தமிநா அரᗖ䶨 பண弁퐤யாள⏌剠 ேத⏌剠வாைணயᗖἐ
⏌䇀1  நட நிக  ஜனவ⏌冸2017

1)ஐேராபாவ弁퐤
த耀Ā ந⏌䇀ᗖỘகװய弁퐤லான அ⏌䇀瑫காசியᗖἐ எ瑫 வ瑫கப ߐள
ெபய弁퐤 நாװ耀Ā Lanzarote நகரᗖἐ ( Museo Atlantico )

2)சாைல பாகா வார திைன
ன耀
ᗖἐைப காவ耀Āைற அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத
ப弁퐤ர弁퐰சாரᗖἐ எ
Alert Is Live

3)ெப
கߐ பய弁퐤ᗖἐ அைன  க耀Ā⏌冸கள耀ᗖἐ தான耀ய瑫கி சான耀ட⏌冸 நாகி
இய திர瑫கߐ நி弁퐖வப ᗖἐ என அறிவ弁퐤 ߐள மாநில அரᗖ䶨 எ
ஹ⏌冸யானா

4)அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤 மத ᗖ䶨த திர நாளாக எ த நாைள அ நா அதிப⏌剠 அறிவ弁퐤 ߐளா⏌剠
ஜனவ⏌冸 16

5)மாணவ⏌剠கள耀 ேத⏌剠
װகைள 弁퐖Юெசᗖᮐதி ( SMS )
லᗖἐ அ耀Āப
װ
ெசᗖᮐߐள மாநில அரᗖ䶨 எ
ஜᗖἐ
& கா ம
⏌剠

6)Student Startup and Innovation Policy ெவள耀ய弁퐤ட
த耀Ā இ திய மாநிலᗖἐ எ
ஜரா

7)எ த கி⏌冸ᗖỘெக ைமதான தி 2 பா⏌剠ைவயாள⏌剠 மாட瑫க ᗖỘ தரமி ேபா⏌剠 வர⏌剠கள耀
ெபய⏌剠 டபட இ⏌䇀ᗖỘகிற
ஈட கா⏌剠ட, க耀Āக தா

8) சம
ப தி耀Ā
க ைத மைறᗖỘ ᗖἐ அளவ弁퐤லான ப⏌剠தாᗖỘகߐ வ弁퐤弁퐮பைனᗖỘ தைடவ弁퐤தி த
நா எ
ெமாராᗖỘேகா

9)yahoo நி弁퐖வன தி திய ெபய⏌剠 என
Altaba

10)ைதவாைன தாᗖỘகிய மிக க ைமயான ய耀Ā
Megi


1)ம
ெணᗖᮐ ேநர װமாண弁퐤ய வ弁퐤ைலய弁퐤耀Ā த⏌䇀ᗖἐ மாநிலᗖἐ [ DIRECT BENIFIT TRANSFER ]
ஜா⏌剠க


2)ANIMAL BIRTH CONTROL CENTER
PINK ENVELOPE POSTAL
ஜா⏌剠க


3)ெபா ேமலா
ைம ைவ நிதி அம耀Āப
திய மாநிலᗖἐ
ஜா⏌剠க


4)திய நிᗖỘக耀Ā ெதாழி弁퐮弁퐰சாைல அைமய உߐள இடᗖἐ
ஜா⏌剠க


5)ஔைவயா⏌剠 தமிபߐள耀 வᗖỘகிய நா

ஆ
திேரலியா

6)ஜ.நா சாசன ைத சம
கி⏌䇀த ெமாழிய弁퐤耀Ā ெமாழிெபய⏌剠 தவ⏌剠 ஜிேத திர மா⏌剠 தி⏌冸பாதி

7)ம⏌䇀 வ உபகரணᗖἐ தயா⏌冸ᗖỘ ᗖἐ 瑫கா அைமயாஉߐள இடᗖἐ வ弁퐤சாகபװனᗖἐ
(ம⏌䇀 வ 瑫கா ெச瑫க耀Āப )

8)Operation Viswas வᗖỘகிய மாநிலᗖἐ
Uttar Pradesh,

9)ப弁퐤சிசிஐைய நி⏌剠வகிᗖỘக நா ேப⏌剠 ெகா
ட நி⏌剠வாகᗖỘ
ைவ உ弁퐰சநதிமறᗖἐ
அறிவ弁퐤 ߐள.
வ弁퐤 தைலவராக வ弁퐤ேனா ராᗖᮐ ெசய耀Āப வா⏌剠.
(ம திய தைலைம கணᗖỘ தண弁퐤ᗖỘைக அதிகா⏌冸யாக இ⏌䇀 தவ⏌剠.)
1)
னாߐ கி⏌冸ᗖỘெக வரா瑫கைன டயானா எ 耀Āஜி
2)வ弁퐤ᗖỘரᗖἐ லிமாேய
3)ராம弁퐰ச
ரா கா,

10)ெச耀Āலிடேபசி வழிய弁퐤耀Ā பணᗖἐ ப⏌冸மா弁퐮றᗖἐ ெசᗖᮐவத弁퐮 ெமாப弁퐤ேக
எᗖἐவால
எற திய வசதிைய ப弁퐤எ
எஎ耀Ā நி弁퐖வனᗖἐ அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள.


1)சம
ப தி耀Ā ப弁퐰சிளᗖἐ ழ ைதகߐ இறைப (Infant Morality) த பத弁퐮காக லா⏌冸 காயா
(Dulari Kanya) எ耀Āᗖἐ திட ைத அறி கப
திߐள மாநில அரᗖ䶨  அ⏌䇀ணா弁퐰சல
ப弁퐤ரேதசᗖἐ

2)உலகி耀Ā
த
ைறயாக அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤ߐள ஆᗖᮐவக தி耀Ā மன耀த பறி உய⏌剠 ரக
கலப弁퐤ன க⏌䇀 (Human  Pig Hybrid Embryo) உ⏌䇀வாᗖỘகப ߐள

3)2017 ஆᗖἐ ஆ
 װப弁퐤ரᗖἐம திரா இலᗖỘகிய தி⏌䇀வ弁퐤ழாவான (Brahmaputra Literary
Festival) ஜனவ⏌冸 28
த耀Ā 30 வைர நைடெப弁퐖ᗖἐ இடᗖἐ  ககா தி

4)Transparency International  எ耀Āᗖἐ அைமபா耀Ā ஜனவ⏌冸 27 அ弁퐖 ெவள耀ய弁퐤டபட 2016
ஆ
ᗖỘகான ஊழ耀Ā றிய பװயலி耀Ā (Corruption Perception Index) இ திய நா 79 வ
இட ைத ப弁퐤ߐ װள
உலகி耀Ā ஊழ耀Ā மிகᗖἐ ைறவான நாடாக ெடமா⏌剠ᗖỘ அறிவ弁퐤ᗖỘகப ߐள

5)ஜி.ஏ.ஏ.ஆ⏌剠 (General antiavoidance rule  GAAR) எனப ᗖἐ ெபா வ⏌冸 ஏᗖᮐ த  சட
வ弁퐤திகߐ, வ⏌䇀ᗖἐ ஏர耀Ā 01, 2017
த耀Ā நைட ைறᗖỘ வ⏌䇀கிறன

6)அெம⏌冸ᗖỘக அதிபராக ெபா弁퐖ேப弁퐮ற ப弁퐤ற װரᗖἐைப ச தி த
த耀Ā ச⏌剠வேதச தைலவ⏌剠
எற ெப⏌䇀ைமைய ப弁퐤⏌冸ட ப弁퐤ரதம⏌剠 ெதேரசா ேம ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠

7)இ திய வᗖἐசாவள耀ைய ேச⏌剠 த உ தᗖἐ தி耀Āல耀ĀᗖỘ அெம⏌冸ᗖỘக அதிப⏌冸 சட
ஆேலாசைன
வ弁퐤耀Ā
ᗖỘகிய பதவ弁퐤 அள耀  அதிப⏌剠 ரᗖἐ உ தரவ弁퐤 ߐளா⏌剠

8) தி耀Āலிய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮ற 68 வ װயரᗖ䶨 தின வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā ப瑫ேக弁퐮ற தமிழக அரசி
அல瑫கார ஊ⏌剠திᗖỘ 3 வ ப⏌冸ᗖ䶨 கிைட த
த耀Ā இ⏌䇀 இட瑫கைள ப弁퐤 װத மாநில瑫க耀Ā  அ⏌䇀ணா弁퐰சலᗖἐ ப弁퐤ரேதசᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ தி⏌冸ரா
3 வ ப⏌冸ைச தமிநாடான மகாரா װரா மாநில ட பகி⏌剠  ெகா
ߐளன

9)ப弁퐤லிைப
தைலநக⏌剠 மண弁퐤லாவ弁퐤耀Ā ப弁퐤ரபЮச அழகிᗖỘகான ேபா װநைடெப弁퐮ற
ப弁퐤ராைஸ弁퐰 ேச⏌剠 த ஐ⏌冸
மிேடேனேர, ப弁퐤ரபЮச அழகியாக ேத⏌剠 ெசᗖᮐயபடா⏌剠.

. ப耀Ā ம⏌䇀 வᗖἐ பய弁퐤弁퐖 வ⏌䇀ᗖἐ ஐ⏌冸 , கட த ஆ
ப弁퐤ரா
நா அழகியாக ேத⏌剠
ெசᗖᮐயபடா⏌剠.

10)திய ஆைம சரணலாயᗖἐ அைமய உߐள இடᗖἐ உ ரகாண


1)இ திய அரசி 2016 ஆᗖἐ ஆ
ᗖỘகான ேதசிய வ弁퐤 அறிவ弁퐤ய耀Ā வ弁퐤⏌䇀 (National
Geoscience Award) ெப弁퐮弁퐖ߐள வ弁퐤Юஞான耀  ேகச கி⏌䇀 ணா (Keshav Krishna)

2)The Island of lost girls  எற  தக தி ஆசி⏌冸ய⏌剠  மЮᗖ䶨ளா ப மநாப (Manjula
Padmanabhan)

3)The future of India  எ耀Āᗖἐ  தக தி ஆசி⏌冸ய⏌剠  ப弁퐤லᗖἐ ஜலா (Bimal Jalan) 
னாߐ
⏌冸ச⏌剠 வ瑫கி கவ⏌剠ன⏌剠

4)You Got Magic  எ耀Āᗖἐ  தக தி ஆசி⏌冸ய⏌剠  ந耀Ā மாத (Neel Madhav)

5)Barbarian Days: A Surfing Life  எற  தக தி ஆசி⏌冸ய⏌剠  வ弁퐤耀Āலியᗖἐ ஃப弁퐤ன耀கா
(William Finnegan)

6)2017 ஆᗖἐ ஆ
 װபா⏌剠ைவய弁퐮ேறா⏌䇀ᗖỘகான װ20 (T20) கி⏌冸ᗖỘெக உலக ேகாைப
இ தியாவ弁퐤耀Ā நைடெபறߐள

7)உலகி
த耀Ā 'ச ஏ⏌剠 சி
டᗖἐ' (Sub Air System) அைம ߐள கி⏌剠ᗖỘெக
ேடװயᗖἐ
எ耀Āᗖἐ சிறைப ெப瑫க
⏌冸耀Ā உߐள சின
வாமி
ேடװயᗖἐ ெப弁퐮弁퐖ߐள

8)ஆ
திேரலியா ஓப ெடன耀
ேபாװய弁퐤耀Ā ஆடவ⏌剠 இரைடய⏌剠 ப弁퐤⏌冸வ弁퐤耀Ā
ஆ
திேரலியாவ弁퐤 ஜா ப弁퐤ய⏌剠
, ப弁퐤லா தி ெஹறி கா
װென ேஜாװ
சாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ ெவற

9)ஆ
திேரலியா ஓப ெடன耀
ேபா װெதாட⏌冸 மகள耀⏌剠 ஒ弁퐮ைறய⏌剠 இ弁퐖தி
ஆட தி耀Ā வன
வ弁퐤耀Āலியᗖἐைச வ தி ெச羀னா வ弁퐤耀Āலியᗖἐ
சாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ
ெவறா⏌剠

10)ெப瑫க
⏌䇀 ப耀Āகைல அள耀 த கரவ டாᗖỘட⏌剠 பட ைத வா瑫க ம弁퐖 த இ திய
னாߐ கி⏌冸ᗖỘெக வர⏌剠  ரா 耀Ā װராவ弁퐤

11)சம
ப தி耀Ā Aoba Velox  III எனப ᗖἐ ெசய弁퐮ைக ேகாைள ச⏌剠வேதச வ弁퐤
ெவள耀
நிைலய திலி⏌䇀  ᗖ䶨弁퐮弁퐖வடபாைதய弁퐤耀Ā ெச திய நா  சி瑫க ⏌剠

12)அப耀Ā (Ababeel) எற Plastic ஈக க
டᗖἐ வ弁퐤 க
டᗖἐ பாᗖἐ ஏகைணைய
பாகி
தா ெவ弁퐮றிகரமாக ேசாதி ߐள

13)இ தியாவ弁퐤
த耀Ā அЮச耀Ā நிைலய பா
ேபா⏌剠 அவலகᗖἐ (post office passport seva
kendra  POPSK) க⏌剠நாடக மாநில திߐள ைம ⏌剠 நக⏌冸耀Ā ஜனவ⏌冸 25, 2017 அ弁퐖
அைமᗖỘகப ߐள

14)இ தியாவ弁퐤ேலேய
த
ைறயாக ஜனவ⏌冸 25 ேததிைய வ弁퐤வசாய தியாகிகߐ
தினமாக அறிவ弁퐤 ߐள மாநிலᗖἐ
 அசாᗖἐ

15)װஜிட耀Ā பணப⏌冸வ⏌剠 தைனைய அதிகமாக பயப
ᗖἐ மாவட ைத
ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā அசாᗖἐ மாநில அரᗖ䶨
தலைம弁퐰ச⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 (Chief Minister Award)

எ耀Āᗖἐ திய வ弁퐤⏌䇀ைத அறி கப
திߐள

16)ஜனவ⏌冸 20, 2017  ப װஇ தியாவ弁퐤 அ நிய ெசலவாண弁퐤 (Foreign Exchange) ைகய弁퐤⏌䇀
360.775 ப弁퐤耀Āலிய டால⏌剠 என ⏌冸ச⏌剠 வ瑫கி அறிவ弁퐤 ߐள

17)ஆ
திேரலிய ஓப ெடன耀
: ஆடவ⏌剠 ஒ弁퐮ைறய⏌剠 இ弁퐖தி ேபாװய弁퐤耀Ā ரஃேப耀Ā
நடாைல வ தி ேராஜ⏌剠 ெபடர⏌剠 சாᗖἐப弁퐤ய பட ைத தװ弁퐰ெசறா⏌剠.
கிரா

லாᗖἐ பட ைத ேராஜ⏌剠 ெபடர⏌剠 ெப弁퐖வ இ 18வ
ைறயா ᗖἐ.


1)ஜி.எ
.எ耀Ā.வ弁퐤., மா⏌剠ᗖỘ3 ராᗖỘெக
உߐநாװேலேய தயா⏌冸ᗖỘகபட கிைரேயாெஜன耀ᗖỘ இஜி ேசாதைன ெவ弁퐮றி
ெப弁퐮றதாக இ
ேரா ெத⏌冸வ弁퐤 ߐள.

2)ஆ
திேரலியாவ弁퐤 உய⏌冸ய வ弁퐤⏌䇀தான ஆ⏌剠ட⏌剠 ஆ ஆ
திேரலியா ெமட耀Ā வ弁퐤⏌䇀
¡]மᗖỘக சி瑫 க ேர
¡¡]⏌䇀ேஷா தᗖἐ சவ⏌冸க⏌剠

3)AKHADA
.
னாߐ ம耀Ā த வர⏌䇀ᗖἐ, பய弁퐤弁퐮சியாள⏌䇀மான மகாவ⏌剠 சி瑫 ேபாக தி வாᗖỘைக
வரலா弁퐖 Ǽ耀Ā. ( இவ⏌冸 வாᗖỘைகய弁퐤 அװபைடய弁퐤耀Ā அைம தேத, ட瑫க耀Ā
திைரபடᗖἐ ஆ ᗖἐ )
.
எ தியவ⏌剠  ெசௗர ᗖỘகா耀Ā ( Saurabh Duggal )

4)உலகி சᗖỘதி வாᗖᮐ த நா கߐ றி  அெம⏌冸ᗖỘக ப தி⏌冸ைக 'தி அெம⏌冸ᗖỘக
இடர
' ெவள耀ய弁퐤 ߐள பװயலி耀Ā இ தியா 6ஆவ இட ைத ப弁퐤ߐ װள.
¡]அெம⏌冸ᗖỘகா
¡¡]சீனா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ஜபா

5)ம திய ப弁퐤ரேதச தி耀Ā பாலி த ைபக ᗖỘ ேம 1ஆᗖἐ ேததி
த耀Ā
தைடவ弁퐤திᗖỘகப ᗖἐ எ弁퐖 அᗖἐமாநில
த耀Āவ⏌剠 சிவரா耀 சி瑫 ெசௗஹா அறிவ弁퐤 தா⏌剠.

6)இ தியாவ弁퐤 68வ װயரᗖ䶨 தின வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā அ தாப弁퐤 இளவரச⏌剠 ெமாகᗖἐம ப弁퐤 சய
சிற வ弁퐤⏌䇀 தினராகᗖỘ கல  ெகா
டா⏌剠.

7)தமிழக தி耀Ā இ⏌䇀  ேத⏌剠 ெசᗖᮐயப ߐள ப瑫க耀 மா⏌剠 பா
ேடᗖỘ ஜவ ரᗖỘசா
பதᗖỘகᗖἐ வழ瑫கப கிற

8)ெவன耀ᗖ䶨லா நாװ
னாߐ அதிப⏌剠 ஹிேகா சாேவா
ெபய⏌冸耀Ā அைம த ,
தலாவ ஹிேகா சாேவா
அைமதி ம弁퐮弁퐖ᗖἐ இைறயா
ைம ப⏌冸ᗖ䶨 ர ய அதிப⏌剠
வ弁퐤ளாװமி⏌剠 װ耀ĀᗖỘ வழ瑫கப வதாக அறிவ弁퐤ᗖỘகப ߐள.

9)2000 கிேலா எைட ெகா
ட ெவװெபா⏌䇀கைள ᗖ䶨ம  ெச弁퐖 தாᗖỘ த耀Ā நட ᗖἐ
திற ெகா
ட , ஆள耀耀Āலா ேபா⏌剠 வ弁퐤மானᗖἐ The Sharp Sword UAV ஐ சீனா அறி கᗖἐ
ெசᗖᮐߐள.

10)ஜபா
த ைறயாக ரா
வ பயபா ᗖỘகாக Kirameki  2 எற
ெசய弁퐮ைகேகாைள , H 2A ராᗖỘெக
லᗖἐ ெச திߐள


1)1] ேதசிய வ弁퐤ைளயா
றிய கைள (NSDC) ேமᗖἐப
த ம திய அரசி

ப⏌冸 ைரய弁퐤 கீ  அைமᗖỘகபட
எ
இெஜ⏌ װ䀸ன耀வா

2] நி⏌剠வாக பண弁퐤யாள⏌剠 க耀Ā⏌冸ய弁퐤 Administrative Staff College of India (ASCI) தைலைமயகᗖἐ
எ瑫 அைம ߐள
ைஹெதராபா

3]எ.װ.ஆ⏌剠 ஆேராᗖỘகிய ரா" எற திய ᗖ䶨காதார திடᗖἐ எ த மாநில தி耀Ā
ெதாட瑫கபட
ஆ திர ப弁퐤ரேதசᗖἐ

4]104 வ இ திய அறிவ弁퐤ய耀Ā மாநா எ த மாநில தி耀Ā ெதாட瑫கிய
ஆ திர ப弁퐤ரேதசᗖἐ

5]இ தியாவ弁퐤
த耀Ā ேலச⏌剠 ெதாழி耀Ā⏌䀀பᗖἐ சா⏌剠 த ேமᗖἐபட Automatic Vehicle Monitoring
System(AVMS) ேசாதைன சாவ װஎ த மாநிலதி耀Ā அைமᗖỘகபடߐள
ஜரா

6]சம
ப தி耀Ā தைலைம கணᗖỘ க பாடாளராக(Controller General of Accounts)
நியமிᗖỘகபடவ⏌剠 யா⏌剠
அ⏌剠弁퐰சனா நிகாᗖἐ

7]2016 ஆ
װ弁퐮கான
பாதாலா உலக ேகாைப ெடன耀
சாᗖἐப弁퐤யஷிைய
ெவற யா⏌剠
Rafael Nadal (ரேப耀Ā நடா耀Ā)

8]சம
ப தி耀Ā காலமான இᗖἐதியா
அகம எற கி⏌冸ᗖỘெக வர⏌剠 எ த நாைட சா⏌剠 தவ⏌剠
பாகி
தா

9]சம
ப தி耀Ā காலமான கெப弁퐮ற எ
தாள⏌剠 ஜா ெப⏌剠க⏌剠 எ த நாைட சா⏌剠 தவ⏌剠
இ瑫கிலா 

10] “Just Another Jihadi Jane” எற  தகᗖἐ யாரா耀Ā எ தபட
தப弁퐤
ைக⏌剠(tabish khair)


1) ஜா⏌剠ᗖỘக
 மாநில தி耀Ā ⏌䆈.200 ேகாװய弁퐤耀Ā இ திய ேவளா
ஆராᗖᮐ弁퐰சி நி弁퐖வனᗖἐ
அைமபத弁퐮 ம திய அைம弁퐰சரைவயான ஒத耀Ā அள耀 ߐள

2) IIT மாணவ⏌剠 ேச⏌剠ᗖỘைகய弁퐤耀Ā ெப
ழ ைதக ᗖỘ தன耀 இட ஒᗖỘகீ வழ瑫கபட
ேவ
ᗖἐ என ப⏌冸 ைர ߐள
 தேமா தி ேகா
சா耀Ā
(Timothy Gonsalves
Committes)

3) சம
ப தி耀Ā ம திய ஊரக வள⏌剠弁퐰சி ைறய弁퐤டᗖἐ ச க ெபா⏌䇀ளாதார ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ஜாதி
羀திய弁퐤லான கணᗖỘெக ᗖᮐ (Socio  Economic and Caste Census) ெதாட⏌剠பான தன
அறிᗖỘைகைய வழ瑫கிߐள
 ᗖ䶨மி ேபா

4) װஜிட耀Ā பணப⏌冸வ தைனைய ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘ ᗖἐ வ
ணᗖἐ, ம தியப弁퐤ரேதச அரᗖ䶨,
װஜிட耀Ā டாகியா (Digital Dakiya) எனப ᗖἐ திட ைத அறி கப
திߐள

5) ஜனவ⏌冸 2017 耀Ā ெத மாநில ெதாழிலாள⏌剠 நல ைற அைம弁퐰ச⏌剠க ᗖỘகான ப弁퐤ரா திய
 ைகயான ெசைனய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮ற


6) இ தியாவ弁퐤耀Ā
த耀Ā மாணவ⏌剠 ெதாழி耀Ā வ瑫 ேவா⏌䇀ᗖỘகான ெகாߐைகைய
ெவள耀ய弁퐤 ߐள மாநிலᗖἐ  ஜரா

7) Fly For Sure  எ耀Āᗖἐ திட ைத வᗖỘகிߐள நி弁퐖வனᗖἐ  ஏ⏌剠 இ தியா (Air India)

8) உலகி மிகெப⏌冸ய ெத⏌䇀வ弁퐤ளᗖỘ கߐ மா弁퐮றᗖἐ திடமான  தி耀Āலிய弁퐤耀Ā வᗖỘகி
ைவᗖỘகப ߐள

9) FlipKart  நி弁퐖வன தி தைலைம ெசய耀Ā அதிகா⏌冸யாக க耀Āயா
கி⏌䇀 ண ⏌剠 தி
எபவ⏌剠 நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠

10) தமிழக தி
த耀Ā நவன சி弁퐖வ⏌剠, װராப弁퐤ᗖỘ 瑫கா ேகாைவய弁퐤耀Ā திறᗖỘகப ߐள


1)பߐள耀 மாணவ⏌剠கள耀ைடேய நிதி அறிைவ வள⏌剠பத弁퐮காக FI@SCHOOL (Financial Literacy @
School) எற திட ைத, ஜனவ⏌冸 24, 2017 அ弁퐖 அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள வ瑫கி  ேகரள
கிராம
 வ瑫கி (Kerala Gramin Bank)

2)2017 ஆᗖἐ ஆ
װ耀Ā ஜனவ⏌冸 30, 2017 அ弁퐖 நைடெபற உߐள 65 வ ப弁퐤ரபЮச அழகி (Miss
Universe) ேபாװய弁퐤耀Ā ந வராக ப瑫ேக弁퐮கߐள இ திய நװைக  ᗖ䶨 மிதா ெச (Sushmita
Sen)  இவ⏌剠 1994ᗖἐ ஆ
மி
ன耀வ⏌剠
படᗖἐ ெவறவ⏌剠

3)60 Indian Poets  எற Ǽைல எ தியவ⏌剠  ஜ தாய弁퐤耀Ā (Jeet Thayil)

4)Kalkatta  எ耀Āᗖἐ  தக ைத எ தியவ⏌剠  ணா耀Ā பாᗖ䶨 (Kunal Basu)


1) ஐேராப弁퐤ய பார மற தி தைலவராக இ தாலிைய ேச⏌剠 த ஆ
டன耀யா டஜான耀
(Antonio Tajani) நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠

2) உலக ெபா⏌䇀ளாதார மறᗖἐ (World Economic Forum) எ耀Āᗖἐ அைம ெவள耀ய弁퐤 ߐள
'உߐளட瑫கிய வள⏌剠弁퐰சிᗖỘகான அறிᗖỘைக 2017' (Inclusive Growth and Development Report 2017)
எ耀Āᗖἐ அறிᗖỘைகய弁퐤耀Ā இ தியா 60 வ இட ைத ெப弁퐮弁퐖ߐள
லி ன耀யா நா
தலிட ைத ெப弁퐮弁퐖ߐள

3) சா⏌剠 ஹாவா ஆஃபேரஷ (Operation Sard Haws)  எனப வ அட⏌剠 த
பன耀
கா耀Āநிைலைய பயப
தி இராஜ
தான திߐள ேம弁퐮 ச⏌剠வேதச எ耀Āைல
வழியாக அ நிய⏌冸 ஊ ⏌䇀வைல த பத弁퐮கான ெசய耀Ā திடமா ᗖἐ

4) An Economy for the 99 Peercent  எ耀Āᗖἐ ெபா⏌䇀ளாதார ஆᗖᮐவறிᗖỘைகைய
ெவள耀ய弁퐤 ߐள தன耀யா⏌剠 நி弁퐖வன தி ெபய⏌剠  Oxfam

5) ஜனவ⏌冸 2017 耀Ā இ தியாட  ற ைறய弁퐤耀Ā பர
பர ஒ ைழப弁퐤弁퐮கான
ஒப த ைத ெசᗖᮐ ெகா
ߐள நா  ெமா羀சிய
தமிநா அரᗖ䶨 பண弁퐤யாள⏌剠 ேத⏌剠வாைணயᗖἐ
⏌䇀1  நட நிக  ஜனவ⏌冸2017

6) நாகலா  மாநில தி耀Ā ᗖ䶨காதார ேசைவகள耀 தர ைத ேமᗖἐப
வத弁퐮காக, ஜனவ⏌冸
2017 耀Ā இ தியா உலக வ瑫கிட நிதிதவ弁퐤 ஒப தᗖἐ ெசᗖᮐߐள


2016ᗖἐ
ஆ
75 ேப⏌䇀ᗖỘ ப ம⏌䀸 வ弁퐤⏌䇀

தமிழக ைத ேச⏌剠 த 5 ேப⏌剠 வ弁퐤⏌䇀
1)װ.ேக. ⏌剠 தி  கைல / இைச  தமிழகᗖἐ

2)ைமᗖỘேக耀Ā டன耀ேனா  இலᗖỘகியᗖἐ / க耀Āவ弁퐤  தமிழகᗖἐ

3)நிேவதிதா ர நா பேட  ச க ேசைவ  தமிழகᗖἐ

4)மா⏌冸யப த瑫கேவ  வ弁퐤ைளயா / தடகளᗖἐ  தமிழகᗖἐ

5)ᗖ䶨ன耀தி சாலம (மைற)  ம⏌䇀 வᗖἐ  தமிழகᗖἐ


2016ᗖἐ
ஆ
7 ேப⏌䇀ᗖỘ ப ம ஷ:
**********************
1)வ弁퐤 வா ேமாக ப  கைல / இைச  ராஜ
தா

2)ேபராசி⏌冸ய⏌剠 ேதவ弁퐤 ப弁퐤ரசா திவ弁퐤ேவதி  இலᗖỘகியᗖἐ / க耀Āவ弁퐤  உ தர ப弁퐤ரேதசᗖἐ

3)ெதஹாᗖἐத உ வாװயா  ம⏌䇀 வᗖἐ  மகாரா װரா

4)ர னா ᗖ䶨 த⏌剠 மகரா耀  ஆமிகᗖἐ  ஜரா

5)நிரЮசனா ந தா சர
வதி  ேயாகா  ப弁퐤ஹா⏌剠

6)ெஹ弁퐰.ஆ⏌剠.ெஹ弁퐰. ப弁퐤⏌冸ச
மஹா சᗖỘ⏌冸 ⏌䀸நிேதா (ெவள耀நா )  இலᗖỘகியᗖἐ / க耀Āவ弁퐤 
தாᗖᮐலா 

'7)ேசா' ராமசாமி (மைற)  க耀Āவ弁퐤 / இலᗖỘகியᗖἐ / இதழிய耀Ā  தமிழகᗖἐ


2016ᗖἐ
ஆ
7 ேப⏌䇀ᗖỘ ப ம வ弁퐤 ஷ
வ弁퐤⏌䇀,
***********************
1)ேக.ேஜ.ேயᗖ䶨தா
 இைச  ேகரளா

2)ச
⏌䇀 ஜᗖỘகி வாᗖ䶨ேத  ஆமிகᗖἐ  தமிழகᗖἐ

3)சர பவா⏌剠  ெபா வாᗖỘைக  மகாரா װரᗖἐ

4) ரள耀 மேனாக⏌剠 ேஜாஷி  ெபா வாᗖỘைக  உ தர ப弁퐤ரேதசᗖἐ

5)உ ப弁퐤 ராம弁퐰ச திர ரா  அறிவ弁퐤ய耀Ā / ெபாறிய弁퐤ய耀Ā  க⏌剠நாடகᗖἐ

6)ᗖ䶨 த⏌剠 லா耀Ā பாவா (மைற) ெபா வாᗖỘைக  ம திய ப弁퐤ரேதசᗖἐ

7)ப弁퐤.ஏ.ச瑫மா (மைற)  ெபா வாᗖỘைக  ேமகாலயா

வ⏌剠 தகᗖἐ ெசயலிகߐ
*******************
1] பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக YesBank அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத ெசயலி
SIMS e Pay


2] பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக Indusland Bank அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத ெசயலி
Indus Pay

3] Reliance நி弁퐖வனᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ Fun&Co நி弁퐖வனᗖἐ இைண  உ⏌䇀வாᗖỘகிய ெசயலி
CHILLX

4] ரய弁퐤耀Ā װᗖỘககைள ேவகமாகᗖἐ எள耀தாகᗖἐ ெபற ஐஆ⏌剠சிװசி அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத
ெசயலி
IRCTC RAIL CONNECT

5] பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக ICICI வ瑫கி அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத ெசயலி
Easy Pay

6] பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக BSNL வ瑫கி அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத ெசயலி
MOBI CASH

7] ெவள耀நா வாஇ திய⏌剠க ᗖỘகாக south Indian bank அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள ெசயலி
SIB MIROR

8] பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக ஆதா⏌剠 நி弁퐖வன தா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள ெசயலி
Aadhar Payment app

9]
ᗖἐைப ப瑫 弁퐰ச ைத Mutual Fund வ⏌剠 தக தி弁퐮காக அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள ெசயலி
BSE STAR MF

10] வ⏌剠 தகᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெதாழி耀Ā ைறயா耀Ā சிற ெபா⏌䇀ளாதார ம
டல瑫கைள ப弁퐮ற
தகவ耀Āகைள ெபற அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ெசயலி
SEZ INDIA

11] ⏌䀀க⏌剠ேவா⏌剠கைள ைறகைள த⏌剠ᗖỘக ம திய அரசா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ெசயலி
Smart Consumer & Online Consumer Mediation Center


அரᗖ䶨 சா⏌剠 த ெசயலிகߐ
********************
1] திதாக அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ⏌䆈பாᗖᮐ ேநா கைள
ேக ெசᗖᮐவத
லᗖἐ
ப弁퐤ரதம⏌剠 ேமாװய弁퐤 ரைல ேக ᗖἐ வசதிᗖỘகான ெமாைப耀Ā ெசயலி
MODI KEY NOTE

2] ம திய ᗖ䶨காதார ைற அைம弁퐰சக தா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ெசயலி
NO MORE TENSION App

3] மி வசதிகைள ப弁퐮றிய தகவ耀Āகைள ெபற மிைற அைம弁퐰ச⏌剠 
ேகாய耀Ā
அவ⏌剠களா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ெசயலி
GARVII

4] ழ ைதக ᗖỘ தாᗖᮐபா耀Ā வழ瑫கைள ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘக ம弁퐮弁퐖ᗖἐ கைடகள耀耀Ā வ弁퐤弁퐮கப ᗖἐ
அைடᗖỘகபட உணகைள தவ弁퐤⏌剠ᗖỘக வ弁퐤ழிண⏌剠வ弁퐤弁퐮காக அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட
ெசயலி
Stanpan Suraksha

5] வ弁퐤வசாய弁퐤கள耀 நல耀ĀᗖỘகாக ம திய வ弁퐤வசாய弁퐤கߐ நல ைற அைம弁퐰சக தா耀Ā
அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள ெசயலி

eNam

6] ஹ耀 யா திைர ெதாட⏌剠பான நடவװᗖỘைகக ᗖỘகாக சி弁퐖பாைமய弁퐤ன⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ
வ弁퐤வகாரைற அைம弁퐰ச⏌剠 ⏌䀸
ᗖỘதா⏌剠 அ களா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ெசயலி
Haj Committee of India

7] ⏌䆈பாᗖᮐ ேநா கߐ ெச耀Āலா என அறிவ弁퐤ᗖỘகபட நிைலய弁퐤耀Ā மᗖỘகள耀 க⏌䇀 ைத
அறிய ேமா װவᗖỘகிய ெசயலி
NM App

8] பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘக ᗖỘகாக ம திய அரசா耀Ā அறி கப
தப அதிக
ைற தரவ弁퐤றᗖỘகᗖἐ ெசᗖᮐயப சாதைன பைட த ெமாைப耀Ā ெசயலி
BHIM App


 ߐ ெசயலிகߐ
#*#*#*#*#*#*#*
1] இ தியாவ弁퐤 சா⏌剠ப弁퐤耀Ā ஆதார ட
 ைவᗖỘகப  ߐ நி弁퐖வன தா耀Ā
தைடெசᗖᮐயபட ெசயலி
SMESH UP

2] சம
ப தி耀Ā ஹி தி ெமாழிய弁퐤耀Ā தன ேசைவைய ெதாட⏌剠 த தகவ耀Ā ப⏌冸மா弁퐮ற ெசயலி
Allo

3]  ߐ நி弁퐖வன தா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட ைகபட瑫கைள
ேக ெசᗖᮐᗖἐ
ெசயலி
Photo Scan

4] சி弁퐖 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ 弁퐖 ெதாழி耀Ā ஈ ப ேவா⏌剠க ᗖỘகாக  ߐ நி弁퐖வனᗖἐ அறி கᗖἐ
ெசᗖᮐߐள ெசயலி
Google My Business

5] ஆப  கால瑫கள耀耀Ā நம இ⏌䇀ப弁퐤ட ைத நᗖἐபக தனமான நப⏌剠க ᗖỘ ெத⏌冸வ弁퐤ᗖỘக
 ߐ நி弁퐖வனᗖἐ அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத ெசயலி
Trusted Contacts

6] ெதாழி耀Ā நி弁퐖வன瑫க ᗖỘ மி
ன
ெதாழி耀Ā ⏌䀀ப ைத பய弁퐤弁퐮弁퐖 வ弁퐤ᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā
தமி ஆ瑫கிலᗖἐ ெத瑫 மரா தி ஆகிய ெமாழிகள耀耀Ā  ߐ அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள
ெசயலி
Premier

7] அ⏌䇀கி耀Ā உߐள கழிவைற வசதிகைள அறிய ெட耀Āலி மாநிலᗖἐ அறி கᗖἐ ெசᗖᮐத
ெசயலி
Google Toilet Locator


1)ஐ.நா.ᗖỘகான அெம⏌冸ᗖỘக ᗖ挘தராக அெம⏌冸ᗖỘக வா இ திய⏌剠 நிᗖỘகி ேஹலி
நியமிᗖỘகப வத弁퐮 அ நா װெசன
ஒத耀Ā அள耀 ߐள.
[அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤 அதிப⏌剠 நி⏌剠வாக தி耀Ā
த耀Ā
ைறயாக ப瑫 ெப弁퐖ᗖἐ அெம⏌冸ᗖỘக வா
இ திய⏌剠 ேஹலி எப றிப弁퐤ட தᗖỘக.]

2) த
ைறயாக Hugo Chavez Prize வ弁퐤⏌䇀திைன ர யா அதிப⏌剠 வ弁퐤ளாװமி⏌剠 தி
ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠


3)சிற த வாெவள耀 ப弁퐤⏌冸வ弁퐤弁퐮கான த瑫க மய弁퐤耀Ā வ弁퐤⏌䇀திைன[2016] ெட耀Āலி வ弁퐤மான
நிைலயᗖἐ ெப弁퐮弁퐖ߐள

4)ஜனவ⏌冸25
ேதசிய ᗖ䶨弁퐮弁퐖லா தினᗖἐ & ேதசிய வாᗖỘகாள⏌剠 தினᗖἐ

5)ெட耀Āலிய耀Ā நட த ேதசிய ழ ைதகߐ தின வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā Effective Community Engagement
ப弁퐤⏌冸வ弁퐤弁퐮கான வ弁퐤⏌䇀திைன கட⏌剠 மாவடᗖἐ ெப弁퐮弁퐖ߐள

6)2016ஒலிᗖἐப弁퐤ᗖỘ ேபாװய弁퐤耀Ā ப瑫ேக弁퐮ற தபாக⏌剠மா⏌剠 ப弁퐤வ弁퐤.சி  , சாி மாலிᗖỘ
சிறப弁퐤ᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā இ திய அЮச耀Ā ைற Golden girls of India – Pride of Nation எற
வாசக ட சிற வைக அЮச耀Ā உைறைய ெவள耀ய弁퐤 ߐள

7)ஒװசா மாநிலᗖἐ ச
⏌ װ剠 ஏதள ததி耀Ā இ⏌䇀  ப弁퐤னாகா , ComplexIII ராᗖỘெக
ேசாதைன
ைறய弁퐤耀Ā ெவ弁퐮றிகரமாக ஏவப ߐ


1)அ
டா⏌剠װகா க
ட ைத யா⏌䇀ைடய உதவ弁퐤ᗖἐ இ耀Āலாம耀Ā தன耀ேய ᗖ䶨弁퐮றி வ 
ஆ
திேரலிய நாைட弁퐰 ேச⏌剠 த ெப
லிசா ப弁퐤ேலய⏌剠 உலக சாதைன பைட ߐளா⏌剠.
இவ⏌剠 1,600 கட耀Ā ைம耀Ā ᗖ挘ர ைத 100 நாகள耀耀Ā பயணᗖἐ ெசᗖᮐ அ
டா⏌剠װகா
க
ட ைத எߐװளா⏌剠.
(இத弁퐮
னதாக 102 நாகள耀耀Ā ஒ⏌䇀வ⏌剠 பயணᗖἐ ெசᗖᮐ த சாதைனயாக இ⏌䇀 
வ த.)

2)இ தியாவ弁퐤ேலேய
த耀Ā
ைறயாக ெபாமᗖỘகள耀 உட耀Āநலᗖἐ றி த வ弁퐤வர瑫கைள
கᗖἐட⏌剠 மயமாᗖỘ ᗖἐ ‘இ ெஹ耀Ā ’ திடᗖἐ ேகரளாவ弁퐤耀Ā அறி கப
தப கிற.

3)சடசைப ேத⏌剠த耀Ā நைடெப弁퐖ᗖἐ 5 மாநில瑫கள耀耀Ā ேத⏌剠த耀Ā ெதாட⏌剠பான கா⏌剠கைள
அள耀ᗖỘக "சமாதா' எ耀Āᗖἐ திடᗖἐ ெசய耀Āப
தப கிற.

4)இ திய கடேலாரᗖỘ காவ耀Ā பைடய弁퐤 கிழᗖỘ  ப弁퐤ரா தியᗖἐ சா⏌剠ப弁퐤耀Ā "கடலி耀Ā ஒ⏌䇀 நாߐ'
எற நிக弁퐰சி ெசைன அ⏌䇀ேக ந ᗖỘகடலி耀Ā ஜனவ⏌冸 22耀Ā நைடெப弁퐮ற.

5)ப弁퐤ரா
தைலநக⏌剠 பா羀ஸி耀Ā அதிநவன ெதாழி耀Ā⏌䀀ப வசதிக ட װய
தான耀ய瑫கி ேப⏌䇀  ேசைவைய அ நா அரᗖ䶨 ெதாட瑫கிߐள.

6)ராஜ
தா மாநில தி耀Ā ெபா⏌䇀ளாதாரᗖἐ பய弁퐤ᗖἐ பߐள耀 மாணவ⏌剠கள耀
பாட திட தி耀Ā, பணமதிப弁퐤ழ நடவװᗖỘைக ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெராᗖỘகமி耀Āலா ெபா⏌䇀ளாதாரᗖἐ
ஆகியவ弁퐮ைற ேச⏌剠ᗖỘக க耀Āவ弁퐤 வா⏌冸யᗖἐ
 װெசᗖᮐߐள.

7)அெம⏌冸ᗖỘக அதிப⏌剠 ெடானா耀Ā ரᗖἐப弁퐤 உ⏌䇀வᗖἐ ெபாதி த நாணய ைத ர ய
நி弁퐖வனᗖἐ ஒ弁퐖 ெவள耀ய弁퐤 ߐள.

8)ெஜᗖᮐ ⏌剠 ெமேரா ெரய弁퐤耀Ā நிைலயᗖἐ
வமாக, பணமி耀Āலாம耀Ā װஜிட耀Ā
ப⏌冸வ⏌剠 தைன
லᗖἐ பயண弁퐤கߐ װᗖỘெகைட ெப弁퐖ᗖἐ வசதிைய அரᗖ䶨 ஏ弁퐮ப
திߐள


1)Geospatial World Forum 2017 வ⏌䇀ᗖἐ ஜனவ⏌冸 25வைர ைஹதராபா தி耀Ā நடᗖỘக உߐள

2)ஆல பா⏌剠ட⏌剠 பதᗖỘக வ弁퐤⏌䇀திைன ேடவ弁퐤 வா⏌剠ன⏌剠 ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠

3)கலிேபா⏌剠ன耀யாவ弁퐤耀Ā நடᗖỘ ᗖἐ ச⏌剠வேதச Borrego Springs திைரபடதி⏌䇀வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā Saanjh (
ஹிம弁퐰சாலி ெமாழி) best feature film வ弁퐤⏌䇀ᗖỘ ேத⏌剠வாகிߐள


4)ஒேர ேநர தி耀Ā 103ெசய弁퐮ைகேகாைள தா瑫கி弁퐰ெச耀Āᗖἐ PSLV (C37) ஆ திர மாநிலᗖἐ
⏌䀸ஹ⏌冸ேகாடாவ弁퐤耀Ā இ⏌䇀  வ⏌䇀ᗖἐ ப弁퐤ரவ⏌冸
த耀Ā வார தி耀Ā வ弁퐤
ண弁퐤ல ஏவ உߐள

5)ேடானா耀Ā ரᗖἐ பதவ弁퐤ேய弁퐮றைத ெதாட⏌剠  Federal Communications Commission 
தைலவராக அெம⏌冸ᗖỘகா வா இ தியரான அஜி பாᗖᮐ நியமிᗖỘக ߐளா⏌剠

6)உலகி மிக ைமயான நி弁퐖வனᗖἐ 2016 பװயலி耀Ā
தலிடᗖἐ ெப弁퐮ற நி弁퐖வனᗖἐ
(1) ஆப弁퐤ߐ inc.
(2)  耀Ā

7)ேநதாஜி ᗖ䶨பா
ச திர ேபாஸி எ தைனயாவ ப弁퐤ற த தினᗖἐ அ耀Āச⏌冸ᗖỘகபட
121

8)மேலசியா மா
ட⏌剠 ᗖỘராப弁퐤ᗖỘ
ெப
கߐ ஒ弁퐮ைறய⏌剠 ப弁퐤⏌冸வ弁퐤耀Ā சாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ
ெவறவ⏌剠
சாᗖᮐனா ெநᗖᮐவா耀Ā

9)ஜி20 வ弁퐤வாசய ைற அைம弁퐰ச⏌剠க ᗖỘகான மாநா நட த இடᗖἐ
ெப⏌剠லி ெஜ⏌剠மன耀

10)ஆேராᗖỘயா மி ரா ட ெதாட⏌剠 நட தஇடᗖἐ
சிலி弁퐰ச⏌剠(அஸாᗖἐ)


1)A K Bajaj
 கி⏌䇀 ணா நதிந⏌剠 ேமலா
ைம வா⏌冸யᗖἐ அைமப ப弁퐮றி ஆராய
அைமᗖỘகபட

2)ஜஎ
ஜா
 காவ弁퐤⏌冸 நதிந⏌剠 பாசன ப திய弁퐤耀Ā ந⏌剠நிைல றி  ஆராய ம திய
அரசா耀Ā அைமᗖỘகபட

3)K S வா耀Āװயா
 சர
வதி நதிைய ப弁퐮றி ஆராய அைமᗖỘகபட

4)Ratan P Watal
 װஜிட耀Ā பணப⏌冸வ⏌剠 தைனைய ஊᗖỘ வ弁퐤ப ப弁퐮றி ஆராய நிதி
அைம弁퐰சக தா耀Ā அைமᗖỘகபட

5)ச திரபா நா
 װஜிட耀Ā பணப⏌冸வ⏌剠 தைனைய ஊᗖỘ வ弁퐤ப ம弁퐮弁퐖ᗖἐ அதைன
ப弁퐮றி ஆராய NITI Aayog耀Ā அைமᗖỘகபட

6)ப弁퐤ரவ弁퐤 வசி
தா
 வ⏌剠தா யலா耀Ā பாதிᗖỘகபட ப திகைள ஆராய "ப弁퐤ரவ弁퐤
வசி
தா" ( Praveen Vashishtha) தைலைமய弁퐤耀Ā ம திய அரᗖ䶨 தமிழக தி弁퐮
ஒைற
அ耀Āப弁퐤ߐள


1)ைசய ேமா װேபமிட ெதாட⏌剠 லᗖỘேனா உ.ப弁퐤 ய弁퐤耀Ā நடᗖỘகஉߐள

2)தாசான耀யா நாװ弁퐮 ப⏌冸ேசாதைன
ய弁퐮சியாக ேரா எ耀Āᗖἐ ஆள耀耀Āலாத
வ弁퐤மான瑫கள耀
லᗖἐ ர தᗖἐ உߐள耀ட ம⏌䇀 வ ெபா⏌䇀கைள அ耀Āப இ瑫கிலா 
அரᗖ䶨
 װெசᗖᮐߐள

3)தமிழக திேலேய
த耀Ā ைறயாக நடமா ᗖἐ பா耀Ā ள耀ரகᗖἐ ஈேரா மாவட தி耀Ā (
மЮசளாநாயᗖỘகՈ⏌冸耀Ā) ெதாட瑫கப ߐள.

4) கலாᗖỘக⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 வழ瑫 ᗖἐ நிக弁퐰சி ேம弁퐮 வ瑫க மாநில தி耀Ā நைடெப弁퐮ற


5)பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக #װஜிட耀Ā_தகியா திட ைத ம திய ப弁퐤ரேதச
மாநிலᗖἐ இ ᗖ挘⏌冸耀Ā வ瑫கப ߐள

6) װஎற ெபய⏌冸耀Ā ெதாைலᗖỘகாசி ேசைவைய ப弁퐤எ
எஎ耀Ā நி弁퐖வனᗖἐ தன
ேசைவைய வᗖỘகிߐள


1)Jinnah Often Came to Our House
.
எ தியவ⏌剠 கிர
ேதாஷி ( The Hindu 2016 வ弁퐤⏌䇀 ெப弁퐮弁퐖ߐள )

2)The Karachi Deception
எ தியவ⏌剠.  ச ⏌䇀ஜி நா

3)இ தியாவ弁퐤耀Ā ெராᗖỘக ப⏌冸வ⏌剠 தைன இ耀Āலாத
த耀Ā த எற ெப⏌䇀ைமைய மண弁퐤 ⏌剠
மாநிலᗖἐ ேலாᗖỘடᗖỘ ஏ⏌冸ய弁퐤耀Ā அைம ߐள " கர瑫 ( Karang ) " த ெப弁퐮弁퐖ߐள

4) International Symposium on Medicinal and Aromatic plants of India மாநா ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā
நைடெப弁퐮弁퐖
ߐ װள.

5) Pro Wrestling League 2017 ெதாட⏌冸 இ弁퐖திேபாװய弁퐤耀Ā பЮசா ராய耀Ā
அண弁퐤 ,
ஹ⏌冸யானா ேஹᗖἐம⏌剠
அண弁퐤ைய ேதா弁퐮க  װசாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ ெவ弁퐖ߐள.

6) 2017 ெட耀Āலி ஓப ச⏌剠வேதச ெச
சாᗖἐப弁퐤யஷி ேபாװய弁퐤耀Ā தஜிகி
தா
நாைட弁퐰ேச⏌剠 த Farrukh Amonatov ெவ弁퐖ߐளா⏌剠.

7)Jackself எற த耀Āைடய பைடக ᗖỘகாக ப弁퐤⏌冸டன耀 Jacob Polley, 2016 T S Eloit ப⏌冸ᗖ䶨
ெவ弁퐖ߐளா⏌剠

8)ம.ப弁퐤. மாநில
த耀Āவரா耀Ā ஆன தᗖἐ திடᗖἐ வᗖỘகி ைவᗖỘகப ߐள.
இ திட தி ப װவறிேயா⏌剠ᗖỘ , வசதி பைட ேதா⏌冸டᗖἐ ெப弁퐮弁퐖 உதவ ஆ ᗖἐ.
இத弁퐮காக ஆன
எற ைற திதாக உ⏌䇀வாᗖỘகப ߐள.

9)28th Dantan Gramin Mela , װயரᗖ䶨 தைலவரா耀Ā ேம弁퐮 வ瑫க தி耀Ā ஜனவ⏌冸 19耀Ā வᗖỘகி
ைவᗖỘகப ߐள.

10)Climate Change
.
எ தியவ⏌剠  ப弁퐤⏌冸ட இளவரச⏌剠 சா⏌剠ல
( ேவ耀Ā
இளவரச⏌䇀ᗖἐ இவேர )
இைண  எ தியவ⏌剠கߐ  ேடான耀 ஜுன耀ப⏌剠 & எமிலி ᗖỘப⏌剠ᗖỘ


.
1) இ தியாவ弁퐤
த耀Ā ⏌冸ய சᗖỘதி பட , " ஆதி யா " ேவᗖἐபநா ஏ⏌冸ய弁퐤耀Ā ( ேகரளா )
இயᗖỘகப ߐள.

2) இ தியாவ弁퐤
த耀Ā ெப
கߐ இலᗖỘகிய தி⏌䇀வ弁퐤ழா ( Gender Literature Festival ) ஏர耀Ā
மாதᗖἐ பானாவ弁퐤耀Ā நைடெபற உߐள.

3) ஏ⏌剠ெட耀Ā ேபம
 வ瑫கி தன வாװᗖỘைகயாள⏌剠கள耀 ேசமி கணᗖỘ இ
ைவக ᗖỘ 7.25% வ װவழ瑫 கிற.

4) ம.ப弁퐤.மாநில அரᗖ䶨 பணமி耀Āலா ப⏌冸மா弁퐮ற ைத ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘக Digital Dakia or Digital Post Man

எற திட ைத வᗖỘகிߐள.

5) 1st Asia Pacific Broadcasting Union International Dance Festival, ைஹதராபா தி耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖
ߐ װள.

6) ம திய வ⏌剠 தகᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெதாழி耀Āைற சா⏌剠ப弁퐤耀Ā SEZ India எற அைலேபசி ெசயலி
ெவள耀ய弁퐤டப ߐள.

7) Nagaland health Project ᗖỘகாக உலக வ瑫கி 48 மி耀Āலிய டால⏌剠 கட耀Āதவ弁퐤 வழ瑫க
ஒᗖỘெகா
ߐள. இ த திட தி நிைற காலᗖἐ  மா⏌剠弁퐰 31 / 2023

8) 58வ இ தியா , ச⏌剠வேதச ஆைடகߐ க
காசி ( India International Garment Fair )
ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖
ߐ װள.

9) உலக ெபா⏌䇀ளாதார அைமப弁퐤 சா⏌剠ப弁퐤லான , Inclusive Development Index 2017 (IDI)
இ தியா 60வ இடᗖἐ வகிᗖỘகிற.

10) visa free score  ப װஇ திய பா
ேபா⏌剠 46 மதிெப
க ட 78வ இடᗖἐ
வகிᗖỘகிற. ெஜ⏌剠மன耀, சி瑫க ⏌剠,
வட ஆகியன
த耀Ā
弁퐖 இட தி耀Ā உߐளன.


01) ெபா இட瑫கள耀耀Ā / காலிய弁퐤ட瑫கள耀耀Ā ைபகைள எ⏌冸பவ⏌剠கߐ ம
 எ வள
அபராதᗖἐ வ弁퐤திᗖỘகப ᗖἐ பᗖ䶨ைம த⏌剠பாயᗖἐ ெத⏌冸வ弁퐤 ߐள
⏌䆈 25,000

2) Epsilon  2 ?
ஜபா அ耀Āப弁퐤ய திட எ⏌冸ெபா⏌䇀ߐ ராᗖỘெகட
 ◌்
3) கின
சாதைன பைடᗖỘகபட , அதிகள ெப
கߐ கல  ெகா
ட த弁퐮கா
கைல பய弁퐤弁퐮சி வ  எ瑫 நைடெப弁퐮ற
ெத瑫கானா மாநில வார瑫க耀Ā மாவட காவ耀Āைற ஏ弁퐮பா ெசᗖᮐத நிக弁퐰சி ( 21,276
ேப⏌剠 )

4) மேலசியாவ弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮ற ழ ைதகߐ ேகா耀Ā உலக சாᗖἐப弁퐤ய ேபாװய弁퐤耀Ā ெவற
இ திய சி弁퐖வ யா⏌剠
Arjun Bhati

5) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA ) ைடரᗖỘட⏌剠 ெஜனரலாக நியமனᗖἐ ெசᗖᮐயபடவ⏌剠
யா⏌剠 ?
ᗖ䶨ன耀耀Ā அேராரா

6) ெகா弁퐰சிய弁퐤耀Ā வ瑫கப ߐள, இ தியாவ弁퐤
த耀Ā
றாᗖἐ பாலின தவ⏌剠
பߐள耀ய弁퐤 ெபய⏌剠 என ?
Sahaj international school

7) பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠தைனைய இைளஞ⏌剠கள耀டᗖἐ ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘக , ம திய இைளஞ⏌剠 நலᗖἐ
ம弁퐮弁퐖ᗖἐ வ弁퐤ைளயா ைற அைம弁퐰சரா耀Ā வᗖỘகி ைவᗖỘகபட ப弁퐤ர弁퐰சார இயᗖỘகᗖἐ
என
youth4digitalpaisa

8) எகி நா װஎ த ப耀ĀகைலᗖỘகழக தி耀Ā தகவ耀Ā ெதாழி耀Ā⏌䀀ப சிற ைமய ைத
அைமᗖỘக இ தியா ஒ ᗖỘெகா
ߐள
Al Azhar University


9) [i ] வாசக⏌剠 வ弁퐤⏌䇀ப தி அװபைடய弁퐤耀Ā ைடᗖἐ நாள耀த 2016 சிற த மன耀த⏌剠 யா⏌剠 ?
[ii] ைடᗖἐ நாள耀த 2016 சிற த மன耀த⏌剠 யா⏌剠 ?
(i ) ேமா װ.,
( ii ) ெடானா耀Ā װரᗖἐப
 ◌்
10) உலகி
த耀Ā water  wave laserஐ உ⏌䇀வாᗖỘகியவ⏌剠கߐ யா⏌剠?
ேபராசி⏌冸ய⏌剠 Tal Carmon தைலைமய弁퐤லான Technion Israel Institute of Technology Scientists

11) ெஜᗖᮐ ⏌冸耀Ā நைடெப弁퐮ற ேதசிய ழ ைதகߐ திைரபட வ弁퐤ழாவ弁퐤 க⏌䇀ெபா⏌䇀ߐ (
Theme ) என ?
Make in India

12) International Conference on Decarbonisation of Indian Railways – Mission Electrification எ瑫
நைடெப弁퐮ற?
ெட耀Āலி

13) 1st International Agro  biodiversity Congress எ瑫 நைடெப弁퐮ற?
ெட耀Āலி

14) ஆᗖỘகிரமி கா ம
⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ chhamp ப திகள耀耀Ā இ⏌䇀  இ தியாவ弁퐤弁퐮 லᗖἐ
ெபயர ேதா⏌䇀ᗖỘகான ம弁퐖வாᗖỘகாக இ தியா ஒᗖỘகீ ெசᗖᮐத ெதாைக எ வள?
⏌䆈. 2000 ேகாװ

15) ᗖ䶨வ弁퐤ச⏌剠லா  நா װᗖ䶨弁퐮弁퐖லா ைற ᗖ挘தராக நியமனᗖἐ ெசᗖᮐயப ߐளவ⏌剠 யா⏌剠?
அ நா װᗖ䶨弁퐮弁퐖லா ப弁퐤ரசார வாசகᗖἐ என ?
ரவ⏌剠 சி瑫 . , 2017 – Nature wants you back

16) Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan எப எ த திடᗖἐ ெதாட⏌剠பான?
க⏌䇀弁퐮ற தாᗖᮐமா⏌剠க ᗖỘகான மாதா திர ப⏌冸ேசாதைன திடᗖἐ (
த耀Ā 6 மாதᗖἐ வைர )

17) Tata Literature Live! Lifetime Achievement Award ெவறவ⏌剠 யா⏌剠?
அமித ேகா

18) Reporters without Borders (RSF)TV5 Monde prize’ ெவறவ⏌剠 யா⏌剠?
Hadi Abdullah ( syria )

19) திற தெவள耀 கழிப弁퐤டᗖἐ இ耀Āலா மாநிலᗖἐ எற த திைய அைட ߐள
弁퐖
மாநில瑫கߐ எைவ?
சிᗖỘகிᗖἐ, இமா弁퐰சல ப弁퐤ரேதசᗖἐ , ேகரளா

20) வ弁퐤வசாய弁퐤க ᗖỘ மான耀ய வ弁퐤ைலய弁퐤耀Ā ⏌冸ய மி சᗖỘதி ேமாடா⏌剠 வ弁퐤ைச பᗖἐகߐ
வழ瑫 ᗖἐ திடᗖἐ எ?
Saur SujalaYojana ( ச
க⏌冸耀Ā வᗖỘகி ைவᗖỘகபட )


1)அ耀ĀராᗖỘ தாᗖỘ ⏌剠, ஹிமாசல ப弁퐤ரேதச ஒலிᗖἐப弁퐤ᗖỘ ச瑫க தைலவராக ேத⏌剠
ெசᗖᮐயப ߐளா⏌剠

2) த ைறயாக INS வ弁퐤ᗖỘரமாதி யா ேபா⏌剠ᗖỘகபலி耀Ā
ேட ேப瑫ᗖỘ ஆ இ தியா
சா⏌剠ப弁퐤耀Ā ATM வசதி ஏ弁퐮ப
தப ߐள

3)ந⏌剠 ேமலா
ைமய弁퐤耀Ā உߐள ப耀Āேவ弁퐖 இட⏌剠கைள கைளவ ப弁퐮றிய கல ைரயாட耀Ā
டᗖἐ Jal Manthan  3 ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖ߐள.


4)அ
ஸாᗖἐ மாநில அரᗖ䶨 Tokapoisa.in எற மின பணைபைய ( e  wallet )
அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள.

5)The International Conference and Exhibition on Reinforced Plastics (ICERP)  2017
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā
நைடெப弁퐮弁퐖ߐள

6)21வ ேதசிய இைளஞ⏌剠 வ弁퐤ழா ஹ⏌冸யானா மாநிலᗖἐ ேராடᗖỘ நக⏌冸耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖ߐள.
மாநா װக⏌䇀ெபா⏌䇀ߐ.  Youth for digital India

7)Young Travel Photographer  14 years old and under  in the 'Places and Experiences' ப弁퐤⏌冸வ弁퐤耀Ā
வ⏌䇀 ெப弁퐮றவ⏌剠  இ தியாைவ சா⏌剠 த 13 வயதான Ankit Kumar

8) Young Travel Photographer of the Year 2016 வ弁퐤⏌䇀 ெப弁퐮றவ⏌剠  இ தியாைவ சா⏌剠 த 14
வயதான Darpan Basak


1)எதைன சமாள耀ᗖỘக அரᗖ䶨 ஒ⏌䇀瑫கிைண த ர耀Ā ப弁퐤ரதிெசய耀Ā அைம (IVRS)
ப弁퐤ளாபார ைத அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள
அைழ 
װ

2)அைன தி திய ெடன耀
டைமப弁퐤
த耀Ā ெப
தைலவ⏌剠 யா⏌剠
ப弁퐤ரவ மகாஜ

3)ச⏌剠வேதச அழகிகߐ ேபாװய弁퐤耀Ā ேதசᗖἐ கட த மி
2016 பட ைத ெவறவ⏌剠 யா⏌剠
Srinidhi Shetty

4)தபா க⏌剠மாக⏌冸 ᗖ䶨யச⏌冸ைதயான “Dipa Karmakar: The Small Wonder”  இைண ஆசி⏌冸ய⏌剠
யா⏌剠
ப弁퐤
ேவ
வ⏌剠 ந தி

5)இ
ேரா
த耀Ā தன耀பட
ைறய弁퐤耀Ā உ⏌䇀வாᗖỘகபட ெசய弁퐮ைகᗖỘ உடபாװ耀Ā
ைகெய
திߐள. இ
ேரா ெசய弁퐮ைகᗖỘேகாߐ ைமய தி இயᗖỘ ன⏌剠 (ISAC) யா⏌剠
மய弁퐤耀Āசாமி அ
ணாைர

6)װஜிட耀Ā ெகா பனகߐ (Digital Payments)
தைலவ⏌剠 யா⏌剠
ர த ப弁퐤.வாட耀Ā

7)எ த மாநில
த耀Āவ⏌剠 ⏌䆈.50 ேகா װேதசிய ந⏌冸ய耀Ā திடᗖἐ ெசய耀Āப
த ஒத耀Ā
அள耀 ߐளா⏌剠
ஹ⏌冸யானா

8)எ த மாநில அரᗖ䶨 ேத瑫காᗖᮐ எ
ெணᗖᮐᗖỘ எதிராக ᗖ挘弁퐮弁퐖ᗖἐ ப弁퐤ர弁퐰சார தி弁퐮 அறிவ弁퐤ய耀Ā
ஆᗖᮐகள耀 அװபைடய弁퐤耀Ā பதிலள耀ᗖỘ ᗖἐ ஒ⏌䇀 தவ弁퐤ரமான ப弁퐤ர弁퐰சாரᗖἐ ெதாட瑫கிߐள
ேகரளா

9)டா⏌剠ஜிலி瑫 மைல ரய弁퐤லி ( Darjeeling Himalayan Railway ) பாரᗖἐப⏌冸ய ைத க װகாᗖỘக ,
இ திய ரய弁퐤耀ĀேவᗖỘ ᗖἐ ென
ேகா அைமᗖỘ ᗖἐ இைடேய ⏌冸 ண⏌剠 ஒப தᗖἐ
ஏ弁퐮ப ߐள.
[ ென
ேகா அைம டா⏌剠ஜிலி瑫 மைல ரய弁퐤ைல 1999耀Ā உலக பராᗖἐப⏌冸ய அைமபாக
அறிவ弁퐤 ߐள. ]

10)மேலசியா மா
ட⏌剠
கிரா
ட ப弁퐤⏌冸ᗖỘ
ேகா耀Ā ேபமி
ட இ弁퐖தி ேபாװய弁퐤耀Ā
இ திய வரா瑫கைன சாᗖᮐனா ேநவா耀Ā , தாᗖᮐலா  வரா瑫கைன ேபா⏌剠பாவ

ேசா弁퐰ᗖ䶨வா瑫ைக [ Pornpawee Chochuwong ] வ தி சாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ ெவ弁퐖ߐளா⏌剠.
தன பாமி
ட வாᗖỘைகய弁퐤耀Ā 23ஆவ பட ைதᗖỘ ைகப弁퐮றிߐளா⏌剠 சாᗖᮐனா.

11) பைடகள耀 தளபதிகߐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ உய⏌剠 அதிகா⏌冸கߐ கல  ெகா
ட மாநா ,
ஜனவ⏌冸 21耀Ā உ ரகா
 மாநில தி ேடரா ன耀耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖ߐள. ப弁퐤ரதம⏌剠 ேமாװ
இᗖἐமாநாைட வᗖỘகி ைவ தா⏌剠

12)ரஷிய நா உதவ弁퐤ட மண弁퐤ᗖỘ 200 கி.ம
. ேவக தி耀Ā ெச耀Āᗖἐ அதிேவக ரய弁퐤耀Āகߐ
இ தியாவ弁퐤耀Ā அறி கப
தபட இ⏌䇀ᗖỘகிறன.

13)நாװேலேய
த ைறயாக சட ேபரைவ ேத⏌剠தᗖỘகான தபா耀Ā வாᗖỘ கைள
மின
ைறய弁퐤耀Ā அ耀Āᗖἐ திடᗖἐ ேகாவாவ弁퐤耀Ā அறி கப
தப ߐள.

14)உலகி耀Ā
த耀Ā நாடாக நா⏌剠ேவ , ப
பைல வாெனாலி ( FM radio ) ஒள耀பரகைள
நி弁퐖 தி வ弁퐤 , Digital audio broadcasting (DAB)ஐ வᗖỘகߐளதாக அறிவ弁퐤 ߐள.

15) Dis /Ability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC2017) எற
ச⏌剠வேதச மாநா
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖ߐள.

16) பாரᗖἐப⏌冸ய இைச , நடனᗖἐ, ப弁퐤 இைச, உண தி⏌䇀வ弁퐤ழா, ேயாகா, திைரபட வ弁퐤ழா
ஆகியைவ இைண த " இ திய தி⏌䇀வ弁퐤ழா  Festival of India " கானா நாװ耀Ā ஜனவ⏌冸 25
த耀Ā மா⏌剠弁퐰 16 / 2017 வைர நைடெப弁퐖கிற.

17) ߐள耀 தி  தா
 װெச耀Āᗖἐ கைலயான Parkour ஐ வ弁퐤ைளயா ப弁퐤⏌冸வ弁퐤耀Ā
ப弁퐤⏌冸ட , உலகி耀Ā
த耀Ā நாடாக ேச⏌剠 ߐள.

18)My Odyssey : Memoirs of the Man behind the Mangalyaan Mission
எ தியவ⏌剠 
னாߐ இ
ேரா ேச⏌剠ம டாᗖỘட⏌剠 ராதாகி⏌䇀 ண. ( நிலЮச ⏌䆈
உட இைண  எ திߐளா⏌剠 )

19)மகாரா װரா மாநில அரசி சா⏌剠ப弁퐤耀Ā Mumbai WiFi எற திட தி கீ  500
இட瑫கள耀耀Ā இலவச hotspot வசதி உ⏌䇀வாᗖỘகப ߐள.

20)ேமᗖἐபட சாװைல ஏ ெதாழி耀Ā⏌䀀ப ைத ெப弁퐖வத弁퐮 ISRO , ப弁퐤ரா
நாװ
French Space Agency உட ஒப தᗖἐ ெசᗖᮐߐள


1)இ தியாவ弁퐤 க⏌䇀 ைள மன耀த⏌剠 " என அைழᗖỘகபட வ弁퐤Юஞான耀 சி.வ弁퐤.
வ弁퐤
ேவ
வரா வய
தி⏌剠வா耀Ā காலமானா⏌剠

2)CBIய弁퐤 திய இயᗖỘ நராக , ெட耀Āலி காவ耀Āைற ஆைணய⏌剠 அேலாᗖỘ மா⏌剠 வ⏌剠மா
நியமனᗖἐ ெசᗖᮐயப ߐளா⏌剠.

3)அ
த ப தா
க ᗖỘ ߐ 50% உߐள ச耀Ā எஜிகள耀 பயபாைட ைற  ,
90% அளவ弁퐤弁퐮 மிசார இஜிகைள இயᗖỘ வதி
லமாக 40,000 ேகா⏌ װ䆈பாᗖᮐகைள
ேசமிபத弁퐮 Mission 41K எற திட ைத இ திய ரய弁퐤耀Āேவ ைற அறிவ弁퐤 ߐள.

4)CERN [ The European Organization for Nuclear Research ] அைமப弁퐤耀Ā இ தியா இைண
உ弁퐖ப弁퐤னராக ( Associate Membership ) இைண ߐள.
ஏ弁퐮கனேவ 2004
த耀Ā இ த அைமப弁퐤耀Ā பா⏌剠ைவயாள⏌剠 நாடாக இ தியா உߐள.

5)IITகள耀耀Ā ெப
க ᗖỘ 20% இட ஒᗖỘகீ வழ瑫க ேவ
ᗖἐ என Timothy Gonsalves
தைலைமய弁퐤லான கமி װப⏌冸 ைர வழ瑫கிߐள.


6)அைனவ⏌䇀ᗖỘ ᗖἐ க耀Āவ弁퐤 ( ச⏌剠வ சிᗖỘசா அப弁퐤யா ) திட ைத க
காண弁퐤பத弁퐮காக "
ஷாக " எனப ᗖἐ திய வைலதள அைமைப மன耀த வள ேமᗖἐபா ைற அைம弁퐰ச⏌剠
வᗖỘகி ைவ ߐளா⏌剠.

7)Swachhta Doots ( Cleanliness Ambassadors )
க瑫ைக நதிய弁퐤 ᗖ挘ᗖᮐைமையᗖỘ காபத弁퐮காக 20,000 இைளஞ⏌剠கைள ᗖ挘ᗖᮐைம
ᗖ挘த⏌剠களாக நியமிᗖỘக ம திய அரᗖ䶨
 װெசᗖᮐߐள.

8)பைழய ⏌䆈500 1000 ⏌䆈பாᗖᮐ ேநா கߐ ெச耀Āலா எற இ திய அரᗖ䶨 அறிவ弁퐤 த
எதிெராலியாக ேநபாள தி耀Ā க ᗖἐ சி耀Āலைர த பா ஏ弁퐮ப ߐள.
சி耀Āலைர த பாைட சமாள耀ᗖỘக ேநபாள நாװ弁퐮 ⏌䆈.100 ேகா װமதிߐள ⏌䆈.100
ேநா கைள வழ瑫க இ தியா
 װெசᗖᮐߐள

9)ேகரள தி耀Ā ெத⏌䇀 நாᗖᮐகளா耀Ā மன耀த உய弁퐤⏌剠கߐ பலியா ᗖἐ வ弁퐤வகாரᗖἐ ெதாட⏌剠பாக
வ弁퐤சா⏌冸ᗖỘக ேகரள உய⏌剠 நதிமற
னாߐ நதிபதி ⏌䀸 ெஜக தைலைமய弁퐤耀Ā ஒ⏌䇀
உ弁퐰ச நதிமற உ தரவ弁퐤ேப⏌冸耀Ā அைமᗖỘகப ߐள.

10)இமா弁퐰சல ப弁퐤ரேதச தி தைலநகராக சிᗖἐலா உߐள. இ நிைலய弁퐤耀Ā ' தரᗖἐசாலாைவ "
இமா弁퐰சல ப弁퐤ரேதச தி இர
டாவ தைலநகராக அᗖἐமாநில
த耀Āவ⏌剠 வரப ர சி瑫
அறிவ弁퐤 ߐளா⏌剠.

11)உலகிேலேய மிக ைற த வயதி耀Ā Ǽலகரான சி弁퐖மி எற ெப⏌䇀ைமைய
பாலியாேம⏌冸 அரானா ெப弁퐮றாߐ.


1)எ耀Āைல பாகா பைடய弁퐤 சா⏌剠ப弁퐤耀Ā ராஜ
தான耀耀Ā உߐள எ耀Āைல ப திய弁퐤耀Ā
ஜனவ⏌冸 15
த耀Ā 28 வைர Operation Sard Hawa நைடெப弁퐖கிற.

2)ஐேராப弁퐤ய நாடா மற தைலவராக , இ தாலி நாைட弁퐰 ேச⏌剠 த Antonio Tajani ேத⏌剠
ெசᗖᮐயப ߐளா⏌剠.

3)ேநரைல க
காண弁퐤 திடᗖἐ
.
ஆைனமைல லிகߐ காபக தி耀Ā
த耀Ā
ைறயாக ' அகஇைணயᗖἐ ' எனப ᗖἐ "
இராெந " லᗖἐ வன ைத ேநரைலய弁퐤耀Ā க
காண弁퐤ᗖỘ ᗖἐ திடᗖἐ
ெதாட瑫கப ߐள.

4)ப弁퐤ள耀கா⏌剠 நி弁퐖வனᗖἐ த瑫கள ெடலிவ⏌冸 ஊழிய⏌剠கள耀 பாகா ேதைவக ᗖỘகாக "
ராெஜᗖỘ நЮᗖ䶨
டா " எற திட ைத அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள.


1)20வ ேதசிய மின
ஆசி மாநா 201617 வ弁퐤சாகபװன தி耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖
ߐ װள.
க⏌䇀ெபா⏌䇀ߐ.  Internet of Things and eGovernance

2)வாᗖỘகாள⏌剠கߐ த瑫கߐ வாᗖỘைக弁퐰 ச⏌冸பா⏌剠 ᗖỘெகாߐ ᗖἐ வ弁퐤தமாக வாᗖỘ எ திர தி耀Ā
ச⏌冸பா⏌剠 ஒைக弁퐰 சீ ( Vote Verifier Paper Audit Trail  VVPAT ) வழ瑫 ᗖἐ
ைற , அ
த
மாதᗖἐ நைடெபறߐள ேகாவா மாநில ேத⏌剠தலி耀Ā எ耀Āலா ெதா திகள耀ᗖἐ
அறி கப
தபடߐள.
(நாװேலேய
த耀Ā
ைறயாக ஒ⏌䇀 மாநிலᗖἐ
வᗖἐ இ த
ைற
அறி கபட தபடߐள இதா
த耀Ā ைற. )

3)இ திய தாவரவ弁퐤ய耀Ā ஆᗖᮐ நி弁퐖வனᗖἐ அ தமா தவ弁퐤耀Ā திய இЮசி ரக ைதᗖỘ

க
ப弁퐤ߐ װள.
ஸிஜிப⏌剠 ேடா
ேகா⏌剠சᗖἐ (Zingiber pseudo squarrosum) என ெபய⏌剠 ெகா
டஇ த
தாவரᗖἐ இЮசிᗖỘ
ᗖἐப ைத弁퐰 ேச⏌剠 த

4)1972ᗖἐ ஆ
, அெம⏌冸ᗖỘகாவா耀Ā நிலவ弁퐤耀Ā வ弁퐤
ெவள耀 ஆராᗖᮐ弁퐰சிᗖỘ ெச தபட
‘அபேலா 17’ வ弁퐤
கல ᗖỘ தளபதியாக இ⏌䇀 தவ⏌剠. நிலவ弁퐤耀Ā கைடசியாக காலװ
ைவ த நப⏌剠 ஜி ெச⏌剠ன ஆவா⏌剠.
(நிலவ弁퐤耀Ā
தலி耀Ā கால װஎ
த ைவ த அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤 ந耀Ā ஆᗖἐ
ரா瑫 2012ᗖἐ
ஆ
மரணமைட தா⏌剠.)

5)வாᗖỘகாள⏌剠கߐ, ேத⏌剠த耀Ā அதிகா⏌冸கߐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ அரசிய耀Ā கசிக ᗖỘ ேதைவயான
அைன  தகவ耀Āக ᗖἐ ஒேர இட தி耀Ā கிைடᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā ேத⏌剠த耀Ā ஆைணயᗖἐ, ECI
எற ெசயலிைய அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள.

6) மிய弁퐤耀Ā ைதᗖỘகப ߐள க
ண弁퐤ெவװகைள பாகாபாக அக弁퐮ற ஆள耀耀Āலா װ
வ弁퐤மான ைத ஜரா ைத弁퐰 ேச⏌剠 த பߐள耀 மாணவ⏌剠 ஹ⏌剠ஷவ⏌剠த ஜாலா
உ⏌䇀வாᗖỘகிߐளா⏌剠.

7)ரய弁퐤耀Ā கடண தி耀Ā
த װமᗖỘக ᗖỘ 50 சதவத弁퐰 சைக வழ瑫 வேபா耀Ā 58
வயᗖỘ ேம弁퐮பட தி⏌䇀ந瑫ைகக ᗖỘ ᗖἐ 50 சதவதᗖἐ கடண弁퐰 சைக வழ瑫கப ᗖἐ
எ弁퐖 ரய弁퐤耀Āேவ அறிவ弁퐤 ߐள.

8)24வ ச⏌剠வேதச ஒடக தி⏌䇀வ弁퐤ழா, ராஜ
தான耀 ப弁퐤கான⏌冸耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖
ߐ װள.

9)28வ சாைல பாகா வாரᗖἐ 2017 ஜனவ⏌冸 17
த耀Ā 23 வைர கைடப弁퐤װᗖỘகப கிற.
க⏌䇀ெபா⏌䇀ߐ.  உ瑫கߐ பாகா உ瑫கߐ
ᗖἐப ைத காᗖỘ ᗖἐ ; சாைலய弁퐤耀Ā
வ弁퐤ழிட இ⏌䇀ப⏌剠

10)ᗖ䶨弁퐮弁퐖 ழ耀Ā மாᗖ䶨பாைட தவ弁퐤⏌剠ᗖỘக பா耀Ā பாய弁퐤 ேபனாᗖỘகைள பயப
வ弁퐤தி耀Ā
இ⏌䇀  இ瑫ᗖỘ (ைம) பயப
ᗖἐ
ைறைய ெகா
வர ேகரளா அரᗖ䶨
ய弁퐮சி
ெசᗖᮐ வ⏌䇀கிற

11)global talent competitiveness Index
இ தியாவ弁퐤 இடᗖἐ 92
தலிடᗖἐ  ᗖ䶨வ弁퐤ச⏌剠லா 

12)2016 ஆ
ேட உலகி மிக ெவபமான ஆ
டாக India Meteorological Department
அறிᗖỘைக அள耀 ߐள
ெசற(2015)ஐ வ弁퐤ட 0.24 װகி⏌冸 ெச耀Āசிய
ெவபᗖἐ அதிகமாக பதிவாகிߐள.

13)எ耀Āைலேயார பாகா பைட(ப弁퐤எ
எ) ராஜ
தா ேம弁퐮 எ耀Āைலேயார
ப திகள耀耀Ā ேம弁퐮ெகா
ட பய弁퐤弁퐮弁퐰சி நடவװᗖỘைக ெபய⏌剠
operation Sard Hawa

14)ேசான耀 நி弁퐖வனᗖἐ அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள இ தி இைச பாடᗖỘகான திய
ெதாைலᗖỘகாசி ேசன耀Ā ெபய⏌剠 Sony ROX HD


1)அெம⏌冸ᗖỘக ைண அதிப⏌剠 ேஜா ப弁퐤ேட耀ĀᗖỘ அ த நா װமிக உய⏌冸ய வ弁퐤⏌䇀தான
‘ெமட耀Ā ஆ ப弁퐤羀டᗖἐ’ (ᗖ䶨த திர வ弁퐤⏌䇀) வ弁퐤⏌䇀திைன அதிப⏌剠 ஒபாமா வழ瑫கிߐளா⏌剠.

2)தமிழக தி ஆ நராக பண弁퐤யா弁퐮றி, ஓᗖᮐ ெப弁퐮ற ᗖ䶨⏌剠ஜி சி瑫 ப⏌剠னாலா வய

தி⏌剠வ弁퐤 காரணமாக காலமானா⏌剠.
[இவ⏌剠 பЮசாப弁퐤
தலைம弁퐰சராகᗖἐ, உ தராக
, ஆ திரᗖἐ, அ தமா ஆகிய
மாநில瑫க ᗖỘ ஆ நராகᗖἐ, இர
ைற தமிழக தி ஆ நராகᗖἐ
ெசய耀Āபடவ⏌剠. ]

3)ரЮசி ேகாைப ெதாட⏌冸耀Ā
த耀Ā
ைறயாக ஜரா அண弁퐤 , 46
ைற இ弁퐖தி
ேபாװᗖỘ ߐ ⏌䀀ைழ த
ᗖἐைப அண弁퐤ைய வ தி சாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ ெவ弁퐖ߐள.

4) வாட⏌剠 ைற க ைதᗖἐ, சீனா பாகி
தா ெபா⏌䇀ளாதார பாைதேயா
ெதாட⏌剠ைடய கட耀Āவழி பாைதகைளᗖἐ பாகாபத弁퐮 பாகி
தா கட弁퐮பைடᗖỘ
Dasht & Zhob எற இர
கப耀Āகைள சீனா வழ瑫கிߐள

5)ேகாைவ மாநகராசிைய திற தெவள耀 கழிப弁퐤டமி耀Āலாத நகரமாக ᗖ挘ᗖᮐைம பாரத
இயᗖỘகᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ம திய நக⏌剠ற ேமᗖἐபா அைம弁퐰சக தி கீ  ெசய耀Āப ᗖἐ இ திய
தர கசி耀Ā அறிவ弁퐤 ߐள.

6)2008 ெபᗖᮐஜி瑫 ஒலிᗖἐப弁퐤ᗖỘகி耀Ā ப ᗖ挘ᗖỘ த耀Ā ேபாװய弁퐤耀Ā த瑫க பதᗖỘகᗖἐ ெவற சீன
வரா瑫கைனகߐ ேகா  (75 கிேலா), ெச ஸிெயᗖỘஸியா (48 கிேலா), லி ᗖ䶨கா瑫 (69)
ஆகிேயா⏌剠 ஊᗖỘகம⏌䇀  பயப
திய அᗖἐபலமாகிߐள. இதனா耀Ā அவ⏌剠க ைடய
பதᗖỘகᗖἐ பறிᗖỘகப ߐள
[ஒ⏌䇀 நாைட弁퐰 ேச⏌剠 த 3 அ耀Āல அத弁퐮 ேம弁퐮பட வர⏌剠கߐ ஊᗖỘகம⏌䇀 
பயப
திய ெத⏌冸யவ தா耀Ā அ த நா ᗖỘ ஓ⏌剠 ஆ
தைட வ弁퐤திப என உலக
ப ᗖ挘ᗖỘ த耀Ā சᗖἐேமளனᗖἐ த⏌剠மானᗖἐ ெகா
வ ߐள. அதப װஇேபா சீனா ஓ⏌剠
ஆ
தைடைய ச திᗖỘ ᗖἐ நிைலᗖỘ தߐளப ߐள. அதனா耀Ā வ⏌䇀ᗖἐ ஏரலி耀Ā
நைடெபறߐள ஆசிய சாᗖἐப弁퐤யஷி ேபாװய弁퐤ᗖἐ, நவᗖἐப⏌冸耀Ā நைடெபறߐள உலக
சாᗖἐப弁퐤யஷி ேபாװய弁퐤ᗖἐ சீனா ப瑫ேக弁퐮க
װயா.]


1)ப弁퐤பாகா耀Āப  ேபாװய弁퐤耀Ā இ தியாவ弁퐤 தரவ⏌冸ைச:129

2)ேகரளாவ弁퐤耀Ā ⏌冸ய ஒள耀யா耀Ā இய瑫 ᗖἐ படகி ெபய⏌剠 : ஆதி யா

3)"Jal Manthan3": ேதசிய ந⏌剠 வள ேமலா
ைம மாநா ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖
 װத

4)அசாᗖἐ மாநில தி耀Ā உߐள "சா弁퐰சா⏌剠" (Cachar) மாவட நி⏌剠வாகᗖἐ 150 ஆ
கைள
நிைற ெசᗖᮐߐள

5) த耀Ā ABU ச⏌剠வேதச நடன தி⏌䇀வ弁퐤ழா "ைஹதராபா தி耀Ā" ெதாட瑫கிய

6)ப弁퐤ஹா⏌冸耀Ā அம耀Āப
தப ߐள மவ弁퐤லᗖỘைக ஆத⏌冸  உலகி மிக நளமான மன耀த
ச瑫கிலி தைலநக⏌剠 பானாவ弁퐤耀Ā அைமᗖỘகபட உߐள.

7)இ திய⏌剠கߐ ெவள耀நா கள耀耀Ā ேவைலவாᗖᮐப弁퐤弁퐮காக ேமா װஅவ⏌剠களா耀Ā ெதாட瑫கபட
திடᗖἐ
ைரேவசி கச耀Ā வ弁퐤கா
ேயாஜனா

8)Tokapoisa எ耀Āᗖἐ ெபய⏌冸耀Ā இவால திட ைத அறி கᗖἐ ெசᗖᮐய உߐள மாநிலᗖἐ
அ
ஸாᗖἐ

9)உலகளாவ弁퐤ய
த耀Ā பாலின இலᗖỘகிய தி⏌䇀வ弁퐤ழா நட த இடᗖἐ
பானா பகா⏌剠

10)ம திய ப弁퐤ரேதச மாநில தி耀Ā பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனைய ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘக "Digital Dakiya"

திட ைத அᗖἐமாநில அரᗖ䶨 இ ᗖ挘⏌冸耀Ā ெதாட瑫கிߐள

11)கிர
ேதஷாᗖᮐ எ திய "Jinnah often came to our house"  தக தி弁퐮 2016ᗖἐ
ஆ
װ弁퐮கான "The Hindu Prize" கிைட ߐள


1)H5N8 பறைவ காᗖᮐ弁퐰ச耀Ā ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā
弁퐮றிᗖἐ ஒழிᗖỘகப ߐளதாக ெட耀Āலி
கா耀Āநைட பராமர ைற அறிவ弁퐤 ߐள

2)ப弁퐤ரவ⏌冸 மாதᗖἐ நைடெபற உߐள உ திர ப弁퐤ரேதச சடமற ேத⏌剠தலி耀Ā
த耀Ā
ைறயாக ேவபாள⏌剠கߐ ெபய⏌剠 பװய耀Ā "உ⏌䇀" ெமாழிய弁퐤ᗖἐ அ弁퐰சிடப
அறி கப
தபட உߐள

3)இரா
வ சிப திகள耀(army staff) ைண தைலவராக ெலװன ெஜர耀Ā "சர
ச
" நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠

4)மகாரா
ராைவ弁퐰 ேச⏌剠 த ெதாழி耀Ā⏌䀀ப நி弁퐖வனமான ெஜ சி ததி
நி弁퐖வனᗖἐ
கி⏌冸ᗖỘெக வர⏌剠 ச弁퐰சிைன ைமயப
தி ச弁퐰சி சாஹா வா⏌剠ᗖἐ அ எற திய
வ弁퐤ைளயாװைனஅறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள

5)װசிஎ
நி弁퐖வன தி தலைம ெசய耀Ā அதிகா⏌冸 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ நி弁퐖வன தி
ெபாேமளாலராக ராஜ
ேகாப弁퐤ந த நியமனᗖἐ

6)அலா
װᗖỘ கழக தி弁퐮◌ான ெத弁퐮 ஆசியா ைமய திய
த உ弁퐖ப弁퐤னராக
னாߐ அைம弁퐰⏌剠 மண
திவா⏌冸 நியமனᗖἐ

7)ப弁퐤எᗖἐடߐ
ம தி திய தைலவராக வ弁퐤ᗖỘரᗖἐ பவா நியனᗖἐ

8)பாலி நװைக சன耀 லிேயா耀ĀᗖỘ ஆ
 װசிற த நப⏌剠 வ弁퐤⏌䇀ைத படா அைம
வழ瑫கிߐள.
(படா அைம 1980 ஆᗖἐ ஆ
அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤耀Ā ெதாட瑫கபட அைமபா ᗖἐ)


1) 22வ வ⏌䇀டா திர தாவர瑫கߐ, ᗖỘகߐ,பழᗖỘகߐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ காᗖᮐகறிகள耀 க
காசி
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā ெதாட瑫கிய

2)உலகளாவ弁퐤ய வண弁퐤க க
காசி ஜரா மாநிலᗖἐ கா திநக⏌冸耀Ā ெதாட瑫கிய

3) னாߐ ம திய ெவள耀ற ைற அைம弁퐰ச⏌剠 "Eduardo Faleiro"ᗖỘ ேபா⏌剠弁퐰ᗖ䶨க耀Ā
அரசி ைந பட ைத அ நா ப弁퐤ரதம⏌剠 "Antonio costa" வழ瑫கிߐளா⏌剠

4)“Paritapat Lankeshwari” எற  தக ைத எ தியவ⏌剠 ேகாவாவ弁퐤 ஆ ந⏌剠 "Ms. Mirdula
Sinha"

5)5வ ச⏌剠வேதச இலᗖỘகிய மாநா ெசைனய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮ற
இᗖἐமாநா װக⏌䇀: “Nationalism as Depicted in Indian Languages”

6)ஐேராபாவ弁퐤
த耀Ā ந⏌䇀ᗖỘகװய弁퐤லான அ⏌䇀瑫காசியகᗖἐ Lanzarote த கட弁퐮கைர
ப திய弁퐤耀Ā அைமᗖỘகப ߐள

7)ச⏌冸தா ேதவ弁퐤:ெதாழி耀Ā ைற(Professional)
弁퐰ச
ைட வரராக மா弁퐖ᗖἐ
த耀Ā இ திய
ெப
弁퐰ச
ைட வர⏌剠


8)மேக திரா ெசா  ேமலா
ைம நி弁퐖வனᗖἐ(Mahindra Asset Management)
தடாள⏌剠கள耀 ப瑫 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ கடகைள ந
ட கால ேநாᗖỘகி耀Ā தி⏌䇀ப弁퐤 ெச ᗖἐ
"Mahindra Mutual Fund Dhan Sanchay Yojana" திட ைத ெதாட瑫ய弁퐤ߐள

9) னாߐ ம திய அைம弁퐰ச⏌剠 "Manish tewari" அெம⏌冸ᗖỘகாைவ弁퐰 ேச⏌剠 த South Asia Center of
the Atlantic Council உய⏌剠 அதிக⏌冸யாக நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠

10)வ⏌䇀ட தி弁퐮 ஒ⏌䇀 ைற ர த தானᗖἐ கடாயᗖἐ ெசᗖᮐய ேவ
ᗖἐ எ弁퐖 வ弁퐤யநாᗖἐ
நா װᗖ䶨காதார ைற அரᗖ䶨 மேசாதாவ弁퐤ைன தாᗖỘக耀Ā ெசᗖᮐ நிைறேவ弁퐮றிߐள

11)அெம⏌冸ᗖỘகா உ⏌䇀வாᗖỘகிߐள ஆள耀耀Āலா ேபா⏌剠 ரக வ弁퐤மானᗖἐ
வாரᗖἐ ஆ ᗖἐ

12)உலகி耀Ā
த
ைறயாக parkour வ弁퐤ைளயாװ弁퐮 அதிகார ⏌剠வ அ瑫கீ காரᗖἐ அள耀 த
நா இ瑫கிலா 

13)தமிழக அரᗖ䶨 வ弁퐤⏌䇀கߐ
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
.
★ தி⏌䇀வߐ வ⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 2017  லவ⏌剠 பா. வரமண弁퐤
★ த ைத ெப⏌冸யா⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 2016  ப
⏌䇀װ. ராம弁퐰ச திர
★அᗖἐேப க⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 2016  ம⏌䇀 வ⏌剠. ரா.ைரசாமி
★ ேபரறிஞ⏌剠 அ
ணா வ弁퐤⏌䇀 2016  கவ弁퐤ஞ⏌剠 ரᗖἐ
.ைர
★ ெப⏌䇀 தைலவ⏌剠 காமராச⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 2016  װ.நலக
ட
★ மகாகவ弁퐤 பாரதியா⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 2016 
ைனவ⏌剠 கணபதி ராம
★ பாராதிதாச வ弁퐤⏌䇀 கவ弁퐤ஞ⏌剠 2016  ேகா. பாரதி
★ தமி ெதற耀Ā தி⏌䇀.வ弁퐤.க வ弁퐤⏌䇀 2016  ேபராசி⏌冸ய⏌剠 மைறமைல இலᗖỘ வனா⏌剠
★
தமி காவல⏌剠 கி.ஆ.ெப. வ弁퐤ᗖ䶨வநாதᗖἐ வ弁퐤⏌䇀 2016  ம
னாசி
⏌䇀கர தினᗖἐ

14)இ தியாவ弁퐤
த耀Ā பா⏌剠ைவய弁퐮ேறா⏌剠 Ǽலகᗖἐ, 200  தக瑫க ட ஹகா திய弁퐤耀Ā [
Blind High School ] வ瑫கப ߐள.

15)ப弁퐤ரவ⏌冸 2017耀Ā நைடெபறߐள மண弁퐤 ⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ உ ரகா
 மாநில சடேபரைவ
ேத⏌剠த耀Āகள耀耀Ā ,
த ைறயாக மின
வாᗖỘ பதி இய திர瑫கள耀耀Ā
ேவபாள⏌剠கள耀 ெபய⏌䇀ட ைகபட ᗖἐ இடᗖἐ ெபற உߐள.

16)அ
த க耀Āவ弁퐤யா
த耀Ā , மகாரா װரா மாநில பߐள耀 மாணவ⏌剠கள耀 தினச⏌冸
வ⏌䇀ைக online耀Ā பதி ெசᗖᮐவத弁퐮காக Upastithi app அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயப ߐள


1)மன耀தைன ேபா耀Ā இய瑫 ᗖἐ ேராேபா
சீன அறிவ弁퐤ய耀Ā ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெதாழி耀Ā⏌䀀ப ப耀Āகைலய弁퐤 சி ஷியாப弁퐤瑫 தைலைமய弁퐤லான
இஜின耀ய⏌剠கߐ
உ⏌䇀வாᗖỘகி உߐள இ த ேராேபாᗖỘ 'ஜியா ஜியா' என
ெபய⏌冸டப ߐள.

2)இ தியாவ弁퐤 மிக ெப⏌冸ய ெதாழி耀Ā
மமான டாடா ச
தைலவராக எ
ச திரேசகர நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠.
(ஒ⏌䇀 தமிழ⏌剠 நியமிᗖỘகப ߐள இதா
த耀Ā
ைற)

3)ஜனவ⏌冸 12  ேதசிய இைளஞ⏌剠 தினᗖἐ
* "100 இைளஞ⏌剠கைள ெகா 瑫கߐ, இ தியாைவ மா弁퐮றி கா கிேற" எ弁퐖
ழ瑫கிய
ᗖ䶨வாமி வ弁퐤ேவகான த⏌冸 ப弁퐤ற த தினᗖἐ ேதசிய இைளஞ⏌剠 தினமாக
ெகா
டாடப கிற.


4)உலக கெப弁퐮ற ேமடᗖἐ ஸா
ெம
மிசியᗖἐ  இ தியாவ弁퐤耀Ā ஜூ மாதᗖἐ
திறᗖỘகபடߐள.

5)ச⏌剠வேதச கா弁퐮றா װதி⏌䇀வ弁퐤ழா
நைடெப弁퐖ᗖἐ மாநிலᗖἐ  ெத瑫கானா

6)உߐநாװேலேய தயா⏌冸ᗖỘகபட இ தியாவ弁퐤
கா⏌剠ப ந⏌剠 கிᗖỘ கப耀Ā
ஐ.எ.எ
. ‘கா ேத⏌冸’
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā இ弁퐖 கட弁퐮பைடய弁퐤டᗖἐ ஒபைடᗖỘகபட.

7)ஏ⏌剠 இ தியாவ弁퐤 உߐநா வ弁퐤மான瑫கள耀耀Ā ெப
க ᗖỘ இடஒᗖỘகீ வழ瑫கப ᗖἐ
எ弁퐖 அ நி弁퐖வனᗖἐ அறிவ弁퐤 ߐள.
(வ弁퐤மான தி耀Ā ெப
க ᗖỘ இடஒᗖỘகீ வழ瑫 வ உலகிேலேய இ தா
த耀Ā
ைற!)

8)װ耀Āலி நக⏌冸 மᗖỘகߐ ெதாைக உலகி耀Ā உߐள 10 நா கள耀 மᗖỘகߐ ெதாைகைய தா
װ
வ弁퐤ட என ஐᗖỘகிய நா கߐ ச⏌剠ேவ ெத⏌冸வ弁퐤 ߐள.

9)தமிழக தி
த耀Ā ழ ைதக
ᗖỘகான ேபாᗖỘ வர  瑫கா
ேகாைவய弁퐤耀Ā டாᗖỘட⏌剠 பாலᗖ䶨 தரᗖἐ சாைலய弁퐤耀Ā உߐள ப弁퐤.ஆ⏌剠.எ
ைமதான தி耀Ā இ த
ேபாᗖỘ வர  瑫கா உ⏌䇀வாᗖỘகப ߐள.

10)1971ஆᗖἐ ஆ
 װேதசிய弁퐰 சின瑫க ᗖỘ அவம⏌冸யாைத ெசᗖᮐதைல த ᗖỘ ᗖἐ
சட தி 3வ ப弁퐤⏌冸வ弁퐤 கீ  திேயட⏌冸耀Ā ேதசிய கீ தᗖἐ பா ᗖἐேபா எ

நி弁퐮கைலெயன耀耀Ā இன耀 அெர
 கடாயᗖἐ என அரᗖ䶨 அறிவ弁퐤ᗖỘகபட உߐள


1)சப⏌冸மைல ய弁퐤耀Ā மகரவ弁퐤ளᗖỘ நாள耀耀Ā அவசர ேதைவகߐ அைன ᗖỘ ᗖἐ ஹாைல
வசதி ஏ弁퐮ப
தி ப弁퐤.எ
.எ.எ耀Ā. சிற ஏ弁퐮பா கߐ ெசᗖᮐߐள

2)ெகா耀Āக தாவ弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮ற இைச வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā பாடக⏌剠 ஹ⏌冸ஹர耀ĀᗖỘ ச⏌剠ேவாடᗖἐ
சᗖἐம வ弁퐤⏌䇀 வழ瑫கப ߐள

3)திகா⏌剠 ஆ
கߐ சிைறᗖỘ
த耀Ā
ைறயாக அᗖ䶨 ம瑫களா ெப
அதிகா⏌冸 ஒ⏌䇀வ⏌剠
க
காண弁퐤பாளராக நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠.

4)இ திய ரா
வᗖἐ மகாரா
װரா மாநிலᗖἐ நாசிᗖỘகி耀Ā நட திய ரா
வ பய弁퐤弁퐮弁퐰சிய弁퐤
ெபய⏌剠 : ச⏌剠வரா ரஹ⏌剠

5)உலகி
த耀Ā பாலின வ இலᗖỘகிய தி⏌䇀வ弁퐤ழா பகா⏌剠 மாநிலᗖἐ பானா வ弁퐤耀Ā வ⏌䇀ᗖἐ
ஏர耀Ā மாதᗖἐ ெதாட瑫க உߐள

6) ழ ைதகள耀 பாலின வ弁퐤கிதᗖἐ ஹ⏌冸யான மாநில தி耀Ā
த ைறயாக 900 ைத
கட ߐள. װச 2016 அறிᗖỘைகப װழ ைதகள耀 பாலின வ弁퐤கதᗖἐ 914 ஆக உߐள
என அᗖἐமாநில அரᗖ䶨 அறிவ弁퐤 ߐள

7) சப⏌冸மைல ன耀தபயணᗖἐ ெசᗖᮐேவா⏌剠க ᗖỘகாக ேகரளா மாநிலᗖἐ ஆன தி⏌䇀வன த
ரᗖἐ
த耀Ā நிலᗖỘக耀Ā வைர வ⏌剠 தக 羀திய弁퐤லான ெஹலிகாட⏌剠 வசதிைய அறி கᗖἐ
ெசᗖᮐߐள

8) BELT and Road திட தி弁퐮கான மாநா சீன தைலநக⏌剠 பஜி瑫கி耀Ā நடᗖỘக உߐள

9)நிகர வா நா װஅதிபராக ேடன耀ய耀Ā எ⏌剠ேடாகா ெவ弁퐮றி ெப弁퐮弁퐖ߐள⏌剠


10)ச⏌剠வேதச ஒலிᗖἐப弁퐤ᗖỘ கழக தி உ弁퐖ப弁퐤னரக இ திய ஹாᗖỘகி அண弁퐤ய弁퐤 ேகட
⏌䀸ேஜ
நியமனᗖἐ

11)மிக நைடேமைடகைள( digital platforms) அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள உலகி
த耀Ā
வ弁퐤மான நிைலயᗖἐ
ெட耀Āலி வ弁퐤மான நிைலயᗖἐ

12)Fly For Sure திட ைத ஆ耀Ā இ திய ேரװேயா நி弁퐖வனᗖἐ வᗖỘகிߐள

13)அைனவரᗖἐ கவரபட ப弁퐤ரபலமான எேமாஜி Face With Tears of Joy எேமாஜி ஆ ᗖἐ

14)Cyber Pathshala எற  தக தி ஆசி⏌冸ய⏌剠
த⏌䇀
வ弁퐤ஜᗖᮐ

15)ேநபாள நா װலா耀Āபேகயா, பாᗖỘமதி, கமலா ஆகிய
弁퐖 நதிகள耀耀Ā ெவߐள
த  கைரகߐ அைமᗖỘக இ தியா 38.82 ேகா װநிதிதவ弁퐤 அள耀 ߐள.


1)இ திய சின耀மா வரலா弁퐮றி耀Ā அம
⏌剠கா ந  װெவள耀யான த瑫க耀Ā படᗖἐ அதிக வ 耀Ā
ெசᗖᮐத படᗖἐ எற சாதைனைய ெப弁퐮弁퐖ߐள

2)சி.எ
.ஐ.ஆ⏌剠 நி弁퐖வனᗖἐ பா⏌剠ைவய弁퐮ேறா⏌剠க ᗖỘகாக ேவகமாக வாசிᗖỘக װய
வைகய弁퐤耀Ā Divya Nayan எற க⏌䇀வ弁퐤ைய உ⏌䇀வாᗖỘகிߐள

3) ஆரᗖἐப நிைல வ弁퐤Юஞான耀கߐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெபாறிய弁퐤யᗖỘகான அதிப⏌剠 வ弁퐤⏌䇀தி弁퐮 அம⏌冸ᗖỘக
வா இ திய வ弁퐤Юஞான耀ᗖỘߐ 4 ேப⏌剠 ேத⏌剠வாகிߐளன⏌剠
மன耀
அேராரா
ப瑫க耀 லா耀Ā
ஆரதனா தி⏌冸பாதி
ெகௗசிᗖỘ ெசௗ ⏌冸

4)
காலா தி耀Ā நைடெப弁퐮ற ஜூன耀ய⏌剠
வா
ேபாװய弁퐤耀Ā (2017) இ தியாைவ弁퐰
ேச⏌剠 த
ேரயா ேம தா சாᗖἐப弁퐤ய படᗖἐ ெவ弁퐖ߐளா⏌剠

5)இ தியாவ弁퐤耀Ā
த றயாக Global Content Bazaar மகாரா ரா மாநிலᗖἐ
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā
அைமய உߐள

6)இ தியாவ弁퐤耀Ā
த றயாக Global Content Bazaar மகாரா ரா மாநிலᗖἐ
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā
அைமய உߐள

7)இ தியாவ弁퐤耀Ā
த ைறயாக மாணவ⏌剠க ᗖỘகான
டா⏌剠அ ெகாߐைகைய
ஜரா மாநிலᗖἐ வᗖỘகிߐள

8)ப弁퐤ள耀கா⏌剠 நி弁퐖வன தி திய தைலைம弁퐰 ெசய耀Ā அதிகா⏌冸யாக க耀Āயா
கி⏌䇀 ண ⏌剠 தி நியமிᗖỘகப ߐளா⏌剠.

9)"ெமாராᗖỘகா" நாװ耀Ā பாகா காரண瑫க ᗖỘகாக ப⏌剠தா(Burka) வ弁퐤弁퐮பைன,இறᗖỘ மதி
ம弁퐮弁퐖ᗖἐ உ弁퐮ப திᗖỘ தைட ெசᗖᮐߐள

10)ப弁퐤ரதம⏌剠 நேர திர ேமாװய弁퐤 2014
த耀Ā நவᗖἐப⏌剠 2016 வைர ஒள耀பரபான "Mann ki baat"
நிக弁퐰சிகைள ெதா
 "Pradhanmantri Ke Mann Ki Baat" எற ெபய⏌冸耀Ā  தகமாக
ெவள耀ய弁퐤 ߐளன⏌剠
 [இதைன உ திர ப弁퐤ரேதச ைத ேச⏌剠 த இைளஞ⏌剠 "Rajeev Gupta" ெதா
ߐளா⏌剠]



1)ம⏌䇀 வ⏌剠கߐ எ தி ெகா ᗖỘ ᗖἐ ⏌冸யாதா ம⏌䇀  றிகளா耀Ā தவறான ம⏌䇀 கߐ
வழ瑫 ைத த ᗖỘக "ப瑫களாேத " நதிமறᗖἐ ம⏌䇀 வ⏌剠கைள ெப⏌冸ய எ
ᗖỘகߐ(Bold
letters) அ耀Āல தட弁퐰ᗖ䶨(type) வװவ弁퐤耀Ā ம⏌䇀  றிகைள வழ瑫க உ தரவ弁퐤 ߐள

2)'Waiting for the Gulmuhar to Bloom' எற  தக ைத எ தியவ⏌剠 "Archana Dutt"

3)ப⏌冸வ⏌剠 தைனைய ேம弁퐮ெகாߐ ᗖἐ ெட耀Āலிய弁퐤
த耀Ā க耀Ā⏌冸 எற ெப⏌䇀ைமைய
ெப弁퐮弁퐖ߐள
(ெட耀Āலி) "⏌䀸 ராᗖἐ வண弁퐤கவ弁퐤ய耀Ā க耀Ā⏌冸"

4)சீன ெமாைப耀Ā ேபா தயா⏌冸 நி弁퐖வனமான ஜிேயான耀 நி弁퐖வனᗖἐ வ弁퐤ரா
ேகாலிைய ᗖ挘தராக நியமி தி⏌䇀ᗖỘகிற

5)சிறிய ந
தர நி弁퐖வன瑫கள耀 ஏ弁퐮弁퐖மதிைய ஊᗖỘ வ弁퐤ᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā எᗖỘசிᗖἐ வ瑫கி
அைன  தகவ耀Āகைளᗖἐ உߐளடᗖỘகிய எᗖỘசிᗖἐ மி ரா எற திய வைலதள ைத
வᗖỘகிߐள

6)த瑫க நைகக ᗖỘகான திய ஹா耀Ā மா⏌剠ᗖỘ
திைர அமᗖỘ வ ߐள. அதபװ
916 எப 22கார எனᗖἐ,750 எப 18கார எனᗖἐ,585 எப 14 ேகர எனᗖἐ
றிᗖỘகப ᗖἐ

7)ெராᗖỘகமி耀Āலா பணப⏌冸வ⏌冸 தைனக ᗖỘகாக ேபװஎᗖἐ ெபேரா耀Ā ப瑫ᗖỘ கள耀டᗖἐ
ஒப தᗖἐ ெசᗖᮐெகா
ߐள

8)ஜனவ⏌冸 12 வ弁퐤ேவகான த⏌冸 ப弁퐤ற த தின ைத
ன耀 அைன  பߐள耀
க耀Ā⏌冸கள耀耀Ā ⏌冸ய நம
கார பய弁퐤弁퐮弁퐰சிைய ேம弁퐮ெகாߐள ம திய ப弁퐤ரேதச மாநிலᗖἐ
திடமி ߐள

9)2026ᗖἐ ஆ
ᗖỘகான உலகᗖỘ ேகாைப கா耀Āப  ெதாட⏌冸耀Ā 48 அண弁퐤கߐ ப瑫ேக弁퐮க
ப弁퐤ஃபா கசி耀Ā இ弁퐖 ஒ⏌䇀மனதாக ஒத耀Ā அள耀 ߐள

10)ெஜᗖᮐ ⏌冸耀Ā நட த ச⏌剠வேதச திைரபட வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā வாநாߐ சாதைனயள⏌剠 வ弁퐤⏌䇀
ரேம ப弁퐤ரசா எபவ⏌剠 ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠

11)Tokapoisa எ耀Ā ெபய⏌冸耀Ā இவால திட ைத அ
ஸாᗖἐ மாநிலᗖἐ வᗖỘகிߐள

12)ேகாைவைய ேச⏌剠 த கிர
ப எபவ⏌剠 ஆ
க⏌剠 வ弁퐤⏌䇀ᗖỘ ேத⏌剠 ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠.
[ க பாவைனகைள װஜிட耀Ā ெதாழி耀Ā⏌䀀ப தி耀Ā மா弁퐮弁퐖ᗖἐ (FACIAL PERFORMANCE
CAPTURE SOLVING SYSTEM) ெதாழி耀Ā⏌䀀ப ப弁퐤⏌冸வ弁퐤耀Ā சிறபாக ெசய耀Āபடத弁퐮காக றி
அறிவ弁퐤ய耀Ā ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெதாழி耀Ā ⏌䀀ப ப弁퐤⏌冸வ弁퐤 (SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVMENTS)
2017ஆᗖἐ ஆ
ᗖỘகான ஆ
கா⏌剠 வ弁퐤⏌䇀 அறிவ弁퐤ᗖỘகப ߐள.]

13) װயரᗖ䶨 தின தி耀Ā தமிழக தி耀Ā
த
ைறயாக கவ⏌剠ன⏌䇀ᗖỘ பதி耀Ā ேதசிய
ெகாװைய ஏ弁퐮ற உߐள
த耀Ā தமிழக
தலைம弁퐰ச⏌剠  ஓ.பன⏌剠 ெச耀Āவᗖἐ

14)சம
ப தி耀Ā ெப
கள耀 பாகாைப கவன தி耀Ā ெகா
எ த ெமேரா ரய弁퐤耀Āகள耀耀Ā
பயண弁퐤ᗖỘ ᗖἐேபா ெப
கߐ க திைய எ
弁퐰 ெச耀Āல ம திய பாகா பைடயான
அ耀Āமதி வழ瑫கிߐள  ெட耀Āலி ெமேரா ரய弁퐤耀Ā

15)மி
ப弁퐤ரா
2017 ஆலிசியா



1)உதᗖᮐ’ மி திட தி耀Ā 21வ மாநிலமாக தமிழகᗖἐ இைண ߐள.

2)பா⏌剠ைவய弁퐮ேறா⏌剠க ᗖỘகான
ெரᗖᮐலி அலைஸ(Braille Atlas) இ தியா
உ⏌䇀வாᗖỘகிߐள
(பா⏌剠ைவய弁퐮ேறா⏌剠 பயெப弁퐖ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā ெகா耀Āக தாவ弁퐤耀Ā உߐள "The National Atlas
Mapping Organisation" இதைன உ⏌䇀வாᗖỘகிߐள)

3)ெப瑫க
⏌剠ᗖỘ அ
 ராஜ
தா தைலநக⏌剠 ெஜᗖᮐ ைர "start up ெதாட瑫 வத弁퐮கான
இர
டாவ இடமாக" மா弁퐮ற ராஜ
தா மாநில அரᗖ䶨 அெம⏌冸ᗖỘக நி弁퐖வனᗖἐ "CISCO"
உட இைண  ெசய耀Āபட உߐள

4)சீனா 2017ᗖἐ ஆ
ைட ேசவ耀Āகள耀 ஆ
டாக(Year of rooster) அ耀Āச⏌冸ᗖỘக உߐள

5)இ திய ரா
வᗖἐ "த耀Ā "(DHANUSH) எற உߐநாװ耀Ā தயா⏌冸ᗖỘகபட
ேன弁퐮றபட பர瑫கி பாᗖỘகிைய (Advanced Towed Artillery Gun SystemATAGS)
இமயமைலய弁퐤耀Ā ேசாதைன ெசᗖᮐߐள

6)த⏌䇀
வ弁퐤ஜᗖᮐ எ திய "Cyber Pathsala" எற  தக ைத ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐖ᗖἐ
 தக க
காசிய弁퐤耀Ā ம திய அைம弁퐰ச⏌剠 ப弁퐤ரகா
ஜ ேடக⏌剠 ெவள耀ய弁퐤 ߐளா⏌剠

7)இ தியாவ弁퐤 ISROᗖἐ ப弁퐤ரா
வ弁퐤
ெவள耀 ஆராᗖᮐ弁퐰சி ைமயᗖἐ CNESᗖἐ
ெசய弁퐮ைகேகாߐகߐ ெச வ ெதாட⏌剠பான ஒப த தி耀Ā ைகெய
தி ߐளன.

8)மஹாரா ரா மாநில உண ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ம⏌䇀  ஆைணயᗖἐ (Food And Drug Administration
FDA) McDonalds ெபா⏌䇀கள耀耀Ā caffeine உெபா⏌䇀ߐ எ வள அட瑫கிߐள எபைத
ெபா⏌䇀கள耀 உߐளடᗖỘக வ弁퐤வர தி耀Ā(Containers) றிப弁퐤ட உ தரவ弁퐤 ߐள

9)இ திய  ெபா⏌䇀ߐ ெதாழிலக瑫கள耀 (Indian Composites Industry) 8வ ICERP
மாநா
ᗖἐைபய弁퐤耀Ā ெதாட瑫கிய
( ICERP International Conference & Exhibition on Reinforced Plastics)

10)BSE STAR MF app
ᗖἐைப ப瑫 弁퐰ச ைத , மி弁퐰ᗖ䶨வ耀Ā ப
 வ⏌剠 தக தி弁퐮காக BSE STAR MF எற
ெசயலிைய அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள.

11)மத ந耀ĀலிணᗖỘகᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ேதசிய ஒ⏌䇀ைமபாைட காபதி耀Ā சிற த ப瑫கள耀ைப
ந耀Ā ேவா⏌䇀ᗖỘ ேகரள அரᗖ䶨 ஆ
ேதா弁퐖ᗖἐ ‘ஹ⏌冸வராசனᗖἐ’ வ弁퐤⏌䇀 வழ瑫கி கரவ弁퐤 
வ⏌䇀கிற.
இ தஆ
ᗖỘகான ஹ⏌冸வராசனᗖἐ வ弁퐤⏌䇀ᗖỘ தமிழக ைத ேச⏌剠 த ப弁퐤ரபல
இைசயைமபாள⏌剠, பாடக⏌剠 என ப க திறைம வாᗖᮐ த க瑫ைக அமர ேத⏌剠
ெசᗖᮐயப உߐளா⏌剠.

12)இ தி நװக⏌剠 அமிதாப弁퐰ச காசேநாᗖᮐ ப弁퐤ரசார ᗖ挘தராக ெசய耀Āப வ⏌䇀கிறா⏌剠. அவர
இ த மக தான ேசைவைய கரவ弁퐤ᗖỘ ᗖἐ ெபா⏌䇀 , அெம⏌冸ᗖỘக ᗖ挘தரகᗖἐ வ弁퐤⏌䇀 வழ瑫கி
கரவ弁퐤 ߐள.

13)74வ ேகா耀Āட ᗖỘேளா வ弁퐤⏌䇀கߐ
.
" லா லா ேல
 " திைரபடᗖἐ 7 வ弁퐤⏌䇀கைள ெவ弁퐖ߐள. அதிகபச வ弁퐤⏌䇀கைள
ெவற திைரபடᗖἐ எற சாதைனையᗖἐ பைட த

14)India International Xchange ( INDIA INX )
நாװ
தலாவ ச⏌剠வேதச ப瑫 弁퐰 ச ைத ஜரா மாநிலᗖἐ, கா திநக⏌冸 கிஃ

சி ( װஜரா இ
ட⏌剠ேநஷன耀Ā ஃைபனா
ெடᗖỘ சி װGIFT city ) ப திய弁퐤耀Ā "இ தியா
 ஐஎஎᗖỘ
' எற ெபய⏌冸耀Ā அைமᗖỘகப ߐள.

15)எ
தாள⏌剠 மால耀ĀᗖỘ "ஆᗖᮐᗖỘ ெகாைடைய " ( Fellowship ) சி瑫க ⏌剠 ேதசிய Ǽலகᗖἐ
வழ瑫கிߐள.
" கா瑫 சியா ஆᗖᮐவறிஞ⏌剠' எற சிறᗖỘ ெகௗரவ ைத அவ⏌䇀ᗖỘ இ த ஆ
சி瑫க ⏌剠 ேதசிய Ǽலகᗖἐ வழ瑫கிߐள.

16)India Today Conclave South  2017
.
இ தியா ேட ஊடக நி弁퐖வன தி இர
நாߐ மாநா , ெசைனய弁퐤耀Ā ஜனவ⏌冸 09
ம弁퐮弁퐖ᗖἐ 10耀Ā நைடெப弁퐮弁퐖ߐள.


1)VIBRANT Gujarath Submit ஜரா மாநில தி耀Ā உߐள இடாநக⏌冸耀Ā ஜனவ⏌冸 10 அ弁퐖
நடᗖỘக உߐள

2)ச⏌剠வேதச ேயாகா தி⏌䇀வ弁퐤ழா 弁퐰ேச⏌冸ய弁퐤耀Ā வ瑫க உߐள

3)உலகிேலேய மிக உயரமான வ弁퐤ஈ⏌剠 அைல ( gravitational wave telscope ) சீனாவ弁퐤耀Ā
அைமய உߐள

4)இ தியா வ ߐள ேபா⏌剠ᗖ䶨ᗖỘக耀Ā அதிப⏌剠 ஆடன耀ேயா கசேடா ேமா װஅவ⏌剠க ᗖỘ
ேபா⏌剠ᗖ䶨ᗖỘக耀Ā கா耀Āப தாட வர⏌剠 ெரானா耀Āேடா வ弁퐤ன 7ᗖἐ எ
ெபாறி த ஆைடைய
வழ瑫கிߐளா⏌剠

5)ெசைன மாரா தா
தலிடᗖἐ ெகய வர⏌剠 ெகᗖἐெபாᗖᮐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ
ᗖἐைப வர⏌剠 சிᗖἐதாஷ⏌剠மா

6)பா耀ĀதᗖỘகாேர வ弁퐤弁퐮 மராװய மாநிலᗖἐ க耀Āயா
ப திய弁퐤耀Ā ெவ
கல சிைல ஒ弁퐖
திறᗖỘகப ߐள

7)ச⏌剠வேதச படᗖἐ வ弁퐤 ᗖἐ தி⏌䇀வ弁퐤ழா சப⏌剠மதி ஆ弁퐮ற瑫கைர,அகமதாபா தி耀Ā
வ瑫கிߐள

8)ைரவசி பாரதிய சᗖἐம வ弁퐤⏌䇀
பர பராᗖᮐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ சᗖἐப சிவா瑫கி

9)ஜனவ⏌冸 6ஆᗖἐ நாߐ கிறி
ம
ப
װைகையᗖἐ ஜனவ⏌冸 13ஆᗖἐ நாߐ
 தா
ைடᗖἐ ெகா
டா ᗖἐ த
Foula த

10)"நா⏌剠ேவ" FM ேரװேயாᗖỘகைள
弁퐮றிᗖἐ ஒழிᗖỘ ᗖἐ
த耀Ā நா .

11)இ திய ரய弁퐤耀Āேவய弁퐤耀Ā
வ弁퐤ளᗖἐபர உ⏌冸ைமᗖἐ ெபசி, ேகாᗖỘ ள耀⏌剠பான
நி弁퐖வன瑫கள耀டᗖἐ ஒபைடᗖỘகப ߐள


1)"ெபட⏌剠 ேமᗖỘ ⏌䆈ᗖἐ' எனப ᗖἐ உய⏌剠 க耀Āவ弁퐤 வ弁퐤ழிண⏌剠 ப弁퐤ரசாரᗖỘ
உ弁퐖ப弁퐤னராக
அெம⏌冸ᗖỘகவா தமி ெப
ேவதா ப弁퐤ரபாகரைன அ நா அதிப⏌剠 ஒபாமாவ弁퐤
மைனவ弁퐤 மி弁퐰ெச耀Ā ேத⏌剠 ெசᗖᮐߐளா⏌剠.
[
ேவதா ப弁퐤ரபாகர 2015ᗖἐ ஆ
அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤耀Ā, ச தாய ᗖỘ சிறபான ேசைவ
ெசᗖᮐதவ⏌剠க ᗖỘ சாᗖἐப弁퐤ய
ஆ ேசЮ弁퐰 எற வ弁퐤⏌䇀ᗖἐ ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠]


2)14வ ெவள耀நா வா இ திய⏌剠கߐ மாநா ெப瑫க
⏌䇀வ弁퐤耀Ā ஜனவ⏌冸 07
த耀Ā 09 வைர
நைடெப弁퐖கிற.
மாநா װக⏌䇀ெபா⏌䇀ߐ  Redefining Engagement with the Indian Diaspora.

3)ப弁퐤ரபல பாலி நװக⏌剠 ஓᗖἐ ⏌冸,
அேராஹ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ அ⏌剠 ச யா ஆகிய பட瑫கள耀耀Ā ந װதத弁퐮காக இர
ைற ேதசிய
வ弁퐤⏌䇀 ெவ弁퐖ߐளா⏌剠. 1990耀Ā Padma Shri award
ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠.

4)வண弁퐤க 羀திய弁퐤லான ேம耀Ā ைறய நைட ைறகைள ம弁퐖சீராᗖᮐ ெசᗖᮐவத弁퐮
ஓᗖᮐ ெப弁퐮ற உ弁퐰ச நதிமற நதிபதி B.N. Sri கி⏌䇀 ணா தைலைமய弁퐤லான
ைவ
ம திய அரᗖ䶨 நியமனᗖἐ ெசᗖᮐߐள.

5)ெபாமᗖỘகள耀 ப弁퐤ர弁퐰சைனகߐ , அரᗖ䶨 திட瑫கைள ⏌冸தமாக நிைறேவ弁퐮ற உதᗖἐ
வைகய弁퐤耀Ā ைவ ைண நிைல ஆ ந⏌剠 ஏ弁퐮ப
திߐள இர
வாஸ
ᗖỘகߐ
வளமான 弁퐰ேச⏌冸
கிராம ேமᗖἐபா

6)ெத弁퐮 ரய弁퐤耀Āேவய弁퐤耀Ā
த
ைறயாக ⏌冸ய சᗖỘதி தக கߐ ெபா⏌䇀 தபட ரய弁퐤耀Ā
ெப װேகாைவ  மய弁퐤லா ைற ஜன சதாதி ரய弁퐤லி耀Ā இைணᗖỘகப ߐள.
[16 ⏌冸ய சᗖỘதி தக கߐ
லᗖἐ 4.8 கிேலாவா மிசாரᗖἐ தயா⏌冸ᗖỘகலாᗖἐ. இ த ரய弁퐤லி耀Ā 36
தக கߐ ெபா⏌䇀 தப ߐளன.]

7) ேபா⏌剠弁퐰ᗖ䶨க耀Ā கா耀Āப  வர⏌剠 ெரானா耀Āேடாவ弁퐤 ெஜ⏌剠சிைய, ேமாװᗖỘ ப⏌冸சாக
வழ瑫கினா⏌剠.
ேபா⏌剠弁퐰ᗖ䶨க耀Ā நா ப弁퐤ரதம⏌剠 அேடான耀ேயா

8) தமிநா பாடǼ耀Ā ம弁퐮弁퐖ᗖἐ க耀Āவ弁퐤ய弁퐤ய耀Ā பண弁퐤கߐ கழக தைலவராக வள⏌剠மதி
நியமனᗖἐ


1)NASA
லᗖἐ "Dr Jeanette Jo Epps" எற அெம⏌冸ᗖỘகஆ⏌冸ᗖỘக ெப
2018耀Ā வ弁퐤
ெவள耀
ஆᗖᮐ ைமய தி弁퐮 அ耀Āபபட உߐளா⏌剠
 இவேர வ弁퐤
ெவள耀 ஆᗖᮐ ைமய தி弁퐮 அ耀Āபப ᗖἐ
த耀Ā
அெம⏌冸ᗖỘகஆ⏌冸ᗖỘக
ெப
.

2)பணமி耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனᗖỘகாக இ திய வ瑫கி அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள ெமாைப耀Ā
ெசயலி
Indian Bank UBI

3)அதிேவக ரய弁퐤耀Ā װᗖỘக
பதிவ弁퐤弁퐮காக இ திய ரய弁퐤耀Āேவ அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட
உߐள ெமாைப耀Ā ெசயலி
IRCTC RAIL CONNECT

4)பாலி நװக⏌剠 "ஷா⏌䇀ᗖỘ கா" 4வ yash chopra memorial வ弁퐤⏌䇀தி弁퐮 ேத⏌剠
ெசᗖᮐயப ߐளா⏌剠

5)சாைல ேபாᗖỘ வர  காவல⏌剠க ᗖỘ "echallan" எற ெமாைப耀Ā அள耀ேகஷ耀Āᗖἐ
ெதாட瑫கபட உߐள
மᗖỘக ᗖỘ சாைல பாகா ெதாட⏌剠பாக "mparivahan" எற ெமாைப耀Ā அள耀ேகஷ耀Āᗖἐ
ெதாட瑫கபட உߐள


6)ெத瑫கானா மாநில தி耀Ā வ弁퐖ைமᗖỘேகாװ弁퐮 கீ  உߐள தன耀 ெப
க ᗖỘ (Single
women) மாதᗖἐ ⏌䆈 1000 வழ瑫 ᗖἐ "ஜவ ேஜாதி" திட ைத அᗖἐமாநில
த耀Āவ⏌剠
ச திரேசகர ரா அறிவ弁퐤 ߐளா⏌剠

7)அெம⏌冸ᗖỘக தைலநக⏌剠 வாஷி瑫டன耀耀Ā உߐள "ேகப弁퐤ட耀Ā ஹி耀Āலி耀Ā" மைற த
த耀Ā
அைம弁퐰ச⏌剠 ெஜயலலிதா ெபய⏌冸耀Ā ேசைவ ைமயᗖἐெதாட瑫கப ߐள.


1)ெத弁퐮 ரய弁퐤耀Āேவய弁퐤耀Ā
த耀Ā
ைறயாக ⏌冸யசᗖỘதி தக கߐ ெபா⏌䇀 தபட
ரய弁퐤耀Āெப" װேகாைவ to மய弁퐤லா ைற" ரய弁퐤லி耀Ā ேசாதைன
ைறய弁퐤耀Ā இைனᗖỘகப
இயᗖỘகப கிற.

2)இ தியாவ弁퐤 தி⏌䇀வ弁퐤ழா எ耀Āᗖἐெபய⏌冸耀Ā ஜனவ⏌冸 10, 2017 த耀Ā ப弁퐤ரவ⏌冸 16, 2017 வைர
கᗖἐேபாװயா நா தி⏌䇀வ弁퐤ழா ஒறிைன நட த ஏ弁퐮பா ெசᗖᮐߐள

3)இ திய வᗖἐசாவள耀ைய弁퐰 ேச⏌剠 த ராஜி ெஜய弁퐤 அெம⏌冸ᗖỘகாவ弁퐤耀Ā உߐள
ராᗖỘெகப弁퐤耀Āல⏌剠 அறᗖỘகடைள நி弁퐖வன தி தைலவராக நியமனᗖἐ

4)ெத瑫கானா மாநில தி耀Ā தன耀யாக வா ᗖἐ ெப
க ᗖỘ தலா ⏌䆈.1,000 மாதா திர
உதவ弁퐤 ெதாைக வழ瑫கப ᗖἐ எ弁퐖 அᗖἐமாநில
தலைம弁퐰ச⏌剠 ச திரேசகர ரா
அறிவ弁퐤 ߐளா⏌剠

5)உலக ெரᗖᮐலி தினᗖἐ ஜனவ⏌冸4
பா⏌剠ைவய弁퐮ேறா⏌剠க ᗖỘகான Ǽலகᗖἐ ( Braille library ) கஹா திய弁퐤耀Ā வ瑫கப ߐள

6)தி⏌䇀மண வரேவ弁퐮 நிக弁퐰சிகߐ நட த ரய弁퐤耀Āேவ
ேடஷ ளாஃபா⏌剠ᗖἐகைள
வாடைகᗖỘ வழ瑫க ரய弁퐤耀Āேவ நி⏌剠வாகᗖἐ
 װெசᗖᮐߐள.
[இ த திட ைத அம耀Āப
த ர ரய弁퐤耀Āேவ
ேடஷ ேத⏌剠 ெசᗖᮐயப ߐள]

8)ரய弁퐤耀Ā கடண வ弁퐤ைலய弁퐤耀Ā வ弁퐤மான ேசைவ : ஏ⏌剠இ தியா அறி கᗖἐ
װயரᗖ䶨 தின ைத
ன耀 #ரா耀தான耀 எᗖỘ
ப弁퐤ர
இர
டாᗖἐ வ  ஏசி װᗖỘெக
கடண தி耀Ā உߐநா வ弁퐤மான ேசைவைய #ஏ⏌剠இ தியா அறி கப
தி உߐள.

9)Premier app
.
ெதாழி耀Ā நி弁퐖வன瑫க ᗖỘ மின
ெதாழி耀Ā⏌䀀ப ைத பய弁퐤弁퐮弁퐖வ弁퐤ᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā
"ப弁퐤羀மிய⏌剠' எற ெபய⏌冸லான திய ெச耀Āலிடேபசி ெசயலிையᗖἐ  ߐ
அறி கப
திߐள.
தமி, ஆ瑫கிலᗖἐ, ெத瑫 , மரா தி ஆகிய ெமாழிகள耀耀Ā இ த弁퐰 ெசயலி இய瑫 ᗖἐ

10)I Am A Troll
எ தியவ⏌剠 
வாதி ச⏌剠ேவதி


1)ஜனவ⏌冸 7 அ弁퐖 ெப瑫க
⏌冸耀Ā நைடெப弁퐖ᗖἐ Pravasi bharatiya divas (ெவள耀 நா வா
இ திய⏌剠 தினᗖἐ) வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā
த耀Ā
ைறயாக 250 UAE வா இ திய⏌剠கߐ ப瑫ேக弁퐮க
உߐளன⏌剠

2)14 நாߐ சிற "ைக தறி ெபா⏌䇀கߐ க
காசி 2017"(Handloomexpo2017) அ⏌䇀ணா弁퐰சல
ப弁퐤ரேதசᗖἐ "இடாநக⏌冸耀Ā" ெதாட瑫கிߐள

3) ஜரா மாநிலᗖἐ அகமாதாபா மாவட தி耀Ā உߐள ஹ திஜா(Hathijan) கிராம தி弁퐮
அ⏌䇀கி耀Ā ஒ⏌䇀 கிேலா ம
ட⏌剠 ெதாைலவ弁퐤弁퐮

பறைவ
காᗖᮐ弁퐰ச耀Ā பாதிᗖỘகப ߐள
ப தியாக அறிவ弁퐤ᗖỘகப ߐள

4)ஏ⏌剠 இ தியா நி弁퐖வனᗖἐ "ரா耀தான耀 எᗖỘ
ப弁퐤ர
" இரய弁퐤耀Ā கடண வ弁퐤ைலய弁퐤耀Ā
வ弁퐤மான தி耀Ā இ⏌䇀ᗖỘைககைள வழ瑫க
 װெசᗖᮐߐள

5)இர ய தைலநக⏌剠 மா
ேகாவ弁퐤耀Ā அதிக பன耀ெபாழி ம弁퐮弁퐖ᗖἐ வலிைமயான கா弁퐮றி
காரணமாக அவசரநிைல எ弁퐰ச⏌冸ᗖỘைக வ弁퐤டப ߐள

6)ெவள耀நா ெபா⏌䇀கள耀 மதி உߐநா ெபா⏌䇀கைள வ弁퐤ட ைறவாக அள耀ᗖỘ ᗖἐ
"Antidumping" வ⏌冸 ேநபாளᗖἐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ பஙகளாேத
சண耀Ā
ெபா⏌䇀க ᗖỘ
ம திய அரᗖ䶨 வ弁퐤தி ߐள

7)ம திய அரᗖ䶨 க⏌剠நாடகா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ உ ரகா
 மாநில瑫கள耀 வறசியா耀Ā பாதிᗖỘகபட
ப திக ᗖỘ 1991 ேகா⏌ װ䆈பாைய ேதசிய ேப⏌冸ட⏌剠 ம
 ெதாைகய弁퐤耀Ā இ⏌䇀 
அள耀 ߐள

8) ⏌䇀 ேகாப弁퐤
சி瑫 350வ ப弁퐤ற த நாߐ தின வ弁퐤ழா "Prakash parv" பகா⏌剠 மாநிலᗖἐ
பானாவ弁퐤耀Ā ெகா
டாடபட

9)2017 த ᗖ䶨弁퐮弁퐖லா தி⏌䇀வ弁퐤ழா(Island Tourism Festival) அ தமா நிேகாப⏌剠 தவ弁퐤耀Ā உߐள
ேபா⏌剠 ப弁퐤ேளய⏌冸耀Ā 06012017 ெதாட瑫 கிற

10)ஆ திராவ弁퐤耀Ā இ⏌䇀  ேநாப耀Ā ப⏌冸ᗖ䶨 வா瑫 ᗖἐ, வ弁퐤Юஞான耀க ᗖỘ ⏌䆈.100 ேகாװ
வழ瑫கப ᗖἐ.
ஆ திர
த耀Āவ⏌剠 ச திரபா நா ,


1)உட弁퐮றிய耀Ā வரலா弁퐮றி耀Ā ᗖ䶨மா⏌剠 100 ஆ
களாக மன耀த உடலி耀Ā மைற தி⏌䇀 த
திய உ弁퐖 ஒைற அய⏌剠லா ைத ேச⏌剠 த உட弁퐮றிய耀Ā ஆᗖᮐவாள⏌剠கߐ த弁퐮ேபா
க
ப弁퐤ߐ װளன⏌剠.
[மன耀த உடலி ட耀Ā ப திைய வய弁퐤弁퐮弁퐖ட இைணᗖỘ ᗖἐ 'ந ம'װ, (Mesentery) ]

2)2017 க耀Āவ弁퐤யா
த耀Ā , பߐள耀 ஆசி⏌冸ய⏌剠கߐ அைனவ⏌䇀ᗖἐ " ேந⏌䇀 ஜாᗖỘெக "
எனப ᗖἐ ேமலாைட அண弁퐤ய ேவ
ᗖἐ என ம திய ப弁퐤ரேதச மாநில அரᗖ䶨
அறிவ弁퐤 ߐள.
[இ த ேமலாைட ம
 " ரா ⏌װ冸ய நி⏌剠மதா " ( ேதசᗖἐ உ⏌䇀வாᗖỘ பவ⏌剠 ) என இ திய弁퐤耀Ā
ெபாறிᗖỘகபட ேப耀
தப⏌װ䇀ᗖỘ ᗖἐ.]

3)பЮசா ேநசன耀Ā வ瑫கி
சிவக瑫ைக மாவடᗖἐ [ப弁퐤ߐைளயா⏌剠ப] װ
தி⏌䇀வா⏌䆈⏌剠 மாவடம
[ ஏ தᗖỘ  ]װஆகியவ弁퐮ைற பணமி耀Āலா வ⏌剠 தக கிராமᗖἐ எற װஜிட耀Ā கிராம瑫களாக
மா弁퐮ற
த ெத
ߐள.

4)சி弁퐖 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ 弁퐖 ெதாழி耀Āகள耀耀Ā ஈ ப ேவா⏌䇀ᗖỘகாக  ߐ நி弁퐖வனᗖἐ , Google My
Business எற அைலேபசி ெசயலிைய அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள.

5)HDFC வ瑫கி Facebook Messenger
லᗖἐ Recharge , மி கடணᗖἐ ெச த , வாடைக

ஊ⏌剠திக ᗖỘகான கடண瑫கைள ெச த OnChat எற வசதிைய அறி கᗖἐ
ெசᗖᮐߐள.

6)வ弁퐤ல瑫 கߐ கழிைவ ம ᗖἐ பயப
தி தயா⏌冸ᗖỘகபட வாவா耀Ā இய瑫 ᗖἐ ப
ெப瑫க
⏌䇀வ弁퐤耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயப ߐள.

7)மன耀த கழிகߐ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ வ弁퐤ல瑫 கழிகைள பயப
தி தயா⏌冸ᗖỘகபட எ⏌冸வா
லᗖἐ இய瑫 ᗖἐ ேப⏌䇀  , இ தியாவ弁퐤ேலேய
தலவதாக ெகா耀Āக தாவ弁퐤耀Ā மா⏌剠弁퐰
மாதᗖἐ இயᗖỘகபட உߐள.

8)எ தெவா⏌䇀 காப திட திᗖἐ இைணயாத நப⏌剠க ᗖỘகாக ஆ திரா அரᗖ䶨 N.T.R.
ஆேராᗖỘயா ரᗖỘ ஷா எற திட ைத வᗖỘகிߐள.

9)மா弁퐮弁퐖 திறனாள耀கள耀 ந耀ĀவாᗖỘகாக ப弁퐤ரதமரா耀Ā அறி கᗖἐ ெசᗖᮐயபட Sugamya
Bharat திட தி கீ  பாரா மற சாைலைய தி ய瑫ஜ ந சாைலயாக மா弁퐮ற
ெட耀Āலி மாநகராசி
װெசᗖᮐߐள.
.
( தி ய瑫ஜ = மா弁퐮弁퐖 திறனாள耀 )

10)ெட耀Āலி மாநகராசிய弁퐤 ( NDMC ) ᗖ挘ᗖᮐைம திட ᗖ挘வ⏌剠களாக , ⏌冸ேயா
பாராலிᗖἐப弁퐤ᗖỘ பதᗖỘக வரா瑫கைன தபா மாலிᗖỘ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ காைல இழ  எவெர
װ耀Ā கா耀Ā
பதி த
த耀Ā ெப
எ耀Āᗖἐ சாதைனையᗖἐ பைட த அ⏌䇀ண弁퐤மா சிஹா ஆகிேயா⏌剠
நியமனᗖἐ ெசᗖᮐயப ߐளன⏌剠.


1)இ திய ெப
கߐ கா耀Āப தாட அண弁퐤 ெதாட⏌剠  நாகாவ
ைறயாக SAFF
சாᗖἐப弁퐤ய ேகாைபைய ெவ弁퐖ߐள
(இ弁퐖தி ேபாװய弁퐤耀Ā ப瑫களாேத ᗖỘ எதிராக இ திய அண弁퐤 வ弁퐤ைளயாװய)
[ SAFF South Asian Football Federation]

2)மண弁퐤 ⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ உ தரகா
 மாநில瑫கள耀耀Ā நைடெபற உߐள சடமற
ேத⏌剠த耀Āகள耀耀Ā மின
வாᗖỘ பதி எ திர瑫கள耀耀Ā, ேவபாள⏌剠கள耀 ைகபடᗖἐ
ெபா⏌䇀 தபட உߐள.
[ த耀Ā
ைறயாக இ த ஏ弁퐮பா இர
மாநில瑫கள耀ᗖἐ ெசᗖᮐயப கிற.]

3)ேநபாள தைலநக⏌剠 கா மா
வ弁퐤耀Ā 13வ யாைனகߐ தி⏌䇀வ弁퐤ழா வ⏌䇀ᗖἐ [09012017)
த耀Ā நடᗖỘகஉߐள
அைமவ弁퐤டᗖἐ
சிவா ேதசிய 瑫கா
ேநபாளᗖἐ

4)11 நாகߐ நடᗖỘ ᗖἐ உலகி மிகெப⏌冸ய திற தெவள耀 திைரயர瑫 தி⏌䇀வ弁퐤ழா ( Reign of
King Kans ) ஒװசா மாநிலᗖἐ ப⏌剠ஹ⏌剠 耀Ā வᗖỘகᗖἐ

5)2017இ திய காவ耀Ā திைரேய弁퐮ற ேபாװகߐ நைடெபற உߐள இடᗖἐ ைஹதராபா
(ெசற வ⏌䇀டᗖἐ ேடரா )

6)பЮசா மாநிலᗖἐ தியானா மாவடᗖἐ ேத⏌剠த耀Ā நடவװᗖỘைக பயப க ᗖỘ ECI360
எற ெமாைப耀Ā ெசயலிைய அறி கᗖἐ ெசᗖᮐߐள

7)⏌冸ச⏌剠 வ瑫கிய弁퐤 Executive Director ஆக ᗖ䶨ேரகா மர װநியமனᗖἐ

8)The People's President A. P. J. Abdul Kalam எற  தக தி ஆசி⏌冸ய⏌剠

எ
எᗖἐ கா

9)ந⏌冸ழி ேநாயாள耀க ᗖỘகான ேயாகா மாநா ெட耀Āலிய弁퐤耀Ā வ瑫கிߐள

10)GST ப弁퐮றிய தகவ耀Āகߐ/நிைற/ ைறக ᗖỘகான கடணமி耀Āலலா இலவச அைழ
எ
1800 103 9271
[இ த ேசைவ ஆ瑫கிலᗖἐ ஹி தி மரா தி ஜரா தி கனடம மைலயாளᗖἐ ஆகிய 6
ெமாழிகள耀耀Ā ேசைவைய வᗖỘகிߐள
KDKெமெபா⏌䇀ߐ நி弁퐖வனᗖἐ இதைன தயா⏌冸 ߐள]

11)Smart city திட தி耀Ā இ தியாட இைண  ெசய耀Āபட
 வ ߐள நா கߐ
USA
 வ弁퐤சாகபװனᗖἐ
 ஆ耀ம
⏌剠
 அலகாபா

UK
 ேன
 அமராவதி
 இ ᗖ挘⏌剠

FRANCE
ச
װக⏌剠
 弁퐰ேச⏌冸
 நாᗖỘ ⏌剠

GERMANY
 ேகாய
ᗖ挘⏌剠
 வேன
வ⏌剠
 ெகா弁퐰சி

JAPAN
 ெசைன
 அகமதாபா
 வாரணாசி


1) ஜரா தி ஆரவ耀Āலி மாவட தி耀Ā உߐள ஷாᗖἐலாஜி ( Shamlaji ) எற இட தி耀Ā ,
இ தியாவ弁퐤ேலேய
த ைறயாக ேலச⏌剠 ெதாழி耀Ā ⏌䀀ப தி耀Ā இய瑫கװய, வடார
ேபாᗖỘ வர  ைறய弁퐤 தான耀ய瑫கி வாகன தண弁퐤ᗖỘைக சாவװைய அᗖἐ மாநில
த耀Āவ⏌剠 வ弁퐤ஜᗖᮐ ⏌䆈பான耀 வᗖỘகி ைவ ߐளா⏌剠.

2)ம திய பண弁퐤யாள⏌剠 ேத⏌剠 வா⏌冸ய தி தைலவராக ேபராசி⏌冸ய⏌剠. ேடவ弁퐤 R. ைஷமிேல
( David R. Syiemlieh ) , ஜனாதிபதியா耀Ā நியமனᗖἐ ெசᗖᮐயப ߐளா⏌剠.
(ேமகாலயா மாநில ைத ேச⏌剠 த ஒ⏌䇀வ⏌剠 இபதவ弁퐤ᗖỘ வ⏌䇀வ இ இர
டாᗖἐ
ைற
ஆ ᗖἐ. இத弁퐮
 Mrs.Bathew இ⏌䇀 ߐளா⏌剠. )

3)பாகி
தா ரா
வ தளபதி ெஜனர耀Ā காம⏌剠 பா耀வா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ Joint Chiefs of Staff Committee
தைலவ⏌剠 ஜூைப⏌剠 ஹய ஆகிேயா⏌䇀ᗖỘ அ நா װஅதிப⏌剠 ம  ஹூைச ,
அ நா װஉய⏌冸ய வ弁퐤⏌䇀தான NishaneImtiaz ஐ வழ瑫கி கரவ弁퐤 ߐளா⏌剠.

4)இ தியாவ弁퐤
த耀Ā சீ⏌䇀ைட ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ச⏌剠வேதச ஜள耀ᗖỘ க
காசி மஹாரா װர

மாநிலᗖἐ ேசாலா ⏌冸耀Ā ஜனவ⏌冸 5
த耀Ā 7ᗖἐ ேததி வைர நைடெபற உߐள.

5)மிஉ弁퐮ப தி நிைலய தி耀Ā இ⏌䇀  வ弁퐤நிேயாகᗖἐ ெசᗖᮐவ வைரய弁퐤லான ,
மிகட த耀Ā ம弁퐮弁퐖ᗖἐ வ弁퐤நிேயாக தி耀Ā , ைறவான அளவ弁퐤லான ேசதார ட
சிறபான மிவ弁퐤நிேயாக ைத ேம弁퐮ெகா
டத弁퐮கான அகில இ திய வ弁퐤⏌䇀ைத பЮசா
மாநில மி கழகᗖἐ ( Punjab State Power Corporation Ltd ) ெப弁퐮弁퐖ߐள.

6)ப弁퐤லா  நாװ耀Ā,  தா
தின த弁퐖, ஏைழ ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ேவைல இ耀Āலாத
மᗖỘக ᗖỘ , அ
த இர
ஆ
க ᗖỘ இலவசமாக பணᗖἐ ெகா பதாக அரᗖ䶨
உ弁퐖தியள耀 ߐள.
(2017 ஜனவ⏌冸 1ᗖἐ ேததி
த耀Ā 2019 װசᗖἐப⏌剠 31ᗖἐ ேததி வைர, மாத ேதா弁퐖ᗖἐ 2,000
ேப⏌䇀ᗖỘ , ஏறᗖỘ ைறய 560 ேரா [ $ 587 அதாவ இ திய ⏌䆈பாய弁퐤耀Ā 40,300 ] வழ瑫க
ப弁퐤லா  அரᗖ䶨
 װெசᗖᮐߐள.)

7)பணமி耀Āலா ப⏌冸மா弁퐮ற
ைறைய சிறபான வைகய弁퐤耀Ā ைகயா
, மᗖỘகள耀டᗖἐ எ

றியத弁퐮காக நிதிஆேயாᗖỘ அைம ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ம திய தகவ耀Ā ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெதாழி耀Ā⏌䀀ப
அைம弁퐰சகᗖἐ வழ瑫 ᗖἐ Scroll of Honor வ弁퐤⏌䇀ைத, அ耀ம
⏌剠 ( உ.ப弁퐤.) மாவட ஆசிய⏌剠 கர
ேகாய耀Ā ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠

8)State Resident Data Base (SRDB)
.
மாநில தி耀Ā װய弁퐤⏌䇀ேபா⏌剠 ப弁퐮றிய தகவ耀Ā ெதா ைப உ⏌䇀வாᗖỘக, ஹ⏌冸யானா மாநில
அரᗖ䶨 ஆ திரா மாநில அரᗖ䶨ட ⏌冸 ண⏌剠 ஒப தᗖἐ ெசᗖᮐߐள.
இ த தகவ耀Ā ெதா ப弁퐤耀Ā ெபய⏌剠 , பாலினᗖἐ , வய , ைகபடᗖἐ ,
கவ⏌冸 , ஆதா⏌剠 எ
,
பேயா ெம⏌冸ᗖỘ வ弁퐤பர瑫கߐ இடᗖἐெப弁퐮றி⏌䇀ᗖỘ ᗖἐ.


1)பாகி
தா பார மறᗖἐ இ  தி⏌䇀மண弁퐰 சட மேசாதாவ弁퐤弁퐮 ஒத耀Ā
வழ瑫கிߐள

2)உ⏌䇀 ேவ நாװ弁퐮கான அ
த இ தியாவ弁퐤 ᗖ挘தராக "சЮஜ ரЮஜ" ேத⏌剠
ெசᗖᮐயப ߐளா⏌剠

3)HDFC வ瑫கி "Niki.ai" எற திய Chat ேராேபாைவ (Chatbot) ேப
ᗖỘகி耀Ā இைண ߐள
(இத
லᗖἐ Messenger வழியாக 羀சா⏌剠耀,cabகைள
பதி ெசᗖᮐயᗖἐ,ப弁퐤ற
கடண瑫கைள கட chat
லᗖἐ இ உதவ弁퐤 ⏌冸ᗖἐ)

4)பணம耀Āலா ப⏌冸வ⏌剠 தைனைய நிக த CocaCola நி弁퐖வனᗖἐ SBI உட இைண 
⏌冸 ண⏌剠 ஒப தᗖἐ ெசᗖᮐߐள

5)"HSBC Expat Survey 2016"
ெவள耀நாװ耀Ā இ⏌䇀  װேயறிய மᗖỘக ᗖỘ (Expats) ஊதியᗖἐ வழ瑫 ᗖἐ நா கள耀
பװயலி耀Ā இ தியா
றாவ இட தி耀Ā உߐள
 இபװயலி耀Ā ᗖ䶨வஸ⏌剠லா 
தலிட திᗖἐ ஹா瑫கா瑫ᗖỘ இர
டாவ இட திᗖἐ
உߐள

6) ஜரா மாநிலᗖἐ காᗖỘரா ⏌冸耀Ā அைமய உߐள இ தியாவ弁퐤
த耀Ā அ
த கனந⏌剠 அ
உைலய弁퐤(Pressurized Heavy Water Reactor) ேசாதைன ஒடᗖἐ 2017 பாதிய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐖ᗖἐ
என அறிவ弁퐤ᗖỘகப ߐள
 இ ேபாற அ
த கனந⏌剠 அ
உைலகைள கராᗖỘ ⏌冸耀Ā இர
ᗖἐ இராஎதான耀耀Ā
இர
ᗖἐ அைமᗖỘக NPCIL
 װெசᗖᮐߐள
(NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited)


7)உட耀Ā உ弁퐖கߐ தான சடᗖἐ ப弁퐤ராஸி耀Ā ஜனவ⏌冸 1ᗖἐ ேததி
த耀Ā அ நாװ耀Ā
அமᗖỘ வ ߐள

8)ெநசவாள⏌剠கள耀 ைறைய த⏌剠ᗖỘக "Bunkar Mitra" ேசைவ ைமய瑫கߐ இ弁퐖
த耀Ā
ெதாட瑫கப கிற
 த弁퐮ேபா நா
வᗖἐ "28" இட瑫கள耀耀Ā இ த ேசைவ ைமய瑫கߐ ெசய耀Āப ᗖἐ
 த弁퐮ேபா 7 ெமாழிகள耀耀Ā இ த ேசைவ ைமய瑫கߐ ெசய耀Āப ᗖἐ
இ தி,ஆ瑫கிலᗖἐ,தமி,அசாமி,ெத瑫 ,கனடா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெப瑫காலி ெமாழிகள耀耀Ā
ெசய耀Āப ᗖἐ

9)ஆ
திேரலியா உடனான அைன  இரா
வ உறகைளᗖἐ, ேபா⏌剠பய弁퐤弁퐮சிகைளᗖἐ
ேச⏌剠  வ弁퐤லᗖỘகி ெகாߐவதாக இ ேதாேனஷியா அரᗖ䶨 அறிவ弁퐤 ߐள

10)ெகயா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ேபா⏌剠弁퐰ᗖ䶨க耀Ā நா க ட ேவளா
ைம ம弁퐮弁퐖ᗖἐ அத ெதாட⏌剠பான
ஒப தக ᗖỘ ைகெய
திட ம திய அைம弁퐰சரைவ ஒத耀Ā வழ瑫கிߐள


1)ஹ耀 யா திைர ெதாட⏌剠பான நடவװᗖỘைகக ᗖỘ "Haj Committee of India" எற திய
ெசயலிைய ம திய சி弁퐖பாைம ைற அைம弁퐰ச⏌剠 " ᗖỘதா⏌剠 அபா
நவ弁퐤"
ெவள耀ய弁퐤டா⏌剠

2)ேவைலய弁퐤耀Āலா நபரᗖỘ ᗖỘ மாத弁퐰 சᗖἐபளᗖἐ வழ瑫 ᗖἐ ஐேராபாவ弁퐤
த耀Ā நா எற
ெப⏌䇀ைமைய "ப弁퐤லா " ெப弁퐮弁퐖ߐள

3)UPSC திய தைலவராக "David R Syiemlieh"ஐ װயரᗖ䶨 தைலவ⏌剠 நியமி ߐளா⏌剠

4)104வ இ திய அறிவ弁퐤ய耀Ā மாநா தி⏌䇀பதிய弁퐤耀Ā உߐள ⏌䀸 ெவ瑫கேட
வரா
ப耀ĀகைலᗖỘகழக தி耀Ā நைடெப弁퐖கிற

5)ஆ திர
த耀Āவ⏌剠 ச திரபா நா மᗖỘக ᗖỘ ம⏌䇀 வ சிகி弁퐰ைச அள耀பத弁퐮காக
"Arogya Raksha Scheme" எற ம⏌䇀 வ திட ைத வ弁퐤ஜயவாடாவ弁퐤耀Ā ெதாட瑫கிߐளா⏌剠

6)சி弁퐖 கட耀Āவா உய弁퐤⏌冸ன瑫கைள பாகாᗖỘ ᗖἐ வைகய弁퐤耀Ā ம
ப弁퐤װப弁퐤 ேபா
ᗖ䶨⏌䇀ᗖỘ வைல எனப ᗖἐ "purse seine" வைலக ᗖỘ மஹாரா ரா மாநில அரᗖ䶨
மாநிலᗖἐ
வᗖἐ தைட ெசᗖᮐ உ தரவ弁퐤 ߐள

7)ேகாவாைவ弁퐰 ேச⏌剠 த ஊ⏌剠வனவ弁퐤யலாள⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ வனவ弁퐤ல瑫 ைகபட கைலஞ⏌剠
"நி⏌剠ம耀Ā 耀Āக⏌剠ன耀" நாװ
弁퐖 பாᗖἐ இன瑫கைள ப弁퐮றி அறி  ெகாߐளᗖἐ
அ வ弁퐤ன瑫கைள ப弁퐮றி மᗖỘகள耀ைடேய வ弁퐤ழிண⏌剠 ஏ弁퐮ப
தᗖἐ "Living with Pythons"
எற ேதசிய அளவ弁퐤லான இயᗖỘக ைத ெதாட瑫கிߐளா⏌剠

8)ேகாவாைவ弁퐰 ேச⏌剠 த ஊ⏌剠வனவ弁퐤யலாள⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ வனவ弁퐤ல瑫 ைகபட கைலஞ⏌剠
"நி⏌剠ம耀Ā 耀Āக⏌剠ன耀" நாװ
弁퐖 பாᗖἐ இன瑫கைள ப弁퐮றி அறி  ெகாߐளᗖἐ
அ வ弁퐤ன瑫கைள ப弁퐮றி மᗖỘகள耀ைடேய வ弁퐤ழிண⏌剠 ஏ弁퐮ப
தᗖἐ "Living with Pythons"
எற ேதசிய அளவ弁퐤லான இயᗖỘக ைத ெதாட瑫கிߐளா⏌剠

9)தமிழக
த耀Āவராக இ⏌䇀  மைற த ெஜயலலிதா எ திய 'ஒ⏌䇀 திᗖỘேக ெசா தᗖἐ'
எகிற
த耀Ā நாவைல ஜனவ⏌冸 மாத தி '
ᗖἐப நாவ耀Ā' இதழி耀Ā ம弁퐖பதி
ெசᗖᮐߐளா⏌剠கߐ.

10)ச⏌剠வேதச ஜள耀ᗖỘ க
காசி மஹாரா װர மாநிலᗖἐ ேசாலா ⏌冸耀Ā ஜனவ⏌冸 5
த耀Ā 7
ᗖἐ ேததி வைர நைடெபற உߐள


11)சீனா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ல
ட இைடய弁퐤லான ேநர װசரᗖỘ ரய弁퐤耀Ā ேசைவய弁퐤 பாைதய弁퐤耀Ā
த耀Ā ரய弁퐤耀Ā தன பயண ைத சீனாவ弁퐤耀Ā
 ⏌䃠 நக⏌冸லி⏌䇀  தன ரய弁퐤耀Ā ேசைவைய வᗖỘகிߐள

12)பாரா ஒலிᗖἐப弁퐤ᗖỘகி耀Ā பதᗖỘகᗖἐ ெவற "தபா மாலிᗖỘ"(Deepa malik) ம弁퐮弁퐖ᗖἐ எவெர

சிகர தி耀Ā ஏறிய
த耀Ā உட耀Ā உ弁퐖 நᗖỘகபட(Amputee) மேலேய弁퐖ᗖἐ ெப
"அ⏌䇀ன耀மா
சிகா"(Arunima sinha) இ⏌䇀வ⏌䇀ᗖἐ "New Delhi Municipal Council(NDMC) ᗖ挘ᗖᮐைம இ தியா"
திட தி ᗖ挘தராக அறிவ弁퐤ᗖỘகப ߐளன⏌剠

13) ஜரா மாநிலᗖἐ அகமாதாபா தி耀Ā "சப⏌剠மதி ஆ弁퐮弁퐖பװநில ᗖỘகߐ
瑫கா"ைவ(Sabarmati Riverfront Flower Park) அᗖἐமாநில
த耀Āவ⏌剠 வ弁퐤ஜᗖᮐ ⏌䆈பான耀 திற 
ைவ தா⏌剠

14)அெம⏌冸ᗖỘக அதிபராக ேத⏌剠 ெத ᗖỘகப ߐள ெடானா耀Ā டரᗖἐ அெம⏌冸ᗖỘக வண弁퐤க
ப弁퐤ரதிநிதியாக(US Trade Representative) "Robert lighthizer"ஐ ேத⏌剠 ெசᗖᮐߐளா⏌剠


1)2016ᗖἐ ஆ
װ弁퐮கான ஞானபட "ந கா" (Navlekhan) வ弁퐤⏌䇀தி弁퐮 இர
இ தி
எ
தாள⏌剠கߐ ேத⏌剠 ெசᗖᮐயப ߐளன⏌剠
 "சாரதா ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ஜியாசᗖἐ மா⏌剠 ேத ேன "

2) இ தியா ேட வாᗖỘெக ப弁퐤ப" װவ弁퐤ரா ேகாலி" 2016ᗖἐ ஆ
װ弁퐮கான சிற த இ திய
வ弁퐤ைளயா வரராக ேத⏌剠 ெத ᗖỘகப ߐளா⏌剠

3)அதாப弁퐤ய弁퐤耀Ā நைடெப弁퐮ற
த耀Ā ேம弁퐮 ஆசிய இைளஞ⏌剠 ெச
சாᗖἐப弁퐤ய ேபாװய弁퐤耀Ā
ᗖἐைபைய弁퐰 ேச⏌剠 த 7 வய "Kush Bhaghat" 3 ப弁퐤⏌冸கள耀耀Ā த瑫கᗖἐ ெவ弁퐖 சாதைன
பைட ߐளா⏌剠

4)இ திய வᗖἐசவாள耀ைய弁퐰 ேச⏌剠 த ப弁퐤⏌冸װ
ேபராசி⏌冸ய⏌剠 "ச瑫க⏌剠 பாலᗖ䶨ரமண弁퐤ய"
ைந படᗖἐ ெப弁퐮弁퐖ߐளா⏌剠
 இவ⏌剠 ேவதிய弁퐤ய耀Ā ேபராசி⏌冸ய⏌剠 ம弁퐮弁퐖ᗖἐ DNA நிணராக ேகᗖἐப弁퐤⏌冸耀 ப耀ĀகைலᗖỘகழக தி耀Ā
பண弁퐤யா弁퐮弁퐖கிறா⏌剠
 இவ⏌䇀ட ெடன耀
வர⏌剠 "ஆװ
ேர" ம弁퐮弁퐖ᗖἐ "ேமா பாரா" ஆகிேயா⏌剠 இபட ைத
இர
டாᗖἐ எலிசெப திடᗖἐ இ⏌䇀  ெப弁퐮弁퐖ߐளன⏌剠

5)⏌冸ேயா பாரா ஒலிᗖἐப弁퐤ᗖỘகி耀Ā த瑫கᗖἐ ெவற மா⏌冸யப த瑫க ேவவ弁퐤 வாᗖỘைகைய
ப弁퐮றி மா⏌冸யப எ耀Āᗖἐ ெபய⏌冸耀Ā திைரபடᗖἐ வர உߐள. இ திைரபட ைத
ஐ
வ⏌剠யா த耀Ā
இயᗖỘக உߐளா⏌剠

6)க⏌剠நாடகா மாநிலᗖἐ 2017ᗖἐ ஆ
ைட "கா கߐ ஆ
டாக" அ耀Āச⏌冸ᗖỘக உߐள

7)இ திய அЮச耀Ā வ瑫கி
( Postal Bank )
2017ᗖἐ ஆ
த耀Ā ெசய耀Āபாװ弁퐮 வர உߐள
தமிழக தி耀Ā ஜா⏌剠耀ட
தபா耀Āநிைலய தி耀Ā
த耀Ā தபா耀Ā வ瑫கி அைமய உߐள

8)ம திய ப弁퐤ரேதச மாநிலᗖἐ வ弁퐤வசாய弁퐤கߐ ப⏌䇀வநிைல மா弁퐮ற瑫கைள எதி⏌剠
ெகாߐளᗖἐ,ப⏌䇀வநிைல மா弁퐮ற தா耀Ā உ弁퐮ப தி பாதிᗖỘகமா耀Ā இ⏌䇀ᗖỘகᗖἐ அ
த6
ஆ
கால இைடெவள耀ய弁퐤耀Ā 1100 "ClimateSmart" கிராம瑫களாக ேமᗖἐப
த உߐள

9)ஜᗖἐ
கா ம
⏌剠 மாநில தி耀Ā உߐள அைன  அரᗖ䶨 பߐள耀கߐ ப弁퐮றிய தகவைல அறிய
"School Managemnt Information System" ெதாட瑫கிߐள


10)BCCI  தைலவ⏌剠 "அ耀ĀராᗖỘ தா⏌剠" ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ெசயல⏌剠 "அஜᗖᮐ சிᗖỘ⏌冸" இ⏌䇀வைரᗖἐ உ弁퐰ச
நதிமறᗖἐ பதவ弁퐤ய弁퐤லி⏌䇀  நᗖỘகிߐள

11)கி⏌剠கி
தா நா ரா
வ ேமஜ⏌剠 ெஜனரலாக இ தியாவ弁퐤 ேகரள மாநிலᗖἐ
ேகாழிᗖỘேகாைட弁퐰 ேச⏌剠 த⏌剠 ேஷᗖỘ ரப弁퐤ᗖỘ
கம நியமனᗖἐ

12)18வ "LOKOTSAV" தி⏌䇀வ弁퐤ழா ேகாவா பானாஜிய弁퐤耀Ā ஜனவ⏌冸 6 அ弁퐖 வ瑫க உߐள
 இ தி⏌䇀வ弁퐤ழாவ弁퐤耀Ā நாװ耀Ā உߐள நா ற ம弁퐮弁퐖ᗖἐ ைகவ弁퐤ைன ெபா⏌䇀கள耀
க
காசி இதி耀Ā நைடெப弁퐖ᗖἐ

13)PSLVC 37 ராᗖỘெக
லᗖἐ 103 ெசய弁퐮ைகᗖỘ ேகாߐகைள வ⏌䇀கிற 27ᗖἐ ேததி
வ弁퐤
ண弁퐤耀Ā இ
ேரா ெச த உߐள
ேமᗖἐ, வான耀ைலைய 耀Āலியமாக கண弁퐤ᗖỘ ᗖἐ Cartosat2D ெசய弁퐮ைகᗖỘேகாைளᗖἐ
அ
ததாக GSLV மா⏌剠ᗖỘ3 ராᗖỘெக PSLVC 38 ராᗖỘெக கைளᗖἐ வ弁퐤
ண弁퐤耀Ā ெச த
தயாராகி வ⏌䇀கிற

14)ஆ திரப弁퐤ரேதச மாநிலᗖἐ கிழᗖỘ ேகாதாவ⏌冸 மாவட தி耀Ā உߐள ேமா⏌冸 கிராமᗖἐ
ைமயாக װஜிட耀Ā கிராமமாக மாறிߐள
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