
ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

மா�ல�க���ல��ட�க��-part 1

1.Swatantrata Sainik Samman Pension Yojana

- ஹ�யானாஅர� �த��ர ேபாரா�ட�ரரக்���
அ���� ஓ���ய�ைத அ�க�ப����ளள்�.

- இதைன 1980ல ெ்தாட�க�ப�ட Swatantrata Sainik
Samman Pension��ட��ன �்ழ அ்�க�ப����ளள்னர.்

2. Nirman Sharmika pension yojana

- க��மான ஊ�யரக்���ஒ���ய�அ���� ஒ�ஷா
அர�ன �்�ட�

3. Biju Kanya Ratna Yojana

- ஒ�சா மா�ல��ல ெ்ப�க�ன க்ல�்,உடலந்ல� மற�்�
ஊ�ட�ச���க�ல ே்வற�்ைமைய கைழ��
����ணரை்வ ஏறப்��த ெகா��வர�ப�ட��டமா��.

4. Baristha Bunakar Sahayata Yojana

- Odisha: Government launches Baristha Bunakar Sahayata
Yojana for aiding Weavers( ெநசவாளரக்ள)்

- Under this scheme the state government would provide Rs
500 pension to the weavers

5. ‘CM Scooty scheme’

- கல�்� ெசல�்� மாண�க��� Scootyவழ���
��ட�ைத ஜ��கா��ர �்தலவ்ர ெ்மக�பா ���
��நக�ல ெ்தாட�� ைவ�தார.்

6. “NCR Taxi Scheme 2016”

- Haryana: Chief Minister Mr. Manohar Lal Khattar has
approved a proposal of the State Transport department to
implement a new “NCR Taxi Scheme 2016” in 13 districts of
the state falling in the National Capital Region (நா��ன்
தைலநகைர ஒ��ய ப�� எனப்தால◌)்

7. Hello police scheme

- ��வா�ர ம்ாவ�ட��ல �்றற்�யல்

�காரக்ைள �ைரவாகஅ��கவச�யாக

'ஹேலா ேபா��'��ட�அ��க�.

8. Maitree Ek Gyan Yatra Scheme

- அசா� மா�ல��ல ெ்தாட�க�ப��ளள்�.

- தாமாக �ன வ்�� கல�்�ஆ��யரக்ள உ்யர�்ைல
பள�்க��� ,உயர�்ைல பள�் ஆ��யரக்ள்
ெதாட�க�பள�்��� பாட� எ��பேதஇ���ட��ன்
ேநா�கமா��.

--->த�ழக��ல உ்ளள் 3 ��கள க்ா�பக�க�ல்
வன��றற்�கைள க�ட�ய �தன �்ைறயாக
இைண�க�ப��ளள் ேமா�ப நா�கள்

ஆைனமைல ��கள க்ா�பக���� '�ல�்' என
ெபய�ட�ப�ட ெஜரம்ன ெ்ஷ�பர�் நா��,

கள�கா���ட��ைற�� '���' என ெபய�ட�ப�ட
ெஜரம்ன ெ்ஷ�பர�் நா��,

��மைல ��கள க்ா�பக���� 'ஆ�பர'் என
ெபய�ட�ப�ட ெபல�்ய� ெஷ�பர�் நா��அ���
ைவ�கப��ளள்ன.

--->���ன ◌்ஃ�ேள�ேடா�ல (்Google Play Store) உளள்
400 ��� ேமறப்�ட ெசய�கள �்ெர�ேகா� என�்�
மாலே்வர ை்வரஸால ப்ா��க�ப��ளள்தாக தகவல்
ெவ�யா��ளள்�.

--->'உ� பய�கரவாத தா��தைல வனை்மயாக
க����ேறன எ்ன�்�தன �்தலாக பா��தான ப்ாடகர்
ஷாப� அமநா� அ� (Shafqat Amanat Ali) க���
ெத����ளள்ார்

--->இ��லா��ன �்ழல அ்ைம�சரைவ�ன உ்���னராக
�ய��க�ப��ளள் இ��ய வ�சாவ� சார�்தவர -் ஷா�
ச�ரவர�்� (Shami Chakrabarti)

--->OXFORD DICTIONARY ல இ்�த ஆ����தாக இர��
வார�்ைதகள இ்ைண�க�ப��ளள்ன அைவ Aiyoh மற�்�
Aiyah

2016-17 �ஆ��சரவ்ேதச ேபா����றன �்���
ப��ய�ல இ்��யா எ�தைனயாவ� இட�ைத
����ளள்�?�ைட--39-வ� இட�

காரப்ன ச்ம�ைல �மான �ைலய� எனற் ெப�ைமைய
ெபற�்ளள் இ��ய �மான �ைலய�?�ைட--இ��ரா
கா�� �மான �ைலய� (ெடல�்)

த�ழக��ல �்தல�்ைறயாக 2,500ஆ��கள்
பழைமயான, பாைறக�ல அ்ைம�க�ப�ட உேலாக
ெதா�ற�்ட� எ�� க�����க�ப��ளள்�?�ைட--
ெபான�்ைள�தகள��ர்

அ�ேடாபர-்2016 ல ப்�வ�ைல மா�பா� ெதாடரப்ான
பா�� ஒ�ப�த��ல ை்கெய����ட 62-வ� நா� எ�?
�ைட---இ��யா

2015-ஆ�ஆ���கான �ர�்�ேத� ��� யா���
அ���க�ப��ளள்�?�ைட-- கல�க�� ஏேன◌ா��

ப��� �னதயாள உ்�யாய ��� உனன்� ேமளா 2016
நைடெபற உளள் நகர�?�ைட---ம�ரா

அ�ைம�ல இ்��ய ர�லே்வ சார�்ல க்ைட���க�ப��
��ைம நா�கள எ்ைவ?�ைட---ெச�ட�பர 1்7�தல 2்5
வைர

''த��ர இ்லல்ா� ப�ரக்ள இ்�இலை்ல '' எனற்
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9. 'Kalinga Siksha Sathi Yojana'

- உயர க்ல�்ைய� ெதாட�வதற�்ஒ� சத�த வ���ல்
��ய கடன �்�ட�ைத ஒ�ஸா �தலவ்ர ந்�ன ப்�நாய�
ெதாட��ைவ�தார.்

- ��� ��கலால �்க��ற�த மாணவரக்�� உயர்
கல�்ைய� ெதாடர ��யாமல ே்பாவைத� த����
ெபா��� க��கா கல�் ���த�� ��ட� என�்ற
ெபய�ல �்�ய கட�த�� ��ட�
அ��க�ப��த�ப��ளள்�.

10. Pashudhan Bima Yojana

- காலந்ைடக��கான கா������ட�ைத ஹ�யானாஅர�
அ��க� ெச��ளள்�.

- இதனப்� காைள, ப�, எ��, ஒ�டக� ேபானற்ைவ��
�பா� 100 / மற�்�ஆ�மற�்� பன�்க����பா� 25 /
ெச���னால,் எ�ரப்ாராதவைக�ல அ்ைவக���மரண�
ஏறப்�டால க்ா���வழ�க�ப��.

தாழ�்த�ப�ட / பழ����ன ம�கள இ்�த ெதாைகைய
ெச��த ேவ��ய�லை்ல.அரேசஅவரக்��காக
ெச������ என அ���க�ப��ளள்�.

11. பள�்� �ழ�ைதக���மா�பழ�சா� வழ���
��ட� - த�ழந்ா�

- பள�்� �ழ�ைதக���மா�பழ� சா� வழ�����ட�,
ம���வரக்�ன ஆ்ேலாசைன� ப� ைக�ட�ப�டதாக
த�ழக�தலவ்ர ெ்ஜயல�தா �ள�க�அ���ளள்ார.்

- ம���வரக்�ன ஆ்ேலாசைன�ப� �ழ�ைதக���
மா�பழ�சா� வழ�����ட�ைக�ட�ப�ட�. �ல
�ழ�ைதக���மா�பழ�சாறால உ்டல ந்ல� பா��க�ப��
எனப்தால அ்�த ��ட�ைத த�ழகஅர�
நைட�ைற�ப��த�லை்ல என�் ப�ல அ்��தார.்

12. கடறப்ா� ப������ட�

- த�ழக��ன 1்3 கடேலார மாவ�ட�க�ல க்டறப்ா�
ப������ட�ைத 21, ெச�ட�பர �்தலவ்ர ெ்ஜயல�தா
ெதாட��ைவ�தார

13. சமா�வா� �சான �்மா ேயாஜனா

- உ��ர �ரேதச அர�ன ச்மா�வா� �சான �்மா ேயாஜனா
��ட��ன �்தராக நவா��ன �்��� �யமன�.

- இ� �வசா�க��கான இன�்ரன�்��ட� .இதன �்ல�
�வசா�கள 2்.5 ல�ச� வைர கா��� ெபறலா� .

- இ���ட��ைன பயனப்���ேவா����ளா���
அ�ைடகள வ்ழ�க�ப��.

NOTE: ச�ப��ல உ்�தர��ரேதச அர�ன ச்மா�வா�
ெபனச்ன �்�ட��ன �்தராக��யாபாலன்
�ய��க�ப��ளள்ார்

ெசயல�்�ட��ற�்வழ�க�ப��ளள் ���?�ைட---
��ள �்��.

--->சரவ்ேதச நாணய ��ட� (IMF) அ�ேடாபர 2்016இல்
ெவ����ளள் அ��ைக�ன ப்� 2016ஆ��ல உ்லக
ஒ��ெமா�த ெபா�ளாதார வளர�்� 3.1%இ���� என
க��க�ப��ளள்�.

--->நகர�்�ற ப��க�ல க்�டட வைரபட����அ�ம�
அ���� நைட�ைறைய �க�� எ�ைமப��த ச�ப��ல்
'ஆனை்லன'்�ைறைய அ��க� ப����ளள் மா�ல� -
ஒ�சா

--+>�னவரக்��கான 'பான இ்��யா �னவ ந�பன்
என�்�ைக�ேப� ெசய�'ைய (Fisher Friend Mobile
Application - FFMA) அ��க� ெச��ளள் ��வன� -
M.S.�வா�நாதன ஆ்ரா��� ��வன�

--->#24வ� ஏகைலவயா ��� 2016 (24th Ekalavya Award
2016)

�ைளயா��� �ைற�ல �்ற�த சாதைனயாள��காக
வழ�க�ப�� ஏகைலவயா ��� 2016ஆ��ல ச்ரபா�
ந�தா (Srabani Nanda) எனப்வ���வழ�க�ப��ளள்�.

--->இ��யா�ல க்�ணா� ேமற�்ைரக�டனான ெர�ல்
ெப��கள அ்��க�;இ��ய ெர�லே்வ���

இ��யா�ல �்��சரல்ா�� நா���ளள் ெர�ல்
ெப��கைள ேபான�் க�ணா� ேமற�்ைரக�டனான
ெர�ல ெ்ப��கைள அ��க�ப��தஇ��ய ெர�லே்வ
�ரவ்ாக���� ெச��ளள்�. நா��ல �்ற�்லா
�ைற�ைன ேம�ப���� ேநா��ல இ்�த ெப��கள்
அ��க�ப��த�பட உளள்ன.

த�ழக��ன ெ்பர��ர ந்க�ல உ்ளள் இ��ய ெர�லே்வ
உண� ேசைவ மற�்� �ற�்லா கழக� (ஐ.ஆர.்�.�.�.),
ஆரா���, வ�வைம�� மற�்� தர அைம��
(ஆர.்�.எ�.ஓ.) மற�்� ஒ���ைண�த ெப�� தயா���
ெதா�றச்ாைல (ஐ.�.எ�.) ஆ�யைவ ஒன�்ைண�� இ�த
ஆட�பர ெப�ட◌ிகைள வ�வைம��னற்�.

இ�த க�ணா� ேமற�்ைரக�டனான ெர�ல ெ்ப��கள்
வ��ற �ச�ப�ல அ்��க�ப��த�ப��. ெதாட�க��ல்
�.4 ேகா� ம���ல இ்�த ெர�ல ெ்ப��கள்
தயா��க�ப��.�தல ெ்ப�� கா��ர ப்ளள்�தா��
ப���ல உ்ளள் ெர��ல இ்ைண�க�ப��.
அேதேவைள�ல ம்றற் 2 ெப��கள �்சாக�ப��ன��ல்
அர��பளள்�தா��வ�ேயெசல�்ற ெர�லக்�ல்
இைண�க�ப��.

இ�த மாத��ல (்அ�ேடாபர)் �தல ெ்ப�� உ�வா�க�ப��
���.

--->சரவ்ேதச அள�ல க்ாரக்ள உ்றப்���ல இ்��யா 5வ�
இட��ற�்�னே்னறற்�.

* 5வ� இட��ல இ்��த ெதனெ்கா�யா 6வ� இட��ற�்
�னத்���ளள்�.
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14.இலவச ைவ-ைப ��ட�,இலவச �னச்ார�&�மார�்
காரட்

- ���ேச��ல உ்ளள் அைன��அர��கல�்����
இலவச ைவ-ைப ��ட�

- �வசா�கள அ்ைனவ����இலவச �னச்ார�&�மார�்
கார�் வழ�����ட� ���ேச�அர�அ����

15. ெஜ����� ெசலல்� க�டண��.500

- �றற்� ெச�யாமேலேயெஜ�ல வ்ாழ�்ைகைய
அ�ப���� (உண��) ��ட�
அ��க�ப��த�ப��ளள்�.

- �.500 க�டண��ல இ்���ட�ைத ெதல�கானாஅர�
அ��க�ப����ளள்�.

����:இ���ட��ன �்ல� �ைற��� ெசலப்வரக்ள,் மறற்
ைக�கைள� ேபாலேவநட�த�ப�வர்

16. ��ைவ� கட�ல �்ச�பர �்தல "்டால�்ன �்ற�்லா':
வன� �ைற ��ட�

- ேகாவாைவ� ேபால ���ேச���� ந��கடல ப்�����
�ற�்லா� பய�கைள பட�ல அ்ைழ��� ெசன�்,
டால�்னக்ைள கா�������ட�ைத, வ��ற �ச�பர்
�தல ெ்சயலப்��தவன� �ைற ��ட���ளள்�.

17. Mission Bhagiratha

- ெத��கானா மா�ல��ல உ்ளள் ஒ�ெவா����ற�்�
ைப� �ல� பா�கா�க�ப�ட���ர வ்ழ�����டமான
Mission Bhagiratha�ன �்தல ப்��ைய �ரதமர ே்மா�
�வ��ைவ��ளள்ார.்

Various BRICS meetings in 2016 [ Jul - Oct 15]

July meetings

1. 2வ� இைளஞர ம்ாநா�- Guwahati

2. BRICSஆறற்ல ே்ச��� மற�்�ஆறற்ல ே்ம�பா� பற�்ய
மாநா�- Vishakapatinam

3. BRICS ேபாைத ெபா�ள த்��� மாநா�- ெடல�்

4. BRICS customs agencies- Brusells

5. 2வ� இர�லே்வ�ைற வல�்நரக்�ன ம்ாநா�-
Secundurabad

6.�தல B்RICSவ��(New Development Bank)
ஆ�நரக்�ன ம்ாநா�- Shanghai,china

7. BRICS ெவ�நா��ெகாளை்க ஒ�ப�த�- Patna

8. BRICS skill development- Mumbai

9. 2வ� BRICS -���� ந��தர ெதா�லக்�ன (்MSME)
ேசைவக�ன வ்�ட ேமைச மாநா�- Agra

*இ��யா�ல வ்ாகன உறப்��வளர�்�யைடய ேம� இன்
இ��யா ��ட� ஒ����ய காரணமாக ெசாலல்�ப��ற�.

* ெஜரம்�, �னா, அெம��கா, ஜ�பான ஆ்�ய நா�கள க்ார்
உறப்���ல உ்லகஅள�ல �்தல ந்ான�்இட�க�ல்
உளள்ன.

---[அ�ேடாபர 1்1 - சரவ்ேதச ெப��ழ�ைதகள �்ன�

#ெப��ழ�ைதக�ன உ்�ைமகைள �ைலநா�ட��,
அவரக்ள� �றைமகைள��, பைட��கைள��
அ��க�����தமாக�� சரவ்ேதச ெப��ழ�ைதகள்
�ன�ைத� ெகா�டாட ஐ.நா. சைப 2012-�ஆ��
�ரம்ா��த�.

#ஒ�ெவா�ஆ���அ�ேடாபர 1்1-ஆ�நாள ச்ரவ்ேதச
ெப��ழ�ைதகள �்ன� ெகா�டாட�ப��வ��ற�.

"#ெப� கல�்�����ய��வ�அ��தல'் எனப்� இ�த
ஆ��ன “்சரவ்ேதச ெப��ழ�ைதகள �்ன��ன”்
ைமய�க��தா��.

--->ெபா�ளாதார��ற க்ாகான ேநாபல ப்��அ����--- 1)
ஆ�வர ஹ்ார�் 2) ெப�� ேஹா���ேரா�.

--->ெவ�நா��மைல��ரேதச�க�ல �்க���ரபலமாக
இ�����ைக வா� என�்�ஆகாய நைடபாைத
பால�ைத இ��யா�ல �்தன �்ைறயாக ெகாைட�கான�ல்
ெகா��வ�வதறக்ாக த�ழக �ற�்லா��ைற��,
வன��ைற��இைண�� அ�த ��ட�ைத
ெசயலப்���வதறக்ாக ேதர�்ெத���ளள் இட� -
டால�்ன�்ேனா� (Dolphin's Nose)

--->அ�ேடாபர 1்0 - உலக மனநல �ன� / World Mental
Health Day

2016 Theme - 'Dignity in Mental Health-Psychological &
Mental Health First Aid for All'

--->ெட�� ேபா���ல இ்��ைற இர�ைட சத�அ��த
�தல இ்��ய ேக�டன எ்னற் ெப�ைமைய ெபறற்வர -்
�ரா� ேகா�

���லா����எ�ரான �னற்ாவ� ெட�� ேபா���ல்
ேகா��இர�டாவ� �ைறயாக இர�ைட சத�அ���
இ�த சாகைனைய ���தார்

இதற�்�ன,் ெவ�� இ�����எ�ராக (ஆ���வா,
2016) இைத �கழ�்����தார.்

--->அ�ேடாபர 9் - உலகஅ�சல �்ன�

2016 க��ெபா�ள :் "��ைம, ஒ���ைண�� மற�்�
உளள்ட�க�"

இ��யா�ல -்

அ�ேடாபர 9்-15 : ேத�ய அ�சல�்ைற வார�

--->ர�ய ஓபன �்ரா������பா���டன்
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AUG Meetings

1. BRICS smart cities workshop- Jaipur

2. BRICS ெப�பாரா�மனற் உ���னரக்�ன ம்ாநா�-
Jaipur

3. BRICS ேப�டர ே்மலா�ைமஅைம�சரக்�ன ம்ாநா�-
Udaipur

SEP Meetings

1. BRICS �ற�்லா மாநா�- Khajurao

2. BRICS film fesitival- Delhi

3. BRICS தைலவரக்�ன ம்ாநா�- Hangzhou,China

4. BRICSைக�ைன கைலஞரக்�ன ெ்பா��கள ம்ாற�்
�கழ�்- Jaipur

5. BRICS wellness program- Bengalaru

6. BRICS உளந்ா��� ��ரவா�கள ப்ற�்ய மாநா�- Delhi

7. BRICS 3வ� நகரமயமாதல ம்ாநா�- Vishakapatinam

8. BRICS �ற�்��ழல அ்ைம�சரக்�ன ம்ாநா�- Goa

9. BRICS ெவ��ற���ைற அைம�சரக்�ன ம்ாநா�- New
york

10. 2வ� �வசாய ஆரா��� மற�்��வசாய
அைம�சரக்�ன ம்ாநா�- delhi

11. BRICSஇள���ஞா�கள ம்ாநா�- Bengalaru

12. BRICS developing bond markets- Mumbai

13. BRICS water forum - Moscow

14. BRICS education ministers forum- Delhi

15. BRICS ெதா�ல�்ைற அைம�சரக்�ன ம்ாநா�- Agra

OCT meetings

1. BRICS civil forum- Delhi

2. BRICS�ைற�தகால�த����� பற�்ய மாநா�- Jaipur

3. U17 football tournament- New delhi and Goa

4. BRICSவர�்தகஅைம�சரக்ள ம்ாநா�- delhi

5. BRICS ெதா�ல� மாநா�- Delhi

6. BRICS ெபா�ளாதார மாநா�- Goa

7. 4வ� BRICSஅ��யல ெ்தா�ல�்�ப உயர அ்�கா�கள்
மாநா�- Jaipur

• மக�ர ஒ்றை்றயர �்�� - இ��யா�ன �்��கா �வா�
காேட சா��யன்

• ஆடவர ஒ்றை்றயர �்�� - இ��யா�ன �்�ல வ்ரம்ா
இர�டா�ட�

• கல�� இர�ைடயர �்�� - இ��யா�ன �்��ெர��,
�ரண� ெஜர�் ேசா�ரா சா��யன்

--->�.2,587 ேகா��ல ெ்சனை்ன �மான �ைலய�
ந�னமா��� ��ட��ற�்அ�ம�

ெசனை்ன �ன�பா�க��ல உ்ளள் பனன்ா���மான
�ைலய�ைத ஒ�ெவா�ஆ��� பல ல�ச� பய�கள்
உளந்ா�� ேபா��வர�����, ெவ�நா��
ேபா��வர����� பயனப்���வ��றாரக்ள.்இைத
அ�க����வைக�ல �்மான �ைலய�ைத ந�ன�ப��த
�மான �ைலய ேம�பா��ஆைணய���ட���
அதறக்ான ப�கைள ேமறெ்கா�ட�.அதனப்� �.2,587
ேகா�����டம���� தயா��க�ப�ட�.

அைத� ெதாடர�்� ம��ய �ற�்��ழல அ்ைம�சக��ன்
அ�ம��காக�மான �ைலய ேம�பா��ஆைணய
அ�கா�கள �்�ண���தனர.்இதைன ஏற�்ெசனை்ன
�மான �ைலய�ைத ந�ன�ப��தம��ய �ற�்��ழல்
அைம�சக�அ�ம� வழ��ய�.

1,301.28 ஏ�கர ப்ர�பள� ெகா�டெசனை்ன �மான
�ைலய��ல த்றே்பா� உளள் 2 பைழய �ைனய�கைள (2
மற�்� 3வ� ெடர�்னல)் �ற�்��அகற�்���, அதற�்
ப�லாக ��ய க�டைம�� ேமறெ்காளள்�பட உளள்�.
��ய க�டைம��ல ப்னன்���வாகன ���த� உள�்�ட
பலே்வ�வச�கள ெ்ச�ய�பட உளள்ன.

--->இ��ய �மான பைட�ன �்தல ே்ப��� ப��
ெதாட�க�

இ��ய �மான பைட�ன �்தல ே்ப��� ப�வான� அதன்
84வ� ��வன நாளான இன�் ெதாட�க�ப��உளள்�.
ச�கஊடக�க�ல ஒ்னற்ான ேப����ற�்ள்
த���பதறக்ான அ�கார� எனற்வாசக��டன,் �-30
எ�.ேக.ஐ. ரக ேபார �்மான��ன �்ைக�பட��டன த்ன�
�க�� ப�க��ைன இ��ய �மான பைட
உ�வா���ளள்�.

இ��ய �மான பைட�ன த்ைலவர அ்�� ராஹா வாழ�்�
ெச���டன,் ���பட� ஒன�்��தல ப்�வாக
ெவ��ட�ப��உளள்�.�தன�்த�ல ே்ப����ற�்ள்
��பைடக�ல ஒ்னற்ான ரா�வ� தன� ப��ைன
ெதாட��ய�.இ��யாகேவஇ��ய �மான பைடயான�
ேப����ற�்ள �்ைழ�த◌ுளள்�.

ரா�வ��ைன ெதாடர�்� க�பறப்ைட ேப����ற�்ள்
�ைழ�த�. ச�ப��ல க்�பறப்ைட ���ட���ள�்�
�ைழ��ளள்�.

--->#அ�ேடாபர 0்8 - இ��ய �மான�பைட 84வ� ஆ��
�ன�
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8. 6வ� BRICSஅ��யல ம்ற�்� ெதா�ல�்�ப
அைம�சரக்ள ம்ாநா�- Jaipur

9. BRICS�� அைம�சரக்ள ம்ற�்� ெபா� வ��
ஆ�நரக்�ன ம்ாநா�- Goa

10. BRICS summit- Panaji,goa

Bilateral Relations

- இ��யா ச�ப��ல க்�பல ே்பா��வர��ெதாடரப்ாக
ஒ�ப�த� ெச��ெகா�டநா�- எ���

- இ��யா ச�ப��ல வ்ானெ்வ� ேபா��வர��(�ற�த
ெவ� வான ே்பா��வர��) ெதாடரப்ாக ஒ�ப�த� ெச��
ெகா�டநா�- ���

- ��டகால ப��� ஒ�ப�த�- ெமாசா���

- இர�ைட வ��ைற�� ஒ�ப�த� (double taxation
avoidance)- cyrpus

- இர�ைட வ��ைற�� ஒ�ப�த� (double taxation
avoidance)- Slovenia

- �ற�்லா மற�்� ெதாைல�ெதாடர�் ஊ����� ஒ�ப�த�-
ெம��ேகா

- AEOI ஒ�ப�த� (Automatic exchange Of information)-
switzerland

- "Ganges danube cultural festival of india" - Hungary

- SWAMI project ( South West Asian Aerosal Monsoon
Interactions) - UK

- Homeopathy�ைற�ல இ்ைண�� ெசயலப்ட ஒ�ப�த�-
ெமா��ய�

- ம��� ெதா�றச்ாைல �ைற�ல (்Pharmaceuticals)
ஒ�ப�த�- Papua New Guinea

- �ைற�க�கள �்னே்னறற்� ெதாடரப்ான ஒ�ப�த�- ெதன்
ெகா�யா

- "Tomorrow's india global summit"- ெதன ெ்கா�யா

- "korea plus"வர�்தக� ெதாடரப்ான ஒ�ப�த�- ெதன்
ெகா�யா

- Logistics support agreement - US

- �����கத�கஆறற்ல வ்ள�கள(் Renewable energy)
ஒ�ப�த�- �யானம்ர்

- பார�ப�ய ம���வ�ைறகள ெ்தாடரப்ான ஒ�ப�த�-
�யானம்ர்

- ேநர� �மான� ேபா��வர�� ேசைவ ஒ�ப�த�-
���லா��

- �ைளயா���ைற�ல ஒ்�ப�த� - "Sports for tomorrow"-

இ��ய பா�கா�� பைட�ன ஒ்�அ�கமாக�ள���
இ��ய �மான� பைட 1932ஆ�ஆ��அ�ேடாபர்
மாத�இேத�ன�தான ெ்தாட�க�ப�ட�.அன�்ல இ்���
ஒ�ெவா�ஆ���அ�., 8ஆ�நாள �்மான�பைட
நாளாக ெகா�டாட�ப��ற�.

உல�ன ந்ானக்ாவ� ெப�ய �மான�பைடயாக க�த�ப��
இ��ய �மான�பைட �மார 1்,70,000�ரரக்ைள
ெகா��ளள்�. �மார 1்,130 ேபார �்மான�க��, 1,700
பயனப்ா���மான�கைள�� உளள்ட��ய இ�பைட��
இ��ய ��யர�� தைலவேர�தறெ்ப�� தைலவர ஆ்வார.்

--->இ�தா��ல உ்ளள் ேபால�ேனாநக�ல உ்லக ேகா�ைப
��பா�� ��தல ச்ா��யன�்� ேபா���ல்
ஆ�க��கான 50 ���டல �்�� த�� �ற�்ல ெ்வள�்
பத�க� ெவனற்இ��ய �ரர -் ��� ரா�

--->இ�டர �்ரா����வன�இ�தா���கான உல�ன்
ம��� ��க�ரா��கள ப்��யைல ெவ����ளள்�

அ�ல க்��, ெமாைபல ே்பான உ்ள�்�ட சாதன�கைள
தயா����ஆ��ள �்�வன��த�ட�����ளள்�.
இ�த �ரா��ம��� ஓரா��ல 5்% உயர�்� 17,800 ேகா�
டாலராகஅதாவ� 11இல�ச� ேகா� �பாயாக
அ�க���ளள்�.

--->உல�ன ஆ்றாவ� உயரமான மைலயான �ன-ேநபாள்
எலை்ல�ல அ்ைம��ளள் ேசாஓ� (Cho Oyu) மைலைய
ெவற�்கரமாக ஏ� சாதைன ����ளள் இ��ய மைலேய��
�ரர -் அர�்ன வ்ா�பா� (Arjun Vajpai)

--->ம��ய அர�ன வ்ா��தல ம்ற�்� �ற�த பண
ேமலா�ைமைய ெந�ப����வ�ண�ம��ய ��
அைம�சக� 'ெபா�கடன ே்மலா�ைமஅல� (Public Debt
Management Cell - PMDC) எனற்அைம�ைப
ஏறப்����ளள்�.

--->1) �ற�்லா பய�கைள கவ��வைக�ல இ்��யா�ல்
�தன�்ைறயாக த�ழக மா�ல� – ����கல ம்ாவ�ட� –
ெகாைட�கானல ம்ைல�ப���ல ‘்�ைக வா�’
அைம�க�பட உளள்�

2) ஈஷா அற�க�டைள�ன �்ற�்��ழல �்யற�்யான
ப�ைம கர�கள �்�ட��ற�்ம��� ��கஇ��யா �ேட
ச◌ஃைப����� (Safaigiri Award) எ�த ��ட��ற�்
வழ�க�ப��ளள்�

இ���� 2015ஆ���ரதமர ே்மா� அவரக்ளால �்வ�
பார� அ�யான �்�ட��ன �்ழ ப்���ைர�க�ப�ட�

3) பழைமயான எ�ெண� �ண�க�����
அ�க�ப�யான எ�ெணைய ேதா��எ��பதறக்ாக
அெம��கா�ல உ்ளள் ெஹள�டன ப்லக்ைல�கழக��டன்
����ணர�் ஒ�ப�த� ேமறெ்கா��ளள் இ��ய அர�ன்
எ�ெண� ��வன� - ஆ�ல இ்��ய ��வன�

4) உலகள�ல 2்030ஆ��ற�்ள த்ரமான ஆர�பமற�்�
இைட�ைல கல�்ைய வழ�க ேவ��மானால 6்9
�ல�்யன ஆ்��யரக்ள ே்தைவ என �ென�ேகா தன�
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ஜ�பான்

- ���த�ைலயான மற�்� க��கா அனல�்ன உ்றப்��
ஒ�ப�த�- ஜ�பான்

- இைளஞர ம்ற�்��ைளயா���வகார��ைறக�ன்
ஒ�ப�த�- ��ேன

- ���பா�கா��,கடலச்ார �்றற்�கள ப்ா�கா�� மற�்�
�மான பா�கா�� தகவல ப்�மாறற் ஒ�ப�த�- ஒமன்

- IMT motor vehicle agreement- IMT ( India- Myanmar-
Thailand)

- LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement)
ஒ�ப�த�- US

- வன உ��கள ப்ா�கா�� மற�்� வன உ��கள க்ட�தல்
த��� ஒ�ப�த�- US

- �றற்வா�கைள ���பஒ�பைட��� ஒ�ப�த�-
ஆ�கா��தான்

- REPTORS ஒ�ப�த�- ஆ����கா மற�்� �ேர�யா
ப��க�ல வ்ா��இைர�ேத�� பறை்வகள ச்ாரப்ாக
இ��யா ேமறெ்கா��ளள் ஒ�ப�த�

- எ��� ேநாயா�க���இலவச ம��� வழ��தல்
ஒ�ப�த�- ெகனய்ா

- �ற�்லா��ைற�ல ஒ்��ைழ��- மால���கள்

- ெதா�லாளர ஒ்��ைழ�� உடனப்��ைக ஒ�ப�த�- ச��
அேர�யா

- ��க��ைற �வகார�- க�தார்

- �ல�க� எ��ன �்ைலய ஒ�ப�த�- ப�களாேத�

- ஒ���ைண�த கடறச்ார த்கவல அ்ைம�� (Integrated
ocean inforamtion system)- Seychelles

- அ��யல ம்ற�்� ெதா�ல �்�ப��ல ஒ்���ைண��
ெசயலப்ட ����ணர�் ஒ�ப�த�- INDIA-JAPAN-
SRILANKA

- Indian foregin service institute + Ghanian foreign service
institute

- "Food value chain��ட�" - Japan + Andhra

- �வசா�க��கான �றன ே்ம�பா��ைமய�- UP +
Netherlands

- Organic milk- Kerala+ Netherlnds

- �ற�்லா மற�்� மர��சாரா எ�ச���ைற - Kerala+
Tasmania (australia)

- 12 agreements- Vietnam

- 4 Agreements- Oman

அ��ைக�ல ெ்த����ளள்�

5) ெதன ெ்கா�யா�ன இ்ன�்�யான ந்க�ல ந்ைடெபறற்
��கன ே்பா�கா ஓபன ே்கால◌்ஃ� ேபா�� 2016இல்
ெவற�் ெபறற்இ��ய �ரர -் ககன�்� �லல்ர்

--->Modi's Midas Touch in Foreign Policy - எனற்�ைல
எ��யவர -் �ேர��ர �மார (்Surendra Kumar)

--->1) இ��ய ெதா�ல�்�ப ��வன� மற�்� ேத�ய
ெதா�ல�்�ப ��வன�க�ல ம்ாணவர ே்சர�்ைக�ல்
ஏறப்�� கா��ட�கைள பற�்ஆராய
அைம�க�ப��ளள் �� - பார�்தா �ரா�� ச�கரவர�்�
�� (Partha Partim Chakraborty Committee)

2) இ��யா�ேலேய�தல �்ைறயாகஅர� உத��
ெதாைகைய வ�� ஊ�யரக்�ன �்ல��� ேத� ெசன�்
ெகா���� ��டமான� ���ேச� மா�ல� – அ�ேடாபர்
05, 2016அன�்ெதாட�க�ப��ளள்�

3) உல�ல �்தல ந்ாடாக �ளா��� மற�்� த��க���
தைட����ளள் நா� - �ரான�் (France)

4) ெந�ேவ� NLCஇ��ய ��வன��ன த்ைலவர்
சர��மார ஆ்�சாரய்ா�ற�்ஜார�்க��மா�லஅர�ன்
தகவல ெ்தா�ல�்�ப�ைற �ற�த ெபா���ைற ��வன
தைலைம அ�கா��கான ����, �கழெ்பறற்வர�்தக இதழ்
��ன� ேவாரல்�் வாழந்ாள ச்ாதைனயாளர �்�ைத��
வழ���ளள்ன

5) அ�லா��� ெப��கட�ல உ்�வா��ளள் மா���யல்
காரணமாக ைஹ��மற�்� ��பா�ல 9் ேபர்
உ��ழ��ளள்னர்

5) ‘எ�க ஊ���வா�க, ப��கலா� பழகலா�’ – எனற்
அ��பைடயலான ��ய ��டமான� தறே்பா� த�ழக
மா�ல பள�்�கல�்��ைற�ல அ்��க�
ெச�ய�ப��ளள்�

6) ம��ல��அமலா�க���ல �்ற�பாக ெசயலப்��
ேபா�சா���வழ�க�ப�� 2016ஆ���கான
கா��ய�கள ப்த�க� ெப�� த�ழகஅ�கா�கள -்
நாக�ப��ன� மாவ�ட� ம��ல����� ��தல S்P -
த�க�ைற; ம��ய �லனா�� ��� DSP - �னாவ�த�;
ெசனை்ன ெதற◌�் ம�டல� ம��ல��இன�்ெப�டர -்
ேவ�; நாக�ப��ன� SI - ரேம��மார;் தரம்�� த��பைட
�ற�� SI – மாத�பன,் ஆ�ேயா���
அ���க�ப��ளள்�.

--->Faces of Creativity - எனற்��ன ஆ்��யர -் �ச�
ஆர�்கல (்Yusuf rakkal)

--->1) ஆ�கா��தான ந்ா����வழ��� உத� பற�்
��� ெச�ய ஐேரா��ய ��யன ந்ா�கள ம்ற�்�
ஆ�கா��தான இ்ைட�லான மாநாடான� அ�ேடாபர 0்4
மற�்� 05 ேத�க�ல B்russels (ெபல�்ய�) நக�ல்
நைடெபற�்����ளள்�?

2) சர�்ைச���ய ெதன�்ன� கடல ப்���ல உ்ளள் சனஷ்ா
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- 4 agreements- Myanmar

- 7- Qatar

- 2- Namibia

- 12-iran

- 3- Mozambique

- 3- Ghana

- 5- Tanzania

���ழா�கள(்2016)

1.�ரய்ா ���ழா- ேகரளா

2.இ��ய இைச கல�்சார� ���ழா- ���,ஆ��ேர�யா

3. நேராபா ���ழா- லடா�,கா��ர (்12ஆ��க���
ஒ��ைற)

4. ந�கா� �வசாய ���ழா- ஒ�ஷா

5. பறைவகள �்��ழா - ேகாவா

6. Tuluni���ழா - நாகலா��

7. Krishna purashkaram ���ழா- ஆ��ரா

8. ெசா�� ���ழா- அ�ணாசல�ரேதச�

9. hul utsav���ழா- ேமற�்வ�காள�

10. ெஹ�� ���ழா- லடா�, கா��ர்

11. ச�தன������ழா- ராமநாத�ர�

12. நர� �ர�்மா (ெதனை்ன மர� ���ழா) - ��ைப

13. �� ெஜகநாதர ஆ்லய ���ழா- ஒ�ஷா

#��கா

இ��யா�ன �்தல ப்ா�ன ��கா - ேகரளா,பாலகா�

இ��யா�ன �்தல �்மான ��கா - �ஜரா�

இ��யா�ன �்தல வ்ானெ்வ� ��கா - ெடல�்

இ��யா�ன �்தல ெ்வளை்ள���கள �்�கா - ம.�

இ��யா�ன �்தல ம்���வ��கா -
த�ழந்ா�,ெச�கலப்��

--->இ��யா�ன �்தல ப்ா�ன ��கா - ேகரளா,பாலகா�

--->இ��யா�ன �்தல �்மான ��கா - �ஜரா�

--->ம��ய ேநர� வ�கள வ்ா�ய� தைலவராக ��ல ச்��ரா
�ய��க�ப��ளள்ார.்

தறே்பாைதய தைலவரான ரா� �� நாய�ன ப்த�� கால�

நக�ல க்டல ஆ்ைம பா�கா�� ைமய�ைத
��வ�ேபாவதாக �னா நா�அ����ளள்�

3) எ��� ேநாயால ப்ா��க�ப�ேடா�����தல ச்�ட
பா�கா�� வழ���வைக�ல உ்�வா�க�ப�டவைர�
மேசாதா���எ�ெபா�� ம��ய அைம�சரைவயான�
அ�ேடாபர 0்5, 2016 ஒ��தல அ்���ளள்�

4) ம���வமைனக�ல உ்��ழ�பவரக்�ன உ்டைல�
க��யமாக ைகயா�வதறக்ான வ�கா��
ெந��ைறகைள ஒ�சாஅர� ெவ����ளள்�

5) 12 நா�கள ப்�ேகற�்� �ஜாரா� மா�ல�ஆமதாபா��ல்
நைடெபறஇ���� உலக ேகா�ைப கப� ேபா���ல்
ப�ேகறக் தறே்பா� பா��தான ந்ா��ற�் தைட
���க�ப��ளள்�

6) ம��ய அர�ன �்ழ ெ்சயலப்�� Power Finance
Corporationஅைம��ன �்தனை்ம ேமலா�இய��நராக
ரா�� சரம்ா தறே்பா� �யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார்

7) இ��ய பால�கள ே்மலா�ைம�ைறைமயான� (Indian
Bridge Management System) ம��ய சாைலகள ம்ற�்�
க�பல ே்பா��வர��அைம�சர �்�ன க்�கா�அவரக்ளால்
�� ெடல�்�ல அ்�ேடாபர 0்4, 2016அன�்
�வ�க�ப�ட�.

--->#உல�ன உ்யரமான மர� க�டட�

கனடா��ளள் ����� ெகால��யா பலக்ைல�கழக
வளாக��ல,் ���க���கமர�பலைககள,் ��களால்
ஆன உல�ன �்தல உ்யரமான மர� க�டடமான� க��
���க�ப��ளள்�

மாணவர �்��யாக பயனப்ட�ேபா��இ�த மர� க��ட�
18 மா�கள,் 174அ� உயர� ெகா�ட�

இ�த க��ட��ன ெ்பயர -் �ேரா� காமன�்

--->கா���வகார� ெதாடரப்ாகஆ�� ெச�� அ��ைக
சமர�்�க ம��ய அரசால அ்ைம�க�ப��ளள் உயர்
ம�ட���

ம��ய �ரவ்ள ஆைணய��ன த்ைலவராக உளள்,
�.எ�.ஜா தைலைம�ல,் கா���வகார� ெதாடரப்ாக
ஆ�� ெச�வதற�், உயரம்�ட ��ணர �்�ைவ, ம��ய
�ரவ்ள��ைற அைம�சக�அைம��ளள்�

ம��ய �ரவ்ள ஆைணய அ�கா� ம�� உேசன,் ���ணா
ேகாதாவ� ப�ைக தைலைம ெபா�யாளர ஆ்ர.்ேக.��தா
ஆ�ேயார இ்தன உ்���னரக்ளாக �ய��க�ப��ளள்னர.்

--->1) Nayanjot Lahiri எ��ய " Ashoka in Ancient India "
எனற் ��தக��ற�்அெம��கவரலா�அேசா�ேயசன்
வழ��� 2016�ஆ���கான ஜான.் F. ��சர�்� ���
வழ�க�ப�வதாகஅ���க�ப��ளள்�.

2) ��ேயாரக்�ன அ்வசர உத�க��காக ெடல�் மா�ல
காவல�்ைற Delhi Police Senior Citizen என�்�அைலேப�
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அ�ேடாபர 3்1� ேத��டன �்�வைடவைதெயா�� ��ய
தைலவர �்யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார.்

--->ம���வ��றக்ான ேநாபல ப்�� 2016: ஜ�பான்
நா�ைட� ேயா�ேநா� ஓ���

--->2016�ஆ��ேவ��யல �்ைற�கான ேநாபல ப்�� 3
ேப���அ���� !

ேவ��யல �்ைற�கான ேநாபல ப்�� 3 ேப���
அ���க�ப��ளள்�.�ரான�் நா�ைட� ேசர�்த ஜான்
ெபர�், அெம��காைவ� ேசர�்த �ேரசர,் ெநதரல்ா��
நா�ைட� ேசர�்த ெபரன்ார�் ◌ஃ���ஆ�ேயா���
ேநாபல ப்��அ���க�ப��ளள்�.

--->வன�ல�� �ைர�பட தயா��பாளர �்ர�ஞா ச�தா
அவரக்����ர���மகள �்�� �ர�� அர�
வழ��ய� !

--->நா��ல �்தல �்ைற.. ெச�கலப்��ல அ்ைம�ற�
ம���வ��கா.. ம��ய அைம�சரைவ ஒ��தல !்

த�ழக��ன ெ்ச�கலப்��ல ம்���வ��கா அைம�கHLL
எனற் ��வன��ற�் 330.10 ஏ�கர �்ல�ைத ��தைக��
அ��கஒ��தல அ்��க�ப�ட�.இ�த ம���வ
��கா�ல ப்ல தர�ப�ட ம���வ உபகரண�கள (்medical
devices) தயா���� ெதா�ல �்�வன�கள த்�கள�
��வன�கைள ெதாட���. ப��ப�யாக இ��
��வன�கள ெ்தாட�க�ப��. 7வ�ட�க���ள �்�
ப�க����வைட��, ��வன�கள ெ்சயலப்ட
ஆர�����. நா��ேலேயஇ�ேபானற் ம���வ��கா
ஒன�்அைமவ� இ�தான �்தல◌ �்ைற என�்
�ற�ப��ற�. 'ேம� இன இ்��யா' எனற் ேகாஷ�ேதா�,
உளந்ா��ேலேயஅைன��ெபா��கைள�� உறப்��
ெச�ய ேவ���என�் ம��ய அர� எ���வ��
�யற�்க�ன ஒ்�அ�க�இ�த ம���வ��கா என
அ���க�ப��ளள்�.

--->நவேஜா� �� ��� ரா�னாமாைவ அ��� ந�ைக �பா
க��� ரா�ய சபா �யமன உ���னராக ேதர�்ெத��கபட
உளள்ார !்

--->உலக ந�மணெபா�ளக்ள ம்ாநா� - அகமதாபா�

��ரவாத எ�ர�்� மாநா� - இராஜ�தான,் ெஜ���ர்

இ��ய �த��டாளரக்ள ம்ாநா� - ெடல�்

2016-�ஆ���கான ரேமான ம்கேசேச���கள 3்
நபரக்ள,் 3அைம��க���வழ�க�ப��ளள்�.

1.கரந்ாடக இைச� பாடகர �்.எ� ���ணா,

2. ச�கஆரவ்லர ெ்ப�வாடா�லச்ன,்

3. ேடா�ெப� �வா◌ஃபா,

4. ஜ�பான ஓ்வர�்� ���ற� தனன்ாரவ்லரக்ள,்

5. ேகான�்�டா ேகர�்ேயா - ெமாேரல�்,

ெசய�ைய அ��க� ெச��ளள்�.

3) நா��ேலேய�தல ம்ா�லமாக, ராஜ�தான ம்ா�ல� ,
Street Lighting National Programme (SLNP) ��ட��ன �்ழ்
உளள்ா���ரவ்ாக��ன �்ழ உ்ளள் ஐ�� ல�ச� வழ�கமான
ெத��ள��க���ப�லாக LED �ள��கைள
ெபா����ளள்�.

4) Karachi You're Killing Me

இ� ஒ� நைக��ைவ , �ைர� ��லல்ர ந்ாவல.்இதைன
எ��யவர ச்பா இ��யா� எனற் பா��தா�யர.்

இ�த நாவைல அ��பைடயாக ெகா��, �ரபல���
ந�ைக ேசானா� �னஹ்ா ந��கNOOR எனற்�ைர�பட�
பா����ல த்யாரா� வ��னற்�.

5) First BRICS Young Scientists Conclave 2016

.

�தலாவ� BRICS நா�க�ன இ்ள�அ��யல அ்�ஞரக்ள்
மாநா� ெப�க���ல ெ்ச�ட�பர 2்6�தல 3்0வைர
நைடெபற�்����ளள்�.

6) 18th edition of World Congress of Criminology

18வ� உலக �றற்�யல ம்ாநா�, ெடல�்�ல �்ச�பர 1்5
�தல 1்9வைர நைடெப��ற�.

7) ெப�� வ�� தா�ய�� இய��ரமய�தால இ்��யா�ல்
69% ப�க����, �னா�ல 7்7 % ப�க����,
எ��ேயா��யா�ல 8்5% ப�க����அ����தல்
ஏறப்��ளள்தாக உலக வ���ன ஆ்�வ��ைக�ல்
ெத���க�ப��ளள்�.

--->#�சா� 18 ெசயறை்கேகாள ெ்வற�்கரமாக���ல்
ஏவ�ப�ட�.

இ��யா�ன இ்�ேரா�ற�்ெசா�தமான �சா� 18 தகவல்
ெதாடர�் ெசயறை்கேகாைள ���ல ஏ்வ���
ெச�ய�ப�ட�.இைதய����ெர�� நா� கயானா
ெகா��ல இ்��� ஏ�யன 5்�.ஏ. 231 ரா�ெக��ல�
���ல ஏ்வ��� எ��க�ப�ட�.

இ��ைல�ல ே்நற�்அ�க காறற்��த� காரணமாக
ரா�ெக�ைட ���ல ஏ்�� �கழ�் 24 ம� ேநர� ஒ��
ைவ�க�ப�ட�.இ��ைல�ல இ்ன�் ெசயறை்கேகாள்
ெவற�்கரமாக���ல ஏ்வ�ப�ட�.

�சா� 18 ெசயறை்க ேகாள த்கவல ெ்தாடர�் மற�்�
ஒ�பர�� ேசைவயான � மற�்� �� ேப��ேசைவகைள
ெதாடர�்� வழ�க வ�வைம�க�ப��ளள்�. �மார 3்,404
�ேலா எைட ெகா�டஇ�த ெசயறை்கேகாள �் மற�்� ��
ேப��ேசைவகைள ெதாடர�்� வழ�க 48
�ரன�்பா�டரக்ைள ெகா��ளள்த◌ு.இ�த
ெசயறை்கேகாள த்றே்பா� �ேயா��ேரா����ற�்வ�ட
பாைத�ல �்ைல ெகா��ேசைவ ��ய உளள்�.

ெதாடர�்� 15ஆ��கள வ்ைர தன� ேசைவைய ெதாட��
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6.�ெயனை்டன ெ்ர����� - இ�த ஆ��ன ம்கேசேச
���கள வ்ழ�க�ப��ளள்ன.

*�னன்தாக, த�ழக�ைத� ேசர�்த , எ�.எ�.�வா�நாதன,்
எ�.எ�.���ல���ஆ�ேயார ர்ேமான ம்கேசேச
��ைத� ெபற�்ளள்னர.்

*���ைபன�் நா��ன �்னன்ாள அ்�பர ர்ேமான ம்கசேச
�ைனவாகஆ��ேதா��இ���� வழ�க�ப��ற�.

�ய�� தா��ய நா��:

�டா �யல =் �னா/���ைபன�்

ேநபரட்�= �னா

ெம� = ைதவான/் �னா

ெமரன�் = ைதவான்

ெஹரை்மன=்�ேளா�டா

�ன�்ல=் ஜ�பான்

மலா�கா = ஜ�பான்

லயன ர்ா� =ஜ�பான *்**

�யான�் = �ய�னா�

���டன =் ெம���ேகா

ஏரல்.்,,,,,ெம��ேகா

ேகாமான=்இ��லா��

Ronu - bangaladesh

1..playing to win -A..ச��ன ெ்ட��லக்ர்

2..the test of my life -B..சா�யா �ரஸ்ா

3..playing it my way -C..�வரா� ��

4..ace against odds -D..சா�னா ேநவால்

--->இ��யா�ல க்ட�த 5ஆ��க�ல்
ேவைலவா���னை்ம 5% உயர�்�ளள்�.

Unemployment rate in India at last 5 years high of 5% in
2015 - 16.

Females 8.7%,

males 4%

transgenders 4.3%

Tripura highest 19.7%,

Daman&Diu lowest 0.3%

--->World’s 1st baby was born in Mexico from a new

என இ�ேரா ��ஞா�கள எ்�ரப்ார�்�னற்னர.்

--->#ெச�கலப்��ல ம்���வ��கா : ம��ய
அைம�சரைவ ஒ��தல்

நா��ேலேய�தன�்ைறயாக, ம���வ உபகரண�கைள
தயா����ஆைலகள உ்ைடய, ம���வ��கா
அைம�க�பட உளள்�. 'ேம� இன இ்��யா'��ட��ன �்ழ்
அைமய உளள் இ�த ��கா�ல,் ம���வ க��கள,்
உபகரண�கள த்யா���ல ஈ்�ப��ளள் ��வன�க���
இட� ஒ��க�ப��.

ெசனை்னைய அ���ளள், கா���ர� மாவ�ட�
ெச�கலப்��ல,் இ�த ம���வ� ��காைவ அைம�க,
ஒ��தல அ்��க�ப��ற�. ம��ய அர�ன ெ்பா�� �ைற
��வனமான, எ�.எல.்எல.், ைல�ேகர �்�வன�, இ�த
��காைவ �ரவ்����.இதறக்ாக �வ�க�ப��
��வன��ல,் எ�.எல.்எல.், ைல�ேகர �்�வன��ன ப்��,
50 சத�தமாக இ����.

ெச�கலப்��ல உ்ளள், எ�.எல.்எல.், ைல�ேகர்
��வன��ற�்ெசா�தமான, 330.10 ஏ�கர �்ல�ைத,
��தைக����வதற�்�, அைம�சரைவ ஒ��தல்
அ��த�.ம���வ உபகரண�கள த்யா��பதறக்ாக, ந�
நா��ல ெ்தா�ல �்�கா அைம�க�ப�வ�, இ�ேவ
�தன�்ைற.

இதன �்ல�, பலே்வ� ம���வ உபகரண�கள,்
உளந்ா��ேலேய தயா��க�ப��;இதனால,் இற��ம�
ெச�வ� �ைறவ�டன,் இவற�்ன �்ைல ெவ�வாக
�ைற��.இ�த�ர, ��ய ேவைலவா���க��
உ�வா��.

--->ஐநா ெபா�� ெசயலாளரா�றார ே்பார�்��க�ன்
�னன்ாள �்ரதமர்

ஐ��ய நா�கள ச்ைப�ன �்�ய ெபா��ெசயலாளரா�றார்
ேபார�்��கல ந்ா��ன �்னன்ாள �்ரதமர அ்�ேதா�ேயா
க�டர�!

கட�த 2007�ஆ���தல ஐ்நா ெபா�� ெசயலாளராக
இ��� வ�� பான �் ��ன ப்த��கால� வ�� �ச�பர்
மாத� 31� ேத��டன �்ைறவைட�ற�!

--->ம��ய ேநர� வ�கள வ்ா�ய� தைலவராக ��ல ச்��ரா
�ய��க�ப��ளள்ார.்

தறே்பாைதய தைலவரான ரா� �� நாய�ன ப்த�� கால�
அ�ேடாபர 3்1� ேத��டன �்�வைடவைதெயா�� ��ய
தைலவர �்யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார.்

--->பா�கா�� �ைறைய ேசர�்தவரக்ள,் இர��ல அ்வசர
இட ஒ���� ெபற, 044 - 2535 3148 என�்� ��ய 'ேப��"
எ�ைணஇர�லே்வ�ைற அ��க� ெச��ளள்�.

--->அ�ேடாபர 0்5 - உலகஆ��யரக்ள �்ன� (World
Teachers' Day)

2016 Theme - “Valuing Teachers, Improving their Status”
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procedure that combines the DNA of three people.

The name of the procedure is - Mitochondrial Donation.

--->Sathiyan Gnanasekaran wins Belgium Open

Sathiyan Gnanasekaran has become only the second Indian
table tennis player to win an ITTF event as he clinched the
men's singles title of the Belgium Open.

Achanta Sharath Kamal is the first Indian to win an ITTF
event in 2012.

--->'Mumbai wealthiest city in India with total wealth of $820
bn'

--->SPECIAL STRIKES

1.SURGICAL STRIKE

A precise military attack that takes out only the intended
target, and causes no collateral damage. Special Forces are
trained to carry out surgical strikes, like Thursday's attack
and the Navy Seal operation that killed terrorist Osama bin
Laden in 2011

2. HOT PURSUIT

Often invoked by countries to pursue threats from
terrorists, often across national borders. When the US
attacks Taliban in Pakistan or Turkey raids Kurdish areas in
Iraq principle of hot pursuit is invoked. India's June 2015
Myanmar strike was in hot pursuit. No international
sanctity, nor much legal justification

3 RECCE MISSION

Reconnaissance missions are carried out ahead of most
military ops, especially commando raids, to reconfirm info.
Carried out by soldiers, or using UAVs etc

4 HAMMER & ANVIL OPS |

A traditional military manoeuvre, in which when two infantry
units fight each other in a frontal assault, a cavalry or
another mobile unit attacks the enemy infantry unit from
behind, sandwiching it into the other infantry unit. Indian
Army has carried out such ops alongwith Bhutanese and
Burmese armies, when militants were chased out into the
arms of the waiting Indian Army

���ல ெ்வற�்கரமாக ஏவ�ப�ட� �எ�எல�் � 35
ரா�ெக� : -

�.எ�.எல.்�. � 35 ரா�ெக��ல "்�ேக�சா�-1' உளப்ட 3
இ��ய ெசயறை்க�ேகாளக்ள,் 5 ெவ�நா��
ெசயறை்க�ேகாளக்ைள இ��ய ��ெவ� ஆரா���
ைமய� (இ�ேரா) அ���ய�.

அல�்�யா நா��ெசயறை்க�ேகாள 3், கனடா, அெம��கா

--->தைடெச�யபப�ட ெமலேடா�ய� எனற்ஊ�கம��ைத
உ�ெகா�டகாரண��றக்ாக 2ஆ��கால� சரவ்ேதச
ேபா��க�ல �்ைளயாட தைட ���க�ப�ட ெடன�்�
�ரா�கைன ம�யா ஷரேபாவா�ன த்ைட கால� 15
மாத�களாக �ைற�க�ப��ளள்�.

--->ெச�ட�பர 2்4அன�் ேத�ய உ�� ெபா�ளாதார ��ட�
(National Mission on Bioeconomy) �வ�க�ப�டஇட� -
�லல்ா��, ேமகலாயா

--->��ைம இ��யா ���பட ேபா���ல �்தல ப்��
ெபறற்�ைர�பட� - �ரக்ா (Murga)

இ�த ��� பட�ைத இய��யவர -் மகாரா��ரா
மா�ல�ைத ேசர�்த க�யயான �்வ�� (Katyayan Shivpuri,
from Maharashtra)

--->அ�ேடாபர 0்4�தல 1்0வைர - உலக��ெவ� வார�
(World Space Week) ெகா�டா�ட�

2016 Theme - Remote Sensing: Enabling our Future
(ெதாைல உணர�்: ந� எ�ரக்ால ெசயலா�க�)

--->�யானம்ர த்ைலநகர ய்���ல த்ன� �தல �்ைளைய
�வ���ளள் இ��ய வ�� ��வன� - �ேட� பா�� ஆ�
இ��யா (State Bank of India)

--->இ��ய ெபா�ளாதார� ெதாடர�்� வ�வான �ைல�ல்
இ��பதாக உலக வ�� ெத����ளள்�. 2016ஆ��ன்
இ��யா�ல G்DP (Gross domestic product) என�ப��
உளந்ா��ெபா�ளாநாதர வளர�்�யான� 7.6%ஆக��,
அ��தஆ��ல (்2017) 7.7%வைர�� உயரவ்ைட�� என
எ�ரப்ார◌�்க�ப�வதாக ெத����ளள்�.

--->இ��ய இரா�வ� ச�ப��ல ப்ா��தான ஆ்��ர���
ப��க�ல ந்ட��ய சர�்��கல த்ா��த���
பய�ளள்தாகஅைம�த ெசயறை்க ேகாள -் கார�்ேடாசா� -
2C (Cartosat - 2C)

--->21வ� ச�டக�ஷ�ன �்�ேநர உ���னராக தறே்பா�
�ய��க�ப��ளள்வர -் எ�.�வ��மார்

--->சரவ்ேதச நாணய ��ய��ன (்International Monetary
Fund) உலகஇ��� ��ய��ல (்Global Reserve Currency)
��யதாக �னா�ன �்வான (்Yuan) நாணய�
ேசர�்க�ப��ளள்�.

ஏறக்னேவடாலர,் �ேரா, ெயன,் ப���ஆ�யைவ உலக
இ��� ���ன அ்�கமாக உளள்� ����ட�த�க�.

--->அபாேன� (Abhaneri) என�ப�����ழா
ெகா�டாட�ப�� மா�ல� - இராஜ�தான்

--->ச�ப��ல ம்��ய தாவர�யல �்ள�் �வர
��வன��னர (்Botanical Survey of India) ஆ��
��வ�� ேநா� தா��� மல�� தாவர�கள (்Endamic
Flowering Plants) அ�கமாக காண�ப�வதாக
அ���க�ப��ளள் மா�ல� - த�ழந்ா�
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ஆ�ய நா�கைள� ேசர�்த தலா ஒ� ெசயறை்க�ேகாள,்
இ��யாைவ� ேசர�்த 2 பலக்ைல�கழக�கள உ்�வா��ய
ெசயறை்க�ேகாளக்��இ�ல அ்ட���.

"�கா�சா� 1' ெசயறை்க�ேகாள �்�வ - ��ய
�ற�்வ�ட�பாைத���, மறற் ெசயறை்க�ேகாளக்ள �்�வ
�ற�்வ�ட�பாைத����ைல���த�ப��னற்ன.இ��ய
ரா�ெக� ஒன�்இர���ற�்வ�ட�பாைதக�ல்
ெசயறை்க�ேகாளக்ைள �ைல����வ� இ�ேவ
�தல�்ைறயா��

.

�ர�ம��ரா�ல ஆ்�யா�ன �்ளமான பால� :-

அசா� மற�்�அ�ணா�சல �ரேதச� மா�ல�கைள
இைண���வைக�ல �்ர�ம���ரா ஆற�்ன �்��ேக
பால� ஒன�்அைம�க�ப��வ��ற�. ேதாலா - ச�யா
ப��கைள இைண���இ�த பால�ஆ�யா�ன �்க
�ளமான பாலமாக க�த�ப��ற�.

�.938 ேகா� ம�����ல க்�ட�ப��வ��இ�த பால�
இன�்� 7 மாத�க�ல �்ற�க�பட உளள்�.

�ரதம�ன �்�ய பா�கா�� ெசயலாளராக ராதா���ண
��ேதர�் :

�ரதம�ன த்றே்பாைதய பா�கா�� ெசயலாளராக உளள்
மேல� �மார �்னஹ்ா அ��தவார� ஓ�� ெபற�ளள்ார.்
இதைனய�����ய பா�கா�� ெசயலாளராக ேத�ய
�றற்�ப��கள �்ைற�ன த்ைலைம இய��நராக பத�
வ���வ����தஐ.�.எ�., அ�கா� ராதா���ண ��
�ய��க�ப��ளள்ார.்.

இவர �்ற�� பா�கா��� பைட�ன �்ரவ்ாக தைலவராக��
ப�யாற�்வார.்.

�மான �ைலய�ைத காவல க்ா��� ேராேபா�கள :்

�னா�ல �்தன �்ைறயாக ெஷனெ்சன ச்ரவ்ேதச �மான
�ைலய��ல க்ாவல ப்��ல ே்ராேபா�கள்
ஈ�ப��த�ப��ளள்ன.இ��ளள் �ைனய� ஒன�்ல்
பா�கா�� ப��ல '்அனே்பா�' என�ப�� ேராேபா�கள்
ஈ�ப��த�ப��ளள்ன.

இ�த ேராேபா���கைள �னா�ன ச்�ஷா பலக்ைல�கழக�
தயா���ளள்�.

ெப�கைள� �னெ்தாட���றற்�கள-்�த�ட��ல்
மகாரா��ரா :

ம��ய உள�்ைற அைம�சர ர்ா�நா� �� ச�ப��ல்
ெவ���ட ேத�ய �றற்�ப�� ைமய��ன (்National
Crime Records Bureau).. கட�த 2015-�ஆ��ல ந்ா�
��வ��� ெப�கைள �ன ெ்தாட���றற்�க�ன எ்�
��ைக 6,266ஆ��.இ�ல 1்,399�றற்�க�டன்
மகாரா��ர◌ா �த�ட���� 1,124�றற்�க�டன்
ெடல�் 2�இட���� உளள்ன..

--->'���ெகாளை்க ��'�ன �்தல �்��ெகாளை்க
அ���� - அ�ேடாபர 0்4, 2016

• ���ய கால கட��கான (ெரேபா��த�) வ��
��த�ைத 0.25 சத�த� �ைற�க�ப��ளள்�.

- �ன�் 6.5 சத�தமாக இ��த ெரேபா��த�ைத இ�ேபா�
6.25 சத�தமாக �ரண்ய� ெச�ய�ப��ளள்�.

- கட�த 2010-�ஆ��நவ�பர ம்ாத�����ற� �க
�ைற�த ெரேபா��த�இ�வா��.

• �வர�் ெரேபா��த� 5.75 சத�த�

• ெரா�கைக���� ��த��ல (்�ஆரஆ்ர)் மாறற்�லை்ல

• �லல்ைர பண��க� ஐ�� மாத�க�ல இ்லல்ாத
அள���கட�த ஆக�� மாத� 5.05 சத�தமாக�
�ைற�த�.வ���ைற�� ெச�வதற�்இ��� ஒ�
���யமான காரண� என ச�ைத வல�்நரக்ள்
ெத����னற்னர.்

--->#2016-�ஆ��இயற�்ய��கான ேநாபல ப்��,
���டைன �ர�்கமாக� ெகா�டஅெம��க
��ஞா�கள 3் ேப���அ���க�ப��ளள்�.

இயற�்ய��கான ேநாப�ன ஒ்� ப�� அெம��கா�ன்
வா��டன ப்லக்ைல� கழக�ைத� ேசர�்த ேட��
ேஜ.த�ெல� எனப்வ����, இனெ்னா� பா� அெம��க
��ன�்டன ப்லக்ைல� கழக��ஞா�ட�கன ஹ்ாலே்டன்
மற�்�அெம��கா�ன �்ர�ன ப்லக்ைல� கழக��ஞா�
ேஜ.ைம�ேகல ே்காஸ◌ட்ர�்��எனப்வ���� ப�ர�்�
வழ�க�ப��ற�.

�வா�ட� ேகா�பா��ன �்ழ வ்�� ப��ெபா�ள்
ஆ��ல இ்�வைர அ�ய�படாத�ல���கள (்Quantum
matter) பற�்ய ��ய க������க��காக இவரக்���
ேநாபல வ்ழ�க�ப��ளள்�.

அதாவ�, சாதாரண ப��ெபா�ள �்ேரா�டானக்ள,்
���ரானக்ளால ஆ்ன�, ஆனால இ்யற�்ய�ல e்xotic
matter எனப்� அசாதாரண�லக�கைள� ெகா�ட�.இ�த
‘அன�்ய ப��ெபா�ள’் எனப்ைத dark matter
(க�����க� ��ய எ�த க�ர�்�ைச��
ெவ��ப��தா�) என�்�ட அைழ�கலாம◌.்ஆனால இ்�
ப��ெபா����எ�ரான ��கைள�� ெகா�டதால்
எ�ர�் ப��ெபா�ள (்anti matter) என�்�
அைழ�க�ப�வ���.அதாவ� இ� வைர
க�����க�படாத பலதர�ப�ட �ழ�்ைல
அ��லக�களால ஆ்ன ப��ெபா�ள எ்னலா�.
க���ளை◌க��இ�ல அ்ட���.

இ�வைர அ�ய�படாத ப��ெபா�ள �்ல���கள்
ஆ��ல இ்வரக்ள ே்மறெ்கா�டபாைத�ற��
ஆ��க��காகேவதறே்பா� இயற�்யல ே்நாபல ப்��
வழ�க�ப��ளள்�.

இ�தைகய அ�ய�படாத, வழ�க��ற�்மாறான
ப��ெபா�ள எ்����வழ�க����மாறான க�ட�கள்
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ெதல�கானா 3-வ� இட���� (766), ஆ��ரா 4-வ�
இட���� (551), உ.�. (519) 5-வ� இட���� உளள்ன..

த�ர கரந்ாடகா 123, ேகரளா 61, த�ழந்ா� 11, ���ேச� 3
எனற் எ���ைக�ல வ்ழ��கள ப்��
ெச�ய�ப��ளள்ன

ேவற�்�ரகவா�கள ே்தட��கான உல�ன �்க� ெப�ய
ெத◌ாைலேந◌ா�� �னா�ல ெ்சயலப்ட� ெத◌ாட��ய�

ேவற�்�ரகவா�கள ப்ற�்ய ேத�தைல �����ட��,
�ரப�ச��ன ே்த◌ாறற்�ைத ���� ெக◌ாளள்�� 30
காலப்�தா�டைமதான அள�ல உ்ல�ன �்க� ெப�ய
ேர�ேய◌ா ெத◌ாைலேந◌ா��ைய �னா உ�வா���ளள்�.
இ�த ெத◌ாைலேந◌ா�� ேநற�்�தல ெ்சயலப்ட�
ெத◌ாட��ய�.

இ�த ெத◌ாைலேந◌ா���� 500 ��டர அ்பர�்சர்
�ெப��கல ெ்டல�ேக◌ா� (பா��) என
ெபய�ட�ப��ளள்�..

2026–�ஆ��ஆ�ய �ைளயா��ஜ�பா�ல்
நட��ற�

ஆ�ய �ைளயா�� ேபா��கள 4்ஆ��க���ஒ�
�ைற நட�த�ப��வ��ற�.இதனப்� 18–வ� ஆ�ய
ேபா�� 2018–�ஆ��இ�ேதாேன�யா�ன ஜ்கர�்தா,
பாெல�பா� நகர�க���, 2022–�ஆ���னா�ன்
ஹா�ேசா� நகர���� நைடெப��ற�.

இ�த �ைல�ல 2்026–�ஆ��ஆ�ய �ைளயா��
ேபா��ைய நட��� உ�ம�ைத ஜ�பான்
த���ெசன�்ளள்�.அ��ளள் ஏ��� ��ெப�சர ம்ற�்�
நேகாயா ஆ�ய நகர�க�ல இ்�த ேபா�� நைடெபற
இ���ற�.

ஏறக்னேவ 2020–�ஆ��ஒ���� ேபா����
ஜ�பா�ல ந்ைடெபறஇ��ப� ����ட�த�க�.

List of SAARC Summit Details:

First summit - Bangladesh, Dhaka: 7–8 December 1985

Second summit - India, Bangalore: November 16–17,1986

Third summit - Nepal, Kathmandu.: 2–4 November 1987

Fourth summit - Pakistan, Islamabad, 29–31 December
1988

Fifth summit - Maldives, Male, 21–23 November 1990

Sixth summit - Sri Lanka, Colombo, on 21 December 1991

Seventh summit - Bangladesh, Dhaka, on 10–11 April 1993

Eighth summit - India, New Delhi, on 2–4 May 1995

Ninth summit - Maldives, Male, on 12–14 May 1997

Tenth summit - Sri Lanka, Colombo, on 29–31 July 1998

அலல்� �ைலகள ப்ற�்ய அ�ய ஆ�வா��இ�.
அதாவ� அ��னக்ட��கள (்super conductors),
அ��ரம்�கள (்superfluids), கா�த��ல ப��கள்
ஆ�யவறை்றஆ�� ெச�ய �க�� ��கலான
க�த�யல ம்ா��கைள� பயனப்���னர.்இவரக்ள�
க������ எல��ரா����ைற�ல �்�ய
க������க�������� என�்��ணரக்ள்
���னற்னர.்

கட�த ஆ��இயற�்ய��கான ேநாபல �்���ேனா�கள்
���தஆ��க��காக டகா� க�தா மற�்�ஆரத்ர்
�.ெம�ேடானல�் ஆ�ேயா���வழ�க�ப�ட�
����ட�த�க�.

--->#2016 ேநாபல ப்�� #ம���வ�

ஜ�பா�ய ��ஞா� ேயா�ேனா� ஓ��, 2016�கான
ம���வ��றக்ான ேநாபல ப்�ைச� ெபற�்ளள்ார.்
கேரா�ன�்கா கல�் ��வன�, உட�ன ெ்சலக்ள த்ன�
உளள்டக�ைத ம��ழற�் ெச��ெகாள�்��ைறயான
”ஆ�ேடாேப�”�ல 1்990ஆ��க�ல �்ய�க�த�
ப�ேசாதைனகைள� ெசயலப்���யதற◌க்ாக ேநாபல ப்��
வழ�க�ப��ளள்�.

50வ�ட�க���ேமலாகஆ�ேடாேப� என�்� ஒ�
��� அ�ய�ப����தா��, ேயா�ேனா��ன P்aradigm
-Shift என�்�ஆ��ன க்ாரணமாக ம��ேம, உட�யல்
மற�்� ம���வ��ல ஆ்�ேடாேப��ன அ்��பைட
���ய��வ�அ�ய�ப�ட�.

ஓ��, ◌ஃ��ேவாகா, ஜ�பா�ல 1்945-இல �்ற�தவர.்
தறே்பா� ேடா��ேயா ெதா�ல�்�ப� பலக்ைல�கழக��ல்
ேபரா��யராக� ப�யாற�்வ��றார.் 1905-ஆ�
ஆ��ல ே்நாபல ப்��அ�����கழ�்
�வ�க�ப�ட�����, ம���வ� ���ல வ்ழ�க�ப��
107வ� ��� இ�ேவயா��.

--->�ற�தெவ� க���ட�அறற் நகரா��கள ெ்க◌ா�ட
மா�லமாகஆ��ரா அ����

�ற�தெவ� க���ட�அறற் நகரா��கள ெ்க◌ா�ட
மா�லமாகஆ��ர� �ரேதச�அ���க�ப��ளள்�.
இ��யா�ல �்ஜரா��ற�்அ��தப�யாக இ�ெப�ைமைய
ஆ��ரா ெபற�்ளள்�.

ம��ய அர�ன �்�ைம இ��யா ��ட��ன �்ழ இ்�த
வரலாறற்� சாதைன சா��யமானதாக இ��கழ�்��ல்
ேப�ய ம��ய நகர�்�ற வளர�்�� �ைற அைம�சர்
ெவ�க�ய நா�� ெத���தார.்

--->2017-�ஆ����யர� �ன �ழா �ற��
����னராகஅ�தா� இளவரசர ப்�ேகற�்றார்

2017-�ஆ��இ��ய ��யர� �ன��ற�்�ற��
����னராகஅ�தா� இளவரசர எ்�.எ�.ேஷ� �கம�
�ன ை்சய� அல ந்�யான க்ல�� ெகாளள் உளள்தாக
தகவலக்ள ெ்வ�யா� உளள்�.

2016-�ஆ��றக்ான �ற�� ����னராக �ரான�்



ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

Eleventh summit - Nepal, Kathmandu, on 4–6 January 2002

Twelfth summit Pakistan, Islamabad, on 4–6 January 2004

Thirteenth summit - Bangladesh, Dhaka, on 12–13
November 2005

Fourteenth summit - India, New Delhi, on 3rd-4 April 2007

Fifteenth summit - Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka on 1–3
August 2008

Sixteenth summit - Bhutan, Thimpu, on 28–29 April 2010

Seventeenth summit - Maldives, Addu City on 10-11 of
November 2011

Eighteenth summit - Nepal, Kathmandu on November 26 to
November 27, 2014.

Nineteenth summit - Pakistan on 2016.

Regional Centres of SAARC

SAARC Agricultural Centre (SAC) in Dhaka, (Bangladesh)

SAARC Meteorological Research Centre (SMRC) in Dhaka
(Bangladesh)

SAARC Forestry Centre (SFC) in Thimphu (Bhutan)

SAARC Development Fund (SDF) in Thimphu (Bhutan)

SAARC Documentation Centre (SDC) in New Delhi(India)

SAARC Disaster Management Centre (SDMC) in New
Delhi(India)

SAARC Coastal Zone Management Centre (SCZMC) in Male
(Maldives)

SAARC Information Centre (SIC) in Kathmandu (Nepal)

SAARC Tuberculosis and HIV/AIDS Centre (STAC) in
Kathmandu (Nepal)

SAARC Human Resources Development Centre (SHRDC) in
Islamabad (Pakistan)

SAARC Energy Centre (SEC) in Islamabad (Pakistan)

SAARC Cultural Centre (SCC) in Colombo (Sri Lanka)

�ல�� மாவ�ட� உதைக�ல ச்ரவ்ேதச ேத�ைல
க��தர�� ( India International Tea convention 2016 )
ெச�ட�பர 2்2 - 24வைர நட�த�.

ேத�ைல உறப்���ல �்ன�்ைல வ���� நா�கள -்-
இ��யா , இ�ேதாேன�யா

--->���ெகாளை்கைய �ரண்ய� ெச�����ைவ ம��ய
அர�அ���த�.இ�ல �்சர�் வ�� சாரப்ாக �ன�்

அ�பர ே்ஹால�ேடகல�� ெகா�ட� ����ட�த�க�.

--->தானச்ா�யா ��ய தைலநகர -் ெடாேடாமா

பைழய தைலநகர -் தா��ஸலா�

--->ப��� �னதயாள உ்�யாய ��� உனன்� ேமளா 2016
(The Pandit Deen Dayal Upadhyay Krishi Unnati Mela –
2016) நைடெபற உளள் நகர� - ம�ரா (Mathura)

--->ெநல ெ்காள�்த��காக �.26,000 ேகா� கடனாக ெபற
�சர�் வ���ட� ெச�ட�பர 2்016 ல ஒ்��தல ெ்பற�்ளள்
மா�ல� - ப�சா�

--->�னே்ன�� ப�சாய�� (Progress Panchayat) ��ட�

ம��ய அர�ன ப்லே்வ� நல���ட�கைள பற�்ய
����ணர�் ��பானை்ம இன ம�க�ைடேயெசனற்ைடய
ெச�வதறக்ாக ம��ய அரசால �்வ�க�ப�ட��ட�

இ� ஹ�யானா�ல உ்ளள் �வா� ப���ல ெ்ச�டமபர 3்0
அன�்��பானை்ம �வகார அைம�சர �்�தர அ்�பா�
ந��ெதாட�� ைவ�தார.்

--->ெதா�லாளர ை்வ�� ������� (Employment
Provident Fund) ப�� ச�ைத வர�்தக ���ல (்Exchange
Traded Fund) �த�� ெச��� ெதாைகைய தறே்பா�
இ���� 5%இ��� 10% மாக உயர�்த ம��ய அர�
ெச�ட�பர 3்0அன�்��� ெச��ளள்�.

--->இ��ய இர�லே்வ�ல உ்ளள் சமயலைற ���க�ல்
ெப�க��� 33% ஒ����வழ�க ���
ெச�ய�ப��ளள்�.

--->இ��யன வ்���ன ெ்சயல இ்ய��நராக இ��த
R.��ரம�ய �மார அ்வரக்ள த்றே்பா� இ��ய ஓவர�்�
வ���ன ெ்சயல இ்ய��நராக �ய��க�ப��ளள்ார.்

--+>�ென�ேகா ப��ய�ல �்ைர�ல ப்�மநாப�ர�
அர�மைன இட�ெப�� என ேகரள ேதவ�தான ேபார�்
அைம�சர க்ட�பள�் �ேர��ரன ெ்த����ளள்ார்

உலக காலா�சார ப��ய�ல இ்ட����கஅர�அைன��
ஆவண�கைள�� ெகா���ளள்தாக��அவரக்ள வ்��
ஆ�� ெச�த �ன ப்��ய�ல இ்�த ேகா�ல இ்ட�ெப��
என����னார்

இ�த அர�மைனயான� மர�தால அ்ைம�க�ப�ட
அர�மைன ஆ��.

--->அ�ேடாபர 0்2 - 10வ� சரவ்ேதச அ��ைச �ன� / 10th
International Day of Non-Violence

இ�த �னமான� 2007ஆ������ ெகா�டாட�ப��
வ��ற�.

--->அ�ேடாபர 0்1 - ேத�ய தனன்ாரவ் இர�த தான நாள /்
National Voluntary Blood Donation Day - indiaindia
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ேப�� ம��ய அர� சாரப்ாக �வ��இ��பாரக்ள.்இ�த
��ய �� வ��அ�ேடாபர ம்ாத� 4-� ேத�
���ெகாளை்கைய அ�����.

இ��ய �ள�்�யல க்ழக��ன ே்பரா��யராக இ����
ேச�தன க்ேத, ெடல�் ெபா�ளாதார கல�்��ல்
இய��நராக இ���� பா��வா, ஐஐஎ�அகமதாபா��ல்
ேபரா��யராக இ���� ர���ர ேதாேலா�யா
ஆ�ேயாைர ம��ய அர� �ய���ளள்�.அ��த நான�்
வ�ட�க���இவரக்ள இ்�த� பத��ல இ்��பாரக்ள.்

இ�த�ர �சர�் வ�� சார�்ல ஆ்ர�்ஐ கவரன்ர உ்ர�்�
பேடல,் �ைண கவரன்ர ஆ்ர.்கா�� மற�்� ெசயல்
இய��நர ை்மேகல ப்ா�ரா ஆ�ேயார உ்ளள்னர.்

���க�ல ச்ம�ைல ஏறப்�� ேபா� �சர�் வ�� கவரன்ர்
��ெவ��பார.்

�கரே்வார ப்ண��க�ைத 2 சத�த��தல 6் சத�த� வைர
க����ள ை்வ����ப� இ�த ���ன இ்ல�கா��.

--->சர��மற�்� ேசைவ வ� (�எ��) �ரண்��ப�
ெதாடரப்ான �� �ய��க�ப�வதாக ம��ய அர�
அ���ைக ெவ����ளள்�.இ�த� க�ன�்லத்ான்
ெபா�ளக்��கான வ����ைப �ரண்����.

இ�த க�ன�்�ன த்ைலவராக ம��ய ��அைம�சர்
இ��பார.்இ����ன உ்���னரக்ளாக மா�ல
��அைம�சரக்ள அ்லல்� வ����� அைம�சர அ்லல்�
மா�லஅர� �ய����அைம�சர இ்��பார.்

இ� த�ர ம��ய வ�வா� மற�்� ����ைற இைண
அைம�சர இ்�த� க�ன�்�ன உ்���னராக இ��பர.்

--->இ��ய ப�ற�்மற�்� வளர�்� கழக� (ஐஎ���)
நட��� 2வ� ம�தவள மாநா� ���ேச��ல்
நைடெபற�்ளள்�.இ�த மாநா� த��ல ந்ைடெபற�்ளள்�.

--->��தாக �சர�் வ�� கவரன்ராக� ெபா��ேபற�்ளள்
உர�்� பேடல ை்கெய���ல �்�ய 20�பா� ேநா��கள்
�ைர�ல ெ்வ�யாக உளள்ன.�பா� ேநா��ன �்�ேகாண
வ��லான அைடயாள �னன்�இ�த ��ய �பா�
ேநா��ல �்�க�ப������.

--->அெம��கா���ெவ�ேய சரவ்ேதச அள�ல்
அ�கார���கெப�கள ப்��யைல பார�்�ன இ்தழ்
ெவ����ளள்�.

இ�ல ப்ாரத �ேட�வ���ன (்எ��ஐ) தைலவர்
அ��த� ப�டா�சாரய்ா இர�டா�இட��ல உ்ளள்ார.்

ஐ�ஐ�ஐ வ���ன த்ைலைம� ெசயல அ்�கா�யான சா�தா
ெகா�சார 5்-வ� இட����, ஆ��� வ���ன த்ைலைம�
ெசயல அ்�கா�யான �கா சரம்ா 19-வ� இட����
உளள்னர.்

ஐேரா��ய ம�டல��ல �்க� ெப�ய வ��யாக� �க��
�ஓ�ஏஎன �்�ம� தைலவர ப்ானே்கா செடனட்ர ெ்தாடர�்�
�த�ட��ல உ்ளள்ார.் ெமா�த� 19 நா�க�ல உ்ளள்

--->அ�ேடாபர 1் - International Day of Older Persons / உலக
��ேயார �்ன�

2016 Theme - Take a Stand Against AgeismAgeism

--->�-18ஆ�ய ேகா�ைப ஹா��இ��யா சா��யன்

வ�கேதச தைலநகர ட்ா�கா�ல ெ்வள�்��ழைம
நைடெபறற் (sep - 30) இ�� ஆ�ட��ல இ்��யா 5-4 எனற்
ேகால க்ண��ல வ்�கேதச அ�ைய� ேதாறக்���
ப�ென��வய���ளப்�ேடா��கான (�-18) ஆ�ய
ேகா�ைப சா��யன ப்�ட�ைத ெவன�்ளள்�.

இ��ய �ரர ஹ்ார�்� �� ஆ�டநாயகனாக��, ப�க�
�மார ர்�ற�த ேகால �்�பராக�� ேதர�் ெச�ய�ப�டனர.்

--->� ��ன ெ்ரெவல�்சன (்The Clean Revolution) - எனற்
கார�்�ன �்ைல எ��யவர -் ஆன�� பா�

��ைம இ��யா ��ட�ைத ெவற�் ெபற ைவ���
ேநா��ல,் இ�ேடாசன ம்ாநா��ல �்ரதமர ே்மா�யால்
ெவ��ட�ப�ட கார�்�ன �்�தக�ஆ��

இைத அமர �்�ர கதா என�்� கார�்�ன �்�தக
தயா��பாளரக்ள இ்�த ��தக�ைத வ�வைம��ளள்னர.்

தறே்பா� இ�த ��தக� ம��ய அர�ன,் ேக���ய
��யாலயா பள�்க���, மா�லஅர�கள ந்ட���
பள�்க���வழ�க�பட உளள்�.

--->ெச�ட�பர 3்0அன�்இ��ய �ரதமர ந்ேர��ர ேமா�
அவரக்ள 'இ�ேடாசன 2்016' (INDOSAN 2016) என�ப��
இ��ய ���ர� மாநா�ைட ���ல�்�ல �்வ��
ைவ�தார.்

--->ெச�ட�பர 2்2-� ேத� அெம��கா�ன ெ்ட�சா�
மாகாண��ல ஆ்��ேதா�� ‘Fantastic Fest’ எனற்
ெபய�ல �்ைர�பட �ழா நைடெபற�்வ��ற�.

நட�� ஆ�� (2016) நைட�ெபறற்இ�த �ைர�பட
�ழா�ல இ்ட�ெபறற் ஒேர த�ழ �்ைர�பட� - கமல்
ந���ல க்ட�த 2001-ஆ�ஆ��ெவ�வ�த
‘ஆளவ�தான’்

அ� ம��மலல்ா� மைலயாள��ல �்லக்ர ச்லம்ான்
ந���ல ெ்வ�வ�த ‘க�மா��’, இ���ல ெ்வ�வ�த
‘கலந்ாய�’ ‘ராமன ர்ாக� 2.ஓ’, ெத���ல்
எ�.எ�.ராஜெமௗ� இய�க��ல ெ்வ�வ�த ‘மக�ரா’
ஆ�ய பட�க��இ�த �ைர�பட �ழா�ல்
�ைர�ட�ப�ட�.

--->BRICS நா�க�ன ெ்தா�லாளர ம்ற�்� ேவைலவா���
அைம�சரக்�ன �்�ைக 2016 (2016 - BRICS Labour &
Employment Ministerial Meeting) ெச�ட�பர 2்7 மற�்� 28
ேத�க�ல �்� �ல�்�ல ந்ைடெபறற்�.

--->ெச�ட�பர 2்8 - உலக ேர�� �ன� / World Rabies Day
(ெவ�நா� க���ம��� க�����த���
பா��ய�ன இ்ற�த �ன�)
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ெப�� ெப� தைலவரக்ள இ்�த ஆ����எ����
ெகாளள்�ப��ளள்னர.்

--->ெடல�்�ல ந்ைடெபறற்GST க�ன�்�ன ஆ்ேலாசைன�
��ட��ன இ்���ல,் ஆ��வர�்தக� �. 20 ல�ச�
வைர உளள் வர�்தகரக்����எ��-����� �ல��
அ��பெதன ��� ெச�ய�ப��ளள்�.வட �ழ��
மா�ல�க�ல உ்ளள் வர�்தகரக்���இ� �. 10 ல�ச�
என �ரண்��க�ப��ளள்�.

ஆ��வர�்தக� �. 1.5 ேகா�����ைறவாக உளள்
வர�்தகரக்���வ����ப� ����மா�லஅர�கள்
��� ெச�� ெகாளள்லா�.அேதசமய��. 1.5 ேகா����
அ�கமான வர�்தக� ��ேவா��கான வ�� ெதாைகைய
ம��ய அர� வ�����.

தறே்பா� ேசைவ வ�வ����� 11 ல�ச� வர�்தகரக்ள்
ெதாடர�்� ம��ய அர�ன வ்� க���பா����ளே்ளேய
இ��பர.்

--->அெம��காைவ ேசர�்த மான ச்ானே்டா��வன�ைத
ெஜரம்�ைய ேசர�்த ேபயர �்�வன�வா���ற�.இதன்
�ல� உல�ன �்க�ெப�ய �ைத மற�்� ����ெகால�்
ம��� தயா��� ��வனமாக ேபயர உ்�வா��.இ�த
���ல உ்ல�ல ந்ான�்ல ஒ்� ப�� ேபயர �்�வன�வச�
இ����.

--->LIC�ன த்ைலவராக V.K. சரம்ா �யமன�
ெச�ய�ப��ளள்ார.்

--->GST க�ன�்�ன �்�தல ெ்சயலாளராகஅ��ேகாயல்
�யமன� ெச�ய�ப��ளள்ார.்

--->த�ழக��ல அ்ைம��ளள் உல�ன ெ்ப�ய ��ய �ன்
ச���ைலய�: ேதச��ற�்அர�்ப���!

ராமநாத�ர� மாவ�ட� க���ல அ்ைம��ளள், அதா�
��ம��ற�்ெசா�தமான 648 ெமகா வா� �றன ெ்கா�ட
��ய �ன ச்���ைலய�இன�் ேதச��ற�்
அர�்ப��க�ப�ட�.

---->த�ழக��ல அ்ைம��ளள் உல�ன ெ்ப�ய ��ய �ன்
ச���ைலய�: ேதச��ற�்அர�்ப���!

ராமநாத�ர� மாவ�ட� க���ல அ்ைம��ளள், அதா�
��ம��ற�்ெசா�தமான 648 ெமகா வா� �றன ெ்கா�ட
��ய �ன ச்���ைலய�இன�் ேதச��ற�்
அர�்ப��க�ப�ட�.

--->HISTORIC TEST MATCHES OF INDIA

1 - IND VS ENG

100 - IND VS ENG

200 - IND VS PAK

300 - IND VS SOUTH AFRICA

400 - IND VS WEST INDIES

---.17வய�ற�்�ப�ேடா��கான (FIFA U-17) உலக�
ேகா�ைப காலப்�� ேபா�� நைடெபறஇ���� நா� -
இ��யா

-->'Kunjamma... Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi' -
எனற் ��தக��ன ஆ்��யர -் ல�����வநாதன்
(Lakshmi Vishwanathan

---.'Driven: The Virat Kohli Story' - எனற் ��தக�ைத
எ��யவர -் �ஜ� ேலாகபள�் (Vijay Lokapally)

--->காலப்�� ேபா���ல �்�டாைம �ைறைய
ஒ��பதறக்ாக வழ�க�ப�� FIFA Diversity Award ெபறற்
இ��ய என.்�.ஓ (NGO) - Slum Soccer (ெச�ட�பர 2்6)

--->�ைற����� ெவ�ேயவ�� ெப�
�றற்வா�க���வழ�க�ப�� உத��ெதாைகைய �
5000���� �,25000 ��உயர�்� வழ���ளள் மா�ல�
- மகாரா��ரா மா�ல�

------>Rio Paralympics 2016

The 15th Rio 2016 Paralympic Games 2016 (7-18
September) is over now and this time we have witnessed
some of the world record-breaking performances by the
athletes.

Mariyappan Thangavelu Strikes Gold, Varun Bhati Gets
Bronze In Paralympics

Indian high jumper Mariyappan Thangavelu became only
the third Indian ever to clinch a Paralympic gold, while
Varun Bhati secured a bronze as the duo scripted history
for the country in the men’s T42 high jump event of the Rio
Games.

Deepa Malik becomes 1st Indian woman Paralympic
medallist

A historic silver medal ensured Deepa Malik scripted
history; she won second place in the women's shotput F53
event at the Rio Paralympics, with a personal best throw of
4.61m.

Devendra Jhajharia wins gold medal in javelin throw at
2016 Rio Paralympics

India’s Devendra Jhajharia bettered his own world record to
win gold in the men’s javelin throw F46 event at the 2016
Rio Paralympics.

��ய �னச்���ராம�

மர� சாரா எ�ச����ட�கைள ஊ�க�ப�����தமாக
த�ழகஅர� ��ய �னச்���ராம�கைள உ�வா�க
உளள்�.

����ர� மாவ�ட� , இ��ைப �ராம��ல இ்���ட�
�தன�்ைறயாக ெசயலப்��த�பட உளள்�.
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500- IND VS N.Z

தறே்பா�, ெச�னா, அவர� சாதைனைய தகர�்�ளள்ார.்
மக�ர �்��ல இ்�த வ�ைச�ல,் மார�்�னா நவர�ேலாவா
306 ெவற�்கைள ெபற�்��தார.்அதைன இ��ன�க���
�ன�் ெச�னா��ய�����தார.்

19. நா���வ�� �மார ஒ்� �பா��� ஒ���
தகவலக்ைள� ெப�� ��ய ��ட� (இனட்ரெ்ந� ேட�டா)
�எ�எனஎ்ல ெ்ச�ட�பர 9்�தல அ்��க�ப��தஉளள்�.

20. ஒ�����ல இ்��ைற பத�க� ெவனற் மல�்�த�ரர்
��ல �்மார ,் மல�்�த�ரா�கைன அ�லா ேதாமர,்
���ன ப்�ற�்யாளர ய்��ர �்� ஆ�ேயார்
ெபயரக்ைள, நா��ன �்னற்ாவ� உய�ய ��மக��கான
ப�ம�ஷ������இ��ய மல�்�த ச�க�
(ட�ள�்.எ◌ஃ�.ஐ) ப���ைர ெச��ளள்�.

� இ��

21. ”சா� எ�� க�டைம�ைப உைட��ற க��கேள
��தக��, இைச��” என ச�ப��ல க்���
ெத����ளள்வர -் கரந்ாடக இைச�கைலஞ��, மகேசேச
���ெபறற்வ�மான �.எ�.���ணா

Others

22. NIDHI - National Initiative for Development and
Harnessing Innovations . ��ைமயான ��தைன
உ�வா�க�கைள ெதா�ல�்ைன�களாக மாற�்வதறக்ான
ம��ய அ��யல ெ்தா�ல�்ப��ைற�ன �்�ட�.

23. “�வகா�” (Nuakhai) எ���வசாய����ழா
நைடெப�� மா�ல� - ஒ�சா

24. சரவ் இயறை்க பா�கா�� ஒன�்ய��ன ப்ார�ப�ய
�ேரா எ����� (Heritage Heroes Award of the
International Union for Conservation of Nature (IUCN))
�ற�்�ழல ஆ்ரவ்லரான ���� ல�கார (்Bibhuti
Lahkar)எனப்வ���வழ�க�ப��ளள்�.

25.�����ைர�பட �ழா 2016 ல �்ற�த �ைர�படமாக�
ேதர�் ெச�ய�ப��ளள் �ைர�பட� - ��(Thithi) எ��
கனன்ட ெமா���ைர�பட�

26. Unique Identification Authority of India (UIDAI)
என�ப��ஆதார வ்ழ���அைம��ன ப்��ேநர
தைலவராக ெஜ.ச�யநாராயணா�ய��க�ப��ளள்ார.்

27. உலக �காதார அைம�� இ��யாைவ, மக�ேப� கால
மற�்� ��தா���ற����ழ�ைதக���ெட�டான�
(Yaws and Maternal and Neonatal Tetanus (MNT)) ேநாயறற்
நாடாகஅ����ளள்�.

#2013- 14 ெதாலக்ா��ய ��� - க�தசா�

# 2016 ேமன �்�கர -் ஹான க்ா� (the vegitarian )

# உேம� ச�ேத�- ைட�இத�ன 2்016இல உ்லைக
மாற�்ேயார ப்��ய�ல இ்ட� ெபறற்இ��யர்

இ��யா�ன �்தல �்�ய �னச்���ராம� -- ேமற�்
வ�கள� , ���யா மாவ�ட� , Pandri�ராம�. �ச�பர்
2015

TNPSC Current Affairs 7th,8th September 2016

�னம�

1. மா�ல தகவல ஆ்ைணய��ன ெ்சயலப்ா�கள �்���
ெபா�ம�கள அ்��� ெகாள�்� வைக�ல அ்�ேடாபர 6்-
இல ெ்தாட��, ெதாடர�்� 12-ஆ�ேத� வைர�ல த்கவல்
ஆைணய ����ணர�் வார �ழா நைடெபற உளள்�.

2. த�ழக காவல�்ைற ச�ட� மற�்� ஒ��� �.�.�. யாக
(ெபா���) �.ேக.ராேஜ��ரன �்ய��க�ப��ளள்ார.்
இேதேபால ெசனை்ன ெப�நகர காவல�்ைற ஆைணயராக
�னற்ாவ� �ைறயாக எ�.ஜார�் ெபா��ைப ஏற�்�
ெகா�டார.்

3. ெசனை்ன உயர �்�மனற்��ன �்�ய ��ப�யாக
என.்ஆ�நாதன 7்-9-2016அன�்பத� ஏற�்� ெகா�டார.்
அவ���தைலைம ��ப� எ�.ேக.ெகௗல்
பத���ரமாண� ெச�� ைவ�தார.்

4. த�சா�ர த்�ழ�் பலக்ைல�கழக��டன �்ைர�ல்
����ணர�் ஒ�ப�த� ெச��ெகாளள் உளள்
இல�ைக�பலக்ைல�கழக� - யாழ�்பாண�
பலக்ைல�கழக�

5. கால�ைலைய �ன�்��ேய�ல�்யமாக க��க���ய
ந�ன வச�கைள� ெகா�டஇனச்ா�-3�ஆர்
ெசயறை்க�ேகாள �்�ஹ�ேகா�டா�ல இ்��� ெச�ட�பர்
8அன�்���ல ஏ்வ�ப��ற�.

இ�த ெசயறை்க�ேகாைள �����எ���� ெசல�்�
�.எ�.எல.்�. எ�.05 ரா�ெக��ல இ்��யா�ேலேய
தயா��க�ப�ட�ைரேயாெஜ�� என�்ன்
பயனப்��த�ப��ற�. ரா�ெக��ல உ்ளள்
�ைரேயாெஜ�� என�்ன ெ்சயறை்க�ேகாைள ��
�ற�்வ�ட� பாைத�ல �்ைல ���தஉத��ற�.

இ�த ெசயறை்க�ேகா�ன ஆ்�ளக்ால� 10ஆ��கள்
எனற்னர.்

இ��யா ம���ன�், வ�கேதச�, �டான,் மால���,
ேநபாள�, ெசஷல�் ��, இல�ைக , தானச்ா�யா ேபானற்
நா�க�ன வ்ா�ைல மாறற்�கைள��இ�த
ெசயறை்க�ேகாள அ்�����.���பாக கடலவ்�
ேபா��வர����ெப��� உத�கரமாக இ� இ����.

க�பலக்���வ�கா��வ�, ரா�வ����தகவலக்ைள
அ��ப� ேபானற் ப�கைள�� ேமறெ்காள�்�.

6.ஆ��ர� �ரேதச மா�ல����வ�� ச�ைக,
ேபாலாவர�அைண� ��ட������ ���த� உளப்ட
�ற�� ��� ெதா��ைப ம��ய அர�அ����ளள்�.
ஆனால,் அ�த மா�ல�����ற�� அ�த��
வழ�க�பட�லை்ல.
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#அ�ல ச்ரம்ா - 2016 ட��ன �்��

# ��ேவாகா ��� - AR ர�மான்

# யா��ன �்கா - ெதற�்�டான ம்�த உ�ைம �றைல
�சா��கஐ நா வால �்ய��க�ப�டஇ��யர்

# மஹாரா��ரா - �தரக்�����பானை்ம�னர்
அ�த�ைத வழ�� உளள்�

# 2016 ஜ�ைல - இ��யா மற�்�ஆ���க நா�கள்
ஒ�ப�த��வர�.- - - ெமாசா��� 3 ஒ�ப�த� ,
ெதனன்ா���கா 4 ஒ�ப�த� , தானச்ா�யா 5 ஒ�ப�த� ,
ெகனய்ா 7 ஒ�ப�த�... தானஸ்ா�யா�ல இ்��யா�ன்
சார�்ல ெ்தா�றக்ல�் ப�ற�்ைமய�அைமய உளள்�

# ெப� - �கா ைவர� பர�யதால ெ்ந��க� �ைல
அமலப்��தப�ட�

# ேநபாள ெபா�காரா நக�ல இ்��� ெடல�் � ேப���
ேசைவ ெதாட�க�

# ச�கர ஆ்�சாரய்ா - �� ஆ��ன க்ால��ல ம்ாறற்�
ெகா��வர உ�வா�க�ப�ட��

# ராஜ�தான -் ப�� ேநர ஊ�யரக்ள �்ைற�த ப�ச
ஊ�ய��ரண்ய�

#�சாகப��ன� - ����நா�க�ன ஆ்றற்ல ே்ச���
மாநா�

#�ரா�ஷா�- மாவ�டஆ��யர க்ல�் ப�ற�்
��வன�க���இைணய வ� கல�் வழ��தல்

#�ர�்�யா ரா��- ேரா� நக�ன �்தல ெ்ப� ேமயர்

#ஆகாஷவா�ைம��� - வ�கெமா��ல்
ெதாட�க�ப�டவாெனா�

# PSLV 34- 20 ெசயறை்கேகாளக்�டன �்��ல்
ெச��தப�ட��கல�

# சனே்வைத ���வா� - (உல�ன அ்� ேவக க�� )
�னா

# 2016- 2017 - பார�ப�ய கலா�சார ஆ��என சார�்
நா�கள அ்����

#ஹ��வார -் ��வள�்வர �்ைல ச�ப��ல �்�வ�ப�ட
இட�

# ரா���ர ,் ���� - �ற�த �மான �லய ���
வா��யைவ

# ஏனய�, �ல�சல (்கன�்யா�ம� )- ��ய �ைற�க�
அைம�கம��ய அர� ப���ைர

# SCO - ச�ப��ல இ்��யா இைண�த ��டைம��

#���ைபன�் - ெதன �்ன கடல �்ர�ைன�ல �்னா ��
வழ��ெதாடர�்த நா�

7. ம�களைவ�ன ெ்ந�கள �்��ன த்ைலவராக பாஜக
��த தைலவர எ்ல.்ேக.அ�வா�ைய ம�களைவ� தைலவர்
���ரா மகாஜன �்����ய���ளள்ார.்

ம�களைவ எ�.�.�கள �்� �ற�ப�� நனன்ட�ைத��
மாறான நடவ��ைககள �்��த �காரக்ைள ெந�கள �்�
�சா���ற�.

தறே்பா�, ��ண�ல க்ா��ர� க��ைய� ேசர�்த 5
எ�.�.�கள ல்�ச�பண� ெப�வதாக� �ற�ப�� நாரதா
ெதாைல�கா���ன ர்க�ய ஒ��ப�� பற�்ய
�வகார�ைத ெந�கள �்� �சா���வ��ற�.

ேம��, ம�களைவ நடவ��ைகக�ல எ்�.�.�கள்
ப�ேகறக்ாத� ெதாடரப்ான �வகார�ைத �சா����
���ன த்ைலவராக �.க�ணாகரன,் அர�அ����
வா����கள ெ்தாடரப்ான ���ன த்ைலவராக ரேம�
ெபா��யால �்ஷா�� ஆ�ேயார �்���
�ய��க�ப��ளள்னர.்

8.இ��ய� �தர ெ்கௗத� ப�பாவாேலபா��தா�ல்
கரா�� வர�்தகஅைம�� நட��ய �கழ�்ல்
உைரயாற�்வதற�்அ�ம��க�படாமல்
அவம��க�ப��ளள்தாக �றற்�சா��எ���ளள்�.இ�
ெதாடரப்ாக ெடல�்�ல உ்ளள் பா��தான �்தர அ்��ல்
பா�����, ெவ��ற���ைற அைம�சக� ச�மன்
அ����ளள்�.

9. காவல �்ைலய�க�ல ப்�� ெச�ய�ப���தல த்கவல்
அ��ைககள (எ◌ஃ�ஐஆர)், ப�� ெச�த 24 ம�
ேநர����ள இ்ைணயதள��ல ப்�ேவறற்� ெச�ய
அைன��மா�ல�கள,் ��யன �்ரேதச�க���உ�ச
��மனற்� 07-09-2016அன�்உ�தர��ட�.

10. மகாரா��ர��ல க்ல�், ேவைலவா���ல்
மரா��யரக்��� 16 சத�தஇடஒ����வழ�க அ�த
மா�லஅர� 2014ஆ�ஆ��ல எ்��த��ைவ எ�ர�்த
வழ��உ�ச��மனற்��ல �்சாரைண��
ஏற�்�ெகாளள்�ப��ளள்�.

11.�ய�நா� தைலநகர ல்ாேவா�ல 1்4-ஆவ� இ��ய -
ஏ�யான உ்�� மாநா� மற�்� 11-ஆவ� �ழ��ஆ�ய
உ�� மாநா� நைடெபற உளள்�.அ�� இ��ய �ரதமர்
ேமா� ஜ�பான �்ரதமர �்னே்சாஅேபைய ச����
ேப�னார.்இ�த ச���� ���� 'ஒ� �ற�த ந�பைர
ம��� ��க��டா�ைய ச���த� ம�ழ�்�அ���ற�'
என�் ேமா� ெத����ளள்ார.்

12. பய�கள ம்ற�்� சர��� க�டண�க��கான ேசைவ
வ�ைய வ����வ�� ம��ய ��யைம�சக�, அதைன
ர�லே்வ�ைற�டன ப்�ர�்� ெகாளள் ேவ���என�்
நாடா�மனற்�ைல� �� ப���ைர��ளள்�.

13. ஐ.நா.அைம�ைப உ�வா��வதறக்ான ஒ�ப�த சாசன�
ச����த��ல ெ்மா� ெபயர�்� ெச�ய�ப��
ெவ��ட�ப��ளள்�.இதைன ெமா�ெபர�்க���ய
ப�காற�்யவர �்ேத��ர �மார �்�பா� எனப்வர எ்ன
அ���க�ப��ளள்�.
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#��� ஸகா�- ��ந� பாபா தான ே்நதா� என�்�
சர�்ைச� �ர�் காணஅைம�க�ப�ட��

#��ர(்ேகாைவ )- பற��� க��எனற்�மானபைட�தல�
அைமய உளள் இட�

# Tettanas , yaws - இ��யா�ல �்ற�்�� ஒ��க�ப�டன
என WHO அ����

#�சாகப��ன� - INS கரண்ா எனற் ��ய கமானே்டா
பைட�தல�அைம�க�ப�டஇட�

# Ace againts odds - சா�யா �ரஸ்ா�ன �்ய ச�ைத

# ConnecT the youth - 2016 ேயாக���ைர ெசால்

# ெமாசா��� - இ��யா ப��� �ைள���ெகாள�்தல்
ெச�ய ��� ெச��ளள் நா�

*Summer Olympics*

2012 – London, UK

2016 – Rio de Janeiro, Brazil

2020 – Tokyo, Japan

*Winter Olympics*

2014 – Sochi, Russia

2018 – Pyeongchang, South Korea

2022 – Beijing, China

*Commonwealth Games*

2010 – New Delhi, India

2014 – Glasgow, Scotland, U.K.

2018 – Gold Coast, Queensland, Australia

Asian Games

2014 – Incheon, South Korea

2018 – Jakarta, Indonesia

*Hockey World Cup*

2010 – New Delhi, India (Winner- Australia)

2014 – The Hague, Netherlands (Winner- Australia)

2018 – Bhuvaneshwar,odisha

*Women Hockey World Cup*

2010 – Argentina (Winner- Argentina)

2014 – The Hague, Netherlands (Winner- Netherlands)

அெம��கா�ன ச்ான ◌்ஃ�ரான�்�ேகா நக�ல,்
"சரவ்ேதச அைம�ைப உ�வா��வதறக்ான ஐ��ய
நா�க�ன ம்ாநா�' கட�த 1945-ஆ�ஆ��அ�ேடாபர்
24-ஆ�ேத� நைடெபறற்�.அ�ல,் ஐ.நா.அைம�ைப
உ�வா��வதறக்ாக சரவ்ேதச நா�க�ைடேயஏறப்�ட
ஒ�ப�த�, சாசனமாக இயறற்�ப�ட�.

இ�த சாசன�இ�வைர ஐ.நா.�ன 6்அ�கார��ரவ்
ெமா�க�ல ெ்மா�ெபயர�்க�ப����த �ைல�ல,்
தறே்பா� ச����த���� ெவ��ட�ப��ளள்�
எனப்� ����ட�த�க�.

14. ஐ.நா.��கான இ��ய� �தர -் ைசய� அ�ப��ன்

15. ெதன �்ன� கடல �்வகார��ல �்னா�டன ே்மா� வ��
����ன�் நா��ற�் 2 ரா�வ�மான�கைள
அெம��கா வழ�க�ளள்�.

16. "ஐ.நா.வால த்ைட ெச�ய�ப�ட��தைல���கள்
அைம����ஆதரவாக� ெசயலப்�ேவார �்� நடவ��ைக
எ��க�ப��' என�் மேல�ய அர� எ�ச���ளள்�.

மேல�ய� தைலநகர ே்காலால���ல ஆ்�ய அர�யல்
க��க��கான சரவ்ேதச மாநா� ச�ப��ல ந்ைடெபறற்�.
இ�ல க்ல��ெகாளள் வ����த இல�ைக ெதா�ற�்ைற
அைம�சர த்யா காமேகைவ வ�ய������� ����ய
இல�ைக� �தர இ்�ரா�� சா�� அனஸ்ார,் 9 ேபர்
ெகா�ட��பலால அ்���உைத�க�ப�டார.்இதைன�
ெதாடர�்� அ�நா��அர�இ�த உ�தரைவ�
�ற����ளள்�.

17.��க�பா த�க� ேகா�ைப ஹா��ெதாட�ல,் கரந்ாடக
ஹா��அ���எ�ரான ஆ�ட��ல 8்-2 எனற் ேகால்
கண��ல இ்��ய ர�லே்வஅ� ெவற�் ெபறற்�.

18.�ரா���லா� ெடன�்� ேபா��க�ல அ்�க
ெவற�்கள ெ்பற�்��த ேராஜர ◌்ஃெபடர�ன ச்ாதைனைய
��ய��தார உ்ல�ன �்தல �்ைல �ரா�கைன
அெம��கா�ன ெ்ச�னா�ல�்ய��.

இ�, ெச�னா����ரா���லா� ேபா���ல 3்08-
ஆவ� ெவற�்யா��.இதன �்ல� ��ய சாதைன ஒனை்ற
�கழ�்��ளள்ார.்அதாவ�, கட�த 1968-ஆ�ஆ��,
ஓபன எ்ரா (ெதா�ல �்ைற �ரரக்�டன அ்ெம��ர்
�ரரக்�� ேமா�வ�) �ைற
அ��க�ப��த�ப�ட�����, �ரா���லா�
ேபா��க�ல அ்�க ெவற�்கைள ெபறற்வரக்ள வ்�ைச�ல்
���சரல்ா��ன ே்ராஜர ◌்ஃெபடரர 3்07 ேபா��க�ல்
ெவற�் ெபற�்�த�ட��ல இ்��தார.்

# ெபா� ம�க�ட� ம�ழ�்�ைய அ�க��க த��ைற
ஏறப்���ய மா�ல� - ம��ய �ரேதச�

#இ��யா�ன �்தல ெ்ப� ேபார �்மா�கள -் அவ�
ஸ�ரே்வ� ; பாவநா கா�; ெமாஹநா ��

# ெபமா கா�� - அ�ணாசல� �ரேதச �தலவ்ர்

# ெபா� ம�க�ட� ம�ழ�்�ைய அ�க��க த��ைற
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2018 – London, England

*FIFA World Cup*

2010 – South Africa (Winner- Spain)

2014 – Brazil (Winner- Germany)

2018 – Russia

2022 – Qatar

*Women Football World Cup*

2011 – Germany (Winner- Japan)

2015 – Canada

*ICC Cricket World Cup*

2011 – India, Bangladesh & Sri Lanka ( Winner- India)

2015 – Australia and New Zealand

2015-winner-Australia...

2019 – England

2023 – India

*Women Cricket World Cup*

2013 – India (Winner- Australia)

2017 – England

2021 – New Zealand

*ICC World T-20 World Cup*

2014 – Bangladesh (Winner- Sri Lanka)

2016 – India

*Women ICC World T-20 World Cup*

2014 – Bangladesh (Winner- Australia)

2018 – West

2016- India (Winner- West Indies)

2022 – South Africa

*ICC World Test Championship*

2017 (1st edition) – England

2021 – India

சர��மற�்� ேசைவ வ�ைய (�எ��) அமலப்��தவைக
ெச��� 'அரசைம�� ச�ட (122வ� ���த) மேசாதா
2014'ஐ ஏற�்�ெகா��ளள் மா�ல�கள்

ஏறப்���ய மா�ல� - ம��ய �ரேதச�

#��டன-் உல�ன �்தல �்னச்ார ேபா��வர��வச�
உளள் சாைல �ற��

#ஆபேரசன ச்�க� ேமா�சன -் ெதற�்�டான இ்��யரக்ள்
��� நடவ��ைக

# 11thஆ�ய - ஐேரா�பா மாநா� - ம�ேகா�யா தைலநகர்
பாதர்

#���ளட்ன ெ்டன�்� 2016- ஆ���றே்ர

#�ேரா காலப்�� 2016- ேபார�்�கல்

# உலக ம�தவளர�்� ���� 2016- �னல்ா�� 1st ;
நாரே்வ 2nd :;இ��யா 105

# ேகரளா - ��த உண�க��� 14. 5% ெகா��� வ�
(அ��க� )

#ைந��யா - இ��யா தன� ஆய�தஆைட ப�ற�்
ைமய� உ�வா��ய இட�

# ரா�கா ேமனன -் சரவ் ேதச கடலச்ார அ்ைம��ன �்ர�ர
��� 2016

#� � �ரல்ா ��� 2016- ச�சா� ��டல்

# சா��யஅகாத��வ �ர�கர �்�� 2016 - சரவணன்
�மார்

# பால �ர�கர �்�� 2016- க�ேரசன்

# மஹா�தா�கர-் 2016 சார�் கலா�சார தைலநகர்

# மஜ�� - இ��யா�ன �்தல ஆ்ற�் �� மாவ�ட�

# ேரா���ேகா ���டரே்டா - ���ைபன�் ��ய அ�பர்

# Pslv 34- ���ல ஏ்வ�ப�ட நாள ஜ்�ன 2்2

# பர�வா�- இ��ய கலா�சார மற�்� ப�பா�
ெதாடரப்ான வைலவாசல்

# க�ைக டால�்ன-் அ�ஸா� க�கா�� நகர �ல�காக
அ����

# �வ�மார -் எவர�� �கர�அைட�த �தல த்�ழர்

#�னரா� �ஜய� - ேகரள �தலவ்ர்

# சரப்ாணத ேசாேநாவால -் அ�ஸா��தலவ்ர்

#அ�ரத்ஸர�- உல�ன �்க ெப�ய �ைர ேமல்
ெபா��தப�ட��ய�ன உ்றப்��ைமய�

#ஸ�பரன ச்��யா�ரக ர�ல -் �ஹார t்o ெடல�்

#இனெ்டரெ்ந� ச�� - ெப�கள �்னே்னறற்��ள �்�ட�

#அ��ன-் இ��யா�ன இ்ைடம��� ஏ�கைண
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2016

ஆக�� 12 - அசா�

ஆக�� 16 - �கார்

ஆக�� 17 - ஜார�்க��

ஆக�� 22 - இமா�சல�ரேதச�, ச���கர்

ஆக�� 23 - �ஜரா�

ஆக�� 24 - ம��ய�ரேதச�, ெடல�்

ஆக�� 26 - நாகலா��

ஆக�� 29 - மகாரா��ரா, ஹ�யானா

ஆக�� 30 - ெத��கானா, ����, �ேசார�

ஆக�� 31 - ேகாவா

ெச�ட�பர 0்1 - ஒ�சா

--->ெப�ேரா�ல எ்�தனால க்ல�� �றக்ம��ய ம���
சைப ஒ��தல்

நா��ல ெ்ப�ேரா�ய ெபா��க�ன ப்யனப்ா� பலமட��
உயர�்� இ��பதால அ்�கஅள�ல இ்ற��ம� ெச�ய
ேவ��இ���ற�.இதனால அ்ன�்ய ெசலவா�
அ�க���ற�.இைத க���ப��த ‘எ�தனால’் எ��
ேவ��ெபா�ைள ெப�ேரா�ல க்ல�� �றப்ைன��
அ��� ைவ�கம��ய அர���� ெச�த�.

இன�் (13-10-2016) �ரதமர ே்மா� தைலைம�ல ந்ட�த
ம��ய ம���சைப ��ட��ல ெ்ப�ேரா�ல எ்�தனால்
கல�� �றப்ைன ெச�ய ஒ��தல அ்��க�ப�ட�.

--->இ�த ஆ��றக்ான உலக ப��� நா�க�ன ப்��ய�ல்
இட�ெபற�்ளள் 118வள�� நா�க�ல இ்��யா 97வ�
இட��ல உ்ளள்�.

இ��யாைவ �ட ப�����தா�சார��ல அ்�க ம�கைள
ெகா�டநா�களாக எ��ேயா��யா, ைநகர,்
ஆ�கா��தான,்பா��தான உ்ள�்�ட நா�கள உ்ளள்ன.
இ�த ப��ய�ல இ்��யா�ன ம்றற்அ�ைட நா�களான
இல�ைக , வ�கேதச�, ேநபாள�, �னாஆ�யன
அ��த��தஇட�க�ல உ்ளள்ன.

ம�க�ன ஊ்�ட�ச��, �ணா�க�ப�� உண�கள,் வளர�்�
பா��த 5வய�ற�்உ�ப�ட�ழ�ைதக�ன �்�த�,
�ழ�ைத இற�� ��த�ஆ�ய 4�ஷய�க�ன்
அ��பைட�ல க்ண��ட�ப��, இ�த ப��யல்
தயா��க�ப��ளள்�.

உலக ப��� நா�க�ன ப்��ய�ல 2்000 �ஆ�� 83வ�
இட����, 2008 ல 1்02வ� இட����இ��யா இ��த�
����ட�த�க�. 2000 �ஆ��டன ஒ்���ைக�ல உ்லக
அள�ல ப்�����த� 29 சத�த� �ைற��ளள்��
ெத�ய வ��ளள்�.

# ஜன அ்�ஷா� - ம��� �ைற�த �ைல�ல �்ைட�க
வ�

# 2016இன கல�் அ��க� ெச�த மா�ல� - ெத��கானா

# 2016இ��ய பல�்��ய���� - ப�ேக��கள்
கா�பக�அ�ணாசல� �ரேதச�

1) உ��ர�ரேதச� கான�்�ல �்ஜயதச�ைய �ன�்��
125ஆ��கள ப்ழைமயான இராவணன ே்கா��ல �்ற��
வ�பா�கள ந்ட�த�ப�டன

2) வ�கேதச��ல இ்��� �ல� ெபயர�்� வ�த த�க���
இ��ய ����ைம வழ��மா� ம��ய அைம�சர்
�ேத��ர ��ைக ச���� ச�மாஇன ம�கள அ்�ேடாபர 1்1
அன�் ேகா��ைக���தனர்

3) ச�ப��ல ம்ைற�த ம�ைர ம� ஐயர ெ்தாடர�்ைடய
கைல - கரந்ாடக இைச

4) ‘ேயா� ���ர’் என�்� ��த�னமான� �த மத��ல்
அ�ச��க�ப��ற�

5) 2024ஆ��ஒ���� ேபா��ைய நட��வதறக்ான
ஏல��ல இ்��� ச�ப��ல �்ல��ளள் நா� - இ�தா�

6) இ��யா�ல �்ழ�ைத ��மண�ைத த��கவ�ைமயான
ச�ட�அம�ல உ்ளள் ேபா�� எ�தைன 47 சத�த
ெப�க��� 18வயதா���னே்ப��மண� நட�பதாக
தகவல அ்�பலமா� உளள்�

7) நா���வ�� 20 �ற�்ேநா� ஆரா��� ைமய�க��,
2 ேத�ய �ற�்ேநா� ஆரா��� ைமய�கைள�� ம��ய
அர� உ�வா��வ�வதாக ம��ய �காதார��றா�
அைம�சர ெ்த����ளள்ார்

8) சரவ்ேதச ���ெக� க�ன�்ல ெ்வ����ளள் ெட��
ப�� ��சாளரக்��கான தரவ�ைச ப��ய�ல த்றே்பா�
�த�ட����த�ரர -் இ��யா�ன இ்ர��ச��ர
அ��ன்

1) இ��ய இர�லே்வ (IRTC) ேக�ட�� மற�்� �ற�்லா
கழக��ன �்ரவ்ாக இய��நர -் ஏ.ேக.மேனா�சா

2) ெமார�ேகா நா��ன �்ரதமராகஅ�ெத�லா ெப�ராேன
(Abdelilah Bakirane) இர�டாவ� �ைறயாக
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார்

3) 2016ஆ��ன ச்ரவ்ேதச பகவ��ைத �ழா - �ச�பர 0்6,
2016 ெதாட�� 5 நாள ெ்கா�டாட�ப��இ��ழாவான�
இ�வா��ஹ�யானா மா�ல���ேஷ��ரா நக�ல்
நைடெபற உளள்�

4) சரவ்ேதச தசரா ���ழா நைடெபறற்இ��ய மா�ல� -
இமா�சல �ரேதச�

5) காய��னால ஏ்றப்�� ��கைள ேவகமாக
�ண�ப���வதறக்ாக �ன ே்ப�ட�கைள அெம��க
��ெவ� ஆரா��� ��வனமான நாசா ��வன�
க�ட���ளள்� – இ�த �ன ே்ப�ட�கள P்oly Vinylidene
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--->அ�ேடாபர 1்3 - சரவ்ேதச ேபர�� �ைற�� நாள /்
International Day for Disaster Reduction. Theme: Live To
Tell: Raising Awareness, Reducing MortalityMortality

--->இ��யா�ல �்தன �்ைறயாக ப�மனாக இ����
வள�ள� ப�வ��ன��கான �ற�� ம���வமைன -
ச�ப��ல �்�ைப�ல �்ரய்ா ம���வமைன ��ம�தால்
�வ�க�ப��உளள்�.

--->இ��யரக்ள உ்�வா��ய �க���ய �ரான�்�டர்

இ��ய வ�சாவ�ைய ேசர�்தவரக்ளான அ� ஜாேவ, �ஜ�
ேதசா� உள�்�டஆரா��� ���னர,் உல�ன �்க���ய
�ரான�்��டர ஒ்னை்ற வ�வைம����ஞான உலைக
�ய��ல ஆ்ழ�்�உளள்னர்

இவரக்ள உ்�வா��ய ஒேரஒ� �ரான�்��ட�ன அ்ள� 1
ேநேனா��டர அ்ள�����ய�.

--->#ஐேரா�பா - இ��யா இைண�த அ��யல்
ெதா�ல�்�பஆரா��� ��வன� (EU-India STI
Cooperation Days), 2016ஆ���கான இள���ஞா�
��ைத - ேநா� த����கான ��ய ஆ��பயா��
ம��ைத க�����த, �.ஐ.� பலக்ைல�கழக மாணவரான
�ரா�� மேனாகர எ்னப்வ���வழ�� க�ர���ளள்�.

--->மாற�்��றனா�க��கான உல�ன �்தல ப்ேயா��
ஒ���� ேபா�� (World's first bionic 'Olympics' Games)
நைடெப��இட� - ��� (Zurich) – ���சரல்ா�� நா�

--->Half Lion: How P V Narasimha Rao Transformed India -
எனற் ��தக�ைத எ��ய ஆ��யர -் �ன� �தாப� (Vinay
Sitapati)

--->தன� மா�ல�ைத ‘அ��யா’ ேநாயறற் மா�லமாக மாறற்
லா�மாஅ�யான (்Lalima Abhiyan) என�ப����ட�ைத
அ��க�ப����ளள் மா�ல� - ம��ய �ரேதச�

--->�தல �்ைறயாக உலக �னா��ன� (First World
Tsunami Awareness Day) நவ�பர 0்5, 2016அன�்��
�ல�்�ல ஐ்.நா�ன ே்ப�டர ே்மலா�ைமஅைம�பால்
நட�த�ப�� ேப�டர ே்மலா�ைம�கான ஆ�ய
அைம�சரக்ள �்�ைக�ன ே்பா� அ�ச��க�பட
உளள்தாகஅ���க�ப��ளள்�.

Fluoride – (PVDF) என�்� ேவ��ெபா��னால்
உ�வா�க�ப��ளள்ன

6) ேலா� நாய� என�்அன�்டன அ்ைழ�க�ப��
ெஜய��ரகா� நாராய�ன 1்14வ� �ற�த �ன�
அ�ேடாபர 1்1அன�்அ�ச��க�ப�ட�

உல�ேலேயஉயர த்ரமான ஆ�க�ரவ் அ��யல்
ஆரா���கைள ேமறெ்கா��பலே்வ� க������கைள
வழ��வ�ல இ்��யா இர�டாவ� இட�����ளள்�.
�தல இ்ட�ைத �னா����ளள்�

உலக நா�க�ல ந்ைடெபற�்அ��யல ஆ்ரா���கள்
����, 'ேந�சர இ்னெ்ட��'��வன� சார�்ல க்ட�த 2015
ஆ��ேமறெ்காளள்�ப�டஅ��ைக�ல இ்�
ெத���க�ப��ளள்�.

--->நா��ல இ்�வைர க�ட�ய�படாத இயறை்க வா�
இ���ட�கைள க�ட�வதறக்ான ‘ேத�ய ����’
��ட�ைத (National Seismic Programme – NSP) ம��ய
ெப�ேரா�ய� மற�்� இயறை்க வா� �ைற அைம�சர்
தரே்ம��ர �ரதான அ்வரக்ளால அ்�ேடாபர 1்2அன�்
ஒ�சா மா�ல� – மகாந� ப�ைக�ல �்வ��ைவ�தார.்

--->�மான�் (HIMANSH) எனப்� - ச�ப��ல �்மா�சல
�ரேதச���ளள் ��� ப���ல �்ற�க�ப�ட
இ��யா�ன �்க உயர ஆ்ரா��� �ைலய� (High Attitude
Research Station)

--->The Greatest Bengali Stories Ever Told - எனற்
��தக�ைத எ��யவர -் அ�னாவா �னக்ா (Arunava Sinha)

--->ச�ப��ல க்ாமனெ்வல�் அைம������ �லக���
ெச��ளள் நா� - மால���

--->உல�ேலேய�க ��டகால�ஆ��ெச�த தா�லா��
மனன்ர �்�பால அ்�லய்ேத� எனப்வர உ்டல ந்ல�
�ைறவால அ்�ேடாபர 1்3அன�் காலமானார்

தா�லா�� நா��ல ம்னன்ரா���ல 9்-வ� மனன்ராக
இ��� வ�தவர �்�பால.் 88வயதான ��பால 1்946ல்
அ�யைண ஏ�னார.் 70ஆ��கள ம்னன்ராகஆ��
�ட��ல இ்���ளள்ார.்

--->அர� ம���வமைனகள ம்ற�்�ஆர�ப �காதார
�ைலய�க�ல '்ச�ன'் கைள �ற�கஉ�தர���ளள்
மா�ல� - கரந்ாடகா

--->இைணயதள �ட�க��ல இ்��யா �த�ட�

உலகள�ல இ்ைணயதள பயனப்ா����அ�கள�ல த்ைட
���� 6,000 ேகா� �பா��� ேமல இ்ழ�� ஏறப்���ய
நா�க�ல,் இ��யா �த�ட��ல உ்ளள்தாக
அெம��காைவ தைலைம�டமாக ெகா��இய���
ெச�டர ப்ார ெ்ட�னால� இனே்னாேவஷன எ்னற்
��வன� தன ஆ்�வ��ைக�ல ெ்த����ளள்�.



ALL IS WELL GROUPS, PALANI.


