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நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டடோபர் = 2016
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2016 - அக்டடோபர் மோதத்தின் முக்கிய தினங்கள்

Pa

 01) உலக முதிடயோர் தினம் / உலக போடல நடன தினம் / டதசிய ரத்த
தோனம் தினம்

 02) தூய்மம இந்தியோ இயக்க தினம் / அமனத்துலக
வன்முமையற்ை ( அகிம்மச ) தினம் / உலக மசவ தினம்

w.

 03) உலக இயற்மக சூழல் தினம்
 04) உலக விலங்குகள் தினம் / டகோல்ப் விமையோடுபவர்கள் தினம்
 05) உலக ஆசிரியர் தினம்

ww

 06) உலக வனவிலங்கு தினம்
 07) உலக புன்னமக தினம்
 08) இந்திய விமோனப்பமட நோள் / உலக மனிதோபிமோன சசயல்
தினம்
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 09) உலக தபோல் தினம் / இந்திய அயல்பணி தினம் ( Indian Foreign

et

Service Day ) / இந்திய தமரப்பமட நோள் ( Indian Territorial Army
Day )
தினம்
 11) சர்வடதச சபண் குழந்மதகள் தினம்

i.N

 10) உலக மன நலம் நோள் / மரண தண்டமனக்கு எதிரோன உலக

 12) சர்வடதச மூட்டு அழற்சி டநோய் தினம் ( World Arthritis Day )
 13) உலக டபரழிவு குமைப்பு தினம் / சபண்களுக்கு ஏற்படும்
உருவோக்கப்பட்ட No Bra Day

sa
la

மோர்பக புற்றுடநோய் பற்ைிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த

 14) சபண்களுக்கு ஏற்படும் மோர்பக புற்றுடநோய் பற்ைிய
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு டதமவயோன நிதிமய திரட்டும்
நோள் Big Pink Day / உலக தரநிர்ணய நோள் ( World Standards Day )

da

 15) இமைஞர் எழுச்சி தினம் ( டோக்டர். A. B.J. அப்துல் கலோம்
பிைந்த தினம் ) / உலக மக கழுவுதல் தினம் / உலக கிரோமப்புை
சபண்கள் தினம்

 16) உலக உணவு தினம்

Pa

 17) உலக வறுமம ஒழிப்பு தினம்
 21) ஆப்பிள் தினம்

 23) Mole Day ( Chemistry : Mole Unit )

w.

 24) ஐக்கிய நோடுகள் சமப தினம் / World Development Information
Day / உலக டபோலிடயோ தினம்
 27) World Day for Audio Visual Heritage (UNESCO)
 30) உலக சிந்தமன தினம்

ww

 31) டதசிய ஒற்றுமம தினம் (சர்தோர் வல்லபோய் படடல் பிைந்த
தினம் / இந்திரோகோந்தி நிமனவு தினம்) / உலக சிக்கன தினம்

 அக்டடோபர் மோத முதல் திங்கள் கிழமம - உலக வோழ்விட தினம் (
அக்டடோபர் 03 / 2016 )
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 அக்டடோபர் மோத இரண்டோவது வியோழக்கிழமம - உலக போர்மவ

et

தினம் ( அக்டடோபர் 13 / 2016 )
தினம் ( அக்டடோபர் 14 / 2016 )

i.N

 அக்டடோபர் மோத இரண்டோவது சவள்ைிகிழமம - உலக முட்மட

 அக்டடோபர் மோத இரண்டோவது சனிக்கிழமம - உலக நல்வோழ்வு
மற்றும் டநோய்த் தணிப்பு கவனிப்பு நோள் ( World Hospice and
Palliactive Care Day ) { அக்டடோபர் 08 / 2016)

 டதசிய வன விலங்குகள் வோரம் - அக்டடோபர் 02 முதல் 08 வமர

sa
la

 உலக விண்சவைி வோரம் - அக்டடோபர் 04 முதல் 10 வமர

 டதசிய தபோல் வோரம் 2016 - அக்டடோபர் 09 முதல் 15 வமர
 ஊழல் கண்கோணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு வோரம் 2016 அக்டடோபர் 31 முதல் நவம்பர் 05 வமர

 தூய்மம இந்தியோ வோரம் 2016 - சசப்டம்பர் 25 முதல் அக்டடோபர் 02

da

வமர

 அக்டடோபர் -- 28 முதல் ஆயுர்டவத தினம்
 ஆயுர்டவதத்தின் பிதோமகர் தன்வந்திரியின் பிைந்த தினடம

Pa

ஆயுர்டவத தினமோக அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
 ஆயுர்டவதத்தில் சர்க்கமர டநோய் கட்டுப்போடு மற்றும் சர்க்கமர
டநோய் வரோமல் தடுப்பது பற்ைிய விழிப்புணர்மவ சபோதுமக்களுக்கு
ஏற்படுத்துவடத முதல் ஆயுர்டவத தினத்தின் முக்கிய டநோக்கம் என

w.

மத்திய அரசு அைிவித்துள்ைது.

 [ நவம்பர் - 14 உலக சர்க்கமர டநோய் தினம் ]
 அக்டடோபர் - 24 இந்திய திசபத் எல்மலக் கோவல் பமட தினம் (

ww

இந்த ஆண்டு 55வது ஆண்டு தினம் )

 1962-ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இதன் தமலமம இயக்குநர்
கிருஷ்ண சவுத்ரி.
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 கடினமோன சீன எல்மலயில் முதல்முமையோக ஆயுதம் தோங்கிய

et

100 சபண் வரர்கமை
ீ
இந்திய திசபத் எல்மலக் கோவல் பமட
நியமித்துள்ைது

i.N

 அக்டடோபர் 31–ந்டததி நோடு முழுவதிலும் ‘டதசிய ஒருமமப்போடு
தினம்’ சகோண்டோடப்படுகிைது. அன்மைய தினத்தில் அமனத்து

மோநிலங்கள் மற்றும் மோவட்ட தமலநகரங்கைில் ‘ஒருமமப்போடு
ஓட்டம்’ நடத்த டவண்டும் என உள்துமை அமமச்சர்

sa
la

சதரிவித்துள்ைோர்.

 Nathuram Godse - The story of an Assasin = எழுதியவர் -- Anup
Ashok Sardesai

Sleeping on Jupiter = எழுதியவர் -- Anradha Roy



Fault Lines = எழுதியவர் -- Raguram Rajan



The Future of India = எழுதியவர் -- Bimal Jalan

da



 Fixed ! Cash and Corruption in Cricket = எழுதியவர் -- Shantanu
Guha Ray

 Mera Bharat Acha Bharat" or "Maru Bharat, Saru Bharat" ? =

Pa

எழுதியவர் -- Jain Muni Ratnasundersuriswarji Maharaj.
 The Lady and the Generals : Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle
for Freedom = எழுதியவர் -- Peter Popham
 Driven - The Virat Kohli Story = எழுதியவர். -- விஜய் டலோகபோலி

w.

 Amma : Jayalalithaa's Journey from Movie Star to Political Queen. -எழுதியவர் = வோஸந்தி
 A Mirror to Power: The Politics Of A Fractured Decade -- எழுதியவர்

ww

= M.J. அக்பர்

 Modi and his Challenges -- எழுதியவர் = ரோஜீவ் குமோர்
 The Dynasty : Born To Rule -- எழுதியவர் = சுனிதோ ஆடரோன்
 Being Salman -- எழுதியவர் = ஜோஸிம் கோன் ( Jasim Khan
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 1991: How P. V. Narasimha Rao Made History -- எழுதியவர் =

et

சஞ்சய் போரு

 நரசிம்மரோவ் பற்ைி டவறு சிலர் எழுதியுள்ை புத்தகங்கள் - Half Lion
சீதோபதி

i.N

: How P.V. Narasimha Rao transformed India -- எழுதியவர் = வினய்

 To the Brink and Back: India's 1991 Story -- எழுதியவர் = முன்னோள்
மத்திய அமமச்சர் சஜய்ரோம் ரடமஷ்

 Choices : Inside the making of India’s Foreign Policy – எழுதியவர் =

sa
la

முன்னோள் போதுகோப்பு ஆடலோசகர் சிவசங்கர் டமனன்

 The Legend of Lakshmi Prasad -- எழுதியவர் = பிரபல போலிவுட்
தம்பதிகள் ரோடஜஷ் கண்ணோ மற்றும் டிம்பிள் கபோடியோ
ஆகிடயோரின் புதல்வி டிவிங்கிள் கண்ணோ = இது இவரின்
இரண்டோவது நூல்.

da

 முதலோவது நூல் - Mrs Funnybones: She's Just Like You and a Lot
Like Me

 டகோவோ மோநில சுற்றுலோத்துமை, சுற்றுலோப்பயணிகமை கவர

Pa

நீரிலும், நிலத்திலும் சசல்லக்கூடிய வமகயிலோன DUCK
BOATSகமை அைிமுகம் சசய்துள்ைது
 முதன் முமையோக உலக சுனோமி விழிப்புணர்வு தினம் நவம்பர் -

w.

05ல் கமடபிடிக்கப்பட உள்ைது

டவதியியல் துமைக்கோன டநோபல் பரிசு 3 டபருக்கு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 பிரோன்ஸ் நோட்மடச் டசர்ந்த ஜோன் சபர்ரி, அசமரிக்கோமவச் டசர்ந்த ப்டரசர்,

ww

சநதர்லோந்து நோட்மடச் டசர்ந்த சபர்னோர்ட் ஃபிரிஞ் ஆகிடயோருக்கு டநோபல்
பரிசு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 மூலக்கூறுகள் பற்ைிய கண்டுபிடிப்பிற்கோக இவர்கள் 3 டபருக்கும் டநோபல்
பரிசு வழங்கப்படுகிைது
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2016-ம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கோன டநோபல் பரிசு, பிரிட்டமன பூர்விகமோகக்

et

சகோண்ட அசமரிக்க விஞ்ஞோனிகள் 3 டபருக்கு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 இயற்பியலுக்கோன டநோபலின் ஒரு பகுதி அசமரிக்கோவின் வோஷிங்டன்
பல்கமலக் கழகத்மதச் டசர்ந்த டடவிட் டஜ.தவ்சலஸ் என்பவருக்கும்,

i.N

இன்சனோரு போதி அசமரிக்க பிரின்ஸ்டன் பல்கமலக் கழக விஞ்ஞோனி

டங்கன் ஹோல்டடன் மற்றும் அசமரிக்கோவின் பிரவுன் பல்கமலக் கழக
விஞ்ஞோனி டஜ.மமக்டகல் டகோஸ்டர்லிட்ஸ் என்பவருக்கும் பகிர்ந்து
வழங்கப்படுகிைது.

 குவோண்டம் டகோட்போட்டின் கீ ழ் வரும் பருப்சபோருள் ஆய்வில் இதுவமர

sa
la

அைியப்படோத மூலக்கூறுகள் (Quantum matter) பற்ைிய புதிய

கண்டுபிடிப்புகளுக்கோக இவர்களுக்கு டநோபல் வழங்கப்பட்டுள்ைது.

 அதோவது, சோதோரண பருப்சபோருள் புடரோட்டோன்கள், நியூட்ரோன்கைோல்
ஆனது, ஆனோல் இயற்பியலில் exotic matter என்பது அசோதோரண
மூலகங்கமைக் சகோண்டது. இந்த ‘அன்னிய பருப்சபோருள்’ என்பமத dark
கூட அமழக்கலோம்.

da

matter (கண்டுபிடிக்கக் கூடிய எந்த கதிர்வச்மசயும்
ீ
சவைிப்படுத்தோது) என்று

 ஆனோல் இது பருப்சபோருளுக்கு எதிரோன கூறுகமையும் சகோண்டதோல் எதிர்ப்
பருப்சபோருள் (anti matter) என்றும் அமழக்கப்படுவதுண்டு. அதோவது இது
வமர கண்டுபிடிக்கப்படோத பலதரப்பட்ட கீ ழ்நிமல அணுமூலகங்கைோல்

Pa

ஆன பருப்சபோருள் எனலோம். கருந்துமைகளும் இதில் அடங்கும்.

 இதுவமர அைியப்படோத பருப்சபோருள் மூலக்கூறுகள் ஆய்வில் இவர்கள்
டமற்சகோண்ட போமததிைப்பு ஆய்வுகளுக்கோகடவ தற்டபோது இயற்பியல்
டநோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

w.

 இத்தமகய அைியப்படோத, வழக்கத்திற்கு மோைோன பருப்சபோருள் எடுக்கும்
வழக்கத்துக்கு மோைோன கட்டங்கள் அல்லது நிமலகள் பற்ைிய அரிய
ஆய்வோகும் இது. அதோவது அதிமின்கடத்திகள் (super conductors),
அதிநீ ர்மங்கள் (superfluids), கோந்தப்புல படிவுகள் ஆகியவற்மை ஆய்வு

ww

சசய்ய மிகவும் சிக்கலோன கணிதவியல் மோதிரிகமைப் பயன்படுத்தினர்.
இவர்கைது கண்டுபிடிப்பு எலக்ட்ரோனிக்ஸ் துமையில் புதிய
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வித்திடும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்ைனர்.
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 கடந்த ஆண்டு இயற்பியலுக்கோன டநோபல் நியூட்ரிடனோக்கள் குைித்த
ஆகிடயோருக்கு வழங்கப்பட்டது குைிப்பிடத்தக்கது

 அக்டடோபர் - 2 உலக அகிம்மச தினம்

i.N

 அக்டடோபர் - 1 உலக முதிடயோர் தினம் / உலக மசவ தினம்

et

ஆய்வுகளுக்கோக டகோகி கஜிதோ மற்றும் ஆர்தர் பி.சமக்டடோனல்டு

 அக்டடோபர் மோத முதல் திங்கள் கிழமம - இந்த ஆண்டு அக்டடோபர் - 3 உலக
வோழ்விட தினம்

 அக்டடோபர் -- 3 உலக இயற்மக தினம்

 அக்டடோபர் - 4 டகோல்ப் விமையோடுபவர்கள் தினம் / உலக வனவிலங்கு

sa
la

தினம்

 அக்டடோபர் - 5 அமனத்துலக ஆசிரியர் தினம்

 தூய்மம இந்தியோ குறும்பட டபோட்டியில் முதல் பரிசு சபற்ை திமரப்படம் முர்கோ (Murga)

 இந்த குறும் படத்மத இயக்கியவர் - மகோரோஷ்டிரோ மோநிலத்மத டசர்ந்த
கத்யயோன் சிவபுரி (Katyayan Shivpuri, from Maharashtra)

da

 அக்டடோபர் 04 முதல் 10 வமர - உலக விண்சவைி வோரம் (World Space
Week)

 2016 Theme - Remote Sensing: Enabling our Future (சதோமல உணர்வு: நம்
எதிர்கோல சசயலோக்கம்)

Pa

 மியோன்மர் தமலநகர் யங்கூனில் தனது முதல் கிமைமய துவங்கியுள்ை
இந்திய வங்கி நிறுவனம் - ஸ்டடட் போங்க் ஆப் இந்தியோ (State Bank of India)

 21 வது சட்டகமிஷனின் முழுடநர உறுப்பினரோக தற்டபோது
நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் - எஸ்.சிவக்குமோர்

w.

 மத்தியபிரடதச மோநிலத்தில் இருந்து மோநிலங்கைமவ உறுப்பினரோக
போஜக.மவ டசர்ந்த இல.கடணசன் டதர்வு சசய்யப்படுகிைோர்.

 இந்தியப் புள்ைியியல் கழகத்தின் தமலவரோக விஜய் டகல்கர் டதர்வு
சசய்யப்பட்டுள்ைோர்.

ww

 சடல்லி மோநிலத்தில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கைின் ஓய்வு வயமத 65ஆக
உயர்த்தி அம்மோநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது.

 குஜரோத்தில் உள்ை 900 ஆண்டுகள் பமழமமயோன ரோணி கி வவ் கிணறு,
தூய்மமயோன போரம்பரிய தலமோகவும், சூரத் நகரில் உள்ை ரயில் நிமலயம்
தூய்மமயோன ரயில் நிமலயமோகவும், சண்டிகரில் உள்ை முதுகமல
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தூய்மம இந்தியோ திட்டத்தின் கீ ழ் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைது.

et

மருத்துவ ஆரோச்சி கல்வி நிமலயம் தூய்மமயோன மருத்துவமமனயோகவும்

 உலகில் 92% மக்கள் அசுத்தக் கோற்மை சுவோசிக்கின்ைனர் என உலக
சுகோதோர நிறுவனம் சதரிவித்துள்ைது.

i.N

 மதவோமன தோக்கிய மிக கடுமமயோன புயல் - Megi

 ஐக்கிய நோடுகள் சமபயில் M.S. சுப்புலட்சுமி நிமனவோக தபோல்தமல
சவைியிடப்பட்டுள்ைது.

 இந்தியோவில் உள்ை Swayam Shikshan Prayog என்ை சதோண்டு நிறுவனம்
ஐ.நோ. பருவநிமல விருமத சவன்றுள்ைது.

sa
la

 இந்திய இரோணுவம் சமீ பத்தில் போகிஸ்தோன் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் நடத்திய
சர்சஜரிக்கல் தோக்குதலுக்கு பயனுள்ைதோக அமமந்த சசயற்மகக்டகோள் =
கோர்ட்டடோசோட்(Cartosat-2C)



மண்சணண்சணய்க்கோன டநரடி மோனியம் (Direct Benefit Transfer)
வழங்கும் முமைமய இந்தியோவில் முதன்முதலோக அமல்படுத்தியுள்ை
மோநிலம் = ஜோர்க்கண்ட்

da

 டதசிய உயிரி சபோருைோதோர திட்டம் (National Mission on Bioeconomy)
சதோடங்கப்படவுள்ை இடம் = சில்லோங், டமகலோயோ

 1997ம் ஆண்டு புக்கர் பரிமச சவன்ை The God of Small Things -என்ை
நோவமல எழுதிய = அருந்ததி ரோய்,

Pa

 20 ஆண்டுகளுக்கு பின் 2017ம் ஆண்டு தனது இரண்டோவது நோவல் The
Ministry of Utmost Happiness சவைியோகும் என அைிவித்துள்ைோர்.

 The Kolam, and Other Ritual Arts of India' - என்ை நூமல எழுதியவர் =
சகுந்தலோ ரமணி (Shakuntala Ramani)

w.

 Kunjamma... Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi' - என்ை புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் = லட்சுமி விஸ்வநோதன் (Lakshmi Vishwanathan)
 Driven: The Virat Kohli Story' - என்ை புத்தகத்மத எழுதியவர் = விஜய்
டலோகபள்ைி (Vijay Lokapally)

ww

தி கிை ீன் சரசவல்யூசன் (The Clean Revolution) - என்ை கோர்ட்டூன் நூமல
எழுதியவர் = ஆனந்த் போய்

 தூய்மம இந்தியோ திட்டத்மத சவற்ைி சபை மவக்கும் டநோக்கில்,
இண்டடோசன் மோநோட்டில் பிரதமர் டமோடியோல் சவைியிடப்பட்ட கோர்ட்டூன்
புத்தகம் ஆகும்
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புத்தகத்மத வடிவமமத்துள்ைனர்.

 தற்டபோது இந்த புத்தகம் மத்திய அரசின், டகந்திரிய வித்யோலயோ

et

 இமத அமர் சித்ர கதோ என்னும் கோர்ட்டூன் புத்தக தயோரிப்போைர்கள் இந்த

பள்ைிகைிலும், மோநில அரசுகள் நடத்தும் பள்ைிகைிலும் வழங்கப்பட

i.N

உள்ைது.

 இந்திய அணி 500வது சடஸ்ட் டபோட்டிமய விமையோடி நிமைவு சசய்ததன்
அமடயோைமோக தி இந்து (ஆங்கிலம்) குழுமத்தின் சோர்பில் “India 500 tests"
என்ை புத்தகம் = சகோல்கத்தோவில் அைிமுகம் சசய்யப்பட்டுள்ைது

 தற்டபோது புதிதோக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு கூடுதல்

sa
la

சசயலரோக அருண் டகோயல் IAS நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.

 2016-17ம் ஆண்டு சர்வடதச டபோட் டித்திைன் குைியீடு பட்டியமல உலக
சபோருைோதோர மமயம் சவைி யிட்டுள்ைது. இந்தப் பட்டியலில் இந்தியோ 39வது இடத்மத பிடித்துள்ைது.

 இலங்மக 71-வது இடத்திலும், பூட்டோன் 97-வது இடத்திலும், டநபோைம் 98வது இடத்திலும், வங்கடதசம் 106-வது இடத்திலும் உள்ைன. போகிஸ்தோன்

da

இந்தப் பட்டியலில் 122-வது இடத்தில் உள்ைது.

 பங்குச்சந்மத திட்டங்கைில் (இடிஎப்) முதலீடு சசய்யப்படும் சதோழிலோைர்
வருங்கோல மவப்பு நிதி (இபிஎப்) வரம்மப 5 சதவதத்திலிருந்து
ீ
10
சதவதமோக
ீ
உயர்த்தப்பட்டுள்ைதோக மத்திய சதோழிலோைர் நலத்துமை

Pa

அமமச்சர் பண்டோரு தத்தோத்டரயோ சதரிவித்துள்ைோர்.

 போகிஸ்தோன் நோடோளுமன்ைத்தில் இந்து திருமண சட்ட மடசோதோ
நிமைடவற்ைப்பட்டுள்ைது. இதன்படி இந்துக்கைின் குமைந்தபட்ச திருமண
வயது 18 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. கணவர் உயிரிழந்தோல் 6

w.

மோதங்களுக்குப் பிைகு இந்து சபண்கள் மறுமணம் சசய்து சகோள்ை
சட்டப்பூர்வ உரிமம வழங்கப்பட்டுள்ைது.

 சபங்களூரு மோநகரோட்சியின் புதிய டமயரோக கோங்கிரமஸச் டசர்ந்த
பத்மோவதியும், துமண டமயரோக மதச்சோர்பற்ை ஜனதோ தைம் கட்சியின்

ww

ஆனந்தும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.

 தமிழகத்தில் ஆதோர் பதிவு பணிகமை அக்டடோபர் 1 முதல் தமிழக அரடச
டமற்சகோள்வதோக ஆதோர் அட்மட ஆமணயம் சதரிவித்துள்ைது.

 மும்மபயில் உள்ை அரசு கப்பல் கட்டுமோன நிறுவனத்தில் டபரரசர்
ரோடஜந்திர டசோழனின் உருவப் படம் திைந்து மவக்கப்பட்டுள்ைது.
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 தூய்மம இந்தியோ (ஸ்வோச் போரத்) திட்டம் சதோடங்கி 2 ஆண்டுகள்

et

முடிவமடந்தமத முன்னிட்டு, சடல்லியில் ‘இந்திய சுகோதோரம்’ என்ை
தமலப்பில் மோநோடு நடந்தது.

 கோலனி ஆதிக்கத்மத எதிர்த்து மகோத்மோ கோந்தி சத்தியோகிரகப் டபோரோட்டம்

i.N

நடத்தினோர். அது நோடு முழுவதும் டபரியக்கமோக மோைியது. அடதடபோல்
தூய்மம இந்தியோ திட்டமும் டபரியக்கமோக மோை டவண்டும். அதோவது,

‘ஸ்வோச் போரத்’ திட்டம், ‘ஸ்வோச்கிரக’ இயக்கமோக டவண்டும் என பிரதமர்
இம்மோநோட்டில் உமரயோற்ைியுள்ைோ

 நவம்பர் 9, 10 டததிகைில் இஸ்லோமோபோதில் நமடசபை இருந்த 19-வது சோர்க்
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மோநோட்மட இந்தியோ, வங்கடததம், பூடோன், ஆப்கோனிஸ்தோன், இலங்மக
ஆகிய நோடுகள் புைக்கணிப்பு சசய்துள்ைதோல் அம்மோநோடு ரத்து
சசய்யப்பட்டுள்ைது.

 இஸ்டரல் முன்னோள் அதிபர் ஷிடமோன் சபரஸ் சசப்டம்பர் 28-ம் டததி
கோலமோனோர். இவர் இரண்டு முமை இஸ்டரல் பிரதமோரோகவும் பதவி
வகித்துள்ைோர்.

da

 இவர் 1994ல் அமமதிக்கோன டநோடபல் பரிசு சபற்றுள்ைோர்.

 ஆனந்தஜீவனம் ( Anantajivanam ) என்ை நோவலுக்கோக சதலுங்கு எழுத்தோைர்
டபரோசிரியர். Kalakaluri Enoch , 2015க்கோன மூர்த்திடதவி விருது
சபற்றுள்ைோர்.

Pa

 உலகின் மிகப்சபரிய சதோமலடநோக்கிமய Five hundred metre aperture
spherical radio telescope (FAST) சீனோ நிறுவியுள்ைது.

 National cyber security defence summit - 2016 = National cyber safety &
security standards, அண்ணோ பலகமல, மத்திய மோநில அரசு, போதுகோப்பு

w.

அமமச்சகம் ஆகியமவ இமணந்து நடத்திய " டதசிய மசபர் போதுகோப்பு
மோநோடு - 2016 " சசன்மனயில் சசப்டம்பர் 30 மற்றும் அக்டடோபர் 01ல்
நமடசபற்று முடிந்துள்ைது

 சீனோவின் ஹுனோன் மோகோணத்தில் உள்ை ஜோங்ஜியோஜீ மமலப் பகுதியில்

ww

கடந்த ஆகஸ்ட் 20-ல் திைக்கப்பட்ட உலகிடலடய மிக நீ ைமோன, உயரமோன
கண்ணோடி நமடபோமத போலம், சிைிய அைவிலோன பரோமரிப்பு பணிகளுக்கு
பின் போர்மவயோைர்களுக்கோக மீ ண்டும் திைக்கப்பட்டுள்ைது.

 இந்த நமடபோமத போலம் வடிவமமப்பு, கட்டமமப்பு என 10 உலகச்
சோதமனகமை பமடத்துள்ைது.
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 சபண்கள் ஆன்மலன் மூலம் விந்தணு தோனம் சபறுவதற்கோன சமோமபல்

et

சசயலி (app) பிரிட்டனில் முதல்முமையோக அைிமுகம் சசய்யப்பட்டுள்ைது.

 லண்டன் விந்தணு வங்கியில் அைிவியல் இயக்குனரோக பணியோற்ைி வரும்

இந்திய வம்சோவைி மருத்துவர் கமோல் அஹுஜோ என்பவர் தோய்மம அமடய

i.N

ஏங்கும் சபண்களுக்கோக இந்த சமோமபல் சசயலிமய உருவோக்கியுள்ைோர்.

 இந்த சமோமபல் சசயலிக்கு ‘ஆர்டர் ஏ டோடி’ ( Order A Daddy ) என
சபயரிடப்பட்டுள்ைது.

 டகோலோலம்பூரில் நமடசபற்ை 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கோன ஆசிய

ஜூனியர் ஸ்குவோஸ் டபோட்டியில் இந்தியோவின் டவலவன் சசந்தில்குமோர்

sa
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பட்டம் சவன்றுள்ைோர்.

 சசன்மன விமோன நிமலயம் - சமட்டரோ ரயில் நிமலயம் இமடடய
பயணிகள் சிரமமின்ைி வந்து சசல்வதற்கோக இலவச டபட்டரி கோர் டசமவ
சதோடங்கப்பட்டுள்ைது. இதற்கு கட்டணம் கிமடயோது. தினமும் கோமல 10
மணி முதல் ஒவ்சவோரு 15 நிமிடத்துக்கும் இந்த டபட்டரி கோர்கள்
இயக்கப்படுகின்ைன.
கமடபிடிக்கப்படுகிைது.

da

 வன உயிரின போதுகோப்பு வோரம் அக்டடோபர் 02 முதல் 08 வமர

 உலகிடலடய வனவிலங்கு போதுகோப்புச் சட்டத்மத முதன்முதலில்
ஏற்படுத்திய நோடு இந்தியோதோன். 1972-ல் இந்தியோவில் வனவிலங்கு

Pa

போதுகோப்புச் சட்டம் உருவோக்கப்பட்டது. விலங்குகள் வோழ ஒவ்சவோரு
நோட்டிலும் உள்ை சமோத்த கோட்டுப் பகுதியில் 25% ஒதுக்கப்பட டவண்டும்
என சர்வடதச ஆரோய்ச்சியோைர்கள் கூைியுள்ைனர். நமது மோநிலத்தில்
சமோத்த வனப்பரப்பில் 29.32% பரப்பைவில் வன உயிரின கோப்பகங்கள்

w.

உள்ைன.

 தமிழகத்தில் தற்டபோது 15 வனவிலங்கு சரணோலயங்கள், 5 டதசிய
பூங்கோக்கள், 14 பைமவகள் சரணோலயங்கள் உள்ைன

 ஏைத்தோழ 55 ஆண்டுகளுக்கு பின் கியூபோ நோட்டுக்கோன தூதுவமர

ww

அசமரிக்கோ நியமனம் சசய்துள்ைது.

 Jeffrey DeLaurentis கியுபோவுக்கோன அசமரிக்க தூதரோக நியமனம்
சசய்யப்பட்டுள்ைோர்
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சடோமினிக் ஓ பிமரன். கடந்த 10 ஆண்டுகைில் 8 முமை ‘உலக

et

 உலகின் மிகச் சிைந்த நிமனவுத்திைன் சபற்ை மனிதர் பிரிட்டமனச் டசர்ந்த
நிமனவுத்திைன் சோம்பியன்ஷிப்’ பட்டங்கமை சவன்ைிருக்கிைோர்

 தமிழகத்தில் முதல்முமையோக 2,500 ஆண்டுகள் பழமமயோன, போமைகைில்
பமனக்டகோட்மடயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது.

i.N

அமமக்கப்பட்ட உடலோக சதோழிற்கூடம் புதுக்டகோட்மட அருடக உள்ை சபோற்

 சபோற்பமனக் டகோட்மடயில் உள்ை சசம்போமையில் ஆங்கோங்டக துமைகள்
உள்ைன. அதில், ஒரு துமையின் எதிடர உள்ை மற்சைோரு துமையின்

பக்கவோட்டில் 4 சிைிய துமைகள் உள்ைன. இதில், துருத்தி மூலம் கோற்மைச்
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சசலுத்தி, உடலோகங்கமை உருக்கியுள்ைனர். அருடக உள்ை பள்ைத்மத

தண்ண ீர் சதோட்டியோக பயன்படுத்தி, உடலோகங்கமைக் குைிரூட்டி உள்ைனர்

 கூகுள் நிறுவனம், அைிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி
உலகம் எதிர்சகோள்ளும் சவோல்கமைத் தீர்க்கும் 13 முதல் 18 வயது
வமரயிலோன இைம் விஞ்ஞோனிகளுக்கு, அைிவியல் கண்கோட்சி நடத்தி
விருது வழங்கி வருகிைது. இதில் இந்திய வம்சோவைி சதன்னோப்பிரிக்கச்
சபற்றுள்ைோர்.

da

சிறுமி கியோரோ நிர்கின், தன்னுமடய கண்டுபிடிப்புக்கோக விருது

 11-ம் வகுப்பு மோணவியோன கியோரோ நிர்கின் சதன்னோப்பிரிக்கோவில் நிலவி
வரும் வைட்சிமயக் கருத்தில் சகோண்டு, ''தண்ண ீர் இல்லோப் பயிர்கள் இனி

Pa

இல்மல'' என்ை சபயரில் தன்னுமடய சசயல்திட்டத்மதச் சமர்ப்பித்துள்ைோர்.

 ஆரஞ்சு மற்றும் அவடகடடோ பழத்டதோமல உைிஞ்சு சபோருைோகப்
பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலத்தில் நீ மரத் தக்கமவத்து, வைட்சிக்
கோலத்திலும் விமைச்சமலப் சபை முடியும் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிைோர்

w.

 உடல் சசல்கள் தம்மம தோடம அழித்துக் சகோள்வது பற்ைிய ஆய்வுக்கோக,
ஜப்போன் நோட்டின் டயோஷிடநோரி ஓஹ்சுமிக்கு, மருத்துவத்துக்கோன டநோபல்
பரிசு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 ஜப்போனின், டடோக்கிடயோ பல்கமலயில் சசல்லியல் துமை டபரோசிரியரோக

ww

பணியோற்றும் டயோஷிடநோரி, ஆட்டடோஃடபஜி எனப்படும் சசல்லியல் பிரிவில்
நிபுணரோக விைங்குகிைோர்

 பிரோன்ஸ் அரசிடம் இருந்து இந்திய ரோணுவத்துக்கு ரூ.59,000 டகோடி
மதிப்பில் வோங்கப்படவுள்ை 36 ரஃடபல் டபோர் விமோனங்கமைத்
தயோரிப்பதற்கோக, ரிமலயன்ஸ் நிறுவனமும், பிரோன்ஸின் டஸோல்ட்
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என்ை கூட்டு நிறுவனத்மத உருவோக்கியுள்ைன

et

ஏவிடயஷன் நிறுவனமும் இமணந்து "டஸோல்ட் ரிமலயன்ஸ் ஏவிடயஷன்'

 டகரைத்தில் உள்ை நீர் நிமலகள், ஆறுகள் மற்றும் குைங்கமைத்

தூர்வோரவும், குப்மபகமை ஒழிக்கவும் டகரைோ மோநில அரசு திட்டமிட்டது.

i.N

இதற்கு "பசுமம டகரைம்' எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ைது.

 இந்தத் திட்டத்துக்கோன பிரசோரத் தூதரோக பிரபல பின்னணி போடகர்
டக.டஜ.டயசுதோஸ் பணியோற்ைவுள்ைோர்.

 டமற்கு வங்கத்மதச் டசர்ந்த நடிமக ரூபோ கங்குலி மோநிலங்கைமவ நியமன
உறுப்பினரோக குடியரசுத் தமலவரோல் நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.

sa
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 போஜக மூத்த தமலவர் சுப்பிரமணியன் சுவோமி, நடரந்திர யோதவ், நவ்டஜோத்
சிங் சித்து, நடிகர் சுடரஷ் டகோபி, ஸ்வப்னோ தோஸ்குப்தோ, டமரி டகோம்
ஆகிடயோர் மோநிலங்கைமவ நியமன உறுப்பினர்கைோக கடந்த ஏப்ரல் மோதம்
நியமிக்கப்பட்டனர்.

 முன்னோள் கிரிக்சகட் வரர்
ீ நவ்டஜோத் சிங் சித்து அண்மமயில்

மோநிலங்கைமவ நியமன உறுப்பினர் பதவிமய ரோஜிநோமோ சசய்த

da

நிமலயில், அவருமடய இடத்துக்கு ரூபோ கங்குலி நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.

 ரூபோ கங்குலி, கடந்த 1988-ஆம் ஆண்டு சவைியோன மகோபோரதத் சதோடரில்
திசரௌபதியோக நடித்து புகழ்சபற்ைவர்

 2005ம் ஆண்டு இந்தியோ முழுவதும் தகவல் அைியும் உரிமமச் சட்டம்

Pa

நமடமுமைக்கு வந்தது. இதமன நிமனவுகூறும் வமகயில், அக்டடோபர் 5ம்
டததி முதல் 12ம் டததி வமர தகவல் அைியும் உரிமமச் சட்ட வோர விழோ
சகோண்டோடப்பட இருக்கிைது

 சர்வடதச ரத்ததோன கழகத்தின் ( International Society for Blood Transfusion

w.

(ISBT).} தமலவரோக சதன்னோப்ரிக்கோவில் வோழும் இந்திய
வம்சோவைிமயச்டசர்ந்த ரவி சரட்டி நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்ைோர்.

 திைன் டமம்போடு இந்தியோ திட்டத்தில் வரும் 2022-ம் ஆண்டுக் குள் 40 டகோடி
டபருக்கு திைன்சோர் பயிற்சி அைிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. இதன்

ww

ஒரு பகுதி யோக ரோஜஸ்தோனின் உதய்பூர் நகரில் சிங்கப்பூர் உதவியுடன்
சுற்றுலோ சோர்ந்த திைன்சோர் பயிற்சி மமயம் நிறுவப்பட்டுள்ைது.

 டதசிய நீர்வழி தடம் - 1 ( கங்மக - பகீ ரதி - கூக்ைி ஆற்று வழி ) ல்
பயன்படுத்தகூடிய கப்பல்கமை தயோரித்து வழங்க சஜர்மனிமய டசர்ந்த DST
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சசய்துள்ைது.

et

நிறுவனத்துடன் இந்திய உள்நோட்டு நீ ர்வழி டபோக்குவரத்து துமை ஒப்பந்தம்

 சடல்லியில் உள்ை இந்திரோ கோந்தி விமோன நிமலயம், கோர்பன் சமநிமல
விமோன நிமலயம் என்ை சபருமமமய சபற்றுள்ைது.

i.N

 தமடசசய்யபபட்ட சமலடடோனியம் என்ை ஊக்க மருந்மத உட்சகோண்ட

கோரணத்திற்கோக 2 ஆண்டுகோலம் சர்வடதச டபோட்டிகைில் விமையோட தமட
விதிக்கப்பட்ட சடன்னிஸ் வரோங்கமன
ீ
மரியோ ஷரடபோவோவின் தமட கோலம்
15 மோதங்கைோக குமைக்கப்பட்டுள்ைது.

 சர்வடதச நோணய நிதியத்தின் (International Monetary Fund) உலக இருப்பு
நோணயம் டசர்க்கப்பட்டுள்ைது.

sa
la

நிதியத்தில் (Global Reserve Currency) புதியதோக சீனோவின் யுவோன் (Yuan)

 ஏற்கனடவ டோலர், யூடரோ, சயன், பவுண்ட் ஆகியமவ உலக இருப்பு நிதியின்
அங்கமோக உள்ைது குைிப்பிடத்தக்கது

 அபோடனரி (Abhaneri) எனப்படும் திருவிழோ சகோண்டோடப்படும் மோநிலம் –
இரோஜஸ்தோன்

da

 சமீ பத்தில் மத்திய தோவரவியல் புள்ைி விவர நிறுவனத்தினர் (Botanical
Survey of India) ஆண்டு முழுவதும் டநோய் தோக்கும் மலரும் தோவரங்கள்
(Endamic Flowering Plants) அதிகமோக கோணப்படுவதோக அைிவிக்கப்பட்டுள்ை
மோநிலம் = தமிழ்நோடு

Pa

 திைந்தசவைி கழிப்பிடம் அற்ை நகரோட்சிகள் சகோண்ட மோநிலமோக ஆந்திரப்
பிரடதசம் அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தியோவில் குஜரோத்திற்கு
அடுத்தபடியோக இப்சபருமமமய ஆந்திரோ சபற்றுள்ைது.

 2017-ம் ஆண்டு இந்திய குடியரசு தினத்திற்கு சிைப்பு விருந்தினரோக அபுதோபி

w.

இைவரசர் எச்.எச்.டஷக் முகமது பின் மசயது அல் நக்யோன் கலந்து சகோள்ை
உள்ைதோக தகவல்கள் சவைியோகி உள்ைது.

 பண்டிட் தீனதயோள் உத்யோய கிரிஷி உன்னதி டமைோ 2016 (The Pandit Deen
Dayal Upadhyay Krishi Unnati Mela – 2016) நமடசபை உள்ை நகரம் = மதுரோ

ww

(Mathura)

 இந்திய இரயில்டவயில் உள்ை சமயலமை பிரிவுகைில் சபண்களுக்கு 33%
ஒதுக்கீ டு வழங்க முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ைது.

 17 வயதிற்குட்பட்டடோருக்கோன (FIFA U-17) உலகக் டகோப்மப கோல்பந்து
டபோட்டி நமடசபை இருக்கும் நோடு - இந்தியோ.
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 2016 ஆண்டு நவம்பர் 02 முதல் 05 வமர, டபரிடர் டமலோண்மமக்கோன

et

ஆசிய அமமச்சர்கள் கூடுமகயோனது (Asian Ministerial Conference on
Disaster Risk Reduction 2016) நமடசபைவிருக்கும் நோடு = இந்தியோ.

 இந்தியோவின் சோர்பில் கூட்டு புலனோய்வு குழுவின் தமலவர் (Chairman of

i.N

Joint Intelligence Committee) ஆர்.என்.இரவி கலந்து சகோண்டோர்.

 சிமையிலிருந்து சவைிடய வரும் சபண் குற்ைவோைிகளுக்கு வழங்கப்படும்
உதவித்சதோமகமய ரூ 5000 லிருந்து ரூ,25000 க்கு உயர்த்தி வழங்கியுள்ை
மோநிலம் = மகோரோஷ்டிரோ மோநிலம்.

 அசமரிக்க விண்சவைி ஆரோய்ச்சி நிறுவனமோன NASA சமீ பத்தில் வியோழன்

sa
la

டகோைின் யூடரோப்போ (Europa) என்ை துமணக்டகோைில் தண்ண ீர்
இருப்பதற்கோன வோய்ப்பு உள்ைதோக கண்டைிந்துள்ைது.

 சிமைச்சோமல சீர்திருத்தங்களுக்கோன டதசிய மோநோடோனது (National
Conference on Prison Reforms) சசப்டம்பர் 29 மற்றும் 30 ஆகிய டததிகைில்
புது தில்லியில் நமடசபற்ைது.

 மோனோ டிவி (Mana Tv) என்னும் சதோமலக்கோட்சி அமலவரிமச மூலம்

da

மின்னணு சதோழில்நுட்பத்தில் டிஜிட்டல் வகுப்பமை வசதிகமை ஏற்படுத்த
இந்திய விண்சவைி கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சசய்து சகோண்ட
மோநிலம் = சதலுங்கோனோ

 சோக்ஸம் திட்டம் (Project SAKSHAM) - எனப்படுவது மத்திய கலோல் மற்றும்

Pa

சுங்கவரி வோரியத்தின் (Central Board of Excise and Customs - CBECI) புதிய
மமைமுக வரிவமலயமமப்பு (New Indirect Tax Network) ஆகும்.

 உலக சுகோதோர நிறுவனத்தோல் தட்டம்மம டநோயற்ை பகுதியோக
அைிவிக்கப்பட்டுள்ை நோடு = அசமரிக்கோ

w.

 ஹிந்துஸ்தோன் டகபிள் லிமிட்டடட் (Hindustan Cables Limited) என்னும் அரசு
நிறுவனத்மத மூடுவதற்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அைித்துள்ைது.

 அசமரிக்கோமவ டசர்ந்த 'நவன
ீ உலக சுகோதோரம்' ஆய்வு நிறுவனமோனது
'இந்தியோவிடலடய பணக்கோர நகரமோக' மும்மபமய டதர்வு சசய்துள்ைது.

ww

 மும்மபக்கு அடுத்தபடியோக தில்லி மற்றும் சபங்களூரு ஆகிய நகரங்கள்
இடம்சபற்றுள்ைன. சசன்மன நகரமோனது 7 வது இடத்தில் உள்ைது.

 சமீ பத்தில் ப்டைர் (Flare) என்ை சதோழில் முமனவருக்டகோன இமணய சமூக
சசயலிமய அைிமுகம் சசய்துள்ை நிறுவனம் - இமணய முகவரிகமை பதிவு
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நிறுவனம் (GoDaddy).

et

சசய்யவும், தைங்கமை பரோமரிக்கவும் உதவும் நிறுவனமோன = டகோ டடடி

 உலகின் முதலோவது மஹட்ரஜன் இரயில் = சகோரடியோ ஜலிண்ட்.

 வகுப்பிற்கு ஒரு ஆசிரியர் என்ை குமைந்தபட்ச ஆசிரியர்கள் இல்லோத 52000

i.N

அரசு பள்ைிகமை சகோண்டுள்ை இந்திய மோநிலம் = ஒடிசோ

 இக்டநோபல் பரிசு 2016 சபற்ைவர்கள் = ஒசோகோ பல்கமலக்கழகத்தின்

டகோடஹய் அடோசி மற்றும் ரிட்சுடமய்கன் பல்கமலக்கழகத்மத டசர்ந்தன்
அட்சுகி ஹிகோ ஷியோமோ ஆகிய இரு ஜப்போனிய விஞ்ஞோனிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டது.

sa
la

 கோல்கமை அகற்ைி நின்று குனிந்து கோல்களுக்கு இமடடய தமல மவத்து
போர்க்மகயில் சதன்படும் சபோருட்களும் அவற்ைின் தூரமும் சிைியதோக
சதரியும் என்படத இவர்கைின் கண்டுபிடிப்பு. இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கு தோன்
இந்த வருட இக்டநோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

 இந்திய அரசின் நிதி அடயோக் அமமப்பு சமீ பத்தில் வடிவமமத்துள்ை குறுகிய
கோல மற்றும் நீ ண்ட கோல திட்டப்படி, இந்தியோ 2024 ஆம் ஆண்டு

da

ஒலிம்பிக்கில் 50 பதக்கங்கமை சவல்வது என இலக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது.

 விசோகப்பட்டினம் - சசன்மன சதோழில் போமத (Visakhapatnam - Chennai
Industrial Corridor) அமமப்பதற்கோக ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியோனது (Asian

Pa

Development Bank) 631 மில்லியன் அசமரிக்க டோலர் கடன் வழங்க
ஒப்புக்சகோண்டுள்ைது.

 டதசிய எஸ்.சி/எஸ்.டி மமயம் (National SC/ST Hub) பஞ்சோபிலுள்ை
லூதியோனோவில் அமமக்கப்பட்டுள்ைது.

w.

 மத்திய சிறு குறு சதோழில்கள் துமையினோல் அமமக்கப்படும்
இவ்வமமப்பின் தமலமமயிடம் புதுசடல்லியிலிருந்து சசயல்படும்.

 முதலோவது சஜஸ்ஸி ஓவன்ஸ் ஒலிம்பிக் ஸ்பிரிட் 2016 விருதோனது
சமீ பத்தில் மமைந்த குத்துச்சண்மட வரர்
ீ முகமது அலி அவர்களுக்கு

ww

அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 மத்திய பட்சஜட்டுகள் இமணப்மப பற்ைி ஆரோய்வதற்கோக
அமமக்கப்பட்டுள்ை போரோளுமன்ை குழுவின் தமலவரோக வரப்ப
ீ
சமோய்லி
நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்ைோர்.
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 IBBI - (Insolvency and Bankruptcy Board of India) - இந்திய வங்கி கடன்

et

மற்றும் திவோல் வோரியத்தின் தமலவரோக மதுசூதன் சோகூ (Madhusudan
Sahoo) நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.

 இந்தியோவிற்கோன உலக வங்கி இயக்குநரோக (World Bank Country Director

i.N

for India) ஜீனோய்டு அகமது (Junaid Ahmad) அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.

 2016 ஆண்டுக்கோன லலித் அர்பன் சம்மன் (Lalit Arpan Samman 2016) விருது
சபற்ைவர் = சுபோ முத்கல் (இந்துஸ்தோனி போடகர்).

 கிைிண்டன் உலக குடிமகன் விருது 2016 (Clinton Global Citizen Award)
சபற்றுள்ை இந்திய சதோழிலதிபர் = ஆதி டகோத்ரஜ்

sa
la

 கிைோர்க் ஆர் போவின் வன விலங்குகள் சட்டத்மத அமல்படுத்துடவோருக்கோன
விருதுக்கோக (Clark R Bavin Wildlife Law Enforcement Award 2016)
இந்தியோமவ டசர்ந்த வனத்துமை அதிகோரிகைோன சஞ்சய் தத்தோ மற்றும்
ரிடதஷ் சடரோதியோ ஆகிடயோர் டதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைனர்.

 கர்பி மக்கள் விடுதமல புலிகள் எனப்படும் அமமப்பு சசயல்படும் மோநிலம் =
அசோம்

da

 இதுவமர வணிக ரீதியோக 21 நோடுகமை டசர்ந்த 79 சசயற்மகடகோமை
இஸ்டரோ (ISRO) சவற்ைிகரமோக விண்ணில் சசலுத்தியிருக்கிைது என
இஸ்டரோ தமலவர் கிரண்குமோர் சதரிவித்துள்ைோர்.

 முன்னோள் பிரதமர் மன்டமோகன் சிங் அவர்கள் தோம் படித்த பஞ்சோப்

Pa

பல்கமலக்கழகத்தில் டபரோரசிரியோக பணியோற்ை மத்திய அரசு ஒப்புதல்
அைித்துள்ைது.

 18–வது ஆசிய டபோட்டி 2018–ம் ஆண்டு இந்டதோடனஷியோவின் ஜகர்த்தோ,
போசலம்போங் நகரங்கைிலும், 2022–ம் ஆண்டு சீனோவின் ஹோங்டசோவ்

w.

நகரத்திலும் நமடசபறுகிைது.

 2026–ம் ஆண்டு ஆசிய விமையோட்டு ஜப்போனில் நடக்கிைது.
 உணவு இல்லோமல் பலர் பசியோல் வோடி வரும் நிமலயில், திருமணம்,
விருந்து உள்ைிட்ட பல விழோக்கைில் உணவுகள் வணோக்கப்பட்டு
ீ

ww

வருகின்ைன. இதமன மோற்ை பல ஏமழகளுக்கு உணவைித்து வரும் அங்கீ த்
கவோத்ரோ என்ை இந்தியமர ஐ.நோ.,கவுரவித்துள்ைது.

 உயர்ந்த எண்ணங்களுமடய லட்சியங்கமை சகோண்ட இைம்
தமலவர்களுக்கோன ஐ.நோ., மோநோட்டில், அங்கீ த் கத்வோரோ
கவுரவிக்கப்பட்டோர். இந்த மோநோட்டில் பங்டகற்க 186 நோடுகைில் இருந்து 18
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சசய்யப்படுகின்ைனர்.

et

ஆயிரம் டபர் பரிந்துமர சசய்யப்பட்டு அவர்கைில் 17 டபர் டதர்வு

 அவர் பீடிங் இந்தியோ என்ை தன்னோர்வ சதோண்டு நிறுவனத்மத துவக்கி
பசியோல் வோடுபவர்களுக்கு உணவைித்து வருகிைோர்.

i.N

 அசோம் மற்றும் அருணோச்சல பிரடதசம் மோநிலங்கமை இமணக்கும்

வமகயில் பிரம்மபுத்திரோ ஆற்ைின் குறுக்டக போலம் ஒன்று அமமக்கப்பட்டு
வருகிைது. டதோலோ - சதியோ பகுதிகமை இமணக்கும் இந்த போலம்
ஆசியோவின் மிக நீ ரமோன போலமோக கருதப்படுகிைது.

 ரூ.938 டகோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த போலம் இன்னும் 7

sa
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மோதங்கைில் திைக்கப்பட உள்ைது. இதன் மூலம் அசோம் - அருணோச்சல்
இமடடயயோன பயண டநரம் 4 மணி டநரமோக குமையும்.

 கோவல் துமைமய நவன
ீ மயமோக்கும் திட்டத்தின் கீ ழ் வழக்கு விவரங்கமை
ஒருங்கிமணக்கும் வமலப்பின்னல் திட்டம் அமல் படுத்தப்பட்டுள்ைது.
இதன்படி, கோவல் நிமலயங்கைில் சகோடுக்கும் புகோர்கமை பதிவு சசய்யும்
முதல் தகவல் அைிக்மக விவரங்கமை ஆன்மலனில் அைியும் வசதிமய

da

நமடமுமைப்படுத்த நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ைது.

 இத்திட்டம் பரிடசோதமன அடிப்பமடயில் = கோஞ்சிபுரம் மோவட்டத்தில்
முதலில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

 இதுவமர முதல் தகவல் அைிக்மக உட்பட அமனத்து ஆவ ணங்களும்

Pa

மகயோல் எழுதப்பட்டும், தட்டச்சு சசய்தும் பயன்படுத் தப்படுகிைது. கடந்த
ஏப்ரல் 15-ம் டததியில் இருந்து முதல் தகவல் அைிக்மக மட்டும் கணிணியில்
பதிவு சசய்யப்படுகிைது.

 சதோடர்ந்து வழக்கின் தீர்ப்பு, டமல்முமையீடு தவிர்த்து முதல் தகவல்

w.

அைிக்மக பதிவு சசய்வதில் சதோடங்கி 5 கட்டங்கள் வமர கணிணியில்
பதிவு சசய்யும் திட்டம் தமிழகம் முழுவதும் சதோடங்கப்பட்டுள்ைது. இத்
திட்டம் இந்தியோவில் தமிழ கத்தில்தோன் முதல்முமையோக அமலுக்கு
வருகிைது.

ww

 இத்திட்டத்தோல் வழக்கு ஆவ ணங்கைில் திருத்தம் சசய்ய முடியோது. வழக்கு
எண் (கிமரம் எண்) மட்டும் இருந்தோல் புகோர்தோரர்கள் தங்கள் வழக்கின்
நிமலமய சதரிந்துசகோள்ை முடியும். கோவல் நிமலயங்கைில் தினமும்
பதிவோகும் வழக்குகமை உடனுக்குடன் போர்க்க முடியும்
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 இந்தியோவின் இரண்டோவது கலோச்சோர பல்கமலக்கழகம் (The Manipur

et

University of Culture ) மணிப்பூரின் இம்போல் நோகரில் துவங்கப்பட்டுள்ைது. =
( முதலோவது ஓடிஷோவில் அமமந்துள்ைது)

 மோற்று டநோபல் பரிசு என வருணிக்கப்படும் மரட் மலவ்லிஹூட் விருது (

i.N

Right Livelihood Award )

 சிரியோவின் White Helmets அமமப்பு ., ரஷ்யோவின் Svetlana Gannushkina .,
எகிப்தின் Mozn Hassan ., துருக்கியின் Cumhuriyet நோைிதழ்
ஆகியவற்ைிற்க்கு இமணந்து வழங்கப்பட்டுள்ைது .

 SBI வங்கி தமலவர் அருந்ததி பட்டோச்சோர்யோவுக்கு ஓரோண்டு பணி நீட்டிப்பு

sa
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வழங்கப்பட்டுள்ைது.

 இந்தியோவின் தூய்மமயோன பள்ைி வைோகம் விருது, டடரோடூனில்
அமமந்துள்ை இந்தியோ வன ஆரோய்ச்சி கல்வி நிறுவனத்திற்குரிய டகந்திரிய
வித்யோலயோ பள்ைிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

 இங்கிலோந்தில் நமடசபற்ை மமலடயற்ை டபோட்டியில் ( ifsc paraclimbing cup
) இந்திய வரர்
ீ மணிகண்டன் குமோர் தங்கம் சவன்றுள்ைோர்.

da

 ஆந்திரோவில் புதிதோக மூன்று விமோன நிமலயங்கள் உருவோக்க மத்திய
சிவில் விமோன டபோக்குவரத்து துமை அனுமதி வழங்கியுள்ைது.

 Bhogapuram ., Dagadarthi (Nellore) & Orvakallu (Kurnool) ஆகிய இடங்கைில்
புதிய விமோன நிமலயங்கள் உருவோகவுள்ைது.

Pa

 சபங்களூருவில் உள்ை வோணி விலோஸ் மருத்துவமமனயில் ரூ.300க்கு 15
மில்லி தோய்ப்போல் விற்க, Bangalore Medical College and Research Institute
(BMCRI), அனுமதி வழங்கியுள்ைது.

 ‘கூகுள் ஸ்டடஷன்’ என்ை கட்டமமப்பு மூலம் இந்தியோ முழுவதும் மக்கள்

w.

அதிகம் கூடும் இடங்கைில் இலவச மவமப வசதிமய அைிக்க கூகுள்
நிறுவனம் முன்வந்துள்ைது.

 இந்திய மக்கள் இன்றுமுதல் சபோது இடங்கைில் இந்த இலவச மவமப
வசதிமயப் சபை முடியும். குைிப்போக வணிக வைோகங்கள்,

ww

பல்கமலக்கழகங்கள், சமட்டரோ சரயில் நிமலயங்கள் மற்றும் உணவு
விடுதிகள் ஆகியவற்ைில் இந்த வசதிமயப் சபை முடியும்.

 கூகுள் நிறுவனம் மத்திய சரயில்டவயின் 'சரயில்சடல்' நிறுவனத்துடன்
இமணந்து ஏற்கனடவ நோடுமுழுவதும் 53 சரயில் நிமலயங்கைில், இலவச
'மவமப' வசதிமய வழங்கி வருகிைது.
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 இமணய வசதி இல்லோமல் அருகில் இருப்பவருக்கு வடிடயோமவ
ீ
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அனுப்பஉதவும் வமகயில் youtube go என்ை சசயலிமய கூகுள் நிறுவனம்
அைிமுகம் சசய்துள்ைது

 பருவநிமல மோறுபோடு சதோடர்போன போரிஸ் ஒப்பந்தத்திற்கு இந்தியோ

i.N

ஒப்புதல் அைித்துள்ைது.

 ஜனோதிபதி பிரணோப் முகர்ஜி மகசயழுத்திட்ட ஆவணங்கமை

ஐ.நோ.விற்கோன இந்தியோவின் நிரந்தர தூதர் மசயது அக்பருதீன் ஐக்கிய
நோடுகள் சமபயிடம் வழங்கினோர்.

 இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அைித்த 62வது நோடு இந்தியோ ஆகும்
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 குடும்ப வன்முமையில் இருந்து சபண்கமை கோக்கும் சட்டம் 2005, பிரிவு 2 Q
வில் இருந்து Adult Male ( வயதுவந்த ஆண் ) என்ை இரு வோர்த்மதகமை
நீ க்கி உச்சநீ திமன்ைம் உத்தரவிட்டுள்ைது

 National Security Advisory Board = டதசிய போதுகோப்பு ஆடலோசமன
வோரியத்தின் ( NSAB ) தமலவரோக ரஷ்யோவுக்கோன முன்னோள் தூதர் B.S.
ரோகவன் , உறுப்பினர்கைோக முன்னோள் உைவு அதிகோரி ஏ.பி.மோத்தூர்., ஓய்வு

da

சபற்ை ரோணுவ அதிகோரி S.L. நரசிம்மன்., குஜரோத் சட்ட பல்கமல
டபரோசிரியர் பிமல் N. படடல் ஆகிடயோர் நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்ைனர்.

 ரிசர்வ் வங்கியின் தற்டபோமதய வட்டி விகிதங்கள் ( அக்டடோபர் 04 நிலவரம் )
Repo Rate 6.25%

Reverse Repo Rate 5.75%

Pa






 Cash Reserve Ratio (CRR) 4.00%
 Statutory Liquidity Ratio (SLR)

Bank Rate 6.75%

20.75%

Marginal Standing Facility (MSF)
6.75%

w.

 2017ம் ஆண்டில் 5 மோநில சட்டசமப டதர்தல்கள் நமடசபறுவமத
முன்னிட்டு, 18 வயதோன புதிய வோக்கைர்கமை டசர்க்கும் டநோக்கில் டதர்தல்
ஆமணயம் Face book நிறுவனத்துடன் இமணந்து சசயல்படவுள்ைது.

 மத்திய டநரடி வரிகள் வோரியத்தின் தமலவரோக சுஷில் சந்திரோ நியமனம்

ww

சசய்யப்பட்டுள்ைோர்.

 Jerger Future Leaders of Audiology - 2016 விருது சபற்றுள்ைவர் ==== இந்திய
வம்சோவைி அசமரிக்கர் Vinaya Manchaia

 Mumbai Centre for International Arbitration (MCIA) = சதோழிற் தகரோறுகமை
தீர்க்கும் சர்வடதச மத்தியஸ்த மமயம் இந்தியோவில் முதலோவதோக
மும்மபயில் துவங்கப்பட்டுள்ைது
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 அக்டடோபர் - 09 உலக தபோல் தினம்

et

 அக்டடோபர் - 10 உலக மன நல தினம் = 2016 கருப்சபோருள் - Psychological
First Aid

 இந்தியோவில் உள்ை சஜர்மனி தூதரகம், Nasscom அமமப்பின் தமலவர்

i.N

B.V.R. டமோகன் சரட்டிமய மஹதரோபோத்தில் அமமந்துள்ை துமண

தூதரகத்தின் கவுரவ பிரதிநிதியோக ( Honourary Consul Of Hydrabad )
நியமனம் சசய்துள்ைது.

 சதன்னோப்பிரிக்கோவில் வோழும் இந்திய வம்சவைிமயடசர்ந்த சதோழிலதிபர்
A.B. மூஸோ விற்கு சர்வடதச மனிதோபிமோன அமமப்பு சபருமமமிகு போல்

sa
la

ஹோரிஸ் விருமத ( Paul Harris Award ) வழங்கியுள்ைது

 மத்திய பிரடதசம், பண்ணோ மோவட்டத்தில் அமமந்துள்ை Hatupur மவர
சுரங்கம் தற்டபோது ஏலத்திற்கு விடப்பட்டுள்ைது.

 இதமன Bansal Construction Works 106 டகோடிக்கு ஏலத்திற்கு எடுத்துள்ைது.
 இந்தியோவில் உள்ை ஒடர மவரசுரங்கம் இதுமட்டுடம

 Indian Green Building Council (IGBC) அமமப்பு, புதுசடல்லி இந்திரோ கோந்தி

da

விமோன நிமலயத்தின் 3வது முமனயத்திற்கு ( Terminal -3) பிைோட்டினம்
பசுமம விமோன முமனயம் அந்தஸ்மத வழங்கியுள்ைது

 மத்திய அரசின் வோங்குதல் மற்றும் சிைந்த பண டமலோண்மமமய
சநைிபடுத்தும் வண்ணம் மத்திய நிதி அமமச்சகம் 'சபோதுகடன்

Pa

டமலோண்மம அலகு (Public Debt Management Cell - PMDC) என்ை
அமமப்மப ஏற்படுத்தியுள்ைது.

 உலகில் முதல் நோடோக பிைோஸ்டிக் மற்றும் தட்டுகளுக்கு தமடவிதித்துள்ை
நோடு - பிரோன்ஸ் (France)

w.

 உலகைவில் 2030 ஆண்டிற்குள் தரமோன ஆரம்ப மற்றும் இமடநிமல
கல்விமய வழங்க டவண்டுமோனோல் 69 மில்லியன் ஆசிரியர்கள் டதமவ என
யுசனஸ்டகோ தனது அைிக்மகயில் சதரிவித்துள்ைது.

 சீனோ ஓபன் சடன்னிஸ் டபோட்டியின் ஆண்கள் ஒற்மையர் பிரிவில்

ww

இங்கிலோந்தின் ஆண்டி முடர, பல்டகரியோவின் கிரிடகோர் டிமிட்டரோமவ
டதோற்கடித்து பட்டம் டவன்றுள்ைோர். இது முடரவின் 40 வது சோம்பியன்
பட்டம் ஆகும்.

 சபண்கள் ஒற்மையர் பிரிவில் டபோலந்தின் அக்ன ீஸ்கோ ரோட்வோன்ஸ்கோ,
இங்கிலோந்தின் டஜோஹன்னோ டகோன்டோமவ வழ்த்தி
ீ
சோம்பியன் பட்டம்
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சவன்றுள்ைோர். இவர் இதற்கு முன் 2011லும் சீன ஓபன் பட்டமத

et

சவன்றுள்ைோர்

 சதன் சகோரியோவின் இன்சிகியோன் நகரில் நமடசபற்ை சிங்கன் டபோங்கோ

ஓபன் டகோல்ஃப் டபோட்டி 2016 இல் சவற்ைி சபற்ை இந்திய வரர்
ீ - ககன்ஜீத்

i.N

புல்லர்.

 இத்தோலியில் நமடசபற்ை ISSF உலக டகோப்மப துப்போக்கி சுடுதல்

டபோட்டியில், 50 மீ ட்டர் ஏர் மரபிள் பிரிவில் இந்தியோவின் ஜித்து ரோய்
சவள்ைி பதக்கம் சவன்றுள்ைோர்

 ரஷ்யோவில் நமடசபற்ை உலக இமைஞர் சசஸ் பட்ட டபோட்டியில், 16
சோம்பியன் பட்டம் சவன்றுள்ைோர்

sa
la

வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கோன பிரிவில் இந்தியோவின் Aakanksha Hagawane

 BRICS நோடுகைின்சோர்பில் முதலோவது 17 வயதுக்குட்பட்டடோர்களுக்கோன
கோல்பந்து டபோட்டி டகோவோவில் துவங்கியுள்ைது

 12 நோடுகள் பங்டகற்கும் குஜோரோத் மோநிலம் ஆமதோபோத்தில் நமடசபை
இருக்கும் உலக டகோப்மப கபடி டபோட்டியில் பங்டகற்க தற்டபோது

da

போகிஸ்தோன் நோட்டிற்கு தமட விதிக்கப்பட்டுள்ைது.

 கோமன்சவல்த் நோடுகைின் நிதியமமச்சர்கள் மோநோடு வோஷிங்கடனில்
நமடசபற்றுள்ைது. இந்தியோ சோர்பில் நிதியமமச்சர் அருண் டஜட்லி கலந்து
சகோண்டுள்ைோர்.

Pa

 பிரிக்ஸ் நோடுகைின் ஆைோவது அைிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்ப
உயரதிகோரிகள் மோநோடு, ரோஜஸ்தோனின் சஜய்ப்பூரில் அக்டடோபர் 07ல்
நமடசபற்று முடிந்துள்ைது.

 18th edition of World Congress of Criminology = 18வது உலக குற்ைவியல்

w.

மோநோடு, சடல்லியில் டிசம்பர் 15 முதல் 19 வமர நமடசபறுகிைது

 First BRICS Young Scientists Conclave 2016 = முதலோவது BRICS நோடுகைின்
இைம் அைிவியல் அைிஞர்கள் மோநோடு சபங்களூருவில் சசப்டம்பர் 26 முதல்
30 வமர நமடசபற்று முடிந்துள்ைது

ww

 First World Sustainable Development Summit = TERI அமமப்பு ஏற்போடு சசய்த
முதலோவது உலக நீ டித்த வைர்ச்சி மோநோடு, சடல்லியில் அக்டடோபர் 06ல்
துவங்கி அக்டடோபர் 08 வமர நமடசபறுகிைது.

 இம்மோநோட்டில் சிக்கிம் முதல்வர் பவன் குமோர் சோம்லிங்க்கு, 2016ம்
ஆண்டின் நீ டித்த வைர்ச்சி தமலமம விருமத ( 2016 Sustainable
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Development Leadership Award ) ஜனோதிபதி பிரணோப்முகர்ஜி

et

வழங்கியுள்ைோர்.

 5th International Buddhist Conclave = 5வது சர்வடதச புத்தமத மோநோடு புது
சடல்லியில் அக்டடோபர் 02ல் துவங்கியுள்ைது.

i.N

 நவம்பர் 03 முதல் 05 வமர புது சடல்லியில் அமமச்சர்கள் அைவிலோன

டபரிடர் அழிவு குமைப்பு ஆசிய மோநோடு { Asian Ministerial Conferences on
Disaster Risk Reduction (AMCDRR) } நமடசபைவுள்ைது

 ஒரு கூர்வோைின் நிழலில் = எழுதியவர் --- 18 ஆண்டு கோலம்

விடுதமலப்புலிகள் இயக்கத்தில் டபோரோைியோக பணியோற்ைிய தமிழினி.

sa
la

 Karachi You're Killing Me = இது ஒரு நமகச்சுமவ , கிமரம் திரில்லர் நோவல்.
இதமன எழுதியவர் சபோ இம்தியோஸ் என்ை போகிஸ்தோனியர்.

 இந்த நோவமல அடிப்பமடயோக சகோண்டு, பிரபல ஹிந்தி நடிமக டசோனோக்ஷி
சின்ஹோ நடிக்க NOOR என்ை திமரப்படம் போலிவுட்டில் தயோரோகி
வருகின்ைது.

 Nayanjot Lahiri எழுதிய " Ashoka in Ancient India " என்ை புத்தகத்திற்கு

da

அசமரிக்க வரலோறு அடசோசிடயசன் வழங்கும் 2016ம் ஆண்டுக்கோன ஜோன். F.
ரிச்சர்ட்ஸ் விருது வழங்கப்படுவதோக அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 Modi's Midas Touch in Foreign Policy - என்ை நூமல எழுதியவர் - சுடரந்திர
குமோர் (Surendra Kumar).

Pa

 India Connected : Mapping the Impact of New Media = எழுதியவர்கள் --சுடனத்ரோ நோரோயன் மற்றும் ஷோலினி நோரோயன்.

 இந்திய சதோழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் டதசிய சதோழில்நுட்ப
நிறுவனங்கைில் மோணவர் டசர்க்மகயில் ஏற்படும் கோலியிடங்கமை பற்ைி

w.

ஆரோய அமமக்கப்பட்டுள்ை குழு = போர்த்தோ ப்ரோதிம் சக்கரவர்த்தி குழு
(Partha Partim Chakraborty Committee).

 மத்திய அரசின் உதய் திட்டத்தில் ( UDAY - Ujwal Discom Assurance Yojana )
17வது மோநிலமோக மகோரோஸ்டிரோ இமணந்துள்ைது.

ww

 சுற்றுலோ பயணிகளுக்கு உதவுவதற்கோக, கட்டணமில்லோ சதோமலடபசி
டசமவ எண் - 1363 ஐ மத்திய சுற்றுலோத்துமை அமமச்சர் அைிமுகம்
சசய்துள்ைோர்
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 கடந்த சில மோதங்களுக்கு முன் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்

et

சசய்யப்பட்ட பிரசோந்த் பூசன் மற்றும் டயோடகந்திர யோதவ் இமணந்து Swaraj
India என்ை அரசியல் கட்சிமய துவக்கியுள்ைனர்.

 இந்தியோவிடலடய முதல் முமையோக அரசு உதவித் சதோமகமய வங்கி

i.N

ஊழியர்கைின் மூலம் வடு
ீ டதடி சசன்று சகோடுக்கும் திட்டமோனது புதுச்டசரி
மோநிலம் – அக்டடோபர் 05, 2016 அன்று சதோடங்கப்பட்டுள்ைது.

 எங்க ஊருக்கு வோங்க, படிக்கலோம் பழகலோம்’ – என்ை அடிப்பமடயலோன
புதிய திட்டமோனது தற்டபோது தமிழக மோநில பள்ைிக்கல்வித்துமையில்
அைிமுகம் சசய்யப்பட்டுள்ைது.

sa
la

 இந்திய போலங்கள் டமலோண்மம முமைமமயோனது (Indian Bridge

Management System) மத்திய சோமலகள் மற்றும் கப்பல் டபோக்குவரத்து
அமமச்சர் நிதின் கட்கோரி அவர்கைோல் புது சடல்லியில் அக்டடோபர் 04, 2016
அன்று துவங்கப்பட்டது

 ரோஜஸ்தோன் மோநிலம், உதய்பூரில் இந்தியோவிடலடய முதன் முதலோக
முழுவதும் சபண் கோவலர்கைோல் ஆன டரோந்து பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ைது.

da

 நோட்டிடலடய முதலோவதோக நோக்பூர் மோவட்டம் " மின்யுக மோவட்டமோக " (
Digital District ) உருவோக்கப்பட்டுள்ைதோக மோகோரோஷ்டிரோ முதல்வர்
அைிவிப்பு சவைியிட்டுள்ைோர்.

 மத்திய அரசின் நவரத்னோ நிறுவனமோன விசோகப்பட்டினம் ஸ்டீல் ன் ( Vizag

Pa

Steel ) விைம்பர தூதுவரோக ஒலிம்பிக் பதக்க சவற்ைியோைர் P.V. சிந்து
நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்ைோர்

 ஐ.நோ.வின் புதிய சபோதுச் சசயலோைரோக, டபோர்ச்சுகலின் முன்னோள்
பிரதமரும் ஐ.நோ.வின் அகதிகள் அமமப்பின் முன்னோள் தமலவருமோன

w.

அந்டதோனிடயோ குத்டதரஸ் டதர்வு சசய்யப் பட்டுள்ைோர்.

 இவர் ஜனவரி 01/2017ல் முமைப்படி பதவிடயற்க உள்ைோர். அடுத்த 5
ஆண்டுகளுக்கு அவர் பதவியில் நீ டிப்போர்.

 தற்டபோமதய ஐ.நோ. சபோதுச்சசயலோைர் போன் கி-மூனின் பதவிக் கோலம்

ww

வரும் டிசம்பர் 31-ம் டததியுடன் நிமைவமடகிைது.

 போன் கி மூன் -- ஜனவரி 01 / 2007 முதல் டிசம்பர் 31/ 2016 வமர
 டகோபி அன்னோன் - ஜனவரி 01 / 1997 முதல் டிசம்பர் 31/ 2006 வமர
 புட்டரோஸ் புட்டரோஸ் கோலி - ஜனவரி 01 / 1992 முதல் டிசம்பர் 31/ 1996 வமர
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 கோவிரி போசனப் பகுதிகைிலுள்ை நீர் இருப்மப ஆய்வு சசய்வது சதோடர்போக,

et

அமமக்கப்பட்டுள்ை உயர்நிமல சதோழில் நுட்ப குழுவின் தமலவர் மத்திய
நீ ர் ஆமணயத்தின் தமலவர் ஜி.எஸ்.ஜோ

 குழுவின் உறுப்பினர்கள் --- மத்திய நீர் ஆமணய பிரதிநிதி மசயத் மசூத்

i.N

ஹுடசன் ( நீ ர் மற்றும் திட்டமிடல் ), மஹதரோபோத்தில் உள்ை மத்திய நீ ர்
ஆமணயத்தின் கிருஷ்ணோ, டகோதோவரிப் போசன அமமப்பின் தமலமமப்

சபோைியோைர் ஆர்.டக. குப்தோ, மத்திய நீ ர்வைத் துமை முதன்மமச் சசயலர்
ரோடகஷ் சிங் மற்றும் தமிழகம், கர்நோடகோ, டகரைோ மற்றும் புதுச்டசரி
உள்ைிட்ட 4 மோநிலங்கைின் பிரதிநிதிகள்

sa
la

 நோட்டிடலடய முதல் மோநிலமோக, ரோஜஸ்தோன் மோநிலம் , Street Lighting

National Programme (SLNP) திட்டத்தின் கீ ழ் உள்ைோட்சி நிர்வோகத்தின் கீ ழ்
உள்ை ஐந்து லட்சம் வழக்கமோன சதரு விைக்குகளுக்கு பதிலோக LED
விைக்குகமை சபோருத்தியுள்ைது

 முதிடயோர்கைின் அவசர உதவிகளுக்கோக சடல்லி மோநில கோவல்துமை Delhi
Police Senior Citizen என்னும் அமலடபசி சசயலிமய அைிமுகம்

da

சசய்துள்ைது

 தூய்மமயோன சுற்றுலோ தலமோக சிக்கிம் மோநிலம் கோங்க்டோக் நகமர மத்திய
சுற்றுலோத்துமை அைிவித்துள்ைது.

 பத்துலட்சம் மற்றும் அதற்கு டமடல மக்கள் வோழும் நகரங்கைில் சண்டிகர்

Pa

மற்றும் மமசூரு ஆகியமவ தூய்மமயோன சுற்றுலோ நகரங்கைோக
அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது

 நோட்டின் முதலோவது மருத்துவ பூங்கோமவ (Medical Park) சசன்மனமய
அடுத்த சசங்கல்பட்டில் அமமக்க மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல்

w.

அைித்துள்ைது.

 இந்த மருத்துவ கருவிகள் தயோரிப்பு பூங்கோமவ சபோதுத்துமை நிறுவனமோன
சஹச்எல்எல் மலப் டகர் நிறுவனம் 300 ஏக்கர் நிலத்தில் அமமக்க உள்ைது

 சதன் அசமரிக்க நோடோன மஹதி நோட்மட அக்டடோபர் 04ல் 233 கிடலோ

ww

மீ ட்டர் டவகத்தில் வசிய
ீ
= டமத்யூ புயல் கடுமமயோக சீரழித்துள்ைது

 அக்டடோபர் 05ல் சதன்சகோரியோமவ தோக்கிய புயல் = சோபோ
 உலகின் 6வது மிக உயரமோன மமலச்சிகரம் CHO OYO வில் ( 8188 மீ ட்டர்
உயரம் ) இந்திய வரர்
ீ அர்ஜூன் வோஜ்போய் ஏைி சோதமன புரிந்துள்ைோர்
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 நவம்பர் 10 அன்று மோநிலம் முழுவதும் திப்பு சுல்தோன் சஜயந்தி சகோண்டோட

et

கர்நோடகோ மோநில அரசு முடிவு சசய்துள்ைது.

 அக்டடோபர் மோத முதல் சவள்ைிகிழமம - இந்த ஆண்டு அக்டடோபர் 07 - உலக
புன்னமக நோள் ( world smile day )

i.N

 பழமமயோன எண்சணய் கிணறுகைிலிருந்து அதிகப்படியோன எண்சணமய
டதோண்டி எடுப்பதற்கோக அசமரிக்கோவில் உள்ை சஹைஸ்டன்

பல்கமலக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் டமற்சகோண்டுள்ை இந்திய
அரசின் எண்சணய் நிறுவனம் - ஆயில் இந்திய நிறுவனம்

 குஜரோத் மோநிலத்தில் திைந்தசவைி கழிப்பிடங்கள் இல்லோ நகரங்கைின்

sa
la

எண்ணிக்மக – 170

 சகோலம்பிய புரட்சிகர ஆயுதப்பமட (FARC - Revolutionary Armed Forces of
Colombia ) அமமப்பின் தமலவர் ---- டிடமோலியன் ஜிடமடனஸ் ( Timoleon
Jimenez ) = இவரது இயற்சபயர் - டரோட்ரிடகோ லண்டடோடனோ

 அக்டடோபர் மோதம் 8-ஆம் டததி இந்திய விமோனப் பமட தினமோக
சகோண்டோடப்படுகிைது.

da

 இந்திய விமோனப் பமடயோனது 1932ல் அக்டடோபர் 8ஆம் டததியன்று,
இந்தியோ ஆங்கிடலய ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் உருவோக்கப்பட்டது

 கருக்கமலப்பு மீ து தமட மற்றும் கருக்கமலப்பு சசய்யும் சபண்களுக்கு
சிமை ஆகிய அைிவிப்புகள் அடங்கிய ஒரு சட்ட வமரமவ டபோலந்து

Pa

நோடோளுமன்ைத்தின் கீ ழமவ நிரோகரித்துள்ைது.

 தீபோவைி பண்டிமகமய முன்னிட்டு அசமரிக்கோ சிைப்பு தபோல்தமலமய
சவைியிட்டுள்ைது.

 இந்த தபோல்தமலயில் Forever USA என்ை வோசகங்களும் அதன் அடியில்

w.

2016 என்றும் சபோைிக்கப்பட்டுள்ைது

 Allo என்பது கூகுள் நிறுவனம் சவைியிட்டுள்ை தகவல் பரிமோற்ை
சசயலியோகும்.

 கூகுள் நிறுவனம் , இந்தியோவில் தனது முதல் Data Centreஐ 2017ல்

ww

மும்மபயில் அமமக்கவுள்ைது.

 ஆப்பிள் நிறுவனம் மஹதரோபோத்மத டசர்ந்த Start Up நிறுவனம் Tuplejump
ஐ விமலக்கு வோங்கியுள்ைது.

 2016ம் ஆண்டிற்கோன அமமதிக்கோன டநோபல் பரிசு சகோலம்பியோ அதிபர்
ஜுவன் டமனுடவல் சோண்டடோஸ்க்கு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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சண்மடமய முடிவுக்கு சகோண்டு வர போடுபட்டவர் ஆவோர்.

et

 ஜுவன் டமனுடவல் சோண்டடோஸ் அமர நூற்ைோண்டு கோல உள்நோட்டு
 ஃபோர்க் கிைர்ச்சியோைர்கள் உடனோன அமமதி முயற்சிமய போரோட்டும்
வமகயில் பரிசு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
குைிப்பிடத்தக்க

i.N

 டநோபல் பரிசு சபறும் இரண்டோவது சகோலம்பியர் சோண்டடோஸ் என்பது

 உலகிடலடய வறுமமடகோட்டுக்கு கீ டழ வோழும் மக்கள் அதிகம் வோழும்
நோடுகள் பட்டியலில் இந்தியோ முதலிடம் வகிப்பதோக உலக வங்கி
சதரிவித்துள்ைது.

sa
la

 இரண்டோவது இடத்தில் மநஜீரியோ உள்ைது.

 இந்தியோவில் நோள் ஒன்றுக்கு 1.9 டோலர் அைவிற்கும் குமைவோக
சம்போதிப்பவர்கள் 22.4 டகோடி டபர் உள்ைனர். மநஜீரியோவில் 8.6 டகோடி டபர்
உள்ைனர்.

 உலகின் மிக கடுமமயோன டபோட்டி என வருணிக்கப்படும் ஸ்போர்டதலோன்
(Spartathlon ) டபோட்டியில் ( 246.6 கி.மீ . தூரம் சகோண்டது ) இந்திய வரர்
ீ

da

Kieren Dsouza பந்மதய தூரத்மத நிமைவு சசய்துள்ைோர்.

 ( இடபோட்டியில் கலந்து சகோள்ளும் வரர்கள்கைில்
ீ
50% டபர் பந்மதய
தூரத்மத நிமைவு சசய்ய இயலோமல் போதியிடலடய
சவைிடயைிவிடுகின்ைனர்.)

Pa

 இலங்மகயின் சதன் பகுதியில் உள்ை கோலி மோவட்டம் கரோப்பிட்டி
மருத்துமமனயில் , புற்றுடநோயோைர்களுக்சகன தனிப்பிரிவு ஒன்மை
நிர்மோணிப்பதற்கு நிதி டசகரிப்பதற்சகன யோழ்ப்போணம் பருத்தித்துமையில்
இருந்து நமட பயணசமோன்று அக்டடோபர் 06ல் ஆரம்பமோகியுள்ைது.

w.

 இந்த நமடபயணத்திற்கு 'ட்சரயில்' என சபயரிடப்பட்டுள்ைது.
 சனிக்கிரகத்தின் மடடயோன் நிலவிலும் நிலத்தடிக்கு கீ டழ பல கிடலோ மீ ட்டர்
ஆழத்தில் கடல் ஓடுவமத விஞ்ஞோனிகள் கண்டுபிடித் துள்ைனர். இதன்
மூலம் அங்கு நுண்ணுயிர்கள் வோழ்வதற்கோன சோத்தியக்கூறுகள்

ww

இருக்கலோம் என்றும் சதரியவந்துள்ைது.

 சனிக்கிரகத்மத சுற்றும் மடட்டன், என்சலடஸ் ஆகிய இரு நிலவுகளும்
பனிக்கட்டிக்கு அடியில் கடமல மமைத்து மவத்திருப்பதோக ஏற்சகனடவ
நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் சதரிய வந்தது. இந்நிமலயில் மற்சைோரு நிலவோன
மடடயோனிலும் கடல் இருப்பது கண்டைியப் பட்டுள்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டடோபர் = 2016

 சபல்ஜியத்தின் ரோயல் ஆய்வக விஞ்ஞோனிகள் இதமன

et

கண்டுபிடித்துள்ைனர். மடடயோன் நிலவின் நிலத் தடிக்கு கீ டழ 100 கி.மீ
ஆழத்தில் அந்தக் கடல் இருப்பதோக அவர்கள் சதரிவிக்கின்ைனர்.

 அணு ஆயுத உற்பத்திமய நிறுத்தடகோரி, இந்தியோவுக்கு எதிரோக பசிபிக்

i.N

நோடோன மோர்ஷல்ஸ் தீவுகள் சதோடர்ந்த வழக்மக, ஐ.நோ.வின் சர்வடதச
நீ திமன்ைம் நிரோகரித்துள்ைது

 முன்னோள் ISRO தமலவர் U.R. ரோவ்க்கு ( Udupi Ramachandra Rao )

International Astronautical Federation (IAF) அமமப்பு Hall of Fame சிைப்மப
வழங்கியுள்ைது. இந்த சிைப்மப சபறும் முதல் இந்தியர் இவடர.

sa
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 சர்ச்மசக்குரிய சதன்சீன கடல் பகுதியில் உள்ை சன்ஷோ நகரில் கடல் ஆமம
போதுகோப்பு மமயத்மத நிறுவப் டபோவதோக சீனோ அைிவித்துள்ைது.

 இங்கு ஆமம குஞ்சு சபோரித்தல் மற்றும் ஆமம சதோடர்போன ஆரோய்ச்சிகள்
டமற்சகோள்ைப்படும் என அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 { சதன்சீன கடல் பகுதியில் உள்ை பல்டவறு தீவுக் கூட்டங் கமை
நிறுவியது. }

da

நிர்வகிப்பதற்கோகடவ கடந்த 2012-ம் ஆண்டு சன்ஷோ நகமர சீன அரசு

 ஸ்சபக்ட்ரம் அமலக்கற்மையின் சி-டபண்ட் மற்றும் க்யூ டபண்ட் கைின்
டசமவமய வலுப்படுத்துவதற்கோக 48 சதோமலத்சதோடர்பு
டிரோன்ஸ்போண்டர்கள் இமணக்கப்பட்ட ஜிசோட்-18 என்ை சசயற்மகடகோமை

Pa

இந்திய விண்சவைி ஆய்வு மமயமோன 'இஸ்டரோ' உருவோக்கியது.

 இந்த GSAT -18 சசயற்மகடகோள் பிசரஞ்ச் கயோனோவில் இருந்து
சவற்ைிகரமோக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

 தங்குதமடயற்ை டசமவக்கோக சூரிய ஒைி தகடுகள் (டசோலோர் டபனல்ஸ்)

w.

மற்றும் ஆன்சடன்னோக்கள் இந்த சசயற்மகடகோைில் சபோருத்தப்பட்டுள்ைன.
15 ஆண்டுகள் வமர சசயல்படும் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது

 ஆப்கோனிஸ்தோன் நோட்டுக்கு வழங்கும் உதவி பற்ைி முடிவு சசய்ய ஐடரோப்பிய
யூனியன் நோடுகள் மற்றும் ஆப்கோனிஸ்தோன் இமடயிலோன மோநோடு Brussels

ww

நகரில் ( சபல்ஜியம் ) அகடடோபர் 04 மற்றும் 05ல் நமடசபற்று முடிந்துள்ைது

 சர்வடதச நோடுகைில் சதோழில் நிறுவனங்கைின் வைர்ச்சி,
சதோழிற்சோமலகைின் நிமலமம, சதோழில் கட்டமமப்புகள் உள்ைிட்டமவ
குைித்து உலக வங்கி சோர்பில் ஆய்வு டமற்சகோள்ைப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டடோபர் = 2016

 சபருகி வரும் தோனியங்கி இயந்திரமயத்தோல் இந்தியோவில் 69%
பணிகளுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ைதோக உலக வங்கியின்
ஆய்வைிக்மகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

et

பணிகளுக்கும், சீனோவில் 77 % பணிகளுக்கும், எத்திடயோப்பியோவில் 85%

i.N

 சமீ பத்தில் ம.பி.யில் இருந்து மோநிலங்கைமவக்கு டதர்வு சபற்ை

தமிழகத்மத டசர்ந்த இல. கடணசன் அவர்கைின் பதவிக்கோலம் எது வமர
உள்ைது = ஏப்ரல் 2018

 தூய்மம இந்தியோ வோரம் கமடபிடிக்கப்பட்டது = சசப்டம்பர் 25 முதல்
அக்டடோபர் 02 வமர
மதிப்பு எவ்வைவு = 1.20 டோலர்

sa
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 சமீ பத்தில் ஐ.நோ. சவைியிட்ட M.S. சுப்புலட்சுமி நிமனவு தபோல்தமலயின்
 2017 முதல் சபோைியியல், மருத்துவம் உள்ைிட்ட உயர்கல்விக்கோன
அமனத்து நுமழவுத் டதர்வுகளும் ஆன்மலன் மூலமோகடவ நமடசபறும்
என அைிவித்துள்ை மோநில அரசு எது = ஆந்திரோ

 சமீ பத்தில் இந்தியோ எந்த நோட்டுடன் மகதிகள் பரிமோற்ைம் ஒப்பந்தம் சசய்து

da

சகோண்டுள்ைது = ஆப்கோனிஸ்தோன்

 ஜப்போன் ஓபன் சடன்னிஸ் டபோட்டியில் பட்டம் சவன்ைவர் = கிைிஸ்டினோ
மிக்டகல்

 தமலக்கவசம் அணியோமல் வோகனம் ஓட்டி 3 முமைக்கு டமல்

Pa

பிடிபடுபவர்கைின் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து என அைிவித்துள்ை அரசு = ஆந்திரோ

 ஹோர்வோர்டு அைக்கட்டமை வழங்கிய மனிதோபிமோன விருது - 2016
சபற்றுள்ைவர் = ஆங் சோங் சூயி

 சமீ பத்தில் மோணவிகளுக்கு இலவச பஸ் திட்டத்மத அைிமுகம் சசய்துள்ை

w.

மோநில அரசு எது = ஹரியோனோ

 இந்திரோ ஆவோஸ் டயோஜனோவின் புதிய சபயர் என்ன = பிரதம மந்திரி
ஆவோஸ் டயோஜனோ

 பிரதமர் வசிக்கும் இல்லம் அமமந்துள்ை டரஸ் டகோர்ஸ் சோமலயின் புதிய

ww

சபயர் என்ன = டலோக் கல்யோண் மோர்க்

 அரசு மருத்துவமமனகைில் பிரசவித்த தோய்மோர்கமை இலவச ஆம்புலன்ஸ்
மூலம் வட்டில்
ீ
சகோண்டுடபோய் விடுவதற்கோன டசமவக்கு என அைிமுகம்
சசய்யப்பட்டுள்ை சதோமலடபசி எண் எது = 102
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நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டடோபர் = 2016

 கபடி உலக டகோப்மப டபோட்டியில் விமையோடும் இந்திய அணியின் டகப்டன்

et

/ அதில் இடம்சபற்றுள்ை தமிழக வரர்
ீ யோவர் = அனுப் குமோர் / தர்மரோஜ்
டசரலோதன்

 கூகுள் நிறுவனம் அைிமுகம் சசய்த, பயணங்களுக்கோன அமலடபசி சசயலி

i.N

= GOOGLE TRIPS APP

 டநரடி மோனியத் திட்டம் இதுவமர எத்தமன திட்டங்கைில்

சசயல்படுத்தப்படுகிைது. மோர்ச் 2017க்குள் எத்தமன திட்டங்கைில்

சசயல்படுத்த மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயம் சசய்யப்பட்டுள்ைது = 74 / 147

 இந்தியோவில் தீவிரவோதம் அதிகம் போதிக்கப்பட்ட மோநிலங்கைின்
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வரிமசயில் முதலிடம் பிடித்த மோநிலம் =சத்தீஸ்கர் ( 2வது இடம் - மணிப்பூர்
., 03வது இடம் - ஜம்மு & கோஷ்மீ ர், 4வது இடம் - ஜோர்கண்ட் )

 சமீ பத்தில் சவள்டைோட்டம் விடப்பட்ட மர்மடகோவ் டபோர்கப்பல்
தயரிக்கப்பட்டதின் திட்டம் எது = திட்டம் 15 B

 சசன்மன மோநகரோட்சியின் உள்ைோட்சி டதர்தல் அலுவலர் யோர் = சசன்மன
மோநகர ஆமணயர் .... ( சசன்மனமய தவிர்த்து மோநிலம் முழுவதும்

da

ஒவ்சவோரு மோவட்டத்திற்கும் உள்ைோட்சி டதர்தல் அலுவலரோக மோவட்ட
ஆட்சியர் பணியோற்றுவோர் )

 சமீ பத்தில் கட்டுமோன சதோழிலோைர்களுக்கு சபன்சன் வழங்கும் திட்டத்மத
அைிவித்துள்ை மோநில அரசு எது = ஒடிஷோ

Pa

 மோற்று சிறுநீரக அறுமவச்சிகிச்மசயில் முதன் முதலோக robots எந்த
நோட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டது = இங்கிலோந்து

 கண் அறுமவச்சிகிச்மசயில் முதன்முதலோக robots எந்த நோட்டில்
பயன்படுத்தப்பட்டது = இங்கிலோந்து

w.

 போரலிம்பிக் டபோட்டியின் ஈட்டி எைிதல் பிரிவில் தங்கம் சவன்றுள்ை
டதடவந்திர ஜக்கோரியோ எைிந்த தூரம் எவ்வைவு = 63. 97 மீ ட்டர்

 சடன்சிங் நோர்டக விருது சபற்ைவர்கைில் நீரில் சோகசம் புரிந்ததற்கோன
விருது மற்றும் ஆகயத்தில் ( கோற்ைில் ) சோகசம் புரிந்ததற்கோன விருது

ww

சபற்ற்வர்கள் யோர் = ரிட்டு கிடஷோர் டகடியோ / ரோம்குமோர் ...... ( சடன்சிங்
நோர்டக வோழ்நோள் சோதமனயோைர் விருது --- ஹர்பஜன் சிங் ., நிலம் ( land )
பிரிவு --- தஷி மோலிக்., நுன்ஷி மோலிக் மற்றும் டதபசிஸ் பிஸ்வோஸ்
ஆகிடயோர் சபற்றுள்ைனர் )
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 சமீ பத்தில் சசன்மனமய தமலமமயிடமோக சகோண்டு புதிதோக

et

துவங்கப்பட்ட வங்கி எது EQUITAS BANK

 GST கவுன்சிமல அமமப்பதற்கு கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த சட்டத்தின் கீ ழ்

ஜனோதிபதி உத்தரவு பிைப்பித்துள்ைோர் இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டம் 279 -

i.N

A பிரிவு

 சவனிசுலோ நோட்டில் நமடசபற்ை 17வது அணிடசரோ நோடுகைின் மோநோட்டில்
இந்தியோ சோர்பில் துமண ஜனோதிபதி கலந்துசகோண்டுள்ைோர். பிரதமர் டமோடி
பங்டகற்கவில்மல. இடதடபோன்று இதற்கு முன் நமடசபற்ை அணிடசரோ

நோடுகைின் மோநோட்டில் கலந்து சகோள்ைோத இந்திய பிரதமர் யோர் = சரண்சிங்

sa
la

 சடல்லி பல்கமலக்கழகம் கண்டுபிடித்துள்ை மரபணு மோற்ைம் சசய்யப்பட்ட
கடுகின் சபயர் என்ன = DMH 11 (Dhara Mustard Hybrid 11)

 உலகைவில் பயங்கரவோதத்தோல் போதிக்கப்பட்ட நோடுகைின் பட்டியலில்
முதலிடத்தில் உள்ை நோடு மற்றும் இந்தியோவின் தரவரிமச = இரோக் /
இந்தியோ 04
போகிஸ்தோன்

da

 சமீ பத்தில் இந்து திருமண சட்டத்மத நிமைடவற்ைியுள்ை நோடு எது =
 இந்தியோவில், சசப்டம்பர் மோதம் பிங்க் நிை பந்மத உபடயோகித்து, பகலிரவு
சடஸ்ட் கிரிக்சகட் டபோட்டி நமடசபற்ைது. அந்த டபோட்டி சதோடரின் சபயர்
என்ன = துலீப் டிரோபி ... ( இந்த டபோட்டியில் சவன்ை அணி -- இந்திய புளூ

Pa

அணி -- டகப்டன் - கவுதம் கோம்பிர் )

 சமக்ஸிடகோ நோட்டின் துமண தூதரகத்தின் ( சசன்மன ) சோர்பில் கவுரவ
பிரதியோக நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்ைவர் யோர் = ரோம்குமோர் வரதரோஜன் .... (
அருப்புக்டகோட்மடமய டசர்ந்த சஜயவிலோஸ் குழுமத்மத சோர்ந்தவர் )

w.

 உ.பி. மோநிலத்தின் சமோஜ்வோடி சபன்சன் திட்டத்தின் பயனோைிகள் யோர் ?
அவர்களுக்கோன உதவித்சதோமக எவ்வைவு = வறுமமயில் வோடும்
சபண்கள் / மோதம் ரூ 500

 சமீ பத்தில் இந்திய அணுசக்தி கழகத்தின் சிைந்த விஞ்ஞோனிகள் என

ww

தகுதிமய சபற்ைவர்கள் = 20) H.N. சோஹூ மற்றும் S.V. ஜின்னோ ..... ( R.S.
சுந்தர் , தமலசிைந்த விஞ்ஞோனி நிமலக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ைோர் )

 சமீ பத்தில் எந்த நோட்டில் மூன்று - சபற்டைோர் இமணப்பிலோன குழந்மத
பிைந்துள்ைது = சமக்ஸிடகோ

 சமீ பத்தில் Malakas புயல் எந்த நோடுகமை தோக்கியது = ஜப்போன் & மதவோன்
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 INDOSAN விரிவோக்கம் என்ன = India Sanitation Conference

et

 சமீ பத்தில் டதசிய வனவிலங்கு வோரியம் ஒப்புதல் அைித்த மோநிலங்களுக்கு
இமடயிலோன முதலோவது நதி நீ ர் இமணப்பு திட்டம் எது = KEN - BETWA
நதிகள் இமணப்பு திட்டம்

i.N

 KEN - BETWA நதி நீர் இமணப்பு திட்டத்தின் சதோடர்புமடய வனவிலங்கு
சரணோலயம் எது = பண்ணோ புலிகள் சரணோலயம் ., மத்திய பிரடதசம்

இயக்குநர் - ஏ.டக.மடனோச்சோ

sa
la

 இந்திய இரயில்டவ (IRTC) டகட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலோ கழகத்தின் நிர்வோக
 சமோரக்டகோ நோட்டின் பிரதமரோக அப்சதலிலோ சபகிரோடன (Abdelilah
Bakirane) இரண்டோவது முமையோக டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைோர்

 2016 ஆண்டின் சர்வடதச பகவத்கீ மத விழோ - டிசம்பர் 06, 2016 சதோடங்கி 5
நோள் சகோண்டோடப்படும் இவ்விழோவோனது இவ்வோண்டு ஹரியோனோ மோநிலம்
குருடஷத்திரோ நகரில் நமடசபை உள்ைது

da

 சர்வடதச தசரோ திருவிழோ நமடசபற்ை இந்திய மோநிலம் - இமோச்சல
பிரடதசம்

 கோயத்தினோல் ஏற்படும் புண்கமை டவகமோக குணப்படுத்துவதற்கோக மின்
டபண்டஜ்கமை அசமரிக்க விண்சவைி ஆரோய்ச்சி நிறுவனமோன நோசோ

Pa

நிறுவனம் கண்டைிந்துள்ைது – இந்த மின் டபண்டஜ்கள் Poly Vinylidene
Fluoride – (PVDF) என்னும் டவதிப்சபோருைினோல் உருவோக்கப்பட்டுள்ைன

 டலோக் நோயக் என்று அன்புடன் அமழக்கப்படும் சஜயப்பிரகோஷ் நோரோயணின்
114 வது பிைந்த தினம் அக்டடோபர் 11 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது

w.

 உத்திரபிரடதசம் கோன்பூரில் விஜயதசமிமய முன்னிட்டு 125 ஆண்டுகள்
பழமமயோன இரோவணன் டகோவிலில் சிைப்பு வழிபோடுகள் நடத்தப்பட்டன

 வங்கடதசத்தில் இருந்து புலம் சபயர்ந்து வந்த தங்களுக்கு இந்திய
குடியுரிமம வழங்குமோறு மத்திய அமமச்சர் ஜிடதந்திர சிங்மக சந்தித்து

ww

சக்மோ இன மக்கள் அக்டடோபர் 11 அன்று டகோரிக்மக விடுத்தனர்

 சமீ பத்தில் மமைந்த மதுமர மணி ஐயர் சதோடர்புமடய கமல - கர்நோடக
இமச

 ‘டயோம் கிப்புர்’ என்னும் புனித தினமோனது யூத மதத்தில்
அனுசரிக்கப்படுகிைது
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சமீ பத்தில் விலகியுள்ை நோடு – இத்தோலி

et

 2024 ஆண்டு ஒலிம்பிக் டபோட்டிமய நடத்துவதற்கோன ஏலத்தில் இருந்து
 இந்தியோவில் குழந்மத திருமணத்மத தடுக்க வலிமமயோன சட்டம் அமலில்
உள்ை டபோதும் எத்தமன 47 சதவத
ீ சபண்களுக்கு 18 வயதோகும் முன்டப

i.N

திருமணம் நடப்பதோக தகவல் அம்பலமோகி உள்ைது

 நோடு முழுவதும் 20 புற்றுடநோய் ஆரோய்ச்சி மமயங்களும், 2 டதசிய

புற்றுடநோய் ஆரோய்ச்சி மமயங்கமையும் மத்திய அரசு உருவோக்கி வருவதோக
மத்திய சுகோதோரத்துைோய் அமமச்சர் சதரிவித்துள்ைோர்

 சர்வடதச கிரிக்சகட் கவுன்சில் சவைியிட்டுள்ை சடஸ்ட் பந்து

sa
la

வச்சோைர்களுக்கோன
ீ
தரவரிமச பட்டியலில் தற்டபோது முதலிடம் பிடித்த வரர்
ீ
- இந்தியோவின் இரவிச்சந்திர அஸ்வின்

 சுற்றுலோ பயணிகமை கவரும் வமகயில் இந்தியோவில் முதன்முமையோக
தமிழக மோநிலம் – திண்டுக்கல் மோவட்டம் – சகோமடக்கோனல்
மமலப்பகுதியில் ‘ஸ்மக வோக்’ அமமக்கப்பட உள்ைது

 ஈஷோ அைக்கட்டமையின் சுற்றுச்சூழல் முயற்சியோன பசுமம கரங்கள்

da

திட்டத்திற்கு மதிப்பு மிக்க இந்தியோ டுடட சஃமபகிரி விருது (Safaigiri Award)
எந்த திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது

 இவ்விருது 2015 ஆண்டு பிரதமர் டமோடி அவர்கைோல் சுவச் போரத் அபியோன்
திட்டத்தின் கீ ழ் பரிந்துமரக்கப்பட்டது

Pa

 பழமமயோன எண்சணய் கிணறுகைிலிருந்து அதிகப்படியோன எண்சணமய
டதோண்டி எடுப்பதற்கோக அசமரிக்கோவில் உள்ை சஹைஸ்டன்
பல்கமலக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் டமற்சகோண்டுள்ை இந்திய
அரசின் எண்சணய் நிறுவனம் = ஆயில் இந்திய நிறுவனம்

w.

 உலகைவில் 2030 ஆண்டிற்குள் தரமோன ஆரம்ப மற்றும் இமடநிமல
கல்விமய வழங்க டவண்டுமோனோல் 69 மில்லியன் ஆசிரியர்கள் டதமவ என
யுசனஸ்டகோ தனது அைிக்மகயில் சதரிவித்துள்ைது

 சதன் சகோரியோவின் இன்சிகியோன் நகரில் நமடசபற்ை சிங்கன் டபோங்கோ

ww

ஓபன் டகோல்ஃப் டபோட்டி 2016 இல் சவற்ைி சபற்ை இந்திய வரர்
ீ = ககன்ஜீத்
புல்லர்

 2016ம் ஆண்டுக்கோன 24வது எகமலவன் விருது ஓட்டப்பந்மதய
வரோங்கமன
ீ
Srabani Nanda வுக்கு வழங்கப்படுவதோக
அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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 சதன்னோப்ரிக்கோவில் உள்ை சநல்சன் மண்டடலோ அைக்கட்டமைக்கு

et

இந்தியோ 93 லட்ச ரூபோய் ( 9.3 மில்லியன் ரூபோய்கள் ) நன்சகோமட
வழங்கியுள்ைது.

 உலகின் உயரமோன மரக் கட்டடம் = கனடோவிலுள்ை பிரிட்டீஷ் சகோலம்பியோ

i.N

பல்கமலக்கழக வைோகத்தில், முழுக்க முழுக்க மரப்பலமககள்,

தூண்கைோல் ஆன உலகின் முதல் உயரமோன மரக் கட்டடமோனது கட்டி
முடிக்கப்பட்டுள்ைது

 மோணவர் விடுதியோக பயன்படப்டபோகும் இந்த மரக் கட்டிடம் 18 மோடிகள், 174
அடி உயரம் சகோண்டது

sa
la

 இந்த கட்டிடத்தின் சபயர் - புடரோக் கோமன்ஸ்

 உலகிடலடய உயர் தரமோன ஆக்கபூர்வ அைிவியல் ஆரோய்ச்சிகமை
டமற்சகோண்டு பல்டவறு கண்டுபிடிப்புகமை வழங்குவதில் இந்தியோ
இரண்டோவது இடம் பிடித்துள்ைது. முதல் இடத்மத சீனோ பிடித்துள்ைது

 உலக நோடுகைில் நமடசபற்று அைிவியல் ஆரோய்ச்சிகள் குைித்து, 'டநச்சர்
இன்சடக்ஸ்' நிறுவனம் சோர்பில் கடந்த 2015 ஆண்டு டமற்சகோள்ைப்பட்ட

da

அைிக்மகயில் இது சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது

 ஹிமோன்ஸ் (HIMANSH) என்பது - சமீ பத்தில் ஹிமோச்சல பிரடதசத்திலுள்ை
ஸ்பிடி பகுதியில் திைக்கப்பட்ட இந்தியோவின் மிக உயர் ஆரோய்ச்சி நிமலயம்
(High Attitude Research Station)

Pa

 மோற்றுத்திைனோைிகளுக்கோன உலகின் முதல் படயோனிக் ஒலிம்பிக் டபோட்டி
(World's first bionic 'Olympics' Games) நமடசபறும் இடம் = சூரிச் (Zurich) –
சுவிட்சர்லோந்து நோடு

 தனது மோநிலத்மத ‘அன ீமியோ’ டநோயற்ை மோநிலமோக மோற்ை லோலிமோ

w.

அபியோன் (Lalima Abhiyan) எனப்படும் திட்டத்மத அைிமுகப்படுத்தியுள்ை
மோநிலம் = மத்திய பிரடதசம்

 சமீ பத்தில் கோமன்சவல்த் அமமப்பிலிருந்து விலக முடிவு சசய்துள்ை நோடு =
மோலத்தீவு

ww

 அரசு மருத்துவமமனகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகோதோர நிமலயங்கைில் 'சலூன்'
கமை திைக்க உத்தரவிட்டுள்ை மோநிலம் = கர்நோடகோ

 இங்கிலோந்தின் நிழல் அமமச்சரமவயின் உறுப்பினரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ை
இந்திய வம்சோவைி சோர்ந்தவர் = ஷோமி சக்ரவர்த்தி (Shami Chakrabarti)
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 முதல் முமையோக உலக சுனோமி தினம் (First World Tsunami Awareness Day)

et

நவம்பர் 05, 2016 அன்று புது தில்லியில் ஐ.நோவின் டபரிடர் டமலோண்மம

அமமப்போல் நடத்தப்படும் டபரிடர் டமலோண்மமக்கோன ஆசிய அமமச்சர்கள்
கூடுமகயின் டபோது அனுசரிக்கப்பட உள்ைதோக அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது

i.N

 நகர்ப்புை பகுதிகைில் கட்டட வமரபடத்துக்கு அனுமதி அைிக்கும்

நமடமுமைமய மிகவும் எைிமமபடுத்த சமீ பத்தில் 'ஆன்மலன்' முமைமய
அைிமுகம் படுத்தியுள்ை மோநிலம் = ஒடிசோ

 மீ னவர்களுக்கோன 'போன் இந்தியோ மீ னவ நண்பன் என்னும் மகப்டபசி

சசயலி'மய (Fisher Friend Mobile Application - FFMA) அைிமுகம் சசய்துள்ை

sa
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நிறுவனம் = M.S.சுவோமிநோதன் ஆரோய்ச்சி நிறுவனம்

 24 வது ஏகமலவயோ விருது 2016 (24th Ekalavya Award 2016)

 விமையோட்டுத் துமையில் சிைந்த சோதமனயோைருக்கோக வழங்கப்படும்
ஏகமலவயோ விருது 2016 ஆண்டில் = சரபோனி நந்தோ (Srabani Nanda)
என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது

 இந்தியோவில் முதன் முமையோக பருமனோக இருக்கும் வைரிைம்

da

பருவத்தினருக்கோன சிைப்பு மருத்துவமமன = சமீ பத்தில் மும்மபயில் சூர்யோ
மருத்துவமமன குழுமத்தோல் துவங்கப்பட்டு உள்ைது

 கூகுைின் ஃப்டை ஸ்டடோரில் (Google Play Store) உள்ை 400 க்கும் டமற்பட்ட
சசயலிகள் ட்சரஸ்டகோட் என்னும் மோல்டவர் மவரஸோல்

Pa

போதிக்கப்பட்டுள்ைதோக தகவல் சவைியோகியுள்ைது

 சுசித்வோ திட்டம் = டகரை மோநில அரசு சோர்பில், கிரோமப் பகுதிகைில்
சுற்றுப்புை சுகோதோரத்மத உறுதிப்படுத்தும் " சுசித்வோ " திட்டத்தின் கீ ழ், 941
கிரோமப் பஞ்சோயத்துகைில் சமோத்தம், 1 லட்சத்து, 75 ஆயிரத்து, 84

w.

கழிப்பமைகள் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது.

 திைந்தசவைி கழிப்பிடங்கள் இல்லோத, சுகோதோரமோன சுற்றுச்சூழமல
உருவோக்கும் டநோக்கில், உள்ைோட்சி நிர்வோகத்துடன் இமணந்து இத்திட்டம்
மோநிலம் முழுவதும் தீவிரமோக சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.

ww

 நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கில், 90 சதவத
ீ பணிகள் நிமைவு சபற்றுள்ை
நிமலயில், வரும் நவம்பர் 1-ம் டததி, கிரோமப் பகுதிகைில் திைந்தசவைி
கழிப்பிடங்கள் இல்லோத மோநிலமோக டகரைோ அைிவிக்கப்பட உள்ைது

 டபோர் வரர்கள்
ீ
நிமனவிடம் -- சசைர்ய ஸ்மோரக் ( Shaurya Smarak ) =
நோட்டுக்கோகப் டபோரிட்டு தங்கைது இன்னுயிமர நீ த்த ரோணுவ வரர்கமைக்
ீ

A.MurugananthaM - M.Sc.,M.Ed., = Dindigul
http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டடோபர் = 2016

Page 36 of 55

சகைரவிக்கும் வமகயில், மத்தியப் பிரடதச மோநில அரசின் சோர்பில்

et

டபோபோலில் கட்டப்பட்டுள்ை டபோர் வரர்கள்
ீ
நிமனவிடத்மத ( சசைர்ய
ஸ்மோரக் ) பிரதமர் நடரந்திர டமோடி அக்.14ல் திைந்து மவக்கிைோர்

 டமற்கு வங்க மோநிலம், பஹரம்பூர் மோவட்டத்திலிருந்து 25 கிடலோமீ ட்டர்

i.N

சதோமலவில் உள்ை நபகிரோம் (Nabagram) பகுதியில நவனத்
ீ
சதோழில்நுட்ப
வசதிகளுடன் புதிய ரோணுவத் தைம் அமமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த ரோணுவ
தைத்மத ஜனோதிபதி பிரணோப்முகர்ஜி திைந்து மவத்துள்ைோர்.

 இந்த தைம் தற்டபோது திைந்து மவக்கப்பட்டோலும் அதன் உள்கட்டமமப்புப்
பணிகள் இன்னும் நிமைவமடயவில்மல. வரும் 2018-ஆம் ஆண்டு இந்தப்

sa
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பணிகள் முடிவமடயும்

 "சமோஜ்வோதி ஸ்மோர்டபோன் டயோஜனோ" என்ை இலவச ஸ்மோர்ட் டபோன்
திட்டத்மத உ.பி. மோநில முதல்வர் அகிடலஷ் யோதவ் 10-10-2016
அைிமுகப்படுத்தினோர்.

 பதிசனட்டு வயது நிரம்பிய ,பத்தோம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இந்த திட்டத்தின்
மூலமோக இலவச ஸ்மோர்ட் டபோமன சபை தகுதியோனவர்கள் ஆவர்

da

 இந்தியோவுக்கோன புதிய சீனத் தூதரோக லூ சோவ்ஹு நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.
இவர் இதற்கு முன்னர் போகிஸ்தோன் தூதரோகவும் பணியோற்ைியுள்ைோர்

 Lalima Abhiyan = அன ீமியோ எனப்படும் ரத்தடசோமக இல்லோ மோநிலத்மத
உருவோக்குவதற்கு, மத்திய பிரடதச மோநில அரசு Lalima Abhiyan என்ை

Pa

திட்டத்மத நவம்பர் 01 முதல் சசயல்படுத்த உள்ைது.

 இத்திட்டத்தின்படி பள்ைிகள், அங்கன்வோடி மமயங்கள், ஆரம்ப சுகோதோர
மமயங்கள், மருத்துவ மமனகள் ஆகியவற்ைில் இரும்புச்சத்து மற்றும்
டபோலிக் அமில மோத்திமரகள் ( Iron and Folic acid Tablets ) இலவசமோக

w.

வழங்கப்படும்.

 சதலுங்கோனோவில் ‘மகோ பதுகம்மோ’ என்ை நிகழ்ச்சி சகோண்டோடப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியின் டபோது கிட்டதட்ட 40 நோடுகமை டசர்ந்த சமோத்தம் 9,292
சபண்கள் பங்டகற்ைனர். அமனத்து சபண்களும் அவரவர் ஊர்கைில்

ww

அணியும் போரம்பரிய உமடமய அணிந்து வந்திருந்தனர்.

 இந்த மகோ பதுகம்மோ திருவிழோ எல்பி மமதோனத்தில் நமடசபற்ைது. இந்த
மமதோனத்தின் நடுவில் 20 அடி உயரம் சகோண்ட மலரோல் டகோபுரம்
உருவோக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அரிய நிகழ்வு கின்னஸ் சோதமன
புத்தக்கத்தில் இடம்சபற்றுள்ைது
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 சர்வடதச நோணய திட்டம் (IMF) அக்டடோபர் 2016 இல் சவைியிட்டுள்ை

et

அைிக்மகயின் படி 2016 ஆண்டில் உலக ஒட்டுசமோத்த சபோருைோதோர
வைர்ச்சி 3.1% இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ைது

 மத்திய அரசின் வோங்குதல் மற்றும் சிைந்த பண டமலோண்மமமய

i.N

சநைிபடுத்தும் வண்ணம் மத்திய நிதி அமமச்சகம் = 'சபோதுகடன்

டமலோண்மம அலகு (Public Debt Management Cell - PMDC) என்ை
அமமப்மப ஏற்படுத்தியுள்ைது

 இந்திய சீன எல்மலமயக் கோக்கும் இந்டதோ திசபத் எல்மலப் போதுகோப்புப்
பமடயில் முதன்முமையோக ரோணுவத்தில் பணிபுரியும் விலங்குகளுக்கும்
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பதக்கங்கள் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

 இந்டதோ திசபத் எல்மலப் போதுகோப்புப் பமடயின் 55-வது ஆண்டு தினத்மத
முன்னிட்டு, தண்டர்டபோல்ட் என்ை குதிமரக்கு ‘அனிமல் டிரோன்ஸ்டபோர்ட்’
என்ை விருதும், டசோபியோ என்ை நோய்க்கு ‘டக9’ என்ை விருதும் அைிக்கப்பட
உள்ைது.

 இந்டதோ திசபத் பமடதோன் முதன் முதலோக சபல்ஜியன் மலிடனோய்ஸ் ரக

da

நோய்கமை நக்ஸல் எதிர்ப்பு நடவடிக்மககளுக்கு பயன்படுத்தியது.

 டமலும், 3,488 கி.மீ . நீைமுள்ை இந்திய சீன எல்மலக்கு டபோக்குவரத்துப்
பயன்போட்டுக்கோக குதிமர, டகோடவறு கழுமத, மட்டக் குதிமரகமைப்
பயன்படுத்தி வருகிைது.

Pa

 உலகின் ஆைோவது உயரமோன மமலயோன சீன-டநபோள் எல்மலயில்
அமமந்துள்ை டசோ ஓயி (Cho Oyu) மமலமய சவற்ைிகரமோக ஏைி சோதமன
புரிந்துள்ை இந்திய மமலடயறும் வரர்
ீ = அர்ஜீன் வோஜ்போய் (Arjun Vajpai)

 சவைிநோட்டு மமலப்பிரடதசங்கைில் மிகவும் பிரபலமோக இருக்கும் ஸ்மக

w.

வோக் என்னும் ஆகோய நமடபோமத போலத்மத இந்தியோவில் முதன்
முமையோக சகோமடக்கோனலில் சகோண்டுவருவதற்கோக தமிழக
சுற்றுலோத்துமையும், வனத்துமையும் இமணந்து அந்த திட்டத்மத
சசயல்படுத்துவதற்கோக டதர்ந்சதடுத்துள்ை இடம் = டோல்பின்ஸ்டனோஸ்

ww

(Dolphin's Nose)

 சடல்லி மற்றும் மகோரோஷ்டிரோ அணிகளுக்கு இமடடய நமடசபற்ை ரஞ்சி
டபோட்டியில் மகோரோஷ்டிரோமவச் டசர்ந்த குகோடல - அன்கித் போவ்டன ஆகிய
இரு வரர்களும்,
ீ
3-வது விக்சகட்டுக்கு இருவரும் இமணந்து 594 ரன்கள்
டசர்த்தோர்கள்.
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குவித்ததில்மல.

et

 ரஞ்சி டபோட்டியில் எந்தசவோரு விக்சகட்டுக்கும் இவ்வைவு ரன்கமை யோரும்
 இதற்கு முன்பு 1946-47ல் படரோடோமவச் டசர்ந்த விஜய் ஹசோடர - குல்

முகமது டஜோடி, 577 ரன்கள் குவித்தடத சோதமனயோக இருந்தது. அமத

i.N

குகோடல - அன்கித் போவ்டன டஜோடி முைியடித்துள்ைது

 சடஸ்ட் டபோட்டியில் இரு முமை இரட்மட சதம் அடித்த முதல் இந்கிய
டகப்டன் என்ை சபருமமமய சபற்ைவர் = விரோட் டகோலி

 நியூசிலோந்துக்கு எதிரோன மூன்ைோவது சடஸ்ட் டபோட்டியில் டகோஹ்லி

இரண்டோவது முமையோக இரட்மட சதம் அடித்து இந்த சோகமனமய புரிந்தோர்

sa
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 இதற்கு முன், சவஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரோக (ஆண்டிகுவோ, 2016) இமத
நிகழ்த்தியிருந்தோர்.

 ரஷியோவின் விைோதிடவோஸ்டோக் நகரில் நமடசபற்ை ரஷிய ஓபன்
கிரோண்ட்ப்ரீ போட்மிண்டன் டபோட்டியின், மகைிர் ஒற்மையர் பிரிவில்
இந்தியோவின் ருத்விகோ ஷிவோனி, ரஷியோவின் ஈவ்சஜனியோமவ
டதோற்கடித்து சோம்பியன் பட்டம் சவன்ைோர்.

da

 கலப்பு இரட்மடயர் இறுதிப்டபோட்டியில் இந்தியோவின் சிக்கி சரட்டி - பிரணவ்
டசோப்ரோ டஜோடி ரஷியோவின் விைோதிமிர் இவோடனோவ் - வடலரியோ
டசோடரோகினோமவ டதோற்கடித்து சோம்பியன் ஆனது.

 ஆடவர் ஒற்மையர் இறுதிப்டபோட்டியில் மடலசியோவின் ஜல்ஃபோட்லி,

Pa

இந்தியோவின் சிரில் வர்மோமவ டதோற்கடித்து சம்பியன் பட்டம் சவன்ைோர்

 இந்திய விமோன பமடயின் முதல் டபஸ்புக் பதிவோனது அதன் 84வது
நிறுவன நோைோன இன்று சதோடங்கப்பட்டு உள்ைது. சமூக ஊடகங்கைில்
ஒன்ைோன டபஸ்புக்கிற்குள் தண்டிப்பதற்கோன அதிகோரம் என்ை வோசகத்துடன்,

w.

சூ-30 எம்.டக.ஐ. ரக டபோர் விமோனத்தின் புமகப்படத்துடன் தனது முகப்பு
பக்கத்திமன இந்திய விமோன பமட உருவோக்கியுள்ைது.

 இந்திய விமோன பமடயின் தமலவர் அரூப் ரோஹோ வோழ்த்து சசய்தியுடன்,
குறும்படம் ஒன்றும் முதல் பதிவோக சவைியிடப்பட்டு உள்ைது.

ww

முதன்முதலில் டபஸ்புக்கிற்குள் முப்பமடகைில் ஒன்ைோன ரோணுவம் தனது
பதிவிமன சதோடங்கியது. இறுதியோகடவ இந்திய விமோன பமடயோனது
டபஸ்புக்கிற்குள் நுமழந்துள்ைது.

 ரோணுவத்திமன சதோடர்ந்து கப்பற்பமட டபஸ்புக்கிற்குள் நுமழந்தது.
சமீ பத்தில் கப்பற்பமட டுவிட்டருக்குள்ளும் நுமழந்துள்ைது.
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 சவைிநோய்க் கடியோல் ஏற்படும் டரபிஸ் டநோயோல் உயிரிழப்டபோர்

et

எண்ணிக்மகயில், ஆசிய நோடுகைில் இந்தியோ முதலிடத்தில் உள்ைது.
வங்கடதசம் இரண்டோம் இடத்தில் உள்ைது.

 இந்தியோவில் சவைிநோய்க் கடியோல் ஆண்டுடதோறும் 50 ஆயிரம் டபர்

i.N

உயிரிழக்கின்ைனர்.

 கோமன்சவல்த் நோடுகள் கூட்டமமப்பில் இருந்து விலகுவதோக மோலத்தீவுகள்
அைிவித்துள்ைது.

{ இங்கிலோந்தின் கோலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்த நோடுகள் இமணந்து
கோமன்சவல்த் நோடுகள் கூட்டமமமப உருவோக்கியுள்ைன.}

sa
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 கோமன்சவல்த் அமமப்பின் சபோதுச்சசயலோைர் - டபட்ரிகோ ஸ்கோட்டலண்ட்
 அசமரிக்கோவின் பிரபல போடலோசிரியர், போடகர் மற்றும் இமச ஆளுமமயோன
போப் மடலனுக்கு 2016-ம் ஆண்டுகோன இலக்கிய டநோபல் பரிசு
அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 ஒரு போடலோசிரியருக்கு டநோபல் வழங்கப்படுவது இதுடவ முதல்முமை
ஆகும்

da

 Dr. Vilho Valsala Award = வோனிமலமயக் கண்கோணிப்பதற்கும்,
கணிப்பதற்கும் ஆபத்தோன உடலோகமோன போதரசத்தோல் ஆன கருவிகளுக்குப்
பதிலோக டிஜிட்டல் கருவிகளுக்கு மோறுவதற்கு வைரும் நோடுகளுக்குத்
தமடமய உண்டோக்கும் கோரணிகள் எமவ என்பது குைித்த ஆய்வு

Pa

அைிக்மகமய சசன்மன மண்டல வோனிமல ஆய்வு மமய விஞ்ஞோனி
B.அமுதோ சமர்ப்பித்துள்ைோர்.

 இதற்கோக, விஞ்ஞோனி B.அமுதோவிற்கு உலக வோனிமல ஆய்வு மமய
நிறுவனத்தின் டபரோசிரியர் "டோக்டர் வில்டஹோ மவசலோ விருது' என்பவரின்

w.

சபயரில் 1986-ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்படும் விருது சசப்டம்பரில்
ஸ்சபயினில் நமடசபற்ை கருத்தரங்கத்தில் வழங்கப்பட்டது.

 இந்த விருமதப் சபறும் முதல் இந்திய வோனிமல ஆய்வு மமய அதிகோரி
அமுதோ ஆவோர்.

ww

 தஞ்சோவூர் சோஸ்த்ரோ பல்கமலக்கழகத்தின் 2016-ஆம் ஆண்டுக்கோன
ரோமோனுஜன் விருதுக்கு பின்லோந்மதச் டசர்ந்த மகசோ மோடடோமகி,
கனடோமவச் டசர்ந்த மோக்சிம்ரட்சில் ஆகிடயோர் டதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ைனர்.

 முமனவர்கள் மோடடோமகியும் ரட்ஸ்வில்லும் பத்தோயிரம் அசமரிக்க டோலர்
பரிசுத் சதோமகமயத் தங்களுக்குள் சமமோகப் பகிர்ந்து சகோள்வர்.
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 முதுமமல, ஆமனமமல, சத்தியமங்கலம், கைக்கோடு - முண்டன்துமை

et

வனச் சரணோலயங்கைில் விலங்குகள் டவட்மடயோடப்படுவமதத் தடுக்கும்
பணியில், குவோலியரில் அமமந்துள்ை சிைப்பு டதசிய நோய்கள் பயிற்சி
நோய்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ைன.

i.N

மமயத்தில் பயிற்சி முடித்த, நோன்கு வன விலங்கு டவட்மடத் தடுப்பு

 வன விலங்கு டவட்மடமயத் தடுக்க பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ை டமோப்ப

நோய்கள் அமனத்தும் சஜர்மன் சஷப்பர்டு இனத்மதச் டசர்ந்தமவயோகும்.

 கடந்த ஆண்டு முதல் முமையோக ஷனி என்னும் டமோப்ப நோய் டவட்மடத்
தடுப்புப் பணிக்கோக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வனச் சரணலோயத்துக்கு
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அனுப்பப்பட்டு, சிைப்போகப் பணியோற்ைி வருகிைது.

 பிரபல சமூகவமலத்தைமோன முகநூலின் 'சமன்சபோருள் குமைகமை
கண்டைியும் திட்டத்தின்' கீ ழ், அதிக அைவில் பரிசு பணத்மத சபறுவதில்,
இந்த ஆண்டு இந்திய 'டஹக்கர்கள்' முதலிடத்தில் உள்ைனர்.

 இரண்டோமிடத்தில் அசமரிக்கோவும், மூன்ைோமிடத்தில் சமக்சிடகோவும்
உள்ைன.

da

 உலகில் அதிகமோடனோரோல் பயன்படுத்தப்படும் ஆக்ஸ்ஃடபோர்டு ஆங்கில
அகரோதியில் " ஐடயோ - Aiyo " என்ை தமிழ் வோர்த்மத இடம்சபற்றுள்ைது.

 சபோருைோதோரத் துமையில் ஒப்பந்தங்கள் சதோடர்போன கருத்தியமல
உருவோக்கிய அசமரிக்க டபரோசியர்கைோன சபங்க் டஹோல்ம்ஸ்ட்டரோம்

Pa

மற்றும் ஆலிவர் ஹோர்ட் ஆகிடயோருக்கு 2016ஆம் ஆண்டின்
சபோருைோதோரத்துக்கோன டநோபல் பரிசு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 சபோருைோதோரத் துமையில் ஒப்பந்தங்கள் டபோடும்டபோது ஏற்படும் பல்டவறு
சிக்கல்கமை எைிதோகப் புரிந்துசகோள்ளும்வமகயில் அசமரிக்க

w.

டபரோசியர்கள் உருவோக்கிய புதிய கருத்தியலுக்கோக 2016ம் ஆண்டுக்கோன
டநோபல் பரிசு அவர்களுக்கு அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 லண்டனில் பிைந்த ஆலிவர் ஹோர்ட், அசமரிக்கோவில் ஹோர்வோர்ட்
பல்கமலக்கழகத்தில் சபோருைோதோரத்துமை டபரோசிரியரோகப் பணியோற்ைி

ww

வருகிைோர்.

 சபங்க் டஹோல்ம்ஸ்ட்டரோம் பின்லோந்து நோட்டில் பிைந்தவர். இவர் தற்டபோது
அசமரிக்கோவில் மசசூட்ஸ் பல்கமலக்கழகத்தில் சபோருைோதோரத்துமை
டபரோசியரோக பணியோற்ைி வருகிைோர்
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 டரோமன் கத்டதோலிக்க திருச்சமபக்குள் கோணப்படும் துைவை சமபகைில்

et

மிகவும் பிரபலமோன ஒன்ைோன இடயசு சமபயினர் தங்களுமடய உலக
தமலவமர , முதல்முமையோக ஐடரோப்போவுக்கு சவைியிலிருந்து,

சவனிசுடவலோமவ டசர்ந்த போதிரியோர் அல்வோடரோ டசோசோ அபோஸ்கல்மல

i.N

டதர்வு சசய்துள்ைனர்.

 டரோமில் கூடிய 200-க்கு அதிகமோன இடயசு சமப வோக்கோைர்கைோல்,

"மர்முடரோஷிடயோ" அல்லது இரகசிய டபச்சு என்று அைியப்படும் நோன்கு
நோள்கள் நமடசபற்ை கலந்துமரயோடல்களுக்கு பின்னர் இவர்
டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைோர்

sa
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 உலகிடலடய மிக நீ ண்ட கோலம் ஆட்சி சசய்த தோய்லோந்து மன்னர் " பூமிபோல்
அதுல்யடதஜ் " உடல் நலக்குமைவோல் கோலமோனோர்.

 தோய்லோந்து நோட்டில் மன்னரோட்சியில் 9-வது மன்னரோக இருந்து வந்தவர்
பூமிபோல். 88 வயதோன பூமிபோல் 1946ல் அரியமண ஏைினோர். 70 ஆண்டுகள்
மன்னரோக ஆட்சி பீடத்தில் இருந்துள்ைோர்

 தற்டபோது உயிடரோடு இருப்பவர்கைில், மிக நீண்டகோலம் மன்னரோக

da

ரோணியோக உள்ைவர் என்ை சபருமமமய இங்கிலோந்து ரோணி இரண்டோம்
எலிசசபத் சபற்றுள்ைோர்.

 தோய்லோந்து மன்னர் பூமிபோல் அதுல்யோசதஜ் சமீ பத்தில் கோலமோனோர். கடந்த
1946-ல் அரியமண ஏைிய அவர் 70 ஆண் டுகள், 4 மோதங்கள் மன்னரோக

Pa

நீ டித்தோர். உலகின் மிக நீண்டகோல மன்னரோக அவர் விைங்கினோர்.
 அவரது மமைமவத் சதோடர்ந்து அந்தப் சபருமம தற்டபோது இங்கிலோந்து
ரோணி இரண்டோம் எலிசசபத்துக்கு கிமடத்துள்ைது. 90 வயதோகும் அவர்
1952-ம் ஆண்டு இங்கிலோந்தின் ரோணியோக பதவிடயற்ைோர். அவர் 64

w.

ஆண்டுகள் 8 மோதங்கமைப் பூர்த்தி சசய்துள்ைோர்.
 சதற்கு ஆப்பிரிக்கோவில் உள்ை சுவோசிலோந்தின் மன்னரோக இருந்த சவுபுஸோ,
4 மோத குழந்மதயோக இருந்தடபோது முடிசூட்டப்பட்டோர். அவர் 82 ஆண்டுகள்
253 நோட்கள் பதவியில் இருந்தோர். அவர்தோன் உலகின் மிக நீ ண்டகோல

ww

மன்னர் ஆவோர். கடந்த 1982-ம் ஆண்டில் அவர் உயிரிழந்தோர்.

 டவலூர் VIT பல்கமலக்கழக ஆரோய்ச்சி மோணவர் பிரசோந்த் மடனோகர், புதிய
ஆன்டிபயோடிக்ஸ்க்கோன புதிய போக்டீரியோக்கமை உருவோக்கி " டபஜ் சதரப்பி "
(Phage therapy for multi- drug resistant clinical pathogens) என்ை புதிய
ஆன்டிபயோடிக் சரஸிஸ்டண்மட கண்டுபிடித்துள்ைோர்.
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 இந்த கண்டுபிடிப்புக்கோக பிரசோந்த் மடனோகர் FP - 7 இைம் அைிவியலோைர்

et

விருது சபற்றுள்ைோர்.

 நோட்டின் 29 வது மோநிலமோக உருவோக்கப்பட்ட சதலங்கோனோவில் புதியதோக
21 மோவட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைன. இமதயடுத்து, அம்மோநிலத்தில்

i.N

உள்ை சமோத்த மோவட்டங்கைின் எண்ணிக்மக 31ஆக அதிகரித்துள்ைது.

 ஒருங்கிமணந்த ஆந்திரோமவ பிரித்து சதலுங்கோனோ தனி மோநிலம்

உருவோன டபோது ஆந்திரோவுக்கு 23 மோவட்டங்களும், சதலுங்கோனோவுக்கு 10
மோவட்டங்களும் ஒதுக்கப்பட்டன

 சோர்க் அமமப்பு சோர்பில் இஸ்லோம் மதத்தின் சூஃபி பிரிவினருக்கோக

sa
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சஜய்ப்பூரில் அக்டடோபர்14 முதல் 16-ஆம் டததி வமர மோநோடு
நமடசபைவுள்ைது.

 இந்தியோ, போகிஸ்தோன், இலங்மக, ஆஃப்கோனிஸ்தோன், வங்கடதசம்,
டநபோைம், பூடோன் ஆகிய சோர்க் நோடுகைிலிருந்து சூஃபியிஸத்மத பின்பற்றும்
அைிஞர்கள் அடங்கிய குழுவினர் இந்த விழோவில் பங்டகற்கவுள்ைதோக
அைிவிக்கப்பட்டது.

da

 விழோவுக்கோன அமனத்து ஏற்போடுகளும் சசய்து முடிக்கப்பட்ட நிமலயில்,
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்டகற்கப்டபோவதில்மல என்று போகிஸ்தோன் சூஃபி குழு
அைிவித்துள்ைது

 உலகைவில் பட்டினியோல் வோடும் மக்கள் அதிகம் வோழும் நோடுகைின்

Pa

பட்டியலில் இந்தியோவுக்கு 97வது இடம் கிமடத்துள்ைது.

 118 நோடுகமைக் சகோண்ட இந்த பட்டியலில் 15% டபர் சோப்பிடும் உணவு தரம்
மற்றும் அைவில் பற்ைோக்குமை, குழந்மதகள் உயிரிழப்பு 4.8%, ஊட்டச்சத்து
குமைபோடு என்பது 39% என்ை அைவில் இந்தியோ 97வது இடத்மதப்

w.

பிடித்துள்ைது.

 மக்களுக்குக் கிமடக்கும் ஊட்டச்சத்து, வணோக்கப்படும்
ீ
உணவு, 5 வயதுக்கு
உட்பட்ட குழந்மதகைின் வைர்ச்சி விகிதம், குழந்மத இைப்பு விகிதம் என 4
விஷயங்கமை அடிப்பமடயோக மவத்துஇந்த பட்டியல்

ww

தயோரிக்கப்பட்டுள்ைது.

 இந்த பட்டியலில் ஆப்ரிக்க நோடுகைோன எத்திடயோப்பியோ, மநகர்,
ஆப்கோனிஸ்தோன், போகிஸ்தோன் உள்ைிட்ட நோடுகள் முன்னிமலயில் உள்ைன.
இலங்மக, வங்கடதசம், டநபோைம், சீனோ உள்ைிட்ட அண்மட நோடுகள்
இந்தியோவுக்கு அடுத்த நிமலகைில் உள்ைன
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 சர்வடதச கீ மத திருவிழோ - 2016 ( International Gita festival - 2016 ) நவம்பர்
06 முதல் 10 வமர ஹரியோனோவின் குருச்டசத்திரோவில் நமடசபைவுள்ைது.
10ல் துவங்கியுள்ைது.

i.N

 சர்வடதச தசரோ திருவிழோ, ஹிமச்சலபிரடதசத்தின் குளு நகரில் அக்டடோபர்
 பிரிக்ஸ் நோடுகைின் முதலோவது வர்த்தக கண்கோட்சி, சடல்லி பிரகதி
மமதோனத்தில் அக்டடோபர் 12ல் துவங்கியுள்ைது

 17வது இந்தியோ - ரஷ்யோ வருடோந்திர மோநோடு டகோவோவில் அக்டடோபர் 15ல்
நமடசபற்று முடிந்துள்ைது

sa
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 டகோவோவில் அக்டடோபர் 16ம் டததி நமடசபை உள்ை பிரிக்ஸ் மோநோட்டில்
சிைப்பு அமழப்போைரோக மியோன்மர் சவைியுைவுத்துமை அமமச்சர் ஆங் சோன்
சூச்சி கலந்து சகோள்கிைோர்

 6th BRICS Trade Ministers Meetting = பிரிக்ஸ் நோடுகைின் சோர்பிலோன 6வது
வர்த்தக அமமச்சர்கைின் மோநோடு புதுசடல்லியில் இன்று ( அக்டடோபர் 13)
நமடசபற்றுள்ைது

da

 4th BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting = பிரிக்ஸ்
நோடுகைின் அமமச்சர்கள் அைவிலோன அைிவியல் , சதோழில்நுட்பம் ,மற்றும்
கண்டுபிடிப்பு மோநோடு சஜய்பூரில் அக்டடோபரில் 08ல் நமடசபற்று
முடிந்துள்ைது.
Solutions

Pa

 மோநோட்டின் கருப்சபோருள் -- Building, Responsive Inclusive and Collective
 ஏற்கனடவ சபங்களூருவில் பிரிக்ஸ் நோடுகைின் முதலோவது அைிவியல்
மற்றும் சதோழில்நுட்ப இைம் விஞ்ஞோனிகைின் மோநோடு நமடசபற்று

w.

முடிந்துள்ைது.

 சஜய்ப்பூரில், ஆைோவது, பிரிக்ஸ் நோடுகைின் மூத்த அதிகோரிகள் அைவிலோன
அைிவியல் , சதோழில்நுட்பம் ,மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மோநோடு அக்டடோபர் 07ல்
நமடசபற்றுள்ைது.

ww

 2nd BRICS Science & Technology Funding Working Group Meeting in Jaipur,
October 06 / 2016

 இந்தியோ _ இந்டதோடனசியோ கடற்பமடகள் இமணந்த 28வது டரோந்து பயிற்சி
Coordinated Patrol (CORPAT) மற்றும் இருதரப்பு கடற்பயிற்சிகள் அக்டடோபர்
10 முதல் 27 வமர நமடசபறுகிைது
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 போரதிய ஜனதோ கட்சியின் தோய் அமமப்போன ஜனசங்கத்தின் ஸ்தோபக

et

தமலவரோன தீன தயோள் உபோத்யோவின் நூற்ைோண்டு விழோ " கரிப் கல்யோண்
வருடமோக " { Gareeb Kalyan Varsh == Year for Welfare of the Poor }
சகோண்டோடப்படும் என பிரதமர் டமோடி அைிவித்துள்ைோர்

i.N

 104th science Congress will be held in Tirupati, first it was scheduled on
chennai later changed to Tirupati, SV University, Andhra pradesh ,2017,
January 3 to 7

 104 வது இந்திய அைிவியல் மோனோடு நமடசபை உள்ை இடம் திருப்பதி,

எஸ்.வி.பல்கமலக்கழகம், ஆந்திரப் பிரடதசம், 2017 ஜனவரி 3 முதல் 7
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வமர

 இந்தியோவில் கண்ணோடி டமற்கூமரகளுடனோன சரயில் சபட்டிகள்
அைிமுகம்; இந்திய சரயில்டவ முடிவு

 இந்தியோவில் சுவிட்சர்லோந்து நோட்டிலுள்ை சரயில் சபட்டிகமை டபோன்று
கண்ணோடி டமற்கூமரகளுடனோன சரயில் சபட்டிகமை அைிமுகப்படுத்த

da

இந்திய சரயில்டவ நிர்வோகம் முடிவு சசய்துள்ைது. நோட்டில் சுற்றுலோ
துமையிமன டமம்படுத்தும் டநோக்கில் இந்த சபட்டிகள் அைிமுகப்படுத்தப்பட
உள்ைன.

 தமிழகத்தின் சபரம்பூர் நகரில் உள்ை இந்திய சரயில்டவ உணவு டசமவ

Pa

மற்றும் சுற்றுலோ கழகம் (ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.), ஆரோய்ச்சி, வடிவமமப்பு மற்றும்
தர அமமப்பு (ஆர்.டி.எஸ்.ஓ.) மற்றும் ஒருங்கிமணந்த சபட்டி தயோரிப்பு
சதோழிற்சோமல (ஐ.சி.எப்.) ஆகியமவ ஒன்ைிமணந்து இந்த ஆடம்பர
சபட்டிகமை வடிவமமக்கின்ைது.

w.

 இந்த கண்ணோடி டமற்கூமரகளுடனோன சரயில் சபட்டிகள் வருகிை
டிசம்பரில் அைிமுகப்படுத்தப்படும். சதோடக்கத்தில் ரூ.4 டகோடி மதிப்பில் இந்த
சரயில் சபட்டிகள் தயோரிக்கப்படும். முதல் சபட்டி கோஷ்மீ ர் பள்ைத்தோக்கு
பகுதியில் உள்ை சரயிலில் இமணக்கப்படும். அடதடவமையில் மற்ை 2

ww

சபட்டிகள் விசோகப்பட்டினத்தில் அரக்கு பள்ைத்தோக்கு வழிடய சசல்கிை
சரயில்கைில் இமணக்கப்படும்.

 இந்த மோதத்தில் (அக்டடோபர்) முதல் சபட்டி உருவோக்கப்பட்டு விடும்.
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1090 சபண்கள் சக்தி வரிமச (1090 Women Power Line)
 இரண்டு லட்சம் மோணவிகமை 'சிைப்பு டபோலீஸ் அதிகோரிகள்' என நியமிக்க
உத்தரப் பிரடதச அரசு முடிவு சசய்துள்ைது.

i.N

 உத்தரப் பிரடதசத்தில் படிப்பைிவு இல்லோத மற்றும் நலிந்த சபண்கள்

பிரிவினர்கமை ஊக்குவிக்கும் வமகயில் ‘1090 சபண்கள் சக்தி வரிமச
(1090 Women Power Line) எனும் சபயரில் ஒரு திட்டம் அமலோகிைது.

 சபண்கமை டமம்படுத்தவும், தம்மம சுற்ைி நமடசபறும் குற்ைங்கமை
தடுக்கவும் இதில் முயற்சிக்கப்படுகிைது. இதன்மூலம், உபியின் ஏமழ
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மற்றும் நலிந்த பிரிவின் சபண்களுக்கு உதவுவது உத்தரப் பிரடதச அரசின்
டநோக்கம் ஆகும்.

 இதன்படி, பள்ைி மற்றும் கல்லூரி மோணவிகள் 'சிைப்பு டபோலீஸ்
அதிகோரிகள்' என டதர்ந்சதடுக்கப்படுவோர்கள். இவர்கள் தம்மம சுற்ைி
வோழும் மோணவிகள் மற்றும் சபண்களுக்கு எதிரோக நமடசபறும்
குற்ைங்கமை தடுக்க உதவுவோர்கள். இவ்வோறு டதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட

da

மோணவிகள் அருகிலுள்ை கோவல் நிமலயங்களுக்கு தகவல் அைிப்போர்கள்.
மற்ை சட்டபூர்வ நடவடிக்மககைில் போதிக்கப்படும் சபண்களுக்கு உ.பி.

Pa

டபோலீஸோர் உதவுவோர்கள்.

 2014 டம யில் பிரதமரோக டமோடி பதவிடயற்ைபின் இதுவமர நோன்கு
சபண்கள் மோநில கவர்னரோக / துமண நிமல ஆளுநரோக நியமனம்
சசய்யப்பட்டுள்ைனர்.

w.

 மிருதுைோ சின்ஹோ - டகோவோ

 திரவுபதி முர்மு - ஜோர்க்கண்ட்
 கிரண்டபடி - புதுச்டசரி துமணநிமல ஆளுநர்
 நஜ்மோ சஹப்துல்லோ - மணிப்பூர்

ww

 சீனச் சிமையில் அமடக்கப்பட்டுள்ை உய்கர் இன முஸ்லிம் மதத்மதச்
டசர்ந்த டபரோசிரியர் இல்ஹோம் டதோதிக்கு, ஆம்னஸ்டி இன்டர்டநஷனல்,
மனித உரிமமகள் கண்கோணிப்புக் குழு உள்ைிட்ட 8 சர்வடததச மனித
உரிமமகள் அமமப்புகள் இமணந்து வழங்கும் மனித உரிமமகளுக்கோன
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அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது

 ஆண்டு டதோறும் ஜனவரி மோதத்மதத் தமிழ் கலோச்சோர மோதமோக
சகோண்டோடப் டபோவதோக கனடோ அரசு அைிவித்துள்ைது.

et

சர்வடதச "மோர்ட்டின் என்னல்ஸ்' விருது வழங்கப்படுவதோக

i.N

 கனடோ நோடோளுமன்ைத்தில் சகோண்டுவரப்பட்ட எம்-24 என்று சபயரிடப்பட்ட
இந்தத் தீர்மோனத்தில், “வரும் 2017-ம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
ஜனவரி மோதத்மத தமிழ் கலோச்சோர மோதமோக சகோண்டோட முடிவு
சசய்யப்பட்டுள்ைது.

 கனடோ சமுதோயத்துக்கோக கனடோ வோழ் தமிழர்கள் ஆற்ைி வரும்
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பங்கைிப்மபயும் தமிழ் சமோழி மற்றும் கலோச்சோரத்தின் போரம்பரியத்மதயும்
அங்கீ கரிக்கும் வமகயில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது” என கூைப்
பட்டுள்ைது.

 அமலோக்கத்துமையின் இயக்குநரோக { Enforcement Director (ED) } கர்னல்
சிங் IPS நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்ைோர்.

 இந்தியோவின் மிக சபரிய வணிக குழுமமோன டோடோ சன்ஸ் நிறுவனத்தின்

da

தமலமம சபோறுப்பில் இருந்து மசரஸ் மிஸ்ட்ரி நீ க்கம் சசய்யப்பட்டு
இமடக்கோல ஏற்போடோக மீ ண்டும் ரத்தன் டோடோ நியமனம்
சசய்யப்பட்டுள்ைோர்

 சசன்மன S R M பல்கமலக்கழகம் இந்திய போட்மிண்டன் வரோங்கமன
ீ

Pa

சோய்னோ டநவோலுக்கு கவுரவ டோக்டர் பட்டம் வழங்கியுள்ைது.

 2016 Seven Star Luxury Hospitality and Lifestyle Award = இந்திய
இரயில்டவக்கு சசோந்தமோன IRCTC சோர்பில் இயக்கப்பட்டுவரும், மகோரோஜோ
எக்ஸ்பிரஸ் எனப்படும் சசோகுசு ரயிலுக்கு ஸ்சபயின் நோட்டில் உள்ை

w.

மோர்சபல்லோ நகரில் நடந்த விருந்டதோம்பல் மற்றும் ‘மலப் ஸ்மடல்’
விழோவில் 2016 ஆண்டுக்கோன " 7 நட்சத்திர விருந்டதோம்பல் விருது "
வழங்கப்பட்டுள்ைது.

 இந்த ஆடம்பர சசோகுசு ரயிலில் சமோத்தம் 24 சபட்டிகள் உள்ைன. இவற்ைில்

ww

43 விருந்தினர் அமைகள் உள்ைன. இதில் 20 டீலக்ஸ், 18 ஜூனியர் சூட்கள், 4
சூட்கள் மற்றும் ஒரு பிரசிசடன்சியில் சூட் உள்ைிட்டமவயும் அடங்கும்.
சமோத்தம் 88 பயணிகள் மட்டுடம பயணிக்கலோம்.
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 இந்திய ரோணுவத்தின் பமடப்பிரிவுகைில் ஒன்ைோன கூர்க்கோ துப்போக்கிப்
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பமட, பிரிட்டிஷ் இரோணுவம் ஏற்போடு சசய்திருந்த உலகின் மிக கடினமோன
பயிற்சியில் தங்கம் சவன்றுள்ைது.

 டவல்ஸில் பிரிட்டிஷ் இரோணுவம் ஏற்போடு சசய்திருந்த கடினமோன

i.N

பயிற்சியோன ’Exercise Cambrian Patrol’ என்னும் விழோவில் இந்திய
ரோணுவத்தின் 2 வது பட்டோலியனின், 8 கூர்க்கோ துப்போக்கிப் பமட
வரர்களுக்கு
ீ
தங்க சமடல் வழங்கப்பட்டுள்ைது.

 2016ம் ஆண்டுக்கோன டமன் புக்கர் பரிசு , The Sellout என்ை புத்தகத்மத
எழுதிய போல் பீட்டி ( Paul Beatty ) சவன்றுள்ைோர்.
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 புக்கர் பரிமச சவல்லும் முதல் அசமரிக்கர் இவடர.
 டநோபல் பரிசு --- 2016

 01) மருத்துவத்தும் --- டயோஷிடனோரி ஒஷுமி ( ஜப்போன் )

 02) இயற்பியல் --- [i] டடவிட் டஜ. தவ்சலஸ், [ii] எஃப். டங்கன் எம்.
ஹோல்டடன், [iii} டஜ. மமக்டகல் கோஸ்டர்லிட்ஸ் ( இம்மூவரும் பிரிட்டனில்
பிைந்து தற்டபோது அசமரிக்கோவில் பணிபுரிபவர்கள் )

da

 03) டவதியியல் --- [i] ஃபிரோன்ஸ் நோட்டின் ஸ்த்ரோஸ்டபோ

பல்கமலக்கழகத்தின் ஜோன் பியர் சசோவோஜ், [ii] அசமரிக்கோவின்
இல்லினோய்ஸ் மோகோண வடடமற்குப் பல்கமலக்கழகத்மதச் டசர்ந்த சர் டஜ.
ஃப்டரஸர் ஸ்டோடர்ட், [iii] சநதர்லோந்து க்டரோனின்சஜன்

Pa

பல்கமலக்கழகத்தின் சபர்னோர் எல். ஃசபரிங்கோ

 04) இலக்கியம் --- போப் டிலன் ( 1993-ல் இலக்கியத்துக்கோன டநோபல் பரிமச
டடோனி மோரிஸன் சபற்று 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீ ண்டும் ஒரு
அசமரிக்கருக்கு இப்டபோதுதோன் டநோபல் பரிசு கிமடத்துள்ைது )

w.

 05) அமமதி --- சகோலம்பிய அதிபர் யுவோன் டமனுவல் சண்டடோஸ்
 06) சபோருைோதோரம் --- [i] ஆலிவர் ஹோர்ட்டு ( இங்கிலோந்து ) [ii] சபங்ட்
டஹோம்ஸ்ட்டரோ ( பின்லோந்து )

 ரோணுவம் உட்பட போதுகோப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைவர்களுக்கு மட்டும் இ -

ww

அஞ்சல் வோக்கு முமைமய மத்திய அரசு அைிமுகம் சசய்துள்ைது.இதற்கோக
டதர்தல் நடத்மத விதிமுமைகைின் (1961) 23வது பிரிவில் மத்திய அரசு
திருத்தம் சசய்துள்ைது.

 27th International Maritime Boundary Line Meeting – IMBL = இந்தியோ மற்றும்
சிைிலங்கோ கடற்பமடகளுக்கு இமடயிலோன 27 ஆவது அமனத்துலக கடல்
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எல்மலச் சந்திப்பு இந்திய கடற்பமடக்கு சசோந்தமோன ஐஎன்எஸ்

et

கட்மோட்டில் நமடசபற்றுள்ைது.

 Global conference to strengthen arbitration, enforcement in India =

"இந்தியோவில் சமரசத்தீர்மவ வலுப்படுத்துவதற்கோன டதசிய முன்முயற்சி "

i.N

என்னும் மோநோடு சடல்லியில் அக்டடோபர் 21 முதல் 23 வமர நமடசபற்று
முடிந்துள்ைது.

 இந்திய கல்வி நிமலயங்கைில் உள்ை கல்வி பயிலும் வோய்ப்புகள் பற்ைி
எடுத்துமரக்கும் Study in India / The Great India Education Fair என்னும்
நமடசபற்று முடிந்துள்ைது.

sa
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கல்வி கண்கோட்சி இலங்மகயின் சகோழும்புவில் அக்டடோபர் 15ல்

 The first National Tribal Carnival = முதல் டதசிய பழங்குடியினர் திருவிழோ ,
அக்டடோபர் 25 முதல் 28 வமர சடல்லியில் நமடசபற்று முடிந்துள்ைது .

 நியூயோர்க்மகச் டசர்ந்த சர்வடதச கல்வி அமமப்பு ஒன்று சவைியிட்டுள்ை
ஆய்வைிக்மகயில் இந்தியப் சபண் கல்வியின் தரம் அண்மட நோடுகைோன
போகிஸ்தோன், வங்கடதசம் மற்றும் டநபோைத்டதோடு ஒப்பிடும்டபோது மிகவும்

da

குமைவோன நிமலயில் இருப்பதோக கூைப்பட்டுள்ைது.

 இந்தியோமவப் சபோறுத்தவமர ஐந்தோம் வகுப்மப முடித்து அடிப்பமடக்
கல்வியைிமவப் சபற்ை சபண்கள் 48 சதவதத்தினரோக
ீ
இருக்கின்ைனர்.
இதுடவ டநபோைத்மதப் சபோறுத்தவமர 92 சதமோகவும், போகிஸ்தோனில் 74

Pa

சதவமும்,
ீ
வங்கடதசத்தில் 54 சதவதமோகவும்
ீ
உள்ைது.

 டமலும், இரண்டு வருடப் பள்ைி வோழ்க்மகக்குப் பிைகு சபண் கல்வியின்
விகிதம் இந்தியோமவப் சபோறுத்தவமர 1 - 15 % ஆக இருக்கிைது.
போகிஸ்தோன் மற்றும் டநபோைத்தில் முமைடய 3 - 31% மற்றும் 11 - 47 % ஆக

w.

உள்ைது. இது இந்தியோடவோடு ஒப்பிடும்டபோது, போகிஸ்தோனில் பள்ைிக்குச்
சசல்லும் சபண்கைின் எண்ணிக்மக இரட்டிப்போக உள்ைது

 தங்க கடன் பத்திர திட்டம் = பிரதமர் டமோடி அவர்கைோல் 2015 நவம்பர் 05ல்
இத்திட்டம் துவக்கி மவக்கப்பட்டுள்ைது.

ww

 ஒரு நபர் ஓரோண்டில் அதிகபட்சமோக 500 கிரோம் தங்கத்திற்கு இமணயோக
இதில் முதலீடு சசய்யலோம்.

 நவம்பர் 05 / 2015 ., ஜனவரி 18 / 2016 ., மோர்ச் 08 / 2016 ., ஜூமல 18 / 2016 .,
சசப்டம்பர் 01 / 2016 ஆகிய டததிகைில் ஐந்துமுமை சவைியிடப்பட்டுள்ைது.

 6வது முமையோக அக்டடோபர் 24 / 2016ல் சவைியிடப்படவுள்ைது
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 உடோன் திட்டம் ( Ude Desh ka Aam nagrik - UDAN) = உள்நோட்டு விமோனப்

et

டபோக்குவரத்மத ஊக்குவிப்பதுடன், சோதோரண மக்களும் விமோனப்

பயணத்மத டமற்சகோள்ை வழிவமக சசய்ய , உள்நோட்டில் ஒரு மணி

டநரத்துக்குள்பட்ட விமோனப் பயணத்துக்கு ( சுமோர் 476 கி.மீ . முதல் 500 கி.மீ .
"உடோன்' திட்டம் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

i.N

வமரயிலோன பயணத்துக்கு ) அதிகபட்சம் ரூ.2,500 கட்டணம் நிர்ணயிக்கும்

 URJA GANGA = உத்தரப் பிரடதச மோநிலம், வோரோணசியில் குழோய் மூலம்
எரிவோயு (உர்ஜோ கங்மக) அனுப்பும் திட்டத்துக்கோன அடிக்கல்மல பிரதமர்
நடரந்திர டமோடி நிறுவியுள்ைோர்.

sa
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 உலகின் மிகவும் பமழமமயோன நகரமோக கருதப்படும் வோரோணசிக்கு

அர்ப்பணிக்கும் விதமோக புதிய தபோல் தமலமய டமோடி சவைியிட்டுள்ைோர்

 பஞ்சோப் மோநிலம், லூதியோனோவில் அக்டடோபர் 18ல் நமடசபற்ை விழோவில்
சநசவுத் சதோழில் சசய்து வரும் 500 சபண்களுக்கு ரோட்மடகமை பிரதமர்
டமோடி வழங்கியுள்ைோர்.

 இந்திய ரயில்டவ துமைமய அதன் ஊழியர்கள் ஆடலோசமனயுடன்

da

டமம்படுத்த முடிவு சசய்யப்பட்டுள்ைது.

 இதற்கு ரயில் விகோஸ் ஷிவிர் (ரயில் டமம்போட்டு முகோம்) எனப்
சபயரிடப்பட்டுள்ைது.

 { சிைந்த ஆடலோசமன அைிக்கும் 400 டபமர பிரதமர் நடரந்திர டமோடி டநரில்

Pa

சந்திக்க உள்ைோர்.}

 உரி ரோணுவ முகோம் மீ து நடத்தப்பட்ட பயங்கரவோத தோக்குதல்களுக்கு
பதிலடியோக, சசப்டமர் 29ம் டததி இந்திய ரோணுவம் நடத்திய துல்லிய திடீர்
தோக்குதமல ( சர்ஜிகல் ஸ்ட்மரக் ) இஸ்டரலின் எக்ஸ்ப்ைோய்ட்ஸ் (exploits)

w.

முமை வியூகத் தோக்குதலுக்கு இமணயோனது என பிரதமர் நடரந்திர டமோடி
குைிப்பிட்டுள்ைோர்.

 நோட்டில் அதிகமோக இலவச WiFi இன்டர்சநட் டசமவமய பயன்படுத்திய
ரயில் நிமலயமோக பீகோர் மோநில தமலநகர் போட்னோ ரயில் நிமலயம்

ww

விைங்குகிைது.

 போட்னோமவ அடுத்து அதிகமோக இலவச மவ-மப டசமவயோல் பயன்சபறும்
ரயில் நிமலயமோக சஜய்பூர் ரயில் நிமலயம் உள்ைது.

 இதமனயடுத்து அடுத்தடுத்த இடங்கமை சபங்களூருவும், சடல்லியும்
பிடிக்கிைது.
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 இப்டபோது போட்னோ ரயில் நிமலயத்திற்கு ரயில்சடல் ஒரு ஜிகோமபட்

et

அைவிலோன மவ-மப டசமவமய வழங்குகிைது

 இந்திய கடற்பமடயில் 29 ஆண்டுகைோக டசமவ புரிந்த உலகின் மிகவும்
துமைமுகத்தில் பிரியோவிமட அைிக்கப்பட்டது.

i.N

பழமமயோன ஐ.என்.எஸ். விரோட் விமோனம் தோங்கி டபோர்க்கப்பலுக்கு சகோச்சி

 ஐ.என்.எஸ். விரோட் 1959–ம் ஆண்டு இங்கிலோந்தில் தயோரிக்கப்பட்டது.

அங்கு 27 ஆண்டுகள் டசமவ சசய்த விரோட் கப்பமல இந்திய கடற்பமட

1986–ம் ஆண்டு வோங்கியது. பின்னர் 1987–ம் ஆண்டு இந்திய கடற்பமடயில்
விரோட் கப்பல் இமணக்கப்பட்டது.

sa
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 ரோணுவ வரர்களுக்கு
ீ
அமனவரும் தீபோவைி வோழ்த்து கூறுமோறு நோட்டு
மக்களுக்கு அமழப்பு விடுக்கும் வமகயில் ‘சந்டதஷ் டு டசோல்ஜர்ஸ்’ (

Santhesh2Soldires ) என்ை சபயரில் சமூக வமலத்தைத்தில் பிரசோரத்மத
பிரதமர் சதோடங்கி மவத்துள்ைோர்.

 சடல்லி மோநகரில் கட்டட பணிகைோல் ஏற்படும் தூசிகள் அல்லது
சோமலயில் உள்ை புழுதிகள், மற்றும் எரிந்து சகோண்டிருக்கும் சருகுகள்

da

மற்றும் பூங்கோக்கைில் உள்ை குப்மபகள் ஆகியவற்மை குைித்து புகோர்
சதரிவிக்க சுற்றுச்சூழல் மோசு கட்டுப்போட்டு ஆமணயம் Hawa Badlo என்ை
சசயலிமய சவைியிட்டுள்ைது.

 மோசுக்கமை ஏற்படுத்தும் விஷயங்கமையும் புமகப்படம் எடுத்து அனுப்பும்

Pa

வசதிமயயும் இந்த சசயலி சகோண்டுள்ைது. புகோர் சதோடர்போக எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்மககள் குைித்த தகவமலயும் அது சதரிவிக்கிைது.

 சம்பந்தப்பட்ட துமைக்கு இந்த புகோர்கள் டசரும் வமகயில் சசயலி
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ைது. டமலும், அந்த புகோர் சதோடர்போக எடுக்கப்பட்ட

w.

நடவடிக்மககள் குைித்த தகவமலயும் அது சதரிவிக்கிைது

 2018-ஆம் ஆண்டு ரஷ்யோவில் நமடசபைவுள்ை உலகக்டகோப்மப கோல்பந்துப்
டபோட்டிக்கோன சின்னமோக ஓநோய் சின்னம் டதர்வோகியுள்ைது.

 ஓநோய் சின்னத்தின் சபயர் – Zabivaka

ww

 இந்தியோமவச்டசர்ந்த குத்துச்சண்மட வரர்
ீ நீ ரஜ் டகோயத்,
ஆஸ்திடரலியோவின் Ben Kite ஐ வழ்த்தி
ீ
WBC சவல்டர் சவயிட் ஆசிய
சோம்பியன் பட்டம் சவன்றுள்ைோர்.
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3வது உலகடகோப்மப கபடி டபோட்டி - 2016

et

======================================

 அகமதோபோத்தில் நமடசபற்ை மூன்ைோவது உலக டகோப்மப கபடி டபோட்டியில்
சவன்றுள்ைது.

i.N

( Standard Style version ) இந்தியோ இரோமன டதோற்கடித்து சோம்பியன் பட்டம்

 இதற்குமுன் நமடசபற்ை 2004, 2007 டபோட்டியிலும் இந்திய அணிடய
சவன்றுள்ைது.

 இந்திய அணியின் டகப்டன் - அனூப் குமோர்

இந்திய அணியில் இடம்சபற்றுள்ை தமிழக வரர்
ீ - த. டசரலோதன்

sa
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இரோன் அணியின் டகப்டன் மீ ரஜ் டசக்

 டபோட்டி நமடசபற்ை மமதோனம் - TransStadia ( அகமதோபோத் ).
 இந்த மமதோனம் இந்தியோவின் முதல் திைந்தசவைி மற்றும் உள்ைரங்கு
இரட்மட மமதோனம் ஆகும். அதோவது திைந்தசவைி மமதோனத்மத ஐந்து
நிமிட இமடசவைியில் தோனியங்கி மூடும் இயந்திரம் மூலம் இதன்
டமற்பகுதிமய மூடி விட இயலும். மூடிய பின் மின் ஒைி விைக்குகள் மூலம்

da

உள்ைரங்கு மமதோனமோக சசயல்படும் வமகயில் உருவோக்கப்பட்டுள்ைது.

 சமீ பத்தில் மத்திய சபட்டரோலிய துமை அமமச்சரோல் டதசிய நிலஅதிர்வு
திட்டம் { National Seismic Programme (NSP) } எங்கு துவக்கி
மவக்கப்பட்டுள்ைது = ஒடிஷோ ( மகோநதி )

Pa

 சமீ பத்தில் இந்தியோ வந்த மியோனமர் அதிபர் யோர் = Htin Kyaw
 82வது அகில இந்திய ரயில்டவ விமையோட்டு டபோட்டிகள் தமிழகத்தில்
எங்கு நமடசபற்ைது = திருச்சி

 அவசர கோல ஆம்புலன்ஸ் உதவிக்கு 108 என்ை அமலடபசி சசயலிமய

w.

அைிமுகம் சசய்த மோநில அரசு எது = ஹிமோச்சலபிரடதசம்

 POCSO e-box இதில் POSCO விரிவோக்கம் என்ன = POSCO - Protection of
children from sexual offenses

 சபருநிறுவன சமூக பங்கைிப்பு திட்டத்தின் கீ ழ் 100 கிரோமங்கமை

ww

முன்டனற்ைம் சசய்ய திட்டம் வகுத்துள்ை மோநில அரசு எது= மகோரோஸ்டிரோ

 விவசோயிகளுக்கோக பஞ்சோப் மோநில அரசு சவைியிட்டுள்ை அமலடபசி
சசயலி எது = Kisan Suvidha app

 நீண்டகோல விசோவின் மூலம் இந்தியோவில் தங்கியிருக்கும் எந்த
சவைிநோட்டு பிரமஜகள், சசோத்துக்கள் வோங்க, வங்கி கணக்கு துவங்க,
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ஓட்டுனர் உரிமம் சபை, PAN கோர்டு வோங்க மத்திய அரசு அனுமதி

et

அைித்துள்ைது = போகிஸ்தோன்., ஆப்கோனிஸ்தோன் ., பங்கைோடதஷ் (
சமோத்தம் மூன்று நோடுகள் உள்ைன )

 சன்சத் ஆதர்ஷ் கிரோம் டயோஜனோ திட்டத்தின் கீ ழ் 2016 ஆண்டுக்கு சச்சின்

i.N

டதர்வு சசய்துள்ை கிரோமம் எது = டடோன்ஜோ கிரோமம், ஒஸ்மோனபோத்
மோவட்டம், மகோரோஷ்டிரோ

 டதசிய அைிவியல் அகோடமி வழங்கிய , இைம் அைிவியல் அைிஞர்கள் விருது
2016 ல் 5 பதக்கங்கமை சவன்ை கல்வி நிறுவனம் எது = Indian Institute Of
Science , Bangalore

sa
la

 பஞ்சோப் அரசு சில மோதங்களுக்கு முன் துவக்கிய டசவோ டகந்திரோவில், அரசு
சோர்ந்த டசமவகள் எத்தமன வழங்கப்படுவதோக அைிவிக்கப்பட்டு இருந்தது =
243

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana என்ை திட்டத்தின் சபயமர PM - CM farmer
insurance scheme அல்லது Kendra -Rajya Fasal Bima Yojana என்று சபயர்
மோற்ைம் சசய்ய டவண்டும் என டகோரிக்மக விடுத்த மோநில அரசு எது = பீகோர்

da

 சகோலம்பியோ அரசுக்கும், ஆயுதம் தோங்கிய கிைர்ச்சி பமடயோன FARC
அமமப்புக்கும் இமடடய அமமதி உடன்படிக்மக மகசயழுத்தோன சபோழுது
உடன் இருந்த இந்திய பிரபலம் யோர் = ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்

 தில்லியில் 2010-ஆம் ஆண்டு நமடசபற்ை கோமன்சவல்த் டபோட்டியில் தங்கப்

Pa

பதக்கம் சவன்ை மல்யுத்த வரோங்கமன
ீ
கீ தோ டபோகத், ஹரியோணோ மோநில
கோவல்துமையில் துமண கண்கோணிப்போைரோக (டிஎஸ்பி)
நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்

 அயர்லோந்து நோட்டின் மிகக் குமைவோன வரிவிதிப்புக் சகோள்மக, ஐடரோப்பிய

w.

ஒன்ைியத்தின் வரி சதோடர்போன சகோள்மகமய மீ ைியிருப்பதோல்
அசமரிக்கோமவச் டசர்ந்த ‘ஆப்பிள்’ நிறுவனத்துக்கு ஐடரோப்பிய ஒன்ைியம் 13
பில்லியன் ஈடரோ அபரோதம் விதித்துள்ைது.

 10 சடஸ்ட் சதோடர்கமை சவன்று அதிக சடஸ்ட் சதோடர்கமை சவன்ை

ww

ஆசிய டகப்டன் என்ை சோதமனமய நிகழ்த்தியுள்ைோர் போகிஸ்தோன் டகப்டன்
மிஸ்போ உல் ஹக்.

 அபுதோபியில் டநற்று டம.இ.தீவுகமை வழ்த்தி
ீ
சதோடமரக் மகப்பற்ைியதன்
மூலம் மிஸ்போ இந்த சோதமனமய நிகழ்த்தினோர். சவுரவ் கங்குலி, டதோனி
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ரணதுங்கோ 8 சடஸ்ட் சதோடர்கமை சவன்றுள்ைனர்.

et

ஆகிடயோர் 9 சடஸ்ட் சதோடர்கமை சவல்ல, ஜோடவத் மியோண்டட்,

 ருவோண்டோவின் கமடசி மன்னர், கிடகலி வி நோதின்துர்வோ, அசமரிக்கோவில்
கோலமோனோர்.
நோதின்துர்வோ.

i.N

 ருவோண்டோவில், கடந்த, 1959ல், மன்னரோக முடிசூடியவர், கிடகலி வி

 சபல்ஜியத்தின் கட்டுப்போட்டின் கீ ழ், அந்நோட்டு அரசு வந்த பின், 1961ல்,

மன்னரோட்சி ஒழிக்கப்பட்டது. இதன் கோரணமோக, நோட்மட விட்டு சவைிடயை
டவண்டிய கட்டோயத்திற்கு, கிடகலி தள்ைப்பட்டோர்.

sa
la

 இதன்பின், கிழக்கு ஆப்ரிக்கோ, சகன்யோ மற்றும் உகோண்டோவில்

தஞ்சமமடந்த கிடகலி, இறுதியோக, 1992ல், அசமரிக்கோவில் தஞ்சம்
புகுந்தோர்.

 உண்ணோவிரதப் டபோரோைியோன இடரோம் ஷர்மிைோ, தனது அரசியல்
பயணத்மதத் சதோடங்கியதன் அமடயோைமோக புதிய கட்சிமயத்
சதோடங்கியுள்ைோர்.

da

 கட்சியின் சபயர் == மக்கள் எழுச்சி, நீதிக் கூட்டணி (People’s Resurgence
and Justice Alliance - PRJA).

 1948-ம் ஆண்டு அக்டடோபர் 18-ம் டததிதோன் மணிப்பூர் மோநில சட்டப்டபரமவ

Pa

முதல் அமர்வு நமடசபற்ைது. அதமன குைிக்கும் விதமோக இன்று இடரோம்
ஷர்மிைோ தனது புதிய கட்சிமய சதோடங்கியுள்ைோர்.

 கட்சியின் ஒருங்கிமணப்போைர் எரிந்த்டரோ சலய்டசோம்போம் ஆவோர். இடரோம்
ஷர்மிைோ இமண -ஒருங்கிமணப்போைரோக சசயல்படுவோர் என
அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

w.

 இங்கிலோந்மதச் டசர்ந்த பிரிட்டிஷ் சபட்டரோலியம் நிறுவனத்தின் சோர்பில்
இந்தியோ முழுமமக்கும் 3,500 சபட்டரோல் & டீசல் விற்பமன நிமலயங்கள்
அமமக்க மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ைது

ww

2016 Nobel Prize laureates
Physics

1. David J. Thouless = (United Kingdom, United States)
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2. Duncan Haldane = (United Kingdom, United States)

et

3. J. Michael Kosterlitz = (United Kingdom, United States)

1. Jean-Pierre Sauvage = (France) ,

i.N

Chemistry

2. Fraser Stoddart = (United Kingdom, United States),

Physiology or Medicine

sa
la

3. Ben Feringa = (Netherlands)

1. Yoshinori Ohsumi = (Japan)
Literature

Peace

da

1. Bob Dylan = (United States)

1. Juan Manuel Santos = (Colombia)

Pa

Economic Sciences

1. Oliver Hart = (United Kingdom, United States)

w.

2. Bengt Holmström = (Finland)
2016 டநோபல் பரிசு சபற்ைவர்கள்

இயற்பியல்

ww

1. தோவது
ீ தூலீசு = (ஐக்கிய இரோச்சியம், ஐக்கிய அசமரிக்கோ)
2. தன்கன் ஆல்டடன் = (ஐக்கிய இரோச்சியம், ஐக்கிய அசமரிக்கோ)
3. சோன் டகோசுட்டர்லிட்சு = (ஐக்கிய இரோச்சியம்)

டவதியியல்
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1. இழோன் பியர் டசோவோழ்சு = (பிரோன்சு)

et

2. பிடரசர் இசுட்டடோடோர்ட்டு = (ஐக்கிய இரோச்சியம், ஐக்கிய
3. சபன் சபரிங்கோ = (சநதர்லோந்து)

உடலியங்கியலும் மருத்துவமும்

sa
la

1. இடயோசிடனோரி ஓசூமி = (சப்போன்)

i.N

அசமரிக்கோ)

இலக்கியம்

1. போப் டிலோன் = (ஐக்கிய அசமரிக்கோ)

அமமதி

சபோருைியல்

da

1. குவோன் மோனுவல் சந்டதோசு = (சகோலம்பியோ)

1. சபன் சஹோம்ஸ்சுசடோடரோம் = (பின்லோந்து)

ww

w.

Pa

2. ஆலிவர் ஹோர்ட் = (ஐக்கிய இரோச்சியம், ஐக்கிய அசமரிக்கோ)

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL
A.MURUGANANTHAM –M.Sc.,M.Ed.,
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