
ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

*** "Durgama Anchalare Malaria Nirakaran (DAMAN)"

- ஒ�ஷா மா�லஅர� மேல�யா ேநாைய க���ப��த
இ���ட�ைத ெகா��வ��ளள்�

- இ���ட��ன �்ழ அ்�க��யாத ப���ல உ்ளள்
ம�க��காக 120 �பா� ேகா� ெசல�ல 5் ஆ��க���
இ���ட� ெகா��வர�ப��ளள்�.

****# 2016ல ெ்டல�் ெம�ேரா�ல ந்ைடெபறற்
��பாெக��க�ல 9்1% ெப�களால �்கழ�்த�ப�டைவ

# மஹாரா��ரா மா�ல��ல "்vimukuta jati மற�்�
"Normadic" பழ����னரக்ள,்OBC மற�்� �ற��
�னத்��ய வ���ன��கான ��ய அைம�சக�ைத
அ�மா�லஅர� ெதாட�க�ளள்�

# �ஜரா� ர�� ெதாட�க�ரர "்samit gohel" இன�்��
��வ��ஆ� 359(not out) ரனக்ைள ����உலக�
சாதைன ����ளள்ார்

# ம��ய �ரேதச அர� உளள்ா�� மற�்� ப�சாய��ல்
ப�����ஊ�யரக்����,ஓ���ய�
ெப�பவரக்���� 7% அக�ைல�ப� அ����
உ�தர���ளள்�.

****உலகளா�ய ��ரவாத� ெகா�ட 163 நா�கள்
ப��ய�ல ஈ்ரா� �த�ட�� , இ��யா 8வ� இட��
ெபற�்ளள்�.

****# பண�லல்ா ப�வர�்தைனைய ஊ����க "Digidhan
mela" �கழ�்��ர�்ரா�ல (்Gurugram) நைடெபறற்�

# நா��ல �்ைற�க�கைள ேம�ப��த "சகரம்ாலா
ேம�பா����வன�" ெடல�்�ல ெ்தாட�க�ப��ளள்�.

****ெமாக�சதேரா�ல க்�ெட��க�ப�ட "நடனமா��
ம�ைக"�ன �்ைல இ�� கட�ளான பாரவ்��ன்
�ைலெயன ICHR ப����ைகயாளர உ்�ைம�
ேகா��ளள்ார.் - ICHR- Indian Council of Historical
ResearchResearch

****# "Coca-Cola இ��யா" ��வன� Thums upன �்ளமபர
�தராக ந�கர "்ரன�்ர �்�ைக" �ய���ளள்�

# அர�ன e்-Marketplaceல ப்லே்வ����க�ல 4்000���
ேமறப்�ட ெபா��கள த்றே்பா� �றப்ைன��உளள்ன.

****# ASSOCHAMன ச்�ப��ய அ��ைக�னப்� 95 ேகா�
இ��யரக்ள இ்னட்ரெ்ந� இைண�� வச� இலல்ாமல்
இ��பதாக ெத����ளள்னர்

# இ��ய ெடன�்� �ரர "்Yuki bhambari" $10000 டாலர்்
ம���ளள் "ITF hong kong F4 futures" ப�ட�ைத
ெவன�்ளள்ார்

# ம��ய �ைளயா����ைற அைம�சக� "ேயாகா" ஒ�
�ைளயா��இலை்ல என அ����ளள்�

# அ�ைட நா�களான பா��தான,்ஆ�கா��தான்

****=> ��ண�ல க்ா� க���ன ர்ா�யசபா எ�.�யாக
பத� வ���வ�த ந�க�மான ��ன ச்�ரவர�்� தன்
பத�ைய ரா�னாமா ெச��ளள்ார்

=> உடலந்ல கா����றக்ாகஅடல அ்��� அ�யன்
��ட�ைத அசா� மா�ல��வ���ளள்�

=> 100�ராம�க�ல ை்வைப ேசைவைய வழ��வதறக்ாக
ஹ�யானா மா�ல�அடல ே்சவா ேக��ரா ைமய�ைத (இ-
�ஷா) �வ���ளள்� ..

=> காெணா� கா���ரல�ப���வதறக்ாகஹ�யான
மா�ல� 'Knowledge Warehouse ��ட�ைத �வ���ளள்�

=> Bank Sakhi ��ட�ைத �வ���ளள் வ�� = கரந்ாடகா
�கா� �ரா�ன வ்��

****BOXING DAY ெட�� ���ெக� ேபா��ஆ��ேர�யா
அ���� பா��தான அ்���� ெமலே்பாரன்்
ைமதான��ல ந்ட�கஉளள்�

பா��� ேட :- ����ம� �ன��ற�்அ��த நாள்
பா��� ேடஎன�்அைழ�க�ப��ற�.

****இ��யா�ன இ்ர�டாவ� "Humsafar express" இர�ல்
ேசைவ �வாஹ���தல ெ்ப�க�ர வ்ைர
ெதாட�க�ப��ளள்�

- �தல இ்ர�ல ே்கார��ர �்தல ெ்டல�் அன���கர்
இர�ல �்ைலய�வைர ெதாட�க�ப�ட� ����ட�த�க�

****பேயாெம��கல ெ்பா��யல �்ைறைய ஊ������
வைக�ல ெ்சனை்ன�ல உ்ளள் அ�ணா
பலக்ைல�கழ�க���� "உளள்ார�்த ஆறற்ைல
ெவ��ெகாண�� த���ற�� வா��த பலக்ைல�கழக�"
(University with potential for excellence) எனற்அ�த�ைத
பலக்ைல�கழக மா�ய �� வழ��ய◌ுளள்�.

****��வன�த�ர��ல ந்ைடெபறற் 69வ� ேத�ய ைச��ள்
ப�தய�ேபா���ல ே்கரள மா�ல� ஒ��ெமா�த சா��யன்
ப�ட�ைத ெவன�்ளள்�

- மஹாரா��ரா இர�டாவ� இட�ைத��அ�தமான்
�ேகாபர �்�கள �்னற்ாவ� இட�ைத������ளள்ன.

****"Nock-ten" �யல �்��ைபன�் நா��ன �்ழ��
மாகாண ப��க�ல க்ைரைய கட�த�.

****Amazon இ��யா அ��ைக�னப்� ஆழ�்த வா���
�றன(்well-read) உைடய நகரமாக "ெடல�்" ெதாடர�்�
நானக்ாவ� �ைறயாக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்�

- இர�டா�இட��ல ெ்ப�க����னற்ா� இட��ல்
��ைப�� உளள்�.

****# இல�ட�ல உ்ளள் "Imperial கல�்�"
ஆரா���யாளக்ள 4்000 ��� ெசல�்ய�
ெவ�ப�ைலைய�� தா�க ��ய உேலாக�ைத
க�ட���ளள்னர்
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மற�்� ப�களாேத� ஆ�ய நா�க����� இ��ய
����ைம ேக�� ப�� ெச���இ�� மற�்�இதர
��பானை்ம இன ம�க�ன ப்�� க�டண� 15000
�பா����� 100 �பாயக �ைற��.

****# வா��க�ல உ்ளள் அ��கா��யக��ற�்�தல்
ெப�இய��நராக "Dr.Barbara Jatta" ேபா� �ரான�்ஸால்
�ய��க�ப��ளள்ார்

# "கரந்ாடகா �கா� �ரா�ன வ்��" பண�லல்ா
ப�வர�்தைனைய ஊ����க "Bank sakhi" எனற்
��ட�ைத ெதாட�� ப��ல ெ்ப�கைள
அமர�்��ளள்�

# �னா�ல ம்ா� ஏறப்���� கனரக ெதா�லக�க���
"�ற�்��ழல வ்�" ���க ச�ட�யறற்�ப��ளள்�.

****ஒ�ஷா மா�ல��ல ெ்தாட�க�பட உளள் இைறைவ�
பாசன (lift irrigation) ��ட��ற�்��தைல� ேபாரா�ட
�ரர "்Prabati gari"ன ெ்பய�ட�ப��ளள்�

- இ���ட� 7600 ேகா� �பா� ெசல�ல அ்ைமய உளள்�.

****# ேத�ய மாணவர ப்ைட�ன �்�ய தைலைம
இய��நராக ெல��ன�் ெஜனர்ல "்Vinod vashisht"
�ய��க�ப��ளள்ார்

# அசா� மா�ல��ல "்Atal-Amrit Abhiyan" எனற் ம���வ
கா������ட�ைத அ�மா�லஅர� ெதாட���ளள்�

- 5 இல�ச������ைறவாகஆ��வ�மான� ெப��
���ப��னர இ்���ட��ன �்ழ ப்யனைடயலா�

- இ���ட��ன �்ழ 4்37 ேநா�கள 6் ���களாக
���க�ப�� கா���வழ�க�ப��.

****"Char Dham ெந��சாைல ��ட�"

- உ�ரகா��மா�ல� ேதவ���ல இ்���ட�ைத �ரதமர்
ேமா� இன�் ெதாட�க உளள்ார்

- இ���ட��ன �்ழ �்�தாக 900 �� ெதாைல�ல �்�ய
சாைலகள உ்�வா�க�ப��

- ேம��இ���ட��ன �்ல�இைண�� மற�்�
�ற�்லா��ைற ஊ����க�ப�� என ந�ப�ப��ற�.

****= நா��ன �்தல �்ககல ஆ்ைலைய �வ��உளள்�
����தான க்ா�பர �்�ட�

= ேகாகேகாலா இ��யா & த��அ� ��வன��ன �்தராக
ரன�்ர�்� �யமன�

= சணல ெ்தா�ற�்சாைலக�ல இ்��� சணல ெ்பா���ன்
வர�்தக�ைத ஊ���கக Jute-Smart எனற்வைலதள�ைத
���� இரா� �வ��ைவ��ளள்ார.்

****�னல்ா�� நா��ல ச்ாைல� பயண��ன ே்பா� ஏறப்��
�ப��களால "்Reindeer" என�ப�� ஒ�வைக
கைலமா�ன இ்ற�ைப �ைற�க "Reindeer bell" எனற் ��ய

# �தன �்ைறயாக கனடா நா��ன ெ்டாரன்�ேடா�ல உ்ளள்
McEwen Centre for Regenerative Medicine
ஆரா���யாளரக்ள ம்�த த��ெசலக்�ல இ்���
இய�க��ய ெசயறை்க இதய �ன�்ய��ைய
க�ட���ளள்னர.்

****பாரை்வயறற்�ழ�ைதக��காக "Tactabet" எனற் ��தக
ெதாடைர ந�கர "்����� ேராஷன"் ெதாட��
ைவ��ளள்ார.்

****�ற�த வார�்ைதகள_்2016

Oxford Dictionary = post-truth

Merriam Websters = surreal

Dictionary.com = Xenophobia

Collins Dictionary = Brexit

Cambridge Dictionary = Paranoid

****# ���ேச���யன �்ரேதச��ன �்தல ப்ழ����ன
ம�களாக "இ�ளர"் இன ம�கள ே்தர�்

# மஹாரா��ரா மா�லஅர� ��தாக இர�ல்
�ைலய�கைள உ�வா�க 45,000 ேகா� ம�����ல்
ம��ய இர�லே்வ�ைற அைம�சக��டன ஒ்�ப�த�
ெச��ளள்�

# 10வ� ���ய �� "�� ேகா��� ��"ன 3்50வ� �ற�த
நாைள ெகா�டாட "Prakash parv" எனற �்கழ�்�ைய �கார்
மா�லஅர� 2017 ஜனவ� 1�தல-்5 வைர நட�தஉளள்�

# கா�க��ெகன த�யாக 24*7 இலவச ேசைவ எ�உளள்
இ��யா�ன �்தல ம்ா�லமாக "மஹாரா��ரா" உளள்�

- இலவச ேசைவ எ�-1926

****�தல �்ைறயாக வ�ம�டல �ழ அ்���ல்
"அ�ேமா�யைவ" ஆரா���யாளரக்ள க்�ட���ளள்னர்

- ெஜரம்��ன K்alsruhe institute of technology
ஆரா���யாளரக்ள,் US மற�்� ெம��ேகா
ஆரா���யாளரக்�டன இ்ைண�� இைத
க�ட���ளள்னர்

- வட இ��யா மற�்� �னா�ல அ்�கமான அ�ேமா�ய
ெவ����ன க்ாரணமாக வ�ம�டல �்ழ அ்���ல �்தன்
�ைறயாக 12 �தல 1்5��வைர அ�ேமா�ய�
க�ட�ய�ப��ளள்�.

****Dec 25- நல ஆ்�ைம �ன�ைதெயா�� சணல்
ெகாள�்தைல எ�தா�கம��ய ஜ����ைற அைம�சக�
"JUTE-SMART" எனற்இைணய வைல�தள�ைத
உ�வா���ளள்�.

****ஆ��ர மா�ல��ன ப்ரா�ப�ய நடன� "������"
�னன்� ��தக��ல இ்ட� ெபற�்ளள்�
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ெமாைபல ே்சைவைய அ�நா��அர� ெதாட���ளள்�.

****DECEMBER 25- Good Governance Day(நல ஆ்�ைம
�ன�)

- �னன்ாள ப்ாரத �ரதமர அ்டல �்கா� வா�பா�ன்
�ற�தநாள �்ன�ைத �ன�்��இ��ன�
ெகா�டாட�ப��ற�.

****�யாபா�க�ன ப்ணப�வர�்தைனக��காக 'EazyPay
ெமாைபல ெ்சய�ைய ஐ�ஐ�ஐ வ�� அ��க�
ெச��ளள்�. ICICI Bank launches 'eazypay', a Mobile App.
= www .chaprama.com

****மைல����ல உ்ளள் ��த�தல�க�ல ஒ்னற்ான
Chardham தல��ன ச்ாைல வச�கைள ேம�ப��த��
மற�்� பா�கா�பான பயண� ேமறெ்காளவ்தறக்ாக சரத்ா�
மகாமார�் �கா� ப�ேயானஜ்ா

(Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna) ��ட��ற�்
உ�ரகா��மா�ல� ேட�ரா��ல ே்மா� இன�்அ��கல்
நா���ளள்ார்

****இர� ேநர��ல �்�ரவா�க�ன ந்டமா�ட�ைத
�ல�்யமாக க�ட��� ந�ன உபகரண�ைத
பா��தா����றக்அெம��கா�னவ்��ளள்�

அெம��கா�ன ஆ்ரல்ா�ேட◌ாைவ� ேசர�்த ஏ�கைண
தயா��� ��வன� 2022-��ள இ்�த உபகரண�ைத
தயா���வழ�க�ளள்�.

****2018�ஆ��றக்ான உலக ேகா�ைப ஆ�கள ஹ்ா��
ேபா�� நட�கஉளள் இட�= �ேனஇ��யா

2018�ஆ��றக்ான உலக ேகா�ைப ெப�கள ஹ்ா��
ேபா�� நட�கஉளள் இட�= இ��லா��

**"**இல�ைக தைலநகர ெ்கா����ல உ்�வாகக�ப�ட
ெசயறை்கயாக உ�வா�க�ப�ட���ம� மர�
�னன்�சாதைன��ப���ைர�க�ப��ளள்�. இ�மர� 73
-��டர(்238அ�ைய ெகா�ட�)

�னன்தாக �னா�ல 5்5-அ� (180-அ�) ெகா�ட���ம�
மரேம�னன்� சாதைனயாக உளள்�.

****அைன��பள�்க��� 5ஆ�வ��� வைர ம��ேம
இ�க�டாய ேதர�்�: ம�தவள ேம�பா����ைற��
ச�ட��ைற அைம�சக� ஒ��தல்

****ப�சா� மா�ல��ல உ்ளள் ச���ர ம்ாவ�ட��ல்
உளள் �மன ர்�லே்வ�ைலய� உ�த� �� என ெபயர்
மாறற்�அைட��ளள்�.

****ப��� ��ட��றக்ான ���கல �்ைற ெடல�்�ல்
�தன �்ைறயாகஅ��க�

****=> எ��க�ன �்மானஙகைள தா��அ����
ஏ�கைன ேசாதைன (SAAW) ஒ�சா மா�ல� ச�����ல்
ஏ�ைகைண ேசாதைன ெவற�்கரமாக நட��ளள்�

- �ஜயவாடா�ல 6்117 நடன�கைலஞரக்ள ஒ்ன�் ேசர�்�
இ�த நடன�ைத ஆ� இ�சாதைனைய �கழ�்��ளள்னர.்

****அ�சலக �ைறக�ல ஆ்�லல்ா �மான�கைள
(�ேரான)் பயனப்��தஉளள் �தல ந்ா� =�ரான�்

****க��த��த ெப�க��ெகன ெதாட�க�ப�ட "Mamta
yojana" ��ட��ன �்ழ ே்ம�� 25 இல�ச� பயனா�கைள
ஒ�ஷா மா�ல�தலவ்ர ந்�ன ப்�நாய� இைண��ளள்ார.்

****"Biju Sishu Surakshya Yojana"

- ஒ�ஷா மா�ல��ல H்IVஆல ப்ா��க�ப�டஅநாைத
�ழ�ைதகைள கவ��க�� மற�்� பா�கா�க��
இ���ட�ைத அ�மா�ல�தலவ்ர ந்�ன ப்�நாய�
ெதாட���ளள்ார.்

****# அ�ர க்ா�ன ட்�கள (்Dangal) �ைர�பட��ற�்
உ��ர �ரேதச மா�ல��ல வ்��ல��
அ��க�ப��ளள்�

# இ��யா����� ேம�� 240 MW �னச்ார�ைத
ேநபாள�இற��ம� ெச�ய உளள்�

# "சலம்ான க்ான"் 2016�ஆ��றக்ான Forbes இ��ய
�ரபாலமானவரக்ள ப்��ய�ல 2்70.33 ேகா� ஆ��
வ�மான��டன �்ன�்ைல�ல உ்ளள்ார்

# ம��ய ஜ����ைற அைம�சக� ெதா�ல�்ைற� சார�்த
ேகள�்க���ப�ல அ்��க "Bunkar Mitra- ைக�த� உத�
ெதாடர�் ைமய�" (Bunkar Mitra- Handloom Helpline
Centre) ெதாட�க�பட உளள்�

# �ற�த ேத��டன உ்ளள் "ஆதார அ்லல்� E-ஆதார்
கார�்கள"் பா�ேபார�் ெபற ேதைவயான ���சானற்ாக
அர�அ����ளள்�.

****=>U-19 ஆ�ய உலகேகா�ைப ���ெக� ேபா��
இல�ைகைய �ழ�்�இ��யா சா��யன ப்�ட� ெவனற்�

=> ஜனவ� 1 �தல ெ்டல�் மா�லஅர� 10ர�லே்வ
�ைலய�க�ல ப்ண�லல்ா ப�வர�்தைணைய �வ�க
உளள்�

=> ஆ�ய ப��ச���ேபா���ல �்வேகசவன த்�க�
ெவன�்ளள்ார்

=> இ��ய �ன வ�ம�டல��ல க்டல ம்�ட������
�மார 1்2 �,� & 15 �.� ��இைட�ப�ட (�ேராேபா��யர)்
உயர��ல அ்�ேமா�யா வா� படல� பர� உளள்ைத
ஆரா���யாளரக்ள க்�ட���ளள்னர்

=> 2017�ஆ��ைன ஐ.நா சரவ்ேதச �ற�்லா �ைற
ஆ�டாகஅ����ளள்�

=> 2016's AIFF Player= Jeje Lalpekhlua

****DECEMBER 24- National Consumers Right Day (ேத�ய
�கரே்வார உ்�ைமகள �்ன�)
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=> ஆதார ஆ்�ைட�ைன பயனப்���பண�லல்ா
ப�வர�்தைனைய ைகயாள

Aadhaar Payment ெசய�ைய அ��க�ப����ளள்�

=> ஏரஇ்��யா ��வன� பய�க���இலவச ைவைப
வச�ைய வழ�க உளள்�

=> C-17 Globemaster Mk-III ரக�மான�கைள அெம��க
ரா�வ��ட���த வா�க இ��ய ரா�வ�
��ட���ளள்�

=> �ேனெம�ேரா ��ட��ற�்மகாரா��ரா மா�ல��ல்
ேமா�இன�்அ��கல ந்ா���ளள்ார்

=> மகாரா��ரா மா�ல��ல உ்ளள் �ர�் �ராம��ைன 30-
நா�க���ள ப்ண�லல்ா ப�வர�்தைன உைடய �ராமமாக
மாறற் எ��ஐ வ�� ���ெச��ளள்�.

****நா��ேலேய�தல �்ைறயாக �ழ��ம�டல கடேலார
காவல ப்ைட�ல க்டலச்ார ப்��கைள ேரா�� �ற�்வ��
க�கா��தல,் கடேலார ப��க�ல �்��பாக சரவ்ேதச
எலை்ல�ப��க�ல ச்�ட�ேராத நடவ��ைககைள
க�கா���நடவ��ைக எ��பதறக்ாக கடேலார காவல்
பைட��ெசா�தமான 'ேடார�்யர'் ரக ����மான��ல்
�ைண கமா�டன�்கள அ்�, ��தா (ைபல��கள)்
மற�்� ��ய�கா �யா� (பாரை்வயாளர)் என ��வ��
ெப�அ�கா�கள �்ய��க�ப��ளள்னர.்

****பாலெ்வ� அ�டப���ல உ்ளள் ���ன்
��ட�க�ல ஒ்� ந�ச��ர� காமா க�ரக்ைள
�தன�்ைறயாக ெவ���வதாக நாசா��ஞா�கள்
க������ளள்னர.்

காமா க�ரக்ைள ெவ���வதால இ்� ���ரான்
ந�ச��ர� என அைழ�க�ப��ற�

நாசா�ன ெ்பர�் காமா க�ர �்ேப� ெடல�ேக◌ா�
நட��ய ஆ��ல ந்�ச��ர� ஒன�் காமா க�ரக்ைள
ெவ���வ� க�����க�ப��ளள்�. இ�த காமா
க�ரக்��� LMC P3 என� ெபய���ளள்னர.் க�ரக்ைள
ெவ���� ந�ச��ர� ������� 163000 ஒ�யா��
�ர��ல க்ாண�ப�வதாகஆரா����ல்
ெத�யவ��ளள்�.

****Dec 23- ேத�ய �வசா�கள �்ன� (Kisan diwas)

- �னன்ாள �்ரதமர ச்ர��� �ற�த நாைளெயா�� 2001�
ஆ���தல இ்��ன� ெகா�டாட�ப��வ��ற�.

**"**மத� சார�்த �ல�கைள ெபா� ம�க�ன ே்தைவ��
பயனப்��தலா�- அலகாபா� உயர �்�மனற்� �ர�்�

****மஹா�ர �்� பேதா� அவரக்�ன வ்ாழ�்ைகைய
அ��பைடயா ெகா��அ�ரக்ான ந்���ளள் த�கல்
�ைர�பட��ற�்உ��ர �ரேதச மா�லஅர�
அ��ைர�பட��ற�்வ��ல��(ேட����)
அ��க�ப��ளள்�. இய��னர ெ்பயர=் ��� �வா�

****2016 ெபன �்��டர �்�� ெபறற்வர ம்ார�்கெர�
அ���

****ஏ�எ� ம��ரைம���காகஅைம�க�ப�ட க���
�ன�்ரா க���

****ஆ��ேர�யா�ன �்தல ெ்ப� தைலைம ��ப��சன்
�◌ஃெபல்

****உலக ம�தஅ�வ கலா�சார ப��ய�ல்
இ��யா����� இட�ெபற�்��ப� ேயாக�கைல
(�����ன �்�பா நடன��இட�����ளள்�
����ட�த�க�)...

****�தல ச்ரவ்ேதச ���யலாளர �்�� ெபற�்��பவர்
ேட�� கா��.

****நசா�� பார� அ�ேதாலன எ்னற்�ழ�க��டன்
ம�ேபாைத��எ�ரான இய�க� உ�வான மா�ல�
ெடல�்...

****ஆ�ேரஷன க்ா� ட�ன (்Calm Down) ெதாடர�்ைடய
இ��ய மா�ல� ஜ�� - கா��ர.்

****டாடா��வன அைம������ ச�ப��ல �்ல�யவர்
ைசர� ����.

****இ��யா�ன இ்ள�வய� �தலவ்ர ே்பமாகா��
(அ�ணா�சல� �ரேதச�).

****2016 அ��ல க்லா���� ெபறற்வர்
பால���ரம�யன.்

**""**2016 ச��த கலா�� ��� ெபறற்வர அ்.கனய்ா�ம�
(வய�ன �்�வான)்

****2016 கலப்னா சா�லா ��� ெபறற்வர ெ்ஜய��.

****2016 இல��ய ேநாபல ப்�� ெபறற்வர அ்ெம��காைவ�
ேசர�்த பா� ைடலன.்

**""**ஜ�பான,் ேடா��ேயா நக�ன �்தல ெ்ப� ேமயர்
��ேகா கா��

****Dublin 2016 ��� ெபறற்�ல ம்ற�்�ஆ��யர F்amily
Life - அ�ல ச்ரம்ா

****ஆ�ய ‘�◌ா�’ ப��ச��� சா��யன�்� ேபா���ல்
இ��ய �ரர �்வ ேகசவன த்�க� ெவனற்ார.்

ஜ�பா�ல உ்ளள் நகாேனாநக�ல,் ஆ�ய ‘�◌ா�’
ப��ச��� சா��யன�்� ேபா�� நட�த�. இ�ல,்
ம��� 130.4 �.�., ேவக��ல ப்�தய �◌ார�ைத ஒ� ம�
ேநர�, 39 ��ட�, 962 �னா�க�ல க்ட�த இ��ய �ரர்
�வ ேகசவன �்த�ட����� த�க� ெவனற்ார.்

****2016�ஆ��றக்ான ஞான�ட ��� வ�காள க�ஞர்
"Shankha Ghosh"��வழ�க�பட உளள்�.

****# ெத��கானாவார�கல க்ாவல�்ைற�னர ஒ்ேர
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****���ணா ந� �ர ே்மலா�ைமவா�ய��ற�் (KRMB)
உத� ��ய "A. K Bajaj" தைலைம�ல �்� ஒனை்ற ம��ய
அர� மாற�்யைம��ளள்� - KRMB- Krishna River
Management Board

****ெநசவாளரக்�ன �்ைற �ைறகைள ேக�ட�ய ம��ய
ெநசவாளரக்ள �்ைற ��கன-்��ரா ேஹ����உத��கர
ைமய�ைத �ைர�ல ெ்தாட�க உளள்�.

****�பா� 600 ேகா� ெசல�ல இ்��யா�ன �்தல்
இர�டா� தைல�ைற உ�� எ�தனால �்��க���
ஆைலைய(2G Ethanol Bio-refinery) ப�சா� மா�ல�
"ப���டா" (Bathinda)�ல ெ்தாட��வதறக்ான
அ��கலந்ா���ழா நைடெபறற்�.

****த�ழகஅர�ன ெ்ப� தைலைம ெசயலாளரக்ள்

ல�� �ரேன� = 2002-2005. மால� = 2010 - 2012

�லா பால���ண� = 2013 - 2014

தறே்பா� நானக்ாவ� ெப� தைலைம�ெசயலாளராக ��ஜா
ைவ��யநாதன �்ய��க�ப��ளள்ார.்

****அெம��கா�ன க்�ேபார�்யா மாகாண��ல உ்ளள்
ெதற�் சான�்ரன�்�ேகா நகர ேமயராக இ��ய
வ�சாவ�ையேசர�்த �ர�� ��தா ேதர�்
ெச�ய�ப��ளள்ார.் ெசனை்ன ஐஐ� �னன்ாள்
மாணவரான �ர�� ��தா நட�� மாத �வ�க��ல ே்மயராக
ெபா��ேபற�்�ெகா�டதாகஅ��ைக
ெவ��ட�ப��ளள்�.

****# ���ரா மா�லஅர� ஜனவ� 1,2017 �தல ம்ா�ல
அர�ன அ்ைன���ைறக��� பண�லல்ா
ப�வர�்தைனைய அமலப்��த��� ெச��ளள்�

# எேபாலா ைவர���எ�ரான ம��� 2018 �தல ம்�கள்
பயனப்ா�ற�்வ�� என "WHO" அ����ளள்�

- அேதேபால இ்�ம��� 100% ேநா��� எ�ராக
ெசயலப்�� என அ����ளள்�.

****இ��யா�ல �்தன �்ைறயாக வ�ைம�ேகா��ற�் �ழ்
உளள் த��யானவரக்��� 2 ப��ைக வச�( 2-BHK) உளள்
285 ��கைள வழ�����ட�ைத "ெத��கனா" மா�ல
அர� "Erravelli" �ராம��ல ெ்தாட���ளள்�.

****�கழ�்கள_்�ச 23

#த�ழந்ா�

= த�ழந்ா� MGR ம���வ பலக்ைல�கழக��ன 2்8வ�
ப�டம��� �ழா ெசனை்ன�ல ந்ட�த�. இ�ல,் ��மர்
இய��நர �்பா� ச��ர ப�ஜா�ன ம்���வ
ேசைவைய�காக க�ரவ டா�டர ப்�ட�ைத த�ழகஅர�
வழ���ளள்�

= = ��ள �்�வன�� ர�லே்வ�ைற�ன ர்�லெ்டல �்�
இலவச ைவைப வச�ைய உதகம�டல��ல(்ஊ��)
�வ���ளள்� . இலவச ைவைப வச�ைய 100-வ� ர�ல்

இட��ல �்க�ெப�ய தறக்ா�� கைல ப�ற�்அ���
�னன்� சாதைன �கழ�்��ளள்னர்

- இ�ப�ற�்�ல 2்1,276 ெப�கள க்ல�� ெகா��ளள்னர்

# ந�ைக சன�்�ேயான �்�லல்ா நா�கள ம்ற�்�
�ைனகைள மறற்வரக்ளஎ்���ஆதர� ெகா��பதறக்ான
�ர�சார�ைத ஊ����ததால இ்�த ஆ��றக்ான PETA
நபராக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்

- PETA- People for the Ethical Treatment of Animals

****க�ஞர "்பகவ� லால �்யா�"�� 25வ� �கா�
�ர�கார �்�� (Bihari puraskar award)
வழ�க�ப��ளள்�

- இ����ைன ெஜ����ல உ்ளள் K K Birla foundation
வழ���ற�.

***"#�கழ�்கள_்�ச_22

= ஒ�ஷா மா�ல� ச�����ல இ்��� ஏ�ய �ரப்ா�
ேசாதைன ஏ�கைன �யற�்�ெவற�்கரமாக ����ளள்� .
1000 �.�வைர ெசன�் தா��� �ற�ைடய�

= வ�� கண��இலல்ாமல ச்�பள�ைத ெப��
ெபா�ம�க���இ��யனவ்�� ேக�கார�் எனற் ��ய
வச�ைய அ��க� ெச��ளள்�

= இர�டாவ� ப������வளாக வளர�்� ைமய�
ெப�க��ல அ்ைம�கம��ய அர����ெச��ளள்�

= 2017�ஆ��ற�்�ய சரவ்ேதச இைணய ெவ�மாநா�
இ��யா�ல ந்ட�கஉளள்�

= ெட�கா� ச�தாதரக்�ன க்ால�்ரா� �ர�சைனகைள
ேக���அ���வைக�ல ம்��ய அர� க�டண�லல்ா
இலவச அைலேப� எ�1955 ஐ அ��க� ெச��ளள்�

= ���� ,�ேன�ல உ்ளள் ����தான ஏ்ேராெந���கல்
���ழ இ்ய��� பயனப்டாத ெவற�்�ல�கைள �றக்
ம��ய அர�அ�ம� அ���ளள்�

= ேநபாள� மற�்� �னாஇைண�� நட������ ரா�வ
ப�ற�்� PRATIKAR வ����ரவ� 10-2017ல ந்ட�க
உளள்�

= அ��தஆ��அ�ேடாபர 6்-28� ேத� வைர நட�க
உளள் FIFA-U-17 உலகேகா�ைப காலப்�� ேபா����
ேப�� ஆ� பேராடா(BANK O BAROA) ��
ஒ��ைழ��(�தலவ்��) அ��கஉளள்�. 6 நகரக�க�ல்
நட�கஉளள்�

= 2016�ஆ��றக்ான சா��ரா ராம�ஜ���� >
மா��� ரா�ல�்ல(்கனடா). > ைகசா மேடாமா�(�னல்ா��)

****#�கழ�்கள_்�ச22

=எ�ெண� க�ப�ல க்��ஏறப்�� கடல �்ர ம்ா�
அைடவைத த���� ஒ��ைக �ஜரா� மா�ல
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�ைலய��இ�ேவ

#மா�ல�கள்

= ���ேச��ல �்ைர�ல �்ைர�பட நகர� �வ�க
ேவ���என �ைர�பட ெதா�லாளர ச்�ேமளன�
வ�����உளள்�

= ரா��ய அ��கார அ்�யான �்�ட��ன �்ழ �்��ேச�
ஆ��யரக்���கான�்ர ஐ்.ஐ.� ேபரா��யரக்ள ப்�ற�்�
அ���ளள்னர்

=வட�ழ��மகாண�க�ல இ்லவச ைவைப வச�ைய
ெபறற்�தலந்கர�ஆக எ��வால ே்தர�்

= =மக�ேப� காலஙக�ல த்ா�மாரக்���மக�ேப� பற�்ய
ச�யான தகவலக்ள அ்��கம��ய அர� 10588 எனற்
க�டண�லல்ா இலவச எ�ைணஅ��க� ெச��ளள்�

= �ற�் ேநா� பா��த�ழ�ைதக�����வர �்�கா
ஒன�்ைன ��மர ம�டல �ற�்ேநா�ைமய�,���ேச��ல்
��மர இ்ய��னர �்ற��ைவ��ளள்ார்

#இ��யா

= �ற�த ெவ��ல �்�ைபகைள எ��பதற�் ேத�ய
ப�ைம� �ர�்பாய� தைட ����ளள்�. அ�க�ப�யான
��ைபகைள எ��தால ஒ்��ைற���.25,000 அபராத�
���க�ப�� என அ����ளள்�

> ேத�ய ப�ைம� �ர�்பாய��ன த்ைலவர �்�ப� �வ��தர்
�மார்

=37 ஆ��க����ற� சஹாரா பாைலவன��ல்
இர�டாவ� �ைறயாக ப��ெபா�ைவ ெபற�்ளள்�

#உலக�

= ���ம� அன�் ப�டா� ெவ��க தைட
ெச�ய�ப��ளள் நா�=ெகனய்ா

#�ைளயா��

=ெடன�்�ல இ்��� ஓ�� ெபறற் ெடன�்� �ரர்
மேக��ப� ேட��ேகா�ைப ெடன�்� அ��ன்
அ��த தைலவராக �ய��க�பட உளள்ார்

= �னன்ாள �்ரதமர �்� நர��மரா�ன இ்ற�த �ன�
இன�்

****ேத�ய பா�கா�� பைடைய� ேசர�்த க���பைட �ைன
�ரரக்�ன அ்�வ��� வ�� 2017��யர� �ன �ழா�ல்
�தன�்ைறயாக இட�ெபற உளள்�.

****2016 சரவ்ேதச �ழ�ைதகள அ்ைம� ��� ேஹ�
ஹாசன (்�பா�)

Green Hope எனற்அைம��டன ெ்தாடர�்ைடயவர.்.. �ழா
நைடெபறற்இட� - � ேஹ�

****உலகலா�ய காரப்னை்ட ஆ�ைச� தர��ைன

கடறப்���ல க்டேலார காவற ப்ைட�னர ஈ்�ப�டனர்

= 4ம� ேநர��ல 3்00+ ��ட�கைள உ.� மா�ல�தலவ்ர்
அ�ேல� யாத� அ��க� ெச��ளள்ார்

= 2017-18-� கல�் ஆ���கான எ�.�.�.எ� ம���வ
�ைழ��ேதரவ்ான �� ேதரை்வ த�ழ உ்�பட 8 ெமா�கள்
எ�தலா� என ம��ய �காதார��ைற அைம�சக�
அ����ளள்�

= பாசா ச�மான �்��கள_்2016= ச�ரா��ரா ெமா��காக
த�ழக�ைத� ேசர�்த டா�டர �்.ஆர.்தாேமாதரன &்
�.எ�.சேராஜா ��தரராஜன ஆ்�ேயார �்�� ெபற
ேதரவ்ா��ளள்னர்

= ேகரள அர� ேபா��வர�� கழக ப�க�ன �்ைரவர்
மற�்� நட��னரக்������� கா���ற ��ைட
வழ�க, மா�லஅர���� ெச��ளள்�.

= ���யரக்�ன க்ைட���வான �� ேகா��� �� &
க�தேமைத ராமா�ஜ��ற�த �ன�இன�் (�ச22)

= அ�லஇ��ய காலப்�� ச�ேமளன (ஏஐஎ�எ�)
தைலவராக �ர◌ஃ�ல ப்ேடல ே்பா���ன�் 3வ�
�ைறயாக ேதர�்

=சரவ்ேதச ���ச�ைட ச�ேமள ���கள்

> AIBA ஜா�பவான �்��=ேம�ேகா�

> ABB �ற�த ���சச�ைட �ரர �்��=�கா� க�ணா

**""இ��யா�ன �்தல வ்ன��ைற ெதாடரப்ான
ேகள�்க���ப�ல���� 24*7 இலவச ேசைவ எ�(Toll
free number) "மஹாரா��ரா" வன��ைற�னரால்
அ���க�ப��ளள்�

- இலவச எ� "1926" ஜனவ� 6 �தல ெ்தாட�க�பட
உளள்�

- மஹாரா��ரா வன��ைற�ன�ன ச்ாரப்ாக Goregaonல்
உளள் "SAAR IT Solutions Pvt Ltd" இ�ேசைவைய ெச�ய
உளள்�

- இ��,ஆ��ல� மற�்� மரா���ல இ்�ேசைவ
வழ�க�ப��

****காற�் மா�பா�ைட� �ைற�க�� ஐ�யா: ேப���
க�டண��ல 7்5% ��க�ன�் த�� ெடல�் அர�

ேப���க�ல ப்யண� ெச�பவரக்��� 75% க�டண��ல்
ச�ைக வழ�க ெடல�் அர���� ெச��ளள்�.

காற�் மா�பா�ைட� �ைற�க�� ஐ�யா: ேப���
க�டண��ல 7்5% ��க�ன�் த�� ெடல�் அர�

�� ெடல�்:

காற�் மா�பா�டால த்ைலநகர ெ்டல�் ெதாடர�்�
அவ��ப��வ��ற�. ெடல�்ைய ஆ��ஆ�ஆ��
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க�கா��க �னாஅர� 620�ேலா எைட ெகா�ட TanSat
ெசயறை்கேகா�ைன லா�கார�்-2� ��கல��ல�
���ல ஏ்��ளள்�.

**"*இன�்டா�ரா� இளவர� 2016 ெச�னா ேஹா��....

****பண�லல்ா ப�வர�்தைன�காக ெதாட��ய ம��ய
அர�ன ப்��� ��டமான ல���ரதா� ேயாஜனா மற�்�
��தன �்யாபர ே்யாஜனா ப�சா� மா�ல��ல 3்
இட�க�ல அ்��க�ப��த�பட உளள்�.இட�கள >்
அ�ரத்சர� > ��யானா > ஜல�தர்

****இைணயவ� வர�்தகஆனை்லன �்�வனமான
�னா��ல �்�வன� ேக�@ேஹா� எனற் ��ய வச�ைய
அ��க� ெச��ளள்�.

இ�த வச� �ல�வா��ைகயாளரக்ள ஆ்னை்ல�ல 2்000
�பா� ேநா�ைட ஆரட்ர ெ்ச�� த�கள� ���ேலேய
ெப��வச�ைய அ��க� ெச��ளள்�.

**"**Pantene ��வன��ன உ்லகளா�ய �தராக (�தல்
இ��யர)் ��ய�கா ேசா�ரா �யமன�

****Aerospace and Defence Policy-2016 ஐ �ஜரா� மா�ல�
ெதாட���ளள்�. ��தல �்னன்தாக Agro-Solar Policy
�� ெதாட��ய மா�ல��ஜரா� ஆ��.

****ஆறற்ல ம்�ட�க�ல உ்ளள் க�ர�்�� ப�ைடகைள
பற�்ஆராய Epsilon-2 ரக ெசறை்கேகா�ைன ஜ�பான ந்ா�
ஏ��ளள்ள� . இ�ல �்டஎ�வா��கள அ்ைட�க�ப��
���ல ஏ்��ளள்�.

**""2016�ஆ��றக்ான அெம��கா�ன ே்த�ய ���
(ேவளா�ைம) ெபறற்வர்

த�ழக��ன க்ன�்யா�ம� மாவ�ட� , ஆ�ேதச� எனற்
ப��ைய� சார�்த ெசலல்�பன ப்�மநாபன எ்னப்வர்
ஆவார.்..

***"2016 �ஆ��ன �்ற�த தடகள �ரர -் உேசன ே்பால�்
(அெம��கா)

2016 �ஆ��ன �்ற�த தடகள �ரா�கைன - அயானா
(எ��ேயா��யா)

****2016�ஆ��ன �்ற�த ���� ச�ைட �ரர -் �கா�
���ணன (்இ��யா).

*****2016ன �்ற�த ���ெக��ரர அ்��ன!்

இ�வா��ன �்ற�த ���ெக��ரராக�
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார இ்��ய �ழறப்�� ��சாளர்
ர��ச��ரன அ்��ன.்

சரவ்ேதச ���ெக� க�ன�்லான ஐ.�.�. அவைர�
ேதர�்ெத���ளள்�.

ஐ.�.�.�ன ெ்ட�� அ����ஆல-்ர��டர அ்��ன்

அர���இ� க�� சவாலாக இ��பதால க்ாற�்
மா�பா��ைன� �ைற�க ேவ��ய க�டாய��ல்
இ���ற�.

இ��ைல�ல த்�நபர ே்பா��வர�ைத� �ைற���
வைக�ல ே்ப��� பயண�ெச�பவரக்�����ய
ச�ைககைள ெடல�் அரசா�க� வா� வழ���ளள்�.
அதனப்� ேப���ல ப்யண� ெச�பவரக்��� 75%
க�டண� தள�்ப� ெச�ய�ப��ளள்�.

ேம��, சாதாரண ேப���ல ப்யண� ெச�பவரக்��� 5
�பா� க�டண��, ��ரச்ாதன ேப���ல ப்யண�
ெச�பவரக்��� 10 �பா� க�டண���ரண்ய�
ெச�ய�ப��ளள்�.

இ�த�ர 21 வய����ப�டவரக்ள,் கணவைன
இழ�தவரக்ள,் ��த��ம�கள ஆ்�ேயா���இலவச
பயணஅ�ைடகள வ்ழ�க�பட�ளள்ன. ெபா�ளாதர��ல்
�னத்��ய ெப�க���மாதா��ர க�டண��ல 7்5%
ச�ைக வழ�க�பட�ளள்�.

இ�����ெடல�் ேபா��வர����ைற ��ைக�ல்
"சாைல�ல ெ்சல�்� வாகன�க�ன எ்���ைகைய�
�ைற�பேதஎ�கள� ேநா�க�. ���பாக இைளஞரக்ள்
த�கள� ைப��கைள ���ேப���ல ப்யண� ெச�ய
ேவ���என க���ேறா�. இதனால க்ாற�் மா�பா�
�ைற�� என க���ேறா�" என�் ெத����ளள்�.

ஜனவ� 1-� ேத� �தல இ்�த ��ட� நைட�ைற��வ��
என �ற�ப��ற�.

****ஏ�கைணகைள தா�� எ��க�ன இ்ல�ைக
�ல�்யமாக தா���அ����, உளந்ா��ேலேய
தயா��க�ப�டஒ��ன ே்வக�ைத �ட �ைற�த கடலச்ார்
"Nirbhay" ஏ�கைண ெவற�்கரமாக ேசாதைன
ெச�ய�ப��ளள்�

- ஒ�சா கடறக்ைரேயார��ல உ்ளள் ச���ர்
ஒ���ைண�த ேசாதைன தள��ல(்ITR) இ�ேசாதைன
�கழ�்த�ப�ட�

- எ��க�ன ே்ரடாரக்�ன க்�����ல�படாமல்
ெசலல்���ய ஆறற்ல ெ்கா�ட�

- 700��வைர இல�ைக �ல�்யமாக தா��� �றன்
ெகா�ட�

- இ�த ஏ�கைண ஏறக்னேவ 3 �ைற ேசாதைன
ெச�ய�ப�� ேதால�்�ல �்��த� ����ட�த�க�.

****உல�ன �்தல �்�கன �்�யா�றக்ான
ம���(Chikungunya Vaccine) US ஆரா���யாளரக்ளால்
ேம�ப��த�ப��ளள்�

- இ�ேநா� எைல�ைவரஸால உ்�டா�� ேநாயா��.

****FIRST CASHLESS COUNTRY = SWEEDEN

= INDIA
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இட�ெபற�்ளள்ார!்

****2015 சா��யஅகாெத���� அ.மாதவன ப்ைட��:
இல��ய� �வ�கள்

2016 சா��யஅகாெத���� வ�ணதாசன ப்ைட��:
ஒ� ��இைச

#�கழ�்கள_்21_12_16

=�தல ப்ண�லல்ா ப�வர�்தைன ெகா�ட BAZZAR
ச���கர த்ைலநகர ர்ா����ல அ்ைமய உளள்�

=��எ�� பாட�ப������� நாடார ப்ற�்ய பாட�கள்
&தகவலக்ள ப்ாட�ப������� ��க�ப��ளள்ன

= இ��யா�� �ர�்�தா��இைண�� நட��� KHANJAR
-IV ரா�வ����ப�ற�்�வ����ரவ� 2017ல ந்ட�க
உளள்�

= கறற்�ல �்ைறபா� உைடய �ழ�ைதக��காக �ராஜ��
�ைமல �்�ட� ெடல�்�ல அ்��க�

=�தல ப்ண�லல்ா ப�வர�்தைண ெகா�ட��யன்
�ரேதச� = ைட� & டாமன்

=ெடல�் உயர�்�மனற்� பாடலக்ைள தர�ற�க�
ெச��ெகாள�்� ெவ�ேவ�வைக�லான 83
வைலதள�கைள �ட���ளள்�

=பண�லல்ா ப�வர�்தைன�காக MERA-MOBILE, MERA-
BANK,

MERA-BAUTA ��ட�ைத ேப�� ஆ� பேராடாவ��
�வ���ளள்�

=இ-தாகா ெசய�ைய ேத�ய ைக�த�வளர�்� கழக�
ெசவாளரக்��காகஅ��க� ெச��ளள்�

= கட�த ��யா��ல இ்��யா�ல ே்மறெ்காளள்�ப�ட
அன�்ய ேநர� �த���ல ெ்மா��ய� நா��த�ட�
����ளள்�.

# 69வ� ேத�ய ைச��ள ப்�தய�ேபா��
��வன�த�ர��ல ெ்தாட��ய�

# இ�த ஆ��றக்ான ���டல இ்��யா ���க�ல ெ்வ�
ர�னா���ல ம்��ய �காதர��ைற த�க� பத�க�
ெவன�்ளள்�

# ஹா�கா��ல ஜ்னவ� 2017 �தல இ்ற�்யரக்���
வழ�க�ப��வ�த �சா இலல்ாமல ந்ா��ற�்ள �்ைழ��
வச� தைட ெச�ய�பட உளள்�

# Forbes இதழ அ்��ைக�ன ப்� இ��ய ெபா�ளாதார�
UK ெபா�ளார�ைத அதன அ்ள�ல 1்50 ஆ��க�ல்
�தல �்ைறயாக ����ளள்தாக ெத����ளள்�

# உ�ச ��மனற்��ன ப்ார க்ழக��ன �்�ய தைலவராக "R S
Suri" ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார்

FIRST CASHLESS STATE IN INDIA = GOA

FIRST CASHLESS CITY = NAGPOUR

FIRST CASHLESS VILLAGE= DHASAI,MH

FIRST CASHLESS HOSPITAL =

TATA MEMORIAL CENTER,MUMBAI

FIRST CASHLESS UNION TERITORY = DAIU&DAMAN

FIRST CASHLESS BAZZAR = RAIPOOR,CHATISKAR

FIRST CASHLESS VILLAGE frm South India =
IBRAHIMPOR,TELUNGANA

FIRST CASHLESS VILLAGE FROM J&K = LANURA

FIRST CASHLESS VILLAGE FROM MATHYA PREDESH =
BADHIRI

FIRST CASHLESS VILLAGE FROM PUNJAB = JHATIPUR

****# "Saanjhi saanjh"- ��த��ம�க��கான(Senior
citizens) இ��யா�ன �்தல ந்ா�தழ்

# "Matn shinasi" எனற் ��தக�ைத எ��யவர-் ேபரா��யர்
அ��ல அ்◌ஃ�

- இ���தக�ைத �ைண ��யர�� தைலவர அ்�� அனச்ா�
ெவ����ளள்ார்

# ஆ���ேர (Andy Murray) �னற்ாவ� �ைறயாக BBC
sports personality of the year ��ைத ெப��றார்

# YES Bank ஆனை்லன ே்பா��வர�� ேசைவ ��வனமான
"OLA" உடன இ்ைண�� வா��ைகயளாரக்���ேசைவ
ெச�ய உளள்�

# ���ப��ல �்ற��னற் ஒ�ெவா��ழ�ைத�ன ச்ாரப்ாக
��ய மர�கன�்கைள வழ��� "ச���� ��ட�"
(Sabujsree project) ேமற�்வ�க மா�ல��ல அ்�மா�ல
�தலவ்ர ம்�தா பானர�் ெதாட�� ைவ�தார்

# 2017 UK-INDIA கலா�சார ஆ�டாக
ெகா�டாட�ப�வைதெயா������� �லக� 4000
வ�காள ெமா� ��தக�கைள 800000 ப�க��ற�்
அ��லக��ல �்��டல� ெச�ய உளள்�

# 5 நாள இ்��யா-ேநபாள� நா����ற ைக�ைன
ெபா��கள �்��ழா கா�மா��ல ெ்தாட���ளள்�

# இைளஞர ே்ம�பா��மாநா� ெடல�்�ல ந்ைடெபறற்�

# ஒேரமா��யான ெசயலக்ைள த��கம��ய அர�
"இைணய ேமல�்ைற��� �ர�்பாய�ைத" (Cyber Appellate
Tribunal- CYAT) ெதாைல�ெதாடர�் தகரா� �ர�் மற�்�
ேமல�்ைற��� �ர�்பாய��டன (்Telecom Disputes
Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT) இைண�க
��� செ◌��ளள்�.
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# வ�காள ���டா கடல ப்���ல 6்0000 sq kms
அள�ற�்ஒ�ஆப��ப���ைன (Death zone)
ேகாவாைவ� ேசர�்த ேத�ய கடல ஆ்ரா��� ��வன
ஆரா���யரக்ள க்�ட���ளள்னர்

# ப� ���� மற�்��யாபார� ெச���இட��ற�்
ஏறற்ார ே்பானற் உல�ன �்தல அ்ர�ைட
இய���தள��ைன(Chat Operating System) Flock
��வன� "FlockOS" எனற் ெபய�ல ெ்தாட���ளள்�

# உ�ைரன ந்ா��ன �்க�ெப�ய த�யார வ்��யான "Privat
bank" ேத�ய மயமா�க�ப��ளள்�

# ����நா��ன �்தல �்ர�க வ��பாைத இ�தான�்�ல்
உளள் Bosphorus எலை்ல� ப���ல �்ற�க�ப��ளள்�

- இ��ர�க�பாைத ஐேரா�பாைவ��ஆ�யாைவ��
இைண���

# "இ��ய இர�லே்வ�ன க்ண��ைவ�� �ர�்���த� -
ஒ���ட��ட ���தவளர�்��கான ��ட�" எனற்
ெபய�லான மாநா� ெடல�்�ல ே்நற�் நைடெபறற்�.

**"**அர�� கட�ல �்�வ�ேபா�� மனன்ர ச்�ரப� �வா�
ெமேமா�யல த்ான,் உல�ேலேய�க உயரமான
�ைன�டமாக இ���� என மகாரா��ரா �தலவ்ர்
ேதேவ��ர ◌ஃப�னா�� ெத����ளள்ார்

> �.3,600 ேகா� ெசல�ல �்�ைப கடறக்ைர
ப��ையெயா��, �வா� �ைன�ட� உ�வா�க�பட
உளள்�

> வ�� �ச�பர 2்4� ேத� �ரதமர ே்மா� இ�த �க� ெப�ய
��ட��ற�்அ��கல ந்ா�ட உளள்ார.்

*"**இ�த வ�ட��றக்ான ��� யால வ்ழ���வாழந்ாள்
சாதைனயாளர �்�� ��சல �்ரர ை்ம��ல ெ்பல�்� ��
வழ�க�பட உளள்�.

****உல�ன �்க�ெப�ய �� மாவ�டமான "Majuli"ஐ
ேம�ப��தம��ய அர� 207 ேகா� �� ஒ����
ெச��ளள்�

- ச�ப��ல 2்020��ள அ்�மாவ�ட�ைத இ��யா�ன்
�தல "்carbon neutral" மாவ�டமாக மாறற்அஸா� மா�ல
அர� ��ட��ட� ����ட�த�க�.

****# அ��த��யா��ல இ்��� "நரம்ைத" ந���
அ��ல உ்ளள் ம�பான� கைடகைள �ட ம��ய �ரேதச
மா�லஅர���� ெச��ளள்�

# OBC ���னரக்��ெகன த�அைம�சக�அைம�க
உளள்தாக மஹாரா��ரா மா�ல�தலவ்ர்
அ����ளள்ார.்

# 77வ� "Indian Road Congress"( IRC) மாநா�
"ைஹதராபா��ல"் நைடெபறற்�

# 45வ� "All India Police Science Congress" மாநா� ேகரள
மா�ல� ேகாவல�,��வன�த�ர��ல ந்ைடெபறற்�.

****DECEMBER 20- International Human Solidarity Day
(சரவ்ேதச ம�த ஒற�்ைம �ன�)

****ஜ��கா��ர ம்ா�ல�இ��யா�ன ஒ்���ைண�த
ப��யாக உளள்� (Integral Part) ஆனால்
அர�யலைம��ன இ்ைறயா�ைமைய(Sovereign)
அ�மா�ல� ெபற��யா� என பரபர�� �ர�்ைப
வழ���ளள்�.

****இ�த ஆ��றக்ான மா����இல��ய
���(Mathrubhumi Literary Award) �கழெ்பறற்
எ��தாளர "்� ராதா���ணன"் அவரக்���
ேகா�ேகா��ல வ்ழ�க�ப��ளள்�.

****இ�த ஆ��றக்ான மா����இல��ய
���(Mathrubhumi Literary Award) �கழெ்பறற்
எ��தாளர "்� ராதா���ணன"் அவரக்���
ேகா�ேகா��ல வ்ழ�க�ப��ளள்�.

****பண�லல்ா ப�வர�்தைனைய ஊ����க��அதன்
����ணரை்வ ம�க���ெத���க�� "14444" எனற்
இலவச ேசைவ எ�ைணம��ய அர�அ����ளள்�.

****�ன�் நாள "்Judima ���ழா" அஸா�ல்
ெதாட��ய�.

பார� �ேட�வ�� BSNL ��வன��டன இ்ைண�� "State
Bank Mobicash" எனற் ெமாைபல ெ்சய�ைய
உ�வா���ளள்�.

சரவ்ேதச ப����ைக ��வன��ன "்ப����ைக �ைற�ல்
�ற�� �ள��ேவா��கான இ��யா ���" இராஜ�தான்
பா��கா(Rajasthan Patrika) இத�ன "்வ��பா�" மற�்�
"The week" இத���ேசர�்� வழ�க�ப��ளள்�.

# "Lampara அைம� ப��" அலல்� க�ேதா��க ேநாபால்
ப�� ெகால��ய அ�பர "்Juan manuel santos"��
வழ�க�ப��ளள்�.

��ய�கா ேசா�ரா IMDBன �்ரபலமான நபரக்ள்
ப��ய�ல(்Most Popular Celebrities list) இட�
ெபற�்ளள்ார்

- இ�ப��ய�ல இ்வர 5்5வ� இட�����ளள்ார்

உல�ன �்தல �்ேளா��களால உ்�வா�க�ப�� கா��ரா
ெவளே்ளா�� க�ப�யால(்Cashmere wool) ஆன "ஆ�"
�னா�ல �்ற��ளள்�.

அசா� மா�ல��றக்ான �ற�்லா �ைற� �தராக
��ய�காேசா�ரா �ய��க�ப��ளள்ார.

ெசல◌்ஃேபான ட்வரக்�ல இ்��� ெவ�ேயறற்�ப��
க�ர�்�ைச அள�கெதாைல�ெதாடர�் �ைற தரா� சனச்ார்
[ Tarang Sanchar] எனற்இைணயதளளை்த வ��
ஜனவ�_2017ல இ்��� �வ�கஉளள்�

.

பா��தான ே்ஹ�கரக்ள ை்வர� அ�க� �ைற�த ஆ��-
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*"""வரத்ா �யலால ப்ா��க�ப�ட ப��கைள ஆராய
"�ர�ன வ்��தா" ( Praveen Vashishtha) தைலைம�ல்
ம��ய அர� த�ழக��ற�்�� ஒனை்ற அ����ளள்�.

****கரந்ாடக மா�ல� ெப�க��ல 4்2-வ� சரவ்ேதச ேக�
க�கா��வ�� ஜனவ�வைர நட�கஉளள்�

பற��� ேபா� �மான��ல இ்��� ம�த� க��கைள
ெகா�ட தைட ����ேத�ய ப�ைம� �ர�்பாய� உ�தர�
�ற����ளள்�.

****ேகரள மா�ல��ல �்�ய ச���ல இ்ய��� பட�
ேசைவைய ெதாட�கபட உளள்ன.

இ�த பட� ேசைவ ேகா�டய� மாவ�ட��ல ஜ்னவ� 12-�
ேத� ெதாட�க�ப�� என ேகரள மா�லஅர�
ெத����ளள்�.

**""இ�த வ�ட��றக்ான �ற�த தைலைமெசயல அ்�கா�
���_2016ைன � ��வன தைலவர &் �இஓ ஆன ���
ேகாயா�கா ெபற�்ளள்ார.்

**"*�ரபலஅகரா� ��வனமான Merriam-Webster
��வன�இ�த வ�ட��றக்ான �ற�த வார�்ைதயாக
#surreal எனற்வார�்ைதைய ேதர�்ெத���ளள்�.

<=�கழ�்கள_்19-12-2016=>

= 2016�ஆ��ன உ்லகஅழ�யாக ேபார�்ேடா��ேகா
நா�ைட� ேசர�்த �ெட�� ெடல வ்ால ே்தரவ்ா��ளள்ார.்
இ�ேபா���ல இ்��யா�ன ச்ார�்ல �்�யதர�்�
ச�டர�் கல�� ெகா�டார்

= �ன�்ைற அைம�சர �்��ேகாயல �்னவ்ச� பற�்
அ�ய மற�்� வச�ைய ெபற GARV-II எனற் ெமாைபல்
ெசய�ைய அ��க�ப����ளள்ார்

= ம���ர ம்ா�ல� ��தாக இர��மாவ�ட�கைள
உ�வா���ளள்�.

> ெபயரக்ள :் Pherzawl மற�்� Noney.

> Pherzawl மாவ�ட� �ரச���������, Noney
த��லா� மாவ�ட����������க�ப��ளள்�

> தறே்பா� ம����ல உ்ளள் மாவ�ட�க�ன்
எ���ைக=11

= �ராம �ற�க�ல உ்டலந்ல� சார�்த கல�்�காக
�வ��தயா ர�ா ��ட�ைத ஆ�� �ைற
�வ���ளள்�

= உ�தரக��மா�ல�ஹ��வா�ல உ்ளள் ேமளா பவன்
வளாக��ல �்�வள�்வர �்ைல ��வ�ப��ளள்�.
ேமளா பவ�����வள�்வர �்�கா என ெபயர்
����ளள்�.

= உலகஅள�ல க்ாறற்ாைல �ன உ்றப்���ல இ்��யா
4வ� இட�ைத ����ளள்�

கைள , இ��யரக்ள அ்�கமாக� பயனப்��த� ��ய �ேள-
�ேடார�்ல ஊ்��வைவ��ளள்னர்

> இதனால உ்ள���ைற

= TAIKING FROG

= MPJUNKIE

= BDJUNKIE

= TOPGUN ேபானற்ஆ��-கைள ெமாைப�����
����ட ேக���ெகா��ளள்�

> ஏறக்னேவஇ��யா�ன ச்ார�்ல ஆ்தார��டன்
�னை்வ�க�ப�ட ெதாடர�்�யான �றற்�சா��களால,்
��ள �்�வன� SMESH-APP எனற்ஆப�தான ஆ�-��
ஏறக்னேவதைட ����ளள்�.

= ��லாைவ தைலம�டமாக ெகா���தல ை்சபர �்ைர�
காவல �்ைலய�ைத �மா�சல �்ரேத� மா�ல�
�வ���ளள்�

= ேகாப�� �ரா�ன ே்யாஜனா ஒ�சா மா�ல��ல �்வ�க�

> சாைல வச�கள &்���ர ே்ம�பா�

> ��ய �ெம��சாைலகள அ்ைம�பதறக்ான ��ட�(2000
��)

> இல�� : மார�்-2017

= ஆதார அ்�ைட ��ட�ைத மா�ல���வ��
��ைமப���ய 6வ� மா�ல� எனற் ெப�ைமைய
�மா�சல �்ரேதச மா�ல� ெபற�்ளள்�

> �னன்தாக ெடல�் , ெத��கானாஹ�யானா ப�சா� ,
ச��கர ஆ்�ய மா�ல�கள இ்�ெப�ைமைய ெபற�்ளள்�

= 15 ஆ��க���, �ற� ஜ��யர உ்லக ேகா�ைப
சா��யன ப்�ட�ைத இ��ய அ� ெவன�்ளள்�.

> எ�ர�=ெபல�்ய�

> இட�=ல�ேனா,உ�

= 125 ஆ��க�ல வ்�காள ���டா கடல ப்���ல்
உ�வான500 �யலக்�ல 1்07 �யலக்ள ஒ்�சா மா�ல�ைத
தா���ளள்தாக �வேன�வர ஐ்ஐ� ேபரா��யர உ்மா சர�
ெமாக�� ெத����ளள்ார.்

= கா��ர ம்ா�ல��ன ம்��ய ப����ளள் ��கா�
மாவ�ட���ளள் ல�ரா �ராம� பண�லல்ா
ப�வர�்தைன(ேக�ெல� �லே்ல�) �ரமமாக
மா��ளள்�.

****அைன�� ந��ர �்ர��ைனகள �்�����சாரைண
நட�தஒேர �ர�்பாய�ைத அைம�கம��ய அர�
��ட���ளள்�. இ�த �ர�்பாய��ன த்ைலவராக
ஓ��ெபறற் உ�ச ��மனற் ��ப� இ��பார.்
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= ஆ��ரா தைலநகர அ்மராவ��ன ம்ா��வ�வைம�ைப
ச��ரபா�நா���ன ே்வ��ேகா���இண�க பா�பா�
இய��னர ர்ாஜெமா� அைம�கஉளள்ார.்

= 2016 - 17 � ��யா��றக்ான இ�எ� என�ப��
ெதா�லாளர ை்வ�� �� வ����த� 8.65 சத�தமாக
�ைற�க�ப�வதாக இ�எ� அ����ளள்�

= உ�தர�ரேதச� மா�ல� கான�்�ல ந்ா��ன �்தல இ்��ய
�றன க்ழக��ற�்ேமா� அ��கல ந்ா��னார.் ��க���ல்
உளள் ேத�ய ெதா�ல �்�ப கழக� ேபான�்இ�
அைமகக�பட உளள்�.

#ெடல�்_2016

= சரவ்ேதச வ�க க�கா��

= 4வ� இள���ஞா�கள ம்ாநா�(�ஆர�்ஓ)

= சரவ்ேதச ேவளா�கா��ர� மாநா�

= �ரதான ம்��� �வா ேயாஜனா

= INDIA-UK ெதா�ல�்�ப மாநா�

= ேத�ய ஒ�ைம�பா��அ��யல ம்ாநா�

= சமனவ்ா� ���ழா

= டா�� ���ழா

= ��ள ட்ா�ல� ேலாேக�டர ெ்சய� அ��க�

= க��� பணஒ��ைப எ�ர�்� �ரம்ாண��ைறேவற�்ய
மா�ல�

= UNICITRAL ன 5்0ஆ�ஆ��ெபான�்ழா

= இ��யா-ப�களாேத� உள�்ைற ெசயலாளரக்ள ம்ாநா�

= 1000 ெமஹலல்ா ம��தக�கைள அ��க� ெச�ய
உளள்�

= INDIA INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL

= SIMCON மாநா�

=��ரானா மாநா�

= ப�ரா��ர �்ன �்ைலய�ைத �ட உ�தர�(காற�்
மா�பா�டால)்

****100% பண�லல்ா ப�வர�்தைனயறற் ( CASHLESS
HOSP) ம���வமைன எனற் ெப�ைம ��ைப�லஉ்ளள்
த�யார ம்���வமைன Tata Memorial Centre Cancer
ம���வமைன ெபற�்ளள்�.

***�ன�்க இ��யா �லவ்ர �்�� ேகாய����ர �்��பல்
கார�்பேரஷன �் வழ�க�ப��ளள்� ..

****�ச�பர 1்8 - சரவ்ேதச இட�ெபயரே்வார �்ன�

தறே்பாைதய �ைல�ல க்ா��, மகதா�, ர�, �யா�,
���ணாஉள�்�ட ந� �ர �்வகார�கள ெ்தாடரப்ாக 8
�ர�்பாய�கள உ்ளள்ன. இ�த �ர�்பாய�க�ல ந்��ர்
�ர��ைனக����ர�் கா�ப�ல �்��த காலதாமத�
ஏறப்�வதாக ம��ய அர� க���ற�.

இதறக்ாக மா�ல�கள ந்��ர �்ர��ைனகள ச்�ட� 1956-ல்
���த� ெச�� ��ய மேசாதாைவ அ��த நாடா�மனற்
��ட�ெதாட�ல அ்��க� ெச�ய ம��ய அர�
��ட���ளள்�.

�ர�்பாய��டன �்.ஆர.்�. எனற் �ர�் க�����
அைம�க�ப��. இ�ல �்ைறசார �்�ணரக்ள்
இட�ெப�வாரக்ள.் ந��ர �்ர��ைன ெதாடரப்ாக ஒ�
மா�ல��ைற���ேபா� ம��ய அர� உடன�யாக
�.ஆர.்�. க���ைய �ய����.

****ஜ��யர உ்லக ேகா�ைப சா��யன=்இ��யா
எ�ர�=ெபல�்ய� ேகால=்2-1அைர����ல்
ஆ��ேர�யாைவ.ேதாறக்��த�.

# Mr V.K.Sharma LICன அ்��த தைலவராக
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார்

# �ஜரா� அர� மா�ல���வ�� "hookah bars"� தைட
����ளள்�

# அஸா�ல உ்ளள் இ��யா�ன �்தல �்� மாவ�ட�
மஜ��ைய நா��ன �்தல க்ாரப்ன �்��ரல ம்ாவ�டமாக
2020��ள ம்ாறற்அஸா� மா�லஅர� ��ட���ளள்�

# இராஜ�தான ம்ா�ல� ெஜ�சலம்ா�ல உ்ளள் பாைலவன
ேத�ய ��கா�ல 1்1 இ��ய ப�டர�் (அ) ேகாடவன்
பறைவகைள ெபற�் சாதைன பைட��ளள்�

- இ�பறைவ இராஜ�தான ம்ா�ல��ன "்மா�ல பறை்வ"
எனப்� ����ட�த�க�

# 5 வ� இ��யா- அர� ந��ற� மாநா� ம�க�,ஒம�ல்
நைடெபறற்�

- Theme- ‘Partnership towards innovation and cooperation
in IT’.

# "ப�ைம ஆறற்ல த்ாழவ்ார�கள"் (Green Energy corridors)
��ட��றக்ாக ெஜரம்�இ��யா�ற�் 1 �ல�்யன �்ேரா
கட�த� வழ�க�ளள்�

# Dec 16- Vijay Diwas

- 1971 இ��யா பா��தான ே்பா�ல இ்��ய இரா�வ�
பா��தாைன ெவனற்�ைன� நாள்

# ICFA என�ப�� உண� மற�்��வசாய��றக்ான இ��ய
��டைம�� இ�த ஆ��றக்ான "Global agriculture
leadership" ��ைத ர�தன ட்�டாஅவரக்���
வழ���ளள்�

- ICFA- Indian Council of Food and Agriculture
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= ராஜ�தான ம்ா�லஅர� Annapurna Rasoi எ�� ம��
�ைல உணவக�ைத ,அ�மா�ல��ல 1்2 இட�க�ல்
�வ���ளள்�

= கனடாைவ� ேசர�்த �ளா�ெப� ��வன�, தன�
ெமாைபல ◌்ஃேபான உ்றப்�� ெச��� உ�ைமகைள
�னா�ன �்.�.எல (்TCL) ��வன�����ற�்ளள்�

= 15 �ைறயாக நட�கஉளள் �ேன சரவ்ேதச �ைர�பட
���ழாவ�� ஜனவ� மாத� 2017ல ந்ட�கஉளள்�.
இ����ழாைவ �ேனமற�்� மகாரா��ரா மா�ல��
இைண�� நட�தஉளள்�

= ேத�ய ெந��சாைலக�ன ெ்மா�த �ளமான 96,000 �.�.
இ��� 2 ல�ச� �.�. ஆகஅ�க��கம��ய அர����
எ���ளள்�

= இ�த ஆ��றக்ான Digital India Silver ���ைன
ேகாய����ர ம்ாநகரா�� ெபற�்ளள்�

= நாலே்கா ��வன�� ேத�ய அனல�்ன க்ழக��
இைண�� 2400 MW �றனெ்கா�ட��ய அனல �்ன்
கழக�ைத ஒ�சா மா�ல� க�மாரா �ல ெ்தாட�க ஒ�ப�த�
ெச��ளள்ெகா��ளள்ன

= பா���ேச�ைய ேசர�்த நாசர எ்னப்வர,்
இ��யா�ேலேய�தலாக மைற�த த�ழக�தலவ்ர்
ெஜயல�தா������ேச��ல �்� உ�வ�ெம��
�ைல ���யளள்ார.்

****�லந��க�ைத �ன�்��ேயஅ�ய 'ைம ேஷ�'
ெமாைபல ஆ்� ...இ�த ெமாைபல ஆ்�ைப க�ேப◌ார�்யா
பலக்ைல�கழகஆரா���யாளரக்ள க்������ளள்னர.்

****#�யனம�கள்

> உள���ைற ( ஐ �) அ�கா� =ரா�� ெஜ�ன்

> ரா அைம��ன த்ைலவர=் அ�ல த்ா�மனன்ா

> தைர�பைட தளப�=��ன ர்ா**வ�

> �மான�பைட தளப�=�எ�.தேனாவா

****# கண��ல வ்ராத பண�க��� 50% வ� மற�்�
அபாரத� ெச��� கண��கா��� "Pradhan Mantri Garib
Kalyan Yojana" (PMGKY) ��ட�இன�்�தல்
நைட�ைற��வ��ற�

# ��வன�த�ர��ல ந்ைடெபறற் 21 வ� ேகரளா�ன்
சரவ்ேதச �ைர�பட ���ழா�ல எ்���ய �ைர�பட�
"Clash" �வரண் ச�கர� என�ப�� த�க காக� ேகா�
(Golden Crow Pheasant) ���ைன ெவன�்ளள்�

# ��தாக க�����க�ப�ட தாவர இன��ற�்�ரபல
பாடகர ம்ற�்� �தார இ்ைச�கைலஞர "்Jimi Hendrix"
ெபயைர ஆரா���யாளரக்ள ை்வ��ளள்னர்

- இ��ன�ைத க�ட��த மாணவன க்������ன்
ேபா� Jimi Hendrixன V்oodoo child பாடைல ேக��

****ேச� ெத��மா? - ச�பள� பா�பா��ல �்ன�்ைல 

சரவ்ேதச� ெதா�லாளர அ்ைம�� ச�ப��ல உ்லகளா�ய
ச�பள அ��ைகைய (2016-17) ெவ���ட�. ஆ�
ெதா�லாளரக்���� ெப�ெதா�லாளரக்���� ச�பள
அ��பைட�ல �்ல�� பா�பா��ல �்னன்� இட�ைத
வ���� நாடாக இ��யா இ��ப� அ�ல ெ்த�யவ�த�.
ஒேர�ைல�ல இ்ர◌ு�� ஒேர ப�ைய� ெச��� ெப�
ெதா�லாளரக்ள,் ஆ�ெதா�லாளரக்ைள�ட 30
சத�த����� ேமல �்ைறவான ஊ�ய�ைத�
ெப��றாரக்ள எ்ன�்அ�த அ��ைக���ற�.

ஆ�, ெப�ெதா�லாளரக்���ைடேய�ைற�தப�ச
ச�பள� பா�பா� �ல�� நாடாக� ��க��ர �்கழ�்ற�.
இ�ேக���யாச� 3 சத�தேம. இ��யாைவ�ட� பா�ன
��யான ச�பள� பா�பா��ல �்ன�்ைல வ���� நாடாக
37 சத�த��டன ெ்தனெ்கா�யா உளள்�. இ��யா�ல்
�ைறந◌த்ப�ச� ��� ப�க�ல,் ெப�
ெதா�லாளரக்�ல 6்0 சத�த� ேபர ப்�யாற�்�னற்னர.் 15
சத�த� ேபரத்ான உ்யர ச்�பள� ப�க�ல இ்���னற்னர.்

��ைபகைள எ��க� தைட 

�ற�த ெவ��ல �்�ைபகைள எ��பதற�் 25 ஆ�ர�
�பா� அபராத������ ேத�ய� ப�ைம �ர�்பாய�,
�ச�பர 2்2-� ேத� தைட��தரைவ���ற���த�.
�ட�க�� ேமலா�ைம��கைள (2016) அைன��
மா�லஅர�க����யன �்ரேதச�க�������ட
காலவைரயைற�க◌ுள அ்மலப்��த ேவ���என�்�
���ளள்�. ம�காத க��கைள�� ம��ழற�்���
பயனப்��த��யாத �ளா���ைக�������
ெச����� க�� �ைலய�கைள உ�வா�க ேவ���
என�்� உ�தர���ளள்�.

�ைற�த உ�தரவாத� ெகா�ட�.�.�., �ேளா�ேனறற்�
ெச�ய�ப�ட�ளா��� ெபா��கைள� ைகயாளவ்தறக்ான
வ�கா��தல ந்ைட�ைறகைள ம��ய� �ற�்��ழல்
அைம�சக�� மா�லஅர�க��ஆ�மாத கால����ள்
உ�வா�க�� உ�தர�ட�ப��ளள்�.

�னா ஏ�ய டானச்ா� 

உலகளா�ய ப�வ�ைல மா�தலக்ைள�
����ெகாளவ்தறக்ாக, உலகள�ல ெ்வ�ேயறற்�ப��
காரப்ன ை்டஆ�ைச�ன த்ா�க�ைத� க�கா��கடானச்ா�
ெசயறை்க�ேகாைள �ச�பர 2்1-� ேத� �னா ெவற�்கரமாக
ஏ�ய�. வடேமற�் �னா��ளள் ேகா�
பாைலவன���ளள் ���வான ெ்சயறை்க� ேகாள ஏ்��
ைமய������, லா�� மார�் 2� ரா�ெக��ல ை்வ��,
டானச்ா� ெசயறை்க�ேகாள ஏ்வ�ப�ட�.

லா�� மார�் வ�ைச ரா�ெக�க�ல ெ்வற�்கரமாக
ஏவ�ப�ட 243-வ� ெசயறை்க�ேகாள இ்�. ப����ல்
வா�ைவ� க�கா��க� ெசா�தமாக� ெசயறை்க�ேகாள்
ைவ������ நா�க�ல அ்ெம��கா, ஜ�பாைனய���
�னற்ாவ� நா� எனற் ெப�ைமைய� �னா ெப��ற�.
டானச்ா� ெசயறை்கக◌ே்காள,் 16 நா�க��ெகா��ைற
காரப்ன ை்டஆ�ைச�அளைவ ஆரா��. இ�த�
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ெகா����ததனால அ்வ�ைடய ெபயர்
வழ�க�ப��ளள்�

# 2015�ஆ��றக்ான இ��ரா கா�� அைம� ப��
ஐ��ய நா�க�ன அ்க�க��கான உயர்
ஆைணய���(UNHCR) வழ�க�ப��ளள்�

- UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

# இ��ய வ�சவா�ைய� ேசர�்த "ச�தா ைவ��யநாதன"்
அெம�கா�ன க்�ேபார�்யா�ல உ்ளள் Cupertino
நகர��ன ே்மயராக ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார்

# இல�ட�ல உ்ளள் Big ben என�ப���ர�மா�ட
க�கார��ற�்வ�� பாரை்வயாளரக்���தைட
���க�ப��ளள்�

- ம��ரைம�� ப�கள 3் வ�ட கால��ற�் நைடெபற
உளள்தால ப்ாரை்வயாளரக்���தைட ���க�ப��ளள்�

# இ��யா�ன �்தல �்�வ�� ACயால ஆ்ன ேப���
�ைனய� (Bus terminus) ப�சா� மா�ல� ெமாஹா��ல்
ெதாட�க�ப��ளள்�

# த�ழந்ா��ல உ்ளள் அ�மாஉணவக�ைத ேபானே்ற
இராஜ�தா�ல "்Annapurna Rasoi" எனற் ெபய�ல ம்��
�ைல�ல உ்ணவக�கள 1்2 நகர�க�ல்
ெதாட�க�ப��ளள்�

# மஹாரா��ரா மா�ல��ல �்லவற�்ன ெ்பயர்
மாறற்�க��கான மேசாதா �ைறேவறற்�ப�ட�

- Elpinston சாைல "�ரபாேத� சாைல" என ெபயர்
மாறற்�ப��ளள்�

- ச��ரப� �வா� ெடர�்ண� (CST) "ச�ரப� �வா�
மஹாரா� ெடர�்ண�" என ெபயர ம்ாறற்�
ெச�ய�ப��ளள்�

- ��ைப சரவ்ேதச �மான �ைலய� "ச�ரப� �வா�
மஹாரா� சரவேதச �மான �ைலய�" என ெபயர ம்ாறற்�
ெச�ய�ப��ளள்�

# 6வ� BRICS �காதார��ைற அைம�சரக்�ன ம்ாநா�
ெடல�்�ல ந்ைடெப��னற்�

# இ��யா�ன �்தல "்Humsafar Express" இர�ல ே்சைவ
ேகார��ர �்தல ெ்டல�் அன���கார இ்ர�ல �்ைலய�
வைர ெதாட�க�ப��ளள்�.

****��ரவாத எ�ர�்� நடவ��ைககள ம்ற�்� பா�கா��
ஒ��ைழ�ைப அ�க����வைக�ல இ்��யா��
த���தா�� ஒ�ப�த� ெச��ளள்ன.

த���தான அ்�பர எ்ேமாம� ர�ேமான அ்ர��ைற�
பயணமாக இ��யா�ல �்ற�்�பயண�
ேமறெ்கா��ளள்ார.்

இ� நா�க���ைட�லான பா�கா�� ஒ��ைழ�ைப
வ��ப���வ� என ��� ெச�ய�ப�ட�. ேம��, பண

ெசயறை்க�ேகா�ன எ்ைட 620 �ேலாஇ����.

வ�ணதாச���சா��யஅகாட� 

இ��யா�ன 2்4 ெமா�கைள� ேசர�்த எ��தாளரக்ள்
மற�்� க�ஞரக்��� 2016-�ஆ���கான சா��ய
அகாட���� �ச�பர 2்1-� ேத� அ���க�ப�ட�. 8
க�ைத� பைட��கள,் 7 ��கைத �லக்ள,் 2 �மரச்ன�
��தக�கள,் 1 க��ைர �ல,் 1 நாடக�ல ஆ்�யவற�்��
இ�த� ப��கள வ்ழ�க�ப�டன.

த��ன �்ற�த ��கைத ஆ��யரக்�ல ஒ்�வரான
வ�ணதாசன எ்னற் �. கலய்ாண��தர�, ‘ஒ� ��இைச’
��கைத� ெதா����காக இ�த ஆ��சா��யஅகாட�
����காக� ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.் அவ���
���டன ஒ்� ல�ச�பா� சனம்ானமாக வழ�க�ப��.
ஐ�ப� ஆ��க���� ேமல க்�ைத, ��கைத, க�த
இல��ய��ல ப்�க��� ெச��ளள் வ�ணதாச���
வய� 70.

��ய தைலைம� ெசயலாளர ்

த�ழக��ன �்�ய தைலைம� ெசயலாளராக ��ஜா
ைவ��யநாதன �்ச�பர 2்3-� ேத� ெபா��ேபறற்ார.் 1981-
ல ஐ்.ஏ.எ�. ேதர�் ெபறற்இவர த்�ழக��ன ந்ானக்ாவ�
ெப� தைலைம� ெசயலாளர ஆ்வார.் �னன்ாள த்ைலைம�
ெசயலாளர �்.ராம ேமாகன ரா� ���ல �்ச�பர 2்1-� ேத�
நட�த வ�மான வ���ைற ேசாதைனைய அ���இவர்
�ய��க�ப��ளள்ார.் �.ராம ேமாகன ரா�, கா������
ப��ய�ல ை்வ�க�ப��ளள்ார.் 57 வயதா�� ��ஜா
ைவ��யநாதன,் இதற�்�னன்ர �்ல ேமலா�ைம� �ைற
ஆைணயராக இ��தார.் த�ழக தைலைம� ெசயலாளராக
இதற�்�னன்ால◌ இ்��த ெப�கள ல்��் �ராேண�,
எ�. மால�, �லா பால���ணன.்

த�க� ெவனற்ார க்ாய�� 

த�ழக�ைத� ேசர�்த என.் காய��, �ேன�ல ந்ைடெபறற் 60
-வ� ேத�ய� ��பா����� சா��யன�்� 50 ��டர்
���ல ே்பா���ல த்�க� பத�க� ெவனற்ார.்
த�ழக������ ��யர �்��ல த்�க� ெவனற்�தல்
த�நபர �்ரா�கைன எனற் ெப�ைமைய இவர 2்0
ஆ��க���� �ற� ெபற�்���றார.் இவர்
ேகாைவைய� ேசர�்தவர.் கட�த ஆ��ஜ��யர �்��ல்
த�க��, ��யர �்��ல ெ்வ�கல��
ெவன�்��தார.்  

****   ேத�ய �னன்மான அேசாக ச�கர�ைத
வ�வைம�த �னநா� பாரக்வா உ��ழ�தார.் ம��ய �ரேதச
மா�ல�இ���ல உ்டலந்ல� �ைறவால �்னநா� பாரக்வா
உ��ழ�தார.் நான�்�க ��கத�ன �்ழ உ்ளள் அேசாக
ச�கர�ைத வ�வைம�தஅவ��� 89 வய�ஆ��.  

****    (மா�ல� சார�்த ��ட�கள)்

மகாரா��ரா மா�ல� சார�்த ��ட�கள:்-

L P G ����ெகா��ப�ல �்த�ட� மா�ல�
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ேமாச� மற�்� ��ரவா�க����� வழ�க�ப�வைத
த����வைக�ல �்� �லனா�ைவ ப�ர�்�ெகாள�்தல்
உள�்�ட 3 ஒ�ப�த�கள ை்கெய��தா�ன.

****ஐ.நா. அக�கள ஆ்ைணய����அைம��கான
இ��ரா கா�� ��� 

2015-�ஆ���கான இ��ரா கா�� அைம� �����,
அக�க��கான ஐநா ஆைணய�ைத �ைண ��யர��
தைலவர ஹ்�� அனச்ா� தைலைம�லான ந�வர �்�
கட�தா��ேதர�் ெச�� அ���த�.

இைத�ெத◌ாடர�்� ெடல�்�ல ே்நற�் நைடெபறற்
�ழா�ல அ்ற�க�டைள� தைலவர ே்ச◌ா�யா கா��
�ன�்ைல�ல,் அக�க��கான ஐநா ஆைணய (இ��யா)
தைலவர ய்ா�ேக◌ா ��ஸ��ட�, இ��ரா கா�� அைம�
��ைத அற�க�டைள �ன அ்ற�காவலர ம்னே்ம◌ாகன்
�� வழ��னார.் ெஜ���ர ஓ்வ◌ிய�களால்
அல�க��க�ப�ட ேக◌ா�ைப , பாரா�� ப��ர�ஆ�ய
வற�்டன,் �. 1 ேக◌ா� பண��இ����ல அ்ட���.

**"*ைந��யா நா�� �ற�்லா��ைற அைம�சர "்Amina
Mohammad" ஐநா �ன �்ைண ெபா�� ெசயலராக
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.்

*"""**ேமா��ன வ்�டா��ர அர� நல� ��ட�கைள
�ள���வைக�ல த்ாமைர� க�கா��உ��ர �ரேதச
மா�ல��ல �்வ�க�ப��ளள்�.

(ஒ�ப�த�கள)்

1. ேத�ய ���வச� ெகாளை்க ேம�பா� மற�்�
ேமலா�ைமஒ�ப�த� ? ெகனய்ா

2. வ� ஏ��ைப த��கஎ�தநா��டன ஒ்�ப�த�- ெசசல�்

3. க��� பணஒ��� எ�த நா��டன இ்��யா ஒ�ப�த�
ெச�த� - ���

4. ரா�வம & பா�கா�� �ைறக�ல ஒ்��ைழ�ைப
அ�க��கஎ�த நா��டன ஒ்�ப�த�- ெமா��ய�

5. ப��� ெதாடரப்ான ஒ�ப�த� எ�த நா��டன -்
தானச்ா�யா

6. 72 வ� ச�ப�தமான தகவலக்ைள ப�ர எ�த நா��டன்
ஒ�ப�த�- சேமாவா நா�

7. வானெ்வ� ேபா��வர��ஒ�ப�த� - எ���

8. ரா�வ தளவாட� ப�ர�் எ�த நா��டன ஒ்�ப�த� -
அெம��கா

9.ர�யா�டன அ்ைம��கான அ� ஒ�ப�த� ெச�த நா� -
��பா

10.த�சா�ர த்�ழ ப்லக்ைல�கழக� எ�த நா��
பலக்ைல�கழக� ஒ�ப�த� ெச�த� - இல�ைக யாழப்ாண
பலக்ைல�கழக�

ேபார�் -16 எ�� நைடெபறற்�

நடமா����ைச அ��கா��யக�

இ��யா�ல த்யா��ேபா� வார� எ�� நைடெபறற்�

இர�லே்வஅவசர ெபா�தான அ்��க மா�ல�

உ�ய� ���ழா தா�ஹ��

தன�ெகன த�யாக உள ப்ா�கா���ச�ட�

200 அ���ேமல ே்பாரெ்வல ே்பாட தைட

க�ப�ல ெ்கா��ெசல�்� சர����இைண�� ���
அ��க� ஜவகரல்ால ே்ந� �ைற�க�?

ெவளை்ளயேனெவ�ேய�இய�கம-II?

மகதா� ஆற�் �ர �்ர�சைன மா�ல�

�ைற����� ெவ�வ�� ெப�க��� 5000 ����
25000 வழ�க�� மா�ல�

ெவ�காய ஏற�்ம� இ��யா�ல �்க�ெப�ய ச�ைத

ேத�ய �ற�்��ழல ெ்பா��யல ஆ்ரா��� ��வன�

உல�ன �்க�ெப�ய க��பைற வளாக�

ெஹலம்�அ�யாதவ���ெப�ேரால இ்லை்ல ஆக��
�தல அ்���தமா�ல�

�தரக்�����பானை்ம�னர அ்�த�� இர�டாவதாக
வழ��ய மா�ல�

ஒ�ெவா� மாத�� ேயாகா �ன� ெகா�டா�� மா�ல�

3வ� Smart city ெதாட�க�ப�ட மா�ல� �ன 2்5ல?்

நர� �ர�்மா���ழா மா�ல�?

ெத��கானா மா�ல� சார�்த ��ட�கள:்-

இ.வாகன �்ன ே்மா�டார க்ா������ட�

பா�ன கல�் �த�ல ஏ்றப்���ய மா�ல�

இ�ேரா�டன இ்ைண�� மானா ��?

�ைற அ��கா��யக� மா�ல�

பா�ரதா ��ட�

E – court

108 அ� ராம�ஜர �்ைல எ�� ��வ�ப�ட�

Gift milk ��ட�

I feel safe app

ஆ��ரா மா�ல� சார�்த ��ட�கள்



ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

11.இ��யா �றன ே்ம�பா��ஒ�ப�த� எ�த நா��டன்
ெச�த�- க�தார ந்ா�

12 ம��ய �சரவ்�� RBI எ�த நா�� ேத�ய வ���டன்
ஒ�ப�த� ெச�த� - க�ேபா�யா

13.இ��ய அர�ன ம்��ய ப�யாளர ே்தரவ்ாைணய� எ�த
நா����ல ச்ர�்� க�ச�டன ஒ்�ப�த� ெச�த� -
��டான்

14. ஆைட வ�வைம�� ப�ற�்ைமய� எ�த நா��டன்
ஒ�ப�த�- ைந��யா

15 இ��யா ச�க பா�கா�� ஒ�ப�த� எ�த நா��டன -்
ஜ�பான்

16. ஊரகவளர�்� மற�்� வ�ைம ஒ���றக்ாக எ�த
நா��டன ஒ்�ப�த� - ெமா��ய�

17.வர�்தக ெதா�ல �்�டைம�� ஒ�ப�த� எ�த நா��டன-்
ெமாரா�ேகா

தைலைம ெசயலாள���எனெ்னனன்அ�கார�கள்
உளள்ன. ஒ� பாரை்வ

1. மா�ல�தலவ்����தனை்ம ஆேலாசகராக இ��பவர.்
அர�ன �்ரவ்ாக�ஷய�கைள� ெசயலப்���பவர.்
மா�ல��ன ே்ம�பா��� ப�கைள����ட�கைள��
��ட��வ�� ெசயலப்���வ�� தைலைம�
ெசயலாள�ன �்��ய� ப�.

2. அைம�சரைவ� ���ன ெ்சயலாள��இவரத்ான.்
அைம�சரைவ� �� ��ட�கைள� ��ட��வ��,
அ�த� ��ட��ன இ்ட� மற�்� �கழ�்��ரலக்ைள�
��ட��வ�� தைலைம� ெசயலாள�ன ெ்பா���. அர�
�வகார�கள ெ்தாடரப்ான அ��ைககள ம்ற�்�
ஆவண�கைள �ரவ்����அ�கார��இ�த� பத���
உ��.

3. அர�ன �்ழ ெ்சயலப்��அைன��� �ைறக�ன்
ெசயலாளரக்ைள�� க���பா����ள ை்வ����ப��,
அவரக்ைள� க�கா����அ�கார��இவ���உ��.
அேதேபால அ்ைன��� �ைறக�ன ப்�யாளரக்��
இவர� க���பா����உளள்ானவரக்ள.்

4. ��ைம�யல ப்� ெதாடரப்ான �வகார�க��இ�த�
ெபா���ன �்ழத்ான வ்��. ���ய அர� உயர்
அ�கா�க�ன �்யமன�கள ம்ற�்� ப��ட மாறற்�கள்
ஆ�யவறை்ற�� தைலைம�ெசயலாளேர பார�்பார.் அர��
�ைறக���ெவ��ட�ப��அைன��அ��ைகக��,
உ�தர�க�� தைலைம� ெசயலாளர ெ்பய�ல்
ெவ��ட�ப��.

5. ம�டலஅள�லான மா�லஅர�கள ஆ்ைணய����
மா�ல��ன ச்ாரப்ாகஅதன த்ைலைம�ெசயலாளேர
�ர���யாக ெசயலப்�வார.்

6. தைலைம� ெசயலக��ன �்ரவ்ாக� ப�கைள�
க���பா����ள ை்வ����ப��, யார ய்ா���எ�த

ம��ய ���� ந��தர ��வன ெதா�ல �்�பைமய�

ெஜனம் �� மாஊர �்�ட� ( நல���டஉத� ம�கைள
ெசனற்ைடய)

மணல அ்��யாய� ப��யல (் இலவச�)

நான ப்ள�்��வ�ேவன �்�ட�

தைலகவச�அ�யாமல 3் �ைற ��ப�பவர ஓ்��நர்
உ�ம� ர��

My hospitals?

அ�க��ய உறப்���றன ெ்கா�டமா�ல�

த�����அ��ல அ்ைம�க�ப�� �ர�க�பாைத
மா�ல�

�றற்வா� க�ட� மர�அ� ேசக��� தகவல ெ்தா���
உ�வா��ய மா�ல�

உண� தர�ச��� ஏறப்��தஜ�பா�டன ஒ்�ப�த�
மா�ல�

ேச� ெத��மா? -

ெசனை்னைய� பா��தவாரத்ா 

ெசனை்ன, ��வள�்ர,் கா���ர�ஆ�ய
மாவ�ட�கைள� க�ைமயாக� தா��ய வாரத்ா �ய�ல 1்0-
��� ேமறப்�டவரக்ள ப்�யானாரக்ள.் த�ழக� கட�த 22
ஆ��க�ல ச்����ராதஅ�க ச��வா��த �யல இ்�
என�்�ற�ப��ற�. �ச�பர 1்2-� ேத�, ம��� 100
�தல 1்10 �ேலா��டர ே்வக��ல த்ா��ய இ��யல ம்ாைல
ேவைள�ல ப்ல�ழ�� காைர�காைல� கட�த�.

வாரத்ா �யல க்ாரணமாக� ெதற�்ஆ��ர� ப��க��
க�ைமயாக� பா��க�ப�டன. த�ழக��ல 6் ஆ�ர��
750 ேகா� �பா��� இழ�� ஏறப்����பதாகஅேசாெச�
அைம�� ெத����ளள்�. ல�ச����� ேமலான
மர�கள �்ழ�்தன. வாரத்ா �யல ே்சத �வாரண�, ம�வாழ�்
மற�்� ம�க��மான� ப�க��காக� த�ழக
�தலைம�சர ஓ். பன�்ரெ்சலவ்�, ம��ய அர�ட�ஆ�ர�
ேகா� �பா� ���த� ேக��ளள்ார.்

161 நா�க���இ-���� �சா ����� 

ம��ய அர�இைணயவ��லான இ-���� �சா
��ட�ைத 161 நா�க��������ளள்�. ம��ய�
�ற�்லா��ைற அைம�சர ம்ேக� சரம்ா,
மா�ல�களைவ�ல இ்ைத அ���தார.் கட�த ஜனவ�
�தல ந்வ�பர வ்ைர இ-���� �சா ��ட��ன �்ல� 9
ல�ச�� 17 ஆ�ர�� 446 ேப���அ�ம�
வழ�க�ப����பதாக�� ெசனற்ஆ�ைட �ட, 168.5
சத�த�அ�க�����பதாக�� ெத���தார.்

வ�ைக�ன ே்பா� �சா ெகா��க�ப��இ���ட� 2014
நவ�பர 2்7-� ேத� அ��க�ப��த�ப�ட�. �சா
வழ�க�ப�வதற�்�னன்ேர ெவ�நா��� பய�கள்
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அைற? என�்ஒ���� ெச�வதற�்�
தைலைம�ெசயலாள��ேகஅ�கார� உ��.

7. ைமய ஆவண� கா�பக�, தைலைம� ெசயலக�லக�
ஆ�யவறை்ற�� �ரவ்��பார.் தைலைம� ெசயலக��ல்
உளள் காவலா�க��அவர� க���பா��ன �்ழ்
இ��பர.்

8. ���யமாக எமரெ்ஜன�்அமலப்��த�ப��
சமய�க�ல,் மா�ல��ன �்�� க���பா��அவ�ன்
�ழத்ான இ்����.

9. எ�தெவா� ெந��க�, அசாதாரண�ழ�்ைல���
அர�ன ப்�க� �ன�், அவ�யமாக எ��க ேவ��ய
���க��கான ஆேலாசைன தர ேவ��ய� தைலைம�
ெசயலாள�ைடய ெபா���.

10. அர� ெதாடரப்ான ெட�டரக்ள,் கான�்ரா���கள,் �ல�
ைகயக�ப���தல எ்ன அைன��� தைலைம�
ெசயலாள�ன �்ழத்ான ெ்சயலப்��.

2016-�ஆ���கான அ��க��க�ப�ட 24 இ��ய
ெமா�க���, சா��யஅகாட����கள்
அ���க�ப��ளள்ன. அ��டன அ்��க��க�படாத 4
ெமா�க��� ‛பாசா ச�மான'் ���க��
அ���க�ப�டன.

24 ெமா�க���..

த�ழ,் மைலயாள�, ெத���, கனன்ட�, ெப�கா�
உள�்�டஅ��க��க�ப�ட 24 இ��ய ெமா�க�ல்
ெவ�யான ��கைத, க�ைதகள,் நாவல,் க��ைர,
�றனா�� உள�்�ட பைட��க���சா��யஅகாட�
���கள வ்ழ�க�ப�டன. த����ெநலை்லைய ேசர�்த
எ��தாளர வ்�ணதாச�க◌�் ‛ஒ� ��இைச' எனற்
��கைத ெதா���றக்ாக��� வழ�க�ப�ட�.

�.1 ல�ச� ப�� :

��� ெப�� எ��தாளரக்���தலா �.1 ல�ச� ெரா�க�
ப���, தா�ர� ப�டய�வழ�க�ப��. அ��த
ஆ��(2017) ��.,22� ேத� �ல�்�ல ந்ைடெப��
�ழா�ல ே்தரவ்ானவரக்������கள வ்ழ�க�ப��
என அ���க�ப��ளள்�.

��� �பர� :

* த�ழ -் வா�தாசன (்��கைத)

* ெத��� - பா�� ந��வச�கர (்க�ைத)

* கனன்ட� - ேகா�வா��க�ம� �ன�் (நாவல)்

* மைலயாள� - �ரபா வரம்ா (க�ைத)

* ��� - ந�ரா சரம்ா (நாவல)்

* ெப�கா� - ����க�ரசா� ப�� (க��ைர)

* ஆ��ல� - ெஜர�் �னே்டா (நாவல)்

இைணய��ல���ண����� பயண���கான
ஒ��தைல இ��ய அர�ட�வா���ெகாளள்லா�.
�னன்�சல �்ல�அ��க�ப�� ப�ைல ஆவணமாக�
பயண��னே்பா� கா���தால ே்பா�மான�.
இ��யா�ன �்ற�்லா வர�்தக�ைத அ�����
ெச�வதறக்ான ��ட�இ�.

ேமா�ைய� ச���தார ர்ா�ல க்ா�� 

�வசாய� கடனக்ைள ர��ெச�ய� ேகா� கா��ர�
�ைண�தைலவர ர்ா�ல க்ா�� தைலைம�லான கா��ர�
�ர�கரக்ள,் �ச�பர 1்6 அன�்�ரதமர ந்ேர��ர
ேமா�ைய� ச���தனர.் இ�த� ச���� ����
ப���ைகயாளரக்�ட� ேப�ய ரா�ல க்ா��, ப�சா�ல்
ேவளா�ைம� �றை◌�ல ெ்ப�ய ெந��க� �ல�வதாக�
��னார.் நா���வ���ல���வசா�க�ன்
�ர��ைனகைள� பற�் ேமா� கவைல ெத���தததாக��,
ஆனால க்டன ர்������அவர ம்�னேம சா��ததாக��
��னார.்

�.�.��� ேதால�் 

�னா�ல ந்ைடெபற�்வ��ஹா�கா� ேப���டன ஓ்பன்
ெதாட�ன இ்���ேபா�� �ச�பர 1்5 அன�் நைடெபறற்�.
இ�ேபா���ல �்னா�ன ச்ன �்-ைவ எ�ர�்� இ��யா�ன்
ஒ���� �ரா�கைன �.�.��� �ைளயா�னார.்
பரபர�பாக நட�த இ�ேபா���ல 1்5-21, 17-21 எனற்
�ள�்கள க்ண��ல �்��ைவ� சன-்� ேதாறக்��தார.் உலக�
தரவ�ைச� ப��ய�ல ச்ன �், ஆறாவ� இட��ல உ்ளள்ார.்
���, இதற�்��ைதய ேபா��க�ல த்ரவ�ைச�
ப��ய�ல �்னன்�����த �ரா�கைனகைள�
ேதாறக்�த◌�்��த �ைல�ல இ்�ேபா���ல்
அ�ர�்�கரமான ேதால�்ைய� த��னார.் 

 நட�� �கழ�்கள :் �ச�பர -் 2016

1. �ச�பர 2்016-ல S்IMsePay என�ப�� ���டல �்ைற
பணப�மாறற்�ைத அ��க�ப����ளள் வ��எ�? - YES
bank

2. �ச�பர 2்016-ல �்ென�ேகா�ன �்ர�����வ�
ப��ய�ல ம்ா�ட கலாசார��ன ப்ார�ப�ய� ெசா��எனற்
அ��கார�ைத�ெபற�்ளள் இ��ய கைல எ�? - ேயாகா

3. �ச�பர 2்016-ல �்ல���இய��ர ம�தைன (ேராேபா�)
அ��� ஆரா��� ெச����யற�்�ல,் இ��ய
��ெவ� ஆரா��� ைமய��டன ஒ்�ப�த�
ெச�ய�ப�டஆரா��� ��வன� எ�? - ��இ�ட�

4. The immortals of Meluha எ���}�ன ஆ்��யர ய்ார?் -
அ�� ��பா�

5. 2017 ஆ�ஆ��இ��ய ெபா�ளாதார� எ�தைன
சத�த�வளர�்�ைய எ��� என ஐ..நா.சைப
க���ளள்�? - 7.6%

6. �ச�பர 2்016-ல ம்��ய �லனா�� ெசயலக��ன்
(�.�.ஐ) இைட�காலஇய��னராக �ய��க�ப�டவர ய்ார?்
- ராேக� அ�தானா
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* உ�� - �ஜா� ���� (�றனா��)

* ச����த� - ��தனா� ஆ�சாரய்ா (க�ைத)

* அசா� - ஜனான �்ஜா� (க�ைத)

* ம���� - ெமா�ர�த� ராஜன (்��கைத)

* �ஜரா�� - கமல ே்வாரா (க�ைத)

* ஒ�யா - ப��தா ச�ப� (��கைத)

* ப�சா� - �வரா��ர (்நாடக�)

* கா��� - அ�� ஹ�� (�றனா��)

* ராஜ�தா� - �லா� சரம்ா (��கைத)

* மரா�� - அஸாரா� ெலாேம� (��கைத)

* ேநபா� - �தா உபா�யா� (நாவல)்

* ேபாேடா - அ�� (க�ைத)

* ச�தா� - ேகா��த ச��ர மா� (க�ைத)

* ��� - ந�� ஜேவ� (க�ைத)

* ேடா�� - ச�ரபால (்��கைத)

* ைம��� - �யா� த�ஹேர (��கைத)

* ெகா�க� - எ��ன ெ்ஜ.எ◌ஃ�. �'ெசௗசா (நாவல)்

‛பாசா ச�மான'் ��� :

அ��க��க�படாத ெமா�களான ���, லடா��, ஹல�்
மற�்� ச�ரா��ரா ஆ�ய 4 ெமா�க�ன வ்ளர�்���
உத�ய எ��தாளரக்��� ‛பாசா ச�மான'் ���கள்
அ���க�ப�ட�. இ�ல ச்�ரா��ரா ெமா��காக
த�ழக�ைத� ேசர�்த டா�டர �்.ஆர.்தாேமாதரன ம்ற�்�
�.எ�.சரே◌ாஜா ��தரராஜன ஆ்�ேயார �்�� ெபற
ேதரவ்ா��ளள்னர.்

***�தன�்ைறயாக கனடா நா��ன �்பா� ேநா��க�ல்
ெப�ஒ�வ�ன �்ைக�பட�இட� ெபற�்ளள்�. அவர்
வேயாலா ெட�ம�� ( Viola Desmond ) எனற் க���ன
ச�க உ�ைமகள இ்ய�க��ன த்ைலவர.் ( Black Civil Rights
Leader )

****ெச�� ��கள .்

01) ட�ச� வ�� ( Deutsche Bank ) இ��யா�ல்
ப�����ஆ�ப�யாளரக்���ஆ�மாத� �ழ�ைத
வளர�்� ���ைற (childcare leave) வழ���ளள்�.

02) ��ய 2000 மற�்� 500 �பா� ேநா��கள அ்�ச��க
தலா �.3.54 மற�்� �.3.09 ெசல� ஆவதாக �சர�் வ��
ெத����ளள்�.

03) Google Toilet Locator - ெடல�் மற�்� ம.�.
மா�ல�க�ல,் அ�ேக உளள் ெபா� க���ட�கைள

7. நா��ன �்க� ெப�ய �ர�க� �ழா� �ர �்�ேயாக�
��ட�அைம��ளள் மா�ல� ? - மகாரா��ரா

8. அெம��க��ெவ� ஆ�� ��வன��னால்
அ��ப�ப��ளள் கா����கல�ஆ��
ேமறெ்காள�்� ேகாள எ்�? - ச�

9. �ச�பர 2்016-ல �்னன்� பண� ப�மாறற்�ைறைய
ேம�ப���வதறக்ாக, மா�ல�தலவ்ரக்ள இ்ட�ெப��
���ன த்ைலவராக �ய��க�ப�டவர ய்ார ?் - ச��ரபா�
நா��

10. சரவ்ேதச தடகள ��டைம�� ச�க��ன (்International
Association of Athletics Federations-IAAF ) 2016 ஆ�
ஆ��றக்ான �ற�த ஆ�தடகள �ரர �்��ைன ெவனற்
�ரர ய்ார?் - உைசன ே்பால�்

11. 2016 சரவ்ேதச �ழ�ைதக��கான அைம� ப�ைச
(International Children's peace Prize) ெபறற்வர ய்ார?் -
ெக�காசன ப்ா�

12. �ச�பர 2்016-ல ம்ைற�த ேபகல உ்�ச� (Behal Utashi)
எ�த மா�ல��ன �்கழெ்பறற் உ�� க�ஞர?் - உ�தர�
�ரேதச�

13. ேத�ய மா� க���பா���ன� (National Pollution
Control Day) எ�ேபா� அ�ச��க�ப��ற�? - �ச�பர 2்

14. 2016 �ற�த �ட�க�� ேமலா�ைம�னே்னறற்
��ட��றக்ாக C40 ��� ெபறற், இ��ய நகர� எ�? -
ெகாலக்�தா

15. �ச�பர 2்016-ல ம்ைற�த Phulel Singh Sujlana எ�த
�ைளயா��ன �்னன்ாள ச்ரவ்ேதச ந�வராக இ��தார?் -
ஹா��      

**** ேகரளா�ன ம்ல��ர� மாவ�ட��ல �்ல��ர்
என�்�ஊர உ்ளள்�.

�ல������� 18 �.� ெதாைல��ளள் பழ����னர்
கால�யான ’ெந��காய�’, இ��யா�ன �்தல �்��டல்
பழ����னர �்����பாக இன�்
அ���க�ப��ளள்�.

****    க��� பண�ைத த�����யற�்யாக ம��ய
அர�அ��தஆ��ல இ்��� ம�கள த்�க�
வா��வதறக்ாக 'ேகால�் பான க்ார�்' எனற் ஒ���ட�ைத
ெகா��வ��ற�.

இதனப்�, த�க�ைவ��இ���� த�நபர ஒ்�வர,் த�க�
வா��னாேலாஅலல்� த�க�ைத �றப்ைன ெச�தாேலா,
��தாக ேகால க்ண��எ�ெதாட�க ேவ���.

அ�த 'ேகால�் கண��எ�', வ�மான வ�� �ைற�ன்
'பான எ்�' ஆ�யவறே்றா�இைண�க�ப��. நா��ல்
க��� பண�ைத க���ப��த ேவ���எனற் ேநா��ல்
ம��யஅர�, வ�மான வ���ைறேயா�இைண�த இ�த
நடவ��ைகைய எ��கஉளள்�.
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அ��� ெகாளள் உத��அைலேப� ெசய�.

04) வட�ழ��மா�ல�க�ல �்தலாவதாக �ேசார�
மா�ல��ன A்izawl நக�ல இ்லவச WiFi வச�
ஏறப்��த�ப��ளள்�.

05) Cash@Home --- �னன்� வ�க��வனமான �னா�
�ல த்ன� வா��ைகயாளரக்������ற�்ெசன�்
�பா�2000 வழ�����ட�ைத ( �.1 க�டண��ல )்
அ��க� ெச��ளள்�.

06) ITBP என�ப��இ�ேதா �ெப� எலை்ல பா�கா��
பைட , �தன�்ைறயாக த�கள ப்�கா�� ப��ன்
உத��காக இமயமைல மற�்� �ெப� ப��க�ல வ்ா��
Yak என�ப�� ப�மைல மா�கைள பயனப்��தஉளள்�.

***��ைப - 2016 ஒ� பாரை்வ

��ய எ��� க�டஹா��

ெதறக்ா�ய �ைளயா�� ேபா��க�ல,் பரம எ��யான
பா��தா���எ�ரான ேதால�்�டனத்ான இ்�த ஆ�ைட
இ��ய ஹா��அ� ெதாட��ய�. ஆனால அ்� ெவ��
‘�டார�்� �ர�ளத்ான’். அதன�்ன ம்ேல�யா�ல ந்ட�த,
�லத்ான அ்�லான ஷ்ா ெதாட�ன ை்பன���
�னே்ன�ய� இ��யா. ஆனால ஆ்��ேர�யா�ட� 0-4
என ேதால�்யைட��, ரனன்ராக வ�த�. ல�ட�ல ந்ட�த
சா��யன�் �ரா� ெதாட����னன்தாக சரத்ார �்�,
பா�யல �்கா�ல �்��யதால,் ேக�டன ப்த�ைய இழ�க
ேந��ட�. இதனால �்.ஆர.் ேஜ� ��ய ேக�டனாக
ெபா��ேபற◌ற்ார.் அவர த்ைலைம�ல,் சா��யன�் �ரா�
ெதாட�ல �்ற�பாக�ைளயா�ய இ��யா, 2 ெவற�், 2
ேதால�், ஒ� �ராைவ ச���த�.

ர���ரா�ன �்ற�்ல 2்�இட����ததால,் இ��யா
ைபன����னே்ன�ய�. ைபன�ல �்���ஒ��ைற
ஆ��ேர�யா�ட��ழ�்த�. எ���ைபன���
�னே்ன�யதால,் இ��யா ெவள�் பத�க�ைத
ைக�பற�்ய�. சா��யன�் �ரா� வரலாற�்ல்
இ��யா�ன �்தல ெ்வளள்◌ி பத�க�இ�தான.் 1982�
ஆ��ல ெ்வ�கல பத�க�ைத ெவன�்��த இ��யா,
அதன�்ன ை்க�பற�்ய �தல ப்த�க��இ�தான.் �ேயா
ஒ�����ல ெ்ஜரம்�, ெநதரல்ா�� ேபானற்வ�வான
அ�கள அ்ட��ய ����ல இ்��யா இட�ெபற�்��த�.
இ��தேபா�� கால இ்�����னே்ன�ய இ��யா, அ�த
�ற�்ல,் ெபல�்ய�தால �்ழ�்த�ப�ட�. இதன�்ன்
அ�ேடாபர ம்ாத� �வா�ட�ல ந்ட�த ஆ�கள ஆ்�ய
சா��யன�் �ரா� ெதாட�ன ை்பன�ல,் பா��தாைன
�ழ�்�, 2வ� �ைறயாக இ��யா சா��யன ப்�ட�ைத
ைக�பற�்ய�. ம�ப�க�இ��ய ஜ��யர அ்���
நா��ற�்ெப�ைமைய ேத� த�த�.

ல�ேனா�ல ந்ட�த ஜ��யர உ்லக ேகா�ைப ெதாடைர, 15
ஆ��க����ற� இ��ய ஜ��யர அ்�
ைக�பற�்ய�. �னன்தாக �ேயா ஒ�����ல இ்��ய
மக�ர ஹ்ா��அ�, ��� �ேடைஜ �ட தா�ட
��யாமல,் ெவ�ேயறற்�ப�ட�. ஆனால ெ்ந�ல்
ஹா���ைட ப�ற�்யாளராக ெகா�டஇ��ய மக�ர்

**** �சர�் வ���ன �்ைண ஆ�நராக�ரால �்
ஆ�சாரய்ா �யமன� தறே்பா� எ�.எ�.���ரா,
என.்எ�.��வநாதன ம்ற�்�ஆர.்கா�� ஆ�ேயார �்சர�்
வ���ன �்ைண கவரன்ராக இ���னற்னர.்

**** ஆனை்லன ஷ்ா��� ெச�வ�ல்
ெசனை்னவா�க��� 4-வ� இட� - ���கார�் ��வன�

ெம�ேரா நகர�கள :் 1. ெடல�் 2. ெப�க�ர 3். ��ைப 4.
ெசனை்ன, 5. ஐதராபா�

�� நகர�கள :் 1. ேவ�ர 2். ���ப� 3. ெபலல்ா� 4.
ேஜாரக்ா� 5. ேகா�டய�  

****Atal - Amrit Abhiyan

அ�ஸா� மா�ல�தலவ்ர ,் ஆ��வ�மான� 5
ல�ச��ற�் �ழ உ்ளள் ம�க��காக " அடல அ்���
அ�யான "் எனற் ம���வ கா��� ��ட�ைத அ��க�
ெச��ளள்ார.்

*"**Hafnium carbide (HfC) & Tantalum carbide (TaC)

ேமறக்�டஇர��� உல�ன �்கஅ�ெவ�ப� தா���
உேலாக�கள எ்ன ���ட�ன �்�ஞா�கள்
க�ட���ளள்னர.்

Hafnium carbide (HfC) 3958 ℃ மற�்� Tantalum carbide
(TaC) 3768 ℃ வைர ெவ�ப�ைத தா��� ச���ைடயைவ
என க�ட���ளள்னர.்

ரா�வ����ப�ற�்கள்

01) இ��யா & ���டன (்தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன்?

02) இ��யா & ���டன (்�மான�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன்?

03) இ��யா & ���டன (்கடற�்பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன்?

04) 14வ� இ��யா & �ரான�் (கடறப்ைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன்?

05) இ��யா & ��க��ர (்கடறப்ைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன்?

06) இ��யா, ஜ�பான &் அெம��கா (கடறப்ைட) 2015
���ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன்?

07) இ��யா & அெம��கா (தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

08) இ��யா & �னா (தைர�பைட) 2015 ���ப�ற�்�ன்
ெபயர எ்னன் ?

09) இ��யா & ர�யா (கடறப்ைட) 2015 ���ப�ற�்�ன்
ெபயர எ்னன் ?

10) இ��யா & ர�யா ( �மான�பைட) 2014 ���
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அ�, நவ�பர ம்ாத� நட�த மக�ர ஆ்�ய சா��யன�்
�ரா� ெதாட�ன ை்பன�ல,் �னாைவ 2-1 என �ழ�்�, �தல்
�ைறயாக ப�ட�ைத ைக�பற�்ய�.

ஊன� தைடயலல்

�ேயா�ல ந்ட�த மாற�்��றனா�க��கான பாரா����
ேபா���ல,் இ��யா சார�்ல 1்9 ேபர ப்�ேகறற்னர.் ஈ��
எ�த�ல த்ன� ��ைதய சாதைனைய தாேன��ய���
ேதேவ��ர ஜஜா�யா த�க பத�க��, உயர� தா��த�ல்
இ��யா�ன �்தல ப்ாரா���� த�க பத�க�ைத ேசல�ைத
ேசர�்த மா�ய�பன த்�கேவ��� ெவனற்னர.் ���
எ�த�ல �்பா மா�� ெவள�் பத�க��, உயர�
தா��த�ல வ்��பா�� ெவ�கல பத�க�ைத��
ைக�பற�்னர.் 1988-2012 வைர பாரா�����ல்
ஒ��ெமா�தமாக 3 பத�க�கைள ம��ேமெவன�்��த
இ��யா, 2016 பாரா�����ல 4் பத�க�கைள ெவனற்�.

கப��ல ஆ்��க�

கப� உல�ல இ்��யா�ன ஆ்��க�, 2016�ஆ����
ெதாடர�்த�. அகமதாபா��ல ந்ட�த உலக ேகா�ைப�ன்
�தல ே்பா���ல ெ்கா�யா�ட�அ�ர�்� ேதால�்
க�டா��, அ�� �மார த்ைலைம�லான இ��ய அ�,
அதன�்ன �்தா����ைளயா� ைபன����னே்ன�ய�.
ைபன�ல ஈ்ராைன 38-29 எனற் கண��ல �்ழ�்�,
ெதாடர�்� 3வ� �ைறயாக உலக ேகா�ைப ��த��ட�
இ��யா.

நா� அ���� �ேஜ�தர �்�

தானச்ா�யா�ன �்ரான�்� ெசகாைவ நா� அ��
�ைற�ல �்ழ�்�யதன �்ல�, ஆ�ய ப��� ��பர �்�ல்
ெவ�� ப�ட�ைத த�கைவ��ெகா�டார �்ேஜ�தர �்�.
ெதா�ல�்ைற ����ச�ைட��மா�ய �ற�, �ேஜ�தர்
�� இன�்� ஒ� ேபா���ல �்ட
ேதால�்யைடய�லை்ல. அவர ே்மா�ய 8 ேபா��க���
ெவற�் ெபற�்ளள்ார.்

கவன� ஈர�்த ம�ைககள்

23 வயேதயான ஹ�யானா�ரா�கைனயான சா� �
மா�� �ேயா ஒ���� ெவ�கல பத�க��டன ந்ா�
����வார எ்ன யா�� எ�ரப்ார�்க�லை்ல. ஒ����
மல�்�த ேபா���ல ப்த�க� ெவனற்�தல இ்��ய
�ரா�கைன எனற் சாதைனைய அவர ப்ைட�தார.் 52
ஆ��க����ற� ேகாைட�கால ஒ�����ல்
ப�ேகற�்��தல இ்��ய ��னா��, ஒ�����ல்
ப�ேகற�்��தல இ்��ய ெப���னா�� எனற்
ெப�ைமக�டன க்ள� க�ட�பா கரம்ாகர,் பத�க�ைத
ெவலல் தவ�னார.் ஆனால வ்ால�் ���ல 4்�இட�
���தஅவர,் ேகா��கண�கான இ��ய இதய�கைள
ெகாளை்ள ெகா�டார.் ைபன�ல 1்5.006 �ள�்கள ெ்பறற்
அவர,் 0.15 �ள�் ��யாச��ல ப்த�க�ைத தவற��டார.்

‘ெசனே்சஷனல’் ���

�ேயா ஒ�����ல �்னன்ாள உ்லக ந�பர-்1 ேப��னட்ன்

ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

11) இ��யா & ேநபாள (்தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

12) 3வ� இ��யா & இல�ைக (தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

13) இ��யா & இல�ைக (கடறப்ைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

14) 10வ� இ��யா & ம�ேகா�யா (தைர�பைட) 2015
���ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

15) இ��யா & இ�ேதாேன�யா (தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

16) இ��யா & இ�ேதாேன�யா (கடறப்ைட) ஒ���ைண�த
ேரா�� ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

17) இ��யா & ஓமன (்கடறப்ைட) 2016 ���ப�ற�்�ன்
ெபயர எ்னன் ?

18) 6வ� இ��யா & மால��� (தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

19) இ��யா & �ர�்�தான (்தைர�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

20) இ��யா, ஜ�பான &் �னா ( கடறப்ைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

21) பா��தான &் �னா 2015 ���ப�ற�்�ன ெ்பயர்
எனன் ?

22) அெம��கா & ெதன ெ்கா�யா 2015 ���ப�ற�்�ன்
ெபயர எ்னன் ?

23) அெம��கா & மேல�யா (கடறப்ைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

24) அெம��கா &10 NATO உ��� நா�கள (்�மான�பைட)
2015 ���ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

25) அெம��கா மற�்� 30��� ேமறப்�ட ேநசநா��
பைடக�ன �்மார 3்0,000�ரரக்ள க்ல��ெகா�ட
�க�ெப�ய ேபார ப்�ற�் - 2015ன ெ்பயர எ்னன் ?

26) ர�யா & �னா (கடறப்ைட & �மான�பைட) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

27) அெம��கா, ஆ��ேர�யா & ஜ�பான 2்015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

28) இ��யா & ஆ��ேர�யா (க�பறப்ைட ) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

29) இ��யா & ப�களாேத� ( தைர�பைட ) 2015 ���
ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

30) இ��யா & ஜ�பான (்கடேலார காவல ப்ைடகள)் 2016
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�ரா�கைன சா�னா ெந�வா�ன அ்�ர�்� ேதால�்யால,்
இ��யா�ன ப்த�க கன� சறே்றம��ய�. ஆனால �்தல்
�ைறயாக ஒ�����ல �்ைளயா�ய இள� ேப��னட்ன்
�ரா�கைன �.�.���, இ��யரக்�ன எ்�ரப்ார�்ைப
�ர�்� ெச�தார.் ல�டன ஒ்�����ல ெ்வள�் பத�க�
ெவனற் �னா�ன �்யான-்வா� உளப்ட ைஹ-ேர��
எ�ரா�கைள �ழ�்�ய �.�.���, �ெப�ன ந்ா��ன்
கேரா�னா ம��டன,் ைபன�ல �்ைளயா�னார.் அ�ல்
ேதால�்யைட�தா��, ஒ�����ல ெ்வள�் பத�க�
ெவனற்�தல இ்��ய �ரா�கைன எனற்வரலாறை்ற
பைட�தார.் அதன�்ன �்ன ஓபன �்�பர �்�� ப�ட�ைத
ைக�பற�்னார.் அவர ெ்வனற்�தல �்�பர �்�� ப�ட�
அ�தான.் ஹா�கா� ��பர �்�� ெதாட�ல,் 2�இட��டன்
�ைற� ெச�தார.் இதன �்ல�இ��யா�ல அ்�க�
கவ��க�ப���ைளயா���ரா�கைனக�ல ஒ்�வராக
உ�ெவ��தார.்

****பாலெ்வ� அ�டப���ல உ்ளள் ���ன்
��ட�க�ல ஒ்� ந�ச��ர� காமா க�ரக்ைள
�தன�்ைறயாக ெவ���வதாக நாசா��ஞா�கள்
க������ளள்னர.்

- நாசா�ன ெ்பர�் காமா க�ர �்ேப� ெடல�ேக◌ா�
நட��ய ஆ��ல ந்�ச��ர� ஒன�் காமா க�ரக்ைள
ெவ���வ� க�����க�ப��ளள்�.

- இ�த காமா க�ரக்��� LMC P3 என� ெபய���ளள்னர.்

- க�ரக்ைள ெவ���� ந�ச��ர� ������� 163000
ஒ�யா���ர��ல க்ாண�ப�வதாகஆரா����ல்
ெத�யவ��ளள்�.

- வ�டவ��ல அ்�கஆறற்ல ெ்கா�டஒ��ைன இ�த
ந�ச��ர�கள ெ்வ���வதாக நாசா��ஞா�கள்
ெத����ளள்னர.்

- காமா க�ரக்ைள ெவ���வதால இ்� ���ரான்
ந�ச��ர� என அைழ�க�ப��ற�. இ�த ���ரான்
ந�ச��ர� ��ைய வ�ட���வ��ற�.

- LMC P3 ந�ச��ர��ன ே்மறப்ர��ல 6்0,000 ���
பாரன�்� ெவ�ப�ைத உ�ழவ்தாக நாசா ெத����ளள்�.

****�ைன��ற��கவானவ்� ேப◌ாரக்ள எ�ர�்� ஆ�த�
[Smart Anti-Airfield Weapon - SAAW]

- உளந்ா��ேலேய தயா��க�ப�டஇ�த ஆ�த�ைத இ��ய
�மான� பைட �மான��ல ெ்ப◌ா���, ரா�வ
ஆரா��� மற�்�அ�����கழக� (�ஆர�்ஓ)
ெவற�்கரமாக ேச◌ாதைன நட��ய�.

- இ�த ஆ�த��மான ஓ�பாைதகள,் ப��� ��கள,்
�மான��ன ப்�கவா��ல ெ்ப◌ா��த�ப������
ஆ�த�கள உ்ள�்�ட தளவாட�கைள அ�����றன்
ெக◌ா�ட�.

- 120 �ேல◌ா எைட ெக◌ா�டஇ�த ஆ�த�இ��ய
�மான�பைட�ன �்மான��ல ெ்ப◌ா���ஒ�சா�ன்
சா��� �ர ே்ச◌ாதைன ைமய��ல ப்�ேச◌ா��க�ப�ட�.

���ப�ற�்�ன ெ்பயர எ்னன் ?

31) இ��யா, தா�லா��, இ�ேதாேன�யா, அெம��கா,
ஜ�பான,் ��க��ர,் ெதனெ்கா�யா உள�்�ட 35 நா�கள்
இைண�� ேமறெ்கா�டேப�டர க்ால ���ஒ��ைக -
2016ன ெ்பயர எ்னன் ?

32) ச�� அேர�யா & 20��� ேமறப்�ட நா�கள்
ேமறெ்கா�டபய�கரவாத எ�ர�்� ஒ��ைக - 2016ன்
ெபயர எ்னன் ?

�ைடகள :்- 01) AJEYA WARRIOR. 02) INDRA DHANUSH

03) KONKAN. 04) VARUNA. 05) SIMBEX

06) MALABAR. 07) YUDH ABHYAS. 08) HAND IN HAND

09) INDRA NAVY. 10) AVIVA INDRA. 11) SURYA KIRAN - 8

12) MITHRA SAKTHI. 13) SLINEX 14) NOMADIC ELEPHANT

15) GARUDA SHAKTHI - 3

16) CORPAT (Co ordinated Patrol )

17) NASEEM - AL - BAHR 18) EKUVERIN

19) KHANJAR

20) SHADE. 21) SHAHEEN - 2 (க��)

22) ABLE RESPONSE ( Anti biochemical exercise)

23) CARAT - 21 ( Cooperation Afloat Readiness and
Training )

24) SWIFT RESPONSE. 25) TRIDENT JUNCTURE. 26) JOINT
SEA 1 & 2

27) TALISMAN SABRE. 28) AUSINDEX. 29) SAMPRITI

30) Sahyog - Thunder 31) COBRA GOLD. 32) North Thunder

****உ�தர� �ரேதச ச�ட�ேபரைவ�ன ப்த��கால� ேம
மாத�� உ�தராக��, ேகாவா, ம���ர ம்ற�்� ப�சா�
ஆ�ய மா�ல ச�ட�ேபரைவக�ன ப்த��கால� மார�்
மாத����வைட�ற�. இைதய���இ�த 5 மா�ல
ேபரைவக�����ரவ� மார�் மாத��ல ே்தரத்ல ந்ட�த
ேதரத்ல ஆ்ைணய���ட���ளள்�.

****கட�த 2015-�ஆ��ல ம்��� 40 �ல�்யன்
அெம��கடாலர (்�.2.7 ல�ச� ேக◌ா�) அள���
ஆ�த�கைள அெம��கா�றப்ைன ெச��ளள்�. இதன்
�ல� உலகள�ல ஆ்�த வர�்தக��ல அ்ெம��கா
ெத◌ாடர�்� �த�ட�வ���ற�.

அெம��கா���அ��தப� யாகஆ�த�றப்ைன�ல்
�ரான�் ேக◌ாேல◌ா���ற�. கட�தா��ல 1்5 �ல�்யன்
அெம��கடாலர அ்ள���ஆ�தவர�்தக�ைத �ரான�்
ேமறெ்க◌ா��ளள்�. கட�தா��ல அ்ெம��கா மற�்�
�ரான�்ன ஆ்�த ச�ைத ம��� �ைறேய, 4 �ல�்யன்
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அதன இ்ய�க� ����கரமாகஅைம��ளள்தாக
ெத���க�ப��ளள்�.

- இ�த ��ட���காக கட�த 2013ல ம்��ய அர� �.56.58
ேக◌ா� �� ஒ������த� ����ட�த�க�.

****அ� ஆ�த�கைள �ம�தப� க�ட���� க�ட�
பா��அ�ந�ன அ��-5 ஏ�கைண ேச◌ாதைன
ெவற�்கரமாக நட�த�ப�ட�. ஒ�சா�ன அ்��லக்லா�
��ல இ்��� இ�த� ேச◌ாதைன ேமறெ்க◌ாளள்�ப�ட�.

- இ�த ஏ�கைண �தல �்தலாக கட�த 2012�ஆ����,
ெத◌ாடர�்� 2013, 2015�ஆ���� ேச◌ா���
பார�்க�ப�ட�. இ��ைல�ல 4்வ� �ைறயாகஅ��-5
ஏ�கைண �ச�பர 2்6, 2016 அன�்ஒ�சா�ன்
அ��லக்லா� ��ல உ்ளள் ஒ���ைண�க�ப�ட
ேச◌ாதைன ைமய��ன ந்க�� ஏவ◌ுதள��ல இ்��தப�
ேச◌ா���பார�்க�ப�ட�.

- 17 ��டர �்ள��, 50 டன எ்ைட�� ெக◌ா�டஇ�த
ஏ�கைண க�ட���� க�ட� பா�� �றன ப்ைட�த�.
இ��யா�ன �்ழ�ேக�னாவைர �மார 5்,000 �.��ர��ல்
உளள் எ��க�ன இ்ல�ைக �ல�்யமாக தா���
வைக���உ�வா�க�ப��ளள்�.

- இ�த ஏ�கைண�ல ந்�ன ெத◌ா�ல�்�ப�கள்
���த�ப�� ேம�ப��த�ப��ளள்�. ���பாகஅ�
�ல�்ய வ�கா��தல �்ைற கள,் ���ய வ�கா��தல்
�ைறகள இ்�த ஏ�கைண�ல �்��த�ப��ளள்ன.

- இ�த ஏ�கைணைய ரா�வவாகன��ல எ்��
ேவ��ெமனற்ா�� எ�தாக எ���� ெசன�்,
அ����தப� தா��தல ந்ட�த����.

- 5,000 �.��ர�வைர க�ட���� க�ட� பா��
ஏ�கைணகள "்அெம��கா, ர�யா, �னா, �ரான�்,
���டன"் ஆ�ய நா�க�ட� ம��ேமஉளள்ன. அ��-5
ஏ�கைண ேச◌ாதைன�ன ெ்வற�்�ல� தறே்ப◌ா�
அ�நா�க�ன வ்�ைச�ல இ்��யா��இைண��ளள்�.

- நா��ன ப்ா�கா���காக ரா�வஆரா��� மற�்�
அ�����கழக� (�ஆர�்ஓ) அ�ந�ன ஏ�கைணகைள
உ�வா��வ��ற�. ஏறெ்கனேவஇ��யா�ட�����,
த�� மற�்� 4 வைக அ��ஏ�கைணகள உ்ளள்ன.
அ�ல அ்��-1 ஏ�கைண 700 �.�., அ��-2 ஏ�கைண
2,000 �.�., அ��-3 ஏ�கைண 2,500 �.�., அ�� 4
ஏ�கைண 3,500 �.�. �ர����� ெசன�் தா��� �றன்
பைட�தைவ.

****த�ழக��ல �்தன�்ைறயாக ெரா�க�லல்ா
ப�வர�்தைன��மா��ளள் �ரா ம� - கா�தலவா�

- ம��ய அர�ன ப்ண�லல்ா ப�வர�்தைன இ��யா ��ட�
த�ழக��ல அ்��க�ப��த�ப��ளள்�.

- த�ழக��ல �்தன�்ைறயாக����ர� மாவ�ட�
உ���ரே்ப�ைட அ�ேகஉளள் கா�தலவா�
�ராம��ைன ெரா�க�லல்ா ப�வர�்தைன�� "�ேட�
பா�� ஆ� இ��யா" த�ெத���ளள்�.

டாலர ம்ற�்� 9 �ல�்யன ட்ாலர அ்�க���ளள்�.

ஆ�த�றப்ைன�ல ம்றெ்ற◌ா� ஜா�பவானாக� �கழ�்த
ர�யா, 2014-�ஆ��ல 1்1.2 �ல�்யன ட்ாலர அ்ள���
ஆ�தவர�்தக� ெச����த�. ஆனால,் 2015-ல்
ர�யா�ன ஆ்�த வர�்தக�, 11.1 �ல�்யன ட்ாலராக
ச�����ட�.

2014-�ஆ��ல 3் �ல�்யன அ்ெம��கடாலர அ்ள���
ஆ�த�கைள �றப்ைன ெச�த �னா, 2015-ல 6் �ல�்யன்
டாலர எ்னற்அள���வர�்தக�ைத அ�க���ளள்�.

ெக◌ாள�்த�ல க்�தார �்ன�்ைல

ஆ�த ெக◌ாள�்தைல� ெப◌ா��தவைர, கட�தா��ல்
அ�கப�சமாக 17 �ல�்யன அ்ெம��கடாலர அ்ள���
ஆ�த ஒ�ப�த�க�ல ை்கெய�����, க�தார �்ன�்ைல
வ���ற�.

இதற�்அ��தப�யாக 12 �ல�்யன அ்ெம��கடாலர்
ம���ல ஆ்�த�கைள வா�க எ����, 8 �ல�்யன்
டாலர ம்���ல ஆ்�த ெக◌ாள�்த���ச��
அேர�யா�� ஒ�ப�த�க�ல ை்கெய�����ளள்ன.
ெதன ெ்க◌ா�யா, பா��தான,் இ�ேரல,் ஐ��ய அர�
எ�ேர�, இரா� ஆ�ய நாட◌ுகள அ்��த��த�ைலக�ல்
உளள்ன.

இ� த�ர, உலக���வ�� ேமறெ்க◌ாளள்�ப�ட
ஒ��ெம◌ா�தஆ�தவர�்தகஅள�, 2014-�ஆ�ைட
ஒ����ேப◌ா�, கட�தா��ல �்ைற��ளள்�. 2014-ல 8்9
�ல�்யன அ்ெம��கடாலராக இ��த சரவ்ேதச ெம◌ா�த
ஆ�தவர�்தக�, 2015-ல 8்0 �ல�்யன ட்ாலராக �ைற��ள்
ள�. அெம��க நாடா� மனற்��ன ஆ்��� ப�கள �்�
ெவ���டஆ�வ��ைக�ல இ்�தகவல்
ெத���க�ப��ளள்�.

****�டார வ்ார�் �ைர�பட� ெதாட�ல '்இளவர� ேலயா'
எனற கதாபா��ர�ைத ஏற�் ந��தஅெம��க�ைர�பட
ந�ைக ேக� ◌ஃ�ஷர ம்ாரைட�பால க்ாலமானார.் அவ���
வய� 60.

****ர�யா�ல ஞ்ா�றன�் 92 பய�க�டன க்��கட�ல்
���� �ப����ளள்ான ரா�வ�மான��ன்
இர�டாவ� க���� ெப��ைய ���� ���னர்
க������ளள்னர.்

�தல க்���� ெப�� ெச�வா��ழைமயன�்
க������க�ப�ட�; தறே்பா� அைத மா�ேகா�ல்
ஆரா��� வ��னற்னர.்

�ப�� நட�த ப���ல இ்��� உடலக்ள ம்ற�்� உட�ன்
பாக�க�� க�����க�ப��ளள்ன. அைவ
அைடயாள� கா�பதறக்ாக மா�ேகா�ற�்எ����
ெசலல்�ப��ளள்தாகஅைம�சக� ெத����ளள்�.

�ேபால◌ஃ� - 154 எனற்�மான�வா�ைல ச�யாக
இ��த ேபா��� பற�க� ெதாட��ய ��� ேநர��ல்
கட�ல �்��� �ப����ளள்ான�; �ப��றக்ான
காரண�இ�வைர ெத�ய�லை்ல.
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****அெம��கா�ன க்�ேபார�்யா�ல உ்ளள் ெதன ச்ான்
�ரான�்�ேகா நகர ேமயராக இ��ய வ�சாவ�ைய ேசர�்த
ஒ�வர ே்தரவ்ா��ளள்ார.்

ெசனை்ன ஐ.ஐ.�., �னன்ாள ம்ாணவரான �ர�� ��தா
எனப்வர,் ெதன ச்ான �்ரான�்�ேகா நகர ேமயராக �ல
நா�க����னன்ர ப்த�ேயற�்ெகா�டார.் இதன �்ல�
ேமயராக ேதரவ்ா��இர�டாவ� இ��யர எ்னற் ெப�ைம
இவ����ைட��ளள்�.

��தா ேமயராக ேதரவ்ாவதற�்�னன்ர,் இ�த ெதன ச்ான்
�ரான�்�ேகா நகர க�ன�்ல உ்���னராக, கட�த 2012�
ஆ���ச�பர 3்1ல �்ய��க�ப�டார.் ெதாடர�்� 2013
நவ�ப�ல �்� உ���னராக ேதரவ்ானார.்

ெதன ச்ான �்ரான�்�ேகா நகர��ன �்�ட���
உ���னராக 3 ஆ��கள ப்�யாற�்�ளள்ார.் இ�த
நகர��ன �்ைண ேமயராக����தா ப�யாற�்�ளள்ார.்

****த�ழக��ல �்ற�தெவ� க���ட�ைத ஒ��ததறக்ாக
கன�்யா�ம� மாவ�ட��ற�்�ப�ட ����ர� மற�்�
ம�லா� ேப�ரா��க���ம��ய அர� தர��ல �்��
வழ�க�ப�ட�

2017�ஆ��றக்ான ம��ய அர�ன க்ால�டர்
ெவ�����கழ�்�ெடல�்�ல ந்ைடெபறற்�. இ�ல்
ம��ய தகவல ம்ற�்� ஒ�பர�� �ைற அைம�சர்
ெவ�ைகயா நா��, மற�்� இைணயைம�சர ர்ா�யவரத்ன்
�� ர�ேதார உ்ள�்�ேடார க்ல�� ெகா�டனர.்

இ�ல,் ��ைம இ��யா ��ட��ன �்ழ த்�ழக��ல்
�ற�தெவ� க���ட பயனப்ா��ைன ஒ��ததறக்ாக
���தர� மற�்� ம�லா� ேப�ரா��க������ைன
ெவ�ைகயா நா��வழ��னார.்

****வ�ககட�ல உ்�வான �யல த்ா��யதால 1்964 �ச.,22�
ேத� நள�்ர� ஜலசமா� ஆன த��ேகா� வ�க நக�ன்
52வ� ஆ���ைன� �ன�இன�்
அ����க�ப��ற�.

****�ச�பர 2்2 - த�ழக��ன ெ்ப�ைமைய உலக�ய�
ெச�த க�தேமைத ராமா�ஜ��ன 1்29 வ� �ற�த நாள்
இன�்.

****த�ழக��ன �்�ய தைலைம� ெசயலாளராக ��ம�.
��ஜா ைவ��யநாதன I்AS �ய��க�ப��ளள்ார.்

ேம��, �ரவ்ாக �ர�்��த� மற�்� க�கா���
ஆைணயர ப்த�கைள��அவர �்�தலாக கவ��பார்
என�்அ���க�ப��ளள்�.

****2016 ஐ�� �ற�த ���ெக��ரராகஅ��ன ே்தர�்:
�ற�த ெட�� �ரர �்�ைத�� ெப��றார்

சரவ்ேதச ���ெக� க�ன�்�ன (்ஐ��) 2016-�வ�ட��ன்
�ற�த ���ெக��ரராக��, �ற�த ெட�� ���ெக�
�ரராக��இ��யா�ன ர்��ச��ரன அ்��ன்
ேதர�்ெத��க�ப��ளள்ார.் �ற�த ���ெக��ர��கான
சர க்ார◌்ஃ�ல�் ேசாபர�் ேகா�ைப அ��ன ெ்ப��றார.்

****ெட�� ���ெக�இன�் 10,000-வ� எல.்�.ட�ள�்.
�ர�்ைப� க��ளள்�.

ேபார�் எ�சப� ைமதான��ல இ்ல�ைக��எ�ராக
நைடெபற�்வ���தல ெ்ட�� ேபா���ன 3்-� நாளான
இன�் ெதன ஆ்����கஅ� தன� 2-வ� இன�்�ைஸ
ஆ� வ��ற�.

அ�த அ��ன ஹ்��ஆ�லா, ேத�ர இ்ைடேவைள��
�னன்ர 5்3 ப��க�ல 5் ப��ட�க�டன 4்8 ரனக்ள்
எ��த�ைல�ல இ்ல�ைக ேவக�ப�� ��சாளர �்வன்
�ர�� ப��ல ே்நராக காலக்ா��ல வ்ா�� எல.்�.ஆனார.்

இ� ெட�� ���ெக� வரலாற�்ல 1்0,000-மாவ�
எல.்�.அ��ஆ��. �வான �்ர����ஹ��
ஆ�லா�� �ள�்�வர�ப��ய�ல இ்தன �்ல�
இட�ெபறற்னர.்

****தா�லா��ன ப்ா�கா� நக�ல ந்ைடெபறற் 18
வய����ப�ேடா��கான ெப�கள ஆ்�ய ேகா�ைப
ஹா��ேபா���ல �்னா சா��யன ப்�ட� ெவன�்ளள்�.

2வ� இட� -- ஜ�பான ;் 3வ� இட� -- இ��யா

****ஆ��ரா மா�ல�ஜயவாடா�ல 5்வ� சரவ்ேதச
����� நடன மாநா� நைடெபறற்�. இதைன �ன�்��
6117 நடன கைலஞரக்ள க்ல�� ெகா�ட Jayamu Jayamu
எனற் நா��ய� நைடெபற�்ளள்�. இ� �னன்� சாதைன
��தக��ல இ்ட� ெபற�்ளள்�.

****FC-31 Gyrfalcon

�னா, 5� தைல�ைற இர�ைட இன�்ன ே்பார �்மான� FC -
31 Gyrfalconஐ ெவற�்கரமாக ப�ேசாதைன ெச��ளள்�.

****ஐதராபா� நக�ல உ்ளள் ம�லானாஆசா� உ��
பலக்ைல�கழக��ன ஆ்றாவ� ப�டம��� �ழா�ல்
பா��� ந�கர ஷ்ா�� கா��� ‘க�ரவ டா�டர’் ப�ட�
வழ�க�ப��ளள்�.

****ர�யா�ன �்ற�்லா நகரான ேசா�������
��யா�ல உ்ளள் லடா�யா எனற் ர�ய �காைம ேநா���
ெசனற் ��-154 ரக ர�ய ரா�வ�மான� க��கட�ல்
���த�.

இ�த �ப��ல ர்�ய ரா�வ�ரரக்ள,் ரா�வ��ன்
இைச� ���னர,் 9 ப���ைகயாளரக்ள உ்ளப்ட 92 ேபர்
உ��ழ�தனர.்

****India's first second Generation (2G) Ethanol Plant.

ப�சா�ல,் ப��டாமாவ�ட�, தரஹ்னவ்ாலா
( Tarkhanwala ) �ராம��ல இ்��யா�ன �்தல ,் இர�டா�
தைல�ைற எ�தனால உ்�� ���க��� ஆைல அைம�க
பார� ெப�ேரா�ய� காரப்ேரசன அ்��கல ந்ா���ளள்�.

[ ஆனால ஏ்�ரல 2்016ல உ்�ரகா��மா�ல� , கா���ல்
ம��ய அைம�சர ஹ்ரஷ் வரத்ன அ்வரக்ளால இ்��யா�ன்
�தல ,் இர�டா� தைல�ைற எ�தனால உ்�� ���க���
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இ�த ��ைத� ெப���னற்ாவ� இ��ய �ரர அ்��ன.்
இதற�்�னன்ர ர்ா�ல �்ரா�� (2004), ச��ன ெ்ட��லக்ர்
(2010) இ�த ���ைன ெவன�்ளள்னர.்

ஒேரவ�ட��ல இ்����கைள ெப��இர�டாவ�
இ��ய �ரர எ்னற் �ற�ைப��அ��ன ெ்பற�்ளள்ார.்
இதற�்�ன ர்ா�ல �்ரா�� (2004) ம��ேமஇ�வா� 2
���கைள ெபற�்ளள்ார.்

****ேகாைவ மாநகரா���� ம��ய அர�ன ‘்���டல்
இ��யா ெவள�்’ ��� 

�னம்யமான க�டைம�� வச�கைள ஏறப்���தல,்
�னம்யமா�க�ப�ட ேசைவகைள வழ��தல,் க���
பயனப்ா���கான கல�் அ�ைவ� �க��தல உ்ள்
��டைவ, இ���ட��ன அ்�� பைட அ�ச�கள.்
இ���ட�ைத �ற�பாக� ெசயலப்����அைம��க���,
ம��ய அர� சார�்ல ‘்���டல இ்��யா’ ���
வழ�க�ப��ற�.

அதனப்�, மாநகரா��அ�வலக�க�ல இ்லவச ஒ�-ைப
��ட�ைத �ற�பாக� ெசயலப்���ய�, ��ைமயான, ந�ன
�னன்� ெசயலப்ா�கள ஆ்�யவற�்�காக, ேகாைவ
மாநகரா����இ�த ‘���டல இ்��யா ெவள�்
��தான� வழ�்க�ப��ளள்�

இ�த ��� வழ����ழாவான� ெடல�் ��ஞான
பவ�ல �்ச�பர 1்9 அன�் நைடெபறற்�.

****2016 ஆ��ல ெ்ட�� ���ெக� ேபா���ல்
ேதால�்ேய ச���காத ஒேரஅ� - இ��யா அ�

****ெடல�்�ன �்ைண�ைல ஆ�நாக "Anil Bajilal"ஐ
�ய��க��யர�� தைலவர ஒ்��தல வ்ழ���ளள்ார.்

***உல�ன �்தல க்ட���அ��லான ெடன�்� ேகார�்
�பா�ல �்ற�க�பட����ற�.

****���டல இ்��யா ��ட��ன �்ழ இ்��யா�ன �்��ய
நகர�க�ல உ்ளள் ர�ல �்ைலய�க�ல,் ��ள்
��வன��ன உ்த��டன,் ம��ய அர�இலவச 'ைவ-ைப'
ேசைவைய ���வ��ற�. இ���ட��ன �்ழ ஊ்��
ர�ல �்ைலய��ல அ்�ேவக 'ைவ-ைப' ேசைவ
�வ�க�ப�ட�. இதன �்ல�இ��யா�ல இ்�த
ேசைவைய ெப�� 100வ� ர�ல �்ைலய� எனற்
ெப�ைமைய ெபறற்� ஊ�� ர�ல �்ைலய�.

****ஆ��ரா மா�லஅர�, டாடா �ர�� இைண��
Swastha Kutambham எனற்��ட��ன �்ழ �்ஜயவாடா
நாடா�மனற் ெதா����உ�ப�டஅைன��
�ராம�க��� / நகர�க�ல வ்ா�� ம�கள்
அைனவ���� ம���வ கா���வழ���ளள்�.

இ��யா�ேலேயஅைனவ���� ம���வ கா���
ெபற�்ளள் �தல ந்ாடா�மனற் ெதா�� எனற் �ற�ைப
�ஜயவாடா ெபற�்ளள்�.

***INDIA INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL – 2016

ஆைல �வ��ைவ�க�ப��ளள்தாக ெச��
ெவ�வ��ளள்�.

***#Biotech Labs in Senior Secondary Schools (BliSS)

வட�ழ��மா�ல�களான அ�ஸா�, அ�ணாசல�ரேதச�,
�ேசார�, ேமகாலயா, ���ரா, நாகாலா�� , ம���ர ,்
���� மா�ல மாணவரக்���உ�� ெதா�ல�்�ப
ஆரவ்�ைத உ�வா�கஉ�� ெதா�ல�்�பஆ�வ�கைள
ஏறப்���தல.்

*****Walk The Line

ெடல�் மா�ல���ர வ்ா�ய� ( Jal Board ) த�கள்
எலை்ல���ப�ட������க�����ைமயான ���ர்
வழ�க�ப�வைத உ���ப��த, 800 ெபா�யாளரக்ள்
மற�்� 3500 ப�யாளரக்ைள உளள்ட��, �� ��
���களாக ���� , ஒ�ெவா��������ர ை்ப�
ைலைன க�கா��� , ப�� ஏறப்�டால உ்டன�யாக �ர்
ெச�� ���ர வ்ழ�கைல உ���ப��த Walk The Line
எ����ட�ைத �வ���ளள்�.

***"உல�ன 3்வ� ெப�ய பாைலவனமான சகாரா
பாைலவன�ைத ேசர�்த அல�்�யா, அனெ்ச�ரா ஆ�ய
ப��க�ல 3்7 வ�ட�க���� ( 1979) �ன ப்��ெபா��
ஏறப்��ளள்�.

****இ��யா�ன �்தல ப்ண�லல்ா ப�மாறற் / வர�்தக
�ராம� --- அேகாதரா ( �ஜரா� )

ம��ய �ரேதச� -- Badjhiri ( �ைர�ல )்

ெத��கானா -- இ�ரா���ர்

ஜ�� & கா��ர -்- Lanura villege ( Budgam மாவ�ட� )

மகாரா��ரா -- Dhasai villege ( தாேனமாவ�ட� )

உ.� . --- Bhartaul villege

***#5வ� சரவ்ேதச இைணய ெவ� மாநா�, 2017ல்
இ��யா�ல ந்ைடெபற உளள்தாக ம��ய தகவல்
ெதா�ல�்�ப�, ச�ட� �ைற அைம�சர ர்� ச�கர �்ரசா�
அ����ளள்ார.்

மாநா� நைடெப��இட��, ேத���இன�்�
அ���க�பட�லை்ல.

2011. -- ���டன 2்012 -- ஹ�ேக�

2013 -- ெதனெ்கா�யா 2015 -- ெநதரல்ா��

***காறற்ாைல �ன உ்றப்���ல உ்லகஅள�ல இ்��யா 4-
வ� இட�ைத ����உளள்�.

கட�த 2½ ஆ��க�ல க்ாறற்ாைல �ல� 7.04 �கா வா�
�ன உ்றப்��ெச�ய�ப��உளள்�.



ALL IS WELL GROUPS, PALANI.

இ��யா, சரவ்ேதச அ��யல க்�கா�� ��ெடல�்�ல்
�ச�பர 0்7 - 11 வைர நைடெபற�்����ளள்�.

****Laureates and Leaders For Children Summit - 2016

�ச�பர 1்0 & 11ல ர்ா��ரப� பவ�ல ,் �ழ�ைதக��கான
Laureates and Leaders மாநா� நைடெபற�்����ளள்�.

இ�த மாநா�ைட ஏறப்ா� ெச�தவர -்- ேநாபல ப்�� ெபறற்
ைகலா� ச�யார�்

****இல�ைக�ல ந்ைடெபறற் U - 19 இைளேயார ஆ்�ய
ேகா�ைப ���ெக� ேபா���ல இ்ல�ைகைய ேதாறக்���
இ��யா சா��யன ப்�ட� ெவன�்ளள்�.

இ�த ெவற�்�ன�்ல�இ��ய அ�, ெதாடர�்�
�னற்ாவ� �ைறயாக (2012, 2014, 2016) ஆ�ய ேகா�ைப
ெவனற்�. கட�த 2012ல ப்ா��தா�டன ே்கா�ைபைய
ப�ர�்� ெகா�டஇ��யா, 2014ல ப்ா��தாைன �ழ�்�
சா��யன ப்�ட� ெவனற்�.

****சரவ்ேதச காலப்�� ��டைம�� அ�க��கான
தரவ�ைச ப��யைல ேநற�் ெவ���ட�. இ�ல இ்��ய
அ� 137வ� இட������ இர��இட��னே்ன�
135வ� இட�ைத ���த�.

கட�த 6 ஆ��க�ல இ்��ய அ� அைட�த �ற�த இட�
இ�தான.் இதற�்�ன,் 2009ல 1்34வ� இட�வ��த�.

அரெ்ஜன�்னாஅ� �த�ட�ைத த�கைவ���
ெகா�ட�. இர�டாவ�, �னற்ாவ� இட�கள �்ைறேய
�ேர�ல,் ெஜரம்�அ�கள உ்ளள்ன.

****உல�ல �்தன �்ைறயாக �ற��ேலேயைக
இலல்ாதவ���இற�தவ�ன ை்க ெபா��� ேபால��ன்
�ேராலக்லா ம���வ பலக்ைல�கழக டா�டரக்ள ச்ாதைன
பைட���ளள்னர.்

*****இ��லா��ன �்��ளட்ன ே்பா���ன �்ரவலர்
பத��ல இ்��� ரா� எ�செப� 2 �ல��ளள்ார.்

��ய �ரவலராக இளவரசர �்ல�்ய�ன ம்ைன� ேக�
��லட்ன �்ய��க�ப��ளள்ார.்

****ரா���� ( ஜாரக்�� ) அ���ெப�க���ல்
�ற�பான வச�கைள ெகா�டப��வளர�்� ைமய�ைத
( centre of excellence for sericulture) ம��ய அர�
அைம��ளள்�.

***ஜ�பான ம்ற�்�அெம��காைவ ெதாடர�்� , உல�ன்
காரப்ன ை்ட ஆ�ைச�அளைவ க�கா��க , �னா Tansat
எனற் சா��ைல�ைட �����அ���யvillege

இ��யா�ல 2்5,088 ெமகா வா�அள� காறற்ாைல �ன்
உறப்��ஆைலகள �்�வ�ப��ளள்ன. இ� உலகள�ல்
5.8% ஆ��. �னா , அெம��கா, ெஜரம்�ஆ�ய நா�கள்
�தல �்ன�்இட��ல உ்ளள்ன.

[ இைத�ேபால��யச���னத்க�கள �்லமாக 5.8 �கா
வா��னச்ார�� உறப்��ெச�ய�ப��உளள்�. கட�த
அ�ேடாபர 3்1-� ேத��ப� நா��ல 8்,727.62 ெமகா வா�
�னச்ார� உறப்��ெச�ய���ய ��யச���ன்
உறப்����ட�கள உ்ளள்தாக கண��ட�ப��உளள்�. ]

****வ��� கண��இலல்ாமல ச்�பள�ைத� ெப��
ெபா�ம�க���பயனப்��வைக�ல இ்��யன வ்��
‘ேக� கார�்’ எனற் ��ய வச�ைய
அ��க�ப����ளள்�.

இ�த காரை்ட பயனப்���, ஒ� நாைள����மார 5்0
ஆ�ர�வைர , பண�ைத எ��கேவா, அலல்�
ெபா��கைள வா�கேவா���� எனப்�
����ட�த�க�.

ேம��, நா���வ�� �மார 1்0 ல�ச��ற�்� ேமறப்�ட
��வன�கள ம்ற�்� 2 ல�ச��ற�் ேமறப்�ட ஏ � எ�
ைமய�க��� , இைத பயனப்���� ெகாளள் ����.

****���ேச� மா�லஅர�� �ைறக�ல்
மாற�்��றனா�க��� 3 சத�தஇட ஒ����வழ��
அ�மா�லஅர� உ�தர���ளள்�.

****ஆப��கால�க�ல ந்ம� இ���ட�ைத ந�பகமான
நபரக்���ெத���கஉத��வைக�லான அைலேப�
ெசய� Trusted Contacts ஐ ��ள �்�வன�அ��க�
ெச��ளள்�. இதற�்இைணய வச� ேதைவ�லை்ல.

***# 9வ� வழ�க�ஞரக்ள ச்�க��ன ே்த�ய மாநா�
"Constitution, Supreme Court and Social Justice" எனற்
க��ெபா��டன ெ்ப�க��ல ெ்தாட��ய�

# 27வ� ெதன ம்�டல���க�ன ம்ாநா�
��வன�த�ர��ல இ்ன�் ெதாட���ற�

- இ�ல த்�ழந்ா�,ஆ��ரா,ேகரளா,���ேச� மற�்�
ெத��கானாஇ�மாநா��ல க்ல�� ெகாள�்�

- உள�்ைற அைம�சர ர்ா�நா� �� இ�மாநா��ற�்
தைலைமேயறப்ார்


