
 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

பக்கறரண ரட்கள் 

 

ம 12 - சர்மச சசினறர் றணம் 2018 

 

மீ் - "ர்மஸ்  ரய்ஸ் டு லீட்  - உடல்னம் ஒரு ணி உரிம" 

 

இது ணீ ர்சறங் றறுணர் ண கபேப்தடும் புளபரன்ஸ் நட்டிங்ளகல் திநந் 

ரள் ஆகும். 

 

 

ம 12 - உனக தநமகள் இடம்சதர்த்ல் றணம் 

 

மீ் - "தநமகள் தரதுகரப்புக்கரக எங்கள் குல்கமப ஒருங்கறமத்ல்" 

 

உனகபரி தநமகள் இடம்சதர்ல் றணம் (WMBD) பேடரந்ற 

ிறப்புர்வு தூண்டுல் திச்சரம் ன்தது புனம்பதர்ந் தநநகள் ற்றும் 

அற்நறன் ரழ்ிடங்கநப தரதுகரப்தற்கரண ளநந னறபறுத்துகறநது. 

 

 

 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

 

 

ம 13 - அன்மணர்  றணம் 

 

ள ரம் இண்டரது ஞரிற்றுக்கறந ரநன அநணத்து 

ரய்ரர்கலக்கும் ரய்நக்கும் தரரட்டுந பசலுத்ப்தடுகறநது 

 

இது உனகறன் தல்ளறு தகுறகபில் தல்ளறு ளறகபில் பகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 

மசம் : 

அருரச்சல் திமஷ் : 

அருரச்சன திமச அமச்சம புற ிரண றமனத்றற்கு 

தரிந்தும : 

 

பயரபனரங்கறில் எபே கறரீன்ஃதலீ்ட் ிரணறநனத்ந றர்ரிக்கக்கூடி 

சரத்றக்கூறுகநப ஆய்வு பசய்பம் தரம் பதிர குழுின் தரிந்துநந 

அபேரச்சன திளச அநச்சந அங்கலகரித்துள்பது. 

 

குஜரத் 

துல்னறரண 2019 பலீட்மடரடு ர்த்கத்றல் கணம் சசலுத் மண்டும் 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

 குஜரத் அசு 10.05.2018 ஆம் ஆண்டு  இந்ற அசறன் சறன 18 அசரங்க 

பசனரபர்கலடன் அன் பல் சந்றப்நதக் ளற்பகரண்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டு பல், இந்றரின் அசு தங்குபதறும் நதிண்ட் 

குஜரத் உனகபரி பலீட்டரபர் உச்சற ரரடு நடபதறுகறநது. 

 

 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் அசு சதண்கள் சதர்கபில் சசரத்துக்கரண ஸ்டரம்ப் அச்சு 

த்து சசய்ப்தட்டது 

ஜம்ப & கரஷ்ீர் ரறனங்கபில், கர்ப்புந ற்றும் கறரப்புநப் தகுறகபில் தறவு 

பசய்ப்தட்ட பசரத்துக்கபில், பதண்கபின் பதரில், ஸ்டரம்ப் அச்சறடுது  த்து 

பசய்ப்தட்டது. 

 

கரரஷ்டிர 

2018-19 ஆண்டுக்கரண தரர்டு ருடரந்ற றமனப்தரடு 

ளற்கு ங்கரபம், ஆறு ரட்டங்கநப உள்படக்கற ிசர றனப்தகுற 
கடன் ற்றும் ீண்ட கரன கடனுக்கரக 34,058.05 ளகரடி பைதரய்கநபக் 

பகரண்டிபேக்கும், பரத்ம் 93,618.36 ளகரடி பைதரய்க்கு எதுக்கப்தட்டுள்பது. ளசற 

ிசர ற்றும் ஊக பர்ச்சற ங்கற (தரர்டு) 2018-19 க்கரண ணது ஆண்டு 

றநன ரறனறல் பபிிட்டுள்பது. 

 

சர்மசம் 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

சறங்கப்பூர் அறகரப்பூர் சரறரக றழ் சரறமக் கரப்தற்கு 

உறுதுமரக உள்பது என்று கரதிசணட் ந்றரி கூநறயுள்பரர் :  

ரடரலன்நத்றல் தன்தடுத்ப்தடும் சறங்கப்பூரின் ரன்கு அறகரப்பூர் 

பரறகபில் றழும் என்நரகும், ரய் பரறின் தரடசரநனகபில் தள்பிகபில் 

ற்றும் அச்சு ற்றும் எபிதப்பு ஊடகங்கள் ற்றும் நண அநணத்து 

துநநகபிலும் றழ்.பரற பக்கற தங்கு கறக்கறன்நது. 

 

 

 

ட சகரரிர ணது nuke பத்ம கர்க்கமதரகறநது :  

 

ட பகரரிர, அன் அணுசக்ற ளசரநண பத்ந இண்டு ரங்கலக்குள் 

றறுத்ப்ளதரரக கூநறள்பது. 

 

அநறில் 

ISRO க்ரீன் ப்சரதனன்மட ரரிக்கறநது 

இந்ற ிண்பபி ஆரய்ச்சறக் ககத்றல் (ISRO) ிஞ்ஞரணிகள் றன்சரம் 
ற்றும் ிண்கனங்கலக்கு சுற்றுச்சூல்-ட்பு ப்பரதனன்நட  
நயட்ரக்மறளனரளரணிம் நட்ளட் (HAN) பர்ச்சறக்கு பன்ளணற்நம் 
கண்டிபேக்கறநரர்கள். 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

றர்கரன திக்கரண எபே தசுநரண தூண்டுலுடன் க்கரண 
நயட்ரசறன் ரக்பகட் ரிபதரபேநப,  இசரணத்ந ரற்றுள இந் 
பற்சறரகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IISER மதரதரல் ிஞ்ஞரணிகள் ில் தணும கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 

ளதரதரனறல் உள்ப இந்ற கல்ி அநறில் ற்றும் ஆரய்ச்சற றறுணம் 
(..ஸ்.இ.ஆர்) ஆரய்ச்சறரபர்கள் தநநின் பழு தணுநபம் 
ரிநசப்தடுத்றணர். இறல் பல் பநநரக ினறன் பழுநரண 
தணு ரிநசபநந ரிநசப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

சீதத்றல், றபெசறனரந்றன் தங்கரன Moa தநநின் சரத்றரண 
றுனர்ச்சறக்கு தணு ரிநசபநந தன்தடுத்ப்தட்டது. 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

 

 

ரசரின் சசவ்ரய் சயனறகரப்டர் 

 

ரர்ஸ் ளற்தப்தில் எபே அடுத் நனபநந ளரர் நக்க பஸ் 
ஸ்ளதஸ் பஜன்சறின் 2020 திின் எபே தகுறரக இது எபே சறறு 
பயனறகரப்டந பசவ்ரய் கறகத்றற்கு அனுப்ததடும் ன்று ரசர 
அநறித்துள்பது. 

 

பயனறகரப்டரில் அன் னறத்றம்-அன் ளதட்டரிகள் சரர்ஜ் பசய் சூரி 
றன்கனங்கள் உள்பண ற்றும் ிநப்தரண இவுகபில் ளதட்டரிந  
இரக நத்து பகரள்ப உவும். 

 

 

தணு எடிட்டிங் 'சரக்மனட்  ட்ரீஸ் ' மரம டுக்க உவுகறநது : 

 

பப்தண்டனப் தகுறகபில் பபேம் Cacao ம், சரக்ளனட் பனப்பதரபேபரக 
இபேக்கும் பகரக்ளகர தனீ்ஸ் ரரிக்க உவுகறநது. 

 

டி.ன்.-கட்டிங் ன்நசம், Cas9, டி.ன்.ின் எபே இனக்கு திரந்றத்றற்கு 
துல்னறரக ங்குன் பனம் எபே உிரிணத்றன் தணு 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

ரற்றுற்கரண எபே ற தணு டிட்டிங் ஆகும், இது ளம்தட்ட ளரய் 
றர்ப்நத ிநபிக்கும். 

 

தங்கபரமஷ் பல் கல் சரடர்பு சசற்மகக்மகரள்கமப SpaceX 
சரடங்குகறநது 

 

தங்கபரளஷ் அசரங்கத்றன் பல் கல் பரடர்பு பசற்நகக்ளகரள், 
Bangabandhu-1, SpaceX Falcon 9 ரக்பகட் பனம் பூறின் சுற்றுப்தரநில் 
நக்கப்தட்டது. 

 

ிண்பபிில் ிண்பபி ீர்கபிடம் தடகறல் பசல்ன ரசரரல் 
திர்த்ப்தட்ட இண்டு ணிரர் றறுணங்கபில் என்நரகும் SpaceX. 
ற்பநரன்று ளதரிங் ளகர 

 

 

 

 

ிக & சதரருபரரம் 

சன் ஆப்ரிக்கர  4 தில்னறன் டரனர் பலீடு 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

பன்ணரப்திரிக்கரில் பசல்தடும் 140 இந்ற றறுணங்கள் சுரர் 4 
தில்னறன் அபரிக்க டரனர்கநப பலீடு பசய்து 18,000 ளடி 
ளநனகநப உபேரக்கறபள்பண. 

 

CII-PwC அநறக்நக, பன் ஆதிரிக்கரில் பபிரட்டு ளடி பலீட்நட (FDI) 
ரண்டி இந்ற றறுணங்கபின் தங்கபிப்நத, பக்கற சபக 
பதரறுப்புர்வு ற்றும் றநன் ளம்தரட்டு பற்சறகநபபம் உள்படக்கறது. 

 

MOU, ஒப்தந்ங்கள் & அமச்சம ஒப்புல்கள் 

கரரஷ்டிர GRIHA கவுன்சறலுடன் க்ரீன் தல்டிங் ஒப்தந்ம் சசய்துள்பது 

 

யரரஷ்டிர அசு எபேங்கறநந் ரழ்ரர றப்தடீ்டு நம் (GRIHA) 
கவுன்சறல் அசறனநப்பு எப்தந்த்றல் நகபழுத்றட பல் அசு 
கட்டடங்கநப றப்திடுற்கு அசு PWD அறகரரிகலக்கு திற்சறபித்து. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

மகபர ற்றும் என்.டி.தி.சற. சூரி சக்ற றன் உற்தத்றம 
அறகரிப்தற்கரக MoU ஒப்தந்ம் மதரட்டுக்சகரண்டது: 

 

ளகப ரறன றன்சர ரரிம் ரறனத்றல் சூரி சக்ற உற்தத்றந 
அறகரிப்தற்கரக ளசற பர்ல் தர் கரர்ப்தளனுடன் எபே புரிந்துர்வு 
எப்தந்த்றல் நகபழுத்றட்டது 

 

புதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் துமநில் ஒத்துமப்புக்கரக சதரு ற்றும் 

இந்றர ஒப்தந்ம் மகசழுத்றட்டுள்பது  

 

இந்றரின் ர்த்க பற்நறகநப கற்கவும், தன் பதநவும் இந்றரவுக்கு 

றநந ரடுகள் உள்பண ன்றும், 2018 ஆம் ஆண்டு ள ரம் 11 ம் ளற 
னறரில் 55 ஆண்டுகபரக இரஜந்ற உநவுகநப பகரண்டரடுதுடன் இபே 

ரடுகலம் ர்த்க உநவுகநப கிசரக அறகரிக்கவும் இந்றரவுடன் 

உடன்தட்டுள்பண. 
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றகழ்வுகள்  

 

 

 

பதபை: 

 

பனணம் ற்றும் பதரி கம் - னறர 

 

திர் - பர்சறளடஸ்  

  

ஜணரறதற - பதட்ளர  

 

தப்ளனர குசறன்ஸ்கற 

 

ரம் - ளசரல் (PEN) 

 

 

சல் மக்மகரமன சரபிக்க திமரமகஸ் ரங்களுக்க்கரக தஞ்சரப் 

ற்றும்  இங்கறனரந்து றறுணம் MoU ஒப்தந்ம் சசய்துள்பது 

 

பல் நக்ளகரல் ரிபம் திச்சறநணந சரபிக்க ரறனத்றல் உிரில் 

ற்றும் உிர்-சற.ன்.ஜற ஆநனகநப அநப்தற்கரண புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

நகபழுத்ரணது. எவ்பரபே ஆநனகலம் றணசரி 100 பட்ரிக் டன் 

நக்ளகரல் உற்தத்ற பசய்பம்  

 

 

 

 

 

இங்கறனரந்து 

 

நனகர் ற்றும் பதரி கம் - னண்டன் 

 

கரறதற  - னறசபதத் II 

 

திர் - பசர ள 

 

ரம் - தவுண்டு ஸ்படர்னறங் 

 

சம்றட் ற்றும் ரரடு 

 

சுங்கம் ற்றும் தரல் துமந பன் பமநரக ஒருங்கறமந் ரரடு : 
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றகழ்வுகள்  

 

இந்ற சுங்கத்துநந ற்றும் தரல் துநந பனம் இநக்குறபம் ற்றுறகலம் 

சலரக்கப்தடும் நகில் புது டில்னறில் ிஜன் தணில் பல் சந்றப்பு 

நடபதற்நது. 

 

 

 

 

 

தரதுகரப்பு 

 

குஜரத் அசரங்கம் பரளனரந தரதுகரப்புத் ரரிப்புக்கரண பலீட்டு 

இனக்கரக றர்ித்துள்பது. 

 

குஜரத் அசு பரளனர சறநப்பு பலீட்டு ண்டனம் (SIR), தரதுகரப்புத் துநநில் 

பலீடு பசய் சறநந் இடரக ஊக்குிக்கறநது. துல்னறரண 

உச்சறரரட்டிற்கு பன்ணரல் ளடரளனரில் எபே உச்சற ரரடு டத் 

அறகரரிகள் றட்டறட்டுள்பணர். அளகரனரதரத்றல் இபேந்து ளடரளனர 110 கற.ீ. 

 

தரதுகரப்பு : 

 

தரதுகரப்புத் ரரிப்புக்கரண பலீட்டு இனக்கரக றர்ித்துள்பது. 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

குஜரத் அசு பரளனர சறநப்பு பலீட்டு ண்டனம் (SIR), தரதுகரப்புத் துநநில் 

பலீடு பசய் சறநந் இடரக ஊக்குிக்கறநது. துல்னறரண 

உச்சறரரட்டிற்கு பன்ணரல் ளடரளனரில் எபே உச்சற ரரடு டத் 

அறகரரிகள் றட்டறட்டுள்பணர். அனகரதரத்றல் இபேந்து ளடரளனர 110 கற.ீ. 

குஜரத் அசரங்கம் பரளனரந. 

 

 

 

 

 

தரதுகரப்பு 

 

குஜரத் அசரங்கம் பரளனரந தரதுகரப்புத் ரரிப்புக்கரண பலீட்டு 
இனக்கரக றர்ித்துள்பது. 

 

குஜரத் அசு டபரளனரரந சறநப்பு பலீட்டு ண்டனம் (SIR), 
தரதுகரப்புத் துநநில் பலீடு பசய் சறநந் இடரக றர்ித்துள்பது. 
பரளனரில் எபே உச்சற ரரடு டத் அறகரரிகள் றட்டறட்டுள்பணர். 
அனகரதரத்றல் இபேந்து பரளனர 110 கற.ீ ஆகும். 

 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

றட்டங்கள் 

ரஷ்ட்ரி மகரக்குல் றன் 

ரஷ்ட்ரி ளகரக்குல் றன் தரல் உற்தத்றந அறகரிப்தற்கரக உள்ரட்டு 
இணங்கநப தரதுகரப்தற்கும், பர்ப்தற்கும் றட்டறட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

சதண்களுக்கு இப்தீட்டு றட்டம் தரனறல் ரக்குல் / திந குற்நங்கபரல் 
தரறக்கப்தட்டர்கள் / ப்திப்திமத்ர்களுக்கு இப்தீட்டு றட்டம் : 

 

ளசற சட்டம் ளசநகள் ஆநம் (NALSA) இந் நத்ந 
ஆளனரசநணபடன் ரர் பசய்துள்பது. 

 

தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு இநடக்கரன றரம் ங்குற்கரக தரனறல் 
ரக்குல் ற்றும் ஆசறட் ரக்குல்கபின் க்குகள் குநறத்து சுளர 
ளரட்டுந அநறபகப்தடுத்துற்கரண சட்ட ளசநகலக்கு  இந் றட்டம் 
உவுகறநது.  



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிபேதுகள் 

 

இங்கறனரந்து தல்கநனக்ககங்கபின் பன்று இந்ற ரர்கலக்கரண 
திரிட்டிஷ் கவுன்சனறங் ிபேதுகள் 

 

பரறல்பநந சரநணரபர் ிபேது - பசௌறர சக்ளமணர 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

சபகத்றல் ரக்கம் ற்தடுத்றர்கலக்கரண ிபேது - பேச்சற ர 

 

பரறல் பநணர் ிபேது - சுசந்த் ளசரய் 

 

றணங்கள் 

சறக்கறம் 

 

.ஆர்.ஹ்ரன் - சறக்கறறல் சுற்றுனரந ஊக்குிக்கும் தூர். 

 

ளரயறத் பசௌயரன் (தரனறவுட் தின்ணி தரடகர்) - ரறனத்றன் தசுந 
தூதுர். 

 

 

 

ஆப் & சப்மதரர்ட்டல்  

ஸ்மதரர்ட்ஸ் 

மரட்டரர்ஸ்மதரர்ட்ஸ் 

 



 

 

ம 12 & 13 டப்பு 
றகழ்வுகள்  

 

ரன்கு பநந உனக சரம்திணரண லூிஸ் யரறல்டன் ஸ்தரணிஷ் 
கறரண்ட் ப்ரிக்மறல் ஏட்டுதர்கபின் உனக சரம்தின்றப்தில் பன்ணி 
கறத்ரர். 

 

இது அது பரறல் ரழ்க்நகின் 64 து பற்நறரகும் - 91 இல் 
நக்ளகல் ூளக்கர் ட்டுள அறகரண சர்ளச சரம்தின்றப் 
பன்றுள்பரர். 

 


