுகிமது 

பூட்ைான் ன்னர் : ஜிக்மி லாங்சூக், பிேர்: னளரிங் 

னைானபதக 

சீனா அதிபர் : ஜீ ஜின்பிங்க் ,ேமய நகம் ; 

பிேர் லீ, நாைம் யுலான் 

பிான்சு இம்ணமனுபல் ணக்மன் 

( ல் எப்ந்டம் சய்தியில் அதிகம் 

சப்டுகிது) 

னஜர்னி அதிபர்: ஞ்சயா ார்னகல், 

குடிசுத்ேமயலர்: தஜாஜிம் காக், 

க்கரமல பண்ைஸ்னைக் ன 

அமறக்கப்படுகிமது. ேமயநகம், னபர்லின். 

ஈான் அதிபர் ஹூமசன் ப்பானி, ேமயநகம், 

னைஹ்ான், பாரன்மம் ஜ்லிஸ் ன 

அமறக்கப்படுகிமது 

( அணரிக்கமவுன் ணமடல் மக்கு) 

இஸ்தல் பிேர் ; னபஞ்சமின் தநேன்ாகு, 
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பாரன்மம் னநஸ்ட் ன 

அமறக்கப்படுகிமது, குடிதசுத்டபர் 

ரியூபன் ரிபலின் 

இஸ்ல் மட்டுக்குச் சன் முடல் பிடணர் 

, ந்தி ணமடி 

ஜப்பான் பிேர் ஷின்தசா அதப, பாரன்மம், 

மைட் ன அமறக்கப்படுகிமது  

தயசிா காதீர் முகது , த , 2018 முேல் 

ாயத்தீவு அதிபர் இப்ாஹிம் முகது தளாலி , 

பாரன்மம் ஜ்லீஸ் ன்று 

அமறக்கப்படுகிமது. 

னாரிசீஸ் ேமயனகர்: தபார்ட் லூயிஸ், முேல் னபண் 

குடிசுத்ேமயலர், அமினா கரீப், 

பிேர்,ப்ாவிந்த் 

மிான்ர் மிான்ரின் புதி அதிபர் வின் மிண்ட் , 

புதி அசியமப்பின் படி 

தேர்ந்னேடுக்கப்பட்ைலர்:  ( தாஹிங்கிா 

அடிக்கடி னசய்திகளில்) 

தநபாரம் குடிசுத்மயலர் : வித்ா தேவி பண்ைாரி, 

41 லது பிேர் தக பி எலி( தநபார தேசி 

கம்யூனிஸ்ட்), பாரன்மம் ாஷ்ட்ரி 

பஞ்சாத்து ன அமறக்கப்படுகிற்து 

 மநஜீரிா  அதிபர்: முகம்து புஹாரி, இந்நாட்டில் 

தபாதகா தஹாம் ன்ம தீவிலாே 

அமப்பின் னபர் அடிக்கடி னசய்திகளில் 

லருகிமது 

லை னகாரிா கிம் ஜாங் உன், ட கர். பிதமங்தமங்கி 

டன்கமரிதம பிடணர் மூன்  யின், ட கர்; 

சிதமல். 
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பாகிஸ்ோன் குடிசுத்ேமயலர் : ஆரிப் அல்வி , அதிபர் 

இம்ான் காண் ( னேக்ரிக் இன் சாகிப் 

கட்சி)  

பிலிப்மபன்ஸ் தாட்ரிகா ேட்னைர்டி , ேமய நகம் 

:ணியா 

னேன் ஆப்ரிக்கா சிரில் ாம்தபாசா ( 2018 ஆம் ஆண்டு 

ப்ரிக்ஸ் தஜாகன்ஸ்னபர்க்கில் 

நமைனபற்மது)  

னேற்கு சூைான் சல்லா கிர் ார்டிட், , நாவில் 

கமைசிாகச் தசர்ந்ே 193 லது உறுப்பு நாடு 

சிரிா அதிபர் : பசீர் அல் அசாத் , ைாஸ்கஸ் 

ோய்யாந்து பிேர் : ப்யூத் ச்சான் எச்சா 

துருக்கி பிேம்ர்: னனகப் ைாப் ர்தைானஜன் 

ேமய நகம் அங்தகாா 

( நாைம் லிா சமீபத்தில் மிகப்னபரி 

இறப்மப சந்தித்ேது) 

ஜிம்மப அதிர்:ணமர்கன் ஸ்பமன்கிரி 

பிடணர்:ணர்சன் ங்கமக்பம  

இந்டமசிதம  அதிர்-மகம விடமடம 

ட கம்; கமர்த்டம 

( சமீத்தின் சுமமி டமக்கிதது) 

 

 

முக்கித குறியீடுகள்  

ளிணதமக டமழில் 

டமங்குடல் குறியீடு ( 2017 

பம்ர்ன் டி)  

உகபங்கி பளியிடுகிது 

India for the first time moved into the top 

100  

இந்திதம 100பது இத்தில் உள்நது 

மலி பறுமட்டுக்குறியீடு 

 

108 பது இம் 
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உக ட்டினிக் குறியீடு இந்திதம 103பது இம் ணமத்டம் 119 மடுகள் 

ணனிட முடலீட்டுக் குறியீடு 

(மன்சட்)  

 195 மடுகளில் 158பது இம் 

Human development index 

(UNDP) 

ணனிட பந ணம்மட்டுக் குறியீடு 

(க்கித மடுகள் ணம்மட்டு 

திட்ம்)  

 130பது இம் 

 இந்திதமவின் ணனிட பந ணம்மட்டு ணதிப்பு  

0.640  

  முடல் மூன்று மடுகள்  மர்ப(0.949), 

ஆஸ்திலிதம (0.939) ணற்றும் சுவிட்சர்மந்து  

(0.939) 

உக புத்டமக்க குறியீடு 2017  57பது இம் (WIPO) பளியிடுகிது 

உக த்திரிக்க சுடந்திக் 

குறியீடு 2018 

138 

 

உயக தபாட்டிக் குறியீடு 2016  40லது இைம் 

உக அணதிக்குறியீடு இந்திதம 136பது இம் 

உக ணகிழ்ச்சிக் குறியீடு 2017 இந்திதம 133பது  ( Published by UN 

Sustainable Development Solutions Network.) 

ஊனல் குறியீடு இந்திதம 81பது இம் 

நிதம ணம்மட்டுக் குறியீடு 

2018 

இந்திதம 112 ( Published by Sustainable 

Development Solutions Network)  

தூய்ணதம கங்கள் 

குறிப்டுப்பு 2018 

இந்டமர் (1) , ணத்திதப்பிடசம். டமிழ்மட்டில்  

(திருச்சி 13, கமப 16  இம்)  

Commonwealth innovation 

index 

கமணன்பல்த் புத்டமக்க குறியீடு  

10பது இம்  

உக சர் மதுகமப்புக் குறியீடு  

2017  

23  

சமூக முன்ற்க் குறியீடு ( 

2017) 

இந்திதம 93பது இம்  
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டசித கல்வி நிறுபங்கள் 

ணதிப்பீடு 

முடலிம் : இந்தித அறிவிதல் கனகம் , ங்களூரு 

சுற்றுச்சூனல் சதல்மட்டுக் 

குறியீடு 2018  

177 

எருங்கிந்ட ணம்மட்டுக் 

குறியீடு 2018 

62 ( Published by World Economy forum)  

உக மதகக் குறியீடு 

 

42 

சட்த்தின் ஆட்சிக் குறியீடு 

2017-2018 

62. 

எருங்கிந்ட நீர் 

ணமண்ணக் குறியீடு 

 குமத் முடலிம் (  நிதி ஆதமக் பளியிடுகிது) 

டசித ரிர் அமதக் குறியீடு ணகமமஷ்ட்ம அதிக அநவில் டமக்கத்திற்குள்நமகமம்  

மது நிர்பமக குறியீடு 2018  கநம முடலிம், டமிழ்மடு இண்மம் இம் 

ணமனி உள்நமர்ந்ட முடலீட்டுக் 

குறியீடு 

ல்லி முடலிம், டமிழ்மடு, இண்மம் இம் 

E-Government Development 

Index/ மின்மளுக 

ணம்மட்டுக் குறியீடு 

96  

ளிணதமக பமழும் கங்கள் 

குறியீடு  

ஆந்திம் முடலிம் ( ணத்தித கர்ர்பு 

அணச்சகத்டமல் பளியிப்டுகிது) 

 

முக்கித சர்படச ணமமடுகள் 

அணி தசா ாநாடு , 1961 17லது ாநாடு, 2016 , னலனிசூயாதல,  

18 லது ாநாடு 2019 ல் நமைனபம உள்ர 

அனசர்மபஜான்  

ஆசிான், 1967 2018 சிங்கப்பூர் 

2017,பிலிப்ன்ஸ் 

பிம்ஸ்னைக், 1997 2018 , தநபாரத்தில் நமைனபம உள்ரது ( 

4லது ாநாடு) 
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பிரிக்ஸ் 2018, மகன்ஸ்ர்க் , டன் ஆப்ரிக்கம 

2017, சீனா 

ஜி 20 ாநாடு 2018ல் பியுமஸ் ர்ஸ், 

அர்ண்டிமவில்  உள்நது 

2017 , ஹம்பர்க்னஜர்னியில் 

நமைனபற்மது 

ஜீ 7 ாநாடு 2018, 44பது கம 

2017,  43பது டமமிம, இத்டமலி 

சார்க் ாநாடு 19லது சார்க் ாநாடு 2016, இஸ்யாபாத், 

பாகிஸ்ோன்( நமை னபமவில்மய ன்பது 

குறிப்பிைத்ேக்கது) 

க்கி நாடுகளின் பருல நிமய 

ாற்மத்திற்கான ா நாடு 

2018, 24பது ணமமடு கடமவிஸ் மட்டில் 

 உள்நது 

2017 , மன் ,ர்ணனி 

உயக லர்த்ேக நிறுலனத்தின், 

அமச்சமல ாநாடு 

11பது ணமமடு, பிதமஸ் ஆர்ஸ், 

அர்ண்டிம 

10லது ாநாடு , மநதாபி, னகன்ா, 2015 

164 லது தசர்ந்ே கமைசி நாடு 

ஆப்கானிஸ்ோன் , ஜீமய 29, 2016 

ப அட்மண்டிக் கூட்டுவு அணப்பு 2018, ல்ஜிதம், ப்ருசல்ஸ் 

மங்கமய் கூட்டுவு அணப்பு  2018, ஜிங்கமம, சீம 

இந்திதமவும் , மகிஸ்டமனும் 2017 உறுப்பு 

மடுகநமயி. 

கமணன்பல்த் ணமமடு ப்ரிட்ன், ப்ல் 2018ல் 

சர்படச அப்மதுகமப்பு ணமமடு 2018 திருபந்டபும் , பரி,2018  

21பது டசித மின்மளுக ணமமடு டமத்  

சர்படச டகபல் டமழில்னுட் ணமமடு  டமமத் 

முடல் சர்படச சூரித சக்தி ணமமடு  புது தில்லி 

உக  நிதம ணம்மட்டு ணமமடு   புது தில்லி 
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12பது சர்படச ரு நிறுப சமூக் 

மறுப்பு ணமமடு 

ங்களுரு 

சர்படச டிம் ணமமடு ணமட்ரிட், ஸ்யின் 

மணுபத்டநபம ணமமடு திருவிந்ட, டமிழ்மடு 

105பது இந்தித அறிவிதல் ணமமடு இம்மல்,ணணிப்பூர் 

சர்படச மட் ணமமடு ய்ஜிங் , சீம 

உக கமற்று ணமமடு  ஹ்ம்ர்க்,ர்ணனி 

10 ஆண்டுகளுக்கம சதல் திட்ம் – 

நிதம டண்ணீர் ணம்மடு 2018-

2028- ணமமடு  

டகிஸ்டமன் 

17பது உக சணஸ்கிருட ணமமடு பமன் கூபர் , கம 

உக ணமற்றுத்திமளிகள் ணமமடு ண்ன் 

24பது உக டத்துப ணமமடு ய்ஜிங் , சீம 

 

ேமிறக அசின் பல்தலறு அமப்புகளின் ேமயலர்கள் 

முேயமச்சர் தக.ைப்பாடி பறனிச்சாமி  

(சுேந்தித்திற்கு பிந்மே 13லது 

முேமயமச்சர்) 

1921லிருந்து பார்க்கும்தபாது 29லது  

ஆளுநர் பன்லாரி யால் புதாகித் 

சட்ைப்தபமலத் ேமயலர் ப.ேனபால்  

சட்ைப்தபமல துமனத்ேமயலர் னபாள்ராச்சி னஜான் 

சட்ைப்தபமல திர்க்கட்சி ேமயலர் மு.க ஸ்ைாலின் 

ேமயமச் னசயாரர் கிரிஜா மலத்திநாேன் 

ேமயம லறக்கறிஞர் விஜ நாைண் 

ாநிய தேர்ேல் அதிகாரி சத்பிோ சாஹூ 

ாநிய தேர்ேல் ஆமைர் ாலிக் னபதாஸ்கான் 

ாநிய ேகலல் ஆமைம் ஷீயாப் பிரிா 

ாநிய னிே உரிமகள் ஆமைம் டி.மீனாகுாரி  

ாநிய னபண்கள் ஆமைம் மக்ர் கண்ஞகி மக்கிதமடன் 
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ாநிய அசுப்பணிாரர் தேர்லாமைம் தக.அருள்னாழி  

உர்நீதின்ம ேமயம நீதிபதி விஜ் கததயஸ் ேஹியாணி ( னசன்மன 

உர் நீதின்மத்தின் மூன்மாம் னபண் 

ேமயம நீதிபதி) 

டமிழ்மடு ணமனி நுகர்பமர் குதீர் 

ணன்ம்  

ஸ். டமிழ்பமஞன் 

டமிழ்மட்டின் 5பது நிதிக்குழு டபர் 

(2014) 

ஸ்.கிருஷ்ஞன் 

டமிழ்மடு குனந்டகள் மதுகமப்பு ஆஞதம் ம்.பி நிர்ணம 

 

சித்தி திருமள் விருதுகள் 

டமிழ் பநர்ச்சித் து விருதுகள் 

டமிழ்த்டமய் விருது - 2017 ங்களூரு டமிழ்ச் சங்கம், ங்களூரு 

கபிர் விருது-2017 முபர் கு.ப. மசுப்பிணணிதன் 

உ.ப.சம விருது-2017 திரு.ச. கிருட்டிமூர்த்தி 

கம்ர் விருது-2017 திரு. சுகி. சிபம் 

சமல்லின் சல்பர் விருது-2017 முபர் பகச் சல்பன் 

ஜி.யு.மப் விருது-2017 திருணதி கம. இமஸ்பரி கமடண்ம் 

உணறுப்புபர் விருது-2017 திரு.மஜி ம்.முகம்ணது யூசுப் 

இநங்கமபடிகள் விருது-2017 முபர் ப. ல்டம்பி 

அம்ணம இக்கித விருது-2017 முபர் ம்.ஸ். ஸ்ரீஇட்சுமி, சிங்கப்பூர் 

முடணச்சர் கணினித் டமிழ் விருது-2016 அல்டிணட் ணன்மருள் தீர்பகம் 

 

உக டமிழ்ச் சங்க விருதுகள் 2016 

இக்கித விருது - 2016 திரு. ம.ஆண்டிதப்ன், சிங்கப்பூர் 

இக்கஞ விருது - 2016 திரு. ஞ்சமின் ம, பிமன்சு 

ணமழியிதல் விருது - 2016 முபர் சுமஷினி, சருணமனிதம் 

உக டமிழ்ச் சங்க விருதுகள் 2017 

இக்கித விருது - 2017 முபர் சந்திரிகம சுப்ணணிதன், 
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ஆசுதிலிதம 

இக்கஞ விருது - 2017 முபர் உல்ரிக நிகமஸ், 

சருணமனிதம் 

ணமழியிதல் விருது - 2017 திரு. ணகமடப தர் தமணசர்ணம, 

ஆசுதிலிதம 

 

 2011-2016 ஆம் ஆண்டு ப டமனிதங்களின் அதிக உற்த்திக்கமக ணத்தித அசின் 

கிருஷி கர்ணமன் விருதி டமர்ந்து மன்கு ஆண்டுகள் டமினக அசு பமங்கியுள்நது. 

 உறுப்பு ணமற்று அறுபச் சிகிச்சயில் டமினகம் டமர்ந்து முடலிம் பகித்து பருகிது 

 1.4.2017 அன்று முடல்பர் மது விநிதமகத்திட்த்திற்கம ஸ்ணமர்ட் கமர்டுகள் 

பனங்கும் திட்த்தி துபங்கி பத்டமர் 

 கமஞ்சிபும் ணமபட்த்தில் உள்ந பல்ம்பக்கல் ன் இத்தில் பமன்பளி 

பூங்கமவுக்கு 25.10.2017 அன்று அடிக்கல் மட்ப்ட்து 

 டமிழ் அறிஜர் சிந்ட சிற்பி சிங்கமபரின் தரில் அறிவிதல் விருது என்று 

டமினக அசமல் ற்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

 டமழிற்பூங்கமக்களில் ண்களுக்கு ஆற்ல்மிக்க ணதங்கள்,கீழ்க்கண்ட் இங்களில் 

அணதவிருக்கின்து. திருமுல் பமயில்- திருபள்ளூர் ணமபட்ம், திருமுடிபமக்கம்-

கமஞ்சிபும் ணமபட்ம்,கருப்பூர்-சம் ணமபட்ம்,பமனபந்டமன் கமட்-திருச்சி 

ணமபட்ம்-கப்லூர்-ணது ணமபட்ம். 

 ஆய்பக டமழில்னுட் உடவிதமநர் ணிக்கு இண்டு திரு ங்ககளுக்கு முடல்பர் 

ப்மடி னனிச்சமமி ணி ஆஞ பனங்கிமர். ஸ். நித ணற்றும் சல்வி சந்டமசம் 

 அம்ணம இபச ப  திட்த்தி 5.4.2018 அன்று , சன் ணரிமவில் 

உள்ந உனப்மநர் சி, கமப, கமந்திபும் ருந்து நிதம், சம், திருச்சி, 

ணத்தித ருந்து நிதம் அம்ற்றும் ணதுயில் ணமட்டுத்டமபணி ம்.ஜி ஆர் ருந்து 

நிதம் ஆகித இங்களில் துபங்கி பத்டமர். 

 டமினக ஊக ணமற்றுத்திட்த்திற்கு உக பங்கி 100 மில்லிதன் கன் உடவி 

பனங்கியுள்நது 

 டமிழ் மட்டில் 16 ணமபட்ங்கள் திந்ட பளி கழிப்பிம் இல்மட ணமபட்ங்கநமக 

அறிவிக்கப்ட்டுள்நது. 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 பரி 12 அன்று டமினக அசு ளிணதமக டமழில் டமங்குடல் ணசமடமப 

சட்ப்பயில் நிபற்றிதது. 

Important Books 

 A Century is not Enough - Sourav Ganguly 

 A Horse Walks Into a Bar - David Grossman 

 A state of freedom - Neel Mukherjee 

 An Unsuitable Boy – Karan Johar 

 Citizen Delhi:My Times, My Life - Sheila Dikshit 

 Cryptocurrency for Beginners - Amit Bhardwaj 

 Exam Warriors - Narendra Modi 

 Hit Refresh - Satya Nadella 

 The Ministry of Utmost Happiness - Arundhati Roy 

 Why I am a Hindu - Shashi Tharoor 

 Unstoppable : My life so far - Marie Sharapova 

 The Golden House-  Salman Rushdie‘s  

 Indira Gandhi Al life in natire – Jairam Ramesh  

 The Emergency – India, s  Democracy Darkest Hour – Surya prakash  

 I do What I do – Raguram Rajan ( former RBI Governor)  

 "I Am HIV-Positive, So What?"- authored by (Jayanta Kalita ) ( story of 

Pradip Kumar body builder ) 

 How India sees the world – shyam Saran ( former IFS)  

 Hit Refresh – Sathya nathella ( Microsoft CEO)  

 Gandhi in Champaran – DG Tendulkar 

 One Year In Office – venkaiah Naidu 

 Gandhi: The Years That Changed the World  Ramchandra Guha 

 Between the Great Divide - Aman Zakaria‘s 

 Red Birds- Mohammed Hanif  

 The Beauty Of All My Days review: Tales from a life- Ruskin Bond 

 God Save the Hon‘ble Supreme Court- Fali S. Nariman‘s  

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 ―Everything Under―.-British writer Daisy Johnson became the youngest 

author to be shortlisted for the prestigious Man Booker Prize 2018  

 Perumal Murugan‘s Madhorubhagan — translated into English as One 

Part Woman by Aniruddhan Vasudevan 

முக்கித விருதுகள்  

 நிதி ஆதமக் உறுப்பிர் மக்ர் விமத் மல் உக சுகமடம நிறுபத்தின் 

கநவிமிக்க விருடம இமண்மக்ணச் குடும்  அணப்பு விருதி 

ற்றுள்நமர்.இவ்விருதிப் றும் முடல் இந்திதர் இபர் ஆபமர் 

 ழுத்டமநர் ணமனுக்கு இந்ட ஆண்டுக்கம மதித மம விருது பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 தமஷ் சமப்ம டசித நிவு விருதி 2017  பின்னி மகர் ஆம மஸ் 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 முடமபது முப்தி முகணது சதத் விருது மதுச்சபக்கம விருது பிமர் முடல்பர் 

நிதிஸ்குணமர் அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்து 

 கட் படிணபப்மநர் மல்கிருஷ்ஞம டமஷி ருணமிகு கட்த்துயின் 

உதரித விருடம 45பது பிரிட்ஸ்கர் விருதிப் ற்றுள்நமர். இது கட்த் துயின் 

மல் ரிசு  கருடப்டுகிது. இந்திதமவிலிருந்து இவ்விருதிப் றும் முடல் 

ர் இபமபமர். 

 குடிதசுத்டபர் சர்படச ணகளிர் தித்தி முன்னிட்டு மரி சக்தி புஸ்கமர் 

விருதி பனங்கிமர். இந்ட நிகழ்வில் ண்களின் ணம்மட்டுக்கமக சதல்ட்டு 

பரும் 30 டனி ர்கள் ணற்றும் 9 டமண்டு நிறுபங்களுக்கு இந்ட விருதி 

பனங்கிமர். 

 மட்டித புகழ்மிக்க 10 டனிதமர் ணற்றும் அசு கல்வி நிறுபங்கநக் கண்றித ன் 

கமமஸ்பமமி டணயில் சிப்பு குழுப ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 கந்ட 2015-16ம் ஆண்டில் யிர்கள் ணட்டும் அல்மணல், ருப்பு ணற்றும் பகு மன் 

சிறுடமனித விநச்சலிலும் டமினகம் சமட த்டணக்கமக டமினக அசுக்கு கிரிஷி 

கர்ணமன் விருது பனங்கி கௌவிக்கப்ட்து. 

 கமபச் சமர்ந்ட கணிடவிதநமர் மர்ட் மங்மண்ட்ஸ் 2018 ஆம்  ஆண்டிற்கம 

கணிடத்தின் மல்ரிசமக கருடப்டும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம ல் விருதிப் 

ற்றுள்நமர் 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 பி குமத் கவிஜர் சிடு தமஸ்சந்திம 2017 ஆம் ஆண்டிற்கம 27பது சஸ்பதி 

சம்ணமன் விருதுக்கு டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். அபர் ழுதித பக்கர் னும் கவிட 

டமகுப்பிற்கமக இவ்விருது பனங்கப்டுகிது 

 கிப்து மட்டின் த்திரிக்க புகப்க் கஜர் முகணது அபு சய்த் யுஸ்கமவின் 

உக த்திரிக்க சுடந்திப் ரிசு 2018 பனங்கப்ட்து 

 பி மலிவுட் டிகர் விமத் கண்ஞமவிற்கு இந்தித சினிணமத்துயின் உதரித 

விருடமக கருத்டப்டும் 49பது டமடம சமகிப் மல்க விருது அபது இப்பிற்கு பின் 

பனங்கப்ட்டுள்நது 

 ணகந்தி சிங் டமனிக்கு குடிதசுத்டபர் த்ண பூசன் விருது பனங்கி சிப்பித்டமர் 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம சர்படச ணன் புக்கர் ரிசி Flights‘, ன் நூலிற்கமக  

எல்கம மக்ர்க்ச்ஸ் ற்றுள்நமர் 

 ண 22 அன்று , இந்தித ல்லுயிரி பறுமட்டு விருது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம 

சிங்ச்ங் புகன் கிமண குழுவுக்கு (அருஞமச்ச பிடசம்) சர்படச ல்லுயிரி தி 

வினமவி முன்னிட்டு பனங்கப்ட்து 

 பங்க டசத்ட சமர்ந்ட முகணது யூனுஸ் 11பது கலிங்கம சமூக அறிவிதலுக்கம ணனிட 

தத்திற்கம விருது  பனங்கப்ட்டுள்நது 

 மதுகமப்பு ஆமய்ச்சி ணம்மடு அணப்பின் பமழ்மள் சமட விருது வி க சஸ்பத் 

அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது 

 இந்தித டிக ஸ்ரீ டவிக்கு பிரிக்ஸ் அணப்பின் டமழிமநர் ப இந்தித 

சினிணமவின் பமழ்மள் சமடதமநமர் விருது பனங்கியுள்நது 

 சுமப் இண்ர்சல் ன் அணப் உருபமக்கித பிந்டஸ்பர் டக் நிக்கி ஆசிதம 

ரிசு-2018- கமச்சமப் பிரிவுக்கமக இப்ரிசு பனஙக்ப்ட்டுள்நது 

 சி க மயுடு பமழ் மள் சமடதமநர் விருது 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கு அனுஸ்ணமன் 

கபத் அபர்களுக்கு அளிக்கப்ட்டுள்நது 

 அணதிக்கமக மல் ரிசு ற்ம கமஷ் சத்திதமர்த்திக்கு சந்டமக்ம ணனிட உரிண 

விருது பனங்கப்ட்டிருக்கிது. குடிதசுத் டபர் மம் மத் கமவிந்ட இவ்விருதி 

பனங்கிமர். 

 பிஜ்ஷ் குன்ஸ்ப டமிழ்மடு  ன்னிஸ் கூட்ணப்மல் பனங்கப்டும் 

மணமடன் விருதுக்கு 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கமக ற்றுக்கமண்மர் 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 எடிசமவில் உள்ந கமபுத் ணமபட்த்தில் இருந்து இந்திதமவின் முடல் னங்குடியி 

அசிப் மட்டியில் கந்து கமண்டு முடல் னங்குடியி அசிதம ட்ம் பன்மர் 

ல்வி துருபம 

 மசிக்க சமர்ந்ட விஸ்பமஸ் ணண்ட்லிக் தமகமப ணம்டுத்துடல் ணற்றும் ப்புடல் 

ஆகிதபற்றிற்கம பிடணரின் விருதிப் ற்றுள்நமர். 

 டமினகத்டச் சர்ந்ட அனுகீர்த்தி பமஸ்  2018 ஆம் ஆண்டிற்கமன் மிஸ் இந்திதம 

ட்த்தி பன்றுள்நமர். 

 கநஞ்சிதம் இதக்கத்தின் டபர் சின்ப்பிள்நக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம 

அவ்பதமர் விருது பனங்கப்ட்டுள்நது 

 டமிழ்மடு சுகமடமத்து அணச்சர் ணத்தித குடும் ணற்றும் சுகமடமத்து அணச்சர் 

டமிழ்மடு 2014-16 ஆம் ஆண்டில் ணகப்று கம இப்பி 1ட்சம் பிப்புகளுக்கு 

62 இப்புகநமக குத்டடற்கு ணத்தித அசின் விருது பமங்கிமர். 

 பி கர்மக இசக்கஜர் அருஞம சமய்மம் அபர்கள் இந்ட ஆண்டுக்கம சங்கீட 

கம நிதி விருதுக்கு சன் இச அகமடமிதமல் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 இண்டு இந்திதர்கள் மத் பமத்பமனி ணற்றும் சமம் பமங்க்சுக் ஆகிதமர் இந்ட 

ஆண்டுக்கம மணன் ணகசச விருதுக்கு டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நர். இந்திதமவில் ண 

ம் மதிக்கப்ட்பர்களுக்கமக டமர்ந்து உனத்டற்கமக மத் பமத்பமனிக்கு  

பனங்கப்ட்து.இந்திதமவின் பகினக்கு குதியில் இருப்பர்களின் சமூக 

முன்ற்த்திகமக புதித பழிகளில் யிற்சிகள் ணற்கமண்டற்கமக பமங்சுக் 

அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்து 

 பகப்டுத்துடல் துயின் உதரித விருடம ஈ.க மகி அம்ணமள் விருது விங்கு 

பகப்மட்டிதமநர் பிடி சரிதனுக்கு ணத்தித அணச்சர் மக்ர் ர்ஷ் பர்த்டன் 

பனங்கிமர் 

 இந்தித பம்சமபளிதச் சமர்ந்ட ஆஸ்திலிதம கனிடவிதமமநர் அக்ய் பங்கஷ் 

பில்ட் மல் ரிசுக்கு டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர், இவ்விருது கணிடத்தில் மல் 

ரிசிற்கு இஞதமக கருடப்டுகிது. 

 உக சுகமடம நிறுபத்டமல் உக புகயி திர்ப்பு தித்திற்கம விருது ஸ்.க 

அமம அபர்களுக்கு அளிக்கப்ட்டுள்நது. 

 டசித மஜிவ் கமந்தி சமத்பம விருது திரு கமம கிருஷ்ஞகமந்திக்கு 

பனங்கப்ட்டுள்நது. 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 முடணச்சரின் ல் ஆளுகக்கம விருதி த்திப் திவு து ற்து. 

 கமதம்புத்தூச் சமர்ந்ட திருணதி முத்துணமரி கல்ம சமவ்ம விருது ற்றுள்நமர், 

 அன்ம ல்கக்கனகத்தின் டக்ம குழுவின் எருங்கிப்மநம திரு டமணச் 

சல்விக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம அப்துல்கமம் விருது அளிக்கப்ட்டுள்நது. 

 டசித ல்மசிரிதர் விருது கமப ணதுக்கதச் சமர்ந்ட ஆசிரிதர் ஆர் சதி 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர், 

 சிந்ட ணமகமட்சி விருதுக்கு திருப்பூர் கமட்சி டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நது. அடமல் 

சிந்ட கமட்சி விருது கமவில்ட்டி கமட்சிக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது. சிந்ட 

ரூமட்சிக்கம விருது சம் ணமபட்ம் கண்புத்துக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 ணருத்துபத்துயின் உதரித விருடம மக்ர் பி சி மய் விருதுக்கு மக்ர் ணனிஷ் 

ங்கர் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 'Game of Thrones' ம்மி விருதிப் ற்றுள்நது 

 ன்சிங் மர்க விருது  ன் ஸ் வி டமரினி குழுவிற்கு பனங்கியுள்நது.  ன் ஸ் 

டமரினி கப்ல் மூம் உகம் முழுபதும் ண் கப்ல் வீமங்ககள் உகி 

பம் பந்டர் 

 ரிணம டமஸின் டசித விருது ற் ணம Village Rockstars ன் திப்ம் 

91பது ஆஸ்கர் விருதுக்கு இந்திதமவின் சமர்பில் ரிந்து சய்தப்ட்டுள்நது 

 க்கித மடுகள் சுற்றுச்சூனல் அணப்பின் Champions of the Earth‘ 

புவிச்சமடதநமர் ன் விருதி ந்தி ணமடிக்கு அபது பிநமஸ்டிக் ட 

படிக்ககமக பனங்கப்ட்து 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம டசித கமணடனு விருது ர்கூர் கமல் ஆமய்ச்சி 

நிறுபம் ற்து 

 ணகமத்ணம டசித ஊக பபமய்ப்பு திட்த்தி சிப்மக சதல்டுத்திதடற்கமக 

ணத்தித அசின் விருது கர்ப்பு ணற்றும் உள்நமட்சி அணச்சர் பலுணணிக்கு 

பனங்கப்ட்து 

த்ண விருதுகள்  

 த்ண பூண்  இநதமம ( இச) 

 குமம் முஸ்டம கமன் ( இச) 

 ணஸ்பன் ( கல்வி ணற்றும் இக்கிதம் 
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  த்ண பூண்  ங்கஜ் அத்பமனி ( பில்லிதமர்ட்ஸ்/ ஸ்னூக்கர்) 

 ணகந்தி சிங் டமணி (கிரிக்கட்) 

 அக்மண்ர் ககின் (மதுச்சப 

 மணச்சந்தின் மகசுபமமி ( டமல்லிதல்) 

 டம் ஸ்ரீ   மஞம்ணமள் ( தமகம) 

 விதட்சுமி பனீட கிருஷ்ஞன் ( மட்டுபு க) 

 ம கமமன் பமசுடபன் (அறிவிதல் 

டமழில்னுட்ம்) 

 மமுஸ் விட்க்கர் ( பவிங்கு மதுகமப்பு) 

விநதமட்டு விருதுகள்  

மஜிவ் கமந்தி கல் த்திம  மீமமய் மனு ( ளுதூக்குடல்) 

 விமத் கமலி ( கிரிக்கட்) 

துமஞமச்சமரித விருது  சன்ந்ட அச்சதம குட்ப்ம ( குத்துச்சண்) 

 விய் சர்ணம ( ளுதூக்குடல்) 

 ஸ்ரீனிபமசம ( பிள் ன்னிஸ்) 

 சுக்டவ் சிங் மனு ( அடடிக்ஸ்) 

 க்நமன்ஸ் மம(மக்கி) 

 டமக் சின்ம ( கிரிக்கட்) 

 ஜிபமன் குணமர் சர்ணம( ஜீம) 

 வீ ஆர் பீடு 

மல் ரிசு 2018 

து ங்களிப்பு பன்பர்கள் 

ணருத்துபம் புற்றுமய் சிகிச்சயில் 

‗இம்யூன் சக் மயிண்ட் 

டபி‘ (மய் திர்ப்புச் சக்தி 

ட உப்பு சிகிச்ச) 

ன் மடத்திப்புக் 

கண்டுபிடிப்ச் 

சய்டடற்கமக  

அணரிக்க ணருத்துப 

விஞ்ஜமனி ம்ஸ் 

பி.அல்லிசன், ணற்றும் 

ப்மனின் சூகு 

மஞ்சம 
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இதற்பிதல் சர் பிசிக்ஸ் பிரிவில் 

ல்பறு புதித கண்டுபிடிப்பு 

ணற்றும் கண்ஞமடி இனயில் 

(ஆப்டிகல் டீர்ஸ்) புதித 

கண்டுபிடிப்புகநச் 

சய்டடற்கமக 

சய்ட அணரிக்க 

இதற்பிதமநர் ஆர்டர் 

ஆஷ்கின், பிமன்ஸ் மட்டு 

விஞ்ஜமனி மர்டு 

ணமம, கமம மட்டின் 

ண் விஞ்ஜமனி மம 

ஸ்டிரிக்மன்ட் 

பதியிதல்  ―மதிதங்களின் 

(Enzymes) 

றிபழிப்டுத்டப்ட் 

ரிஞமணம்‖ ணற்றும் மய் 

திர்ப்மருள் ணற்றும் 

புடங்களின் உண்ணிகள் 

அல்து விழுங்கிகள் ற்றித 

முக்கித ஆய்வுக்கமக 

பிமன்சிஸ் ச்.ஆர்மல்ட், 

அணரிக்கம, மர்ஜ் பி.ஸ்மித்  

அணரிக்கம  ணற்றும் சர் 

கிரிகரி பி.வின்ட்ர் 

அணதி மரில் மலிதல் 

துன்புறுத்டலுக்கு உள்நமகும் 

ண்களுக்கு திமக குல் 

கமடுத்டடற்கமக 

கமங்கமப சர்ந்ட 

ணருத்துபர் னிஸ் 

முக்பமவும், இமக்கச் 

சர்ந்ட ணனிட உரிண 

ஆர்பம  மடிதம 

முமத்து. 

மருநமடமம் ருபநி ணமற்ம் 

டமர்புத மருநமடம 

ஆய்வு ணற்றும் நீண் கம 

அடிப்யிம 

மருநமடமத்திற்கு 

உடவுபடற்கம கண்டுபிடிப்பு 

அணரிக்கமபச் சர்ந்ட 

மருநமடம அறிஜர்கநம 

வில்லிதம் மர்டமஸ், மல் 

மணர் 

(மலிதல் புகமர்கள், நிதி ணமசடிகள் கமஞணமக இந்ட ஆண்டு  இக்கிதத்திற்கம மல் 

ரிசு பனங்கப்வில்) 

முக்கித குழுக்கள் 

 மணுப அணச்சர் நிர்ணம சீடமமணன் இமணுபம் மூட கப்ற்றுடலுக்கம 13 ர் 

கமண் குழுவி விய் சீல் எமய் டணயில் அணத்துள்நமர். 

 மக்குபத்து ஊழிதர்களின் ஊதித உதர்வு மன் ல்பறு பிச்சகந தீர்க்க 

முன்மள் உதர் நீதிணன் நீதிதி த்ணம  அசுக்கும் டமழிற்சங்களுக்கும் 

இத ணத்திதஸ்டமக நிதமித்து உதர் நீதிணன்ம் உத்டவிட்து. 
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 மது இங்கள் ணற்றும் திதங்குகளில் டசித கீடம் மப்டுபது குறித்து 

முடிபடுப்து டமர்மக பி.ஆர் சர்ணம டணயில் 12 ர் கமண் குழுப ணத்தித 

உள்து அணச்சகம் அணத்துள்நது. 

 டர்டலுக்கு 48 ணணி த்துக்கு முன் அசிதல் கட்சிகள் பிசமம் சய்பட டடுக்கும் 

சட்த்ட ணலும் பலுப்டுத்தும் பகயில் அதில் திருத்டங்கந ணற்கமள்பது 

குறித்து ரிந்துக்க துஞத் டர்டல் ஆஞதர் உணஷ் சின்ம டணயில் எரு 

குழு அணக்கப்ட்டுள்நது. இக்குழுவில், சட் அணச்சகம், டகபல் டமழில்நுட் 

அணச்சகம், சய்தி எலிப்புத் து அணச்சகம், பிஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்திதம, 

டசித எளிப்மநர்கள் சங்கம் ஆகிதபற்ச் சர்ந்ட உறுப்பிர்கள் 

இம்ற்றுள்நர். 

 டமினகத்தில் டசித உஞவு மதுகமப்புச் சட்த்ட சதல்டுத்டவும், அட 

கண்கமணிக்கவும் ணமநி அநவிம குழு அணக்கப்ட்டுள்நது. இந்டக் குழுவின் 

டபமக ஏய்வுற் ..ஸ்., அதிகமரி ஆர்.பமசுகி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 கத்கர் கமிட்டியின் ரிந்துகள். மதுகமப்பு களின் மர் தின்கந 

ணம்டுத்டவும் மதுகமப்பு சவிங்கந மீள்சணன்டுத்டவும் டுக்கப் பண்டித 

படிக்ககந ரிந்து 

 இந்தித விநதமட்டுத் துயின் நிர்பமகத்தில் ணத்தித அசுக்கும், இந்தித விநதமட்டு 

ஆஞதத்துக்கும் (சமய்) எத்துனக்கும் பகயில் 9 ர் கமண் குழு 

அணக்கப்டுகிது. அடற்கம டபமக இந்தித எலிம்பிக் சங்கத் டபர் ரிந்டர் 

த்ம சதல்வுள்நமர். 

 மட்டித புகழ்மிக்க 10 டனிதமர் ணற்றும் அசு கல்வி நிறுபங்கநக் கண்றித ன் 

கமமஸ்பமமி டணயில் சிப்பு குழுப ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 மட்டு க் கருத்தில் கமண்டு, ஆடமம்/மணர் மத்ட சடப்டுத்டமணல் ணமற்று 

பழியில் சது சமுத்தி திட்ம் சதல்டுத்டப்டும்' ன்று உச்ச நீதிணன்த்தில் ணத்தித 

அசு டரிவித்துள்நது. ணலும் இட ணமற்றுபழியில் சது சமுத்தி திட்த்தி 

சதல்டுத்ட முடியுணம  ஆர்.க ச்சூரி டணயில் குழுப அணத்துள்நது. 

 டமிழ் மடு அசு கமட்டுத்தீ ற்ட்து டமர்மக விரிபம விசம த்தி 

அறிக்கத இண்டு ணமடங்களுக்குள் சணர்ப்பிக்க பண்டும்  இந்தித ஆட்சிப்ணி 

அதிகமரி அதுல்த மிஸ்ம டணயில் குழு அணத்துள்நது. 
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 லிங்கமதத்து சமுடமதத்ட டனி ணடணமக அங்கீகரிக்க நீதிதி மகணமகன் டமஸ் குழுவின் 

ரிந்துத ணத்தித அசுக்கு அனுப்பிபக்க கர்மக அணச்சபயில் தீர்ணமம் 

நிபற்ப்ட்து 

 தந்த் சின்ம டணயில் 13 க்கமண் குழு என்று அணக்கப்ட்டுள்நது 

இது ஆளில்ம இமணுப விணமத் டமழில்னுட்த்ட சதல்டுத்துபது டமர்ம 

சதல்திட்த்தி உருபமக்கும் 

 ணத்தித ணனிடபந ணம்மட்டு அணச்சகம் 10 ஆம் பகுப்பு 12 ஆம் பகுப்பு சிபிஸ்சி 

டர்வு விமத்டமள்கந கசிபட டடுக்கும் மருட்டு 7 ர் கமண் குழுவி 

விய் சீல் எமய் டணயில்  அணத்துள்நது 

 டமினக அசு ஊதித முண்மடுகந கநபடற்கமக ம்  சித்த்க்   ஸ் 

டணயில் குழு என் அணத்துள்நது 

 ணக்கநப டபர் சுமித்ம ணகமன் கருப்பு ஞத்தி மீட்டுப்து ணற்றும் 

மதுத்து பங்கிகளின் சதல்மடுகந ஆமய்படற்கமக 30 ர் கமண் 

மநணன்க் குழுவி அணத்துள்நமர். இக்குழுவின் டபமக மக்ர் முளி 

ணமகர் மஷி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 டமினக அசு தூத்துக்குடியில்  நிகழ்ந்ட பன்மு ற்றி விசமமஞ சய்படற்கமக 

சன் உதர் நீதிணன்த்தின் ஏய்வு ற் நீதிதி அருஞம கதீசன் டணயில் 

எரு ர் விசமஞக் குழுவி அணத்துள்நது 

 இந்திதமவின் சிப்பு மருநமடம ணண்க் கமள்கத ஆய்வு சய்படற்கமக மம 

கல்தமனி டணயில் சிப்புக் குழுவி ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 எய் ம் திதமஸ்ட குழுவின் ரிந்துப் டி ரிசர்வ் பங்கி கன் முகட்டி 

டடுக்க மதுக் கன் திபட்டி உருபமக்கப் மபடமக அணத்துள்நது. 

 ணட்ம யில் முத மடு முழுபதும் டப்டுத்துடல் டமர்மக ணட்ம ணனிடர் 

 அனக்கப்டும் ஸ்ரீ டன் டணயில் குழு என்று அணக்கப்ட்டுள்நது. 

 சன் உதர் நீதிணன்ம் ணமட்மர் பமக வித்து பனக்குகளில் கமபல்துக்கும் 

பனக்குஜர்களுக்கு இத உள்ந புனிடணற் உப கண்றிபடற்கமக ஏய்வு 

ற் உதர் நீதிணன் நீதிதி க.சந்துரு டணயில் சிப்புக் குழு என் 

அணத்துள்நது. 

 டகபல் மதுகமப்பு குறித்து ஆய்வு சய்படற்கமக அணக்கப்ட், நீதிதி ஸ்ரீகிருஷ்ஞம 

குழு, ஆடமர் சட்த்தில் திருத்டம் சய்த பண்டும்  ரிந்து சய்துள்நது 
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 மம்பிசமத் ன்பது டணயில் மூன்மம் ர் வித்துக் கமப்பீடு டமர்மக 

முடிபடுப்டற்கு இந்தித கமப்பீட்டு எழுங்குமு ணம்மட்டு ஆஞதம் குழு 

அணத்துள்நது. 

 டமழில் நிறுபங்களின் ணமசுமட்டிமல் டமஜ் ணமல் ணமசபது டமர்மபற் 

மர்ப்டற்கமக சி க மிஸ்ம டணயில் குழு என் ணத்தித அசு அணத்துள்நது 

 டசித ணமஞபர்  ணற்றும் மட்டு ப்ணித்திட்த்தி ப்டுத்துபடற்கமக 

அனில் ஸ்பருப் டணயில் குழு என் ணத்தித அசு அணத்துள்நது 

 கும்ல் டமக்குட சமட சய்படற்கமக ணத்தித அசு மஜிவ் கநம டணயில் 

குழு என்றி அணத்துள்நது 

 டி க விஸ்பமடன் குழு சந்ட எழுங்குடுத்தும் அணப்ம சபி அணப்பிற்கு 

மன் அனப்புக்கந கண்கமனிக்கும் அதிகமம் பனங்கப்டும்  ரிந்து 

சய்துள்நது 

 டர்ணபுரி இநபசன் கம பனக்கு டமர்மக நிதமிக்கப்ட் ஸ் சிங்கம பலு குழு 

அறிக்கத அசிம் அளித்டது, 

 துமமச்சமரிதம ணற்றும் டதமன் சந்த் விருதுக்கு டர்ந்டடுக்கும் 11 ர் கமண் 

குழுவிற்கு டபமக நீதிதி முகுல் முட்கல் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 மநணன் அ றிக் குழுவின் டபமக மூத்ட மக டபர் ல் க 

அத்பமனித ணக்கநப டபர் சுமித்ம ணகமன் நிதணம் சய்டமர் 

 சிசீர்திருத்டம் டமர்மக முன்மள் உச்ச நீதிணன் நீதிதி அமிடபம மய் 

டணயில் குழு என் அணத்துள்நது 

 முன்மள் இஸ்ம விஞ்ஜமணி மதிக்கப்ட் விபகமத்தி ஆய்வு சய்படற்கமக டி 

க யின் டணயில் குழு என்றி உச்ச நீதிணன்ம் அணத்துள்நது 

 ணத்தித அசு மக்மல் அணப்பின் உறுப்பிர்கள் ணற்றும் டப டரிவு சய்த 

முன்மள் உச்ச நீதிணன் நீதிதி ஞ்சம பிகமஷ் டசமய் டணயில் குழு 

என்றி அணத்துள்நது 

முக்கிதப் புதல்கள் 

பி ப்மன், டபமன் 

ணங்கூட் பிலிப்ன்ஸ், மங்கமங் 

ப்நமன்ஸ் அணரிக்கம 

யி  இந்திதம ( எடிசம) 
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ட்மமி ப்மன் 

முக்கித பனக்குகள் 

 வ்மத் சிங் மகர் திர் 

ணத்தித அசு 

இந்திதக் குற்விதல் சட்ம் 377 இதற்கக்கு 

ணமம உவு ற்றிதது 

க ஸ் புட்சுபமமி திர் ணத்தித 

அசு 

ஆடமர் அசிதணப்பு ரீதிதமகச் சல்லுடி 

தங் இந்தித பனக்கறிஜர் 

கூட்ணப்பு திர் கந அசு 

ண்கந சரி ண கமவிலுக்கு 

அனுணதிப்து 

மசப் சன் திர் ணத்தித அசு பதது பந்ட உவு இந்திதக் குற்விதல் சட்ம் 

497 

கமணன் கமஸ் திர் இந்தித அசு ணருத்துப பசதி அளிக்க இதமட சூழ்னியில் 

கருஞக்கமக்கு அனுணதி 

ஆடமர் ற்றித டகபல்கள் 

 டனித்துப அதமந அட் ஆஞதம் (UIDAI) 2009 ஆம் ஆண்டு நிறுபப்ட்து 

 2009 ஆம் ஆண்டு இடன் டபமக , ந்டன் நில்கனி நிதமிக்கப்ட்மர் 

 2010 ஆம் ஆண்டு ஆடமர் அட்யின் ட்சி பளியிப்ட்து 

 ஆடமர் அட்த படிபணத்டபர் அதுல் ஸ் மண் 

 இந்திதமவித முடல்  மக ஆடம ற்பர், ஞ்சம சமமபமன் , ணகமஷ்ட்ம 

 முடல் ஆடமர் கிமணம் டம்பிலி  

 ஆடமர் அட் 12 இக்க ண்கநக் கமண்து. இது இந்திதமவில் பசிக்கும் 

அபருக்கும் பனங்கப்ட்து. 

 2016 ணமர்ச்,11 அன்று ஆடமர் ணசமடமப நிதி ணசமடமபமக ணத்தித அசு 

நிபற்றிதது 

 டற்மடத டபமக அய் பூசன் மண் சதமற்றி பருகிமர். 

 ம ஆடமர் அட் 5 பததுக்கு கீழ் உள்ந குனந்டகளுக்கு பனங்கப்டும் . 

அவ்பட் நீ நித்தில் இருக்கும். 

 ணய்னிகர் அட் 16 இக்கங்கந கமண்டிருக்கும்  

கமபரி தி நீர் பிச்ச 

 765 கி.மீ தூம் மயும் கமவிரி ஆமது கர்மமகவில் உள்ந குகு ணமபட்த்தில் , 

டகமபரி ன் இத்தில் உற்த்தி ஆகி, மசன், ணமண்டிதம, ணற்றும் ணசூர் பழிதமக 
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, டமினகத்தில் டர்ணபுரியில் நுனந்து, ஈமடு, கரூர்,திருச்சி, கலூர், சம், 

புதுக்கமட் ,டஞ்சமவூர்   ணமபட்ங்களில் மய்கிது.இடனுத து 

ஆறுகள் கநம ணற்றும் புதுச்சரிக்கும் சல்கிது 

 1983 ஆம் ஆண்டு கமபரி விபசமயிகள் மதுகமப்பு சங்கம்,உச்ச நீதிணன்த்தில் தி நீர் 

ஆஞதம் அணக்க பண்டும்  ணனு அளித்டது. 

 04.05.1990 ல் உச்ச நீதிணன்ம் ணத்தித அசிற்கு ஆஞதம் அணக்க உத்டவிட்து 

 04.06.1991ல் ணத்தித அசு கமபரி தி நீர் ஆஞதத்தி அணத்டது. 

 25.6.1991ல் கமபரி தி நீர் ஆஞதம் கர்மக அசு, டமினகத்திற்கு இக்கம 

ற்மமக 205 டி ம் சி நீ பனங்க உத்டவிட்து 

 11.9.1998 ஆம் ஆண்டு இக்கம உத்டப நிபற்றும் மருட்டு ணத்தித அசு 

கமபரி எழுங்கு மு ஆஞதம் ணற்றும் கமபரி கண்கமணிப்பு குழுப அணத்டது 

 05.02.2007 கமபரி தி நீர் ஆஞதம் அடன் இறுதித்தீர்ப்பி அளித்டது 

 19.02.2013 கமபரி தி நீர் ஆஞதத்தின் இறுதித்தீர்ப்பு ணத்தித அசின் அசிடழில் 

பளியிப்ட்து 

 16.2.2018  கமவிரி தினீர் ஆஞதத்தின் தீர்ப்பி ணல்முயீடு சய்ட பனக்கில் 

உச்ச நீதிணன்ம் இறுதித்தீர்ப்பி பனங்கிதது 

கமபரி தி நீர் ஆஞதத்தின் தீர்ப்பு உச்ச நீதிணன்த்தின் இறுதித்தீர்ப்பு 

 டமிழ்மடு 419 டி ம் சி 

 கர்மமகம   270 டி ம் சி 

 கநம 30 டி ம் சி 

 புதுச்சரி 7 டி ம் சி 

 டமிழ்மடு 404.25 டி ம் சி 

 கர்மமகம   284.75 டி ம் சி 

 கநம 30 டி ம் சி 

புதுச்சரி 7 டி ம் சி 

 

How to write an Essay in TNPSC Exam 

TNPSC டர்வுகளில் கட்டு ழுதுபது ப்டி 

மதுபமக ந்ட எரு குறிப்பிட்  டப்பின் கீழ் விம கட்கப்டும் ன்ட இத்டர்வில் 

பதறுக்க இதமது. ஆமல் டி ன் பி  ஸ் சி டர்விப் மருத்டப 

டர்பமஞதமணமது , சமூக, மருநமடம நிகழ்வுகள் ணற்றும் ணத்தித ணமநி அசின் 

திட்ங்கந அடிப்தமக பத்ட டமன் கட்டு விமவி டதமரிக்கிது. இதில் 
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நீங்கள் 500 பமர்த்டகளுக்கு சுணமர் 6 க்கங்கள் ழுட பண்டி இருக்கும். ணமத்டம் 4 

விமக்கள் கமடுக்கப்ட்டு அதில் டனும் இண்னுக்கு விதளிக்க பண்டும்  

Writing a good essay requires synthesis of material that cannot be done in the 

20-30 minutes you have during the exam.  

சிந்ட கட்டு ழுதுபது ன்து ல் 

கருத்துக்கநதம/டகபல்கநதம/குறிப்புக்கநதம கமண் டமகுப்மக இருக்க 

பண்டும். ஆமல் அட மம் பறும் 20-30 நிமிங்களில் டர்வின் மது ணட்டும் ழுட 

இதமது 

 

 

Before the Exam / டர்வுக்கு முன் 

Anticipate test questions. / டர்வு விமக்கந திர் மக்குடல்  

கசிதமக ந்ட டர்வின் விமவி டுத்துப் மர்க்க பண்டும். அதில் விம ட 

ம்மிம் இருந்து திர்மர்க்கின்து ன்ட புரிந்து கமள்ந பண்டும். டனும் எரு 
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கமள்கத/கமட்மட்டி மருத்திப்மர்க்க சமல்கிடம? பமறு அல்து சணகம 

நிகழ்வுகந கட்கிடம? டனும் இண்டு கமள்கததம அல்து மருநதம 

எப்பிச் சமல்கிடம? இல் விபமடத்தின் மூம் சய்தி உறுதி டுத்டச் 

சமல்கிடம? இட நீங்கள் எரு விதத் திருத்தும் ஆசிரிதரின் மர்பயில் இட 

அனுக பண்டும். வித ணதிப்பீடு சய்பர் ன் திர்மர்க்கிமர். ப்டிதல்ம் 

இருக்கும் ன் கருதுகமள். 

 

Practice writing ழுத்துப் யிற்சி  

நீங்கள் டனும் எரு விமவுக்கம டமகுப்பு அது நீங்கநமக விபமதித்ட எரு 

மருநமகபம அல்து பமற்று நிகழ்வுகள் ணற்றும் சணகம நிகழ்வுகநமகபம 

இருக்கமம், மருளிப் ற்றி நீங்கள் டித்துக்கமண்டிருக்கமம். ழுதும் மது 

விதமது டளிபமடமகவும், சுருக்கணமடமகவும் புரிந்து கமள்நக்கூடித பகயிலும் 

இண்டு கமள்ககளுக்கிததம பறுமட்டி பிதிலிப்டமகவும் இருக்கும் 

பகயில் ழுதிப் மர்க்கமம் 

 

Example  

2016 Group 2 Mains Essay Question  

Explain the Details of the various social security programs and 

government policies to elevate the status of Women in India? 

இந்திதமவில் ண்களின் நி உத உடவும் ணத்தித அசின் சமூக மதுகமப்பு திட்ங்கள் 

ணற்றும் அசு கமள்ககநப் ற்றி விநக்குக?  

 

ணற்கண் விமப மர்த்டவுன் ரும்ம டர்பர்கள் ணத்தித ணற்றும் ணம நி அசுகள் 

சதல்டுத்தும் திட்த்தி ற்றி ழுட துபங்கிவிடுபர்,  இண்டு க்கங்கள் ழுதி 

முடித்டவுன் ழுதுபடற்கு மதுணம  வி இல் ன்ட அறிபமர்கள், அடன் பின் 

மன் இப்டி ழுதியிருக்கமம், இப்டி துபங்கி இருக்கமம் , இந்ட குறிப்புக்கந ல்மம் 

மன் ழுடமணல் விட்டு விட்ன்  நிப்துண்டு 

ப்மது நீங்கள் கட்டுக்கம வி ழுட இருக்கின்றீர்கநம நீங்கல் முடலில் அந்ட 

விமவி முழுணதமக உள்பமங்கி புரிந்து கமண்டு அடன் பின்பு  ழுட துபங்க 
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பண்டும். ணற்கண் விமவி அடிப்தமக பத்ட ப்டி வி ழுடமம் 

ன்ட விநக்குகின் 

 

Introduction:அறிமுகம் 

இந்டப் குதியில் நீங்கள்  வித ணதிப்பீடு சய்பருக்கு , து வி இப்டித்டமன் 

இருக்கப்மகிது  எரு ணமட்ணம(Outline) டகப டரிவிக்க பண்டும். 

இதில் நீங்கள் ண்களின் நிண ன் ன்டயும் ன் சமூக த்திட்ங்கள் 

ண்களுக்கு முக்கிதம், ணற்றும் இந்ட திட்ங்கள் வ்பமறு ண்களின் நித 

உதர்த்துகிது ன்ட சுருக்கணமக ழுடமம் 

 

diagram of your ideas / உங்கள் ண்ஞத்தி விநக்கப்ணமக ணமற்றுங்கள் 

இந்ட அணப்பில் நீங்கள் ழுதுபதுடமன் உங்கநது விக்கம அடித்டநணமக அணயும். 

இதில் நீங்கள் சமல் விரும்பும் கருத்துக்கந விநக்கப்ணமக எழுங்கணக்கமம். 

உடமஞணக நீங்கள் ண்களின்  நிதப் ற்றி ழுடப் மகிறீர்கள் ன்மல் அட 

விநக்கப்ணமக ,சமூக, மருநமடம, அசிதல்  இவ்பமறு விநக்கமம். 

 

Main concept / theory / what the subject is about / முக்கித கமள்க/ 

விநக்கண/ டப்ற்றி ழுடப் மகிறீர்கள்  

இங்கு நீங்கள் ல்பறு திட்ங்கள் கமள்ககநப் ற்றி ழுடமம் . ணலும் அபற்றி 

ல்பறு து டப்புக்க்களின் கீழ் பகப்டுத்டமம்.கல்வி, பபமய்ப்பு, சுகமடமம், 

டமழில்முடல் ணற்றும் பி பகதம கமள்க படிக்ககள் 

 

Current scenario  நிகழ்கம நி 

எரு திட்ம் டமர்ம சமீத்தித நித நீங்கள் டமர்பு டுத்டமம். உடமஞணமக 

ணத்தித அசின் இபச சிலிண்ர் திட்ம் சதல்டுத்துபடப் ற்றி. 

 

Suggestion ரிந்துகள் 

இங்கு நீங்கள் திட்ங்களின் ன்கந ஆமய்ந்து அதில் டனும் சமத்திதணம 

ரிந்துகந அளிக்கமம், ஆமல் அவ்பமறு அளிக்கும் மது டகுந்ட சமன்றுகள் ணற்றும் 

விபமடத்துன் நீங்கள் டுத்துக்க பண்டும். 
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Conclusion முடிவு 

முடிவுதமது உங்களின் தி முடிவுக்கு கமண்டுபருபடமகும் அடமபது நீங்கள் 

ழுதித ல்மபற்யும் சுருக்கணமக டுத்துப்து. முடிவுதமது சுணமர் ந்து அல்து 

ஆறு கருத்டமனமிக்கபதமக இருக்க பண்டும். சுருக்கணமக சமல்படமமல் நீங்கள் ண 

ழுதித விகந ணறுமர்ப சய்து நீங்கள் சமல்லிதபற்றிற்கு ம் கூட்டுணமறு 

இருக்க பண்டும். 

 ( ண கூறிதது கட்கப்ட் விமவி அடிப்தமக பத்து விநக்கப்ட்டமகும். 

ஆமல் டர்வில் வ்பமறு விம கட்டுகிடம அடற்கற்மற்மல் உங்கள் வி 

அணத பண்டும் உடமஞணமக, ஆமய்க, விநக்குக, குப்மய்க க்கட்மல் 

அடற்கற்மற்மல் உங்கள் வி அணத பண்டும்.) 

 

General Suggestion மதுபம ஆமச 

 பற்றிகணம கட்டு ழுதுபடற்கு முடலில் உங்கள் கருத்துகள் அல்து 

சிந்டத முதமக எழுங்கணக்க பண்டும். உங்கள் சிந்டயில் உள்நட 

டமளில் ழுதுபடற்கு உடவி புரியும் ,ணலும் நீங்கள் உங்கள் வித எவ்பமரு 

த்தியுனும் டமர்பு டுத்தி ழுதுபடற்கு பசதிதமக இருக்கும். இது உங்களின் 

விக்கு எரு அடித்டநணமக அணயும் 

 உங்கள் ழுட பண்டித கருத்துக்கந ணம்டுத்தித பிகு கண்டிப்மக அறிமுகக் 

குறிப்பு ழுட பண்டும். நீங்கள் ழுடக்கூடித அறிமுகவுதமது வித்டமள் 

திருத்துபரின் கபத்ட ஈர்க்கக்கூடிதடமக இருக்க பண்டும். 

 கபம் ஈர்க்கும் யில் ழுதும் மது ல்பறு டகபகல்கள், உடமஞங்கள், 

சமற்மர்  பற் உங்கள் டப் ப்டுத்துணமறு இருக்க பண்டும். 

ஆமல் நீங்கள் தன்டுத்தும் சமற்மமது விமவுக்கு டமர்புதடமகவும் 

இருக்க பண்டும்  

 எவ்பமரு டப்பின் கீழும் இண்டு அல்து மூன்று த்திகநமக இருக்குணமறு ழுட 

பண்டும். 

 நீங்கள் சுருக்கணம த்திகநமகவும் ந்து பரிகளில் ழுடமம் ப்டியிருந்டமலும் 

உங்களின் பமக்கிதம் பறுமம். ஆமல் ழுதுபதின் மக்கம் மம் சமல் 
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பருகின் கருத்தி டளிபமக டரிவிக்கும் பண்ஞம் இருக்க பண்டும்.ப 

முக்கிதணம டகபல்கந ணட்டும் இருக்கபண்டும் பனபனப இருக்கக் கூமது. 

 வி ழுதும்மது பமக்கிதணம , மருநம திரும் திரும் அட ணமதிரி பரும்டி 

ழுதுபட டவிர்க்க பண்டும் அப்டியும் ழுதிமல் அடற்கு மருத்டணம 

இஞதம சமல் தன்டுத்தி ழுட பண்டு,. 

 ளிணதம யில் ழுதிப்னக பண்டும் ளிணதமக ழுதுபடமல் டமர்ந்து 

பமசிப்தில் ட இருக்கமது. ணலும் மம் தன்டுத்துகி பமர்த்டகநம சமல்ம 

மதுபமக புனக்கத்தில் இருக்க பண்டும். கடிணம ணமழி த கதமநக் 

கூமது 

 நீங்கள் ழுதும் விதமது நீங்கள் தமர்  விதத் திருத்துபருக்கு 

பிதிலிக்கக் கூடித பகயில் இருக்க பண்டும். ணலும் அந்ட குறிப்பிட் மத்தில் 

உங்கள் ஆழ்ந்ட புணயும் இருக்க பண்டும். ஆமல் அது ணமதிரி ழுதுபடற்கு 

டர்விற்கு என்றிண்டு ணமடங்கள் ணட்டுண பமசிப்பிருந்டமல் அது ன் டமது. உங்கள் 

டர்விற்கு ஆறு கம இபளி இருப்டற்கம பமய்ப்பு உண்டு ப அதிகம் 

பமசியுங்கள்  

 அசதம அல்து அசின் திட்ங்கநதம அநவுக்கதிகணமக விணர்சிப்ட டவிர்க்க 

பண்டும் 

 ழுதும் விதமது மத்திட்த்திலிருந்து விகி இருக்கக் கூமது அட பந 

நீங்கள் 500 பமர்த்டகளில் விதளிக்க பண்டியிருக்கும் மது உங்களுக்கு 200 

பமர்த்டகள் ணட்டுண டரிந்திருந்டமலும் ள்ளியிம அல்து கல்லூரியிம 

கடதத்டது மல் சய்தக்கூமது. இந்ட பகத்டந்திங்கள் ல்மம் 

மட்டித்டர்வில் சல்லுடி ஆகமது. 

பரி ப்பு நிகழ்வுகள் 

 அதிக அநவில் நிலுபதமக உள்ந ஆபஞங்கநத் தீர்வு சய்யும் மக்குன், மது 

ணக்களும் டங்கநது திவு சய்தப்ட் ஆபஞங்கந விபமகத் திரும்ப் வும், 

இத்டகத ஆபஞங்களில் முங்கியுள்ந அசு பருபமத பசூலிக்கவும் துபமக, 

திவுத் துயில் 3.1.2018 முடல் சணமடமத் திட்ம் அறிமுகப்டுத்டப்டுகிது. 

 முடணச்சர் னனிச்சமமி மின்மளுணக் கமள்க 2017 (e-Governance Policy 

2017 2017) பளியி, ணமண்புமிகு டகபல் டமழில்நுட்விதல் து அணச்சர் 

மக்ர் ம். ணணிகண்ன் அபர்கள் ற்றுக் கமண்மர். 
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 சித்திவீம விச்சந்தின் அபர்களுக்கு இந்ட ஆண்டுக்கம சங்கீட கம நிதி விருதி 

சன் உதர் நீதிணன் நீதிதி இந்திம மர்ஜி பனங்கிமர்கள் 

 டமிழ்மடு ரிதல் ஸ்ட் ணல்முயீட்டு ஆஞதத்தின் டபமக முன்மள் உதர் 

நீதிணன் நீதிதி பி.மந்தின் நிதணம் சய்தப்ட்டுள்நமர். 

 இந்திதமவின் புதித பளியுவுச் சதமநமக விய் கமகப ணத்தித அசு 

அறிவித்துள்நது. இந்ட ணமட இறுதியில் இபர் டவிதற்மர் 

 மட்டின் இண்மபது மிகப்ரித கூணல் சூரித மின்சக்தி நிதத்ட கயில் 

நிறுபம் சதல்மட்டுக்கு கமண்டு பந்டது. 

 அசமம் டசித ணக்கள் திபட்டின் முடல் பப இந்தித ரிஜிஸ்ர் பளியிட்டுள்நமர். 

இடன்டி 1971, ணமர்ச், 24 க்கு முன்ர் ங்கநமடஸிலிருந்து இந்திதம பந்டபர்களுக்கு 

குடியுரிண பனங்கப்டும் 

 கூகுளின் புதித சதற்க நுண்ஞறிவின் மூம் பமய்ணமழியி ழுத்டமக்கும் 

―Tacotron 2 , னும் டமழில் நுட்த்ட அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

 இதற்பிதல் விஞ்ஜமணி சத்தந்தி மஸ் மஸின் 125 ஆபது பிந்ட மந இந்ட 

ஆண்டுமுழுபதும் கமண்ம பிடணர் ந்தி ணமடி துபக்கிபத்டமர்.  

 மக்ஸ் ஸ்.பி மசுப்ணணிதத்திற்கு , பி கன் இசக்கஜர் தரிம 

ஸ் பத்தித மடன் விருது பனங்கப்டுகிது 

 உக மத்திகர் ணமமடு திருச்சியில் மூன்று மட்கள் ற்து 

 உதர் கல்வியில் அதிகணம ணமபர்கள் சருபதில் இந்திதமவித டமிழ்மடு 

முடலிம் பகிக்கிது. இது குறிப்மக 18 முடல் 23 பதது பயுள்ந ணமபர்கந 

குறிப்து ஆகும். 

 இந்திதமவின் சிந்ட கமபல் நிதணமக கமதம்புத்தூரின் ஆர்.ஸ்.பும்(பி-2), 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நது 

 குமத் ணமனி சட்ப்ப திர்க்கட்சி டபமக ஷ் டமனி டர்வு 

சய்தப்ட்டுள்நமர் 

 ண்களுக்கு அதிகமளித்டலுக்கமக NARI னும் டநம் துபக்கி பக்கப்ட்டுள்நது. 

இந்ட டநம் ண்கள் டமர்ம அத்து திட்ங்கநயும் ளிணதமக பனங்கும் 

 ணற்கு பங்க முடணச்சர் ணற்கு பங்கத்திற்க டனி இச்சி அறிமுகப்டுத்தி 

உள்நமர். அசமக சின்த்தின் மீது Biswa Bangla  ழுடப்ட்டிருக்கும் 
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 இமஸ்டமன் ணமனிம் உடய்பூரில் அத்து கட்சி கமமமக்கள் ணமமடு 

றுகிது இதில் டமள்களில்ம ஆளுக ( paperless governance ) ற்றி 

விபமதிக்கப் உள்நது. 

 இந்திதமவித முடல் முதமக ணமற்றுத்திமளிகளுக்கம டனி பூங்கமப 

டலுங்கம அசு துபக்கியுள்நது 

 இந்திதமவில் ணமத்டம் ஆறு ணமனிங்களில் ணட்டுண ணமற்றுத்திமளிகளுக்கமக டனித் 

து சதல்ட்டு பருபடமக மநணன்க் குழு டரிவித்துள்நது அதில் டமிழ்மடும் 

என்று ஆகும். ணலும் அத்து ணமனிங்களிலும் ணமற்றுத்திமளிகள்  ஆஞதர் 

அணப்ட உறுப்டுத்தும் மருட்டு ணமற்றுத்திமளிகள் ச்சட்ம் 2016ல் ணமற்ம் 

கமண்டுபபண்டும் வும் டரிவித்துள்நது. 

 இந்திதம ஆசிதமன் மடுகளும ட்புப ணம்டுத்தும் மக்கில் ணத்தித 

பளியுவுத்து அணச்சர் சுஷ்ணம சுபமஜ் இந்டமசிதம சன்மர். 

 TrackChild‖ ணற்றும் ―Khoya-Paya‖ மன் சதலிகள் கமணல் ம குனந்டகந 

மீட்டற்கமக ணத்தித அசமல் அறிவிக்கப்ட்டுள்நது. 

 ஆசிதமன் இந்திதம பளிமடு பமழ் ணமமட் சிங்கப்பூரில் ணத்தித அணச்சர் நிதின் 

கட்கரி துபங்கி பத்டமர் 

 ஆறு மு விண்பளிக்குச் சன்று திரும்பிதபரும், நிவில் டம் தித்டபருணம 

அணரிக்கமவின் மசம விண்பளி முன்மள் வீர் மன் பமட்ஸ் தங் கமணமமர். 

 2018 பரி 14-ஆம் மள், பமற்று சிப்பு மிக்க ணது ணமநிம் டமிழ்மடு ன் 

தமடு 50-பது ஆண்டில் கமடி டுத்து பப்ட முன்னிட்டு "டமிழ்மடு"" மன் 

வினம ஆண்மக டமினக  அசு கமண்ம முடிவு சய்துள்நது 

டமினக அசு விருதுகள் -2018 

டமிழ்த்டன்ல் திருவிக விருது 2017 ழுத்டமநமர் மகுணமன் 

டந்ட ரிதமர் விருது-2018 ம.பநர்ணதி 

திருபள்ளுபர் விருது-2017 கம.ரிதண்ஞன் 

அண்ஞல் அம்த்கமர் விருது-2017 மக்ர் சகம.மர்ஜ். க. 

றிஜர் அண்ஞம விருது-2017 அ.சுப்ணணிதம் 

ருந்டபர் கமணமர் விருது-2017 டம.ம திகன் 

ணகமகவி மதிதமர் விருது-2017 முபர் க.மசுப்ணணிதம் () 
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மதிமன் 

மபந்டர் மதிடமசன் விருது-2017 திரு க.ஜீபமதி 

கி.ஆ. விஸ்பமடன் விருது முபர் .ணருடமதகம் 

விருதுறுபமர் எவ்பமருபருக்கும் ரூ.1 ட்சத்துக்கம கமசம, எரு வுன் 

டங்கப்டக்கம் ணற்றும் விருதுக்கம சமன்றிடழ் பனங்கப்டும். 

 என் மடம் எப்பிம மடம் (Ek Bharat Shreshtha Bharat) ன் திட்த்தின் கீழ் 

டமினக அசு ம்மு கமஷ்மீர் ணமனித்துன் புரிந்துஞர்வு சய்துகமண்டுள்நது. 

 ழுத்டமநர் ணமனுக்கு இந்ட ஆண்டுக்கம மதித மம விருது பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 அணரிக்கமவில் சிந்ட டமக்கமட்சித் டமர் டிகருக்கம கமல்ன் குநமப் 

விருது, டமினகத்ட பூர்வீகணமக கமண் அஜீஸ் அன்சமரிக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது.  

 சிக்கிம் ணமநி அசின் சுற்றும ணற்றும் டமழில்துயின் தூதுபமக .ஆர் குணமன் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 டமினக சட்ப்ப உறுப்பிர்களின் ஊதிதம் ணற்றும் டமகுதி ணம்மட்டு நிதி 

உதர்த்துபது டமர்ம ணசமடம சட்ப்பயில் டமக்கல் சய்தப்ட்து. இடன்டி 

சட்ப்ப உறுப்பிர்களின் ணமட ஊதிதம் 55 ஆயிம் ரூமயிலிருந்து 1 ட்சத்து 5 

ஆயிம் ரூமதமக ஜீ ,1,2017 முன் டதியிட்டு பனஙக்ப்டும் அடமல் டமகுதி 

ணம்மட்டு நிதி 2 கமடியிலிருந்து 2.5 கமடிதமக உதர்த்டப்ட்டுள்நது. 

 ணமகமட்சி ணதர், கமட்சி ணற்றும் ரூமட்சித் டபர்கள் ஆகிதம ணக்கந 

டிதமகத் டர்ந்டடுக்க பக சய்திடும் சட் ணசமடம பயில்  உள்நமட்சி 

து அணச்சர் ஸ் பி பலுணணிதமல் டமக்கல் சய்தப்ட்து. 

குறிப்பு(ணமகமட்சிகளின் ணதர்கள், கமட்சி ணற்றும் ரூமட்சிகளின் டபர்கள் 

ணமணன் உறுப்பிர்கநமல் டர்ந்டடுத்துக் கமள்ந பழிபக சய்தி கந்ட 2016-

ஆம் ஆண்டு சட்த் திருத்டம் கமண்டு பப்ட்து). 

 ஆந்திமவில் ற் டசித, சர்படச அநவிம மய்ண குப் மட்டியில் 

பலூர் ணமஞபர் டங்கப்டக்கம் பன்மர் 

 மக்குபத்து ஊழிதர்களின் ஊதித உதர்வு மன் ல்பறு பிச்சகந தீர்க்க 

முன்மள் உதர் நீதிணன் நீதிதி த்ணம  அசுக்கும் டமழிற்சங்களுக்கும் 

இத ணத்திதஸ்டமக நிதமித்து உதர் நீதிணன்ம் உத்டவிட்து. 
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 உத்டப் பிடச ணமநிம், கிட்ர் மய்மவில் உள்ந கநடம் புத்டம 

ல்கக்கனகத்தில் 22-ஆபது டசித இநஜர் திருவினம டமங்கிதது. 

 மது இங்கள் ணற்றும் திதங்குகளில் டசித கீடம் மப்டுபது குறித்து 

முடிபடுப்து டமர்மக பி.ஆர் சர்ணம டணயில் 12 ர் கமண் குழுப ணத்தித 

உள்து அணச்சகம் அணத்துள்நது. 

 டர்டலுக்கு 48 ணணி த்துக்கு முன் அசிதல் கட்சிகள் பிசமம் சய்பட டடுக்கும் 

சட்த்ட ணலும் பலுப்டுத்தும் பகயில் அதில் திருத்டங்கந ணற்கமள்பது 

குறித்து ரிந்துக்க துஞத் டர்டல் ஆஞதர் உணஷ் சின்ம டணயில் எரு 

குழு அணக்கப்ட்டுள்நது. இக்குழுவில், சட் அணச்சகம், டகபல் டமழில்நுட் 

அணச்சகம், சய்தி எலிப்புத் து அணச்சகம், பிஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்திதம, 

டசித எளிப்மநர்கள் சங்கம் ஆகிதபற்ச் சர்ந்ட உறுப்பிர்கள் 

இம்ற்றுள்நர். 

 முடமபது இந்தித பம்சமபளி மமநணன் உறுப்பிர்களின் ணமமடு ல்லியில் 

ற்து. 

 இந்திதமவின் அதிபக சூப்ர் கம்ப்யூட்ர் பிதியூஷ் இந்தித பப்ணண் பமனி 

ணதத்தில் நிறுபப்ட்டுள்நது. இது 6.8 பீட்மபிநப்ஸ் பகத்தில் சதல்க்கூடிதது, 

சீமவில் உள்ந சன்ப திதமன்ட் உகின் அதிபக சூப்ர் கம்ப்யூட்ர் 

 இஸ்மவின் புதித டபமக கன்னிதமகுணரி ணமபட்த்தி சமர்ந்டம மக்ர் சிபன் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர்.கிண்குணமர் இந்ட ணமடத்தின் முடிவில் ணி எய்வு ற்பின் 

மக்ர் சிபன் டவிதற்மர். 

 யில் தணிகளிம் டனிதமர் சுற்றும ஆப் "இக்சிகம' ன் நிறுபம் த்தித ஆய்வில் 

கந ணமநித்தின் கமழிக்கமடு யில் நிதம் மட்டித தூய்ணதம யில் 

நிதணமக முடலித்தில் உள்நது. 

 மூத்ட ண் பனக்குஜர் இந்து ணல்கமத்ம, உத்டகண்ட் உதர் நீதிணன்த் டண 

நீதிதி க.ம்.மசப் ஆகிதம உச்ச நீதிணன் நீதிதிகநமக நிதமிக்க 'கமலீஜிதம்' 

குழு ரிந்துத்துள்நது. மட்டித முடன்முதமக ண் பனக்குஜர் எருபர் 

டிதமக உச்ச நீதிணன் நீதிதி மறுப்புக்கு முன்னிறுத்டப்டுபது இதுப 

முடன்முதமகும்.  

 எற் இச்சி (சிங்கிள் பிமண்ட்) சில் பர்த்டகத்தில், ணத்தித அசிம் உரித 

அனுணதி மணல் 100 சடவீட அந்நித டி முடலீட் அனுணதிக்க ணத்தித 
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அணச்சபக் கூட்த்தில்  எப்புடல் அளிக்கப்ட்து. மதுத்து நிறுபணம ர் 

இந்திதமவில், பளிமட்டு விணம நிறுபங்கள் 49 சடவீடம் ப டி முடலீடு 

ணற்றும் கட்டுணமத்துயில் 100 சடவீடம் மின்கிர்ணம துயில் 100 சடவீடம் ப 

அனுணதிக்கப்ட்டுள்நது. 

 பிட்கமயின் அங்கீகரிக்கப்ட் ஞணல்  ணத்தித நிதிதணச்சர் 

அறிவித்துள்நமர்.பிட்கமயின் ன்து ணய்நிகர் ஞணமகும். இது ப்நமக் சயின் ப்டும் 

கணிணித் டமழில் நுட்த்ட அடிப்தமக பத்து சதல்டும். இட 

கண்டுபிடித்டபர். பிட்கமயின் ன் ஆன்ன் டநம் தமன் டரிதமட 

படிபணப்மநர்கநமல் உருபமக்கப்ட்து. அபர்கள் டங்கந சமமஷி மகணமட்ம 

ன்று அதமநம் கமட்டிக் கமள்கிமர்கள். 

 சீக்கிதர்களுக்கு திம கபம் டமர்ம 186 பனக்குகள் மீடம ணறு 

விசமஞத கண்கமணிக்க, ல்லி உதர் நீதிணன் முன்மள் நீதிதி ஸ்.ன்.திங்ம 

டணயில் புதித சிப்பு புமய்வுக் குழு (ஸ்டி) அணக்கப்ட்டுள்நது. 

 கந சிகளில் உள்ந கதிகள் டங்கள் ருங்கித உவிர்களுக்கு உறுப்புகந 

டமம் சய்த அனுணதி பனங்குபது  அம்ணமநி அசு முடிவு சய்துள்நது. 

 ஆந்தி ணமநிம், ஸ்ரீரிகமட்மவில் உள்ந சதீஷ் டபண் விண்பளி ஆய்வு 

ணதத்தில் இருந்து 12/01/2018 கம பிஸ்ல்வி சி -40 மக்கட் மூம் பப்ட் 

புவி கண்கமணிப்பு சதற்கக்கமநம கமர்மசமட் - 2 பரிச சதற்கக்கமள் 

பற்றிகணமக விண்ணில் நிநிறுத்டப்ட்து. இடனுன் சன் 30 ணக்ம ணற்றும் 

மம சதற்கக்கமள்களும் அபற்றுக்குரித புவிபட்ப் மடயில் 

நிநிறுத்டப்ட். எ த்தில் ணமத்டம் 31 சதற்க கமள்கள் 

அனுப்ப்ட். இஸ்ம சதற்கக்கமள் ணத இதக்குர் ணயில்சமமி அண்ஞமது 

 ஆண்களுக்கும் ண்களுக்கும் சணணம பக்கு சணணமக ஊதிதம் கமடுக்க 

பண்டும் ன் சட்ம் ஸ்மந்து மட்டில் பரி 1 ,2018 முடல் முக்கு 

பந்துள்நது.மலி சணன்மட்டுக் குறியீட்டில் ஸ்மந்து முடலித்தில் இருக்கிது. 

 விக்கிலீக்ஸ் இஞதடநத்தின் உரிணதமநர் ூலிதன் அசமஞ்சவுக்கு ஈக்குபமர் மடு 

குடியுரிண பனங்கி உள்நது 

 இந்தித பம்சமபளிதச் சர்ந்ட இருபர் பிரிட்ன் அணச்சபயில் புதிடமக 

சர்க்கப்ட்டுள்நர். இடதடுத்து, பிரிட்ன் அசில் ங்கற்றுள்ந இந்தித பம்சமபளி 
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அணச்சர்களின் ண்ணிக்க மூன்மக அதிகரித்துள்நது. இன்ஃமசிஸ் நிறுபர் 

மமதஞ மூர்த்தியின் ணருணகனும், கன்சர்பட்டிவ் கட்சியின் தமங்தர் டமகுதி 

ம்.பி.யுணம ரிஷி சுக் புதித அணச்சமக டர்வு சய்தப்ட்மர். இந்தித 

பம்சமபளிதச் சர்ந்ட சுயிம ஃர்மண்ுக்கும் அணச்சர் டவி 

பனங்கப்ட்டுள்நது. ணற்மரு இந்தித பம்சமபளி ம்.பி.தம அமக் சர்ணமவுக்கு 

பிரிட்ன் பபமய்ப்புத்து இஞ அணச்சர் மறுப்பு பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 12பது சர்படச சர்கஸ் திருவினம ங்கரியில் ற்து. 

 உகின்  மடுகள் ங்கற்கும் 19 பததுக்கு உள்ட்மருக்கம (யு-19) கிரிக்கட் 

உகக் கமப்ப் மட்டி நியூஸிமந்தில் 13/1/2018 டமங்குகிது. 

 இங்க எரு மள் ணற்றும் டி-20 கிரிக்கட் அணிகளின் கப்மக ஆல்-வுண்ர் 

ஞ்ம ணத்யூஸ் மீண்டும் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ஆந்திமவில் ற் டசித, சர்படச அநவிம மய்ண குப் மட்டியில் 

பலூர் ணமஞபர் விஷ்னு டங்கப்டக்கம் பன்மர் 

 சர்படச க்கும் மட்டியில் டக்கம் பன்மர். இடன் மூம் சர்படச க்கும் 

மட்டியில் டக்கம் பன் ருண ஆஞ்சல் டமகூர். 

 நிதி ஆதமக் உறுப்பிர் மக்ர் விமத் மல் உக சுகமடம நிறுபத்தின் 

கநவிமிக்க விருடம இமண்மக்ணச் குடும்  அணப்பு விருதி 

ற்றுள்நமர்.இவ்விருதிப் றும் முடல் இந்திதர் இபர் ஆபமர் 

 தமஷ் சமப்ம டசித நிவு விருதி 2017  பின்னி மகர் ஆம மஸ் 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ஏம் பிகமஷ் மபத் இந்திதமவின் புதித டணத் டர்டல் ஆஞதமக 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 மகிஸ்டமன் சீமவின் மஞதணம யுபமன் டன்னுத இருடப்பு பணிகத்திற்கு 

தன்டுத்ட முடிபடுத்துள்நது. 

  150 ஆண்டுகளுக்குப் பிகு நிகழும் அரிடம முழு சந்தி கிகஞம் இம்ணமடம் 31ஆம் 

டதி நிகன உள்நது. இது நீ நிம ன்று   அனக்கப்டுகிது 

 எவ்பமரு ஆண்டும் டசித பமக்கநர் திணமக பரி 25 ஆம் மள் 

அனுசரிக்கப்டுகிது 

 சுற்றுச்சூனல் சதல்மட்டுக் குறியீட்டில்  2018 இந்திதம 177பது இத்தில் உள்நது  
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 முடமபது முப்தி முகணது சதத் விருது மதுச்சபக்கம விருது பிமர் முடல்பர் 

நிதிஸ்குணமர் அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்து 

 உக மருநமடப் ப பளியிட் எருங்கிந்ட ணம்மட்டுக் குறியீட்டில் 

இந்திதம 62பது இத்தில் உள்நது.  

 2016 ஆம் ஆண்டிற்கம சங்கீட மக அகமடமி விருதி கீடம சந்தின் 

பன்றுள்நமர் 

 ஆடமய் ணய்னிகர் அதமந அட் 16 ண்கந கமண்டு உருபமக்கப்ட்டுள்நது. 

 

பிப்பரி  ப்பு நிகழ்வுகள் 

 பரி 31 அன்று இந்திதம  ன் ஸ் கமஞ் ன் நீர்முழ்கி கப் மும்யில் 

துபக்கிதது 

 பிடணர் ந்தி ணமடிதமல் ழுடப்ட் Exam Warriors ன் புத்டகத்தி 

பளியுவுத் து அணச்சர் சுஷ்ணம சுபமஜ் பளியிட்மர். 

 சர்படச மக்குபத்து பழித்டம், ஈமன், ஏணன் , துர்க்ணனிஸ்டமன் ணற்றும் 

உஸ்ஸ்கிஸ்டமன் உள்ந ஆஸ்கமமத் எப்ந்டத்தில் இஞந்டது 

 மல்கன் வி னும் அதிக சக்தி  பமய்ந்ட மக்கட் அணரிக்கமவின் கன்டி 

ஸ்ஸ் சண்ரில் இருந்து பப்ட்து  

 ணத்தித அசு குசும் Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyan (KUSUM) 

ப்டும் திட்த்தி துபங்கியுள்நது. இடன்மூம் விபசமயிகந சூரித சக்தி 

உற்த்தித ஊக்குவிக்கும் 

 உக  மதகப் ட்டிதல் குறியீட்டில் இந்திதம 42பது இத்தில் உள்நது 
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 டசித குற்புழு நீக்க திட்ம் ணத்தித அணச்சமல் துபக்கி பக்கப்ட்து. இது 1-

19பயுள்ந குனந்டகந ஈடுடுத்தும் 

 மணுப அணச்சர் நிர்ணம சீடமமணன் இமணுபம் மூட கப்ற்றுடலுக்கம 13 ர் 

கமண் குழுவி விய் சீல் எமய் டணயில் அணத்துள்நமர். 

 23பது குளிர்கம எலிம்பிக் மட்டி டன் கமரிதமவின் பிதமங்க்சமங் கரில் துபக்கி 

பக்கப்ட்து 

 இந்தித மட்ம இரும்பு கம்னி உத்தித அதிக அத்டன்ண கமண் 

நிறுபணமக அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்நது. 

 சிசி அணப்பின் முடல் சுடந்திண ண் இதக்குமமக இந்திம நூயி  

நிதமிக்கப்ட்டுள்ள்நமர். 

 பங்கடச டர்டல் ஆஞதம் அபமமி லீக் கட்சித சர்ந்ட அப்துல் மித் இண்மபது 

முதமக பங்கடச குடிதசுத்டபமக மட்டியின்றி டர்ந்டடுக்கப்ட்டமக 

அறிவித்துள்நது 
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 முன்னி கன் ழுத்டமநரும் மபீ விருது பன்பருணம சந்திசகர் கம்ர் 

சமகித்த அகமடமி அணப்பின் டபமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம உக சுற்றுச்சூனல் தித்தி இந்திதம த்ட இருக்கிது. 

ஆண்டுடமறும் சுற்றுச்சூன மதுக்கப்து ணற்றும் அது டமர்ம விழிப்புஞர்ப 

ற்டுத்தும் மருட்டு ஜீன் 5 சர்படச சுற்றுச்சூனல் திணமக கமண்மப்டுகிது 

 மநத்தின் 41பது பிடணமக மந கம்யூனிஸ்ட் கட்சித சர்ந்ட க.பி எலி 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர், 

 டன் ஆப்ரிக்கமவின் புதித அதிமக சிரில் மணமசம டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 இரு மடுகளுக்கித றும் எரு மள் கிரிக்கட் மட்டியில் 500 ன் டுத்ட 

முடல் இந்தித வீர் ன் சமடத த்டமர் 

 இந்தித ஆயில் கமர்ப்சன் நிறுபம் அடனுத ரிமருளில் கமர்ண் 

ஆக்டு சலுத்தும் டமழில்னுட்த்தி குமத்தில் உள்ந கமந்டமர் ண்ஞத 

உற்த்தி ணதத்தில் சதல் திட்மிட்டுள்நது 

 கழிவு நீர் சமக்கத சுத்டம் சய்த இந்திதமவித முடன்முதமக மமட் 

தன்டுத்ட உள்ந ணமனிம் கநம 

 உச்ச நீதிணன்ம் கமபரி நீர்த்டகமறு டமர்ம இறுதித் தீர்ப்பி பிப்பரி 16 அன்று 

அளித்டது அடன்டி டமிழ்மட்டிற்கு கிக்கும் நீரின் அநவு 192 டி ம் சி இல் 

இருந்து 177.25 ஆக குக்கப்ட்டுள்நது. ணமத்டம் 14.75 டி ம் சி நீர் 

குக்கப்ட்டுள்நது. 

 சர்படச நித்ட உயிரி ரிமருள் ணம மடு புது தில்லியில் ற்து. 

 டனிதமக விணமச்ச் சண்யிடும் முடல் இந்திதப் ண் அபணி சதுர்பதி  

 திருங்ககளுக்கம முடல் பமரிதத்தி அணத்ட ணமனிம் ணகமமஷ்ட்ம 

 முடன்முடமக ணய்னிகர் ஞத்தி டமங்கித ணமனிம் பனிசூமப. ணய்னிகர் 

ஞத்தின் தர் ட்ம 

 இந்தித டனித்துப அதமந ஆஞதம் 5 பததிற்கு கீழ் உள்ந குனந்டகளுக்கம 

ம ஆடமர் அட்த துபக்கியுள்நது. இந்ட அட் நீ நித்தில் இருக்கும் 

 ணத்தித அசு கமர்டன் (GOBAR-Dhan)  னும் திட்த்தி துபக்கிதது. இடன்டி 

உயிரித பநமண்ண கழிவுகள் கமல்பசிங் சய்தப்ட்டு ரிமருநமக 

தன்டுத்டப்டும் 

 உக நித்ட ணம்மட்டு ணமமடு புது தில்லியில் ற்து. 
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 பளிப்தம சர்படச அணப்பு ஊனல் குறியீட்டி பளியீட்டுள்நது அதில் 

இந்திதம 81பது இத்தில் உள்நது. 

 இந்திதம-இந்டமசித இயிம இமணுப எத்திக பிப்பரி 19 முடல் ணமர்ச் 4 

ப மண்டுங்கில் ற்து. இடன்தர் கரு சக்தி 

 ழு கல்கள் ப்டும் சந்திகந நீந்திக் கந்ட முடல் ஆசிதர் ணற்றும் முடல் இந்திதன் 

மகம் ணம 

 ஜீன் கமஸ்பமமி முடல்முடமக சர்படச கிரிக்கட் மட்டியில் 200 

விக்கட்டுகளுக்கு ணல் டுத்ட முடல் கிரிக்கட் வீர் ஆபர் 

 8பது சர்படச திதட்ர் எலிம்ப்க்ஸ் ல்லியில்  ற்து. துபக்க வினம 

 சர்படச டமய்ணமழி திம் பிப்பரி 21,2018 

 சர்படச சமூக நீதி திம் ஆண்டு டமறும் பிப்பரி 20 அனுசரிக்கடுகிது 

 டசித உற்த்தி திம் பிப்பரி 12  

 எரு சடம் மடமது ன் புத்டகத்தி சவுவ் கங்குலி ழுதியுள்நமர் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜிம்மஸ்டிக் உக கமப் மட்டியில் பற்றிற்டன் மூம் 

முடல் இந்திதர் ன் ருணத அருஞம புத்டம ட்டி ற்மர் 

 சர்படச டகபல் டமழில்னுட் ணமமடு டமத்தில் ற்து. 

 21பது டசித மின் ஆளுக ணமமடு டமத்தில் ற்து   

 முன்மள் டமினக முடல்பர் தலிடமவின் 70பது பிந்ட மந முன்னிட்டு ணிக்குச் 

சல்லும் ண்களுக்கம இபச இருசக்க பமகஞத்திட்ம் பிடணர் அபர்கநமல் 

துபக்கி பக்கப்ட்து 

 டமிழ் மடு இதல் இச மக ணன்த்தின் டபமக இசதணப்மநர் டபம 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 டமினக கச்சம அணச்சக, கவின் க ணன்ம் இஞந்து அணரிக்கவில் Cleveland 

Bhairavi ன் அணப்புன் சர்ந்து இசக்கம ட்தப்டிப்பு துபங்குபடற்கு 

புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் சய்துகமள்நப்ட்து. 

 முன்மள் முடல்பர் தலிடம அபர்களின் திருவுருபச் சி சட்ப்பயில் 

பிப்பரி 12,2018 அன்று திந்து பக்கப்ட்து. 

 ட்ட்டில் அறிவிக்கப்ட் சன் முடல் ங்களூர் பயிம மனுப உற்த்தி 

ணதம் அணத உள்நது. 

சன் 2018 எப்ன் ன்னிஸ் 
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எற்தர் பிரிவு மர்மன் டமம்ப்சன் ( ஆஸ்திலிதம) 

இட்தர் பிரிவு ஸ்ரீமம் மமஜி ணற்றும் விஷ்னுபடன் 

 

ணமர்ச் ப்பு நிகழ்வுகள் 

 ஆள் கத்டல் சட்ம் -2018ன் (டடுப்பு, மதுகமப்பு, ணறுபமழ்வு) முன்படிவு 

மமளுணன்த்தில் டமக்கல் சய்படற்கு எப்புடல் அளிக்கப்ட்து. 

 டமினகத்தில் டசித உஞவு மதுகமப்புச் சட்த்ட சதல்டுத்டவும், அட 

கண்கமணிக்கவும் ணமநி அநவிம குழு அணக்கப்ட்டுள்நது. இந்டக் குழுவின் 

டபமக ஏய்வுற் ..ஸ்., அதிகமரி ஆர்.பமசுகி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 மப்பித மடுகளில் என்ம ணமமக்கமவில் 18-ஆபது நரிதஸ் உக 

விநதமட்டு விருது பனங்கும் வினம ற்து. இதில் '2017-ஆம் ஆண்டின் சிந்ட 

விநதமட்டு வீர்', 'சிந்ட மீண்டு பந்ட வீர்' ஆகித இரு விருதுகந ஃர் 

பன்மர் 

 2020 ஆம் ஆண்டு எலிம்பிக் மட்டிக்கம இச்சித ப்மன் பளியிட்டுள்நது. 

இட படிபணத்டபர். ரிதம னிகுசி 

 உக அறிதபக மய்கள் திம் பிப்பரி 28 

 அபிக்கலில் இந்தித கப்ற்யின் ணற்கத்தித பிரிவு ணற்கமண் மிகப்ரித 

மர் படிக்க யிற்சி நிபந்டது. ‗ணற்கு அ‘ ன்று மருள்டும் 

ஸ்ச்சிம் ர் (க்ஸ்பில்-18) ப் தரிப்ட்டிருந்ட மூன்றுபமகம இந்ட மர் 

யிற்சி ணற்கத்தித கப்ற் பிரிவின் மர் ஆதத்ட நிதயும் மர்த்திட்ங்கந 

அது சதல்டுத்தும் முதயும் சமதித்டது.          

 டசித நிதி படிக்ககள் ஆஞதத்ட (NFRA) அணக்கவும் இடற்கு எரு டபர் 

டவி, 3 முழு உறுப்பிர் டவிகள் எரு சதமநர் டவி ஆகிதபற் 

உருபமக்குபடற்குணம முன்ணமழிவுக்கு ணத்தித அணச்சப எப்புடல் அளித்துள்நது. 

கஞக்குத் டணிக்க டமழி முப்டுத்தும் சுடந்திணம அணப் மக்கணமகக் 

கமண்டு இந்ட முடிவு டுக்கப்ட்து. 2013-ம் ஆண்டின் நிறுபங்கள் சட்த்தின் 

மூம் முக்கிதணம ணமற்ங்கந கமண்டு பருபதில் என்மக இது இருக்கும். 

 மக்மல் அணப்பின் டர்வுக் குழுக் கூட்த்தில் ங்கற்க சிப்பு அனப்மநமக 

கமங்கிஸ் மூத்ட டபரும், ணக்கநபத் டபருணம ணல்லிகமர்ு கமர்கவுக்கு 
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ணத்திதஅசு அனப்புவிடுத்து இருந்டது. ஆமல், அந்ட அனப் அபர் நிமகரித்டமர். 

மக்மல் சட்ம் 2013 , பரி 16லிருந்து சதல்மட்டிற்கு பந்டது. மக்மல் 

சட்ம் பரி 16,2014 முடல் முக்கு பந்டது. 

 ணமண்புமிகு டமிழ்மடு முடணச்சர் திரு.ப்மடி க. னனிசமமி ள்ளிக் கல்வித் து 

சமர்பில் இந்திதமவித முடன்முதமக ணமஞபர்களுக்கும், ற்மர்களுக்கும் 

டபதம கல்வி, பபமய்ப்பு ணற்றும் இட கல்வி சமர்ந்ட துகளின் டகபல்கள், 

டளிவுகள் ணற்றும் ஆமசகள் றுபடற்கமக கட்ஞமில்ம டமசி ண் 

14417 பழிதமக டமர்பு கமள்ளும் 24 ணணி கல்வி பழிகமட்டி உடவி ணத 

சபத துபக்கி பத்டமர்கள். 

 இந்திதமவி 2-பது சுண சம திட்த்ட டமினகத்துக்கு ணத்தித அசு 

பனங்கியுள்நது.இதில் சன் முடல் சம், ணது முடல் டனுஷ்கமடி, ணலூர் 

முடல் டஞ்சமவூர், கமட்மம்ட்டி முடல் கமக்குடி 

 இந்தித கற்யின்  ன் ஸ் வி டமரிணி மய்ணப் கு டன்மப்பிரிக்கமவின் 

கப்வுன் கருக்கு சன்ந்டது. உகச்சுற்றிபரும் டது முடமபது தஞத்ட 

ணற்கமண்டுள்ந இப்கின் ணமலுமிகள் அபரும் ண்கள் ன்து 

குறிப்பித்டக்கது. இப்குக்கு ப்டின்ட் கணமண்ர் பர்டிகம மஷி 

டணதற்றுள்நமர். ப்டின்ட் கணமண்ர்கள் பிதிம ம்பமல், பி சுபமதி ணற்றும் 

ப்டின்ட்கள் ஸ் விதமடவி, பி ஸ்பர்தம, மதல் குப்டம ஆகிதமர் இக்கப்லின் 

இட ணமலுமிகநமபர். இந்ட தத்திற்கு ― மவிகம சமகர்  

 ரிக்மணம‖.மக்ர் ஜிடந்தி சிங், இந்திதம-இஸ்ல் உவுகள் டமர்ம ணஸ்ட 

மம் ன்னும் சமூக ஊகத்ட டமங்கி பத்டமர். 

 இந்திதமவில் ணமத்டம் டமட்றிதமுடிதமட 13 கமச்சம மம்ரித பககள் 

யுஸ்கமவின் மம்ரிதப் ட்டிதலில் சர்க்கப்ட்டுள்நது 

 இந்திதக் கற் டது இண்டு ணமட கமக் கடுணதம மர்ப் யிற்சித 2018 

பிப்பரி 28-ந்டதி நிவு சய்டது. கினக்குச் கற்டுகயில் ற் 

மர்யிற்சிக்கு ன்கமர் ப் தரிப்ட்டிருந்டது. ணற்குக் கற்குதியில் 

ற் யிற்சிக்கு மஸ்சிம் கர் யிற்சி ப் தரிப்ட்டிருந்டது 
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 உகின் மிகப்ரித சூரிதசக்தி சமக்தி ஸ்டமம னும் 2000 கிபமட் தின் கமண்தும் 

சுணமர் 16500 கமடி ணதிப்பில் கர்மமகவில் உள்ந துணக்கூரு ணமபட்த்தில் பகம 

னும் இத்தில் ஆம்பிக்கப்ட்டுள்நது. 

 ணத்தித சுற்றுமத்து அணச்சகம் விதத்டகு இந்திதம 2.0 ன் பிர்ச்சமத்தி 

2017-18 நிதி ஆண்டில் , ஆன்மிகம் ணற்றும் ணருத்துப சுற்றுமப 

ணம்டுத்துபடற்கமக துபக்கியுள்நதுஎடிசம அசு குஷி ப்டும் இபச சமனிட்ரி  

ள்ளிக்குனந்டகளுக்கு பனங்கும் திட்த்தி துபங்கி உள்நது. 

 சட்ப் பயின் புதித சதமநமக க.சீனிபமசன் அபர்கந ஆளுர் 

ன்பமரிமல் புமகித் நிதணம் சய்டமர். 

 சீனிதர் ஆசித ணல்யுத்ட சமம்பிதன்ஷிப் மட்டியில் ணகளிருக்கம இந்திதமவின் வ்மத் 

கநர் டங்கம் பன்மர். இது, ஆசித சமம்பிதன்ஷிப்பில் இந்திதம பல்லும் முடல் டங்கப் 

டக்கணமகும். 

 அர்ணனித மநணன்ம் அர்ணன் சர்கிஸ்மன் ன் அந்ட மட்டின் புதித 

குடிதசுத்டபமக டர்ந்டடுத்துள்நது 

 ணமர்ல் தீவு மடு உகித முடல் முதமக சமந்டணமக டதமரிக்கக்கூடித 

கிர்ப்மகன்சித சட்பூர்பணமக அங்கீகரித்துள்ந முடல் மடு 

90பது ஆஸ்கர் விருதுகள் 

'தி ப் ஆஃப் பமட்ர்' திப்ம் சிந்ட திப்ம் உள்ளிட் 4 பிரிவுகளில் 

விருதுகந பன்றுள்நது. இடற்கு அடுத்டடிதமக 'ன்கிர்க்' திப்த்துக்கு சிந்ட 

த்டமகுப்பு உள்ளிட் 3 பிரிவுகளில் விருதுகள் கித்துள்ந. 

 

சிந்ட ம் தி ப் ஆஃப் பமட்ர் 

சிந்ட இதக்குர் கில்ர்ணம ல்மம  

(தி ப் ஆஃப் பமட்ர்) 

சிந்ட டிகர் கரி ஏல்டுணன்(மர்க்கஸ்ட் பர்) 

சிந்ட டிக பிமன்சிஸ் ணக்மர்ணண்ட்  

(த்ரி பில்மர்ட்ஸ் அவுட் சட் ப்பிங்-

மிசூரி) 

சிந்ட குஞச்சித்தி டிகர் சமம் மக்பல்  
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(த்ரி பில்மர்ட்ஸ் அவுட் சட் ப்பிங்-

மிசூரி) 

சிந்ட குஞச்சித்தி டிக ஆலிசன் ன்னி  

(, மனித அல் ம பமம கமல்ன்) 

சிந்ட அசல் திக்கட ட் அவுட் (ழுதிதபர் மர்மன் பீ) 

சிந்ட டழுபல் திக்கட கமல் மீ  யுபர் ம் (ம்ஸ் இபமரி) 

சிந்ட எளிப்திவு பிநடு ன்ர் 2049 (மர் டிக்கின்ஸ்) 

 

சிந்ட த்டமகுப்பு ன்கிர்க் (லீ ஸ்மித்) 

சிந்ட பின்ணி இச தி ப் ஆஃப் பமட்ர்  

(அக்சமண்ர் ஸ்பிநட்) 

சிந்ட மல் ரிணம்ர் மீ (கமகம) இசதணத்டபர் 

கிரிஸ்ன் ஆண்ர்சன், ழுதிதபர் மஸ் 

ணற்றும் மர்ட் மஸ் 

சிந்ட எலித்டமகுப்பு ன்கிர்க் (ரிச்சர்ட் கிங், அக்ஸ் கிப்ன்) 

சிந்ட எலிக்கப ன்கிர்க் (ணமர்க் பய்ன்கமர்ர்,  

கிக் ண்மகர் ணற்றும் கரி .ரிஸ்úம) 

 

சிந்ட க படிபணப்பு தி ப் ஆஃப் பமட்ர்  

(மல் ன்மம் அஸ்ர்ர்ரி, ன் வியூ 

ணற்றும் ஃப் ணல்வின்) 

 

சிந்ட எப், கூந்டல் அங்கமம் மர்க்கஸ்ட் பர்  

(கசுஹிம சுஜி, விட் ணலிமவிஸ்க், 

லூசி சிப்பிக்) 

சிந்ட ஆ படிபணப்பு மன்ம் திட் (ணமர்க் பிரிட்ஸ்) 

சிந்ட விுபல் ஃக்ட் பிநடு ன்ர் 
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 சுகத் தமத்ம சதலிதயும் டுஞ்சம தன்டுத்துபமருக்கம இபச அபச 

டமசி 1033 சபதயும் திரு நிதின் கட்கரி டமங்கி பக்கிமர். 

சமத தன்டுத்துபமர் சமயின் டம் குறித்ட டகபல்கள், சம வித்து குறித்ட 

அறிக்க, சமயில் உள்ந ள்நம், டுகுழிகள் குறித்ட அறிக்க ஆகிதபற் 

டமக்கல் சய்யும் பசதி இந்ட சதலியில் உள்நது. 

 ணத்தித உள்து அணச்சகம் ண்கள் ணற்றும் குனந்டகளுக்கு திம சர் குற்ம் 

முன் டடுப்பு திட்த்தி துபக்கியுள்நது. இடற்கம நிதி நிர்தம நிதியிலிருந்து 2017-

2020 ப ப்டும் 

 இந்தித அசமங்கம் இட் பரிவிதிப்பு டவிர்ப்பு எப்ந்டம் ணற்றும் பரி டமர்ம 

ரிணமற் எப்ந்டம் டமர்மக ணமத்டம் 130 மடுகளுன் எப்ந்டம் 

சய்துகமண்டுள்நது. 

 டசித டரு விநக்குகள் திட்த்தின் கீழ் இது மள் ப 28 ணமநிங்கள்/ யூனிதன் 

பிடசங்களில் 49 ட்சம்  ல் இ டி விநக்குகள் மருத்டப்ட்டுள்ந.  ஸ்ல்ன்பி 

டசித ஆற்ல் தின் லிமிட்ட் ன் மின்சம அணச்சகத்தின் கீழ் சதல்டும் 

மதுத்து நிறுபங்களின் கூட்டுத்து நிறுபம் சதல்டுத்துகிது. 

 உக நீதி திட்ம் பளியிட் சட்த்தின் ஆட்சிக் குறியீட்டில் இந்திதம 62 பது இம் 

ற்றுள்நது. 

 உகின் சக்திபமய்ந்ட மணுபங்கந கமண் மடுகளின் ட்டிதலில் இந்திதம  

மன்கமபது இம் ற்றுள்நது. உகின் சக்தி பமய்ந்ட மணுபங்கந கமண் 

மடுகளின் ட்டிதல் டதமரிக்கப்ட்டு "2017 குநமல் ஃதர் பர் இன்க்ஸ்" ன் 

தரில்  பளியிப்ட்டுள்நது 

 ணகமதமத்தின் 12பது முடல்பமக டசித ணக்கள் கட்சித் டபர் கமன்மட் சங்ணம 

இடவிதற்றுக் கமண்மர். 60 உறுப்பிர்கந கமண் சட்ப்பயின் 

டர்ந்டடுக்கமட உறுப்பிர் இபர் 6 ணமட கமத்திற்குள் சட்ப்ப உறுப்பிமக 

டவிதற்க பண்டும்.  

 பிரிட்னின் தங்கபமட டடுப்பு அணப்பின் டபமக, இந்தித பம்சமபளிதச் 

சர்ந்டபரும், ஸ்கமட்மந்து தமர்டு கமபல் து அதிகமரியுணம நீல் மசு 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 
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 ஆஸ்திலிதமவின் ணல்மர்ன் கரில் சமீத்தில் ற் ஜிம்மஸ்டிக்ஸ் உகக் 

கமப் மட்டியில் டனிர் பிரிவில் முடல்முதமக டக்கம் பன் இந்திதப் 

ண்ணணி ன் ருணத இபர் ற்றுள்நமர். இபருக்கு டலுங்கம 

முடணச்சர் 2 கமடி ரூமய் மக்க்ப்ரிசு அளித்துள்நமர். 

 சிசி ஸ்ட் டபரிச ட்டிதலில் இந்தித அணியின் கப்ன் விமட் கமலி 2-ஆபது 

இத்திலும், புமம 6-ஆபது இத்திலும் நீடிக்கின்ர். 

 மட ணருந்துகள், ணநி மதிக்கும் மருட்கள், பதியிதல் முன்மடிப் 

மருட்கள் ஆகிதபற் சட் விமடணமக தன்டுத்துடல், சட் விமடணமக 

கமண்டு சல்லுடல் ணற்றும் அது டமர்ம குற்ங்கந குப்டற்கம இந்திதம-

பிமன்ஸ் மடுகளுக்கு இயிம எப்ந்டத்திற்கு ணத்தித அணச்சப எப்புடல் . 

 சுடந்திப் மமட்த் திதமகிகளுக்கு ணரிதமட அளிக்கும் திட்த்ட Swatantra 

Sainik  SammanYojana 2017 முடல் 2020 ப நீட்டிக்க ணத்தித அணச்சப 

எப்புடல்.  

 இம்பிரிண்ட் திட்த்தின் இண்மபது கட்த்திற்கு ணத்தித அசு 1000 கமடி ரூமய் 

எதுக்கீடு சய்துள்நது. இது ஆமய்ச்சிகளில் புதுணத ற்டுத்துபடற்கமக 

டமங்கப்ட் திட்ணமகும். 

 

 சுற்றுச்சூனல், பம் ணற்றும் ருபநி ணமற் அணச்சகம், டசித ல்லுயிர் ஆஞதம் 

ஆகிதபற்றுன் சர்ந்து உக ல்லுயிர் நிதி முன்முதற்சி 3-பது ணமமட் இந்திதம 

ணமர்ச் 6 முடல் 8-ந் டதி ப சன்த அடுத்ட ணமணல்புத்தில் த்துகிது 

 கத்கர் கமிட்டியின் ரிந்துகள். மதுகமப்பு களின் மர் தின்கந 

ணம்டுத்டவும் மதுகமப்பு சவிங்கந மீள்சணன்டுத்டவும் டுக்கப் பண்டித 

படிக்ககந ரிந்து 
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 உக டிம் ணமமடு ணமட்ரிட் ஸ்யினில் ற்து 

 கட் படிணபப்மநர் மல்கிருஷ்ஞம டமஷி ருணமிகு கட்த்துயின் 

உதரித விருடம 45பது பிரிட்ஸ்கர் விருதிப் ற்றுள்நமர். இது கட்த் துயின் 

மல் ரிசு  கருடப்டுகிது. இந்திதமவிலிருந்து இவ்விருதிப் றும் முடல் 

ர் இபமபமர். 

 சர்படச ணகளிர் திம் ணமர்ச் - 8- இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ‖ இதுடமன் உகந்ட 

ம் : ஊக ணற்றும் கர்ப்பு சதல்மட்மநர்கள் ண்களின் பமழ்க்கத 

ணமற்றுகின்ர்‖  

 சன்த அடுத்ட ஸ்ரீரும்புதூர் அருகில் 250 க்கரில் பமன்பழி பூங்கம நிறுபப் 

உள்நது ன்று டமினக துஞ முடல்பர் ஏ.ன்னீர்சல்பம் டரிவித்டமர். 

 மகமமந்தின் புதித முடல்பமக டசிதபமட ணக்கள் முற்மக்குக் கட்சியின் (ன்டிபிபி) 

டபர் நீபியூ ரிதம மறுப்ற்றுக் கமண்மர் 

 குடிதசுத்டபர் சர்படச ணகளிர் தித்தி முன்னிட்டு மரி சக்தி புஸ்கமர் 

விருதி பனங்கிமர். இந்ட நிகழ்வில் ண்களின் ணம்மட்டுக்கமக சதல்ட்டு 

பரும் 30 டனி ர்கள் ணற்றும் 9 டமண்டு நிறுபங்களுக்கு இந்ட விருதி 

பனங்கிமர். 

 மஸ்டமன் ணமநிம் ூன்ூனுவில் சர்படச ணகளிர் திணம  பிடணர் திரு. ந்தி 

ணமடி டசித ஊட்ச்சத்து இதக்கத்துன், ண் குனந்டகந மதுகமப்மம்,  ண் 

குனந்டகளுக்கு கற்பிப்மம் இதக்க  திட்த்தி 640 ணமபட்ங்களுக்கும் 

விரிபமக்கத்டயும் டமங்கி பத்டமர். 

―ண் குனந்டகநக் கமப்மம், ண் குனந்டகளுக்குக் கற்பிப்மம்‖(டி ச்சம

பமடி மபம) திட்த்டப் பிடணர் 2015ம் ஆண்டு பரி 22ஆம் டதி அறிமுக

ம்  சய்து பத்டமர். 

 அகி இந்தித அநவில் ணட்ம யில் நிறுபங்களின் சங்கணம ―ணட்மஸ்‖ அ

ணப்,ணத்தித கபிட் சதர் திரு. பி.க. சின்ம  (ணமர்ச் 8) டமங்கி பத்டர்.இ

ந்ட அணப்பு இந்தித ணட்ம யில் நிறுபங்கள் டங்களித புதிததமசகநப்

 ரிணமறிக் கமள்நவும், அறிவுபூர்ப கருத்துகளின் டமகுப் உருபமக்கவும்,அனுபங்க

நப் கிர்ந்து கமள்நவும், புதுணதமபற் உருபமக்கவும் உருபமக்கப்டுகிது. 
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 ணத்தித குறு ணற்றும் சிறு டுத்ட டமழில்கள் ண் டமழில் முபமருக்கமக 

www.udyamsakhi.org. ன் டநத்ட டமங்கியுள்நது. 

 மகமந்து இந்திதமவின் 16பது ணம  நிணமக 1963 டிசம்ர் 1 உருபமது 

 இது இடனுத ல்த அஸ்மம், அருஞமச்சபிடசம் ணனிப்பூர் ணற்றும் 

மிதமன்ணருன் கிர்ந்து கமள்கிது. இடன் ட கம் கமஹிணம. 

 பங்கிகளுக்கம மூட கட்டுப்மட்டு விதிகள் சல் 31 ணமர்ச் 2019க்குள் 

முழுணதமக சதல்டுத்டப்டும்  டரிவித்துள்நது. சல் 3 விதிமுகள் ப்ல் 1 

2013 முடல் சதல்மட்டுக்கு பந்துள்நது. 

 "ல்ப்' (Hydrocarbon Exploration and Licencing Policy) திட்த்ட ணத்தித 

அசு த்து சய்தபண்டும்  திமுக சதல் டபர் மு.க.ஸ்மலின் 

பலியுறுத்தியுள்நமர். 

 ணருத்துப சிகிச்சதமல் கமப்மற் இதமடபர்கந ,தீமட மதமல் 

மதிக்கப்ட்பர்கந சி விதிகளுக்குட்ட்டு கருஞ கம சய்தமம் 

9/3/2018   உச்ச நீதிணன்ம் பமற்று சிப்புமிக்க தீர்ப் பனங்கியுள்நது 

 திரிபும ணமநித்தின் 10ஆபது முடல்பமக மகபச் சர்ந்ட விப்ப் குணமர் டவ் 

டவிதற்மர். இடதடுத்து, அந்ட ணமநித்தில் சுணமர் 25 ஆண்டுகநமக நீடித்ட 

ணமர்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டணயிம இதுசமரிக் கூட்ணி ஆட்சி முடிவுக்கு 

பந்டது. 

 டலுங்கம அசு 2018 ஆம் ஆண்  தீவித்து இல்ம கமடுகள் ஆண்மக 

அறிவித்துள்நது. 

 ம்மு-கமஷ்மீர் ணமநித்தில் அணதி திரும்பும் ன்று ணத்தித அசின் சிப்புப் பிதிநிதி 

திஷ்பர் சர்ணம கூறிமர். 

 சூரித சக்தி ஆற்ல் சதல்மட்டில்   முழுணதம முடல் ணத்தித ஆட்சிப்குதிதம 

யூ அந்துள்நது. 

 டசித ணக்கள் பிதிநிதிகள்  ணமமடு ல்லியில் ற்து. 

 சமணபத்ம னும் விணமப் மர்யிற்சி எத்திக டன்னிந்தித விணமப்தமல் 

ணமர்ச் 12 முடல் 17 ப  இருக்கிது. 

 யூமப்பித முடலீட்டு பங்கியும் இந்தித புதுப்பிக்கடக்க ஆற்ல் ணம்மட்டு முகணயும் 

150 யூம மர் கன் எப்ந்டம் சய்துகமண்டுள்ந. இடன் மூம் புதுப்பிக்கடக்க 
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ஆற்ல் உற்த்தியின் அநப 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகம பமட் உதர்த்ட உறுதி 

பூண்டுள்நது. 

 சர்படச சூரிதசக்தி கூட்ணப்பின் முடல் ணமமடு ல்லியில் ணமர்ச் 11 ற்து 

 அதிர் டவியில் எருபர் இண்டு மு ணட்டுண டம முடியும் ன் னத 

முத ணமற்றுபடற்கம சட்த் திருத்டத்துக்கு சீ மமளுணன்ம் எப்புடல் 

பனங்கிதது. இடன் மூம், ஜீ ஜின்பிங் சீமவின் நிந்ட அதிமக டவி பகிப்டற்கம 

ட விகியுள்நது. 

 டர்மந்தின் பகன்னின் ல்கக் கனகத்டச் சர்ந்ட மசிரித மக்ர் 

ணமர்மய்ன் ல்ல் டணயிலிருந்து  பமழும் டமபத்தின் பரிலிருந்து 

நுண்ணியிரிகந அடிப்தமகக் கமண்டு மின்சமம் டதமரிப்ட கண்றிந்துள்நர். 

 விதட்மணச் சமர்ந்ட ங்கன் ஹீபமங் ஜீதமங் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம சர்படச 

மணிப்ட்த்ட பன்றுள்நமர். டமய்மந்தில் ற் உகின் உதர்ந்ட திரு 

ங்ககளுக்கம அனகுப்மட்டி இதுபமகும் 

 இந்தித விநதமட்டுத் துயின் நிர்பமகத்தில் ணத்தித அசுக்கும், இந்தித விநதமட்டு 

ஆஞதத்துக்கும் (சமய்) எத்துனக்கும் பகயில் 9 ர் கமண் குழு 

அணக்கப்டுகிது. அடற்கம டபமக இந்தித எலிம்பிக் சங்கத் டபர் ரிந்டர் 

த்ம சதல்வுள்நமர். 

 உகக் கமப் துப்மக்கி சுடுடல் மட்டியில் ஆபருக்கம 50 மீட்ர் ஃபிள் 3 

மசின்ஸ் பிரிவில் இந்திதமவின் வீர் அகில் ஷிதமன் டங்கப் டக்கம் பன்மர் 

 குடிதசுத்டபர் ணமரிஷிதஸ் மட்டின் 50பது சுடந்தி தி வினமவில் கந்து 

கமண்மர். ணலும் உக இந்தி சதகத்தியும் அங்கு டமங்கிபத்து 11பது 

உக இந்தி ணமழி ணமமடு  இந்ட ஆண்டு ஆகஸ்ட் ணமடம் ணமரிஷிதசில் றும் 

ன்டயும் டரிவித்டமர். 

 கமசமத திர்கமள்பதில் இந்திதம உறுதியுன் இப்ணித எரு இதக்கணமக சய்து 

பருகிது.  2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திதமவில் கமசமய் இருக்கமது ன்று மன் 

ம்புகின்‖   புதுதில்லியில் இன்று டமங்கித  கமசமய் எழிப்பு உச்சிணமமடு 

ணற்றும் கமசமய் அற் இந்திதம பிச்சம இதக்கத்ட டமங்கிபத்து பிடணர் திரு. 

ந்தி ணமடி டரிவித்டமர். 

 ணத்தித அசு ஸ்பதம் SWAYAM (https://swayam.gov.in/) னும் டநத்தி சிந்ட 

ஆசிரிதர்கநக் கமண்டு இதபழியில் கல்வி கற்றுக்கமடுப்டற்கமக 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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துபங்கியுள்நது. இடன்மூம் ஆம்க்கல்வி முடல் ல்கக் கனக கல்வி ப ப்மது 

ங்கும் கற்றுக்கமள்ந இதலும். 

 மட்டித புகழ்மிக்க 10 டனிதமர் ணற்றும் அசு கல்வி நிறுபங்கநக் கண்றித ன் 

கமமஸ்பமமி டணயில் சிப்பு குழுப ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 ணத்தித அணச்சப 24.10.2017ல் துபங்கித மத்ணமம திட்த்தின் முடல் நிக்கு 

34,800  கி,மீ டசித டுஞ்சமகந ணம்டுத்தும் முடலீட்டு திட்த்திற்கு அனுணதி 

பனங்கியுள்நது. மத்ணமம திட்ம் மடு டழுவித அநவில் தணிகள் ணற்றும் சக்குப் 

மக்குபத்ட ணம்டுத்தும் மருட்டு அடிப்க் கட்ணப்புகளில் உள்ந 

குகந நிபர்ட்தி சய்படற்கமக துபங்கிதது. இத்திட்ம் சுங்கம் - இதக்கு- ணமற்று  

ணமதிரித அடிப்தமக கமண்து. 

 ஊட்ச்சத்து டமர்ம உதர்ந்ட அதிகம அணப்பின் சதல்குழு மமன் 

திட்த்தி சதல்டுத்துபது டமர்ம பதத பகுப்டற்கு 

முடல்முதமக கூடியுள்நது. மமன் (ஊட்ச்சத்து) இதக்கம் ணமர்ச் 8 அன்று 

பிடணமல் ூன்ூனுவில் டமங்கப்ட்து இத்திட்ம் மடுமுழுபது ன் அந்டமன் 

 ணமற்ப்டும் 

 டமிழ்மட்டின் மீன்பநம் ணற்றும்  டுஞ்சமத் துகள் ஆஸ்திலிதமவின் 

விக்மரித ணமகமஞம் ணற்றும் ஆஸ்திலிதபர்த்டகம் ணற்றும் முடலீட்டு 

ஆஞதத்திற்கும் இத முக்கித எப்ந்டங்கள் கதழுத்டமகி. 

 நீர்பமழ் உயிரி பநர்ப்பு ணம்மட்டிற்கமக டமிழ்மடு அசிற்கும் 

ஆஸ்திலிதபர்த்டகம் ணற்றும் முடலீட்டு ஆஞதத்திற்கும் இத 

கதழுத்திப்ட் எருங்கிஞந்ட சதல்மட்டு ற்மடு ரிணமப்ட்து. 

இந்ட எருங்கிஞந்ட சதல்மட்டு ற்மட்டின் மூம், மீன்பநம் ணற்றும் 

நீர்பமழ் உயிரி பநர்ப்பு ணமண்ணயில் சிந்ட சதல்மடுகந 

பின்ற்றுடல், மீன்பநக் கமள்க, ஆமய்ச்சி, உகஞங்கள், டமழில்நுட்ம், 

சபகள் ஆகிதபற்றில் டமிழ்மடு அசும், ஆஸ்திலித பர்த்டகம் ணற்றும் 

முடலீட்டு ஆஞதமும் எருங்கிஞந்து சதல்ட்டு, டமிழ்மட்டின் 

மீன்பநத்தி ணம்டுத்தும். இடன்மூம், டமினகத்தில் உற்த்திதமகும் கல் 

உஞவி உகநமவித அநவில் சிப்மக சந்டப்டுத்துடல் ணற்றும் 

அடற்கம ஆமச பனங்குடல், ணதிப்பு கூட்ப்ட் மீன்உற்த்தி, மீன்பந 
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டகபல்கள் ணற்றும் டவுகள் ரிணமறுடல் ஆகித சபகள் மூம் நித்ட 

நீடித்ட மீன்பந ணமண்ணத டமிழ்மட்டில் 

 டமிழ்மடு அசு ஆஸ்திலிதமவின் விக்மரிதம அசின் சம ணற்றும் 

மக்குபத்து நிர்பகிக்கும் அணப்ம விக்மட்ஸ் உன் எருங்கிஞந்து 

டுஞ்சம திட்மில், நிர்பகித்டல், சம மதுகமப் ணம்டுத்துடல், 

சிந்ட மக்குபத்து ணமண்ண, சமப் மதுகமப்பில் டமர்புத 

அத்து துகளின் தின் ணம்மடு ஆகிதபற்றிற்கமக எருங்கிஞந்ட 

சதல்மட்டு ற்மடு சய்தப்ட்டுள்நது. இந்ட எருங்கிஞந்ட சதல்மட்டு 

ற்மட்டின் மூம் டுஞ்சமப் ணிகந திட்மில், எதுக்கப்ட் 

நிதித தின் உதமகித்டல், துயின் நிறுபதின் ணம்மட்டிற்கம 

யிற்சி, டுஞ்சம ணற்றும் சம மதுகமப்பு குறித்ட ஆமய்ச்சி ணிகந 

ணற்கமள்ளுடல், சமப் மதுகமப்பு குறித்து டமர்புத அத்து 

துகளுக்குணம யிற்சி ணற்றும் ஆமச, வீ டகபல் டமழில்நுட் 

அணப்புகள் உள்ளிட் சர்படச அநவில் நிரூஞம் சய்தப்ட் சிந்ட 

டமழில்நுட்ங்களில் சதமக்கம், மக்குபத்து ணமண்ண 

ஆகிதபற்றிற்கமக டமிழ்மடு அசும், ஆஸ்திலிதமவின் விக்மட்ஸ் 

அணப்பும் எருங்கிஞந்து சதல்டும். 

 அணரிக்க பளியுவுத் து அணச்சர் க்ஸ் டில்ர் அபது டவியிலிருந்து 

நீக்கியுள்நமர்.அபருக்கு திமக, டற்மது அணரிக்கப் புமய்வு அணப்ம சி-

வின் இதக்குமகப் மறுப்பு பகிக்கும் ணக் மம்பிதம புதித பளியுவுத் து 

அணச்சமக நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 மநத்தில் ற் மதிதி டர்டலில்  அந்ட மட்டின் முடல் ண் மதிதி 

பித்தம டவி ண்மரி இண்மபது முதமக மதிதிதமகத் டர்வு 

சய்தப்ட்டுள்நமர். 

 டசிதக் குற் ஆபஞக் கமப்கம், டது 33-பது நிறுப திக் கமண்மட்த்தில்  

―குடிணக்கள் சபகள்‖ ன் கசி சதலித பளியிட்டுள்நது. 

 புதுணப் ப்பு முதற்சிகந பலுப்டுத்டவும், ஊக்குவிக்கவும் ணத்தித ணனிடபந 

ணம்மட்டு அணச்சகத்தில் புதுணப்ப்புப் பிரிவு உருபமக்கப்டும்.  127 மடுகள் 

சம்ந்டப்ட் உக புதுணப்ப்பு குறியீட்டுjத் டபரிசயில்2016-ல் 66-ஆம் 
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இத்திலிருந்ட இந்திதம, 2017-ல் ஆறு புள்ளிகள் உதர்ந்து 60-பது இத்டப் 

பிடித்டட அடுத்து, இந்ட முடிப அசு டுத்துள்நது.  

 

 ASHTRACK‖ னும் சதலித சமம்ல் பளியிடுபடன் அநப மின் நித 

அதிகமரிகளுன் கிர்ந்து கமள்படற்கமக துபங்கியுள்நது. 

 கம மட்டின் பிடணர் ச். இ. ஸ்டின் ட்ரூம இந்திதமவிற்கு அசு 

முப்தஞணமக பந்டமது பிப்பரி 23, 2018 அன்று இந்தித அசு  ணற்றும் கம 

மட்டின் இதற்க பநங்கள் து இத அறிவிதல், டமழில்நுட்ம் ணற்றும் புதித 

கண்டுபிடிப்புகள், அதிக க அழுத்ட உ, ணற்றும் சக்தி அல்மட தமடுகளுக்கம 

டிதம சமமப் டமழில்னுட்ம்  ஆகித துகளில் எத்துனப்பு குறித்ட 

புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் கதழுத்டமது. 

 ஊகப் குதிகளில் சூரித சக்தித விபசமயிகள் முதமக தன்டுத்துபடற்கமக கிசமன் 

சுக்ம பம் உத்டமன் ணகமபிதமன் திட்த்தி ணத்தித அசு பகுத்து பருகிது. 

 மட்டு க் கருத்தில் கமண்டு, ஆடமம்/மணர் மத்ட சடப்டுத்டமணல் ணமற்று 

பழியில் சது சமுத்தி திட்ம் சதல்டுத்டப்டும்' ன்று உச்ச நீதிணன்த்தில் ணத்தித 

அசு டரிவித்துள்நது. ணலும் இட ணமற்றுபழியில் சது சமுத்தி திட்த்தி 

சதல்டுத்ட முடியுணம  ஆர்.க ச்சூரி டணயில் குழுப அணத்துள்நது. 

  பிசப அ ணற்றும் ணகப்று அறுபச் சிகிச்ச அங்கின் (OT) டத்ட 

ணம்டுத்துபடற்கம  க்தம திட்ம் டமங்கப்டுபடமக ணத்தித சுகமடமம் ணற்றும் 

குடும்த்து அணச்சகம் அண்ணயில் அறிவித்டது. 

 நித்டடி நீர் அதிகம் டுக்கப்ட்டுவிட் ணற்றும் நித்டடி நீர் குபமக உள்ந குமத், 

ரிதமம, கர்மகம, ணத்திதப்பிடசம், ணகமமஷ்டிம, மஸ்டமன், உத்டப்பிடசம் 

ஆகித ழு ணமநிங்களின் குதிகளில் நித்ட நித்டடி நீர் ணமண்ணத 
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மக்கணமகக் கமண்டு சமுடமதப் ங்களிப்புன் அடல் பூல் திட்த்ட (பிச்எய்) 

சதல்டுத்ட அசு உத்டசித்துள்நது.  

 இந்ட ஆண்டு உக நுகர்பமர் உரிணகள் தித்ட ―ர்ணதம மின்ணு 

சந்டத ற்டுத்துபமம்‖ ன் ணதக்கருத்தின் கீழ் 2018 ணமர்ச் 15 ஆம் டதி 

அணச்சர் மம்விமஸ் ஸ்பமன் டமங்கி பத்டமர். 

 ணணிப்பூர் டகர்  இம்மலில் 105பது இந்தித அறிவிதல் ணமமட்டிற்கு பிடணர் 

அடிக்கல் மட்டிமர். இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ட்மடபர்களுக்கு அறிவிதல் 

டமழில்னுட்த்ட ட்ச்சய்டல்‖ இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ஆகும். 

இடமடு சர்ந்து 7பது ண்கள் அறிவிதல் ணமமடும் இம்மலில் ற்து. 

இந்தித அறிவிதல் கமங்கிஸின் டணதகம் கமல்கத்டமவில் உள்நது. இது 1914 

ஆம் ஆண்டு உருபமக்கப்ட்து. 

 2017ம் ஆண்டு உகின் ணகிழ்ச்சிதம மடுகளின் ட்டிதலில் இந்திதம டற்மது 

133பது இத்டப் பிடித்துள்நது. ணமத்டம் 156 மடுகளில் பின்மந்து முடலிம் 

பகிக்கிது. இட க்கித மடுகள் சயின் நித்ட ணம்மட்டு தீர்வு அணப்பு 

பளியிட்டுள்நது. 

 டமிழ்மடு முடணச்சர் திரு.ப்மடி க. னனிசமமி பலூர் ணமபட்ம், 

சத்துபமச்சமரியில் அணக்கப்ட்டுள்ந டமிழ்மடு ணமநி முடன்ண நி ளுதூக்கும் 

ணதத்தி திந்து பத்டமர். 

 டமிழ் மடு அசு கமட்டுத்தீ ற்ட்து டமர்மக விரிபம விசம த்தி 

அறிக்கத இண்டு ணமடங்களுக்குள் சணர்ப்பிக்க பண்டும்  இந்தித ஆட்சிப்ணி 

அதிகமரி அதுல்த மிஸ்ம டணயில் குழு அணத்துள்நது. 

 டமிழ்மடு அசு பூமிடம பமரிதத்ட ணறுசீணப்பு சய்து அணத்துள்நது இடன்டி எரு 

டபர் ணற்றும் 12 உறுப்பிர்கள் இருப்ர். கமதி ணற்றும் கிமணத் டமழில் அணச்சர் 

இந்ட பமரிதத்திற்கு டபமக சதல்டுபமர். டமிழ் மடு பூமிடம தமக்ம சட்ம் 

1958ன் கீழ் டமணமக ப்ட் நிங்கந முதமக நிணற் ன 

விபசமயிகளுக்கு கிர்ந்து கமடுப்து இடன் ணிதமகும். பூமிடம இதக்கம் ஆச்சமர்த 

விமமபதமல் டமங்கப்ட்து குறிப்பித்டக்கது. 
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 கநம மட்டிலித முடமபடமக விண்பளி ணற்றும் சதற்கக்கமள் துக்கு 

முக்கிதத்தும் அளிக்கும் பகயில் முடமபது விண்பளிப் பூங்கமப அணக்க 

முடிபடுத்துள்நது. இது இஸ்மவுன் இந்து சதல்டுத்ட உள்நது. 

 உகபர்த்டக நிறுபத்தின் முசம அணச்சபக் கூட்ம் ணமர்ச் 19 20 களில் 

ல்லியில் றுகிது. 

 டமிழ்க ஆளுட் விபசமயிகளுக்கு அபருக்கும் உள்நக்கித மின்னு 

நிதிச்சபக்கு Kisan Advancement through Cashless Innovation னும் 

சதலித டமங்கிபத்டமர் 

 கந்ட 2015-16ம் ஆண்டில் யிர்கள் ணட்டும் அல்மணல், ருப்பு ணற்றும் பகு மன் 

சிறுடமனித விநச்சலிலும் டமினகம் சமட த்டணக்கமக டமினக அசுக்கு கிரிஷி 

கர்ணமன் விருது பனங்கி கௌவிக்கப்ட்து. 

 கவுமத்தி இந்தித டமழில் நுட் நிறுபம் டமண இகநக் கமண்டு பூசப்டும் 

புதித பக துணித கண்டுபிடித்துள்நது. 

 பிரிட்ச் சர்ந்ட பி விஞ்ஜமனி ஸ்டீஃன் மக்கிங் உல் க் குவு 

கமஞணமக கமணமமர். அபருக்கு பதது 76. கம்பிரிட்ஜ் ல்கக்கனக 

மசிரிதமகவும், சிந்ட ழுத்டமநமகவும் அபர் விநங்கிமர். அண்விதல், 

அணுக்கட்ணப்பு டமர்ம ' பிரிஃப் ஹிஸ்ரி ஆஃப் ம்' ன் டப்பில் 

மக்கிங் 1988-ஆம் ஆண்டு ழுதித புத்டகம் மிகவும் பிணமது. 'தி யுனிபர்ஸ் இன் 

ட்ல்', 'பிநமக் மல்ஸ் அண்ட் பி யுனிபர்ஸ்' ன்து உள்ளிட் ல்பறு 

புத்டகங்கநயும் அபர் ழுதியுள்நமர். 2014-ஆம் ஆண்டு மக்கிங் பமழ்க்கத 

ணதணமகக் கமண்டு 'தி திதரி ஆஃப் வ்ரிதிங்' ன் திப்ம் பளிதமது. 

 சீ அதிமக ஜி ஜின்பிங் இண்மபது முதமக அதிமக டர்வு 

சய்தப்ட்மர். சீமவின் அசிதல் அணப்புச் சட்ப்டி ந்து ஆண்டுகள் எருபர் 

இண்டு மு ணட்டுண அதிமக இருக்க முடியும். அடன் பிகு அதிர் டவியில் 

இருந்து அபர் விகிவி பண்டும். ஆமல் அதிர் டமம் விரும்பும் ப அல்து 

இக்கும் ப அதிமக இருக்கும் சட்த்திற்கு அந்ட மட்டு மநணன்ம் அன்ணயில் 

எப்புடல் அளித்டது குறிப்பித்டக்கது. 

 சீமவின் பிடணமக லீ ககிதமங் இண்மபது முதமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

ணலும் சீமவின் உச்ச நீதிணன் நீதிதிதமக ம கிதமங் இண்மபது முதமக 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 
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 ஆஸ்திலிதமவில் றும் கமணன்பல்த் விநதமட்டுப் மட்டியில் ங்கற்க 

மணி மம்மல் டணயிம இந்தித ணகளிர் மக்கி அணி அறிவிக்கப்ட்து 

 மீசல்ம மய் திர்ப்பு திணமக எவ்பமரு ஆண்டும் ணமர்ச் 16 ஆம் டதி 

அனுசரிக்கப்டுகிது. 

 இசஜமனி இநதமமவுக்கு 2018-ஆம் ஆண்டுக்கம த்ண விபூண் விருட 

குடிதசுத் டபர் மம்மத் கமவிந்த் பனங்கி கௌவித்டமர்.  

ணலும் னத மருட்களில் இருந்து அறிவிதல் சமடகந ணமஞபர்களிம் 

கமண்டு சர்த்டடற்கமக டி முன்மள் ணமஞபர் அவிந்த் குப்டம ணற்றும் பிநமஸ்டிக் 

சமகந உருபமக்கித ருணக்கு சமந்டக்கமம மகமமன் பமசுடபன், 

கமப ணமபட்த்டச் சர்ந்ட 98 பதது தமகம யிற்சி நிபுஞர் மம்ணமள் 

ஆகிதமருக்கு த்ண ஸ்ரீ விருதுகள் பனஙக்ப்ட்டுள்நது. 

 இந்திதக் கற் பிஞ்சு மட்டின் கற்யுன் இந்து பருஞம2018 ன் 

இரு மடுகளின் எத்திக றுகிது. இந்ட எத்திக அபிக்கல், ணற்கு 

இந்திதப் ருங்கல் ணற்றும் பங்கமந விரிகும ஆகித கல்குதிகளில் றும் 

இடன் முடல் மதி எத்திக அபிதக் கலில் ற்று பருகிது. 

 லிங்கமதத்து சமுடமதத்ட டனி ணடணமக அங்கீகரிக்க நீதிதி மகணமகன் டமஸ் குழுவின் 

ரிந்துத ணத்தித அசுக்கு அனுப்பிபக்க கர்மக அணச்சபயில் தீர்ணமம் 

நிபற்ப்ட்து கர்மகத்தில் 12-ம் நூற்மண்டில் பமழ்ந்ட சபர் உருபமக்கித 

வீசபம் அல்து லிங்கமதத்து ணடக் கமள்கதமது பிமணஞ  னக்கபனக்கங்கள் 

இல்மணல் சிப பழிடுபது ஆகும் 

 தில்லியில் பிடணர் ந்தி ணமடித சந்தித்துப் சிமர் உக பர்த்டக அணப்பின் 

டண இதக்குர் மர்ட்ம அஸிவிம 

 ரிந்துகந அணல்டுத்டத் டபறிதடமல், ணத்தித நிதிதணச்சகத்தின் மீது பங்கிகள் 

பமரிதக் குழு அதிருப்தியில் உள்நது. மதுத் து பங்கிகளின் நிர்பமகத்ட 

பலுப்டுத்துபதில், ணத்தித அசுக்கு ஆமசகநயும், ரிந்துகநயும் 

அளிப்டற்கமக கந்ட 2016-ஆம் ஆண்டு ப்ல் ணமடம், பங்கிகள் பமரிதக் குழு 

அணக்கப்ட்து மதுத் து பங்கிகளின் டபர்கந நிதமிப்து, பங்கிகளின் 

மூடத்ட அதிகரிக்கச் சய்பது, பர்த்டக படிக்ககந ஊக்குவிப்து 

டமர்ம ரிந்துகந அளிப்டற்கமக நிதமிக்கப்ட்து. இவ்பணப்பு பி மதக் 

ரிந்துயின் ரில் அணக்கப்ட்து. 
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 உயிரி டமழிட்நுட் டமழில்து ஆமய்ச்சி உடவி பமரிதம் (பிஆர்சி) டது 

ஆமபது நிறுப தித்ட புதுதில்லியில் கமண்மடிதது. அறிவிதல் டமழில் நுட் 

அணச்சகத்தின் கீழ் உள்ந உயிரி டமழில் நுட்த் துதமல் பிஆர்சி மதுத்து 

நிறுபணமக அணக்கப்ட்து. இவ்பணப்பு உயிரி டமழில் நுட்த்துயில் ஆமய்ச்சி 

ணற்றும் புதுண ணம்டுத்டலுக்கமக அணக்கப்து. 

 மர்கண்ட் ணமநித்தில் உள்ந திதமகமர் ணமபட்த்தில் பிநமஸ்டிக் பூங்கம அணக்க 

ணத்தித அணச்சப எப்புடல் அழித்துள்நது. 

 இந்திதம மப்மவின் மிகப்ரித உக அநவிம புவி மக்கு சதற்கக் கமள் 

டகபல் ரிணமற்த்தில் இந்துள்நமது. மப்மவின் புவி மக்கு அணப்பு 

கமர்னிக்கஸ் ஆகும் 

 மிகவும் அரித பகதச் சர்ந்ட, உகின் கசி ஆண் கமண்மமிருகணம 'சூமன்' 

இந்டது 

 ணத்தித அணச்சபக் கூட்ம் ணத்தித அசின் அபருக்கும் உதர்கல்வி (மஷ்ட்ரீத 

உச்சட சிக் அபிதமன்) டசிதத் திட்த்ட 01.04.2017 முடல் 31.03.2020 ப 

நீட்டிக்கத் டணது எப்புட அளித்துள்நது. மட்டின் எட்டுணமத்ட சர்க்க 

விகிடத்ட 2020க்குள் 30% ஆக உதர்த்ட வினகிது இந்ட திட்ம். இத்திட்ம் 

ணத்தித ணற்றும் ணமநி அசின் ள்ளிகளில் சதல்டுத்டப்டும். இத்திட்த்திற்கம 

ணத்தித ணம நி அசின் நிதிப் ங்கீடு பகினக்கு ணற்றும் ம்மு கமஷ்மீர் ணமனித்திற்கு 

90:10 விகிடமும் பி ணம நிங்களுக்கு 60:40 விகிடமும் , ணத்தித ஆட்சிப்குதியில் 

100 சடவீடம் ப ணத்தித அசின் நிதி உடவி இருக்கும். 

 உக கமச மய் திணம ணமர்ச் 24 அன்று சுகமடம அணச்சகம் நிக்ய் டநம் ன்ட 

துபக்கியுள்நது. 

 ணத்தித அணச்சப, 2020, ணமர்ச் ப ரூ.3000 கமடி நிதி எதுக்கீட்டுன் ப-

கினக்கு டமழில் பநர்ச்சித் திட்ம் (ன்.இ..டீ.ஸ்.) 2017-ற்கு எப்புடல் 

அளித்டது. ப கினக்கு ணமநிங்களில் பபமய்ப் உருபமக்கும் பகயில், அசு 

இத்திட்த்தின் மூம் குறு, சிறு ணற்றும் டுத்ட டமழிற்சம பிரிவிற்கு முடன்ணதமக 

ஊக்கத்டமகத அளிக்கும். ணலும், இத்திட்த்தின் மூம் பபமய்ப் 

உருபமக்கும் பகயில் அசு குறிப்பிட் ஊக்கத்டமகத பனங்கும். 
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 இதற்க பநமன்ணத ணக்களிம் டுத்துச் சல்படற்கு ம்மகத் கிருஷி விகமஸ் 

தமமப துபக்கிதடமக ணத்தித பநமண் அணச்சர் மடம ணமகன் சிங் 

அறிவித்துள்நமர். 

  ஆயுஷ்ணமன் மத்‖- டசித சுகமடம மதுகமப்பு இதக்கத்திற்கு அணச்சப எப்புடல் 

குடும்த்திற்கு ஆண்டிற்கு ரூ 5 ட்சம் ப ன் கிக்கும். டசித சுகமடமக் 

கமப்பீட்டுத் திட்ம் (ஆர்.ஸ்.பி.எய்) ணற்றும் முதிதமர் சுகமடமக் கமப்பீட்டுத் திட்ம் 

ஆகிதப இந்ட புதித திட்த்தில் இஞக்கப்டும். 

 ணமஸ்கமவில் இந்திதம ணர்றும் , ஷ்தம , ங்கநமடஷ் ஆகித மடுகளுக்கித 

ரூப்மர் அனுமின் நிதம் அணப்டற்கு புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் ணமர்ச் 1 ஆம் டதி 

கதழுத்டமது. இவ்பமப்ந்டம் அந்டந்ட மடுகளின் அணுசக்தி 

கனகங்களுக்கித மப்ட்டுள்நது. 

 சிறுடமனித உற்த்தித ணம்டுத்தும் பகயில், 2018-ஆம் ஆண் டசித 

சிறுடமனித ஆண்மக அறிவிக்க ணத்தித அசு முடிவு சய்துள்நது. 

 ணத்தித அசு ட்டிதலில் உள்ந இட பிற்டுத்டப்ட் பகுப்பில் உட்பிரிப 

ரிசீலிப்டற்கம ஆஞதத்தின் டவிக் கமத்ட நீட்டித்து ணத்தித அணச்சப 

எப்புடல். இந்ட ஆஞதம் அசிதணப்பு சட் விதி 340ன் டி 2 அக்மர் 2017 

அன்று அணக்கப்ட்து. இந்ட ஆஞதத்தின் டபமக எய்வு ற் நீதிதி 

ஜி.மஹினி 11 அக்மர் 2017 முடல் உள்நமர். 

 கந்ட 2016, பம்ர் 20ம் டதி (14 ணமடங்களுக்கு முன்) பிடணர் வீட்டு பசதி திட்ம் 

(கிமணம்) திட்த்ட ணமண்புமிகு பிடணர் உத்டப் பிடசம் ஆக்மவில் டமங்கி 

பத்டமர். 2019 ணமர்ச் 31ம் டதிக்குள் எரு கமடி வீடுகந கட்டி முடிக்க இக்கு 

நிர்ஞயிக்கப்ட்து.  

 ஆந்தி முடணச்சர் ப்புன்தம டம் ப்டும் டமழில்னுட்த்தில் புதுணத 

ணமநிங்களின் ல்பறு குதிகளுக்கு விழிப்புஞர்ப ற்டுத்ட  டமங்கி பத்டமர் 

 46பது அந்திந்தித கமபல் அறிவிதல் ணமமடு ஹிணமச்ச பிடசம் ஷிம்மவில் 

ற்து. 

 2017-18 முடல் 2019 -20 பயிம கமகட்த்திற்கு ஊக ண்களுக்கு 

அபர்களின் ங்களிப்புன் அதிகமணளிக்கும் ணகிநம சக்தி கந்திம திட்த்திற்கு இந்தித 

அசு எப்புடல் அளித்துள்நது. 
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 யுஸ்கமவின் நிர்பமக பமரிதத்துக்கு இந்திதப் பிதிநிதிதமக டசித கல்வி ஆமய்ச்சி 

ணற்றும் யிற்சி ச (NCERT)-யின் முன்மள் இதக்குர் மசிரிதர்  ஸ் மஜ்புத்- 

நிதமிக்க ணத்தித அசு முடிவு சய்துள்நது.  

 கல் பழிதமக தங்கபமதிகள் ஊடுருவுபடத் டடுக்கும் பகயில் ககற்குதிகளில் 

'சமகர் கபமச்' ஆன் எத்திக நிகழ்ச்சி ற்து. 2008 ஆம் ஆண்டு மும் 

டமக்குடலுக்கு பின்ர் கல் மதுகமப்பில் ச்சரிக்கதமக இருக்கும் மருட்டு இந்ட 

எத்திக த்டப்டுகிது. 

 கமபயில் உள்ந டமிழ்மடு பநமண்ணப் ல்கக்கனகத்தின் பூச்சியிதல் து 

சமர்பில் அணக்கப்ட்டுள்ந மட்டின் முடல்  பூச்சி அருங்கமட்சிதகத்ட முடல்பர் 

ப்மடி க.னனிசமமி திந்து பத்டமர். 

 ஞ்சமப் கமங்கிஸ் அசு ணமநித்தின் நிதி நிணத ப்டுத்தும் பகயில், 

"ணமநி பநர்ச்சிக்கம பரி' ன் தரில் புதித பரித விதிக்க முடிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது. அடன்டி, பருணம பரி சலுத்துபமர் மீது ணமடம் ரூ.200 ன் 

அடிப்யில் புதித பரி விதிப்டற்கம சட்ம் கமண்டுபப்டும் 

 7 ஆண்டுகள் இபளிக்குப் பின் உடமன் திட்த்தின் கீழ் முடல்முதமக சம் 

முடல் சன் ப விணமப்மக்குபத்து டமங்கப்ட்டுள்நது. முடணச்சர் 

ப்மடி னனிச்சமமி ணற்றும் ணத்தித இ அணச்சர் மண் மடகிருஷ்ன் ஆகிதமர் 

டமங்கி பத்டர்.ணமர்ச்,25,2018 

 கநமவின் அலுபல் னணமக மப்னம் அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்நது உருபமக்கியுள்நர். 

 பிம் நிறுபத்டச் சர்ந்ட மறிதமநர்கள் உகின் மிகச்சிறித கணிணி 

 சிட்டினியில்  றும் உக இநஜர் துப்மக்கி சுடும் மட்டியில் 10 மீட்ர் 

பிள் பிரிவில் இந்திதமபச் சர்ந்ட இநபனில் பமறிபன் டங்கப் டக்கம் 

ற்றுள்நமர். 

 ஆஸ்திலிதமவில் றும் கமணன்பல் விநதமட்டுப் மட்டியின் துபக்க 

நிகழ்ச்சியில் கமடித ந்திச் சல்பமக பிவி சிந்துப இந்தித எலிம்பிக் சங்கம் 

டர்ந்டடுத்டள்நது. 

 உக டண்ணீர் திம் ஆண்டுடமறும் ணமர்ச் 22 அனுசரிக்கப்டுகிது. இந்ட 

ஆண்டிற்கம கருப்மருள் இதற்கக்கமக டன்னீர்  
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 உக பமனிதல் திம் ஆண்டு டமறும் ணமர்ச் 23 அன்று உக பமனிதல் அணப்பு 

அணக்கப்ட்டன் நிபமக கமண்மப்டுகிது. இடன் டணதகம் 

னிபமவில் அணந்துள்நது. 

 மிதமன்ணர் அசின் டபர் டின் க்தமவ் டவியிலிருந்து மஜிமணம சய்படமக 

அறிவித்துள்நமர். 

 2018 ணமர்ச் 24ம் டதி பூமி ம் இந்திதமவில் ல்லியில் அனுசரிக்கப்ட்து. இது 

2007ல் முடல் முதமக 2007ல் ஆஸ்திலிதமவில் அனுசரிக்கப்ட்து இந்ட  மளில் 

எரு ணணி ம் விநக்குகந அத்து பத்து ருப நி ணமற்த்திற்கு திமக 

அனுசரிக்கப்டும், இந்ட நிகழ்ச்சி உக பவிங்கு நிதிதத்டமல் அனுசரிக்கப்டும் 

 சர்படச சூரிதக் கூட்ணப்பு அடனுத நிறுப மநமக ணமர்ச் 11,2018ல் 

கமண்மடிதது 

 டகபல் டமர்புக்கு தன்டும், 'ஜிசமட் 6 ' சதற்கக்கமள், ஜி.ஸ்.ல்.வி. F08 

மூம் பற்றிகணமக விண்ணில் சலுத்டப்ட்து. ( ணமர்ச்29,2018)  

 ணத்தித அணச்சப இந்திதம ணற்றும் பிரிட்ன், ப அதர்மந்து மடுகளுன் 

சர்படச அநவில் தீவிணமக திட்மிட்டு சய்தப்டும் குற்ங்கள் டமர்ம 

டகபல்கந கிர்ந்து கமள்ந புரிந்தூஞர்வு எப்ந்டத்திற்கு அனுணதி அளித்துள்நது. 

 இந்திதம 2016 ஆம்  நிதிதமண்டுக் கமத்தில் உக அநமவில் சீம ணற்றும் 

அணரிக்கமவிற்கு அடுத்டப்டிதமக மின்சம உற்த்தியில் உக அநவில் மூன்மபது 

இம் பகித்டது. 

 கமபச் சமர்ந்ட கணிடவிதநமர் மர்ட் மங்மண்ட்ஸ் 2018 ஆம்  ஆண்டிற்கம 

கணிடத்தின் மல்ரிசமக கருடப்டும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம ல் விருதிப் 

ற்றுள்நமர்.  

 ணத்தித அசின் ஆயூஸ்ணமன் திட்த்தின் டணச் சதல் அதிகமரிதமக இந்து பூசன் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 உக பபமழ்க்க திம் ணமர்ச் ,3 இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் , ரித 

பூகள் ஆத்தில் உள்நது 

 சர்படச நுகர்பமர் திம் ணமர்ச் ,15 இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள். டிஜிட்ல் 

சந்டயில் இங்கந பளிப்தம உருபமக்குடல். 

 

ப்ல் ப்பு நிகழ்வுகள் 
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 பமகங்களுக்கம மத் நி 6 ரிமருந தன்டுத்தும் முடல் இந்தித கம் 

ல்லி 

 ணகந்தி சிங் டமனிக்கு குடிதசுத்டபர் த்ண பூசன் விருது பனங்கி சிப்பித்டமர் 

 ணமனிங்களுக்கு இயிம மின்னு இசீது மு ப்ல் 1 முடல் இந்திதம 

முழுபதும் அறிமுகப்டுத்டப்ட்டுள்நது. இது பரி ய்ப் டடுப்தில் எரு 

படிக்கதமகும் 

 21பது கமணன்பல்த் மட்டிகள் ப்ல் 4 முடல் 15 ப ஆஸ்திலிதமவின் 

குயின்ஸ்ண்டில் ற்து.  இந்ட நிகழ்வின் துபக்க வினம பஞக்கம் புவி  

அனக்கப்ட்து. இந்திதமவின் சமர்பில் பி வி சிந்து துபக்க வினமவில் கமடித 

ந்திச் சன்மர். 

 இந்திதம இதில் ணமத்டம் 66 டக்கங்களுன் மூன்மபது இத்திப் 

ற்து. 26 டங்கம்,20 பள்ளி ணற்றும் பண்கம் 

 ளுதூக்குடலில் கமணன்பல்த் விநதமட்டுப் மட்டியில் 

முடல்முதமக மீமமய் சமனு டங்கம் பன்மர் 

 கமணன்பல்த் விநதமட்டுப்மட்டியில் மிக இநம் பததில் டங்கம் 

பன்பர் ன் ருணத அனிஸ் ற்மர், அடமல் 

கமணன்பல்த் குத்துச்சண்யில் டங்கம் பன் முடல் ண் ன் 

ருணத ணரிகமம் ற்மர் 

 22பது கமணன்பல்த் மட்டிகள் ண்னில்  உள்நது 

 2022 ஆம் ஆண்டு கமணன்பல்த் மட்டியில் துப்மக்கி சுடுடல் மட்டி 

விக்கப்ட்டுள்நது 

 ப்ல் 24,2018 அன்று மஷ்ட்ரித கிமண ஸ்பமஜ் அபிதமன் னும் திட்த்தி 

ணத்தித பிடசத்தில் உள்ந ணமண்ட்ம ன்ணுமித்தில் துபங்கிபத்டமர். ப்ல் 24 

டசித ஞ்சமதத்துமஜ் திணமக கமண்மப்டுகிது 

 சமீத்தில் பளியிப்ட் உக த்திரிக்க சுடந்திக் குறியீடு 2018ல் இந்திதம 

138பது இத்தில் உள்நது. 

 சமமர் சக்தியில் இதக்கப்ட் இந்திதமவின் முடல் யில் நிதம் கவுமத்தி 

இயில் நிதம் ஆகும் 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 ணத்தித உஞவுப்மதுகமப்பு ணற்றும் டக்கட்டுப்மட்டு ஆஞதம் ப்மக்ட் தூப் 

னும் திட்த்தி பட்மின் டி டமர்ம விழிப்புஞர்ப ற்டுத்துபடற்கமக 

துபங்கியுள்நது. 

 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கம மஸ்கமம் அணப்பின் டபமக ரிமத் ப்ம்ஜி 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ப்ல் 12 அன்று இஸ்ம பி ஸ் ல் வி சி41ன் மூம்  ஆர் ன் ஸ் ஸ் 1  

சத்திஷ் டபமன் விண்பளி நிதத்தில் இருந்து விண்ணில் சலுத்திதது 

 கிப்து மட்டின் த்திரிக்க புகப்க் கஜர் முகணது அபு சய்த் 

யுஸ்கமவின் உக த்திரிக்க சுடந்திப் ரிசு 2018 பனங்கப்ட்து 

 பி மலிவுட் டிகர் விமத் கண்ஞமவிற்கு இந்தித சினிணமத்துயின் உதரித 

விருடமக கருத்டப்டும் 49பது டமடம சமகிப் மல்க விருது அபது இப்பிற்கு பின் 

பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 ணத்தித ணனிடபந ணம்மட்டு அணச்சகம் கல்வி நிறுபங்களுக்கம டசித 

டபரிசப் ட்டித பளியிட்டுள்நது.ணமத்டம் உதர்கல்வியின் ட்டுப் 

பிரிவுகநம, சட்ம்,ணருத்துபம்,க, மறியிதல்,மர்ணம, கல்லூரி ணற்றும் 

ல்கக்கனகங்கள் ஆகிதப அங்கும் 

      

டபரிசப்ட்டிதல் முடமபது இம்  இந்தித அறிவிதல் நிறுபம், ங்களூரு  

ணமண்ண  இந்தித ணமண்ணக் கல்வி நிறுபம் , 

அகணடமமத் 

ல்கக்கனகம் இந்தித அறிவிதல் நிறுபம், ங்களூரு 

கல்லூரி மிண்ம வுஸ், ல்லி 

ணருத்துபம் பலூரில் உள்ந கிறுஸ்துப 

ணருத்துபக்கல்லூரி , மூன்மபது இம் 

மறியில் இந்தித டமழில்னுட்க் கல்வி நிறுபம், 

ணட்மஸ், முடலிம் 

 

 சிக்கிம் முடணச்சர் பன் குணமர் சமம்லிங் அம்ணமனித்தில் இதற்க பநயில் 

ஈடுடும் விபசமயிகளுக்கு ணமடம்டமறும் ன்சன் பனங்கப்டும்  அறிவித்டமர் 
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 உத்டம் UTTAM னும் சதலித ணத்தித அணச்சர் பியூஷ்கமதல் அறிமுகம் சய்து 

பத்டமர் இடன்மூம் நிக்கரியின் டத்தி அறிந்து கமள்நமம். 

 ணத்தித பிடசத்தின் கக்மத் ன் கமழி பகக்கு புவிசமர் குறியீடு கித்துள்நது 

 சர்படச புத்டணட ணமமடு மநத்தில் ற்து 

 ICICI பங்கி சமூ ஊகங்கள் மூம் ஞப்ரிணமற்ம் சய்யும் டநணம SocialPAY 

ன்ட அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம இந்திதம ணற்றும் பிமண்ஸ் மட்டின் கூட்டு இமணுப எத்திக 

பருஞம-2018 ற்து 

 கல்பழிதம ஊடுருப டடுக்க சமகர் கபமச் னும் மதுகமப்பு எத்திகத இந்தித 

கற் ணற்கமண்து 

 12பது குளிர்கம மம எலிம்பிக் மட்டிகள் டன்கமரிதமவின் பிதமங்சமங் 

ணமகமஞத்தில் ற்து. 

 ணத்தித ணனிடபநத்து அணச்சகம் உன்த் மத் அபிதமன் -2 ன் திட்த்தி  

உதர்கல்வி ணதங்கந இக்கும் மக்கத்டமடு அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

 உச்ச நீதிணன் பனக்கறிஜர் இந்து ணல்மத்ம உச்ச நீதிணன் நீதிதிதமக 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். இந்திதமவில் ண் பனக்கறிஜர் எருபர் டிதமக உச்ச நீதிணன் 

நீதிதிதமக நிதமிக்கப்டுபது இதுப முடல்மு. 

 65பது டசித திப் வினமவில் இந்தி ணம நியூட்ன் சிந்ட த்திற்கம 

பிரிவில் விருதிப் ற்றுள்நது 

 இந்திதமவில் முடல்முதமக புதுப்பிக்கடக்க ரிசக்தித அடிப்தமக கமண்டு எரு 

மள் முழுபதும் இதங்கித முடல் கம் ன்ட யூ கம் ற்றுள்நது 

 டசித டர்வு ணதத்தின் டபமக வினித் மசிஅத ணத்தித அசு நிதணம் 

சய்துள்நது 

 கலிமர்னிதம ல்கக்கனகத்திச் சமர்ந்ட மசிரிதர் மவிஸ் புவியில் உள்ந 

ட்ன் ரும்மலும் புவியின் மயிலிருந்ட கிக்கிது க் 

கண்றிந்துள்நமர். 

 பங்கிகள் பமரிதத்தின் டபமக மனு பிடமப் சர்ணமப ணத்தித அசு நிதணம் 

சய்துள்நது. 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 தந்த் சின்ம டணயில் 13 க்கமண் குழு என்று அணக்கப்ட்டுள்நது 

இது ஆளில்ம இமணுப விணமத் டமழில்னுட்த்ட சதல்டுத்துபது டமர்ம 

சதல்திட்த்தி உருபமக்கும் 

 இந்ட ஆண்டின் சிந்ட விநதமட்டு வீர் ன் விருதி இந்தித ண்கள் கிரிக்கட் 

அணியின் டபர் மிடமலி மஜ் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ணத்தித அசின்  முடன்ண அறிவிதல் ஆமசகமக க விதமகபன் 

நிதமிக்க்ப்ட்டுள்நமர். 

 கமதம்புத்தூரில் பூச்சிகளுக்கம அருங்கமட்சிதத்ட பநமண்ண ல்கக்கனகத்தில் 

முடணச்சர் ப்மடி னனிச்சமமி திந்து பத்டமர் 

 இந்தித பம்சமபளி விஞ்ஜமணிதம வீம சமகஜ்பமம ஆஸ்திலியில் உகின் முடல் 

நுண் ஆத உருபமக்கியுள்நமர். இடன்மூம் மின்னுக் கழிவுகள் ணறுசுனற்சி 

சய்தப்ட்டு புதித மருட்கள் உருபமக்கப்டும். 

 2018 ஆம் ஆண்டின் மனுபக்கண்கமட்சி டமினகத்தில்,திருவிந்ட ற்து 

 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிகு ணகமமதமவில் ஆயுடப்மதுகமப்புச் சட்ம் திரும்ப் 

ப்ட்டுள்நது 

 இந்திதமவின் மிகப்ரித கமற்ம சுனற்சி ட்ர் சுஸ்மன் குழுணத்டமல் 

டமிழ்மட்டி சங்கரியில் அணக்கப்ட்டுள்நது 

 உகின் மிகப்ரித ணஞற்கு கம் பூரி ணகமமதமவில் கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்நது. 

 பி குமத் கவிஜர் சிடு தமஸ்சந்திம 2017 ஆம் ஆண்டிற்கம 27பது சஸ்பதி 

சம்ணமன் விருதுக்கு டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். அபர் ழுதித பக்கர் னும் கவிட 

டமகுப்பிற்கமக இவ்விருது பனங்கப்டுகிது 

 ந்டமபது இந்திதம கிர்கிஸ்டமன் இமணு எத்திக கமஞ்மர் 

 ணத்தித ணனிடபந ணம்மட்டு அணச்சகம் 10 ஆம் பகுப்பு 12 ஆம் பகுப்பு சிபிஸ்சி 

டர்வு விமத்டமள்கந கசிபட டடுக்கும் மருட்டு 7 ர் கமண் குழுவி 

விய் சீல் எமய் டணயில்  அணத்துள்நது 

 ணற்கு பங்க அசமங்கம் ரூமஸ்ரீ னும் திட்தின் ண்களின் திருணஞத்திற்கு நிதி 

உடவி சய்யும் மக்கத்டமடு டமங்கியுள்நது. 

 சூரிதக் குடும்த்திற்கு பளித உள்ந புதித கமள்கந கண்டுபிடிக்க TESS னும் 

திட்த்தி மசம துபங்கியுள்நது 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 மஸ்ணரி டிகமர்ம க்கித மடுகளின் அசிதல் நிகழ்வுகந கபனிக்கும் 

மறுப்புக்கு நிதமிக்க்ட்டுள்நமர். இப்டவிக்கு நிதமிக்கப்டும் முடல் ண் இபர் 

ன்து குறிப்பித்டக்கது. 

 பநமண் து சமர்ந்ட சதல்மடுகள் ணற்றும் டகபல்கள் அத்தும் விபசமயிகளிம் 

விவில் சன்படற்கமக "உனபன்'ன் சல்லிப்சி சதலி டமிழ் ணற்றும் 

ஆங்கிம் ணமழிகளில் சதல்டும் விடணமக டமினக முடல்பமல் டமக்கி 

பக்கப்ட்டுள்நது. 

 டமினக உள்நமட்சி ணன்ங்களின் டுபத்தின் டபமக சம அய்தர் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 இந்திதமவித நீண்கமம் முடணச்சமக டவி பகிப்ர் னும் ருணத 

சிக்கிம் முடணச்சர் பன் சமம்லிங் ற்றுள்நமர். டமர்ந்து 25 ஆண்டுகநமக அபர் 

முடணச்சர் டவி பகிப்து குறிப்பித்டக்கது. 

 கியூமவின் புதித அதிமக மிகல்ல் டமஸ் கஞல் டவிதற்றுள்நமர்.  

 மிதமன்ணரின் புதித அதிமக வின் மிண்ட் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர் 

 ப்ல் 25 உகம் முழுபதும் ணரிதம திம் கமண்மப்ட்து 

 ப்ல் 24 அன்று டசித ஞ்சமதத்துமஜ் திம் மடு முழுபதும் கமண்மப்ட்து 

 ப்ல் 23 உக புத்டகம் ணற்றும் கமப்புரிண திம் உகம் முழுக்க கமண்மப்ட்து. 

டன்ச் இந்ட ஆண்டின் உக புத்டக டகணமக டர்ந்டடுக்கப்ட்து 

 ப்ல் 22 உக புவிமள் கமண்மப்ட்து. இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் 

கிழி ணமசுக்கு முடிச்ய் 

 குடிணப்ணிதமநர்கள் திம் ப்ல் 21 

 உக சுகமடம திம் ப்ல் 7 அன்று உகம் முழுபதும் கமண்மப்ட்து,  இந்ட 

ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ― அபருக்குணம சுகமகமம், ல்மருக்கும் ல்ம 

இத்திலும்‖ 

 உக ஆட்டிச விழிப்புஞர்வு திம் ப்ல் 2 அன்று கமண்மப்ட்து 

 மதிடமசனின் பிந்ட மநம ப்ல் 29 டமிழ் கவிஜர்கள் திணமக கமண்மப்ட்து 

 டமினக அசு ஊதித முண்மடுகந கநபடற்கமக ம்  சித்த்க்   ஸ் 

டணயில் குழு என் அணத்துள்நது 

 சன் ணமகமட்சிக்கும் பிசில் ணமமகட்சிக்கும் இத ணம்மட்டு ணிகள் 

டமர்ம எப்ந்டம் சய்துகமள்நப்ட்து 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 டமிழ்மட்ச் சர்ந்ட சதீஷ்குணமர் சிபலிங்கம் 21பது கமணன்பல்த் 

விநதமட்டுப்மட்டியில் ளுதூக்குடலில் டங்கம் பன்மர் 

ண ணமட  ப்பு நிகழ்வுகள் 

 ண 23 அன்று டமடந கட்சிதச் சமர்ந்ட ச் டி குணமமசுபமமி கர்மக 

முடணச்சமக டவிதற்றுக் கமண்மர். கர்ஞமக ஆளுர் புமய் பம 

டவிப்பிணமஞம் ணற்றும் கசிதக் கமப்பு பிணமம் சய்து பத்டமர் 

 ணத்தித உள்து அணச்சகம் ண்களின் மதுகமப்பு டமர்மபற் 

கபனித்துக்கமள்ந புதித ண்கள் மதுகமப்பு பிரிவி உருபமக்கியுள்நது 

 ண,10,2018 அன்று 1857 ஆம் ஆண்டு விடுடப் மமட் நிகழ்விக் 

கமண்மடும் பகயில் உகின் மிகப்ரித டசிதக்கமடித டலுங்கமம 

ணமபட்த்தில் உள்ந டமமத்தில் ற்ப்ட்து 

 ண 19 அன்று பிடணர் ந்தி ணமடி ஸ்ரீ கரிலிருந்து  பயிம சமஜிம 

சுங்கப்மடக்கம அடிக்கல் மட்டிமர். 14 கி.மீ நீநமுத சமஜிம சுங்கப்மட 

இந்திதமவின் மிக நீநணம சம சுங்கப்மடதமகவும் ஆசிதமவின் மிகப்ரித 

இருபழி சுங்கப்மடகவும் இருக்கும் 

 பிடணரின் டணயில் ணகமத்ணம கமந்தியின் 150பது பிந்ட மள் கமண்த்திற்கம 

டசித குழு ல்லியில் கூடிதது 

 ணசிதமவின் 7பது பிடணமக ணகமதீர் முகணது டவிதற்றுக்கமண்மர். 

 ஆகஸ்ட் 15-19 ,2018ல் உக மமட் ணமமடு சீமவின் ய்ஜிங் ணகமஞமத்தில் 

த்டப்டும் 

 உக பங்கியின் அறிக்கப் டி உக அநவில் 2017 ஆம் ஆண்டில் அதிக அநவு 

பளிமட்டுப் ஞத்திப் றும் மடுகளில் முடலிம் இந்திதம பகிக்கிது 

 நிம பஸ் கநமவி டமக்கிதது. குறிப்மக கமழிக்கமடு ணமபட்த்தில், இந்ட 

நிம பஸ் னந்தின்னி பநபமல்கள் மூம் வுகிது. 

 ண 21 அன்று, பிம்ணமஸ் கல் உநவு வுக எடிசமவில் உள்ந சந்திப்பூரில் 

சமட சய்தப்ட்து 

 இந்திதம ணசித இமனுபக் கூட்டுவின் பழிதமக ரிணமவ் சக்தி-2018 ன் 

இமணுப எத்திக த்டப்டும் 

 11 பது  பி ல் மட்டியில் சன் சூப்ர் கிங்ஸ் அணி டமத்தின் சன் சர் 

அணித டமற்கடித்து கமப்த கப்ற்றிதது 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 ணத்தித த்திரிக்க கவுன்சிலின் டபமக நீதிதி சந்தி ணநலித ணத்தித அசு 

நிதமித்துள்நது 

 முன்மள் இந்திதக் கிரிக்கட் கவுன்சில் டபர் சமங் ணமகர் சர்படச கிரிக்கட் 

பமரிதத் டபமக  டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர் 

 15பது நிதிக்குழுவின் முழு  உறுப்பிமக ணத்தித அசின் முடன்ண மருநமடம 

ஆமசகர் மக்ர் அசமக் க்ரித ணத்தித அசு நிதமித்துள்நது 

 டலுங்கம முடணச்சர் சந்தி சகர் மவ் ணமநி அசுப்ணிகளில் 2% விநதமட்டு 

வீர்களுக்கு பனங்கப்டும்  அறிவித்துள்நமர் 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம சர்படச ணன் புக்கர் ரிசி Flights‘, ன் நூலிற்கமக  

எல்கம மக்ர்க்ச்ஸ் ற்றுள்நமர் 

 ண 22 அன்று , இந்தித ல்லுயிரி பறுமட்டு விருது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம 

சிங்ச்ங் புகன் கிமண குழுவுக்கு (அருஞமச்ச பிடசம்) சர்படச ல்லுயிரி தி 

வினமவி முன்னிட்டு பனங்கப்ட்து 

 ணக்கநப டபர் சுமித்ம ணகமன் கருப்பு ஞத்தி மீட்டுப்து ணற்றும் 

மதுத்து பங்கிகளின் சதல்மடுகந ஆமய்படற்கமக 30 ர் கமண் 

மநணன்க் குழுவி அணத்துள்நமர். இக்குழுவின் டபமக மக்ர் முளி 

ணமகர் மஷி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ணத்தித அசு கம்னிச் சட்த்தில் உள்ந ரு  நிறு சமூகப் மறுப்பு டமர்ம 

குதிகந முதமக சதல்டுத்துபது டமர்மக ணன்ணமகன் ஜினிம டணயில் 

குழு என் அணத்துள்நது 

 அரிதமபச் சர்ந்ட 16 பது சிறுமி சிபமங்கி டக்  மநப் குதியிலிருந்து இண்டு 

மு பஸ்ட் சிகத்ட அந்ட இந்திதமவின் மிக இநபததுப் ண் ன் 

சமடத புரிந்துள்நமர் 

 இந்திதமவின் மிகப்ரித டமத்டமர்பு நிறுபணம மதி ர்ல் லிமர் 

நிறுத்ட கதகப்டுத்தியுள்நது. 

 அன்னித டி முடலீடு ம்பிக்க குறியீட்டில் இந்திதம 11பது இத்தில் உள்நது 

 15பது பளிமடு பமழ் இந்திதர் ணமமடு 2019ல் பமஞமசியில் றும் 

 சுகமடத்ட அனுகுடல் ணற்றும் டணம குறியீட்டில் இந்திதம 195 மடுகளில் 145 பது 

இத்தில் உள்நது 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 இந்திதக் கற் மும் கற்கதமப் குதியில் பிஸ்டமன் னும் மதுகமப்பு 

எத்திகத த்திதது 

 ணத்தித டகபல் டமர்பு அணச்சர் மஜ்தபர்த்டன் த்டமர் ஆசிதம-இந்தித 

சினிணமத்திருவினமவி  ல்லியில் டமங்கி பத்டமர் 

 க்கித மடுகளின் சுற்றுச்சூனல் திட்ம் முழுபதுணமக சூரித சக்திதமல் இதங்கும் 

உகின் முடல் விணம நிதணமக கமச்சின் அங்கீகரிக்கப்ட்து. 

 கமமி ரிடம சர்ம  பஸ்ட் சிகத்தி 22 மு அந்து சமட 

த்துள்நமர். 

 ணத்தித ணனிட பநத்து அணச்சர் பிகமஷ் பகர் சம்கம சிக்ம திட்த்தி 

ள்ளிக்கல்விக்கமக டமங்கியுள்நமர். இத்திட்ம் கல்வியின் டத்தி உதர்த்துபதும் 

ணற்றும் கற்ல் பளிப்மட்டி டமழில்னுட்த்தி ணம்டுத்தும் மக்குன் 

துபங்கப்ட்து. 

 பங்க டசத்ட சமர்ந்ட முகணது யூனுஸ் 11பது கலிங்கம சமூக அறிவிதலுக்கம ணனிட 

தத்திற்கம விருது  பனங்கப்ட்டுள்நது 

 சமகர் புதல் ச்சரிக்க ந்து ணமனிங்கள் ணற்றும் எரு ணமனித்திற்கு இந்தித பமனி 

ஆமய்ச்சி ணதம் கமடுத்டது. இந்டப் புதலுக்கு சமகர் ன் தர் சூட்டிதது இந்திதம 

 டசித தீவிபமட திர்ப்பு திம் ஆண்டு டமறும் ண 21 அன்று கமண்மப்டுகிது 

 சங்கீடம மல் இந்திதமவின் பதது முதிர்ந்ட ண் பஸ்ட் சிகத்தி அந்ட 

றுணத ற்றுள்நமர் 

 லித் கம அகமடமியின் டபமக உத்டம் ச்சமர் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 தூய்ணதம கப் ட்டிதலில் இந்திதமவின் தூய்ணதம கணமக இந்தூர் 

அறிவிக்கப்ட்டுள்நது 

  பி ஜமனி ன் இச்சித அறிவுசமர் சமத்துரிணக்கமக இந்திதம துபக்கியுள்நது 

 இந்தித கமப்பீட்டு எழுங்குமு ணற்றும் ணம்மட்டு ஆஞதத்தின் டபமக சுமஷ் 

சந்தி குந்திதம நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 முழுபதும் ண்கநமல் இதக்கும் இந்திதமவின் முடல் மஸ்மர்ட் சபம கந்திம 

ஞ்சமபிலுள்ந மக்பமவில் சதல்மட்டி துபங்கிதது 

 Go to Village ன் திட்த்தி ணணிப்பூர் முடணச்சர் ன் பின் சிங் துபக்கி 

பத்துள்நமர் 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 மதுகமப்பு ஆமய்ச்சி ணம்மடு அணப்பின் பமழ்மள் சமட விருது வி க சஸ்பத் 

அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது 

 ணத்தித பம் ணற்றும் ருபநி ணமற் அணச்சகம் தமஞகந மதுகமக்கும் 

விழிப்புஞர்வு பிச்சமணமஞ கஜ் தமத்மப துபங்கியுள்நது 

 ஆந்தி அசு அம்ணமனித்தின் பதமக மஸ் நிக் கழுத்துத மகீட் ன் 

பத டர்ந்டடுத்துள்நது. இது மணசில்கம வும் அறிதப்டுகிது 

 இந்டமசிதமவின் சதல்டும் ரிணதம ணபி மீண்டும் 

சதல்த்டமங்கியுள்நது 

 முடல் உக கமற்று சக்தி ணமமடு ர்ணனியில் உள்ந ம்ர்க் கத்தில் சப்ம்ர் 

25-28 ப றும் 

  மசமவின் இன்சட் ணமர்ஸ் ன் கருவி விஞ்ஜமணிகள் கமள்களின் 

அடிப்மகத்தியும் ஆமய்ச்சி சய்த பழி பகுக்கும் 

 இந்திதமவின் முடல் டசித விநதமட்டுப் ல்கநக் கனகம் அணக்க ணத்தித 

அணச்சப அபசச் சட்த்திற்கு எப்புடல் அளித்துள்நது. 

 இந்தித டிக ஸ்ரீ டவிக்கு பிரிக்ஸ் அணப்பின் டமழிமநர் ப இந்தித 

சினிணமவின் பமழ்மள் சமடதமநமர் விருது பனங்கியுள்நது 

 சுமப் இண்ர்சல் ன் அணப் உருபமக்கித பிந்டஸ்பர் டக் நிக்கி ஆசிதம 

ரிசு-2018- கமச்சமப் பிரிவுக்கமக இப்ரிசு பனஙக்ப்ட்டுள்நது 

 ப்மப்தி னுமி இஞதடநம் ணற்றும் சதலித ணத்தித மின் அணச்சகம் மின் 

துயில் பளிப்த் டன்ணத ற்டுத்துபடற்கமக துபக்கியுள்நது 

 உகின் முடல் மிடக்கும் அனுசக்தி நிதம் அகடமிக் ணமமசமவ் ஆர்டிக் 

பிடச்திற்கு சன்து 

 டன் ஆப்ரிக்க கிரிக்கட்ர் AB de Villiers கிரிக்கட்டில் இருந்து ஏய்வு றுபடமக 

அறிவித்துவிட்மர் 

 ண 25 அன்று முடணச்சர் சன் ணட்ம சபயின் ரு மர்கில் இருந்து 

சன்ல் யில் நிதம் பயும் ணற்றும் ங்கி ணயிலிருந்து டி ம்ஸ் பயும் 

துபங்கி பத்டமர் 

 டமினக அசு தூத்துக்குடியில்  நிகழ்ந்ட பன்மு ற்றி விசமமஞ சய்படற்கமக 

சன் உதர் நீதிணன்த்தின் ஏய்வு ற் நீதிதி அருஞம கதீசன் டணயில் 

எரு ர் விசமஞக் குழுவி அணத்துள்நது 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 ண 7 அன்று முடணச்சர் ணற்றும் து முடணச்சர் ஆகிதமர் முன்மள் முடல்பர் 

தலிடம அபர்களின் நிவித்திற்கம அடிக்கல் மட்டிமர் 

 21பது கமணன்பல்த் மட்டியில் ஸ்குபமஸ் விநதமட்டில் பள்ளிப்டக்கம் பன் 

மஸ்ம சின்ப்மவிற்கு முடணச்சர் மமட்டு டரிவித்டமர் 

 பனிசுமவின் புதித அதிமக நிகமஸ் ணதும மீண்டும் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர் 

 சி க மயுடு பமழ் மள் சமடதமநர் விருது 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கு அனுஸ்ணமன் 

கபத் அபர்களுக்கு அளிக்கப்ட்டுள்நது 

 உக த்திரிக்க சுடந்தி மள் ண,3 

 ண 11 ஆம் மளி இந்திதம டசித டமழில் நுட் திணமக கமண்மடுகிது 

 உக இப்தர் பகள் திம் ண12 

 சர்படச ல்லுயிரி பறுமட்டு திம் ண 22 

 சர்படச புகயி: 31 May 2018 - Theme: Tobacco and heart disease 

ஜீன் ணமட ப்பு நிகழ்வுகள் 

 மின்னு பழிதம சீது மு டமிழ் மட்டில் ஜீன் 2 முடல் அணலுக்கு பந்டது 

 ணத்தித அசு ஜீன்/1/18 அன்று கமபரி ணமண்ண ஆஞதத்தி கமபரி தி நீர் 

பிச்ச டமர்மக அணத்டது. கமபரி தி நீர் கிர்வு , டமிழ்மடு, கநம, 

கர்மமக ணற்றும் மண்டிச்சரி ணமனிமும் அங்கும் 

 ஜீன் 8-9 டதிகளில் 44பது ஜி7 ணமமடு , கமவில் உள்ந க்யுக் கரில் 

ற்து. 45பது ஜி7  ணமமடு 2019ல் பிமண்சில் றும் 

 பிடணர் ணமடி ண,31 முடல் ஜீன் 2 ப, இந்டமசிதம,ணசித ணற்றும் சிங்கப்பூர் 

ஆகித மூன்று மடுகளுக்கு சுற்றுப்தம் ணற்கமண்மர். இதில் சிங்கப்பூரில் சமங்ரி ம 

ச்சுபமர்த்டயில் பிடணர் ந்தி ணமடி கந்து கமண்மர். 

 மக்ர் மன்ஸ் டமத் ணற்றும் விட் ம 2018 ஆம் ஆண்டுக்கம உக உஞவு 

ரிசி அணரிக்க பநமண்ணத் து அறிவித்துள்நது 

 ஆசித உள்கட்ணப்பு முடலீட்டு பங்கியின் மூன்மபது ணமமடு மும்யில் 

ற்து 

 ணத்தித உள்து அணச்சகம் ணற்றும் க்கித மடுகளின் ணம்மட்டுத் திட்த்துன் 

இந்து ரிர் இர்மட்டுக் குறியீட்டி முடல் முதமக டதமரித்டது. இதில் 

ணகமமஷ்ட்ம அதிகணமக இதற்கப் ரிர்கள் டமக்கும் ட்டிதலில் முடலித்தில் 
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உள்நது. அடுத்டடுத்ட நியில் ணற்கு பங்கம், உத்திப் பிடசம் ணற்றும் ணத்தித 

பிடசம் உள்நது. 

 2019 பரி 3 முடல் 7 ப இந்தித அறிவிதல் கமங்கிஸ் ணமமடு ஞ்சமப்பில் உள்ந 

, ந்டரில் வ்லி புமசல் ல்கக் கனகத்தில் றும். 106 ஆபது 

அறிவிதல் ணமமட்டின் கருப்மருள்‖ இந்திதமவின் திர்கமம்: அறிவிதல் 

டமழில்னுட்ம்) 

 ண 28 அன்று டமினக அசு ஸ்ர்ட் ஆத நிந்டணமக மூ நீர் ணமசுமடுச் 

சட்ம் 1974ன் அடிப்யில் உத்டவு பிப்பித்டது. 

 நிதி ஆதமக் முடல்முதமக எருங்கிந்ட நீர் ணமண்ணக் குறியீட்டி 

டதமரித்துள்நது இதில் குமத் முடலிம் பகிக்கிது 

 ஜீன் 13 அன்று அஞப்மதுகமப்பு ணசமடம 2018  மநணன்த்தில் 

அறிமுகப்டுத்துபடற்கு ணத்தித அணச்சப அனுணதி அளித்டது. இந்ட ணசமடம டசித 

அநவில் அஞப் மதுகமப்புக் குழு அணக்க பழிபக சய்கிது. 

  மன்கமபது இந்தித சர்படச அறிவிதல் திருவினம ணத்தித அறிவிதல் டமழில்னுட் 

அணச்சகத்டமல் க்மவில் அக்மர் 5-8 ப  இருக்கிது 

 உக அணத்திக்குறியீட்டில் இந்திதம 136பது இம் ற்றுள்நது. இது சிட்னித 

அடிப்தமகக் கமண்டிருக்கும் எரு நிறுபத்டமல் பளியிப்ட்து 

 உக பங்கி  இந்திதம சதல்டுத்தும் அடல் பூல் தமம ( நித்டடி ணமண்ண 

திட்த்தித்திற்கு 450 அணரிக்க மர்கள் கன் அளிக்க எப்புக்கமண்டுள்நது 

 ஜீன் 10 அன்று இந்திதமவின் உள்மட்டுத் டதமரிப் நீண் தூம் டமக்கும் தின் 

கமண் பீங்கித் துப்மக்கி டனுஷ்  மக்மனில் சமதிக்கப்ட்து. 

 ஜீன் 6 முடல் 15 ப, 22பது கற் எத்திகதம ணமர் எத்திகயில் , 

இந்திதம , அணரிக்கம ணற்றும் ப்மன் மடுகள் கந்து கமண். இது பிலிப்ன்ஸ் 

கற்குதியில் ற்து. 

 இந்திதம மந மணுப எத்திக சூரிதகின் 13 ற்து 

 முன்மள் டசித புஞமய்வு முகணயின் டபர் சத்குணமர் புதித ஊனல் ஆஞதமக 

ணத்தித ஊனல் கண்கமனிப்பு ஆஞதத்திற்கு நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ணத்தித அசுப்ணிதமநர் டர்பமதத்தின் டற்கமலிக டபமக அவிந்த் சக்சம 

ஜீன் 20 முடல் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 
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 மகிஸ்டமன் முன்மள் உச்ச நீதிணன் டண நீதிதி சீர் உல் முல்க் அந்ட மட்டின் 

இக்கம பிடணமக டவிதற்மர். 

 ரிசர்வ் பங்கியின் முடல் முடன்ண நிதி அலுபமக சுடம மகிருஷ்ஞண் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ணத்தித அசு இந்திதமவின் முடல் கமபல் அருங்கமட்சிதகத்ட புது தில்லியில் அணக்க 

முடிபடுத்துள்நது. 

 அணதிக்கமக மல் ரிசு ற்ம கமஷ் சத்திதமர்த்திக்கு சந்டமக்ம ணனிட உரிண 

விருது பனங்கப்ட்டிருக்கிது. குடிதசுத் டபர் மம் மத் கமவிந்ட இவ்விருதி 

பனங்கிமர். 

 பிஜ்ஷ் குன்ஸ்ப டமிழ்மடு  ன்னிஸ் கூட்ணப்மல் பனங்கப்டும் 

மணமடன் விருதுக்கு 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கமக ற்றுக்கமண்மர் 

 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கம சர்படச கிரிக்கட்ர் ஆக இந்தித அணியின் கப்ன் 

வீத் கமலி டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர் 

 எரிசமவில் உள்ந சந்திமக பீச் ஆசிதமவின் முடல் நீ நி இச்சி றும் முடல் 

கற்கதமகும். 

 இந்திதமவின் சிப்பு மருநமடம ணண்க் கமள்கத ஆய்வு சய்படற்கமக மம 

கல்தமனி டணயில் சிப்புக் குழுவி ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 எய் ம் திதமஸ்ட குழுவின் ரிந்துப் டி ரிசர்வ் பங்கி கன் முகட்டி 

டடுக்க மதுக் கன் திபட்டி உருபமக்கப் மபடமக அணத்துள்நது. 

 ணத்தித விணமப் மக்குபத்து அணச்சர் சுஷ் பிபு புதித ரியூனிட் னும் சதலித 

டமங்கிபத்டமர். இந்ட சதலி டமந்து ம குனந்டகந 

கண்பறிபடற்கமக டமங்கப்ட்டுள்நது. 

 பி சி ணகமபிஸ் பிந்ட மநம ஜின் 29,12 பது டசித புள்ளிதல் திம் 

கமண்மப்ட்து. 

 4பது சர்படச தமகம திம் உத்டகமண்ட் ணமனித்திலுள்ந மடுன்னில் 

ற்து. இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள்‖ அணதிக்கமக தமகம‖ 

 மங்கமய் கூட்டுவு அணப்பின் 18பது ணமமடு  சீமவில் உள்ந கிங்கமம 

ணமகமஞத்தில் ஜீன் 9-10 ப ற்து 
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 ஜீன் 4 முடல் 8 ப ரிசர்வ் பங்கிதமது ―  நிதி கல்விதறிவு பமணமக‖ அனுசரித்டது. 

இந்ட ஆண்டிற்கம கருப்மருள் ― நுகர்பமர் மதுகமப்பு‖ 

 ஜீன் 8,2016 உக கல் திம் கமண்மப்ட்து 

 எடிசமவில் உள்ந கமபுத் ணமபட்த்தில் இருந்து இந்திதமவின் முடல் னங்குடியி 

அசிப் மட்டியில் கந்து கமண்டு முடல் னங்குடியி அசிதம ட்ம் பன்மர் 

ல்வி துருபம 

 உகின் முடல் சர்படச ணனிடமபிணம டவிதல் ணதம் குமத்தில் உள்ந கமந்தி 

கரில் அணக்கப்ட்டுள்நது. 

 மசிக்க சமர்ந்ட விஸ்பமஸ் ணண்ட்லிக் தமகமப ணம்டுத்துடல் ணற்றும் ப்புடல் 

ஆகிதபற்றிற்கம பிடணரின் விருதிப் ற்றுள்நமர். 

 எரு மள் கிரிக்கட் மட்டியில் இங்கிமந்து உக சமட புரிந்துள்நது. 

ஆஸ்திலிதமவுக்கு திம மட்டியில் 481-6 ன் இக்கி டுத்டது. 

 ணத்தித அணச்சர் நிதின் கட்கரி ‖சர்படச த்டமண்டுகளுக்கம சதல்மடு- நீடித்ட 

பநர்ச்சிக்கு டண்ணீர் 2018-2028‖ ணமமடு டகிஸ்டமனில் இந்திதம சமர்பில் கந்து 

கமண்மர் 

 முடல் முதமக 2026 பது உகக் கமப் கமல்ந்து மட்டித , அணரிக்கம , 

ணக்ஸிகம, கம ஆகித மூன்று மடுகள் இஞந்து த்ட உள்ந. 

 ணனில் புதலிமல் மதிக்கப்ட் ஸ்கமத்ம தீவில் இருந்ட 38 இந்திதர்கந மீட்கும் 

படிக்க ஆசன் நிஸ்ர் 

 ணட்ம யில் முத மடு முழுபதும் டப்டுத்துடல் டமர்மக ணட்ம ணனிடர் 

 அனக்கப்டும் ஸ்ரீ டன் டணயில் குழு என்று அணக்கப்ட்டுள்நது. 

 ணத்தித அசு சபம மஜ் தமம ன் புதித திட்த்தி அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

இடன்மூம் சணத ணற்றும் அக்கட்நகள் சலுத்தும் ஜி ஸ் டி பரி திரும் 

அபர்களுக்க அளிக்கப்டும். 

 மும்யில் உள்ந விக்மரிதம கமதிக் ணற்றும் Art Deco ensemble ஆகிதப 

யுஸ்கமவின் மம்ரித கட்டிங்களின் ட்டிதலில் சர்த்துக்கமள்நப்ட்டுள்நது 

 கியூசப் கமன் இத்டமலியின் புதித பிடணமக டவிதற்றுக் கமண்மர் 

 அணரிக்க அதிர்  மமல்ட் ட்ம்ப் ணற்றும் பகமரித டபர் கிம் மங் உம் 

இருபரும் சிங்கப்பூரில் உள்ந சண்மசம தீவில் உள்ந கமல்ம மட்லில் ஜீன் 

12 அன்று சந்தித்டமர்கள். 
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 டமினகத்டச் சர்ந்ட அனுகீர்த்தி பமஸ்  2018 ஆம் ஆண்டிற்கமன் மிஸ் இந்திதம 

ட்த்தி பன்றுள்நமர். 

 இசதணப்மநர்  ஆர் குணமன் சிக்கிம் ணமனித்தின் அசுத் தூதுபமக 

அறிவிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 றுகம இப்பு விகிடத்ட குத்டற்கமக  டமிழ்மடு 2014-2016 ஆம் ஆண்டு 

கமகட்த்தில் 1 ட்சம் ணகப்றுகளில் 66 டமய்ணமர்கள் இப்பு. டற்மது ணகப்று 

இப்பு விகிடம் 62 ஆக உள்நது. இடற்கமக ணத்தித அசின் விருதி டமினக அணச்சர் 

விதமஸ்கர் ற்றுக்கமண்டுள்நமர். 

 டமினகத்டச் சமர்ந்ட பிக்தமந்டம உகின் இண்மபது இநபதது கிமண்ட் 

ணமஸ்மகவும், இந்திதமவின் முடல் இநபதது கிமண்ட் ணமஸ்மகவும் சமட 

புரிந்துள்நமர். இத்டமலியில் ற் மட்டியில் இச்சமட புரிந்டமர். 

 சர்படச தமகம ணற்றும் ச்சுமதி ணருத்துபண சங்கல்ட்டில் சுணமர் 60 கமடி ரூ 

ணதிப்பீட்டில் அணக்கப் உள்நது. 

 மகப்ட்டித்தில் உள்ந மக்ர் தலிடம மீன்பநப் ல்கக் கனகத்தில் புதித 

கட்டிங்கள் கட்டுபடற்கு டமினக முடல்பர் அடிக்கல்  மட்டிமர். 

 டமிழ்மட்டில் ய்ம்ஸ் ணருத்துபண ணது அருக உள்ந டமப்பூரில் அணதவுள்நது. 

 கநஞ்சிதம் இதக்கத்தின் டபர் சின்ப்பிள்நக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம 

அவ்பதமர் விருது பனங்கப்ட்டுள்நது 

பிஞ்சு எப்ன் ன்னிஸ் 

Title Winner 

ஆபர் எற்தர் ல் மல் ( ஸ்யின்) 

ணகளிர் எற்தர் சிணமம மப் ( மணமனிதம) 

ஆபர் 

இட்தர் 

பிதரி க்யூஸ் ர்ர்ட் ணற்றும் நிகமஸ் ணகத் ( பிமண்சு) 

ணகளிர் இட்தர் மர்மம ஜ்சிகமபம ணற்றும் கத்டரிம சினிகமபம( சக் 

குடிதசு) 

கப்பு இட்தர் திம சமன் ( டபமன்) ணற்றும் இபமன் டமதிக் ( குமசிதம)  
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 உக சுற்றுச்சூனல் திம் ஜீன் 5. இந்ட ஆண்டு இந்திதமபமல் த்டப்ட்து. 

கருப்மருள்ள் ― பிநமஸ்டிக் ணமசுமட்டி எழிப்மம்‖ 

 சர்படச குனந்ட டமழிமநர் திர்ப்பு திம் ஜீன் 12: இந்ட ஆண்டிற்கம 

கருப்மருள் ― டமு மதுகமப்பு ணற்றும் ஆமக்தம்‖ 

 சர்படச மடப் மருள் டடுப்பு ணற்றும் முதற் கத்டலுக்கு திம திம் ஜீன் 

26 ‖ - Listening to children and youth is the first step to help them grow 

healthy and safe‖ 

ஜீ ணமட ப்பு நிகழ்வுகள் 

 உத்டப்பிடச ணமநித்தில், 15-ம் நூற்மண்டுகளில் பமழ்ந்ட னம்ரும் கவிஜர் கபிர் 

டமஸின் 500-பது நிவு திம் மந அனுசரிக்கப்டுகிது. இட முன்னிட்டு 

பிடணர் ந்தி ணமடி அஞ்சலி சலுத்திமர். 

 DISHA பமம் ஜீன் 25 முடல் 29 ப கமண்மப் ட்து. இது ணமபட் அநவில் 

திட் எருங்கிப்பு ணற்றும் கண்கமனிப்பு குழுபமகும். திசம ன்து மடு முழுபதும் 

சதல்டுத்டப்ட் 42 திட்ங்கந கண்கமணிப்டமகும். 

 ணத்தித பர்த்டகம் & டமழிற்சம ணற்றும் உள்மட்டு விணமப் மக்குபத்து அணச்சர் 

திரு. சுஷ் பிபு இன்று (29.06.2018) ‗ரியுட்‘ ன்னும் கசிச் சதலிதத் 

டமங்கிபத்டமர். இந்திதமவில் கமஞணல்ம ணற்றும் கவிப்ட் 

குனந்டகநத் டவும் பின் டமவும் இந்டச் சதலி உடவும். 

 இந்திதமவின் முடல் திருங்க பனக்கறிஜமக திவு சய்டமர் சத்தஸ்ரீ சர்மிநம. 

 டமிழ் மடு அசு டிகர் சிபமஜி கஞசன் பிந்ட மந அசு வினமபமக 

கமண்மடுபடமக அறிவித்துள்நது. 1996 ல் இந்திதமவில் சினிணமவுக்கு பனங்கும் 

உதரித விருடம டமடம சமகிப் மல்க விருதிப் ற்றுள்நமர், 

 ஜி ஸ் டி சட்ம் அணல்டுத்டப்ட்டு எரு ஆண்டு நிபந்டட எட்டி ஜீ 1 ஜி 

ஸ் டி திணமக அனுசரிக்கப்டுகிது. 

 மும்யில் "விக்மரிதன் கமத்திக்'' ன்னும் ணற்கத்தித கட்க் க கமண்டு 

கட்ணக்கப்ட் னங்கம கட்ங்கள் ணற்றும் கதமிக்க பறு  

கட்ங்களுக்கு யுஸ்கம அங்கீகமம் பனங்கப்ட்டுள்நது 
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 டமிழ்மடு சுகமடமத்து அணச்சர் ணத்தித குடும் ணற்றும் சுகமடமத்து அணச்சர் 

டமிழ்மடு 2014-16 ஆம் ஆண்டில் ணகப்று கம இப்பி 1ட்சம் பிப்புகளுக்கு 

62 இப்புகநமக குத்டடற்கு ணத்தித அசின் விருது பமங்கிமர். 

 சமூக ஊக திணம ஜீன் 30 ஆம் மள் பமழ்த்து டரிவித்டமர். 

 டியூக் ல்கநக் கனகத்திச் சர்ந்ட ஆமய்ச்சிதமநர்கள் மலிதம பசிக் 

கமண்டு புற்று மய் சல்கந அழிக்க முடியும் ன்ட கண்டுபிடித்துள்நமர். 

 இந்திதம ஜீ 1 ஆம் மள் மக்ர் பி.சி மயி சிப்பிக்கும் மருட்டு டசித 

ணருத்துபர் திணமக கமண்மடிதது. 

 ணங்கமலிதமவின் உமன்டமரில் றும் ஆசித ரிர் மீட்பு ணமமட்டில் 

இந்திதமவின் அணச்சர் கின் ரிஜ்ு கந்து கமள்நவிருக்கிமர். 

 கலில் றும் உக டங்க ந்டதப் மட்டியில் ங்கு றுபடற்கு கமணமண்ர் 

அபிமஸ் மமி டணயிம இந்தித கப்ற் சல்கிது. ஆசிதமவில் இருந்து 

அனக்கப்ட் எ ர் அபிமஸ் மமி ஆபமர். இந்ட ந்டதம் பிமன்சில் உள்ந 

துமுகத்தில் றும். 

 கமவிரி ணமண்ண ஆஞதத்தின் முடல் கூட்ம், ஆஞதத்தின் டபமக ணத்தித 

நீர்பநத் து ஆஞதர் ணசூத் ூசன் டணயில் இன்று 

(2/7/18)ற்து. 

 இந்திதமவித முழுபதும் டதமரிக்கப்ட்  ன் ஸ் சமதத்ரி தமகமப 

எருங்கித்து சதல்டுத்திற்கமக விருது ற்றுள்நமது. டற்மது உகின் 

மிகப்ரித கப்ற் எத்திகதம RIMPAC எத்திகயில் கந்து 

கமண்டுருக்கின்து. 26பது RIMPAC அணரிக்க இந்தித சுபிக் கமணமண்மல் 

த்டப்டுகிது. 

 கண்ம் விட்டு கண்ம் மயும் சுணமர் 5,000 கி.மீ. தூம் மயும், அணு ஆயுடம் ந்தி 

சல்லும் அக்னி-5 வுகஞ மணுபத்தில் சர்ப்பு. இதுடமன் அனுஆயுடத்ட ந்திச் 

சல்லும் இந்திதமவின் மிகப்ரித வுக ஆகும் 

 கமவிரி நீர் ணமண்ண ஆஞதம் ஜீ ணமடத்திற்கு கர்மக அசு 31.24 டிம்சி 

டண்ணீ திந்து வி உத்டவிட்டுள்நது. 

 விபசமயிகளின் பருணமத்ட இண்டு ணங்கமக உதர்த்துபடற்கு 4 அம்சத் திட்த்ட 

ணத்தித அசு பின்ற்றி பருபடமக பிடணர் ந்தி ணமடி டரிவித்துள்நமர். 
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யிரிடுபடற்கு ஆகும் சப குத்டல், விபசமயிகளுக்கு அபர்கநது யிர்களுக்கு 

உரித வி கிப்ட உறுதி சய்டல், அறுபக்கு பிகு ற்டும் இனப் 

குத்டல், விபசமத மருள்கந விற்டற்கு கூடுடல் ணதங்கந உருபமக்குடல் 

ஆகிதபத அந்ட 4 அம்சத் திட்ணமகும் 

 மக்மல் உறுப்பிர்கள் நிதணம் டமர்மக ணத்தித அசுக்கு உச்ச நீதிணன்ம் 10 

மள் அபகமசம் அசிதல்பமதிகள், அசு அதிகமரிகள் ஆகிதமர் மீடம ஊனல் புகமர்கந 

விசமரிக்கும் மக்மல் அணப் உருபமக்குபடற்கம மக்மல் சட்ம், 

மமளுணன்த்தில் கந்ட 2013-ஆம் ஆண்டு நிபற்ப்ட்து.  

மக்மல் அணப்பின் டபர், உறுப்பிர்கள் ஆகிதமத் டர்வு சய்படற்கம 

குழுவில், பிடணர், ணக்கநபத் டபர், ணக்கநப திர்க்கட்சித் டபர், உச்ச 

நீதிணன்த் டண நீதிதி உள்ளிட்மர் இம்ற்றிருக்க பண்டும் ன்று அந்டச் 

சட்த்தில் டரிவிக்கப்ட்டுள்நது. 

ஆமல், ணக்கநபயில் திர்க்கட்சித் டபர் இல்மடடமல், மக்மல் அணப்புக்கு 

உறுப்பிர்கந நிதமிக்கமணல் ணத்தித அசு கமம் டமழ்த்தி பருகிது. 

 பங்கிகளின் சதல்மட கன்கந மீட்டுப்டற்கு 5 அம்ச முகந 

பின்ற்றுணமறு சுனில் ணத்டம கமிட்டி ரிந்து சய்துள்நது. -- Project 'Sashakt' 

 ஆசித சுபிக் பர்த்டக எப்ந்டத்தின் மன்கமபது ச்சுபமர்த்ட முடிவுகள் ஜீ 1,2018 

முடல் அணலுக்கு பந்துள்ந.இவ்பமப்ந்டத்தின் முன்மள் தர் மங்கமக் எப்ந்டம் 

ஆகும். ணமத்டம் ஆறு மடுகள் உள்ந. பங்கடசம், இந்திதம, 

மபம,கமரிதம,இங்க,சீம ஆகிதப 

 முடணச்சர் உணமங் சதலித 2/7/18 அன்று டமங்கி பத்டமர்.டசித மின் 

ஆளுண திட்த்தின் மூம் புதுயுக ஆளுகக்கம மது அசிய் சதலி 

(Unified Mobile Application for New-age Governance) டசித அநவில் 

உருபமக்கப்ட்டுள்நது. ணத்தித அசு , ணமனி அசு ணற்றும் உள்நமட்சித்துகநமல் 

பனங்கப்டும் சபகள் இதில் கிக்கும். 

 டர்டல் ஆஞதம் டர்டல் முகடுகந மதுணக்கள் டர்டல் ஆஞதத்திற்கு 

டரிவிப்டற்கமக Evigil,‘ னும் சதலித 3/7/18 அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

 ணத்தித அணச்சர் ஜிடந்தி சிங் ணகமதமவின் ஆண்டுடமறும் றும் கமச்சமத் 

திருவினமபம ஹ்திதன்கமல்ம் ன் வினமவில் கந்து கமண்மர். 
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 பிடணர் ந்தி ணமடி மக்ர் சிதமண பிசமத் முகர்ஜி பிந்ட மளில் அஞ்சலி 

சலுத்திமர். சிதமண பிசமத் முகர்ஜி சுடந்திதிற்கு பிந்டத இந்திதமவின் முடல் 

பர்த்டகம் ணற்றும் டமழில்து அணச்சமபமர். 

 அணச்சப இந்தித ட்தக்கஞக்கமநர்கள் ணற்றும் சவுதி அபிதமவின் 

அங்கீகரிக்கப்ட் மதுக் கஞக்கமநர்களுக்கும் இத புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் 

ணற்கமள்ந எப்புடளித்டது. 

 மருநமடம விபகமங்களுக்கம அணச்சப டசித கல்வி நிதிக் கனகத்தின் 

மூடத்திற்கு 10000 ஆயிம் கமடி எதுக்கீடு சய்து இந்திதமவின் கல்வி ணற்றும் 

அடிக்கட்ணப்பு முத 2022 ஆம் ஆண்டுக்கும் ணறுஆக்கம் சய்த 

எப்புடளித்துள்நது. 

 டசித னன்ங்குடியிர் ஆஞதத்டபர் மக்ர் ந்டகுணமர் சமய் இந்திம சமகர் 

மமபம் திட்த்திமல் மதிக்கப்ட் னங்குடியிர் ற்றி சிப்பு அறிக்கயி 

இந்தித குடிதசுத்டபரிம் சணர்பித்டமர். 

 ணத்தித நிர்பமகத் தீர்ப்மதத்தின் புதித டபமக நீதிதி சிம்ண ட்டி டவிதற்றுக் 

கமண்மர். அசிதணப்புச் சட்விதி 323(A) வின் டி ணத்தித நிர்பமகத் தீர்ப்மதம் 

1985 ஆம் ஆண்டு அணக்கப்ட்து. 

 இந்தித ணருத்த்துப ஆமய்ச்சி கவுன்சில் நிம பஸின் உருபமக்கம் னம் தின்னி 

பநபமல்கநமல் கமஞம் த் டரிவித்துள்நது. 

 ணத்தித அணச்சப அகர்டமம விணம நிதத்தின் தரி கசி 

ஆட்சிதமநம ணகமமம பிர் பிக்மம் கிமர் ணமனிக்தம  தர் ணமற்ம் சய்துநது. 

 அணச்சர் பியுஸ்கமதல் நிக்கரி கண்கமனித்டல் ணற்றும் ணமண்ண முக்கமகம 

கமன் ப்மரி ன் சதலித ஆம்பித்துள்நமர். 

 இந்திதமவின் முடல் திண்டு இமுவு ('pad abort') சமட இஸ்மபமல் 

பற்றிகணமக சமதிக்கப்ட்து. இடன் மூம் விண்பளி வீர்கள்  விண்பளியில் 

டமபது பிச்சயின் மது ளிணதமக டப்பித்துக்கமள்நமம். 

 ல்லி ஆளுர் அணச்சபயின் ஆமச ணற்றும் ரிந்துயின் ரித 

சதல் பண்டும்  உச்ச நீதிணன்ம் உத்டவிட்டுள்நது. அசிதணப்புச் சட் 

விதி 239ன் டி ல்லி ஆளுர் டன்னிச்சதமக சதல் முடிதமது ன்றும் 
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அணச்சபயின் ஆமச ணற்றும் ரிந்துயின் ரித சதல் பண்டும் 

க் குறிப்பிட்டுள்நது 

  டமிழ்மடுஅசின் டமழில் துக்கும், சிதட் நிறுபத்திற்கும் இத, கமஞ்சிபும் 

ணமபட்ம், ஸ்ரீரும்புதூர் பட்ம், ணதுணங்கம் கிமணத்தில் 4000 கமடி ரூமய் 

முடலீட்டில் சிதட் நிறுபத்தின் தர் உற்த்தி டமழிற்சம அணப்டற்கம 

புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் கதழுத்டமது 

 கநம அசு மட்டித முடல் முதமக திருங்ககள் கமள்கத 

அறிவித்துள்நது. இடன்டி கல்லூரி ணற்றும் ல்கக் கனகங்களில் இண்டு 

இருக்ககந இஎதுக்கீமக  திரு ங்ககளுக்கு பனங்க பண்டும்  

உத்டவிட்டுள்நது 

 நீதிதி ஆடர்ஷ் குணமர் கமதல், டசித சுணத் தீர்ப்மதத்தின் டபமக 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். டசித சுணத் தீர்ப்மதம் 2010 ஆம் ஆண்டு அணக்கப்ட்து. 

 18பது ஆசித விநதமட்டுப் மட்டிகள் இந்ட ஆண்டு ஆகஸ்ட் ணமடம் 

இந்டமசிதமபமல் த்டப் உள்நது 

 ணத்தித ணனிடபநத்து அணச்சர் பிகமஷ் பகர் 17பது உக சணஸ்கிருட 

ணமமட்டி கமவில் உள்ந பமன்கூபர் கத்தில் துபங்கி பத்டமர் 

 பிடண ணந்திரி அபமஸ் திட்ம் ( கர்பு) வீட்டு பசதித் திட்த்தின் கீழ் 51 ட்சம் 

வீடுகளுக்கும் மூன்மண்டுகளில் எப்புடல் பனங்கப்ட்டுள்நது. இந்தித அசு 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் அபருக்கும் வீடு பனங்க உறுதிபூண்டுள்நது. 

 இந்திதமவின் 3 அசு ல்கக்கனகங்களுக்கும், 3 டனிதமர் ல்கக்கனகங்களும் 

உகத்ட ல்கக்கனகங்கள் டகுதித ணத்தித அசு பனங்கியுள்நது இந்ட ல்கக் 

கனகங்கநத் டரிவு சய்படற்கு அதிகமமிக்க குழுபமன் முன்மள் டணத் 

டர்டல் ஆஞதர் கமமஸ்பமமி டணயில் குழு அணக்கப்ட்டிருந்டது 

 மதுக் கல்வி நிறுபங்கள்: இந்தித அறிவிதல்  நிறுபம் ங்களூரு,இந்தித 

டமழில்னுட் நிறுபம் மம்,இந்தித டமழில் நுட் நிறுபம் ல்லி. 

 டனிதமர் ல்கக் கனகங்கள்: ஜிதம நிறுபம், பிர்ம அறிவிதல் ணற்றும் 

டமழில்னுட் கல்விதகம் ணற்றும் ணனிப்மல் உதர்கல்வி அகமடமி ஆகும். 

 இந்திதம ணற்றும் டன்கமரிதம இத அறிவிதல் டமழில்னுட்ம் டமர்மக ந்து 

எப்ந்டங்கள் சய்தப்ட்டுள்நது. 
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 பிடணர் ணமடி ணற்றும் கமரித அதிர் மூன்  இன் இந்து 9/7/18  உகித 

மிகப்ரித சல்மன் டமழிற்ச சமம்சங் நிறுபத்ட மய்மவில் துபங்கி 

பத்டர். 

 நிதி ஆதமக் கமற்று ணமசுடுட திர்கமள்ளும் மருட்டு சுபமசிப்மம் இந்திதம 

ன் டப்பில் 15 அம்சக் கமள்கத முன்ணமழிந்துள்நது 

 உக புத்டமக்கப் ட்டிதலில் இந்திதம 57பது இம் ற்றுள்நது 

 இந்திதம உகின் ஆமபது மிகப்ரித மருநமடம மமக ணமறியுள்நது. பிமன்சி 

னமபது இத்திற்கு டள்ளியுள்நது 

 பளிமட்டுன் எப்ந்டம் சய்துகமண் முடல் மஜ்த சம டபர் பங்கதம 

மயுடு ஆபமர். ரூபமண்மவுன் இந்தித அசின் சமர்பில் ரூபமண்மவுன் எப்ந்டம் 

சய்து கமண்மர். 

 குமத் அசு அம்ணமனித்தில் பசிக்கும் யூடர்களுக்கு சிறுமன்ணயிர் அந்டஸ்து 

பனங்கியுள்நது. 

 ஆந்தி பிடச அசு ணலிவு வியில் உஞவு பனங்கும் மருட்டு அண்ஞம 

உஞபகத்தி துபக்கியுள்நது 

 சன்யில் மீன் ணமதிரிகளின் மர்ணமலின் ன் பதிப்மருள் தன்டுத்டப்ட்து 

சமடயில் டரித பந்துள்நது 

 டமிழ் மடு அசு 9/7/2018 அன்று மக் ஆயுக்டம ணசமடமப நிபற்றிதது 

இடன்டி மது ஊழிதர் மீடம ஊனல் குற்சமட் விசமரிப்டற்கு மக் ஆயுக்டம 

அணப்பு அணக்கப்டும் 

 சம்ணமழி டமினமய்வு ஆமய்ச்சி நிறுபத்தின் து டபமக ட.ஜமஞசுந்டம் 

நிதணம் சய்தப்ட்டுள்நமர் 

 உகின் மிக உதர்ந்ட ரிணதம எமஸ் ல் சடம ரிண உச்சித 

அந்ட இண்மபது இந்திதர்  சத்தரூப் சித்டமந்டம. முடமபடமக அந்ட இந்திதர் 

ணஸ்டமன் மப்ஸ்  

 துருக்கியில் ந்ட உகக் கமப் சமஞ்சர்ஸ் ஜிம்மஸ்டிக் டமரில் 

ஜிம்மஸ்டிக்கில் டங்கம் பன்று தீம கர்ணமகர். 

 அசமணச் சர்ந்ட 18 பதது ஹிணமடமஸ் டகநப் மட்டியில் பமறு த்டமர். இடன் 

மூம் ப் ூனிதர் சமம்பிதன்ஸ் மட்டியில் டங்கம் பன் முடல் இந்தித ண் 
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ன் ருணத 18 பதடமகும் ஹிணம டமஸ் ற்றுள்நமர். ஹிணம டமஸ் ந்டத 

இக்க 51.46 விமடிகளில் அந்துள்நமர்.  

 டசித டுஞ்சம ண் 16  ஆந்திமவின் இச்சமபுத்திலிருந்து அகள்ளி ப 

சல்லும் டுஞ்சமக்கு அணச்சர் நிதின் கட்கமரி அடிக்கல் மட்டிமர் 

 முழு சந்தி கிகஞம் ஜீ 27 ணற்றும் 28ல் சுணமர் 1 ணணி ம் 43 நிமிங்கள் 

நிகனவுள்நது. இந்ட நூற்மண்டித மிகப்ரித சந்தி கிகஞம் இதுடமன். 

 உக சுங்க அணப்பின் ஆசிதம சுபிக் பிமந்திதத்தின் து டபர் டவித 

பிடித்துள்நது. இண்மண்டு கமம் டவிதமகும் ஜீ 2018 முடல் ஜீன் ,2020 ப 

 டசித ணமஞபர்  ணற்றும் டசித கமபல்  ஆகிதபற்றி ப்டுத்துபடற்கு 

ஸ்ரீ அனில் ஸ்பருப் டணயில் குழு என் ணத்தித அசு அணத்துள்நது. 

 ஈர்ப்கந கண்டுபிடிப்டற்கம ஆய்பகம் ணகமமஷ்ட்மவில் உள்ந ஹிங்கமலி 

ணமபட்ம் அடிப் இணமக டரிவு சய்தப்ட்டுள்நது. லிகம ஆமய்ச்சி 

ணதத்துன் இந்தித அசு இஞந்து இத்திட்த்தி சதல்டுத்ட உள்நது. 

 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் சூரித மின்மற்ல் உற்த்தில் அநப 100 கிம பமட் 

உதர்த்ட அசு இக்கு நிர்ஞயித்திருக்கிது. அட ம புதுப்பிக்கத்டக்க ஆற்ல் 

உற்த்தியின் அநப 175 கிம பமட் இக்கு நிர்ஞயித்திருக்கிது. இதில் 100 

கிமபமட் சூரிதசக்தி மூணமகவும்,60 கிமபமட் கமற் மூணமகவும் 10 கிம 

பமட் உயிரி ரிமருளில் இருந்தும் 5 கிமபமட் சிறித நீர்மின் சக்தியிலிருந்தும்  

இக்கு நிர்ஞயிக்கப்ட்டுள்நது 

 ள்ளிக்கல்வித்து ணற்றும் ழுத்டறிவுத் து சணக்ம சிக்ம ற் எருங்கிந்ட 

ள்ளிக் கல்வித் திட்த்தி சதல்டுத்ட உள்நது. இத்திட்ம் 2018-2019 ஆம் 

ஆண்டு முடல் ணத்தித அசின் சிமரிசுன் சதல்டுத்டப்டும். 

 டன் ஆப்ரிக்கமவின் ர்ன் கரில் ற் ப்ரிக்ஸ் சுகமடம அணச்சர்கள் 

ணமமட்டில் அணச்சர் .பி ட்ம உதமற்றிமர் 

 ணத்தித அறிவிதல் , புவி சுற்றுச்சூனல் ணற்றும் ருப நி ணமற் அணச்சர் 

ர்ஷ்பர்த்டன் இந்திதமவிலித டதமரிக்கப்ட் சமர் SAFAR ப்டும் கமற்றின் டம் 

ணற்றும் பமனி கணிப்புக்கம முத டதமரித்டமர் 

 ணட்மஸ்   டி உகின் முடல் டம நுண்ஞமக்கிதம லீப் ன்ட 

அறிமுகப்டுத்தியுள்நது 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 சன் உதர் நீதிணன்ம் ணமட்மர் பமக வித்து பனக்குகளில் கமபல்துக்கும் 

பனக்குஜர்களுக்கு இத உள்ந புனிடணற் உப கண்றிபடற்கமக ஏய்வு 

ற் உதர் நீதிணன் நீதிதி க.சந்துரு டணயில் சிப்புக் குழு என் 

அணத்துள்நது. 

 ணட்மஸ் உதர் நீதிணன்த்தின் புதித டண நீதிதிதமக வீ.க டகில்ணணி விவில் 

மறுப்ற்க உள்நமர். 

 பி கர்மக இசக்கஜர் அருஞம சமய்மம் அபர்கள் இந்ட ஆண்டுக்கம சங்கீட 

கம நிதி விருதுக்கு சன் இச அகமடமிதமல் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 டசித அண்மர்டிக் கல் ஆமய்ச்சி ணதத்தின் தமஞது டசித துருப கல் 

ஆமய்ச்சி ணதம் ப் தர் ணமற்ப்ட்டுள்நது. 

 உகப் ண்கள் மக்கிப் மட்டி 2018 ஆம் ஆண்டுக்கமது ஜீ 21 முடல் 

ஆகஸ்ட் 5 ப பளி மக்கி ன்னிஸ் ணடமம் ண்லில்  உள்நது. 

 21பது உகக் கமப்க் கமல்ந்துப் மட்டி ஷ்தமவில் ஜீன் 14 முடல் ூ 15 

ப ற்து. இறுதிப்மட்டி ணமஸ்கமவில் ஜீ 15 அன்று லுஷ்னிகி 

ஸ்டிதத்தில் ற்து இதில் பிமண்சு குசிதமப வீழ்த்தி பற்றி ற்து. 

22பது உக கமல்ந்து மட்டி கத்டமரில்  உள்நது. 

கூடுடல் டகபல்கள் 

 இந்டப் மட்டிக்கம பமசகம் சமபிபகம the one who scores‖ (in Russian) is 

a wolf who radiates fun, charm and confidenc ன்து ஆகும். இட 

க்டரிம மச்சபம ன்பர் படிபணத்டமர் 

 

பக வீர்  மடு 

டங்கப் ந்து  லுகம ணமட்ரிச் குமசிதம 

டங்கக் கமணி ரி கண்  இங்கிமந்து 

டங்கக்கயு திமத் கமர்மய்ஸ் ல்ஜிதம் 

 

2018 ஆம் ஆண்டு விம்பிள்ன் ன்னிஸ் மட்டி இங்கிமந்தில் ற்து 

நிகழ்ச்சி பற்றி மட்டிதமநர் 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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ஆபர் எற்தர் மகமவிச் ( சர்பிதம) கவின் ஆண்ர்ச (டன் 

ஆப்ரிக்கம) 

ணகளிர் எற்தர் ஞ்சலிம கர்மர்( ர்ணனி) சரிம வில்லிதம்ஸ்  ( 

அணரிக்கம) 

ஆபர் இட்தர் ணக் ப்தன் ணற்றும் க் 

சமக் ( அணரிக்கம) 

மிக்கல் வீஸ் ( நியூசிமந்து) 

ணற்றும் பன் கிநமசன் (டன் 

ஆப்ரிக்கம) 

 

 இந்தித அசு பிரிட்ன் அசுன் மதுப் மக்குபத்ட ணம்டுத்துபடற்கமக 

புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் என்  ணற்கமண்டுள்நது 

 கும்ல் கமத டடுக்க ணத்தித அசு உள்துச் சதமநமர் டணயிலும் 

ணற்மரு குழுப ல்பறு அணச்சர்கநக் கமண் கூட்டுக்குழுவி ணத்தித 

உள்து அணச்சர் டணயில் அணத்துள்நது. இடன்டி உதர் நிக் குழு 

அளிக்கும் அறிக்கத கபத்தில் கமள்ளும். 

 ணத்தித அசு உன்த் மடம் திட்ம் இண்டி பற்றிகணமக துபக்கியுள்நமது. 

உன்ட மடம் திட்ம் 2 ப்ல் 25 அன்று அலுபல்பூர்பணமக டமங்கப்ட்து. ணத்தித 

ணனிடபநத்து அணச்சகம் இத்திட்த்தி சதல்டுத்து, இத்திட்த்தின் மக்கம் 

உதர்கல்வி நிறுபத்ட ந்து கிமணங்களுன் இப்து ஆகும் 

 பிடணர் ந்தி ணமதி ரூபமண்ம, உகமண்ம ணற்றும் டன் ஆப்ரிக்க மடுகளுக்கு 

மூன்று மள் தம் ணற்கமண்டுள்நமர். ருபமண்மவிற்கு தம் சய்யும் முடல் 

இந்திதப் பிடணர் ணமடி ன்து குறிப்பித்டக்கது. அடமல் உகமண்மவிற்கு இருது 

ஆண்டுகளில் முடல் முதமக சல்லும் டபரும் ணமடிடமன். 

 பிடணர் ணமடி இப்டுகம நிவித்ட மர்பயிட்டு பின்ர் கிரிங்கம 

ப்டும் எரு குடும்த்திற்கு எரு ணமடு பனங்கும் திட்த்தி ரூபமண்மவில் துபக்கி 

பக்கிமர். 

 ணத்தித அணச்சர் ஸ்ரீ டமர்பமசந்த் கமட் உக ணமற்றுத்திமளிகள் ணமமடு 2018 

ண்னில் ற்து இதில் அபர் கந்து கமண்மர் 

 ப்ல் முடல் ஜீன் கமகட்ம் பயில் இந்திதமவிற்கு இண்மபது மிகப்ரித 

ண்ஞய் பனங்கும் மமக ஈமண் உள்நது. 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 ணற்குபங்க சட்ப்ப அந்ட ணமனித்தின் த ணற்கு பங்கம் ன்ட ணமற்றி 

ங்கநம அடமபது பங்கமநம்  தர் ணமற்றும் தீர்ணமத்தி நிபற்றியுள்நது 

 ணகிநம சக்தி கந்திம னும் ண்கள் சமூகணமக இந்து சதல்டும் திட்த்தி 

2017-18 முடல் 2019-20 ப சய்டுத்ட அனுணதி பனங்கியுள்நது. 

 உகண்மவிற்கு சுற்றுப்தம் ணற்கமண்டுள்ந பிடணர் ணமடி ணகமத்ணம கமந்தியின் 

நிவிம் சிஞ்சம ன் இத்தில்  கட்ப் உள்நடமக அறிவித்துள்நமர். 

 இண்டு இந்திதர்கள் மத் பமத்பமனி ணற்றும் சமம் பமங்க்சுக் ஆகிதமர் இந்ட 

ஆண்டுக்கம மணன் ணகசச விருதுக்கு டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நர். மணன் ணகசச 

ஆசிதமவின் மல் ரிசமக கருடப்டுகிது. இந்ட ஆண்டில் ணமத்டம் 6 ருக்கு 

இவ்விருது அளிக்கப்டுகிது 

 இந்திதமவில் ண ம் மதிக்கப்ட்பர்களுக்கமக டமர்ந்து உனத்டற்கமக மத் 

பமத்பமனிக்கு  பனங்கப்ட்து 

 இந்திதமவின் பகினக்கு குதியில் இருப்பர்களின் சமூக முன்ற்த்திகமக புதித 

பழிகளில் யிற்சிகள் ணற்கமண்டற்கமக பமங்சுக் அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்து 

 10பது ப்ரிக்ஸ் ணமமடு டன் ஆப்ரிக்கமவின் மகன்ச்ர்க்கில் ற்து. 

முடிவில் மகன்ஸ்ர்க் பிகம் பளியிப்ட்து. 

 பகப்டுத்துடல் துயின் உதரித விருடம ஈ.க மகி அம்ணமள் விருது விங்கு 

பகப்மட்டிதமநர் பிடி சரிதனுக்கு ணத்தித அணச்சர் மக்ர் ர்ஷ் பர்த்டன் 

பனங்கிமர். 

 மிசன் சத்தனிஷ்டம னும் திட்ம் ஜீ 27,2018 துபங்கப்ட்து. இடன்டி யில்ப 

ஊழிதர்களுக்கு பயில் வ்பமறு கன்னிதணமகவும் அ றிதமடும் சதல் 

பண்டும் ன்து மக்கணமகும் 

 டகபல் மதுகமப்பு குறித்து ஆய்வு சய்படற்கமக அணக்கப்ட், நீதிதி ஸ்ரீகிருஷ்ஞம 

குழு, ஆடமர் சட்த்தில் திருத்டம் சய்த பண்டும்  ரிந்து சய்துள்நது. 

 e-Aksharayan ப்டும் ஸ்கன் சய்து ணமற்ம் சய்யும் புதித ணன்மருந 

ணத்தித அசு துபக்கியுள்நது 

 மம்பிசமத் ன்பது டணயில் மூன்மம் ர் வித்துக் கமப்பீடு டமர்மக 

முடிபடுப்டற்கு இந்தித கமப்பீட்டு எழுங்குமு ணம்மட்டு ஆஞதம் குழு 

அணத்துள்நது. 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 டமழில் நிறுபங்களின் ணமசுமட்டிமல் டமஜ் ணமல் ணமசபது டமர்மபற் 

மர்ப்டற்கமக சி க மிஸ்ம டணயில் குழு என் ணத்தித அசு அணத்துள்நது 

 டசித ணமஞபர்  ணற்றும் மட்டு ப்ணித்திட்த்தி ப்டுத்துபடற்கமக 

அனில் ஸ்பருப் டணயில் குழு என் ணத்தித அசு அணத்துள்நது 

 மட்டித முடல் முதமக சுக்களுக்கம சஞமதம் 200 க்ரில் 

மஸ்டமனில் அணத இருக்கிது 

 கும்ல் டமக்குட சமட சய்படற்கமக ணத்தித அசு மஜிவ் கநம டணயில் 

குழு என்றி அணத்துள்நது 

 ணக்கல் எண்மத்பமல் ழுடப்ட் English Patient கமல்ன் ணன் புக்கர் 

ரிசி ற்றுள்நது 

 க்கித மடுகள் சயின் மின்மட்சி அசமங்க ணம்மட்டு குறியீடு 2018ன் டி இந்தித 

96பது இத்தில் உள்நது 

 டமிழ் மடு பக் கமள்க 2018  முடணச்சர் கமஞ்சிபும் ணமபட்த்தில் 

அணந்துள்ந  அறிஜர் அண்ஞம உயிரிதல் பூங்கமவில் பத்து பளியிட்மர் 

 டமிழ்மடு டமர்ந்து மூன்மபது ஆண்மக உள்மடு ணற்றும் பளிமட்டு சுற்றும 

தனிகள் பருகயில் முடலித்தில் உள்நது. 

 மது நிர்பமக ணதம் ன் அணப்பு பளியிட் மது ஆட்சி நிர்பமக குறியீட்டில் 

கமநம முடலிமும் டமிழ்மடு இண்மம் இமும் ற்றுள்நது. 

 மகர்கமவில் கமவில் ஆத்திற்கு இந்தித அசு புவி சமர் குறியீடு பனங்கியுள்நது. 

 டமிழ்மடு ரிர் ணமண்ண டமமக்கு திட்ம் 2018-2030 (Tamil Nadu 

State Disaster Management Perspective Plan 2018-2030)-க்கு எப்புடல் 

அளிக்கப்ட்து. 

 ஊனல் டடுப்பு திருத்ட ணசமடம ற்று ணமநிங்கநபயில் ூ 19-ம் டதி 

நிபற்ப்ட்து. ணக்கநப 24/7/2018 அன்று நிபற்றிதது 

 10பது பிரிக்ஸ் ணமமடு டன்மப்ரிக்கமவில் உள்ந மகன்ஸ்ர்க்கில் ற்து. 

 அஸ்மம் ணமனித்திற்கம டசித குடிணக்கள் திபட்டி பவு ஜீ 30 ஆம் மள் 

பளியிப்ட்து. 

 3பது ப்ரிக்ஸ் திப் திருவினம , சர்படச ர்ன் திப்த்திருவினமவுன் 

இந்து ஜீ 22-27 ப டன் ஆப்ரிக்கமவின் ர்மன் கரில் ற்து 

http://kalviamuthu.blogspot.com



 

91 To Attend Free Online Mock Test Register @ www.iyachamy.com  
Group II Mains Classes and Test Series Starts from December First Week 

 

D
o

 o
t 

C
o

p
y

 &
 E

d
it
 

 19 ணமனிங்களில் உள்நம 26 ஆன்மீக கங்கள் பிசமத் னும் திட்த்திற்கமகக் 

கண்றிதப்ட்டுள்நது. ஆன்மீக , கமச்ச்சம மடதமத்தி புத்துஞர்வு திட்ம் ன்ட  

PRASHAD டமிழ்மட்டில் கமஞ்சிபும் ணற்றும் பநமங்கன்னி டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நது. 

 சர்படச புலிகள் திம் ஜீ 29, 2018 அன்று கமண்மப்ட்து. 

 சர்படச கூட்டுவு திம் ஜீ 1 

 சர்படச ணனிட உரிண திம் ஜீ 11; இந்ட ஆண்டுக்கம கருப்மருள் 

குடும்க்கட்டுப்மடு ணனிட உரிண 

 ல்சன் ணண்ம திம் ஜீ 18,2018  

 

ஆகஸ்ட் ணமட ப்பு நிகழ்வுகள் 

 மக் சம 2/8/18 எரு ணடமக 123பது அசிதணப்பு சட்திருத்ட ணசமடம ப 

மூன்றிற்கு இண்டு ன் ரும்மன்ணயில் நிபற்றிதது. இட ணசமடமப 

ஜீ 31 அன்று மஜ்தசம நிபற்றிதது 

 18பது ஆசித விநதமட்டு மட்டிகள் ஆகஸ்ட் 18 முடல் சப்ம்ர் 2 ப 

இந்டமசிதமவின் கமர்த்டம ணற்றும் ம்ங் ஆகித கர்களில் ற்து. 

இந்திதம 15 டங்கம்,24 பள்ளி,30 பண்கம் உள் ணமத்டம் 69 டக்கங்கந 

ற்துன் டக்கப்ட்டிதலில் 9பது இம் பகிக்கிது 

 2018 ஆசித விநதமட்டுப் மட்டியில் துப்மகி சுடும் வீம் விக்குணமர் ணற்றும் அபூர்வி 

சமந்ட முடல் பண்கப் டக்கத்தி இந்திதமவின் சமர்பில் ற்ர் 

 ஆசித விநதமட்டுப் மட்டிகளில் குத்துச்சண்யில் டங்கம் பன் முடல் இந்த்தப் 

வீமங்க ன் சமடத விஷ் மகத் த்டமர். விஷ் ப்மன் 

குத்துச்சண் வீமங்கஞத இய் யுகி 6க்கு 2 ன் விகிடத்தில் டமற்கடித்து 

டங்கம் பன்மர் 

 18பது ஆசித விநதமடுப்மட்டியில் துபக்க வினமவில் ஈட்டி றிடல் வீர் நீஜ் 

மப்ம இந்திதமவின் சமர்பில் கமடித ந்திச் சன்மர். நிவு வினமவில் மக்கி 

அணியின் டபர் மணி மம்மல் இந்திதமவின் சமர்பில் கமடித ந்தி சன்மர் 

 2022 அம் ஆண்டில் ஆசித விநதமட்டுப்மட்டிகள் சீமவில் உள்ந மங்க்சு ன் 

ணமகமஞத்தில் றும் 
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 NCAER பளியிட்  ணமனி முடலீட்டு ஆற்ல் குறியீட்டில் ல்லி முடலிமும்  

டமிழ்மடு இண்மம் இமும் பகிக்கிது. 

 பிகமர் ஆளுர் சத்தமல் ணமலிக் ம்மு கமஷ்மீர் ணமனித்தின் ஆளுமக 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 72பது சுடந்தி தி வினமவில் பிடணர் ந்தி ணமடி 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்திதம 

விண்பளிக்கு விண்பளி வீர்கந அனுப்பும் ன்று அறிவித்டமர். இது ககன்தமன் 

திட்ம்  அறிதப்டுகிது. 

 ணகடமயி நீர் டகமறு ஆஞதம்  நீர்ப்கிர்வு டமர்ம இறுதி தீர்ப் அளித்டது. 

ணகடமயி நீர்ப்பிச்சதமது, கர்மக, கமபம,ணகமஹ்ட்ம ஆகித 

ணமனிங்களுக்கித உள்ந ணகடமயி ஆற்று நீ கிர்படற்கம பிச்சஞதமகும் 

 ணத்தித அசு பட்ம எருங்கிந்ட மருநமடம கூட்ணப்பில் எரு முடிபடுக்க 

ணத்தித பர்த்டக ணற்றும் டமழில்து அணச்சர் சுஷ் பிபு டணயில் 

அதிகமகளிக்கணட் அணச்சர் குழு அணக்கப்ட்டுள்நது. 

 சர்படச ட்ன் முன்டுப்பு அணப்பின் டபமக இந்திதமபச் சர்ந்ட ன் 

குமம் டந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 உகித முடல்முதமக பப்க் கன் thermal battery  நிறுபத்தி 

துபக்க உள்நது. இது ஆந்திப்ப் பிடசத்தில் துபக்கப்ட்டுள்நது. 

 உகித முடல் முதமக சூரிதனின் புப்ப்பிப் ற்றி ஆய்படற்கு மர்க்கர் 

சூரித சய்ற்கக் கமந அணரிக்கமவின் மசம துபக்கியுள்நது. இது சூரிதனின் 

புப்குதிதம கமமமபப் ற்றி ஆய்வு ணற்கமள்ளும். 

 முன்மள் ணக்கநபத் டபரும் பி மநணன் பமதியும் ஆ சமம்மத் சமட்ர்ஜி 

ணஞணந்டமர். இபர் 14பது ணக்கநபயின் டபமக 2004-2009 ப 

இருந்டமர். 

 O-SMART திட்த்திற்கு ணத்தித அணச்சப எப்பித்டல் அளித்துள்நது. O-SMART 

ன்து ―Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and 

Science 

 இந்தித டசித ஞம் சலுத்து ணதம் எருங்கிந்ட ஞப்ரிணமற்ற்திகம UPI 2.0  

ஆகஸ்ட் 16 ஆம் டதி துபக்கிதது 
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  நீதி ஆதமக் முன்மடி ணமபட்ங்கநமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்ந 117 ணமபட்ங்கந 

மஷ்ட்ரித உச்சட்மர் சிக் அபிதமன் திட்த்தி சதல்டுத்ட உள்நது. 

 சமர்க் அணப்பின் முடமபது விபசமத கூட்டுவு டமழில் ப ணமமடு மநத்தில் 

உள்ந கமத்ணமண்டில் ற்து 

 24பது உக டத்துபவிதல் ணமமடு சீமவின் ய்ஜிங்கில் ஆகஸ்ட் 13 முடல் 20 ப 

ற்து. 

 11பது உக ஹிந்தி ணமமடு ஆகஸ்ட் 18-20 ப  ணமரிசிதஸ் மட்டில் 

ற்து 

 உக உயிரி ரிமருள் திணமக ஆகஸ்ட் 10 ஆம் மள் கமண்மப்ட்து. 

 இந்திதமவின் முடல் ரிசக்தியில் இதங்கும் விணமம் டன்னுத சமட 

ஏட்த்தி மமடுன் முடல் ல்லி ப இதங்கிதது. 

 பிமஞப் முகர்ஜி NETA னும் சதலித துபங்கி பத்டமர். இடன்மூம் 

டர்ந்டடுக்கப்ட் ணக்கள் பிதிநிதிகந மறுப்புதபர்கநமக்குடல் ஆகும் 

 மூன்மபது இந்திதப் ருங்கல் ணமமடு விதட்மமில் உள்ந மய் கரில் 

ஆகஸ்ட் 27-28 ஆம் டதி ற்து. 

 நமக்சயின் டமழில்னுட்த்தி பத்து உகின் முடல் மண்டி உக 

பங்கியும் ஆஸ்திலித கமணன்பல்த் பங்கியும் துபங்கியுள்ந. bond-i- 

 6பது சர்படச புத்ட ணமமட்டி இந்தித அசும் , ணகமமஷ்ட்ம சுற்றும ணம்மட்டுக் 

கனகமும் இந்து எநங்கமத்தில் ஆகஸ்ட் 24 ஆம் டதி த்தி 

 முன்மள் இந்தித கிரிக்கட் அணியின் கப்ன் அஜித் பகர் ணஞணந்டமர். 

இந்திதமவின் முடல் கிரிக்கட் பற்றிக்கு கமஞணமயிருந்டபர். இந்தித அணியின் எரு 

மள் மட்டிகளின் முடல் கப்ன் 

 இக்கிதத்துக்கமக மல் ரிசு ற் வி ஸ் ய்மல் கமணமஞமர். இபருத 

முடல் புத்டகம் ‖The Mystic Masseur‖ ணற்றும் A House for Mr Biswas, A Bend in 

the River , இபர் ணன் புக்கர் ணற்றும் ட்வுட் விருதுகளும் ற்றுள்நமர், அடமல் 

இக்கிதத்திற்கம மல் ரிசு 2001 ஆம் ஆண்டு இபருக்கு பனங்கப்ட்து. 

 உச்ச நீதிணன்ம் 20/8/18 அன்று மஜ்த சம டர்டலுக்கம மட்ம பசதியி த்து 

சய்து உத்டவிட்து. 

 ஆஸ்திலிதமவின் 30பது பிடணமக ஸ்கமட் ணமரிசன் டவிதற்றுக்கமண்மர். 
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 க்கித டம டந கட்சித சமர்ந்ட ரிபன்ஸ் மமதண் சிங் மஜ்த சம 

துத்டபமக டர்ந்டடுக்கப்ட்மர். கமங்கிஸ் சமர்பில் நிறுத்டப்ட் பி க ரி 

பிசமத் டமற்கடிக்கப்ட்ர். 

 குடிதசுத்டபர் மம் மத் கமவிந்த் சிந்ட மநணன் விருதி 2013-2017 ஆம் 

ஆண்டுகளிக்கு அளித்டமர். இதில் ஜ்ணம ப்துல்ம, ுக்ம்டவ் மதஞன் 

தமடவ்,குமம் பி ஆசமத், திஷ் திரிபதி ணற்றும் மதுமரி ணடப் ன்பர்களுக்கு 

பனங்கப்ட்து. 

 இந்தித பம்சமபளிதச் சமர்ந்ட ஆஸ்திலிதம கனிடவிதமமநர் அக்ய் பங்கஷ் 

பில்ட் மல் ரிசுக்கு டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர், இவ்விருது கணிடத்தில் மல் 

ரிசிற்கு இஞதமக கருடப்டுகிது. 

 ல்  சி நிறுபம் டிபி பங்கியின் 51% ங்குகந பமங்குபடற்கு ணத்தித 

அணச்சப எப்புடல் அளித்துள்நது. 

 இந்திதமவின் ணனிடன் ணற்றும் உயிர்க்கமநத்திட்த்தில் 11பது உயிர்க்கமந ணதணமக 

கஞ்சங்க அறிவிக்கப்ட்டுள்நது. 

 டமழ்த்டப்ட்மர் ணற்றும் னங்குடியிர் மடகமப்பு முன் டடுப்புச் சட் திருத்டம் 2018 

மநணன்த்தில் நிபற்ப்ட்து. 

 ஆசித விநதமட்டுப் மட்டிகளில் ட்மிட்ன் விநதமட்டில் முடல் பள்ளிப்டக்கம் 

ற் வீர் ன் சமடத த்துள்நமர். 

 ஞணதிப்பினப்பு சய்தப்ட் ஞத்தில் 99.3% திரும்வும் பங்கிக்கு பந்துவிட்டமக 

ரிசர்வ் பங்கியின் ஆண்றிக்கயில் டரிவிக்கப்ட்டுள்நது. 

 த்திரிக்க திப்மநர்கள் அபர்களின் மருளி ஆன்னில் டுத்துச் சல் 

கூகுள் நிறுபம் வ்கம ன் தித்தி துபக்கியுள்நது. 

 ணத்தித மணுப மதுகமப்பு ஆமய்ச்சி ணம்மட்டு அணப்பின் டபமக ஜி சதிஷ் ட்டி 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 கநமவின் பள்ந மதிப்பில் இருந்து மீட்டற்கமக டன்னிந்தித கல் ஆசன் 

ணடமத்  தரில் ணமனி அசுக்கு உடவி புரிந்டது. 

 உக சுகமடம நிறுபத்டமல் உக புகயி திர்ப்பு தித்திற்கம விருது ஸ்.க 

அமம அபர்களுக்கு அளிக்கப்ட்டுள்நது. 

http://kalviamuthu.blogspot.com



 

95 To Attend Free Online Mock Test Register @ www.iyachamy.com  
Group II Mains Classes and Test Series Starts from December First Week 

 

D
o

 o
t 

C
o

p
y

 &
 E

d
it
 

 சட்டிஸ்கர் அசு அபர்களுத புதித ட கணம தம மய்பூ அல் கமக தர் 

ணமற்ம் சய்துள்நது. 

 டசித மஜிவ் கமந்தி சமத்பம விருது திரு கமம கிருஷ்ஞகமந்திக்கு 

பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 இந்திதமபமல் டதமரிக்கப்ட் லிம லிகமப்ர் மக்மன் குதியில் 

சமதிக்கப்து. 

 மமக் 8 னும் வுக மதுகமப்பு மு இந்திதம ணற்றும் இஸ்லின் கூட்டு 

முதற்சிதமகும் 

 நீவ் ணமடி முகட்டு பனக்கில் அகமமத் பங்கியின் ணமண்ண இதக்குர் 

உம ஆந்ட சுப்ணணிதம் ணத்தித அசமல் டவி நீக்கம் சய்தப்ட்மர். 

 ரிஸ் ஸ்கன் மூம் ஆடமர்  அடிப்தமக கமண் ஞப்ரிபர்த்டகந 

ஆக்ஸிஸ் பங்கி அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

 ம்மு கமஷ்மீர் உதர் நீதிணன்த்தின் முடல் ண் ட நீதிதிதமக கீடமமிட்ல் 

மறுப்ற்றுக் கமண்மர், 

 இந்திதமவின் சம மதுகமப்பு பிச்சம இதக்கத்தின் தூதுபமக மலிவுட் டிக அக்ய் 

குணமர் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ஆகஸ்ட் 8 ஆம் டதி பள்நத பளிதறு இதக்கத்தின் 76பது நிவு திம் 

அனுசரிக்கப்ட்து. 

 டி க விஸ்பமடன் குழு சந்ட எழுங்குடுத்தும் அணப்ம சபி அணப்பிற்கு 

மன் அனப்புக்கந கண்கமனிக்கும் அதிகமம் பனங்கப்டும்  ரிந்து 

சய்துள்நது 

 உக் புத்டமக்க குறியீட்டில் இந்திதம 57பது இம் உள்நது 

 உத்டகமண்ட் உதர் நீதீணன்ம் பணிக ரீதியில் தமஞகந தன்டுத்ட ட 

விதித்துள்நது. 

 4பது பிம்ஸ்க் ணமமட்டு அறிக்க, கமத்ணமண்டு, மநம் 

 உக ணனிடமபிணம திம் ஆகஸ்ட் 19 உகணங்கும் அனுசரிக்கப்ட்து. 

 மகிஸ்டமனின் 22பது பிடணமக இம்மன் கமன் டவிதற்றுக் கமண்மர். 

 துருக்கியின் மஞதணம லிம மிகப்ரித சரிவி சந்தித்டது. 

 க்கித மடுகளின் மதுச் சயின்  டபமக ஈகுபமர் மட்டின் பளியுவு 

அணச்சர்  ணரிதம ர்மண்ம ஸ்பிமசம டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 Interwined book னுப் புத்டகத்தி ய்மம் ணஷ் ழுதியுள்நமர். 

 18பது ஆசித விநதமட்டுப் மட்டியில் ஆபர் டமர் ஏட்ப்மட்டி 4x400 

மட்டியில் டமினகத்திச் சமர்ந்ட ஆமக்த மஜிவ் பள்ளிப் டக்கம் பன்மர் 

 டமினகத்திச் சர்ந்ட சத் கணல் திரு சத்திதன் ணற்றும் திரு அணல்மஜ் ஆகிதமர் 

18பது ஆசித விநதமட்டு மட்டியில் பிள் ன்னிஸ் மட்டியில் பண்கப் 

டக்கம் பன்ர் 

 18பமது ஆசித விநதமட்டுப் மட்டியில் டமினகத்திச் சமர்ந்ட டருண் அய்தமசமமி 

400 மீட்ர் ஆபருக்கம டடமண்டும் ஏட்ப்மட்டியில் பள்ளிப்டக்கம் 

பன்மர். 

 18பது ஆசித விநதமட்டுப்மட்டியில் குபமஷ் ணகளிர் எற்தர் பிரிவில் மஸ்ம 

சின்ப்ம பண்கப்டக்கம் பன்மர். 

 டமினக அசு ஆன்னில் சமத்துப் திவு சய்படற்கு STAR 2.0 ன் முத 

அறிமுகப்டுத்திதது, (Simplified and Transparent Administration of 

Registration 2.0). அட மல்  ல் ஆளுகக்கம விருதி த்திப் திவு து 

ற்து. 

 முடணச்சர் ப்மடி னனிச்சமமி  ணமனி ரிர் ணமண்ண திட்ம் 2018-2030 

 28/08/18 அன்று பளியிட்மர். 

 கிருஷ்ஞகிரி சிப்பு முடலீட்டு  ணண்த்திற்கு முடல்பர் ப்மடி னனிச்சமமி 25/8/1 

அன்று அடிக்கல் மட்டிமர் 

 டமினகத்தி பிநமஸ்டிக் இல்மட ணமனிணமக ணமற் சதலி ணற்றும் இதடநம் 

டமங்கப்ட்டுள்நது. ணலும் சூரிதம, மதிகம, கமர்த்தி ணற்றும் விபக் ஆகித 

டிகர்கந தூதுபர்கநமக நிதமித்துள்நது. டமிழ்மட்டில் எருமு தன்டுத்தும் 

பிநமஸ்டிக் மருட்களுக்கு பரி 1,2019 முடல் அசு டவிதித்துள்நது. 

 வித்து ணற்றும் அபசகம சிகிச்ச டமர்மக டமினக அசுக்கும் ஆஸ்திலிதமவின் 

விக்மரிதம ணகமஞ அசிற்கும் இத எப்ந்டம் சய்துள்நது. 

 டமிழ்மடு உற்கல்வி ணற்றும் விநதமட்டுப் ல்கக் கனகத்தின் முடல் ண் 

டபமக சீம ஸ்டீன் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 டர்ணபுரி இநபசன் கம பனக்கு டமர்மக நிதமிக்கப்ட் ஸ் சிங்கம பலு குழு 

அறிக்கத அசிம் அளித்டது, 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 கமதம்புத்தூச் சமர்ந்ட திருணதி முத்துணமரி கல்ம சமவ்ம விருது ற்றுள்நமர், 

 அன்ம ல்கக்கனகத்தின் டக்ம குழுவின் எருங்கிப்மநம திரு டமணச் 

சல்விக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம அப்துல்கமம் விருது அளிக்கப்ட்டுள்நது. 

 டமினக அசின் நிதி ஆமசகமக ஸ் மகூர் அலி நிதமிக்கப்ப்ட்டுள்நமர், 

 சன் உதர்னீதிணன் டண நீதிதிதமக டஹிமணணி டவிதற்றுக் கமண்மர், 

இபர் சன் உதர்னீதிணன்த்தின் மூன்மபது ன் டண நீதிதி ஆபமர் 

 உதர்கல்வியில் சர்க்க விகிடம் 48.2% இந்திதமவி டமினகம் முடலிம் பகிக்கிது,  

 டசித ல்மசிரிதர் விருது கமப ணதுக்கதச் சமர்ந்ட ஆசிரிதர் ஆர் சதி 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர், 

 சிப்மக சய்டும் முடணச்சர் விருது , திவுத்து,குடிணப் மருள் பனங்கல் 

ணற்றும் நுகர்பமர் மதுகமப்பு து ணற்றும் ணமனி சுகமடம சங்கம் ஆகிதப 

ற்றுள்நது. 

 சிந்ட ணமகமட்சி விருதுக்கு திருப்பூர் கமட்சி டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நது. அடமல் 

சிந்ட கமட்சி விருது கமவில்ட்டி கமட்சிக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது. 

அல் பிகமரி பமஜ்மய் 

பிப்பு: 25,டிசம்ர்,1924   ணவு 16,ஆகஸ்ட்,2018 

பிந்ட இம்: குபமலிதர் 

இந்திதமவின் பிடணமக 16.05.96 to 01.06.96; 19.03.98 to 10.10.99; 10.10.99 to 

22.05.2004 ப டவி பகித்டமர் 

பளியுவுத்து அணச்சமக 26.02.1977 முடல் 28.07.1979 ப டவி பகித்டமர் 

விருதுகள்: மட த்ம 2015, த்ண விபூன் 1992, சிந்ட மநணன் விருது,1994, 

ங்கநமடஷ் விடுட மர் விருது 2015. 

முக்கித நிகழ்வுகள் 

 இபருத கமகட்த்தில் இந்திதமவின் இண்மபது அனுச்சமட, புத்டர் 

சிரிக்கிமர் ன் தரில் 1998 ண ணமடம் ற்து 

 முடல்முதமக பமற்றுச்சிப்பு பமய்ந்ட மக்குபத்து சப 1999 பிப்பரி ல் 

ல்லி முடல் மகூர் ப துபக்கப்ட்து 

 சர்ப சிக் அபிதமன் னும் அபருக்குணம கல்வித்திட்ம் துபக்கப்ட்து 

 டங்க மற்கச் சமத்திட்ம்  

 பிடமன் ணந்திரி கிமம் சக் தமம துபக்கப்ட்து. 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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 1999ல் இந்திதம மகிஸ்டமன் கமர்கில் மர் 

கஜர் கருஞமநிதி கமணமமர் 

 டமினகத்தில் ந்து மு முடல்பமக டர்ந்டடுக்கப்ட்ட் முத்துபல் கருஞமநிதி 

94 பததில் கமணமமர். 

 ஜீன்,3,1924 அன்று முத்துபல் அஞ்சுகம் , டம்திக்கு ணகமக திருக்குபந ன் 

ஊரில் பிந்டமர் 

 அபருத இக்கிதப் ங்களிப்புக்கமக கஜர்  அறிதப்டுகிமர். 

 டன்னுத 14பது பததில் அசிதலில் ஈடுட்மர். 1937 ஆம் ஆண்டு ற் 

இந்தி திர்ப்பு மமட்த்தில் கந்து கமண்மர். பின்ர் திருச்சியில் உள்ந 

மல்மிதமபும் ன் ஊ கள்நக்குடி  ணமற்ம் சய்த பண்டும்  

மமடிதது அசிதல் பமற்றில் எரு ணல் கல்மக அணந்டது. 

 முடன்முதமக 1957 ஆம் ஆண்டு திருச்சி ணமபட்ம் குளித்ட டமகுதியில் 

மட்டியிட்டு சட் ணன் உறுப்பிமக டர்ந்டடுக்கப்ட்மர். பின்ர் 1967 ஆம் 

ஆண்டு அண்ஞமவின் அணச்சபயில் மதுப்ணித்து அணச்சமக 

டவிதற்மர். 

 1969 ஆம் ஆண்டு டமினக முடணச்சமக டவிதற்மர். பின்ர் ணத்தித ணமனி 

உவுகள் குறித்து ஆமத மணன்மர் குழுவி அணத்டமர் 

 1971 ஆம் ஆண்டு டமினக திட்க்குழு அணக்கப்ட்து ணலும் முடல் 

பநமண்ணப் ல்கக்கனகம் கமதம்புத்தூரில் அணக்கப்ட்து 

 ணனு நீதித்திட்ம் துபங்கப்ட்து 

 பன்னிதர் ணற்றும் சீர் ணபிருக்கு மிகவும் பிற்டுத்டப்ட்மர் ட்டிதலில் 20% 

பனங்கப்ட்து. 

 மட்டித முடல்முதமக விபசமதத்திற்கு இபச மின்சமம் 

 ணட்மஸ் சன்  தர்ணமற்ம் சய்தப்ட்து 

 கருஞமநிதி அசமங்கம் 1976 ணற்றும் 1991 ஆம் ஆண்டு ணத்தித அசமல் 

கக்கப்ட்து. 

சப்ம்ர் ணமட நிகழ்வுகள் 

 சப்ம்ர் 1 அன்று அஞ்சல்துயின் ப்ட்டு பமம பங்கியி பிடணர் துபங்கி 

பத்டமர் 
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 பிடணர் ந்திணமடி ஆயூஷ்ணன் மத் (அ) பிடண ணந்திரி ன் ஆமக்த தமம 

திட்த்தி மர்கண்ட் ணமனித்தில் உள்ந மஞ்சியில் துபங்கிபத்டமர். இந்ட 

சுகமடமக் கமப்பீட்டுத் திட், 50 கமடி ணக்கந சன்யும்.  ஆண்டுடமறும் எரு 

குடும்த்திற்கு 5,00000 ட்சம் பயில் பனங்கப்டும். ஆயுஷ்ணமன் மத் திட்த்தின் 

சதல் அதிகமரி இந்து பூன் ஆபமர் 

 ICESat-2 னும்  சதற்க கமந மசம க்ரின்மந்து ணற்றும் அண்மர்டிகம குதியில் 

ஆண்டுடமறும் வ்பநவு னிக்கட்டிகள் உருகும் விடத்திக் கண்றித 

அனுப்பியுள்நது 

 உதர்கல்வியில் புதுண ணற்றும் ஆமய்ச்சித ணம்டுத்தும் மக்கில் அல் டணதிப்பீட்டு 

முத ணத்தித ணனிட பநத்து அணச்சகம் உதர்கல்வி நிறுபங்களுக்கமக 

அறிமுகப்டுத்தியுள்நது. 

 உச்ச நீதிணன்த்தின் அடுத்ட நீதிதிதமக ஞ்சன் கமகமய் அபர்கந டற்மடத 

டண நீதிதி தீக் மிஸ்ம ரிந்து சய்டமர். உச்ச நீதிணன் டண நீதிதி தீக் 

மிஸ்ம அக்மர் 2ல் எய்வு றுகிமர். 

 ரிசர்வ் பங்கியின் டி 2017-18 ஆம் ஆண்டில் அன்னித டி முடலீட்டில் ணமரிசிதஸ் 

முடலிம் பகிக்கிது, அடத் டமர்ந்து சிங்கப்பூர். 

 மகிஸ்டமன் உதர் நீதிணன்த்தின் முடல் ன் நீதிதிதமக நீதிதி சதடம டமஹிம சமர் 

டவிதற்றுக்கமண்மர். 

 ணருத்துபத்துயின் உதரித விருடம மக்ர் பி சி மய் விருதுக்கு மக்ர் ணனிஷ் 

ங்கர் டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 சர்படச விண்பளி ணதத்திற்கு க்கித அபு மீகத்தில் இருந்து விண்பளிக்கு 

சல்லும் இண்டு ர்களின் தரி அந்ட மடு பளியிட்டுள்நது. சக் முகணது பின் 

ஷித் ணக்டமம் 

 IOWave18 ப்டும் எத்திகத யுஸ்கமவுன் இந்து இந்தித சுமமி 

ச்சரிக்க மீட்பு ணதம் இந்து த்திதது 

 இந்தித ணற்றும் சப்ஸ் மடு ஞப் ரிபர்த்ட டடுப்பு ணற்றும் சுற்றுச்சூனல் 

டமர்ம துகளில் புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் சய்துள்நது. 

 டமிழ் மடு உலுறுப்பு ணமற்று ஆதம் (TRANSTAN) உறுப்புகந டமம் 

சய்படற்கு ஆடமர் ண்ஞ கட்மதணமக்கியுள்நது 

 சர்படச ண் டமழில்முபமர் ணமமடு மநத்தில் ற்து 
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 டமிழ் மடு ஆளுர் ன்பமரிமல் புமகித் பிடணர் ணமடி ழுதித Exam Warriors 

ன் புத்டகத்தின் டமிழ் ணமழிதர்ப்ம ரிட்சக்கு தணன் ன் புத்டகத்தி 

பளியிட்மர். 

 ஊட்ச்சத்து குப்மடுக்கு திமக மடு இருப்ட டரிவிக்கும் பகயில் சப்ம்ர் 

ணமடம் டசித ஊட்ச்சத்து ணமடணமக கமண்மப் டும் 

 மகிஸ்டமனின் குடிதசுத் டபமக ஆரிப் அல்வி டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். இபர் 

இம்மன் கமனின் கட்சிதம மகிஸ்டமன் டக்ரிக் இ இன்சமப் கட்சியின் அடிப் 

உறுப்பிர்களில் எருபர் ஆபமர். 

 சப்ம்ர் 6 அன்று தீக் மிஸ்ம டணயிம உச்ச நீதிணன் அணர்வு இந்தித 

குற்விதல் சட்த்தின்  377பது பிரிவின் குதி சல்மது ன்று அறிவித்துள்நது. 

இடமல் டன்மலி உவு டண்க்குறித குற்ணல்  அறிவித்துவிட்து 

 டலுங்கம முடணச்சர் சந்தி சகர் மவ் ரிந்துயின்டி அம்ணமனித்தின் 

சட்ப்பயின் டவிக்கமம் முடித  9 ணமடம் இருந்ட நியில் அம்ணமனி 

சட்ப்பயிக் கத்து ஆளுர் உத்டவ்ட்மர் 

 உக சுகமடம நிறுபத்தின் டன்கினக்கு ஆசித மட்டின் இதக்குமக மக்ர் பூம் 

சிங் இண்மம் முதமக ரிந்துக்கப்ட்டுள்நமர். 

 இந்தித குத்துச் சண் வீமங்க பி ஸ் ன் ல் நிறுபத்தின் விநம் தூதுபமக 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 ப்ம பி ன் புதல் டமக்கிதது 

 பிடணர் ந்திணமடி உக மக்குபத்து ணமமட் ல்லியில் துபக்கி பத்டமர் 

 இந்திதம ணற்றும் அணரிக்கமவுன் ஆ 2+2 ச்சுபமர்த்டயில் COMCASA ப்டும் 

மதுகமப்பு டமர்ம டகபல்கள் ரிணமற் எப்ந்டம் சய்து கமள்நப்ட்து 

 இந்திதம ககஸ்டமன் இமனுப கூட்டு எத்திகதம KAZIND 2018 ககஸ்டமனின் 

எமர் ணமகமஞத்தில் ற்து 

 இந்திதமவின் விண்பளிக்கு அனுப்பும் திட்ணம ககன்தமன் சதல்டுத்துபது 

டமர்மக இந்தித விண்பளி ஆமய்ச்சி ணதம் ணற்றும் பிஞ்சு விண்பளி 

நிறுபமும் எப்ந்டம் சய்து கமண்து 

 இந்திதம ணற்றும் இங்க கூட்டு மதுகமப்பு எத்திக SLINEX-2018 இங்கயில் 

டமங்கிதது 

http://kalviamuthu.blogspot.com



 

101 To Attend Free Online Mock Test Register @ www.iyachamy.com  
Group II Mains Classes and Test Series Starts from December First Week 

 

D
o

 o
t 

C
o

p
y

 &
 E

d
it
 

 மகமந்து அசு சிங்கமன் பவிங்கு சஞமதத்தி தமஞகள் சஞமதணமக 

அறிவித்துள்நமது 

 முடமபது பிம்ஸ்க் அணப்பின் மணுப எத்திக புஞவுக்கு அருகில் ற்து 

 Dawn ப்டும் மசமவின் மமட் குறுங்கமள் குதித ஆமய்ந்து பருகிது. 

அடனுத ஆயுள் கமம் ருங்கி பருகிது 

 டசித யில்ப மக்குபத்து நிறுபம்,இந்திதமவின் முடல் யில்ப ல்கக்கனகம் 

படமமவில் சதல்மட் டமங்கிதது 

 சர்படச கிரிக்கட் மட்டியில் 300 விக்கட்டுகள் டுத்ட முடல் வீமங்க ன் 

சமடத ஜீன் கமஸ்பமமி நிகழ்த்தியுள்நமர். 

 ய்ட்ஸ் சட்ம் 2017, மதுகமப்பு ணற்றும் டடுப்பு, சப்ம்ர் 10 முடல் அணலுக்கு பந்டது 

 இந்திதம அணரிக்கம கூட்டு மணுப எத்திக யுத் அதமஸ் 2018 உத்டகமண்ட் 

ணமனித்தில் சநமதிதம இத்தில் ற்து 

 இந்தித ணங்கமலிதம மணுப எத்திக Nomadic Elephant-2018 உமன்மடமர் , 

ணங்கமலிதமவில் ற்து 

 புதுப்பிக்கப்ட் அப்சம அணுவு மீண்டும் சதல்த் டமங்கிதது 

 துமமச்சமரிதம ணற்றும் டதமன் சந்த் விருதுக்கு டர்ந்டடுக்கும் 11 ர் கமண் 

குழுவிற்கு டபமக நீதிதி முகுல் முட்கல் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 மநணன் அ றிக் குழுவின் டபமக மூத்ட மக டபர் ல் க 

அத்பமனித ணக்கநப டபர் சுமித்ம ணகமன் நிதணம் சய்டமர் 

 ஸ்ஸ் க்ஸ் நிறுபம் நிவுக்கு சுற்றுமவிற்கு அனத்துச் சல்லும் முடல் ணனிடர் 

ப்ம சர்ந்ட யுசமகு ணசமபம 

 ணனிட பந ணம்மட்டுக் குறியீட்டில் இந்திதம 130பது இம் ற்றுள்நது.இட 

க்கித மடுகள் ணம்மடு அணப்பு பளியிட்து, இந்திதமவின் ணனிடபந ணதிப்பு 

0.640 ஆகும் 

 ணங்கூட் புதல் பிலிப்ன்ஸின் பக்கு ககத டமக்கிதது. ணங்கூட் ன் 

தருக்கு ணங்கமஸ்டிதன் னம்  டமய்மந்து ணமழியில் மருள்டும் 

 இந்திதமவித மய்களுக்கம பித்தக பூங்கம டமத்தில் கட்ப்ட்டுள்நது 

 உக எசமன் திம் சப்ம்ர் 16 ஆம் டதி அனுசரிக்கப்ட்து 
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 சப்ம்ர் 16 அன்று இஸ்ம PSLV-C42 மூம் பிரிட்ச் சமர்ந்ட மபமசமர் 

ணற்றும் S1-4 ன் இரு சதற்கக் கமந சத்தீஷ் டபமன் விண்பளி நிதத்தில் 

இருந்து சலுத்திதது 

 ட்ன் சக்திதமல் இதங்கும் உகின் முடல் யி ர்ணனி 

அறிமுகப்டுத்தியுள்நது 

 உகின் முடல் மமக மலி சணத்துப விடுதித மட்ம சமூக அறிவிதல் நிறுபம் 

மும்தயில் துபங்கியுள்நது 

 சுடந்தி இந்திதமவின் முடல் ண்   ஸ் அதிகமரிதம அன் மம் ணல்மத்ம 

ணஞணந்டமர் 

 ணத்தித அசு, மூன்று பங்கிகநமம, மம பங்கி, தீம பங்கி ணற்றும் விதம 

பங்கியி எருங்கிக்க முடிபடுத்துள்நது 

 அணு சக்தி ஆஞதத்தின் டபமக கணஷ்  நிமகமந்த் விதமஸ் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 'Game of Thrones' ம்மி விருதிப் ற்றுள்நது 

 ன்சிங் மர்க விருது  ன் ஸ் வி டமரினி குழுவிற்கு பனங்கியுள்நது.  ன் ஸ் 

டமரினி கப்ல் மூம் உகம் முழுபதும் ண் கப்ல் வீமங்ககள் உகி 

பம் பந்டர் 

 சப்ம்ர் 19 அன்று ணத்தித அணச்சப உடி முத்டமக் முத 

டண்க்குறித குற்ணமக அறிவித்து அபசச் சட்ம் பிப்பித்டது. இடன் டி குற்ம் 

சமட்ப்ட்மருக்கு அதிகட்சணமக மூன்று ஆண்டுகள் டண்தளிக்க இதலும் 

 டமிழ்மடு ன்னிஸ் கூட்ணப்பின் டபமக விய் அமிர்டமஜ் 

டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நமர். 

 னமபது உக கர்ப்பு சுற்றும ணமடு டன்கமரிதமவின் சிதமல் கத்தில் 

ற்து 

 பிடணர் ந்தி ணமடி 23/9/18 அன்று சிக்கிம் ணமனித்தில் உள்ந க்தமங் விணம 

நிதத்தி திந்து பத்டமர். இது இந்திதமவின் 100 பது விணம நிதம் 

அடமல் சிக்கிம் ணமனித்தின் முடல் விணம நிதம் ஆகும். இது கல் ணட்த்தில் 

இருந்து 4500 அடி உதத்தில் அணந்துள்நது 

 இஸ்ம ககன்தமன் திட்த்தின் டபமக முன்னி  விஞ்ஜமணிதம வி ஆர் 

லிடமம்பிகத நிதணம் சய்துள்நது. 
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 ரிணம டமஸின் டசித விருது ற் ணம Village Rockstars ன் திப்ம் 

91பது ஆஸ்கர் விருதுக்கு இந்திதமவின் சமர்பில் ரிந்து சய்தப்ட்டுள்நது 

 முடல் ண் பளியுவு அணச்சர்கள் ணமமடு கமவில் ற்து 

 பளியுவுத் து அணச்சர் சுஷ்ணம சுபமஜ் 73பது க்கித மடுகள் மதுச்சயின் 

கூட்த்தில் உதமற்றிமர் 

 ணமத்தீவு அதிர் டர்டலில் இப்மஹிம் முகணது சமலி பற்றிற்றுள்நமர் 

 ணத்தித கர்ப்பு அணச்சகத்டமல் பளியிப்ட் ளிணதமக பமழும் கங்கள் 

ட்டிதலில் ஆந்தி பிடசம் முடலிம் ற்றுள்நது. 

 சப்ம்ர்,5,2013 ஆம் ஆண்டு சவ்பமய்க்க் கமளுக்கு அனுப்பித ணங்கல்தமன் 

சப்ம்ர் 24,2014 அன்று நிவி அந்டது. 

 WAYU ப்டும் கமற்று ணமசுமடு கட்டுப்மட்டு கருவித ல்லியில் அணச்சர் 

ர்ஷ்பர்டன் துபங்கி பத்டமர் 

 க்கித மடுகள் 2019 -2028 ஆம் ஆண்டி ல்சன் ணண்மவிற்கம 10 

ஆண்டுகநமக அறிவித்துள்நது 

 சப்ம்ர் 27 அன்று உச்ச நீதிணன்ம் இந்தித குற்விதல் சட்த்தின் 497ன் டி டகமட 

உவு கமண்மல் ஆணும் டண்டிக்கப்க்கூமது  உத்டவிட்டுள்நது 

 ணமற்று மல் ரிசு க் கருடப்டும் ட் டூ வ்லிுட் விருது சியில் 

அக்கப்ட்டுள்ந மூன்று சவுதி அபிதர் ணற்றும் இண்டு த்தின் அணரிக்க ஊனல் 

திர்ப்மநர்களுக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 குறுங்கமளில் முடன்முடமக பற்றிகணமக இண்டு மமப ப்மன் 

டயிக்கிதது. MINERVA-II1  ணற்றும் Hayabusa2 

 க்கித மடுகள் சுற்றுச்சூனல் அணப்பின் Champions of the Earth‘ 

புவிச்சமடதநமர் ன் விருதி ந்தி ணமடிக்கு அபது பிநமஸ்டிக் ட 

படிக்ககமக பனங்கப்ட்து 

 டசித டிஜிட்ல் டகபல் டமர்பு கமள்க 2018  பளியிப்ட்து. இடன்டி 2022 

ஆம் ஆண்டுக்குள் 4 மில்லிதன் பபமய்ப்பு ணற்றும் 100 பில்லிதன் முடலீட் 

ஈர்ப்து மக்கணமகும் 

 Treasured Epistles ன் புத்டகத்தி ட்பர் சிங் ழுதியுள்நமர் 

 சிசீர்திருத்டம் டமர்மக முன்மள் உச்ச நீதிணன் நீதிதி அமிடபம மய் 

டணயில் குழு என் அணத்துள்நது 
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 கல்வி ணற்றும் சுகமடமக் கபனிப்பு டமர்ம முடலீட்டில் இந்திதம 158பது இத்தில் 

உள்நடமக ஏர் அறிவிக்க டரிவிக்கிது 

 சட்ப்ப ணற்றும் மநணன் உறுப்பிர்களின் மீடம குற் பனக்குகந 

விசமரிப்டற்கம சிப்பு நீதிணன்ம் சன்யில் 20/9/2018 அன்று திக்கப்ட்து 

 முன்மள் இஸ்ம விஞ்ஜமணி மதிக்கப்ட் விபகமத்தி ஆய்வு சய்படற்கமக டி 

க யின் டணயில் குழு என்றி உச்ச நீதிணன்ம் அணத்துள்நது 

 சப்ம்ர் 28 அன்று உச்ச நீதிணன்ம் சரிணயில் அத்து பதது ண்களும் 

நுனதத் டயில் த் தீர்ப்ளித்துள்நது.  

 ணத்தித அசு மக்மல் அணப்பின் உறுப்பிர்கள் ணற்றும் டப டரிவு சய்த 

முன்மள் உச்ச நீதிணன் நீதிதி ஞ்சம பிகமஷ் டசமய் டணயில் குழு 

என்றி அணத்துள்நது 

 சர்படச சுற்றும திம் சப்ம்ர் 27 அன்று உகம் முழுபதும் கமண்மப்ட்து 

 சப்ம்ர் 30 அன்று ம் ஜி ஆர் நூற்மண்டு வினமவின்  நிவு வினம ணற்றும் 

டமிழ்மடு ப் தர் ணமற்றிதடன் மன்வினம ஆண்டு வினமவி டமங்கி 

பத்டமர். ம்,ஜீ.ஆர் நூற்மண்டு வினமவின் துபக்க வினம ஜீன்,30/2017 அன்று 

ணதுயில் துபக்கி பக்கப்ட்து. ணலும் ணநண்ட் மடு  அனக்கப்டும் 

அண்ஞம சமயின் தரி மக்ர் ம்.ஜி,ஆர் சம ப் தர் ணமற்ம் 

சய்டமர். ணலும் கமதம்டு புகர் ருந்து நிதத்தின் தரும் மக்ர் ம்.ஜி 

ஆர் ருந்து நிதம் ப் தர் ணமற்ப்ட்ட்து 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம டசித கமணடனு விருது ர்கூர் கமல் ஆமய்ச்சி 

நிறுபம் ற்து 

 ஆய்வுப்ணிகள் முடிவுற்வுன் மகர்கமவில் டமிழ்மட்டின் 13பது ணம கட்சிதமக 

டம் உதர்த்டப்டும்  முடல்பர் அறிவித்டமர் 

 பிள் ன்னிஸ் யிற்சிதமநர் ஸ்ரீனிசமச மவ் துமமச்சமரித விருது ற்மர் 

 பிள் ன்னிஸ் வீர் ஜி சத்திதன் அர்ஜீம விருதி ற்றுள்நமர் 

 டமினக கமபல்துயும் டசித ண  ணருத்துபம் ணற்றும் ம்பிதல் நிறுபம் 

ங்களூர் இந்து கமபல்துயிருக்கு ணன் ஆமக்த யிற்சி அளிக்க புரிந்துஞர்வு 

எப்ந்டம் சய்து கமள்நப்ட்து 

 ரிர் டமர்மக டமினக பருபமய் ணற்றும் ரிர் ணமண்ண ணற்றும் டசித 

கம ஆமய்ச்சி ணதத்திற்கும் புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம் சய்து கமள்நப்ட்து 
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 டந்ட ரிதமரின் 140 பிந்ட மளுக்கு அணச்சர்கள் ணற்றும் முக்கித பிமுகர்கள் 

அஞ்சலி சலுத்திர் 

 ணகமத்ணம டசித ஊக பபமய்ப்பு திட்த்தி சிப்மக சதல்டுத்திதடற்கமக 

ணத்தித அசின் விருது கர்ப்பு ணற்றும் உள்நமட்சி அணச்சர் பலுணணிக்கு 

பனங்கப்ட்து 

 ஆங்கிச் சமற்களுக்கு இதம டமிழ்ச்சமற்கந உருபமக்குபடற்கமக ணத்தித 

அசு சமற்குப திட்த்தி துபங்கியுள்நது 

 சப்ம்ர் 14 அன்று விடுடப் மமட் வீர் மணசமமி தமட்சிதரின் நிவு 

ணண்த்திற்கு முடணச்சர் அடிக்கல் மட்டிமர் 

 டழினக அசு மஜிவ் கமந்தி கமபனக்கில் டண்டிக்கட்பர்கந விடுவிக்க 

ஆளுரின் அசிதணப்புச் சட் விதி 161ன் கீழ் விடுட சய்த ஆளுருக்கு 

ரிந்து சய்துள்நது. 

 சர்படச கல்விதறிவு திம்: சப்ம்ர்,8,2018  

 சர்படச  மதக திம் சப்ம்ர்  

 அணு ஆயுடங்கந முழுணதமக அழிப்டற்கம திம் சப்ம்ர் 26 

 உக சுற்றும திம் , சப்ம்ர் 27,2018 

ஆசித விநதமட்டுப் மட்டி டபரிச 

1 சீம 

2  ப்மன் 

3 டன்கமரிதம 

4 இந்டமசிதம 

8  இந்திதம 

அணரிக்க எப்ன் ன்னிஸ் 2018 

டக்கம் பற்றிதமநர் 

ஆபர் எற்தர்  மபக் மகமவிச்( சர்பிதம) 

ணகளிர் எற்தர்  பமமி எசமகம ( ப்மன்)  

ஆபர் இட்தர் ணக் ப்ரிதன் ணற்றும் க் சமக் ( 

அணரிக்கம) 

ணகளிர் எற்தர் ஆச் மர்தி ( ஆஸ்திலிதம) கமன் 
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பமண்பக ( அணரிக்கம) 

கப்பு இட்தர் டமனி ணமட்க் சண்ட்ஸ் ( அணரிக்கம) 

ணற்றும் மமி முர் (ப்ரிட்ன்) 

 

அக்மர் ணமட ப்பு நிகழ்வுகள் 

 கர்மக அசின் வித்தில் சிக்கிதபர்கநப் மதுகமக்கும் ல் தூதுபர் மதுகமப்புச் 

சட்த்திற்கு குடிதசுத்டபர் எப்புடல் அளித்துள்நமர். இந்திதமவித 

இச்சட்த்தி முடலில் இதற்றித ணமனிம் கர்மமக ஆகும் 

 சர்படச முதிதமர் திம் அக்மர் 1 அன்று அனுசரிக்கப்ட்து. இந்ட ஆண்டிற்கம 

கருப்மருள் 

 சீமவுக்கம இந்திதத்தூடம விக்ம் மிசிரி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 மதுக்கழிப்பிங்கந பங்களுன் கமட்டுபடற்கமக கூகுள் நிறுபம் Loo 

Review ன் பிச்சமத்ட துபக்கியுள்நது. 

 கமல்கத்டம கமட்சி முன்கூட்டித பள்நக்கணிப்பு ணற்றும் ச்சரிக்க முத 

துபங்கியுள்நது. க அநவில் பள்நக்கணிப்பு முன்ச்சரிக்க முத 

சதல்டுத்தித முடல் கம் கமல்கத்டம 

 தின் பநர்ப்புக்கமக புதித புதுணத் திட்த்தி ணத்தித அசு அணல்டுத்தியுள்நது. 

யுஸ்கம அணப்பின் இநஜர்களுக்கம சிப்பு நிதிதமக இந்திதமபச் சர்ட்ன் 

வி பங்கசன் நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 அணரிக்கமபச் சர்ந்ட கமங்கிச் உறுப்பிர்கள் ணற்றும் இந்தித அணரிக்கர்கள் 

இந்து அணரிக்கமவின் பிதினிதிகள் சக்கு ணகமத்ணம கமந்திக்கு கமங்கிசின் 

டங்க டக்கம் அளிக்க பண்டும்  ரிந்து சய்துள்நர். சர்படச அநவில் 

அணதித ஊக்குவித்டது ணற்றும் அபழியில் மமடிதடற்கமக  

 துக் குடிதசுத் டபர் பங்கதம மயுடு உகின் மிகப்ரித மம் ப்டும் 

கட்டித்தி ணகமமஷ்ட்ம டமழில்னுட் நிறுபம் அணந்துள்ந  மனி கல்ப்ர் 

 இத்தில் துபங்கி பத்டமர் 

 இந்திதமவில் பிந்ட மசிரிதம கீடம கமபிமத் சர்படச நிதிதத்தின் டண 

மருநமடம ஆமசகம நிதமிக்கப்ட்டுள்நர். 

 டசித நிதிதல் அறிக்க ணதத்தின் டபக ங்கமச்சமரி ஸ்ரீடன் 

நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 
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 இந்திதம ணற்றும் உஸ்ஸ்கிஸ்டமன் இத 17 புரிந்துஞர்வு எப்ந்டங்கள் சய்து 

கமள்நப்ட். 

 இந்தித யில்ப உக்ரிஷ்த் ப்டும் யில்கந ணம்டுத்தும் திட்த்தி 

துபக்கியுள்நது. இடன்டி யில்பக்களில் ல் ஈ டி விநக்குகள் மருத்டப்டும். 

 மூன்மபது இநஜர் எலிம்பிக்மட்டி பியூமஸ் ர், அர்ண்டிமவில் 

றுகிது. துபக்க வினமவில் இந்திதமவின் கமடித ந்திச் சன்பர் ணனு மகர் 

 ணத்திதப் பிடசத்தில் உள்நம சமர் ணமபட்த்தில் டசித ண  ணறுபமழ்வு ணதம் 

அணக்கப் இருக்கிது. இந்திதமவின் முடல் ண  ணறுபமழ்வு ணதம் இதுடமன் 

 மின்னு பழியில் ரிபர்த்ட னக்கத்துக்கு னகிக்கமண் மடுகளில் இந்திதம 

28பது இத்தில் உள்நது 

 குமத்தில் உள்ந கிர் சஞமத சிங்கம் இப்புக்கு CDV  பஸ் கமஞம்  டசித 

ணருத்துப கவுன்சில் டரிவித்துள்நது 

 இந்திதம ஷ்த உவின் ஆண்டுக் கூட்த்தில் இணறித்து டமக்கும் வுக S-400 

பமங்க கமள்முடல் சய்த இந்திதம ஷ்தம எப்ந்டம் சய்துகமண்டுள்நது. 

 ணகமமஷ்ட்மவில் விநயும் அல்மன்சம பக ணமம்னத்திற்கு புவி சமர் குறியீடு 

பனங்கப்ட்ட்து. 

 அடுத்ட ஆண்டு றும் டசித விநதமட்டுப் மட்டிகள் கமபமவில் றும்  

 பிவின் ஸ்ரீபஸ்டபம இந்திதமவின் மூன்மபது டண புள்ளிதமநமக 

நிதமிக்கப்ட்மர். 

 முன்னி கமந்திதபமதிதம ட்பர்சிங் உல்ல் குமட்மல் ணஞணந்டர். 

இபர் மகமந்தின் கமந்தி  அனக்கப்டுகிமர். 

 ன்லி மஸ்மர்ட் குறியீட்டில் இந்திதம 81பது இத்தில் உள்நது. 

 ஆக்ஸ்மம் பளியிட் உக சணத்துபமின்ணக் குறியீட்டில் இந்திதம 147பது இம் 

 மத் ட்மலித நிறுபம் மட்டின் முடல் உயிரி ரிமருள்  நிதம் எடிமவின் 

ர்கமர்ஹ் ணமபட்த்தில் அணத்துள்நது. 

 துசமர் ணத்டம புதித சமலிசிட்ர் மக நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

   டி ணட்மஸ் டமிழ்மடு மின்மளுண முகணதமடு டகபல் டமர் 

அதிப்டுத்துபடற்கம எப்ந்டம் சய்துள்நது. 

 2பது உக சன்ணமர்க்க ணமமடு திருபருட்பிகமச பள்நமரின் 196பது பிந்ட மந 

முன்னிட்டு சன்யில் ற்து 

http://kalviamuthu.blogspot.com



 

108 To Attend Free Online Mock Test Register @ www.iyachamy.com  
Group II Mains Classes and Test Series Starts from December First Week 

 

D
o

 o
t 

C
o

p
y

 &
 E

d
it
 

 மம்ரூப் கிமணத்டச் சமர்ந்ட ரிது ர்டம இந்திதமவிதம முடல்முதமக் ணத்டமல் 

அடுப்க் கமண்டு சணத்டபர் ஆபமர். ணத்டம ரிமருநமகக் கமண் அடுப்பு 

அஸ்மம்மில் உள்ந திப்ருகமர் ணமபட்த்தில் அறிமுகப்டுத்டப்ட்து 

 இந்திதம ஆசன் சமுத் ணத்ரி ன் திட்த்தி சுமமிதமல் மதிக்கப்ட் 

இந்டமசிதமவிற்கு உடவுபது ஆகும். 

 பிடணர் ந்தி ணமடி அக்மர் டசித ணனிட உரிணகள் ஆதத்தின் 25பது ஆண்ண்டு 

வினமவி டமக்கி பத்டமர்.  

 இந்திதம சர்படச ணனிட உரிணகள் ஆஞதத்தின் உறுப்பிமக டர்ந்டடுக்கப்ட்டுள்நது 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம ணமன்ணனிதம் சுந்டமர் விருது கவிஜர் கமப்பிரிதமவுக்கு 

பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 ஆக்ஸ்மம் அணப்பு பளியிட் 2018ஆம் ஆண்டிற்கம உக சணத்துபமின்ணக் குறியீட்டில் 

இந்திதம 147பது இத்தி உள்நது. 

 கமங்கிஸ் டபர் சசி டருர் அபது புதித புத்டகணம The Paradoxical Prime Minister‖  

அறிமுகப்டுத்தியுள்நமர் அத்துன் 29 ஆங்கி பமர்த்டயும் சர்க்கப்ட்டுள்நது. 

―floccinaucinihilipilification‖. 

 கடுணதம புதல் லூன் அபித கற்கயின் ணன் கற்கயில் கத கந்டது 

 சர்படச முட் ஆஞதம் அக்மர் ணமடத்தின் இண்மபது பள்ளிக்கினணத சர்படச 

முட் திணமக அறிவித்துள்நது. 

 டிட்லி புதல் ஆந்திம ணற்றும் எடிசம ககத எட்டி கத கந்டது. டிட்லி ன் 

தரி மகிஸ்டமன் ரிந்து சய்டது. 

 உக அஞ்சல் திம் அக்மர் -9  

 உக ஆசிரிதர் திம் அக்மர் 5 

 க்கித மடுகள் சயின் திர்கம கமள்க விருது 2018 சிக்கிம் ணமனித்திற்கு 

பனங்கப்ட்டுள்நது. உகின் 100% இதற்க பநமண்ண சய்யும் ணமனிம் 

 ம் ஸ் சுபமமிமடனுக்கு ணமகன் டரிதம மச்டரிணமன் புஸ்கமர் விருது 2018 பனங்கப்ட்து 

 #MeToo ப்டும் பிச்சமம் சமூக பத்டநணம டிவிட்ரில் 2017 ஆம் ஆண்டு 

பிணந்டது. இப்பிச்சமம் ண்களுக்கு ணியிங்களில் மலிதல் டமந்டவு 

சய்டபர்கந பளிப்டுத்திதது. முடல்முதமக மர்வி பய்ன்ஸ்ன் தர் 

சப்ட்து. இப்மது இந்ட இதக்கம் இந்திதமவுக்கும் பந்து விட்து. 

 ணகமமவில் உள்ந சிபுஞ்சிதவி அதிக ணனதப் ற் குதிதமக ணகமமஷ்ட் 

ணமனித்தின் ணமகஸ்பர் ற்றுள்நது 
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முடன்ணத் டர்வு ணமதிரி வித்டமள்  
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குருப் 2 முடன்ணத்டர்வு மத்திட்ம் ணற்றும் டிக்க பண்டித 

புத்டகங்கள் விமத்டமள் அணப்பு 

1. இந்தி & ேமிறக அரவில் அறிவில் னோழில்நுட்பத்தின்  பங்கு ற்றும் ோக்கம் ற்றும்  

தம்பாடு 

தபண்ைத்தின் அமப்பு-னபாது அறிவில் விதிகள்-புதி உருலாக்கங்களும் 

,கண்டுபிடிப்பும்-தேசி அறிவில் ஆாய்ச்சி கூைங்கள்-பருப்னபாருள்களின் 

பண்புகளும்,இக்கங்களும்,-இற்பில் அரவுகள்,அரவீடுகள் ற்றும் அயகுகள்-

விமச,இக்கம் ற்றும் ஆற்மல்-காந்ேவில்,மின்சாவில் ற்றும் மின்னனுவில்-

னலப்பம்,எளி ற்றும் எலி-அனு ற்றும் அனுக்கரு இற்பில்--லானில் ற்றும் 

விண்ணில் அறிவில்- நிமாமயஇல் -பூதகார இற்பில்-ேனிங்கள் ற்றும் 

தசர்ங்கள்-அமியங்கள் ,காங்கள் ற்றும் உப்புகள்-னசற்மக உங்கள்-உயிர்னகால்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்னகால்லிகள்-ஆக்ஸிஜதனற்மம் ற்றும் எடுக்க விமனகள்-ோதுக்கள் ற்றும் 

உதயாகங்களின் தலதில்-கார்பன், மநட்ஜன் ற்றும் அேன் கூட்டுப்னபாருட்கள்-

உயிர்தலதில் ற்றும் உயிரித்னோழில்னுட்பம்-மின்தலதில்-பாலிர் ற்றும் பிராஸ்டிக் 

லாழ்க்மக அறிவிலின் முக்கி கருத்துக்கள்-னசல்லின் அடிப்பமை பற்றி அறிவில்-

உயிரினங்களின் பல்தலறு லமககள்-உைவூட்ைம் ற்றும் திை உைவு-சுலாசம்-சத்துைவில் 

ற்றும் உைர்வில்-லரர்சிமோற்ம னலளிதற்மம்-உயிரித் னோைர்பில்.-இத்ேம் ற்றும் 

இத்ே சுறற்சி- நாராமில்யா சுப்பி ண்ையம் அமப்பு-இனப்னபருக்க அமப்பு முமம-

பில் ற்றும் பாம்பரி அறிவில்-சுற்றுச்சூறல் ற்றும் சூறலில்- உயிரி நயம் ற்றும் 

சுகாோம்-பல்லுயிரின தலறுபாடும் அேன் பாதுகாப்பும்-னிே தநாய்கள் முன்ேடுப்பு ற்றும் 

பாரித்ேல்-பவும் ேன்மயுள்ர தநாய்கள்-பலாத் ேன்மயுள்ர தநாய்கள்-து 

அடிமாேல் ற்றும் தபாமேப்னபாருட்கள்-வியங்குகள்,னிேன்,ோலம் இலற்றின் 

லாழ்வில்-அசின் அறிவில் னோைர்பான னகாள்மககள் ற்றும் நிறுலனங்கள்-அறிவில் 

னோழில் நுட்பத்தின் பங்களிப்பு-சாேமன-ோக்கம்-ஆற்மலில் ேன்னிமமவு- ண்னனய்லரம் 

கண்ைறிேல்-பாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி னோைர்பான நிறுலனங்கள்- கைல் ஆாய்ச்சி ற்றும் 

தம்பாடு- னோமய நுண்ணுனர்வு னோழில்நுட்பம் ற்றும் அேன் பன்பாடுகள். 

டிக்க பண்டித புத்டகங்கள் 

 அறிவிதல் 8 முடல் 10 ப 2004 திப்பு 

 11 ணற்றும் 12 ஆம் பகுப்பு விங்கிதல் முழுபதும் 

 11 ணற்றும் 12 இதற்பிதல் ணட்டும் பதிதல் புத்டகத்தில் குறிப்பிட் 

மத்திட்ம்  ணட்டும்.  

 ண சமன்ப அத்தும்மது அறிவிதல் ஆகும்  
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 சமீத்தித ணம்மடுகள் , அறிவிதல் டமழில் நுட்த்திற்கு டமிழில் 

புத்டகங்கள் இல் , Science and Technology book Spectrum 

Publication தன்டுத்டமம். 

 அறிவிதல் எளி ணற்றும் துளிர் ணமட இடழ்கந தன்டுத்டமம் ( டமிழில் 

கிக்கும்) 

2. த்தி ற்றும் ாநிய ஆட்சிமுமம ற்றும் ேமிறகத்துைனான சிமப்பு னோைர்பு சம்பந்ோக 

ாநிய அசு அமப்பு-பணிகள்-கட்டுபாட்டு முமமகள்-ாலட்ை  நிர்லாகம்-க்கள் நயம் 

சார்ந்ே திட்ைங்களில் ாலட்ை நிர்லாகத்தின் பங்கு- ேமிறக னோழிற்சாமய அமவிைங்கள்-

னபாதுப்பணிகளில் ாநிய அசாங்கம்- பணிாரர் தேர்வு முகமகள் ாநிய அரவில் - ாநிய 

அசின்  நிதி னோைர்பாக- நிதி ஆோங்கள்-ஆண்டு லவு னசயவு(பட்னஜட்) ற்றும் ாநிய 

நிதி நிர்லாகம்- நிர்லாகத்தில் ேகலல் னோழில்நுட்பத்மே பன்படுத்துேல்- ாநிய அரவில் 

மின் ஆளுமக (E-Governance)- இற்மகப் தபரிைர்கள்- த்தி ற்றும் ாநிய அரவில் 

தபரிைர்கள்- தபரிைர் னோைர்பான திட்ைமிைல்- சமூக நயம்-த்தி அசு திட்ைம்- த்தி 

அசால் ேமிறகத்தில் னசல்படுத்ேப்படும் நயத்திட்ைங்கள்- த்தி அசு அமப்பு-பணிகள் 

ற்றும் கட்டுப்பாட்டு முமமகள்- த்தி ற்றும் ாநிய அசுகளுக்கு இமைதான 

உமவுகள்- இந்தி னோழில் அமவிைங்கள்- னபாதுப்பணிகளில் த்தி அசின் பங்கு- 

த்தி அசு அரவியான பணிாரார் தேர்வு முகமகள்- த்தி அசின் நிதி னோைர்பாக- 

நிதி ஆோங்கள்- ஆண்டு லவு னசயவு திட்ைம் (பட்னஜட்)- நிதி நிர்லாகம்- த்தி அசின் 

னசல்பாடுகளில் ேகலல் னோழில் நுட்பத்மே பன்படுத்துேல்- த்தி அசு அரவில் மின் 

ஆளுமக- சமூக நயம்- த்தி அசால் னசல்படுத்ேப்படும் சமூகநய திட்ைங்கள் இந்தி 

அரவில். 

டிக்க பண்டித புத்டகங்கள்  

 12 பது பகுப்பு அசிதணப்பு புத்டகம் 

 டமிழ்மடு  நிர்பமகம் மக்ர் க.பங்கசன் ( ரும்மம குதிகள் 

அக்கம்) 

 Administration of Union and States With Special Reference to 

Tamilnadu by Iyachamy Murugan (English only) 

3. சமூக னபாருராோ தபாக்குகள் இந்திா ற்றும் ேமிறக அரவில் 

க்கள்னோமக னலடிப்பு-தலமயலாய்ப்பின்ம பற்றி நிகழ்வுகள் இந்தி ற்றும் ேமிறக 

அரவில்-குறந்மே னோழியாரார்-னபாருராோப் தபாக்கு- லறும-தூய்ம - நகர்ப்பும 

ற்றும் ஊகப்பகுதிகள்-னபாதுலாழ்வில் ஊறல்-ஊறல் முன்ேடுப்பு நைலடிக்மககள்- த்தி 

ஊறல் கண்காணிப்பு ஆமைம்-க்கள் நீதின்மம் (தயாக் அோயத்)-குமமதீர்ப்பாரர்-த்தி 

கைக்கு ேணிக்மகாரர்-கல்விறிவின்ம-னபண்கள் தம்பாடு- னபண்கள் தம்பாட்டு 
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நைலடிக்மககளில் அசின் பங்கு-அமனத்து துமமகளிலும் னபண்களுக்கு இமறக்கப்படும் 

அநீதிகள்-குடும்ப லன்முமம-லேட்சமனப் பிச்சமன- பாலில் ோக்குேல்-னபாருராோ 

தம்பாட்டு ோக்கத்ோல் பண்பாடு ற்றும் பாம்பரித்மே இறத்ேல்- நகர்ாேம் ற்றும் 

சமூகத்தில் நகர்ாேலின் விமரவு- நாட்டின் லரர்ச்சிக்கு திான லன்முமமகள்- ே 

லன்முமம- தீவிலாேம் ற்றும் லகுப்பு லாேம்- சிறுபான்மயினரின் பிச்சமனகள்- னிே 

உரிமகள் னோைர்பாக-ேகலல் அறியும் உறிம – த்தி ற்றும் ாநிய ேகலல் 

ஆமைங்கள்- நான்கு  நிர்லாகத் தூண்கரான – நீதித்துமம- நிர்லாகத்துமம-

சட்ைமிற்றுேல்- ஊைகங்களுக்கிமைத உள்ர நம்பிக்மக ற்றும் தலறுபாடுகள்- கல்வி- 

கல்வி ற்றும் னபாருராோ லரர்ச்சிக்கு இமைதான னோைர்பு- சமூக 

முன்தனற்மத்திட்ைம்-தலமயனபறும் உரிமச் சட்ைம்-சு தம்பாட்டுத்னோழில்கள் ற்றும் 

னோழில்முமனதலார் தம்பாடு- சமூக நயத்தில் அசு சாா நிறுலன்ங்களின் பங்களிப்பு-

அசின் சுகாேக்  னகாள்மக னோைர்பானமல. 

டிக்க பண்டித புத்டகங்கள்  

 11 ஆம் பகுப்பு மருநமடம புத்டகத்தின் சி குதிகள் (old book) 

 இந்திதப்மருநமடம பநர்ச்சி ணம.ம குருசமமி 

 Social Economic Issues in India and Tamilnadu - Iyachamy Murugan 

4. ப்பு சம்பங்கள் டசித அநவில்  

5. ப்பு சம்பங்கள் டமினக அநவில்  

(குறிப்பு இந்டப் குதிக்கு திசரி சய்தித்டமள் டிப்டன் மூம் ளிணதமக 

திர்கமள்நமம்) 

முடன்ணத் டர்வு விமத்டமள் அணப்பு 

ணதிப்ண்கள்  ணமத்ட விமக்கள் விதளிக்க 

பண்டிதப 

பமர்த்டகளின்  

ண்ணிக்க 

3 35 30 30 (5 பரி) 

8 18 15 120 (2 க்கம்) 

15 2 2 250 ( 3 க்கம்) 

30 கட்டு 4 2 500 (6 க்கம்) 
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முக்கித அசிதணப்பு திருத்டங்கள் 

முேல் திருத்ேம் 1951 என்போலது அட்ைலமை தசர்க்கப்பட்ைது. நீதின்மங்கள் 

ேமயயிை முடிாேது 

றாலது திருத்ேம் 1956 னாழிலாரி ாநியங்கள் உருலாக்கம் 

12பது திருத்டம் 1961 கமபம, மணன் , யூ மன் குதிகள் மர்ச்சுகலிம் 

இருந்து இஞக்கப்ட்து. 

26-லது திருத்ேம் 1971 முன்னாள் ன்னர்களுக்கான ானிங்களும், சிமப்புரிமகளும் 

எழிக்கப்பட்ைன. 

35,36பது திருத்டம் 

1975 

சிக்கிம் இந்திதமவின் எரு குதிதமக இக்கப்ட்து ணற்றும் 

ணமநி அந்டஸ்து கமடுக்கப்ட்து 

42-லது திருத்ேம் 1976 ருக்கடி நியின் மது, சிறி அசமப்புச் சட்ைம் 

ன்மமறக்கப்படுகிமது.  அடிப்பமை கைமகள் 

தசர்க்கப்பட்ைன.சமூக சத்துல , ேச்சார்பற்ம ன்ம லார்த்மேகள் 

அசியமப்பின் முகவுமயில் தசர்க்கப்பட்ைது. 

43பது திருத்டம் 1978 42பது திருத்டத்தின் மூம் சர்க்கப்ட் டபதற் குதிகள் 

நீக்கப்ட்து. 

44பது திருத்டம் 1978 னசாத்துரிம, அடிப்பமை உரிமயிலிருந்து 

நீக்கப்பட்ைது.பாரன்மம் சட்ைன்மத்தின் ஆயுள் காயம் 6 

ஆண்டுகராக குமமக்கப்பட்ைது 

52-லது திருத்ேம் 1985 பத்ோலது அட்ைலமை தசர்க்கப்பட்ைது.கட்சித்ோலல்  

ேமைச்சட்ைம் 

61-லது திருத்ேம் 1989 பமக்களிக்கும் பதது 21ல் இருந்து 18 ஆக குக்கப்ட்து 

69பது திருத்டம் 1991 னைல்லி இந்திாவின் ேமயநகர் பகுதி ( National Capital 

Territory) ஆனது. 

70பது திருத்டம்  1992 ல்லி, புதுச்சரி சட்ப்ப குடிதசுத் டர்டலில் ங்கற்க 

அனுணதிக்கப்ட்து 

73பது திருத்டம் 1992 ஞ்சமதத்து மஜ் சட்ம் இதற்ப்ட்து ( கிமணப்பு உள்நமட்சி) 

74பது திருத்டம் 1992 கர்மலிகம சட்ம் ( கர்ப்பு உள்நமட்சி)  
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76-லது திருத்ேம் 1994 ேமிறக இைஎதுக்கீடு என்போலது அட்ைலமையில் 

தசர்க்கப்பட்ைது. 

86லது திருத்ேம் 2002 கல்வி அடிப்பமை உரிமானது. 6 முேல் 14 லது லமயுள்ர 

குறந்மேகளுக்கு இயலச கட்ைா கல்வி அளிப்பது ன்ம 

னபாருள் 

99-லது திருத்ேம்  2014 டசித நீதிதிகள் நிதணஞ ஆஞதம் , 2015 ஆம் ஆண்டு 

உச்ச நீதிணன்ம் இத்திருத்டத்ட இத்து சய்து விட்து 

100பது திருத்ேம்  2015 லங்கராதேசத்திற்கு நியப்பகுதிகமர ாற்றிக் னகாடுப்பதிற்காக. 

101பது திருத்டம் 2016 சக்கு ணற்றும் சப பரி 
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சி முக்கித கமங்கிஸ் ணமமடுகள் 

1885 ம்மய் மர்ஜி முடல் கமங்கிஸ் ணமமடு (72 

பிதினிதிகள் கந்து 

கமண்ர்) 

1886 கமல்கத்டம டமடமமய் வ்மஜி இண்பது  ணமமடு 

1887 ணட்மஸ் சதது க்ருதின் 

டதமப்ஜி 

முடல் இஸ்மமித கமங்கிச் 

டபர் டணதற்ர் 

1988 அகமத் மர்ஜ் யூ ஆங்கிதர் 

டணதற் முடல் 

ணமமடு 

1896 கமல்கத்டம ஹிமுட்ம ம் சதமனி டசிதப்மல் பந்ட ணமடம் 

முடல் முதமக 

மப்ட்து 

1907 சூத் மஷ்பிமரி கமஷ் கமங்கிஸ் கட்சி 

தீவிபமதிகள் மிடபமதிகள் 

 இண்டு பிரிபமக 

பிரிந்டது.  மிடபமதிகள் 

கமக டணயிலும், 

தீவிபமதிகள் திகர் 

டணயிலும் அணி 

திண்ர் 

1911 கமல்கத்டம ண்டிட் பீன் மதன் 

டமர் 

டசித கீடம் 

முடன்முதமக 

மப்ட்து 

1916 க்ம ணஜீம்டமர் க்ம எப்ந்டம் ணற்றும் 

இந்ட ணமமட்டில் முஸ்லீம் 

லிக் அணப்புக் கந்து 

கமண்து 

1917 கல்கத்டம அன்னிசண்ட் இந்தித டசிதக் 

கமங்கிசிற்கு முடல் ண் 

டபர் டணதற்மர் 
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1920  மக்பூர் விதமகபமச்சமரிதர் டமினர் டணதற்மர் 

1924 ல்கமம் கமந்தி கமந்தி டணதற் எ 

எரு ணமமடு 

1925 கமன்பூர் சமஜினி மயுடு முடல் இந்திதப் ண் 

டபர் டணற்து. 

1927 ணட்மஸ் ம். அன்சமரி டமிழ் மட்டில் ற்து 

1929 மகூர்  பர்மல் ரு  பூஞ சுதமஜ்தம் பண்டி 

தீர்ணமம் 

நிபற்ப்ட்து 

1931 கமச்சி பல்மய் ல் அடிப் உரிணகள் 

ற்றித பவு 

பதப்ட்து 

1938 ரிபும சுமஸ் சந்தி மஸ் டமஜி சுமஷ் சந்தி மஸ் 

டணதற்து 

1947 மீட் .பி கிரிமளினி சுடந்திம் அந்ட மது 

ணமநிங்கள் உருபமக்கம் 

ஆந்திப்பிடசம் அக்மர் 1 ,1953 டமமத் டலுங்கு 

அருஞமச்ச 

பிடசம் 
பிப்பரி 20,1987  இட்ம கர் ஆங்கிம் 

அஸ்மம் ஆகஸ்ட்,15,1947 திஸ்பூர் அஸ்மமி 

பிமர் ப்ல் 1, 1936 மட்ம இந்தி , உருது 

சட்டிஷ்கர் பம்ர் 1, 2000   

மய்ப்பூர் 

ஹிந்தி,சட்டிஷ்கரி 

கமபம ண 30 ,1987 மஜி கமங்கனி 

குமத் ண 1 , 1960 கமந்தி கர் குமத்தி 

ரிதமஞம பம்ர் 1,1966 சண்டிகர் ஹிந்தி, ஞ்சமபி 

இணமச்ச பிடசம் பரி 25,1971 சிம்ம இந்தி 
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ம்மு கமஷ்மீர் அக்மர் 26,1947 ஸ்ரீ கர் உருது 

மர்கமண்ட் பம்ர் 15,2000 மஞ்சி ஹிந்தி 

கர்மமக பம்ர் 1, 1956 ங்களூரு கன்ம 

கநம  பம்ர் 1, 1956 திருபந்டபும் ணதமநம் 

ணத்திதப் பிடசம் பம்ர் 1,1956 மமல் ஹிந்தி 

ணமமஷ்ட்ம ண 1,1960 மும் ணமத்தி 

ணணிப்புர் பரி 21,1972 இம்மல்,   ஆங்கிம், ணணிப்புரி 

ணகமதம பரி 21,1972 சில்மங் ஆங்கிம்,கமம,கமசி 

மிசமம் பிப்பரி,20,1987 அய்ஸ்பமல் மிசம,ஆங்கிம் 

மகமந்து டிசம்ர் 1,1963 கமஹிணம ஆங்கிம் 

எடிசம ப்ல் 1, 1936 புபஷ்பர் எடிதம 

ஞ்சமப் ஆகஸ்ட் 15,1947 சண்டிகர் ஞ்சமபி 

மஸ்டமன்  பம்ர் 1, 1956 ய்ப்பூர் இந்தி 

சிக்கிம் ண 16,1975 கமங்மக் மளி, 

பூட்டிதம,ப்சம 

டமிழ்மடு பம்ர் 1,1956 சன் டமிழ் 

டலுங்கமம ஜீன் 2,2014 டமத் டலுங்கு,உருது 

திரிபும பரி 21, 1972 அகமர்டம ங்கமலி, திரிபுரி 

உத்திபிடசம் பரி 26,1950 க்ம ஹிந்தி 

உத்திகமண்ட் பம்ர் 9,2000 மடுன் ஹிந்தி 

ணற்கு பங்கம் பம்ர் 1,1956 கமல்கத்டம ங்கமலி 

டசித சின்ம் டமர்ம டகபல்கள் 

டசித சின்ம் 

 டசித சின்ம் அசமகரின் சமமத் தூனிலிருந்து டுக்கப்ட்து ஆகும். 
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 டசித சின்த்தில், குதி,ருது,தம, சிங்கம் ஆகித விங்குகளின் ங்கள் 

இம்ற்றுள்நது.இதில் தம பளித டரிபதில் 

 டசிதச் சின்ம் பரி 26,1950 அன்று டசிதச் சின்ணமக இந்தித அசமல் 

ற்றுக்கமள்நப்ட்து 

 முண்க உனித் னும் சமல்லில் இருந்து சத்தணப தட ன்து ப்ட்து 

டசிதகீடம் 

 டசித கீடம் வீந்திமத் டமகூமல் பஙக் ணமழியில் மப்ட்து 

 டசித கீடம் முடன்முடமக 1911 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 27 அன்று கமல்கத்டமவில் 

ற் கமங்கிஸ் ணமமட்டில் மப்ட்து 

 இந்தித அசிமல் பரி 2,1950 இந்தித அசிதல் சயிமல் டசிதப் மமக 

ற்றுக்கமள்நப்ட்து 

 டசித கீடத்ட 52 நிமிங்களில் மடி முடிக்கபண்டும் 

டசிதப்மல் 

 டசிதப் மம பந்ட ணமடம் ங்கீம் சந்தி சட்ர்ஜிதமல் மப்ட் ஆந்ட ணம் 

ன் நூலில் இருந்து டுக்கப்ட்து. 

 இது முடன்முதமக 1896 ஆம் ஆண்டு கமங்கிஸ் ணமமட்டில் மப்ட்து 

 இந்தித அசிமல் பரி 2,1950 இந்தித அசிதல் சயிமல் டசிதப் மமக 

ற்றுக்கமள்நப்ட்து. 

 இப்மல் சணஸ்கிருட ணமழியில் மப்ட்து ன்து குறிப்பித்டக்கது. 

முக்கிதச் சின்ங்கள் 

  ணது இந்தித அசின் கமண்ர் சக சகமப்டத்ட அடிப்தமக  கமண்டு 

உருபமக்கட்து. இது பரி 22 ணமர்ச், 1957 ஆம் ஆண்டு ற்றுக்கமள்நப்ட்து 

 டசிதக் கமடி ஜீ,22,1947 ஆம் ஆண்டு ணது டசிதக் கமடிதமக ற்றுக் 

கமள்நப்ட்து 

 டசிதப் ப ணயில் 

 டசிதப்னம் ணமம்னம் 

 டசித ணர் டமண  

 டசித ணம் ஆணம் 

 டசித விங்கு புலி 

 டசித நீர்பமழ் விங்கு  கங்க ஆற்று மல்பின் (2009) 

 

முக்கிதத்திட்ங்கள் 

திட்ம்                      ஆண்டு  மக்கம் 
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சமுடமத முன்ற் திட்ம்  1952  ஊக பநர்ச்சி 

கிமணப்பு இநஞ்சர் 

பபமய்ப்புத் திட்ம் 

1979 ஊக பபமய்ப்பு 

சுணப் புட்சி 1965 பநமண்ண 

எருங்கின்ந்ட ஊக ணம்மட்டுத் 

திட்ம் 

1980 ஊக ணம்மடு 

டசித ஊக 

பபமய்ப்புத்திட்ம் 

1980 இமகணம பபமய்ப்பு அளிப்து 

ஊக நிமில்ம ணக்களுக்கு 

பபமய்ப்பு 

1983 ஊக பபமய்ப்பு 

பர் மஜ்கர் தமம 1989 ஊக பபமய்ப்பு 

ரு மஜ்கர் தமம  1989  கர்ப்பு பபமய்ப்பு 

பபமய்ப்பு உறுதி திட்ட்ம் 1993 ஊக ணம்மடு 

ஸ்பர்ஞ தந்தி கிமம் ஸ்பமஜ்கர் 

தமம 

1999 கிமணப்பு இமமக பபமய்ப்பு 

பனங்குத்ல் 

ஸ்பர்ஞ தந்தி கர்ப்பு 

தமம 

1997  கர்ர்பு இமக பபமய்ப்பு 

பனங்குடல் 

ணகமத்ணம கமந்தி டசித ஊக 

ப உறுதிதிட்ம்( சட்ம் 

2005) 

2006 ஆண்டுக்கு 100 மள் பபமய்ப் 

பனங்குடல் 

உஞவுக்கு ப 2001& 

2004 

அறிமுகப்டுத்டப்டு 2004ல் 

விரிவுடுத்டப்ட்ட்து 

சம்பூர்ஞ கிமமின் மஜ்கர் தமம 2001 கூலிக்கு பதளித்டல் 

பிடண அணச்சரின் ப உறுதித் 

திட்ம் 

2008 பபமய்ப்பு பனங்குடல் 

கங்கம கல்தமன் திட்ம் 1997-98  நித்டடி நீ தப்டுத்ட 

விபசமயித ஊக்குவித்டல் 

அன்பூர்ம திட்ம் 1999 மூத்ட குடிணக்களுக்கும் இபசணமக 10 

கிம டமணிதம் பனங்குடல் 

சிக்ஷ் சகமதமக் தமம 2001-02 பறுணக் கமட்டுக்கு கீழ் உள்ந ண் 
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குனந்டகளுக்கு கல்வி அளித்டல் 

அந்த்தமடம அன் தமம 2000 உஞவுப் மதுகமப் அளிப்து 

சர்ப சிக் அபிதமன் 2001 ஆம்க்க்ல்வித அளிப்து 

ன்னி சுக்ம தமம 2005 ணகப்று மதுகமபு டமர்மக 

மத் நிர்ணமன் 2005 ஊக உட்கட்ணப் 

ணற்டுத்துபது 

டசித  ஊக சுகமடர்த்திட்ம்  2005 ஊகப்ப்குதியில் ணருத்துப சப 

பனங்குபது 

பகர்ல்ல் ரு கர்ப்பு 

புஞணப்புத் திட்ம் 

2008  கர்ப்பு ணம்மடு 

மஜிவ் வீட்டுபசதித் திட்ம் 2009  கர்ப்பு வீட்டுபசதி ணம்மடு 

இந்திம வீட்டு பசதித் திட்ம் 1985 ஊக் வீட்டு பசதி 

எருங்கிந்ட குனந்ட 

ணம்மட்டு திட்ம் 

1975 குனந்டகள் ணம்மடு 

ஆம ( டன்மர்ப ணருத்டப 

ணிதமநர்) 

2005 ணருத்துபம் 

ருசம (RUSA)  திட்ம் 2013 உதர்கல்வி 

ன் டன் தமம 2014 அபருக்கும் நிதி சப 

இந்திதமவில் டதமரிப்மம் 2014 உற்த்தித ருக்குடல் 

ஸ்மர்ப் இந்திதம  2016 புதித நிறுபன்ங்கந துபங்க 

ஊக்குவித்டல் 

புலிகள் மதுகமப்பு 1973 கமடுகள் 

தம மதுகமப்பு திட்ம்  1992 கமடுகள் 

 

டமினக அசுத்திட்ம் 

அம்ணம திட்ம் 2013 ( பருபமய் து) 

அம்ணம ணருந்டகம் 2014 

டமட்டில் குனந்டத் திட்ம் 1992 

அத்து ணகளிர் கமபல் நிதம் 1992 
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புட்சித்டபர் சத்துஞவு திட்ம் 1982 

டமய் திட்ம் ( குக்கிமணங்கள் ணம்மடு) 2011 

அம்ணம ணகப்று சஞ்சீவி 2016 பரி 

புது பமழ்வுத்திட்ம் 2005 

மூபலூர் இமணமமிர்டம் அம்ணதமர் நிவு 

திருணஞ உடவித்திட்ம் 

1989 

டர்ணமம்மள் அம்ணதமர் விடப 

ணறுணஞத்திட்ம் 

1975 

முத்துட்சுமி ட்டி கப்புத்திருணஞ 

உடவித்திட்ம் 

1967 

அம்ணம சிணண்ட் 2014 

டமலிக்கு டங்கம் திட்ம் 2011 

அம்ணம குடினீர் 2013 

அம்ணம குனந்ட ட்க திட்ம்( 16 

மருட்கள் பனஙகப்டும்) 

2014 

சுண நுகர்பமர் கூட்டுவு க 2013 

அம்ணம உஞபகம் 2013 

அம்ணம விடப்ண்ஞ திட்ம் 2016 பரி 

அம்ணம ஆமக்த திட்ம் ணமர்ச்,1 , 2016 

 

ணக்கள் டமக 2011 

இதுப இந்திதமவில் 15 மு ணக்கள் டமக கஞக்கடுப்பு 

ணற்கமள்நப்ட்டுள்நது.10 ஆண்டுகளுக்கு எருமு ணற்கமள்நப்டும். 1871 ஆம் 

ஆண்டு  முடல் ணக்கள் டமக கஞக்கடுப்பு ணற்கமள்நப்ட்டு பருகிற்து. 

முக்கிதத்டகபல்கள் 

 ணக்கள் டமக ஆஞதர் சந்தி ணநவுலிதமல் 2011 ஆம் ஆண்டு டற்கமலிக 

முடிவுகள் பளியிப்ட்.  

 இது 15பது ணக்கள் டமக கஞக்கடுப்பு ஆகும், சுடந்த்த்திற்கு பிந்டத 7பது 

ணக்கள் டமகக் கஞக்கடுப்பு 
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 உக அநவில் சீமவுக்கு அடுத்து அதிக அநவில் ணக்கள் டமகத 

கமண்டுள்ந மடு இந்திதம 

 உக ணக்கள் டமகயில் 17.5% இந்திதர்கள் ஆபர்,  

 10 ஆண்டுகம ணக்கள் டமக பநர்ச்சி 17.64% 

 ணக்கள் டமகயில் ஆண்கள் சடவிடம் 51.54%, ண்கள் 48.46% 

ணக்கள் டமகயின் அதிக அநவு அடிப்யில் ணமனிங்கள் 

1. உத்திப்பிடசம் 

2. ணகமமஷ்ட்ம 

3. பிமர் 

4. ணற்கு பங்கம்  

5. ஆந்திப்பிடசம் 

சி முக்கிதத்டகபல்கள் 

அதிக ணக்கள் டமக கமண் யூனிதன் 

பிடசம்  

ல்லி 

 

குந்ட ணக்கள் டமக கமண் யூனிதன் 

பிடசம் 

க்சதீவு 

அதிக ணக்கள் டமக கமண் ணமநிம் உத்திபிடசம் 

குந்ட ணக்கள் டமக கமண் ணமநிம் சிக்கிம் 

அதிக கர்ர்பு ணக்கள் டமகத 

கமண் ணமநிம் 

ணகமமஷ்ட்ம 

அதிக ஊக ணக்கள் டமகத கமண் 

ணமநிம் 

உத்திப்பிடசம் 

ஆண் ண் விகிடம் 943 

அதிக ஆண்ண் விகிடம் கமண் 

ணமநிம் 

கநம் (1084) 

குந்ட ஆண் ண் விகிடம் கமண் 

ணமநிம் 

ரிதமஞம 

அதிக ஆண் ண் விகிடம் கமண் 

யூனிதன் பிடசம் 

மண்டிச்சரி(1037) 

குந்ட ஆண் ண் விகிடம் கமண் 

யூனிதன் பிடசம் 

மணன் ணற்றும் யூ 

ஆண் ண் விகிடம் ( குனந்டகள் 0-6 

பதது) 

914 

அதிக ஆண் ண் விகடம் கமண் 

குனந்டகநக் கமண் ணமனிம் 

மிசமம் 

குந்ட ஆண் ண் விகடம் கமண் ரிதமம 
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குனந்டகநக் கமண் ணமனிம் 

ணமத்டக் கல்விதறிவு  74% 

ஆண்கள் கல்விதறி சடவீடம் 82.14% 

ண்கள் 65.46% 

அதிக அநவு கல்விதறிவு கமண் 

ணமனிம்  

கநம 

குந்ட அநவு கல்விதறிவு கமண் 

ணமனிம்  

பிமர் 

அதிக அநவு கல்விதறிவு கமண் யுனிதன் 

பிடசம் 

க்த்தீவுகள் 

குந்ட அநவு கல்விதறிவு கமண் 

யுனிதன் பிடசம் 

டமத்ம மர்பலி 

ணக்கள் டமக ருக்கம்  இந்திதம 382 ர் ச.கிமமீட்ர் 

டமிழ்மடு டமர்ம ணக்கள் டமக 

 டமிழ் மடு ப்நவின் அடிப்யில் 7பது இட்த்திலும் , ணக்கள் டமகயின் 

அடிப்யில் 6 பது இட்த்திலும் உள்நது 

 ணக்கள் டமக ருக்கம் 555 ர் சது கிம மீட்ருக்கு 

 ஆண் ண் விகிடம் 995 (டற்கமலிகம்) , 2013ல் பளியிட் நிந்ட 

கஞக்கடுப்பின் டி 996 

 ஆண் ண் விகிடம் குனந்டகள் 946 

 கல்விதறிவு விகிடம் 80.33, ஆண்கள்,86.81%, ண்கள் 73.86% 

 அதிக ஆண் ண் விகிடம் கமண் ணமபட்ம் , நீகிரி(1041) 

 குந்ட ஆண் ண் விகிடம் கமண் ணமபட்ம் , டர்ணபுரி 

இந்தித் திட்ைமிைல்- ந்ோண்டுத் திட்ைங்கள் 

1934 ஆண்டு இந்திதிட்ைமிைலின் ேந்மே ன்று அமறக்கப்பட்ைலர் ம். 

விஸ்தலஸ்லய்ா. இலர் இந்திாவின் திட்ைமிட்ை னபாருராோம் (Planned Economy 

for India) ன்ம புத்ேகத்தின் மூயம் இந்திாவின் னபாருராோ நிமயம பைம் பிடித்து 

காட்டினர். 1938 ஆம் ஆண்டு இந்தி தேசி காங்கிஸ் ேமயலர் ஜலர்கயால் தநரு ேனது 

ேமயமயில் தேசி திட்ைக்குழுமல உருலாக்கினார். 1944 ஆம் ஆண்டு பம்பாயில் உள்ர 

ட்டு னோழில் அதிபர்கள் பம்பாய் திட்ைத்மே உருலாக்கினீர்கள். 1944 ஆம் ஆண்டு 

இந்தி அசு திட்ைமிைல் ற்றும் லரர்ச்சித்துமம என்மம உருலக்கிது. 1945 ஆம் 

ஆண்டு ம்.ன் ாவ் க்கள் திட்ைம் ன்ம  என்மம உருலாக்கினார். இந்திாவின் 
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ந்ோண்டுத் திட்ைங்கள் முன்னாள் தசாவித் யூனினின் முன்ாதிரியிதயத 

உருலாக்கப்பட்ைது. னிேலரம், மூயேனம், இற்மக லரம் தபான்ம அமனத்து தேசி 

லரங்கமர திப்பிட்டு அமலகளின் உர்ந்ேபட்ச பன்பாட்டிற்கான திட்ைங்கமர 

லகுப்பதும், குமமபாடுள்ர லரங்கமர லரர்த்னேடுப்பதும், ற்றும் பிரிவுந்தி 

ற்மத்ோழ்வுகமரக் கமரந்து நாட்டின் எட்டுனாத்ே சமூக னபாருராோ தம்பாட்டிமன 

அமைலதும் தபான்மமல திட்ைக்குழுவின் தநாக்கங்கராக னகாண்டு னசல்பட்ைன.  

முேயாம் ந்ோண்டுத் திட்ைம் (1951-1956).ஹாாடு தோர் ாதிரி 

1951 ஜூமய ாேம் திட்ைக் கமிசன் ேனது முேல் ந்ோண்டுத் திட்ைலமமல 

சர்ப்பித்ேது. அேன் னோைர்ச்சிாக 1952 டிசம்பர் ாேம் முேல் ந்ோண்டுத் திட்ைத்மே 

னலளியிட்ைது. க்களின் லாழ்க்மகத் ேத்மே உர்த்தி லரமிக்கப் பன்முக லரர்ச்சிக்கான 

லாய்ப்புகமர உருலாக்கிது. முேல் ந்ோண்டுத் திட்ைம் அசியமப்புச் சட்ைத்தின் 

னபாருராோ சமூக தநாக்கங்களுக்குச் னசலுருலம் னகாடுப்பேற்கான முற்சிாகும். 

நமைமுமமயில் இருந்ே பயேப்பட்ை, னபாருராோ நைலடிக்மககள் எரு குமையின் கீழ் 

னகாண்டு லப்பட்ைன. முேல் திட்ைம் தேசி னபாருராோ அணுகுமுமமம 

அறிமுகப்படுத்திது. விமலான னோழில் லரர்ச்சிக்குத் தேமலான உட்கட்டுானத்மேப் 

பலுப்டுத்தி இத்திட்ைம் ஹாடு தபான்ம விலசாம் சார்ந்ே திட்ைங்களுக்கு அதிக 

முக்கித்துலம் அளிக்கப்பட்ைது. இத்திட்ைக்காயத்தில் துலக்கப்பட்ை ோதாேர் திட்ைத்தின் 

லாயியாக தற்கு லங்காரம் ற்றும் பீகார் ாநியங்கள் பன்னபறும் லமகயில் அமந்ேது. 

அதேதபான்று எடிளாவில் காநதியின் குறுக்தக கட்ைப்பட்ை ஹிாகுட் பக்ா நங்கல் அமை 

இந்திாவின் மிகப்னபரி பல்தநாக்கு நதிநீர்த் திட்ைம் ஆகும். தலும் துங்கபத்ா திட்ைம் 

ஆந்திரி ற்றும் கர்நாைக ாநியங்களுக்கும் தகாசி திட்ைம் பீகார் ாநியத்துக்கும், சம்பல் 

திட்ைம் த்தி பிதேசம், ாஜஸ்ோன் ாநியத்துக்கும் ற்றும் நாகர்ஜூனாசாகர் திட்ைம் 

ஆந்திப்பிதேசத்துக்கும் ன பல்தலறு ாநியங்களுக்கும் பல்தலறு பன்கமர னபற்று 

ேந்ேது முேயாலது ந்ோண்டுத் திட்ைங்கராகும். இத்திட்ைக்காயத்தில் இயக்மக விை 

லரர்ச்சி அதிகாக இருந்ேது. விலசா துமமயில் நல்ய முன்தனற்மம் ற்பட்ைது.  

இண்ைாலது ந்ோண்டுத் (1956- 1961) கயதநாபிஸ் ாதிரி 
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கல்கத்ோவிலிருந்து இந்திப் புள்ளி வில நிறுலனத்தின் (Indian Statistical Institute) 

தபாசிரிர் ைாக்ைர் பி.சி.கயாதநாபிஸ் ன்பலால் இண்ைாலது ந்ோண்டுத் திட்ை லமவு 

ோரித்து னலளியிைப்பட்ைது. இத்திட்ைம் கயா தநாபிஸ் திட்ைம் ன்று அமறத்ேனர். 

நாட்டின் னபாருராோ சமூக ாற்மங்கமர விமவுபடுத்தும் லமகயில் அமப்பு ாற்மங்கள் 

தற்னகாள்ரப்பட்ைன. இண்ைாலது ந்ோண்டுத் திட்ைம் துரிோன னோழில் ாேமய 

தநாக்காகக் னகாண்டு குறிப்பாக அடிப்பமை ற்றும் கனக னோழில் லரர்ச்சியில் 

நாட்ைம் காட்டிது. 1956ல் புதி னோழில் னகாள்மக(New Industrial Policy 

Resolution 1956) ற்றுக்னகாள்ரப்பட்ைது. அேன் விமரதல கூட்டுப் னபாருராோம் 

ஆகும். இண்ைாலது காயத்தில் னோழில்துமமயில் பல்தலறு லரர்ச்சிகமர 

னலளிப்படுத்தின. அமல, ஃகுத் னோழில்சாமயகள் பியாய், னபாக்காதா, துர்பாயூர், 

ரூர்தகயா, பத்ாலதி தபான்ம இைங்களில் துலங்கப்பட்ைன. அலுமினித் னோழிற்சாமயகள் 

தகாயின, தகார்பா ஆகி இைங்களில் துலங்கப்பட்ைன. தகத்ோரி, ஆக்னிகுண்ைா, ாகா, 

யன்ஜ்கண்ட் தபான்ம இைங்களில் ோமிச் சுங்கங்கள் தோன்றின. துத்ேநாகத்திமன 

உருக்கி உதயாகத்மே பிரித்னேடுக்கும் ஆமயகள் உேய்பூர், ேன்பாத் ஆகி இைங்களில் 

நிறுலப்பட்ைன. இத்திட்ைத்தின் லாயியாக அடிப்பமை சிறு னோழிற்சாமய லரிவுபடுத்துேல்; 

னோழியாரர் உமபடிமப பன்படுத்துேல், தலமயலாய்ப்மப னபருக்குேயால் இந்தி 

னபாருராோம் உர்வுநிமய அமைந்ேது.  

மூன்மாம் ந்ோண்டுத் திட்ைம் (1961-1966) சுக்தாய் சக்லர்த்தி ற்றும் 

சாண்டி ாதிரி 

மூன்மாம் ந்ோண்டு திட்ைம் னபாருராோத்மே ேற்சார்புமைோகவும் சுாக இங்கும் 

னபாருராோாக ாற்மவும் திர்தநாக்கிது. ஆனால் அன்னி முேலீட்மை சார்ந்து 

இருந்ோலும், தேசி லரத்மே பன்படுத்துலதில் ற்பட்ை சிக்கயாலும் திர்பார்த்ே 

னலற்றிமை முடிவில்மய. சு தேமல பூர்த்தி ன்பேற்கு முன்னுரிம லறங்கிது. 

உைவு ோனி உற்பத்தியில் ேன்நிமமவு அமைேல் இதில் முக்கி இைம் னபற்மது. 

ோனிங்கமர பாதுகாப்தபாம் 1965ல் திட்ைம் னோைங்கப்பட்ைது. தலும் பசுமப் புட்சி 

அறிமுகானது.  
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1966 முேல் 1969 லமயியான_காயகட்ைத்தில் மூன்று லருைத்திட்ைங்கள்'(Three 

Annual Plan உருலாக்கப்பட்ைன. ஏாண்டு திட்ைகாயங்களில் பசுமப் புட்சியின் 

விமரலாக-தலராண்ம புட்சி ற்பட்டு உைவுப்னபாருட்களின் உற்பத்தி அதிகரித்து 

விமயலாசி குமமந்ேது. 

நான்காலது ந்ோண்டு திட்ைம் (1969-1974) அதசாக் ருத்ா ற்றும் அதயான் 

ன்னி ாதிரி 

லாழ்க்மக ேத்மே உர்த்துேல், சமூக நீதியுைன் கூடி லரர்ச்சி தபான்மலற்றுக்கு 

முன்னுரிம லறங்கப்பட்ைது. 1970ல் துலங்கப்பட்ை பால் உற்பத்திப் னபருக்கும் திட்ைம் 

மூயம் பால் உற்பத்தியில் இந்திா முேலிைத்தில் உள்ரது. 1964-65ல் துலக்கப்பட்ை தீவி 

கால்நமை லரர்ச்சி திட்ைம் பால் லரர்ச்சி வித்திட்ைது. இந்திாவின் னலண்மப் புட்சியின் 

ேந்மே ன அமறக்கப்பட்ைலர் லர்கீஸ் குரின். தேசி பால் லரர்ச்சி லாரிம் 1965ல் 

துலக்கப்பட்ைது. இேன் முேன்ம தநாக்காக மும்மப, னைல்லி, னகால்கத்ோ, ற்றும் 

னசன்மன ஆகி னபருநகங்களில் பால்சந்மேம தம்படுத்தி எருங்கிமைந்ே 

பால்லரத்துமம ற்படுத்திது.  

ந்ோலது ந்ோண்டு திட்ைம்(1974-1979) டி.பி ோர் 

லறும எழிப்பு னோழில்லரர்ச்சி தபான்மலற்றுக்கு முக்கித்துலம் அளிக்கப்பட்ைது. டி.பி. 

ோர்.அலர்கரால் உருலாக்கப்ப்பைது 1975 ல் இருபது அம்சத் திட்ைம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது. 

சுறல் திட்ைம் (Rolling plan) 1978-80 

 ஜனோ அசால் னசல்படுத்ேப்பட்ைது. 1979ல் தேசிக் கிாப்பும இமரஞர்களுக்கான 

தலமயலாய்ப்பு பயிற்சித் திட்ைம் னசல்படுத்ேப்பட்ைது. 

ஆமாலது ந்ோண்டு திட்ைம் (1980-1985) , 

லறும எழிப்புக்காக அதிடி நைலடிக்மககமர தற்னகாள்ளுேல் இேன் முக்கி இயக்காக 

விரங்கிது. தலும் தேசி ஊக தலமயலாய்ப்புத் திட்ைம், எருங்கிமைந்ே ஊக 

லரர்ச்சித் திட்ைம் 1980ல் னகாண்டு லப்பட்ைது.  
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றாம் ந்ோண்டு திட்ைம் ( 1985-1990): பிைவ் முகர்ஜி ாதிரி 

உைவு ோனி உற்பத்தி லரர்ச்சிம தலராண்துமமயில் அதிதலகப்படுத்துலேன் மூயம் 

தலமயலாய்ப்பிமன அதிகரித்து அமனத்து துமமகளிலும் உற்பத்தி திமமன உர்த்ே 

முக்கித்துலம் அளிக்கப்பட்ைது. 1989ல் ஜலஹர் தாஜ்கார் தாஜ்னா ற்றும் தலமயக்கு 

உைவுத் திட்ைம் னசல்படுத்ேப்பட்ைன. 

ஏாண்டுத் திட்ைங்கள் 

1990-1991 ற்றும் 1991-1992 காய கட்ைங்களில் இண்டு ஏாண்டுத் 

திட்ைங்கள்,னசல்படுத்ேப்பட்ைன.இமலயிண்டுதட்ைாம்ந்ோண்டுத்திட்ைத்தின் 

லமமமக்குட்பட்தை அமந்திருந்ேன.  

ட்ைாலது ந்ோண்டு திட்ைம் (1992-1997) 

ட்ைாலது ந்ோண்டுத் திட்ைத்தின் இறுதி பதிப்பு உருலாக்கப்படும்தபாது நாட்டின் 

னபாருராோருக் னகாள்மகயில் திமமாேல் ேனிார்ாேல் ற்றும் உயகாேல் 

தபான்ம னபருத்ே ாற்மங்கள் ற்பட்ைன. புதி னபாருராோருக் னகாள்மக இக்காய 

கட்ைத்தில்ோன் அறிமுகம் னசய்ப்பட்ைது. ட்ைாம் ந்ோண்டுத் திட்ைத்தில் இந்திாவின் 

னபாருராோ லரர்ச்சி அதிதலகாக லரத் னோைங்கிது  

என்போலது ந்ோண்டு திட்ைம் (1997 -2002) 

இந்தி சுேந்தித்தின் 20ஆம் லருைத்தில் என்போம் ந்ோண்டுத் திட்ைம் னோைங்கப்பட்ைது 

லரர்ச்சிதாடுக் கூடி சமுோ நீதி ற்றும் சத்துலத்மே மாகக் னகாண்டு 

உருலாக்கப்பட்ைது. த்தி ோன லாழ்க்மகமயும், உற்பத்தி நிமமந்ே தலமயலாய்ப்மப 

உருலாக்குேமயயும், லட்ைாச் சநிமய ற்றும் ேற்சார்புைமமயும் கருத்தில் னகாண்டு 

உருலாக்கப்பட்ைது. சுத்ோன குடிநீர் லறங்கல், அடிப்பமை சுகாோ லசதிம 

தம்படுத்துேல், துலக்கநிமயக் கல்விம விரிவுபடுத்துேல், மறகளுக்கு வீட்டுலசதி 

உேவி, குறந்மேகளுக்கு சத்துைவு லறங்கல், கிாங்கமர முக்கி நிமயகளுைன் 

இமைத்ேல், னபாதுலறங்கல் அமப்மப மறகளுக்கு தலும் பன்படும் விேத்தில் 

ாற்றிமத்ேல் ன்னும் ழு அடிப்பமை பணிகளுக்கு (Seven basic Minimum 

Servicer) முன்னுரிமாக னகாண்டு னசல்பட்ைன. னிேலர தம்பாடு, ேனிார் 
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ாேல், ேனிார் துமமக்கு லாய்ப்புக் னகாடுத்ேல் தபான்மலற்றிற்கும் முக்கித்துலம் 

அளிக்கப்பட்ைது.  

பத்ோலது ந்ோண்டு திட்ைம் (2002-2007) 

னபாருராோ லரர்ச்சியில் 8சேவிகிேத்மே ட்டுேல் ன்பமே முக்கி இயக்காக னகாண்ை 

இத்திட்ை காயத்தில் 7.8 சேவிகிேம் லம லரர்ச்சி விகிோக அமந்ேது. இத்திட்ை 

காயத்தில் இயாபகான தலமயலாய்ப்பிமன கூடுேயாக ற்படுத்துேல்.னோைக்க 

கல்விானது 2007க்குள் கிமைக்க னசய்ேல், 2007க்குள் குறந்மேகளின் இமப்புவீேம் 

குமமத்ேல், அமனத்து ஊகங்களிலும் குடிநீர் லசதிம 2012க்குள் ற்படுத்துேல், 

2007க்குள் ாசு அமைந்ே நதிகள் ற்றும் ஆறுகமர சுத்ேம் னசய்ேல் ற்றும் 

புதுப்பிக்கப்பட்ை இருபது அம்சத் திட்ைம் னோைங்கப்பட்ைது.  

பதினனான்மாலது ந்ோண்டு திட்ைம் (2007-2012) 

அமனத்து துமமகமரயும் உள்ரைக்கி லரர்ச்சித முக்கி இயக்காக காைப்பட்ைது. 

தலராண்ம லரர்ச்சிம 4 சேவிகிோக உர்த்துேல், ேனிநபர் லருானத்மே 2016 

முேல் 2017க்குள் இட்டிப்பாக்குேல், உள்நாட்டு உற்பத்தி லரர்ச்சி விகிேம் 9 சேவீோக 

அதிகரித்ேல், அமனத்து கிாங்களுக்கும் மின் லசதி, சாமய லசதி, னோமயதபசி லசதி 

ற்படுத்துேல், அமனத்து கிாங்களுக்கும்  2012க்குள் இமைேர லசதிம 

ற்படுத்துேல் தபான்ம திட்ைங்கள் முேன்மாக அமந்ேது. 

 

2016 முடன்ணத் டர்வு அசல் விமத்டமள் - குருப் 2 

2016 

மது அறிவு 

GENERAL STUDIES 

(டமிழ் ணற்றும் ஆங்கி படிபம்) 

(Tamil & English Versions) 

ம்: 3 ணணி          Duration: 3 Hours.                         

  

ணமத்ட ணதிப்ண்கள்:300      Max. Marks:300 

    

விண்ஞப்டமர்களுக்கம மது குறிப்புகள்: 
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General Instructions to the Candidate: 

i) விமக்கள் ட்ப்டிப்பு டத்திலும், விரிபமக விதளிக்கும் பகயிலும் உள்நது. 

This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

ii) விமத்டமநமது டமிழ் ணற்றும் ஆங்கி படிபங்களில் உள்நது. டனும் சந்டகம் 

இருப்பின், ஆங்கி படிவில் டப்ட்டுள்ந குறிப்புகந முடிபமது. 

The Question paper is printed in Tamil and English versions. In all 

matters and in cases of doubt English Versions is final. 

iii) இத்டர்ப மறுத்டப அனகமக ழுதுபடற்கம ணற்றும் பினயில்மணல் 

ழுதிதடற்கமகபம டனிதமக ணதிப்ண்கள் எதுக்கப்வில். 

There is no reservation of marks for neatness of execution and  correctness of 

spelling in respect of this paper. 

பிரிவு-அ 

SECTION-A 

(மிகச் சிறித அநவில் விதளிக்கும் விம பக) 

(Very Short Answer Type) 

குறிப்பு:  i) 30 சமற்களுக்கு மிகமணல் விதளிக்கவும். 

Answer not exceeding 30 words. 

ii) எவ்பமரு விமவிற்கும் மூன்று ணதிப்ண்கள். 

Each question carries three marks. 

iii) கமடுக்கப்ட்டுள்ந முப்த்டந்து விமக்களில் பதனும் முப்து 

விமக்களுக்கு   ணட்டும் விதளிக்கவும். 

Answer any thirty question out of thirty five questions. 

(30 X 3 = 90) 

1.  ட்- உந்டம் ஆகமத ஊர்தி பளிணண் குதியில் ணட்டுண ப சய்யும் . 

ன்? 

 A jet-propelled air-craft can work only in atmospheric region. Why? 

2.  நீமது கண்ஞமடி டகடுன் எட்டுபது மன்று மடசம் ன் எட்டுபதில்? 

 Water wets the glass surface while mercury does not. Why? 

3.  கண்களின் மதுபம குமடுகந ழுதுக. ணலும் அபற் நிபர்த்தி சய்யும்     

விகநயும் கூறுக. 

 Write the common defects of vision and the lenses used to rectify them. 

4.  உமகவிதலில் மர்க்ஸ் முத ற்றி குறிப்பு ழுது. 

 Write a note on Parke‘s process in metallurgy. 

5.  லூயி அமிம் ணற்றும் கமம் பதறு. 

 Define Lewis acid and base. 

6. சல்லின் சதல்கநக் கட்டுப்டுத்தும் மகம் து? அது அவ்பமறு அனக்கப்டும் 

கமஞம் தமது? 

 Which is called as the controlling centre of the cell? Why is it called so? 
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7. ―இண்டிமன்ஸ்‖-ன் உயிரிதல் முக்கிதத்துபம் ன்? 

 Write the biological importance of ―Introns‖. 

8.  பண் நித் டமபங்கள் டங்கந வ்பமறு பட்சிக்கு டகபணத்துக் 

கமள்கின்? 

 How do the xerophytic plants adapt themselves to drought condition? 

9.  இடதத்தில் சனு-ஆரிக்குர் ங்கு உள்நது? அது இடதத்தின் இதக்கி ன்று ன் 

அனக்கப்டுகிது? 

 Where is the sinoatrial node located in the heart? Why is it called the 

Pacemaker? 

10.  ணனிடனின் இத்டக் திசுவி பகப்டுத்துக. 

 Classify vascular tissues in human. 

11.  B2B அணப்பு ன்மல் ன்? 

 What is B2B system? 

12. கணினி ணன்மருள் ன்மல் ன்? சுருக்கணமக ழுதுக. 

 What do you mean by computer software? Briefly explain. 

13. சிறுமன்ணயிரின் னுக்கமக ற்டுத்டப்ட்டுள்ந பிடண ணந்திரியின் புதித 15 

அம்ச திட்த்தின் டனும் மூன்று குறிக்கமள்கந குறிப்பிடுக. 

 State any three objectives of Prime Minister‘s New 15 Point Programme 

for the welfare of minorities. 

14.  சன்ட் கல்தமணி திட்த்தின் குறிக்கமள் தமது? 

 What is the objective of Cent Kalyani Scheme? 

15.  உண்ர்வுபூர்பணம பச ன்மல் ன்? 

 What is emotional abuse? 

16.  ‘சுபபமவ்ம்ன் அபிதமன்‘ (சுதம்பிக்க இதக்கம்) - ன்தின் குறிக்கமள்கள் 

தமப? 

 What are the aims of ‗Swavavlamban abhyaan‘ Scheme? 

17.  உஞவு மதுகமப்பு உரிண சட்ம் 2013-ன் முக்கித சிப்பிதல்ப்புகள் தமப? 

 What are the key features of Right to food Security Act 2013? 

18.  ‘மித்ம சதலியின்‘ முக்கிதத்துபத்ட ற்றி விபமதிக்க. 

 Discuss the significance of ‗MITRA APP‘. 

19. E-அசின் டனும் மூன்று தன்கநப் ட்டிதலிடுக. 

 List any three benefits of E-governance. 

20.  டமிழ்மட்டில் ல்பறு ஏய்வூதித திட்த்தின் கீழ் டிதமக தன் அபர்கள் 

தமபர்? 

 Who are the direct beneficiaries of various Pension  schemes in Tamil 

Nadu? 

21.  மிடப கன் ன்மல் ன்? 

 What is floating debt? 
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22. டமிழ்மட்டில் சதல்டும் முக்கித ரித அநவிம டமழிற்சமகளின் 

தர்கந குறிப்பிவும். 

 Name the important large scale industries in Tamil Nadu. 

23. 2015-16 இல் சிபகங்க ணமபட்த்தின் ‗ள்ளிச்சந்டத் தில்‘ சய்திகளில் 

பளிபந்டது ன்? 

 Why was ‗Pallisanthai Thidal‘ of Sivaganga District in news during 2015-

16? 

24. டமிழ்மட்டின் திட்ம்-கமடிட்டு கமட்டு. 

 THAI Scheme of Tamil Nadu-Outline. 

25.  மக்ர் சமடம ணன் ன்பர் தமர்? சமீத்தில் இபர் ற் அங்கீகமம் ன்? 

 Who is Dr.Sarada Menon? Why was she in the limelight recently? 

26. மக்ர் .பி.. அப்துல்கமம் அபர்களின் இக்கிதப் ங்களிப்பு ற்றி ழுதுக. 

 Write about the literary contributions of Dr. A.P.J. Abdul kalam. 

27. கப்நர் 452பி ன்மல் ன்? 

 What is Kepler  452B? 

28.  ‘த்பமனி‘ மர்லின் அம்சங்கள் ற்றி சிறுகுறிப்பு பக. 

 Write briefly on the features of the ‗Bharatavani‘ Portal. 

29. அறிவிதல் அறிஜர்களுக்கமக மட பிடணமல் கூப்ட் 5Es ன்ன்? 

 What are ‗Five Es‘ mantra for scientists given by Prime Minister of India? 

30.  இருடதமத் ணங்கஷ்கர் விருது 2016 ற்து தமர்? டற்கமக இது 

பனங்கப்ட்து? 

Who is the recipient of Hyidaynath Mangeshkar Award, 2016? Why was 

he/she conferred the award? 

31. ப்ல் 2016ல் குர்கமன் தர் ணமற்ம் ற்து குறித்து ழுதுக. 

 Gurgaon was renamed in April 2016. Write a note on it. 

32. கீழ்க்கண் மூன்றி விரிவுடுத்துக: 

 அ) AERB 

 ஆ) NPCIL 

 இ) FDL 

 Expand the following three terms: 

 a) AERB 

 b) NPCIL 

 c) FDL 

33. 2016-ம் ஆண்டு ணத்தித அசமல் துபங்கப்ட் ―சூர்த மதி‖ திட்த்தின் 

முக்கிதத்துபம் ற்றி சுருக்கணமக விபரி. 

 Briefly explain the significance of Solar Jyoti launched by the union 

Government in 2016. 

34. ‖மகிரி‖ ன்து ன்? 
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 What is ‗Dogri‘? 

35. ‘உணமங்க்‘ ற்றி சிறுகுறிப்பு ழுதுக. 

 Write a brief note on ‗UMANG‘. 

 

பிரிவு-ஆ 

SECTION-B 

(சுருக்கணமக விதளிக்கும் விம பக) 

(Brief Answer Type) 

குறிப்பு:  i)  120 சமற்களுக்கு மிகமணல் விதளிக்கவும். 

Answer not exceeding 120 words each. 

ii) எவ்பமரு விமவிற்கும் ட்டு ணதிப்ண்கள் 

Each question carries eight marks. 

iii) கமடுக்கப்ட்டுள்ந திட்டு விமக்களில் பதனும் திந்து 

விமக்களுக்கு ணட்டும் விதளிக்கவும். 

Answer any fifteen questions out of eighteen questions. 

(15 X 8 = 120) 

36. மின்ணமற்றியில் ற்டும் ஆற்ல் இனப்புகந விநக்குக. 

 Explain the energy losses that occur in a transformer. 

37. கீழ்க்கண் கமர்டுகந விநக்கி உடமஞம் டருக. 

 (அ) அசிட்டிடு  (ஆ) மீத்டடு  (இ) அலிடு  (ஈ) கப்பி கமர்டு. 

 Explain the following carbides with suitable examples. 

 (a) Acetylide (B) Methanide         (c) Allylide       (d) Mixed carbide. 

38.  ‖உயிர்புவி இசமத சுனற்சி‖ ன்மல் ன்? கமர்ன் சுனற்சித விநக்குக. 

 What is a biogeochemical cycle? Explain carbon cycle. 

39. ‘உயிர் ல்லுயிர் டன்ணமிக்க இம்‘ ன்மல் ன்? அபற் மதுகமக்கும் 

முகள் தமப? 

 What are biodiversity hotspots? How they are conserved? 

40. மடக்கு அடிணதமட சணமளிக்க உநவிதல் சிகிச்ச ணற்றும் 

‗ஆற்றுப்டுத்துடல்‘ முயின் ங்களிப் விநக்குக. 

 Describe the role of counseling and psychotherapy in managing drug 

addiction. 

41.  இதந்திணனிடவிதல் ன்மல் ன்? அடன் தன்மடுகந ட்டிதலிவும். 

 What is robotics? List the applications. 

42.  ‖டமயுஞர் ஆய்வில் ணற்கமள்நப்டும் ல்பறு பக ன்றி தின்கந 

விநக்குக. 

 Explain the various types of resolutions involved in remote sensing. 

43. சிறுமன்ண சமுடமதத்ட சமர்ந்ட ணமஞபர்களுக்கமக ற்டுத்டப்ட்டுள்ந ணத்தித 

அசமல் பனங்கப்டும் பவ்பறு உடவித் டமக திட்ங்கந விநக்குக. 
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 Explain the different centrally sponsored scholarship schemes for 

students belonging to the minority communities. 

44. மலி சணத்துபம் ன்மல் ன்? மலி சணத்துபத்ட வ்பமறு அபது? 

 What is gender equality? How can gender equality be achieved? 

45. இந்திதமவில் இபமடத்ட கட்டுப்டுத்துபதில் டசித எருணப்மட்டு குழுவின் 

ங்கி ணதிப்பிடுக. 

 Estimate the role of National Integration Council in controlling 

communalism in India. 

46. ள்ளிகளில் சய்தி ணற்றும் டகபல் டமர்பு டமழில்நுட்த்ட 

அறிமுகப்டுத்துபதில் டமினக அசின் முதற்சிகந விநக்குக. 

 Explain the efforts of Government of Tamil Nadu in introducing 

information and Communication Technology in schools. 

47. டமிழ்மடு அசு, சுகமடம துயின் ―மர்ப 2023‖ ன்து ற்றி குறிப்பு ழுதுக. 

Write a note on the Health Sector‘s,  ―Vision 2023‖ of Government of 

Tamil Nadu. 

48. இந்திதம ர்ணனி இத கதழுத்டம ணமமி கங்க திட்த்தின் மக்கங்கள் 

ணற்றும் முக்கிதத்துபத்ட ழுதுக. 

 Write down the objective and importance of Namami Ganga Programme 

signed by India and Germany. 

49. டமிழ்மடு அசின் சிணண்ட் ணமனித திட்ம் ற்றி ழுதுக. 

Write about the subsidized Cement Schemes of Government of Tamil 

Nadu. 

50. ப்ல் 5, 2016 ஆம் ஆண்டு துபக்கப்ட் கமட்டிணமன் விவு பண்டி ற்றி ழுதுக. 

Write about the Gatimann Express which was flagged off on April 5, 

2016. 

51. டமினக சட்ணன் டர்டல், 2016-ல் மட்மவின் ங்கி விபமதி. 

 Discuss the role of NOTA in Tamil Nadu Assembly Elections 2016. 

52. 2016-ல்  அறிவித்ட  - கழிவு ணமண்ண சட்த்தின் முக்கிதத்துபத்ட 

ட்டிதலிடுக. 

List out the highlights of the e-Waste Management Rules of 2016, 

notified by MOEFCC. 

53. இந்திதமவின் முடல் கற்சமர் உச்சி ணமமடு ங்கு ப்மது ற்து? அதில் 

விபமதிக்கப்ட் கருப்மருள் ணற்றும் திட்ங்கள் ற்றி விபமதி. 

 Where and when was the First Maritime summit held in India? What 

were the various themes and projects discussed in it? 

 

பிரிவு-இ 

SECTION-C 

http://kalviamuthu.blogspot.com



 

141 To Attend Free Online Mock Test Register @ www.iyachamy.com  
Group II Mains Classes and Test Series Starts from December First Week 

 

D
o

 o
t 

C
o

p
y

 &
 E

d
it
 

(விரிபமக விதளிக்கும் விம பக) 

(Detailed Answer Type) 

குறிப்பு:  i) 250 சமற்களுக்கு மிகமணல் விதளிக்கவும். 

Answer not exceeding 250 words each. 

ii) எவ்பமரு விமவிற்கும் திந்து ணதிப்ண்கள். 

Each question carries fifteen marks. 

iii) கமடுக்கப்ட்டுள்ந மூன்று விமக்களில் பதனும் இண்டு விமக்களுக்கு  

 ணட்டும் விதளிக்கவும். 

Answer any two questions out of the three questions. 

(2  X 15=30) 

54. மலிதமணலிட்டில் உண்மக்கும் கிருமி, வும் மு, அறிகுறிகள் ணற்றும் 

டவிர்க்கும் மு ற்றி விநக்குக. 

 Explain the pathogenesis, mode of transmission, symptoms and 

prevention of Poliomyelitis. 

55. ணனிட உரிணகள் பிச்ச டமர்மக, க்கித மடுகளின் கல்வி, அறிவிதல் 

ணற்றும் கமச்சம அணப்பின் ங்கு ணியி ஆமய்க. 

 Examine the role of UNESCO in relation to Human Rights Issues. 

56. 2016-ல் மூன்மபது புலி மதுகமப்புக்கம ஆசிதம மடுகளின் அணச்சக கூட்த்தின் 

முடிவுகள் ன்? 

 What was the outcome of the Third Asia Ministerial conference, 2016 on 

Tiger Conservation? 

 

பிரிவு-ஈ 

SECTION-D 

(கட்டு விம பக) 

(ESSAY) 

குறிப்பு: i)  500 சமற்களுக்கு மிகமணல் விதளிக்கவும். 

Answer not exceeding 500 words each. 

ii) எவ்பமரு விமவிற்கும் முப்து ணதிப்ண்கள் 

Each question carries thirty marks. 

iii) கமடுக்கப்ட்டுள்ந மன்கு விமக்களில் பதனும் இண்டு 

விமக்களுக்கு குந்டட்சம் எரு விமப எவ்பமரு பிரிவிலிருந்து 

டர்ந்டடுத்து விதளிக்கவும். 

Answer any two out of the four questions given below attending atleast 

one question from each part. 

(2 X 30=60) 

PART-A 
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57. இந்திதமவில் ண்களின் நி உத உடவும் அசின் சமூக மதுகமப்பு திட்ங்கள் 

ணற்றும் அசு கமள்ககநப் ற்றி விநக்குக. 

  Explain in detail the Various social security programmes and government 

policies to elevate the status of women in India. 

அல்ட  or 

58. கந்ட த்து ஆண்டுகளில் டமிழ் மட்டின் மின்து திர்கமள்ளும் சமபல்கந 

விபரி. 

Discuss the issues faced by the power sector in Tamil Nadu in recent 

decades. 

PART-B 

59. கிமணப்பு மருநமடமத்ட ணம்டுத்ட ணத்தித அசு ணற்கமண்டிருக்கும் 

திட்ங்கந ற்றி விபரிக்கவும். 

 Give details of the Central Government‘s Schemes to Improve rural 

economy.  

அல்து  or 

60. டமினகத்தில் சிப்பு மருநமடம ணண்ங்கள்(SEZs) ற்றி சிப்பு குறிப்புன் எரு 

கட்டு பக. 

 Write an essay on special Economic Zones (SEZs) with special reference 

to Tamil Nadu. 

 

ங்களுத சதலித வுன்மடு சய்த கூகிள் ப்ந ஸ்மரில் - Iyacamy 

academy ன்று டவும் 
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