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’க்ு மாத ு்கிய தின்க்
1-8 -தா்்பா் வார்
6. ஜ்பா் மீ ு ‘ுு்ு வச்ப்ட
ீ
நா்
8. வவ்ளையனன வவைினயு தின்
12. உலக “ளைஞ்க் தின்
13. ச்வனதச “டுளக் பழ்கு்ைவ்க் தின்
14. பாகி்தானி் ுத்திர தின்
15. “்தியாவி் ுத்திர தின்
15. உளழ்ு் வப்க் தின்
19. உலக மனிதனநய தின்
19. உலக் ுளக்பட தின்
22. வச்ளன மாநகர் பிற்த தின்
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29. னதசிய விளையா்ு தின்
30. சிுவதாழி் தின்.
30-் னததி ‘ளன்ுலக காணாம் னபானவ்க் தின்

1] 12th World Islamic Economic Forum
=============================
* 12-வு உலக “்லாமிய வபாுைாதார மாநாு “்னதானனசிய
தளலநக் ஜக்்தாவி் ’க்் 02 ுத் 04 வளர நளடவபுகிறு.
* “த்ுு் 2009் “்ு மாநாு நளடவப்ு்ைு.

2] 4வு ுனரா கபி ( ’்க் ) ீ் “ுதி்னபா்ியி் பா்னா ளபனர்
‘ணி, வஜ்ூ் பி்் னப்த்் ‘ணிளய னதா்கி்ு சா்பிய் ப்ட்
வவ்ு்ைு.
* “்தா்ு ுத்ுளறயாக வதாட்க்ப்ட வப்க் பிĂு
னபா்ியி் Fire birds ‘ணிளய னதா்கி்ு Storm Queens ‘ணி ப்ட்
வவ்ு்ைு.
3] 2016 உலக னகா்ளப கபி னபா்ி ‘்னடாப் மாத் “்தியாவி்
நளடவபு் என ச்வனதச கபி ச்னமைன் ‘றிவி்ு்ைு.
* “்தியா உ்பட 12 ‘ணிக் கல்ு வகா்கி்றன்.
4] Ă னயாி வஜனினரா ஒலி்பி்கி் ப்ு வபு் “்திய விளையா்ு
வர்களை
ீ
ஊ்ுவி்ு் விதமாக நளடவப்ற Run for Rio ளவ பிரதம் னமாி
ுவ்கிளவ்ு்ைா்
* னமஜ் தயா் ச்் ளமதான் ுத் ஜவஹ்லா் னநு ளமதான்
வளர 5 கி.மீ வளர “்த ஓ்ட் நளடவப்ு்ைு.


“்த ஒலி்பி்கி் “்தியா சா்பி் 119 னப் கல்ு வகா்கி்றன்.

5] ’க்் 01 -- 07. உலக தா்்பா் வார்
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6] ுத்ுளறயாக ஜ்பா் தளலநக் னடா்கினயா நகர கவ்னராக ீĂனகா
னகா்கி எ்ற வப் னத்ு வச்ய்ப்ு்ைா்.
* “வ் பிரதம் ஷி்னஷா ‘னபயி் லிபர் ஜனநாயக க்சிளய
னச்்தவ். ஷி் னஷா ‘னப ‘ரசி் ராுவ ம்திĂ ’க “ு்தா்.


’னா் தனு பதவிளய ராஜினாமா வச்ு வி்ு க்சி சா்பி்றி
ுனய்ளசயாக
னபா்ியி்ு வவ்றிவப்ு்ைா்.



“வு்ுு் னடா்கினயா நகĂ் கவ்னராக “ு்த னயா்சி மூனசா
ஊழ் ுகா் காரணமாக தனு பதவிளய ராஜினாமா வச்ு்ைா்.



வுகிற 2020-் ’்ி் னடா்கினயாவி் ஒலி்பி் னபா்ி நட்கிறு.

7] ¶ திĂுர ு்தĂ எ்்பிர் ¶
* ுத்ுளறயாக வட்லியி் ( ’ன்த விகா் ரயி் நிளலய் ) “ு்ு
திĂுராவி் ‘க்தலாவி்ு ‘கல்பாளதயி் ரயி் னசளவளய ‘ளம்ச்
ுனர் பிரு ுவ்கி ளவ்ு்ைா்.
* “தி் ுதலாவதாக திĂுர ு்தĂ எ்்பிர் எ்ு் ரயி்
“ய்க்ப்ு்ைு.
8] ◆ chairperson of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) ◆
* ம்திய னநரி வĂக் விதி்ு வாĂய்தி் தளலவராக ி்த வுவா்
னசளவ்ுளற (ஐ’்எ்) ‘திகாĂ ராணி சி் நாய்
’க்் 1் நியமி்க்ப்ு்ைா்.


‘்த வாĂய்தி் தளலவராக “ு்த ‘ுனல் ஜி்டா் ஜூளல 31்
ஓ்ு வப்றா்.

9] District Infrastructure Scheme Advisory Committees (DISHA).
* ம்திய , மாநில ‘ருகைி் தி்ட்களை சிற்பான ுளறயி்
வசய்பு்து் , ‘ளவகைி் வசய்பா்ளட க்காணி்க மாவ்ட
‘ைவி் " மாவ்ட க்காணி்ு ம்ு் விழி்ுண்ு ுு " எ்ற
‘ளம்ு வசய்ப்ு வுகிறு.
* த்னபாு “த்ு மா்றாக District Development Coordination and Monitoring
Committee (DDCMC) எ்ற ‘ளம்ு ஏ்பு்த்பு் எனு் ‘த்ு DISHA எ்ற
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சிற்ு வபய் ூ்ட்ப்ு்ைு என ம்திய ‘ளம்ச் வவ்ளகயா நாீு
‘றிவி்ு்ைா்.
* ம்திய ‘ரச் 28 தி்ட்களை க்காணி்க “்ுு சிற்ு கவன்
வசு்ு் என வதĂவி்க்ப்ு்ைு.

10] “்தியாவி் ‘ு’ீத்களை ளகயாு் ‘்கீ கார் வப்ற
‘ளம்ுகைான Nuclear Command Authority ( NCA) ம்ு் Strageic Force Command (
SFC) ’கியவ்றி்ு தகவ் ‘றிீ் உĂளம ச்ட்தி் “ு்ு வில்ு
‘ைி்ு ம்திய ‘ரு உ்தரவி்ு்ைு.
* தகவ் ‘றிீ் உĂளம ச்ட பிĂு 24 உ்பிĂு 2் பி “்த வில்ு
‘ைி்க்ப்ு்ைு.


Nuclear Command Authority ( NCA) ‘ளம்பி் நி்வாக ுு ( Executive council ) ,
‘ரசிய் ுு ( Political council ) என “ர்ு பிĂுக் உ்ைன.



னதசிய பாுகா்ு ’னலாசக் ( NSA) தளலளமயி்கீ ் வசய்பு்
நி்வாக ுு, னபா்கால்கைி் ‘ு’ீத்களை பய்பு்ுவு
ுறி்த ’னலாசளனகளை, பிரதம் தளலளமயி் வசய்பு்
‘ரசிய்ுுு்ு ’னலாசளன வழ்ு்.



‘தளன பிரதம் தளலளமயிலான ‘ரசிய் ுு ’னலாசி்ு ு்பளட
தைபதிகளைீ் உ்ைட்கிய Strageic Force Command ( SFC) ‘ளம்ு்ு
து்த உ்தருகளை வழ்ுவ்.

11] The 2016 International summit on tobacco - control
* ுளகயிளல ஒழி்ு ப்றிய ச்வனதச மாநாு - 2016 “்தியாவி்
வநா்டாவி் நவ்பĂ் நளடவபறு்ைு.
12] Hashimpura 22 May : The forgotten story of one of India's biggest custodial killings
* எுதியவ் -- Vibhuti Narain Rai ( உ.பி.யி் காசியாபா் மாவ்ட காவ்
க்காணி்பாைராக பணியா்றியவ். )

13] தி்ட்தி் வபய் -- Mission Harita Andhra Pradesh
* தி்ட்தி் னநா்க் -- ’்திராவி் புளம பர்ளப 2029் ’்ு்ு்
50% ‘ைு்ு உய்்ுத். ( த்னபாு காுக் 23%, காுக் “்லா
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மர்க் 3% எ்ற ‘ைவி் உ்ைு )
* தி்ட்தி் கு்வபாு் ( Theme) -- Green cover for a happy living
* தி்ட்தி் ுழ்க் ( Slogan ) -- Vanam - Manam ( Forest - We )

14] Indira Gandhi Krishi Bikash Kendra வழ்ு் 2015 All India Coordinated Rice Improvement
Project Award, னம்ு வ்காை்தி்ு வழ்க்ப்ு்ைு.
15] “்திய கிĂ்வக் வாĂய் என்பு் பி.சி.சி.ஐ னம்வகா்ை னவ்ிய
சீ்்திு்த்க் ுறி்ு நீ திபதி னலாதா கமி்ி பல பĂ்ுளரகளை
வழ்கிீ்ைு.
* “தளன நளடுளற்பு்ுவத்காக நா்ு னப் வகா்ட
ச்ட்ுுளவ பி.சி.சி.ஐ நியமி்ு்ைு. “்ுுவி்ு தளலவராக
ு்னா் உ்சநீதிம்ற நீ திபதி மா்க்னடய க்ஜூ நியமி்க்ப்ு்ைா்.
16] Harry Potter and the Cursed Child
* எுதியவ் - J K ருலி்
* ஹாĂபா்ட் வĂளசயி் வவைிவ்ு்ை 8வு ு்தக்
17] Ride 4 Accessibility
* மா்ு்திறனாைிகைி் ( தி்ய்ஜ் -- ஹி்தியி்
மா்ு்திறனாைிகளை ுறி்ு் வசா் ) னம்பா்ு்ு வச்லபு்திவு்
தி்ட்க் ப்றிய விழி்ுண்ளவ ஏ்பு்த Ride 4 Accessibility எ்ற
வபயĂ், தளலநக் வட்லியி் ஜூளல 24 ‘்ு “ுச்கர னமா்டா்
ளச்கி் னபரணிளய ம்திய ‘ரு நட்திீ்ைு.
18] Made in Afghanistan
* ’்கானி்தா் நா்ு வபாு்களை “்தியாவி் ச்ளத்பு்து்,
“ு தர்ு வ்்தக உறுகளை னமபு்து் Made in Afghanistan எ்ற மாநாு
வட்லியி் ஜூளல 20் நளடவப்ு ுி்ு்ைு.


மாநா்ி் கு்வபாு் ( Theme ) --- Made in Afghanistan: Harnessing the
Economic Potential
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19] ல்ட் வுடா்திர னபா்ியி் ‘வமĂ்காவி் வகனி ஹாĂச்
100மீ ்ட் தளடதா்ு் னபா்ியி் 12.20 வினாிகைி் தா்ி 28 ’்ு
கால உலக சாதளனளய ுறியி்ு்ைா்.
* “த்ு ு் 1988் ப்னகĂயாவி் Yordanka Donkova 12.21 வினாிகைி்
தா்ியனத சாதளனயாக “ு்ு வ்து.

20] Act East எ்ற வகா்ளகயி்பி “்திய னபா்்க்ப்க் சகாய்Ă, ச்தி,
கி்் ’கியளவ ந்வல்ண ‘ி்பளடயி் மனலசியாவி் Kelang
ுளறுக்தி்ு 4 நா்க் வச்ு வ்ு்ைு.
21] R D Burmania: Panchamemoirs
* எுதியவ் -- Chaitanya Padukone
22] வட்சா் மாகாண்தி் ப்களல்கழக்கைி் பயிு் 21வயு்ு
னம்ப்ட மாணவ்க், வு்பளற்ு் ு்பா்கி ளவ்ு்வகா்ை
‘ுமதி வழ்ு் Campus carry ச்ட்ளத நிளறனவ்றிீ்ைு.
* “த்ில் ‘வமĂ்க ப்களல்கழக்கைி் ு்பா்கி
ளவ்ு்வகா்ை ‘ுமதி வழ்கிய 8 வு மாகாண் எ்ற வபய்
வட்சாு்ு கிளட்ு்ைு.

23] வச்பியா நா்ி் உ்ை நாவிஷா் நகĂ் நளடவப்ற மா்ு்
திறனாைிகு்கான உலக வச் சா்பிய்ஷி் னபா்ியி், திு்சிளய்
னச்்த வஜனி்தா ’்னடா 4-வு ுளறயாக சா்பிய் ப்ட்
வவ்ு்ைா்.
24] நட்ு வச்திக் னக்வி / பதி்
==============================
.
01) பிரா்ஸி் னதசிய தின் எு? னதசிய தின வகா்டா்ட்தி் னபாு
லாĂ ில் பய்கரவாத வசய் நிளறனவ்ற்ப்ட நகர் எு?
02) Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் ப்னக்ு் “்திய ‘ணியி்
்பா்சரராக னத்ு வச்ய்ப்ு்ை “ர்டாவு நிுவன் எு ?
03) ஜூ் மாத் ுவி்ச்லா்ு ம்க் , வபாு வா்வகு்பி் ில்
நிராகĂ்த ஓ்ூதிய வதாளக எ்வைு?
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04) எ்தளன ’்ுகு்ு்பி் “்திய மகைி் ஹா்கி ‘ணி ஒலி்பி்
னபா்ியி் விளையாட துதி வப்ு்ைு?
05) ஜூளல 23 / 2016 ‘்ு தமிழக ுதலவ், 24 மணி னநரு் பற்ு்
னதசிய வகாிளய எ்ு ஏ்றி ளவ்ு்ைா்?
06) Solar Impulse - 2 விமான்ளத “ய்கிய விமானிக் வபய் எ்ன ?
07) ஐ.நா. ‘ளமதி்பளடயினரா் பாலிய் ு்ுு்ுத்கு்ு ’ைான
வப்கு்ு உதுவத்காக ஏ்பு்த்ப்ட நிதிய்தி்ு “்தியா
வழ்கிய ந்வகாளட எ்வைு ?
08) உலக ுகாதார ‘ளம்பி் ( WHO ) “்திய பிரதிநிதி யா் ?
09) உயு்ு ’ப்தான கிுமிகைி் ப்ியலி் வஹபளடி் பி னநா்
கிுமிக் எ்த “ட்தில உ்ைு?
10) ICIC hall of fame ப்ியலி் “ட்வப்ு்ை ுத் “ல்ளக வர்
ீ
யா்?
11) “்தியா எ்த வவைிநா்ு ‘ளம்ுட் “ளண்ு “்திய் வபு்கட்
புதியி் “ய்ளக எĂவாீ “ு்பளத க்டறி்ு்ைு? “ய்ளக
எĂவாீ எ்த விவ்தி் “ு்பதாக க்டறிய்ப்ு்ைு?
12) மகதாயி நதி நீ ் பிர்சளன எ்த மாநில்கு்ு “ளடயிலானு ?
13) ஜுளல 2016் மரணமளட்த தனபலா “ளச னமளத யா்?
14) “்திய கட்பளட்ு எ்த நா்ி் விமான நிுவன்திட் “ு்ு
க்காணி்ு ம்ு் தா்ுத் விமான் வா்க ஒ்ப்த்
வச்ய்ப்ு்ைு? விமான வளக , எ்தளன விமான்க் எ்ற
விபர்களைீ் ுறி்பிு்கக்?
15) ஜூளல 30, 31் சீனாளவ தா்கிய ுய் எு? “னத ுயு்ு
பிலி்ளப்் நா்ி் எ்ன வபய் வழ்க்ப்டு?
16) Start-up India States' Conference எ்ு நளடவப்று?
17) விவசாயிகைி் வுமான்ளத “ு மட்காக உய்்த ராஜ்தா்
நி்ணயி்ு்ை “ல்ு எு?
18) “்தியாவி் எ்ளல பாுகா்ு பளட ( BSF) ‘திகாĂகு்ு்,
ப்கைானதஷி் Border Guard Bangaladesh பளட ‘திகாĂகு்ு் “ளடயிலான
3 நா் னப்ுவா்்ளத நளடவப்ற “ட் எு?
19) Himayat எ்பு எ்த மாநில “ளைஞ் திற் னம்ப்ு தி்ட் ?
“த்காக ம்திய ‘ரு ஒு்கிீ்ை வதாளக எ்வைு ?
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20) மிக ‘திக வயதி் வட்் கிĂ்வக் னபா்ியி் சத் ‘ி்த னக்ட்
யா் ?
.
விளட
======
.
01) ஜூளல 14., நீ் நகர் ( Nice city)
02) Ăளலய்் ஜினயா ...... ( ஏ்கனனவ ‘ு் நிுவன் )
03) வபĂயவ்கு்ு 2500 ுவி் பிரா் ம்ு் சிறியவ்கு்ு 625 ுவி்
பிரா்
04) 36 ’்ுக்
05) னபா் நிளனு சி்ன்
06) Bertrand Piccard & André Borschberg
07) ஒு ல்ச் ‘வமĂ்க டால்க்
08) டா்ட். வஹ்் வபகினட் { Dr. Henk Bekedam }
09) 5 வு “ட்
10) ு்ளதயா ுரைிதர்
11) Oil and Natural Gas Corporation Limited of India (ONGC) and United States Geological
Survey (USGS) “ளண்ு க்ுபிி்ு்ைன். Ice விவி் உ்ைு.
12) க்நாடகா & னகாவா ... ... . ( மகதாயி நதி மகாரா்ிராவி் உுவாகி
க்நாடகா வழியாக னகாவா வளர வச்கிறு. த்னபாளதய பிர்சளன
க்நாடகா , னகாவா “ளடயிலானு)
13) ப்ி் ல்ு மகரா் ( உ.பி.)
14) னபாயி் நிுவன், ‘வமĂ்கா, 4 P - 8I விமான்க் ( P - Poesidon )
15) Nida. ( பிலி்ளப்் -- Cariana ) ..... ஜூளல 8, 9 ் சீனாளவ தா்கிய
ுயலி் வபய் -- Nepartak
16) வட்லி
17) 2022
18) ‘க்தலா ( திĂுரா )
19) ஜ்ு & கா்மீ ் .... 1601 னகாி
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20) பாகி்தானி் மி்பா உ் ஹ் ...... ( “்கிலா்ு்ு எதிரான ,
லா்்் ளமதான வட்் னபா்ி )
25] ம்திய “ளைஞ் நல் ம்ு் விளையா்ு ‘ளம்சக்தி் சா்பி்
Ăனயா ஒலி்பி்கி் கல்ுவகா்ு் வர்களை
ீ
உ்சாக்பு்ு்
வ்ண் Wall of wishes எ்ற வபயĂ் “்தியா னக் ‘ுனக
வா்்ு்பதாளகளய உுவா்கிீ்ைன்.
* “தி் ஒலி்பி் பத்க் வவ்ற னமĂ னகா் ம்ு் ம்திய ‘ளம்ச்
விஜ் னகாய் ’கினயா் வா்்ளத எுதி ுவ்கி ளவ்ு்ைன்.

26] ரயிலி் பயண் வச்ீ் பயணிக் த்கு்ு னதளவயான உணளவ
“்திய ரயி்னவ்ு வசா்தமான IRCTC ‘ளம்பி் ‘ளலனபசி வசயலி Food
on Track ் பதிு வச்ு “ளணய் ில் பண் வசு்தினா்,
‘வ்கு்ுĂய உணளவ ரயி் வப்ி்னக வச்ு வழ்க MobiKwik எ்ற
நிுவன்ுட் IRCTC ஒ்ப்த் வச்ு்ைு.
27] India Rising: Fresh Hope, New Fears
எுதியவ் - சி்க்ூĂ் “ு்ு வவைிவு் Strait Times நாைித் “ளண
’சிĂய் Ravi Velloor

28] ம்திய ‘ரு் , ஒிஷா மாநில ‘ரு் “ளண்ு Make In India மாநா்ளட
ிச்ப் 2016் ுவனன்வர்தி் நட்த ுிு வச்ு்ைன.
29] உலகி் ுத் மா்ுனரா் ‘ு்கா்சியக் “ல்ளகயி்
ுவ்க்ப்ு்ைு.
ஜூளல 26 - ச்வனதச மா்ுனரா் தின்

30] சி்னியி் நளடவப்ற Martial Arts World Championships ( கரா்னத ) னபா்ியி்
“்தியாவி் வினவ் னதஜா த்க பத்க் வவ்ு்ைா்.

31] னம்ு வ்க மாநில்தி் வபயளர ’்கில்தி் வ்க் (வப்கா்)
எ்ு், வ்க வமாழியி் ப்னகா ‘்லு ப்்ைா எ்ு மா்ற்
வச்வவதன ‘்த மாநில ‘ளம்சரளவ ுிு வச்ு்ைு.
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32] Do You Know Dr. A.P.J. Abdul Kalam? -- ( ’்கில் )
* Dr Kalam, Prerna ki Udaan. -- ( ஹி்தி )


Prerna Nu Zarnu : Dr Abdul Kalam. -- ( ுஜரா்தி )



“்த ு்தக்களை எுதியவ் -- Dr. Unnat P. Pandit.



( ‘்ு் கலா் ‘வ்கைி் ுதலா் நிளனு நாை்ு வட்லியி்
ம்திய ‘ளம்ச் மனனாக் பாĂ்க் ‘வ்கைா் “்த ூ்க்
வவைியிட்ப்ு்ைு. )

33] னநபாை்தி் ுதிய பிரதமராக னநபாை க்ூனி்் -மானவாயி்்
வச்ட் க்சி் தளலவ் ு்ப கம் தஹ் பிரச்டா பதவினய்ு்
வகா்ு்ைா்.
* “வ் னநபாை்தி் 39-’வு பிரதம் ’வா்.


ஏ்கனனவ கட்த 2008-் ’்ு ’க்் ுத் 2009-் ’்ு னம வளர
‘்நா்ி் பிரதமராக பிரச்டா பதவி வகி்ு்ைா்.

34] நிலு்ு வி்கல் ‘ு்பி பĂனசாதளனக் வச்வத்ு , ‘வமĂ்கா
ுத்ுளறயாக Moon Express எ்ு் தனியா் நிுவன்தி்ு ‘ுமதி
வழ்கிீ்ைு.
* “த் “ளண நிுவன் நவ்
ீ வஜயி் “்திய வ்சாவைிளய்
னச்்தவராவா்.


“்த நிுவன்தி் வி்கல் 2017் நிலு்ு் பயண்
னம்வகா்கிறு.



வி்வவைி வதாழி்ு்ப்தி் திறளம வகா்ட டா்ட் பா் Ă்ச்்்,
ம்ு் நவ்
ீ வஜயி் ’கிய “ுவு் 2010் வி்வவைி ’்ு்காக
“்த நிுவன்ளத வதாட்கின்.

35] வதாழி்ுளற ு்ு்ச்ளட வர்க்
ீ
உலக தரவĂளச ப்ியலி் ,
“்தியாளவ்னச்்த வினஜ்திர சி் 10வு “ட் வப்ு்ைா்.
* “்திய் ஒுவ் ப்ு “ட்கு்க் “ட் வபுவு “ுனவ
ுத்ுளறயாு்.
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36] னகரைாவி் 4-வு மாநில நி்வாக சீ்திு்த்க் ுு தளலவராக
ு்னா் ுத்வு், மா்்சி்் க்ூனி்் ி்த தளலவுமான
வி.எ்.‘்ுதான்தளன நியமி்க ‘்மாநில ‘ளம்சரளவ ஒ்ுத்
வழ்கிீ்ைு.
37] வஜ்மனியி் முபான உ்ப்தியி் ுக் வப்ற ல்ச்ப்் நகĂ்
நளடவப்ற ‘ழகி னபா்ியி் சிĂயாளவ னச்்த 26 வயதான நினனா்டா
ப்னனா எ்ற மாணவி ஒயி் ுவினாக முட் ூ்ட்ப்டா்.
* ஒயி் ுவினாக முட் ூட்ப்டத் ில் வஜ்மனியி் ‘ழகி ப்ட்
வவ்ற ுத் சிĂய ‘கதி எ்ற வபுளம நினனா்டா ப்னனாவி்ு
கிளட்ு்ைு.


நினனா்டா ப்னனா ி்ு ’்ுகு்ு ு்ு னபாĂனா்
பாதி்க்ப்ட சிĂயாவிலிு்ு வஜ்மனி்ு ‘கதியாக ‘ளட்கல்
ுு்தவ் எ்பு ுறி்பிட்த்கு.

38] சா்் நாுகைி் ுினய்ற்ுளற ‘திகாĂகைி் 7வு மாநாு ( 7th
meeting of SAARC Immigration Authorities ) ’க்் 2் “்லாமாபா்தி்
நளடவப்ு ுி்ு்ைு.

39] ச்வனதச ஒலி்பி் கமி்ியி் தடகை கமிச் தளலவராக ( International
Olympic Committee (IOCs) Athletes Commission ) ு்னா் ‘வமĂ்க ஐ் ஹா்கி
வரா்களன
ீ
Angela Ruggiero ளவ நியமன் வச்ு ச்வனதச ஒலி்பி் கமி்ி
தளலவ் தாம் பா் உ்தரவி்ு்ைா்.
40] னதசிய ு்ுலா விுுக் 2014 - 15
=================================
01) ு்ுலா் ுளறயி் விĂவான வை்்சிளய ஏ்பு்தியதி் சிற்த
மாநில் --- ம்திய பிரனதச்
02) ு்ுலாவாசிகு்ு உக்த சிற்த வரயி் நிளலய் விுு --ராஜ்தா் மாநில் சவா் மனதாூ் வரயி் நிளலய்
03) சிற்த விமான நிளலய் விுு --- ு்ளப ச்ரபதி சிவாஜி ச்வனதச
விமான நிளல்
04) சிற்த பார்பĂய நகர விுு --- வது்கானாவி் வாரா்க் நக்
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41] உலக வபாுைாதார ‘ளம்பி் சா்பிலான “்திய வபாுைாதார
மாநாு, வட்லியி் ‘்னடாப் 6 ம்ு் 7 னததிகைி் நளடவபறு்ைு.
42] 2020 னடா்கினயா ஒலி்பி் னபா்ியி் ுதிதாக 5 விளையா்ு்
னபா்ிக் னச்்க்ப்ு்ைன.
* னப்பா், சாஃ்்பா், கரா்னத, ்னக்னபா்், மளலனயுத் ம்ு்
‘ளல்சு்ு னபா்ற 5 விளையா்ுகு் 2020 ஒலி்பி்கி் “ட்வபற
உ்ைன என ச்வனதச ஒலி்பி் ச்னமைன் வவைியி்ு்ைு.


த்னபாளதய Ăனயா ஒலி்பி்கி் ுதிதாக ர்பி வசவ் ம்ு்
னகா்ஃ் விளையா்ுக் னச்்க்ப்ு்ைன.



112 ’்ுகு்ு் பிறு மீ ்ு் ஒலி்பி்கி் னச்்க்ப்ு்ைு
னகா்ஃ்.



1924-் ’்ு நளடவப்ற பாă் ஒலி்பி் னபா்ி்ு் பிறு
“்னபாுதா் ஒலி்பி்கி் ர்பி வசவ் விளையா்ு
னச்்க்ப்ு்ைு.

43] திĂுராவி் தளலநக் ‘க்தலாவி் “ு்ு ‘்ளட நாடான
வ்கனதச்தி் ’வகௌரா ( Akhaura ) நகு்ு ‘கல ரயி் பாளத
‘ளம்பத்ு ம்திய ரயி்னவ ‘ளம்ச் ுனர் பிருு், வ்கனதச
ரயி்னவ ‘ளம்ச் வமாகமு ுஜிு் ஹ்ு் “ளண்ு ‘ி்க்
நா்ிீ்ைன்.

44] ச்வனதச ஒலி்பி் கமி்ி தனிநப் உு்பினராக நீடா ‘்பானி னத்ு
வச்ய்ப்ு்ைா்.
* “் கமி்ியி் னத்ு வச்ய்ப்ு்ை ுத் “்திய வப் எ்ற
வபுளமளய வப்ு்ைா்.
“வ் 2034 வளர ( 70 வயு ) “்த பதவியி் “ு்பா்.


{ “்தியாவி் சா்பி் ச்வனதச ஒலி்பி் கமி்ியி் தனி நப்
உு்பினராக பணியா்றிய ுத் “்திய் ---- ச் னடார்ஜி டா்டா ( Sir
Dorabji Tata )



த்னபாு ச்வனதச ஒலி்பி் கமி்ியி் " குரவ உு்பினராக "
பணியா்றி வுபவ் --- ராஜா ர்தி் சி் }
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45] 23வு ராஜி் கா்தி னதசிய ச்பாவனா விுு பிரபல ஹி்ு்தானி
“ளச களலஞ் ுபா ு்கு்ு வழ்க்புவதாக ‘றிவி்க்ப்ு்ைு.
* ராஜி் பிற்த தினமான ’க்் 20 ‘்ு “்விுு வழ்க்பு்.
“்த விுு ூ. 10 ல்ச் வரா்க பĂு வகா்டு.
46] கா்க் ுு்ு வச்ு் ‘ைு்ு உயரமாக விவளம்க்ப்ட
பிர்மா்ட TEB - 1 ( Transit Elevated Bus ) வளக் னபு்ு, சீனாவி் வஹனப்
மாகாண், ு்ஹுவா்டா் நகĂ் பĂனசாதளன ுளறயி் சாளலயி்
ஓ்ி பா்்க்ப்ு்ைு.
* 22 மீ ்ட் நீ ைு், 7.8 மீ ்ட் ‘கல் வகா்ட, மி்சார்தி் “ய்க்
ூிய “்த் னபு்தி், 1,400 பயணிக் வளர வச்லலா்.
47] ம்திய ச்ட ‘ளம்சக் வவைியி்ு்ை ு்ைிவிபர்க்
.
01) “்தியாவி் 10 ல்ச் னபு்ு 50 நீ திபதிக் “ு்க னவ்ுவம்ு
1987-’் ’்ு ச்ட ’ளணய் பĂ்ுளர வச்ு்ைு, ’னா் த்னபாு
“்தியாவி் 10 ல்ச் னபு்ு 18 நீ திபதிக் எ்ற விகித்தி் நீதிபதிக்
உ்ைன்.
02) மினசார் மாநில்தி்தா் ‘திகப்சமாக 10 ல்ச் னபு்ு 57
நீ திபதிக் உ்ைன். “த்ு ‘ு்தபியாக தி்லியி் 10 ல்ச் னபு்ு
47 நீ திபதிக் உ்ைன்.
03) மிக ுளற்த ‘ைவாக னம்ு வ்காை்தி் 10 ல்ச் னபு்ு 10.45
நீ திபதிக் உ்ைன். நா்ி் ‘திக ம்க்வதாளக வகா்ட மாநிலமான
உ்தர் பிரனதச்தி் 10 ல்ச் னபு்ு 10.54 நீ திபதிக் உ்ைன்.
04) உ்ச நீ திம்ற்தி் ‘ுமதி்க்ப்ட நீ திபதிகைி் எ்ணி்ளக 31 .,
த்னபாு 28 நீ திபதிக் உ்ைன்.
05) நா்ி் வமா்த் உ்ை 24 உய் நீதிம்ற்கைி் ‘ுமதி்க்ப்ட
நீ திபதிகைி் எ்ணி்ளக 1,079., த்னபாு 602 நீதிபதிக் ம்ுனம உ்ைன்.

48] ’்திர், வதல்கானா ம்ு் க்நாடக் ’கிய மாநில்கைி்
கிு்ணா நதி்களரயி் 12 ’்ுகு்ு ஒு ுளற நளடவபு் "
ு்கர் " எ்ற ’்ு் திுவிழா ’க்் 12-’் னததி வதாட்கி 23-’்
னததி வளர நளடவபுகிறு.
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49] ஒிஷா மாநில பணியாை் னத்ு ‘ளம்பி் ில் னத்ு வச்ய்பு்
வஜயி் வா்ட் பணியிட்தி் ுத் ுளறயாக ி்றா்
பாலின்தவ்கு்ு வா்்ு வழ்க்பு் என ஒிஷா மாநில ‘ரு
‘றிவி்ு்ைு.

50] ஐ.நா. பாுகா்ு கு்சி்
=========================
நிர்தர உு்பின்க் - 5 நாுக் ( ‘வமĂ்கா, ர்யா, பிĂ்ட், பிரா்்,
சீனா )
நிர்தரம்ற உு்ு நாுக் - 10 ( பதவி கால் 2 ’்ுக் )
த்னபாு ‘்னகாலா, எகி்ு, ஜ்பா், மனலசியா, நிூசிலா்ு, வசனக்,
்வபயி், உ்ளர், உுுனவ, வவனிூலா ’கியளவ நிர்தரம்ற உு்ு
நாுகைாக “ட்வப்ு்ைன.
கு்சிலி் தளலளம் வபாு்ு ஒ்வவாு மாது் ுழ்சி
‘ி்பளடயி் மா்ற்ப்ு வு்.
ஜூளல --- ஜ்பா்
’க்் --- மனலசியா
வச்ட்ப் --- நிூசிலா்ு
‘்னடாபĂ் --- ர்யா
நவ்ப் ---- வசனக்
ிச்ப் --- ்வபயி்

51] தா்்த்ப்னடா், பழ்ுியின் ம்ு் “தர பி்பு்த்ப்னடா்
‘்லாத, ு்னனறிய பிĂவினĂ் வபாுைாதார்தி் பி்த்கி
“ு்னபாு்ு க்வி ம்ு் னவளலவா்்பி் 10% “டஒு்கீ ு வழ்க
கட்த னம 1-் னததி ுஜரா் மாநில ‘ரு வகா்ு வ்த ‘வசர் ச்ட்
வச்லாு என, ுஜரா் உய் நீ திம்ற் தீ்்பைி்ு்ைு.
* { ுு்ப ’்ு வுமான், ூ.6 ல்ச்ு்ு் ுளறவாக
உ்ைவ்கு்ு, ‘ரு னவளல ம்ு் க்வி நிுவன்கைி், வபாு்
பிĂு்ு உ்ப்ட 50% “ட்கைி், “்த 10% “ட்களை ஒு்கீ ு வச்ீ்
வளகயி் ச்ட் “ய்ற்ப்டு. }
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52] “ல்ளகளய் னச்்த ர்கனா வஹரா் , ’்தினரலியா ‘ணி்ு
எதிராக வகாு்ுவி் நளடவப்ற வட்் னபா்ியி் ஹா்Ă் வி்வக்
வ்்திீ்ைா்.
ீ
* “த் ில் மிக ‘திக வயதி் ( 38 ’்ுக், 139 நா்க் ) வட்்
னபா்ியி் ஹா்Ă் வி்வக் வ்்தியவ்
ீ
எ்ற சாதளனளய
பளட்ு்ைா்.

53] பாகி்தாளன னச்்த Jamaat-ur-Ahrar (JuA) எ்ற ‘ளம்ளப ‘வமĂ்கா ,
தீவிரவாத ‘ளம்ு ப்ியலி் னச்்ு்ைு.
54] சர்ு ம்ு் னசளவ வĂ விதி்ு ( GST ) ுளறளய்
வசய்பு்ுவத்ு் னதளவயான தகவ் வதாழி்ு்ப க்டளம்ு வசதி
ம்ு் ‘த்ுĂய சாஃ்்னவ் ’கியவ்ளற உுவா்ு் நிுவன் ---“்னபாசி் ( Infosys )
* GST வĂவிதி்ு ஒு்கிளண்ு ‘ளம்பி் தளலளம் வசய் ‘திகாĂ
--- பிரகா் ுமா்.

55] பிரபல “ளணயதை வ்்தக நிுவனமான ‘னமசா் நிுவன் சர்ு
னபா்ுவர்ு்வகன " PRIME AIR " எ்ு் தனி விமான னசளவளய (
னபாயி் 767 ரக விமான் ) வதாட்கிீ்ைு.
56] யமஹா நிுவன், தமு “ர்டாவு ’ரா்்சி ம்ு் னம்பா்ு
ளமய்ளத, தமி் நா்ி் கா்சிுர்தி் வதாட்க உ்ைதாக
‘றிவி்ு்ைு.
* ஏ்வகனனவ உ்தரபிரனதச் ச்ஜாூĂ் ’ரா்்சி ம்ு் னம்பா்ு
ளமய்ளத யமஹா நிுவன் ‘ளம்ு்ைு.
57] MY OLYMPIC JOURNEY
* எுதியவ் -- தி்விஜ் சி் தினயா ( ‘மி் னபாுட் “ளண்ு )
* ுத்ுதலாக ஒலி்பி் னபா்ிகைி் ப்னக்ற “்திய விளையா்ு
வர்க்
ீ
50 னபĂ் ‘ுபவ்களை தா்கிய ு்தக்.
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58] 31வு ஒலி்பி் னபா்ிக்
===========================
* ுத் ுளறயாக வத்‘வமĂ்க நாுகைி் ஒ்றான பினரசி்
நா்ி் Ăனயா ி வஜனினரா நகĂ் நளடவபுகிறு.
* ’க்் 05 ுத் 21 வளர வமா்த் 17 நா்க் னபா்ிக்
நளடவபுகி்று.
ுவ்கவிழா நளடவப்ற ளமதான் -- மர்கானா ளமதான்.


206 நாுகளை் னச்்த 11,239 வர்
ீ
வரா்களனக்
ீ
கல்ுவகா்ு்ைன். ( னமு் ‘கதிக் ‘ணி )

னகாசானவா, வத்ு ூடா் ‘ணிக் ுத் ுளறயாக ஒலி்பி்கி்
காலி எு்ு ளவ்கி்றன.


“்தியாவி் “ு்ு 118 வர்,
ீ
வரா்களனக்
ீ
கல்ு வகா்கி்றன்.



31 விளையா்ுகைி் 41 பிĂுகைி் னபா்ிக் நளடவபுகி்றன.



ர்பி வசவ்், னகா்் ’கிய விளையா்ுக் ுதிதாக
னச்்க்ப்ு்ைன.



306 த்க் பத்க்க் வழ்க்பட உ்ைன.



சானவா பா்னலா, வப்னலா ஹாĂனசா்ி, ச்னவடா், பினரசி்லா,
மனா் ’கிய 5 நகர்கைி் உ்ை 33 ளமதான்கைி் னபா்ிக்
நளடவபற உ்ைன.



ஒலி்பி் தீப்ளத பினரசி் வர்
ீ
வா்டா ீமா ஏ்றி ளவ்ு்ைா்.



மிக ‘திகப்சமாக ‘வமĂ்கா சா்பி் 554 வர்,
ீ
வரா்களனக்
ீ
ப்ுவகா்கி்றன். “தி் 292 னப் வரா்களனக்
ீ
’வ். ஒலி்பி்
வரலா்றி் ‘திக வரா்களனகளை
ீ
கைமிற்கிய ‘ணி எ்ற வபுளம
‘வமĂ்காு்ு கிளட்ு்ைு.



வர்க்
ீ
‘ணிவு்பி் ஒலி்பி் தாயகமான கிă், ுத் நாடாக
வச்று. “்தியா சா்பி் ு்பா்கி ுு் வர்
ீ
‘பின் பி்்ரா
னதசியவகாிளய ஏ்தி வச்றா். “்திய ‘ணி 95-வு நாடாக
‘ணிவு்பி் ப்னக்று. ஒலி்பி் வரலா்றி் ுத் ுளறயாக
கல்ு வகா்ு் 10 னப் வகா்ட ‘கதிக் ‘ணி ஒலி்பி்
வகாியி் கீ ் ப்ுவகா்டு. னபா்ிளய நட்ு் பினரசி்
‘ணிவு்பி் களடசி நாடாக வச்று.



ஒலி்பி்கி் தமிழக்தி் சா்பி் னடபி் வட்னி் வர்
ீ
சர் கம்,
பு ூ்ுத் வர்
ீ
சதீ் சிவலி்க், ஹா்கி வர்க்
ீ
னஜ், ுபி்த்
பா் சி், நளட ப்தய வர்
ீ
கணபதி, தடகை வர்க்
ீ
’னரா்கிய
ராஜி், து், னமாக் ுமா் உ்ைி்னடா் கல்ு வகா்கி்றன்.
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ஒலி்பி்கி் ுறி்னகா், “்ு் னவக், “்ு் உயர், “்ு்
வலிளம.



Ăனயா ஒலி்பி்கி் ந்வல்ண் சி்னமாக வி்சிய் ‘றிவி்க்
ப்ு்ைு. “ு பினரசி் நா்ி் வாு் வில்கின்கைி்
கலளவயாக உுவா்க்ப்ு்ைு.



“்தியாு்காக ஒலி்பி் னபா்ிகைி் லிய்ட் பய் ப்னக்பு
“ு ஏழாவு ுளற. 1992 ுத் ப்னக்ு வுகி்றா்.



ச்வனதச ஒலிபி் கு்சி் தளலவ் -- தாம் பா்



நவன
ீ
ஒலி்பி் னபா்ிகைி் த்ளத --- பிய் வதுப்்ததா் ... (
ஒலி்பி் கிராம் எு் கா்வச்்ளட உுவா்கியவ் )



2012 ல்ட் ஒலி்பி்கி் “்தியா 2 வவ்ைி, 4 வவ்கல பத்க்க்
ளக்ப்றியிு்து.

ுத்ுளறயாக னகாளடகால ஒலி்பி் னபா்ி, னபா்ி நளடவபு்
நா்ி் ுைி்கால்தி் நளடவபுகிறு.

59] ரயி் பணியாை்களை ஊ்ுவி்ு் வளகயிு், ரயி்னவ ுளற்ு்,
வபாும்கு்ு் “ளடனய பிளண்ளப ‘திகĂ்ு் வளகயிு், " ரயி்
கீ த் " எு் பாடளல ரயி்னவ ுளற ‘றிுக்பு்திீ்ைு.
* 3 நிமிட்க் ஓட்ூிய “்த பாட், விினயா விவி்
வவைியிட்ப்ு்ைு.


பிரபல “ளசயளம்பாை் சரவ் “ளசயளம்ு்ை “்த் பாடளல,
உதி் நாராய், கவிதா கிு்ணி்்தி ’கினயா் பாிீ்ைன்.



" “்திய் ரயி்னவ, வி ல் “்திய் ரயி்னவ " எ்ு வதாட்ு்
“்பாட், “னி ‘ளன்ு ரயி்னவ விழா்கைிு் “ளச்க்பு்
எ்ு வதĂவி்க்ப்ு்ைு.

60] MAA - Mother's Absolute Affection



ம்திய ுு்ப நல் ம்ு் ுகாதார்ுளற சா்பி் , தா்்பா்
‘ைி்பதி் ‘வசிய்ளதீ் , ‘த் பல்களை எு்ு்ூறு் MAA Mother's Absolute Affection எ்ற தி்ட் ுவ்க்ப்ு்ைு.



“்த தி்ட்தி் ந்வல்ண ூுவராக பிரபல “்தி நிளக மாுĂ
தீ்சி் நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா்.
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61] “்திய Ăச்் வ்கி, ுளறனகடான வழிகைி் வபற்பு் வடபாசி்க்
ம்ு் ‘்வாறான னந்ளமய்ற வழிகைி் வசய்பு் நிுவன்களை
க்காணி்க SACHET PORTAL எ்ு் “ளணய வழி க்காணி்ளப
ுவ்கிீ்ைு.

62] “்தியாவி் த்னபாு ுழ்க்தி் “ு்ு் ப்னவுவளகயான வ்ு
ீ
கட் தி்ட்களை ப்றி ’ராயு், உலகைவி் வபாுைாதர்தி்
“்தியாளவ விட னம்ப்ட நாுக் ம்ு் கீ னழ “ு்ு் நாுகைி்
தி்ட்குட் “்திய ச்ளதளய ’ராயு், “்திய Ăச்் வ்கி, திு.
து் ராமுளர ( Professor of Financial Economics, University of Oxford.)
தளலளமயிலான கமி்ிளய நியமன் வச்ு்ைு.
63] The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ம்ு் CSIR-Central Food
Technological Research Institute (CSIR-CFTRI) Mysuru ’கியளவ



M/s Oleome Biosolutions, Bengaluru & M/s Dairy Classic Ice Creams Pvt. Ltd.
நிுவன்ுட் “ளண்ு ஒனமகா - 3 ம்ு் ளவ்டமி் - E
ச்ு்க் நிளற்த ஐ்கிăளம தயாĂ்ு்ைன.

64] ளம்ă ூ்ப் வத்ம் பவ் ுராவஜ்்
====================================
* “்தியாவி் National Thermal Power Corporation ம்ு் ப்கைானதஷி்
Bangladesh Power Development Board “ளண்ு Bangladesh India Friendship Power Company
(BIFPC) எ்ு் ூ்ு நிுவன்ளத 50 : 50 ப்ு ிலதன்தி்
ுவ்கிீ்ைன.
* “்த BIFPC நிுவன் ில் ப்கைானதஷி் ரா்ப் உபஜில ( Rampal
Upazila ) நகĂ் ( Bagerhat மாவ்ட் ) 660 வமகாவா் திற் வகா்ட “ர்ு
மி்ு்ப்தி நிளலய்களை ( நில்கĂயி் ில் ) ‘ளம்கு்ைன.

65] நிீயா்் நகĂ் Chief Digital Officer’க “்திய வ்சாவைிளய் னச்்த ீ
ீனிவாச் நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா்.
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66] சீனா ுத்ுளறயாக ‘ளலனபசி பய்பா்ு்ு என பிர்னயாகமாக
The Tiantong-01 எ்ு் வசய்ளகனகாளை வி்வவைி்ு ‘ு்பிீ்ைு.

67] “்திய ரயி்னவயி் பணியா்ு் விளையா்ு வர்கைி்
ீ
, ஒலி்பி்
னபா்ியி் த்க் வவ்பவ்கு்ு ூ. 1 னகாி , வவ்ைி
வவ்பவ்கு்ு ூ.75 ல்ச், வவ்கல் வவ்பவ்கு்ு ூ. 50 ல்ச்
ம்ு் தடகை பிĂவி் 8 “ட்கு்ு் வுபவ்கு்ு ூ. 30 ல்ச்
வரா்க பĂு வழ்க்பு் என ரயி்னவ ‘ளம்ச் ுனர் பிரு
‘றிவி்ு்ைா்.



“்திய ரயி்னவயி் 35 வர்க்
ீ
/ வரா்களனக்
ீ
ஒலி்பி்கி் ப்ு
வகா்ு்ைன்.



“்திய ஒலி்பி் ச்க்தி் சா்பி் , த்க் வவ்பவ்கு்ு
ூ.50ல்ச், வவ்ைி்ு ூ.30 ல்ச் , வவ்கல் வவ்பவ்கு்ு
ூ.20 ல்ச் பĂு் , “வ்கைி் பயி்சியாை்கு்ு “தி் பாதி
‘ைு வரா்க பĂு் வழ்க்பு் என ‘றிவி்க்ப்ு்ைு.

68] ’க்் - 07 ---- 2வு னதசிய ளக்தறி தின்.
* “த்கான விுுக் வழ்ு் விழா உ. பி.யி் வாரணாசியி்
நளடவப்ு்ைு.
69] ுஜரா்தி் ுதிய ுத்வராக விஜ் ூபானிீ், ுளண ுத்வராக
நிதி் பனடு் பதவினய்ு் வகா்ு்ைன்.
* ுஜரா் ுத்வராக “ு்த ’ன்திவப் பனட்(75), வயு ுதி்ு
காரணமாக தனு பதவிளய ராஜினாமா வச்ு்ைா்.


ுஜரா்தி் ுதிய ுத்வராக் பதவினய்ு்ை விஜ் ூபானி,
மியா்ம் நா்ி் ர்ூ் நகĂ் (த்னபாு யா்ூ்) கட்த 1956-’்
’்ி் பிற்தவ்.



ரா்னகா் மாநகரா்சியி் னமயராகு், மாநில்கைளவயி்
உு்பினராகு் “ு்ு்ைா்.



விஜ் ூபானி, ளஜன சிக்ளத் னச்்தவ். ுஜரா்தி், ளஜன
சிக்தினு்ு ‘்ளமயி்தா் சிுபா்ளமயின ‘்த்ு
‘ைி்க்ப்டு.
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த்னபாு ுஜரா் மாநில ’ுநராக பதவி வகி்பவ் -- ஓ. பி. னகாலி

70] ● Mission Bhagiratha ●
* வது்கானா மாநில்தி் உ்ை ஒ்வவாு வ்ி்ு்
ீ
ளப் ில்
பாுகா்க்ப்ட ுிநீ ் வழ்ு் தி்டமான Mission Bhagiratha வி் ுத்
புதிளய பிரதம் னமாி ுவ்கி ளவ்ு்ைா்.

71] " ’சியா க்ட்தி் 20் ூ்றா்ி் “ளணய்ற மனித்க் " எ்ற
ப்ியளல Time ப்திĂ்ளக வவைியி்ு்ைு.
* “தி் “்தியாவி் புளம்ுர்சியி் நாயக் டா்ட். M.S.
ுவாமிநாத் “ட் வப்ு்ைா்.
72] Telangana Water Resources Information System (TWRIS) எ்ு் ‘ளம்ளப
உுவா்க வது்கான ‘ரு்ு் ISRO ு்ு் “ளடனய ஒ்ப்த்
ஏ்ப்ு்ைு.



“த் ில் மாநில்தி் ுவியளம்ு, ’ுக், கா்வா்க்,
நீ ்்னத்க்க் ப்றிய நில வளரபட்க் உுவா்க்ப்ு எதி்கால
நீ ் வழி்தட னமலா்ளம தி்ட்க் வசய்பு்த்பு்.

73] 50 னகாி்ு னம்ப்ட வ்கி ுளறனகுகளை விசாĂ்க “ளண
“ய்ுன் தளலளமயி் தனி பிĂு ஏ்பு்த்ப்ு்ைதாக CBI
‘றிவி்ு்ைு.
74] KFC நிுவன்தி் வதா்ு ‘ளம்ு add Hope ் ந்வல்ண ூதராக
பிரபல “்தி நிக் ‘ஜ் னதவக் நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா்.



World Food Program (WFP) ம்ு் India Food Banking Network (IFBN)
’கியவ்ுட் add Hope “ளண்ு 2020்ு் 20 மி்லிய் ( 2னகாி )
ுழ்ளதகு்ு மதிய உணு வழ்க தி்டமி்ு்ைு.

75] சீனாவி் 43.8 வச.மீ . உயர் உ்ை 1007 னராபா்ுக் ஒனர னநர்தி்
நடன் ’ி கி்ன் உலக சாதளன ு்தக்தி் “ட் வப்ு்ைு.
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* “்த னராப்ுக் ‘ளன்ு் ஒனர ஒு வச்னபாுட்
“ளண்க்ப்ு க்டளைக் வழ்க்ப்டு.


ஏ்கனனவ 540 னராப்ுகைி் நடனனம கி்ன் ப்ியலி் “ட்
வப்றிு்து.

76] ★ My Daughter My Identity ( Meri Beti, Meri Pehchan ) ★



ஜா்க்் மாநில் , East Singhbhum மாவ்ட்ளத னச்்த Tiring எ்ற
மளலவா் ம்க் வாு் கிராம் வப் ுழ்ளதக் பிற்ு
விகித்திு் , வப் க்வியிு் தா்்த நிளலயி் “ு்பதாக 2011
ம்க் வதாளக கண்வகு்பி் வதĂயவ்து.



“்த கிராம்தி் 170 ுு்ப்க் உ்ைன. ’் /வப் பிற்ு விகித்
1000 / 786 எனு் , வப் க்வி 50.6 % எ்ற ‘ைவி் உ்ைு.



“்த நிளலளய மா்ற ஜா்க்் மாநில ‘ரு My Daughter My Identity
எு் தி்ட்ளத ுவ்கிீ்ைு.



“த்பி ஒ்வவாு வ்ிு்,
ீ
‘்த ுு்ப்தி் உ்ை திுமண்
’காத வப்ணி் வபயு், ‘வĂ் தாயாĂ் வபயு் வபாறி்க்ப்ட
வபய் பலளக ளவ்க்பு்.



“்த வபய் பலளக ம்ச் நிற்திு் , வபய்க் ’காய நீ ல
நிற்திு் “ு்ு்.



ம்ச் ந்பி்ளக ம்ு் ச்திளயீ் , ’காய நீல், வான்தி்
உயர்ளத எ்ு் ‘ைு உளழ்க னவ்ு் எ்பளதீ் ுறி்கிறு.



உணு்வபாு் வழ்க்பு் ுு்ப ‘்ளடயி் ’ு்ு பதிலாக
வப்ணி் வபய் ுு்ப தளலவராக கண்கி் வகா்ை்புவா்.

77] னகாவா மாநில ு்ுலா்ுளற, ‘்மாநில்தி் ு்ுலா்ுளறளய
னம்பு்ு் னநா்கி் Freedom Ride எு் “ுச்கர வாகன ு்ுலாளவ ,
’க்் 15 ‘்ு நட்ுகிறு.



“தி் ‘்மாநில்தி் உ்ை ுக்வப்ற ’ுக், பீ்ுக், ச்்க்,
னகாவி்க் ’கியளவ “ட்வப்ு்ைு.



“தி் கல்ுவகா்ை க்டண் வசு்த னவ்ு்.

78] Grassroots Innovation : Minds On the Margin Are Not Marginal Minds
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* எுதியவ் -- னபராசிĂய். ‘னி் k. ு்தா
79] SBI வ்கி, ‘ரு ஊழிய்கு்ு், ராுவ் ம்ு் பாுகா்ு பளட
வர்கு்ு்
ீ
ுளறவான வ்ி விகித் ம்ு் ‘வ்கைி் 75 வயு வளர
தவளணளய திு்பி வசு்ு் வசதிீட் ூிய ுதிய கட் தி்ட்களை
‘றிுக் வச்ு்ைு. “வ்றி்ு பĂசீலளன க்டண் கிளடயாு.



‘ரு ஊழிய்கு்ு --- SBI Privilege Home Loan



ராுவ் ம்ு் பாுகா்ு பளட வர்கு்ு
ீ
---- SBI Shaurya Home Loan

80] வட்லிளய் னச்்த Life of Vision Foundation எ்ற த்னா்வ வதா்ு
நிுவன்தி் சா்பி் வடகிழ்ு மாநில்கைி் களல ம்ு்
கல்சார்களை பிரபல்பு்ு் னநா்கி் Amazing North - East -- Paradise
Unexplored எ்ு் களல நிக்சிக் ’க்் 04 ‘்ு வட்லியி்
நட்த்ப்ு்ைு.
81] வத்னி்தியாவினலனய ுதலாவதாக , திுவன்துர் , வி்ர்
சாராபா் வி்வவைி ’்ு ளமய்தி் C - Band Polarimetric Doppler Weather
Radar (C-DWR) நிுவ்ப்ு்ைு.



நா்ினலனய ுதலாவதாக 2015் னமகாலயாவி் சிரு்சியி்
நிுவ்ப்ு்ைு.



னமு் ுஜரா்தி் ு்் ம்ு் னகாபா்ூĂ் “ளவகளை நிுு்
பணி நளடவப்ு வுகிறு.

82] Azadi Kooch (ுத்திர்ு்கான நளட்பயண்)



பு்கைி் னதாளல உĂ்ததாக ூறி , ுஜரா்தி் உ்ை கி் னசா்நா்
மாவ்ட்ளத் னச்்த னமாடா சம்தியாலா எ்ு் கிராம்ளத்
னச்்த நா்ு தலி்ுக்மீ ு ஜூளல 11-் னததி பு பாுகா்ு
பளடயின் னம்வகா்ட வகாூர தா்ுதளல க்ி்ு ப்னவு தலி்
‘ளம்ுக் ம்ு் மனித உĂளம ‘ளம்ுக் “ளண்ு ’க்்
05் ‘கமதாபா்தி் ுவ்கி ’க்் 15 ‘்ு உனா நகĂ்
ுிவளடீ் வளகயி் 350 கினலா மீ ்ட் வதாளலவிலான " Azadi Kooch
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(ுத்திர்ு்கான நளட்பயண்) " எு் நளட பயண்ளத
னம்வகா்ு்ைன்.
83] Baristha Bunakar Sahayata Yojana - எு் ுதிய தி்ட்ளத ஒிஷா ுத்வ்
‘றிுக் வச்ு்ைா்.



“்தி்ட்தி் பி 60 வயு்ு னம்ப்ட வநசு வதாழிலாை்கு்ு
ூ. 500 ம்ு் 80 வயு்ு னம்ப்ட வநசு வதாழிலாை்கு்ு ூ.700
மாதா்திர ஓ்ூதிய் வழ்க்பு்.



“்த சுளகளய வபற ‘வ்க் ுளற்தப்ச் 20 ’்ுக் வநசு
வதாழிலி் ”ுப்ு “ு்க னவ்ு்.

84] Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ிளய சிற்பி்ு் வளகயி் , ம்ீ்த் ,
பா்மி்ட் , ு்பா்கி ுுத் ம்ு் ு்ு்ச்ளட ’கிய
விளையா்ுகைி் உுவ் வபாறி்க்ப்ட தபா்தளலகளை “்திய
‘்ச்ுளற வவைியி்ு்ைு.

85] நிளனு் சி்ன்களை பாுகா்க “்திய வி்வவைி ’்ு
நிுவன்ுட் (“்னரா) “்திய வதா்லிய் ுளற ஒ்ப்த் னம்
வகா்ு்ைு.



“த்ில் தளட வச்ய்ப்ட, பாுகா்க்ப்ட புதிகைி் எ்த
க்ுமான் பணிக் நளடவப்றாு் ’்கிரமி்ுக் நட்தாு்,
வசய்ளக் னகா்க் உதவிீட் க்ுபிி்ு “்னரா தகவ்
வதĂவி்ு். “ு னபா் 3,686 நிளனு் சி்ன்களை “்னரா
க்காணி்ு வுகிறு.

86] Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) தி்ட்தி் கீ ் வு்
நிதியா்ு்ு் நாு ுுவு் 3000 " ம்க் மு்தக்க் " { Jan Aushadhi
Stores (JAS) } ுவ்க்பு் என ம்திய ுகாதார ‘ளம்ச் J.P. ந்டா
‘றிவி்ு்ைா்.



ம்க் மு்தக்க் ஒ்வவாு மாவ்ட்திு் 6 ுத் 7 களடக்
‘ளம்க்பு் என வதĂவி்ு்ைா்.
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“ு தவிரு் , “்த ’்ு நாு ுுவு் 300 ‘்Ă் மு்தக்க்
‘ளம்க்பு் எனு் வதĂவி்ு்ைா்.

87] ம்திய ‘ரு நா்ு ுதிய ுளறுக்களை உுவா்கவிு்பதாக
ம்திய தளரவழி னபா்ுவர்ு ுளற “ளணயளம்ச் வபா்.
ராதாகிு்ண் பாராும்ற்தி் வதĂவி்ு்ைா்.
1) “னய். -- தமி்நாு
2) சாக். -- னம. வ்காை்
3) ுகரா்ப்ின் --- ’்திரா
4) வதவா் ( Vadhawan ) -- மகாரா்ிரா

88] ’க்் -- 9 உலக ூ்வ ுிம்க் தின்



ஐ்கிய நாுக் சளப ’்ு னதாு் ’க்் 9-் னததிளய உலக ூ்வுிகைி்
தினமாக் களடபிி்ு வுகிறு. ம்ணி் ி்த ுிகைான ’திவாசி ம்கைி்
களல, கலா்சார், ப்பாு, வா்விய் சிற்ுகளை, “்கால தளலுளறயின்
‘றி்ு வகா்ைு், ுĂ்ு வகா்ைு் ‘வ்கைு உĂளமகளை் பாுகா்கு்,
“்த தின் வகா்டாட்புவத் ு்கிய னநா்கமாக் குத்புகிறு.

89] ுளறயான விதிுளறகளை ( KYC norms ) ‘ம்பு்தாத ச்ீ்க்
மாநில ூ்ுறு வ்கிக் Zila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Raipur & Raipur Urban
Mercantile Cooperative Bank Limited ’கியவ்றி்ு தலா ஐ்ு ல்ச் ‘பராத்
விதி்ு Ăச்் வ்கி உ்தரவி்ு்ைு.
90] ‘ுணா்சல பிரனதச ு்னா் ுத்வ் கலி்னகா ு் ( Kalikho Pul )
ம்மமான ுளறயி் “்ு உயிĂழ்தா்.



“வ் 2016 பி்ரவĂ 19 ் னததி ுத் ஜூளல 16் னததி வளர
ுத்வராக பதவியி் “ு்தா்.

91] மணி்ூĂ் "“ு்ு வப்' எ்ு ‘ளழ்க்பு், ஐனரா் சாு
ஷ்மிைா, தனு 16 ’்ு கால உ்ணாவிரத னபாரா்ட்ளத
ுி்ு்வகா்ு்ைா்.

24 | P a g e

WWW.TNPSCTRICKS.COM


2000் ’்ு, நவ்ப் 2் னததி, “்பா் விமான நிளலய் ‘ுனக,
‘சா் ளரபி் பளடயினரா், ‘்பாவி வபாும்க், 10 னப் ு்ு்
வகா்ல்ப்டன். “தி், வரீ தீர வசயு்காக, னதசிய விுு வப்ற
சிுவு் வகா்ல்ப்ு “ு்தா்.



“ளத க்ி்ு், ’ீத்பளட சிற்ு ச்ட்ளத, ர்ு வச்ய்
னகாĂீ், ஐனரா் சாு ஷ்மிைா , த், 28 வயதி் , 2000் ’்ு
நவ்ப், 5் னததி, உ்ணாவிரத்ளத ுவ்கினா்.



கட்த 16 வுட்கைாக கா்திய வழியி், னபாராிய ஷ்மிைா, ஒு
வசா்ு த்ண ீ் ூட புகாம், ப்ினி கிட்ு நட்திய தனு
உ்ணாவிரத னபாரா்ட்ளத, ஒு ுைி னத் ‘ு்தி “்ுட் (’க.,
9) ுி்ு் வகா்டா்.



“ளத வதாட்்ு ‘ரசியலி் ”ுபட ‘வ் ுிு வச்ு்ைா்.



‘்வன்ி ச்வனதச சளப “வளர ' மனசா்சியி் ளகதி ' எ்ு
வ்ணி்ு்ைு.

92] Yaad Karo Kurbani (Remember The Sacrifices) --- தியாக்களை நிளனு
ூ்னவா்
==========================================
* 70வு ுத்திர தின்ளத ு்னி்ு ’க்் 16 ுத் 23 வளர
நளடவபறு்ை " தியாக்களை நிளனுூ்னவா் " எ்ற வதாட்
நிக்்சிளய பிரதம் நனர்திர னமாி, ுத்திர் னபாரா்ட் தியாகி
ச்திரனசக் ’ஸா் பிற்த ம்திய் பிரனதச மாநில்தி் பா்ரா நகĂ்
“்ு ( ’க்் 09் ) வதாட்கி ளவ்ு்ைா்.
* “்த வதாட் நிக்்சியி், ுத்திர் னபாரா்ட்ுட் வதாட்ுளடய
புதிக், தியாகிக் பிற்த ஊ்கு்ு ம்திய ‘ளம்ச்க் வச்ு
மĂயாளத வசு்ுவா்க்.

93] ச்வனதச ஒலி்பி் கு்சிலி் உு்பினராக சமீ ப்தி் னத்ு
வச்ய்ப்டவரான நீ தா ‘்பானி, ஒலி்பி் னபா்ியி் மகைி் 400 மீ .
ஃ்ă்ளட் பிĂவி் ுத் ி்ு “ட்களை் பிி்தவ்கு்ு பத்க்
‘ணிவி்தா்.



“த்ில், ஒலி்பி்கி் வவ்றவ்கு்ு பத்க் ‘ணிவி்த ுத்
“்திய் வப் எ்ற வபுளமளய் வப்ு்ைா் நீ தா ‘்பானி.
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நீ ்ச் னபா்ியி், உலக சாதளனீட் த்க் வவ்ற ‘வமĂ்க
வரா்களன
ீ
னக்ீ் வலட்கி்ு த்கு், 2-’் “ட் பிி்த
பிĂ்டனி் ஜா் கா்லிு்ு வவ்ைிீ், 3-’் “ட்பிி்த
ம்வறாு ‘வமĂ்க வரா்களனயான
ீ
லியா ்மி்ு்ு வவ்கல்
பத்கு் ‘ணிவி்தா் நீ தா ‘்பானி.

94] வவ்ளையனன வவைினயு “ய்க் ுவ்க்ப்ு 74 ’்ுக் (
’க்் 09 / 1942 ) ’கி்று.



“்த நாைி் மகாரா்ிரா மாநில ‘ரு Quit India 2 - from Swaraaj to Suraaj
எு் பிர்சார “ய்க்ளத 15 நா்கு்ு ுவ்கிீ்ைு.



“த் ு்கிய னநா்க் - க்லாளம , விவசாயிக் த்வகாளல , நீ்
வணாுத்
ீ
, ஊழ், னபாளத ‘ிளம ’கியவ்றி் “ு்ு ம்களை
மீ ்வடு்த்.

95] தமி்நா்ளட ( திு்சி ) னச்்த கிராம விிய் எு் ளம்னரா
ளபனா்் நிுவன்ளத ஐிஎ்சி வ்கி ( Infrastructure Development Finance
Company - IDFC ) வா்கிீ்ைு.



தமி்நாு, னகரை், க்நாடக், ுு்னசĂ, மஹாரா்்ர், ுஜரா்
ம்ு் ம்திய பிரனதச் ’கிய ஏு மாநில்கைி் “்த
ளம்னராளபனா்் வசய்புகிறு. கிராம விிய் நிுவன்ு்ு 12
ல்ச் வாி்ளகயாை்க் உ்ைன். “்த நிுவன் ூ.1,500 னகாி்ு
வசா்ுகளை ளகயாுகிறு.



ஒு வ்கி ளம்னராளபனா்் நிுவன்ளத வா்ுவு நா்ினலனய
“ுுத் ுளற.

96] ’க்். -- 11 மக்க் தின்



ம்திய ‘ரு் 'னப்ி ப்சானவா, னப்ி படானவா' எ்ற தி்ட்தி் ஒு
புதியாக 'மக்க் தின்' ‘ுசĂ்க்புகிறு.
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97] பிஹா் ுத்வ் நிதி் ுமாĂ் வசா்த மாவ்ட்தி் ( நால்தா ) மு
பா்ி்களை பு்கி ளவ்த ு்ற்ு்காக ஒ்ுவமா்த கிராம்ு்ு் (
ளகலா்ுĂ ) ூ.5,000 ‘பராத் விதி்க்ப்ு்ைு..
98] 70வு ுத்திர தின்ளத ு்னி்ு BJPயி் சா்பி், ‘ளமதி ,
மதந்லிண்க் , சிக ஒ்ுளம ’கியவ்ளற வலிீு்தி TRIANGA YATRA
எ்ற னபரணிக் நாு ுுவு் ’க்் 15 ுத் 22 வளர நளடவபு்
என ‘றிவி்க்ப்ு்ைு.



“்த நிக்்சி்கான பாடளலீ் பிரதம் வவைியி்ு்ைா்.
“்பாடளல னகசிராஜூ ீநிவா் @ கச் ீநிவா் உுவா்கிீ்ைா்.

99] ‘தினவக படு னபா்ுவர்ு னசளவ ( High-Speed Hydrofoil Ferry Service )



வச்ட்ப் 13 , ஓண் ப்ிளகளய ு்னி்ு வகா்சியி் “ு்ு
னகாழி்னகாு வளர 185 கினலா மீ ்ட் ூர்தி்ு " ‘தினவக படு
னபா்ுவர்ு னசளவ" ளய னகரை ‘ரு ுவ்ுகிறு.



“த்கான படுக் கிă் நா்ி் “ு்ு “ற்ுமதி
வச்ய்ப்ு்ைு.



த்னபாு சாளல வழியி் பயண் வச்தா் 6 மணி னநர் ’கிறு.
“்த படு ில் 3 மணி னநர்தி் வச்ு விடலா்.



ு்றிு் ுைி்சாதன வசதி வச்ய்ப்ட “தி் 180 பயணிக்
வச்லலா்.

100] னமா்டா் வாகன விதிுளறகு்ு ‘்பா்ப்ு " வநு்கியான னநர
க்டண்க் " ( Peak time charges ) என ூுத் க்டண்க் வூ் வச்த
Uber ம்ு் Ola நிுவன்கு்ு ம்திய பிரனதச ‘ரு தளட விதி்ு்ைு.

101] ுக்னவா் விளல வ்க
ீ
விகித்ளத ( Consumer inflation ) 2021 மா்் 31
வளர 4% ( +_ 2 % ) எ்ற ‘ைவி் க்ு்பு்ுவு எ்ற “ல்ளக Ăச்்
வ்கிீடனான ’னலாசளன்ு் பி் நிதியளம்சக் வவைியி்ு்ைு.
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102] ூட்ுை் ‘ு உளலயி் ுதலாவு ‘லு ’க்் 10 / 2016 ‘்ு
“்திய பிரதம் னமாி , ர்ய ‘திப் ுி் , தமிழக ுத்வ் வஜயலலிதா
’கினயாரா் நா்ு்ு ‘்பணி்ு ளவ்க்ப்ு்ைு.



ுத் ‘ு உளலயி் உ்ப்தியாு் ’யிர் வமகாவா்
மி்சார்தி் தமிழக்ு்ு 562.50 வமகாவா், க்நாடக்ு்ு 221,
னகரை்ு்ு 122, ுு்னசĂ்ு 33.50, ’்திர்ு்ு 50 வமகாவா் என
வழ்க்புகிறு.

103] வந்னவலி லி்ளன் கா்பனரச் , த்னபாு NLC “்தியா என வபய்
மா்ற் வச்ய்ப்ு்ைு.

104] Tomorrows India Global Summit எு் மாநாு வச்ட்ப் 25 ுத் 29 வளர
வத்வகாĂயாவி் சினயாலி் நளடவபறு்ைு.



“்த மாநா்ளட “்திய ூதரக்ுட் “ளண்ு Global Social India
Foundation நட்ுகிறு.

104] First SAARC Young Parliamentarians Conference (YPC)



சா்் நாுகைி் “ை் நாடாும்ற உு்பின்கைி் ுத் மாநாு,
பாகி்தானி் “்லாமாபா் நகĂ் ’கஸ் 16 ுத் 18 வளர
நளடவபுகிறு.



மாநா்ி் ு்கிய னநா்க் ---- Peace and Harmony for Development



“்த மாநா்ி் “்தியாவி் சா்பி் ிவ் ுு கல்ு வகா்கிறு.



சா்் நாுகைி் 19வு வபாு மாநாு நவ்ப் மாத் பாகி்தானி்
நளடவபறு்ைு.



ஏ்கனனவ ’க்் 2016் சா்் நாுகைி் ுினய்ற்ுளற
‘திகாĂக் மாநாு ம்ு் உ்ுளற ‘ளம்ச்கைி் மாநாு
’கியளவ பாகி்தானி் நளடவப்ு ுி்ு்ைன.

105] The first National Conference of Investigation Agencies
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Bureau of Police Research and Development (BPR&D) ம்ு் National Investigation
Agency ( NIA) ’கியளவ “ளண்ு, ுலனா்ு ‘ளம்ுகைி் னதசிய
ுத் மாநா்ளட தளலநக் வட்லியி் ’க்் 12 ம்ு் 13 ்
ஏ்பாு வச்ு்ைன.

106] The International Meeting on Counter Terrorism, “்னதானனசியாவி் பாலி நகĂ்
’க்் 10் நளடவப்ு ுி்ு்ைு.



“்மாநா்ி் “்தியாவி் சா்பி் உ்ுளற “ளணயளம்ச் கிர்
Ă்ஜு கல்ு வகா்ு்ைா்.



மாநா்ி் ு்கிய னநா்க் -- Countering Cross-Border movement of Terrorism

107] நா்ி் உ்ை 500 நகர்களை ுகாதார், ுிநீ ் வழ்ுத், ம்ு்
ப்னவு ‘ி்பளட னசளவகளை வழ்கியளவகளை வகா்ு
தரவĂளச்ப்ிய் தயாĂ்ு் Swachh Suvekshan - 2017 எ்ு் தி்ட்ளத
ம்திய ‘ளம்ச் வவ்ளகயா நாீு ுவ்கிளவ்ு்ைா்.



னமு் வுக்
ீ
னதாு் கழி்பளறக் க்ுவு ப்றிய விழி்ுண்ு
பிர்சார் Asli Tarakki ஐீ் வதாட்கி ளவ்ு்ைா்.



Swachhata Helpline – 1969

108] Colours Of Independence



70வு ுத்திர தின்ளத ு்னி்ு “்திய சண் கா்்பனரச், நாு
ுுவு் 70 நகர்கைி் ’க்் 09 ுத் 15 வளர " Colours Of
Independence " எு் பிர்சார “ய்க்ளத ுவ்கிீ்ைு.

109] ’க்் --12 உலக யாளனக் தின்.
110] தனியா் நிுவன வப் ஊழிய்கு்ு் 26 வார கால மக்னபு
விு்ு ‘ைி்க வளக வச்ீ் ச்ட் திு்த மனசாதா மாநில்கைளவயி்
நிளறனவறிீ்ைு.
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மக்னபு விு்ு கால் 26 வார காலமாக நீ ்ி்க்புவனதாு,
வாடளக் தா் ில் ுழ்ளத வப்ு் வகா்ு் வப்கு்ு்,
பிறĂட் “ு்ு ுழ்ளதளய் த்வது்ு் வப்கு்ு்,
ுழ்ளதளய் பராமĂ்பத்காக 3 மாத கால மக்னபு விு்ு
வழ்ுவு், 50 ‘்லு ‘த்ு னம்ப்ட ஊழிய்க் பணியா்ு்
நிுவன்கைி் ுழ்ளதக் கா்பக்ளத க்டாய் ‘ளம்பு்
“்த் ுதிய ச்ட் திு்த்தி் ‘ட்ு்.



த்னபாு தனியா் நிுவன்கைி் பணியா்ு் வப்கு்ு
‘திகப்சமாக 3 மாத்க் (12 வார்க்) ம்ுனம மக்னபு கால
விு்ு வழ்க்புகிறு.



10 ‘்லு ‘த்ு னம்ப்ட வப்க் பணிுĂீ் தனியா்
நிுவன்கு்ு ம்ுனம “ு வபாு்ு்.

111] ◆ Bharat Parv ◆



ுத்திர தின்ளத ு்னி்ு “்திய் கலாசார்தி் வபுளமளய்
னபா்ு் வளகயி் ஒு வார கால் " பாரத விழா " ( Bhaat Parv ) தி்லி
ராஜ பாளதயி் “்தியா னக் ‘ுகி் ுவ்க்ப்ு்ைு.



“்திய் கலாசார்தி் ப்ுக்த்ளமளயீ், “்திய ளகவிளன்
வபாு்கைி் தர்ளதீ் உண்்ு் வளகயி் தி்லி ராஜபாளதயி்
ப்னவு ‘ர்க்க் ‘ளம்க்ப்ு்ைன.



‘ளன்ு மாநில்க், ூனிய் பிரனதச்கைி் கலாசார்ளத
வவைி்பு்ு் நிக்்சிக், உணு வளகக், பார்பĂய நடன்க்
உ்ைி்டளவீ் “்த விழாவி் “ட் வபுகி்றன.



ம்திய ு்ுலா் ுளற ‘ளம்சக் சா்பி் நளடவபு் “்த
விழாவிளன ம்திய நக்்ுற னம்பா்ு் ுளற ‘ளம்ச் வவ்க்ய
நாீு ுரு வகா்ி வதாட்கி ளவ்தா்.

112] ● வச்தி சிதற்க் ●
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01] வ்கனதச், பாகி்தா் உ்ைி்ட ‘்ளட நாுகைி் “ு்ு
ுகலிட் னதி வு் ‘கதிகு்ு “்திய் ுிீĂளம வழ்க வளக
வச்ீ் மனசாதா ுறி்ு பĂசீலி்க 10 எ்.பி.்களை் வகா்ட ூ்ு்
ுுளவ மாநில்கைளவ ‘ளம்ு்ைு.
02] ரஷா ப்த் தின்ளதவயா்ி (’க.18), ‘்ு ம்ு் ‘ரு்
னபு்ுகைி் வப்க் “லவசமாக் பயண் னம்வகா்ைலா் எ்ு
ராஜ்தா் மாநில ‘ரு வதĂவி்ு்ைு.
03) ஜ்ு-கா்மீ ் மாநில், ஜ்ுவி் உ்ை ‘ரு மு்ுவ் க்ூĂ
மு்ுவமளனயி் னயாகா ’ராயா்சி ளமய் வதாட்க்ப்ு்ைு.
04) திு்த்குட் ூிய சர்ு - னசளவ வĂ (ஜிஎ்ி) மனசாதாவானு
‘்ஸா் ச்ட்னபரளவயி் ’க்் 12் ஒுமனதாக
நிளறனவ்ற்ப்டு.
“த் ில் ‘திு்கிய்ுவ் வா்்த ஜிஎ்ி மனசாதாளவ ம்திய
‘ரு்ு் பிறு நிளறனவ்றிய ுத் மாநில் எ்ற வபுளம
‘்ஸாு்ு கிளட்ு்ைு.
05) கட்த 1966-’் ’்ு ‘்னடாப் மாத் ஐ.நா.சளபயி் ‘்னபாளதய
வபாு் வசயல் ூ.தா்் விு்த ‘ளழ்பி் னபĂ், “்திய ‘ரசி்
உயĂய விுதான "பாரத ர்னா' வப்ற “ளச் களலஞ்
எ்.எ்.ு்ுல்ுமி ஐ.நா. ளமய ம்டப்தி் க்னசĂ நட்தினா்.



னமு், எ்.எ்.ு்ுல்ுமியி் பிற்த ூ்றா்ு ‘ு்த மாத் 16’் னததி வகா்டாட்புவளத ு்னி்ு், ஐ.நா.சளபயி் ‘வ்
க்னசĂ நட்தி 50 ’்ுக் நிளறவளடவளத ு்னி்ு் வு் 15’் னததி ுத் 19-’் னததி வளர ‘வரு நிளனளவ் னபா்ு்
ுளக்பட் க்கா்சி நளடவபறு்ைு.



னமு் M.S. ு்ுல்ுமியி் சிற்ு தபா்தளலீ் வவைியிட்புகிறு.



“்த நிக்்சிகளை, “்திய் ூதரகு், “்தியாவி் பிரபல வதா்ு
நிுவனமான ச்கர னந்ராலயாு் “ளண்ு ஏ்பாு வச்கி்றன.

113] சிக் வபாுைாதார, ஜாதி வாĂ கண்வகு்பி் ுறி்பிட்ப்ு்ை
ஜாதிகைி் வபய்களை வளக்பு்ுவத்காக, நிதி ’னயா்-கி் ுளண்
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தளலவ் ‘ரவி்் பனகĂயா தளலளமயி் நிுண் ுுளவ ‘ளம்க
ம்திய ‘ரு ுிு வச்ு்ைு.



ம்திய சிக நீ தி ம்ு் ‘திகாரமைி்த் ுளறயி் கீ ் “்த நிுண்
ுு வசய்பு்.

114] வதாழி்சாளலகைி் பணிுĂீ் வதாழிலாை்கைி் ூுத் பணி
னநர் ( Over time duty ) காலா்ு்ு 50 மணி னநரமாக “ு்தளத 100 மணி
னநரமாக உய்்ு் மனசாதா ம்கைளவயி் நிளறனவ்ற்ப்ு்ைு.



வதாழிலாை்கைி் பணி னநர், நாவைா்ு்ு 10 மணி னநர்ளத
தா்ட் ூடாு எ்ு், வார்ு்ு ூுத் பணி னநர் உ்பட
வதாழிலாைĂ் பணி னநர் 60 மணி னநர்ளத தா்ட் ூடாு எனு்
வதĂவி்க்ப்ு்ைு.

115] ஜ்ு, திு்பதி, னகரை மாநில்தி் பால்காு, னகாவா, க்நாடக்தி்
தா்வா்், ச்தீ்கĂ் உ்ை பிலா் ’கிய “ட்கைி் ுதிதாக IIT க்வி
நிளலய்களை ஏ்பு்ு் ச்ட திு்த மனசாதா.,



’்திர் பிரனதச்தி் னதசிய வதாழி்ு்ப் க்வி நிுவன்ளத் (NIT)
வதாட்கு்



ஜா்்க்் மாநில், த்பா்தி் உ்ை “்திய ுர்க் வதாழி்
நிுவன்தி் வபயளர “்திய வதாழி்ு்ப் க்வி நிுவன் (“்திய
ுர்க் வதாழி் நிுவன்) எ்ு வபய் மா்ற் வச்வு
’கிவ்றி்ு ஜனாதிபதி பிரணா் ுக்ஜி ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைா்.

116] Global Rajasthan Agri -Tech Meet (GRAM ) - 2016



ராஜ்தா் மாநில்தி் ச்வனதச னவைா் விவசாயிக் வதாழி்ு்ப
மாநாு " கிரா் - 2016 " எ்ற வபயĂ் வஜ்்ூĂ், நவ்ப் 9’் னததி
ுத் 11’் னததி வளர நளடவபறு்ைு.



ராஜ்தா் மாநில ம்கைி் ி்றி் 2 னப் னவைா் வதாழிலி்
”ுப்ு்ைன். நா்ி் ஒ்ுவமா்த உ்நா்ு உ்ப்தியி்
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ராஜ்தானி் ப்ு 8 சதவதமாு்.
ீ
ராஜ்தானி் உ்நா்ு
உ்ப்தியி் 31 சதவத்
ீ
னவைா்ளம ில் கிளட்கிறு.
117] “ளணய வழி வ்்தக்ு்ு நி்ணயி்க்ப்ு்ை (“ -காம்்)
ப்னவு விதிுளறகளை ’ராீ் வளகயி் ுதிய நிுண் ுு ( கமி்ி )
‘ளம்க்ப்ு்ைு.



“ளணய வழி வ்்தக் ுளறயி் ‘்னிய னநரி ுதீு வதாட்பான
விதிுளறக் உ்பட ‘ளன்ு விவகார்களைீ் “்ுு ’ராீ்.



“்ுுவி் தளலவராக நிதி ’னயா் ‘ளம்பி் தளலளம வசய்
‘ுவல் ( CEO ) ‘மிதா் கா்் நியமி்க்ப்ு்ைா்.

118] ஏழாவு ஊதிய் ுு பĂ்ுளரகைி் ‘ி்பளடயி், ‘ரு
ஊழிய்கு்ு “தர பிகளை (‘லவ்்) ‘ைி்பு ுறி்ு ுிு
வச்வத்காக ம்திய நிதி் ுளற் வசயல் தளலளமயி் சிற்ு் ுு
‘ளம்க்ப்ு்ைதாக ம்திய ‘ரு ‘றிவி்ு்ைு.



ம்திய நிதி் ுளற் வசயல் தளலளமயி், உ்ுளற , பாுகா்ு,
ுகாதார், ுு்ப நல் ’கிய ுளறகைி் வசயல்க் ‘ட்கிய
“்த் ுு ஜூளல மாத் 22’் னததி ‘ளம்க்ப்ு்ைு.



த்னபாு நிதி்ுளற வசயலாராக பதவி வகி்பவ் -- ‘னசா் லாவாசா (
Ashok Lavasa )

119] Operation Alert
* ுத்திர தின்ளத ு்னி்ு எ்ளல பாுகா்ு பளடயின் ( BSF )
ராஜ்தா் மாநில்தி் ‘ளம்ு்ை “்திய எ்ளல புதியி் " Operation
Alert " எ்ு் சிற்ு காவ் தி்ட்ளத ’க்் 19 வளர வசய்பு்தி
வுகி்றன்.
120] " OPERATION GOLDEN NOSE "
* 2001் ’்ு நளடவப்ற பாராும்ற தா்ுத் னபா்ு மீ ்ு்
நளடவபற வா்்ு “ு்பதாக, உைு ‘ளம்ுக் எ்சĂ்ளக வச்ததா்,
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ம்திய உ்ுளற ‘ளம்சக்தி் ‘ுமதிீட் த்னபாு நளடவப்ற
பாராும்ற ூ்ட்வதாடĂ் னபாு ஜூளல 17 ுத் ’க்் 12 வளர
பாராும்ற பாுகா்ு பளட ம்ு் “்னதா திவப் பாுகா்ு பளடயின்
“ளண்ு " OPERATION GOLDEN NOSE " எ்ு் பாுகா்ு ஒ்திளகளய
வசய்பு்தி வ்ு்ைன்.
121] � Smart Ganga City �



க்ளக நதியி் ுனித்ளத் கா்ு் வளகயி், " ூ்ளம க்ளக
நகர் " (்மா்் க்ளக சி்ி ) எ்ற தி்ட்ளத 10 நகர்கைி்
ம்திய ‘ரு வசய்பு்து்ைு.



ஹĂ்ுவா், Ăஷினக், முரா, வாராணசி, கா்ூ், ‘லகாபா்,
ல்வனௌ, பா்னா, சாஹி்க்், பார்ூ் ’கிய 10 நகர்க்
“்தி்ட்ு்காக னத்்வது்க்ப்ு்ைன.



“்தி்ட்ளத ம்திய நீ ்வை்ுளற ‘ளம்ச் உமா பாரதி ம்ு்
ம்திய நக்்ுற் ுளற ‘ளம்ச் வவ்க்ய நாீு ’கினயா்
காவணாலி் கா்சி ுளறயி் வதாட்கி ளவ்தன்.

122] ுலிக் கை்சிய் ( Repository of Tigers or Tiger Cell )
---------------------------------------------------------------------------* “்தியாவி் ுத் ுலிக் கை்சிய் னடராூனி் உ்ை Wildlife Institute
of India (WII) வைாக்தி் ‘ளமயு்ைு.
* “தளன ‘ளம்க Wildlife Institute of India (WII)்ு் National Tiger Conservation
Authority (NTCA) “ளடனய ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ைு.
* “்த ுலிக் கை்சிய்தி், “்தியாவி் உ்ை 50்ு் னம்ப்ட
ுலிக் சரணாலய்தி் உ்ை ுலிகைி் எ்ணி்ளக, ‘வ்றி்
காலி்தட், ுலிகைி் வளகக், ுலி்னதா் மாதிĂக், DNA மாதிĂக்,
பட்க், னபா்ற ப்னவு தகவ்களை உ்ைட்கியதாக “ு்ு்.

123] Independence Day Film Festival
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ுத்திர தின திளர்பட விழாளவ, வட்லியி் ம்திய ‘ளம்ச்
வவ்ளகயா நாீு ுவ்கி ளவ்ு்ைா்.



’க்் 13 ுத் 18 வளர நளடவபு் “்த திளர்பட விழாவி்,
Gandhi, Shaheed, Ayirathi Thollayirathi Irupathi Onnu, Haqueeqat, Border, Lagaan, Chak
De India, Mary Kom and Netaji Subhash Chandra Bose and I Am Kalam உ்ைி்ட
30 பட்க் திளரயிட்புகிறு.

124] Pizza ATM
* ‘வமĂ்காவி் சி்சினா்ி நகĂ் ‘ளம்ு்ை னசவிய்
ப்களலகழக வைாக்தி் உலகி் ுத் பீ்சா ATM ’க்் 10்
நிுவ்ப்ு்ைு.
* 24 மணினநரு் வசய்பு் வளகயி் ‘ளம்க்ப்ு்ை “்த ATM்
12 “்் வளர்ுமான பீ்சா கிளட்ு்.

125] ‘்ஸா் மாநில்தி் ப்னவு குூல்கைி் “ு்ு
ளவ்க்ப்ு்ை கா்டாமிுக்கைி் வகா்ுகளை சĂபா்்ு்
ுுவி் தளலவராக ு்னா் வன ‘ுவல் ம்ு் ு்னா் தகவ்
’ளணயாை் னமாக் ச்திர மலாக் ( Mohan Chandra Malakar )
நியமி்க்ப்ு்ைா்.
126] “ர்ு னதசிய விுுக் வப்ற சினிமா பாடலாசிĂய் நா.
ு்ு்ுமா் உட்நல்ுளறவா் காலமானா்.



சீமானி் வரீ நளட திளர்பட்தி் பாடலாசிĂயராக ‘றிுகமான
ு்ு்ுமா், த்க மீ ்க் பட்தி் “ட்வப்ற " ’ன்த யாளழ
மீ ்ுகிறா் " ம்ு் ளசவ் பட்தி் “ட்வப்ற " ‘ழனக ‘ழனக "
பாட்கு்காக னதசிய விுு வப்ு்ைா்.



நிூ்டனி் ி்றா் விதி (கவிளத் வதாு்ு), கிராம் நகர்
மாநகர், ப்டா்ூ்சி வி்பவ் (கவிளத் வதாு்ு), ’னா
’வ்ணா, எ்ளன ச்தி்க கனவி் வரானத, சி்் சி்ி, பால
கா்ட், ுழ்ளதக் நிளற்த வு,
ீ
னவி்ளக பா்்பவ் ’கிய
ூ்களை எுதிீ்ைா்.
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127] ‘ளமதி் கால்தி் ராுவ வரு்ு
ீ
வழ்க்பு் மிக உயĂய
விுதான " ‘னசா் ச்ரா விுு " கா்மீ Ă் நா்ு தீவிரவாதிகுட்
னபாராி, 3 னபளர் வகா்ு வரமரண்
ீ
எ்திய ராுவ வர்
ீ
" ஹ்ப்
தாதா"ு்ு (“ற்ு்ு பி்) வழ்க்புவதாக ‘றிவி்க்ப்ு்ைு.



ஒு ‘னசா் ச்ரா, 14 சுĂய ச்ரா, 63 னசனா விுுக் (வரீ தீர்),
“ர்ு நனவா னசவா விுுக், “ர்ு வாீ னசனா விுுக் உ்பட
வமா்த் 82 னபு்ு ஜனாதிபதியி் வரீ தீர விுுக்
‘றிவி்க்ப்ு்ைு.

128] Tipu Sultan's Search for Legitimacy : Islam and Kingship in a Hindu Domain
எுதியவ் -- Kate Brittlebank
129] நவன
ீ
ஒலி்பி் னபா்ியி் 1,000 த்க் பத்க் வவ்ற ுத் நாு
எ்ற வபுளமளய் வப்று ‘வமĂ்கா.



நவன
ீ
ஒலி்பி் னபா்ி 1896-’் ’்ு வதாட்கியு. ‘ுுதனல
ஒலி்பி் னபா்ியி் ப்னக்ு வு் ‘வமĂ்கா, 2012-“்
நளடவப்ற ல்ட் ஒலி்பி் னபா்ி வளரயி் 977 த்க்
பத்க்களை வவ்றிு்து.



“்த நிளலயி் Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் மகைி் 4ல100 மீ . வம்ீ
வதாட் நீ ்ச் னபா்ியி் னக்ீ் னப்க், லி்லி கி், னடனா
வா்ம், ளசனமா் மாுனவ் ’கினயா் ‘ட்கிய ‘ணி த்க்
வவ்றனபாு, நவன
ீ
ஒலி்பி் னபா்ியி் 1,000 த்க் பத்க்க்
வவ்ற ுத் நாு எ்ற வரலா்ு சாதளனளய் பளட்து
‘வமĂ்கா.

130] ‘வமĂ்க நீ்ச் வர்
ீ
ளம்னக் வப்்் 2000 சி்னி ஒலி்பி் ுத்
2016 Ăனயா ஒலி்பி் வளரயி் 23 த்க், 3 வவ்ைி , 2 வவ்கல் என
வமா்த் 28 பத்க்க் வவ்ற சாதளனனயாு ஓ்ு வப்ு்ைா்.



வப்்் , 2000-் ’்ி் நளடவப்ற சி்னி ஒலி்பி் னபா்ியி்
ில் ஒலி்பி்கி் காலி எு்ு ளவ்தா். ‘்னபாு ‘வு்ு
வயு 15. ‘த்ில் 68 ’்ுகால ‘வமĂ்க நீ ்ச் வரலா்றி்
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ஒலி்பி்கி் ப்னக்ற “ை் வர்
ீ
எ்ற வபுளமளய் வப்றா். ‘்த
ஒலி்பி்கி் பத்க் ஏு் வவ்லாதனபாு், 200 மீ . ப்ட்ஃபிளை
நீ ்ச் னபா்ியி் “ுதி்ு்ு்ு ு்னனறி 5-’வு “ட்ளத்
பிி்ு உலளக திு்பி் பா்்க ளவ்தா்.


2004-“் நளடவப்ற ஏவத்் ஒலி்பி்கி் 6 த்க், “ு வவ்கல்
வவ்ற வப்்், 2008-“் நளடவப்ற வப்ஜி் ஒலி்பி்கி் தா்
ப்னக்ற 8 பிĂுகைிு் த்க் வவ்ு ுதிய சகா்த் பளட்தா்.
‘த்பிறு 2012-“் நளடவப்ற ல்ட் ஒலி்பி்கி் 4 த்க், “ு
வவ்ைி வவ்றா்.



“்த நிளலயி் Ăனயா ஒலி்பி்கி் ப்னக்ற வப்்் 5 த்க், ஒு
வவ்ைி என வமா்த் 6 பத்க்களை வவ்றா். “த்ில் ‘வ்
வவ்ற த்க் பத்க்கைி் எ்ணி்ளக 23 ’க உய்்து.
ஒ்ுவமா்த்தி் ‘வ் 23 த்க், 3 வவ்ைி, “ு வவ்கல் என 28
பத்க்க் வவ்ு்ைா் வப்்்.

131] வச்ளன னகா்ளடயி் நட்த ுத்திர தின விழாவி் தமிழக
ுத்வ் வஜ., னதசிய வகாினய்றினா். னதசிய உளர்ு பி்ன்
‘வ் வரீ தீர ம்ு் சிற்பான நி்வாக் உ்ைி்ட ப்னவு
பிĂுகைி் னத்ு வச்்ப்னடாு்ு விுு வழ்கி
குரவி்தா்.
* விுு வப்ற நிுவன் ம்ு் ‘திகாĂக் விவர்
வுமாு:
* சிற்த வபாு்னசளவ்காக காவ்ுளற ூுத் “ய்ுன்
திĂபாதி, திுவாூ் எ்.பி., மயி்வாகன், ‘ரவி்்,
சில்பரச், வினவகான்த், ீமதி, னஜாதி, த்ளச சரக ி.ஐ.ஜி.,
வச்தி்ுமா் , வச்ளன வட்ு ம்டல்
வச்தாமளர்க்ண், ு்பனகாண் க்காணி்பாை் பா்க்
உ்ைி்ட 14 காவ் ுளற ‘திகாĂக்
* ‘்ு்கலா் விுளத வச்ளன னதா் ’ரா்்சி நிுவன
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ுத்ளம வி்ஞானி ச்ுக் வப்றா்
* க்பனா சா்லா விுு: நாம்க்ளல னச்்த வஜய்தி
* தமி்நாு ‘ரு விுுக்: கவல்ட் ு்பிரமணிய்,
* கிராம்ுற ூா்ளம தி்ட்பணியி் சிற்பாக பணியா்றிய
ஊரக வை்்சி ுளற “ய்ுன் பா்கர்.
* மா்ு்திறனாைி; சிற்த நிுவன், சிுமல் வசவி்திற்
‘ளம்ு - வஜஸி்தா னகாச்லி.
* மா்ு்திறனாைி நலனி் சிற்த மு்ுவ னசளவயா்றிய
டா்ட் ராஜாக்ண்
* சிற்த சிக பணியாை் ுக்மு ரபீ
* மா்ு திறனாைி னவளலவா்்ு - வஜய்பிரகா்
* மா்ு திறனாைி்ு சிற்ு னசளவ ுĂ்த னசல் மாவ்ட
ூ்ுறுு வ்கி
* சிற்பான வதா்ு நிுவன்: ுக்னப் ுுனசா்தம்
* சிற்த மாநகரா்சி்கான விுு: தி்ு்க் மாநகரா்சி, னமய்
முத ராஜ்.
* சிற்த நகரா்சியாக ப்ு்னகா்ளட. ராமநதாுர் , வபர்ூ்
* சிற்த னபூரா்சியாக பரம்தினவூ் , சி்னனசல் ,
வபĂயநாய்க்பாளைய்
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* மாநில “ளைஞ் விுு : ூப் ச்னதா், சரவண்ுமா்,
ுக்மு ரபீ ் , ுமĂ மாவ்ட்ளத னச்்த மாசா நசீ் ,
வப்தானியாுர் ‘ப்னா.
* வவ்ை் மீ ்ு ம்ு் சாளல பணிக் சிற்பாக பணியா்றிய
ுக்மு ரபி், னகாளத
* சிற்த ம்திய ூ்ுறுவ்கி; னசல் மாவ்ட்.
* மகாமக் விழா சிற்ு ஏ்பாு : டா்ட் ு்ளபயு்ு
ந்’ுளம விுு.
132] ஒலி்பி்கி் ஹா்Ă் த்க் வவ்ு உனச் னபா்்
சாதளன

* Ăனயா ி வஜனினரா : 100 மீ ., ஓ்ட்தி் த்க் பத்க்
வவ்றா் ஜளம்காவி் உனச் னபா்்.

* வபĂு் எதி்பா்க்ப்ட ’்க் 100மீ ., ஓ்ட்தி்,
ஜளம்காவி் உனச் னபா்் 9.81 வினாிகைி் “ல்ளக
‘ளட்ு த்க் வவ்றா். ஒலி்பி்., 100 மீ ., ஓ்ட்தி்
வதாட்்ு 3 ுளற த்க் வவ்ு னபா்் ‛ஹா்Ă்' சாதளன
ுĂ்தா். ஒலி்பி் னபா்ிகைி் “ுவளர 7 த்க் பத்க்களை
உனச் னபா்் வவ்ு்ைு ுறி்பிட்த்கு.

* ‘வமĂ்காவி் ஜ்ி் கா்லி் (9.89 வினாிக்)
வவ்ைிீ், கனடாவி் ’்்னர ி கினர்(9.91 வினாிக்)
வவ்கலு் வவ்றன். ம்வறாு ஜளம்கா வர்
ீ
னயாக்
பினை்கி்ு 4வு “டனம கிளட்து.
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133] ஒலி்பி் வட்னி்: ’்ி ு்னர த்க் வவ்றா்

* Ăனயா ி வஜனினரா : ஒலி்பி் ’்க் வட்னி்
னபா்ியி் ளபனலி் வவ்றி வப்ற பிĂ்ட் வர்
ீ
’்ி ு்னர
த்க் தத்க் வவ்றா்.

* Ăனயா ி வஜனினராவி் நளடவப்ு வு் ஒலி்பி்
னபா்ியி் ’்க் ஒ்ளறய் பிĂு ளபனலி், பிĂ்ட் வர்
ீ
’்ி ு்னரு், ‘்வஜ்ினா வர்
ீ
வட் னப்னராு் னமாதின்.
“தி் 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 எ்ற வச் கண்கி் வவ்றி வப்ற ’்ி
ு்னர, த்க் பத்க்ளத வவ்றா். கட்த ஒலி்பி்கிு் “வ்
த்க் வவ்று ுறி்பிட்த்கு.
134] நாு ுுவு் 886 'ிவி' னசன்க்

* ுுி்லி : நாு ுுவு், 886 தனியா், 'ிவி' னசன்க்
“ய்கி வுவதாக, தகவ் ஒைிபர்ு் ுளற ‘ளம்சக்
வதĂவி்ு்ைு.

* ம்திய தகவ் ம்ு் ஒைிபர்ு் ுளற ‘ளம்சக்
வவைியி்ு உ்ை ‘றி்ளக: கட்த மாத் வளர, 1,035 தனியா்
னசன்கு்ு, ம்திய ‘ரு ‘ுமதி ‘ைி்ு்ைு. ப்னவு
காரண்கைா், ‘தி், 149 னசன்கு்கான உĂம் ர்ு
வச்ய்ப்ு்ைு. த்னபாு நாு ுுவு், 886 தனியா், 'ிவி'
னசன்க் “ய்கி வுகி்றன.
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* “வ்றி், வச்தி னசன்கைி் எ்ணி்ளக, 399; மீ து்ை,
487 னசன்க், வச்தி சாராத வபாுுனபா்ு ‘்ச்க்
வதாட்பானளவ. “்வாு ‘தி் வதĂவி்க்ப்ு்ைு.

135] ஜூ் மாத் நளடவப்ற னத்தலி் ில் ’்தினரலிய
நாடாும்ற கீ ழளவ்ு னத்ு வப்ற ுத் பழ்ுியின வப் ---- Linda
Jean Burney ( வதாழிலாை் க்சி )

136] சிற்ு ’ீத்பளட ச்ட்ளத ர்ு வச்ய னகாĂ, மணி்ூĂ் “ு்ு
வப்மணி ' ஐனரா் ச்மிைா பாு ' தனு 16 ’்ுகால வதாட்
உ்ணாவிரத னபாரா்ட்ளத ’க்் 09 ‘்ு ுி்ு்ை நிளலயி் ,
“னத னகாĂ்ளகளய வலிீு்தி, “ர்ு ுழ்ளதகு்ு தாயான
Arambam Robita Leima எ்ற வப்மணி ’க்் 13 ‘்ு வதாட்
உ்ணாவிரத னபாரா்ட்ளத “்பா் நகĂ் ுவ்கிீ்ைா்.
137] Femto Chemistry



ஃவப்னடா னவதியிய் எ்பு விநாி்ு் ுளறவான னநர்தி்
நளடவபு் னவதிவிளனகளை் ப்றிய ுளற



Femto chemistry யி் த்ளத என னபா்ற்பு் எகி்ளத னச்்த ‘கம்
ஜூளவ் ( Ahmed Zewil ) ’க்் 2 ‘்ு ‘வமĂ்காவி் காலமானா்.



“வ் 1999் னவதியு்கான னநாப் பĂு வப்றவ். னநாப் பĂு
வப்ற ுத் ‘ரு வி்ஞானி எு் சிற்ு வா்்தவ். ‘வமĂ்க
‘திப் ஒபாமாவி் ‘றிவிய் ’னலாசகராக பணியா்றிீ்ைா்.

138] ம்திய ப்ு வாĂய்தி் ுதிய தளலவராக க்நாடகாளவ னச்்த K.M.
ஹும்தராய்பா நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா். “வ் “்த வாĂய்தி் 25
வு தளலவ் ’வா். 3 ’்ுகு்ு “்பதவியி் “ு்பா். “த்ு
ு் “்த வாĂய்தி் உு்பினராக பணியா்றிீ்ைா்.



“வு்ு ு் N.S. பினஸகுடா ப்ு வாĂய்தி் தளலவரா “ு்தா்.
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139] வம்னபா்் நகĂ் நளடவப்ற ’்தினரலியா ஓப் ்ுவா்
னபா்ியி் வப்க் ஒ்ளறய் பிĂவி் தீபிகா பலி்க் சா்பிய் ப்ட்
வவ்ு்ைா்.
140] "‘்பாவி் சினநகித்' எ்ற சிுகளத் வதாு்ு்காக சாகி்திய
‘காவதமி விுு வப்ற பிரபல தமி் எு்தாை் ‘னசாகமி்திரனி்
ுக்வப்ற ி்ு பளட்ுக் ’்கில்தி் வமாழியா்க்
வச்ய்ப்ு்ைன.



1980-கைி் பி்பாதியி் ‘வ் எுதிய "பாவ் ட்பதனடா' எ்ற நாவ்
"The Ghost of Meenambakkam" எ்ற வபயĂு், "“ு்ிலிு்ு வவைி்ச்'
எ்ற க்ுளர் வதாு்பி் “ட்வப்றிு்த ஒு புதி ""Fourteen years
with Boss" எ்ற தளல்பிு், ப்னவு சிுகளதகைி் வதாு்ு "Still
bleeding from the wound" எ்ற வபயĂு் வமாழிவபய்்க்ப்ு
வவைியாகிீ்ைன.



‘தி், "Fourteen years with Boss" எ்ற ு்தகமானு, வஜமினி
்ூினயாவி் ‘னசாகமி்திர் பணியா்றிய 14 ’்ு
‘ுபவ்களை் பிரதிபலி்ு் ூ். “ளத ‘வனர ’்கில்தி்
வமாழியா்க் வச்ு்ைா். ‘னதனபா், ‘னசாகமி்திர் ப்னவு
துண்கைி் எுதிய பிரசி்த வப்ற ு் உமி் ுுதி, “்்வப்ட்
வச்பகராம், வ்ண்க், மாுத்க் உ்ைி்ட சிுகளதகைி்
’்கில வமாழியா்க் வதாு்பாக ""Still bleeding from the wound" எ்ற
ு்தக் வவைிவ்ு்ைு. “்த ூளலீ், " "The Ghost of Meenambakkam"
எ்ற நாவளலீ் எ்.க்யாணராம் வமாழிவபய்்ு்ைா்.

141] 8வு, சா்் நாுகைி் நிதியளம்ச்க் மாநாு பாகி்தானி்
“்லாமாபா்தி் ’க்் 25 & 26 னததிகைி் நளடவபறு்ைு.

142] “்தியாவி் ுத் Bio - Compressed Natural Gas { Bio - CNG } உ்ப்தி
’ளல ுனன நகĂ் ுவ்க்ப்ு்ைு.



“்த நிுவன்ளத Primove Engineering Private Ltd ‘ளம்ு்ைு.
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143] “்தியாவி் ுத் ுளறயாக London Metal Exchange தரமான நி்க்
உ்ப்தி ’ளல ஜா்க்் மாநில் , Ghatsila வி் , Hindustan Copper Limited
(HCL) நிுவன்தா் ுவ்க்ப்ு்ைு.



“்த ’ளலயி் உ்ப்திற் 50 ட் ’ு்.விளரவி் 450 ட் ‘ைு
உய்்த்படு்ைு.



த்னபாு “்தியாவி் நி்க் “ற்ுமதி ‘ைு 45000 ட்க் ’ு்.

144] சீனா ’க்் 16 ‘்ு உலகி் ுத் ுவா்ட் வசய்ளகனகாளை {
Quantum Experiments at Space Scaler (QUESS) satellite } வி்ணி் வசு்திீ்ைு.



5-’வு ூ்றா்ளட் னச்்த சீன வி்ஞானி "மிசிய்'ஸி் ( Micius )
நிளனவாக, ‘வரு வபயளர “்த வசய்ளகனகாு்ு சீனா
ூ்ிீ்ைு.



"ுவா்ட் " ுளறயி் “்த வசய்ளக்னகா் ‘ு்ு் தகவ்களை,
சீன வி்வவைி் தகவ் வதாட்ு நிளலய்களை் தவிர னவு யாு்
ரகசியமாக் பதிு வச்யனவா, “ளடமறி்ு் னக்கனவா, ச்னகத்
ுறியீுகளை் ுĂ்ுவகா்ு் வளகயி் மா்றியளம்கனவா
ுியாு எ்பு “த் சிற்ப்ச்.



“்த் ுதிய வசய்ளக்னகா் ில் வி்வவைி் ுளறயி்
பார்பĂய ுளறயி் தகவ் பĂமா்ற் வச்ீ் நாு எ்ற
நிளலயிலிு்ு, வு்கால் தகவ் பĂமா்ற் வதாழி்ு்ப்தி்
ு்னிளல வகி்ு் நாு எ்ற நிளல்ு சீனா உய்்ு்ைு

145] பிĂ்டனி் ’்ி ுனர , Ăனயா ஒலி்பி்கி் ’்க் ஒ்ளறய்
வட்னி் பிĂவி் த்க் வவ்ு்ைா். ஒலி்பி்கி் “ர்ுுளற
ஒ்ளறய் வட்னிசி் த்க் வவ்றவ் எ்ற சாதளனளயீ்
பளட்ு்ைா்.
146] வந் வகா்ுத் வச்வத்ு ’தா் எ் க்டாய் வழ்க னவ்ு்
என ஒிஷா மாநில ‘ரு உ்தரவி்ு்ைு.



னமு் உணு பாுகா்ு ச்டபி மானிய விளலயி்
உணு்வபாு்க் வபுவத்ு் , MGNREGP தி்ட்தி்
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பணிுĂவத்ு் க்டாய் ’தா் எ் வழ்க னவ்ு் என ஒிஷா
‘ரு உ்தரவி்ு்ைு.

147] நக்்ுற உ்ைா்சி ‘ளம்ுகைி் வப்கு்ு 33% “டஒு்கீ ு
வழ்கி நாகாலா்ு மாநில ‘ரு உ்தரவி்ு்ைு.

148] வச்ளன நகĂ் கட் ‘Ă்ளப ‘்ுதமான ுளறயி் பதிு
வச்தத்காக, னகரை்தி் வகா்ல் மாவ்ட்ளத னச்்த சா்துமாு்ு
ல்டளன னச்்த ‘்கீ ்் ு்ு்ூழ் விுு வழ்க்ப்ு்ைு.

149] ’க்் 13 -- உலக உட் உு்ு தான விழி்ுண்ு தின்

150] ’க்் - 12 ச்வனதச “ளைஞ் தின்



கு்வபாு் ( Theme ) - The Road to 2030 : Eradicating Poverty and Achieving
Sustainable Consumption and Production.

151] Infinity Ride - 2016



’க்் 05 ‘்ு எ்ளல பாுகா்ு பளடயி் ( BSF) மா்ு்திறனாைி
வர்க்
ீ
ுு ம்ு் ’தி்யா னம்தா பு்னடஷளன சா்்தவ்கு்
“ளண்ு ஹிமா்சல பிரனதச்தி் மணாலி நகĂ் “ு்ு ளச்கி்
பயணமாக ஜ்ு& கா்மீ Ă் Khardung La ு்ு ( 583 கினலா மீ ்ட் ூர்
) ’க்் 15 ‘்ு வச்றளட்ு்ைன். “்த ளச்கி் பயண்தி்ு
Infinity Ride - 2016 என வபயĂ்ு்ைன்.

152] னதசிய வணிக ுுவி் ( National committee on trade facilitation - NCFT )
தளலவராக ம்திய ‘ளம்சரளவ வசயலாை் பிரதீ் ுமா் சி்கா IAS
நியமி்க்ப்ு்ைா்.
153] ம்திய தகவ் வதாட்ு ‘ளம்சக்தி் கீ ் “ய்ு் ப்திĂளக
தகவ் ளமய் சா்பிலான " பிரா்திய நாைித் ’சிĂய்க் 2வு மாநாு "
வச்ளனயி் வச்ட்ப் 1, 2 ’கிய னததிகைி் நளடவபற உ்ைு.
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“தி், தமிழக், ’்திரா, க்நாடகா, னகரைா, ுு்னசĂ ம்ு் ல்ச்
தீுக் ’கியவ்றி் “ு்ு நாைித்கைி் ’சிĂய்க் கல்ு
வகா்கி்றன்.



“்மாநா்ளட ம்திய தகவ் ம்ு் வதாளல்வதாட்ு் ுளற
‘ளம்ச் எ்.வவ்க்ய நாீு வதாட்கி ளவ்கிறா். ம்திய ச்ட
‘ளம்ச் ரவிச்க் பிரசா், ம்திய க்ப் ம்ு் சாளல்
னபா்ுவர்ு ுளற “ளண ‘ளம்ச் வபா்.ராதாகிு்ண் உ்பட
ப்ு்ு் னம்ப்ட ு்கிய ுளறகைி் ‘ளம்ச்க் ப்னக்க
உ்ைன்.



ுத் மாநாு ராஜ்தா் தளலநக் வஜ்்ூĂ் கட்த பி்ரவĂ 1, 2
’கிய னததிகைி் நளடவப்று.

154] பினாமி பĂவ்்தளன (தளட) ச்ட் 2016-்ு ுியரு் தளலவ்
பிரணா் ுக்ஜி ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைா்.



ுதிய ச்ட்தி்பி பினாமி பĂவ்்தளனயி் ”ுபுனவா் எவராக
“ு்பிு் ‘வு்ு ுளற்தப்ச் ஓரா்ு கு்காவ்
த்டளனீ் ‘திகப்சமாக 7 ’்ுக் வளர கு்காவ்
த்டளனீ் விதி்க வளக வச்ய்ப்ு்ைு. ‘்ுட் வசா்தி்
ச்ளத மதி்ு விளலயி் 25 சதவத்ளத
ீ
‘பராத் வதாளகயாக
விதி்கு் ச்ட் வளக வச்ு்ைு.



ு்ளதய ச்ட்தி் பினாமி பĂவ்்தளன ுĂனவா் மீ தான த்டளன
‘திகப்சமாக 3 ’்ு வளர என “ு்து. ‘பராத் ‘்லு
“ர்ு் னச்்னதா விதி்கலா் என ூற்ப்ிு்து.



ுதிய ச்ட்தி்பி தவறான தகவளல ‘ைி்பவ்கு்ு ‘பராத்
விதி்கு் வளக வச்ய்ப்ு்ைு. ுதிய ச்ட்தி் பி எவĂட்
னவ்ுமானாு் தகவளல் னக்கலா். ‘்வித் னக்க்பு் நப்
தவறான தகவ் ‘ைி்தா் ‘வு்ு ுளற்தப்ச் 6 மாத
கு்காவ் த்டளனீ் ‘திகப்சமாக 5 ’்ு வளர விதி்கு்
ச்ட் வளக வச்கிறு. ‘்ுட் வசா்ு மதி்பி் 10 சதவத்
ீ
வளர
‘பராதமாக விதி்க்பு்.



“ு்பிு் ம்திய னநரி வĂ விதி்ு வாĂய்தி் (சிபிிி)
‘ுமதியி்றி எவ் மீ ு் ச்ட ăதியாக வழ்ு் பதிு வச்ய
ுியாு.
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155] ‘ு்த நிதியா்ு 2017 - 18 ுத் நாடாும்ற்தி் ரயி்னவ்வகன
தனி நிதிநிளல ‘றி்ளக தா்க் வச்ய்பட மா்டாு என
‘றிவி்க்ப்ு்ைு.



1924 ுத் ரயி்னவ்வகன தனியான நிதிநிளல ‘றி்ளக தா்க்
வச்ய்ப்ு வுகிறு.

156] மணி்ூ் மாநில ’ுநராக ு்னா் ம்திய ‘ளம்ச் திுமதி.
ந்மா வஹ்ு்லா ., ‘்ஸா் மாநில ’ுநராக ப்வாĂலா் ுனராகி்
, ப்சா் மாநில ’ுநராக வி.பி. சி் ப்ூ் ம்ு் ‘்தமா் நினகாபா்
தீுக் ுளண நிளல ’ுநராக ஜகதீ் ுகி ’கினயாளர ஜனாதிபதி
நியமி்ு்ைா்.



‘சா் ’ுநராக நியமி்க்ப்ு்ை ப்வாĂலா் ுனராகி், நா்ூĂ்
“ு்ு வவைியாு் ஹிடாவதா எ்ற நானை்ி் நி்வாக ’சிĂய்
’வா்.

157] “்தியாவி் ுக்வப்ற கிĂ்வக் வர்
ீ
M. S. னடானி ப்றிய
திளர்பட்தி் வபய் -- M.S. Dhoni : The Untold Story



“தி் னடானி கதாபா்திர்தி் நி்ு்ை நிக். --- Sushant Singh Rajput

Director: Neeraj Pandey
Production company: Fox Star Studios
Screenplay: Neeraj Pandey
Music director: Amaal Mallik, Sanjoy Chowdhury
வச்ட்ப் 30 / 2016 ் “்திளர்பட் வவைியாகிறு.

158] Global Innovation Index - 2016



ுுளமயான உலக க்ுபிி்ு ுறியீ்ு ப்ியலி் “்தியா 66 வு
“ட் பிி்ு்ைு. ( கட்த ’்ு 81வு “ட் வப்ு “ு்து )
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ுதலிட்தி் ுவி்ச்லா்ு உ்ைு. 2) ுவட்.,
ீ
3) பிĂ்ட் ., 4)
‘வமĂ்கா ., 5) பி்லா்ு 6) சி்க்ூ் .... 25) சீனா .... 119) பாகி்தா் .....
களடசி “ட் 128) ஏம்



“்த ப்ியளல World Intellectual Property Organization (WIPO) உட் “ளண்ு
Cornell University ம்ு் INSEAD ‘ளம்ு தயாĂ்ு்ைு.

159] னகரை மாநில் , னகாழி்னகாு ( Calicut ) ப்களலகழக வைாக்தி்,
பா்ளவய்ற மா்ு்திறனாைிக் வதாுத் ம்ு் ‘றி்ு வகா்ு்
வளகயிலான ூ்கா ( Touch and Feel Garden ) உுவா்க்ப்ு்ைு.
160] ுக்வப்ற Orkut சிக வளலதை்தி் நிுவனராகிய ’்்ூ்
பீனகா்ி் (Orkut Büyükkökten) Hello Network, Inc எ்ற நிுவன்தி் ில் 
Hello  என்பு் வமாளப் வழி சிக “ளணய்ளத ுவ்கிீ்ைா்
161] The Gospel of Yudas - எ்ு் ு்தக்ளத எுதிய ’சிĂய் - னக.’்.மீ ரா

162] ம்திய ‘ரு ‘றிுக்பு்திீ்ை னதசிய ஓ்ூதிய் தி்ட்தி் ( NPS
) 2 பிĂுக் உ்ைு.



பிĂு 1-ஐ னத்ு வச்ீ் பயனாைிக் ‘்த் கண்கி் “ு்ு
ஓ்ூதிய கால்ு்ு ு்பாக பண்ளத எு்க “யலாு. பிĂு 2-ஐ
னத்ு வச்தா் ‘தி் எ்னபாு னவ்ுமானாு் பண்ளத எு்ு்
வசதி உ்ைு.



“த்பி பிĂு 1-் ுதீு வச்னவாĂ் ுளற்தப்ச வர்ு ூ. 6
’யிரமாக “ு்து. த்னபாு “ு ூ.1,000 மாக ுளற்க்ப்ு்ைு.



பிĂு 2-் ுளற்தப்சமாக வசு்ு் வதாளக ூ.250 ’க ு், ஒு
நிதி ’்ி் “்த் கண்கி் ுளற்தப்ச் ூ.2,000
வசு்த்ப்ிு்க னவ்ு். எனு் ஓ்ூதிய நிதிய ஒு்ுுளற
னம்பா்ு ’ளணய் ( PFRDA ) ‘றிவி்ு்ைு.

163] “்தியாவி் 70வு ுத்திர தின்ளத ு்னி்ு A.R. ருமானி் “ளச
நிக்்சி ஐ.நா.சளப ‘ர்கி் நளடவப்றளத்னபா்ு , பாகி்தானி்
னதசிய தினமான மா்் 23 ‘்ு ஐ.நா.சளப ‘ர்கி் ‘்நா்ு பாடக்
Rahat Fateh Ali Khan னி் “ளச நிக்்சி நளடவப்ு்ைு.
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‘்த நிக்்சியி் கு்வபாு் ( Theme ) -  Sufi Night : Music of Peace 

164] ஹĂயாணா மாநில் னரா்ட்ளக னச்்த ஃ்ă்ளட் ம்ீ்த
வரா்களன
ீ
" சா்ஷி மாலி் " Ăனயா ஒலி்பி்கி் 58 கினலா ஃ்ă்ளட்
பிĂவி் கி்கி்தானி் ளடனிவபனகாவாளவ வ்்தி
ீ
“்தியாு்ு
வவ்கல் பத்க் வவ்ு த்ு ுதிய வரலாு பளட்ு்ைா்.



Ăனயா ஒலி்பி் 2016-் பத்க் வவ்ற ுத் “்திய ஒலி்பிய்
எ்ற வபுளமீ், ஒலி்பி் னபா்ி வரலா்றி் “்தியாு்காக
பத்க் வவ்ற நா்காவு வப்மணி எ்ற வபுளமீ்
வப்ு்ைா்.



‘னதனபா், ஒலி்பி் ம்ீ்த்தி் பத்க் வவ்ற ி்றாவு
“்திய் எ்ற வபுளமளயீ் வப்ு்ைா். ு்னதாக, னயானக்வ்
த் ம்ு் ுஷி் ுமா் ’கினயா் ஒலி்பி் ம்ீ்த்தி் பத்க்
வவ்றவ்க் ’வ்.

165] ச்வனதச கா்ப்ு ூ்டளம்பி் ( FIFA ) தளலவராக 1974 ுத் 1998
வளர 28 ’்ுக் பதவி வகி்த, பினரசி் நா்ளட னச்்த Joao Havelange,
வயு ி்பி் காரணமாக தனு 100வு வயதி் காலமானா்.



“வரு பதவி்கால்தி் 6 ுளற உலகனகா்ளப கா்ப்ு னபா்ிக்
நளடவப்ு்ைு.



“வ் ச்வனதச ஒலி்பி் கமி்ியி் உு்பினராகு் 1963 ுத் 2011
வளர பணியா்றிீ்ைா்.



1998்ு பி்ு FIFA ‘ளம்பி் குரவ தளலவராகு் பணியா்றி வ்த
“வ் 2013் ’்ு ஊழ் ு்ற்சா்ி் னபĂ் பதவி விலகினா்.



1936் நளடவப்ற ஒலி்பி் னபா்ியி் நீ ்ச் னபா்ியி், பினரசி்
சா்பி் Joao Havelange ப்னக்ு்ைா்.

166] எ் நினனாவி் தா்க்தா் கு் வற்சியி் சி்கி தவி்ு்
ஜி்பா்னவ நா்ு்ு மனிதாபிமான உதவியாக ஒு மி்லிய் ‘வமĂ்க
டால்க் ம்ு் 500 ட் ‘Ăசி ’கியவ்ளற “்தியா வழ்கிீ்ைு.
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167] ச்சா் ’த்் கிரா் னயா்னா தி்ட்தி்பி நாடாும்ற்தி்
ஒ்வவாு எ்.பி.ீ் வபாுைாதார்தி் மிகு் பி்த்கிய கிராம்ளத
த்வது்ு வை்்சி் பணிகளை னம்வகா்ு ‘்த கிராம்தி்
ு்னன்ற்தி்ு உதவி வச்ய னவ்ு்.
‘த்பி நாடாும்ற மாநில்கைளவ எ்.பி.யான பிரபல கிĂ்வக்
ஜா்பவா் " ச்சி் வட்ு்க் " மகாரா்ிரா மாநில்தி் உ்ை
உ்மானாபா் மாவ்ட்தி் னடா்ஜா கிராம்ளத த்வது்ு்ைா்.
168] Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் “்தியாு்ு ுத் பத்க்ளத வப்ு்
வகாு்த ம்ீ்த வரா்களன
ீ
சா்சி மாலி்கி்ு ராணி ல்ுமி பா்
விுு வழ்க்பு் எ்ு உ.பி. ுத்வ் ‘கினல் யாத்
‘றிவி்ு்ைா்.
* ராணி ல்ுமி பா் பட் வபாறி்த வவ்கல விுுட் 3.11 ல்ச்
ூபா் பĂு் வழ்க்பு்.
169] ர்ஷா ப்த் ப்ிளகளய ு்னி்ு பீகா் ுத்வ் நிதி்ுமா்
மாநில் ுுவு் ப்ளச்பனச் எ்ு னதா்ு் வளகயி் மர்களை
வை்்பத்கான விழி்ுண்ளவ ம்கைிட் ஏ்பு்த மர்தி்ு ரா்கி
கயிு க்ினா்.



பீகா் மாநில் ு்ு்ூழலி் “்தியாவி் சிற்த மாநிலமாக விை்க,
கட்த 2011-் ’்ு ஹĂயாலி மிஷ் எ்ற தி்ட்
‘றிுக்பு்த்ப்டு. ‘்னபாு மர்க் வை்்பதி் 9% “ு்ு 17%
உய்்த னவ்ு் எ்பளத “ல்காக நி்ணயி்க்ப்டு.



கட்த “ர்ு வுட்தி்ு ு் மர் வை்்பதி் பீகா் மாநில் 9%
“ு்ு 13% உய்்ு்ைு.

170] Hybrid Air Vehicles எு் நிுவன் 35.6 மி்லிய் டால் வசலவி்
ஏ்னல்ட் -10 ( Airlander - 10 ) எ்ற விமான்ளத உுவ்கிீ்ைு.



“்த விமான் 302 ‘ி நீ ைு், 143 ‘ி ‘கலு், 85 ‘ி உயரு்
வகா்டு.



விமான், வஹலிவகா்ட் ம்ு் வி்கல் என ி்ளறீ் கல்ு
வச்த கலளவனய “்த விமான்.

49 | P a g e

WWW.TNPSCTRICKS.COM


“்கிலா்தி் வப்னபா்ுளசயĂ்( Bedfordshire ) உ்ை னக்ி்டா் (
Cardington ) விமான்தை்திலிு்ு ுத் பயண்ளத வவ்றிகரமாக
வதாட்கிீ்ைு.



ஹீலிய் வாீளவ் வகா்ு மாுபு்தாம் “ய்ு் “்த
விமான், ராுவ உபகரண்களை மிகு் வதாளலவான புதிகு்ு
எு்ு் வச்வத்ு், க்காணி்ு்ு், ’ட்பர பயண்கு்ு்
ஏ்று.

171] ’க்் -- 19 உலக மனிதாபிமான தின்
Theme -- One Humanity

172] Nation At Play - A History Of Sport In India
எுதியவ். --- னரானனாஜா் வச்

173] உலகினலனய ‘திக ுளக்பட் எு்க்ப்ட ுலி எ்ு வபய் எு்த,
`ம்சிலி வப் ுலி மரண் ‘ளட்து. ‘த் வயு 19.



ராஜ்தா் மாநில் ர்த்னபா் னதசிய வில்கிய் ூ்காவி்
`ம்சிலி எ்ற வப் ுலி உலகைவி் ுக் வப்று. “்த ுலியி்
ுக்தி், மீ ் னபா்ற னதா்ற் காண்ப்டதா், ‘த்ு `ம்சிலி
எ்ு வபயĂ்டன். மிக ‘ழகாக காண்ப்டதா் ‘ளத் ு்ுலா்
பயணிக் எ்னலாு் ுளக்பட் எு்ு வச்வா்க். உலகைவி்
‘திக ுளக்பட் எு்க்ப்ட ‘ழகிய வப் ுலியாக ம்சிலி
“ு்து.

174] ம்திய ு்ுலா்ுளற ‘ளம்சக் வவைியி்ுை ு்ைி
விபர்கைி்பி வவைிநா்ு் பயணிக் ‘திக் வு் விமான
நிளலய்கைி் வச்ளன (10.11% ) 3வு “ட்தி் உ்ைு.



ுதலிட்தி் வட்லி விமான நிளலயு் (26.22 %) , ு்ளப (17.04 %)
2வு “ட்திு் “ு்கிறு.



திு்சி 12வு “ட்தி் உ்ைு.
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“்தியாவி்ு வுளக து் வவைிநா்ு ு்ுலா பயணிகைி்
ுதலி் “ு்ு் நாு வ்கனதச்.

175] Police and Counterinsurgency : The Untold Story of Tripura's COIN Campaign
எுதியவ். --- ு்தீ் ுமா்.
176] ’்தினரலியாவி் வம்னப்் நகĂ் “்திய திளர்படவிழா { The
Indian Film Festival of Melbourne (IFFM) } ’க்் 11 ுத் 21 வளர
நளடவபுகிறு.
Theme --- Women Empowerment
177] ■ Jal Tarang படு பிர்சார் ■



“மா்சல பிரனதச்தி் பிலா்ூ் நகĂ், பியா் நதியி் , NCC னதசிய மாணவ் பளடளய் னச்்த 50 னப் ( “வ்கைி் 19 னப்
வப்க் ) னதசிய ஒுளம்பா்ளடீ் , ஒ்ுளமளயீ் வலிீு்தி
’க்் 16 ‘்ு 415 கினலா மீ ்ட் ூர் (12 நா்க் ) வச்ல்ூிய
Jal Tarang எ்ற படு பிர்சார்ளத ுவ்கிீ்ைன்.

178] Ăனயா ஒலி்பி் பா்மி்ட் மகைி் ஒ்ளறய் “ுதி் னபா்ியி்
உலகி் ந்ப் 1 ்வபயி் வரா்களன
ீ
கனராலி் மாĂளன எதி்்ு ’ிய
பி.வி.சி்ு வவ்றி்கனிளய பறி்க ுியாம் வவ்ைி்பத்க் வவ்ு
சĂ்திர சாதளன பளட்ு்ைா்.



்வபயி் வரா்களன
ீ
கனராலி் 19-21, 21-12, 21-15 எ்ற வச்கைி்
வவ்றி வப்ு த்க் வவ்றா்.

“ுவளர ஒலி்பி் னபா்ிகைி் பத்க் வவ்ற “்திய வப்க்
-------------------------------------------------------------------------01) 2000 சி்னி ஒலி்பி் - க்ண் ம்னல்வĂ - புூ்ுத் வவ்கல்
02) 2012 ல்ட் ஒலி்பி் - சா்னா னநவ் - பா்மி்ட் - வவ்கல்
03) 2012 ல்ட் ஒலி்பி் - னமĂ னகா் - ு்ு்ச்ளட - வவ்கல்
04) 2016 Ăனயா ஒலி்பி் - ஷா்ஷி மாலி் - ம்ீ்த் - வவ்கல்
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05) 2016 Ăனயா ஒலி்பி் - பி.வி.சி்ு - பா்மி்ட் – வவ்ைி

179] வப்கு்ு எதிரான ு்ற்களை க்காணி்பத்காக ு்றிு்
வப் காவல்களை உ்ைட்கிய " Pink Patrol என்பு் பி்் கா் னரா்ு "
னசளவளய னகரை ுத்வ் பினராயி விஜய் ுவ்கி ளவ்ு்ைா்.

180] The Assassination Of Rajiv Gandhi
எுதியவ். --- நீ னா னகாபா்

181] No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama bin Laden



எுதியவ் --- Kevin Maurer



‘்வகா்தா தீவிரவாத “ய்க்தி் தளலவனான ஒசாமா பி்னலட்
2011-் ’்ு னம மாத் பாகி்தானி் உ்ை ‘னபாடாபா் எ்ற
நகĂ் ு்ு்வகா்ல்ப்டா். “்த ரகசிய தா்ுதளல
‘வமĂ்காளவ் னச்்த 'னநவி சீ்' எ்கிற சிற்ு்பளட
னம்வகா்டு.



“்த தா்ுதளல ு்நி்ு நட்திய சீ் பளட வர்கைி்
ீ
ஒுவரான
னம்ூ பிவஸானன் எ்பவ், ஒசாமாளவ னவ்ளடயாிய த்ுளடய
திĂ் ‘ுபவ்ளத னநா ”ஸி னட எ்ற வபயĂ் ு்தகமாக எுதி
வவைியி்ு்ைா்.

182] Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் தடகை பிĂவி் 100 மீ ்ட் ., 200 மீ ்ட் ., 4
× 100 மீ ்ட் ( ுு னபா்ி ) ’கிய னபா்ிகைி் ஜளம்கா வர்
ீ
உனச்
னபா்் த்க் வவ்ு்ைா்.



“வ் ஏ்கனனவ “னத பிĂுகைி் 2008 ம்ு் 2012 ஒலி்பி்கிு்
த்க் வவ்ு்ைா்.



“த்ில் 120 ’்ுகால நவன
ீ
ஒலி்பி் வரலா்றி் 100 மீ . ம்ு்
200 மீ ., 4*100 மீ . வதாட் ஓ்ட்கைி் வதாட்்ு ி்ு ுளற த்க்
வவ்ற ுத் நப் ( வமா்த் 9 த்க் பத்க்க் ) எ்ற வரலா்ு
சாதளனளய் பளட்ு்ைா் னபா்்.
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183] வச்ளனயி் 3-’வு உலக் தமிழ் வபாுைாதார மாநாு வு்
‘்னடாப் 2-’் னததி வதாட்கி 4-’் னததி வளர 3 நா்க்
நளடவபறு்ைு.



வச்ளனயி் கட்த 2009-’் ’்ு ுத் மாநாு நட்த்ப்டு.
“ளதயு்ு 2 -’வு மாநாு 2011-“் ுளபயி் நளடவப்று .



கயானா நா்ி் பிரதமராக உ்ை தமிழ் னமாச் வராசாமி
ீ
நாகு்ு
நிக்்சிளய் வதாட்கி ளவ்கு்ைா்.

184] ♀ BRICS Women Parliamentarians Forum Meetting ♀



பிĂ்் நாுக் வப் நாடாும்ற உு்பின்க் ‘ளம்பி்
சா்பிலான மாநாு வஜ்ூĂ் ’க்் 20 & 21 னததிகைி்
நளடவபுகிறு.



“்மாநா்ி் “்தியாவி் சா்பி் 28 வப் M.P.்க் ப்ு
வகா்ு்ைன். ம்ற நாுகைி் சா்பி் வமா்த் 14 னப் கல்ு
வகா்ு்ைன்.

185] வச்ட்ப் 30 வளரயிலான புவமளழ்கால்தி் ‘்ஸாமி் “ு்ு
திĂுராவி்ு , ப்கைானத் வழியாக வப்னராலிய் வபாு்களை எு்ு
வச்ல ப்கைானத் ‘ுமதி வழ்கிீ்ைு.



“ு வதாட்பாக IOC நிுவன்தி்ு் Roads and Highways Department of
Bangladesh ‘ளம்ு்ு் “ளடனய ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ைு.

186] Ăச்் வ்கியி் ுதிய கவ்னராக ( 24 வு ) உ்ஜி் ப்னட் நியமன்
வச்ய்ப்ு்ைா்.



“வ் த்னபாு Ăச்் வ்கியி் ுளண கவ்னராக பதவி வகி்ு
வுகிறா்.



Ăச்் வ்கியி் ுளண கவ்னராக பணி ுĂ்ு , கவ்னராக நியமன்
வச்ய்ப்ு்ை 8வு நப்.



“வ் ல்ட் ப்களலயி் உ்ை ல்ட் ்ூ் ’் எ்னாமி்சி்
பி.ஏ., ப்ட் வப்றா். ’்்னபா்ு ப்களலயி் வணிக்தி் எ்.பி்
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ுி்தா். “வ் ஏ் ப்களலகழக்தி் வபாுைாதார்தி் ுளனவ்
ப்டு் வப்ு்ைா்.


த்னபாளதய Ăச்் வ்கியி் கவ்னராக உ்ை ருரா் ராஜனி்
பதவி்கால் வுகிற வச்.,4-் னததிீட் நிளறவளடகிறு. ‘த் பி்
“வ் பதவினய்ு்வகா்வா்.

187] உலக ‘ைவி் சராசĂ ுளற்தப்ச பிரா்னப்் “்ட்வந்
னவக்தி் வத் வகாĂயா 29 Mbps னவக்ுட் ுதலிட்தி் உ்ைு.



நா்னவ 21.3 Mbps, ுவட்
ீ
20.6 Mbps னவக்ுடு் ‘ு்து்த
“ட்கைி் உ்ைன.



த்னபாு “்தியாவி் ுளற்தப்சமாக பிரா்னப்் “்ட்வந்
னவக் 512 Kbps ’க உ்ைு. “்தியாளவ விட வத்வகாĂயாவி் 58
மட்ு ‘தினவக “ளணய “ளண்ு வசய்பா்ி் உ்ைு.

188] வா்ிக் நகĂ் வச்ட்ப் 04 ‘்ு ' குளண்கட் ' ‘்ளன
வதனரசாவி்ு வழ்க்படவிு்ு் ுனித் ப்ட்தி் வபாறி்க்பட உ்ை
“ல்சிளன ( logo ) ு்ளபளய னச்்த கணிணி வளர களல நிுண் கனர்
வா்வானி ( Karen Vawani ) விவளம்ு வச்ு்ைா்.

189] ¥ Ăனயா ஒலி்பி் ¥
’்க் கா்ப்ு
~~~~~~~~~~~~~~~~
த்க். --- பினரசி்
வவ்ைி. --- வஜ்மனி
வவ்கல் --- ளநஜீĂயா
வப்க் கா்ப்ு
~~~~~~~~~~~~~~~~
த்க். --- வஜ்மனி.
வவ்ைி. --- ுவட்
ீ
வவ்கல். --- கனடா
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’்க் ஹா்கி
~~~~~~~~~~~~~~~
த்க். --- ‘்வஜ்ினா
வவ்ைி ---- வப்ஜிய்
வவ்கல் --- வஜ்மனி
வப்க் ஹா்கி
~~~~~~~~~~~~~~~
த்க். ---- பிĂ்ட்
வவ்ைி ----- வநத்லா்ு
வவ்கல் ---- வஜ்மனி ..
190] சினிமா ுளறயி் கம்ஹாசனி் சிற்பான ப்கைி்ளப குரவி்ு்
வளகயி் ‘வு்ு வசவாலிய் விுு வழ்க்புவதாக பிரா்்
நா்ி் கலா்சார ுளற ‘றிவி்ு்ைு.



நிக் சிவாஜி கனணசு்ு ‘ு்ததாக வசவாலிய் விுு வபு்
தமி் நிக் கம்ஹாச் எ்பு ுறி்பிட்த்கு.



“வĂ் களல திறளன பாரா்ு் விதமாக ம்திய ‘ரு ப்மீ, ப்ம
ூஷ் ’கிய விுுகளை வழ்கி குரவி்ு்ைு.



கமலஹாச் “ுவளர நா்ு ுளற னதசிய விுு வப்ு்ைா்.

191] ’்கானி்தா் , பாகி்தா் , ப்கைானத் ’கிய நாுகைிலிு்ு
Long Term Visa ில் “்தியாவி் ுியிு்ு் சிுபா்ளமயின் ( “்ு ,
சீ்கிய் , பா்சி , வபௌ்த் , கிு்ுவ் ) வ்கி கண்ுக் ுவ்க ,
வசா்ு்க் வா்க , ’தா் எ் வபற , ஓ்ுந் உĂம் வபற , நிர்தர
வுமான வĂ எ் வபற ‘ுமதி ‘ைி்ு ம்திய ‘ரு ‘றிவி்ளக (
notification ) வவைியி்ு்ைு.

192] “ை் வா்காை்கைிட் னத்த் ப்றிய விழி்பண்ளவ ஏ்பு்து் ,
18 வயளத எ்ியவ்களை வா்காைராக பதிு வச்த் , னத்த் நாை்ு
வா்கைி்பளத ஊ்ுவி்த் ’கியவ்ளற வலிீு்தி “்திய னத்த்
’ளணய் , நாகாலா்ு மாநில்தி் வச்ட்ப் 05 ுத் 09 வளர " “ை்
வா்காை் திுவிழா - 2016 " ( The 2016 Youth Voters Festival ) எ்ற நிக்்சிளய
ஏ்பாு வச்ு்ைு.

55 | P a g e

WWW.TNPSCTRICKS.COM

193] 3வு உலக ‘வசர சிகி்ளசக் மாநாு { 3rd edition of World Trauma Congress
(WTC) } வட்லியி் ’க்் 17 ுத் 20 வளர நளடவப்ு ுி்ு்ைு.

194] பிரபல எு்தாை் னச்த் பக்தி் 6வு நாவ் " One Indian Girl "
‘்னடாப் 01் வவைியாகு்ைு.

195] னநபாை்தி் Ilam மாவ்ட்தி் ‘ளம்ு்ை Shree Saptmai Gurukul Sanskrit
Vidhyashram Secondary School யி் வு்பளற ம்ு் விுதி க்ுவத்ு 39.97
மி்லிய் னநபாை ூபா் நிதிீதவிளய “்தியா ‘ைி்ு்ைு.

196] “்தியாவி் உ்ை 2500்ு் னம்ப்ட ப்ைிகைி் பயிு் வசதிய்ற
மாணவ்கு்ு ு்தக்க் ம்ு் க்வி வதாட்பான பாட்ுறி்ுகளை
ந்வகாளடயாக வப்ு வழ்க பிரபல “ளணய வணிக நிுவனமான
‘லிபாபா "Mission Million Books " எு் தி்ட்ளத ுவ்கிீ்ைு.



“்த தி்ட்தி்ு தமு ப்கைி்பாக 50,000 ு்தக்ளை ‘லிபாபா
வழ்கிீ்ைு.



“்த ுய்சியி் Crossword ., Ratna Nidhi Charitable Trust ., The World Bank Family
Network Book Project, Delhivery, Kotak Mahindra Bank, mGage India, Shoppers Stop,
HyperCity and Rotary Club of Bombay Worli ’கியளவ “ளண்ு்ைன.



ு்தக்க் ’க்் 18 ுத் வச்ட்ப் 16 வளர வபற்புகி்றன.

197] நட்ு நிக்ுக் வினா்க் / விளடக்
======================================
01) ஜூளல 2016் ஏ்ப்ட வவ்ை்தி் மகாரா்ிரா மாநில்தி் எ்த
’்றி் மீ ு க்ட்ப்ு “ு்த பால் உளட்ு விு்ு விப்ு
ஏ்ப்டு ?
02) ு்கர் ’்ு்திுவிழா எ்த நதியி் களரயி் நளடவபுகிறு?
எ்தளன ’்ுகு்ு ஒுுளற ?
03) பிரதமĂ் வசயலாைராக த்னபாு நியமன் வச்ய்ப்ு்ைவ்?
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04) சர்ு ம்ு் னசளவ வĂ ( GST ) மனசாதா மீ ு ரா்யசபாவி்
நளடவப்ற வா்வகு்பி், மனசாதாவி்ு ’தரவாக பதிவான வா்ுக்
எ்தளன ?
05) நாடாும்ற வைாக்தி் ி்ு நா்க் நளடவப்ற ராுவ தைவாட
க்கா்சிளய ஏ்பாபாு வச்த ‘ளம்ு எு?
06) னவாடனபா் m - pesa ில் எ்த மாநில்தி் மி் க்டண்ளத
வசு்த “யு்?
07) எ்த நா்ு தபா்தளல NASA உதவிீட் ுூ்னடா கிரக்தி்ு
‘ு்பி ளவ்க்ப்ு்ைு?
08) மா்ு்திறனாைிக் பி்கு், னக்கு் ( ஒலி விவிலான ) ூிய
வளல்தை்ளத ‘றிுக் வச்ு்ை மாநில ‘ரு எு ?
09) மணி்ூĂ் “ு்ு ம்ளக “னரா் ச்மிைாவி் வா்ளக வரலா்ு
ூ் எு ? ‘தளன எுதியவ் யா் ?
10) எ்த ூ்சி வகா்லி மு்ளத நீ்ட வநு்காலமாக பய்பு்தி
வ்ததி் விளைவா் வில்கின்கைி் DNA வி் மா்ற் ஏ்ப்ு்ைு
என வப்கூு IISc வி்ஞானிக் க்ு பிி்ு்ைன் ?
11) “்தியாவி் ுத் தளரகீ ் ‘ு்கா்சிய் ( underground museum ) எ்ு,
எ்னபாு ுவ்க்புகிறு ?
12) “்தியாவினலனய ுத் ுதலாக கழிு நீ் வகா்ளகளய வவைியி்ட
மாநில ‘ரு எு ?
13) சமீ ப்தி் Pen / Heim வமாழிவபய்்ு நிதிீதவிளய வப்ு்ை
“்திய்வப் யா் ?
14) ஒலி்பி் னபா்ியி் ுவ்க விழாவி் “்தியாவி் வகாிளய ஏ்தி்
வச்றவ்களை வபாு்ுக
a) 2000 --- ‘்ுஜா்்
b) 2004 --- ரா்யவ்்த் ரனதா்
c) 2008 --- ‘பின் பி்திரா
d) 2012 --- லியா்ட்
e) 2016 --- ுசி்ுமா்
15) காு வை்ளத வபு்க 1 னகாி மர்க் நட்பு் என ‘றிவி்ு்ை
மாநில ‘ரு எு ?
16) ’்பி் நிுவன்ுட் “ளண்ு IBM நிுவன், வப்கூுவி்
நிுு் iOS app வை்்சி ளமய்தி் ( iOS app developement hub ) வபய் எ்ன?
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17) Ăனயா ஒலி்பி் 100 மீ ்ட் ஓ்ட்தி் த்க் வவ்றவ் யா் ? எ்த
நா்ளட னச்்தவ் ? எ்தளன வினாிகைி் “ல்ளக ‘ளட்தா் ?
18) ’க்் 15 நிலவர்பி Uday தி்ட்தி் களடசியாக “ளண்ு்ை
மாநில் எு? ூனிய் பிரனதச் எு?
19) ம்திய வப்க் ம்ு் ுழ்ளதக் நல்ுளறயி் சா்பி் "
மக்க் வார் " எ்னபாு களடபிி்க்ப்டு ?
20) பராமĂ்ுக் “்லா சாளலக் ‘ளம்பத்ுĂய வதாழி்ு்ப
உதவிகளை வபுவத்ு “்திய னதசிய வநு்சாளல ’ளணய் ( NHAI )
எதுட் ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்த் வச்ு்ைு ?
விளடக்
==========
01) சாவி்திĂ ’ு
02) கிு்ணா நதி , 12 ’்ுகு்ு ஒு ுளற
03) Bhaskar Khulbe IAS
04) 203 வா்ுக் .... ( எதி்்ு எுு் “்ளல )
05) DRDO--Defence Research and Development Organization
06) ப்சா்
07) ‘வமĂ்கா ... ( New Horrizon Spacecraft ில் ‘ு்ப்ப்ு்ைு. )
08) ஒிஷா மாநில உ்ுளறயி் வளல்தை்
09) BURNING BRIGHT ., எுதியவ் தீ்தி ்Ăயா வம்னரா்ரா
10) எ்னடாச்பா்
11) வட்லி ., ுியரு்தளலவ் மாைிளக.., ‘்னடாப் “ர்ு
12) ராஜ்தா்
13) ‘னிதா னகாபால் .... . ( SimSim எ்ற ஹி்தி நாவளல ’்கில்தி்
வமாழிவபய்்ு வச்தத்காக “்த நிதிீதவி வழ்க்ப்ுைைு )
14) a - 4 ., b - 1 ., c - 2 .., d - 5 ., e - 3
15) ஹிம்சலபிரனதச்
16) Garage
17) உனச் னபா்் ., ஜளம்கா ., 9.81 வினாிக்
18) ம்திய பிரனதச் & ுு்னசĂ
19) ’க்் 14 ுத் 21 வளர
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20) IIT கார்ூ்

198] ”ராளன னநா்கி வு் எதிĂகைி் ஏுகளணக், விமான்க்
ுதலானவ்ளற “ளடமறி்ு தா்கி ‘ழி்க வ்லளம வப்ற
, உ்நா்ினலனய உுவா்க்ப்ட தனு ுத் வா் பாுகா்ு் தைவாட
குவி Bavar 373 ஐ “ரா் ‘றிுக் வச்ு்ைு.
199] Income Declaration Scheme ( IDS )
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
* வுவா் வதĂவி்ு் தி்ட் 2016 ஜு் 01 ுத் வச்ட்ப் 30 வளர
‘மலி் “ு்ு்.
* “ுவளர வுமான வĂ்ுளற்ு வதĂவி்காகாத வுமான் ,
வா்கிய வசா்ு்க் ’கியவ்ளற வதĂவி்ு ‘த்கான ‘பராத
வதாளகயிளன வசு்திவி்டா் த்டளனயி் “ு்ு த்கா்ு
வகா்ைலா்.
* வவைி்கா்ிய வுவாயி் 45% வĂ ம்ு் ச்சா்் ’கியவ்ளற
‘பராதமாக வசு்த னவ்ு்.
* ‘பராத வதாளகயி் ுத் தவளண 25% ஐ நவ்ப் 30 / 2016்ு்ு் ,
‘ு்த தவளண 25 % ஐ மா்் 31 / 2017்ு்ு் , மீ து்ைளத வச்ட்ப்
30 / 2017்ு்ு் வசு்த னவ்ு்.

200] IPL கிĂ்வக் னபா்ு தமி்நாு கிĂ்வக் ச்க்தி் சா்பி்
தமி்நாு பிĂமிய் கிĂ்வக் ீ் ( TNPL ) னபா்ிக் நளடவபற உ்ைு.



“்த னபா்ியி் வமா்த் 8 ‘ணிக் ப்ு வகா்கி்றன.
1) Tuti Patriots .... 2) The Dindigul Dragons ..... 3) Madurai Super Giants ..... 4) Karaikudi
Kaalai. ... 5) Kovai Kings .... 6) Chepauk Super Gillies. .... 7) Ruby Kanchi Warriors ..... 8)
Thiruvallur Veerans



’க்் 24 ுத் வச்ட்ப் 18 வளர னபா்ிக் நளடவபுகிறு.



ுவ்க னபா்ியி் ூ்ு்ுி னப்Ăயா்் ‘ணிீ் னச்பா் ூ்ப்
கி்ீ் ‘ணிீ் னமாுகி்றன.
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201] உலகி் 100 னகாீ்வர வதாழி்ு்ப வ்ுந்க் 2016 ப்ியளல
னபா்்் ப்திĂளக வவைியி்ு்ைு.



“்த ப்ியலி் ளம்னராசா்் நிுவன்தி் நிுவன் பி்னக்்
ுதலிட்தி் உ்ைா். ‘னமசா் நிுவன் வஜ் னபாஜா்
“ர்டாவு “ட்தி் உ்ைா்.



னப்ு் நிுவன்தி் ஜூக்வப்் 3வு “ட்தி் உ்ைா். 4வதாக
’ர்கி் னச்ம் லாĂ எலிச் உ்ைா்.



“்தியாவி் ‘சி் பினர்ஜி (Wipro ) 13 வு “ட்திு் , ஷி் நாடா்
(Hcl) 17வு “ட்திு் உ்ைன்.

202] டாடா நிுவனு் சி்க்ூ் ஏ்ளல்் நிுவனு் “ளண்ு
உுவா்கிய Vistara நிுவன்தி் விை்பர ூுவராக பாலிு் நிளக
தீபிகா புனகா் நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா்.

203] ம்திய ு்ுலா்ுளற ‘ளம்சக்தி் சா்பிலான Increible India பிர்சார
“ய்க்தி் ூதராக பிரதம் னமாி நியமி்க்பட உ்ைா்.

204] ராஜி் கா்தி னக் ர்னா விுு :பி.வி. சி்ு (பா்மி்ட்),
தீபா க்மாக் (ஜி்னா்ி்்),
ஜி்ு ரா் (ு்பா்கி் ுுத்),
சா்ஷி மாலி் (ம்ீ்த்) ’கினயாு்ு ராஜி் கா்தி னக் ர்னா விுு
‘றிவி்க்ப்ு்ைு.
“்த விுு பத்க் ம்ு் 7.5 ல்ச் பĂு வகா்டு.

205] ுனராணா்சாĂயா் விுு :ரனம் (தடகை்),
சாக்மா் தயா் (ு்ு்ச்ளட),
ரா்ுமா் ச்மா (கிĂ்வக்),
பி்னவ்வ் ந்தி (ஜி்னா்ி்்),
பிரதீ் ுமா் (நீ ்ச்),
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மகாபி் சி் (ம்ீ்த்) ’கினயாு்ு் சிற்த பயி்சியாைு்ு
வழ்க்பு் ுனராணா்சாĂயா் விுு ‘றிவி்க்ப்ு்ைு.
“்த விுுட் 5 ல்ச் வரா்க பĂு வழ்க்பு்

206] ‘்ஜுனா விுு :ரஜ் வசைகா் (வி்வி்ளத),
லலிதா பாப் (தடகை்),
வசைர் னகா்தாĂ (பி்லிய்்் & ்ூ்க்),
ஷிவ தாபா (ு்ு்ச்ளட),
ரஹானன (கிĂ்வக்),
ு்ரதா பா் (கா்ப்ு),
ராணி (ஹா்கி),
வி.’். ருநா் (ஹா்கி),
ு்்ă் சி் (ு்பா்கி் ுுத்),
‘ூ்வி ச்னடலா (ு்பா்கி் ுுத்), வசை்யாஜி் னகா் (னடபி்
வட்னி்), வினன் (ம்ீ்த்),
‘மி் ுமா் (ம்ீ்த்),
ச்தீ் சி் ம் (பாரா-தடகை்),
வினர்த் சி் (ம்ீ்த்) ’கினயாு்ு ‘்ஜுனா விுு
‘றிவி்க்ப்ு்ைு.

207] வச்ளன மாநகĂ் 377வு தின வகா்டா்ட்கைி் கல்ு
வகா்வத்காக ந்வல்ண ‘ி்பளடயி், ’்தினரலியாவி் கட்பளட
க்ப் HMAS Success வச்ளன வ்ு்ைு. “ு ’க்் 22 ுத் 25 வளர 4
நா்கு்ு வச்ளனயி் “ு்ு்.

208] “்திய திளர்பட பார்பĂய்ளத் கா்ு் தி்ட்தி் ஒு புதியாக "
பி்வம்க் " எ்ற 1919-் ’்ு எு்க்ப்ட “்திய முன்
திளர்பட்ளத பிரா்சிடமிு்ு “்திய னதசிய திளர்பட கா்பக்
வா்கிீ்ைு.



“்திளர்பட்ளத வகா்க்தாவி் எ்பி்்வடா் பயா்னகா்
நிுவன் ‘்னபாு தயாĂ்து. பி்வம்க் திளர்பட்ளத
“ய்கியவ் ு்னடா்ஜி னதாதிவாலா ’வா். பிரா்சிடமிு்ு
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த்னபாு னதசிய திளர்பட் கா்பக் 594 மீ ்ட் பட்ுுளை்
வப்ு்ைு.


“த்ு் பதிலாக பர்பர ுĂதலி் ‘ி்பளடயி் 1931-் ’்ி்
ஜமா் பாு எ்ற “்திய முன்திளர்பட்தி் ிஜி்ட் பிரதிளய
பிரா்சிட் ‘ைி்கிறு எ்.எ்.ஏ.ஐ.

209] DNA Index System (DIS)
===================



ு்றவாைிகைிட் “ு்ு மரபு மாதிĂகளை னசகĂ்ு ஒு தகவ்
வதாு்ளப உுவா்ு் தி்ட்ளத { DNA Index System (DIS) } நா்ினலனய
ுத் மாநிலமாக ’்திரா ‘ரு உுவா்க வதாட்கிீ்ைு.



ு்றவாைிகைி் ர்த மாதிĂக், உமி்நீ ் மாதிĂக் ம்ு் வாயி்
உ்ை வச்க் னபா்றவ்றி் மாதிĂகளை னசகĂ்ு “்த வதாு்ு
உுவா்க்புகிறு.



“த்கான குவி ‘வமĂ்காவி் “ு்ு “ற்ுமதி வச்ய்ப்ு்ைு.

210] “்திய ரயி்னவ உணு ம்ு் ு்ுலா கழக் ( IRCTC ) பா்்ூ்
ப்ியலி்ு்ை மதி்ுமி்க ‘ு்த 500 “்திய நிுவன்கைி் “ட்
பிி்ு்ைு.



ரயி்னவ ‘ளம்சக்தி் கீ ் வபாு்ுளற நிுவனமாக ஐ’்சிிசி
உ்ைு.



2015 -் ’்ு “்த்ப்ியலி் 328 வு “ட்தி் “ு்த ஐ’்சிிசி
“்த ’்ு 199-வு “ட்ு்ு ு்னனறிீ்ைு.

211] ச்வனதச ‘ைவி் வதாழி்ு்ப ுளறயி் ்டா்்‘் நிுவன்க்
வதாட்ுவதி் ி்றாவு “ட்தி் “்தியா “ு்கிறு என
வதாழி்ுளற ‘ளம்பான ‘னசானச் ம்ு் தா் ’் பி்னடனர்
’ரா்்சி க்வி நிுவன் “ளண்ு நட்திய ’்வி் வதĂவி்ு்ைு.



்டா்்‘் நிுவன்க் வதாட்ுவதி் ‘வமĂ்கா ுதலிட்ளதீ்
“்கிலா்ு “ர்டாவு “ட்திு் உ்ைதாக ‘்த ’்வி்
ுறி்பிட்ப்ு்ைு.
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ஒ்ுவமா்தமாக ்டா்்‘் வதாட்ுவதி் (வதாழி் ு்ப்
‘்லாத ்டா்்‘் நிுவன் களைீ் னச்்ு) ச்வனதச ‘ைவி்
ுத் ஐ்ு “ட்கைி் “்தியா “ு்கிறு. “்த் ப்ியலி்
சீனாு் “ு்பு ுறி்பிட்த்கு.



‘ும்ும்லாம் “்தியாவி் வதாழி்ு்ப ுளறயி் ுதிய
நிுவன்க் வப்கூுவி் ‘திக ‘ைவி் வதாட்க்புவதாகு்,
வட்லி ம்ு் ு்ளப ’கியளவ ‘ு்வது்த “ட்கைி்
“ு்பதாகு் “்த ’்வி் வதĂயவ்ு்ைு. ளஹதராபா் ம்ு்
வச்ளன ’கிய நகர்கைிு் வதாழி்ு்ப வதாழி்ுளனனவா்க்
உுவாகி வுவதாகு் வதĂயவ்ு்ைு.

212] சி்க்ூ் ு்னா் ‘திப் S.R. நாத் ( S. ராமநாத் ) வயு ி்பி்
காரணமாக காலமானா்.



“வ் 1999 & 2005 ’்ுகைி் “ுுளற சி்க்ூ் ‘திபராக னத்ு
வப்ு்ைா்.

213] Ulchi Freedom Guardian (UFG) Exercise - 2016



50,000்ு் னம்ப்ட வத் வகாĂய வர்க்
ீ
ம்ு் 25,000 ‘வமĂ்க
வர்க்
ீ
“ளண்த வுடா்திர னபா் பயி்சி Ulchi Freedom Guardian (UFG)
Exercise - 2016 ., ’க்் 22 ுத் “ர்ு வார கால்தி்ு
வத்வகாĂயாவி் பாஜு புதியி் வதாட்கிீ்ைு.

214] சர்ு ம்ு் னசளவ வĂ ( GST ) மனசாதா மீ தான த்கைு ’தரளவ
வதĂவி்ு ச்டசளபயி் தீ்மான் நிளறனவ்றிய ுத் ஐ்ு
மாநில்க். 01 ) ‘்ஸா். ... 02) பீகா் ... 03) ஜா்க்். ... 04 ) ஹிமா்சல
பிரனதச் ....05) ச்ீ்க்.



“தி் 01, 03, 05 ’கியளவ பி.னஜ.பி. ’ு் மாநில்க் ’ு்.



02 - ஐ்கிய ஜனதா தை் ம்ு் 05 - கா்கிர் க்சி ’ு்
மாநில்க் ’ு்.
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215] திுவன்துர்தி் ‘ளம்ு்ை ீ சி்திளர திுநா் மு்ுவ
‘றிவிய் ம்ு் வதாழி்ு்ப க்ூĂ ( Sree Chitra Tirunal Institute for Medical
Sciences & Technology (SCTIMST) ம்ு் பாபா ‘ு ’ரா்்சி ளமய்
’கியளவ மி்கா்த ‘ளலக் ில் ிளையி் வசய்பா்ளட
ஊ்ுவி்க ூிய ( ‘ுளவ்சிகி்ளச “்லாம் ) வழிுளறக் ப்றி
’ராீ் Deep Brain Stimulator (DBS) ுளறயி் “ளண்ு வசய்பட
ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்த் வச்ு்ைன.

216] நளடவப்ு ுி்த Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் 42 கி.மீ மார்தா்
னபா்ியி் “்தியா சா்பி் கல்ு வகா்ட வரா்களன
ீ
வஜ்ஷாு்ு (
னகரைாளவ னச்்தவ் ) ப்ளதய பாளதயி் ுிநீ ் ம்ு் ச்தி பான்க்
வழ்காத ச்பவ் ப்றி விசாĂ்க விளையா்ு்ுளற “ளண வசயலாை்
ஓ்க் னகதியா, விளையா்ு்ுளற “ய்ுன் வினவ் நாராய்
’கினயாளர வகா்ட “ுநப் கமி்ிளய ம்திய விளையா்ு ுளற
‘ளம்சக் ‘ளம்ு்ைு.
217] “்தியா - னம்கி்தியதீுக் ‘ணிகு்ு “ளடனயயான வட்்
வதாடĂ் " வதாட் நாயக் விுு " ( Man of the series ) ‘்விு்ு
வழ்க்ப்ுைைு.



“ு ‘வுளடய ’றாவு வதாட் நாயக் விுதாு்.



“த்ில் “்திய கிĂ்வக் வர்கைி்
ீ
‘திக ‘ைவி் வதாட்
நாயக் விுளத வவ்ற வர்
ீ
எ்கிற வபுளமளய் வப்ு்ைா். 36
வட்ுகைி் “்சாதளனளய ‘ளட்ு்ைா்.



“த்ு ு்ு ச்சி், னசவா் ’கினயா் 5 ுளற வதாட் நாயக்
விுளத் வப்று சாதளனயாக “ு்து. ‘ளத ‘்வி்
ுறியி்ு்ைா்.

218] உலகினலனய ுத் நாடாக “்தியா வதாுனநா்்ு மு்ு க்ு
பிி்ு்ைு.



ம்திய ‘ரு்ு வசா்தமான National Institute of Immunology , New Delhi “்த
மு்ளத உுவா்கிீ்ைு
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“்த து்ு மு்தி் வபய் - Mycobacterium indicus pranii (MIP)



னசாதளன ‘ி்பளடயி் ுஜரா் ம்ு் பீகாĂ் ஐ்ு
மாவ்ட்கைி் வவ்றிகரமாக பĂனசாதளன வச்ு பா்்க்ப்ு்ைு.
த்னபாு “ு நாு ுுவு் 163 மாவ்ட்கு்ு விĂு
பு்த்ப்ு்ைு. ‘தி் தமி் நா்ி் உ்ை ”னராு மாவ்டு்
‘ட்ு்.



“்த மு்தி்ு Drug Controller General of India ம்ு் FDA of U.S.A.
’கியளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைன.



உலகி் உ்ை வதாுனநாயாைிகைி் 60 சதவிகித் னப் “்தியாவி்
உ்ைன். ஒ்வவாு ’்ு் 1.25 ல்ச் னப் “்தியாவி் “்த
னநாயா் தா்க்புகி்றன்.



வதாுனநாளய உுவா்ு் பா்ீĂயாவி் வபய் -- Mycobacterium leprae

219] னபாகிமா் னகா (Pokemon Go) வினா / விளட
==========================================
01) 01) னபானகமா் ( Pokemon ) எ்பத் விĂவா்க் எ்ன ?
02) னபானகமா் விளையா்ு எத் ‘ி்பளடயிலானு ?
03) னபானகமா் விளையா்ளட ுத்ுதலி் உுவா்கிய நிுவன் எு?
எ்த ’்ு ?
04) னபானகமா் விளையா்ளட ுத்ுதலி் உுவா்கியவ் யா் ?
05) த்னபாு மிகு் பிரபலமாக உ்ை " னபானகமா் னகா " விளையா்ளட
உுவா்கியவ் யா் ? ‘வĂ் நிுவன்தி் வபய் எ்ன ?
06) னபானகமா் னகா விளையா்ி் உ்ை மிக பிரபலமான
கதாபா்திர்க் சிலவ்றி் வபய் எ்ன ?
07) எ்த நகĂ் 3000 னப் வமா்தமாக னச்்ு னபானகமா் னகா
விளையா்ளட விளையாி உலக சாதளன பளட்ு்ைன்?
விளட
======
01) பா்வக் மா்்ட்் (Pocket Monsters) எ்பத் ுு்கனம னபாகிமா்
02) Gps வதாழி்ு்ப்ுட் “ளண்த ’்வம்ட் Ăயாலி்ி
03) ்னயா்னடா நகளர னச்்த நி்வட்னடா (Nintendo) எ்ற ஜ்பானிய
நிுவன் ..., 1996 ் ’்ு
04) சனடாஷி தஜிĂ (Satoshi Tajiri ) ( ஜ்பா் நாு )
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05) ஜா் ஹா்் (Johan Hanke). ..., நியா்ி் னல்் (Niantic Labs) நிுவன்
..., “்த நிுவன்தி் ூ்டாைி - ூு்
06) பி்கா்ூ, ஒனி்், ூசிலியா, ”னவ், ’் ’கியளவ ’ு். “தி்
பி்கா்ூ வரா்ப பிரபலமானு.
07) ்வபயி் நா்ி் உ்ை மா்Ă் நக்

220] உலக நாுகைி் " தனி்ப்ட நப் வசா்ு மதி்பி் " ‘ி்பளடயி்
வச்வ வசழி்ு மி்க நாுகைி் ப்ியளல நிூ னவ்்் வவ்் ‘ளம்ு
வவைியி்ு்ைு. “்த ப்ியலி் “்தியா 7் “ட் பிி்ு்ைு.
01) ‘வமĂ்கா --- 48,900 பி்லிய் டால்
02) சீனா --- 17,400 பி்லிய் டால்
03) ஜ்பா் --- 15,000 பி்லிய் டால்
04) பிĂ்ட் --- 9,200 பி்லிய் டால்
05) வஜ்மனி --- 9,100 பி்லிய் டால்
06) பிரா்் --- 6,600 பி்லிய் டால்
07) “்தியா --- 5, 600 பி்லிய் டால்
08,09,10 ’கிய “ட்கைி் கனடா., ’்தினரலியா., “்தாலி ’கிய நாுக்
உ்ைன.

221] ’்கானி்தா் தளலநக் காூலி் உ்ை மளல உ்சியி் " ்னடா்
னபல் " ( Store Palace ) எ்ற ‘ர்மளனளய ’்க் ம்ன் ‘மாு்லா
கா் கட்த 1920’் ’்ுகைி் க்ினா்.


மிகு் சிதிலமளட்திு்த ‘்த ‘ர்மளன சமீ ப்தி் “்திய
நிதிீதவிீட் ுு்பி்க்ப்டு.



‘்த ‘ர்மளனளய பிரதம் நனர்திர னமாி, ’்க் ‘திப் ‘்ரஃ்
கனிீட் “ளண்ு காவணாலி ுளறயி் திற்ு ளவ்ு்ைா்.

222] உலகி் மிக உயரமான ம்ு் நீைமான க்ணாி் பால் சீனாவி்
திற்க்ப்ு்ைு.



‘்த நா்ி் ஹூண் மாகாண்தி் திற்ு ளவ்க்ப்ட “்த்
பால்தி் நீ ை் 430 மீ ்ட் (1,400 ‘ி) ’ு்.
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ூமியிலிு்ு 300 மீ ்ட் உயர்தி் “்த் பால் ஷா்ஜியாஜினய
மளல் ூ்காவி் “ு மளலகு்ு “ளடனய ‘ளம்க்ப்ு்ைு.



’ு மீ ்ட் ‘கல்தி், 99 க்ணாி் தகுகைா் உுவா்க்ப்ு்ை
“்த் பால்ளத, ஒனர னநர்தி் 800 னப் கட்கலா்.



“்த் பால்ளத “்னரலிய் வபாறியாை் ஹா்் னடாட்
விவளம்ு்ைா்.

223] உயி்்வகா்லி னநாயான வபĂய்ளமளய ஒழி்பத்ு 1967 ுத் 1977’் ’்ு வளர னம்வகா்ை்ப்ட ’ரா்்சி்ு் தளலளம தா்கிய
‘வமĂ்க மு்ுவ வி்ஞானி வடானா்ு வஹ்ட்ஸ் காலமானா்.



னவகமாக் பரு் னநா்கு்ு எதிரான ’்ுகைி், து்ு
மு்ுகளை் க்ுபிி்ு ‘தளன னநாயாைிகு்ு பரவலாக
வசு்தி ’்ு வச்ீ் ுளறனய ‘ுவளர களட்பிி்க்ப்ு
வ்து.



’னா் வடானா்ு வஹ்ட்ஸ் தளலளமயி் ’்ுக்
னம்வகா்ை்ப்ட காலக்ட்தி்தா், னநாயாைிகளை்
க்காணி்பி்கீ ் ளவ்ு, னநாளய் க்ு்பு்ு் ’்ு ுளற
‘றிுக்பு்த்ப்டு.



உலகினலனய களடசி ுளறயாக னசாமாலியாவி் கட்த 1977-’்
’்ு ஒுவு்ு வபĂய்ளம னநா் வதா்ு ஏ்ப்டு.



‘த்ு் பிறு ‘்த னநா் யாு்ு் பரவாதளதயு்ு, வபĂய்ளம
னநா் உலகிலிு்ு ு்றிு் ‘ழி்க்ப்டதாக உலக ுகாதார்
ூ்டளம்ு 1980-’் ’்ு ‘றிவி்து.

224] " தயா் ச்் விுு - 2016 "
* விளையா்ு ுளறயி் வா்நா் சாதளன ுĂ்தவ்கு்ு
வழ்க்பு் " தயா் ச்் விுு - 2016 "
01) சா்தி கீ தா (தடகை்),
02) சி்னவன் ு் ு் (ஹா்கி),
03) ரானஜ்திர பிரஹலா் வஷ்னக (படு). ’கினயாு்ு வழ்க்புவதாக
‘றிவி்க்ப்ு்ைு.
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னமு் பா்ியாலா ப்சாபி ப்களல்கழக்தி்ு முலானா
‘ு்கலா் ’சா் ுழ்னகா்ளப (2015-16) வழ்க்புவதாகு்
‘றிவி்க்ப்ு்ைு.

225] 2016் ’்ு்கான ராஜீ்கா்தி னக் ர்னா விுு ம்ு் ‘்ஜூனா
விுு வபுபவ்களை னத்ு வச்ீ் ுுவி்ு நீ திபதி எ்., னக.
‘க்வா் தளலளம வகி்ு்ைா். “வ் வட்லி உய் நீதிம்ற்தி்
ஓ்ு வப்ற நீ திபதி ’வா்.



ுனராணா்சாĂயா விுு , ம்ு் தயா் ச்் விுு வபுபவ்களை
னத்ு வச்ீ் ுுவி்ு ு்ு்ச்ளட வரா்களன
ீ
னமĂ னகா்
தளலளம வகி்ு்ைா்.

226] 2nd BRICS Disaster Management conference 2016
* பிĂ்் நாுகைி் னபĂட் னமலா்ளம “ர்டாவு மாநாு
ராஜ்தா் மாநில்தி் உத்ூĂ் ’க்் 22 ம்ு் 23் நளடவப்ு
ுி்ு்ைு.
* மாநா்ி் கு்வபாு் --- Flood Risk Management and Forecasting of Extreme
Weather Events in the context of Changing Climate.

227] Selection Day
* The White Tiger எ்ற ு்தக்தி்காக Man Booker Prize வப்ற " ‘ரவி்்
‘திகா " எுதிீ்ை நாவ்.

228] தகவ் வதாழிு்ப் ம்ு் னமக கணினி னசளவகைி் ில்
வதாளல்வதாட்ு ம்ு் தகவ் வதாழிு்ப ுளறகைி்
எதி்னநா்கிீ்ை மிக்வபĂய ச்ளத வா்்ுகளை பய்பு்திவகா்வு
ப்றி BSNL நிுவன்தி்ு் ளம்னராசா்் நிுவன்தி்ு் “ளடனய
ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ைு.
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229] 10 & 12் வு்ு பாட்கைி் னத்்வது்க்ப்ட சில பாட்களை
எைிதி் க்ு வகா்ை , ு்பĂமான வதாழி்ு்ப்தி் TN SCHOOLS LIVE
எு் ‘ளலனபசி வசயலிளய தமிழக ப்ைி க்வி ுளற வவைியி்ு்ைு.
230] வாி் நகĂ் வச்ட்ப் 4்னததி ‘்ளன வதனரசாவி்ு ுனித் ப்ட்
வழ்க்புவளதவயா்ி , “்திய தபா்ுளற, ு்றிு் ூ்ளமயான
ப்ு ுணியா் உுவா்க்ப்ட தபா் உளறீட் 2010் ‘்ளன
வதனரசா ூ்றா்ு பிற்த தின்ளதவயா்ி ம்திய ‘ரு வவைியி்ட 5
ூபா் நாணயு் “ளண்க்ப்ு வவைியிுகிறு.



“னத நாைி் ‘்ளன வதனரசா பிற்த நாடான மாசினடானியா ுியரு,
த்க் ுலா் ூசிய நாணய்களை வவைியிுகிறு.



னமு் வகா்க்தாவி் உ்ை மிஷனă் ’் சாĂ்ி வதா்ு
நிுவன்தி் 5.5 ‘ி உயர்தி் வதனரசாவி் வவ்கல சிளல ஒ்ு்
மாசினடானியா ுியரசி் சா்பி் நிுவ்புகிறு.

231] வகா்சியி் நளடவப்ற ’சிய ‘ழகி னபா்ி - 2016 யி் பிலி்ளப்்
நா்ி் Trixia Maria Maraña ுதலிட்ளதீ் , வபலார் நா்ி் Yauheniya
Vasilyeva “ர்டாமிடு் , “்தியாவி் Ankita Kharat ி்றாவு “டு்
வப்ு்ைன்.
232] 01) காணாம் னபான ுழ்ளதகளை க்டறிய "’பனரச் மில்" ளய
எ்த மாநில னபாலிசா் வதாட்கிீ்ைன்?
02) “்தியாவி் “ு்ு காணாம் னபான, எு்ு வச்ல்ப்ட களல
ம்ு் வபா்கிஷ் வபாு்களை மீ ்ு மீ ்ு் “்தியாவி்ு வகா்ு
வு் தி்டமான " India Pride Project (IPP) ளய வதாட்கிய வவைிநா்ுவா்
“்திய்க் வபய்?
03) வஜ்மனி ‘ரு வதாட்கிீ்ை "பசியி்லா ஒனர உலு" எ்ற தி்ட்தி்
“ளண்ு்ை ஒனர நாு?
04) "உணு பாுகா்பி்காக, ம்ளண் பாுகா்த் ம்ு்
ுன்வா்வைி்த் " எ்ற தி்ட்ளத வதாட்கிீ்ை வ்கி?
05) வுளம ஒழி்க ’பனரஷ் ுளலமானி தி்ட் வதாட்கிய மாநில்?
06) முளர மீ னா்சிய்ம் னகாயி் வரலா்ளற ‘றிய ‘றிுக்
வச்ய்ப்ு்ை ’்்ரா்ு வசயலி?
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07) தமிழக்தி் பழ்ுியின் ’ரா்்சி ளமய் ம்ு் பழ்ுியின்
‘ு்கா்சியக் உ்ை “ட்?
08) ’்பிĂ்கா ம்ு் ீனரசியா புதிகைி் வாு் “ளர னது்
பறளவகளை் கா்க “்தியா னம்வகா்ு்ை ஒ்ப்த்?
09) மி் னமா்டா் கா்பீு தி்ட் என்பு் e - vahan bima yojana தி்ட்ளத
‘றிுக் வச்ு்ை ுத் மாநில்?
10) மாநில்தி் ‘ளன்ு வளகயான நல்தி்ட உதவிகளைீ் சĂயான
ுளறயி் ம்களை வச்றளடய "வஜ்ம ூமி மா ஊு" தி்ட்ளத
‘றிுக் வச்ு்ை மாநில்?
11) ுமா் 27 ’்ுகு்ு் பிறு ஜா்க்் வழியாக “்தியா னநபாை்தி்ு எ்த வபயĂ் னபு்ு னசளவ வதாட்க்ப்டு?
12) னமக ி்ட்ுட் கு் மளழ வப்ீ் கால்திு் ூĂய ஒைி
மி்சார்ளத உ்ப்தி வச்ீ் திற் வகா்ட கிராபீ் வபாுளை
‘ி்பளடயாக் வகா்ு ‘ளன்ு வானிளல சா்்ு ூĂய மி்கல்ளத
உுவா்கிய நாு?
13) கணினி் ுளறயி் ’்கா் என்பு் ூலி் விுு 2015 வப்றவ்?
14) ‘பாக் தி்ட்தி் கீ ் கனடா நா்ி் வம்கி் ப்களல்கழக
’ரா்்சியாை்க் உுவா்கிீ்ை உலகி் ுத் உயிĂயிய் ூ்ப்
க்்ூ்ட் ( Biological Super Computer ) எளத ‘ி்பளட ’்றலாக வகா்ு
“ய்ு்?
15) க்நாடக மாநில கடனலார புதியி் உ்ை சரளைம் (னல்ிளர்)
புதியி் க்டறிய்பு்ை க்ளடவிர் ‘ைவிலான ுதிய
தவளையின்தி் வபய்?
16) எதி்கால்தி் ச்திராய் 2 தி்ட்தி் நிலவி் தளரயிற்கி உலாு்
ூனா் னராவĂ் பய்பு்து், சியா்சி் உ்ைி்ட பனி்புதியி்
னபா்விர்களை கு்ுைிĂ் “ு்ு கா்கு் , ரா்வக்ுகைி்
வவ்ப்ளத் ுளற்கு், பய்பு் உலகி் மிக “லுவான
வசய்ளக்வபாு்?
17) “்திய, பிĂ்ி் ’்வாை்க் “ளண்ு “்தியாவி் னம்ு
வதாட்்சி மளலயி் க்டறி்ு்ை, ூமியி் வளலயளம்ு வாழ்ூிய
ுதியவளக பா்பின்?
18) உலகி் தகவ்க் ‘ளன்ளதீ் ‘ைி்ு் தகவ் கைமாக விை்ு்
வி்கிபீியாளவ் னபா்ு, “்தியாவி் களல, கலா்சார் ம்ு்
பார்பĂய ’தார்களை உ்ைட்கிய தகவ்களை ‘ைி்ு் தை்?
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19) வப்கு்ு எதிரான பாுபாுக் ‘ளன்ளதீ் நீ ்ுவு வதாட்பாக
ஒ்ப்த்க் ‘ளன்ு் சĂவர நிளறனவ்ற்புகி்றனவா எ்பளத்
க்காணி்ு் ஓ் உய்ம்ட ஒ்ப்த ‘ளம்ு எு?
20) எ்த ப்களல் கழக வி்ஞானிக் சி்கலான திு்களை
ு்பĂமாண்கைி் ‘்சிு் வளகயிலான ்வட் வச்ுட் ூிய
பனயா “்்-ளய க்டறி்ு்ைன்?
21) ’்தினரலிய க்ட்தி் விரவி காண்ப்ட வகாறி்ு் தி்ு் எ்த
எலி வளக, மனித வசய்பா்ினா் ூ்ிவிட்ப்ட புவநிளல மா்ற்
காரணமாக ு்றிு் ‘ழி்து?
22) உலகி் மிக னவகமான கணினி ச்னவ ளதஹீ ளல் (Sunway TaihuLight)
யி் னவக் ? ( சீனாவி்
தயாĂ்ு )
23) ஜூ் 22, 2016 ‘்ு “்தியா PSLV C - 34 ரா்வக் ுலமாக 20
வசய்ளக் னகா் ஏவி சாதளன பளட்ு்ை நிளலயி் “த்ு ு்ு
எ்த நாு ‘திக வசய்ளக் னகாளை ஏவி சாதளன பளட்ு்ைு?
விளட
======
01) உ.பி. மாநில் ( ல்னனா காவ்ுளற )
02) விஜயுமா் & ‘ுரா் ச்னசனா
03) “்தியா
04) நபா்ு வ்கி
05) னகரைா .... ( னகாழி்னகாு மாவ்ட ’்சிய் பிரசா்் நாய் ‘வ்கைி்
ுய்சியினா் உுவானு )
06) பினாகி்
07) உதகம்டல்
08) Raptors MoU
09) வது்கானா
10) ’்திரா
11) ளம்Ă னபு்ு ச்வ்
ீ
12) சீனா
13) ஒயி்பீ்் ீபி ம்ு் மா்ி் வஹ்வம்
14) ATP .. ( Adenosine Tri Phosphate )
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15) ளம்னரா ளஹலா னல்ிளர்
16) சிலி்கா ஏனராவஜ் ( னவுவபய்க்: Blue Air, Frozen Smoken)
17) வமலனாபீிய் ளகனர ( “்தியாவி் தளலசிற்த உ்வனவிய் ‘றிஞ்
நீ ல் ுமா் ளகனர நிளனவாக ூ்ட்ப்டு)
18) சஹாபீியா
19) CEDAW ( Convention on the Elimination of All forms of Discremination Against women)
20) பிĂ்ட் ப்களலகழக்
21) பிரா்பி் னக னமலானம் “ன்
22) 124.5 petaflops/second
ுறி்ு: “த்ு ு்ு “ு்த மீ திற் கணினி தியா்னஹ – 2 யி் னவக் --- 33.86 petaflops/second
23) ர்யா 33 (2014), ‘வமĂ்கா 29 (2013)
233] ‘வமĂ்க தளடகை வரா்களன
ீ
‘்லிச் வபலி்் 2012-் ’்ு
ல்டனி் நளடவப்ற ஒலி்பி்கி் 200 மீ ்ட், 4X100 வதாட் ஓ்ட்
ம்ு் 4X400 வதாட் ஓ்ட் ’கியவ்றி் த்க பத்க் வவ்றிு்தா்.



2008-் ’்ு பீஜி்கி் நளடவப்ற 4X400 வதாட் ஒ்ட்தி் த்க
பத்க் வவ்றிு்தா்.



த்னபாு 4X100 வதாட் ஓ்ட் ம்ு் 4X400 வதாட் ஓ்ட்
’கியவ்றி் த்க பத்க் வவ்ு்ை். னவு னபா்ிகைி் னமு் 3
வவ்ைி வவ்ு்ைா்.



‘்லிச் வபலி்் வமா்த் 6 த்க் 3 வவ்ைி வவ்ு்ைா்.



ஒலி்பி் வரலா்றி் தடகை னபா்ிகைி் ஜளம்கவி் வம்லி்
ஒ்ி 9 பத்க்க் வப்ு்ைா். ’னா் “வ் த்க பத்க்
வவ்றதி்ளல. பி்லா்தி் Paavo Nurmi வமா்த் 12 பத்க்க்
வப்ு்ைா். ‘வமĂ்காவி் கா்் ூயி் 10 பத்க்க்
வப்ு்ைா்.

234] Ăனயாவி் நளடவப்ற 31-வு ஒலி்பி் னபா்ி ’க்் 22் நிளறு
வப்ு்ைு. Ăனயா ி வஜன ீனரா நகĂ் உ்ை மர்கானா ளமதான்தி்
க்கவ் களல நிக்்சிகுட் ஒலி்பி் நிளறு விழா நளடவப்று.
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“்தியா சா்பி் ுத் பத்க்ளத வப்ு் த்த சா்ஷி மாலி்
னதசிய் வகாி ஏ்தி வச்றா்.



‘ு்த ஒலி்பி் னபா்ி 2020-் ’்ு ஜ்பா் தளலநக்
னடா்கினயாவி் நட்கிறு. ஒலி்பி் வகாிளய Ăனயா ி வஜனினரா
நகர னமய் எூனரா பய் “ற்கி, னடா்கினயா நகர ’ுந் ூĂனகா
வகா்னகாவிட் ஒ்பளட்தா்.



பத்க ப்ியலி் 46 த்க், 37 வவ்ைி, 38 வவ்கல் வவ்ு
‘னமĂ்கா ுதலிட் வப்ு்ைு. “்கிலா்ு 27 த்க், 23 வவ்ைி,
17 வவ்கல் வவ்ு “ர்டாமிட் பிி்ு்ைு. சீனா 26 த்க் 18
வவ்ைி, 26 வவ்கல் வவ்ு ி்றாமிட் பிி்ு்ைு.



பத்க ப்ியலி் ‘வமĂ்கா 17-வு ுளறயாக ுதலிட்
பிி்ு்ைு.



னபா்ிளய நட்திய பினரசி் 7 த்க், 6 வவ்ைி, 6 வவ்கல்ுட் 13வு “ட்ளத பிி்ு்ைு.

“்தியா ஒு வவ்ைி, ஒு வவ்கல் வவ்ு 67வு “ட்தில உ்ைு.


Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் ுத் த்க் வவ்றவ் --‘வமĂ்காளவ னச்்த Virgina Thrasher ( வப்கு்கான 10 மீ ்ட் ஏ்
ளரபி் ு்பா்கி ுு் னபா்ி )

235] கிு்ண வஜய்தி விழாளவ ு்னி்ு நளடவபு் உறியி
திுவிழாவி் 20 ‘ி்ு் உயரமாக மனித பிரமிு ‘ளம்க் ூடாு என
உ்ச நீ திம்ற் உ்தரவி்ு்ைு.

236] கட்த 2008-் ’்ு ுத் தீவிரவாத், “ன னமாத், “டுசாĂ
தீவிரவாத் ’கியவ்றி் பலியாு் வபாும்கைி் ுு்ப்தினு்ு
வழ்க்ப்ுவு் “ழ்பீு ூ.3 ல்ச்திலிு்ு ூ.5 ல்சமாக ‘திகĂ்க
‘ளம்சரளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு.
* ‘்ுட் கா்மீ Ă் எ்ளல்ு ‘்பா் “ு்ு நட்த்பு்
தா்ுதலி் பலியானவாĂ் ுு்ப்தினு்ு ூ.5 ல்ச் “ழ்பீு
வழ்கு் ‘ளம்சரளவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு.
237] னதசிய, மாநில க்சிகைி் ‘்கீ கார் ுறி்ு “னினம் 10
’்ுகு்ு ஒுுளற ’்ு வச்ய்பு் எ்ு தளலளம் னத்த்
’ளணய் வதĂவி்ு்ைு. ( த்னபாு 5 ’்ுக் என உ்ைு )
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னத்த் விதிகைி்பி மாநில க்சிகு்கான ‘்கீ கார்ளத் வபற
ஒு க்சி 5 ’்ுக் வதாட்்ு வசய்ப்ிு்க னவ்ு். மாநில
ச்ட்னபரளவ் னத்தலி் 6 சதவத
ீ வா்ுகளை் வப்றிு்க
னவ்ு்.



னதசிய க்சி ‘்கீ கார்ு்ு ம்கைளவ் னத்தலி் ஒு க்சி 3
மாநில்கைி் 2 சதவத
ீ வா்ுகளை் வப்றிு்க னவ்ு் ‘்லு 4
மாநில ச்ட்னபரளவ் னத்த்கைி் 6 சதவத
ீ வா்ுகளை்
வப்றிு்க னவ்ு்.



த்னபாு பாஜக, கா்கிர், புஜ் சமா், னதசியவாத கா்கிர்,
“்திய க்ூனி்், மா்்சி்் க்ூனி்் ’கியளவ னதசிய
க்சிகைாக ‘்கீ கĂ்க்ப்ு்ைன. “ளவ தவிர நாு ுுவு்
‘்கீ கĂ்க்ப்ட 64 மாநில க்சிக் உ்ைன.

238] பா்னபா்் வி்ண்ப்தி் த்ளத வபயளர ுறி்பிட னவ்ியு
க்டாய் “்ளல என வட்லி உய்நீதிம்ற் உ்தரவி்ு்ைு.
239] ுஜரா்தி் “டஒு்கீ ்ி் “்லாத வபாு்பிĂவினĂ்
வபாுைாதார்தி் பி்த்கி யவ்கு்ு ‘ரு க்வி நிுவன்கைி் 10
சதவத்
ீ
“ட ஒு்கீ ு ‘ைி்ு் ‘வசர ச்ட்ளத ுஜரா் மாநில ‘ரு
கட்த னம 1-் னததி நிளறனவ்றியு.



“ளத எதி்்ு உய் நீ தி ம்ற்தி் ுளறயீு வச்ய் ப்டு.
வழ்ளக விசாĂ்த உய் நீ திம்ற், கட்த ’க்் 4-் னததி ுஜரா்
‘ரசி் ‘வசர ச்ட், வபாு்தம்று, ‘ரசிய் சாசன்ு்ு
வினராதமானு என் ூறி ‘வசர ச்ட்ளத ர்ு வச்து.



“ளத்வதாட்்ு ுஜரா் ‘ரு உ்ச நீ திம்ற்தி் னம் ுளறயீு
வச்து. வழ்ளக விசாĂ்த உ்ச நீ திம்ற், ுஜரா் உய்
நீ திம்ற்தி் உ்தரளவ ர்ு வச்ு, மாநில ‘ரசி் உ்தரு
வச்ு் என உ்தரவி்ு்ைு.

240] “்திய ரயி்னவ்ுளற தனு வசு்ை பார்பĂய சி்ன்களை (
பால்க், நீ ராவி “்ஜி், ‘ு்கா்சியக், ரயி் வப்ிக், ரயி்
நிளலய்க், ) ிஜி்ட் மயமா்க் தி்டமி்ு்ைு. “்வித் ிஜி்ட்
மயமா்கி வவைிநா்டவ்களை ”்்பத்காக ூு் நிுவன்ுட் ூ்ு
னசர ுிு வச்ு்ைு.
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241] வடார்் னபா்ற தளட வச்ய்ப்ட “ளணயதை்களை் பா்்தா்,
1957-் ’்ி் “ய்ற்ப்ட “்திய கா்ுĂளம ச்ட்தி் கீ ் 3 ’்ு
சிளற, ூ.3 ல்ச் ‘பராத் விதி்க்பு் என வதாளலவதாட்ு
ஒு்ுுளற ’ளணய் ‘றிவி்ு்ைு.



தளட வச்ய்ப்ட “ளணயதை்கு்ு் வச்வத்ு ு்ன் ‘ு
ுறி்ு எ்சĂ்ளகீ் வழ்க்பு். ‘ளத மீ றி உ்னை வச்ு
தகவ்களை் பகி்்ு வகா்வு, தர விற்க் வச்வு, பா்்பு,
“ளணய்தி் பதிவிுவு “்திய கா்ுĂளம ச்ட்தி் கீ ் ு்றமாக
குத்பு்.

242] ‘ு் நிுவன்தி் நி்வாக “ய்ுநரான ’்எ். னசாதி “்தியா
னபா்் னபவம்் வ்கியி் தினசĂ ‘ுவ்க் “்லாத “ய்ுநராக
நியமி்க் ப்ிு்கிறா்.
243] கிு்ணா னகாதாவĂ புளகயி் கிழ்ு் பிரா்திய்தி் ி6
எ்வண் வயலி் நி்ணயி்க்ப்ட ‘ைளவ் கா்ிு் ுளற்த
‘ைவி் “ய்ளக எĂவாீ உ்ப்தி வச்தத்காக Ăளலய்்
“்ட்்ă் நிுவன்ு்ு 38 னகாி டால் (ூ. 2,500 னகாி) ூுதலாக
‘பராத் விதி்க்ப்ு்ைு.



கட்த ஐ்ு நிதி ’்ுகைாக ‘தாவு ஏ்ர் 1, 2010-் ’்ிலிு்ு
“ுவளர 276 னகாி டால் ஒ்ுவமா்தமாக ‘பராத்
விதி்க்ப்ு்ைு.

244] ுதிய சி்கா்ு வா்ுவத்கான நளடுளறகைி் ுதிய ுளறகளை
ம்திய ‘ரு வகா்ு வ்ு்ைு. ்ă-வப்் ம்ு் னபா்் வப்்
“ளண்ுக் வா்க ’தா் ‘்ளட ம்ு் ளகவிர் னரளக “ர்ளடீ்
ச்ப்த்ப்ட சி்கா்ு வி்பளனயாைĂட் வகாு்தா் னபாு்.
245] உலகி் ‘திக வதாளக்ு ஏல் எு்க்ப்ட ’ளட எ்ற
வபுளமளய பிரதம் நனர்திர னமாி ‘ணி்திு்த னகா், ூ்
வப்ு்ைு. “்த சாதளன கி்ன் சாதளன ு்தக்தி்
“ட்பிி்ு்ைு.
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2015 ுியரு தின விழாவி் ‘வமĂ்க ‘திப் பரா் ஒபாமா சிற்ு
விு்தினராக் ப்னக்றா். ‘்னபாு பிரதம் நனர்திர னமாி ூ.10
ல்ச் மதி்பிலான னகா், ூ் ‘ணி்திு்தா். ’ளட ுுவு்
நனர்திர தானமாதரதா் னமாி எ்ு பிரதமĂ் ுு வபய்
ளதயலிட்ப்ிு்து.



‘்த ’ளட பி்ன் ஏல் விட்ப்டு. ுஜரா் மாநில் ூர்ளத
னச்்த ளவர வியாபாĂ லா்ஜிபா் பனட், பிரதம் னமாியி்
’ளடளய ூ.4.31 னகாி்ு ஏல் எு்தா்.

246] Global Innovation Index - 2016
---------------------------------------ச்வனதச ‘றிுசா் வசா்ுĂளம ‘ளம்ு (WIPO) , “்திய வதாழி்
ூ்டளம்ு , ‘வமĂ்காவி் கா்வன் ப்களல்கழக், “்சியா்
(INSEAD) ம்ு் ச்வனதச பிஸின் ப்ைி ’கியளவ “ளண்ு தயாĂ்த
ச்வனதச க்ுபிி்ு ுறியீு (GII) ப்ியலி் “்தியா 66-வு “ட்தி்
உ்ைு. கட்த வுட் “்தியா “்த் ப்ியலி் 81-வு “ட்தி்
“ு்து.



ுதலிட்தி் ுவி்ச்லா்ு உ்ைு. 2) ுவட்.,
ீ
3) பிĂ்ட் ., 4)
‘வமĂ்கா ., 5) பி்லா்ு 6) சி்க்ூ் .... 25) சீனா .... 119) பாகி்தா் .....
களடசி “ட் 128) ஏம்



வதாழி் ூ்நிளல வபாு்தவளர “்தியா 117-வு “ட்தி் உ்ைு.
னமு் வதாழி்க்வி வபாு்தவளர 118-வு “ட்தி் “ு்கிறு.



‘றிவிய் ம்ு் “்ஜின ீயĂ் ப்டதாĂகளை உுவா்ுவதி்
ச்வனதச ‘ைவி் “்தியா 8-வு “ட்தி் உ்ைு. னமு் மனிதவை்
ம்ு் ’ரா்்சி ுளறகைி் 63-வு “ட்தி் “ு்கிறு.



கட்த 5 வுட்கைி் “்தியாவி் “ு்ு கா்ுĂளம வப்ற
க்ுபிி்பாை்க் ம்ு் நிுவன்க் வĂளசயி் “்னபாசி்
ு்னிளலயி் உ்ைு.



“்னபாசி் 281 கா்ுĂளமக் வப்ு்ைு. ‘ளதவயு்ு ிசிஎ்
நிுவன் 244 கா்ுĂளமகளைீ், ரா்பா்ஸி நிுவன் 196
கா்ுĂளமகளைீ், வவா்கா்் 160 கா்ுĂளமகளைீ் ச்பா்மா 84
கா்ுĂளமகளைீ் வப்ு்ைு.
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247] National Eye Donation Fortnight



னதசிய க்தான “ுவார விழா ’்ுனதாு் ’க்் 25 ுத் வச்.
8-் னததிவளர களடபிி்க்புகிறு.



க்தான்தி் உலகினலனய ‘வமĂ்கா ுதலிட்தி் உ்ைு. “்திய
‘ைவி் தமிழக் ுதலிட்தி் உ்ைு.



“்தியாவி் ’்ு்ு 40,000 க்க் தானமாக கிளட்கி்றன. “தி்
தமிழக்தி் ப்ு ம்ு் 9,000. ’னா் நா்ி் 10 ல்ச் னப்
குவிழியா் பா்ளவயி்றி க்களை எதி்பா்்ு கா்திு்கிறா்க்.

248] The International STEM Society for Human Rights (ISSHR) எ்ற ‘ளம்பி் சா்பி்
ளஹதராபா்தி் " மனித சுதாய்ு்ு பய்பு் நவன
ீ
‘றிவிய்
ம்ு் வதாழி் ு்ப் " { Exploring Modern Science & Technology Solutions for
Humanity, Education and Rights } எ்ற வபயĂ், ச்வனதச மாநாு நளடவப்று.



“்மாநா்ி் வப்கைி் பாுகா்பி்கான "I feel safe" எ்ு்
‘ளலனபசி வசயலி ‘றிுக் வச்ய்ப்டு.



“தி் உ்ை சிற்ு ப்டளன ஐ்ு ுளற ‘ு்தினா், உடனியாக,
னதசிய ‘வசர கால எ், 100்ு ‘ளழ்ு வச்ு். பாதி்ு்ு
’ைாு் வப் “ு்ு் “ட் ப்றிய தகவ், 30 விநாிகு்ு்
க்டறிய்ப்ு, நடவி்ளக எு்கப்ு்.



“்த மாநா்ி் 2012் வட்லியி் வகாூரமாக க்பழி்ு
வகா்ல்ப்ட நி்பயவி் வப்னறா் கல்ுவகா்ு்ைன்.

249] மியா்மĂ் சிுபா்ளம னராஹி்கயா ு்லி்கு்ு், ு்தமத
னதசியவாதிகு்ு் “ளடயிலான பிர்ளன்ு நிர்தர் தீ்ு
கா்பத்காக, ஐ.நா. ு்னா் வபாு் வசயல் னகாபி ‘்னா்
தளலளமயி் 3 ச்வனதச உு்பின்கு், 6 உ்நா்ு உு்பின்கு்
வகா்ட 9 நப் கு்சிளல ‘ளம்க மியா்ம் ‘ரு ுிுவச்ு்ைு.

250] ஒலி்பி் ூளட்ப்ு னபா்ியி் “ுவளர 9 ுளற ப்னக்ு்ை
‘வமĂ்க மகைி் ‘ணி, 8-’வு ுளறயாக Ăனயா ஒலி்பி்கி் த்க்
பத்க் வவ்ு்ைு.
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“தி் வதாட்்சியாக 6 ுளற த்க்பத்க்ளத வவ்ு்ைு.

251] வாடளக் தா் ுளற வாயிலாக ச்ட விதிகு்ு் ுற்பாக
ுழ்ளத வப்ு் வகா்னவாு்ு 10 ’்ுக் வளர சிளற் த்டளன
விதி்க வளக வச்ீ் மனசாதாு்ு ம்திய ‘ளம்சரளவ ஒ்ுத்
‘ைி்ு்ைு.

* மனசாதாவி் ு்கிய ‘்ச்க் :
* வவைிநா்ு் த்பதியின் “்திய் வப்களை வாடளக் தாயாக்
பய்பு்த் தளட விதி்ு் விதிக் வு்க்ப்ு்ைன.
* வாடளக் தா் ுளறயி் வவைி்பளட்த்ளமளய ஏ்பு்ுவு
ம்ு் ‘தி் ச்ப்த்ப்ட வப்கு்ு ச்ட உĂளமக் வழ்ுவு
வதாட்பான ஷர்ு்கு் “ட்வப்ு்ைன.
* திுமணமாகாம் னச்்ு வா்பவ்க், ஓĂன் னச்்ளகயாை்க்,
வா்்ளக் ுளணளய் பிĂ்ு வா்பவ்க் ’கினயா் வாடளக் தா்
ுளற ில் ுழ்ளத வபற ‘ுமதி “்ளல.
* ச்டவினராதமாகனவா, வ்்தக னநா்கினலா ுழ்ளத வப்றா், ‘தி்
வதாட்ுளடயவ்கு்ு 10 ’்ுக் வளர சிளற ம்ு் ூ. 10 ல்ச்
வளர ‘பராத் விதி்க்பு்.
“்த மனசாதாவி்கான விதிகளை ம்திய ‘ளம்ச்க் னஜ.பி.ந்டா,
நி்மலா சீதாராம், ஹ்சி்ர் வகை் பாத் உ்ைி்னடா் ‘ட்கிய ுு
வு்ு்ைு.

252] Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி், வவ்கல் வவ்ற சா்ஷி மாலி் (
ம்ீ்த் ) Beti Bachao, Beti Padao (save daughter, educate daughter) தி்ட்தி்
ஹĂயானா மாநில ூுவராக நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா்.
253] பிரதம ம்திĂ ுகமாய பார் ‘பியா் { Prime Ministers Sugamya Bharat
Abhiyan } தி்ட்தி் பி பா்ளவயிழ்த மா்ு்திறனாைிக் ( ஹி்தியி்
தி்ய் ) க்ு்வகா்ு் வளகயிலான e - library Sugamya Pustakalaya எ்ு்
“ளணய தை் வதாட்க்ப்ு்ைு.
254] ஜனாதிபதி பிரணா் ுக்ஜி ப்கைானத் ம்க் ம்ு் வ்காை
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வமாழி னபு் ‘ளனவு்ுமான வாவனாலி னசளவ " ’காஷவாணி
ளம்ă "ஐ வகா்க்தாவி் வதாட்கி ளவ்ு்ைா்.
255] ம்திய ‘ரசி் பிரா்திய “ளண்ு தி்ட்தி்பி ( Centres Regional
Connectivity Scheme ) “்தியாவினலனய ுத் மாநிலமாக மகாரா்ிரா, 10
விமான நிளலய்களை உுவா்க ம்திய விமான னபா்ுவர்ு ுளற
ம்ு் விமான நிளலய ’ளணய் ’கியவ்ுட் ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்த்
வச்ு்ைு.
256] உலக னகா்ளப கபி னபா்ி - 2016, ுஜரா் மாநில், ‘கமதாபா்தி்
‘்னடாப் 07 ுத் 22 வளர நளடவபறு்ைு.
257] மகரா்ிரா மாநில், “்தியாவினலனய ுத் மாநிலமாக
த்கு்வகன உ்நா்ு பாுகா்ு ச்ட்ளத ( The Maharashtra Protection of
Internal Security Act ) உுவா்கிீ்ைு.
258] ஹி்தி “ல்கிய்தி்ு சிற்த ப்கைி்ளப வழ்கியவ்கு்ு, K.K.
பி்லா பு்னடச் வழ்ு் " வியா் ச்மா் விுு " 2008் வவைிவ்த
" Kshama " எ்ு் கவிளத வதாு்ளப எுதிீ்ை " ுனிதா வஜயிு்ு "
வழ்க்ப்ு்ைு.
259] உ்தரகா்் மாநில்தி் ுதலாவு வில்ுக் “ன்வபு்க
க்ு்பா்ு ளமய்ளத { Animal Birth Control Centre (ABC) } ம்திய ‘ளம்ச்
னமனகா கா்தி, னகதா்ுர்தி் ( னடராூ் ‘ுனக ) ுவ்கிளவ்ு்ைா்.
260] The Ocean of Churn -- How the Indian Ocean Shaped Human History
எுதியவ் --- ச்சீ் ச்யா்
261] னகாவா ம்ு் வட்லி்ு ‘ு்தபியாக ளஹதராபா்தி் (
வது்கானா ) ுழ்ளதக் நீ திம்ற் ( Children's Court ) ுவ்க்ப்ு்ைு.
262] வது்கானா மாநில்தி் த்னபாு்ை 10 மாவ்ட்களை பிĂ்ு
வமா்த் 27 மாவ்ட்கைாக உுவா்கு், ுதிதாக 15 வுவா்
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உ்னகா்ட்க் ம்ு் 46 ுதிய தாுகா்களை உுவா்கு் ‘்மாநில
‘ரு வளரு தி்ட ‘றிவி்ளக வவைியி்ு்ைு.

263] வபு் ச்்ளசளய கிை்பிய " மாவதாுபாக் " நாவளல எுதிய
வபுமா் ுுக், 19 மாத “ளடவவைி்ு பி் " னகாளழயி் பாட்க் "
எ்ு் கவிளத வதாு்ளப வவைியி்ு்ைா்.

264] உலக வ்கியி் தளலவராக “ர்டாவு ுளறயாக ஜி் னயா் கி் (
Jim Yong Kim ) நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா். ுத் ுளறயாக 2012்
நியமி்க்ப்டா்.

265] ம்திய னநரி வĂக் வாĂய் ம்ு் வுமான வĂ்ுளற ப்றிய
வச்திகளை ஊடக்க் ில் ம்கு்ு வதĂவி்பு ப்றிய வழிகா்ு
வநறிுளறகளை உுவா்க னகாபா் ுக்ஜி தளலளமயிலான 9 நப்
ுுளவ ம்திய னநரி வĂக் வாĂய் உுவா்கிீ்ைு.

266] உடனியாக உ்வகா்ு் வளகயிலான உணு்வபாு்களை ( Ready to
eat food ) தயாĂ்பு ப்றிய வதாழி்ு்ப்களை உுவா்ுவத்ு “்திய
ரயி்னவயி் IRCTC்ு் DRDO ்ு வசா்தமான Defence Food Research
Laboratory்ு் “ளடனய ுĂ்ுண்ு ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ைு.

267] World Risk Report - 2016, published by the United Nations University Institute for
Environment and Human Security (UNU-EHS)



ஐநா ு்ு்ூழ் ம்ு் மாுட பாுகா்ு ப்களல் கழக் " உலக
“ட்பாு ‘றி்ளக - 2016 " எ்ற தளல்பி் ‘றி்ளக ஒ்ளற
தயாĂ்ு்ைு.



“ய்ளக னபĂட் ம்ு் ‘தளன ளகயாு் வித்தி் ஏ்பு் சிக
ăதியான பாதி்ுக் எ்ற ‘ைவி் 171 நாுகளை மதி்பீு
வச்ு்ைு.



வுவா்ு தீு ( The island state of Vanuatu ) னபĂட் ுறியீ்ி் 2016-்
’்ி் ுத் “ட்தி் உ்ைு.



பாகி்தா் 72-வு “ட்தி் உ்ைு.



“்தியா 77-வு “ட்தி் உ்ைு.
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மிக னமாசமாக் திகு் ுத் 5 நாுகைி் வ்கனதச் உ்ைு.

268] பிரபல சிக ஊடக்கைி் ஒ்றான ்வி்டĂ் ‘திக்னப் பி்
வதாடு் “்திய பிரபல்கைி் ுத் 10 னபĂ் ப்ிய்
01) பிரதம் னமாி ; 02) ‘மிதா்ப்ச் ; 03) ஷாு்கா் ; 04) ச்மா்கா் ; 05)
‘மீ ்கா்
06) தீபிகா புனகானன ; 07) பிĂய்கா னசா்ரா ; 08) Ă்தி் னராஷ் ; 09) ‘ஷ்
ுமா்
10) தலா் லாமா.

269] ஒு நகர்தி் எ்வைு மாு ஏ்புகிறு? எ்பளத வவைி்பளடயாக
ம்கு்ு வதĂவி்ு் விதமாகு், ‘ளத ம்க் வதĂ்ுவகா்ு, மாு
ஏ்பு்ுவளத தவி்்ு் வபாு்ு் ம்திய ு்ு்ூழ் ம்ு்
வன்ுளற ‘ளம்சக் சா்பி், னதசிய ு்ு்ுற கா்ு தர க்காணி்ு
தி்ட் கட்த ’்ு வதாட்க்ப்டு.



2011 ம்க் வதாளக கண் வகு்பி்பி, 10 ல்ச்ு்ு் ‘திகமான
ம்க் வதாளக வகா்ட 41 நகர்க் னத்ு வச்ய்ப்ு, 24 மணி
னநரு் வதாட்்ு கா்றி் தர் க் காணி்க்ப்ு, ‘த்
விவர்க் தினு் ம்திய மாு்க்ு்பா்ு வாĂய
“ளணயதை்தி் வவைியிட்ப்ு வுகிறு. ‘தி் கா்றி் தர்ளத
வபாு்ு, ‘்ளறய தின், ந்ு, திு்திகர், மிதமான மாு, மாு,
மிளக மாு, குளமயான மாு என 6 வளகயாக ுறி்பிட்புகிறு.
“ுவளர பதிு வச்ய்ப்ட தகவ் வதாு்பி் ுத் பதி்ளப ம்திய
மாு் க்ு்பா்ு வாĂய் த்னபாு வவைியி்ு்ைு.



‘தி் கா்றி் தர் ந்ு ுறியீ்ளட ‘திக நா்க் வப்ற நகர்க்
ப்ியலி், னகாளவ மாநகர் ுதலிட்ளதீ், ுஜரா் மாநில்ளத்
னச்்த ரா்னகா் 2-் “ட்ளதீ், ‘கமதாபா் 3-் “ட்ளதீ்
பிி்ு்ைன.



உ்தர் பிரனதச மாநில் வாரணாசி, ‘லகாபா், ம்திய் பிரனதச
மாநில் ுவாலிய் ’கிய நகர்க் ஒு நா்ூட ந்ு ுறியீ்ளட
வபறவி்ளல. ‘்புதிகைி் கா்ு எ்னபாு் மாு நிளற்ு்ைு.



ம்திய மாு்க்ு்பா்ு வாĂய் வவைியி்ட ப்ியலி், கா்றி்
தர் ந்ு எ்ற ுறியீ்ளட ‘திக நா்கைி் வப்ற ுத் 10
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நகர்கைி் தமிழக நகர்கைான னகாளவ ுத் “ட்ளதீ், முளர
4-் “ட்ளதீ், வச்ளன 7-் “ட்ளதீ் பிி்ு்ைன. “தி்
வச்ளனயி்தா் ‘திக நா்க் கா்றி் தர்
க்காணி்க்ப்ு்ைு. ‘திக நா்க் ந்ு ுறியீ்ளடீ்
வப்ு்ைு.


தமிழக்தா் வதாழி்சாளலகைி் “ு்ு வவைியாு் ுளகயி்
‘ைளவ க்காணி்க ுத் ுளறயாக ’்ளல் க்காணி்ு
தி்ட்ளத வசய்பு்தியு.

270] ஹ் ‘லி த்காவி் ுனித “ட்ு்ு் வப்க் ுளழய ‘ுமதி
‘ைி்ு ு்ளப உய் நீ திம்ற் உ்தரு பிற்பி்ு்ைு.



எனிு் த்கா ‘ற்க்டளை உ்ச நீதிம்ற்தி் னம்ுளறயீு
வச்வதாக் ூறியளதயு்ு த்க் உ்தரளவ 6 வார்கு்ு
நிு்தி ளவ்ு்ைு உய் நீதிம்ற்.

271] Feel The Jail & Locked up Experience
===============================
* வதல்கானா மாநில்தி் னமட் மாவ்ட்தி் “ு்த ச்கவர்ி
மாவ்ட சிளற்ூட், “்னபாு " சிளற வா்்ளக " ( Feel The Jail )
‘ுபவ்ளத் வபற நிளன்பவ்கு்கான ஒு ‘ு்கா்சியமாக மா்றி
‘ளம்க்ப்ு்ைு. சிளற்ுளற்ு ூ. 500 வசு்தி, 24 மணி னநர
சிளறவாச ‘ுபவ்ளத் வப்ு்வகா்ைலா்.



" ளகு ‘ுபவ் " (Locked up Experience) வபற விு்ுபவ்கு்ு்
“்னக வசதிக் வச்ய்புகி்றன. ‘வ்கு்ு சிளற ‘ளறகைி்
வழ்கமான காதி ’ளட ‘ைி்க்புகிறு. ச்ளட, ிருச்,
பு்ளகனயாு, சா்பிட ‘ுமினிய த்ு, த்ை், னகா்ளப, சலளவ
னசா், ுைிய் னசா் ’கியளவீ் ‘ைி்க்புகி்றன. சிளற
நளடுளறகு்ு உ்ப்ட உணு் தவறாம் ‘ைி்க்புகிறு.
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272] ’க்் 26 ‘்ு வட்லியி் நளடவப்ற நிதி ’னயா் ‘ளம்பி்
ுதலா் ’்ு ூ்ட்தி் " மாறிவு் “்தியா " ( Transforming India ) எ்ற
தளல்பி் பிரதம் னமாி உளரயா்றிீ்ைா்.

273] ரயி் பயணிக் 92 ளபசா ம்ு் பிĂமிய் வசு்தி ூ.10 ல்ச் வளர
கா்பீு வபு் வசதி வு் 31-் னததி வதாட்ுகிறு.



விு்பு்ை பயணிக் ம்ு், ஐ’்சிிசி “ளணய தை்தி் ரயி்
ி்வக் ு்பதிு வச்ீ்னபாு “்த வசதிளய னத்ு வச்ு
வகா்ைலா். 5 வயு்ு உ்ப்ட ுழ் ளதக் ம்ு் வவைிநா்ு்
பயணிகு்ு “்தி்ட் வபாு்தாு.



ரயி் பயண்தி்னபாு விப்ு , பய்கரவாத தா்ுத், வகா்ளை,
தீளவ்ு னபா்ற ‘ச்பாவித்க் னபா்றளவ ில் உயிĂழ்ு
னநĂ்டானலா, ுு ஊன் ‘ளட்தானலா ூ.10 ல்சு், புதி
‘ைவி் ஊன் ‘ளட்தா் ூ.7.5 ல்சு் “ழ்பீு வழ்க்பு்.
காய் ‘ளடனவாு்ு ூ.2 ல்ச் வளர மு்ுவமளன க்டண்,
விப்தி் “ற்தவĂ் உடளல ‘ு்பி ளவ்க ூ.10 ’யிர் என
“ழ்பீு வழ்க்பு்.



பயண்சீ்ு ு்பதிளவ ர்ு வச்தா் பிĂமிய க்டண்ளத திு்ப்
வபறுியாு.



ஐசிஐசிஐ ல்பா்ு வஜனர் “்ூர்், ராய் ு்தர் வஜனர்
“்ூர்், ீரா் வஜனர் “்ூர்் ’கிய நிுவன்குட்
“ளண்ு ஐ’்சிிசி “்தி்ட்ளத வசய்பு்ுகிறு.

274] Ăனயா ஒலி்பி்கி் பத்க் வவ்ற P.V. சி்ு ம்ு் சாகஷி மாலி்
னமு் ஜி்னா்ி் னபா்ியி் சிற்பான ப்கைி்ளப வழ்கிய தீபா
க்மாக் ’கினயா் “்திய ரயி்னவ்ு வசா்தமான வசாுு ரயிலான
மகாராஜா எ்்பிர்சி் “லவசமாக பயண் வச்ுவகா்ைலா் என
IRCTC ‘றிவி்ு்ைு.
* { மாகாராஜா ரயிலி் ுளற்தப்ச க்டணனம 2910 ‘வமĂ்க டால்க்
எ்பு ுறி்பிட்த்கு. }
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275] ‘்ளன வதரசாவி் 19-வு ’்ு நிளனு நாளைவயா்ி ( வச்ட்ப்
05 ) , நிூயா்்கி் உ்ை ஐ்கிய நாுக் தளலளமயக்தி் பிர்தினயக
க்கா்சி ஏ்பாு வச்ய்ப்ு்ைு.



‘்ளன வதரசாவி் வா்்ளகளயீ், ’தரவ்னறாு்காக ‘வ்
’்றிய ‘ு் பணிகளைீ் விவĂ்ு் வளகயி் வச்ட்ப் 6 ுத்
9-் னததி வளர, நளடவபு் “்க்கா்சிளய ஐநாு்கான வாிக்
திு்பீட்தி் நிர்தர பா்ளவயாை் ம்ு் ஏிஎஃ் “்ட்னநஷன்
’கியளவ “ளண்ு நட்ுகி்றன.

276] உ்திர் பிரனதச்தி் நீு் மாவ்ட்தி் உ்ை ப்டா எ்ற
கிராம்ளத னச்்த ஷிு்ி பிதா் எ்ற வப் வதாட்்சியாக 31 மணி
னநர் ிர்் வாசி்ு கி்ன் ு்தக்தி் “ட் வப்ு்ைா். “த்ு
ு் ‘வமĂ்காளவ் னச்்த வப் 24 மணி னநர் வதாட்்சியாக ிர்்
வாசி்தனத உலக சாதளனயாக “ு்ு்ைு. த்னபாு ஷிு்ி ‘்த்
சாதளனளய ுறியி்ு்ைா்.
277] ஒĂசா மாநில் ுவனன்வĂ் உ்ை சப் சகி எ்ற புதிளய்
னச்்தவ் ச்த் நாய். 11 வயதான “்த சிுவ் வஜ்மனியி் உ்ை
வபவய்் ுனி்சி் கா்ப்ு பயி்சி்ு னத்ு வச்ய்ப்ு்ைா்.

278] Ăனயா ஒலி்பி், ு்பா்கி ுுத் னபா்ியி் கல்ுவகா்ட “்திய
னபா்ியாை்கைி் வசய்பாுக் ப்றி ’ராய ‘பின் பி்திரா
தளலளமயி் 5 நப் வகா்ட கமி்ிளய National Rifle Association of India (NRAI)
‘ளம்ு்ைு.

279] International Arbitration in BRICS: Challenges, Opportunities and Road ahead எ்ு்
மாநாு ’க்் 27் வட்லியி் நளடவபுகிறு.

280] சீனா ுத்ுளறயாக Yongzin எ்ற திவப்திய வமாழியி் ‘ளம்த
னதுவபாறி “ய்திர்ளத ( Search Engine ) ‘றிுக் வச்ு்ைு.



Yongzin எ்றா் ’சிĂய் ( Master or Teacher ) என வபாு்பு்.
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281] உலகி் மிக்வபĂய உ்ைர்க தீ் பா்் ( Indoor Theme Park ) IMG Worlds of
Adventure ுபாயி் ‘ளம்க்ப்ு்ைு. “ு ‘ு்த வார்தி்
வபாும்கைி் பா்ளவ்ு திற்க்புகிறு. 1.5 மி்லிய் சுர ‘ி
பர்பைவி் “ு ‘ளம்க்ப்ு்ைு.
282] The first Asian Science and Technology (S&T) Conference for Disaster Risk Reduction (DRR)



னபĂட் ‘ழிு ுளற்ு ப்றிய ுத் ’சிய ‘றிவிய் ம்ு்
வதாழி்ு்ப மாநாு , தா்லா்தி் பா்கா் நகĂ் ’க்் 23 & 24்
நளடவப்ு ுி்ு்ைு.



“்மாநா்ி் ம்திய உ்ுளற “ளணயளம்ச் கிர் Ăஜிஜூ கல்ு
வகா்ு்ைா்.

283] BRICS நாுகைி் ுத் திளர்படவிழா , ுு வட்லியி் வச்ட்ப் 02
ுத் 06 வளர நளடவபுகிறு.

284] DRDOவி் ுுநிளல வி்ஞானி சதீ் வர்ி்ு IEI-IEEE Award for
Engineering Excellence - 2015 எ்ற விுு வழ்க்ப்ு்ைு.

285] 47வு ச்வனதச திளர்பட விழா னகாவாவி் நவ்ப் 20் ுவ்ுகிறு.
“்விழாவி் வகாĂய வமாழி திளர்பட்கு்ு சிற்ு கவன்
‘ைி்க்பட “ு்கிறு.
286] ுு வட்லி ச்வனதச விமான நிளலய் ‘ுனக, “்திய
விமான்பளடயி் சா்பி் வா்வவைி ‘ு்கா்சியக் ( Aerospace Museum )
‘ளம்க்படு்ைு.
287] மகைி் ுய உதவி ுு்கு்ு, ூபா் 3 ல்ச் வளர 7% வ்ியி்
வ்கிக் கட் வழ்கனவ்ு் என Ăச்் வ்கி ‘றிுு்திீ்ைு.
288] பாலிய் வ்ுளறயி் “ு்ு ுழ்ளதகளை கா்பா்ற { Protection of
Children from Sexual Offenses (POCSO) } e - compalaint என்பு் “ளணய ுகா்
ுளறளய ம்திய ‘ளம்ச் னமனகா கா்தி ுவ்கிளவ்ு்ைா்.
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289] Union of European Football Associations என்பு் UEFA வழ்ு் 2016் சிற்த
வர்
ீ
விுு னபா்ுக் வர்
ீ
வரானா்னடாவி்ு வழ்க்ப்ுைைு.
290] ‘வமĂ்காவி் ப்னவு ுளறகைி் னத்்சிீ், ’்று்,
வ்லளமீ் மி்கவ்களை ’்ுனதாு் னத்்வது்ு ‘வ்கு்ு
வவ்ளை மாைிளக வபனலாஷி் குரவ் வழ்ுகிறு.



“்த ’்ு, வவ்ளை மாைிளக வபனலாஷி் குரவ்ு்ு 16 னப்
னத்்வது்க்ப்ு்ைன். ‘வ்கைி் 2 னப் “்திய வ்சாவைி
வப்க். ‘வ்க், கலினபா்னியாளவ னச்்த ‘்சலி திĂபாதி,
சிகானகாளவ னச்்த ினா ’். ஷா ’வா்க்.



‘்சலி திĂபாதி, வானிய் ‘றிஞ் ’வா். “வ், பா்வதி
ீ
ம்டல்தி் மாதிĂளய விவளம்பதி் ”ுப்ு்ைா். ஹா்வ்ு
ப்களல்கழக்தி் வானியலி் பி.எ்.ி. ப்ட் வபற உ்ைா்.



ினா ’். ஷா மு்ுவ் ’வா். ுறி்பாக ‘வ், ுளரயீர் ம்ு்
வநு்கி கால கவனி்ு ுளறயி் வ்ுன். “வ், நீ்ட கால
னநா்களை தீ்்பதி் கவன் வசு்தி வுகிறா்.

291] நட்ு நிக்ுக் வினா்க் / விளடக்
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
.
01) மாநில ‘ரசி் 243 னசளவகளை ஒனர “ட்தி் வபுவத்ு ஏுவாக
Seva Kendra ளமய்களை ுவ்கிீ்ை மாநில ‘ரு எு ?
02) நாு ுுவு் 12் வு்ு கணித் , ‘றிவிய் பாட்கு்ு ஒனர
பாட்தி்ட்ளத ‘ு்பு்த னவ்ு் என ூறிய கமி்ி எு ?
03) பதா்னகா் விமான்பளட தா்ுதலி், தீவிரவாதிகு்ு எதிராக
ச்ளடயி்ு வரமரண்
ீ
எ்திய NSG வர்
ீ
Lt.Col. E.K. நிர்சளன
குரவி்ு் விதமாக எ்த விுு வழ்க்புவதாக
‘றிவி்க்ப்ு்ைு?
04) தீபா க்மக் ஒலி்பி் ஜி்னா்ி் னபா்ியி் எ்த பிĂவி் நா்கா்
“ட் பிி்தா்?
05) வப்னராலிய்ுளற சா்்த start up நிுவன்கைி் ுதீு வச்ய ONGC
நிுவன் எ்வைு வதாளக ஒு்கீ ு வச்ு்ைு?
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06) 2000 CC்ு னம்ப்ட ீச் கா்களை வட்லியி் வி்பளன வச்ய
ூழ் பாுகா்ு வĂ எ்தளன சதவிகித் வசு்தனவ்ு் என
உ்சநீ திம்ற் உ்தரவி்ு்ைு?
07) ’க்் 15 / 2016 ுிய திற்தவவைி கழி்பிட் “்லா நகர்க்
எ்தளன உுவாகிீ்ைதாக, ‘ளம்ச் வவ்ளகயா நாீு
வதĂவி்ு்ைா்?
08) சில நா்கு்ு ு் மரணமளட்த ு்னா் FIFA தளலவ் யா் ?
‘வரு பதவி்கால்தி் எ்தளன ுளற உலக னகா்ளப கா்ப்ு
னபா்ிக் நளடவப்ு்ைு?
09) ’க்் 16 & 17் பாகி்தானி் நளடவப்ற சா்் நாுகைி் “ை்
பாராும்ற உு்பின்கைி் மாநா்ி் “்தியாவி் சா்பி் யா்
தளலளமயி் கல்ுவகா்ு்ைன்?
10) உலக வகாு தின் ?
11) எ்த கிĂ்வக் கிை்பி் குரவ உு்பினராக வனர்திர
ீ
னசவா்
நியமி்க்ப்ு்ைா்?
12) ம்ீ்த வர்
ீ
நரசி் யாத்்ு 4 ’்ுக் தளடவிதி்க காரணமான
ஊ்க மு்ு எு ?
13) 2016 உலக மனிதாபிமான நாைி் digital பிர்சார வாசக் எ்ன ?
14) வாு் ‘ளம்பி் சா்பி் மா்் 2016் உலக கலா்சார திுவிழா எ்த
நதியி் களரயி் நளடவப்று? “்த நிக்்சி நளடவபற னதசிய புளம
தீ்்பாய் வூலி்த கா்ு்வதாளக எ்வைு ? “்த நிக்்சியி் ில்
ஏ்ப்ட புளம சீ்னகுக் ுறி்ு ’ராய ‘ளம்க்ப்ட கமி்ியி்
தளலவ் யா்?
15) Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் “்தியா சா்பி் கல்ு வகா்ட
வர்கைி்
ீ
எ்ணி்ளக ?
16) சமீ ப்தி் எ்த மாநில ’ுந் மாைிளகயி் ’்கினலய் கால்திய
பு்ு ுழி க்ுபிி்க்ப்டு?
17) எ்த நா்ி் விுதளலனபாரா்ட வரலாு ப்றிய ’வண்பட் எு்க
உதவி ுĂவதாக “்தியா ஒ்ு்வகா்ு்ைு?
18) னதாகா வ்கி வத்னி்தியாவி் ுத் கிளைளய எ்த நகர்தி்
ுவ்ுகிறு?
19) ஒலி்பி்கி் வவ்ைி பத்க் வவ்ற P.V. சி்ுு்ு ச்சி் பĂசைி்த
கா் எு ?
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20) “்தியாவி் மாணவ்கு்ு உய் வதாழி்ு்ப்குட் ூிய
வதாழி்க்விளய ( vocational training ) பயி்ுவி்க ஒ்ு்வகா்ு்ை நாு
எு?
21) Ăனயா ஒலி்பி்கி் கல்ுவகா்ட மிக “ளையவயு னபா்ியாை்
யா்? எ்த நா்ளட னச்்தவ் ? ‘வு்ு எ்தளன வயு ? எ்த
னபா்ியி் கல்ு வகா்ு்ைா்?
22) Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் ’்க் ம்ு் வப்கைி் ‘திக
பத்க்க் வப்றவ்க் யா்?
23) பி.ி. உஷாு்ு ‘ு்ு Ăனயா ஒலி்பி் னபா்ியி் தடகை்தி்
“ுதி்னபா்ியி் கல்ுவகா்ட “்திய வரா்களன
ீ
யா் ? எ்த
னபா்ியி் கல்ு வகா்ு்ைா்?
24) காவ் உதவி ’்வாை் பணியிட்கைி் வப்கு்ு 33 %
“டஒு்கீ ு வழ்க்பு் என சமீ ப்தி் ‘றிவி்ு்ை மாநில ‘ரு /
ூனிய் பிரனதச் எு ?
25) வப் பாலின விகித்ளத உய்்த மகரா்ிரா மாநில ‘ரு மீ ்ு்
ுவ்கிீ்ை தி்ட் எு ?
26) 2016 - 17்ு் 90% மானிய்ுட் ூிய 3050 ூĂய மி்ு்ப்தி நீ ்
“ளற்ப்களை ( solar water pumps) நிுவ “ல்ு நி்ணய்ு்ை மாநில
‘ரு எு ?
27) நிூயா்் தமி் ச்க் வழ்கிய தமி் ர்னா விுு வப்றவ் யா் ?
28) நா்ூ் நகளர smart city ’்ு் தி்ட்பணிகளை வசய்பு்து்ை
நிுவன் எு ?
29) ுத்திர னபாரா்ட தியாகிகைி் ஓ்ூதிய் எ்தளன சதவிகித்
‘திகĂ்க்பு் என பிரதம் னமாி, தமு ுத்திர தின உளரயி்
‘றிவி்ு்ைா்?
30) ’க்் 26 / 2016் பதவினய்ு்ை தமிழக ‘ரசி் தளலளம
வழ்கறிஞ் ( ‘்வனக் வஜனர் ) யா்?
விளடக்
--------------.
01) ப்சா்
02) வது்கானா மாநில னம்நிளல்க்வி வாĂய வசயலாை் ‘னசா்
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03) வசௌĂய ச்ரா விுு
04) தனிநப் வா்் ( Individual Vault )
05) 100 னகாி
06) 1%
07) 122 நகர்க் .... ( “்த நிதியா்ு்ு் 739’க உயு் என
எதி்பா்்க்புகிறு)
08) Joao Havelange .., ( BRAZIL ) 6 WORLD CUP MATCHES
09) ளகலா் நாராய் சி் தினயா M.P
10) ’க்் 20
11) வம்னப்் கிĂ்வக் கிை்
12) Methandienone
13) The World Youd Rather
14) யுளன நதி ., 4.5 னகாி ூபா் ., சசி னசக் கமி்ி
15 ) 117 ........ ( ுதலி் துதி வப்று -- 119 ., ‘த் பி் ஊ்க மு்ு
தளடயா் Ăனயா வச்று 118 னப். ... சில நா்கு்ு ு் நரசி்
யாதவி்ு தளட விதி்க்ப்டு. ’ளகயா் னபா்ியி் கல்ு
வகா்டவ்க் 117 னப் ம்ுனம. )
16) மகாரா்ிரா
17) ப்கைானத்
18) வகா்சி
19) BMW கா்
20) வஜ்மனி
21) Meet Gaurika Singh ., னநபாை் ., 13 வயு 255 நா்க் ., நீ்ச் னபா்ி
22) ’்க் --- ளம்னக் வப்்் - நீ ்ச் - 6 பத்க்க் ( 5 த்க் , 1
வவ்ைி ) ... வப்க் - Ledecky Katie - நீ ்ச் - 5 பத்க்க் ( 4 த்க் , 1
வவ்ைி ) .... “ுவுனம ‘வமĂ்காளவ னச்்தவ்க்
23) லலிதா பாப் ..... 3000 மீ ்ட் triple chase னபா்ி
24) பா்ி்னசĂ
25) Majhi Kanya Bhagyashri scheme
26) ஹĂயானா
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27) ஏ.’். ருமா்
28) லா்ச் & ூ்னரா ( L & T )
29) 20% உய்ு
30) R. ு்ுுமாரசாமி ..... ( ஏ்கனனவ “்பதவியி் “ு்தவ் -- A. L.
னசாளமயாஜி )
292] வரா்க பண பĂவ்்தளனகளை தவி்்ு, பண ‘்ளடக் ( DEBIT
CARDS, CREDIT CARDS ...) ிலமாக பண பĂவ்்தளன வச்வளத ஊ்ுவி்க
னதளவயான வழிுளறக் ப்றி உுவா்க நிதியளம்சக் 11 நப்
ுுளவ நியமன் வச்ு்ைு.



“்த ுுவி் தளலவராக நிதி ’னயா் ‘ளம்பி் சிக பிĂவி்
ுத்ளம ’னலாசக் ர்த் P. வா்ட் நியமன் வச்ய்ப்ு்ைா்.

293] ஹிமா்சல பிரனத் மாநில ‘ரு , ‘வசர மு்ுவ ’்ுல்்
னசளவ்ு என பிர்தினயாகமாக 108 HP எ்ற ‘ளலனபசி வசயலிளய ( App )
‘றிுக் வச்ு்ைு.

294] ுனன - ு்ளப னதசிய வநு்சாளலயி் னபா்ுவர்ளத சீ்வச்ய
ுத்ுளறயாக ’ைி்லா சிு வஹலிகா்ட்க் என்பு் Drone க்
பய்பு்த் ப்ு்ைு.
295] ’க்் 25 & 26் “்லாமாபா்தி் ( பாகி்தா்) சா்் நாுகைி்
நிதியளம்ச்க் மாநாு நளடவப்ு ுி்ு்ைு.
* “்மாநா்ி் “்தியா சா்பி் நிதியளம்ச் ‘ு் வஜ்லி்ு
பதிலாக, வபாுைாதார விவகார்கு்கான வசயலாை் ச்தி கா்த தா்
IAS கல்ுவகா்ு்ைா்.
* 19வு சா்் உ்சி மாநாு - 2016, “்லாமாபா்தி் ( பாகி்தா்)
நவ்ப் 09 & 10 னததிகைி் நளடவபறு்ைு. “தி் “்தியா சா்பி்
பிரதம் னமாி கல்ுவகா்வா் என எதி்பா்்க்புகிறு.
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296] 15வு வவைிநாுவா் “்திய்க் மாநாு - Pravasi Bharatiya Divas ( PBD )
2017் ’்ி் ஜனவĂ 07 ுத் 09 வளர வப்கூுவி் நளடவபற
உ்ைு.
மாநா்ி் கு்வபாு் --- Redefined Engagement With Indian Diaspora
10வு மாநாு 2012 --- வஜ்்ூ் ( ராஜ்தா்)
11வு மாநாு 2013 --- வகா்சி ( னகரைா )
12வு மாநாு 2014 --- ுுவட்லி
13வு மாநாு 2015 --- கா்திநக் ( ுஜரா் )
14வு மாநாு 2016 --- ுுவட்லி

297] Operation Euphrates Shield
<><><><><><><><><><><><>
ுு்கியி் எ்ளலளய ஒ்ி ‘ளம்ு்ை சிĂயாவி் Jarablus எ்ற
நகளர ’்கிரமி்ு்ை ISIS ‘ளம்பி் மீ ு, ுத்ுளறயாக ுு்கி
ராுவம தளரவழி தா்ுதளல வதாட்கிீ்ைு. “த்ு ‘்நா்ு
ராுவ் Operation Euphrates Shield என வபயĂ்ு்ைு.

298] I Want 2 be Tendulkar
* எுதியவ் -- மணி் ச்மா

299] ஹĂயானா மாநில ச்டசளபயி் சமண மத ுறவி து் சாக் ,
’க்் 26் ( நி்வான நிளலயி் ) உளரயா்றிீ்ைா்.



“வ் ஏ்கனனவ ம.பி. மாநில ச்டசளபயிு் உளரயா்றிீ்ைா்.

300] Rage of the River: The Untold Story of the Kedarnath Disaster ( ’்றி் வ்ுளற :
னகதா்நா் னபரழிவி் வசா்ல்படாத களத )
எுதியவ் --- “ுதனய் னஜாஷி
2013 ஜூனி் உ்தராக்ி் ஏ்ப்ட வபுவவ்ை்தி் ’்ற்களரனயார
த்ு் விுதிக், ஓ்ட்க், வுக்
ீ
னபா்றளவ ‘ி்ு்
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வச்ல்ப்டுட் ‘்த “ட்ு்ு ுதலி் வச்ு னசத்களை
ுுளமயாக் பா்ளவயி்ட நிுபĂ் பதிு “ு.
301] ’சியா, ஐனரா்பாளவ “ளண்ு் வளகயி் ுு்கி “்தா்ு்
நகĂ் ஏ்வகனனவ 2 பிரமா்ட பால்க் உ்ைன.



த்னபாு ி்றவதாக ுதிய வதா்ு பால் க்ட்ப்ு்ைு. “்த்
பால்ு்ு 16-் ூ்றா்ளட னச்்த ுு்கி ம்ன் யாூ் ு்தா்
சலி் வபய் ூ்ட்ப்ு்ைு.



ூ.20,100 னகாி வசலவி் 3 ’்ு கால்தி் பால் க்ட்ப்ு்ைு.
“ு 1.4 கி.மீ ்ட் நீை், 59 மீ ்ட் ‘கல், 322 மீ ்ட் உயர்
வகா்டதாு். 8 வழி் சாளலக், 2 ரயி் பாளதக்
‘ளம்க்ப்ு்ைன. “த்ில் ஒு்கிளண்த சாளல, ரயி் பாளத
வகா்ட உலகி் மிக்வபĂய பால் எ்ற வபுளமளய் வப்ு்ைு.

302] சீனாவி் ’ைி்லா நீ ்ி்கி “ய்திர் Haidou -1 னம்ு புபி்
வபு்கட் புதியி் 10,767 மீ ்ட் ’ழ் வளர வச்ு “ய்ளக வை்க்
ப்றி ’்ுவச்ு உலக சாதளன பளட்ு்ைு.

303] 800 - 900 னகாி வசலவி் ூர் நகĂ், “்தியாவி் ுத் ஜுைி
ப்களல்கழக் ‘ளம்க்பு் என ுஜரா் ‘ரு ‘றிவி்ு்ைு.

304] ’க்் -- 29 னதசிய விளையா்ு தின்

305] ‘வமĂ்காவி் நிூ வஹவவ் நகĂ் நளடவப்ற கவன்ிக் ஓப்
வட்னி் னபா்ியி் வப்க் “ர்ளடய் பிĂு ’்ட்தி்,
“்தியாவி் சானியா மி்சா & ுனமனியாவி் னமானிகா னஜாி,
உ்ளரனி் னகதĂனா பா்டவர்னகா & சீன ளதனபயி் சியா ஜ் ுவா்
னஜாிளய வ்்தி
ீ
சா்பிய் ப்ட்ளத வவ்ு்ைு.
306] வபாு்ுளற நிுவனமான ONGC, ுஜரா் மாநில ‘ரு்ு வசா்தமான
ுஜரா் மாநில வப்னராலிய் கா்்பனரஷனி் ( GSPC) ப்ுகளை
வா்ுவத்காக,
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GSPC்ு வசா்தமான தீனதயா் எ்ளணவயலி் உ்ை எĂவாீவி்
‘ைளவ ‘றி்ுவகா்ை ‘வமĂ்காளவ் னச்்த ளரட் ்கா் எு்
நிுவன்ளத நியமி்ு்ைு.

307] ு னடானனாமி (Nu Tonomy) எ்ற நிுவன் சி்க்ூĂ் ிளரவ்
“்லாத டா்சி னசளவளய ‘றிுக்பு்திீ்ைு.



“்த் கா்கைி் 6 வச் லிடா் என்பு் உண் குவி
வபாு்த்ப்ிு்ு். “ு னரடா் னபா்ு வசய்பு். “ுதவிர
காĂ் னம் புதியி் ஒ்ு ுழ்ு வகா்ிு்ு். ு்ுற்தி்
“ர்ு னகமரா்க் உ்ைன. “ு ிராபி் சி்ன் விை்கி் நிற
மா்ற்களை உண்்ு காளர “ய்ு்.



கா் எ்கிு்ு னதளவ, எுவளர பயண் வச்ய் னபாகினறா் னபா்ற
விவர்களை பதிு வச்ு வி்டா் னபாுமானு.

308] ’க்் --- 29 ‘ு ’ீத னசாதளன்ு எதிரான நா்

309] பிர்மு்திரா நதிளய ’ழ்பு்தி ப்கைானத் ம்ு் வத் கிழ்ு
’சிய நாுகு்ு நீ ்வழி னபா்ுவர்ளத உுவா்ு் ‘்ஸா் மாநில
‘ரசி் தி்ட்தி்ு உலக வ்கி 980 னகாி கட் வழ்க ஒ்ுத்
‘ைி்ு்ைு.
310] 2007-் ’்ு “்திய ‘ணி்ு னக்ட் வபாு்னப்ற னடானி “ுவளர
60 வட்், 194 ஒு நா் னபா்ி ம்ு் 71 “ுபு ஓவ் னபா்ிகு்ு (
வமா்த் 325 னபா்ிக் ) னக்டனாக “ு்ு்ைா்.



“த் ில் ‘திக னபா்ிகு்ு னக்டனாக “ு்த Ă்கி
பா்ி்கி் ( 324 னபா்ிக் ) சாதளனளய ுறியி்ு்ைா். “்த
சாதளனளய னம.“.தீுக் ‘ணி்ு எதிரான 2வு 20 ஓவ் னபா்ியி்
னபாு வச்ு்ைா்.
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311] வகால்பியா நா்ி் 50 ’்ுகு்ு் னமலாக ’ீத் தா்கி
னபாராிவு் ஃபா்் ( Revolutionary Armed Forces of Colombia -- FARC ) ுு
’க்் 28 ந்ைிரு ுத் னபா் நிு்த் வச்வதாக ஃபா்் ுுவி்
தளலவ் ினமாவச்னகா ‘றிவி்ு்ைா்.



ஐ்பு ’்ுகைாக நட்ு் னபாĂ், “ர்ு ல்ச்ு 60 ’யிர் னப்
வகா்ல்ப்டன். ல்ச்கண்கானவ்க் உ்நா்ினலனய “ட்
வபய்்தன்.



வகால்பிய ‘ரு்ு் , ஃபா்் ுுு்ு் “ளடனயயான உுதியான
‘ளமதி உட்பி்ளக, ‘ு்த சில வார்கைி் ளகவயு்தாக
உ்ைு.



வகால்பியா நா்ி் ‘திப். --- Juan Manuel Santos

312] னகாதாவĂ ’ு ம்ு் ‘த் கிளை நதிகைான Penganga ம்ு்
Pranahitha ’கியவ்றி் ுு்னக 3 து்பளணக் க்ட மகாரா்ிரா
ம்ு் வது்கானா “ளடனய ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ைு.
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