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 Latest Notes Tnpsc Group 2&4 Vao =Tet &Pg TRB Exams Tamil Material          

                

 

                                              விருதுகள் 

 2016-ம் ஆண்டுக்கான இளம் தலைவர்கள் விருதுப்பட்டியைில் இந்தியாவின் 

கார்த்திக் சானன (21), னநஹா ஸ்வவய்ன் (28) இங்கிைாந்து ‘ராணியின் இளம் 

தலைவர் விருது’- டிசம்பர் 10,2015  

 சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி எ தமிழ் எழுத்தாளர் 
னே.எம்.சாைிக்கு 2015-ஆண்டுக்கான வதற்காசிய இைக்கிய விருது -டிசம்பர் 
12,2015 

 னபாபாலை னசர்ந்த ஆர்ச் பிஷப்பிற்கு அலமதிக்கான தூதர் என்ற வபயரில் 

2015ம் ஆண்டிற்கான கவுரவமிக்க சர்வனதச மனித உரிலமகள் விருது.- 

டிசம்பர் 12,2015 

 திருவண்ணாமலை மாவட்ட சிஇஓ வபான்குமாருக்கு மற்றும் காஞ்சிபுரம் 

மாவட்ட சிஇஓ உஷாவுக்கும் கல்வியில் புதுலம சிறந்த நிர்வாகிக்கான 

2015- னதசிய விருது-10 

 பழம் வபரும் இந்தி நடிகர் திலீப்குமாருக்கு ‘பத்ம விபூஷண்’ விருது மத்திய 

மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் னநரில் வசன்று வழங்கினார்- டிசம்பர் 14,2015 

 பழம் வபரும் நடிகரான திலீப்குமார் ஏற்கனனவ 1991–ல் பத்ம பூஷண் 

விருலதயும், 1994–ம் ஆண்டு தாதா சானகப் பால்னக விருலதயும் வபற்றவர் 
 கார்பன் மாசுபாடு குலறவு: ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு 2015-ம் ஆண்டின் 

னதசிய சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு விருது டிசம்பர் 12,2015 

 தமிழ் எழுத்தாளர் ஆ.மாதவனுக்கு 2015-ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி 
விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது ‘இைக்கிய சுவடுகள்’ என்ற 

திறனாய்வு நூலுக்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது 

 வடல்ைி பாராளுமன்ற வளாகத்தில் டிசம்பர் 17,2015 திருக்குறள் திருவிழா 
நலடவபற்றது. விழாவில் கவிஞர் லவரமுத்து உள்பட 4 னபருக்கு வள்ளுவர் 
விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. தமிழகத்லத னசர்ந்த 133 மாணவ மாணவிகள் 

இந்த விழாவில் பங்னகற்றனர். 
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 கவிஞர் லவரமுத்துவுக்கு = திருவள்ளுவர் வாழ்நாள் சாதலனயாளர் 
விருது, 

 குன்றக்குடி வபான்னம்பை தம்பிரான் அடிகளாருக்கு = திருவள்ளுவர் மக்கள் 

விழிப்புணர்வு விருது,  

 பத்திரிலகயாளர் னக.லவத்தியநாதனுக்கு = விழிப்புணர்வு திருவள்ளுவர் 
ஆசிரியர் விருது  

 சாகித்ய அகாதமி விருது வபற்ற நாவைாசிரியர் னோ.டி.குரூஸ்சுக்கு = 

திருவள்ளுவர் இைக்கியம் மற்றும் அறிவியல் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 சமீபத்தில் குேராத்தி வமாழியில் திருக்குறள் வவளியிடப்பட்டது. மத்திய 

அரசு அலனத்து வமாழிகளிலும் திருக்குறலள வவளியிட 

முன்வந்திருக்கிறது.. -டிசம்பர் 18,2015 

 குடியரசுத் தலைவர் மாளிலகயில் மிகச்சிறந்த புதுலமயான திட்டங்கலள 

அமல்படுத்தியதற்காக பிரணாப் முகர்ேிக்கு சிறந்த உைகத் தலைவர் 
கார்வுட் விருது வழங்கப்பட்டது. -டிசம்பர் 18,2015  

 கிரிக்வகட் வாழ்நாள் சாதலனயாளருக்கான 2015- சி.னக.நாயுடு விருது 

லசயத் கிர்மானி -டிசம்பர் 24,2015 

 அவமரிக்காவின் ைாஸ்னவகாஸ் நகரில் உள்ள பிளாவனட் ஹாைிவுட் 

ரிசார்ட் அண்ட் னகசினனா என்னுமிடத்தில் 64–வது பிரபஞ்ச அழகிப் னபாட்டி 

(மிஸ் யுனிவர்ஸ்) miss universe நலடவபற்றது  

 2015-ம் பிைிப்லபன்ஸ் பிரபஞ்ச அழகி(Miss Universe 2015) - பியா 
அனைான்னோ உர்ட்ஸ்பட்ச். (Philippines Pia Alonzo  Wurtzbach) 

 2014-ம் ஆண்டிற்கான உைக அழகியான வகாைம்பியா நாட்டின் அழகி 
பவுைினா னவகா, 

 சனீாவின், பீேிங் நகரில் நடந்த னபாட்டியில், ஸ்வபயின் நாட்லடச் னசர்ந்த 

மிவரயா ைைகுனா னராயா, இந்தாண்டின் (Miss World 2015) உைக அழகியாக 

னதர்வு வசய்யப்பட்டார் 
 2014-உைக அழகியான, வதன் ஆப்ரிக்காவின் னராைின் ஸ்ட்ராஸ், 

 2015= 51-வது ஞானபீட விருது: குேராத் எழுத்தாளர் ரகுவரீ் வசௌத்ரி னதர்வு -

டிசம்பர் 30,2015 

 இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் நட்சத்திர கிரிக்வகட் வரீரும், வடஸ்ட் 

அணியின் னகப்டனுமான விராட் னகாைிலய 2015 ஆண்டின் சிறந்த 

கிரிக்வகட் வரீராக பிசிசிஐ னதர்வு- டிசம்பர் 31,2015 
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 வடஸ்ட் பந்து வசீ்சு மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் தரவரிலசயில் முதல் இடம் 

பிடித்த அஸ்வின்- டிசம்பர் 31,2015 

 அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் சாதித்த இந்திய னபராசிரியர் ரானகஷ் வேயிலன 

பாராட்டும் விதமாக அவருக்கு அறிவியலுக்கான னதசிய பதக்கம் 

வழங்கப்படும் என அவமரிக்கா அறிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு 

வதாடக்கத்தில் இந்த பதக்கத்லத அதிபர் ஒபாமா வழங்கி 
கவுரவிக்கவுள்ளார். 
 

 

                                                  நியமனம் 

 இந்திய னதர்தல் துலண கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சந்தபீ் 
சக்னசனாலவ தமிழக அரசு விடுவித்து உத்தரவிட்டலத வதாடர்ந்து, 

தமிழகத்தின் புதிய தலைலம னதர்தல் அதிகாரியாக ரானேஷ் ைக்கானி 
டிசம்பர் 01,2015 நியமிக்கப்பட்டார். 

 உச்ச நீதிமன்ற 43வது தலைலம நீதிபதியாக டி.எஸ். தாக்கூர் பதவினயற்பு- 
டிசம்பர் 02,2015 

 இவருலடய பதவிக்காைம் 2017-ம் ஆண்டு ேனவரி 3-ந்னததியுடன் 

முடிவலடகிறது. வகானைேியம் முலறயில் நலடவபற்ற நியமனம் இது 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 உைகின் மிகச் சிறந்த மனிதராக வேர்மனி பிரதமர் ஏஞ்சைா வமர்வகல் 

னதர்வு-- டிசம்பர் 11,2015 

 வதன் ஆப்பிரிக்க நிதி மந்திரியாக இந்திய வம்சாவளிலய னசர்ந்த பிரவின் 

னகார்தான் நியமனம்- டிசம்பர் 14,2015 

 உத்தரப் பிரனதச மாநிை னைாக் ஆயுக்த நீதிபதியாக அைாகாபாத் உயர் 
நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வனீரந்திர சிங்லக உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக 

நியமித்தது- டிசம்பர் 14,2015 

 கனடாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் வகாைம்பியா மாநிைத்தின், ஐனகார்ட்டு 

நீதிபதியாக தமிழ் வபண் வள்ளியம்லம, நியமனம்; நீதிபதி 
ஏ.ஆர்.ைட்சுமணனின் வநருங்கிய உறவினர்- டிசம்பர் 18,2015 

 அவமரிக்காவில் மின்சார கார் தயாரிக்கும் ‘வநக்ஸ்ட் இவி’ சனீ 

நிறுவனத்தின் தலைலம வசயல் அதிகாரியாக இந்தியா வம்சாவளியான 

பத்மஸ்ரீ வாரியர் நியமனம்- டிசம்பர் 18,2015 
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 மத்திய தலைலம தகவல் ஆலணயராக ஆர்.னக மாத்தூர் நியமனம் - 

டிசம்பர் 18,2015 

 வடல்ைி கிரிக்வகட் சங்க முலறனகடுகள் வதாடர்பாக விசாரலண நடத்த, 

மத்திய அரசின் முன்னாள் வசாைிசிட்டர் வேனரல் னகாபால் சுப்பிரமணியம் 

தலைலமயில் ஒருநபர். நியமனம் - டிசம்பர் 21,2015 

 பாகிஸ்தானுக்கான இந்தியாவின் புதிய தூதராக கவுதம் பம்பாவானை 

நியமனம்- டிசம்பர் 23,2015 

 முன்னாள் வரீர்கள் டபிள்யூ.வி.ராமன், நனரந்திர கிர்வானி, டி.ஏ.னசகர் 
ஆகினயார் வபங்களூரு னதசிய கிரிக்வகட் அகாடமியின் பயிற்சியாளர்களாக 

நியமனம்- டிசம்பர் 24,2015 

 பிரதம மந்திரி அலுவைக இலண வசயைாளராக வினய் னமாகன் குவாத்ரா 
நியமனம்- டிசம்பர் 29,2015\ 

 2015-ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த விலளயாட்டு வரீாங்கலனக்கான விருலத 

பிரபை வடன்னிஸ் வரீாங்கலன வசரீனா வில்ைியம்ஸ் தட்டிச் வசன்றார்.  
 சனீ வசய்தி னசனைான ஷாங்காய் ட்ராகன் டிவி வசயற்லக நுண்ணறிவு 

வகாண்ட னரானபாலவ வானிலை நிருபராக நியமித்துள்ளது. 

 சனீ வசய்தி னசனைின் னரானபாவுக்கு 'ேினயாஐஎஸ்' என்று வபயர்\ 
 2016 ரினயா ஒைிம்பிக் னபாட்டியில் மல்யுத்தப்னபாட்டிக்கு இந்திய நடுவர் 
அனசாக் குமார் னதர்வு-- டிசம்பர் 27,2015 

 

 

                                               இந்தியா 
 ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியா திரும்பும் வழியில், பிரதமர் னமாடி 

திடீவரன்று பாகிஸ்தான் வசன்றார். ைாகூர் நகரில் டிசம்பர் 25,2015 அந்த 

நாட்டின் பிரதமர் நவாஸ் வஷரீப்லப சந்தித்து னபசினார்.  
 கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் பாகிஸ்தான் வசல்வது 

இதுனவ முதல் தடலவ ஆகும் பிரதமர் னமாடி - டிசம்பர் 25,2015 

 ஆசியாவின் மிகப்வபரிய சுரங்க ரயில் நிலையம் சனீாவின் வசன்வேன் 

நகரில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் நிலையம் - டிசம்பர் 30,2015 

திறக்கப்படுகிறது. 
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 வசன்வேன் சுரங்க ரயில் நிலையத்தின் வமாத்த பரப்பளவு 1,47,000 சதுர 
அடியாகும். இது 21 கால்பந்து லமதானங்களுக்கு சமமானதாகும். 

பூமிக்கடியில் 3 அடுக்குகள் அலமக்கப் பட்டுள்ளன 

 “15 ஆண்டுகளுக்கு னமல் இயங்கி வந்த வர்த்தக வாகனங்களுக்கு தலட 

விதிக்கப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் மாசு அதிகரித்துள்ளதால் இந்த முடிவு 

மத்தியப் பிரனதச அரசு எடுக்கப்பட்டுள்ளது  

 ‘வடல்ைியில் மாதந்னதாறும் 22–ந்னததிலய கார் இல்ைா தினமாக 

அமல்படுத்துவதால், அன்லறய தினம் மாசுபாட்டின் அளவு குலறந்திருப்பது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதுனவ ஒற்லறப்பலட–இரட்லடப்பலட 

திட்டத்லத வதாடங்குவதற்கான காரணம்’. 

 இந்தியாவினைனய முதல்முலறயாக  விமான பயணிகளுக்கு ஈ-னபார்டிங் 

வசதி அறிமுகம் - ஐதராபாத்தின் ராேிவ் காந்தி சர்வனதச விமான 

நிலையம். -டிசம்பர் 28,2015 

 இந்த புதிய வசதிலய மத்திய விமான னபாக்குவரத்துலற மந்திரி அனசாக் 

கேபதி ராேூ துவங்கி லவத்தார் 
 பிரதமர் நனரந்திர னமாடியின் கனவுத்திட்டமான டிேிட்டல் இந்தியா 
திட்டத்தின் ஒரு முயற்சியாகனவ ஈ-னபார்டிங் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 

இருப்பதாக ஐதராபாத் விமான நிலையத்தின் தலைலம நிர்வாகி 
எஸ்.ேி.னக. கின ார் வதரிவித்தார் 

 ஆன்லைனில் ஓட்டுப்னபாடும் முலற; பஞ்சாயத்து னதர்தைில் 

அறிமுகப்படுத்த குேராத் அரசு திட்டம்- டிசம்பர் 28,2015 

 குேராத் அரசு வசன்ற மாதம் நடந்த நகராட்சி னதர்தைில் 6 இடங்களில் 

ஆன்லைன் வழியாக ஓட்டுப்னபாடும் புதிய முலறலய 2-வது முலறயாக 

இந்த வசதி. அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது.  

 கடந்த 2010-ம் ஆண்டில் நாட்டினைனய முதன்முதைாக குேராத்தில்தான் 

ஆன்லைன் ஓட்டுப்பதிவு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 ரயில்னவ ஒழுங்குமுலற ஆலணயத்தின் வபயர், ரயில்னவ னமம்பாட்டு 

ஆலணயமாக வபயர் மாற்றப்பட உள்ளது.- டிசம்பர் 28,2015 

 பாதுகாப்புத் துலற வஹைிகாப்டர்கள் உற்பத்தியில் இலணந்து 

பணியாற்றுவது வதாடர்பாக இந்தியாவின் "ஹிந்துஸ்தான் ஏனராநாட்டிக்ஸ்' 

நிறுவனத்துக்கும். ரஷியாவின் "னராஸ்வடக் ஸ்னடட் கார்ப்பனரசன்' 
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நிறுவனத்துக்கும் இலடனய "இந்தியாவில் தயாரிப்னபாம்' திட்டத்தின் கீழ் 

அந்த ஒப்பந்தங்கள் னமற்வகாள்ளப்பட உள்ளன. 

 இந்தியப் பாதுகாப்புத் துலறயில் உள்ள "சதீ்தா/ னசத்தக்' ரக 

வஹைிகாப்டர்களுக்கு மாற்றாக "கானமாவ்' ரகத்திைான 200 புதிய 

வஹைிகாப்டர்கலள இரு நாட்டு நிறுவனங்களும் தயாரிக்க உள்ளன. - 

டிசம்பர் 30,2015 

 வாக்காளர் பட்டியைில் இருந்து இறந்தவர்கள் வபயர் தானாக நீக்கப்படும்: 

புதிய திட்டம் னசாதலன முயற்சியாக பஞ்சாப் மாநிைத்தின் அமிர்தசரஸ், 

தார்ன் தாரண் ஆகிய மாவட்டங்களில் அறிமுகம்- டிசம்பர் 30,2015,  

 உைக அதிசயங்களில் ஒன்றான ‘ஈபிள் னகாபுரம்’ @LaTourEiffel என்ற 

வபயரில் சமூக இலணய தளமான ட்விட்டரில் இலணந்துள்ளது. இதற்கு 

தாஜ் மஹால், சுதந்திரனதவி சிலை ஆகியவற்றின் சார்பில் வாழ்த்து 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - டிசம்பர் 28,2015 

 னதசிய மக்கள் காங்கிரஸ் என அலழக்கப்படும் நாடாளுமன்றத்தின் 

நிலைக்குழு சனீாவில் முதன்முலறயாக, குடும்ப வன்முலற தடுப்புச் 
சட்டத்லத நிலறனவற்றியது. - டிசம்பர் 20,2015 

 தூய்லம இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பாராளுமன்ற அலவகளில் 

கைந்துவகாள்ளும் எம்.பி.களின் பயன்பாட்டிற்காக எவைக்ட்ரிக் பஸ் 

னசலவலய பிரதமர் னமாடி டிசம்பர் 21,2015 பாராளுமன்ற வளாகத்தில் 

துவங்கி லவத்தார். 
 மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் பணியாற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகலள, 

பிரதமரின் ஒப்புதைின்றி பணியிலடநீக்கம் வசய்ய இயைாத வலகயில் 

விதிகளில் திருத்தங்கள் னமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 அரசியல் குறுக்கீடு குறித்த அச்சம் இல்ைாமல் உயரதிகாரிகள் நிர்வாக 

முடிவவடுப்பலத உறுதிவசய்வதற்காக, அகிை இந்திய குடிலமப் பணிகள் 

(ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ்) விதிகளில் திருத்தங்கள் வசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 அதன்படி, மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் பல்னவறு மாநிைங்களில் 

பணியாற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகலள, மத்திய பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் 

துலற அலமச்சரின் ஒப்புதலுடன் மத்திய பரிசைீலனக் குழு வழங்கும் 

பரிந்துலரகளின் னபரில்தான் பணியிலடநீக்கம் வசய்ய இயலும். 

இத்துலறக்கு, பிரதமர்தான் வபாறுப்பு வகிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sal
ai.

Net



                                நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 2015 

 

       A.MURUGANANTHAM - M.Sc.,M.Ed.,   - DINDIGUL        

7 

 ஓர் அதிகாரிலய 3 மாத காைத்துக்கு பணியிலடநீக்கம் வசய்யைாம் என்ற 

விதியில் திருத்தம் வசய்யப்பட்டு, அது 2 மாத காைமாகக் 

குலறக்கப்பட்டுள்ளது. அதுனபாை, பணியிலடநீக்க நீட்டிப்பு காைமும் 6 

மாதம் என்பதில் இருந்து 4 மாதமாகக் குலறக்கப்பட்டுள்ளது 

 ஆப்கானிஸ்தான் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் ஒரு பகுதிக்கு முன்னாள் 

பிரதமர் வாஜ்பாய் வபயர் சூட்டப்பட்டு உள்ளது இந்த கட்டிடத்லதயும் னமாடி 

திறந்து லவத்தார். - டிசம்பர் 26,2015 

 ஆப்கானிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் னமற்வகாண்டு இருந்த இந்திய பிரதமர் 
நனரந்திர னமாடி,  டிசம்பர் 25,2015 அந்நாட்டு பாதுகாப்பு பலடலய னமலும் 

வலுவாக்கும் விதமாக , ஆப்கான் பிரதமர் அஷ்ரப் கானியிடம் முதல் 

கட்டமாக நான்கு அதிநவனீ எம்.ஐ.–25 ரக வஹைிகாப்டர்கள் பரிசாக 

அளித்தார் 
 மதுபானப் வபண் பிரியர்கலளக் கவரும் வலகயில் கிழக்கு தில்ைியில் 

உள்ள ஸ்டார் சிட்டி மாைில் மகளிருக்வகன பிரத்னயக மதுபான 

விற்பலனயகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மகளிர் எவ்வித சிரமுமும் இன்றி 
மதுபானத்லத விருப்பம் னபால் வாங்கிச் வசல்ை முடியும்.  

 2016- குடியரசு தின விழாலவவயாட்டி, ேனவரி 26 முதல் 29ஆம் னததி 
வலரயில் முகல் னகாட்லடயின் ைனஹாரி னகட் பகுதியில் முதல் முலறயாக 

இக்கலை நிகழ்ச்சிகள் நலடவபறும் 

 சுற்றுைாலவ ஊக்குவிக்க சனீ சுற்றுைா பயணிகளுக்கு இைவச விசாக்கலள 

வழங்குகிறது னநபாளம்-டிசம்பர் 26,2015 

 இந்தியா தவிர வங்காளனதசம், பூட்டான், மாைத்தவீு, பாகிஸ்தான், 

இைங்லக ஆகிய நாடுகளுக்கும் னநபாளம் இைவச விசாக்கலள வழங்கி 
வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 "ோய் எக்ஸ்பிரஸ்' என்று வபயரிடப்பட்ட சிறுவர்களுக்கான சிறப்பு ரயிலை 

"டிஸ்கவரி கிட்ஸ்' வதாலைக்காட்சி நிறுவனத்துடன் இலணந்து குர்கான் 

ராப்பிட் வமட்னரா நிறுவனம் 18-12-2015 வதாடங்கியது. 

 வகாடுலமயான குற்றச் வசயல்களில் ஈடுபடும் 16 முதல் 18 வயதுக்கு 

உட்பட்ட சிறுவர்கலள வயது வந்னதாராகக் கருதி, தண்டலன அளிக்க வலக 

வசய்யும் சிறார் நீதி (குழந்லதகள் மீதான அக்கலற மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்ட 

திருத்த மனசாதா மாநிைங்களலவயில் மகளிர் மற்றும் குழந்லதகள் 
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னமம்பாட்டுத் துலற அலமச்சர் = னமனகா காந்தி - டிசம்பர் 21,2015 அறிமுகம் 

வசய்யப்பட்டது.  

 டிசம்பர் 22,2015 விவாதத்துக்கு முடிவில் மனசாதா, குரல் வாக்வகடுப்பு 
மூைம் நிலறனவறியது. 

 பாராளுமன்றத்தில் புதிய சிறார் (குழந்லதகள் பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு) சட்ட 

மனசாதா வகாண்டு வந்து, கடந்த னம மாதம் 7–ந் னததி நிலறனவற்றப்பட்டது... 

 “ராேவீ் காந்தி ஆட்சியின்னபாது சிறார் குற்றவாளியின் வயது வரம்பு 16 ஆக 

குலறக்கப்பட்டது. 2000-ல் னதசிய ேனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியில் 18 ஆக 

உயர்த்தப்பட்டது.  

 இந்தியாவிற்கு னதலவப்படும் ராணுவ தளவாடங்களில் 70 சதவதீம் இனி 
உள்நாட்டினைனய தயாரிக்கப்படும்; மனனாகர் பரிக்கர் தகவல்- டிசம்பர் 
22,2015 

 இந்திய ராணுவத்திற்காக புதிய னமக் இன் இந்தியா வவப்லசட்லட 

(http://www.makeinindiadefence.com) துவக்கி லவத்து இலத மனனாகர் 
பரிக்கர் வதரிவித்தார்.  

 வருடாந்திர இருதரப்பு உச்சி மாநாடு= ரஷ்யா, னமாடிக்கு காந்தி குறிப்புகள், 

னமற்கு வங்க வாள் வழங்கிய அதிபர் விளாடிமர் புடின்- டிசம்பர் 24,2015 

 டிஎம்பிஏ (Depot med-roxyprogesterone acetate)  எனப்படும் வபண்கள் 

கருத்தலட ஊசி மருந்து அடுத்த ஆண்டு 2016 இைவசமாக வழங்க மத்திய 

அரசு முடிவு- டிசம்பர் 01,2015 

 வதாழில் வதாடங்க சிறந்த நாடுகளின் பட்டியைில் இந்தியாவுக்கு 97-ஆவது 

இடனம கிலடத்துள்ளது. ” வடன்மார்க் முதைிடம் ஃனபார்ப்ஸ்’ பத்திரிலக 

வவளியிட்டுள்ள இந்தப் பட்டியைில் 144 நாடுகள் இடம் பிடித்துள்ளன 

 ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அடிப்பலடயிைான முதலீட்டில் உைகின் 

மிகப்வபரிய நிறுவனங்கள் எலவ முன்னிலையில் உள்ளன என்பலத 

ஆராய்ச்சி வசய்வதற்காக டாப்-50 லீக் பட்டியல் வவளியிடப்பட்டது.  

 இதில், டாடா னமாட்டார்ஸ் இந்திய நிறுவனம் = 49-வது இடம், வசன்ற 

ஆண்டு = 104-வது இடத்தில் இருந்தது 
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1. இந்தியாவுக்கு 15-வது இடம்  

2. அவமரிக்கா - 829 நிறுவனங்கள் 

3. ேப்பான் - 360 நிறுவனங்கள் 

4. சனீா - 301 நிறுவனங்கள் 

5. லதவான் - 114 நிறுவனங்கள் 

6. சுவிட்சர்ைாந்து - 80 நிறுவனங்கள் 

7. கனடா, இஸ்னரல் - 27 நிறுவனங்கள் 

8. வேர்மனி - 136 நிறுவனங்கள் 

9. பிரிட்டன் - 135 நிறுவனங்கள் 

10. பிரான்ஸ் – 86 

11. சுவடீன் – 42 

12. இத்தாைி – 32 

 வவளிநாடுகளில் இருந்து அதிக பணவரத்து வபறும் நாடுகளின் பட்டியைில் 

இந்தியா முதைிடம் வபற்றுள்ளதாக அவமரிக்காவின் வாஷிங்டனில் 

அலமந்துள்ள அந்த வங்கியின் தலைலமயகம் வதரிவித்துள்ளது 

 மும்லபயில் பணியாற்றும் உ.பி. உதய் சராயில் கிராமத்தில் ஆண்களுக்கு 

கட்டாய எய்ட்ஸ் னசாதலன- டிசம்பர் 02,2015 

 கடந்த 2005 முதல் 2015 வலர பனதபூர் மாவட்டத்தில் 357 னபர் எச்ஐவி 
லவர ால் பாதிக்கப்பட்ள்ளனர். இதில் உதய் சராய் கிராமத்லத 

னசர்ந்தவர்கள் 48 னபர் ஆகும். கடந்த 2005-ம் ஆண்டு இங்கு நடந்த உடல் 

பரினசாதலன முகாமில் 52 னபர் எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது  

 அடல் நகர்ப்புற புத்தாக்கம் மற்றும் மறுசரீலமப்பு திட்டத்தின்கீழ் "அம்ருத்' 

திட்டம்: தமிழகம் உள்பட 13 மாநிைங்களுக்கு ரூ.1,000 னகாடி நிதி-டிசம்பர் 
03,2015 

 "அம்ருத்' திட்டத்தில், தமிழகம், மத்தியப் பிரனதசம், குேராத், னமற்கு வங்கம், 

ராேஸ்தான், ஆந்திரப் பிரனதசம், னகரளம், சத்தஸீ்கர், ஒடி ா, ஹரியாணா, 
வதைங்கானா, ோர்க்கண்ட், மினசாரம் ஆகிய 13 மாநிைங்களில் உள்ள 500 

நகரங்கள் இடம்வபற்றுள்ளன. இதில், 286 நகரங்களில் 939 திட்டங்களுக்கு 

இதுவலர மத்திய நகர்ப்புற அலமச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. "அம்ருத்' 

திட்டத்தின்கீழ், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் வமாத்தம் ரூ.50,000 னகாடி 

நிதியுதவிலய மத்திய அரசு வழங்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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 இந்தியா–இைங்லக இலடனயயான பாதுகாப்பு நலடமுலறகலள ஆய்வு 

வசய்வதற்காக இந்திய ராணுவ தளபதி தல்பீர் சிங் சுகாக் 30–ந்னததி 4 நாள் 

பயணமாக இைங்லக புறப்பட்டு வசன்றார். அங்கு அவர் அந்நாட்டு ராணுவ 

தளபதி கிருஷ்ணந்தா டி சில்வா மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகலள 30-11-2015 

சந்தித்தார் 
 சர்வனதச தரத்தில் இைங்லக ராணுவத்லத நவனீமயமாக்க இந்தியா உதவி- 
டிசம்பர் 02,2015 

 3 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வருலக தந்துள்ள ேப்பான் பிரதமர் 
ஷின்னசா அனப, - டிசம்பர் 12,2015 பிரதமர் னமாடிலய சந்தித்து னபசினார். 
பின்னர் இந்தியா-ேப்பான் வர்த்த தலைவர்கள் மாநாட்டில் இருவரும் 

 உலரயாற்றினர். 
 இந்தியாவின் னமக் இன் இந்தியா இயக்கம் தற்னபாது ேப்பானில் உள்ளது. 

முதல் முலறயாக இந்தியாவில் இருந்து மாருதி சூசுகியின் கார்கலள 

ேப்பான் இறக்குமதி வசய்யவுள்ளது. 

 ேப்பான் பிரதமர் ஷின்னசா அனப பிரதமர் னமாடி. இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு இரு 

தலைவர்கள் முன்னிலையில் நான்கு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் 

லகவயழுத்தாகின. 

1. மும்லப- அகமதாபாத் இலடனய 98 ஆயிரம் னகாடியில் புல்வைட் ரயில் 

ஒப்பந்தம் 

2. பாதுகாப்புதளவாடங்கள், வதாழில்நுட்பங்கலள பகிர்ந்துவகாள்ள புதிய 

ஒப்பந்தம், 

3. மார்ச் 1 ஆம் னததி முதல் ேப்பானியார்களுக்கு வருலகயின் னபாது விசா 
வசதி 

4. இந்தியா-ேப்பான் இலடனய சிவில் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் லகவயழுத்தானது 

 வவளிநாடுகளுக்கு வபட்னராைிய கச்சா எண்வணய் (குரூட் ஆயில்) ஏற்றுமதி 
வசய்ய விதிக்கப்பட்டிருந்த 40 ஆண்டுகாை தலட அவமரிக்கா தற்னபாது 

நீக்கப்பட்டுள்ளது 

 அம்னபத்கரின் 125-ஆவது பிறந்தநாலள சிறப்பிக்கும் வலகயில், அவரது 

உருவம் வபாறிக்கப்பட்ட ரூ.125, ரூ.10 மதிப்பிைான சிறப்பு நாணயங்கலள 

தில்ைியில் வவளியிடும் -பிரதமர் னமாடி- டிசம்பர் 07,2015,  

 ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் உறுப்பினராக ேப்பானுடன் இலணந்து 

வசயல்படுனவாம். புல்ைட் ரயில் ஒப்பந்தம் இந்தியா ரயில்னவயில் பரிணாம 
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வளர்ச்சி வதாடங்கியுள்ளது. 508 கீமீட்டர் வதாலைவு வகாண்ட இந்த 

பாலதயில் 8 மணி னநரம் பயண னநரம் 3 மணி னநரமாக குலறயும் என்று 

எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது” என்று வதரிவிதார். 
 மும்லபயின் சின்னமாக விளங்கும் ‘மலரன் டிலரவ்’ என்ற 

பிரம்மாண்டமான சாலை பயன்பாட்டுக்கு வந்து கடந்த டிசம்பர் 18,2015 100 

ஆண்டுகள் நிலறவலடந்துள்ளது.  

 வதற்கு ஆசியாவினைனய முதல்முலறயாக C40 நகரங்களில் ஒன்றாக 

இலணகிறது வகால்கத்தா-டிசம்பர் 11,2015 

 இந்த வநட்வவார்க்கில் சிங்கப்பூர், சாங்காய், ைண்டன், நியூயார்க் னபான்ற 

80-க்கும் னமற்பட்ட உைகின் வமகா நகரங்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன.  

 C40 சிட்டிஸ் கிலளனமட் லீடர்ஷிப் என்ற குழுமத்துடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் னபாட்டு இந்த நகரங்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன.  

 இந்நிலையில், வதற்கு ஆசியாவினைனய முதல்முலறயாக இந்தியாவின் 

வகால்கத்தா மாநகரம் இந்த C40 நகரங்களில் இலணந்துள்ளது. இதற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் னமற்கு வங்காள அரசு டிசம்பர் 11,2015 

லகவயழுத்திட்டுள்ளது 

 னதசிய பசுலம தரீ்ப்பாயம் அதிரடியாக டிசம்பர் 11,2015 ஒரு உத்தரலவ 

பிறப்பித்தது. வடல்ைியில் மத்திய, மாநிை அரசுகள் தங்களுலடய 

இைாகாக்களில் பயன்படுத்துவதற்கு இனி டீசல் வாகனங்கலள வாங்கக் 

கூடாது என்று னகட்டுக் வகாள்ளப்பட்டு உள்ளது. இனதனபால் அரசு 

இைாகாக்கள் வாங்கும் டீசல் வாகனங்கள் மீது எந்த பதிவும் இருக்கக் 

கூடாது என்றும் அதில் கூறப்பட்டு இருக்கிறது. 

 ''மஹாராஷ்டிராவில், வடீ்டில் கழிப்பலற வசதியுள்ளவர்கள் மட்டுனம 

நகராட்சி னதர்தைில் னபாட்டியிட முடியும்' என, அம்மாநிை அரசு அறிவிப்பு- 
டிசம்பர் 02,2015 

 முதல்வர் மனனாகர் ைால் கட்டார் தலைலமயிைான, பா.ே., ஆட்சி நடக்கும் 

ஹரியானாவில், உள்ளாட்சி னதர்தைில் னபாட்டியிடுபவர்களின் வடீுகளில் 

கழிப்பலற வசதி இருக்க னவண்டும் என்பது ஏற்கனனவ கட்டாயமாக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

 ஹரியாணா பஞ்சாயத்து ராஜ் (திருத்தம்) சட்டம் 2015 இந்த ஆண்டு 

இயற்றப்பட்டது. இதன் படி, உள்ளாட்சித் னதர்தைில் னபாட்டியிடும் வபாது 

(ஆண்) னவட்பாளர்கள் குலறந்தப்பட்சம் 10-ம் வகுப்பு னதர்ச்சி வபற்றிருக்க 
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னவண்டும். வபண் (வபாது) மற்றும் ஆதிதிராவிடர் (எஸ்சி) இனத்லதச் னசர்ந்த 

ஆண் னவட்பாளர்களாக இருந்தால் 8-ம் வகுப்பும் வபண்ணாக இருந்தால் 5-ம் 

வகுப்பும் னதர்ச்சி வபற்றிருக்க னவண்டும். இதுனபாை னமலும் சிை 

கடுலமயான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க இந்த சட்டம் வலக வசய்கிறது. 

 திராவக தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்களுக்கு இழப்பீடு, புனர்வாழ்வு, இைவச 
சிகிச்லச உள்ளிட்ட தங்களின் முந்லதய உத்தரலவப் பின்பற்றுமாறு மாநிை 

அரசுகள், யூனியன் பிரனதசங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. - 

டிசம்பர் 08,2015 

 கருப்பு பணம் வவளினயறும் நாடுகளின் பட்டியைில் இந்தியாவுக்கு 4-வது 

இடம், சனீா முதைிடம் - டிசம்பர் 09,2015 

 வாஷிங்டனில் இருந்து வவளியாகும் குனளாபல் லபனான் ியல் 

இன்வடகரிட்டி என்னும் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆனைாசலன நிறுவனம் இந்த 

தகவலை வவளியிட்டிருக்கிறது 

 வதன்னிந்தியாவில் இனி வழக்கத்துக்கு அதிக மலழப்வபாழிவு வதாடரும்: 

ஐ.நா. ஆய்வு கிழக்குப் பசிபிக் கடற்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு எல்-

நினனா என வபயரிடப்பட்டுள்ளது. - டிசம்பர் 11,2015 

 இந்தியாவில் முதன் முலறயாக கர்நாடக மாநிைம் வபங்களூரு - ஹூப்ளி 
இலடயிைான ேன சதாப்தி விலரவு ரயிைில் 'பனயா - டீசல்' இன்ேின் 

இலணக்கப்பட்டு கடந்த - டிசம்பர் 06,2015 இயக்கப்பட்டது.  

 கங்லக நதிலயத் தூய்லமப்படுத்தும் நடவடிக்லகயாக, னகாமுக் பகுதி 
முதல் ஹரித்வார் பகுதி வலர, பிளாஸ்டிக் வபாருள்களுக்கு பிப்ரவரி 1 

முதல் தலட': னதசிய பசுலமத் தரீ்ப்பாயம் உத்தரவு-டிசம்பர் 10,2015, 

 னமக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ரூ.300 னகாடிலய இதற்காக 

'லமக்னரானமக்ஸ்' நிறுவனம் முதலீடு வசய்கிறது. ராேஸ்தான், ஆந்திரா 
மற்றும் வதலுங்கானாவில் புதிய வதாழிற்சாலைகலள அலமக்கிறது- 

டிசம்பர் 13,2015 

 பிரதமர் னமாடியின் கனவுத்திட்டமான ‘தூய்லம இந்தியா’ திட்டத்துக்காக 1.5 

பில்ைியன் அவமரிக்க டாைர்கள் கடன் வழங்க உைக வங்கி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. - டிசம்பர் 16,2015 

 காணாமல் னபான குழந்லதகலள கண்டுப்பிடித்து அவர்களது 

வபற்னறார்களிடம் னசர்பதற்கான  'ஆபனரசன் ஸ்லமல்'-2 திட்டம் மீண்டும் 

2016-ேனவரி மாதம் வதாடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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                                                   உைகம் 

 15 உறுப்பினர்கலளக் வகாண்ட ஐ.நா. பாதுகாப்பு சலப கூட்டம், மாதாந்திர 
தலைவரான அவமரிக்க நிதி மந்திரி ோக் வைவ் தலைலமயில்- டிசம்பர் 
17,2015, நடந்தது. இதில் உறுப்பு நாடுகளின் நிதி மந்திரிகள் கைந்து 

வகாண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் ஐ.எஸ். மற்றும் அல் வகாய்தா தவீிரவாத 

இயக்கங்களுடன் உறுப்பு நாடுகளின் அலனத்து நிதி ஆதாரங்கலளயும் 

துண்டித்து (வபாருளாதார தலட) ஒருமனதாக தரீ்மானம் 

நிலறனவற்றப்பட்டது. 

 இப்படி உறுப்பு நாடுகளின் நிதிமந்திரிகளுடன் ஐ.நா. பாதுகாப்பு சலப 
கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருப்பது இதுனவ முதல் முலற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 பிராங்க் புயல் ஸ்காட்ைாந்து, வடக்கு அயர்ைாந்து மற்றும் வடக்கு 

இங்கிைாந்லத தாக்கியது- டிசம்பர் 31,2015 

 2015- பிைிப்லபன்ஸ் நாட்டில் கிழக்குப் பகுதிகலள’வமைர்’ சமர் என்ற 

விவசாயத் தவீில் தாக்கியது புயல், “வமைர்’ சூறாவளி புயல்” 2013- 

“லஹயான் புயல்” - டிசம்பர் 14,2015 

 பாகிஸ்தான் பாடகர் அத்னன் சமிக்கு இந்திய குடியுரிலம வழங்கப்பட்டது- 

டிசம்பர் 31,2015 

 சனீாவில் காற்று மாசுபாடு: சனீ மக்களுக்கு இரண்டாவது முலறயாக சிகப்பு 
எச்சரிக்லக- டிசம்பர் 17,2015, 

 ஏமன் ரியாத்லத தலைலமயகமாக வகாண்டு பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக 

கூட்டுத் தாக்குதல் நடத்த, 'இஸ்ைாமிய ராணுவ கூட்டலமப்பு' ஏற்படுத்த 34 

நாடுகள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சவுதி அனரபியாவில் உள்ள 2 ஆயிரத்து 100 உள்ளாட்சி கவுன்சில் 

இடங்களுக்கு - டிசம்பர் 12,2015 காலை 8 மணிக்கு துவங்கிய 

வாக்குப்பதிவில், தலைநகர் ரியாத்தில் அலமக்கப்பட்டிருந்த 

வாக்குச்சாவடியில் சவுதி கல்வி மற்றும் வபண்கள் உரிலம பிரசாரகர் 
ஹாட்டூன் அல் பா ி முதல் ஓட்லட பதிவு வசய்தார் 

 துர்க்வமனிஸ்தானில் இருந்து எரிவாயுக் குழாய் திட்டம்: ஹமீத் அன்சாரி 

வதாடங்கி லவத்தார் 
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                                              விண்வவளி 
 பூமியின் வதாலை உணர்லவ அறிவதற்காக இஸ்னரா நிறுவனத்தின் 32-வது 

பி.எஸ்.எல்.வி. சி29 என்ற ராக்வகட் 6 வசயற்லகனகாள்களுடன் டிசம்பர் 
16,2015 ஆந்திர மாநிைம் ஸ்ரீஹரினகாட்டாவில் உள்ள சதஷீ்தவான் 

ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

 இந்தியா அனுப்புகிறது நிைவில் இறங்கி ஆய்வு நடத்த 2017–ம் ஆண்டு 

சந்திரயான்–2 விண்கைம் பாராளுமன்றத்தில் மத்திய மந்திரி ேினதந்திர சிங் 

தகவல்- டிசம்பர் 17,2015  

 பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதங்கலள ஏந்திச்வசல்லும் ஷாஹனீ் 1-ஏ என்ற 

ஏவுகலணலய  னசாதலன வவற்றி - டிசம்பர் 15,2015 

 ஷாஹனீ் ரக ஏவுகலணகலள தயாரித்து னசாதலன வசய்துவரும் 

பாகிஸ்தான் ஷாஹனீ்-1, ஷாஹனீ்-2 னசாதலனகலள கடந்த ஆண்டு 

நடத்திய நிலையில் கடந்த 11-ம் னததி ஷாஹனீ்-3 ஏவுகலண னசாதலனலய 

வவற்றிகரமாக நடத்தியது. இந்த நிலையில், இன்லறய ஷாஹனீ் 1-ஏ 

ஏவுகலண னசாதலனயின் வவற்றி 
 இந்தியாவில் தாக்குதல் நடத்தும் ஆற்றல்வகாண்டது: பாகிஸ்தான் 

ஷாஹனீ்-3  அணு ஏவுகலண னசாதலன வவற்றி; டிசம்பர் 11,2015 

 ரஷியா முதன்முதைாக டான் ராஸ்டாவ் நீர்மூழ்கி கப்பைில் இருந்து காைிபர் 
குரூஸ் ஏவுகலணலயக் வகாண்டு, சிரியாவில் ராக்கா நகரில் உள்ள ஐ.எஸ். 

தவீிரவாதிகளின் இைக்குகலள குறிலவத்து இந்த தாக்குதல் 

நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த தாக்குதல் வவற்றி அலடந்துள்ளது. - டிசம்பர் 
10,2015 

 இந்த நிறுவனத்தின் பால்கன்–9 ராக்வகட், 11 சிறிய 

வசயற்லகக்னகாள்களுடன் டிசம்பர் 21,2015 இரவு 8.33 மணிக்கு 

அவமரிக்காவில் னகப் னகனவரல் ராக்வகட் ஏவுதளத்தில் இருந்து 

விண்வவளியில் வசலுத்தப்பட்டது. 9 நிமிடங்களில் அந்த ராக்வகட், சுமந்து 

வசன்ற 11 சிறிய வசயற்லகக்னகாள்கலளயும் புவி வட்டப்பாலதயில் 

வவற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தியது. அலதத் வதாடர்ந்து வசங்குத்தான 

நிலையில் னகப் னகனவரல் ராக்வகட் தளத்தில் பத்திரமாக தலர இறங்கியது. 

 இஸ்னரல் ஐ.ஏ.ஐ. மற்றும் இந்தியாவின் டி.ஆர்.டி.ஓ. கூட்டு தயாரிப்பில்  

எல்.ஆர்.சாம் ஏவுகலணலய இந்திய கடற்பலட னசாதலன 
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வசய்தது.ஐஎன்எஸ் வகால்கத்தா கப்பைில் இருந்து இந்த னசாதலன 

நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தியா–இஸ்னரல் கூட்டு தயாரிப்பில் உருவாக்கப்பட்ட ‘பராக்–8’ ஏவுகலண 

னசாதலன வவற்றி இந்திய னபார்க்கப்பைில் இருந்து வசலுத்தப்பட்டது-, 

டிசம்பர் 31,2015 

 

 

                                                     மாநாடு 

 வடல்ைிக்கு வவளினய நாட்டில் முதல் முலறயாக பாதுகாப்பு பலட 

தளபதிகள் மாநாடு, வகாச்சியில் நாட்டின் மிகப்வபரிய விமானம்தாங்கி 
னபார்க்கப்பைான ஐ.என்.எஸ். விக்ரமாதித்யாவில் - டிசம்பர் 16,2015 

நலடவபற்றது. ராணுவ மந்திரி மனனாகர் பாரிக்கர், முப்பலடகளின் 

தளபதிகள் தல்பீர் சிங் (ராணுவம்), ஆர்.னக. வதாவான் (கடற்பலட), அருப் 
ராஹா (விமானப்பலட), அதிகாரிகள் கைந்து வகாண்ட இந்த மாநாட்டில் 

பிரதமர் நனரந்திர னமாடி பங்னகற்று னபசினார் 
 இந்தியாவின் உயர் மட்ட னபாலீஸ் அதிகாரிகள் 3 நாள் மாநாடு(டிேிபி)  
குேராத் மாநிைம் கட்ச் மாவட்டத்தில் நலடவபற்றது. பிரதமர் நனரந்திர 
னமாடி டிசம்பர் 20,2015 இக்கருத்தரங்கில் பங்னகற்றார் 

 பிரதமர் னமாடி அலனத்து மாநிை னபாலீஸ் டிேிபிக்களுடன் 48 மணி னநரம் 

வசைவிடுவது இதுதான் முதல் முலறயாகும். 

 உத்தரபிரனதசம் மற்றும் ேம்மு காஷ்மீர் ஆகிய மாநிை டிேிபிக்கலள தவிர 
ஏலனய அலனத்து மாநிை டிேிபிக்களும் இதில் கைந்து வகாண்டனர். கட்ச் 
பகுதிக்கு பிரதமராக வபாறுப்னபற்ற பிறகு னமாடி வசல்வது இதுதான் முதல் 

முலறயாகும். 

 "வரைாற்று சிறப்புமிக்க" பாரீஸ் பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டில் தாக்கல் 

வசய்யப்பட்ட உடன்பாடு 196 நாடுகளால் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்டது- டிசம்பர் 
13,2015 

 பாரீஸ் பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டில் தாக்கல் வசய்யப்பட்ட உடன்பாட்டில், 

புவி வவப்பமயமாதலை 2 டிகிரி வசல்சியசுக்கு கீழாக குலறக்க னவண்டும் 

என்று கூறப்பட்டுள்ளது 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sal
ai.

Net



                                நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் 2015 

 

       A.MURUGANANTHAM - M.Sc.,M.Ed.,   - DINDIGUL        

16 

 பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் வஷரீப் வதாடங்கி லவத்த ஆப்கானிஸ்தான் 

குறித்த ‘ஆசியாவின் இதயம்’ மாநாட்டில் மத்திய வவளியுறவு சுஷ்மா 
சுவராஜ் பங்னகற்ப்பு- டிசம்பர் 10,2015  
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