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தநிமகம் 

ிப். 11-ல் டிஎன்ிஎஸ்சி குரூப்-4 யிஏஓ ததர்வு: 20.7 ட்சம் தர் எளதுகிார்கள்: 

டடமுடகள் அியிப்பு 

 ிப்பயரி 11 அன்று டக்கும் ‘தநிழ்ாடு அபசுப்ணினார் ததர்யாணணனம்’ (tnpsc 

group-4 exam ) ததர்யில் யிஏஓ ணிகளுக்காக இதுயணப ததர்யாணணன 

யபாற்ில் இல்ாத அவுக்கு 20.7 ட்சம் யிண்ணப்தாபர்கள் ஒதப தபத்தில் 

ததர்வு எளத உள்ர். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. தநிழ்ாடு அபசுப் ணினார் ததர்யாணணனம் இந்தினாயில் நாி அயில் 

உருயாக்கப்பற் பதல் ததர்யாணணனநாகும். 

2. 1929இல் பசன்ண நாகாண சட்டநன்த்தில் ிணதயற்ப்பற் ஒரு 

சட்டத்தின் பம் ஒரு தணயர் நற்றும் இபண்டு உறுப்ிர்கண பகாண்டு 

உருயாக்கப்பற்து.  

தடடநச் சசனக நக்கள் சதாடர்பு அதிகாரினாக தரக் முகநது ினநம் 

 தணணநச் பசனக நக்கள் பதாடர்பு அதிகாரினாக இருந்த கணதசன் 

நாற்ப்ட்டு, தரக் பகநது ினநிக்கப்ட்டுள்ார். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. பசன்ண புித ஜார்ஜ் தகாட்ணடனில் தணணநச் பசனகம்  அணநந்துள்து. 

2. தரக் முகநது - அதிபகயில் அணத்துக எம்ஜிஆர் நன் பசனாபா 

தநிழ் நகன் உதசின் நகன் என்து குிப்ிடத்தக்கது. 

அடுத்த ஆண்டில் தநிமகம் முளயதும் ததர்வு டநனங்கில் கண்காணிப்பு 

தகநபா யசதி: ள்ிக்கல்யி துட அடநச்சர் சசங்தகாட்டடனன் தகயல் 
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 அடுத்த ஆண்டில் அணத்து ததர்வு ணநனங்கிலும் கண்காணிப்பு தகநபா யசதி 
ஏற்டுத்தப்டும் என்று ள்ிக்கல்யி துண அணநச்சர் தக.ஏ.பசங்தகாட்ணடனன் 

அியித்துள்ார். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. ள்ிக்கல்யித்துண பதன்ணநச் பசனர் - ிபதீப் னாதவ் 

2. தநிழ்ாடு ாடநூல் கமக ிர்யாக இனக்குர் - டி.பஜகந்ாதன் 

3. ஆசிரினர் ததர்வு யாரின தணயர்- சீியாசன் 

4. பசனார் - எம்.மிச்சாநி 
5. ள்ிக்கல்யி இனக்குர் -ஆர்.இங்தகாயன்  

அதிமுக தடடந அலுயகத்தில் செனிதாவுக்கு சயண்க சிட: ிப்.24-

ம் தததி திக்க ஏற்ாடுகள் தயீிபம் 

 அதிபக தணணந அலுயகத்தில் எம்ஜிஆர் சிணக்கு அருகில் 

பஜனிதாவுக்கு பளஉருய பயண்கச் சிண அணநக்கும் ணிகள் 

தீயபீநாக டந்து யருகின். இந்தச் சிண அயபது ிந்த ாா ிப்.24-ம் 

தததி திக்கப்டுகிது. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

செனிதா  

1. பன்ாள் தநிமக பதல்யர் ,அதிபக பாதுச் பசனார். 

2. 2016-ம் ஆண்டு டிச.5-ம் தததி காநாார்.   

இந்தினா 

சங்களூரு சநட்தபா பனிில் நகிருக்கு திப் சட்டி: நார்ச் நாதம் முதல் 

அநல் 
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 பங்களூரு பநட்தபா பனிில் யருகி நார்ச் நாதம் பதல் நகிருக்கு திப் 

பட்டி யசதி பசய்னப்ட இருப்தாக பநட்தபா ிர்யாகம் அியித்துள்து. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. சங்களூரு சநட்தபா பனில் - 2011 அக்தடார் 20-ஆம் தததி டுயண் அணநச்சர் 

கநல்ாத் பதாடங்கி ணயத்தார். 

2. இது பகால்கத்தா, தில்ி கபங்களுக்கு அடுத்து இந்தினாயில் 

பதாடங்கப்ட்டுள் பன்ாயது யிணபவுப் தாக்குயபத்து அணநப்பு. 

ஒதப ாில் தகாடீஸ்யப கிபாநநாக நாின அருணாச்சப் ிபததசத்தின் 

தாம்ொ! 

 அருணாச்சப் ிபததசத்தின் தயாங் நாயட்டத்தில் உள் தாம்ஜா கிபாநம் 

ஆசினாயின் ணக்காப கிபாநங்கில் ஒன்ாக தற்தாது நாிபள்து. 

நார்ச் 11-ல் மூன்று நக்கடய சதாகுதிகளுக்கு இடடத்ததர்தல்: ததர்தல் 

ஆடணனம் அியிப்பு 

 உத்தபப்ிபததசத்தின் தகாபக்பூர், பூல்பூர் நக்கணய பதாகுதிகளுக்கும் 

ிஹாரின் அபாரினா நக்கணய பதாகுதிக்கும் யரும் நார்ச் 11-ல் 

இணடத்ததர்தல் ணடபறுகிது. 

 அதததால், ிஹாரின் புயா நற்றும் பஜகாாத் சட்டப்தபணய 

பதாகுதிகளுக்கும் அதத ாில் இணடத்ததர்தல் ணடபறும் எ 

அியிக்கப்ட்டுள்து. 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. உத்தபப்ிபததசத்தின் தகாபக்பூர், பூல்பூர் பதாகுதிகின் எம்.ி.க்கா தனாகி 
ஆதித்னாத்தும், தகசவ் ிபசாத் நவுரினாவும் தத்தம் தயிணன பாஜிாநா 

பசய்தர். பதல்யர், துணண பதல்யர் தயிணன ஏற்கும்யணகனில் அயர்கள் 

எம்.ி. தயிணன பாஜிாநா பசய்தர். 
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2. ிஹாரின் புயா சட்டப்தபணய உறுப்ிர் பூரன் ாண்தட, பஜகாாத் 

சட்டப்தபணய உறுப்ிர் பந்த்ரிகா சிங் னாதவ் ஆகிதனாபது நணணய 

அடுத்து அந்த இரு சட்டப்தபணய பதாகுதிகிலும் ததர்தல் ணடபறுகிது. 

உகம் 

நாத்தவீு அபசினல் சருக்கடி: ட்பம்ப், தநாடி ஆதாசட 

 நாத்தீயில் ிகளம் அபசினல் பருக்கடி குித்து அபநரிக்க அதிர் ட்பம்பும், 

தநாடிபம் பதாணதசி பம் ஆதாசண டத்திபள்ர். 

 இதுகுித்து பயள்ண நாிணக தபப்ில், “இரு ாட்டு தணயர்களும் இந்தின - 

சிிக் ிபாந்தினத்தில் ாதுகாப்ண தநம்டுத்துயதற்கு ஒன்ாக 

ணினாற்றுயதற்கு குித்து தச்சுயார்த்ணத டத்திர். 

 தநலும் இந்தப் தச்சுயார்த்ணதனில் ஆப்காிஸ்தாின் ாதுகாப்பு குித்து 

ட்பம்ப் உறுதினித்துள்ார். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. நாத்தவீு இந்தினாயின் இட்சத்தீவுகளுக்கு பதற்தகபம் இங்ணகனிிருந்து  

சுநார் 700 கிநீ பதன்தநற்காகவும் அணநந்துள்து. 

2. அபசுத்தணயர் - பகநது யாகித் அசன் 

யணிகம் 

கத்தாரில் இந்தினர்களுக்கு சதாமில் யாய்ப்பு: ததாஹா யங்கி தடடந சசனல் 

அதிகாரி தட்டி! 

கத்தாரில் புதின பதாமில் யாய்ப்புகள் ஏற்ட்டுள், இந்தினர்கள் குிப்ாக தநிமர்கள் 

இதண னன்டுத்திக் பகாள் தயண்டும் எ கத்தார் ாட்டின் ததாஹா யங்கி 
தணணநச் பசனல் அதிகாரி சீதாபாநன் கூிார். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 
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1. நனிாடுதுணனில் ிந்து சீதாபாநன் அயர் தற்தாது பன்ணி 
யங்கினாபாக யிங்கி யருகிார். 

முருகப்ா குளநத் தடயபாக எம்.எம். முருகப்ன் ினநம் 

 பருகப்ா குளநத்தின் பசனல் தணயபாக எம்.எம்.பருகப்ன் 

பாறுப்தற்றுள்ார். ஏற்பகதய இப்பாறுப்ில் இருந்த ஏ. பயள்ணனன் 

தயினிிருந்து ஓய்வு பற்ணதத் பதாடர்ந்து இயர் புதின பாறுப்ண 

ஏற்றுள்ார். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. 1900 ஆண்டு உருயா பருகப்ா குளநம் தற்தாது ரூ 30,000 தகாடி நதிப்புள் 

குளநநாகத் திகழ்கிது. 

2. ஏ. பயள்ணனன் - அண்ணா ல்கணனில் பசான பாினினில் இங்கணப் 

ட்டபம், நிச்சிகன் ல்கணனில் பதுகணப் ட்டபம் பற்யர். 

யிடனாட்டு 

உக குத்துச் சண்டட: தான்சாினா யபீர் சாதிக்கி சநாம்ாவுடன் தநாதும் 

காநன்சயல்த் தங்கம் சயன் அகில் குநார் 

 புதுபடல்ினில், ிப்பயரி 10 அன்று ணடப உள் குத்துச்சண்ணடப் 

தாட்டினில் தான்சாினா யபீர் சாதிக்கி பநாம்ாவுடன் காநன்பயல்த்தில் 

தங்கம்பயன் அகில் குநார் தநாத உள்ார். 

முக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. அகில் குநார் நத்தின அபசின் அர்ஜுா யிருது பற்யர். 

2. சாதிக்கி பநாம்ா அனுயநிக்க ஒரு குத்துச்சண்ணட யபீர், கந்துபகாண்ட 37 

தாட்டிகில் 25 பண பயன்று சாதித்தயர்.   

---***--- 


