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1] ஜூ் - 01 உலக பா் தின்

2] The Kiss Of Life, How a Super Hero and My Son Defeated Cancer
பிலா் சி்தி் உட் “ணை்ு பிரபல “்தி நிக் “்ரா் ஹா்மி
எுதிீ்ளா்.

3] ஒிஷா மாநில்தி் வாு் ி்றா் பாலின்தவ்க் ‘ணனவணரீ்
வுணம்ககா்ு்ு கீ ் வா்பவ்க் (Below Poverty Line - BPL ) என ‘்மாநில
‘ரு ‘றிவி்ு்ளு.

4] ஜி்பா்கவ நா்ு்ு ு்ு்பயை் சச்ு் “்திய கிĂ்சக் ‘ைியி்
பயி்சியாளராக ச்ச் ப்க் நியமன் சச்ய்ப்ு்ளா்.

5] Indian council of Medical Research சவளியி்ு்ள ு்ளி விபர்களி் பி ,
“்தியாவிகலகய மிக ‘திக ‘ளு கக்ச் கநாயினா் பாதி்க்ப்ு்ள
’்க் உ்ள புதி ---- மிகசார் மாநில்தி் Aizawl
சப்க் உ்ள புதி -- ‘ுைாசல்பிரகதச்தி் Papumpare

6] ம்திய பைியாள் கத்ு வாĂய்தி் (UPSC) உு்பினராக ு்னா் சட்லி
காவ் ’ணைய் B.S.பாசி நியமன் சச்ய்ப்ு்ளா்.

7] ு்ணபயிலிு்ு ப்சா் மாநில் ஃபிகரா்ூ் நகு்ு பயைிகணள
‘ணை்ு் சச்ு் "ப்சா் சமயி்', தனு 104 ’்ுக் கசணவணய
நிணறு சச்த ுத் ரயி் எ்ற சபுணமணய் சப்ு்ளு.
த்கபாு “்த ரயி் 34 மைி கநர்தி் (1,930 கி.மீ . ூர்) ு்ணபயிலிு்ு
ஃபிகரா்ூு்ு சச்றணடகிறு.

8] ககரளாவி் மு ம்ு் கபாணத்சபாு் பை்க்தி்ு எதிரான
விைி்ுை்ு பிர்சார்தி்கான ூதராக சசய்பட ச்சி் சட்ு்க்
ச்மதி்ு்ளா்.
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9] ுவி்ச்லா்தி் கட்த 17 ’்ுகளாக க்ட்ப்ு வ்த உலகிகலகய மிக
நீ ளமான ம்ு் ’ைமான ுர்க ரயி் பாணதயான " கா்ஹா்ு கப் டன்
" (Gotthard base tunnel ) ஜூ் 01் திற்ு ணவ்க்ப்ு்ளு.
“்த ுர்கபாணத ுவி்ச்லா்தி் ஜூĂ் நகணரீ், “்தாலியி் மில்
நகணரீ் (57 கி.மீ ) “ணை்ு் வணகயி் உுவா்க்ப்ு்ளு.
கா்ஹா்ு கப் டன் எ்ற “்த ுர்க்பாணத “ர்ு ுணளகணள்
சகா்டு. 57 கி.மீ . நீ ள் சகா்ட “்த் பாணத, வட்ு ம்ு் சத்ு
ஐகரா் பாு்ு நுகவ ’்்் மணல் சதாடணர் ுணட்ு உுவா்க்
ப்ு்ளு. மணலயி் கம்பர் பிலிு்ு 2.5 கி.மீ . ’ை்தி் “்த பாணத
‘ணம்க்ப்ு்ளு.
“த்ு ு்ு ஜ்பானி் உ்ள சச்க் ரயி் ுர்க்பாணததா் (53.9 கி.மீ .)
உலகி் நீ ளமானு எ்ற சபய் சப்றிு்து. “த்ு ‘ு்தபியாக
பிĂ்டணனீ் பிரா்ணைீ் “ணை்ு் ுர்க் பாணத 50.5 கி.மீ . நீ ள்
சகா்டு.

10] 7th Clean Energy Ministerial (CEM7) மாநாு சா்பிரா்சி்ககாவி் ஜூ் 01
ம்ு் 02் நணடசபுகிறு.

11] சதாுகநா், மகலĂயா, HIV, TB கபா்ற கநா்கு்ு ’ளானவ்கு்ு
ப்கவு உதவிகணள வை்கிவு் LEPRA INDIA எ்ற சதா்ு நிுவன்தி்
ந்சல்ை ூுவராக நிக் மாதவ் நியமன் சச்ய்ப்ு்ளா்.

12] ுஜரா் மாநில ‘ரு Bal Amritam ம்ு் Mission Shakti என “ர்ு பிர்சார
“ய்க்கணள ுவ்கிீ்ளு.
Bal Amritam --- ுை்ணதகு்ு் சப்கு்ு் “ு்ு்ச்ு மிு்த
உைவிணன வை்ுவு.
.
Mission Shakti --- மணலவா் சப்களிணடகய மா்பக ு்ுகநா் ம்ு்
க்்ப்ணப ு்ுகநா் ப்றிய விைி்ுை்ணவ ஏ்பு்தி, ‘வ்கு்ு ‘ரு
மு்ுவமணனயி் ‘த்கான சிகி்ணசயிணன வை்ுவு.
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13] சட்லி சம்கரா ரயிலி் க்டை்கணள முவணக்பு்ுவு ப்றிய
பĂ்ுணரகணள வை்ுவத்ு நீ தியரச் M.L. கம்தா தணலணமயிலான ுுணவ
ம்திய ‘ரு நியமன் சச்ு்ளு.

14] ஹĂ பிரகா் Ăஷி எ்ற “்திய் 366 நாுகளி் சகாிகணள தமு
உட்பி் டா்ூவாக வணர்ு கி்ன் உலக சாதணன ு்தக்தி்
“ட்சப்ு்ளா்.

15] The Unseen Indira Gandhi
ுமா் 20 ’்ுகு்ு் கமலாக “்திரா கா்தியி் தனி்ப்ட மு்ுவராக
பைியா்றிய Dr.K. P. மா்ூ் எுதிீ்ள ு்தக்

16] “்தியாவி் ுத் ுணறயாக சப்கூுணவ கச்்த திுந்ணக ‘்ணக
ப்மஷாலி குரவ டா்ட் ப்ட் சப்ு்ளா்.
‘ணமதி ம்ு் க்வி்கான “்திய சம்நிக் ப்கணல்கைக் “்த
ப்ட்ணத வை்கிீ்ளு.
திுந்ணகக் நலு்காகு், உĂணம கு்காகு், பாுகா்ு்காகு்
சதாட்்ு கபாராிவுவதா் “்த உயĂய ‘்கீ கார் வை்க்புவதாக
சதĂவி்க் ப்ு்ளு.
‘்ணக ப்மஷாலி கட்த ’்ு நா்ிகலகய ுத் ுணறயாக ஓ்ுந்
உĂணம சப்ற திுந்ணக எ்ற சபுணமணய சப்றா்.
“கத கபால “வு்ு க்நாடக ‘ரசி் உயĂய விுதான ரா்கயா்சவா
விுு் வை்க்ப்டு. திுந்ணக ஒு வு்ு “்தணகய உயĂய விுு
வை்க்ப்டு ‘ுகவ ுத்ுணறயாு்.

17] “்தியா - ‘சமĂ்கா “ணடகய தீவிரவாத் சதாட்பான உளு்
தகவ்கணள பர்பர் பĂமாறி் சகா்ு் ு்கிய உட்பாு
ணகசயு்தாகிீ்ளு.
“த்ில் ‘சமĂ்காவி் உ்நா்ு பாுகா்ு ுத்ணம வைிகா்ுத் {
Homeland Security Presidential Directive 6 (HSPD-6) } எ்ற ‘ணம்ு்ு் “்தியா
‘திகாரூ்வமாக ுணை்ு்ளு. ‘சமĂ்காவிட் உ்ள ‘ணட யாள்
காை்ப்ட ம்ு் ச்கதக் ு்ு “டமான தீவிரவாதிக் ுறி்த ரகசிய
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தகவ்க் “னி “்தியாு்ு வை்க்பு். “கத கபா் “்தியாவிட் உ்ள
தகவ்க் ‘சமĂ்காு்ு சதĂவி்க்பு்.
HSPD 6 எ்பு ‘சமĂ்கா ம்ு் “்திய ுகணமகளிட் உ்ள தீவிரவாதி
க்காைி்ு ணமய்ு்ு (ிஎ்சி) தகவ்கணள பĂமாறி் சகா்ு் மாதிĂ
ஒ்ப்தமாு்.
“்தியாணவ தவிர, 30-்ு் கம்ப்ட நாுகளிட் ‘சமĂ்கா “்த
உட்பா்ணட சச்ு்ளு.
“்த உட்பா்ி் “்தியா சா்பி் ம்திய உ்ுணற சசயல் ராஜீ்
சம்Ăஷிீ், ‘சமĂ்கா சா்பி் “்தியாு்கான ‘சமĂ்க ூத் Ă்ச்ு
சவ்மாு் ணகசயு்தி்ு்ளன்.

18] ப்சா் மாநில ‘ரு, ணம்கராசா்் “்தியா “ணடயி், ுĂ்ுை்ு ஒ்ப்த் ணகசயு்தாகி உ்ளு.
“்த ஒ்ப்த்தி் ில், ப்சா் ‘ரசி் க்வி, கவளா், ுகாதார் ’கிய
ுணறகளி், கிளு் க்்ூ்ி் சதாைி்ு்ப க்டணம்ணப, ணம்கராசா்்
ஏ்பு்தி தர உ்ளு.
“த் ில், ‘்த ுணறகளி் கம்சகா்ள்பு் பைிக், விணரவாக, சபாு
ம்கணள சச்ு ‘ணடீ்.

19] உலகி் நீ ளமான சசாுு க்பணல ‘சமĂ்காவி் ராய் கăபிய்
நிுவன் தயாĂ்ு்ளு. “த்ு 'ஹா்மனி ’் சீ்' என
சபயĂட்ப்ு்ளு. “ு பிரா்் தணலநக் பாĂசி் உ்ள உலக ுக் சப்ற
”பி் ககாுர்தி் (1,063 ‘ி) உயர்ணதவிட 124 ‘ி ூுத் நீ ள் சகா்டு.
கம 22் கததி “்கிலா்தி் சுதா்ட் நகĂ் “ு்ு சநத்லா்தி்
சரா்கடட் நகு்ு தனு ுத் வ்்தக பயை்ணத சதாட்கியு. 6,000
பயைிக் “தி் பயைி்கலா். 2,100 பைியாள்க் பைிுĂகி்றன்.

20] ுு்க்-2016
===============
.
1) நாராயைி்்தி ுு:மா்ு ுதீ்ு்கான சகா்ணக எ்ற தணல்பி் தனு ‘றி்ணகணய
சசபி(SEBI) ‘ணம்பிட் சம்பி்து
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2) ’்.வி ”்வ் ுு:வுமான வĂ் ச்ட் 1961 ் சசய் தி்ட்கணள எளிணமயா்க
‘ணம்க்ப்ட ”்வ் ுுவி் ‘றி்ணக சவளியிட்ப்டு
3) ‘ரவி்் பனகாĂய ுு:ு்ணப -‘கமதாபா் “ணடயிலான ு்ல் ரயி் கசணவ்கான ’்ணவ
‘ரவி்் பனகாĂய தணலணமயிலான ுு கம்சகா்ு்ளு
4) சியா் சபனக் ுு:ம்திய திணர்பட தைி்ணக வாĂய்ணத மா்றி ‘ணம்பத்காக சியா்
சபனக் தணலணமயிலான ுு ‘ணம்க்ப்ு்ளு
5) சவ்ணகயா நாீு ுு:ஜா் “ன்தவ்கு்ு “ட ஒு்கிு ‘ளி்க கவ்ு் எ்பதணன ’ராய
ம்திய ‘ணம்ச் கவ்ணகயா நாீு தணலணமயி் ுு ‘ணம்க்ப்ு்ளு
6) தீப் நாய் ுு:ககாதாவாĂ ’்ணற ூ்ணமபு்தி ுு்சபாலிு சபற சச்ய கவ்ிய
வைிுணறகணள ’ராய தீப் நாய் தணலணமயி் ுு ‘ணம்க்ப்ு்ளு
7) மகக் ுமா் சி்லா ுு:ம்திய ‘ரு ‘சா் மாநில்தி் உ்ள ுறி்பி்ட 6 மணலவா் ம்களி் “ட
ஒு்கீ ு நிணலணய ’ராய மகக் ுமா் சி்லா தணலணமயி் ுு
‘ணம்க் ப்ு்ளு
8) திவாக் சர்ி ுு:திவாக் சர்ி தணலணமயிலான ுு 'ுக்கவா் பாுகா்ு மகசாதா
சதாட்பான தனு ‘றி்ணகணய பாராும்ற நிணல்ுு ு்
சம்பி்து.“்ுு தனு ‘றி்ணகயி் சிக்தி் மிக பிரபலமானவ்க்
விள்பர்தி் நி்ு்சபாுு ‘்சபாு்களி் தர்திணன ‘றியாம்
தகவ்கணள பர்பினா் ‘வ்கு்ு 5 ’்ு வணர சிணற த்டணனீட் 50
“ல்ச் ‘பராத் விதி்கு் பĂ்ுணர்ு்ளு
9) ‘கசா் த்வா் ுு
ம்திய ‘ரு 2022 ’் ’்ி்ு் விவாசாயிகளி் வுமான்ணத
“ர்ி்பாக உய்்த “ல்ு நி்ையி்ு்ளு .“த்கான தி்ட வரணவ
‘கசா் த்வா் தணலமயி் ுு ‘ணம்க் ப்ு்ளு
10) பி.பி தா்ட் ுு:‘ரு விள்பர்க் சதாட்பாக உ்ச நீ திம்ற் வை்கிய தீ்்பிணன சĂயாக
பி்ப்ற் புகிறாத என ’ராய பி.பி தா்ட் தணலமயி் ுு ‘ணம்க்
ப்ு்ளு
11) மு்க் ு்தா ுு
“்தியா -பாகி்தா் எ்ணல புதியி் உ்ள எ்ணலகணள பாு்கா்ு
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மி்கதாக மா்ற வைிுணறகணள வை்க மு்க் ு்தா தணலமயி் ுு
‘ணம்க் ப்ு்ளு
12) ‘கசா் லகாĂ ுு:ம்திய ‘ரு ’பரை நணகக் மீ தான கலா் வĂ விதி்ணப சசய்பு்ுத்
சதாட்பாக ‘கசா் லகாĂ தணலமயி் ுு ‘ணம்க் ப்ு்ளு

21] ஜூ் --- 02 ச்வகதச பாலிய் சதாைிலாளா்க் தின்

22] கநபாள நா்ி் ப்ளி சச்ு் தலி் சப் ுை்ணதகளி்
“ணடநிு்தணல ுணற்க “்தியா 2000 ணச்கி்க் வை்ுவதாக
‘றிவி்ு்ளு.

23] ‘சமĂ்காவி் சதாைி்ுணறயி் சவ்றிகரமாக சசய்பு் மகளிĂ்
ப்ியலி் “்திய வ்சாவளியின் “ுவ் “ட் சப்ு்ளன்.
‘சமĂ்காவி் ுத்ணமயான சப் சதாைிலதிப்க், சச்வ் மிு்த
சப்மைிகளி் சபய்க் ‘ட்கிய ப்ியணல ஃகபா்்் ப்திĂணக
சவளியி்ு்ளு. “தி் 60 சப்களி் சபய்க் சவ்றிகரமான
சதாைி்ுணனகவாராக ு்ி்கா்ட்ப்ு்ளு.
“தி் “்தியாவி் பிற்ு ‘சமĂ்காவி் ுிகயறிய நீ ரஜா கச்தி (61),
சஜயீ உ்லா் (55) ’கிகயாரு சபய்க் “ட் சப்ு்ளன.

24] #
D
 efence-2016
***********************
.
1) சகயா் ணகஜி்:“்தியா ம்ு் ஜ்பா் நா்ி் கடகலார காவ் பணடயி் ூ்ு பயி்சி
சச்ணன்ு ‘ுகக நணடசப்று .“த்ு சகயா் ணகஜி் என
சபயĂட்ப்டு
2)ச்தி -2016:“்தியா ம்ு் பிசர்் “ராுவ்களி் ூ்ு பணட பயி்சியான "ச்தி 2016" ராஜ்தா் மாநில்தி் நணடசப்று
3) ’பகரச் புணம கவ்ணட
ஓிைா மாநில்தி் உ்ள மாகவாயி்் ந்ச் தீவிரவாதிகணள ஒு்க
கம்சகா்ள்பு் நடவி்ணக
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4)Sino -India Cooperation 2016:ுத் ுணறயாக சீனா -எ்ணல பாுகா்ு பணட வர்களி்
ீ
பயி்சி ஒ்திணக
ஜ்ு கா் மீ ் மாநில்தி் நணடசப்று .“த்ு sino -india cooperation 2016
எ்ு சபய்
5)ூ்யா கிர் 9:உ்திரகா் ் மாநில் பி்கதாராகா் மாவ்ட்தி் 9 வு “்திய -கநபாள
“ராுவ ூ்ு்பயி்்சி "ூ்யா கிர் 9" நணடசப்று
6)LAMITYE-2016
7வு “்திய -சிச்் “ராுவ்களி் ூ்ு கபா் ஒ்திணக பயி்சியான "
LAMITYE-2016",சிச்் நா்ி் வி்கடாĂயா புதியி் நணடசப்று
7)ச்வகதச கட்பணட திறனா்ு
5 வு நா் நணடசபு் “்திய கட்பணடயி் "ச்வகதச கட்பணட திறனா்ு
"’்திர மாநில் விசாக்ப்ின் கட்கணர புதியி் நணடசப்று
.“்பயி்சி “்திய பணடகு் மிக்சபĂய கபா் பயி்சி ’ு்
8)IBSAMAR 2016
“்திய -சத் ’்பிĂ்கா -பிகரசி் ’கிய நாுகளி் கட்பணட “ணை்ு
கம்சகா்ட "IBSAMAR 2016" எ்ற பய்சி ககாவா கட்கணர புதியி்
நணடசப்று .IBSAMAR -india-brazil-south africa maritime
9)ஐ.எ் .எ் ‘Ăஹ்்“
்தியாவி் ுத் உ்நா்ு தயாĂ்பான ‘ு ’ீத்ணத தா்கி சச்ு்
க்பலான "ஐ.எ் .எ் ‘Ăஹ்்" ’்கட் கசாதணனகணள சவ்றிகரமாக
கட்ு்ளு
10)கபா்் 18
"கபா்் 18 " எ்ற மிக்சபĂய கபா் பயி்சி மகரா் ி ராவி் ுகன நகĂ்
நணடசப்று. 18 ’சிய் நாுக் உ்பட பல சவளிநாுகளி் “ராுவ
வர்க்
ீ
“்பயி்சியி் கல்ு சகா்ு்ளன்
11)குட ச்தி 4
4வு “்தியா -“்கதாகனசியா நாுகளி் “ராுவ்க் கம்சகா்ு்
கபா் பயி்சி "குட ச்தி 4"“்கதாகனசியாவி் கமகலா் நகĂ் நணடசப்று
12)“ு்ு ணக ு்ி 2016(iron fist 2016)
“்திய விமான பணட "“ு்ு ணக ு்ி 2016(iron fist 2016) எ்ற “ரு -பக்
கபா் நிக்்சிணய “ராஜ்தா் மாநில் சபா்ரானி் நட்தியு
13)Defence Expo 2016" or "DefExpo 2016
ராுவ தளவாட்களி் க்கா்சியான "Defence Expo 2016" or "DefExpo 2016"
ககாவா மாநில்தி் நணடசப்று
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14)ு்தரவன ணம்Ă
“்திய எ்ணல பாுகா்ு பணட ம்ு் வ்க கதச பாுகா்ு பணடீ்
“ணை்ு "ு்தரவன ணம்Ă " எ்ற பாுகா்ு கசாதணன பயி்சி கம்ு
வ்க கம்ு வ்க ு்தரவன காுக் புதியி் கம்சகா்டன்
15)Nomadic Elephant 2016
11வு “்திய ம்ககாலிய ூ்ு கபா் பயி்சியான "Nomadic Elephant 2016"
ம்ககாலியாவி் நணடசப்று
16)CORPAT
22வாு “்திய - “்கதாகனசியா கட்பணடகளி் கரா்ு பயி்சியான "CORPAT
"‘்தமா் புதியி் நணடசப்று. (CORPAT - COORDINATED PATROL )
17)ச்ுஜீ் பயி்சி
“்திய “ராுவ்தின் “ராஜ்தா் மாநில பாணலவன புதியி்
கம்சகா்ட கபா் பயி்சி
18)ஷகி் (குு )
பாகி்தா் ம்ு் சீனா விமான பணடகளி்ூ்ு கபா் பயி்சி "ஷகி்
(குு )" பாகி்தானி் நணடசப்று
19)சச்சகாி(Exercise Red Flag )
வட ‘சமĂ்காவி் ‘லா்காவி் நணடசப்ற "சச்சகாி(Exercise Red Flag ) "
கபா் பயி்்சியி் “்திய விமான பணட ,‘சமĂ்க பணட ம்ு் கந்கடா
பணடகுட் “ணை்ு பயி்சியி் கல்ு சகா்டு
20)கியா் ச்ரா
“்திய ராுவ்தி் கம்ு பணட பĂு "கியா் ச்ரா "எ்ற ுதிய
’கலாசணன பிĂணவ சதாட்கிீ்ளு
21)த்ு ர்ைா
"த்ு ர்ைா" எ்ற கட் பாுகா்ு பயி்்சிணய “்திய கட்பணட காவ்
ுணற “ணன்ு நட்தியு

25] நிுவன் ச்ட்தி் கீ ் சதாு்க்பு் வை்ு விசாரணைணய
விணருபு்ுவத்காக, கதசிய நிுவன் ச்ட் தீ்்பாய்ணதீ் (NCLT),
கதசிய நிுவன் ச்ட கம்ுணறயீ்ு் தீ்்பாய்ணதீ் (NCLAT) ம்திய ‘ரு
‘ணம்ு்ளு.
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“்த் தீ்்பாய்க், ஜூ் 02 / 2016 ுத் சசய்பு் என
‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
கதசிய நிுவன் ச்ட் தீ்்பாய்தி் தணலவராக, உ்ச நீ திம்ற்தி்
ு்னா் நீ திபதி எ்.கஜ. ுககாபா்யாு்,
கம்ுணறயீ ்ு் தீ்்பாய்தி் தணலவராக ஓ்ு சப்ற நீ திபதி எ்.எ்.
ுமாு் நியமி்க்ப்ு்ளன்.
ுத் க்டமாக, கதசிய நிுவன் ச்ட் தீ்்பாய்தி் சா்பி் தி்லியி்
“ர்ு ‘ம்ுகு், சச்ணன, சப்கூு, ு்ணப உ்ளி்ட 9 நகர்களி்
தலா ஓ் ‘ம்ு் ‘ணம்க்புகி்றன.

26] நட்ு நிக்ுக் வினா்க் / விணடக்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
01) ச்பான்தா கசானாவா் ‘்ைாமி் எ்தணனயாவு ுத்வராக
பதவிகய்ு்ளா்?
02) எ் நிகனா ம்ு் கால நிணல மா்ற் ’கியவ்ு்கான ூத்களாக
ஐ.நா. சணப யாணர நியமன் சச்ு்ளு?
03) எவசர்் சிகர்தி் 7 ுணற ஏறி உலக சாதணன பணட்த சப் யா்?
04) “்கிலா்தி் உ்ள Loughton நகர்தி் ுணை கமயராக கத்ு
சச்ய்ப்ு்ள “்திய வ்சாவளி யா்?
05) Startup நிுவன்கு்ு விணரவான கசணவணய வை்கிட Smartup எ்ற
பிĂணவ ுவ்கிீ்ள வ்கி எு?
06) ஹாĂ பா்ட் நாவ் எுதிய கஜ.கக.ருலி்்ு பிரா்் வை்கிய விுு
எ்ன?
07) ’தரவ்ற ுை்ணதகு்ு “லவச உய்க்வி வை்க ஒிஷா மாநில
‘ரு ுவ்கிீ்ள தி்ட் எு?
08) வ்கிக் வாĂய்தணலவ் யா்?
09) ஐ்பானி் நணடசப்ற G7 மாநா்ி் கல்ு சகா்ட
i) ஐகரா்பிய ூனிய் கு்சி் தணலவ் யா்?
ii) ஐகரா்பிய ூனிய் கமிச் தணலவ் யா்?
10) உலகி் மிக்சபĂய ூணர ூĂய மி்ு்ப்தி நிணலய் எ்ு
‘ணம்க்ப்ு்ளு.? ‘த் உ்ப்தி ‘ளு எ்வளு ?
11) கட்த ஏ்ர் 2016் ஜனாதிபதி பிரைா் ுக்ஜி எ்த மாநில்தி் / நகĂ்
கபா் நிணனு்சி்ன்ணத திற்ு ணவ்தா்?
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12) கதசிய க்வி் சகா்ணகணய உுவா்ுவத்கான பĂ்ுணரகணள
வை்ுவத்ு ‘ணம்க்ப்ட கமி்ியி் தணலவ் யா்?
13) ஐகரா்பிய கா்ப்ு கிள் ‘ைி்காக விணளயாிய ுத் “்திய வர்
ீ
யா்?
14) சமீ ப்தி் ‘ு உணலக் ‘ணம்பத்ு சீனா எ்த ’்Ă்க நா்ுட்
ஒ்ப்த் சச்ு்ளு?
15) ச்சி் சட்ு்க் ம்ு் லதா ம்கக்க் ’கிகயா் வா்்ணத்கபாĂ்
”ுபுவு கபா்ற விகயாணவ
ீ
சிக வணல்தள்களி் சவளியி்ட
நணக்ுணவ நிக் யா் ? ‘்த விகயாவி்
ீ
சபய் எ்ன ?
16) 24×7 Power For All எ்ற “ல்ணக ‘ணடவத்ு ம்திய ‘ருட் ணகசயா்ப்
“்ு்ள ுத் ூனிய் பிரகதச் எு?
17) கம 2016் கத்்சது்க்ப்ட ணதவா் நா்ி் ுத் சப் ‘திப் யா்?
18) உலகி் ுத் Scanning Helium Microscopeஐ உுவா்கியவ்க் யா் ?
19) 2016 Harward bussiness school Alumini award சப்ற “்திய சதாைிலதிப் யா் ?
20) உலகி் ுத் Holographic flexible smart phone ( Holo Flex)ஐ உுவா்கியவ்க்
யா்?
21) சமீ ப்தி் ம்திய ‘ரசி் சா்பி் ூுத் சசாலிசி்ட் சஜனரலாக
நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா்?
22) உலகி் மிக்சிறிய “்ஜிணன ( Nanoscale engine ) உுவா்கியவ்க் யா்?
23) UNFCCC - United nations framework convntion on climate change் Executive Secretaryயாக
நியமி்க்ப்ு்ளவ் யா்?
24) ரயி்கவ ுணறயி் தி்ட்கணள க்காைி்பத்ு சவளியிட்ப்ட
‘ணலகபசி சசயலி ( app) எு?
25) UJALA - வĂவா்க் எ்ன ?
26) உலகி் ுத் graphene electronic paperஐ உுவா்கியவ்க் யா்?
27) ஒிஷா மாநில்தி் Skill Development Authorityயி் தணலவராக நியமன்
சச்ய்ப்ு்ளவ் யா்?
28) 28) கபாலி முபான பா்ி்கணள ஒைி்பத்ு Hologram ஒ்ட்பு் என
‘றிவி்ு்ள மாநில் எு?
29) International Astronautical Federation (IAF) வை்ு் Hall of Fame விுு சப்ற ுத்
“்திய் யா்?
30) ச்வகதச கா்ப்ு ூ்டணம்பி் ( FIFA ) ’்சிம்ற ுுவி்
ுணை்தணலவராக ( deputy chairman of governance committee ) நியமன்
சச்ய்ப்ு்ளவ் யா் ?
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31) ஏ்ர் 2016்சபு் தீ விப்ு ஏ்ப்ட ககரளா ககாவி் எு?
32) கம 2016் சபு் தீ விப்ு ஏ்ப்ட ராுவ ’ீத கிட்ு எு?
33) Springer Theses Award சப்ற “்திய வ்சாவளி யா்?
34) சமீ ப்தி் சது்கானா மாநில் எத்காக லி்கா சாதணன ு்தக்தி்
“ட்சப்று?
35) கம 2016் 100வு பிற்த நா் விைா சகா்டாட்ப்ட ு்னா் ஜனாதிபதி
யா் ?
36) கம 2016வணர மாநில்களி் “ுவணர எ்தணன ுணற ஜனாதிபதி ’்சி
‘ு்பு்த்ப்ு்ளு? ( உ்தரகா்் வணர?
37) ுணகயிணல எதி்்ு தின்ணத ு்னி்ு மாநில்தி் உ்ள ‘ணன்ு
சபாுகபா்ுவர்ு வாகன்களிு் ‘ணன்ு வணகயான ுணகயிணல
ம்ு் சிகர் பிி்க தணட விதி்த மாநில ‘ரு எு?
38) பார் சந் தி்ட்தி் பி ‘ணன்ு கிராம ப்சாய்ுகு்ு் wifi வசதி
வை்க நி்ையி்க்ப்ு்ள கால்சகு எு?
39) AIIMS மு்ுவமணன கபா்ு All India Institute of Ayurveda ( AIIA) எ்ு
‘ணம்க்பு் என ம்திய ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு?
40) “்தியாவிகலகய ுத்ுணறயாக ப்கணல்கைக ுணைகவ்த்
பதவிகணள நிர்ப சச்தி்தா்களி் விள்பர் சவளியி்ட மாநில ‘ரு எு ?
.
.
விணடக்
^^^^^^^^^^^^^^^^
.
01) 14வு ுத்வ்
02) Mary Robinson ம்ு் Macharia Kamau
03) லஹா்பா கஷ்பா ( கநபாள்)
04) பிலி் ’பிரஹா்
05) HDFC வ்கி
06) பிசர்ு சலஜ் ’் ஹான்
07) ப்ணச பாணத தி்ட் ( Green Passage Scheme )
08) விகனா் ரா்
09) i ) சடானா்் ட்் .... ii ) ஜு் கிளாி ஜ்க்
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10) ‘்Ă்ச் ‘ுகக உ்ள பியா் (ப்சா்)
11.5 சமகா வா் ( ஒகர “ட்தி் 11.5 சமகா வா்ு் ‘த் ‘ுகக ஏு
“ட்களி் 8 சமகா வா் ‘ளு் உ்ப்தி சச்ய்புகிறு )
11) மைி்ூ் தணலநக் “்பாலி் “ு்ு 30 கி.மீ சதாணலவி் உ்ள Khongjom
நக்
12) TSR. ு்ரமைிய்
13) ு்பீ Ă் சி் சா்ு ( நா்கவ நா்ணட கச்்த ்சடப் எ்சி ‘ைி )
14) ூடா்
15) த்கம ப் , Sachin Vs Lata Civil War
16) ல்ச்தீுக்
17) சா் “் சவ் ( Tsai ing wen )
18) ’்திகரலியாணவ்கச்்த Newcastle ப்கணல்கைக வி்ஞானிக்
19) ுனி் பாரதி மி்ட்
20) கனடா நா்ி் Queen University வி்ஞானிக்
21) ’்மா ரா் ந்க்னி
22) கக்பிĂ்் ப்கணல் கைக வி்ஞானிக். ‘்த “்ஜிு்ு ANTs ( Actuating
Nano Transducers ) என சபயĂட்ப்ு்ளு.
23) Patrica Espinosa ( சம்சிககா )
24) PMIS app ( Project Management and Information System app )
25) Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All
26) சீனாவி் The Guangzhou OED Technologies ம்ு் Chongqins Province “ணை்ு
உுவா்கிீ்ளா்க்
27) Subroto Bagchi
28) மகாரா்ிரா
29) ு்னா் ISRO தணலவ் U.R. ரா்
30) நீ தியரச். ுு் ு்க்
31) சகா்ல் , பரூ், ு்ி்க் ககாவி்
32) மகாரா்ிரா மாநில், நா்ூ் ‘ுகி் உ்ள ு்கா் நக் ’ீத கிட்ு
33) Arnab De
34) ுு்ப்க் ப்றிய கை்சகு்ு
35) கியானி சஜயி் சி்
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36) 115 ுணற
37) ‘்ைா்
38) ‘்கடாப் 2018
39) ுு சட்லி
40) ராஜ்தா்

27] க்தா் நா்ி் Doha வ்கியி் தணலணம சசய் ‘ுவலராக பைியா்ு்
R. சீ்தாரமு்ு Green Economy Visionary Award வை்க்ப்ு்ளு.
“வ் ு்பககாை்ணத சா்்தவ்

28] National Anti Doping Agencyயி் Director General’க நவ்
ீ
‘க்வா் IPS நியமன்
சச்ய்ப்ு்ளா்.
விணளயா்ு்ுணறயி் ஊ்கமு்ணத பய்பு்ுவணத து்பகத “்த
‘ணம்பி் ு்கிய பைி ’ு்.

29] ’சியாவி் மிக்சபĂய வ்்தக க்கா்சி COMPUTEX கம 31 ுத் ஜூ் 04
வணர (சீன)ணதகபயி் நணடசபுகிறு.

30] A Call to Mercy : Hands to Love , Hearts to Serve Mother Teresa
‘்ணன சதரசாவா் எுத்ப்ு, “ுவணர சவளியிட்படாத எு்ு்களி்
சதாு்ு “ு.
சதாு்தவ் -- Rev. Brian Kolodiejchuk
’க்் 2016் “்ு்தக் சவளியிட்புகிறு.

31] ’்கானி்தா் நா்ி் மிக உயĂய " ‘மீ ் ‘மாு்லாகா் விுு "
பிரதம் கமாி்ு வை்க்ப்ு்ளு.
.
ூுத் தகவ்
------------------------கட்த ஏ்ர் மாத் சுதி ‘கரபியா ‘ரு த்க் நா்ி் உயĂய விுதான "
The King Abdulaziz Sash " விுணத பிரதம் கமாி்ு வை்கிீ்ளு.
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32] The Afghan-India Friendship Dam
-------------------------------------------.
’்கானி்தானி் சஹரா் மாகாை்தி் ூ.1700 ககாி சசலவி்
க்ட்ப்ு்ள " ’்க் - “்திய ந்ுறு ‘ணைணய " பிரதம் கமாிீ்,
’்க் ‘திப் ‘்ர் கனிீ் கச்்ு ஜூ் 04் திற்ு ணவ்ு்ளன்.
“்த ‘ணையி் உ்ூ் சபய் - SALMA DAM

33] ‘சமĂ்காவி் ு்னா் சஹவிசவயி் ு்ு்ச்ணட வர்
ீ
ுகமு ‘லி,
உட்நல் ுணறு காரைமாக காலமானா்.
சதாைி்ுணற ு்ு்ச்ணட உலகி் ுிூடா ம்னராக வல் வ்தவ்
ுகமு ‘லி. ‘வ் தனு “ளணம கால்களி் 61 கபா்ிகளி் 56
சவ்றிகணள ுவி்தா்.
கமு் வĂணசயாக ி்ு ுணற உலக சா்பிய் ப்ட்கணள சவ்ு்ளா்.
34] பிசர்ு ஓப் சட்னி் கபா்ியி் ்சபயி் வரா்கணன
ீ
' கா்ணப்
ுுுசா ', ‘சமĂ்க வரா்கணன
ீ
சசĂனா வி்லிய்ணச கதா்கி்ு
சா்பிய் ப்ட் சவ்ு்ளா்.
“ு ுுுசா சவ்ு் ுதலாவு கிரா்் ்லா் ப்டமாு்.
1998-் ’்ு ‘ர்டா சா்ச் விகாĂகயா சவ்ற பிறு பிசர்ு ஓப்
சட்னி் ப்ட் சவ்ு் ுதலாவு ்சபயி் வரா்கணன
ீ
“வ் எ்பு
ுறி்பிட்த்கு.
35] ரபி்திரநா் தாூ் எுதி, “ுவணர ‘்சிட்படாத 81 பாட்களி் சதாு்ு 
Knockings At My Heart எ்ற சபயĂ் ு்தகமாக சவளிவரு்ளு.
“்த பாட்கணள சதாு்தவ் --- நில்ச் கபன்ஜி
36] ல்டணன தணலணமயிடமாக சகா்ு சசய்பு் International Institute Of
Strategic Studies ( IISS ) ‘ணம்ு ஏ்பாு சச்ு்ள ’சியாவின மிக்சபĂய
பாுகா்ு கப்ுவா்்ணத மாநாு The IISS Shangri La Dialogue 2016 சி்க்ூĂ்
ஜூ் 03 ுத் 05 வணர நணடசபுகிறு.
“்த மாநா்ி் ’சியா , புபி் க்ட்ணத கச்்த 20 நாுகளி் பாுகா்ு
ுணற ‘ணம்ச்க் / ‘திகாĂக் கல்ுசகா்ு்ளன்.
“்தியாவி் சா்பி் ராுவ ‘ணம்ச் மகனாக் பĂ்க்
கல்ுசகா்ு்ளா்.
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37] பிசர்் ஒப் கல்ு “ர்ணடய் பிĂவி் “்தியாவி் லியா்ட் பய் ்வி்ச்லா்தி் மா்்ினா ஹி்கி் கஜாி “்தியாவி் சானியா மி்சா ுகரஷியாவி் “வா் கடாி் கஜாிணய் கதா்கி்ு சா்பிய் ப்ட்
சவ்று.
“த்ில் கல்ு “ர்ணடய் பிĂவி் "ககĂய் கிரா்்்லா்' ப்ட்
சவ்றவ் எ்ற சபுணமணய் சப்றா் பய்.
“ுதவிர பய்-ஹி்கி் கஜாி கட்த ’்ி் ’்திகரலிய ஓப்,
வி்பி்ட், ‘சமĂ்க ஓப் ’கியவ்றி் ப்ட் சவ்ற நிணலயி்,
“்கபாு பிசர்ு ஓபனி் வாணக ூிீ்ளு.
42 வயதான பய், கல்ு “ர்ணடய் பிĂவி் சவ்ற 10-’வு
கிரா்்்லா் ப்ட் “ு. ஒ்ுசமா்த்தி் “ு ‘வுணடய 18-’வு
கிரா்்்லா் ப்ட் ’ு்.
ஹி்கிைு்ு “ு 22-’வு கிரா்்்லா் ப்ட் ’ு். ‘கதகநர்தி்
கல்ு “ர்ணடய் பிĂவி் ‘வ் சவ்ற 5-’வு ப்ட் “ு.

38] “்திய விமான்பணட ம்ு் ஐ்கிய ‘ரு எமிகர்் (UAE) விமான்பணட
“ணை்ு கம்சகா்ட கபா் பயி்சி Exercise Desert Eagle -- 2 கம22 ுத் ஜூ்
03 வணர UAEவி் நணடசப்ு ுி்ு்ளு.

39] ஜூ் 05 -- உலக ு்ு்ூை் தின்
.
கு்சபாு் (Theme ) --- Fight against the illegal trade in wild life

40] ஒ்சவாு ’்ு் ஜு் மாத் ுத் ஞாயிு ‘்ு ு்ுகநாயிலிு்ு
மீ ்கடா் தின் ( Cancer Survivors Day ) கணடபிி்க்புகிறு.
“்த ’்ு ஜூ் 05 - ு்ு கநாயிலிு்ு மீ ்கடா் தின்
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41] India's Ranking in different Indexes
---------------------------------------------.

� 2015 Good Country index - India rank 70 - Top Sweden
� 2016 Global Slavery Index - India rank 4 - Top North Korea
� 2016 IMDs world competitiveness rankings - India rank 41 - Top Hong Kong
� e-waste in the world - India rank 5 (Assocham-KPMG)
� 2016 Indias rank in The Economists crony - capitalism index -India rank 9 - Worst Russia
� 2016 World Press Freedom Index-India rank 133 - Top Finalnd
� UNIDO report titled Yearbook for largest manufacturing countries list - India rank 6 - Top China
� 2016 United Nations World Happiness Index - India rank 118 - Top Denmark
� Global Energy Architecture Performance Index Report[WEF]-India rank 90 - Top Switzerland
� Remittances from abroad - India rank 1 - $69 billion
�. 2014 list of top doping offenders - India rank 3(total 96 violations) - Top Russia (148)
� Defence spending - India rank 4
� Exporting counterfeit or pirated goods - India rank 5 - Top China
� 2016 Global Connectivity Index - India rank 44 - Top USA
� 2015 Corruption Perception Index - India rank 76 - Denmark least corrupt
� 2016 USCCs Intellectual Property Index - India rank 37 - Top USA
� 2015 Human Development Index(UNDP) - India rank 130 -Top Norway
� Global Talent Competitiveness Index (GTCI) Index - India rank 89 -Top Switzerland

42] பிசர்ு ஓப் சட்னி் ’்க் ஒ்ணறய் “ுதி்கபா்ியி் உலகி்
ுத் நிணல வரரான
ீ
கஜாககாவி் (சச்பியா) – “ர்டா் நிணல வரரான
ீ
’்ி ு்கரணவ (“்கிலா்ு) வ்்தி
ீ
சா்பிய் ப்ட் சவ்ு்ளா்.
பிசர்ு ஓப் ப்ட்ணத சவ்றத் ில் 4 வணகயான கிரா்் ்லா்
ப்ட்ணதீ் சவ்றவ் ப்ியலி் கஜாககாவி் “ட் பிி்ு்ளா்.
கஜாககாவி் சவ்ு்ள 12-வு கிரா்்சிலா் ப்ட் “ு. ’்திகரலிய
ஓப் ப்ட்ணத 6 தடணவீ், வி்பி்ட் ப்ட்ணத 3 ுணறீ், ‘சமĂ்க
ஓப் ப்ட்ணத 2 தடணவீ் சவ்ு உ்ளா்.
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’்ிு்கர “ுவணர 2 கிரா்்சிலா் ப்ட் ம்ுகம சவ்ு “ு்கிறா்.
2012–் ‘சமĂ்க ஓப் ப்ட்ணதீ், 2013–் வி்பி்ட் ப்ட்ணதீ்
சவ்ு்ளா்.

43] Gujarat Files: Anatomy of a Cover Up
.
எுதியவ் - ரானா ‘ூ்
------------------------------------------------------------------------------------Iron Fist, Velvet Glove
.
எுதியவ் - மகக் நாய்

44] Green Signals: Ecology, Growth and Democracy in India
.
எுதியவ் -- ு்னா் ம்திய ு்ு்ூை்ுணற ‘ணம்ச் சஜ்ரா் ரகம்

45] ஒலி்பி் வரலா்றி் ப்கவு நாுகளி் “ு்ு ுல்சபய்்த
‘கதிகு்காக ஒு ுதிய ‘ைிணய ச்வகதச ஒலி்பி் ச்க்
உுவா்கிீ்ளு.
“்த ‘ைியி் சத்ு ூட் நா்ணட கச்்த 5 கப் சிĂயாணவ்கச்்த 2 கப்,
கா்ககா நா்ணட கச்்த 2 கப் ம்ு் எ்திகயா்பாணவ கச்்த ஒுவ் என
சமா்த் 10 “ட் சப்ு்ளன்.
“வ்களி் 6 கப் ’்க், 4 கப் சப்க்.
“வ்க் ஒலி்பி் சகாியி் கீ ் 2016 Ă கயாி சஜனிகரா ஒலி்பி்
கபா்ிகளி் ப்ுசபுவா்க் என ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.

46] நட்ு நிக்ுக் வினா / விணட ுு்சதாு்ு
==========================================
.
01) ககரள ச்டசணபயி் ுதிய சபாநாயக் யா்?
02) ’்க் -- “்தியா ந்ுறு ‘ணை எ்த ’்றி் ுு்கக
க்ட்ப்ு்ளு?
03) ’்க் -- “்தியா ந்ுறு ‘ணையி் ‘ணம்க்ப்ு்ள நீ ் மி்
தி்ட்தி் ‘ளு எ்ன ?
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04) சமீ ப்தி் மரைமணட்த ு்ு்ச்ணட ஜா்பவா் ுகமு ‘லியி்
“ய்சபய் எ்ன ?
05) சட்னி் கபா்ிகளி் விணளயாியத் ில் பĂு்சதாணகயாக 100
மி்லிய் ‘சமĂ்க டால் சவ்ற ுத் வர்
ீ
யா்?
06) சத்சகாĂயாவி் 2018் நணடசபறு்ள ுளி்கால ஒலி்பி் கபா்ியி்
சி்ன் ( ,Mascot ) எு?
07) நாு ுுவு் 650 தபா் நிணலய வ்கிக் எ்கபாு பய்பா்ு்ு வு்
என ம்திய தகவ் ம்ு் ஒளிபர்ு்ுணற ‘ணம்ச் சதĂவி்ு்ளா்?.
08) கபாலிசாு்ு வார விுுணற வை்ு் தி்ட் உ.பி. மாநில்தி் எ்த
காவ்நிணலய்தி் பĂ்சா்்த ுணறயி் ுவ்க்ப்ு்ளு?.
09) பிரதம் கமாியி் தாயாு்ு உ.பி. மாநில சச்தி்தா் வை்கிய விுு
எ்ன?.
10) கம 2016் பĂகசாதணன சச்ய்ப்ட பிரகமா் ஏுகணை சச்ு் ூர்
எ்வளு ?
11) கம 2016் சீ்மிு கிராம் ( Smart Villege ) எ்ு் தி்ட்ணத ுவ்கிய
மாநில் எு?
12) United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) எ்ு் ‘ணம்ு வை்கிய The
Intercultural Innovation Award (IIA) 2016 சப்ற த்னா்வ சதா்ு நிுவன் எு?
13) PEHAL எ்ு் தி்ட்ணத ுவ்கிய மாநில் எு?
14) ு்ுலா பயைிக் சச்வத்ு், மீ னவ்க் மீ ் பிி்பத்ு் ககாவா
மாநில்தி் எ்த கட்கணர்ு தணடவிதி்க்ப்ு்ளு?
15) My stamp தி்ட்தி்கீ ் எ்த மி்னு வ்்தக நிுவன்தி் சபய்
சபாறி்க்ப்ட 5ூ தபா்தணல சவளியிட்ப்ு்ளு?
16) ு்ுலா விசா ம்ு் e விசா ில் சவளிநா்ின் “்தியாவி்
ுுகியகால் எ்த பயி்சிணய சபறலா் என ம்திய ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு?
17) ு்னா் ம்திய ‘ணம்ச் ப. சித்பர் எ்த மாநில்தி் ில்
நாடாும்ற கமலணவ்ு கத்ு சப்ு்ளா்?
18) தமிைக ச்டசணப சபாநாயக் திு. தனபா் எ்த சதாுதியி் “ு்ு
ச்டசணப்ு கத்ு சப்ு்ளா்?
19) தமிைக ச்டசணப ுணை சபாநாயக் திு. சஜயராம் எ்த சதாுதியி்
“ு்ு ச்டசணப்ு கத்ு சப்ு்ளா்?
20) சமீ ப்தி் நவநி்மா் வார் கணடபிி்த மாநில ‘ரு எு ?
21) சமீ ப்தி் ஒ்் தீ் பா்் ( Wine theme park ) எ்ு ுவ்க்ப்ு்ளு?
‘த் சபய் எ்ன ?

18 | P a g e

WWW.TNPSCTRICKS.COM
.
விணட
=======
.
01) ீ ராமகிு்ை்
02) Chist - e - Sharif
03) 42 சமகா வா்
04) காசிய் மா்சி்ல் கிகள ஜூனிய்
05) சச்பியாவி் கநாகவா் கஜா்ககாவி்
06) Soohorang என சபயĂட்ப்ு்ள சவ்ணள ுலி
07) சச்ட்ப் 30, 2017
08) மகரா்ூ் காவ் நிணலய்., கா்ூ் மாவ்ட்.
09) நாĂ ஜ்ரா் ச்ம்
10) 290 கி.மீ ... ( பிĂ்வி 2 -- 350 கி.மீ . )
11) ுஜரா்
12) Routes 2 Roots
13) ஹிமா்சல பிரகத்
14) கா்ஜிப் ( Galjibag beach )
15) ‘கமசா்
16) கயாகா பயி்சி
17) மகாரா்ிரா
18) ‘வினாசி
19) சபா்ளா்சி
20) ’்திரா ( ஜூ் 02 ுத் 08 வணர)
21) பிரா்் ( La cite du vin)

47] ுு்கசĂ ூனிய் பிரகதச்தி் 19வு ுத்வராக கா்கிர்
க்சிணய்கச்்த ு்னா் ம்திய ‘ணம்ச் V. நாராயைசாமி
பதவிகய்ு்ளா். “வுட் கச்்ு ஐ்ு ‘ணம்ச்கு்
பதவிகய்ு்ளன். “வ்கு்ு ுு்கசĂ ுணைநிணல ’ுந்
திுமதி.கிர் கபி IPS பதவி பிரமாை் சச்ுணவ்ு்ளா்.
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கம2016் நணடசப்ற கத்தலி் சமா்து்ள 30 “ட்களி் கா்கிர் 15
“ட்களிு், ‘த் ூ்டைி க்சியான தி.ு.க. 02 “ட்களிு்
சவ்றிசப்ு்ளன.

49] ுலிகணள பாுகா்பு ப்றிய விைி்ுை்ணவ ஏ்பு்த TIGER EXPRESS
எ்ு் சசாுு ரயிணல ( Semi Luxury) ரயி்கவ ‘ணம்ச் ுகர் பிரு ுவ்கி
ணவ்ு்ளா்.
Bandhavgarh - Kanha - Jabalpur (Madhya Pradesh) ’கிய நகர்கணள “ணை்ு்
வணகயி் “்த ரயி் “ய்க்புகிறு.

50]

Floating Post Office

ு்ுலா்ுணறணய ஊ்ுவி்ு் சபாு்ு ஜ்ு & கா்மீ ் மாநில்தி் "
தா் " ஏĂயி் “்தியாவிகலகய ுதலாவதாக மித்ு் தபா் நிணலய்
ுவ்க்ப்ு்ளு.

51] “்தியாவி் ுத் புணம பதவிகய்ு விைா
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
சமீ ப்தி் ககரளாவி் “டு ு்ைைி சா்பி் திு.பினராயி விஜய்
தணலணமயிலான ‘ணம்சரணவ பதவிகய்ு விைாவி் கப்ப் க், கப்ப் த்ு
, பிளா்ி் க், பா்ி்க் ’கியணவ ு்றிு் தவி்்க்ப்ு சி்வ்
ட்ள், த்ு உ்ளி்டணவகய பய்பு்த்ப்ு, நா்ி் ுத் புணம
பதவிகய்ு விைா எ்ற சபுணமணய சப்ு்ளு.

52] “்தியாவிகலகய ுத் மாநிலமாக " மாநில தகவ் சதாு்ு ணமய்ணத -State Data Centre ( SDC) “மா்சல பிரகதச் ுவ்கிீ்ளு.

53] Sshyog - Hyeoblyeog - 2016

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
“்தியா ம்ு் சத் சகாĂய கடகலார காவ்பணடக் “ணை்ு
கம்சகா்ு் கட்பயி்சி " சககா் - ணஹகயாபிணளகயா் 2016 " ஜூ் 08
ுத் 11 வணர சச்ணனணய ணமயமாக சகா்ு வ்க்கடலி்
நணடசபுகிறு.
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54] SCIENCEAND TECHNOLOGY - 2016

***************************************************
.
1. வி்சவளியி் ூ்த ுத் ூ -ஜி்னியா ,ச்வகதச வி்சவளி
ணமய்தி் ூ்து
2. “்திய ‘றிவிய் ம்ு் சதாைிலக ’ரா்்சி கைக் (CSIR ) நா்ி்
ுத் ’ீ்கவத நீரைிு கநா் எதி்்ு மு்ணத ‘றிுக்
சச்ு்ளு.‘்மு்தி் சபய் =BGR 34(Blood Glucose Regulator-34)
3. உலகி் மிக கவக 5G NETWORK சகா்ு்ள உலகி் ுத் நகர்
்டா்சஹா்
4. “்தியாவி் ுத் “ய்ணக கவளா் மாநில் - சி்க்
5. ம்திய ‘ரு “்தியாவி் உ்நா்ு நதி நீ ் கபா்ுவர்ணத
கம்பு்ுவத்காக "நதி தகவ் தி்ட் " எ்ற ுதிய வணக தி்ட்ணத
சதாட்கிீ்ளு
6) 103 வு “்திய ‘றிவிய் கைக மாநாு நணடசப்ற “ட் - ணமூ்
7) ுகளானி் ுணறயி் உுவா்க்ப்ட காணள மா்ி்ு "குர் " என
சபயĂ்ு்ளன்
8) Project Tango ூுளி் ுதிய தி்டமான 3D Technology வசதிீட் ூிய
சமாணப் கபா்கணள உுவா்ுவதாு்
lenovo நிுவன் Project Tango தி்ட்தி் கீ ் ுதிய வணக ்மா்் கபாணன
‘றிுக் சச்ு்ளு.
9) கட்த 136 ’்ுகளி் மிகு் சவ்பமான ’்ு - 2015
10) ுதிய வணக சி்றின் “்தியாவி் வாடா கிை்ு புதியி்
க்ுபிி்க்ப்ு்ளு.“்த பறணவ “ன்தி்ு Zoothera salimalii என
சபயĂட்்ப்ு்ளு
11) “்தியாவி் தவணள மனித் என கபா்ற்பு் கபராசிĂய் ச்யபாமா
தா் பிஜீ தணலணமயிலான ுு frankixalus எ்ற ுதிய வணக மர்தவணள
“ன்ணத க்ுபிி்ு்ளன்
12) ுகளானி் ுணறயி் காணள மா்ணட உுவா்கி ‘Ăயானா மாநில்
ஹிசா் புதியி் உ்ள ம்திய காணள மாு ’ரா்்சி ணமய் சாதணன
ுĂ்ு்ளு.
13) ஐதராபா்ணத தணலணமயிடமாக சகா்ு சசய்பு் "பார் பகயாசட்
" நிுவன் உலகி் ுத் ஜிகா ணவர் மு்ணத ‘றிுக் சச்ு்ளு.
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14) “்கரா ‘ணம்ு நா்ி் ுத் ூĂய ’்ற் தி்டமான "’தி்யா L
1" எ்ற “ய்க்ணத சதாட்க உ்ளு,
15) “்திய வ்சாவளிணய சா்்த ‘றிவிய் வி்ஞானியான "‘்ுகதா்
திவாĂ " தணலமயிலான ுு "சிலி்கா் கட்தி " பதிலாக ுதிய "சவ்ளிய
கமான்ணச் " பய்பு்தி ுதிய கட்திணய உுவா்கிீ்ளன்.
16) ூனாணவ தளணமயிடாமாக சகா்ு சசய்பு் "சசர் நிுவன் "
உலகி் ‘தி கவகமாக சசய்படூிய சவறிநா் கி கநா் எதி்்ு
மு்ணத ‘றிுக் சச்ு்ளு .“்மு்தி் சபய் =rabies human monoclonal
antibody(RMAP)
17) “்தியாவி் உ்நா்ிலி கய தயாĂ்க்ப்ட மிகு் எணட ுணறவான
ணக்ு்பா்கி சபய் ="நிட் "“த் எணட 250 கிரா்
18) ம்திய ‘ரு ு்ு் ூை் தகவ் சதாட்பான “ணையதள் ம்ு்
சமாணப் ‘்ளிககச் சவளி்ு்ளு .EVIS (Environment Info System) என
சபயĂட் ப்ு்ள “ணைய தள கசணவயி் சபய் =www.envis.nic.in

19) மரபு மா்ற்ப்ட குணக சட்லி ப்கணல்கைக ’ரா்்சியாள்க்
உுவா்கிீ்ளன்.“்த குகி்ு DHM -II என சபயĂ்ு்ளன்
20) “்கரா ‘ணம்ு ’சிய் உு்ு நாுகு்காக சசய்ணக்ககா்
ணமய்ணத விய்நா் நா்ி் ‘ணம்ு வுகிறு
21) “்கரா வி்ஞானிக் உ்நா்ி் விவணம்க்ப்ட ‘திக உ்ுத்
திற் சகா்ட கிகராசயசஜனி் (CC20-high thrust cryogenic engine) சவ்றிகரமாக
கசாதி்ு பா்ு்ளன்
22) ஐகரா்பிய ில்ூு உயிĂய் ‘ணம்பி் (EMBO )“்தியா
உு்பினராக “ணை்ு்ளு .“த் headquarters -heiddberg,germany
23) ’்பி் நிுவன் சதாைி் ு்ப கம்பாு ணமய்ணத சது்கான
மாநில் ணஹதராபா்தி் ‘ணம்கிறு ..’்பி் நிுவன்
‘சமĂ்காணவ விு்ு சவளிநா்ி் ‘ணம்ு் ுத் ணமய் “ுகவ
24) வியாை் கிரக்ணத கபா்ு ஐ்ு கிரக்கணள வி்ஞானிக்
க்ுபிி்ு்ளன் .“த்ு WASP-119b WASP--124b,WASP-126b,WASP-129b,WASP-133b
எ்ு சபயĂ்ு்ளன் (WASP-wide angle search for planets)
25) நாசாவி் நிூ ‘Ăசா் வி்கல் ுு்கடா கிரக்தி் பற்ு்
பனிமணல உ்ளு என ‘றிவி்ு்ளு
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26) 1928 ’் ’்ு பி்ரவĂ 28 ’் நா் ச்.சி.வி “ராம் ‘வ்க்
“ராம் விணளணவ க்ுபிி்தா்
27) ஜ்பா் ASTRO -H எ்ற சசய்ணக்ககாணள ஏவியு .“த் கநா்க்
சவ்பமான ம்ு் ’்றுட் ூ ிய கபர்ட்ணத ’ராய .“தி் H
எ்ற வா்்ணத ஜ்பா் சமாைியி் Hitomi எ்ற வா்்ணதயி் ுத்
எு்தாு் .Hitomi எ்றா் க்ைி் ுத் திணர
28) நாசாவி் spaceward bound program எ்ற தி்ட்தி் கீ ் நாசாவி்
வி்ஞானிக் “்தியாுட் “ணன்ு கா்மீ ் லடா் புதியி்
’ரா்்சி கம்சகா்டன் .“்த புதியி் நிலு் த்ப சவ்ப ுளிரான
ூை் சச்வா் கிரக ூைுட் ஒ்ு் கபாகிறு
29) ுத் கட்சா் உ்சி மாநாு 2016 ு்ணப நகĂ் நணடசபு் என
‘றிவி்க்ப்ு்ளு
30) ’்திர மாநில் திு்பதி ‘ுகக "“்கரா நிுவன் "GIRI கரடா்
சி்ட் எ்ற ுதிய கரடா் குவிணய நிுவிீ்ளு .GIRI Radae System=Gadanki
Ionaspheric Radar Infeormeter Radar System
31) “்திய வானிணல ’்ு்ுணற ுதிய சதாைி்ு்ப்தி் “்தியாவி்
தயாĂ்க்ப்ட "திு்ி "எ்ற ுதிய “ய்திர்ணத சசய்பா்ி்ு
சகா்ு வ்ு்ளு.“த் பய் விமான ஓ்ிகு்ு ‘வசர கால்களி்
பனி்சபாைிு ‘்லு மணை சப்ீ் கபாு சĂயான ுிசவு்ு
தணரயிற்க உது்.2015 ’் ’்ு தி்லி விமான நிணலய்தி்
"திு்ி" “ய்திர் சபாு்த்ப்ு கசாதணன கம்சகா்ள்ப்ு
வுகிறு
32) ஐகரா்பா ம்ு் ர்யா “ணை்ு சச்வா் கிரக்ணத ’ராய
"EXMARS" எ்ற ரா்சக்ணட ஏவிீ்ளு
33) “்கிலா்ு ’ரா்்சியாள்க் "9 ரா்சத ந்ச்திர்களி் ூ்ட்ணத
க்ுபிி்ு்ளன் "“த்ு R 136 என சபயĂட்ப்ு்ளு
34) ுதினா சசியி் உ்ள "L -menthol" எ்ற கச்ம் ு்ு கநாணய
ுை்பு்த உது் என ல்கனாணவ தணலணமயிடமாக சகா்ு
சசய்பு் "ம்திய மு்ுவ ம்ு் நுமை சசிக் ணமய்தி்
வி்ஞானிக் க்ுபிி்ு்ளன்
35) கம்ு சதாட்்சி மணலயி் ுதிய வணக பா்ு சி்றின்ணத
’ரா்்சியாள்க் க்ுபிி்ு்ளன் .“த்ு melanophidium khairei or khaire's
black shieldtail என சப யĂ்ு்ளன்.
ுதிய வணக பா்ு கபĂன்ணத ’ரா்்சியாள்க் ுஜரா்தி்
க்ுபிி்ு்ளன் .“த்ு wallacophis என சப யĂ்ு்ளன்.
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36) “்கரா வி்சவளி ’ரா்்சி நிுவன் ஒகர கநர்தி் 22 சசய்ணக
ககாணள PSLV -C 34 எ்ற “ரா்சக் ில் சசு்த்பட உ்ளு
37) நீ ்ு்கி க்பலி் பய்பு்த்பு் கசானா் “்தியாவி் ுத்
ுதலி் உ்நா்ு சதாைி்ு்ப்தி் தயாĂ்க் ப்ு்ளு
38) ம்திய ‘ரு "வி்ீ் பிரவா" எ்ற ுதிய சமாணப் ‘்ளிககச்
‘றிுக் சச்ு்ளு.“த் கநா்க் மி்சார் ுறி்த தகவ்கணள
‘ளி்கிறு
39) ஜா்ஜியா ப்கணல்கைக்ணத சா்்த ’ரா்்சியாள்க் உலகி்
மிக்சிறிய ணடகயாணட க்ுபிி்ு்ளன் .“த்ு nanoscale diode or Molecular
Rectifier என சபயĂ்ு்ளன்
40) "பர் க்ச்ஜ்கா" எ்ற ுதிய ‘திவிணரவன ூ்ப் கைினி சி்கி்
மாநில்தி் உ்ள கதசிய சதாைி்ு்ப ப்கணல்கைக்தி ்
நிுவ்ப்ு்ளு
41) “்கரா வி்ஞானிக் “்தியாவி் 7வு உளு சசய்ணக ககாளான
IRNSS-1G எ்ற சசய்ணக ககாணள ஏ்ர் 28 ் நா் ’்திர மாநில்
ீஹĂ ககா்டாவி் உ்ள சதி்தவா் வி்சவளி ணமய்தி் PSLV-C33
எ்ற ரா்சக் ில் ஏவ்ப்டு
42) “்கபாசி் நிுவன்களி் ஒுவரான கிă் ககாபால கிு்ை்
எ்பவரா் கட்த 60 ’்ு கால “்திய சதாைி்ு்ப வள்்சிணய
விள்ு் "“திஹாசா" எ்ற ‘்ளிககச் உுவா்க்ப்ு்ளு .“ு ஒு
ிஜி்ட் ‘ு்கா்சியக் ’ு்
43) சீனா ’ரா்்சியாள்க் எ்லா புவ்களிு் சசய்பு் ூĂய
’்ற் சச்கணள "கிரா்பீ்" எ்ற சபாுணள பய்பு்தி
உுவா்கிீ்ளன்
55] சச்தி ுளிக்

===============
01) சிக வணலதளமான கப்ு் “்தியா நிுவன்தி் நி்வாக
“ய்ுநராக உமா் கபி நியமி்க்ப்ு்ளா். உமா் கபி “த்ு ு்ு
‘கடா் நிுவன்தி் ு்கிய சபாு்பி் பைியா்றியவ் எ்பு
ுறி்பிட்த்கு.
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02) ‘சமĂ்க தணலநக் வாஷி்டனி் “்திய் ூதரக் ‘ணம்ு்ளு.
“ு தவிர, நிூயா்், சா் பிரா்ைி் ககா, சிகாககா, ஹூ்ட்,
‘்லா்டா ’கிய புதிகளி் ுணை் ூதரக்க் உ்ளன.
‘சமĂ்காவி் வட்ு் புதியி் ‘சமĂ்கா வா் “்திய்களி்
எ்ைி்ணக ‘திகĂ்ு வுவதா், ‘வ்களி் கதணவணய் கு்தி்
சகா்ு 6-வு ுணை ூதரக்ணத சியா்ிலி் விணரவி்
‘ணம்கு்ளு “்தியா.

56] கபாணத மு்ு பய்பு்திய ு்ற்தி்காக, உலகி் ந்ப் 01
சட்னி் வரா்கணன
ீ
மĂயா ஷரகபாவாு்ு “ர்ு ’்ுக்
தணடவிதி்ு ச்வகதச சட்னி் ூ்டணம்ு உ்தரவி்ு்ளு.

57] ஜூ் - 08 கட் தின்
கு்சபாு் -- Healthy oceans, healthy planet

58] 400 ’்ுகு்ு ு் உத்ூணர ( ராஜ்தா் ) ’்ட ம்ன்
மகாராைா பிரதா்ணப குரவி்ு் விதமாக ுதிதாக ுவ்க்பு் ம்திய
Ăச்் கபாலி் பணட ப்டாலியு்ு " மகாராைா “்திய Ăச்்
ப்டாலிய் " ( Maharana India Reserve Battalion ) என சபயĂட்பு் என ம்திய
உ்ுணற ‘ணம்ச் ரா்நா் சி் ‘றிவி்ு்ளா்.
59] 2016் ’்ு்கான ஜூனிய் உலக ககா்ணப ஹா்கி கபா்ி, ிச்ப் 08
ுத் 18 வணர “்தியாவி் உ.பி. மாநில்தி் ல்கனாவி் நணடசபு்
என ச்வகதச ஹா்கி ூ்டணம்ு ‘றிவி்ு்ளு.

60] ‘்ைா் மாநில்தி் குகா்தி நகĂ் வில்காக, க்ணக ’்ு
நீ Ă் வாு் டா்பி் ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
“்தியாவிகலகய ுத்ுணறயாக மாநகர் ஒ்ு, தன்கான வில்ணக
‘றிவி்திு்பு “ுகவ ுதலாவதாு்.
க்ணக ’்ு நீ Ă் வாு் டா்பி்கணள ‘்ைாமி் Shiu என
‘ணை்கி்றன்.
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61] ூ்ணம “்தியா ப்றி மாைவ்கு்ு எு்ு்ூு் Swachh Saathi
(student internship) தி்ட்தி் ந்சல்ை ூுவராக ஹி்தி நிணக தியா
மி்சா நியமி்க்ப்ு்ளா்.

62] ராஜ்தா் மாநில்தி் சஜ்ூ், உத்ூ் & கஜா்ூ் ’கிய
நகர்களி் கா்றி் ு்த்ணத ‘றி்ுசகாள RajVayu எ்ு் ‘ணலகபசி
சசயலிணய ‘்மாநில ுத்வ் ‘றிுக்சச்ு்ளா்.

63] சமீ ப்தி் உ.பி. மாநில் முராவி் ஏ்ப்ட கலவர் ுறி்ு
விசாரணை சச்வத்ு ஓ்ு சப்ற ‘லகாபா் உய்நீ திம்ற நீ திபதி
“்தியா் ு்தாைா தணலணமயிலான ுுணவ ‘்மாநில ‘ரு
‘ணம்ு்ளு.

64] த்களு ுதிய பணட்ுக் ில் உலணக மா்றியவ்க் எ்ற
ப்ியணல ணட் “த் சவளியி்ு்ளு.
“்த ப்ியலி், சதாணலகபசியி் ஒு ுணனயி் கபுபவ் எ்த
சமாைியி் கபசினாு், ‘தணன முுணனயி் கக்பவரா் ுĂ்ு
சகா்ு் வணகயி் மா்ு் சம்சபாுணள க்ுபிி்த தமிைரான
உகம் ச்கத் “ட்சப்ு்ளா்.
சச்ணனணய் கச்்த சம்சபாு் நிுைரான உகம் ச்கத், உதவி
ணமய்கு்ு சதாட்ு சகா்ு் ம்க், த்களு உ்ூ் சமாைியி்
கபுவணத, சதாணலகபசியி் முுணனயி் கக்பவ் ுĂ்ு சகா்ு்
வணகயி் மா்ு் சம்சபாுணள ‘றிுக் சச்த சாதணன்காக
“ட்சப்ு்ளா்.

65] க்வியாளு், கபராசிĂயுமான கசா.ந.க்தசாமி்ு சச்சமாைி்
தமிைா்ு ம்திய நிுவன்தி் சா்பி் சதா்கா்பிய் விுு
வை்க்பட உ்ளு.
கமு், 2013-14-’் ’்ு்கான “ள் ‘றிஞ் விுுகு்ு
உல.பாலு்பிரமைிய், கணல.சசைிய், கசா.ராஜல்ுமி, த.மகால்ுமி,
சசü.பா.சாலாவாைிீ ’கிகயா் கத்்சது்க்ப்ு்ளன்
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66] “்தியாவி் ுத் பிரப்ச ’ைைகனான மகனாக் ‘்் தமு 104வு
வயதி் சகா்்க்தாவி் ஜூ் 05் காலமானா்.
* 1952-’் ’்ு பிரப்ச ’ைைகனாக கத்ு சச்ய்ப்டவ் மகனாக்.

67] “்திய ஒலி்பி் ச்க தணலவ் N.ராம்ச்திரு்ு International Olympic
Committee, சபுணம வா்்த Olympic Order எ்ு் விுணத வை்ுவதாக
‘றிவி்ு்ளு.
ூுத் தகவ்:
“வ் Chennai Super Kings ‘ைியி் உĂணமயாள் N. சீனிவாசனி் சககாதர்
’வா்.

68] “்தியா ம்ு் பாகி்தாு்கான ஐ.நா. ராுவ பா்ணவயாள்
ுுவி் { United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP ) }
தணலவ் ம்ு் தணலணம ராுவ பா்ணவயாளராக ்வட்
ீ
நா்ணட்
கச்்த கமஜ் சஜனர் " சப் க்ட் கலாி் " நியமி்க்ப்ு்ளா்.

69] பிĂ்ி் சப்கராலிய் சவளியி்ு்ள ச்வகதச எĂசபாு் ு்ளி
விபர்தி்பி உலகளவி் எĂசபாு் பய்பு்ுவதி் “்தியா
ி்றாமிட்தி் உ்ளு.
* “்தியாவி் கதணவ தினு் 41ல்ச் கபர்க் ( 4.5 % ) ’க உ்ளு.
* ுதலிர்ு “ட்தி் ‘சமĂ்கா ம்ு் சீனா உ்ளன.

70] ம்திய சாணல கபா்ுவர்ு ‘ணம்சக் சவளியி்ு்ள ு்ளி
விபர்களி்பி, நா்ி் ‘திக ‘ளு வாகன விப்ு நணடசப்ற
மாநில்களி் தமிைக் ுதலிட் சப்ு்ளு.
* சாணல விப்தி் உயிĂை்கதா் எ்ைி்ணகயி் உ.பி. ுதலிட்தி்
உ்ளு. தமி்நாு “ர்டாமிட்தி் உ்ளு.
* தமிைக ‘ளவி் சச்ணன, ககாணவ,திு்சி ’கிய மாநகர்களி் ‘திக
விப்ுக் நணடசப்ு்ளன.
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71] “்தியா , ‘சமĂ்கா ம்ு் ஜ்பா் கட்பணடக் “ணை்ு
கம்சகா்ு் " மலபா் பயி்சி 2016 " ( Exercise Malabar - 2016 ) ஜூ் 09
ுத் 17 வணர சத் சீன்கட் புதியி் நணடசபுகிறு.

72] ரயிலி் நீ்ட ூர் பயை் சச்ீ் ுை்ணதகு்ு ’கரா்கியமான
ம்ு் ‘வ்கு்ு பிி்தமான உைுவணககணள வை்ுவத்ு "
ஜனனி கசவா " எ்ு் தி்ட்ணத ரயி்கவ ுணற ‘ணம்ச் ுவ்கி
ணவ்ு்ளா்.
ுத்க்டமாக நாுுுவு் 25 ரயி் நிணலய்களி் “்த கசணவ
வை்க்புகிறு.

73] ‘ுைா்சலபிரகதச், கலாஹி் ( Lohit ) மாவ்ட்தி் ‘ணம்ு்ள Tezu
நகĂ் ஒ்சவாு மாது் 7் கததி வாகன்க் “்லா தினமாக ( Car free
day ) கணடபிி்க்பு் என ‘்மாவ்ட நி்வாக் ‘றிவி்ு்ளு.

74] ர்யா ‘ரு, த்க் நா்ி் சா்பி் Order of Friendship Award எ்ு்
விுணத ஐ.நா. சணபயி் சபாு்சசயலாள் பா் கீ ிு்ு வை்ுவதாக
‘றிவி்ு்ளு.

75] ம்திய மி்ுணற ‘ணம்ச் பிீ் ககாய், ுு்பி்க்த்க எĂச்தி
ுணற்காக ூ்யமி்ரா எ்ு் ‘ணலகபசி சசயலிணய சவளியி்ு்ளா்.

76] “்கிலா்தி் வாு் “்திய வ்சாவளி கபராசிĂய் ுமா்
ப்டா்சா்யாவி் ‘ள்பĂய கசணவகணள கவிரவி்ு் சபாு்ு,
“்கிலா்ு ‘ரசி “வு்ு Regius Professorship எ்ு் சிற்ு ப்ட்ணத
வை்கிீ்ளா்.

77] HIV கநாயா் பாதி்க்ப்ட தாயிடமிு்ு குவிலிு்ு் ுை்ணத்ு
HIV கநா் தா்ுவணத து்பதி் ’சிய நாுகளிகல ுு‘ளவி்
சவ்றிசகா்ட நாடாக தா்லா்ணத உலக ுகாதார ‘ணம்ு ( WHO)
‘றிவி்ு்ளு.
.
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உலகளவி் கிூபா “்த “ல்ணக ுத்ுதலாக ஜூணல 2015்
‘ணட்ு்ளு.

78] EXERCISE ANAKONDA - 2016
=========================
.
19 NATO நாுக் ம்ு் பி்லா்ு, ்வட்,
ீ
ஜா்ஜியா, மாசிகடானியா
உ்ணர் ’கிய நாுகளி் 31,000 வர்க்
ீ
“ணை்ு கபால்ு நா்ி்
ஜூ் 07 ுத் 17 வணர ‘னககா்டா - 2016 எ்ு் பயி்சியி்
”ுப்ு்ளன்.

79] ப்ளி, க்ூĂ, ப்கணல்கைக்க் ‘ணன்திு் ஒ்சவாு மாது்
21் கததிய்ு கயாகா தின் கணட்பிி்க்பு் என மகாரா்ிரா ‘ரு
‘றிவி்ு்ளு.

80] ஜூ் --12 ுை்ணத சதாைிலாள் எதி்்ு தின்

81] ஜி்பா்கவ்ு எதிரான ுத் ஒுநா் கிĂ்சக் கபா்ியி் ுவ்க
’்ட்காரராக, தனு ுத் கபா்ியி் களமிற்கிய “்திய வ்ீ K.L.
ராு் சதமி்ு சாதணன ுĂ்ு்ளா்.
“த் ில் ‘றிுக கபா்ியி் சத் ‘ி்த ுத் “்திய வர்
ீ
எ்ற
சாதணனணய பணட்தா்.
உலக ‘ளவி் ‘றிுக கபா்ியி் சத் ‘ி்த 11-வு வர்
ீ
எ்ற
சபுணமணயீ் கக.எ்.ராு் சப்றா்.

82] ர்ய ‘ரு த்க் நா்ி் Order Of Friendship Award ஐ ூட்ுள் ‘ு
மி் தி்ட “ய்ுந் R. S. ு்து்ு வை்ுவதாக ‘றிவி்ு்ளு.
ஏ்னகவ ஐ. நா. சபாு் சசயலாள் பா் கீ ிு்ு் “்விுணத
வை்ுவதாக ‘றிவி்ு்ளு.

83] ’்திகரலிய் ூ்ப் சீĂ் பா்மி்ட் “ுதி்கபா்ியி்
“்தியாவி் சா்னா சநவா் சீனாவி் ச் ூ-ணவ கதா்கி்ு
சா்பிய் ப்ட் சவ்ு்ளா்.
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கட்த 2014-் நட்த ’்திகரலிய ஓப் பா்மி்ட் கபா்ியிு்
சா்னா ப்ட் சவ்ு்ளா்.

84] ுத்ுணறயாக ‘சமĂ்க ராுவ்தி் பைிுĂீ் சப் Deshauna
Barber " மி் ‘சமĂ்கா - 2016"’க கத்ு சப்ு்ளா்.

85] க்ணக நதியி் கணரகயார்களி் “ு்ு் கிராம்களி் வாு்
ம்க், திற்த சவளி கைி்பிட்களாக க்ணக நதிணய உபகயாகி்பணத
து்ு் சபாு்ு, ‘்ம்கு்ு விைி்ுை்ு ஏ்பு்த " Swachh Yug "
எ்ு் பிர்சார “ய்க்ணத ம்திய ‘ரு சதாட்கிீ்ளு.
“ு ூ்ணம “்தியா ம்ு் நாமாமி க்ணக தி்ட்கதாு “ணை்ு
சசய்பு்த்பு் எ்ு் ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.

86] U.N. AIDS ‘ணம்பி் ந்சல்ை ூுவராக பிரபல ’ணட ‘ல்கார
நிுை் Kenneth Cole நியமன் சச்ய்ப்ு்ளா்.

87] “்தியாவி் ுத்ுணறயாக பி்் நிற ப்ணத பய்பு்தி ( Pink
Kookaburra Balls ) சகா்க்தா ”ட் காட் ணமதான்தி் நணடசபறு்ள
சகா்க்தா கிĂ்சக் ‘கசாசிகயஷ் பிăமிய் ீ் கிĂ்சக்
கபா்ிகளி் பய்பு்த்படு்ளு.

88] THE EDUCATION PRESIDENT
ஜனாதிபதி பிரைா்ுக்ஜி உய்க்வி்ு ’்றிய கசணவகணள ப்றி
எு்ு்ூு் ு்தக்.
“்த ு்தக்ணத தயாĂ்தவ்க் O.P. ஜி்டா் ப்கணல்கைக்.
.
ுறி்ு ; --------------பிரைா்ுக்ஜி ‘ரசியு்ு வு்ு் க்ூĂ கபராசிĂயாக
பைியா்றிீ்ளா். ‘த்பி் ‘ரசியலி் ”ுப்ு்சகா்கட “ுவணர
119 க்ூĂ ம்ு் ப்கணல்கைக்களி் குரவ விĂுணரயாளராக
சச்ு மாைவ்கு்ு பாட் எு்ு்ளா்.
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89] ஒ்சவாு ’்ு் ஜனவĂ 12 ுத் 21 வணர " கயாகா திுவிைா " (
Yoga Mahotsav ) சகா்டாட்பு் என மகாரா்ிரா மாநில க்வி ‘ணம்ச்
‘றிவி்ு்ளா்.

90] 21வு ச்ட கமிசனி் புதிகநர உு்பினராக, ூுத் சசாலிசிட்
சஜசனர் திு, ச்ய பா் சஜயி் நியமி்க்ப்ு்ளா்.
“வ் 1996 ம்ு் 1998 கத்தலி் ச்ிக் சதாுதியி் “ு்ு BJP சா்பி்
MPயாக கத்ு சப்றவ்.
.
21வு ச்ட கமிச்
------------------------------தணலவ் -- ஓ்ு சப்ற உ்சநீதிம்ற நீ திபதி B.S. சசௌஹா்
ுுகநர உு்பின்க் --- 01) ஓ்ு சப்ற ுஜரா் உய்நீ திம்ற நீதிபதி
ரவி. R. திĂபாதி
02) Gujarat National Law Universityயி் “ய்ுன் பிம் .N. பகட்

91] Institute for Economics and Peace (IEP) சவளியி்ு்ள உலக ‘ணமதி ுறியீு
Global Peace Index (GPI) 2016 ப்ியலி் சமா்து்ள 163 நாுகளி் “்தியா
141வு “ட்ணத சப்ு்ளு .
( கட்த ’்ு 143வு “ட்தி் “்தியா “ு்து.)
“்த ப்ியலி் ஐ்லா்ு ுதலிட் சப்ு்ளு.
2 - சட்மா்், 3 - ’்திĂயா, 4 - நிீசிலா்ு., 5 - கபா்ுக்
ூ்டா் -- 13 ., கநபா் - 78., ப்களாகத் - 83 ., ீல்கா - 97., சீனா - 120.,
பாகி்தா் -- 153
“ரா் - 161., சத்ு ூடா் - 162., சிĂயா - 163 ’கிய “ட்களி் உ்ளன.

92] 1917் ’்ு ுத்ுணறயாக Champaran ( பீகா் ) எ்ு் “ட்தி்
கதச்பிதா கா்தியிக் ச்தியாகிரக கபாரா்ட்ணத ுவ்கினா்.
“்த நிக்வி் 100வு ’்ு நிணனணவ கபா்ு் வணகயி் “்திய
ரயி்கவ " ச்பர் ச்தியாகிரக எ்்பிர் " ரயிணல ‘றிுக்
சச்ு்ளு.
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“்த ரயி் பீகாĂ் பாுதா் ுத் சட்லியி் ’ன்த விகா் வணர
வார்தர ரயிலாக “ய்க்புகிறு.

93] நட்ு நிக்ுக் வினா்க் // விணடக்
==========================================
.
01) ச்வகதச ஒலி்பி் கு்சி் (ஐஓசி) உு்பின் பதவி்ு
பĂ்ுணர்க்ப்ு்ள “்திய் சப் யா்?
02) திற்தசவளி கைி்பிட் “்லாத மாநிலமாகவத்ு ககரளா
நி்ையி்ு்ள “ல்ு எு?
03) கதணவய்ற வ்்தக ‘ணை்ுக் ம்ு் ுு்தகவ்கணள
தவி்்பத்ு TRAI சவளியி்ு்ள ‘ணலகபசி சசயலி எு?
04) மி்னு விணளயா்ு் சதாடணர ( e sports ) நட்‘ுவதாக
‘றிவி்ு்ள மி்னு வ்்தக நிுவன் ( e commerce ) எு?
05) உலக வ்கி சவளியி்ு்ள கீ ்க்ட எ்த பிĂவி் “்தியா “ட்
சப்ு்ளு?
a) Higher Middle Income
b) Average Middle Income
c) Lower Middle Income
d) Developed Income
06) Gyps Vulture Reintroduction தி்ட்ணத சதாட்கிீ்ள மாநில ‘ரு எு?
07) ‘சமĂ்க நாடாும்ற்தி் (U.S. Congres) ூ்ு ூ்ட்தி் “ுவணர
எ்தணன “்திய பிரதம்க் உணரயா்றிீ்ளன்?
08) 2016 சப்க் ஜூனிய் உலகககா்ணப ஹா்கி கபா்ி எ்ு
நணடசபறு்ளு?
09) சட்னி் வரா்கணன
ீ
மĂயா ஷரகபாவா பய்பு்திய ஊ்கமு்தி்
சபய் எ்ன ?
10) ‘லா்காவி் ‘சமĂ்கா, “்தியா ம்ு் NATO நாுக் “ணை்ு
ஏ்ர் 2016் கம்சகா்ட விமான்பணட பயி்சியி் சபய் எ்ன ?
11) “்திய விமானப்ணட சா்பி் Electronic Maintenance Management System (e MMS) எ்ு நிுவ்ப்ு்ளு?
12) “்திய கட்பணடயி் சா்பி், “ர்டாவு Integrated Underwater Harbour
Defence and Surveillance System (IUHDSS) எ்ு நிுவ்ப்ு்ளு?
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13) “்தியா ம்ு் ASEAN நாுக் “ணை்ு கம்சகா்ட
கட்பயி்சியி் சபய் எ்ன ? ‘ு எ்ு நணடசப்று?
14) Panagarh விமான்பணட தள்தி் ுதிய சபய் எ்ன ?
15) ராுவ க்கா்சி 2016 எ்ு நணடசப்று?
16) சிசஷ்் தீுகு்ு “்திய வை்கிய க்காைி்ு விமான் எு ?
17) சிசஷ்் தீுகுட் “ணை்ு “்திய ராுவ் கம்சகா்ட
பயி்சியி் சபய் எ்ன ?
18) Ăகயா ி சஜனிகரா ஒலி்பி் கபா்ியி் கதசிய சகாிணய ஏ்தி
“்திய ‘ைிணய வைிநட்தி சச்லவிு்ு் வர்
ீ
யா்?
19) Ăகயா ஒலி்பி் கபா்ியி் சி்ன் எ்ன?
20) “்தியாவிகலகய ‘திக சவ்ப் பதிவான நகர் எு? எ்வளு சவ்ப்
பதிவாகிீ்ளு ?
21) வுணம்ககா்ு்ு கீ ் வாு் ம்கு்ு ூபா் 2 ல்ச்
வணரயிலான மு்ுவகா்பீ்ு தி்ட்ணத சமீ ப்தி் ‘றிவி்த மாநில்
எு ?
22) WHO ‘றி்ணகயி்பி தாயிடமிு்ு ுை்ணத்ு HIV கநா் பருவணத
து்பதி் சவ்றிக்ட நாுகளி் ப்ியலி் கிீபா , தா்லா்ு தவி்்த
ம்ற “ர்ு நாுக் எு?
23) தமிைக ‘ரசி் ுதிய தணலணம் சசயலாள் யா்? ( ஜூ் 12 / 2016
நிலவர்பி )
விணடக்
^^^^^^^^^^^^^^^^^
.
01) நீ தா ‘்பானி
02) நவ்ப் 01 / 2016
03) DND app
04) Flipkart
05) c) Lower Middle Income
06) ஹĂயானா
07) ஐ்ு .... ( ராஜி் கா்தி, நரசி்மரா், வா்பா், ம்கமாக் சி் , கமாி
)
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08) சிலி நா்ி் சா்ியாககா நகர் .... ( ’்க் ஜூனிய் உலகககா்ணப
ஹா்கி கபா்ி ல்கனாவி் நணடசபறு்ளு )
09) Meldonium ( “த் முசபய் -- Mildronate )
10) Red Flag
11) ுகன , மகாரா்ிரா
12) விசாக்ப்ின் ... ( ுத்ுணறயாக கட்த ’்ு சகா்சியி்
நிுவ்ப்ு்ளு )
13) ADMM Plus Ex MS & CT ........... { The ADMM - Plus (ASEAN Defence Ministers Meeting
Plus) Exercise on Maritime Security and Counter Terrorism (Ex MS & CT) } .... ுுணை
நா்ி் நணடசப்ு்ளு .
.
{ “்தியா, ‘சமĂ்கா ம்ு் ASEAN நாுகளி் தணர்பணடக்
கம்சகா்ட பயி்சி FORCE - 18, ுகன நகĂ் நணடசப்ு்ளு )
14) ‘்ஜ் சி் விமான்பணட தள் ( கம்ு வ்காள்தி் ‘ணம்ு்ளு)
15) ககாவா
16) P8I விமான் ..... ( P எ்ப்தி ஒ்ு ‘்ல ... P எ்ு ஐ விமான் )
17) Exercise Lamitye
18) ‘பின் பி்்ரா
19) Vinicius ,Tom
20) ராஜ்தா் மாநில், பகலாி நகர் --- 51 ிகிĂ சச்சிய்
21) ஜா்க்்
22) சபலார் ம்ு் ‘்கமனியா
23) திு. ரா்கமாக்ரா் IAS

94] கமகாலயா மாநில ‘ரு, ‘் மாநில்தி் நணடசபு் ‘ணன்ு
திுமை்கணளீ் 60 நா்கு்ு் க்டாய் பதிு சச்ய கவ்ு் என
உ்தரவி்ு்ளு.

95] பாலிய் சதாைிலாள்கு்ு், HIV கநாயா்
பாதி்க்ப்ு்களாு்ு் ஒு கிகலா ‘Ăசி “ர்ு ூபா் எ்ற
விணலயி் வை்க்பு் என கம்ு வ்காள ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு.
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96] மரா்திய ம்ன் ச்ரபதி சிவாஜியி் த்கபாணதய வாĂசாக “ு்ு் ★
சா்பாஜி ராகஜ ★ ணவ ரா்யசபா உு்பினராக நியமி்ு ஜனாதிபதி
உ்தரவி்ு்ளா்.
97] கதசிய ுு்ப நல ு்ளி விபர் 2015 - 16் பி, கபுகால மரை்தி்
‘்ைா் மாநில் சதாட்்ு ப்தா்ுகளாக ுதலிட்தி் உ்ளதாக
‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
‘்ைா் மாநில்தி் 300 / ஒு ல்ச் எ்ற ‘ளவி் க்்பகால மரை்
உ்ளு. ( கதசிய சராசĂ 167/ ஒு ல்ச் )

98] ம்திய ‘ரசி் க்ு்பா்ி் “ய்ு் சபாு்ுணற நிுவன
பைியாள்களி் ச்பள்ணத மா்றியணம்பு ப்றிய பĂ்ுணரகணள
வை்ுவத்ு ஓ்ு சப்ற நீ திபதி சதி் ச்திரா தலணமயிலான ுுணவ
ம்திய ‘ரு நியமன் சச்ு்ளு.
99] ுத்திர் சப்ு 68 ’்ுகு்ு்பி் ுஜரா் மாநில்தி்
‘ணம்ு்ள Shiyal Bet தீு த்கபாுதா் மி்சார வசதிணய ‘ணட்ு்ளு.
கடு்கியி் 6 கி.மீ . ூர் ககபி்க் பதி்க்ப்ு மி் வசதி
வை்க்ப்ு்ளு.
Shiyal Bet தீவி் ம்க் சதாணக 6000 ’ு்.

100] 105வு International Labour Conference (ILC) சஜனிவாவி் கம 30 ுத் ஜூ் 10
வணர நணடசப்ு ுி்ு்ளு.
101] 9வு ு்ணப கமய் ச்வகதச சச் கபா்ியி் தமிைக்ணத கச்்த
NR. விசா் சா்பிய் ப்ட் சவ்ு்ளா்.
“்த கபா்ியி் “்திய் ஒுவ் ப்ட் சவ்வு “ுகவ ுத் ுணற.

102] ப்கணல் கைக்களி் பைியா்ு் கபராசிĂய்க் ம்ு்
ஊைிய்களி் ச்பள்கணள மா்றியணம்பு ப்றிய பĂ்ுணரகணள
வை்ுவத்ு கபராசிĂய். V.S.சசௌகா் தணலணமயி் 5 நப் ுுணவ
ப்கணல் கைக மானிய்ுு ஏ்பு்திீ்ளு.
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103] Indias Wars: A Military History (1947-1971)
.
எுதியவ் --- ஏ் ணவ் மா்ஷ் ‘்ஜூ் ு்ரமைிய்

104] ‘சமĂ்காவி் வசி்ு் “்திய வ்சாவளி எு்தாள் ‘கி் ச்மா
எுதிீ்ள Family Life எ்ு் நாவு்ு 2016் ’்ு்கான ச்வகதச
ட்ளி் “ல்கிய விுு ( 2016 International Dublin Literary Award)
வை்க்ப்ு்ளு.

105] தகவ் ‘றிீ் உĂணம்ச்ட் ப்றி சா்றித் ம்ு் ப்டய
பயி்சிகணள ( Certificate & Diplamo Courses ) வை்க “ு்பதாக “்திரா கா்தி
திற்த சவளி ப்கணல் கைக் ‘றிவி்ு்ளு.
106] ஜூ் -- 14 “ர்த தான் வை்ுகவா் தின்
கு்சபாு் -- Blood Connects us all
107] Operation Clean Up
◆◆◆◆◆◆◆◆◆
பீகா் மாநில க்வி்ுணறயி் ( ப்ளி, க்ூĂ, B.Ed.) நிலு்
சீ்ககுகணள ஒைி்க Operation Clean Up எ்ு் தி்ட்ணத சசய்பு்த
‘்மாநில ‘ரு ுிசவு்ு்ளு.

108] கானா நா்ு்ு சச்ற ுத் “்திய ஜனாதிபதி பிரைா் ுக்ஜி
’வா்

109] காுகணள ‘ைி்பணத தணட சச்ு , உலகிகலகய ுத் நாடாக நா்கவ
ச்டமியி்றிீ்ளு.

110] ுஜரா் மாநில், ரா் ககா் மாநகர உ்ளா்சி நி்வாக்,
ுகாதார்ுணற சா்்த ுணறகணள சபாு ம்க் சதĂவி்க Swachh Map
எ்ு் ‘ணலகபசி சசயலிணய ‘றிுக் சச்ு்ளு.
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111] SIX MACHINE .., I Don't Like Cricket., I Love It.
.
“்த ு்தக்ணத எுதியவ் -- கம்கி்தியதீுக் கிĂ்சக் ‘ைியி் வர்
ீ
கிறி் சக்்
( IPL கபா்ி சதாடĂ் ராய் சசகல்ச்் ’் சப்கூு ‘ைியி்
வர்
ீ
)

112] ’்திகரலியா ஓப் ூ்ப் சீĂ் கப்மி்ட் கபா்ியி் ப்ட்
சவ்ற சா்னா கநவா்்ு , “்திய கப்மி்ட் ச்க் ூபா் ப்ு
ல்ச் பĂு வை்கீ்ளு.

113] SBI InCube Branch
*************************
.
“்தியாவிகலகய ுதலாவதாக, ்கட் கப்் ’் “்தியா Start Up
சதாைி்நிுவன்கு்ு என பிர்திகயாக கிணளணய SBI InCube எ்ற
சபயĂ் சப்கூுவி் ஜனவĂ 2016் ுவ்கிீ்ளு.

114] Swachh Rail - Swachh Bharat (Clean Rail-Clean India) தி்ட்தி்பி ரயி்
சப்ிகளி் த்கபாு்ள கைிவணறகணள மா்றிவி்ு உயĂ
கைிவணறகணள ( Bio Toilet ) சபாு்ு் பைிகணள நிணறு சச்ய 2020 - 21்
’்ு எ்பணத மா்றி 2019் ’்ு்ு் ுி்க “்திய ரயி்கவ
“ல்ு நி்ைய் சச்ு்ளு.
115] “்திய பதிவாள் சஜசனர் சவளியி்ு்ள ு்ளிவிபர்களி்
‘ி்பணடயி்
நா்ிகலகய மிக ‘திக ‘ளவாக சது்கானா மாநில்தி் 98.7% ம்க் (
’்க் 98.8% ம்ு் சப்க் 98.6% ) ‘ணசவ உைணவ உ்பவ்களாக
உ்ளன்.
‘த்ு ‘ு்தபியாக கம்ு வ்காள், ’்திரா , ஒிைா, ககரளா
மாநில்களி் ‘ணசவ உைணவ மிக ‘திகமாக உ்பவ்க் உ்ளன்.
கதசிய ‘ளவி் கட்த 2004் ’்ி் 75% கப்‘ணசவ உைணவ
உ்பவ்க் “ு்தன். த்கபாு 2014் ’்ி் “்த ‘ளு 71%மாக
ுணற்ு்ளு.
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ணசவ உைணவ விு்பி உ்பவ்க் ‘திகமாக உ்ள மாநில்களி்
ராஜ்தா் ( 74.1% கப் ) ுதலிட் சப்ு்ளு.
‘ு்த “ட்களி் ப்சா், ஹĂயானா ’கிய மாநில்க் உ்ளன.
சபு்பாு் ணசவ உைணவ ‘திக் விு்பி சா்பிு் ுஜரா்
மாநில்தி் த்கபாு ‘ணசவ் உ்பவ்களி் எ்ைி்ணக ‘திகĂ்ு
வுகி்று.
சத் மாநில்களி் ணசவ உைணவ ‘திக் உ்பவ்களி் க்நாடகா
ுதலிட்தி் உ்ளு.
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116] The Making of India: The Untold Story of British Enterprise .
.
எுதியவ் -- க்தா் லா்வனி ( Kartar Lalvani )

117] ஜ்பானன் சே்்த ுதியவ் ஷிககமி ஹிராடா 96 வயதி்
ப்கனல்கழக் ப்ட் கப்ு ஜூ் 5 ‘்ு கி்ன் உலக ோதனன
பனட்ு்ளா்.
2005-் கிசயா்சடா ப்கனல்கழக்தி் பீ்கா் ம்ு் ம்பா்ட்
கனல, விவனம்ு் பிிவி் இள்கனல ப்ட்பி்பி் சே்்ு கதாட்்ு
11 ’்ுகளாக் பி்ுவ்த ஹிராடா, ‘்னமயி் சத்்ேி கப்றா்.
இத்ூல் உலகிசலசய மிக ூ்த ப்டதாி எ்ற கபுனமனய ஷககமி
கப்றா். இ்த் ோதனனனய் பாரா்ி கி்ன் உலக் ோதனன
ோ்றித் வழ்க்ப்ு்ளு.

118] ஐ்கிய நாுக் (ஐ.நா.) கபாு ேனபயி் தனலவராக பிஜி நா்னட்
சே்்த பீ்ட் தா்ே் சத்்கது்க்ப்ு்ளா்.
த்சபாு ஐ.நா. கபாு் ேனப தனலவராக கட்மா்் நா்னட் சே்்த
சமாகக்் லி்கக்டா்் பதவி வகி்ுவுகி்றா். இவரு பதவி்
கால் வு் கே்ட்ப் மாத்ுட் ுிவனடகிறு.
.
ஐ.நா. கபாு் கேயலாளராக உ்ள பா் கி ூனி் பதவி்கால் வு்
ிே்ப் மாத்ுட் ுிகிறு.
ஐ.நா. ‘னம்பி் 193 நாுக் உு்பின்களாக உ்ளன்.

119] ’ேிய பிரா்திய்தி் உ்ள ேிற்த ப்கனல்கழக்க் ுறி்ு QS
எ்ற ‘னம்ு ’்ு நட்தி தரவினே் பு்திு்ளு.
இதி் கட்த ’்ு 34-வு இட்தி் இு்த கப்க ூுவி் ஐஐஎ்ேி,
இ்த ’்ு 33-வு இட்னத பிி்ு்ளு. ‘சத சபா் ு்னப (35),
கட்லி (36) கே்னன (43) ம்ு் கா்ூ் (48) ஐஐி்க் ுத் 50
இட்கு்ு் இட் பிி்ு்ளன.
கட்த ’்ு 91-வு இட்தி் இு்த கட்லி ப்கனல்கழக் இ்த
ுனற கவுவாக ு்சனறி 66-வு இட்னத பிி்ு்ளு.
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இசத சபா் 149-வு இட்தி் இு்த ககா்க்தா ப்கனல் கழக் இ்த
ுனற 108வு இட்திு், ு்னப 145-வு இட்திு், பனார் இ்ு
ப்கனல்கழக் 155-வு இட்திு் இட் பிி்ு்ளன.
ஒ்ுகமா்த ’ேிய பிரா்திய்தி் இ்த ’்ு் ேி்க்ூ் சதேிய
ப்கனல் கழக் ுதலிட்னத பிி் ு்ளு. இத்ு ‘ு்தபியாக
ஹா்கா் ப்கனல்கழக் உ்ளு.
கமா்த் 350 ப்கனல் கழக்க் இட்கப்ு்ள இ்த ப்ியிலி்
இ்தியாவி் இு்ு 23 ப்கனல்கழக்க் வினே் பு்த்ப்ு்ளன.
‘திகப்ே மாக ேீனானவ் சே்்த 82 ப் கனல்கழக்க் இ்த ப்ிய
லி் இட்பிி்ு ுத் 10 இட்களி் உ்ளன.

120] பிி்ட் ‘ரே ுு்ப வாிு " இளவரே் வி்லிய்', ஒு
பாுறு்கார்கு்கான ப்திி்னக Attitude ் ு் ‘்னடயி்
சதா்றிு்ளா்.
இ்கிலா்ு ‘ரே ுு்ப்திலிு்ு ஒு பாுறு்கார்கு்கான
ப்திி்னகயி் ‘்னடயி் சதா்ு் ுத் நப் வி்லிய் ’வா்.

121] தே் மகா ு்ப சமளா ( Dashar Maha Kumbh )
-----------------------------------------------------------------.
ஜ்ு கா்மீ ி் க்த்பா் மாவ்ட், னேிசபாரா எ்ற கிராம்தி்
ஜீல் நதியி் ேி்ு நதியி் ேி்றாு ( Krishen Ganga ) கல்ுமிட்தி்
நனடகபு் மகா ு்பசமளா 75 ’்ுகு்ு்பி் த்சபாு ஜூ் 14
‘்ு நனடகப்ு ுி்ு்ளு.

122] ஐ.நா. ேனபயி் ே்ட ுுு்ு ( U.N. Legal Committee ) தனலனம தா்க
இ்சர் சத்ு கப்ு்ளு.
ஐ.நா. ‘னம்பி் 6 நிர்தர ுு்களி் ஒ்ு்ு இ்சர் தனலனம
த்ுவு இுசவ ுத்ுனறயாு்.
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123] இ்திய ஜனாதிபதி பிரணா்ுக்ஜி்ு ’்ி்க நாடான ஐவி சகா்்
, த்க் நா்ி் மிக உயிய விுதான National Order of the Republic of Ivory Coast
விுனத வழ்கிு்ளு.
சமு் Abidjan எ்ற நகி் குரவ பிரனஜ எ்ற ‘்த்னது்
வழ்கிு்ளு. Abidjan நகி் பிரணா்ுக்ஜி்ு Asito எ்ற பழ்ுியின
ுனன்கபயு் வழ்க்ப்ு்ளு.
Asito எ்றா் உ்ூ் கமாழியி் Example என கபாு்பு்.
ஐவி சகா்் நா்ு்ு கே்ற ுத் இ்திய ஜனாதிபதி பிரணா்ுக்ஜி
’வா்.

124] National Forest Skill Development Centre சடராூனி் ( உ்தரக்் )
‘னம்க்பு் என ம்திய ு்ு்ூழ் ம்ு் வன்ுனற ‘னம்ே்
பிரகா் ஜவசடக் ‘றிவி்ு்ளா் .

125] The Rise of Environmental Crime எ்ு் ‘றி்னகனய United Nations Environment
Programme (UNEP) ம்ு் INTERPOL இனண்ு கவளியி்ு்ளு.

126] ‘்ஸா் மாநில்தி் ‘னம்ு்ள North Cachar Hills Autonomous Council
(NCHAC)் தனலவராக ுத்ுனறயாக Ranu Langthasa எ்ற கப் நியமன்
கே்ய்ப்ு்ளா்.

127] EURO கா்ப்ு சபா்ிக் நட்பனத ு்னி்ு தீவிரவாத
தா்ுத்க் ப்றிய எ்ேி்னககனள ‘றி்ுககா்வத்ு பிரா்் ‘ரு
SAIP app எ்ு் ‘னலசபேி கேயலினய கவளியி்ு்ளு.

128] June - 15 ASEAN Dengue Day.

129] பிசரேி் நா்ி் ிசயா ி கஜனிசராவி் நனடகபறு்ள ஒலி்பி்
சபா்ியி் ுழ்கமாக ( Slogan ) A NEW WORLD ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
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130] ஜூ் -- 16 ே்வசதே ’்ி்க ுழ்னதக் தின்

131] 2016 Pen Printer Prize , கனடா நா்னட சே்்த நாவலாேிிய் Margaret
Atwood்ு வழ்க்புவதாக ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.

132] ோகி்ய ‘காடமி ோ்பி் 21 கமாழிகளி் பால ோகி்ய ுர்கா்
விுு், 24 கமாழிகளி் ுவ ுர்கா் விுு் வழ்க்புகிறு.
தமிழி் ுழ்னதக் இல்கிய்தி் ப்களி்தத்காக ுழ. கதிசரேு்ு
பால ோகி்ய ுர்கா் விுு வழ்க்புவதாக ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
சமு் கானக் நாவ் எுதியத்காக இள் எு்தாள் ல்ுமி
ேரவணுமாு்ு ுவ ுர்கா் விுு ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.

133] கதாழிலக்களி் இு்ு மீ ்க்பு் ுழ்னத கதாழிலா்களி்
முவா்ு்காக ூபா் 25000 / வழ்க்பு் என பீகா் ுத்வ்
‘றிவி்ு்ளா்.
சமு் ‘வ்கனள்ப்றிய கதாட் நடவி்னககனள ‘றி்ு ககா்ள Child
Labour Tracking System ( CLTS ) ுவ்கினவ்ு்ளா்.

134] னம்சராோ்் நிுவன் வணிக் ோ்்த ேூக வனல்தளமான
LinkedInஐ வினல்ு ( 26.2 பி்லிய் ‘கமி்க டால் மதி்பி் )
வா்கிு்ளு.

135] நட்ுநிக்ுக் வினா்க் /// வினடக்
-------------------------------------------------------------.
01) 2016-் ’்ு ஐ்பா் நா்ி் மிக உயிய ுிம்க் விுதான Order of
the Rising Sun எு் விுதினன கப்றவ் யா்?
02) இ்சராவினா் உுவா்க்்ட உலகி் மிக இசலோன கபாு் எு?
03) 2016 சம 13 ‘்ு கவளியிட்ப்ட இ்தியாவி் ுத் ‘றிுோ்
கோ்ுினம் ககா்னகயி் னமய் கு்ு யாு?
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04) னேவா் [SAIEVAC] எ்பத் கபாு் எ்ன?
05) பிரதம் சமாி ‘வ்களா் நா்ி்ு ‘்பணி்க்்ப்ட Doppler Weather
Radar ‘னம்ு்ள இட் எு?
06) ’்பி் நிுவன் ‘றிுக் கே்ு்ள ுதிய இய்ுதள் எு ? ( OS Operating System )
07) TRIPS ஒ்ப்த் எ்றா் எ்ன ?
08) ே்வசதே தாவர ஊ்ட்ே்ு ‘றிஞ் விுனத(international plant nutrition scholar
award) கப்ற இ்திய் ?
09) நா்ி் ுத் ுனறயாக ’ளி்லா விமான்க் ூல் சத்த்
’னணய் எ்த ே்டேனப சத்தனல க்காணி்து ?
.
வினடக்
---------------.
01) ந்த கிசஷா் ேி்
02) ேிலிகா ஏசரா கஜ்
03) Creative India; Innovative India
04) ுழ்னதகு்ு எதிரான வ்ுனறகனள து்ு் ‘னம்ு { South Asia
Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC) }
05) சமகாலயா
06) ேீ்ரா ( Sierra )
07) ிி்் எ்றனழ்க்பு் வ்்தக் ோ்்த ‘றிுோ் கோ்ுினம
இ்வனக உினமக் ‘னன்ு் உ்ளட்கிய பலதர்ு ஒ்ப்த் ’ு்.
இதி் ஏு ‘்ே்க் உ்ளன.
1. கா்ுினம, 2. பதி்ுினம, 3. வ்்தக ேி்ன்க், 4. ூசகாள
‘னடயாள்க்,5. கதாழிலிய் விவனம்ுக், 6. மி்னு
இனண்ு்ு்ு ினே்க் 7. கதாழி் ரகேிய்க்.
இவ்ு் ு்கியமானு சப்ட்் னர் என்பு் கா்ுினம யாு்.
08) ‘சோ் ுமா், கர்ூ் இ்திய கதாழி்ு்ப ப்கனல்கழக ’ரா்்ேி
மாணவ்
09) பீகா்
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136] இுளிு் ுனக்பட் எு்ு் வனகயிலான னந்விஷ் சகமரா
வேதி ககா்ட உலகி் ுத் ்மா்் சபானன கட்மா்் நா்னட்
சே்்த ூமிகா் ( Lumigon ) நிுவன் ‘றிுக்பு்திு்ளு.
T3 எு் இ் ்மா்்சபா், IR என்பு் ‘க்ேிவ்ு கதி்க் ூல்
இய்ு் பிளா் உட் ூிய 4 கமகாபி்ே் னந்விஷ் சகமரானவ்
ககா்ு்ளு.
இ்தவனக் சகமரா்க் ூல் ு் இுளிு் ுனக்பட்கனள எு்க
ுிு்.

137] ே்வசதே வ்்தக ேனபயி் ( International Chamber of Commerce (ICC).)
தனலவராக பா்தி கதாழி் ுும்களி் (ஏ்கட்) தனலவ் " ுனி் பா்தி
மி்ட் சத்ு கே்ய்ப்ு்ளா்.

138] ்சட் சப்் ’் இ்தியாுட் ( SBI ) ‘த் ுனண வ்கிகளான
(Associate Banks )
01) ்சட் சப்் ’் பிகான ீ் & கஜ்்ூ்
02) ்சட் சப்் ’் னமூ்
03) ்சட் சப்் ’் னஹதராபா்
04) ்சட் சப்் ’் பா்ியாலா
05) ்சட் சப்் ’் திுவா்ூ்
ம்ு் கப்கு்ு என பிர்சயாகமாக ுவ்க்ப்ட
06 ) பாரதீய மகிளா வ்கி
’கியவ்னற ஒ்றாக இனண்க ம்திய ‘னம்ேரனவ ‘ுமதி
வழ்கிு்ளு.
139] இ்திய விமான்பனடயி் சபா் விமான்கனள இய்ு்
விமானிகளாக ுத் ுனறயாக ூ்ு கப் விமானிக் " ‘வனி
ேு்சவதி, பாவனா கா்், சமாகனா ேி் " ’கிசயா் ஜூ் 18 ுத்
பணியம்்த்பட உ்ளன்.
இுவனர இ்திய விமான்பனடயி் கஹலிகா்ட் ம்ு் ேர்ு
சபா்ுவர்ு விமான்கனள ம்ுசம கப் விமானிக் இய்க ‘ுமதி
வழ்க்ப்ிு்து.
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140] UN WOMEN ‘னம்பி் ந்கல்ண ூதராக ஹாலிு் நினக Anne
Hathaway நியமன் கே்ய்ப்ு்ளா் .

141] 65℃்ு் ‘திகமாக ூடான பான்கனள ( ீ, காபி ) ுி்பவ்கு்ு
Esophageal Cancer தா்ுவத்ு வா்்ப்ளதாக உலக ுகாதார ‘னம்ு ( WHO
) ‘றிவி்ு்ளு.

142] ஒ்கவாு ’்ு் ஜூ் மாத் ூ்றாவு ஞாயிு ‘்ு த்னதய்
தின் கனடபிி்க்புகிறு.
.
இ்த ’்ு ஜூ் 19 - த்னதய் தின்

143] ல்டனி் நனடகப்ற 36வு ோ்பிய்் ிராபி ஹா்கி் சபா்ியி்
இுதி் சபா்ியி் ’்திசரலியா 3 - 1 எ்ற சகா் கண்கி்
இ்தியானவ சதா்கி்ு 14வு ுனறயாக த்க்பத்க்னத கவ்று.
சதா்வியனட்த இ்திய ‘ணி கவ்ளி்பத்க் கவ்ு்ளு.
1978-் ’்ு ுத் நனடகப்ு வு் இ்த் சபா்ியி் இ்திய ‘ணி
1982-் ம்ுசம கவ்கல் கவ்ு்ளு.

144] இல்னக யா்்பாண்தி் உ்ள கபாுூலக்தி் இ்திய் ுியரு
ு்னா் தனலவ் ஏ.பி.சஜ. ‘்ு் கலாமி் உுவ் ேினல திற்ு
னவ்க்ப்ு்ளு.

145] இல்னகயி் யா்்பாண்தி் இ்திய நிதிுதவிுட் ுு்பி்ு
க்ட்ப்ட வினளயா்ு னமதான்னத பிரதம் நசர்திர சமாிு்,
‘்நா்ு ‘திப் னம்ிபாலா ேிறீசேனாு் இனண்ு ஜூ் 18 ‘்ு
திற்ு னவ்ு்ளன்.
யா்்பாண நகி் ு்னா் சமய் ’்பிர் த்பிராஜா ுனரய்பாவி்
கபய் ூ்ட்ப்ட இ்த வினளயா்ு னமதான்னத ுு்பி்க இ்தியா
ஏு சகாி ூபா் கேலவளி்ு்ளு.
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146] மசலேியாு்கான ‘கமி்க ூத் பதவி்ு " கமலா ஷிி் ல்தி் "
எ்கிற இ்திய வ்ோவளி் கப்னண நியமி்பதாக ‘திப் ஒபாமா
‘றிவி்ு்ளா்.
இத்ு, ‘கமி்க நாடாும்ற சமலனவ ஒ்ுத் ‘ளி்துட் கமலா
கபாு்சப்பா்.

147] ஜூ் 21-் சததி ே்ீக், சகபிட் கா்்ள்் வளாக்தி் பிரதம்
சமாி ப்சக்ு் இர்டாவு ே்வசதே சயாகா தின விழாு்ு
‘னழ்க்ப்ு்ள 30,000 சபு்ு் சரிசயா ‘னலவினே ‘னடயாள
‘்னட ( Radio Frequency Idendity Card ) வழ்க ுிு கே்ய்ப்ு்ளு.
இ்த ‘்னடயி் நிக்்ேி ப்சக்பாளி் கபய், ’தா் எ், ுனக்பட்
உ்ளி்ட ‘னன்ு விவர்கு் பதிவாகியிு்ு். ‘னடயாள
‘்னடுட் நிக்்ேி நட்ுமிட்ு்ு வு்சபாசத, சரிசயா ‘னல
வினே ூல், வுனக்பதிு இனணய வழியி் பதிு கே்ய்பு்.

148] ே்சதா் கக்்வா்.
---------------------------------.
வில்ுக், பறனவக் உடனல் பத்பு்ு் நிுண். இ்தியாவி்
இ்ுனறயி் த்சபாு ஈுப்ிு்ு் ஒசர நிுண் ம்ும்ல,
வனவில்ுகளி் உடனல் பத்பு்த ‘ரு ‘ுமதி ‘ளி்திு்ு் நப்
இவ் ம்ுசம.
இவ் ு்னப சதேிய ூ்காவி் ‘னம்ு்ள இ்தியாவி் ஒசர, வில்ு,
பறனவக் உடனல் பத்பு்ு் டா்ஸிகட்மி னமய்தி் தனலவராக
உ்ளா்.

149] Korea Plus
---------------.
வ்்தக ுனறயி் இ்தியாவி் கத்ககாியாவி் ுதீுகனள
‘திக்பு்த Korea Plus எ்ு் கேய்தி்ட்னத ‘ு்பு்த இ்திய
ம்ு் ககாிய வ்்தக ுனற ‘னம்ேக்கு்ு இனடசய ுி்ுண்ு
ஒ்ப்த் ஏ்ப்ு்ளு.
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150] உனடக் வ்கி -- Garments Bank
================================
.
ஹிமா்ேல பிரசதே், ேி்லா நகரா்ேியி் ‘னம்ு்ள கமலா சநு
மு்ுவமனனயி், வுனமயி் வாு் த்பதியினி் பிற்த
ுழ்னதகு்ு ு்தானடக் வழ்க " உனடக் வ்கி என்பு் Garments
Bank " இ்தியாவிசலசய ுதலாவதாக ுவ்க்ப்ு்ளு.

151] 2016் பா்மி்ட் ( கப்க் ) சபா்ிகளி் ூல் ‘திக்
ே்பாதி்தவ்க் ப்ியலி் ோ்னா சநவ் ூ்றாவு இட்தி்
உ்ளா்.
னதவானி் Tzu - Ying ுதலிட்தி் உ்ளா்.

152] Racketlon
---------------.
கட்னி், பா்மி்ட், ்ுவா், சடபி் கட்னி் ’கிய நா்ு
வினளயா்ுக் சே்்து Racketlon என ‘னழ்க்புகிறு.
கட்மா்்கி் நனடகப்ற ே்வசதே Racketlon சபா்ியி் இ்திய கட்பனட
வர்
ீ
Ashutosh Pednekar ோ்பிய் ப்ட் கவ்ு்ளா்.
இ்திய் ஒுவ், ே்வசதே Racketlon சபா்ியி் ப்ட் கவ்வு இுசவ
ுத்ுனறயாு்.

153] ுத்ுனறயாக ேீனாவி் ஷா்கா் நகி் ி்னி நிுவன் தமு
கபாுுசபா்ு ூ்கானவ ுவ்கிு்ளு.

154] ுளி்கால்களி் கட்நீ ் உனற்ு உுவாு் பனி க்ி்கனள
உனட்க ர்யா Project 22220 Nuclear Ice Braker எ்ு் க்பனல ‘றிுக்
கே்ு்ளு.
இ்த க்பு்ு ARKITA என கபயி்ு்ளு.

155] ம்திய ‘ரேி் CBSC ப்ளிகளி் பணியாள்களி் ப்றா்ுனறனய
ேமாளி்க த்னா்வல்கனள பய்பு்தி்ககா்ள " வி்யா்ேலி "
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எ்ு் ‘னலசபேி கேயலினய ம்திய மனிதவள சம்பா்ு்ுனற
‘னம்ேக் ‘றிுக் கே்ு்ளு.
விு்பு்ள த்னா்வல்க் இதி் த்கனள்ப்றிய விபர்கனள பதிு
கே்யசவ்ு்.
த்னா்வ கதா்ட்க் ூல் 1 ுத் 8் வு்ு வனர மாணவ்கு்ு
வாேி்ு, எு்ு பயி்ேி, கபாு இட்தி் சபுவு சபா்றவ்றி்கான
பயி்ேிகனள வழ்ுவசத இத் சநா்க் ’ு்.

156] Mantras for Success : Indias Greatest CEOs Tell You How to Win
எுதியவ் -- ுசஹ் சே்.
.
.
கட்த ஜூ் 16் சததி ல்டனி் இ்ு்தக்தி் கவளியீ்ுவிழா
நனடகப்ற ‘ர்க்திு், " சவ்ுகம்ற கடனன க்ட தவறியவ் " (
Will Full Defaulter ) எனு் " சதட்பு் ு்றவாளி " எனு் நீ திம்ற்தா்
‘றிவி்க்ப்ட விஜ் ம்னலயா ுனழ்துட் ‘ுவனர இ்நிக்்ேியி்
கல்ுககா்ிு்த இ்கிலா்ு்கான இ்திய ூத் Navtej Sarna உடனியா
‘ர்க்னத வி்ு கவளிசயறி்கே்ு்ளா்.

157] சகானவனய ‘ு்த மு்கனர் புதினய ‘்ுு்தி வ்த ஒ்னற
யானனனய பிி்ு் தி்ட்ு்ு "மிஷ் மு்கனர மகரா்' எ்ு வன்
ுனறயின் கபய் ூ்ிு்ளன்.

158] ூழலியனல் பாுகா்பு சபா்ற ‘்ே்கு்காக,
" தமி்நாு மாநில ேு்ுநில ’னணய் " ‘னம்க்ப்ு்ளதாக
தமி்நாு ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு.
இ்த ’னணய்தி் தனலவராக தனலனம் கேயலாள் பணியா்ுவா்
எனு், நீ ் நி்வாக ’னணயாள், நிதி் ுனற் கேயலாள், ு்ு்ூழ் வன் ுனற கேயலாள் உ்ளி்ட 20 சப் ுுவி் இட்கப்றிு்ப்
எனு் ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
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159] சதேிய ’னட விவனம்ு கதாழி்ு்ப நிுவன்தி் (நிஃ்்) ுதிய
தனலவராக பாஜக ு்னா் எ்.பி.ு், இ்திய கட்் கிி்கக்
ு்னா் வருமான
ீ
சே்த் கேௌஹா் நியமி்க்ப்ு்ளா்.

160] மி்கவ்ு ‘்லு சகாளாு கதாட்பான ுகா்கனள கதிவி்க
நாுுுவத்ு் 1912 எ்ற 24 மணி சநர கஹ்்னல் கதானலசபேி
எ்னண கதாட்ு ககா்ளலா் என ம்திய ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு.

161] கடனன க்ட் தவு் கட் தாரி் சேமி்ு கண்கி் உ்ள
மாதா்திர ஓ்ூதிய பண்னத கட் கண்கி் வரு னவ்கலா் என
கே்னன உய் நீ திம்ற் உ்தரு பிற்பி்ு்ளு.

162] சகரள மாநில் ககா்ேியி் கம்சரா ரயி் நிுவன் ோ்பி், வா்ட்
கம்சரா எ்ற கபயி் நா்ிசலசய ுத்ுனறயாக படு்
சபா்ுவர்ு சேனவ கதாட்க்பட உ்ளு.

163] 01) ுக்சவா் வினல் ப்ியு்கான (Consumer Price Index (CPI))
‘ி்பனட ’்னட 2010 லிு்ு 2012 ’் ’்ி்ு மா்றி இ்திய
ு்ளியிய் ‘ுவலக் (Central Statistics Office (CSO)) உ்தரவி்ு்ளு.
இ்மா்றமானு, 2016 ஜனவி மாத் ுதலான ‘னன்ு ப்ிய்களிு்
பி்ப்ற்பு். என ‘றிவி்ு்ளு.
.
02) வானழ ம்ு் மரவ்ளி்கிழ்ு ோுபியி் தமிழக், இ்திய
‘ளவி் ுதலிட்தி் உ்ளு, என, சவளா் ுனற ‘னம்ே்
கதிவி்ு்ளா்.
.
03) விவோய சதனவ்காக ூிய ே்தி ூல் இய்ு் 65 ’யிர் சோலா்
ப்ுகனள ‘னம்தத் ூல் இ்தியா உலக ோதனன பனட்ு்ளதாக
ுதிய ம்ு் ுு்பி்க்த்க எிே்தி ுனற்கான ம்திய ‘னம்ேக்
கதிவி்ு்ளு.
.
04) டா்ட். ம்சமாக் ேி் ப்றிய The Acccidental Primeminister எ்ற ூனல
எுதியவ் - ே்ே் பாு
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(இவ் டா்ட். ம்சமாக் ேி்கி் ஊடக ’சலாேகராக பணியா்றியவ்)

164] Central Board of Direct Taxes (CBDT) & The Central Board of Excise & Customs (CBEC)
’கியவ்றி் உயரதிகாிக் கல்ுககா்ட மாநாு ுுகட்லியி் ஜூ்
16 ம்ு் 17 சததிகளி் நனடகப்ு ுி்ு்ளு.
இ்மாநா்ி்ு Rajasva Gyan Sangam (Knowledge Conference on Revenue) என
கபயிட்ப்ு இு்து.
இ்மாநா்னட ுவ்கினவ்த பிரதம் சமாி RAPID எ்ற ம்திர்னத
மறவாம் மனதி் ககா்ு்க் என உயரதிகாிகு்ு
‘றிுு்திு்ளா்.
RAPID எ்பத் கபாு் --R - Revenue
A - Accountability
P - Probity
I - Information
D - Digitisation.
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ஜூ் 21:1. ஜூ் 21 - 2 வு ச்வதேச த

ோகோ ேின். 193 நோுகளி்

ககோ்டோட ப்டு. [ 2016 Theme: Connect the Youth.]

2. ம்ேி
ப

‘ரு உணு கபோு்களி் கபோ்டோசி

்பு்ே ேடட விேி்ு்ளு. கபோ்டோசி

ு்ுதநோட

் ்தரோதம்

் ுதரோதம்

உுவோ்ு் எ்ற ’்வினோ் “்ே நடவி்டக

எு்க ப்ு்ளு.

3. “்ேி

ோ ேோ்லோ்ு “டடத

“ு ஒ்ப்ே்க் டகக

ு்ு

’கிீ்ளன. 1 . நோகோலோ்ு ப்கடலகழக் - ேோ்லோ்ேி்
சி

ோ்் டம ப்கடல்கழக் “டடத

ோன ுĂ்ுண்ு

ஒ்ப்ே். 2. கலோ்சோர பĂமோ்ற நிக்டவ நீ்ி்ு் ஒ்ப்ே்.

4. நீரழிு தநோ

ோளிகு்ு “லவச மு்ுவ் வழ்க ப்சோ்

‘ரு " mukh mantri Punjab hepatitis relief fund" ஐ உுவோ்கிீ்ளு.

5. மோணவ்களி் மன ‘ு்ே்டே ுடற்க ம்ு் சீரோன
க்வி்கோக ’ர்ப , தம்நிடல ப்ளிக் ம்ு் க்ூĂகடள
“டண்ு் நிக்டவ ‘சோ் ‘ரு கேோட்கிீ்ளு. Maitree ek
gyan yatra எ்ற நிக்வி்பி க்ூĂ ’சிĂ
வு்ு எு்க வடக கச்

்க் ப்ளி

ி்

் ப்ு்ளு.

6. ச்வதேச வோனோரோ்்சி ஒ்றி

் (IAU) கச்வோ

எĂமடல ுழி்ு தல்்டோ் என கப

ி் உ்ள

Ă்ு்ளு. சமீ ப்ேி்

தநபோள நிலநு்க்ேி் மிக ‘ேிக போேி்படட்ேு தல்்டோ்
’ு். ‘ே்ு ‘்சலி கசு்ு் விேமோக “்கப
ூ்ட்ப்ு்ளு.

்
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[ ஜூ் 22 - ுே்கிழடம ]
1. தரோ் நகர ுே் கப் தம
“்ேோலி

ி் anti-corruption five star movement ஐ தச்்ேவ்.

2. 2015 ் ’்ி்கோன ‘்நி
“்ேி

ரோக Virginia raggi தே்ு. “வ்

தநரி ுேீ்ு ேரவĂடச

ி்

ோ 10 வு “ட் பிி்ு்ளு.

ுே் ி்ு “ட்க் : - 1. ‘கமĂ்கோ, 2. ஹோ்கோ் 3. சீனோ.

3. மி
கச

ோ்மĂ் ' kaladan multimodal transit Transport project' ேி்ட்டே
்பு்ே IWAI- Inland waterways Authority of India IPGPL - India Port's

Glopal Private Limited ’கி

டவ ஒ்ப்ே் கச்ு்ளன.

4. “்தரோ Scramjet “்ஜி் கேோழி்ு்ப்டே கவ்றிகரமோக
தசோேி்ு்ளு. “ே்ு Advance Technology Vehicle எ்பு கப
தமு் 22 கவளிநோ்ு கச

்.

்டகதகோ்கடளீ் Pslv - C 34

ரோ்கக் ில் வி்ணி் ஏவிீ்ளு. [ The test will be conducted on
test platform named Advanced Technology Vehicle (ATV) from the Satish Dhawan
Space Centre at Sriharikota.]

5. மகோரோ்ிரோ ‘ரு Jews “ன்ேவĂ் சுேோ

நிடலட

’ரோ

ுிு கச்ு்ளு. மோநில சிுபோ்டம ச்ட் 2004 பி “்ே
ுிு எு்க ப்ு்ளு.

6. கேு்கோனோடவ தச்்ே பிரபல கவிஞ் Guda anjaiah
கோலமோனோ். “வ் கேு்கோனோ “
வகி்ேவ்.

்க்ேி் ு்கி

ப்ு
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7. 19வு ஷோ்கோ் ச்வதேச ேிடர்பட விழோவி் க்னட
ேிடர்பட் ' Thithi' சிற்ே படமோக தே்ு. “்பட் ஏ்கனதவ 2016
தேசி

விுுகளி் சிற்ே ேிடர்பட்ேி்கோன சிற்ு விுடே

கப்று ுறி்பிட்ே்கு.

ஜூ்

23 : -

1.சிு கேோழி் தம்போ்ு வ்கி
ேி்ட்ேி்கோன நிேி

ி் கீ ் வழ்க்பு் Startup

்ேி்ு தகபிதன் ஒ்ுே். (FFS- Funds of Funds

for Startup's)

2. ஜுளி ஏ்ுமேி ம்ு் ‘்ுடற

ி் தவடலவோ்்ு

தம்போு தபோ்றவ்றி்ு ‘ளி்க்பு் சிற்ு நிேி்ு
தகபிதன் ஒ்ுே்.

3. ஜூடல 23 :- ஐ.நோ கபோு தசடவேின். கட்ே 2002 ுே்
‘ுசĂ்கபுகிறு.

4. ம்ேி

‘டம்சரடவ கமகோ ்கப்்ர் ேி்ட்ேி்ு ஒ்ுே்

‘ளி்ு்ளு. “ு 2300 ்ு் ‘ேிகமோன கமகோ கஹ்்்
‘டலவĂடச ககோ்டு.

5. உே் ேி்ட்டே கச

்பு்ு் கோல நி்ண

்டே நீ்ி்ு

‘டம்சரடவ ஒ்ுே் ‘ளி்ு்ளு. UDAY - Ujjwal Discom Assurance
Yojana “்ேி்ட் மோநில்கு்ு ுுடம

ோன மி்சோர்

‘ளி்பே்ு ேீ்ட்ப்டு. “்ேி்ட்ேி் “ுவடர 19 மோநில்க்
“டண்ு்ளன.
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6. ஐ்போனி் Soft bank ் ேடலவரோக கக் மி
் ’்ி் மிக கபĂ

நிுவன்க் ப்ி

ோ்சி நி

மன். 2015

லி் “்வ்கி 62்

“ட் பிி்ேு ுறி்பிட்ே்கு.

7. “ர்டட வேி விĂ்ு ுடறட
கப்ஜி

ஒழி்க தபோட்ப்ட “்ேி

-

ஒ்ப்ே்ேி்ு தகபிதன் ஒ்ுே்.

ஜூ் 24
1. “்ேி
நி

‘ணி

ி் ேடலடம ப

ி்சி

ோளரோக ‘னி் ு்்தள

மன்.

2. ம்ேி

‘ரு CNG வோீவி் “ு ச்கர வோகன் “

நிக்டவ கட்லி

ி் நட்ேி

்ு்

ு.

3.2015 ் ’்ி்கோன G.D. பி்லோ விுு்ு கோ்ூ் IIT
தபரோசிĂ

் ச்ச் மி்ட் தே்ு. ‘றிவி

் ுடற

ி் சோேடன

ுĂபவு்ு “்விுு வழ்க்புகிறு.

4. 2016 ஷோ்கோ் ஒ்ுடழ்ு நோுக் மோநோு உ்கபகி்ேோ்
ேடலநக் ேோ்க்்ி் நடடகப்று. “ே் ேடலடம

க்

சீனோவி் கப்ஜி் நகĂ் உ்ளு.

5. “்ேி

ு்ு்ச்டட வர்க்
ீ
மதனோ்ுமோ் , விகோ்

கிு்ண் 2016 Ăத

6. “்ேி

ோ ஒலி்பி் தபோ்ி்ு ேுேி கப்ு்ளன்.

ோ - ுவி்ச்லோ்ு நோுக் ேிற் தம்போ்ி்

“டண்ு கச

்பட ஒ்ப்ே் கச்ு்ளன.
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ஜூ் 25 :1. ஜூ் 25 : - மீ னவ் ேின் 2016 Theme : "At sea for all "

2. சோ்் நோுகு்கோன 2016-17 ் கலோ்சோர ேடலநகரோக
வ்கதேச்டே தச்்ே bogra நகĂ் உ்ள mahasthagash தே்ு.

3. “ல்டக நோடோும்ற் ேகவ் ‘றிீ் உĂடம ச்ட
மதசோேோடவ ேோ்க் கச்ு்ளு.

4. “்கிலோ்ு ’ரோ்்சி
ப

ோள்க் Bio-printing கேோழி்ு்ப்ேி்

்பு் ்கட்கச்டல உ்ளட்கி

bio-inkஐ

உுவோ்கிீ்ளன்.

5. கே்னோபிĂ்க “்ேி

வ்சோவளி நபரோன Yasmin sooka கே்ு

ூடோனி் மனிே உĂடம நிடல ’ரோீ் ுு ேடலவரோக
நி

மன்.

6. ஐதரோ்பி

ஒ்றி

்ேிலிு்ு “்கிலோ்ு கவளித

ற 51.9 %

ம்க் ’ேரு கேĂவி்ு உ்ளன்.

7. உலகி் ுே் 1000-சி் டம்தரோ ுரோசசடர ககோல்பி

ோ

ப்கடல்கழக்டே தச்்ே வி்ஞோனிக் உுவோ்கிீ்ளன்.
கப

் – kilocore

ஜூ் 26 :1. “்ேி

சிக தசவக் zubaida bai ஐ.நோ ூ்ு்ுு நிக்வி்

சிற்பி்க ப்ு்ளோ்.
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2. பிரேம் தமோி ்மோ்் சி்ி ேி்ட்டே ுதனவி் கேோட்கி
டவ்ேோ். “்ேி்ட்ேி் கீ ் ுே் க்டமோக 20 நகர்க்
தம்பு்ே பட உ்ளன.

3. ுே் விமோன் ேோ்கி

பிர்தமோ் ஏுகடண SU - 30

கவ்றிகரமோக தசோேி்க்ப்டு.

4. ம்ேி

போுகோ்ு ுடற ‘கமĂ்க ‘ரசிட் “ு்ு ‘ேிநவன
ீ
145

howitzers ரக ு்போ்கிக் வோ்க ுிு கச்ு்ளு.

5. “்ேி

ேடகள வர்
ீ
Dutee chand 2016 Ăத

ோ ஒலி்பி்ு ேுேி.

6. பீ கோĂ் க்டக நேி மீ ு போல் க்ு் ேி்ட்ேி்ு ’சி
வ்கி 500 மி்லி

7. ர்

வள்்சி

் டோல் கடுேவி.

ஐ்ஹோ்கி வர்
ீ
Artemi panarin Calder நிடனு விுு

கவ்ு்ளோ்.

8. பிரபல ுவி் மோ்ட் Neil O'Brien கோலமோனோ்.“வ் நி

மன

நோடோும்ற உு்பினரோக பேவி வகி்ு்ளோ்.

ஜீ் 27 : 1. ’சி

உ்க்டடம்ு ுேீ்ு வ்கி ேனு ுே்

கடுேவிட

வ்கதேச், போகி்ேோ், “்தேோதனசி

ேஜிகி்ேோ் ’கி
வழ்கிீ்ளு.

ோ ,

நோுகளி் நிேி ேி்ட்கு்ு

[ * The China-led Asian Infrastructure Investment Bank

(AIIB) has approved first set of loans totalling US 509 million dollars to finance
projects in four countries viz. Bangladesh, Pakistan, Indonesia and Tajikistan. ]
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2. டோ்ஜிலி் ப்மஜோ நோீு சரணோல

்ேி் ுேிேோக பிற்ே

’் பனி் சிு்டே ு்ி்ு Makalu என கப

Ăட்ப்ு

உ்ளு. * It has been named after worlds fifth highest peak Makalu (8,485
metres) located on the south-east side of the Everest.

3. ம்ேி

ஊரக வள்்சி ுடறீ் “்தரோு் MGNREGA

ேி்ட்டே கச

்பு்ே ஒ்ப்ே் கச்ு்ளன.

4. கடல ம்ு் உலக ‘டமேி தசடவ்கோக “்கிலோ்ேி்
உ

Ă

விுு்ு ீ ரவிச்க் தே்ு. [ * National Indian Students

and Alumni Union (NISAU) have awarded Spiritual leader Sri Sri Ravi Shankar
with an Honorary Fellowship in the UK for his contributions to world peace and
culture. ]

5. Sonipat - Jind “டடத

ோன ுே் ர

ி் தசடவட

ர

ி்தவ

‘டம்ச் ுதர் பிரு கேோட்கி டவ்ேோ்.

6. கப் நிுவன் ’்கோனி்ேோனி் “ர்ு நீ்மி்
நிடல

்கடள ‘டம்க உ்ளு.

7. விடள

ோ்ு ுடறட

தம்பு்ே “்ேி

‘ரசோ்

‘டம்க்ப்ட Khelo India ேி்ட ுுவி் ‘்ு ஜோ்் ம்ு்
ு்தலலோ தகோபிச்் உு்பினரோக நி

மன்.

ஜீ் 28 : 1] விĂவோ்க்ப்ட பனோமோ கோ்வோ் ேிற்ு
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* ஏற்ுடற

ப்ேோ்ுக் நடடகப்ற நீ்ட

விĂவோ்க்ேி்ு பிறு, ுேிேோக விĂவோ்க்ப்ு்ள பனோமோ
கோ்வோ், க்ப் தபோ்ுவர்ேி்ு ேிற்க்பட “ு்கிறு.

* சீனோு்ு கசோ்ேமோன மிக கபĂ
“்ே கோ்வோ

சர்ு க்ப் ஒ்ு

ி் ுடழீ் ுே் க்பலோக “ு்ு். [ After

the launch a giant Chinese container ship Cosco become the first vessel to move
via the newly-enlarged Panama Canal from the Atlantic to the Pacific Ocean. ]

* நோ்ி்ு “ுகவோு வரலோ்ு ு்கி

்ுவ் வோ்்ே

நோளோக “ு்ு் எ்ு பனோமோவி் ‘ேிப் ீவோ்
கோ்தலோ் வோĂலோ கேĂவி்ேிு்கிறோ்.

* “்ே நீ்வழிட

விĂவோ்கி

தபோ்ுவர்ு எ்ணி்டகட

ிு்பு, “்ே கோ்வோ

ி்

“ு மட்கோ்ு். ஒ்தவோ்

’்ு் ’கி்ற க்ப் தபோ்ுவர்ு கசலுகளி் பல
பி்லி

் ‘கமĂ்க டோல்கடள ுடற்ு்.

* ‘்லோ்ி் ம்ு் பசிபி் கபு்கட்கடள
“டண்கி்ற “்ே கோ்வோ் ேோ் [ 77 கிதலோ மீ ்ட் ூர் ],
பனோமோ நோ்ி் மிக கபĂ

வுமோன ’ேோரமோு். [ Panama

Canal expansion project is also called as the Third Set of Locks Project. The
new lane of the canal runs for 77km. ]

2] “்ேி

‘றிவி

் ம்ு் கேோழி்ுடற

கு்சி் (சிஎ்ஐ’்) [ CSIR ] “்ேி

’ரோ்்சி

ோவி் TYPE-2 நீĂழிு

தநோ்்கோன ுே் நீĂழிு எேி்்ு ’ீ்தவே மு்டே
‘றிுக்பு்ேிீ்ளு. [ BGR-34 ]
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* TYPE-2 நீĂழிு தநோ்்கோன ுே் நீĂழிு எேி்்ு ’ீ்தவே
மு்ு - [ BGR-34 ]

* டட்-2 ச்்கடர தநோட
’ீ்தவே மு்டே “்ேி

க்ு்பு்ு் BGR-34 எ்ற
‘றிவி

் ம்ு் கேோழி்

’ரோ்்சி் கழக் ‘றிுக்பு்ேிீ்ளு. “்ே மு்டே
ல்தனோவி் உ்ள தேசி
(எ்.பி.’்.ஐ) ம்ு் ம்ேி

ேோவர ’ரோ்்சி நிுவன்
ிலிடக ேோவர ’ரோ்்சி டம

்

(சி.ஐ.எ்.ஏ.பி) “டண்ு உுவோ்கிீ்ளு.

* “்ே மு்டே உுவோ்ுவே்கோக 500-்ு் தம்ப்ட
பழ்கோல ’ீ்தவே மு்ுவ ுறி்ுகடள “்ே “ர்ு
’ரோ்்சி நிுவன்கு் ‘லசி ’ரோ்்ு்ளு. ுறி்போக,
ேுகĂ்ரோ, கிதலோ், விஜ்ஸோ், ு்மோ், மோஜீ், கமேிகோ
உ்ளி்ட ிலிடககடள ககோ்ு “்ே ’்ி-ட

ோபி்

மு்ு உுவோ்க்ப்ு்ளு.

* ச்்கடர தநோட

க்ு்பு்ுவே்கோக உ்ள நவன
ீ

மு்ுக் ப்கவிடளுகடள ககோ்டேோக உ்ளன. ’னோ்,
பி.ஜி.’்-34 ’ீ்தவே மு்ு “ர்ே்ேி் உ்ள ச்்கடர

ி்

‘ளடவ க்ு்ு் ககோ்ு வுகிறு. ம்ற மு்ுகடள
தபோல ப்கவிடளுக் ஏு் “ேி் “ு்கோு என தேசி
ேோவர ’ரோ்்சி நிுவன்ேி் ி்ே ‘றிவி

லோள்

ஏ.தக.எ்.ரோவ் கேĂவி்ு்ளோ்.

3] ஐஎ்எ்எ் உலக ு்போ்கி ுுே் தபோ்ி
ஏ் பி்ட் பிĂவி் “்ேி
கவ்றோ்.

ி் 10 மீ ்ட்

ோவி் ஜி்ு ரோ் கவ்ளி பே்க்
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* ‘ஜ்டபஜோனி் போு நகĂ் நடடகப்ு வு் “்ே
தபோ்ி

ி் ’டவ் பிĂவி் ஜி்ு ரோ் “ுேி ு்றி் 199.5

ு்ளிக் எு்ு கவ்ளி் பே்க் டக்ப்றினோ். பிதரசிலி்
கபலி் ‘்கம்டோ ூ 200 ு்ளிக் ுவி்ு ே்க் பே்க்
கவ்றோ்.

* ேுேி ு்றி் ுேலிட் பிி்ே ககோĂ

ோவி் ஜோ்தகோ ஜி்

178.8 ு்ளிகுட் கவ்கல் பே்க் டக்ப்றி னோ்.

* ேுேி ு்றி் ரோ் 580 ு்ளிகுட் 6-வு “டு், ே்க்
பே்க் கவ்றவரோன கபலி் ‘்கம்டோ 7-வு “டு்
கப்றிு்ேன். Ăத

ோவி்

நடடகபற உ்ள ஒலி்பி் தபோ்ி

ி் “்ேி

ோவி் “ு்ு

பே்க் கவ்பவ்களி் ஒுவரோக ஜி்ு ரோ் குே்புகிறோ்
எ்பு ுறி்பிட்ே்கு.

4] ச்வதேச கோ்ப்ு தபோ்ிகளி் “ு்ு ஓ்ு கபுவேோக
‘்கஜ்ினோ ந்ச்ேிர வர்
ீ
கோ்ப்ு ூறோவளி லித

ோன்

’்்தர கம்ஸி ‘றிவி்ு்ளோ். ‘்கஜ்ினோ கோ்ப்ு
‘ணி வர்
ீ
லித

ோன் கம்ஸி, “்ே ேடலுடற

ி்

மிக்சிற்ே கோ்ப்ேோ்ட வர்களி்
ீ
ஒுவரோக குே்புபவ்.

* 13-வ

ேிலிு்தே ‘்கஜ்ினோ வர்
ீ
கம்ஸி

போ்சிதலோனோ கிள்பி் விடள

ோி வுகிறோ். ’் டட் டோ்

்தகோரரோக “ு்ு் கம்ஸி “ுவடர 6 லோ லிகோ
ப்ட்க், 3 சோ்பி

் ீ் ப்ட்க், 2 உலக்தகோ்டப கிள்

’்ட்களி் ‘ணிீட் கவ்றி என பல கபுடமகடள
தச்்ேவ்.
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* கட்ே 2004-’் ’்ு ஜூ் மோே்ேி் ‘்கஜ்ினோ
‘ணி்கோக ுே்ுேலி் களமிற்கினோ் கம்ஸி. ‘ேி்
பரோுதவு்ு எேிரோக 20 வ
தபோ்ி

ி் விடள

ு்ு்ப்தடோ் ந்ுăேி

ோன

ோினோ்.

5] 35 நோுக் உு்பின்களோக உ்ள ஏுகடண க்ு்போ்ு
‘டம்பி் “்ேி

ோ தச்்ேு

* ஏுகடண கேோழி்ு்ப க்ு்போ்ு
‘டம்பி்(எ்.ி.சி.’்) “்ேி

ோ [ june 2016 ] “டண்ேு. “ே்

உு்ு நோுகளிடமிு்ு ‘ேிநவன
ீ
ஏுகடண கேோழி்
ு்ப்கடள “்ேி
வினித
“்ேி

ோ கபற ுிீ். ‘ு எĂகபோு்

ோக நோுகளி் ூ்டடம்பி்(எ்.எ்.ஜி) தசர
ோ சமீ ப்ேி் ேீவிர ு

ேடட ச்ட்ேி் “்ேி
‘ேி் “்ேி

்சி எு்ேு. ‘ு ’ீே பரவ்

ோ டகக

ு்ேிடோேடே கோரண் கோ்ி,

ோ உு்பினரோக தசர சீனோ கு் எேி்்ு

கேĂவி்ேு. “ேனோ் எ்எ்ஜி ‘டம்பி் “்ேி
கபற ுி

ோம் தபோனு. “்நிடல

ோ “ட்

ி், எ்.எ்.ஜி தபோ்

ஏுகடண கேோழி்ு்ப க்ு்போ்ு ‘டம்ு(எ்.ி.சி.’்)
உ்ளு.

* “ேி் ஏுகடண கேோழி்ு்ப்ேி் வள்்சி

டட்ே 35

நோுக் உு்பின்களோக உ்ளன.

* பிரோ்் ூே் ‘கல்சோ்்தர கஜ்ல், கநே்லோ்ு
ூே் ‘்தபோ்ச் ்தடோலி்கோ ம்ு் ல்ச்ப்் ூே்
லோதர ஹூகப்ி ’கித
கவளிீறு்ுடற கச

ோ் ு்னிடல
லோள் கஜ

ி் “்ே ஒ்ப்ே்ேி்

ச்க் டகக

ு்ேி்டோ்.
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“்ே ‘டம்பி் சீனோ உு்பினரோக “்டல
எ்பு ுறி்பிட்ே்கு. “ு கேோட்போக கவளிீறு்ுடற
‘டம்சக் கவளி

ி்ட கச்ேி ுறி்பி், எ்ிசி’்

‘டம்பி் 35வு நோடோக “்ேி

ோ “டண்ு்ளு. “ே்

ில் ஏுகடண கேோழி்ு்ப் பரவடல ேு்க ுிீ்,
உ

் கேோழி் ு்ப்கடளீ் “்ேி

ோ கபற ுிீ்’’ என

கேĂவி்க்ப்ு்ளு.

6] தேசி

ுேீு ம்ு் உ்க்டடம்ு நிேி

ுே் ேடலடம நி்வோக ‘ேிகோĂ
நி

்ேி் [ NIIF ]

ோக ுஜோ் தபோ்

மி்க்ப்ு்ளோ்.

7] பிகர்சி் ( BREXIT - BRITAN EXIT )
<><><><><><><><><><><><><><><>

* ஐதரோ்பி
ஐதரோ்பி

நோுக் “டண்ு கட்ே 1993-் ’்ு,

ூனி

* “்ே ூனி

* ஐதரோ்பி

்’ எ்ற ூ்ட டம்டப உுவோ்கின.

னி் “்கிலோ்ு உ்பட 28 நோுக் உ்ளன.

ூனி

் நோ்ின் 28 நோுகு்ு் எ்ு

தவ்ுமோனோு் விசோ “்லோம் கச்லலோ். ே்கி தவடல
கச்

லோ். “ே்ு “்கிலோ்ு ம்க் கேோட்்ு எேி்்ு

கேĂவி்ு வ்ேன்.

* “்நிடல

ி், ஐதரோ்பி

தவ்டோமோ? எ்படே ‘றி

ூனி

னி் நீி்கலோமோ,

ஜூ் - 23் தேேி “்கிலோ்ேி்

கபோு வோ்ககு்ு நட்ே்ப்டு. ‘ேி், ஐதரோ்பி
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ூனி

னி் “ு்ு விலக தவ்ு் எ்ு 51.9 % தப்

வோ்களி்ேன். ூனி

னி் நீி்க 48.1 % தப் வோ்களி்ேன்.

“ேடன கேோட்்ு ஐதரோ்பி

ூனி

னி் “ு்ு “்கிலோ்ு

விலுகிறு.

* “்ே நிக்ுகு்ு பிகர்சி் ( BREXIT - BRITAN EXIT ) என
கப

Ăட்ப்ு்ளு. ஐதரோ்பி

ூனி

8] NSG என்பு் ‘ுச்ேி விநித
ூ்ட் கே்ககோĂ

ோவி் சித

னி் பண் -- ீதரோ

ோக் ுுவி் 26வு

ோலி் நடடகப்ு

ுி்ு்ளு.



“்ே ‘டம்பி் உு்பினரோக “டணவே்ு, “ுவடர
‘ு ’ீே பரவ் ேடட ஒ்ப்ே்ேி் டகக
“்ேி

ோ ு

ு்ேிடோே

்சிக் தம்ககோ்டு. ’னோ் சீனோவி்

எேி்்போ் ‘ு டகூடவி்டல.

9] 16வு ஷோ்கோ் ஒ்ுடழ்ு ‘டம்பி் ( Shanghai Cooperation
Organization ) 2நோ் மோநோு ஜூ் 23 ம்ு் 24்
உ்கப்கி்ேோ் ேடலநக் ேோ்க்ி் நடடகப்ு
ுி்ு்ளு. “்மோநோ்ி் பிரேம் தமோி கல்ு
ககோ்ு்ளோ்.

* “்ே ‘டம்பி் சீனோ , கஜக்ேோ், கி்கி்ேோ், ர்

ோ,

ேஜிகி்ேோ், உ்கப்கி்ேோ் உ்ளி்ட 6 நோுக் ம்ுதம
உு்பினரோக உ்ளன. “்ேி

ோு் போகி்ேோு் “்ே

‘டம்பி் ே்தபோு உு்பினரோக “டண்ு்ளன.
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10]

மகோரோ்ிரோவி் நோ்ூ் நகரு் சீனோவி் Jinan நகரு்

சதகோேĂக் நகரமோக ( Sister Cities ) கச

்பட ஒ்ப்ே்

கச்ு்ளன.

11] “்ேி

ோவி்ு் “ு்ு ூபோ் 1 தகோி்ு தமு்,

கவளிநோுகளி் “ு்ு ப்ு ல்ச ூபோ்்ு தம்
ந்ககோடட கபு் கேோ்ு நிுவன்க் ம்ு் ‘ே்
ஊழி

்க் ேவு கச்ேோ் தலோ்போ் ச்ட்ேி்பி

நடவி்டக எு்க்பு் என ம்ேி

‘ரு ‘றிவி்ு்ளு.

12] மகோரோ்ிரோ மோநில ‘ரு ூே்கு்ு சிுபோ்டம

ின்

‘்ே்ு வழ்கி உ்ேரவி்ு்ளு.

13] மகோரோ்ிரோ மோநில கோவல்கு்ு, ேீவிரவோே ேு்ு
ப

ி்சி ம்ு் ேீவிரவோே எேி் ேோ்ுே் ப

ி்சி ப்ளிட

நோ்ூĂ் ‘டம்க ‘்மோநில ‘ரு ுிு கச்ு்ளு.

14] A Life in Diplomacy -- “்ே ு்ேக்டே எுேி

வ் மகோரோஜோ

கிு்ணோ ர்தகோ்ரோ

15] ‘கில “்ேி
11 மி்லி

கோ்ப்ு ூ்டடம்ு ( AIFF) நோுுுவு்

் ுழ்டேகளிட் கோ்ப்ு விடள

ஊ்ுவி்க Mission 11 Million எ்ு் கச
மோே் கச

16]

ோ்டட

்ேி்ட்டே ‘்தடோப்

்பு்ேு்ளு.

ஜூ் - 23 உலக கபோு தசடவ நோ் ( world public service day )

17] ஜூ் - 23 ச்வதேச விேடவக் ேின் [ Theme - Never Alone ]
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18] “்ேி

ோவி் வினோி - வினோ ( ுவி் ) தபோ்ிகளி்

ு்தனோி நீ் ஓ பிடர

் வ

ுி்பி் கோரணமோக

ககோ்க்ேோவி் கோலமோனோ்.

* “வ் ு்னோ் ம்களடவ எ்.பி. ’வோ். ேவிர,
தம்ுவ்க மோநில்ேி் ி்ு ுடற ’்கிதலோ “்ேி
நி

மன எ்எ்ஏ.வோக பேவி வகி்ு்ளோ்.

19] ேிு்பேி ஏுமடல
தகோ

ோ் தகோ

ி், முடர மீ னோ்சி ‘்ம்

ி், கோ்சிுர் கோமோ்சி ‘்ம் தகோ

ி், ேோ்மஹோ்,

வோரணோசி

ி் மணிகோ்னிக பி்ுடற, ஜ்ு டவ்ணவி

தேவி தகோ

ி், ு்டப ச்ரபேி சிவோஜி கட்மின்,

ரோஜ்ேோனி் ’்மீ ் கஷă், ‘மி்ேசர் கபோ்தகோ
கஜகநோே் தகோ

ி் ’கி

10 ு்ணி

* ேமிழக்ேி் ுுமடல தேசி
கபĂ

ேல்களிு்,

ூ்கோ, தகரளோவி்

ோு, ’்ேிரோவி் தகோĂ்கோ சரணோல

்,

உ்ேரோக்ி் ஜி் கோ்கப் ுலிக் சரணோல
க்நோடகோவி் நோக்கஹோதள தேசி
வனவில்ு சரணோல
“்ேி

ி், ுĂ

்,

ூ்கோ உ்ளி்ட 10

்களி் உலக ேர்ேி் ூ்டம

ோ ேி்ட பணிகடள நிடறதவ்ற ம்ேி

‘ரு ுிு

கச்ு்ளு.

20] தேசி

முசீரடம்ு ’டண

வி.ேிு்ுக்.ஐஏஎ் நி
தேசி
பணி

்ேி் ி்ே ’தலோசகரோக

மி்க்ப்ு்ளோ். “வ் ே்தபோு

தபĂட் நி்வோக ’டண

்ேி் “டண்கச

லோளரோக்

ோ்றி வுகிறோ்.

* தநபோள்ேி் ஏ்ப்ட ூக்ப்ேி் முசீரடம்ு பணி
”ுபு்ே்பட உ்ளோ். ேமிழக்ேி் ி்ே IAS ‘ேிகோĂ

ி்
ோன
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வி.“டற

்ு.ஐஏஎ் ‘வ்களி் ி்ே சதகோேர் ’வோ்.

21] ப்ளி மோணவ்கு்ு வழ்க்பு் சோேி ம்ு்
“ு்பிட் சோ்ுகுட் ’ேோ் எ்டண “டண்க
தவ்ு் எ்ு மோநில ‘ருகு்ு ம்ேி

‘ரு

உ்ேரவி்ு்ளு.

22] பிஎ்எ்வி - சி34 ரோ்கக் ில் ஒதர தநர்ேி் 20
கச

்டக்தகோ்கடள கவ்றிகரமோக வி்ணி் கசு்ேி

“்தரோ ுேி

சோேடன படட்ு்ளு.

* வி்ணி் கசு்ே்ப்ட 20 கச
கச்டன ச்

்டக்தகோ்களி்

போமோ ப்கடல்கழக், ுதண கபோறி

க்ூĂ, “்தரோவி் கோ்்தரோசோ்-2 ’கி

ி

3

கச

்டக்தகோ்க் “்ேி

கச

்டக் தகோ்கு் ‘கமĂ்கோ, கஜ்மனி, கனடோ,

“்தேோதனசி

்

ோடவ தச்்ேடவ. ம்ற 17

ோ உ்ளி்ட நோுகடள் தச்்ேடவ. 20 கச

்

டக்தகோ்களி் கமோ்ே எடட 1,288 கிதலோ ’ு்.

* பிஎ்எ்வி சி-34 ரோ்கக் ும்ு கச்ற கச
தகோ்களி் ுே்டம
’ு். “ு ூமிட

்டக

ோனு கோ்்தரோசோ்-2 கச

்டக்தகோ்

படகமு்ு ‘ு்ுே், கட்

தபோ்ுவர்டே ஒு்ுபு்ுே் உ்ளி்ட ப்தவு
பணிகடள தம்ககோ்ு்.

* ச்

போமோ சோ்’ கச

்டக் தகோ், கச்டன ச்

ப்கடல்கழக மோணவ்க் ே
கபோறி
கச

ி

் க்ூĂ ே

்டக்தகோளோு்.

ோĂ் ேேோு். ுதண

ோĂ்ு்ளு ்வ

்’

போமோ
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* “ே்ு ு்னேோக, 2008-் ’்ு ஒதர ரோ்கக் ில்
‘ேிகப்சமோக 10 கச

்டக் தகோ்கடள வி்ணி் ஏவி

“்தரோ சோேடன படட்ேிு்ேு. ே்தபோு ுே்ுடற
ஒதர ரோ்கக் ில் 20 கச
கசு்ேி, ுேி

ோக

்டக்தகோ்க் வி்ணி்

சோேடன படட்ு்ளு.

23] ஜூ் - 21 உலக “டச ேின்

24] ுஜரோ் மோநில் ரோ்தகோ்ி் ஒதர தநர்ேி் 2000
க்்பிணி கப்க் த

ோகோ ப

ி்சி

ி் ”ுப்ு உலகசோேடன

படட்ு்ளன். ( “ே்ுு் சீனோவி் 940 க்்பிணி கப்க்
த

ோகோ ப

ி்சி

ி் ”ுப்ு்ளன்.)

25] NCERT ( National Council of Educational Research and Training ) சோ்பி்
கட்லி

ி் ஜூ் 18 ுே் 20வடர ுே்ுடற

ோக த

ோகோ

ஒலி்பி் தபோ்ிக் நடடகப்ு்ளு.

26] தகரள விடள

ோ்ு கு்சிலி் ேடலவ் பேவி

ி் “ு்ு

‘்ு ஜோ்் விலகிீ்ளோ்.

27] விடளநில்களி் ுு்ு ேீ்ு விடளவி்ு்
நீலோமோ்க், கோ்ு்ப்றிக் ( பீ கோ் ) ம்ு் ுர்ுகடள (
உ்ேரகோ்் & ஹிமோ்சல பிரதேச் ) ு்ு்ககோ்ல ம்ேி
ு்ு்ூழ் ம்ு் வன்ுடற‘டம்சக் ஓரோ்ு்ு
‘ுமேி

28] ம்ேி

ளி்ு்ளு.

ேகவ் ஒலிபர்ு ‘டம்சக் " ’கோ்வோணி

டம்ă " எ்ற கப

Ă் ப்களோதேஷி் வோு் ம்கு்கோக,
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ககோ்க்ேோவி் “ு்ு கப்கோலி கமோழி வோகனோலி
தசடவட

ஜூ் 28ுே் மீ ்ு் ுவ்கு்ளு.

29] ஜூ் - 20 உலக ‘கேிக் ேின் -

[ Theme - We stand Together

with Refugee ]

30] பிரேம் தமோி 2வு ச்வதேச த
ூĂ

ோகோ ேின்டே ு்னி்ு

வண்க்டே சிற்பி்ு் ூ.5 ம்ு் ூ.25 மேி்பிலோன

ேபோ்ேடலகடள கவளி

ி்ு்ளோ்.

31] உலகி் ‘ேிதவக ூ்ப் க்்ூ்டரோக சீனோவி் Sunway Taihu
light தே்ு கச்

்ப்ு்ளு.

* “ு சீனோவி் ு்டே

ூ்ப் க்்ூ்டரோன Tianhe - 2 டவ

விட ி்ு மட்ு ‘ேிதவகமோனு.

32] Maitree Ek Gyan Yatra எ்ு் ேி்ட்டே ‘்ஸோ் மோநில
‘ரு ுவ்கிீ்ளு. “ே்பி க்ூĂ ’சிĂ

்க்

தம்நிடல்ப்ளி மோணவ்கு்ு், தம்நிடல்ப்ளி
’சிĂ

்க் கேோட்க்ப்ளி மோணவ்கு்ு போட் எு்பு

’ு்.

33] “ர்டோவு ச்வதேச த
AYUSH ுடற த
ஹி்ேி

ோகோ ேின்டே ு்னி்ு ம்ேி

ோகோ போடடல கவளி

ி்ு்ளு.

ி் ‘டம்ே

“்ே போடடல எுேி
போடடல போி

வ் - ேீர் சர்வ்.,

வ் - TD. ஜோே் & கேோ ஜோே் ..,

போடு்ு “டச

டம்ேவ் -- ும்தடோ ரோ்.
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34] ‘ரசி் ேி்ட்கடள சிற்போக கச

்பு்ு்

மோவ்ட்கு்ு ூ. 1 தகோி ஊ்க்கேோடக வழ்க்பு்
என ஒிஷோ ுே்வ் ‘றிவி்ு்ளோ்.

35] Hepatitis C என்பு் ம்ச்கோமோடல தநோ்
ேோ்கி

வ்கு்ு “லவச மு்ுவ வசேி ‘ளி்க Mukh Mantri

Punjab Hepatitis C Relief Fund எ்ு் சிற்ு நிேிட

ப்சோ்

மோநில ‘ரு உுவோ்கிீ்ளு.

36] போுகோ்ு ுடற, விமோன்ுடற, மு்ு உ்ப்ேி ம்ு்
ஒதர வணிக ுறி

ீ ு வி்படன

ுேீ்டட ‘ுமேி்ு ம்ேி

37] 103 வ
ஏ்ேி

க் ’கி

வ்றி் 100% ‘்நி

‘ரு உ்ேரவி்ு்ளு.

ேோன Aida Gemanque எ்ற கப்மணி ஒலி்பி் ுடடர

உலகி் வ

ேோன கப் எ்ற கபுடமட

கப்ு்ளோ்.

38] பிரோ்ஸி் Cooltech appliances நிுவன் உலகி் ுே் கோ்ே
ுளி்பேன கப்ிட

( Magnetic Refrigerator ) ே

ோĂ்ு்ளு.

39] புபி் கபு்கடலி் ‘டம்ு்ள Niue எ்ற ேீு நோு ,
ே்க் நோ்ி் நோண

்களி் ுக்கப்ற சி்ேிர்கடே

கேோபோ்ேிர்களோன மி்கி மு், ்ூபி ு , ூபி
தபோ்றவ்டற “ட்கபற் தச்ு்ளு.

40] “்ேி

ோவிதலத

ுே்மோநிலமோக ’்ேிரோ “டண

்

சோ்்ே கேோடலதபசி தசடவ வழ்க ‘ுமேி கப்ு்ளு.
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* “்ே கேோடல்கேோட்ு “டண்ுக் 797 எ்ற எ்
வĂடச

ி் கேோட்ு். ’க்் 2016 ுே் “்ே தசடவ

வழ்க்படு்ளு.

41] “்ேி

ர

ி்தவ்ு கசோ்ேமோன IRCTC விமோன

ி்கக்ுகடள பேிு கச்
கச

லிட

42] “்ேி

கவளி

ோவிதலத

IRCTC AIR எ்ு் ‘டலதபசி

ி்ு்ளு.

ுேலோவேோக ஹĂ

’ீ் (AYUSH) ப்கடல்கழக் ‘டம

ோனோ மோநில்ேி்
உ்ளு.

A - ’ீ் தவே்
Y - த

ோகோ & “

்டக

U - ீனோனி
S - சி்ேோ
H - தஹோமித

42] ம்ேி

ோபேி

மி்ுடற “டண ‘டம்ச் URJA- Urban Jyoti Abhiyaan

Mobile app ம்ு் Vidhyut Pravah app ’கி
கவளி

வ்டற

ி்ு்ளோ்.

43] சமீ ப்ேி் ஒிசோ [ 27 ஜூ் 2016 ] மோநில ‘ரு உ ்க்வி்கோக ஒு
சேவிகிே வ்ி க்வி கட் வழ்ு் தநோ்ுட் " கலி்கோ சி்ஸோ சேி
த

ோஜனோ (KSSY) " எ்ற ேி்ட்டே ‘றிுக்பு்ேிீ்ளு.

44] Ăச்் வ்கி ுடண கவ்னரோக வி்வநோே் நி



Ăச்்

வ்கி

நி்வோக

“

்ுநரோக

வி்வநோே், ுடண கவ்னரோக நி

“ு்ே

மன்

எ்எ்

மி்க்ப்ு்ளோ்.
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“ே்கோன ஒ்ுேடல நி

மன்கு்கோன ‘டம்சரடவ ுு

வழ்கிீ்ளு. ுடண

கவ்னரோக

எ்பவரு

பேவி்கோல்

ஜூடல

கேோட்்ு, வி்வநோே் நி
45]

உலகி்

ுே்

“ு்ு்

3்

தேேி

எ்’்

கோ்

ுிவடடவடே

மி்க்ப்ு்ளோ்.

மி்சோர

சோடல

விடரவி்

ுவடனி்
ீ

ேிற்க்படு்ளு .
*

ுே்ுடற

ோக

்விட்

நோ்ி்

உலகி் ுே் மி்சோர சோடல
விடரவி்

ேிற்க்பட

மி்சோர்ேி்

வுகி்ற

உ்ளு.

நோடோக

்தகனி

ோ

ில் “

ீச்

ே்கபோுு

ேிற்க உ்ளு.
எĂகபோு்

ுே்க்டமோக

சோடல
ப

ுும்ேி்

ி்

வோ

எல்்Ă்

‘்கமோன

எல்்Ă்
கனரக

மி்சோர்ேி்

ி்

உ்ள

“ர்ு
சோடல

்தகனி

ோ

ோன ப

எல்்Ă்
்போ்ு்ு

கிதலோமீ ்ட்

ி்

ூர்

ஃதபோ்்தவக்

நிுவன்ேி்

டஹபிĂ்

்பு்.

்கு்ு பிĂ்ட் ரோணி விுு

* க்வி்ுடற

ி் வி

ி் விுடே 2 “்ேி

* “்ேி

“்லோ

ிலோக

்பு்ேோம்

ஓ்டநிடல

கேĂவி்க்ப்ு்ளு.

ிர்ுகடள ககோ்ு கச
46] 1] 2 “்ேி

டசம்்

ி் விவடம்க்ப்ிு்ு்.

தசோேடன

‘டம்க்ப்ு்ள

தநஹோ

ம்ு்

ி் ‘ு்ே சில ’்ுகளி் ுுடம

வரு்ளேோக

ரோணி

“்ே

எĂகபோுடள

்ு் வடக

ுடேபிவ

தநோ்கி்

‘டம்ு்ளு.

வோகன்க்

சோடல

’்ி்

உுகவு்ு்

சோடலட

*

’்

2030

்ு்

தபோ்ுவர்ு ‘ேிகோ்வ்ூ்வமோக

“டண்ு உலகி் ுே் எல்்Ă் சோடலட
*

“

்ேு சோேடன படட்ேே்கோக பிĂ்ட்
்க் கவ்ு்ளன்.

ோடவ் தச்்ே 21 வ
்கவ

ி்

’கித

ேோன கோ்்ேி் சோ்னி, 28 வ

ோ்

“்ே

விுடே

ேோன

கவ்ு்ளன்.

WWW.TNPSCTRICKS.COM

க்வி்ுடற

ி்

பல

சோேடனகடள்

விுு்ு “ுவு் தே்ு கச்

ுĂ்ேடே

ு்ு

“்ே

்ப்ு்ளன்.

47] ‘ேிக ச்பள் வோ்ு் வ்கி் ேடலவ்க்: கஹ்ிஎ்சி வ்கி
ேடலவ் ுேலிட்
*

“்ேி

ோவி்

உ்ள

கஹ்ிஎ்சி வ்கி

ி் ’ேி்

என ‘றி்டக கவளி
ி்

ோ்

வ்கிகளி்

்்ு ூ. 9.73 தகோி

ேடலவ்களி்

ேடலவ்களி்

ோ ூĂ ‘ேிக ச்பள் வோ்ுகிறோ்

ோகிீ்ளு. 2015-16 ’் நிேி

ச்பள் 31 சேவே்
ீ
உ
வ்கி

ேனி

‘ேிக

ோ்ி் “வரு

ோக உ்ளு. ேனி

ச்பள்

வோ்ு்

நபரோக

ுேலிட்ேி் “வ் உ்ளோ். “வு்ு ‘ு்ு ’்ஸி் வ்கி
ேடலவ்

ஷிகோ

ச்மோ

“ர்டோவு

கமோ்ே ச்பள மேி்ு 28 சேவே்
ீ
உ
48]

சீனோவி்

உ்நோ்ு

ே

“ட்ேி்

உ்ளோ்.

்்ு ூ.5.50 தகோி

ோĂ்போன

ுே்

ோ்
ி்

“வரு

ோக உ்ளு.

கஜ்

விமோன்

கவ்றிகரமோக வி்ணி் பற்ேு
*
ப

சீனோவி்

உ்நோ்ு

ே

ோĂ்போன

ணிகுட் “்ு தசடவட

ககோ்ட

“்ே

ுேி

விமோன்

ுே்

கேோட்கி
“்ு

கஜ்

70

ு. ேட் எ்: EU6679

சீனோவி்

“ு்ு ஷ்கோ் நகு்ு ேனு ுே் ப

விமோன்

கச்ு

நகĂ்

ண்டே கவ்றிகரமோக

நிடறு கச்ேு.
*

ARJ-21

ப

ரக

கஜ்

விமோன்

சமீ ப்ேி்

ே

ோĂ்க்ப்டு.

70

ணிகுட் கச்ு நகĂ் “ு்ு ுற்ப்ட “்ே விமோன் 2

மணி தநர் 12 நிமிட்களி் ஷ்கோ் நகு்ு கச்றடட்ேேோக
சீன ஊடக்க் கேĂவி்ேன.
49]

‘கமĂ்கோவி்

தசோேடனட

ுே்ுடற

ோக

ேனு

ுேி

ஏுகடண

நட்ுகிறு 'டேவோ்'

* டேவோுடனோன ேகவ்கேோட்டப சீனோ ுறி்ு்ககோ்ு்ள
நிடல

ி்,

‘ேனோ்

ஏ்ப்ு்ள

பே்ற்டே

சமோளி்க
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‘கமĂ்கோவி் ுே்ுடற

ோக ஏுகடண தசோேடனட

‘ு்ே மோே் நட்ே உ்ளேோக ேகவ்க் கவளி
* நிூகம்ஸிதகோவி் உ்ள ஒ
‘கமĂ்கோவோ்

ே

டேவோ்

ோகிீ்ளு.

ி் தச்்் ஏுேள்ேி் “ு்ு

ோĂ்க்ப்ட

பி.ஏ.சி-3

ஏுகடண

தசோேி்க்புகிறு.
50] உலக ‘டமேி்கோக சிற்போக ப்கோ்றி

ேோக ீீ ரவிச்கு்ு

ல்டனி் 'கப்தலோஷி்' விுு வழ்கி குரவி்ு
*

'வோு்

ீீ

கடல'

‘டம்பி்

ரவிச்க்

ல்டனி்

குரவி்க்ப்ு்ளோ்.
மோணவ்க்
‘வு்ு

ு்னோ்

(Honorary

Fellowship)

வழ்கிீ்ளு.

கலோ்சோர்டே

உ

ல்டனி்

ம்ு்

'கப்தலோஷி்'

நிுவனு்,

’்மிக

Ă

விுு

உ்ள

உலக

வள்்பே்கோகு்

“்ே

வழ்கி

“்ேி

மோணவ்க்
எ்ற

.ுுுமோன
தேசி

ச்க்
உ

Ă

விுடே

‘டமேி்கோகு்,
‘வ்

’்றி

(நிசோ)
“்ேி

ப்களி்டப

போரோ்ி “்ே விுு வழ்க்ப்ு்ளேோக கேĂவி்க்ப்ு்ளு.
* ச்

தமவ கஜ

தே (வோ்டமத

கவ்ு்), வோுதேவ ுு்பக்

(உலக் ஒதர ுு்ப்) எ்ற ககோ்டககளி் ‘ி்படட
ரவிச்க் கேோட்்ு தசடவ

ி் ீீ

ோ்றி வுவேோகு் விுடே வழ்கி

குரவி்ு்ள நிசோ ‘டம்ு கேĂவி்ு்ளு.
51] ஐதரோ்பி

நோடோன ஐ்லோ்ேி் ‘ேிபரோக, வரலோ்ு தபரோசிĂ

ு்னி

தஜோக்னச்,

ீ்்'

என்பு்

கப

48,

தே்்கேு்க்ப்ு

கவளிநோுகளி்

தபோலி

்களி் ுேீுகடள பு்ு் தமோசி

‘ரசி

்

ேடலவ்க்

சி்கின்.“்ே

நட்ே தே்ேலி், வரலோ்ு தபரோசிĂ
ஓ்ுகடள கப்ு கவ்றி கப்றோ்.

நிடல

உ்ளோ்.

்

'பனோமோ

நிுவன்களி்

ி், ஐ்லோ்ேி் பல
ி்,

‘ேிப்

பேவி்ு

ரோன தஜோக்னச், 39 சேவே
ீ
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52]

“ல்டக

போரோும்ற்ேி்

ேகவ்

‘றிீ்

உĂடம

ச்ட

மதசோேோ நிடறதவறிீ்ளு.
53]

‘்டகவளி

ந்ச்ேிர்டே

ி்

நமு

ு்றி

‘கமĂ்கோவி்

ூĂ

வு்

ுு்ப்ு்ு

ுேிேோக

நோசோ

வோனி

பிற்ே
்

கவளித

“ள்

கிரக்

ஒ்டற

’ரோ்்சி

ோள்க்

க்ுபிி்ு்ளன்.
* “்ே ுேி

கிரக்ு்ு தக2 - 33பி என கப

Ăட்ப்ு ்ளு. ூĂ

ுு்ப்ேி் கிரகமோன கந்ிூடன விட, ச்ு கபĂேோக உ்ள “்ே
கிரக்

‘ே்

ந்ச்ேிர்டே

மிக

கநு்கமோக

ு்றி

வுகிறு.

‘ேோவு 5 நோளி் ந்ச்ேிர்டே ‘்ே கிரக் ு்றி வ்ுவிுகிறு.
நோசோவி்

*

கிரக்டே
’கி
4.5

வி்கவளி

’ரோ்்ேேி்,

‘ு

கேோடலதநோ்கி

உுவோகி

10

மி்லி

ிு்கலோ் என கண் கிட்ப்ு்ளு. ூமி

பி்லி

்

பிற்ேேோக
’ரோ்்சி
54]

கக்ல்

’்ுக்)

எு்ு்

கண்கி்டோ்,

ககோ்ள

“்ே

்

’்ுக்

ி் வ

டே (ுமோ்

“்ே

தவ்ு்

ில்

கிரக்

எ்ு்

ுேிேோக
வோனி

்

ோள்க் கேĂவி்ு்ளன்.

“்கிலோ்ு

ுே்

உலக்

தபோĂ்

‘ிக

ு்ு

டவ்ே

ூ்றோ்ு விழோ 2014, ’க்ி் ககோ்டோட்ப்டு. “டேக
தபோĂ் ப்தக்ு வரேீ
ீ ர கச

்க் ுĂ்ே பிற நோுகடள் தச்்ே

175்ு் தம்ப்ட வர்கடள
ீ
குரவ் பு்ு் வடக
ேி் மிக உ

Ă

ோ்ி

வரேீ
ீ ர வி்தடோĂ

ி், “்கிலோ்

ோ கிரோ் விுு வழ்க்ப்டு.

‘வ்களி் 6 தப் பிĂ்க்படோே “்ேி

ோடவ் தச்்ேவ்க்.

* ‘வ்களு உண்்சிமிு கடேகடள விவĂ்ு் ுேி
’வண்டே ‘்நோ்ு ‘ரு தந்ு கவளி

ிஜி்ட்

ி்டு.

* ‘்ே ிஜி்ட் ’வண்ேி் ப்சோ்பி் Ăசோ்ே் ப்ு சி்,
உ.பி.

ி் சி்போ் சோ்டோ சி், ே்தபோடே

உ்ேரோக்ி் நோ

்

ே்வ் சி் கநகி ம்ு் கபோ் சி் கநகி, ரோஜ்ேோனி் ேபோேோ்
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தகோவி்் சி், “மோ்சலி் நோ

் லோலோ ’கித

ோரு ு

சĂடேக்

“ட் கப்ு்ளன.
55] ’்கோனி்ேோ் ேடலநகĂ் மினி ப் மீ ு ேலிபோ்க் நட்ேி
ே்ககோடல்படட்
உ

ிĂழ்ேடே

ேோ்ுேலி்

ு்ு

தநபோள

தநபோள்டே்
ம்க்

தச்்ே

14

’்கோனி்ேோ்

தப்

கச்ல

‘்நோ்ு ‘ரு ேடட விேி்ு்ளு.
56] 2011-் ’்ு ம்க் கேோடக கண்ககு்பி் கேĂ

வ்ு்ள

ேகவ் ----*

வ

18

ு்ு்

எ்ணி்டக
ேிுமண்

ேிுமண்

’ன

கப்க்

ம்ு்

’்க்

ி் ரோஜ்ேோ் ுேலிட்ேி் உ்ளு. “்மோநில்ேி்

’ன

கப்களி்

சேவே்
ீ

45

தப்

18

வ

ு்ு்

ேிுமண் ’னவ்களோக உ்ளன். “ுதபோ் 10 சேவே
ீ ’்க் 18
வ

ு்ு் ேிுமண் ’னவ்களோக “ு்கி்றன்.

* ’்ேிரோ, ம்ேி
கப்க்

18

வ

பிஹோ்,

ஹĂ

் பிரதேச் ’கி

ு்ு
ோணோ,

ு்

2 மோநில்களிு் 40 சேவே
ீ

ேிுமண்

உ்ேர்

’னவ்களோக

பிரதேச்,

உ்ளன்.

ச்ேீ்க்

மோநில்களி் 33 சேவே்ேி்ு்
ீ
தம்ப்ட கப்க் 18 வ

’கி
ு்ு

ு் ேிுமண் ’னவ்களோக உ்ளன்.
57]

ேமிழக்ேி் ஊரக ுிநீ ்் ம்ு் ுகோேோர விழி்ுண்ு வோர்

ஜூ் 27 ுே் ஜூடல 03 வடர கடடபிி்க்புகிறு.
58] உ்ேரோக்் மோநில், சதமோலி மோவ்ட்ேி் மடல்போ்கோன
புேி

ி் ‘டம்ு்ள சி்ப்டோ கிரோம், நோு ுே்ேிர் ‘டட்ு

69 ’்ுக் ’னபி்ு ப் வசேிட

கப்ு்ளு.

59] ேமிழக்ேி் ‘்மோ உணவக்க் தபோ்ு ’்ேிரோவி் ுேி
ேடலநகரோக
புேி

ி்

உுவோகி

எ்.ி.’்

வு்
தக்ீ்

‘மரோவேி
எ்ற

ி்

கப

உ்ள
Ă்

கவுுூி

மலிு

விடல

உணவக்டே ுே்வ் ச்ேிரபோு நோீு கேோட்கி டவ்ு்ளோ்.
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60]

பிĂ்டடன்

ரோுவ்ு்ு

தச்்ே

தேடவ

தஹோவி்ச்

பிஏ“

ோன

145

பீர்கிகடள

"

சி்ட்்


M

777

வோ்க

நிுவன்ேிடமிு்ு,

‘்்ரோ
ம்ேி

டல்
‘ரு

கவ்்
ஒ்ுே்

‘ளி்ு்ளு.
61]

ஜ்ு

கோ்மீ ்

-

“டட்தே்ேலி்

பிிபி

மோநில்
க்சி்

‘ன்ேநோகி்

ேடலவு்

ஜ்ு

நடடகப்ற
&

கோ்மீ ்

ுே்வுமோன கமஹூபோ ு்ேி ‘தமோக கவ்றி கப்றோ்.
62] சோ்் நோுகளி் 2016 - 17் ’்ு்கோன கலோ்சோர ேடலநகரோக
ப்களோதேஷி் Mahasthangarh ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
* ஏ்கனதவ 2016 - 17் ’்ு சோ்் நோுகளி் கலோ்சோர ’்டோக
‘றிவி்க்ப்ு்ளு.

63] நோகோலோ்ு மோநில்ேி் கப்களி் உேவி்ு 181 எ்ற ‘வசரகோல
கேோடலதபசி எ் ‘றிுக்பு்ே்ப்ு்ளு.

64] மிதசோர் மோநில்ேி் ஜூடல மோே் ுே் வோடடக “ு ச்கர
வோகன வசேி ( 2 wheeler taxi service ) ‘றிுக் கச்

்படு்ளு.

65] ஜ்ு & கோ்மீ ் மோநில ‘ரு மு வில்டக ர்ு கச்ு்ளு.
66] ச்ீ்க் மோநில ‘ரு 12 ’்ுகு்ு தம்ப்ட
தபு்ுகடளீ், 10 ’்ுகு்ு தம்ப்ட கனரக சர்ு
வோகன்கடளீ் ேடடகச்

67] கோ்ூ் IIT தபரோசிĂ
பி்லோ ‘றிவி

ுிு கச்ு்ளு.

் ச்ச் மி்ே்்ு 2015் ’்ு்கோன GD

் ’ரோ்்சி விுு ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.

68] ுே்ுடற

ோக “்ேி

கப்க் கிĂ்கக் ‘ணி வரோ்கடன
ீ

ஹ்ம்பிă் கு் கவளிநோ்ு T20 ‘ணி
கிĂ்கக் வோĂ

் ‘ுமேி்ு்ளு.

ி் விடள

ோட “்ேி
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69] ஜூ் - 25 ச்வதேச மோுமி ேின் [ THEME - At Sea for all ]

70] டேவோ் நோ்ுடனோன ‘டன்ு கேோட்ுகடளீ் ு்ி்ு
ககோ்வேோக சீனோ ‘றிவி்ு்ளு.

71] Asian Infrastructure Investment Bank ( AIIB ) ுேலோவு வ்கி கவ்ன்க்
ூ்ட் பிஜி்கி் ஜூ் 25 & 26் நடடகப்ு ுி்ு்ளு . “ேி்
நிேி

டம்ச் ‘ு் கஜ்லி கல்ு ககோ்ு்ளோ்.

ூ்ட்ேி் கு்கபோு் -- The partnership for infrastructure developement .



Asian Infrastructure Investment Bank ( AIIB )் “ு்ு ுே்நோடோக
ப்களோதே் கட் கப்ு்ளு.

72] மகோரோ்ிர மோநில் நோசி் நகĂ் உ்ள “்ு்ேோ்
ஏதரோநோ்ி்் விமோன நிடல
“ல்டக ு்லி

புேி

ி், நீ ்ட ூர் கச்ு

மோக ேோ்கி ‘ழி்க் ூி

ச்ேி வோ்்ே 2.5 ட்

எடட ககோ்ட பிரதமோ் ரக ஏுகடணகடள ுதகோ் 30 ரக தபோ்
விமோன்ேி் கபோு்ேி கவ்றிகரமோக தசோேடன கச்ு
போ்்க்ப்ு்ளு.

73] கே்ு ூடோனி் நடடகபு் மனிே உĂடம மீ ற்கடள
க்கோணி்ு் ிவ் ுுவி் ேடலவரோக கே்னோ்Ă்கோவி்
வோு் “்ேி

வ்சோவளிட

தச்்ே

SOOKA ) ஐ. நோ. மனிே உĂடம ’டண

74] “

்டக எĂவோீவி் ( CNG) “

Hawa Badlo ேி்ட்ேி் கீ ் ம்ேி

ோ்மி் ூ்கோடவ ( YASMIN
் நி

மி்ு்ளு.

்ு் “ு ச்கர வோகன்கடள

‘ரு கட்லி

ி் ‘றிுக்

கச்ு்ளு.

75] “ுவடர “்லோே ‘ளவி் 103 வர்க்
ீ
Ăத
கல்ுககோ்ள தே்ு கப்ு்ளன்.

ோ ஒலி்பி் தபோ்ி

ி்
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76] ஜூ் - 26 தபோடே ஒழி்ு ம்ு் ச்ட விதரோே கட்ே் எேி்்ு
ேின் [ கு்கபோு் -- Listen First ]

77] 2015் ’்ு தநபோள்ேி் ஏ்ப்ட நிலநு்க்ேி் ு்றிு்
தசேமடட்ே Langtang எ்ற ஊĂ் நிடனவோக கச்வோ் கிரக்ேி்
ஏ்ப்ு்ள ப்ள்ேி்ு Langtang என ச்வதேச வி்கவளி ’ரோ்்சி
ஒ்றி

் கப

Ă்ு்ளு.

78] ’்கோனி்ேோ் நோ்ு கிĂ்கக் ‘ணி
“்ேி

ோடவ்தச்்ே லோ்ச்் ரோ்ு் நி

ி் ப

ி்சி

மன் கச்

ோளரோக
்ப்ு்ளோ்.

79] கச்டன, தகோடவ உ்ளி்ட 20 நகர்களி் '்மோ்் சி்ி' ேி்ட்
பணிகடள பிரேம் நதர்ேிர தமோி ுதன
‘ே்பி ுதன

ி் கேோட்கி டவ்ு்ளோ்.

ி் 14 ேி்ட் பணிகு் “ேர 19 நகர்களி் 69 ேி்ட்

பணிகு் தம்ககோ்ள்பட உ்ளன. “்ே் ேி்ட்களி் கமோ்ே
மேி்ு ூ.1,770 தகோி

ோு்.

80] தகோபோ ‘கமĂ்கோ கோ்ப்ு: கேோட்்ு 2-’வு ுடற
சோ்பி



்

தகோபோ ‘கமĂ்கோ கோ்ப்ு தபோ்ி
ுடற



ோக சிலி

ோக சிலி ‘ணி சோ்பி

ி் கேோட்்ு 2-’வு

் ப்ட் கவ்று.

‘்ே ‘ணி ேனு “ுேி ’்ட்ேி் கபனோ்ி ஷூ் ‘ு்
ுடற

ி் 4-2 எ்ற தகோ் கண்கி் ’்கஜ்ீனோடவ

தேோ்கி்ேு.
81] ‘்டகவளி

ி் நமு ூĂ

ுு்ப்ு்ு கவளித

“ள்

ந்ச்ேிர்டே ு்றி வு் ுேிேோக பிற்ே கிரக் ஒ்டற
‘கமĂ்கோவி் நோசோ வோனி

் ’ரோ்்சி

ோள்க்

க்ுபிி்ு்ளன்.
* “்ே ுேி

கிரக்ு்ு தக2 - 33பி என கப

Ăட்ப்ு ்ளு. ூĂ

ுு்ப்ேி் கிரகமோன கந்ிூடன விட, ச்ு கபĂேோக உ்ள “்ே
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கிரக் ‘ே் ந்ச்ேிர்டே மிக கநு்கமோக ு்றி வுகிறு. ‘ேோவு
5 நோளி் ந்ச்ேிர்டே ‘்ே கிரக் ு்றி வ்ுவிுகிறு.
* நோசோவி் கக்ல் வி்கவளி கேோடலதநோ்கி ில் “்ே
கிரக்டே ’ரோ்்ேேி், ‘ு உுவோகி 10 மி்லி

் ’்ுக்

’கி

ி் வ

ிு்கலோ் என கண் கிட்ப்ு்ளு. ூமி

பி்லி

டே (ுமோ் 4.5

் ’்ுக்) கண்கி்டோ், “்ே கிரக் ுேிேோக பிற்ேேோக

எு்ு் ககோ்ள தவ்ு் எ்ு் வோனி

் ’ரோ்்சி

ோள்க்

கேĂவி்ு்ளன்.

82] “்ேி

ோவி் ேடலடம் கண்ு் ேணி்டக

ோள் (சிஏஜி) சசி

கோ்் ச்மோ ‘வ்கடள சீன நோ்ஜி் ேணி்டக ப்கடல்கழக் (NAU)
குரவ தபரோசிĂ

் விுு ககோு்ு குரவ்பு்ேிீ்ளு.

* சீனோவி் நோ்ஜி் ேணி்டக ப்கடல்கழக் (NAU) ம்ுதம
உ்ளக ேணி்டக

ோள் நிுவன் ில் ‘்கீ கĂ்க்ப்ு்ள ஒதர

ப்கடல்கழகமோு்.

83] பிரேம் நதர்ேிர தமோி ‘வ்க் ுு ேி்லி
Grassland எ்ற ேடல்பி் ஒு ு்ேக்டே கவளி

ி் The Birds of Banni
ி்ு்ளோ்.

* The book was presented to the Prime Minister by the scientists of Gujarat Institute of
Desert Ecology (GUIDE).
* The Birds of Banni Grassland is book based on environment and consists of a
compilation of the research work, relating to more than 250 species of birds found in the
Banni area of Kutch, Gujarat.
84] நோகோலோ்ு ‘ரு, வ்ுடற
நிடலடமட

ோ் போேி்க்ப்ு்ள கப்களி்

கு்ேி் ககோ்ு ‘வ்கு்ு உேு் கபோு்ு

[ Sakhi-One Stop Centre ] - எ்ற ேி்ட்டே ‘றிுக்பு்ேிீ்ளு.
[ கஹ்்டல் "181" ]
85] ‘சோமி் உ்ள மஜுலி,

“்ேி

ோவி் ுே் ேீு மோவ்டமோக

[ island district ] ‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
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* ‘சோ் ‘ரு “ே்கோன ஒ்ுேடல 27 ஜூ் 2016 ‘்ு ‘ளி்ு்ளு.
* மஜுலி எ்ற ேீு ‘்ஸோ் மோநில்ேி் பிர்மு்ேிரோ நேி்ு
நுதவ ‘டம்ு்ளு. [ At present, Majuli is a Mohkuma, a sub division of the
Jorhat District and represented by the Chief Minister Sarbananda Sonowal in the Assembly. ]
86] பிரேோ் ம்ேிĂ ுரஷி் மோ்Ă்வோ ‘பி

ோ் ேி்ட் :

* க்்பிணி கப்கு்ு ுகோேோர வசேிக், கேோ்ு தநோ்க்
பரவோம் “ு்க, பரோமĂ்ு வசேிகடள ‘ேிகĂ்க பிரேம் நதர்ேிர
தமோி ‘வ்களோ் [ Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan ] எ்ற ேி்ட்
கேோட்க்ப்ு்ளு.
* “்ே ேி்ட் ஜூ் 2016 ’் ’்ி் கேோட்க்ப்டு.
* பிரேோ் ம்ேிĂ ுரஷி் மோ்Ă்வோ ‘பி

ோ் ேி்ட்ேி் கீ ்,

க்்பிணி கப்கு்ு ஒ்கவோு மோே் 9 ’் தேேி “லவச ுகோேோர
தசோேடன ம்ு் “லவச சிகி்டச வழ்க்பு். “்ேி
‘டன்ு ‘ரு மு்ுவமடனகளிு் “்ேி்ட் கச
87] கி் மோுகளி் தகோமி

ோ ுுவு்
்பு்.

்ேி் ே்க் “ு்பு ஜூனோக் தவளோ்

ப்கடலகழக ’்வி் கேĂ

வ்ு்ளு.

* ுஜரோ் மோநில்ேி் உ்ள ஜூனோக் தவளோ் ப்கடலகழக்ேி்
உணு ேர ’்ு ூட் கி் மோுகளி் தகோமி

்டே ககோ்ு ’்ு

ஒ்டற நட்ேிீ்ளு. 4 வுட்க் நட்ே்ப்ட “்ே ’்வி் 400
பு்களி் தகோமி
லி்ட் தகோமி
கேĂ

்க் ’்ு கச்

்ப்டன. ’்ு ுிவி் 1

்ேி் 3 ுே் 4 மி்லி கிரோ் ே்க் “ு்பு

வ்ு்ளு.

88] ’சி

ோவி் ு்ேமோன கிரோமமோக தமகோல

ோ மோநில்ேி் உ்ள

மோ்லி்னோ் [ MAWLYNNONG ] தே்்கேு்க்ப்ு்ளு.
*

'ி்கவ் “்ி

ோ' எ்ற ப்ேிĂடக, '’சி

ோவி் ு்ேமோன

கிரோம்' என, விுு வழ்கி உ்ளு. ஷி்லோ்கி் “ு்ு, 70 கி.மீ .,
ூர்ேி், “

்டக எழி் ூ்்ே மடல்புேி

ி் உ்ள “்ே

கிரோம்ேி், சிககர், பீ ி ு்ு, பிளோ்ி் டபக் உ்பட, ு்டபக்
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எடேீ் போ்்க ுி

ோு. ஓவி

்ேி் “ட் கபு் “

்டக

கோ்சிக் தபோல, கிரோம்ேி் வுகு்,
ீ
கேு்கு் பளி்கசன
தேோ்ற் ‘ளி்கி்றன.

89] 2017-உலக கேோழி் உ்சி மோநோு (GES) “்ேி

ோவி் நடடகபற

உ்ளு.
90] 2016-2017 ’் ’்ு சோ்் நோுகளி் கலோ்சோர ’்டோக
‘றிவி்க்ப்ு்ளு
91] சோ்் நோுகளி் 2016 – 17 ’் ’்ு்கோன கலோ்சோர
ேடலநகரோக ப்களோதேஷி் மஹ்ே்க் [ Mahasthangarh

]

‘றிவி்க்ப்ு்ளு.
92] 1] தகரள ச்டசடப்ு ுடண சபோநோ
* தகரள ச்டசடப ுடண சபோநோ
தச்்ே சசி தே்ு கச்

க் தே்ு

கரோக, “.க்ூ., க்சிட

்

்ப்ு உ்ளோ்.

93] ”ரோுடனோன வ்்ேக் ேடட நீ்கி

ு “்ேி

ோ

* ”ரோனி் “ு்ு சில கபோு்கடள ஏ்ுமேி கச்
“ற்ுமேி கச்வே்ு் விேி்க்ப்ிு்ே ேடடட

ு்,
ம்ேி

‘ரு வில்கி் ககோ்டு. ஐ.நோ., போுகோ்ு கு்சிலி்
ேீ்மோன்ேி்பிீ், ச்வதேச ‘ுச்ேி ‘டம்பி்
’வண்களி்பிீ் “ே்ு ‘ுமேி வழ்க்ப்ு்ளு என
கவளிநோ்ு வ்்ேக கபோு “
கவளி

ிட்ப்ட ‘றிவி்டக

்ுநரக்ேி்(ி.ஜி.எ்.ி.,) சோ்பி்

ி் ூற்ப்ு்ளு.

