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1] உேக ெி்ேிய்்் மதாை ் இ்திய வரீ் ெ்க் ‘்வானி சா்ெிய் 

ெ்ை் மவ்றா்.  

 

 ட ்கூுவி் நளடட ்ு வ்த “்டதோட ் “ுதி் ப ோ்ியி் 

ேி்க்ூ ்  ீ் ட் கி்கிறி்்ுட் பமோதிய ‘்வோனி 6-3 எ்ற பக் 

கண்கி் ப ோரோி டவ்ு உெக பகோ்ள ளய ு்தமி்டோ். �150-‘்� வளக 
 ி்ெிய்்் ப ோ்ிகைி் 11வு ுளறயோக உெக ேோ் ிய்  ்ட்ளத 
டவ்ு்ை ‘வ், “ுவளர டமோ்த் 16 உெக ேோ்் ிய்  ்ட்களை 

ளக் ்றி ேோதளன  ளட்ு்ைு ுறி் ிட்த்கு.  

2] ஓெிசி ெ்ியேி் ுதிதாக 15 ஜாதிக்: ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் 

 “தர  ி் ு்த் ்ட வு்  ின்  ்ியெி் 28 திு்த்க் டே்ய 
பவ்ு் எ்ு பதேிய  ி் ு்த் ்படோ் ’ளணய் (எ்ேி ிேி)  ்ுளர 
டே்திு் து. ‘ேோ்,  ிெோ், “மோ்ே், ஜோ்க்், மகோரோ்ிரோ, ம்திய் 
 ிரபதே், கோ்மீ், உ்தரோக்் ’கிய 8 மோநிெ்கைி், “தர 
 ி் ு்த் ்ட வு் ின்  ்ியெி் திு்த்க் டே்ய  ்ுளர 
டே்திு்து. 

 

 “்நிளெயி் எ்ேி ிேி.யி் 28  ்ுளரகைி் 15 ுதிய ேோதிகளை ம்ு் 
ஓ ிேி  ி வி் ம்திய ‘ரு பே்்ு ’ளண  ிற் ி்ு்ைு. ‘தி், 

 ிெோ ் கபத /“டோ  பரோ், ஜோ்க்்ி் பஜோரோ, கோ்மீ ் ெ னோ 
’கிய 3 ேோதிக் ஓ ிேி  ்ியெி் ுதிதோக பே்்க் ்டளவ. ம்ற 9 

ேோதிக் ஏ்டகனபவ ஓ ிேி  ்ியெி் “ட்ட ்ு்ை ேோதிகைி் 
உ் ி ுக். மீதிீ்ை ேோதிக் திு்த் ்டளவ. 

 

 ம்திய ‘ரேி் ஓ ிேி  ்ியெி் ுதிதோக பே்்க் ்ட 15 ேோதிகளை பே்்த 
ம்க், த்ப ோு்ை டகோ்ளககைி் ‘ி் ளடயி் ‘ரு பவளெவோ்்ு 
ம்ு் க்வி நிுவன்கைி் ‘வ்கு் கோன ஒு்கீ்ளட ட ்ு  ெ 
னளடவோ்க். ‘்ுட் ம்திய ‘ரு நெ் தி்ட்கைி்  ெ் களைீ் 
ட ற ுிீ். 

 

 ு்னதோக கட்த மோத் நட்த ம்திய ‘ளம்ேரளவ ூ்ட்தி், 

எ்ேி ிேி.யி்  ்ுளரகளை ஏ்க ஒ்ுத் ‘ைி்க் ்டு. 
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3] திடரயர்ுகளி் சினிொ திடரயிுவத்ு ு் மதசிய கீத் க்ைாய் 
ஒேிெர்ெ மவ்ு் என ு் ் மகா்்ு ‘திரி உ்தரு ெிற்ெி்ு உ்ளு. 

 திளரயர்ுகைி் பதேிய கீத் “ளே்க உ்தரவிட பவ்ு் என ஷியோ் 
நோரோய் ேு்ேி எ் வ் ு் ் பகோ்்ி் ட ோுநெ வழ்ு தோ்க் 
டே்தோ். 
 

 ‘ரு விழோ்க் ம்ு் ‘ரேியெளம்ு  ிருக்க்  ்பக்ு் 
நிக்ுகைி் பதேிய கீத்  ோுத் ‘்ெு ஒெி ர்ுவத்கோன ே யோன 
டநறிுளறகளை வு்ுமோு் ‘வ் தனு முவி் ுறி் ி்ு “ு்தோ். 

ுிெகனி் கைடெ 

 “்த மு நீதி திக் தீ ் மி்ரோ ம்ு் ‘மிதவோ ரோ் ’கிபயோளர 
டகோ்ட ‘ம்ு ு் பந்ு விேோரளண்ு வ்து. ‘்ப ோு நோ்ி் 
பதேிய்டகோி ம்ு் பதேிய கீத்ு்ு ம யோளத ‘ைி்க பவ்ியு 
ஒ்டவோு ுிமகனி் கடளம என நீதி திக் ‘றிுு்தின். 
 

4] ொர்ெ ய கடேக் ெ்ியேி் மச்கிறு மயாகா 

 

 “்தியோவி் உுவோன பயோகோ களெளய  ோர் ய களெயி் பே்்க 
ீடன்பகோ  ்ுளர டே்ு்ைு.  

மயாகா தின்: 

 “்தியோவி் உுவோன பயோகோ களெ, 2014் ’்ு ம்திய ‘ரேி் 

ுய்ேியோ் ஜூ் 21் பததி ே்வபதே பயோகோ தினமோக ‘றிவி்க் ்டு. 

டதோட்்ு, 2014 ுத் ஜூ் 21் பததிய்ு பயோகோ தின்ளத ு்னி்ு 

 ெ ேிற்ு நிக்்ேிக் நட்த் ்ு வுகி்றன. நோு ுுவு் நட்ு், 

“்த நிக்்ேியி்  ்ெோயிரகண்கோன “ளைஞ்க், த்னோ்வெ்க் 

கெ்ு டகோ்ு பயோகோ டே்தன். மனித பநய்தி்ு் மனித “ன்தி்ு் 

பயோகோ ேிற்து என ம்திய ‘ரு டதோட்்ு ூறி வுகிறு.  

 

 24 நாுக் ’தரு :- “்நிளெயி், எ்திபயோ் ியோவி், ‘ி் ‘ ோ ோ 
நக ் நட்ு் ீடன்பகோவி் 11வு ேிற்ு ூ்ட்தி், பயோகோளவ 

 ோர் யமி்க களெக்  ்ியெி் பே்்க  ்ுளர டே்ய் ்ு்ைு. 

“்தியோ டே்த “்த  ்ுளர்ு 24 நோுக் ’தரு மத வி்ு்ளன. 

ீடன்பகோவி்  ோர் ய களெ  ்ியெி் பயோகோ 13வு களெயோக 
பே்்க் ுகிறு. “த்ு ு்னதோக, ேகோு நடன்(2010), ெடோ்கி் 
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ு்தமத்தின ்  ிரோ்்தளன(2012), ே்கீ்்தனோ, ிர்மி் ம்ு் மணி்ூ் 
நடன்(2013) ரோ்ீெோ நிக்்ேி(2008) ’கியளவ “்தியோ ேோ் ி் 

பே்்க் ்ு்ைு. 

 

 “பதப ோ், ‘ே்ட ்ஜோ், கஜக்தோ், கி்கி்தோ், ுு்கி உ்ைி்ட 

நோுகைி்  ோர் யமோக தயோ ்க் ு் டரோ்ி வளக, ஜோ்ஜியோவி் 

 ்பவு கெோ்ேோர ம்ு் ேிக டேய் ோுகளை டவைி் ு்ு் 

வளகயிெோன எு்ுு்க், எகி்தி்  ோர் ய த்கோ்ு்களெயோன க்ு 
ே்ளட உ்ைி்டளவீ் ீடன்பகோவி்  ோர் ய களெக்  ்ியெி் 

“ட் ிி்ு்ைதோக ‘றிவி்க் ்ு்ைு. 

 

 டத்டகோ ய ட ்க் ’்ஸிஜ் ுகிி “்ெோம் நீு்ு் ி்கி 
ேி் ி மீ்க் பேக ்ு்  ோர் ய டதோழி் ீடன்பகோவி் ுெ் டோத 
 ோர் ய களெக்  ்ியெி் ுதிதோக பே்்க் ்ு்ைு. 

 

5] உேக மச் சா்ெிய்ஷி்: மதாை்்ு 3-’வு ுடறயாக மெ்ன் 

கா்்ச் சா்ெிய் 

 

 உெக டே் ேோ் ிய்ஷி் ப ோ்ியி் டதோட்்ு 3-’வு ுளறயோக 
நோ்பவயி் பம்ன் கோ்்ே் ேோ் ிய்  ்ட் டவ்ு்ைோ். 
 

 ‘டம ்கோவி் நிூயோ்் நக ் நளடட ்ற “்த் ப ோ்ியி் நட்ு 
ேோ் ியனோன கோ்்ேு், ரஷியோவி் டே்ஜி க்ஜோகிு் பமோதின். 
 

 டவ்றிளய் தீ்மோனி்க ளட ிபர்க் ுளற களட ிி்க் ்டு. பர ி் 

ுளறயி் நளடட ்ற “்த ு்றி் “ுவு்ு் தெோ 25 நிமிட்க் 

வழ்க் ்டன. ‘தி் ுத் “ு ு்ுக் ிரோவி் ுி்த நிளெயி் 

‘ு்த “ு ு்ுகைி் கோ்்ே் டவ்றி க்டோ். 

 

6] Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Indologist Award 2016 

 

 ICCR ‘ளம்ு வழ்ு் 2016் ’்ு்கோன “்திய ’்வோை் விுு 
ேீனோளவ பே்்த ப ரோேி ய் Yu Long Yu ்ு வழ்க் ்ு்ைு. 
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 About Prof. Yu Long Yu :-  He is Professor and Director at the 

Centre for Indian Studies, Shenzhen University. He has studied 

Indology for half a century and is the pioneer for Indology in South 

China. He has set up the Centre for Indian Studies and Tan 

Yunshan Sino-Indian Friendship Museum in Shenzhen University. 

 

 About ICCR Indologist Award :- It is bestowed upon eminent 

Indologists working abroad who have made outstanding contribution 

to the study / research / teaching of India�s history, philosophy, 
thought, art, culture, literature, languages, civilization, society etc. The 

first award was presented. to Prof. Heinrich Freiherr Von Stietencron 

of Germany in 2015. 
 

7] ே்மனாவி் மெ்மரா ரயி் மசாதடன ஓ்ை்டத மதாை்கி டவ்தா் 
‘கிமே் யாத்: 

 

 உ்திர  ிரபதே மோநிெ் ெ்பனோவி் டம்பரோ ரயி் பேோதளன ஓ்ட் 
நளடட ்று. “்த பேோதளன ஓ்ட்ளத ுத்வ் ‘கிபெ் யோத் டகோி 
‘ளே்ு டதோட்கி ளவ்தோ். “்தியோவி் ுத் ுளறயோக ட ்க் 
டம்பரோ ரயி் பேோதளன ஓ்ட்ளத “ய்ுவு “ு எ் ு 
ுறி் ிட்த்கு. 

 

 The solo trial run of the metro was undertaken by two young 

women pilots Prachi Sharma and Priyanka Sharma. The trail run of 

the first phase of metro project covers around four kms between 

Transport Nagar and Single Nagar Metro stations. 
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 Key Facts:-  The first phase of Lucknow metro project, famously 

known as North South corridor connects Lucknow airport to 

Munshipulia.  
 

 

8] Vittiya Saksharta Abhiyan. ( VISAKA ) 

 

 உய்க்வி நிளெய்க் ம்ு் மோணவ்க் “ளடபய  ணமி்ெோ 
ட ோுைோதோர  மோ்ற நடவி்ளககளை ஊ்ுவி்க ம்திய மனிதவை 
பம் ோ்ு ‘ளம்ேக் Vittiya Saksharta Abhiyan --- VISAKA எு் தி்ட்ளத 
‘றிுக் டே்ு்ைு. 

 

 VISAKA aims to create awareness among people about digital 

economy and cashless modes of transactions It was launched on 

line with Prime Minister�s appeal to youth in �Mann Ki Baat� for 
creating awareness for making India digital and cashless economy. 

 

9] ெ்திய ுேனா்ு மசயேக்தி் (சி.ெி.ஐ) இடை்காே இய்ுனராக ராமக் 
‘்தானா நியெி்க்ெ்ு்ளா். 

 த்ப ோளதய “ய்ுன் ‘னி் ேி்ெோவி்  தவி்கோெ் “்ுட் 
ுிவளட்ு்ைு. ‘்தோனோ ுஜரோ்ளத மோநிெ்ளத் பே்்த 1984-.’் 
வுட ஐ. ி.எ் ‘திகோ யோவோ். 

 

10] நாகாோ்ு ிச்ெ் 1, 1963 ் ஒு ொநிேொக ’்க்ெ்ைு.  தடேநகரான 
மகாகிொவி் ஹா்்ெி் திுவிழா விெ டசயாக மகா்ைாை்ெு். ெ்மவு 
இ்திய நகர்களி் இு்ு், ஏராளொன மவளிநா்ு ு்ுோ ெயணிகு் 
இ்த விழாடவ காண வுகிறா்க். 

 ிே் ் மோத் “்த திுவிழோ நளடட ு். �திுவிழோ்கைி் திுவிழோ� 
என ேிற் ி்க் ு் “ு உெக ‘ைவி்  ிரேி்தி ட ்று. நோகோெோ்தி் 
உ்ை 17  ழ்ுியின ம்கு் ஒு்கிளண்ு டகோ்டோு் விழோ “ு. 
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“்த திுவிழோ நோகோெோ்ு ‘ரேோ் 15 ’்ுகைோக டகோ்டோட் ்ு 
வுகிறு.  

 ெோ்் ி் என் ுவு “ுவோ்ேி  றளவளய ுறி்ு். 

 

11] ுொயி் உ்ள மதரா ச்வமதச ெ்ளி்ூை்தி் ெி்ு வு் இ்திய 
ொணவி மககச் ொு ச்வமதச ுழ்டதக் ‘டெதி ெ டச மவ்ு்ளா்.  

 ு ோயி் உ்ை பதரோ ே்வபதே  ்ைி்ூட்தி்  ி்ு வு் “்திய 
மோணவி பககே்  ோு (வயு 16). ு்ு்ூழ் வி ழி்ுண்ு,  ுவநிளெ 
மோு ோு, உயி ன்கைிட் ‘்ு டேு்ுத் உ்ைி்ட  ணிகளை 
பம்டகோ்ு வுகிறோ். “வரு �கி ் பகோ்� ‘ளம் ி் 1,000 ப ் 
த்னோ்வ டதோ்ட்கைோக “ளண்ு  ணியோ்றி வுகி்றன். 

 

 க்விளய ேிற் ோன ுளறயி்  ி்ு வுவத்கோக “்திய ‘ரேி் 
விுுகளைீ், “ளே, நடன், ப ்ு்ப ோ்ி ’கியவ்றி் பதேிய 
‘ைவிு், ே்வபதே ‘ைவிு்  ுகளை வோ்கி ுவி்ு்ைோ். 

 “்தநிளெயி் ே்வபதே ுழ்ளதக் ‘ளமதி  ளேீ் டவ்ு்ைோ்.  

 ‘ளமதி  ளே, டநத்ெோ்தி் பநோ ்  ு ட ்ற ுக்மு ூு் 
வழ்க “ு்கிறோ். ேோ்றிதுட், ஒு ெ்ே் ூபரோ (“்திய மதி் ி் 
ுமோ் ூ.72 ெ்ே்ு 20 ’யிர்)  ேோக வழ்க் ு். 

 

12] இ்தியா ெ்ு் க்தா் இடைமய 5 ஒ்ெ்த்க் டகமயு்ு 

 ுளழு விேோ, “ளணய்தை்  ோுகோ்ு, ுதீுக் உ்ைி்ட 
விவகோர்க் டதோட் ோக “்தியோு்ு், க்டோு்ு் “ளடபய ஐ்ு 
ஒ் ்த்க் ளகடயு்தோகிீ்ைன. 

 “்தியோவி் ுத்ுளறயோக ு்ு்  யண் பம்டகோ்ு்ை க்டோ் 
 ிரதம் பஷ் ‘்ு்ெோ- ி் நோஸ்- ி் கீஃ ோ ‘் தோனி,  ிரதம் 
நபர்திர பமோிளய ே்தி்ு ப ்ுவோ்்ளத நட்தினோ். 



www.winmeen.com  Tamil Current Affairs December 1st , 2nd, 3rd Week 2016  

 

www.winmeen.com Page 7 

 

 எதி்வு் 2022-’் ’்ு �ஃ ிஃ ோ� கோ் ்ு் ப ோ்ி க்டோ ் 
நளடட று்ைதோ், ‘்த நோ்ி் உ்க்டளம்ு் ுளறயி் “்தியோ 
‘திக ‘ைவி் ுதீு பம்டகோ்ை பவ்ு் எ்ு க்தோ்  ிரதம் 
பக்ு் டகோ்டோ். 

 பமு், ுதீுக் பம்டகோ்வு ுறி்ு க்டோ் வ்்தக ‘ளம்ு்ு், 

“்திய வ்்தக ே்க்கைி் ூ்டளம்ு்ு் (ேிஐஐ) “ளடபய 
ு ்ுண்ு ஒ் ்த் ளகடயு்தோனு. “ுதவிர, ுளறுக்  ரோம ் ி் 
ூ்ு நடவி்ளகளய ஊ்ுவி் த்கோன ம்பறோ் ஒ் ்து் 
ளகடயு்தோனு . 

13] ிச்ெ் 4 - இ்திய கை்ெடை தின் 

 ஒ்டவோு ’்ு் ிே் ் 4 - ’் பததி “்திய கட் ளட தினமோக 
டகோ்டோட் ுகிறு.  

 1971-’் ’்ு “்தியோ- ோகி்தோ் “ளடபய ீ்த் நளடட ்று. ‘்த 
ீ்த்தி் “்திய கட் ளட ிே் ் நோ்கோ் பததி ‘்ு  ோ்கி்தோனி் 
கரோ்ேி ுளறுக் மீு ஒு ‘வேர கட்வழி தோ்ுத் நட்தியு. “்த 
தோ்ுதெி்  ிஎ்எ் ுெ ி் ம்ு்  ிஎ்எ் ளக ் க் ்களை 
“்திய ஏுகளணக் தோ்கி ி்கி்தன . 

 “்டனோு  ோகி்தோனிய க் ெோன  ிஎ்எ் ஷோஜெோ் ூட “்திய 
கட் ளடயோ் பேத ு்த் ்டு. பமு் “்திய ஏுகளண  டுக் 
கரோ்ேி ுளறுக்தி் உ்ை எ ்ட ோு் கிட்ுகளை தோ்கி எ ய 
ளவ்தன. “்த தோ்ுத்நடவி்ளகக்  '’ பரஷ் தி ூெ்' என் ்டன. 

‘தளன் டதோட்்ு நளடட ்ற தோ்ுத்க் '’ பரஷ் மளெ் ோ்ு' 
எ்ு ‘ளழ்க் ்டன. 

 “்த  ளடநடவி்ளககைி் டவ்றிளய டகோ்டோு் விதமோக 
’்ுபதோு் ிே் ் நோ்கோ் பததி “்தியோ கட் ளட தினமோக 
டகோ்டோுகிறு. 

 

14] தைகள விடளயா்ு் ூ்ைடெ்ு்களி் ெ்னா்ு் ச்க் { International 

Association of Athletics Federations ( IAAF ) } வழ்ு் 2016் ’்ு்கான சிற்த 
தைகள வரீ் விுடத 6வு ுடறயாக ஜடெ்காவி் உமச் மொ்் 
மெ்ு்ளா். 
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 தளெேிற்த தடகை வரீோ்களனயோக எ்திபயோ் ியோ நோ்ி் 
‘்மோ் ‘யனோ பத்்டது்க் ்ு்ைோ். 

 பயோ ஒெி் ி் ப ோ்ியி் ட ்கு்கோன 10 ’யிர் மீ்ட் 
ஓ்ட் ்தய்தி் எ்திபயோ் ியோ வரீோ்களன ‘்மோ் ‘யனோ 29 

நிமிட் 17.45 வினோியி்  ்தய ூர்ளத கட்ு ுதிய உெக ேோதளன 
 ளட்ு த்க் த்க் டவ்றவ் ’வோ். 

Other awards :-   

1] Male Rising Star: Andre De Grasse (Canada).  

2] Female Rising Star: Nafissatou Thiam (Belgium).  

3] Coaching Achievement: Harry Marra (US).  

4] President�s Award: Tegla Loroupe. 5] Women in Athletics: Polyxeni Argeitaki (Greece). 
 

15] 7வு உேக ’ீ்மவத ொநாு ெ்ு் க்கா்சி ,மகா்க்தாவி் ிச்ெ் 
01 ுத் 04 வடர நடைமெ்ு ுி்ு்ளு.  

  * The focus theme of the Ayurveda Congress was “Strengthening the Ayurveda Ecosystem“. 

 

16] ெகா்ொ கா்தி ுடக்ெை் தா்கிய ூொ் மநா்ு வ டசயி் ுதிய 20 

ெ்ு் 50 ூொ் மநா்ு்கடள இ்திய ச்் வ்கி மவளியிை உ்ளு. 

 கட்த மோத் நவ் ் 8 ’் பததிய்ு “்தியோவி் 500 ம்ு் 1000 

ூ ோ் பநோ்ு்க் டே்ெோு எ்ு  ிரதம் நபர்திர பமோதி 
‘றிவி்திு்தோ். ‘தளன்டதோட்்ு, நோு ுுவு்  ண்த்ு் ோு 
ஏ் ்டு.  “்ூழெி், ே்் வ்கி ’ுந் உ்ஜி்  படெி் 
ளகடயு்ளத தோ்கிய ுதிய 2,000 ம்ு் 500 ூ ோ் பநோ்ு்க் 
டவைியிட் ்டன. 

 த்ப ோு, மகோ்மோ கோ்தியி் ுளக் ட்க் டகோ்ு ூ ோ் பநோ்ு 
வ ளேயி் ுதிய 20 ம்ு் 50 ூ ோ் பநோ்ு்க் ே்் வ்கியோ் 
டவைியிட் ட உ்ைன. 

 ுதிய 50 ம்ு் 20 ூ ோ் பநோ்ி் ’ுந் உ்ஜி்  படெி் ளகடயு்ு 
“ட் ட ுகிறு. 
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 பமு், 50 ூ ோ் பநோ்ி் எ்க் வ ளேயி் “ட்ட ்றிு்ு் எு்ு 
“்த ுதிய பநோ்ு்கைி் “ட்ட றோு. ம்ற் ி,  ளழய 50 ூ ோ் 
பநோ்ு்கைிெிு்த ‘பத  ோுகோ்ு ‘்ே்க் “திு் “ு்ு். 

 ுதிய 20 ூ ோ் பநோ்ி் உ்ை “ு வ ளே எ்க்  ுதியிு் 'எ்' 

எ்ற எு்ு், ’ுந் உ்ஜி்  படெி் ளகடயு்ு் “ட் 
ட ்றிு்ு். 

 

17] ’்கானி்தா் நா்ி் நேடன டெயொக மகா்ு நடைமெு் 
’றாவு �’சியாவி் இதய் ொநாு� [ 6th Edition ] ெ்சா்ெி் உ்ள 
‘ெி்தசர் நக ் மதாை்கியு. 

 

 ’்கோனி்தோனி் ‘ளமதி ம்ு் ்திர்த்ளமளய வு் ு்ு் 
வளகயி் கட்த 2011-் ’்ு ுத் '’ேியோவி் “தய்' எ்ற 
ட ய ் ஒ்டவோு ’்ு் மோநோு நட்த் ுகிறு. ’்கோனி்தோ், 

“்தியோ,  ோகி்தோ் ம்ு் ‘த் ‘்ளட நோுக் “்த ’ேியோவி் 
“தய் மோநோ்ி்  ்பக்ு். ’்கோனி்தோுடனோன  ிரோ்திய 
 ோுகோ்ு, ட ோுைோதோர வை்்ேி உ்ைி்ட  ்பவு ‘்ே்க் ுறி்ு 
“்த மோநோ்ி் விவோதி்க் ுகிறு. 

 

 ‘த் ி, 9-12-2015 ‘்ு  ோகி்தோ் தளெநகரோன “்ெோமோ ோ்தி் 
ஐ்தோவு �’ேியோவி் “தய்� மோநோு நளடட ்று. “ளதயு்ு, 

“்தியோவி்  ்ேோ் மோநிெ்தி் தளெநகரோன ‘மி்தேர் நக ் “்த 
’்ு்கோன ’றோவு �’ேியோவி் “தய்� மோநோு “்ு (ேனி்கிழளம) 

டதோட்கியு. 

 [ The theme of this edition of the conference was �Addressing Challenges, Achieving 
Prosperity�. ] 

 

18] மகா்க் 16&LIVE EXERCISE (LIVEX)  
 

 “்தியோ ம்ு்  ி ்ட் கட் ளடக் [ரோய் கட் ளட ] “ளண்ு 
பம்டகோ்ு் வுடோ்திர   யி்ேிக் ிே் ் 05 ுத் 09 வளர 
ு்ள யி் KONKAN 16 எ்ற ட ய ு், ிச்ெ் 12 ுத் 16 வடர 
மகாவாவி் LIVE EXERCISE (LIVEX) எ்ற மெய ு் நடைமெுகிறு. 
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19] இ்தியாவி் 44 வு தடேடெ நீதிெதியாக மஜகதீ்  சி் மகஹ் 
நியெி்க்ெை உ்ளா். ‘வரு மெயடர த்மொடதய தடேடெ நீதிெதி 
ி.எ்.தா்ு் ெ ்ுடர மச்ு்ளா். 

 ஜனவ  4 [ 2017 ]-் பததியி் “ு்ு ’க்் 4-் பததி [ 2017 ] வளர 
டஜகதீ் ேி் பகெ் தளெளம நீதி தியோக  தவி வகி் ோ். 

 தளெளம நீதி தியோக ட ோு்ப ்ு் ுத் ேீ்கிய நீதி தி டஜகதீ் ேி் 
பகெ் எ் ு ுறி் ிட்த்கு. 

20] ‘்மெ்க ் ெிற்த நா் த்ணீ்  தினொக ‘ுச ்ு. 

 ‘்ப ்க ்  ிற்த நோளை (ஏ்ர் 14) த்ணீ்  தினமோக ‘ுே ்க் 
ப ோவதோக ம்திய ‘ரு ‘றிவி்ு்ைு.  ‘்ப ்க் 61-வு 
நிளனுதின்ளத ‘ளடயோை் ு்ு் விதமோக  பதேிய கு்தர்ு 
நளடட ்று. 

 கு்தர்கி் ப ேிய ம்திய நீ் வை்ுளற ‘ளம்ே் உமோ  ோரதி, �நீ் 
’தோர்களை நி்வகி்ு் ‘கிெ “்திய டகோ்ளககைி் ‘்ப ்க் ு்கிய 
 ்ு வகி்ு்ைோ். த்ணீ்  விளெமதி் ்ற “ய்ளக வை். ம்கு்ு 
‘தி் ு்கிய்ுவ்ளத உண்்து், நோ்ி் நீ்வை  ோுகோ் ி் 
‘்ப ்க ்  ்கைி்ள ீ் கு்தி் டகோ்ு, ஏ்ர் 14-் பததி  
த்ண ீ்  தினமோக ‘ுே ்க் ட ம்திய ‘ரு ுிடவு்ு்ைு�, என 
ப ேினோ். 

 

 

21] ுவி ’்ு மசய்டகமகாுை் ெி.எ்.எ்.வி. சி–36 ரா்மக்டை வி்ணி் 
மசு்தியு.  

 ுவி ’்ு டேய்ளகபகோுட்  ி.எ்.எ்.வி. ேி–36 ரோ்டக் 7–்பததி 
வி்ணி் டேு்த “்பரோ  வி்ஞோனிக் தி்டமி்டன். 

ுவி ’்ு மசய்டகமகா் 

 “்திய வி்டவைி ’ரோ்்ேி நிுவன் (“்பரோ) ுவி ’்ு, 

டதோளெீண்ு தகவ்களை ட ுவு, கட்ேோ் ’ரோ்்ேி, தகவ் 
டதோட்ு ம்ு் வோனிளெ  ய் ோு உ்ைி்ட  ்பவு  ணிகு்கோக 
டேய்ளகபகோ்களை விவளம்ு வி்டவைி்ு டேு்தி வுகிறு. 
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 ுவி ’்ு்கோக ஏ்கனபவ 2003–் ’்ு பேோ்் ேோ்–1, 2011–் 
’்ு பேோ்் ேோ்–2 டேய்ளகபகோ்க் வி்ணி் டேு்த் ்ு 
உ்ைன. “தளன் டதோட்்ு த்ப ோு 1,235 கிபெோ எளட டகோ்ட 3–
வு டேய்ளகபகோ் பேோ்் ேோ்–2ஏ விவளம்க் ்ு உ்ைு. 

“ு  ி.எ்.எ்.வி. ேி–36 ரோ்டக் ிெ் வி்ணி் டேு்த் ட 
உ்ைு. “ு 38–வு  ி.எ்.எ்.வி. ரோ்டக் ’ு். 

 “்த டேய்ளகபகோ் ூமியி் “ு்ு 817 கிபெோ மீ்ட் உயர்தி் 
ு்ு் ோளதயி் நிளெநிு்த் ுகிறு. ‘தி் “ய்ளக வை்களை 
 ்பவு பகோண்கைி் ு்ெியமோக  ட் எு்க உது் 3 பகமரோ்க் 
ட ோு்த் ்ு்ைன. “த் ’ீ்கோெ் 5 ’்ுக். 

22] மசா ராெசாெி - காேொனா். [ 07.12.2016 ]:- 

 1934 ிே் ் 5’் பததி டே்ளன மயிெோ்ூ ்  ிற்த, “வுளடய 
த்ளதயோ் ட ய் ரோ. ீநிவோே், தோயோ் ரோஜ்மோ். “வ் த்ுளடய 
 ்ைி்  ி்ள  மயிெோ்ூ்  ி.எ். உய்நிளெ்  ்ைியிு், 

“ைநிளெ‘றிவிய் ( ி.எ் ேி)  ்ட்  ி்ள  விபவகோன்தோ 
க்ூ யிு்  யி்றோ்.  ி் 1953-55-’் ’்ுகைி் டே்ளன ே்ட் 
க்ூ யி் தனு ே்ட் ி்ள  ுி்தோ். ‘த்  ிறு ேிறிு கோெ் 
டே்ளன உய்நீதிம்ற்தி் வழ்கறிஞரோக்  ணியோ்றியோ்.  

 

 பேோ தனு 20 வயதி் ஒு நோடக்  ோ்்தப ோு நி் ி் ’்வ் 
 ிற்து. ‘்த ’்வ்தி் கோரணமோக ுத்ுதெோக �க்யோணி' எ்ற 
நோடக்தி் ரோமேோமி நி்தோ். ‘த்  ிறு டதோட்்ு  ்பவு 
நோடக்கைி் நி்ு ட ய் ட ்றோ். “வுளடய நோடக்தி் மிக 
ு்கியமோனு ுகமு  ி் ு்ை் நோடக்தோ். ‘ு  ி்ன் திளர் ட 
மோ்க் ்டு. ‘தளன் டதோட்்ு ு்ை் எ்ற ‘்த் ட யளரதோ் 
தனு  ்தி ளக்ு் ட யரோக ளவ்ு் டகோ்டோ்.  

  கீரத் எ் வ் எுதிய `பத்டமோழியோ்` எ்ற பமளட 
நோடக்தி்தோ் பேோவி்ு `பேோ` எ்ற கதோ ோ்திர்ளத ஏ்ு நி்க் 
ூிய வோ்்ு கிளட்து. ‘்த நோடக்தி் ‘வ் ஏ்ு நி்த 
கதோ ோ்திர்தி் ட யளரபய த் ுளன்ட யரோக  ி்ன் மோ்றி் 
டகோ்டோ்.  ி்ன் 1976’் ’்ி் PickWick எ்ற ’்கிெ “தளழ் 
டதோட்கினோ். “வ் தனு  ்தி ்ளக்ுளற்  ணி்கோக 1985 “் 
'மெோரோன பமவோ்' வழ்கிய ெோ்ி கோ்ி விுு், 1986 “் 
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வரீபகே  விுு், 1994 ’் ’்ு டகோய்கோ விுு், 1998 “் 
ந்ேி்பகத் விுு் ட ்றோ்.  

 பேோ ரோமேோமி ‘வ்கைி் ுத் திளர் ட் -  ோ் மகபை  ோ். பேோ 
ரோமேோமி ‘வ்கைி் களடேி திளர் ட் - ‘திேய  ிறவி. 

23] இ்தியா ெ்ு் விய்நா் இடைமய தகவ் மதாழி்ு்ெ ுடறயி் 
ஒ்ுடழ்ு்காக  ு ்ுண்ு ஒ்ெ்த்தி்ு ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் 
‘ளி்ு்ளு. 

24] உேகி் ுத் 10 ெிக ச்திவா்்தவ்க் ெ்ியேி் மொி 

 உெகி் மிகு் ே்திவோ்்த  ிர ெ்கைி்  ்ியளெ ஃப ோ்்் “த் 
டவைியி்ு்ைு. “தி் உெக் ுுவதிுமிு்ு 74 ந ்க் 
பத்்டது்க் ்ு்ைன். ுறி் ோக “்த  ்ியெி் மிகு் ே்திவோ்்த 
டோ்-10  ிர ெ்கைி் “்திய  ிரதம் பமோி 9-வு “ட்ளத  ிி்ு்ைோ். 

 

 7.4  ி்ெிய் ம்களை் டகோ்ட “்த் ூமி்  ்தி், 74 தளெவ்க் 
உெளக மோ்றியளம்ு் வ்ெளமீட் திக்கிறோ்க் எ்ு ‘்த் 
டே்தி்ுறி் ி் டத வி்க் ்ு்ைு. ‘்த ே்தி வோ்்த தளெவ்கைி் 
 ்ியெி், ரஷிய ‘தி ் விைோதிமீ் ுதி், டதோட்்ு 4-வு ’்டோக 
ுதெிட்தி் உ்ைோ். ‘டம ்க ‘தி ரோக் பத்்டது்க் ்ு்ை 
டடோனோ்் ிர்் 2-வு “ட்ளத்  ிி்ு்ைோ். 

 

 ‘வு்ு ‘ு்ு உெகி் மிக ே்தி வோ்்த ட ் தளெவரோக டஜ்மனி 
 ிரதம் ஏ்ேெோ டம்க், 3-வு “ட்ளத்  ிி்ு்ைோ். ேீன ‘தி ் ஜ ீ
ஜி் ி் 4-வு “ட், ப ோ்  ிரோ்ேி் 5-வு “ட் "ளம்பரோேோஃ்்' “ளண 
நிுவன்  ி்பக்் 7-வு, "ஃப ்ு் தளெளம் டேய் ‘திகோ  மோ்் 
ஜ்க் ் 10-வு “ட்,  ிரோ்் ‘தி ்  ிரோ்ுவோ டெோெோ்் 23-வு 
“ட், ’் ி் நிுவன தளெளம் டேய் ‘திகோ  ி் ு் 32-வு “ட், 

வடடகோ யோவி் தளெவ் கி் ஜோ்-உ் 43-வு “ட்  ிி்ு்ைன். 

25] உ்நா்ி் விவடெ்க்ெ்ை மவ்ச்-2 என ‘டழ்க்ெு் ொெ்  
ஏுகடணடய மவ்றிகரொக மசாதி்து ொகி்தா்.  

 தோ்வோன ம்ட்தி்  யணி்ு தளர ம்ு் கடெிு்ை “ெ்ுகளை 
ு்ெியமோக தோ்கி ‘ழி்ு் திற் டகோ்ட உ்நோ்ி் 
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விவளம்க் ்ட  ோ ் ஏுகளணயிளன  ோகி்தோ்  டவ்றிகரமோக 
பேோதி்ு்ைு. ுமோ் 700 கிமீ  ூர்வளர  ற்ு “ெ்ுகளை ு்ெியமோக 
தோ்கி ‘ழி்ு் திற் டகோ்டதோக ுறி்த ஏுகளண 
விவளம்க் ்ு்ைு.  

26] இ்தியா - ொே்துீ இடையிோன ஏழாவு ூ்ு இராுவ ெயி்சி                       
[ EKUVERIN Exercise 2016 ] Kadhdhoo, Laamu Atoll, ொே்தவீி் மதாை்கியு.  

 “்த ூ்ு “ரோுவ  யி்ேி 14 நோ்க் நளடட ு்.  

27] ொ்ு்திறனாளிகடள ொரெ்சொக நை்ுமவாு்ு 2 ’்ு சிடற 
த்ைடன: ச்ை ெமசாதா நிடறமவ்ற் 

 ூ்ஜிய பநர்தி் ப ோு மோ்ு் திறனோைிக் உ ளம மபேோதோளவ 
(2014) உடனியோக நிளறபவ்ற பவ்ு் எ்ு ுெோ் ந ி ’ேோ், 

மோயோவதி, ேீதோரோ் டய்ூ  உ்ைி்ட எதி்்க்ேி தளெவ்க் 
வெிீு்தின். 

 

 “த்ு  தி் ‘ைி்ு் வளகயி், நோடோும்ற விவகோர் ுளற 
“ளண ‘ளம்ே் ு்த் ‘் ோ் ந்வி ூு்ப ோு, �“்த மபேோதோ 
உடனியோக விவோத்ு்ு எு்ு்டகோ்ை் ்ு நிளற பவ்ற் ு்� 
எ்றோ். “ளத யு்ு “்த மபேோதோ மீு ுுகியகோெ விவோத் 
நளட ட ்று.  ி்ன் ுர் வோ்ு ிெ் “்த மபேோதோ 
நிளறபவ்ற் ்டு. 

ூ.5 ே்ச் வடர ‘ெராத் 

 மோ்ு் திறனோைிக் ே்ட் ு்ு (1995) மோ்றோக, ேிெ திு்த்குட் 
“்த மபேோதோ நிளறபவ்ற் ்ு்ைு. “த் ி, மோ்ு் திறனோைி களை 
 ோர ்ேமோக நட்ு பவோு்ு ுளற்த ்ே் 6 மோத் ுத் ‘திக ்ே் 2 
’்ுக் வளர ேிளற த்டளன கிளட்ு். பமு் ுளற்த ்ேமோக 
ூ.10 ’யிர் ுத் ூ.5 ெ்ே் வளரயிு் ‘ ரோது் விதி்க ுிீ். 

 

28] நாு ுுவு் மதசிய, ொநிே மநு்சாடேகளி் உ்ள 
ெு்கடைகு்ு தடை விதி்ு உ்ச நீதிெ்ற் தீ் ்ெளி்து. மெு், 

த்மொு இ்த இை்களி் உ்ள ெு்கடைகளி் உ ெொனு ‘ு்த ’்ு 
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ொ்் 31-்ு் ெிறு நீ்ி்க்ெை் ூைாு எ்ு உ்ச நீதிெ்ற் 
மதளிுெு்திீ்ளு. 

 

 “்தியோ ுுவு் பதேிய ம்ு் மோநிெ டநு்ேோளெகைி் உ்ை 
மு்களடகளை ‘க்ற் பகோ , உ்ே நீதிம்ற்தி்  ்பவு தர் ினரோ் 
மு்க் தோ்க் டே்ய் ்டன. “்த வழ்ுக் மீதோன 
விேோரளணயி்ப ோு, டநு்ேோளெகைி் மு வி் ளன்ு விெ்ு 
‘ைி்க பவ்ு் என  ்ேோ் ‘ரு ேோ் ி் மு தோ்க் டே்ய் ்டு.  

 

 “்த வழ்ுகளை விேோ ்ு வ்த உ்ே நீதிம்ற் ‘ைி்த தீ்் ி், நோு 
ுுவு் பதேிய, மோநிெ டநு்ேோளெகைி் உ்ை மு்களடகு்ு், 

 ோ்கு்ு் தளட விதி்ு், ‘்ு்ை மு்களடகைி் உ ம்ளத ‘ு்த 
’்ு மோ்் 31-்ு்  ிறு நீ்ி்க் ூடோு எ்ு் தீ்் ைி்து. “்த 
உ்தரளவ்  ிற் ி்த உ்ே நீதிம்ற தளெளம நீதி தி ி.எ்.தோ்ு் 
தளெளமயிெோன ி்ு நீதி திக் டகோ்ட ‘ம்ு. 

29) நாைாுெ்ற தா்ுத் நிடனுதின் ‘ுச ்ு [ 13.12.2016 ] 

 கட்த 2001 ் ’்ு நோடோும்ற் மீு தீவிரவோதிக் நட்திய 
தோ்ுதெி் 15-் ’்ு நிளனு தின் ‘ுே ்க் ்டு. 

30) ூனிமச் ந்மே்ண ூதராக நிடக ெி ய்கா மசா்ரா மத்ு 

 ூனிடே் ‘ளம் ி் ுதிய ே்வபதே ந்டெ்ண் ூதரோக நிளக 
 ி ய்கோ பேோ்ரோ நியமி்க் ்ு்ைோ். 

 ூனிடே் எ்றளழ்க் ு் ஐ்கிய நோுக் ேிுவ் நிதிய் டதோட்கி 70 

’்ுக் நிளறு ட ுவளத நிளனு ூு் வளகயி், நிூயோ்்கி் 
உ்ை ஐநோ ேள  தளெளம ‘ுவெக்தி் ேிற்ு நிக்்ேிக் ஏ் ோு 
டே்ய் ்ிு்தன. 

 

 நிக்்ேியி் ஒு  ுதியோக, ூனிடே் ‘ளம் ி் ுதிய ே்வபதே 
ந்டெ்ண் ூதரோக � ோெிு்� நிளக  ி ய்கோ பேோ்ரோ 
‘றிவி்க் ்டோ்.  

31) ெிரெே சிக வடே்தளொன ிவி்ை் ிேொகு் த்ுடைய 
‘ுவேக் ெணிகடள மெ்மகா்ு், ெ்திய மவளிீறு் ுடற ‘டெ்ச் 
ு்ொ ்வராஜி் மசடவடய ொரா்ி 'ொ ் ொேிஸி' என்ெு் ச்வமதச 
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நாளித் ‘வடர 2016-’் ’்ு்கான உேகளாவிய ' 15 ச்வமதச 
சி்தடனயாள்களி்' ஒுவராக மத்்மது்ு்ளு. 

 ெிெோ  கிைி்ட், டஜ்மனியி் ‘தி ் ஏ்டேெோ மோ்்டக் ம்ு் 
கனடோ நோ்ு்  ிரதம் ஜ்ி் ் ிூ ’கிபயோ் விுு ட ு் ம்ற 
ேிெரோவோ்க். 

 

32) உேகி் உ்ள ஏு க்ை்களி் ‘திக ‘ளவிோன ெனியா் 
ிை்ெ்ு்ள க்ை் ‘்ைா்்ிகா. இ்க்ை்தி் ெிரொ்ைொன ெ்ெ 
ெ்ள் மதா்றியிு்ெு வி்ஞானிகடள விய்ெி் ’்்திீ்ளு.  

 

ெ்ள்தி்கான காரண்: 

 ‘்டோ்்ிகோ கிழ்ு க்ட்தி் ரோ்  ுபதோயி் எ்றளழ்க் ு் 
 ுதியி் ஒு ட ய ஏ  கோண் ்டு. ‘தி் பத்கியிு்த நீ், 
 னி டெததி்ு ‘ியி் பதோ்றிய கோ்வோ் ிெமோக டவைிபயறியு 
தோ் ‘் ்ை்தி்ு கோரண் எ்ு வி்ஞோனிக் க்ு ிி்ு்ைன்.  

 

3 கி.ெீ., வி்ை் 

 ுமோ் 3 கி.மீ., வி்ட் டகோ்ு்ை “்த்  ்ை் பதோ்ுவத்ு 
‘் ுதியி் விு்த எ  ந்ே்திர் கோரணமோக “ு்கெோ் எ்ற ே்பதக் 
’ரோ்்ேியோை்க் ம்தியி் எு்து. ’னோ் ஏ யி் கோண் ்ட 
 னிக்ிகு்  னி் டெ்கு் உுகி ‘திெிு்த நீ் டவைிபயறியு தோ் 
கோரண் எ்ு த்ப ோு டதைிவோகி உ்ைு. 

 

33) 9th INDRA NAVY - 2016 

 “்தியோ ம்ு் ர்யோ கட் ளடக் “ளண்ு பம்டகோ்ு்  யி்ேி 
9வு “்திரோ பநவி , விேோக் ்ின்ளத ளமயமோக டகோ்ு வ்க 
கடெி் நளடட ுகிறு. 

 

 “்த  யி்ேி “ர்ு க்டமோக நளடட ுகிறு. ிே் ் 14 ுத் 18 வளர 
Harbour Phase எ்ு் ிே் ் 19 ுத் 21 வளர Sea Phase எ்ு் 
‘ளழ்க் ுகிறு. 
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34) நா்ி் ொுகா்ெி்காக ராுவ்தி்ு ‘திக் மசேவிு் நாுகளி் 

ெ்ியேி் இ்தியா 4வு இை்தி் உ்ளு. ‘மெ ்கா ுதேிை்தி் இு்ு 

வுகிறு.  

 

35) ிஜி்ை் ெ ொ்ற் மச்ீ் நெ் ஒுவு்ு ்ு ஏ்ர் 14் மததி ூ.1 

மகாி ெ ு ‘றிவி்க்ெு் என நிி ’மயா் ‘றிவி்ு்ளு. 

 Union Government launches Lucky Grahak Yojana, Digi Dhan Vyapar Yojana to promote digital 

payments 

 

 “ு டதோட் ோக நிி ’பயோ் ‘ளம் ி் ேி.“.ஒ., ‘மிதோ் கோ்் 
ூறியதோவு: ுக்பவோ் ம்ு் வணிக்க் ம்தியி் ிஜி்ட் 

 மோ்ற்ளத ஊ்ுவி்க தினே , வோரோ்திர  ு வழ்க் ட உ்ைு. 

ுக்பவோ்கு்கோக ெ்கி கிரெோ் பயோெஜனோ, வணிக்கு்கோக திகி 
தோ் வியோ ோ  பயோஜனோ எ்ற தி்ட்க் டேய் ு்த் ட உ்ைு. 

பதேிய ுக்பவோ் ‘ளம்ு “்த  ு தி்ட்ளத டேய் ு்த உ்ைு.  

 

ூ.1 மகாி ெ ு: 

 ெ்கி கிரெோ் பயோஜனோ தி்ட்தி் கீ், வு் கிறி்ும் ுத், 

2017 ஏ்ர் 14் பததி வளர தினு் 15 ’யிர் ப ு்ு தெோ ூ.1000 

 ு வழ்க் ட உ்ைு. பமு், வோர்பதோு், 7 ’யிர் ப ு்ு 

 ு வழ்க் ட உ்ைு. ‘திக ்ேமோக ூ.1 ெ்ே்  ு 
வழ்க் ு். “்த தி்டு் கிறி்ும் ுத் 2017 ஏ்ர் 14் 

பததி வளர டேய் ு்த் ு்.  ி்ன் 2017 ஏ்ர் 14் பததி டமகோ 
 ு ‘றிவி்க் ு். ுத்  ேோக ூ.1 பகோிீ், “ர்டோ் 

 ேோக ூ.50 ெ்ேு், 3வு  ேோக ூ.25 ெ்ேு் ‘றிவி்க் ு். 

வணிக்கு்ு: 

 திகி தோ் வியோ ோ  பயோஜனோ தி்ட்தி் கீ், கிறி்ும் ுத் 

2017 ஏ்ர் 14 வளர வோர்பதோு் 7 ’யிர் வணிக்கு்ு  ு 
வழ்க் ட உ்ைு. ‘திக ்ேமோக ூ.50 ’யிர்  ு வழ்க் ு். 

ஏ்ர் 14் பததி்ு ுக்பவோ் ம்ு் வணிக்கு்ு டமகோ  ு 
வழ்க் ு் எ்றோ். 

 

36) இ்திய ’ீ் கா்ெீ்ு கழக்தி் (எ்ஐசி) தடேவராக வி.மக.ச்ொ ஐ்ு 
’்ுகு்ு நியென் மச்ய்ெ்ிு்கிறா். ‘வ் த்மொு மொு்ு 
தடேவராக இு்ு வுகிறா். 
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 கட்த டே்ட் ் மோத் ‘்ப ோளதய தளெவ் எ்.பக.ரோ் ரோஜினோமோ 
டே்தளத ‘ு்ு தளெவ்  தவி கோெியோக “ு்து. “ு ’்ுக் 
 தவி் கோெ் “ு்ு் ப ோபத எ்.பக.ரோ் ரோஜினோமோ டே்தோ். 
 

 வி.பக.ே்மோ கட்த 2013-் ’்ு ுத் நி்வோக “ய்ு நரோக “ு்கிறோ். 
1981-் ’்ு எ்.ஐ.ேியி் பே்்த “வு்ு மோத ே் ைமோக 80,000 ூ ோ் 
நி்ணய் டே்ய் ்ிு்கிறு. “்த ஊதிய் மோுது்ு உ் ்டு என 
எ்ஐேி டத வி்திு்கிறு. 

37) �ெீமே� ’்கிே ெை்ு்ு இடசயடெ்தத்காக ’்கா் விுு்ு ஏ்.’். 
ருொனி் மெய் ெீ்ு் ெ ்ுடர  

கா்ெ்தா்ை வரீ் : 

  ிபரேிளெ் பே்்த ுக்ட ்ற கோ் ்தோ்ட வரீ் � பீெ�யி் வோ்்ளக 
வரெோளற ளமயமோக ளவ்ு, � பீெ� எ்ற ட ய ் ’்கிெ் ட் 
தயோ ்க் ்டு. “்த  ட்ளத பஜ்் ஜி் ோெி்், ளம்பக் ’கிபயோ் 
“ளண்ு “ய்கி “ு்தன். 

 

 “்த  ட்ு்ு ஏ்.’்.ருமோ் “ளேயளம்ு “ு்தோ். � பீெ�  ட்ு்ு 
“ளேயளம்தத்கோக ஏ்.’்.ருமோ் ட ய் ’்கோ் விுு்ு 
 ்ுளர்க் ்ு்ைு. “த்கோன ுத்க்ட பத்ு  ்ியெி் ‘வரு 
ட ய் “ட்ட ்ு்ைு. ேிற்த  ி்னணி “ளே,  ோட் ’கிய “ர்ு 
 ி ுகைி் ‘வரு ட ய் பத்வோகிீ்ைு. 

2 ’்கா் விுு :- 

 ேிற்த  ி்னணி “ளே பத்ு  ்ியெி் ஏ்.’்.ருமோ் ட ய் 145–
வு “ட்திு், ேிற்த தனி் ோட்  ி வி் 90–வு “ட்திு் 
“ு்கிறு. 

 

  ்ுளர்கோன “ுதி் ்ிய் ஜனவ  24–் பததி டவைியிட் ு். 

ஏ்.’்.ருமோ் ஏ்கனபவ 2009–் ’்ு ்ெ்டோ் மி்ெின் 
 ட்ு்ு “ளேயளம்தத்கோக “ர்ு ’்கோ் விுுகளை 
ட ்ு “்தியோு்ு ட ுளம பே்்தோ் எ் ு ுறி் ிட்த்கு. 

 

38) இ்திய மதாழி்ுடனமவாடர ஊ்ுவி்கிறு ‘மெசா் 
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 ‘பமேோ் “்தியோ நிுவன் டதோழி்ுளனபவோு்ு உதவ, ெோ்்ப ் 
எ்ற ுதிய பேளவளய ‘றிுக் டே்ு்ைு. 

 

 ‘பமேோ் “ளணய வ்்தக நிுவன் வோி்ளகயோை்களை் கவ்வத்கோக 
 ்பவு ுதிய ீ்திகளை் ளகயோ்ு வுகிறு. ஒபர நோைி் டடெிவ , 

‘பமேோ் ்ளர் விீபயோ என  ெ தி்ட்களை டேய் ு்திீ்ைு. 

 

 ‘பத ப ோெ, “்திய டதோழி்ுளனபவோளர ஊ்ுவி்ு உதவ, ெோ்்ப ் 
(Launchpad) எ்ற ுதிய பேளவளய் டதோட்கிீ்ைு. “த் ிெ் ுதிதோக 
டதோழி் டதோட்ு வ்க் தமு தயோ ்ுகளை ‘பமேோ் “ளணயதை்தி் 
வி் ளன டே்ீ் வோ்்ள  ‘ைி்கிறு. 

 

 “்திய டதோழி்ுளனபவோ ் தயோ ்ுக் உெக ‘ைவி் 
வி் ளனயோவத்கோன தை்ளத ‘ளம்ு் து் “்த பேளவ்ு, ூ.5000 

மோதோ்திர் க்டண் ட ற் ு் எ்ு் ‘றிவி்ு்ைு. 

 

 ஏ்டகனபவ, ‘டம ்கோ, “்கிெோ்ு, ேீனோ, டஜ்மனி,  ிரோ்், டம்ஸிபகோ 
’கிய நோுகைி் ெோ்்ப ் பேளவ ‘ைி்க் ்ு வுகிறு. 

 

39) ‘மெ ்க ுதிய ‘திெ் மைானா்ு ிர்் மொுளாதார ’மோசடன 
ுுவி் மெ்சி நிுவன்தி் தடேடெ நி்வாகி இ்திரா ூயி இை் 
மெ்ு்ளா். 

 ‘டம ்கோவி் ுதிய ‘தி ் டடோனோ்ு ிர் ி் ’பெோேளன் ுுவி், 

டே்ளனளய் பே்்தவரோன “்திரோ ூயி “ட் ட ்ு்ைோ். 
டே்ளனளய் பே்்த “்திரோ ூயி, ‘டம ்கோவி் ட ்ேி ுைி் ோன 
நிுவன்தி் தளெளம நி்வோக ‘திகோ யோக உ்ைோ். ‘வ் ‘்வ்ப ோு 
டே்ளன வ்ு டே்கிறோ். 
 

 “்நிளெயி், ‘டம ்கோவி் ுதிய ‘தி ரோக பத்ு டே்ய் ்ு்ை 
டடோனோ்ு ிர்், த்ுளடய நி்வோக்ளத பத்ு டே்வத்கோக 
’பெோேளன ுு ஒ்ளற நியமி்ு்ைோ். “்ுுவி் ுதிதோக “்திரோ 
ூயி பே்்க் ்ு்ைோ். “்ுுவி் தளெவ் “ெோ் ு்்  “ளத 
‘றிவி்தோ். 
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40) ‘மே்மொ சி யாவி் 6-வு ’்ைாக உ்நா்ு்மொ் நை்ு வுகிறு 

 

 ேி யோவி் 6-வு ’்டோக உ்நோ்ு்ப ோ் நட்ு வுகிறு. ‘்ு்ை 

கிழ்ு ‘டெ்ப ோ நகளர கிை்்ேியோை்கைிட் “ு்ு மீ் த்கோக 
குளமயோன ே்ளட நட்ு வ்து. நக ் ட ு் ோ்ளமயோன  ுதிகளை 

‘தி ்  ஷோ் ‘் ’ேோ்தி்  ளடக் மீ்ு வி்டன. 

“த்கிளடபய ‘டெ்ப ோவி் ப ோளர ுிு்ு டகோ்ு வு் வளகயி், 

‘தி ் ’தரு  ளடகு்ு், கிை்்ேியோை்கு்ு் “ளடபய ே்ளட 

நிு்த் டே்வத்கோக ுு்கிீ், ரஷியோு் ுய்ேி பம்டகோ்டன. 

 

 ‘தி் ‘தி ் ’தரு  ளடகு்ு், கிை்்ேியோை்கு்ு் “ளடபய 

பந்ு ு்தின் ே்ளட நிு்த உட் ோு ஏ் ்டு. 

 

“த் ி கிழ்ு ‘டெ்ப ோ நக ் “ு்ு கிை்்ேியோை்கு், 

ட ோும்கு் டவைிபயறி, வட்ு ேி யோவி் கிை்்ேியோை்க்  ிியி் 

உ்ை  ுதி்ு டே்ு விட பவ்ு். 

41) ு்கிய ுடறுக ’டணய ெமசாதாவி்ு ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் 

 ு்கிய ுளறுக ’ளணய  மபேோதோவி்ு ம்திய ‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் 
‘ைி்ு்ைு. ு்கிய ுளறுக்க் ே்ட் 1963-“் திு்த் 
டகோ்ுவரு் ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு. “்தியோ-ளந ஜியோ விமோன பேளவ 
ஒ் ்த்தி் திு்த் டகோ்ுவரு் ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு.   

42) 2016 ’்ி்கான ூு் இடணயதள்தி் ‘திக மதை் ெ்ியடே 
மவளியி்ு்ளு ூு் 

 2016 ’்ி்கோன ூு் “ளணயதை்தி் ‘திக பதட்  ்ியளெ 
டவைியி்ு்ைு ‘்நிுவன். “்திய்கைோ் ‘திக் பதட் ்ட டோ்-10 
வோ்்ளதகளை ூு் நிுவன் டவைியி்ு்ைு.   தனிந ்க் பதட், 

டமோள ் பதட், விளையோ்ு பதட்,  ட்க் பதட் எ்ு ேிெ 
 ்ியளெ  ூு் டவைியி்ு்ைு. ‘தி் ேிெவ்ளற கீபழ  ோ்்கெோ் 

ைா் 10 தனிநெ்க்:-  

1. டடோனோ்் ிர்்;  2. ி.வி.ேி்ு ;  3.பேோன் ு்தோ; 4.தீ ோ க்மோக் ;   

5. திஷோ  தோனி;  6.ஊ்வேி ருபதெோ; 7.விஜ் ம்ளெயோ;   
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8.ூஜோ டெ்பட ;  9.ேோஷி மோெி்; 10. ‘்னோ் பகோ்வோமி  

ைா்-10 மச்திக்: 

1. பயோ ஒெி் ி்் 2016; 2. ‘டம ்க பத்த் ;  3. வோ்டகு்ு  

4. ஏழோவு ே் ை கமிஷ் ;  5. ’்படோ எ்்ப ோ 2016; 

6. ’்க் விுுக் 2016;  7.ூ ோ் பநோ்ு மோ்ற்;  

8. ே்ஜிக் ்்ளர்;  9. ஜிகோ ளவர் ; 10.  ி ்் உ்ேி மோநோு  

ைா்-10 வா்்டதக்: 

1. பயோ ஒெி் ி்் 2016;  2.ப ோ்கிமோ் பகோ ;  3.ூபரோ 2016; 

4.ு்தோ்;  5.க ோெி ;  6.ஐப ோ் 7;  7.ஐ ிஎ் 2016;   

8.டடோனோ்் ிர்்;  9. உ்தோ  ்ேோ் ; 10.  ி.வி.ேி்ு 

43) உ.ெி. ‘ரு ஊழிய்கு்ு 7வு ச்ெள கெிஷ் ‘ெ். 

 உ்தர்  ிரபதே்தி் ுத்வ் ‘கிபெ் யோத் தளெளமயி் 
ெ்பனோவி் பந்ு ‘ளம்ேரளவ ூ்ட் நளடட ்று. “தி் ‘ரு 
ஊழிய்கு்ு 7வு ஊதிய்ுு  ்ுளரகளை ‘ம் ு்த ஒ்ுத் 
‘ைி்க் ்டு.  

 “த் ிெ் ’்கிெ ு்தோ்ு ப ோனேோக ‘ரு ஊழிய்கு்ு ே் ை 
உய்ு ‘றிவி்ு டவைியிட் ்ு்ைு. 

 ‘ளம்ேரளவ ூ்ட்தி்ு  ி்ன்  ்தி ்ளகயோை்களை ே்தி்த 
ுத்வ் ‘கிபெ் யோத், "ஜனவ  ஒ்றோ் பததி ுத் ‘ரு ஊழிய்க், 

ஓ்ூதியதோர்கு்ு 7வு ஊதிய்ுுவி்  ்ுளரக் 
‘ம் ு்த் ு். “தனோ் ‘ரு்ு  ெ பகோி ூ ோ் ூுத் ுளம 
ஏ் ு். எனிு் “த் ிெ் ெ்ே்கண்கோன ‘ரு ஊழிய்க் 
 ய்ட ுவோ்க்" எ்றோ். 

 

44) ெமேஷிய நா்ி், 15வு ெ்னராக ு்தா் ுகெு ெதவிமய்ு்ளா். 
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 டத் கிழ்ு ’ேிய நோடோன மபெஷியோ,  ி ்டனிடமிு்ு, 1957் ’்ு, 

ுத்திர் ட ்று.  ி ்டனிட் ‘ிளமயோவத்ு ு், மபெஷியோவி் 
ம்னரோ்ேி நட்ு வ்து. 

 ு்ெி்க் ட ு் ோ்ளமயோக வேி்ு், மபெஷியோவி், ஒ் ு 
மோகோண்கைி் ம்னு், ுழ்ேி ுளறயி், மபெஷியோவி் ம்னரோக, 
ஐ்ு ’்ுக் “ு் ். மபெஷியோவி் ம்னரோக “ு்த ு்தோ் ‘்ு் 
ெெி் ு்ஜ்,  தவி்கோெ் ுி்தளதயு்ு, ுதிய ம்னரோக, பகெ்ட் 
மோகோண ம்ன், ு்தோ் ுகமு, பத்ு டே்ய் ்டோ். 

 

45) நாுுுவு் ொ்சா ூ் வி்ெடன ெ்ு் ெய்ொ்ு்ு மதசிய 
ெுடெ தீ் ்ொய் தடை விதி்ு உ்தரவி்ு்ளு. மெு், சனீாவி் இு்ு 
இற்ுெதியாு் ொ்சா ூு்ு் தடை விதி்க்ெ்ு்ளு.  

 

46) ச்வமதச விுு்ு இ்தியாடவ மச்்த ’சி டய மெய் ெ ்ுடர [ கவிதா 
ச்வி ] 

 2016 ’் வுட்தி்கோன, ே்வபதே ’ேி ய் விுு்ு, “்தியோளவ பே்்த 
“ய் ிய் ’ேி ளய ட ய்  ்ுளர டே்ய் ்ு்ைு. “்த விுு 
ட ுபவோு்ு ஒு மி்ெிய் ‘டம ்க டோெ்  ேோக வழ்க் ு்.  

இய்ெிய் ’சி டய: 

 ு்ள யி் உ்ை எ்“ி ஷிு் வி்யோெோயோ ே்வபதே  ்ைியி் 
“ய் ிய் ’ேி ளயயோன கவிதோ ே்வி, “ய் ிய்  ோட்ளத க் ி்ு் 
ுளற்கோக  ்ுளர டே்ய் ்ு்ைோ். ு்தக்கைி் உ்ை  ோட்ளத, 
வோ்்ளகயி் பநரியோக ே்தி்ு் ‘ு வ்குட் ஒ் ி்ு, கவிதோ 
 ோட் க் ி்ு வ்தோ். 

 

47) Ballon d'Or Award - 2016  

 

 உெகி் ேிற்த கோ் ்ு வரீு்ு ய "  ோபெோ் ி " த்க் ்ு விுு, 

ப ோ்ுக் ‘ணியி் பக்ட் ' கிறி்ியோபனோ டரோனோ்படோ ு்ு ' 4வு 
ுளறயோக ( 2008, 2013, 2014, 2016 ) வழ்க் ்ு்ைு.  

 [ ‘்டஜ்ினோ வரீ் டம்ஸி 2009, 2010, 2011, 2012 , 2015 ’்ுகைி் 
“்விுளத டவ்ு்ைோ் ] 
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48) க்தா்: மவளிநா்ு மதாழிோள்க் மதாை்ொன குடெயான ச்ை்டத   [ 
''கஃொோ'' ] ொ்ற ‘ரு ுிு 

 க்தோ ்  ணிு ீ் டவைிநோ்ு டதோழிெோை்க் ‘்நோ்ளட வி்ு 
டவைிபயறு்,பவு  ணிகு்ு டே்ெு் ‘வ்க்  ணி ு ீ் 
நிுவன்தி் ‘ுமதிளய வோ்க வ்ுு்ு் டதோழிெோை் ’டைு்ு 
ுறி்த ே்ட ‘ளம் ிளன ‘்நோு நிு்த ுிு டே்ு்ைு. 

 த்ப ோு ‘மெி் உ்ை ''கஃ ோெோ'' ‘ளம்ு்ு  திெோக ‘திக 
டநகி்ு்த்ளமீ்ை ம்ு் ூுத்  ோுகோ்ு ‘ைி்ு் ுதிய ஒ் ்த 
‘ி் ளடயிெோன ே்ட் டகோ்ுவர் ு் க்தோ் ‘ரு டத வி்ு்ைு. 

 ு்னதோக, வரவிு்ு் 2022 கோ் ்ு உெக பகோ்ள ்ு தயோரோு் 
வளகயி்  ்ெோயிர்கண்கோன டவைிநோ்ு க்டட டதோழிெோை்களை 
த்க் நோ்ு்ு க்தோ் ‘ரு வரவளழ்து. 

 “வ்கைி்  ெ் த்க்  ணியிட்கைி் நிெவிய பமோேமோன ூழ்கைோ் 
“ற்ுவி்டதோக மனித உ ளம ுு்க் டத வி்திு்தன. 

 “்நிளெயி், “ு டதோட் ோக ஒு ுதிய ே்ட் டகோ்ு வர் ுவதோக 
க்தோ் ‘ரு டத வி்ு்ைு. 

 

49) மவளிநா்ு ு்ுோ ெயணிகளி் எ்ணி்டகடய ‘திக ்க, 161 

நாுகு்ு ”-ூ ்ு விசா மசடவ நீ்ி்க்ெ்ு்ளதாக ு்ுோ ுடற 
‘டெ்ச் மத வி்ு்ளா். 

 “்திய ு்ுெோ் தை்கு்ு வு் டவைிநோ்ு  யணிகைி் வுளக, 
‘ரு்ு ‘திக ெோ ்ளத ”்ி்துகிறு. “தளன ‘திக ்ு் பநோ்கி் 
கட்த 2014 ’் ’்ு “ளணய பேளவ ிெமோக ு்ுெோ விேோ வழ்க, 
ம்திய ‘ரு ே்ட் நிளறபவ்றியு. 

 த்ப ோு “்த ”-ூ ்ு விேோ பேளவளய 161 நோ்ு ு்ுெோ் 
 யணிகைி் வேதி்கோக நீ்ி்க் ்ு்ைு. கட்த ’்ளட் ப ோெபவ 
“்த ’்ு் “்திய ‘ரு்ு ு்ூெோ ிெமோக் கிளட்ு் வுவோ் 
168 ேதவிகித் ‘திக ்ு்ைதோக ம்திய ு்ுெோ்ுளற ‘ளம்ே் மபக் 
ஷ்மோ டத வி்ு்ைோ். 
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50) ‘மெ ்காவி் கேிமொ்னியா ொகாண்தி் உ்ள ு்மெ்ிமனா நகர 
மெயராக இ்திய - ‘மெ ்க் மெ்ணான சவிதா டவ்தியநாத் 
மத்்மது்க்ெ்ு்ளா். 

 ுட ்்ிபனோ நகர்தி் க்்ூ்ட் தயோ ் ி் மிகு்  ிர ெமோன 
'’் ி்' நிுவன் ‘ளம்ு்ைு. “்த நக ் வோு் ‘ளனவு் 
க்வியறிவி் ேிற்ு விை்கி வுவதோக 'ப ோ்்்'  ்தி ளக 
ுறி் ி்ு்ைு. “்நக ் ுமோ் 20 ’்ுகைோக வேி்ு வு வ் ேவிதோ 
ளவ்தியநோத். “்திய் ட ்ணோன “வ், எ். ி.ஏ.  ்டதோ . ’ர் ்தி் 
கணித ’ேி ளயயோக “்ு்ை  ்ைியி்  ணியோ்றினோ்.  ி்ன், தனியோ் 
வ்கியி்  ணியோ்றியுட்  ்பவு ேிக்பேளவகைிு் ”ு ்ு 
வ்தோ். 

 “்நிளெயி், ுட ்்ிபனோ நகர பமய்  தவி்ு நளடட ்ற பத்தெி் 
‘்ு்ை ம்கைி் ‘பமோக ’தரளவ ட ்ற ேவிதோ, ேமீ ்தி் பமயரோக 
 தவிபய்ு டகோ்டோ். 

51) இ்தியாவி் ுத் துீ ொவ்ைொன ெஜூேிடய 2020்ு் கா்ெ் 

செநிடே ொவ்ைொக உுவா்க , ‘்ஸா் ொநிே ‘ரு ுிு மச்ு்ளு. 

52) ஐ.எ். எ். என்ெு் இ்திய் ெி ெிய் ீ் மதாை ் 3வு ’்ு 
மொ்ிகளி் இுதி ’்ை்தி் மகா்க்தா ‘ணி மகரளாடவ வ ீ் ்தி 
இர்ைாவு ுடறயாக சா்ெிய் ெ்ை்டத மவ்ு்ளு. 

 

 ஏ்டகனபவ ுதெோமோ்ு ப ோ்ியிு் டகோ்க்தோ ‘ணி பகரைோ ‘ணிளய 
வ ீ் ்தி  ்ட் டவ்ு்ைு. கட்த ’்ி் டே்ளன ‘ணி ேோ் ிய் 
 ்ட் டவ்ு்ைு. 

 

53) ே்மனாவி் நடைமெ்ற 11வு ஜூனிய் உேக் மகா்டெ ஹா்கி 
மதாை ் இுதி ’்ை்தி் இ்தியா மெ்ஜிய்டத வ ீ் ்தி இர்ைாவு 
ுடறயாக சா்ெிய் ெ்ை் மவ்ு்ளு. 

 

 ஏ்டகனபவ 2001் ’்திபரெியோவி் நளடட ்ற டதோட ் “்தியோ 
ேோ் ிய்  ்ட் டவ்ு்ைு. 

 

 ப ோ்ிளய நட்திய நோு பகோ்ள ளய டவ்வு “ுதோ் ுத்ுளற. 
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 டஜ்மனி 6 ுளற (1982, 85, 89, 93, 2009, 2013) பகோ்ள  டவ்ு உ்ைு. 

’்திபரெியோ (1997),  ோகி்தோ் (1979), ‘்டஜ்ினோ (2005) ‘ணிக் தெோ ஒு 
ுளற பகோ்ள  டவ்ு்ைன. 

 

 ி்றோவு “ட்ு்கோன ப ோ்ியி் டஜ்மனி, ’்திபரெியோ ‘ணிக் 
பமோதின. “தி் டஜ்மனி ‘ணி, 3வு ுளறயோக (1997, 2001, 2016) டவ்கெ் 
 த்க்ளத ளக் ்றியு. 

 

54) மதாழி்ுடற ு்ு்ச்டையி் மதாை்்ு 7 ’்ை்களி் மவ்றி 
மெ்ு ’சிய ெசிெி் ூ்ெ் ெிி் மவயி் சா்ெி்ஷி் ெ்ை்டத வச்ெு்திய 

இ்திய வரீ் விமஜ்த்சி், மை்ேியி் நடைமெ்ற மொ்ியி் ு்னா் 

உேக சா்ெிய் ெிரா்சி் மசகாடவ (தா்சானியா) வ ீ் ்தி 8வு மதாை் 
மவ்றிீை் ’சிய ெசிெி் ூ்ெ் ெிி் மவயி் ெ்ை்டத த்க டவ்ு் 

மகா்ைா். 

 

55) இ்திய விொன்ெடையி் ‘ு்த தடேடெ தளெதியாக ஏ் ொ்ஷ் 
ெீமர்திர சி் தமனா ( B.S. Dhanoa ) நியெி்க்ெ்ு்ளா். 

 

 த்ப ோளதய தளெளம தை தி ஏ் மோ்ஷ் ‘ூ் ரோகோ ிே் ் 31் ஓ்ு 
ட ுகிறோ். 

 

56) இ்திய ராுவ்தி் 26வு தடேடெ தளெதியாக மே்ின்் மஜனர் 
ெிெி் ராவ் நியென் மச்ய்ெ்ு்ளா். 

 

 த்ப ோளதய தளெளம தை தி த் ீ்  ேி் ிே் ் “ுதியி் ஓ்ு 
ட று்ைோ். 

 

57) சி்ு நதி நீ் ஒ்ெ்த்தி் [ Indus Water Treaty (IWT) ] உ்ள மவுொுக் ெ்றி 
சரீா்ு மச்வத்கன ுுடவ ெ்திய ‘ரு நியென் மச்ு்ளு. 

 

 ுு தளெவ் --  ிரதம ் ுத்ளம டேயெோை் நிுப ்திர மி்ரோ 

உு்ெின்க் :- 

1) பதேிய  ோுகோ்ு ’பெோேக் ‘ஜி் பதோவ். 

2) டவைிீறு்ுளற டேயெோை் டஜ்ே்க். 
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3) நிதி , ு்ு்ூழ் , நீ் வை் , மி்ேோர் ’கிய ுளறகைி் ுத்ளம 
டேயெோை்க். 
 

 “்தியோவி் ுத்  ிரதமரோன பநு,  ோகி்தோ் ‘தி ் டஜனர் ‘ூ் கோ் 
தளெளமயி் ேி்ு நதி நீ்  ்கீு ஒ் ்த் கட்த 1960-் ’்ு 
ளகடயு்தோனு. ‘த் ி “்தியோவி் “ு்ு  ோீ் ஜெீ், டேனோ், 
ே்டெ், ேி்ு,  ீ்  ம்ு் ரோவி ’கிய ’ு நதிக் “ளண்க் ்ு ‘தி் 
“ு்ு 80 ேதவதீ நீ்  ோகி்தோு்ு  கி்்ு ‘ைி்க் ுகிறு. எ்ேிய 20 

ேதவதீ நீளர ம்ுபம “்தியோ  ய் ு்தி் டகோ்கிறு. 

 

58) Standing On An Apple Box.  

 

  எுதியவ் -- ஐ்வ்யோ து் 

 

59) " ரா " [ RAW - Research And Analysis Wing ] என்ெு் உளு ‘டெ்ெி் 
தடேவராக ‘னி் த்ொனா ( Anil Dasmana ) நியென் மச்ய்ெ்ு்ளா். 

 

 ஐ. ி.என் ு் ( Intelligence Bureau - IB) உைு ‘ளம் ி் தளெவரோக ரோஜி் 
டஜயி் நியமன் டே்ய் ்ு்ைோ்.  
 

   

 RAW - டவைிநோுகளை உைு  ோ்்ு் ‘ளம்ு. 

 

 IB - “்தியோவி்ு்பை டேய் ு்  ய்கரவோதிகளை / ேிக டேய் ோுகளை 
உைு  ோ்்ு் ‘ளம்ு. 

 

60) டஹதராொ்தி் உ்ள ராஜி்கா்தி ச்வமதச விொன நிடேய் , ’சியா 
ெுெி் ெிரா்திய ‘ளவி் [ carbon neutral status ] கா்ெ் செநிடே துதி மெ்ற 
விொன நிடேய் எ்ற சிற்டெ மெ்ு்ளு. 

 

 ஏ்கனபவ ுுடட்ெி “்திரோ கோ்தி ே்வபதே விமோன நிளெய் டே்ட் ் 
2016் “பத ேிற்ள  ‘ளட்ு்ைு. 
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61) ‘டெதி, ’ீத்கடள டகவிை் மச்ீ் நைவி்டக ெ்ு் வள்்சி 
’கியவ்றி் சிற்ொன ெ்கா்றிமயாு்ு இ்திரா கா்தி நிடனு 
‘ற்க்ைடள சா்ெி், ’்ுமதாு் விுு வழ்க்ெ்ு வுகிறு. 

 

 2015-் ’்ு்கோன “்திரோ கோ்தி ‘ளமதி விுு ‘கதிகு்கோன ஐநோ 
’ளணய்திதி்ு வழ்க் ்ு்ைு. 

 

 ஐ.நோ. ‘கதிக் ’ளணய் ேோ் ி் , “்தியோ ம்ு் மோெ்தீுக் 
‘கதிகு்கோன ஐ.நோ. ’ளணய ‘திகோ  யோுபகோ ஷிமிஸு ட ்ு் 
டகோ்ு்ைோ். 

 

 டஜ்்ூ் ஓவிய்கைோ் ‘ெ்க ்க் ்ட பகோ்ள ,  ோரோ்ு  ்திர் 
’கிய வ்ுட், ூ. 1 பகோி  ணு் “்விுதி் ‘ட்ு். 

 

 “்த விுு கோ்கிர் க்ேியி் ேோ் ி் வழ்க் ுகிறு. 

 

 

62) இ்தியாவிமேமய ுதோவதாக ி்றா் ொேின்தவ்கு்கான 
ெிர்மயாக ெ்ளி ிச்ெ் 30் மகா்சியி் ுவ்க உ்ளு. 

 

 ்ைியி் ட ய் --- Sahaj International School , Kochi. 

 

63) ுஜரா் ொநிே ‘ரு ஹூ்கா ுடக்ொ் ூை்கு்ு தடை 

விதி்ு்ளு.  

 

64) ஐ.நா. மொு்சடெயி் ுடண மொு்மசயோளராக டநஜீ யா நா்ி் 

ு்ு்ூழ் ுடற ‘டெ்ச் ‘ெினா ுகெு (Amina Mohammed ) மத்ு 

மச்ய்ெ்ு்ளா்.  

 

65) ீமனா்மகா ‘டெ்ு , ெிமரசிேி் மயா ி மஜனிமரா நகடர உேக 

ொர்ெ ய சி்னொக ‘றிவி்ு்ளு. 
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66) மத் ‘மெ ்க நாைான மவனிுோ நா்ி் ெண்தா் " 100 மொேிவா் " 
மச்ோு என ‘்நா்ி் ‘திெ் நிமகாே் ெுமரா ‘றிவி்ு்ளா். 

 

67) Neemrana Conference 2016. 

 

 ுுடட்ெியி் 2016-் ’்ி்கோன நீ்ரோனோ மோநோு நளடட ்ு்ைு. 

 

 ே்வபதே ‘ைவிெோன ’ரோ்்ேியி் “ு்ு, பம்பரோ-ட ோுைோதோர், வ்்தக், 

 ணவிய் டகோ்ளக, ப ோ்ி, உ் ்தி் திற் ம்ு் ’்ற் ுறி்ு 
பயோேளனக் ு் ளவ்க் ்டு. 

 

  ிரதம் பமோி ம்ு் ம்திய நிதி ம்ு் நிுவன விவகோர்க் ுளற ம்தி  
‘ு் டஜ்ெி ம்ு் ு்கிய  ிருக்க்  ெு் “்த ூ்ட்தி் கெ்ு 
டகோ்டன். 

 

68) ுஜரா்தி் ‘கெதாொ்தி் உ்ள மொமதராவி் ச்தா் ெமை் கி ்மக் 
டெதான் உ்ளு. இ்த டெதான் ுொ் 49 ’யிர் மெ் ‘ெு் வசதி 
மகா்ைு. 

 

 “்த ளமதோன்ளத தக்்ு வி்ு 1 ெ்ே்ு 10 ’யிர் ப ் ‘மு் 
வளகயி் ‘திநவனீ வேதிகுட் ூிய கி ்டக் ளமதோன்ளத உுவோ்க 
ுிு டே்ு்ைன். 
 

 “ுவளர உெகிபெபய ட ய ளமதோன் ’்திபரெியோவி் உ்ை 
டம்ப ோ்் கி ்டக் ளமதோன்தோ். “்த ளமதோன்தி் 1 ெ்ே்ு 24 ப ் 
‘ம்்ு ப ோ்ிளய ரேி்கெோ். 

 

 “்த ளமதோன்ளத  ி்ு்ு த்ு் வளகயிபெபய த்ப ோு 
‘கமதோ ோ்தி் ுதிய ளமதோன் உுவோ்க் ுகிறு. 

 

69) திுவன்துர்தி் ிச்ெ் 9் ுவ்கிய 21வு ச்வமதச திடர்ெை விழா 
ிச்ெ் 16் நிடறு மெுகிறு. 
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 ந்நோ்ி் மோநிெ ‘ரு நட்ு் ஒபர ே்வபதே திளர் ட விழோ “ு ம்ுபம 
’ு். ம்திய ‘ரேி் ேோ் ிெோன ே்வபதே திளர் ட விழோ ேமீ ்தி் 
பகோவோவி் நளடட ்ு ுி்ு்ைு. 

 

70) Most Improved Player of the Year award - 2016 

 

 ஒெி் ி்கி் டவ்ைி  த்க் ம்ு் ேீன ஓ ் ப ்மி்ட் பகோ்ள  
டவ்று , உெக ூ் ் ேீ ் ப ோ்ி்ு துதி ட ்று , தரவ ளேயி் 
12வு “ட்தி் “ு்ு 7வு “ட்ு்ு ு்பனறியு ’கிய 
கோரண்கு்கோக ே்வபதே ப ்மி்ட் ‘ளம்ு P.V. ேி்ுவி்ு Most Improved 
Player of the Year award ஐ வழ்கிீ்ைு. 

 

71) ச்வமதச மெ்ெி்ை் ூ்ைடெ்ெி் சா்ெி் , சா்னா மநவ் ( Integrity 

Ambassador for Clean Sports ) மந்டெயான விடளயா்ு ூுவராக நியென் 

மச்ய்ெ்ு்ளா். 

 

72) விே்ுக் நே ’தரு ‘டெ்ொன Beta India வழ்ு் 2016் ’்ி் " 

தவீிர டசவ உணவாள்க் " விுு ( Hottest Vegetarians of 2016 ) ெிரெே ஹி்தி 
திடர்ெை கடேஞ்க் ஷாகி் கூ் ெ்ு் மசான் கூ் ’கிமயாு்ு 

வழ்க்ெுகிறு. 

 

73) இ்கிோ்ு வி்ஞானிக் ி்ு மெ்மறா் ுழ்டதகு்ு [ three-parent 

babies ]  டெமைாகா்் யா ெரெு சிகி்டச  ‘ளி்க ‘ுெதி்ு்ளன். 

 

  ி ்ி் வி்ஞோனிக் ம்ு் நிுண்க் ‘ட்கிய த்னி்ளேயோன ுு, 
ி்ு ட ்பறோ் ுழ்ளத  ்றி டவைியி்ட ‘றி்ளகயி் க்் கோெ 
ேிகி்ளேக் ‘்ெு ளமபடோகோ்் யோ மர ு ேிகி்ளேகு்ு 
ுளற் ியோன நளடுளற ‘்கீகோர் டகோு்ு்ைன். 

 

 வி்ஞோனிக் ுு “்த நளடுளறளய எ்ே ்ளகீட் மு’்ு 
டே்ு mitochondrial gene therapy(MGT) ிெ் எதி்கோெ தளெுளறயின ட் 
ுறி் ி்ட மர ு பநோ்க் வரோம் து்க வழிவு்கிறு. எனபவ, 

‘திகோரூ்வமோக நோுக் “்ுளறயி்  நளடுளறகளை 
‘றிுக் ு்தபவ்ு். 
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  ி்ரவ  2016்ு ு்னபர,  ி ்ி் நோடோும்ற்தி் ி்ு ட ்பறோ் 
ுழ்ளத ுளறயி் க்் கோெ ேிகி்ளே ம்ு் MGT நளடுளறகளை 
ே்ட்ூ்வமோ்க வோ்கைி்தன்.  

 

 ி்ு ப ்கைி் ிஎ்ஏவி் “ு்ு டேய்ளகயோக ுழ்ளதக் 
உுவோ்ு் ுளறளய  ே்ட்ூ்வமோ்கிய  உெகி் ுத் நோு 
“்கிெோ்ு. 

 

 ஏ்ர் 2016 “் டம்ஸி்பகோவி் உெகி் ுத் ி்ு ட ்பறோ் 
ுழ்ளத  ிற்ு்ைு. பஜோ்டோ் நோ்ளட ேோ்்த பஜோி்ு ி்ு ப ் 
ிஎ்ஏளவ டகோ்ு ுதிய வை்ளத ு் ் உதவிீட் கு 
உுவோ்க் ்டு.  

 

74] விசாடவ எளிடெெு்த ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் 

 

 ம்திய ‘ளம்ேரளவ “்தியோவி் “ு்ு் விேோ வழ்ு் ‘ளம்ு்ு 
தோரோைமயமோ்க், எைிளம் ு்ுத் ம்ு் நியோய் ு்து்ு ஒ்ுத் 
டகோு்ு்ைு. 

 விேோ டகோ்ளகயி் ூுத் மோ்ற் பம்டகோ்ை உ்ுளற ‘ளம்ே் 
ம்ு்  ்பவு  ்ுதோர்க் ’பெோேளனகு்ு உ்ுளற ‘ளம்ேக் 
‘்கீகோர்ுட் ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 “்த ஒ்ுத் ட ோுைோதோர வை்்ேி ம்ு் டவைிநோ்டவ்க் எைிதோக 
“்தியோவி்  யண் பம்டகோ்ை ூ்ு். 

 

 ு்ுெோ,வணிக் ம்ு் மு்ுவ பநோ்க்கு்கோக டவைிநோ்டவ்க் 
“்தியோவி் ுளழவு எைிதோு். 

 

75] ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஜ்ு&கா்ெீ் ெ்ு் ்ஹ்்(Chhamb) ெுதியி் 
இை்மெய்்த ெ்களி் ெுவா்ு்ு உதவ ஒ்ுத் ‘ளி்ு்ளு 
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 ம்திய ‘ளம்ேரளவ ’்கிரமி்ு  ோ்கி்தோ்  ுதியி் “ு்ு 
ளக் ்றிய ஜ்ு கோ்மீ் (POJK) ம்ு் Chhamb  ுதிகைி் “ு்ு 
“ட்ட ய்்த 36.384 ுு் ்கு்ு 2000 பகோி ூ ோ் உதவிக் வழ்க 
ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு. 
 

  ிரதம் ‘ ிவிு்தி டதோு்ு நிதியி் கீ் நவ் ் ,2015 “் வழ்க 
ஒ்ுத் ‘ைி்க் ்டு. ஜ்ு & கோ்மீ்  ுதியி் “ட்ட ய்்த 
ுு் ்கு்ு ுு் ் ஒ்ு்ு 5 ெ்ே் ூ ோ்  ண ’தோய் 
வழ்க் ு் என ‘றிவி்து.  

 

76] கிகாீ(Kigali) ொநா்ி் இ்தியா மெ்ுவா்்டதகளி் மொு 
ஏ்ு்மகா்ள்ெ்ை ொ்் ் மநறிுடறகு்ு ெ்திய ‘டெ்சரடவ 
ஒ்ுத் வழ்கிீ்ளு 

 

 ேமீ ்தி் ுவோ்டோ உ்ை கிகோெியி் நளடட ்ற 28 ’வு ூ்ட்தி் 
“்தியோவோ் ஏ்ு்டகோ்ை் ்ட மோ்் ் டநறிுளற தர்ு 
ப ்ுவோ்்ளதகளை ‘ம் ு்த ம்திய ‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் 
டகோு்ு்ைு. 
 

 2016 ‘்படோ ் மோத் நளடட ்ற கிகோெி ப ்ுவோ்்ளதயி் ப ோு HFC 
ரேோயன்க்  ்ியளெ மோ்் ் டநறிுளற்ு கீ் டகோ்ு வுவளத 
பநோ்கமோக ளவ்ு்ைன். 

 

 ு்ுூழளெ  ோதி்ு் ுைி் தன்கைோன ளெ்பரோஃுூபரோகோ் ்கைோ் 
ஏ் ு்  ிர்ேளனக் ‘த்  ய் ோ்ளட ுளற் ு ுறி்ு ு்ு்ூழ் 
ம்ு் வன ‘ளம்ேகக்தி் (MoEFCC) வர்ு எ்ளெ ம்ு் ு்றிு் 
ுட்க ு் ’்ுக்  ்றிய கிகோெி ப ்ுவோ்்ளத்ு ம்திய 
‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 கிகோெி ே்தி் ி் “்தியோ டவ்றிகரமோக 2024 “ெிு்ு 2030் ’்ி்ு் 
HFC  ய் ோ்ளட வர்ு எ்ளெ்ு் டகோ்ு வரு், பமு் 
‘ு்து்த ’்ுகைி் ு்றிுமோக ுட்கு் ப ்ுவோ்்ளத 
நட்தியிு்கிறு. 
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 வைு் நோுக் “ர்ு ’்ுக் டதோு்ு ‘ி் ளடயி் 
ஒ்ு்டகோ்டன். “்தியோ  ிற ஒ் ு நோுக் 2024, 2025, 2026 ’்ு 
வர்ு எ்ளெளய டகோ்ு்ைு. 

 

77] ிஜி்ை் மொுளாதார்தி் ெணெ்ற சிக்டத ஊ்ுவி்க, NITI Aayog 
ச்திரொு நாீு தடேடெயிோன ுுடவ ‘டெ்ு்ளு.  

 

 ிஜி்ட் ட ோுைோதோர்தி்  ணம்ற ேிக்ளத உுவோ்க NITI Aayog 
’்திர ுத்வ் ே்திர ோு நோீு தளெளமயிெோன 13 உு் ின்க் 
டகோ்ட ுுளவ ‘ளம்ு்ைு. 

 ஒிேோ, ம்திய்  ிரபதே், ேி்கி், ுு்பே , மகோரோ்ிரோ ுதெளம்ே்க் 

ம்ு்  ்பவு ‘ரேிய் க்ேிக் ‘த் உு் ின்க் ’வ். 
 

 “ு நோு துவிய நிதி பே்்ு, டவைி் ளட்த்ளம ம்ு் 
’பரோ்கியமோன நிதி ூழளெ ஊ்ுவி்க ம்திய ‘ரேோ் ‘ளம்க் ்டு. 
பமு் ‘ிம்ட நிளெயி் உ்ை ேிறிய வணிக ம்க், ிஜி்ட் 
ுளறயி்   ண் டேு்ு் ‘ளம்ள   ி் ்ற ஒு ஊ்க்ளத 
டகோு்ு். 

 

78] இ்தியா ‘மெ ்காுை் ூ 5,000 மகாி ெதி்ெிோன 145 M777 ரக 
டகெீர்கிகடள வா்க ொுகா்ு ஒ்ெ்த் டகமயு்தி்ு்ளு 

 

 “ு ‘ரு ஒ் ்த்தி்  ி government-to-government (G2G) 

 

 டவைிநோ்ு “ரோுவ வி் ளன தி்ட்தி் கீ் $ 750 மி்ெிய் மதி்ு்ை 
145 M-777 ரக  ‘்்ரோ ஒைி ளக ரீ்கிகளை வோ்க  ோுகோ்ு ஒ் ்த் 
ளகடயு்திட் ்ு்ைு.  

 

 “ு ுு தி்ெி “ர்ு நோ் நளடட ்ற 15’் “்தியோ-‘டம ்க 
“ரோுவ ஒ்ுளழ்ு ஒ் ்த ுு ூ்ட்தி் ளகடயு்திட் ்டு. 

 

 1980 ப ோ ்்  ரீ்கி ஊழு்ு  ிறு “்தியோ ளகடயு்தி்ட  ரீ்கி 
ு் ோ்கிக் வோ்ு் ுத்  ோுகோ்ு ஒ் ்த் ’ு். 
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 “ு ேமீ ்தி்  ிரதம் நபர்திர பமோி தளெளமயிெோன  ோுகோ்ு்கோன 
‘ளம்ேரளவ் ுுவினோ் (CCS) ுி்ுளவ்க் ்டு. 

 

 

79] இ்மரேிய வி்ஞானிக் உேகி் ுத் நீ் ‘டே மேசடர 
உுவா்கிீ்ளன் 

 

 உெகி் ுத் 'நீ் ‘ளெ பெேளர' உுவோ்கிய “்பர் வி்ஞோனிக் 
ஒைி ம்ு் நீ் ‘ளெகைி் டதோட் ி் ிெ் பெே் க்ளற 
டவைிபயுவளத க்டறி்ு்ைன். 

 

 ப ரோேி ய் தோ் கோ்ம்(Tal Carmon) தளெளமயி் Technion-Israel Institute of 

Technology ’ரோ்்ேியோை்க் ுு நட்திய ’்வி் க்ு ி்க் ்டு.  

 

இ்த ’ரா்்சியி் ு்கிய்ுவ் 

 

 ட ோுவோன ஒு பெே்  ‘ு்கைி் எெ்்ரோ்க் டவைியி் “ு்ு 
உறி்ே் ு் ’்ற் ிெ் "கிை்்ேியளட்ு" பெே் ஒைி விவி் 
கதி்களை உமி்கி்றன. “்த ுளறயி் தோ் உுவோ்க ுிீ். 

 

80] 2017 இ் TeamIndus இ்தியாவி் ுத் தனியா் ச்திர்ெயண் தி்ை்டத 
மதாை்க உ்ளு 

 

 TeamIndus, ்டோ்் ‘் என் ு்  ுதிதோ் டதோட்க் ்ட  ஒு தனியோ் 
வி்டவைி நிுவன், ிே் ் 28,2017 ‘்ு “்திய வி்டவைி ’ரோ்்ேி 
ளமய் (“்பரோ) ிெ் ே்திர ம்டெ்தி்ு வி்கெ் ‘ு்  
தி்டமி்ு்ைு. 

 

 “ு “்தியோவி் ுத் தனியோ் ே்திர் யணமோக “ு்ு். “்பரோவி் 
மிு்த  ய்மி்க  ி.எ்.எ்.விளய(PSLV) ரோ்டக் ிெ் 
டேு்த் ுகிறு. 
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ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 TeamIndus ே்திர் யண்தி் பநோ்க் நிெவி் “்த வி்கெ் நிளெ 
நிு்ுவதோு். “ு ுளற்து 500 மீ்ட் நிெவி்  யண் டே்ு உய் 
டதோழி்ு்   ட்க், விீபயோ க்ேிக் ம்ு் தருகளை பேக ்ுவி்ு 
திு்ு். 

 

 ரோ்டக் டதோழி்ு் ் தவிர, தளரயிற்ுத் ம்ு் பரோவ் 
“ய்திர்தி்கோன ே்தி எ்ு டதோழி்ு் ்தி் ‘ளன்ு  ி ுகு் 
TeamIndus தனு நிுவன்தி் ிெ் பம் ு்திீ்ைு. 

 

 வி்கெ்ளத ஏு் பநோ்க்தி்கோக ம்ுபம “்பரோ வணிக நிுவனமோன   
Antrix உட் ஒ் ்த் ளக ளகடயு்தி்ு்ைு. 

 

81] 51வு எு்சி ’்ு நிடறடவ மகா்ைாியு (BSF) 

 

 உெகி் மிக்ட ய எ்ளெ  ோுகோ்ு்  ளட(BSF) ‘த் 51வு எு்ேி 
’்ு நிளறளவ டகோ்டோியு. 

 

 எு்ேி நோ் டகோ்டோ்ட்கைி் ப ோு வரீ்க் ம்ு் ‘திகோ கு்ு 
ுகோமி்  ்பவு கெோ்ேோர நிக்்ேிக் ஏ் ோு டே்ய் ்ிு்தன. 

 

 மதி்ுமி்க "மெோரோணோ  ிரதோ் Trophy- 2016" விுளத  ம்திய உ்ுளற 
‘ளம்ே் ரோ்நோ் ேி் BSF  ்ேோ் எ்ளெயி் வழ்கினோ். 

 

82] மை்ேி உய்நீதிெ்ற் ‘திக வ ீ ய்ெி்க கே்ு ெு்ுகு்ு மநரியாக 
தடை விதி்ு்ளு 

 

 தி்ெி உய் நீதிம்ற் ம்திய ‘ரேி் ிெ் ுகோதோர் ம்ு்  ோுகோ்ு 
‘ ோய்களை ஏ் ு்ு் ேோ்திய்ூு டகோ்ட 344 நிளெயோன வ ீ ய  
கெளவ (FDC)மு்ுகு்ு தளட விதி்ு்ைு.  
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 உய்நீதிம்ற்  வர்ள  மீறிய ுளறயி் நட்ு டகோ்ைவி்ளெ 
எ்ு், தளட ‘றிவி்ு டவைியிுவத்ு ு்னபர மு்ுக் ம்ு் 
‘ழுேோதன ட ோு்க் ே்ட்தி் கீ் ே்ட தியோன ’பெோேளன 
எு்க் ்டு என டத வி்ு்ைு. 
 

 “்த தளடயோனு  Kokate ுு  ்ுளரகைி் ‘ி் ளடயி் 
நளடுளற ு்த் ுகிறு. 
 

 “்த மு்ுக் ‘திக ந்ு் த்ளம கோரணமோக ு்ுயி் எதி்் ி்ு 
தளடளய ஏ் ு்ு். ‘தனோ் உு்ு-டேயெிழ்ு ஏ் ு் எ்ற ‘்ே் 
கோரணமோக தளடவிதி்க் ்டு. 

 

83] தி்ேியி் கா்ு ொசடைதடே சொளி்க ெ்திய ‘ரசி் தர்ெு்த்ெ்ை 
மசய்ொ்ு ுடற்ு உ்ச நீதிெ்ற் ஒ்ுத் ‘ளி்ு்ளு. 

 

 உ்ே நீதிம்ற் தி்ெி  ுதியி் கோ்ு மோு ோ்ி்  ்பவு நிளெகளை 
ேமோைி்க ம்திய ‘ரேி் தர் ு்த் ்ட டேய் ோ்ு தி்ட்தி்ு 
ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு 

 

 பமு் உ்ேநீதிம்ற் ம்திய மோு க்ு் ோ்ு வோ ய்திட்(CPCB) ‘த் 
உ் க்டளம்ு வேதிகளை பம் ு்த ம்ு் தி்ெியி் ூுத் 
க்கோணி்ு நிளெய்க் ‘ளம்க பக்ு் டகோ்ு்ைு. 

 

தர்ெு்த்ெ்ை மசய்ொ்ு தி்ை் 

 

 ு்ு்ூழ் மோுக்ு் ோு ம்ு் து்ு ’ளணய்தி் (EPCA) உ்தரவி் 
கீ் டேய் தி்ட ‘மெோ்க் “ு்ு். ம்ற ‘ளன்ு ‘திகோ கு் 
தி்ட பநோ்க்தி்ு உதவிட டேய் ட பவ்ு். 

 

84] ரஷிய வி்ஞானிக் ெி்சார்டத ெய்ெு்தி ‘ுச்தி எ மொு் 
தயா ்ு் ெேிவான வழிடய உுவா்கிீ்ளன். 

 

 ர்யோவி் வி்ஞோனிக் மி்ேோர்ளத  ய் ு்தி உய்தரமோன ‘ுே்தி 
எ ட ோுளை ுளற்த டேெவி் உுவோ்ு் தனி் ்ட உ் ்தி 
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ுளறளய க்டறி்ு்ைன். “ு நவனீ் ு்த் ்ட ூ் உபெோக(powder 
metallurgy) ுளறயி் மோ்ு ‘ி் ளட டேய்ுளறயோு். பமு் மி்ேோர 
ுி் ி் ிெ் ‘திக ‘ு்த்தி் டவ் ் ு்ு் ப ோு விளனயி் 
”ு ு்ுகிறு 

 

 ‘ு மி் உளெயி் ு்கிய வளக எ ட ோு் ீபரனிய ’்ளேி் 
கெளவ ’ு். 
 

 ‘ு்த் ம்ு் க்ு் ோ்ு டவ் ி்ட் (டவ் ி்ுவத் ிெ் ஒு 
திட ‘்ெு ு்ணிய ுக்கைோக மோுவளத து்ு நிு்த ுிீ்) 
ுளறயி் ுக்க் தர் ம்ு் ‘ைுளவ ட ோு்ு ’்ற் 
தயோ ்க் ுகிறு. 

 

85] Mercosur ‘டெ்ெி் உு்ெின் ‘்த்தி் இு்ு மவனிுோ 
விே்க்ெ்ைு 

 

 டத் ‘டம ்க ட ோுைோதோர ூ்டளம் ோனு ஜனநோயக உ ளமகளை 
மீறியத்கோக ம்ு் ‘த் ‘ி் ளட தர்ளத ே்தி்க தவறியத்கோக 
டவனிுெோளவ டம்பகோூ ் “ு்ு த்கோெிகமோக விெ்கி ளவ்ு்ைு. 
 

 டம்பகோூ ்  ‘்டஜ்ீனோ,  ிபரேி், உுுபவ,  ரோுபவ ’கிய நோ்ு 
உு் ின்கைி் டவைிீறு ம்தி கைோ் உு் ின் ‘்த்ு ர்ு 
டே்ய் ்டு. 

 

ஏ் மவனிுோ இடைநீ்க் மச்ய்ெ்ைு? 

 2012் ுுவி் பே்்த ப ோு ‘த்ு டகோு்க் ்ட ட ோு்ுகளை டே்ய  
தவறிீ்ைு. பமு் ிே் ் 1,2016்ு் நளடுளற ு்த பவ்ிய   
ுறி் ி்ட தர விதிுளறகளை டேய் ு்ுவதி் பதோ்வியளட்ு்ைு. 

 

86] ேைா்கி் வரோ்ு்ு ு்டதய காே வாழிை் க்ுெிி்க்ெ்ு்ளு 

 “்திய டதோ்ெிய் ’்ு்ுளற (ASI) ேோஸ் ெோ ‘ுபக ூ்ரோ 
 ்ை்தோ்ு, ெடோ்  ுதியி் 4,200 மீ்ட் உயர்தி் வரெோ்ு்ு 
ு்ளதய மனித்  ய் ு்திய ஒு  ்ளடய வோழிட் 
க்ு ிி்க் ்ு்ைு. 
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 “ு  ்ளடய கோெ்தி் மனித் பவ்ளடயோி உணு பேக ்ு ஒு 
“ட்தி் “ு்ு ம்டறோு “ட்தி்ு “ட்ட யு் ு்ன் 
த்கோெிகமோக த்கி டே்ு் “டமோு். 
 

 “்த “ட் கரபகோர் கணவோ் வழி்ு டே்ு் ேோஸ் ெோ  ுதியி் 
‘ளம்ு்ைு. 
 

 பதளவயோன ப ோு த்க ம்ுபம “ு உ பயோக ு்த் ்டு நிர்தரமோக 
த்க  ய் ு்த் டவி்ளெ 

 

87] மொு நிதி மெோ்டெ ‘டெ்ு ‘ரசி் வ்ி மசேுகடள ொுகா்கிறு 

 

 ட ோு நிதி பமெோ்ளம ‘ளம்ு (PFMS) ுு ‘ைவி் டேய் ு்த் ்ட 

 ிறு வ்ி டேெுகளை  ோுகோ்க ம்திய ‘ரு கணிேமோன ‘ைு உது். 
 

 டேய் டோத நிளெயி் 1 பகோி்ு பம்  ண் டகோ்ட டவ்பவு 
தர் ினளர க்கோணி்க ‘ரேி்ு ‘ுமதி ‘ைி்ு்.  
 

 ‘ரேோனு ஒு ுளற PFMS ிெ் “்த நிதிளய ‘ுகிவி்டோ், ‘ு கட் 
வோ்க பவ்ிய ‘வேிய் “்ளெ. 
 

 ‘ரு ‘ு்த நிதி ’்ி் “ு்ு நளடுளற ு்த தி்டமி்ு்ைு. 
 

 ஏ்ர் 2017 ேர்ு ம்ு் பேளவக் வ  (ஜிஎ்ி) உட் பே்்ு ஜிஎ்ி 
டந்டவோ்் ிெ் ஒு்கிளண்க் ு். 

 

88] ‘சாெி் Hailakandi ொவ்ை் ெணெி்ோ ெ ொ்ற ுடறயி் ஊதிய் 
வழ்ு் ுத் ொவ்ைொு் 

 

 ‘ேோ் Hailakandi மோவ்ட் பதயிளெ பதோ்ட்தி் டதோழிெோை்கு்ு 
தனி் ்ட வ்கி் கண்ுக் ிெ் ஊதிய் வழ்ு் ுத் 
மோவ்டமோு். 
 

 பதோ்ட் டதோழிெோை்கு்ு ஊதிய்ளத  ணமி்ெோ  மோ்ற ுளற 
ிெ் டேு்த ிே் ் 15, 2016்ு் மோநிெ ‘ரேோ் விதி்க் ்ட 
கோெ்டகுவி்ு் நிளறபவ்றிீ்ைு. 
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ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 Burnie Braes பதயிளெ எ்பட் ுளற்து 504 டதோழிெோை்கு்ு வ்கி 
கண்ுக் ிெ் ே் ை் வழ்கிீ்ைு. 
 

  ண மோ்றமோனு ‘ேோ் கிரோமி் Vikash வ்கியி் ஐ்ு வ்கி 
நி்வோக்க் (CSPs) ிெ் பம்டகோ்ை் ்டு. 

 

89] CERT-In டெ்மரா-ஏிஎ்களி் ொ்மவ் தா்ுத் ‘ொய் உ்ளதாக 
எ்ச ்ு்ளு 

 ளே ்  ோுகோ்ு நிுவனமோனு வ்கியோை்க், வோி்ளகயோை்க் ம்ு் 
வ்்தக்கு்ு ளம்பரோ ATM ம்ு் (POS)குவிக்   ிெ் மோ்பவ் 
தோ்ுத் ஏ் ு் ‘ ோய் உ்ைதோக எ்ே ்ு்ைு. 
 

 உய் ூ ோ் பநோ்ுக் டே்ெோு என ‘றிவி்க் ்ட  ி்ன் POS 
குவிக் ம்ு் ளம்பரோ ATM கு்ட்கைி்  ய் ோு எு்ேியளட்ு 
வுகிறு. 
 

 பமு் உய் டதோழி்ு்  ுறியுீகளை ஏ்ுமோு நளடுளற ு்த 
பக்ு் டகோ்ு்ை் ்ு்ைு. 

90] Stanpan Suraksha� மசயேியானு தா்்ொ் ஊ்ை்டத ஊ்ுவி்க 

மதாை்க்ெ்ு்ளு 

  ழ்ுியின் விவகோர்ுளற ‘ளம்ே் Jual oram "ட ோு்தம்ற" உணு 
ட ோு்களை ுழ்ளதகு்ு ‘ைி் ளத து்ு தோ்் ோ் ஊ்ட்ளத 
ஊ்ுவி்க 'Stanpan ுரஷோ' டமோள ் டேயெிளய டதோட்கிீ்ைோ். 
 

 டமோள ் டேயெியோனு “்திய தோ்் ோ் ஊ்ட ஊ்ுவி்ு வளெய்தி் 
Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)ிெ் உுவோ்க் ்டு. 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 Stanpan Suraksha� ’னு தோ்் ோ் ஊ்ட் ம்ு் ுழ்ளத உணூ்ட 
ுளறளய ஊ்ுவி்ு் ுத் வளகயோன  ய் ோ்ு டேயெியோு். 
 

 எ்தடவோு  ந ு் “்த டேயெிளய  ய் ு்தி ‘வ்களை ு்றி நட்ு் 
ட ோு்தம்ற ுழ்ளத உணூ்ட ுளற ‘பதோு டதோட்ுளடய 
உ கரண்களை ுளக் ட் எு்ு  BPNI்ு ‘ளத ‘ு்  ுிீ். 
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91] இ்தியா $300 ெி்ேிய் இே்டக தா்ியு 

 

 ஏ்ர் 2000 ுத் டே்ட் ் 2016்ு “ளட் ்ட கோெக்ட்தி் “்திய 
$300 மதி் ி்ு பம் ‘்நிய பநரி ுதீ்ளட ட ்ு்ைு. ஒ்ுடமோ்த 
‘்நிய பநரி ுதீடோனு $310.26  ி்ெியளன ‘ளட்ு்ைு. 
 

 “ு உெக்திெபய  ோுகோ் ோன ுதீ்ி்ு ேோ்றோக விை்ுகிறு. 
 

 33% ‘்நிய ுதீடோனு டமோ ேிய்  ோளதயி் வழியோக கிளட்ு்ைு. 
 

 ஏ்ர் 2000 ுத் டே்ட் ் 2016்ு “ளட் ்ட கோெக்ட்தி் $101.76 
 ி்ெிய் ‘டம ்க டோெ் மதி் ிெோன ுதீு டமோ ேியேி் “ு்ு 
ட ற் ்ு்ைு. 

 

92] ‘மெசா் நிுவனொனு �Launchpad� எ்ற உேகளாவிய மதாை்க 
நிக்்சிடய இ்தியாவி் மவளியி்ைு. 

 

 மி்-வணிக நிுவனமோன ‘பமேோ் �Launchpad� எ்ற உெகைோவிய டதோட்க 
நிக்்ேிளய “்தியோவி் டவைியி்டு. “த் ிெ் ுதிதோக 
டதோட்க் ்ட நிுவன்க்(startups) த்கைு ட ோு்களை 
டவைிநோுகைிு் வி் ளன டே்ய ுிீ். 
 

 “த்கோக ‘பமேோ் நிுவனமோனு டதோழி்டகோ்ளக ம்ு் பம் ோ்ு 
ுளறயிடு் Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), நோ்கோ் 

(NASSCOM) உடு் “ளண்ு்ைு. 
 

 பமு் நிதி ’பயோ் NITI ayog உட் பே்்ு நோ்கோமி் உ்ை 10000 
்டோ்்‘் உடு் ம்ு் “்திய் ஏ்ே் டந்டவோ்் Indian Angel Network 
(IAN) உடு் “ளண்ு்ைு. “த்கோக டது்கோனோ ‘ரு் உது். 
 

93] ’ரா்்சியாள்க் ுதிய ெு்ுகடள உுவா்க தனி்ுவொன வழிடய 
க்ுெிி்ு்ளன். 

 மரு ட ோறியியு்கோன ே்வபதே ‘ளம்ு ம்ு் உயி  ட ோறியிய் 
ுளற, டட்ெிளய ேோ்்த ’ரோ்்ேியோை்க் ுதிய மு்ுகளை 
உுவோ்ுவத்கோன தனி்த வழிுளறகளைீ் ‘த் ேோ்திய 
ூுகளைீ் க்டறி்ு்ைன். 
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 “்த வழிுளற ம்ு் “தி் உுவோ்க் ு் மு்ுக் ுறி் ோக 
ஒ்ு்ணிகளை எதி்்க  ய் ு். ‘தோவு  ெ பநோ்களை உுவோ்ு் 
நோடோ ுு nematode (roundworm) ம்ு் த்ளட ுு platyhelminths (flatworm)  
ப ோ்றவ்ளற எதி்்ு். 

ஏ் இ்த ஒ்ு்ணிக் ’ெ்தானடவ? 

 “ு ுறி் ோக ’் ்கோ நோுகைி் மிக ட ய ‘ைவிெோன உட்நெ 
பகோைோுகளை ஏ் ு்ுகி்றன.  

இு எ்ெி க்ுெிி்க்ெ்ைு? 

 ’ரோ்்ேியோை்க் ிெ்ூுகளை  ி ் த்ு  திெோக ுதெி் Aminoacyl-

tRNAளவ “ளண்தன். “்த ுளற ‘திக டேெு மிு்து பமு் ‘திக 
கோெ் எு்ு டகோ்ு்.  

 

94] விய்நாெி் ு்மஹா்-30 (Sukhoi-30)  ரக மொ் விொன்தி் விொனிகு்ு 
இ்தியா ெயி்சியளி்கிறு 

 

 “ு நோுகு்ு “ளடபயயோன  ோுகோ்ள  ‘திக ்க ு்பெோ்-30 (Sukhoi-
30)  ரக ப ோ் விமோன்தி் விமோனிகு்ு “்தியோ  யி்ேியைி்கிறு. 

 

95] DTAB ’னு ெு்ுகு்ு ஒு ுடற உ ெ் மெுத் ெ்றி 
‘றிுு்திீ்ளு.  

 

 ேமீ ்தி் மு்ு டதோழி்ு்  ’பெோேளன வோ யமோனு Drugs Technical 

Advisory Board (DTAB)  மு்ு உ் ்தியோை்க் ம்ு் வி் வ்கு்ு  ஒு 
ுளற உ ம் ட ு் ுளறளய  ்ுளர டே்ு்ைு. 
 

 “்த  ்ுளர ஏ்ுடகோ்ை் ்டோ் நளடுளறயி் உ்ை ஒ்டவோு 
மு்ு உுவோ்க்தி் ப ோு் உ ம் ட ு் ுளற மோு். பமு் “ு 
மோநிெ்கைி் ஏ்ு்டகோ்ை ி்ு ’்ுகைோவு ’ு். 
 

 “்த ுதிய க்ு் ோ்ி் ிெ் ’ ்ு ‘திகமோு் ப ோு ’்ி்ு 
ஒு ுளறயோவு பேோதளன ‘வேியமோ்க் ு். 

ெ ்ுடரக்:- 
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 உ் ்தியோை்க், “ற்ுமதியோை்க், வி் ளனயோை்க் ம்ு் 
விநிபயோகி ோை்க் என ‘ளனவு்ு் தனி்தனிபய விதிுளறக் வு்க 
பவ்ு். 
 

 ஐபரோ் ிய ஒ்றிய மோதி ளய European Union�s model  ்ுளர்க பவ்ு். 
 

 கோ்்ே் மு்ுகைோன Oseltamivir  ம்ு் Zanamavirளய H1 வளகயி் கீ் 
‘்டவளண ு்தி ‘ளன்ு மு்தக்கைிு் கிளட்க டே்ய பவ்ு். 

 

96] 2016-17  ’்ி்கான ுளி் ிுெனி தி்ை்டத MoES மதாை்கிீ்ளு 

 

 ுவி‘றிவிய் ‘ளம்ேகமோனு Union Ministry of Earth Sciences (MoES)  நோ்ி் 
வட  ுதியி் உ்ை ிு  னியிளன  ்றி ’ரோய ுைி் ிு னி 
தி்ட்ளத Winter Fog Experiment (WIFEX 2016-17) டதோட்கிீ்ைு. 
 

 “்திரோ கோ்தி ே்வபதே விமோன நிளெய், டட்ெியி் பம்டகோ்ை் ்ட 
தளர ேோ்்த ‘ைவுீக் ிெ், ிு  னியி்  ்பவுவிதமோன 
“ய் ிய் ம்ு் பவதியிய் த்ளமகளை க்டறி்ு்ைன்.  

 

இ்தியாவி் ிுெனியா் ஏ்ெு் ெிர்சடனக் எ்ன? 

 

 “ு க்ு்ு டத ய்ூிய  நிளற டகோ்ட நீ் ுைிகைோ்  தளரளய  
ஓ்ி உுவோு் பமக் ப ோ்ற பதோ்றமோு். 
 

 “்தியோவி் ‘திக ‘ைவிெோன  னிட ோழிு நோ்ி் வோட  ுதியி் 
நிக்கிறு “ு கோெநிளெகளைீ், ேோளெ ப ோ்ுவர்ளதீ், விமோன 
ப ோ்ுவர்ளதீ், ட ோுைோதோர்ளதீ் ம்ு் ம்களைீ்  ோதி்கிறு 

 

97] BRICS நாுக் வ  ஏ்்டெ து்க தானாகமவ வ  மதாை்ொன தகவ்கடள 
மத வி்க ு்வ்ு்ளன 

  ி ்் உு ின்கைோன  ிபரேி், ர்யோ, “்தியோ, ேீனோ ம்ு் டத் 
’் ்கோ நோுக் உெகைோவிய வ  ‘ளம் ி்ு பந்ளமீட் டேய் ட 
வ  டதோட் ோன தகவ்களை தோனோகபவ டத வி்க ே்மதி்ு்ைன. 

 



www.winmeen.com  Tamil Current Affairs December 1st , 2nd, 3rd Week 2016  

 

www.winmeen.com Page 41 

 

 “்த ுிவோனு மகோரோ்ிரோ மோநிெ் ு்ள யி் நளடட ்ற  ி ்் 
வுவோ்ுளற தளெவ்கு்கோன ே்தி் ி் எு்க் ்டு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 ‘ி் ளட ுர்ட் ம்ு் “ெோ ்களை மோ்ுதளெ து்க உுதி 
‘ைி்ு்ைன. பமு் வ  டதோட் ோன தகவ்  மோ்ற்தி்ு், வைு் 
நோுகைி் திறளன பம் ு்து் ே்மதி்ு்ைன.  

 

 உு்ு நோுகைி் ‘ி் ளட ுர்ட் ம்ு் “ெோ ்களை மோ்ுதளெ 
நீ்ுவத் ிெ் வ கைினோ் கிளட்ு் ெோ ் ‘திகோர வர் ி்ு் 
“ு்ு் “தனோ் ுதிய மதி்ு உுவோு். 

 

98] ’்டேனி் ொுகா்ு ெீற்ெுவத்ு வ்கிகமள மொு்மெ்க மவ்ு்: 
RBI 

 ‘்கீக ்க் ்ட ‘்ளட “ளணய்தி் card network  ’்ளெ் ிெ் 
 ோுகோ்ு மீற் ு் ப ோு வ்கிகபை ‘த்்ு ுு ட ோு்ப ்க 
பவ்ு் என RBI டத வி்ு்ைு. 
 

 கோ்ுகளை வ்கி விநிபயோகி்ு் ப ோு வோி்ளகயோை ் விு் ்தி் 
‘ி் ளடயி் க்டண ‘்கீகோர தீ்வைி்க பவ்ு். 
 

 ‘்கீக ்க் ்ட கோ்ு டந்டவோ்் ம்ுபம வ்கிீட் “ளண்ு 
‘்ளட வழ்ுத் ம்ு் ட ுதளெ பம்டகோ்ை பவ்ு் என RBI 
ூறிீ்ைு. பமு் வோி்ளகயோை ் ஒ்ுதளெ ட ்ற  ி்னபர “்த 
பேளவளய வழ்க பவ்ுடமன ூறிீ்ைு. 

 

99] சா்் நாுகு்ு மத்த் மெோ்டெ ெ்றிய ெயி்சிடய IIIDEM 
‘ளி்கிறு 

 

 “்தியோவி் ஜனநோயக ம்ு் பத்த் பமெோ்ளம்கோன ே்வபதே 
நிுவன் India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) ேோ்் 
நோுகு்ு பத்த் பமெோ்ளம  ்றிய  யி்ேிளய ‘ைி்கிறு 
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 நியோயமோன, ‘ளமதியோன, ம்ற தளெயுீக் “்ெோ பத்தளெ ஊ்ுவி்க 
“்திய பத்த் ’ளணய் ம்ு் “்திய டவைிீறுுளற 
‘ளம்ேக்தோ் “ு நட்த் ுகிறு. 

 

 “்த  யி்ேியி் “ெ்ளக, வ்கோை், பந ோ், மோெ்தீு, ூடோ் ம்ு் 
’்கோனி்தோ் ப ோ்ற நோுகைி் பத்த் நட்ு் ‘ளம் ி் 
 ிரதிநிதிக் கெ்ு டகோ்டன். 

 

100] ெி்னு ெ வ்்தடனடய ஊ்ுவி்க ’்திர ‘ரு “AP Purse� எ்ற 
மொடெ் மசயேிடய ‘றிுக்ெு்திீ்ளு 

 

 ம்கைிளடபய மி்னு  வ்்தளனளய ஊ்ுவி்க ’்திர ‘ரு �AP 
Purse� எ்ற டமோள ் டேயெிளய ‘றிுக் டே்ு்ைு. 
 

 உய்மதி்ுளடய ூ ோ் பநோ்ுக் டே்ெோு என ‘றிவி்க் ்டதோ் 
ஏ்் ்ட  ண டநு்கிளய ேமோைி்க ’்திர ுத்வ் ே்திர ோு 
நோ்ுவோ் விஜயவோடோவி் “்த டேயெி ‘றிுக் டே்ய் ்டு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 “்த டேயெியி் 13 டமோள ் ப ்கி் வேதிீ், 10 டமோள ் வ்டெ் 

mobile wallet வேதிீ் “ு்ு். 
 

 “த் ிெ் ம்க் க்டண்களை  ணமி்ெோ  வ்்தளனயோக 
பம்டகோ்ை ுிீ். 
 

 “ு தவிர �Marpu Nestam� எ்ற ட ய ் மி்னு நிதி  ்றி ம்கைிளடபய 
க்வியறிளவ பம் ு்த ுகவ்களை ’்திர ‘ரு நியமி்ு்ைு. 
‘வ்கு்ு ஊ்க டதோளகளய வழ்ு் 

  

101] TIFR ’ரா்்சியாள்களி் க்ுெிி்ு ‘திகை்ுதிற் மகா்ொி்ு theory 
of superconductivity சவா் விு் வடகயி் உ்ளு. 

 

 Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)ளய ேோ்்த ’ரோ்்ேியோை்க் 
ுுளமயோன ுளற உபெோக்  ி்ம் ‘திகட்ு திறளன ட ுகிறு என 
க்டறி்ு்ைன்.   
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 ு்ள ளய உ்ை “ு்கட ோு்ளம “ய் ிய் ம்ு் ட ோு் 
‘றிவிய் ுளறயி் Department of Condensed Matter Physics and Material Sciences 
 ணியோ்ு் டோ்ட் ரோமகிு்ண் ‘வ்கைோ் ’ரோ்்ேியோை்க் ுு 
வழிநட்த் ்டு. 

 

’ரா்சியாள்க் க்ுெிி்து எ்ன? 

 

  ி்ம் ுளற உபெோக்ளத  530 ளம்பரோ டக்வி்(-273 degree C) கீ் 
டகோ்ு டே்ு் ப ோு ‘ு ‘திகட்ு திறளன ட ுகிறு. கணி்ள  
விட ி்ு நிளெகைி் ‘திக ‘ைவி் டவ் ்தி் ப ோு ‘திகட்ு 
திறளன ட ுகிறு   

 

ு்கிய்ுவ் 

 “்த க்ு ிி் ோனு மரு தியோக உ்ை ‘திகட்ு திற்  ்றிய 
பகோ் ோடோன  Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) பகோ் ோளட மீுவதோக உ்ைு.  
 

102] மவடேவா்்டெ உுவா்க் ெ்ு் ஏ்ுெதி ெுசரீடெ்டெ உுவா்க 
‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் வழ்கிீ்ளு 

 

 உ் ்தி ுளறகைி் ஏ்ுமதி ம்ு்  பவளெவோ்்ு உுவோ்க் 
ப ோ்றவ்றி் முேீரளம் ி்ு ‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் வழ்கிீ்ைு. 
“த்கோக 6,006 பகோி ூ ோளய  ்டஜ்ி் “ு்ு கோெ வர் ி் 
‘ி் ளடயி் ஒு்கிீ்ைு. 
 

 “த் ு்கிய பநோ்க் ‘ு்த ி்ு ’்ுகைி் பநரியோகபவோ 
‘்ெு மளறுகமோகபவோ 11 “ெ்ே் ப ு்ு பவளெவோ்்ு 
வழ்ுவதோு்.    

 

ஏ்க்ெ்ைடவ :- 

 

 உய்டதோழி்ு்  பம் ு்த் ்ட நிதி தி்ட்தி் enhanced Technology 

Upgradation Fund Scheme (TUFS)  ிெ் உ் ்திளய ஊ்க் ு்த 10% 
‘திகமோன மோனிய் வழ்ுத்.  
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  ிரதோ் ம்தி   தோ் பரோ்க் பயோஜனோ Pradhan Mantri Paridhan Rozgar 

Protsahan Yojana (PMPRPY) தி்ட்திளன உ் ்தி ுளற்ு வி ு ு்ுத். 

 

103] இ்தியாவி் ுேெொக மதாழி் மச்ய ெ்திய ‘டெ்சரடவ இ்கிோ்ு 
உை் ு ்ுண்ு ஒ்ெ்த் மச்ு்ளு 

 

 “்திய ம்ு் “்கிெோ்ு “ளடயிபெயோன டதோழி் ு வத்கோன 
ஒ் ்த்தி்ு ம்திய ‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு 

 

 “ு நோுகு்ு “ளடபயயோன ஒ் ்த் நவ் ் 2016்ு ு்ப  ‘ரு 
ுளற  யணமோக “்கிெோ்ு  ிரதம் டதரேோ பம “்தியோவி்ு வ்த 
ப ோு டே்ுடகோ்ை் ்டு 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 “்த ஒ் ்த்தி் ிெ் பம் ு்த் ்ட டேய் ோு, டதோழி்ு்  உதவி 
, ேிற்த நளடுளறக்  ’கியவ்ளற முேீரளம்ு எைிளம ு்த “ு 
நோுகு்ு “ளடபய ‘ரு தர்ு ‘திகோ க்  கி்்ுடகோ்ை் ுவோ்க்.  
 

 “த்  யனோைிக் ம்திய ‘ளம்ே்க் ‘வ்களை ேோ்்த ுளறக் 
ம்ு் மோநிெ ‘ரளே உ்ைட்கியதோு். 

 

104] இ்தியா ெ்ு் ’்கானி்தா் இடையி் ‘டெதியான ுடறயி் 
வி்மவளிடய ெய்ெு்தி மகா்ள ஒ்ுடழ்ு ு ்ுண்ு ஒ்ெ்த் 
மெ்மகா்ள்ெ்ைு. 

 

 ‘ளமதியோன ுளறயி் வி்டவைிளய  ய் ு்தி டகோ்ை “்தியோ 
ம்ு் ’்கோனி்தோ் “ளடயி் பம்டகோ்ை் ்ட ு ்ுண்ு 
ஒ் ்த்தி்ு ம்திய ‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு 

 

 “்த ஒ் ்தமோனு “ு நோுகு்ு “ளடயிெோன வி்டவைி்ுளற  
ேோ்்த  ்பவுவிதமோன ுளறகு்ு பம் ு்த ஒ்ுளழ்ள  வழ்ு். 
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 விவேோய், க்வி, வோனிளெ ு்னறிவி்ு, கிரோம்ுற ுகோதோர், டதோளெ 
டதோட்ு, நக்்ுற வை்்ேி, ுகோதோர், ஊுுவ், டதோளெ உண்ு ம்ு் 
 ்பவு ுளறகைி் மீு  ர் ர  ெ்ளத உய்்ு். 

 

105] உேகி் ச்திவா்்த மொழி ’்கிே்: WEF 

 

 2016 ’்ி்கோன உெகி் ே்திவோ்்த World Power Language Index (PLI) 10 
டமோழிக் ுறியீ் ி் ’்கிெ் ுதெிட்  ிி்ு்ைு 

 

 “்த ுறியுீ உெக ட ோுைோதோர ‘ளம் ோ் World Economic Forum (WEF) 
டவைியிட் ்டு. “்திய டமோழியோன ெி்தி 10வு “ட்ளத  ிி்ு்ைு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 உெகி் 6,000 பம் ்ட டமோழிக் ப ே் ுகி்றன. “தி் 2,000 டமோழிகளை 
1,000்ு் ுளறவோன ம்கபை ப ுகி்றன். 
 

 15 டமோழிகளை ம்ு் உெகி்  ோதி்ு் பம் ்ட ம்க் ப ுகி்றன்.  
 

 ஜி7 நோுகைோன(‘டம ்கோ,  ி ்ட் ம்ு் கனடோ) ’கியவ்றி் 
’்கிெ் ட ு் ோ்ளம டமோழியோக உ்ைு. 
 

 டோ் 10 டமோழிக் 2016: ’்கிெ்(1), மோ்ட ்(2 வு),  ிர்ு(3), 
் ோனி்(4 வு), ‘ரு(5 வு), ரஷிய்(6), டஜ்ம்(7), ஜ் ன ீ் (8), 
ப ோ்்ுகீேிய்(9) ம்ு் “்தி (10 வு). 

 

106] இர்ு ொத்கு்ு ஒுுடற நடைமெு் இ்த ’்ி்கான  
ஐ்தாவு நிதி மகா்டக ெு ’்வி் ு்கிய விகித்களி் ொ்ற் 
இ்டே என RBI மத வி்ு்ளு 

 

 2016-17 நிதி ’்ி் “ர்ு மோத்கு்ு ஒுுளற நளடட ு் “்த 
’்ி்கோன  ஐ்தோவு நிதி டகோ்ளக மு ’்வி் ு்கிய 
விகித்கைி் மோ்ற் “்ளெ என RBI டத வி்ு்ைு . 
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 ே்் வ்கி ’ுந் உ்ஜி்  ்பட் தளெளமயி் 6 உு் ின்க் 
டகோ்ட ுுவோ் Monetary Policy Committee (MPC) “்த ுிு எு்க் ்டு.   
 

 “்த ுிவோனு த்ப ோளதய “்தியோவி் ப ய் ட ோுைோதோர்ளத 
கு்தி் டகோ்ு எு்க் ்டு.  

வ்ி விகித்க்: 

 Repo விகித் liquidity adjustment facility (LAF) கீ்:  6.25 ேதவதீ்தி் மோ்றமி்ளெ  

 

 Reverse repo rate LAF கீ்: மோ்றமி்ளெ 5.75 ேதவதீ்.  

 

 Marginal standing facility (MSF) ம்ு் வ்கி விகித்: 6.7 5 ேதவதீ்தி் 
மோ்றமி்ளெ     

 ‘்டவளன ு்த் ்ட வ்கியி் Reserve Ratios Cash Reserve Ratio(CRR):  4.0% 
நிகர பதளவ ம்ு் பநர ட ோு் ி் (NDTL) மோ்றமி்ளெ. 

 

 Statutory Liquidity Ratio (SLR): மோ்றமி்ளெ 20.75%. 

 

107] ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஊரக வள்்சி ‘டெ்சக் ெ்ு் FAO இடையிோன 
ு ்ுண்ு ஒ்ெ்த்தி்ு ஒ்ுத் ‘ளி்ு்ளு 

 

 ம்திய ‘ளம்ேரளவ கிரோம்ுற வை்்ேி தி்ட்களை பம் ு்ுவத்கோக 
ஊரக வை்்ேி்ுளற்ு் பமு் உணு ம்ு் விவேோய ‘ளம்ு 
நிுவன்தி்ு்(FAO)  “ளடயிெோன ு ்ுண்ு ஒ் ்த்தி்ு ஒ்ுத் 
‘ைி்ு்ைு. 

 

 ‘ரேி் “்த  ு ்ுண்ு ஒ் ்தமோனு ஒு்கிளண்த டதோழி்ு் ் 
ம்ு் டத்ு ூ்டளம் ி் ிெ் ஒ்றோக ஒு்கிளண்க் ்ட 
நடவி்ளககைினோ் கிரோம்ுற்கைி் வுளமளய ுளற்க 
நடவி்ளககளை பம்டகோ்ு். 

 

 “்த நடவி்ளகயோனு கிரோம்ுற மகை ீ ் ட ோுைோதோர்ளத 
பம் ோ ு்து், கிரோம்ுற ஏளழக் “ய்ளக வை்களை எைிதோக 
‘ுக் டே்ய  “ெ்ு நி்ணயி்ு்ைு. 
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ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 ு ்ுண்ு ஒ் ்தமோனு ‘றிு, ‘ு வ்  கி்ு, வுளகயோை்கைி் 
கு்ுக் ம்ு் உளரயோட் ிெ் “்திய கிரோம்ுற வை்்ேி 
தி்ட்கைி் டேய்திறளன பம் ு்தி எைிதோ்ுவளத பநோ்கமோக 
டகோ்ு்ைு. 

 

 தீ்தயோ் ‘்திபயோதய பயோஜனோ- பதேிய ஊரக வோ்வோதோர தி்ட்தி் 
ிெ்  டத்ு ூ்டளம் ி்  ஒ்ுளழ் ி்கோன  வழிுளறகளை “்த 
ஒ் ்த் எைிதோ்ு். 

 

108] ெ்திய ‘டெ்சரடவ ISRO ெ்ு் USGS இடைமயயான ு ்ுண்ு 
ஒ்ெ்த்தி்ு ஒ்ுத் ‘ளி்ு்ளு 

 

 “்பரோ ம்ு் ‘டம ்க ஐ்கிய நிெவிய் ’்ு ‘ளம்ு United States 
Geological Survey (USGS) “ளடபய ளகடயு்திட் ்ட ‘டம ்க நிெ்க் 
 கி்ு ம்ு் டதோளெீண்ு டேய்ளக்பகோ் தரு  மோ்ற 
ஒ் ்த்தி்ு ம்திய ‘ளம்ேரளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு. 

 

 July 2016் டே்த “்த ஒ் ்த்தி் ிெ் Landsat-7 ம்ு் 8் தருகளை 
“்பரோ ட ு். ‘த்ு ளகமோறோக USGS ’னு “்பரோவி் Resourcesat-

2வி் தருகளை ட ு்.  

 

109] இ்தியா ெ்ு் கி்கி்தா் இடைமயயான விவசாய ஒ்ுடழ்ு 
ஒ்ெ்த்தி்ு ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் வழ்கிீ்ளு  

 

 “்தியோ ம்ு் கி்கி்தோ் “ளடபயயோன விவேோய் ம்ு் 
உணு்டதோழி் ேோ்்த ுளறகைி் “ளண்ு டேய் ட 
பம்டகோ்ை் ்ட ு ்ுண்ு ஒ் ்த்தி்ு ம்திய ‘ளம்ேரளவ 
ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு. 
 

 ு்டமோழிய் ்ட “்த ஒ் ்தமோனு பவைோ்ளம ம்ு்  ்பவு 
“தர ுளறயி் நடவி்ளககளை உ்ைட்கியு. 
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ு ்ுண்வி் ு்கிய விதிக் 

 

 “ு ’ரோ்்ேி ுளறயி் ிெ் கோ்நளட வை்்ு,  றளவ கோ்்ே், 
விெ்ுகைி் கோ் ம்ு் வோ் ே் ்தமோன பநோ்க் (FMD), கோ்நளட 
மு்ுவ்  ்றிய தகவ் ம்ு் ‘ு வ்  மோ்ற்ளத உ்ைட்கி 
டேய் ு்ு். 
 

 பமு்  யி் வை்்ு, விளத உுவோ்க், ுதிய டதோழி்ு் ்,  ்பவு 
தர் ்ட விளத ம்ு்  ோேன ுளறக் ’கியவ்ளற உ்ைட்கியு. 

 

110] வ ீ் ுவசதி ெ்ு் நக்்ுற வள்்சி ‘டெ்சக்தி் 6வு ’சிய ெசிெி் 
ூ்ை் ுு தி்ேி மதாை்ுகிறு 

 

 வ ீ் ுவேதி ம்ு் நக்்ுற வை்்ேி டதோட் ோன ’ேிய  ு ி் ூ்ட்தி் 
(APMCHUD) ’றோவு  தி்ு ுு தி்ெியி் டதோட்கியு. ம்திய நக்்ுற 
வை்்ேி்ுளற ‘ளம்ே் டவ்ளகயோ நோீு ‘வ்கைோ் டதோட்கி 
ளவ்க் ்டு. 

 

 “்த ி்ு நோ் மோநோடோனு ட ுநகர்கைி் பம்டகோ்ை் ு் 
ுறவி வோ்க், நக்்ுற ம்க் டதோளக ுதெிய  ிர்ேிளனகு்ு 
தீ்ுகோண ு் ு். 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 “்த மோநோ்ி் ’ேிய- ேி ி்  ிரோ்திய்தி் 68 நோுகைி் “ு்ு 
‘ளம்ே்க் ம்ு் உய் ‘திகோ குட் “ளண்ு நக்்ுற தி்டமிட் 
ம்ு் பமெோ்ளம ேவோ்களை எதி்டகோ்ை தீ்ு கோண ுய்ேி் 
என ோ்க் எதி் ோ்்க் ுகிறு. 

 

 நக்்ுற பம் ோ்ி்கோன டட்ெி  ிரகடன்ளத உு்ு நோுகைோனு Eucador 
உ்ை quito எ்ற “ட்தி் ஏ்ு்டகோ்ை் ்ட ுதிய நகர 
உுவோ்க்தி்கோன நிக்்ேி நிரளெ டகோ்ு நளடுளற ு்ு். 
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 ே்தி் ி் ப ோு, டேய் ோ்ி்  உ்ை ஐ்ு ுு்க் ஒு்கிளண்த 
தி்டமிட், பமெோ்ளம ம்ு் நி்வோக க்டளம்ுக் ப ோ்றவ்றி் 
 ்பவு ுளண கு்ட ோுளை டதைிு ு்தின. 

 

111] ‘ யானா ொநிே் ெகிளா காவ் த்னா்வே் தி்ை்டத 
மதாை்கிீ்ளு 

 

 ெ யோனோ ுதெளம்ே் மபனோக் ெோ் ‘வ்கைோ் ட ்க் 
 ோுகோ் ி்கோக மகிைோ ப ோீ் த்னோ்வெ் தி்ட் ிே் ் 14, 2016் 
ுவ்க் ்டு. 

 

 “்த தி்ட்  ோெின ேம்ுவ்ளத  ‘ளடய ம்திய ‘ரு எு்ு வு் 
 ெ ுய்ேிகைி் ஒு  ுதியோக உ்ைு.  

 

 “்தி்ட்ளத நளடுளற ு்திய நோ்ி் ுத் மோநிெ் 
‘ யோனோவோு். 

 

ெகிளா மொீ் த்னா்வே் தி்ை் எ்றா் எ்ன? 

 

 “ு ம்திய ட ்க் ம்ு் ேிுவ் ு்பன்ற ‘ளம்ேக் ம்ு் 
உ்ுளற ‘ளம்ேக்தி் ஒு ூ்ு ுய்ேி ’ு். 
 

 “த் பநோ்க் ப ோீ் ‘திகோ க் ம்ு் கிரோம்கைி் உ்ை உ்ூ் 
ேிக்க் “ளடபய ஒு “ளண்ள  உுவோ்ுவதோு். 

 

 “்தி்ட்தி்கோக ேிற் ோக  யி்ேி ட ்ற ட ் த்னோ்வெ்களை மோநிெ 
‘ரு நியமி்கிறு. ஒ்டவோு கிரோம்திு் ுளற்து ஒு 
த்னோ்வெளரயோவு நியமி்க “ெ்ு நி்ணயி்ு உ்ைு. 

 

112] ூ ய ஒளி ெி்கே நிடேய் தி்ுகா்,‘சாெி் மதாை்க்ெ்ு்ளு 
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 ‘ேோமி் ுதெளம்ே் Sarbananda Sonowal ‘வ்கைோ் ிே் ் 14, 2016 ‘்ு 
தி்ுகோ ் உ்ை Bindhakata Tengapukhuri எ்ற கிரோம்தி் ூ ய மி்கெ 
நிளெய் திற்ு ளவ்க் ்டு. 
 

 ூ ய மி்கெ நிளெய் ‘ேோமி் மிக்ட ய தி்ட்கைி் ஒ்றோு். “ு 
Gerekigaon, Mulukghat, Mirigaon ம்ு் Tengabri  ுதியி் நோ்ு கிரோம்கைி் 287 
ுு் ்கைி் மி்ே்தி பதளவகளை நிளறபவ்ற உது். 

 

ூ ய ெி்கே நிடேய்தி்  சிற்ெ்ச்க் 

 

 6 கிபெோவோ் திற் டகோ்ட “ர்ு ூ ய மி்கெ ேோ்் ஏ்ு்  
நிளெய்ளத ‘ளம்ு்ைு.  
 

 “ர்ு டவ்பவு க்ிட்கைி் “ர்ு ளமய மி்கெ நிளெய்ளத 
‘ளம்ு ‘த் ிெ் 2 விை்ுக், 1 மி்விேிறி “ய்ு் ‘ைவி்ு 
ூ ய மி் ே்தி வழ்க் ு். 

 

113] ெமைானாவி் வா்்டக வரோு 2016் சிற்த தயா ்க்ெைாத திடர்ெை  
்கி ்ைாக வா்களி்க்ெ்ு்ளு  

 

 ்ைோ்் ’் ிஷ் எ்ற தளெ் ிெோன மபடோனோவி் வோ்்ளக வரெோு 
திளர் டமோக தயோ ்க் டோத ெோெிு் ்் ்டோக உ்ைு.  
 

 மபடோனோவி் வோ்்ளக வரெோு ுதிதோக டவைியிட் ்ட  ்ியெி் 73 
்கி ்ுகளை தோ்ி 48 வோ்ுக் ட ்ு ுதெிட்ளத  ிி்து. 

 

 ்ைோ்் ’் ிஷ், Elyse hollander எ்ற ஒு ெோெிு் ுுுக்தோ் 
எுத் ்ிு்கிறு. 
 

 “வ் டதோட்க், ுு் ட்க் ’கியவ்ளற எுதி ம்ு் “ய்கி 
உ்ைோ். IMDb ‘றி்ளக  ி, “வ் ப ்்பம் எ்ற “ய்ுன ட் 
 ோரோ்ட் டோத உதவியோைரோக “ு்ு்ைோ். 

 

Blond Ambition 
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 மபடோனோவி் வோ்்ளக வரெோ்ு ப ோரோ்ட்களை விவ ்ு் ுத் 
திளர் ட ’் ் 1980் டவைியிட் ்டு.  
 

 “்த ு்தக்  ோ் உெகி் ரோணியி் ுக்,கோத் ம்ு் “ளே்ுளற 
‘ு வ் ’கியவ்ளற  ்றி ுுளமயோன வோ்்ளக வரெோ்ளற 
ூுகிறு. 

 

114] இ்திய ரயி்மவ, ொரத ்மை் வ்கி இடண்ு ெ்மவு இை்களி் 
10000 ெிஓஎ் இய்திர்க் நிுுகிறு 

 

 “்திய ரயி்பவயோனு  ட ோு ஒு்கீ்ு ுளற ( ி.’்.எ்) ரயி்பவ 
கு்ட்கைி் டட ி் ‘்ெு கிடரி் கோ்ுகளை்  ய் ு்த ்பட் 
 ோ்் ’் “்தியோ வ்கிீட்  ிே் ் 3  2016் “ளண்து. “த் 
ிெ் ரயி் க்டண ளமய்கைி் 10000 POS குவிக் நிுவ் ு். 

 

 “்த “ளணவோனு  ணமி்ெோ  மோ்ற்களை ஊ்ுவி்ு்  ிரதம் 
நபர்திர பமோியி்  ுிு்ு பமு் ஊ்க் தர பம்டகோ்ை் ்டு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 ுத் க்டமோக 40  ிஓஎ் குவிக் A1,A ம்ு் B வளக நிளெய்கைி் 
ு்ு ளமயி் ‘ி் ளடயி் நிுவ் ு். 
 

 “த் ிெ்  யணிக் ி்டக் ு்கி் டே்ீ் ப ோு  ணமி்ெோ 
 மோ்ற்களை பம்டகோ்ை ுிீ். பமு்  ணு் ஏ்ு 
டகோ்ை் ு். 

 

 எ்தடவோு ூுத் க்டணு்  யணிகைிட் “ு்ு ட ற் டோு. டட ி் 
கோ்ுக் ிெ்  ண் டேு்ு் ப ோு ூ2000 வளர ம்ு் ‘த்ு 
பமபெ டே்ு் ப ோு ரயி்பவ 0.75 ேதவதீ த்ு ி ‘ைி்ு். 

 

115] இ்தியாவி் ுத் டசெ் மச்ூ ்ி டெய்டத 
டெ்மராசா்்(microsoft)ுு தி்ேியி் மதாை்ுகிறு 
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 டம்ட ோு் நிுவனமோன ளம்பரோேோ்் “்தியோ ‘த் ுத் ுு 
‘ைவிெோன ளே ் டே்ூ ்ி  ளமய்ளத  (CSEC) ுு தி்ெியி் 
டதோட்கிீ்ைு. 

 

 “ு ளம்பரோேோ்ி் உெகி் ஏழோவு ளே ் டே்ூ ்ி ளமயமோு். 

 

 பமு் டர்மோ்் ிஜி்ட் ு்ற்க்  ி வி்ு(DCU) ஒு 
டேய்ளக்பகோ் ப ோெ டேய் ு். 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 

 “்தியோவி் ுத்ுதெோக ட ோு ம்ு் தனியோ் ுளற 
நிுவன்குட் “ளண்ு ளம்பரோேோ்் திற்களை(capabilities)  டகோ்ு 
’ழமோன ளே ்டே்ூ ்ி பேளவகளை ஊ்ுவி்ு் ஒ்றோக 
உுடவு்ு். 

 

 “்தியோவி் ிஜி்ட் மோ்ற்ளத உுவோ்க “ு ஒு ந் கமோன ம்ு் 
 ோுகோ் ோன க்்ூ்ி் ூழெோக உுடவு்ு். 

 

 ளம்பரோேோ்ி்  ம்ற ’ு “ளணய  ோுகோ்ு ளமய்க் ேி்க்ூ், 
படோ்கிபயோ, ட ்ஜி், ேிபயோ், ப ்ெி் ம்ு் வோஷி்ட் DC “் 
‘ளம்ு்ைு. 

 

116] ெழ்ுியின் வா்வாதார்தி்காக ெ்திய ‘ரு மதசிய வளடெய்(National 
Resource Centre) வ்ஜவீடன(Vanjeevan) மதாை்ுகிறு  

  ழ்ுியின்  விவகோர ‘ளம்ேக்தோ் ுவபன்வ்(ஒிேோ)  ுதியி் 
வோு்  ழ்ுியின ் வோ்வோதோர  ிர்ேிளனகு்கோக  "Vanjeevan" 
ளமய்ளத டதோட்க ப ோகிறு பதேிய வை ளமய் (NRC). 

 

 ீ.எ்.ி. ி(UNDP) ம்ு் பதேிய  ழ்ுியின் நிதி ம்ு் பம் ோ்ு் 
கழக்ுட் (NSTFDC) “ளண்ு டதோட்க் ுகிறு. 
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 ‘ுதவிர NRC “ளணயதை் ம்ு் e-knowledge platform “்த “ர்ளடீ் 
டதோட்க ப ோவதோக ‘றிவி்ு்ைு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக். 

 ுத் க்டமோக Vanjeevan  ழ்ுி ம்க் வோ்வோதோர்  ிர்ேளனக் 
நிளற்த ம்ு் ுளற்த மனித வை்்ேி் ுறியுீ(HDI)டகோ்ட ’ு 
மோநிெ்கைிு் மோவ்ட்க் ‘ளடயோை் கோண் ்ு பத்்டது்க் ு்.  

 

 “்த தி்ட் ஏ்கனபவ “ு்ு் திற் நிளெகளைீ்,உ்ூ் 
வை்களைீ் ‘ளடயோை் கோண தனி்கவன் டேு்ு். 

 

117] ’ரா்்சியாள்க் ந்ு் கழிுகடள 8,000 ெை்ு எதி்்ு் 
ெிற்ு்ு்ளான ‘்ோ்ி் கி்ெிடஷ(killifish) க்ைறி்ு்ளன்.  

 

 ேோதோரண மீ் ஒ் ிுளகயி் ந்ு கழிு 8,000 மட்ு ‘திகமோக 
டநகி்திற் டகோ்ட ‘்ெோ்ி் கி் ி்(killifish) எ்ற ஒு மீ் “ன்ளத 
’ரோ்்ேியோை்க் க்டறி்ு்ைன். 

 

 “்த மீ் “ன்க் வ்ஜனீியோ உ்ைஎெிேட ் நதி ம்ு் நிூ டஜ்ேியி் 
உ்ை டநவோ்் ப  ப ோ்ற ‘டம ்கோவி்  ட ு் மோு ்ட கிழ்ு 
கட்களர ுக்ுவோர்கைி் வோ்கிறன. 

 

118] இ்தியாவி் ுத் நீ ு் நிே்திு் மச்கி்ற மெு்ு தி்ை்டத 
ெ்சா் ‘ரு மதாை்ுகிறு 

 

  ்ேோ் ‘ரு நோ்ி் ுத் நீ ு் நிெ்திு் டே்கி்ற ப ு்ு 
தி்ட்ளத ‘மி்தேர் ‘ுபக ெ பக(Harike) எ்ற “ட்தி் 
டதோட்கிீ்ைு. 

 

 நீ ு் நிெ்திு் டே்கி்ற “்த ப ு்தி்ு "ெ பக ுூ்(Harike 
Cruise)" என ட ய ட் ்ு்ைு. 
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 ுளண ுத்வ் ு் ீ்  ேி்  ோதெோ்(Sukhbir Singh Badal) டதோட்கி 
ளவ்க் ்டு. 

 

 ப ு்தி்  யண் ோளத ‘மி்தேரேி் “ு்ு Harike ேு்ுநிெ்க் வளர 13 
கி.மீ. டதோட்கிறு. “ு 45 நிமிட்கைி் “்த ூர்ளத கட்கிறு. 

 

119] ‘மொனியா ுத் ுடறயாக ்மராமொ்ெிய் ‘ு்கி்ு மெ் ெுதியி்  
க்ைறிய்ெ்ு்ளு. 

 ுத் ுளறயோக வி்ஞோனிக் ூமியி் மிக தோ்்த வைிம்டெ 
‘ு்கோன  ்பரோப ோ் ிய் ‘ு்கி்ு பம்  ுதியி் ‘்பமோனியோ 
தோு்களை க்டறி்ு்ைன். 

 

 “ு டஜ்மனியி் Karlsruhe Institute of Technology “் உ்ை ’ரோ்்ேியோை்க் 
ுுவினோ்  க்டறிய் ்டு. 

 

 2002 ’் ’்ு ஜூ் ுத், ஏ்ர் 2012 வளர ிபரோப ோ் ிய ்  
 ்பவு  ுதிகைி் பேக ்க் ்ட டேய்ளக்பகோ் தருகளை ’்ு 
டே்ு்ைன். 

 

ு்கிய க்ுெிி்ுக் 

 

 ‘பமோனியோவோனு விவேோய்கழிுகைி் “ு்ு்  கோ்நளட வை்்ு 
ம்ு் உரமிுத் ப ோ்ற ுளறகைினோ் வைிம்டெ்தி் 
டவைியிட் ்ு்ைு. 

 

 உெகி் பவடற்ுபம “்ெோத ‘ைவி் “்தியோ ம்ு் ேீனோ ப ோ்ற 
’ேிய  ுவமளழ  ுதிகைி் பமபெ ‘திகைவி் க்ு ிி்க் ்ு்ைு. 

 

 ‘்பமோனியோ டேறிு டத்கிழ்ு ேீனோ ம்ு் வட “்தியோவி் பமபெ 33 
pptv (ி ்ெிய் கோ்ு ிெ்ூுக் ஒ்ு்ு, 33 ‘்பமோனியோ 
ிெ்ூுக்) வளர “ு்து. 
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120] சனீா மெ்ெ்ை வானிடே மசய்டக்மகா் Fengyun-4டய வி்ணி்  
மசு்திீ்ளு. 

 ுதிய தளெுளற வோனிளெ டேய்ளக்பகோைோன Fengyun-4ளய ுவி “ளண் 
ு்ுவ்ட்  ோளதயி் ேீன டவ்றிகரமோக டேு்திீ்ைு. 

 ேி்ுவோ் மோகோண்தி் ஷிே்(Xichang) எ்.எ்.வி ளமய்தி் “ு்ு 
ெோ் மோ்்(Long March )-3B பக ய் ரோ்டக் ிெ் டேு்த் ்டு. 

 “ு ேீனோவி் ெோ் மோ்் டதோட ் 242 ’வு ரோ்டக் தி்ட் என ு 
ுறி் ிட்த்கு. 

 பமு் “ு நோ்ி் ுத் டதோளெ உணு் டேய்ளக்பகோ் ம்ு் 
ுத் ுளறயோக உய்்த ு்ு் ோளதயி் நிளெநிு்த் ு் ேீனோவி் 
“ர்டோவு தளெுளற வோனிளெ ’்ு டேய்ளக்பகோ் ’ு். 

 

121] மகா்க்தா-ெிமசார் வ்்தக ொடத ெியா்ொ் வழியாக விடரவி் 
திற்க்ெை உ்ளு. 

 மியோ்ம் ேி்ுபவயி் (Sittwe) “்தியோவோ் க்ட் ்ட ’்கட் 
ுளறுக் “ய்க தயோரோக உ்ைு. எனபவ மியோ்மோ் வழியோக 
டகோ்க்தோ-மிபேோர் வ்்தக  ோளத திற்க் ுகிறு. 

 

 ேி்ுபவ ுளறுக் மியோ்ம ் Kaladan Multi Modal “ளடநிளெ  
ப ோ்ுவர்ு தி்ட்தி்ு டதோட்க ு்ைியோக உ்ைு. 

 

 ஒுுளற ஏ்ுமதி டகோ்க்தோவி் “ு்ு ேி்ுபவ ுளறுக்தி்ு 
வ்ு “ற்கியுட் ேர்ுக் ேிறிய ேர்ு ஊ்திகைி்  மோ்ற் ்ு 
மிபேோர்தி்ு  யணி்கிறு. 

 

 “ு ூ்டோ் ம்ு் வ்கோை் “ளண்ு் பம்ு வ்க்தி் மிக 
ுுகெோன  ோளதயோன (Chicken�s Neck)ளய ேோ்்திு் ளத ுளற்கிறு. 

 

 ேீனோவி் தளெயீ் ி்ு  ிறு “்தியோ ’்கட் berthing க்டளம்ள  
ர்ெிபனவி்(Rakhine) உ்ை ளகக்ீ(Kyaukphyu) எ்ற “ட்தி் 
உுவோ்கிீ்ைு ுறி் ிட்த்கு. 
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122] உேகி் ெிக நீளொன ரயி் ுர்க்ொடதயான மகாத்ு மெ் வழ்கொன 
மசடவ மதாை்ுகிறு. 

 ுவி்ே்ெோ்தி்  உ்ை ுக்ட ்ற பகோத்ு ப ் ுர்க் ோளதயி் 
வழ்கமோன வ்்தக ரயி் பேளவ டதோட்கியு. 

 

 “த் வழியோக ுத் ரயி் Zurichெிு்ு Lugano வளர  யணிகளை ும்ு 
டே்று. 

 

 “ர்ளட-ுளை டகோ்ட 57 கிபெோமீ்ட் நீை் உளடய  உெகி் மிக 
நீைமோன ம்ு் ’்்த ரயி்பவ ுர்க் ோளதயோக “ு உ்ைு. 

 

 2016-் பகோத்ு ப ் ுவ்கிய  ிறு ஜ் ோ் நோ்ி் உெகி் மிக 
நீைமோன ரயி் ுர்க் ோளதயோக “ு்த  Seikan ுர்க் ோளதளய (53.9 
கிபெோமீ்ட்) ு்தி்டகோ்ு ுதெிட்  ிி்ு்ைு. 

 

ு்கிய ுறி்ுக் 

 பகோத்ு ப ் ’்்் மளெ வழியோக டே்ு் ுத்  தோ்ம்ட 
 ோளதயோக உ்ைு. 

 

 மளெ்ு கீ் 2.3 கி.மீ. ’ழ்திு் ம்ு் 57-கிபெோ மீ்ட் நீை்தி்ு் 
‘ளம்ு்ைு. 

 

 வட்ு ம்ு் டத்ு ஐபரோ் ோ “ளண்கிறு.  ெ ரயி்  ோளதகைி் 
 யண பநர்ளத ுளற்கிறு. 

 

 “ு ’்்் ுதிய ரயி்பவ “ளண்ு (NRLA) என ‘ளழ்க் ு் ’்் 
ிரோ்ேி்் தி்ட்தி், ஒு  ுதியோக 1992 ’் ’்ு 17 ’்ு 
கோெ‘ைு  டகோ்ட தி்டமோக டதோட்க் ்டு. 

 

 “ு “ர்ு ஒ்ளற வழி் ோளத ுர்க்கைோக Sedrun கீபழ Erstfeld (Uri) 
ம்ு் Bodio(Ticino)ளவ “ளண்ு கட்ு டே்கிறு. 
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 GBT ு்கிய பநோ்க் ுறி் ோக ’்்் மளெ்டதோட ் வழியோக 
நளடட ு் ேர்ு ம்ு் டமோ்த ப ோ்ுவர்ு திறளன ‘திக ்தெோு். 

 

123] ‘மெ ்காவி் மெ மே்ி் உ்ள ‘்சா்ஹி்நக ் நடைமெ்ற 

'ெி்மவ்்ு 2016' உேக ‘ழகி்மொ்ியி் மொ்்மைா ்மகா நா்டை மச்்த 

்மைொனி மை்வாமே எ்ற 19 வயு இள்மெ் 'ெி்மவ்்ு 2016' ெ்ை் 

மவ்ு்ளா். 

 

 “்ப ோ்ியி் 2-வு “ட்களை டடோமினிக் ுியரு நோ்ளடபே்்த 

ய ்ஷோ மிுடெனினோ டரய் ரமிடர் ம்ு் “்பதோபனேியோளவ பே்்த 

நடோஷோ முெோு் பத்வோகின். 

 

 “்த ப ோ்ியி் “்தியோ ேோ் ி்  ்பக்ற  ி யத்ஷினி ேோ்ட்ஜி 16வு 

“ட்  ிி்தோ். 

 2015-் ’்ு உெக ‘ழகி - ்ட யி் ‘ழகி மிபரயோ ெெோுனோ.  

 

124] உேக ‘ளவி் கா்றாடே ெி் உ்ெ்தியி் இ்தியா 4-வு இை்டத 
ெிி்ு உ்ளு. கை்த இர்ைடர ’்ுகளி் கா்றாடே ிே் 7.04 ஜிகா 
வா் ெி் உ்ெ்தி மச்ய்ெ்ு உ்ளு.  

 

125] ஐ.எ்.எ்., கா்ெ்ு மதாை ் மகா்க்ைா ‘ணி சா்ெிய் ெ்ை் 
மவ்று. டெனேி் 'மெனா்ி ஷூ் ‘ு்' ுடறயி் 4-3 எ்ற மகா் 
கண்கி் மகரளா ‘ணிடய வ ீ் ்தியு.  

 

 ி்றோவு ஐ.எ்.எ்., கோ் ்ு டதோடு்கோன ள ன் டகோ்ேியி் 
நட்து. பகோ்க்டோ ‘ணி “ர்டோவு ுளறயோக பகோ்ள  டவ்று.  

 

126] இ்திய மரிமயா வரோ்றிமேமய ுத் ுடறயாக, இ்தியாவி் ெிக 
நீ்ை ிவி மதாைராக குத்ெு் ெகாொரத், ’் இ்தியா மரிமயாவி் 
ஒேிெர்ெ்ெை உ்ளு.  

 

127] ஐ.எ். ெய்கரவாத இய்க் தடேவ் ‘ூெ்க் ொ்தாதியி் தடே்ு 
‘மெ ்கா 2.5 மகாி ைாே் (150 மகாி ூொ்) ெ ு ‘றிவி்ு்ளு. 
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128] சிுொ்டெ இன ெ்க் ெணெி்ோ வ்்தக நடைுடறடய ‘றி்ு 

மகா்ளு், ‘தடன எளிய ுடறயி் நடைுடற்ெு்து் ெ்திய ‘ரு 

Cashless chaupals ுடறடய ‘றிுக் மச்ு்ளு. 

 

129] ெீகா் ொநிே க்ூ  ெ்ு் ெ்கடே்கழக்களி் இேவச WiFi வசதி 
ஏ்ெு்த்ெு் என ‘்ொநிே ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு. 

 

130] ெி் மக்், ர்த் ைாைா , ுமக் ‘்ொனி உ்ளி்ை ெே உேக மெகா 

மகாிுவர்க் இடண்ு 1 ெி்ேிய் ைாே் மதாடக ூ்டெ எ ச்தி 
நிதிய்டத உுவா்கி உ்ளன். இத்ு Breakthrough Energy Ventures என 

மெய ை்ெ்ு்ளு. 

 

131] கை்த 70 ’்ுகளி் உேகி் மச்வா்ு ெிு்த மெ்க் ( Most powerful 

women of the last 70 years ) எ்ற ெ்ியடே BBC மவளியி்ு்ளு. 

 

 “்த  ்ியெி் “்கிெோ்தி் வோ்்த “்திய வ்ேோவழி ட ் டஜயோட ் 

பதேோ் “ட் ட ்ு்ைோ். 

 

 டதோழி்ே்க “ய்க்தி் “ு்த “னடவறி, வயு்  ோு ோு, ட ்க் மீதோன 

ுபவஷ் ப ோ்றவ்ளறீ், ுெ்ட ய்்ு வ்த டதோழிெோை்கைிட் 

டதோழிெக்க் நட்திய ுர்டளெீ்‘் ெ் ு்தி நளடட ்ற 

ப ோரோ்ட்ளத் தளெளம தோ்கி நட்தியவ் “்தியோவி்  ிற்த டஜயோட ் 

பதேோ். 

இ்த ெ்ியேி் இை் மெ்ு்ள ெ்றவ்க். 

 

01) மோ்கர் தோ்ே் . 02 ) டெெ் ுூ் . 03)  ோ் ரோ பகேி். 04) டஜ்ளம் கி ் 

 

132] கை்த ெ்தா்ுகளி் 2006-் ’்ு்ு ெிறு இர்ைாவு ுடறயாக 

‘மெ ்க ெ்திய வ்கி (மெைர் ச்்) வ்ி விகித்டத 0.25 சதவதீ் 

உய்்திீ்ளு. 

 

 ‘டம ்க ம்திய வ்கியி் ( ட டர் ே்் ) தளெவ் -- டஜன் ஏெ் 

 

133] ெிரதா் ெ்தி  க ் க்யா் தி்ை் [ Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY)]  
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 கு்ு  ண்  ு்கியவ்க் வ்கியி் ‘ளத டட ோேி் டே்ு ு்ற்ளத 

ஒ்ு்டகோ்டோ், 49.90% வ , ூுத் வ  ம்ு் ‘ ரோத க்டண் 

விதி்க் ு். 

 மீது்ை  ண்தி் 25 ேதவதீ்ளத  ிரதோ் ம்தி  க ் க்யோ் பயோஜனோ 

தி்ட்தி் 4 ’்ுகு்ு டட ோேி் டே்ய பவ்ு். “த்ு எ்த வ்ிீ் 

வழ்க் டோு. 

 “்த தி்ட் ிே் ் 17 / 2016 ுத் ‘மு்ு வ்ு்ைு. 

 

134] ு் ் மகா்் ுதிய தடேடெ நீதிெதியாக மஜகதீ்  சி் மஹகடர நியெி்க 

ஜனாதிெதி ெிரணா் ுக்ஜி ஒ்ுத் வழ்கிீ்ளா். 

 

 44வு தளெளம நீதி தியோக பஜ.எ். பெக் ஜனவ  4் பததி  தவி ஏ்க 

உ்ைோ். 

 

135] Indian Institute of Skills 

 “்தியோவி் ுத் " “்திய திற் கழக்ளத " உ. ி.யி் கோ்ூ ் ‘ளம்க 

 ிரதம் ‘ி்க் நோ்ிீ்ைோ். 

 

 “்த ‘ளம் ோனு ம்திய திற் பம் ோ்ு‘ளம்ேரக் ம்ு் ேி்க்ூ் 

பதேிய டதோழி் ு்  கழக்ுட் “ளண்ு ுவ்க் ்ு்ைு. 

 

 “பத ப ோ் பமு் “்தியோடவ்ு் ’ு கழக்களை உுவோ்க ‘ளம்ேரக் 

தி்டமிட் ்ு்ைு. 

 

136] ‘்ஸா் ொநிே ு்ுோ்ுடறயி் ூுவராக ெிரெே ஹி்தி நிடக 

ெி ய்கா மசா்ரா நியென் மச்ய்ெ்ு்ளா். 

 

137] Swasthya Raksha Programme 

 

 கிரோமுற்கைி் ’பரோ்கிய் ம்ு் ’பரோ்கிய் ேோ்்த விழி்ுண்ு 

க்விளய ஏ் ு்த ம்திய ’ீ் (ayush ) ுளற ்வ்யோ ர் ஷோ தி்ட்ளத 

‘றிுக் டே்ு்ைு.  

 

 ( A - ’ீ்பவத் , Y - பயோகோ , U - ீனோனி , S - ேி்தோ, H - பெோமிபயோ தி ) 
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138] மை்ேி, ஹ யானா, ெ்சா், மது்கானா, ச்ிக் ( ூனிய் ெிரமதச் ) 

’கியவ்றி்ு ‘ு்தெியாக இொ்சே ெிரமதச் 100 % ’தா் ெதிு மெ்ற 

ொநிே் எ்ற சிற்டெ மெ்ு்ளு. 

 

139] தெிழக்தி் ுதிய தடேடெ் மசயோளராக திுெதி. கி ஜா டவ்தியநாத் 

IAS நியெி்க்ெ்ு்ளா். 

 

 பமு், நி்வோக ேீ்திு்த் ம்ு் க்கோணி்ு ’ளணய்  தவிகளைீ் 

‘வ் ூுதெோக கவனி் ோ் எ்ு ‘றிவி்க் ்ு்ைு. 

 

 தமிழக தளெளம் டேயெோைரோக “ு்த ரோம பமோகன ரோ் வ ீ் ி் வுமோன 

வ ்ுளறயின் பந்ு பேோதளன நட்தியளத் டதோட்்ு, கி ஜோ 

ளவ்தியநோத், ுதிய தளெளம் டேயெோைரோக நியமி்க் ்ு்ைோ். 

 

140] கனைா தெி் இே்கிய் மதா்ை்தி் வுைா்திர இய் விுு இ்வுை் 

(2016) திு. ுுொர் ‘வ்கு்ு வழ்க்ெுகிறு. 

 

 2,500 டோெ்  ண்  ு் பகடயு் டகோ்டு ‘“ய் விுு’. 
 

 த்ப ோு கோெ்ுவு “தழி் ட ோு் ோேி யரோக  ணியோ்ுகிறோ். “்த 

விுளத் ட ு் 18-வு தமி் ’ுளம ’வோ். 

 

 “த்ு ு்ன் ு்தரரோமேோமி, டவ்க் ேோமிநோத், பஜோ்் ெோ்், ஐரோவத் 

மகோபதவ், ‘்ள , எ். ட ோ்ு்ுளர, எ். ரோமகிு்ண், 

நோ்ேி்நோட், ு. திபயோட்  ோ்கர், டஜயபமோக், டடோமினி் ஜவீோ, ம்ு் 

’். மூரநோத் ’கிபயோ் “ய் விுளத் ட ்ு்ைன். 

 

 ுுமோரனி் ‘பகோளட்கோெ் ுறி்ுக்’ கவிளத் டதோு்ு  ரவெோன கவன் 

ட ்று. ‘டவ்ெி்ட்’ எ்ு் நோவளெ எுதிீ்ைோ். மளெயோை 

“ெ்கிய்தி் ’ுளமகைோன ளவ்க் ுக்மு  ஷீ், ே்ேிதோன்த், ‘ூ் 

பகோ ோெகிு்ண், ே்க யோ ப ோ்றவ்கைி்  ளட்ுகளை ுுமோர் 

தமிழி் டமோழிட ய்்ு்ைோ். ‘‘ீ் ப  ே் வ்’, ‘தனிளமயி் ூு 

’்ுக்’, ‘ ்ு’ ’கியளவ “வரு டமோழிட ய்் ி் ுறி் ிட்த்களவ. 

 

141] நை்ு நிதியா்ு்கான வு்காே டவ்ு நிதி (ெி.எ்.) வ்ி விகித் 8.8% 

ேிு்ு 8.65% ொக மதாழிோள் வு்காே டவ்ு நிதி ’டணய் (இெிஎ்ஓ) 

ுடற்ு்ளு. 
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142] நை்ு 2016-17-் நிதி ’்ி் ’்ு்ு 2 மகாி ூொ்்ு் மொ்த 

வுொன் இு்ு் வணிக்க், த்களு கண்ு வழ்ுகடள ச யாக 

டவ்திு்காத ெ்ச்தி் மொ்த வுொன்தி் 8 சதவதீ மதாடக்ு வ  

மசு்த மவ்ு். 

 

 ிஜி்ட்  வ்்தளனளய  ய் ு்ு்  ்ே்தி் டமோ்த வுமோன்தி் 6 

ேதவதீ டதோளக்ு ம்ு் வ  டேு்தினோ் ப ோு். “த்கோக வுமோன வ  

ே்ட்தி் திு்த் டே்ய் ்ிு்கிறு. 

 

143] வ்கி் கண்ு இ்ோெ் ச்ெள்டத் மெு் மொுெ்கு்ு ெய்ெு் 

வடகயி் இ்திய் வ்கி ‘மக் கா்ு’ எ்ற ுதிய வசதிடய 

‘றிுக்ெு்திீ்ளு. 

 

 “்த கோ்ளட  ய் ு்தி, ஒு நோளை்ு ு்மோ் 50 ’யிர் வளர ,  ண்ளத 

எு்கபவோ, ‘்ெு ட ோு்களை வோ்கபவோ ுிீ் எ் ு 

ுறி் ிட்த்கு. 

 

 பமு், நோு ுுவு் ுமோ் 10 ெ்ே்தி்ு் பம் ்ட நிுவன்க் ம்ு் 

2 ெ்ே்தி்ு பம் ்ட ஏ ி எ் ளமய்கைிு் , “ளத  ய் ு்தி் டகோ்ை 

ுிீ். 

 

144] ச்வமதச ு்ு்ச்டை ச்க் (AIBA) வழ்ு் 2016் ’்ி் " சிற்த 

ு்ு்ச்டை வரீு்கான ச்வமதச விுு " இ்தியாவி் " விகா் 

கிு்ணு்ு " வழ்க்ெ்ு்ளு. 

 

 " ேிற்த 'ஜோ் வோ் " ( Legends Award ) விுளத, ஐ்ு ுளற உெக ேோ் ிய் 

 ்ட் டவ்ற “்திய வரீோ்களன பம  பகோ் ட ்றோ். 

 

145]  ுு்மச  ொநிே ‘ரு் ுடறகளி் ொ்ு்திறனாளிகு்ு 3 சதவதீ இை 

ஒு்கீு வழ்கி ‘் ொநிே ‘ரு உ்தரவி்ு்ளு. 

 

146] ுத்திர் மொரா்ை வரீு், ெழ் மெு் ெடை்ொளிீொன தி.க.சிவச்கர் 

‘வ்களி் ுத்வரான வ்ணதாசு்ு ‘ஒு சிு இடச’ எு் சிுகடத 

ூு்காக 2016் ’்ு்கான சாகி்ய ‘காமதெி விுு 

‘றிவி்க்ெ்ிு்கிறு. 
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 வ்ணதோேனி் “ய்ட ய் க்யோணு்தர். வ்ணதோே் ‘க்யோ்ஜி’ எ்ற 

ட ய ் கவிளதகு் எுதி வுகிறோ். 

 

 ஏ்கனபவ 2016-் ’்ு்கோன வி்ுுர் விுு “வு்ு 

வழ்க் ்ிு்கிறு. 

 

 “வ், களெ்க ுியோத ஒ் ளனக், ேமடவைி, கனிு, நுளக, ட ய் 

டத யோம் ஒு  றளவ எ் ன உ்ைி்ட 10்ு் பம் ்ட ேிுகளதகளை 

எுதி “ு்கிறோ். ேி்ு ுத் ேி்ு வளர எ்ற நோவளெீ் எுதி உ்ைோ். 

 

 ுெ , ு் ி், மண் உ்ை ’ு, ’தி, ‘்நியம்ற நதி ’கிய கவிளத் 

டதோு்ுகளை டவைியி்ு்ைோ். “ுதவிர, ‘கு் ுறு் எ்ற க்ுளர 

டதோு்ு், வ்ணதோே் கித்க் ’கியவ்ளறீ் டவைியி்ு்ைோ். 

 

2015 - ொதவ் - இே்கிய் ுவுக் எ்ற தெி் இே்கிய திறனா்ு க்ுடர 

2014 - ூெணி - ‘்ஞாி  

2013 - மஜா ி ுூ் - மகா்டக நாவ்  

2012 - மச்வரா் - மதா் நாவ் 

 

147] ுொயி் நடைமெ்ற உேகி் ு்ணனி வரீ்க் ெ்ுமெ ெ்ு மெ்ற , 

உேக ூ்ெ் சீ ் மெ்ெி்ை் மொ்ியி் , ’்க் ஒ்டறய் ெி வி் 

மை்ொ்்கி் Viktor Axelsen , ெ்ு் ெகளி் ஒ்டறய் ெி வி் சனீ டதமெயி் 

Tai Tzu-ying ’கிமயா் ெ்ை் மவ்ு்ளன். 

 

 “்தியோவி் P.V.ேி்ு ட ்க் ஒ்ளறய் ‘ளரயிுதியி் பதோ்விளய 

துவினோ். 

 

148] Google Lunar Xprize :- 

 தகவ் டதோழி்ு்  நிுவனமோன ூு், தனியோ் நிுவன்கு்கோக , 

நிெு்ு வி்கெ்ளத ‘ு் ி, உய்தரமோன விீபயோ, ுளக் ட்களை 

ூமி்ு ‘ு்ு் " ுோனோ் எ்் ிளர் " ப ோ்ிளய ‘றிவி்ு்ைு. 

 

 “்த ப ோ்ியி், 30 மி்ெிய் டோெ் ( 200 பகோி ூ ோ் )  ு 

வழ்க் ுகிறு. 

 

 “்த ப ோ்ியி், “்தியோளவ பே்்த, 'ீ்“்ட்' என் ு், தனியோ் 

வி்டவைி டதோழி்ு்  நிுவன்  ்பக்கிறு. 
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 “த்கோக, “்பரோ என் ு், “்திய வி்டவைி ’ரோ்்ேி நிுவன்ுட், 

ீ்“்ட் ஒ் ்த் டே்ு்ைு. ‘த் ி, “்பரோவி்,  ி.எ்.எ்.வி., 
ரோ்டக்ளட  ய் ு்தி, நிெு்ு வி்கெ் ‘ு் ் ட உ்ைு. 

 

149] ுழ்டதகடள தா்ு் down syndrome ெ்றி , ஓனி் ( Onir ) இய்கிய The Raising 

Bar எ்ற ’வண்ெை் Hollywood International Independent Documentary Award 

மெ்ு்ளு. 

 

150] ுத்ுடறயாக கனைா நா்ி் ூொ் மநா்ுகளி் மெ் ஒுவ ் 

ுடக்ெை் இை் மெ்ு்ளு. 

 ‘வ் வபயோெோ டட்ம்் ( Viola Desmond ) எ்ற கு் ின ேிக உ ளமக் 

“ய்க்தி் தளெவ். ( Black Civil Rights Leader ) 

 

151] மகரளாவி் மசாோ் ெைு மசடவ விடரவி் மதாை்க் 

 

 டத் “்தியோவி் ு்கியமோன ு்ுெோ்தெமோக பகரைோ திக்கிறு. 

ுறி் ோக “்ு  டு ேவோ  ம்ு்  டு வுீகைி் த்ுவத்ு ு்ுெோ 

 யணிக் ‘திக ’்வ் கோ்ுகி்றன். 

 

 “்நிளெயி் ூ ய மி்ே்தியோ் “ய்க்ூிய  டு பேளவளய (பேோெோ் 

ப ோ்) 2017-் ’்ு ஜனவ  12-் பததி ுத் டதோட்க் டு்ைதோக 

ு்ுெோ்ுளற ‘ளம்ே் ேேீ்திர் டத வி்ு்ைோ். 

 

 வுகி்ற 12-் பததி 75  யணிகுட் ளவ்க்-டகோ்ேி வழி்தட்தி் பேோெோ் 

 டு தனு ுத் பேளவளய் டதோட்ுகி்று. 

 

152] ச்ெள்டத ெி்னு ுடறயி் வழ்க வடக மச்ீ் ‘வசர ச்ை்ு்ு 

ெ்திய ‘டெ்சரடவ ஒ்ுத் 

 

 500,1000 ூ ோ் பநோ்ுக் டே்ெோு எ்ற  ிரதம ் ‘றிவி்ள ் டதோட்்ு 

ம்கைி் கவன் மி்னு  ண  வ்்தளனகைி்  ்க் திு் ிீ்ைு. 

மி்னு  வ்்தளனளய ஊ்ுவி்ு் வளகயி் ம்திய ‘ரு்  ்பவு 

ேுளககளை வழ்கி வுகிறு.  

 

 “்நிளெயி் மோத ஊதிய் ட ு் டதோழிெோை்க் ‘ளனவு்ு் மி்னு 

ுளறயி் ே் ை்ளத வழ்க வளக டே்ீ் ‘வேர ே்ட்ு்ு ம்திய ‘ரு 

“்ு  [21.12.2016 ] ஒ்ுத் வழ்கிீ்ைு. 
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 டதோழிெோை்கைி் ே் ை்ளத டே், ’்ளெ் ுளறயி் வழ்க ‘வேர 

ே்ட் வளக டே்கிறு. ‘வேர ே்ட்தி் ி டதோழிெோை்கு்ு ே் ை்ளத 

டரோ்கமோக வழ்க் ூடோு எ்ு், டதோழி் நிுவன ஊழிய்கு்ு 

மி்னு ுளறயி் ம்ுபம ே் ை் வழ்க் ு் எனு் ம்திய ‘ரு 

டத வி்ு்ைு. 

 

 டதோழிெோை்க்  ணமோக ே் ை்ளத வோ்ு் வளரயி்  ண 

 வ்்தளனகளை ஒழி்க ுியோு என ம்திய ‘ரு குுகிறு.“தனோ் 

“்த ‘வரே ே்ட் “ய்ற் ்டதோகு்,  ணமி்ெோ “்தியோளவ உுவோ்க 

தனியோ் நிுவன்கு் “்த தி்ட்தி் “ளணய பவ்ுடமன ம்திய ‘ரு 

குுவதோகு் ூற் ுகிறு. 

 

153] ்மை் மெ்் ெ்ு் ெிஎ்எ்எ் இடண்ு ுதிய மொடெ் மவமே் 

‘றிுக் 

 

 “்தியோவி்  ளழய 500, 1000 ூ ோ் பநோ்ுகளை ஒழி்ு் 

நடவி்ளகளயடயோ்ி  ோரத ்பட் ப ்் ம்ு்  ிஎ்எ்எ் “ளண்ு 

ுதிய டமோள ் பவடெ் பேளவளய ‘றிுக் டே்திு்கி்றன.  

 

 டமோ ிபக் என ‘ளழ்க் ு் “்த பேளவயிளன ்மோ்்ப ோ் ம்ு் 

 ீ் ே் ப ோ் வோி்ளகயோை்க்  ய் ு்த ுிீ். ுத்க்டமோக  ்ேோ், 

ரோஜ்தோ், ெ யோனோ ம்ு்  கீோ் உ்ைி்ட “ட்கைி் ம்ு் 

ுவ்க் ்ிு்ு் “்த பேளவ விளரவி் ம்ற “ட்கைிு் ‘றிுக் 

டே்ய் ு் என டத வி்க் ்ு்ைு.  

 

 ிே் ் மோத “ுதி்ு் “்தியோ ுு்க வழ்க் டெோ் என 

எதி் ோ்்க் ு் டமோ ிபக் பேளவளய  ய் ு்தி ‘ளன்ு  ிஎ்எ்எ் 

ளமய்கைிு்  ண்ளத டேு்ுவு ம்ு் எு்கு் ுிீ் என 

‘றிவி்க் ்ு்ைு. எைிய ‘்ே்க் டகோ்ிு் தோ் ‘ளனவு் 

 ய் ு்த் ூியதோக “ு்கிறு.  

 

 டமோ ிபக் பவடெ் பேளவயி் ிெ்  ண்ளத ம்றவ்கு்ு ‘ு்ுத், 

 ிஎ்எ்எ் டமோள ் ேோ்், பெ்்ளெ் க்டண், ப ோ்்ட யி்  ி் 

ப ோ்றவ்ளறீ் டேு்த ுிீ்.   

 

154] மொுளாதர்தி் ெி ்ைடன வ ீ் ்திய இ்தியா: உேகி் 6-வு ெிக்மெ ய 

மொுளாதார நாைாக உய்்து 

 

 கி்ட்த்ட 100 ’்ுகு்ு்  ி் ட ோுைோதோர்தி்  ி ்ட் நோ்ளட 

வ ீ் ்தி ு்ு்ு வ்ு்ைு “்தியோ. உெகி் மிக்ட ய ட ோுைோதோர 
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நோுக்  ்ியெி் ுதெிட்தி் ‘டம ்கோ “ு்கிறு. 2 ம்ு் 3-வு 

“ட்கைி் ேீனோ, ஜ் ோ் நோுகு் 4 ம்ு் 5-வு “ட்கைி் டஜ்மனி, 
 ிரோ்் நோுகு் உ்ைன. 

 

 “்தியோவி் ட ோுைோதோர் டதோட்்ு உய்வு ம்ு் ஐபரோ் ிய 

ூனியனி் “ு்ு  ி ்ட் விெகியு ப ோ்ற கோரண்கைோ் “்தியோ 

“் ்ியெி் 6-வு “ட்ளத்  ிி்ு்ைு.  

 

 ‘ு்த ’்ு “்தியோவி் டமோ்த உ்நோ்ு உ் ்தி 7.6 ேதவதீமோக 

“ு்ு் எ்ு், ‘பத பநர்  ி ்டனி் டமோ்த உ்நோ்ு உ் ்தி 1.8 

ேதவதீ்தி் “ு்ு 1.1. ேதவதீமோக ே ீ் என கணி்க் ்ு்ைு. 

 

155] ஹா்கா் மச்ு் இ்திய்கு்ு இேவச விசா ர்ு: சனீ ‘ரு 

நைவி்டக 

 

 ே்வபதே ு்ுெோ தெ்கைி் ஒ்றோன ெோ்கோ் ு்ு “்கிெோ்ு 

க்ு் ோ்ி் “ு்து. த்ப ோு ேீனோவி் க்ு் ோ்ி் உ்ைு. ‘ு 

ேீனோவி் ேிற்ு நி்வோக  ுதியோக உ்ைு. 

 

 “்ு “்திய்க் ‘விேோ’ எுு் “்றி ‘தோவு “ெவே ‘விேோ’வி் டே்ு வர 

‘ுமதி ‘ைி்க் ்ிு்து. ‘த் ி டே்ெ்த்க  ோ்ப ோ்்ுட் 

ெோ்கோ் டே்ு் “்திய் ‘்ு ‘விேோ’ “்றி 14 நோ்க் த்க ுிீ். 

 

 ’னோ் “்ேுளக திீடரன ர்ு டே்ய் ்டு. “னி ெோ்கோ் டே்ு் 

“்திய்க் ுளற் ி ’்ளெனி் வி்ண் ி்ு ‘விேோ’ ட ற பவ்ு். 

‘த்  ிறுதோ் விமோன் ிெ் பநரியோக ெோ்கோ் டே்ெ ுிீ். 

 

 “்த நளடுளற வுகிற ஜனவ  23-்பததி ுத் ‘மு்ு வுகிறு. 

‘த்ு ய ு் ‘ுமதி  திு டே்ய ’்ளெ் பேளவ “்ப ோபத 

டதோட்க் ்ுவி்டு. 

 

 “்தியோவி் “ு்ு ெோ்கோ் வ்ு ‘்ு த்க ‘ளட்கெ் பகோு் 

“்திய்கைி் எ்ணி்ளக ‘திக ்ு வி்டு. ‘ளத து்கபவ “்தளகய 

நடவி்ளக எு்க் ்ு்ைதோக ேீன ‘ரு டத வி்ு்ைு. 

 
 

156] ெ்தியி் உ்ள ொரதயீ ஜனதா ‘ரு, நா்ி் கோ்சார்தி்ு ‘திக 

ு்கிய்ுவ் ‘ளி்ு வுகிறு. நா்ி் உ்ள ொர்ெ ய ு்கிய்ுவ் 

வா்்த நகர்கு்ு நிதி உதவி ‘ளி்ுவுகிறு. இ்நிடேயி் கோ்சார 

ுடற்ு தனியாக சிற்ு மசன் மதாை்க ெ்திய ‘ரு தி்ைெி்ு வுகிறு. 

 



www.winmeen.com  Tamil Current Affairs December 1st , 2nd, 3rd Week 2016  

 

www.winmeen.com Page 66 

 

 ம்கு்ு  ோர் ய கெோ்ேோர்களை் டகோ்ு டே்ு் பநோ்க்பதோு 

“்த் ுதிய பேன் டதோட்க் ட உ்ைு. “்த கெோ்ேோர பேனெி் பநரி 

நிக்்ேிக் ஒைி ர் ோு் என் ூற் ்ு்ைு. “த்கோக 24 மணி பநர பேன் 

டதோட்ுவு டதோட் ோக ம்திய கெோ்ேோர ுளற ‘ளம்ேக், தகவ் ம்ு் 

ஒெி ர்ு் ுளற ‘ளம்ேக்திட் ’பெோேளன நட்திவுகிறு.  

 

 “தளன் டதோட்்ு கெோ்ேோர் ுளற்கோன “்த ேிற்ு் பேன் விளரவி் 

டதோட்க் ு் எ்ு் டத கிறு. ‘் ி ுதிய பேன் டதோட்கினோ் 

‘த்ு  'DD Sanskriti'  என ட ய டெோ் என ‘ளம்ேக வ்டோர்தி் 

ூற் ுகிறு. 

 

157] ெணிவிடை மச்வத்காக மசய்டக ு்ணறிு மதாழி்ு்ெ் ிே் 

மவடே மச்ீ் 'ஜா்வி்' எு் மெ்மொு் உதவியாளடர மெ்ு் 

நிுவன் ொ்் ஜூ்க்ெ்் உுவா்கிீ்ளா். 

 

 ‘ய் பம்  ட்தி் படோனி ்டோ்் கதோ ோ்திர்தி்ு  ட் ுு்க உதவி 
ு வளத ப ோ் “ய்ுன ் க் ளன கதோ ோ்திரமோக ஜோ்வி் ‘றிுக் 

டே்ய் ்டு. “பத ப ோ்ு ஜோ்வி் கதோ ோ்திர்ளத நிஜமோ்கி, டேய்ளக 

ு்ணறிு ிெ் “ய்ு் டம்ட ோுளை க்டறி்ு ‘த்ு ஜோ்வி் என 

ட ய் ூ்ிீ்ைோ் ஃப ்ு் நிுவன் மோ்் ஜூ்க் ்்.  

 

 மோ்் ஜூ்க் ்் த் வ ீ் ி் “ு்ு் ‘ளன்ு ட ோு்களைீ் 

“்ட்டந் உட் “ளண்ு ‘வ்ளற ஜோ்வி் டம்ட ோுைி் ே்வ்கைி் 

“ளண்திு்கிறோ். டேய்ளக ு்ணறிு டதோழி்ு் ் ிெ் “ய்ு் 

ஜோ்வி் டம்ட ோுளை உுவோ்க  ெ மோத்கைோக மோ்் ஜூ்க் ்் பகோி் 

டே்திு்கிறோ்.  

 

 ஜோ்வி் உதவியோை் டம்ட ோு் ’னு மோ்் விவளம்த ’் ிெ் 

ம்றவ்க் ப ுவளத டேய்ளக ு்ணறிு டதோழி்ு் ் ிெ் ு ்ு 

டகோ்ு, பக்க் ு் பக்விகு்ு  தி் ‘ைி் ு, ‘்ளறய நிக்ுகளை 

நிளனூ்ுவு ப ோ்றவ்ளற பம்டகோ்கிறு. “்ுட் மோ்் ேோ் ிட 

பவ்ிய பநர்ளத ே யோன ேமய்தி் நிளனூ்ு். 

 
 

158]  2016-் ’்ு்கான ‘்கீக ்க்ெ்ை 24 இ்திய மொழிகு்ு, சாகி்ய 

‘காைெி விுுக் ‘றிவி்க்ெ்ு்ளன. ‘்ுை் ‘்கீக ்க்ெைாத 4 

மொழிகு்ு ‛ொசா ச்ொ்' விுுகு் ‘றிவி்க்ெ்ைன. 

 
 

24 மொழிகு்ு.. 
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 தமி், மளெயோை், டது்ு, க்னட், ட ்கோெி உ்ைி்ட ‘்கீக ்க் ்ட 

24 “்திய டமோழிகைி் டவைியோன ேிுகளத, கவிளதக், நோவ், க்ுளர, 

திறனோ்ு உ்ைி்ட  ளட்ுகு்ு ேோகி்ய ‘கோடமி விுுக் 

வழ்க் ்டன. தமிு்ு டந்ளெளய பே்்த எு்தோை் வ்ணதோேு்ு 

‛ஒு ேிு “ளே' எ்ற ேிுகளத டதோு் ி்கோக விுு வழ்க் ்டு. 

 

விுு விெர் : 

 

1] க்ுடர :- 

 

 * ட ்கோெி - நி ேி்க ிரேோ்  ூ  (க்ுளர) 

 

2] நாவ் :- 

 

  * ெி்தி - நீரோ ே்மோ (நோவ்) 

  * ’்கிெ் - டஜ்   ி்படோ (நோவ்)  

  * பந ோைி - கீதோ உ ோ்யோ் (நோவ்) 

  * டகோ்கணி - எ்வி் டஜ.எஃ். ி'டேௌேோ (நோவ்) 

  * க்னட் - பகோுவோு ுக்மு ு்ெி (நோவ்) 

 

3] திறனா்ு:- 

 

  * உுு - நிஜோ் ேி்தி் (திறனோ்ு) 

  * கோ்மீ  - ‘ஜீ்  ெஜினி (திறனோ்ு) 

 

4] நாைக்:- 

 

  *  ்ேோ ி - ுவரோ் ி் (நோடக்) 

 

5] சிுகடத :- 

 

* தமி் - வ்ணதோே் (ேிுகளத) 

* மணி்ூ  - டமோ்ர்த் ரோஜ் (ேிுகளத) 

* ஒியோ -  மிதோ ே் தி (ேிுகளத) 

* ரோஜ்தோனி - ுெோெி ே்மோ (ேிுகளத) 

* மரோ்தி - ‘ஸோரோ் டெோபம் (ேிுகளத) 

* படோ்  - ே்ர ோ் (ேிுகளத) 

* ளம்திெி - ஷியோ் த ெபர (ேிுகளத) 

 

6] கவிடத:- 

 

* டது்ு -  ோ் ி நனி ேிவே்க் (கவிளத) 
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* மளெயோை் -  ிர ோ வ்மோ (கவிளத) 

* ே்்கிுத் - ேி்தனோ் ’்ேோ்யோ (கவிளத) 

* ‘ேோமி - ஜனோ் ுஜோ  (கவிளத) 

* ுஜரோ்தி - கம் பவோரோ (கவிளத) 

* ப ோபடோ - ‘்ு (கவிளத) 

* ே்தோெி - பகோவி்த ே்திர மோஜி (கவிளத) 

* ேி்தி - ந்் ஜபவ  (கவிளத) 

 

‛ொசா ச்ொ்' விுு : 

 

‘்கீக ்க் டோத டமோழிகைோன ுு், ெடோ்கி, ெ் ி ம்ு் ேுரோ்ிரோ ’கிய 4 

டமோழிகைி் வை்்ேி்ு உதவிய எு்தோை்கு்ு ‛ ோேோ ே்மோ்' விுுக் 

‘றிவி்க் ்டு. “தி் ேுரோ்ிரோ டமோழி்கோக தமிழக்ளத் பே்்த டோ்ட் 

ி.’்.தோபமோதர் ம்ு் ி.எ்.ேபரோஜோ ு்தரரோஜ் ’கிபயோ் விுு ட ற 

பத்வோகிீ்ைன்.  

 
 

159] 'நி்ெயா' ஏுகடண மசாதடன மதா்வி 
 

 உ்நோ்ு டதோழி்ு் ்ுட், உ்நோ்ிபெபய தயோ ்க் ் ு்ை, 'நி் யோ' 

ஏுகளண, பந்ு  [ 21.12.2016 ]  பேோதி்ு  ோ்்க் ்டு. “்த பேோதளன 

பதோ்வியி் ுி்து. 

 

 ி.’்.ி.ஓ., என் ு், ரோுவ ’ரோ்்ேி ம்ு் பம் ோ்ு ‘ளம்ு 

தயோ ்ு்ை “்த ஏுகளண, 1,000 கி.மீ., டதோளெு்ு  ோ்்ு, “ெ்ளக 

தோ்க் ூிய ே்தி உளடயு. ஒிேோ மோநிெ், ே்திரு ் உ்ை ஏுகளண 

ஏுதை்தி் “ு்ு டேு்த் ்ு, பந்ு, மீ்ு் பேோதி்ு  ோ்்க் ்டு. 

“்பேோதளன பதோ்வியி் ுி்து. 

 

 ‘திநவனீ டதோழி்ு் ்ுட், பரடோ் ிெ் “ய்க் ூிய “்த 

ஏுகளணயி்  ோளதளய, “ளடயி் மோ்றியளம்ு் வேதி உ்ைு. “்த 

ஏுகளண, 2013 மோ்், 12் பததி ுத், ுளறயோக பேோதி்க் ்டு; ’னோ், 

டதோழி்ு் ் பகோைோறோ்  ோதியிபெபய ‘ு நிு்த் ்டு.  ி், 2014 ‘்., 

17், நட்திய “ர்டோவு பேோதளன, மிகு் டவ்றிகரமோக ‘ளம்து. ‘ளத 

டதோட்்ு, 2015 ‘்., 16், ி்றோவு ுளறயோக பேோதி்ு  ோ்்க் ்டு. 

“்த பேோதளனீ்,  ோதியிபெபய நிு்த் ்டு. த்ப ோு, நோ்கோவு 

ுளறயோக, பந்ு பேோதி்ு  ோ்்க் ்டு. “ுு் பதோ்வியி் ுி்து. 


	2] ஓபிசி பட்டியலில் புதிதாக 15 ஜாதிகள்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

