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Current Affairs - August - 2016

World Wide Web Day, World Lung Cancer Day
Hiroshima Day, Anti Nuclear Day
National Handloom Day
World Senior Citizen’s Day, World Cat Day, Earth Overshoot Day for 2016
Quit India Movement, International Day of the World’s Indigenous People
World Lion Day, World Bio Fuel Day, National Deworming Day
National Daughter’s Day
International Youth Day
World Elephant Day
International Left Hander’s Day
National Organ Donation Day
Indian Independence Day
International Day of World’s Indigenous Peoples
World Photography Day
World Humanitarian Day
World Mosquito Day
Sadbahavana Diwas (or) Harmony Day
International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition
Women’s Equality Day
International Day Against Nuclear Tests
Small Industry Day
International Day of Victims of Enforced Disappearances
International Whale Shark Day
International Beer Day
Friendship Day
World Honey Bee Day
World Breast Feeding Week
National Daughter’s Week
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IMPORTANT DAYS IN JULY
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1ST FRIDAY
1ST SUNDAY
3RD AUGUST
1 to 7
14 to 21

ABBREVATIONS

.t

Central Board f Direct Taxes
South Asian Association for Regional Co-operation
Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All
Telangana Water Resources Information System
Indian Space Research Organisation
Advanced Ultra Super Critical
National Highways authority of India
Clustered Regularly Inter Spaced Short Palindromic Repeats
Quantum Experiments at Space Scaler
Bhabha Atomic Research Centre
Transmission Application for Real Time Monitoring and Growth
Discovery of Efficient Electricity Price
Tariff Based Competitive Bidding
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Protection of Children’s From Sexual Offences
National Commission on Protection of Child Rights
Saurashtra Narmada Avataran for Irrigation
Logistics Exchange Memorandum of Understanding Agreement

w

w

w

CBDT
SAARC
UJALA
TRIS
ISRO
AUSC
NHAI
CRISPR
QUESS
BARC
TARANG
DEEP
TBCB
LASER
POCSO
NCPCR
SAUNI
LEMOA
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CERT-IN
CERT-UK
HADR

Indian Computer Emergency Response Team
United Kingdom Computer Emergency Response Team
Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise

WINNER

Men’s Singles
Women’s Singles
Men’s Doubles

RUNNER

Novok Djokovic (Serbia)
Simona Halep (Romania)
Ivan Dodig (Crotia)
Marcelo Melo (Brazil)
Ekaterina Makarova (Russia)
Elena Vesnina (Russia)

Women’s Doubles

Kei Nishikori (japan)
Madison Keys (USA)
Jamie Murray (Scotland)
Bruno Soares (Brazil)
Simona Halep (Romania)
Monica Niculescu (Romania)
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2016 ATP TORONTO ROGERS MASTERS CUP (OR) CANADIAN
OPEN MASTERS CUP

er

GST BILL, (GOODS AND SERVICE TAX BILL) - சக்கு ற்றும்
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சசவ ரி சசரர

இந்ற அசறல் அவப்தின் 122-து சட்டத் றருத் சசரரரண(122ND CONSTITUTIONAL

AMENDMENT), சக்கு ற்றும் சசவ ரி சசரர தரரலன்நத்றன் இரு அவகபிலும் வற்நற





w

சக்கு ற்றும் சசவ ரிவ பன் பனறல் வகரண்டு ந் ரடு(WORLD’S FIRST COUNTRY TO
INTRODUCE GST) = திரன்ஸ்

அடல் திகரரி ரஜ்தரய் வனவினரண அசு, “அசறம் ரஸ் குப்ர” வனவில் குழு ன்வந

அவத்து, சக்கு ற்றும் சசவ ரி வரடர்தரண வவு அநறக்வகவ உருரக்க உத்ிட்டது
(ASIM DAS GUPTA COMMITTEE TO DESIGN A MODEL FOR GST)
சக்கு ற்றும் சசவ ரி ரடு பழுதும் 2017-ல் ஏப்ல் 1-ம் சற பல் வடபவநக்கு ரும்
இந் சக்கு ற்றும் சசவ ரிக்கு ப்புல் அபித் இந்றரின் பல் ரறனம் அஸ்மரம்
ஆகும் (ASSAM BECOMES FIRST INDIAN STATE TO RATIFY GST BILL)

இந் சக்கு ற்றும் சசவ ரிக்கு ப்புல் அபித் இந்றரின் இண்டரது ரறனம் தீகரர்
ஆகும் (BIHAR BECOMES SECOND INDIAN STATE TO RATIFY GST BILL)

இந் சக்கு ற்றும் சசவ ரிக்கு ப்புல் அபித் இந்றரின் பன்நரது ரறனம் ஜரர்கண்ட்
ஆகும் (JHARKAND BECOMES THIRD INDIAN STATE TO RATIFY GST BILL)
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சக்கு ற்றும் சசவ ரி என்தது ற்வந வநபக ரிரகும்(SINGLE INDIRECT TAX)
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சண்டும்

np



சலும் இம்சசரர, பழு வற்நற அவட, குவநந் தட்சம் 15 ரறனங்கள் இவண ஏற்க

.t



வதற்றுள்பது

w





ஆகஸ்ட் ர இறுற வ, சக்கு ற்றும் சசவ ரிவ ஏற்றுக் வகரண்ட ரறனங்கள் = 1)
அஸ்மரம், 2)தீகரர், 3)ஜரர்கண்ட், 4)சத்ீஸ்கர், 5)யறரச்சனப் திசசம், 6)குஜரத்,

w

7)றப்திசசம், 8)வடல்னற, 9) ரகரனரந்து, 10) கரரஸ்டிர, 11)யரிரணர, 12)சறக்கறம்,
13)றசசரரம், 14)வலுங்கரணர, 15) சகரர

RIO OLYMPICS



31-து சர்சச னறம்திக் சதரட்டிகள் திசசறல் ரட்டின் ரிசர-டி-வஜண ீசர கரில் ஆகஸ்ட் 5-ம்
சற பல் 21-ம் சற வ வடவதற்நது

207 ரடுகவப சசர்ந் 11303 ர்கள்
ீ
தங்கு வகரண்டணர்
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ரிசர னறம்திக் சதரட்டிின் கரு (THEME) = WORLD PEACE AND ENVIRONMENT

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகலக்கரண ினங்கு (OFFICIAL MASCOT) = VINICIUS AND TOM

28 ிவபரட்டுகபில் 41 திரிவுகபில் 306 வனப்புகபில் சதரட்டிகள் வடவதற்நது

வன் அவரிக்கர கண்டத்றல் வடவதறும் பல் னறம்திக் சதரட்டிகள் இதுரகும்

m



ரிசர னறம்திக் சதரட்டிின் ந்ற வசரல்(SLOGAN) = LIVE YOUR PASSION

னறம்திக் சதரட்டிகவப வரடங்கற வத்ர், திசசறல் துவ அறதர் வக்கல் சடர்
னறம்திக் சதரட்டிகபின் வரடக்க ிர, க்கரணர வரணத்றல் வடவதற்நது

னறம்திக் சதரட்டி வரடக்க ிரில் இந்றரின் சரர்தில் சசற வகரடிவ ஏந்ற ந்ர் =
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ரிசர னறம்திக் சதரட்டிின் இனக்கு = புற உனகம் (MOTTO = A NEW WORLD)

அதிணவ் திந்த்ர (துப்தரக்கற சுடுல்)

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபில் புறரக சசர்க்கப்தட்ட ிவபரட்டுகள் = சகரல்ப், க்தி (GOLF, RUGBY
SEVENS)
குவத் சசற னறம்திக் குழுவ, சர்சச னறம்திக் கறட்டி ீக்கறரல், அந்ரட்டு ர்கள்,
ீ
னறம்திக் சறன்ணத்வச வகரடிரக வகரண்டு சதரட்டிகபில் கனந்துக்வகரண்டணர்

27 உனக சரவணகள், ற்றும் 91 னறம்திக் சரவணகள் , ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபில்
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றகழ்த்ப்தட்டண. அவ ில் ித்வ, ஒட்டப் தந்ம் சதரன்ந தல்சறு சதரட்டிகபில்
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2020-ல் னறம்திக் சதரட்டிகள் ஜப்தரணின் சடரக்கறசர கரில் வடவதறுகறநது

னறம்திக் றவநவு ிரின் சதரது இந்றரின் சரர்தில் சசற சகரடிவ ஏந்ற ந்ர் =
ல்பத் ரங்கவண
ீ
சரக்ஷற ரனறக்

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிக்கரண சறன்ணத்வ டிவத்ர் = ட்டில் டிவசன் என்ந றறுணம்
ரிசர னறம்திக் சதரட்டிின் வரடக்க ிரில், னறம்திக் சஜரறவ தற்ந வத்ர் =
சண்சடர்வன கரர்டிசர டி னறர

ரிசர னறம்திக் வரடக்க ிரில், பல் அிரக கறரீஸ் அி வகரடிபடன் ந்து.
சதரட்டிவ டத்தும் திசசறல் அி கவடசறரக வகரடிபடன் ந்து

னறம்திக் சதரட்டி னரற்நறல் அவரிக்கர 1000-து ங்கத்வ வகப்தற்நறது

னறம்திக் சதரட்டிின் தக்க அிகுப்தில், அவரிக்கர பல் இடத்றலும், இங்கறனரந்து
இண்டரது இடத்றலும், சலணர பன்நரது இடத்வபம் திடித்ண

கடந் 6 னறம்திக் சதரட்டிகபில் ஐந்ரது பவநரக அவரிக்கர தக்க தட்டினறல் பல்
இடத்வ திடித்துள்பது

வரடர்ந்து 3-து பவநரக 100 ீ ட்டர் ஒட்டப் தந்ப் சதரட்டிகபில் ங்கம் வன்நரர், உனகறன்
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ஆலரிடம் ப்தவடத்ரர்
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றவநவு ிரின் அன்று, னறம்திக் சஜரறவ ரிசர க சர், ஜப்தரணின் சடரக்கறசர க
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ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபின் றவநவு ிர, க்கரணர வரணத்றல் வடவதற்நது
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19 உனகச் சரவணகள் பநறடிக்கப்தட்டண

.t



w



றகழ்த்ப்தட்டண

ஒட்டப் தந் சதரட்டிகபில் 9 ங்கங்கவப வன்ந உனகறன் பல் ர்
ீ
என்ந சறநப்வத உசசன்
சதரல்ட் வதற்றுள்பரர் (3 னறம்திக் சதரட்டிகவப சசர்த்து)

w



அறசக ணிரண உசசன் சதரல்ட்.




ரிசர னறம்திக் சதரட்டிில் பல் ங்கப் தக்கத்வ வன்நர் (FIRST GOLD MEDAL IN RIO
OLYMPICS) = அவரிக்கரின் ிர்ஜறணிர த்சசர் (சுடுல்)

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபில், பல் பவநரக ங்கப் தக்கம் வன்ந ரடுகள் = 10 (தக்வன்,
திஜற, குவத், ஐசரரி சகரஸ்ட், சஜரர்டரன், வகரசசரசர, சதரர்சடர ரிசகர, சறங்கப்பூர்,



ஜறகறஸ்ரன், ிட்ரம்)

உனகறன் அறசக ஒட்டப்தந் ர்
ீ
= உசசன் சதரல்ட் (ஜவக்கர)
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உனகறன் அறசக ஒட்டப்தந் ரங்கவண
ீ
= ஜவக்கரின் எவனன் ரம்ப்சன்

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபில் அறக தக்கம் வன்நர் = அவரிக்கரின் வசகல் வதல்ப்ஸ்
(ீச்சல், 5 ங்கம் ற்றும் 1 வள்பி)

னறம்திக் சதரட்டி னரற்நறல், அறக தக்கங்கவப வன்ந ர்
ீ
= வசகல் வதல்ப்ஸ் (இதுவ
ஒல்ம்திக் சதரட்டிகபில் 28 தக்கங்கவப வன்றுள்பரர். 23 ங்கம், 3 வள்பி ற்றும்

m



வண்கனம்)

2

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபில் கனந்துக் வகரண்ட ர்கபிசன
ீ
றகவும் து குவநந் ர்
ீ
= ீச்சல்
ரங்கவண
ீ
கவுரிகர சறங், 13து (YOUNGEST ATHLETE AT RIO)
ரடுகள்

ங்கம்

வள்பி

1

அவரிக்கர

46

37

2

இங்கறனரந்து

27

23

3

சலணர

26

18

4

சறர

19

18

5

வஜர்ணி

17

10

13

திசசறல்

7

இந்றர

0

ங்சகரனறர

0

வரத்ம்

38

121

17

67

26

70

19

56
42

6

19

1

1

2

1

1

2
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67

வண்கனம்
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 ரிவச

RIO OLYMPICS - INDIA
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இது வ வடவதற்ந னறம்திக் சதரட்டிகபிசன, இப்சதரட்டிில் ரன் அறகதட்ச இந்ற ர்கள்
ீ
கனந்துக்வகரண்டணர்.

இற்கு பன்ணர் 2012 னண்டன் னறம்திக்கறல் இந்றரின் சரர்தில் அறகதட்சரக 83 ர்கள்
ீ
கனந்துக்வகரண்டணர்

னறம்திக் சதரட்டி வரடக்க ிரில் இந்றரின் சரர்தில் சசற வகரடிவ ஏந்ற ந்ர் =
அதிணவ் திந்த்ர (துப்தரக்கற சுடுல்)

னறம்திக் சதரட்டிின் றவநவு ிரில், சசற சகரடிவ ஏந்ற இந்ற அிக்கு வனவ
ரங்கற ந்ர் = சரக்சற ரனறக் (ல்பத் ரங்கவண)
ீ

இந்றரில் சரர்தில் தரட்றண்டன் ரங்கவண
ீ
தி.ி.சறந்து, வள்பிப் தக்கம் வன்நரர். 58 கறசனர
ல்பத் திரிில் சரக்சற ரனறக், வண்கனப் தக்கம் வன்நரர்

இன் பனம் இந்றர, ரிசர னறம்திக்கறல் ரு வள்பிப்தக்கம், ரு வண்கனப்தக்கம்

w
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இறல் அறக தட்சரக ில்ச துவந சரர்ந் 35 ிவபரட்டு ர்கள்
ீ
கனந்துக் வகரண்டணர்

np



கனந்துக்வகரண்டணர்

.t



ரிசர னறம்திக் சதரட்டிில் இந்றரின் சரர்தில் 117 ர்கள்,
ீ
15 ிவபரட்டுகபில்

w



ரிசர னறம்திக் தக்க தட்டினறல் இந்றர 67-து இடத்வ ங்சகரனறர ரட்டுடன் தகறர்ந்து

w



ஆகறற்வந ன்சப் தடுத்றது




வகரண்டது

ரிசர னறம்திக் சதரட்டிின் ஜறம்ணரஸ்டிக் திரிில், இறுற சதரட்டிவ பன்சணநற இந்றரின்
பல் ர்
ீ
என்ந வதருவவ, ரங்கவண
ீ
ீதர கர்கர் வதற்றுள்பரர்

இந்றரின் சரர்தில் ஜறம்ணரஸ்டிக் சதரட்டிில், னறம்திக்கறல் கனந்துக் வகரண்ட பல்
ரங்கவண
ீ
இச.
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1984 னறம்திக் சதரட்டிகலக்கு திநகு, பன் பவநரக டகப சதரட்டிில், இறுற சுற்றுக்கு குற
வதற்ந பல் இந்ற டகப ர்
ீ
= னனறர தரதர் ஆரர் (FIRST INDIAN ATHLETE QUALIFY FOR FINAL
ROUNDS IN ATHLETICS)
சரக்சற ரனறக்


ரிசர னறம்திக் சதரட்டிகபில் இந்றரிற்கரண பல் தக்கத்வ, ல்பத்
வதண்கள் திரிில், சரக்சற ரனறக் வதற்று ந்ரர்

58 கறசனர வதண்கள் எவட திரிில், வண்கனப் தக்கத்வ வன்நரர்

m



இன் பனம் இந்ற வதண்கள் ல்பத் னரற்நறல், பல் தக்கத்வ வன்ந
சறநப்வத வதற்றுள்பரர்



s.
co



இர் வதற்ந தக்கத்றன் பனம், இந்றர னறம்திக் னரற்நறல் வதற்ந ட்டுவரத்
தக்கங்கபின் எண்ிக்வக 25 ஆக உர்ந்துள்பது



இர் கறர்கறஸ்ரன் ரட்வட சசர்ந் ரங்கவணவ
ீ
சரற்கடித்து வண்கனப்
தக்கத்வ வகப்தற்நறணரர்



இன் பனம் னறம்திக் சதரட்டிின், இந்றர சரர்தில் வதண்கள் திரிில் தக்கம்



er

வல்லும் 4-து ரங்கவண
ீ
இர் ஆரர்

2000-து ஆண்டு, சறட்ணி னறம்திக்கறல், இந்றர சரர்தில், வதண்கள் திரிில், எவட
தூக்கும் திரிில், கர்ம் ல்சனஸ்ரி, பல் தக்கத்வ வன்நரர்

in
n

(வண்கனப்தக்கம்)


2012-ம் ஆண்டு னண்டன் னறம்திக் சதரட்டிில், இந்றரின் சரிசகரம் ற்றும்
சரய்ணர சரல் ஆகறசரர் வண்கனப் தக்கம் வன்றுள்பணர்



சரக்சற ரனறக்கறன் வண்கனப் தக்கத்வ சசர்த்ரல், னறம்திக் சதரட்டிகபில்

w

ல்பத் திரிில், இந்றர வதரும் ஐந்ரது தக்கம் இதுரகும். 1952-ம் ஆண்டு,
தின்னரந்து ரட்டின் வயல்சறங்கற கரில் வடவதற்ந னறம்திக் சதரட்டிில்,
புசர்னர வங்கட்ட சறந்து

sc



இந்த்ரின் பல் ல்பத் தக்கத்வ, சக.டி.ஜரவ் வன்நரர் (வண்கனப்தக்கம்)



2016 ரிசர னறம்திக் சதரட்டிில், இந்றரிற்கு 2-து தக்கத்வ வதற்று ந்ரர்



தரட்றண்டன் திரிின் இறுற ஆட்டத்றல், உனகறன் ம்தர் ஒன் ரங்கவணரண,
ீ

np

ஸ்வதிணின் கசரனறணர ரிவண, எறர்த்து ஆடி சரல்ிவ ழுிணரர். இன்
பனம் வள்பிப் தக்கத்வ வன்நரர்


இன் பனம், இந்ற னறம்திக் னரற்நறல், வள்பிப் தக்கம் வன்ந பல் வதண்

.t

ரங்கவண
ீ
என்ந சறநப்வத இர் வதற்நரர்



இரின் தக்கம் பனம், னறம்திக் னரற்நறல் இந்றர வதற்றுள்ப வரத்

w

தக்கங்கபின் எண்ிக்வக 26 ஆக உர்ந்துள்பது

w

w



இரின் வள்பிப் தக்கம் பனம், னறம்திக் சதரட்டிகபில் இந்றர இதுவ 4

வள்பிப் தக்கங்கவப வன்றுள்பது (2012 னண்டன் னறம்திக்கறல் சுறல் குரர்
ற்றும் ிவச குரர், 2004 ஏவன்ஸ் னறம்திக்கறல் ரஜ்ர்ன் சறங் சரர்)




இந்ற னறம்திக் னரற்நறல், தக்கம் வன்றுள்ப 5-து வதண்ி இரரர்
தரட்றண்டன் சதரட்டிகபில் இந்றர வதரும் 2-து தக்கம் இதுரகும். (இற்கு
பன்ணர் 2012 னண்டன் னறம்திக்கறல் சரய்ணர சரல், வண்கனப்தக்கம்
வன்றுள்பரர்)



இந்ற னறம்திக் சதரட்டி னரற்நறல் றக இவப றல் தகத்வ வன்ந

பல் ர்
ீ
= தி.ி.சறந்து ஆரர் (21 து). றக இவப றல் “தத்ஸ்ரீ
” வன்ந
பல் இந்றரும் இச (19 றல் வதற்நரர்)
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2016 - சசற ிவபரட்டு ிருதுகள்

“ரஜீவ் கரந்ற சகல் த்ணர ிருது
” = ிவபரட்டு
துவநில் சறநப்தரக வசல்தட்டர்கலக்கு

தி.ி.சறந்து (தரட்றண்டன்), சரக்சற ரனறக்

(ல்பத்ம்), ீதர கர்கர் (ஜறம்ணரஸ்டிக்), ஜறத்து ரய்
(சுடுல்)

ரகபுரி சஷ் (டகபம்), சரகர் ரல் ரள்

m

“துசரரச்சரரிரர் ிருது
” = தக்கம் வல்லும்
ர்கவப
ீ
உருரக்கும் திற்சறரபர்கலக்கு

(குத்துச்சண்வட), ரஜ் குரர் ர்ர (கறரிக்வகட்),

திஸ்சஷ்ர் ந்ற (ஜறம்ணரஸ்டிக்), திீப் குரர்

s.
co

(ீச்சல்), கரதிர் சறங் (ல்பத்ம்)
“அர்ஜளணர ிருது” = ிவபரட்டு துவநின்

ரஜத் சவுகரன் (ில் ித்வ), னனறர தரதர்

இண்டரது வதரி ிருது

(டகபம்), சவுவ் சகரரரி (தில்னறர்ட்ஸ்), சற
தர (குத்துச்சண்வட), அஜறங்கச கரசண

(கறரிக்வகட்), சுப்ர தரல் (கரல்தந்து), குரன்

(யரக்கற), குர்ப்ரீத் சறங் (சுடுல்), அபுர்ி சந்சனர

er

(சுடுல்), சவுறஜறத் சகரஷ் (சடதிள் வடன்ணிஸ்),
ிசணஷ் (ல்பத்ம்), அறத் குரர் (ல்பத்ம்),

in
n

சந்ீப் சறங் ரன் (தரர - டகபம்), ிசந்ர் சறங்
(ல்பத்ம்)

“ரன் சந்த் ிருது” = ிபரட்டு துவநக்கு ரழ்

சத்ற கல ர (டகபம்), சறல்ணரஸ் ங்ங் (யரக்கற),

“வுனரணர அபுல் கனரம் ஆசரத் சகரப்வத
”=

தஞ்சரப் தல்கவனக்ககம், தரட்டிரனர

தல்கவனககங்கள் இவடசரண ட்டு வரத்

றக அசு ிருதுகள்

np

கல்தணர சரவ்னர ிருது

sc

சரம்தின் சகரப்வத

அப்துல் கனரம் ிருது

ரசஜந்ற ப்ல்யரத் (சரிங்)

w

ரள் தங்கபிப்வத அபித்ர்கலக்கரண ிருது

ரக்கல்வன சசர்ந் வஜந்ற
த. சண்பகம்
என். சுப்வதன் (ஞ்வச பன்ணரல் ஆட்சறர்)

சறநந் ரகரட்சற

றண்டுக்கல்

w

சறநந் கரட்சற

.t

பனவச்சரின் ல் ஆலவ ிருது

w

w

சறநந் சதரூரட்சற

ில்ரகணன் (ரட்ட கரல் கண்கரிப்தரபர்)
1 = தட்டுக்சகரட்வட
2 = வதம்தலூர்

3 = இரரபும்
1 = தத்ற சலூர்
2 = சறன்ண சசனம்

3 = வதரிரக்கன்தரவபம்

சறநந் ரட்ட த்ற கூட்டுநவு ங்கற

சசனம் த்ற கூட்டுநவு ங்கற

பல்ரின் ரறன இவபஞர் ிருது (வதண்கள்)

1 = கன்ணிரகுரிவ சசர்ந் ரர ஜீம்

பல்ரின் ரறன இவபஞர் ிருது (ஆண்கள்)

1 = ரூதின்

2 = துவவ சசர்ந் எம். அதர்ர
2 = பகது திக்

3 = ச குரர்
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வதண்ிரண”, ஶரம் சரனு ர்றபர, ணது 16

பன்ணரள் ரறன பல்ர்லக்கு அசு

ஆண்டு ரன உண்ரித்ஷ

தங்பரக்ஷப ரழ்ரள் பலதும் தன்தடுத்
எதுக்க்கூடரது, ண உச்சீறன்நம்



உத்ிட்டுள்பது (EX-CMs NOT ENTITLED FOR
GOVERNMENT ACCOMODATION)
--------------------------இந்றரின் தக்த்ஷ,
ீ
அடுத் ந்து



டடிக்ஷ டுத்து பேறநது. 2021-ம் ஆண்டு

க்லக்கு ன்ஷ வசய் ிபேம்புர

வசய்ப்தட்டுள்பது (UNION GOVERNMENT FIXES AN
INFLATION TARGET OF 4% FOR NEXT 5 YEARS)
-----------------------------இந்றரின் 70-து சுந்ற றணத்ஷ



வரண்டரடும் ிர, தர திர், “றங்ர

ரத்றஷ” ன்ந ரத்றஷஷ வரடங்ற ஷத்து,



ஷடவதற்நது



ரத்ஶர குர்தரணி ன்நரல், “றரங்ஷப



np

அல்னறரஜ்பூரில், திர் இஷண துக்ற ஷத்ரர்


து ஆண்டிஷண பன்ணிட்டும், இந்ற சுந்றத்றன்

.t

w





w

w




வபிஶறு 2” ன்ந இக்த்ஷ வரடங்றபள்பது
(QUIT INDIA 2)
சப ீஷலக்கு றரண இந் இக்ம்,

“சுரஜறத்றல் இபேந்து சுரஜ்” ன்ந ரசத்துடன்
துக்ற ஷக்ப்தட்டது (QUIT INDIA 2, SWARAAJ TO
SURAAJ MOVEMENTS AGAINST VARIOUS SOCIAL ILLS)

ரறனத்றன் 5 றரங்ஷப த்வடுத்துள்பது (IIT
KANPUR ADOPTED 5 VILLAGES IN UP UNDER NAMAMI
GANGE PROGRAMME)
-------------------------------திர் ஶரடிபம், ஆப்ரணிஸ்ரன் அறதபேம்
இஷந்து, ரபூனறல் உள்ப று உபேரக்ம்

ரன், ரந்றஜற ணது, “வசய் அல்னது வசத்து டி”
(DO OR DIE) ன்ந ீ உஷஷ றழ்த்றணரர்
--------------------------ரரஷ்டிர ரறன அசு, “இந்றரஷ ிட்டு

வரிித்துள்பது (ONLINE AUTHENTICATION USING
AADHAAR FOR NEW MOBILE CONNECTIONS)
------------------------------ரற ங்ர றட்டத்றன் ல ழ், ரன்பூர் அறன
இந்ற வரறல்தட்த ம், உத்றப்திஶச

70-து ஆண்டிஷண பன்ணிட்டும், இந்றழ்ச்சற

வரண்டரடப்தட்டது (TO COMMEMORATE 75TH
ANNIVERSARY OF QUIT INDIA MOVEMENT AND 70TH
YEARS OF INDEPENDENCE)
இந் வள்ஷபஶண வபிஶறு ஶதரரட்டத்றல்

இண்டரது ரறனம் தீரர் ஆகும்
--------------------------------வரஷதல் ஶதரன் இஷப்பு வதந, இஷபம்
இஷப்பு வதநனரம் ண த்ற அசு

சுந்ற ஶதரரட்ட ரண,
ீ
ஷநந் சந்ற ஶசர

இது வள்ஷபஶண வபிஶறு இக்த்றன் 75-

உத்ிட்டுள்பது (VERIFYING RHINO HORNS STORED
IN VARIOUS TREASURIES OF ASSAM)
-----------------------------சக்கு ற்றும் ஶசஷ ரிஷ ற்றுக் வரண்ட

ரினர ஆரர் ண்ஷ வரண்டு, புற

றஷணவு வரள்ஶரம்” (REMEMBER THE SACRIFICES)

ஆசரத்றன், திநந் ஊரண த்றப்திஶச ரறன


ந்து 28-து றல் வரடங்றணரர்
----------------------------அஸ்மரம் ரறன அசு, அம்ரறனத்றன்

in
n

இந் ரத்றஷ ஆஸ்ட் 16 பல் 23 ஷ

ற்ஶதரது 44 ரண அர், உண்ரித்ஷ

ரண்டரறபேத்றன் வரம்புஷப க்வடுக்

w



ஜல் வறரஸ் இஷசஷத்ரர்

கூநறபள்பரர்

பேவூனங்பில் ஷக்ப்தட்டுள்ப

sc





அற்ரண பே தரடஷனபம் வபிிட்டரர் (TIRANGA
YATRA TO MARK 70 YEARS OF INDEPENDENCE DAY)
“70 சரல் அசரத்ற ரத் ஶர குர்தரணி” (70 SAAL
AZADI YAAD KARO KURBANI) ன்ந அப்தரடலுக்கு,

ணது உண்ரித்ஷ துக்றணரர்(AFSPA ACT =
ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) ACT)
ணது 16 ஆண்டு ரன உண்ரித்ஷ படித்துக்
வரண்ட இர், அசறனறல் ஈடுதட்டு ணது

ரர்ச் 31-ம் ஶற ஷ இந் இனக்கு றர்ம்



m

ரறனத்றல் வசல்தடுத்றஷ றர்த்து இர்

ஆண்டுலக்கு 4% ஆ இபேக் த்ற அசு



படித்துக்வரண்டரர் (THE IRON LADY OF MANIPUR,
IROM CHANU SHARMILA)
சறநப்பு தஷட ஆப சட்டத்ஷ, ிப்பூர்

s.
co



ிப்பூர் ரறனத்ஷ ஶசர்ந் “இபேம்பு

er





இந்றர

வசய்ப்தட்ட ஸ்ஶடரர் அண்ஷணஷ றநந்து



ஷத்ணர் (JOINTLY INAUGURATED THE RESTORED
STOR PALACE IN KABUL)
ஶசஷடந் இந் ஸ்ஶடரர் அண்ஷணஷ,

இந்றர சரர்தில் புதுப்திக்ப்தட்டு, ஆப்ரணிஸ்ரன்


சம் எப்தஷடக்ப்தட்டது

இணி இந் அண்ஷண, ஆப்ரணிஸ்ரன் அசறன்
வபிபநவுத்துஷந அஷச்ச அலுனர
வசல்தடும் ண அநறிக்ப்தட்டுள்பது
---------------------------------
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ஶற்கு ங்ம், ற்றும் ங்ஶசத்றல் வதங்ரபி
வரற ஶதசும் க்லக்ர, குடிசுத்ஷனர்,
“ஆரசரி ஷத்றரி” ன்ந ஶடிஶர

ம்ஶதரடிர, னரஶர, றரன்ர் ற்றும் ிட்ரம்
ஆற ரடுபில் இந்றர வதரபேபரரத்ஷ

உர்த், “பர்ச்சற றற” (PROJECT DEVELOPMENT

m





ஷத்ரர் (AKASHAVANI MAITREE CHANNEL IN
BENGALI LANGUAGE FOR LISTENERS IN WEST BENGAL
AND BANGLADESH)
1971 பல் 2010 ஷ ற்ணஶ வசல்தட்டு

FUND) உபேரக் த்ற ரதிவணட் எப்புல்

வரண்டிபேந் இந் ஶசஷ, றறுத்ப்தட்டு ீ ண்டும்



துக்ப்தட்டுள்பது
-----------------------------பிர் சு உிக் குலக்லக்கு, ங்றள்



அறதட்சம் 3 னட்சம் பைதரய் ஷக்கும், 7%



ட்டிில் ங் இந்ற ரிசர் ங்ற,



உத்ிட்டுள்பது (NATIONAL RURAL LIVELIHOOD
MISSION - AAJEEVIKA)
ஜழன் 2011-ல் வரடங்ப்தட்ட இத்றட்டம், ற்ஶதரது



ஶரஜணர” றட்டம் ண வதர் ரற்நம்



ம்தர் 2015-ல், “ீன் ரள் அந்ஶரர

ஷனப்தில், ில்ஶ தரடஷன ரட்டிற்கு





np

அறரரி வ சத் திரஷ்




w

றறுணம், பேறன்ந அக்ஶடரதர் ரம், அஞ்சல்



EVER ன்ந ரசபம் இடம் வதபேம் ண



அநறிக்ப்தட்டுள்பது
-----------------------------“த்ற உள்ரட்டு ீர் ஶதரக்குத்து 
றறுணத்ஷ” ஷனக் த்ற ரதிவணட்

கூநறர் = பன்ணரல் ீறதற ரர்ண்ஶட ட்ஜள
(SAYS LODHA COMMITTEE RECOMMENDATIONS ON BCCI
REFORMS ARE UNCONSTITUTIONAL AND ILLEGAL)
------------------------------பம்ஷதஷ ஶசர்ந் 17 ரண சறறுறரண,

தடிக் இடம் றஷடத்துள்பது (JOINED IN PRESTIGIOUS
MIT, BECAUSE OF HER COMPUTER PROGRAMMING
TALENT)
இர், இன்னும் தள்பி தடிப்ஷத படிக்ில்ஷன.
--------------------------------ஷசூர் தல்ஷனக்த்றன் இஷபத்ஷ,
துணிசறர ரட்ஷட ஶசர்ந் ீிரறள்

தண்டிஷஷ, சறநப்தித்து, அவரிக் அஞ்சல்

ஷனஷ வபிிட உள்பது(US POSTAL SERVICE
HAS DECIDED TO RELEASE STAMP TO COMMEMORATE
DIWALI FESTIVAL)
அந் அஞ்சல் ஷனில், ிபக்குடன் DIWALI FOR

தரிந்துஷள், அசறல் சட்டத்றற்கு றரணது ணக்

சரசுவசட்ட்ஸ் வரறல்தட்த தல்ஷனக்த்றல்

இப்தரடஷன லறர் = பன்ணரள் ில்ஶ

றறட அபிலும், 3 றறட அபிலும் ஏடக்கூடிது
--------------------------------இந்றத் ீதத் றபேரபரண “ீதரபி”

தரிந்துஷஷப ங்ற, “ஶனரர குலின்”

றநஷரல், உனப் புழ் வதற்ந அவரிக்ரின்

ற்றும் ிர றபேஷ்பர்த்ற

இப்தரடல் இண்டு ிங்பில் வபிிடப்தட்டது. 5

ற்வரஷன வசய்துக்வரண்டரர்
-------------------------------இந்ற றரிக்வட் ட்டுதரட்டு ரரித்றற்கு,

ரபிர ரஜ் ஶஜரற, ஆணது ிி அநறில்

.t





தரடஷன தரடிர்ள் = வ உறத் ரரன்

w



இப்தரடலுக்கு இஷச அஷத்ர் = ஷ்ன்

w



அற்தணித்ரர்

றழ்ச்சற ஷடவதற்நது (HONOURED AT THE UNITED
NATIONS ON 70TH INDEPENDENCE DAY)
-------------------------------அபேரச்சனப் திஶசத்றன் பன்ணரள்
பல்ரண, ரனறஶர தரல், இடரரில்,

w

வசய்ப்தட்டுள்பது (DEEN DAYAL ANTYODAYA
YOJANA)
------------------------------ில்ஶ அஷச்சர், “ில் ல ம்” ன்ந

sc



“ம்.ஸ்.சுப்புனட்சுற”, அர்ஷப வுித்து,

in
n



பன்ணிட்டு, க்ற ரடுள் அஷில்,

ங்றலக்கு உத்ிட்டுள்பது (RS. 3 LAKHS AT 7%
INTEREST RATE TO WOMEN SHG)
இந் டன் றடம், ஶசற ஊ ரழ்ரர
றட்டரண, “அஜீிர” பனம் ங்

அபித்துள்பது
CLMV COUNTRIES = CAMBODIA, LAOS, MYANMAR,
VIETNAM
-----------------------------இந்ற சுந்றத்றன் 70-து ஆண்டின் சறநப்ஷத

s.
co

எபிதப்ஷதபம், இஷபத்ஷபம் வரடங்ற

அஷச்சம் எப்புல் அபித்துள்பது (CABINET
APPROVES DISSOLUTION OF CENTRAL INLAND WATER
TRANSPORT CORPORATION LIMITED)
--------------------------------“சற.ல்.ம்.ி” (CLMV COUNTRIES) ரடுள்,

er







படக்றணர். (MYSORE UNIVERSITY WEBSITE HACKED BY
TUNISIAN ISLAMIST HACKERS)
அன் இஷப தக்த்றல், ீிரறபின்
ஶதரர் தற்நற வசய்றள் தறப்தட்டண.
--------------------------------ஜம்ப ரஸ்ீ ரில், ஶதரரட்டக்ரர்ஷப டுக்,
ஷ குண்டுள் தன்தடுத்ப்தட்டு ந்
றஷனில், அஷண ரற்ந த்ற அசு

படிவடுத்து (REPLACE PELLET GUNS USED IN JAMMU
KASHMIR)
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இந் ஆண்டிற்ரண றபேிரின் பே (THEME) =
WATER CONSERVATION FOR 2016
--------------------------------ஶற்கு ங் ரறன அசு, அம்ரறனத்றன்

றறுணங்பின் தட்டினறல், இந்றரின் டி.சற.ஸ்
ணப்தடும் டரடர ன்சல்டன்சற சர்ிசஸ் றறுணம்






வதஷ ரற்ந ீர்ரணம் றஷநஶற்நற உள்பது.


படிவடுத்துள்பது
-------------------------------
வதண்பின் தரதுரப்திற்ர, உத்றப்திஶச ரறன

ஶதரனீ சரர், “ஆதஶசன் ிஸ்ரஸ்” ன்ந

இட எதுக்ல ட்ஷட, ரரனரந்து ரறன அசு எதுக்ற
உள்பது (33% RESERVATION TO WOMENS)
------------------------------சன்சரத் ஆர்ஷ் றர ஶரஜணர றட்டத்றன் ல ழ்,



w





sc

“சச்சறன் வடண்டுல்ர்”, ரரஸ்டிர ரணிரல்றன்

np

றரத்ஷ ஶர்ந்வடுத்துள்பரர் (SACHIN CHOOSES
DONJA VILLAGE UNDER SANSAD ADARSH GRAM YOJANA)
---------------------------------ரறனத்றல் தசுஷ தகுறஷப அறரிக், 1 ஶரடி
க்ன்றுஷப ட யறரச்சனப் திஶச அசு

.t





w

டுக்ப்தட்டுள்பது
----------------------------1919-ல் உபேரண வதங்ரனற ஊஷப் தடரண,
“தில்ங்ள்” றஷப்தடம், திரன்ஸ் ரட்டில்

இபேந்து அன் திறஷ றபேம்தப் வதற்றுள்பது
இந்ற ஶசற றஷப்தட துஷந

பேப்பு வள்ஷப ஊஷப் தடரண இஷண

800 ஆ குஷநந்துள்பது (CHILD SEX RATIO DROPS TO
A SERIOUS OF 800 OF 1000 IN UTTHARKAND)
----------------------------ர்ரடரஷ ஶசர்ந் ஏம் ஸ்பைப் வுடர ன்ந

சறறுன், ஸ்ஶட்டிங்றல் றன்ணஸ் சரஷண றழ்த்ற
உள்பரன்

ரர்லக்கு அடிில் தஷந்து வசல்லும்

டத்து புற உனச் சரஷண றழ்த்ற உள்பரன்
---------------------------------வற்கு த்ற ில்ஶ ண்டனத்றல்,
தூய்ஷரண 10 ில் றஷனங்ள்

1 = வல்லூர், 2 = தினரஸ்பூர், 3 = ஶரட்டர
8 = துஷ

-------------------------------க்ற ரடுபின் அஞ்சல் றர்ர துஷந, ம்.ஸ்.

ிஷில் வபிிட உள்பது. அரின் திநந்

திநந் றணத்ஷ பன்ணிட்டு இம்படிவு



ிர, அம்ரறனத்றன் ஆண் - வதண் ிறம்,

ித்றல், அரின் றஷணவு அஞ்சல் ஷனஷ

“ங்தந்து” ணவும், ங்ஶசத்றன் ந்ஷ ணவும்
ஶதரற்நப்தடும் ஶய்க் பஜறபூர் குரணின் 100து



2-து இடம் = இங்றனரந்து
--------------------------------உத்றரண்டு ரறனத்றல், ற அறர்ச்சற அபிக்கும்

சுப்புனட்சுறின் திநந் றணத்ஷ வரண்டரடும்

தற்நற றழ்வுஷப தடரக் படிவடுத்துள்பண

w



படிவடுத்துள்பது (TO PLANT 1 CRORE SAPLINGS)
--------------------------------இந்றர ற்றும் ங்ஶசம் இஷந்து, 1971 ஶதரர்



w



வரிித்துள்பது (INDIA, WORLD’S 3RD BIGGEST TECH
STARTUP HUB)
பல் இடம் = அவரிக்ர

இம்பஷநில், இந் சறறுன், 65 ீ ட்டரர் தூத்ஷ

எஸ்ணரதரத் ரட்டத்றல் உள்ப ஶரஞ்சர



பன்நரது இடம் = அஶசரன்
---------------------------------அஶசரசம் றறுணம், ஸ்டரர்ட் அப் றறுணங்ஷப

in
n



இண்டரது இடம் = கூகுள்

வரறல்தட்த ரடர ிபங்குறநது ண

யறந்ற வரறில், “தங்ள்” ன்றும் ரற்ந

றட்டத்ஷ துக்ற உள்பணர் (UP POLICE LAUNCHES
OPERATION VISHWAS, FOR SECURITY AMONG WOMENS)
-------------------------------- உள்பரட்சற ஶர்ல்பில், வதண்லக்கு 33%

58-து இடத்ஷ திடித்துள்பது(TCS BAGS 58TH RANK
AMONG THE TOP 100 MOST VALUABLE BRAND IN US)
பல் இடம் = ஆப்தில் றறுணம்

வதரறுத் ஷ, இந்றர உனறன் 3-து வதரி

ஆங்றன வரறில், “வதங்ரல்” ன்றும்ம், ங்
வரறில், “தங்ஶர அல்னது தங்னர” ன்றும்,



அவரிக்ரில் உள்ப அற றப்பு றக் 100

m



குண்டுஷப தன்தடுத் படிவடுக்ப்தட்டுள்பது
(CHILLI BASED NON LETHAL MUNITION)
PAVA = PELARGONIC ACID VANILYL AMIDE OR
NONIVAMIDE
-----------------------------உனப் புழ்வதற்ந ஷசூர் சர றபேிரின்,



s.
co



அற்கு தறனர, “தர” (PAVA) ன்ந றபரய் 

er





றணம், வசப்டம்தர் 16-ம் ஶற.
-----------------------------------2015-ம் ஆண்டு, அவரிக் அறதர் எதரரவுடன்

டந் சந்றப்தின் ஶதரது, இந்ற திர் ஶரடி,
அிந்றபேந் ஆஷட, உனறல் ற வசனில்

ிற்ப்தட்ட ஆஷட ன்ந றன்ணஸ் சரஷணஷ

றழ்த்ற உள்பது (MONOGRAMMED SUIT ENTERED IN
GUINNESS BOOK OF RECORDS, AS THE MOST EXPENSIVE
SUIT SOLD)

இக்றர் = பேஸ்ஶடரம்ஜற ஶரறரனர
------------------------------
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ஶதரணது

இஷண, குஜரத்றன் சூத் ஷ ஶசர்ந், ஷ
ிரதரரி, “னல்ஜறதரய் தஶடல்” ன்தர்



ரங்றபள்பரர்


வரறல்தட்த துஷநின் ந்ஷ = இன்ஶதரசறஸ்

-------------------------------சண்டிஷ ஶசர்ந் 100 து பரட்டிரண, “ண்
வுர்”, ணடர ரட்டின் ரன்கூர் ரில்



ஷடவதற்ந ிஷபரட்டு ஶதரட்டிில், 100 ீ ட்டர்





இந்றரில் டந் தத்து ஆண்டுபில், வரறல்



w

குஷப் தரஷஷ அஷக் உள்பது (INDIA’S
LONGEST TUNNEL)
இதுஶ உனறன் ற உரண ில் தரனரவும்
அஷ உள்பது (WORLD’S TALLEST GIRDER RAIL
BRIDGE)
ிப்பூர் ரறனத்றல் அஷக்ப்தடவுள்ப இந்
தரஷ 11.55 றஶனரீ ட்டர் ீபபம், 141 அடி





உத்றலும் அஷக்ப்தடவுள்பது
---------------------------------ஶரரில் ஷடவதந உள்ப சர்ஶச றஷப்தட

w

இஷபம் ரினர ில் பன்தறவு வசய்பம்

அநறிக்ப்தட உள்பது (KERALA TO BE DECLARED
OPEN DEFECATION FREE BY NOVEMBER 1)
------------------------------

இறுறில் ணது உற்தத்றஷ வரடங்கும் ணவும்
அநறிக்ப்தட்டுள்பது

இந் இண்டு அட உஷனள் பனம் றஷடக்கும்

ஶசர்க்ப்தடும்


------------------------------ரப்தட்டிணம் ரட்டம், ஶரண்ம் அபேஶ

உள்ப, ஶரில்தத்து ன்ந றரத்றல், ஆசறரவ்ன்

w

w

றப்திடம் இல்னர ரறனர ஶபர

வதரிது ஆகும் (IT IS INDIA’S LARGEST NUCLEAR
GENERATION UNIT)
இண்டரது அட உஷன, ஆஸ்ட் ர

ீ பள்ப 300 வர ரட் ஶசற றன் டத்றல்

றப்வதரி ரணி ஶசறப்பு றடங்கு அஷக்ப்தடும்

பைதரய்க்ரண ிதத்து ரப்தீட்ஷட ில்ஶ



உஷன, ரட்டில் உள்ப அட உஷனபிஶன றப்

புதுச்ஶசரிக்கு 67 வர ரட்டும் அபிக்ப்தடும்.

திலக்கு 92 ஷதசர வசனில், 10 னட்ச

அநறித்துள்பது (A TRAVEL INSURANCE COVER OF 10
LAKHS, BY BOOKING A TICKET ONLINE BY PAYING JUST
92 PAISE)
------------------------------பேறன்ந ம்தர் 1-ம் ஶற பல், றநந்வபி

1000 வரரட் உற்தத்ற வரண்ட இந் பல்

ரட்டும், ஶபரிற்கு 266 வர ரட்டும்,

.t

ரடு = வன் வரரிர (THE FOCUSED COUNTRY ON
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL)
-----------------------------------------------பேறன்ந ஆஸ்ட் 31-ம் ஶற பல்,

அறதபேம் இஷண ரட்டிற்கு அற்தித்ணர்

925 வர ரட்டும், ர்ரடத்றற்கு 442 ஶ

றபேிரில், பக்றத்தும் அபிக்ப்தட உள்ப



பஷநப்தடி அற்தணிக்ப்தட்டது (UNIT 1 OF
KUDANKULAM NUCLEAR POWER PROJECT DEDICATED
TO NATION)
ரவரபி ரட்சற பனம், இந்றப் திபேம், சற

2000 வரரட் அட ஆற்நனறல், றத்றற்கு

np



றத்றல் உள்ப கூடங்குபம் அடறன்

in
n

பன்ஶணநற ரறனர உத்ரன்ட் ிபங்குறநது
(UTTHARKHAND HAS EMERGED AS TOP STATE IN THE

COUNTRY IN TERMS OF GROWTH IN INDUSTRY AND
SERVICES SECTOR)
----------------------------------
இந்ற ில்ஶ, இந்றரின் றீபரண ில்

sc



றம், தரண்டி

றஷனத்றன் பல் அட உஷன, ரட்டிற்கு

ற்றும் ஶசஷ துஷநபில், ரட்டிஶனஶ



சரனத்ஷ அஷக் உள்பது (UTTARKHAND
CONSTRUCTS NEW TURTLE SANCTUARY)
------------------------------உனறல் அற அபில் டீ உற்தத்ற வசய்பம்
ரடர இந்றர அநறிக்ப்தட்டுள்பது (WORLD’S
LARGEST TEA PRODUCER)

தூத்ஷ, 1 றறடம் 21 வரடிபில் டந்து

பனறடம் திடித்ரர்
------------------------------------அஶசரசம் றறுணத்றன் அநறக்ஷின் தடி,

ரரன் பர்த்ற” ண புரம் சூட்டி உள்பது
(FATHER OF INDIA’S BOOMING IT SECTOR)
---------------------------உத்றரண்டு ரறன அசு, புற ஆஷள்

m

ஆஷட, 4.31 ஶரடி பைதரய்க்கு, னத்றல் ிஷன

உனப் புழ்வதற்ந ஷடம் இழ், “இந்ற ல்

s.
co

அச்சந்றப்தின் வதரது, திர் ஶரடி அிந்றபேந்

er





ண அநறிக்ப்தட்டுள்பது
------------------------------3-து றழ் வதரபேபரர பேத்ங்ம், அக்ஶடரதர்
ரம் வசன்ஷணில் 1-ம் ஶற பல் 5-ம் ஶற




ஷ ஷடவதறும் ண அநறிக்ப்தட்டுள்பது(3RD
TAMIL ECONOMIC CONFERENCE 2016)
பல் ரரடு வசன்ஷணில் 2009-ல் ஷடவதற்நது
2-து ரரடு 2011-ல் துதரில் ஷடவதற்நது
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conference.in ன்ந இஷபத்றல் வரிந்துக்
வரள்பனரம்



அவரிக் அசு, தரறஸ்ரணில் இபேந்து வரண்டு,



ரச ஶஷனஷப வசய்து பேம் “ஜரஅத்-உர்-

அரர்” ன்ந இக்த்ஷ ீிர இக்ர





அநறித்துள்பது (JAMAAT-UR-AHRAR, A TERRORIST
GROUP)
------------------------------ஆசறரஷபம், ஶரப்தரஷபம் இஷக்கும்,





டடிக்ஷஷ சறரி ல்ஷனில் துக்ற உள்பது
(TURKEY LAUNCHES OPERATION EUPHRATES IN SYRIA
BORDER)
-------------------------------உன க்ள்வரஷ ஆய்வு ஷம்,





sc

np

ண வரிித்துள்பது
----------------------------------சலணரில் வரண்டரடப்தடும் தீர் றபேிரில், இந் 
ஆண்டு, எஶ இடத்றல் 1007 ஶரஶதரக்ஷப
ஷத்து றபேிர டத்ப்தட்டது. இது எபே

.t

றன்ணஸ் சரஷண ஆகும் (WORLD’S BIGGEST ROBOT
DANCE)
--------------------------------------------ங்ஶசத்றன் துஷநப ரண, சறட்டரங்றல்

w

உள்ப சரிண உத் வரறற்சரஷனில் இபேந்து,





ி ரப வபிீநற, 250-க்கும் ஶற்தட்ஶடரர்



இன்நற தத்றர குறத்து சரஷண தஷடத்ரர்
(LUKE AIKINS BECOMES WORLD’S FIRST PERSN TO JUMP
25000 FEET WITHOUT A PARACHUTE)
சுரர் 7.6 றஶனரீ ட்டர் உத்றல் இபேந்து குறத்
உனச் சரஷண ஆகும்.
----------------------------------றரிபுர ரறனத்றன் அர்னர த்ஷ

ஷ ீட்டித்துள்பது. 14 ரட்பில் 11500

றஶனரீ ட்டர் தம் வசய்து சறரின் பக்ற
ஷ இந் ில் அஷடறநது
-----------------------------------

“றரிபு சுந்ரி க்ஸ்திஸ்”, ன்ந புற ில் இந்
இபே பக்ற ங்ஷப இஷக்றநது(TRIPURA
SUNDARI EXPRESS)
2461 றஶனரீ ட்டர் ீபத்ஷ, இந் ில் 46
ிஶம், 50 றறடங்பில் ந்ஷடபம்.
இப்தரஷில் 16 ில் றறுத்ங்ள்

அஷக்ப்தட்டுள்பது
-----------------------------------சரக்ஷட ற்றும் றவுீர் வரள்ஷஷ

உபேரக்ற இந்றரின் பல் ரறனர,

இரஜஸ்ரன் ிபங்குறநது (INDIA’S FIRST STATE TO
APPROVE SEWAGE AND WASTE WATER POLICY)
றவுீரிஷண, றுசுற்சற வசய்து தரசணத்றற்ர
தன்தடுத் படிவு வசய்ப்தட்டுள்பது
--------------------------------------------------சர்ஶச றரிக்வட் ஶதரட்டிபரண வடஸ்ட்,

ஶதரட்டிபிலும், சறக்சர் அடித்து சத்ஷ தறவு

w

தரஸ்ஶதட் (DI-AMMONIUM PHOSPHATE)
--------------------------------சலணர, புற சக்கு ில் ஶசஷஷ சறர ரடு

தரஷ ஶசஷ வரடங்றபள்பது

எபேரள் ற்றும் இபேதது இபேதது ஆற பன்று

பேத்துஷணில் அனுறக்ப்தட்டுள்பணர்(TOXIC
GAS LEAKED AT BANGLADESH)
வபிஶநற ி ரப = ஷட-அம்ஶரணிம்

w



அவரிக்ரஷ ஶசர்ந் னறபக் றன்ஸ், 25000 அடி

வடல்னறபடன் இஷக்கும் பல் அண்ட ில்

உன க்ள் வரஷ, 9.9 தில்னறணர இபேக்கும்



பன் பல்

உனறன் பல் ணிர் இர் ஆரர். இது எபே

வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷில், 2050-ம் ஆண்டில்,



3-து இடம் = வர்சறடிஸ் வதன்ஸ்

in
n



“றக்கும் தரனத்ஷ” துபேக்ற ட்டிபள்பது (WORLD’S
BIGGEST (WIDEST) SUSPENSION BRIDGE ACROSS THE
BOSPHOROUS STRAIT, THAT CONNECTS ASIA AND
EUROPE)
இப்தரனம் 1.4 றஶனரீ ட்டர் ீபபஷடது
------------------------------துபேக்ற, “ஆதஶசன் பெப்ட்டிஸ்” ன்ந ரட

w



2-து இடம் = வஜர்ணிின் தி.ம்.டதள்ப

உத்றல் இபேந்து, வ்ி தரதுரப்பு ச உஷட

“வதரஸ்தசு ஜனசந்ற”ில், உனறன் ற அனரண



றறுங்ள் தட்டிஷன வபிிட்டுள்பது (WORLD’S
MOST VALUABLE AUTOMOBILE BRAND)
பல் இடம் = ஜப்தரன் ரட்டின் வடரஶரட்ஶடர

s.
co





உனம்

திதன ஶதரர்ப்ஸ் இழ், உனறன் றப்புறக் ரண

m



ரரடு தற்நற ிங்லக்கு, www.economic-

er



வசய் உனறன் பல் றரிவட் ர,
ீ



இந்றரஷ ஶசர்ந் ஶ.ல்.ரகுல் ிபங்குறநரர்
(HE IS THE ONLY BATSMAN TO REACH 100 WITH A 6 IN
ALL THREE FORMATS)
ஶலும், இந் பன்று சர்ஶச ஶதரட்டிபிலும் ற
குஷநந் ரனத்றல் ரனத்றல் சத்ஷ ட்டி

இந்ற ிக்வட் ல ப்தரவும், இர் றழ்றநரர்(HE
BECOMES THE FASTEST PLAYER TO SCORE CENTURIES
IN ALL 3 FORMATS)
---------------------------------
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உஜரனர (UJALA) றட்டத்றன் ல ழ், 2 ஶரடி ல்.இ.டி

புற்றுஶரஷ சரி வசய்பம் பற்சறில்

ிபக்குஷப ரறன க்லக்கு ங்ற



GENE EDITING TECHNOLOGY” ன்ந

வரறல்தட்தத்ஷ வரண்டு, இம்பற்சறஷ

சர்ஶச எனறம்திக் றட்டிின் உறுப்திணர,

ரிஷனன்ஸ் றறுண ஷனரண, றர அம்தரணி





ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டுள்பரர் (ELECTED AS AN
INDIVIDUAL MEMBER OF IOC)
சர்ஶச எனறம்திக் றட்டிின் உறுப்திணர




அபித் இந்றரின் பல் ரறனம் அஸ்மரம்

ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டுள்ப, இந்றரஷ ஶசர்ந் பல்



வதண்ி, றர அம்தரணி ஆரர் (NITA AMBANI
BECOMES THE FIRST INDIAN WOMEN TO JOIN IN THE
PRESTIGIOUS BODY)
------------------------------------------------------------சலணர, வரஷதல் ஶதரன் வரஷனத்வரடர்பு



ஶதரல்ட், 9.81 வரடிபில் டந்து சரஷண

புனறள் ண பஞ்சறத்ஷ உபேரக்றபள்பது
(INDIA’S FIRST REPOSITORY ON TIGERS)
இந்றரின் பல் புனறள் அஷந, உத்ரண்ட்
ரறனம், ஶடரடூன் ரில் உள்ப இந்ற





np

அஷக்ப்தட்டுள்பது (INDIA’S FIRST TIGER CELL)

இந் புனறள் பஞ்சறத்றல், புனறள் ண்ிக்ஷ,
புனறள் இணப்வதபேக்ம் வரடர்தரண ிங்ள்



இற்க்ஷ ரபஷ உற்தத்ற வசய்றநது

w

இந்றரின் பல் ர்
ீ
ன்ந வதபேஷஷ,

w





w


ஶதரட்டிிஶனஶ, இறுற சுற்று ஷ பன்ஶணநற
இந்றரிற்கு வதபேஷ ஶசர்த்ரர்
----------------------------------------------------

உனறல் பன் பஷநர சலண ிஞ்ஞரணிள்,

இந்றறுணம் (INDIA’S FIRST BIO-CNG PLANT)
------------------------------------------------இந்றரின் பல் றக்ல் உற்தத்ற ஆஷனஷ,
ஜரர்ண்ட் ரறனத்றன் ரட்சறல்யர தகுறில்,

எனறம்திக்றல் னந்துக் வரண்ட பல் ரங்ஷண
ீ
இஶ (FIRST INDIAN WOMEN TO PARTICIPATE IN
OLYMPIC ON GYMNASTICS)
னந்துக் வரண்ட பல் எனறம்திக்

உனறன் பல் ர்
ீ
இஶ ஆர்(FIRST MAN TO
HOLD 100 METRES AND 200 METRES WORLD RECORD)
------------------------------------------------------இந்றரின் பல் “உிரி - இற்க்ஷ ரப”
துக்ப்தட்டுள்பது. ஶபரண் றவுபில் இபேந்து

திரிில், இறுற ஶதரட்டிஷ பன்ஶணநற

ரங்ஷண
ீ
ீதர ர்ர் வதற்றுள்பரர் (FIRST INDIAN
TO QUALIFY FOR GYMNASTIC VAULT FINALS)
இந்றரின் சரர்தில் ஜறம்ணரஸ்டிக் ஶதரட்டிில்,

ணிர் இஶ ஆரர் (FASTEST MAN ALIVE ON THE
PLANET)
100 ீ ட்டர் ற்றும் 200 ீ ட்டர் ஆற இண்டு

ஆஷன, ரஷ்டிரின் பூஶண ரில்

.t



ஷக்தப்டுள்பது
----------------------------------------------------------ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிின் ஜறம்ணரஸ்டிக்

தக்ம் வன்ந பல் ர்
ீ
இர் ஆரர்(IT IS 3RD
OLYMPIC GOLD MEDAL IN THE 100 M EVENT AFTER HE
HAD WON IN 2008 AND 2012 OLYMPICS)
ற்ஶதரது பூறல் உள்ப ணிர்பிஶன, அறஶ

ஶதரட்டிபிலும், உனச் சரஷண புரிந்துள்ப

ணரழ்வு த்றன் ஷத்றல்


இன் பனம், வரடர்ந்து, 3-து பஷநர

எனறம்திக் ஶதரட்டிின் 100 ீ ட்டர் திரிில் ங்ப்

w



இந்ற ணரழ்வு ம், இந்றரின் பல்

sc





தஷடத்து ங்ப் தக்ம் வன்நரர்

in
n

ிபள்பது (CHINA LAUNCHES ITS FIRST SATELLITE
FOR MOBILE TELECOMMUNICATION)
THE TIANTONG-01 ண இந் வசற்ஷக்ஶரபிற்கு
வதரிடப்தட்டுள்பது
-------------------------------------------------------------

ஆகும் (ASSAM BECOMES FIRST STATE TO RATIFY GST
BILL)
-----------------------------------------------ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிின் 100 ீ ட்டர்
ஏட்டப்தந் ஶதரட்டிில், ஜஷக்ரின் உஶசன்

ஶசஷக்ர, ணது பல் வசற்ஷக்ஶரபிஷண



அர்ள் வரடங்றபள்பன்ணர்
CRISPR = CLUSTERED REGULARLY INTER SPACED SHORT
PALINDROMIC REPEATS
-------------------------------------------சக்கு ற்றும் ஶசஷ ரி ஶசரரிற்கு, எப்புல்

m

ிபங்குறநது (FIRST INDIAN STATE TO DISTRIBUTE 2
CRORE LED BULBS IN UJALA SCHEME)
---------------------------------------------------------

s.
co

இந்றரின் பல் ரறனர, குஜரத்

இநங்றபள்பன்ணர் (WORLD’S FIRST GENETIC EDITING
TRIAL ON HUMANS, TO CURE FOR LUNG CANCER)
ஜீன்பில் ரற்நத்ஷ ற்தடுத்தும் “CRISPR-CAS9

er






இந்துஸ்ரன் ரப்தர் றறுணம் அஷத்துள்பது
(INDIA’S FIRST FACILITY TO PRODUCE NICKEL WAS
LAUNCHED BY HINDUSTAN COPPER LIMITED IN
JHARKAND)
இந் புற ஆஷனக்கு NICKEL, COPPER AND ACID
RECOVERY PLANT ணப் வதர்

இங்கு, னண்டன் றக்ல் த்றல், இந்றரிஶனஶ
ரரிக் இலும்
-------------------------------------------------------

ணி ஜீன்பில், ரற்நத்ஷ ற்தடுத்ற தஷீல்
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வதரிடப்தட்டுள்பது
QUESS = QUANTUM EXPERIMENTS AT SPACE SCALER
இந் வசற்ஷக்ஶரபிற்கு MICIUS ணவும்

அஷக்ப்தட்டுள்ப ண்ரடி தரனத்ஷ

வதரிடப்தட்டுள்பது
-------------------------------------------------பல் சரர்க் தரரலன்ந இஷபஶரர்



ஷடவதற்நது (FIRST SAARC YOUTH
PARLIAMENTARIANS CONFERENCE)
“அஷற, ல்னறக்ம் ற்றும் பர்ச்சற” (PEACE,
HARMONY AND DEVELOPMENT) ன்ந ஷனப்தில்







இந்றரின் சரர்தில் ஶனரக்சதர ம்.தி. னறஶஷ்


பல் தம் இங்றனரந்றல் ஷடவதற்நது
(WORLD’S LARGEST, LONGEST AIRCRAFT EMBARKED ITS
MAIDEN FLIGHT)
இந் ிரணத்றற்கு AIRLANDER - 10 ணப் வதர்
இது எபே னஷ ிரணம் ஆகும். தரற



sc



ப்தல் ிரணம், 4880 ீ ட்டர் உத்றல் ிக்கு



np

148 றஶனரீ ட்டர் ஶத்றல் தநக் ல்னது

.t

10 டன் ஷடஷ சுந்து வசல்லும் ன்ஷ

வரண்டது இந் ிரணம்
--------------------------------------------------“குற்நரபிஷப ண்டநறபம் ஷனப்தின்ணல்

w

ந் பல் ரறனம், ரரஷ்டிம் ஆகும்.





வன்நன் பனம், எனறம்திக் னரற்நறல், ஏட்டப்
தந் ஶதரட்டிபில் 9 ங்ங்ஷப வன்ந

உனறன் பல் ர்
ீ
ன்ந சறநப்ஷத ஜஷக்ரின்

ஆகும் (FIRST STATE IN INDIA, TO LAUNCH DNA INDEX
SYSTEMS FOR DNA PROFILING OF CRIMINALS)
இற்ர தன்தடுத்ப்தடும் டி.ன். வரறல்தட்த

பேி = RAPID HIT DNA SYSTEM
--------------------------------------------------வன் இந்றரின் பல் குந்ஷள் ீறன்நம்,
வலுங்ரணர ரறனம், ஷயரதரத் ரில்

துக்ப்தட்டுள்பது. இது ரட்டின் பன்நரது



குந்ஷள் ீறன்நம் ஆகும் (SOUTH INDIA’S FIRST
CHILDREN COURT AND INDIA’S 3RD CHILDREN COURT)
இந்றரின் பல் குந்ஷள் ீறன்நம்,
ஶரர ரறனத்றல் துக்ப்தட்டது. இண்டரது

w

பம்ஷதில் இது துங்ப்தட்டது (MAHARASHTRA
BECAME THE FIRST STATE IN INDIA TO LAUNCH INDIA’S
FIRST CCTNS)
CCTNS = CRIME CRIMINAL TRACKING NETWORK
SYSTEM
----------------------------------------------ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிபில் ங்ப் தக்த்ஷ

= ரரஸ்டிர ஆகும் (MAHARASHTRA BECOMES THE
FIRST STATE IN INDIA, TO DRAFT ITS OWN INTERNAL
SECURITY LAWS)
-------------------------------------------------------குற்நரபிபின் தட (டி.ன்.) ஷ வரண்டு
இந்றரின் பல் ரறனம், ஆந்றப்திஶசம்

இக்ம்” (CCTNS), ன்ந புற றட்டத்ஷ வரண்டு



உபேரக்ற ிஞ்ஞரணிள் சரஷண புரிந்துள்பன்ணர்
(DEVELOPED LASER FROM FLUORESECENT JELLYFISH
PROTEINS THAT WERE GROWN IN BACTERIA)
LASER = LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED
EMISSION OF RADIATION
-------------------------------------------------ணது உள்ரறன தரதுரப்திற்ர, ணி தரதுரப்பு

எபே ல் வதட்ட பஷநஷ உபேரக்கும்

வசல்தடும் (IT’S A HYBRID SHIP. IT IS A PARTLY PLANE
AND PARTLY AIRSHIP FILLED WITH HELIUM GAS)
92 ீ ட்டர் ீபபம், 43.5 ீ ட்டர் அனபம் இந்

w



ீ ட்டர் உத்றல் இது அஷக்ப்தட்டுள்பது
----------------------------------------------------தரக்டீரிர னஷபில் பர்க்ப்தட்ட வஜல்னற

சட்டத்ஷ உபேரற இந்றரின் பல் ரறனம்

ரபிணரல் ரணில் தநக்கும் ப்தல் ஶதரன்றும்



300 ீ ட்டர் உத்றல், 430 ீ ட்டர் ீபத்றல், 6

in
n

வரண்டது
---------------------------------------------------------உனறன் றப்வதரி (ற ீபரண) ிரணத்றன்

டிஷப்பு ிரணம் ஶதரன்நரகும். யீனறம்



அஷக்ப்தட்டுள்பது (AVATAR MOUNTAINS)

ீ ன்பின் புத்றன் ீ து ஶனசர் றர்ஷப

w





பேத்ங்ம் ஷடவதற்நது

ரரன் சறங் ஷனஷில் குல னந்துக்



றநந்துள்பது (CHINA OPENS WORLD’S LONGEST AND
HIGHEST GLASS BRIDGE)
அரர் ஷன ணப்தடும் ஷனின் இண்டு
சறங்ஷப இஷக் இந் ண்ரடி தரனம்

பேத்ங்ம், தரறஸ்ரணின் இஸ்னரரதரத் ரில்





m




வசற்ஷக்ஶரபிஷண ிபள்பது(WORLD’S FIRST
QUANTUM COMMUNICATION SATELLITE)
இந் வசற்ஷக்ஶரபிற்கு “QUESS” ணப்

உஶசன் ஶதரல்ட் வதற்றுள்பரர் (WORLD’S FIRST
ATHLETE TO WIN 9 GOLD MEDALS IN RUNNING IN
OLYMPICS)
---------------------------------------------------சலணர, உனறன் ீபரண ற்றும் உரண இடத்றன

s.
co



சலண, உனறன் பல் குரண்டம் வரஷனவரடர்பு

er





ீறன்நம், வடல்னறில் அஷக்ப்தட்டுள்பது
---------------------------------------------------இந் ரட ஆரய்ச்சற ற்றும் தரதுரப்பு

றறுணத்றன் பத் ிஞ்ஞரணி, றபே ஜற.சீஷ்
வட்டி, அர்லக்கு, “IEI-IEEE” பல் ிபேது
ங்ப்தட்டது
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அறர 5 பஷந வரடர் ரன் ிபேறஷண

ங்ப்தட்டது. இத்துஷநின் பல் ிபேஷ









வதறுறநரர்.

IEI-IEEE = INSTITUTION OF ENGINEERS (INDIA) INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS
ENGINEERS
------------------------------------------------உனறன் பல் ரணிங்ற பஷநில் ஏடும் டரக்சற,
சறங்ப்பூரில் அநறபம் வசய்ப்தட்டுள்பது(WORLD’S
FIRST SELF DRIVING TAXI LAUNCHED IN SINGAPORE)
NuTonomy ன்ந ஸ்டரர்ட் அப் றறுணம், இஷண
உபேரக்றபள்பது
-------------------------------------------------------ரண ரரிப்பு றறுணரண, றந்த்ர &




றந்த்ர றறுணம், DiGiSENSE ன்ந புற ஶ

வரறல்தட்த பஷநஷ அநறபம் வசய்துள்பது.



இன் பனம் ரணத்றன் ிங்ஷப

றறுணம் ன்ந சறநப்ஷத றந்த்ர றறுணம்

sc

SCRAMJET (SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET) ன்ந
ன்ஜறஷண வற்நறர தரிஶசரறத்துள்பது (FOR
THE FIRST TIME ISRO CONDUCTED THE SCRAMJET
ENGINE TEST)
இந் ன்ஜறணில், ரிவதரபேபர, ஷயட்ஜனும்,

np



ஆக்சறணிர, பிண்டன ஆக்சறஜனும்



.t

தன்தடுத்ப்தடும் (USES HYDROGENAS FUEL, AND
ATMOSPHERIC OXYGEN AS OXIDISER)
இது எனறின் ஶத்ஷ ிட 6 டம்கு ஶர
வசல்னக் கூடிது

w





w



வதற்றுள்பது (INDIA’S FIRST ORIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURER)
-----------------------------------------------------இந்றரின் இஸ்ஶர, பன் பஷநர,









இன் பனம், இந் வரறல்தட்தத்ஷ

w

ஆகும் (இற்கு பன் = அவரிக்ர, சறர, சலணர)

இறல் தன்தடுத்ப்தடும் வரறல்தட்தம் = AIR BREATHING PROPULSION SYSTEM
--------------------------------------------வடஸ்ட் றரிக்வட் ஶதரட்டிபில், இந் அிில்



தஷடத்துள்பரர் (SET A WORLD RECORD OF BECOMING
THE YOUNGEST PERSON TO FLY SOLO AROUND THE
WORLD IN A SINGLE AIRCRAFT)
ற இப றல் உனஷ சுற்நற ந் பல்
ணிர் இரரர்

54 ரட்ள் தத்றல் 45000 றஶனரீ ட்டர் சுற்நற
ந்துள்பரர்
-------------------------------------------------------இந்றரின் பல் ஜவுபி தல்ஷனக்ம்,

குஜரத் ரறனம், சூத்றல் துங்ப்தட்டுள்பது
(INDIA’S FIRST TEXTILE UNIVERSITY)
--------------------------------உனறன் பல் வரலஶரய்க்ர பேந்ஷ

6-து பஷநர “வரடர் ரன்” (MAN OF THE

SERIES) ிபேது வதற்ந பல் றரிக்வட் ர்
ீ
ன்ந
சறநப்ஷத, “ிச்சந்றன் அஸ்ின்” வதற்றுள்பரர்
(FIRST INDIAN PLAYER TO GET MOST NUMBER OF MAN
OF THE SERIES IN TEST MATCH)

இந்றர உபேரக்றபள்பது (WORLD’S FIRST LEPROSY
VACCINE DEVELOPED IN INDIA)
இந் பேந்து ஶசரஷண அடிப்தஷடில் தீரர்
ற்றும் குஜரத் ஆற ரறனங்பில் உள்ப 5
ரட்டங்பில் தன்தடுத்ப்தட உள்பது

இம்பேந்றன் வதர் = MYCOBACTERIUM INDICUS
PRANII
இம்பேந்றஷண ண்டு திடித்ர் = ஶசற ஶரய்

றர்ப்தில் த்றன் றறுணரண, ஜற.தி.ல்ரர்
(FOUNDER OF NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY)
வரலஶரய்க்ர ரி = ஷக்ஶரஶதக்டீரிம்

வனப்ஶ ன்ந தரக்டீரிர (MYCOBACTERIUM LEPRAE)
உனறன் அற வரலஶரரபிள் ரலம் ரடு =

உள்பரணர்பில் 59% ஶதர் இந்றரில் உள்பணர்
1983 = ஶசற வரலஶரய் எறப்பு றட்டம்,

வசல்தடுத்ப்தட்டது (NATIONAL LEPROSY
ERADICATION PROGRAMME)
----------------------------“உன தசுஷ ிபேஷ” வதறும் பல் இந்றர் =
த்பேதஶஜரற ஶரஷ் ஆரர். இவ்ிபேறஷண லுக்

w


உனஷ ணிர சுற்நற ந்து சரஷண

இந்றர. உன வரலஶரய் தரறப்திற்கு

வற்நறர ஷரண்ட உனறன் 4-து, இந்றர


ன்ந இப து (18 றல்) ிரண ஏட்டுணர்,

in
n



உடனுக்குடன் அநறந்துக் வரள்பனரம் (DiGiSENSE, A
CLOUD BASED TECHNOLOGY SOLUTION TO TRACK

VEHICLE INFORMATION)
இன் தனரம், இந்றரின் பல் அசல் உறரிதர

வதற்றுள்பரர்
-------------------------------------------------ஆஸ்றஶனறரஷ ஶசர்ந், “னக்னரன் ஸ்ரர்ட்”

m

வசல்தட்டற்ர இபேக்கு இவ்ிபேது

இற்கு பன்ணர், சச்சறன் வடண்டுல்ர், ற

s.
co

2015-ம் ஆண்டின் வதரநறில் துஷநில் சறநப்தரக்

er





யரப்ன் ிபேது ன்றும் கூறுர் (FIRST INDIAN TO
RECEIVE GLOBAL GREEN AWARD (OR) LUC HOFFMAN
AWARD)
----------------------------------------------------------“வதரதுறற றர்ர பஷநஷ” அநறபம்
வசய்துள்ப இந்றரின் பல் ரறனம் =

ஜரர்ண்ட் (INDIA’S FIRST STATE TO IMPLEMENT
PUBLIC FUND MANAGEMENT SYSTEM)
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1984 எனறம்திக் ஶதரட்டிலக்கு திநகு, பன்

குற வதற்ந பல் இந்ற டப ர்
ீ
= னனறர

ஶதரட்டிில், தி.டி.உர இறுற ஶதரட்டிக்கு



பன்ஶணநறணர்
------------------------------------------------------ஜரர்ண்ட் ரறன அசு, ரறனத்றன் பல்





இஷபம் வபிிடப்தட்டுள்பது (INDIA’S FIRST
MILITARY HERITAGE WEBSITE LAUNCHED)
அன் பரி = www.coloursofglory.org



வன்ணிந்றரின் பல் டரப்பர் ரணிஷன

-----------------------------------------

ஶடரர், றபேணந்புத்றல் உள்ப இஸ்ஶர

ினங்குள் திநப்பு ட்டுப்தரட்டு ஷத்ஷ,



புது றல்னறில் துங்ப்தட்டுள்பது (INDIA’S FIRST
ELECTROPRENUR PARK)
-----------------------------------------------தரர்ஷ அற்நர்லக்ர துக்ப்தட்டுள்ப,
இந்றரின் பல், “வரடு உர் ஶரட்டம்”,



தல்ஷனக்த்றல் பன் பஷநர, தட்டபிப்பு





w

அஷக்ப்தட்டுள்பது (INDIA’S FIRST TOUCH AND FEEL
GARDEN FOR THE VISUALLY IMPAIRED)
----------------------------------------பல் வரறல்தட்த கூட்டம், “ஷயட்ஶரரர்தன்

ிசன் 2030” ன்ந ஷனப்தில், அஸ்மரம் ரறனம்
குயரத்றில் ஷடவதற்நது (FIRST TECH MEET =
HYDROCARBON VISION 2030)
-------------------------------------------------------ஶதரிடர் அதர குஷநப்பு வரடர்தரண பல் ஆசற

sc






np



w

w





உனறன் ற ஆரண தகுறரண, தசறதிக்

w


தகுறஷ வசன்று அஷடந்து ந்துள்பது (UNMANNED
SUBMERSIBLE HAS DIVED TO DEPTH OF 10767 M AT THE
WORLD’S DEEPEST OCEAN POINT)

இந் ஆபில்னர ீர்பழ்ற உபவு ரணத்றன் வதர்
= HAIDOU-1
-----------------------------------------------------ஆம்புனன்ஸ் ஶசஷக்ர, வரஷதல்

அப்பிஶஷண அநறபம் வசய்துள்ப இந்றரின்
பல் ரறனம் = யறரச்சனப் திஶசம் (INDIA’S

ஆந்ற ரறனம் ிசரப்தட்டிணத்றல் ஷடவதற்நது
(INDIA’S FIRST JOINT DISASTER MANAGEMENT
EXERCISE)
இந்ற அசறன் 2-து “கூட்டு ணிரதிரண உி
ற்றும் ஶதரிடர் றர திற்சற” ரன் இந்

வதபேங்டனறன், “ரிரணர அற” (10767 ீ ட்டர்)



அஷக்ப்தடவுள்பது (INDIA’S FIRST UNDERGROUND
MUSEUM)
--------------------------------------------------------------இந்றரின் பல் கூட்டு ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ
(சஸ்க்பே வரறில் புல் ணப் வதரபேள்),

இஷந்துள்ப, பல் பெணின் திஶசம் =

புதுச்ஶசரி (FIRST UT JOINED IN UDAY SCHEME)
---------------------------------------------சலணரின் ஆபில்னர ீர்பழ்ற உபவு ரணம்,

ஶடுல் ஶசஷஷ அநறபம் வசய்துள்பது (CHINA
LAUNCHED ITS FIRST TIBETIAN LANGUAGE SEARCH
ENGINE)
அன் வதர் = YONGZIN
--------------------------------------------------------இந்றரின் பல் றனத்டி அபேங்ரட்சறம், புது

திற்சறரண, “திம்தணர” (PRAGAMPANA)

.t

ரய்னரந்து ரட்டின் தரங்ரக் ரில் ஷடவதற்நது
(FIRST ASIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
FOR DISASTER RISK REDUCTION = AMCDRR 2016)
--------------------------------------------த்ற அசறன் “உய்” (UDAY) றட்டத்றல்

வதநப்ஶதரறநது (INDIA’S FIRST ISLAND DISTRICT)
---------------------------------------------------சலண, றதத்ற வரறின் பல் இஷப

றல்னறில் உள்ப ரஷ்டிதற தணில்

அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த பேத்ங்ம்,



ிர ஷடவதற்நது (NALANDA UNIVERSITY HAS FIRST
CONVOCATION IN 800 YEARS)
-----------------------------------------------------வசப்வடம்தர் 8-ம் ஶற பல், இந்றரின் பல்
ீவு ரட்டம் ன்ந சறநப்ஷத ஜளனற

ஶபரின் ரனறட் தல்ஷனக் பரத்றல்



ஷத்றல் றறுப்தட்டுள்பது (SOUTH INDIA’S FIRST
DOPPLER WEATHER RADAR)
----------------------------------------------------சுரர் 800 ஆண்டுலக்கு திநகு, ரனந்ர

in
n



ஶடர்பூர் தகுறில் றநந்துள்பது (JHARKAND’S FIRST
ANIMAL BIRTH CONTROL CENTER)
-------------------------------------------------------இந்றரின் பல், “றன் பஷணஶரர் பூங்ர”,

s.
co



தரதர் ஆரர் (FIRST INDIAN ATHLETE QUALIFY FOR
FINAL ROUNDS IN ATHLETICS)
இறுறர, 1984 னரஸ் ஞ்வசல்ஸ் எனறம்திக்



m

பஷநர டப ஶதரட்டிில், இறுற சுற்றுக்கு

FIRST STATE TO LAUNCH MOBILE APP FOR AMBULANCE
SERVICE)
அன் வதர் = 108 HP
-------------------------------------------------------இந்றரின் பல் ரட தரம்தரி

er





“திம்தணர” திற்சற ஆகும் (2ND JOINT
HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF
EXERCISE (HADR) = PRAKAMPANA)
பல் கூட்டு ணிரதிரண உி ற்றும் ஶதரிடர்
றர திற்சற, “ஜல்த்” (JALRAHAT), ஜழன்

ரம் அஸ்மரம் ரறனத்றல் ஷடவதற்நது(1ST
JOINT HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER
RELIEF EXERCISE (HADR) = JALRAHAT)
3-து கூட்டு ணிரதிரண உி ற்றும் ஶதரிடர்
றர திற்சற, “சர” (SAHAYATA), பேறன்ந
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குஜரத் ரறனம், அரதரத்றல் ஷடவதறும் ண

சறன்சறணரட்டி ரில் உள்ப ஶசிர்



தல்ஷனக்த்றல் றறுப்தட்டுள்பது (WORLD’S
FIRST PIZZA ATM)
-----------------------------------------------இந்றரின் பல் வதபே எபேங்றஷணந்



வதங்லபேில் வரண்டரடப்தடும் ண

ல் & டி றறுணம், எப்தந்ம் வசய்ப்தட்டுள்பது
(INDIA’S FIRST LARGE SCALE INTEGRATED SMART CITY)
----------------------------------------------------இந்றரின் பல் உள்ரட்டு ரரிப்தரண



ல்ரரி, ணது இறுற ஶசரஷண ஏட்டத்ஷ



ஸ்ரர்ப்தின்  ீர்பழ்ற ப்தனரண .ன்.ஸ்.
ிஷில் படித்துக் வரண்டு, டற்தஷடில்



தகுறரகும்



இணரல், அந்ரட்டில் வபிிடப்தடும் ரர்தன்

அபஷ ரட்டிலும், அந்ரட்டில் உள்ப ங்பரல்

np

அற அபவு ரற்று சுத்ம் வசய்ப்தட்டு

ஆக்சறஜணர வபிஶற்நப்தடுறநது. உனறல் எபே



.t

ஆக்சறஜஷண உபேரகும் பல் ரடு பூட்டரன் ஆகும்
(THE COUNTRY’S FORESTS ABSORB MORE CO2 EACH

YEAR THAN IT PRODUCES)

w

இடங்ள்

w

7-து சரர்க் குடிஶற்ந அறரரிள் ஶரட்டம்,

w

தரறஸ்ரணின் இஸ்னரரதரத் ரில் ஷடவதற்நது
(7TH SAARC IMMIGRATION AUTHORITIES MEETING)
----------------------------------------------------------------



20-ரது ரன்வல்த் சதுங் சரம்தின்றப்
ஶதரட்டிள், இனங்ஷின் வரலம்பு ரில்



பூட்டரன் ரட்டின் றம்பு ரில் ஷடவதற்நது
(MOUNTAIN ECHOES FESTIVAL 2016)
--------------------------------------------------இந்ற சர்ஶச ரனி றபேிர, புது றல்னறில்

ஷடவதற்நது (INDIA INTERNATIONAL FOOTWEAR
FAIR)
----------------------------------------------------உனறன் றப்வதரி உள்பங்கு ீம் தரர்க், துதரில்

ஷடவதற்நது (20TH COMMONWEALTH CHESS
CHAMPIONSHIP)
------------------------------------------------------------திரிக்ஸ் ரடுபின் அஷச்சர்ள் அபினரண 2-

து ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ கூட்டம், இரஜஸ்ரன்

அஷ உள்பது (WORLD’S LARGEST INDOOR THEME
PARK)
------------------------------------------------4-து ஆசற வடன்ணிஸ் வரடர், பூட்டரணில்,
வசப்டம்தர் ரம் ஷடவதறும் ண

அநறிக்ப்தட்டுள்பது (4TH ASIAN TENNIS TOUR)

ிபேதுள்

2016-ம் ஆண்டின் வதண் / வயம் வரறவதர்ப்பு
ிபேது, இந்றரின் அணிர ஶரதரனன்

ரடு வபிஶற்றும் ரர்தஷண ிட அற



அநறிக்ப்தட்டுள்பது (2017 PRAVASI BHARATHIYA
DIWAS)
--------------------------------------------------2016-ம் ஆண்டின் ஷன றவரனற றபேிர,

in
n


w



அநறிக்ப்தட்டுள்பது (WORLD’S FIRST CARBON
NEGATIVE COUNTRY)
பூட்டரன் ரட்டின் வரத் தப்தில் 72% ணப்

sc



ஶசர்க்ப்தடும் ண அநறிக்ப்தட்டுள்பது (INDIA’S
FIRST INDIGENOUS SCORPENE CLASS STEALTH
SUBMARINE, INS KALVARI)
------------------------------------------------------உனறன் பல் ரர்தன் குஷநப்பு ரடர, பூட்டரன்

அநறிக்தப்டுள்பது
--------------------------------------------------வபிரட்டு ரழ் இந்றர்ள் றணரண, “திசற
தரற றரஸ்” றணம், 2017-ம் ஆண்டு

ஸ்ரர்ட் ர, “ரக்பூஷ” ஷ உபேரக்,



ரில் ப்ல் 2016-ல் ஷடவதற்நது
------------------------------------------------2016-ம் ஆண்டு உனக்ஶரப்ஷத தடி ஶதரட்டிள்,

m





பல் கூட்டம், சறரின் வசின்ட் தீட்டர்ஸ்தர்க்

s.
co

அநறிக்ப்தட்டுள்பது (3 JOINT HUMANITARIAN
ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF EXERCISE (HADR) =
SAHAYATA)
-------------------------------------------------உனறன் பல் தீட்சர .டி.ம், அவரிக்ரின்



RD

er

வசப்வடம்தர் ரம் குஜரத்றல் ஷடவதறும் ண



அர்லக்கு ங்ப்தட்டது (PEN / HEIM
TRANSLATION FUND GRANTS)
ல த் சதுர்ஶற ன்தரர் லற, “சறம்சறம்” ன்ந

யறந்ற வரற ரனறன் வரறப்வதர்ப்திக்ர,
இபேக்கு இந் ிபேது ங்ப்தட்டது
----------------------------------------------------------25-து ிரஸ் சம்ரன் ிபேது 2015, யறந்ற
லத்ரபரண, சுணிர வஜின் அர்லக்கு





ங்ப்தட்டது (VYAS SAMMAN AWAD FOR HER
POETRY COLLECTION KSHAMA)
அரின் ிஷ வரகுப்பு ரபரண, க்மரர

தனறற்ர இவ்ிபேது ங்ப்தட்டது
------------------------------------------------------------2015-ம் ஆண்டிற்ரண, சஸ்ற சம்ரன் ிபேது,
தத்ர சச்ஶவ் அர்லக்கு ங்ப்தட்டது (2015
SARASWATHI SAMMAN AWARD)

ரறனம், உஷபூரில் ஷடவதற்நது(MINISTER LEVEL
MEETING ON BRICS DISASTER MANAGEMENT)
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அரின் சுசரிஷ தனரண, “சறத்-ஶசஶ”,

தனறற்ர இவ்ிபேது ங்ப்தட்டது. இந்தனறஷண

ங்ஶசத்றன் ஶசற ிஷபரட்டு ஆகும்.

அர் ஶடரக்ரி வரறில் தஷடத்துள்பரர்.
------------------------------------------------------------

றழ்ரடு, ரரஷ்டிர, தீரர், வலுங்ரணர,
ஆந்றப்திஶசம் ற்றும் தஞ்சரப் ஆற

2016-ம் ஆண்டின் 23-து ரஜீவ் ரந்ற ஶசற

ரறனங்பின், ரறன ிஷபரட்டரவும் தடி

சத்தரணர ிபேது, சுதர பட்ல் அர்லக்கு



ல்பத் ர்
ீ
ர்சறங் ரவ், ஊக் பேந்து

சங்ம் ங்கும், “றழ் த்ணர” ிபேது, இந்



ஆண்டு, இஷச அஷப்தரபர் .ஆர்.குரனுக்கு

ஷனரண, ன்.ரச்சந்றன் அர்லக்கு,



“யில்ரர் யங்தன் ஶடரடர” அர்லக்கு



.t

த்துக்கு ங்ப்தட்டது
----------------------------------------------------------

ஶதரட்டிில், பன்ணரல் உன ஜழணிர்

ன்தபேக்கு ங்ப்தட்டது. அரின் புஷணப் வதர்

w

சரம்திணரண, இந்றரின் அதிஜறத் குப்ர தட்டஷ

w

= MR. EATEN FISH

இந்றரில் டத்ப்தடும் ண சர்ஶச தடி



ஷப்தற்நறணரர் (FORMER WORLD JUNIOR CHAMPION,
INDIA’S ABHIJEET GUPTA WON COMMONWEALTH CHESS
CHAMPIONSHIP)
-----------------------------------------------------------

ிஷபரட்டு

2016-ம் ஆண்டு தடி உனக்ஶரப்ஷத ஶதரட்டிள்,
சம்ஶபணம் அநறித்துள்பது(INDIA TO HOST 2016
KABADDI WORLD CUP 2016)
ஶலும் இப்ஶதரட்டிள், இந்றரின் குஜரத்
ரறனத்றல் ஷடவதறும் ணவும்
அநறிக்ப்தட்டுள்பது

இனங்ஷ ஷனர் வரலம்புில் ஷடவதற்ந 20து ரன்வல்த் சதுங் சரம்தின்றப்

CARTOONING AWARD), ஈரஷண ஶசர்ந் அனற



எனறம்திக் றட்டி அநறித்துள்பது(INDIAN
WRESTLER’S BRONZE MEDAL IN 2012 LONDON OLYMPIC
WILL BE UPGRADED TO SILVER MEDAL)
அப்ஶதரட்டிில் வள்பிப் தக்ம் வன்ந

தக்ம் தநறக்ப்தட்டு, இந்றரின் ஶரஶஷ்ர்

w



வள்பிப் தக்ர ற்ஶதரது உர்த்ற சர்ஶச

ஶசரஷணில் சறக்றரல், அரின் வள்பிப்

ிபேது, ரிஶர எனறம்திக்றல் வண்னப் தக்ம்

வன்ந சரக்சற ரனறக்குக்கு ங்ப்தட்டுள்பது (UP
GOVT’S RANI LAXMI BAI AWARD)
-----------------------------------------------சர்ஶச ரர்ட்டூன் ிபேது (INTERNATIONAL

தக்ம் வன்ந ஶரஶஷ்ர் த்றன், தக்த்ஷ

சறரின், ஶதசறக் குடுஶரவ், ஊக் பேந்து

np

ங்ப்தட்டது (ASHOK CHAKRA AWARD)
-------------------------------------------------------உத்றப்திஶச ரறன அசறன் ரி னட்சுறதரய்

ினக்தப்டுள்பது
----------------------------------------------------------------2012 இனண்டன் எனறம்திக்றல், ல்பத்

ஶதரட்டிில் இந்றரின் சரர்தில் வண்னப்

அஶசர சக்ம் ிபேது, ஷநந் ஶதரர் ர்,
ீ



அர்ீ து சுத்ப்தட்ட குற்நச்சரட்டு

எனறம்திக் ஶதரட்டிபில் அர் தங்ஶற் ஷட

w

sc



அர்லக்கு ங்ப்தட்டது
-------------------------------------------------------இந்றரின் உர்ந் ிபேதுபில் என்நரண,

இந்றஷனில், ஊக் பேந்து ஶசரஷணில்
றபேதிக்ப்தடில்ஷன. இன் ரர, ரிஶர

ங்ப்தட்டுள்பது
----------------------------------------------------------திரன்ஸ் ரட்டின் உரி ிபேரண, “வசரனறர்
ிபேது”, திதன றழ் டிர் ல்யரசன்

ஷட ிறக்ப்தட்டது

in
n



சறதத்றல் METANDIENONE (C20H2802) ன்ந

குற்நத்றற்ர, அர்ீ து ஶதரட்டிபில் தங்ஶற்

எனறம்திக் ஶதரட்டிலக்கு சறநந் பஷநில் ஶசஷ 
ஆற்நறற்ர, இந்ற எனறம்திக் சங்
“OLYMPIC ORDER” ன்ந உரி ிபேது

ஶசரஷணில் வற்நற வதற்நர அநறித்துள்பது
ஊக்பேந்ஷ தன்தடுத்றணரர் ன்ந

ங்ப்தட்டுள்பது (TAMIL RATHNA AWARD BY THE
NEW YORK BASED TAMIL SANGAM)
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------ஶசற ஊக் பேந்து டுப்பு ஷம், இந்ற

m



உள்பது

ங்ப்தட்டது (23RD RAJIV GANDHI NATIONAL
SADBHAVANA AWARD)
-----------------------------------------------------------------அவரிக்ரின் றபரர்க் ரில் உள்ப, றழ்

s.
co



தடி ிஷபரட்டு, இந்றரில் ஶரன்நறது. தடி,

er





ஆஸ்றஶனறரின் வல்ஶதரர்ன் ரில்

ஷடவதற்ந, தி.ஸ். ஆஸ்றஶனறர ஏதன்

ஸ்குரஷ் ஶதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல், இந்ற
ரங்ஷண,
ீ
ீதிர தல்னறல், ஶரப்ஷதஷ
ஷப்தற்நறணரர் (DIPIKA PALLIKAL WINS PSA
AUSTRALIAN OPEN SQUASH CHAMPIONSHIP)
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ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிின் 100 ீ ட்டர்

ஏட்டப்தந் ஶதரட்டிில், ஜஷக்ரின் உஶசன்
ஶதரல்ட், 9.81 வரடிபில் டந்து சரஷண





னறபின் டி.ன். தரறப்திற்கு உள்பரஷ

ஶடரக்றஶர ரில் ஷடவதந உள்ப எனறம்திக்
உள்பது

உன ரத்ஶ சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில்,



றஷனங்பில் AUSC ன்ந புற வரறல்தட்தத்ஷ


இந்றரஷ ஶசர்ந் திதன ிபம்த ரடனரண,

எதுக்றபள்பது
AUSC = ADVANCED ULTRA SUPER CRITICAL
--------------------------------------------------------------



புஶணஷ ஷனஷ இடர வரண்டு வசல்தடும்,

w

“ிஶக் ஶஜர” சரம்தின் தட்டம் வன்நரர்
(INDIA’VIVEK TEJA, WON WORLD KARATE
CHAMPIONSHIP)
------------------------------------------------------ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிபில் னந்துக் வரண்ட

np

ரங்ஷண
ீ
வுரிர சறங், 13து (YOUNGEST
ATHLETE AT RIO)

இரடம்



.t

புற்றுஶரய்க்கு ரரண அந் ஸ்வடம்
வசல்ஷப திரித்து டுதுள்பன்ணர்
------------------------------------------------------------

w



w

w


இற்கு eSignDesk ணப் வதரிடப்தட்டுள்பது
------------------------------------------------------------தர ரிசர்வ் ங்ற, சட்டத்றற்கு புநம்தர
ஷரறும் தங்ள் ற்றும் றறஷப

ண்டுதிடித்து டுக் புற இஷப ஶசஷஷ
வரடங்றபள்பது (TO CURB ILLEGAL AND

தரதர அட ஆரய்ச்சற ஷம், குடிீரில் உள்ப
குஶரறத்றன் அபஷ ண்டுதிடிக்கும் புற

ஆரர் ன்னுடன் இஷக்ப்தட்ட, “றன்-



டுதுள்பன்ணர் (SUCCESSFULLY ISOLATED CANCER
STEM CELLS, THAT CAUSES SKIN CANCER (MELANOMA))
ANDROGRAPHUS PANICULATA ன்ந ரத்றல்
COMPOUND ன்ந னஷஷ வரண்டு,

வதங்லபேஷ ஶசர்ந் ஸ்டரர்ட் அப் றறுணம்,

வசய்துள்பது

(SKIN CANCER OR MELANOMA) ற்தடுத்தும்

இபேந்து றஷடக்ப்வதபேம், ANDROGRAPHOLIDE, A

உள்பது. (AEROSPACE MUSEUM)

ஷவலத்து” (e-SIGNATURE) பஷநஷ அநறபம்

(NCCS, PUNE) ஆரய்ச்சறரபர்ள், ஶரல் புற்றுஶரஷ

புற்றுஶரய்க்ரண ஸ்வடம் வசல்ஷப திரித்து

இந்ற ிரணப்தஷட, “ிரணில்

அநறில், வரறல்தட்தம்

“ஶசற வசல் அநறில் ஆரய்ச்சற ஷத்றன்”

புற்றுஶரய் வசல்ல்பில் இபேந்து வற்நறர

அபேங்ரட்சறத்ஷ” புது றல்னறில் துக்



இந் வரறல்தட்தத்றன் ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சற



ர்பிஶன
ீ
றவும் து குஷநந் ர்
ீ
= ீச்சல்



வசல்தடுத் எப்புல் ங்றபள்பது

திக்ர த்ற அசு 900 வரடி பைதரஷ

sc



ண்டுதிடித்துள்பணர் (ENDOSULFAN CAUSES DNA
DAMAGES IN ANIMALS)
------------------------------------------------------------த்ற வதரபேபரர திவணட் குல, அணல் றன்

in
n



 BASEBALL / SOFTBALL
 KARATE
 SKATE BOARD
 CLIMBING SPORTS
 SURFING
------------------------------------------------------ஆஸ்றஶனறரின் சறட்ணி ரில் ஷடவதற்ந,

இந்றரஷ ஶசர்ந் ஆரய்ச்சறரபர்ள்,

“ண்ஶடரசல்தன்” ன்ந ஶறில் வதரபேபரல்,

சர்ஶச எனறம்திக் றட்டீ, 2020 ஜப்தரணின்

ஶதரட்டிில் புறர 5 ிஷபரட்டுஷப ஶசர்க்

இற்ர தர ரிசர்வ் ங்ற www.sachet.rbi.org.in
ன்ந இஷபத்ஷ வரடங்றபள்பது
--------------------------------------------------------

தக்ம் வன்ந பல் ர்
ீ
இர் ஆரர்

ற்ஶதரது பூறல் உள்ப ணிர்பிஶன, அறஶ

ல்ஷப இறல் வரிிக்னரம்

m

இன் பனம், வரடர்ந்து, 3-து பஷநர

ணிர் இஶ ஆரர் (FASTEST MAN ALIVE ON THE
PLANET)
--------------------------------------------------------

றறுணங்ள், அசுக்கு வரிரல் தத்துக்கும்

தங்ள், ஷரறும் நரண தங்ள் ஶதரன்ந

தஷடத்து ங்ப் தக்ம் வன்நரர்

எனறம்திக் ஶதரட்டிின் 100 ீ ட்டர் திரிில் ங்ப்




s.
co



UNAUTHORISDED POOLING OF FUNDS BY
UNSRUPULUS FIRMS)

er





பேிஷ உபேரக்றபள்பது (BARC HAS DEVELOPED
A KIT FOR ONSITE DETERMINATION OF TOXIC
HEXAVALENT CHROMIUM IN DRINKING WATER)
இந்ற  அபின் தடி, குடிக்கும் ீரில்
அறதட்சம், 50 ஷக்ஶரறரம் அபிற்கு




குஶரறம், எபே னறட்டர் ீரில் இபேக்னரம்
BARC = BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
----------------------------------------------------------த்ற றன்துஷந அஷச்சர், e-TRANS & DEEP ன்ந
இண்டு இஷப ரினரண பஷநஷ
அநறபம் வசய்துள்பரர்
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பனர டுக் இத்றட்டம் உவும்

இந் இ-வதட்டிக்கு அனுப்தனரம். அனுப்தப்தடும்
புரர்ள், ஶசற குந்ஷ உரிஷள்

பனம் க்ள் ஷடவதற்று பேம் றன் றட்டங்ஷப 






அநறந்துக் வரள்பனரம்
TARANG = TRANSMISSION APPLICATION FOR REAL TIME

MONITORING AND GROWTH
DEEP = DISCOVERY OF EFFICIENT ELECTRICITY PRICE
e-TRANS = ELECTRICITY TRANSMISSION

-------------------------------------------------------குஜரத்றன் தரவ்ரில் உள்ப த்ற உப்பு ற்றும்
டல்சரர் ஶறில் ஆரய்ச்சற ஷம்(CSMCRI),
சூரி எபிில், வரறற்சரஷன சரங்ஷப










ணப்தடும் ஈல் ீ ன் ண்டுதிடிக்ப்தட்டுள்பது (A NEW
SPECIES OF EEL, A SNAKE LIKE FISH)
இன் அநறில் வதர் = GYMNOTHORAX INDICUS
இன் இந்ற வதர் = INDIAN UNPATTERNED
MORRAY
------------------------------------------------------------சலண ஆரய்ச்சறரபர்ள், புற ஷ பேந்து




உபேரக்ற பேறநது (WORLD’S LARGEST PROTECTED
MARINE RESERVE AREA)
இப்தகுறின் வதர் = PAPAHANAUMOKUAKEA
MARINE NATIONAL MONUMENT
இப்தகுறஷ ஶசற அஷடரப சறன்ணர
அநறிக் உள்பது அவரிக் அசு
---------------------------------------து சூரி குடும்தத்றற்கு ற அபேறல் உள்ப



.t

w



w

அப்பிஶஷண அநறபம் வசய்துள்பது. இந்ற

ஷனர் தகுறில், வதண்பின் தரதுரப்திற்ர

w

ஶசஷஷ துக்றபள்பது (UNION GOVERNMENT
LAUNCHES POCSO E-BOX, AN ONLINE COMPLAINT
MANAGEMENT SYSTEM)

வரிித்துள்பணர் (GREENLAND SHARK, EARTH’S
OLDEST LIVING ANIMAL WITH A BACKBONE)
-----------------------------------------------------த்ற அநறில் ற்றும் வரறல்தட்த
அஷச்சம், I FeeL Safe ன்ந வரஷதல்



குந்ஷஷப ரப்தரற்ந, த்ற அசு, ஶதரக்ஶசர
இ-வதட்டி, ன்ந புரர் அபிக்கும் இஷப

அநறித்துள்பது (NASA SAYS JULY 2016 IS THE HOTTEST
MONTH SINCE 1880)
--------------------------------------------------------ற்ஶதரது உனறன் ரலம் பதுவலும்பு
றரீன்னரந்து சுநர ீ ன்ள் ரன் ண ிஞ்ஞரணிள்

புஸ்ரஷனர” ன்ந றன்-தனத்ஷ, த்ற

அசு துக்ற உள்பது (UNION GOVERNMANT
LAUNCHED ACCESSIBLE E-LIBRARY, “SUGAMYA
PUSTAKALAYA” FOR PEOPLE WITH LOW VISION, BLINDS)
---------------------------------------------------------------தரனறல் ன்வரடுஷபில் இபேந்து

இக்ஶரபின் சுற்றுக் ரனம், 11 ரட்ள் ட்டுஶ
---------------------------------------------------------1880-ம் ஆண்டுலக்கு திநகு, ற வப்தரண

ினங்குபிஶன றவும் தஷரணது =

ன்றன்நணர் (A DRUG THAT REGENERATES TISSUE)
அந் பேந்றன் வதர் = XMU-MP-1
------------------------------------------------------தரர்ஷ அற்ஶநரர், தரர்ஷ குஷநதரடு

ிஞ்ஞரணிள் ண்டுதிடித்துள்பணர் (PROXIMA
CENTAURI, THE CLOSEST STAR TO OUR SOLAR SYSTEM)
அக்ஶரபிற்கு PROXIMA-B ணப் வதரிட்டுள்பன்ணர்

ரர, 2016-ம் ஆண்டின் ஜழஷன ரத்ஷ ரசர

உள்பர்லக்கு ண ணி, “சும்ர



தகுறஷ, அவரிர யரய் ீவு அபேஶ

in
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றசுக்ஷப று உபேரக்ம் வசய் படிபம்



---------------------------------------------------------------------

உனறன் றப்வதரி தரதுரக்ப்தட்ட டல்சரர்

பூறஷ ஶதரன்ஶந எபே ஶரள் உள்பஷ

என்நறஷண உபேரக்ற உள்பணர். இன் பனம்



இற்ரண பரி = www.ncpcr.gov.in/index2.php
POCSO = PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL
OFFENCES
NCPCR = NATIONAL COMMISSION ON PROTECTION OF
CHILD RIGHTS

ட்சத்றர, ப்ரக்சறர வசன்டவ்ரி குடும்தத்றல்,

w



ஊக்ற உபேரக்ப்தட்டுள்பது (THE PHOTOCATALYST
IS MADE OF TITANIUM OXIDE)
CSMCRI = CENTRAL SALT AND MARINE CHEMICALS
RESEARCH INSTITUTE, BHAVNAGAR, GUJARAT
-----------------------------------------------------இந்ற ங்க் டனறல், புற ஷ “தரம்பு ீ ன்”

sc



ற்றும் வசனற்ந பேப்பு 5 (IT DEGRADES METHYL
ORANGE, METHYLENE BLUE AND REACTIVE BLACK 5)
“ஷடட்டரணிம் ஆக்ஷசட்” பனம் இந் சூரி

np




சறஷக்கும், “சூரி ஊக்றஷ” ண்டுதிடிதுள்பன்ணர்
(PHOTO CATALYST, THAT CAN COMPLETELY DEGRADE 3 
INDUSTRIAL DYES IN THE PRESENCE OF SUNLIGHT)
இந் சூரி ஊக்ற, வத்றல் ஆஞ்சு, வறனீ ன் ப்ல

ஆஷத்றற்கு (NCPCR) வசல்லும்

m

ஶலும், “ங்” (TARANG) ன்ந புற வரஷதல்

அப்பிஶசஷணபம் அநறபம் வசய்துள்பரர். இன்



இஷபம் ரினர, ன்வரடுஷ புரர்ஷப

s.
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e-TRANS பனம் றன் றட்டங்ஷப றன்-னம்

er





உபேரக்ப்தட்டுள்பது (MOBILE APP, AIMED TO HELP
WOMENS, ENSURE THEIR SAFETY)
--------------------------------------------------கூகுள் றறுணம், “துஶர” ன்ந புற டிஶர
ீ
ஶசட் சறஷ அநறபம் வசய்துள்பது (GOOGLE
LAUNCHES ITS NEW VIDEO CHAT = DUO)
-----------------------------------------------------திதன சப ஊட ஷனத்பரண, “ஆர்குட்”,
ணது புற சப ஊட ஶசஷஷ அநறபம்
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ஶசர்ந் 16 து சறறுன், அர்யன் தற, ரிஶர



ர்லக்கு
ீ
ண ணி வரஷதல் அப்பிஶஷண



தரர=எனறம்திக் ஶதரட்டிில் னந்துக் வரள்லம்




உபேரக்ற உள்பரன்



வதரிடப்தட்ட ிண்ல் ந்து

25 பல் 55 ீ ட்டர் அனம் வரண்ட இந்
ரட்பில் டக்கும்





அயது ஜீஷல் அவரிக்ரில் ரனரணரர்
(FATHER OF FEMTOCHEMISTRY)
இர் 1999-ம் ஆண்டு ஶரதல் தரிசு வதற்நர்.



2003-ம் ஆண்டு இப்புனற, 14 அடி ீபபள்ப

வரன்நது. இஷண “CROCODILE KILLER” ன்தர்

புத்ம்



சஞ்சலவ் சன்ரல் = THE OCEAN OF CHURN : HOW THE
INDIAN OCEAN SHAPED HUMAN HISTORY



ஶதரசறரிர் அில் ஶ. குப்ர =GRASSROOTS
INNOVATION



ஶசத்ன் தத் = ONE INDIAN GIRL



ரர்த்றர ரர் = UNTIL THE LIONS : ECHOES FROM
THE MAHABHARATHA



ஶரற பணர
ீ
= WHAT LIES BETWEEN US



ஶ.ஆர்.ீ ர = THE GOSPEL OF YUDAS



வஜர்ரி தின்ஶடர = A BOOK OF LIGHT : WHEN A LOVED
ONE HAS A DIFFERENT MIND

ஶதரன்ந தன ிபேதுஷப வன்றுள்பரர்
------------------------------------------------------இந்ற, றழ் ம்சரறஷ ஶசர்ந் சறங்ப்பூரின்



அிந்த் அடிர = SELECTION DAY



ரன், ரனரணரர். (INDIAN TAMIL ORIGIN FORMER
SINGAPORE PRESIDENT)
இர் சறங்ப்பூரின் 6-து குடிசுத் ஷனர

அது தரஸ் = THE ASSASINATION OF RAJIV GANDHI
: AN INSIDE JOB



றவ் ிஸ்ரன் = THEATRES OF DEMOCRACY :
BETWEEN THE EPIC AND THE EVERYDAY

w

ி ஶலர் = INDIA RISING : FRESH HOPE, NEW FEARS

எபே வதம்ஶடர வரடி (FEMTO SECOND) = 10-15

வரடிள் ஆகும்
-----------------------------------------------------------புழ்வதற்ந ஶரர குபேரண டி.ஶ.ி. ஶசறரச்சரர்,
வசன்ஷணில் ரனரணரர்
----------------------------------------------------------றத்றன் திதன சறணிர தட ரரிப்தரபரண,
தஞ்சு அபேரச்சனம், வசன்ஷணில் ரனரணரர்
-------------------------------------------------------இண்டு பஷந ஶசற ிபேது வதற்ந, றழ்

w

w

ரனரணரர்
---------------------------------------------------------------உனப் புழ் வதற்ந தஞ்சரதி வரற லத்ரபரண,
“குர்றரல் சறங்”, ரனரணரர்

இர் சரறத் அரவடற ிபேது, ஞரணதீட ிபேது

பன்ணரல் குடிசுத்ஷனரண, றபே.ஸ்.ஆர்.



TIGERS) ன்று அஷப்தர்



w



ரண புனற இதுரன் (WORLD’S OLDEST SURVIVING
TIGERS)
இப்புனற, “புனறபின் ரி ரய்” (QUEEN MOTHER OF

in
n

“வதம்ஶடர ஶறினறன்” ந்ஷ ணப்தடும்

தரடனரசறரிர், றபே ர.பத்துக்குரர், வசன்ஷணில்



ரனரணது (WORLD FAMOUS RANTHAMBORE MACHLI
TIGRESS DIED)
ற்ஶதரது உனறன் உள்ப புனறபிஶன றவும்

பஷனஷ றர்த்து சண்ஷடிட்டு, அஷண

sc



இநப்பு

np






.t



இஷ, “னறட்டில் ரஸ்டர்” ண அஷப்தர் (KNOWN
AS LITTLE MASTER)
----------------------------------------------------------இரஜஸ்ரன் ரறனத்றல் உள்ப, ந்ரம்ஶதரர்
புழ்வதற்ந வதண் புனறரண, “ச்னற” புனற,

-----------------------------------------------இம்ரம், பூறக்கு அபேறல், 80000

ிண்ல், ணது எபே சுற்சறப் தரஷஷ 350



ரண,
ீ
“யணிப் வரது” ரனரணரர்

ஶசற பூங்ரில் இபேந், இந்ற அபில்

அன் வதர் = InRio

றஶனரீ ட்டர் தூத்றல் 2016 QA2 ணப்


தரறஸ்ரன் ரட்ஷட ஶசர்ந் பன்ணரல் றரிக்வட்

m



s.
co



ஷனர இபேந் சறநப்ஷதபம் வரண்டர்
(LONGEST SERVING PRESIDENT OF SINGAPORE)
---------------------------------------------------------

er



வசய்துள்பது (ORKUT LAUNCHES NEW SOCIAL
NETWORK PLATFORM)
அன் வதர் = HELLO
------------------------------------------------யரிரணர ரறனம், குபேக்ரம் (குர்ரன்) தகுறஷ

இபேந்ர். ஶலும் ற அற ரனம் குடிசுத்
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ஆஸ்ட் 7 = ஶசற ஷத்நற றணம்

இடம் = ரரசற, உத்றப்திஶசம்

பல் ஶசற ஷத்நற றணம், 2015-ம் ஆண்டு












றணம்

பே = INDIGENOUS PEOPLE RIGHT TO EDUCATION
----------------------------------------------------------ஆஸ்ட் 12 = சர்ஶச இஷபஞர் றணம்



பே = THE ROAD TO 2030 : ERADICATING POVERTY AND
ACHIEVING SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION
இந்ற ஶசற இஷபஞர் றணம் = ஜணரி 12 ஆகும்
(INDIAN NATIONAL YOUTH DAY)
-------------------------------------------------------ஆஸ்ட் 19 = உன ணிரதிரண றணம்
பே = ONE HUMANITY
----------------------------------------------------ஆஸ்ட் 29 = ஶசற ிஷபரட்டு றணம்



sc

இத்றணம் வரண்டரடப்தடுறநது

np

எப்தந்ம்






இந்றர ற்றும் திஜற ரடுலக்கு இஷடஶ புற



w

.t



w

w

தரம்ஶத தங்குச்சந்ஷ அஷப்பு, இஷப

உபேரக், வலுங்ரணர ரறன அசு, இஸ்ஶர

றறுணத்துடன் எப்தந்ம் வசய்துள்பது (TELANGANA
GOVERNMENT INKED AGGREEMENT WITH ISRO)

(LEMOA) எப்தந்ம் ஷவலத்ரறபள்பது

இன் பனம், இபேரடும், ங்பின் ரட

ரட ஷத்ஷ தன்தடுத்றக்வரள்பனரம்(USE
EACH OTHER’S BASES FOR REPAIR AND REPLENISHMENT
OF DEFENCE SUPPLIES)
LEMOA = LOGISTICS EXCHANGE MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING AGREEMENT
------------------------------------------------இந்றர ற்றும் இங்றனரந்து ரடுபின் CERT-IN,
CERT-UK அஷப்புலக்கு இஷடஶ எப்தந்ம்




தரதுரப்பு வரடர்தர, ரன்பூர் இந்ற வரறல்தட்த
அஷப்புடன் எப்தந்ம் ஶதரட்டுள்பது (BOMBAY
STOCK EXCHANGE, SIGNS CYBER SECURITY WITH IIT
KANPUR)
--------------------------------------------------------------“வலுங்ரணர ீர் ஆர ல் பஷந”ஷ (TRIS)

எப்தந்ம் வசய்துள்பன்ண (IN THE FIELD OF
TRADITIONAL SYSTEM OF MEDICINES)
------------------------------------------------இந்றர, அவரிக்ர இஷடஶ “வனஶரர”

பரடங்ள், ிரண தரரிப்பு ஶதரன்நற்நறற்கு

ஷவலத்ரறபள்பது (NEW AIR SERVICES
AGREEMENT)
-------------------------------------------------------------

ஷவலத்ரறபள்பது (NEW AIR SERVICES
AGREEMENT)
---------------------------------------------------------------



எப்தந்ம் ஷவலத்ரறபள்பது (ROUTE PERMIT
FOR CARRYING PETROLEUM GOODS TO TRIPURA VIA
BANGLADESH)
-------------------------------------------------தரம்தரி பேத்து பஷநில் இஷந்து
வசல்தட, இந்றர ற்றும் றரன்ர் ரடுள்

இந்றர ற்றும் னரஶர ரடுலக்கு இஷடஶ

ிரண ஶசஷ வரடர்தரண எப்தந்ம்



ங்ஶசம் றர றரிபுர ரறனத்றற்கு
வசல்ற்ர, இந்றர ங்ஶசம் இஷடஶ

புற ிரண ஶசஷ வரடர்தரண எப்தந்ம்



வசய்துள்பது (NHAI SIGNED AGREEMENT WITH IIT,
KHARAGPUR)
NHAI = NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
----------------------------------------------------------வதட்ஶரனறம் வதரபேட்ஷப வரண்டு

பன்ணரள் இந்ற யரக்ற ரண,
ீ
ரன் சந்த்
அர்பின் திநந் றணத்ஷ ஶதரற்றுற்ர,



இந்ற வரறல்தட்த த்துடன் எப்தந்ம்

ஆஸ்ட் 9 = சர்ஶச உன உள்குடி இண க்ள்

in
n



இஷடஶ எப்தந்ம் ஶதரடப்தட்டுள்பது (AGREEMENT
IN THE FIELD ON TOURISM)
---------------------------------------------------------இந்ற ஶசற வடுஞ்சரஷன ஆஷம்,

வடுஞ்சரஷனபின் த்ஷ உர்த், க்பூர் அறன

w



ற்றும் வன் ஆப்ரிக்ர ஆற இண்டு ரடுள்

2-து ஶசற ஷத்நற றணம் வரண்டரடப்தட்ட

வசன்ஷணில் வரண்டரடப்தட்டது
-------------------------------------------------------



TRIS = TELANGANA WATER RESOURCES INFORMATION
SYSTEMS
ISRO = INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION
-----------------------------------------------------------சுற்றுனர துஷநில் இஷந்து வசல்தட இந்றர

m



ரட்ள்



s.
co



குல்ீப் குரர் = POLICE AND COUNTER INSURGENCY THE UNTOLD STORY OF TRIPURA’S COIN CAMPAIGN

er





ஷவலத்ரறபள்பது
CERT-IN = INDIAN COMPUTER EMERGENCY RESPONSE
TEAM
CERT-UK = UNITED KINGDOM COMPUTER EMERGENCY
RESPONSE TEAM

புல்

“றடர”” புனரல், சலணரில் றனச்சரிவு ற்தட்டுள்பது.
ிக்கு 150 றஶனரீ ட்டர் ஶத்றல் இந் றடர

புல் சலணரஷ ரக்றது. இப்புல், தினறப்ஷதன்ஸ்
ரட்டில் ரிரணர ன்று அஷக்ப்தட்டது
-----------------------------------------------------------
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த்ற அஷச்சர் ஜ்ரவயப்துல்னர

றணம்



த்ற ஶடி ரிள் ரரித்றல், ஷனர

றபேற ரி சறங் ரர் றறக்ப்தட்டுள்பரர்
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
-----------------------------------------------------------ஷக்ஶரசரப்ட் இந்றர றறுணத்றன் ஷனர,
ஆணந்த் ஶஸ்ரி றறக்ப்தட்டுள்பரர்
(PRESIDENT OF MICROSOFT INDIA)
---------------------------------------------------------------





இந்றரின் றப்வதரி ரல் தஷடரண,



தூர, எனறம்திக்றல் வள்பிப்தக்ம் வன்ந,
தி.ி.சறந்து றறக்ப்தட்டுள்பரர் (BRAND
AMBASSADOR OF CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)
--------------------------------------------------------------ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிில் வதண்ள்
இந்றரின் சரக்க்ஷற ரனறக்ஷ, யரிரணர





w

ரல் ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டுள்பரர். புற அசறல்
அஷப்பு அஷக்ப்தட்டவுடன், திர

வதரறுப்ஶதற்கும் 2-து திர் இரரர் (39TH

PRIME MINISTR OF NEPAL AND 2ND PRIME MINISTER
AFTER NEW CONSTITUTION FRAMED)
--------------------------------------------------ஆசற பர்ச்சற ங்றின் ஷனர இண்டரது

np



.t

பஷநர, ஶயறஶர ரவ்


ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டுள்பரர் (RE-ELECTED FOR A 2ND
TIME AS THE PRESIDENT OF ASIAN DEVELOPMENT BANK)
--------------------------------------------------------------குஜரத் ரறனத்றன் புற பல்ர, ிஜய்

w



w

w

பைதரி ஶர்ந்வடுக்ப்தட்டுள்பரர் (VIJAY RUPANI,
NEW CM OF GUJARAT)
-------------------------------------------------------------



தர ஸ்ஶடட் ங்றின், றர்ர இக்குணர

றஶணஷ் குரர் ரர றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர்
(MANAGING DIRECTOR OF STATE BANK OF INDIA)
-----------------------------------------------------------த்ற தரட்டு ரரித்றன் புற ஷனர
றபே.ஶ.ம். யனுந் ரப்தர றணம் (NEW
CHAIRMAN OF CENTRAL SILK BOARD)
--------------------------------------------------------

ஷடசற ஆலர் = குரம் ரஜன்

உர்ஜறத் தஶடல், ரிசர்வ் ங்ற துஷ ஆலர
தி புரிந்து ந்ர்

பல் ரிசர்வ் ங்ற ஆலர் = ஆஸ்ஶதரர்ன் ஸ்றத்
சுந்றம் வதற்ந வதரது ரிசர்வ் ங்ற ஆலர் =

சற.டி.ஶஷ்பக் (பல் இந்ற ஆலபேம் இஶ)
-----------------------------------------------------------------பம்ஷதில் உள்ப திதன ஶயரற தரதர ஶசற
றபே.தி.டி.குப்ர றறக்ப்தட்டுள்பரர் (NEW VICE
CHANCELLOR OF HOMI BHABHA NATIONAL INSTITUTE)
----------------------------------------------------------இந்ற வதண்ள் அறரபித்ல் குலிற்கும்,

க்ற ரடுபின் தரனறண சன்ஷரண வதண்ள்

றறத்துள்பது (BRAND AMBASSADOR OF BETI
BACHAO, BETI PADAO CAMPAIGN)
------------------------------ -------------------ஶதரப ரட்டின் 39-து திர புஷ்தர ல்

sc



இரின் திக் ரனம் = 3 ஆண்டுள்

ல்ி றறுணத்றன் துஷ ஶந்ர

ரறன அசு, அம்ரறனத்றன் ஶதட்டி தச்ஶசர, ஶதட்டி
தத்ஶர றட்டத்றன் ிபம்த தூர



தஶடல்” றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர் (NEW
GOVERNOR OF INDIAN RESERVE BANK)
இர் 24-து ரிசர்வ் ங்ற ஆலரர்

in
n

ல்பத்த்றல் வண்னப் தக்ம் வன்ந




“த்ற ரிசர்வ் ரல் தஷட”ின் ிபம்த





றறக்ப்தட்டுள்பரர் (NEW GOVERNOR OF MANIPUR)
---------------------------------------------------------இந்ற ரிசர்வ் ங்றின் புற ஆலர, “உர்ஜறத்

m



ிப்பூர் ரறனத்றன் புற ஆலர, பன்ணரல்
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ஶன் சலணப் தகுறஷ, டன்ப புல் ரக்றது
(TYPHOON DIANMU HITS SOUTHERN CHINA)

er






அஷப்பு குலின் ஷனரவும், றழ் டிரண,
“ஜறணிரந்றன்” பரண, “ஸ்ர்ர னுஷ்”

றறக்ப்தட்டுள்பரர் (UNITED NATIONS WOMEN’S
ADVOCATE FOR GENDER EQUALITY AND WOMEN
EMPOWERMENT IN INDIA)
-----------------------------------------------------------திரின் புற ணி வசனரபர, “தரஸ்ர்
குல்ஶத” றணம் வசய்ப்தட்டுள்பரர் (NEW
SECRETARY TO PM)

குல

இந்றரில் உள்ப குடும்தங்பில் புங்கும் றற
ஆரங்பின் தல்ஶறு ிங்ஷப ஆர,
இந்ற ரிசர்வ் ங்ற, பேண் இரதுஷந

ஷனஷில் குல என்ஷந அஷத்துள்பது (RBI
CONSTITUTES DR. TARUN RAMADORAI COMMITTEE TO
STUDY VARIOUS FACETS OF HOUSEHOLD FINANCES IN
INDIA)
-------------------------------------------------------------------அறரப் ன்ட் குல

றன்-ி துஷநின் வரள்ஷள் ற்றும்
ிறஷப று ஆய்வு வசய், த்ற அசு

அறரப் ன்ட் ஷனஷில் குல என்நறஷண

அஷத்துள்பது (TO REVIEW THE E-COMMERCE RULES)
----------------------------------------------------------
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ஶசற ி பிஷரக்ல் குல என்நறஷண
த்ற அசு அஷத்துள்பது. இந்றரில்

வதபேக்குது வரடர்தரண றஷப ஆரய்ந்து



அபிக், குல என்று அஷக்ப்தட்டுள்பது
(NATIONAL COMMITTEE ON TRADE FACILITATION,
HEADED BY PRADEEP KUMAR SINHA)
--------------------------------------------------------அதிணவ் திந்த் குல




பஷண றக்ஷில் ற்தட்ட ரசறஷண

ஆரய்ந்து அநறக்ஷ  சசற ஶசர் ஷனஷில்

திந்த்ர ஷனஷினரண குலஷ, இந்ற ஶசற

வன்ந எஶ ர்
ீ
= அதிணவ் திந்த்ர ஆரர்
-----------------------------------------------------துக்ர் குப்ர குல (MADHUKAR GUPTA COMMITTEE)
இந்றர - தரறஸ்ரன் ல்ஷன தரதுரப்பு

சர்ப்தித்துள்பது



w

வரடர்தரக், 2016 ப்ல் ரம் அஷக்தப்ட்ட



er

துப்தரக்ற சுடுல்ம் ம் அஷத்துள்பது
(NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA, CONSTITUTED
A COMMITTEE TO PROBE THE INDIAN SHOOTERS RIO
GAMES DEBADE)
இந்றர சரர்தில் எனறம்திக் ஶதரட்டிபில் ங்ம்

துக்ர் குப்ர குல, ணது அநறக்ஷஷ த்ற

தப் தரிரற்நத்ஷ குஷநத்து அட்ஷட (CARD

np



அசறடம் சர்ப்தித்துள்பது (INDIA - PAKISTAN BORDER
PROTECTION COMMITTEE)
-------------------------------------------------------------ன் தி ரல் குல (RATAN P WATAL COMMITTEE)

sc







டடிக்ஷஷப ஆரய்ந்து அநறக்ஷ , ன் தி



ஸ்ரர்ப்தின் ீர்பழ்ற ப்தனறன் சறங்ள்,



.t

ரல் ஷனஷில் குல அஷக்ப்தட்டுள்பது
(SUGGEST STEPS TO PROMOTE CARD PAYMENTS)
---------------------------------------------------------அஶசரக் குரர் குல

w





திரன்ஸ் அசறடம் இபேந்து வதநப்தடவுள்ப

w

இஷபத்றல், தறஶற்நம் வசய்ப்தட்டு, அன்
சறங்ள் சறந்ஷ ஆர, அஶசரக் குரர்

w

ஷனஷில் குலிஷண த்ற அசு



அஷத்துள்பது (COMMITTEE ON SCORPION
SUBMARINE DATA LEAK)
-------------------------------------------------------------2016 - 2017-ம் ஆண்டிற்ரண, “தத்றரிக்ஷ
அநறவுஷ குலஷ”, ஶனரக்சதர சதரரர்



அஷத்துள்பரர் (THE PRESS ADVISORY COMMITTEE)
இக்குலின் ஷனர “ரத்”
றறக்ப்தட்டுள்பரர்

ரரடு, பேத்ங்ம்

இந்ற ஶசற ிசரஷ அஷப்புபின் பல்

பேத்ங்ம், புது றல்னறில் ஷடவதற்நது (FIRST
NATIONAL CONFERENCE OF INVESTIGATING AGENCIES)
------------------------------------------------திரிக்ஸ் ரடுபின் தரரலன்ந வதண்
உறுப்திணர்ள் கூட்டம், இரஜஸ்ரன் ரறனம்
வஜய்ப்பூரில் ஷடவதற்நது (BRICS WOMEN
PARLIAMENTARIAN’S FORUM)
---------------------------------------------------19-து சரர்க் உச்சற ரரடு, ம்தர் ரம்,

தரறஸ்ரணின் இஸ்னரரதரத் ரில் ஷடவதறும்

PAYMENT) தரிரற்நங்ஷப அறரிக் ஶஷரண



குல என்நறஷண அசு அஷத்து(DAMAGE CAUSED
TO THE YAMUNA FLOOD PLAINS DUE TO WORLD
CULTURAL FESTIVAL)
அக்குல ணது அநறக்ஷஷ, ற்ஶதரது

in
n



டந் ரர்ச் ரம், வ வ ிங்ரின் “ரலம்
னரசர றபேிரஷ டத்றது. இவ்ிரிணரல்

ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிபில், துப்தரக்ற சுடுல்
வசல்தடரத்றற்ரண ரத்ஷ ஆர, அதிணவ்



ர ஷனஷில் குல அஷக்ப்தட்டுள்பது(TO
RESTRUCTURE WATER AGENCIES)
--------------------------------------------------------சசற ஶசர் குல (SHASHI SEKAR COMMITTEE)
ஷன” அஷப்பு, பஷண றக்ஷில் உன

ஶதரட்டிில், இந்ற ர்ள்,
ீ
சறநப்தர



த்ற ீர் றசன் ற்றும் த்ற றனத்டி ீர்

ஆஷம் ஆறற்ஷந ரற்நற அஷக், றறர்

ித்ஷ பிரற, சறஷப ற்தடுத்ற



றறர் ர குல (MIHIR SHAH COMMITTEE)

m





திீப் குரர் சறன்யர குல

s.
co





ண அநறிக்தப்டுள்பது

18-து ரரடு ஷடவதற்ந இடம் = ரத்ரண்டு,
ஶதரபம், 2014 ம்தர்

பல் சரர்க் ரரடு ஷடவதற்ந இடம் = டரக்ர,
ங்ஶசம், டிசம்தர் 1985
----------------------------------------------------------2-து சர்ஶச ீிர றர்ப்பு ரரடு,

இந்ஶரஶணசறரின் தரனற ரில் ஷடவதற்நது (2ND
INTERNATIONAL MEETING ON COUNTER TERRORISM)
---------------------------------------------------------“ரஷப இந்றர - உனபரி ரரடு”,
வன்வரரிரின் சறஶரல் ரில் வசப்வடம்தர்



ரம் ஷடவதறும் ண அநறிக்ப்தட்டுள்பது
(TOMORROW’S INDIA - GLOBAL SUMMIT)
-------------------------------------------------------இந்ற அலுறணி கூட்டஷப்பு, “சர்ஶச
அலுறணி பேத்ங்ஷ”, ஏடிமர ரறனம்

புஶணஸ்ரில் டத்றது (ALUMINUM ASSOCIATION
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திர், வலுங்ரணர ரறனத்றல், “றசன் தறர”

ஷடவதற்நது (6 TOKYO INTERNATIONAL
CONFERENCE ON AFRICAN DEVELOPMENT)
--------------------------------------------------------சரர்க் கூட்டஷப்பு ரடுபின் புள்பிில்

குடிீர் றஷடப்தஷ உறுற வசய்ரகும் (AN
OBJECTIVE TO PROVIDE SAFE DRINKING WATER TO ALL)
-------------------------------------------------------------



TH



11) பன்ணிட்டு ரடு பலதும் சப ஊட

ஷடவதற்நது (8 SAARCSTAT)
SAARCSTAT = SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR
REGIONAL CO-OPERATION STATISTICAL
ORGANISATIONS
---------------------------------------------------திரிக்ஸ் ரடுபின் சுற்றுனரத் துஷந
TH





ரறனத்றன் ஶரில் ரண, ஜளரஶயரில்

ஆண்டு டிசம்தர் ரம் ஏடிமர ரறனம்

ஆஸ்ட் 14 பல் 21 ஷ, ஶசற ள்ள் ரம்

DAUGHTER’S WEEK)



w

sc

றட்டம்



np

பலதும் வசல்தடுத்ற உள்பது. இது ரய்ரர்ள், 

w

w



.t

ரய்ப்தரல் புகுட்டுறன் அசறத்ஷ கூறுறநது
(NATION WIDE BREAST FEEDING PROGRAMME)

ரதுரி ீக்சறத் றறக்ப்தட்டுள்பரர்(BRAND
AMBASSADOR OF THE CAMPAIGN)
எவ்வரபே ரட்டத்றற்கும், 4.3 னட்ச பைதரஷ
த்ற அசு எதுக்றபள்பது
----------------------------------------------------------------

ஶரஜணர” (BARISTHA BUNAKAR SAHAYATA YOJANA)





ன்ந புற றட்டத்ஷ துக்றபள்பது

இது அம்ரறனத்றல் உள்ப னறஷடந் ஷத்நற
வசரபர்லக்ரண றற உி றட்டம் ஆகும்
(SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE SCHEME FOR
WEAVERS)
------------------------------------------------------------------

ஷத்துள்பது (UNION GOVERNMENT LAUNCHES SMART
GANGA CITY PROGRAMME IN 10 CITIES)
10 ங்ள் = யரித்துரர், ரிறஶஷ், துர,
ரரரசற, ரன்பூர், அனரதரத், னக்ஶணர, தட்ணர,
சரறப்ஞ் ற்றும் தரக்பூர்
--------------------------------------------------------தர திர், “சவுணி” (SAUNI) றட்டத்றன் பல்

தகுறஷ குஜரத் ரறனத்றன்,ஜரம்ர் தகுறில்


வரடங்ற ஷத்ரர்

குஜரத்றன் சவுரஷ்டிர தகுறில் உள்ப குடிீர்
திச்சஷணஷப ீர்க் இத்றட்டம்

ஏடிமர ரறன அசு, “தரிஸ்ர புணரர் சரர

w



ன்ந பரி றநக்ப்தட்டது
--------------------------------------------------------த்ற அசு, ங்ஷ றக்ஷ ஏத்றல்

“ஸ்ரர்ட் ங்ஷ  றட்டத்ஷ” துக்ற

த்ற அசு, “ர” (MAA - MOTHER’S ABSOLUTE

இந் இக்த்றல் ிபம்த தூர, இந்ற டிஷ

ிடுத்து. இற்ர ட்ிட்டரில் #BBPDaughtersWeek

அஷத்துள்ப பக்ற 10 ங்பில், பற்ட்ட

AFFECTION) ன்ந புற வசல் றட்டத்ஷ ரடு



சப ஷனத்பரண ட்ிட்டரில், ங்ள்

தறஶற்நம் வசய் வதரது க்லக்கு அஷப்பு

அநறிக்ப்தட்டுள்பது (MAKE IN INDIA CONFERENCE)
------------------------------------------------------3-து உன ட்வ்ர (அறர்ச்சற, ரம்) ரங்றஸ்
கூட்டம், புது றல்னறில் ஷடவதற்நது (WORLD
TRAUMA CONGRESS)



வரண்டரடப்தட்டது (AUGUST 14 - 21 = NATIONAL

ஶதத்றள் ற்றும் ள்பின் புஷப்தடத்ஷ

புஶணஸ்ரில் ஷடவதறும் ண





டுத்துக் கூறுரகும் (SPREAD THE MESSAGE OF
VALUING THE GIRL CHILD)
இந் இக்த்றன் எபே தகுறர, ரடு பலதும்

in
n



இக்த்ஷ துக்றது (A SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
TO MARK THE DAUGHTERS DAY ON 11TH AUGUST)
இந் இக்த்றன் பக்ற குநறக்ஶரள், வதண்
குந்ஷபின் பக்றத்துத்ஷ க்லக்கு

அஷச்சர்பின் கூட்டம், த்றப்திஶச

ஷடவதற்நது (TOURISM MINISTERS OF BRICS
COUNTRIES MEET AT KAJURAHO)
---------------------------------------------------“இந்றரில் ரரிப்ஶதரம்” பேத்ங்ம், இந்

த்ற வதண்ள் ற்றும் குந்ஷள் ன

அஷச்சம், ஶசற ள்ள் றணத்ஷ (ஆஸ்ட்

துஷநின் 8-து ரரடு, புது றல்னறில்



இத்றட்டத்றன் ஶரக்ம், அஷணபேக்கும், சுத்ரண

s.
co



றட்டத்ஷ துக்ற ஷத்ரர்

m

பேத்ங்ம், வன்ர ரட்டின் ஷஶரதி ரில்

(MISSION BHAGIRATHA) ன்ந குடிீர் வரடர்தரண

er



OF INDIA, CONDUCTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON

ALUMINIUM)
----------------------------------------------------------ஆப்ரிக் பர்சறக்ரண, 6-து ஶடரக்றஶர சர்ஶச




வசல்தடுத்ப்தட்டுள்பது
SAUNI = SAURASHTRA NARMADA AVATARAN FOR
IRRIGATION
---------------------------------------------------த்ற சுரரத்துஷந அஷச்சம், “ஶர
அஷ்தடரல்” (ணது பேத்துஷண) ன்ந

றட்டத்ஷ துக்றபள்பது (MERA ASPATAL (MY
HOSPITAL))
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ஶரரபிஷப ணிக்கும் ித்றல், ரண



இந் பற்சற ஶற்வரள்பப்தட்டுள்பது(AIMED AT
EMPOWERING PATIENTS BY SEEKING THEIR VIEWS ON
THE QUALITY OF EXPERIENCE)
-----------------------------------------------------த்ற அசு, “தரல் தரிசு” (GIFT MILK) ன்ந





வதரபேட்பின் பக்றத்துத்ஷ உர்த்வும்,



உள்பது
-------------------------------------------------------------சறண்டிஶட் ங்ற, “அணன்ர றட்டம்” (PROJECT
இன் பனம், ங்ற ஶசஷஷப டிஜறட்டல்
ரக் டடிக்ஷ டுக்ப்தடும் ண


திஶசறல் = 69-து இடம்
---------------------------------------------------

np

பரஷ” டத்றது (NATIONAL MEDICINAL PLANTS
BOARD LAUNCHED A NATIONAL CAMPAIGN ON
MEDICINAL PLANTS)
-----------------------------------------------------தி ந்றரி ஜண ஐவ்ரற ஶரஜணர(PMJAY)

.t

றட்டத்றன் ல ழ் ரடு பலதும் 3000 குஷநந்
ிஷன பேந்துக் ஷடள் அஷக்ப்தடும் ண

w

வரிிக்ப்தட்டுள்பது (QUALITY DRUGS AVAILABLE
AT AFFORDABLE PRICES)
PMJAY = PRADHAN MANTRI JAN AUSHADHI YOJANA

w

குநறீடு

2016 உன புதுஷ (ண்டுதிடிப்பு) குநறீடு(2016
GLOBAL INNOVATION INDEX)
இப்தட்டினறல் இந்றர 2016-ம் ஆண்டில், 66-து

w












w

வரிிக்ப்தட்டுள்பது (IMPROVED CUSTOMER SERVICE
AND OFFERING LATEST IN DIGITAL BANKING AND
SERVICES)
---------------------------------------------------------த்ற, ஆபஸ் துஷநின் ல ழ் வசல்தடும், ஶசற
வஜய்ப்பூரில், “பனறஷச் வசடிலக்ரண ஶசற







பனறஷ வசடிள் ரரிம், இரஜஸ்ரன் ரறனம்







sc








இடங்ள் பன்ஶணநற உள்பது

பல் இடம் = ஸ்ிட்சர்னரந்து

இஷப்பு” ஆய்வு படிவு வபிிடப்தட்டுள்பது(IN
TERMS OF FIXED BROADBAND ADOPTION)
53 ரடுஷப ஆரய்ந்றல், இந்றர 39-து
இடத்றன உள்பது

இந்றரில் 100 குடிக்லக்கு 1.35 க்ஶப
இஷப்பு வதற்றுள்பன்ணர்
பல் இடம் = யரங்ரங்

இண்டரது இடம் = றபசறனரந்து
பன்நரது இடம் = ஜப்தரன்

இந் ஆய்ிஷண க்ற ரடுபின் ஆசற - தசறதிக்
வதரபேபரர ற்றும் சப குல ஶற்வரண்டது
(UNESCAP REPORT)
UNESCAP = UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL
COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC
-------------------------------------------------------2016 உன அதரக் (ஆதத்து) குநறீடு (2016 GLOBAL
RISK INDEX)
171 ரடுபில் உள்ப ஶதரிடர் தரறப்திணரல்
குநறீடு வபிிடப்தட்டுள்பது

வள்பம், புல், பூம்தம் ஶதரன்ந தல்ஶறு
தரறப்புஷப ஆரய்ந்து இம்படிஶ








அநறிக்தப்டுள்பது

இப்தட்டினறல் இந்றர 77-து இடத்றன உள்பது
உனறன் அற தரறப்திற்கு உள்பரகும் ண
அநறிக்தப்டுள்ப பல் ரடு = ரணட்டு

இந்றரின் வபேங்ற ட்பு ரடரண, ங்ஶசம்
இப்தட்டினறல் 5-து இடத்றன உள்பது
--------------------------------------------------------------ப்லூம்வதர்க் துக் குநறீடு 2016(BLOOMBERG
MISERY INDEX 2016)
ரட்டின் தக்ம்,
ீ
ஶஷனின்ஷ ஶதரன்ந

ரிஷப வரண்டு 70 ரடுபின் இன்ஹ்ட

2015-ம் ஆண்டு 81-து இடத்றன இந்றர இபேந்து
வசன்ந ஆண்டிஷண ரட்டிலும், இந் ஆண்டு 15

ஆசற தசறதிக் திரந்றத்றல் உள்ப 53 ரடுபில்

தரறக்ப்தடக்கூடி ன்ஷஷப வரண்டு இந்

இடத்ஷ திடித்துள்பது
குறுப்திடத்க்து

வன்ணரப்ரிக்ர = 54-து இடம்



ஶற்வரள்பப்தட்ட, “அண்ட அஷனரிஷச

இத்றட்டம், வசல்தடுத் அசு றட்டறட்டுள்பது
(IMPROVE CHILD NUTRITION THROUGH CONSUMPTION
OF MILK AND MILK PRODUCTS BY PROVIDING MILK
FREE OF COST)
இத்றட்டம், இன்னும் அசறன் தரிசலனஷணில்

ANANYA) ன்ந றட்டத்ஷ வரடங்றபள்பது.

சறர = 43-து இடம்

in
n



சலணர = 25-து இடம்



இனசர தரல் வதரபேட்ஷப ங்கும்



திரிக்ஸ் ரடுபின் தட்டினறல்,


றட்டத்ஷ வசல்தடுத் படிவு டுத்துள்பது

குந்ஷபின் ஊட்டச்சத்ஷ அறரிக்வும், தரல்

3-து இடம் = இங்றனரந்து

s.
co





m

ஶசஷஷப ங், ங்ள் பேத்துக்ஷப கூந

2-து இடம் = ஸ்டன்
ீ

er







ஆய்வு டத்ப்தட்டது

இன் தடி உனறல் றழ்ச்சறரண ரடு = ரய்னரந்து
பல் இடம் = ரய்னரந்து (றழ்ச்சறரண ரடு)
2-து றழ்ச்சறரண ரடு = சறங்பூர்
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இந் ஆய்ில் இந்றர ஶசர்க்ப்தடில்ஷன
---------------------------------------------------------------2016 உன வசல்ந் ரடு (WORLD’S WEALTHIEST
NATIONS 2016)
உனறல் அற றப்பு றக் வசல்ந் ரடுபின்
தரட்டில் வபிிடப்தட்டுள்பது
பல் இடம் = அவரிக்ர
2-து இடம் = சலணர

3-து இடம் = ஜப்தரன்

7-து இடம் = இந்றர
---------------------------------------------------------------------2016 CIVIL UNREST INDEX
197 ரடுபில் இந் ஆய்வு ஶற்வரள்பப்தட்டது
சப ற்றும் அசறல் ரங்பரல், வரறல்

டடிக்ஷபில் தரறப்பு ற்தடுஷ ஷர
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4-து இடம் = இந்றர
------------------------------------------------------ஶப அசறன் “ஊல் றர் குநறீடு” (ANTI
CORRUPTION INDEX, LAUNCHED BY KERALA)
இந்றரில் பன் பஷநர இம்ரறரி குநறீடு

w



வரண்டு இந் ஆய்வு டத்ப்தட்டது (CHANGES IN
SOCIAL OR POLITICAL UNREST, THAT COULD DISRUPT
BUSINESS OPERATIONS)
பல் இடம் = சறரிர

அநறபம் வசய்ப்தட்டுள்பது (FIRST OF ITS KIND IN
INDIA)
சபத்றன் அஷத்து திரிவுபிலும், ஷடவதறும்

sc



m



இடம்)

s.
co



உனறல் ற துரண ரடு = வணிசுனர (ஷடசற

er



np

ஊல், னஞ்சம் ஶதரன்நற்ஷந அபிட்டு

w

w

w

.t

இக்குநறீடு அஷக்ப்தடும்
-----------------------------------------------------------

Visit : www.tnpscwinners.com, tnpscwinners.in, answers.tnpscwinners.com

-26-

