
Current Affairs Q&A November:

ச�ப�தல த்�ழக கடறக்ைரமாவ�ட�கைளதா��ய �ய�ன ெ்பயர ம்ற�்�
அதற�் ெபயர ை்வ�த நா� - /ேரா� மால���

��ந�ைகைய�தல �்தலாக ச� இன�்ெப�டர ஆ்க ப� அமர�்�ய
மா�ல� ? த�ழந்ா�

�ேர�ல �்ரா�� �� பார�்லா-1 2nd Place ?ப�தய��ல் ���தவர்���
ஹா�லட்ன்

இ��யா�ல �்தன�்த�ல ய்ாைனக��கான �ர�ேயக ம���வமைன
அைம�த மா�ல� ? ேகரளா

�ேர�ல �்ரா�� �� பார�்லா-1 ?ப�தய��ல �்த�ட����தவர �்�ேகா
ரா�ெபர�்

ஐ நாஅக�கள உ்�ைமஅைம��ன த்ைலவராக நவ�பர 2்015 ல்
�ய��க�ப�டவர ?் ◌ஃ���ேபா�ரா��

��பன எ்�பர�் [ ] ? roger federer�ைளயா�� ெந� ��� வா��ய �ரர்

த�ழக��ன �்�ய தைலைமேதரத்ல அ்�கா� - ராேஜ� ல�கா�

அெம��கா�ல அ்��த ஆ�� நைடெபற�ளள் அ�பர ே்தரத்����
�ல�வதாகஅ����ளள் இ��ய வ�சாவ� எ�. .?� பா� ��டால்

2015 ?ஆ�ஆ���கான சரவ்ேதச �ழ�ைதகள அ்ைம��ப�� ெபறற்வர்
ஆ�ரஹா� ெக�டா

உலக��ைலேய அ� ேவகமான க�ெபா� (Powerful Super Computer )?
Tianhe-2

இ��யா�ல உ்ளள் �க ெப�ய �ைக ? ஜவகர �்ைக

27 th ?ஆ�ய ப��� ெபா�ளாதார ஒ��ைழ��மாநா� நைடெப�� நா�
���ைபன�் ( )ம�லா

" "ெதறக்ா�ய ெபா��ப� ��ைத ெபறற் அெம��கவாழ இ்��ய
வ�சாவ� நபர ?் உ�ர ப்����ர��

The SKILLS 2015 – International Conference will be held in which city?
Hyderabad

ஜார�்க�� மா�ல�ன�்றப்��� ��ட������ ெவ�ேய��ளள்
��வன�? �ைலயன�் பவர்

��ேகா ரா�ெபர�் எ�த �ைளயா��டன ெ்தாடர�்�யவர?் காரப்�ைதய�

42 ?வ� உ�ச ��மனற் தைலைம��ப� எ� எல த்��

ச�ப��ல E்KS Kosmos-2510 ? -எனற் ெசயறை்க�ேக◌ாைளஏ�ய நா�
ர�யா

உலக எ��த�� �ன� ெகா�டாட�ப�� நாள ?் - 8ெச�ட�பர்

2015- ?�கார ச்�டசைபேதரத்�ல �்தல ம்���யாக ேதர�்ெத��க�ப�டவர்
����மார்

ேத�ய ��ப�கள �்யமன ஆைணய ச�ட ���த மேசாதா?

-99–வ� ச�ட ���த மேசாதா

ஐேகார�்�கள ம்ற�்� ���� ேகார�்��� ��ப�கைளேதர�்ெத����
�ைற - ெகா��ய�

2015- ? -உலகளா�ய பா�ன இைடெவ� ����ல இ்��யா�ன ே்ர��
108

2015-ஆ�ஆ���கான இ��ராகா�� அைம� ப����
ேதர�்ெத��க�ப��ளள் அைம�� ?

ஐ.நா ம�தஉ�ைமஆைணய�

���ரக ேநா� காரணமாக உ��ழ�த(18-11-2015) "�னன்ாள ற்�� �ரர்
ேஜானா ேலா�" ?எ�த நா�ைட சார�்தவர �்��லா��

பரா�-8 ?ஏ�கைணஎ�த இ� நா�கள இ்ைண�� உ�வா���ளள்ன
இ��யா-இ�ேரல்

2015-�ஆ���கான உல�ன �்ற�த தடகள �ரா�கைன�����
ேதர�்ெச�ய�ப��ளள்வர?் ெஜன�்ேப �பாபா

இ��யா�ல த்�யார வ்��� ேசைவ���ைன��வதாகஅ����ளள்
வ�� ? HSBC

��பைடக�ன க்மா�டரக்�ன ம்ாநா� ( The Combined Commanders
Conference of the three services ) ?எ��நைடெபற உளள்�
�சாகப��ன�

2015- (30-11-15) ?ப�வ�ைலஉ��மாநா� நைடெபறஇ����இட�
பா��

தறே்பா� (2015) NATOஅெம��கா�டன இ்ைண�� தா��தல ந்ட���
நா�க�ன �்�� தா��தல ந்டவ��ைகக��� எனன்
ெபய�ட�ப��ளள்ர?் Operation Inherent Resolve

ச�ப��ல "் " ?மகா�மா �ேல சமதா ��� யா��� வழ�க�ப�ட�
அ��த�ரா�

இ��ய ர�லே்வ பய�க��� உயரத்ரமான உண� வைககைளவழ���
��ட��ன ெ்பயர?் Food on Track

ம�கா� ஓபன ப்ா���டன ே்பா���ல �்த�ட� ெவனற்வர ?் . .� � ���

138வ�ட ���ெக� வரலாற�்ல �்தன�்ைறயாக பக�ர� ெட��
ேபா�� நைடெப��இட� ? -அ�ெல��ஆ��ேர�யா

ேகாபாஅெம��க காலப்�� ேபா���ல �்த�ட� ெபறற் அ�? ��

ச�ப��ல �்��பஓ��ெபறற் ��ைமஇ��யா��ட ெசயலாளர?்
�ஜ� ல���

ச�ப��ல �்ைளயா�� ேபா� காலமான ேரம�� வான எ்த�டன்
ெதாடர�்�யவர?்���ெக�

ேநபாள��ல அ்��க�ப��த�ப�ட ��ய அர�யல ச்ாசன வைகைம�ன்
�ழ �்தன �்தலாக பத�ேயறற் �ரதமர?் .ேக � சரம்ா ஓ�

இ��யா�ன �்ர ம்�தன?் ராேஜ��ர ��

இ��யா�ேலேய தயா��க�ப�ட ��பரே்சா�� இனட்ரெ்ச�டார ர்க
ஏ�கைணேசாதைனெச�ய�ப�ட இட�? பாலா�ர்

சரவ்ேதச கடலச்ார ப்ா�கா��மாநா� நவ�பர 2்3-24-� ேத�க�ல்
நைடெபற உளள் இட� ? இல�ைக

ெத���அ��கா��யக� ச�ப��ல அ்ைம�கப��ளள் இட� ?
�சாகப��ன�

ஏ�கைணேசாதைன����( )�லர �்� மைற�த �னன்ாள �்�யர��
தைலவர அ்��லக்லா� ெபயைர��� அர�? ஒ�சா

2015- ?இ��யன ப்ணேராமா�ல �்ைரஇட�ப��ளள் ஒேர த�ழ ப்ட�
ேர�ேயா ெப��

இ��யா�ன அ்�ந�ன இைடம� ஏ�கைணேசாதைனெச�ய�ப�ட
இட� ?அ��லக்லா� ��

சரவ்ேதச பா���டன ே்பா���ல இ்��� ஓ��ெப�வதாக
அ����ளள் இ��ய பா���டன �்ரர?்அர��� ப�

ம���வ� �ைற�ல ந்�ன ெதா�ல�்�ப���கான ஐ. .நா �ன்
உயர�்ைல� ���ல இ்ட� ெபற�்ளள் இ��ய ��ஞா�?��� ஹ��

அ��த ஆ�� ��யர� �ன �ழா�ல �்ற������னராக கல��
ெகாளள் இ��பவர?் ◌ஃ�ரான�்வா ெஹாலா��

உல�ேலேய இர�டாவ� �க�ெப�ய ைவர� க�ட�ய�ப��ளள் நா�?
ேப◌ா��வானா

ஹா�கா� ஓபன ப்ா���டன ே்பா���ல ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்வர ?்
கேரா�னா ம�ன/்�ெப��ன்

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in



சரவ்ேதச தடகள ��டைம�� க�ன�்ல(்IAAF) ?தைலவர் ெசபா��யன்
ேக◌ா

ஊ�கம��� �வகார� ெதாடரப்ாக சரவ்ேதச தடகள ��டைம��
உ���னர ப்த��ல இ்��� தறக்ா�கமாக ��க� ெச�யப��ளள் நா� -
ர�யா

கன�்யா�ம�- ?இல �்ேவகான�தர�்� �ைனவாலய�அைம�தவர ஏ்�நா�
ரானேட

ஆ�யான உ்��மாநா� நைடெப�� நா� ? ( )மேல�யா ேகாலால��ர்

7- ?வ� ஊ�ய க�ஷ�ன த்ைலவர்��ப� அேசா��மார ம்ா��ர்

ம���வ ேராேபா�ல��தல �்ைறயாகஅ�ைவ���ைச (���ரக
அ�ைவ ) ?ெச�த நா� �னா

எ�ைமமா�� இைற��ஏற�்ம��ல �்த�ட�வ���� நா�?இ��யா

�ைற�த ப��ல ச்த�அ��த �தல இ்��லா�� �ரர?் ஜா� ப�லர்

சரவ்ேதச �ைர�பட �ழா�ல வ்ாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்�� வழ��
க�ர��க�ப�ட ர�ய�ைர�பட தயா��பாளர ?்��தா ��கலே்கா�

46- 2015வ� சரவ்ேதச �ைர�பட �ழா�ல் ஆ���கான �றற்ா��
��� வழ��க�ர��க�ப�டவர?்

இைசஞா�இைளயராஜா

46- ?வ� சரவ்ேதச �ைர�பட �ழா நைடெப��இட� பனா�

வரத�சைணதைடச�ட� ெகா��வர�ப�ட ஆ�� ? 1961

“TB free Haryana” (Brand Ambassador)�� ��வராக
�ய��க�ப��ளள்வர ?்அ�தா� ப�சன்

எ�த நாள �்���ர எ்�ர�்�(antibiotics)����ணர�் நாளள்ாக
ெகா�டாடப��ற�?

14வய����ப�ட அைனவ���ழ�ைதகைளஎன�்வைரய����
ச�ட��� ? 24th ச�ட���

இ�த ஆ��ன "் "ஆ�யன ம்க�ர க்ாலப்�தா�ட �ரா�கைன ��ைத
ெபறற் �தல இ்��யர ?்அ�� ெசௗஹன்

ேநாபல ப்�� வழ�க�ப�� நாள ?் Dec 10

4- ?வ� ேத�ய ���யர ம்க�ர ெ்ச� ேபா���ல ெ்வற�் ெபறற்வர்
ப���ெரள�

2016 ?இல உ்லக வர�்தக மாநா� நைடெபறஇ����இட� ெகாலக்�தா

During 52nd Golden Horse Awards which film has clinched five awards in
the world of Chinese language cinema ? The Assassin

அ�க மர�கன�்கள(்10 )ல�ச�����அ�கமான ந�ட���� �னன்�
சாதைன���த மா�ல�? உ��ர��ரேத�

ெப�க��� எ�ரான வன�்ைறஎ�ர�்� �ன� ெகா�டாட�ப�� நாள ?்
நவ�பர 2்5

நா��ேலேய �தலாவதாக மாற�்பா�னர�்� த�ெகாளை்கேய ெவ����
உளள் மா�ல� ? ேகரளா

ச�ப��ல அ்� ஆ�த�கைளஏ�� ெசன�்இல�ைக தா��� " "த��
ஏ�கைணேசாதைனெச�ய�ப�ட இட�? ஒ�சா

சா��யன�் ெடன�்� �� 2வ� �ச�ல ப்��ெப�� ெசனை்னஅ��ன்
ெபயர?்� ெசனை்னவா�யர�்

டா�டர ஏ். . .� ேஜ அ��ல க்லா� ெபய�ல அ்��சார ை்மய�அைம�க
��ைவஅைம��ளள் அர�? ெடல�்

ச�ப��ல ப்ா�கா��ஆரா���மற�்� வளர�்�அைம��ன �்தல ெ்ப�
ெப◌ா� இய��னராக �ய��க�ப��ளள்வர?் ம��ளா

ேதரத்�ல �்ர�ல "் "ைம ைவ����ைறஎ�த ஆ�� அ��கப��த�
ப�ட� ? 1962

மேல�ய இ��ய �தகர���� யா�ைடய ெபயர �்�ட ேபாவதாக ேமா�
���ளள்ார?் �பா� ச��ர ேபா�

2015-( )ஏ�� உலக �ர உ்லகஆடவர ெ்டன�்� ேபா���ல ச்ா��யன்
ப�ட� ெவனற்வர?் ேஜாேகா��

ஜ��யர ஆ்�ய ேகா�ைபஹா�� ேபா���ல ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்
அ� ?இ��யா

�தல (்SAADMEx) – 2015[South Asian Annual Disaster Management
Exercise] ?நட���ற� இ��யா

உல�ல �்கெப�ய " "�ல��கள �்ேளா�� ெதா�றச்ாைலைய ��வ
ேபா�� நா� ? �னா

ெப�க��� எ�ரான வன�்ைறஎ�ர�்� �ன��ல "் "ஆர�� � ேவரல்�்
எனப்ைத�ர�சாரமாகஅ���த அைம��? United Nations (UN)

TOPS(Target Olympic Podium Scheme)-இன த்ைலவராக
�ய��கப��ளவர?்அ�� பா� ஜார�்

க�ம�(Kadmatt) எனற் �ர�்ழ�் க�பைலஎ�த கடற�்பைட�ல ே்சர�்க
உளள்னர?் ெகாலக்�தா

ASSOCHAM- ?இன �்�ய தைலவர்��ல க்ேனா�யா

AMRUT- ? 3000��ட��ற�் ம��ய அர� ஒ���உளள் �� ேகா�

க�ம�(Kadmatt) ?எனற் �ர�்ழ�் க�பைலதயா��த இ��ய ��வன�
Garden Reach Shipbuilders and Engineers

World Robot Conference 2015 ?நைடெபறற் இட� �னா

உல�ன ெ்வ�பமான ஆ�டாக ஐ��ய நா�கள ச்ைபஅ�������ற
ஆ��? 2015

ச�ப��ல க்ாலமான(26-11-2015) ?ஜ�பா�ய� த�ழ�ஞர ெ்நாேபா�
கர�மா

இ��ய அர� " " "7"மாற�்� �றனா�கைள ����� ேநா�ன வ்ைககைள
இல இ்��� எ�வள�வாக உயரத்�ளள்�? 19

" " ?ேஜ�� ெவ� எத�டன ெ்தாடர�்ைடய� ��ெவ� ெதாைலேநா��

உடல உ்��� தான��ல இ்��யா�ேலேய �ற�� �ள��� எ�த
மா�ல���� ம��ய அர���� வழ��ெகௗர���ளள்�? த�ழந்ா�

"Bhavishya online system"- - Online pensionஎதறக்ாக ெதாட�க�ப�ட�
tracking system

2015-�ஆ���கான உல�ன �்ற�த தடகள �ரர �்����
ேதர�்ெச�ய�ப��ளள்வர?்ஆ�டன ஈ்�டன்

�ரதம ம��� �ராம��சாைலஇைண����ட��ன(்PMGSY) இல�காக
�ரண்��க�ப�ட ஆ��?- 2029

2015- ?காமனெ்வல�்உ��மாநா� நைடெப��இட� வலெ்ல�டா

World Robot Olympiad 2016- ?நைடெபறேபா��இட� ெடல�்

ச�ப��ல ச்ரவ்ேதச பா�ன சம��வ மாநா� நட�த இட� ? ேகரளா

�ர �்ைளயா�� அகாட���வ த�ழகஅர� ேதர�் ெச��ளள் இட� ?
அ�யமான-்ராமநாத�ர�

ச�ப��ல T்elstar 12V ?எனற் ெசயரை்கேகாைளஏ�ய நா� ஜ�பான்

ேத�ய அர�யலைம�� நாள எ்�ேபா� அ�ச��க�ப��ற�? நவ�பர்
26

எ�த நாள "் " ? 26ேத�ய பால �்ன� என ெகா�டாட�ப��ற� நவ�பர்

1. ?ம��ய �� ஆேய◌ா� ���ன �்ைண�தைலவர ய்ார அ்ர���

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in



நவ�பர 2்4- ," " ?ல க்ாலமான அ�கா என�் எலல்ாரா��அைழ�க ப�டவர்ஏ
எ� ெபானன்�மாள்

வ�� 2016 ?ஏ�ரல �்தல ம்� �றப்ைன�� தைட����ளள் மா�ல�
�கார்

அ�ச�� �றன ெ்கா�ட ���� 2 ஏ�கைணையஇ��யா
ேசாதைன(26.11.2015) ?ெச��ளள் இட� ஒ�சா

இ��யா�ல ெ்வ�ைம�ர���� த�ைதஎன�்�ற�ப�� நபர ?்வர�்�
��யன்

“ ”ெட��ேகர எ்னற் ��ய கா���� ��ட�ைதஅ��க�ப���ய �காதார
கா���� ��வன�? APOLLO MUNICH HEALTH INSURANCE

8 ?வ� ேத�ய �ைதகள க்��தர��எ��நைடெபறற் இட� ைஹதராபா�

ச�ப��ல ம்ாேவா��� ���ல இ்��� ��க�ப�ட “ ” 13பால�� எனற்
வய� ����� “ ” -�ழ�ைதகாவலர ப்� வழ��ெகௗர��த மா�ல�
ஜாரக்��

உலக காலப்�� ��டைம�� (FIFA) எ�த நா��ன க்ாலப்�� அைம�ைப
இைட��க� ெச��ளள்�? �ைவ�

இ��யா�ன �்தல �்�ரச்ாதன இர�ைடஅ��� சதா�� ர�ல எ்�த
மார�்க��ல இ்ய�க�பட�ளள்� ? -��ைப ேகாவா

ெசனை்னமற�்�அகமதாபா� ெம�ேர◌ா ர�ல �்�ட���� �.5,479
ேக◌ா� கட�த� வழ�க�னவ்��ளள் நா� ? ஜ�பான்

"Beti Bachao Beti Padhao"��ட� பற�்ய ����ணர�் �ர�சார� ெச�ய
ஒ�ப�த� ேபாட�ப��ளள் ெசலே்பான த்யா�����வன�?

-Celltick mobile india pvt ltd

53-ஆவ� ேத�ய ���யர ெ்ச� ேபா���ல ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்வர்
? கார�்�ேகயன �்ர�

1. - T.SR��ய கல�்� ெகாளை்க ��� தைலவர் ���ரம�யன்

2. -2015உல�ன ஆ்ேரா��யமான நா�க�ன ப்��யல் ல இ்��யா�ன்
இட� - 103

3.2015- -ல ச்பாலா�யலால ப்ா��க�ப�ட நா� ஏமன்

4. 43 - T.Sஇ��யா�ன் வ� உ�ச��மனற் தைலைம��ப� தா�ர்

5. 2015�ர�� ஓபன ெ்டன�்� ல ஆ்�கள ஒ்றை்றயர �்��ல்
ெவற�்ெபறற்வர -்வா��னக்ா

6."NEITHER A HAWK NOR A DOVE" -எனற்��ன ஆ்��யர �்ர�்� �கம�
க��

7.60 FILMFARE (2015)வ� ��� �ற�த �ைர�பட ���ைனெபறற் பட�
-QUEEN

8.2015- -ல இ்ல��ய��றக்ான ேநாபல ப்�� ெபறற்வர �்வ�லனா
அேல����

9.2015- - A.Rல �்�தயநா� ம�ேக�கர �்�� ெபறற்வர் ர�மான்

10.GSLV D6 -இ��ய ரா�ெக����ல ெ்ச��த�ப�ட நாள்ஆக��
27.2015

11.GSLV D6�ைண�டன �்��ல ெ்ச��த�ப�ட இ��ய
ெசயறை்க�ேகாள -்GSAT 6

12. -இ��யா�ல ஆ்ரா���ையஊ�க�ப��த ெதாட�க�ப�ட ��ட�
IMPRINT INDIA

13.9 REGIONAL PRAVASI BHARATIYA DIWAS (RPBD)வ� நைடெபறற்
இட� - லா� ஏ�சல�்

14. - 11சரவ்ேதச ெப��ழ�ைதகள �்ன� அ�ேடாபர்

15.2015 -ஆ�ஆ��ரக்ான ர்ா�� கா�� ேகல ர்�னா ��� ெபறற்வர்

பானாக�யா

2. (First Netஇ��யா�ல க்�ட�ப��ளள் �தல �்��ய ஆறற்ல �்கர�்
Zero Energy ) ?க�டடமான இ��ரா பாரய்ாவரன ப்வன உ்ளள் இட�
��ெடல�்

3. ?ச�ப��ல �்கா�ல �்�ய �ய�ன ெ்பயர க்ாலாைபசா�

4. ?ேநபாள �லந��க ��� ப��� இ��யா����ளள் ெபயர்
ஆபேரஷன ை்ம��

5. ?ச�ப��ல �்ய��க�ப�ட �� ஆேய◌ா� �தனை்மெசயல அ்�வலர்
��� �� �லல்ார்

6. ெவ�நா�� வாழ வ்ா�காளரக்��� ஒ���ைமஅ��ப� பற�்ய
அ��ைகையசமர�்�த க���?�ேன◌ா� ஜ��� க���

7. (Globalஎ�த நா� உலக �றன ே்ப◌ா�� ����ெட��ல �்த�ட�
Talent Competitiveness Index - GTCI) ?வ���ற� ���சரல்ா��

8. சரே்வதச மர�சாரா எ�ச�� �த��டாளரக்�ன �்�ட� மற�்�
க�கா�� 2015 - ?ல இ்��யா�ல எ்��நைடெபறற்� ��ெடல�்

9. பா�ெக�� எனற்ைழ�க�ப��இைளஞரக்��காக இ��யா�ல்
ெத◌ாட�க�பட�ளள் �தல �்��டல வ்��யா�ைடய�? ICICI

10. ம��ய அர� எ�த �ன�ைதஇ��ய ைக�த� �னமாக
அ����ளள்�.? - 7ஆக��

79 "2015- "ஆ��க��� �ற� ேட�� ேகா�ைபைய ைக�பற�்ய அ�
?இ��லா��

இ��யாஆ����க தகவல ெ்தா�ல �்�ப க�கா�� நைடெபறற் இட�
எ� ?ைநேரா�

ச�ப��ல �்��� �� ெபா�ளாதார� தைடகைள���த நா�? ர�யா

ச�ப��ல(்nov-16) “Batua” என�்� ��ய ெசய�ைய
அ��க�ப��த�ளள் அ�க �ைளகைளஉைடய வ�� - SBI

--->January-2016: ெசனை்னஓபன ெ்டன�்� ஆர�ப�

ெதறக்ா�யா�ல ந்ட�த�ப�� ஒேர ஏ. . ., ‘ ’� � ேவரல்�் �ர ெ்தாடரான
ெசனை்னஓபன ெ்டன�்� ெதாடர,் 10��க�பா�க��ல இ்ன�்�தல் �
ேத� வைரநட��ற�. ‘ ’ஒறை்றயர �்�� �தல �்ற�்ல ை்ப வழ�க�ப�ட
���சரல்ா��ன வ்ா��னக்ா, ,�ரான�்ன ெ்பனா�� �ெப��ன்
ராபரே்டா பா��டா அ��, ெதன ஆ்���கா�ன ெ்க�ன ஆ்�டரச்ன்
ஆ�ேயார ே்நர�யாக 2 .வ� �ற�்ல �்ைளயா�வர இ்வரக்�டன்
�ெப��ன ம்ாரச்ல �்ராேனாலர�், – ,கார�்யா ேலாப� �ேகால�
அலம்ா�ேரா , ,அெம��கா�ன◌ ர்ா�� ரா� ல�ச�பர�்�ன �்லல்�
�லல்ர,் ெச���யர�ன �்◌ாகா� ரேசால உ்ள�்�ேடா�� ப�ட� ெவலல்
�யற�்�கலா�.

ப�� எ�வள� - ெசனை்னஓபன ெ்டன�்� ெதாட�ன ஒ்��ெமா�த
ப��� ெதாைக�. 2.9 .ேகா� இதன ஒ்றை்றயர �்�� ைபன�ல ெ்வற�்
ெப���ர���, . 48சா��யன ே்கா�ைப�டன �் ல�ச� ப��
வழ�க�ப��. . 24இர�டாவ� இட����பவ��� � ல�ச� ப��
�ைட���. ,இர�ைடயர �்��ல ே்கா�ைபெவல�்� ேஜா���
சா��யன ப்�ட��டன �். 14 .ல�ச� ப�� வழ�க�ப�� அ��த இட�
ெப�� ேஜா��� �. 7.5 .ல�ச� ப�� �ைட���

3 - ெசனை்னஓபன ஒ்றை்றயர �்��ல அ்�க�ைறேகா�ைபெவனற்
�ரரக்ள ப்��ய�ல �்��சரல்ா��ன �்டா��லா� வா��னக்ா
�ன�்ைலவ���றார.் , 3 (2011, 2014, 2015)இவர இ்�வைர �ைற
ேகா�ைபெவன�்ளள்ார.்இவைரஅ��� �ெப��ன க்ாரல்� ேமாயா
(2004, 2005), (2009, 2011) 2�ேரா�யா�ன ம்�ன �்�� தலா �ைற
ேகா�ைபெவன�்ளள்னர.்

21: . . ., 1996ஏ � � ெடன�்� ெதாடர �்தன�்ைறயாக ல �்ல�்�ல்
நட�த�. 1997 ,அதன�்ன் �ஆ�� �தல ெ்சனை்ன�ல ந்ட�த�ப��
வ��ற�. 21 . . .,இதன�்ல�இ��யா�ல் வ� ஆ�டாக ஏ � � ெதாடர்
நட�த�ப��ற�. 20 .ெசனை்ன�ல் வ� �ைறயாக நட��ற�

5 : ெசனை்னஓபன இ்ர�ைடயர �்��ல அ்�க�ைறேகா�ைபெவனற்
ேஜா�கள வ்�ைச�ல இ்��யா�ன ப்ய�, �ப� ேஜா� �ன�்ைல
வ���ற�. 5 (1997, 98, 99, 2002, 2011)இ�த ேஜா� இ�வைர �ைற
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சா�யா�ரச்ா

16.14 - Y .Vவ� ������ தைலவர் ெர��

17. . (WMO) -ஐ நா கால�ைலைமய� ெபா�� ெசயலாளர ை்ம�ேகல்
ெஜரர்ா�த

18. -இ��யா�ன �்தல அ்ர�யல ச்�ட�ன� ெகா�டாட�ப�ட நாள்
நவ�பர 2்6

19.JIHAD ACADEMY - THE RISE OF VIOLENCE STATE எனற்��ன்
ஆ��யர -் �ேகால� ெஹ�ன்

20. - .உளந்ா��ேலேய தயா��க�ப�ட ஏ�கைண த�� ஏ�கைண

21. - . .த�� ஏ�கைணஎ�த க�ப����� ஏவ�ப�ட� ஐ என எ்� �ப�ரா

22.2015 IITல் கர��ர ஆ்ரா���யாளரக்ளால க்�ட�ய�ப�ட உபகரண�
-INSTRUMENTED ROCK BOLT

23. -ஹா�� இ��யாஅைம��ன வ்ாழந்ாள த்ைலவராக �ய��க�ப�டவர்
��யா�ேடா��

24.INTERNATIONAL CANTRE OF EXCELLENCE IN INVESTIGATION(ICEI)
அைமய�ளள் மா�ல� -உ��ர��ரேதச�

25.THE GREAT INDIAN DIET- - .எனற்��ன ஆ்��யர்�லப்ாெஷ��

.26. -�தல ச்ரவ்ேதச இ��ய�யலாளர ம்ாநா� நட�த மா�ல� ெடல�்

27. -�தல இ்��ய�யலாளர �்�� ெபறற்வர ெ்ஹன�்�

--->தகவல ெ்தா�ல�்�ப� �ைறபயனப்ா���கான சரவ்ேதச �����ல்
இ��யா 131-வ� இட��ல உ்ளள்தாக ஐ��ய நா�கள ச்ைப�ன ச்ரவ்ேத
ெதாைல�ெதாடர�் ��டைம�� ( ) .ஐ�� ெத����ளள்�

---> ,த�ழந்ா��ன த்ைலைமேதரத்ல அ்�கா�யாக ராேஜ� ல�கா�
அவரக்ள �்ய��க�ப��ளள்ாரக்ள.் இதற�் �னன்ர அ்�ெபா���ல்
இ��த ச��� சா�ேசனாஅவரக்ள இ்��ய ேதரத்ல ஆ்ைணய��ல,் �ைண
ேதரத்ல ஆ்ைணயராக �ய��க�ப��ளள்ார.்

--->UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change

--->GIAN - Global Initiative of Academic Networks எ��உயரக்ல�்
ேம�பா��றக்ான ��ய ��ட�ைத ம��ய ம�தவள��ைறஅைம�சர்
���� இரா�அவரக்ள �்வ���ளள்ார.்

---> 43-�ள� வர�்தக� ெதாடரப்ான ஆவ� சரவ்ேதச மாநா� ைம��ல்
வ�� நவ. 22- . 972-ஆ�ேத� ெதாட�க����ற� ஆ�ஆ�� �தல்
ெசயலப்�� வ�� சரவ்ேதச �ள� அைம��ன த்ைலைமயக�,
இ�ேதாேன�யா தைலநகர ஜ்கரத்ா�ல உ்ளள்�.அ�த அைம��ன்
தறே்பாைதய தைலவராக� ெபா���வ��� வ�பவர,் இ��ய வாசைன�
ெபா�ளக்ள வ்ா�ய��ன த்ைலவரான ஏ. .ெஜய�ல�

---> . .இ�த ஆ���கான இ��ரா கா�� அைம�� ப���� ஐ நா அக�கள்
உ�ைமஆைணய� ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்�.இர�டாவ� உல�ேபார்
நைடெபறற்ேபா� இட�ெபயர�்த ம�க��� உத� ெச�வதறக்ாக ஐ. .நா
சைபயால அ்க�கள உ்�ைமஆைணய�ஏறப்��த�ப�ட�.

--->ஆ�ய வளர�்� வ���ன ெ்சயல இ்ய��நராக இ��யாவ�சாவ�
அெம��கர �்வா� தா�ேடகைர (64)அெம��க அ�பர ஒ்பாமா
�ய���ளள்ார.் .இ� அெம��க� �த��� இைணயான ெபா��பா��

--->�ல�்�ல அ்��த ஆ�� ஜனவ� மாத� நைடெபற�ளள் ��யர� �ன
�ழா� ெகா�டா�ட �கழ�்��ல,் �ரான�்அ�பர ◌்ஃ�ரான�்வா
ெஹாலா�� �ற������னராக கல�� ெகாளள் இ���றார.்�ல�்�ல்
கட�த ஜனவ� மாத� நைடெபறற் இ�த ஆ���கான ��யர� �ன
�ழா�ல அ்ெம��க அ�பர ஒ்பாமா தன� மைன� �ெஷ�டன க்ல��
ெகா�டார.்

---> . .ம���வ� �ைற�ல ந்�ன ெதா�ல�்�ப���கான ஐ நா �ன்
உயர�்ைல� ���ல இ்��ய ��ஞா�யான ��லா��வன� தைலவர்
��� ஹ�� இட� ெபற�்ளள்ார.்உ�ர க்ா��� ம���கைள�
தயா��தேதா�, உ�ர�்ெகால�்யான எ��ஸ�� உல�ேலேய �க� �ைற�த
�ைல�ல ம்���� தயா��த �தல �்�வன� ��லாஆ��.

சா��யன ப்�ட� ெவன�்ளள்�. , 2012 ,த�ர கட�த ல ப்ய�
ெசர�்யா�ன ஜ்ானே்கா ��ச����டன இ்ைண�� ப�ட� ெவன�்ளள்ார.்

---> : ' '�னாைவகல�க���� �ைக ���ய நகர�க�ல அ்லர�்

�ைகமா� பா���ன அ்ளைவெபா��� �ல�, , ,ம�சள இ்ள��வ��
�வ��என, . , 7வ�ண�க�ல எ்�ச��ைக���க�ப��ற� கட�த மாத�
� ேத�, தைலநகர �்�� உள�்�ட நகர�க�ல அ்�கப�ச மா�
ஏறப்�டைதெதாடர�்�, அ�த�த ப��க�ல �்வ���ற எ�ச��ைக
���க�ப�ட�. , , ,இ��ைல�ல �்�� �யான�்ன ஷ்ானட்ா� ���வான்
உள�்�ட நகர�க�ல இ்ர�� நா�க���, �ைகமா�அ�கமாக
இ���� என�் ம���ட�ப��ளள்�. ,இதனால இ்ர�டா� �ைல
ம�சள◌ �்ற எ�ச��ைக���க�ப��ளள்�. ,�ல ப��க�ல்
இள��வ���ற எ�ச��ைக�����க�ப�� உளள்�.

---> " 'நா���வ�� உளள் ர�ல �்ைலய�க�ல ஜ்ன ஆ்ஹார எ்னற்
ெபய�ல உ்ணவக�கைளஇ��ய ர�லே்வஉண� வழ�கல ம்ற�்�
�ற�்லா� கழக� ( ) .ஐஆர�்�� ெதாட��உளள்� இ�த உணவக��ல்
அைன�� உண� வைகக���.20-����ைறவான �ைல�ல்
�றப்ைன

--->18 , ,வய��� உ�ப�ட �ழ� ைதகள �்�வர �்��ய��� எ�ராக
�கழ�்த�ப�� பா�யல �்ன�்��தலக்ைளத��பதறக்ாக ம��ய அர�
கட�த 2012- ‘�ஆ�� பா�யல �்றற்�க����� �ழ�ைதகைள�
பா�கா��� ேபா�ேஸா (Protection of Children from Sexual Offences Act -
2012) .எனற் ச�ட�ைத� ெகா��வ�த�

--->சரவ்ேதச காலப்�� ேபா��க�ல ந்�வராக ெசயலப்ட ���� கலை்ல
ேசர�்த �.�பாேத� எனற் காலப்�� �ரா�கைனேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார.்

--->�ஜரா� மா�ல�ைத� ேசர�்த �ரபல எ��தாளர ர்��ர ெ்சௗத� இ�த
ஆ���கான ஞான�ட ����� ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்ார.்இல��ய�
�ைற�ல �்ற�� �ள��ேவாைரெகளர����வைக�ல,் ஞான�ட
��� வழ�க�ப�� வ��ற�. 51-இ�த ஆ���கான ஆவ� ஞான�ட
���, �ஜரா�� ெமா��ன �்ரபல எ��தாளர ர்��ர ெ்சளத���
வழ�க�பட உளள்�. " ' , 1977-உபரவ்ா� என�்� நாவ��காக கட�த ஆ�
ஆ��, ர��ர ெ்சளத��� சா��ய அகாெத���� வழ�க�ப�ட�
����ட�த�க�. " ', " ', " 'இவர எ்��ய அ��தா ேவ� வ�சலா உபரவ்ா�
ஆ�ய நாவலக்ள,் இ��ய இல��ய உல�ன �்��ய பைட��களாக
�கழ◌�்னற்ன.

---> , 2010-நா��ேலேய �தன�்ைறயாக கட�த �ஆ�� �ஜரா� �ல்
நட�த 6 மாநகரா��� ேதரத் �ல இ்ைணயதள�வ�யாக வா�க����
�ைறஅ��க� ெச�ய�ப�ட�. 6ச�ப��ல ந்ட�த மாநகரா���
ேதரத்��� 2- .வ� �ைறயாக இ�த வச� வழ�க�ப�ட�

---> 36நா��ேலேய �கஅ�கப�சமாக த�ழந்ா��ல் �ற���
ெபா�ளாதார ம�டல�கள ெ்சயலப்�� வ��னற்ன என�் ம��ய
வர�்தக� �ைறஅைம�சர �்ரம்லா �தாராமன ெ்த���தார.்
இ�ெதாடரப்ான ேகள�் ஒன�்�� ம�களைவ�ல அ்வர �்�கள�்ழைம
எ�����ரவ்மாகஅ��த ப�ல:் 204நாெட���� தறே்பா� �ற���
ெபா�ளாதார ம�டல�கள ெ்சயலப்�� வ��னற்ன.இ�த ம�டல�கள்
�லமாக கட�த ஜ�ன ம்ாத �லவர�ப� 15.04 ல�ச� ேப���
ேவைலவா���கள வ்ழ�க�ப��ளள்ன.�கஅ�கப�சமாக
த�ழந்ா��ல 3்6 ,�ற��ப◌ ெ்பா�ளாதார ம�டல�க�� இதற�்
அ��தப�யாக ெதல�கானா, 26கரந்ாடக�ஆ�ய மா�ல�க�ல த்லா
�ற��� ெபா�ளாதார ம�டல�க�� ெசயலப்�� வ��னற்ன.

---> (International Solar Alliance (ISA))சரவ்ேதச ��ய ச�� ��டைம��
எ�� ��ய அைம�ைப �ரதமர ே்மா� அவரக்ள ப்ா�� கால�ைல
��ைக�ல அ்����ளள்ார.்இதன த்ைலைம�ட� ேத�ய ��ய
ஆறற்ல �்�வன�, �ரக்ா�ல இ்��� ெசயலப்�� என��
அ����ளள்ார.்

--->Brazil-Russia-India-China-South Africa (BRICS) அைம��ன �்தல்
ஊடக�க�ன �்�ைக�னா�ல இ்ன�் நைடெப��ற�.

---> 43உ�ச ��மனற்��ன் வ� தைலைம��ப� யாக தைலைம��ப�யாக
�. . (3-12-15) .எ� தா��ர ே்நற�் பத�ேயற�்� ெக◌ா�டார அ்வ���
��யர�� தைலவர �்ரணா� �கர�் பத�� �ரமாண� ெச��ைவ�தார.்

---> 24-நவ�பர் ஆ� ேத� ர�ய ேபார �்மான�ைத ��� �ழ�்�ய
���� நா���� ெபா�ளாதார� தைட����ளள்� ர�யா.
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---> ,�னா�ல ந்ைடெப�� சரவ்ேதச ஆ�லல்ாஊர�்கள க்�கா���ல்
அ�த நா��ன �்க� ச�� வா��த " . -5'� ெஹ� ரகஆ�லல்ா�மான�கள்
கா���ப��த�ப�டன. , ,தறே்பா� எ��� ச�� அேர�யா இரா� ஆ�ய
நா�கள "் . '� ெஹ� வ�ைசஆ�லல்ா�மான�கைள� பயனப்���
வர◌ுவதாக� �ற�ப��ற�.

--->சரவ்ேதச பா���டன ே்பா���ல இ்��� ஓ��ெப�வதாக
அ����ளள்ார இ்��ய பா���டன �்ரர அ்ர��� ப�.36வயதான
அர��� ப�, 2008-ல �்தல�்ைறயாக ேத�ய அள�லான பா���டன்
ேபா���ல ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்ார.் 2011-�னன்ர் ல ந்ைடெபறற்
ேத�ய பா�ம◌ி�டன ே்பா���ல க்ா�ய�ைப�ழ�்� ���� சா��யன்
ஆனார.்

--->ெபா�� �ைறவ��க�ன த்ைலவரக்ைளம��ய ��யைம�சர அ்��
ேஜ��, .��கள�்ழைமச���க�ளள்ார ே்ம��வ��க�ன்
ெசயலப்ா�கைளம��ரைம�பதறக்ாக, கட�த ஆக�� மாத�
ெதாட�க�ப�ட, 7 " 'அ�ச�கைள� ெகா�ட இ��ரத�� ��ட�
�����ஆ��நட�த�ப��.

--->ஹா�கா� ஓபன ப்ா���டன ே்பா���ல �்ெப��ன க்ேரா�னா
ம�ன ச்ா��யன ப்�ட� ெவனற்ார.் 6-இ�த ஆ��ல க்ேரா�னா ெவனற்
வ� ப�ட�இ�.

--->3 : , ,ஒ�ப�த�கள ை்கெய��� இ�த� ச������� �ற� இ��யா
மேல�யாஇைடேய இைணயவ�� பா�கா��ஒ��ைழ��, ெபா� �ரவ்ாக
ஒ��ைழ��, கலாசார� ப�மாறற்�ஆ�ய �ன�்ஒ�ப�த�கள்
ைகெய��தா�ன.

---> ,ஏ�� உலக �ர ை்பனல�்ெடன�்� ெதாட�ல ந்ட�� சா��ய��
உல�ன �்தல �்ைல�ர�மான ெசர�்யா�ன ே்நாவ� ேஜாேகா��
சா��யன ப்�ட� ெவனற்ார.் 46ஏ�� உலக �ர ை்பனல�் ேபா���ன்
ஆ��கால வரலாற�்ல ெ்தாடர�்�யாக 4�ைறசா��யன ப்�ட� ெவனற்
�தல �்ரர◌ எ்னற் சாதைனையேஜாேகா�� பைட��ளள்ார.்இதற�்
�னன்ர இ்வான ெ்லன�்ல ெ்தாடர�்� 3�ைறசா��யன ப்�ட� ெவனற்ேத
சாதைனயாக இ��த�.

---> ( )உல�ல �்தன �்தலாக ��ர�க�ப�டண��ல இ்��யா இ���தான்
ரா�ெக� ஏவ�ப�டதாக��ஞா��வதா�� �ளை்ள ெத���தார.்

--->அ� உைலக�ன �்ல��னச்ார� தயா��க ெப��� உத��
�ேர�ய�ைத கனடா�ல இ்��� அ��த மாத��தல இ்��யாெபற
உளள்�. 250�தல �்ைறயாக டன க்னடா �ேர�ய�இ��யா���
�ைட�க� உளள்�.

---> 1-�ஹார ம்ா�ல��ல அ்��த ஆ�� ஏ�ரல்� ேத� �தல ம்� �ல��
அமலப்��த�ப�� என�்அ�த மா�ல�தலவ்ர �்�� �மார்
அ����ளள்ார.்

--->7 19.11.2015-வ� ஊ�ய� �� தன அ்��ைகைய ல ம்��ய
��யைம�ச�ட�வழ��ய�.

---> -2அ�ஆ�த�கைளஏ�� ெசல�்� ���� ஏ�கைணேச◌ாதைன
ெவற�் : 2003- -2கட�த �ஆ�� ரா� வ��ல ஏ்றெ்கனேவ ����
ஏ�கைணேசர�்க�ப�ட�.இைதேச◌ாதைனஅ��பைட�ல்
அ�வ�ேப◌ா� ப�ேச◌ா��� பார�்� வ��னற்னர.் ,ேம�� உளந்ா��
ெத◌ா�ல�்�ப�ைத���க���க பயனப்��� ஏ�கைணகைள
ெத◌ாடர�்� ேம�ப��� வ��னற்னர.் 350 . .அதன அ்��பைட�ல் � �
�ர� பா��� ெசன�் எ��இல�ைகஅ��������-2 ஏ�கைண
ேச◌ாதைனேநற�் ெவற�் ெபற �்ளள்�.

---> 2015உல�ன ெ்வ�பமான ஆ�டாக ஆ�ைடஐ��ய நா�கள ச்ைப
அ�������ற�. ஐ��ய நா�கள ச்ைப�ன க்ால �ைலஆ��
அைம��ன த்ைலவர ை்ம�ேகல ெ்ஜரர்ா��

--->2015 , 2014அ��ைக�ன ப்� ஆ�ஆ�� நா��ல ெ்மா�த ����ல்
6.1 .சத�த� ெமாைபல �்ைறப�க���ளள்� அதாவ� ெமா�த
ெபா�ளாதார��ல �். 7.7 2020-ல�ச� ேகா� ப�க���ளள்� இ�த ப��
ல இ்ர�� மட��உயர�்� �. 14 ல�ச� ேகா�யாக இ���� என
�எ�எ�ஏ- .ன ஆ்�ய தைலவர அ்லா�ேடர �்ரா�� ெத����ளள்ார்

---> 26- ,நவ�பர் ஆ� ேத� ெதாட��ய நாடா�மனற்��ன �்ற��அ�சமாக
" ' ( )தாளக்ள இ்லல்ாஅ�வல ே்ப�பரெ்ல� ஆ◌ஃ�� �� நைட�ைற��
ெகா��வர�ப��ளள்�.

---> ( ),இ��ய� பா�கா��மற�்�ஆரா�����வன�� �ஆர�்ஓ
இ�ேர�ய ��ெவ� ��வன��இைண�� வ�வைம�த " -8'பரா� ரக

---> ( ) 15 15.5சர�� மற�்� ேசைவவ�ைய �எ�� சத�த������
சத�த�வைர���கலா� என�் தைலைமெபா�ளாதார ஆேலாசகர்
அர�்�� ��ரம�யன த்ைலைமவ��த �� ப���ைரெச��ளள்�.

--->இ��யா�ல எ்�வா� உ�ைள�� ேநர� மா�ய�அ����
��ட�ைத, உல�ேலேய �க� ெப�ய பண� ப�மாறற்� ��டமாக
அ��க���, .�னன்� சாதைனஅைம�� சான�்தழ வ்ழ���ளள்�
அ�த� சான�்தைழ�ரதமர ந்ேர��ர ேமா��ட� ெப�ேரா�ய� �ைற
அைம�சர த்ரே்ம��ர �ரதான ச்���ழைமஒ�பைட�தார.்

--->இ��யா��� வ��அ��ய ேநர� �த�� ப��ய�ல �்�க��ர்
�தல இ்ட��ல உ்ளள்�.

--->உலகஹா�� �� ைபனல�்ெதாட�ல இ்��யாெவ�கல� பத�க�
ெவனற்�. 33கட�த ஆ��க�ல ச்ரவ்ேதச அள�லான ெப�ய
ேபா��க�ல இ்��யாெவனற்�தல ப்த�க�இ�வா��.இதற�் �னன்ர்
1982-ல ஆ்��டரட்ா�ல ந்ட�த சா��யன�் �ரா� ேபா���ல்
பா��தாைன�ழ�்� சா��யன ஆ்னேத இ��யாெபறற் �க�ெப�ய
ெவற�்யா��.

---> -15 (INDRA NAVY-15) ,இ��ரா ேந� என�ப�வ� இ��யாமற�்�
ர�யாநா�க���ைடேயயான ��� கடறப்ைடப�ற�்யா��. இ�த
ஆ�� �ஷாகப��ன��ல ந்ைடெப��இ�ப�ற�் எ�டாவ�
�ைறயா��.

---> 125 125டா�டர அ்�ேப�க�ன் வ� �ற�த �ன�ைத�ன�்�� மற�்�
10 6+12+2015 .�பா� நாணய�கைள�ரதமர் அன�்ெவ����ளள்ார்

---> -இ��யா�ன �்தனை்மெபா�ளாதார ஆேலாசகர அ்ர���
��ரம�யன்

---> (Sugamya Bharat Abhiyan (Accessible India�க�யா பார� அ�யான்
Campaign)) எனப்� ம��ய அர�னால மாற�்��றனா�கள ந்ல��காக
அ��க� ெச�ய�ப��ளள் ��டமா��.

--->காணாமல ே்பான �ழ�ைதகைளக������� அவரக்ள�
ெபறே்றாரக்�ட� ேசரப்தறக்ான ' 'ஆபேரசன �்ைமல �்�ட� ����
ஜனவ� மாத� ெதாட��� என ம��ய அர�அ����ளள்�.

---> (WTO) 162உலக வர�்தக ��வன��ன் உ��� நா�க�ன வ்ர�்தக
அைம�சரக்�ன �்�ைகெகனய்ா�ன த்ைலநகரான ைநேரா��ல �்ச�பர்
15-18 . , 2013வைரநைடெபற�ளள்� இதற�் �னன்ர் ஆ�ஆ��
�ச�ப�ல ப்ா� எ��ட��ல இ்�ேபானற்��ைகநைடெபறற்�.

--->ெதன ஆ்����கா��� எ�ரான ெட�� ேபா���கான ஆ�ட நாயகன்
��ைதரஹாேன ெபறற்ார.்அவர இ்�த ��ைதகனமைழயால்
பா��க�ப��ளள் ெசனை்னம�க���� ெசனை்ன�ல �்வாரண�
ப�க�ல ஈ்�ப��ளள் ரா�வ�ரரக்����அர�்ப���ெச�தார.்
ெதாடர ந்ாயகன �்�ைத� ெபறற் அ���� தன� ��ைத
ெவளள்�தால ப்ா��க�ப��ளள் ெசனை்னம�க��� அர�்ப���
ெச�தார.்

---> " 'பா��தான த்ைலநகர இ்�லாமாபா�ல ஆ்�யா�ன இ்தய� எனற்
ெபய�ல ஆ்�கா��தான ெ்தாடரப்ான மாநா�, ( 9)�தன�்ழைம �ச�பர்
நைடெபற�ளள்�. ,இ�த மாநா��ல ப்�ேகறப்தறக்ாக இ��ய�
���ன�டன �்�மா�வரா�, ெச�வா���ழைமஇ�லாமாபா�
ெசனற்ைட�தார.்

---> -இ��யா�ன �்தல �்லல்� ர�ல �்�ைபஆமதாபா� இைடேய
இய�க�பட இ���ற�.இதறக்ாக ஜ�பான ந்ா��டன �்ைர�ல்
ஒ�ப�த�ைகெய��தாக உளள்�.இ�த� ��ட� ஜ�பான �்��த��டன்
ேமறெ்காளள்�பட இ���ற�.

---> ‘ ’ ,ந�ன த�ழ ந்ாடக��ன �்�மர எ்ன அைழ�க�ப�ட நாடக ேமைத
எ�. .ராமா�ஜ�அவரக்ள க்ாலமானார்

---> Hindustan Aeronautics Ltd 75இ��ய அர� ��வனமான வ�
ஆ�ைட�ைற� ெச��ளள்�.

---> - 9.சரவ்ேதச ஊழல ஒ்�����ன� �ச�பர் �ரான�்பர�
இ�டரே்நசனல �்�வன��ன 2்014ஆ�ஆ��ன ஆ்��னப்� ஊழல்
���த நா�க�ன ப்��ய�ல இ்��யா 86 .வ� இட���ளள்�

--->க��� பண� ெவ�ேய�� நா�க�ன ப்��ய�ல இ்��யா நானக்ாவ�
இட��ல இ்��� ற�. 2004- 2013�ஆ�� �தல் வைரஇ��யா�ல்
இ��� ஓர ஆ்���� �.3.4 (5,100 )ல�ச� ேகா� ேகா� டாலர்
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ஏ�கைண�ன ே்சாதைன, ெஜ�சேல�ல �்யாழ��ழைமெவற�்கரமாக
ேமறெ்காளள்�ப�ட�.

--->2015-�ஆ���கான உல�ன �்ற�த தடகள �ரர �்����
அெம��காைவ� ேசர�்த ெடக�லான �்ரர ஆ்�டன ஈ்�டைன��, �ற�த
�ரா�கைன����� எ��ேயா��யாைவ� ேசர�்த ெஜன�்ேப
�பாபாைவ�� ேதர�் ெச��ளள்� சரவ்ேதச தடகள ச�ேமளன�.

---> ’ -ஆபேரஷன �்ேபரா ��ட� க��வ�� வ� �ல ஈ்�ப�ேவாைர�
���க நடவ��ைக.

---> 946 943த�ழந்ா��ல �்ழ�ைதகள ப்ா�ன ��த� ���� ஆக
�ைற��ளள்�. 0 6�ழ�ைதகள ப்ா�ன ��ட� எனப்� �தல்
வைர�லான 1000ஆ��ழ�ைதக��� எ�தைனெப��ழ�ைதகள்
எனற்�தமா��. 2001 942 2011�னன்தாக ஆ�ெசனச்� ப� ஆக��
ெசனச்� ப� 946 .ஆக��இ��த�

த�ழந்ா��ல க்��������ழ�ைத�ன ப்ா�ன�ைதஅ�வைததைட
ெச��� ச�ட� 1994 .ஆ�ஆ�� இயறற்�ப�ட�

--->India Skills Report 2016அ��ைக�ன ப்� ெப�கள ப்���வதற�்
உக�த மா�லமாக த�ழந்ா�அ���க�ப��ளள்�.

--->2015- . 8ல அ்�க��ெக��கைளஎ��த �ரர அ்��ன ஆ்�ய ெட��
ேபா��க�ல 5்5 .��ெக��கைள�ழ�்��ளள்ார இ்வ��� அ��த
இட��ல இ்��லா��ன �்ரா� உளள்ார.் 13 51அவர் ெட�� ேபா��க�ல்
��ெக��கைளஎ���ளள்ார.்

---> .ெசனை்ன�� ���ர த்���ராண� ஏ� கட�ர ம்ாவ�ட��லள்ள்�

--->உடல உ்��� தான� மற�்� உ���மாற�் அ�ைவ� ���ைச
ஆ�யவற�்ல ந்ா��ேலேய �ற�த மா�ல���கான ��� த�ழக��ற�்
வழ�க�ப�ட�. ேத�ய உடல உ்���மற�்� �� மாற�் ��வன�
( )ேநா�ேடா சார�்ல ஆ்றாவ� இ��ய உடல உ்��� தான� நாள �்ழா
�ல◌�் ��ஞான ப்வ�ல ெ்வள�்��ழைமநைடெபறற்�.�கழ�்��ல்
உடல உ்��� தான� மற�்� உ���மாற�் அ�ைவ� ���ைச�ல �்ற��
�ள��� மா�ல��றக்ான ��ைதம��ய அைம�சர ே்ஜ. . ,� ந�டா
த�ழகஅர�ன ம்�கள ந்லவ்ாழ�் �ைறஅைம�சர ட்ா�டர �்.
�ஜயபா�க�ட�வழ��� பாரா��னார.்

---> .3.38 ,� ல�ச� ேகா� கடன ை்வ�� அ�க கடன ை்வ������
மா�லமாக மகாரா��ர� உளள்�. , ,ஆனால ம்காரா��ர� த�ழந்ா�
ஆ�ய இ�மா�ல�க�ேம த�நபர க்டன �்ைமையஒேர அள�ல்
ைவ�����னற்ன. 5ஆ��க�ன க்ண�ைக� பார�்தால த்�ழக��ன்
த�நபர க்டன�்ைம�.31,192 .ேகா�யாகஅ�க����

--->இ��ய� கடேலார� பா�கா���� ேம�� ஒ� ேரா��� க�பல்
அர�்ப���: -422 ,� எனற் ேரா��� க�பல அ்ர�்ப�����கழ�்�
கடேலார� காவல ப்ைட�ழ��� �ரா��ய அைம���ல� காைர�கால்
மார�் �ைற�கவளாக��ல ச்���ழைமநைடெபறற்�.

---> :த��ர ெ்பா�ளாதார� ஒ� நா��ன ெ்பா�ளாதார�ைத பண�ைத�
ெகா�� ம����வ� ேபால த��ைர� ெகா�� ம����வ�தான்
த��ர ெ்பா�ளாதார�.இைதக�����தவர இ்��லா�ைத� ேசர�்த
ஜான ஆ்�ட�ஆலன எ்னப்வர.்

---> ' - 'இ��யா�ல �்தன �்ைறயாக பேயா �சல இ்ன�்ன �்ல�இய���
�ைர� ர�ல க்ரந்ாடக மா�ல�ஹ��� - ெப�க��இைடேய
இய�க�ப�ட�.

--->1990-�ஆ�� ��� நக�ல ந்ைடெபறற் ஆ�ய �ைளயா��
ேபா��க�ல �்தல �்தலாக கப� ஆ�ட�அ��க� ெச�ய�ப�ட�.
அ����� இ�வைரநைடெபறற் அைன�� ஆ�ய ேபா��க���
இ��யா த�க�பத�க� ெவன�்ளள்�.

Source- tnpscjob.com & tnpscportal.in
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ெவ�ேய� இ���ற�.அெம��காைவேசர�்த ��வன��ன அ்��ைக
ஒன�்இ�த தகவைலெவ�������ற�. ,இ� இ��யா ரா�வ����
ஓர ஆ்��ல ெ்சல��� ெதாைக�� இைணயான� ஆ��.இ�த
ப��ய�ல �்னா�த�ட��ல இ்���ற�.இ�த காலக�ட��ல �்னா�ல்
இ��� �.9.2 (13,900 ), .6.9ல�ச� ேகா� ேகா� டாலர ர்�யா� ல�ச�
ேகா� (10,900 ), 3.5 (5,280ேகா� டாலர ெ்ம��ேகா � ல�ச� ேகா� ேகா�
டாலர)் .அள� ெதாைகஒ�ெவா�ஆ���ெவ�ேய� இ���ற�
வா��ட�ல இ்��� ெவ�யா���ேளாபல ை்பனான�்யல்
இனெ்டக��� என�்�ஆரா���மற�்�ஆேலாசைன��வன�இ�த
தகவைலெவ�������ற�.

--->" 'சார�் மாநா��ல க்ல�� ெகாளவ்தறக்ாகஅ��த ஆ�� ெச�ட�பர்
மாத� இ��ய� �ரதமர ந்ேர��ர ேமா� பா��தான ெ்சலல்�ளள்ார.்
கட�த 2004- " 'ஆ�ஆ��ல ப்ா��தா�ல ந்ைடெபறற் சார�் மாநா��ல்
அ�ேபாைதய �ரதமர வ்ா�பா� கல�� ெகா�டார.் 10அதன �்ற�
ஆ�ட◌ுகால��ரதமராக இ��த மனே்மாகன �்�, பா��தான ெ்சலல்
����யேபா���அதறக்ான வா���கள அ்ைமய�லை்ல.

--->கரந்ாடக ேலா� ஆ��த ��ப� பா�கரர்ா� தன� பத�ைய
ெச�வா���ழைமரா�நாமா ெச�தார.்

---> , ,�கழா��ன �்ற�த ம�தராக ெஜரம்��ரதமர ஏ்�சலாெமர�்கைல
அெம��கா�ல இ்��� ெவ�யா�� " 'ைட� ஆ��ல� ப���ைகேதர�்
ெச��ளள்�.

--->ெதற�் ர�லே்வஇ�த ஆ��றக்ான ேத�ய அள�லான �ன �்�கன�
மற�்� பா�கா������� ேதர�் ெச�ய�ப��ளள்�. 2வ� �ைறயாக
ேத�ய �ன�்�கன பா�கா���ன �ழா வ�� 14-� ேத� ��ெடல�்�ல்
நட�க�ளள்�. ,இ�ல ம்��ய �னச்ார��ைறஇைணஅைம�சர �்��
ேக◌ாயல க்ல�� ெக◌ா�� இ�த ��ைதஅ��க�ளள்ார.்

--->உளள்ா��� ேதரத்ல ே்வ�பாள��� கல�்� த�� ஹ�யாணா அர�ன்
ச�ட� ெசல�்� - -உ�ச ��மனற்� �ர�்� ஹ�யாணா ப�சாய�� ரா�
( ) 2015 . ,���த� ச�ட� இ�த ஆ�� இயறற்�ப�ட� இதன ப்�
உளள்ா��� ேதரத்�ல ே்பா����� ெபா� ( )ஆ� ேவ�பாளரக்ள்
க◌ுைற�த�ப�ச� 10- .�வ��� ேதர�்� ெபற�்��க ேவ��� ெப�
( ) ( )ெபா� மற�்�ஆ��ரா�டர எ்�� இன�ைத� ேசர�்த ஆ�
ேவ�பாளரக்ளாக இ��தால 8்- 5-�வ���� ெப�ணாகஇ��தால்�
வ���� தே◌ர�்� ெபற�்��க ேவ���.இ�ேபால ேம�� �ல க�ைம
யான க���பா�கள �்��க இ�த ச�ட�வைகெச��ற�.

---> ( ) -கா���� ஒ����ைறமற�்� ேம�பா�அைம��ன ஐ்ஆர�்ஏ
தைலவர �்ஜயன்

--->ெதா�ல�்�ப அ��பைட�லான �டார�்அ� ��வன�கள்
உ�வாவ�ல ச்ரவ்ேதச அள�ல இ்��யா�னற்ாவ� இட��ல உ்ளள்�
என�்��ள ெ்த����ளள்�.

---> .நா��ன �்தல �்��டல ம்ா�லமாக ேகரளா அ���க�பட�ளள்�

---> , ( )காரப்ன ெ்வ����ல்த� நபர க்ாரப்ன ெ்வ���� அள�ல்
இ��ய மா�ல� தைலநகர�க�ல ெ்சனை்ன�த�ட��ல உ்ளள்தாக
இ��ய அ��யல ஆ்ரா�����வன ஆரா���யாளர �். .� ராமச��ரன்
���ளள்ார.் ,ெசனை்னையஅ��� கலக்�தா இர�டா�ட���ளள்�
என�ம◌ ெ்த���க�ப��ளள்�.

---> ,க�ைகந�ைய� ��ைம�ப���� நடவ��ைகயாக ேகா�� ப��
�தல ஹ்��வார ப்�� வைர, �ளா��� ெபா�ளக்ைள�
பயனப்���வதற�் ேத�ய ப�ைம� �ர�்பாய� தைட����ளள்�.
இ�த� தைடஉ�தர�, 1-வ����ரவ� ஆ� ேத� �தல ந்ைட�ைற��
வ��ற�.

��க���ன 6் " ' .ெசயறை்க�ேகாளக்ைளஏ��ற� இ�ேரா ஆ��ர�
�ரேதச மா�ல�, ��ஹ�ேகா�டா�ல உ்ளள் இ��ய ��ெவ� ஆ��
��வன��ன (் ) 6இ�ேரா ஏ�தள��ல இ்��� ��க���ன்
ெசயறை்க�ேகாளக்ள,் 16வ�� ஆ� ேத� �எ�எல�்��கல��ல�
ஏவ�பட உளள்ன.

--->உல�ேலேய �தல �்ைறயாக ேசாதைன� �ழா� �ல�
க��த��க�ப�ட 7 .நா�����கள அ்ெம��கா�ல �்ற��ளள்ன
அெம��கா�ன க்ாரெ்னல ப்லக்ைல�கழக காலந்ைடம���வ�
�ைறைய� ேசர�்த ��ஞா�க�ன �்யற�்�ல,் ேசாதைன� �ழா�ல்
க��த���ெச�ய�ப�ட 7 ெவ�ேவ�இன� மற�்� கல��ன
நா�����கள க்ட�த ஜ�ைலமாத� �ற�தன.
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