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தறிடப்தட்ட டப்ன றகழ்வுகள் அஷணத்தும் [றணி, றழ் இந்து, றணத்ந்ற ஶதரன்ந ரபிழ்கபில் 
இனந்து டுக்கப்தட்டது ன்தஷ வரிித்துக் வகரள்கறஶநரம்     

ன்நற ...... 

 

 

ிசரஷ  

 ஸ்கரர்தின் ீர்னெழ்கற கப்தனறன் வரறல்தட்தங்கள் தற்நற கசற கல்கள் The Australian 

தத்றரிஷகில் வபிரணது தற்நற ஆர, கடற்தஷடின் சரர்தில் அஷக்கப்தட்டுள்ப றனர் 
குலின் ஷனர் .அஶசரக்குரர்   

சுகரர ஶம்தரடு  

 Mera Aspataal / My Hospital ன்ந றட்டத்ஷ த்ற சுகரர துஷந அஷச்சர் றனப்தறில் துக்கற 
ஷத்துள்பரர். 

 இத்றட்டத்றல் ரடு னலதும் உள்ப அசு னத்துஷணகள் ற்றும் குநறப்திட்ட ணிரர் 
னத்துஷணகபில் சறகறச்ஷச வதறும் ஶரரபிகபிடறனந்து கனத்துக்கஷப அநறந்து வதரது 
சுகரரத்றன் த்ஷ ஶம்தடுத்துது ஆகும் 

னற துஷ ஶந்ர்  

 னது றல்னறில் அஷந்துள்ப சுற்றுச்சூல் தல்கஷனக்ககரண TERI (The Energy and Resources Institute) 

தல்கஷனக்ககத்றன் ஶந்ரக - த்ற அசறன் னன்ணரள் றற வசனரபர் அஶசரக் சரவ்னர 
(Ashok Chawla) றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

வசல்றநன் தட்டில் 

 உனக ங்கறிணரல் வபிிடப்தட்டினக்கும் 'பரடங்கள் வசல்றநன் தட்டில் - 2016 ல் 
இந்றர 35 து இடத்ஷ வதற்றுள்பது. இந் அநறக்ஷக உனக ங்கறிணரல் Logistics Performance Index 

(LPI) ன்னும் வதரில் இன ஆண்டுகலக்கு இனனஷந வபிிடுகறநது 

தூய்ஷ இந்றர' 

 தூய்ஷ இந்றர' றட்டத்றற்கரக என கரறக் ரல் னத்கத்ஷ ரரிப்தற்கரக த்ற கர்ப்னந 
ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் திதன கரறக் னத்க றறுணரண 'அர் சறத்ர கர' (Amar Chitra Katha) உடன் 
னரிந்துர்வு எப்தந்ம் வசய்துள்பது. 

னற றட்டம்  

 வதரதுறற ஶனரண்ஷ (Public Fund Management System - PFMS) ன்னும் த்ற அசறன் றட்டங்கஷப 
றர்கறப்தற்கரண றட்டரணது ரட்டிஶனஶ னன் னஷநரக ஜரர்கண்ட் ரறனத்றல் 
அல்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

ிறப்னர்வு 

 வசப்டம்தர் 4 - உனக தரனறல் னன் ிறப்னர்வு றணரக கஷடப்திடிக்கப்தட்டது   / World Sexual 

Health Day.Theme 2016 - Eliminating Sexual Myths 
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றப்ன றக்க கறலந்து 

 உனகறன் றகவும் றப்ன றக்க கறலந்து ரரிப்ன றறுணரக ஜப்தரஷண திநப்திடரகக் வகரண்ட 
“ஶடரஶரட்டர கரர்” றறுணம் வரிவு வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 திரிட்டஷணச் சரர்ந் சந்ஷ ஆரய்ச்சற றறுணரண றல்ரர்டு திவுன் (Millward Brown) ஆய்வு 
னடிவு இஷண வரிித்துள்பது. 

னற னந்து  

 திரிட்டணில் சறக்கும் இந்ற ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் 16 து சறறுன் கறர்றன் றத்றரணந்ம் , 

றகவும் ீிரண, னந்துகலக்கு கட்டுப்தடர 3 (ட்ரிதிள்) றர்ஷந ரர்தக னற்று ஶரய்க்கு 
சறகறச்ஷச னஷநஷக் கண்டநறந்துள்பரர். 

 

பிரண தரிரற்நம்  

 அஷனஶதசற றினரண தப்தரிரற்நத்ஷ பிரக்க ICICI ங்கற" iMobile SmartKeys " ன்னும் 
ிஷசப்தனஷகஷ அநறனகம் வசய்துள்பது. 

குந்ஷகள் றஷப்தட ிர 

 "CFSI Film Bonanza" ன்ந வதரில் குந்ஷகள் றஷப்தட ிர ரகரனரந்றல் ஆகஸ்ட் 23 னல் என 
ர கரனத்றற்கு ஷடவதற்று னடிந்துள்பது. இஷண The Children's Film Society of India ( CFSI ) ற்தரடு 
வசய்து இனந்து. 

னதுஷரண றறுணங்கள் 

 ஶதரர்ப்ஸ் தத்றர்ஷக வபிிட்ட உனகறன் றக னதுஷரண றறுணங்கள் - 100 தட்டினறல்., 
இந்றரின் ஆசறன் வதின்ட்ஸ் 18து இடம் திடித்துள்பது.  

 யறந்துஸ்ரன் லீர் , TCS, சன் தரர்ர, L & T ஆகற இந்ற றறுணங்கள் இந் தட்டினறல் 
இடம்வதற்றுள்பண. 

தரதுகரக்கப்தட்ட தகுற 

 அவரிக்கர உனகறன் றகப்வதரி தரதுகரக்கப்தட்ட கடல் தப்ஷத யரய் ீவுப்தகுறில் " 
Papahanaumokuakea Marine National Monument " ( ததயஶணர ஶரகுரகற கடல்சரர் ஶசற றஷணவுச் 
சறன்ணம் ) உனரக்கறனேள்பது.  

 வரத்ம் 5 னட்சத்து, 82 ஆித்து 578 சது ஷல்கள் தப்னடன், உனகறஶனஶ றகப் வதரி கடல்ரழ் 
உிரிணங்கபின் தரதுகரக்கப்தட்ட தகுறரக இது ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

ீண்ட வரடரி  

 சலணர ணது ரட்டின் Guangzhou ில் இனந்து ஷ்ரின் Vorsino ( Kaluga Region ) க்கு சக்கு ில் 
ஶதரக்குத்து ஶசஷஷ வரடங்கறனேள்பது. இது 11,500 கறஶனரீட்டர் தூம் வகரண்டது. 

CHIEF SPEED OFFICER 

 Digicell ன்ந றறுணத்றன் ரழ்ரள் தூதுரக - CHIEF SPEED OFFICER - ன்ந வதரில் எனறம்திக் 
ஏட்டப்தந்ஷ ீர் உஶசன் ஶதரல்ட் றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

சுகரர ிறப்னர்வு  

 சுகரரத்ஷ சறநப்தரக ஶதணும் ஷகில் வதரதுக்கலக்கு டுத்துகூந "Asli Tarakki” ன்னும் 
திச்சர இக்கத்ஷ த்ற அசு துக்கறனேள்பது. 

டிஜறட்டல் கல்ிநறவு 

 ஶகரர ரறன அசு டிஜறட்டல் கல்ிநறவு ற்றும் அசு ஷடனஷநகபில் டிஜறட்டல் 
வரறல்தட்தங்கஷப வசல்தடுத் கூகுள் இந்றர றறுணத்துடன் எப்தந்ம் வசய்துள்பது. 
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ATP  ஷனர்  

 ATP PLAYER COUNCIL ஷனரக ஶரக் ஶஜரஶகரிக் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

னற அறதர்  

 திஶசறல் அறதர் திினறனந்து டில்ர னொùமஃப் ீக்கப்தட்டஷத் வரடர்ந்து, அந் ரட்டின் னற 
அறதரக றவல் வடர் திஶற்றுள்பரர். 

கவு ஆஸ்கர் ினது  

 திதன டிகர் ஜரக்கற சரன் , தடத்வரகுப்தரபர் ஶகரட்ஸ், கரஸ்டிங் இக்குர் னறன் ஸ்டரல்ரஸ்டர், 

ஆப்தட இக்குர் ஷஸ்ஶன் ஆகறஶரனக்கு ரழ்ரள் சரஷணக்கரண ஆஸ்கர் ினது 
ங்கப்தட உள்பது. 

 

ரய்/ஶசய் ன றட்டம்  

 அசு அலுனகங்கபில் தினரினேம் வதண்கபின் கப்ஶதறு கரன ிடுப்ன 6 ரத்றல் இனந்து 9 

ரங்கபரக உர்த்ப்தடும் ன்று றக னல்ர் அநறித்துள்பரர். 

ஆடுகலக்கு அங்கலகரம் 

 வசம்நறரட்டு ஷகரண வசவ்ரடு, வள்பரடு ன்ந 2 வகரடிரடு இணங்கலக்கு இந்ற 
ஶபரண் ஆரய்ச்சறக் கவுன்சறனறன் கலழ் வசல்தடும் ஶசற கரல்ஷட னசரர் பங்கள் ஷம் 
அங்கலகரம் அபித்துள்பது. 

 இந் ஆடு இணங்கள் றனவல்ஶனற, தூத்துக்குடி, சறகங்ஷக, ரரனம் தகுறில் தனரகக் 
கரப்தடுகறநது. 

வசம் ஆரய்ச்சற  

 வசம்த்றன் ஶர் னல் இஷன ஷ ஆரய்ந்து, அறல் னத்து குங்கள் உள்பர ன்தஷ 
அநறனேம் வதரறுப்ஷத இந்ற வரறல்தட்த சரண றறுணத்றடம் ஆந்ற அசு  (சறடி)
.எப்தஷடத்துள்பது 

ஜற- 20 ரடுகபின் உச்சற ரரடு 

 சலணரின் யரங்ஶசரில் ஜற- 20 ரடுகபின் உச்சற ரரடு வசப்டம்தர் 4 ற்றும் 5ம் ஶறகபில் 
ஷடவதற்நது  

 இந் உச்சற ரரட்டில் ஜற-20 ரடுகபின் உறுப்திணர்கஷபத் ி .ர உனக ங்கற,சர்ஶச ர 
றறம்,உனக ர்த்க அஷப்ன, தன்ணரட்டு வரறனரபர் அஷப்ன, வதரனபரர எத்துஷப்ன 
ற்றும் பர்ச்சற அஷப்ன ற்றும் றற றஷனப்னத்ன்ஷக் குல ன்ந 7 சர்ஶச அஷப்னககபின் 
ஷனர்கலம் இறல் தங்ஶகற்கறநரர்கள். 

 துக்கத்றல் ஜற-8 ரடுகபரக அவரிக்கரில் வரடங்கற வசல்தட்ட இந் ட்டு ரடுகபின் குல 
தின்ணர் அஷடந் பர்ச்சற ரன் ற்ஶதரஷ ஜற- 20 ன்தது.  

 இற்நறன் வரத் ஶசற உற்தத்ற றப்ன உனகறன் றப்தில் 85 ிலக்கரடு ன்ந அபில் 
உள்பது,  

 இந் ரடுகபின் வரத் க்கள் வரஷக னென்நறல் இண்டு டங்கரக உள்பது. 
 2015ல் G - 20 ரரடு துனக்கறில் ஷடவதற்நது 

Prakampana Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercises -2016 

 ஆந்றர ரறனம் ிசரகப்தட்டிணத்றல், ஆகஸ்ட் 31 ற்றும் வசப்டம்தர் 01ம் ஶற ரறன அசறன் 
தல்ஶறு துஷநகலடன் னப்தஷடகலம் இஷந்து னனரது ஶதரிடர் ீட்ன ற்றும் 
ணிரதிரண உி எத்றஷகஷ வசல்தடுத்றனேள்பண. 

 இற்கு 1st Prakampana HADR Exercises ண வதரிட்டுள்பணர். 
 Prakampana ன்நரல் சஸ்கறனத்றல் னல் ன்று வதரனள். 
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Exercise Sahayata - 2016 

 குஜரத் ரறனம், னஜ் கரில் இந்ற ிரணப்தஷட , ரறன அசறன் தல்ஶறு துஷநகலடன் 
இஷந்து னகம்த ீட்ன எத்றஷகில் வசப்டம்தர் 14 னல் 16 ஷ ஈடுதடவுள்பண. 

 இந் எத்றஷகக்கு Exercise Sahayata - 2016 ண வதரிடப்தட்டுள்பது. 

ஜளனற (Majuli ) ீவு 

 அஸ்மரம் ரறனம் திம்னத்றர றில் அஷந்துள்ப ஜளனற (Majuli ) ீவு, உனகறஶனஶ 
றகப்வதரி ஆற்றுத்ீவு ன்ந ஷகில் கறன்ன்ஸ் சரஷண னத்கத்றல் இடம்வதற்றுள்பது. 

 இற்குனன் அஶசரன் றில் அஷந்துள்ப Marajo ( திஶசறல் ) ீவு இச்சரஷணஷ வசய்து 
இனந்து. 

 ஜளனற ீில் வரத்ம் 144 கறரங்கள் உள்பண. 1,60,000 க்கள் சறக்கறன்நணர். 880 சது 
கறஶனரீட்டர் தப்தபவு வகரண்டது 

India’s First international conference on LPG 

 சஷல் ரிரனே தற்நற னல் சர்ஶச ரரடு, எடிர ரறனம், னஶணஸ்ரில் வசப்டம்தர் 01 

ற்றும் 02 ஶறகபில் ஷடவதற்று னடிந்துள்பது. 
 இறல் திஶசறல், கரணர, ஷஜரீிர, ஶதரள், வனங்கர உள்பிட்ட 12 ரடுகள் கனந்து வகரண்டுள்பண. 

ஶதரர் றஷணவு சறன்ணம் 

 வடல்னறில், னப்தஷடகலக்குரண ஶசற ஶதரர் றஷணவு சறன்ணம் ற்றும் ஶதரர் அனங்கரட்சறகம்  

( National War Memorial and National War Museum ) அஷக்க தரதுகரப்ன அஷச்சகம் அனுற அபித்துள்பது. 

றற றட்ட ஶம்தரடு  

CLMV ரடுகள் ணப்தடும் கம்ஶதரடிர [c] , னரஶரஸ் [l] , றரன்ர்  [m[  ற்றும்  ிட்ரம் [v[ ஆகற 
ரடுகள் உடணரண வதரனபரர றட்டங்கஷப றஷநஶற்ந னொ.500 ஶகரடி னலீட்டில்  றட்ட ஶம்தரடு "
 [Project Development Fund – PDF] உனரக்க த்ற அஷச்சஷ அனுறங்கறனேள்பது.  

ல் கஷனஞர்  

 ப்ல் 2016ல் ரஸ்ஶகரில் ஷடவதற்ந ற்சறற்த ஶதரட்டிில் இந்றரின் சுர்சன் தட்ரக் 
ங்க தக்கம் வதற்று இனந்ரர். 

 அந் ஶதரட்டிில் சுர்சன் உனரக்கறினந் கரத்ர சறற்தம் , உனக அஷற ன்ந திரிில் 
தரர்ஷரபர்கள் தரிஷச வன்றுள்பரக ஶதரட்டி ற்தரட்டரபர்கள் வரிித்துள்பணர். 

 80,000 தரர்ஷரபர்கபில் சுரர் 60,000 தரர்ஷரபர்கள் கரத்ர சறற்தத்துக்கு ஆரக 
ரக்கபித்துள்பணர் 

ஶசறக் கட்சறில் றரினெல்  

 ம்ர தரணர்ஜறின் றரினெல் கரங்கறஸ் கட்சறக்கு ஶசறக் கட்சற ன்ந அங்கலகரத்ஷ ஶர்ல் 
ஆஷம் ங்கறனேள்பது. 

 இன்னெனம் ரட்டின் 7-து ஶசறக் கட்சறரக றரினெல் கரங்கறஸ் உர்ந்துள்பது. 
 ற்கணஶ கரங்கறஸ் , தர.ஜ.க., தகுஜன் சரஜன் கட்சற ,ஶசறர கரங்கறஸ், இந்ற கம்னைணிஸ்ட் 

கட்சற ற்றும் ரர்க்சறஸ்ட் கம்னைணிஸ்ட் கட்சற ஆகறஷ ஶசற கட்சற ன்ந அங்கலகரத்ஷ 
வதற்றுள்பண. 

 ஶர்ல் சறன்ணங்கள் (எதுக்கலடு ற்றும் தங்கலடு) உத்வு 1968 ிறின்தடி குஷநந்து ரன்கு 
ரறனங்கபில் ரறனக் கட்சறரக அங்கலகரிக்கப்தட ஶண்டும்.  

 இந் என ிறஷ றரினெல் கரங்கறஸ் னர்த்ற வசய்ஷ அடுத்து ஶசறக் கட்சற அங்கலகரம் 
அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

 ஶற்கு ங்கம், ிப்னர், றரினர, அனரச்சனப் திஶசம் ஆகற ரறனங்கபில், றரினெல் 
ரறனக் கட்சறரக அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது குநறப்திடத்க்கது. 

 இந் அங்கலகரத்றன் னெனம், றரினெல் கட்சறின் சறன்ணத்ஷ ரடு னலதும் ஶவநந் 
கட்சறகஶபர, சுஶச்ஷசகஶபர தன்தடுத் னடிரது. 

https://www.facebook.com/1463823397253925/photos/a.1463893350580263.1073741828.1463823397253925/1581562438813353/?type=3
https://www.facebook.com/1463823397253925/photos/a.1463893350580263.1073741828.1463823397253925/1581562438813353/?type=3
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Awaaz e Punjab 

 னன்ணரள் கறரிக்வகட் ீர் வ்ஶஜரத் சறங் சறத்து " ஆரஸ் இ தஞ்சரப் " ன்ந னற அசறல் 
கட்சறஷத் வரடங்கறனேள்பரர் 

ஶககணிி பம்   

 றன் ிக றறுணரண ஸ்ணரப்டீல் [ Snapdeal [ ரடிக்ஷகரபர்கள் பிரண ஷகில் ர்த்கம் 
ஶற்வகரள்ப, ணக்வகண CIRRUS ன்ந வதரினரண ஶககணிி பத்ஷ [Cloud Platform [ 
உனரக்கறனேள்பது 

திரன்ஸ்-ன் உரி ினது    

 உிரி அநறில் ற்றும் ஆரய்ச்சற துஷநில் சறநப்தரண தங்கபிப்ஷத ங்கற Biocon  றறுண 
ஷனர் கறண் ஜழம்ரர் ர க்கு திரன்ஸ் அசு Chevalier de l'Ordre National de la Legion d'Honneur' 

(Knight of the National Order of the French Legion of Honour) ன்ந சறநப்ஷத ங்குரக அநறித்துள்பது. 
 ற்கணஶ கல்யரசனுக்கு Chevalier de L'Ordre Arts et Lettres (The Knight of the Order of Arts and Letters) ன்ந 

சறநப்ஷத ங்குரக திரன்ஸ் அநறித்து இனந்து. 

இந்றரவுக்கரண ஶதரப தூர்  

 இந்றரவுக்கரண ஶதரப தூரக ீப் குரர் உதரத்ரர ீண்டும் றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர். 
 இர் ற்கணஶ ப்ல் / 2015 னல் ஶ 6 / 2016 ஷ இந்ற தூரக தினரிந்துள்பரர். 

Operation Romeo 

 ஆகஸ்ட் 27 / 2016 அன்று இில் யரிரணர ரறனம், குனகறரம் க  ( குர்யரன் - தஷ வதர் )
 கரல்துஷநிணர்Operation Romeo " ன்ந வசல்றட்டத்றன்தடி சரஷனில் வசல்லும் வதண்கள் , 

ிக பரகங்கள் ற்றும் றஶட்டர்கபில் வதண்கஷப ஶகனற வசய்ர்கஷப ஷகதுவசய்துள்பணர்.  

Operation Romeo Returns 

 வசப்டம்தர் 03 / 2016 அன்று இில்  "Operation Romeo Returns " ன்ந வசல்றட்டத்றன் தடி சரஷனில் 
வசல்லும் வசல்லும் வதண்கள் , ிக பரகங்கள் ற்றும் றஶட்டர்கபில் வதண்கஷப ஶகனற 
வசய்ர்கஷப ஷகதுவசய்துள்பணர். 

First Wifi hotspot in Villege 
 யரிரணர  ரறனத்றல் னன்னஷநரக , குனசத்றர ரட்டம் , Pehowa கனக்கு அனகறல் 

அஷந்துள்ப Gumthala Garhu ன்ந கறரத்றல் இனச Wifi சற, 10mbps ஶகத்றல் 
அஷக்கப்தட்டுள்பது. 

All Women Police Control Room vans 

 ரட்டிஶனஶ னன் னஷநரக கபிர் ட்டும் வகரண்ட ஶதரலீஸ் கட்டுப்தரட்டு அஷந ஶரந்து 
ஶன்கள் வடல்னறில் அநறனகரகறநது. 

 துக்கத்றல் ஶசரஷணக்கட்டரக ந்து ஶன்கள் அநறனகரக உள்பண. எவ்வரன ஶன்கபிலும் 
என கரண்ஶடர உட்தட னென்று கபிர் இனப்தரர்கள்.  

 இறல் சம்ந்ப்தட்ட கரல் றஷனங்கபின் அஷணத்து னகரர் ஶதரன்கலம் ற்கப்தட்டு 
டடிக்ஷகில் இநங்க உள்பண. 

 இஷ அடுத்து ரம் னல் அநறனகப்தடுத்ப்தட உள்பண 

வரல்லுிர் தடிங்கள் 

 ணிர்கள் உனரற்குப் தன ஶகரடி னடங்கலக்கு னந்ஷ வரல்லுிர் தடிங்கஷப 
கறரீன்னரந்து ரட்டில் ிஞ்ஞரணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 

 370 ஶகரடி னடங்கலக்கு னன்ணரல் ரழ்ந்ஷ அஷ.  

 இதுஷ கறஷடத்றஶனஶ தஷரணஷ. கறனறகள் அப்தடிஶ தரஷநகபரக உஷநந்து 
வரல்தடிங்கபரக ரநறனேள்பண ண ிஞ்ஞரணிகள் வரிித்துள்பணர். 
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 வபித்ஶரற்நத்றல் தரஷநகபரகத் ஶரன்றுகறந இஷ, உண்ஷில் அடுக்கடுக்கரண தரக்டீரிர 
கறனறகபின் கட்டஷப்னகள் ஆகும். இந் தரஷந தடிங்கஷப ஸ்ட்ஶரரஶடரனறட்ஸ் (Stromatolites) 

ன்று ிஞ்ஞரணிகள் வதரிட்டுள்பணர். 
 220 ஶகரடி னடங்கலக்கு னந்ஷ தடிங்கலம், 350 ஶகரடி னடங்கலக்கு னந்ஷ தடிங்கலம் 

ஆஸ்றஶனறரில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண. 
 ற்ஶதரது கறஷடத்துள்ப தடிங்கலம் ஆஸ்றஶனறரில் கறஷடத்துள்ப வரல்தடிங்கள் ஶதரனஶ 

இனக்கறன்நண.  

னணிர்  

 வசப்டம்தர் 04ல் ரடிகன் சதுக்கத்றல் டந் சறநப்ன திரர்த்ஷணில், அன்ஷண வசரஷ 
னணிரக ஶதரப் திரன்சறஸ் அநறித்ரர். 

 அல்ஶதணிரில் கடந் 1910-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 26-ம் ஶற திநந்ர் அன்ஷண வசர. கடந் 
1929-ம் ஆண்டு இந்றரில் ஶசஷ வசய் ந் அர் வகரல்கத்ரில் டீில்னரர்கள்,  
னரில் ஆின்நற இனந்ர்கள், வரலஶரரபிகள், கரசஶரரபிகபின் னனுக்கரக ஶசஷ 
வசய்த் வரடங்கறணரர். 

 வகரல்கத்ரில் கடந் 1950-ம் ஆண்டு ‘றணரிஸ் ஆப் சரரிட்டி’ ன்ந ஶசஷ அஷப்ஷத 
வரடங்கற ணது ரழ்ரள் னலதும் ஷகலக்கு ஶசஷனரிஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டு 
ரழ்ந்ரர். 

 கடந் 1979-ம் ஆண்டு அஷறக்கரண ஶரதல் தரிசு ங்கப்தட்டது.  

 1980-ம் ஆண்டு இந்றரின் உரி தர த்ணர ினது ங்கப்தட்டது.  

 உனகம் னலதும் க்கள் ணறல் ீங்கர இடம்வதற்ந அன்ஷண வசர, 1997 வசப்டம்தர் 5-ம் ஶற 
கரனரணரர். 

 ரடிகணில் டந் றகழ்ச்சறில் த்ற வபினேநவுத் துஷந அஷச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் 
ஷனஷில் 12 ஶதர் தங்ஶகற்நணர். அறல் வடல்னற னல்ர் அர்ிந்த் ஶகஜ்ரிரல், ஶற்குங்க 
னல்ர் ம்ர தரணர்ஜற, உவு தப்தடுத்துல் வரறற்துஷந அஷச்சர் யர்சறம்த் கவுர் தரல், 

க்கபஷ ம்.தி.க்கள் ஶக.ி.ரஸ், ஶக.ி, ஆன்ஶடர அந்ஶரி, ஶகரர துஷ னல்ர் 
திரன்சறஸ் டிஶசரசர ஆகறஶரனம் அடங்குர். 

 கடந் 1946-ம் ஆண்டு வசப்டம்தர் 10-ம் ஶற, ஶற்குங்க ரறனம் டரர்ஜறனறங் தகுறில் ஶசஷ 
வசய் அன்ஷண வசர ஷன ினறல் (டரய் டிவின்) தம் வசய்ரர்.  

 அஷ றஷணவுகூனம் ஷகில், டரர்ஜறனறங் யறரனன் ில்ஶ அறகரரிகள், ஶற்று ஷன 
ிஷன ீண்டும் இக்கறணர். 

 எடிசர ரறனம் னஶணஸ்ரில் இனந்து சத்ர கர் ற்றும் கட்டரக் னரி வடுஞ்சரஷனஷ 
இஷக்கும் னக்கற சரஷனக்கு, அன்ஷண வசர வதர்  சூட்டப்தட்டது. 

குந்ஷகள் ன ஆஷர் 

 றழ்ரடு குந்ஷகள் ன ஆஷரக, துஷ கரரஜ் தனகஷனக்கக னன்ணரள் 
துஷஶந்ர் றனற. கல்ரி றரன் றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 இற்குனன் இந் திில் இனந்ர் - சஸ்ற வங்கசரற 

னதுஷக ீன் என்றுக்கு எதரரின் வதர் 

 றகப் தஷரண தபப் தரஷநகள் உள்பிட்ட 7,000க்கும் ஶற்தட்ட அரிஷக கடல்சரர் 
உிரிணங்கள் ற்றும் கடல் பங்கஷபக் வகரண்ட ததயஶணர ஶரகுரகற கடல்சரர் ஶசற 
றஷணவுச் சறன்ணத்ஷ ிரிரக்கம் வசய்ற்கு ன்நறரக ,குஶ அட்ஶடரல் கடல்தகுறில், 300 அடி 
ஆத்றல் கடந் ஜழன் ரம் கண்டநறப்தட்ட அரிஷக ீன் என்றுக்கு எதரரின் வதஷ 
சூட்ட ிஞ்ஞரணிகள் னடிவு வசய்துள்பணர். 

 இந் ீணின் உடனறல் கரப்தடும் ண் அஷப்ன, அறதர் எதரரின் ஶர்ல் திச்சர குநறடீு 
ஶதரனஶ இனப்தரக ிஞ்ஞரணிகள் அநறந்துள்பணர். 

 ற்வகணஶ 2002-ம் ஆண்டில் வடன்ணிசற ஆற்நறல் கண்டநறப்தட்ட னதுஷக ீன் என்றுக்கு 
எதரரின் வதர் சூட்டப்தட்டது குநறப்திடத்க்கது. 
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வசரத்து சறஷன அற்ந ரடுகள் 

 வசரத்து சறஷன அற்ந ரடுகள் தட்டில் தற்நற றனை ஶர்ல்டு வல்த் றறுணம் ஆய்வு என்ஷந 
டத்றது. இந் தட்டினறல் ஷ்ர னனறடத்றல் உள்பது. இற்கு அடுத்தடிரக இண்டரது 
இடத்றல் இந்றர உள்பது. 

 கறட்டத்ட்ட ரட்டில் உள்ப 54% வசரத்துக்கள் ஶகரடீஸ்ர்கள் ஷகிஶனஶ உள்பரக ஆய்ில் 
வரிந்துள்பது. 

 ணிதர்கபின் வரத் வசரத்துக்கள் அடிப்தஷடில் 10 தக்கர ரடுகள் தட்டினறல் இடம்திடித் 
துள்பது.  

 இந்றரில் உள்ப ணி தர்கபின் வரத் வசரத்துறப்ன 56,00,000 ஶகரடி டரனர்.  

 ஆணரல் சரசரி இந்றர்கள் ஷரகஶ இனக்கறன்நணர். 
 சர்ஶச அபில் னனறடத்றல் உள்ப ஷ்ரில் 62% வசரத்துக்கஷபக் ஶகரடீஸ்ர்கள் 

ஷத்துள்பணர் 

 

'அவ்ஷ றழ் தள்பி' 
 

 ஆஸ்த்ஶனறர ரட்டில் வல்வதர்ன் கரில் ரலம் றர்கபின் திள்ஷபகள் ற்றும் றர்கரனத் 
றழ்ச் சந்றகலக்கரக, ம் னெரட்டி அவ்ஷரஷ வதனஷ தடுத்தும் ிரக அர்கள் 
வதரிஶனஶ 'அவ்ஷ றழ்ப் தள்பி' உனரணது. 

ஶரல் ங்கற 

 த் ங்கற, கண் ங்கற, லும்ன ங்கற ரிஷசில் இந்றரில் அசு னத்துஷணகபில் னல் 
னஷநரக வசன்ஷண அசு ஸ்டரன்னற னத்துக் கல்லூரி னத்துஷணில் ‘ஶரல் ங்கற’ 
ஆகஸ்ட் ரம் 29-ம் ஶற வரடங்கப்தட்டுள்பது. 

 ரணரக வதநப்தடும் ஶரல் னத்து தரிஶசரஷணக்கு திநகு, சுத்றகரித்து தப்தடுத்ப்தடும். 4 டிகறரி 
வசல்சறஸ் வப்த றஷனில் 5 ஆண்டுகள் ஷ ஶரல் தரரிக்கப்தடும். 

 ீ ஶதரன்ந ிதத்துகபரல் ஶரல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்குத் ரணரக வதநப்தட்ட ஶரல் 
வதரனத்ப்தட்டு சறகறச்ஷச அபிக்கப்தடும். 15 ரட்கபில் னற ஶரல் பர்ந் திநகு, ஶஶன 
வதரனத்ப்தட்ட இந் ஶரல் ரணரகஶ உறர்ந்துிடும். 

 

கண்கரிப்தில் வடல்னற  

 வடல்னற னல்ர் ஶகஜரிரல் ஷனஷினரண அசறன் கடந் என்நஷ ஆண்டு 
ஆட்சறக்கரனத்றல் திநப்தித் உத்வுகஷப ஆர னென்று ஶதர் வகரண்ட குலஷ துஷறஷன 
ஆலர் ஜபீ் ஜங் ஆகஸ்ட் 30ல் றறத்துள்பரர். 

 னெர் குல 

01) V.K. சுங்க்லு   ( னன்ணரள் Comptroller and Auditor General ) 

02) N. ஶகரதரல்சரற   ( னன்ணரள் ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் ) 
03) திீப் குரர்   ( னன்ணரள் ஷனஷ கண்கரிப்ன ஆஷர் ) 

 

FIRST INFORMATNIO REPORT 

 னல் கல் அநறக்ஷக ( FIRST INFORMATNIO REPORT ) தறவு வசய்ப்தட்டு 24 ி ஶத்துக்குள் 
இஷபத்றல் வபிிடப்தட ஶண்டும் ன்று அஷணத்து ரறன அசுகலக்கும் உச்ச 
ீறன்நம் உத்ிட்டுள்பது. 

 இஷ வரடர்ன சறில் குஷநதரடுள்ப தகுறகபில், 72 ி ஶத்துக்குள் னல் கல் 
அநறக்ஷகஷ இஷபத்றல் வபிிட ஶண்டும் ன்றும், 

 ீிரம், ஊடுனல், வதண்கள், குந்ஷகள், தரனறல் வரடர்தரண க்குகள் ற்றும் தற்நம் 
ற்தடுத்க் கூடி க்குகலக்கு இந் உத்ில் இனந்து ிறினக்கு அபிக்கப்தடுரகவும் 
ீறதறகள் உத்ிட்டுள்பணர். 
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INSAT- 3 DR 
 

 இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற ஷத்ரல் உனரக்கப்தட்ட INSAT- 3 DR வசற்ஷகக் ஶகரஷப 
சுந்துவகரண்டு GSLV - F05 ரக்வகட் வற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டுள்பது. 

 கரனறஷனஷ னன்கூட்டிஶ துல்னறரக கிக்கக்கூடி ணீ சறகஷபக் வகரண்டரக 
இன்சரட்-3டிஆர் வசற்ஷகக் ஶகரள் டிஷக்கப்தட்டது. 

 இது இந்றரின் 10-ஆது ஜற.ஸ்.ல்.ி. ரக்வகட் ஆகும். 
 இந் வசற்ஷகக்ஶகரள், இந்றர ட்டுறன்நற ங்கஶசம், னடரன், ரனத்ீவு, ஶதரபம், வசல்ஸ் 

ீவு, இனங்ஷக, ரன்சரணிர உள்பிட்ட ரடுகபில் ற்தடும் தனறஷன ரற்நங்கஷப வரிிக்கும். 
கடல்ற ஶதரக்குத்துக்கு, வதரிதும் உிகரக இனக்கும் 

 கப்தல்கலக்கு றகரட்டுது, இந்ற ரணுத்துக்கு கல்கஷப அபிப்தது ஶதரன்ந திகஷபனேம் 
ஶற்வகரள்லம். இந் வசற்ஷகக்ஶகரபின் ஆனேட்கரனம், 10 ஆண்டுகள். 

 

டிடிஜற 1000 மளம்ரல்ட் 

 அவரிக்க கடற்தஷட சரர்தில் னொ. 27 ஆிம் ஶகரடி வசனில், அடுத் ஷனனஷந வரறல் தட்த 
அம்சங்கலடன் கூடி " டிடிஜற 1000 மளம்ரல்ட் " ( DDG 1000 Zumwalt ) க ஶதரர்க் கப்தல் ஶய்ன் 
ரகரத்றன் வஜணல் ஷடணறக்ஸ் தரத் அர்ன் எர்க்ஸ் கப்தல் கட்டுந்துஷநில் ரர் 
வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 வரத்ம், 16 ஆிம் டன் ஷடனேம், 610 அடி உனம் வகரண்ட இந் ஶதரர்க் கப்தல், றரிகபின் 
ரன் ற, கடல் ற ற்றும் ஷ ற இனக்குகஷப ஷநந்றனந்து ரக்கற அறக்கும் ல்னஷ 
வகரண்டது. 

 63 கடல் ஷல் (115 கறீ) வரஷனவு ஷனேள்ப இனக்குகஷப ரக்கும் ஶரட்டரக்கள், ீண்ட தூ 
வுகஷ, கடலுக் கடிில் வசல்லும் வுகஷ, ீர்னெழ்கற டுப்ன ரக்வகட்டுகள் ஶதரன்நற்ஷந 
வசலுத்தும் வதரநறகலடன் கட்டஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 அக்ஶடரதர் ரம் னஷநப்தடி கடற்தஷடில் இஷக்கப்தடுகறநது. 
 

ிக்கும் ிண்வபி சரஷண  

 ிண்ில் அறக ரட்கள் இனந் ிண்வபி ீர் --- ஷ்ரின் வகன்ணடி தடல்கர -- 879 ரட்கள்  

இனக்கு அடுத்தடிரக அவரிக்க ிண்வபி ீர் வஜஃப் ில்னறம்ஸ் -- இர் 534 ரட்கள் 
ிண்ில் இனந்துள்பரர் 

 

தல்கள்/ரசறப்ன  

 வசப்டம்தர்  - 06 உனக னத்க ரசறப்ன றணம்  

 ப்ல்  - 02 உனக சறறுர்கள் னத்கம் றணம்  

 ப்ல்  - 23 உனக னத்க றணம் 

 

Ayodhya ke Shoorvir 

 CRPF தஷட தற்நற ிபக்கும் சறத்றக்கஷ (Comic ) னத்கம் Ayodhya ke Shoorvir 

 இஷண உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் கடந் ஜழஷன ரம் வபிிட்டுள்பரர்.  
IoT 

 First Internet of Things (IoT) India Congress 2016 , வதங்கலனில் வசப்டம்தர் 07ல் துங்கற 09 ஷ 
ஷடவதறுகறநது. 
 

சர்ஶச லத்நறவு றணம் 

 வசப்டம்தர். – 08  சர்ஶச லத்நறவு றணம் 

 Theme -Reading the past ., Writing the future  

 வசப்டம்தர். - 08 உனக இன்னஷந சறகறச்ஷச றணம் ( World Physiotheraphy Day ) 

 Theme - Add life to years. 

https://www.facebook.com/1463823397253925/photos/a.1463893350580263.1073741828.1463823397253925/1583569928612604/?type=3
https://www.facebook.com/1463823397253925/photos/a.1463893350580263.1073741828.1463823397253925/1583569928612604/?type=3
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Prabal Dostyk - 2016 

 இந்றர , கஜகஸ்ரன் இஷந் ரணு திற்சற Prabal Dostyk - 2016 , கஜகஸ்ரணின் Karganda 

ரகத்றல் வசப்டம்தர் 04 னல் 17 ஷ ஷடவதறுகறநது. 
 Prabal Dostyk ன்நரல் லுரண ட்ன ( Robust Friendship ) ண வதரனள்தடும். 

சம்ஸ்கறனத்றல் ர சரசணம்  

 சர்ஶச அஷப்ஷத உனரக்குற்கரண க்கற ரடுகபின் ரரடு' கடந் 1945-ஆம் ஆண்டு 
அக்ஶடரதர் 24-ஆம் ஶற ஷடவதற்நது. அறல், .ர. அஷப்ஷத உனரக்குற்கரக சர்ஶச 
ரடுகபிஷடஶ ற்தட்ட எப்தந்ம், சரசணரக இற்நப்தட்டது. 

 இந் சரசணம் இதுஷ .ர.ின் 6 அறகரப்னர் வரறகபில் வரறவதர்க்கப்தட்டினந் 
றஷனில், ற்ஶதரது 7ரக சம்ஸ்கறனத்றலும் வபிிடப்தட்டுள்பது. 

 .ர.சரசணத்ஷ சஸ்கறனத்றல் வரறவதர்த்ர். - னக்வணபஷச் ஶசர்ந் அகறன தரற 
சம்ஸ்கறன தரிறன் வசனர் ஜறஶந்ற குரர் றரிதரற 

க்கபஷின் வநறகள் குலின் ஷனர்  

 க்கபஷின் வநறகள் குலின் ஷனரக தரஜக னெத் ஷனர் ல்.ஶக.அத்ரணிஷ 
க்கபஷத் ஷனர் சுறத்ர கரஜன் ீண்டும் றறத்துள்பரர். 

 க்கபஷ டடிக்ஷககபில் ம்.தி.க்கள் தங்ஶகற்கரது வரடர்தரண ிகரத்ஷ ிசரரிக்கும் 
குலின் ஷனரக தி.கனரகன், 

 அசு அபிக்கும் ரக்குறுறகள் வரடர்தரண குலின் ஷனரக ஶஷ் வதரக்ரிரல் றரங்க் 
ஆகறஶரர் ீண்டும் றறக்கப்தட்டுள்பணர். 

 க்கபஷ உரிஷ ீநல் குலின் உறுப்திணரக ரம்சங்கனம், 

 ணிதர் ஶசரர ற்றும் ீர்ரணங்கள் வரடர்தரண குலின் உறுப்திணரக தசுதரத் ரத் சறங்கும் 
றறக்கப்தட்டுள்பணர் 

Rekha : The Untold Story 

 வஜறணி கஶசன் கபரண திதன இந்ற டிஷக ஶகரின் சுசரிஷ Rekha : The Untold Story ன்ந 
வதரில் வபிிடப்தட்டுள்பது. 

 இந் னத்கத்ஷ லறர் - Yasser Usman. 

னற சரனம்  

 கர்ரடகரின் வதல்னரரி ரட்டம், யஶகநறவதரம்ணயள்பி ( Hagaribommanahalli ) ரலுகரில் 
அஷந்துள்ப, அங்கசனத்ர குபத்ஷ ( Ankasamudra tank ) தநஷகள் சரனரக கர்ரடகர 
னல்ர் அநறித்துள்பரர். 

ிறப்னர்வு  

 ஶகபரின் து - ஶதரஷ எறப்ன திச்சர தூதுரக சச்சறன் வடண்டுல்கர் றணம் 
வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

ஶசறப்ன  

 கூகுள் றறுணம், இந்றர்கலக்கு தத்ஷ ஶசறப்தது தற்நற ஆஶனரசஷணகஷப வரிிக்க Bharat 

Saves ன்ந ஷனத்ப ஶசஷஷ வரடங்கறனேள்பது. 
 இஷண ஜன்ன் றட்டத்துடன் இஷப்தது தற்நற ஆஶனரசஷணில் றற அஷச்சகத்துடன் ஶதசற 

னகறன்நது. 

கல்ி த்றல் கஷனக்கறடம்  

 2030 ஆண்டில் அஷடஶண்டி உனக கல்ி த்ஷ இந்றர 55 ஆண்டுகள் கறத்து 2085 ஆண்டில் 
ரன் அஷட இலும் ண UNESCO ஆய்நறக்ஷகில் வரிித்துள்பது. 

 வரடக்க கல்ி த்ஷ 2050லும், உர்றஷன கல்ி த்ஷ 2060லும் இந்றர அஷடனேம் ண 
அந் அநறக்ஷகில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 
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Signal School 

 னஶணஷ ஷனஷிடரக வகரண்ட Samarth Bharat Vyaspith ன்ந வரண்டு றறுணம், னம்ஷதில் 
சரஷன சந்றப்னகபில் ( Traffic signals) றன்று திச்ஷச டுக்கும் குந்ஷகலக்கரக Signal School ன்னும் 
தள்பிகஷப ஶம்தரனங்கலக்கு அடிில் அஷத்து அர்கலக்கு கல்ி கற்று னகறன்நணர். 

 இற்கரக சக்கு ற்நற வசல்ன தன்தடும் கண்ஷடணர்கஷப, தள்பிகபரக ரற்நம் வசய்து 
தன்தடுத்துகறன்நணர். 

 ற்ஶதரது ரஶணில் உள்ப ஶம்தரனத்றன் கலழ் வசல்தடும் இந் தள்பிில் 3 னல் 8 

துக்குட்தட்ட 22 குந்ஷகள் கல்ி கற்கறன்நணர். 

சூரி றன் சக்ற  

 ிட்ரம் ரட்டில் உள்ப இந்ற தூக ( Hanoi கரில் ) அலுனக கட்டிடத்றல் சூரி றன்சக்ற 
உற்தத்ற கடுகள் வதரனத்ப்தட்டுள்பது. 

 இதுஶ வபிரடுகபில் உள்ப இந்ற தூக அலுனங்கபில் அஷக்கப்தட்டுள்ப னல் சூரி 
றன்சக்ற உற்தத்ற றஷனம் ஆகும். 

LEGO 
 வடன்ரர்க்ஷக ஶசர்ந் DFDS A/S ன்ந கப்தல் ற்றும் சக்கு ஶதரக்குத்து றறுணம், ணது 

றறுணத்றன் 150ம் ஆண்டு ிரஷ னன்ணிட்டு, 900 ணி ிஶ உஷப்தில், interlocking plastic 

bricks வகரண்டு 12.035 ீட்டர் ீபனள்ப LEGO ன்று வதரிடப்தட்ட கப்தஷன உனரக்கற கறன்ணஸ் 
சரஷண னரிந்துள்பணர். 

அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் 3-து சுற்றுப் ஶதரட்டிில் அவரிக்கரின் வசரீணர 
ில்னறம்ஸ், சுடீணின் வஜரயன்ணர னரர்சஷண ஶரற்கடித்ன் னெனம், கறரண்ட் ஸ்னரம் 
ஶதரட்டிகபில் அறக வற்நறகஷபப் ( 307 வற்நறகள் ) வதற்ந ீரங்கஷண ன்ந சரஷணஷ 
தஷடத்துள்பரர். 

 இற்குனன் ரர்ட்டிணர வ்த்றஶனர 306 வற்நறகள் வதற்று னல் இடத்றன இனந்ரர். 
 ஆண்கள் திரிில் 307 வற்நறகஷபப் வதற்ந ஶரஜர் வதடரின் சரஷணஷனேம் வசரீணர 

ில்னறம்ஸ் சன் வசய்ரர். 

Gas4India 

 த்ற வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரனே துஷந அஷச்சகம், க்கபிஷடஶ இற்ஷக 
ரிரனே தன்தரடு தற்நற ிறப்னர்ஷ ற்தடுத் Gas4India ன்ந திச்சர இக்கத்ஷ 
துக்கறனேள்பது. 

னொதரய் ஶரட்டுகள் கண்கரட்சற 

 ஶற்கு ங்கரபம் , சறனறகுரிில் வசப்டம்தர் 04 & 05ல் உனக ரம் , னொதரய் ஶரட்டுகள் கண்கரட்சற 
ற்றும் னம் ஷடவதற்று னடிந்துள்பது. 

 SRT Sports 

 சச்சறன் வடண்டுல்கர்  "SRT Sports " னும் ிஷபரட்டு ஶனரண்ஷ றறுணத்ஷ துக்கறனேள்பரர். 

ஏட்டுர் இல்னர ஶதனந்து 

 ஆஸ்றஶனறரின் RAC றறுணம் ஏட்டுர் இல்னர ஶதனந்து RAC Intellibus  ரரித்து 
இக்கறனேள்பது. இறல் 11 தர்கள் திக்கனரம். 20 கற.ீ. ஶகத்றல் வசல்லும் 

 

2011 க்கள் வரஷக கக்வகடுப்தின் தடி 

 இந்றரிஶனஶ அறக தடிப்தநறஷ வகரண்டுள்ப க்கள் - வஜின் த்றணர் 86.4 % 

 றக குஷநரண தடிப்தநறவு உள்ப க்கள் - னஸ்லீம் 57. 3 % 

 அறக இபறஷன தட்டம் வதற்நர்கள் -வஜின் சனெகத்றணர் 
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து எறப்ன 

 உ.தி., ஜரர்கண்ட் , வடல்னறஷ அடுத்து த்ற திஶசத்றல் து எறப்ன திச்சரத்ஷ தகீரர் 
னல்ர் றறஷ் குரர் வசப்டம்தர் 16ல் துக்கற ஷத்ரர்  

 கனப்வதரனள் - Nasha - Mukt MP Yatra 

 ஶலும் குரனறரில் உள்ப ITM தல்கஷனக்கக ரர்கபிஷடஶ வசப்டம்தர் 16 அன்று Nitish's Idea 

Of India ன்ந ஷனப்தில் உஷரற்நறணரர்  

ஶசற ஊட்டச்சத்து ரம் 

 ஶசற ஊட்டச்சத்து ரம் வசப்டம்தர் 01 னல் 07 ஷ கஷடதிடிக்கப்தடுகறநது. 
 Theme -- Savor the Flavor of Eating Righ 

UNESCO Confucius Prize for literacy awarded to Jan Sikshan Sansthan (JSS), Malappuram 

 தடிப்தநறற்ந , தள்பி தடிப்ஷத இஷடிஶன றறுத்றர்கள், வரடக்க கல்ி ட்டும் 
தின்நர்கலக்கு , த்ற ணிப ஶம்தரட்டு துஷந அஷச்சகத்றன் சரர்தில் வரறற்கல்ி 
திற்சற ங்கும் Jan Sikshan Sansthan (JSS) றட்டத்ஷ சறநப்தரண னஷநில் வசல்தடுத்றற்கரக , 

ஶகபரின் னப்னநம் , னேவணரஸ்ஶகர ங்கும் கல்ிக்கரண கன்னசறஸ் ினது - 2016 

வதற்றுள்பது. 

ரழ்ரள் உறுப்திணர் 

 இனண்டணில் உள்ப வல்ஶதரர்ன் கறரிக்வகட் கறபப்தின் (ம்சறசற) வகப ரழ்ரள் உறுப்திணரக - 
இந்றரின் னன்ணரள் ஶகப்தந்து சீ்சரபரண ஜரகலர்கரன் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர் 

இந் கவும் வதற்ந 24 து இந்ற ீர் ஜரயரீ்கரன் 

India - CHEM 2016 

 India - CHEM 2016' ணப்தடும் ஶறில் சம்ந்ரண சர்ஶச கனத்ங்கு னம்ஷதில் 
ஷடவதற்நது  

சறநற ிரண றஷனங்கள் 

 தறவணரன்று சறநற அபினரண ிரண றஷனங்கள் அஷப்தற்கரக குஜரத் ரறன அசு , 

த்ற சறில் ிரண ஶதரக்குத்து அஷச்சகம் , ிரண றஷன ஆஷம் ஆகறற்நறற்கு 
இஷடஶ எப்தந்ம் ற்தட்டுள்பது. 

 கடந் ரம் இஶ ஶதரன்று கரரஷ்டிர ரறன அசும் எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டுள்பது 

திரர்த்ஷண 

 திர் ஶரடி ிட்ரறல் னத் த்றன் அஷடரபரக இனக்கும் 'குரன் சு தஶகரடர' னத் 
ஶகரிலுக்கு வசன்று திரர்த்ஷண வசய்துள்பரர். 

 கடந் 1959-ம் ஆண்டு இந்றரின் னல் ஜணரறதற டரக்டர்.ரஶஜந்ற திசரத் இந் 
ஆனத்றற்கு வசன்றுள்பரர். 

தரதுகரப்ன ரரடு 

 சர்ஶச இற்ஷக தரதுகரப்ன என்நறத்றன் (International Union for Conservation of Nature (IUCN)) 25து 
உனக தரதுகரப்ன ரரடு (25th World Conservation Congress) யரய் ீவுகபில் ஷடவதறுகறநது. 

 Union for Conservation of Nature (IUCN) றறுப்தட்ட னடம் - 1948 

ஏய்வு  

 துப்தரக்கற சுடுல் ீர் அதிணவ் திந்றர ிஷபரட்டினறனந்து ஏய்வு வதறுரக அநறித்துள்பரர். 

e stamp 

 ரட்டிஶனஶ ரன்கரரக ( வடல்னற , சட்டீஸ்கர் , யறரச்சல் திஶஷ்க்கு அடுத்து ) ரஜஸ்ரன் 
ரறன உர்ீறன்நறல் ( ஶஜரத்னர் ற்றும் வஜய்ப்னர் ) கரகற ீறன்ந கட்ட ில்ஷனகலக்கு 
( court fee stamp) தறனரக e stamp சற ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
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Bird Festival 

 தநஷகள் றனிர ஶகரரில் ம்தர் 11 னல் 13 ஷ ஷடவதறுகறநது. 
 இந் தநஷகள் றனிரின் இனச்சறஷணரக ( Logo ) Bulbul தநஷ ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

Water Jet Fast Attack Craft (WJFAC) -- TIHAYU 

 Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) றறுணம் இந்ற கடற்தஷடக்கு அறஶக ீர்ற 
ரக்குல் கப்தல் Tihayu ஷ ரரித்து ங்கறனேள்பது. 

 ற்கணஶ Turmugli ன்ந கப்தஷன இந்றறுணம் ரரித்து ங்கறனேள்பது. 

சுற்றுனரத்துஷந தூர் 

 அனரச்சன திஶச ரறனத்றன் சுற்றுனரத்துஷந தூரக திதன இந்ற டிகர் ஜரன் ஆதியரம் 
றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

ல்னேத் இக்குணர் 

 யரிரணர ரறனம், ஶரடக்கறல் அஷந்துள்ப ஶரடக் தல்கஷனக்ககத்றன் ல்னேத் இக்குணரக 
எனறம்திக்கறல் வண்கனம் வன்றுள்ப சரக்சற ரனறக் றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

வன் கறக்கு ஆசற திரந்ற ரரடு 

 உனக சுகரர அஷப்தின் வன் கறக்கு ஆசற திரந்ற ரரடு [WHO South - East Asia Region’s Meeting [ 
இனங்ஷக ஷனகர் வகரலம்னில் ஷடவதற்றுள்பது. 

 இம்ரரட்டில் ஶனரிர ஶரினறனந்து ிடுதட்ட ரடரக இனங்ஷக அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

 வன் கறக்கு ஆசற திரந்றத்றல் ற்கணஶ ரனத்ீவுகள் ஶனரிர இல்னர ரடரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

Bharat Ratna Dr A P J Abdul Kalam Learning Resource Centre 

 தர த்ணர டரக்டர். A.B.J. அப்துல் கனரம் கற்நல் ப ஷத்ஷ ( தனகம் ) Silcharல் உள்ப NIT - 

National Institute of Technology பரகத்றல் அஸ்மரம் னல்ர் துக்கற ஷத்துள்பரர். 
 

ிறப்னர்வு திச்சரம்  

 அஸ்மரம் ரறனத்ஷ ஶசர்ந் Sonitpur ரட்டம் ற்றும் சட்டீஸ்கஷ ஶசர்ந் Surguja ரட்டம் 
ஆகறஷ து ந்ஶரனக்கரண கல்ி றட்டத்ஷ வசல்தடுத்றற்கரண ஶசற ினது " 
Saakshar Bharat Award - 2016 "  வதற்றுள்பண. 

 இந் ினது ங்கும் ிர வசப்டம்தர் 08ல் ஷடவதற்நது  

2017 as The Year Of Friendship 

 2017ம் ஆண்ஷட ட்தநவு ஆண்டரக கஷடதிடிக்க இந்றரவும் ிட்ரனம் எப்னக் வகரண்டுள்பண. 
றஸ் ஜப்தரன் 

 றஸ் ஜப்தரன் அகறரக இந்ற ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் திரிங்கர ஶரறகரர ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 திரிங்கர ஶரறகரர இந்ற ந்ஷக்கும் ஜப்தரணி ரய்க்கும் ஶடரக்கறஶரில் திநந்ர். 

Biju Gaon Radio -- Apananka Pain (Message For You) 

 திர் ஶரடிஷ தின்தற்நற எடிர ரறன னல்ர் னீ் தட்ரக் ரம் எனனஷந 10 

றறடங்கள் ரவணரனறில் உஷரற்ந உள்பரர். 
இந்றப் வதனங்கடல் ரரடு 

 இந்றப் வதனங்கடல் ரரடு - 2016 ( Indian Ocean Conference ) வசப்டம்தர் 01 ற்றும் 02ல் சறங்கப்னரில் 
ஷடவதற்று னடிந்துள்பது. 

 ஜறகர ஷஸ் அச்சுனத்ல் கரரக, இம்ரரட்டில் இந்ற வபினேநவு துஷந அஷச்சர் 
கரவரபி கரட்சற னெனம் உஷரற்நறனேள்பரர். 
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Leprosy Case Detection Campaign - LCDC 

 த்ற சுகரரத்துஷந அஷச்சகம் , 20 ரறனங்கபில் , 149 ரட்டங்கபில் வசப்டம்தர் 05 னல் 18 

ஷ, டீு டீரக வசன்று வரலஶரரல் தரறக்கப்தட்டர்கஷப கண்டநற " வரலஶரய் 
தரறக்கப்தட்டர்கள் கண்டநறனேம் இக்கத்ஷ " துங்கறனேள்பது. 

India's first nomad film festival 

 குற்ந தங்குடிிணர் ( Criminal Tribals ) வரடர்னஷட னனரது Nomed றஷப்தட ிர வடல்னறில் 
வசப்டம்தர் 04ல் ஷடவதற்று னடிந்துள்பது 

The India Nuclear Insurance Pool (INIP) - இந்ற அணு உஷன கரப்தடீ்டு வரகுப்ன 

 அவரிக்கர உள்பிட்ட தல்ஶறு ரடுகலடன் இந்றர சறில் அணுசக்ற எப்தந்ம் வசய்து 
வகரண்டுள்பது. அன்தடி, அந் ரடுகள், இந்றரில் அணு உஷன அஷப்தற்கு ஶஷரண 
சரணங்கஷபனேம், அணு றன்சரம் உற்தத்றக்கு ஶஷரண னெனப்வதரனட்கஷபனேம் சப்ஷப வசய்து 
னகறன்நண. 

 இப்தடி அஷக்கப்தடும் அணு உஷனகபில், ிதத்து ஶனும் ஶரிட்டரல், அற்கரண இப்தடீு ஶகரரி, 

அணு உஷன சரணங்கஷப சப்ஷப வசய் வபிரட்டு றறுணங்கள் ீது இந்றர க்கு வரட 
உரிஷ உள்பது. அணு உஷன ிதத்து இப்தடீு சட்டத்றன் கலழ், இந் உரிஷ ங்கப்தட்டுள்பது. 

 இணரல், அணு உஷன சரணங்கஷப சப்ஷப வசய்னேம் வபிரட்டு றறுணங்கள், இந்றரவுக்கு 
சரணங்கஷப சப்ஷப வசய் ங்கறண. ிதத்து ற்தடும் தட்சத்றல், ங்கபது றறச்சுஷஷ ஈடு 
வசய்ற்கரக, கரப்தடீ்டு றட்டத்ஷ அஷக்குரறு இந்றரஷ ற்னறுத்ற ந்ண. 

 இந்றஷனில், இப்திச்சறஷணக்கு னற்றுப்னள்பி ஷக்க, னொ.1,500 ஶகரடிக்கரண இந்ற அணு உஷன 
கரப்தடீ்டு வரகுப்ன றட்டம் வரடங்கப்தட்டுள்பது. 

 இந்ற வதரது கரப்தடீ்டு ககம் ற்றும் வதரதுத்துஷந, ணிரர் துஷநஷச் ஶசர்ந் 11 கரப்தடீ்டு 
றறுணங்கள் இஷந்து இந் றட்டத்ஷ வரடங்கறனேள்பண. 

 உனகபில் அணு உஷன கரப்தடீு வரகுப்ஷத துங்கறனேள்ப 27து ரடு இந்றர ஆகும் 

Army Design Bureau ( ADB ) 

 ரணுத்றற்கு ஶஷரண பரடங்கஷப இநக்குற வசய்ஷ ிர்த்து உள்ரட்டிஶனஶ 
உற்தத்ற வசய்றட துரக Army Design Bureau ( ADB ) ற்தடுத்ப்தட்டுள்பரக ரணு ஷனஷ 
பதற ஆகஸ்ட் 30 அநறித்துள்பரர்.  

14th ASEAN - India Summit and 11th East Asia Summit 

 14து ஆசறரன் - இந்றர உச்சற ரரடு ற்றும் 11து கறக்கு ஆசறர உச்சற ரரடு, வசப்டம்தர் 
8ல் னரஶரஸ் ரட்டின் Vientiane கரில் ஷடவதற்நது  

ிஷில் கர்ப்திி வதண்கலக்கரக 102 ஶசஷ ! 

 உிர் கரக்கும் ஶசஷ 108 ஶதரனஶ, னத்து ஆஶனரசஷணகள் வதறுற்கரகவும், னகரர்கள் 
வரிிப்தற்கரகவும் 104 இனச ஶசஷ ஷடனஷநில் உள்பது. இஷணத் வரடர்ந்து னலக்க 
னலக்க கர்ப்திி வதண்கலக்கு ஆஶனரசஷண ங்குற்கரகஶ, றகத்றல் 102 ஶசஷ 
ிஷில் வசல்தடுத்ப்தட உள்பது. 
ஸ்ஜ் தரத் 

 சத்ீஸ்கஷச் ஶசர்ந் 105 து னெரட்டிக்கு ஸ்ஜ் தரத் ணப்தடும் தூய்ஷ இந்றர 
றட்டத்றற்கரண ினது ங்கப்தடவுள்பது. 

 105 து னெரட்டிரண குன்ர்தரய், ணது 10 ஆடுகஷப ிற்று 2 கறப்தஷநகஷப கட்டினேள்பரர். 
ஶலும், கறஷநின் அசறம் குநறத்தும் அர் ிறப்னர்வு ற்தடுத்ற னகறநரர். 

 இது திர் ஶரடிின் தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றற்கு கறஷடத் வற்நறரக தரர்க்கப்தடுகறநது. 
 இஷணநறந் திர் ஶந்ற ஶரடி கடந் திப்ரி ரம் சத்ீஸ்கனக்கு ந்றனந்ஶதரது, 

குன்ர்தரின் கரஷனத் வரட்டு ங்கறணரர். 
 இந் றஷனில், னம் 17-ம்ஶற வடல்னறில் ஷடவதறும் ிரில், குன்ர்தரய்க்கு துய்ஷ 

இந்றர ினது ங்கற திர் ஶரடி கவுிக்கவுள்பரர். 
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ஆப்திள்  

 ஆப்திபின் ஃஶதரன் 7 ற்றும் ஃஶதரன் 7 ப்பஸ் ன்ந இண்டு னற வரஷதல் ஶதரன்கள் 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டஷ வரடர்ந்து ற்ஶதரது ஆப்திள் ரட்ச் சலரிஸ் 2 ன்ந னற க ஆப்திள் 
ரட்ச்ககஷப அவரிக்கரின் சரன்திரன்சறஸ்ஶகர கரில் டந் அநறனக ிரில் ஆப்திள் 
றறுணத்றன் ஷனர் டிம்குக் ஶதரன்கஷப அநறனகம் வசய்து ஷத்ரர் 

 ஆப்திள் ரட்ச் சலரிஸ் 2 ின் சறநப்தம்சங்கள்!! 
 டகப ீர்கள், ீச்சல் ீர்கள் ண தனனம் அினேம் இந் ரட்ச்கள் ீர் னகர ஷகில் 

டிஷக்கப்தட்ட ரட்டர் னனொப் ன்ஷ வகரண்ட ரட்ச்கள் ஆகும்.  

 ஆப்திள் ரட்சுக்கரக தித்ஶகரக ஶதரகறரன் ஶகர வசனறனேம் தன்தடுத்தும் ித்றல் உள்பது. 
ஆப்திள் ரட்ச் சலரிஸ்-2 ிஷன 369 டரனர்கள் ஆகும்.  

 னந்ஷஷ ஆப்திள் ரட்ச் சலரிஸ்-1 ன் ிஷன 269 டரனர் ஆகும். 
 ஶலும் ஷக் றறுணத்துடன் இஷந்து டகப ீர்கலக்கரக சறநப்ன ரட்ச் ஆகறஷ 

எவ்வரறு னற ரடலும் அநறனகம் வசய்ப்தட உள்பது.  

 ஜறதிஸ் இந் ரட்ச் உடன் இஷக்கப்தட்டுள்பது. இறல் உள்ப ‘ினை ஶஞ்சுர்’ உங்கள் 
ஷடப்த ஶத்ஷ கக்கறடுற்கு உவுகறநது.  

 ரட்ச்கபின் தட்ஷடகள் அலுறணிம், வசரறக், ஸ்ஷடன்வனஸ் ஸ்டீல் ஶதரன்ந த்துடன் 
டிஷக்கப்தட்டுள்பது. ஶலும் இறல் ‘ஆப்திள் ரட்ச் ஷக் திபஸ்’ திட்வஸ் கறர் 
வதரனத்ப்தட்டுள்பது 

ஏய்வூறம் 

 த்ற அசு ஏய்வூறரர்கள் ங்கள் ஏய்வூறம் வரடர்தரண கல்கஷப வரிந்துவகரள்பவும் 
னகரர்கஷப வரிிக்கவும் னற ஷனத்பம் உனரக்கப்தட்டுள்பது. 

 த்ற றறஷச்சர் அனண் வஜட்னற இத்பத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். சுந் ஶதரரட்ட றரகறகள் 
உள்பிட்ட 11 னட்சத்து 61 ஆிம் ஏய்வூறரர்கள் இவ்சற னெனம் தனன் வதறுரர்கள். 

 (www.cpao.in) ன்ந இத்பத்றல் இத்கல்கள் கறஷடக்கும் ணத் வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இது ி ஏய்வூறம் வரடர்தரண கல்கஷப ஸ்ம்ஸ் னெனம் அபிக்கும் சறனேம் 
வரடங்கப்தட்டுள்பரக வஜட்னற வரிித்ரர் 

தரரனறம்திக் ஶதரட்டிில் அறர்ச்சற  

 ரற்றுத் றநணரபிகலக்கரண தரரனறம்திக் ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்ந ஈரன் ரட்டு தரரனறம்திக் ீர் 
சரப்ஸ் தஹ்ரன் ஶகரல்தர்வணமரத்  றடீர் ரஷடப்தரல் கரனரணரர். 

கவும்  

 இரக்கறல் .ஸ் தங்கரறகபரல் துன்னறுத்லுக்கு உள்பரண வதண் .ர.ின் தூரக 
றணம்  [ஶதரஷ னந்து, குற்நில் ிகரங்கள் [ வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 ரறர னரத் தஸீ ரயர ன்னும் 23 துப் வதண் இரக்கறன் ஜீற தங்குடிிணத்ஷச் 
ஶசர்ந்ர் 

ஶசற ணிஶப் தக்கம்  

 அவரிக்கரில் இந்ற ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் னத்துனம், லத்ரபனரண ஆதியரம் 
ர்கலஸ், 2015-ஆம் ஆண்டுக்கரண ஶசற ணிஶப் தக்கத்துக்கு ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர். 

 



 

 ARIVU TNPSC STUDY CENTRE-KALLAKURICHI Page 
15 

                    CELL- 8807745010, 9159393181 

  

ஜறம் ஶரங் கறம் 

 உனக ங்கறத் ஷனர் திக்கு ஶறு ரனம் ிண்ப்திக்கர றஷனில்  2-ஆது னஷநரகத் 
வரடர்ந்து உனக ங்கற ஷனரக ஜறம் ஶரங் கறம் ஶர்ந்வடுக்கப்தடுது உறுறரகறனேள்பது . 

ஶச துஶரகம்  

 அவரிக்க உபவு அஷப்தரண சறில் தினரிந் ஸ்ஶணரவடஷண இடித்துஷப்தரபரக"க்' கன 
னடிரது; ணஶ அனக்கு அறதர் வதரது ன்ணிப்ன அபிக்கும் ரய்ப்ன இல்ஷன ன்று அந்ரட்டு 
னெத் அறகரரி வரிித்ரர். 

ரவணரனற ஶசஷ  

 உனவகங்கும் தலூச் வரற ஶதசும் க்கலக்கரக என தித்ஶக இஷபத்ஷனேம், 

வசல்னறடப்ஶதசற வசனறஷனேம்  வரடங்க அகறன இந்ற (ஆப்)ரவணரனற றட்டறட்டுள்பது. 

னரறு கரர வப்தம்  

 உனகறன் வப்தறஷன, இதுஷ இல்னர அபவு கடந் ஆகஸ்ட் ரம் தறவு வசய்ப்தட்டரக 
அவரிக்க ிண்வபி ஆய்வு ஷரண ரமர வரிித்துள்பது. 

 வதரதுரக ஜழஷன ற்றும் ஆகஸ்ட் ரங்கபில் உனக வப்தறஷன அறகதட்ச அபஷத் 
வரடுது க்கம். 

 ஆணரல், ணீ னஷநப்தடி வப்தறஷனப் தறவுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு னம் கடந் 136 

ஆண்டுகபில் இல்னர அபவுக்கு கடந் ஆகஸ்ட் ர வப்தறஷன றக அறகரகப் 
தறரகறனேள்பது ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  

 2014-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரத்றன் வப்தறஷனஷிட 0.16 டிகறரி வசல்றஸ் அறகம் ஆகும். 
ஶலும், 1951 னல் 1980-ஆம் ஆண்டு ஷினரண ஆகஸ்ட் ர சரசரி வப்தறஷனஷிட 0.98 

சீம் அறகனம் ஆகும் 

 கடந் 1880-ஆம் ஆண்டு னல் உனகம் னலதும் வப்தறஷனஷக் கக்கறடும் ணீ னஷந 
கஷடப்திடிக்கப்தட்டு னகறநது. 

SKY WALK 

 வற்கு சலணரின் குய்ஶமர ரகரத்றல் உனகறன் றக உரண தரனம் இந் ஆண்டு இறுறில் 
றநக்கப்தட உள்பரக கல்கள் வபிரகறனேள்பண.  

 ஆற்றுக்கு ஶனரக கட்டப்தட்டுள்பது ஶதய்ப்தன்ஜறங் தரனம் ஷ ட்டத்றல் இனந்து .1854 அடி 
உத்றல் அஷந்துள்ப இந் தரனம் 1341 ீட்டர் ீபம் வகரண்டதுஇந் தரனம்ரன் ற்வதரலது  .
.உனகறன் றக உரண தரனவன்று கனப்தடுகறநது 

TNPL 

 றழ்ரடு திரீறர் லீக் டி (டின்தில்)20 கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் தூத்துக்குடி ஶதட்ரிரட்ஸ் அி 
122 ன்கள் ித்றரசத்றல் ஶசப்தரக் சூப்தர் கறல்லீஸ் அிஷத் ஶரற்கடித்து சரம்தின் ஆணது. 

சரறத்ரர் சரக்ஷற  

 உனக ல்னேத் ரிஷச தட்டினறல் இந்ற ீரங்கஷண சரக்ஷற ரனறக் ரன்கரறடம் திடித்து 
சரஷண தஷடத்துள்பரர். 

 சீதத்றல் டந்து னடிந் ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிகபில், கபிர் ல்னேத் ஶதரட்டிில் 58 கறஶனர 
ஷடப்திரிில், இந்றரின் சரர்தரக தங்ஶகற்ந சரக்ஷற ரனறக் வங்கனப் தக்கம் வன்று சரஷண 
தஷடத்ரர். 

 அந் வற்நறின் ிஷபரக , உனக ல்னேத் ரிஷச தட்டினறல் சரக்ஷற ரன்கரறடம் 
திடித்துள்பரர். இற்கு னன்ன  ரிஷசில் சரக்ஷற இடம் வதநில்ஷன ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 
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றணின் வதனஷ  

 தரரனறம்திக் றஷநவு ிரில் இந்ற ஶசறக் வகரடிஷ றக ீர் ரரிப்தன் ந்றச் 
வசன்நரர்  

 தரரனறம்திக் ஶதரட்டிில் உம் ரண்டுனறல் ங்கப் தக்கம் வன்று இந்றரவுக்கு வகௌவும் 
ஶடித் ந் றக ீர் ரரிப்தஷண வகௌிக்கும் ஷகில், இந்ற தரரனறம்திக் கறட்டி இந் 
னடிிஷண அநறித்துள்பது. 

 அன்தடி, தரரனறம்திக் றஷநவு ிரில் இந்ற ீர்கபின் அிகுப்தின் ஶதரது ஶசறக் 
வகரடிஷ ரரிப்தன் ந்றச் வசல்ரர் ன்று இந்ற தரரனறம்திக் கறட்டி னடிவு வசய்து 

அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் 

 அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் ஆடர் எற்ஷநர் திரிில் டப்ன சரம்தின் 
ஶஜரஶகரிச்ஷச ழீ்த்ற சுிட்சர்னரந்து ீர் ரவ்ரிங்கர சரம்தின் தட்டம் வன்நரர். 

 அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் ஆடர் எற்ஷநர் திரிவு இறுற ஆட்டத்றல் 
வசர்திரின் ஶஜரஶகரிச்சும், சுிட்சர்னரந்து ீர் ரவ்ரிங்கரவும் ஶரறணர். 

 அவரிக்க ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் கபிர் எற்ஷநர் திரிில் வஜர்ணிின் ஞ்வஜனறக் 
வகர்தர் சரம்தின் தட்டம் வன்நரர். 

 றனைரர்க் கரில் ஞரிற்றுக்கறஷ ஷடவதற்ந இறுறச்சுற்நறல் வகர்தர் 6-3, 4-6, 6-4 ன்ந வசட் 
கக்கறல் வசக்.குடிசறன் கஶரனறணர திபிஸ்ஶகரரஷத் ஶரற்கடித்ரர். 
இன்னெனம் அவரிக்க ஏதணில் னல்னஷநரக சரம்தின் தட்டம் வன்றுள்ப வகர்தர், இந் 
சலசணில் 2-ஆது கறரண்ட்ஸ்னரம் தட்டத்ஷக் ஷகப்தற்நறினக்கறநரர்னன்ணரக கடந்  .
 ந ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிில் சரம்தின் தட்டம்ஜணரிில் ஷடவதற்
 வன்நஶதரது னல் கறரண்ட்ஸ்னரதட்டத்ஷக் ஷகப்தற்நறணரர் வகர்தர். 

இஷபஞர் ஶம்தரட்டு ஷம்  

 வவதனம்னதூர் ரஜவீ்கரந்ற இஷபஞர் ஶம்தரட்டு ஷத்றல் னொ.40 ஶகரடிில் கட்டப்தட்ட இஷபஞர் 
றநன் ஶம்தரட்டு திற்சற ஷம் ற்றும் கண்கரட்சற பரகத்றன் றநப்ன ிர ற்றும் னனரம் 
ஆண்டு தட்டபிப்ன ிர ஷடவதற்நது. 

வசன்டர டீச்சறங் னவரஃதஷ்ணல்ஸ் எனறம்திரட் 

 வசன்டர டீச்சறங் னவரஃதஷ்ணல்ஸ் எனறம்திரட் -2016’ ன்தது ஆசறரிர்கலக்கரண ஶசற 
அபினரண ஶதரட்டிறநஷஷ வபிப்தடுத்வும் ஆசறரிர்கபின் ., ஶம்தடுத்வும் கடந் ஆண்டு 
டத்ப்தட்ட எனறம்திரட் ஶதரட்டிக்கு றகுந் ஶற்ன இனந்து கடந் ஆண்டு ரடு னலதும் .
300 கங்கபில் இனந்து 5,000-க்கும் ஶற்தட்ட ஆசறரிர்கள் இப்ஶதரட்டிகபில் கனந்துவகரள்ப தறவு 
வசய்றனந்ணர். 

கன்வடய்ணர் ஸ்ஶகணர் 

 வசன்ஷண துஷநனகத்றல் சுங்கத்துஷந சரர்தில் னொ.24 ஶகரடி றப்தில் றறுப்தட்டுள்ப கன்வடய்ணர் 
ஸ்ஶகணர் ஶற்று றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

 வசன்ஷண துஷநனகத்றல் வபிரடுகபில் இனந்து இநக்குற வசய்ப்தடும் கன்வடய் ணர்கபில் 
சட்ட ிஶரரண னஷநில் வதரனட்கள் கடத்ப்தடுஷத் டுக்கும் வதரனட்டு, வசன்ஷண 
சுங்கத்துஷந சரர்தில் னொ.24 ஶகரடி வசனில் ணீ கன்வடய்ணர் ஸ்ஶகணர் கனி றறுப்தட்டுள்பது. 

தத் ினதுகள் 

 கடந் 1954-ம் ஆண்டு னல் டப்தரண்டு ஷ தத் ினதுகள் வதற்ந அஷணர் குநறத் னல 
ஷரண ிங்கஷப த்ற அசு இஷபத்றல் வபிிட்டுள்பது. 

 வபிப்தஷடத் ன்ஷ, தத் ினதுகள் ங்கும் டடிக்ஷககபில் க்கஷபப் தங்ஶகற்கச் வசய்ல் 
ஆகறற்நறன் னற்சறரக த்ற அசு இஷண ஶற்வகரண்டுள்பது.  

 இற்கரக www.padmaawards.gov.in: ன்ந இஷபத்றல் னலிங்கள், தகுப்தரய்வுகள் அடங்கற 
வுகள் வபிிடப்தட்டுள்பண. 
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 அஷணத்து தத் ினதுகள், ரனக்கு ன்ண ினது ங்கப் தட்டது, ஆண்டு, ந் ரறனம், ந் 
துஷந ஶதரன்ந ிங்கள் அறல் அபிக்கப்தட்டுள்பண. இதுஷ 4,400 ஶதனக்கு தத் ினதுகள் 
ங்கப்தட்டுள்பண. அர்கள் அஷணரின் ிங்கலம் பிறல் தரர்க்கும்தடி இஷபத்றல் 
ிங்கள் வரகுக்கப்தட்டுள்பண. 

 தத் ினது தரிந்துஷகஷப வதரதுக்கள் ஶற்வகரள்லம் சறஷ த்ற அசு ற்வகணஶ 
அநறனகம் வசய்துள்பது. வதரதுக்கள் ங்கள் தரிந்துஷ கஷபனேம் இந் இஷப னகரி 
னெனஶ ஶற்வகரள்பனரம். 

யரிரரின் கபரல் ரட்டுக்ஶக வதனஷ 

 ரிஶர டி வஜணிஶரில் ஷடவதற்று னம் தரரனறம்திக் ஶதரட்டிில் கபினக்கரண குண்டு நறல் 
ஶதரட்டிில் இந்றரின் ீதர ரனறக் 4.61 ீட்டர் தூம் குண்டு நறந்து வள்பிப்தக்கம் வன்நரர். 
இன் னெனம் தரரனறம்திக்கறல் தக்கம் வன்ந னல் இந்ற ீரங்கஷண ன்ந சரஷணஷனேம் 
தஷடத்ரர் 

1924 

 அஞ்சல் துஷந வரடர்தரண னகரர்கஷப வதரதுக்கள் தறவு வசய், அஷப்னக் கட்டறல்னர ‘1924’ 

ன்ந வரஷனஶதசற ண்ஷ த்ற அசு அநறனகம் வசய்துள்பது.  
 த்ற வரஷனத்வரடர்ன துஷந இஷ அஷச்சர் ஶணரஜ் சறன்யர இச்ஶசஷஷ வடல்னறில் 

வரடங்கற ஷத்ரர். . 
‘னேத் அப்ரஸ்’ 

 இந்றர அவரிக்கர இஷடினரண தரதுகரப்ன எத்துஷப்ன டடிக்ஷககபின் என தகுறரக, 

இனரட்டு ீர்கலம் இஷந்து, கூட்டு ரணுப் திற்சறகஷப ஶற்வகரள்ப உள்பணர். 
 ‘னேத் அப்ரஸ்’ ன்ந வதரில்,  (14-ம் ஶற) னல் 27-ம் ஶற ஷ, உத்ரகண்ட் ரறனம், 

அல்ஶரர ரட்டத்றல் உள்ப சவுதரட்டிரில் இந்றர அவரிக்கர இஷடினரண கூட்டு 
ரணுப் திற்சற னகரம் ஷடவதற்நது  

ஶதல் 

 திரன்ஸ் ரரிப்தரண 36 ஶதல் க ஶதரர் ிரணங்கஷப ரங்கும் எப்தந்த்துக்கு எப்னல் 
அபிக்கும் திில் த்ற அஷச்சஷ இறுறக் கட்டத்ஷ ட்டினேள்பது.  

 றக ிஷில் இதுவரடர்தரண அநறிப்ன வபிரகும் ணக் கூநப்தடுகறநது.  
 இந் எப்தந்ம் 789 ஶகரடி னைஶர (சுரர் னொ.59 ஆிம் ஶகரடி) றப்தினரணது. னன்ணரக இந் 

ஶதம் 1000 ஶகரடி னைஶரரக இனந்து.  

 தல்ஶறு கரங்கள், இந்றரின் வரடர் ஶதம் கரரக எப்தந்த்றன் றப்ன ற்ஶதரஷ 
ிஷனக்குக் குஷநக்கப்தட்டது 

னதுஷ றட்டம்  

 ஶதரதரல் ரகரட்சற, தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன் கலழ் னென்நரம் தரனறணத்னக்கரக 
தித்றஶகரண கறப்தஷநகஷபக் கட்டித் னடிவடுத்றனக்கறநது.  

 இதுகுநறத்துப் ஶதசற ஶதரதரல் ரகரட்சற ஶனம், தரஜக ஷனர்கபில் எனனரண அஶனரக் 
சர்ர, ''ஶதரதரனறன் த்றப் தகுறரண ங்கல்ரரில், னென்நரம் தரனறணத்னக்கரக 
தித்றஶகரண கறப்தஷநகஷபக் கட்டித் னடிவடுத்றனக்கறஶநரம்.  

 இற்கரண றட்ட ிபக்க அநறக்ஷக ரரிக்கப்தட்டு னகறநது. 

கரற்று ரசு 

 கரற்று ரசு கரரக, ஆண்டுஶரறும் 55 னட்சம் க்கள் உிரிக்கறன்நணர். இறல், 60 சீம் 
உிரிப்ன இந்றர ற்றும் சலணரில் றகழ்ரக, உனக ங்கற ஆய்நறக்ஷகில் 
வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  

 உனக ங்கறனேம், சுகரர அபடீுகள் ற்றும் றப்தடீுகலக்கரண றறுணனம் இஷந்து 
ஶற்வகரண்ட ஆய்வுகபின் அடிப்தஷடில் அநறக்ஷக என்று வபிிடப்தட்டது. 

http://tamil.thehindu.com/india/%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%87-%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%88-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BF-%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81/article9103340.ece
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 உனகபில் உிரிப்னக்கரண கரங்கபில், 4-து அதரகரண கரிரக கரற்று ரசு 
றகழ்கறநது. உனகறன் எட்டுவரத் க்கள்வரஷகில், 85 சீம் ஶதர், உனக சுகரர றறுணம் 
றர்ித்துள்ப த்துக்கு குஷநரண, சுகரரற்ந கரற்ஷந சுரசறக்கறன்நணர். 

 சலணர ற்றும் இந்றரில், அங்குள்ப க்கள்வரஷகில் என சீம் ஶதர் ட்டுஶ, உனக 
சுகரர றறுணம் தரிந்துஷக்கும் அபில் தரதுகரப்தரண கரற்ஷந சுரசறக்கறன்நணர். இந்றரில் 
2013-ம் ஆண்டில் ட்டும், கரற்று ரசு கரரக, 14 னட்சம் ஶதர் இநந்துள்பணர். இறல், 9.2 னட்சம் 
ஶதர் டீ்டுச் சூனறல் ரசுதட்ட கரற்ஷநனேம், 5.9 னட்சம் ஶதர் சுற்றுப்னந ரசு கரரகவும் 
இநந்ணர். 

னற கட்ட னஷந 

 ரட்டின் னக்கற கங்கலக்கு இஷடஶ இக்கப்தடும் ரஜரணி, சரப்ற, துந்ஶர ஆகற அறஶக 
ில்கபில் னல் னற கட்ட னஷந வள்பிக்கறஷ னல் அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது. 
னற கட்ட னஷந குநறத்து சறன னக்கறத் கல்கள் 

இந் ஷடனஷநக்கு வதர் ன்ண 

 இது திபக்மற ஃஶதர் சறஸ்டம் (Flexi Fare system) ண அஷக்கப்தடுகறநது. இந் வகறழ் கட்ட 
னஷநப்தடி, னல் 10 சீ தடுக்ஷக சறக்கு க்கரண கட்டனம், அன் திநகு எவ்வரன 
10 சீப் தடுக்ஷககலக்கும் 10 சீம் கூடுல் கட்டனம் சூனறக்கப்தடும். 

இது ப்தடி வசற்தடுத்ப்தடுகறநது 

 திபக்மற ஃஶதர் சறஸ்டம் னெனம் டிக்வகட் கட்டம் அற்கரண ஶஷனேம், வுசும் கூடும்ஶதரது 
தனடங்கு உனம். ிரண டிக்வகட்டுகள் இந் னஷநில் ிற்கப்தடுகறன்நண. அஶ தரிில் 
ற்ஶதரது ில் டிக்வகட்டும் ிஷன உர்த்ப்தட்டுள்பது 

டரணி குஜரத்ற 

 அவரிக்கரின் றனைரர்க் ரட்ட ீறதறகபில் எனரக 47 து இந்ற ம்சரபி வதண் 
றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 டரணி குஜரத்ற ன்ந இர், றனைரர்க் வற்கு ரட்ட அசு க்கநறஞர் அலுனகத்றல், 

கறரிறணல் க்கு திரிின் துஷத் ஷனரக கடந் 2012 னல் திரற்நற ந்ரர். 

அறஶக ில் 

 உனகறஶனஶ ீபரண அறஶக ில் (னல்னட்) தரஷகஷபக் வகரண்ட ரடரக சலணர உனவடுத் 
துள்பது. அந்ரட்டில் உள்ப னல்னட் ில் தரஷின் ீபம் 20 ஆிம் கறஶனர ீட்டஷத் 
ரண்டிது 

அறகரம் றக்க வதண்கள் 

 அறகரம் றக்க வதண்கள் தட்டினறல் ங்கறத் ஷனர்கள் அனந்ற தட்டரச்சரர்ர, சரந்ர 
வகரச்சரர், றகர சர்ர ஆகறஶரர் இடம்வதற்றுள்பணர்.  

 தர ஸ்ஶடட் ங்கறின் (ஸ்தி) ஷனர் அனந்ற தட்டரச்சரர்ர இண்டரம் இடத்றல் 
உள்பரர். ஶரப்தி ண்டனத்றல் றகப் வதரி ங்கறரகத் றகலம் திஏடின் குலத் ஷனர் 
தரன்ஶகர சவடன்டர் வரடர்ந்து னனறடத்றல் உள்பரர்.  

 சறசற ங்கறின் ஷனஷச் வசல் அறகரரிரண சரந்ர வகரச்சரர் 5-து இடத்றலும் ஆக்சறஸ் 
ங்கறின் ஷனஷச் வசல் அறகரரிரண றகர சர்ர 19-து இடத்றலும் உள்பணர் 
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ரி கல் தரிரற்ந எப்தந்ம் 

 ரி ய்ப்ஷதத் டுக்கும் ஶரக்கறல் வசல்ஸ் ரட்டுடன் ரி கல் தரிரற்ந எப்தந்ம் (டிஇ) 
ிஷில் அலுக்கு  உள்பது. 

 எப்தந்ம் ஷடனஷநக்கு ந்ரல் வசல்மறனறனந்து இந்றரவுக்கு னம் னலீடுகள் வரடர் 
தரண ிங்கள் னலதுரக இந்றரவுக்குக் கறஷடக்கும். அஶஶதரன இங்கு வசய்ப்தட்ட 
னலீடுகஷப றனம்த டுத்துச் வசல்லும்ஶதரது அதுதற்நற கஷன இந்றரிடறனந்து 
வசல்ஸ் வதநனரம். 

ஶரதரடிக்ஸ் 

 இந்றரில் உள்ப இண்டரது றகப் வதரி ணிரர் ங்கறரண சறசற ங்கற ணது ங்கறச் 
வசல்தரட்டில் ஶரதரடிக்ஸ் உதஶரகத்ஷ அநறனகப்தடுத்றனேள்பது. 

 சர்ஶச அபில் இத்ஷக சரஃப்ட்ஶர் ஶரதரடிக்ஸ் வரறல் தட்தத்ஷப் தின்தற்நறனேள்ப றகச் 
சறன ங்கறகலள் என்நரக சறசற ங்கற றகழ்கறநது. 

 10 னட்சத்றற்கும் ஶனரண ங்கற தரிர்த்ஷணகஷப 200 ஶரதரடிக்ஸ் ஶற்வகரள்ரக ங்கற 
வரிித்துள்பது. ங்கறின் வரத் வசல்தரடுகபில் 20 சீம் ஶரதரடிக்ஸ் னெனம் 
றஷநஶற்நப்தடுரக ங்கற வரிித்துள்பது. 

ஶசற ினதுகள் 

 த்ற அசறன் 2013 ற்றும் 2014-ம் ஆண்டுக்கரண சறறு, குறு ற்றும் டுத் வரறல்கலக்கரண 
(ம்ஸ்ம்இ) ஶசற ினதுகள் தட்டில் வபிரகறனேள்பது. இறல் ஶசனம் ரட்டம் ல்லூஷ 
ஶசர்ந் ஶரஸ்ஶதஸ் இன்ஜறணீர்ஸ் றறுணத்துக்கு னல் தரிசு அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 ற்ஶதரது 2013 ற்றும் 2014-ம் ஆண்டுக்கரண சறநந் றறுணங்கஷப த்ற அசு வபிிட்டுள்பது. 
 ினதுகஷப வசப்டம்தர் ரம் லூறரணரில் ஷட வதந உள்ப ிரில் திர் ஶந்ற 

ஶரடி ங்க உள்பரர். வரத்ம் 70 ினதுகஷப அபிக்க உள்பரர். 
 2014-ம் ஆண்டின் ரண உற்தத்றக்கரண ினதுக்கு சரனர வதரடிகள் ரரிக்கும் ஈஶரட்ஷட 

ஶசர்ந் ஈட்ஶன் னட்ஸ் றறுணம் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பது. 
 சறநந் வரறல்னஷணவுக்கரண 2013-ம் ஆண்டு ஶசற ினறன் இண்டரது தரிசு றகத்றன் 

கனொஷ ஶசர்ந் ஞ்சு க்ஸ்ஶதரர்ட்ஸ் றறுணம் வதந உள்பது. 
 கிறு உற்தத்றில் சறநந் வதண் வரறல்னஷணஶரனக் கரண ினது ரடிப்தட்டிஷ ஶசர்ந் 

ஶகடிஸ் கரர் தரர்ம்ஸ் உரிஷரபர் ஸ்.கிரவுக் கும், சறநந் இபம், கிறு வரறல் 
னஷணஶரர் ினது வதரள்பரச்சற ஸ்.ஸ்.ஸ்குஶபரதல் உரிஷரபர் ஶக.சுஶஷ் குரனக்கு 
கறஷடத்துள்பது. 

ரிர ங்கற 

 ரிர ங்கற னஷநஷ வகரண்டுனது குநறத்து த்ற அசு ற்றும் ரிசர்வ் ங்கற தரிசலனஷண 
வசய்துனரக வரிகறநது. அஷணனக்கும் ங்கற ஶசஷ ன்தறல் த்ற அசு கணரக 
இனக்கறநது.  

 இந்ற சனெகங்கபில் சறன திரிிணர் ம் சம்தந்ப்தட்ட கரங்கபரல் ங்கறச் ஶசஷக்குள் 
ரல் இனக்கறன்நணர். அர்கஷபனேம் ங்கறச் ஶசஷக்குள் இஷப்தற்கு இந் ட்டி இல்னர 
ங்கறச் ஶசஷஷ (ரிர ங்கற) வகரண்டுனது குநறத்து த்ற அசு தரிசலனறத்து னகறநது. 

 இஸ்னரம் த்றல் ட்டி ரங்குது ஷடவசய்ப்தட்டுள்பது. அணரல் இந் ங்கற னஷநில் 
ட்டி இனக்கரது. இந் ங்கற னஷநஷ சறன கட்சறகள் றர்த்து னதும் குநறப்திடத்க்கது. 

 வஜட்டரஷ ஷரக வகரண்டு வசல்தடும் இஸ்னரறக் வடனப்வண்ட் ங்கற ன்னுஷட 
னல் இந்ற கறஷபஷ அகரதரத்றல் வரடங்குரக அநறித்து. 
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ற்கரப்ன கஷன சரம்தின் 

 வன் வகரரிரின் சறரங்க்ஜற கரில் ஷடவதற்ந உனக ற்கரப்ன கஷன சரம்தின் ஶதரட்டி 2016 

(World Martial Arts Masterships 2016 which was held at Chenzou, South Korea) ல் இந்றரின் சறக்கறம் ரறனத்ஷ 
ஶசர்ந் சுஷ்றர ரய் (Sushmita Rai from Mazitar, East Sikkim) ன்தர் வண்கனம் வன்றுள்பரர் 

'றரங்கரங்-2' 

 சலணர ணது இண்டரது ஶசரஷண ிண்வபி ஆய்வு ஷரண 'றரங்கரங்-2' [Tiangong-2] 

வற்நறகரக ிண்ில் றஷன றறுத்றனேள்பது. 
 ஶகரதி தரஷனணத்றல் அஷந்துள்ப ஜறனேகுரன் வுபத்றல் இனந்து றரங்கரங்-2 ிண்ில் 

ப்தட்டரகவும், சரிரண ஷகில் இங்கற னரகவும் சலண அநறினரபர்கள் 
வரிித்துள்பணர். 

 அக்ஶடரதர் ரத்றல் அனுப்தப்தடும் வசன்மழ -11 ிண்கனத்றல் இன ிஞ்ஞரணிகலடன் 
ிண்வபிக்குச் வசன்று, றரங்கரங்-2 ஆய்வு ஷத்துடன் இஷர் ன்றும், அற்கரண 
திற்சறகபில் ிஞ்ஞரணிகள் ஈடுதட்டு னரகவும் அர்கள் வரிித்துள்பணர். 

 றரங்கரங்-2 இன் திகள் றட்டறட்டதடி டக்கும் தட்சத்றல் 2022ஆம் ஆண்டு றந் ிண்வபி 
ஆய்வு ஷத்ஷ றறுவும் சலணர றட்டறட்டுள்பது.  

 அவரிக்கர ற்றும் ஷ்ரிற்கு அடுத்தடிரக ிண்வபி ஆய்வு ஷத்ஷ அஷக்கும் 
னற்சறில் சலணர ஈடுதட்டுள்பது. 

வசப்டம்தர் 16 - சர்ஶச ஏஶசரன் றணம் / World Ozone Day 

 ஏஶசரன் தற்நற க்கலக்கு ிறப்னர்ஷ ற்தடுத்ற ஏஶசரஷண தரதுகரக்க .ர.சஷத எவ்வரன 
ஆண்டும் வசப்டம்தர் 16-ம் ஶறஷ ஏஶசரன் றணரக வகரண்டரடுகறநது. 

 2016 Theme: Ozone and climate: Restored by a world united.” 

இந்ற ம்சரபி ிஞ்ஞரணிக்கு அவரிக்கரின் கவுறக்க ினது 

 ஶஷ் ஷ்கர் இந்ற ம்சரபி ிஞ்ஞரணிக்கு 5 னட்சம் டரனர் தரிசுத் வரஷக வகரண்ட 
அவரிக்கரின் கவு றக்க 'வனல்சன் ம்டி' ினது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 இந்றரின் ரசறக்கறல் திநந் ஶஷ் ஷ்கர் (46), அவரிக்கர ில் உள்ப ம்டி ீடிர ஶனப் தில் 
ஶகர கனரச்சர ஆய்வு குலஷ றறுி டத்ற னகறநரர். 

 இர் உனகம் னலதும் ணிர்கபின் ரழ்க்ஷக த்ஷ உர்த்துற்கரண கண்டுதிடிப்னகஷப 
உனரக்கற னற ஷல் கல்ஷன ட்டினேள்பரர். 

 ஷ்கரின் இந் கத்ரண சரஷணஷப் தரரட்டும் ஷகில் 5 னட்சம் டரனர் தரிசுத் வரஷக 
வகரண்ட (இந்ற றப்தில் னொ.3 ஶகரடிஶ 34 னட்சத்து 39,975) அவரிக்கரின் கவுறக்க 
வனல்சன் ம்டி ினது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 னெடிினக்கும் னத்கத்ஷத் றநக்கரஶனஶ அஷப் தடிக்க உவும் னற வரறல்தட்தத்ஷ னேம் 
ிரடிக்கு என டிரில்னறன் திஶம்கஷபப் தடம்திடிக்கும் அறணீ ஶகரஷனேம் ஷ்கர் 
கண்டுதிடித்துள்பரர் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

17 து NAM 

 17 து NAM( Non-Aligned movement ) ரரடு – வணிசுனரில் ஷடவதற்நது  

திரம் 

 னம்ஷத IIT ரர்கபரல் உனரக்கப்தட்ட ' pratham(திரம் ) 'ஶசட்டஷனட் வசப் 26 அன்று சத்ீஷ் 
ரன் ிண்வபி ஷத்றல் இனந்து PSLV ரக்வகட் னெனம் அனுப்தப்தட்டது 

உனஷக றட்டி வரண்டி னல் 

 உனகறல் இந் ஆண்டு சீற னல்கபிஶனஶ றகவும் கடுஷரண னல் ண அநறிக்கப்தட்டுள்ப 
னல் - ஷரணில் கடுஷரக சீற வரண்டி னல் (Meranti storm) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF?source=feed_text&story_id=612495322262140
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இஷனேம் றறுணங்கள்  

 வரஷனத் வரடர்ன ஶசஷத் துஷந ர்த்கத்றல் ரிஷனன்ஸ் கம்னைணிஶகன்ஸ், ர்வசல் 
றறுணங்கள் என்நரக இஷகறன்நண. 

 இஷணடுத்து அணில் அம்தரணிின் ரிஷனன்ஸ் கம்னைணிஶகன்ஸ் றறுணத்றன் கம்திில்னர 
வரஷனத்வரடர்ன ஶசஷப்திரிவு ர்வசல்லுடன் இஷக்கப்தடவுள்பது. 

 இண்டு றறுணங்கலம் ஶசர்ந்து உனரக்கும் றறுணத்றல் ரிஷனன்ஸ் கம்னைணிஶகன்ஸ் 
ற்றும் ர்வசல்னறன் ஷனஷ றறுணரண ஶக்சறஸ் றறுணம் [Maxis Communications Berhad (MCB)] 

ஆகறஷ னர 50% தங்குகஷப சரிசரக ஷத்றனக்க னடிவடுக்கப்தட்டுள்பது. 
 இஷப்னக்குப் திநகு இந் றறுணங்கபின் தணரபர்கள் ண்ிக்ஷக 19 ஶகரடிரக இனக்கனரம். 

ர்வடல் றறுணம் 25 ஶகரடி ரடிக்ஷகரபர்கஷபக் வகரண்ட றறுணரகும். 
  இந் டடிக்ஷகிணரல் ரிஷனன்ஸ் கம்னைணிஶகன்ஸ் றறுணத்றன் கடன் னொ.20,000 ஶகரடி 

குஷநனேம் அஶஶஷபில் ர்வசல் றறுணத்றன் கடன் னொ.4000 ஶகரடி குஷநனேம். 
 இந் இஷப்திணரல் ரடிக்ஷகரபர்கள் ண்ிக்ஷக ற்றும் னரய் அடிப்தஷடில் 

இந்றரில் 4து வதரி வரஷனத் வரடர்ன ஶசஷ றறுணம் உனரகறநது. ஶலும் ஸ்வதக்ட்ம் 
அஷனரிஷசக் ஷககத்றல் 448 வகர வயட்மளடன் இண்டரம் இடத்றல் இனக்கும் இந் 
இஷந் றறுணங்கள். 

 இஷப்தின் னெனம் உனரகும் னற றறுணத்றன் வசரத்து றப்ன (asset base) னொ.65,000 ஶகரடி, றக 
றப்ன (net worth) னொ.35,000 ஶகரடிரக இனக்கும். 

உனக ங்கற ஷனர் 

 உனக ங்கற ஷனர் திக்கு 2 து னஷநரக வரடர்ந்து உனக ங்கற ஷனரக ஜறம் ஶரங் 
கறம் ஶர்ந்வடுக்கப்தடுது உறுறரகறனேள்பது. 

 ற்ஶதரது உனக ங்கற ஷனரக உள்ப ஜறம் ஶரங் கறம் 2012 ஆம் ஆண்டு அப்திக்கு 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். அனஷட திக்கரனம் 2017 ஆண்டு ஜனீ் 30 ஶறனேடன் றஷநவு 
வதறுகறநது. அன் தின் அர் ீண்டும் ஶர்ந்வடுக்கப்தடுரர். 

 

BRICS அஷப்ன 

 BRICS அஷப்ன ரடுகஷப ஶசர்ந் சுற்றுச்சூல் துஷந அஷச்சர்கள் ரரடு (Environment Ministers Of 

BRICS Countries Meeting - 2016) ஶகரர ஷனகர் தணரஜறில் 16-09-2016 அன்று ஷடவதற்நது 

 இறல் தனறஷன ரற்நம், றட ற்றும் றக் கறவு ஶனரண்ஷ, கரற்று ற்றும் ீர் ரசஷடல், 

தல்லுிர் தரதுகரப்ன ஆகறற்நறல் எத்துஷப்ஷத லுப்தடுத்துது ஆஶனரசஷண டத்றணர் 

ணிஶ தக்கம் 

 

 அவரிக்கரில் ரலம் இந்ற ம்சரபிஷ ஶசர்ந் னத்துனம், லத்ரபனரண ஆதியரம் 
ர்கறஸ் அர்கள் '2015 ஆம் ஆண்டுக்கரண ஶசற ணிஶ தக்கத்துக்கு (2015 National Humanities 

Medalist Award)' ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர் 

ரடரலன்ந குலின் ஷனர்கள்  

 உள்துஷந ிங்கலக்கரண ரடரலன்ந குல ஷனரக - கரங்கறஸ் னெத் ஷனனம், 

கரரஷ்டிரில் இனந்து அண்ஷில் ரறனங்கபஷ உறுப்திணரக ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டனரண த.சறம்தம் றறக்கப்தட்டுள்பரர் 

 திரபர், வதரதுக்கள் குஷநகள், சட்டம் ற்றும் ீற துஷநக்கரண ரடரலன்ந குல ஷனரக 
- கரங்கறஸ் னெத் ஷனர் ஆணந்த் சர்ர றறக்கப்தட்டுள்பரர் 

 ஶதரக்குத்து சுற்றுனர, கனரச்சர துஷந ிகரங்கலக்கரண ரடரலன்ந குல ஷனரக - 
றரிரனல் கரங்கறஸ் னெத் ஷனர் னகுல் ரய் றறக்கப்தட்டுள்பரர் 

 ஊக ஶம்தரட்டுத்துஷந ிகரங்கலக்கரண ரடரலன்ந குல ஷனரக - அறனக 
க்கபஷ உறுப்திணர் தி.ஶணுஶகரதரல் திஷ வரடர்ந்து கறப்தரர் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1?source=feed_text&story_id=612495322262140


 

 ARIVU TNPSC STUDY CENTRE-KALLAKURICHI Page 
22 

                    CELL- 8807745010, 9159393181 

  

இந்ற..ிர்...ஜஜரரிர....ஈட்டி..நறல்...ஶதரட்டிில்..ங்கம்...வன்நரர்....  

63.91ீ..தூம்...நறந்து...சரஷண.... 

 ரிஶர: ரிஶரடி வஜணிரில் ஷடவதறும் தரர எனறம்திக்கறல் ஈட்டி நறனறல் ங்கம் வன்ந 
இந்றரின் ஶஶந்ற ஜஜரரிர ம்னஷட னந்ஷ உனக சரஷணஷ இம்னஷந 
னநறடித்துள்பரர்.  

 ரஜஸ்ரஷணச் ஶசர்ந்ர் ஜஜரரிர. சறறுறல் இடது ஷகஷ இந்துிட்டரர்.  

 ஆணரலும் ன்ணம்திக்ஷகஷ இக்கில்ஷன.. ஈட்டி நறல் ஶதரட்டிில் வரடர்ந்து சரஷண 
றகழ்த்ற னகறநரர் ஜஜரரிர.  

 

'ஸ்ஶஷ் ர்ன்' 

 த்ற அசு 'ஸ்ஶஷ் ர்ன்' (தர ரிசணம்) ன்ந றட்டத்றன் கலழ் றகத்றல் உள்ப 
கடற்கஷ சுற்றுனர னங்கஷப ஶம்தடுத்துற்கரக னொ.100 ஶகரடி றற எதுக்கலடு வசய்துள்பது. 

 இன்னெனம் வசன்ஷண, ரல்னனம், ரஶசும், ப்தரடு, கன்ணிரகுரி ஆகற கடற்கஷ 
தகுறகபில் ஶம்தரட்டு சறகள் வசய்ப்தட உள்பண. 

 குநறப்தரக, கடற்கஷ தகுறகபில் எபி, எனற கண்கரட்சற அஷப்தது, கன்ணிரகுரிில் உள்ப 
ிஶகரணந்ர் றஷணவு ண்டதம் ற்றும் றனள்லர் சறஷனஷ இஷக்கும் ஷகில் தரனம் 
அஷப்தது, கடற்கஷ தகுறகபில் அடிப்தஷட கட்டஷப்ன சறகள் ஶம்தடுத்துது உள்பிட்ட 
திகள் ஶற்வகரள்பப்தடும். 

 ஶலும், இத்றட்டத்றன் கலழ் த்றப் திஶசத்துக்கு னொ.100 ஶகரடினேம், உத்ரகண்ட் ரறனத்துக்கு 
னொ.83 ஶகரடினேம், உத்ப்திஶசத்துக்கு னொ.70 ஶகரடினேம், சறக்கறம் ரறனத்துக்கு னொ.95 ஶகரடினேம் த்ற 
அசு றற எதுக்கலடு வசய்துள்பது. 

 

100%  றன் இஷப்ன  

 100%  றன் இஷப்ஷத வதற்ந இண்டரது ரறனம் ன்ந அந்ஸ்த்ஷ ஆந்றதிஶசம் 
வதற்றுள்பது... 

 னல் இடம்-குஜரத் 

 

சூரி றன்சக்ற கறரம் 

 ன சரர ரிசக்ற றட்டங்கஷப ஊக்கப்தடுத்தும் ிரக றக அசு சூரி றன்சக்ற 
கறரங்கஷப உனரக்க உள்பது. 

 ிலப்னம் ரட்டம் , இனம்ஷத கறரத்றல் இத்றட்டம் னன்னஷநரக வசல்தடுத்ப்தட 
உள்பது.  

 இந்றரின் னல் சூரி றன்சக்ற கறரம் -- ஶற்கு ங்கபம் , னனனறர ரட்டம் , Pandri 

கறரம். டிசம்தர் 2015 

 

 

 கறஷஶரவஜணிக் 

 உள்ரட்டில் ரரண கறஷஶரவஜணிக் ஞ்சறன் னெனம் வசற்ஷகக்ஶகரஷப ிது இந்றர 

   தனறஷன ரற்நத்ஷக் கண்கரிக்க உவும் இன்சரட் - 3டிஆர் வசற்ஷகக்ஶகரஷப ஜறஸ்ல்ி    

   - ஃப்05 ரக்வகட் னெனம் ிண்ில் ினேள்பது இந்ற ிண்வபி ஆய்வு றறுணம். 

 உள்ரட்டிஶனஶ ரரிக்கப்தட்ட கறஷஶரவஜணிக் ஞ்சறன் இந் ரக்வகட்டில் 
வதரனத்ப்தட்டினந்து. 

 ஆந்ற ரறனத்றல் உள்ப வயரிஶகரட்டரில் இனக்கும் சீஷ் ரன் வுபத்றனறனந்து இந் 
ரக்வகட் ப்தட்டது. 
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 ரக்வகட் ப்தட்ட 17 றறடங்கபில், அறல் வதரறுத்ப்தட்டினந் வசற்ஷகக்ஶகரள் வற்நறகரக 
னிட்டப்தரஷில் ிடப்தட்டது. 

 இந் இன்சரட் வசற்ஷகக்ஶகரள்கபின் னெனம் இந்றர ி, ங்கஶசம், னடரன், ரனத்ீவு, 

ஶதரபம், வசல்ஸ் ீவு, இனங்ஷக, ரன்சரணிர உள்பிட்ட ரடுகபின் தனறஷன ரற்நங்கபனேம் 
கண்கரிக்க னடினேம். இந் வசற்ஷகக்ஶகரள் தத்ரண்டுகலக்கு ஶஷன வசய்னேம். 
இந் வசற்ஷகக்ஶகரபின் ஷட 2,211 கறஶனரரகும். 

 இந்றர ீண்ட கரனரகஶ கறஷஶரவஜணிக் வரறல்தட்தத்ஷ அஷட ஶதரரடிந்து. 1990-

கபின் த்றினறனந்து இந்த் வரறல்தட்தத்ஷ ரரகஶ அஷட னற்சறத்துந் இஸ்ஶர, 

2010ஆம் ஆண்டினறனந்து அஷணப் தரிஶசரறத்து னகறநது. 
இற்கு னன்தரக, னென்று னஷந ஶசரஷண னஷநில் கறஷஶரவஜணிக் ஞ்சறன் வதரனத்ப்தட்ட 
ஜறஸ்ல்ி ப்தட்டினக்கறநது. 
 

ஶசது தரம் றட்டம் 

 2019-ம் ஆண்டுக்குள் ில்ஶ தரஷகள் குறுக்கறடர வடுஞ்சரஷனகள் அஷக்கவும், 

ஆங்கறஶனர்கள் கரனத்றல் லப்தப்தட்ட 1,500 ஶம்தரனங்கஷப னதுப்திக்கவும் உனரக்கப்தட்டஶ 
ஶசது தர றட்டம் ஆகும். 

 ஶசது தரம் றட்டம் னெனம் 208 ில்ஶ கறரமறங்குகள் ீக்கப்தட்டு, அற்கு தறனரக 
ஶம்தரனங்கள் கட்டப்தட்டும். 2019க்குள் இத்றட்டத்ஷ னடிக்க னொ.20,800 ஶகரடி வசனரகும் ண 
கக்கறடப்தட்டுள்பது. 

 ஶலும் ஆங்கறஶனர்கள் கரனத்றல் கட்டப்தட்ட தஷரண 1,500 ஶம்தரனங்கள் னணஷக்கப்தடும். 
இற்கரக னொ.30,000 ஶகரடி வசனிடப்தடவுள்பது. 

 வடுஞ்சரஷனகபில் திப்ஶதரரின் சறக்கரக 25 கற.ீ வரஷனவுக்கு ஏய்வு அஷநகஷப 
அஷக்கப்தடும். 

 சுற்றுட்டர கறர க்கள் வடுஞ்சரஷனகள் அனஶக ங்கபது வதரனட்கஷப ிற்தற்கரண 
ஷங்கள் அஷக்கப்தடும். 

 இத்றட்டம் ரர்ச் 04 /2016ல் வடல்னறில் திர் ஶரடிரல் துக்கற ஷக்கப்தட்டுள்பது.  
 
 

 Incredible India Tourism Investment Summit (IITIS) – 2016. 

 வதனஷறகு இந்றர சுற்றுனர ற்றும் னலீடு ரரடு , வசப்டம்தர் 21 னல் 23 ஷ 
வடல்னறில் ஷடவதற்நது  

 குஜரத் ரறனம், னஜ் கரில் இந்ற ிரணப்தஷட , ரறன அசறன் தல்ஶறு துஷநகலடன் 
இஷந்து னகம்த ீட்ன எத்றஷகில் வசப்டம்தர் 14 னல் 16 ஷ ஈடுதட்டண  

 இந் எத்றஷகக்கு Exercise Sahayata - 2016 ண வதரிடப்தட்டுள்பது. 
 

பிஷரண ர்த்க குநறடீு  

 உனக ங்கறின் பிஷரண ர்த்க குநறடீ்டில் இந்றர 130 ஆது இடத்றல் உள்பது. 
 

றரிச் வசரத்து' 

 இந்றர-தரகறஸ்ரன் இஷடஶ, கடந் 1965-ஆம் ஆண்டு ஷடவதற்ந ஶதரனக்குப் திநகு இந்றரில் 
இனந்து தனர் ங்கபது வசரத்துகஷப ிட்டுிட்டு தரகறஸ்ரனுக்குப் னனம் வதர்ந்ணர்.  

 அந்ச் வசரத்துகஷப, "றரிச் வசரத்து' ன்ந வதரில் த்ற அசு றர்கறத்து னகறநது. அற்கரக, 

றரிச் வசரத்துச் சட்டத்ஷ த்ற அசு கடந் 1968-ஆம் ஆண்டு வகரண்டு ந்து.  

 அந்ச் வசரத்துகலக்கு னஷநஶகடரக ரனம் உரிஷ ஶகரனஷனேம், ங்கபது வதரில் ரற்நறக் 
வகரள்ஷனேம் டுக்கும் ஷகில் றரிச் வசரத்துச் சட்டத்றல் றனத்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டது. 

 கடந் ஜணரி ரம் னன்னனறல் றரிச் வசரத்து அசச் சட்டம் திநப்திக்கப்தட்டது. 
 என னஷந திநப்திக்கப்தடும் அசச் சட்டம், ரடரலன்நக் கூட்டத் வரடர் வரடங்கற 42 

ரள்கபில் அன் எப்னஷனப் வதநரிட்டரல் கரனரறரகற ிடும். 
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 இணரல், கடந் ப்னறல் இண்டரது னஷநரக அசச் சட்டம் திநக்கப்தட்டது. கடந் ஶ 
ரம் 31-ஆம் ஶற னென்நரது னஷநரகப் திநப்திக்கப்தட்ட அசச் சட்டம், ஆகஸ்ட் 28ல் 
கரனரறரகறிட்டது. இந்றஷனில், ற்ஶதரது ரன்கரது னஷநரக அசச் சட்டம் 
திநப்திக்கப்தட்டுள்பது 

றநஷக்கு து ஷட இல்ஷன  

 17 றல் ம்டிில் ஶசர்ந் இந்ற வதண்  னம்ஷதஷச் ஶசர்ந் ட்டரம் குப்னகூட னடிக்கர 
17 து இபம்வதண் ரபிகர ரஜ் ஶஜரற, கிணிக்கரண றல்கஷப (கம்ப்னைட்டர் னஶரகறரம்) 
உனரக்குறல் அதரிறரண றநஷஷப் வதற்நறனப்தரல், அவரிக்கரின் ஶகம்திரிட்ஜ் கரில் 
உள்ப சரசூவசட்ஸ் வரறல்தட்தக் கல்ி றறுணத்றல் (ம்டி) உர்கல்ி தில்ற்கரண 
ரய்ப்ஷதப் வதற்றுள்பரர். 

GST 

 சக்கு ற்றும் ஶசஷகள் ரி (ஜறஸ்டி) ஶசரர 30.08.2016  அன்று வலுங்கரணர ற்றும் 
றஶசரரம் ரறன சட்டப்ஶதஷகபில் றஷநஶநறது. 

 ரடு னலதும் எஶ ரி ிறப்ன னஷநஷ ற்தடுத் ஜறஸ்டி னும் ஶசரரஷ த்ற அசு 
வகரண்டு ந்து.  

 இம்ஶசரர சட்டரக ஶண்டுவணில் 15 ரறனங்கபின் எத்துஷப்ன ஶஷ.  

 அந் ஷகில் ஜறஸ்டி ஶசரரவுக்கு இதுஷ அஸ்மரம், திகரர், ஜரர்கண்ட், யறரச்சன 
திஶசம், சத்ீஸ்கர், குஜரத், த்றதிஶசம், னது றல்னற, கரரஷ்டிம் ஆகற 9 ரறனங்கள் 
எப்னல் அபித்துள்பது. 

"திரிக்ஸ்' சுற்றுனரத் துஷந அஷச்சர்கள் ரரடு 2016  

 இந்றரில் ஷடவதறும் "திரிக்ஸ்' சுற்றுனரத் துஷந அஷச்சர்கள் ரரடு 2016 : சுற்றுனரத் 
துஷநஷ ஶம்தடுத்துது வரடர்தரக "திரிக்ஸ்' கூட்டஷப்ன ரடுகபின் சுற்றுனரத் துஷந 
அஷச்சர்கள் தங்ஶகற்கும் 2 ரள் ரரடு, த்றப் திஶச ரறனத்றல் உள்ப னகழ்வதற்ந 
சுற்றுனரத் னரண கஜளரஶயரில் ஷடவதற்நது  

சறன்ய் குரர் 

 இந்றரஷச் ஶசர்ந் ஷநந் ஆன்றக குனரண சறன்ய் குரர் ஶகரறன் 85-ஆது திநந் 
றணத்ஷ வரட்டி (ஆக.27), அவரிக்கரில் உள்ப அது சலடர்கள் றகப் வதரி ஶகக்கறல் 72,000 

வலகுர்த்றகஷப எஶ ஶத்றல் ற்நற ஷத்து னற கறன்ணஸ் உனக சரஷணஷப் 
தஷடத்துள்பணர். 

வள்பிரணது வண்கனம்  

 னண்டன் எனறம்திக்கறல் ஆடனக்கரண ல்னேத்ப் ஶதரட்டிில் இந்றரின் ஶரஶகஷ்ர் த் 
வன்ந வண்கனப் தக்கம், ற்ஶதரது வள்பிப் தக்கரக னர்த்ப்தட்டுள்பது.  

 ஶரஶகஷ்ர் ஶதரட்டிிட்ட 60 கறஶனர ஃப்ரீஸ்ஷடல் திரிில் வள்பிப் தக்கம் வன்ந றரின் 
வதசறக் குடுஶகரவ் ஊக்கனந்து தன்தடுத்றது வரிந்ஷ அடுத்து, அது தக்கம் 
தநறக்கப்தட்டு ஶரஶகஷ்னக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

ன் கவுர் 

 ரஸ்டர் ஶகறல் இந்றரின் 100 து வதண்ி ன் கவுர் 100ீ ஏட்டத்றல் ங்கம் 
வன்றுள்பரர். அவரிக்கரில் ஷடவதற்ந ரஸ்டர் ஶகறல் இந்றரஷச்சரர்ந் 100 து 
வதண்ி ன் கவுர். 100 ீ ஏட்டத்றல் 1 றறடம் 21 ிரடிகபில் இனக்ஷக ட்டி ங்கம் வன்நரர். 

 இறல் சுசறரண கல் ன்ணவன்நரல் ன் கவுர்ரன் இந்ஶதரட்டிில் கனந்து வகரண்ட 
எஶ என வதண் ஶதரட்டிரபர். 
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 இந்ஶர - றவதத் ல்ஷனில் வதண்கள்  

 .டி.தி.தி., ணப்தடும் இந்ஶர - றவதத் ல்ஷன ஶதரலீஸ் தஷட னல் னஷநரக, ல்ஷன 
தரதுகரப்னப் திில், வதண்கலக்கு ரய்ப்ன அபித்துள்பது. இந்ஶர - றவதத் ல்ஷன ஶதரலீஸ் 
தஷடில், 2008 னல், வதண்கள், தல்ஶறு றர்ரகப் தி உள்பிட்டற்றுக்கரக ஶசர்க்கப்தட்டு 
னகறன்நணர்.  

 ஆணரல், ற்ஶதரதுரன் னல் னஷநரக, தஷடப்திரிில் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பணர் ன்தது 
குநறப்திடத்க்கது. 

சஸ்ற சம்ன் ினது 2015 

 சஸ்ற சம்ன் ினது 2015, தத்ர சச்ஶவ் ன்தனக்கு அர் ‘ஶடரக்ரி’ வரறில் லற 
சுசரிஷரண “சறட் ஶசஶட” (Chitt-Chete) னும் தலுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.  

 இவ்ினரணது, கடந் தத்ரண்டுகபில் சறநந் இந்ற வரறகபில் தஷடக்கப்தட்ட சறநந் 
னத்கத்றற்கு ங்கப்தடுகறநது. 

துகர் குப்ர குல (Madhukar Gupta committee)  

 ல்ஷனப் தரதுகரப்ஷத லுதடுத்துற்கரக அஷக்கப்தட்ட இந் குல சீதத்றல், ன்னுஷட 
அநறக்ஷகஷ உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத்சறங்கறடம் எப்தஷடத்துள்பது.  

 இந் குல குநறப்தரக இந்ற-தரகறஸ்ரன் ல்ஷனப்தரதுகரப்திற்கரக குநறப்திடத்க்க 
தரிந்துஷகஷபத்வரிித்துள்பது.  

SAARCSTAT 

 SAARCSTAT - SAARC Statistical Organizations சரர்க் அஷப்தின் னள்பிில் றறுணத்றன் 2016 ஆம் 
ஆண்டிற்கரண கூடுஷக (ட்டரது கூடுஷக) னது டில்னறில் இம்ரம் (ஆகஸ்டு) வடவதற்றுள்பது.  

சவுரஸ்டிர ர்ர அரன் 

 சவுரஸ்டிர ர்ர அரன் ீர்தரசண றட்டத்றன் (Saurastra Narmada Avataran Irrigation yojana) னல் 
கட்டம் திர் ஶரடி அர்கபரல் குஜரத்றன் ஜரம்கர் ரட்டத்றலுள்ப சஶணரர 
னுறடத்றல் துக்கற ஷக்கப்தட்டுள்பது.  

உனக சரஷண 

 எனரள் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் 444 ன்கள் அடித்து இங்கறனரந்து அி உனக சரஷண 

   இங்கறனரந்து- தரகறஸ்ரன் இஷடஶ 3து என ரள் ஶதரட்டி இங்கறனரந்றல் உள்ப ரட்டிங்கரம்,   

    டிண்ட் திரிட்ஜ் ஷரணத்றல் டந்து. 
 துக்கத்றனறனந்ஶ இங்கறனரந்து அி ீர்கள் ன்கஷப குிக்க துங்கறணர். இப்ஶதரட்டிில் 

அறகதட்சரக அவனக்ஸ் யரனஸ் 122 தந்துகலக்கு 171 ன்கலம், ஶஜர னொட் 85 ன்கலம், ஶஜரஸ் 
தட்னர் 90 ன்கலம் டுத்து அிக்கு தனரண ன்கஷப ஶசர்க்க துங்கறணர். 50 ஏர் னடிில் 
இங்கறனரந்து அி 3 ிக்வகட் இப்திற்கு 444 ன்கள் டுத்து னற உனக சரஷண தஷடத்துள்பது. 

 இற்கு னன்ணர் இனங்ஷக அி 443 ன்கள் அடித்ஶ என ரள் ஶதரட்டிில் அடிக்கப்தட்ட 
அறகப்தட்ச ன்கபரக இனந்து ந்து. ற்ஶதரது இங்கறனரந்து னற சரஷண றகழ்த்றனேள்பது. 

வதன் திரிண்டர் 

 2016 ஆம் ஆண்டுக்கரண வதன் திரிண்டர் ினது வதற்நர் ரர்கட்அட்வுட்-கணடர 

 

இரணுத்றன் வதனஷ  

 Glory Foundation ன்னும் அஷப்ன னன்னஷநரக ரணு தரம்தரிஷ தஷநசரற்றும் 
ஷனத்பத்ஷ உனரக்கறனேள்பது. 

 அன் வதர் - Colours of Glory. 

 Glory Foundation அஷப்ன 1972 இந்றர - தரகறஸ்ரன் ஶதரரில் தங்குவகரண்ட ரணு ீர் 
D.P.ரச்சந்றன் அர்கபின் ஷனஷில் வசல்தடுகறநது. 
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உற்தத்ற  

 இந்றரவுக்கரக திஶசறனறல் தறு (தனப்ன) ஷககஷப உற்தத்ற வசய்து குநறத்து அந்ரட்டுடன் 
ஶதச்சுரர்த்ஷ டத்ப்தட்டு னரக த்ற உவுத் துஷந அஷச்சர் ரம்ினரஸ் தரஸ்ரன் 
வரிித்துள்பரர். 
 

ஶசறப்ன  

 ஆசறரின் வதரி ரணி ஶசறப்னக் கறடங்கு ரஷக ரட்டம், ஶரண்ம் அனஶக 
அஷக்கப்தட்டு னகறநது. ஶரண்ம் ட்டம், ஶகரில்தத்து கறரத்றல் னொ. 144 ஶகரடி 
றப்தடீ்டில் இந்க் கறடங்கு கட்டுரணப் திகள் ஷடவதறுகறன்நண. 

சறநந் அறகரரி  

 'துரய்ஷ தரம்' றட்டத்றல் சறநப்தரக தினரிந், துஷ கூடுல் கவனக்டர் ஶரகறிக்கு, த்ற 
அசறன் குடிீர் ற்றும் சுகரரத் துஷந ினது ங்கப்தட்டது.  

 றநந்வபி கறப்திடம் இல்னர றஷன உனரக, 'துரய்ஷ தரம்' றட்டத்ஷ திர் ஶந்ற 
ஶரடி வசல்தடுத்ற னகறநரர்.  

 இறல், ஶசற அபில் சறநப்தரக தினரிந் 16 அறகரரிகஷப ஶர்வு வசய் த்ற அசறன் குடிீர் 
ற்றும் சுகரரத் துஷந, டில்னறில் ினது ங்கறது. றகத்றல் இந் ினதுக்கு ஶர்ரண 
எஶ அறகரரி ஶரகறி.  

னல் ஜவுபி தல்கஷனக்ககம் 

 இந்றரின் னல் ஜவுபி தல்கஷனக்ககம் (first Textile University) குஜரத்றலுள்ப சூத் கரில் 
துங்கப்தடவுள்பது.  

ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ ரரடு  

 ஶதரிடர் ஶனரண்ஷக்கரண ஆசறரின் னல் அநறில் வரறல்தட்த ரரடு க்கற 
ரடுகபஷிணரல் ரய்னரந்றன் தரங்கரங் கரில் டத்ப்தட்டது.  

 இந்றரின் சரர்தில் த்ற உள் ிகரத்துஷந அஷச்சர் கறன் ரிஜ்ஜ ீஅர்கள் 
கனந்துக்வகரண்டரர்  

BCCC 

 BCCC – Broadcasting Content Complaints Council அஷப்தின் உறுப்திணரக சர்றபர ரகூர் 
றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 இவ்ஷப்தின் ஷனரக னகுல் னத்கல் (Mukul Mudgal) அர்கள் உள்பரர்கள். 
 

ஶசற வள்ப ஶனரண்ஷ  

 1954- ஶசற வள்ப ஶனரண்ஷ றட்டம் 

 1976 - ஶசற வள்ப ஶனரண்ஷ ஆஷம் 

 1999 - ஶசற ீர் பங்கள் கறன் 

 2012 - ஶசற ீர் வகரள்ஷக  

 

Ulchi Freedom Guardian (UFG) Exercise 

 50,000க்கும் ஶற்தட்ட வன் வகரரி ீர்கள் ற்றும் 25,000 அவரிக்க ீர்கள் இஷந் 
னடரந்ற ஶதரர் திற்சற Ulchi Freedom Guardian (UFG) Exercise - 2016 ., ஆகஸ்ட் 22 னல் இண்டு ர 
கரனத்றற்கு வன்வகரரிரின் தரஜள தகுறில் வரடங்கறனேள்பது. 
  

சறப்ன ஆறு   

 ஷ்ரின் ஷசதரீிரில் அஷந்துள்ப ஶரரில்ஸ்க் தகுறில் வசல்லும் டரல்டிகரன் ஆறு 
றடீவண த் சறப்ன றநத்றல் ரநறரல் அப்தகுற க்கள் தீறஷடந்துள்பணர். 
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 இது வரடர்தரக, ஷ் சுற்றுச்சூல் துஷந ிசரஷக்கு உத்ிட்டுள்பதுஆற்நறன் றந . 
ரற்நத்றற்கரண அநறில் னர்ரண கரம் இதுஷ கண்டநறப்தடர றஷனில், அனகறல் 
உள்ப வரறற்சரஷனகள் ீது க்கள் குற்நச்சரட்டுகஷப லப்தினேள்பணர். 

 

’ஸ்ச் ஸ்ஶடசன்’ 

 வசன்ஷண லம்னர் ில் றஷனத்றல் ’ஸ்ச் ஸ்ஶடசன்’ ன்ந வதரில் ில் றஷனத்ஷ 
தூய்ஷப்தடுத்தும் திகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

 தூய்ஷ இந்றர றட்டத்றன் கலழ் ில் றஷனங்கபில் துப்னவுப் திகள் என ரம் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டது  

 

றுஷ எறப்ன  

 றுஷஷ ஷறுக்க ற்றும் றுஷஷ எறப்தற்கரக உனரக்கப்தட்ட அிந்த் 
தணகரரிர குல ணது அநறக்ஷகஷ சீதத்றல் திர் அலுனகத்றல் (PMO) சர்ப்தித்துள்பது 
ற்றும் றுஷ ஶகரட்டிற்கு (BPL) கலஶ உள்ப தர்கஷப அஷடரபம் கர குல அஷக்க 
தரிந்துஷத்துள்பது. றுஷ ஶகரட்டிற்கு (BPL) கலஶ உள்ப தர்கஷப அஷடரபம் கர 
ரறனங்கள் இறல் தங்ஶகற்க தரிந்துஷக்கப்தட்டுள்பது. 

ஸ்ரர்ட் டவுன்றப் 

 சறம்னர ிரண றஷனம் அனஶகனேள்ப ஜறரஶிில் என எனங்கறஷந் ஸ்ரர்ட் 
டவுன்றப்ஷத உனரக்க இரசனப் திஶச அசரங்கம் சீதத்றல் சறங்கப்னர் அசுடன் னரிந்துர்வு 
எப்தந்ம் என்நறல் ஷகவலத்றட்டது. 

துரந்த் ஶகரப்ஷத 

 Army Green அி, னது றல்னறில் ஷடவதற்ந 2016 துரந்த் கரல்தந்து ஶதரட்டிில் Neroca FC அிஷ 
வதணரல்ட்டி shoot out னஷநில் ழீ்த்ற வற்நற வதற்நது.  

 துரந்த் ஶகரப்ஷத இந்றரின் றப்னறக்க என கரல்தந்து ஶதரட்டி, ஆசறரின் தஷரண 
ஶதரட்டி ற்றும் இங்கறனரந்து கரல்தந்து கூட்டஷப்ன ஶகரப்ஷத ற்றும் ஸ்கரட்னரந்து கரல்தந்து 
சங்க ஶகரப்ஷதக்குப் திநகு உனகறன் 3து தஷரண ஶதரட்டிரகும். 

சரஷண  

 2016 ரிஶர தரரனறம்திக்ஸ் ஶதரட்டிில் வதண்கலக்கரண குண்டு நறல் F-53 ஶதரட்டிில் 
இந்றரின் ீதர ரனறக் வள்பி தக்கம் வன்நரர்.  

 இன் னெனம், தரரனறம்திக்ஸ் ஶதரட்டிில் தக்கம் வதறும் னல் இந்ற வதண் ன்ந வதனஷஷ 
வதறுகறநரர்.  

 இத்துடன் ஶசர்த்து இப்ஶதரட்டிில் இந்றர இதுஷ 3 தக்கங்கஷப வதற்றுள்பது. இனக்கு னன், 

இந் தரரனறம்திக்ஸ்சறல் ஆண்கள் உம் ரண்டுனறல் ரரிப்தன் ங்கஶலு ங்கனம், னண் 
சறங் தட்டி வண்கனனம் வன்றுள்பணர். 

அவரிக்க ஏதன் 

 ஞ்சனறக் வகர்தர் , வஜர்ணிின் னகழ்வதற்ந வடன்ணிஸ் ீர். 2016 அவரிக்க ஏதன் வதண்கள் 
எற்ஷநர் வடன்ணிஸ் இறுறப் ஶதரட்டிில், வசக் குடிசறன் கவரனறணர திபிஸ்ஶகரரஷ 6-3, 4-6, 

6-4 ன்ந வசட் கக்கறல் ஶரற்கடித்து தட்டம் வதற்நரர். இந்றஷனில், கஷடசறரக 1996-ல் ஸ்வடஃதி 
கறரஃப்னக்கு அடுத்து வற்நற வதனம் னல் வஜர்ணி ீர் வதனஷஷ இர் வதறுகறநரர். 
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Initial Public Offering 

 ஆசறரின் தஷரண தங்குச்சந்ஷரண னம்ஷத தங்குச் சந்ஷ (திஸ்இ) , வசதிிடம் (Securities 

and Exchange Board of India) Initial Public Offering (IPO)ஷ ரக்கல் வசய்துள்பது.  

 IPO ன்தது, தங்குச்சந்ஷ தங்குகஷப க்கம் ஶதரல் றறுண னலீட்டரபர்கலக்கு ட்டும் 
ிற்கரல், சரர வதரதுக்கலக்கும் தங்குகள் ிற்கப்தடும் ன்தரகும். 

e-nivaran 

 ரி வசலுத்துஶரரின் குஷநகஷப ஆன்ஷனன் றஶ றர்த்ற வசய் “e-nivaran” னும் னற 
பத்றஷண Central Board of Direct Taxes (CBDT) துஷந அநறனகம் வசய்துள்பது.  

 இன் னெனம் ரீதண்ட், ITRs, றந் கக்கு ண் னனறண வரடர்தரண குஷநகஷப கூநனரம். 
 இம்னற்சறின் என தகுறரக, IT துஷந வரடர்தரண னகரர் ஶதரது ற்தடும் வரல்ஷனகஷப 

குஷநக்கவும் றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
 ரி வசலுத்துஶரர் ங்கள் ணிப்தட்ட கிணி னெனம் குஷநகஷப தறவு வசய்னரம்.  

 னகரர் தறவு வசய்ப்தட்டதும், எப்னஷக ண் என்று ங்கப்தடும்.  

 இஷண வகரண்டு, னகரரின் னன்ஶணற்நத்ஷ கண்கரிக்க னடினேம். றர்கரனத்றல் ரி 
வரடர்தரண கல்கள்வதந இந் ண் உவும். 

இந்ற-அவரிக்க வதரனபரர உச்சற ரரடு 

 இன ரடுகலக்கு இஷடினரண இனப்ன ர்த்கம் ற்றும் னலீடுகஷப அறகரிக்க வசப்டம்தர் 
14ல் னது றல்னறில் 2016 இந்ற-அவரிக்க வதரனபரர உச்சற ரரடு ஷடவதந உள்பது. இந் 2 

ரள் ரரட்டிஷண இந்றரிற்கரண அவரிக்கர தூர் ரிச்சர்ட் ர்ர துங்கறஷப்தரர். ற்கணஶ 
உள்ப இன-ற ர்த்கரணது $ 500 தில்னறன் அபிற்கும் ற்றும் இன்ண திந துஷநகபில் 
பர்ச்சறஷ அறகரிக்கவும் கணம் வசலுத்ப்தட உள்பது . 

னற அறதர்  

 ஷதஷகன் சரகறண்டஶவ், என ஆசறரிர் ற்றும் வதரனபரர ல்லுர். கஜகஸ்ரன் குடிசறன் 
னற திரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். இர் அந்ரட்டின் ஜணரறதற தர்சுல்ரன் ஜரர்தஶவ்-ஆல் 
றணம் வசய்ப்தட்டரர். 

AIR  @ FACEBOOK 

 சத்ீஸ்கர் அசு, ரய்ப்னர் ரவணரனற றஷனத்றனறனந்து AIR Regional News Unit (RNU)-ன் அறகரனர் 
னகதல் தக்கத்ஷ துங்கறனேள்பது.  

 இப்தக்கத்றல் சத்ீஸ்கரி ரறன க்கபின் சனெக ரழ்க்ஷக தற்நற னஷகப்தடங்கள் ற்றும் 
டீிஶரக்கள் தகறப்தடும்.அது ி ரறன றகழ்வுகஷப அநற இப்தக்கம் உவும். 

அவரிக்க ஏதன் 

 ரவ்ரிங்கர, சுிஸ் வடன்ணிஸ் ீர். இர் 2016 அவரிக்க ஏதன் ஆண்கள் எற்ஷநர் வடன்ணிஸ் 
இறுற ஶதரட்டிில் ஶஜரஶகரிக்- 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 ன்ந கக்கறல் ஶரற்கடித்து வற்நற வதற்நரர் . 

 இது இனக்கு னல் US ஏதன் வற்நற ற்றும் 3-து வதரி தட்டம். 

ஶரஶதர அறுஷ சறகறச்ஷச 

 உனகறன் னல் ஶரஶதர அறுஷ சறகறச்ஷச ணி கண்ின் உள்ஶப வற்நறகரக திரிட்டிஷ் 
அறுஷ சறகறச்ஷசனத்துர்கள் னெனம் றகழ்த்ப்தட்டது.  

 னக்கறத்தும் ரய்ந் னட்சறகரண இந் அறுஷ சறகறச்ஷசஷ தல்ஶறு சூழ்றஷனகஷப 
ரண்டி வசய்து னடித்ணர்.  

 அறுஷ சறகறச்ஷச ஆக்ஸ்ஶதரர்டு ஜரன் ரட்க்பிஃப் னத்துஷணில் டத்ப்தட்டது. 
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IUCN 

 2016 International Union for Conservation of Nature (IUCN)-ன் உனக தரதுகரப்ன ரரட்ஷட யரின் Honolulu 

டத்றது.  

 2016 IUCN ரரட்டின் ஶரக்கம், இற்ஷக தரதுகரப்ன ற்றும் இற்ஷக தரதுகரப்தில் ற்தடும் உனக 
சரல்கஷப தடிக்க னதுஷரண அணுகுனஷநகஷப உனரக்குல். 2016 IUCN ரரட்டின் 
ஷக்கனத்து Planet at the Crossroads ஆகும். 

னல் ஶனசர் இன்டர்ஃவதஶரீட்டர் 

 இந்றரின் னல் ஶனசர் இன்டர்ஃவதஶரீட்டர் ஈர்ப்ன அஷன உற்றுஶரக்கல் (LIGO- Laser 

Interferometer Gravitational-Wave Observatory) ஆய்கம் கரரஷ்டிர ரறனத்றன் Hingoli ரட்டத்றல் 
ஆந்த்-ல் அஷக்கப்தட உள்பது.  

 சரண Terrain -ன் உர் வற்நறடக்குரின் ீது 8 கற.ீ ீண்ட குரய் அஷக்கும் கட்டுரண 
திில் ஈடுதட்டு னம், இந்ற வரறற்சரஷனகபில் தன்தடும் cutting edge வரறல்தட்தத்றல் 
னற ரய்ப்னகஷப வகரண்டுனஶ LIGO-இந்றரின் றட்டரகும்.  

 இது உனகறல் 3-து ஆய்கம் அவரிக்கரிற்கு வபிில் அஷப்ஶதரகும் னல் ஆய்கம். 
ற்கணஶ, னறஶகர ஆய்கங்கள் யரன்ஶதரர்ட், ரறங்டன் & னறிங்ஸ்டன், லூசறரணரில் 
அஷந்துள்பது. 

ரரிப்தன் ங்கஶலு 

 ரரிப்தன் ங்கஶலு, 2016 ரிஶர தரரனறம்திக்ஸ் ஆண்கள் உம் ரண்டுல் T-42 ஶதரட்டிில் 
1.89 ீட்டர் குறத்து, இந்றரிற்கரண னல் ங்கத்ஷ வன்நரர்.  

 இந் வற்நறின் னெனம் தரரனறம்திக்ஸ் ஶதரட்டிில் உம் ரண்டுனறல் ங்கம் வதறும் னல் 
இந்றர் ன்ந வதனஷஷ வதறுகறநரர்.  

 இந்றரஷ ஶசர்ந் ற்வநரன ீரண னண் சறங் தரட்டி அஶ றகழ்ில் வண்கன தக்கம் 
வன்நரர். தரரனறம்திக்ஸ் ஶதரட்டிில் ங்கம் வதறும் 3-து இந்ற ீர் ங்கஶலு.  

 இனக்கு னன் 1972-ஆம் ஆண்டு வயிவடல்வதர்க்கறல் டந் ீச்சல் ஶதரட்டிில் னபிகரந்த் 
வதட்கர் ன்தனம், 2004-ஆம் ஆண்டு வன்ஸ்-ல் டந் ஈட்டி ரினறல் ஶஶந்ற 
ஜயரயரரிர ன்தனம் ங்கம் வன்றுள்பணர். 

 “Six Machine: I Don’t Like Cricket … I Love It”  

 “Six Machine: I Don’t Like Cricket … I Love It” னும் சுசரிஷ ஶற்கறந்ற ீவுகலக்கரக சர்ஶச கறரிக்வகட் 
ிஷபரடும் ஜஷக்கர ீர் கறநறஸ் வகய்ல் உஷடது ஆகும்.  

 கறங்ஸ்டன் வனில் கம் ஶய்ந் கூஷ குடிஷசில் இனந் வட்கப்தடும், எல்னறரண என 
குந்ஷ ப்தடி உனக கறரிக்வகட் அங்கறல் றகவும் ன்கு அநறப்தட்ட ட்சத்றங்கலள் என்நரக 
ரநறது ன்தது தற்நற இப்னத்கம் கூறுகறநது.  

 இது வறும் ிஷபரட்டு ீரின் ரழ்க்ஷகஷ கூநரல், னறந்து ஈர்க்கறந ஷகில் அரின் 
ஶதரரட்டங்கஷபனேம், ிஷபரடும் ஶதரது றிிணர் கறண்டல் வசய்ரல் என தந் சறறு 
னன்ணஷகனேடன் அஷ அணுகுஷனேம் தற்நற இந்தனறல் கூநப்தடுகறநது. 

NSSO-National Sample Survey Office 

 சீதத்றல், ஶசற ரறரி ஆய்வு அலுனம் (NSSO-National Sample Survey Office) கறரப்னந தகுறகபில் 
உள்ப சுகரர சறகபின் றப்தடீ்டின் தடி, சுத்ரண இந்ற ரறனரக சறக்கறஷ அநறித்து . 

 இஷண வரடர்ந்து இவ்ரிஷசில், ஶகபர, றஶசரம், இரசனப் திஶசம், ரகரனரந்து, அரிரணர, 

தஞ்சரப், உத்கண்ட், ிப்னர் ஆகறண ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 சுகரர கறப்தஷநகள் (டீ்டு அல்னது சனெக கறப்தஷநகள்) அஷத்து அற்ஷந தன்தடுத்தும் 
குடும்தங்கபின் சீத்றன் அடிப்தஷடில் இந் ம் ங்கப்தடுகறநது.  



 

 ARIVU TNPSC STUDY CENTRE-KALLAKURICHI Page 
30 

                    CELL- 8807745010, 9159393181 

  

 ஆய்வு னடிவு னது றல்னறில் த்ற ஊக ஶம்தரட்டுத் துஷந அஷச்சர் ஶந்ற சறங் ஶரர் 
னெனம் வபிிடப்தட்டண. 

"ட்ிட்டர் ஶசர" 

 "ட்ிட்டர் ஶசர" ஷ துங்கறனேள்ப னல் இந்ற ரறனரக உத்ப் திஶசம் ரநறனேள்பது. 
வரத்ரக எஶ ஶத்றல் 122 ட்ிட்டர் ஷகப்திடிகள் னக்ஶணரில் வரடங்கப்தட்டண.  

 வரறல் னஷணஶரனக்கு றற, ஆவு அல்னது அசு உி ஶதரன்ந அஷணத்துிரண அசு 
ஶஷகலக்கும் வரடர்னவகரள்ப என ஶடி னள்பி ஆரரக ட்ிட்டர் ஶசர ிபங்கும். 
அஷணத்து ஷகப்திடிகலம் ரறன கரல்துஷந னெனம் தரரிக்கப்தடும். 

 குடிக்கள் அர்கபின் ஶகள்ிஷ (@uppolice) ன்ந கக்கறற்கு ட்டீ் வசய்னரம், னகரஷ தறவு 
வசய்னரம். ஶசஷ ிறனஷநகபின் கலழ், னகரர் / ஶகரரிக்ஷக உண்ஷரண ஶத்றல் 
ஆரப்தடும். 

றகச்சறநந் ஶரட்டக்கஷன ரறனம் 

 ஶரட்டக்கஷன ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரிக்க யரிரணர அசு ஶற்வகரண்ட ீி 
னற்சறகலக்கரண அங்கலகரரக "றகச்சறநந் ஶரட்டக்கஷன ரறனம்" ன்ந ினஷ இந்ற 
உவு ற்றும் ிசர கவுன்சறல் (ICFA) னது றல்னறில் ஷடவதற்ந 9து 2016 ிசர ஷனஷ 
உச்சற ரரட்டில் ங்கறது.  

 இது ி, 2016-ஆம் ஆண்டின் "சறநந் ிசரம் ரறன" ினஷ எரிசர வதற்நது. ிசரத்றன் 
பர்ச்சற ற்றும் கறரப்னந வசறப்ன ஶரக்கற ரறனத்றன் னற்சறகலக்கரண அங்கலகரரக 
எரிசரிற்கு இவ்ினது அபிக்கப்தட்டது. 

"Scooty for College Girls Scheme” 

 "Scooty for College Girls Scheme” றட்டம், வதண்கள் இனகுரண னஷநில் சுந்றரக இனக்க ஜம்ன 
கரஷ்ீர் ரறன அசரல் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பது. றட்டப்தடி, ஸ்கூட்டி வதந குறரணது, 

குஷநந்தட்ச சீம் ற்றும் ஆண்டு குடும்த னரணம் னஷநஶ 65% ற்றும் Rs.4 னட்சம் ஆக 
இனக்க ஶண்டும். இன்தடி, கல்லூரி வசல்லும் வதண்கள் ஸ்கூட்டி ரங்குற்கு 50% ரணிம் 
ங்கப்தடும். 

தங்ஶகரர் சண ினது 

 T R மறனறரங் , ரகரனரந்து னல்ர். ரறனத்றன் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்ன ற்றும் அஷ தப்த 
னற்சற ஶற்வகரண்ட ரறன க்கபின் ஶசஷஷ தரரட்டும் ஷகில் ஶனறரில் 
இனக்கு 2016-ஆம் ஆண்டின் தங்ஶகரர் சண ினது அபிக்கப்தட்டது.  

 ிர எனங்கறஷப்தரபர்கபரண ரனல் னொட்ஜளரன் ற்றும் ஶனசற அசரங்கம் இவ்ினஷ 
மறனறரங்கறற்கு ங்கறது. 

“madad.gov.in” 

 வபிரட்டில் தடிக்கும் இந்ற ரர்கலக்கரக வபினேநவுத்துஷந அஷச்சகம் “madad.gov.in” 

ன்ந தறவுத்பத்றஷண துங்கறனேள்பது. இணரல் இந்ற ரர்கள் வபிரட்டில் 
இனக்கும்ஶதரது ற்தடும் அச கரன ஶஷகபின்ஶதரது, அர்கஷப கண்டநறந்து ீட்க னடினேம். 
ற்ஶதரது, வபிரட்டில் தடிக்கும் இந்ற ரர்கள் குநறத் ந் வும் இல்ஷன. 
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ரழ்ரள் உறுப்திணர் அந்ஸ்து 

 அஞ்சும் ஶசரப்ர, னன்ணரள் இந்ற ஶகப்டன். ஶரினறஶதரன் கறரிக்வகட் கறபப்தின்(ம்.சற.சற.) 
றப்னறக்க கவு ரழ்ரள் உறுப்திணர் அந்ஸ்து வதறும் னல் இந்ற கறரிக்வகட் வதண்ி 
இர் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

றடத்துணர்  

 அங்கூர் ரர, என டுத் வரஷனவு ஏட்டப்தந் ீர். தரர்ஷற்ந டகப ீரண இர், 

திஶசறனறன் ரிஶர டி வஜணிஶரில் ஷடவதற்ந  2016 தரரனறம்திக் ஶதரட்டிில், இந்றரின் 
சரர்தில் திறறறரக றடத்ற  உள்பரர். இவ்ரறு இந்றரஷ றடத்தும் னல் 
தரர்ஷற்ந டகப ீர் இர்.  

 இது கூட்டரபிரண ிதின் குரனடன் இந்றகழ்ில் கனந்துவகரண்டரர்   

 னன்ணரக, ரர 2014 ஆசற தரர ிஷபரட்டுப் ஶதரட்டிகபில் தங்கு வகரண்டு, என வள்பிப் 
தக்கம் ற்றும் இண்டு வண்கனப் தக்கங்கஷப வன்நரர்.. 

Swachh Survekshan  

 ஶந்ற சறங் ஶரர், குடிீர் ற்றும் சுகரர, ஊக பர்ச்சற ற்றும் தஞ்சரத்து ரஜ் துஷந 
அஷச்சர். சீதத்றல் கறரப்னநங்கபில் "Swachh Survekshan" ன்ந அநறக்ஷகஷ வபிிட்டரர்.  

 இந் அநறக்ஷகில், "ஷன" தகுறில் ண்டி (இரசனப் திஶசம்) ரட்டனம், "சவபி" 
தகுறில் சறந்துதுர்க் (கரரஷ்டிர) ரட்டனம் சுத்ரண ரட்டரக கூநப்தட்டுள்பது.  

 இது ி, சறம்னர (இரசனப் திஶசம்), ரடிர (ஶற்கு ங்கரபம்) ற்றும் சரர (கரரஷ்டிம்) 
ஆகற ரட்டங்கள்  ரிஷசில் னனறடத்றல் உள்பண. 

2016 ஆசறரன் உச்சற ரரடு  

 2016 ஆசறரன் உச்சற ரரட்டின் 28து தறப்ன னரஶரசறல் உள்ப Vientiane-ல் வரடங்கறது.  

 இந் உச்சற ரரட்டில், ஆசறரன் ஷனர்கள் "ASEAN Community Blueprints 2025" றட்டத்ஷ 
வசல்தடுத்துறல் உள்ப னன்ஶணற்நத்ஷ தரிசலனறக்க உள்பணர். 

Kosali 

 Kosali க்கபின் ிசர வகுஜண றனிர Nuakhai ஆகும். தனத்றன் னற அரிசறஷ 
ஶற்கும் ிரக ஶற்கு எடிசரில் வசப்டம்தர் 6, 2016 அன்று வகரண்டரடப்தட்டது.  

 எவ்வரன ஆண்டும் தஞ்சற றற அன்று அரது ிரகர் சதுர்த்றக்கு றுரள் 
அனுசரிக்கப்தடுகறநது.  

 இது உவு ரணிங்கஷப றதரடு வசய்னேம் என தண்டிஷக. 

தரம்தரி யஶீரஸ் 

 டரக்டர் தினற னஹ்கர், இந்றரஷச் ஶசர்ந் என சுற்று சூல் ற்றும் தரதுகரப்ன ஆர்னர். 
 யரில் உள்ப Honolulu-ல் ஷடவதற்ந உனக தரதுகரப்ன கரங்கறஸ் ரரட்டில் இனக்கு 

 இவ்ினது க்கப்தட்டது.சர்ஶச இற்ஷக தரதுகரப்ன என்நறத்றன் தரம்தரி யஶீரஸ் 
ினது வதறும் னல் ஆசற தர் ற்றும் அசரறன் னல் ணிப்தட்ட தர் ன்ந வதனஷனேம் 
இஷ ஶசனம்.  

 சரனரண சூழ்றஷனகபில் உனக தரம்தரி இடங்கஷப தரதுகரக்கும் ித்றரசரண னற்சறகஷப 
வசய்ஶரஷ ஊக்குிக்கும் ிரக இவ்ினது ங்கப்தட்டுனகறநது. டரக்டர் னஹ்கர், கடந் 
இண்டு சகரப்ங்கபரக னல்வபிகள், ரங்கள் ற்றும் ணரஸ் ஶசறப் னங்கர தகுறில் உள்ப 
ினங்கறணங்கஷப தரதுகரக்கும் திஷ வசய்து னகறநரர் ற்றும் ற்ஶதரது Aaranyak னும் 
அஷப்தின் ணரஸ் றர்ரகறரகவும் திரற்நறனகறநரர் .  

 Aaranyak ன்தது ட கறக்கு இந்றரில் தல்லுிர் தரதுகரப்திற்கரக உனரக்கப்தட்ட என அசு 
சரர றறுணம்(NGO) ஆகும். 
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கஷனப்தடும் ஶதரனறகள்   

 ஶர்வுகபில் னனறடம் வதறுறல் ற்தடும் ஊல்கஷப கஷபனேம் னற்சறரக, தகீரர் தள்பி ஶர்வு 
ரரிம் (BSEB) ஶர்வு தடிங்கபில் ஆரர் ண்ஷ இஷக்கவுள்பது இணரல் ஶதரனறகள் 
குஷநனேம்.  

 இந்றரிஶனஶ இதுஶதரன்ந னற்சறஷ ந் ரறன குலவும் வசல்தடுத்ில்ஷன. 
இம்னற்சறப்தடி, ரர்கள் ஶர்வுகலக்கு ிண்ப்திக்கும் வதரலது ங்கள் ஆரர் ண்ஷ 
குநறப்திட ஶண்டும்.  

 அவ்ரறு ஆரர் ண்ஷ சர்ப்திக்க நறணரல் அற்கரண லுரண கரத்ஷ தள்பி 
ஷனஷ ஆசறரிர் னன் ஷக்க ஶண்டும். இது ஶர்வு வசல்தரடுகபில் 
வபிப்தஷடத்ன்ஷஷ கரட்டுஶரடு ட்டும் அல்னரல் ஆங்கஷப பிரக அணுகவும் 
உவும். 

ஃதரர்னனர என் 

 றஶகர ஶரஸ்வதர்க், வர்சறடிஸ் தரர்னனர என் அிின் என வஜர்ன் ஃதரர்னனர என் டிஷர். 
2016 இத்ரனறில் உள்ப ஶரன்சரில் ஷடவதற்ந இத்ரனற கறரண்ட் திரிக்ஸ் தரர்னனர என் 
ஶதரட்டிில் சரம்தின்றப் தட்டம் வதற்நரர். 

"Bubble Pin " 

 MobiKwik சீதத்றல் "Bubble Pin " ன்ந என தடி வசலுத் னஷநஷ அநறனகம் வசய்துள்பது, 

இன்டர்வட் சற இல்னர ஶதரதும் இஷண உதஶரகறக்கனரம்.  

 கஷடக்கு வசன்று வதரனட்கள் ரங்கற தின், தணரபர்கள் ங்கள் ஆப்தில் 'Play at Store' தட்டஷண 
அலத்றணரல், 60 வரடி ட்டுஶ கரனரற உள்ப ணித்தும் ரய்ந் PIN என்று தணரபனக்கு 
அனுப்தப்தடும்.  

 இஷண, கஷடில் உள்ப ிற்தஷணரபரிடம் கூநறணரல் த தரிரற்நம் றகழ்ந்து ிடும். PIN 

ஆணது ண்கள் ற்றும் லத்துக்கபின் கனஷரக இனக்கும்.  

 இற்கு வரஷதல் ண்கள் தும் ஶஷ இல்ஷன இணரல் த தரிரற்நம் தரதுகரப்தரணரக 
இனக்கும். ிஷில் இந்றர னலதும் சுரர் 25,000 ஆஃப்ஷனன் கஷடகபில் தணரபர்கள் 
MobiKwik-ன் 'Bubble Pin' சறஷ தன்தடுத்துரர்கள். 

குஷட றட்டம்   

 

 த்ற அசு சீதத்றல், குஷட றட்டத்றன் கலழ்,வற்நறகரக வரறல் துங்க, னதுி 
ஶரசஷணகள் ற்றும் கண்டுதிடிப்னகஷப உனரக்க "National Initiative for Developing and Harnessing 

Innovations" ன்ந னற்சறஷ னன்வணடுத்துள்பது.  

 இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம் சனெகத்றன் ஶஷகலக்கு ீர்வுகஷப ங்குது ட்டுறன்நற வசல்ம் 
ற்றும் ஶஷனரய்ப்ன உனரக்கத்றற்கரண னற றஷககஷப உனரக்க குநறஷக்கறநது. 

 இத்றட்டம் னறரக வரறல் வரடங்குஶரனக்கு றற , உள்கட்டஷப்ன , ஷண றகரட்டுல்கள் 
ஶதரன்ந ஶஷகஷப னர்த்ற வசய்றலும் கணம் வசலுத்வுள்பது. 

 

UIDAI  

 ஶஜ சத்ரரர, னன்ணரள் ஸ் அறகரரி, இந்ற ணிப்தட்ட அஷடரபஅட்ஷட 
ஆஷத்றன் (UIDAI) தகுற ஶ ஷனரக றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 இன்ஶதரசறஸ் இஷ றறுணர் ந்ன் றஶனகணி இப்திஷ ரஜறணரர வசய்தின் 2014 ல் 
இனந்து இப்தி கரனறரகஶ இனந்து.  

 இஷ ி, வரறல்தட்த ல்லுர் ரஶஜஷ் வஜின் ற்றும் ஆணந்த் ஶஷ்தரண்ஶட ஆகறஶரர் 
UIDAI-ின் தகுற ஶ உறுப்திணர்கபரக றறக்கப்தட்டுள்பணர். 
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வடட்டணஸ் (MNT) இல்னர ரடு  

 உனக சுகரர அஷப்ன (WHO), வரற்று ஶரய், ரய்ற ற்றும் திநந் குந்ஷகபில் வடட்டணஸ் 
(MNT) இல்னர ரடரக இந்றரஷ அநறித்துள்பது.  

 சீதத்றல் இனங்ஷகின் வகரலம்னில் டந் 69து திரந்ற குல ரரட்டில் இந்றர "MNTE 

ற்றும் வரற்று ஶரய் இல்னர இந்றரவுக்கரண " WHO-ன் சரன்நறஷ வதற்நது. 2012 WHO 

Neglected Tropical Diseases (NTD) roadmap-ன் கலழ், அறக க்கள் வரஷகனேள்ப தகுறில் தவும் ஶரய் 
ன்று அநறப்தட்ட இவ்ஷக வரற்று ஶரஷ எறத் னல் ரடு இந்றர ஆகும்.  

 வரற்று ஶரய், ரய்ற ற்றும் திநந் குந்ஷகபில் வடட்டணஸ் (MNT) ஶதரன்நற்ஷந இந்றர 
எறத்ஷ WHO அனம்வதனம் வசனரக குநறப்திடுகறநது. 

Nomad றஷப்தடிர 

 தங்குடிிணனக்கு ிறப்னர்வு ற்றும் அர்கள் ீது திநர் வகரண்டுள்ப உர்வுகஷப ரற்ந, 

னது றல்னறில் இந்ற இஸ்னரற கனரச்சர ஷத்றல் 2016 Nomad றஷப்தடிரின் 
னனரது தறப்ன துங்கறது.  

 இறல் தங்குடிிணரின் ரழ்ஷ வபிப்தடுத்தும் குறும்தடங்கள் ற்றும் ஆப்தடங்கள் 
றஷிடப்தட உள்பண.  

 ஆங்கறஶனர் ஆட்சறக் கரனத்றல் 1871-ம் ஆண்டின் குற்நில் தங்குடிிணர் சட்டத்றன் கலழ், 

இர்கள் 'குற்நில் தங்குடிிணர்' தட்டினறல் ஶசர்க்கப்தட்டணர். 

சபர ினது 

 டரக்டர் யறனறஶகஷ் ல்னறக், திதன எடிர கிஞர், அது கிஷரண “Jeje Dekhi Nathiba Bharat" 

னும் தஷடப்திற்கு றப்னறக்க சபர ினது(37து தறப்ன) ங்கப்தட்டுள்பது.  

 னடந்ஶரறும் ங்கப்தடும் இவ்ினறற்கு னொ .5 னட்சம் ற்றும் என சரன்நறழ் தரிசரக 
ங்கப்தடுகறநது. 

 

டரக்டர் உர்ஜறத் தஶடல் 

 டரக்டர் உர்ஜறத் தஶடல், இந்ற ரிசர்வ் ங்கற (ஆர்தி)ின் னறரக றறக்கப்தட்ட ஆலர். 
இனக்குனன், டரக்டர் குரம் ரஜன் ஆலரக இனந்ரர். இந் திக்கு னன்ன உர்ஜறத் தஶடல், 

ரிசர்வ் ங்கறின் துஷ கர்ணரக இனந்ரர். 
 

Pelargonic Acid Vanillyl Amide 

 த்ற உள்துஷந அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங், Pellet துப்தரக்கறகலக்கு ரற்நரக றபகரய் சரர்ந் PAVA 

குண்டுகஷப தன்தடுத் எப்னல் அபித்ரர்.  

 இஷண உதஶரகறப்தது அரிறனும் அரிது ன்று கூநப்தடுகறநது. PAVA ன்தன் ிரிரக்கம்- Pelargonic 

Acid Vanillyl Amide.  

 இது Nonivamide ன்றும் அஷக்கப்தடுகறநது. இற்ஷகரகஶ றபகரில் கறஷடக்கும் என கரி 
ஶசர்ம் Nonivamide ஆகும்.  

 PAVA ன்தது ஆனேங்கள் அல்ன ரநரக இனக்ஷக ற்கரனறகரக சறன றறடங்கள் அஷசற்ந 
றஷனில் ஷப்தரகும்.  

 T V S N திசரத் றனர் குல இந் தரிந்துஷ அநறக்ஷகஷ சர்ப்தித்து. 
 

LCDC(Leprosy Case Detection Campaign) 

 த்ற சுகரர அஷச்சகம் சீதத்றல், இந்றரில் வரலஶரய் தி னம் 149 ரட்டங்கபில் 
வரலஶரஷ எறக்க LCDC(Leprosy Case Detection Campaign) திச்சரத்ஷ னன்வணடுத்துள்பது.  

 2 ர கரனம் ஷடவதந உள்ப இந் திச்சரத்றன் ஶரக்கம், 20 ரறனங்கள்,149 ரட்டங்கள், 1656 

வரகுறகபில் உள்ப எவ்வரன டீ்டிற்கும் வசன்று வரலஶரய் உள்பர்கஷப கண்டநறந்து, 

சறகறச்ஷசபித்து அஷண தரல் டுப்தஶ ஆகும். 
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 இற்கரக சுரர் 3 னட்சம் சுகரர அிகள் அஷக்கப்தட்டுள்பண. வசப்டம்தர் 18 ஷ இந் 
திச்சரம் ஷடவதறும். 

e-னத்றஷ 

 ரஜஸ்ரன் உர்ீறன்நம் சீதத்றல், ஶஜரத்னர் ற்றும் வஜய்ப்னர் வதஞ்சுகபில் எஶ ஶத்றல் e-

னத்றஷ சறஷ வரடங்கறது.  

 இந் சறஷ ங்கும் 4து இந்ற ரறனம் ரஜஸ்ரன் ஆகும். இற்கு னன், இந் சற 
றல்னற, சத்ீஸ்கர் ற்றும் இரசனப் திஶசத்றல் ற்கணஶ அநறனகப்தடுத்ப்தட்டண.  

 e-னத்றஷ சற னற்நறலும் தரதுகரப்தரணது ற்றும் ம்தகத்ன்ஷ ரய்ந்து. இறல் ந் என 
ஶரசடினேம், ஶசனம் ற்தட ரய்ப்ன இல்ஷன.  

 ீறன்நத்றல் கட்டம் வசலுத் இ-னத்றஷகள் னஷந பி, சுனதரண ற்றும் தரதுகரப்தரண 
னஷந ஆகும். 

Swachh Puducherry 

 னதுச்ஶசரிின் துஷறஷன ஆலர் கறண் ஶதடி சீதத்றல், "Swachh Bharat" ற்றும் "Swachh Puducherry" 

றட்டின் என தகுறரக ‘Shramdaan movement’ றட்டத்ஷ ஶசஷனஶடு கறரத்றல் துங்கற ஷத்ரர். 

Kalesar ஶசற னங்கர 

 Kalesar ஶசற னங்கர யரிரணரின் கறக்கு ரட்ட தகுறில் உள்ப என தரதுகரக்கப்தட்ட 
தகுறரகும். இது சறறுத்ஷ ற்றும் தநஷ-கணித்னறல் என திதனரண இடரக உள்பது. 

 ஶலும் இது கரட்டுப் தன்நறகள், ரன்கள், னல்கள், சறகப்ன கரட்டுக்ஶகரற, னள்பம்தன்நற, குங்குகள், 

சறப்ன கரட்டுக்ஶகரற, னனறணற்நறன் ரகரக உள்பது. 

G-20 ரரடு 

 2016-ம் ஆண்டு G-20 ரரடு, சலண கரண Hangzhou-ில் வசப்டம்தர் 4ம் ஶற வரடங்கறது. 
இம்ரரட்டில் உனக வதரனபரர ஆட்சறஷ சலர்றனத்துற்கரண னற்சறகஷப குநறத்து 
ிரறக்க உள்பது.  

 2016-ம் ஆண்டின் குநறக்ஶகரபரணது,"Toward an Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy". 

இது சலணர டத்தும் னல் G-20 ரரடு ற்றும் ஆசறரில் ஷடவதறும் இண்டரது ரரடு 
ஆகும். ஜற 20-ரணது, உனக வதரனபரரம் ற்றும் உனக க்கள் வரஷகில் னென்நறல் இண்டு 
தங்கறன் 85% ஷ திறதனறக்கறநது. 

 

டரக்டர் ஶக ஶக அகர்ரல் 

 டரக்டர் ஶக ஶக அகர்ரல் 2016-17 ஆண்டுக்கரண இந்ற னத்து சங்கத்றன் (IMA) ஶசறத் 
ஷனரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 ற்ஶதரது, அர் டரக்டர்கள் சங்கத்றன் வதரது வசனரபரக உள்பரர். இது ி, கரரஷ்டிரஷ 
சரர்ந் டரக்டர் ி ரன்கஶடகர் 2017-18 ஆண்டுக்கரண ஶசறத் ஷனரகவும், டரக்டர் R N 

டரண்டன் கவு வசனரபரகவும் றறக்கப்தடவுள்பணர்.  

 இப்னற அி, அறர்சறல் டிசம்தர் 28ம் ஶற திஶற்க உள்பது. IMA, ணீ னத்துில் 
னத்துர்கபின் திறறறரக வசல்தடும் எஶ ஶசற ன்ணரர் அஷப்ன ஆகும்.  

 வதரி அபினரண னத்துர்கபின் ஆர்த்றன் ஶதரில் இது றறுப்தட்டது. 

WiFi யரட்ஸ்தரட் 

 அரிரணர ரறனத்றல், குனஶத்ர ரட்டத்றல் Pehowa அனஶக உள்ப கறரரண, கும்ன 
கரர்யள-ில் தரத் சஞ்சரர் றகரம் னறறவடட் (திஸ்ன்ல்) வரஷனத்வரடர்ன றறுணத்றன், 

வரகுப்னப் றட்டத்றன் கலழ் யரிரணரில் னல் WiFi யரட்ஸ்தரட் றறுப்தட்டது.  

 கறரப்னந தகுறகபில் இஷ ஶசஷகஷப ங்க சண்டிகரில் இனந்து னல்ர் ஶணரகர் 
னரல் இஷண வரடங்கற ஷத்ரர்.  

 இந் WiFi யரட்ஸ்தரட் சற திஸ்ன்ல்னறன் state-of-the-art வட்வரர்க் னெனம் 10 mbps 

அஷனரிஷசஷ தன்தடுத்துகறநது. 
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திஜள கன்ர த்ணர ஶரஜணர 

 எடிசர ரறன அசு, வதண்கள் பர்ச்சறக்கரக னஶணஸ்ரில் உள்ப 3 ரட்டங்கபில் திஜள கன்ர 
த்ணர ஶரஜணர றட்டத்ஷ துங்கறனேள்பது.  

 இத்றட்டத்றன் ஶரக்கம், 3 ரட்டங்கபில் திநப்ன தரனறண ிகறம் (SRB) ற்றும் குந்ஷ தரனறண 
ிகறத்ஷ (CSR ) ஶம்தடுத்துது ஆகும்.  

 னற்கட்டரக கஞ்சம், ஶங்கரணல், ற்றும் அங்குள் ஆகற ரட்டங்கபில் 3 ஆண்டுகலக்கு 
ஶசரஷண அடிப்தஷடில் வசல்தடுத்ப்தட உள்பது.  

 இத்றட்டம் வரடக்கப்தள்பிகபில் வதண்கள் ஶசர்க்ஷகஷ உறுற வசய்னேம், தள்பிகபில் இனந்து 
இஷடறற்நல் வசய்னேம் வதண்கஷப கண்கரித்து, அர்கலக்கு என ல்ன சூஷன உனரக்கும். 

de-addiction 

 க்கள் த்றில் ிறப்னர்ஷ ற்தடுத், ஶகப அசு சீதத்றல் துதரண றர்ப்ன ற்றும் 
ஶதரஷப்வதரனள் றர்ப்னப் திச்சரத்றற்கரண தூதுரக னகழ்வதற்ந கறரிக்வகட் ீர் சச்சறன் 
வடண்டுல்கஷ றறத்துள்பது. ரறன அசரங்கம் இற்றுக்கு அடிஷரஶரரின் னனுக்கரக 
றஷந de-addiction ஷங்கஷப றநக்க னடிவு வசய்துள்பது. 

அஸ்மரற கிஞர் 

 பிணி ரர் தட்டரச்சரர்ர (95), திதன அஸ்மரற கிஞர், இனக்கற ிர்சகர், லத்ரபர் ற்றும் 
சரகறத் அகரவற ினது வதற்நர். சீதத்றல் அஸ்மரறன் கவுகரத்றில் கரனரணரர். இது 
அநறப்தட்ட கிஷகபில் Ei Kunwolite, Cherashalir Malita, Bidai Phular Din, Ahata Sapon, னனறண அடங்கும். 

இந்து சனத்ற ரரடு 

 2016 இந்து சனத்ற ரரடு (IOC ) சறங்கப்னரின் சங்கறரி-னர ஶயரட்டனறல் ஷடவதற்று னகறநது. 3 

ரட்கள் ஷடவதறும் இம்ரரடு தரதுகரப்ன, வதரனபரரம் , தண்தரடு , சுற்றுச்சூல் ஆகறற்நறல் 
னக்கற கணம் வசலுத்வுள்பது.  

 இந்றர சரர்தரக வபினேநவுத்துஷந அஷச்சர் சுஷ்ர சுரஜ், டீிஶர கரன்தன்சறங் னெனம் 
ரரட்டில் கனந்து னகறநரர். 

Phulwari 

 ரஜஸ்ரணில் சதர்ற றின் கஷில் Phulwari ணினங்கு சரனம் அஷந்துள்பது. இறல் 
11 கரட்டுத் வரகுறகள் ற்றும் இண்டு தகுறகபில் அஷச் சுற்நறனேள்ப கறரங்கலம் அடங்கும். 

 இது Crocodile Crocodylus palustris, Monitor Lizard Varanus bengalensis and Indian Rock Python Python molurus ஶதரன்ந 
இணங்கபின் ரகரக றகழ்கறநது. 

கப்தல் ஶதரக்குத்து 

 கடல்றில் எனனக்வகரனர் தஸ்த உி ங்கும் வதரனட்டு, னது றல்னறில் இந்றரவும் 
கறப்தும் கப்தல் ஶதரக்குத்து வரடர்தரக எப்தந்ம் என்நறல் ஷகவலத்றட்டது.  

 இன ரட்டுக்கறஷடஶ எத்துஷப்ஷத லுப்தடுத்வும், ிகர்கலக்கு கப்தல் ற்றும் திந 
வரடர்னஷட கடல்ற ிங்கபில் உவும் ற்றும் ஆஶனரசஷண ங்கவும் 
இவ்வரப்தந்ம் வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 கறப்ற ஜணரறதற அப்வல் ஃதத்ர ல் சறசற, 3 ரள் இந்ற தத்றன் வதரலது இறல் 
ஷகவலத்றட்டரர். 2013 ல் அப்ஶதரஷ ஜணரறதற னகம்து ஶரர்சற இந்றரிற்கு னஷக 
ந்ரர். அனக்குப்தின் னஷக னம் தர் இர். 

னற ஜணரறதற 

 றஶல் வடவர், திஶசறனறன் னன்ணரள் துஷத் ஷனரண இர் ற்ஶதரது திஶசறன் னற 
ஜணரறதறரக வதரறுப்ஶதற்க உள்பரர்.  

 இற்கு னன் இனந் ஜணரறதறரண டில்ர னொவசப், த்ற தட்வஜட்டில் றற சட்டங்கஷப ீநற 
குற்நச்சரட்டிற்கரக, இஷ ீக்க வசணட்டில் 61-20 ண ரக்கபிக்கப்தட்டது.  

 டில்ர னொவசப் குற்ந ிசரஷில் இனந்ஶதரது, 2016 ஶ னனரகஶ திஶசறனறன் ற்கரனறக 
ஜணரறதறரக றஶல் இனந்ரர். 
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ஷநவு  

 உஸ்வதகறஸ்ரன் ஜணரறதற, இஸ்னரம் கரிஶரவ் (78), சீதத்றல் உஸ்வதகறஸ்ரணின் 
ரஷ்கண்ட்டில் கரனரணரர். 1990 ஆம் ஆண்டு னல் திில் இனக்கும் உஸ்வதகறஸ்ரணின் 
னல் ஜணரறதற இர் ஆரர். 

Interview Island 

 Interview Island ணினங்கு சரனம் (IIWS), அந்ரன் றக்ஶகரதரர் ீில் அஷந்துள்பது. இன் 
தப்தபவு சுரர் 99 சது கறீ ஆகும். ட அந்ரன் ீவு ற்றும் த்ற அந்ரன் ீஷ திரிக்கும் 
ஆஸ்டின் ஜனசந்றக்கு ஶற்ஶக இந் சரனம் அஷந்துள்பது. 

னல் திரிக்ஸ் றஷப்தட ிர 

 வசப்டம்தர் 2 னல் 6 ஷ னது றல்னறில் உள்ப சறரிஶதரர்ட் பரகக்கூடத்றல், னல் திரிக்ஸ் 
றஷப்தட ிர ஷடவதறும். 5 ரள் ஷடவதறும் இந் றஷப்தட ிர, உறுப்ன ரடுகபில் உள்ப 
றஷப்தடத்துஷந க்கள் என்நறஷ ற்றும் சறணிர,கனரச்சரம் ஶதரன்நற்நறல் எத்துஷப்ஷத 
ங்க என கபரக இனக்கும்.  

 ஶலும் டிகர்கள் , ரரிப்தரபர்கள் ற்றும் இக்குணர்கள் ஆகறஶரஷ ஊக்குிக்கும்ிரக 
ினதுகலம் ங்கப்தட உள்பது. இத்றனிர க்கலக்கறஷடஶ வரடர்திஷண ற்தடுத் ற 
குக்கும். குநறப்தரக இஷபஞர்கள் த்றில் வரடர்ஷத உறுற வசய்னேம். 

PFMS 

 வதரது றற ஶனரண்ஷ அஷப்ஷத(PFMS - Public Fund Management System) அல்தடுத்றனேள்ப னல் 
இந்ற ரறனரக ஜரர்க்கண்ட் றகழ்கறநது. 

 

India-CHEM 2016 

 India-CHEM 2016 றகழ்ின் 9-ஆம் தறப்ஷத சரண ற்றும் வதட்ஶரவகறக்கல்ஸ் த்ற அஷச்சர் 
ஆணந்த் குரர் கரரஷ்டிரில் உள்ப னம்ஷதில் துங்கற ஷத்ரர்.  

 இம்ரரட்ஷட வகறக்கல்ஸ் ற்றும் வதட்ஶரவகறக்கல்ஸ் துஷந , இந்ற அசரங்கம், FICCI ஆகற 
னென்றும் கூட்டரக ஶசர்ந்து டத்றண.  

 இந்றரில் இசரண வரறனறல் னலீடு வசய்ற்கரண சரத்றக்கூறுகஷப 
னன்ணிஷனப்தடுத்துதும் , 'ஶக் இன் இந்றர' றட்டத்ஷ றஷணவூட்டுதும் இம்ரரட்டின் 
னக்கற ஶரக்கரகும்.  

 3 ரள் ஷடவதறும் இந் சர்ஶச கண்கரட்சற ற்றும் ரரட்டில் , சுரர் 23 ரடுகபில், அரது. 
சலணர, ஜப்தரன், ஷ்ர, ஸ்வதின், அவரிக்கர, வஜர்ணி, இத்ரனற, திஶசறல், னனறண 
கனந்துவகரள்கறன்நண.அத்துடன் தங்குரர்கபரண ஆந்றப் திஶசம், குஜரத், எடிசர ஶதரன்நஷ 
கண்கரட்சறில் திறறறகள் ற்றும் தரர்ஷரபர்கபரக தங்ஶகற்கறநது. 

அஶசரக் சரவ்னர 

 அஶசரக் சரவ்னர, னன்ணரள் த்ற றற வசனரபர், ரிசக்ற ற்றும் பங்கள் றறுணம் (TERI) 

தல்கஷனக்ககத்றன் னற ஶந்ரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். இர் திப்ரி 2016 னல் TERI-ன் 
ஷனரக திரற்நற னகறநரர். 

.ர.சஷதக்கரண இந்றப்வதண் தூர் 

 ஸ்ர்ர னுஷ், னகழ்வதற்ந என றஷப்தட ரரிப்தரபர் ற்றும் டிகர். இந்றரில் தரனறல் 
சத்தும் ற்றும் கபிர் ஶம்தரட்டு குநறத்து தரிந்து ஶதச .ர.சஷதக்கரண இந்றப்வதண் தூரக 
றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 .ர.ின் வதண்கலக்கரண னக்கற வசய்றகஷபனேம், தரனறல் சத்தும் , கபிர் ஶம்தரடு 
குநறத்து ிறப்னர்வு ற்தடுத்வும் இர் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 றறுணங்கலக்கு இஷடஶ றனவும் தரனறண தரகுதரட்ஷட கஷனவும், உனகறல் அஷணனம் சம் 
ன்ந - திபரணட் 50-50 ன்கறந றஷனஷ அஷடவும் னற்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு னகறன்நண. 
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Solung றனிர 

 5 ரட்கள் ஷடவதறும் Solung றனிர அனரச்சன திஶச ரறனத்றல் வரடங்கறது. இது 
எவ்வரன ஆண்டும் வசப்டம்தர் னல் ரத்றல் அனரச்சன திஶச ஆறதங்குடி க்கபரல் 
வகரண்டரடப்தடும் என ஶபரண் சரர்ந் றனிர.  

 இத்றனிர ஆற க்கபின் சனெக- அம்சங்கஷப திறதனறக்கறநது. க்கள் தல்ஶறு சடங்குகஷப 
வசய்தும், கடவுலக்கு தஷடல்கள் ங்குதும், தம்தர் அறுஷட ஶண்டி திரர்த்ஷண 
வசய்தும் இர்கபின் க்கரக உள்பது.  

 னணி ினங்கரக கனப்தடும் றதுன் னும் என கரட்வடனஷ இத்றனிரில் தனறிடப்தடும் 
இது ஆறகள் த்றில்  னக்கறத்தும் ரய்ந் என்நரக தரர்க்கப்தடுகறநது.  

 ிரில் க்கள் இஷநச்சற ற்றும் Apong (அரிசற தரீ்) ஶதரன்நற்ஷந தரிசுகபரக அண்ஷட டீ்டரர் 
ற்றும் உநிணர்கலக்கு அபிக்கறன்நணர் .  

 இணரல் குடும்த ற்றும் சனெக உநவுகள் உறுறப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. இந் ிரின் ற்வநரன 
அம்சம் ினங்குகஷப தரதுகரப்தது.  

 வணணில் ினங்குகள் அர்கபின் குடும்த ற்றும் சனெக ரழ்க்ஷகின் னக்கற தரகரக 
கனப்தடுகறநது. 

சஷல் ரிரனே ரரடு   

 சஷல் ரிரனே குநறத் இந்றரின் னல் சர்ஶச ரரடு எடிரில் உள்ப 
னஶணஸ்ரில் வரடங்கறது. 2 ரள் ஷடவதறும் இக்கூட்டம் LPG-ன் ஶஷ ற்றும் தரம்தரி 
சஷல் ரிவதரனட்கபின் தன்கள் குநறத்து ிபக்கவுள்பது.  

 சஷல் ரிரனே இல்னரஶதரது லம் திச்சறஷணகள், தரம்தரி உிர் வகுஜண சஷல் 
ரிவதரனட்கபின் தன்தரடு, சுகரர ற்றும் சுற்றுச்சூல் ஆகற இண்டின் ரக்கம் 
ஶதரன்நற்நறல் கணம் வசலுத்வுள்பது.  

 இறல் திஶசறல், கரணர, ஷஜரீிர, ஶதரல் ற்றும் இனங்ஷக ஶதரன்ந பர்ந்து னம் ரடுகபில் 
இனந்து திறறறகள் கனந்து வகரள்கறன்நணர். 

Gabonese ஜணரறதற ஶர்ல்  

 2016 Gabonese ஜணரறதற ஶர்னறல் அனற ஶதரங்ஶகர ஆண்டிம்தர வற்நற வதற்று, கரஶதரன் னற 
அறதரக ீண்டும் வரிவு வசய்ப்தட்டுள்பரர். வதனம்தரன்ஷ ரக்குகஷப கக்கறற்வகரள்பரல், 

இர் தன்னக ரக்வகடுப்தின் னல் சுற்நறஶனஶ ஶர்வடுக்கப்தட்டதுடன், இனக்கு 7-

ஆண்டுகலக்கு தி திரம் வசய்ப்தட உள்பது. 
 

னரக்கரஸ் னல் 

 ிக்கு சுரர் 200 கறஶனரீட்டர் ஶகத்றல் ஜப்தரன் ரட்டின் வன்தகுறஷ சூஷநரடி 
னரக்கரஸ் னல், தசறதிக் வதனங்கடல் றரக ஷனகர் ஶடரக்கறஶரஷ ஶரக்கற ிஷந்து 
வகரண்டுள்பது. 

ஸ்ரர்ட் சறட்டி 

 ஸ்ரர்ட் சறட்டி கங்கலக்கரண 3து தட்டிஷன த்ற அசு வபிிட்டுள்பதுறகத்ஷ  .
ஶசர்ந் ஶசனம், துஷ, ஞ்ஷச, ஶலூர் ஆகற 4 கங்கள் ஸ்ரர்ட் சறட்டி தட்டினறல் இடம் 
வதற்றுள்பண. 

 இற்கரண அநறிப்ஷத, த்ற கர்ப்னந பர்ச்சறத் துஷந அஷச்சர் வங்கய்ர ரனேடு 
வபிிட்டரர் .''3-து ஸ்ரர்ட் சறட்டி தட்டிலுக்கு இந்றர னலறனறனந்து 63 கங்கள் 
ஶதரட்டிிட்டறல், 27 கங்கள் ட்டுஶ ஶர்ரகறனேள்பரக, வங்ஷக ரனேடு கூநறணரர். 

 இறல் ஶசனம், துஷ, ஞ்ஷச, ஶலூர், றனப்தற, ங்கலன, அறர்சஸ், குரனறர், ஆகறண ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பரகவும் அஷச்சர் வங்ஷக ரனேடு வரிித்ரர் 
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வரல்வதரனள் ஆரய்ச்சற  

 றனப்னணம் அனஶக உள்ப கலடி கறரத்றல், கடந் 2 ஆண்டுகபரக இந்ற வரல்வதரனள் 
துஷநிணர் டத்ற னம் அகழ்ரய்ச்சறில், னனரம் தற்நரண்ஷட ஶசர்ந் கட்டடங்கள், 

ண்தரண்டங்கள் அரிஷக ிகள், ந்த்றணரல் ஆண ஷபல் ற்றும் ஆதப் வதரனட்கள் 
உள்பிட்ட 1,800-க்கும் ஶற்தட்ட  அரிஷக வதரனட்கள் கறஷடத்துள்பண.  

ஷநவு  

 றக உரி ினதுகபில் என்நரண னனறட்சர் ினது வதற்ந அவரிக்க ரடக லத்ரபர் ட்ர்ட் 
ஆல்தி ணது 88ஆது றல் கரனரணரர். 

 உனகறல் ஊடகில், இனக்கறம், இஷசஷப்ன உள்பிட்ட துஷநகபில் வபினம் சறநந் 
தஷடப்னகலக்கு அவரிக்க அசரல் ஆண்டுஶரறும் னனறட்சர் ினது ங்கப்தட்டு னகறநதுறக  .
உரி ினரகக் கனப்தடும் னனறட்சர் ினஷ வன்ந அவரிக்கரஷச் ஶசர்ந்த் ரடக 
லத்ரபர் ட்ர்ட் ஆல்தி உடல்னக் குஷநரல் கரனரணரர். 

 

றஷநவு  

 திஶசறனறன் ரிஶர டி வஜணிஶர கரில் ஷடவதற்ந ரற்றுத் றநணரபிகலக்கரண எனறம்திக் 
ஶதரட்டிகள் றஷநஷடந்ணஇறுற ரபில் சலணர ., ஈரன், ஆஸ்றஶனற ீர்கள் ங்கப் 
தக்கங்கஷப வன்நணர் .107 ங்கப் தக்கங்கலடன் சலணர னனறடத்ஷனேம், 64 

ங்கப்தக்கங்கலடன் திரிட்டன் இண்டரறடத்ஷனேம் வதற்நண 

 இந்ற அி 2 ங்கம், 1 வள்பி ற்றும் 1 வண்கனம் வன்று 43து இடத்ஷ திடித்துள்பது 

ப்தர குநற  

 சர்ஶச துப்தரக்கற சுடுல் சம்ஶபணம் சரர்தில் எவ்வரன ஆண்டும் ஜழணிர்கலக்கரண 
துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி டத்ப்தட்டு னகறநது. pistol, rifle, shotgun ஆகற திரிவுகபில் அசர்ஷதஜரன் 
ரட்டில் ஷடவதற்ந இந்ப்ஶதரட்டிகபில் இந்ற ீர் சுதரன்கர் திிக், 50 ீட்டர் rifle prone திரிில் 
ங்கப்தக்கம் வன்நரர்.  

 ற்வநரன இந்ற ீரண சரம்தரஜற தரட்டீல், 25 ீட்டர் standard pistol திரிில் ங்கப்தக்கம் 
வன்நரர். ஶலும் சரம்தரஜற, குர்ீத், ரிதுரஜ் ஆகறஶரர் அடங்கற அினேம் ங்கப்தக்கத்ஷ 
வன்நது.  

 னம் 23-ஆம் ஶற ஷ ஷடவதறும் இந் ஶதரட்டிகபில் 27 ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 279 

ஶதரட்டிரபர்கள் 18 திரிவுகபில் தங்ஶகற்நணர்.  
 

அஷற றணம்  

 க்கற  ரடுகபின் வதரதுச்சஷதின் திகடணத்றன் னெனம் வசப்டம்தர் 21ம் றகற சர்ஶச அஷற 
றணரக அனுஷ்டிக்கப்தட்டு னகறன்நது. ஆம்தத்றல் வசம்டம்தர்  

ரத்றன் னென்நரது ரத்றல் னம் வசவ்ரய்கறஷ இந் றணம் அனுஷ்டிக்கப்தட்டுள்பது. 

 இஷண அடுத்து 2002ம் ஆண்டுக்கு தின்ணர் ஜ.ர திகடணத்றன் னெனம் வசப்டம்தர் 21ம் ஶற 
சர்ஶச அஷற றணம் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

வற்நற  

 றரில் ஞரிற்றுக்கறஷ ஷடவதற்ந ரடரலன்நத் ஶர்னறல் ஆலம் க்கற ற கட்சற 
அஶரக வற்நற வதற்நது. 

 சுரர் 95 சீ ரக்குகள் ண்ப்தட்ட றஷனில், அந்ரட்டு ரடரலன்நத்றன் 450 இடங்கபில் 
343 இடங்கஷப ஆலம் க்கற ற கட்சற வன்நரக ஶர்ல் ஆஷம் அநறித்துகடந்  .
 ஶர்னறல் அந்க் கட்சற238 இடங்கஷப வன்நறனந்து. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?source=feed_text&story_id=1434498083279062
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 வரத் ரக்கறல் 54.3 சீ ரக்ஷக அக்கட்சற வதற்நது இண்டரம் இடத்றல் கம்னைணிஸ்ட் கட்சற .
13.5 சீ ரக்குகலம், அடுத்ரக ஶசறரக் கட்சறரண னற்ஶதரக்கு ஜணரகக் கட்சற 13.2 

சீ ரக்குகலம் வதற்நண. 

ீிர ரடு   

 தரகறஸ்ரஷண ீிர ரடரக அநறிக்கக்ஶகரரி அவரிக்க ரடரலன்நத்றல் கரங்கறஸ் 
உறுப்திணர்கள் ஶசரர ரக்கல் வசய்றனப்தது தரகறஸ்ரனுக்கு வதனம் தின்ணஷடரக 
கனப்தடுகறநது. 

 கரஷ்ீரில் னைரி ரணு னகரறல் தரகறஸ்ரன் ஆவு ீிரறகள் டத்ற ரக்குலுக்கு 
உனகம் னலதும் கண்டணங்கள் லந்துள்பணதரகறஸ்ரனுடணரண ரணு கூட்டுப்திற்சறஷ  .
.ஷ்ர த்து வசய்துள்பது 

 இணிஷடஶ தரகறஸ்ரஷண ீிர ரடரக அநறிக்கக்ஶகரரி அவரிக்க கரங்கறஸ் 
உறுப்திணர்கபரண வடட் ஶதர ற்றும் டரணர ஆகறஶரர் அந்ரட்டு ரடரலன்நத்றல் ஶசரர 
ரக்கல் வசய்துள்பணர் 

 

சூரி றன் சக்ற   

 ரரனம் ரட்டம் "கனறில்" அஷந்துள்ப, அரணி குலத்றற்கு வசரந்ரண 648  வகர 
ரட் றநன் வகரண்ட சூரி றன் சக்ற றஷனம் ஶசத்றற்கு அர்ப்திக்கப்தட்டது. 

 எஶ இடத்றல் அஷந்துள்ப  648  வகர ரட் றநன் வகரண்ட "உனகறன் றகப் வதரி சூரி றன் 
சக்ற றஷனம்" இன்று ஶசத்றற்கு அர்ப்திக்கப்தடுகறநது. 

இஷனேம் தட்வஜட்  

 ில்ஶக்கு இணி ணி தட்வஜட் இல்ஷன ன்ந னடிவுக்கு த்ற அஷச்சஷ எப்னல் 
அபித்றனப்தன் னெனம், சுரர்  90 ஆண்டு கரனரக இனந் ஷடனஷந ரற்நப்தட்டுள்பது 

 இந்றரில் ஆங்கறஶனர் ஆட்.சற கரனம் னல் டப்ன றறரண்டு ஷ சுரர் 90 ஆண்டு 
கரனத்துக்கும் ஶனரக ில்ஶ துஷநக்கு ண ணி தட்வஜட் ரக்கல் வசய்ப்தட்டு ந்து. 

 ஆங்கறஶன ஆட்சற கரனம் னல் இனந்து ந் இந் ஷடனஷந திர் ஶந்ற ஶரடி ஆட்சற 
கரனத்றல் ரற்நப்தட்டுள்பதுனரற்று னக்கறத்தும் ரய்ந் இந் ரற்நம் ., 'ிஷில் 
றர்ரக அடிப்தஷடில் தன சலர்றனத்ங்கஷப வகரண்டு னஶன்' ன்று திர் ஶரடி கூநறன் 
னல் டடிக்ஷகரகஶ கனப்தடுகறநது. 

 இண்டு தட்வஜட்டும் ணித்ணிரக ரக்கல் வசய்ப்தடுரல் த்ற அசுக்கு ரடரலன்ந 
டடிக்ஷககலக்கரக றறச்வசனவு அறகரக இனக்கறநது.  ணஶ, வசனஷ குஷநத்து, தத்ஷ 
றச்சப்தடுத்துற்கரக இந் டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டினப்தரகக் கூநப்தடுகறநது 

அல்ஶனர 

 திதன இஷ ஶடுவதரநற றறுணரண கூகுள் 'அல்ஶனர ன்ந வதரில் னற வசய்ற தரிரற்ந 
வசனறஷ அநறனகப்தடுத்றனேள்பது.கூகுள் றறுணம் இந் ஆண்டு ஶ ரம் 'டினை' ணப்தடும் 
கரவரபி அஷப்ன ஶசஷ சற வசனற ற்றும் 'அல்ஶனர' ணப்தடும் வசய்ற தரிரற்ந வசனற 
ஆகறற்ஷந வகரண்டு இனப்தரக அநறிப்ன வசய்து.    

 அஷத் வரடர்ந்து கடந் ரம்  'டினை' ஶசஷ னஷநப்தடி அநறனகம் வசய்ப்தட்டது. என 
ரத்றற்குள் தத்து னட்சம் ஶதர் அஷண ங்கள் அஷனஶதசறகபில்  தறிநக்கம் வசய்ணர். 
அஷணத் வரடர்ந்து கூகுள் ற்ஶதரது 'அல்ஶனர வசய்ற தரிரற்ந வசனறஷ 
அநறனகப்தடுத்றனேள்பது. 

500-து வடஸ்ட்  

 கரன்னர் ஶதரட்டி இந்றரின் 500து வடஸ்ட் ஆகும்இங்கறனரந்து ., ஆஸ்றஶனறர, ஶற்கறந்றத் 
ீவுகள் ஆகற அிகள் ட்டுஶ 500க்கும் ஶற்தட்ட ஶதரட்டிகபில் தங்ஶகற்றுள்பண .500-து 
வடஸ்ட் ஷல்கல்ஷன ட்டும் 4-து அி ன்ந வதனஷஷ இந்றர வதறுகறநது. 
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இபம் ஷனர்கள் 

 .ர.ின் இபம் ஷனர்கள் தட்டினறல் இன இந்றர்கள், என அவரிக்க ரழ் இந்றர் உட்தட 
17 ஶதர் இடம்வதற்றுள்பணர். 

 ீடித் பர்ச்சற இனக்கறல் அர்கபின் ஷனஷப் தண்ன, ழ்ஷ எறப்தில் தங்கபிப்ன, சத்தும், 

சீறக்கரண ஶதரரட் டம், னம் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் தனறஷன ரறுதரட்ஷட றர் வகரள்லம் 
றட்டம் ஆகறஷ சரர்ந்து 17 இபம் ஷனர்கள் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பணர். 

 கபிர் கல்ி, றுரழ்வு, தரனறண அத்துீநல்கலக்கு ற ரண டடிக்ஷகக்கரக ீஶசய்ஸ் ன்ந 
அஷப்ஷத றறுி றரிர வட்டி (25) இப்தட்டினறல் இடம்வதற்றுள்பரர். 

 றனம், றனிரக்கள், வகரண்டரட்டங்கபில் உவுகள் ீடிக்கப்தடுஷத் டுத்து, அற்ஷநத் 
ஶஷப்தடுஶரர்க்கு வகரண்டு ஶசர்ப்தற்கரக ஃதடீிங் இந்றர அஷப்ஷத உனரக்கற வசல்தட்டு 
னம் அங்கறத் கரர்ட்டர (24) இப்தட்டினறல் இடம்வதற்றுள்ப ற்வநரன இந்றர் ஆரர். 

 அவரிக்க ரழ் இந்றர் கண் வஜரத் இப்தட்டினறல் இடம்வதற்றுள்பரர். கடலுக்கடி ில் உள்ப 
ண்வய்க் கறறு கபில் இனந்து ண்வய் டுக்கும்ஶதரது, ண்வய் சறந்ரல் இனப்தற்கரண 
னெடி அஷப்ஷதக் கண்டநறந்ற்கரக இர் இப்தட்டினறல் இடம்திடித் துள்பரர். 

தணுக்கம்  

 ணி னடிஷ ிட தநறல் என தங்கு அபவு வகரண்ட உனகறன் றக தண்ி ஶசறக் வகரடிஷ 
டிஷத்து கணடர ிஞ்ஞரணிகள் கறன்ணஸ் உனகச் சரஷண தஷடத்துள்பணர்.  

 கணடரில் உள்ப ரட்டர்லூ தல்கஷனக்ககத்றன் குரன்டம் கம்னைடிங் திரிஷச் ஶசர்ந் ரன் 
வல்சன் திட்ஸ்ஶதட்ரிக் ற்றும் வதரநறில் ரர் டரனறஶ திரிஸ்னறங்கர் தின்சறன் இனனம் 
இஷந்து கணடரின் 150-து ஆண்டு ிரஷ னன்ணிட்டு இந்த் ஶசறக் வகரடிஷ 
டிஷத்துள்பணர்.  

 சறனறக்கரன் உஷநில் னக்ட்ரன் தமீ் னறத்ஶரகறரதி வரறல்தட்தத்ஷ தன்தடுத்ற இந் ஶசறக் 
வகரடி உனரக்கப்தட்டுள்பது. அறல் கணடரின் 150து ஆண்டு ிரவுக்கரண அறகரப்னர் 
இனச்சறஷணனேம் னத்றஷ குத்ப்தட்டுள்பது. 

 1.178 ஷக்ஶர ீட்டர் ீபம் வகரண்ட இந் ஶசறக் வகரடிஷ வறும் கண்கபரல் கர னடிரது. 
னக்ட்ரன் தண்ஶரக்கற உினேடஶணஶ தரர்த்து சறக்க னடினேம். ணி னடிஷ ிட தநறல் 
என தங்கு அபவு வகரண்ட உனகறன் றக தண்ி ஶசறக் வகரடி கறன்ணஸ் உனகச் சரஷண 
னத்கத்றலும் இடம்திடித்துள்பது  

கதடி  

 குஜரத் ரறனம் ஆரதரறல் அடுத் ரம் ஷடவதநவுள்ப உனகக் ஶகரப்ஷத கதடி 
ஶதரட்டிக்கரண இந்ற அி அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அடுத் ரம் 7-ஆம் ஶற வரடங்கும் உனகக் ஶகரப்ஷத கதடி ஶதரட்டிில் ஈரன், வன் வகரரிர, 

ங்கஶசம், அவரிக்கர, இங்கறனரந்து, ஆஸ்றஶனறர, ஶதரனந்து, ரய்னரந்து, ஜப்தரன், ஆர்வஜன்டீணர, 

வகன்ர, ஶதரட்டிஷ டத்தும் இந்றர ண வரத்ம் 12 ரடுகள் தங்ஶகற்கறன்நண 

கனஷ உள்பஶ  

 ஶரய்கலக்கு னந்து கண்டுதிடிக்கும் ஆரய்ச்சறக்கரக,  ஃஶதஸ்னக் உரிஷரபர் சூகன்வதர்க் ணது 
ஷணினேம் னத்துனரண திரிமறல்னரவுடன் இஷந்து 300 ஶகரடி னொதரய் றறனேி அபிக்க 
னன்ந்துள்பரர். 

 அடுத் தத்ரண்டுகபில் இத்வரஷக னலீடு வசய்ப்தடும் ண சரன்திரன்சறஸ்ஶகரில் டந் 
வசய்றரபர் சந்றப்தின் ஶதரது சூக்கர்வதர்க்கறன் ஷணி திரிஸ்மறல்னர சரவுன் வரிித்ரர்.  

 இற்கரக ஷதஶர யப் ன்ந வதரில் ஆய்கம் அஷக்கப்தட்டு, ஶரய்கள், அற்றுக்கரண ீர்வுகள் 
குநறத் ஆரய்ச்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தடும் ன்றும், உனக க்கள் அஷணரின் அநறவுத்றநன்கள் 
னலஷரகப் தன்தடுத்ப்தடும் ன்றும் சூகன்வதர்க்கறன் ஷணி திரிஸ்மறல்னர  அப்ஶதரது 
வரிித்ரர். 
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இந்றரின் வதனம் தக்கரர்கள்: 
 இந்ற தக்கரர்கபின் ரிஷசில் ரிஷனன்ஸ் றறுண அறதர் னஶகஷ் அம்தரணி ீண்டும் 

னனறடம் திடித்துள்பரர் 

 இந்ற தக்கரர்கள் குநறத்து ஃஶதரர்ப்ஸ் தத்றரிஷக அநறக்ஷக, ரிஷனன்ஸ் றறுண இக்குர் 
னஶகஷ் அம்தரணி னனறடம், சன் தரர்சறடிகல்ஸ் றறுண உரிஷரபர் றனறப் ரங்ி 
இண்டரறடம், யறந்துஜர குடும்தம் னென்நரது இடம் திடித்துள்பது, 4-து இடத்ஷ ிப்ஶர 
றறுண இக்குர் ஆசறம் திஶம்ஜற வதற்றுள்பரர், 5-து இடத்ஷ திடித்துள்பரர் ரனர்ஜற தல்னன்ஜற 
குல இக்குர் தல்னன்ஜற றஸ்த்ரி, 6-து இடம் திடித்துள்பரர் ஆர்சறனர் றட்டல் றறுண 
இக்குர் னட்சுற றட்டல். 

 ஶகரத்வஜ் றறுண குடும்தம் 7-து இடம் திடித்துள்பது, 8-து தக்கரர் வயச்றறுண  .ல்.சற.
இக்குர் றவ் ரடரர், 9-து இடம் திடித்ரர் ஆறத் திர்னர குல றறுண இக்குர் குரர் 
ங்கனம் திர்னர, 10 இடம் திடித்ரர் னணல்னர குலத்றன் இக்குர் ஷசஸ் னணரல்னர 

துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி 

 ஜழணிர் உனக துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டிில் 25 ீட்டர் rapid fire pistol திரிில் இந்ற ீர் 
னறரஜ் ங்கம் வன்நரர்  

 இறல் ஆடர் rapid fire pistol திரிில் இந்ற ீர் னறரஜ் ஶரத் ங்கம் வன்நரர்.  
 19 ரண னறரஜ் ஶரத், குஜரத்ஷச் ஶசர்ந்ர் இஶ ஶதரன்று .10 ீட்டர் air rifle அி திரிில் 

இந்றரின் திறக் ஶதரர்ஸ், அர்ஜளன் தரனர, திசரந்த் ஆகறஶரஷ வகரண்ட அி, 
ங்கப்தக்கத்ஷ ஷகப்தற்நறது.  

இஷசக்குில்  

 தரடுறனறனந்து னல ஏய்வு வதறுரக திதன தின்ணிப் தரடகற ஸ். ஜரணகற அநறித்துள்பரர். 
 1957ல் ிறின் ிஷபரட்டு தடத்றல் தின்ணிப் தரடகறரக அநறனகரணரர் ஸ், ஜரணகற.  

 கடந் 60 னடங்கபரக இஷடவபி இல்னரல் தன வரறகபில் தரடிந் ஜரணகற, இந் 
அநறிப்ஷத ற்ஶதரது வபிிட்டுள்பரர். 

 அனூப் ஶணன், ீர ஜரஸ்றன் டித்துள்ப ஷனரபப் தடத்றல் ரனரட்டு தரடஷன அர் 
தரடினேள்பரர். அதுஶ ணது கஷடசறப் தரடல். இணிஶல் தடத்துக்கரக ட்டுல்ன ந்வரன 
றகழ்ச்சறிலும் கூட தரடரட்ஶடன் ன்றும் 78 து ஜரணகற அநறித்துள்பரர்.  

 ன் றஷனேனக ரழ்ில் அர் 48,000 தரடல்கஷனப் தரடினேள்பரர். 4 ஶசற ினதுகள், 32 ரறன 
ினதுகஷபப் வதற்றுள்பரர். 2013-ல் அனக்கு தத் னன் ினது அபிக்கப்தட்டது. ஆணரல், 

ரரக ங்கப்தட்டது ன்று கரம் வசரல்னற அவ்ினஷ ரங்கறக்வகரள்ப றுத்ரர் 

தரதுகரப்ன  

 இந்றரில் வதண்கள் தினரி உகந் ரறனங்கபின் தட்டினறல் டகறக்கு ரறனரண சறக்கறம் 
னனறடத்ஷப் திடித்துள்பது. 

 ஆச்சரித்க்க ஷகில், ஷனகர் றல்னற இந்ப் தட்டினறல் கஷடசற இடத்துக்குத் 
ள்பப்தட்டினக்கறநது. 

 உனக அபில் தல்ஶறு ஆரய்ச்சறகஷபனேம், சனெக ஆய்வுகஷபனேம் வசய்து னம் அவரிக்கரின் 
சற.ஷரணது இதுவரடர்தரண தட்டிஷன னன்கறஷ வபிிட்டது .ஸ்..ஸ். 
வரறற்சரஷனகள், கல் வரறல்தட்த றறுணங்கள் (.டி.), ிக றறுணங்கள் ஆகறற்நறல் 
தினரினேம் வதண்கபின் ண்ிக்ஷக, அர்கலக்கரண திஶக் கட்டுப்தரடுகள், வதண்கலக்கு 
றரண குற்நங்கஷபத் டுக்க சம்தந்ப்தட்ட ரறனங்கள் ஶற்வகரள்லம் டடிக்ஷககள், வதண் 
வரறல்னஷணஶரனக்கு ங்கப்தடும் சலுஷககள் ஆகறற்ஷந அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு 
ரறன ரரிரக இந்ப் தட்டில் ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 இந்ப் தட்டினறல் னனறடத்ஷ டகறக்கு ரறனரண சறக்கறம் திடித்துள்பது. 
சறக்கம் ரறனத்றல் உள்ப வரறற்சரஷனகள், ிக றறுணங்கள், றறுணங்கள் .டி. 
ஆகறற்நறல் அறக அபினரண ண்ிக்ஷகில் வதண்கள் தினரிரகவும், அங்கு 



 

 ARIVU TNPSC STUDY CENTRE-KALLAKURICHI Page 
42 

                    CELL- 8807745010, 9159393181 

  

வதண்கலக்கு திஶக் கட்டுப்தரடுகள் தும் ிறக்கப்தடுறல்ஷன ன்றும் அந் 
ஆய்நறக்ஷகில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அஶஶதரல், சறக்கறல் தினரினேம் இடங்கபில் வதண்கலக்கு றரண குற்நங்கபில் ஈடுதடுஶரனக்கு 
அறகதட்ச ண்டஷணகலம் ிறக்கப்தடுகறன்நண இந்க் கரங்கபரல் சறக்கறம் .40 னள்பிகலடன் 
இப்தட்டினறல் னனறடத்ஷப் திடித்துள்பது. 

 சறக்கறனக்கு அடுத் இடங்கபில் வனங்கரணர )28.5 னள்பிகள்(, னதுச்ஶசரி )25.6), கர்ரடகம் )24.7), 

யறரசனப் திஶசம் )24.2), ஆந்றம் )24), ஶகபம் )22.2), கரரஷ்டிம் )21.4), றழ்ரடு )21.1) ஆகற 
ரறனங்கள் இடம்வதற்றுள்பண. 

 இந்ப் தட்டினறல் ஷனகர் றல்னற வறும் 8.5 னள்பிகஷபப் வதற்று கஷடசற இடத்றல் உள்பது. 
திிடங்கபில் வதண்கலக்குப் தரதுகரப்தின்ஷ, இவு ஶங்கபில் வதண்கள் தினரி ஷட, 

வதண் வரறல்னஷணஶரனக்கு சலுஷக ங்கப்தடரது ஶதரன்ந கரங்கபரல் றல்னறக்கு 
இப்தட்டினறல் கஷடசற இடம் கறஷடத்துள்பது. 

சரகர்ரனர 

 "சரகர்ரனர'வுக்கு எத்துஷப்ன வகரடுப்ஶதரம் ன்று இனங்ஷக திர் ில் ிக்கறசறங்க 
வரிித்துள்பரர். இந்றரில் 7,400 கறஶனர ீட்டர் வரஷனவுஷட கடற்கஷப் தகுறகஷப 
ஶம்தடுத்துற்கரகவும், துஷநனகங்கஷப ிரிவுதடுத்தும் ஶரக்கறலும் சரகர்ரனர"' ன்ந 
றட்டத்ஷ வசல்தடுத் திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அசு னடிவடுத்து. 

இணி ஶரஶதர ம்  
 உனக ரடுகபில் ஶரஶதரக்கள் ஆறக்கம் ரலக்கு ரள் அறகரித்து னம் ஶஷபில் இந்ற 

ஜவுபித்துஷநில் னன்ணிில் இனக்கும் ஶண்ட்ஸ் றறுணனம் ங்கலஷட றறுணத்றல் 
உள்ப 10,000 வரறனரபர்கஷபப் திீக்கம் வசய்துிட்டு, அற்குப் தறனரக ஶரஶதரக்கஷப 
திில் அர்த் னடிவு வசய்றனக்கறநது. 

னற தூர்  

 னதுறல்னற: திரிட்டணின் இந்ற தூரக இனக்கும் வ்ஶஜ் சறங் சர்ணரஷ,அவரிக்கரவுக்கரண 
இந்றத் தூரக த்ற அசு றறத்துள்பது.  

 இற்கரண அநறிப்திஷண வபினேநவுத்துஷந அஷச்சகம் வபிிட்டுள்பது.  
 வ்ஶஜ் சறங் சர்ணர கடந் 1980-ஆம் ஆண்டு ஷடவதற்ந இந்ற வபினேநவுப் தித் ஶர்ில் 

ஶர்ச்சறப் வதற்நரர். ஶலும் இர், இஸ்ஶல் ரட்டுக்கரண இந்றத் தூரகப் திரற்நறனேள்பரர். 
 

தல் வபிடீு  

 சறட்டிசன் அண்ட் வசரஷசட்டி' ன்ந ஷனப்தில் குடிசு துஷத் ஷனர் யீத் அன்சரரி 
லறினக்கும் தனறன் வபிடீ்டு ிர, றல்னறில் உள்ப குடிசுத் ஷனர் ரபிஷகில் 
வள்பிக்கறஷ ஷடவதற்நது 

 த்ற திஶச ரறனம், ஶதரதரல் கரில் ஶதரர் ீர்கபின் றஷணரக னற றஷணிடம் என்று 
கட்டப்தட்டுள்பது.  

திஸ்ல்ிசற-35 

 ஆந்றம் ரறனம் வயரிஶகரட்டரில் உள்ப சீஷ் ண் ிண்வபி ஆரய்ச்சற ஷத்றல் 
இனந்து வசப்.26 அன்று   8 வசற்ஷகக்ஶகரள்கலடன் திஸ்ல்ிசற-35 ரக்வகட் ப்தடுகறநது. 

 அறல் கடல் ஆரய்ச்சற, னல் சறன்ணம் கண்டநறல், கண்கரிப்ன ஶசஷகள் ற்றும் தனறஷன 
வரடர்தரண ஆய்வுக்கரக 371 கறஶனர ஷட வகரண்ட  ஸ்கரட்சரட்"1' ன்ந 
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 அல்ஜறரிர, கணடர, அவரிக்கர ஆகற ரடுகள் ரரித்துள்ப 5 வசற்ஷகக்ஶகரள், இந்ற 
தல்கஷனக்ககங்கள் உனரக்கறனேள்ப 2 வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் ண வரத்ம் 8 வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் 
இஷத்து அனுப்தடுகறன்நண . 

 இறல் "ஸ்கரட்சரட் ' வசற்ஷகக்ஶகரள் துன - சூரி சுற்றுட்டப்தரஷிலும் , ற்ந 
வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் துன சுற்றுட்டப்தரஷிலும் றஷனறறுத்ப்தடுகறன்நண. 

 இந்ற ரக்வகட் என்று இண்டு சுற்றுட்டப்தரஷகபில் வசற்ஷகக் ஶகரள்கஷப 
றஷனறறுத்துது இதுஶ னல்னஷநரகும் . 

தரன்தசறதிக் ஏதன் 

 தரன்தசறதிக் ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டிின் கபிர் இட்ஷடர் திரிில் இந்றரின் சரணிர 
றர்மர-வசக். குடிசறன் தர்ஶதரர ஸ்டிஷஶகரர ஶஜரடி சரம்தின் தட்டம் வன்றுள்பது. 

 
 
Indo - US Economic Summit  

 இந்றர - அவரிக்கர வதரனபரர ரரடு , னதுவடல்னறில் வசப்டம்தர் 13 & 14 ல் ஷடவதற்நது  

 

சுகரரம்   

 

 சுகரரரண ரடுகள் வரடர்தரக .ர. சஷத சரர்தில் "சுகரரத் துஷநில் ீண்டகரன 
பர்ச்சறக்கரண இனக்குகள்' ன்ந ஷனப்தில் ஶற்வகரள்பப்தட்ட ஆய்ில் இந்றர 143-ஆது 
இடத்ஷப் திடித்துள்பது. 

 வரத்ம் 188 ரடுகள் ஆய்வுக்கு டுத்து வகரள்பப்தட்டண. 
 தரகறஸ்ரன் 149-ஆது இடத்றலும், ங்கஶசம் 151-ஆது இடத்றலும் உள்பண. 
 இந்றரஷிட வகரஶரரஸ், கரணர, னடரன், இனங்ஷக, சறரிர, ஶதரட்ஸ்ரணர உள்பிட்ட ரடுகள் 

னன்ணிஷனில் உள்பண. 

ஶரதர றனிர 

 12 ஆண்டுகலக்கு எனனஷந டத்ப்தடும் ‘ஶரதர றனிரரணது’ (Naropa Festival) 2016 ஆண்டில் 
ஜம்ன – கரஷ்ீர் ரறனத்றலுள்ப னடரக் தகுறில் ஷடவதநவுள்பது - ஶரதர ன்னும் னத்த் 
துநிின் 1000 து திநந் றணரணது இவ்ரண்டு அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

வட்ஶர   

 சறன்ணஷன - ீணம்தரக்கம் இஷடினரண 8 கற.ீ., துரத்றற்கு, னல் வட்ஶர ில் ஶசஷ வசப்., 
21ல் துங்கறது 

 வசன்ஷண ிரணறஷனம்-சறன்ணஷன இஷடினரண னல் வட்ஶர ிஷன வதண்கலக்கு 
னக்கறத்தும் வகரடுக்கும் ஷகில் அம்சஶி னும் வதண் ஏட்டுணரல் இக்கப்தட்டது. 

 இவ்ின ில் றஷனங்கலக்கு இஷடினரண 8.6 கற.ீ. ில் ஶசஷில் னல் ிஷன அடுத்து 
இண்டரது ிஷனனேம் பிணி னும் வதண் ஏட்டுணஶ இக்கறணரர். இஶஶதரன கடந் ஆண்டு 
வரடங்கப்தட்ட வசன்ஷண ஶகரம்ஶதடு னல் ஆனந்தூர் ஷினரண ஶசஷிஷணனேம் திரீத்ற 
னும் வதண் ஏட்டுணஶ இக்கறணரர். 

சறநந் றறுணம்  

 டி ற்றும் டிஇஸ் துஷநில் தினரி சறநந் 50 றறுணங்கபின் தட்டில் 
வபிிடப்தட்டுள்பது. `கறஶட் திஶபஸ் டு வரர்க் இன்ஸ்டினைட் இந்றர’ இந் தட்டிஷன 
வபிிட்டுள்பது. 

 அஶடரப் இந்றர, கூகுள் இந்றர ற்றும் ஷக்ஶரசரப்ட் இந்றர ஆகறஷ னல் னென்று 
இடங்கலக்குள் உள்பண. 

 தினரி சறநந் றறுணங்கபில் 24% றறுணங்கள் வதங்கலனில் உள்பண. 
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ஷகரநறது ரன்சரன்ஶடர 

 அவரிக்கரஷ ஶசர்ந் ரன் சரன்ஶடர றறுணத்ஷ வஜர்ணிஷ ஶசர்ந் ஶதர் றறுணம் 
ரங்குகறநது. இன் னெனம் உனகறன் றகப்வதரி ிஷ ற்றும் னச்சறக்வகரல்னற னந்து ரரிப்ன 
றறுணரக ஶதர் உனரகும். இந் திரிில் உனகறல் ரன்கறல் என தங்கு ஶதர் றறுணம் சம் 
இனக்கும். 

சரகர் கரச் ஆதஶசன் 

 றகத்றன் 13 கடஶனர ரட்டங்கபின் றரக ீிரறகள் ஊடுனஷன டுக்கவும், கடத்ல் 
வதரனட்கஷப வகரண்டுனஷ டுக்கவும், கடஶனர கரல்துஷந , கடஶனர கரல்தஷட, 

சுங்கத்துஷந இஷந் கூட்டு தரதுகரப்ன எத்றஷக  

ரள்சண்ஷட 

 ரய்னரந்றல் ஷடவதற்ந ரள்சண்ஷட ஶதரட்டிில் ( 2016 Thailand Open Fencing Championship ) 

றகத்ஷ ஶசர்ந் றழ் கணி , குல ஶதரட்டிில் வண்கனப்தக்கம் வன்றுள்பரர். 
 இர் ஶகரஷ அசு வரறல்தட்த கல்லூரிில் இறுறரண்டு தடித்து னகறன்நரர். 
 றழ் கணி, இந் ஶதரட்டிில் கனந்துவகரள்ற்கரண வசனவு வரஷக னொ 86,550 /  ணது வசரந் 

தத்றல் இனந்து ங்கற உி  ஶகரஷ ரகரட்சற ஆஷரபர் றன. கரர்த்றஶகன் IAS 

அர்கலக்கு " சல்னைட் " . 
Operation Calm Down  

 கடந் இன ரங்கபரக கரஷ்ீரில் ஷடவதற்றுனம் கனங்கஷப கட்டுப்தடுத்ற, அஷறஷ 
றஷனரட்ட தரதுகரப்ன தஷடிணர் ஶற்வகரண்டுனம் டடிக்ஷககலக்கு Operation Calm Down ண 
வதரிடப்தட்டுள்பது. 

தம் இரன் - PARAM ISHAN 

 தல்ஶறு ஆரய்ச்சறகலக்கு உவும், றநன்ரய்ந் “சூப்தர் கம்ப்னைட்டர்” ணப்தடும் " தம் இரன் - 
PARAM ISHAN ன்று வதரிடப்தட்டுள்ப அறணீ கிணிஷ, அசரம் ரறனத்றலுள்ப ..டி - 
கவுகரத்றில் த்ற ணிப ஶம்தரட்டுத்துஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர் வசப்டம்தர் 20ல் 
றநந்து ஷத்ரர். 

 னறரக றறுப்தட்டுள்ப சூப்தர் கம்ப்னைட்டரண தம்-இரன் 250 வடரதிபரப்ஸ் ( Tetraflops ) ஶகம் 
ற்றும் 300 வடர ஷதட்டுகள் வரி வகரண்டது. 

 கடந் ஆண்டு த்ற அசு ரடு னலதும் 73 சூப்தர் கம்ப்னைட்டர்கஷப அஷப்தற்கரக 4500 ஶகரடி 
னொதரய் எதுக்கறனேள்பது குநறப்திடத்க்கது. 

 

னற ட்டங்கள்  

 கடலூர் ரட்டத்றல் உள்ப கரட்டுன்ணரர்ஶகரில் ட்டத்ஷப் திரித்து வனஷ்த்றல் என 
னற னரய் ட்டனம், 

 அரிலூர் ரட்டத்றல் உள்ப உஷடரர்தரஷபம் ட்டத்ஷப் திரித்து ஆண்டிடத்றல் னற 
னரய் ட்டனம், 

 றனரனொர் ரட்டத்றல் உள்ப ீடரங்கனம் ட்டத்ஷப் திரித்து கூத்ரல்லூரில் என னற 
னரய் ட்டனம், 

 தூத்துக்குடி ரட்டத்றல் ஶகரில்தட்டி- எட்டப்திடரம் ட்டங்கஷபச் சலஷத்து கத்ரரில் என 
னற னரய் ட்டனம், 

 சறகங்ஷக ரட்டத்றல் உள்ப றனப்தத்தூர் ட்டத்ஷப் திரித்து சறங்கம்னரிில் என னற 
ட்டம் ண வரத்ம் 5 னற னரய் ட்டங்கள் உனரக்கப்தடும் ண றக அசு 
அநறித்துள்பது.  

ஸ்ஶஷ் ர்ன்' 

 த்றப் திஶசம், உத்கரண்ட், உத்ப் திஶசம், சறக்கறம் ஆகறற்நறல் உள்ப தரம்தரி 
னங்கஷபனேம், றகத்றல் ந்து கடஶனர தகுறகபில் உள்ப தரம்தரி னங்கஷபனேம் னொ.450 
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ஶகரடிில் ஶம்தடுத்துற்கு சுற்றுனரத் னங்கஷப இஷக்கும் "ஸ்ஶஷ் ர்ன்' 

றட்டத்றற்கரண த்ற எப்னல் ற்றும் கண்கரிப்னக் குல (சறஸ்ம்சற) எப்னல் அபித்துள்பது. 
 ஸ்ஶஷ் ர்ன் றட்டத்றன் கலழ், றகத்றல் வசன்ஷண, ரல்னனம், ரஶசும், ப்தரடு, 

கன்ணிரகுரி உள்பிட்ட கடஶனரப் தகுறகபில் உள்ப தரம்தரி சுற்றுனரத் னங்கஷப சுரர் 
னொ.100 ஶகரடிில் ஶம்தடுத்துற்கு எப்னல் அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

 த்ற திஶசத்றல் குரனறர், ஏர்ச்சர, கஜளஶயர, சந்ஶரி, தமீ்ஶதத்கர, ண்டு உள்பிட்ட 
இடங்கபில் உள்ப தரம்தரி னங்கஷப னொ.100 ஶகரடிில் ஶம்தடுத்வும் எப்னல் 
அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

 உத்ப் திஶசத்றல் னொ.70 ஶகரடி, உத்கண்டில் னொ. 83 ஶகரடி, சறக்கறம் ரறனத்றல் னொ.95.50 ஶகரடி 
ன்ந அபில் அம்ரறனங்கபில் உள்ப தரம்தரி சுற்றுனர னங்கள் ஶம்தடுத்ப்தடவுள்பது. 

வதல்ஜறம் ஏதன் ஶடதிள் வடன்ணிஸ் 

 வதல்ஜறத்றல் உள்ப டீ யரன் கரில் வதல்ஜறம் ஏதன் ஶடதிள் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி ஷடவதற்நது. 
இன் இறுற ஆட்டத்றல் இந்ற ீர் சத்ன் ஞரணஶசகன், வதல் ஜறம் ீர் ய்டிங் வசட்ரிக்ஷக 
ஶரற்கடித்து சரம்தின் தட்டம் வன்றுள்பரர். 

 இன்னெனம் சர்ஶச ஶடதிள் வடன்ணிஸ் சரம்தின் தட்டத்ஷ வன்ந 2-து இந்ற ீர் ன்ந 
வதனஷஷ சத்ன் ஞரணஶசகன் வதற்றுள்பரர். 

 னன்ணரக 2012-ம் ஆண்டு இந்றரின் அசந்ர சத் கல் சர்ஶச ஶடதிள் வடன் ணிஸ் 
ஶதரட்டிில் சரம்தின் தட்டம் வன்றுள்பரர். 

அதர்ச்சர் ஸ்வதரிக்கல் வடனஸ்ஶகரப் 

 ஶற்றுகறகரசறகள் தற்நற ஶடுஷன னடுக்கறிடவும், திதஞ்சத்றன் ஶரற்நத்ஷ னரிந்து 
வகரள்பவும் 30 கரல்தந்ரட்ட ஷரண அபில் உனகறன் றகப் வதரி ஶடிஶர வரஷனஶரக்கறஷ 
சலணர உனரக்கறனேள்பது .இந் வரஷனஶரக்கற ஶற்று னல் வசல்தடத் வரடங்கறது .
வரஷனஶரக்கறக்கு 500 ீட்டர் அதர்ச்சர் ஸ்வதரிக்கல் வடனஸ்ஶகரப் ண  (தரஸ்ட்)
.ப்தட்டுள்பதுவதரிட 

றஷணவுத்றநன் சரம்தின்றப்’ 

 உனகறன் றகச் சறநந் றஷணவுத்றநன் வதற்ந ணிர் திரிட்டஷணச் ஶசர்ந் வடரறணிக் ஏ திஷன் .
 கடந்10 ஆண்டுகபில் 8 னஷந ‘உனக றஷணவுத்றநன் சரம்தின்றப்’ தட்டங்கஷப 
வன்நறனக்கறநரர்ல் றஷணில் ஷத்துக்வகரள்ரல்என னல சலட்டுக்கட்ஷடனேம் சறன வரடிகபி !, 
உனகம் னலதும் உள்ப சூரட்ட ிடுறகபில் வடரறணிக் தஷற்குத் ஷட 
ிறக்கப்தட்டினக்கறநது 

றணின் வதனஷ  

 னம்ஷதில் உள்ப அசு கப்தல் கட்டுரண றறுணத்றல் ஶதசர் ரஶஜந்ற ஶசரணின் உனப் 
தடம் ஶற்று றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

 ரஶஜந்ற ஶசரன் தத்ரிம் வகரண்டரட்ட குலின் சரர்தில் த்ற அசு உினேடன் 
னம்ஷதில் உள்ப மரகரன் கப்தல் கட்டுரண றறுணத்றல் ரஶஜந்ற ஶசரணின் உனப் 
தடத்ஷ றநக்கும் ிர ஶற்று ஷடவதற்நது.  

 இறல் ரஶஜந்ற ஶசரணின் உனப் தடத்ஷ கரரஷ்டிர ஆலர் ித்ர சரகர் ரவ், னல்ர் 
ஶஶந்ற தட்ணரிஸ் ஆகறஶரர் றநந்துஷத்ணர். 

இந்ற ம்சரபி சறறுறக்கு கூகுள் அநறில் கண்கரட்சற ினது 

 11-ம் குப்ன ரிரண கறரர றர்கறன் வன்ணரப்திரிக்கரில் றனி னம் நட்சறஷக் 
கனத்றல் வகரண்டு, ''ண்ரீ் இல்னரப் திர்கள் இணி இல்ஷன'' ன்ந வதரில் ன்னுஷட 
வசல்றட்டத்ஷச் சர்ப்தித்துள்பரர். 
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ரரடு த்து  

 இஸ்னரரதரத்றல் னம் ம்தர் ரம் ஷடவதறும் சரர்க் ரடுகள் ரரட்டினறனந்து இந்றர 
ினகறஷடுத்து ங்கஶசம், னடரன், ஆப்கன் ஆகற ரடுகலம் தங்ஶகற்கப்ஶதரறல்ஷன ன்று 
ினகறஷடுத்து சறன ி ஶங்கபில் இந் சரர்க் ரரட்டின் ஷனஷ ஶதரள், சரர்க் ரரடு 
த்து வசய்ப்தட்டஷ உறுற வசய்து. 

னரற்று டம்   

 ங்ஶகரனறரின் ஶகரதி தரஷனணத்றல் ரட்ச ஷடஶணரசர் என்நறன் கரனடித்ட அஷடரபம் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இன் னெனம் தன னட்சம் ஆண்டுகலக்கு னன்ன உிர் ரழ்ந் ஷடஶணரசர் தற்நற ிங்கஷப 
ஆரய்ச்சற வசய் னடினேம் ன்று இந் ஆய்ரபர்கள் வரிித்ணர். 

சர்ச்ஷச  

 றவதத்றல் உற்தத்றரகற இந்றரஷ ஶரக்கற தரனேம் திம்னத்ர றின் குறுக்ஶக கட்டப்தட்டு 
னம் அஷின் கட்டுரணப் திக்கரக என கறஷப றின் ீஶரட்டத்ஷ சலணர டுத்து றறுத்ற 
உள்பது. 

 திம்னத்ர றின் கறஷப கபில் என்று ஜறரனகு. ீர் றன் உற்தத்ற றட்டத்துக்கரக, இந் ஆற்நறன் 
குறுக்ஶக றவதத்றன் ஜறகரஶஜ ன்ந இடத்றல் சுரர் னொ.5 ஆிம் ஶகரடிில் னரல்ஶயர ன்ந 
வதரில் அஷ கட்டப்தட்டு னரக சலண அறகரரி ஜரங் னேன்தரவ் அந்ரட்டு வசய்ற 
றறுணரண ஜறன்யளரவுக்கு அபித் ஶதட்டிில் வரிித்துள்பரர். 

ஶசற ஷசதர் தரதுகரப்ன ரரடு 2016’ 

 இஷப் தன்தரடு அறகரித்துனம் றஷனில், இஷம் னெனரண ரக்குல், குற்நங்கள் 
ற்றும் அச்சுறுத்ல்கலம் அறகரித்துனகறன்நணஇந்றஷனில் ., இஷப் தன்தரட்டில் உள்ப 
தனஶறு ஷகரண தரதுகரப்னப் திச்சறஷணகள் ற்றும் சறக்கல்கள் குநறத்து ிரறத்து, 

இற்றுக்கரண ீர்வுகஷப னன்ஷக்கும் ஷகில் வசன்ஷணில் ‘ஶசற ஷசதர் தரதுகரப்ன ரரடு 
2016’ ஷடவதறுகறநது. 

 

 

 

 

 

 

 


