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April-1&2:-

�ய�நா� நாடா�மனற்����ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்
�தல ெ்ப� சபாநாயகராகர?் �ெயன �் �� நான்

ச�ப��ல,் �ரபலமான சார�் ெசயறை்க�ேக◌ாள �்�ட��ல்
இ��� �லக��� ெச��ளள் SAARC ?நா�
பா���தான்

13 -வ� ஐேரா��ய ��யன இ்��யா மாநா� எ�த நக�ல்
நைடெபற�்����ளள்�( 30)?மார�் �ர�ஸல�்

ச�ப��ல க்ாலமான பா�� ���(Patty Duke,எ�த
�ைற�டன ெ்த◌ாடரப்ானவர?் ந�கர்

ம��ய ஆ���க��யர���,��தாக
ேதர�்ெத��க�ப��ளள் ஜனா�ப� யார?் Faustin Archange
Touadera

2016 ,ஒ�����த�� ெபற�்ளள் �வன த்ாபா எ�த
�ைளயா��டன ெ்த◌ாடர�்ைடயவர?் ����ச�ைட

ஆ��ச� ேநா� ����ணர�் நாள ம்ற�்� உலக ��வர்
��தக �ன� கைட���கப�� நாள?் - 2ஏ�ரல்

ச�ப��ல ப்�ம�� ��� ெபறற்ஹலத்ார ந்ா�(Haldhar
Nag), ? /Kosliஎ�த ெம◌ா� க�ஞர ே்கா��

உ�தரக���ல அ்ைம�க�ப��ளள் ஆ�யா�ன்
�க�ெப�ய ஆ��கல ெ்டல�ேகா� ARIES (Aryabhatta
Research Institute of Observational Sciences )எ�த நா��ன்
ஒ��ைழ�ேபா� தயா��க�ப��ளள்�? ெபல�்ய�

“RTA m-Wallet” எனற் ெமாைபல ெ்சய�
அ��கப��த�ப��ளள் இ��ய மா�ல�? ெத��கானா

April-3&4:-

�யா� ஓபன ச்ரவ்ேதச ெடன�்� ேபா���ல ச்ா��யன்
ப�ட� ெவனற்வர(்6 )?வ� �ைறயாக ேநாவ� ேஜாேகா��

நா��ேலேயஅ�க ேவக��ல ெ்சல�்� " 'க�மானெ்ர�ல்
ேசைவ,எ�த இ� நகர�க���இைடைய இய�க�பட
இ���ற�?[ 160 . ] -ம��� � � ெடல�் ஆ�ரா

நானக்ாவ� உலகேகா�ைப மக�ர T்20 ேபா���ல்
சா��யன ப்�ட� ெவனற்அ�? ேமற�்��ய��கள்

'Chanderkhani Pass' இ��யா�ன எ்�த மா�ல��ல்
அைம��ளள்�? இமாசல� �ரேதச�

உலக� �கழெ்பறற் " '(Red Flag)ெர� ◌ஃ�ளா� ேபார்
�மான� ப�ற�்ைய நட��� நா�? அெம��கா

ச�ப��ல க்ாலமான ��ைபைய சார�்த "ர�சன ை்ப��ர்
( 61)" ?வய� எ�த �ைளயா��டன ெ்தாடரப்ானவர்
���ெக�

UNIDO(United Nations Industrial Development
Organization)- 2015 ,�ன் ஆ��அ��ைக�ன ப்�
உல�ன ட்ா� 10 ெப�ய உறப்�� நா�க�ல இ்��யா

வ����இட�? 6

�யா� ஓபன ெ்டன�்� மக���கான ஒறை்றயர்
ேபா���ல ப்�ட� ெவனற்வர?் அஸெரனக்ா

உல�ன �்தல ெ்வளை்ள� ��கள ச்ரணாலய�
�வ�க�ப��ளள் இ��ய மா�ல�? ம��ய� �ரேதச�

ச�ப��ல,் Kamovஇ��யா எ�த நா��டன் ெஹ�கா�டர்
ஒ�ப�த�ல ை்கய����ட�? ர�யா

April-5&6:-

The Balikatan Exercise( )ேதாேளா� ேதாள ப்�ற�் எ�த இ�
நா�க�ன �்�� ரா�வ�ப�ற�்? அேம��கா மற�்�
���ைபன�்

யார 2்016 -1◌ஃபார�்லா �ல�் ஏர ப்�ைரன �்ரா��
���ைஸ ெவனற்�(Gulf Air Bahrain Grand Prix)? �ேகா
ரா�பர�்

யார ஆ்�கள �்��ல,்2016 பா�� மரா�தா�ல்
ெவனற்�? Cyprian Kotut

இ��யா�ேலேய�தன�்ைறயாகஆதார A்TMஐ
அ��க� ெச��ளள்� வ��? DCB

எ�த �ைளயா���காக ,�லத்ான அ்�லான ஷ்ா ேகா�ைப
வழ�க�ப��ற�? ஹா��

�ன �்ராஜ��என�ப�� ப�ன �்ல� 4G இைணயதள
ேசைவைய அ��கஉளள் ��வன�?��ள்

ச�ப��ல ச்�� அேர�யா நா��ன உ்ய�ய ��தான "The
King Abdulaziz Sash"- ?ைவ ெபறற்இ��யர ந்ேர��ர
ேம◌ா�

“ ” ? . .ஆரட்ர ஆ்� � ேயாேபால�் ��ைத ெபறற்வர ஏ் �
��ைதயா

காமனெ்வல�் அைம��ன �்தல ெ்ப�ெபா�� ெசயலராக
ச�ப��ல ெ்பா��ேபற�் ெகா�டவர?் ெப���யா
�கா�லா��

ஜ��-கா��ர ம்ா�ல��ன �்தல ெ்ப��தலவ்ராக
பத�ேயற�்� ெகா�டவர?் ெமஹ�பா �◌ஃ��

1. நா��ன �்தல ர்�லே்வ பலக்ைல�கழக�அைம�ளள்
இட�? வேடாதரா

2 2016��ரவ� ல ம்ரணமைட�த ம�களைவ �னன்ாள்
சபாநாயகர?் பலர்ா� ஜா�கர்

3 4 68��ரவ� இல இ்ல�ைக�ல ெ்கா�டாட�ப�ட வ�
�ழா? �த��ர �ன�

4. 12 வ� ெதறக்ா�ய� ேபா���ல ப்த�க�ப��ய�ல்
�தல ந்ான�்இட�கைள ���த நா�கள?் ,இ��யா
இல�ைக , ,பா��தானஆ்�கா��தான்

5. காற�்���� த��ைர உறப்��ெச���
இய��ர�ைத க������ளள் நா� ?ஆ��ேர�யா
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6. 19 வய���உ�ப�ேடா��கான உலக�ேகா�ைப
���ெக� ேபா�� சா��யன ?் ேமற�்இ��ய ��கள்

7. ?இ��யா�◌ல் த்யா��ேபா� மாநா� நைடெபறற்இட�
��ைப

8. 2016�வ� சரே்வ�றன் ��ரவ��ல ெ்வ����ளள்
��ைம ம���� ப��ய�ல �்தல ந்ான�்இட�கைள
���த நகர�கள?் , , ,ைம��ச��கா◌ �்���ெடல�்

9. .251 ?� �மார�் ேபான ச்ர�்ைச�ல �்���ளள் ��வன�
���� ெபல்

10. “ ” ? . .ஆரட்ர ஆ்� � ேயாேபால�் ��ைத ெபறற்வர ஏ் �
��ைதயா

11. (இ��யா�ல �்தல ர்�லே்வஆ�ேடாஹ� ர�லே்வ
வாகன �ைனய�) ?ெதாட�க�பட�ளள் இட� ெசனை்ன

12 ,ச�க வைல�தள�களான ேப��� ���டர �்�வன�
தைலவரக்�ன ெ்பயா◌க்ள �்ைறேய? ,மார�் �கரெ்பா◌�்
ஜா� ேடார�்

13. 4G�ன �்ராஜ��என�ப�� ப�ன �்ல� இைணயதள
ேசைவைய அ��கஉளள் ��வன�? ��ள்

14. 41 ?வ� �ைறயாக ர��� ேகா�ைப சா��யன �்�ைப

15. ?�ரா���ைத இ��ைற ெபறற் சாதைனயாளர்
ெட�லர �்���

== "அெம��கா�ல ந்ைடெப�� உலக� �கழெ்பறற் ெர�
◌ஃ�ளா�' (Red Flag) ேபார �்மான� ப�ற�்�ல இ்��ய
�மான� பைட��� ெசா�தமான 12 �மான�கள்
ப�ேகறக்�ளள்ன...

2008- .ஆ�ஆ��இ��ய �மான�கள ப்�ேகறற்ன
அதன �்ற� 8 ஆ��க���� �ற� தறே்பா� அ�ல்
����இ��யா ப�ெக��க�ளள்�.

வ�� 28- 13-ஆ�ேத� �தல ே்ம ஆ� ேத� வைர
அெம��கா�ன அ்லா�கா �மான� பைட� தள��ல்
இ�த� ப�ற�் நைடெபற�ளள்�.

== - 13- .ஜ�� கா���ன் வ� �தலவ்ர ெ்மஹ�பா ஆவார்
இவ�டன,் �ைண �தலவ்ராக �ரம்ல �்��� பத�ேயற�்�
ெகா�டார.் -ஜ�� கா��ர ம்ா�ல��ன �்தல ெ்ப�
�தலவ்ராக ெமஹ�பா �◌ஃ�� ஏ�ரல 0்4, 2016 அன�்
[ ] .இன�் பத�ேயற�்� ெகா�டார ஜ்���ல உ்ளள் ரா�
பவ�ல இ்ன�் காைல 11 ம�யள�ல ெ்மஹ�பா���
மா�லஆ�நர எ்ன.் .என ே்வாரா பத�� �ரமாண� ெச��
ைவ�தார.் ( )ம�கள ஜ்னநாயக� க���ன �்�� தைலவர்
ெமஹ�பா �◌ஃ�� எனப்� ����ட�த�க�. > 2நா��ன்
ஆவ� ����ெப��தலவ்ர எ்�� ெப�ைமைய��
அவர ெ்ப��றார.் அ�ஸா��தலவ்ராக இ��த ச�தா
அனவ்ாைத�ரத்ான ந்ா��ன �்தல ெ்ப�����
�தலவ்ர ஆ்வார.்

==இ��ய ர�ல ே்பா��வர��வரலாற�்ல �்��ைர
ப����வைக�ல,் �தல �்ைறயாக நா��ேலேயஅ�க

ேவக��ல ெ்சல�்� " 'க�மான ர்��ன ே்சைவ
ெச�வா���ழைம ( .5) .ஏ� �தல ெ்தாட�க�ப��ற�

" 'இ��யா�ல த்யா��ேபா� ��ட��ன �்ழ �்�வ�மாக
உளந்ா��ேலேய தயா��க�ப�டதா��.

==�யா� மா�டர�் ெடன�்� ேபா���ன ம்க�ர்
ஒறை்றயர �்��ல ெ்பலார�ன �்�ேடா�யா அசெரனக்ா
சா��யன ப்�ட� ெவனற்ார்

==இ��ய ஓபன �்�பர �்�� பா���டன ே்பா���ன்
மக�ர ஒ்றை்றயர �்��ல த்ா�லா��ன ர்�சேனா�
இ�தனன ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்ார்

---> 6ெகாலக்�தா�ல ந்ைடெபறற் வ� உலகேகா�ைப
ஆ�கள T்20 ���ெக�இ���ேபா���ல்
இ��லா�ைத ேதாறக்��� ேமற�்��ய��கள அ்�
இர�டாவ� �ைறயாக ேகா�ைபைய ைக�பற�்ய�.

2007 - 2009 - 2010 -இ��யா பா��தான் இ��லா��

2012 - 2014 -ேமற�்��ய��கள் இல�ைக

2016 - ேமற�்��ய��கள்

---> 4 4 8இ��யா�ன வ்� த��ர வ்ார� ஏ�ரல்�தல்
வைர ம��ய அரசால ெ்கா�டாட�ப��ற�.இ�தா��
இ��யா�ன �்�டாக இ�ேரல க்ல�� ெகாள�்ற�.

--->எ�தாக வைளய���ய �மார�் ேபான க்னடா நா��ல்
தயா��� ெபயர :் ெர�ள��

எ�தாக தகவலக்ைள ப�மாறற்��ள �்�வன� ஏ. .எ� �
எனற் ��ய ெசய�ைய அ��க� ெச��ளள்�..

ெமாரார�் ேதசா� ன 1்20 29வ� �ற�த �ன��� ல்
அ�ச�கக�ப�ட�..

�. . .ஆர �் எ� ன �்�ய தைலவராக �ரக்ா �ரசா� �யமன�

--->இ��யா�ேலேய�தன�்ைறயாக
மகாரா��ராைவ�ேசர�்த DCB ATMவ�� ஆதார் ஐ
அ��க� ெச��ளள்�.

--->நா��ேலேய�தல ெ்வளை்ள ��க��கான
சரணாலய�ம��ய �ரேதச� ேரவா�ல்
அைம�க�ப��ளள்�...

ஏ�ரல 1் 6 : -�தல்வைர நைடெபறற்�கழ�்கள்

ேத�ய �ற�்ேநா� ெதா���ல அ்ைன��
கல�்�கைள��இைண�த�தல ம்ா�ல� மகாரா��ரா.

பா�கா�� �ைற�ல அ்�க�த�� ெச��� நா�கள்
ப��யல இ்��யா 4 .�இட�

4வ� அ� ஆறற்ல ம்ாநா�அெம��கா�ன வ்ா��டன்
நக�ல ந்ைடெபறற்�.

ஏ�ரல 2் - world autism awareness day.

ஐ.நா ெதா�ல�்�ப ேம�பா��அைம�� ெவ���ட
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உல�ன �்தல 1்0 6 .நா�கள ப்��ய�ல இ்��யா �இட�

ச�� அேர�யா�ன உ்ய�ய ��தான ������ரதமர்
ேமா� ேதர�்..

2016 �யா� ஓபன ெ்டன�்� ஆ�கள ஒ்றை்றயர்
���ல ே்நாவ� ேஜாேகா�� சா��யன.்

��வ���னப்�� ெச�ய�படாத ெப��கைள ெகா�ட
இ��யா�ன �்தல அ்�ேவக ர�ல -் அ��ேயாதயா
எ���ர�.

��தயநா� ம�ேக�கர �்�� - ��வனாதன ஆ்ன��
ேதர�்.

இ��யா�ன �்தல ெ்ச�அ�ேவக ர�ல -் கா�மான்
எ���ர�..( - ).ெடல�் ஆ�ரா

இ��யா�ன �்தல ஆ்தார A்TM Central Credit bankஐ
��ைப�ல அ்ைம��ளள்�.

அ�டவைண ���னர ம்ற�்� ெப�க���ெதா�ல்
ெதாட�க கடன������ட� - ' Stand up India'

---> super critical technologyத�ழக��ன �்தல் உயர��த
அணல �்ன �்ைலய� - ��வள�்ர ம்ாவ�ட�
அ���ப��அ�ேக 800 ெமகாவா� �ற�டன்
அைம�ற�....

--->== , ,உ�தரக��மா�ல� ைந�டால ம்ாவ�ட�
ேதவ�தல (் Devasthal ) நக�ல அ்ைம�க�ப��ளள்
ஆ�யா�ன �்க�ெப�ய ஆ��கல ெ்டல�ேகா� ARIES (
Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences )
ஐ �ரதமர ே்மா� ெபல�்ய������ மார�் 30 அன�்
�வ��ைவ��ளள்ார.்

இ�த ெதாைலேநா��ெபல�்ய� நா��ன ஒ்��ைழ�ேபா�
தயா��க�ப��ளள்�.

==13 -வ� ஐேரா��ய ��யன இ்��யா மாநா�
ெபல�்ய��ன த்ைலநகர �்ர�ஸல�் நக�ல ம்ார�் 30
அன�் நைடெபற�்����ளள்�.

இ�மாநா��ல �்ரதமர ே்மா� கல�� ெகா��ளள்ார.்

ஐேரா��ய க�ன�்ல த்ைலவர -் ( Donaldெடானல�் ட��
Tusk )

ஐேரா��ய க�சன த்ைலவர -் ( Jean�ன �்ளா� ஜனக்ர்
Claude Juncker

== 30 Makeஆ��ேர�யா�ன �்��நக�ல ம்ார�் அன�்
In India .மாநா� நைடெபற�்����ளள்�

==�ய�நா� நாடா�மனற்�����தல ெ்ப�
சபாநாயகராக �ெயன �் �� நான ே்தர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார.்

4வ� அ�ச��பா�கா�� மாநா�அெம��கா�ல்
வா��டன ந்க�ல ம்ார�் 31 01மற�்� ஏ�ரல் ல்
நைடெபற�்����ளள்�. ,அெம��கஅ�பர ஒ்பாமா

�ரதமர ே்மா� உ�பட 50��� ேமறப்�ட நா�க�ன்
தைலவரக்ள ம்ாநா��ல ப்�ேகற�்ளள்னர.்

---> 7 - / world health dayஏ�ரல் உலகஆேரா��ய �ன�
2016. 2016 theme:- Halt the rise: beat diabetes

==இ��ய ��மா�ல க்மலஹ்ாச�ன �்ற�பான
ப�க����காக, "�ரான�் நா��ன உ்ய�ய ��தான
ெஹன�்லா�லா�� " .வழ�க�ப��ளள்�

==�யானம்�ன �்�ய அ�பராகஆ�சான �்��ன்
ஜனநாயக� க���ன ெ்ந���ய உத�யாளரான ��ன்
�யா பத�ேயற�்ளள்ார.்

�மார 5்0 ஆ��இைடெவ���� �ற� ரா�வ�ைத�
சாராத ஒ�வர �்யானம்�ன அ்�பராவ� இ�ேவ�தல்
�ைறயா��. இவர அ்��தஐ�� ஆ����பத��ல்
���பார.்

---> ( PANAMA PAPERS )பனாமா ேப�பர�் பலே்வ�
நா�ைட ேசர�்த அர�யலவ்ா�கள,் ,ெதா�ல�பரக்ள்
�ைளயா���ரரக்ள,் ��மா�ரபல�கள ஆ்�ேயார்
ச�ட�ேராதமாக பனாமா நா��வ���ல (் ��� வ��
ேபான�் ) பண� ேசர�்� ைவ��ளள் �பர�கைள
வா��டைன தைலைமயகமாக� ெகா��ெசயலப்��
�லனா�� இத�யலாளரக்ள ச்ரவ்ேதச ���ய�க�
(International Consortium of Investigative Journalism)
ஏ�ரல 0்3 “ ”அன�் பனாமா ேப�பர�் எ�� ெபய�ல்
ெவ����ளள்�.

--->200 . . 100� � ெதாைலைவ ��ட�க�ல க்ட���
அ�ேவக ர�ல ே்சைவ ேநற�் (5-4-2016) :-ெதாட�க�

�ஜா��ன -் ஆ�ரா க�மன எ்���ர� என
அைழ�க�ப��இ�த ெச� �லல்� ர�ல ே்சைவைய
ர�லே்வஅைம�சர �்ேர� �ர� ெதாட�� ைவ�தார.்
இ�த ர�ல ம்��� 160 . . , -� � ேவக��ல ெ்டல�் ஆ�ரா
இைடேயயான 200 . . 100� � ெதாைலைவ ��ட�க�ல்
கட���.

தா�மகால வ்�� �ற�்லா� பய�கைள� கவ��
�த��ல,் .இ�த ர�ல ே்சைவ ெதாட�க�ப��ளள்�

�ல� மற�்� சா�பல வ்�ண� கலைவ��, இைட�ல்
ம�சள வ்�ணப�ைட��இ�த ர��ல்
அ��க�ப��ளள்�. 5,500 ��ைர ச���றன ெ்கா�ட
என�்ன இ்�த ர�ைல இ���� ெசல�்�. ��எ�
ெதா�ல�்�ப��ல ப்ய�க���தகவல த்���ைற,
ப�கவா��ல �்ற��� கத�கள,் ,அகனற்ஜனன்லக்ள்
பேயா- , ,டா�ெல��கள இ்லவச இைணய ேசைவ
ெப��க�ல �்ற�்லா� தல�க�ன �்ைக�பட�கள எ்ன
பலே்வ�அ�ச�கள இ்�த ர��ல இ்ட�ெபற�்ளள்ன.
வார��ல ெ்வள�்��ழைம த�ர அைன�� நா�க���
இ�த ர�ல இ்ய�க�ப��.

---> ....பாரத �சர�் வ���ன �்�ய அ����ன ப்�

ெர�ேபா ேர� 0.25 6.50சத��த��ைற�க�ப��
சத��தமாக உளள்�...
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�வர�் ெர�ேபா ேர� 0.25 6உயர�்� சத��தமாக
உளள்�. 4 %..ெரா�கஇ��� ��த� ஜ�ன ம்ாத� வைர
இைவ அம�ல இ்����...

---> ( )�கா�ல ப்ா�னா ��ைமயான ம� �ல��மற�்�
பத�ர உ்றப்��ஊ����கப���தல ம்��� ����மார்
அ����. 4இதன �்ல� வ� இட�ைதெபற�்ளள்� �கார்
மா�ல�. , ,�ஜரா� ேகரளா நாகலா�� ஏறக்னேவ
��ம��ல�ைகஅ���தமா�ல�கள்

---> ‘கரந்ாடக மா�ல�ைம��ல ெ்சயலப்�� ைம�ர்
ெப�ன�் மற�்� வார�்� ��’ எனற் ��வன�தான இ்ைத
தயா���ற�.

�த��ர�����னே்பஅதாவ� 1937�ஆ��ைம�ர்
மனன்ர ந்லவ்� ���ணராஜ உைடயார இ்�த ��வன�ைத
ெதாட��னார.் அ�ேபா� ெப�ன�் மற�்�அ�
ெதாடரப்ான ெபா��கள த்யா����காக ெதாட��னார.்
�த��ர�அைட�த��இ�த ��வன� நா��டைம
ஆ�க�ப�ட�.

1962– 3–ல ந்ா��ன் வ� பாரா�மனற் ேதரத்�ல்
அைடயாள ைம தயா���� ப� இ�த ��வன��ட�
ஒ�பைட�க�ப�ட�.

அன�்�தல இ்ன�்வைர ேதரத்ல ஆ்ைணய�
பயனப்����அைடயாள ைம இ�த ��வன��ல்
ம��ேமதயா��க�ப��ற�. ேவ� எ�த ��வன�����
அ�ம� வழ��வ� �ைடயா�. இ�த ைம�கான
கலைவ�கான பார�்லாைவ ேத�ய ஆ�வக� உ�வா��
ெகா����. .அ� �க�க ரக�யமாக பா�கா�க�ப��ற�

கரந்ாடகஅர� ��வனமாக ெசயலப்��இ�த ��வன�
ேதரத்ல ஆ்ைணய��ன ே்தைவ�ேகறப்ைம தயா���
வழ�� வ��ற�.

5 , 7.5 , 20 , 50 , 80�ல�் �ல�் �ல�் �ல�் �ல�் அள�
பா��லக்�ல த்யா���வழ�க�ப��ற�.

5 ‘ ’ 300�ல�் ைம �மார் வா�காளரக்���பயனப்��த
����. 30இ�வைர �மார் ேகா� ேப�ன �்ரலக்�ல இ்�த
ைம ப��க�ப�� பல ேதரத்லக்ைள ச����ளள்�.

இ�த ��வன� தா�லா��, , , ,��க��ர ை்ந��யா மேல�யா
ெதன ஆ்����காஆ�ய நா�க����அைடயாள ைம
தயா���ஏற�்ம� ெச�� வ��ற�. ,ஆ�கா��தான்
க�ேபா�யா நா�க�ல ந்ட�த�ப�ட ேதரத்லக்����இ�த
��வன� தான அ்ைடயாள ‘ ’ைம தயா���வழ��ய�
க◌ு���ட�த�க�. 

---> : 7, 1950உலக �காதார நாள ஏ்�ரல்

உல�ன உ்ளள் அைனவ����இயனற்வைர ஆக�
��தலான �காதார வச�கைள� ெபற�்� ெகா��பேதஉலக
�காதார அைம��ன ே்நா�கமா��. இ���வன� உலக
ெபா� �காதார��றக்ான ஒ���ைண�� ப�கைள
ெச���அ�கார� பைட�த�.

இ���வன� 1948- 7-�ஆ��ஏ�ரல்� ேத�
ெதாட�க�ப�ட�. இதன த்ைலைம அ�வலக�

���சரல்ா�� நா��ன ெ்ஜ�வா நக�ல அ்ைம��ளள்�.
இதன �்��ய ேவைல ��ட� ெதாற�்ேநா�கள ே்பானற்
ேநா� ெநா�க�டன ே்பாரா�தல ம்ற�்� உல�ல உ்ளள்
ம�கள அ்ைனவ���� ெபா� �காதார வச�கைள
ஏறப்���வதா��. அ�த அைம��ன அ்�சரைண�டன்
ஒ�ேவார ஆ்��� ஏ�ரல ம்ாத� 7-� ேத�ைய உலக
�காதார �னமாக ெகா�டா��னற்னர.் 

--->ேமா� அர�ன �்�ட�கள்

 # _  :-ஜனத்ன ே்யாஜனா ஏைழக���ஒ�ல�ச� கா���
வச��டன வ்�� கண��ெதாட�� ��ட�

 #  :-சாகரம்ாலா �ைற�கவளர�்� பா�கா��

 # _ _ _  :-சனச்� ஆதார�் �ராம ேயாஜனா �ராம�கைள
த�ெத������ட�

 # _  :-ஜலம்ார�் ேயாஜனா �ைற�த ெசல�ல �்ரவ்�
ேபா��வர��

 # _ _  :-இகான �்கா� ேயாஜனா பள�் ப��ைப பா��ல்
���ேபா�� மாணவரக்ள �்��� பள�்�ல வ்�வைத
எ�தா�க

 # _ _  -�வ� பார� ேகா� பள�்க���க�வைற அைம��
தர

 #  -��ேட கலா�சார மற�்� பார�ப�ய �னன்�க���
����ர ஊ்�ட

 # _ _ _  -ேப�� ப�ேசா� ேப�� பேதா� ெப��ழ�ைத கல�்
பா�கா�� -- ஹ�யானா�ல ெ்தாட�க�

 #  -இ��ராத�� த���� ��ட�

 # _  2019�வ�பார� அ�யன �்�ைம இ��யா இல��

 # _  -ஜனஅ்�ஷ� ேயாஜனா ம���ைல ம���கள்

 # _  - .ேம�இன இ்��யா இ��யா�ல த்யா��ேபா�

 # _ _  -�ரதானம்��� பாசல�்மா ேயாஜனா ப�ர க்ா���
��ட� -

 # _ _  -�ரதானம்��� ����கா� ேயாஜனா இயறை்க
ேவளானை்மைய ஊ���க����ட� -

 # _ _  -�ரதானம்��� ���ச�சா� ேயாஜனா �ல�க���
�ர ப்ாசன வச�ைய ஊ��������ட� & ேவளா�
உறப்��ஊ����க -

 # _ _  -�ராதானம்��� �ராமசத� ேயாஜனா ஒ���ைன�த
சாைலகள இ்ைண�� (2019)��ள்

மா�ல�க����ட�க��

ஆ�ேர��ட�- -ராஜ�தான அ்னேவசா ��ட� ஒ�ஷா

அேமாேடா� - IPDS 24*7 Pwr supply-ஒ�ஷா ஒ�ஷா

��கா �ரஹா ��ட�- -ஒ�ஷா அ�லய்� ��ட� ேகரளா
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��� ��ட�- -ேகரளா மாஅனன்�ரன்ா ��ட� �ஜரா�

கனய்ா �� ��ட�-ேமற�்வ�க�

��கேளெச�� பா��கள-்த�ழந்ா�

��தா ��ட�-இமா�சல �்ரேதச�

ேப�� ப�ேசா ேப�� பேதா-ஹ�யானா

சலமா����ட�-ஹ�யானா

ெபாலாவர� ��ட�- /ெத��கானா ஆ��ரா

��� �ல�் ��ட�-ெத��கானா

�ேவதார �்ராஹா ��ட�-உ�ர�ரேதச�

க�கா �ரா� ��ட�- உ�ர�ரேதச�

ஹ�� �மா ேயாஜனா��ட� - -கரந்ாடகா ந� மன�்ல �்கார்

ெமாைபல ஒ்ன �்�ட� -கரந்ாடகா

ஜல �்வரல�பன அ்�யன �்�ட� - ராஜ�தான்

�ேபரா ��ட� - - -ேகரளா இ �ரக� ��ட� ஆ��ரா

இ வாகன �்�ட� - ெத��கானா

இ- -�தான ஆ்�� �மா�சல்

ஆ�� ேப���மா� ேப�� - ஹ�யானா

லா�� ேப����ட� - ஜ��கா��ர்

இ- - - -ர�சா ெசனட்ர �்ஜரா� இ �டா��� ��ட� ப�சா�

ஷா�மா �ரசா� ேத�ய �ரப்ன �்�ட� - ச���கர்

தா� ��� - -மகாரா��ரா � எ ��சர ெ்டல�்

ஆ� ஈவன -்ெடல�்

--->�யா� ஓபன ெ்டன�்� ெப�கள ஒ்றை்றயர �்��

>ெபலார� �ரா�கைன ��ேடா�யா அஸெரனக்ா
சா��யன்

--->�யா� ஒபன ெ்டன�்�

> 6ஆடவர ஒ்றை்றயர �்ர� வ� �ைறயாக ேஜாேகா��
சா��யன்

> . . . 28ஏ � � மா�டர ப்�ட�ைத ேஜாேகா�� �ைற
ெவன�்ளள்ார .் இதற�்�ன�்�ெப�ன �்ரர ர்ேபல ந்ாடல்
27 .�ைற ெவனற்ேத சாதைனயாக இ��த�

> 6�ைற �யா� ெடன�்� ெவனற்தன �்ல�ஆ��ேர
அகா��ன ச்ாதைனைய சமன ெ்ச�தார.்

---> 139மகாரா��ரா மா�ல��ல �்ல��வற��யால்
ஆ��க����ன வ்ற�்ய �ள��ன ெ்பயர =்

ரா���� �ள�

--->ெப�கள �்�த ேமைட�ல ஏ்�வதற�்அ�ம�
அ��த, =ச� பகவான ே்கா�ல அ்ைம��ளள் இட�
��கணா��ர �்ராம� , மகாரா��ரா

--->2016_Better Holiday =��� காரவ்ார த்�ெட�
�ற�்லாதள� கரந்ாடக�

--->நா��ேலேய�தல �்ைறயாக ர�ல �்�ைமக��
க�கா��� ேகமரா�கள (் )���� ெபா��த�ப�ட
�ைர� ர�ல ெ்பயர =் (122ஷான ஏ் ப�சா� எ���ர�
����) ேகமரா�கள்

--->2016_ =�யானச்�� வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்��
ச�கர ல்��மனன்

---> " ALSTOMேம� இன இ்��யா ��ட��ன �்ழ்
��வன�தால இ்��யா�ல த்யா��க�ப�ட 800 kV HVDC
�ரான�்பாரம்ர.் இ�த உயர ர்க �ரான�்பாரம்ரக்ள்
தயா���ல இ்��யா நானக்ாவ� நாடாக இைண��ளள்�.

---> ,��ெவ��ல ஆ்�� நட����� ���������
���ப� ��ய " . -10' 06எ� ேஜ ��கலைன �னா ஏ�ரல் ல்
���ல ெ்ச���ய�. �னா�ன வ்டேமறே்க
அைம��ளள் ேகா� பாைலவன��ல அ்ைம��ளள்
��வான ஏ்�தள������ " 2- 'லா�மார�் � வைக
ரா�ெக��ல����ல ெ்ச��த�ப�ட�. 10கட�த
ஆ��க�ல,் ����� �����வைக�ல �்னா
அ���� 25-ஆவ� ��கலன இ்� எனப்�
����ட�த�க�.

--->ம�தவள ேம�பா����ைற அைம�சக� மற�்�
UNESCO Internationalஅைம�� இைண�� நட��ய
Conference on Zero 04 05மாநா� ஏ�ரல் மற�்�
ேத�க�ல �்ரான�் தைலநகர ப்ா��ல உ்ளள் UNESCO
தைலைமயக��ல ந்ைடெபற�்����ளள்�. இ�த
மாநா��ல இ்��யா�ன ச்ார�்ல ம்��ய ம�தவள
ேம�பா����ைற அைம�சர �்��� இரா�
கல��ெகா��ளள்ார.் UNESCO ,தைலைமய��ல்
�கழெ்பறற்இ��ய க�த�யலாளர ம்ற�்�
வானசா����மான ஆரய்ப�டா�ன ம்ாரப்ள� ெவ�கல
�ைலைய ம�தவள ேம�பா����ைற அைம�சர்
���� இரா� �ற��ைவ��ளள்ார.்

--->APRIL-7&8:-

ச�ப��ல "் . -10'எ� ேஜ எனற்��ெவ��ல ஆ்��
நட�����,��������� ���ப� ��ய
��கலைன ���ல ெ்ச���ய� நா�? �னா

�தல ச்�ப��ல ெ்த◌ாட�க�ப�டஇ��யா�ன ப்ண�
வழ��� ெமாைபல ெ்சய�? CASHe

�னவ்�� ேப◌ா��க�ல எ்� ஏ�ரல 6், 2016 அன�்
அதன ெ்வள�் �ழாஆ�ைட ெக◌ா�டா�ய�? �லத்ான்
அ�லான ஷ்ா ேக◌ா�ைப

ச�ப��ல ம்��ய அரசால ெ்த◌ாட�க�ப�ட,ெபா�ம�கள்
24×7 ?பவர ே்க◌ா�� ெமாைபல ெ்சய� ���� �ரவா�
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உலக �காதார �ன� ெகா�டாட�ப�� நாள?் 7ஏ�ரல்

2014-�கான �ற�� ேத�ய �ேய◌ாைசன�்��� யா���
அ��க�ப�ட�? அேச◌ா� �மார �்��

ச�ப��ல உ்ல�ன �்தல ெ்வ�ஜன ெட�� த����
��ட�(Mass dengue vaccination) எ�த நா��ல்
நட�த�ப�ட�? ���ைபன�்

அ��லக்லா�அ��சார ை்மய�ைத �ைல 27 அன�்
�ற�க��� ெச��ளள் மா�லஅர�? ெடல�்

ேத�ய கடலச்ார �்ன� (National Maritime Day)
ெகா�டாட�ப�� நாள?் 5ஏபரல்

"Standing Guard — A year in Opposition" எனற் ��தக�ைத
எ��யவர?் .�னன்ாள ம்��ய அைம�சர ப் �த�பர�

---> > 2ேசாலார �்மான� இ�பல�்

ேசாலார ே்கார�் > ,���ஜாரக்ண�

ேசாலார �்ைலய�>ம��ய �ரேத�

ேசாலார ப்ார�்ம�� > பா��தான்

ேசாலார �்ராம� > ப��பாதா

ேசாலார �்ேட�ய�> ,�னன்�சா�ெப�க�ர்

அ�ேரா ேசாலார ப்ா��>�ஜரா�

ேசாலார ம்���வமைன > . . . ( . )ேக எ� � எ� ேகாைவ த நா

--->APRIL-9&10:-

ச�ப��ல ஜ்ார�் ஏ�கைணைய(Zarb missile) ெவற�்கரமாக
ேச◌ாதைன ெச�த நா�? பா���தான்

2016- ஆ�ஆ���கான இ��ய அழ�யாக ேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்வர?் அசா� மா�ல� க�கா��ைய
ேசர�்த ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்ா - ��யதரஷ்� சா�டர�்

ச�ப��ல ந்ாசா�ன �்�ைமயான ேம�ப�ட
எ�ண�கள(்Innovative Advanced Concepts) ��ட��ற�்
ெத�� ெச�ய�ப��ளள் இ��ய வ�சாவ� ��ஞா�?
ர�ன�மார �்�கா

அர��ள�பர�கைள க�கா��க ச�ப��ல்
ஏறப்��த�ப��ளள் ��? � � டா�டன �்�

இ��யா�ன �்தன �்தல ெ்ம��ேனாபா� ��ட�
ெசயலப்��த�பட இ���� நகர�? �ரக்ான்

Land Title( )�ல மேச◌ாதாைவ தா�கல ெ்ச�த �தல இ்��ய
மா�ல�? ராஜ�தான்

First North East - ASEAN(Association of Southeast Asian
Nations)Business Summit ? /நைடெபறற்இட� ம���ர்
இ�பால்

" 2016"(Shaheen Eagle 2016)ஷா�ன க்�� எ�த இ�
நா�க���இைட�லான ஒ�����மான�பைட

ப�ற�்ஆ��? பா���தான ம்ற�்� �னா

2016-�கான இ��லா��ன ம்�����க�தாபகரக்ள்
���(Founders Award) ?யா���வழ�க�ப�ட�
அனை்ன ெதேரசா

அெம��கா�ன,் உலக சரவ்ேதச ����ச�ைட
��டைம��(IBF) ?ப�ட�ைத ெவனற்வர அ்�ேத◌ா�
ேய◌ா�வா

---> -ஆ� ஈவன �்�ட�ைத அ��க�ப���ய ெடல�்
அரசா�க� தறே்பா� வாகன ஓ��க��காக
 # PoochhO_Carpool எ�� ெமாைபல ெ்சய�ைய
அ��க�ப����ளள்�. வாகன ஓ��க��கான
CarPooling தகவலக்ைள இ�த ெசய�ைய ெகா��அ�ய
இய��. 15இர�டா� க�ட நடவ��ைக ஏ�ரல் �தல்
நைட�ைற��வர உளள்�.

---> ,�ரபல��ஞா���◌ஃபன ஹ்ா��� �னாைவ�
ேசர�்த " 'ைவேபா ச�க வைலதள��ல ெ்ச�வா���ழைம
இைண�தார.் > ,அதைன� ெதாடர�்� ஆேறம� ேநர��ல்
10 .ல�ச� �னரக்ள அ்வைர� �னெ்தாடர� ெதாட��னர்

--->G4 :- => =>நா�கள் இ��யா ேமா� ஜ�பான் �னே்சா
அேப ெஜரம்� => =>ஏ�சேலா மாரக்ல �்ேர�ல் �லம்ா
�ெச◌ஃ�

---> :-ெபயர ம்ாறற்��� ஹ�யானா மா�ல��ல �்ழ�்க�ட
மாவ�ட ெபயரக்ள ம்ாறற்� ●�ரக்ான -்> ���ரா�
●ேமவா� -> �

--->india's first ever international perfume museum &
Aroma park .உ � மா�ல��ல �்தலவ்ர அ்�ேல� யாத�
ஆல இ்ன�் ெதாட�க�ப�ட�.

--->பலே்வ��ைறக�ல �்ைளயா���ரரக்���
ேவைலவா���ைன வழ��ட 2% இட ஒ�����ைன
ஜாரக்��அரசா�க�அ����ளள்�.

--->G7 :- , , , ,நா�கள்கனடா �ரான�் ெஜரம்� இ�தா�
ஜ�பான,் , . .இ��லா�� � எ� ஏ

--->2016 =�ஆ��றக்ான �ேளாபல இ்��யன �்��
பா��� ந�ைக ஐ�வரய்ா ரா� ப�சன.்

---> 12:ஏ�ரல் ம�த��ெவ�� பயண���கான
சரவ்ேதச நாள இ்ன�்.

--->149 15 :�பா��� எ���எ� இ�டரெ்ந� ேசைவ
ஆ��ரா�ல �்ைற�த �ைல�ல இ்ைணய ேசைவ வழ�க
��ேகா ��வன��டன �்���ணர�் ஒ�ப�தைத
ேமறெ்கா�ட�. 15அதன�்ல� தறே்பா� எ���எ�
இைணய ேசைல 149 , 100�பா���� எ���எ� ேசைவ
999 .�பா����அ�மா�லஅர� வழ�� வ��ற�
�ைற�த �ைல�ல இ்ைணயதள ேசைவைய வழ���
ஆ��ர மா�லஅரைச ம��ய அர� பாரா�� உளள்�.

--->Dwayne Bravo became the 1st bowler to take 300 T20
wicket.

--->25 - 2015:- **வ� சர�வ� ச�மன் ஜ��கா��ர்
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மா�ல�ைத� ேசர�்த ெப�எ��தாளர '் 'ப�மா ச�ேத�
அவரக்���அ���க�ப��ளள்�.

' ' 'Chitt-Chete'ேடா�� ெமா��ல இ்வர எ்��ய எனற்
�யச�ைத�காக வழ�க�ப��ற�.

--->ம��ய அர�ன �்�ட�க��அவற�்ன்
���ேக◌ாளக்��:-

�ரதான ம்��� ���னச்ா� ேய◌ாஜனா - ேவளா�ைம
மற�்� பாசன வச�� ��ட�

ஜன��ர�ா ேய◌ா�னா - ச�க� பா�கா�� ��ட�

�ர�� க�யா அ�யான ்- பா�கா�பான உண�� ��ட�

�ரதன ம்��� �ர�ா ேய◌ா�னா - �ப�� கா���

பர�பரக� ��� �கா� ேய◌ா�னா - ேவளா��ைற

�ரதான ம்��� க�� ேஷ�ர கலய்ா� ேய◌ாஜனா -
�ர�க�கள ே்ம�பா����ட�

ஜன ஆ்�ஷ� ேய◌ா�னா - உ�ரக்ா��� ம���கள்
ம�வான �ைல�ல்

�னதயாள உ்பா��யாய �ரா�ன ெ்களசல ே்ய◌ா�னா -
ஊரக� ப��க�ல வ்ா��இைளஞரக்�ன ே்வைல
வா���கைள ெப��க

வனப்�� கலய்ா� ேய◌ா�னா பழ����ன�னந்லன்

�ரதமம��� ஜனத்ன ே்ய◌ா�னா - வ���கண��

ெகளசல �்கா� ேய◌ா�னா - �றன ே்ம�பா�

�ரேவ� ெகளசல ே்ய◌ாஜனா - ஒ���ைண��

�க�யா பார� - மாற�்� �றனா�கள எ்��ல ப்யண�
ெச�வைத உ�� ெச��� ேந◌ா��ல.்

ரா���ய �வ��ய �மா ேய◌ாஜனா - �காதார�

--->�ரதன ம்��� �வன ே்ஜா� �மா ேயாஜனா

* 2�ரதன ம்��� �வன ே்ஜா� �மா ேயாஜனா�பா�
இல�ச� ம���ைடய கா���� ��டமா��.

* 18-50வ���ல ே்ச��� கண��ைவ��ளள் வய�ைடய
அைனவ��வ�ட��ற�்�பா� 330 -ஐ ம������ய�
ெச���இ�கா��� ��ட��ல இ்ைணயலா�.

* இ�த ���ய� ெச���ேவா���மரண������ன்
���ப��ன����பா� 2 ல�ச�ஆ�ள க்ா��� ெதாைக
�ைட���. இவற�்�கான ���ய� மற�்� ஒ���ய
மாதா��ர ெதாைக ஆ�யைவ வ�� கண��ல இ்���
���த� ெச�� ெகாளள்�ப��.

* வ���ன �்��ப�ைத ெபா���எலஐ்��லமாகேவா
அலல்� மறற் கா��� ��வன�க�ன வ்�யாகேவாஇ�த
��ட�வழ�க�ப��.

அடல ெ்பனச்ன ே்யாஜனா

* 18-40 வய� வைர உளள் அைம��சாரா ெதா�லாளரக்ள்
மற�்�அைனவ��வ�� கண��ைவ����பவரக்ள்
அைனவ��அடல ெ்பனச்ன ே்யாஜனா��ட�ல ே்சரலா�.

* �ைற�தப�சைவ�� ெபனச்ன ெ்தாைக ம��ய அரசால்
உ��ரவாத�அ��க�ப��ற�.

* 1 31ஆ��ேதா�� ஜ�ன்�தல ே்ம வைர இ�த
ெதாைகைய ெச���வ�தால,் 60அவரக்ள் வய�ல்
இ��� மாத�ேதா���. 1000 5000�தல் வைர ெபனச்ன்
ெபறலா�.

* வ�� கண��ைவ������வய� த�� உைடய
அைனவ�� �ர�ா �மா ேயாஜனா, ,ேஜா� �மா ேயாஜனா
அடல ெ்பனச்ன ே்யாஜனாஆ�ய �ன�்��ட�க���
ேசரலா�.

---> 2016 - .�ஆ��இ��ய அழ� ��யதர�்� ச�டர�்

2016 UNESCO WORLD PRESS FREEDOM�ஆ��
AWARD - Khadija ismayilova.

123 ம� ேநர� ெதாடர�்�யாக நடனமா� கத� நடன
கைலஞர ே்சா� ெசௗரா�யா �னன்� சாதைன.

அர��ள�பர�கள ெ்தாடரப்ாகஆராய அைம�க�ப�ட
�� - B B TANDON.

இ��ய வ�சாவ� ஆரா���யாளர ர்�ன�மார �்�கா
நாசா�ன ெ்தா�ல�்�பஆரா��� ப���ேதர�்..

land title மேசாதாைவ அ��க� ப��தஉளள் �தல்
மா�ல� - .ராஜ�தான்

ெம��ேனாேட����ட� ெசயலப்ட உளள் �தல்
இ��ய நகர� - .�ரக்ான்

பா��தான '் zarb' என�ப�� ஏ�கைண ேசாதைன
ெச��ளள்�.

shaheen Eagle - 2016 -பா��தான �்னாவானப்ைட
ப�ற�்.

2016 G7 மாநா� நைடெபற உளள்

நா� - .ஜ�பான்

மா�ல��ன அ்ைன��ப��க�������ர வ்ழ�க
ெத��கானாஅர� 'mission bhagiratha' ��ட�ைத
ெசயலப்��தஉளள்�.

வ�மான வ� ச�ட�கைள �ைற�க ப���ைர�த�� -
ஆர.் . .� ஈ�வர்

2016 �ஆ��றக்ான உலக ���ய மாநா� �ரான�்
தைலநகர ப்ா��ல ந்ைடெபறற்�.

வட�ழ��ஆ�ய நா�க��கான வ�கமாநா�
�தல�்ைறயாக ம���ர ம்ா�ல�இ�பா�ல்
நைடெப��ற�.

NASSCOM - . . .ன �்�ய தைலவர �் � �ரன்ா�
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NASSCOM - National Association of Software and Service
Companies.

--->APRIL-11&12:-

��கைள கா�ப� பற�்ய ஆ�ய நா�க�ன அ்ைம�சரக்ள்
அள�லான 3 ?வ� மாநா� நைடெபறற்இட� ெடல�்

ெச�கட�ன(்Red Sea) �� பால�அைம�கஎ�த இ�
நா�க���இைடேயஒ�ப�த� ெச�ய�ப��ளள்�?
ெசௗ� அேர�யா மற�்� எ���

�னவ்�� ��வன�க�ல எ்� 2016-ேத�ய அ��சார்
ெச◌ா��(IP) ? IIT��ைத ெவன�்ளள்� கார��ர்

இ��ய ெத◌ா�ல �்�டைம��ன (்CII) தைலைமயக�
அைம��ளள்� இட�? �� �ல�்

2016 ஆ��ன �்ற�த ந�ைக�கான தாதாசாேக� பாலே்க
��ைத ெபறற்வர?் ��ய�கா ேச◌ா�ரா

“India’s War: The Making of Modern South Asia 1939-1945”
எனற் ��தக��ன ஆ்��யர ய்ார?் ��நா� ராகவன்

ம�த��ெவ�� பயண���கான சரவ்ேதச
நாள(்International Day of Human Space Flight)? - 12ஏ�ரல்

ஏ� நா�கள �்��ன(்G7) 2016-�கான உ��மாநா� எ�த
நா��ல ந்ைடெபற உளள்�? ஜ�பான்

ெக◌ா����ைற�க நகர� ��ட�, .........இல�ைக மற�்�
நா�க�ன �்�ட�? �னா

யா�ைடய �ற�த நாள ஐ். 13 ,நா தைலைமயக��ல ஏ்�ரல்
2016 ?அன�்ெக◌ா�டாட�ப�ட� � ஆர அ்�ேப�கர்

ஏ�ரல -்13,14 &15

ச�ப��ல �்ப��ல உ்��ழ�த இ��யா�ன �்னன்�
ைப� �ரா�கைன �� பா�வால்

��தா�ைட அ�வைட ��நாளாக ெகா�டா��இ��ய
மா�ல� ப�சா�

�ேளாபல இ்��யன �்�� வழ�க�ப��ளள் �ரபல
இ��ய ந�ைக ஐ�வரய்ா ரா�

��பேகாண� பள�் ��ப�ைத �சா��பதறக்ாக
அைம�க�ப�டஒ� நபர ஆ்ைணய��ன த்ைலவர �்�ப�
ேக.ெவ�க�ராமன்

�தன�்த�ல �்லல்ா��ழல வ்ா��தவர �்��� �ல
கட�ள �்�கன எ்ன ����ல �்���காற�்�பைட

ம��ய �னச்ார,�ல�க� மற�்� மர�சாரா எ�ச���ைற
அைம�சர �்�� ேகாயல்

ச�ப��ல எ்�த மா�ல��ல ந்ட�த ச�டமனற் ேதரத்�ல
�தன�்ைறயாக 14 90%ெதா��க�ல் வா��கள்
ப�ய�ப����ய சாதைன பைட�க�ப��ளள்� அசா�

அ�லான ஷ்ா ேகா�ைப எ�த �ைளயா�ேடா�

ெதாடர�்ைடய� ஹா��

---> # _  ���ய �ன�கள்

●மார�் - 3 உலக வன �ல��கள �்ன�

Theme 2016 : The future of wildlife is in our hands

●மார�் - 08 உலக மக�ர �்ன�

Theme - Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender
Equality

●மார�் 10 - உலக ���ரக� �ன�

The theme of World Kidney Day 2016 would be “Kidney
Disease & Children: Act Early to Prevent It”.

●மார�் 15 - உலக �கரே்வார உ்�ைம �ன�

●மார�் 16 - ேத�ய த���� �ன�

●மார�் 21 - / International Day ofஉலக கா�கள �்ன�
Forests

Theme :- Forests and Water

●மார�் 21

> உலக ெபா�மலா�ட�ன�

> உலக க�ைதகள �்ன�

●மார�் 22 :- / World Water Dayஉலக த��ர �்ன�

2016 Theme - Water And Jobs

●மார�் 23 - / World Meteorologicalஉலக வா�ைல �ன�
Day

2016 Theme - “Hotter, drier, wetter. Face the Future”.

●மார�் - 24 / World TB Dayஉலக காசேநா� �ன�

2016 Theme - “Find TB. Treat TB. Working together to
eliminate TB”.

---> :த��ர ெ்பா�ளாதார� ஒ� நா��ன்
ெபா�ளாதார�ைத பண�ைத� ெகா��ம����வ�
ேபால த��ைர� ெகா��ம����வ�தான த்��ர்
ெபா�ளாதார�. இைத க�����தவர இ்��லா�ைத�
ேசர�்த ஜான ஆ்�ட�ஆலன எ்னப்வர.்

---> , ,ெடல�்�ல ப்ான ம்சாலா ��கா ஹன�் ேபானற்
ெமலல்���ய �ைக�ைல ெபா��க���ஓரா��வைர
தைட ���க�ப��ளள்�.

--->�ரபல��� ந�கர அ்ஜ� ேதவகன ம்ற�்�அவர�
மைன� காஜல அ்கரவ்ால ஆ்�ேயாைர ஆ��ர மா�ல
�ற�்லா��ைற�ன �்ள�பர ��வரக்ளாகஅ�மா�ல
�தலவ்ர ச்��ரபா� நா�� �யமன� ெச��ளள்ார.்
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--->க�ைண அ��பைட�ல த்றெ்காைல��அ�ம����
ச�ட�..... கனடா நாடா�மனற்� ஒ��தல்

---> 15ெடல�்�ல ஏ்�ரல் �தல �்���வாகன�
க���பா�. ேசாதைன �ைற�ல இ்ர�டா� தடைவயான
இ� ஏ�ரல 3்0 .� ேத� வைர நைட�ைற�ல இ்����

--->G20 :- 2015=> 2016=>மாநா� ���� �னா
2017=> 2018=>ெஜரம்� இ��யா

--->WTO :-உ��� நா�கள்

160=> 161=> 162=>ஏமன் ெஷஸல�் கஜக�தான்
163=> 164=>ைல��யா ஆ�கா��தான்

--->25 -வ� அ�லான ஷ்ா ஹா��ேபா���ல இ்ன�்
(16-4-16) ,நைடெபறற்இ�� ேபா���ல ஆ்��ேர�ய
அ� இ��ய அ�ைய 4 - 0 எனற் ேகால க்ண��ல்
ெவன�் சா��யன ப்�ட�ைத 9 வ� �ைறயாக
ைக�ைபற�்ய�. -ேபா�� நைடெபறற்இட�
மேல�யா�ன இ்ேபா நகர்

---> .�னா�ல ெ்பா�ளாதார ெந��க� ெதாடர�்ற� நட��
ஆ��ன �்தல க்ாலா��ல அ்�� ெபா�ளாதார வளர�்�
6.7 .சத�தமாக ச�வைட��ளள்�

---> (El Salvador)ம��ய அெம��க நாடான எலச்லவ்டா�ல
க�ைமயான வற���ல��ற�. இதன க்ாரணமாகஅ�த
நா��ல �்தல �்ைறயாக வற��ெந��க� �ைல
�ரகடன� ெச�ய�ப��ளள்�.

---> :-ெசனை்ன ெம�ேரா���த�க ��� ம��ய
ெதா�லாளர அ்ைம�சக��ன �்ழ ெ்சயலப்�வ�, ேத�ய
பா�கா�� க�ன�்ல.் ,இதன ச்ார�்ல ஆ்��ேதா��
க��மான ப��ல,் ஊ�யர �்காதார� மற�்� பா�கா��
ெதாடரப்ாக, �ற�பாக ெசயலப்�� ��வன��ற�்���
வழ�� க�ர��பர.்

கட�த 2014 ,ல ெ்ம�ேரா ர�ல �்�ட ப�ைய பா�கா�பாக
ேமறெ்கா�டதறக்ாக, ெசனை்ன ெம�ேரா ர�ல �்ரவ்ாக�
மற�்�, ' ' ,எல அ்��� க��மான ��வன��ற�்
�தல�்ைல ��தான, .த�க ��� �ைட��உளள்�

ஏ�., 6 , ,ல �்ல�்�ல ந்ட�த ெபான �்ழா�ல ெ்சனை்ன
ெம�ேரா ர�ல �்ரவ்ாக இய��னர ப்�க� �மார ப்னச்ல,்
இ�த ��ைத ெபறற்ார.்

---> ?த��ல �்தன �்த�ல ந்ாவல எ்��ய ����ெப�
���ஜ�ைனதா ேபக�

APRIL-13 & 14 :-

யார 2்015 சர�வ� ச�மான �்����ேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார?் ப�ம ச�ேத�

ேத�ய ெபா���ைற ��வன�கள �்ன�
ெகா�டாட�ப�� நாள?் 11ஏ�ரல்

யார 2்016 US ?மா�டர�் ேக◌ால�் ெத◌ாடைர ெவனற்�
[ ] Spieth [ ] [ ]ஒ� ேஜ◌ாரட்ான் � � ெவ�����ல �் ேட�
�லல்� ெச�தல [்D] :-ேஜெட◌ானால�்சன ே்ட��லல்�

அரஜ்ன �்� �மான�பைட தள� என ெபயர ம்ாறற்�
ெச�ய�ப��ளள் பனகார (்Panagarh)�மான�பைட தள�
உளள் மா�ல�? ேமற�்வ�காள�

ச�ப��ல ப்ானம்சாலா, ��கா உள�்�டஅைன��
வைக�லான �ைக�ைல ெபா��க���ஓரா��தைட
����ளள் அர�? ெடல�்

எ�த நா� ச�ப��ல “்SJ-10” எனற்அ��யல ஆ்ரா���
ெசயறை்க�ேக◌ாைள ெவற�்கரமாக ஏ�ய�?�னா

ேத�ய �ைன�� �னன்�கள ஆ்ைணய��ன �்�ய
தைலவராக �ய��க�ப�ளள்வர?் ���தா பா�ேட

2016 ஆ���கான �ேள◌ாபல இ்��யன �்�ைத
ெவன�்ளள்வர?் ஐ�வரய்ா ரா� ப�சன்

ச�ப��ல K்-4 ,எனற்அ�ஆ�த�கைள ஏ��� ெசன�்
3,500 . .,� � ெதாைல�ல இ்����இல�ைக தா�க���ய
ஏ�கைணைய ெவற�்கரமாக ஏ�ய நா�?இ��யா

உலக ��தரக்ள �்ன� கைட���கப�� நாள?் 14ஏ�ரல்

---> 18:ஏ�ரல் உலக பார�ப�ய �ைன�� �னன்�கள ந்ாள்

1982 ஆ�ஆ�����யா�ல ந்ைடெபறற் மாநா�
ஒன�்ல ஏ்�ரல 1்8ஆ�நாள ச்ரவ்ேதச �ைன�ட�கள்
�னமாக ெகா�டாட ப���ைர�த�. அ��தஆ��
�ென�ேகா ��வன�இதைன அ��க��த�. இ�ேவ
�னன்ா�ல உ்லக பார�ப�ய �னமாக மா�ய�.

--->இ��யா�ன வ்ட�ழ��ல �்�வ�ப�ட ��ய அ�ேவக
��பர க்����டர :்-

இ��யா�ன �்��� மா�ல��ல உ்ளள் ேத�ய ெதா�ல்
��பைமய வளாக��ல 1்5 ெடரா�ளா�� �றன ெ்கா�ட
அ�ேவக��பர க்����டர ஒ்ன�் ��வ�ப��ளள்�.

இதன ம்��� �.2 .ேகா� ஆ�� பர� க�சனஜ்�கா எனற்
ெபய�ல உ்�வா��ளள் இ�த ��பர க்����டர்
இ��யா�ன வ்ட�ழ��ப���ல அ்ைம�க�ப�ட
அ�ேவக��பர க்����டர எ்னற் ெப�ைமைய
ெப��ற�.

இதைன ந�ன க��ெதா�ல �்�ப ேம�பா��ைமய�
( - . . .)� � ஏ � மற�்� ெதாைலெதாடர�் மற�்� தகவல்
ெதா�ல �்�பஅைம�சக�ஆ�யைவ இைண��
உ�வா���ளள்�.

---> 18:ஏ�ரல் பார� ர�னாேதா�ேடாேகச� காரே்வ
�ற�த �ன�இன�். ேதா�ேடாேகச� காரே்வ
மகரா��ரா�ல �்ற�தவர.் அவர �்�வய�ல அ்வ�ன்
அ��ெப�� ப�க��காக பார� ர�னா��� ெபறற்ார.்

---> !ஒ�����ல �்தல இ்��ய ��னா��� �ரா�கைன
�ேயா ஒ�����ல ப்�ேகறக்இ��ய �ரா�கைன �பா
க�ராகர த்�� ெபற�்ளள்ார.் ஒ���� ேபா���ல்
ப�ேகறக்�ளள் �தல இ்��ய ��னா��� �ரா�கைன
இவரத்ான.்
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--->1 ) G 7 நா�க�ன ெ்வ��ற���ைற அைம�சர ம்ாநா�
ஜ�பான �்ேரா�மா நக�ல ஏ்� 10 & 11

(1975 G 6 . . , ,ல் �ரான�்ல அ்�ல �்ரான�் ெஜரம்�
இ�தா� , , ,ஜ�பான �்��டன அ்ெம��கா

�ன 1்976 , 1978 , G8ல க்னடா ல ர்�யா அதாவ�

�ன 2்014 உ�ைர�ல �்கழ�்த ���யா �ர�சைனயால்
ர�யா ��க� .So G 7)தறம்ய�

2 ) .12ஏ� ம�த��ெவ�� பயண��றக்ான சரவ்ேதச
நாள (்ஒ�சா மா�லஏ�கைண தள��வர �்���அ��ல்
கலா� ெபயர இ்ட�ப�ட� . 8பரா� ஏ�கைண எனப்�
இ�ேரல ,் இ��யா ���� தயா���

3 ) ��கள க்ா�ப� பற�்ய ஆ�ய நா�க�ன அ்ைம�சரக்ள்
அள�லான 3 , 12 Toஆவ� மாநா� ெடல�் �ல ஏ்�ரல்
14. ( . . .. ; 1972த நா மா�ல� பறைவ மரகத� �றா �தல்
ேத�ய �ல�� �� . .அதற�்�ன �்�க� �� பா�கா���
��ட� 1973 )�தல்

APRIL-16 & 17 :-

ச�ப��ல 5்0-��� ேமறப்�ட��ம�கள த்ா�கள்
க�����க�ப��ளள் மாவ�ட�? ���நகர்

இ��ய தடகள ச�ேமளன��ன த்ைலவராக ேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்வர?் அ�லே்ல �ம�வளள்ா

எ�த இ��ய மா�ல��ல �்�பர க்�� "பர�
க�சனஜ்�கா" ?��வ�ப��ளள்� ����

உல�ன ெ்மல�்ய ம��க�� " 13"-�ெப�டர் ஐ அ��க�
ெச��ளள் ��வன�? HP

எ�த நா�, (IMF)சரவ்ேதச பண��ய� மற�்� உலக
வ���ன 1்89th ?உ���னராக இைண��ளள்� ந��

ச�ப��ல க்ாலமான ' '�� பா�வால எ்�த �ைற�ன �்கழ்
ெபறற்�ரா�கைன? ைப� ேர�

25வ� �லத்ான அ்�லான ஷ்ா ேகா�ைப ஹா��
இ���ேபா���ல ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்அ�?
ஆ��ேர�யா

��க��ர ஓ்பன �்�பர �்�� பா���டன ே்பா���ன்
ஆடவர ஒ்றை்றயர �்��ல ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்வர?்
ேசா��� �னே்காரா

ச�ப��ல ‘் ( )’ஆஹார ஆ்கார� எனற் ம�ய உண�
��ட�ைத அ��க�ப���ய மா�ல�? ஒ�சா

சரவ்ேதச அள�லான பணப�வர�்தைன�ல,்�த�ட�ைத
����ளள் அ�சல �்ைற? த�ழந்ா�

--->APRIL-18 & 19 :-

ேஷ���ய�ன 4்00-வ� �ைன� �ன�ைத �ன�்��
�ைன� தபாலத்ைல ெவ����ளள் நா�? ���டன்

உலக பார�ப�ய �ன�அ�ச��க�ப�� நாள?் - 18ஏ�ரல்

எ�த ேத��ல ,் /Haemophiliaஉலக�ேமா��யா
( ) ?����ற�்ேந◌ா� �ன�அ�ச��க�ப��ற�
ஏ�ரல 1்7

ஐ. ., (UNIDO) ,நா �ன ெ்தா�ல�்ைற வளர�்� அைம��
உல�ன ெ்ப�ய உறப்��யாளரக்ள ப்��ய�ல்
இ��யா���அ���ளள் இட�? 6

ச�ப��ல '்Shatrujeet' என ெபய�ட�ப�ட ெப�ய ரா�வ
ப�ற�்ைய ேமறெ்கா�டநா�? இ��யா

��னா��� ���ல,் ஒ�����ல �்ைளயாட த��
ெபறற்�தல இ்��ய �ரா�கைன? : �பா கரம்ாகர்

�ன �ரா���� ◌ஃபார�்லா 1 கார ப்�தய��ல ச்ா��யன்
ப�ட� ெவனற்வர?் �ேகா ேரா�ெபர�்

�தைவக��காக "��ரா� அ�ேப�கர அ்வா�
ேய◌ாஜனா" ?எனற்��ட�ைத ெதாட���ளள் அர�
ஜார�்க��

ம��ய அரசால "் "���டர ே்சவா ��ட� ெதாட�க�பட
இ��பதன ே்ந◌ா�க�? ெதா�ல ெ்தாட�க

" /The Life and Death��ல�ன வ்ாழ�்ைக மற�்� இற��
of Adolf Hitler" ?எனற் ��தக�ன ஆ்��யர ய்ார ே்ஜ��
�ரா� ���ன்

APRIL-20&21:-

க�ைக ஆற�்வ��ல ேமலா�ைம மற�்�
ஆ��க��கான ைமய� (Centre for Ganga River Basin
Management and Studies) ?ெத◌ாட�க�ப��ளள் நகர�
�� �ல�்

�ழ�ைத த�ெத��� பற�்ய வட�ழ��மா�ல�கள்
�ரா��ய மாநா� நைடெபற�்இட�? �லல்ா�

எ�த இ��ய ந�வர ச்�ப��ல ச்ரவ்ேதச ஹா��
��டைம��(FIH)�கான ந�வராக
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார?் �ரக்ா தா�ர்

"ெக��கல �்ழ�யல �்� இர�ைட ெந�ெவ◌ார�்
��ட�/“Twinning Network Program on Chemical
Ecology”" இ��யா�ன எ்�த மா�ல��ல்
ெத◌ாட�க�ப�ட�? நாகாலா��

உலக ப���ைக �த��ர �����எ��ல[்World Press
Freedom Index (WPFI)] ? 133இ��யா ெபற�்ளள் இட�

இ��யா ச�ப��ல எ்�த நா��டன ,் பார�ப�ய ம���வ�
மற�்� ஓ�ேய◌ாப� �ைற�ல �்���ணர�் ஒ�ப�த�
ெச��ளள்�?ெம◌ா��ய�

எ�த த�யார �்ைற வ��,��வ�� ��ய ெதா�ல்
ெதாட��வரக்��கான �ைளைய இ��யா�ல்
ெதாட���ளள்�? RBL வ��

இ��யா�ன �்ற�த ப�சாய���கான ��ைத ெபறற்
�ராம�? Balamallupalli village of Telangana
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உலக �காதார அைம��னால(்WHO) மேல�யா மற�்�
ெகா��னால ஏ்றப்�� ேநா�க�ல இ்��� �ற�்��
��ப�ட ப��யாகஅ���க�ப��ளள் க�ட�?
ஐேர◌ா�பா

2016- ,�கான இ�லா�ய உ�� மாநா� மாநா� எ�த நா��ல்
நட�த��� ெச�ய�ப��ளள்�? ����

---> 1 . 2ஏ�ர�ன �்��ய �ன�கள்��டாளக்ள �்ன�
சரவ்ேதச �ழ�ைதகள �்�தக �ன�. 2 ஆ��ஸ��ைறபா�
����ணர�் �ன�. 5 இ��ய� கடல ே்பா��வர��
�ன�. 7 . 10உலக� ெபா� �காதார நாள் உலக
ேஹா�ேயாப� �ன�. 18 . 22 .பார�ப�ய �ன� ���ன�
23 . 25உலக ��தக �ன� மேல�யா ேநா� ����ணர�்
�ன�. 29 .உலக நடன �ன�

--->ெபா���ைற ��வனமான ெந�ேவ� ��ைன�
கார�்பேரஷன எ்�வா� ெபயர ம்ாறற்� ெச�ய�பட உளள்�
➡ NLC INDIA

�ரதான ம்�����ரா ேயாஜனா��ட��ன �்ழ்
�ரண்��க�ப�டஅளைவ �ட ��தல க்டன வ்ழ��
சாதைன பைட��ளள் இ��ய மா�ல�➡ த�ழக� (இ�த
��ட��ன �்ழ �்� ெதா�லக்��காக வ��கள க்டன்
வழ���ற� எனப்� ����டத�க�)

ேகா��ர ை்வர� எ�தைன ேகர� ம���ைடய� ➡ 105

க�ைக ந� ேதான�்�இட�➡ க�ேகா��, உ�தரக��
மா�ல�

உலகஅள�ல �்ைளயா�� ேபா��க�ல �்ற��
�ள����ரரக்���வழ�க�ப�� லா�ய� ���
ெபறற் ெடன�்� �ரர ➡் ேநாவா ேஜாேகா��

--->வற���ராம�கைள த�ெத��தார அ்�ரக்ான்

மகரா��ர��ல வ்ற��யால ப்ா��க�ப�டஇ�
�ராம�கைள ந�கர அ்�ரக்ான த்�ெத���ளள்ார.் ,டால்
ேகாேராகான எ்ன இ��ராம�கைள த�ெத������ர்
உள�்�இஅ��பைட வச�கைள ெச�� தர அ�ர �்��

--->Beti Bachao Beti Padhao ��ட� பற�்ய ����ணர�்
�ர�சார� ெச�ய ஒ�ப�த� ேபாட�ப��ளள் ெசலே்பான்
தயா��� ��வன� = Celltick mobile india pvt ltd

---> / - "☆உல�ன �்ற�த �ைளயா���ரர �்ரா�கைன �கான
லாெர�" :���

> - > -�ற�த �ரர ே்நாவா� ேஜாேகா�� �ற�த �ரா�கைன
ெச�னா�ல�்ய��

> -வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்�� ���லா�டா

[ .இ���� �ைளயா��ன ஆ்�கார எ்ன�ப��ற�
இ���ைத ேஜாேகா�� 2012,2015 ]ல ெ்பற�்ளள்ார்

--->ெதன�்ழ��ஆ�ய நாடான லாேவா� நா��ன �்�ய
அ�பராக க����� க�� தைலவர ப்�னஹ்ா�
ேவாரா����, �ரதமராக தா��லா�ன �்ச�����
�ய��க�ப��ளள்னர.்

 # _  ���ய �ன�கள்

ஏ�ரல 0்1 - ஒ�சா �ன�

ஏ�ரல 0்2 - /ஆ��ச� ேநா� ����ணர�் நாள உ்லக
��வர �்�தக �ன�

ஏபரல 0்5 - (National Maritime Day)ேத�ய கடலச்ார �்ன�

ஏ�ரல 0்7 - உலக �காதார �ன�

Theme - Halt rise : Beat Diabetes

ஏ�ரல 1்0 - �னன்ாள �்ரதமர ெ்மாரார�் ேதசா� �ைன�
�ன�

ஏ�ரல 1்1 - ேத�ய ெபா���ைற ��வன�கள �்ன�

ஏ�ரல 1்2 - ம�த��ெவ�� பயண���கான சரவ்ேதச
நாள(்International Day of Human Space Flight)

ஏ�ரல 1்3 - ஜா�யன வ்ாலாபா� ப�ெகாைல நைடெபறற்
�ன�

ஏ�ரல 1்4 - /�ர��யாளர அ்�ேப�கர �்ற�த �ன� உலக
��தரக்ள �்ன�

ஏ�ரல 1்7 - /Haemophiliaஉலக�ேமா��யா
( )����ற�்ேந◌ா� �ன�

ஏ�ரல 1்8 - (உலக மர�� ெசலவ்�கள �்ன� உலக
பார�ப�ய �ன� ).

Theme : The Heritage of Sport

ஏ�ரல 1்9 - சரவ்ேதச ைச��ள �்ன�

ஏ�ரல 2்2 - ���ன�

ஏ�ரல 2்3 - உலக ��தக �ன�

ஏ�ரல 2்4 - ேத�ய ப�சாய���ன�

ஏ�ரல 2்5 - மேல�யா ேநா� ����ணர�் �ன�

ஏ�ரல 2்6 - உலகஅ��சார ெ்சா���ைம �ன�

ஏ�ரல 2்9 - உலக நடன �ன�

---> : ‘ ’ :-மான�்காரே்லா ெடன�்� ரெபல ந்டால ச்ா��யன்
மான�்காரே்லா மா�டர�் சரவ்ேதச ெடன�்� ேபா��
ெமானா�ேகா�ல ந்ட�த�. ேநற�்ர� நட�த இ��
ஆ�ட��ல ந்டால–் .மான�்ல�் ச���தனர்
�����பான இ�த ேமாத�ல ந்டால 7்–5, 5–7, 6–0 எனற்
ெச� கண��ல ெ்வற�் ெபற�் 9–வ� �ைறயாக இ�த
ேகா�ைபைய வச�ப���னார.் 28–நடா�ன் வ�
மா�டர�் ப�ட�இ�வா��.
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01) �தன�்ைறயாக��ெவ��ல க்���ைடைய
வளர�ெச�� �னா சாதைன பைட��ளள்�.

கட�த ஏ�ரல 0்6 SJ - 10� ேத� ��கல��ல எ்�க�ன்
6000 க���ைடகைள அ��� வளர�ெச�� இ�த
சாதைனைய ெச��ளள்�.

02) 2016�ஆ���கான ���சர �்�� ��யார�்
ைட��மற�்� தா�சன ர்ா��டர �்�வ�க���
வழ�க�ப�வதாகஅ���க�ப��ளள்�.

இ�வைர ��யார�் ைட��ப���ைக 117 ���சர்
���கைள ெவன�்ளள்�.

03) க�ைமயான ��ர �்ரேதசமான வட ��வ��ல்
நைடெபறற் மரா�தான ஓ்�ட ப�தய��ல (் 41ைமன� ���
��ர )் அெம��க�ரர ட்ான �்��கர �்த�ட�
����ளள்ார.்

---> - 21 ...... 10ஏ�ரல் வ� ��ல ச்ர�்ச� �ன�

ெடல�்�ல ந்ைடெபறற் 10வ� ��ல ச்ர�்ச� �ன
�ழா�ல �்�ல ச்ர�்ச� ���கைள �ரதமர ே்மா�
வழ��னார.்

ஜன த்ன ே்யாஜனா��� - ச��கர்

��ைம இ��யா ��ட��� - �கா�ர ம்ற�்� ����

Soil health scheme award - ,பலர்ா��ர ம்ாவ�ட� ச���கர்

Soil health programme award - ,ஹ�ர�்ர �்ம�சல�ரேத�

ேம��இ�த �ழா�ல T்he Change Makers ., Transforming
India., Recreating Excellenceமற�்� என�்��ன�்
��தக�கைள ெவ����ளள்ார.்

---> -◆ஒ���� ேபா���ன இ்��ய அ��ன �்தர்
சலம்ான க்ான்

◆�ர �்ழ�் க�ப�ல இ்��� ஏ�கைண ேசாதைன -வட
ெக◌ா�யா ெவற�்

◆நா��ேலேய�தன�்ைறயாக ஓ����ல�ச�
ெகா��பைத த��க -வ�மான வ� �லனா�� ��
அைம�க�ப�ட�.

◆உல�ேலேய �ற�்லா பய�கள அ்�க� ெசல�்� நா� -
�ரான�்

இ��யா�ற�் 36வ� இட�

APRIL-22 & 23:-

��� வரத்ன எ்�த �ைளயா��க�டன ெ்த◌ாடர�்
உைடயவர?் ெடன�்�

ேத�ய ��ல ச்ர�்ச� நாள இ்��யா�ல எ்�த ேத��ல்
ெக◌ா�டாட�ப��ற� ? 21ஏ�ரல்

2016-ஒ���� ேபா���ல ப்�ேகறக் உளள் இ��ய
அ��ன ந்லெ்ல�ண� �தராக �ய��க�ப��ளள்வர?்

சலம்ான க்ான்

இ��ைய ஊ����ப�ரக்��கான டா�டர ஜ்ார�்
��எரச்ன(்2013 )ஆ�ஆ���கான ��ைத ெவனற் �ன�
ேபரா��யர?் Ge Fuping

2016 ேத�ய ��ல ச்ர�்ச� நா�ல எ்�த இ��ய ��யன்
�ரேதச� " " ?ஜன த்ன ே்ய◌ாஜனா��ைத ெபறற்� ச��கர்

இ��ய -தா�லா�� நா�க�ன க்டறப்ைட ���� ப�ற�்
(Indo-Thai Coordinated Patrol (CORPAT)) நைடெபறற்
இட�? அ�தமான க்டறப்��

உலக ��தக �ன� கைட���க�ப�� நாள?் - 23ஏ�ரல்

அ�ைம�ல எ்�த நா�கள C்PEC ��ட�ைத
க�கா��பதறக்ாக "PRSS-1" எனற் ெசயறை்க�ேக◌ாைள
ஏவஒ�ப�த� ெச��ளள்ன? பா���தான ம்ற�்� �னா

யார அ்��யல க்ைதக��கான, 2016 இன �்��சர ப்�ைச
ெவனற்�? /Viet Thanh Nguyen�ய� தன�என�்ெயன்

ேசரமான ஜ்��மாம�� இ��யா�ன எ்�த மா�ல��ல்
அைம��ளள்�? ேகரளா

--->APRIL-24&25:-

2022ஆ�ஆ����ள �்வசா�க�ன வ்�மான�ைத
இர���பா��வதற�்வ�வைகைய உ�வா�கம��ய
அரசால உ்�வா�க�ப��ளள் ��? அேச◌ா� தளவ்ா�
��

நைககள �்� ம��ய கலால வ்� �ர��ைனகைள �ர�்க
ஏறப்��த�ப��ளள் ��? அேச◌ா� ல����

ேத�ய ப�சாய�� ரா� �ன�அ�ச�க�ப�� நாள?்
ஏ�ரல -் 24

இ��ய �ைர�பட மற�்� ெத◌ாைல�கா�� கழக(FTII)
��ய இய��னராக �ய��க�ப��ளவர?் �ேப��ர
க�ெதாலா

ேகா��ேஜா� ேபா�ன �்ைனவாக ஏ�ரல 2்3ல்
ஆ��ேதா�� ேகா�ேஜா� �ன�(Khongjom Day)
ெகா�டாட�ப��இ��ய மா�ல�? ம���ர்

" "இ����வாஅலல்� ��� �வரா� எனற் ��தக��ன்
ஆ��யர ய்ார?் U.R . அன�த�ர�்�

உலகஆறற்ல உ்றப்��� �ர�சார�"EP100"(Global energy
productivity campaign)-இல இ்ைண��ளள் �தல இ்��ய
��வன�? ம���ரா அ��ம���ரா ��ெட�

ஐ��ய நா�க�ன உ்லக ��தக மற�்� �ர�ர உ�ைம �ன�
அ�ச��க�ப�� நாள?் 23ஏ�ரல்

அேசாலா பா��வன�ல�� சரணாலய�இ��யா�ன்
எ�த நகர��ல அ்ைம��ளள்� ? �ல�்

"Khongjom" �ன� எ�த இ��ய மா�ல��ல்
ெக◌ா�டாட�ப��ற�? ம���ர்
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--->April 26&27:-

2016 ? Treesசரவ்ேதச ���ன��ன க்��ெப◌ா�ள எ்னன்
for the Earth

உலக மேல�யா �ன� கைட���க�ப�� நாள?் - 25ஏ�ரல்

ேகரள அர�ன ஏ்ழை்மைய ஒ��� ��டமான "ஆபேரஷன்
�ைலம�(Sulaimani)" ?ஆர���க�ப��ளள் மாவ�ட�
ேக◌ா��ேக◌ா�

உலக� ேகா�ைப ��பா�� ��தல ே்பா���ல த்�
நப��கான ������ல ப்த�க� ெவனற்�தல இ்��ய
�ரர?் ெம�ரா�அகம� கான்

2018 காமனெ்வல�் ஜ�ேட◌ா சா��யன�்� எ�த இ��ய
நகர��ல ந்ட�த�பட ேபா�னற்�? ெஜ���ர்

ேநாமா�� யாைன-2016(Nomadic Elephant) எனப்�
இ��யா மற�்� எ�த நா��ன �்��இரா�வப�ற�்?
ம�ேக◌ா�யா

FPAI 2016-இன் �கான �ற�த �ரர �்�ைத ெபற�்ளள்
இ��ய காலப்�� �ரர?் Jeje Lalpekhlua

�ேயா ஒ���� ேபா����த�� ெபற�்ளள் "த�� தாபன்
ேபாகனல"் ?எ�த �ைளயா��டன ெ்தாடரப்ானவர �்���
பட�

2016-மா�டர �்னாநா� ம�ேக�கர வ்ாழந்ாள்
சாதைனயாளர �்�� ெபறற்வர?் /Jeetendra�ேஜ��ரா

ஏைழக����� க�� ெகா���� ��டமான "இ��ரா
அவா� ேய◌ாஜனா" ��ட��ன ெ்பயர எ்�வா�
மாறற்�ப��ளள்�? �ரதான ம��� �ரா�ன அ்வா�
ேய◌ாஜனா

--->IRNSS-1 A G 7�தல்வைர ெசயறை்க�ேகாளக்�ன்
�வர�:

2013 1 IRNSS-1-A PSLV-C-22ஜ�ைல

2014 4 IRNSS-1-B PSLV-C-24ஏ�ரல்

2014 16 IRNSS-1-C PSLV-C-26அ�ேடாபர்

2015 28 IRNSS-1-D PSLV-C-27மார�்

2016 20 IRNSS-1-E PSLV-C-31ஜனவ�

2016 10 IRNSS-1-F PSLV-C-32மார�்

2016 28 IRNSS-1-G PSLV-C-33ஏ�ரல்

---> :-ஆபேரசன �்ைலம� வ�ைமைய �ற�்��
ஒ��பதறக்ாக  #  ேகா��ேகா� மாவ�ட� ேகரளா�ல்
அமலப்��த�ப�ட��ட�

க�ெபா�ள :்- Food for the Hungry

==2016- 9-�ஆ���கான வ� மா�ேகா மணல �்றப்
ேபா�� ஏ�ரல 2்1 27 .�தல் வைர நைடெபறற்� அ�ல்
கல��ெகா�ட�கழெ்பறற் மணல �்றப்� கைலஞரான
�தரச்ன ப்�நாய� த�க� பத�க�ைத ெவன�்
அச���ளள்ார.்

மகா�மாகா���ன ப்ட�ைத 15 அ� உயர��ல அ்��ைச
மற�்� சமாதான ெச��ைய� ��த����வைக�ல உ்லக
அைம� என�் மண�ல வ்�வைம��, இ�தா���கான
த�க�பத�க�ைத ெவன�் ப�நாய� சாதைன
பைட��ளள்ார.்

==���டன த்ைலநகர ல்�ட�ல அ்ைம��ளள்
�கழெ்பறற் " 'ேமட��ஸா�� அ��கா��யக��ல்
�ரதமர ந்ேர��ர ேமா��ன ெ்ம��� �ைல
��வ�ப��ளள்�.

==ஆ��ர� மா�ல���ஹ�ேகா�டா�ல உ்ளள் ச��
தவா���ெவ� ைமய��ல இ்��� பகல 1்2.50
ம���கடலச்ார ஆ்ரா����கான

ஐஆரஎ்ன எ்�எ�-1� ெசயறை்க�ேகாள்
��ஹ�ேகா�டா�ல இ்��� �யாழ��ழைம
ெவற�்கரமாக���ல ெ்ச��த�ப�ட�

= . .ஐ நா பலக்ைல�கழக க�ன�்�����தாக இ��ய ெப�
உ�பட 12 , . .ேபைர ஐ நா ெபா�� ெசயலாளர ப்ான �் �ன்
�யமன� ெச��ளள்ார.்.

== ( )�எனஏ் மரப� வ�வைம�ைப பயனப்���உல�ன்
�க���ய ெதரம்ா��டைர ( )ெவ�பமா�ைய
��ஞா�கள உ்�வா���ளள்னர.்

=ேகரள கார�்���� �� தாம� காலமானார்

= ,ர�ல ப்ய�கைள�� ர�லே்வ ெசா��கைள��
பா�கா�பைத ���ய� ப�யாக� ெகா��ெசயலப்��
ர�லே்வ பா�கா��� பைட�ன (் . . .,)ஆர �் எ� தைலவராக
��தஐ. . ., . .� எ� அ�கா� எ� ேக பக�
�ய��க�ப��ளள்ார்

== , 20���லா��ன ஒ்�நாள �் ���ெக�அ�க�ன்
ேக�டனாக உளள் ேகன �்ல�்ய�சன,் அ��ததாக ெட��
அ���� ேக�டனாக �ய��க�ப��ளள்ார.்

,--->2016 =�ஆ��றக்ான ெநலச்ன ம்�ேடலா ���
டப�ஸ�அ�னன >் .பா���தாைன ேசர�்தவர்

---> ,இ��யா�ேலேய�தன�்ைறயாக ேமற�்வ�காள
ச�டமனற் ேதரத்�ல �்யா சரக்ார எ்னற் ��ந�ைக
வா���சாவ� ேதரத்ல அ்�வலராக ப�யாற�்�ளள்ார.்

ெதற�் ெகாலக்�தா�ல,் ர��ஹா� ச�டமனற் ெதா����
உ�ப�ட Ballygunge Government High Schoolஇல்
அைம�கப�டவா���சாவ��ன ே்தரத்ல அ்�வலராக
ஏ�ரல 3்0 .அன�்ப�யாற�்�ளள்ார்
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ேமா� ��ட�கள்

• _ -ஜனத்ன ே்யாஜனா ஏைழக���ஒ�ல�ச� கா���
வச��டன வ்�� கண��ெதாட�� ��ட�

• -சாகரம்ாலா �ைற�கவளர�்� பா�கா��

• _ _ _ -சனச்� ஆதார�் �ராம ேயாஜனா �ராம�கைள
த�ெத������ட�

• _ -ஜலம்ார�் ேயாஜனா �ைற�த ெசல�ல �்ரவ்�
ேபா��வர��

• _ _ -இகான �்கா� ேயாஜனா பள�் ப��ைப பா��ல்
���ேபா�� மாணவரக்ள �்��� பள�்�ல வ்�வைத
எ�தா�க

• _ _ -�வ� பார� ேகா� பள�்க���க�வைற அைம�� தர

• -��ேட கலா�சார மற�்� பார�ப�ய �னன்�க���
����ர ஊ்�ட

• _ _ _ -ேப�� ப�ேசா� ேப�� பேதா� ெப��ழ�ைத கல�்
பா�கா�� , ஹ�யானா�ல ெ்தாட�க�

• -இ��ராத�� த���� ��ட�

• _ - , 2019�வ�பார� அ�யன �்�ைம இ��யா இல��

• _ -ஜனஅ்�ஷ� ேயாஜனா ம���ைல ம���கள்

• _ - .ேம�இன இ்��யா இ��யா�ல த்யா��ேபா�

April-28-29:-

இ��ய- ( )�ெப��ய எலை்ல� காவல ப்ைட�ன ஐ்���
தறே்பாைதய இய��நர?் ���ணாெசள��

ேவைல�ட��ல ப்ா�கா�� மற�்�ஆேர◌ா��ய��றக்ான
உலக �ன�(WDSHW) ?எ�த ேத��ல அ்�ச��க�ப��ற�
ஏ�ரல 2்8

எ�த மா�ல ேப◌ா��, "கட�த�ப�டஇைளஞரக்ைள ��க
ஆபேரஷன �்லன"்- ?ஐ ெதாட���ளள்� உ�தர�
�ரேதச�

எ�த �� ச�ப��ல "்Insolvency and Bankruptcy Code
2015" ?அ��ைகைய சமர�்���உளள்� �ேப�தர ய்ாத�
��

ஜ�பான ந்ா��ன 2்- 'Theவ� �க உய�ய ேத�ய ��தான
Order of the Rising Sun,Gold and Silver Star'���
வழ�க�பட உளள் இ��யர?் . .என ே்க ��

ச�ப��ல ஐ்��ய நா�கள ப்லக்ைல�கழக
க�ன�்�ன(்UNUC) ��ய உ���னராக
�ய��க�ப��ளள் இ��ய கல�்யாளர?் ராதா �மார்

�னவ்�� கைலஞரக்�ல ய்ார 2்016 மா�ேக◌ா மணல்
�றப்� சா��யன�்� ேபா���ல த்�க பத�க� ெவனற்�?

�தரச்ன ப்�நாய�

எ�த நா��டன இ்��யா ச�ப��ல ெ்ஜ�தா��ல அ்�
உைல அைம�க����ணர�் ஒ�ப�த� ெச��ளள்�?
�ரான�்

" (The Great Indian World�ேர�இ��யன உ்லக பயண�
Trip) " ?எனற் ��தக��ன ஆ்��யர ய்ார்�ஷார அ்கரவ்ால்

கடலச்ார ஆ்ரா����கான 7 ெசயறை்க�ேகாளக்ைள
உளள்ட��ய இ�த ��ட���� __________ என ெபயர்
��ட�ப��ளள்�? நா��

மாநா�கள:்-

● 103 2016வ� இ��ய அ��யல ம்ாநா� நைடெபறற்
இட� ---> ,ைம�ர க்ரந்ாடக�

● 19வ� ேத�ய �ன ஆ்�ைம�கான ��ைக நைடெபறற்
இட� ---> ,நா��ர ம்ஹாரா��ரா

● BRICS --->ந�� நகர�கள ம்ாநா� நைடெபறற்இட�
��ைப

● கடலச்ார உ்�� மாநா� 2016 --->நைடெபறற்இட�
��ைப

● 19 --->வ� சார�் மாநா� நைடெபற�ளள் இட�
இ�லாமாபா�

● 4 --->வ� அ� ஆறற்ல ம்ாநா� நைடெபறற்இட�
வா��டன,்அெம��கா

● சரவ்ேதச ���ல ம்ாநா� நைடெபறற்இட� ---> ,இ��ர்
ம��ய �ரேதச�

● G7 நா�க�ன ெ்வ��ற���ைற அைம�சரக்�ன்
மாநா� நைடெபறற்இட� ---> ,�ேரா�மாஜ�பான்

● 13 - --->வ� ஐேரா��ய இ��ய மாநா� நைடெபறற்இட�
�ர�ஸல�்,ெபல�்ய�

● Make in India ---> ,மாநா�இட� ���ஆ��ேர�யா

● 2016 --->�கான உலக ���யமாநா� நைடெபறற்இட�
பா��, �ரான�்

●வட�ழ��ஆ�ய நா�க��கான வ�கமாநா�
நைடெபறற்இட� ---> ,இ�பால ம்���ர்

● 4வ� உலக உ�ரே்காள பா�கா�� மாநா� நைடெபறற்
இட� ---> ,�மாெப�

● 2016 G20 --->�கான மாநா� நைடெபற�ளள் இட� �னா

● சரவ்ேதச ெமாைபல ே்பான ம்ாநா� நைடெபறற்இட� --->
பார�்�ேலானா, �ெப�ன்

● சரவ்ேதச �ரவ்�� - (Internationalபழ����ன
Indigenous Terra Madre) --->மாநா� நைடெபறற்இட�
ேமகாலயா

● 2016�கான இ�லா�ய உ�� மாநா� நைடெபற�ளள்
இட� ---> ����
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●�ழ�ைத த�ெத��� பற�்ய வட�ழ��மா�ல�கள்
�ரா��ய மாநா� நைடெபறற்இட� ---> �லல்ா�

ெடல�்�ல ந்ைடெபறற் மாநா�கள்

4 - --->வ� இ��ய ஆ����கைஹ�ேரா காரப்ன ம்ாநா�
ெடல�்

●�தலாவ� உலக�◌ஃ� மாநா�

● ேத�ய ���ப க���பா� மாநா�

● First Raisina - Dialogue 2016

● 43வ� �கா�� மாநா�

●இ��ய அர� & IMF "Advaning Asia"இைண�� நட��ய
மாநா�

● ��கைள கா�ப� பற�்ய ஆ�ய நா�க�ன்
அைம�சரக்ள அ்ள�லான 3 (3rd Ministerialவ� மாநா�
Conference on Tiger Conservation)

May-1:-

உல�ன �்தல �்ராெப�ன �்னன்� கா�த�(Graphene
electronic paper)ச�ப��ல எ்�த நா��ல உ்�வா�க�ப�ட�
? �னா

ர�லே்வ பா�கா�� பைட�ன(்RPF) ��ய ைடர�டர்
ெஜனரல(்DG)? �ேர�தர �்மார ப்க�

" : (Param Vir: A War Diary)"பர� �ர ஒ்� வார ை்ட� எனற்
��தக�ன ஆ்��யர ய்ார?் ம�� ேல◌ாதா

எ�த மா�ல��ல இ்��ய ேதரத்ல ஆ்ைணய�, e -ச�ப��ல்
voter (mobile app)என�்�அைலேப� ெசய�ைய
ெவ����ளள்�? ேகரளா

சரவ்ேதச நடன நாள எ்�த ேத��ல அ்�ச��க�ப��ற�?
ஏ�ரல 2்9

இ��யா ச�ப��ல எ்�த நா��ற�்உளக்�டைம�ைப
ேம�ப��த $ 100 �ல�்யன க்டன வ்ழ�க ஒ�ப�த�
ெச��ளள்�? ப��வா ����

ச�ப��ல எ்�த மா�லஅர� ெப◌ா� ���ல உ்ளள்
ெப◌ா�ளாதார ���ல �்னத்��ய
வ���னரக்���(EBCs)10% இட ஒ�����
அ����ளள்�? �ஜரா�

�ரதான ம்��� உ�வலா ேய◌ாஜனா எ�த இ��ய
மாவ�ட��ல இ்��� ெதாட�க�பட இ���ற�? பா�யா

" (No Time to Pause)"இைட���த ேநர�இலை்ல எனற்
��தக��ன ஆ்��யர ய்ார?் ப��ரா ரேம�

�னவ்�பவரக்�ல ய்ார த்��ப�ேடா��கான ���ல்
"2016 Civicus Nelson Mandela Graca Machel Innovation"
��ைத ெவன�்ளள்�? Tabassum Adnan
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