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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.

13 | P a g e

WWW.TNPSCTRICKS.COM
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 ?
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.
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.
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