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�. . . .,எ� எல �் ரா�ெக��ல����ல ெ்ச��த�ப�ட ெவ�நா��
ெசயறை்க�ேகாளக்ள்

ேத� ரா�ெக� நா�

1999 29 . . . ., 2 ,ேம � எ� எல �் � ெஜரம்� ெகா�யா

2001 ., 22 . . . ., 3 ,அ� � எ� எல �் � ெஜரம்� ெபல�்ய�

2007 ., 10 . . . ., 7 ,ஜன � எ� எல �் � இ�ேதாேன�யாஅரெ்ஜன�்னா

2007 ., 23 . . . ., 8ஏ� � எ� எல �் � இ�தா�

2008 ., 21 . . . ., 10ஜன � எ� எல �் � இ�ேரல்

2008 ., 28 . . . ., 9 , 2, ,ஏ� � எ� எல �் � கனடா ஜ�பான்ெநதரல்ா��
ெடனம்ார�், 2,ெஜரம்� கனடா

2009 ., 23 . . . ., 14 4, ,ெச� � எ� எல �் � ெஜரம்� ���� ���

2010 12 . . . ., 15 , ,ஜ�ைல � எ� எல �் � அல�்�யா கனடா ���

2011 ., 20 . . . ., 16ஏ� � எ� எல �் � ��க��ர்

2011 ., 12 . . . ., 18அ� � எ� எல �் � ��ெஜ�பர�்

2012 ., 9 . . . ., 21 ,ெச� � எ� எல �் � �ரான�் ஜ�பான்

2012 ., 25 . . . ., 20 2, 2, ,�� � எ� எல �் � கனடா ஆ���யா ெடனம்ார�்
���டன்

2014 30 . . . ., 23 , , 2 ,ஜ�ன் � எ� எல �் � �ரான�் ெஜரம்� கனடா
��க��ர்

2015 10 . . . ., 28 5ஜ�ைல � எ� எல �் � ���டன்

2015 ., 28 . . . ., 30 , , 4ெச� � எ� எல �் � இ�ேதாேன�யா கனடா அெம��கா

2015 ., 16 . . . ., 29 6�ச � எ� எல �் � ��க��ர்

---> . . . - - 2015ஐ � � � ன �்ற�த �ரரக்ள ப்��யல்

-- . . (ஐ � �இ�த ஆ���கான �ற�த ���ெக��ரர ச்ார க்ார�்ல�்
ேச◌ாபர�் �ரா�) - ( )��� ��� ஆ��ேர�யா

-- - ( )ஆ��ன �்ற�த ெட�� ���ெக��ரர �்�� ��� ஆ��ேர�யா

-- - (ஆ��ன �்ற�த ஒ� நாள ே்ப◌ா�� �ரர ஏ்� � �ல�்யர�் ெதன்
ஆ���கா)

-- 20 -ஆ��ன �்ற�த � �ரர ப்ா� � �ள���

ெதன ஆ்���கா)

-- . . . –ஐ � � �ன வ்ளர�்� வ�����ெக��ரர்

ேஜ◌ா� ேஹஷல�்� ( )ஆ��ேர�யா

-- -ஆ��ன ே்நரை்மயான �ரர்

�ர�டன ெ்ம�கலல்� ( )���லா��

-- -ஆ��ன �்ற�த ஐ�� ந�வர �்�சர�் ெக�டலப்ேர◌ா

-- -ஆ��ன �்ற�த ெப�கள ஒ்�நாள ே்ப◌ா�� �ரர்

ெம� ேல�� ( )ஆ��ேர�யா

-- 20 -ஆ��ன �்ற�த ெப�கள �் �ரர �்ட◌ஃ��ெட�லர்

2015 ' .�ஆ�� த���கான சா��ய அகாட������ எ��தாளர ஆ்
மாதவன'் . . 'ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்ார ஆ் மாதவன எ்��ய இல��ய�
�வ�கள'் எனற்�றனா��க��ைரெதா���றக்ாகஅவ��� இ�த
��� வழ�க�பட உளள்�. . .,எ��தாளர ஆ் மாதவன்கைட�ெத�
கைதகள,் , , , ,ேமாகபலல்� கா���ல� ஆைன�ச�த� மாதவன க்ைதகள்
அேர�ய ��ைர (1995), . (2002), .ஆ மாதவன க்ைதகள் ஆ மாதவன்
����கள ப்�� --- ஆ�ய ��கைதெதா���கள்

�ன�� மண�� , , (1987)���ண� ப��� �வான� ஆ�ய நாவலக்ள்

எ�டாவ� நாள,் - .காைள இர�� ��நாவலக்ைளஎ���ளள்ார்

கா�ர �்லக�ட��ளை்ளஎ��ய மைலயாள நாவைல ‘ ’ச�மான� என�்�
�. . ‘ ’ேக பால���ணன எ்��ய நாவைல இ�நான உ்ற�க��� என�்�
த��ல ெ்மா�யா�க� ெச��ளள்ார.்

2014 - - 2013 - -அ�ஞா� �ம� ெகாறை்க ேஜா � ���

2012 - - 2011 - - .ேதால ெ்சலவ்ரா� காவல ே்கா�ட� � ெவ�கேடசன்

2010 - -��ய ��டறக் நா��ல ந்ாடன்

உல�ேலேய �தல ந்ாடாக ���லா��ல 2016 ��தா�� �ற�த�
உல�ேலேய �தல ந்ாடாக ���லா��ல �்�தா�� �ற��ளள்�.
உல�ேலேய ேநர� கண��ன ப்�, ���லா��ல த்ான �்தன �்தலாக
��தா�� �ற��ளள்�. 4.30இ��ய ேநர�ப� �மார ம்� அள�ல்
���லா��ல ஜ்னவ� மாத� 1 12 .� ேத� ம� �ற����ட� இைத�
ெகா�டா��வைக�ல ஆ்�லா�� நா��ன �்ைகடவ�ல வ்ான
ேவ��ைககள ெ்வ����, அ�ேமஷனக்ள ெ்ச��� ஏராளமான
ெபா�ம�கள �்�தா�ைடெகா�டா�னர.்

1) கனடா�ல உ்ளள் ����� ெகால��யாமா�ல��ன ஐ்ேகார�்�
��ப�யாக த�ழக�ைத ேசர�்த வள�்ய�ைம�ய��க�ப��ளள்ார.்

02) ஆ��ேர�ய ���ெக� வா�ய�இ��ய ���ெக�அ��ன்
�னன்ாள �்ரர �்�தரன �்�ரா� மற�்�ஆ��ேர�ய �னன்ாள �்ரர்
ைம� ஹேச ஆ�ேயாைரஆேலாசகரக்ளாக �ய���ளள்�.

03) க�ஞர ை்வர������ வள�்வர வ்ாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்��
வழ�க�ப��ளள்�.

வா. . , , .ெச �ழ�ைதசா� ெபானன்�பலஅ�களார �்னம� ஆ��யர ே்க
ைவ��யநாதன,் . .எ��தாளர ே்ஜா � ��� ஆ�ேயா��� ��வள�்வர்
�ற����� வழ�க�ப��ளள்�.

2016- 13- 18 `�ஆ�� ��ரவ� � ேத������ ேத� வைர ேம� இன்
இ��யா’ .வார���ைப�ல ந்ட�த�பட இ���ற� இைத�ரதமர்
நேர��ர ேமா� ெதாட��ைவ�க இ���றார.் இ�த �கழ�்��ன க்��
ெபா�ள -்- , ,க������ வ�வைம�� ��ர�தனை்ம

உ�தர� �ரேதச��ல ப்ா��ன ப்யனப்ா���� தைட���க அ�மா�ல
அர���� எ���ளள்�.

����ம� �ன��ல ப்�ரண்� எனப்தால வ்ா�ல �்��ல� ெத���.
1977- .�ஆ����� �ற� தறே்பா�தான இ்��கழ�் நைடெபற�ளள்�
அ��� இேத ேபான�்வ�� 2034-�ஆ�� தான �்க�� என
அெம��க ��ெவ� ஆ��ைமயமான நாசா ெத����ளள்�.
அெம��கா�ல �்சம◌ப்ர ம்ாத��ல ே்தான�்� ப�ரண்�, ��ரக்ால��ன்
ஆர�ப��ல ே்தான�்வதால ‘் ’ ( )��ர �்� �ல� ◌ஃ�ல ே்கால�்�ன எ்ன
அைழ�க�ப��ற�.

04) - 17�ச�பர் இ��ய ஓ���யர �்ன�

�ச�பர -் 18 சரவ்ேதச �ல� ெபயர�்ேதார �்ன�

UNESCO 2001 (அைம�� �ஆ�� �தல உ்லக ��தக தைலநகர�கைள
WORLD BOOK CAPITAL ) .அ���� வ��ற�

2001 --- ( ) 2003 ---மா��� �ெப�ன் �� ெடல�்
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( )ேமற�்��ய� ��கள்

யார.்.... ? - 2015யார் இ��யா

அர�ன உ்�ச���க�ன த்ைலவரக்ள்

1. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ேத�ய ம�த உ�ைமகள்
ஆைணய��ன த்ைலவர ய்ார?் - ��ப� ��யா� ேஜாச�

2. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ம��யதகவல ஆ்ைணய��ன்
தைலைமஆைணயர ய்ார?் - இராதா ���ணமா��ர்

3. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ேத�ய ��பானை்ம�னர ந்ல
ஆைணய��ன த்ைலவர ய்ார?் - �� ந��அகம�

4. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ேத�ய தாழ�்த�ப�ேடார்
நலஆைணய��ன த்ைலவர ய்ார?் - . .� எல �்�யா

5. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ேத�ய பழ����னர்
நலஆைணய��ன த்ைலவர ய்ார?் - ரேம�வர ஓ்ேரான்

6. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ேத�ய மக�ர ஆ்ைணய��ன்
தைலவர ய்ார?் - ல�தா �மாரம�கல�

7. (2015), ?இ��யா�ன த்றே்பாைதய அ�ச�� க�ஷ�ன த்ைலவர ய்ார்
- ர�தன �்மார �்னஹ்ா

8. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ��ெவ� ஆ��ைமய��ன்
( ) ? - . .இ�ேரா தைலவர ய்ார் ஏ எ� �ர��மார்

9. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ஒன�்ய அர��ப�யாளர்
ேதரவ்ாைணய��ன (்UPSC) ? -தைலவர ய்ார் �ப� ��தா

10. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ேத�ய அ��சார ஆ்ைணய��ன்
தைலவர ய்ார?் - சா� ��ேராடா

11. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய பலக்ைல�கழக மா�ய� ���
(University Grants Commission) ? - (Vedதைலவர ய்ார் ேவ��ரகா�
Prakash)

12. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ம��ய �ர ஆ்ைணய��ன த்ைலவர்
யார?் - .அ��ன �் பா��யா

13. (2015),இ��யா�ன த்றே்பாைதய ��ெவ� பயனப்ா�கள்
ைமய��ன (்Space Application Center) ( ) ? -�ரவ்ா� ைடர�டர ய்ார் தபன்
��ரா

01) 4தா��� �ரா� த�க� வழ���இலவச ��ட� ெதாட��ய
ஆ��? 01) 2011

02) ச�ப��ல த்�ழகஅர� தைட���த ஒ�அைம��ன த்ைட�� உயர்
�� மனற்�இைட�கால தைட���த� அ�த அைம��ன ெ்பயர?் ��ன்
�� இ��யாஎனற்அைம��

03) ? 03)ஆனெ்ர� �றாவ� தா��ய நா� ெம��ேகா

04) ? 04)மா�ல��றெ்கன த�யாக ப�டா����அ����ளள் மா�ல�
மகரா��ரா

05) இ��லா�� அர� தன� வறலாற�்ேலேய �தன �்ைறயாக எ�த
பறைவையதன� நா��ன ே்த�ய பறைவயாகஅ����ளள்�? 05)
ROBIN என�்� பறைவ

06) இ��யா�ல எ்�த மா�ல��தன �்ைறயாக ெத��ள��ற�் வ�ைய
அ��க� ெச��ளள்�? 06) ஆ��ரா

07) ? 07)ெமா��ய� நா��ன �்தல ெ்ப��ரதமர் அ�னா��� பா��

08) இ��ய அர� ேமா�டர வ்ாகன ஒ�ப�த�ல ை்கெய�����ளள்
நா�கள?் ��டான வ்�காளதேதச� ேநபாள�

2013 --- ( ) 2014 --- Port Harcourt ( )பா�கா� தா�லா�� ைந��யா

2015 --- ( )இன�்யான ெ்தன ெ்கா�யா

2016 --- Wroclaw ( ) 2017 --- Conakry ( )ேபாலா�� ��யா

---> { All India Football Federationஅ�லஇ��ய காலப்�� ��டைம��
(AIFF) } 2015 ,�ஆ���கான �ற�த �ரர �்ரா�கைன���
ெப�ேவாைரஅ����ளள்�.

ஆ�கள்

�ற�த �ரர -் Eugenson Lyngdoh

�ற�த வள���ரர -் Pritam Kotal

ெப�கள்

�ற�த �ரா�கைன - பாலா ேத�

�ற�த வள���ரா�கைன - Pyari Xaxa

---> ...���ய ரா�ெக� மற�்� ெசயறை்கேகாளக்ள்

1. PSLV - C11 - CHANDRAYAN 1 -2008

2.PSLV - C20 - 25.02.13 - SARAL

3.PSLV - C21 - 9.9.2012 - SPOT 6 (FRANCE ) - INDIAS 100th satellite

4. PSLV - C22 - 01.07.2013- IRNSS 1A

5.PSLV - C23 - 30.06.2014 - 4 countries satellites

6. PSLV - C24 - 04.04.2014- IRNSS 1B

7. PSLV - C25 -05.11.2013 - MANGALYAAN

8. PSLV - C26 - 16.10.2014 - IRNSS 1C

9. PSLV - C27 - 28.03.2015- IRNSS 1D

10. PSLV - C28 - 10.07.2015- DMC 3- ENGLAND 5 SATELLITES

11.PSLV - C30 - 28.09.2015- ASTROSAT

12.GSAT 7- AREIAN SELA - 30.08.2013 - RUKMINI (FIRST NAVY FORCE
SATELLITE )

13.GSLV D5 - GSAT 14- 05.01.2014

14.GSAT 16- AREIAN 5- 06.12.2014

15. GSLV D6 - GSAT 6 -27.08.2015( 6 ���ட� உளள் ெப�ய
ஆ�ெடனாஅைம�கப��ளள்�)

���ய ஏ�கைணகள ம்ற�்�அதன இ்ல��::

1. -1 ---> 1-700 .அ�� � �

2. -2 ---> 2000 .அ�� � �வைர

3. -3 ---> 2500 - 3000 .அ�� � �

4. -4 ----> 3500-4000 .அ�� � �

5. -5 ----> 5000 .அ�� � �வைர

தகவல �்�கள :்:
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09) ேபா�� கல�் சான�்தழ க்ாரணமாக ெடல�் ச�ட��ைறஅைம�சர்
பத������ ��க�ப�டவர?் �ேத��ர �� ேதாமர்

10) ( New developement bank )தறே்பா� ��ய ேம�பா�� வ���ன்
தைலவராக உளள்வர �்ன�் எ�த வ���ன த்ைலவராக இ��தார?் ஐ � ஐ
� ஐ வ�� - . .ேக � காம�

11) ?ம�தவன�ல��ேமாதைல� த��க த�ழகஅர�ன �்�ட�

12) - ?எ�தைனவைகயான ேம� ��ல�் �� தைட���க�ப����த�

13) - COPRA actேம� ��� �� �ன ப்� எ�த ���ன �்ழ த்ைட
������த�?

14) - ( ) PPMேம� ��ல�் �ல ஈ்ய��ன அ்ள� அ�ம��கப�ட �ன்
அள� எ�வள� இ��த�?

15) மைலகள க்ா�கள ப்ாைலவன�கள �்த�யவறை்ற��ப�மான
கா��கைளைக�ேப��ல ே்நர�யாக கா��வைக�ல இ்�ேரா
அ��க� ெச��ளள் ெசய�?

16) 144கட�த ஆ��ல உ்லகஅைம� �����ல் வ� இட�வ��த
இ��யா�ன இ்�த ஆ��ன �்ைல?

17) 2015.ஜ�ன் �ன ப்� இ��யா�ல எ்�த ேநா� �ற�்��
ஒ��க�ப��ளள்தாக WHO ?அ����ளள்�

18) வ�காள ேதச��ல க்ா���� ��வன��ன �்ைளைய�
ெதாட��வதற�் அ�ம� ெபற�்ளள் இ��ய கா���� ��வன�?

19) ர�லே்வ�ைறச����� ந�ட�ைத �ரெ்ச��அைதலாப��டன்
இய��வதறக்ான வ��ைறகைளஆராய அைம�க�ப�ட க���?

20) ர�லக்�ல ப்��ைககால��ட ெந�சைலத����வைக�ல்
ர�லே்வ�ைற�னரால ம்ா�ப�ட ர�ல க்�டண�க�டன இ்ய���
வைக�ல அ்��க� ெச�ய�ப��ளள் ��ய ர�ல?்

21) operation shiva?

22) operation smile?

23) இல�டன ர்ாயல ெ்சாைச�� உ���னராக ேதரவ்ான அெம��க வாழ்
இ��யர?்

24) இ��யா�ன �்தல த்�யார �்மான சர�� ெப�டக�ைனய�
அைமய உளள் இட�?

25) ஒ���ைண�த ேத�ய ேப�டர �்��� பைடஅகாத�அைமய உளள்
இட�?

26) ?�தல �்ேர�ய�வ��உளள் இட�

27) ?ேபம�� வ��ெதாட�க ப���ைர�த க���

28) ேத�ய அள�ல ஒ்���ைக�ல �்◌ிராம�கள� கா����
நகர�்�ற�க�ல வ்�������ப�க�ன எ்���ைகஅ�க� உளள்
மா�ல� ?

29) ?��ேக �யல த்ா��ய நா�

30) ?ெப���யா�யல த்ா��ய நா�

31) ?ேகா�� �யல ம்ற�்� ெமலார �்யலக்ள த்ா��ய நா�

32) ?ச�டலார �்யல த்ா��ய நா�கள்

33) - ?இ சாேயா���ட� எைதசார�்த�

34) ?இ��யா�ன �்தல ட்ால�்ன ப்ா�கா�பக�அைமய�ளள் இட�

1. ெச�வா� �ரக��ல ை்ந�ரஜன வ்ா� உளள்ைதக�ட��த ஆ��கல�
- ���யா��� ேராவர்

2. உல�ன �்தல எ்ல��ரா�� ேமா�ட�டன �்�ய

ெசயற�்ைகேகாள -் space x ( 9 , )பாலக்ன்ரா�ெக� அெம��கா

3. 17.01.2015உல�ன �்க���ய இல�வைகரக ேபார�்மான� ேதஜா�
இ��ய �மானபைட�ல இ்ைண�க�ப�ட�. ( 2�� ரக ேபார்
�மான��ற�் ப�லாக)

4. -ெப�கள ப்ா�கா��றக்ான ைக�ேப� ெமனெ்பா�ள்��ம�

5. இயறை்க எ�வா��ல இ்ய���இ��யா�ன �்தல ர்�ல �்வா��தல்
ேரா�ட� வைரஇய�க�ப�ட�.

6. அ�ேவகஅகனற்அைலவ�ைசஇைண�ைப��ைமயாக ெபறற்
நா��ன �்தல ம்ாவ�ட� - ,இ��� ேகரளா

7. -��ெவ��ல அ்ைம�கபட உளள் உல�ன அ்�ச�� ெதாைலேநா��
ATLAS ( )ல�டன்

8. உண� மற�்� ம�த க��னால இ்ய�கப���தல ே்ப��� எ��
அ��கப��தப�ட�- ���டன்

9. - -ைவைபவச� ெபறற் �தல இ்��ய ர�ல �்ைலய� ெப�க��

10. - GREEN���வசா�கள ப்யனப்ா��றக்ான ைகயட�க க��
PHABLET

11. - 2உல�ன �்தல �்�ய ச�� ஆறற்ல �்மான� ேசாலார இ்�பல�்

12. -ேரா�ேடா ைவர�ற�் எ�ரான த���� ேரா�ேடாேவா�

13. 2005ெச�வா� �ரக��ல உ்ளள் �ேரா�ட�கைளநாசா�னால் ல்
அ��பப�ட MRO (MARS RECONNAISSANCE ORBITERS)
க������ளள்�.

14. ர�ல ம்ார�்கமாகஅ��பப�� சர��க�ன �்ைலையக�கா��க
ர�லே்வ�ைற�னரால அ்��கப��தப��ளள் ைக�ேப� ெசய� -
பா��சலன்

15. - -இ �ரக� ��ட�ைதஅ��கப���ய மா�ல� ஆ��ரா

16. ெச�வா� �ரக��ல த்ைர�ர��அ��ளள் ம�மா��கைள
ேசக��� ெவற�்கரமாக �������� �����வைக�ல ந்ாசா
அைம��னால எ்�ரவ்�� 2022 -ல ெ்சயலப்��தபட உளள் ��ட� ெர�
�ராகன �்�ட�

17. ம��ய தகவல ெ்தா�ல�்�ப��ைறஅைம�சக�அ�பேலா
ம���வமைன��வன��டன இ்ைண�� ����ளள் ��ட� - SEHAT

18. (rare gases)�ல�ல �்யான வ்ா��கள உ்ள�்�ட அ�மன வ்ா��கள்
இ��பைதநாசா�ன L்ADEE .��கல� க������ளள்�

19. நாசா மற�்� இ�ேரா ����யற�்யால உ்�வாக உளள்
ெசயறை்கேகாள-் NISAR MISSION (Nasa Isro Synthetic Aperture Radar
Mission)

20. GAGAN (GPS Aided Geo Augumentedக�பலக்��� வ�கா���
Navigation) என�ப�� ெதா�ல�்�ப� சார�்த வ�கா���
ெதா�ல�்�ப�அ��க�.

21. ���ேடா�ற�் �கஅ��ல ெ்சன�்அதன �்ைக�பட�கைள
அ���ய ��கல� - ��ெஹாைரசன�்

22. 10.07.2015ஆகா� ஏ�கைண அன�்இ��ய �மானபைட�ல்
ேசர�்கப�ட�.

23. ( ) 12.07.15ெஹ�னா நா� ஏ�கைணெவற�்கரமாக அன�்
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35) நகர�்�ற���ற� வ��கைளசாதாரணவ��களாக மாறற்
அைம�கப�ட ���ன த்ைலவர?்

36) ?�தல உ்லக��� மாநா�

37) ?இ��யாஇல�ைக�� வழ��ய க�பல்

38) ?அேசாகர அ்�சல த்ைலம���

39) ?�ள��ேகா சரணாலய� உளள் மா�ல�

40) ?���யா�சல அ்னல�்ன �்ைலய� உளள் மாவ�ட�

41) ?��வ���ளா��� பயனப்ா�ைட தைடெச�தமா�ல�

42) ?�க�யா பார�

43) ?ஐ � ஐ � ஐ வ���ன �்�� கடன வ்ச� ��ட� ெபயர எ்னன்

44) களள் ேநா�ைடஒ��க எ�த நா��டன ஒ்�ப�த� ெச�ய�ப��ளள்�
?

45) க��� பண�ைதஒ��க எ�த நா��டன ஒ்�ப�த�
ெச�ய�ப��ளள்�?

46) இ��யா�ன �்தல �்ைற�க பா�கா���ைகைமஎ��
��வ�ப��ளள்�?

47) ச�ப��ல த்�ழந்ா��ல ச்�க கால ��ம�உைற�ண�கள எ்��
க�ட�ய�ப�ட�?

48) ?ேயாக �ன�தன�் ெவ���ட நாணய��ன ம்���

49) ேதரத்ல �்ரவ்ாக� ெதாடரப்ாக இ��யாஎ�த நா��டன ஒ்�ப�த�
ெச��ளள்�?

50) ?���டல �்ைற�ல ெ்சா���கைளப�� ெச��� ெமனெ்பா�ள்

51) 2015?உலக உண� ���

52) ?�ற�்��ழல ே்மலா�ைம�கான த�கம�ல �்�� ெபறற் �ைற�க�

53) ?ேகாமன �்யலால ப்ா��த நா�

54) WTO 161,162 ?அைம��ல ே்சர�்த வ� நா�கள்

55) ?�னப்ா�யல த்ா��ய நா�

56) தா����� ேச��� ெஹ� ஐ � ��� பர�வைத� த��ப�ல்
�த�ட�வ���� நா�?

57) ?ச�ஸார ப்ார� ��ட�

58) ?�ர�� கா�யாஅ�யான்

59) ?இ��யா�ன �்தல ர்ா�வெதா�றச்ாைல��கா

60) ?�னக்ா�த��பேமளா நைடெபறற் இட�

11) 12) 13) 12(1) dக����ட� ஒனப்� ���

14) 2.5 ppm 15ppmதான இ்��கேவ���ஆனால் அள� அ�கமாக
இ��த�. 15) sakar app. 16) 143 (2015) 17) 18)வ� இட� ரணெஜன�்
L.I.C. 19) 20) 21)�ேப� ேத�ரா� க��� ��தா எ���ர� அமரந்ா�
யா��ைரெசலப்வரக்��� வழ�க�ப�ட பா�கா�� 22) காண◌ாமல்
ேபான �ழ�ைதகள �்�� ... ( -ேகாயா பாயா காணாமல ே்பான �ழ�ைதகள்
பற�்ய �வர�இைணய� ) 23) : ... { :உ���னர க்மல ப்ாவா தைலவர்
ெவ�க�ராமன ர்ாம���ணன }் 24) 25)இ��கா���ேகா�ைட நா��ர்
26) 27) Nachiket mor committe. 28) 29)கசக�தான் த�ழந்ா� �னா
30) 31) 32) 33)ெம��ேகா ���ைபன�் ைதவான ம்ற�்� �னா வ�மான

ெவற�்கரமாக ேசா��கப�ட�.

24. ���டல இ்��யா��ட�ைத�னெ்ன��� ெசலல்உத��
ெதா�ல�்�ப� - White-fi ெதா�ல�்�ப�

25. இ��யா�ன �்தல �்க�ப �னெ்ன����ைகைமய� ெட�ரா��ல்
அைம�கப��ளள்�.

26. �னா�னால க்�டைம�கப�� உல�ன �்க�ெப�ய ேர�ேயா
ெதாைலேநா�� - FAST (Five hundred metre aperture spherical telescope)

27. -��ெவ��ல அ்�க நாளக்ள த்�� சாதைனபைட�தவர ெ்கனன்�
பாலக்ர்

28. -இ��யா�ன �்தல �்��டல ம்ா�ல� ேகரளா

29. -நா��ன �்தல �்�யச�� �மான �ைலய� ெகா��ன்

30. . .தா�ட���� எ� ஐ � மற�்� ���� ேநா� ேச��� பரவாமல்
த��த உல�ன �்தல ந்ா� - ��பா

31. �� �ல�்���ஆ�ரா�ற�்�இைடேய ��தாக இய�கபட உளள்
இ��யா�ன �்தல அ்�ேவக ர�ல (்02.06.2015) - (கா��மன எ்���ர�
160 . )� �

32. ெச�வா� மற�்��யாழன ே்காளக்���ைடேய உளள்
���ேகாளக்ைளஆராய அ��ப�ட ��கல� - DAWN

33. Wi-fi li-fi .ைய�ட பலமட��ேவகமான ெயா�ல�்�ப� க������

34. - ( )உல�ன �்தல �்ைல�த ���த �னந்கர� கார�்� ���டன்

35. -��ராேடா��யர வ்ைரெசனற்�தல இ்��யர �்ேர� �மார்

36. - ( , 603 . )உல�ன அ்�ேவக ர�ல ே்மகல� ஜ�பான் � �

37. . .உல�ன �்தல எ்� ஐ � �யப�ேசாதைனசாதன�இ��லா��ல்
அ��க�

38. MAST (Multi Applicationஇ��யா�ன �்க�ெப�ய ெதாைலேநா��
Solar Telescope) .ராஜ�தான ம்ா�ல� ெஜ���ல அ்ைம�ப��ளள்�

39. ம��ன ஈ்ர�பத�ைத�� �ரவ்ள�ைத��ஆராய நாசாஅ���ய
ெசயறை்கேகாள-்

SMAP ( Soil Moisture Active Passive)

40. 316201��ெவ� எ�கல் ற�் மலாலா�ச�சா� ெபயர்
��ட�ப��ளள்�.

41. 4538( )��ேகாள் ��யான�� ற�் ��வநாதன ஆ்ன�� ெபயர்
��ட�ப��ளள்�.by D.RAVICHANDRAN GHS THIMMNAMUTHUR

December-22

�னவ்�� எ�த அ� 2015 FIFA ?�ள� உலக� ேக◌ா�ைபெவன�்ளள்�
Barcelona FC

ச�ப��ல �்ெப�ன-்ல ந்ட�� ���த ேதரத்�ல �்ரதம ம���யாக
ேதர�்ெத��க�ப��ளவர?் Mariano Rajoy

�னவ்�� நா�க�ல எ்� உல�ன �்தல ெ்ட��த������ ஒ��தல்
அ���ளள்� ? ெம��ேகா

ச�ப��ல ப்ா�கா��அைம�சகதால ெ்தாட�க�ப�ட இைணயதள�?
www.makeinindiadefence.com

�னவ்�� யார �்��- "2015 "(Sportsன் ஆ��றக்ான �ைளயா�� �ரர்
Personality of the Year) ?எனற்��ைதெவன�்ளள்� அன�்�ேர
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வ� கண�� தா�கல 3்4) 35) 36) 37)ேமற�் வ�க� கா�� நா��ர் வரஹா
க�பல 3்8) . 39) 40) -� ஐ�� மஹாரா��ரா ��கரா� மாவ�ட�
ம��ய�ரேதச� 41) 42)�ஜரா� ஊன�றே்றாரக்ள அ்ைன�� ெபா�
இட�கைள�� எ�ைமயாக பயனப்����வச�ையஏறப்���� ��ட�
43) 44) 45) 46)சாரல் ப�களாேத� �ெஷல�்��கள் ெகா��
47) , -�வக�ைகமாவ�ட� ����வன�அ�ேக உளள் �ழ�
பள�்�ச�ைத��ர் 48) .10 49) 50) Sampada� ஜார�்யா
51) - 52)ப�ேல ஹசன அ்ெப� ப�களாேத� ஆ��ர◌ா கா��ப��ன�
�ைற�க� 53) 54) 161. - 162. -ப�களாேத� ெசஷல�் கஜக�தான்
55) ( ) 56) 57)ெதன �்னா ��பா வய� வ�ேதா��கான கல�்��ட�
58) அைனவ���� பா�கா�பான மற�்���ைமயான உணைவஉ��
ெச�����ட� 59) - 60) ( -ஒ�ட�பால� ேகரளா ���பேக�வர ந்ா��
மஹாரா��ரா )

�ல���ய உலக���கள ே்நாபல �்��:

உல�ன �்க உயர�்த ���. 1901 ஆ�ஆ�� �தல ச்மாதான� உ�பட
ஆ��ைறக�ல வ்ழ�க�ப��ற�. 10ஆ�� ேதா�� �ச�பர் ஆ�
ேத� வழ�க�ப��.

ைர�ைல�� ஹ�����: .மாற�் ேநாபல ப்�சாக ேபாறற்�ப��ற�
�ற�்��ற� �ழல ஆ்�����, பா�கா����� பா�ப��
��ஞா�க��� வழ�க�ப�வ�. .ப�� ஒ�இல�ச� டாலர்

கா�� அைம�� ப��: கா��ய வ��ல வ்ன�்ைறஇன�் ேபாரா� ெவற�்
ெப�� சமாதான� காவலரக்��� இ��ய அர� வழ��� சரவ்ேதச
அைம� ���. 125 1995கா����ன் ஆவ� �ற�த நாளான இல்
��வ�ப�ட ���. . .ப��� ெதாைக� ஒ� ேகா�

இ��ரா கா�� அைம� மற�்� வளர�்����: இ��ய அர� வழ���
சரவ்ேதச சமாதான ���.

சரவ்ேதச ���ற��கான ஜவஹரல்ால ே்ந����: இ��யன க்�ன�்ல்
◌ஃபார க்ல�்ரல �்ேலஷன�்வழ������ இ�. சரவ்ேதச அள�ல்
அைன�� நா�கைள�� நலல்�த��ல �்��� ெகா�� சமாதான�
ப��ல ஈ்�ப�� ம�தரக்��� வழ�க�ப��ற�. . 15 .ப�� � இல�ச�

ஐ. . :நா �ற�்��ழல �்�� சரவ்ேதச அள�ல �்ற�்��ழல ப்ா�கா��ற�்
பா�ப�� ம�தரக்��� ஐ. . .நா �ற�்��ழல அ்ைம��வழ������
ப��இர�� இல�ச� டாலர.்

உல◌்ஃ� ப�� (Wolf Prize): .இைச� ப��கான சரவ்ேதச ���

உலக உண� ���: உலக ம�க��� தரமான உண� வைககைள�
க������� த�� ம�தரக்��� ���ைபனை்ஸ� ேசர�்த சரவ்ேதச
அ��ஆரா�����வன�வழ������. ப�� இர�� இல�ச�
டாலர.்

காமனெ்வல�்�ரா��ய எ��தாளர �்��:-காமனெ்வல�் ப��கைள�
ேசர�்த �ற�த எ��தாளரக்��� வழ�க�ப�����. 1000 .ப�� டாலர்

ஒ���� ஆரட்ர �்��: ஒ���� �ைளயா�� வளர�்��� த��
�ற��டன ப்ா�ப�பவரக்��� ஒ���� க��� வழ������. இ�த
��ைத� ெபறற் ஒேர இ��யர �்னன்ாள இ்��ய ஒ���� க���
தைலவர ப்ா. .�வ�� ஆ��தன்

���சர �்��: சரவ்ேதச அள�ல ப்���ைக��ைற�ல �்ற�த
��ேபார�், .�ைக�பட� ேபானற்வற�்�� வழ�க�ப��அெம��க ���

ஒலா� பாலே்ம ப��: ெபா� நல� ேசைவ�ல ஈ்�ப�� ம�தரக்���
வழ�க�ப�����. 16 .ப�� ஆ�ர� டாலர்

ெட��ளட்ன ப்��: சமய� மற�்�ஆன�்க��ல� சரவ்ேதச
ஒற�்ைம��� பா�ப�பவரக்��� வழ�க�ப�வ�. 1.2ப�� �ல�்யன்
டாலர.்

�தா�� ���: நா�க���ைடேய ேநச உற�கைளவளர�்�� �ற�த
ம�தரக்��� வழ�க�ப�����. . .ஐ நா ெபா�� ெசயலாளராக

�னவ்�� யார 1்9- "வய��� உ�ப�ேடா��கான ��க��ர �்�வா�
ஓப�ல"் ? Abhay Singhெவற�் ெபறற்�

December-23

ேத�ய உழவர �்ன� ெகா�டாட�ப�� நாள?் 23�ச�பர்

ச�ப��ல த்னப்ா�ன உறவாளரக்ள ர்�ததான�வழ�கஇ��த தைடைய
����ளள்� நா�? அெம��கா

சரவ்ேதச ெடன�்� ��டைம�� ( International Tennis Federation ) 2015
�ஆ���கான �ற�த �ரர �்�� ெப�பவர?் ேஜாேகா��

ச�ப��ல வ்ழ�கப�ட சா��ய அகாெத���� ெமா�த� எ�தைன
ேப��� வழ�க�ப�ட�? 23

2015- ?�ஆ��ன �்ற�த �ர��கான ஐ����ைதெப�பவர �்��
���

��ைமயான க�������காக 2015 ' '�ஆ��ன �்�ன� �டர எ்��
உய�ய ���ைனெபறற் த�ழர?் ந�தேகாபால ல்��நாராயணன்

December-24

ஆ�ய– -1ஒ�யா�யா��� ெபடேரசன ே்கா�ைபமக�ர ெ்டன�்�
ேபா�� நைடெபற ேபா��இட�? தா�லா��

ேத�ய �கரே்வ◌ார �்னமாக ெகா�டாட�ப�� நாள?் 24�ச�பர்

2022 ?ஆ�ய �ைளயா�� ேபா�� நட��� நா� �னா

�னவ்�� நா�க�ல எ்� ச�ப��ல D்AMPE(Dark Matter Particle
Explorer) ?எனற் ெசயறை்க�ேக◌ாளைளஏ�ய� �னா

2015 National Medal of Science of the United States-�����
ேதர�்ெத��க�ப��ளவர?் டா�டர ர்ாேக� ேக ெஜ�ன்

�ழ�்க�ட எ�த மா�ல��ல �்ராம��ற SC/ST மாணவரக்�ன க்ல�்�காக
Anwesha ?எனற்��ட� ெத◌ாட�க�ப��ளள்� ஒ�சா

December-25&26

ச�ப��ல எ்�த மா�ல��ன த்ைலநக�ல �்சல வ்ாகன�கள ஓ்�ட தைட
���க�ப��ளள்�? பா�னா

�னவ்�� நா�க�ல எ்� �ன �வான ந்ாணய�ைதஅதன ச்�ட நாணயமாக
ச�ப��ல அ்����ளள்�? ��பா�ேவ

�னவ்�� யார 2்015 C.K Nayudu வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்����
ேதர�்ெச�யப��ளவர?் ைசய� �ரம்ா�

அ�ல ே்ச� எனப்� ஜ��-கா���ல ெ்தாட�க�ப�ட
ஒ�____________________ ேக�ள ப்ால�

ேமா� ச�ப��ல வ்ா�பா� ெபய�லல்ான எ�த நா��ன ந்ாடா�மனற்
க�டட�ைத�ற��ைவ�தார?்

ஆ�கா��தான்

ஐ��ய நா�கள ெ்ப◌ா�சைபயால(்UNGA)எ�தநாள உ்லக �னா�
����ணர�் �ன� ெகா�டாட �ரம்ான�ைத�ைறேவற�்ய�ளள்னர?்
5 நவ�பர்

2019 ?ேத�ய �ைளயா�� �ழாைவநட�தேபா�� மா�ல�
ஆ��ர�ரேத�

ேத�ய நலல்ா�� �ன� ெகா�டாட�ப�� நாள?் 25�ச�பர்

' ' ( ) ?க�பளா எ�ைமஓ�ட� ப�தய� எனற் ேபா�� நைடெப�� மா�ல�
கரந்ாடகா
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ப�யாற�்ய �தா�� �ைனவாக வழ�க�ப��ற�.

ெஜ�� ஒவன�்���: �ற�த �ைளயா�� �ரரக்��கான சரவ்ேதச
���.

க��கா���: , ,��ஞா�கள க்ல�்யாளரக்ள ஆ்ரா���யாளரக்�ன்
த��ப�ட ேசைவ�� �ென�ேகா வழ������. 1000 .ப�� ப���

ம�சாேஸ ���: .ஆ�யா�ன ே்நாபல எ்ன �ற���க�ப��ற�
���ைபன�்�னன்ாள அ்�பர ர்ேமான ம்�சாேஸ�ன �்ைனவாக
வழ�க�ப��ற�. �ற�த ���ேகா��காக ேநரை்ம�டன ே்பாரா��
பா�ப�பவரக்ைள� ேதர�்ெத��� ெகௗர��ப� இ�த ���ன்
ேநா�கமா��. 30,000 .ப�� டாலர்

மகா�மா கா�� உலகஅைம� ���: சமாதான வ��ல்
பா�ப�பவரக்��� அெம��கா�ன க்�ேபார�்யா�ல உ்ளள் கா��
ப��ேடஷன வ்ழ������. .ப�� ஒ�இல�ச� டாலர்

��கர ப்��: , . 1997�ற�த இல��ய��றக்ாக ���டன வ்ழ��� ப�� இல்
அ��த�ரா� எ��இ��ய� ெப�எ��தாளர இ்���ைத� ெபறற்ார.்

ஐ. . /நா சைபசார�்த நட�� ேகள�் ப�லக்ள்

01) .அ�ைம�ல ஐ் நா தைலைமயக��ல எ்�த இ� நா��ன ெ்கா�கள்
பற�க�ட�ப��ளள்ன ?.

02) .ஐ நா�ன ப்ாரை்வயாளர ந்ாடாக பால��ன�அ��க��க�ப�ட
ஆ�� ?

03) . ?ஐ நா�றக்ான பால��ன �தர்

04) . ?ஐ நா உலக வா�ைலஆ�� ைமய தைலவர்

05) UNESCO 2015அைம��ன் �கான �ற�� கலா�சார ��� ெபறற்
ேகா�ல?்

06) . -2015 ?ஐ நா�ன ச்ரவ்ேதச சபாநாயகரக்ள ம்ாநா� நைடெபறற் இட�

07) . UNFCCCஐ நா�ன் அைம��ன �்ல���ய ஒ� �ன�்�ட��ற�்
�� ெபறற் �தல ந்ா�?

08) . ?இ��ராகா�� அைம� ��� ெபறற் ஐ நாஅைம��

09) . . Nansen 2015 ?ஐ நா அக�கள �்�� ெபறற்வர்

10) 2015 . ?�கான ஐ நா �ற�்��ழல �்��� ெபறற்வர்

11) . ?ஐ நா ம�கள ெ்தாைக��� இய��னர்

12) .ஐ நா சைப�கான த��ைக���ன உ்���னராக
�ய��க�ப�டவர?்

13) 2015 . Under secretary Generalஜனவ� ல ஐ் நாஅைம��ன் ஆக
�ய��கப�இ��யர?்

14) .ஊழல �்றற்�சா��ல ை்கதான ஐ நாஅைம��ன �்னன்ாள்
ெபா��சைபதைலவர?்

15) . ( ) ?ஐ நா உலக உண� ம �வசாய அைம��ன உ்த� இய��நர்

16) . ?ஐ நா�ன ம்�த உ�ைமஆைணய�தைலவர ய்ார்

17) . ?ஐ நாஅக�கள அ்ைம��ன �்�ய தைலவர்

18) . UNICEF ?ஐ நா�ன் நலெ்ல�ண �தர்

19) . UNICEF ?ஐ நா�ன ெ்தறக்ா�ய நலெ்ல�ண �தர்

20) . ?ஐ நா�ன ெ்தறக்ா�ய மக���கான �தர்

���ஐ- 2015இன் ஆ���கான வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்�� யா���
வழ�க�ப��ளள்�? ைசய� �ரம்ா�

December-27

ரமணா ேகாரடா �ழக்ா��எத�டன ெ்தாடர�்ைடயவர?் ப����தல்

WTO( ) ? 1,1995உலக வ�கஅைம�� உ�வா�க�ப�ட �ன� ஜனவ�

�னவ்�� நா�க�ல எ்� ,அதன �்��ல இ்��ய கடறப்ைடதள�
அைம�க அ�ம� அ���ளள்� ? (Seychelles)�ெசல�்�

ச�ப��ல க்ாலமான சாதனா��தாச��னவ்�� எ�த �ைறக�டன்
ெத◌ாடர�்ைடயவர?் ந�ைக

India’s 4th Cable Stay Bridge has been inaugurated in which Indian city by
Defence Minister Manohar Parrikar ? Jammu and Kashmir

�தன �்த�ல ே்த�ய �த� பாட�ப�ட நாள?் 27-12-1911

�னவ்�� எ� ப�ைவ 2015 Personality of the Yearஇன் என �ரகடன�
ெச��ளள்� ? Yahoo India

December-28

�தல �்ேரா மல�்�த �� ேபா���ல ே்கா�ைபையெவனற்அ�?
��ைபக�டா

ர�லே்வஒ����ைறஆைணய��ன ெ்பயர எ்�வா� மாறற்பட
உளள்�? ர�லே்வ ேம�பா�� ஆைணய�

ச�ப��ல ஜ்�பா�ல ந்ைடெபறற் ஆ�ய �� சா��யன�்�(Luge-
ஒ��த ப�ச��� ேபா��)- ( ) ?இல ப்த�க� ெவள�் ெவனற்இ��யர்�வ
ேகசவன்

ச�ப��ல அ்��ய எலை்ல��ள ர்ா�வ�ைதஅ�ம���� ��ய
��ரவாத த��� ச�ட�ைத ெகா��வ��ள நா�? �னா

ச�ப��ல க்ாலமான அெம��கர ஜ்ார�் �ேள�டன ஜ்ானச்ன எ்�த
�ைற�டன ெ்தாடர�்ைடயவர?் Science-fiction writer

2016–�ஆ�� ெசனை்னஓபன ெ்டன�்� ேபா��ையநட��ட த�ழக
அர� வழ���ளள் ெதாைக? 2 ேகா�

December-29

�தல�்ைறயாக எ�த வ��ையஅதன இ்ைணயதள�வ�யாக ர�ல்
��ெக��றக் இ��ய ர�லே்வஅ�ம� அ���ளள்�? ICICI Bank

�னவ்�� யா��� 2015 (Atal Samman Award)ன அ்டல ச்�மான �்��
அ��க�ப�ட�? Achyutanand ��ரா

�� ஆேயா�(NITI Aayog)- (CEO)?இன �்�ய தைலைம�ரவ்ாகஅ�கா�
அ�தா� கா��

�னவ்�� யார 2்015 ஆ��ன �்ற�த �ர��கான �ேள◌ா� சா�கர்
��ைத(Globe Soccer Awards) ?ெப��றார �்ேய◌ானல ெ்ம��

�தல�்ைறயாக Iranshah Udvada(IUU) உ�ச� �னவ்�� மா�ல�க�ல்
எ�ல ந்ைடெபற உளள்�? �ஜரா�

ப�சாய��� ேதரத்லக்�ல ஆ்னை்ல�ல ஓ்���ப�ைவ�தல�்ைறயாக
அ��க� ெச��� மா�ல�? �ஜரா�

12 வ� ேத�ய ஐ� �ேக��� சா��யன�்� எ�த மா�ல��ல்
நைடெபற����ற�? -ஜ�� கா��ர்

ச�ப��ல ெ்ப�கள ம்ற�்� �ழ�ைதகள ே்ம�பா��( WCD )அைம�சக�
அ��க�ப����ளள் �னன்� ேசைவ? e-office
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21) , .உலகஅைம��கான ��ட� மற�்� ெகாளை்ககைளவ��பதறக்ான ஐ
நா. ?அைம���� உ���னராக �ய��க�ப�ட இ��யர ய்ார்

22) .ெம�ேரா ம�தர எ்ன அைழ�க�ப����தரன ஐ் நா�ல எ்�த
அைம��ல ப்�யாறற் ேதர�் ெச�ய�ப�ளள்ார?்

23 ) . ?ஐ நா�றக்ான இ��யா�ன �்ர�தர �ர���

24) . Institute for Training and Research (UNITAR)ஐநா அைம��ன்
�ரவ்ாக இய��னராக �யமன� ெச�ய�ப�ட இ��யர ய்ார ?்

25) . .ஐ நா �காதார ெதா���ப க������க��கான உயரம்�ட க���
உ���னராக ( high-level panel on health technology innovation) �யமன�
ெச�ய�ப��ளள் இ��யர ய்ார ?்

01) & 02) 2012 03) 04)பால��ன� வா�கன் �யா� மன�்ர் ைம�ேகல்
ெஜரா� 05) 06) 07)ேகரளா�ன வ்ட��னந்ாதன ே்கா�ல் ��யார�்
ப�களாேத� 08) . . UNHCR. 09)ஐ நா ம�த உ�ைமகள அ்ைம��
ஆ�கா��தாைனேசர�்த ஆ��ைய Aqeela Asifi 10) வ�கேதச �ரதமர்
ேஷ� ஹ�னா 11) 12) 13) Atul Khare 14)ஜான �்ல ே்மா� ச�கா�� சரம்ா
ஜான ஆ்�15) 16) 17)��த� க�ேரசன் ைசய� ரா� அல ஹ்�ைசன்
���ேபா�ரா�� 18) - 19)ெடன�்� �ரர ே்நாேவா� ேஜாேகா��
அ�ரக்ான 2்0) 21) 22) High Levelசா�யா�ரச்ா சர�வ� ேமனன்
Advisory Group on Sustainable Transport (HLAG - ST) 23) ைசய�
அ�ப��ன 2்4) 25) Cipla��ல ே்ச� ம��� தயா�����வன��ன்
அ�வல ச்ாரா தைலவர �்�� ஹ��

December-16

ேகரளா�ல �்�பைடதளப�கள ம்ாநா� நைடெபறற் க�ப�ன ெ்பயர்
எனன்? INS ��ரமா���யா

ஆ��ரா�ல ெ்சயலப்��த�ப�ட ப���மா ��ட��ன �்ழ �் �ணா
ந��டன எ்�த ந� இைண�க�ப��ளள்� ? ேகாதாவ� ந�

�மார�் நகர� ��ட�கைளசமர�்��க நா��ன �்தல ம்ா�ல� எ�?
ராஜ�தான்

ச�ப��ல "் (CBDT)"ம��ய ேநர� வ�வா�ய� தைலவராக
�ய��க�ப�டவர ?் அ���மார ெ்ஜ�ன்

59 வ� ேத�ய ��பா����� ேபா���ல ெ்ப�கள �்��ல த்�க
பத�க� ெவனற்வர?் அ�ர�் சா��லா

��� நா��ன �்�ய �ரதமர ?் அெல��� ��ரா�

ெப�க�ன ப்ா�கா�ைபபல�ப����வைக�ல �்தல �்ைறயாக
மக���� " " ( ZipGo )��ேகா எனற் ெபய�ல த்� ேப��� ேசைவைய
�வ���ளள் மா�ல�? ஹ�யானா

December-17

�னவ்�� யா��� 2016 ( /Genesis�கான ஆ�யாகம� �த ேந◌ாபல ப்��
prize) ? Itzhak Perlmanப�� வழ�க�ப�ட�

இ��ய ஓ���யர �்ன�( PENSIONERS' DAY OF INDIA)
ெகா�டாட�ப�� நாள?் 17�ச�பர்

உலக வர�்தகஅைம��ன அ்ைம�சரக்ள அ்ள�லான 10வ� மாநா�
நைடெபற உளள் நா�? ெகனய்ா

ச�ப��ல ய்ா��� சா���ய அகாெத���� அ���க�ப��ளள்�?
ஆ.மாதவன்

�னவ்�� யார 2்015 "வ� ஆ��ன ஐ்ேர◌ா��ய �ர்
ேக◌ால◌்ஃபர�்"(European Tour Golfer of the Year)? Rory McIlroy

ேமற�்வ�கஅரசால வ்ாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்�� வழ��
ெகௗர��க�ப�ட இைசயைம�பாளர/் ? Bappi Lahiriகள்

December-30&31

ெதறக்ா�ய காலப்�� ��டைம�� சார�்ல ந்ட�த�ப�� SAFF ேகா�ைப
காலப்�� ேபா�� நைடெப��இட�? இ��யா

ச�ப��ல க்ாலமான ��ைபையேசர�்த ம�ேக� ப�ேக◌ா�கர எ்�த
�ைறையசார�்தவர?் எ��தாளர்

ச�ப��ல உ்லக �காதார அைம�பால எ்ேபாேலா(Ebola)இலல்ாநாடாக
அ���க�ப�ட�? Guinea

�னவ்�� யா��� 2015 (51 )ஆ���கான ஞான�ட வ� ���
வழ�க�ப�ட�? ர��ர ெ்சௗ��

இர�டாவ� All Light India International Film Festival (ALIIFF) 2016இல்
நைடெபற ேபா��இட�? ைஹதராபா�

�னவ்��அ�க�ல எ்� 2015-16 ?�ஜ� ஹசாேர �ரா�ையெவனற்�
�ஜரா�

�னவ்�� யார G்eorgia- ? Giorgi Kvirikashvili�ன �்�ய �ரதமர்

ச�ப��ல இ்��யாஎ�த நா��டன உ்யரக்ல�்�கான ���ணர�்
ஒ��த��ல ை்க�ய���ட�? கனடா

ச�ப��ல(்30-12-2015) ? Gaofen-4�னா ஏ�ய ெசயறை்கேகா�ன ெ்பயர்

ச�ப��ல ஓ்��ெபறற் ல��� ர�தன �்�லா எ�த �ைளயா��டன்
ெதாடர�்ைடயவர?் ���ெக�

January-1

---> 3- .���ட�ல ஒ்ேர மாத��ல்வதாக ��ய �யல உ்�வா� உளள்�
ெட�மா��, ஈவா ஆ�ய இ��யலக்ள வ்ட�� ���டைன�ர���
ேபா�டன. .10இதனால �்மார �் ஆ�ர� ேகா� அள��� ேசத�
ஏறப்����பதாக கண��ட� ப��ளள்�.

இத�ைடேய கட�த 30- 3- .� ேத� வதாக ��ய �யல உ்�வா� உளள்�
�ரா��என�் ெபய�ட�ப��ளள் இ�த �யலால ெ்தாடர�்� கனமைழ
ெப��� என�்வா�ைலைமய� எ�ச��ைக����ளள்�.

--->�ற�்ேநா� ெதாடரப்ாகஆரா����ல ஈ்�ப�� வ��இ��ய
வ�சாவ� ���டன ஆ்�வாள ��� இ��லா�� ரா��ன ை்ந�ஹ��
( ) .சர ப்�ட�அ��� க�ப��ளள்�

--->2016ஆ�ஆ�� �தல இ்��யா��� ���டன அ்ர� வழ��வ��
�� உத� ���த�ப��ற�. 2012ல �்��டன எ்��த ���னப்� இ�த
�� ���த�அமலா�ற�. 2013இ��ய அர��� �தல வ்ளர�்�
��ட�க��காக�தல ஆ்��ல �்.855 ேகா���அ��த ஆ��ல்
�மார �். 600 2014 190.06ேகா��� இல் ேகா�ைய�� �� உத�யாக
���டன அ்��த�.

---> ,ம�தரக்ைள� ேபான�் ���க �� உணர�்�கைளெவ��ப�� த��
���த ேராேபாைவ��க��ர �்�ஞா�கள உ்�வா���ளள்னர.்

நானய்ா� ெதா�ல�்�ப பலக்ைல�கழக��ஞா�கள (் )என�்�
க������ளள் இ�த ேராேபா��� நா�ன எ்ன ெபய�ட�ப��ளள்�.

--->இ��யாமற�்� ெவ�நா�கைளேசர�்த �ர���கள ப்�ேகற�்�
இ��ய அ��யல ம்ாநா� கரந்ாடக மா�ல�ைம���ல வ்�� 3-� ேத�
ெதாட���ற�. இ�த மாநா�ைட�ரதமர ந்ேர��ர ேமா� ெதாட��
ைவ��றார.் இைதய��� �ம��மாவ�ட� ���ர �்ராம��ல்
எ�. . . 600ஏ எல �்�வன� சார�்ல �்மார் ஏ�கர ப்ர�பள�ல அ்ைமய உளள்
��ய ெஹ�கா�டர த்யா ���ெதா�றச்ாைல�� �ரதமர ே்மா� அ��கல்
நா���றார.்

ேம�� ெப�க��அ�ேக �ளள் ����ல ந்ைடெப�� 21-வ�
சரவ்ேதச ேயாகா ஆரா���மாநா�ைட�� ேமா� ெதாட��ைவ��றார.்
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உண��ெபா��க�ல உ்ளள் கல�பட�கைளத��க ேகரளா அர�
ேமறெ்கா�ட நடவ��ைக�ன ெ்பயர எ்னன் ? Operation Ruchi

The Other Side of the Mountain ?எனற் ��தக�ைத எ��யவர ச்லம்ான்
�ர�்�

December-18

எ�த பைட�றக்ாக எ��தாளர ஆ். 2015மாதவ��� �ஆ���கான
சா��ய அகாட���� அ���க�ப��ளள்�? இல��ய �வ�கள்

67 th ��யர� �ன அ�வ���ல �்ற������னராக கல��ெகாளள்
இ��பவர?் Francois Hollande / France

�. .� ெபர�்� ஹா� ��ல ஆ்� ��னஸால வ்ழ�க�ப�� கார�்�
���( )- ?�ற�த உலக� தைலவர �்� ேதர�்ெத��கப��ளள்வர்�ரணா�
�கர�்

வ�� 2016- 13- ` ’�ஆ�� ��ரவ� � ேத� ேம� இன இ்��யா வார�
எ��நட�த�பட இ���ற�? ��ைப

உலக வர�்தகஅைம��ல(்WTO) 163 164மற�்� வ� நா�களாக
இைண��ளள் நா�கள?் ைல��யாமற�்�ஆ�கா��தான்

சரவ்ேதச �ல� ெபயர�்ேதார �்ன� ெகா�டாட�ப�� நாள?் 18�ச�பர்

ச�ப��ல �்�ந�ைககைள�றப்��த�ப�ேடார ப்��ய�ல ே்சர�்க
��ட�ட�ப��ளள் அர�? ெதல�கானா

ச�ப��ல ே்பா� �ரான�்ஸால "்2016- "��தர ப்�ட��ற�்
அ���க�ப��ளவர?் அனை்னெதரசா

December -19

ச�ப��ல உ்யர ம்�ட ேபா�� அ�கா�கள ம்ாநா�( )��� ெபறற்
மா�ல�? �ஜரா�

ச�ப��ல இ்��யா�ல "்44th (Vijay Diwas)"�ஜ� �வா�
ெகா�டாட�ப�ட நாள?் 16�ச�பர்

இ��ய தைலைமதகவல ஆ்ைணயராக ச�ப��ல �்யமன�
ெச�ய�ப��ளள்வர?் . .ஆர ே்க மா��ர்

ச�ப��ல ய்ா��� வள�்வர வ்ாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்��
வழ�க�ப��ளள்�? க�ஞர ை்வர���

இ��யா�ன �்தல த்�யார �்மான சர�� ெப�டக�ைனய�அைமய
உளள் இட�? இ��கா���ேகா�ைட

இ��யா�ன �்க�ெப�ய வன�ல����� ைமய� Gorewada Zoo and
Wildlife Rescue Centre ?எ����வ�பட உளள்� மகாரா��ரா

Imagined Communities ? Benedict Andersonஎனற் ��தக�ைத எ��யவர்

ச�ப��ல க்னடா�ல உ்ளள் ����� ெகால��யாமா�ல��ன்
ஐேகார�்� ��ப�யாக �ய��க�ப��ளள் த�ழர ?் வள�்ய�ைம

01) ெசனை்ன�ன ெ்ப�ெவளள் பா���க�ன க்ாரணமாக த�ழக��ல்
ேத�ய ெந��சாைலக�ல �்�க க�டண�வ���ப� எ�தைன
நா�க��� ர�� ெச�ய�ப�ட�? 03 18 16�ச�பர் �தல் வைரெமா�த�
நா�கள (் 11�த�ல �்ச�பர் வைரஎன அ���க�ப�� �ன�் �ச�பர்
18 )வைர�����ெச�ய�ப�ட�

02) ?அ�ைம�ல �்��ைபன�் நா�ைட தா��ய �ய�ன ெ்பயர எ்னன்
ெமலார �்யல்

03) ( WTO) ? Robertoஉலக வர�்தகஅைம��ன் ைடர�டர ெ்ஜெனரல ய்ார்
Azevedo ( )�ேர�ல ந்ா�ைட ேசர�்தவர்

04) Freedom of the City Award (ச�ப��ல் ��� ெபறற்வர்இ��ய

--->  :காரக்��� க���பா� ��ட� ெடல�்�ல இ்ன�்�தல அ்மல்
இர�ல த்ள�்ப� �ைல�ல க்ா� January-1

---> . 2,229ெபா���ைறவ��யான ஐ��ஐ வ���� ம��ய அர� �
ேகா�ைய�த�டாகஅ�� �ளள்�. இ�ெதாைக�� ஈடாக வ��
ப��கைளஅர��� அ�� �� என ஐ��ஐ வ��ெவ���ட அ��ைக
ெத����ற�.

இதறக்ான ஒ��தைலம��ய அர� கட�த 28- . .� ேத� வழ��ய� �
2,228.99 ேகா� �த�� ெச�ய�ன�்�ைம� ப��கைளஒ�ெவான�்�
�. 75.28 29.60�ைல�ல ெ்மா�த� ேகா� ப��கைளவ��அர���
அ���ளள்�.

---> . 50க���� பண�ைதஒ���� நடவ��ைக�ன அ்��தக�டமாக �
ஆ�ர���� ேமறப்�ட ேஹா�டல �்லக்��� �ர�தர கண�� என்
( )பான க்�டாய� தா�கல ெ்ச�ய ேவ���என�் ம��ய �� அைம�சக�
ெத����ளள்�. ( 1)இ��� உ�தர� ��தா�� �தல ஜ்னவ� அம���
வ��ற�. அைன�� வ��� கண��க�����ர�தர கண�� எ�
( ) .பான அ்வ�ய�அ��க ேவ��� �ரதம ம����ன ஜ்ன த்ன்
ேயாஜனா��ட���� ம���இ� அவ�ய�இலை்ல.

--->ெட�� ேக�டன�்�ல �்�ய சாதைனகைளேநா�� �னே்ன� வ��
இ��ய அ��ன ே்க�டன �்ரா� ேகா�ையஆ��ன �்ற�த ���ெக�
�ரராக ���ஐ ேதர�் ெச��ளள்�.

மக�ர �்��ெக��ல இ்��ய ���ெக��ரா�கைன�தா� ராைஜ���ஐ
�ற�த ���ெக��ரா�கைனயாக� ேதர�் ெச��ளள்�. ���கள்
ஜனவ� 5- . 15� ேத� ��ைப�ல வ்ழ�க�ப��னற்ன ெட��
இன�்��க�ல 6்40 42.67ரனக்ைள எனற் சராச��ல எ்��த �ரா�
ேகா�, 20 623 36.65ஒ�நாள ே்பா��க�ல் ரனக்ைள எனற் சராச��ல்
எ���ளள்ார.்

�தா� ரா� ஒ�நாள �்��ெக��ல 5்,000 ரனக்ைள�ர�்� ெச�த�தல்
இ��ய �ரா�கைனஎனப்ேதா�, 5,000 2-உலகஅள�ல் ரனக்ைளஎ��த
வ� �ரா�கைனஎனப்� ����ட�த�க�.

அேதேபால �்ற�த மா�ல ���ெக�அ�யாக கரந்ாடக ���ெக�அ�
ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்�. ர�� ���ெக��ல அ்�கப�ச ரனக்ைள
எ��த ரா�ன உ்�த�பாமாத�ரா� ���யா����� ேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார.் 11 50.66 912ேபா��க�ல் எனற் சராச��ல அ்வர்
ரனக்ைளஎ��த� ����ட�த�க�. �ற�த உளந்ா�� ���ெக�
ப����சாளர �்�� �ன� �மார ம்ற�்���ைப�ன ஷ்ர�்ல த்ா��ர்
ஆ�ேயா��� வழ�க�ப��ற�.

--->ஐ���ன ெ்ட�� ப�� ��சாளரக்ள த்ரவ�ைச�ப��ய�ல்
இ��யா�ன அ்��ன �்த� ட�ைத���தார.் ஆல ர்��டர்
வ�ைச���அவர �்த�ட�ைத த�கைவ���ெகா��ளள்ார.்

அ��ன 2்015 62ல ஒ்னப்� ெட��ல ப்�ேகற�் ��ெக� �கள்
�ழ�்�னார.் 4ெதன ஆ்���� கா��� எ�ரான ெட�� ேபா�� ெகா�ட
ெதாட�ல ம்���அவர 3்1 .��ெக� சா��தார எ்னப்� ����ட�த�க�
இ��ய �ரரக்�ல 1்973ல �்ஷன�்� ேப� ம��ேம ஆ��ன இ்���ல்
தரவ�ைச�ப��ய�ல �்த�ட� ைத������தார.்

42 ஆ��க��� �ற� இ�த ைமலக்லை்லஅ��ன த்றே்பா�
எ���ளள்ார.் , ,மறற் இ��ய �ரரக்�ல ப்கவ� ச��ரேசகர க்�ல ே்த�
அ�ல �்��ேள ஆ�ேயார அ்�கப�சமாக ஐ�� தரவ�ைச�ப��ய�ல்
2 .வ� இட�ைத����ளள்னர அ்��ன �்தன�்ைறயாக�த� ட�ைத
����ளள்ார.் ,ெதன ஆ்����கா�ன �்ெட�ன இ்��லா����
எ�ரான �தல ெ்ட��ன 2் 3.5வ� இன�்��ல ெ்வ�� ஓவரக்ள்
ம��ேம ��ய �ைல�ல க்ாய�அைட� தார.் ெதாடர�்� அவர ப்��
�சாததால த்றே்பா� �த�ட�ைதஇழ��ளள்ார.்

அ��ன 8்71 , 867�ள�்க�டன �்த�ட���� �ெட�ன்
�ள�்க�டன 2் . 6வ� இட���� உளள்னர க்ட�த வ�ட�களாகஆ��
இ���ல �்த�ட�ைத த�க ைவ���ெகா����த �ெட�ன,் டரப்ன்
ெட��ல �்தல இ்ன�்��ல 4் ��ெக��ழ�்�யேபா��அ�
�த�ட�ைத த�க ைவ�க உதவ�லை்ல. 2015அ��ன் �ஆ��ன்
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வ�சாவ� ) ? ? Ahmed Kathrada -- (யார்எ�த நகர் ேக� ட�ன்
ெதனன்ா����கா )

05) ேகாவா�ல ந்ைடெபறற் சரவ்ேதச �ைர�பட�ழா�ல �்�யைம�சர்
அ��ேஜ�� ெவ���ட ��தக� எ� ? Legends of Indian Silver
Screen ( 1992 2014�தல் வைரதாதா சாேக� பாலே்க��� ெபறற்வரக்ள்
பற�்ய க��ைரகள அ்ட��ய ெதா��� )

06) இ��யா�ல �்தன�்ைறயாக ேத�ய உ���மற�்� �� மாற�்
அைம�� { India’s first National Organ and Tissue Transplant
Organization (NOTTO) } ? -எ���வ�க�ப��ளள்� ெடல�் ச�தரஜ்�
ம���வமைன

07) one rank , one pensionச�ப��ல் ��ட� பற�் ஆராய
அைம�க�ப�ட க�சன எ்� ? ஓ��ெபறற் பா�னா உயர�்�மனற்
தைலைம��ப� L. நர��ம ெர��

08) Lasoong ?���ழா எ�த மா�ல��ல ெ்கா�டாட�ப��ற� ����

09) Hundred drums Wangalaச�ப��ல் ���ழா எ�த மா�ல��ல்
ெகா�டாட�ப�ட� ? ேமகாலயா

10) . . ?�தலாவ� உ � ர�னா ��� ெபறற்வர ய்ார்�ரா��இ�லா�

December -20

ச�ப��ல ப்ா�கா����ைற(Defence Acquisitions Council (DAC)) எ�த
நா������ ரா�வ தளவாட�கைளஅ�ம�ய���ளள்�? ர�யா

இ��யா�ன �்தல ே்த�ய உ���மற�்� �� மாற�் அைம�� (National
Organ and Tissue Transplant Organization (NOTTO))? ச�தரஜ்�
ம���வமைன-ெடல�்

�னவ்�� எ�த க��� ேக. . ,� எ�வா� வயலக்ள �்� ஓஎன�்�
�ைலயன�்இைடேயஉளள் தகரா�கைளபாரை்வ�ட
�ய��க�ப��ளள்� ? AP ஷாக���

சரவ்ேதச ம�த ஒ�ைம�பா� �ன� எ�ெபா�� கைட���கப��ற�?
�ச�பர 2்0

�னவ்�� எ�த அெம��க� பலக்ைல�கழக�இ��ய மாணவரக்���
அ��லக்லா� ெபலே்ல◌ா��ைபெதாட���ளள்�? University of South
Florida

�னவ்�� யார ச்ம���த ெமா��ல 2்015�கான சா���ய அகாத�
����� ேதர�்ெச�யப��ளள்ார?் Ram Shankar Awasthi

December-21

சரவ்ேதச ���யர ெ்டன�்� �� ( . . . .)ஐ � � எல ே்பா���ல ச்ா��யன்
ப�ட� ெவனற்அ�? ��க��ர �்லாமர�்

2வ� இ��யன �்�பர �்� காலப்�� ேபா���ல த்�கைக�ைற���
ெவனற்வர?் Apoula Edima Edel Bete

2015- ?�ஆ��றக்ான உலகஅழ�� ப�ட�ைத ெவனற்வர �்யா
அேலானே்ஜா உர�்�ப��

இர�டாவ� இ��யன �்�பர �்� ( . . )ஐ எ� எல க்ாலப்�� ேபா���ல்
சா��யன ப்�ட� ெவனற்அ�? ெசனை்ன

--->ஜன த்ன ே்யாஜனா

இ��யா�ல உ்ளள் அைன�� ம�க����வ��� கண�ைகஏறப்���
த����டமா��. 2014- 28ஆ�ஆ�� ஆக�� மாத�
ெதாட�க�ப�ட�.

இ�த வ��கண�� �ல��ேப ெட�� கார�் மற�்� ஒ� ல�ச�
ம���ளள் �ற���ப��� கா���வழ�க�ப��ற�. 30,000 �பா�

ெதாட�க��ல 1்5 .வ� இட��ல இ்��தார ப்��ப�யாக�னே்ன�
தறே்பா� �த�ட� ��� வ��ளள்ார.் 29 வயதான அ��ன்
ஆலர்��டர வ்�ைச����த�ட�ைத����ளள்ார.் 3கட�த
ஆ��க�ல ஆ்ல ர்��டர ப்��ய�ல அ்��ன 2்வ� �ைறயாக
�த�ட���� �ளள்ார.்

--->ேப��ேமனக்�ல ஆ்�� ேர�யா�ன �்�� ��� �த�ட�ைத
����ளள்ார.் 4-வ� இட��ல இ்��த அவர ெ்மலப்ரன் ெ்ட��ல �்தல்
இன�்��ல 1்34 , 2 70ரன�்� வ� இன�்��ல் ரன�்� ேசர�்த�ன்
�ல����லா��ன �்ல�்ய�சைன 2வ� இட���� �ன�்�� தள�்
�த�ட�ைதைக�பற�்�ளள்ார.்

--->2015- ' '�ஆ��ன �்ற�த ெட�� அ�ைய � கார�்யன ஊ்டக��ன்
���ெக� எ��தாளரக்ளான ைம� ெசலே்வ, ,�� மார�்� ரா� ���
உள�்�ேடார ே்தர�்ெத���ளள்னர.் இ�ல ஒ்ேர இ��ய �ரராகஅ��ன்
இட�ெபற�்ளள்ார.்

இ�த அ��� அ��டர �்� ேக�டன.் 2015- 1364அவர் ல் ரனக்ைள
54.56 . 263எனற் சராச��ல எ்���ளள்ார ப்ா��தா��� எ�ராக
ரனக்ைளஇவர ஒ்�இன�்��ல எ்��த� ����ட�த�க�.

இவ�டன ெ்தாட�க �ரராகஆ��ேர�யா�ன ே்ட��வாரன்ர ே்தர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார.் 1,517 54.87இவர இ்�த ஆ�� ரனக்ைள எனற்
சராச��ல எ்���ளள்ார.் இ�ல �்��லா���� எ�ரான ச�ப��ய
ெட�� ெதாட�ன �்��பன ெ்ட�� ேபா���ல இ்ர��
இன�்��க�ல ச்த��, 253�ற� ெபர�்�ல் ரனக்ைள�� எ��த�
����ட�த�க�.

3- .வ� �ைல�ல �்��லா��ன ட்ா� ேப��ேமன ே்கன �்ல�்ய�சன்
இவர 1்,172 90.15 .ரனக்ைள எனற் சராச��ல எ்���ளள்ார்

4- . 1,385 60.21� �ைல�ல ே்ஜா �� இவர் ரனக்ைள எனற் சராச��ல்
எ���ளள்ார.்

அ��ததாக ��� ���, 1,474 73.70இவர் ரனக்ைள எனற் சராச��ல்
எ���ளள்ார.்

�க��ஆ�ச�யகரமான ேதர�் பா��தா�ன �்�� கான.் 789இவர்
ரனக்ைள 60.69 . . .எனற் சராச��ல எ்���ளள்ார இ்�த �ைல�� ஏ �
��ல�்யர�், ,ெபன �்ேடா�� ஆட� ேவாஜ� ஆ�ேயார ெ்பயரக்ள்
ப����க�ப�டன. ஆனால ே்தரவ்ாளரக்ள �்�� காைன� ேதர�்
ெச��ளள்னர.்

அேத ேபால �்�ெக� �����ல �்ேன� ச��மால ே்தர�்�ஆ�ச�யேம.
இவர 9்01 47.42 . 21 , 4ரனக்ைள எனற் சராச��ல எ்���ளள்ார் ேக��கள்
�ட���.

ப�� ���வ�ைச�ல ர்��ச��ரன அ்��ன ே்தர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார.் 17.2 62இவர் எனற் சராச��ல் ��ெக��கைள
இ�த ஆ�� ைக�பற�்�ளள்ார.்

இவ���� பா��தான �்�னன்ர ய்ா�ர ஷ்ா����இைடேய க��
ேபா�� �ல�ய�. 7 43இவர்ெட�� ேபா��க�ல் ��ெக��கைள�
ைக�பற�்னார.் ஆனால ெ்தன ஆ்����காைவக�ைணயறற் �த��ல்
ெநா���யைத����கா�� ேதரவ்ாளரக்ள அ்��ைன� ேதர�்
ெச��ளள்னர.் 4 1ெட�� ேபா��க�ல உ்ல�ன ந்�பர்ெட�� அ���
எ�ராக 31 ,��ெக��கைள� ைக�பற�்ய அ��ன ய்ா�ர ஷ்ாைவ�ட
அ�க��ேகார ெ்ச��ளள்ார.் 36ேம��இ�த ஆ��ல அ்வர்
ப��க��� ஒ���ெக� எனற் ���ல �்�ெக��கைள�
ைக�பற�்�ளள்��அ����� சாதகமாகஅைம��ளள்�.

ேம��, , ,��வர�் �ரா� ேஜ�� ஆ�டரச்ன ே்ஜா� ேஹ�ல�்�
ஆ�ேயார இ்�த அ��ல இ்ட�ெபற�்ளள்னர.்

--->2030-�ஆ���� �ற� உல�ன �்னற்ாவ� ெப�ய ெபா�ளாதாரமாக
இ��யாஇ���� என�்இ��லா�ைதேசர�்த ெதா�ல ெ்பா�ளாதார
ஆ�வ��ைகைமய� ( ) . 2019-�இ�ஆர ெ்த����ளள்� �ஆ��ல்
காமனெ்வல�் நா�க�ல �்க� ெப�ய ெபா�ளாதார�ைத ெகா�ட நாடாக
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ம���ளள் ஆ�ள க்ா����வழ�க�ப��ற�.

இ�வைரெதாட�க�ப�ட வ��கண��கள 1்1.89 .ேகா�

இ�ல �்ராம� �ற�க�ல ெ்தாட�க�ப�ட கண��கள 6்0.9%

ேம� இன இ்��யா

இ��யாைவஉறப்�� ேக��ரமாக மாறற் ெதாட�க�ப�ட ��ட�.

ம��ய அர�ன த்கவல ப்� இ���ட�தால அ்��ய ேநர� �த��
அ�க��� 48%.

25 �ைறகைளப��ய��� இ��யா�ல த்யா��க வா��கள எ்ன�்
�ரதமர ே்மா� அைழ�����தார.்

�றன �்� இ��யா

2022- 40ஆ�ஆ��ற�்ள் ேகா� இ��யரக்ைளபலே்வ��ைறக�ல்
�றைம��கவரக்ளாக மாற�்ேவா� என�்இல�ேகா� ெதாட�க�ப�ட
��ட�.

இ�த� ��ட��ன �்ழ இ்�வைரப�ற�் ெபறற் இைளஞரக்ள 5்5,00,000

��ைமஇ��யா

2019-�ஆ��ற�்ள இ்��யாைவ��ைமயானதாக மாறற் ேவ���
எனப்� இல��. 2019- 1�ஆ��ற�்ள்ேகா� க��பைறகைளக�ட
ேவ���என�்ற இல���இ�த ��ட��ல உ்ளள்�.

இ�வைர��க��� க���த�த க��பைற 30,00,000.

இ��ர த��

ம�சள க்ாமாைல, ,காச ேநா� ேபா�ேயா ேபானற் ேநா�கள்
�ழ�ைதக��� வராமல த்��க த���� ேபா�வதறக்ாக ெதாட�க�ப�ட
��ட�. �தலக்�டமாக நா���வ��இ�த ��ட� ெசயலப்��த�ப�ட
மாவ�ட�கள 2்01

�மார�் ���

நா���வ�� 100 நகர�கைளேதர�்ெத��� அ��பைடக�டைம��
வச�கைளஏறப்��� த�வேத �மார�் ����ன ே்நா�க�. ெபா�ளாதார
வளர�்�, , .��தமான காற�் ேபா��வர�� வச�க��இ�ல அ்ட���
2015-16 ப�ெஜ��ல இ்�த� ��ட��றக்ாக ஒ��க�ப�ட ெதாைக
�.48,000 . 12ேகா� த�ழக��ல் நகர�கைள�மார�் ���யாக மாறற்
ம��ய அர� ��ட���ளள்�.

��ரா ��ட�

���� ெதா�ல �்ைனேவாரக்ள ெ்தா�ல ெ்தாட�க��, ேம�ப��த��
வ��கடன வ்ழ��வதறக்ாக 2014-�ஆ�� ஏ�ரல ம்ாத�
ெதாட�க�ப�ட�. , ,�� �ஷார த்��ஆ�ய �ன�்���க�ல �்�
�த��டாளரக்��� கடன வ்ழ�க�ப�� வ��ற�. ஆர�ப கடன்
ெதாைக�.50,000 .10,00,000.அ�கப�ச கடன ெ்தாைக� இ�வைர
பயனைட��ளள்வரக்ள 6்6,00,000 . .ேபர க்டனாக வழ�க�ப�ட ெதாைக
�.42,000 ேகா�

���டல இ்��யா

ெபா�ளாதார அ�ைவவளர�்க��இ��ய ச�க���� ���டல்
ேசைவையஅ��க��ஆர���க�ப�ட�. 4.5 ல�ச� ேகா� �பா�
�த��வர இ��பதாகஅ���தார.் ��ட��ற�் ஆதரவ����
வைக�ல ே்ப��� ��வனர ம்ார�் ஜ�கரெ்பர�் தன� �ெராைபல ப்ட�ைத
இ��யா�ன �்வரண் ெகா�ேயா� ேசர�்� இ��த படமாக மாற�்�
ெகா�டார.்
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---> . . , , , ,ஐ நா பா�கா�� க�ன�்�ல அ்ெம��கா ர�யா ���டன �்ரான�்

இ��யாஇ����. அ�ேபா� இ��லா�� ெபா�ளாதார�ைத�ட
இ��யாெப�யதாக இ����. 2029-�ஆ�� உல�ன ெ்ப�ய
ெபா�ளாதாரமாக �னாஇ����. அெம��கா இர�டாவ� இட����
தளள்�ப��. 2030- 10,133�ஆ�� இ��ய ெபா�ளாதார� �ல�்யன்
டாலராக இ����. அேத காலக�ட��ல அ்ெம��க ெபா�ளாதார��ன்
ம��� 32,996 , 34,338�ல�்யன ட்ாலராகா�� �ன ெபா�ளாதார� ேகா�
டாலராக��இ����. ,இ��லா�� நானக்ாவ� இட�ைத�� �ேர�ல்
ஐ�தாவ� இட�ைத�������. 8தறே்பா� � நா�க�ல ப்��ய�ல்
உளள் �ரான�் மற�்ம◌ இ்�தா� ஆ�ய நா�கள அ்�த ப��ய�ல்
இ��� ெவ�ேயறற்�ப���ழல உ்�வா��. இ�த இட��ல இ்��யா
மற�்� �ேர�ல இ்ட������. 10இலை்லெய�ல அ்�த ப��யைல�
என�் மாறற் ேவ�� இ����. இ�த காலக�ட��ல ஐ்ேரா�பா�ல்
�ற�பாக ெசயலப்�� நாடாக இ��லா�� இ����. தறே்பா� ஐ�தாவ�
ெப�ய ெபா�ளாதாரமாக இ�����ரான�் 2030- 9-�ஆ�� வ�
இட���� தளள்�ப�� என�்இ�த ஆ��ல க்��க�ப��ள ள்�.

2011 (Census) Shortcutsெசனச்�

அ�க எ��த�� �த� ெகா�ட �ன�்மா�ல�கள்

( ,) , , ( ) , ( )� எ�� ேக� ��சர்பால ே்காவா ெப�

ேக� = 94%. = 91.3%. ( ) =ேகரள� ��சர்�ேசார� பால ே்காவா ேகாவா
88.7%

�ைற�த எ��த�� �த� ெகா�ட�ன�்மா�ல�கள்

( )BAR ( )� �ைளயா�

B = 61.8%. A = - 65.4%�கார் அ�ணாசல�ரேதச�

R = 66.1%ராஜ�தான்

ம�கள ெ்தாைக�கஅடர�்� ெகா�ட �ன�்��யன �்ரேதச�கள்

(1 . . )ச�ர � � ல உ்ளள் நபரக்ள்

ெடல�் ச��யர �்��

ெடல�் 113 20 9258 2547ேபர ச்��கர் ேபர �்��ேச�

ம�கள ெ்தாைக�கஅடர�்�யான �ன�்மா�ல�கள (் / 1 . . .ம�கள் ச � � ல்

,�மா ேமலவ்ா�ல ே்க�

�மா = 1106�கார ம்ா�ல� ேபர ே்பர்

ேமலவ்ா�ல =் . 1028ேம வ�காள�

ேக� = 860ேகரளா ேபர்

பா�ன ��த�அ�கமான �ன�்மா�ல�கள (்1000 :ஆ�கள ெ்ப�கள்
). K . TN . ம�

K. = 1084 TN = 996ேகரளா ெப�கள் த�ழந்ா� ெப�கள்

ம� = 992ம���ர் ெப�கள்

( ..... 993 .���� ஆ��ர �ரேதச� ெப�கள அ்�மா�ல������
ெதல�கானா 2014 )ல �்���

பா�ன ��த�அ�க�ளள் �ன�்��யன �்ரேதச�கள (்100 0
ஆ�கள :் ) = 1037ெப�கள்�� ல�சா�ப� அேதா �� ���ேச�
ெப�க.. = 9 47ல�சா�ப� இல�ச���கள் ெப�கள்

அேதா = 876அ�தமான �்�ேகாபார �்�கள் ெப�கள்

--->  :��ய �னச்�� ைமதான� உதாரணமாக ெப�க���னன்சா�
�ைளயா�� ைமதான���ய �னச்�� சார�்ததாக மாறற்�ப�����ற�.
ஆனால �்�வ����ய �னச்�� சார�்த ைமதான�கள எ்னப்� உலக
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�னாஆ�ய 5 10�ர�தர உ��� நா�க�� �ர�தரமறற் உ��� நா�க��
உளள்ன. . .உளந்ா��� �ழ�ப� ����� பலே்வ� நா�க�ல ஐ் நா
அைம�� பைட�கா��� அைம�� ப�கைளேமறெ்கா�� வ��ற�.
ஐ. . 85நா அைம�� பைட�ல இ்��யாைவ� ேசர�்த ஒ� ல�ச�� ஆ�ர�
�ரரக்ள உ்ளள்னர.் 69அவரக்ள் அைம�� ப� ��ட�க�ல ப்�யாற�்
வ��னற்னர.் . .ஐ நா சைப�றற்ா�� �ழாைவஒ�� கட�த ெச�ட� ப�ல்
நைடெபறற் ��ட��ல வ்�ைமையஒ��க 17 அ�ச ��ட�
ெவ��ட�ப�ட�. 2030-அதனப்� வ�� �ஆ��ல உ்ல�ல இ்���
வ�ைமையம◌ுற�்�மாக ஒ��க இல�� �ரண்��க�ப��ளள்�.
அதனப்� 17 1-அ�ச வ�ைமஒ�����ட� ஜனவ� � ேத� �தல்
அம��� வ����பதாக ஐ. . -நா ெபா��ெசயலாளர ப்ான �் �ன்
ெத����ளள்ார.்   

--->2015 13- . .கட�த நவ�பர் � ேத� �ரான�் தைலநகர ப்ா�� �� ஐ எ�
��ரவா�கள ெ்கா�ர தா��தல ந்ட��னர.் 132 .இ�ல் ேபர உ்��ழ�தனர்
350 .ேபர ப்�காய�அைட�தனர்

---> 1904-அெம��கா�ன �்�யார�் நக�ல உ்ளள் ைட�� ச��க��ல் �
ஆ�� �தல �்�தா�� �ழா ெகா�டாட�ப��ற�.

--->�ன ெமா��ல அ்���� ெவ��ட�ப�ட தா��ன க்�ைத�ைல
�ன� ப��பக� ���ப� ெபற�்ளள்�. ‘ ’ (Strayதா��ன �்�ேர பர�்�
Birds) க�ைத�ைல�னாைவ� ேசர�்த க�ஞர ெ்ப� டா� அ�த நா��
ெமா��ல ெ்மா�ெபயர�்�ளள்ார.் அ�த க�ைத�ைல��யா�
��ேர�சர அ்�� ஆர�்� ப���� ஹ�� எனற் ப��பக�
ெவ����ளள்�. ஆனால �்ன ெமா�ெபயர�்�ஆபாச�
�ைற�ததாக���ல க�ைத��ல இ்��� ��ைமயாக மா����பதா
க���றற்�சா�� எ���ளள்�.

--->�னா����� இற��ம�யா�� ெமலைமன ே்வ�ெபா���� ம��ய
அர� ெபா�ள �்���வ�����ளள்�. உளந்ா�� ெதா�ைல�
கா�பதறக்ாக இ�த ைகய நடவ��ைகஎ��க�ப��ள ள்தாக
ெத���க�ப��ளள்�. ெவளை்ள�ற��ல �்� ���களக்ளாக உளள்
ரசாயன� ெபா�ளத்ான ெ்மலைமன.் இ� அழ� சாதன� ெபா�ளக்ள்
மற�்� �ளா��� தயா���ல ெ்ப��� பயனப்��த�ப��ற�. உளந்ா��
தயா��பாளரக்ள ெ்தாடர�்� வ�����யதன அ்��பைட�ல ெ்பா�ள்
���� த���மற�்� வ�����இய�� நரக ( )��ஏ� அ�கா�கள்
ெமலைம��� ��தல வ்�����ளள் னர.் �னா�����
இற��ம�யா�� ெமலைமன �்� டன ஒ்ன�்�� 331 டாலர வ்�
���பதாக� ெத���தனர.் 2010- 17,580�ஆ��ல் டனன்ாக இ��த
இற��ம� 2013- 30,780 .�ஆ��ல் டனன்ாகஅ�க���ளள்�

--->இ��யா�� பா��தா�� த�தம� நா�க�ல ெ்சயலப்��அ�ச��
�ைலய�கள ப்��யைலேநற�் ப�மா��ெகா�டன. அ� ச��
�ைலய�கைளதா��வ�லை்லஎன இ�நா�க�� ெச��ெகா�ட
ஒ�ப�த��ன �்ழ,் 25ெதாடர�்� வ� ஆ�டாக இ�த� ப��யல்
ப�மா��ெகாள ள்�ப�ட�. ,இதறக்ான �கழ�்�இ�லாமா பா�
ெடல�்�ல உ்ளள் �தர க�க�ல ே்நற�் ஒேர ேநர��ல ந்ட�ததாக
ெவ��ற� அைம�சக� ெவ���ட ெச�������ெத����ற�.
இ�தைகய ப��யல �்தல�்தலாக 1992- 1-�ஆ�� ஜனவ� � ேத�
ப�மா�� ெகாளள்�ப�ட�. அ�ச�� �ைலய�கைளதா�கமா�ேடா�
எனற் ஒ�ப�த� 1988- 31- 1991-�ஆ�� �ச�பர் � ேத� ைகெய��தா�
�ஆ�� ஜனவ� 27- .� ேத� அம��� வ�த� ஒ�ெவா�ஆ���
ஜனவ� 1-� ேத� அ�ச�� �ைலய�கள ப்��யைலப�மா��
ெகாளள்��இ�த ஒ�ப�த� வைகெச��ற�.

--->இைசஞா�இைளயராஜா��� ேகரள அர� �ஷாகா�� �ர�கர�
��� அ����ளள்�. . .ேகரள �ற�்லா� �ைறஅைம�சர ஏ் � அ�ல்
�மார இ்� ெதாடரப்ாக ���ேபா�, இ��ய �ைரஇைச�� அற�்தமான
ப� க����காக 72 வயதான இைளய ராஜா��� இ���� வழ�க�ப�
�ற� என ெத����ளள்ார.் .1.50 ,இ� ��� � ல�ச� ெரா�க�ப���
பாரா��� ப��ர�� ெகா�டதா��.

--->��ைபநக�ன அ்ழைகெஹ�கா� ட�ல வ்�டம��தப� �ற�்� பார�்
பதறக்ான ஏறப்ா��ைன�ற�்லா பய�க��� மகாரா��ரா �ற�்லா
ேம�பா�� ��வன� ெச��தர உளள்�. இ�ெதாடரப்ாக பவன ஹ்ான�்
��வன��டன க்ட�த 30-� ேத� ஒ�ப�த�ைகெய���ட�ப� �ளள்தாக

அள�ல �்க� �ைற�தான.் அவற�்ல ஒ்ன�்தான ை்தவா�ல உ்ளள்
க��ேயா� ேத�ய �ைளயா�� ைமதான�. இ�த ைமதான�தான்
உல�ன �்தல �்�ைமயான ��ய �னச்�� ைமதனா�. 2009-இ� ல்
பயனப்ா���� வ�த�. அ�த நா��ல ஆ்�� ேதா�� ஜ�ைல�ல்
நைடெப�� காலப்��� ேபா��க��காக உ�வா�க�ப�ட�. 55 ஆ�ர�
இ��ைககள ெ்கா�ட இ�த ைமதான�ைதவா�ன �்க� ெப�ய
ைமதானமாக�� உளள்�. �னா�ன ப்ார�ப�யமான கறப்ைன�ல�கான
�ராக�ன வ்ால அ்ைம�ைபஞாபக�ப����வைக�ல இ்�த ைமதான�
உ�வா�க�ப��ளள்�. 8 844ஆ�ர�� ��ய� தக�கள ெ்கா��
உ�வா�க�ப��ளள் இ�த ைமதான� தன� �னச்��ையம��மலல்ா�
�ற�்�ளள் ப��க�ன 8்0 .சத�த�ன ே்தைவைய� �ர�்� ெச��ற�
இதன �்ல��ன ச்�� தயா����காக 660 டன க்ாரப்ன ை்டஆ�ைஸ�
ெவ�ேயறற்�ப�வ� த��க�ப��ற�. இ�த ைமதான�ைத ெடாேயா
இேடா என�்� ஜ�பா�ய� ெபா�யாளர வ்�வைம��ளள்ார.் இவர்
உல�ன ந்�ன க��ட வ�வைம�பாளரக்�ள ஒ்�வர.் க��ட� �ைற�ன்
�க உய�ய ��தான ���ஸர உ்ள�்�ட பல���கைள� ெபற�்ளள்ார.்

--->> 3, ,ஜனவ� �சர�் வ�� ���ய கால கடனக்��கான வ��
��த�ைத�ைற�த�. �னை்ப�ல ந்ட�த �சர�் வ���ன �்��
ெகாளை்கஅ����னே்பா� அதன ஆ்�நர ர்�ரா� ராஜன அ்���தார.்
இதன �்ல����� கடன வ்�� 0.25 . ,சத�த� �ைற�க�ப�ட� மார�்
ஜ�ன,் அ�ேடாபர எ்ன இ�த ஆ��ல ந்ான�்�ைறகடனக்��கான
வ��ைய�சர�் வ���ைற�த� ����ட�த�க�.

---> 4, ‘ ’ஜனவ� த�ழந்ா�அர�ன அ்�மா �ெம�� தன �்றப்ைனைய
�����ல ெ்தாட��ய�. த�ழந்ா� �கரெ்பா�ள வ்ா�ப� கழக�����
ெசா�தமான 5 .��ட��கள �்ல�இ�த �றப்ைனெதாட��ய� ஒ�
�ெம�� ��ைட�ன �்ைல�. 190. 26.09.2014 அன�் த�ழகஅர�
இ�த� ��ட�ைதஅ������த�.

---> 13,ஜனவ� இ��யா�ன வ்ர�்தக �யல எ்�ேட�வளர�்�
க��ளள்தாக ��ஆரஇ் �யல எ்�ேட�ஆ����வன��ன அ்��ைக
ெவ�யான�.

---> 24,��ரவ� �ல�ைகயக�ப���� மேசாதா நாடா�மனற்
�வாத����� ெகா��வர�ப�ட�.

--->> 17, ,மார�் ெதா�றச்ாைலகைள� கா������கள அ்�கஅள�
ப�ைம���ல வ்ா�ைவெவ���வதாக ெப�க�� �ற�்��ழல்
அ��யல ை்மய��ன அ்��ைக��ய�. இ�த� ப�ைம���ல்
வா��களால �்� ெவ�பமைட�� வ�வ� ����ட�த��த�. ப�ைம�
��ல வ்ா� ெவ�ேயற�்� நகர�க�ல ெ்சனை்ன�� இர�டா�இட�.
19.5 சத�த� ப�ைம���ல வ்ா��கள ெ்சனை்ன��கள �்ல�
ெவ�ேயறற்�ப��னற்ன என அ�த அ��ைக ����கா��ய�.

---> 8,ஏ�ரல்�யல எ்�ேட��ைற�ன வ்ளர�்�அ���� ேநா�க��டன்
ெகா��வர�ப�ட �யல எ்�ேட� மேசாதா��� ம��ய அைம�சரைவ
ஒ��தல அ்��த�. .�ற� இ� சைபக�����வாத���� வ�த�

---> 25, , (AMRUT)ஜ�ன் �ரதமர ந்ேர��ர ேமா� அ��� என
அைழ�க�ப�� நகர ேம�பா��� ��ட�ைத (Ata> Mission for
Rejuvenation and Urban Transformation) .ெதாட��ைவ�தார்

---> 25,ஆக�� ம��வா�க� க��ட �ப�� ெதாடரப்ான ஒ� நபர்
க�சன அ்��ைக� ச�டமனற்��ல த்ா�கல ெ்ச�ய�ப�ட�. .��ப� ஆர்
ர�ப� தைலைம�லான இ�த அ��ைக, ����� �ற�பாக�
க��யதனாலத்ான �்ப�� ஏறப்�டதாக� �றற்� சா��ய�. 2014-�
ஆ�� ஜ�ன 2்8- 61� ேத� நட�த இ�த �ப�தால் ேபர உ்��ழ�தனர்
எனப்� ����ட�த��த�.

---> 27,ஆக�� ம��ய ��� வச�� �ைறஅைம�சர ெ்வ�ைகயா நா��
98 .�மார�் ��� நகர�க�ன ப்��யைலெவ���டார அ்வற�்ல்
த�ழக��ல ெ்சனை்ன, , , , , , ,ம�ைர ேகாைவ ���� ����ர ே்வ�ர ே்சல�
����கல,் , , ,த�ைச ������ ��ெநலே்வ� ஈேரா�ஆ�ய நகர�கள்
�மார�் ���களாக உ�வாக உளள்ன.

---> 29,ஆக�� �ல�ைகயக�ப���� மேசாதாைவம��ய அர�
ைக��ட�. 2013-�ஆ�� கா��ர� ஆ���ல இ்�த மேசாதா
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�தலவ்ர ே்தேவ��ர ப�னா�� ெத���தார.் ��ைபதரஷ்ன எ்னற்
ெபய�ல ெ்சயலப்��த�ப��இ���ட�வ�� 7-� ேத�
ெதாட��ைவ�க� பட உளள்�. ெஹ�கா�டர �்ற�்லா��� ஒ�
��ட���� �.320 .க� டணமாக �ரண்��க�ப��ளள்� இ�த �ற�்லா
��ட��ல அ்��த க�டமாக ெதற�் ��ைப, , - ,மாதரன �்�� ஜன�்ரா
அஜ�தா- ( ), , , ,எலே்லாரா அ�ர�காபா� நா�� �ர�் ெகா�கண கடறக்ைர
நா� �ைரஅ��த தேதாபாவன�ப�� ஆ�ய இட�க�� ெகா��
வர�ப��.

---> ,அர�ன ம்ா�ய உத� �ைற�க�ப��ளள்தால ந்ாடா�மனற்
ேகன�்�ல உ்ண�� ப�ட�க�ன �்ைலேநற�் �தல உ்யர�்�ளள்�.
நாடா�மனற் ேகன�்�ல ெ்வ� தா� �.18- - .33-��� நான ெ்வ� தா� �
����றக்�ப�ட�. .30இவற�்ன �்ைலதறே்பா� �ைறேய � மற�்�
�.60 . .61- .90ஆகஉயர�்�ளள்� இ�ேபால ச்ா�பா� � ல இ்��� �
ஆக�� ��கன க்� �.29- .40 .ல இ்��� � ஆக�� உயர�்�ளள்�
இதனப்� பலே்வ� உண�� ப�ட�க�ன �்ைலஅவற�்ன த்யா���
ெசல��� இைணயாக உயர�்த�ப��ற�. 1இ� ஜனவ� �தல அ்ம���
வ��ற�. . . , , ,எ� � �கள அ்�கா�கள ப்���ைகயாளரக்ள ப்ா�கா��
பைட�னர ம்ற�்� பாரை்வயாள��� இ�த �ைலஉயர�் ெபா����. 6
ஆ��க���� �ற� இ�த �ைலஉயர�் அம��� வ��ற�.
நாடா�மனற் ேகன�்�ல ம்�டன �்�யா� �. 100 -ஆக�� நான ெ்வ�
க� �. 30 .45 .�தல �் வைர�� உயர�்�ளள்�

--->---> :ேந��யர ப்ால� லார�் ேந��யர ெ்ம�ரா� ஆ�நராக
இ��தேபா� 1869 .�ஆ�� க�ட�ப�ட� ெம�னாைவ�� ��த ஜார�்
ேகா�ைடைய��இைண��றவைக�ல 149 ��டர �்ள��ல ஆ்�
வைள�கேளா�இ�த� பால� க�ட�ப�����ற�. இ�த� பால��க�
பழைமயான பால�. ,அதன �்�தல ம்����� ேம�� ஒ� காரண�
ேகா�ைட��� ெசல�்� வ�ையஇைண�ப� எனலா�.    

--->�ரைம�க �ரபலஇய��நர �்யா� ெபனகல த்ைலைம�ல �்ற��
�� �ய��க�ப��ளள்�. 23 உ���னரக்ள ெ்கா�ட ெசனச்ார ே்பார�்
தைலவராக ெபகலா� �கலா�உளள்ார.்

2. த�ழக��ல அ்ற�ைலய� �ைற� �� ெசா�தமான அைன�� இ��
ேகா�லக்���ஆைடக��� பா� உ�தர� 01-01-2016 �தல அ்ம���
வ�த�. த�ழக���வ��இ�� அற�ைலய� �ைற�ன க்���
பா��ல 5்2 .ஆ�ர� ேகா�லக்ள உ்ளள்ன இ�த ேகா�லக்ள்
அைன����ஜனவ� 1-� ேத��ல இ்��� ப�தரக்��� ஆைட
க���பா�அமலப்��த ேவ���என உயர �்�மனற் ��ப� எ�.
ைவ��யநாதன,் .கட�த நவ�ப�ல உ்�தர��டார்

3. 2016 . 366�� ஆ�டா�� நா�கள ெ்கா�ட ஆ�� �� ஆ��
என�்� 365 நா�கள ெ்கா�டைதசாதாரணஆ�� என�்�
அைழ�க�ப��. 365¼ 4��யைன�� �ற�்வர நா�கள ஆ்வதால்
ஆ��க��� ஒ��ைற�� ஆ�� வ��.

--->கலப்ா�க��ல உ்ளள் ெசனை்னஅ��ன �்ைலய ��ய இய��நராக
ர� ச�யநாராயணா ச���ழைமெபா��ேபற�்றார.்

--->கன�்யா�ம� கட�ன ந்�ேவ இ�ேவ� பாைறக�ல �்ேவகான�தர்
�ைன� ம�டப� மற�்� ��வள�்வர �்ைலஅைம��ளள்�. 133 அ�
உயர� ெகா�ட ��வள�்வர �்ைலகட�த 2000-ஆ�ஆ��ன �்தல்
நாளன�்அ�ேபாைதய �தலவ்ர �்.க�ணா��யால்
�ற��ைவ�க�ப�ட�.

--->---> ,வ�டா��ர இ�தர��உ��மாநா��ல க்ல��ெகாளவ்தறக்ாக
�ரதமர ந்ேர��ர ேமா� 2 .நாள ப்யணமாக ர�யா�ல உ்ளள்ார இ்�த�
பயண��னே்பா� ர�யதைலநகர ம்ா�ேகா�ல அ்�நா�� அ�பர்
�ளா�மர �்�ைன�ரதமர ே்மா� ச���தார.் ,அ�ேபா� �ரதமர ந்ேர��ர
ேமா��� மகா�மா கா�� ைக�பட எ��ய ����கள அ்ட��ய
��தக�ைத�� 18��றற்ா��ல வ்ாழ�்த ேமற�் வ�கமனன்ர்
பயனப்���ய வாள ஒ்னை்ற�� ப�சாகஅ��தார.்

ெகா��வர�ப�ட�. ஆனால ப்ாஜகஅர�அ�ல ே்மறெ்கா�ட ச�ட
���த�தால க்ா��ர� க�� எ�ர�்�� ெத���த� எனப்�
����ட�த��த�.

--->> 1,�ச�பர் வரலா� காணாத ெவளள்�தால ெ்சனை்னநகர��ன ெ்ப��
ப��கள �்ழ�்ய�. இ� ெசனை்னம��மலல்ா� த�ழக��ன ப்ல
ப��க��� �யல எ்�ேட� ெதா��ல ப்ா��ைப�ைள��தன.       

---> 22,�ச�பர் �யல எ்�ேட� மேசாதாைவம��ய அர�
தள�்ைவ�பதாகஅ���த�.

---> 1972-இரா��ல க்ட�த �ஆ��ல இ்ரா��ல அ்ழ�� ேபா��
நைடெபறற்�. 40 19-அதன�்ற� �மார் ஆ��க���� �ற� கட�த �
ேத� அ�� ‘ ’ .�� இரா� அழ�� ேபா�� நைடெபறற்� இ�த�
ேபா���ன த்��� �ற�் ெதாட��யேபா� ேபா��ையநட�த��டா�
என�்ஐ. . .எ� ��ர வா�கள �்ர�டல �்��தனர இ்தனால ப்ா�ரா நக�ல்
நைடெபற ேவ��ய ேபா�� தைலநகர ப்ா�தா���� மாறற்� ப�ட�.
பலே்வ��ர�டலக்ள,் 19-�மரச்ன�கைளதா�� கட�த � ேத�
பா�தா�ல இ்��� ேபா�� நைடெபறற்�. 20இ�ல �்ர�்� நகைர� ேசர�்த
வய� கல�்� மாண� சா�மா�வா�� ‘ ’�� இரா� ஆக
ேதர�்ெத��க�ப�டார.்

---> , ,ஒ�சா மா�ல��ல �்தலவ்ர ந்�ன ப்�நாய� தைலைம�லான �ஜ�
தனதா தள�அர� உளள்�. ,இ�த அரசான� �����ட இைடெவ��ல்
ெதாடர�்� ர�த தான� ெச��� நபரக்���, மா�ல���வ��
பய����வைக�ல,் .இலவச ப� பா� வழ�க��ட���ளள்�

---> ' ' 90வ��க�ன �்ேப கார�் ெபறற்வரக்ள் நா�க��� ஒ�
�ைறயாவ� ஏ. . ., , .� எ� பயனப்���னால த்ான �் ஒ� ல�ச�இன�்ரன�்
��ட� கார�்தாரரக்��� பயனப்��. ' '�ரதம�ன த்ன ஜ்ன ே்யாஜனா
��ட��ன �்ழ �்��ப��ற�் ஒ�வ��கண�� ��ட� உளள்�. இ�ல்
�பா��இன�் ேச��� கண�� �வ�கலா�. �◌ா� நாள்
ேவைல��ட��ன �்ழ உ்ளள்வரக்����வ���கண�� �வ�க�ப��, '
�ேப கார�்' .வழ�க�ப�ட�

---> ' ' .,12த�ழக��ல அ்�மா �ெமன�்�றப்ைனையகட�த ஜன ல �்தலவ்ர்
ெஜ., .�வ�� ைவ�தார்

---> , ,ேகாலக்�டா ஹ��� ெதா��பால� அலகாபா� ைந�ெதா��பால�
��ைப ரா�� கா�� கடல இ்ைண��ஆ�ய ெதா��பால����
அ��தப�யாக இ��யா�ன 4் , -வ� ெதா��பால� ஜ�� கா��ர்
மா�ல��ல ே்நற�்(24-12-15) .�ற�க�ப�ட� கா���ன க்�வா
மாவ�ட��ல ர்ா� ந��� ேமல,் 592 .,� �ள��ல அ்ைம�க�ப��ளள்
இ�ெதா��பால�ைத ம��ய பா�கா��� �ைறஅைம�சர ம்ேனாகர்
பா��கர �்ற�� ைவ�தார.்

--->ஈ�ள ே்கா�ர�ைத�ட உயரமாக ஜ���ல 3்59 :-��டர ர்�ல ப்ால�
ஜ�� - , , 359 ,கா��ர ம்ா�ல��ல ெ்சனா� ந��ன �்� ��டர உ்யர��ல்
ர�ல ப்ால�அைம�க�ப��ற�. - ,ஜ�� கா��ர ம்ா�ல��ல �்��
�கம� ச�� தைலைம�லான, - . .,ம�கள ஜ்னநாயக க�� பாஜ ��ட�
அர� உளள்�. இ�மா�ல��ன �்�ரக்ால தைலநகரான ஜ���ல ஓ்��
ெசனா� ந��ன �்�, 359 ��டர உ்யர��ல ர்�லே்வ பால�
அைம�க�ப��ற�. - -உதா��ர �்�நகர ப்ாரா�லல்ாைவஇைண���
வைக�லான, ,இ�த ர�ல ப்ால�ைத க��� ப��ல த்�யார்
��வன��டன இ்ைண�� இ��ய ர�லே்வ ஈ�ப��ளள்�. பால�
பயனப்ா���� வ�தால,் - , 13ஜ�� ��நகர இ்ைடேயயான பயணேநர�
ம� ேநர��ல இ்���, .ஆ�ம� ேநரமாக �ைற�� க�ைமயான
�லந��க� ஏறப்�டா�� பா��காத வைக�ல,் 512 ேகா� �பா�
ெசல�ல க்�ட�ப��இ�பால��ற�், 25 ஆ�ர� டன இ்���
பயனப்��த�ப��ற�. ,இ��ய ெபா�யாளரக்�ன �்றைம�� இ�பால�
ஒ� சானற்ாக இ����. ,ேம�� பா�� நக�ல உ்ளள் ஈ�ள ே்கா�ர�ைத
�ட, 35 , ,��டர உ்யரமாக�� �ல◌�் ����னா�ன உ்யர�ைத ேபான�்
ஐ�� மட���இ����.
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