TNPSC EXAM TAMIL CURRENT AFFAIRS MAY 2016
1] ஹĂயானா மாநில காவல்கு்ு வார விுுறை வழ்க்பு் என ‘்மாநில
ுத்வ் மனனாக்லா் க்டா் ‘ைிவி்ு்ளா்.
2] Kalvari Scorpene
===============
.
உ்நா்ு் தயாĂ்பி் "்கா்பீ ்' ரக்தி் உுவாகிீ்ள "க்வாĂ' நீ ்ி்கி
னபா்்க்ப் ு்றப கட்பறட் தள்தி் “ு்ு பĂன ாதறன்காக கடு்ு்
‘ு்பி றவ்க்ப்ு்ளு.
மமா்த், த்னபாு 6 க்வாĂ நீ ்ி்கி் க்ப்க் தயாĂ்க்ப்ு்ளன. ‘வ்ைி்
ுதலாவு க்ப் ம்ுனம ன ாதறன்ு ‘ு்பி றவ்க்ப்ு்ளு. ன ாதறன்ு்
பிைு, வு் ம ்ட்ப் மாத் ‘ு கட்பறடயி் “றை்ு் மகா்ள்பு் என்
மதĂகிைு.
த்னபாறதய நிலவர்பி, “்திய கட்பறடயி் 14 நீ ்ி்கி் னபா்்க்ப்க்
ம ய்பா்ி் உ்ளன. “வ்ைி் ரஷிய தயாĂ்பிலான 9 க்ப்கு், மெ்மனி
தயாĂ்பிலான 4 க்ப்கு் ‘ட்ு். “்திய் தயாĂ்பிலான ஒு க்ப் ம்ுனம
உ்ளு.
“்தியாவி் ுதலாவு ‘ு ’ீத நீ ்ி்கி் க்பலான "‘Ăஹ்்' ஏ்மகனனவ
ன ாதறன ஓ்ட்தி் உ்ளு. “ு விறரவி் கட்பறடயி் ன ்்க்பட உ்ளு.
3] ு்ு்ூழ் தறடயி்லா்

ா்ைித் ம ்ுபியாு் கால் 5 ’்ுகளிலிு்ு 7

’்ுகளாக நீ ்ி்க்பு் எ்ு ம்திய ‘ரு மதĂவி்ு்ளு.
4] மதல்கானா மாநில வில்ுக் நல ம்டலியி் உு்பினராக நிறக ‘மலா
னத்்மது்கப்ு்ளா்.
மதல்கானா மாநில்தி் வில்ுக் நலறன் பாுகா்க ‘்மாநில கா்நறட்
ுறை ‘றம் றர தறலவராக் மகா்ு ஒு ம்டலிறய ‘்மாநில ‘ரு
ஏ்பு்திீ்ளு.
‘தி் நிறக ‘மலா, மாநில ிெிபி, மாநில தறலறம ம யல், ம ்றனறய் ன ்்த
பாரத வில்ுக் நல ம்டலியி் தறலவ் உ்பட 13 னப் உு்பினராக்
னத்்மது்கப்ு்ளன்.
‘ு்ு வு் ி்ைா்ுகு்ு, “்த ம்டலி வில்ுக் நல்ு்காக
ஏ்பு்த்ப்ட பி ிஏ

்ட் 1960-ஐ க்டாயமாக ‘ம்பு்த் னதறவயான

’னலா றனகறள மதல்கானா ‘ரு்ு ‘ளி்ு்.
5] ‘மமĂ்காவி் பிரதான ‘ர ிய் க் ியான ுியரு் க் ியி் னத ிய
ம ய்ுுவி் “்திய வ் ாவளியினரான ஹ்மீ ் மகௌ் தி்லாு்ு னத ிய
ம ய்ுு உு்பின் எ்ு் பதவி ‘ளி்க்ப்ு்ளு.
்
ீ கிய மத்றத் ன ்்தவரான ஹ்மீ ்,

்ீகĂ் பிை்தவ் ’வா்.

பி்ன், மப்னைாுட் ‘மமĂ்காு்ு ுிமபய்்த ‘வ், ‘்நா்ினலனய பி்ு,
வழ்ுறரஞரானா். த்னபாு, கலிஃனபா்னியா நகĂ் வ ி்ு வுகிைா்.
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கலிஃனபா்னியா மாகாை ுியரு் க் ியி் மாநாு ஞாயி்ு்கிழறம நறடமப்ைு.
‘்னபாு, னத ிய ம ய்ுு உு்பினராக ஹ்மீ ் மகௌ் தி்லா், ’யிர்ு்ு்
னம்ப்ட உு்பின்களா் னத்ு ம ்ய்ப்டா்
6] ம்திய ’்பிĂ்க நாடான ம ் ுியரு்ு ( Czech Republic ) நி்வாக வ தி்காக
"ம ்கியா' ( Czechia ) எ்ு ுதிய மபய் ூ்ட்ப்ு்ளு.
“னி ‘திகார்ூ்வ "ம ் ுியரு' எ்ை மபயுட், "ம ்கியா' எ்ை மபயĂு் ‘்த
நாு ‘றழ்க்பு் என ‘்நா்ு ‘ரு ‘ைிவி்ு்ளு.
7] “்திய மு்ுவ கு் ிறல { Medical Council of India (MCI)}

ர
ீ றம்பு மதாட்பான

பĂ்ுறரகறள வழ்ுவத்ு ு்னா் உ் நீ திம்ை தறலறம நீ திபதி R.M. னலாதா
தறலறமயி் ிவ் ுுறவ உ் நீ திம்ை் நியமன் ம ்ு்ளு.
.
ு்னா் ம்திய கை்ு தைி்றக ‘திகாĂ { Comptroller and auditor general (CAG) } வினனா்
ரா் ம்ு் டா்ட்.

ă் ’கினயா் ுுவி் உு்பின்களாக நியமன்

ம ்ய்ப்ு்ளன்.
.
நீ தியர ் R.M. னலாதா ‘வ்க் ஏ்கனனவ IPL ூதா்ட ுகா் ுைி்ு் “்திய கிĂ்மக்
க்ு்பா்ு வாĂய்றத

ர
ீ றம்பு ப்ைிய பĂ்ுறரகறள வழ்ுவத்ு்

உ் நீ திம்ை்தா் பைி நியமன் ம ்ய்ப்ு “ு்தா்.
8] நட்ு நிக்ுக் வினா்க், விறடக்
-----------------------------------------------------------1) ஏ்ர் 01, 2016 ‘்ு ுத் தமிழக வானிறல “ய்ுநராக பதவினய்ைவ் யா்?
2)

்வனத

ிுவ் ு்தக தின் ம்ு் உலக மன “ு்க விழி்ுை்ு நா் ’கிய

தின்க் மகா்டாட்பு் நா் எு?
3) ’ ியாவி் மிக்மபĂய ’்ிக் மடல்னகா்பான ARIES (Aryabhatta Research Institute of
observational sciences) ‘றம்க்ப்ு்ள “ட் எு?
4) ம்திய மனிதவளா னம்பா்ு்ுறை ‘றம் க் “்திய தரவĂற

2016 எ்ை

தறல்பி் நா்ி் ம ய்பு் க்வி நிறலய்களி் மு்திய் பிĂவி் எ்த மாநில
‘ைிவிய் க்ூĂயானு ுத் “ட் பிி்து?
5) உலகி் ுத் மவ்றள ுலிக்

ரைாலய் மதாட்க்ப்ு்ள “ட் எு?

6) ‘மமĂ்காவி் ‘லா்காவி் நறடமப்ை RED FLAG EXERCISE 2016 எ்ை னபா்
பயி் ியி் “்தியாவி் னபா் விமான்க் எ்தறனயாவு ுறையாக ப்னக்ைன?
7) “்தியாவி் ுத் ‘தினவக “ரயிலான கதிம் “ரயிலானு மட்லி-’்ரா
“றடனயயான மதாறலறவ எ்தறன நிமிட்களி் ம ்ைறடீ்?
8) The Balikatan Exercise (னதானளாு னதா் பயி் ி) எ்ை ராுவ பயி் ியானு எ்த “ு
நாுகு்கிறடனய ஏ்ர் 04 ுத் 14 வறர நறடமப்ைு?
9) “்தியாவி் ுத் ுதலி் ’தா் ஏி் (ADHAR ATM) ‘ைிுக் ம ்த வ்கி எு?
10) Stand Up India – எ்ை தி்ட் மதாட்க்ப்ட “ட் எு?
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11) Ă ்் வ்கி “்த ’்ி் ுத் ‘ைி்றகயி் பி Ă்னபா னர்டானு எ்தறன
தவதமாக
ீ
நி்ைய் ம ்ய்ப்ு்ளு?
12) ASHRAY - எ்ை தி்ட்றத மதாட்கிீ்ள மாநில் எு?
13) னத ிய கட் ா் தின் மகா்டாட்பு் நா் எு?
14) Standing Guard – A Year in Opposition – எ்ை ு்தக்றத எுதியவ் யா்?
15) ’த்் வி்லாயா எ்ை தி்ட்றத ுவ்கிீ்ள “்திய மாநில் எு?
16) “்திய – பாகி்தா் எ்றல பாுகா்றப பல்பு்ுவு ப்ைிய பĂ்ுறரகறள
வழ்ுவத்ு ம்திய ‘ர ானு யாுறடய தறலறமயி் ுு ஒ்றை நியமன்
ம ்ு்ளு?
17) CAT – (Central Administrative Tribunal) – எ்ை ‘றம்பி் தறலவராக த்னபாு
பதவினய்ு்ளவ் யா்?
18) First North East Asean Business Summit - மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
19) “்தியாவி்

ிை்த

ி்ுலா்தலமாக னத்ு ம ்ய்ப்ு்ள ு்ுலா்ுறை எு?

20) ’ ிய வைிக உலகி் ’்ை் மி்க மப்மைிக் ப்ியலி் ுத் “ட் பிி்த
மப்மைி யா்?
21) 2016 ’் ’்ி் “்திய ‘ழகியாக னத்ு ம ்ய்ப்டவ் யா்?
22) ப்திĂ்றககளி் ‘ர ி் தி்ட்க் ம்ு்

ாதறனக் ப்ைிய விள்பர்கறள

உுவா்ுவத்ு ம்திய ‘ர னாு யா் தறலறமயி் ுு ஒ்றை நியமன்
ம ்ு்ளு?
23) Wheels Behind the veil – Pms, Cms and Beyond – எ்ை ு்தக்றத எுதியவ் யா்?
24) பிĂ்டனி் மிக உயĂய விுதான ுு்்ட்் விுு த்னபாு யாு்ு
வழ்க்ப்ு்ளு?
25) தமிழக ப்கறல்கழக்களி் ுத் ுறையாக ’்றலனி் னத்ு எுு்
ுறைறய ‘ைிுக் ம ்ு்ள ப்கறல்கழக் எு?
26) 53 உு்ு நாுகறள மகா்ட காம்மவ்் ‘றம்பி் ுத் மப்
மபாு்ம யலாளராக மபாு்னப்ைவ் யா்?
27)

ா்் நாுகளி் 3வு னவளா்ுறை ‘றம் ்க் ூ்ட் ஏ்ர் 07 ‘்ு எ்ு

நறடமப்ைு?
28) 2016 ’்ு்கான UNESCO / Guillermo Cano world press freedom prize விுறத மப்ைவ் யா்?
29) காவ் ம்ு் னம்பா்ு ுறையி் {Bureau of police research and development} றடர்ட்
மெனரலாக த்னபாு நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளவ் யா்?
30) த்னபாு G7 நாுகளி் மவளிீைு்ுறை ‘றம் ்களி் மாநாு எ்ு
நறடமப்ு ுி்து?
31) மனித வி்மவளி பயை்ு்கான

்வனத

நாளாக மகா்டாட்பு் நா் எு?

32) ஏ்ர் 12 – 14 வறர ுலிகறள கா்பு ப்ைிய ’ ிய நாுகளி் ‘றம் ்க்
‘ளவிலான 3வு மாநாு எ்ு நறடமப்ைு?
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33) Indias War the making of modern south asia 1939 – 1945 எ்ை ூறல எுதியவ் யா்?
34) ுதலாவு னத ிய பழ்ுியின் திுவிழா (First National Tribal Carnival) நறடமப்ை “ட்
எு?
35) 2016 ’்ி் Water Film Festival விழா நறடமப்ை “ட் எு?
36) த்னபாு மபய் மா்ை் ம ்ய்ப்ட ுுகிரா் எ்ை மதாழி் நகர் ‘றம்ு்ள
மாநில் எு?
37) த்னபாு ’்திர மாநில்தி் ு்ுலா்ுறையி் விள்பர ூுவ்களாக நியமன்
ம ்ய்ப்டவ்க் யா்?
38) 2015 ’்ி்

ர்வதி

்மா் விுு யாு்ு வழ்க்புவதாக

‘ைிவி்க்ப்ு்ளு?
39) ஏ்ர் 13 ‘்ு ஐ.நா

றபயி் ‘்னப்கĂ் எ்தறனயாவு பிை்த நாளானு

ுத் ுறையாக மகா்டாட்ப்டு?
40) மலிு விறல காு னக்ு் குவிறய க்டைி்த “்திய வ் ாவளி மாைவனி்
மபய் யாு?
.
விறடக்:
------------------.
1) எ்.பால் ்திர்
2) ஏ்ர் 2
3) உ்த்க்் மாநில் – றநனிடா் மாவ்ட் –
னதவ்த் நக்
4) மைி்பா் மு்திய் ‘ைிவிய் க்ூĂ
5) ம்தியபிரனத ் மாநில் –

ா்னா மாவ்ட் – ுு்்ூ்

6) 2 வு ுறையாக (“த்ு ு் 2008 ’் ’்ு ப்னக்ைன)
7) 100 நிமிட்க் (01 மைி 40 நிமிட்க்)
8) ‘மமĂ்கா ம்ு் பிலி்றப்்
9) மகாரா்ிராறவ ன ்்த DCB வ்கி
10) மட்லி ‘ுகி் உ்ள மநா்டா
11) 0.25% ுறை்ு 6.50% நி்ைய் ம ்ய்ப்ு்ளு
12) ராெ்தா்
13) ஏ்ர் 05
14) ு்னா் ம்திய ‘றம் ் ப. ித்பர்
15) ஒி ா
16) மு்க் ு்தா
17) ஓ்ு மப்ை நீ தியர ் பிரனமா் னகாலி
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18) மைி்ூ் – “்பா்
19) க்நாடகா மாநில் – கா்வா் – த்மடலி
ு்ுலா்ுறை
20) நீ ்டா ‘்பானி
21) பிĂயத்ஷினி

்ட்ெி

22) B.B.தா்ட்
23) P.V.R.K.பிர ா்
24) ‘்றன மதனர ா
25) ம ்றன ப்கறல்கழக்
26) மப்Ă ியா ்கா்லா்்
27) டா்கா (வ்காளனத ்)
28) ‘ ்றபொ் நா்றட ன ்்த ுலனா்ு
ம ்தியாள் Khadija Ismayilova
29) Ms.Meeran C.Borwankar IPS
30) ெ்பா் – ஹீனராஷிமா நக்
31) ஏ்ர் 12
32) ுு மட்லி
33) ீநா் ராகவ்
34) ுு மட்லி
35) ுு மட்லி
36) ஹĂயானா மாநில்
37) ‘ெ் னதவக் ம்ு் ‘வ் மறனவி காெ் ‘க்வா்
38) திுமதி.ப்மா

்னத்

39) 125 வு பிை்த நா்
40) ுு்் மவ்கட கிு்ை்

9] ம ்ட்ப் 22 ுத் 24 / 2016வறர ஊ்ியி்

்வனத

னதயிறல மாநாு ( International Tea

Convention ) நறடமபைு்ளு.
10] ம ்திுளிக்
==============
.
01) தறலநக் மட்லியி் மப்னரா் ம்ு் ீ லி் ஓு் டா்ஸிகறள னம 01 ுத்
“ய்க ூடாு எ்ு உ்

நீ திம்ை் உ்தரவி்ு்ளு.

“ு ’் “்ியா ப்மி் மப்ு்ள டா்ஸிகு்ு் மபாு்தாு எ்ு்
மதĂவி்க்ப்ு்ளு.
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.
02) மபாுளாதார்தி் பி்த்கிீ்ள ( ’்ு்ு 6 ல் ்ு்ு் ுறைவான வுவா்
உ்ள ுு்ப்றத் ன ்்த ) மபாு் பிĂவினு்ு க்வி, னவறலவா்்ுகளி் 10%
“டஒு்கீ ு ‘ளி்க்பு் எ்ு ுெரா் ‘ரு னம 01் ‘ைிவி்ு்ளு.
.
03) னபாலி்மபாு்க் ஏ்ுமதியி் ுதலிட்தி்

ன
ீ ா “ு்பதாக மபாுளாதார

ஒ்ுறழ்ு ம்ு் னம்பா்ு ‘றம்ு (ஒ“ ிி) நட்திய ’்வி் மதĂய
வ்திு்கிைு.
ன
ீ ாறவ் மதாட்்ு ுு்கி,

ி்க்ூ், தா்லா்ு ’கிய நாுக் ‘ு்து்த

“ட்களி் உ்ளன. “்தியா ஐ்தாவு “ட்தி் “ு்கிைு.
.
04) னெ.எ்.ூ. மாைவ் தறலவ் க்ை்யா ுமா் பிஹாĂலிு்ு திஹாு்ு எ்ை
தறல்பி் ுதிய ு்தக் ஒ்றை எுதவிு்கிைா்.
.
05) “்தியாவி் 2017-் ’்ு ுத் வி்பறனயாக உ்ள மமாறப்னபா்க்
‘றன்திு் ‘வ ரகால ‘றழ்ு மபா்தா் வ தி (Panic Button) ‘ைிுக் பு்த்பு்.
‘னதனபால 2018-் ’்ிலிு்ு வி்பறன்ு வர உ்ள ம ்னபா்க் ‘றன்திு்
ம ்னபா் உபனயாகி்பாள் எ்த “ட்தி் “ு்கி ைா் எ்பறத் கா்ு் ெிபிஎ்
வறரபட வ திீட் மவளியாு் என “்திய மதாறல் மதாட்ு்ுறை
‘ைிவி்ு்ளு.

11] னகாமக்டா மாு

்பவ் ( Komagata Maru Incident )

===============================================
.
102 ’்ுகு்ு ு்ு, கட்த 1914 னம 18் னததி 376
மாு " எ்ு்

்
ீ கிய ‘கதிக் " னகாமக்டா

ிைிய ெ்பானிய க்ப் ில் கனடாவி் வா்னகாவ்

ுறைுக்ு்ு ம ்ைன்.
‘வ்களி் 24 னபறர ம்ுனம கனடா ‘ரு ஏ்ு் மகா்டு. மீ து்ள 352 னபறர
“்தியாு்ு திு்பி ‘ு்பியு.
மகா்க்தா திு்பிய ‘வ்கறள பிĂ்ி் ராுவ் றகு ம ்து. ‘்னபாு ஏ்ப்ட
னமாதலி் 22 னப் மகா்ல்ப்டன்.
றகு ம ்ய்ப்ு

“்த நிக்ு னகாமக்டா மாு
“்த ுயர

ில் கடலி் ுதி்ு த்பின். “தர ‘கதிக்

ிறையி் ‘றட்க்ப்டன்.
்பவ் எ்ு ‘றழ்க்புகிைு.

்பவ்தி்ு வு்த் மதĂவி்ு, னம 18 ‘்ு கனடா நாடாும்ை்தி்

பகிர்கமாக ம்னி்ு னகாுனவ் என த்னபாறதய கனடா பிரதம் ெ்ி்
‘ைிவி்ு்ளா்.
பிரதம் ெ்ி் ‘றம் ரறவயி் 4
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12] Pradhan Mantri Ujjwala Yojana ( PMUY)
--------------------------------------------------.
நாு ுுவு் வுறம் னகா்ு்ு கீ ் வாு் 5 னகாி ஏறழ ுு்ப்கு்ு
“லவ

றமய் கா் “றை்ு வழ்ு் தி்ட்றத பிரதம் நனர்திர னமாி,

உ்தர்பிரனத ் மாநில், பாலியா நகĂ் னம 01் மதாட்கிறவ்ு்ளா்.
“த்பி ுத் ’்ி் 1.5 னகாி ுு்ப்கு்ு “லவ

கா் “றை்ுக்

வழ்க்பு். ‘ு்த 3 ’்ுகளி் 5 னகாி ுு்ப்கு்ு் கா் “றை்ு
மகாு்க்பு்.
தி்ட மதி்ு - 8000 னகாி ூபா்.
“்த தி்ட்தி் ுழ்க் - Swachh Indhan, Behtar Jeevan

13] ADMM PLUS EX MS & CT
======================
.
ASEAN DEFENCE MINISTERS MEETTING PLUS EXERCISE ON MARITIME SECURITY AND COUNTER
TERRORISM
.
ுூறை,

ி்க்ூ், பிலி்றப்், தா்லா்ு, “்தியா, ர்யா,

ன
ீ ா, ’்தினரலியா,

விய்நா், “்னதானன ியா, மிய்மா், மனல ியா, ெ்பா், மத்மகாĂயா
ம்ு்‘மமĂ்கா ’கிய நாுக் “றை்ு கட் ா் பாுகா்ு ம்ு் தீவிரவாத
எதி்்ு னபா் பயி் ியி் ுூறை நா்ி் னம 01 ுத் 09 வறர ”ுப்ு்ளன.

14] ‘மமĂ்காவி், Inside Climate News ப்திĂறகயி் பைிுĂீ் “்திய
வ் ாவளிய்ன ்்த நீ லா பான்ெி்ு ‘மமĂ்க ‘திப் ஒபாமா Edgar A Poe எ்ு்
விுு வழ்கி கவிரவி்ு்ளா்.
15] ’்திர மாநில ுத்வ்

்திரபாு நாீு, னம தின்த்ு உறழ்ு் ம்குகாக "

்திர்ைா பீ மா னயாெனா " ( Chandranna Bima Yojana ) எ்ு் விப்ு கா்பீ ு தி்ட்றத
மதாட்கி றவ்ு்ளா்.
16] ஹĂயான ம்ு் ப் ா் மாநில வன்ுறையின் ரயி்னவுறைீட் “றை்ு
“ு்ு்பாறதயி் ( RAIL TRACK ) “ுுைு் ரயி்னவுறையி் க்ு்பா்ி் உ்ள
நில்களி் மர்க்ுகறள ந்ு வள்்க ஒ்ப்த் ம ்ு்ளன.
17] நிூ ிலா்ு நா்ி் 5 டால் னநா்ு, 2015் ’்ி் உலகி்

ிை்த வ்கினநா்ு

விுறத ( Banknote of the Year Award for 2015 ) The International Bank Note Society (IBNS)யிடமிு்ு
மப்ு்ளு.
18] னம - 3 உலக ி் ிறை்ு னநா் தின் ( உலக ’்்மா தின் )
.
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( ஒ்மவாு ’்ு் னம மாத் ுத் ம ்வா்கிழறமய்ு உலக ’்்மா தின்
கறடபிி்க்புகிைு)
.
2016் கு்மபாு் ( Theme) - You Can Control Your Asthma
19] னம - 3 உலக ப்திĂறக ுத்திர் நா் ( World Press Freedom Day )
2016் கு்மபாு் (Theme) : Access to Information and Fundamental Freedoms - This Is Your Right!

20] 01) 103வு “்திய ‘ைிவிய் மாநாு 2016 நறடமப்ை “ட்?
02) ுலிகறள கா்பு ப்ைிய ’ ிய நாுகளி் ‘றம் ்க் ‘ளவிலான 3வு மாநாு
(3rd Ministerial Conference on Tiger Conservation)நறடமப்ை “ட்?
03) 2016்கான ‘ைிு ா் ம ா்ு [IP-Intellectual Property] விுு மப்ை க்வி நிுவன் எு ?
04) 19வு னத ிய மி் ’ுறம்கான ூுறக நறடமப்ை “ட் எு?
05) 2016் ’்ி்கான கிĂஷி க்மா் விுு மவ்ை மாநில் எு ?
06) கட் ா் உ் ி மாநாு 2016 நறடமப்ை “ட் எு?
07) ுழ்றத த்மது்ு ப்ைிய வடகிழ்ு மாநில்க் பிரா்திய மாநாு நறடமப்ை
“ட் எு?
08) 19வு

ா்் மாநாு நறடமபைு்ள “ட் எு ?

09) னத ிய ுு்ப க்ு்பாு மாநாு நறடமப்ை “ட் எு ?
10) “்தியாவி் Make in India மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
11) “்தியாவி்ு மவளினய Make in India மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
12) 13வு ஐனரா்பிய - “்திய மாநாு நறடமப்ை “ட்?
13) 2016்கான G20 மாநாு நறடமபைு்ள “ட் எு ?
14)

்வனத

மமாறப் னபா் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?

15) உலக ூ்ெியமாநாு 2016 நறடமப்ை “ட் எு ?
16) BRICS ந்ு நகர்க் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு ?
17) 4வு ‘ு ’்ை் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
18)

்வனத

ி்கி் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?

19) G7 நாுகளி் மவளிீைு்ுறை ‘றம் ்களி் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு ?
20) வடகிழ்ு ’ ிய நாுகு்கான வைிக மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
21) 4வு உலக உயி்னகாள பாுகா்ு மாநாு நறடமப்ை “ட் எு ?
22)

்வனத

ூ்வுி - பழ்ுியின (International Indigenous Terra Madre) மாநாு நறடமப்ை

“ட் எு?
23) 2016்கான “்லாமிய உ் ி மாநாு நறடமபைு்ள “ட் எு?
24 ) 4வு “்திய-’்பிĂ்க றஹ்னரா கா்ப் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
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25) ுதலாவு உலக ூஃபி மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
26) ுதலாவு றர ினா னப்ுவா்்றத மாநாு ( First Raisina - Dialogue 2016 ) நறடமப்ை
“ட் எு?
27) 43வு ்கா்் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
28) “்திய ‘ரு ம்ு் IMF “றை்ு நட்திய "Advaning Asia" மாநாு நறடமப்ை “ட்
எு ?
.
.
விறடக்
=========
.
01) றமூு
02) ுுி்லி
03) IIT கார்ூ்
04) நா்ூ் - மஹாரா்ிரா
05) னமகலாயா
06) ு்றப
07) ஷி்லா்
08) “்லாமாபா்
09) மட்லி
10) ு்றப ( பிரதம் னமாி கல்ு மகா்ு்ளா்)
11)

ி்னி ( ’்தினரலியா) { நிதியறம் ் ‘ு் மெ்லி கல்ு மகா்ு்ளா்}

12) பிர்ஸ்், மப்ெிய்
13)

ன
ீ ா

14) பா்் ினலானா ்மபயி்
15) பிரா்் தறலநக் பாĂ்
16) ு்றப
17) வாஷி்ட், ‘மமĂ்கா
18) “்ூ்,ம்திய பிரனத ்
19) ஹினராஷிமா, ெ்பா்
20) “்பா்,மைி்ூ்
21) லிமா, மபு
22) னமகாலயா
23) ுு்கி
24, 25, 26, 27 & 28 ) ுு மட்லி
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21] 22nd CORPAT ( Indo -Thai Coordinated Patrol )
------------------------------------------------------------.
“்தியா ம்ு் தா்லா்ு கடனலார காவ்பறடக் “றை்ு னம்மகா்ு்
னரா்ு பயி் ி 22வு CORPAT ( Indo -Thai Coordinated Patrol ), ‘்தமா் கட்பர்பி் ஏ்ர்
19 ுத் 27 வறர நறடமப்ு ுி்ு்ளு.
22] “்திய னத்த் ’றைய், னகரளா மாநில

்டம்ை னத்தறல ு்னி்ு e - voter

எ்ு் ‘றலனப ி ம யலிறய ( mobile app ) மவளியி்ு்ளு.
23] ஏ்ர் - 29

்னவனத

நா்ிய தின்

24] ’்திர மாநில் வி ாகப்ின் கட்கறரயிலிு்ு 45 கட் றம் மதாறலவி்
வ்காள விĂுடா கடலி் ஐஎ்எ் ‘Ăஹ்் நீ ் ி்கி க்பலி் “ு்ு, ஏ்ர் 14
‘்ு ‘ுு்றட தா்கி் ம ்ு் ஏுகறைறய “்தியா மவ்ைிகரமாக
பĂன ாதறன ம ்ு்ளு. ( கடு்ு ‘ியி் 20மீ ்ட் ’ழ்தி் “ு்ு
ஏவ்ப்ு்ளு.)
“்த ஏுகறை்ு ரக ிய ுைியீடாக K - 4 என் மபயĂட்ப்ு்ளு. “்த வறக
ஏுகறைக் 2 ’யிர் கினலா எறட மகா்ட ‘ுு்றட தா்கி ம ்ு 3500 கினலா
மீ ்ட் ூர்தி் உ்ள “ல்றகீ் தா்ு் திை் மகா்டறவ எ்பு
ுைி்பிட்த்கு.
“ு னபா்ை வ தி ‘மமĂ்கா, ர்யா, பிரா்், “்கிலா்ு,

ன
ீ ா னபா்ை ஒு

ில

நாுகு்னக உ்ளு.

25] பாுவா நிீ கினியா நா்ி், மவ்் நிீ பிĂ்ட் மாகாை்தி் கவ்னராக
தமிழக்றத ூ்விகமாக மகா்ட ு ்
ீ திர் ு்ுனவ் பதவினய்ு்ளா்.
.
“வரு ூ்வக்
ீ

ிவகா ி

26] “்தியாவினலனய ுத்ுறையாக, னம்ு வ்காள

்டம்ை னத்தலி் Ăயா

்கா் எ்ை திுந்றக வா்ு் ாவி னத்த் ‘ுவலராக பைியா்ைிீ்ளா்.
மத்ு மகா்க்தாவி், ர்பீ ஹாĂ

்டம்ை மதாுதி்ு உ்ப்ட Ballygunge Government

High School“் ‘றம்கப்ட வா்ு் ாவியி் னத்த் ‘ுவலராக ஏ்ர் 30‘்ு
பைியா்ைிீ்ளா்.

27] னகரளாவி் னகாழி்னகாு மாவ்ட ’் ியரா் ‘ரு

ாரா தி்டமாக Operation Sulaimani

எ்ு் தி்ட்றத ுவ்கிீ்ளா்.
“்தி்ட்தி்பி மாவ்ட்தி் உ்ள ம்க் எவு் உைவி்ைி உை்க ூடாு
எ்பனதயாு்.
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மாவ்ட ’் ிய் ‘ுவலக், தாுகா ம்ு் கிராம ‘ுவல்களி் னடா்க்
மப்ு ுைி்பி்ட உைவக்களி் “லவ மாக உைவு்திமகா்ளலா்.

28] பாகி்தாறன ன ்்த மனித உĂறம ’்வல் தப்ஸ் ‘்ன் ( Tabassum Adnan )
2016் ’்ு்கான Nelson Mandela – Graca Machel Innovation விுு மப்ு்ளா்.
29] ’்கானி்தா் நா்ி் ‘றமதிறய நிறலநா்ுவு ப்ைிய " 6வு ’ ியாவி்
“தய் மாநாு " ( 6th Heart Of Asia Conference ) மட்லியி் ஏ்ர் 26் நறடமப்ு
ுி்ு்ளு.
“த்ு ு் 5வு மாநாு 2015 ி ்பĂ் பாகி்தானி் நறடமப்ு்ளு.

30] 2018் ’்ு்கான காம்மவ்் நாுகளி் ெூனடா

ா்பிய் னபா்ி,

ராெ்தானி் மெ்்ூĂ் நறடமபைு்ளு.
31] 2022் ’்ு்ு் விவ ாயிகளி் வுமான்றத “ுமட்காக உய்்ுவத்கான
ம ய்தி்ட்கறள உுவா்ுவத்ு, ம்திய விவ ாய்ுறை ூுத் ம யலள்
‘ன ா் த்றவ ( Ashok Dalwai ) தறலறமயி் 8னப் மகா்ட கமி்ிறய ம்திய ‘ரு
நியமன் ம ்ு்ளு.
32] ுல் மபய்்த திமப்திய்களி் பிரதமராக “ர்டாவு ுறையாக ல் ்

்கி (

Lobsang Sangey ) னத்ு ம ்ய்ப்ு்ளா்.
“வ்கு்கான தறலறம ‘ுவலக், “மா் ல பிரனத ்தி் உ்ள த்ம ாலாவி்
‘றம்ு்ளு.
.
ன
ீ ாவி் ’்கிரமி்பினா் பாதி்க்ப்ட ப்னவு நாுக் / “ன ம்களி்

ா்பி்

Strengthening Our Alliance to Advance the Peoples Dream: Freedom, Justice, Equality and Peace எ்ு்
தறல்பி் ெனநாயக மாநாு த்ம ாலாவி் ஏ்ர் 28 ுத் னம 01 வறர
நறடமபுகிைு.

33] “்தியாவி் பிர்னயக வழிகா்ி ம ய்றக்னகாளான IRNSS - 1G மவ்ைிகரமாக PSLV
- C33 ரா்மக் ில் ஏ்ர் 28் வி்ைி் நிறல நிு்த்ப்டு.
“்த் ம ய்றக்னகா்க் கட் வழி ’ரா்் ி்காகு், “ய்றக னபĂட்
கால்களி் கட் பயை்ு்ு் மிகு் பயு்ளதாக “ு்ு். னமு், 1,500

ுர

கினலா மீ ்ட் ு்ைளு பர்பளு்ு கட் வழிகறளீ், கட் எ்றலகறளீ்
க்காைி்ு், னமு், தறரயிு், வா்மவளியிு் ம ்ு் ‘றன்ு
வாகன்கறளீ் க்காைி்க ுிீ்.
கா்க்,

ர்ு வாகன்க், விமான்க், க்ப்க், நீ ்ி்கி் க்ப்க் “ு்பறத்

ு்லியமாக் மதĂவி்புட், பயை னநர் ுைி்ு்

Ăயான தகவ்கறளீ்

‘ளி்ு். னமு், னபĂட் னமலா்றம, ம ்லிட்னப ிக் ஒு்கிறை்ு, ுவியிய்
வறரபட்கறள் க்காைி்த், கா், கனரக வாகன ("ிர்்') ஓ்ுந்கு்ு
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ுர்வழி ில் ுறையாக ஓ்ட்ம ா்லி வாகன்கறள “ய்க வழிகா்ு். “ு
“்தியாு்கான பிர்னயக வழிகா்ி ம ய்றக்னகா்.
‘மமĂ்காவி் GPS னபால “்தியாு்கான GPS. வழிகா்ியாக “்த்
ம ய்றக்னகா்க் ‘றமீ்.
2013-’் ’்ு ெூறல 1-’் னததி IRNSS -1A ம ய்றக்னகா் PSLV -C22 ரா்மக்ிு்,
2015-’் ’்ு ஏ்ர் 4-’் னததி IRNSS - 1B ம ய்றக்னகா் PSLV- C24 ரா்மக்ிு்,
‘்னடாப் மாத் 16-’் னததி IRNSS -1C, மா்் 28-’் னததி IRNSS -1D
ம ய்றக்னகா்க் வி்ைி் ம ு்த்ப்டன.
2016, ெனவĂ 20-’் னததி IRNSS -1E ம ய்றக்னகா் மவ்ைிகரமாக வி்ைி்
ம ு்த்ப்டு. மா்் 10-’் னததி ’ைாவு ம ய்றக்னகாளான IRNSS -1F வி்ைி்
நிறல நிு்த்ப்டு.
7 ம ய்றக்னகா்கறள உ்ளட்கிய “்த தி்ட்ு்ு நாவி் என மபய்
ூ்ட்ப்ு்ளு.

34] ம ்தி ுளிக்
----------------------.
01) 62 ’்ுக் ராைியாக வ்ைிு்ு்
ீ
பிĂ்ி் ராைி “ர்டா் எலி மப் ஏ்ர்
21் தனு 90-வு பிை்த நாறள் மகா்டாினா்.
.
02) மவனிூலாவி் கு் மி் ார் த்ு்பாு நிலுவறதயு்ு, ‘்த நா்ு ‘ரு
‘ுவலக்கு்ு வார் 5 நா் க்டாய விுுறை ‘ளி்ு உ்தரவி்ு்ளு.
.
03) ு்றபயி், ’த்் வ்ு
ீ
வ தி வாĂய்தினா் ராுவ வர்கு்காக
ீ
க்ட்ப்ட
31 மாிக் மகா்ட ‘ு்ுமாி ுியிு்றப “ி்க ம்திய ு்ு் ூழ்
‘றம் க்ு்ு ு்றப உய் நீ திம்ை் உ்தரவி்ு்ளு.
ராுவ வர்கு்காக
ீ
க்ட்ப்ட “்த் ுியிு்ு விவகார்தி் ஊழ்
நறடமப்ைதாக கு் ு்ை் ா்ுக் எு்தன. “தறனயு்ு வழ்ு மதாடர்ப்டு.
“்த வழ்ு மதாட்பாக மகாரா்ிர ுத்வராக “ு்த ‘ன ா்

வா் பதவி

விலகினா்.
.
04) “்திய-திமப்திய எ்றல் காவ் பறடயி் (ஐிபிபி) வடகிழ்ு் பிரா்திய
தறலறமயக்றத, னமகாலய் தறலநக் ஷி்லா்கி் “ு்ு ‘ுைா ல் பிரனத ்
தறலநக் “்டா நகு்ு மா்ை் மதாட்கிீ்ளு ம்திய ‘ரு.
‘ுைா ல் பிரனத

எ்றல் புதி்ு்

ன
ீ
ராுவ் ‘ி்கி ‘்ுமீ ைலி்

”ுப்ு வுவறதயு்ு, ம்திய ‘ரு “்த நடவி்றகறய னம்மகா்ு்ளு.
“த்காக, னமகாலய்தி் “ு்ு 2,000 ராுவ வர்குட்
ீ
கனரக வாகன்க்,
’ீத்க் ’கியறவ ுமா் 500 கி.மீ மதாறலு கட்ு ‘ுைா ல் பிரனத ்ு்ு
மகா்ு ம ்ல்புகி்ைன.
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.
05)

ன
ீ ாவி் “ு்ு பா், பாலி் “ு்ு தயாĂ்க்பு் மபாு்க், ுைி்பி்ட

ில

ம ்லிட் னப ிக் ’கியவ்றை “ை்ுமதி ம ்வத்ு ம்திய ‘ரு தறட
விதி்ு்ளு.
.
06) ஊழிய் வு்கால றவ்ுநிதி மீ தான வ்ி விகித்றத 0.1% ‘திகĂ்ு ம்திய
நிதியறம் க் உ்தரவி்ு்ளு
“த் ில் 8.7%-லிு்ு த்னபாு 8.8% ’க ‘திகĂ்க்ப்ு்ளு. (

ில மாத்கு்ு

ு் 8.8%லிு்ு 8.7% ’க நிதியறம் க் ுறை்திு்து )
35] 2016-் ’்ு்கான 9-வு மா்னகா மை்

ி்ப னபா்ி ஏ்ர் 21 ுத் 27 வறர

நறடமப்ைு.
“தி், மகா்மா கா்தியி் பட்றத 15 ‘ி உயர்தி் ‘கி்ற
ம ்திறய்

மாதான

ி்தĂ்ு் வறகயி் உலக ‘றமதி எ்ு மைலி் விவறம்ு,

“்தா்ு்கான த்க்பத்க்றத மவ்ு ப்நாய்

36]

ம்ு்

ன
ீ ாவி் பய்கரவாதி எ்ு ு்ை் ா்ட்ப்ட

ாதறன பறட்ு்ளா்.

்வனத

உ்ு் ூ்டறம்ு்

தறலவ் ு்ு் “ ாு்ு “்தியா வழ்கிய ுறழு “ற ு (வி ா) ர்ு
ம ்ு்ளு.
‘்றமயி் பாகி்தா் பய்கரவாதி மூ் ‘ஸாு்ு எதிராக ஐ.நா.வி் “்தியா
மகா்ு வ்த தீ்மான்றத

ன
ீ ா ுைியி்து. “த்ு் பதிலி மகாு்ு் வறகயி்

ன
ீ ாவா் பய்கரவாதி எ்ு ு்ை் ா்ட்பு் உ்ு் ு்லி் தறலவு்ு
“்தியா ுறழு “ற ு வழ்கியு.
“த்ு,

ன
ீ ா கு் க்டன் மதĂவி்ததாு், “்ட்னபா் ப்ியலி், ு்ு் “ ா

னதட்பு் ு்ைவாளியாக ‘ைிவி்க்ப்ிு்பதாு், “்தியா “்த ுிறவ
எு்ு்ளு.

37] ிஎ்ஏ (மரபு) விவறம்றப பய்பு்தி உலகி் மிக ு்ைிய மத்மாமீ ்டறர
(மவ்பமானிறய) கனடாவி் மா்்Ăய் ப்கறல்கழக பனயா னவதியிய்
வி்ஞானிக் உுவா்கிீ்ளன்.
38] ஐ.நா. ப்கறல்கழக கு் ிு்ு மட்லிறய் ன ்்த

ி்தறனயாள்

‘றம்பான, மட்லி மகா்றக் ுுவி் “ய்ுநு் க்வியாளுமான திுமதி.ராதா
ுமா் உ்பட 12 னபறர, ஐ.நா. மபாு் ம யலாள் பா் கி ி் நியமன் ம ்ு்ளா்.
“்தியரான ராதா ுமா், “ன னமாத் பிர் ிறன்ு தீ்ு கா்பு, ‘றமதிறய
நிறலநா்ுவு ’கியவ்ைி் நிுை்ுவ் மப்ைவ்.
ொமியா மி்லியா “்லாமியா ப்கறல்கழக்தி் ‘றமதி ம்ு் னமாத்
மதாட்பான ’்ுகு்கான ம்னடலா றமய்தி் “ய்ுநராக “வ் பைியா்ைி
உ்ளா்.
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38] ACE AGAINST ODDS
.
மட்னி் வரா்கறன
ீ

ானியா மி் ாவி் வா்்றக வரலாு ு்தக் . “்த ூ்

“்ு் “ு மாத்களி் மவளிவரு்ளு.
.
“்தியாவி் ுக்மப்ை விறளயா்ு வர்களி்
ீ

ிலĂ் வா்்றக வரலாு

ு்தக்க் ப்ிய்.
................................................................................................

01) The Race of My Life:An Autobiography --- மி்கா

ி் ( ஓ்டப்றதய வர்
ீ
)

02) Unbreakable: An Autobiography --- னமĂ னகா் ( ு்ு் ்றட வரா்கறன
ீ
)
03) Playing to Win ---

ா்னா னநவா் ( பா்மி்ட் வரா்கறன
ீ
)

04) A Shot at History . My Obsessive Journey To Olympic Gold --- ‘பின் பி்்ரா ( ு்பா்கி ுுத்
வர்
ீ
)
05) The Moon Baller --- நிுபமா றவ்தியநாத் ( மட்னி் வரா்கறன
ீ
)
06) Golden Girl --- P.T. உஷா ( ஓ்ட்ப்றதய வரா்கறன
ீ
)
07) The Test of My Life --- ீவரா்

ி் ( கிĂ்மக் வர்
ீ
)

08) Sunny Days ---- ுனி் கவா்க் ( கிĂ்மக் வர்
ீ
)
09) Straight From The Heart --- கபி்னத் ( கிĂ்மக் வர்
ீ
)
10) The Nice Guy Who Finished First --- ராு் ிராவி் ( கிĂ்மக் வர்
ீ
)
11) Playing it My way ---

் ி் மட்ு்க் ( கிĂ்மக் வர்
ீ
)

39] ுதலாவு உலக மனிதாபிமான உ் ி மாநாு ( World Humanitarian Summit ) னம 23 & 24்
ுு்கி நா்ி் “்தா்ு் நகĂல நறடமபைு்ளு.
40] ம ்திுளிக்
-------------------------.
01) 15வு உலக்தமி் “றைய மாநாு, ம ்ட்ப் 9, 10 & 11 னததிகளி் தி்ு்க்,
கா்தி கிராமிய ப்கறலகழக வளாக்தி் நறடமபைு்ளு.
.
02) Ăய் எ்னட் மதாழிறல ஒு்ுபு்ு் விதமாக ம்திய ‘ரு மகா்ுவ்ு்ள
மறன வைிக

்ட் னம 01 ுத் ‘மு்ு வ்ு்ளு.

.
03) ுக்மப்ை "பி்காயி்' “றையதள் பை்பĂமா்ை ன றவ நிுவன்றத
நிுவியவ் ப்ைி பல ’்ுகளாக நீ ி்ு வ்த ம்ம் விலகி ‘றடயாள்
மதĂ்ு்ளு.
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" னடாஷி நாகமானடா' எ்ை ுறன் மபயĂ் ‘்த நிுவன்றத உுவா்கி நட்தி
வ்தவ், ’்தினரலியாறவ் ன ்்த கிமரயி் றர் எ்பு த்னபாு
மதĂயவ்ு்ளு.

41] உ்தரக்் மாநில், ஹĂ்வாறர தலறமயிடமாக் மகா்ு ம ய்பு் "‘கில
உலக காய்Ă பĂவா்' எ்ை ’்மிக ‘றம்பி் “ய்ுநராக உ்ள டா்ட். பிரை்
பா்்யாறவ, ம்திய ‘ர ி் பĂ்ுறரயி் ‘ி்பறடயி் மாநில்களறவ
உு்பினராக நியமன் ம ்ு ெனாதிபதி உ்தரு பிை்பி்ு்ளா் .
பிரதம் னமாி தறலறமயிலான ம்திய ‘ரு நியமன் ம ்ீ் மாநில்களறவ்கான
7-’வு உு்பின் பா்்யா ’வா். “த்ு ு்ு, பாெக ி்த தறலவ்
ு்பிரமைிய் ுவாமி, ு்ு்

்றட வரா்கறன
ீ
னமĂ னகா், மறலயாள திறர்பட

நிக் ுனர் னகாபி உ்ளி்ட 6 னப் கட்த மாத் 22-’் னததி மாநில்களறவ
எ்.பி.யாக நியமி்க்ப்டன்.

42] 2013-் ’்ு மடாரா்னடாறவ றமயமாக் மகா்ு, “்திய வ் ாவளிறய
ன ்்த மதாழி்ுறனனவாரான வு் ம்னஹா்ரா

ிமன்ெி ( Synergyse ) எ்ை

்டா்் ‘் நிுவன்றத மதாட்கினா்.
“்த நிுவன் ூு் ‘்ளினகஷ்றஸ எ்பி பய்பு்தலா் எ்பு ுைி்த
பயி் ிகறள ‘ளி்பத்காக மதாட்க்ப்டு.
த்னபாு Synergyse நிுவன்றத ூு் நிுவன் றகயக்பு்திீ்ளு.

43] Ăனயா ி மெனினரா ஒலி்பி் னபா்ியி் ப்னக்ு் “்திய ‘ைியி்
ந்மல்ை் ூதராக

் ி் மட்ு்க் நியமி்க்ப்ு்ளா்.

ஏ்கனனவ பாலிு் நிக்

்மா்கா் ம்ு் ு்பா்கி ுுத் வர்
ீ
‘பின் பி்்ரா

’கினயா் ந்மல்ை ூத்களாக நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளன்.

44] High and Dry : Climate Change, Water, and the Economy எ்ு் தறல்பி் புவநிறல
மா்ை் காரைமாக ஏ்ப்ு்ள கு் த்ை ீ் ப்ைா்ுறையா், உலக நாுகளி்
மபாுளாதார வள்் ி பாதி்ு ப்ைிய ’்வைி்றகறய உலக வ்கி மவளியி்ு்ளு.
45] பிரதமĂ் ’வா் னயாெனா (Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All 2022 ) எ்ை
‘றனவு்ு் வு
ீ
தி்ட்ு்காக 26 மாநில்களி் ுமா் 2,508 நகர்க் னத்ு
ம ்ய்ப்ு்ளதாக நக்்ுை் ுறை ‘றம் ் மவ்றகயா நாீு பாராும்ை்தி்
மதĂவி்ு்ளா்.
46] னகரள மாநில் ப்தின்தி்டா மாவ்ட்தி் உ்ள வா்கள்க் மபு்பாு்
வா்களி்பதி் ’்வ் கா்ுவதி்றல. மாநில ‘ளவி், 75% பதிவாு் நிறலயி்,
“்ு, 65%எ்ுவதி்றல.
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“தனா் வு் னம மாத், 16் னததி நறடமபை உ்ள
வா்ு

்ட்னபரறவ் னத்தலி் “்ு

தவத்றத
ீ

‘திகĂ்க

்ட்னபரறவ் னத்தலி் வா்களி்தா் வா்கள்கு்ு ுு்க்

ுறையி் பĂு வழ்க்பு் என ப்தின்தி்டா மாவ்ட ’் ியு் னத்த்
‘திகாĂீமான ஹĂகினஷா் ‘ைிவி்ு்ளா்.
47] னகரளா ுத்வ் உ்ம் ா்ி ‘வ்குடான நறக்ுறவயான
ம்ு் ுத்வ் ‘ுவலக்தி் ுவராஷியமா்
ப்திĂறக ம யலாள் P.T.

்பவ்க்

்பவ்கறள னகரள ுத்வĂ்

ா்னகா எுதிீ்ள ு்தக் --- Kunjoonju Stories ( ’்கில்தி்

Tales from Kunjunju )
“த் “ர்டா் பாக் Kunjoonju Kathakal - 2 எ்ை மபயĂ் மவளிவ்ு்ளு.
48] Em and The Big Hoom
“்த நாவறல எுதியவ் - Jerry Pinto
‘மமĂ்காவி் னய் ப்கறல்கழக் வழ்ு் 2016் ’்ு்கான வி்த் னக்மப் பĂு ( Windham - Campbell Prize ) மப்ு்ளு.
49] Fixed! Cash and Corruption in Cricket
எுதியவ் -- Shantanu Guha Ray
50] The Culture Heritage of Trans Himalayas ( Kinnaur )
எுதியவ் -- P.S. Nagi Loktus
51] நட்ு நிக்ுக் வினா்க், விறடக்
=====================================
.
01)

மீ ப்தி் “்தியாு்ு வுறக த்த பிĂ்ி் ‘ர ுு்ப்தின் எ்த உயிĂய்

ூ்காறவ ு்ைி்பா்்தன் ?
02)

மீ ப்தி் எ்த விறளயா்ு்கான தறடறய

ன
ீ ா வில்கிீ்ளு?

03) ‘மமĂ்க ராுவ்தி் ுத்ுறையாக தாி ம்ு் ட்ப் ‘ைி்ுமகா்ள
‘ுமதி மப்ை “்திய வ் ாவளி

்
ீ கிய் யா் ?

04) எ்த மாநில்தி் / நகர்தி் மம்னரா ரயி் நிறலய்தி்ு ‘்னப்க் மபய்
ூ்ட்பு் என ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு?
05) ுக்மப்ை நறக்ுறவ நிக்

ா்லி

ா்ளிு்ு 2016 ஏ்ரலி் ‘ு்கா் ியக்

எ்ு ுவ்க்ப்ு்ளு?
06) " கிராம விிய், பாரத்தி் விிய் " எ்ை பிர் ார தி்ட்றத பிரதம் னமாி
எ்ு ுவ்கிறவ்ு்ளா்?
07)

மீ ப்தி் பிரதம் னமாி எ்த மாநில்தி் ப்னநா்ு மு்ுவமறனறய ( Multi

Speciality Hospital ) திை்ு றவ்ு்ளா்? ‘்மு்ுவமறனயி் மபய் எ்ன ?
08) TWITTER

ிக வறல்தள் னம்மகா்ட மப்களி் னம்பாு ப்ைிய

பிர் ார்தி் வா க் எ்ன ?
09) கிராம்ுை ‘் ல்கறள “றைய் வழியாக “றை்த்ு ம்திய ‘ரு எ்த
’்றட “ல்காக நி்ைய் ம ்ு்ளு?
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10) ‘றன்ு னத ிய மநு் ாறலகளிு் ரயி்னவ “ு்ுபாறத ுு்கீ ு “்லாம்
னம்பால்க் ‘றம்பத்காக

மீ ப்தி் ுவ்க்ப்ட தி்ட் எு?

11) 2016் ’்ு்கான ுனரா கபி ீ்
12) 2016் ’்ு்கான கிĂஷி

ா்பிய் ப்ட் மவ்ை ‘ைி எு ?

ினராமைி

்மா் விுு மப்ைவ் யா் ?

13) ு்றப ப்ு் ்றத என்பு் BOMBAY STOCK EXCHANGE் தறலவராக
மபாு்னப்ு்ளவ் யா்?
14)

ி்ு்ுுவிகறள பாுகா்க விழி்ுை்ு பிர் ார் ுவ்கிய மாநில் எு?

15) ’்திர மாநில ‘ரு ‘ைிுக் ம ்ு்ள ‘க்ை ‘றலவĂற

தி்ட்தி் மபய்

எ்ன?
16) ி்ைா் வு்ு வறர ம்ுனம பி்ு ப்ம ீ விுு மப்ு்ள கவிஞ் யா் ?
எ்த மமாழி ? எ்த மாநில் ?
17) மபாு “ட்களி் எ் ி் ு்ுபவ்கு்ு ூ500 ‘பராத் விதி்க்பு் என
‘ைிவி்த மாநகரா் ி எு?
18) ராெ்தானி் எ்த கிராம்தி் ுு முவில்ு ‘ம்பு்த்ப்ு்ளு?
19) “்தியாு்

ன
ீ ாு் “றை்ு உுவா்கிீ்ள னயாகா க்ூĂ

ன
ீ ாவி் எ்ு

‘றம்க்ப்ு்ளு?
20) நா்ினலனய வுமானவĂ பா்கி றவ்ு்ளவ்க் ‘திக் உ்ள மாநில் எு ? (
வுமானவĂ்ுறை மவளியி்ு்ள ப்ியலி்பி)
21) ூ்றம “்தியா தி்ட்தி்ு ப்தாயிர் னகாி கட் வழ்க ு்வ்ு்ள
‘றம்ு / வ்கி எு ?
22)

ிகமர் பா்மக்ுகளி் எ்வளு

தவிகித ‘ளவி்ு எ் Ă்றக பட் “ட்மபை

னவ்ு் என ம்திய ‘ரு உ்தரு பிை்பி்ு்ளு.?
23)

மீ ப்தி் எ்த நா்ி் ம ய்றக்னகா் வி்மவளியி் காைம்னபானு ? ‘்த

ம ய்றகனகாளி் மபய் எ்ன ?
24)

மீ ப்தி் ’்திராவி் கிு்ைப்ின் ுறைுக்திலிு்ு ப்களானத்

நா்ி் எ்த ுறைுக்கு்ு னநரி க்மட்ன்

ர்ு னபா்ுவர்ு

ுவ்க்ப்ு்ளு?
25) உ்தரகா்் மாநில்தி் உ்ள மானா கைவறய ுத்ுதலாக “ு ்கர
வாகன் ில் கட்ு லி்கா

ாதறன ு்தக்தி் “ட் மப்ைவ் யா்?

.
விறடக்
--------------.
01) ‘ ாமி் உ்ள கா ிர்கா ூ்கா
02) னகா்் விறளயா்ு
03) னக்ட்

ி்ர்பா்
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04) மப்கூĂ், விதா் ம ௌதா எதினர உ்ள மம்னரா ரயி் நிறலய்தி்ு
‘்னப்க் மபய் ூ்ட்பு் என க்நாடகா மாநில ‘ரு ‘ைிவி்ு்ளு.
05) ுவி் ்லா்ு
06) ம்திய பிரனத ்தி் உ்ள மாஹூ கிராம் ( ‘்ை் ‘்னப்க் பிை்த ஊ் )
07) கா்மீ ் மாநில் , ீ மாதா றவ்ைவானதவி நாராயைா ூ்ப் ்மப ாலி்ி
மு்ுவமறன
08) #Positionof strength
09) 2017 மா்்
10) ன ு பாரத்
11) பா்னா றபனர்்
12) டா்ட் ‘்Ăதா பனட்
13) ுதாக் ரா்
14) உ்தர்பிரனத ்
15) AP Fiber Net
16) ஹ்தா் நா் .., மகா்லி மமாழி .., ஒிஸா மாநில்
17) ுனன
18) க் பாலி கிராம்
19) ு்மி் நகர் ( Kunming city )
20) ுதலிட் - ுெரா் ., “ர்டாமிட் - மகாரா்ிரா ., ி்ைாமிட் - மது்கனா
21) உலக வ்கி
22) 85 %
23) ெ்பா் நாு ..., ஹி்னடாமி ம ய்றக்னகா்
24)

ி்டகா் ம்ு் பா்கானவா் ுறைுக்க் ( எ். பி. ஹா்ப் - 1க்ப் ில் )

25) ப்லவி ப்தா்

52] “்திய வ் ாவளிய்ன ்்த

் ி் னத் பவி்ர், “ர்டாவு ுறையாக

‘மமĂ்காவி் மா்ு்திைனாளிகளி் நலு்காக ம ய்பு் Architectural and
Transportation Barriers Compliance Board உு்பினராக ‘திப் ஒபாமாவா் நியமன்
ம ்ய்ப்ு்ளா்.
53] பிĂ்ட் தறலநக் ல்ட் மாநகர னமயராக, மதாழிலாள் க் ி
னபா்ியி்ட

ாதி் கா் மவ்ைி மப்ு்ளா்.

“வ் பாகி்தானி் “ு்ு ுிமபய்்த ு்ீ் ’வா்.
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54] In the eve of Atshaya trithi , central govt set to launch 2 gold coins. One of the gold coin is in Mahathma
Gandhi face in 5 grams and in another one is Ashok chakra in 10 grams
55] னம மாத்தி் “ர்டாவு ஞாயிு - உலக ‘்றனய் தின் . “்த ’்ு னம 8்
னததி கறடபிி்க்ப்ு்ளு.
.
னம 8 - உலக தல ம
ீ ியா தின் ( உைுுறை திுமை்தா் ‘திகĂ்ு் மரபு னநா் )
கு்மபாு் ( Theme) - Access to Safe & Effective Drugs in Thalassaemia
.
னம - 8 World Red Cross and Red Crescent Day
56] Asias first Rice Technology Park
----------------------------------------’ ியாவி் ுதலாவு ‘Ă ி மதாழி்ு்ப ூ்காறவ மகா்ப் (Koppal ) மாவ்ட்,
க்காவதி நகĂ் க்நாடகா ‘ரு ‘றம்கிைு.
57] உ்தரகா்்

்ட றபயி் னம 10் நறடமபு் ந்பி்றக வா்மகு்ு்கான

ிை்ு பா்றவயாளராக நாடாும்ை விவகார்கு்கான ுத்றம ம யல்
மெ்னத் ி்றக நியமி்ு உ் நீ திம்ை் உ்தரவி்ு்ளு.
“வு்ு உதவியாக உ்தரகா்்

்ட றப ம யலு் வா்மகு்றப க்காைி்ப்

என உ் நீ திம்ை உ்தரவி்ு்ளு.
58] Shashi Kapoor – the Householder, the Star
பழ்மபு் ஹி்தி நிக்

ி கூĂ் வா்்றக

கர் னொஹுட் “றை்ு ‘ ்
ீ

Ăறத ூ்.

்ரா எுதிீ்ளா்.

59] நா்ி் மிக ு்கியமான நிதி் ுு்களி் ஒ்ைாக் குத்பு் நாடாும்ை
மபாு் கை்ு் ுுவி் (Public Accounts Committee.) தறலவராக கா்கிர் எ்.பி. னக.வி.
தாம் மீ ்ு் நியமி்க்ப்ிு்கிைா்.
“த்ு ு்ு 2014, 2015-’் ’்ுகளிு் னக.வி. தாமúஸ நாடாும்ை மபாு்
கை்ு் ுுவி் தறலவராக நியமி்க்ப்டா்.
22 உு்பின்கறள் மகா்ட “்த நாடாும்ை மபாு் கை்ு் ுுவி் 15 னப்
ம்களறவயிலிு்ு், 7 னப் மாநில்களறவயிலிு்ு் னத்்மது்க்புகி்ைன்.

60] “்தியா ுுவு் காவ் ுறை, ’்ுல்் ம்ு் தீயறை்ு் ுறை ’கிய
‘வ ர் ன றவக் ‘றன்ு்ு் ‘ு்த ’்ு (2017) ெனவĂ மாத் 1-’் னததி
ுத் "112' எ்ை எ்றை ம்ுனம மதாட்ு மகா்ள னவ்ு் எ்ு ம்திய ‘ரு
மதĂவி்ு்ளு.
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61] க்நாடகா மாநில், ுடகி் னத ிய ராுவ ‘காமதமி மதாட்க்பு் எ்ு ம்திய
பாுகா்ு்ுறை ‘றம் ் மனனாக் பாĂ்க் மதĂவி்ு்ளா்.
62] ்மபயினி் மா்Ă் நகĂ் நறடமப்ை மா்Ă் ஓப் மட்னி் னபா்ி ’டவ்
பிĂவி் ந்ப் ஒ் வரரான
ீ
ம ்பியாவி் னநாவா் னொனகாவி் நட்ு

ா்பியனான

“்கிலா்தி் ’்ி ு்னரறவ வ்்தி
ீ
ப்ட் மவ்ு்ளா்.
“்த ’்ி் னொனகாவி் றக்ப்ு் 5-வு ப்ட் “ுவாு்.
மா்Ă் ஓபனி் னொனகாவி் ப்ட் மவ்வு “ு 2-வு ுறையாு். கறட ியாக
‘வ் 2011் னகா்றப மவ்ைிு்தா்.
மா்ட்் ‘்த்ு மப்ை மதாடĂ் ‘வ் மவ்ு் 29-வு ப்ட் “ுவாு். “த்
ில் மா்ட்் மதாடĂ் 28 ப்ட்க் மவ்ைிு்த நடாலி்

ாதறனறய

ுைியி்தா்.

63] பிரபல ஹி்தி பட றடர்டு், தயாĂ்பாளுமான ய் ன ா்ராவி்
மவ்கல் ிறல ுவி் ்லா்ு நா்ி் நிுவ்ப்ு்ளு.
64] மஹாரானா பிரதா்பி் 475வு பிை்தநாறள ு்னி்ு ம்திய ‘ரு ூ.100 ம்ு்
ூ.10 நாைய்கறள மவளியி்ு்ளு.

65] ுெரா் மாநில ‘ரு மெயி் “ன்றத
66] மப்கூுவி்

ிுபா்றமயின் ப்ியலி் ன ்்ு்ளு.

ிை்ு மபாுளாதார ம்டல் ‘றம்பத்ு INFOSYS நிுவன்தி்ு

ம்திய ‘ரு ‘ுமதி வழ்கிீ்ளு.

67] “்திய விமான்பறடயி் ுதிய தறலறம தளபதியாக றவ் ‘்மிர் ுனி்
ல்பா ( Sunil Lanba ) னம 31 ‘்ு பதவினய்கு்ளா். “வ் ி்ு ’்ுகு்ு
“்பதவியி் “ு்பா் .
.
“வ் 23வு தறலறம தளபதி ’வா். ( 2 ’்கினலய்க், 21 “்திய்க் )
.
த்னபாு தறலறம தளபதியாக உ்ள

்
ீ ‘்மிர் ராபி் K னதாவ் னம 31் ஓ்ு

மபுகி்ைா்.

68] ம ்தி ுளிக்
~~~~~~~~~~~~
.
01) “்தியாவி்கான னநபாள ூத் தீப் ுமா் உபா்யாயாறவ ‘்நாு திு்ப
மப்ு்ளு.
.
02) நா்ினலனய ுத் ுறையாக பனயா டா்ல் என்பு் உயிĂ கழிவறைக்
ஏ்பு்த்ப்ட புறம ரயி் வழி்தடமாக மானாமுறர ுத் ரானம்வர் வறர
’கிைு.
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69] CREATING LEADERSHIP
.
எுதியவ் - கிர்னபி IPS
.
PARAM VIR : A WAR DIARY
.
எுதியவ் -- ம்ு னலாதா

70] “்திய ுிறம பைிக் னத்ு - 2015் ுிுக் னந்ு மவளியிட்ப்ு்ளு.
மட்லிறய ன ்்த ினா தாபி தனு ுத் ுய் ியினலனய மவ்ைிமப்ு ‘கில
“்திய ‘ளவி் ுதலிட் மப்ு்ளா்.
2-வு “ட்றத கா்மீ றர ன ்்த ‘்த் ‘மீ ் உ் ஷபிகா் மப்ு்ளா்.
தமிழக ‘ளவி்

ர்யா ஹĂ ுதலிட் மப்ு்ளா். “வ் ‘கில “்திய ‘ளவி் 7-

வு “ட் பிி்ு்ளா்.

71] ம ்திுளிக்
----------------------.
01) ‘மமĂ்காவி் னத ிய வில்காக கா்மடுறமறய ‘்நா்ு ‘ைிவி்ு்ளு.
.
02)

ி்க்ூĂ் வ ி்ு் “்திய வ் ாவளிறய் ன ்்த ுரளிபி்றள

ி்க்ூ்

பாராும்ை்ு்ு னத்ும ்ய்ப்ு்ளா்.
.
03) “்திய கிĂ்மக் க்ு்பா்ு வாĂய் தறலவ் பதவிறய

ஷா்் மனனாக்

ராெினாமா ம ்ு்ளா்.
.
04) மபாுளாதார நிுைரான எ்.னக. ி்கி்ு ெ்பா் ெ்பா் நா்ி் 2-வு மிக
உயĂய னத ிய விுதான 'The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star' விுு வழ்க்பட
உ்ளு.

72] ுழ்றதகு்ு எதிரான வ்ுறைகறள து்பு ப்ைிய மத்கா ிய நாுகளி்
‘றம் ்க் ‘ளவிலான நா்காவு மாநாு { The fourth edition South Asia Initiative to End
Violence Against Children (SAIEVAC) } ுுி்லியி் னம09 ுத் 11வறர நறடமபுகிைு.
73]

்கரவிீக் - 2 ( Chakravyuh - 2 )

**************************************************
.
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“்திய ராுவ், ராெ்தா் மாநில் ூர்கா் ( Suratgarh ) புதியி்

்கரவிீக் - 2 (

Chakravyuh - 2 ) எ்ை தயா்நிறல பயி் ிறய னம 10 ுத் ுவ்கிீ்ளு.
.
“த்ு ு் கட்த ஏ்ர் மாத் ராெ்தா் மாநில் றெ ்மா் நகு்ு ‘ுகி்
Shatrujeet எ்ை தயா்நிறல பயி் ியி் “்திய ராுவ் ”ுப்ு்ளு.
.
-------------------------------------------------------------------------------.
னத்வ்க், ராுவ பயி் ியி் மபயனராு ூுதலாக ‘ு நறடமப்ை “ட்றதீ்
ன ்்ு ஞாபக் றவ்ு்மகா்ு்க்.

74] நட்ு நிக்ு வினா்க் ம்ு் விறடக்
==========================================
1) 2016 ’்ி் பா் ‘்் மட் ி விுு – யாு்ு வழ்க்ப்டு?
2) மகாரா்ிரா மாநில்தி் குறமயான த்ை ீ் ப் ் ஏ்ப்ு்ள ல்ூ் புதி்ு
ராெ்தானி் மிரா் புதியிலிு்ு த்ை ீ் மகா்ு் ம ்ு் “ரயி் மபய்
எ்ன?
3) த்னபாு

்வனத

நிதி ம லவாைிய் ம்ு் உலக வ்கி ’கியவ்ைி் 189 வு

நாடாக “றை்த நாு எு?
4) னநபாள நா்ி் ுத் ுதலாக உ் நீ திம்ை நீ திபதியாக நியமி்க்ப்ட ுத்
மப்மைி யா்?
5) ஏ்ர் மாத் ‘மமĂ்க ‘திப் ஒபாமா ‘வ்க் யாறர ‘மமĂ்க னத ிய ற ப்
பாுகா்ு ‘திகĂ்ு ’றைய்தி் உு்பினராக நியமி்ு்ளா்?
6) ’்ிஸ் ுறைபாுக் ுறை்தப் ் எ்தறன

தவத்
ீ
உ்ளவ்கறள

மா்ு்திைனாளிகளாக குத னவ்ு் எ்ு ம்திய

ிக நீ திம்ை் ம்ு்

‘திகார் ‘ளி்த் ‘றம் க் ுிு ம ்ு்ளு?
7) National Monument Authority – ் தறலவராக நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளவ் யா்?
8) ஓ்ு மப்ை ஏ் மா்ஷ் ‘்ெீ்

ி்றக குரவி்ு் விதமாக எ்த மாநில்தி்

உ்ள விமான்பறட தள்ு்ு ‘்ெீ்

ி் விமானபறட்தள் என மபய் மா்ை்

ம ்ய்ப்ு்ளு?
9) 25 வு ு்தா் ‘்லா் ஷா ஹா்கி னகா்றபறய மவ்ை ‘ைி எு?
10) ுத் ுறையாக “்தியாவி் தயாĂ்க்ப்ட மப்கு்கான கு்தறட
உறையி் மபய் யாு?
11)

்வனத

“றை்ு ுைியீு (Global Connectivity Index) ப்ியலி் “்தியா

“ட்மப்ு்ள “ட் எு?
12) க்ப்கறள தா்ு் வலிறமீ்ள ZARB எ்ை ஏுகறைறய மவ்ைிகரமாக
பĂன ாதறன ம ்த நாு எு?
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13) ஐ.நா வி் மதாழி்ுறை வள்் ி ‘றம்பி், உலகி் மபĂய உ்ப்தியாள்க்
ப்ியலி் “்தியாு்ு எ்தறனயாவு “ட்றத ‘ளி்ு்ளு?
14) னத ிய ுு்ப் க்ு்பாு உ் ி மாநாு (The National Summit on Family Planning) –
நறடமப்ை “ட் எு?
15) SAWEN எ்ை ‘றம்பி் 8 வு உு்ு நாடாக “றை்த நாு எு?
16) “்திய தடகள

்னமள்தி் தறலவராக “ர்டாவு ுறையாக

னத்்மது்க்ப்ு்ளவ் யா்?
17) தீ், ுொதா எ்ை னபா்்க்ப் ம்ு் கடனலார காவ்பறட க்காைி்ு
க்பலான வுைா ’கியவ்ைி் “ட்மப்ு்ள ுதலாவு பயி் ி வ்்கு்ு
ீ
“ல்றக கட் புதியி் ‘ளி்க்ப்ட பயி் ி தி்ட்தி் மபய் யாு?
18) னஷ்்பிய் மரை் ‘றட்ு 400 ’்ுக் ’னறதமயா்ி எ்த நா்ி்
தபா்ுறையானு நிறனு தபா்தறலறய மவளியி்ு்ளு?
19)

ி்கி் மாநில்தி் உ்ள National Institute of Technology – ் ‘றம்க்ப்ு்ள ூ்ப்

க்ூ்டĂ் மபய் யாு?
20) பீ மாரா் ‘்னப்க் ’வா் னயாெனா – எ்ை தி்ட்றத ‘ைிுக் ம ்ு்ள
மாநில் எு?
21) “்திய “ராுவ் “ராெ்தா் மாநில்தி் ”ுபுப்ு வ்த தயா்நிறல பயி் ி
தி்ட்தி் மபய் யாு?
22) நறடமபைு்ள Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் ப்னக்கு்ள ுத் ெி்னா்ி்
“்திய வரா்கறன
ீ
யா்?
23) னயாகா, தியான் ப்ைிய ’ரா்் ிக் னம்மகா்வத்காக ம்திய ‘ைிவிய்
மதாழிு்ப ‘றம் க் ‘ைிவி்ு்ள தி்ட் எு?
24) உலகி்

ிை்த ம ாுு “ரயி்க் ப்ியலி் மதாட்்ு 4 வு ’்டாக

“ட்மப்ு்ள “்திய “ரயி் எு?
25) விறளயா்ி் ’்க் என ‘றழ்க்பு் லார் விுு்ு 2016 ’்ி்

ிை்த

வ்ராக
ீ
னத்ு ம ்ய்ப்டவ் யா்?
26) விறளயா்ி் ’்க் என ‘றழ்க்பு் லார் விுு்ு 2016 ’்ி்

ிை்த

வரா்கறனயாக
ீ
னத்ு ம ்ய்ப்டவ் யா்?
27) ுத் ுதலி் வி்மவளியி் குு்றடறய வளர் ம ்ு

ாதறன பறட்த

நாு எு? ‘்த வி்கல்தி் மபய் யாு?
28) 2016 ’்ி் ுலி் ் விுு யாு்ு வழ்க்ப்டு?
29) “்திய கிĂ்மக் வாĂய்தி் ுத் தறலறம ம ய் ‘திகாĂ (CEO) யா்?
30) ம்திய ’்பிĂ்க நாடான

ா் நா்ி் ‘மமĂ்க ூதராக எ்த “்திய

வ் ாவளிறய ஒபாமா ‘வ்க் நியமன் ம ்ய உ்தரவி்ு்ளா்?
31) ம்திய ப்ு வில்க் ுறைறய (Disinvestment Department) த்னபாு ம்திய ‘ர ானு
எ்த மபயரா் மா்ை் ம ்ு உ்தரவி்ு்ளு?

www.tnpsctricks.com

TNPSC EXAM TAMIL CURRENT AFFAIRS MAY 2016
32) மனலĂயா ம்ு் மகாுவினா் ஏ்பு் னநா்களி் “ு்ு ு்ைிு் விுப்ட
புதியாக த்னபாு உலக ுகாதர ‘றம்பானு எ்த நா்றட ‘ைிவி்ு்ளு?
33) உலக ப்திĂ்றக ுத்திர ுைியீ்ு எ் (World Press Freedom Index) ப்ியலி்
“்தியாவானு எ்தறனயாவு “ட்றத மப்ு்ளு?
34) னகாவா மாநில னலா் ’ீ்தா நீ திபதியாக த்னபாு நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளவ்
யா்?
35)

்வனத

ஹா்கி னபா்ிகு்கான நுவராக யாறர நியமி்ு

்வனத

ஹா்கி

்னமள் உ்தரவி்ு்ளு?
36) ர்யா, “்தியா ம்ு்

ன
ீ ா மவளிீைு்ுறை ‘றம் ்க் ‘றம்பி் 14 வு

மாநாு ஏ்ர் 19-் எ்ு நறடமப்ு ுி்து?
37) ராம் ்திர ப்டார் னதா் (தா்யா னதா்) ‘வ்களி் தியாக்றத னபா்ு்
வறகயி் ம்திய ‘ர ானு எ்த மதி்பிலான நாைய்கறள மவளியி்ு்ளு?
38) 2016 ’்ி் ர்்ட் விுு மப்ை நிுவன் எு?
39) னவளா்றம ுைி்ு ‘றன்ு தகவ்கறளீ் ‘ைி்ு மகா்ள ம்திய ‘ர ா்
மவளியிட்ப்ட “றையதள் எு?
40) உலக ுவி நா் மகா்டாட்பு் நா் எு?
41) “தய மா்ு ‘ுறவ

ிகி்ற

னநாயாளிகு்ு உது் வறகயி், “தய்ு்ு

“ர்த்றத ம ு்ு் ுதிய குவியான Left Ventricular Assist Device – எ்ை குவிறய எ்த
வி்மவளி றமய வி்ஞானிக் க்ுபிி்ு்ளன்?
42) கடு்ு ‘ியி் ம ்ு் ுத் ு்ல் “ரயிலானு எ்த “ு “ட்கு்ு
“றடனய ‘றமய உ்ளு?
43) மகாரா்ிரா மாநில்தி் கு் வை் ியா் பாதி்க்ப்ு்ள எ்த “ு
கிராம்கறள திறர்பட நிக் ‘மீ ்கா் ‘வ்க் த்மது்பதாக மதĂவி்ு்ளா்?
44) ஏ்ர் 21 ‘்ு ்றடமப்ை 10 வு

ிவி்

்வ்
ீ
தின்தி் ூ்றம “்தியா

தி்ட்தி்காக விுு மப்ை மாநில் எு?
45) 10 வு

ிவி்

்வ்
ீ
தின்தி் பிரதம் னமாி ‘வ்க் மவளியி்ட 3 ு்தக்க்

எு?
46) AN UNDOCUMENTED WONDER – THE MAKING OF THE GREAT INDIAN ELECTION – எ்ை ு்தக்றத
எுதியவ் யா்?
47) ஏ்ர் 22 ‘்ு பாă் ி் நறடமப்ை புவநிறல ஒ்ப்த்தி் ுவியி்
மவ்பநிறல உய்வானு எ்தறன ம ் ிய்தி்ு மிகாம் க்ு்பு்த னவ்ு்
எ்ு “ல்ு நி்ையி்க்ப்ு்ளு?
48) ன றவ்ுறையி் மிக னவகமான வள்் ி க்ு வு் நாுகளி் “்தியா
எ்தறனயாவு “ட்தி் உ்ளு?
49) Exercise Nomadic Elephant – எ்பு எ்த “ு நாுகு்கிறடனய நறடமபு் “ராுவ
பயி் ி ’ு்?
50) 11 வு Exercise Nomadic Elephant எ்ை “ராுவ பயி் ி நறடமப்ை “ட் எு?
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51) உலக மனலĂயா தின் மகா்டாட்பு் நா் எு?
52) நட்க “ு்ு் Ăனயா ி மென ீனரா ஒலி்பி் னபா்ியி் “்தியா

ா்பி் ப்னக்க

“ு்ு் ஒனர ுு்ு படு வர்
ீ
யா்?
53) 2016 ’்ி் ’ ியாவி் “தய் மாநாு நறடமப்ை “ட் எு?
54) மப்கு்கான வி்வி்றத னபா்ியி் உலக

ாதறனறய

ம் ம ்த “்திய

வி்வி்றத வரா்கறன
ீ
யா்?
55) Ameason நிுவன்தி் தறலறம ம ய் ‘திகாĂயி் பினர்னயக ுுவி் ‘னம ா்
“்திய பிĂவி் நி்வாக “ய்ுநராக த்னபாு நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா்?
56) IRNSS - 1G எ்ை ம ய்றகனகாளானு எ்த “ரா்மக் ில் ‘ு்ப்ப்டு? ‘்த
ம ய்றக னகாளி் மமா்த ’ீ்கால் யாு?
57) “்தியா ம்ு் தா்லா்ு கடனலார காவ் பறடக் “றை்ு னம்மகா்ு் 22
வு CORPAT னரா்ு பயி் ியானு நறடமப்ை “ட் எு?
58) E – VOTER எ்ு் ‘றலனப ி ம யலிறய மவளியி்ு்ள மாநில் எு?
59) INS ‘Ăஹ்் நீ ் ி்கி க்பலி் “ு்ு ஏ்ர் 14 ‘்ு “்தியா மவ்ைிகரமாக
பĂன ாதறன ம ்த ‘ுு்றட தா்கி ம ்ு் ஏுகறையி் மபய் யாு?
60) பாுவா நிீ கினியா நா்ி், மவ்் நிீ பிĂ்ட் மாகாை்தி் கவ்னராக
தமிழக்றத ன ்்த யா் த்னபாு பதவினய்ு்ளா்?
.
விறடக் :############
.
1) ு்்கா தா்ர் (“்திய வ் ாவளி மாைவி)
2) JALDOOT – ெ் ூ்
3) புபி் மபு்கடலி் ‘றம்ு்ள The Republic of Nauru எ்ை நாு
4) ு ிலா கா்கி
5) “்திய ‘மமĂ்க மா்ட் கா்ு நிுவன்தி் தறலறம ம ய் ‘திகாĂ ‘ெ்
ப்கா
6) 40%
7) திுமதி.ு்மிதா பா்னட
8) னம்ு வ்க் – பனகா் விமானபறட்தள்
9) ’்தினரலிய ‘ைி (எதிரைி – “்தியா)
10) VelVet
11) 44 வு “ட் (‘மமĂ்கா ுத் “ட்)
12) பாகி்தா்
13) 6 வு “ட் (“த்ு ு் 9 வு “ட்தி் “ு்து)
14) ுு மட்லி (ஏ்ர் 04 & 05)
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15) “்தியா (ம்ை நாுக் - மால்தீுக், “ல்றக, பாகி்தா், ப்காளனத்,
னநபா், ூடா், ’்கானி்தா்)
16) ‘ி்னல ுமĂவ்ள
17) PASSEX – 2016
18) பிĂ்ட் தபா்ுறை
19) PARAM KANCHENJUNGA - பர் க் ்ு்கா
20) ொ்்க்்
21) Shatrujeet ( ராெ்தா் – றெ ்மா் நகு்ு ‘ுகி்)
22) தீபா க்ராக்
23)

்ய் தி்ட்

24) மகாராொ எ்்பிர்
25) னொனகாவி் (ம ்பிய வ்்)
ீ
26) ம Ăனா வி்லிய்்
27)

ன
ீ ா – SJ – 10 வி்கல் (எலிகளி் 6000 குு்றடக்)

28) நிீயா்் றட்் ம்ு் தா் ் ரா்்ட்
29) திு.ராு் னொ்Ă
30) கீ தா பா ி
31) ுதீு – மபாு ம ா்ு னமலா்றம்ுறை
32) ஐனரா்பா
33) 133 வு “ட் (கட்த ’்ு 136 வு “ட்)
34) நீ தியர ் P.K.மி்ரா
35) ு்கா தாு்
36) மா்னகா
37) ூ.200 ம்ு் ூ.10
38) ூு் “்தியா
39) தி ‘்Ă ஹ் (தி ‘்Ă ஹ் நிுவன்தி்
தறலறம ம ய் ‘திகாĂ – ராெீ் ுமா் ரா்)
40) ஏ்ர் 22 (Theme – Tress for the earth)
41) வி்ர்

ாராபா் வி்மவளி றமய வி்ஞானிக்

42) ு்றப – ’மதாபா் (508 KM)
43) தா் ம்ு் னகாரனகா்
44) பீகான ீ் ம்ு்

ி்கி்

45) The Change Makers, Transforming India ம்ு் Recreating Excellence
46) ு்னா் தறலறம னத்த் ’றைய் திு.S.Y. ுனரஷி
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47) 2 ிகிĂ ம ் ிய்
48) 2 வு “ட்
49) “்தியா ம்ு் ம்னகாலியா
50) ம்னகாலியா
51) ஏ்ர் 25 (Theme – End Malaria for good)
52) ட்ு பாப் னபாகன்
53) “்தியா – மட்லி
54) தீபிகா ுமாĂ
55) ‘மி் ‘க்வா்
56) PSLV C – 33 ; 12 ’்ுக்
57) ‘்தமா் கட்கறர
58) னகரளா மாநில்
59) K – 4 ஏுகறை
60) ு ்
ீ திர் ு்ுனவ்

75] னம - 10 உலக ுல் மபய்்த பைறவக் தின் ( World Migratory Bird Day )
கு்மபாு் (Theme) 2016 : Stop the Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds
.
னம - 11 னத ிய மதாழி்ு்ப தின் ( National Technology Day )
கு்மபாு் (Theme) 2016 : Technology enablers of Startup India

76] INDIA Vs PAKISTAN
.
பாகி்தாறன ன ்்த Husain Haqqani “்த ு்தக்றத எுதிீ்ளா். “வ் பாகி்தா்
நா்ி்

ா்பி் ‘மமĂ்காு்கான ூதராக பைிுĂ்தவ். “்த ு்தக் ‘ு்த

வார் மவளிவரு்ளு.
77] ம ்திுளிக்
--------------------01) மது்கானா மாநில ‘ரு ுர்க் மீ ்ு ம்ு் முவா்ு றமய்றத ( Monkey
Rescue and Rehabilitation Centre ) ‘ிலாபா் மாவ்ட்தி் ‘றம்கு்ளு.

02) Hybrid Toilet Comlexes ‘றம்பத்ு ஒிஷா மாநில ‘ரு, Sulabh International Social Service
Organisation (SISSO) ‘றம்ுட் ுĂ்ுைு ஒ்ப்த் ம ்ு்ளு.
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Hybrid Toilet Comlexes எ்பு கழிவறை, ுளியலறை, ம்ு் ுைிக்

லறவ ம ்ீ்

வ திீட் ‘றம்ு “ு்ு்.
03) உ்ூ் ம்க் ூதா்ட விுதிகளி் ( CASINO ) ுறழவத்ு னகாவா மாநில ‘ரு
தறடவிதி்ு உ்தரவி்ு்ளு.
04) ப்கறல்கழ்களி் னயாகாறவ க்ு மகாு்பு ப்ைிய வழிகா்ுத்
மநைிுறைகறள ‘ளி்பத்ு ‘றம்க்ப்ட கமி்ியி் தறலவ் - னபரா ிĂய் H. R.
நானக்திரா.
05) பிரகா் ு்க்னி எுதிய COW AND COMPANY எ்ு் நறக்ுறவ ு்தக்தி்ு
2016் ’்ு்கான REGIONAL COMMONWEALTH SHORT STORY PRIZE ( ’ ியா க்ட ‘ளவி் )
வழ்க்ப்ுளளு.
06) னம 08் “்தியாவி் ுதலாவு

்வனத

விறளயா்ு க்கா் ி ுனன நகĂ்

ுவ்கிீ்ளு.

78] ’்திரா மாநில ‘ர ி் Harita - Priya (Harmonized Information of Agriculture, Revenue and Irrigation
for a Transformation Agenda – Precision Technology for Agriculture) எ்ு் விவ ாய தி்ட்,
மி்னு விவ ாய பிĂவி் ( e - agriculture ) World Summit on the Information Society (WSIS) 2016்
பĂு மப்ு்ளு.
79] ம்திய பிரனத

மாநில்தி் ு்ுலா்ுறை, Lonely Planet Group வழ்ு் Best Indian

Destination for Wildlife Award. மப்ு்ளு.
80] னம - 29 ‘்ு நாகாலா்ு மாநில்தி் தறலநக் னகாஹிமா, ுறக(யிறல ) “்லா
நகரமாக ( SMOKE FREE CITY ) ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.
“த்ு ு்

்ிக், னகா்டய்,

ி்லா ’கியறவ ுறக(யிறல ) “்லா நகரமாக (

SMOKE FREE CITY ) ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.
ஏ்கனனவ

ி்கி் ம்ு் ஹிமா ல பிரனத ் ’கியறவ ுறக(யிறல ) “்லா

மாநிலமாக ( SMOKE FREE STATE ) ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.
2014் ’்ு நாகலா்தி் கĂபமா ( GARIPHEMA ) கிராம் ுறக(யிறல ) “்லா
கிராமமாக ( SMOKE FREE VILLEGE ) ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.
81] Ă னயாி மெனினரா ஒலி்பி் னபா்ியி் ப்னக்ு் “்திய ‘ைியி்
ந்மல்ை ூதராக “ற யறம்பாள் ஏ.’். ருமா் நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளா்.
ஏ்கனனவ

்மா் கா்,

் ி் மட்ு்க், ‘பின் பி்ரா ’கினயா் ந்மல்ை

ூத்களாக நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளன்.
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82] 2016 Texas Elementary Teacher of the Year
===================================
.
‘மமĂ்காவி் வ ி்ு் தமி்்மப் னரவதி பாலகிு்ை் மட் ா் மாகாை்தி்
2016் ’்ு்கான

ிை்த மதாட்க்ப்ளி ’ ிĂய் விுு மப்ு்ளா்.

83] னம 12 - உலக ம விலிய் தின் / World Nurses Day
.
கு்மபாு் (Theme) 2016 - Nurses: A Force for Change: Improving health systems resilience
.
" றக விள்ு ஏ்திய காĂறக " என ுகழ்ப்ட பிளார்் றந்ி்னக் பிை்த
தினனம உலக ம விலிய் தினமாக மகா்டாட்புகிைு.

84] புறம ு்ுலாறவ ஊ்ுவி்ு் வறகயி் ’்ரா ( தா்மாகா்) ுத் எ்டவா (
Etawah) நக் வறர (

ி்க்க் வ ி்ு் காு ) 155 கினலா மீ ்ட் ூர்தி்ு ற ்கி்

மநு் ாறல ( BICYCLE HIGHWAY ) ‘றம்க உ.பி. ‘ரு ுிு ம ்ு்ளு.
85] மட்லியி் ீ ் கா்கு்ு தறடவிதி்க்ப்ு்ள நிறலயி், வாடறக கா்க்
உĂறமயாள்க் ம்ு் “தர வாகன்களி் உĂறமயாள்கு்கான மகா்றக
ுிுகறள பĂ்ுறர ம ்வத்ு ம்திய தறரவழி னபா்ுவர்ு ம யலாள்

் ்

மி்ரா IAS தறலறமயி் ிவ் ுுறவ ம்திய ‘ரு நியமன் ம ்ு்ளு.
86]

்வனத

கிĂ்மக் கு் ிலி் தறலவராக,

மீ ப்தி் “்திய கிĂ்மக் க்ு்பாு

வாĂய்தி் தறலவ் பதவிறய ராெினாமா ம ்த ஷஷா் மனனாக் னபா்ியி்ைி
னத்ு ம ்ய்ப்ு்ளா்.
87] உலகி் உ்ள நகர்களி் கா்ைி் தர் ுைி்த ு்ளிவிவர ‘ைி்றகறய, உலக
ுகாதார நிுவன் னந்ு மவளியி்டு. மமா்த் 103 நாுகளி் உ்ள 3000
நகர்களி் உ்ள கா்ைி் தர் ுைி்ு ’்ு ம ்ு “்த ‘ைி்றக
மவளியிட்ப்ு்ளு. “தி் ”ரா் நா்ி் ஸனபா் நகர்தா் உலகினலனய ு்ு்
ூழ் ‘திகமாக பாதி்க்ப்ட நகர் எ்ு மதĂய வ்ு்ளு.
‘த்கு்ு “்தியாவி் ுவாலிய் ம்ு் ‘லகாபா் ’கிய நகர்க் ுறைனய 2வு, 3-வு “ட்றத பிி்ு்ளன. தவிர பா்னா 6-வு “ட்திு் ரா்்ூ் 7-வு
“ட்திு் உ்ளன. ‘திக மா றட்த ுத் 10 நகர்களி் “்தியாவி் 4 நகர்க்
“ட்மப்ு்ளன. னமு், ுத் 20 நகர்களி் 10 மா றட்த நகர்க்
“்தியாவி்தா் உ்ளன.
‘திக கா்ு மா றட்த நகர மாக ூை்ப்ு வு் மட்லி, “்த் ப்ியலி் 11-வு
“ட் ு்ு வ்ு்ளு. “த்ில் உலகி் ு்ு்ூழ் ‘திக் மா றட்த
நகர்களி் “னி மட்லி ு்னைி ப்ியலி் “ு்காு.
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கா்ைி் உ்ள ூ ி, ுறக னபா்ைவ்ைி் ‘ளறவ கை் கி் மகா்ு PM 2.5 PM 10
எ்ு 2 வறகயாக கா்ைி்தர்றத நி்ையி்கி்ைன். ‘த்பி, பிஎ் 2.5 ‘ளவி்
மட்லி 11-வு “ட்றதீ், பிஎ் 10 ‘ளவி் 25-வு “ட்றதீ் மட்லி பிி்ு்ளு.
கட்த 2014-் ’்ு உலகி் மிக ‘திகமாக கா்ு மாு்பாு நிறை்த நகரமாக
மட்லிறய உலக ுகாதார நிுவன் ‘ைிவி் திு்து. ‘த்பி், “்தளு்ு
கா்ைி் தர் உய்்ு்ளு. கட்த ுறை 1600 நகர்களி் ம்ு்தா் ’்ு
நட்த்ப்டு. “்த ுறை ூுதலாக 1400 ன ்்ு மமா்தமாக 3000 நகர்க ளி்
கா்ைி் தர்றத ’்ு ம ்ு்ளு ுைி்பிட்த்கு.

88] னத ிய ப்ு்

்றதயி் (NSE) தறலவராக ‘ன ா்

ா்லா நியமி்க்ப்ிு்கிைா்.

2019-் ’்ு மா்் 27-் னததி வறர “்த பதவியி் “ு்பா்.
ு்னதாக “வ் னபா்ி ஒு்ுுறை ’றைய்தி் தறலவராக (CCI) பதவி
வகி்ு்ளா்.
‘ன ா்

ா்லாு்ு ு்ு NSEயி் தறலவராக எ்பி. மா்ூ் “ு்தா்

89] பினர ி் வரு ம லு கை்கி் ‘்நா்ு ‘திப் தி்மா ூம ் னபாலியான
ு்ளிவிவர்கறள பதிு ம ்ு நா்ி் மபாுளாதார் வுவாக “ு்கிைு எ்ு
தவைான தகவ்கறள த்தா் எ்ை ு்ை் ா்ி்னபĂ் பினர ி் ‘திப் தி்மா ூம ்
னந்ு த்காலிகமாக பதவி நீ ்க் ம ்ய்ப்டா். “றத் மதாட்்ு ுறை ‘திப்
றம்னக் னடம் “றட்கால ‘திபராக மபாு்ு ஏ்ு் மகா்டா்.
கட்த 2011-் ‘்த நா்ி் ுத் மப் ‘திபராக தி்மா னத்்மது்க்ப்டா்.
பி்ன் 2015-் நட்த ‘திப் னத்தலிு் ‘வ் மவ்ைி மப்ு மீ ்ு் ‘திபராக
பதவினய்ைா்

90] “்திய வ் ாவளி மபாைியாள் ம் ி்

ி், ‘மமĂ்க ெனாதிபதியி்

ந்பி்றக ா்்த ‘்க்ப்க்ு உைு ’னலா றன ுுவின உு்பினராக { Member of
Presidents Advisory Council on Faith - Based and Neighborhood Partnerships } ‘மமĂ்க ‘திப்
ஒபாமாவா் நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளா்.
91]

்வனத

கிĂ்மக் கு் ிலி் (ஐ ி ி) கிĂ்மக் ுு் தறலவராக, “்திய

‘ைியி் ு்னா் னக்ட் ‘னி் ு்்னள மீ ்ு் னத்்மது்க்ப்ு்ளா்.
கட்த 2012’் ’்ு நியமி்க்ப்ட ‘னி் ு்்னள, த்னபாு மீ ்ு் ‘்த்
பதவி்ு னத்ு ம ்ய்ப்ு்ளா். ‘்த் ுுு்கான தறலவராக வு் 2018’்
’்ு வறரயி் ‘வ் நீ ்ி்பா்.
.
“்திய ‘ைியி் ம்மைாு ு்னா் னக்டனான ராு் திராவி்,

்வனத

கு் ி் (ஐ ி ி) கிĂ்மக் ுுவி் உு்பினராக நியமி்க்ப்ு்ளா்.
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92] 01) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana எதுட் மதாட்ுறடயு?
02) ு்ை்ம ய்களி் ”ுபு் “ள் ிுவ்களி் வயு 18-லிு்ு எ்தறன வயதாக
ுறை்க்ப்ு்ளு?
03) “்திராகா்தி வில்கிய் ூ்கா ‘றம்ு்ள “ட் எு?
04) 2016-் ’்ி் “்தியாவா் வி்மவளி்ு ‘ு்ப்ப்ட ுத் ம ய்றகனகா்
எு? எ்த ரா்மக் ில் ‘ு்ப்ப்டு ? எ்கிு்ு ஏவ்ப்டு ?
05) வĂ வூலி்பறத ுĂத்பு்ுவத்மகன மட்லி ‘ர ா் ‘ைிுக் ம ்ய்ப்ட App
மபய் எ்ன?
06) ு்ுலா பா்்க வுபவ்கு்மகன Heli - Taxi ‘ைிுக் ம ்த “்திய மாநில்?
07) றட்ட் ‘ைிுக்பு்திய ுதிய Smart Watch-் மபய் எ்ன ?
08) “்தியா

மீ ப்தி் ஒு ’்ுல்் ம்ு் எ்ு ப்கறள எ்த நா்ி்ு

ந்மகாறடயாக வழ்கியு?
09) னத்்மது்க்ப்ட 20 Smart Cityகளி் தறலநகர்க் மமா்த் எ்தறன?
10) ெனவĂ 28, 2016-் யாுறடய 150-’வு பிை்த தின் ‘ு Ă்க்ப்டு?
11) “்திய் “ரயி்னவ, ஒு பயைாளி ஒு மாத்தி்ு எ்தறன ுறை e ி்மக்
பதிு ம ்யலா் என ‘ைிவி்ு்ளு ? “த்ு ு்ன் எ்தறன ுறை
‘ுமதி்க்ப்ு “ு்து?
12) உலக்தி் கா னநாயா் ‘திகனப் பாதி்ு்ுளான நாு?
13) ’கா் ஏுகறை பĂன ாதறன ம ்ய்ப்ட “ட் எு ?
14)

மீ ப்தி் மரைமறட்த ு்னா் ராுவ தளபதி யா்?

15) Fare lock வ திறய ‘ைிுக் ம ்த விமான நிுவன் எு?
16)

ிக நீ தி்கான K.வரமைி
ீ
விுு 2015 மப்ைவ் யா்?

.
விறடக்
--------------.
01) பயி் கா்பீ ்ு் தி்ட்
02) 16 வயு
03) வி ாக்ப்ின்
04) IRNSS 1E ம ய்றகனகா் ..., PSLV C-31 ரா்மக் ... ீஹĂனகா்டா
05) DVAT Bill
06) உ்தரகா்்
07) JUXT
08) னநபாள்
09) 5
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10) லாலா லெபதி ரா்
11) த்னபாு 6 ுறை ... “த்ுு் 10 ுறை
12) “்தியா
13) ஒிஷா மாநில், பாலாூ்
14) K.V. கிு்ைா ரா்
15) மெ் ஏ்னவ்
16) பீகா் ுத்வ் நிதி்ுமா்

93]

்வனத

‘றம்ுகளி் னவ்ுனகாறள ஏ்ு, மக்யா த்க் நா்ி் உ்ள

உலகி் மிக்மபĂய ‘கதிக் ுகாமான Dadaab ‘கதிக் ுகாறம ிுவதாக
‘ைிவி்ு்ளு.
ன ாமாலிய உ்நா்ு னபாரா் பாதி்க்ப்ட ம்கு்காக Dadaab ‘கதிக் ுகா்
1991் திை்க்ப்டு. “்த ுகாமி் ுமா் 3,30,000 ன ாமாலியா ‘கதிக்
வ ி்கி்ைா்க்.

94] உ்றர் நா்ி் உுவா்க்ப்ட ’்டனனா்-ஏ.எ் 225 ரக விமான் தா்
த்னபாு உலகி் மிக் மபĂய

ர்ு விமான் என மபயமரு்ு்ளு.

ம ் ுியர ி் தறலநகரான பரா்னவயி் “ு்ு ுை்ப்ு னம்ு
’்தினரலியாவி்

ர்ுகறள “ை்ுவத்காக ு்்மமனி்தா், மனலஷியா வா்

வழியாக பை்த “்த விமான்வழியி் எĂமபாு் நிர்ுவத்காக னம 13 ‘்ு
றஹதராபா் விமான நிறலய்தி் தறரயிை்கியு.
்Ăயா என ம ்லமாக “்த விமான் ‘றழ்க்புகிைு. “த்ு உ்றர்
மமாழியி் கனு எ்ு ‘்்த்.

95] Politics of the United Nations Peacekeeping Operations.
எுதியவ் - Yeshi Choedon

96] SPICES MUSEUM
""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
“்தியாவினலனய ுத் ுதலாக நுமை் மபாு்க் ( ம ாலா மபாு்க் )
‘ு்கா் ியக், மகா் ி்ு ‘ுனக வி்லி்ட் தீவி் (Willingdon Island ) ‘றம்க்பு்
என “்திய நுமை் மபாு்க் வாĂய் (Spices Board of India ) ‘ைிவி்ு்ளு.
97] ஐ.நா.வி் ‘றமதி கா்ு் பைியி்னபாு உயி் தியாக் ம ்த நா்ு “்திய
வர்க்
ீ
ம்ு் ஒு மதா்ு நிுவன ஊழிய் உ்பட 129 னபு்ு ஐ.நா.வி் Dag
Hammarskjöld பத்க் ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.
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கா்னகா நா்ி் பைியா்ைிய ு்கர் யாத் & மைி் மாலி், மத்ு ூடானி்
பைியா்ைிய ‘ம் னத்கா & ரானக் ுமா் ம்ு் ப் ா் மாநில் றத் ன ்்த
த்னா்வ மதா்ு நிுவன்றத ன ்்த கக் என மமா்த் ஐ்ு “்திய்கு்ு
மரை்தி்ு பி்றதய விுதாக Dag Hammarskjöld பத்க் வழ்க்புகிைு.
னம 19-் னததி ஐ.நா.வி் ‘றமதி கா்பாள்கு்கான

்வனத

தின்

‘ு Ă்க்புகிைு. ‘்னபாு “்த பத்க்கறள ஐ.நா. மபாு் ம யலாள் பா் கீ
ி் வழ்ுகிைா்.

98] நட்ு நிக்ுக் வினா / விறட
===============================
.
01) எ்ு வடகிழ்ு மாநில்களி் ுகாதார னம்பா்ு்ு ம்திய ுு்பநல் ம்ு்
ுகாதார ுறை ‘றம் க் ுவ்கிீ்ள தி்ட்தி் மபய் எ்ன ?
02) உலகினலனய ுத்ுறையாக வயுவ்னதாு்கான மபாுுனபா்ு ூ்கா
ுவ்க்ப்ு்ள நாு எு ? ( world's first strictly adults-only sex-themed amusement park )
03) மப் ுழ்றதகள பாுகா்பி்ு ராெ்தா் மாநில ‘ரு மதாட்கிய தி்ட் எு?
04) Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL) நிுவன்தி் ம ா்ு்கறள வி்ு, “்நிுவன்தி்
ுதீு ம ்தவ்கு்ு ( ூ.49,000 னகாி ) திு்பி ‘ளி்ு் பைிறய ம ்ய
உ் நீ திம்ை் யா் தறலறமயி் ுுறவ நியமன் ம ்ு்ளு?
05) ஓ்ுன் உĂம், வாகன பதிு

ா்ைித் னபா்ைவ்றை ன மி்ு றவ்ுமகா்ு

வாகன தைி்றகயி்னபாு பய்பு்த ஏுவாக மது்கானா மாநில ‘ரு
மவளியி்ு்ள ‘றலனப ி ம யலி ( Mobile app ) எு ?
06) மா்ு்திைனாளிகு்ு என தனி்ப்ட ‘றடயாள எ் வழ்ு் தி்ட்தி்ு
ம்திய ‘ரு னத்ு ம ்ு்ள மாநில் எு?
07) 2016 UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize மவ்ைவ் யா் ?
08)

ி்க்ூĂ் National Research Foundation (NRF) உதவி்மதாறக மப்ை “்திய ‘ைிவிய்

வி்ஞானி யா் ?
09) உலக தடகள் தின் எு ?
10) பாகி்தானி் “்லாமாபா்தி் நறடமப்ை 2016 ’ ிய கபி னபா்ியி் ( circle style
) னகா்றபறய மவ்ை நாு எு ?
11) BRICKS நாுகளி் The New Development Bankுட் ுĂ்ுை்ு ஒ்ப்த் ம ்ு்ள
ுத் “்திய வ்கி எு?
12) ம்னகாலியா நா்ி் உயĂய விுதான NORTH STAR விுு மப்ு்ள “ர்ு
“்திய்க் யா் ?
13) திை்தமவளி கழி்பிட்க் “்லா நக்்ுை்க் எ்ை “ல்றக ‘்னடாப் 02 /
2016்ு் ‘றடய தி்டமி்ு ம ய்ப்ுவு் மாநில் எு ?
14) மகாரா்ிரா மாநில ‘ரு, பழ்ுியின்

ாதி

ா்ைிதழி் validity certificateஐ online்

மபுவத்ு மவளியி்ு்ள ‘றலனப ி ம யலி எு ?
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15) ஒிஷா மாநில், ூĂ மெகநாத் ’லய ுனரறம்ு்ு ’்ு ம ்ுஉதவிய க்வி
நிுவன் எு?
16) “்த ’்ு பிளார்் றந்ி்னக் விுு மப்ைவ்க் எ்தறன னப்?
.
விறட
=======
.
01) Project Sunrise
02) பினர ி் (Erotikaland Theme park )
03) Ashray
04) ு்னா் உ் நீ திம்ை தறலறம நீ திபதி R.M. னலாதா ுு
05) RTA - M Wallet
06) ஹĂயானா
07) Khadija Ismayilova ( ‘ ்றபொ் நா்றட ன ்்தவ் )
08) Dr. Manvendra K Singh ( U.P. State)
09) னம 07
10) பாகி்தா்
11) ICICI வ்கி
12) னலானக்

்்ரா & ம்ூர றஹத் ( Lokesh Chandra & Mansura Haider )

13) ’்திரா
14) Adipraman app
15) IIT ம ்றன
16) 35

99] னரா் நகĂ் நறடமப்ை “்தாலி ஓப் மட்னி் மகளி் “ர்றடய் பிĂவி்
“்தியாவி்

ானியா மி் ா, ்வி் ்லா்தி் மா்்ினா ஹி்கி் னொி ர்யாவி்

னக்Ăனா மகனராவா, எலினா மவ்னினா னொிறய னதா்கி்து

ா்பிய் ப்ட்

மவ்ைு.
“்த னொி மவ்ு் 14-வு ப்ட் “ுவாு்.

ானியா னொி “்த ’்ி்

மவ்ு் 5-வு ப்ட் “ுவாு்.
ிவ்ு நிை களிம் தறரயி்
ுத்ுறை ’ு்.
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100] மதாழி்ுறை ு்ு் ்றட னபா்ிகளி் விறளயாி வு் “்திய வர்
ீ
வினெ்த்

ி் மதாட்் ியாக தனு 6-வு ’்ட்திு் நா் ‘ு் ுறையி் மவ்ைி

மப்ு்ளா்.
ல்டனி் உ்ள னம்ரா் றமதான்தி் னம 13் நறடமப்ை னபா்ியி் னபால்ு
நா்றட ன ்்த ’்ட்ம ் ன ா்்ராறவ வ்்தி
ீ
“்த மவ்ைிறய பதிு
ம ்ு்ளா்.
.
“ுவறர வினெ்த்

ி் மப்ை மவ்ைிக்

----------------------------------------------------------------.
01) ‘்னடாப் 10 / 2015 - பிĂ்டனி் Sonny Whiting
02) நவ்ப் 08 / 2015 - “்கிலா்தி் Dean Gillen
03) ி ்ப் 20 / 2015 - ப்னகĂயாவி் Samet Hyuseinov
04) மா்் 13 / 2016 - ஹ்னகĂயி் Alexander Horvath
05) னம 02 / 2016 - பிரா்ஸி் Matiouze Royer
06) னம 13 / 2016 - னபால்தி் Andrzej Soldra

101] ம ்திுளிக்
---------------------.
01) “்தியாவி் உ்தர்பிரனத ், ஒி ா, க்நாடகா தமி்நாு உ்ளி்ட 4
மாநில்களி் ம்ுனம மா்ு் திைனாளிக் நலு்காக தனி் ுறைக் ம ய்ப்ு
வுகி்ைன என

ிகநீ தி ம்ு் ‘திகாரமளி்த் ுறை்கான நாடாும்ை

நிறல்ுு மதĂவி்ு்ளு.
.
02) INTEL ‘ை்க்டறளயி் “ள் வி்ஞானி விுு்காக “்திய வ் ாவளிறய
ன ்்த ்யாம்ட் மப்ரா எ்ை

ிுவ் னத்்மது்க்ப்ு்ளா்.

னபாலினயாவினா் பாதி்க் ப்டவ்க் “ய்பாக நட்பத்ு உது் வறகயி் மிக
ுறை்த மபாு்ம லவி் ்யாம்ட் எமல்்ரானி் குவிறய உுவா்கிீ்ளா்.
ிை்த வி்ஞான பிĂு்கான விுு்காக ராெீ் ொ, மĂஸா ுமதிபலா, ்னவதா
னரவூ், தியாஷா னொ்தா் ம்ு் பிர ா்் னகாிஷாலா ’கிய 5 “்திய வ் ாவளி
‘மமĂ்க்க் னத்ு மப்ு்ளன்.
.
03) ‘மமĂ்காவி் ‘ைிவிய், மபாைியிய் ம்ு் கைிதவியலி் த்னிகர்ை
ாதறன பறட்ு் வி்ஞானிகு்ு ’்ுனதாு் ‘்நா்ி் குரவமி்க னத ிய
‘ைிவியு்கான பத்க் வழ்க்ப்ு வுகிைு.
“்தியாவி் கா்ூĂ் உ்ள ஐஐியி் பி்ு ப்ட் மப்ைவ் ரானக் னக.மெயி்.
த்னபாு ‘மமĂ்காவி் ஹா்வ்ு மு்ுவ க்ூĂயி் உ்ள ம ாூம ்் மபாு
மு்ுவ மறனயி் க்ிக் மதாட்பான உயிĂய் னபரா ிĂயராக பைியா்ைி
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வுகிைா். ு்ு னநா்்கான கீ னமாமதரபி ம்ு் கதிĂய்க்

ிகி்ற

ம்ு் ர்த

நாள்களி் உுவாு் க்ிக் மதாட்பாக ’ரா்் ி ம ்ு ு்கிய க்ுபிி்றப
க்ுபிி்ு்ளா்
ரானக் னக.மெயி் உயிĂய் ுறையி்

ாதறன பறட்ு்ளறத ‘ு்ு ‘வு்ு

“்த பத்க் வழ்க்புகிைு.

102]

்வனத

‘ளவி் “ல்கிய்ு்ு வழ்க்பு் மிக உயĂய விுதான னம் ு்க்

பĂு “ர்ு ’்ுகு்ு ஒு ுறை வழ்க்புகிைு.
2016-் ’்ு்கான னம் ு்க் பĂு மத் மகாĂய எு்தாள் ஹா் கா் எுதிய
THE VEGETERIAN நாவு்ு ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.

103] மீ ்ு் மீ ்ு் பய்பு்ு் வறகயி், “்திய வி்மவளி ’ரா்் ி றமய
(ISRO) வி்ஞானிக் உுவா்கிய ுதிய வி்கல் REUSABLE LAUNCHING VECHICLE TECHNOLOGY DEMONSTRATOR ( RLV - TD ) னம 23-் னததி காறல வி்ைி் பா்கிைு.
ம ய்றக னகா்கறள வி்ைி் ம ு்த ரா்மக்ுக் பய்பு்த்புகி்ைன. பல
னகாி ூபா் ம லவி் தயாĂ்க்பு் ரா்மக் ஒு ுறை பய்பா்ுட்
ுி்ுவிு்.
“றத தவி்்க மீ ்ு்மீ ்ு் பய்பு்ு் வறகயி் REUSABLE LAUNCHING VECHICLE TECHNOLOGY DEMONSTRATOR ( RLV - TD ) எ்ை மபயĂ் ுதிய வி்கல்றத “்னரா
வி்ஞானிக் விவறம்ு்ளன்.

104] Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS)
------------------------------------------------------------.
ம்திய ‘ரு ப்மெ்ி் ‘ைிவி்தபி “ுவறர வுமான வĂ ம ு்தாதவ்கு்ு
வா்்ு ‘ளி்ு் வறகயி் வுமான ுய ‘ைிவி்ு் தி்ட்ு்ு Voluntary Disclosure of
Income Scheme (VDIS) ுியரு் தறலவ் ஒ்ுத் ‘ளி்ு்ளா்.
“ுவறர வுமான வĂ கை்றக தா்க் ம ்யாதவ் க் த்களு ம ா்ு
விவர்றத மதĂவி்கலா். ‘்த விவர்றத ‘ளி்ு ‘த்ு 45% வĂறய ம ு்த
னவ்ு். ‘்வித் ம ு்தினா் ‘வ்க் மீ ு எ்வித வழ்ு் மதாடர்படாு.
வுமான் ம்ு் ம ா்ு விவர்றத ுுறமயாக தா்க் ம ்வத்கான கால்
ெூ் 1-் னததி மதாட்ுகிைு. நா்ு மாத்க் ‘தாவு 120 நா்க் ம்ுனம “ு
‘மலி் “ு்ு். “்த காலக்ட்தி் வுமான விவர்றத் தா்க் ம ்ு
நடவி்றகயிலிு்ு த்பி்கலா்.
.
“னத னபா்ு 1997் ’்ு ப. ித்பர் நிதியறம் ராக “ு்த மபாுு ( னதவமகௌடா
’் ியி்) Voluntary Disclosure Scheme (VDS) தி்ட் ம ய்பு்த்ப்ு ுமா் 9600னகாி
ூபா் ‘ளு்ு ம்திய ‘ரு்ு வுமான் கிறட்து.
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105] E - NIVARAN
-----------------.
வுமான வĂ்ுறை த்னபாு “ - நிவார் எ்ை மபயĂலான

ிை்ு மி்னு ுறை

தீ்்ு ுறைறய உுவா்கிீ்ளு.
106] உ்றெனியி் நறடமப்ை மஹா ு்பனமளாவி் பிரதம் னமாிீ் “ல்றக
‘திப் றம்திĂ பால

ிைின னு் “றை்ு

ி்ஹ்தா பிரகடன்றத ( Simhastha

Declaration ) மவளியி்ு்ளன்.
107] னம 19 / 2016 ுத் “ல்றகயி் மபு மவ்ள பாதி்ுகறள ஏ்பு்திய ுய் --னராு (வ்க கடலி் உுவானு )
108] 13ல் ் னப் பைியா்ு் ’ீத்பறடயி் னபா் திை்கறள
னம்பு்ுவத்ுĂய பĂ்ுறரகறள வழ்ுவத்ு், உய்்ுவு்
ம்ு் ஓ்ூதிய பல்கறள

்பள்க்

ம்பு்ுவத்ுĂய பĂ்ுறரகறள வழ்ுவத்ு்

ஓ்ு மப்ை மல்ின்் மெனர் D.B. னஷக்க் ( D.B. SHEKATKAR ) தறலறமயி் 11னப்
மகா்ட ுுறவ ம்திய ‘ரு ‘றம்ு்ளு.
109] ுு்ன Ă ூனிய் பிரனத

ுறைநிறல ’ுநராக, “்தியாவி் ுத் மப் IPS

‘திகாĂயாக பைியா்ைிய திுமதி. கிர் னபி IPS நியமன் ம ்ய்ப்ு்ளா்.
110] நிதி ’னயா் (NITI AYOG) ‘றம்பி்

ிக பிĂவி் (Social Section) ுத்றம

’னலா கராக ு்னா் நிதி்ுறை ம யலாள் Ratan P Watal நியமன்
ம ்ய்ப்ு்ளா்.
111] “்திய கிĂ்மக் க்ு்பா்ு வாĂய்தி் ுதிய தறலவராக ‘ுரா் தாூ்
னத்ு ம ்ய்ப்ு்ளா்.
112]

ி்கி் மாநில ுத்வ் பவ் ுமா்

ா்லி், னநபாள நா்ி் உயĂய “ல்கிய

விுதான YUG KAVI SIDDICHARAN விுு மப்ு்ளா்.
பவ் ுமா்

ா்லி் ஹி்தி, ’்கில் , னநபாள மமாழிகளி் பல ூ்கறள

எுதிீ்ளா் .

113] First World Conference on Tourism for Development

ன
ீ ாவி் பீ ெி்கி் னம 18 ுத் 21 வறர

நறடமப்ு ுி்ு்ளு.
“்மாநா்ி் கு்மபாு் -- Tourism for Peace and Development

114] Centre for Environmental Health in New Delhi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""''''''"'
.
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ு்ு்ூழ்

ா்்த உட் நல ுறைபாுகறள ’்ு ம ்வத்கான றமய்றத

மட்லியி் ம்திய ுகாதார்ுறை ‘றம் ் ுவ்கி றவ்ு்ளா்.
115] ‘மமĂ்காவி் உ்ள Housten ப்கறல்கழக் வழ்ு் Distinguished leadrship in teaching
excellence விுறத “்திய வ் ாவளி ‘மமĂ்க மப் ூபா ஐய் மப்ு்ளா்.
116] கட்த வார் “்தியா வ்த ’்பி் நிுவன்தின தறலறம ம ய் ‘திகாĂ ( CEO )
ி் ு் , றஹதராபா்தி் ’்பி் நிுவன்தி் Development Officeஐ ுவ்கி
றவ்ு்ளா்.
.
னமு் 2017் ’்ு ’்பி் நிுவன்தி் iOS ம யலி உுவா்க்தி்கான (iOS app
design & development ) ‘ுவலக் மப்கூுவி் ுவ்க்பு் எ்ு் மதĂவி்ு்ளா்.

117] ‘மமĂ்காறவ்

ா்்த Baker Hostetler எ்ை

்ட நிுவன் உலகினலனய

ுத்ுதலாக ROSS எ்ு் “ய்திர வ்கீ றல (Robotic Lawer ) பைியி் நியமி்ு்ளு.
“றத IBM நிுவன் தயாĂ்ு்ளு.

118] ’ ிய 6 மர் ்ூ்க்

ா்பிய் னபா்ியி் “்தியாவி் ப்க் ‘்வானி

மனல ியாவி் கீ ் னஹா னமா றவ னதா்கி்ு
6 மர் ்ூ்க் னபா்ியி் ’ ிய
மவ்ை ஒனர “்திய் எ்ை

ா்பிய் ப்ட் மவ்ு்ளா்.

ா்பிய் ப்ட் ம்ு் உலக

ா்பிய் ப்ட்

ாதறனறயீ் ப்க் ‘்வானி பறட்ு்ளா்.

119] ‘்ஸா் மாநில ுத்வராக

்பான்தா ன ானனாவா் பதவினய்ு்

மகா்ு்ளா்.
“வு்ு ’ுந் ’் ா்யா பதவி்பிரமாை் ம ்ு றவ்தா்.
‘்ஸா் மாநில

்ட்னபரறவ் னத்தலி் மமா்து்ள 126 “ட்களி் 86

“ட்கறள பாெக ூ்டைி மவ்ைி மப்ு, ‘்ஸாமி் ுத் ுறையாக பாெக
’் ி் மபாு்னப்ு்ளு.
்பான்தா ன ானனாவா் மறலொதி ( ST) “ன்றத ன ்்தவராவா். “வ் பிரதம்
னமாியி் ‘றம் ரறவயி் “றளஞ் நல் ம்ு் விறளயா்ு்ுறை “றை
‘றம் ராக பதவி வகி்ு்ளா்.
“த்ுு் கட்த 15 ’்ுகளாக கா்கிர் க் ியி்

ா்பி் து் னகாகா்

‘்ஸா் ுத்வராக பதவி வகி்ு வ்தா்.

120] ம ்திுளிக்
==============
.
01) மு்ுவ

ிகி்ற ்காக பிĂ்ட் ம ்ை தன்ு ‘்நா்ு ‘ரு ுகலிட்

‘ளி்ு்ளதாக மால்தீு ு்னா் ‘திப் ுகமு நஷீ் ‘ைிவி்ு்ளா்.
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.
02) “ரா் நா்ி் உ்ள

பஹா் ுறைுக்றத னம்பாு ம ்வத்ு “்தியா,

“ரா் “றடனய ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ளு.
.
03) பாுகா்ு ‘்ுு்த் உ்ளதா் லிபியா நா்ு்ு “்திய்க் ம ்ல ம்திய
‘ரு தறடவிதி்ு்ளு.
.
04) நிலநு்க்றத ு்ூ்ினய க்டைிய உது் ்மா்்னபா்கு்கான ுதிய
ம யலி உுவா்க்ப்ு்ளு. “த் மபய் MY SHAKE
“தறன, மப்்லியி் உ்ள கலிஃனபா்னியா ப்கறல்கழக்றத் ன ்்த
வி்ஞானிக் உுவா்கிீ்ளன்.

121]

்வனத

‘றம்ு ம்ு் தறலறமயக்:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
.
1. ஐ்கிய நாுக் ‘றம்ு / United Nations Organisation ------ நிூயா்்
2. ஐ்கிய நாுக்

றபயி் ுழ்றதக் 'நிதிய் / United Nations Childrens' Fund (UNICEF) ------

நிூயா்்
3. ஐ்கிய நாுக்

றபயி்

ன்மதாறக நிதிய்தி் / United Nations Population Fund (UNFPA) -

------ நிூயா்்
4. வ்்தக ம்ு் ‘பிவிு்தி மதாட்பான ஐ்கிய நாுக் மாநாு / United Nations
Population Fund (UNCTAD) ------- மென ீவா
5. உலக ுகாதார ‘றம்ு / World Health Organisation ------ மென ீவா
6.

்வனத

மதாழிலாள் ‘றம்ு / International Labour Organisation ------ மென ீவா

7.

்வனத

ம ் ிுறவ ுு / International Committee of the Red Cross ------ மென ீவா

8. உலக வ்்தக ‘றம்ு / World Trade Organisation ------ மென ீவா
9. உலக வானிறல ’ரா்் ி ‘றம்ு / World Meteorological Organisation ------ மென ீவா
10. உலக ு்ைைிு ம ா்தி் ‘றம்ு / World Intellectual Property Organization ----- மென ீவா
11.

்வனத

நியம்க் ‘றம்ு / International Standards Organisation ----- மென ீவா

12. ஐ்கிய நாுக் க்வி, ‘ைிவிய் ம்ு் கலா் ார ‘றம்ு / United Nations Educational
Scientific and Cultural Organisation (ீமன்னகா) ------ பாĂ்
13. மபாுளாதார ஒ்ுறழ்ு ம்ு் னம்பா்ு ‘றம்ு / Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) ------ பாĂ்
14. ஐ்கிய நாுக்

றபயி் றக்மதாழி் ‘பிவிு்தி ‘றம்ு / United Nations Industrial

Development Organization (UNIDO) -------------- விய்னா
15.

்வனத

‘ு ்தி ுகறம / International Atomic Energy Agency -------- விய்னா
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16. மப்னராலிய ஏ்ுமதி நாுகளி் ‘றம்ு / Organisation of Petroleum Exporting Countries
(OPEC) ------- விய்னா
17.

்வனத

நாைய நிதிய் / International Monetary Fund (IMF) ------------- வாஷி்ட் DC

18. உலக வ்கி / World Bank ----- வாஷி்ட் DC
19.

்வனத

ம்னி்ு

றப / Amnesty International --------- ல்ட்

20.

்வனத

கட் ா் ‘றம்ு / International Maritime Organisation -------- ல்ட்

21. காம்மவ்் நாுக் / Commonwealth of Nations ----------- ல்ட்
22.

்வனத

நீ திம்ை்தி் / International Court Of Justice ------ னஹ்

23. ீனிவ் ் தபா் ஒ்ைி் / Universal Postal Union ----- னபரனன
24. உைு ம்ு் விவ ாய ‘றம்ு / Food and Agricultural Organisation (FAO) -------- னரா்
25. வட ‘்லா்ி் ஒ்ப்த ‘றம்ு / North Atlantic Treaty Organisation (னந்னடா) --------பிர்ஸ்்
26.

்வனத

ுு்பி்க்த்க எĂ ்தி ுகறம / International Renewable Energy Agency ------------

‘ுதாபி (‘மீ ரக்)
27. மத்கா ிய பிரா்திய ஒ்ுறழ்ு / South Asian Association for Regional Cooperation --------க்மா்ு
28. மத் கிழ்ு ’ ிய நாுக்

்க் / Association of South East Asian Nations (ASEAN) ----------

ெகா்்தா
29. ’ ியா ப ிபி் மபாுளாதார ‘ர்கி் Asia Pacific Economic Forum (APEC) -------30. பிரா்திய ஒ்ுறழ்பி்கான “்திய மபு்கட் Ă்

ி்க்ூ்

்க் / Indian Ocean Rim

Association for Regional Cooperation ---------- Ebene , மமாĂஷிய்
31. “ர ாயன ’ீத்கறள தறட ‘றம்ு / Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ----------- னஹ் , மநத்லா்ு

122] க்நாடகா மாநில் , மகா்ப் மாவ்ட வன ‘திகாĂயாக பைியா்ு் S.பிரபாகர்
IFS , எவமர்்
எ்ை

ிகர்தி் ஏைி, எவமர்றட ‘றட்த ுத் “்திய வன ‘ுவல்

ாதறனறய பறட்ு்ளா்.

S. பிரபாகர் IFS திுவ்ைாமறலறய் ன ்்தவ். னம்ு்பாறளய் வன
க்ூĂயி் உய்க்வி பயி்ு்ளா்.

123] ‘ரு விழா்களி் பிளா்ி் பா்ி்களி் ‘றட்க்ப்ட ுித்ை ீ்,
ர ாயன்க் தடவ்ப்ட த்ுக் ம்ு் கர்ிகறள பய்பு்த

ி்கி் மாநில

‘ரு தறடவிதி்ு்ளு.
124] ம்திய மா்ு்திைனாளிக் ‘திகாரமளி்த் ுறையி் மபயறர ‘தீத திைறம
மகா்டவ்க் ுறை என மபய் மா்ை் ம ்ு ம்திய ‘ரு உ்தரவி்ு்ளு.
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மா்ு்திைனாளிகறள ஹி்தியி் வி்லா்ெ் என ுைி்பிட்புவறத “னி தி்யா்
என ுைி்பிட்பு் என ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.

125] NERCPA -- North Easr Region Commonwealth Parlimantary Association Conference
.
எ்ு வடகிழ்ு மாநில்கறள் ன ்்த ( ‘்ஸா், மைி்ூ், மின ார், னமகாலயா,
ி்கி், திĂுரா, நாகாலா்ு, ‘ுைா ல்பிரனத ் )
ுறை

்டம்ை

பாநாயக்க் ம்ு்

பாநாயக்க் மாநாு திĂுரா மாநில தறலநக் ‘க்தலாவி் னம 30 ுத்

ி்ு நா்கு்ு நறடமபுகிைு.
“்மாநா்றட ம்களறவ

பாநாயக் ுமி்ரா மகாெ் ுவ்கி றவ்கி்ைா்.

126] பிரதம் னமாி தறலறமயிலான ‘ரு பதவினய்ு “ர்ு ’்ுக்
நிறைவறட்தறதமயா்ி னம 26 ுத் ெூ் 15 வறர " வள்் ி திுவிழா " எ்ை
மபயĂ் நிக்் ிகறள நட்த ம்திய ‘ரு ுிு ம ்ு்ளு.
127] ’க்் 15 / 2016 ுத் ஒிஷா மாநில்தி் ’் ி மமாழியாக " ஒியா "
கறடபிி்க்பு் என ‘்மாநில ுத்வ் நவ்
ீ
ப்நாய் ‘ைிவி்ு்ளா்.
128] G 7 நாுகளி் தறலவ்க் மாநாு ெ்பானி் Ise - Shima வி் னம 26 & 27
நறடமபுகிைு.
“் மாநா்ி் ‘மமĂ்கா, ெ்பா், பிரா்், பிĂ்ட், மெ்மனி, “்தாலி, கனடா
’கிய நாுகளி் தறலவ்கு், ஐனரா்பிய ூனிய் கமி ் தறலவ், ஐனரா்பிய
ூனிய் கு் ி் தறலவ் ம்ு் ஐ.நா. மபாு

றப தறலவ் ’கியனயா் கல்ு

மகா்ு்ளன்.

129] தமி் நா்ி் உ்ள மறலயாளி்கு்ட் , நĂ்ுைவ், ுுவி்கார் ம்ு்
ுு்ன Ăயி் “ுள் ொதிகறள பழ்ுியின் ப்ியலி் “றை்க ம்திய
‘றம் ரறவ ஒ்ுத் வழ்கிீ்ளு.
நாடாும்ை்தி் “ுப்ைிய மன ாதா நிறைனவைியபி் , ெனாதிபதியி் ஒ்ுத்
மப்ு , ‘ர ிய் ‘றம்ு

்ட்தி் மா்ை் ம ்த பி்ு “ு ‘மு்ு வு் .

130] ம ௌதி ‘னரபியாவி் Islamic Development Bank , “்தியாவி் தனு ுத் கிறளறய
ுெரா் மாநில்தி் ‘கமதாபா் நகĂ் ுவ்கு்ளு.
131] ‘மமĂ்காவி் 28வு னத ிய ுவியிய் னபா்ியி் ுத் ி்ு “ட்கறளீ்
“்திய வ் ாவளி மாைவ்க் மவ்ு்ளன்.
01 -- Ăஷி நாய், 02 --
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132] ‘மமĂ்கா & ’்தினரலியாறவ் ன ்்த ராுவ ’ரா்் ி ுு ,

ஒலியி் னவக்றதவிட ஏு மட்ு னவகமாக ம ்ல்ூிய " Scramjet "
“்ெி் மபாு்த்ப்ட ரா்மக்றட ’்தினரலிய பாறலவன்திலிு்ு
ஏவிீ்ளன்.
133] மகௌதம ு்தĂ் 2560வு பிை்தநா்

்வனத

மாநாு னநபாள்தி்

தறலநக் கா்மா்ுவி் னம 19 & 20் நறடமப்ு ுி்ு்ளு.
134] Jal Prahar -- 2016

�������
“்திய ராுவ்தி் ு்பறடகு் “றை்ு மா்் 27 ுத் ஏ்ர் 18
வறர ‘்தமா் - நினகாப் புதியி் Jal Prahar - 2016 எ்ு் தயா்நிறல
பயி் ியி் ”ுப்டன.
135] 13th Tat Suraksha

◆◆◆◆◆◆◆◆◆
‘்தமா் - நினகாப் தீுகளி் கடனலார பாுகா்றப பல்பு்ு்
மபாு்ு ‘்தமா் - நினகாப் மாவ்ட நி்வாக் , காவ் ுறை,
கட்கறர காவ் ுறை , க்ட்், மீ ்வள்ுறை , CISF, IRBn ’கியறவ
“றை்ு ஏ்ர் 5 ுத் 8 வறர 13வு Tat Suraksha எ்ை பாுகா்ு
ஒ்திறகயி் ”ுப்டன.
136] மு்ுவ் ுறையி் உயĂய னத ிய விுதான டா்ட் பி. ி.ரா்

விுு்ு ( Dr. Bidhan Chandra Roy ) ம ்றன காு-ி்ு-மதா்றட
மு்ுவமறனயி் தறலவ் டா்ட் னமாக் கானம்வர் னத்ு
ம ்ய்ப்ு்ளா்.
ிை்ு் ுறையான காு-ி்ு-மதா்றட மு்ுவ்றத னம்பு்ுவதி்
னமாக்கானம்வர்

ிை்ு விள்கியறத ‘்கீ கĂ்ு் வறகயி்

விுு வழ்க்ப்ு்ளதாக “்திய மு்ுவ்கு் ி் (எ். ி.ஐ.)
தறலவ் டா்ட் மெீ னம்தா மதĂவி்ு்ளா்.
னமாக் கானம்வĂ் த்றத கானம்வர் 1981-’்’்ிு், தா்
டா்ட் லலிதா கானம்வர் 1983-’்ிு் “்த விுறத மப்ு்ளன்.
த்றதறய் பி்ப்ைி, மகு் “்த விுு மபை “ு்பு “ுனவ ுத்
ுறையாு்.
“வ்க் “ுவு் ப்மீ விுறதீ் மப்ு்ளு ுைி்பிட்த்கு.
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137] Millennium Technology Prize ுத்ுதலாக மப் ஒுவு்ு

வழ்க்ப்ு்ளு.
Technology Academy Finland ( TFA) வழ்ு் 2016் ’்ி்கான Millennium
Technology Prize ‘மமĂ்காறவ் ன ்்த பனயா மகமி்க் “்ெினியரான
Frances Arnold்ு வழ்க்ப்ு்ளு.
138] நி்பயா ப்

★★★★★★★
ராெ்தா் மாநில ‘ரு னபா்ுவர்ு கழக்தி்
மப்கு்கான

ா்பி்,

ிை்ு னபு்தான 20 நி்பயா ப்கறள ம்திய ‘றம் ்

நிதி் க்கĂ ுவ்கி றவ்ு்ளா்.
“்த னபு்தி் க்காைி்ு னகமிரா , னபனி் ப்ட், Tracking System ’கிய
வ திக் ம ்ய்ப்ு்ளு.
139] மகா் ியி் உ்ள புறம தீ்்பாய்தி் கிறள னகரளாவி் ு்கிய

’ு நகர்களி் ( திுவன்துர், மகா் ி, மகா்ல், னகாழி்னகாு,
திு்ூ், க்ூ் ) ப்ு ’்ுகு்ு னம்ப்ட ீ ் வாகன்கறள
“ய்க தறடவிதி்ு்ளு.
140] India Biodiversity Award 2016
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
‘ுைா் லபிரனத ்தி் கிழ்ு கானம் ( East kameng) மாவ்ட்தி்
‘றம்ு்ள ப்னக ுலிக்

ரைாலய் (Pakke Tiger Reserve ) 2016்

’்ி்கான “்திய ப்ுயி்மபு்க விுறத ( India Biodiversity Award 2016)
மப்ு்ளு.
141] ’்தினரலியாறவ் ன ்்த மனித உĂறம ‘றம்பான 'வா் ்ă

பு்னடஷ்' நிுவன்

்வனத

‘ளவி் நவன
ீ ‘ிறமக் ுைி்த “்த

’்ு்கான ’்வைி்றகறய ுனலாப் ்னலவĂ “்மட்் எ்ை
மபயĂ் மவளியி்ு்ளு.
* உலக் ுுவு் மப்க், ுழ்றதக் உ்பட மமா்த் 4.58 னகாி னப்
நவன
ீ ‘ிறமகளாக உ்ளன். “ு கட்த 2014-் ’்ி் 3.58 னகாியாக
“ு்து.
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* ‘ிறமக் ‘திக் உ்ள 167 நாுக் ப்ியலி் (எ்ைி்றக
‘ி்பறடயி்) 1.83 னகாிீட் “்தியா ுதலிட்தி் உ்ளு. “ு கட்த
2014-் 1.43 னகாியாக “ு்து.
* “்தியாு்ு ‘ு்தபியாக

ன
ீ ா (33.9 ல் ்), பாகி்தா் (21.3 ல் ்),

வ்கனத ் (15.3 ல் ்) ம்ு் உ்மபகி்தா் (12.3 ல் ்) ’கிய ’ ிய
நாுக் ுத் 5 “ட்கறள் பிி்ு்ளன.
* உலகி் உ்ள மமா்த நவன
ீ ‘ிறமகளி் 58

தவத்
ீ
னப் (2.66 னகாி)

“்த 5 நாுகளி் உ்ளன்.
* “்த் ப்ியலி்

தவத
ீ ‘ி்பறடயி் வடமகாĂயா ுதலிட்தி்

உ்ளு. ‘தாவு, ‘்நா்ி் ஒ்ுமமா்த ம்க் மதாறகயி் 4.37
தவத்
ீ
னப் ‘ிறமகளாக உ்ளன்.
*

தவத
ீ ‘ி்பறடயிலான ப்ியலி், உ்மப்்தா், க்னபாியா,

“்தியா ம்ு் க்தா் ’கியறவ ‘ு்து்த “ட்கறள் பிி்ு்ளன.
‘ிறமக் ‘திக் “ு்ு் நாுக் ப்ியலி் “்தியா ுதலிட்தி்
“ு்தாு், ‘ிறம்தன்றத ஒழி்க “்திய ‘ரு ப்னவு
நடவி்றககறள னம்மகா்ு வுகிைு. ுைி்பாக, ’் கட்த்,
‘ிறம்தன், ுழ்றத புவ பாலிய், க்டாய திுமை் ’கியவ்றை
கிĂமின் ு்ைமாக ‘ைிவி்ு்ளு.
142] வு் ெூ் 21-் னததி 2-வு

்வனத

உ்ளு. “றதமயா்ி. ஐ்கிய நாுக்

னயாகா தின் மகா்டாட்பட
றபயி் னயாகா நிக்் ிகறள

்ுு ெ்கி வாுனத் நட்தி் மகாு்கு்ளா்.
நட்பா்ு

்வனத

னயாகா தின்தி், நீ ி்த வள்் ி “ல்ு றமய்

குவாக எு்ு் மகா்ள்பட உ்ளு.
கட்த ’்ு நறடமப்ை ுத்

்வனத

னயாகா தின்தி், மவளிீைு

‘றம் ் ு்மா ்வரா், ஐ.நா. மபாு் ம யலாள் பா் கீ - ி், ீ ீ
ரவி ்க், ‘மமĂ்க எ்.பி. ுள ி க்பா்் உ்ளி்னடா் ப்னக்ைன்.
143] தமிழக

்ட்னபரறவ நியமன உு்பினராக ’்கினலா “்திய்

பிĂறவ் ன ்்த நா் ி ’்

ி்தியா பிரா் ிறஸ “ர்டாவு

ுறையாக மீ ்ு் நியமி்க்ப்ு்ள்.
“வ் ஏ்கனனவ 2011 - 16 ் ’்ிு் நியமன
உு்பினராக பைியா்ைிீ்ளா்.
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144] “்தாலியி் மில் நகĂ் நறடமப்ை

ா்பிய்் ீ் கா்ப்ு

னபா்ியி் “ுதி ’்ட்தி் Ăய் மா்Ă் ‘ைி, ‘்மலினகா மா்Ă்
‘ைிறய 5 - 3 எ்ை னகா் கை்கி் னதா்கி்ு 11வு ுறையாக
ா்பிய் ப்ட் மவ்ு்ளு.
145] 9வு IPL கிĂ்மக் னபா்ியி் “ுதியா்ட்தி் றஹதாரபா்

்

றர ்் ‘ைி, ராய் ன ல் ்் ’் மப்கூு ‘ைிறய னதா்கி்ு
ா்பிய் ப்ட்றத மவ்ு்ளு.
றஹதாரபா்

் றர ்் ‘ைி ுத்ுறையாக னகா்றபறய

மவ்ு்ளு.
2009 ம்ு் 2011-் ’்ுகளி் “ுதி் னபா்ியி் னதா்வி க்ிு்த
மப்கூு ‘ைி, “்னபாு 3-வு ுறையாக னதா்வியறட்ு்ளு.
றஹதாரபா்

் றர ்் ‘ைியி் னக்ட் - னடவி் வா்ந் (

’்தினரலியா)
ராய் ன ல் ்் ’் மப்கூு ‘ைியி் னக்ட் - விரா் னகாலி (
“்தியா)
ஐபிஎ் மதாடĂ் ‘திக ர்க் ுவி்ு் வரு்ு
ீ
’ர்ு நிை மதா்பி
வழ்க்புவு வழ்க். ‘த்பி “்த ’்ு ’ர்ு நிை மதா்பிறய
மப்கூு ‘ைியி் னக்ட் விரா் னகாலி 4

த், 7 ‘றர த் உ்பட

மமா்த் 973 ர்க் ுவி்ு த்ி்ம ்ைா்.
‘திக வி்மக்ுக் வ்்ு்
ீ
ப்ு வ்
ீ ாளறர ஊதா நிை மதா்பி
‘ல்கĂ்ு். “்த ுறை ஐதராபா் ‘ைியி் னவக்ப்ு வ்
ீ ாள்
ுவனன்வ் ுமா் 23 வி்மக்குட் ஊதா நிை மதா்பிறய
றக்ப்ைினா்.
ஐபிஎ் “ுதி்னபா்ியி் கிைி் மகயி் 38 ப்தி் 76 ர் எு்தா். “த்
ில் ‘வ் ி 20 ’்ட்களி் 9 ’யிர் ர்கறள எு்த ுத் வர்
ீ
எ்ை மபுறமறய மப்ைா். 254 ’்ட்களி் விறளயாி உ்ள ‘வ் 9066
ர்க் ுவி்ு்ளா்.
9வு IPL கிĂ்மக் “ுதி் னபா்ியி் ’்ட நாயக் விுு மப்ைவ் மப் க்ி்
9வு IPL கிĂ்மக் னபா்ியி் மதாட் நாயக் விுு - விரா் னகாலி
9வு IPL கிĂ்மக் னபா்ியி்
ு்தாபிெு்
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“்த னபா்ி மதாடĂ் ‘திக

ி் ் ‘ிு்ளவ் - விரா் னகாலி 38

ி் ்க்
்றரஸ்் றஹதராபா் எு்த 208 ர்கனள, ஐபிஎ் “ுதி்
னபா்ிகளி் ுதலி் ’ிய ‘ைி எு்த ‘திகப்

்னகா். “த்ு ு்

2011 ’்ு ம ்றன ூ்ப் கி்்் ‘ைி ுதலி் ’ி ‘ி்த 205
ர்கனள ‘திகப் மாக “ு்து.
146] விவ ாய வள்் ி்ு னதறவயான நிதிறய திர்ுவத்காக ப்மெ்ி்

‘ைிவி்க்ப்ட " கிுஷி க்யா் " ன றவ வĂ ( 0.5% ) ெு் 01 ுத்
‘மு்ு வுகிைு.
த்னபாு 14.5% உ்ள ன றவ வĂ “னி 15%’க “ு்ு்.
147] 2016் ’்ி்கான ெ்பா் நா்ி் ுுனவாகா விுு்ு “்திய

“ற யறம்பாள் ஏ.’். ருமா் னத்ு ம ்ய்ப்ு்ளா்.
னயானகானபாியா எ்ை ‘றம்பி் ில் ’்ுனதாு் கிரா்்,
‘காடமி், கறல ம்ு் கலா் ார் என 3 ுறைகளி்

ிை்ு

விள்ுனவாு்ு “்த ுுனவாகா விுு வழ்க்புகிைு.
“்த ’்ு “ற ் ுறையி்

ிை்ு விள்ுனவாு்கான ுுனவாகா

விுு ஏ.’். ருமாு்ு வழ்க்பட உ்ளதாக ‘ைிவி்க்ப்ு்ளு.
148] னம - 31

்வனத

ுறகயிறல எதி்்ு தின்

.
னம - 30

்வனத

ஐ. நா. ‘றமதி்பறடயின் தின்

கு்மபாு் ( Theme ) - Honouring Our Heroes
.
னம - 25

்வனத

காைாம்னபான ுழ்றதக் தின் ம்ு் உலக

றதரா்ு தின்
.
னம - 22 உலக ப்ுயி் மபு்க தின்
.
னம - 18

்வனத
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149]

ி்க்ூĂ் வ ி்ு் “்திய வ் ாவளி் மப் ‘திதி கிு்ைி்்தி

றகயா் எுத்ப்ட Codex: The Lost Treasure Of The Indus எ்ு் ு்தக்
ி்க்ூĂ் மபுறமமிு 2016 Scholastic Asian Book Award மப்ு்ளு.

150] “ர்டா் உலக்னபாĂ் னபாு ெ்பானி் ஹினராஷிமா நகĂ் மீ ு (
’க்் 06 /1945) Little Boy எ்ை ‘ுு்ு வ ீ ்ப்ட பி் ுத்
ுறையாக னம 27 / 2016 ‘்ு ‘மமĂ்க ‘திப் ( ‘திப் ஒபாமா ) ஒுவ்
ஹினராஷிமா ம ்ு்ளா்.

151] பிரதம் னமாி தறலறமயிலான ‘ரு ‘றம்ு “ர்ு ’்ுக்
நிறைவறட்தறதமயா்ி ரயி்னவ ுறையி் நறடமப்ுள வள்் ி ப்ைி
ம்கு்ு எு்ு் ூுவத்காக ஏ்பு்த்ப்ு்ள

ிை்ு ரயி் --- Rail

Humsafar Saptaah
152] ம்திய, மாநில ‘ரு மு்ுவ்களி் ஓ்ு வயறத 65 ’க ‘திகĂ்ு
ம்திய ‘ரு ’றை பிை்பி்ு்ளு.
“்த ’றை னம 31-் னததி ுத் ‘மு்ு வ்ு்ளு.
153] ரயி்களி் னவக்றத ‘திக் பு்ு் ுய் ியி் ஒு புதி யாக,

்மபயி் நிுவன்தி் டா்னகா ரயி் ன ாதறன ஓ்ட், உ்தர்பிரனத
மாநில பனரலி - மமாராதாபா் “றடனய னம 29் நறடமப்ு்ளு.
ன ாதறன ஓ்ட் நறடமப்ை மதாறலு மமா்த், 90 கினலாமீ ்ட் ’ு்.
9 மப்ிக் மகா்ட டா்னகா ரயி் னந்ு காறல 9.05-்ு பனரலியி்
“ு்ு ுை்ப்டு. 4,500 மஹ்.பி திை் மகா்ட ீ ் “ய்திர்
ரயி்மப்ிகறள “ு்ு்மகா்ு, மைி்ு 80 ுத் 115 கினலாமீ ்ட்
னவக்தி் பயைி்ு, பக் 10.15 மைி்ு மமாராதாபா் ம ்ைறட்து.
த்னபாு மட்லி-ு்றப ரா்தானி எ்்பிர் ரயி், மைி்ு 85
கினலாமீ ்ட் னவக்தி் ம்ுனம ம ்கிைு.
154] “ு

்கர வாகன ஓ்ிக் தறல்கவ ் ( Helmet ) ‘ைி்ு வ்தா்

ம்ுனம எĂமபாு் ( Petrol ) வழ்கனவ்ு் என எĂமபாு்
ுகறமகு்ு ( Fuel Station ) ஒிஷா மாநில ‘ரு உ்தரவி்ு்ளு.
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்வனத

‘ளவி் மட்் கிĂ்மக் னபா்ியி் மிக “ள வயதி்

10,000 ர்கறள ுவி்தவ் எ்ை மபுறமறய

் ி்

மட்ுக்கĂடமிு்ு “்கிலா்ு னக்ட் ‘லா்ட் ு்
த்ி்ம ்ு்ளா்.
் ி் மட்ு்க் 31 ’்ு, 326 நா்களி் 10, 000 ர்கறள எு்ு
“ு்தா். த்னபாு “்கிலா்ு ‘ைியி் னக்ட் ‘லா்ட் ு் 31
’்ு 157 நா்களி் 10, 000 ர்கறள எ்ிீ்ளா்.
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