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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). 
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  * 2016 Theme: �Keep the Promise, Stop Pneumonia Now�. 

  * “்ேி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 
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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 “்ேி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. 
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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 ’்ு 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.  
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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.  

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 
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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 ேீவிரைாக பைியா்றி வு், “வ், ‘ேிப் 
ஒபாைா, “்ேியா வ்ே தபாு உட் வ்ோ். 

 

 கைிதபா்ைியாவி் ை்சறாு புேியி், ெைநாயக க்சியி் 
சா்பி் தபா்ியி்ட தராஹி் க்ைா, சவ்றி சப்றா். 

 

 ‘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 ேீவிரைாக 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 ைாே் 
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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 சகா்டாட்ப்ு்ளு.  

 

05) ேைியா் ப்ளிகு்ு நிை் உ்ளி்ட ‘ி்பமட க்டமை்ுகமள 

நி்ைய் சச்ய ைாநிை ‘ரசா் ‘மை்க்ப்ட நிுை் ுுவி் 
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ூுேைா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 ேிை்.  
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பிரபை கி ்சக் வரீ் ுைி் கவா்க் ப்கவாே தநா் விழி்ுை்ு 
ூேராக { Stroke Ambassador for India} நியைை் சச்ய்ப்ு்ளா்.  
 

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. 
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24] நா்ிதைதய ுே் ுமறயாக ேிரவ “ய்மக எ வாீமவ (LNG - 
Liquified Natural Gas ) எ சபாுளாக் சகா்ு “ய்ு் தபு்ு தசமவ, 
தகரள ைாநிை்ேி் நவ்ப் 08் ‘றிுக்பு்ே்ப்ு்ளு. 

 

   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. 
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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. 

 ைா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. 
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 ை்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 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  

============== 
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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. ) 

 

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 ேிை் 
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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. 

 

35] ேீபாவளிமய் சகா்டாு் விேைாக, நிூயா்்கி் உ்ள ஐ.நா. 
ேமைமையக் க்டட்ேி் ைீு ேீப விள்ுட் " HAPPY DIWALI " எ்ற 

’்கிை வா்்மேக் ஒளியாக விுைாு ‘ை்கார் சச்ய்ப்ு 

“ு்ேு. 

 

36] தநபா் ு்ு்பயை் சச்ற ெைாேிபேி பிரைா்ுக்ெி்ு, 

கா்ைா்ு ப்கமை்கழக் குரவ டா்ட் ப்ட் வழ்கிீ்ளு. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

40] தேச் பிோ ைகா்ைா கா்ேியி் தபர் கு கா்ேி உட்நை் 
ுமறவா் காைைாைா். 
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  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 



www.winmeen.com Tnpsc Tamil Current Affairs –November 1 To 30 

 

www.winmeen.com Page 18 

 

09) குடா ச்ேி === “்ேியா - “்தோதைசியா ராுவ்க் 

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 
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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 

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 
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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 
 

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 
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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 

 

05) கா்் ுய் ோ்கிய “ட்? ==== தக் தவ்தட, சப்ுடா 
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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 
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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 ‘ு் 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 
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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. 
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 ை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. 

 ேைி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. } 
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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. 

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

 

20) விேிகு்ு ுற்பாக் க்ட்பு்ள “்ேியாவி் ைிக உய்்ே 
க்டட் எை ‘மழ்க்புவு? ==== தபாைா ் ராயதைா 

 

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 ( ேீவிரவாே் 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 
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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 ுுை் 
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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 

 

57) ப்தக யாவி் நமடசப்ற உைக ை் சி்ப்தபா்ியி் ே்க் 
சவ்றவ்? === ுே்ச் ப்நாய் 

 

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

 

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 
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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 
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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 

 

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

 

58] “்ேிய ச்் வ்கி ‘றிவி்ு  

 

ுேிய 2000 ூபா் தநா்ு  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

‘ளு -- 66 ைி.ைீ × 166 ைி.ைீ  

நிற் -- ைெ்ோ  

ஏு சா் தகாை பிள ீ்  மை்க்  

கு்சபாு் ( Theme) -- நாு ுே் ுமறயாக தவ்ு கிரக்ேி்ு 

வி்கை் ‘ு்பிய ுய்சி  
 

ுேிய 500 ூபா் தநா்ு  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

‘ளு -- 66 ைி.ைீ × 150 ைி.ைீ  

நிற். --- க் சா்ப்  

ஐ்ு பிள ீ்  மை்க்  

கு்சபாு் ( Theme ) -- “்ேிய பார்ப ய சி்ைைாை சச்தகா்மட 

 

59] 68 ’்ுகு்ு பிறு ூ்ப் நிைாமவ நவ்ப் 14 / 2016் பா்்க 

வா்்ு கிமட்ு்ளு. 

 

 ூைிமய் ு்றி வு் நிைா ுைா் 70 ’்ு்ு ஒு ுமற ை்ுதை 

ூைி்ு ைிக ‘ுகி் சே ீ். வழ்க்மேவிட நிைா ுைா் 14 சேவேீ் 

சப ோக நைு க்கு்ு சே கிறு. 

 ூைியி் “ு்ு 3.84 ை்ச் கிதைா ைீ்ட் சோமைவி் உ்ள நிைா, 

‘ே் நீ்வ்ட பாமேயி் ு்றி வுகிறு. 'ூ்ப் நிைு' நிக்ு 

ஏ்பு்தபாு 48 ’யிர் கிதைா ைீ்ட் ூர் நிைா ூைி்ு ‘ுகி் 

வ்ு சச்ு். ‘ேைாதைதய “்ே ‘ேிசய நிக்வி்தபாு நிைா 

ச்ு சப யோகு், ூுே் ஒளிீடு் காை்பு் எ்ு 

ூற்புகிறு. 

  * “ே் ிை், ‘ோவு நிைமவ ‘ுகி் “ு்ு பா்்பு தபாை 

தோ்ு். வழ்கைாை ஒளிமய விட 30 சேவேீ் ூுேைாை 
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ஒளிீட் “்ு “்ே நிைு தோ்ுவோ் “்மறய “ரு ைிகு் 

சவளி்சைாக “ு்கிறு. 

 கட்ே 1948் ’்ு “ுதபா்ற நிக்ு வாைி் தோ்றியு. ‘ே்ு 

பிறு 68 வுட்கு்ு பிறு “்ு “்ே சப ய நிைா 

தோ்றிீ்ளு.  

 

60] நா்ி் சோழி் ுமற, உ்ப்ேி் ுமற ’கியவ்றி் தசமவகமள 

விள்ு் வமகயி், நவ்ப் 14 ுே் 27 வமர நமடசபறு்ள 36-’வு 

“்ேிய ச்வதேச வ்்ேக் க்கா்சிமய, ேி்ைியி் ெைாேிபேி பிரைா் 

ுக்ெி ுவ்கி மவ்ு்ளா். 

  * “்ேிய ச்வதேச வ்்ேக் க்கா்சி, " ிெி்ட் “்ேியா " எ்ற 

கு்ோ்க்ுட் நமடசபுகிறு. 

  * க்கா்சியி் ூ்டாளி நாடாக சே் சகா யாு், வ்்ேக்ேி் 

கவை் சசு்ு் நாடாக சபைாரஸு் ‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

  * “தேதபாை, ூ்டாளி ைாநிை்களாக ை்ேிய பிரதேச், ொ்்க்் 

’கிய ைாநிை்கு் கவை் சசு்ு் ைாநிைைாக ஹ யாைாு் 

“ட் சப்ு்ளை. 

  * “்ே க்கா்சியி் " ேைி்நாு ேிை் " நவ்ப் 18-“் 

சகா்டாட்புகிறு. 

 

61] ேைி்நாு ைகளி் ’மைய்ேி் ு்ைா் ேமைவி டா்ட். 

விசாைா்சி சநு்சசழிய் வயு ி்பி் காரைைாக காைைாைா். 

 

 “வரு கைவ் நாவை் சநு்சசழிய் , தபரறிஞ் ‘்ைா , 

குைாநிேி , எ்.ெி.’். , செ.செயைைிோ ’கிதயாரு 

‘மை்சரமவயி் ‘மை்சராக பைியா்றிீ்ளா். 

 “வரு ைுைக் ேிுைேி.க்யாைி ைேிவாை், ைுமர காைரா் 

ப்கமை் கழக ுமை தவ்ேராக பைியா்றிீ்ளா். ே்தபாு 

ைாநிை ுழ்மேக் உ மைக் பாுகா்ு ’மைய்ேி் 

ேமைவராக பைியா்றி வுகி்றா். 

 

62] ுு்தகா்மட ைாவ்ட் ‘்ைவாச் ‘ுதகீ்ள விசூ ் கிபி 10 - 

் ூ்றா்மட தச்்ே 10 - க்சி்ப்க் க்ுபிி்க்ப்ு்ளை. 
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63] தபாமே் சபாு்க் கட்ேு்ு எேிராை , “்ேிய் சபு்கட் 

நாுகளி் உ்ுமற ‘மை்ச்க் ைாநாு , ‘்தடாப் 29் சகாு்ுவி் 

நமடசப்ு்ளு. 

 

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

 

64] ேைி்நா்ி் ு்பதகாை்மே ேமைமையிடைாக சகா்ு 

சசய்பு் சி்ி ூைிய் வ்கி , “்ேியாவிதைதய ுே் வ்கியாக , 

வ்கி பைிகு்காக " ை்ுைி " எை சபய ட்ப்ு்ள “ய்ேிர 

ைைிேமை ( தராதபா் ) சச்மை கிமளயி் பைியை்்ேிீ்ளு. 

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

 

 ’சியா புபி் நாுகளி் சபாுளாோர ூ்ுறு ைாநாு -- 2016 , 

சபு நா்ி் ைிைா நக ் நவ்ப் 19 ை்ு் 20் நமடசபுகிறு. 

 Theme -- Quality Growth and Human Development 

 

66] “்ட்தபா் எை்பு் ச்வதேச காவ் ‘மை்பி் { International 

Criminal Police Organization ( INTERPOL).} ேமைவராக சைீாமவ் சா்்ே Meng 

Hongwei நியைை் சச்ய்ப்ு்ளா். 

 

67] ை்ேிய பிரதேச் வழ்ு் காளிோ் ச்ைா் விுு 2015 - 16் 

’்ு்ு ரா் பிசா யாு்ு் ( Raj Bisaria ) 2016 -17் ’்ு்காை 

விுு ப்ஷி கு்்ு ( Banshi Kaul ) வழ்க்புவோக 

‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

68] ப்சாபி் நமடுமறயி் உ்ள ச்சை் -யுைா “மை்ு 

கா்வா் ேி்ட ஒ்ப்ே்மே ர்ு சச்ீ் வமகயி் 2004-’் ’்ு 

ப்சா் ச்டை்ற் ஒு ேீ்ைாை்மே நிமறதவ்றியு. “ேைா் 

‘்மட ைாநிைைாை ஹ யாைா குமையிைாக பாேி்க்ப்டு. 

 

 “ேமை எேி்்ு ஹ யாைா ைாநிை் சோட்்ே வழ்கி் , ப்சா் 

ைாநிை ‘ரசி் நடவி்மக ‘ரசிய் சாசை்ேி்ு எேிராைு எ்ு 
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ூறி ‘்ே ேீ்ைாை்மே ர்ு சச்வோக உ்ச நீேிை்ற் 

உ்ேரவி்ு்ளு. 

 

69] நாு ுுவு் ஏிஎ் “ய்ேிர்கமள ைுசரீமை்ு சச்வே்காக, 

ச்் வ்கியி் ுமை ’ுந் எ்.எ்.ு்்ரா ேமைமையி் 8 தப் 

சகா்ட ேைி்ுுமவ ை்ேிய ‘ரு ‘மை்ு்ளு. 

 
70] Hand in Hand -- 2016 

 

 “்ேியாு்ு் சைீாு்ு் “மடயிைாை ூ்ு ராுவ் பயி்சி 
Hand in Hand -- 2016 , ுதைவி் நவ்ப் 15 ுே் 27 வமர 

நமடசபறு்ளு. 

 சைீாவி் ீ்ை் ைாகாை்ேி் கட்ே 2007-’் ’்ு சோட்கிய 

ூ்ு ராுவ் பயி்சி ’்ுதோு் சைீாவிு் “்ேியாவிு் 

ைாறி, ைாறி நமடசபுகிறு. 

 

71] பி ்டைி் ”்் ’்்ைியா ப்கமை்கழக் ை்ு் "ுதளாப் 

கா்ப் ுராசெ்்' ‘மை்ு ‘்மையி் சவளியி்ட ’்வறி்மகயி் ,  

“்ேியாவி் பிை எ சபாு்கமள எ ்பே் ிை் சவளிதயு் 

க யைிை வாீவி் ‘ளு கட்ே 2015-’் ’்ி் 5.2 சேவேீ் 

‘ேிக ்ு்ளோக சே வி்க்ப்ு்ளு. 

 

 உைக ‘ளவி் க யைிை வாீ சவளிதய்ற்ேி் “்ேியா 6.3% ப்ு 

வகி்கிறு. 

 

72] ேைிழக்மே் தச்்ே 3 சிறா்க் உ்பட 31 ுழ்மேகு்ு சிற்ே 

சாேமை்காை தேசிய விுமே ுியரு் ேமைவ் பிரைா் ுக்ெி 
வழ்கிீ்ளா். 

 

 “ேி் க்நாடக ைாநிை், ோவைசகதர ைாவ்ட்மே் தச்்ே 

விவசாயி ை்ுநா்ேி் ைகு், “டுகா் வள்்சியி்றி 
பாேி்க்ப்டவுைாை தரவேி நாய்ு்ு ே்க் பே்க் 

‘ளி்க்ப்டு. எ்சிய 30 ுழ்மேகு்ு் சவ்ளி் பே்க் 
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வழ்க்ப்டு. “வ்களி், ேைிழக்மே் தச்்ே “ு சிுைிக், ஒு 

சிறா் ’கிதயாு் ‘ட்ுவ். 

 

 விமளயா்ு் பி வி், ேைிழக்மே் தச்்ே சி.’்.ஹ்ஷவ்ேிைி, 
ரஷிோ ரவி , ுேிய க்ுபிி்ுக் பி வி் எ்.ஏ.சிவூ்யா 

’கிதயாு்ு விுுக் வழ்க்ப்ு்ளை. 

 

73] ‘ுைா்சை பிரதேச்ேி் ி்ு ைாவ்ட்க் Tirap, Changlang & 

Longding ’கியவ்றி் சிற்ு ’ீே்பமட ச்ட் ‘ு் சச்ய்புவோக 

ை்ேிய உ்ுமற ‘மை்சக் ‘றிவி்ு்ளு. 

 

 தை்க்ட ி்ு ைாவ்ட்கு் சிற்ு ’ீே்பமட ச்ட் பி ு 

3் பி ‘மைேிய்ற புேிகளாக ( Disturbed area ) 

‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

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

 

 ிைிமக ைு்ுகளி் ச்வதேச ஒு்ுுமற ூ்டமை்பி் 9வு 

வுடா்ேிர ைாநாு , ுுசட்ைியி் நவ்ப் 08 - 10் நமடசப்ு 

ுி்ு்ளு. 

 

75] பிரா்சிு்ள “Alstom” நிுவை் ேயா ்ே உைகி் ுேைாவு 

மஹ்ரெ் ரயி் செ்ைைியி் சப்ைி் நகர்ேி் நமடசபு் “Berlin 
InnoTrans Trade Show” எு் வ்்ேக க்கா்சியி் சவளியிட்ப்டு. 

 

 “hydrail” எு் “்ே ுறி்பி்ட ரயி் ு்ு்ூழமை பாுகா்ு் 

வமகயி் மஹ்ரெ் எ வாீ ிை் சசய்பு். 

 “்ே ரயிைி் ூமர ைீு மஹ்ரெ் எ வாீ சிைி்ட்க் 

மவ்க்ப்ிு்ு். “ே் ிை் ைி்சார் உ்ப்ேி சச்ய்ப்ு 

ரயி் “ய்ுவோ் ுமக உ்ளி்ட எுு் சவளியாகாு. தைு், 

“்ே எ வாீ சிைி்ட்க் ிை் ஒதர தநர்ேி் ஒு ரயி் 600 Km 

ுே் 800 Km வமர பயைைாு். ைைி்ு 140Kmph தவக்ேி் “்ே 

ரயி் பயைி்ு். 
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 செ்ைைியி் உ்ள Lower Saxony ைாகாை்ேி் ோ் “்ே நவைீ ரயி் 

தசமவ பய்பா்ி்ு வரு்ளு. 

 

76] கார்ூ் ஐ.ஐ.ி.யிமை தச்்ே ுவி ‘றிவிய் ை்ு் சிகவிய் 

ுமற வி்ஞாைிக் ‘ட்கிய ுுவாைு , ஒிசாவி் ‘மை்ு்ள 

தகாைா்் ூ ய தகாவி் புேி ‘ுதக ுராைகாை்ேிமை தச்்ே 

ச்ேிரபாகா எ்ற ’ு “ு்ேே்காை சா்ுகமள க்ுபிி்ு்ளை். 

 

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

 

 12வு ச்வதேச எ்மை் ை்ு் எ வாீ ைாநாு ை்ு் 

க்கா்சி PETROTECH - 2016 ுுசட்ைியி் ிச்ப் 05 ுே் 07 வமர 

நமடசபுகிறு. 

 

78] ைைி்ூ் ைாநிை்ேி் ‘மை்ு்ள ந்ைீ்  ஏ  Loktak ஐ பாுகா்பு 

ப்றிய ப ்ுமரகமள வழ்க நா்ு நப் ுுமவ ை்ேிய வை் , 

ு்ு்ூழ் ை்ு் புவநிமை ைா்ற் ுமற ‘மை்சக் நியைை் 

சச்ு்ளு.  

 

79] “்ேியா - ப்களாதே் ராுவ்க் “மை்ு தை்சகா்ு் 

ூ்ு பயி்சி 7வு Sampriti - 2016 , நவ்ப் 05 - 18 வமர டா்காவி் 

நமடசபுகிறு. 

 

80] ’்ைி ப்கு்ு க்டை் நி்ைய் சச்ய ஓ்ு சப்ற உய் 

நீேிை்ற நீேிபேி தக.எ்.பாஷா ேமைமையி் 6 நப்க் சகா்ட ுுமவ 

ைுமர ஐதகா்்ு கிமள நியைை் சச்ு்ளு. 

ுு உு்பிை்க் 

01) தபா்ுவர்ு கைிஷை்  

02) தபா்ுவர்ு சசயைாள் 

03) சாமை தபா்ுவர்ு கைிஷை்  

04) ு்ளியிய் ுமற கைிஷை்  

05) நிேி்ுமற ுமை “ய்ுந் 
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81] “்ேிய ரயி்தவயி் ூ்மை ரயி் ேி்ட்ேி் ( Swachh Rail Mission Of 

Indian Railway ) விள்பர ூேராக Sulabh International ‘மை்பி் நிுவை் 

பி்தே்வ் பே் நியைை் சச்ய்ப்ு்ளா். 

 

82] ப்மர் “்ட்தநசை் தசை் பா்ைி்ட் ஒ்மறய் “ுேி் 

தபா்ியி் “்ேிய வரீ் பிரு் தொஷி ( Pratul Joshi ) ேைு சதகாேர் 

’ேி்யா தொஷிமய தோ்கி்ு , ேைு ுே் ச்வதேச ப்ட்மே 

சவ்ு்ளா். 

 

83] சேு்ு, ுெரா்ேி, ைரா்ேி ை்ு் ப்சாபி உ்பட 11 உைக 

சைாழிகளி் ( ‘ஃபா் ஒசராதைா, ‘்ைா ், “்தபா, சகா ய், பி்ெி், 

ேி் ்யா ை்ு் சயாுபா ) பிபிசி உைக தசமவ வி வா்க் சச்ய்பட 

உ்ளோக ‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

 “ே் ிை் பிபிசி உைக தசமவ, ’்கிை் உ்பட, 40 சைாழிகளி் 

தநய்கு்ு் கிமட்ு். 

 

84] ை்ேிய ‘ரசி், கு்ு பை் ஒழி்ு நடவி்மகயி் ு்கிய 

ுிவாை 500 & 1000 ூபா் தநா்ுக் ஒழி்ு ‘றிவி்மப எேி்்ு / 

வாப் வா்க தகா  ேீ்ைாை் நிமறதவ்றிய ுே் ைாநிை் -- சட்ைி 

 

 ’ே ்ு ேீ்ைாை் நிமறதவ்றிய ுே் ைாநிை் – ச்ீ்க். 
 
85] Heart of Asia Confence 

’ஃ்காைி்ோ் சோட்பாக " ’சியாவி் “ேய் " எ்ற சபய ைாை 

ைாநாு, ப்சா் ைாநிை், ‘ைிுேசர் நக ் ிச்ப் 3் தேேி நமடசபற 

உ்ளு 

 
86] TAPAS 201 (RUSTOM - II) 

 

 ை்ேிய பாுகா்ு ’ரா்்சி ை்ு் தை்பா்ு ‘மை்பா், நீ்ட 

ூர் சச்ு ‘ேிக ச்ேி வா்்ு ோ்ு் ேிற் சகா்ட 

உ்நா்ிதைதய ேயா ்க்ப்ட ’ளி்ைா விைாை் "TAPAS 201 

(RUSTOM - II)" எ்ற ு்ு வுீ் ’ளி்ைா விைாை், 
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சப்கூ ைிு்ு 250 கிதைாைீ்ட் சோமைவி் உ்ள சி்ரு்கா 

விைாை தசாேமை மைய்ேி் (ஏதராநா்ி்க் சட்் தர்் 

(ஏி’்)) சவ்றிகரைாக தந்ு ப தசாேி்க்ப்டு. 

 

 ந்ுமடய ு்பமடகளி் ு்ைறிு, க்காைி்ு ை்ு் 

உளு் பைிகு்ு (ISR) “ேமை பய்பு்ே ுிீ். 24 ைைி தநர் 

நீி்ு உமழ்ு் ’்ற் சகா்டு. எை்்தரா ’்ி் (MREO), 

ைா் தர்் எை்்தரா ’்ி் (LREO), சசய்மக ராடா் (SAR), 

ைி்ைு ுைைா்ு (ELINT), ுைைா்ு சோட்பிய் (COMINT) 

ை்ு் ூ்நிமை விழி்ுை்ு வி்கை்க் (எ்ஏபி) தபா்ற 

ப்தவு ேகவ்கமள ோ்கி் சச்ு் ேிற் சகா்டு. பக் 

ை்ு் “ரு எை நா் ுுவு் பயை்க் சச்ய ஏுவாைு. 

“ர்ு ட் எமட்சகா்டு. 

 
 

87] உைகி் ‘ேிதவக் ேிறு்ள ூ்ப் க்்ூ்ட் ப்ியைி் சோட்்ு 

எ்டாவு ுமறயாக சைீாவி் கைிைி ுேைிட்மே் பிி்ு்ளு. 

 

 ச்தவ ோ்ஹுமை் எ்ற ‘்ே் கைிைி, சைீாவி் தேசிய 

“மைவ மச் கைிைி் சபாறியிய் சோழி்ு்ப ’ரா்்சி 
மைய்ோ் உுவா்க்ப்டு. 

 

 “்ே் கைிைியா் சநாி்ு 9300 தகாி ( 93 quadrillions calculations per 

seconds ) கை்கீுகமள ஒு விைாி தநர்ேி் சச்ய ுிீ் 

எ்போ் உைகி் ‘ேிதவக 500 கைிைிகளி் ப்ியைி் “ு 

ுேைிட் சப்ு்ளு. 

 

88] சச்ேி சிேற்க் 

०००००००००००००००००० 

01) ‘சை ்காு்காை ுேிய “்ேிய் ூேராக ந்தே் ச்ைா 

சபாு்தப்ு் சகா்ு்ளா். 

 

02) “்ேிய - வ்கதேச எ்மை் பாுகா்ு் பமடகளி் 

கை்ோதைாசமை் ூ்ட் வ்கதேச்ேி் சி்சஹ் புேியி் நவ.15் 

சோட்கிீ்ளு. 
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03) ச்வதேச ஹா்கி ச்தைளை்ேி் சா்பி் ’்ுதோு் சிற்ே 

வரீு்காை விுு, சிற்ே தகா் கீ்பு்காை விுு உ்ளி்ட ப்தவு 

விுுக் வழ்க்ப்ு வுகி்றை. 

 

 2016-’் ’்ு்காை உைகி் ேமைசிற்ே ஹா்கி தகா் கீ்ப் 

விுு்ு “்ேிய ‘ைியி் தக்டு், தகா் கீ்புைாை ீதெஷி் 

சபய் ப ்ுமர்க்ப்ு்ளு. 

 சிற்ே வள்்ு வு் வரீ் விுு்ு “்ேியாவி் ஹ்ைா்பி ் 

சி் சபய் ப ்ுமர்க்ப்ு்ளு. 

 

89] ச்்மச்ு ய “்ைாைிய ைே தபாேக் ொகீ் நாய் நட்ேி வு் 

“்ைாைிய ’்ு ‘ற் க்டமளமய (ஐ’்எ்) ச்ட விதராே ‘மை்பாக 

‘றிவி்ு்ள ை்ேிய ‘ரு, “்ே ‘ற்க்டமள்ு 5 ’்ுக் ேமட 

விேி்ு்ளு. 

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

பாகி்ோ் ராுவ், ப்சா் ைாகாை்ேி் “்ேிய எ்மைமய ஒ்ி 

Raad ul Barq - 2016 (Strike of Thunder) எ்ற ேயா்நிமை பயி்சியி் ”ுப்ு 

வுகி்று. 

 

 

91] நவ்ப் 15 / 2016 வமர “்ேியாவி் 272 சபாு்கு்ு ுவிசா் ுறியீு 

வழ்க்ப்ு்ளோக The Controller General of Patents, Designs & Trade Marks 

‘மை்ு சே வி்ு்ளு. 

 

92] ரா்யசபா உு்பிைராக உ்ள ச்சி் சட்ு்க், 2014, நவ்ப ், 

பிரேை ் கிராை்ுற தை்பா்ு ேி்ட்ேி் கீ், ’்ேிராவி் 

ு்ட்ராெுவ  கிராை்மே ே்சேு்ோ். 

 

 2016 ’க்ி் ைகாரா்ிரா ைாநிை்ேி் உ்ள உ்ைாைாபா் 

ைாவ்ட்ேி் தடா்ொ கிராை்மே ே்சேு்ு்ளா். 

 ே்தபாு ு்ட்ராெுவ  கிராை்ேி்ு ‘ுகி் உ்ள தகாைப்ளி 
எ்ற கிராை்மேீ் ே்சேு்ு தை்பு்ே ுிு சச்ு்ளோக 

‘றிவி்ு்ளா். 
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93] 3rd World Internet Conference 

ி்றாவு உைக “மைய ைாநாு , சைீாவி் Wuzhen நக ் 

நமடசபுகிறு. 

 
94] India's First Cherry Blossom Festival 

“்ேியாவி் ுே் சச  பிளாச் ேிுவிழா , தைகாையாவி் 

ஷி்ைா்கி் நவ்ப் 14 - 17 நமடசபுகிறு. 

 

95] ைை ‘ு்ே்ோ் பாேி்க்ப்ு்ளவ்கு்ு உேுவே்காக No More 

Tension எ்ற ‘மைதபசி சசயைிமய ை்ேிய ுகாோர ுமற ‘மை்ச் 

சவளியி்ு்ளா். 

 

 தைு் Healthy India Initiative/Swastha Bharat-ek pehal எ்ற “ேமழீ் 

சவளியி்ு்ளா். 

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

 

 சே்கிழ்ு ’சிய நாுகு்ு “மடதய சாமை தபா்ுவர்மே 

தை்பு்ே , “்ேியா -ைியா்ை் - ோ்ைா்ு ந்ுறு கா் ப்ேய் 

சட்ைி ுே் பா்கா் வமர நமடசபுகிறு. 

 

 நவ்ப் 13் சட்ைி “்ேியா தக்ி் ுவ்கி ிச்ப் 03 

பா்கா்கி் நிமறு சபுகிறு. 

 

97] சபுநிுவை தைைா்மை ( Corporate Governance ) பி வி் , சசயி் { 

Steel Authority of India Limited (SAIL) } நிுவை் ே்க ையி் விுு 

சவ்ு்ளு. 

 

98] ‘சை ்காவி் வசி்ு் “்ேிய வ்சாவளி எு்ோள் ‘ைிே் 

தகா் ்ு 2016் ’்ு்காை Tata Literature Live! Lifetime Achievement Award 

வழ்க்புவோக ‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

 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’, 
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‘The Imam and The Indian’, ‘The Great Derangement: Climate Change and The 
Unthinkable’. ’கியமவ “வ் எுேிய ு்ேக்க் ’ு். 

 

 “ேி் The Shadow Lines ்காக சாகி்ய ‘காடைி விுு சவ்ு்ளா். 

 

99] “்ேியா ர்யா ூ்ு்ேயா ்பி் உுவாை பிரதைா் ஏுகமையி் 

ோ்ுே் சோமைமவ 290 கிதைா ைீ்ட ் “ு்ு 600 கிதைா ைீ்டராக 

உய்்ே “்ேியா ர்யாுட் ஒ்ப்ே் சச்ு்ளு. 

 

100] மை்தராசா்் நிுவை், “்ேியாவிதை ுே்ுமறயாக மசப் 

பாுகா்ு்சகை மைய் ஒ்மற சட்ைியி் ுவ்கிீ்ளு. 

 

 உைகளவி் மை்தரா சா்் நிுவை்ேி் ஏழாவு மசப் பாுகா்ு 

’தைாசமை மையைாக சட்ைி மைய் ுவ்க்ப்ு்ளு. 

 

101] ப்சா் ைாநிை ‘ரு நவ்ப் - 01்தேேிமய ுமகயிமை “்ைா 

ேிைைாக ‘றிவி்ு்ளு. 

  * ( தை - 31 ச்வதேச ுமகயிமை எேி்்ு ேிை் ) 

 

102] ‘சை ்காவி் நாசா வி்சவளி மைய்ேி்பைிு ீ் வி்சவளி 
வரீா்கமை சப்கி வி்ச் ( வயு - 56). உைக நாுகளி் ூ்ு 

ுய்சியிைா் வி்சவளியி் ‘மை்க்ப்ு்ள ச்வதேச வி்சவளி 
நிமைய்ேி்ு நவ்ப் 18் பயை் தை்சகா்ள உ்ளா். “ு “வரு 

ி்றாவு வி்சவளி பயைைாு். “ே் ிை் உைகிதைதய ைிக ‘ேிக 

வயேி் வி்சவளி பயை் சச்ே ுே் வரீா்கமை எ்ற சபுமைமய 

‘வ் சபற உ்ளா். 

 

 எ்்பிிஷ் 50 / 51 எ்ு சபய ட்ப்ு்ள “்ே பயைைாைு 

ர்யாவி் ‘மை்ு்ள மப்காூ் வி்சவளி ஏுேள்ேி் 

“ு்ு நவ்ப் 18் நமடசபுகிறு. ‘வுட் ர்யாவி் ஒசை் 

தைவி்்கி ை்ு் ஐதரா்பியா வி்சவளி மைய்மே் தச்்ே 

ோை் சப்்ூ் ’கிய “ுவு் பயைி்க உ்ளை். 
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 “்ே பயை்ேி் ிை் ச்வதேச வி்சவளி நிமைய்ேி் 

ேமைமை் சபாு்மப “ர்டாவு ுமறயாக வகி்ேவ் எ்ற 

சபுமைீ் ‘வு்ு கிமட்க உ்ளு. 

 “ே்ு ு்ைோக 2007-’் ’்ி், ‘சை ்காவி் பா்பரா 

தைா்க் எ்ற வரீா்கமை ேைு 55-’் வயேி் வி்சவளி்ு 

பற்ேதே சாேமையாக “ு்ு வ்ேு. 

 

103] ஊ்கைு்ு தசாேமையி் சி்கிய “்ேிய ேடகள வரீ் ேர்பி் 

சி்கி்ு தபா்ிகளி் ப்தக்க 8 ’்ு ேமட விேி்க்ப்ு்ளு. 

 

104] நா்ிதைதய ுே் ுமறயாக, சி.’். பி.எ்., எை்பு், ை்ேிய ச்் 

தபாீ் பமடமய தச்்ே சப் தபாீசா், ந்சமை்ுகமள ஒு்ு் 

பைியி் ”ுபு்ே் ப்ு்ளை். 

 

105] பிரா்் ‘ரசி் உய ய விுோை Legion of Honour , ஐ.நா. சபாு சமப 

ேமைவ் பா் கீ ிு்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 

 

106] உைகி் ுே் சசய்மக “ுேய ைா்ு ‘ுமவ சிகி்மசமய 

1969’் ’்ு சவ்றிகரைாக சச்ு கா்ிய, டா்ட். சட்ட் ூைி 
வயு ுேி்வி் காரைைாக ‘சை ்காவி் ஹூ்ட் நக ் 

காைைாைா். 

 

107] கடு்ு ‘ியி் க்காைி்ு் ேிறமை ‘ேிக ்ு் வமகயி் 

உ்நா்ிதைதய தை்பு்ே்ப்ட 4 வமகயாை தசாைா் குவிக் “்ேிய 

கட்பமடயிட் ஒ்பமட்க்ப்ு்ளு. 

 

 சகா்சியி் உ்ள ராுவ ’ரா்்சி ை்ு் தை்பா்ு கழக்ேி் 

“்ே தசாைா்க் ேயா ்க்ப்டை. 

* கடு்ு ‘ியி் நீ்ி்கி க்ப்கு்ு ஏதேு் ’ப்ு 

ஏ்ப்டா், தசாைா் குவிக் உடைியாக எ்ச ்மக ஒைி 
எு்ு். ‘தே தபா்   ( * * கடு்ு ‘ியி் எேி நா்ி் நீ்ி்கி 
க்ப்க் ‘மசவு சே ்ோு் தசாைா் குவிக் க்காைி்ு, 

கட்பமடயிைு்ு உஷா் பு்ு். 
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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 

 

 ுவிசவ்ப் சோட்பாை ஐ.நா.சமபயி் ு்கிய ூ்ட் 

சைாரா்தகாவி் ை்ராதகஷி் நமடசப்று. 

 “்ேியா ை்ு் ஐதரா்பிய ூைிய் நாுக் உ்பட 200 நாுக் 

ப்தக்ற “்ைாநா்ி், ‘ுவி சவ்ப ைா்ற்ோ் ஏ்பட் ூிய 

’ப்மே ேு்க தவ்ியதே ச்வதேச நாுகளி் ‘வசர் கடமை’ 
எ்ற பிரகடை் சவளியிட்ப்டு. 

 “ுவமரயி்ைாே ‘ளு்ு ுவி சவ்ப்ேி் ைா்ற் ஏ்ப்ு 

வுகிறு. “தே நிமை நீி்ோ் ”ுசச்ய ுியாே பாேி்ுகமள 

ச்ேி்க தவ்ியிு்ு். ‘பாயகரைாை “்ே் தபா்மக ேு்ு 

நிு்ே தவ்ியதே, உைக நாுகளி் ேமையாய் பைியாகு், 

உடைி நடவி்மகயாகு் “ு்க தவ்ு் எை, ‘்பிரகடை்ேி் 

ூற்ப்ு்ளு. 

 

 [ ுவி சவ்பையைாேைா் ஏ்பட் ூிய பாேகைாை விமளுகமள் 

ேு்ு நிு்ே, உைகளாவிய சராச  சவ்ப நிமைமய, 2.0 ிகி  

சச்ஷியஸு்ு ுமறவாக “ு்பமே உுேி சச்ய 2015-் ’்ி் 

தை்சகா்ள்ப்ட பா ் ஒ்ப்ே் வமக சச்கிறு. ] 

 
109] National Legal Services Authority (NALSA) 
 

  * தேசிய ச்ட பைிக் ’மைய சசய் ேமைவராக , உ்ச நீேிை்ற 

நீேிபேி செகேீ் சி் தகஹ் ‘வ்கமள நியைை் சச்ு ை்ேிய ‘ரு 

உ்ேரவி்ு்ளு. 

  * கட்ே 6 ’்ுகளாக “்பேவியி் “ு்ுவ்ே உ்ச நீேிை்ற நீேிபேி 
‘ைி்.R. ேதவ பேவியி் “ு்ு ஓ்ு சப்ு்ளா். 

 

110] விை்ுகமள ோ்ு் Brucellosis எ்ு் தநா் ப்றிய ச்வதேச 

ைாநாு ( The International Conference on Brucellosis 2016 ) ுுசட்ைியி் 

நமடசபுகிறு. 
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 பு, எுு, ’ு, ப்றி, நா் ’கியவ்மற “்ே தநா் ோ்ுகிறு. 

 

111] ◆ National Integration Week ◆  

[ ஹி்ேியி் Quami Ekta Week ] 

 

  * தேசிய ஒுமை்பாு வார் நவ்ப் 19 - 25 வமர 

கமடபிி்க்புகிறு. 

¶ நவ்ப் 19 - 25 வமர ஒ்சவாு நாு் சிற்ு ுறியீடாக ‘மடயாள 

பு்ே்ப்ு்ளு. ¶ 

● நவ்ப் 19 - தேசிய ஒுமை்பாு ேிை் 

● நவ்ப் 20 - சிுபா்மையிை் ந்வா்ு ேிை் ( Welfare of Minorities Day ) 

● நவ்ப் 21 - சைாழி ந்ைிை்க நா் ( Linguistic Hormony Day ) 

● நவ்ப் 22 - நைி்ே பி விை் ேிை் ( Weaker Sections Day ) 

● நவ்ப் 23 - கைா்சார ஒ்ுமை ேிை் ( Cultural Unity Day ) 

● நவ்ப் 24 - சப்க் ேிை் ( Womens Day ) 

● நவ்ப் 25 - ு்ு்ூழ் பாுகா்ு ேிை் ( Conservation Day ) 

 

112] சே் ் “ ோைிபாைி் கிமள ‘மை்பாை ெைா் உ் ‘ஹ் ை்ு் 

ை்க் “ ொ்வி ‘் ‘ைாைி ’கிய 2 ேீவிரவாே ுு்கு்ு 

பாகி்ோ் ‘ரு ேமட விேி்ு்ளு. 

 

113] சைீ ஓப் தப்ைி்ட் “ுேி் தபா்ியி் சைீாவி் ச் ூ-மவ 

வ ீ் ்ேி “்ேியாவி் பி.வி.சி்ு சா்பிய் ப்ட் சவ்றா். 

 

114] Mirror Account 

பிரேை் தைாி உய்ைேி்ு பை ோ்க் சச்ைாு எை ‘றிவி்ேுட் , 

RBI சோட்க தவளா் ூ்ுறு கட் ச்க்களி் பமழய 500, 1,000 

ூபா் தநா்ுகமள ைா்றி வழ்க ‘ுைேி ைு்ு்ளு. 

 ூ்ுறு கட் ச்க்களி் உு்பிை்களாக உ்ளவ்க் ‘ுகி் 

உ்ள ை்ேிய ூ்ுறு வ்கியி் ைிர் ‘்கு்் (Mirror Account) 

சோட்க தவ்ு். ‘ே் ிை் பயி்் கட், நமக் கட்கமள 

ை்ேிய ூ்ுறு வ்கிகளி் சப்ு்சகா்ளைா். 
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 ைிர் ‘்கு்்’ எ்றா் எ்ை? 

ூ்ுறு் ச்க்ேி் உு்பிைராக உ்ள ஒுவ் ச்் வ்கியி் 

க்ு்பா்ி் உ்ள ை்ேிய ூ்ுறு வ்கி ‘்ைு நக்்ுற ூ்ுறு 

வ்கியி் “மையாை கை்ு (தபரர் ‘்கு்்) சோட்க தவ்ு். 

‘ே் சபய் ைிர் ‘்கு்். “்ே கை்கி் ிை் ூ்ுறு கட் 

ச்க் சகாு்ு் ரசமீே கா்ி ூ்ுறு வ்கிகளி் பை்மே 

சப்ு்சகா்ளைா். ‘தேதபாை, ச்க்ு்ு பை் சசு்ே 

தவ்ியோக “ு்ோு், வ்கியி் பை் சசு்ேி ‘்ே ரசமீே 

ச்க்ேி் சை்்பி்ோ் தபாு். 

 

115] தே்ே் ை்ு் வ்கிகளி் பை் ைா்ற வு் 

வாி்மகயாள்களி் விரைி் “ட்பு் ‘ழியாே மை மய ேயா ்ு 

வழ்ுபவ்க். ---- க்நாடக ‘ரு்ு சசா்ேைாை மைூு சபயி்்் 

ை்ு் வா்ைி் நிுவை் 

 

116] நா்ி் பை் ‘்சி்ு் “ய்ேிர சோழி்சாமைக் நா்ு 

“ட்ேி் உ்ளை. 

 

 ைகாரா்ிராவி் நாசி் ை்ு் ை்ேிய் பிரதேச ைாநிை் தேவா் 

புேிகளி் “ர்ு பை் ‘்சி்ு் சோழி்சாமைக் “ய்கி 
வுகி்றை. 

 “மே் ேவிர மைூ் ை்ு் ச்தபாைியிு் ( தை.வ்க் ) “ர்ு 

பை் ‘்சி்ு் சோழி்சாமைகளி் “ய்கி வுகி்றை.  

 

  * ச்் வ்கியி் பாரேிய ச்் தப்் தநா் ு்ர் நிுவைு் 

(Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited) “்ேிய 

நிேியமை்சக்ேி் சச்ூ ்ி பி ்ி் ை்ு் ைி்ி் 

கா்்பதரஷ் ’் “்ேியாு் (Security Printing and Minting Corporation of 

India Limited) “மை்ு தப்் தநா் தப்ப் ைி் “்ேியா எ்ற 

நிுவை்மே மைூுவி் ‘மை்ு்ளை. 
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117]  ைரை ே்டமைமய ர்ு சச்வு சோட்பாக ஐ.நா. சமபயி் 

சகா்ு வர்ப்ட ேீ்ைாை்மே எேி்்ு “்ேியா வா்களி்ு்ளு. 

 

 ேீ்ைாை்ு்ு ’ேரவாக 115 வா்ுகு், எேிராக 38 வா்ுகு் 

பேிவாகிை. 

 ‘தேதவமளயி், நாுகளி் ச்ட உ மைமய உுேி சச்வு 

சோட்பாை ச்ட் ேிு்ே ைதசாோு்ு ’ேரவாக “்ேியா 

வா்களி்ேு. 

 ச்ட் ேிு்ே்ு்ு ’ேரவாக 76 வா்ுகு், எேிராக 72 

வா்ுகு் பேிவாகிை. 

 

118] ு்ீ் வ்கி  
 

  * ே்தபாு “ு்ு் வ்கி நமடுமறயி் ு்ீ்கு்ு ேைியாை 

பி மவ ஏ்பு்ே ச்் வ்கி ப ்ுமர சச்ு்ளு. 

  * ு்ீ் ை்க் ‘வ்குமடய ைே ந்பி்மககளி் காரைைாக 

வ்கி ‘மை்ு்ு் வுவேி்மை. 

  * ை்ேிய ‘ரு் ச்் வ்கிீ் ு்ீ் ை்கமள வ்கி 
‘மை்ு்ு் சகா்ுவு் தநா்கி் ேைியாை ு்ீ் வ்கிகமள 

ஏ்பு்ே உ்டாை வா்்ுகமள ’ரா்்ு வுகிறு. 

  * ு்ீ் வ்கிக் எ்பு வ்ிக் ஏு் விேி்க்படாை் 

“ய்ுவு. ு்ீ் ைே்ேி்பி வ்ி விேி்பு ேமட 

சச்ய்ப்ு்ளு. 

 

119] பிரோ் ை்ேி  கிராைீ் ’வா் தயாெைா (‘மைவு்ு் வுீ) 

 

  * வு் 2022-் ’்ி் நா்ி் 75-வு ுே்ேிர ேிை விழா 

சகா்டாட்பட உ்ளு. ‘ே்ு் ‘மை்ு “்ேிய்கு்ு் 

வுீகமள் க்ி் சகாு்க ை்ேிய ‘ரு “ை்ு நி்ையி்ு்ளு. 

  * உ்ேர் பிரதேச் ’்ராவி் நட்ே விழாவி் ‘பிரோ் ை்ேி  கிராைீ் 

’வா் தயாெைா’ (‘மைவு்ு் வுீ) ேி்ட்மே பிரேை் தைாி 

சோட்கிமவ்ோ். 
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  * “்ேி்ட்ேி் விவசாயிக் ுே் பழ்ுியிை் வமர 

‘மைவு்ு் 3தகாி வுீக் 2022்ு் க்ி் சகாு்க்பு். 

 

120] உ்நா்ி் ேயா ்க்ப்ட ஐ.எ்.எ். சச்மை தபா்்க்ப் “்ு 

நா்ு்ு ‘்்பைி்க்ப்டு. 

 

 ஐஎ்எ் சச்மை தபா்்க்பமை “்ேிய கட்பமடயி் 

விவமை்ு “ய்ுநரக் விவமை்ேு. ஏுகமைகமள சகா்ு 

நீ்ட சோமைு “ை்ுகமள ோ்ு் ேிற் சகா்டு. 

 164 ைீ்ட் நீள் சகா்ட “்ே தபா்்க்ப் 7500 ட் எமடமய 

ுை்ேபி சச்ு் ச்ேி சகா்டோு். “தே வமகயிைாை 

‘ஐ.எ்.எ். சகா்க்ோ’ கட்ே 16-8-2014 ‘்ு், ‘ஐ.எ்.எ். 

சகா்சி’ கட்ே 30-9-2015 ‘்ு் நா்ு்ு ‘்்பைி்க்ப்டு. 

 “்விு க்ப்கமள விடு் தை்பு்ே்ப்ட சோழி்ு்ப 

‘்ச்குட், ேமரயி் “ு்ு பா்்ு சச்ு ேமரயி் உ்ள 

“ை்மக ோ்கி ‘ழி்ு் ‘பிரதைா்’ ஏுகமை, ை்ு் ேமரயி் 

“ு்ு வாைி் உ்ள “ை்மக ோ்கி ‘ழி்ு் ‘பர்-8’ ஏுகமை 

தபா்றமவ ‘ஐ.எ்.எ். சச்மை’ தபா்்க்பைி் 

“மை்க்ப்ு்ளை. 

 ு்மபயி் உ்ள ைஸாதகா் க்ப் க்ு் பைிைமையி் 

உுவா்க்ப்ட “்ே தபா்்க்ப் தை்ு கட்பமட க்ு்பா்ு 

ேமைமையி்கீ் “ய்ு் 

 

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

 

 ைாநிை தபாைி் ி.ெி.பி.்க் வுடா்ேிர ைாநாு , நவ்ப் 25 ுே் 

28 வமர சேு்காைா ேமைநக் மஹேராபா்ேி் ‘மை்ு்ள 

ச்ோ் வ்ைபா் பதட் தேசிய காவ் பயி்சி மைய்ேி் 

நமடசபறு்ளு. 

 கட்ே ’்ு ுெரா்ேி் க்் நக ் நமடசப்று. 

 

122] தகரள ைாநிை் ப்ேிை்ப்டா ைாவ்ட்ேி் ‘மை்ு்ள ுக் 

சப்ற ஐய்ப் தகாவி், ே்தபாு, சப  ைமை ீ ே்ை சா்ோ எ்ு 

‘மழ்க்ப்ு வ்ே நிமையி், தகாவிைி் சபயமர சப  ைமை ீ ஐய்ப 
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சாைி தகாவி் எ்ு ைா்ற்ப்ு்ளோக ேிுவா்ூ் தேவ்ோை் 

சே வி்ு்ளு. 

 

123] உைகி் 'சச்பி' எு்ு்தபாு “ற்ேவ்களி் எ்ைி்மகயி் 

“்ேியா ுேைிட்மே பிி்ு்ளு எை ‘சை ்காமவ் தச்்ே கா்நிகி 
சைை் ப்கமை்கழக. ’்ு ுுவிை் சே வி்ு்ளை். 

 

 2014 ’் ’்ு 15 தபு், 2015் 39 தபு் 2016் 73 தபு் சச்பி 
எு்ு் தபாு “ற்ு்ளை். “ேி் “்ேியாவி் சச்பி எு்ு் 

தபாு “ற்ேவ்க் ை்ு் 76 தப். “ே் ிை் சச்பி 
எு்ு்தபாு “ற்ேவ்களி் எ்ைி்மகயி் ுேைிட்மே 

“்ேியா பிி்ு்ளு.  

 

 

124]  ச்வதேச நீேிை்ற்ேி் ுே் “்ேிய நீேிபேியாக “ு்ேவ் டா்ட் 

நாதக்ேிர சி். ‘வரு நிமைவாக உைக ‘மைேி்க பாுபவ்கு்ு 

‛ச்வதேச ‘மைேி விுு' வழ்க்ப்ு வுகிறு. 

  * உைக நாுகளி் ‘மைேி்காக பை ுய்சிகமள தை்சகா்ு வு் 

’்ைீக ுு ீீ ரவிச்கமர குரவி்ு் விேைாக ச்வதேச ‘மைேி 
விுு்ு தே்ு சச்ய்ப்ு்ளா்.  

 

125]  உ்ேர பிரதேச ைாநிை் ’்தரா-ை்தைா “மடதய 302 கி.ைீ. 

சோமைு்ு உ.பி.ைாநிை ‘ரசி் சா்பி் ூ.13,200 தகாி சசைவி் 

எ்்பிர் சாமை ‘மை்க்ப்ு்ளு. “்ேியாவி் ைிகு் நீ்ட ூர 

எ்்பிர் சாமையாை “்சாமை ேிற்ு விழா “்ு நட்ேு. 

 

 விழாவி்தபாு “்ேிய விைாை்பமட்ு சசா்ேைாை 6 தபா் 

விைாை்க் ( ைிரா் 2000 ை்ு் ுதகா் ரக் , ேைா ி்ு ) 

வ மசயாக ேமரயி்கிை. 

 

 தபா் உ்ளி்ட ‘வசரகாை்களி் தபா் விைாை்களி் 

சநு்சாமையி் “ற்ுவே்காக “்ே தசாேமை நட்ேு. 

“ே்காகதவ பிர்தயாகைாக 2கி.ைீ. ூர்ேி்ு தை்ப்ட சிற்பாை 

சாமை ‘மை்க்ப்ு்ளு. 
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 “தே தபா்ு கட்ே ’்ு யுைா எ்்பிர் சாமையிு் 

“்ேிய விைாை்பமட்ு சசா்ேைாை தபா் விைாை் ேமரயிற்கி 
தசாேமை சச்ய்ப்டு. 

 

126]  க்ட் வி்ு க்ட் ோு் ்ு்வி 2 ஏுகமை, “்ு ஒிசாவி் 

ச்ேி்ூ் ஏுகமை ேள்ேி் தசாேமை சச்ய்ப்டு. “்ே தசாேமை 

சவ்றி ‘மட்ேிு்போக “்ேிய பாுகா்ு்ுமற ‘றிவி்ு்ளு. 

 

 ்ு்வி 2 ஏுகமை 350 கி.ைீ., ூர்ேி் உ்ள “ை்மக ோ்ு் ேிற் 

சகா்டு. ்ு்வி 2 ஏுகமை 500 கிதைா ுே் 1000 கிதைா 

வமரயிைாை தபா் சாேை்கமள ுை்ு சச்ு் ேிற் சகா்டு. 

“ர்மட எ்ெி்கமள சகா்ட “்ே ஏுகமை, ேிரவ 

உ்ுச்ேியா் “ய்க் ூியு. “ே்ு ு் “்ே ’்ி் 

பி்ரவ  16 ் தேேி ்ு்வி 2 ஏுகமை தசாேமை சச்ு 

பா்்க்ப்டு. 

 

127] உைகி் ேமைசிற்ே 8 வரீ்க் ப்தக்ு் ஏிபி உைக ூ் மபை்் 

எ்றமழ்க்பு் ’டவ் உைக சட்ைி் சா்பிய்ஷி் தபா்ியி் 

“ுேி்தபா்ியி், நட்ு சா்பியைாை சச்பியாவி் தநாவ் 

தொதகாவி்மச , பி ்டைி் ’்ி ு்தர தோ்கி்ு சா்பிய் 

’கிீ்ளா். 

 

128] Sumitra Charat Ram Life Time Achievement Award  
 

  * பிரபை ு்ைா்ுழ் “மச்கமைஞ் ப்ி் ஹ  பிரசா் 

சசௌராஷியாு்ு , ‘வரு “மச பைிமய சபுமை்பு்ு் விேைாக 

2016் ’்ு்காை ுைி்ரா சர் ரா் வா்நா் சாேமையாள் விுு 

வழ்க்ப்ு்ளு. 

 

129] ’்்தபா்ு ‘கராேி Post Truth எ்ற வா்்மேமய “்ே 

’்ு்காை வா்்மேயாக சே ு சச்ு்ளு. 

 

130] உைக ‘ளவி் பிரபைைாை சிக வமைேள்களி் ு்கியைாை 

்வி்ட் 10 ’்ுகமள நிமறு சச்ு்ளு. 
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 ்வி்ட் நிுவை்ேி் ேமைமை் சசய் ‘ேிகா  -- ொ் தடா்சி. 
 சோட்க்ேி் ்வி்ட ் ‘ே் ுக்ு் ப்க்ேி் 5 வா்்மேக் 

ை்ுதை பேிவிட ுிீ். ே்தபாு 140 எு்ுக் வமர பேிவிடைா். 

 
131] National Student Startup Policy (NSSP) 

 

 சோழி்ு்ப ேியாக ைாைவ்க் ுு் சோழி் ுய்சிகமள் 

சோட்ுவே்ு உேு் " தேசிய ைாைவ் ுயசோழி் சகா்மக் 

ேி்ட்மே " “்ேிய் ுியரு் ேமைவ் பிரை் ுக்ெி நவ்ப் 17 

‘்ு சோட்கிமவ்ோ். 

 

 ‘கிை “்ேிய் சோழி்க்வி கு்சி் (ஏ.ஐ.சி.ி.“.) ‘மை்பா் 

“்ேி்ட் விவமை்க்ப்டு. 

 

 

 ‘ு்ே ப்ோ்ுகளி் சோழி்ு்ப ‘ி்பமடயிைாை ஒு ை்ச் 

ேி்ட்கமள உுவா்கி ‘ே் ிை் 10 ’்ுகளி் 10 ை்ச் 

தவமை வா்்ுகமள உ்டா்க “ை்ு நி்ையி்க்ப்ு்ளு. 

 சிற்ே சோழி்ுமைு் ூழமை உுவா்கி ுிுகமள எு்ு் 

ேிற்கமளீ் “மளஞ்களிட் உுவா்ுவு “ே் தநா்க். 

 
132] Motor neurone disease 

சநே்ைா்ு நா்மட் தச்்ே ைு்ுவ்க், தைா்டா் நிூரா் 

தநாயா் பாேி்க்ப்ட 58 வயு் சப்ைி் ிமளயி் 

கைி்சபாறிீட் சோட்ுசகா்ு் குவி ஒ்மற ‘ுமவ சிகி்மச 

ிைைாக் பேி்ு்ளை். 

 

 தைா்டா் நிூரா் தநாயா் பாேி்க்ப்ு் ப்கவாே்ோ் 

பாேி்க்ப்ட ‘்ே் சப் ை்றவ்களிட் ்பீ் க்்ூ்ட் 

வழியாக் சோட்ு சகா்ள “்ே ‘ுமவசிகி்மச உேு். 

 ிமளயி் கைி்சபாறிமய “ய்ு் குவிமய் பேி்ு் “்ே 

‘ுமவ சிகி்மச உைக ‘ளவி் ுே் ுமறயாக 

ுய்சி்க்ப்ு்ளு. 
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 உடைி் எ்ே் புேிமயீ் ‘மச்க ுியாே ‘ளு்ு ‘வரு 

தைா்டா் நிூரா்க் பாேி்க்ப்ிு்ேை. ிமளயி் 

சசய்பா்மட ிமளயி் பேி்க்ப்ு்ள 

எை்்தராகா்்ிதகாகிராஃ் (Electrocorticograph) குவி ‘றி்ு ‘மே 

்பீ் க்்ூ்ட் வழியாக வா்்மேகளாக ைா்றி ை்றவ்களிட் 

‘்சப் ோ் விு்ுவமே் தபச ுிீ். “ு ுுமையாக 

வய்சை் சோழி்ு்ப்ேி் “ய்க்ூியு. 

 

133] ச்வதேச நீேிை்ற்ேிைிு்ு ர்யா விைுவோக ‘்நா்ி் ‘ேிப் 

விளாிைி் ுேி் நவ்ப் 16 ‘்ு ‘றிவி்ோ். 

 

134] ப்ைவிூஷ் விுு சப்ற பிரபை க்நாடக “மச் கமைஞ் 

பாைுரளி கிு்ைா, உட்நை்ுமறவா் காைைாைா். 

 

 “வ் ’்ேிர ைாநிை், கிழ்ு தகாோவ யி், ச்கரு்ே் எ்ற 

ஊ ், ப்டாபி ராமை்யா - ூ யகா்ே் ே்பேியு்ு 1930் ’்ு 

ெூமை 2-் தேேி பிற்ேவ். 

 1976-் சிற்ே பாடகு்காை விுமே, ஹ்சகீதே எ்கிற க்ைட் 

பட்ு்காக் சப்றா். 11 வுட்க் கழி்ு, ைாேவ்சா யா எ்கிற 

பட்ு்ு சிற்ே “மசயமை்பாளு்காை தேசிய விுமே் 

சப்ு்ளா். 

 ேைி், சேு்ு, க்ைட், சை்கிுே் உ்ளி்ட பை சைாழிகளி் 

400-்ு் தை்ப்ட க்நாடக பாட்கு்ு “மசீ் ‘மை்ு்ளா். 

 “்ேிய நா்ி் உய ய விுுகளாை ப்ைவிூஷ், ப்ைூஷ், 

ப்ைீ விுமேீ், “ர்ு ுமற தேசிய விுு, பிரா்் நா்ி் 

உய ய விுுகளி் ஒ்றாை சசவாைிதய சிவாெி, ச்கீே கைாநிேி 
(1975), ச்கீே கைாசிகாைைி விுு உ்ளி்ட பை விுுகமள 

சப்ு்ளா். 

 

135] பி ்வி - 1 ஏுகமை == “்ேிய ராுவ்ேி் ேமர்பமட ’ீே் 

 

 பி ்வி - 2 ஏுகமை == “்ேிய விைாை்பமட ’ீே் 

 பி ்வி - 3 ஏுகமை == “்ேிய கட்பமட ’ீே். 
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136] ச்வதேச கட்சா் ‘மை்பி், வரீேரீ சசயு்காை விுு்ு 

“்ேியாவி் தக்ட் ராேிகா தைை் தே்்சேு்க்ப்ு்ளா். ச்வதேச 

‘ளவி் “்ே விுமே் சபு் ுே் சப் ராேிகாோ். 

 

 ச்வதேச ‘ளவி் ே்களு உயிமரீ் பைய் மவ்ு கட் 

புேிகளி் ைீ்ு பைிகளி் ”ுபுதவாு்ு ச்வதேச கட்சா் 

‘மை்ு (International Maritime Organisation) ’்ு தோு் வரீேீர 

விுு வழ்கி குரவி்ு வுகிறு. “்ே ‘மை்ு ஐ.நா.வி் க்ு் 

பா்ி் “ய்கி வுகிறு. 

 

137] ுவி் வ்கிகளி் வு் 2018 சச்., ைாே்ேி்ு பி் ுவ்க்பு் 

வ்கி கை்ு விவர்கமள “்ேியாவிட் ‘ளி்க ுவி் ஒ்ுே் 

சே வி்ு்ளு. 

 

* பு்க் பை் : 

 

 ுவி்ச்ைா்ேி் உ்ள வ்கிக் ே்களிட் கை்ு 

மவ்ேிு்பவ்களி் விவர்கமள ைிகு் ரகசியைாக் 

பாுகா்கி்றை. “ேைா் கு்ு் பை் பு்ுதவா ் 

சசா்்கு யாக ுவி் வ்கிக் உ்ளை. ுவி் வ்களி் கை்ு 

மவ்ு்ள “்ேிய்களி் விவர்கமள பைுமற தகார்ப்ட 

தபாு் ‘ு ே்தபாுவமர நிுமவயி்ோ் உ்ளு. 

 

2019் வ்கி கை்ு ப ைா்ற் : 

 

 “்நிமையி் ை்ேிய நிேியமை்சக் சவளியி்ு்ள ‘றி்மகயி் 

சே வி்க்ப்ு்ளோவு: ச்வதேச ‘ளவி், ே்க் நா்ி் உ்ள 

“்ேிய்களி் வ்கி் கை்ு சோட்பாை விவர்கமள 

“்ேியாுட் ப ைாறி்சகா்ள ுவி்ச்ைா்ு ஒ்ு் 

சகா்ு்ளு. ’ைா் 2018-் ’்ு சச்ட்ப் ைாே்ு்ு் பி் 

ுவி் வ்கிகளி் உ்ள “்ேிய்களி் கை்ுக் சோட்பாை 

விவர்க் ை்ுதை கிமட்ு். 2019-் ’்ு சச்ட்ப் 

ைாே்ேி்ோ் ுே் ேகவ் ப ைா்ற் நமடசபு். “தேதபாை 
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“்ேியாு் ே்ைிட் உ்ள ுவி் நா்டவ்க் வ்கி் கை்ு 

விவர்கமள ‘்நா்ிட் ‘ளி்ு். “ு சோட்பாை ஒ்ப்ே் 

மகசயு்ோகிீ்ளு. “்வாு ‘்ே ‘றி்மகயி் 

சே வி்க்ப்ு்ளு. 

 

 

138] ‘ு ’ீே்கமள ோ்கிசச்ு் ‘்ைி-1 ஏுகமை தசாேமை 

சவ்றி 

* “்ேியா ‘்ைி-1 ஏு கமைமய ேயா ்ு்ளு. “ு 1 ட்ு்ு 

‘ேிகைாை எமடீ்ள ‘ு ’ீே்கமள ஏ்றிசச்ு் ேிற் 

பமட்ேு. “ு 12 ட் எமடீ்ளு. 15 ைீ்ட் நீள் சகா்டு. “ு 

ுறி்பி்ட “ை்மக ைிக ு்ைியைாக பற்ு சச்ு ோ்ு் வ்ைமை 

சகா்டு. எைதவ, “ு “்ேிய ராுவ்ேி் ஏ் கைதவ “ட் 

சப்ு்ளு. 

* “்ே ‘்ைி-1 ஏுகமை ப தசாேமை ஒிசாவி் உ்ள ‘்ு்கைா் 

ேீவி் “ு்ு (வைீ் ேீு) “்ு காமை 10.10 ைைி்ு ஏவி 
ப தசாேி்க்ப்டு. ‘்தபாு ‘ு 700 கி.ைீ்ட் ூர் பற்ு சச்ு ுறி் 

பி்ட “ை்மக ோ்கியு. 

 

139] சை்கிுே சைாழிமய ஊ்ுவி்ு் வமகயி் ு்ைாேி யாை 

ப்களி்ு : ோ்ைா்ு “ளவரசி ைஹா ச்  ் ்தோ்ு்ு ' ை்ு் 

‘சை ்க சைாழியிைாள் ொ்் கா்தடாைா ’கிய “ுவு்ு உைக 

சை்கிுே விுு' ப்ட். 

 

 * சை்கிுே சைாழிமய ஊ்ுவி்ு் வமகயி் ு்ைாேி யாை 

ப்களி்மப சசு்ேியமை்காக “ளவரசி ைஹா ச்  

் ்தோ்ு்ு், ‘சை ்க சைாழியிைாள் ொ்் கா்தடாைாவி்ு், 

'உைக சை்கிுே விுமே' ுமை ுியரு்ேமைவ் ேிு. ஹைீ் 

‘்சா  வழ்கிைா். “ளவரசி ் ்தோ்் கட்ே ’்ு 16வு உைக 

சை்கிுே ைாநா்மட ோ்ைா்ு ேமைநக் பா்கா்கி் 5 நா்கு்ு 

நட்ேிைா். “ேி் உைக் ுுவேிு் “ு்ு 60்ு் தை்ப்ட 

நாுகளிைிு்ு 600 சை்கிுே ‘றிஞ்க் ப்தக்றை். 
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140] வி்சவளி ’ரா்்சி்ு சைீா ‘ு்பிய 2 வி்சவளி வரீ்க், 

ஒுைாேகாை ’்ு்ு பி்ை் 'Shenzhou 11' வி்கை் ிை் 

ை்தகாைியா நா்ி் ப்ேிரைாக ேமரயிற்கிை் 

 

* வி்சவளியி் நிர்ேரைாை ’்ு நிமைய்மே நிுவிட 

ேி்டைி்ு்ள சைீா, கட்ே 2013-் ’்ு 'Tiangong 1' எ்ற வி்கை்மே 

வி்ைி் சசு்ேியு. “்ே வி்கை்ேி் சச்ற ி்ு சைீ 

வி்ஞாைிக், 15 நா்க் வி்சவளியி் ே்கியிு்ு ப்தவு க்ட 

’ரா்்சிகமள நட்ேி ுி்ு, சவ்றிகரைாக ூைி்ு ேிு்பிை். 

“ேமையு்ு, ெிுவா் ைாகாை்ேி் உ்ள தகாபி பாமைவை் 

புேியி் “ு்ு 'Tiangong 2' எ்ற வி்கை்மே, கட்ே சச்ட்ப் ைாே் 

15-் தேேி சவ்றிகரைாக வி்ைி் சசு்ேியு. “்ே வி்கை் ிை் 

சச்ற வி்சவளி வரீ்களாை Jing Haipeng, Chen Dong ’கிதயா், ூைியி் 

தைதை ுைா் 393 கிதைாைீ்ட் ூர்ேி் நிமைநிு்ே்ப்ு்ள 

’்ுூட்ேி், 30 நா் ே்கியிு்ு ப்தவு ’ரா்்சிகமள 

நடை்ேிை். 

 

141] ’்ரா - ை்தைா சநு்சாமையி், விைாை்பமடயி் தபா் 

விைாை்கமள ேமரயிற்கி, சாமை தபா்ுவர்ு சோட்க்ப்டு. 

 

 ’்ரா - ை்தைா “மடயி், 302 கிதைா ைீ்ட் நீள் சகா்ட 

‘ேிவிமரு சநு்சாமை, 6 பாமேகமள் சகா்டோக 

வி ுபு்ே்ப்ு்ளு. 23 ைாே்களி் ‘மை்க்ப்ட “்ே 

சநு்சாமையி், 3.3 கிதைா ைீ்ட் சோமைு பாமே, தபா் 

விைாை் ுற்ப்ு் சச்ைு், ேமரயிற்கு் வசேியாக 

‘மை்க்ப்ு்ளு. “்ேிய விைாை்பமடயி் Mirage ை்ு் Sukhoi 

தபா் விைாை்கமள “ய்கி, “்ே சநு்சாமை “்ு சோட்கி 
மவ்க்ப்டு. உ்ேர்பிரதேச ுேைமை்ச் ேிு. ‘கிதை் யாே் 

ை்ு் ‘வரு ே்மே ேிு. ுைாய்சி் யாே் ை்ு் 

விைாை்பமட ‘ேிகா க் உ்ளி்தடா் விழாவி் ப்தக்றை். 

’்ரா, ஃசபதராசாபா், சையி்ு , உ்ைாதவா, ை்தைா உ்ளி்ட 10 

ைாவ்ட்கமள “மை்ு் “்ே சநு்சாமை 15 ’யிர் தகாி 

ூபா் சசைவி் ‘மை்க்ப்ு்ளு. 

 



www.winmeen.com Tnpsc Tamil Current Affairs –November 1 To 30 

 

www.winmeen.com Page 61 

 

142] ஏ.ி.பி.,சட்ைி்: மபைைி் ’்ி ு்தர சவ்றி 
* ை்டைி் நமடசப்ற ஏ.ி.பி., தவ்்் ூ் சட்ைி் தபா்ியி் 

“ுேி ’்ட்ேி் பி ்ட் வரீ் ’்ி ு்தர சவ்றி சப்றா். 

“ுேி்தபா்ியி் சச்பிய வரீ் தொ்தகாவி்மச எேி்சகா்ட ு்தர 6-

3, 6-4 எ்ற தந் சச்களி் சவ்றி சப்றா். 

 

143] ஒூ் ‘ுதக 13-’் ூ்றா்ு க்சவ்ு க்சடு்ு 

  * ஓூ் ‘ுதக ப்ேியி் 13-’் ூ்றா்மட் தச்்ே நுக் ை்ு் 

க்சவ்ுக் க்சடு்க்ப்ு்ளை. 

 

  * கிு்ைகி  ைாவ்ட வரைா்ு் தேட் ுு ‘மை்பாள் ‘ற் 

கிு்ை் ேமைமையி் வரைா்ு ’்வாள் வரீராகவ், 

ுகவைுுக், பி ய், ை்ுநா் ’கிதயா் “மே் க்சடு்ேை். 

 * “ேி் காை்ப்ட நுக் ுைிு்ே்ப்டா் எ்ற வமகமய் தச்்ே 

சசா்்க வமக நுக்ைாு். “ர்ு ‘ு்ு சகா்ட “்ே நுக்ைி் 

ுே் ‘ு்கி் தபா ் “ற்ே வரீைி் சி்பு், 2- ’வு ‘ு்கி் 

“ற்ே வரீமை தேவதைாக்ேி் வரதவ்பு தபா்ு் 

சி்ே ்க்ப்ு்ளு. 

* “்ே நுக் ’றி உயரு், நா்கி ‘கைு் சகா்டோக உ்ளு. 

தைு் தபா்வரீைி் வைு மகயி் ூ்மையாை ’ீே் ிை் 

ுைிமய் ு்ுவு தபா்ு், பா்்ு வு் ுைி வரீைி் வைு கா் 

சோமடயி் ைீு ேைு “ர்ு ு் கா்கமளீ் பேி்ு்ளு 

தபாைு் உ்ளு. 

144] சைாபி்வி் - பி.எ்.எ்.எ். “மடதய ஒ்ப்ே் 

* சோமை்தபசி க்டை் சசு்ே பைைி்ைாை் ேவி்ு் 

வாி்மகயாள்கு்ு உேவ பி.எ்.எ்.எ். நிுவை் ுேிய வசேிமய 

‘றிுக் சச்ு்ளு. “ே்காக, சைாபி்வி் (MobiKwik) - 

பி.எ்.எ்.எ். “மடதய ஒ்ப்ே் தபாட்ப்ிு்கிறு. 

  * “ே்பி, சைாபி்வி் சைாமப் ‘்ளிதகஷ் ிை் பி.எ்.எ்.எ். 

தசமவ்காை க்டை்மே் சசு்ே ுிீ். ுறி்பாக, “்வாு 

சசு்ே்பு் பை்ேி்ு தசமவ்க்டை் எுு் வூைி்க்படாு. 
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145] ுபாயி் வசி்ு் “்ேிய சிுைி : ச்வதேச ுழ்மேக் ‘மைேி 
விுு்ு தே்ு. ச்வதேச ுழ்மேக் ேிை் [ 20.11.2016 ] “்ு 

சகா்டா்புகிறு. “மே ு்ைி்ு ‘கி்் மர்்’ எ்ற ச்வதேச 

ுழ்மேக் உ மை ‘மை்ு, ‘மைேி விுமே வழ்கி வுகிறு. 

“்விுமே சபற உைக் ுுவேிு் “ு்ு 120 தப் 

வி்ை்பி்ேிு்ேை். “வ்களி் “ு்ு 3 தப் “்ே விுு்காக 

தே்ு சச்ய்ப்ு்ளை். ‘வ்களி் ஒுவ் ுபாயி் வசி்ு் 16 வயு 

“்ேிய சிுைி தகஹாச் பாு. “வ் ு்ு்ூழ் பாுகா்ு பிரசார்மே 

ேைு 8வு வயேிதைதய சோட்கிீ்ளா். 

 

 ுபாயி் கழிுகமள ைுுழ்சி சச்ீ் விழி்ுை்ு பிரசார்மே 

நட்ேிீ்ளா். “தேதபா் ேீவிரவாே்ு்ு எேிராக பிரசார் 

தை்சகா்ட தகைூ் நா்மட் தசர்ே 12 வயு ேிவிைா, 

சி யாமவ் தச்்ே ுூ் ‘்சை்ைா் ’கிதயாு் ச்வதேச 

ுழ்மேக் ‘மைேி விுு்ு தே்ு சச்ய்ப்ு்ளை். 

“வ்கு்காை விுுகமள கட்ே 2006் ’்ு ‘மைேி்காை 

தநாப் ப ு சவ்ற ுகைு ூை் ‘ு்ே ைாே் 2் தேேி 
வழ்கு்ளா். 

 

146] “உைகிதை ுே்ுமறயாக தவோர்ய்ேி் உவ்நீ் ோவர ைரபு 

தோ்ட் [ Tamil Nadu gets world’s first salt-tolerant plant garden] “்ு [ 19.11.2016 

] சோட்கி மவ்க்ப்ு்ளு. உவ்நீ ் வளர் ூிய ுேிய ோவர 

வமககமள் க்டறிய “்ே தோ்ட் ு்கிய ’ோரைாக் ேிகு். 

தைு், கட் ை்ட்ு்ு கீதழ விவசாய் சச்வே்ு், க்வி 
’ரா்்சி்ு் “்தோ்ட் பயு்ளோக “ு்ு்.  

  

* சைா ஷிய் ுியரு் ேமைவ் பிபி ‘ைீைா ஃபி்டா் ு ் ஃப்கி் 

கை்ுசகா்ு, நாமக ைாவ்ட், தவோர்ய்ேி் 

எ்.எ்.ுவாைிநாே் ’ரா்்சி மைய் சா்பி் ‘மை்க்ப்ு்ள 

உவ்நீ் ோவர ைரபு தோ்ட்மே விீதயா கா்பர்சி் ிை் 

சோட்கி மவ்ு சிற்ுமரயா்றிைா். 

 

147] உைக கழிவமற ேிை் - 19.11.2016 

        * கு்சபாு் : ‘toilets and jobs’. 
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148] Mother Teresa Memorial International Award for Social Justice for 2016  
 

 * ு்மபமய் தச்்ே ே்ைா்வ சோ்ு நிுவை் Harmony Foundation 

வழ்ு் ‘்மை சேதரசா நிமைு சிக நீேி்காை ச்வதேச விுு , 

  * டா்கா காபி ஷா் ு்ு சவி்பி் பைியாை Faraaz Ayaaz Hossain 

ை்ு் ஐ்கிய ‘ரு எைிதர் ‘ரசி் சவளிீறு்ுமற ‘மை்ச் Sheikh 

Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ’கிதயாு்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 

 

149] ூபா் தநா்ுக் சச்ைாு எை ‘றிவி்க்ப்ட நிக்வி் சபாு 

ை்களி் கு்மே ‘றிய பிரேை் ‘ுவை் சா்பி் NM எ்ற ‘மைதபசி 
சசயைி ‘றிுக் சச்ய்ப்ு்ளு. 

 

1 50] ை்ேிய விவசாய்ுமற ‘மை்சக் சா்பி் பறமவ் கா்்ச் ப்றி 
ைாநிை ‘ருக் தை்சகா்ள தவ்ிய நடவி்மகக் ப்றி ‘றிுு்ே 

ை்ு் ’ராய ‘மை்க்ப்ட கைி்ியி் ேமைவ் -- ேிு. ுைியாை்பா , 

“மை ’மையாள் , ை்ேிய கா்நமட , ைீ் , ை்ு் பா்வள்ுமற .  

 

151] ைா்பக ு்ுதநா் ேமைநக். 

 

  * தகரளா ைாநிை்ேி் ேமைநக் ேிுவை்ேுர் , ைா்பக ு்ுதநாயா் 

பாேி்க்ப்ு்தளாமர ‘ேிகைாக சகா்ு்ள “்ேிய நகரைாக 

‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

 * “்ு 1 ை்ச் தபு்ு 40 தப் எ்ற ‘ளவி் ைா்பக ு்ுதநாயா் 

பாேி்க்ப்ு்ளை். 

  * தேசிய சராச  எ்பு 1 ை்ச் தபு்ு 20 தப் ’ு். தகராளா ைாநிை் 

ுுமை்ு் 1 ை்ச் தபு்ு 14 தப் எ்ற ‘ளவி் ைா்பக 

ு்ுதநாயா் பாேி்க்ப்ு்ளை். 

 

152] 4th Young Scientists Meet 

 

 Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS) ை்ு் DRDO 

“மை்ு நட்ேிய 4வு “ள் ‘றிவியைாள்க் ைாநாு, 

ுுசட்ைியி் நவ்ப் 10 & 11் நமடசப்ு ுி்ு்ளு. 
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 ைாநா்ி் கு்சபாு் -- Convert Challenges into Opportunities 

 

153] Smart India Hackathon 2017 

 

 ை்ேிய ைைிேவள தை்பா்ு்ுமற ‘மை்சக் சா்பி் Smart India 

Hackathon 2017 எ்ு் ைி்ீக ேீ்ு தபா்ி ‘றிுக் 

சச்ய்ப்ு்ளு. 

 ை்ேிய ‘ரசி் ப்தவு ுமறக் ே்தபாு ச்ேி்ுவு் ப்தவு 

சி்க்க் ை்ு் ேட்க்க் ப்றி mygov.in எ்ற “மைய 

ுகவ யி் ‘ளி்க்ப்ு “ு்ு். “்ேியா ுுவு் உ்ள 

க்ூ , ப்கமை்கழக ைாைவ்க் ுு ‘ே்காை ேீ்ுகமள 

ு்மவ்க தவ்ு். “ு “்ேியா ுுவு் 20 நகர்களி் ஒதர 

தநர்ேி் நமடசபு். 

 ஒு க்ூ யி் சா்பி் 3 ுு்க் வமர ப்ு சபறைா். ஒு 

ுுவி் 6 நப்கு்ு ‘ுைேி்க்பு், ‘வ்களி் சப் ஒுவ் 

க்ி்பாக “ட்சபற தவ்ு். 

 

154] ச்வதேச சோழிைாள் ‘மை்பி் ( International Labour Organization ) 

மடர்ட் செைராைாக “்கிைா்மே தச்்ே Guy Ryder ைீ்ு் தே்ு 

சப்ு்ளா். “வரு பேவி்காை் 2012 ுே் 2017 உ்ளு. ே்தபாு 2017 

‘்தடாப் ுே் 2022 வமர ைீ்ு் தே்ு சப்ு்ளா். 

 
155] 13th World Robot Olympiad 

 

 13வு தராதபா் ஒைி்பி் தபா்ி, சநா்டாவி் நவ்ப் 25 - 27 வமர 

நமடசபுகிறு. 

 “்ேியாவி் “்தபா்ி நமடசபுவு “ுதவ ுே்ுமறயாு். 

 Theme -- Rap the Scrap 

 12வு தபா்ி 2015் க்ோ் நா்ி் தோஹா நக ் நமடசப்று. 

 

156] European Organisation for Nuclear Research (CERN) 

 

 உைகி் ைிக்சப ய ‘ுச்ேி ை்ு் ுக்க் “ய்பிய் 

’ரா்்சி்ூடைாை CERN எை்பு் ‘ு’ரா்்சி்காை 

ஐதரா்பிய ‘மை்பி், “்ேியா ூ்டாளி ‘்ே்ு சகா்ட ( 
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Associate Member ) “மை உு்ு நாடாகிீ்ளு. “ே்காை 

உட்பி்மகயி் ‘ுச்ேி ’மைய் ேமைவு், 

‘ுச்ேி்ுமற சசயைுைாை தசக் பாஸுு், CERN ‘மை்பி் 

“ய்ுந் செ்ர் டா்ட் FABIOLA GIANOTTI-ீ் ு்மபயி் 

மகசயு்ேி்டை். 

 

 “்ே ’்ு சச்ட்ப் ைாே் வமர “்ேியா “்ே ‘மை்பி் 

பா்மவயாள் ‘்ே்ேி் ( Observer status ) “ு்ேு. 

 

 “்ே ‘மை்பி் 22 நாுக் உு்பிைராகு், “்ேியாமவீ் 

தச்்ு 4 நாுக் “மை உு்பிைராக உ்ளை. 

 

 

157] ெ்ைாைா் பொ் விுு -- 2016  

 

  01) கா்ேியி் சகா்மககமள சவளிநாுகளி் சிற்பாை ுமறயி் 

கமடபிி்ுவுவே்காக ுைிஷியா நா்ி் Ennahda எ்ற க்சியி் 

ேமைவ் -- Sheikh Rashid Ghannouchi 

 

  02) சிக ந்ைிை்க்ேி்ு சிற்பாை ப்களி்மப வழ்கியே்காக -- 

Mohan Hirabhai Hiralal 

 

  03) சப்க் ை்ு் ுழ்மேகளி் ந்வா்ு்ு சிற்பாை தசமவ 

சச்ேே்காக -- Dr. Nannapaneni Manga Devi 

   

04) ‘றிவிய் ை்ு் சோழி்ு்ப்மே கிராை்ுற வள்்சி்ு 

பய்பு்ேியே்காக -- Bonbehari Vishnu Nimbkar.  ’கிதயாு்ு 

வழ்க்ப்ு்ளு. 

 

158] செ்ைைி ‘ரசி் க்வி ை்ு் ’ரா்்சிுமறயி் சா்பி் 

வழ்க்பு் German Green Talent விுு “்ேியாமவ் தச்்ே ஷாைி் 

சசௌு  ( Shamik Chowdhury) உ்பட 25 நப்கு்ு ‘றிவி்க்ப்ு்ளு. 

 

159]  Press Council of India (PCI) ராொரா் தைாக் ரா் விுு S. நிக் 

சி்கி்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 
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160]  ஒிஷா ைாநிை் , Ganjam ைாவ்ட்ேி் ‘மை்க்ப்ு்ள 

“்ேியாவி் ுே் மட்டாைிய் உ்ப்ேி ’மை , ேைு தசாேமை 

உ்ப்ேிமய ுவ்கிீ்ளு.  ( “்ேியாவி் ுே் Titanium Sponge உ்ப்ேி 
’மை தகரளாவி் Chavara வி் ISRO சா்பி் ‘மை்க்ப்ு்ளு.) 

 

161] 1st International Agrobiodiversity Congress ுுசட்ைியி் நவ்ப் 06 - 09 வமர 

நமடசப்ு்ளு. 

 

162] ுவி்ச்ைா்ு நா்ி் ு்ுைா ுமற ூேராக பாைிு் நிக் ர்பீ் 

கபீ் நியைி்க்ப்ு்ளா். 

 

163]  ுபாயி் ‘மை்ு்ள Consul General of India ‘ுவைக்ேி் கா்ேி 
சிமை நிுவ்ப்ு்ளு. 

164] International Competition Network ‘மை்பி் வுடா்ேிர ைாநாு 2018் 

“்ேியாவி் நமடசபறு்ளு.  

2017 - ஹா்கா்  

2016 - சி்க்ூ் 

 
165] International Press Freedom Award - 2016  

ந்ச் பாேி்ே Bastar் நமடசப்ற ைைிே உ மை ைீற்கமள 

சவளி்சகாை்்ே ைாைிைி ு்ரைைிய்., எ் ச்வடா ் Oscar Martinez ., 

ுு்கியி் Can Dundar ை்ு் 2013 ுே் சிமறயி் வாு் எகி்ு 

ுமக்பட கமைஞ் Abou Zeid ’கிதயாு்ு வழ்க்ப்ு்ளு. 

 

166] 14th Pravasi Bharatiya Divas (PBD) Convention. 14வு சவளிநாுவா் 

“்ேிய்க் ேிை ைாநாு 2017 ெைவ  07 - 09 வமர சப்கூுவி் 

நமடசபுகிறு. “்ே விழாவி் சிற்ு விு்ேிைராக தபா்ுக் நா்ி் 

பிரேை் António Costa கை்ு சகா்கிறா். 

 

167] பாுைேி ை்ு் “ேரவமக ‘ சிகமள “்ேியாவி் 17 ’மைகளி் 

“ு்ு “ற்ுைேி சச்ய சைீா ஒ்ு்சகா்ு்ளு.  

சைீா “ுவமர ோ்ைா்ு ை்ு் பாகி்ோைி் “ு்ு ை்ுதை 

சபுைளு ‘ சி “ற்ுைேி சச்ு வுகிறு. 
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168] ைாவ்ட ூ்ுறு வ்கிக் ிை் விவசாயிகு்ு கட் வழ்க 

நபா்ு வ்கி 21000 தகாி ூபாமய ஒு்கீு சச்ு்ளு. 

 

169] paytm தபா்ற ைி்ீக ப ைா்ற்ேி் ூ.20,000 வமர பை்ப ைா்ற் 

சச்ய ச்் வ்கி ‘ுைேி ‘ளி்ு்ளு. ( ிச்ப் 30 வமர ) 

 

170] 70 Saal Azadi - Zara Yaad Karo Kurbani' ( 70 years of independence : Do recall the 

sacrifices ) 
 

  * தகாவாவி் நமடசப்ற 47வு ச்வதேச ேிமர்பட விழாவிமை 

ு்ைி்ு 70 Saal Azadi - Zara Yaad Karo Kurbani ( 70 ’்ுக் ுே்ேிர் -- 

ேியாக்கமள நிமைு ூுதவா் ) எ்ற கு்சபாுமள ‘ி்பமடயாக 

சகா்ட Multimedia க்கா்சிமய சச்ேி ை்ு் ஒளிபர்ு ுமற 

‘மை்ச் சவ்க்யா நாீு ுவ்கி மவ்ு்ளா். 

 

171] நவிு்மப ைாநகரா்சி சா்பி் ுவ்க்ப்ு்ள " ூ்மை 

நவிு்மப " ேி்ட்ேி் பிரசார ூேராக பிரபை பி்ைைி பாடக் ¶ ச்க் 

ைகாதேவ் ¶ நியைை் சச்ய்ப்ு்ளா். 

 

172] ‘சை ்காவி் ‘ெிதயாபா்ி ீ் தடா்ைசை்்’ எ்ற சபய ் 

சோமைகா்சியி் ’்ுதோு் நட்ுகிற விைாி விைா தபா்ியி் 

தைிச் நக ் வசி்ு் “்ேிய வ்சாவளி ைாைவ் சர் நாராய் 1 

ை்ச் டாைமர (ுைா் ூ.67 ை்ச்) சவ்ு்ளா். 

 

173] ஐ.நா.ு்காை ‘ு்ே ‘சை ்க் ூேராக நியைி்க, “்ேிய 

வ்சாவளிமய் தச்்ே சே்ு கதராைிைா ைாகாை சப் ’ுந் நி்கி 
தஹைிமய ‘ேிப் பேவி்ு் தே்்சேு்க்ப்ு்ள சடாைா்ு ிர்் 

ுிு சச்ு்ளா். 

 

  * 44 வயோு் நி்கி தஹைி, “்ேியாவிைிு்ு ுிதயறிய 

சப்தறாு்ு் பிற்ேவ். “ை ேியிைாை தைாே்க் ‘ேிக் 

நமடசபு் சே்ு கதராைிைா ைாகாை்ேி் தே்்சேு்க்ப்ட ுே் 

சப் கவ்ை் எ்ற சபுமைீட், ‘்ே் பேவிமய வகி்ு் ுே் 
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சிுபா்மை “ை்ேவ் எ்பு் நி்கி தஹைியி் சிற்ப்சைாு். 

“ர்டாவு ுமறயாக ‘்ே ைாகாை்ேி் ’ுநராக ‘வ் சபாு்ு 

வகி்ு வுகிறா். 

 

174] நீைகி  ைாவ்ட் ு்ூ் ‘ுதக உ்ளு சவைி்ட் 

க்தடா்சை்் வா ய். ராுவ்ேி் க்ு்பா்ி் உ்ள “்ே 

வா ய்ேி் உ்ளா்சி நி்வாக்மே எளிமை்பு்ே வ  சசு்ுே் 

உ்ளி்ட தசமவகு்ு CANTONMENT BOARD WELLINGTON எ்ற 

‘மைதபசி ‘சசயைி’மய ‘றிுக்பு்ேிீ்ளு. 

 

175] ை்ேிய பைியாள் தே்ு வா ய் ( UPSC ) ேைு நீ்ட , சநிய 

வரைா்ு ’வை்கமள ( 1916 ுே் நட்ேி வு் தே்ுக் ப்றிய ) 

சபாுை்கு்ு கா்சி்பு்ு் விேைாக ுுசட்ைியி் 

‘ு்கா்சிய் ‘மை்ு்ளு. 

 
176] QS Graduate  Employ ability Rankings  
 

  * சிற்ே தவமைவா்்மப வழ்ு் க்வி நிுவை்க் ப்றிய 

ப்ியமை QS நிுவை் சவளியி்ு்ளு. 

   

 “ேி் “்ேியாவி் கார்ூ் IIT 84வு “ட் சப்ு்ளு. 

 

 IIT ு்மப 100 “ட்கு்ு்ு் , IIT சச்மை, IIT சட்ைி , ி்ைி 
ப்கமை ’கியமவ 200்ு்ு் “ட் சப்ு்ளை. 

 

177] “ர்டா் உைக்தபாு்ு் பி் ெ்பா் ‘ரு , ுே்ுமறயாக 

ஐ.நா. ‘மைேி்பமட்ு ( சே்ு ூடாு்ு ) பமட வரீ்கமள 

‘ு்பிீ்ளு. 

 

178] ‘்ைா ைைிு விமை உைவக்க் தபா்ு ராெ்ோ் ைாநிை ‘ரு 

Annapurna Rasoi Programme எ்ற ேி்ட்மே ுவ்கிீ்ளு. 
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179] உைகி் ுக்சப்ற சைுு சிமை ‘ு்கா்சியகைாை Madame Tussauds 

ேைு 22வு கிமளமய சட்ைியி் 2017் ுவ்ுகிறு. 

 

180] ‘சை ்காவி் உ்நா்ு பாுகா்ு, உைக ‘மைேி, கமை, 

விமளயா்ு ை்ு் சபாு்ுமற நிுவை்க் ’்ு் தசமவகமள 

குரவி்ு் வமகயி் ’்ுதோு் ‘சைட் ’் ஃ் ட்’ (ுே்ேிர 

பே்க்) எ்ற உய ய விுு வழ்க்புகிறு. 

 

 உைக் ுுவு் தபாைிதயா தநாமய ஒழி்பே்காக தசமவ ு ்ே 

பிரபை க்்ூ்ட் சை்சபாு் ேயா ்ு நிுவை்ேி் ேமைவராை 

பி் தக்் ை்ு் ‘வரு ைமைவி சைைி்டா தக்் , ு்ைா் 

ூமட்ப்ு வரீ்க் மை்தக் தொ்டா், க ் ‘்ு் ெ்பா், 

நிக்க் டா் ஹா்்், ராப்் ி நீதரா ை்ு் ராப்் 

சர்ஃதபா்்ரா்்டா் “மச்ுுமவ தச்்ே ுு் ்பி ்்ீ், 

பாடகி டயாைா ரா், சோமை்கா்சி நிக்்சி சோு்பாள் 

எ்சை் ிசெசைசர். 

 

 ‘சை ்க வி்சவளி ’்ு மையைாை நாசாவி் ச்ேிர 

’ரா்்சி்ு ுமையாக “ு்ே க்்ூ்ட் ‘றிவியைாள் 

ைா்கசர் ஹாைி்ட், ‘சை ்க்க் சுோய்ேி் ி்ே ேமைவ் 

எதைாயி் தகாசப் ’கிதயாு்ு ஒபாைா விுுகமள ‘ளி்ு 

குரவி்ோ். 

 

181] 2017 Climate Change Performance Index (CCPI). 

 

 செ்ைைிமய் தச்்ே Green Watch எ்ற ே்ைா்வ சோ்ு 

நிுவை் , 58 நாுக் தை்சகா்ட புவநிமை ைா்ற 

நடவி்மககளி் பி ‘மவகமள ப்ியைி்ு்ளு. 

 

 “்ேியா “்ே ப்ியைி் 20வு “ட்ேி் உ்ளு.  

ுே் 3 “ட்க் காைியாக உ்ளு. பிரா்் - 4 ., ுவிட்- 5, பி ்ட் 

- 6 “ட்களி் உ்ளை. 
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182] ு்ைா் ுே்வ் M.G.R. ‘வ்களி் ‘மசீ் ை்ு் ‘மசயா 

சசா்ு்கமள நி்வாக் சச்ய ு்ைா் உய் நீேிை்ற நீேிபேி D. 

ஹ பர்ோைமை நியைை் சச்ு உய் நீேிை்ற் உ்ேரவி்ு்ளு. 

 

183] பை் ுழ்கதை “்ைாை், ிெி்ட் ுமறயிதைதய ‘மை்ு பை் 

ப வ்்ேமைகமளீ் சச்ீ் வமகயி் 2019் ’்ு ுே் ிெி்ட் 

கர்சிமய சவளியி்ு உைகிதைதய ுே் நாடாக ்வடீ் சாேமை 

பமட்க உ்ளு. 

 

  * ்வடீ் நா்ி் பை்மே எ்தரா் எ்ு ‘மழ்பா்க். ே்தபாு, 

்வடீ் நா்ி் 80 சேவேீ பை் ப வ்்ேமை “மையேள் 

ிைைாகு், சச்தபா் ’்க் ிைைாகு் ோ் நட்கி்றை. 

 

◆ 1660் ’்ு உைகிதைதய ுே் ுமறயாக காகிே்ோ் ’ை பை 

தநா்ுகமள ‘றிுக்பு்ேியதே ்வடீைி் ்் வ்கிோ் எ்பு 

ுறி்பிட்ே்கு. ◆ 

 

184] வ்காள வி ுடாவி் கிு்ைா - தகாோவ  (தக.ெி.) புமகயி் 

ஓ.எ்.ெி.சி.்ு சசா்ேைாை எ்சை் - எ வாீ வய்க் உ்ளை. 

 

 ‘்ு மைய்் “்ட்் ் நிுவை் ஊுுவி ஏு 

’்ுகளாக “ய்மக எ வாீமவ எு்ு வி்பமை சச்ேோக் 

ுகா் எு்ேு. 

 “்ே ுகா் ப்றி ’ராய ேி்ைி உய் நீேிை்ற உ்ேரவி் தப ் 

‘மை்க்ப்ட விசாரமை கைிச் ேமைவ் -- நீேிபேி ஷா 

 கட்ே 2009-’் ’்ு ஏ்ர் 1-’் தேேி ுே், 2015-’் ’்ு 

ைா்் 31-’் தேேி வமர 1,100 கை ைீ்ட் ‘ளவிைாை எ வாீமவ 

மைய்் நிுவை் எு்ு வி்பமை சச்ு்ளு. ‘்ே 

நிுவை் ‘்வாு எு்ு வி்பமை சச்ே எ வாீவி் ைேி்ு ூ. 

11 ’யிர் தகாி ( 155 தகாி டாை் ) எை விசாரமை ’மைய் 

‘றி்மக ோ்க் சச்ு்ளு. 
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 “ு ேவிரு் ேைு எ வாீ புமகயி் ுமறவாை எ வாீ 

எு்ேே்காக மைய்் “்ட்் ் நிுவை்ேி்ு 17.49 தகாி 

டாை் ( 1220 தகாி ூபா்) ‘பராே் விேி்க்ப்ு்ளு. 

 

185] ¶  நிு்ுடா   ¶ 

 

  * ச்வதேச சப்கு்ு எேிராக ு்ற்கமள் ேு்ே் ேிை்மே 

ு்ைி்ு ைாப தநா்க்ற ‘மை்பாை " குைாையா " சோ்ு 

‘மை்பி் சா்பி் சப்கு்ு எேிராை வ்ுமறமய ேு்பு 

சோட்பாை விழி்ுை்ு நிக்்சி உுவா்க்ப்ு்ளு. 

 

 ‘்ே நிக்்சியி் ுழ்க் – நிு்ுடா 

 

186] ெூைிய் உைக் தகா்மப ஹா்கி் தபா்ி வு் ிச்ப் 8 ுே் 18 

வமர உ்ேர் பிரதேச ேமைநக் ை்சைௌவி் நமடசபுகிறு. 

 

 “ேி் ப்தக்கு்ள “்ேிய ‘ைியி் தக்டைாக ஹ்ெீ்  சி்ு், 

ுமை தக்டைாக ேி்ச் ேி்தகு் நியைி்க்ப்ு்ளை். 

 

187] சேு்காைா ைாநிை ுே்வ ் ‘ேிகாரூ்வ “்ை், மஹேராபா் 

நக ் தபக்தப் புேியி் ுேிோக க்ட்ப்ு்ளு. 

 

 ுேைமை்ச ் ‘ேிகார்ூ்வ “்ை்ேி்ு, பிரகேி பவ் எ்ு 

சபய ட்ப்ு்ளு. 

 ுே்வ ் ுேிய வுீ ை்ு் ‘ுவைக் “மை்ே ப்களா 

க்ட்ப்ு்ள நிை்ேி் ‘ளு 8.9 ஏ்க் ’ு். 

 ேமர் ேள் ை்ு் ஒு ேள்ுட் ூிய ஒ்சவாு க்டடு் 

ேைா 40 ’யிர் சுர ‘ி சகா்டமவ. 

 க்ுைாை சசைு -- ுைா் 40 தகாி 

 ு்மபமய் தச்்ே பிரபை க்ுைாை நிுவைைாை, ஷூ்ெி 
பதைா்ெி, ுேிய ‘ுவைக், வ ீ் மட் க்ியு. “ு, டாடா நிுவை் 

ேமைமை்   சபாு்பி் “ு்ு சவளிதய்ற்ப்ட மசர் 

ைி்ேி யி் ுு்ப்ு்ு சசா்ேைாை நிுவை். 
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188] ’்ேிதரைியாவி் ுக் சப்ற ’ரா்்சி் ப்கமை் கழகைாை நிூ 

சு் தவ்் ப்கமை்கழக் உைகி் ைிக் சப ய ுவா்ட் 

கைிைிமய உுவா்கியிு்கிறு. 

 

 சிைி்கா் சகா்ு சச்ய்ப்ட “்ே் கைிைி “்மறய 

கைிைிக் தபா் ‘்ைாை் ுவா்ட் கைி்ே் ுமறயி் ‘0’ 
ை்ு் ‘1’ எ்கிற “ர்மட எ்கமள தவு விேைாக் 

பய்பு்ுகிறு. கிூபி் (Qubit) எை்பு் ுவா்ட் கைி்ே் 

ுமறயி் ‘0’ ‘்ைு ‘1’ எ்புட் ‘0’ ை்ு் ‘1’ ’கியவ்றி் “ு 

நிமை “ு்ு் (Superposition) சசய்பு். “ே் ிை் 

ை்ச்கை்காை வுட்களி் சச்ய்ூிய கைிைி 
பிராசஸி்மக் சிை ேிை்களி் ுி்ுவிட ுிீ். 

¶ நிூ சு் தவ்ஸி் பிற சபுமைக் ¶ 

 

 2012-் சிைி்காைி் பேி்க்ப்ட ஒ்மற பா்ஃபர் ‘ுவி் 

எசை்்ரா் ஒ்றி் ுழ்சிமய் சகா்ு ுே் கிூபி்மட 

உுவா்கியு. 

 2012-் உைகி் ுே் ஒ்மற ‘ு ிரா்ஸி்டமர உுவா்கியு. 

 2015-் சிைிகாைா் சச்ய்ப்ட ுே் ுவா்ட் ைாெி் தக். 

 

189] மை்தக் ொ்ஸைி் மக வ்ை்ேி் எ்டாவு பமட்பாக 1991் 

’்ு நவ்ப் 26் தேேி சவளியாைு ‘தட்சர்’ எு் ’்ப். 

 

 சைா்ே் 14 பாட்கமள் சகா்ட “்ே ’்ப்ு்ு “்ே ’்ு 

25 வயு. 

 

 “மேசயா்ி சைீப்ேி் M. J . - The Genius Of Michael Jackson எு் 

ு்ேக் சவளியாகிீ்ளு. 

 

 ‘தராைி் ்தடா்’ எு் “மச் ுமற சோட்பாை பிரபை 

ப்ேி மகயி் சச்ேியாளராக் பைியா்ு் ்ீ் நா்ப் எ்பவ் 

“்ே ு்ேக்மே எுேிீ்ளா். 
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190] More News Is Good News  

 
 

  * NDTV சோமை்கா்சியி் சச்ேி ’சி ய் ுுமவ தச்்ே ’யிஷா 

கக் “்ே ு்ேக்மே சோு்ு்ளா்.  

 

191] மஹேராபாமே் தச்்ே சை்சபாறியாளராை மசயு காீ் 

மசு்ைா எ்பவ், “்ேிய் ுே்ேிர் தபாரா்ட்ேி் ு்ைி்களி் 

ப்களி்மப ‘றி்ு சகா்ள ‘ு்ைி் ஃ் ட் ஃமப்ட்்’ (Muslim 
Freedom Fighters) எு் சசயைிமய உுவா்கிீ்ளா். 

 

192] நாள்ோ ப்கமை்கழக ுமை தவ்ேராக பேவி வகி்ு் ொ்் 

“தயா ( ு்ைா் சி்க்ூ் சவளிீறு ‘மை்ச் ) ேைு பேவிமய 

ராெிைாைா சச்ு்ளா். 

 

 “வு்ு ு் “்பேவியி் “ு்ேவ் - ‘ை்ேியா சச் 

 

193] 2016் ’்ு்காை உைகி் சச்வா்ு ைி்க 100 சப்களி் 

ப்ியைி் , க்நாடகா ைாநிை், ரா்நக் ைாவ்ட் ுைிக் கிராை்மே 

தச்்ே 105 வயோை " சாுைரே " ேி்ை்கா “ட் சப்ு்ளா். 

 

 

  * சாுைரே எ்றா் வ மசயாக ந்ட ’ைைர் எை சபாு்பு். 

“்ே ப்ியைி் தைு் 3 “்ேிய சப்க் “ட்சப்ு்ளை். 

 

1) ேைி்நா்மட தச்்ே ை்ைிகா ீநிவாச் , டஃதப எு் ிரா்ட் 

நிுவை்ேி் ேமைமை நி்வாக “ய்ுந். 

 

2) ைகாரா்ிரா ைாநிை் ச்ைிமய தச்்ே சகௌ  சி்ோ்க் 20 வயோு் 

க்்ூ்ட் எ்ெிைிய ் ைாைவி. ே்தபாு “்ூ் “் ே ுள்ு” ( 

School in the Cloud ) எ்ு ‘மழ்க்பு் ேைி்ுவ க்வி ுமறமய 

“்ேியாவி் பயி்ற ுே் சப் “வ். 
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3) எு்ோளு், நிமகீைாை தநஹா சி் ு்மபயி் சப்கு்ு 

எேிராக நிக்்ே்பு் வ்ுமறகு்ு எேிராக “ய்க் ஒ்மற 

சோட்கிீ்ளா். 

 

 * [ கைடாவி் பிற்ு ே்தபாு பாைிு்ி் கமை்தசமவ ு ்ு வு் ¶ 

ச்ைி ைிதயாு் ¶ “்ே ப்ியைி் “ட் சப்ு்ளா். ] 

 

194] www.epashuhaat.gov.in  

 

  * விவசாயிக் ை்ு் விவசாய்ுமற சோழி் ுமைதவாமர பா் 

ை்ு் ‘ு சா்்ே சோழிைி் ”ுபு்ு் தநா்கி் ை்ேிய ‘ரு " 

“புஹா் " எ்ற “மைய ேள்மே ுவ்கு்ளு. 

 

195] ஹா்கி “்ேியா ‘மை்பி் ேமைவராக பேவி வகி்ு வ்ே ந ்ே் 

பா்ரா ச்வதேச ஹா்கி ச்தைளை ேமைவராக பேவிதய்ு்ளோ், 

ஹா்கி “்ேியா ‘மை்பி் ுேிய ேமைவராக ை ய்ைா தகாஷி 
சபாு்தப்ு்ளா். 

 

196] ‘சை ்காு்ு சி்ைசசா்பைைாக விள்கிய கிூபாவி் ு்ைா் 

‘ேிப் ஃபிட் கா்்தரா , வயு ுேி்ு காரைைாக ேைு 90வு வயேி் 

( நவ்ப் 26 / 2016் ) “ய்மக ைரை் எ்ேிைா். 

 

  1959 ுே் 1976 வமர ‘்நா்ி் பிரேைராகு், 1976 ுே் 2008 

வமர ‘ேிபராகு் “ு்ேவ். 49 ’்ுக் கிூபாமவ ’்சி 
சச்ேவ், 2008-் பேவியிைிு்ு விைகிைா். நீ்ட காை் ஒு 

நா்ி் ேமைமை் சபாு்பி் “ு்ே ேமைவ் எ்ற 

சபுமைு யவ் ஃபிட் கா்்தரா. 

 

197] பி்ைா்ு ‘ரு , நிை்க  ிை் ைி்உ்ப்ேி சச்வமே 2030்ு் 

ு்றிு் நிு்ே்பு் எை ‘றிவி்ு்ளு. 

 

198] விைாை தபா்ுவர்ுுமற , விைாை்களி் பயை சசய்பாுகமள 

உடைியாக ‘றி்ு சகா்ள Airsewa எ்ற ‘மைதபசி சசயைிமயீ் , 

வமை்ேள்மேீ் ுவ்கிீ்ளு. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.epashuhaat.gov.in%2F&h=dAQHb1OO1AQHNNc2Z7g4hGBVv-ZnhxMw6LQ981SxtAHn9Pw&enc=AZOwJwFN8b_duveWH09rdrTDbk1AaJyrPghPPPZvjW9HJutrzv6oMaNkQcV4pKw2OfcS0mg83wmoDbJAM5N3ALL9cCnHcdjcS-K8ZY7piEy7CHFhdePcF71tovYTHPLMDaYtQW7abhXDvIH5L-SESExlPYnoYC2Z3kezcYZrLZmtyU1Wvi7rIhjIAexVqOYBf8SAJ08nAUfZu8nShkkPfXPf&s=1
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199] உ.பி. ைாநிை ு்ுைா்ுமற ’்ராவி் நவ்ப் 25 - 30 வமர ோ் 

பூ் ேிுவிழாமவ { Taj Balloon Festival 2016 } ஏ்பாு சச்ு்ளு. 

 

200] சடபி் கா்ு ிை் சபாுை்கு்ு 2000 ூபா் பை் வழ்க Big 

Bazar ை்ு் Inox Leisure ’கியமவ SBI வ்கிீட் ஒ்ப்ே் சச்ு்ளு. 

201] ராுவ ுகா்களி் உ்ள வரீ்க் பமழய 500 ை்ு் 1000 ூபா் 

தநா்ு்கமள ைா்ற ICICI வ்கி , ராுவ ுகா்களிதைதய சிற்ு 

கு்ட்கமள ஏ்பாு சச்ு்ளு. 

 

202] ச்வதேச ‘ை்ூ் ு்ு்ச்மட ‘மை்ு “்ேியாவி் தை  

தகாு்ு Legends Award வழ்கி சிற்பி்ு்ளு. 

 

203] சரா்க பை ப ைா்ற்மே ேவி்்ு ைி்ைு பை்ப ைா்ற்மே 

ஊ்கவி்க சச்யதவ்ிய வழிுமறக் ப்றி ’ராய நிேி ’தயா் 

ேமைமை சசய் ‘ேிகா  ( CEO ) ‘ைிோ் கா்் ேமைமையிைாை கைி்ி 

நியைை் சச்ய்ப்ு்ளு. 

 

204] ு்ு்ச்மட வரீா்கமை ச ோ தேவியி் வா்்மக வரைா்ு 

ூ் Shadow Fighter : Sarita Devi and Her Extraordinary Journey  

எுேியவ் --- ு் ோ ோ் 

 

205] ெூமை 2016 வமர “்ேியாவி் 2,15,000 ATMக் உ்ளை. 5800 

நப்கு்ு ஒு ATM எ்ற ‘ளவி் உ்ளு. 

 

 ஒு ை்ச் தபு்ு 184.7 ATMக் ர்யாவி் உ்ளை. “்கிைா்ேி் 

129.76, பிதரசி் 129.25., சைீாவி் 55.03 எ்ற ‘ளவி் உ்ளை. ’ைா் 

“்ேியாவி் ஒு ை்ச் தபு்ு 18.07 ATMக் ை்ுதை உ்ளை. 

 “்ேிய ‘ளவி் ேமைநக் சட்ைியி் ஒு ை்ச் தபு்ு 43.44 

ATMக் உ்ளு. தகாவாவி் 51.83 ATMகு் , ேைி்நா்ி் 34.31 

ATMகு், ொ்க்ி் 11.13 ATMகு் உ்ளை. உ.பி ை்ு் பீகா ் 

ஒு ை்ச் தபு்ு ேைா 8.87 & 7.74 ATMக் ை்ுதை உ்ளை. 
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 ை்க் சோமக ‘ேிக் உ்ள ைாநிை்களி் ேைி்நா்ி் ைிக 

‘ேிகளு ATMக் உ்ளை. 

 

206] ஹா்கா் ஓப் தப்ைி்ட் சோட ் “ுேி்தபா்ியி் சைீ 

மேதப வரீா்கமை டா் ூ யி்யிட் “்ேிய வரீா்கமை பிவி சி்ு 

தோ்வியமட்ோ். 

 

 “்ேியா சா்பாக தயா ஒைி்பி் தபா்ியி்ுே் ுமறயாக 

சவ்ளி பே்க் சவ்ு சாேமை பமட்ே சி்ு, ‘்மையி் நட்ு 

ுி்ே சைீ ஓப் ூ்ப் சீ ் தபா்ியிு் ுே்ுமறயாக ப்ட் 

சவ்ு்ளா். 

 

207] சர்ு ை்ு் தசமவ வ  (ெிஎ்ி) ‘ைைா்க்ோ் ைாநிை்கு்ு 

ஏ்பு் வுவா் “ழ்மப ”ுசச்வே்காக, ஒ்சவாு காைா்ு்ு 

ஒுுமற ை்ேிய ‘ரு “ழ்பீு வழ்ு் எ்ு ெிஎ்ி “ழ்பீு 

வமரு் ச்ட்ேி் சே வி்க்ப்ு்ளு. 

 

 ஒு ைாநிை்ு்ு வழ்க்பு் “ழ்பீ்ு் சோமக ‘ேிக்பியாக 

“ு்பு சிஏெி ேைி்மகயி் சே யவ்ோ், ‘ே்தக்ப ‘ு்ே 

’்ி் ‘்ைாநிை்ு்காை “ழ்பீ்ு் சோமக 

ேிு்ேியமை்க்பு். 

 

 ெிஎ்ி வ மய 5, 12, 18, 28 சேவேீ் எை 4 ‘ு்ு ுமறயி் 

‘ை்பு்ேு், ’ட்பர சபாு்கு்ு ‘ேிக்பியாை வ மய 

விேி்கு் ெிஎ்ி கு்சி் ஏ்சகைதவ ுிு சச்ு்ளு. 

 

208] பிரபை ஹாைிு் நிக் ்ீவ் ீகாு்ு ர்யா ுிீ மை 

வழ்கிீ்ளு. 

 

 ்ீவ் ீகாைி் ே்மே ரஷியாவிைிு்ு ‘சை ்காு்ு 

ுிதயறியவ். ்ீவ் ீகா் ‘சை ்காவி் பிற்ு 

“ய்மகயாக ‘்ே நா்ி் ுிீ மை சப்றவ். 
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 ‘சை ்காவி் பிரபை ச்மட வரீ்களாை ரா் தொ்் ெூைிய், 

செஃ் ைா்ச் உ்ளி்தடாு் சைீப்ேி் ரஷிய ுிீ மை 

சப்ு்ளை். 

 

209] AIBA Youth World Championships 

 

 ர்யாவி் சசயி்் பீ்ட்ப்்கி் நமடசப்ற உைக “மளதயா் 

ு்ு்ச்மட தபா்ியி் “்ேியாவி் ச்சி் சி் , கிூபா வரீ் 

ொ்் கி ைமை தோ்கி்ு ே்க்பே்க் சவ்ு்ளா். “்ே 

தபா்ிகளி் ே்க் சவ்ற ி்றாவு “்ேிய் “வ். 

 ச்சி் சி் ஏ்கைதவ உைக ெூைிய் ு்ு்ச்மட தபா்ியி் 

சவ்கை் சவ்ு்ளா். 

 

210] ுேிய “்ேிய ூபா் தநா்ுகளாை ூ.500, ூ.2000 ’கியமவ 

சச்ைாு எ்ு தநபாள ரா்் ய வ்கி (NRB) ‘றிவி்மப 

சவளியி்ு்ளு. 

[ ‘்ைிய் சசைாவைி தைைா்மை் ச்ட்ேி் கீ் “்ேியா 

‘ேிகாரூ்வ ‘றிவி்மக ‘ளி்ோ் ை்ுதை தநபாள்ேி் ுேிய ூ.500, 

ூ.2000 சச்ு் எ்ு தநபா் ரா்் ய வ்கி ூறிீ்ளு. ] 

 
211] AP Purse app 

 

 பைைி்ைா வ்்ேக்மே ஊ்ுவி்ு் சபாு்ு ’்ேிர ‘ரு AP 

Purse எு் ‘மைதபசி சசயைிமய உுவா்கிீ்ளு. “ே் ிை் 

ப்தவு ‘ரு ுமறகு்ு சசு்ே தவ்ிய க்டை்கமள 

சசு்ேைா். 

 “்ே சசயைி விமரவி் சபாுை்க் பய்பா்ு்ு வர உ்ளோக 

‘்ைாநிை ுே்வ் ச்ேிரபாு நாீு ‘றிவி்ு்ளா். 

 

212] 1971் நமடசப்ற ப்களாதே் விுேமை் தபா ் வரீைரை் 

எ்ேிய 1668 “்ேிய வரீ்கமள குரவி்ு் சபாு்ு ‘வ்கு்ு 

ப்களாதேஷி் நிமைு்சி்ை் எு்ப்பு் எை ‘்நா்ு பிரேை் 

தஷ் ஹசைீா ‘றிவி்ு்ளா். 
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  * தைு் ‘வ்களி் ுு்ப்ேி்ு ூ. 5 ை்ச் பை் வழ்க்பு் 

எை ‘றிவி்ு்ளா். 

 

213] 2016 ேகவ் ை்ு் சோமைசோட்ு சோழி்ு்ப வள்்சி 
ுறியீ்ி் ( Information and communication technology (ICT) development index - 2016 ) 

“்ேியா 138வு “ட்ேி் உ்ளு. கட்ே ’்ு 135வு “ட். 

 

 ுே் 5 “ட்க் ---- South Korea (1st), Iceland (2nd), Denmark (3rd), Switzerland 

(4th) and United Kingdom (5th). 

 

  * கமடசி 5 “ட்க் --- Niger (175), Chad (174), Guinea-Bissau (173), South Sudan (172) 

and Burundi (171). 

214] சபாுை்க் ே்க் ‘ுகி் உ்ள காவ்நிமைய் ை்ு் காவ் 

க்ு்பாு ‘மற ’கியமவ ப்றி ‘றி்ு சகா்ள 'Indian Police at Your Call' 

எ்ற ‘மைதபசி சசயைிமய பிரேை் ‘றிுக் சச்ு்ளா். 

 

215] ‘்ஸா் ைாநிை் Haflong நக ் ிச்ப் 18 - 20 வமர Dimasa 

பழ்ுியிை ் கைா்சார்மே பிரேிபைி்ு் வமகயிைாை Judima எு் 

விமளயா்ு ை்ு் கைாசார ேிுவிழா நமடசபற உ்ளு. 

 

216] ுேைாவு க்ோ் தைி் ஓப் தகா்் தபா்ியி் “்ேிய 

வரீா்கமை ‘ேிேி ‘தசா் ப்ட் சவ்ு்ளா். 

 

217] “்ேிய ’்சி்பைி ‘ுவை்கு்காை பயி்சி மைய் Lal Bahadur 

Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) “ய்ுநராக ுே் ுமறயாக 

Upma Chowdhary எ்ற சப் நியைை் சச்ய்ப்ு்ளா். 

 

218] பாகி்ோைி் ுேிய ராுவ ேமைமை ேளபேியாக Qamar Javed Bajwa 

நியைி்க்ப்ு்ளா். 
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219] ‘ைிோ்ப்ச் நி்பி் உுவாை, சப்கு்ு எேிராை 

வ்ுமறகமள சி்ே ்ே Pink ேிமர்பட் ஐ.நா.ேமைமையக்ேி் 

ேிமரயிட்படு்ளு. 

 

220] ‘்ேைா் நிதகாப் ேீுக் ை்ு் ப்தவு சோமைூர ேீுகு்ு 

“்ேிய ராுவ வரீ்கமளீ் , ராுவ ேளவாட்கமளீ் சகா்ு 

சச்வே்காை Landing Craft Utility (LCU) L-57 க்ப் “்ேிய கட்பமடயி் 

“மை்க்ப்ு்ளு. 

 

221] ுதராஷியா ேமைநக் ஸாகிசரபி் நட்ே தடவி் தகா்மப 

சட்ைி் “ுேி் தபா்ியி், ‘்செ்ிைா ‘ைி ுதராஷியாமவ 3 - 2 

எ்ற தபா்ி கை்கி் சவ்ு ுே் ுமறயாக தகா்மபமய 

மக்ப்றியு. 

 

 ஏ்கைதவ 4 ுமற மபைு்ு ு்தைறி தோ்றிு்ே 

‘்செ்ிைா ுே் ுமறயாக தடவி் தகா்மபமய மக்ப்றி 
உ்ளு. ுதராஷியா ‘ைி 2005் சா்பிய் ப்ட் சவ்ு்ளு. 

 

222] ராுவ நடவி்மககு்காை “ய்ுந் செைரைாக ஏ.தக.பா் 

நியைி்க்ப்ு்ளா்.  எ்மை நடவி்மககமளீ் “வ் கவைி்பா். 

 

223] சே் ை்டை சோழி் பழுந் வா ய ேமைவராக, ஃபு்ட ் 

வள்்சி நிுவை ேமைவ் சி.’்.ுவாைிநாே் நியைி்க்ப்ு்ளா். 

“வ், 3 ’்ுக் “்ே பேவி வகி்பா். 

 

224] மச்கி் சநு்சாமை 

 

 “்ேியாவிதைதய ுே்மையாக உ.பி.யி் எடாவா நக் ுே் ’்ரா 

வமர 207 கி.ைீ. ூர்ேி்ு 7‘ி ‘கை்ேி்ு மச்கி் ை்ு் 

சச்வே்காை சநு்சாமை ‘மை்க்ப்ு்ளு. 

 
225] World War II Vintage Jeep Rally 
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 ைைி்ூ் ைாநிை் Koirengei் “ர்டா் உைக்தபா ் ப்ுசப்ற 

பழமையாை ெீ் களி் ‘ைிவு்ு நமடசப்ு்ளு. 

“வ்தறாதறாு மப்ுகு் கை்ு சகா்ு்ளை. 

 

226] ிச்ப் 31-்தேேி ுே் “்ேியாவி் ுே் பை ப ைா்ற் “்ைாே 

ைாநிைைாக தகாவா ைாநிை் ைாறு்ளு.  

 

  * ‘ரசிட் பேிு சப்ற வியாபா க் ஒ்சவாுவு்ு் 

வ்கியிடைிு்ு எ்எ்ஐி தகாு ஒ்ு ‘ளி்க்பு். 

 

 “ே்ு ை்க் ்ைா்்தபா்க் மவ்ேிு்க தவ்ிய 

‘வசியைி்மை. ைாறாக *99# எ்ற எ்ைி்ு தபா் சச்ு சிை 

வழிுமறகமள் பி்ப்றிைா், ச்ப்ே்ப்டவ்களி் 

வ்கி்கை்கிைிு்ு பை் எு்ு் சகா்ள்பு். ை்க் 

சபாு்க் வா்ு்தபாு “்ே எ்.எ்.ஐ.ி தகாமட் பய்பு்ேி 
பை் சசு்ேைா். 

 

 “்ே் ேி்ட்ேி் ிை் கா்கறி, ைளிமக சபாு்க் சோட்கி 
’்பி் ஐ-தபா்க் வமர சரா்கைி்ைாை் ைி்ைு 

ப வ்்ேமைக் ிை்ோ் வா்க ுிீ். 

 

227] 2011-’் ’்ி் ை்க்சோமக கை்சகு்பி்பி “்ேியாவி் 

உ்ள ைாநிை்க், ூைிய் பிரதேச்களி் 10 தகாிதய 45 ை்ச்ு 45 

’யிர்ு 716 பழ்ுியிை் வசி்ு வுகி்றை். 

 

 “ேி் ேைிழக்ேி் 7 ை்ச்ு 94 ’யிர்ு 697 தபு், ’்ேிர 

ைாநிை்ேி் 26 ை்ச்ு 31 ’யிர்ு 145 தபு், க்நாடகாவி் 42 

ை்ச்ு 48 ’யிர்ு 987 தபு், தகரளாவி் 4 ை்ச்ு 84 ’யிர்ு 

839 தபு் உ்ளை். 

 

ை்களமவயி் ை்ேிய பழ்ுியிை் விவகார்க் ுமற “மை 

‘மை்ச் ெ்வ்் சி் ுை்பா் பதபா் ‘ளி்ு்ள ு்ளி 
விபர்க் “மவ. 
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228] ோ்ைா்ேி் ுேிய ை்ைராக ப்ட்ு “ளவரச் ைஹா 

வ்ெிரதைா்தகா்் பேவிதய்ு் சகா்டோக ‘்நா்ு 

நாடாுை்ற் ‘றிவி்ு்ளு. 

 

 ‘்நா்ி் ை்ைராக “ு்ே ூைிபா் ‘ு்யதே், ேைு 88-’் 

வயேி், ‘்தடாப் 13-’் தேேிய்ு ைரைைமட்ோ். 

 

229] கு்ு் பை்மே சவளி்சகாை்வே்காை ை்ேிய ‘ரசி் 

‘ு்ேக்ட நடவி்மகயாகயாகு், ூபா் தநா்ு ே்ு்பா்மட 

தபா்ுவே்ு உ ய ’தைாசமைகமள வழ்ுவே்காக 5 ைாநிை 

ுே்வ்க் சகா்ட ுு ‘மை்க்பட உ்ளு. 

ுு ேமைவ் --- ’்ேிர ுே்வ் ச்ேிரபாு நாீு. 

உு்பிை்க்  

1) பீகா் ுே்வ் நிேி் ுைா்  

2) க்நாடகா ுே்வ் சி்ேராமை்யா  

3) ைகாரா்ிரா ுே்வ் தேதவ்ேிர ப்ைவி்  

4) ‘்ஸா் ுே்வ் சபாை்ே தசாைவா் 

 

230] ◆ “்ேியாவி் ுே் ிெி்ட் கிராை் ‘தகாேரா ◆  

 

  * ுெரா்ேி் ‘கைோபா் நக ் “ு்ு 90 கி.ைீ சோமைவி் 

சப்கா்ோ ைாவ்ட்ேி் உ்ளு ‘தகாேரா கிராை். 

 

 “்ே கிராை்ேி் வாு் 1,500 தபு்ு் வ்கி் கை்ு “ு்கிறு. 

24 ைைி தநரு் மவ-மப வசேி வழ்க்ப்ு்ளு. 

 ஓரா்ு்ு ு், ICICI வ்கி தசாேமை ேியாக “்ே கிராை்ு்ு " 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. ிெி்ட் வி்தை் " எ்ற ேி்ட்மே சகா்ு வ்ேு. 

சைாமப் தபா் ிை் பை் ப வ்்ேமை சச்ு சகா்வு ோ் 

‘்ே ேி்ட். ‘மே் ோ் ‘தகாேரா கிராைவாசிக் ே்தபாு 

ுுமையாக பி்ப்றி வுகி்றை். 

 
231] United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 
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 ச்வதேச வைிக ச்ட ஐ.நா.’மைய்ேி் சபா்விழா ’்ு 

நிக்்சிக் “்ேியாவி் நமடசபற உ்ளு. 


