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112] Bharat Ratna Dr A P J Abdul Kalam Learning Resource Centre
பாரத ரத்னா டாக்டர். A.B.J. அப்துல் கலாம் கற்றல் வள மையத்மத ( நூலகம் ) Silcharல்
உள்ள NIT - National Institute of Technology வளாகத்தில் அஸ்ஸாம் முதல்வர் துவக்கி
மவத்துள்ளார்.

113] உலக சுகாதார அமைப்பின் ததன் கிழக்கு ஆசிய பிராந்திய ைாநாடு ( WHO South - East
Asia Region’s Meeting ) இலங்மக தமலநகர் தகாழும்பவில் நமடதபற்றுள்ளது.
* இம்ைாநாட்டில் ைலலரியா லநாயிலிருந்து விடுபட்ட நாடாக இலங்மக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ததன் கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஏற்கனலவ ைாலத்தீவுகள்
ைலலரியா இல்லாத நாடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

114] ஹரியானா ைாநிலம், லராடக்கில் அமைந்துள்ள லராடக் பல்கமலக்கழகத்தின்
ைல்யுத்த இயக்குனராக ஒலிம்பிக்கில் தவண்கலம் தவன்றுள்ள சாக்சி ைாலிக் நியைனம்
தசய்யப்பட்டுள்ளார்.

115] Water Jet Fast Attack Craft (WJFAC) -- TIHAYU
Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) நிறுவனம் இந்திய கடற்பமடக்கு
அதிலவக நீ ர்வழி தாக்குதல் கப்பல் Tihayu மவ தயாரித்து வழங்கியுள்ளது.
ஏற்கனலவ Turmugli என்ற கப்பமல இந்நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கியுள்ளது.

116] துப்பாக்கி சுடுதல் வரர்
ீ அபினவ் பிந்திரா விமளயாட்டிலிருந்து ஓய்வு தபறுவதாக
அறிவித்துள்ளார்.
117] நாட்டிலலலய நான்காவதாக ( தடல்லி , சட்டீஸ்கர் , ஹிைாச்சல் பிரலதஷ்க்கு அடுத்து
) ராஜஸ்தான் ைாநில உயர்நீ திைன்றதில் ( லஜாத்பூர் ைற்றும் தஜய்ப்பூர் ) காகித நீ திைன்ற
கட்டண வில்மலகளுக்கு ( court fee stamp) பதிலாக e stamp வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
118] பிலரசிலின் ரிலயா டி தஜனிலராவில் ைாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் லபாட்டிகள் (
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Paralympic Games ) தசப்டம்பர் 07 முதல் 18 வமர நமடதபறுகிறது. இதில் இந்தியா சார்பில்
18 லபர் கலந்துதகாள்கின்றனர்.
119] ஜம்மு & காஷ்ைீ ர் ைாநில விமளயாட்டு துமறமய ஊக்குவிக்க 200 லகாடி சிறப்பு
நிதிமய பிரதைர் லைாடி ஒதுக்கீ டு தசய்துள்ளார்.

120] இந்திய விண்தவளிக்கழகம் நவன
ீ காலநிமல ஆராய்ச்சி தசயற்மகலகாளான INSAT
- 3DR ஐ GSLV - F05 என்ற ராக்தகட் மூலம் ஸ்ரீஹரிலகாட்டா விண்தவளி மையத்திலிருந்து
தசப்டம்பர் 08, 2016 அன்று ஏவப்பட உள்ளது.
121] தசாலுங் திருவிழா' (Solung Festival) நமடதபறும் இந்திய ைாநிலம் அருணாச்சலபிரலதசம்.
122] இலண்டனில் உள்ள தைரிலிலபான் கிரிக்தகட் கிளப்பின் ( Marylebone Cricket Club -MCC) தகளரவ வாழ்நாள் உறுப்பினராக - இந்தியாவின் முன்னாள் லவகப்பந்து
வச்சாளரான
ீ
ஜாகீ ர்கான் லதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார்
இந்த கவுரவம் தபற்ற 24 வது இந்திய வரர்
ீ ஜாஹீர்கான்
123] India - CHEM 2016' எனப்படும் லவதியியல் சம்ைந்தைான சர்வலதச கருத்தரங்கு
நமடதபறும் இடம் - மும்மப
124] பதிதனான்று சிறிய அளவிலான விைான நிமலயங்கள் அமைப்பதற்காக குஜராத்
ைாநில அரசு , ைத்திய சிவில் விைான லபாக்குவரத்து அமைச்சகம் , விைான நிமலய
ஆமணயம் ஆகியவற்றிற்கு இமடலய ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த வாரம் இலத லபான்று ைகாராஷ்டிரா ைாநில அரசும் ஒப்பந்தம்
லைற்தகாண்டுள்ளது.
125] munnu : A Boy from Kashmir' - என்னும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - ைாலிக் சஜத் (Malik Sajad)
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126] பிரதைர் லைாடி வியட்நாைில் புத்த ைதத்தின் அமடயாளைாக இருக்கும் 'குவான் சு
பலகாடா' புத்த லகாவிலுக்கு தசன்று பிரார்த்தமன தசய்துள்ளார்.
கடந்த 1959-ம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதி டாக்டர்.ராலஜந்திர பிரசாத் இந்த
ஆலயத்திற்கு தசன்றுள்ளார்.
127] டில்லியில் நமடதபறும் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் முதலாவது திமரப்பட விழாவின்
துவக்க விழாவில் இந்தி நடிகர் ரிஷி கபூர் (Rishi Kapoor) கவுரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
128] சர்வலதச இயற்மக பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் (International Union for Conservation of
Nature (IUCN)) 25வது உலக பாதுகாப்பு ைாநாடு (25th World Conservation Congress) ஹவாய்
தீவுகளில் நமடதபறுகிறது.
Union for Conservation of Nature (IUCN) நிறுவப்பட்ட வருடம் - 1948.

129] லதசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் தசப்டம்பர் 01 முதல் 07 வமர கமடபிடிக்கப்படுகிறது.
Theme -- Savor the Flavor of Eating Righ

130] உ.பி., ஜார்கண்ட் , தடல்லிமய அடுத்து ைத்திய பிரலதசத்தில் ைது ஒழிப்பு
பிரச்சாரத்மத பீ கார் முதல்வர் நிதிஷ் குைார் தசப்டம்பர் 16ல் துவக்கி மவக்கின்றார்.
* கருப்தபாருள் --- Nasha - Mukt MP Yatra
* லைலும் குவாலியரில் உள்ள ITM பல்கமலக்கழக ைாணவர்களிமடலய தசப்டம்பர் 16
அன்று Nitish's Idea Of India என்ற தமலப்பில் உமரயாற்ற உள்ளார்.

131] Gas4India
ைத்திய தபட்லராலியம் ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு துமற அமைச்சகம், ைக்களிமடலய
இயற்மக எரிவாயு பயன்பாடு பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த Gas4India என்ற
பிரச்சார இயக்கத்மத துவக்கியுள்ளது.
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132] அதைரிக்க ஓபன் தடன்னிஸ் லபாட்டியின் 3-வது சுற்றுப் லபாட்டியில் அதைரிக்காவின்
தசரீனா வில்லியம்ஸ், சுவடனின்
ீ
தஜாஹன்னா லார்சமன லதாற்கடித்ததன் மூலம்,
கிராண்ட் ஸ்லாம் லபாட்டிகளில் அதிக தவற்றிகமளப் ( 307 தவற்றிகள் ) தபற்ற
வராங்கமன
ீ
என்ற சாதமனமய பமடத்துள்ளார்.
* இதற்குமுன் ைார்ட்டினா நவ்ரத்திலலா 306 தவற்றிகள் தபற்று முதல் இடத்தில
இருந்தார்.
* ஆண்கள் பிரிவில் 307 தவற்றிகமளப் தபற்ற லராஜர் தபடரரின் சாதமனமயயும்
தசரீனா வில்லியம்ஸ் சைன் தசய்தார்.

133] தடன்ைார்க்மக லசர்ந்த DFDS A/S என்ற கப்பல் ைற்றும் சரக்கு லபாக்குவரத்து
நிறுவனம், தனது நிறுவனத்தின் 150ம் ஆண்டு விழாமவ முன்னிட்டு, 900 ைனித ைணிலநர
உமழப்பில், interlocking plastic bricks தகாண்டு 12.035 ைீ ட்டர் நீ ளமுள்ள LEGO என்று
தபயரிடப்பட்ட கப்பமல உருவாக்கி கின்னஸ் சாதமன புரிந்துள்ளனர்.

134] வியட்நாம் நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரக ( Hanoi நகரில் ) அலுவலக கட்டிடத்தில்
சூரிய ைின்சக்தி உற்பத்தி தகடுகள் தபாருத்தப்பட்டுள்ளது.
* இதுலவ தவளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரக அலுவலங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள
முதல் சூரிய ைின்சக்தி உற்பத்தி நிமலயம் ஆகும்.

135] புலனமவ தமலமையிடைாக தகாண்ட Samarth Bharat Vyaspith என்ற ததாண்டு
நிறுவனம், மும்மபயில் சாமல சந்திப்புகளில் ( Traffic signals) நின்று பிச்மச எடுக்கும்
குழந்மதகளுக்காக Signal School என்னும் பள்ளிகமள லைம்பாலங்களுக்கு அடியில்
அமைத்து அவர்களுக்கு கல்வி கற்று தருகின்றனர்.
* இதற்காக சரக்கு ஏற்றி தசல்ல பயன்படும் கண்மடனர்கமள, பள்ளிகளாக ைாற்றம்
தசய்து பயன்படுத்துகின்றனர்.
* தற்லபாது தாலனவில் உள்ள லைம்பாலத்தின் கீ ழ் தசயல்படும் இந்த பள்ளியில் 3 முதல்
8 வயதுக்குட்பட்ட 22 குழந்மதகள் கல்வி கற்கின்றனர்.
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136] தஜைினி கலணசன் ைகளான பிரபல இந்தி நடிமக லரகாவின் சுயசரிமத Rekha : The
Untold Story என்ற தபயரில் தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
* இந்த புத்ததகத்மத எழுதியவர் -- Yasser Usman.

137] ைக்களமவயின் தநறிகள் குழுவின் தமலவராக பாஜக மூத்த தமலவர்
எல்.லக.அத்வானிமய ைக்களமவத் தமலவர் சுைித்ரா ைகாஜன் ைீ ண்டும்
நியைித்துள்ளார்.
* ைக்களமவ நடவடிக்மககளில் எம்.பி.க்கள் பங்லகற்காதது ததாடர்பான விவகாரத்மத
விசாரிக்கும் குழுவின் தமலவராக பி.கருணாகரன்,
* அரசு அளிக்கும் வாக்குறுதிகள் ததாடர்பான குழுவின் தமலவராக ரலைஷ்
தபாக்ரியால் நிஷாங்க் ஆகிலயார் ைீ ண்டும் நியைிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
* ைக்களமவ உரிமை ைீ றல் குழுவின் உறுப்பினராக ராம்சங்கரும்,
* தனிநபர் ைலசாதா ைற்றும்தீர்ைானங்கள் ததாடர்பான குழுவின் உறுப்பினராக பசுபாத்
நாத் சிங்கும் நியைிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

138] சர்வலதச அமைப்மப உருவாக்குவதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ைாநாடு' கடந்த 1945ஆம் ஆண்டு அக்லடாபர் 24-ஆம் லததி நமடதபற்றது. அதில், ஐ.நா. அமைப்மப
உருவாக்குவதற்காக சர்வலதச நாடுகளிமடலய ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம், சாசனைாக
இயற்றப்பட்டது.
* இந்த சாசனம் இதுவமர ஐ.நா.வின் 6 அதிகாரப்பூர்வ தைாழிகளில்
தைாழிதபயர்க்கப்பட்டிருந்த நிமலயில், தற்லபாது 7வதாக சம்ஸ்கிருதத்திலும்
தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
* ஐ.நா.சாசனத்மத சைஸ்கிருதத்தில் தைாழிதபயர்த்தவர். --- லக்தனளமவச் லசர்ந்த
அகில பாரதிய சம்ஸ்கிருத பரிஷதின் தசயலர் ஜிலதந்திர குைார் திரிபாதி.

139] Prabal Dostyk - 2016
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* இந்தியா , கஜகஸ்தான் இமணந்த ராணுவ பயிற்சி Prabal Dostyk - 2016 , கஜகஸ்தானின்
Karganda ைாகணத்தில் தசப்டம்பர் 04 முதல் 17 வமர நமடதபறுகிறது.
* Prabal Dostyk என்றால் வலுவான நட்பு ( Robust Friendship ) என தபாருள்படும்.

140] தசப்டம்பர். -- 08 சர்வலதச எழுத்தறிவு தினம்
Theme --- Reading the past ., Writing the future
* தசப்டம்பர். -- 08 உலக இயன்முமற சிகிச்மச தினம் ( World Physiotheraphy Day ) --> Theme

--- Add life to years.

141] First Internet of Things (IoT) India Congress 2016 , தபங்களூருவில் தசப்டம்பர் 07ல்
துவங்கி 09 வமர நமடதபறுகிறது.

142] தசப்டம்பர் - 06 உலக புத்தக வாசிப்பு தினம்
--> ஏப்ரல் - 02 உலக சிறுவர்கள் புத்தகம் தினம்
--> ஏப்ரல் - 23 உலக புத்தக தினம்

143] உலக அளவில் விண்ணில் அதிக நாட்கள் இருந்த விண்தவளி வரர்
ீ --- ரஷ்யாவின்
தகன்னடி படல்கா -- 879 நாட்கள்
* அதைரிக்க விண்தவளி வரர்களில்
ீ
ைிக அதிக நாட்கள் விண்தவளியில் இருந்தவர் --தஜஃப் வில்லியம்ஸ் -- இவர் 534 நாட்கள் விண்ணில் இருந்துள்ளார்.

144] அதைரிக்க கடற்பமட சார்பில் ரூ. 27 ஆயிரம் லகாடி தசலவில், அடுத்த தமலமுமற
ததாழில் நுட்ப அம்சங்களுடன் கூடிய " டிடிஜி 1000 ஸும்வால்ட் " ( DDG 1000 Zumwalt ) ரக
லபார்க் கப்பல் லைய்ன் ைாகாணத்தின் தஜனரல் மடனைிக்ஸ் பாத் அயர்ன் ஒர்க்ஸ் கப்பல்
கட்டுந்துமறயில் தயார் தசய்யப்பட்டுள்ளது.
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* தைாத்தம், 16 ஆயிரம் டன் எமடயும், 610 அடி உயரமும் தகாண்ட இந்த லபார்க் கப்பல்,
எதிரிகளின் வான் வழி, கடல் வழி ைற்றும் தமர வழி இலக்கு கமள ைமறந்திருந்து
தாக்கி அழிக்கும் வல்லமை தகாண் டது.
* 63 கடல் மைல் (115 கிைீ ) ததாமலவு வமரயுள்ள இலக்குகமள தாக்கும் லதாட்டாக்கள்,
நீ ண்ட தூர ஏவுகமண, கடலுக் கடியில் தசல்லும் ஏவுகமண, நீ ர்மூழ்கி தடுப்பு
ராக்தகட்டுகள் லபான்றவற்மற தசலுத்தும் தபாறிகளுடன் கட்டமைக் கப்பட்டுள்ளது.
* வரும் அக்லடாபர் ைாதம் முமறப்படி கடற்பமடயில் இமணக்கப்படுகிறது.

145] இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி மையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட INSAT- 3 DR
தசயற்மகக் லகாமள சுைந்துதகாண்டு GSLV - F05 ராக்தகட் தவற்றிகரைாக விண்ணில்
ஏவப்பட்டுள்ளது.
* காலநிமலமய முன்கூட்டிலய துல்லியைாக கணிக்கக்கூடிய நவன
ீ வசதிகமளக்
தகாண்டதாக இன்சாட்-3டிஆர் தசயற்மகக் லகாள் வடிவமைக்கப்பட்டது.
* இது இந்தியாவின் 10-ஆவது ஜி.எஸ்.எல்.வி. ராக்தகட் ஆகும்.
* இந்த தசயற்மகக்லகாள், இந்தியா ைட்டுைின்றி வங்கலதசம், பூடான், ைாலத்தீவு,
லநபாளம், தசஷல்ஸ் தீவு, இலங்மக, தான்சானியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் ஏற்படும்
பருவநிமல ைாற்றங்கமள ததரிவிக்கும். கடல்வழி லபாக்குவரத்துக்கு, தபரிதும்
உதவிகரைாக இருக்கும்; கப்பல்களுக்கு வழிகாட்டுவது, இந்திய ராணுவத்துக்கு
தகவல்கமள அளிப்பது லபான்ற பணிகமளயும் லைற்தகாள்ளும். இந்த
தசயற்மகக்லகாளின் ஆயுட்காலம், 10 ஆண்டுகள்.

146] நாட்டில் 40% ஆள் கடத்தல் சம்பவங்கள் அசாம், லைற்கு வங்க ைாநிலத்தில்
நடப்பதாக லதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் தகவல் தவளியிட்டுள்ளது. ஆள் கடத்தல்
சம்பவங்களில் தைிழகம் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது.
* 3 லகாடி ைக்கள் ததாமக தகாண்ட அசாம் ைாநிலத்தில் ஆள் கடத்தல் சம்பவம்
ததாடர்பாக 2015-ல் ைட்டும் 1494 வழக்குகள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.
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* அசாைின் ைக்கள் ததாமகயில் மூன்று ைடங்கு அதிகம் ைக்கள் ததாமக தகாண்ட
லைற்கு வங்க ைாநிலத்தில் ஆள கடத்தல் ததாடர்பாக 1255 வழக்குகள் பதிவு
தசய்யப்பட்டுள்ளன.
* தைிழ்நாட்டில் 2015-ல் ைட்டும் ஆள் கடத்தல் ததாடர்பாக 577 வழக்குகள் பதிவு
தசய்யப்பட்டுள்ளன.

147] முதல் தகவல் அறிக்மக ( FIRST INFORMATION REPORT ) பதிவு தசய்யப்பட்டு 24 ைணி
லநரத்துக்குள் இமணயதளத்தில் தவளியிடப்பட லவண்டும் என்று அமனத்து ைாநில
அரசுகளுக்கும் உச்ச நீ திைன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
* இமணய ததாடர்பு வசதியில் குமறபாடுள்ள பகுதிகளில், 72 ைணி லநரத்துக்குள் முதல்
தகவல் அறிக்மகமய இமணயதளத்தில் தவளியிட லவண்டும் என்றும்,
* தீவிரவாதம், ஊடுருவல், தபண்கள், குழந்மதகள், பாலியல் ததாடர்பான வழக்குகள்
ைற்றும் பதற்றம் ஏற்படுத்தக் கூடிய வழக்குகளுக்கு இந்த உத்தரவில் இருந்து
விதிவிலக்கு அளிக்கப்படுவதாகவும் நீ திபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

148] தடல்லி முதல்வர் லகஜரிவால் தமலமையிலான அரசின் கடந்த ஒன்றமர ஆண்டு
ஆட்சிக்காலத்தில் பிறப்பித்த உத்தரவுகமள ஆராய மூன்று லபர் தகாண்ட குழுமவ
துமணநிமல ஆளுநர் நஜீப் ஜங் ஆகஸ்ட் 30ல் நியைித்துள்ளார்.
மூவர் குழு

==========
01) V.K. சுங்க்லு ( முன்னாள் Comptroller and Auditor General )
02) N. லகாபால்சாைி ( முன்னாள் தமலமை லதர்தல் ஆமணயர் )
03) பிரதீப் குைார் ( முன்னாள் தமலமை கண்காணிப்பு ஆமணயர் )

149] ஆதார் அட்மடகள் வழங்கும் Unique Identification Authority of India (UIDAI)ன் பகுதிலநர
தமலவராக ஓய்வு தபற்ற IAS அதிகாரி J. சத்தியநாராயணா நியைனம்
தசய்யப்பட்டுள்ளார்.
2014ல் நந்தன் நிலலகனி ராஜினாைா தசய்தது முதல் இப்பதவி காலியாக இருந்து வந்தது.

www.tnpsctricks.com [ tnpsc
tamil current affairs september
2nd week ]
லைலும் தற்லபாது UIDAI அமைப்பின் பகுதிலநர உறுபினர்களாக ராலஜஷ் தஜயின் ைற்றும்
ஆனந்த் லதஷ்பாண்லட ஆகிலயார் நியைனம் தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கூடுதல் தகவல்
------------------------

கடந்த ஜூமலயில் UIDAI அமைப்பின் தமலமை தசயல் அதிகாரியாக ( CEO ) அஜய்
பூஷன்பாண்லட நியைிக்கப்பட்டுள்ளார்.

150] Incredible India Tourism Investment Summit (IITIS) – 2016.
தபருமைைிகு இந்தியா சுற்றுலா ைற்றும் முதலீடு ைாநாடு , தசப்டம்பர் 21 முதல் 23 வமர
தடல்லியில் நமடதபறுகிறது.

151] சூரிய ைின்சக்தி கிராைம்
ைரபு சாரா எரிசக்தி திட்டங்கமள ஊக்கப்படுத்தும் விதைாக தைிழக அரசு சூரிய ைின்சக்தி
கிராைங்கமள உருவாக்க உள்ளது.
விழுப்புரம் ைாவட்டம் , இரும்மப கிராைத்தில் இத்திட்டம் முதன்முமறயாக
தசயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்தியாவின் முதல் சூரிய ைின்சக்தி கிராைம் -- லைற்கு வங்களம் , புருலியா ைாவட்டம் ,
Pandri கிராைம். டிசம்பர் 2015

152] Into the Hidden Valley
எழுதியவர். --- Stuart Blackburn
* அருணாசல பிரலதசத்தில் வாழும் Apatani என்ற ைமலஜாதி இன ைக்கமள
கருத்தியலாக தகாண்ட இப்புத்தகம் , இங்கிலாந்தின் MM Bennetts Award for Historical Fiction
2016 என்ற பரிமச தபற்றுள்ளது.
* இந்த புத்தக ஆசிரியர் இதுவமர இந்திய கலாச்சாரங்கள் ததாடர்புமடய 16
புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளார்.

www.tnpsctricks.com [ tnpsc
tamil current affairs september
2nd week ]
153] ரிலயா டி தஜனிலராவில் நமடதபறும் ைாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் (Par Olympic )
லபாட்டியில் , இந்தியா சார்பில் 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் தடல்லிமய லசர்ந்த அங்கூர்
தர்ைா ( Ankur Dharma ) என்ற பார்மவயற்ற ஓட்ட பந்தய வரர்
ீ கலந்து தகாள்கின்றார்.

154] ைலிவு விமல ைதிய உணவு
* பண்டிட் தீனதயாள் உபாத்யாயா பிறந்த தினைான தசப்டம்பர் 25 முதல் ரூபாய் 10க்கு
ைதிய உணவு வழங்கும் திட்டத்மத ைத்திய பிரலதச ைாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங்
சவுகான் அறிவித்துள்ளார்.

155] 147 ஆண்டுகள் பழமையான கிருஸ்துவ விவாகரத்து சட்டத்தில் திருத்தம் தசய்ய
ைத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது.
* ஒருைித்த கருத்தின் அடிப்பமடயில் விவாகரத்து லகாரும் கிருஸ்துவ தம்பதிகள்
இரண்டு ஆண்டுகள் பிரிந்து வாழ்ந்து இருக்க லவண்டும் என்பது , இனி ஒரு ஆண்டு
பிரிந்து வாழ்ந்து இருந்தாலல லபாதும் என திருத்தம் தசய்யப்படவுள்ளது.

156] SEBI ( Securities and Exchange Board of India ) அமைப்பு , இந்தியாவிலல முதலாவதாக
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd க்கு பங்கு தவளியீ ட்டின் மூலம் நிதி திரட்ட அனுைதி
வழங்கியுள்ளது.
* இதன் மூலம் பங்குச்சந்மத வழியாக பணம் திரட்டும் முதல் காப்பீ டு நிறுவனம் என்ற
தபருமைமய ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd தபற்றுள்ளது.

157] இந்தியாவின் முதல் LIGO ( The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory )
ஆராய்ச்சி நிமலயம் , ைகாராஷ்டிரா ைாநிலம், Hingoli ைாவட்டம் , Aundh நகரில்
அமைக்கப்பட உள்ளது. இது உலகின் 3வது LIGO ஆராய்ச்சி நிமலயம் ஆகும்.
* முதல் இரண்டும் அதைரிக்காவில் Hanford & Livingston நகரில் அமைந்துள்ளன.
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158] இந்தியாவில் உள்ள இரண்டாவது ைிகப் தபரிய தனியார் வங்கியான ஐசிஐசிஐ வங்கி
தனது வங்கிச் தசயல்பாட்டில் சாப்ட்லவர் லராபாடிக்ஸ் ( Software Robotics ) உபலயாகத்மத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
* இந்திய அளவில் இத்தமகய சாஃப்ட்லவர் லராபாடிக்ஸ் ததாழில் நுட்பத்மதப்
பின்பற்றியுள்ள முதல் வங்கி இதுலவ.
* 10 லட்சத்திற்கும் லைலான வங்கி பரிவர்த்தமனகமள 200 லராபாடிக்ஸ்
லைற்தகாள்வதாகவும் , வங்கியின் தைாத்த தசயல்பாடுகளில் 20 சதவதம்
ீ
லராபாடிக்ஸ்
மூலம் நிமறலவற்றப்படுவதாகவும் வங்கி ததரிவித்துள்ளது.

159] உலகின் ைிக பிரபலைான காலணி தயாரிப்பு நிறுவனைான NIKE ஐ உருவாக்கிய
PHILL KNIGHT , தனது வாழ்க்மக சம்பவங்கமள SHOE DOG என்ற தபயரில் புத்தகைாக
எழுதியுள்ளார்.

160] தசப்டம்பர் -- 10 உலக தற்தகாமல தடுப்பு தினம்.
Theme. --- Connect , Communicate , Care

161] ைத்திய அரசின் AYUSH துமறயின் சார்பில் BRICS WELLNESS WORKSHOP
தபங்களூருவில் தசப்டம்பர் 10 & 11 லததிகளில் நமடதபறுகிறது.
* லைலும் AYUSH சார்பில் ஆலராக்ய லைளா என்ற கண்காட்சி தசபடம்பர் 10 முதல் 13
வமர தபங்களூருவில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் BRICS நாடுகளின்
பிரதிநிதிகள் கலந்துதகாள்கின்றனர்.

162] லண்டமன லசர்ந்த சீக்கிய இளம்தபண் ஹர்ைான் கவுர் இளம் வயதில் நீ ளைான தாடி
வளர்த்த சாதமனக்காக கின்னஸ் சாதமன புத்தகத்தில் இடம் தபற்றுள்ளார்.
163] விைானப் பயணத்தின்லபாது பயணிகள் சாம்சங் லகலக்ஸி லநாட் 7
ஸ்ைார்ட்லபாமனப் பயன்படுத்தக்கூடாது என அதைரிக்க விைானப் லபாக்குவரத்து
ஆமணயம் தமடவிதித்துள்ளது.
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164] மைசூரு தசரா திருவிழாமவ காண்பதற்காக கர்நாடக சுற்றுலாத்துமறயின் சார்பில்
தங்கத்லதர் தசாகுசு ரயில் அறிமுகம் தசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தரயிலில் 2 இரவுகள் ைற்றும் ஒருபகல் பயணம் தசய்து சுற்றுலாத்தலங்கமள
கண்டுகளிப்பதற்கு ஒரு ஆளுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
165] "தூய்மை இந்தியா' திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதிலும் உள்ள சுற்றுலாத்
தலங்கள், நிமனவுச் சின்னங்கள் பகுதிகளில் 100 ைீ ட்டர் சுற்றளவுக்கு பாலித்தீன்
தபாருள்கமள பயன்படுத்துவதற்கு தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நமடமுமற அக்லடாபர் 2-ஆம் லததி முதல் அைலுக்கு வரும் என்று ைத்திய
சுற்றுலாத் துமற அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
குடிநீ ர் ைற்றும் குளிர்பானங்கள் அமடக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கமளக் தகாண்டு
தசல்வதற்கு தமடயில்மல.
166] தைக்சிலகா நாட்டின் துமணத்தூதரகம் தசன்மனயில் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
தைக்சிலகா சார்பில் இந்தியாவில் அமைக்கப்படும் நான்காவது தூதரகம் இது.
இந்த தூதரகத்தில் தைக்சிலகா தசல்வதற்கான விசா வழங்கப்பட ைாட்டாது. விசா தபற
விரும்புலவார் தில்லியில் உள்ள தைக்சிலகா தூதரகத்மததான் அணுக லவண்டும்.
167] ராஜ்தானி, சதாப்தி, துரந்லதா ஆகிய ரயில்களில் உயர்ந்து தசல்லும் கட்டண முமற,
தசப்டம்பர் 09 முதல் அைலுக்கு வந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் 42 ராஜ்தானி ரயில்களும், 46 சதாப்தி ரயில்களும், 54 துரந்லதா
ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த மூன்று வமக ரயில்களிலும் லசாதமன
முயற்சியாக, இரண்டடுக்கு ஏ.சி., மூன்றடுக்கு ஏ.சி., ஏ.சி. இருக்மக ஆகிய வகுப்புகளில்
உயர்ந்து தசல்லும் கட்டண முமற அைல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
168] கருமண அடிப்பமடயில் வழங்கப்படும் லவமல திருைணைான ைகன்களுக்கும்
தபாருந்தும் என்று ைத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
169] உத்தரப் பிரலதசத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ.2 லட்சத்துக்கும் குமறவாக குடும்ப வருைானம்
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உள்லளாருக்கு அடுத்த ஆண்டு (2017) பிற்பாதியில் இலவச ஸ்ைார்ட் லபான்கள்
வழங்கப்படும் என அந்த ைாநில முதல்வர் அகிலலஷ் யாதவ் அறிவித்துள்ளார்.

170] நாட்டிலலலய முதல்முமறயாக, ராணுவப் பமடப் பிரிவில்லாத " தவலிங்டன்
ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சிக் கல்லூரி ", அங்கீ காரக் தகாடிமய குடியரசுத் தமலவர்
பிரணாப் முகர்ஜியிடம் இருந்து தபற்றுள்ளது.
* அங்கீ காரக் தகாடி என்பது கடந்த 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னலர
லராைானியர்கள் பயன்படுத்தி வந்த ைரபாகும். லபார்க் காலங்களில் பமடப் பிரிவினர்
தங்களது பமட இருக்குைிடத்மத எளிதில் அமடய பயன்படுத்தப்பட்ட உத்திலய இது.
ஆனால், தற்லபாது லபார் உத்திகள் ைாறிவிட்டதால் அந்தந்த பமடப் பிரிவுகமள
தகளரவிக்கும் வமகயிலலலய அங்கீ காரக் தகாடி வழங்கப்படுகிறது. சுதந்திர
இந்தியாவில் இதுவமரயிலும் பல்லவறு பமடப் பிரிவினர் இத்தமகய அங்கீ காரக்
தகாடிமயப் தபற்றுள்ளனர். இருப்பினும், பமடப் பிரிவு அல்லாத ஒரு ராணுவ பயிற்சிக்
கல்லூரிக்கு அங்கீ காரக் தகாடி வழங்கப்பட்டிருப்பது இதுலவ முதல்முமறயாகும்.
* லைலும் 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான லதசிய தங்க ையில் பயிற்சி விருமதயும் தவலிங்டன்
ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சிக் கல்லூரி தபற்றுள்ளது.

171] Open Skies Agreement - திறந்த வான்தவளி ஒப்பந்தம்
* இதுவமர இந்தியாவிற்கும் கிரீஸ் நாட்டிற்கும் இமடலய லநரடி விைான
லபாக்குவரத்து கிமடயாது.
* இந்த நிமலமய ைாற்றவும், இந்தியாவும் , கிரீசும் பரஸ்பரம் லநரடி விைான
லசமவமயயும் தமடகளற்ற / எண்ணிக்மகயற்ற விைான லசமவமயயும் துவக்க இரு
நாடுகளும் இமணந்து திறந்த வான்தவளி ஒப்பந்தம் லைற்தகாண்டுள்ளன.
* இந்தியா இது லபான்ற திறந்த வான்தவளி ஒப்பந்தம் லைற்தகாண்டுள்ள முதல் நாடு
கிரீஸ் ஆகும்.

172] OSIRIS - REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security - Regolith
Explorer)
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* அதைரிக்காவின் 'நாசா' விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனம், கிரகங்கள் உருவானமதக்
கண்டறியும் முயற்சியில் தீவிரைாக இறங்கியுள்ளது.
* இதற்காக, தசப்டம்பர் 8ம் லததி புலளாரிடாவில் உள்ள லகப் கானவரல் ஏவுதளத்தில்
இருந்து 'அட்லஸ் 5 - 411' என்ற ராக்தகட்மட விண்ணில் ஏவியுள்ளது.
* சூரியமனச் சுற்றிவரும், 570 ைீ ட்டர் அகலம் உமடய " தபன்னு ( Bennu - Behnoo ) " என்ற
குறுங்லகாளின் ைண் ைாதிரிமய எடுத்து வந்து ஆய்வு லைற்தகாள்ள இந்த ராக்தகட்
ஏவப்பட்டிருக்கிறது.
* 'ஓசிரிஸ் - தரக்ஸ்' எனப்படும் தசயற்மகக்லகாமள சுைந்துதகாண்டு பயணிக்கும்
'அட்லஸ் 5 - 411' ராக்தகட், பூைியில் இருந்து விண்ணில் 4 ைில்லியன் மைல் தூரத்தில்
உள்ள தபன்னு குறுங்லகாமள 2018-ம் ஆண்டுதான் தசன்றமடயும்.
* அங்கு தமர இறங்கும் ஓசிரிஸ் - தரக்ஸ் தசயற்மகலகாள் , தபன்னு குறுங்லகாளின்
லைற்பரப்பில் புமகப்படங்கள் எடுத்தும் , இதில் உள்ள தானியங்கி கருவி தபன்னுவின்
லைற்பரப்பில் இருந்து 60 முதல் 2 ஆயிரம் கிராம் எமடயுள்ள ைண் ைாதிரிகமள
எடுத்துக்தகாண்டு 2023-ம் ஆண்டு பூைிக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
* ( தபன்னு குறுங்லகாளின் பமழய தபயர் --- 1999 RQ 36 )

173] அதைரிக்க விஞ்ஞானிகள் ஆமைகமள தாக்கும் ஒட்டுண்ணி தட்மடப்புழுக்கமள (
parasitic flatworm that infects turtles ) கண்டறிந்துள்ளனர்.
இதற்கு Baracktrema obamai என தபயரிட்டுள்ளனர்.

174] லகரளா ைாநிலம் , ஆஸ்திலரலியாவின் டாஸ்ைானியா ( Tasmania ) ைாகாணத்துடன்
திறன் லைம்பாடு, சுற்றுலா , ைரபு சாரா எரிசக்தி துமற ஆகியவற்றில் ஒத்துமழப்பு
நல்கிட ஒப்பந்தம் லைற்தகாண்டுள்ளது.
* டாஸ்ைானியா ைாகாணத்தின் நல்தலண்ண தூதராக நியைனம் தசய்யப்பட்டுள்ளவர். -- கிரிக்தகட் வரர்
ீ ரிக்கி பாண்டிங்.
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175] உலக சுற்றுலா தினைான தசப்டம்பர் 27ம் லததி , 9வது லகரளா சுற்றுலா அங்காடி ( 9th
Kerala Travel Mart ) தகாச்சியில் துவங்குகிறது.

176] லதசிய ைாதிரி ஆய்வு அலுவலகம் ( NSSO ) 2015-ம் ஆண்டு லை - ஜூன் ைாதங்களுக்கு
இமடப்பட்ட காலத்தில், நாடு முழுவதும் 26 ைாநிலங்களில், 3,788 கிராைங்களில் உள்ள
73,176 வடுகளில்,
ீ
எத்தமன வடுகளில்
ீ
கழிப்பமற வசதி இருக்கிறது என்பதன்
அடிப்பமடயில், தூய்மையான ைாநிலங்கள் பட்டியமல தவளியிட்டுள்ளது.
* நாட்டிலலலய தூய்மை ைிகுந்த ைாநிலைாக சிக்கிம் ( 98.2% ) முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
லகரளா( 96.4%) இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 3வது இடத்தில் ைிலசாரம் (95.8%)
உள்ளது.
* ஹிைாச்சல பிரலதசம் (90.1%) , நாகலாந்து, ஹரியாணா, பஞ்சாப், உத்தராகண்ட்,
ைணிப்பூர், லைகாலயா ைாநிலங்கள் முமறலய 4 முதல் 10 இடங்கமள பிடித்துள்ளன.
* பிரதைர் நலரந்திர லைாடியின் தசாந்த ைாநிலைான குஜராத் 14-வது இடத்தில் இடம்
தபற்றிருக்கிறது. ைகாராஸ்டிரா 15வது இடத்திலும், ஆந்திரா 16வது இடத்திலும் உள்ளன.
* ஜார்கண்ட் கமடசி இடத்தில (26வது - 17.7% ) உள்ளது. 25வது இடத்தில
சத்தீஸ்கர்(19.9%), ஒடிசா, ைத்தியப் பிரலதசம், உத்தரப் பிரலதசம், பிஹார், ராஜஸ்தான்,
19வது இடத்தில் தைிழ்நாடு (39.2% ), 18வது இடத்தில் கர்நாடகா(44.3%), 17வது இடத்தில
ஜம்மு-காஷ்ைீ ர் ைாநிலங்கள் உள்ளன.
.

* #19வது இடத்தில் தைிழ்நாடு (39.2% ) உள்ளது.

177] தவளிநாட்டில் கல்வி பயிலும் ைாணவர்கள் பற்றிய விவரத் ததாகுப்பு பதிவு தசய்யும்
முமறமய, ைத்திய தவளியுறவுத்துமற ததாடங்கியுள்ளது.
madad.gov.in என்ற இமணய முகவரியில் பதிவு தசய்யலவண்டும் எனவும், இதன்மூலம்
ைாணவர்களுக்கு அவசர உதவி லதமவப்படும் காலங்களில் உடனடியாக உதவி தசய்ய
இயலும் என்றும் தவளியுறவு அமைச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.

178] தசப்டம்பர் ைாத இரண்டாவது சனிக்கிழமை ( இந்த ஆண்டு தசப். 10 ) ---- உலக
முதலுதவி தினம்
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Theme --- First aid for children and by children

179] அதைரிக்க ஓபன் தடன்னிஸ் லபாட்டிகளின் ைகளிர் பிரிவில் தஜர்ைனியின் ஏஞ்சலிக்
தகர்பர் தசக் குடியரசின் கலராலினா பிளிஸ்லகாவாமவ வழ்த்தி
ீ
'சாம்பியன்' பட்டம்
தவன்றார்.
28 வயதான தகர்பர் தவல்லும் இரண்டாவது க்ராண்ட் ஸ்லாம் பட்டைாகும் இது.
முன்னதாக இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் நமடதபற்ற ஆஸ்திலரலிய ஓபன் லபாட்டியிலும்
தகர்பர் சாம்பியன் பட்டம் தவன்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

180] குவாகதரல்லி மசைண்ட்ஸ் (Q.S.) என்ற நிறுவனம், உலக அளவில் உள்ள உயர்
கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கமலக்கழகங்கமள ஆய்வு தசய்து ஒட்டுதைாத்த தரவரிமசப்
பட்டியல், ைண்டலவாரியான தரவரிமசப் பட்டியல்கமள தவளியிட்டு வருகிறது.
* சிறந்த ஆராய்ச்சிக் கட்டுமரகள் பதிவு எண்ணிக்மக, புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான
காப்புரிமை என்பன உள்ளிட்ட பல்லவறு காரணிகளின் அடிப்பமடயில் இந்தப் பட்டியல்
தயாரிக்கப்படுகிறது.
* ததாடர்ந்து 2-ஆவது ஆண்டாக, அதைரிக்காவின் ைஸாச்சஸ்டஸ் ததாழில்நுட்ப
நிறுவனம் (எம்.ஐ.டி.) முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஸ்டான்ஃலபார்ட் பல்கமலக்கழகம் 2-ஆம்
இடமும், ஹார்வார்ட் பல்கமலக்கழகம் 3-ஆம் இடமும் பிடித்துள்ளன.
* இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள்: கடந்த ஆண்டு 147 ஆவது இடத்திலிருந்த தபங்களூரு
இந்திய அறிவியல் கழகம் (ஐஐஎஸ்சி) 152 -ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
* கடந்த முமற 179-ஆவது இடத்திலிருந்த தில்லி ஐஐடி இம்முமற 185 இடத்துக்கும், 202ஆவது இடத்திலிருந்த மும்மப ஐஐடி 219-ஆவது இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன.
* 254 -ஆவது இடத்திலிருந்த தசன்மன ஐஐடி, 5 இடங்கள் முன்லனறி 249 -ஆவது
இடத்மதப் தபற்றிருக்கிறது.
* 701 லரங்குகள் வமரயிலான இந்தப் பட்டியலில், தசன்மன அண்ணா
பல்கமலக்கழகத்தின் தபயர் இடம்தபறவில்மல.
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181] ைத்திய அரசின் தங்க முதலீட்டுத் திட்டத்தில், 6 கிலலா தங்கத்மத முதலீடு தசய்வது
என்று குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள புகழ்தபற்ற லசாைநாதர் லகாயில் அறக்கட்டமள
முடிவு தசய்துள்ளது.
அறங்காவலர் குழுத் தமலவர் - முன்னாள் குஜராத் முதல்வர் லகசுபாய் பலடல்

182] கடலலார காவல் பமடயில் " சாரதி " என்ற புதிய லராந்து கப்பல்
இமணக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிநவன
ீ வழிகாட்டுதல் கருவி, தகவல்ததாடர்பு சாதனங்கள், தசன்சார் கருவிகள் ,
கடல்பகுதியில் எண்தணய்க் கசிவால் ைாசு ஏற்படும்பட்சத்தில், அமத நீ க்கும் கருவி
ஆகியமவ "சாரதி' கப்பலில் இடம்தபற்றுள்ளது.

183] 93 லகாடி ரூபாய் தசலவில் 340 லதாட்டக்கமல கிராைங்கமள உருவாக்க ஹரியான
அரசு முடிவு தசய்துள்ளது.

184] T20 கிரிக்தகட் லபாட்டியில் ஆஸ்திலரலியா இலங்மகக்கு எதிராக 263 ரன்கள்
குவித்து உலக சாதமன பமடத்துள்ளது.

185] 2011ம் ஆண்டுக்கு பின் இங்கிலாந்தும், இரான் நாடும் பரஸ்பரம் தூதரக உறவுகமள
புதுப்பித்துதகாண்டுள்ளன.

186] 2015 - 16ம் ஆண்டில் அரிசி இறக்குைதியில் உலகளவில் தசௌதி அலரபியா, இராக்,
சீனா ஆகியமவ முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ளன.

187] ஆந்திரா ைாநில அரசின் லபாலாவரம் நீ ர் திட்டத்திற்கான அமனத்து நிதிமயயும்
ைத்திய அரசு வழங்கும் என ைத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
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188] தசப்டம்பர் 10 / 2016 வமர UJALA திட்டத்தில் 18 ைாநிலங்கள் ைற்றும் 4 யூனியன்
பிரலதசங்கள் இமணந்துள்ளன. இதுவமர தைாத்தம் 15 லகாடி LED பல்புகள் விநிலயாகம்
தசய்யப்பட்டுள்ளன.
UJLA திட்ட இலக்கு - 77 லகாடி LED பல்புகள் விநிலயாகம் தசய்யப்பட லவண்டும்

189] உலகிலலலய நீ ளைான அதிலவக ரயில் (புல்லட்) பாமதகமளக் தகாண்ட நாடாக
சீனா உருதவடுத்துள்ளது. அந்நாட்டில் உள்ள புல்லட் ரயில் பாமதயின் நீ ளம் 20 ஆயிரம்
கிலலா ைீ ட்டமரத் தாண்டியது.
. கூடுதல் தகவல்கள்
மும்மப - அகைதாபாத் இமடயிலான அதிலவக ரயில் பாமதக்கான ஒப்பந்தம்
ஜப்பானுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தசன்மன, தடல்லி இமடலய அதிலவக ரயில் பாமத
அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து சீனா ஆய்வு லைற்தகாண்டு வருகிறது.

190] ரஷ்ய வராங்கமன
ீ
" ஆக்சானா சாவ்தசன்லகா இன்கிரிடிடுலஸ் " ரிலயாவில்
நமடதபறும் பாராலிம்பிக்கில் 5 தங்கப் பதக்கங்கமள தவன்று சாதமன பமடத்துள்ளார்.
50 ைீ ட்டர் ப்ரீ ஸ்மடல், 100 ைீ ட்டர் லபக் ஸ்ட்லராக், ப்ரீ ஸ்மடல், 400 ைீ ட்டர் ப்ரீ ஸ்மடல்,
தனிநபர் 200 ைீ ட்டர் ஆகியவற்றில் தங்கப் பதக்கங்கமள தவன்று, ஒலர பாரலிம்பிக்கில் 5
தங்கம் தவன்ற சாதமனப் தபண் என்ற தபருமைமய சாவ்தசன்லகா தபற்றுள்ளார்.

191] பாராலிம்பிக் லபாட்டியில் இந்தியா தபற்ற பதக்கங்கள்
==================================================

* பாராலிம்பிக் லபாட்டிகள் 1960 முதல் 4 வருடங்களுக்கு ஒருமுமற நமடதபற்று
வருகின்றன. இந்தியா 1968ல் முதல்முமறயாக பங்லகற்றது. 1960, 1964, 1976, 1980ல்
பங்லகற்கவில்மல.
* ரிலயாவில் நமடதபறும் இந்த பாராலிம்பிக்குடன் லசர்த்து இதுவமர இந்தியா 3
தங்கம், 3 தவள்ளி, 4 தவண்கலம் உள்பட 10 பதக்கங்கள் தபற்றுள்ளது. ( தசபடம்பர் 10 /
2016 வமர )
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* முதல் தங்கம் 50 ைீ ட்டர் பிரிஸ்மடல் நீ ச்சல் லபாட்டியில் முரளிகாந்த் தபட்கார் மூலம்
1972ல் தஜர்ைனி தகட்டில்பார்க்கில் நடந்த பாராலிம்பிக் மூலம் கிமடத்தது.
* 2வது தங்கம் 2004ல் ஏததன்சில் நடந்த ஈட்டி எறிதல் லபாட்டியில் கிமடத்தது.
ராஜஸ்தான் ைாநிலம் சாரு ைாவட்டத்மத லசர்ந்த லதலவந்திர ஜாஜ்ஜாரியா இமத
தபற்றுத்தந்தார்.
* 3வது தங்கத்மத, தற்லபாது T - 42 உயரம் தாண்டும் லபாட்டியில் ைாரியப்பன்
தங்கலவலு தபற்றுத்தந்துள்ளார்.
* 1984ல் அதைரிக்காவில் நடந்த பாராலிம்பிக்கில் லஜாகிந்தர்சிங்லபடி குண்டுஎறிதலில்
தவள்ளியும், வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல் ஆகிய லபாட்டிகளில் தவண்கலமும் தவன்று 3
பதக்கங்கமள தபற்று சாதமன பமடத்தார்.
* தற்லபாமதய ரிலயா லபாட்டியின் T - 42 உயரம் தாண்டும் லபாட்டியில் ைற்தறாரு
இந்திய வரர்
ீ வருண் சிங் பாடி தவண்கலம் தவன்றுள்ளார்.

192] ைலலசியாவின் Pangkor Dialogue Award 2016 ஐ நாகாலாந்து ைாநில முதல்வர் T R
Zeliang தபற்றுள்ளார்.
ைாநிலத்தில் வனம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழமல சிறப்பான முமறயில் லபணி காத்ததற்காக
இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

193] Indian Council of Food and Agriculture (ICFA) வழங்கும் " சிறந்த லதாட்டக்கமல ைாநிலம்
" ( Best Horticulture state award ) என்ற விருமத ஹரியானா தபற்றுள்ளது.

194] அதைரிக்க ஓபன் தடன்னிஸ் - 2016 தவற்றியாளர்கள்
ஆண் ஒற்மறயர் - ஸ்டனிஷ்லாஸ் வாவ்ரிங்கா ( சுவிட்சர்லாந்து )
தபண் ஒற்மறயர் - ஏஞ்சலிக் தகர்பர் (தஜர்ைனி )
ஆண் இரட்மடயர் -- புரூலனா லசார்ஸ் (பிலரசில்) & தஜைி முலர ( பிரிட்டன்)
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தபண் இரட்மடயர் -- தபதானி லைடக் சான்ஸ் ( அதைரிக்கா ) & லூசி ஷபலராவா (தசக்
குடியரசு )
கலப்பு இரட்மடயர். -- லாரா சீகமுன்ட் ( தஜர்ைனி ) & லைட் தபவிக் ( குலரசியா )

195] சர்வலதச புத்தைத ைாநாடு - 2016 , உ.பி.யின் சாரநாத்தில் அக்லடாபர் 03 & 04 ல்
நமடதபறவுள்ளது.

196] ரிலயாவில் நமடதபறும் பாராலிம்பிக் லபாட்டியின் கருப்தபாருள் (Theme ) ---- Every
Body Has A Heart

Motto of the game --- A New World

197] ரிலயாவில் நமடதபறும் பாராலிம்பிக் லபாட்டியில் , F-53 குண்டு எறிதலில் இந்திய
வராங்கமன
ீ
தீபா ைாலிக் தவள்ளிப்பதக்கம் தவன்றுள்ளார்.
பாராலிம்பிக் லபாட்டிகளில் பதக்கம் தவன்ற முதல் இந்திய வராங்கமன
ீ
என்ற
தபருமைமய தீபா ைாலிக் அமடந்துள்ளார் .

198] ஸ்தபயினில் இருந்து இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட டால்லகா ரயில், மூன்றாவது
முமறயாக லசாதமன ஓட்டம் தசய்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது. தற்லபாது தடல்லி - மும்மப
தடத்தில் இயக்கி லசாதமன தசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனலவ உத்தரப் பிரலதச ைாநிலம், பலரலி-தைாராதாபாத், ைற்றும் பால்வால் - ைதுரா
இமடலய லசாதமன ஓட்டம் நடந்தது.

199] Joint Sea - 2016
சீனா ைற்றும் ரஷ்ய கடற்பமடகள் இமணந்து ததன்சீன கடலில் Joint Sea 2016 என்ற லபார்
பயிற்சிமய தசப்டம்பர் 12 ல் துவக்கியுள்ளன.

200] 12th Yudh Abhyas - 2016
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இந்தியா ைற்றும் அதைரிக்கா லைற்தகாள்ளும் வருடாந்திர ராணுவ பயிற்சி 12வது யூத்
அபியாஸ் - 2016 உத்ரகாண்ட்டில் , தசப்டம்பர் 14 முதல் 27 வமர நமடதபறவுள்ளது.
இந்த பயிற்சியில் இந்திய ராணுவத்தின் காங்லகா பமடபிரிவு கலந்து தகாள்கிறது.

201] இந்தியா முழுமைக்கும் 22 ைமல ைாவட்டங்கள் ைற்றும் 53 சைதவளி
ைாவட்டங்களில் லை 2016ல் லைற்தகாள்ளப்பட்ட Gramin Swachh Survekshan தூய்மையான
ைாவட்டங்கள் பற்றிய தரவரிமச தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
ைமல ைாவட்டங்கள். --- 1) Mandi (H.P) ., 2) West Sikkim ( Sikkim) ., 3) Shimla ( H.P)
சைதவளி ைாவட்டங்கள் --- 1) Sindudurg (MH) ., 2) Nadia (WB) ., 3) Satara (MH)

202] குர்திஸ்தானின் ஏஞ்தசலினா ஜூலி வரைரணம்
ீ
.

குர்திஸ்தான் ராணுவப் பமடயில் கடந்த 2012ம் ஆண்டு ைகளிர் அணி உருவாக்ப்பட்டது.
இதில் " ஆசியா ரம்ஜான் அந்தர் " தனது 18 வயதில் இமணந்து ISIS பமடக்கு எதிராக
தீரமுடன் லபாரிட்டு வந்தார்.
தற்லபாது நமடதபற்ற லபாரில் பங்கு தகாண்டு வரைரணம்
ீ
எய்தியுள்ளார். இவருக்கு
சிரியாவின் ஏஞ்தசலினா ஜூலி என்ற தசல்லப் தபயர் உண்டு.
ஆசியா ரம்ஜான் அந்தர் இடம் தபற்றிருந்த பமடப் பிரிவில் 18 முதல் 40 வயது
வமரயிலான 7000க்கும் லைற்பட்ட ைகளிர் இடம் தபற்றுள்ளனர் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

203] தாய்லாந்தின் பாங்காங்கில் நமடதபற்ற SangSom 6 Red World Championship (
ஸ்னூக்கர் ) லபாட்டியில் இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி தவண்கலம் தவன்றுள்ளார்.

204] Indian Council of Food and Agriculture (ICFA) சார்பில் தடல்லியில் நமடதபற்ற 9th
Agricultural Leadership Summit 2016 ல் ஒடிஷா ைாநில அரசு 9th Global Agriculture Leadership
Award 2016 ( Best Agriculture State-2016 ) தபற்றுள்ளது.
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205] லசாைாலியா நாட்டின் அதிபர் லதர்தலில் முதன்முமறயாக Fadumo Dayib என்ற தபண்
லபாட்டியிடுகிறார்.
இவர் 26 ஆண்டுகளுக்கு முன் லசாைாலியாவில் இருந்து தவளிலயறி அகதியாக
பின்லாந்மத தசன்றமடந்தவர்.
தற்லபாது நாடு திரும்பி அதிபர் லதர்தலில் லபாட்டியிடுகின்றார்.

206] தாய்லாந்து ைற்றும் ைலலசியா நாடுகள், தங்கள் எல்மலயில் சுவர் எழுப்ப முடிவு
தசய்துள்ளன.
207] 73வது சர்வலதச தவனிஸ் திமரப்பட விழாவில் பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டின் Lav Diaz
இயக்கிய The Women Who Left திமரப்படத்திற்கு " தங்க சிங்க விருது " ( Golden Lion award )
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சிறந்த நடிகர் விருது -- Oscar Martinez ( The Distinguished Citizen )
சிறந்த நடிமக விருது --- Emma Stone ( La La Land )

208] தபால் துமற பற்றிய குமறகமள ததரிவிக்க 1924 என்ற கட்டணைில்லா
ததாமலலபசி எண் அறிமுகம் தசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த லசமவ இந்தி, ஆங்கிலம், ைமலயாளம் ஆகிய தைாழிகளில் ைட்டுலை தற்லபாது
துவக்கப்பட்டுள்ளது.

209] மும்மப IIT ைாணவர்கள் உருவாகியுள்ள Pratham என்ற தசயற்மகலகாமள இஸ்லரா
விமரவில் விண்ணில் ஏவவுள்ளது.

210] பிரான்சின் Lyon நகரில் தபாதுைக்களின் பயன்பாட்டுக்கான முதல் ஓட்டுனர் இல்லா
லபருந்து லசமவ துவங்கப்பட்டுள்ளது.
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211] இந்திய கிரிக்தகட் அணிக்கு வரர்கமள
ீ
லதர்வு தசய்யும் லதர்வாளர்களுக்கான அதிக
பட்ச வயது 60ஐ தாண்டி இருக்க கூடாது, லைலும் இந்திய அணிக்காக தடஸ்ட் அல்லது
ஒருநாள் லபாட்டி அல்லது 50 முதல் தர லபாட்டிகளில் விமளயாடி இருக்க லவண்டும் என
கிரிக்தகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் புதிய நிபந்தமனகமள விதித்துள்ளது.

212] சிம்லா விைான நிமலயம் அருகில் உள்ள Jaithadevi township ஐ சீர்ைிகு
ஒருங்கிமணந்த நகரியைாக ( smart integrted township ) ைாற்றுவதற்கு ஹிைாச்சல
பிரலதஷ் அரசு , சிங்கப்பூர் அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது.

213] Indo - US Economic Summit
இந்தியா - அதைரிக்கா தபாருளாதார ைாநாடு , புதுதடல்லியில் தசப்டம்பர் 13 & 14 ல்
நமடதபறுகிறது.

214] துர்கா பூமஜ திருவிழா நாட்களில் கடவுளின் சிமலக்கு முன்பாக " தசல்பி " படம்
எடுப்பதற்கு தமட விதித்து தகால்கத்தா ைாநகர காவல்துமற ஆமணயாளர்
உத்தரவிட்டுள்ளார்.

215] Higher Education Financing Agency (HEFA)
ஐஐடி, என்ஐடி, ஐஐஎம் லபான்ற உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி ரீதியிலான
உள்கட்டமைப்பு வசதிகமள ஏற்படுத்துவதற்கான நிதியுதவிமய அளிப்பதற்கு "
உயர்கல்வி நிதியுதவி அமைப்பு " என்ற புதிய அமைப்மப ஏற்படுத்த ைத்திய
அமைச்சரமவ அனுைதி வழங்கியுள்ளது.
புதிதாக ஏற்படுத்தப்படும் இந்த அமைப்பானது, தபாதுத் துமற வங்கி அல்லது அரசால்
நிர்வகிக்கப்படும் வங்கிசாராத நிதியுதவி அளிக்கும் அமைப்பு லபான்று தசயல்படும்.
ஐஐடி, ஐஐஎம், என்ஐடி லபான்ற உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் உலகத் தரத்தில் ஆய்வுக்
கூடங்கள் ஏற்படுத்துதல் ைற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகமள ஏற்படுத்துவதற்கு
நிதியுதவி அளிக்கவிருக்கும் இந்த அமைப்பு, பங்குகமள தவளியிட்டு ரூ.20 ஆயிரம்
லகாடி மூலதனம் திரட்டி தகாள்ளும்.
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