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1] ஜ்ு & கா்மீ ி் Saser La ம்ு் லடா் “டடயே ுமா் 10,500

’்ுகு்ு ு்ு ( கி.ு. 8500 ) கட் ம்ட்தி்ு யமயல 14,000 ‘ி
உேர்தி் மனித்க் “ு்தத்கான பிவ்கடை “்திே ததா்லிே்
ுடைேின் க்டைி்ு்ைன்.

2] The Orphanage For Words
எுதிேவ். ---- Shinie Antony

3] 7th Mountain Echoes Literary Festival -- 2016 At Thimpu ( Bhutan )



’க்் 26 ுத் 28 வடர ூடானி் தி்ு நகி் ராஜ்தா் மாநில
ு்ுலா ுடை , Siyahi ‘டம்ு , “்திோ - ூடா் பு்யடச்
’கிேடவ “டை்ு ஏ்பாு தச்த “ல்கிே் ம்ு் கலா்சார
திுவிழா 7th Mountain Echoes Literary Festival -- 2016 நடடதப்ு ுி்ு்ைு.

4] ு்டபேி் ‘டம்ு்ை Homi Bhabha National Institute (HBNI)் ுடை
யவ்தராக பிரபல வி்ஞானி P.D. ு்தா நிேமன் தச்ே்ப்ு்ைா்.

5] ூு் நிுவன் ’்்ரா்் ம்ு் iOS ததாழி்ு்ப்தி்
“ே்கூிே Video Calling app - DUO டவ ‘ைிுக் தச்ு்ைு.
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6] comprehensive Crime Criminal Tracking Network System (CCTNS)



“்திோவியலயே ுத் மாநிலமாக மகாரா்ிரா , ஒு்கிடை்த
ு்ை், ு்ைவிே் க்காைி்ு வடலேடம்டப ஏ்பு்திு்ைு.

7] “்திோவியலயே ுத் ுடைோக Million Lights எ்ை TV யசன் ,
உே்க்வி ம்ு் திை் யம்பா்ு தி்ட்டத DEN Manoranjan Satellite உட்
“டை்ு ுயன நகி் ுவ்கிு்ைு.



Microsoft நிுவன் “த்கான ததாழி்ு்ப உதவிகடை ‘ைி்ு்ைு.

8] ம்திே ‘ரசி் தப் ுழ்டதக் பாுகா்ு தி்ட்ு்கான
விழி்ுை்ு பிரசார்ு்கான ுாதராக, ச்தீ்க் மாநில்டத் யச்்த 7
வேு மடலயே்ை வரா்கடன
ீ
எ்வினா நிேமி்க்ப்ு்ைா்.



எ்வினா “ுவடர, ச்தீ்கி் உ்ை, 54 மடல்சிகர்கைி்
தவ்ைிகரமாக ஏைி, சாதி்ு்ைா். த்யபாு, ராஜ்தா் உ்ைி்ட
ஐ்ு மாநில்கைி் உ்ை, 76 மடல்சிகர்கைி் ஏு் ுே்சிேி்
”ுப்ு்ைா்.

9] தமிழக கட் வழிோக பே்கரவாதிக், கட்த்கார்க் ஊுுவடல
து்ு் விதமாக , வ்க்கட், பா் ஜலச்தி, ம்னா் வடைுடா கட்
புதிகைி் ’க்் 29 ‘்ு “்திே கடயலார காவ் படடேின் , தமிழக
கடயலார காவ் படடேின், ு்க் ுடைேின் “டை்ு ’்பயரஷ்
சஷா்' எ்ை க்காைி்ு நடவி்டகேி் ”ுப்டன்.

10] ஐ.நா., தப்க் ‘டம்பி் ந்தல்ை ுாதராக, { United Nations Womens
Advocate for Gender Equality and Womens Empowerment in India. } ரஜினிேி் மகு்,
நிக் துசி் மடனவிுமான ஐ்வ்ோ து் நிேமி்க்ப்ு உ்ைா்.



“்திோவி், பாலின சம்பாு, தப்க் ு்யன்ை் ுைி்த
விழி்ுை்டவ ம்கைிட் ஏ்பு்ுவு “வரு ு்கிே பைி ’ு்.
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“த்ு ு், 2014், தட்னி் வரா்கடன
ீ
சானிோ மி்சா; 2015்,
பாலிு் “ே்ுன் ப்கா் ‘்த் உ்ைி்யடா், “்த தபாு்டப
வகி்ு்ைன்.

11] ுடை்த தசலவி் ரா்தக்டட தசு்த உது் ்கிரா்தஜ்
“்ஜிடன “்திே வி்தவைி ’ரா்்சி நிுவன் (“்யரா) ’க்் 29்
தவ்ைிகரமாக யசாதி்ு் பா்்ு ுதிே சாதடன படட்ு்ைு.



்கிரா்தஜ் எ்ஜி்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~



தபாுவாக ரா்தக்கடை வி்ைி் தசு்ு்யபாு ‘வ்ைி்
எிதபாுடை எி்பத்ு யதடவோன ’்சிஜ் தகா்கலடனு்
ும்ு தச்ல யவ்ிு்ைு. ‘்வாு ’்சிஜடன ும்ு
தச்வதா் ுவிேி் வைிம்டல்டத தா்ிு் ரா்தக்டா்
பேைி்க ுிு். ’னா், ’்சிஜ் தகா்கல்டத ும்ு
தச்வதா் ரா்தக்ி் எடட ‘திகி்கிைு.



“டத தவி்்க, வைிம்டல்தி் உ்ை ’்சிஜடனயே எிதபாுடை
எி்க் பே்பு்தினா் ‘திக எடட தகா்ட ’்சிஜ்
தகா்கலடன ும்ு தச்ு் யதடவ “ு்காு. “த்காகயவ
வைிம்டல ’்சிஜடன உைி்சி எிதபாுடை எி்ு்
ததாழி்ு்ப், ்கிரா்தஜ் “்ஜி் ' (Scramjet Engine)
பே்பு்த்புகிைு.



‘தமி்கா, ர்ோ, ஐயரா்பிே வி்தவைி நிுவன் ’கிேடவ
்கிரா்தஜ் “்ஜி் தகா்ட ரா்தக்டட வி்ைி் தசு்தி
யசாதடன தச்ு்ைன. ‘்த விடசேி் த்யபாு “்திோவி்
“்யராு் “டை்ு்ைு.



“்த யசாதடன்காக 2 ்கிரா்தஜ் “்ஜி்க், 3,277 கியலா எடட
தகா்ட RH - 560 எ்ை ரா்தக்ி் தபாு்த்ப்ு,
ீஹியகா்டாவி் உ்ை சதீ் தவா் வி்தவைி ’்ு டமே்தி்
“ு்ு ஏவ்ப்டு. ரா்தக் ஏவ்ப்ட 50-வு விநாிேி் “்த்
யசாதடன தவ்ைி ‘டட்து.
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யசாதடன ுே்சிேி் ரா்தக், வைிம்டல்தி் 70 கி.மீ . ூர்
தசு்த்ப்ு, பி்ன் ீஹியகா்டாவி் “ு்ு 320 கி.மீ .
ததாடலவி் வ்க் கடலி் தி்டமி்டபி விு்து.

பே்க்
~~~~~~~~


்கிரா்தஜ் “்ஜிடன பே்பு்ுவதா் பல ந்டமக் உ்ைன.
உதாரைமாக, 400 ட் எடட தகா்ட ஜிஎ்எ்வி ரா்தக்ி் 85
சதவத
ீ எடட, எிதபாுைாக்தா் “ு்ு். ‘திு், 70 சதவத்
ீ
’்சிஜ் தகா்கலனி் எடடோு். எனயவ, ‘்த எடடடே்
ுடை்ு் விதமாக வைிம்டல ’்சிஜடன உைி்சி எிதபாுடை
எி்ு் ததாழி்ு்ப்டத ்கிரா்தஜ் “்ஜி் தகா்ு்ைு.



“த்ூல், ’்சிஜ் தகா் கலனி் எடட ுடைவயதாு, ‘திக எடட
தகா்ட தசே்டக் யகா்கடை ரா்தக்க் ூல் தசு்த “ேு்.
யமு், ரா்தக்டட ஏு் தசலு் தபுமைவி் ுடைு்.
‘ும்ுமி்ைி, மு பே்பா்ு வி்கல் உுவா்க்ு்ு்
்கிரா்தஜ் “்ஜி் யசாதடன தபு் உதவிோக “ு்ு்.



்கிரா்தஜ் “்ஜிடன ்யப் பியை் (Space Plane) என்பு்
‘தியவக விமான்கைி் பே்பு்ு் யபாு ஒு நா்ி் “ு்ு
ம்தைாு நா்ு்ு சில மைி யநர்கைி் பேை் யம்தகா்ை
ுிு். “த்ூல், பேை யநர் ுடைு்.

12] ு்த யமாத்க் காரைமாக பாதி்க்ப்ிு்த , “ல்டக
வடமாகாை்தி் ு்கிே உ்பைமாகிே ’டனேிைு உ்பை்தி் ுமா்
ு்பு ’்ுகு்ு் பி்ன் ுத் ுடைோக ’க்் 29் உ்ு
‘ுவடட தச்ே்ப்ு்ைு.



30 ’்ுகு்ு ு் ுமா் ஐ்பதாேிர் தம்ி் ட் உ்ு “்ு
உ்ப்தி தச்ே்ப்டதாகு், “்யபாு எ்டாேிர் தம்ி் ட்
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‘ைவியலயே ’ர்ப நிடலேி் உ்ப்தி தச்ே் ூிேதாக “ு்ு்
எ்ு எதி்பா்்க்புகிைு.
13] பியரசிலி் ஒலி்பி் யபா்ிகைி் யபாு 560 ‘ி ‘கல் தகா்ட
ுவி் வடரே்ப்ட " எ்னிோ் " ஓவிே் கி்ன் உலக சாதடன
ு்தக்தி் “ட்பிி்ு்ைு.



ியோ ி தஜனியரா நகி் உ்ை ஒலி்பி் தநு்சாடலேி் உ்ை
டகவிட்ப்ட நிடலேி் உ்ை ஒு கிட்கி் ுவ் மீ ு
வடரே்ப்டு.



“்த ஓவிே்டத வடரே பியரசி் நா்டட் யச்்த எுவ்யடா யகா்ரா
தடலடமேிலான ுுவின் 45 நா்க் எு்ு்தகா்டன்.



ஒலி்பி் சி்ன்தி் உ்ை 5 வடைே்கடை் ுைி்ு் வடகேி்,
ப்யவு க்ட்கடை் யச்்த 5 பழ்ுிேின ம்கைி் ுக்கடை
பிரதிபலி்ு் வடகேி் ததைி்ு தபேி்் (்பியர தபேி்்) ூல்
“்த ஓவிே் வடரே்ப்ு்ைு.



ுைி்பாக, நிூகினிோவி் ஹுலி, எ்தியோ்பிோவி் ு்சி,
தா்லா்தி் கேி், ஐயரா்பிே ூனிேனி் ுபி ம்ு் ‘தமி்காவி்
தபயஜா் ’கிே 5 “ன்தவ்கைி் ஓவிே்தா் ுவி்
வடரே்ப்ு்ைன.



51 ‘ி உேர் 560 ‘ி ‘கல் தகா்ட ுவி் வடரே்ப்ு்ை “்த
ஓவிே் 3 கி.மீ . ூர் வடர நீ ்கிைு. “்த ஓவிே்டத வடரே, 180
ப்தக் ‘்ிலி் தபேி்், 2,800 ்பியர தபேி்் யக்க் ம்ு் 7
டஹ்ராலி் லி்்க் பே்பு்த்ப்ு்ைன.

14] பிரா்் நா்ி் கட்கடரேி் ு்லி் தப்கைா் ‘ைிே்பு் "
ு்கினி " ’டட ‘ைி்ு கடலி் “ை்க் ூடாு என பிரா்்
‘ரசா்க் ‘ைிவி்தடத ‘்நா்ு நீ திம்ை் ர்ு தச்ு்ைு.
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15] மிோ்ம் ‘திப் ு ்தி் கிோ் ுத் ுடைோக “்திோ
வ்ு்ைா்.



“ுதர்பிு் தகவ் ததாட்ு, மு்ுவ், ுு்பி்க்த்க எிச்தி,
யவைா்டம, வ்கி, மி்சார் உ்ைி்ட ப்யவு ுடைசா்்த
ஒ்ப்த்க் டகதேு்தாகிு்ைு.



“்திோ - மிோ்ம் - தா்லா்ு ு்தர்ு தநு்சாடல் தி்ட்தி்
கயலவா - ோ்கி “டடயே 69 பால்கடை் க்ட உட்பி்டக
யம்தகா்ை் ப்ு்ைு.



{ மிோ்ம் , வடகிழ்ு மாநில்குட் 1,640 கி.மீ . எ்டலடே்
பகி்்ு தகா்ு்ைு.}

16] யதசிே ஜுைி கழக்தி்ு தசா்தமான “்ு - 6 மி்லி் 12 ஏ்க்
நில்டத , ‘்யப்க் நிடனவர்க் க்ுவத்காக , மகாரா்ிரா ‘ரு
வச் வழ்க ம்திே யகபின் கமி்ி ‘ுமதி வழ்கிு்ைு.

17] ுதலாவு கடல ம்ு் வில்ுக் திடர்படவிழா " Animal - Human Nature Continuum  ஜூடல 01 ுத் ’க்் 28 வடர ு்டபேி்
நடடதப்ு்ைு.

18] தச்ட்ப் 14 ுத் 16 வடர விசாக்ப்ின்தி் 3rd BRICS Urbananisation
Forum Meeting -- 2016 நடடதபைு்ைு.

19] ம்திே பிரயதச், “்ூ் மாவ்ட்தி் ‘டம்ு்ை " Mhow " ரேி்
நிடலே்தி் தபேடர " B.R. ‘்யப்க் " ரேி் நிடலே் என தபே்
மா்ை் தச்திட ம்திே ‘ரு ‘ுமதி வழ்கிு்ைு.
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ஏ்கனயவ 2003யலயே Mhow எ்ு் “்த ஊி் தபே் டா்ட்.
‘்யப்க் நக் என தபே் மா்ை் தச்ே்ப்ு்ைு.

20] யபிட் ‘ழிு ுடை்ு தி்ட தசேலா்க்டத உுவா்க பீகா் மாநில
‘ரு , பா்கா்டக தடலடமேிடமாக தகா்ட Asian Disaster Preparedness
Centre (ADPC) எ்ை ‘டம்ுட் ுி்ுை்ு ஒ்ப்த் தச்ு்ைு.
21] ம்திே ிச்் யபாலி் படடேி் ( CRPF ) ந்தல்ை ூதரகு்,
குரவ கமா்ட்் ’கு் ஒலி்பி்கி் தவ்ைி தவ்ை P.V. சி்ு
நிேமன் தச்ே்ப்ு்ைா்.



CRPF கமா்ட்் எ்பு உ்நா்ு காவ்பைிேி், மாவ்ட காவ்
க்காைி்பாை் ( S.P.) பதவி்ு “டைோனு.



CRPF கமா்ட்்்ு கீ யழ 1000 காவல்க் பைிுிவ்.



த்யபாு CRPF் Director General. --- K.ு்கா பிரசா்

22] தமிழக கவ்னராக பைிோ்ைிவ்த K. யராச்ோவி் 5 ’்ு கால
பதவி்கால் நிடைு தப்ைதா் , தமிழக கவ்ன் பதவிேி் “ு்ு
விுவி்க்ப்ு்ைா்.



மகாரா்ிரா மாநில ’ுந் C. வி்ோசாக் ரா் தமிழக ’ுந்
தபாு்டப ூுதலாக கவனி்பா் என ததிவி்க்ப்ு்ைு.

23] “்திோவியல ுத் ுதலாக UJALA தி்ட்தி் கீ ் 2 யகாி LED
ப்ுகடை ( 92 நா்கு்ு் ) ுஜரா் மாநில ‘ரு விநியோக்
தச்ு்ைு.
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24] யதசிே ு்ை ’வை கா்பக் தவைிேி்ு்ை ு்ைி விபர்கைி்பி ,
2015 - 16் நா்ியலயே ‘திக ‘ைு க்பழி்ு வழ்ுக் பதிவான
மாநில்கைி் ம்திேபிரயதச் ுதலிட் வகி்கிைு.



ூனிே் பிரயதச்கைி் தட்லி ுதலிட்தி் உ்ைு.



தப்கு்ு எதிரான ஒ்ுதமா்த பாலிே் வ்ுடைக் ‘திக்
நடடதப்ை மாநிலமாக மகாரா்ிரா உ்ைு.

25] பேி்சி தபைாத , ப்டை சாராத ததாழிலாை்கைி் ுடை்த ப்ச
தின்ூலிடே ூ.246 லிு்ு ூ. 350 ’க உே்்தி வழ்க ம்திே
ததாழிலாை் நல்ுடை ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு.
* ( ததாழி்ச்க்க் ுடை்த ப்ச ூலிடே ூ. 692 ’க உே்்த
யகாின. )
26] ுஜரா் மாநில்தி் வை்சிோன சுரா்ிர புதி்ு, ந்மதா நதி நீ்
ூல் பாசன வசதி தபு் வடகேி் ூ.12,000 யகாி மதி்பிலான "
சுரா்ிரா ந்மதா ‘்தார் பாசன் (சுனி) " { SAUNI -- Saurastra Narmada
Avataran Irrigation } தி்ட்தி் ுத் புதிடே பிரதம் நயர்திர யமாி
ததாட்கி டவ்ுு்ைா்.



ச்தா் சயராவ் ‘டைேிலிு்ு உபிோக தவைியேு் நீ டர 115
‘டைகைி் நிர்பி, சுரா்ிராவி் 11 வை்ட மாவ்ட்கு்ு
கா்வா்க் ம்ு் ுழா்க் ூல் தகா்ு தச்வுதா் சுனி
தி்ட். “்தி்ட்தி் ுத் ‘லு ூல் 4.13 ல்ச் தஹ்ட்
நில்பர்ு பாசன வசதி தபு்.



ச்யசாரா புதிேி் நடடதப்ை தி்ட ததாட்கவிழாவி், ‘ஜி நதிேி்
ுு்யக க்ட்ப்ு்ை ‘ஜி - 3 ‘டைேிலிு்ு ‘ஜி - 4 ‘டை்ு
த்ை ீடர பிரதம் யமாி திை்ு வி்டா். தவி, ுு்்- 4
நீ ்்யத்க்ு்ு் “்கிு்ு த்ை ீ் ஏ்ை்புகிைு.
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27] பிி்் நாுகைி் ு்ுலா்ுடை மாநாு ( BRICS Convention on Tourism ),
ம்திே பிரயதச்தி் கஜுராயஹாவி் , தச்ட்ப் 01 ம்ு் 02்
நடடதபைு்ைு.

28] Broadcasting Content Complaints Council (BCCC) எ்ை ‘டம்பி்
உு்பின்கைாக பிரபல ஹி்தி நிடக ச்மிைா தாூ், க்னட நிடக
‘ு்ததி நா், ம்ு் யபராசிிே் திுமதி “ரா பா்க் ’கியோ்
நிேமன் தச்ே்ப்ு்ைா்க்.
29] Glory Foundation எ்ு் ‘டம்ு ுத்ுடைோக ராுவ பார்பிேடத
படைசா்ு் வடல்தை்டத உுவா்கிு்ைு.



‘த் தபே் --- Colours of Glory.



Glory Foundation ‘டம்ு 1971 “்திோ - பாகி்தா் யபாி்
ப்ுதகா்ட ராுவ வர்
ீ
D.P.ராம்ச்திர் ‘வ்கைி் தடலடமேி்
தசே்புகிைு.

30] ’க்் 29 , 30 & 31 ’கிே யததிகைி் ுு தட்லிேி் சா்நாுகைி்
ு்ைிேி் ுடைேி் தடலடம தபாு்பாை்க் கல்ு தகா்ட 8th Meeting
of Heads of SAARC Statistical Organizations (SAARCSTAT) மாநாு நடடதப்ு
ுி்ு்ைு.



மாநா்ி் கு்தபாு் ---- Trade Statistics – Merchandise & Services.

31] 6th edition of Tokyo International Conference on African Development (TICAD) 2016 .,
தக்ோவி் டநயராபிேி் ’க்் 27 & 28 ் நடடதப்ு ுி்ு்ைு.

32] ‘்ஸாடம யச்்த ு்ு்ூழ் ’்வல் Dr. Bibhuti Lahkar , International
Union for Conservation of Nature (IUCN) வழ்ு் தபுடமமிு Heritage Heroes Award -
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2016்ு பி்ுடர தச்ே்ப்ு்ைா். “்த விுு்ு பி்ுடர
தச்ே்ப்ு்ை ுத் ’சிே் “வயர.

33] மயக்திரா & மயக்திரா நிுவன் தமு தோி்பி் உ்ை ிரா்ட்,
க்ுமான “ே்திர்க் , லாி ம்ு் ‘டன்ு விதமான
வாகன்கைிு் " DiGi SENSE 1.0 " எ்ு் ததாழி்ு்ப்டத ‘ைிுக்
தச்ு்ைு. “த் ூல் வாகன்தி் “ு்பிட்டத ‘த்
உிடமோை்க் ‘ைி்ு தகா்ை “ேு்.
34] 1937-் கா்கிர் சா்பி் ‘யசாசியே்் ஜ்ன்் லிமிதட் எு்
தபேி் ஒு நிுவன்டத ஜவக்லா் யநு ுவ்கினா்.



கா்கிர் க்சிேி் சா்பி் ுவ்க்ப்ட “்த நிுவன் சா்பி்
’்கில்தி் யநஷன் தஹரா்், “்திேி் ந்ஜீவ் ம்ு் 
உுுவி் ' குமி ’வா் ’கிே தபே்கைி் நாைித்க்
ுவ்க்ப்ு நடடதப்ு வ்தன.



“டடேி் நிு்த்ப்ட “்த நாைித்க் மீ ்ு் தவைிோக
உ்ைதாக கா்கிர் க்சி ‘ைிவி்ு்ைு.

35] “்திோவி் ுதீுகடை் கவு் ுே்சிேி், 18 மாத்கைி்
தபாுைாதார்தி் 1.5 மி்லிே் டால் ுதீு தச்ு்
தவைிநா்டவு்ு “்திோவி் ுிேிு்ு ‘்த்ு வழ்க “்திே
‘டம்சரடவ ஒ்ுத் ‘ைி்ு்ைு.



“்த் ுிேிு்ு ‘்த்ு ப்ு வுட்கு்ு வழ்க்பு். ‘டத
‘ு்த ப்ு வுட்கு்ு ுு்பி்ு தகா்ைலா்.



உலக வ்கிேி் எைிடமோன வ்்தக ுைிேீ்ி் “்திோ 130 ’வு
“ட்தி் உ்ைு.
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36] பாகி்தா் “்ட்யநஷன் ஏ்டல்் நிுவன்தி் (பிஐஏ)
டபல்கைாக பைிோ்ு் " ம்ே் மூ், எூ் மூ் " எ்கிை
சயகாதிக் “ுவ், யபாேி் 777 ரக விமான்தி் யச்்ு பைிோ்ைின்.



“த் ூல் ஒயர விமான்தி் பைிோ்ைிே ுத் டபல்
சயகாதிக் எ்ை சாதடன படட்ு்ைன்.

37] ‘தமி்காவி் ( வா்ூவ் ) நடடதப்ை மா்ட் யகமி் ( Master Game )
“்திோடவ யச்்த 100 வேு தப்மைி ம் கு், 100 மீ ஓ்ட்தி் 1
நிமிட் 21 விநாிகைி் “ல்டக எ்ி த்க் தவ்ைா்.



கட்த ஏு ’்ுகைி் உலக் ுுவு் நடடதப்ை மா்ட்
யக்மி் கல்ு தகா்ு “ுவடர 20 பத்க்கடை தப்ைிு்கிைா்.



மா்ட் யக் விடைோ்ுக் நா்ு ’்ுகு்ு ஒு ுடை
நடடதப்ு வுகிைு. 49 வேடத கட்த ‘டனவு் மா்ட் யக்
விடைோ்ி் ப்தகு்கலா்.

38] “்திே ’்மிக ுுவான சி்மோ ுமா் யகாஸி் பிை்தநாடை
ு்னி்ு, ‘வரு சீட்க் 45 ‘ி நீ ை் ம்ு் 10 ‘ி ‘கல் தகா்ட
யக் மீ ு 72 ’ேிர் தமுுவ்்திகடை ஏ்ைி உலக சாதடன
படட்ு்ைன்.
39] Great Elephant Census ( GEC )
* ’்ி்க க்ட்தி் ோடனக் எ்ைி்டக, கட்த ப்ு
வுட்கைி் ூ்ைி் ஒு ப்காக் ுடை்ு்ைு என ’்ி்க ’தரு
‘டம்ு “ே்க்தி் கை்தகு்ு ஒ்ைி் க்டைிே்ப்ு்ைு.



“்த மிக்தபிே ோடன கை்தகு்ு, 18 நாுகைி் சவ்னா நதிேி்
ுமா் ‘டர மி்லிே் கியலா மீ ்ட் ூர்டத கட்ு
எு்க்ப்ு்ைு.
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40] ஐ்பு ’்ுக் பழடமோன எதிி் தசா்ு் ச்ட்தி் திு்த்
தச்ு் வடகேி் நா்காவு ுடைோக ‘வசர் ச்ட்
பிை்பி்க்ப்ு்ைு.



“்திோ-பாகி்தா் “டடயே, கட்த 1965-’் ’்ு நடடதப்ை
யபாு்ு் பிைு “்திோவி் “ு்ு பல் த்கைு தசா்ுகடை
வி்ுவி்ு பாகி்தாு்ு் ுல் தபே்்தன். ‘்த் தசா்ுகடை,
"எதிி் தசா்ு' எ்ை தபேி் ம்திே ‘ரு நி்வகி்ு வுகிைு.
‘த்காக, எதிி் தசா்ு் ச்ட்டத ம்திே ‘ரு கட்த 1968-’்
’்ு தகா்ு வ்து. ‘்த் தசா்ுகு்ு ுடையகடாக ோு்
உிடம யகாுவடது், த்கைு தபேி் மா்ைி் தகா்வடது்
து்ு் வடகேி் எதிி் தசா்ு் ச்ட்தி் திு்த்
யம்தகா்ை்ப்டு.



கட்த ஜனவி மாத் ுத்ுதலி் எதிி் தசா்ு ‘வசர் ச்ட்
பிை்பி்க்ப்டு.



ஒு ுடை பிை்பி்க்பு் ‘வசர் ச்ட், நாடாும்ை் ூ்ட்
ததாட் ததாட்கிே 42 நா்கைி் ‘த் ஒ்ுடல் தபைாவி்டா்
காலாவதிோகி விு்.



“தனா், கட்த ஏ்ரலி் “ர்டாவு ுடைோக ‘வசர் ச்ட்
பிை்க்ப்டு. கட்த யம மாத் 31-’் யததி ூ்ைாவு ுடைோக்
பிை்பி்க்ப்ட ‘வசர் ச்ட், ’க்் 28் காலாவதிோகிவி்டு.
“்நிடலேி், த்யபாு நா்காவு ுடைோக ‘வசர் ச்ட்
பிை்பி்க்ப்ு்ைு.

41] ுஜரா் மாநில்தி் உ்ை ஹர்பா நாகிக கால்டத் யச்்த "
யதாலாவரா
ீ
ுடைுக நகர் " , ுனாமி எு் ’ழி் யபரடலோ்
‘ழி்திு்கலா் என யகாவா மாநில்டத் யச்்த யதசிே கடலிே்
’்ு நிுவன(எ்ஐஓ) வி்ஞானிக் ’்ு தச்ு ‘ைிவி்ு்ைன்.
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த்யபாடதே ‘க்வா்ு்பி, 1500 ’்ுகு்ு தடழ் யதா்கி,
வைமாக “ு்த யதாலாவரா
ீ
ுிேிு்ு் புதி, 3 புதிகடை்
தகா்டு. ‘டவ ‘ர்மடன, ம்திே நகர், கடட நகர் ’ு்.



ுமா் 5,000 ’்ுகு்ு ு்பிு்த ‘்த நகர்தி் தனி்த்டமயே
‘த் திமனான ுவராு். ுமா் 14 ுத் 18 மீ ்ட் உேர் தகா்ட
திமனான ‘்த ுவ், ுே் கா்ு, ுனாமி யபா்ை “ே்டக்
யபரழிுகைி் “ு்ு ஹர்பா ம்க் த்கடை் கா்ு்
தகா்வத்காக க்ட்ப்ு்ைு.

42] மாநில்கைடவ, ச்டயமலடவ யத்த்கைி் எதி்கால்தி்
யம்பு்த்ப்ட வேல் நிை ்தக்் யபனாடவ பே்பு்த யவ்ு்
என யத்த் ’டைே் உ்தரவி்ு்ைு.



யத்தலி்யபாு “்த யபனாடவ வா்காை்கைிட் யத்த் ‘திகாி
வழ்க யவ்ு். ‘்த வா்காை் தனு வா்டக் பதிு
தச்தபி்ன், ‘டத யத்த் ‘திகாி திு்ப் தப்ு் தகா்ை
யவ்ு் என ததிவி்ு்ைு.



“ுயபா்ை ்தக்் யபனாடவ க்நாடக மாநில், டமூுவி்
“ு்ு் ஒு நிுவன் யத்த் ’டைே்திட் தோி்ு
‘ைி்ு்ைு.

43] ுக்யவா் பாுகா்ு் ச்ட் - 2015 மயசாதாவி் மீ ு நாடாும்ை
நிடல்ுுவி் பி்ுடரக் .



தவைாக வழிகா்ு் விை்பர்கைி் நி்ு் திடர ந்ச்திர்க்
உ்ைி்ட பிரபல்கு்ு ுத்ுடை ூ.10 ல்ச் ‘பராத், 2
’்ுக் வடர சிடை் த்டடனு், “ர்டாவு ுடைோக ‘யத
தவடை் தச்தா் ூ.50 ல்ச் வடர ‘பராது், 5 ’்ுக் வடர
சிடை் த்டடனு் விதி்க ுிு்.
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கல்பட் தச்யவாு்ு “யத த்டடனுட், ‘வ்கைு வ்்தக
உிம்டத ர்ு தச்ேு் நடவி்டக எு்க்பு்.



ம்திே ‘டம்சரடவேி் ஒ்ுது்ு பி் “்மயசாதா
நாடாும்ை்தி் முதா்க் தச்ே்படு்ைு.

44] உலகியலயே மிக் தபிே சிகரமான எவதர்ி் ஏைி சாதடன
படட்ு்ைதாக யபாலிோன ுடக்பட்டத் கா்பி்ு, சா்ைித்கடை
தப்ைதாக் ூைி, ுயைவி் காவல்கைாக பைிுி்ுவு் தியன்
ம்ு் தாராயக்வி ரயதா் எ்ை த்பதிகு்ு யநபாை்தி் உ்ை
எ்ததவாு சிகர்திு் ‘ு்த 10 ’்ுக் ஏுவத்ு ‘்நா்ு ‘ரு
தடட விதி்ு்ைு.



‘வ்கு்ு வழ்க்ப்ட சா்ைிது் ர்ு தச்ே்ப்ு்ைு.



“வ்க் “ுவு் கட்த யம மாத் 23-’் யததி, எவதர்் சிகர்தி்
உ்சிடே ‘டட்ு சாதடன படட்ததாக யபாலிோன ுடக்பட்
தோி்ு தவைிேி்டன்.

45] ஒ்டை எ்ஜி் தபாு்திே சிைிே ரக விமான்தி் த்ன்தனிோக
உலடக் ு்ைி வ்ு சாதடன ுி்திு்கிைா் ’்தியரலிோடவ் யச்்த
18 வேு “டைஞ் லா்ல் ்மா்்.



மிக “ை் வேதி் உலடக் ு்ைிேவ் எ்ை ுதிே உலக சாதடனடே
‘வ் படட்தா்.



’்தியரலிோவி் மூ்கியடா் விமான நிடலே்திலிு்ு கட்த
ஜூடல மாத் 4-’் யததி ுை்ப்ட ‘வ், உலடக் ு்ைி வ்ு
ஏை்தாழ “ர்ு மாத கால்ு்ு் பிைு ’க்் 27் ‘யத விமான
நிடலே்தி் தடரேிை்கினா்.
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‘வரு 45 ’ேிர் கி.மீ . பேை்தி் “டடயே 15 நாுகைி் 24
“ட்கைி் “ை்கி ஓ்தவு்கு், உைு யசகி்கு், எிதபாு்
நிர்பு் பே்பு்தி் தகா்ு்ைா்.



மிக் சிைிே வேதி் த்ன்தனிோக உலடக் ு்ைி வ்ு சாதடன
நிக்்திேயபாு ‘வுடடே வேு 18 ’்ுக், 7 மாத், 21
நா்கைாு். “த்ு ு்டதே உலக சாதடனடே ‘தமி்க “டைஞ்
மா்ூ க்மி்ல் நிக்்திேயபாு ‘வுடடே வேு 19 ’்ு, 7
மாத் 15 நா்கைாக “ு்து.

46] A B The Autobiography
* எுதிேவ் --- தத் ’்ி்க கிி்தக் வர்
ீ
’்ரஹா் தப்சமி் ி
வி்லிே்் எ்ை A B ி வி்லிே்்

47] MANUS தீவி் உ்ை ‘கதிக் து்ு ுகடம ூுவதாக பா்ுவா நிு
கினிோ ம்ு் ’்தியரலிோ ’கிேடவ ‘ைிவி்ு்ைன.

48] ்கா்பிே் நீ ்ூ்கி க்பலி் ததாழி்ு்ப்க் ப்ைிே ரகசிே
தகவ்க் The Australian ப்திிடகேி் தவைிோனு ப்ைி ’ராே,
கட்படடேி் சா்பி் ‘டம்க்ப்ு்ை நிுை் ுுவி் தடலவ் --‘யசா்ுமா்.
49] Mera Aspataal / My Hospital எ்ை தி்ட்டத ம்திே ுகாதார ுடை ‘டம்ச்
திு்பதிேி் ுவ்கி டவ்ு்ைா்.



“்தி்ட்தி் நாு ுுவு் உ்ை ‘ரு மு்ுவமடனக் ம்ு்
ுைி்பி்ட தனிோ் மு்ுவமடனகைி் சிகி்டச தபு்
யநாோைிகைிடமிு்ு கு்ு்கடை ‘ைி்ு தபாு ுகாதார்தி்
தர்டத யம்பு்ுவு ’ு்.

50] ுு தி்லிேி் ‘டம்ு்ை ு்ு்ூழ் ப்கடல்கழகமான TERI (The
Energy and Resources Institute) ப்கடல்கழக்தி் யவ்தராக - ம்திே ‘ரசி்
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ு்னா் நிதி தசேலாை் ‘யசா் சா்லா (Ashok Chawla) நிேமன்
தச்ே்ப்ு்ைா்.

51] உலக வ்கிேினா் தவைிேிட்ப்ிு்ு் 'தைவாட்க் தசே்திை்
ப்ிே் - 2016 ் “்திோ 35 வு “ட்டத தப்ு்ைு.



“்த ‘ைி்டக உலக வ்கிேினா் Logistics Performance Index (LPI) எ்ு்
தபேி் “ு ’்ுகு்ு “ுுடை தவைிேிுகிைு

52] ூ்டம “்திோ' தி்ட்தி்காக ஒு காமி் நாவ் ு்தக்டத
தோி்பத்காக ம்திே நக்்ுை யம்பா்ு ‘டம்சக் பிரபல காமி்
ு்தக நிுவனமான '‘ம் சி்ரா கதா' (Amar Chitra Katha) உட் ுி்ுை்ு
ஒ்ப்த் தச்ு்ைு.
53] தபாுநிதி யமலா்டம (Public Fund Management System - PFMS) எ்ு்
ம்திே ‘ரசி் தி்ட்கடை நி்வகி்பத்கான தி்டமானு நா்ியலயே
ுத் ுடைோக ஜா்க்் மாநில்தி் ‘ம்பு்த்ப்ு்ைு.
54] தச்ட்ப் 4 - உலக பாலிே் நல் விழி்ுை்ு தின் / World Sexual
Health Day
Theme 2016 - Eliminating Sexual Myths
55] உலகி் மிகு் மதி்ு மி்க மகிு்ு தோி்ு நிுவனமாக
ஜ்பாடன பிை்பிடமாக் தகா்ட டயோ்டா கா் நிுவன் ததிு
தச்ே்ப்ு்ைு. பிி்டடன் சா்்த ச்டத ’ரா்்சி நிுவனமான
மி்வா்ு பிரு் (Millward Brown) ’்ு ுிு “தடன ததிவி்ு்ைு.
56] பிி்டனி் வசி்ு் “்திே வ்சாவைிடே் யச்்த 16 வேு சிுவ்
கி்தி் நி்திோன்த் , மிகு் தீவிரமான, மு்ுகு்ு க்ு்படாத 3
(்ிபி்) எதி்மடை மா்பக ு்ு யநா்்ு சிகி்டச ுடைடே்
க்டைி்ு்ைா்.

57] ‘டலயபசி வழிேிலான பை்பிமா்ை்டத எைிதா்க ICICI வ்கி" iMobile
SmartKeys " எ்ு் விடச்பலடகடே ‘ைிுக் தச்ு்ைு.
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58] "CFSI Film Bonanza" எ்ை தபேி் ுழ்டதக் திடர்பட விழா
நாகாலா்தி் ’க்் 23 ுத் ஒு வார கால்தி்ு நடடதப்ு
ுி்ு்ைு. “தடன The Children's Film Society of India ( CFSI ) ஏ்பாு தச்ு
“ு்து.
59] யபா்்் ப்தி்டக தவைிேி்ட உலகி் மிக ுுடமோன நிுவன்க்
- 100 ப்ிேலி்., “்திோவி் ’சிே் தபேி்்் 18வு “ட்
பிி்ு்ைு.
ஹி்ு்தா் ீவ் , TCS, ச் பா்மா, L & T ’கிே “்திே நிுவன்க்
“்த ப்ிேலி் “ட்தப்ு்ைன.
60] ‘தமி்கா உலகி் மிக்தபிே பாுகா்க்ப்ட கட் பர்டப ஹவா்
தீு்புதிேி் " Papahanaumokuakea Marine National Monument " ( Papahanaumokuakea
கட் யதசிே நிடனு சி்ன் ) உுவா்கிு்ைு.
61] சீனா தனு நா்ி் Guangzhou வி் “ு்ு ர்ோவி் Vorsino ( Kaluga
Region ) ்ு சர்ு ரேி் யபா்ுவர்ு யசடவடே ததாட்கிு்ைு. “ு
11,500 கியலாமீ ்ட் ூர் தகா்டு.
62] Digicell எ்ை நிுவன்தி் வா்நா் ூுவராக - CHIEF SPEED OFFICER எ்ை தபேி் ஒலி்பி் ஓ்ட்ப்டதே வர்
ீ
உயச் யபா்் நிேமன்
தச்ே்ப்ு்ைா்.
63] ுகாதார்டத சிை்பாக யபு் வடகேி் தபாும்கு்ு எு்ுூை
"Asli Tarakki எ்ு் பிர்சார “ே்க்டத ம்திே ‘ரு ுவ்கிு்ைு.

64] யகாவா மாநில ‘ரு ிஜி்ட் க்விேைிு ம்ு் ‘ரு
நடடுடைகைி் ிஜி்ட் ததாழி்ு்ப்கடை தசே்பு்த ூு்
“்திோ நிுவன்ுட் ஒ்ப்த் தச்ு்ைு.
65] ATP PLAYER COUNCIL தடலவராக யநாவ் யஜாயகாவி் யத்ு
தச்ே்ப்ு்ைா்.
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66] தச்மைிோ்ு வடகோன தச்வாு, தவ்ைாு எ்ை 2 தகாிோு
“ன்கு்ு “்திே யவைா் ’ரா்்சி் கு்சிலி் கீ ் தசே்பு்
யதசிே கா்நடட மருசா் வை்க் டமே் ‘்கீ கார் ‘ைி்ு்ைு.



“்த ’ு “ன்க் திுதந்யவலி, ூ்ு்ுி, சிவக்டக,
ராமநாதுர் புதிேி் பரவலாக் காை்புகிைு.

67] தச்மர்தி் யவ் ுத் “டல வடர ’ரா்்ு, ‘தி் மு்ுவ
ுை்க் உ்ைதா எ்படத ‘ைிு் தபாு்டப “்திே ததாழி்ு்ப
ரசாேன நிுவன்திட் (ஐஐசிி) ’்திர ‘ரு ஒ்படட்ு்ைு.

68] சீனாவி் ஹா்யசாவி் ஜி- 20 நாுகைி் உ்சி மாநாு தச்ட்ப் 4
ம்ு் 5் யததிகைி் நடடதபைு்ைு.



“்த உ்சி மாநா்ி் ஜி-20 நாுகைி் உு்பின்கடை் தவிர ஐ.நா
உலக வ்கி,ச்வயதச நாைே நிதிே்,உலக வ்்தக ‘டம்ு,
ப்னா்ு ததாழிலாை் ‘டம்ு, தபாுைாதார ஒ்ுடழ்ு ம்ு்
வை்்சி ‘டம்ு ம்ு் நிதி நிடல்ு்த்டம் ுு எ்ை 7
ச்வயதச ‘டம்ுககைி் தடலவ்கு் “தி் ப்யக்கிைா்க்.



ுவ்க்தி் ஜி-8 நாுகைாக ‘தமி்காவி் ததாட்கி தசே்ப்ட
“்த எ்ு நாுகைி் ுு பி்ன் ‘டட்த வை்்சி தா்
த்யபாடதே ஜி- 20 எ்பு. “வ்ைி் தமா்த யதசிே உ்ப்தி மதி்ு
உலகி் மதி்பி் 85 விு்காு எ்ை ‘ைவி் உ்ைு, “்த
நாுகைி் தமா்த ம்க் ததாடக ூ்ைி் “ர்ு மட்காக
உ்ைு.



2015் G - 20 மாநாு ுு்கிேி் நடடதப்ு்ைு.

69] பியரசி் ‘திப் பதவிேிலிு்ு ி்மா ூùஸஃ் நீ ்க்ப்டடத்
ததாட்்ு, ‘்த நா்ி் ுதிே ‘திபராக மிதஷ் தடம்
பதவியே்ு்ைா்.
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70] பிரபல நிக் ஜா்கி சா் , பட்ததாு்பாை் யகா்், கா்ி்
“ே்ுந் லி் ்டா்மா்ட், ’வை்பட “ே்ுந் டவ்யம்
’கியோு்ு வா்நா் சாதடன்கான ’்க் விுு வழ்க்பட
உ்ைு.
71] ‘ரு ‘ுவலக்கைி் பைிுிு் தப்கைி் மக்யபு கால விு்ு
6 மாத்தி் “ு்ு 9 மாத்கைாக உே்்த்பு் எ்ு தமிழக ுத்வ்
‘ைிவி்ு்ைா்.

72] Scramjet Engine ( ்கிரா்தஜ் “்ஜி் ) எ்பதி் விிவா்க் ----Supersonic Combustion Ramjet Engine எ்பயத ’ு்.

73] Prakampana Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercises -2016
* ’்திரா மாநில் விசாக்ப்ின்தி், ’க்் 31 ம்ு் தச்ட்ப்
01் யததி மாநில ‘ரசி் ப்யவு ுடைகுட் ு்படடகு் “டை்ு
ுதலாவு யபிட் மீ ்ு ம்ு் மனிதாபிமான உதவி ஒ்திடகடே
தசே்பு்திு்ைன.



“த்ு 1st Prakampana HADR Exercises என தபேி்ு்ைன்.



Prakampana எ்ைா் சம்கிுத்தி் ுே் எ்ு தபாு்.

74] Exercise Sahayata - 2016
* ுஜரா் மாநில், ூ் நகி் “்திே விமான்படட , மாநில ‘ரசி்
ப்யவு ுடைகுட் “டை்ு ூக்ப மீ ்ு ஒ்திடகேி் தச்ட்ப் 14
ுத் 16 வடர ”ுபடு்ைன.



“்த ஒ்திடக்ு Exercise Sahayata - 2016 என தபேிட்ப்ு்ைு.
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75] ‘்ஸா் மாநில் பிர்மு்திரா நதிேி் ‘டம்ு்ை மஜுலி (Majuli )
தீு, உலகியலயே மிக்தபிே ’்ு்தீு எ்ை வடகேி் கி்்்
சாதடன ு்தக்தி் “ட்தப்ு்ைு.



“த்ுு் ‘யமசா் நதிேி் ‘டம்ு்ை Marajo ( பியரசி் ) தீு
“்சாதடனடே தச்ு “ு்து.



மஜுலி தீவி் தமா்த் 144 கிராம்க் உ்ைன. 1,60,000 ம்க்
வசி்கி்ைன். 880 சுர கியலாமீ ்ட் பர்பைு தகா்டு.

76] Indias First international conference on LPG



சடமே் எிவாு ப்ைிே ுத் ச்வயதச மாநாு, ஒிஷா மாநில்,
ுவயன்வி் தச்ட்ப் 01 ம்ு் 02 யததிகைி் நடடதப்ு
ுி்ு்ைு.



“தி் பியரசி், கானா, டநஜீிோ, யநபா், ீல்கா உ்ைி்ட 12
நாுக் கல்ு தகா்ு்ைன.

77] “்திே யபா்ி ’டைே் (The Competition Commission of India -- CCI )
ுடைே்ை விடல நி்ைே் தச்ு வி்படன தச்வதாக ூைி 10 சிமி்்
உ்ப்தி ’டலகு்ு், சிமி்் உ்ப்திோை்க் ‘டம்ு்ு்
‘பராத் விதி்ு்ைு.
{ ACC, ACL, Binani, Century, India Cements, JK Cements, Lafarge, Ramco, UltraTech and
Jaiprakash Associates.}

78] பீகா் மாநில்தி், க்டக நதிேி் பி்ு்ை வ்ட் ம் ப்ைி
’ராே A.K. சி்கா ( க்டக நதி தவ்ை து்ு ’டைே உு்பின் )
தடலடமேி் 4 நப் தகா்ட கமி்ிடே ம்திே ‘ரு நிேமன்
தச்ு்ைு.
* கட்த சில நா்கு்ு ு் பீகா் ுத்வ் பிரதமடர ச்தி்ு,
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க்டகேி் பி்ு்ை வ்ட் ம் பிவ்கைா் ‘ி்கி
தவ்ை்தபு்ு ஏ்புவதாக ுகா் ‘ைி்ு “ு்தா்.

79] தட்லிேி், ு்படடகு்ுமான யதசிே யபா் நிடனு சி்ன்
ம்ு் யபா் ‘ு்கா்சிேக் ( National War Memorial and National War Museum )
‘டம்க பாுகா்ு ‘டம்சக் ‘ுமதி ‘ைி்ு்ைு.

80] CLMV நாுக் என்பு் க்யபாிோ(C), லாயவாஸ (L) , மிோ்ம் (M)
ம்ு் விே்நா் (V) ’கிே நாுக் உடனான தபாுைாதரா தி்ட்கடை
நிடையவ்ை ூ.500 யகாி ுதீ்ி் " தி்ட யம்பாு நிதி" ( Project
Development Fund - PDF) உுவா்க ம்திே ‘டம்சரடவ
‘ுமதிவழ்கிு்ைு.
81] ம்திே உ்நா்ு நீ ்வழி யபா்ுவர்ு கழக்டத Central Inland Water
Transport Corporation Limited (CIWTC). கடல்க ம்திே ‘டம்சரடவ ‘ுமதி
வழ்கிு்ைு.
82] “்திோவியலயே ுத் மாநிலமாக ஜா்க்் மாநில் தபாு நிதி
யமலா்டம ‘டம்டப ( Public Fund Management System - PFMS)
தசே்பு்திு்ைு.
83] ஏ்ர் 2016் மா்யகாவி் நடடதப்ை மை்சி்ப யபா்ிேி்
“்திோவி் ுத்ச் ப்நாே் த்க பத்க் தப்ு “ு்தா்.



‘்த யபா்ிேி் ுத்ச் உுவா்கிேிு்த மகா்மா சி்ப் , உலக
‘டமதி எ்ை பிிவி் பா்டவோை்க் பிடச தவ்ு்ைதாக
யபா்ி ஏ்பா்டாை்க் ததிவி்ு்ைன்.



80,000 பா்டவோை்கைி் ுமா் 60,000 பா்டவோை்க் மகா்மா
சி்ப்ு்ு ’தரவாக வா்கைி்ு்ைன்.

84] ம்தா பான்ஜிேி் திிைூ் கா்கிர் க்சி்ு யதசிே் க்சி எ்ை
‘்கீ கார்டத யத்த் ’டைே் வழ்கிு்ைு.
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“த்ூல் நா்ி் 7-வு யதசிே் க்சிோக திிைூ் கா்கிர்
உே்்ு்ைு.



ஏ்கனயவ கா்கிர் , பா.ஜ.க., புஜ் சமாஜ் க்சி ,யதசிேவாத
கா்கிர், “்திே க்ூனி்் க்சி ம்ு் மா்்சி்் க்ூனி்்
க்சி ’கிேடவ யதசிே க்சி எ்ை ‘்கீ கார்டத தப்ு்ைன.



யத்த் சி்ன்க் (ஒு்கீ ு ம்ு் ப்கீ ு) உ்தரு 1968 விதிேி்பி
ுடை்து நா்ு மாநில்கைி் மாநில் க்சிோக ‘்கீ கி்க்பட
யவ்ு். “்த ஒு விதிடே திிைூ் கா்கிர் ூ்்தி தச்தடத
‘ு்ு யதசிே் க்சி ‘்கீ கார் ‘ைி்க்ப்ு்ைு.



யம்ு வ்க், மைி்ூ், திிுரா, ‘ுைா்சல் பிரயதச் ’கிே
மாநில்கைி், திிைூ் மாநில் க்சிோக ‘்கீ கி்க்ப்ு்ைு
ுைி்பிட்த்கு.



“்த ‘்கீ கார்தி் ூல், திிைூ் க்சிேி் சி்ன்டத நாு
ுுவு் யவதை்த க்சிகயைா, ுயே்டசகயைா பே்பு்த ுிோு.

85] Awaaz e Punjab



ு்னா் கிி்தக் வர்
ீ
ந்யஜா் சி் சி்ு " ’வா் “ ப்சா் "
எ்ை ுதிே ‘ரசிே் க்சிடே் ததாட்கிு்ைா்.

86] தச்ட்ப் 16 ுத் 18 வடர ூடா் நா்ி் ’சிே தட்னி்
யபா்ிக் நடடதபை உ்ைு.

87] தச்ட்ப் -- 1 உலக கித தின்
* தச்ட்ப். -- 2 உலக யத்கா் தின்
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* ஒ்தவாு ’்ு் தச்ட்ப் மாத ுத் சனி்கிழடம ( “்த ’்ு
தச்ட்ப் -- 3 ) ‘்ு உலக வ்ூு தின் தகா்டாட்புகிைு.

88] மி் வைிக நிுவனமான ்னா்ீ் ( Snapdeal ) வாி்டகோை்க்
எைிதான வடகேி் வ்்தக் யம்தகா்ை, தன்தகன CIRRUS எ்ை
தபேிலான யமககைிைி தை்டத ( Cloud Platform ) உுவா்கிு்ைு.

89] உேிி ‘ைிவிே் ம்ு் ’ரா்்சி ுடைேி் சிை்பான ப்கைி்டப
வழ்கிே Biocon நிுவன தடலவ் கிர் மஜூ்தா் ஷா ்ு பிரா்்
‘ரு Chevalier de l'Ordre National de la Legion d'Honneur' (Knight of the National Order of the
French Legion of Honour) எ்ை சிை்டப வழ்ுவதாக ‘ைிவி்ு்ைு.



ஏ்கனயவ கம்ஹாசு்ு Chevalier de L'Ordre Arts et Lettres (The Knight of the
Order of Arts and Letters) எ்ை சிை்டப வழ்ுவதாக பிரா்் ‘ைிவி்ு
“ு்து.

90] “்திோு்கான யநபாை ூதராக தீ் ுமா் உபா்ோோ மீ ்ு்
நிேமன் தச்ே்ப்ு்ைா்.



“வ் ஏ்கனயவ ஏ்ர் / 2015 ுத் யம 6 / 2016 வடர “்திே ூதராக
பைிுி்ு்ைா்.

91] கட்த “ுமாத்கைாக கா்மீ ி் கலவர்கார்கு்ு எதிராக பே்
பு்த்ப்ட தப்ல் வடக ு்ுகு்ு பதிலாக “னி பாுகா்ு
படடேின் மிைகா் தபாி நிர்ப்ப்ட " பவா ு்ுகடை " ( Pava Shells )
பே்பு்த ம்திே உ்ுடை ‘டம்ச் உ்தரவி்ு்ைா்.
நட்ு நிக்ுக் வினா / விடட
===============================
01) ு்ுயநாோ் பாதி் க்ப்ட சிுவனி் சிகி்டச்காக ியோ
ஒலி்பி்கி் தவ்ை பத்க்டத வி்ு உதவிே வர்
ீ
ோ் ? .. எ்த
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நா்டட யச்்தவ் ? ... எ்த யபா்ிேி் பத்க் தவ்ைவ் ? .... எ்த
பத்க் தவ்ு்ைா் ?
02) உ.பிேி் திடர்பட வை்்சி் கழக்தி் ூ்த ுடை்தடலவராக
நிேமி்க்ப்ு்ைவ் ோ் ?
03) ூமிடே ு்லிேமாக படதமு்க சமீ ப்தி் சீனா ‘ு்பிே ரா்தக்
எு ?
04) மகைி் ுே உதவி ுு்கு்ு 7% வ்ிேி் எ்த தி்ட்தி் கீ ்
கட்வழ்கயவ்ு் என ிச்் வ்கி ததிவி்ு்ைு. ?
05) நிதி ’யோ் ‘டம்பி் ுதலா் ’்ு ூ்ட்தி் பிரதம் யமாிே
யபசிே தடல்ு
a) emerging india
b) growing india
c) transforming india
d) modifing india
06) சமீ ப்தி் காலமான ுவாமி பரு் மகரா் ததாட்ுடடே ’லே் எு?
a) ூி தஜகநாத் ’லே்
b) தட்லி ‘்சா்த் ’லே்
c) சிு்யகி சாரதா ’லே்
d) யசா்நா் ’லே்
07) பிரதம் யமாிேி் "மனதி் ுர் " ( Maan ki baat ) வாதனாலி உடர எ்த
‘்டட நா்ிு் ஒலிபர்ு தச்ே்புகிைு?
08) ப்யவு ஒலி்பி் யபா்ிகைி் “்திோவி் சா்பி் கல்ு தகா்ட
வர்க்
ீ
“டை்ு ுவ்கிு்ை Olympians Association of India (OAI) எ்ை
‘டம்பி் தடலவராக யத்ு தச்ே்ப்ு்ைவ் ோ்?
09) உலகி் ுத் மாைவ் ிஜி்ட் கா்பக் ( worlds first digital incubator for
student ) S.V.Co எ்ு ுவ்க்ப்ு்ைு?
10) ம்திே ‘ரசி் சா்பி் தீவிர தட்ு து்ு “ுவார் எ்யபாு
கடடபிி்க்ப்டு?
11) Computer History Museum Book Prize தப்ைவ் ோ்? எ்த ு்தக்தி்காக
தப்ு்ைா்?
12) Tuluni திுவிழா எ்த மாநில் ததாட்ுடடேு?
13) உ்ூ் தமாழிேி் க்விபேிு் மாைவ்கு்ு மாத்திர
உதவி்ததாடக வழ்ு் மாநில் எு ? .... எ்த தமாழி / தமாழிக் ? ...
உதவி்ததாடக எ்வைு ?
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14) 2016 Homeless World Cup எ்ு நடடதப்ைு ? ..... எ்ன விடைோ்ு்கான
யபா்ி ? ... யபா்ிேி் சா்பிே் ப்ட் தவ்ை நாு எு?
15) BRICS Policy Planning Dialogue Meetting - பிி்் தகா்டக தி்டமிட்
உடரோட் ூுடக எ்ு நடடதப்ைு?
16) “ுவடர த்க ப்திர ுதீ்ு தி்ட் எ்தடன ுடை ‘ைிுக்
தச்ே்ப்ு்ைு? ..... “தி் ுடை்த ுதீு எ்தடன கிரா் ? .....
‘திகப்ச ுதீு எ்தடன கிரா் ?
17) மி்வசதி “்லாத கிராம்ுை மாைவ்க் வுகு்ு
ீ
ூிே
மி்விை்ு தபாு்ு் தி்ட்டத ுவ்கிே வ்கி எு ? ‘்தி்ட்தி்
தபே் எ்ன ?
18) ‘தமி்க தவைிுைு ுடை தசேல் ஜா்தக்ி, ’க்் 30்
தட்லிேி் எ்த க்ூிேி் மாைவ்கைிடடயே உடரோ்ைிு்ைா்?
.
.
விடட
======
.
01) பயோ் மாலயசா்்கி ... யபால்ு .. வ்ு எைித் .. தவ்ைி் பத்க்
02) தஜே்பிரதா
03) Goafen - 3
04) Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission
05) Transforming india
06) தட்லி ‘்சா்த் ’லே்
07) ப்கைாயத்
08) சிவா யகசவ் - தடகை வர்
ீ
09) யகரைா
10) ஜூடல 11 ுத் 23 வடர
11) தியன் ச்மா .. The Outsourcer : The Story of Indias IT Revolution
12) நாகலா்ு
13) யகாவா .., தகா்கனி ம்ு் மரா்தி ., ூ. 400 /=
14) கிைா்யகா ( பிி்ட் ) .. கா்ப்ு .. தம்ஸியகா
15) பா்னா
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16) “ுவடர 4 ுடை .. ுடை்தப்ச் 1 கிரா் .. ‘திக ப்ச் 500 கிரா்
17) க்நாடகா வ்கி .., Solar Light Scholarship Programme
18) IIT தட்லி.

