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முக்கித ப்பு நிகழ்வுகள் விாக்கள் / டமினகம்
முக்கிதத்டகபல்கள்/ திட்ங்கள்

i.N

குருப் 1 முடல் நிலத்தடர்வுக்காக
 பண்களுக்கு அதிகாணளித்டல் பகாள்லக – 2001

 ணத்தித
பட்தாலித
துல
அலணச்சகத்டால்
லைட்தா கார்ன் படால தாக்கு – 2030
 டமிழ் ாடு சூரித சக்தி பகாள்லக – 2012

அறிவிக்கப்ட்

sa
la

 டமிழ் ாடு உயிரி படாழில் நுட்க் பகாள்லக – 2014

 புவி அறிவிதல் அலணச்சகம் அலணக்கப்ட் ஆண்டு – 2006
 தகாாப்பூரி தசன் ன்து கர்ாாகாவில் உள்ந பசருப்பு டதாரிக்கும்
பி இம்
 இந்தித விண்பபளித்திட்த்தின் டந்லட ாக்ர் விக்ம் சாாாய்

da

 இாணுப ஆாய்ச்சி ணற்றும் தணம்ாட்டு நிறுபம் அலணக்கப்ட்
ஆண்டு – 1958
 பசல்ாட ஞணாக அறிவிக்கப்ட் 500, 1000 ரூாய் டாள்களின் ணதிப்பு
86 சடவீடம் ஆகும்
 122பது சட்திருத்ட ணதசாடா – சக்கு ணற்றும் தசலப பரி

Pa

 சக்கு ணற்றும் தசலப பரிக்குழுவின் டலபர் – ணத்தித நிதி அலணச்சர்,
உறுப்பிர்கள் ணானி நிதி அலணச்சர்கள் ஆபர்
 2014 ஆம் ஆண்டு கருப்புப்ஞம்
பபளிக்பகாஞர்படற்காக
அலணக்கப்ட் சிப்பு புாாய்வுக் குழுவின் டலபர் – ம்.பி,ா

w.

 கறுப்ப்ஞ சட்ம் அணலுக்கு பந்ட ாள் ஜீல 1, 2015
 பரி கட்லணப்ல சாக்ம் திட்ம் ன் பதரில் ணலமுக
பரிக்கட்லணப்ல ணத்தித கால் ணற்றும் சுங்க பரிகள் பாரிதம்
உருபாக்கியுள்நது.

ww

 அசிதலணப்பின் 101 பது சட்த்திருத்டம் – சக்கு ணற்றும் தசலபகள்
பரி குடிதசுத்டலபர் எப்புடலப் பற் ாள் பசப்ம்ர் – 12
 பசண்ாய் திட்ம் ன்து தரிர் குலப்புக்காக உருபாக்கப்ட்
திட்ணாகும்.பசண்ாய் ன்து ப்ானில் உள்ந இம்
TNPSC Group I Mains Postal and Class Test Admission opens Call: 9952521550. Classes and
Test batches will be held in Anna nagar, Chennai from March-2017
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 தடசிதப் தரிர் தணாண்லண ஆலஞதத்தின் டலபர் – பிடணர்
ஆபார்
 பிாமி ரிபர்த்டலச் சட்ம் 2016 ஆகஸ்டில் பகாண்டுபப்ட்து

i.N

 1946 ணற்றும் 1978 ஆம் ஆண்டில் அதிக ணதிப்புலத ரூாய் தாட்டுகள்
ணதிப்பினக்கம் பசய்தப்ட்.
 ஆடார் ண்லஞக் பகாண்டு ஞம் பனங்கும் திட்ம் AEPS

 டமிழ் ாட்டின் முடல் பாக்கமில்ா ரிபர்த்டல கிாணம் காந்டபாடி
– விழுப்பும்

sa
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 BHI M (Bh a r a t I n t e r f a c e f o r Mo b i l e )

 கார்ன் சண நில ணாபட்ணாக அறிவிக்கப்ட்டுள்ந ணாபட்த்தின்
பதர் ணஜீலி
 தடசித
காப்பீட்டு
கனகம்
நிதமிக்கப்ட்டுள்நபர்- வி.தக சர்ணா

ல்.,சியின்

டலபாக

 உக காற்று உற்த்தி சக்தியில் இந்திதா 4பது இம்

da

 தடசித டண்ணீர் திணாக அம்தத்கார் பிந்ட ாநா ப்ல் 14 ணத்தித
அசால் அறிவிக்கப்ட்டுள்நது
 பசப்ம்ர் 7 அன்று விண்பபளியில்
தகாளின் பதர் - Re s o u r c e s a t -2A

பசலுத்டப்ட்

பசதற்லக

Pa

 இந்திதாவில் ஆடார் அட்லலத முழுலணதாக பனங்கித ணா நிம் –
ஹிணாச்சப்பிதடசம்
 பிதசிலில்
உள்ந
ரிததா
டி
பனிா
–
ப்பதரிப்ட்டுள்நது (Ma r v e l o u s Ci t y )

அற்புட

கம்

w.

 உக ணண் திம் டிசம்ர் – 5

 பபனிசுாதப – டிசம்ரில் ஞணதிப்பினப்பு பசய்ட ாடு
 18 யது அணிதசா அலணப்பின் நளளடு 2018 ல் ை உள் இைம்
ளள்

ww

 உக பர்த்டக நிறுபத்தில் 164
ஆப்களனிஸ்தளன் , ஜீ 29, 2016

யது

ேர்ந்த

கைசி

ளடு

 டமினக சட்ப்தலபயின் டற்காலிக டலபாக டவி பகித்டபர்பசம்ணல
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Test batches will be held in Anna nagar, Chennai from March-2017
Page 2

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

 20யது

தசின

www.TrbTnpsc.com

மின்ளளுக

நளடு

,

ஜயரி,

விேளகப்ட்டித்தில் ைற்து
 டிஜிட்ைல்

ணப்ரியர்த்தன
அளிக்குநளறு,பத்தன்

யளைல்

ல்

தளைர்ளக

தநயில்

குழு

i.N

ரிந்துப

நம்டுத்துயது

2017

et
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அநக்கப்ட்டுள்ளது.

 ண்ைன கள ேபஸ்யதி தி உண்நயின இருந்ததளக , க.ஸ்
யளல்டினள குழு தரிவித்துள்து
New World)
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 எலிம்பிக் ளட்டியின் இக்கு யளேகம் – புதின உகம் ன்தளகும் ( A
 இந்தினளவின் ேளர்பில் ேளக்சி நளலிக் முதல் தக்கத்த ரினள டி ஜனிபள
எலிம்பிக்கில் ற்ளர்.
 பிளகள

னும்

ேனலின

அறிமுகப்டுத்தியுள்து.


அலனக்கப்டும்

அபசின்

சுற்றுளத்துப

பண்ஞடாசனுக்கு

2016

ஆம்

da

 கல்தாண்ஜி

தமிமக

ஆண்டிற்கா சாகித்த அகாமி விருது கிலத்துள்நது. நூலின் பதர்
எரு சிறு இலச

 கேள நைளநளகி நற்றும் நளக்ேனம் பளட்ஸ்வில் ஆகினளர் ேளஸ்திபள

Pa

ல்கக்கமகம் யமங்கின 2016 ஆம் அண்டிற்கள இபளநளனுஜன்
விருதிப் ற்றுள்ர்.
 டமினக அசின் விருதுகள்

புயர் ள.வீபநணி

ரினளர் விருது

ண்ருட்டி பளநச்ேந்திபன்

அம்த்கர் விருது

நருத்துயர் துபேளமி

அண்ணள விருது

கவிஞர் கூபம் மு.துப

களநபளஜர் விருது

டி.நீகண்ைன்

ளபதினளர் விருது

ே.கணதிபளநன்

ளபதிதளேன் விருது

கவிஞர் கள.ளபதி

ww

w.

திருயள்ளுயர் விருது 2017
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கி.ஆ..விசுயளதம் விருது

மீளட்சி முருகபத்திம்

et

திரு.வி.க.விருது

 இந்தினளவின் முதல் உக இே நளளடு உதய்பூரில் ைற்து
யளரினத்தின்

முதல்

இனக்குபளக

முன்ளள்

கணக்கு

i.N

 யங்கிகள்

தணிக்கனளர் விளத் பளன ம்த்தின அபசு நினநம் ேய்துள்து.
 இந்தினளவின் முதல் டிஜிட்ைல் நளநிநளக கபள அறிவிக்கப்ட்ைது.
 நகிழ்ச்சிக்களக

எரு

அநச்ேகம்

,

க்கின

உருயளகியிருக்கிது.

அபபு

மிபட்டுகளில்

sa
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 உள்ளட்சி அநப்புகளில் ண்களுக்கள எதுக்கீட்டு இைங்களின்
ண்ணிக்க 50 ேதவீதநளக அதிகரிக்கப்டும் ன்று தமிமக அபசு
அறிவித்து. இதற்கள ேட்ை திருத்த நேளதள பயயில் 20/02/2016
நியற்ப்ட்ைது

 தமிமக ேட்ைப் பயத் தர்தலில் னளருக்கு யளக்களித்தளம் ன்த

da

அறியும் யேதி 17 பயத் தளகுதிகளில் அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது.
 தமிமகத்தில் கைந்த 2013 டிேம்ர் 4-ம் ததி ைற் ற்களடு
இைத்தர்தலில் ‘ளட்ைள’ அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது

Pa

 ளட்டின முதல்முனளக எரிச் ேர்க்கனளருக்கள திருநண
ஆணனம் அகநதளளத்தில் துயங்கப்ட்டுள்து.

w.

 இந்தினளவின் இட்ஞ்சுட்டி ேனற்கக்களளின் கைசி நற்றும் மளயது
ேனற்கக்களள ,ஆர்.ன்.ஸ்.ஸ் – 1 ஜி ப்பல் 28 அன்று
விண்ணில் ேலுத்தப்ட்ைது.
 உக அவில் அதிக ண்ணிக்கயிள
உள். இதற்கு அடுத்து பஷ்னளவில் உள்து

புலிகள்

இந்தினளவில்

ww

 இபளஜஸ்தளனில் உள் கச்ேள்ளி கிபளநம் முதல் நது இல்ளத கிபளநநளக
அறிவிக்கப் ட்டுள்து
 பளனு புனல் இந்தினள , இங்க நற்றும் , யங்கதேம் னும் டுக
தளக்கினது. நளத்தீவு இப்புனலுக்கள னரிச் சூட்டினது. பளனு
ன்தன் ளருள் கயிறு ன்தளகும்
TNPSC Group I Mains Postal and Class Test Admission opens Call: 9952521550. Classes and
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 பிபதளன்
நந்திரி
உஜ்யளள
னளஜள
ந,
1
முதல்
அறிமுகப்டுத்தப்ட்ைது, இதன் ளக்கம் யறுநக் களட்டிற்கு கீழ்
உள் ணளுக்கு இயே ேநனல் ரியளயு யமங்குயதளகும்

 தமிழ்ளட்டின
அதிக
தளகுதினளக
களஞ்சிபுபம்
ேட்ைநன்த்

தளகுதி

i.N

 அரிசி, களதுந, ேர்க்கப, ருத்தி உற்த்தியில் இந்தினள உக
அவில் 2-ஆயது இைத்தில் உள்து

யளக்களர்கள்
களண்ை
ேட்ைநன்த்
நளயட்ைத்திலுள்
ேளழிங்கல்லூர்

உள்து. தமிழ்ளட்டின

குந்த

அவு

sa
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யளக்களர்கள் களண்ை ேட்ைநன்த் தளகுதினளக அறிவிக்கப்ட்ை
ளகப்ட்டிம் நளயட்ைம் கீழ்யளூர் (தனி)

 ேட்ைநன் தர்தலில் மிக அதிக அவில் ளட்ை தியள தளகுதி
ேளழிங்கல்லூர். குயள அவில் ளட்ைள தியள தளகுதி
நலூர்.

da

 டமினக
சட்ப்தலபயில்
உள்ந
பண்
உறுப்பிர்களின்
ண்ணிக்லக – 20 உறுப்பிர்கள் ( பதலிலிடா நீங்காக) 13%
பண்கள்
 தமிமகத்தின் 15-யது ேட்ைப் பயயின் நினந உறுப்பிபளக
நினமிக்கப்ட்டுள்ளர் ளன்சி ஆன் சிந்தினள பிபளன்சிஸ்
ளர்ய

களடுகள்

அழிப்த

Pa

 உகின
முதன்முனளக
தைேய்துள்து

 ேன்ய ைலுட் னும் சீளவுன் சூப்ர் கம்ப்யூட்ைர் உகின்
அதியக சூப்ர் கணினினளகும்

w.

 ேவ்யளய் கிபகத்தில் அநந்துள் ள்த்திற்கு ேர்யதே யளனினல்
ஆபளய்ச்சி நிறுயம் “ங்ைக்” னும் னரி சூட்டியுள்து.
 2018 குளிர்கா எலிம்பிக் லப உள்ந இம் – படன்பகாரிதா

ww

 2016 ஆம் ஆண்டிற்கள பளநன் நகேே விருது இந்தினளயச் ேளர்ந்த
இருயருக்கும் யமங்கப்ட்டுள்து. ஸ்யளைள வில்ேன் ன்யருக்கும்,
தமிழ்கத்தச் ேர்ந்த டி, ம் கிருஷ்ணளவுக்கு யமங்கப்ட்டுள்து.
 ஜூ 26 ஆம் ததின ேர்யதே ேதுப்புநிகளடுகள் ளதுகளப்பு
நற்றும் ல்லுயிர் ளதுகளப்பு திநளக அறிவித்து உள்து.
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 ேன்னியிலிருந்து ேன் நளனநள
விநளத்த
தடும்
ணிக்கு
னரிைப்ட்டுள்
இத்தடுதல்
ஈடுட்டுள்.

இந்தின
"ஆபேன்
ணியில்

தனி

துன

i.N

 இந்தினளவின முதல்முனளக நகிழ்ச்சிகளக
உருயளக்கின நளநிம் நத்தின பிபததேம் ஆகும்.

விநளப்ை
தளஷ்'

முப்ைகளும்

et
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 ேர்யதே கைல்ேளர் அநப்பு யழ்ங்கின தரினமிக்க ண் விருது
கப்ைன் பளதிகள நனுக்கு யமங்கப்ட்ைது.

sa
la

 ஜீ 18 அன்று உகம் முழுயது ல்ேன் நண்ைள ேர்யதே திம்
களண்ைளைப்டுகிது
 ரிேர்வ் யங்கியின் 24 யது ஆளுபளக உர்ஜித்
நினமிக்கப்ட்ைளர். இயர் கன்னளவில் பிந்தயபளயர்.

சிங்

ைல்

 ேபக்கு நற்றும் ேய யரின ேட்ைப்பயயில் நியற்றின முதல்
நளநி அஸ்றளம் ஆகும்.

da

 70யது சுதந்திப தித்தக் களண்ைளடும் யகயில் 15 ளள்
நிகழ்ச்சினளக ஆேளதி 70 னளத் கபள குர்ளணி ன் நிகழ்ச்சி நத்தின
அபேளல் துயங்கி யக்கப்ட்ைது.
 நளநி ேட்ை ஆணன தயர் நீதிதி திகர்

Pa

 ஜம்மு களஷ்மீரில் ல்ட் குண்டுகள் னன்டுத்துயது தளைர்ளக
அநக்கப்ட்ை டி.வி.ஸ்.ண் பிபேளத் குழு

w.

 விஞ்ஞளனி .ேண்முகத்துக்கு அப்துல் களம் விருதும், மின் நனளத்தில்
ணிபுரியும்
ண்
ஜனந்திக்கு
கல்ள
ேளவ்ள
விருதும்
யமங்கப்ட்ை.
 சிந்த நளகபளட்சினளக திண்டுக்கல் தர்வு ேய்னப்ட்ைது. சிந்த
கபளட்சினளக
ட்டுக்களட்ை
நற்றும்
3
கபளட்சிகள்
தர்ந்தடுக்கப்ட்ைது.

ww

 ஜளனகத்த திர்ப்யர்கள் ன் புத்தகத்த யபளற்று ஆசிரினர்
பளநச்ேந்திப குலள ழுதி யுள்ளர்.
 யனிசூள ளட்டின் நளர்கரிட்ைள தீவில் 17யது
அநப்பின் நளளடு ைற்து

அணிேளபள ளடுகள்
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 பி.ஸ்.ல்.வி. சி-35 பளக்கட் ேப்ைம்ர்
விண்ணில் யப்ட்ைது

26 கள 9.12 நணிக்கு

et
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 உகின மிகப்ரின சூரின ேக்தி திட்ைம் இபளநளதபுபம் நளயட்ைம்
கமுதியில் ேப்ைம்ர் 21 அன்று முதல்யர் துயக்கி யத்தளர்

i.N

 2யது நட்பள பயில் ேயயின் தளைக்க விமளவில் அம்ேயணி,
ளினி ன் இபண்டு ண் ஏட்டுர்க இனக்கிர்.
 வியக் தவ்பளய் தநயிள குழு அளித்த ரிந்துபன
ஆளசித்து டுக்கப்ட்ை முடிவின் அடிப்ையில் பயில்ய ட்ஜட்,
ளது ட்ஜட்டுைன் இணக்கப்ட்டுள்து.

sa
la

 களவிரி டுயர் நீதிநன்த்தின் இறுதித்தீர்ப்பு பிப்பயரி 19, 2013 அபசிதழில்
யளியிைப்ட்ைது.
 ளரீஸ் ருயநி நளற் எப்ந்தத்துக்கு, .ள. ேயில் இந்தினள
தது எப்புத (அக்.2) அளித்தது. ளரிஸ் எப்ந்தத்திற்கு எப்புதல்
அளித்த 62யது ளடு ஆகும்.

da

 இந்தினளவின
முதல்முனளக
நண்ணய்க்கு
படி
ணப்ரிநளற்த் திட்ைட்த ஜளர்கண்ட் அபசு தளைங்கியுள்து.
 ேர்யதே நிதினத்தின் அங்கீகரிக்கப்ட்ை ணநளக
ளணனம் ேர்க்கப்ட்டுள்து.

சீளவின் யுயளண்

Pa

 பசன்ல ணண் பானில ஆய்வு லணத விஞ்ஜானி அமுடாவுக்கு
"ாக்ர் வில்தைா லபசா சர்பதடச விருது கிலத்துள்நது. இந்ட
விருலடப் பறும் முடல் இந்தித பானில ஆய்வு லணத அதிகாரி
அமுடா ஆபார்.
முதல்

w.

 ளட்டின

முனளக

ேங்கல்ட்டில்

நருத்துயப்

பூங்கள அநக்க நத்திய் அநச்ேபய அனுநதி அளித்துள்து.
 நஹ்பளஷ்ட்ப முதல்யர் ளக்பூர் நளயட்ைத்த
டிஜிட்ைல் நளயட்ைநளக அறிவித்துள்ளர்.

இந்தினளவின்

முதல்

ww

 விதர்ள கிரிக்கட் யளரினம் ளதள கமிட்டியின் ரிந்துபக ற்றுக்
களண்ை முதல் நளனி கிரிக்கட் யளரினநளகும்.
 உக ட்டினிக் குறியீட்டில் இந்தினள 97யது இட்த்த ற்றுள்து.
 பிளஸ்டிக் களப்க தை ேய்த முதல் ளடு பிபளண்சு ஆகும்.

TNPSC Group I Mains Postal and Class Test Admission opens Call: 9952521550. Classes and
Test batches will be held in Anna nagar, Chennai from March-2017
Page 7

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

 ேளளபூர்
பயில்ய
ேந்திப்பு
அறிவிக்கப்ட்டுள்து.

நினம்,

நகிழ்ச்சி

et

 ம்.ஸ் ேளலு , யங்கி தியளல் யளரினத்தின் தயபளக நினநணம்
ேய்னப்ட்டுள்ளர்.

ேந்திப்ளக

i.N

 இந்திபள களந்தி ேர்யதே விநள நினம் ஆசினளவின் முதல் களர்ன்
ேநநி விநள நினநளக அநக்கப்ட்டுள்து.
 ேர்யதே புள்ளியினல் விருது பிரிட்டிரச் ேளர்ந்த ைவிட் களக்ஸ்க்கு
யமங்கப்ட்டிருக்கிது. இவ்விருந்து இந்தளண்டுைளன் முதல் முனளக
யமங்கப்டுகிது.
டமிழ்

ாடு

உஞவுப்

ாதுகாப்புச்சட்த்லட

sa
la

 பம்ர் 1 முடல்
ற்ற்குக்பகாண்து.

 தளய்ளந்தின் இயபசி நகள ேக்ரி சிரிந்தளன்கு முதல் உக ேம்ஸ்கிருத
விருது யமங்கப்ட்டிருகிது
 ேட்டிஷ்கர் ணநதிப்பிமக்கத
இனற்றின முதல் நளநிம் ஆகும்

ஆதரித்து

ேட்ைேயில்

தீர்நள

da

 இந்தினளவின் முதல் டிஜிட்ைல் கிபளம்ம் , அகளதபள குஜபளத்.
 யங்கி தியளல் நற்றும் ளடிப்பு நி யளரினம் அக்ைளர் 1 ,முதல்
ேனல்ளட்டுக்கு யந்தது.

Pa

 பளப்பின அணு ஆபளய்ச்சி நனத்தில் இந்தினள உறுப்பிபளக யம்ர்
21 அன்று ேர்ந்த்து.
 USSD -Unstructured Supplementary Service Data
 IMPS -Immediate Payment Service

w.

 UPI - Unified Payments Interface

 NEFT -National Electronic Funds Transfer
 RTGS - Real Time Gross Settlement

ww

 MMID - Mobile Money Identifier
 ேர்யதே சூரின ேக்தி கூட்ைணி டிேம்ர் 28 அன்று துயங்க்ட்ட்து
 ணாற்றுத்திாளிகள் துலயின் புதித பதர் திவ்தாங்
 தசின ஆற்ல் ேமிப்பு ளள் டிச்ம்ர் 14
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 'உதய்' திட்ைத்தில் ேர்ந்துள் 21-ஆயது நளநிம் தமிமகம். ஜயரி 8

i.N

ஆம் ததி ேர்ந்தது.

 கிபண் தளசி ன்யருக்கு ஹிந்து விருதி – 2016 அளிக்கப்ட்டுள்துநூலின் னர் ஜின்ள அடிக்கடி வீட்டுக்கு யருயளர் ன்தளகும்.( Jinnah
Often Came to Our House)

அறிமுகப்டுத்தப்ட்டுள்து.
 தர்நேளள

ஹிநளச்ே

sa
la

 ShaGun னும் ேனலின ேர்ய சிக்ே அபினளன் கண்களனிப்தற்களக

பிபதேத்தின்

அறிவிக்கப்ட்டுள்து.

இபண்ைளயது

த

கபநளக

 24-யது திருத்தம் ( 1971) – ளபளளுநன்த்திற்கு இந்தின அபேநப்பின்
ந்த குதினயும் திருத்தும் அதிகளபத்த யமங்கினது.
திருத்தம் (

1985)

-

da

 52-யது

த்தளயது

அட்ையண

ேர்க்கப்ட்ைது.கட்சித்தளயல் தைச்ேட்ைம்
 69-யது திருத்தம் ( 1991) - ைல்லி இந்தினளவின் தகர் குதி
(Na t i o n a l Ca p i t a l T e r r i t o r y ) ஆது.

Pa

 100- யது திருத்தம் – 2015 , யங்களதேத்திற்கு நிப்குதிக
நளற்றிக் களடுப்திற்களக.

 முடல் பிற்டுத்டப்ட்தார் ஆலஞதத்டலபர் கதல்கர்.

w.

 பணட்ாஸ் பசன்ல ப்பதர் ணாற்ம் பற்து 1996
 டமிழ் ாட்டின் கலசி ணாகாட்சி திண்டுக்கல்
 நீதிக்கட்சி படாங்கப்ட்
முடலிதார் ஆகிததார்

ஆண்டு

1916,

டி.ம்,

ாதர்,

தச

ww

 டமிழில் பபளிபந்ட முடல் ஊலணப்ம் கீசகபடம்
 டமிழில் பபளிபந்ட முடல் தசும்டும் காளிடாஸ்
 இந்தித அநவில் டமினகத்தின் ர்ப்பு – 3.94%
 டமிழ் ாட்டின் முடல் பண் நீதிதி த்மினி பசுதுல
 சிம்புச்பசல்பர்  அலனக்கப்டுபர்- ண.பா சிபஜாம்
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ல்

இண்ாபது

உகத்டமினர்

ணாாடு

et
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 உத்திதணருர் கல்பபட்டு குதபால முல ற்றிக்கூறுகிது
 காந்தி
கிாணப்
ல்கலக்கனகத்தின்
தபந்டர்
குடிதசுத்டலபர்- திண்டுக்கல்லில் உள்நது

 திாவிச்சஙக்ம்
படாங்கப்ட்து

பரிதார்

ட்ம்

பஜ்ஜிந்தி

பகாடுத்டபர்

ன்பால்

–டர்ணாம்ாள்

கி.பி.

ழிே நன்ர்

sa
la

 ம்.க.தினளகபளே ளகயதர் அயர்களுக்கு,

துல

i.N

 ஈ.பப ாணசாமிக்கு
அம்லணதார்

–

467ல்

ன்

ட்ைத்தியும் யமங்கினயர் தர்நளம்ளள் .

 தமிழ் ளட்டின் முதல் ண் நனர் தளபள ேரினன்

 தமிழ் ளட்டில் நுமவுத்தர்வு இபத்து ரிந்துப ேய்த குழுஅந்தகிருஷ்ணன் குழு

da

 தமிமக நகளிர் ஆணனம் அநக்கப்ட்ை ஆண்டு – 1990
 தமிமகத்தில் விற் யரின அநல்டுத்தினயர் பளஜளஜி
 ேன் ரி  அமக்கப்டுயர்- பளஜளஜி

Pa

 தனி ர் ேத்னகிபகத்தின் ளது தமிழ்ளட்டில் சி ேன் முதல் ர்
–ைளக்ைர் டி.ஸ்.பளஜன்
 சிப்ளக ேனல்டும் ஊபளட்சிகளுக்கு உத்தநர் களந்தி விருதி தமிழ்
ளடு அபசு யமங்கினது.

w.

 புது யளழ்வுத்திட்ைம்2005 ஆம் ஆண்டு தளைங்கப்ட்ைது

ww

முக்கிதத்திட்ங்கள்
திட்ம்
ஆண்டு தாக்கம்
சமுடாத முன்தற் திட்ம்
ஊக பநர்ச்சி
1952
கிாணப்பு இலநஞ்சர்
ஊக தபலபாய்ப்பு
1979
தபலபாய்ப்புத் திட்ம்
சுலணப் புட்சி
தபநாண்லண
1965
எருங்கின்ந்லட ஊக
ஊக தணம்ாடு
1980
தணம்ாட்டுத் திட்ம்
தடசித ஊக
இாகணா தபலபாய்ப்பு
1980
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1999

கிாணப்பு இாாக
தபலபாய்ப்பு பனங்குத்ல்
கர்ர்பு இாக
தபலபாய்ப்பு பனங்குடல்
ஆண்டுக்கு 100 ாள்
தபலபாய்ப் பனங்குடல்

2006

2001&
2004
2001

அறிமுகப்டுத்டப்டு 2004ல்
விரிவுடுத்டப்ட்ட்து
கூலிக்கு தபலதளித்டல்

2008

தபலபாய்ப்பு பனங்குடல்

1997-98
1999

2001-02

அந்த்ததாடா அன்
ததாா
சர்ப சிக் அபிதான்
ன்னி சுக்ா ததாா
ாத் நிர்ணான்

2000

தடசித ஊக
சுகாடர்த்திட்ம்
பகர்ல்ல் தரு கர்ப்பு
புஞலணப்புத் திட்ம்
ாஜிவ் வீட்டுபசதித் திட்ம்
இந்திா வீட்டு பசதித்

2005

w.

சிக்ஷ் சகாததாக் ததாா

ww

i.N

1997

et

ஊக தபலபாய்ப்பு
கர்ப்பு தபலபாய்ப்பு
ஊக தணம்ாடு

Pa

அன்பூர்ா திட்ம்

1989
1989
1993

da

சம்பூர்ஞ கிாமின் தாஜ்கர்
ததாா
பிடண அலணச்சரின் தபல
உறுதித் திட்ம்
கங்கா கல்தான் திட்ம்

1983

அளிப்து
ஊக தபலபாய்ப்பு

sa
la

தபலபாய்ப்புத்திட்ம்
ஊக நிமில்ா ணக்களுக்கு
தபலபாய்ப்பு
பைர் தாஜ்கர் ததாா
தரு தாஜ்கர் ததாா
தபலபாய்ப்பு உறுதி
திட்ட்ம்
ஸ்பர்ஞ பதந்தி கிாம்
ஸ்பாஜ்கர் ததாா
ஸ்பர்ஞ பதந்தி கர்ப்பு
ததாா
ணகாத்ணா காந்தி தடசித ஊக
தபல உறுதிதிட்ம்(
சட்ம் 2005)
உஞவுக்கு தபல

www.TrbTnpsc.com

2001
2005
2005

நித்டடி நீல தப்டுத்ட
விபசாயிலத ஊக்குவித்டல்
மூத்ட குடிணக்களுக்கும்
இபசணாக 10 கிதா டாணிதம்
பனங்குடல்
பறுலணக் தகாட்டுக்கு கீழ் உள்ந
பண் குனந்லடகளுக்கு கல்வி
அளித்டல்
உஞவுப் ாதுகாப்ல அளிப்து

2008

ஆம்க்க்ல்விலத அளிப்து
ணகப்தறு ாதுகாபு படார்ாக
ஊக உட்கட்லணப்ல
தணற்டுத்துபது
ஊகப்ப்குதியில் ணருத்துப
தசலப பனங்குபது
கர்ப்பு தணம்ாடு

2009
1985

கர்ப்பு வீட்டுபசதி தணம்ாடு
ஊக் வீட்டு பசதி
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2005

ணருத்துபம்

2013
2014
2014
2016

உதர்கல்வி
அலபருக்கும் நிதி தசலப
உற்த்திலத பருக்குடல்
புதித நிறுபன்ங்கலந துபங்க
ஊக்குவித்டல்
காடுகள்
காடுகள்

1973
1992

et

குனந்லடகள் தணம்ாடு

i.N

புலிகள் ாதுகாப்பு
தால ாதுகாப்பு திட்ம்

1975

sa
la

திட்ம்
எருங்கிலந்ட குனந்லட
தணம்ாட்டு திட்ம்
ஆா ( டன்ார்ப ணருத்டப
ணிதாநர்)
ருசா (RUSA) திட்ம்
ன் டன் ததாா
இந்திதாவில் டதாரிப்தாம்
ஸ்ார்ப் இந்திதா

www.TrbTnpsc.com

da

டமினக அசுத்திட்ம்
அம்ணா திட்ம்
2013 ( பருபாய் துல)
அம்ணா ணருந்டகம்
2014
படாட்டில் குனந்லடத் திட்ம்
1992
அலத்து ணகளிர் காபல் நிலதம்
1992
புட்சித்டலபர் சத்துஞவு திட்ம் 1982

ww

w.

Pa

டாய் திட்ம் ( குக்கிாணங்கள்
தணம்ாடு)
அம்ணா ணகப்தறு சஞ்சீவி
புது பாழ்வுத்திட்ம்
மூபலூர் இாணாமிர்டம் அம்லணதார்
நிலவு திருணஞ உடவித்திட்ம்
டர்ணாம்ாள் அம்லணதார் விடலப
ணறுணஞத்திட்ம்
முத்துட்சுமி பட்டி
கப்புத்திருணஞ உடவித்திட்ம்
அம்ணா சிபணண்ட்
டாலிக்கு டங்கம் திட்ம்
அம்ணா குடினீர்

அம்ணா குனந்லட பட்க திட்ம்(
16 பாருட்கள் பனஙகப்டும்)
சுலண நுகர்தபார் கூட்டுவு கல
அம்ணா உஞபகம்

2011

2016 பரி
2005
1989
1975
1967
2014
2011
2013
2014
2013
2013
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அம்ணா விலடப்ண்லஞ திட்ம்
அம்ணா ஆதாக்த திட்ம்

ww

w.

Pa

da

sa
la

i.N

2016 பரி
ணார்ச்,1 , 2016

et
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