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1] ச்வதேச ஹா்கி ூ்டமை்பி் ுேிய ேமைவராக “்ேியாவி் ந ்ே் 
ப்ரா தே்ு சச்ய்ப்டா்.ச்வதேச ஹா்கி ூ்டமை்பி் (எ்.ஐ.எ்.,) 

ேமைவராக ்சபயிமை தச்்ே ு்ைா் தகா்கீ்ப் ீ்ிதரா நீ்தர 
“ு்ோ். 

 

2] “்ேியாு், சைீாு் “மை்ு 6-வு க்ட ூ்ு ராுவ் பயி்சி Hand In 
Hand, ைஹாரா்ிரா ைாநிை் ுதைவி் நவ்ப் ைாே் 15-் தேேி ுே் 27-் 

தேேி வமர நமடசபறு்ளு. 

 

3] உைக ச்்கமர தநா் ேிை் [ 14.11.2016 ] 

  * “்ுைி் க்ுபிி்ே சா்ை் சப்ி் பிற்ே நாளாை “்ு, உைக் 

ுுவு் ச்்கமர தநா் ேிைைாக சகா்டாட்புகிறு. 

  * 2016் ச்்கமர தநா் ேிை்ேி் தநா்க், உைக ‘ளவி் ச்்கமர தநாமய 

க்காைி்ு ‘ேைா் ஏ்பு் விமளுகமள ேு்க ுய்சி எு்பதே 

’ு்.   

 

4] “்ேியா-தநபா் “மடயிைாை 10 ’வு “ராுவ நடவி்மக ூ்ு பயி்சி 
ூ்யா கிர் ‘்தடாப் 31, 2016 ுே் 13 நவ்ப் 2016 வமர தநபாளி் 

நமடசப்று.  

 

5] சட்ைியி் உ்ள பிரகேி மைோை்ேி் 36-வு “்ேிய ச்வதேச வ்்ேக 

ைாநாு [ நவ்ப் 14 ுே் 18 வமர ] நமடசபுகிறு. [ India International Trade Fair 

(IITF) ].  

 

6] நவ்ப் 12: உைக நிதைாைியா ேிை் (ுமரயீரைழ்சி). 

  * 2016 Theme: �Keep the Promise, Stop Pneumonia Now�. 
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  * “்ேியாவி் நிதைாைியா தநா் ோ்க், ேைிழக்மே விட பீகா், 
ை்ேியபிரதேச், உ்ேிர்பிரதேச ைாநிை்களி் ‘ேிக் உ்ளு.  

 

7] பிைி்மப்் ேமைநக் ைைிைாவி் நமடசப்ற உைக ைைிைா ைா்ட்் 

தகா்் தபா்ியி் “்ேிய வரீ் எ்.பி. ச்ராசியா சா்பிய் ப்ட் 

சவ்ு்ளா். 

 

8] நா்ிதைதய ுே்ுமறயாக, ுு்தச யி் உ்ள சந்ைி்தோ்ு 

சோுேி்ு 19-் தேேி நமடசபு் “மட்தே்ேைி் தே்ே் பைியி் 

”ுபுபவ்க், ேபா் ிை் வா்களி்ு் ுமற்ு பேிைாக ’்மைைி் 

ேபா் ஓ்ுகமள பேிு சச்ீ் ுமற ‘ைைாகிறு. 

 

9] ு்கா் ைகளி் ஓப் தகா்ஃ் தபா்ி: “்ேியாவி் “ள் வரீா்கமை 

‘ேிேி ‘தசா் 'சா்பிய்' 

  * ு்கா்: ு்கா்ைி் நட்ே ச்வதேச ைகளி் ஓப் தகா்ஃ் தபா்ியி் 18 

வயதேயாை “ள் “்ேிய வரீா்கமை ‘ேிேி ‘தசா் 'சா்பிய்' ப்ட் 

சவ்ு சாேமை பமட்ு்ளா். 

  * ேி்ைிமய ‘ு்ு்ள ு்காைி் ஹதீரா தஹா்டா ைகளி் ஓப் 

தகா்ஃ் தபா்ிக்  நமடசப்ு வ்ேை. ப்தவு நா்மட் தச்்ே 

வரீா்கமைக் ப்ு சகா்ட “்ே தபா்ி் சோட ், “்ேியாவி் சா்பாக 

“ள் வரீா்கமை ‘ேிேி ‘தசா் ப்சகு்ேிு்ோ். 

  * பை க்டைாக நட்ே “்ே தபா்ியி் 18 வயதேயாை சப்கூமர் தச்்ே 

‘ேிேி ‘தசா் 'சா்பிய்' ப்ட் சவ்ு சாேமை பமட்ு்ளா்.  
“்ேியாமவ் தச்்ே வரீா்கமை ஒுவ் ைகளி் ஓப் தகா்ஃ் தபா்ி 

ஒ்றி் சா்பிய் ப்ட் சபுவு “ுதவ ுே் ுமறயாு். 

 

10] ‘்தடாப் 29 / 2016 ‘்ு “்ேியா - நிூசிைா்ு ‘ைிகு்ு “மடதய 

விசாக்ப்ிை்ேி் நமடசப்ற 5வு ஒு நா் தபா்ியி் கை்ு சகா்ட 
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“்ேிய ‘ைிவ ீ் க், ே்க் ‘்மையி் சபய் சபாறி்க்ப்ட பைியமை 

‘ைி்ு விமளயாிை். 

  * தடாைி -- தேவகி ., விரா் தகாைி -- சதரா் ., தராகி் ச்ைா -- ூ்ைிைா. 

  * “்ே தபா்ியி் ‘றிுகைாை “்ேிய வரீ் செய்் , “ளவயேிதைதய 

ேைு ோமய “ழ்ு வள்்ு ோயிட் வள்்ேோ் , ேைு பைியைி் ை்ுைி 
& தொேி எை ே் ோ் ை்ு் வள்்ு ோ் “ுவரு சபயமரீ் சபாறி்ு 

விமளயாிைா். 

 

11] Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction -- AMCDRR 

தப ட்காை ‘பாய்கமள ுமற்பே்காை ’சிய நாுகளி் ‘மை்ச்க் 

‘ளவிைாை 3 நா் ைாநாு, சட்ைியி் நவ்ப் 03 ுே் 05 வமர நமடசப்ு 

ுி்ு்ளு. 

 

12] உைக ுகாோர நிுவை்ேி் சா்பிைாை ுமகயிமை க்ு்பாு சோட்பாை 

ச்வதேச ைாநாு , சநா்டாவி் நவ்ப் 07 ுே் 12 வமர நமடசப்ு 

ுி்ு்ளு. 

  * “்ைாநா்ி் சிற்ு விு்ேிைராக “ை்மக ‘ேிப் மை்  பாை 

சி தசைா கை்ு சகா்ு்ளா். 

 

13] ‘சை ்காவி் நாசா வி்சவளி ’்ு நிுவை், கட்ே 1990-் ’்ு 

ஹ்பி் எ்ற ‘ேிநவைீ சோமைதநா்கிமய வி்ைி் சசு்ேியு. 

  * ‘்ே சோமைதநா்கி கட்ே 26 ’்ுகளாக ’யிர்கை்காை ‘ ய 

பட்க், ேகவ்கமள ‘ு்பி உ்ளு. “ே்ிை் ூைி்ு ‘்பா் உ்ள 

கிரக்க், ந்ச்ேிர்க், ூ ய ுு்ப்க் உ்பட ப்தவு ‘ ய ேகவ்க் 

கிமட்ேை. 

  * “்நிமையி், ஹ்பி் சோமைதநா்கிமய விட 100 ைட்ு ச்ேிவா்்ே " 

தெ்் சவ் வி்சவளி சோமை தநா்கி "மய ஐதரா்பிய வி்சவளி ’்ு 
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கழக் ை்ு் கைடா வி்சவளி ’்ு கழக்ுட் “மை்ு நாசா 
உுவா்கி ுி்ு்ளு. 

 

14] “்ோைியி் நமடசப்ற உைக கி் பா்ஸி் சா்பிய்ஷி் தபா்ியி் 

“்ேியாமவ் தச்்ே 8 வயு சிுைி ேெு் “்ைா் ே்க்பே்க் 

சவ்ு்ளா். 

 

15] சச்ேி ுளிக்  

◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

01) ‘சை ்காவி் நமடசப்ற உைக ு்ு்ச்மட தபா்ியி் சவ்ட் 
சவயி் பி வி் பிைி்மப்சி் ை்ைிபாகிதயா சா்பிய் ப்ட் 

சவ்ு்ளா்.  

02) ெூ் 28 / 2014் “ி்ு விு்ே ைுைிவா்க் ‘ு்ுைாி க்ிட்ேி் 

‘ுகி் “ு்ே 11 ைாி க்ிட், உ்ச நீேிை்ற உ்ேரவி் தப ் நவ்ப் 02 / 
2016 ‘்ு Maglink Infra Projects, Tirupur. எ்ற நிுவை்ோரா், உ்ேக்்ு 

ுமறயி் (implosion) சவி மவ்ு ேக்்க்ப்டு.  

03) பாுகா்ு ு்கிய்ுவ் வா்்ே ராுவ விபர்கமளீ் , ரகசிய் 

கா்க்பட தவ்ிய ு்கிய ேகவ்கமளீ் பகிர்கைாக சவளி்ச் தபா்ு 

கா்ியோை ு்ற்சா்ி் தப ் NDTV “்ேி சாைு்ு நவ்ப் 09் தேேி 
ஒுநா் ுுவு் ஒளிபர்ு சச்ய ேமடவிேி்ு ை்ேிய சச்ேி ை்ு் 

ஒளிபர்ு ுமற ‘மை்சக் உ்ேரவி்டு. 

  * “ே்ு உ்சநீேிை்ற் “மட்காை ேமட வேி்ு்ளு. 

  * “தே தபா்ு ‘்ஸா் ைாநிை்ேி் News Time Assam ை்ு் Care World TV 

’கியவ்றி்ு் , தகபி் TV ஒு்ுுமற ச்ட்ேி் கீ் நவ்ப் 09 ுே் 7 

நா்கு்ு ேமட விேி்ு ை்ேிய சச்ேி ை்ு் ஒளிபர்ு ‘மை்சக் 

உ்ேரவி்ு்ளு.  
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04) நுவ ் ுிமவ ைுப சைீமை சச்ீ் DRS ுமற ( The Umpire Decision 

Review System ) “்ேியா - “்கிைா்ு ‘ைிகு்ு “மடதயயாை ரா்தகா் 

சட்் தபா்ியி் ‘றிுக் சச்ய்ப்ு்ளு. 

 

16] ூு் நிுவை் நட்ேிய Doodle 4 Google தபா்ியி் Live in the present எ்ற 

ேமை்பி் ுதைமவ சா்்ே ப்ளி ைாைவி Anvita Prashant Telang உுவா்கிய 

Doodle ஐ , நவ்ப் 14 ுழ்மேக் ேிை்மே ு்ைி்ு ூு் ேைு ுக்பி் 

“ட்சபற சச்ு்ளு. 

 

17] ‘சை ்க பா்ைிசை்்ு்ு நட்ே தே்ேைி், ஐ்ு “்ேிய்க் சவ்றி  
சப்ு்ளை். 

 

 ‘சை ்க பா்ைிசை்்ி், கீ் சமபயாை பிரேிநிேிக் சமப்ு, 
சியா்ி் புேியி், “ு்ு தபா்ியி்ட, பிரைிளா செயபா், சவ்றி 
சப்றா்; “ே் ிை் ‘சை ்க பா்ைிசை்ி் பிரேிநிேிக் சமப, 
எ்.பி.,யாை ுே் “்ேிய சப் எ்ற சபுமைமய சப்ு்ளா்.  
தகரளாமவ ூ்வகீைாக உமடய “வ், சச்மையி் சிை காை் 
வசி்ு்ளா். 

 

 “தேதபா், ேைிழக்மே ூ்வகீைாக உமடய, ராொ கிு்ைி்்ேி, 
சிகாதகாவி் “ு்ு பிரேிநிேிக் சமப்ு தபா்ியி்ு சவ்றி 
சப்ு்ளா். 

 

 பிரேிநிேிக் சமப்ு, கைிதபா்ைியாவி் சிைிகா் தவைி எ்.பி.,யாக 
“ு்ு வு், ‘ைி சபரா, ைீ்ு் சவ்றி சப்றா். ‘வ், ுியரு க்சி 
தவ்பாள் ்கா் தொ்மச தோ்கி்ோ்.“வ் ுெரா் ைாநிை்மே 
ூ்வகீைாக உமடயவ். ெைநாயக க்சியி் ேவீிரைாக பைியா்றி வு், 
“வ், ‘ேிப் ஒபாைா, “்ேியா வ்ே தபாு உட் வ்ோ். 

 

 கைிதபா்ைியாவி் ை்சறாு புேியி், ெைநாயக க்சியி் சா்பி் 
தபா்ியி்ட தராஹி் க்ைா, சவ்றி சப்றா். 
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 ‘சை ்க பா்ைிசை்் தே்ேைி், சச்மைமய ூ்வகீைாக உமடய, 
கைைா ஹா ், ெைநாயக் க்சி சா்பி் தபா்ியி்ு சவ்றி 
சப்ு்ளா்; ‘சை ்க சசை் சமப்ு், “்ேிய் ஒுவ் ுமழவு, 
“ு ுே் ுமற; “ே் ிை், கைைா, வரைா்ு சவ்றி சப்ு்ளா். 
கைிதபா்ைியா ைாகாை ‘்ட்ைி செைரைாக “ு்ே கைைா ஹா ், பை 
’்ுகளாகதவ, ெைநாயக க்சியி் ேவீிரைாக பைியா்றி வுபவ். 
‘வரு ோயா் சியாைளா தகாபாை்; சச்மையி் ு்ுதநா் 
ைு்ுவராக “ு்ே ‘வ், ‘சை ்காவி் ுிதயறிைா்; கைைாவி் 
ே்மே ‘சை ்காமவ ஒ்ிீ்ள ெமை்கா நா்மட தச்்ேவ். 

 

18] ை்ேிய ுகாோர ‘மை்சக்ோ் �சசஹ் (உட் நை்)� எ்ற சபய ் 
சடைிசைிசி் வசேி, கட்ே ’்ு ’க்் ைாே் சோட்க்ப்டு. 
‘்தபாதைா ைு்ுவைமை ைு்ுவ்களிட் ’தைாசமை சபு் வமகயி் 
ை்ேிய சோமை்சோட்ு ‘மை்சக்ேி் உேவிீட் “்ேி்ட் 
சோட்க்ப்டு. 

 

 தகரளாவி் சப ைமை, உ்ேரா க்ி் ‘ை்நா், தகோ்நா், 
ுெரா்ேி் ுவாரகா, ஒிஷாவி் செக்நா்ு , ேைிழக்ேி் ராதைுவர் 
எை “்ு்களி் ுைிே் ேை்களி் “்ே வசேி சோட்க்ப்ு்ளு. 

 

 “்நிமையி் ே்தபாு, உ.பி.யி் வாரைாசியி் உ்ள காசி வி்வநாே் 
தகாயி் ை்ு் ‘ே் ‘ுகிு்ள ைி்சாூ் வி்ேியா்ச் தகாயி் 
’கிய “ட்களி் சடைிசைிசி் வசேி சச்ய்பட உ்ளு. 

 

19]  சச்ேி ுளிக்  

●●●●●●●● 
01) நவ்ப் 01 / 2016 ுே் ேைிழக்ேி் உைு பாுகா்ு ச்ட் ‘ுு்ு 

வ்ு்ளு.  

02) நவ்ப் 01 / 1956 ் உுவாை சச்மை ைாநிை் ( பி்ைாளி் ேைி்நாு ) 

ேைு 60 ’்ுக் நிமறமவ எ்ேிீ்ளு.  

 

03) நவ்ப் - 07 பாரே சாரை்க் ை்ு் வழிகா்ிக் “ய்க நிுவை ேிை்.  

 

04) ூ ய பகவாமை வை்ு் சா் ூமெ வட “்ேியாவி் சவு சிற்பாக 
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சகா்டாட்ப்ு்ளு.  

 

05) ேைியா் ப்ளிகு்ு நிை் உ்ளி்ட ‘ி்பமட க்டமை்ுகமள 

நி்ைய் சச்ய ைாநிை ‘ரசா் ‘மை்க்ப்ட நிுை் ுுவி் ூுேைாக 3 

க்வியாள்கமள நியைி்ு உய்நீேிை்ற் உ்ேரவி்ு்ளு.  

01) S.L. சி்ி பாு  

02) S.S. ராெதகாபா்  

03) ைைிோ. 

20] சச்ேி ுளிக்  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

01) ‘கிை “்ேிய சிற்ே காேி சநசவாள் விுு சி்ைாளப்ிமய ( 
ேி்ு்க்) தச்்ே சர்கசாைி்ு வழ்க்ப்ு்ளு.  
 

02) சட்ைி உய்நீேிை்ற் ேைு சபா்விழா ’்மட சகா்டாிீ்ளு.  
 

03) ெ்பாைி் நமடசப்ற Miss World தபா்ியி் பிைி்மப்சி் மகீ 
சவ்தசாசா ுேைிட் சப்ு்ளா். 

  * ’்ேிதரைியாவி் ‘சை்சா்்ரா 2வு “டு், “்தோதைசியாவி் 
சபைிசியா 3வு “டு் சப்ு்ளை்.  
 

04) ை்ேிய ைைிேவள ‘மை்சகு் ைி்்ு“் [ Linked in ] சிக 
வமை்ேளு் “மை்ு சோழி்ு்ப க்ூ  ைாைவ்கு்காை தவமை 
வா்்மப உுவா்க ு ்ுை்ு ஒ்ப்ே் “்ு்ளை.  
 

05) 2017 பி்ரவ  14 காேை் ேிை்ே்ு விசாக்ப்ிை் கட்கமரயி் " பீ் ை் 
உ்சவ் " நட்ே ’்ேிர ‘ரு ுிு சச்ு்ளு. 

 

21] சச்ேி ுளிக்  

••••••••••••••••••••••••• 
01) ேைு 36வு வயேி் எவசர்ி் ஏறி சாேமை பமட்ே ெ்பாைிய சப் 
ெ்தகா ேபா் ு்ுதநா் பாேி்பா் காைைாைா்.  
 

02) ‘்தடாப் = 29 உைக ப்கவாே தநா் ேிை்.  
பிரபை கி ்சக் வரீ் ுைி் கவா்க் ப்கவாே தநா் விழி்ுை்ு ூேராக 
{ Stroke Ambassador for India} நியைை் சச்ய்ப்ு்ளா்.  
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03) வரைா்றிதைதய ுே் ுமறயாக சைீாு் , சசளேி ‘தரபியாு் 
“மை்ு Exploration - 2016 எ்ற சபய ் ராுவ பயி்சியி் ”ுப்டை.  
 

04) தேசிய ஒுமை்பாு ேிை்ே்ு ( ‘் 31 - Ekta Diwas ) நாு ுுவு் Run 
For Unity எ்ற சபய ் ஓ்ட்ப்ேய் நமடசப்ு்ளு.  
 

05) சி்க்ூ ் நமடசப்ற WTA - உைக சப்க் சட்ைி் சா்பிய்சி் 
தபா்ியி் ஒ்மறய் “ுேி் தபா்ியி் , ுதைாவ்கியாவி் சடாைிைிகா 
சிுைதகாவா , செ்ைைியி் ஏ்சைி் சக்பமர வ ீ் ்ேி சா்பிய் ப்ட் 
சவ்ு்ளா். 

  * “ர்மடய் பி வி் ர்யாவி் ைகதராவா & எைிைா சவ்ைிைா தொி 
ைாட்சா்ட் & ூசிசபதராவா “மைமய தோ்கி்ு ப்ட் சவ்ு்ளு. 

 

22] “்ேியா - ெ்பா் நாுகு்ு “மடதய சிவி் ‘ுச்ேி ஒ்ப்ே் 
நவ்ப் 11் மகசயு்ோைு. 

    * “ே் ிை், ‘ு ’ீே்பரவ் ேமட ஒ்ப்ே்ேி் (எ்பிி) 
மகசயு்ேிடாைதைதய ெ்பாுட் ‘ுச்ேி ஒ்ப்ே் தை்சகா்ு்ள 
ுே் நாு எ்ற சபுமைமய “்ேியா சப்ு்ளு. 

  * “ே்ு ு் ர்யா, ‘சை ்கா, பிரா்் ’கிய நாுகுட் “்ேியா 
சிவி் ‘ுச்ேி ஒ்ப்ே் தை்சகா்ு்ளு. 

 

23] பிரேை் தைாி ேைு ெ்பா் பயை்ேி் தபாு, தடா்கிதயாவி் “ு்ு 
ெ்பாைி் ஹிதயாதகா ைாகாை்ேி் உ்ள தகாதப நக ் நமடசப்ற 
சோழி்ுமறயிைுடைாை கை்ுமரயாட் நிக்்சியி் ப்தக்பே்காக 
ு்ை் ரயிைி் சச்றா். 

 

 “்ே ு்ை் ரயிைாைு ெ்பாைிதைதய ‘ேிதவகைாக சச்ை்ூிய 
ஷி்கா்சச் ரக ரயிைாு். “ு, ைைி்ு 240 கிைீ ுே் 320 கிைீ தவக் 
வமர சச்ை்ூியு. 

 

24] நா்ிதைதய ுே் ுமறயாக ேிரவ “ய்மக எ வாீமவ (LNG - Liquified 
Natural Gas ) எ சபாுளாக் சகா்ு “ய்ு் தபு்ு தசமவ, தகரள 
ைாநிை்ேி் நவ்ப் 08் ‘றிுக்பு்ே்ப்ு்ளு. 
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   எ்எ்ெி எ சபாு், 50 சேவேீ்ு்ு் ுமறவாகதவ கா்பமை 
சவளிதய்ுவோ், “ு, சபாு தபா்ுவர்ு்ு் பய்பா்ு்ு 
உக்ேோகு், ூ்மையாைோகு், பாுகா்பாைோகு் 
குே்புகிறு. 

 

25] “மைய காசைாளி ுுைைாை 'ூ ்ூ்', நவைீ சோழி்ு்ப்மே 

பய்பு்ுவேி் ’வைாக உ்ள “்மறய ேமைுமற “்ேிய 

ுழ்மேகமள கவு் சபாு்ு, 'ூ ிூ் கி்் ' எ்ு் சசயைிமய 

‘றிுக் சச்ு்ளு. 

 

26] தகரள ைாநிை்ேி் ஓு் ரயிைி் சசளைியா எ்ற “ள்சப் பாைிய் 
பைா்கார் சச்ய்ப்ட வழ்கி் வழ்க்ப்ட நீேிை்ற் ேீ் ்பி் உ்ள 
ுமறபாுக் ுறி்ு, உ்ச நீேிை்ற ‘மழ்பாமையி் தப ், உ்ச 
நீேிை்ற ு்ைா் நீேிபேி ைா்்க்தடய க்ெு, நவ்ப் 11் தந ் ’ெராகி 
விள்க் ‘ளி்ு்ளா். 

 

 உ்ச நீேிை்ற ு்ைா் நீேிபேி ஒுவ் உ்ச நீேிை்ற்ேி் ’ெராவு 
“ுதவ ுே் ுமற. 

 

27] நவ்ப் -- 11 தேசிய க்வி ேிை் ( ுே்ேிர “்ேியாவி் ுே் க்வி 
‘மை்ச் ைுைாைா ‘ு்கைா் ’சா் பிற்ே ேிை் ) 

 

 ூுே் ேகவ் ---- ே்தபாு ைைி்ூ ் ’ுநராக பேவி வகி்ு் 
ேிுைேி. ந்ைா சஹ்ு்ைா , ைுைாைா ‘ு்கைா் ’சா்ேி் 
தப்ேியாவா். 

 

28] ‘சை ்காவி் 45வு ‘ேிபராக ுியரு க்சியி் தவ்பாளராக ( யாமை 
சி்ை் ) தபா்ியி்ட சடாடைா்் ிர்் சவ்றி சப்ு்ளா். 

 

 “வமர எேி்்ு தபா்ியி்டவ் -- ெைநாயக க்சியி் சா்பி் ( குமே 
சி்ை் ) ஹிைா  கிளி்ட். 

 சைா்ே் உ்ள 538 தே்ே் சமப வா்ுகளி் ிர்் 285 வா்ுகு், 
ஹிைா  218 வா்ுகு் சப்ு்ளை். 
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 ைாகாை்க் ‘ி்பமடயி் ிர்் 29ு், ஹிைா  18ு் சவ்றி 
சப்ு்ளை். 

 ுமை ‘ேிபராக ே்தபாு “்ியாைா ைாகாை கவ்ைராக பேவி 
வகி்ு வு் மை் சப்் ( ுியரு க்சி ) தே்ு சச்ய்ப்ு்ளா். 

 

29] பா்மவய்தறாு்காை 2வு 20 ஓவ் உைக தகா்மப கி ்சக் தபா்ி , 
“்ேியாவி் 2017 ெைவ  28 ுே் பி்ரவ  12 வமர நமடசபுகிறு. 

 

 “்ே தபா்ியி் ந்சை்ை ூேராக ராு் ிராவி் 
நியைி்க்ப்ு்ளா் 

 

30] கு்ு பை்ேி்ு எேிராை சபாுளாோர ு்ைிய ோ்ுே் ( Economic Surgical 
Strike Against The Block Money )  

 

  * நா்ி் ே்தபாு ுழ்க்ேி் உ்ள 500 ை்ு் 1,000 ூபா் தநா்ுக் 
நவ்ப் 08 / 2016 ந்ளிரு ுே் சச்ைாு எ்ு பிரேை் நதர்ேிர தைாி 
‘றிவி்ு்ளா். 

 

 ை்க் ே்களிட் உ்ள தநா்ுகமள ிச்ப் 30்ு் வ்கியி் 
சசு்ேி ுேிய ூபா் தநா்ுகமள சப்ு்சகா்ளைா் எைு் 
‘றிவி்ு்ளா். 

 “்ே ’்ு ிச்ப் 30-’் தேேி்ு் 500, 1,000 ூபா் தநா்ுகமள 
வ்கிகளி் சடபாசி் சச்ய “யைாேவ்க், ச்் வ்கி 
‘ுவைக்களி் ‘ு்ே ’்ு ைா்் 31-’் தேேி்ு் ‘வ்மற 
சடபாசி் சச்ு சகா்ளைா். 

ூுே் ேகவ்க் 

------------------------------------- 

 “தே தபா்ு நாு ுே்ேிர் சபுவே்ு ு்ு கட்ே 1946-’் ’்ி் 
‘்தபாு ுழ்க்ேி் “ு்ே 1,000 , 5,000, 10,000 தநா்ுக் 
சச்ைாேமவயாக ‘றிவி்க்ப்டை. 

 1954் ’்ி் ைீ்ு் 1,000 , 5,000 , 10,000 தநா்ுக் ுழ்க்ேி் 
விட்ப்டை. 

 ‘ே் பி்ு ைீ்ு் 1978 ெைவ  16் 1,000 , 5,000 , 10,000 தநா்ுக் 
சச்ைாேமவ எை ‘றிவி்க்ப்டை. ‘்தபாு ெைோ க்சியி் சா்பி் 
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சைாரா்ெி தேசா் பிரேைராக பேவி வகி்ு வ்ோ். நிேியமை்சராக 
Hirubhai Mulljibhai Patel ை்ு் RBI கவ்ைராக I.G. Patel ’கிதயா் பேவி 
வகி்ேை். 

 ூ.500 தநா்ு, கட்ே 1987-’் ’்ி் ுழ்க்ு்ு வ்ேு. கட்ே 2000-
’் ’்ு நவ்ப ் 1000 ூபா் தநா்ு ைீ்ு் ‘றிுக் 
சச்ய்ப்டு. 

 நதர்ேிர தைாி ேமைமையி் பாெக ூ்டைி ’்சி ‘மை்ே பிறு, 
கு்ு் பை விவகார்ு்காக உ்ச நீேிை்ற்ேி் ு்ைா் நீேிபேி 
எ்.பி.ஷா ேமைமையி் சிற்ு் ுைைா்ு் ுு ‘மை்க்ப்டு 
ுறி்பிட்ே்கு. 

 

31] The Lobbyists : Untold Story of Oil Gas and Energy Sector  

  * எுேியவ் -- ரெீ்  செ்்வா் 

32] சச்ேி ுளிக்  

============== 

01) தகாவா ைாநிை்ேி் ுே் சப் ுே்வராை சசிகைா காதகா்க், 
உட்நை் ுமறு காரைைாக ‘்தடாப் 28் காைைாைா். 

 

02) “்ேியாவி் ுே் ுமறயாக ஏிஎ் “ய்ேிர் ிை் ே்க நாைய்க் 
சபு் வசேி ேமைநக் ேி்ைி ை்ு் சப்கூுவி் சோட்க்ப்ு்ளு. 

  * “்ே ுய்சியி் ’்மை் ிை் நமக வி்பமை சச்ு வு் 
ுூ்தடா் நிுவை் ”ுப்ு்ளு. 

  * “்ே ஏிஎ் “ய்ேிர்ேி் ிை் ஓ்ு, “ர்ு, ஐ்ு, ப்ு ை்ு் 20 
கிரா் வமரயிைாை 24 கார் ே்க நாைய்கமள ைா்சக் விமை 
நிைவர்ேி்தக வா்க ுிீ். 

03) “்ே ’்ு வழ்க்மேவிட 34% ுமறவாகதவ சே்தை்ு் புவ ைமழ 
சப்ு்ளோ் தகரளா ைாநிை் ுுவு் வற்சியா் பாேி்க்ப்ு்ளோக 
‘்ைாநிை ‘ரு ‘றிவி்ு சவளியி்ு்ளு. 

 

33] An Era of Darkness : The British Empire in India  

  * எுேியவ் - சசி ேூ் ( கா்கிர் M.P. ) 
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34] சச்ேி ுளிக்  

============== 

01) ோ்ைா்ு ை்ை் ூைிபாை ‘ு்யதே் காைைாைமே் சோட்்ு, 
ை்ை ் கடமைகமள் சோட்்ு நிமறதவ்ற ‘ரச் பிரேிநிேியாக ( ெ்்) 
‘்நா்ி் ு்ைா் பிரேைு், ‘ரச ் உய்நிமை ’தைாசமை் ுுவாை 
பி வி் கு்சி் ேமைவராக பேவி வகி்ு வு் பிதர் ேி்ுைாந்ோ 
நியைி்க்ப்ு்ளா். 

 

02) ச்் வ்கியி் ுேிய சசய் “ய்ுநராக எ்.ராதெ்வ் ரா் 
நியைி்க்ப்ு்ளா். “ுவமர சசய் “ய்ுநராக பேவி வகி்ு வ்ே 
ெி.ைகாைி்க் விு்ப ஓ்ு சப்றா். 

 

03) ‘்தடாப் 28 - ச்வதேச ‘ைிதைஷ் ேிை் 

 

04) ‘்தடாப் 29 - ச்வதேச “மைய ேிை் 

 

05) ை்ேிய தநரி வ க் வா ய (CBDT) ேமைவராக பைியா்றிவ்ே ராைி சி் 
நாய் ஓ்ு சப்றமே சோட்்ு ுேிய ேமைவராக ுஷீ் ச்ேிரா 
சபாு்தப்ு்ளா். 

 

06) தேசிய ‘ளவி் ே்க் ப்ேிர வி்பமையி் ேைி்நாு ‘்ச் வ்ட் 
ுேைிட் சப்ு்ளு. 

 

07) பிரேை ் வள்்சி் ேி்ட்ேி் கீ் ெ்ுவி் “்ேிய தைைா்மை் 
க்வி நிுவை்மே் (ஐஐஎ்) சோட்க ை்ேிய ‘மை்சரமவ ‘ுைேி 
வழ்கிீ்ளு. 

 

08) எ்.பி.்க் உு்பிை்களாக உ்ள " கா்்ிிூஷ் கிள் " , ேகவ் 
‘றிீ் உ மை் ச்ட வர்ு்ு் வு் எ்ு ை்ேிய ேகவ் ’மைய் 
உ்ேரவி்ு்ளு. 
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35] ேபீாவளிமய் சகா்டாு் விேைாக, நிூயா்்கி் உ்ள ஐ.நா. 
ேமைமையக் க்டட்ேி் ைீு ேபீ விள்ுட் " HAPPY DIWALI " எ்ற ’்கிை 

வா்்மேக் ஒளியாக விுைாு ‘ை்கார் சச்ய்ப்ு “ு்ேு. 

 

36] தநபா் ு்ு்பயை் சச்ற ெைாேிபேி பிரைா்ுக்ெி்ு, கா்ைா்ு 

ப்கமை்கழக் குரவ டா்ட் ப்ட் வழ்கிீ்ளு. 

 

37] சி்க்ூ ் நமடசப்ற ’சிய ைகளி் சா்பிய்் ிராபி ஹா்கி் 

தபா்ியி், சைீாமவ் தோ்கி்ு “்ேிய ‘ைி ைகளி் ‘ைி 
ுே்ுமறயாக சா்பிய் ப்ட் சவ்ு்ளு. 

 

38] சச்ேி ுளிக்  

=============== 

01) ுபா் விைாை நிமைய்ேி், ுே்ுமறயாக ேைிழி் ‘றிவி்ு 
சவளியிு் ுமற சோட்க்ப்ு்ளு. 

 

02) வி்சவளியி் ே்கி ’்ு் பைியி் ”ுப்ு வு் ‘சை ்க 
வி்சவளி வரீ்க் ஷாதை கி்்ரா் ை்ு் ூபி்் ’கிதயா் 
‘்கிு்தே ‘சை ்க ‘ேிப் தே்ேைி் ே்களு வா்ுகமள 
சசு்ேிீ்ளை். 

 

03) வட ‘சை ்க நாடாை நிகராுவாவி் தடைிய் ஓ்தடகா ி்றாவு 
ுமறயாக ‘ேிபராக் தே்்சேு்க்ப்டா். ‘வரு ைமைவி சராஸா தயா 
ு ்தயா, ுமை ‘ேிப் பேவி்ு தே்ு சச்ய்ப்ு்ளா். 

 

04) சைீாவி் ெியா் நகர்ேி் நமடசப்ற 8-’வு சா்டா உைக் தகா்மப 
தபா்ியி், சைீ ே்கா்ு் கமையாை ஊஷுவி் “்ேியாு்ு 2 சவ்ளி, 3 
சவ்கை் எை சைா்ே் 5 பே்க்க் கிமட்ு்ளை. 
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05) பா ஸி் நமடசப்ற பா ் ைா்ட்் சட்ைி் தபா்ியி் பி ்ட் 
வரீ் ’்ி ு்தர, ‘சை ்காவி் ொ் “்ைமர தோ்கி்ு ப்ட் 
சவ்றா். 

 

06) 18 ’்ுகு்ு் பிறு ே்தபாு “்ேிய ுியரு் ேமைவ் ஒுவ், 
தநபாள்ு்ு்பயை் தை்சகா்ு்ளா். 

 

07) கட்ே 2014-் ’்ு நவ்ப் ைாே் சி்ைியி் நட்ே ுே் ேர கி ்சக் 
தபா்ி ஒ்றி் விமளயாு் சபாுு, சக வரீ் சீ்  ‘தபா் வசீிய பு்ச் 
ப்ு ேமையி் ோ்கி “ற்ே ’ஸி ., வரீ் ஹிூ்் ுு்ப்ு்ு 
’்ேிதரைிய கி ்சக் வா ய் ூ.20 தகாிமய நிவாரைைாக வழ்கிீ்ளு. 

 

08) புவநிமை ைா்ற்மே எேி்சகா்வ்காை பா ் ஒ்ப்ே், ச்வதேச 
ச்டைாக நவ்ப் 04் ‘ைு்ு வ்ு்ளு. 

 

39] ஐ.நா. சமபயி் நிேிநிமைமய நி்வகி்ே், நிேி ’ோர்மே் சபு்ுே், 
சபாுளாோர் சோட்பாை ’தைாசமைகமள வழ்ுே் சோட்பாை 
’தைாசமை் ுுவி் உு்பிைராக “்ேியாமவ் தச்்ே ைதக் ுைா் 
ஒுைைோக தே்்சேு்க்ப்ு்ளா். 

 

 “்ேிய சவளிீறு் பைி (ஐ.எஃ்.எ்.) ‘ேிகா யாை ைதக் ுைா், 
ஐ.நாு்காை “்ேிய நிர்ேர் ூேரக்ேி் ுே்மை் சசயைராக பேவி 
வகி்பவ். ு்ைோக, சப்ெிய், “்தர், பாை்ேைீ் ’கிய 
நாுகளி் “்ேிய் ூேரக ‘ேிகா யாக பைிு ்ு்ளா். 

 ைதக் ுைாுட், ெ்பா் நா்ி் ேதகஷி ‘கைா்ஸி, சைீாவி் தய 
ஸி்ைா் ’கிதயாு் தே்்சேு்க்ப்ு்ளை். 

 

 ுவி்ச்ைா்ு நா்ி் ேமைநகராை செைிவாமவ ேமைமையிடைாக 
சகா்ு சசய்பு் ஐ்கியநாுக் சமபயி் ச்வதேச ச்ட கைிஷைி் 
ுேிய உு்பிைராக (’சிய-பசிபி் பிரா்ேிய்ேி்காை) “்ேியாமவ் 
தச்்ே ‘ைிு்ோ ரா்ு் தே்்சேு்க்ப்ு்ளா். 

 “வ் ெைவ  2017 ுே் 5 ’்ுக் ‘்ே பேவியி் “ு்பா். 
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40] தேச் பிோ ைகா்ைா கா்ேியி் தபர் கு கா்ேி உட்நை் ுமறவா் 
காைைாைா். 

 

  நாசா வி்சவளி ’்ு மைய்ேி் வி்ஞாைியாக் பைியா்றியவ் 
கு கா்ேி. 

 விுேமை தவ்வியி் மை்க்ைாக் குே்பு் " ே்ி யா்ேிமர " 
தபாரா்ட்ேி்தபாு ைகா்ைாவி் மக்ேிமய் பிி்ு ‘மழ்ு் 
சச்றவ். 

 

41] ேைிழக ‘ரசி் பைியா்ு் சப் ஊழிய்கு்காை ஊேிய்ுட் ூிய 
பிரசவ காை விு்மப 180 நா்களி் “ு்ு 270 நா்களாக உய்்ேி ேைிழக 
‘ரு நவ்ப் 07 / 2016் உ்ேரு பிற்பி்ு்ளு. 

 

 “்ே சுமக “ர்ு ுழ்மேக் வமர ை்ுதை சபாு்ு். 

 

42] சச்மை ைாகாை்ேிைிு்ு பி ்ு தகரள ைாநிை் உுவாைே் 60் 
’்ு சகா்டா்ட் நவ்ப் 01் �வ்ர தகரள்� எ்கிற சபய ் 
நமடசப்ு்ளு. 

 

43] Military Exercises:-  

01) ீ் ‘பியா் === “்ேியா - ‘சை ்கா, நமடசப்ற “ட்: (சசளபா்ியா 
ராுவ ேள்) உ்ேரகா்் 

02) Red Flag === “்ேியா - ‘சை ்கா ை்ு் பை நாுகளி் விைாை்பமடக் , 
நமடசப்ற “ட்: ‘ைா்கா 

03) Exercise COPE === “்ேியா - ‘சை ்கா விைாை்பமட 

04) Desert Eagle II === “்ேியா - ஐ்கிய ‘ரு எைிதர்்(UAE), நமடசப்ற “ட்: 
UAE 

05) Iron - Fist === “்ேிய விைாை்பமடயி் ேயா்நிமை பயி்சி, நமடசப்ற 
“ட்: சபா்ரா் 

06) வுைா === “்ேியா - பிரா்் கட்பமடக் 

07) குடா === “்ேியா - பிரா்் விைாை்பமடக் 

08) ‘தெயா வா ய் === “்ேியா - பி ்ட் ராுவ்க் 

09) குடா ச்ேி === “்ேியா - “்தோதைசியா ராுவ்க் 
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10) “்ேிரா ேு் / சரயி்தபா === “்ேியா - பி ்ட் விைாை்பமடக் 

11) சகா்க் === “்ேியா - பி ்ட் கட்பமடக் 

12) Sino - Inida Cooperation === “்ேியா - சைீா தப ட் ைீ்ு ஒ்ேிமக , நமடசப்ற 
“ட் ; ைடா் 

13) ைி்ரா ச்ேி === “்ேியா - “ை்மக , நமடசபு் “ட்: 
‘்பிுசா(“ை்மக) 

14) Force Eighteen === “்ேியா - ’சிய் நாுக், நமடசப்ற “ட்: 
ூதை(ைகாரா்ிரா) 

15) SLINEX === “்ேியா - “ை்மக கட்பமடக் 

16) SIMBEX === “்ேியா - சி்க்ூ், நமடசப்ற “ட்: விசாக்ப்ிை் 

17) மை்  === “்ேியா - ோ்ைா்ு, நமடசப்ற “ட்: கிராபி(ோ்ைா்ு) 

18) “்ேிரா === “்ேியா - ர்யா , நமடசப்ற “ட்:விைா்ிவா்ி்(ர்யா) 

19) Ausidex === ’்ேிதரைியா - “்ேியா 

20) Khanjar === “்ேியா - கி்கி்ோ் 

21) Prabal Dostyk === “்ேியா - கெக்ோ் 

22) Ekuverin === “்ேியா - ைாை்ேுீ 

23) Sahyog Kaigin === “்ேியா - ெ்பா், நமடசப்ற “ட்: சச்மை கட்கமர 

24) Cobra Gold === “்ேியா, ோ்ைா்ு, “்தோதைசியா, ‘சை ்கா, உ்ளி்ட 35 
நாுக் 

25) IBSAMAR === “்ேியா, பிதரசி், சே் ’்பி ்கா, நமடசப்ற “ட்: தகாவா 

26) LAMITYE === “்ேியா சசஷ்், நமடசப்ற “ட் : வி்தடா யா - சசஷ்் 

27) நசீ்  ‘்பாக் === “்ேியா ஓை், நமடசப்ற “ட்: ‘ரபி்கட் 

28) ைைபா் === “்ேியா , ‘சை ்கா , ெ்பா் கட்பமடக் 

29) ூ்யா கிர் === “்ேியா - தநபா் ேமர்பமடக் 

30) Nomadic Elephant === “்ேியா - ை்தகாைியா 

31) Hand in Hand === “்ேியா - சைீா ேமர்பமடக் 

32) Eagle ( Shaheen ) - 5 === சைீா - பாகி்ோ் 

33) Druzhba ( Friendship ) 2016 === பாகி்ோ் - ர்யா 

34) Joint Sea 2016 === சைீா - ர்யா கட்பமடக் 

35) Coordinated Patrol (CORPAT) === “்ேியா - “்தோதைசியா கட்பமடக் ூ்ு 
தரா்ு பயி்சி 
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36) Coordinated Patrol (CORPAT) === “்ேியா - ோ்ைா்ு கட்பமடக் ூ்ு 
தரா்ு பயி்சி 

 

44] BRICS ைாநாுக்  

================ 

( 30்ு் தை்ப்ட ைாநாுக் நமடசப்ு்ளை ) 
01) 8வு BRICS ைாநாு - தகாவா ( பைாெி ) - ‘்தடாப் 15 & 16  

( 7வு ர்யா - Ufa City 2015 ., 6வு பிதரசி் - Fortaleza 2014)  

 

02) Brics Friendship Cities Conclave -- ு்மப - ஏ்ர் 14 - 16  

 

03) “ர்டாவு BRICS “மளஞ் ைாநாு -- குகா்ேி - ெூமை 01- 03  

 

04) 1st Meeting of Brics Working group on Energy saving and Energy efficiency -- 
விசாக்ப்ிை் - ெூமை 04 & 05  

 

05) 2nd Anti Drug Working Group Meeting of Heads of Anti Nargotics Agencies of Brics Countries -- 
சட்ைி - ெூமை 08  

 

06) Brics Policy Planning Dialogue Meeting -- பா்ைா -- ெூமை 25 & 26  

 

07) 1st Bricks Employment Working Group Meeting - BEWG - மஹேராபா் -- ெூமை 27 & 28  

 

08) Brics Women Parlimenterian's Forum Meeting -- செ்ூ் - ’க்் 20 & 21  

 

09) 2nd Meeting of Ministers of Disaster Manangement (MDM ) of Brics countries -- உே்ூ் -- 
’க்் 23 & 24  

 

10) The Conference on International Arbitration in BRICS: Challenges, Opportunities and Road ahead -- 
சட்ைி -- ’க்் 27  

 

11) Brics Convention on Tourism -- கெுராதஹா (ை.பி) -- சச்ட்ப் 01 & 02  

 

12) 1st Brics Film Festival -- சட்ைி - சச்ட்ப் 02 - 06 

 

13) 4th BRICS Wellness Workshop -- சப்கூு - சச்ட்ப் 10  

 

14) BRICS AROGYA FAIR -- சப்கூு - சச்ட்ப் 10 - 14 



Tnpsc Tamil Current Affairs –November 1 To 21 

 

www.winmeen.com Page 18 

 

 

15) Sixth Meeting of National Security Advisers of the BRICS Countries -- சட்ைி - சச்ட்ப் 
14 &15  

 

16) 3rd Brics Urbanization Forum Meet -- விசாக்ப்ிை் - சச்ட்ப் 14 - 16  

 

17) The Environment Ministers of Brics Countries Meet -- தகாவா ( பைாெி ) -- சச்ட்ப் 16 
 

18) 6th BRICS Meeting on Agriculture and Agrarian Development -- சட்ைி - சச்ட்ப் 22  

 

19) BRICS Labour & Employment Ministerial Meet -- சட்ைி - சச்ட்ப் 27 & 28  

 

20) BRICS க்வி ‘மை்ச்க் நா்காவு உ்சி ைாநாு -- சட்ைி - சச்ட்ப் 
30 - ‘்தடாப் 02  

 

21) BRICS ுேைாவு வைிக க்கா்சி -- சட்ைி - ‘்தடாப் 12 - 14 

 

45] 01) “்ேிய ‘ரசி் ைைிுவிமை விைாை தசமவ் க்டை் ேி்ட்? === 
உடா் ேி்ட் (UDAAN தயாெைா) 

02) நை்ோைா ேி்ட் சோட்கிய “்ேிய ‘ரு நிுவை்? === பி.எ்.எ்.எ் 

03) உைக ப்ிைி்ுறியீு “்ேியாவி் “ட்? === 97 

04) MOP 28 எை்பு் உைகைாவிய புமை் ுி் வாீ உைி்மவ் 
க்ு்பு்ு் வரைா்ு சிற்ுைி்க உட்பி்மக நமடசப்ற “ட்? === 
கிகாைி(ுவா்டா நாு) 

05) TERI ‘மை்ு வழ்ு் நிமை்ே நீி்ே தை்பா்ு் ேமைமை விுு 2016 
சப்றவ்? === சி்கி் ுே்வ் பவ் சா்ைி் 

06) தை் ு்க் விுு 2016 சப்றவ்? === Paul Beatty 

07) ைே ந்ைிை்க விுு சப்ற ேிுவ்ைாைமை ைாவ்ட ப்சாய்ு எு? 
=== ே்ச்ப்ு 

 

46] 01) சா கா ுய் ோ்கிய “ட்? === பிைி்மப்், விய்நா், சைீா 

02) எ்் ுய் ோ்கிய “ட்? ==== வட கதராைிைா 

03) சஹ்மை் ுய் ோ்கிய “ட்? ==== கிூபா 

04) ெூைியா ுய் ோ்கிய “ட்? ==== சே் கிழ்ு ‘சை ்கா 
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05) கா்் ுய் ோ்கிய “ட்? ==== தக் தவ்தட, சப்ுடா 

06) தை்ூ ுய் ோ்கிய “ட்? ==== மஹேி 

07) நி்தகா் ுய் ோ்கிய “ட்? ==== சப்ுடா 

08) கா்பு ுய் ோ்கிய “ட்? ==== ெ்பா், ர்யா 

09) நா்சே்ீ் ுய் ோ்கிய “ட்? === ெ்பா் 

10) ைாசைள ுய் ோ்கிய “ட்? ==== ெ்பா் 

11) சைர்ி ுய் ோ்கிய “ட்? ==== பிைி்மப்், மேவா் சைீா, ை யாைா 
ேுீ 

12) ரா் ுய் ோ்கிய “ட்? ==== விய்நா், க்தபாியா, ைாதவா், 
ோ்ைா்ு 

13) ைைா்கா் ுய் (ெுைா ுய் ) ோ்கிய “ட்? === ெ்பா், மேவா் 
ை்ு் ை யாைா ேீுக் 

14) தைகி ுய் ( சஹை் ுய் ) ோ்கிய “ட்? ==== சைீா, மேவா், கதராைி் 

15) சா்டா ுய் ோ்கிய “ட்? ==== சே்சகா யா 

16) ஏயியா (ெுைிய்) ுய் ோ்கிய “ட்? ==== பிைி்மப்், மேவா், 
விய்நா் 

17) மஹைா ுய்(ைாவி் ுய்) ோ்கிய “ட்? === பிைி்மப்் ை்ு் 
சே் சைீா 

18) சா கா ுய் ோ்கிய “ட்? === பிைி்மப்், விய்நா், சைீா 

 

47] 01) WHO சா்பி் ஏ்பாு சச்ய்ப்ட South - East Asia Regional Health Emergency 
Fund (SEARHEF) ைாநாு சகாு்ுவி், சச்ட்ப் 05 ுே் 09வமர 
நமடசப்ு்ளு. 

02) SAARC Terrorist Offences Monitoring Desk (STOMD) & SAARC Drug Offences Monitoring Desk 
(SDOMD) எ்ு் ைாநாு சட்ைியி் சச்ட்ப் 22 ை்ு் 23் 
நமடசப்ு்ளு. 

03) சா்் நாுகளி் ுிீ மை்ுமற ‘ேிகா க் ( IMMIGRATION AUTHORITIES ) 
7வு ைாநாு , “்ைாைாபா்ேி் ’க்் 03் நமடசப்ு ுி்ு்ளு. 

04) சா்் நாுகளி் உ்ுமற ‘மை்ச்களி் 7வு ைாநாு , 
“்ைாைாபா்ேி் ’க்் 03 ை்ு் 04் நமடசப்ு ுி்ு்ளு. 

05) சா்் நாுகளி் நிேி ‘மை்ச்களி் ைாநாு , “்ைாைாபா்ேி் ’க்் 
25 ை்ு் 26் நமடசப்ு ுி்ு்ளு. “்ைாநா்ி் நிேியமை்ச் ‘ு் 
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தெ்ைி்ு பேிைாக, சபாுளாோர விவகார்கு்காை சசயைள் ச்ேி கா்ே 
ோ் கை்ு சகா்ு்ளா். 

06) சா்் நாுகளி் “ள் பாராுை்ற உு்பிை்களி் ுே் ைாநாு 
’க்் 16 ுே் 18வமர “்ைாைாபா்ேி் நமடசப்ு ுி்ு்ளு. THEME 

--- PEACE AND HORMONY FOR DEVELOPMENT 

07) சா்் நாுகளி் ு்ளியிய் ‘மை்ுகளி் ேமைவ்க் கை்ு 
சகா்ு் 8வு ைாநாு { Heads of SAARC Statistical Organizations (SAARCSTAT) } 
ுுசட்ைியி் ’க்் 29 ுே் 31வமர நமடசப்ு ுி்ு்ளு. THEME --- 

Trade Statistics – Merchandise & Services 

08) ‘மை்ச்க் ‘ளவிைாை 4வு South Asia Initiative to End Violence Against Children 
(SAIEVAC) ைாநாு ுுசட்ைியி் தை 09 ுே் 11வமர நமடசப்ு 
ுி்ு்ளு. 

09) சா்் நாுகளி் சவளிீறு்ுமற ‘மை்ச்களி் 37வு ைாநாு 
தநபாளி் தை 17் நமடசப்ு்ளு. 

10) சா்் நாுகளி் பாுகா்ு ுமற ‘ேிகா க் ைாநாு சச்ட்ப் 29 ை்ு் 
30் ுுசட்ைியி் நமடசப்ு்ளு. “்ைாநா்ி் பாகி்ோ் சா்பி் 
பிரேிநிேிக் கை்ு சகா்ளவி்மை. 

11) சா்் நாுக் சா்பிைாை 3வு ூபி ேிுவிழா ‘்தடாப் 14 ுே் 16வமர 
செ்்ூ ் நமடசப்ு்ளு. “்ைாநா்ி் பாகி்ோ் சா்பி் 
பிரேிநிேிக் கை்ு சகா்ளவி்மை. 

12) 19வு சா்் ைாநாு, நவ்ப் 09 ை்ு் 10் “்ைாைாபா்ேி் நமடசபற 
“ு்ேு. “ேமை “்ேியா ுற்கைி்போக ‘றிவி்ேமே சோட்்ு, 
’்காைி்ோ், ப்களாதே் , தநபா் , “ை்மக, ூடா் ’கிய நாுகு் 
ுற்கைி்போக ‘றிவி்ேோ், சா்் ைாநாு ர்ு சச்ய்ப்ு்ளு. 

 

48] விவசாய விமளசபாு்க் ச்மேயிட், நிை ு்ேமக, ேைியா் காுக் 
’கிய 3 ுமறகளி் சீ் ேிு்ே்கமள ுு்ேி, விவசாய வ்்ேக் சச்ய ஏ்ற 
ைாநிை்களாக ேிக்கிற ைாநிை்கமள நிேி ’தயா் ‘மை்ு வ மச்பு்ேி 
ப்ியைி்ு்ளு. 

 

 ைரா்ிய ைாநிை், 100–்ு 81.7 ு்ளிகுட் ுேைிட்மே பிி்ு்ளு. 

 ுே் 10 “ட்கமள ுமறதய ைரா்ிய், ுெரா், ராெ்ோ், ை்ேிய 
பிரதேச், ‘ யாைா, “ைாசை பிரதேச், ’்ேிரா, க்நாடக், 
சேு்காைா, தகாவா ’கிய ைாநிை்க் பிி்ு்ளை. 
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 ேைிழக் 17.7 ு்ளிகுட் 25–வு “ட்ேி் உ்ளு. 

 “்ே ப்ியைி் கமடசி “ட்ேி்ு ுு்தச  ே்ள்ப்ிு்கிறு. 
ுு்தச  சப்ு்ள ு்ளிக் 4.8 

 பீகா், தகரளா உ்ளி்ட 3 ைாநிை்களிு், 4 ூைிய் பிரதேச்களிு் 
விவசாய விமள சபாு்க் ச்மேயிட் ுு ச்ட் “்ைாேோ் ‘மவ 
“்ே ப்ியைி் “ட் சபறவி்மை. 

 

49] நா்ி் பு்ு விமள்சமை ‘ேிக ்க ுேிய வ ீ ய ரக பு்ு விமேகமள 
“்ேிய தவளா் ’்ு மைய் உுவா்கிீ்ளு. 

 

 ுேிோக உுவா்க்ப்ட வ ீ ய ரக பு்ு்ு ூசா 16 எை 
சபய ட்ப்ு்ளு. 

 ுேிய பு்ு ரகைாைு நா்ு ைாே்களி் ‘ுவமட சச்ய் 
ூியோு். வழ்கைாை பு்ு வமகக் 6 ுே் 9 ைாே்க் வமர 
காை் எு்ு் சகா்ு். 

 

50] சிு ுேீ்டாள்கமள பாுகா்ு் விஷய்ேி் நிூஸிைா்ு ை்ு் 
சி்க்ூ் நாுக் ுேைிட்களி் உ்ளை. 

 

 “ே்கு்ு ஹா்கா், ைதைசியா, கெக்ோ், “்கிைா்ு, கைடா, 
நா்தவ, சுேி ‘தரபியா, ்தைாதவைியா ை்ு் “்தர் ’கிய 
நாுக் உ்ளை. 

 “்ேியா 13-வு “ட்ேி் உ்ளு. 

 { உைக வ்கி சவளியி்ட சோழி் ு வே்காை சாேகைாை நாுக் ேர 
வ மச ப்ிய் 130வு “ட்ேி் உ்ளு. } 

 

51] சபாுளாோர சீ் ேிு்ே்கமள நமடுமற்பு்ு் ைாநிை்களி் 
ைேி்பீு - 2016 

 

  * உைக வ்கிீ், ை்ேிய ‘ரசி் சோழி்ுமற் சகா்மக ை்ு் 
தை்பா்ு ுமறீ் “மை்ு ேயா ்ு்ள , “்ேியாவி் சோழி்ு ய 
சிற்ே ூழ் நிைு் ைாநிை்களி் ப்ியைி் ’்ேிர் பிரதேச் ை்ு் 
சேை்காைா ைாநிை்க் ுேைிர்ு “ட்களி் உ்ளை. 
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  * ுெரா், ச்ேீ் க், ை்ேிய பிரதேச், ஹ யாைா ைாநிை்க் ுமறதய 
3,4,5 ை்ு் 6வு “ட்களி் உ்ளை. 

  * ொ்க்் 7வு “ட்ேிு், ராெ்ோ் 8-வு “ட்ேிு், உ்ேராக்் 9-
வு “ட்ேிு், ைஹாரா்ிரா 10-வு “ட்ேிு் உ்ளை. 

  * “்ே ப்ியைி் ேைி்நாு 18வு “ட்ேி் உ்ளு. 

  * சைீப்ேி் உைக வ்கி சவளி யி்ட சோழி் ு வே்காை ூழ் நிைு் 
நாுக் வ மசயி் “்ேியா 130 வு “ட்ேி் “ு்போக 
ுறி்பிட்ப்ிு்ேு. கட்ே ’்ு 131 வு “ட்ேி் “்ேியா “ு்ேு 
எ்பு ுறி்பிட்ே்கு. 

 

52] ேிமர்பட பி்ைைி பாடக் எ்.பி. பாைு்பிரைைிய்ு்ு “்ே ’்ி் 
“்ேிய ேிமர ’ுமை்காை ூ்றா்ு விுமே ை்ேிய ‘ரு 
‘றிவி்ு்ளு. 

 

 தகாவாவி் வு் 20-் தேேி சோட்கி 28-் தேேி வமர நமடசபு் 47-
வு “்ேிய ச்வதேச ேிமர்பட விழாவி் ‘வு்ு “்ே குரவ் 
‘ளி்க்புகிறு. 

 “வ் சிற்ே பி்ைைி பாடகு்காை தேசிய விுமே 6 ுமற 
சப்ு்ளா். ‘ேிக பாட்கமள பாியவ் எ்ற கி்ை் சாேமை்ு் 
சசா்ே்கார் ’வா். 

 

53] “்ேிய ுே்ேிர் தபாரா்ட வரீ்களி் ு்கியைாைவு், ுே்ேிர 
“்ேியாவி் ுே் ுமை் பிரேைுைாை ச்ோ் வ்ைபா் பதட் 141-வு 

பிற்ே நாமள ( ‘்தடாப் 31) ு்ைி்ு பிரேை் தைாி ூ.10 ைேி்பிைாை, 

பதட் நிமைு ேபா்ேமைமய சவளியி்ு்ளா். 

 

54] 01) காகிே் பை்ுழ்க்மே் ுமற்ு ைி்ைு பை் ப ைா்ற்மே 
ஊ்ுவி்ு் மைய வ்கியி் சோழி்ு்ப்? ==== Block chain 

02) ுுவு ுளிூ்ட்ப்ட ரயி் தசமவ? ==== ஹ்சபா் விமரு ரயி் 

03) மர் மை்ீ விுு சப்ற ந்ரா எ்ற ‘மை்பிமை் சோட்கியவ்? 
=== சை்ச் ஹசா் ( எகி்ு ) 

04) 1854 நவ்ப் 5 ‘்ு ெ்பாைி் நமடசப்ற Inamora No Hi எை்பு் 
"‘ சி்சபாேிகமள எ ்ே்" நிமைு ூு் விேைாக “்ே நாமள எ்ே 
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நாளாக சகா்டாட்பு் எை ஐ.நா ‘றிவி்ேு? === ுே் ுைாைி எ்ச ்மக 
நா் 

05) ைுமர ச்ுகவிு ு்ுை்ுைியி் எ்வளு டாை் ைேி்பிைாை 
‘்ச் ேமைமய ஐ.நா. ேபா் ுமற சவளியி்டு? ==== 1.20 us doller 

06) ஐ.நா சபாு்சமபயி் “்ைிமச் க்தச  நிக்்ேிய “ர்டாவு 
“்ேிய்? === A.R.ருைா் 

07) ்வ் பார் வார்? === சச் 27 - ‘் 02 

08) உைக வி்சவளி வார்? ==== ‘் 04 - 10 

09) ுேைா் செ்சி ஓவ்் ஒைி்பி் ஊ்க விுு 2016 யாு்ு 
‘ளி்க்ப்டு? === ுகைு ‘ைி 

10) ேைி்நாு வை்ுமறயிை் ேியாகிக் ேிை்? === சச் 11 

11) ரா்் ய தக் ுதரா்சஹாைா ுர்க் விுு 2016 சப்ற ‘மை்ு? === RBI 

12) 2016 ’் ’்ி்காை ுதராைா்சா யா் விுு ை்ு் ேியா் ச்் 
விுேி்காை வரீ்கமள தே்ு சச்ே தே்ு்ுுவி் ேமைவ்? ==== 
தை தக் 

13) 2016 ’் ’்ி்காை ராெீ் கா்ேி தக் ர்ைா விுு ை்ு் ‘்ெு் 
விுேி்காை வரீ்கமள தே்ு சச்ே தே்ு்ுுவி் ேமைவ்? ==== 
‘க்வா் 

14) ’சியாவி் ுே் ‘ சி சோழி்ு்ப ூ்கா ‘மையு்ள “ட்? === 
க்காவேி ( க்நாடகா ) 

15) ஒு நாளி் ஒு ைதசாோ எேுட் சோட்ுமடயு? === ூசா ராதெ்ேிர 
பிரசா் தவளா்மை் ப்கமை் கழக்மே ை்ேிய் ப்கமை் கழகைாக 
ேர் உய்்ு் ைதசாோ 

16) “்ேியாவி் ுே் நீ்்ு்ுைா எ்ு நமடசப்று? ==== ை்ேிய்பிரதேச் 
- “்ேிரா சாக் ‘மையி் 

17) ச்வதேச ப்ட் விு் விழா “்ேியாவி் எ்ு நமடசபுகிறு? ==== ூர் 
ை்ு் ரா்தகா் புேிகளி் 

18) ச்ேீ் க் ைாநிை்ேி் ைாதவாயி்ுகமள ஒு்ு் நடவி்மக? ==== 
operation green hunt 

19) “்ேியாவி் தைச் சோழி்ு்ப் ுவ் எ்ு ‘மையவிு்கிறு? ==== 
ப்சா் ( “்ேியா - பாகி்ோ் எ்மை) 

20) விேிகு்ு ுற்பாக் க்ட்பு்ள “்ேியாவி் ைிக உய்்ே க்டட் 
எை ‘மழ்க்புவு? ==== தபாைா ் ராயதைா 
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21) உைகி் ுே் ைிே்ு் ‘ுைி் நிமைய் ‘மை்கு்ள நாு? ==== 
சைீா 

22) “்ேியாவி் ைிக்சப ய எ்சை் ு்ேிக ்ு ’மை “்ேிய் ’யி் 
நிுவை் எ்ு ஏ்பு்ேிீ்ளு? ==== ஓிஸா( பாரேீ்  ுமறுக்ேி் 
நிுவ்ப்ு்ளு) 

23) விய்ேு “்ேியாவி் ே்தபாமேய ூே்? ==== ‘ைிோ்ப்ச் & ஐ்வ்யா 

24) கா்ைா் தபா்்க்ப் எ்ு ேயா ்க்ப்டு? ==== விசாக்ப்ிை் 

25) காதைா் சஹைிகா்ட் ேயா ்க “்ேியா எ்ே நா்ுட் ஒ்ப்ே் 
தை்சகா்ு்ளு? ==== ர்யா 

26) “்ேியா எ்ே நா்ுட் HSBT - 6 ஒ்ப்ே் தை்சகா்டு? === ‘சை ்கா ( 
ேவீிரவாே் சோட்பாக உளு்ேகவ்கமள் ப ைாறி் சகா்ுே் ) 

27) தநபாள்ேி் எ்ே “ட்ேி் “ு்ு “்ேியாவி்ு தநரியாக ப் 
தபா்ுவர்ு வசேி சோட்க்? === தபாகாரா 

28) ைிு தை் ை்ு் நாு்ைா கைவா் வழியாக ைாைசதராவ் சச்ை, 
“்ேியா எ்ே நா்ுட் ஒ்ப்ே் தை்சகா்ு்ளு? ==== சைீா 

29) “்ேியா, ேிற் தை்பா்ி்காை ’மட பயி்சி மைய் எ்ே நா்ி் 
‘மை்கிறு? === மநெீ யா 

30) நா்ிதைதய ுே்ுமறயாக நிேி சா்்ே பிர்சமைகமள விமர்ு 
விசா ்ு ேீ் ்க ச்வதேச நுவ் ை்ற் ‘மையு்ள “ட்? ==== ு்மப 

31) சே்ைி்ேியாவி் ுே் ரயி் ுர்க்பாமே எ்ு ுவ்க்ப்ு்ளு? 
==== சப்கூு 

32) Talk to AK எ்ற தநரி உமரயாட் நிக்்சிமய நட்ேிய ைாநிை ுே்வ் ? 
==== சட்ைி 

33) உைகி் ுே் ைி்ைு கழிவமற “்ேியாவி் ‘மையு்ள “ட்? ==== 
ேிுவை்ேுர் - தகரளா 

34) woodpecker environment and wildlife film festival நமடசபறு்ள ைாநிை்? ==== சி்ைா 

35) 2016-17 ’்ி்காை சா்் ேமைநகர்? ==== Mahasankar 

36) சகாமை சச்ய்ப்ட ுைைா்ு ப்ேி ்மகயாளராை “வரு சபய் 
ு்மப சு்க்ேி்ு ூ்ட்ப்ு்ளு? ==== தொேி்ைாயி தட 

37) ீசை்தகா பார்ப ய ப்ியைி் “ட்சப்ு்ள “்ேிய 
ப்கமை்கழக்? ==== நாள்ோ பீகா் 

38) சச்மை சச்்ர் ரயி்நிமைய் எ்ே நிுவை்ுட் “மை்ு ‘ேி 
நவைீ மவ-மப வசேி ஏ்பு்ேிீ்ளு? ==== ூு் நிுவை் 
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39) உைகி் ‘ேிக சசறிு சகா்ட ூ ய ைி் நிமைய் ‘மை்க்ப்ு்ள 
சைாரா்தகா நா்ு நகர்? === ஒளச்தட 

40) ேிற்ைிு கட் தைைா்மை விுு சப்ற ேைிழக ுமறுக்? ==== 
வ.ஊ.சி ுமறுக் , ூ்ு்ுி 

41) ’சியாவிதைதய ைிகு் ூ்மையாை நகர்? === ை்ைிதநா் - தைகாையா 

42) உைகி் ‘ேிக ைாுப்ட நகர் ப்ியைி் சட்ைிமய் பி்ு்ு் ே்ளி 
ுேைிட் விகி்பு? === ”ராைி் சாதபா் நகர் 

43) க்மக நேியி் ுைிக் எை ‘மழ்க்பு் டா்பிமை நகர விை்காக 
‘றிவி்ு்ள நகர்? === குகா்ேி 

44) நசாு் பார் ‘்தோை் எ்ற ைு தபாமே்ு எேிராை தேசிய “ய்க் 
சோட்கிீ்ள ைாநிை்? === சட்ைி 

45) Matdaata Mahotsa எ்ற வா்காள் ேிுவிழா நமடசப்ற “ட்? === சட்ைி , 
க்ைா் பிதள்  

46) Habbitat ேிமர்பட விழா 2016 நமடசப்ற “ட்? === சட்ைி 

47) ராெ்வ கியா் ச்க் எை்பு் வுவா் ஞாை் கு்ேர்க் 
நமடசப்ற “ட்? === சட்ைி 

48) ை்ேியபிரதேச் ைாநிை் பிோ்ூ் SEZ யி் ராுவ்ூ்கா ை்ு் 
வி்சவளி்ூ்கா ‘மை்க எ்ே ேைியா் ுுை் ‘ுைேி சப்ு்ளு? === 
மைய்் ுுை் 

49) “்ேிய ுவி்க்காைி்ு சசய்மகதகா்களி் ுமக்பட் ேருகமள 
மகயாு் மைய் ‘்ேைா், ுுதை, பியா் தபா்ற “ட்களி் உ்ள 
நிமையி் ுேிோக ‘மையு்ள “ட்? === தஹாசிைி் - விய்நா் 

50) எவர்் சிகர்மே ‘மட்ே ுே் ேைிழ்? ==== சிவுைா் 

51) “்ேியாவி் ுே் ி்றா் பாைிை காவ் உேவி ’்வாள்? ==== 
் ்ேிகா யாஷிைி 

52) 21வு ச்ட ’மைய்ேி் ேமைவ்? ==== B.S. சசௌஹா் 

53) ுசைீா கா்்கி யா் ? ==== தநபா் சப் ுே் நீேிபேி 

54) “்ேியா பாகி்ோ் தபா் நிு்ே் சகா்மட க்காைி்ு் ஐ.நா 
ூு்ுுவி் ுேிய ேமைவ்? === க்டா் தைாி் 

55) ‘்டா்ிகாவி் ைிக உய்்ே சிகரைாை வி்சச் தைசி் உ்சிமய 
‘மட்ு சாேமை்பமட்ே சப்? === ‘ப்ைா ுைா் 

56) ைகாரா்ிரா ைாநிை், ஷாைி ஷி்ைாூ் தகாவி் குவமறயி் சப்க் 
ுமழய ேமட விேி்ேே்ு எேி்்ு சே வி்ு தபாராு் சப்? ==== ேிுபேி 
தேசா் 
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57) ப்தக யாவி் நமடசப்ற உைக ை் சி்ப்தபா்ியி் ே்க் 
சவ்றவ்? === ுே்ச் ப்நாய் 

58) ்வய் ேி்ட் எேுட் சோட்ுமடயு? ==== “மைய வழி்க்வி 

59) ெ் ஒளதோசி ேி்ட் எேுட் சோட்ுமடயு? === ைைிு விமை 
ைு்ுக் 

60) ுே் பிசர்ைி ரயி் வ்ி? === Mysore-waranasi 

61) ே்தபாு பார் ்தட் எ்ே நிமையிைிு்ு எ்ே நிமை்ு 
சச்ைு்ளு? === 4 ------> 6 

62) HAM ேி்ட் எேுட் சோட்ுமடயு? === தேசிய சநு்சாமைக் 
‘மை்பு சோட்பாக - Hybrid Antiquity Model 

63) உ்நா்ு ு்ுைா்பயைிக் வுமகயி் ுேைிட் வகி்ு் ைாநிை்? 
=== ேைி்நாு 

64) “்ேியாவி் ுே் கட் ‘ு்கா்சியக் ேைிழக்ேி் ‘மையு்ள 
“ட்? === ைாை்ைுர் 

65) “்ேியாவி் கா்றி் ேர் ந்ு ுறியீ்ி் ுேைிட் வகி்ு் “ட்? === 
தகாமவ 

66) ி்ு தேசிய விுுகமள் சப்று், எ்.ச்ேிருைா் எுேிய ைா்க் 
எ்ற ூமை் ேுவி எு்க்ப்ட ேிமர்பட்? ==== விசாரமை 

67) ேைிழக்ேி் நடைாு் ூைக் ‘றிுக் சச்ய்பு்ள “ட்? ==== 
ே்மச ( சர்வேி ைகா் சா்பாக ) 

68) ேைிழக்ேி் ூ ய ஒளியிைா் ைி்சார் சப்ற ுே் பழ்ுியிை 
கிராை்? === ி்கி்பாமளய் 

69) சோ்கா்பிய் சிமை நிுவ்ப்ு்ள “ட்? === கா்பிய்காு, 
க்ைியாுை  

70) சச்மை சை்தரா ரயிமை “ய்கிய ுே் சப் ஓ்ுை்? === பி ்ேி., 
செயீ 

71) MGNREGA ேி்ட்ேி்காக தேசிய விுு சப்ற ேைிழக ைாவ்ட்? ==== 
ேிூவ்ூ் 

72) ேைி்நாு 10 & 12 ’் வு்ுகளி் தே்ு சச்ய்ப்ட சிை பாட்கமள 
எளிேி் க்ு்சகா்ள ு்ப ைாை சோழி்ு்ப்ேி் ‘றிுக் 
சச்ய்ப்ு்ள ‘மைதபசி சசயைி? ==== Tnschoollive 

73) சட்ைி ப்கமை்கழக் உுவா்கிீ்ள ைரபு ைா்ற் சச்ய்ப்ு்ள 
குகி் சபய்? === DMH 11 

74) ுராசெ்் ூ் ுே் ுேைாக எ்ு சோட்க்ப்ு்ளு? === “ை்மக 
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75) உ்நா்ிதைதய ேயாராை ுே் ‘ுச்ேி நீ்ி்கி்க்ப்? ==== ‘ ஹ்் 

76) சைீாவி் ுவா்்ு நிுவை் உைகிதைதய ைிகு் தைசாை உுேிவா்்ே 
சபாுளாக ேயா ்ு்ள காகிே்? ==== graphene aerogel 

77) ஐநா சமப்காை “்ேியாவி் ுேிய நிர்ேர ூே்? === syed akbarutheen 

78) சாஹ்ோ சைீா பா்பமடயி் ுேிய சப்ேமைவ்? === ‘்்சைா 
ராைு்ேர் 

79) ‘்செ்ிைாவி் உ்ள ைிக உய்்ே சிகரைாை ‘்சக்காு ைமை ைீு 
ஏறி சாேமை சச்ு்ள “்ேிய்? === ‘ுைிைா சி்ஹா 

80) கா்ப்ோ்ட ூறாவளி யா் ? ==== சை்ஸி 

81) ூ்மை “்ேியா ேி்ட்ேி் கீ் நக்்ுற ேிட்கழிு உர பய்பா்மட 
பிரபை்பு்ு் ூேராக நியைை் சச்ய்பு்ளவ்? ==== ‘ைிோ் 

82) ீசை்தகா ‘மைேி்காை கமைஞராக நியைி்கப்ு்ள ுு்கி 
“மச்கமைஞ்? === ு்சி எ்ுை் 

83) ‘சை ்காவி் ெைாயக க்சி தவ்பாள்? ுியரு் க்சி தவ்பாள்? === 
ெைாயக க்சி / ஹிைா  - குமே் சி்ை் ., ுியரு் க்சி / சடாைா்ு 
ிர்் - 

84) தயா ஒைி்பி்கி் 100ைீ ஓ்ட்ப்ேய் தபா்ியி் ுைா் 36 
’்ுகு்ு் பிறு “்ேியா சா்பி் ப்தக்றவ்? ==== ூ்ி ச்் 

85) European Materials Research Society 2016 ’்ு “ள் சாேமையாள் விுு 
சப்றவ்? === ந்ேிைி ப்ுு 

86) BCCI யி் ேமைவராக தே்ு சச்ய்பு்ள பிதெபி ை்களமவ உு்பிை்? 
=== ‘ுரா்ோூ் 

87) ுரளிபி்மள எேுட் சோட்ுமடயவ்? === சி்க்ூ் பாராுை்ற 
“மட்தே்ேைி் சவ்றிசப்றவ் 

88) ஐ சி சி கி ்சக் ுுவி் ேமைவராக “ர்டாவு ுமற தே்ு 
சச்ய்ப்டவ்? === ‘ைி் ு்்தள 

89) ‘்மக் ப்ைாஷாைி எேுட் சோட்ுமடயவ்? === டா்ட் ப்ட் சப்ற 
ுே் ி்றா் பாைிை்ேவ் 

90) உு்பி ராை்ச்ேிர ரா் சப்ற விுு? === ச்வதேச ’்்தரா நா்ிக் 
‘மை்பி் ஹா் ’் தப் விுு சப்ற ுே் “்ேிய் 

91) “ை்மகயி் ச்் வ்கியி் ’ுைராரக நியைை் சச்ய்ப்ு்ளவ்? 
=== “்ேிரெி் ுைாரசாைி 
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92) “ு்ு் சப்ைைி எ்ு ‘மழ்க்ப்ட ைா்்கசர் ோ்ச் 
“்கிைா்ேி் ுே் சப் பிரேை் தே்வாை நிமையி், ே்தபாமேய சப் 
பிரேை்? === சேரசா தை 

93) USA சட்சா் ைாகாை சிற்ே சோட்க்ப்ளி ’சி ய் விுு 2016 
சப்றவ்? === தரவேி பாைகிு்ை் 

 

55] ைி்ரா ச்ேி - 2016 

“்ேியா, “ை்மக ராுவ்க் “மை்ு தை்சகா்ு் ராூவ பயி்சி 
6வு ைி்ரா ச்ேி - 2016 , ‘்தடாப் 24 ுே் நவ்ப் 06 வமர “ை்மகயி் 
நமடசபுகிறு. 
 

56] ’்ேிதரைிய கி ்சக் ‘ைியி் ுழ்ப்ு வ ீ் சாள் பிரா் ஹா் , ேைு 

ுயச மேமய The Wrong Un எ்ற சபய ் ு்ேகைாக எுேிீ்ளா். 

57] 17 வயு்ு உ்ப்தடாு்காை உைக் தகா்மப கா்ப்ு தபா்ிக் 
‘ு்ே ’்ு ‘்தடாப் 6-் தேேி ுே் 28-் தேேி வமர “்ேியாவி் உ்ள 
6 நகர்களி் நமடசபு் எை பிபா சே வி்ு்ளு. 

 

 சகா்சி, நவி ு்மப, தகாவா, சட்ைி, ுவாஹா்ி, சகா்க்ோ ’கிய 
நகர்க் தபா்ிமய நட்ே தே்ு சச்ய்ப்ு்ளை. 

 

58] இ்திய ச்் வ்கி அறிவி்ு  

 

ுதிய 2000 ூபா் ந ா்ு  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

அளு -- 66 மி.மீ × 166 மி.மீ  

 ிற் -- மஜ்தா  

ஏு சா் நகாண பிள ீ்  லை்க்  

கு்பபாு் ( Theme) --  ாு ுத் ுலறயாக நவ்ு கிரக்தி்ு வி்கை் 

அு்பிய ுய்சி  
 

ுதிய 500 ூபா் ந ா்ு  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

அளு -- 66 மி.மீ × 150 மி.மீ  

 ிற். --- க் சா்ப்  
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ஐ்ு பிள ீ்  லை்க்  

கு்பபாு் ( Theme ) -- இ்திய பார்ப ய சி்னமான பச்நகா்லை 

 

59] 68 ஆ்ுகு்ு பிறு ூ்ப்  ிைாலவ  வ்ப் 14 / 2016் பா்்க வா்்ு 

கிலை்ு்ளு. 

 

 ூமிலய் ு்றி வு்  ிைா ுமா் 70 ஆ்ு்ு ஒு ுலற ம்ுநம ூமி்ு மிக 

அுகி் பத ீ். வழ்க்லதவிை  ிைா ுமா் 14 சதவதீ் பப தாக  மு 

க்கு்ு பத கிறு. 

 ூமியி் இு்ு 3.84 ை்ச் கிநைா மீ்ை் பதாலைவி் உ்ள  ிைா, அத் 

 ீ்வ்ை பாலதயி் ு்றி வுகிறு. 'ூ்ப்  ிைு'  ிக்ு ஏ்பு்நபாு 48 

ஆயிர் கிநைா மீ்ை் ூர்  ிைா ூமி்ு அுகி் வ்ு பச்ு். அதனாநைநய 

இ்த அதிசய  ிக்வி்நபாு  ிைா ச்ு பப யதாகு், ூுத் ஒளிீைு் 

காண்பு் எ்ு ூற்புகிறு. 

  * இத் ிை், அதாவு  ிைலவ அுகி் இு்ு பா்்பு நபாை நதா்ு். 

வழ்கமான ஒளிலய விை 30 சதவதீ் ூுதைான ஒளிீை் இ்ு இ்த  ிைு 

நதா்ுவதா் இ்லறய இரு மிகு் பவளி்சமாக இு்கிறு. 

 கை்த 1948் ஆ்ு இுநபா்ற  ிக்ு வானி் நதா்றியு. அத்ு பிறு 68 

வுை்கு்ு பிறு இ்ு இ்த பப ய  ிைா நதா்றிீ்ளு.  

60]  ா்ி் பதாழி் ுலற, உ்ப்தி் ுலற ஆகியவ்றி் நசலவகலள விள்ு் 

வலகயி்,  வ்ப் 14 ுத் 27 வலர  லைபபறு்ள 36-ஆவு இ்திய ச்வநதச 

வ்்தக் க்கா்சிலய, தி்ைியி் ஜனாதிபதி பிரணா் ுக்ஜி ுவ்கி லவ்ு்ளா். 

  * இ்திய ச்வநதச வ்்தக் க்கா்சி, " ிஜி்ை் இ்தியா " எ்ற 

கு்தா்க்ுை்  லைபபுகிறு. 

  * க்கா்சியி் ூ்ைாளி  ாைாக பத் பகா யாு், வ்்தக்தி் கவன் 

பசு்ு்  ாைாக பபைாரஸு் அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

  * இநதநபாை, ூ்ைாளி மா ிை்களாக ம்திய பிரநதச், ஜா்்க்் ஆகிய 

மா ிை்கு் கவன் பசு்ு் மா ிைமாக ஹ யாணாு் இை் பப்ு்ளன. 

  * இ்த க்கா்சியி் " தமி் ாு தின் "  வ்ப் 18-இ் பகா்ைாை்புகிறு. 

 

61] தமி் ாு மகளி் ஆலணய்தி் ு்னா் தலைவி ைா்ை். விசாைா்சி 
ப ு்பசழிய் வயு ி்பி் காரணமாக காைமானா். 
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 இவரு கணவ்  ாவை் ப ு்பசழிய் , நபரறிஞ் அ்ணா , குணா ிதி , 

எ்.ஜி.ஆ். , பஜ.பஜயைைிதா ஆகிநயாரு அலம்சரலவயி் அலம்சராக 

பணியா்றிீ்ளா். 

 இவரு முமக் திுமதி.க்யாணி மதிவாண், முலர காமரா் ப்கலை் 

கழக ுலண நவ்தராக பணியா்றிீ்ளா். த்நபாு மா ிை ுழ்லதக் 

உ லமக் பாுகா்ு ஆலணய்தி் தலைவராக பணியா்றி வுகி்றா். 

 

62] ுு்நகா்லை மாவ்ை் அ்னவாச் அுநகீ்ள விசூ ் கிபி 10 - ் 

ூ்றா்லை நச்்த 10 - க்சி்ப்க் க்ுபிி்க்ப்ு்ளன. 

 

63] நபாலத் பபாு்க் கை்து்ு எதிரான , இ்திய் பபு்கை்  ாுகளி் 

உ்ுலற அலம்ச்க் மா ாு , அ்நைாப் 29் பகாு்ுவி்  லைபப்ு்ளு. 

 

 The High Level Meeting of Interior Ministers of Indian Ocean Region (IOR) to Counter Drug 
Trafficking 

64] தமி் ா்ி் ு்பநகாண்லத தலைலமயிைமாக பகா்ு பசய்பு் சி்ி 

ூனிய் வ்கி , இ்தியாவிநைநய ுத் வ்கியாக , வ்கி பணிகு்காக " ை்ுமி " 
என பபய ை்ப்ு்ள இய்திர மனிதலன ( நராநபா் ) பச்லன கிலளயி் 

பணியம்்திீ்ளு. 

 
65] The 2016 Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 

 ஆசியா புபி்  ாுகளி் பபாுளாதார ூ்ுறு மா ாு -- 2016 , பபு  ா்ி் 

ைிமா  க ்  வ்ப் 19 ம்ு் 20்  லைபபுகிறு. 

 Theme -- Quality Growth and Human Development 

 

66] இ்ை்நபா் என்பு் ச்வநதச காவ் அலம்பி் { International Criminal Police 

Organization ( INTERPOL).} தலைவராக சீனாலவ் சா்்த Meng Hongwei  ியமன் 

பச்ய்ப்ு்ளா். 

 

67] ம்திய பிரநதச் வழ்ு் காளிதா் ச்மா் விுு 2015 - 16் ஆ்ு்ு ரா் 

பிசா யாு்ு் ( Raj Bisaria ) 2016 -17் ஆ்ு்கான விுு ப்ஷி கு்்ு ( Banshi 

Kaul ) வழ்க்புவதாக அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

68] ப்சாபி்  லைுலறயி் உ்ள ச்பை் -யுனா இலண்ு கா்வா் தி்ை 

ஒ்ப்த்லத ர்ு பச்ீ் வலகயி் 2004-ஆ் ஆ்ு ப்சா் ச்ைம்ற் ஒு 

தீ்மான்லத  ிலறநவ்றியு. இதனா் அ்லை மா ிைமான ஹ யானா 

குலமயிைாக பாதி்க்ப்ைு. 
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 இதலன எதி்்ு ஹ யானா மா ிை் பதாை்்த வழ்கி் , ப்சா் மா ிை 

அரசி்  ைவி்லக அரசிய் சாசன்தி்ு எதிரானு எ்ு ூறி அ்த 

தீ்மான்லத ர்ு பச்வதாக உ்ச  ீதிம்ற் உ்தரவி்ு்ளு. 

 

69]  ாு ுுவு் ஏிஎ் இய்திர்கலள முசீரலம்ு பச்வத்காக, ச்் 

வ்கியி் ுலண ஆு ் எ்.எ்.ு்்ரா தலைலமயி் 8 நப் பகா்ை 

தனி்ுுலவ ம்திய அரு அலம்ு்ளு. 

 
70] Hand in Hand -- 2016 

 

 இ்தியாு்ு் சீனாு்ு் இலையிைான ூ்ு ராுவ் பயி்சி Hand in Hand -- 

2016 ,  

ுநனவி்  வ்ப் 15 ுத் 27 வலர  லைபபறு்ளு. 

 சீனாவி் ீ்ன் மாகாண்தி் கை்த 2007-ஆ் ஆ்ு பதாை்கிய ூ்ு 

ராுவ் பயி்சி ஆ்ுநதாு் சீனாவிு் இ்தியாவிு் மாறி, மாறி 
 லைபபுகிறு. 

 

71] பி ்ைனி் ஈ்் ஆ்்ைியா ப்கலை்கழக் ம்ு் "ுநளாப் கா்ப் 

ுராபஜ்்' அலம்ு அ்லமயி் பவளியி்ை ஆ்வறி்லகயி் ,  

இ்தியாவி் பிம எ பபாு்கலள எ ்பத் ிை் பவளிநயு் க யமிை 

வாீவி் அளு கை்த 2015-ஆ் ஆ்ி் 5.2 சதவதீ் அதிக ்ு்ளதாக 

பத வி்க்ப்ு்ளு. 

 

 உைக அளவி் க யமிை வாீ பவளிநய்ற்தி் இ்தியா 6.3% ப்ு வகி்கிறு. 

 

72] தமிழக்லத் நச்்த 3 சிறா்க் உ்பை 31 ுழ்லதகு்ு சிற்த சாதலன்கான 

நதசிய விுலத ுியரு் தலைவ் பிரணா் ுக்ஜி வழ்கிீ்ளா். 

 

 இதி் க் ாைக மா ிை், தாவணபகநர மாவ்ை்லத் நச்்த விவசாயி 
ம்ு ா்தி் மகு், இைுகா் வள்்சியி்றி பாதி்க்ப்ைவுமான நரவதி 
 ாய்ு்ு த்க் பத்க் அளி்க்ப்ைு. எ்சிய 30 ுழ்லதகு்ு் 

பவ்ளி் பத்க் வழ்க்ப்ைு. இவ்களி், தமிழக்லத் நச்்த இு 

சிுமிக், ஒு சிறா் ஆகிநயாு் அை்ுவ். 

 விலளயா்ு் பி வி், தமிழக்லத் நச்்த சி.ஆ்.ஹ்ஷவ்தினி, ரஷிதா ரவி , 
ுதிய க்ுபிி்ுக் பி வி் எ்.ஏ.சிவூ்யா ஆகிநயாு்ு விுுக் 

வழ்க்ப்ு்ளன. 
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73] அுணா்சை பிரநதச்தி் ி்ு மாவ்ை்க் Tirap, Changlang & Longding 

ஆகியவ்றி் சிற்ு ஆீத்பலை ச்ை் அு் பச்ய்புவதாக ம்திய உ்ுலற 

அலம்சக் அறிவி்ு்ளு. 

 

 நம்க்ை ி்ு மாவ்ை்கு் சிற்ு ஆீத்பலை ச்ை் பி ு 3் பி 

அலமதிய்ற புதிகளாக ( Disturbed area ) அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

 
74] 9th Annual Meeting of International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) 

 

 ிைிலக மு்ுகளி் ச்வநதச ஒு்ுுலற ூ்ைலம்பி் 9வு வுைா்திர 

மா ாு , ுுபை்ைியி்  வ்ப் 08 - 10்  லைபப்ு ுி்ு்ளு. 

 

75] பிரா்சிு்ள “Alstom”  ிுவன் தயா ்த உைகி் ுதைாவு லஹ்ரஜ் ரயி் 

பஜ்மனியி் பப்ைி்  கர்தி்  லைபபு் “Berlin InnoTrans Trade Show” எு் வ்்தக 

க்கா்சியி் பவளியிை்ப்ைு. 

 

 “hydrail” எு் இ்த ுறி்பி்ை ரயி் ு்ு்ூழலை பாுகா்ு் வலகயி் 

லஹ்ரஜ் எ வாீ ிை் பசய்பு். 

 இ்த ரயிைி் ூலர மீு லஹ்ரஜ் எ வாீ சிைி்ை்க் 

லவ்க்ப்ிு்ு். இத் ிை் மி்சார் உ்ப்தி பச்ய்ப்ு ரயி் 

இய்ுவதா் ுலக உ்ளி்ை எுு் பவளியாகாு. நமு், இ்த எ வாீ 

சிைி்ை்க் ிை் ஒநர ந ர்தி் ஒு ரயி் 600 Km ுத் 800 Km வலர 

பயணமாு். மணி்ு 140Kmph நவக்தி் இ்த ரயி் பயணி்ு். 

 பஜ்மனியி் உ்ள Lower Saxony மாகாண்தி் தா் இ்த  வனீ ரயி் நசலவ 

பய்பா்ி்ு வரு்ளு. 

 

76] கார்ூ் ஐ.ஐ.ி.யிலன நச்்த ுவி அறிவிய் ம்ு் சிகவிய் ுலற 

வி்ஞானிக் அை்கிய ுுவானு , ஒிசாவி் அலம்ு்ள நகானா்் ூ ய 

நகாவி் புதி அுநக ுராணகாை்திலன நச்்த ச்திரபாகா எ்ற ஆு 

இு்தத்கான சா்ுகலள க்ுபிி்ு்ளன். 

 

77] PETROTECH-2016, the 12th International Oil and Gas Conference and Exhibition 

 

 12வு ச்வநதச எ்லண் ம்ு் எ வாீ மா ாு ம்ு் க்கா்சி 
PETROTECH - 2016 ுுபை்ைியி் ிச்ப் 05 ுத் 07 வலர  லைபபுகிறு. 
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78] மணி்ூ் மா ிை்தி் அலம்ு்ள  ்ன ீ்  ஏ  Loktak ஐ பாுகா்பு ப்றிய 

ப ்ுலரகலள வழ்க  ா்ு  ப் ுுலவ ம்திய வன் , ு்ு்ூழ் ம்ு் 

புவ ிலை மா்ற் ுலற அலம்சக்  ியமன் பச்ு்ளு.  

 

79] இ்தியா - ப்களாநத் ராுவ்க் இலண்ு நம்பகா்ு் ூ்ு பயி்சி 
7வு Sampriti - 2016 ,  வ்ப் 05 - 18 வலர ைா்காவி்  லைபபுகிறு. 

 

80] ஆ்னி ப்கு்ு க்ைண்  ி்ணய் பச்ய ஓ்ு பப்ற உய்  ீதிம்ற  ீதிபதி 
நக.எ்.பாஷா தலைலமயி் 6  ப்க் பகா்ை ுுலவ முலர ஐநகா்்ு கிலள 

 ியமன் பச்ு்ளு. 

ுு உு்பின்க் 

01) நபா்ுவர்ு கமிஷன்  

02) நபா்ுவர்ு பசயைாள் 

03) சாலை நபா்ுவர்ு கமிஷன்  

04) ு்ளியிய் ுலற கமிஷன்  

05)  ிதி்ுலற ுலண இய்ு ் 

 

81] இ்திய ரயி்நவயி் ூ்லம ரயி் தி்ை்தி் ( Swachh Rail Mission Of Indian Railway ) 

விள்பர ூதராக Sulabh International அலம்பி்  ிுவன் பி்நத்வ் பத்  ியமன் 

பச்ய்ப்ு்ளா். 

 

82] ப்லர் இ்ை்ந சன் நசை் பா்மி்ை் ஒ்லறய் இுதி் நபா்ியி் 

இ்திய வரீ் பிரு் நஜாஷி ( Pratul Joshi ) தனு சநகாதர் ஆதி்யா நஜாஷிலய 

நதா்கி்ு , தனு ுத் ச்வநதச ப்ை்லத பவ்ு்ளா். 

 

83] பது்ு, ுஜரா்தி, மரா்தி ம்ு் ப்சாபி உ்பை 11 உைக பமாழிகளி் ( அஃபா் 

ஒபராநமா, அ்மா ், இ்நபா, பகா ய், பி்ஜி், தி் ்யா ம்ு் பயாுபா ) 

பிபிசி உைக நசலவ வி வா்க் பச்ய்பை உ்ளதாக அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

 இத் ிை் பிபிசி உைக நசலவ, ஆ்கிை் உ்பை, 40 பமாழிகளி் 

ந ய்கு்ு் கிலை்ு். 

 

84] ம்திய அரசி், கு்ு பண் ஒழி்ு  ைவி்லகயி் ு்கிய ுிவான 500 & 1000 

ூபா் ந ா்ுக் ஒழி்ு அறிவி்லப எதி்்ு / வாப் வா்க நகா  தீ்மான் 

 ிலறநவ்றிய ுத் மா ிை் -- பை்ைி 

 



Tnpsc Tamil Current Affairs –November 1 To 21 

 

www.winmeen.com Page 34 

 

 ஆத ்ு தீ்மான்  ிலறநவ்றிய ுத் மா ிை் – ச்ீ்க். 
 
85] Heart of Asia Confence 

ஆஃ்கானி்தா் பதாை்பாக " ஆசியாவி் இதய் " எ்ற பபய ைான மா ாு, 

ப்சா் மா ிை், அமிுதசர்  க ் ிச்ப் 3் நததி  லைபபற உ்ளு 

 
86] TAPAS 201 (RUSTOM - II) 

 

 ம்திய பாுகா்ு ஆரா்்சி ம்ு் நம்பா்ு அலம்பா்,  ீ்ை ூர் பச்ு 

அதிக ச்தி வா்்ு தா்ு் திற் பகா்ை உ் ா்ிநைநய தயா ்க்ப்ை 

ஆளி்ைா விமான் "TAPAS 201 (RUSTOM - II)" எ்ற ு்ு வுீ் ஆளி்ைா 

விமான், பப்கூ ைிு்ு 250 கிநைாமீ்ை் பதாலைவி் உ்ள சி்ரு்கா 

விமான நசாதலன லமய்தி் (ஏநரா ா்ி்க் பை்் நர்் (ஏிஆ்)) 

பவ்றிகரமாக ந ்ு ப நசாதி்க்ப்ைு. 

  ்ுலைய ு்பலைகளி் ு்ணறிு, க்காணி்ு ம்ு் உளு் 

பணிகு்ு (ISR) இதலன பய்பு்த ுிீ். 24 மணி ந ர்  ீி்ு உலழ்ு் 

ஆ்ற் பகா்ைு. எை்்நரா ஆ்ி் (MREO), ைா் நர்் எை்்நரா ஆ்ி் 

(LREO), பசய்லக ராைா் (SAR), மி்னு ுைனா்ு (ELINT), ுைனா்ு 

பதாை்பிய் (COMINT) ம்ு் ூ் ிலை விழி்ுண்ு வி்கை்க் (எ்ஏபி) 
நபா்ற ப்நவு தகவ்கலள தா்கி் பச்ு் திற் பகா்ைு. பக் ம்ு் 

இரு என  ா் ுுவு் பயண்க் பச்ய ஏுவானு. இர்ு ை் 

எலை்பகா்ைு. 

 
 

87] உைகி் அதிநவக் திறு்ள ூ்ப் க்்ூ்ை் ப்ியைி் பதாை்்ு எ்ைாவு 

ுலறயாக சீனாவி் கணினி ுதைிை்லத் பிி்ு்ளு. 

 

 ச்நவ தா்ஹுலை் எ்ற அ்த் கணினி, சீனாவி் நதசிய இலணவ லச் 

கணினி் பபாறியிய் பதாழி்ு்ப ஆரா்்சி லமய்தா் உுவா்க்ப்ைு. 

 இ்த் கணினியா் ப ாி்ு 9300 நகாி ( 93 quadrillions calculations per seconds ) 

கண்கீுகலள ஒு வினாி ந ர்தி் பச்ய ுிீ் எ்பதா் உைகி் 

அதிநவக 500 கணினிகளி் ப்ியைி் இு ுதைிை் பப்ு்ளு. 

 

88] பச்தி சிதற்க் 

०००००००००००००००००० 

01) அபம ்காு்கான ுதிய இ்திய் ூதராக  ்நத் ச்னா பபாு்நப்ு் 

பகா்ு்ளா். 



Tnpsc Tamil Current Affairs –November 1 To 21 

 

www.winmeen.com Page 35 

 

02) இ்திய - வ்கநதச எ்லை் பாுகா்ு் பலைகளி் கை்தாநைாசலன் ூ்ை் 

வ்கநதச்தி் சி்பஹ் புதியி்  வ.15் பதாை்கிீ்ளு. 

03) ச்வநதச ஹா்கி ச்நமளன்தி் சா்பி் ஆ்ுநதாு் சிற்த வரீு்கான 

விுு, சிற்த நகா் கீ்பு்கான விுு உ்ளி்ை ப்நவு விுுக் வழ்க்ப்ு 

வுகி்றன. 

2016-ஆ் ஆ்ு்கான உைகி் தலைசிற்த ஹா்கி நகா் கீ்ப் விுு்ு இ்திய 

அணியி் நக்ைு், நகா் கீ்புமான ீநஜஷி் பபய் ப ்ுலர்க்ப்ு்ளு. 

சிற்த வள்்ு வு் வரீ் விுு்ு இ்தியாவி் ஹ்மா்பி ் சி் பபய் 

ப ்ுலர்க்ப்ு்ளு. 

 

89] ச்்லச்ு ய இ்ைாமிய மத நபாதக் ஜாகீ்  ாய்  ை்தி வு் இ்ைாமிய 

ஆ்ு அற் க்ைலளலய (ஐஆ்எ்) ச்ை விநராத அலம்பாக அறிவி்ு்ள ம்திய 

அரு, இ்த அற்க்ைலள்ு 5 ஆ்ுக் தலை விதி்ு்ளு. 

 
90] Raad ul Barq -- 2016 (Strike of Thunder) 

பாகி்தா் ராுவ், ப்சா் மாகாண்தி் இ்திய எ்லைலய ஒ்ி Raad ul Barq - 

2016 (Strike of Thunder) எ்ற தயா் ிலை பயி்சியி் ஈுப்ு வுகி்று. 

 

 

91]  வ்ப் 15 / 2016 வலர இ்தியாவி் 272 பபாு்கு்ு ுவிசா் ுறியுீ 

வழ்க்ப்ு்ளதாக The Controller General of Patents, Designs & Trade Marks அலம்ு 

பத வி்ு்ளு. 

 

92] ரா்யசபா உு்பினராக உ்ள ச்சி் பை்ு்க், 2014,  வ்ப ், பிரதம ் 

கிராம்ுற நம்பா்ு தி்ை்தி் கீ், ஆ்திராவி் ு்ை்ராஜுவ  கிராம்லத 

த்பது்தா். 

 

 2016 ஆக்ி் மகாரா்ிரா மா ிை்தி் உ்ள உ்மானாபா் மாவ்ை்தி் 

நைா்ஜா கிராம்லத த்பது்ு்ளா். 

 த்நபாு ு்ை்ராஜுவ  கிராம்தி்ு அுகி் உ்ள நகாைப்ளி எ்ற 

கிராம்லதீ் த்பது்ு நம்பு்த ுிு பச்ு்ளதாக அறிவி்ு்ளா். 

 

93] 3rd World Internet Conference 

ி்றாவு உைக இலணய மா ாு , சீனாவி் Wuzhen  க ்  லைபபுகிறு. 

 
94] India's First Cherry Blossom Festival 
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இ்தியாவி் ுத் பச  பிளாச் திுவிழா , நமகாையாவி் ஷி்ைா்கி்  வ்ப் 14 

- 17  லைபபுகிறு. 

 

95] மன அு்த்தா் பாதி்க்ப்ு்ளவ்கு்ு உதுவத்காக No More Tension எ்ற 

அலைநபசி பசயைிலய ம்திய ுகாதார ுலற அலம்ச் பவளியி்ு்ளா். 

 

 நமு் Healthy India Initiative/Swastha Bharat-ek pehal எ்ற இதலழீ் 

பவளியி்ு்ளா். 

 
96] India, Myanmar and Thailand Friendship Motor Car Rally - 2016 

 

 பத்கிழ்ு ஆசிய  ாுகு்ு இலைநய சாலை நபா்ுவர்லத நம்பு்த , 

இ்தியா -மியா்ம் - தா்ைா்ு  ்ுறு கா் ப்தய் பை்ைி ுத் பா்கா் 

வலர  லைபபுகிறு. 

  வ்ப் 13் பை்ைி இ்தியா நக்ி் ுவ்கி ிச்ப் 03 பா்கா்கி்  ிலறு 

பபுகிறு. 

 

97] பபு ிுவன நமைா்லம ( Corporate Governance ) பி வி் , பசயி் { Steel Authority of 

India Limited (SAIL) }  ிுவன் த்க மயி் விுு பவ்ு்ளு. 

 

98] அபம ்காவி் வசி்ு் இ்திய வ்சாவளி எு்தாள் அமித் நகா் ்ு 2016் 

ஆ்ு்கான Tata Literature Live! Lifetime Achievement Award வழ்க்புவதாக 

அறிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

 Ibis Trilogy – Sea of Poppies’, ‘River of Smoke’ ‘Flood of Fire’, ‘The Circle of Reason’ ‘The Shadow 
Lines’, ‘The Calcutta Chromosome’, ‘The Glass Place’, ‘The Hungry Tide’, ‘In An Antique Land’, 
‘Dancing in Cambodia’, ‘At Large in Burma’, ‘The Imam and The Indian’, ‘The Great Derangement: 
Climate Change and The Unthinkable’. ஆகியலவ இவ் எுதிய ு்தக்க் ஆு். 

 இதி் The Shadow Lines ்காக சாகி்ய அகாைமி விுு பவ்ு்ளா். 

 

99] இ்தியா ர்யா ூ்ு்தயா ்பி் உுவான பிரநமா் ஏுகலணயி் தா்ுத் 

பதாலைலவ 290 கிநைா மீ்ை ் இு்ு 600 கிநைா மீ்ைராக உய்்த இ்தியா 

ர்யாுை் ஒ்ப்த் பச்ு்ளு. 

 

100] லம்நராசா்்  ிுவன், இ்தியாவிநை ுத்ுலறயாக லசப் பாுகா்ு்பகன 

லமய் ஒ்லற பை்ைியி் ுவ்கிீ்ளு. 
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 உைகளவி் லம்நரா சா்்  ிுவன்தி் ஏழாவு லசப் பாுகா்ு 

ஆநைாசலன லமயமாக பை்ைி லமய் ுவ்க்ப்ு்ளு. 

 

101] ப்சா் மா ிை அரு  வ்ப் - 01்நததிலய ுலகயிலை இ்ைா தினமாக 

அறிவி்ு்ளு. 

  * ( நம - 31 ச்வநதச ுலகயிலை எதி்்ு தின் ) 

 

102] அபம ்காவி்  ாசா வி்பவளி லமய்தி்பணிு ீ் வி்பவளி வரீா்கலன 

பப்கி வி்ச் ( வயு - 56). உைக  ாுகளி் ூ்ு ுய்சியினா் வி்பவளியி் 

அலம்க்ப்ு்ள ச்வநதச வி்பவளி  ிலைய்தி்ு  வ்ப் 18் பயண் 

நம்பகா்ள உ்ளா். இு இவரு ி்றாவு வி்பவளி பயணமாு். இத் ிை் 

உைகிநைநய மிக அதிக வயதி் வி்பவளி பயண் பச்த ுத் வரீா்கலன எ்ற 

பபுலமலய அவ் பபற உ்ளா். 

 

 எ்்பிிஷ் 50 / 51 எ்ு பபய ை்ப்ு்ள இ்த பயணமானு ர்யாவி் 

அலம்ு்ள லப்காூ் வி்பவளி ஏுதள்தி் இு்ு  வ்ப் 18் 

 லைபபுகிறு. அவுை் ர்யாவி் ஒபை் நனவி்்கி ம்ு் ஐநரா்பியா 

வி்பவளி லமய்லத் நச்்த தாம் பப்்ூ் ஆகிய இுவு் பயணி்க 

உ்ளன். 

 இ்த பயண்தி் ிை் ச்வநதச வி்பவளி  ிலைய்தி் தலைலம் 

பபாு்லப இர்ைாவு ுலறயாக வகி்தவ் எ்ற பபுலமீ் அவு்ு 

கிலை்க உ்ளு. 

 இத்ு ு்னதாக 2007-ஆ் ஆ்ி், அபம ்காவி் பா்பரா நமா்க் எ்ற 

வரீா்கலன தனு 55-ஆ் வயதி் வி்பவளி்ு பற்தநத சாதலனயாக இு்ு 

வ்து. 

 

103] ஊ்கமு்ு நசாதலனயி் சி்கிய இ்திய தைகள வரீ் தர்பி் சி்கி்ு 

நபா்ிகளி் ப்நக்க 8 ஆ்ு தலை விதி்க்ப்ு்ளு. 

 

104]  ா்ிநைநய ுத் ுலறயாக, சி.ஆ். பி.எ்., என்பு், ம்திய ச்் நபாீ் 

பலைலய நச்்த பப் நபாீசா்,  ்சலை்ுகலள ஒு்ு் பணியி் ஈுபு்த் 

ப்ு்ளன். 

 

105] பிரா்் அரசி் உய ய விுதான Legion of Honour , ஐ. ா. பபாு சலப தலைவ் 

பா் கீ ிு்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 
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106] உைகி் ுத் பசய்லக இுதய மா்ு அுலவ சிகி்லசலய 1969ஆ் ஆ்ு 

பவ்றிகரமாக பச்ு கா்ிய, ைா்ை். பை்ை் ூைி வயு ுதி்வி் காரணமாக 

அபம ்காவி் ஹூ்ை்  க ் காைமானா். 

 

107] கைு்ு அியி் க்காணி்ு் திறலன அதிக ்ு் வலகயி் உ் ா்ிநைநய 

நம்பு்த்ப்ை 4 வலகயான நசானா் குவிக் இ்திய கை்பலையிை் 

ஒ்பலை்க்ப்ு்ளு. 

 

 பகா்சியி் உ்ள ராுவ ஆரா்்சி ம்ு் நம்பா்ு கழக்தி் இ்த 

நசானா்க் தயா ்க்ப்ைன. 

* கைு்ு அியி்  ீ்ி்கி க்ப்கு்ு ஏநது் ஆப்ு ஏ்ப்ைா், 

நசானா் குவிக் உைனியாக எ்ச ்லக ஒைி எு்ு். அநத நபா்   ( * * 

கைு்ு அியி் எதி  ா்ி்  ீ்ி்கி க்ப்க் அலசவு பத ்தாு் 

நசானா் குவிக் க்காணி்ு, கை்பலையினு்ு உஷா் பு்ு். 

01) Abhay  

02) Humsa UG  

03) AIDSS --- Advanced Indigenous Distress sonar system for submarines. 

04) NACS ---- Near - field Acoustic Characterisation System. 

 

108] The Marrakech 2016 UN climate change conference 

 

 ுவிபவ்ப் பதாை்பான ஐ. ா.சலபயி் ு்கிய ூ்ை் பமாரா்நகாவி் 

ம்ராநகஷி்  லைபப்று. 

 இ்தியா ம்ு் ஐநரா்பிய ூனிய்  ாுக் உ்பை 200  ாுக் ப்நக்ற 

இ்மா ா்ி், ‘ுவி பவ்ப மா்ற்தா் ஏ்பை் ூிய ஆப்லத து்க 

நவ்ியநத ச்வநதச  ாுகளி் அவசர் கைலம’ எ்ற பிரகைன் 

பவளியிை்ப்ைு. 

 இுவலரயி்ைாத அளு்ு ுவி பவ்ப்தி் மா்ற் ஏ்ப்ு வுகிறு. இநத 

 ிலை  ீி்தா் ஈுபச்ய ுியாத பாதி்ுகலள ச்தி்க நவ்ியிு்ு். 

அபாயகரமான இ்த் நபா்லக து்ு  ிு்த நவ்ியநத, உைக  ாுகளி் 

தலையாய் பணியாகு், உைனி  ைவி்லகயாகு் இு்க நவ்ு் என, 

அ்பிரகைன்தி் ூற்ப்ு்ளு. 

 

 [ ுவி பவ்பமயமாதைா் ஏ்பை் ூிய பாதகமான விலளுகலள் து்ு 

 ிு்த, உைகளாவிய சராச  பவ்ப  ிலைலய, 2.0 ிகி  பச்ஷியஸு்ு 

ுலறவாக இு்பலத உுதி பச்ய 2015-் ஆ்ி் நம்பகா்ள்ப்ை பா ் 

ஒ்ப்த் வலக பச்கிறு. ] 
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109] National Legal Services Authority (NALSA) 
 

  * நதசிய ச்ை பணிக் ஆலணய பசய் தலைவராக , உ்ச  ீதிம்ற  ீதிபதி பஜகதீ் 

சி் நகஹ் அவ்கலள  ியமன் பச்ு ம்திய அரு உ்தரவி்ு்ளு. 

  * கை்த 6 ஆ்ுகளாக இ்பதவியி் இு்ுவ்த உ்ச  ீதிம்ற  ீதிபதி அனி்.R. 

தநவ பதவியி் இு்ு ஓ்ு பப்ு்ளா். 

 

110] விை்ுகலள தா்ு் Brucellosis எ்ு் ந ா் ப்றிய ச்வநதச மா ாு ( The 

International Conference on Brucellosis 2016 ) ுுபை்ைியி்  லைபபுகிறு. 

 

 பு, எுு, ஆு, ப்றி,  ா் ஆகியவ்லற இ்த ந ா் தா்ுகிறு. 

 

111] ◆ National Integration Week ◆  

[ ஹி்தியி் Quami Ekta Week ] 

 

  * நதசிய ஒுலம்பாு வார்  வ்ப் 19 - 25 வலர கலைபிி்க்புகிறு. 

¶  வ்ப் 19 - 25 வலர ஒ்பவாு  ாு் சிற்ு ுறியைீாக அலையாள 

பு்த்ப்ு்ளு. ¶ 

●  வ்ப் 19 - நதசிய ஒுலம்பாு தின் 

●  வ்ப் 20 - சிுபா்லமயின்  ்வா்ு தின் ( Welfare of Minorities Day ) 

●  வ்ப் 21 - பமாழி  ்ைிண்க  ா் ( Linguistic Hormony Day ) 

●  வ்ப் 22 -  ைி்த பி வின் தின் ( Weaker Sections Day ) 

●  வ்ப் 23 - கைா்சார ஒ்ுலம தின் ( Cultural Unity Day ) 

●  வ்ப் 24 - பப்க் தின் ( Womens Day ) 

●  வ்ப் 25 - ு்ு்ூழ் பாுகா்ு தின் ( Conservation Day ) 

 

112] பத் ் இ தாைிபானி் கிலள அலம்பான ஜமா் உ் அஹ் ம்ு் ை்க் இ 

ஜா்வி அ் அைாமி ஆகிய 2 தீவிரவாத ுு்கு்ு பாகி்தா் அரு தலை 

விதி்ு்ளு. 

 

113] சீன ஓப் நப்மி்ை் இுதி் நபா்ியி் சீனாவி் ச் ூ-லவ வ ீ் ்தி 
இ்தியாவி் பி.வி.சி்ு சா்பிய் ப்ை் பவ்றா். 

 

114] Mirror Account 
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பிரதம் நமாி உய்மதி்ு பண தா்க் பச்ைாு என அறிவி்துை் , RBI பதாை்க 

நவளா் ூ்ுறு கை் ச்க்களி் பலழய 500, 1,000 ூபா் ந ா்ுகலள மா்றி 
வழ்க அுமதி மு்ு்ளு. 

 ூ்ுறு கை் ச்க்களி் உு்பின்களாக உ்ளவ்க் அுகி் உ்ள 

ம்திய ூ்ுறு வ்கியி் மிர் அ்கு்் (Mirror Account) பதாை்க நவ்ு். 

அத் ிை் பயி்் கை்,  லக் கை்கலள ம்திய ூ்ுறு வ்கிகளி் 

பப்ு்பகா்ளைா். 

 

 மிர் அ்கு்்’ எ்றா் எ்ன? 

ூ்ுறு் ச்க்தி் உு்பினராக உ்ள ஒுவ் ச்் வ்கியி் க்ு்பா்ி் 

உ்ள ம்திய ூ்ுறு வ்கி அ்ைு  க்்ுற ூ்ுறு வ்கியி் இலணயான 

கண்ு (நபரர் அ்கு்்) பதாை்க நவ்ு். அத் பபய் மிர் அ்கு்். இ்த 

கண்கி் ிை் ூ்ுறு கை் ச்க் பகாு்ு் ரசீலத கா்ி ூ்ுறு 

வ்கிகளி் பண்லத பப்ு்பகா்ளைா். அநதநபாை, ச்க்ு்ு பண் பசு்த 

நவ்ியதாக இு்தாு், வ்கியி் பண் பசு்தி அ்த ரசீலத ச்க்தி் 

சம்்பி்தா் நபாு். 

 

115] நத்த் ம்ு் வ்கிகளி் பண் மா்ற வு் வாி்லகயாள்களி் விரைி் 

இை்பு் அழியாத லம லய தயா ்ு வழ்ுபவ்க். ---- க் ாைக அரு்ு 

பசா்தமான லமூு பபயி்்் ம்ு் வா்னி்  ிுவன் 

 

116]  ா்ி் பண் அ்சி்ு் இய்திர பதாழி்சாலைக்  ா்ு இை்தி் உ்ளன. 

 

 மகாரா்ிராவி்  ாசி் ம்ு் ம்திய் பிரநதச மா ிை் நதவா் புதிகளி் 

இர்ு பண் அ்சி்ு் பதாழி்சாலைக் இய்கி வுகி்றன. 

 இலத் தவிர லமூ் ம்ு் ச்நபானியிு் ( நம.வ்க் ) இர்ு பண் 

அ்சி்ு் பதாழி்சாலைகளி் இய்கி வுகி்றன.  

 

  * ச்் வ்கியி் பாரதிய ச்் நப்் ந ா் ு்ர்  ிுவனு் (Bharatiya 

Reserve Bank Note Mudran Private Limited) இ்திய  ிதியலம்சக்தி் பச்ூ ்ி 

பி ்ி் ம்ு் மி்ி் கா்்பநரஷ் ஆ் இ்தியாு் (Security Printing and 

Minting Corporation of India Limited) இலண்ு நப்் ந ா் நப்ப் மி் இ்தியா எ்ற 

 ிுவன்லத லமூுவி் அலம்ு்ளன. 

 

 

117]  மரண த்ைலனலய ர்ு பச்வு பதாை்பாக ஐ. ா. சலபயி் பகா்ு 

வர்ப்ை தீ்மான்லத எதி்்ு இ்தியா வா்களி்ு்ளு. 
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 தீ்மான்ு்ு ஆதரவாக 115 வா்ுகு், எதிராக 38 வா்ுகு் பதிவாகின. 

 அநதநவலளயி்,  ாுகளி் ச்ை உ லமலய உுதி பச்வு பதாை்பான 

ச்ை் திு்த மநசாதாு்ு ஆதரவாக இ்தியா வா்களி்து. 

 ச்ை் திு்த்ு்ு ஆதரவாக 76 வா்ுகு், எதிராக 72 வா்ுகு் 

பதிவாகின. 

 

118] ு்ீ் வ்கி  
 

  * த்நபாு இு்ு் வ்கி  லைுலறயி் ு்ீ்கு்ு தனியான பி லவ 

ஏ்பு்த ச்் வ்கி ப ்ுலர பச்ு்ளு. 

  * ு்ீ் ம்க் அவ்குலைய மத  ்பி்லககளி் காரணமாக வ்கி 
அலம்ு்ு் வுவதி்லை. 

  * ம்திய அரு் ச்் வ்கிீ் ு்ீ் ம்கலள வ்கி அலம்ு்ு் 

பகா்ுவு் ந ா்கி் தனியான ு்ீ் வ்கிகலள ஏ்பு்த உ்ைான 

வா்்ுகலள ஆரா்்ு வுகிறு. 

  * ு்ீ் வ்கிக் எ்பு வ்ிக் ஏு் விதி்க்பைாம் இய்ுவு. ு்ீ் 

மத்தி்பி வ்ி விதி்பு தலை பச்ய்ப்ு்ளு. 

 

119] பிரதா் ம்தி  கிராமீ் ஆவா் நயாஜனா (அலனவு்ு் வுீ) 

 

  * வு் 2022-் ஆ்ி்  ா்ி் 75-வு ுத்திர தின விழா பகா்ைாை்பை உ்ளு. 

அத்ு் அலன்ு இ்திய்கு்ு் வுீகலள் க்ி் பகாு்க ம்திய அரு 

இை்ு  ி்ணயி்ு்ளு. 

  * உ்தர் பிரநதச் ஆ்ராவி்  ை்த விழாவி் ‘பிரதா் ம்தி  கிராமீ் ஆவா் 

நயாஜனா’ (அலனவு்ு் வுீ) தி்ை்லத பிரதம் நமாி பதாை்கிலவ்தா். 

  * இ்தி்ை்தி் விவசாயிக் ுத் பழ்ுியின் வலர அலனவு்ு் 3நகாி 

வுீக் 2022்ு் க்ி் பகாு்க்பு். 

 

120] உ் ா்ி் தயா ்க்ப்ை ஐ.எ்.எ். பச்லன நபா்்க்ப் இ்ு  ா்ு்ு 

அ்்பணி்க்ப்ைு. 

 

 ஐஎ்எ் பச்லன நபா்்க்பலை இ்திய கை்பலையி் விவலம்ு 

இய்ு ரக் விவலம்து. ஏுகலணகலள பகா்ு  ீ்ை பதாலைு 

இை்ுகலள தா்ு் திற் பகா்ைு. 
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 164 மீ்ை்  ீள் பகா்ை இ்த நபா்்க்ப் 7500 ை் எலைலய ும்தபி 

பச்ு் ச்தி பகா்ைதாு். இநத வலகயிைான ‘ஐ.எ்.எ். பகா்க்தா’ 

கை்த 16-8-2014 அ்ு், ‘ஐ.எ்.எ். பகா்சி’ கை்த 30-9-2015 அ்ு்  ா்ு்ு 

அ்்பணி்க்ப்ைு. 

 இ்விு க்ப்கலள விைு் நம்பு்த்ப்ை பதாழி்ு்ப அ்ச்குை், 

தலரயி் இு்ு பா்்ு பச்ு தலரயி் உ்ள இை்லக தா்கி அழி்ு் 

‘பிரநமா்’ ஏுகலண, ம்ு் தலரயி் இு்ு வானி் உ்ள இை்லக தா்கி 
அழி்ு் ‘பர்-8’ ஏுகலண நபா்றலவ ‘ஐ.எ்.எ். பச்லன’ நபா்்க்பைி் 

இலண்க்ப்ு்ளன. 

 ு்லபயி் உ்ள மஸாநகா் க்ப் க்ு் பணிமலனயி் உுவா்க்ப்ை 

இ்த நபா்்க்ப் நம்ு கை்பலை க்ு்பா்ு தலைலமயி்கீ் இய்ு் 

 

121] Conference of Directors-General of Police (DGP) 

 

 மா ிை நபாைி் ி.ஜி.பி.்க் வுைா்திர மா ாு ,  வ்ப் 25 ுத் 28 வலர 

பது்கானா தலை க் லஹதராபா்தி் அலம்ு்ள ச்தா் வ்ைபா் பநை் 

நதசிய காவ் பயி்சி லமய்தி்  லைபபறு்ளு. 

 கை்த ஆ்ு ுஜரா்தி் க்்  க ்  லைபப்று. 

 

122] நகரள மா ிை் ப்தின்ப்ைா மாவ்ை்தி் அலம்ு்ள ுக் பப்ற ஐய்ப் 

நகாவி், த்நபாு, சப  மலை ீ த்ம சா்தா எ்ு அலழ்க்ப்ு வ்த 

 ிலையி், நகாவிைி் பபயலர சப  மலை ீ ஐய்ப சாமி நகாவி் எ்ு 

மா்ற்ப்ு்ளதாக திுவா்ூ் நதவ்தான் பத வி்ு்ளு. 

 

123] உைகி் 'பச்பி' எு்ு்நபாு இற்தவ்களி் எ்ணி்லகயி் இ்தியா 

ுதைிை்லத பிி்ு்ளு என அபம ்காலவ் நச்்த கா் ிகி பமை் 

ப்கலை்கழக. ஆ்ு ுுவின் பத வி்ு்ளன். 

 

 2014 ஆ் ஆ்ு 15 நபு், 2015் 39 நபு் 2016் 73 நபு் பச்பி எு்ு் 

நபாு இற்ு்ளன். இதி் இ்தியாவி் பச்பி எு்ு் நபாு இற்தவ்க் 

ம்ு் 76 நப். இத் ிை் பச்பி எு்ு்நபாு இற்தவ்களி் 

எ்ணி்லகயி் ுதைிை்லத இ்தியா பிி்ு்ளு.  

 

 

124]  ச்வநதச  ீதிம்ற்தி் ுத் இ்திய  ீதிபதியாக இு்தவ் ைா்ை்  ாநக்திர 

சி். அவரு  ிலனவாக உைக அலமதி்க பாுபவ்கு்ு ‛ச்வநதச அலமதி விுு' 

வழ்க்ப்ு வுகிறு. 
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  * உைக  ாுகளி் அலமதி்காக பை ுய்சிகலள நம்பகா்ு வு் ஆ்மீக ுு 

ீீ ரவிச்கலர குரவி்ு் விதமாக ச்வநதச அலமதி விுு்ு நத்ு 

பச்ய்ப்ு்ளா்.  

 

125]  உ்தர பிரநதச மா ிை் ஆ்நரா-ை்நனா இலைநய 302 கி.மீ. பதாலைு்ு 

உ.பி.மா ிை அரசி் சா்பி் ூ.13,200 நகாி பசைவி் எ்்பிர் சாலை 

அலம்க்ப்ு்ளு. இ்தியாவி் மிகு்  ீ்ை ூர எ்்பிர் சாலையான 

இ்சாலை திற்ு விழா இ்ு  ை்து. 

 

 விழாவி்நபாு இ்திய விமான்பலை்ு பசா்தமான 6 நபா் விமான்க் ( 

மிரா் 2000 ம்ு் ுநகா் ரக் , தைா ி்ு ) வ லசயாக தலரயி்கின. 

 நபா் உ்ளி்ை அவசரகாை்களி் நபா் விமான்களி் ப ு்சாலையி் 

இற்ுவத்காக இ்த நசாதலன  ை்து. இத்காகநவ பிர்நயாகமாக 2கி.மீ. 

ூர்தி்ு நம்ப்ை சிற்பான சாலை அலம்க்ப்ு்ளு. 

 இநத நபா்ு கை்த ஆ்ு யுனா எ்்பிர் சாலையிு் இ்திய 

விமான்பலை்ு பசா்தமான நபா் விமான் தலரயிற்கி நசாதலன 

பச்ய்ப்ைு. 

 

126]  க்ை் வி்ு க்ை் தாு் ்ு்வி 2 ஏுகலண, இ்ு ஒிசாவி் ச்தி்ூ் 

ஏுகலண தள்தி் நசாதலன பச்ய்ப்ைு. இ்த நசாதலன பவ்றி 
அலை்திு்பதாக இ்திய பாுகா்ு்ுலற அறிவி்ு்ளு. 

 

 ்ு்வி 2 ஏுகலண 350 கி.மீ., ூர்தி் உ்ள இை்லக தா்ு் திற் பகா்ைு. 

்ு்வி 2 ஏுகலண 500 கிநைா ுத் 1000 கிநைா வலரயிைான நபா் 

சாதன்கலள ும்ு பச்ு் திற் பகா்ைு. இர்லை எ்ஜி்கலள பகா்ை 

இ்த ஏுகலண, திரவ உ்ுச்தியா் இய்க் ூியு. இத்ு ு் இ்த 

ஆ்ி் பி்ரவ  16 ் நததி ்ு்வி 2 ஏுகலண நசாதலன பச்ு 

பா்்க்ப்ைு. 

 

127] உைகி் தலைசிற்த 8 வரீ்க் ப்நக்ு் ஏிபி உைக ூ் லபன்் 

எ்றலழ்க்பு் ஆைவ் உைக பை்னி் சா்பிய்ஷி் நபா்ியி் 

இுதி்நபா்ியி்,  ை்ு சா்பியனான பச்பியாவி் ந ாவ் நஜாநகாவி்லச , 

பி ்ைனி் ஆ்ி ு்நர நதா்கி்ு சா்பிய் ஆகிீ்ளா். 

 

128] Sumitra Charat Ram Life Time Achievement Award  
 

  * பிரபை ு்ைா்ுழ் இலச்கலைஞ் ப்ி் ஹ  பிரசா் பசௌராஷியாு்ு , 
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அவரு இலச பணிலய பபுலம்பு்ு் விதமாக 2016் ஆ்ு்கான ுமி்ரா சர் 

ரா் வா் ா் சாதலனயாள் விுு வழ்க்ப்ு்ளு. 

 

129] ஆ்்நபா்ு அகராதி Post Truth எ்ற வா்்லதலய இ்த ஆ்ு்கான 

வா்்லதயாக பத ு பச்ு்ளு. 

 

130] உைக அளவி் பிரபைமான சிக வலைதள்களி் ு்கியமான ்வி்ை் 10 

ஆ்ுகலள  ிலறு பச்ு்ளு. 

 

 ்வி்ை்  ிுவன்தி் தலைலம் பசய் அதிகா  -- ஜா் நைா்சி. 
 பதாை்க்தி் ்வி்ை ் அத் ுக்ு் ப்க்தி் 5 வா்்லதக் ம்ுநம 

பதிவிை ுிீ். த்நபாு 140 எு்ுக் வலர பதிவிைைா். 

 
131] National Student Startup Policy (NSSP) 

 

 பதாழி்ு்ப தியாக மாணவ்க் ுு் பதாழி் ுய்சிகலள் 

பதாை்ுவத்ு உது் " நதசிய மாணவ் ுயபதாழி் பகா்லக் தி்ை்லத " 

இ்திய் ுியரு் தலைவ் பிரண் ுக்ஜி  வ்ப் 17 அ்ு 

பதாை்கிலவ்தா். 

 அகிை இ்திய் பதாழி்க்வி கு்சி் (ஏ.ஐ.சி.ி.இ.) அலம்பா் இ்தி்ை் 

விவலம்க்ப்ைு. 

 அு்த ப்தா்ுகளி் பதாழி்ு்ப அி்பலையிைான ஒு ை்ச் 

தி்ை்கலள உுவா்கி அத் ிை் 10 ஆ்ுகளி் 10 ை்ச் நவலை 

வா்்ுகலள உ்ைா்க இை்ு  ி்ணயி்க்ப்ு்ளு. 

 சிற்த பதாழி்ுலனு் ூழலை உுவா்கி ுிுகலள எு்ு் 

திற்கலளீ் இலளஞ்களிை் உுவா்ுவு இத் ந ா்க். 

 
132] Motor neurone disease 

ப த்ைா்ு  ா்லை் நச்்த மு்ுவ்க், நமா்ைா்  ிூரா் ந ாயா் 

பாதி்க்ப்ை 58 வயு் பப்ணி் ிலளயி் கணி்பபாறிீை் பதாை்ுபகா்ு் 

குவி ஒ்லற அுலவ சிகி்லச ிைமாக் பதி்ு்ளன். 

 

 நமா்ைா்  ிூரா் ந ாயா் பாதி்க்ப்ு் ப்கவாத்தா் பாதி்க்ப்ை அ்த் 

பப் ம்றவ்களிை் ்பீ்  க்்ூ்ை் வழியாக் பதாை்ு பகா்ள இ்த 

அுலவசிகி்லச உது். 

 ிலளயி் கணி்பபாறிலய இய்ு் குவிலய் பதி்ு் இ்த அுலவ 

சிகி்லச உைக அளவி் ுத் ுலறயாக ுய்சி்க்ப்ு்ளு. 
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 உைைி் எ்த் புதிலயீ் அலச்க ுியாத அளு்ு அவரு நமா்ைா் 

 ிூரா்க் பாதி்க்ப்ிு்தன. ிலளயி் பசய்பா்லை ிலளயி் 

பதி்க்ப்ு்ள எை்்நராகா்்ிநகாகிராஃ் (Electrocorticograph) குவி அறி்ு 

அலத ்பீ்  க்்ூ்ை் வழியாக வா்்லதகளாக மா்றி ம்றவ்களிை் 

அ்பப் தா் விு்ுவலத் நபச ுிீ். இு ுுலமயாக வய்பை் 

பதாழி்ு்ப்தி் இய்க்ூியு. 

 

133] ச்வநதச  ீதிம்ற்திைிு்ு ர்யா விைுவதாக அ் ா்ி் அதிப் விளாிமி் 

ுதி்  வ்ப் 16 அ்ு அறிவி்தா். 

 

134] ப்மவிூஷ் விுு பப்ற பிரபை க் ாைக இலச் கலைஞ் பாைுரளி 
கிு்ணா, உை் ை்ுலறவா் காைமானா். 

 

 இவ் ஆ்திர மா ிை், கிழ்ு நகாதாவ யி், ச்கரு்த் எ்ற ஊ ், ப்ைாபி 
ராலம்யா - ூ யகா்த் த்பதியு்ு 1930் ஆ்ு ஜூலை 2-் நததி 
பிற்தவ். 

 1976-் சிற்த பாைகு்கான விுலத, ஹ்சகீநத எ்கிற க்னை் பை்ு்காக் 

பப்றா். 11 வுை்க் கழி்ு, மாதவ்சா யா எ்கிற பை்ு்ு சிற்த 

இலசயலம்பாளு்கான நதசிய விுலத் பப்ு்ளா். 

 தமி், பது்ு, க்னை், சம்கிுத் உ்ளி்ை பை பமாழிகளி் 400-்ு் 

நம்ப்ை க் ாைக பாை்கு்ு இலசீ் அலம்ு்ளா். 

 இ்திய  ா்ி் உய ய விுுகளான ப்மவிூஷ், ப்மூஷ், ப்மீ 

விுலதீ், இர்ு ுலற நதசிய விுு, பிரா்்  ா்ி் உய ய 

விுுகளி் ஒ்றான பசவாைிநய சிவாஜி, ச்கீத கைா ிதி (1975), ச்கீத 

கைாசிகாமணி விுு உ்ளி்ை பை விுுகலள பப்ு்ளா். 

 

135] பி ்வி - 1 ஏுகலண == இ்திய ராுவ்தி் தலர்பலை ஆீத் 

 

 பி ்வி - 2 ஏுகலண == இ்திய விமான்பலை ஆீத் 

 பி ்வி - 3 ஏுகலண == இ்திய கை்பலை ஆீத். 
 

136] ச்வநதச கை்சா் அலம்பி், வரீதீர பசயு்கான விுு்ு இ்தியாவி் 

நக்ை் ராதிகா நமன் நத்்பது்க்ப்ு்ளா். ச்வநதச அளவி் இ்த விுலத் 

பபு் ுத் பப் ராதிகாதா். 
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 ச்வநதச அளவி் த்களு உயிலரீ் பணய் லவ்ு கை் புதிகளி் மீ்ு 

பணிகளி் ஈுபுநவாு்ு ச்வநதச கை்சா் அலம்ு (International Maritime 

Organisation) ஆ்ு நதாு் வரீதீர விுு வழ்கி குரவி்ு வுகிறு. இ்த 

அலம்ு ஐ. ா.வி் க்ு் பா்ி் இய்கி வுகிறு. 

 

137] ுவி் வ்கிகளி் வு் 2018 பச்., மாத்தி்ு பி் ுவ்க்பு் வ்கி கண்ு 

விவர்கலள இ்தியாவிை் அளி்க ுவி் ஒ்ுத் பத வி்ு்ளு. 

 

* பு்க் பண் : 

 

 ுவி்ச்ைா்தி் உ்ள வ்கிக் த்களிை் கண்ு லவ்திு்பவ்களி் 

விவர்கலள மிகு் ரகசியமாக் பாுகா்கி்றன. இதனா் கு்ு் பண் 

பு்ுநவா ் பசா்்கு யாக ுவி் வ்கிக் உ்ளன. ுவி் வ்களி் 

கண்ு லவ்ு்ள இ்திய்களி் விவர்கலள பைுலற நகார்ப்ை நபாு் 

அு த்நபாுவலர  ிுலவயி்தா் உ்ளு. 

2019் வ்கி கண்ு ப மா்ற் : 

 

 இ் ிலையி் ம்திய  ிதியலம்சக் பவளியி்ு்ள அறி்லகயி் 

பத வி்க்ப்ு்ளதாவு: ச்வநதச அளவி், த்க்  ா்ி் உ்ள 

இ்திய்களி் வ்கி் கண்ு பதாை்பான விவர்கலள இ்தியாுை் 

ப மாறி்பகா்ள ுவி்ச்ைா்ு ஒ்ு் பகா்ு்ளு. ஆனா் 2018-் ஆ்ு 

பச்ை்ப் மாத்ு்ு் பி் ுவி் வ்கிகளி் உ்ள இ்திய்களி் கண்ுக் 

பதாை்பான விவர்க் ம்ுநம கிலை்ு். 2019-் ஆ்ு பச்ை்ப் 

மாத்தி்தா் ுத் தகவ் ப மா்ற்  லைபபு். இநதநபாை இ்தியாு் 

த்னிை் உ்ள ுவி்  ா்ைவ்க் வ்கி் கண்ு விவர்கலள அ் ா்ிை் 

அளி்ு். இு பதாை்பான ஒ்ப்த் லகபயு்தாகிீ்ளு. இ்வாு அ்த 

அறி்லகயி் பத வி்க்ப்ு்ளு. 

 

 

138] அு ஆீத்கலள தா்கிபச்ு் அ்னி-1 ஏுகலண நசாதலன பவ்றி 

* இ்தியா அ்னி-1 ஏு கலணலய தயா ்ு்ளு. இு 1 ை்ு்ு அதிகமான 

எலைீ்ள அு ஆீத்கலள ஏ்றிபச்ு் திற் பலை்து. இு 12 ை் 

எலைீ்ளு. 15 மீ்ை்  ீள் பகா்ைு. இு ுறி்பி்ை இை்லக மிக ு்ைியமாக 

பற்ு பச்ு தா்ு் வ்ைலம பகா்ைு. எனநவ, இு இ்திய ராுவ்தி் ஏ் 

கனநவ இை் பப்ு்ளு. 
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* இ்த அ்னி-1 ஏுகலண ப நசாதலன ஒிசாவி் உ்ள அ்ு்கைா் தீவி் இு்ு 

(வைீ் தீு) இ்ு காலை 10.10 மணி்ு ஏவி ப நசாதி்க்ப்ைு. அ்நபாு அு 700 

கி.மீ்ை் ூர் பற்ு பச்ு ுறி் பி்ை இை்லக தா்கியு. 

 

139] சம்கிுத பமாழிலய ஊ்ுவி்ு் வலகயி் ு்மாதி யான ப்களி்ு : 

தா்ைா்ு இளவரசி மஹா ச்  ் ்நதா்ு்ு ' ம்ு் அபம ்க பமாழியிைாள் 

ஜா்் கா்நைானா ஆகிய இுவு்ு உைக சம்கிுத விுு' ப்ை். 

 * சம்கிுத பமாழிலய ஊ்ுவி்ு் வலகயி் ு்மாதி யான ப்களி்லப 

பசு்தியலம்காக இளவரசி மஹா ச்  ் ்நதா்ு்ு், அபம ்க 

பமாழியிைாள் ஜா்் கா்நைானாவி்ு், 'உைக சம்கிுத விுலத' ுலண 

ுியரு்தலைவ் திு. ஹமீ் அ்சா  வழ்கினா். இளவரசி ் ்நதா்் கை்த 

ஆ்ு 16வு உைக சம்கிுத மா ா்லை தா்ைா்ு தலை க் பா்கா்கி் 5 

 ா்கு்ு  ை்தினா். இதி் உைக் ுுவதிு் இு்ு 60்ு் நம்ப்ை 

 ாுகளிைிு்ு 600 சம்கிுத அறிஞ்க் ப்நக்றன். 

 

140] வி்பவளி ஆரா்்சி்ு சீனா அு்பிய 2 வி்பவளி வரீ்க், ஒுமாதகாை 

ஆ்ு்ு பி்ன் 'Shenzhou 11' வி்கை் ிை் ம்நகாைியா  ா்ி் ப்திரமாக 

தலரயிற்கின் 

 

* வி்பவளியி்  ிர்தரமான ஆ்ு  ிலைய்லத  ிுவிை தி்ைமி்ு்ள சீனா, 

கை்த 2013-் ஆ்ு 'Tiangong 1' எ்ற வி்கை்லத வி்ணி் பசு்தியு. இ்த 

வி்கை்தி் பச்ற ி்ு சீன வி்ஞானிக், 15  ா்க் வி்பவளியி் 

த்கியிு்ு ப்நவு க்ை ஆரா்்சிகலள  ை்தி ுி்ு, பவ்றிகரமாக ூமி்ு 

திு்பின். இதலனயு்ு, ஜிுவா் மாகாண்தி் உ்ள நகாபி பாலைவன் 

புதியி் இு்ு 'Tiangong 2' எ்ற வி்கை்லத, கை்த பச்ை்ப் மாத் 15-் நததி 
பவ்றிகரமாக வி்ணி் பசு்தியு. இ்த வி்கை் ிை் பச்ற வி்பவளி 
வரீ்களான Jing Haipeng, Chen Dong ஆகிநயா், ூமியி் நமநை ுமா் 393 கிநைாமீ்ை் 

ூர்தி்  ிலை ிு்த்ப்ு்ள ஆ்ுூை்தி், 30  ா் த்கியிு்ு ப்நவு 

ஆரா்்சிகலள  ைன்தின். 

 

141] ஆ்ரா - ை்நனா ப ு்சாலையி், விமான்பலையி் நபா் விமான்கலள 

தலரயிற்கி, சாலை நபா்ுவர்ு பதாை்க்ப்ைு. 

 

 ஆ்ரா - ை்நனா இலையி், 302 கிநைா மீ்ை்  ீள் பகா்ை அதிவிலரு 

ப ு்சாலை, 6 பாலதகலள் பகா்ைதாக வி ுபு்த்ப்ு்ளு. 23 

மாத்களி் அலம்க்ப்ை இ்த ப ு்சாலையி், 3.3 கிநைா மீ்ை் பதாலைு 

பாலத, நபா் விமான் ுற்ப்ு் பச்ைு், தலரயிற்கு் வசதியாக 
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அலம்க்ப்ு்ளு. இ்திய விமான்பலையி் Mirage ம்ு் Sukhoi நபா் 

விமான்கலள இய்கி, இ்த ப ு்சாலை இ்ு பதாை்கி லவ்க்ப்ைு. 

உ்தர்பிரநதச ுதைலம்ச் திு. அகிநை் யாத் ம்ு் அவரு த்லத திு. 

ுைாய்சி் யாத் ம்ு் விமான்பலை அதிகா க் உ்ளி்நைா் விழாவி் 

ப்நக்றன். ஆ்ரா, ஃபபநராசாபா், பமயி்ு , உ்னாநவா, ை்நனா உ்ளி்ை 

10 மாவ்ை்கலள இலண்ு் இ்த ப ு்சாலை 15 ஆயிர் நகாி ூபா் 

பசைவி் அலம்க்ப்ு்ளு. 

 

142] ஏ.ி.பி.,பை்னி்: லபனைி் ஆ்ி ு்நர பவ்றி 
* ை்ைனி்  லைபப்ற ஏ.ி.பி., நவ்்் ூ் பை்னி் நபா்ியி் இுதி 
ஆ்ை்தி் பி ்ை் வரீ் ஆ்ி ு்நர பவ்றி பப்றா். இுதி்நபா்ியி் பச்பிய 

வரீ் நஜா்நகாவி்லச எதி்பகா்ை ு்நர 6-3, 6-4 எ்ற ந ் பச்களி் பவ்றி 
பப்றா். 

 

143] ஒூ் அுநக 13-ஆ் ூ்றா்ு க்பவ்ு க்பைு்ு 

  * ஓூ் அுநக ப்தியி் 13-ஆ் ூ்றா்லை் நச்்த  ுக் ம்ு் க்பவ்ுக் 

க்பைு்க்ப்ு்ளன. 

 

  * கிு்ணகி  மாவ்ை வரைா்ு் நதை் ுு அலம்பாள் அற் கிு்ண் 

தலைலமயி் வரைா்ு ஆ்வாள் வரீராகவ், ுகவணுுக், பி ய், ம்ு ா் 

ஆகிநயா் இலத் க்பைு்தன். 

 * இதி் காண்ப்ை  ுக் ுைிு்த்ப்ைா் எ்ற வலகலய் நச்்த பசா்்க வலக 

 ுக்ைாு். இர்ு அு்ு பகா்ை இ்த  ுக்ைி் ுத் அு்கி் நபா ் 

இற்த வரீனி் சி்பு், 2- ஆவு அு்கி் இற்த வரீலன நதவநைாக்தி் 

வரநவ்பு நபா்ு் சி்த ்க்ப்ு்ளு. 

* இ்த  ுக் ஆறி உயரு்,  ா்கி அகைு் பகா்ைதாக உ்ளு. நமு் 

நபா்வரீனி் வைு லகயி் ூ்லமயான ஆீத் ிை் ுைிலய் ு்ுவு 

நபா்ு், பா்்ு வு் ுைி வரீனி் வைு கா் பதாலையி் மீு தனு இர்ு 

ு் கா்கலளீ் பதி்ு்ளு நபாைு் உ்ளு. 

144] பமாபி்வி் - பி.எ்.எ்.எ். இலைநய ஒ்ப்த் 

* பதாலை்நபசி க்ைண் பசு்த பணமி்ைாம் தவி்ு் வாி்லகயாள்கு்ு 

உதவ பி.எ்.எ்.எ்.  ிுவன் ுதிய வசதிலய அறிுக் பச்ு்ளு. இத்காக, 

பமாபி்வி் (MobiKwik) - பி.எ்.எ்.எ். இலைநய ஒ்ப்த் நபாை்ப்ிு்கிறு. 

  * இத்பி, பமாபி்வி் பமாலப் அ்ளிநகஷ் ிை் பி.எ்.எ்.எ். 

நசலவ்கான க்ைண்லத் பசு்த ுிீ். ுறி்பாக, இ்வாு பசு்த்பு் 

பண்தி்ு நசலவ்க்ைண் எுு் வூைி்க்பைாு. 
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145] ுபாயி் வசி்ு் இ்திய சிுமி : ச்வநதச ுழ்லதக் அலமதி விுு்ு நத்ு. 

ச்வநதச ுழ்லதக் தின் [ 20.11.2016 ] இ்ு பகா்ைா்புகிறு. இலத ு்னி்ு 

‘கி்் லர்்’ எ்ற ச்வநதச ுழ்லதக் உ லம அலம்ு, அலமதி விுலத 

வழ்கி வுகிறு. இ்விுலத பபற உைக் ுுவதிு் இு்ு 120 நப் 

வி்ண்பி்திு்தன். இவ்களி் இு்ு 3 நப் இ்த விுு்காக நத்ு 

பச்ய்ப்ு்ளன். அவ்களி் ஒுவ் ுபாயி் வசி்ு் 16 வயு இ்திய சிுமி 
நகஹாச் பாு. இவ் ு்ு்ூழ் பாுகா்ு பிரசார்லத தனு 8வு வயதிநைநய 

பதாை்கிீ்ளா். 

 

 ுபாயி் கழிுகலள முுழ்சி பச்ீ் விழி்ுண்ு பிரசார்லத 

 ை்திீ்ளா். இநதநபா் தீவிரவாத்ு்ு எதிராக பிரசார் நம்பகா்ை 

நகமூ்  ா்லை் நசர்த 12 வயு திவினா, சி யாலவ் நச்்த ுூ் 

அ்பம்ைா் ஆகிநயாு் ச்வநதச ுழ்லதக் அலமதி விுு்ு நத்ு 

பச்ய்ப்ு்ளன். இவ்கு்கான விுுகலள கை்த 2006் ஆ்ு 

அலமதி்கான ந ாப் ப ு பவ்ற ுகமு ூன் அு்த மாத் 2் நததி 
வழ்கு்ளா். 

 

146] “உைகிநை ுத்ுலறயாக நவதார்ய்தி் உவ் ீ் தாவர மரபு நதா்ை் [ 

Tamil Nadu gets world’s first salt-tolerant plant garden] இ்ு [ 19.11.2016 ] பதாை்கி 
லவ்க்ப்ு்ளு. உவ் ீ ் வளர் ூிய ுதிய தாவர வலககலள் க்ைறிய இ்த 

நதா்ை் ு்கிய ஆதாரமாக் திகு். நமு், கை் ம்ை்ு்ு கீநழ விவசாய் 

பச்வத்ு், க்வி ஆரா்்சி்ு் இ்நதா்ை் பயு்ளதாக இு்ு்.  

  

* பமா ஷிய் ுியரு் தலைவ் பிபி அமீனா ஃபி்ைா் ு ் ஃப்கி் 

கை்ுபகா்ு,  ாலக மாவ்ை், நவதார்ய்தி் எ்.எ்.ுவாமி ாத் ஆரா்்சி 
லமய் சா்பி் அலம்க்ப்ு்ள உவ் ீ் தாவர மரபு நதா்ை்லத விீநயா 

கா்பர்சி் ிை் பதாை்கி லவ்ு சிற்ுலரயா்றினா். 

 

147] உைக கழிவலற தின் - 19.11.2016 

* கு்பபாு் : ‘toilets and jobs’. 

 

 

 

 

 

 


