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1] கேரளாவி் கோழி்கோு மாவ்ட ’்சியரா் ‘ரு சாரா தி்டமாே Operation Sulaimani எ்ு்
தி்ட்தத ுவ்ேிு்ளா்.
“்தி்ட்தி்பி மாவ்ட்தி் உ்ள ம்ே் எவு் உணவி்றி உற்ே ூடாு எ்பகதயாு்.
மாவ்ட ’்சிய் ‘ுவலே், தாுோ ம்ு் ேிராம ‘ுவல்ேளி் கடா்ே் பப்ு
ுறி்பி்ட உணவே்ேளி் “லவசமாே உணவு்திபோ்ளலா்.

2] பாேி்தாதை கச்்த மைித உிதம ’்வல் தப்ஸ் ‘்ை் ( Tabassum Adnan ) 2016்
’்ு்ோை Nelson Mandela – Graca Machel Innovation விுு பப்ு்ளா்.
3] ’்ோைி்தா் நா்ி் ‘தமதிதய நிதலநா்ுவு ப்றிய " 6வு ’சியாவி் “தய்
மாநாு " ( 6th Heart Of Asia Conference ) பட்லியி் ஏ்ர் 26் நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
“த்ு ு் 5வு மாநாு 2015 ிச்பி் பாேி்தாைி் நதடபப்ு்ளு.

4] 2018் ’்ு்ோை ோம்பவ்் நாுேளி் ஜூகடா சா்பிய் கபா்ி, ராஜ்தாைி்
பஜ்்ூி் நதடபபறு்ளு.
5] 2022் ’்ு்ு் விவசாயிேளி் வுமாை்தத “ுமட்ோே உய்்ுவத்ோை
பசய்தி்ட்ேதள உுவா்ுவத்ு, ம்திய விவசாய்ுதற ூுத் பசயலள் ‘கசா் த்தவ
( Ashok Dalwai ) ததலதமயி் 8கப் போ்ட ேமி்ிதய ம்திய ‘ரு நியமை் பச்ு்ளு.
6] ுல் பபய்்த திபப்திய்ேளி் பிரதமராே “ர்டாவு ுதறயாே ல்ச் ச்ேி ( Lobsang Sangey
) கத்ு பச்ய்ப்ு்ளா்.
“வ்ேு்ோை ததலதம ‘ுவலே், “மா்சல பிரகதச்தி் உ்ள த்மசாலாவி்
‘தம்ு்ளு.
.
சீைாவி் ’்ேிரமி்பிைா் பாதி்ே்ப்ட ப்கவு நாுே் / “ை ம்ேளி் சா்பி் Strengthening
Our Alliance to Advance the Peoples Dream: Freedom, Justice, Equality and Peace எ்ு் ததல்பி் ஜைநாயே
மாநாு த்மசாலாவி் ஏ்ர் 28 ுத் கம 01 வதர நதடபபுேிறு.

7] “்தியாவி் பிர்கயே வழிோ்ி பசய்தே்கோளாை IRNSS - 1G பவ்றிேரமாே PSLV - C33
ரா்பே் ூல் ஏ்ர் 28் வி்ணி் நிதல நிு்த்ப்டு.
“்த் பசய்தே்கோ்ே் ேட் வழி ’ரா்்சி்ோேு், “ய்தே கபிட் ோல்ேளி் ேட்
பயண்ு்ு் மிேு் பயு்ளதாே “ு்ு். கமு், 1,500 சுர ேிகலா மீ ்ட் ு்றளு
பர்பளு்ு ேட் வழிேதளு், ேட் எ்தலேதளு் ே்ோணி்ு், கமு், ததரயிு்,
வா்பவளியிு் பச்ு் ‘தை்ு வாேை்ேதளு் ே்ோணி்ே ுிு்.
ோ்ே், சர்ு வாேை்ே், விமாை்ே், ே்ப்ே், நீ்ூ்ேி் ே்ப்ே் “ு்பதத்
ு்லியமாே் பதிவி்புட், பயண கநர் ுறி்ு் சியாை தேவ்ேதளு் ‘ளி்ு். கமு்,
கபிட் கமலா்தம, பச்லிட்கபசிே் ஒு்ேிதண்ு, ுவியிய் வதரபட்ேதள்
ே்ோணி்த், ோ், ேைரே வாேை ("ிர்்') ஓ்ுந்ேு்ு ுர்வழி ூல் ுதறயாே
ஓ்ட்பசா்லி வாேை்ேதள “ய்ே வழிோ்ு். “ு “்தியாு்ோை பிர்கயே வழிோ்ி
பசய்தே்கோ்.
‘பமி்ோவி் GPS கபால “்தியாு்ோை GPS. வழிோ்ியாே “்த் பசய்தே்கோ்ே்
‘தமு்.
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2013-’் ’்ு ஜூதல 1-’் கததி IRNSS -1A பசய்தே்கோ் PSLV -C22 ரா்பே்ிு், 2015-’்
’்ு ஏ்ர் 4-’் கததி IRNSS - 1B பசய்தே்கோ் PSLV- C24 ரா்பே்ிு், ‘்கடாப் மாத்
16-’் கததி IRNSS -1C, மா்் 28-’் கததி IRNSS -1D பசய்தே்கோ்ே் வி்ணி்
பசு்த்ப்டை.
2016, ஜைவி 20-’் கததி IRNSS -1E பசய்தே்கோ் பவ்றிேரமாே வி்ணி் பசு்த்ப்டு.
மா்் 10-’் கததி ’றாவு பசய்தே்கோளாை IRNSS -1F வி்ணி் நிதல நிு்த்ப்டு.
7 பசய்தே்கோ்ேதள உ்ளட்ேிய “்த தி்ட்ு்ு நாவி் எை பபய் ூ்ட்ப்ு்ளு.

8] பச்தி ுளிே்
----------------------.
01) 62 ’்ுே் ராணியாே வ்றிு்ு்
ீ
பிி்ி் ராணி “ர்டா் எலிசபப் ஏ்ர் 21் தைு
90-வு பிற்த நாதள் போ்டாிைா்.
.
02) பவைிூலாவி் ேு் மி்சார் த்ு்பாு நிலுவததயு்ு, ‘்த நா்ு ‘ரு
‘ுவலே்ேு்ு வார் 5 நா் ே்டாய விுுதற ‘ளி்ு உ்தரவி்ு்ளு.
.
03) ு்தபயி், ’த்் வ்ு
ீ
வசதி வாிய்திைா் ராுவ வர்ேு்ோே
ீ
ே்ட்ப்ட 31 மாிே்
போ்ட ‘ு்ுமாி ுியிு்தப “ி்ே ம்திய ு்ு் ூழ் ‘தம்சே்ு்ு ு்தப உய்
நீ திம்ற் உ்தரவி்ு்ளு.
ராுவ வர்ேு்ோே
ீ
ே்ட்ப்ட “்த் ுியிு்ு விவோர்தி் ஊழ் நதடபப்றதாே ேு்
ு்ற்சா்ுே் எு்தை. “ததையு்ு வழ்ு பதாடர்ப்டு. “்த வழ்ு பதாட்பாே
மோரா்ிர ுத்வராே “ு்த ‘கசா் சவா் பதவி விலேிைா்.
.
04) “்திய-திபப்திய எ்தல் ோவ் பதடயி் (ஐிபிபி) வடேிழ்ு் பிரா்திய ததலதமயே்தத,
கமோலய் ததலநே் ஷி்லா்ேி் “ு்ு ‘ுணாசல் பிரகதச் ததலநே் “்டா நேு்ு
மா்ற் பதாட்ேிு்ளு ம்திய ‘ரு.
‘ுணாசல் பிரகதச எ்தல் புதி்ு் சீை ராுவ் ‘ி்ேி ‘்ுமீ றலி் ”ுப்ு
வுவததயு்ு, ம்திய ‘ரு “்த நடவி்தேதய கம்போ்ு்ளு.
“த்ோே, கமோலய்தி் “ு்ு 2,000 ராுவ வர்ேுட்
ீ
ேைரே வாேை்ே், ’ுத்ே்
’ேியதவ ுமா் 500 ேி.மீ பதாதலு ேட்ு ‘ுணாசல் பிரகதச்ு்ு போ்ு
பச்ல்புேி்றை.
.
05) சீைாவி் “ு்ு பா், பாலி் “ு்ு தயாி்ே்பு் பபாு்ே், ுறி்பி்ட சில பச்லிட்
கபசிே் ’ேியவ்தற “ற்ுமதி பச்வத்ு ம்திய ‘ரு ததட விதி்ு்ளு.
.
06) ஊழிய் வு்ோல தவ்ுநிதி மீ தாை வ்ி விேித்தத 0.1% ‘திேி்ு ம்திய நிதியதம்சே்
உ்தரவி்ு்ளு
“த் ூல் 8.7%-லிு்ு த்கபாு 8.8% ’ே ‘திேி்ே்ப்ு்ளு. ( சில மாத்ேு்ு ு்
8.8%லிு்ு 8.7% ’ே நிதியதம்சே் ுதற்திு்து )
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9] 2016-் ’்ு்ோை 9-வு மா்கோ மண் சி்ப கபா்ி ஏ்ர் 21 ுத் 27 வதர நதடபப்று.
“தி், மோ்மா ோ்தியி் பட்தத 15 ‘ி உயர்தி் ‘ேி்தச ம்ு் சமாதாை பச்திதய்
சி்தி்ு் வதேயி் உலே ‘தமதி எ்ு மணலி் விவதம்ு, “்தா்ு்ோை
த்ே்பத்ே்தத பவ்ு ப்நாய் சாததை பதட்ு்ளா்.

10] சீைாவி் பய்ேரவாதி எ்ு ு்ற்சா்ட்ப்ட ச்வகதச உ்ு் ூ்டதம்ு் ததலவ்
ு்ு் “சாு்ு “்தியா வழ்ேிய ுதழு “தசு (விசா) ர்ு பச்ு்ளு.
‘்தமயி் பாேி்தா் பய்ேரவாதி மூ் ‘ஸாு்ு எதிராே ஐ.நா.வி் “்தியா போ்ு
வ்த தீ்மாை்தத சீைா ுறியி்து. “த்ு் பதிலி போு்ு் வதேயி் சீைாவா்
பய்ேரவாதி எ்ு ு்ற்சா்ட்பு் உ்ு் ு்லி் ததலவு்ு “்தியா ுதழு “தசு
வழ்ேியு.
“த்ு, சீைா ேு் ே்டை் பதிவி்ததாு், “்ட்கபா் ப்ியலி், ு்ு் “சா கதட்பு்
ு்றவாளியாே ‘றிவி்ே்ப்ிு்பதாு், “்தியா “்த ுிதவ எு்ு்ளு.

11] ிஎ்ஏ (மரபு) விவதம்தப பய்பு்தி உலேி் மிே ு்ணிய பத்மாமீ ்டதர
(பவ்பமாைிதய) ேைடாவி் மா்்ிய் ப்ேதல்ேழே பகயா கவதியிய் வி்ஞாைிே்
உுவா்ேிு்ளை்.
12] ஐ.நா. ப்ேதல்ேழே ேு்சிு்ு பட்லிதய் கச்்த சி்ததையாள் ‘தம்பாை, பட்லி
போ்தே் ுுவி் “ய்ுநு் ே்வியாளுமாை திுமதி.ராதா ுமா் உ்பட 12 கபதர, ஐ.நா.
பபாு் பசயலாள் பா் ேி ூ் நியமை் பச்ு்ளா்.
“்தியராை ராதா ுமா், “ை கமாத் பிர்சிதை்ு தீ்ு ோ்பு, ‘தமதிதய நிதலநா்ுவு
’ேியவ்றி் நிுண்ுவ் பப்றவ்.
ஜாமியா மி்லியா “்லாமியா ப்ேதல்ேழே்தி் ‘தமதி ம்ு் கமாத் பதாட்பாை
’்ுேு்ோை ம்கடலா தமய்தி் “ய்ுநராே “வ் பணியா்றி உ்ளா்.

1] ஏ்ர் - 24 தேசிய ப்சாய்ு ரா் ேின்
2] ஏ்ர் - 25 மதே யா ேின்
கு்பபாு் ( Theme) - End Malaria For Good
3] 11th Exercise Nomadic Elephant - 2016
============================
.
இ்ேியா ம்ு் ம்தகாேியா இணை்ு தம்பகா்ு் 11வு ராுவ பயி்சி E

N

a

E

a

2016 ஏ்ர் 25 ுே் தம 08 வணர ம்தகாேியாவி் நணைபபுகிறு.
4] இ்ே ஆ்ு

தயா ி பெனிதராவி் நணைபபறு்ள ஒேி்பி் தபா்ிகு்ு, இ்ேியாு்கான

ந்பே்ை ூேராக ஹி்ேி நிக் ச்மா் காணன இ்ேிய ஒேி்பி் ச்க் நியமன் பச்ு்ளு.
5] ஏ்ர் - 23 உேக ு்ேக ேின்
6] ஏ்ர் - 22 ுவி நாள்ு, பா ் புவநிணே ஒ்ப்ே்ேி் இ்ேியா உ்பை 175 நாுக்
ணகபயு்ேி்ு்ளன.
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ுவி பவ்பநிணே உய்ணவ 2 ிகி

பச்சியஸு்ு மிகாம் க்ு்பு்ே தவ்ு் எ்பதே இ்ே

ஒ்ப்ே்ேி் இே்ு.
சுேி அதரபியா, ஈரா், ணநெீ யா, கெக்ோ் உ்ளி்ை எ்பை் வள் மிு்ே நாுக் இ்ே
ஒ்ப்ே்ேி் ணகபயு்ேிைவி்ணே.
.
ூுே் ேகவ் :
-------------------------புவநிணே அணமேி்கான ஐ.நா. ூுவ் -- ஹாேிு் நிக் ேியானா்தைா ி கா் தயா

7] ம்ேிய அரசி் ப ்ுணரணய ஏ்ு பாெகணவ்தச்்ே ு்பிரமைிய் ுவாமி, மணேயாள நிக்
ுதர் தகாபி, கி ்பக் வர்
ீ
ந்தொ் சி் சி்ு, ு்ு்ச்ணை வரா்கணன
ீ
தம

தகா், ி்ே

ப்ேி ணகயாள் ்வப் ோ் ு்ோ, தேசிய ஆதோசணன கு்சி் ு்னா் உு்பின் நதர்ேிர
ொே் ஆகிதயாணர ுியரு் ேணேவ் பிரைா் ுக்ெி, மாநிே்களணவ எ்.பி.்களாக நியமி்ு
உ்ேரு பிற்பி்ு்ளா்.
8] 2016, மா்் மாே இுேி வணரயி் பமா்ேு்ள 15.34 தகாி எ வாீ இணை்ு பப்றவ்களி்
1,00,06,303 தப் எ வாீ்கான மானிய்ணே ேிு்பியளி்ு்ளோக ம்ேிய அரு அறிவி்ு்ளு.
இேி் மகாரா்ிரா, உ்ேிரபிரதேச், பை்ேி. க்நாைாக, ேமி்நாு ஆகியணவ ுே் 5 இை்களி்
உ்ளன.

9] மகாரா்ிரா மாநிே்ேி் கு் வற்சியா் பாேி்க்ப்ு்ள மரா்வாைா புேியி் ோ் ம்ு்
தகாரதகா் எ்ு் இு கிராம்கணள ே்பேு்போக பிரபே நிக் அமீ ்கா் அறிவி்ு்ளா்.
அமீ ் கா் ம்ு் அவரு மணனவி கிர் ரா் இணை்ு பாைி பு்தைச் எ்ு் போ்ு
நிுவன்ணே நை்ேி வுகினறன்.
மகாரா்ிரா மாநிே்ேி் பமா்ேு்ள 43,000 கிராம்களி் 27,723 கிராம்க் வற்சியா்
பாேி்க்ப்ு்ளன.

10] ஏ்ர் - 22 ...... 46வு ுவி நா்
==============================
1970் ஆ்ு ுே் ஏ்ர் - 22் தேேி ுவி நாளாக கணைபிி்க்புகிறு.
2016் ஆ்ு்கான கு்பபாு் ( Theme) - Trees For The Earth
.
ூுே் ேகவ்க்
----------------------------ஒ்தவா் ஆ்ு் மா்் மாே் ி்றாவு சனி்கிழணம இரு 08-30 மைி ுே் 09-30மைி வணர ுவி
தநர் கணைபிி்க்புகிறு.
ெூ் - 05 உேக ு்ு்ூழ் நா்.

11] ஏ்ர் - 21 ...... 10வு சிவி் ச்விச் ேின்
-------------------------------------------------------------------
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.
பை்ேியி் நணைபப்ற 10வு சிவி் ச்விச் ேின விழாவி் சிவி் ச்விச் விுுகணள பிரேம்
தமாி வழ்கினா்.
ெ் ே் தயாெனா விுு - ச்ிக்
ூ்ணம இ்ேியா ேி்ை விுு - பிகான ீ் ம்ு் சி்கி்
S

a

S

a

a a
a

- ப்ரா்ூ் மாவ்ை் , ச்ேீ்க்

a a

- ஹமி்ூ், ஹிம்சேபிரதே்

.
தமு் இ்ே விழாவி் T

C a

Ma

., T a

I

a., ம்ு் R

a

E

எ்ு் ி்ு

ு்ேக்கணள பவளியி்ு்ளா்.

12] இ்தரா வி்ஞானிக், இேய மா்ு அுணவ சிகி்ணச தநாயாளிகு்ு உேு் வணகயி்,
இேய்ு்ு ர்ே்ணே பசு்ு் ுேிய குவிணய (ப்்) க்ுபிி்ு்ளன். இ்ே குவி 100 கிரா்
எணை பகா்ைு.
இ்தரா ேயா ்ு் ரா்பக்ுகு்ு ணை்ைானிய் எ்ற உதோக் பய்பு்ே்புகிறு. அ்ே
உதோக்ேி் இு்ு இ்ே ப்் ேயா ்க்ப்ு்ளு. தமு், இ்ே ப்் ஒு நிமிை்ேி் 3 ுே் 5
ேி்ை் ர்ே்ணே இேய்ு்ு பசு்ு் ேிற் பகா்ைு.
பவளிநா்ு பசய்ணக இேய்க் ஒு தகாி ூபா்்ு்தம் வி்க்பு் தபாு, இ்தரா
வி்ஞானிக் க்ுபிி் ு்ள இ்ே ப்் ூ.1.25 ே்ச்ோ் எ்பு ுறி்பிை்ே்கு.
இ்ே ப்் சமீ ப்ேி் ேிுவன்ேுர்ேி் உ்ள மு்ுவமணனயி் 5 ப்றிகு்ு பபாு்ேி தசாேணன
பச்ு பா்்க்ப்ைு. அ்ே தசாேணன பவ்றி பப்ு்ளு
13] AN UNDOCUMENTED WONDER - THE MAKING OF THE GREAT INDIAN ELECTION
.
இ்ே ு்ேக்ணே எுேியவ் - ு்னா் ேணேணம தே்ே் ஆணைய் ேிு. S.Y. ுதரஷி

1] ுுபபு் ுத்திர்கபாரா்ட வர்
ீ
Tatya Tope எ்ு ‘தழ்ே்பு் Ramachandra Pandurang Tope்
தியாே்தத கபா்ு் வதேயி் ம்திய ‘ரு ூ.200 ம்ு் ூ.10 மதி்பிலாை நாணய்ேதள
பவளியி்ு்ளு.
2] ர்யா, “்தியா ம்ு் சீைா பவளிுறு்ுதற ‘தம்ச்ே் ‘தம்பி் { Foreign Ministers of the
Russia, India and China (RIC) Forum) 14வு மாநாு மா்கோவி் ஏ்ர் 19் நதடபப்ு்ளு.
3] ஹிமா்சல பிரகதச்தத கச்்த ு்ோ தாு் ஐ ச்வகதச ஹா்ேி கபா்ிேு்ோை நுவராே
நியமி்ு ச்வகதச ஹா்ேி ச்கமளை் உ்தரவி்ு்ளு.
4] கோவா மாநில கலா் ’ு்தா நீதிபதியாே, பா்ைா உய்நீதிம்ற ததலதம நீதிபதியாே “ு்ு
ஓ்ு பப்ு்ள நீ தியரச் P.K. மி்ரா நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
5] உலே ப்திிதே ுத்திர ுறியீ்ு எ் { World Press Freedom Index (WPFI) }
.
180 நாுேளி் எு்ே்ப்ட ச்கவயி் “்தியா 133வு “ட் பிி்ு்ளு.( ேட்த ’்ு 136வு
“ட் !)
பி்லா்ு, பநத்லா்ு, நா்கவ ’ேிய நாுே் ுத் ூ்ு “ட்தில உ்ளை.
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ூ்ட் - 94, கநபா் - 105, ’்ோைி்தா் - 120, ீல்ோ - 141, ப்ேளாகத் - 144, பாேி்தா் 147, சீைா - 176வு “ட்ேளி் உ்ளை.

6] மகலியா ம்ு் போுவிைா் ஏ்பு் கநா்ேளி் “ு்ு ு்றிு் விுப்ட புதியாே
ஐகரா்பாதவ உலே ுோதார ‘தம்ு ( WHO) ‘றிவி்ு்ளு.
7] 01 ) உ்தரோ்ி் ‘ு்பு்த்ப்ட ுியரு் ததலவ் ’்சிதய ர்ு பச்ு ‘்மாநில
உய் நீ திம்ற் உ்தரு பிற்பி்ு்ளு.
.
02) ம்திய ப்ு வில்ே் ுதற்ு ( Dis Investment Department ) , ுதீு - பபாு பசா்ு
கமலா்தம ுதற எ்ு பபய் மா்ற் பச்ு ம்திய ‘ரு உ்தரவி்ு்ளு.
.
03) வட ம்திய ’்பிி்ோவி் ‘தம்ு்ள சா் ( CHAD ) நா்ு்ோை ‘பமி்ே் ூத் பதவி்ு
“்திய வ்சாவளிதய் கச்்த ேீ தா பாசியி் பபயதர ‘திப் ஒபாமா பி்ுதர்ு்ளா்.
ஏ்பேைகவ வட ேிழ்ு ’்பிி்ே நாடாை ஜிூியி், ேட்த 2011 ுத் 2014-’் ’்ு வதர
‘பமி்ே் ூதராே ‘வ் பணியா்றிு்ளா்.
த்கபாு ‘வ் பவளிுறு் ுதற ‘தம்சே்தி் மைித வள் பிிவி் பணி கம்பா்ு
“ய்ுநராே் பபாு்ு வேி்ு வுேிறா்.

1] விணளயா்ு் தபா்ிகளி் சிற்ு விள்ு் வர்கு்ு
ீ
ஆ்ுதோு் ோ ய் உேக
விணளயா்ு விுுக் வழ்க்ப்ு வுகிறு
* உேகி் ந்ப் ஒ் பை்னி் வரரான
ீ
பச்பியாவி் தொதகாவி் சிற்ே வரு்கான
ீ
விுணே
3வு ுணறயாக பப்றா்.
* மகளி் பி வி் சிற்ே வரா்கணனயாக
ீ
அபம ்காவி் பச னா வி்ேிய்் 3வு ுணறயாக
பப்றா்.
* அபம ்காணவ தச்்ே தகா்் வர்
ீ
தொ்ைா் ்ணப் ேிு்ுுணனணய ஏ்பு்ேிய வர்
ீ
எ்ற
விுணே பவ்றா்.
* சிற்ே அைி்கான விுணே நிூஸிோ்ு ர்பி அைி பவ்று. அ்ே அைியி் ை் கா்்ை்
மீ ்ு வ்ே வரு்கான
ீ
விுணே ணக்ப்றினா்.
* பா்ுோ ஒ் கா் ப்ேய்ேி் 3 ுணற சா்பிய் ப்ை் பவ்ற ு்னா் வர்
ீ
நி்கி
ோைாு்ு வா்நா் சாேணனயாளா் விுு வழ்கி குரவி்க்ப்ைு. 67 வயோன ோைா ஆ்ேி யா
நா்ணை தச்்ேவ். 1975, 1977, 1984 ஆகிய ஆ்ுகளி் பா்ுோ ஒ் கா்ப்ேய்ேி் சா்பிய் ப்ை்
பவ்றிு்ோ்.
* தந்ணமயான வர்
ீ
விுு்ு மணற்ே பநே்ோ்ு கா்ப்ு வர்
ீ
தொஹ் கிணர் தே்வானா்.
ு்ு தநாயா் பாேி்க்ப்ிு்ே அவ் கை்ே மாே் மரைமணை்ோ். இ்ே விுணே அவரு மக்
தொ்ி பப்ு்பகா்ைா்.
* சிற்ே மா்ு்ேிறனாளி வரு்கான
ீ
விுணே பிதரசி் நா்ணை தச்்ே நீ்ச் வர்
ீ
தைனிய்
ையஸூ், சிற்ே அேிரி வர்
ீ
விுணே பெ்மனிணய தச்்ே ிணரய்ோ் வர்
ீ
ெ்
தபா்பைனதனாு் பப்றன்.
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2] பச்ேி ுளிக்
---------------------.
01) ுே்ுணறயாக வி்பவளியி் குு்ணைணய வளர்பச்ு சீனா சாேணன பணை்ு்ளு.
கை்ே ஏ்ர் 06் தேேி SJ - 10 வி்கே்ேி் எேிகளி் 6000 குு்ணைகணள அு்பி வளர்பச்ு
இ்ே சாேணனணய பச்ு்ளு.
.
02) 2016் ஆ்ு்கான ுேி்ச் விுு நிீயா்் ணை்் ம்ு் ோ்ச் ரா்்ை் நிுவ்கு்ு
வழ்க்புவோக அறிவி்க்ப்ு்ளு.
இுவணர நிீயா்் ணை்் ப்ேி ணக 117 ுேி்ச் விுுகணள பவ்ு்ளு.
.
03) குணமயான ுளி் பிரதேசமான வை ுுவ்ேி் நணைபப்ற மரா்ோ் ஓ்ை ப்ேய்ேி் (
ணமன் 41 ிகி

ுளி் ) அபம ்க வர்
ீ
ைா் பினி்க் ுேேிை் பிி்ு்ளா்.

3] 01) இ்ேிய கி ்பக் வா ய்ேி் ுே் ுணறயாக ேணேணம பசய் அேிகா
ஏ்பு்ே்ப்ு ேிு. ராு் தொ்

( CEO) எ்ற பேவி

நியமன் பச்ய்ப்ு்ளா்.

இவ் கி ்பக் க்ு்பா்ு வா ய்ேி் பசயேு்ு கீ தழ பைிு வா்.
.
02) மிு்ே ே்ை ீ் ே்ு்பா்ி் சி்கியிு்ு் மகாரா்ிரா மாநிே்ேி் 200 அி்ு அேிமாக
ஆ்ுணள கிைு அணம்க அ்மாநிே அரு ேணை விேி்ு்ளு.
.
03) கைிே தமணே ராமாுெ்ேி் வா்்ணக வரோு T

Ma

W

K

I

எ்ற பபய ்

ஹாேிு்ி் ேிணர்பைமாக எு்க்ப்ு பவளியிை்ப்ு்ளு. இ்ேியாவி் ஏ்ர் 26்
பவளியாகிறு.
.
04) ோ்்ே்ப்தைா் ம்ு் பழ்ுியின் மீ ு வ்பகாுணமயி் ஈுபுதவா் மீ ு 10 ஆ்ுக்
ே்ைணன விேி்ு் ச்ை் ஏ்ர் 14 ுே் அமு்ு வ்ு்ளோக ம்ேிய அரு அறிவி்ு்ளு.
.
05) TATA ுும்ேி்ு்ப்ை ைா்ைா க்ச்ை்சி ச்வச்
ீ
ம்ு் ைா்ைா அதம ்கா இ்ை்தநசன்
கா்் ஆகிய நிுவன்கு்ு 94 தகாி அபம ்க ைாே் அபராே் விேி்க்ப்ு்ளு.
எபி சி்ை்் எ்ு் நிுவன்ேி் மு்ுவ் சா்்ே பம்பபாுணள ேிுியே்காக அபம ்க
நீேிம்ற் இ்ே அபராே்ணே விேி்ு்ளு.
.
06) பமானா்தகா நா்ி் நணைபப்ற மா்ி கா்தோ மா்ை்் பை்னி் ஆ்க் ஒ்ணறய்
தபா்ியி் ்பபயி் வர்
ீ
ரதப் நைா் ஒ்போவு ுணறயாக சா்பிய் ப்ை் பவ்ு்ளா்.

1] திிுரா மாநில்தத் கச்்த ஜி்ைா்ி் வரா்ேதை
ீ
தீபா ே்மாே் பிகரசி் ஒலி்பி்
விதளயா்ு் கபா்ியி் விதளயாட துதி பப்ு்ளா்.
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ஒலி்பி் ஜி்ைா்ி்ேி் விதளயாட துதி பப்ற ுத் “்திய வரா்ேதை
ீ
எ்ற
பபுதமதய “வ் ‘தட்ு்ளா்.
“்தியா ுத்திர் ‘தட்த பி்ை் “ுவதர ஒலி்பி் விதளயா்ு் கபா்ியி் ஜி்ைா்ி்
பிிவி் 11 ’்ே் ப்கே்ு்ளை் (1952-் “ுவ், 1956-் ூவ், 1964-் 6 கப்).
’ைா், “்கபாுதா் ுத்ுதறயாே பப் ஒுவ் “்தியா சா்பி் ஒலி்பி் கபா்ி்ு
துதி பப்ு்ளா்.

2] ஏ்ர் - 18 உலே மரு் பச்வ்ே் திை் ( உலே பார்பிய திை் )
.
ேு்பபாு் ( Theme ) - - The Heritage of Sport
3] போு்ேியா் ஏ்பு் பட்ு ோ்்சதல து்ு் வதேயி் பிபர்்சி் பட்வா்ீயா
(உலேி் ுத் பட்ு ோ்்ச் து்பூசி) மு்தத, பபாு பட்ு து்ூசி தி்ட்தி் ேீ ்
பிலி்தப்் ‘ரு ஏ்ர் 04் ‘றிுே்பு்திு்ளு.
பட்வா்ஸியாதவ ( Dengvaxia.) பட்ு து்ூசியாே பபாும்ே் பய்பா்ி்ு உலேி் ுத்
ுதலி் ‘றிுே்பு்திய நாு பம்சிகோ ம்ு் ’சியா ே்ட்தி் ுத் ுதறயாே
“்து்ூசிதய ம்ே் பய்பா்ி்ு போ்ு வ்ு்ள நாு பிலி்தப்் ’ு்.

4] பஹ்ல் - பப்ோ்் (HP) நிுவை், ்பப்ட் 13 எ்ற ுதியவதே மி்ேணிைிதய
‘றிுே்பு்திு்ளு
“்த மி்ேணிைி 10.4 மி்லிமீ ்ட் திம் ம்ு் 1.1 ேிகலா எதடதயு் போ்ு உலேி்
பம்லிய மி்ேணிைி எை பபய் பப்ு்ளு.

5] ுத்ுதறயாே “்தியாவிகலகய தயாி்ே்ப்ட பப்ேு்ோை ேு்ததட உதறதய ம்திய
ுோதார்ுதற ‘தம்ச் ‘றிுே் பச்ு்ளா்.
.
Velvet எ்ற வணிே்பபயி் பவளிவ்ு்ளு.

6] ே்கபாியா நா்ி் வை்புதியி் ுலிே் “ை் ‘தை்ு் ‘ழி்ுவி்டதாே ுலிே்
பாுோ்ு ுு ‘றிவி்ு்ளு.
7] ேுஹா்திதய கச்்த பிியத்ஷிைி ச்ட்ஜி எ்ற பப் 2016் ’்ி் மி் “்தியாவாே
கத்ு பச்ய்ப்ு்ளா்.
“த்ு ‘ு்து்த “ட்ேளி் ு்தபதய கச்்த ு்ுதி ேிு்ணா ம்ு் உ்திரபிரகதச்தத
கச்்த ப்ுி ேி்வாைி ’ேிகயா் “ட்பப்றை்.
“்த பவ்றியி் ூல் பிியத்ஷிைி ச்ட்ஜி 2016் ’்ி் உலே ‘ழேி கபா்ி்ு துதி
பப்ு்ளா்.

8] சீைாவி் Shenzhen நேி் நதடபப்ற Global Analyst Summit 2016் பவளியிட்ப்ட ச்வகதச
“தண்ு ுறியீு ( Global Connectivity Index ) ப்ியலி் “்தியா 44வு “ட்தி் “ட்பப்ு்ளு.
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‘பமி்ோ ுதலிட் பப்ு்ளு.சி்ே்ூ் ம்ு் ுவட்
ீ
’ேிய நாுே் 2 ம்ு் 3வு
“ட்தில உ்ளை.

9] பாேி்தா் ஏ்ர் 09் கததி ே்ப்ேதள தா்ு் வலிதமு்ள ZARB ஏுேதணதய
பவ்றிேரமாே பிகசாததை பச்ு்ளு.
10] ஐ.நா.,வி் பதாழி்ுதற வள்்சி ‘தம்ு (UNIDO) , உலேி் பபிய உ்ப்தியாள்ே்
ப்ியலி் “்தியாு்ு 6வு “ட் ‘ளி்ு்ளு.
“த்ு ு்ை், “்தியா 9வு “ட்தி் “ு்து.
10 நாுே் ‘ட்ேிய “்த ப்ியலி் சீைா ுதலிட்தி் உ்ளு. “த்ு ‘ு்த “ட்தி்
‘பமி்ோ, ஜ்பா், பஜ்மைி, போியா உ்ளு. “்கதாகைஷியா ேதடசி “ட்தி் உ்ளு.

11] கதசிய ுு்ப்ே்ு்பாு உ்சி மாநாு ( The National Summit on Family Planning ) பட்லியி் ஏ்ர்
04 ம்ு் 05 கததிேளி் நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
.
மாநா்ி் ேு்பபாு் ( Theme ) - - New Choices, New Horizons.
.
ுு்ப ே்ு்பாு ப்றி தேவ், ே்வி, பர்ுத் எ்ு் ுுதமயாை தி்ட்தத ( A 360 degree
information, education and communication (IEC) plan ) பசய்பு்த “்மாநா்ி் தீ்மாைி்ே்ப்ு்ளு.
.
IEC தி்ட்தி் ூுவராே பிரபல ஹி்தி நிே் ‘மிதா்ப்ச் நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.

12] “்தியாவி் ுே்பப்ற தப் கர் பப் ' வு
ீ
பாலிவா் ' ஏ்ர் 11 ‘்ு ம்திய பிரகதச
மாநில், விதிஷா மாவ்ட், Gyaraspur் நதடபப்ற சாதல விப்தி் உயிிழ்தா்.
13] ச்வகதச ூ்ேி் மாநாு ( Global Bamboo Summit ) ம்திய பிரகதச மாநில், “்ூி் ஏ்ர் 08
ுத் 10வதர நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
14] South Asia Wildlife Enforcement Network ( SAWEN )
------------------------------------------------------------------.
எ்தல தா்ி வைவில்ுே் கவ்தடயாுவதத து்ே, South Asia Wildlife Enforcement Network (
SAWEN )
‘தம்பி் “்தியா உு்பிைராே “தண்ு்ளு.
“தி் ஏ்ேைகவ மால்தீுே், “ல்தே, பாேி்தா், ப்ேளாகத், கநபா், ூ்ட்,
’்ோைி்தா் ’ேியதவ உு்ு நாுேளாே உ்ளை.

15] “்திய தடேள ச்கமளை்தி் ( Athletics Federation of India ) ததலவராே “ர்டாவு ுதறயாே
‘தி்கல ுமிவ்ள ( Adille Sumariwalla ) கத்ு பச்ய்ப்ு்ளா்.
16] “்திரா ோ்தி கதசிய ேதலே் தமய ‘ற்ே்டதளயி் ுதிய ததலவராே, "ஜைச்தா' ஹி்தி
நாளிதழி் ு்ைா் பச்தி ’சிிய் ரா் பேூ் ரா் நியமி்ே்ப்ு்ளா்.

9|Page

TNPSC TAMIL CURRENT AFFAIRS APRIL 2016
“்திரா ோ்தி கதசிய ேதலே் தமய்தி் ‘ற்ே்டதள உு்பிைராே தமிழே்தத் கச்்த
ூ்த நடை் ேதலஞ் ப்மா ு்பிரமணிய் உ்ளி்ட 19கப் நியமி்ே்ப்ு்ளா்.

17] PASSEX - 2016
-------------------.
“்திய ேட்பதட்ு் பசா்தமாை “ு கபா்் ே்ப்ேளாை "தீ்', "ுஜாதா' ம்ு் “்திய
ேடகலார ோவ் பதட ே்ோணி்ு் ே்ப் "வுணா' ’ேியவ்றி் “ட்பப்ு்ள ுதலாவு
பயி்சி ‘ணி வர்ேு்ு
ீ
“ல்தே ேட் புதியி் ஏ்ர் 19 ுத் 24 வார்ேு்ு பயி்சி
‘ளி்ே்பட “ு்ேி்று.
“்த பயி்சி்ு PASSEX - 2016 எை பபயிட்ப்ு்ளு.
“ு தவிர பயி்சி்ோே “்தியாவி் உுவா்ே்ப்ு ேட்த ஜைவி ுத் போு்ு ேட்பதட
தள்தி் நிு்த்ப்ு்ள "தர்ேிைி', "ுத்ஷிைி' ’ேிய “ு ே்ப்ேு் கபா்் பயி்சியி்
”ுபு்த்பு் எைு் ‘றிவி்ே்ப்ு்ளு.

18] கஷ்்பிய் மரண் எ்ு 400 ’்ுே் ’ைததபயா்ி பிி்ட் தபா்ுதற நிதைு
தபா்ததல பவளியி்ு்ளு.
19] சி்ேிமி் உ்ள National Institute of Technologyயி் பர் ே்ச்ு்ோ ( PARAM KANCHENJUNGA ) எ்ு்
ூ்ப் ே்்ூ்ட் நிுவ்ப்ு்ளு.
20] ஜா்ே்் மாநில ' ‘ரு ‘ரசிய் ச்ட மாகமதத' ‘்கப்ேி் 125வு பிற்தநாதள
ு்ைி்ு 80கோி பசலவி் 11,000 விததவ் பப்ேு்ு வு
ீ ே்ுவத்ு நிதிுதவி வழ்ு்
வதேயி் " பீமாரா் ‘்கப்ே் ’வா் கயாஜைா " எ்ு் தி்ட்தத ‘றிுே் பச்ு்ளு.
“்தி்ட்தி் பி மதலபுதியி் வு
ீ ே்ுபவ்ேு்ு ூ.75000 /், ததரபுதியி் வு
ீ
ே்ுபவ்ேு்ு ூ.70000/் வழ்ே்பு் எை ‘றிவி்ே்ப்ு்ளு.

21] Shatrujeet
-------------.
ராஜ்தாைி் தா் பாதலவை்தி் ( தஜச்மா் நேு்ு ‘ுேி் ) “்திய ராுவ் Shatrujeet
எ்ற பபயி் தயா்நிதல பயி்சியி் ”ுப்ு வுேி்று.
“்த பயி்சியி் முராதவ ததலதமயிடமாே போ்ட பதடயணியி் சா்பி் ுமா் 30,000
வர்ே்
ீ
ப்ுபப்ு்ளை்.

22] National Monument Authorityயி் ததலவராே திுமதி. ு்மிதா பா்கட நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
23] ஓ்ு பப்ற ஏ் மா்ஷ் ‘்ஜ் சி்தே ( Arjan Singh ) ேுரவி்ு் விதமாே கம்ு
வ்ோள்தி் உ்ள பைோ் ( Panagarh ) விமாை்பதட தள், ‘்ஜ் சி் விமாை்பதட தள் எை
பபய் மா்ற் பச்ு ம்திய ‘ரு உ்தரவி்ு்ளு.
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24] மகலசியாவி் நதடபப்ற 25வு ு்தா் ‘்லா் ஷா கோ்தப ஹா்ேி “ுதி்கபா்ியி்
“்தியாதவ கதா்ேி்ு ’்திகரலியா 9வு ுதறயாே சா்பிய் ப்ட் பவ்ு்ளு.
25] பட்லியி் பா்மசாலா, ு்ோ உ்ளி்ட ‘தை்ு வதேயிலாை ுதேயிதல பபாு்ேு்ு
ஓரா்ு பட்லி ‘ரு ததட விதி்ு்ளு
26] ேட்சா் “்தியா மாநாு ( Maritime India Summit ) - 2016
ஏ்ர் 14 ுத் 16 வதர ு்தபயி் நதடபப்ு ுி்ு்ளு.

27] ஏ்ர் - 11 கதசிய பபாு்ுதற நிுவை்ே் திை்
28] பச்தி ுளிே்
-----------------------.
01) ு்பகோண் ப்ளி தீவிப்தி் ( 2004் ’்ு ) உயிிழ்த ுழ்ததேளி் பப்கறா்ேு்ு
“ழ்பீு வழ்ுவு பதாட்பாே விசாி்ு ‘றி்தே வழ்ே உ்சநீதிம்ற் நியமி்த ஒு நப்
ேமிச் -- நீ தியரச் பவ்ே்ராம்
.
02) பமௌலிவா்ே் புதியி் “ி்ு விு்த ‘ு்ுமாி ே்டட்தி் ‘ுகே ’ப்தாை
நிதலயி் உ்ள ம்பறாு ே்டட்தி் உுதி் த்தம ுறி்ு ’ராய உ்சநீதிம்ற் நியமை்
பச்த நிுண் ுு --- --- --- வழ்ுதரஞ் ‘கசா்ுமா் ு்தா, ஐ.ஐ.ி. உதவி கபராசிிய் கசஷா்,
கதசிய ே்டட்ே் ே்ுமாை் ேழே பபாு கமலாள் எ்.பி.சி்

29] ேு் கநாயா் பாதி்ே்புகவா், வயு ுதி்்த நிதலயி் ‘வதி்புகவா் ேுதண
‘ி்பதடயி் மு்ுவி் உதவிகயாு த்போதல பச்ு போ்ள ‘ுமதி வழ்ு் ச்ட
மகசாதாு்ு ேைடா நாடாும்ற் ஒ்ுத் வழ்ேிு்ளு.
.
“்த ச்ட் வு் ஜூ் மாத் நதடுதற்பு்த்பு் எ்ு், “்த ுதிய ச்ட் ேைடா நா்ு
ுிம்ேு்ு ம்ுகம பபாு்ு் எ்ு், பவளிநா்ிைு்ு பபாு்தாு எ்ு்
ுறி்பிட்ப்ு்ளு.
.
ேுதண த்போதல --- கநாயாளியி் விு்ப்தி் கபி், மு்ுவி் உதவிகயாு
பச்ய்புவு.
.
ேுதண போதல -- ுய நிதைு “்லாத, கநாயாளியி் விு்ப்தத பபற “யலாத நிதலயி்,
பராமி்பள்ேளி் கவ்ுகோதள ஏ்ு மு்ுவி் உதவிகயாு பச்ய்புவு.

30] ிரா் & சைாஃபி் தீுே்
--------------------------------------.
பச்ேடலி் சூதி ‘கரபியாு்ு் பசா்தமாை ிரா், சைாஃபி் ’ேிய தீுேதள “்கர்
’்ேிரமி்ோம் பாுோ்பத்ோே, ‘்த் தீுேளி் ே்ு்பா்தட எேி்ு 1950-’் ’்ு
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கே்ு் பப்று. எைிு், 1967-’் ’்ு கம்ோசிய் கபாி் ‘்த் தீுேதள “்கரலிட்
எேி்ு “ழ்து.
“ு்பிு், 1979-’் ’்ு கம்போ்ள்ப்ட ‘தமதி ஒ்ப்த்தி்ேீ ் ‘்த் தீுேதள
எேி்திட் “்கர் திு்ப ஒ்பதட்து.
‘ததை் பதாட்்ு ‘்த் தீுேதள எேி்ு பதாட்்ு தைு ே்ு்பா்ி் தவ்திு்ததா்
‘்த நா்ு்ு், சூதி ‘கரபியாு்ு் “தடகய “ு பதாட்பாே ச்்தச நிலவி வ்து.
“்த் ூழலி் “ு நா்ு உறதவ கம்பு்ு் வதேயி், ச்்தச்ுிய ‘்த் தீுேதள
மீ ்ு் சூதி ‘கரபியாவிட் ஒ்பதட்ே ுிு பச்ு்ளதாே எேி்ு ‘றிவி்ு்ளு.

31] ேஜே்தாைி் ‘்டாைா நேி் கம 19 ுத் 27’் கததி வதரயி் நதடபபறு்ள மேளி்
ு்ு் ச்தட உலே சா்பிய்ஷி் கபா்ி்ோை 8 ூத்ேளி் ஒுவராே “்திய ு்ு் ச்தட
வரா்ேதை
ீ
கமி கோ் நியமி்ே்ப்ு்ளா்.
கமி கோ் தவிர, பிி்டைி் நிகோலா ’ட்், ‘பமி்ோவி் ம்கல் எ்பா்ஸா,
பிகரஸிலி் ‘்ியாைா ‘பரளஜா, ப்கேியாவி் ்டாைிமிரா பப்கராவா, பமாரா்கோவி்
ோதிஜா மா்ி, ‘்ஜீியாவி் பே்ரா சி்ேி யாு், ேைடாவி் பஜைிஃப் ஹ்ேி்் ’ேிகயா்
மேளி் ு்ு் ச்தட உலே சா்பிய்ஷி் கபா்ி்ோை ூுவ்ேளாே நியமி்ே்ப்ு்ளை்.

32] ே்தே நதிதய ூ்தம பு்ு் தி்ட்தி்ோே “்தியாு்ு் பஜ்மைி்ு் “தடகய
ஒ்ப்த் தேபயு்தாேிு்ளு.

33] கநபாள நா்ி் உ்சநீதிம்ற ததலதம நீதிபதியாே, ுத்ுதறயாே ுசிலா ோ்ேி எ்ற
பப்மணி நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
34] புபி் பபு்ேட் புதியி் ‘தம்ு்ள The Republic of Nauru எ்ற நாு ச்வகதச நிதி
பசலாவணிய் ( International Monetary Fund -IMF ) ம்ு் உலேவ்ேி ’ேியவ்றி் 189வு நாடாே
“தண்ு்ளு.
35] ஏ்ர் - 14 உலே சி்த்ே் திை்
36] மோரா்ிரா மாநில்தி் ேுதமயாை ுிநீ் ப்ச் ஏ்ப்ு்ள ல்ூ் புதி்ு ராஜ்தா்
மாநில், கோ்டா ( KOTA ) நேு்ு ‘ுேி் உ்ள மிரா் ( MIRAJ ) எ்ற புதியி் “ு்ு ரயி்
ூல் ுிநீ் ( 5 ல்ச் லி்ட் ) போ்ு பச்ல்புேிறு.
.
ுிநீ ் போ்ு பச்ு் ரயிு்ு " ஜ் ூ் " ( JALDOOT ) எை பபயிட்ப்ு்ளு.
37] Standing On An Apple Box
.
“்த ு்தே்தத எுதியவ் - ரஜிைிோ்்தி் மேு், து்் மதைவிுமாை ஐ்வ்யா து்
38] 2015் ’்ு்ோை " சர்வதி ச்மா் " விுு கடா்ி பமாழி ேவிஞ் ம்ு்
நாவலாசிியுமாை திுமதி. ப்மா ச்கத்்ு வழ்ே்புவதாே ‘றிவி்ே்ப்ு்ளு.
.
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2007் ’்ு Chitt - Chete எ்ற பபயி் பவளிவ்ு்ள “வி் ுயசிதத ூு்ு “்த பிு
வழ்ே்புவதாே ‘றிவி்ே்ப்ு்ளு.
2014் ’்ு ே்நாடோதவ கச்்த வர்ப
ீ
பமா்லி்ு “்விுு வழ்ே்ப்ு்ளு.

39] பிரபல ஹி்தி நிே் ‘ஜ் கதவே் ம்ு் ‘வரு மதைவி ேகஜா் ’ேிகயாதர ’்திர
மாநில ு்ுலா்ுதறயி் விள்பர ூுவ்ேளாே ‘்மாநில ுத்வ் ச்திரபாு நாுு
நியமை் பச்ு்ளா்.
40] பட்லி்ு மிே ‘ுேி், ஹியாைா மாநில்தி் ‘தம்ு்ள பதாழி் நேரமாை ' ு்ோ்' (
Gurgaon ) “ைி " ுுேிரா் " ( Gurugram ) எை பபய் மா்ற் பச்ய்புவதாே ‘்மாநில ுத்வ்
மகைாே்லா் ே்டா் ‘றிவி்ு்ளா்.
41] 2014் ’்ு்ோை கதசிய ுவி‘றிவிய் விுு ( National Geo Science Award ) கபராசிிய். ‘கசா்
ுமா் சி்வி்ு வழ்ே்ப்ு்ளு.
42] 2016 Water Film Festival பட்லியி் ஏ்ர் 06 ‘்ு நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
43] ுதலாவு கதசிய பழ்ுியிை் திுவிழா ( First National Tribal Carnival ) பட்லியி் ஏ்ர் 29
ுத் கம 02 வதர நதடபபுேிறு.
44] A State in Denial – Pakistans Misguided and Dangerous Crusade?
எுதியவ் -- B.G. வ்ேீ ்

45] வாரணாசிதய்கச்்த ேத் நடை்ேதலஞ் கசாைி பசௌராஸியா, பதாட்்ு 123 மணி 20
நிமிட்ே் நடைமாி ேி்ை் சாததை ுி்ு்ளா்
46] Indias War : The Making of Modern South Asia 1939 - 1945
எுதியவ் - ீநா் ராேவ்

47] ுலிேதள ோ்பு ப்றிய ’சிய நாுேளி் ‘தம்ச்ே் ‘ளவிலாை 3வு மாநாு ( 3rd Asia
Ministerial Conference on Tiger Conservation ) பட்லியி் ஏ்ர் 12 ுத் 14வதர நதடபபுேிறு.
48] ஏ்ர் - 12 மைித வி்பவளி் பயண்ு்ோை ச்வகதச நா் ( International Day of Human Space Flight )
49] G - 7 நாுேளி் பவளிுறு்ுதற ‘தம்ச்ேளி் மாநாு ஜ்பாைி் ஹிகராஷிமா நேி்
ஏ்ர் 10 ம்ு் 11் நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
.
“்த மாநா்ி் ுிவி் ஹிகராஷிமா பிரேடை் பவளியிட்ப்ு்ளு.
"Commitment to seeking a safer world for all and to creating the conditions for a world without nuclear weapons."
50] ோவ் ’ரா்்சி ம்ு் கம்பா்ு் ுதறயி் { Bureau of Police Research & Development (BPR&D)}
தடர்ட் பஜபைரலாே Ms. Meeran C.Borwankar IPS நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
51] ‘ச்தபஜா் நா்தட்கச்்த ுலைா்ு பச்தியாள் Khadija Ismayilova ு்ு 2016் ’்ு்ோை
UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize ‘றிவி்ே்ப்ு்ளு.
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52] பாேி்தா் ம்ு் சீை விமாை்பதடே் “தண்ு கம்போ்ு் கபா் பயி்சிே் SHAHEEN
- 5 ‘்லு EAGLE - 5 ஏ்ர் 09 ுத் பாேி்தாைி் நதடபப்ு வுேி்று
53] ம்திய வ்்தே் ம்ு் பதாழி் ுதற ‘தம்சே் வழ்ு் கதசிய ‘றிுசா் பசா்ுிதம
விுதத ( National Intelectual Property Award ) ோர்ூ் IIT பப்ு்ளு.
.
ஏ்ர் - 26 உலே ‘றிுசா் பசா்ுிதம திை்

54] ‘ரசிய் ச்ட மாகமதத, ‘்ண் ‘்கப்ே் ‘வ்ேளி் 125வு பிற்தநாதள ஐ.நா.‘தம்ு
‘த் ததலதமயே்தி் ஏ்ர் 13 ‘்ு போ்டாட உ்ளு.
.
( ‘்ண் ‘்கப்ேி் பிற்தநா் - ஏ்ர் 14 )
55] பசௌதி ‘கரபியா ம்ு் எேி்ு நாுேதள “தண்ு் வதேயி் பச்ேடலி் ( Red Sea ) மீ ு
பால் ‘தம்ே “ு நாுேு்ு் “தடகய ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ளு.
56] பிி்டைி் மிே உயிய பு்்ட்் விுு ‘்தை பதரசாு்ு வழ்ே்ப்ு்ளு.
57] Wheels Behind the Veil - Pms, Cms and Beyond
எுதியவ் - நரசி்ம ரா் பிரதமராே பதவிவேி்த பபாுு, ம்திய ‘ரசி் பச்தி ுதற
’கலாசேராே பணியா்றிய P.V.R.K. பிரசா்

58] Central Administrative Tribunal (CAT)் கச்மைாே சி்ேி் மாநில உய்நீதிம்ற ததலதம நீதிபதியாே
பதவிவேி்ு ஓ்ு பப்ு்ள நீதியரச் பிரகமா் கோலி ( Permod Kohli ) பதவிகய்ு்ளா்.
59] பப் ுழ்ததேதள ேுவிகல ‘ழி்பு ம்ு் பிற்தபி் போதல பச்வு ’ேியவ்தற
து்பத்ோே ராஜ்தா் மாநில ‘ரு ASHRAY எ்ு் தி்ட்தத ுவ்ேிு்ளு.
.
( தமிழே்தி் உ்ள பதா்ி் ுழ்ததே் பாுோ்ு தி்ட் கபா்று )
60] ஏபர் 5 - கதசிய ேட்சா் திை் (National Maritime Day)
61] ஏ்ர் - 07 உலே ுோதார திை்
ேு்பபாு் ( Theme) - Beat Diabetes

62] ேிராம்ுற மாணவ்ேு்ு் தரமாை ே்விதய வழ்ு் கநா்ேி் ஓிஸா மாநில ‘ரு CBSE
‘தம்ுட் “தண்ு ’த்் வி்யாலயா தி்ட்தத ுவ்ேிு்ளு.
63] மைிதவள கம்பா்ு்ுதற ‘தம்சே் ம்ு் UNESCO ‘தம்ு “தண்ு நட்திய International
Conference on Zero மாநாு ஏ்ர் 04 ம்ு் 05 கததிேளி் பிரா்் ததலநே் பாிசி் உ்ள UNESCO
ததலதமயே்தி் நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
“்த மாநா்ி் “்தியாவி் சா்பி் ம்திய மைிதவள கம்பா்ு்ுதற ‘தம்ச் ்மிுதி
“ராணி ேல்ுபோ்ு்ளா்.
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UNESCO ததலதமய்தி், ுே்பப்ற “்திய ேணிதவியலாள் ம்ு் வாைசா்திிுமாை
’்யப்டாவி் மா்பளு பவ்ேல சிதலதய மைிதவள கம்பா்ு்ுதற ‘தம்ச் ்மிுதி
“ராணி திற்ுதவ்ு்ளா்.

64] பட்லி ( நிஜாுதீ்) - ’்ரா “தடகய 160 ேி.மீ கவே்தி் பச்ு் நா்ி் ுத் ‘திகவே
ேதிம் ரயி்கசதவதய ( Gatimaan Express ) ரயி்கவுதற ‘தம்ச் ுகர் பிரு
ுவ்ேிதவ்ு்ளா்.
“்த ரயி் மணி்ு 160 ேி.மீ . கவே்தி், பட்லி-’்ரா “தடகயயாை 200 ேி.மீ . பதாதலதவ 100
நிமிட்ேளி் பச்றதடு்.

65] ‘பமி்ோவி் உ்ள Bank of the West வ்ேியி் ததலவ் ம்ு் ததலதம பசய் ‘திோியாே
“்திய வ்சவளிய்கச்்த ந்திதா ப்ஷி நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
66] உ்தரே்் மாநில், தநைிடா் மாவ்ட், கதவ்த் ( Devasthal ) நேி் ‘தம்ே்ப்ு்ள
’சியாவி் மிே்பபிய ’்ிே் படல்கோ் ARIES ( Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences )
ஐ பிரதம் கமாி பப்ஜிய்திலிு்ு மா்் 30 ‘்ு ுவ்ேிதவ்ு்ளா்.
“்த பதாதலகநா்ேி பப்ஜிய் நா்ி் ஒ்ுதழ்கபாு தயாி்ே்ப்ு்ளு.

67] விய்நா் நாடாும்ற்ு்ு ுத் பப் சபாநாயேராே ூபய் தி ேி் நா் கத்ு
பச்ய்ப்ு்ளா்.
68] 4வு ‘ுச்தி பாுோ்ு மாநாு ‘பமி்ோவி் வாஷி்ட் நேி் மா்் 31 ம்ு் ஏ்ர்
01் நதடபப்ு ுி்ு்ளு.
‘பமி்ே ‘திப் ஒபாமா, பிரதம் கமாி உ்பட 50்ு் கம்ப்ட நாுேளி் ததலவ்ே்
மாநா்ி் ப்கே்ு்ளை்.
‘ுச்தி பாுோ்ு மாநா்தட ர்ய ‘திப் விளாிமி் ுதி் ுற்ேணி்ு்ளா்.

69] Project Salamati
----------------------“்தியாவிகலகய ுதலாவதாே ஊசி மு்ு விவிலாை ேு்ததட ுதறதய ஹியாைா
மாநில் ‘றிுே் பச்ு்ளு.
“த்ு Project Salamati எை ‘்மாநில ‘ரு பபயி்ு்ளு.

70] தமிழே-கேரள எ்தலயி் ‘தம்ு்ள ‘ே்திய மதல, ுபை்கோவி் உயி்்கோள
ோ்பே ப்ியலி் “தண்ே்ப்ு்ளு.
கம்ு் பதாட்்சி மதலயி் பத்கோியி் ‘ே்திய மதல ‘தம்ு்ளு.
‘ே்திய மதலயி் ேள்ோு ு்ட்ுதற ுலிே் ோ்பே், பச்ுுைி, பப்பாரா, பந்யாு
’ேிய சரணாலய்ே் உ்ளை.
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“்தியாவி் 18 உயி்்கோள ோ்பே்ே் உ்ளை. “ழ்றி், நீ லேிி, ந்தா கதவி, கநா்பர்,
ம்ைா் வதளுடா, ு்தரவை் ோுே், ேிகர் நிகோபா் உ்ளி்ட 9 உயி்்கோள்ே் ம்ுகம
ுபை்கோவி் ப்ியலி் “ட்பப்ு்ளை.

71] 21வு ச்ட ’தணய்தி் ததலவராே ஓ்ுபப்ற உ்சநீதிம்ற நீதிபதி திு. ப்பீ் சி்
பசௌோ் ‘வ்ே் ( B.S. பசௌோ் ) நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
“வ் த்கபாு ோவிி நுவ் ம்ற நீதிபதியாே பணியா்றி வுேி்றா்.
ஓ்ு பப்ற ுஜரா் உய்நீதிம்ற நீதிபதி திு. ரவி. R. திிபாதி ‘வ்ே் 21வு ச்ட
’தணய்தி் உு்பிைராே நியமை் பச்ய்ப்ு்ளா்.
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