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                          மவறவு 

 

 இந்திய அளைில் முதல்ைராக பதைி ைகிக்கும்பபாழுசத மரணம் 

எய்தியைர்கள் ைரிவசயில் பெ.பெயலலிதா 16ைது நபர். தமிழக அளைில் 

3ைது. 

 ெனைரி 07 / 2016ல் ெம்மு & காஷ்மீர் முதல்ைராக பதைி ைகித்து ைந்த = 

முப்தி முகமது வசயத் மரணமவடந்துள்ளார். அைசர 15ைது நபர் ஆைார்.  
 டிசம்பர் 05, 2016 ல்  தமிழக முதல்ைராக பணியாற்றிய = பெ.பெயலலிதா 
மரணமவடந்துள்ளார். அைசர 16ைது நபர் ஆைார்.  

 கும்பசகாணம் பள்ளி த ீைிபத்து பதாடர்பாக தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்ட 

ைிசாரவண ஆவணயத்தின் தவலைரான முன்னாள் பசன்வன உயர்நீதி 
மன்ற நீதிபதி சம்பத் அைர்கள் டிசம்பர் 07, 2016 அன்று அதிகாவலயில் 

காலமானார். 
 ையது முதிர்ைின் காரணமாக கைிஞர் இன்குலாப் காலமானார். 
 இைரது இயற்பபயர் சாகுல் அமீது. பசன்வன தமிழ் கல்லூரியில் 

சபராசிரியராக பணியாற்றியைர். 
 ஒவ்பைாரு புல்வலயும், ஆனால் , இன்குலாப் நாடகங்கள் , காந்தன் நாட்கள் 

, அகிம்வசயின் முவறயீடுகவள எந்த ஆதிக்ககாரனும் பசைிமடுப்பதில்வல 

, துடி , மீட்சி , சூரியவன சுமப்பைர்கள் , குரல்கள் , குரல் ஆகிய 

புத்தகங்கவள எழுதியுள்ளார். 
 " நாங்களும் மனுசங்கடா " என்ற இைரது பாடல் மிக பிரபலமானது. 

 மதுவர காமராெர் பல்கவலக்கழகம், பசன்வன அண்ணா பல்கவலக்கழகம், 

இந்திராகாந்தி திறந்தநிவல பல்கவலக்கழக துவணசைந்தராகப் 

பணியாற்றிய , பத்மபூஷண், பத்மஸ்ரீ, சாகித்ய அகாபதமி ைிருதுகள் 

பபற்றிருக்கும் = ைா.பச.குழந்வதசாமி ையது முதிர்ைின் காரணமாக டிசம்பர் 
10ல் காலமானார். 

 இைர், தமிழ் இவணய பல்கவலக்கழகத்தின் தவலைராகவும் 

பணியாற்றினார். 
 மத்திய அரசின் பசம்பமாழி அறிந்சதற்புக் குழுைில் இடம்பபற்றைர் 
ைா.பச.குழந்வதசாமி. 

 மருத்துை கவலக் களஞ்சியம், கவலச்பசால் அகராதிகள் பைளிைரக் 

காரணமாக இருந்தைர். 
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 பல்கவலக்கழக மானியக் குழு, அகில இந்திய பதாழில்நுட்ப கல்ைிக் குழு, 

சதசியக் கல்ைி-ஆய்வு பயிற்சிக் குழு உள்ளிட்ட பல்சைறு உயர் 
பதாழில்நுட்பக் கல்ைி பதாடர்பான பபாறுப்புகவள ைகித்துள்ளார். 

 "குசலாத்துங்கன்' என்ற புவனப்பபயரில் இைர் எழுதிய கைிவதகளின் 

பதாகுப்பு புத்தகமாக பைளிைந்துள்ளது. 

 பத்திரிவகயாளர், நடிகர், ைழக்கறிஞர், அரசியல் ைிமர்சகர் என பன்முகத் 

திறவம பகாண்ட ‘சசா’ ராமசாமி டிசம்பர் 7-ம் சததி உடல்நலக் குவறைால் 

காலமானார். 
 1999 - 2005 ைவர ராஜ்யசவபயின் நியமன உறுப்பினராக 

பணியாற்றியுள்ளார். 
 துக்ளக் இதழின் நிறுைனர் மற்றும் ஆசிரியர் ஆைார். 
 முகமது பின் துக்ளக் என்ற இைரது நாடகம் மிக பிரபலமானது 

 அபமரிக்க ைிண்பைளி ஆய்வுத் திட்டத்தின் கீழ் பறக்கத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

முதல் ஏழு ைரீர்களில் ஒருைரான ொன் கிபளன் ையது முதிர்ைின் 

காரணமாக தமது 95ைது ையதில் காலமானார். 
 இரண்டாம் உலகப் சபார் காலத்தில் சபார் ைிமானியாக இருந்த ொன் 

கிபளன், ஏராளமான ைரீ ைிருதுகவளக் குைித்துள்ளார். அபமரிக்க 

ைிண்பைளி ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், சமற்பகாள்ளப்பட்ட முதல் 

ைிண்பைளிப் பயணத்வத அைர் சமற்பகாண்டார். 
 ைிண்பைளியில் 3 முவற பூமிவயச் சுற்றி ைந்து, ைிண்பைளிப் பயணம் 

சமற்பகாண்ட முதல் அபமரிக்கர் என்ற சாதவன பவடத்தைர் ொன் கிபளன். 

 தமது 77-ஆைது ையதில் மீண்டும் ைிண்பைளிப் பயணம் சமற்பகாண்டு 

சாதவன பவடத்தார். 
 அபமரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் சமலவை உறுப்பினராக 1974-ஆம் ஆண்டு 

முதல் 1999-ஆம் ஆண்டு ைவர பதைி ைகித்தார். 
 தாய்லாந்து நாட்டில் 70 ஆண்டுகள் மன்னராக இருந்து ைந்த பூமிபால் 

அதுல்யசதஜ், தனது 88–ைது ையதில் கடந்த அக்சடாபர் மாதம் 13–ந் சததி 
மரணம் அவடந்தார். 

 மன்னர் பூமிபால் அதுல்யசதஜ், மரணம் அவடந்ததின் 50–ைது நாள் சடங்கு, 

புத்த மத ைழக்கப்படி நவடபபற்று முடிந்தபின் இளைரசர் மகா 

ைெிரசலாங்சகான் மன்னர் ஆக பதைிசயற்க உள்ளார். 
 அதன்பின் மன்னர் 10–ம் ராமர் என அவழக்கப்படுைார். 
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 ரஷ்யாைின் சுற்றுலா நகரான சசாச்சியிலிருந்து சிரியாைில் உள்ள 

லடாகியா என்ற ரஷ்ய முகாவம சநாக்கிச் பசன்ற டியூ-154 ரக ரஷிய 

ராணுை ைிமானம் கருங்கடலில் ைிழுந்தது. 

 இந்த ைிபத்தில் ரஷிய ராணுை ைரீர்கள், ராணுைத்தின் இவசக் குழுைினர், 9 

பத்திரிவகயாளர்கள் உள்பட 92 சபர் உயிரிழந்தனர். 
 வகயால் எழுதப்பட்ட இந்திய அரசியலவமப்பு சட்ட பிரதியில் இடம்பபற்ற 

சிங்கமுக அசசாக சின்னத்வத ைடிைவமப்பு பசய்த குழுைில் 

இடம்பபற்றிருந்த ம.பி. வயச்சசர்ந்த தினாநாத் பார்கைா (Dinanath Bhargava 

) ையது முதிர்ைின் காரணமாக காலமானார் 
 

                      

                                                             அவலசபசி ‘பசயலி’ 
 

 Arising Kerala & Whistle Now = லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பற்றிய தகைல்கவள 

பதரிைிப்பதற்காக சகரளா மாநில அரசு Arising Kerala & Whistle Now எனும் 

இரண்டு அவலசபசி பசயலிகவள அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 பணமில்லா ைர்த்தகத்வத ஊக்குைிக்க மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு , Maha 

Wallet எனும் மின்னணு பண பரிமாற்றத்வத அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 பராக்க பரிைர்த்தவனகவள தைிர்த்து மின்னணு பண பரிமாற்ற முவறகவள 

ஊக்குைிக்க , மக்களுக்கு அது பற்றிய ைழிமுவறகவள எடுத்துவரப்பதற்கு 

Digi shala என்னும் பதாவலக்காட்சி சசனவல மத்திய எபலக்ட்ரானிக்ஸ் 

மற்றும் தகைல்பதாழில்நுட்பத்துவற அவமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

 ஏற்கனசை மின்னணு பரிமாற்றம் பற்றி எடுத்துவரக்க Digi Dhan Abhiyan 

என்ற பிரச்சார இயக்கம் துைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாைில் டிெிட்டல் பண பரிமாற்றங்கவள ஊக்கைிக்கும் பபாருட்டு 

'ஆதார் சபபமண்ட் ஆப் ' எனும் ஆண்ட்ராய்டு பசயலி அறிமுகம் 

பசய்யப்படுகிறது. 

 Google Toilet Locator - படல்லி மற்றும் ம.பி. மாநிலங்களில், அருசக உள்ள 

பபாது கழிப்பிடங்கவள அறிந்து பகாள்ள உதவும் அவலசபசி பசயலி. 
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 � 10588 �= சுகாதாரத்துவற ஊழியர்களிடமும், கிராமத்தில் உள்ள 

கர்ப்பிணிகளிடமும் பதாடர்பு ஏற்படுத்துைதற்காக புதிய இலைச 

பதாவலசபசி சசவைவய மத்திய அரசு அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 � 10588 என்ற அந்த இலைச உதைி எண்வண சம்பந்தப்பட்ட கர்ப்பிணிகள் 

பதாடர்பு பகாண்டு ஒரு மிஸ்டு கால் பகாடுத்தால் சபாதும். அடுத்த 90 

ைிநாடிகளுக்குள், அைர்களுக்கு மறுமுவனயில் இருந்து அவழப்பு ைரும். 

 இைர்கள் சம்பந்தப்பட்ட கர்ப்பிணி பபண்வண முதலில் பதாடர்பு பகாண்டு, 

உள்ளூர் சுகாதார வமயத்தில் அைருக்கு அளிக்கப்பட்ட மருத்துை 

சிகிச்வசகள், ஊட்டசத்து மருந்துகள், இரும்பு சத்து மாத்திவரகள் குறித்து 

பதரிந்து பகாள்ைர். பின்னர் அந்த கிராமத்தின் ஆஷா ஊழியர்கவளத் 

பதாடர்பு பகாண்டும், அந்த கர்ப்பிணி பபண்ணுக்கு அளிக்கப்பட்ட 

மருத்துைமுவறகள் குறித்து சகட்டறிைர். சமலும் சபாதிய அளவுக்கு 

தடுப்பூசிகள், ஊட்டசத்து மாத்திவரகள் வகயிருப்பில் உள்ளனைா 
என்பவதயும் அறிந்து பகாள்ைர். கிராமத்தின் ஆரம்ப சுகாதார வமயத்தின் 

பிரசை அவறயில் உள்ள சுகாதார உள்கட்டவமப்பு ைசதிகள் குறித்த 

ைிைரங்களும் சகட்டறியப்படும். பின்னர் அதற்சகற்றபடி உடனடி 

நடைடிக்வககள் எடுக்கப்படும். 

 இந்த ைசதி தற்சபாது 13 மாநிலங்களில் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய இரு பமாழிகளில் மட்டும் பயனாளிகள் சபச 

முடியும். குெராத்தி, பதலுங்கு உள்ளிட்ட 5 புதிய பிராந்திய பமாழிகள் 

ைிவரைில் அறிமுகம் பசய்யப்படவுள்ளது. 

 இவத பயன்படுத்த ைிரும்பும் ைியாபாரிகள் ஆதார் சபபமண்ட் பசயலிவய 

தங்களது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்சபானில் டவுன்சலாடு பசய்து அதனிவன 

பசயாபமட்ரிக் ரீடருடன் இவணக்க சைண்டும். இந்த பசயாபமட்ரிக் ரீடர் 
சந்வதயில் 2000 ரூபாயில் இருந்து கிவடக்கிறது. ைாடிக்வகயாளரகள் 

பணம் பசலுத்த, தங்களின் ஆதார் எண் மட்டும் பயன்படுத்தி, பணம் 

பசலுத்தப்பட சைண்டிய ைங்கிவய சதர்வு பசய்ய சைண்டும். இங்கு 

பசயாபமட்ரிக் ஸ்சகன் பண பரிமாற்றத்தில் பாஸ்சைர்டு சபான்று 

பசயல்படுகிறது. 

 ஆதார் எண் பதிவு பசய்ததும், இந்த எண்ணுடன் இவணக்கப்பட்ட ைங்கி 
கணக்குகள் தானாக சதர்வு பசய்யப்படும், இனி ைாடிக்வகயாளர்கள் 

தங்களின் ைிருப்பத்திற்கு ஏற்ப ைங்கிவய சதர்வு பசய்து கட்டணத்வத 
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பசலுத்தலாம். எவ்ைித பரிமாற்றத்திற்கும் ைாடிக்வகயாளர்கள் மற்ற 

பசயலி அல்லது பாஸ்சைர்வடசயா உள்ளிட்டைற்வற பதிவு பசய்ய 

சைண்டிய அைசியம் கிவடயாது. 

 ைங்கி கணக்குகளில் ஆதார் எண் இவணத்திருந்த ைாடிக்வகயாளர்கள் 

ஆதார் சபபமண்ட் பசயலியின் சசவைவய பயன்படுத்த முடியும் 

 Stanpan Suraksha  = பச்சிளங் குழந்வதகளுக்கு தாய்பால் ைழங்கவல 

ஊக்குைிக்கவும், கவடகளில் ைிற்கப்படும் பபட்டிகளில் அவடக்கப்பட்ட 

உணவுகவள குழந்வதகளுக்கு ைழங்குைவத தடுக்கவும் , அதுபற்றிய 

ைிழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு Stanpan Suraksha எனும் 

பசயலிவய பைளியிட்டுள்ளது. 

 அவலசபசி ைழியிலான பணபரிைர்த்தவனகளுக்கு BHIM (Bharat Interface 

for Money ) என்ற பசயலிவய பிரதமர் பைளியிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் 

ஒருமுவறக்கு 10,000 ரூபாய் பரிமாற்றம் பசய்யலாம். ஒரு நாளுக்குள் 

அதிகபட்மாக 20,000ைவர பரிமாற்றம் பசய்யலாம். 

 eazypay app = பமாத்த ைணிகர்கள், சில்லவற ைியாபாரிகள் மற்றும் 

பதாழில்முவற சசவை ைழங்குசைாருக்காக " ஈஸிசப " என்ற புதிய 

பசயலிவய ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. ைங்கி பிரத்சயகமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இதன் மூலம், ைாடிக்வகயாளர்களின் பசல்லிடப்சபசியிலிருந்சத 

பராக்கமற்ற பணப் பரிைர்த்தவனகவள அைர்கள் சமற்பகாள்ளலாம். 

 நுகர்சைார் குவறகவள ஆன்வலன் மூலமாக ைிவரந்து தரீ்ப்பதற்கு மத்திய 

அரசு " ஸ்மார்ட் கன்ஸ்யூமர் " மற்றும் " ஆன்வலன் கன்ஸ்யூமர் மீடிசயஷன் 

பசன்டர் " என்ற இரண்டு புதிய பசயலிகவள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 Launchpad = இந்திய Startup நிறுைனங்களின் பபாருட்கவள உலகளாைிய 

அளைில் சந்வதப்படுத்த மின்னணு ைணிக நிறுைனமான அசமசான் , 

Launchpad என்ற ைணிக தளத்வத உருைாகாகியுள்ளது. 

 ஆபத்து காலங்களில் நமது இருப்பிடத்வத நம்பகமான நபர்களுக்கு 

பதரிைிக்க உதவும் ைவகயிலான அவலசபசி பசயலி Trusted Contacts ஐ 

கூகுள் நிறுைனம் அறிமுகம் பசய்துள்ளது. இதற்கு இவணய ைசதி 
சதவையில்வல. 
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                                                     புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 
 

 The Walking Dead : A Continuing Story Of Survival Horror - என்ற புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர் - ராபர்ட் கிர்க்மான் (Kirkman, Robert) 

 The Modi Doctrine: New Paradigms in India's Foreign Policy - என்ற நூவல 

எழுதியைர் - அனிபர்ன் கங்குலி (Anirban Ganguly), உத்தம் குமார் சின்கா 
(Uttam Kumar Sinha), ைிெய் சவுத்ைாசல (Vijay Chauthaiwale ) 

 The Immortals of Meluha - என்னும் நூவல எழுதியைர் - அமிஷ் திரிபாதி 
(Amish Tripathi) 

 சிறப்பான சுயசரிவத நூல்கள் பிரிைில் Crossword Book of the Year Award 

பபற்றுள்ள புத்தகம் ----- சச்சின் படண்டுல்கரின் சுயசரிவத புத்தகம் Playing It 

My Way பிஹார் முதல் திஹார் ைவர ( From Bihar To Tihar )  

 ெைஹர்லால் சநரு பல்கவலக்கழகத்தில் இடது முற்சபாக்கு முன்னணி 
எனும் மாணைர் பிரிவை ஏற்படுத்தி பபரும் கைன ஈர்ப்வப ஏற்படுத்திய 

கன்வஹயா குமார் , எழுதிய சுயசரிவத நூல். 

 இதவன ஆங்கிலத்தில் பமாழி பபயர்த்தைர் -- ைந்தனா சிங் 

 சமீபத்தில் நைம்பர் 25, 2016 அன்று காலமான திலீப் பட்சகாங்கர் 
ஆசிரியராக பதைி ைகித்த நாளிதழ் - வடம் ஆஃப் இண்டியா (Times of India) 

 கிளாசிகல், சரபிட், பிளிட்ஸ் என மூன்று ைவகப் சபாட்டிகளிலும் உலக 

பசஸ் சாம்பியன் பட்டம் பபற்றுள்ளைர் நார்சைவயச் சசர்ந்த சமக்னஸ் 

கார்ல்சன். 

 கார்ல்சன் பற்றிய ஆைணப்படம் ஒன்று பைளியாகியுள்ளது. அதன் பபயர் " 

Magnus Carlsen’s Last Big Title " 

 Standing On An Apple Box  = எழுதியைர் -- ஐஸ்ைர்யா தனுஷ் 

 An Unsuitable Boy = சினிமா பிரபலம் கரண் சொஹரின் ைாழ்க்வக ைரலாறு 

நூல். 2017 ெனைரியில் பைளிைருகிறது. 

 கரண் சொஹர் மற்றும் பூனம் சக்சசனா இவணந்து எழுதியுள்ளனர். 
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பராக்கமற்ற பரிைர்த்தவனகவள ஊக்குைிக்கும் ைிதமாக டிசம்பர் 08, 

2016 அன்று மத்திய அரசால் அறிைிக்கப்பட்ட சலுவககள்  

 படபிட் கார்டு, கிபரடிட் கார்டுகவளப் பயன்படுத்தி பபட்சரால், 

டீசல் நிரப்பினால் 0.75% கழிவு அளிக்கப்படும் என்று நிதியவமச்சர் 
அருண் செட்லி அறிைித்துள்ளார். 

 படபிட், கிபரடிட் கார்டுகவளப் பயன்படுத்தி மாதாந்திர புறநகர் 
சசீன் ரயில் டிக்பகடுகள் எடுத்தால் ெனைரி 1ம் சததி முதல் 0.5% 

தள்ளுபடி. 

 ரயில்சை உணைகங்கள், தங்குமிடம், ஆகியைற்றில் மின்னணு 

பரிைர்த்தவனக்கு 5% தள்ளுபடி. 

 பபாதுத்துவற காப்பீட்டு நிறுைனங்களின் 

இவணயதளங்களிலிருந்து பபாது மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி 
எடுப்பைர்களுக்கு பிரிமியம் பதாவகயில் 10% தள்ளுபடி 

 10,000த்திற்கும் சமல் மக்கள் பதாவக பகாண்ட கிராமங்களுக்கு 2 

பிஓஎஸ் பமஷின்கள் ைழங்கப்படும், ஒரு லட்சம் கிராமங்கள் 

இவ்ைவகயில் சதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 சதசிய பநடுஞ்சாவல சுங்கச்சாைடிகளில் மின்னணு முவறயில் 

பணம் பசலுத்தினால் 10% தள்ளுபடி. 

 சிறுைணிகர்கவள மின்னணு பரிைர்த்தவன முவறக்குக் பகாண்டு 

ைரும் ைவகயில் பிஓஎஸ் முவனயங்கள்/ வமக்சரா ஏடிஎம்கள்/ 

பமாவபல் பிஓஎஸ் ஆகியைற்றிற்கு ரூ.100க்கும் சமல் 

மாதைாடவக பசலுத்தத் சதவையில்லாதைாறு பபாதுத்துவற 

ைங்கிகள் பார்த்துக் பகாள்ள சைண்டும். 

 ஆன்வலன் டிக்பகட்டுகள் ைாங்கும் அவனத்து ரயில்சை 

பயணிகளுக்கும் ரூ.10 லட்சம் ைவரயில் இலைச ைிபத்துக் 

காப்பீடு. 

  நாபார்டு மூலம் கிராமப்புற பிராந்திய ைங்கிகள் மற்றும் 

கூட்டுறவு ைங்கிகள் கிசான் கிபரடிட் கார்டு வைத்திருக்கும் 4.32 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

சகாடி சபர்களுக்கு ரூசப கிசான் அட்வடகவள ைழங்க மத்திய 

அரசு ஆதரைளிக்கிறது, எனசை இைர்களும் பராக்கமற்ற 

மின்னணு பரிைர்த்தவன முவறகவளப் பயன்படுத்திக் 

பகாள்ளலாம். 

 எல்.ஐ.சி காப்பீட்டுக்கு டிெிட்டல் முவறயில் பணம் பசலுத்தினால் 

8% தள்ளுபடி இவ்ைாறு மத்திய நிதியவமச்சர் அருண் பெட்லி 
அைர்கள் அறிைித்தார் 

 

 

 

                               ைிருதுகள் 

 

 2016 ஆம் ஆண்டின் டர்னர் பரிசு (Turner Prize 2016) பபற்றுள்ளைர் - 
பஹலன் மார்டின் (Helen Marten) 

 இங்கிலாந்து நாட்டின் புகழ்பபற்ற ஓைியரான பெ.எம்.டபுஸ்யூ.டர்னர் 
(J.M.W.Turner) பபயரில் ைழங்கப்படும் இந்த பரிசு பிரிட்டவன சார்ந்த 50 

ையதிற்குட்பட்ட காட்சி கவலஞர்களுக்கு (Visual Artist) ைழங்கப்படுகிறது. 

 சபாலந்து நாட்டில் நவடபபற்ற 8 th Edition Miss Supranational 2016 

சபாட்டியில் இந்தியாைின் ஸ்ரீநிதி பசட்டி (Srinidhi Shetty) அைர்கள் Miss 

Supranational 2016 ஆக பட்டம் சூட்டப்பட்டுள்ளார் 
 இவ்ைிருவத பபறும் இரண்டாைது இந்திய பபண்மணி இைர் ஆைார். இதற்கு 

முன் ஆஷா பாட் என்பைர் 2014 ஆண்டில் Miss Supranational 2016 ஆக 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 இறுதி சபாட்டியானது டிசம்பர் 02, 2016 அன்று நவடபபற்றது. 
 2016ம் ஆண்டின் சிறந்த குத்துச்சண்வட ைரீர் ைிருதுக்கு இந்தியாைின் 

ைிகாஸ் கிருஷ்ணன் சதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 சர்ைசதச குத்துச்சண்வட சம்சமளனத்தின் 70-ஆைது ஆண்டுைிழா ைரும் 

டிசம்பர் 20-ஆம் சததி நவடபபறவுள்ளது. அப்சபாது ைிகாஸ் கிருஷ்ணனுக்கு 

சிறந்த ைரீர் ைிருது ைழங்கப்படவுள்ளது. 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Indologist Award 2016= ICCR 

அவமப்பு ைழங்கும் 2016ம் ஆண்டுக்கான இந்திய ஆய்ைாளர் ைிருது 

சனீாவை சசர்ந்த சபராசிரியர் Yu Long Yu க்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 UNESCO Salon Youth Video Competition 2016ல் சிறந்த குறும்படத்திற்கான 

ைிருவத Toonz Media Group தயாரித்துள்ள Magical Piano பபற்றுள்ளது. 

 சகாைாைில் நவடபபற்ற 47ைது சர்ைசதச திவரப்பட ைிழாைில் சிறந்த 

திவரப்படத்திற்கான தங்கமயில் ைிருது இரானிய திவரப்படம் Daughter 

பைன்றுள்ளது. 

 இதவன இயக்கியைர் Reza Mirkarimi 

 தடகள ைிவளயாட்டுக் கூட்டவமப்புக்களின் பன்னாட்டுச் சங்கம் { 

International Association of Athletics Federations ( IAAF ) } ைழங்கும் 2016ம் 

ஆண்டுக்கான சிறந்த தடகள ைரீர் ைிருவத 6ைது முவறயாக ெவமக்காைின் 

உசசன் சபால்ட் பபற்றுள்ளார். 
 தவலசிறந்த தடகள ைரீாங்கவனயாக எத்திசயாப்பியா நாட்டின் அல்மாஸ் 

அயனா சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 ரிசயா ஒலிம்பிக் சபாட்டியில் பபண்களுக்கான 10 ஆயிரம் மீட்டர் 
ஓட்டப்பந்தயத்தில் எத்திசயாப்பியா ைரீாங்கவன அல்மாஸ் அயனா 29 

நிமிடம் 17.45 ைினாடியில் பந்தய தூரத்வத கடந்து புதிய உலக சாதவன 

பவடத்து தங்கப்பதக்கம் பைன்றைர் ஆைார். 
 மும்வப பைர்சஸாைா கடற்கவரவய, பைர்சஸாைா தன்னார்ை 

பதாண்டர்கள் (ைிஆர்ைி) என்ற அவமப்பின்மூலம் சுத்தம் பசய்த 

ைழக்கறிஞர் அப்சராஸ் ஷாவுக்கு ஐ.நா. சவப சார்பில் ‘சாம்பியன் ஆப் எர்த்’ 

சுற்றுச்சூழல் ைிருது அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 திடக்கழிவு சமலாண்வமயில் சிறப்பாக பசயல்பட்ட பகால்கத்தா, 
ஆக்லாந்து, மிலன் ஆகிய 3 நகரங்களுக்கு ைிருதுகள் ைழங்கப்பட்டன. 

 யூனிபசப் அவமப்பின் நல்பலண்ண தூதராக சிறப்பான முவறயில் 

பசயல்பட்டதற்காக ஆட்சர பஹபர்ன் மனிதாபிமான ைிருது ( Audrey 

Hepburn Humanitarian Award ) பிரபல பாடகி Katy Perry க்கு 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அவமதி, ஆயுதங்கவள வகைிடச் பசய்யும் நடைடிக்வக மற்றும் ைளர்ச்சி 
ஆகியைற்றில் சிறப்பான பங்காற்றிசயாருக்கு இந்திரா காந்தி நிவனவு 

அறக்கட்டவள சார்பில், ஆண்டுசதாறும் ைிருது ைழங்கப்பட்டு ைருகிறது. 
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 2015-ம் ஆண்டுக்கான இந்திரா காந்தி அவமதி ைிருது அகதிகளுக்கான ஐநா 
ஆவணயத்திதிற்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஐ.நா. அகதிகள் ஆவணயர் சார்பில் , இந்தியா மற்றும் மாலத்தவீுகள் 

அகதிகளுக்கான ஐ.நா. ஆவணய அதிகாரி யாசுசகா ஷிமிஸு பபற்றுக் 

பகாண்டுள்ளார். 
 பெய்ப்பூர் ஓைியங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சகாப்வப, பாராட்டு பத்திரம் 

ஆகிய ைற்றுடன், ரூ. 1 சகாடி பணமும் இவ்ைிருதில் அடங்கும். 

 இந்த ைிருது காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் ைழங்கப்படுகிறது 

 Pele : Birth of a Legend  = பிசரசிவலச் சசர்ந்த புகழ்பபற்ற கால்பந்தாட்ட 

ைரீர் ‘பீசல’யின் ைாழ்க்வக ைரலாவற வமயமாக வைத்து 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ள Pele : Birth of a Legend திவரப்படத்திற்கு 

இவசயவமத்ததற்காக 'Best Original Score' பிரிைில் ஏர்.ஆர்.ரகுமான் பபயர் 
ஆஸ்கார் ைிருதுக்கு பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஏர்.ஆர்.ரகுமான் ஏற்கனசை 2009ம் ஆண்டு ஸ்லம்டாக் மில்லினர் படத்துக்கு 

இவசயவமத்ததற்காக இரண்டு ஆஸ்கார் ைிருதுகவள பபற்றுள்ளார் 
 Most Improved Player of the Year award – 2016  = ஒலிம்பிக்கில் பைள்ளி 
பதக்கம் மற்றும் சனீ ஓபன் சபட்மிண்டன் சகாப்வப பைன்றது , உலக சூப்பர் 
சரீிஷ் சபாட்டிக்கு தகுதி பபற்றது , தரைரிவசயில் 12ைது இடத்தில் இருந்து 

7ைது இடத்துக்கு முன்சனறியது ஆகிய காரணங்களுக்காக சர்ைசதச 

சபட்மிண்டன் அவமப்பு P.V. சிந்துைிற்கு Most Improved Player of the Year 

award ஐ ைழங்கியுள்ளது. 

 ைிலங்குகள் நல ஆதரவு அவமப்பான Beta India ைழங்கும் 2016ம் ஆண்டின் 

" தைீிர வசை உணைாளர்கள் " ைிருது ( Hottest Vegetarians of 2016 ) பிரபல 

ஹிந்தி திவரப்பட கவலஞர்கள் ஷாகித் கபூர் மற்றும் சசானம் கபூர் 
ஆகிசயாருக்கு ைழங்கப்படுகிறது. 

 அபமரிக்காைின் சமரிசலண்டில் உள்ள அக்சான்ஹில்நகரில் நவடபபற்ற 

'மிஸ்சைர்ல்டு 2016' உலக அழகிப்சபாட்டியில் சபார்ட்சடா ரிக்சகா நாட்வட 

சசர்ந்த ஸ்படபானி படல்ைாசல என்ற 19 ையது இளம்பபண் 'மிஸ்சைர்ல்டு 

2016' பட்டம் பைன்றுள்ளார். 
 இப்சபாட்டியில் 2-ைது இடங்கவள படாமினிகள் குடியரசு நாட்வடசசர்ந்த 

யரீட்ஷா மிகுபலனினா பரயஸ் ரமிபரஷ் மற்றும் இந்சதாசனசியாவை 

சசர்ந்த நடாஷா மனுலாவும் சதர்ைாகினர். 
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 இந்த சபாட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்சகற்ற பிரியதர்ஷினி சாட்டர்ெி 
16ைது இடம் பிடித்தார். 

 குழந்வதகவள தாக்கும் down syndrome பற்றி , ஓனிர் ( Onir ) இயக்கிய The 

Raising Bar என்ற ஆைணப்படம் Hollywood International Independent 

Documentary Award பபற்றுள்ளது. 

 சுதந்திரப் சபாராட்ட ைரீரும், பழம் பபரும் பவடப்பாளியுமான 

தி.க.சிைசங்கரன் அைர்களின் புதல்ைரான ைண்ணதாசனுக்கு ‘ஒரு சிறு 

இவச’ எனும் சிறுகவத நூலுக்காக 2016ம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாபதமி 
ைிருது அறிைிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 ைண்ணதாசனின் இயற்பபயர் கல்யாணசுந்தரம். ைண்ணதாசன் 

‘கல்யாண்ெி’ என்ற பபயரில் கைிவதகளும் எழுதி ைருகிறார். 
 ஏற்கனசை 2016-ம் ஆண்டுக்கான ைிஷ்ணுபுரம் ைிருது இைருக்கு 

ைழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 இைர், கவலக்க முடியாத ஒப்பவனகள், சமபைளி, கனிவு, நடுவக, பபயர் 
பதரியாமல் ஒரு பறவை, சதாட்டத்துக்கு பைளியிலும் சில பூக்கள் என்பன 

உள்ளிட்ட 10க்கும் சமற்பட்ட சிறுகவதகவள எழுதி இருக்கிறார். சின்னு 

முதல் சின்னு ைவர என்ற நாைவலயும் எழுதி உள்ளார். 
 புலரி, முன்பின், மணல் உள்ள ஆறு, ஆதி, அந்நியமற்ற நதி ஆகிய கைிவதத் 

பதாகுப்புகவள பைளியிட்டுள்ளார். இதுதைிர, அகமும் புறமும் என்ற 

கட்டுவர பதாகுப்பும், ைண்ணதாசன் கடிதங்கள் ஆகியைற்வறயும் 

பைளியிட்டுள்ளார். 
1. 2015 - மாதைன் - இலக்கியச் சுைடுகள் என்ற தமிழ் இலக்கிய திறனாய்வு 

கட்டுவர 
2. 2014 - பூமணி - அஞ்ஞாடி  

3. 2013 - சொ டி குரூஸ் - பகாற்வக நாைல்  

4. 2012 - பசல்ைராஜ் - சதால் நாைல் 

 சர்ைசதச குத்துச்சண்வட சங்கம் (AIBA) ைழங்கும் 2016ம் ஆண்டின் " சிறந்த 

குத்துச்சண்வட ைரீருக்கான சர்ைசதச ைிருது " இந்தியாைின் " ைிகாஷ் 

கிருஷ்ணனுக்கு " ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 " சிறந்த 'ொம்பைான் " ( Legends Award ) ைிருவத, ஐந்து முவற உலக 

சாம்பியன் பட்டம் பைன்ற இந்திய ைரீாங்கவன சமரி சகாம் பபற்றார். 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 கனடா தமிழ் இலக்கியத் சதாட்டத்தின் ைருடாந்திர இயல் ைிருது 

இவ்ைருடம் (2016) திரு. சுகுமாரன் அைர்களுக்கு ைழங்கப்படுகிறது. 

 2,500 டாலர் பணப் பரிசும் சகடயமும் பகாண்டது ‘இயல் ைிருது’. 

 தற்சபாது காலச்சுைடு இதழின் பபாறுப்பாசிரியராக பணியாற்றுகிறார். இந்த 

ைிருவதப் பபறும் 18-ைது தமிழ் ஆளுவம ஆைார். 
 இதற்கு முன்னர் சுந்தரராமசாமி, பைங்கட் சாமிநாதன், சொர்ஜ் ஹார்ட், 

ஐராைதம் மகாசதைன், அம்வப, எஸ். பபான்னுத்துவர, எஸ். 

ராமகிருஷ்ணன், நாஞ்சில்நாடன், சு. திசயாடர் பாஸ்கரன், பெயசமாகன், 

படாமினிக் ெைீா, மற்றும் ஆர். மயூரநாதன் ஆகிசயார் இயல் ைிருவதப் 

பபற்றுள்ளனர். 
 சுகுமாரனின் ‘சகாவடக்காலக் குறிப்புகள்’ கைிவதத் பதாகுப்பு பரைலான 

கைனம் பபற்றது. ‘பைல்லிங்டன்’ என்னும் நாைவல எழுதியுள்ளார். 
மவலயாள இலக்கியத்தின் ஆளுவமகளான வைக்கம் முகம்மது பஷீர், 
சச்சிதானந்தன், அடூர் சகாபாலகிருஷ்ணன், சக்கரியா சபான்றைர்களின் 

பவடப்புகவள சுகுமாரன் தமிழில் பமாழிபபயர்த்துள்ளார். ‘அஸீஸ் சப 

சம்பைம்’, ‘தனிவமயின் நூறு ஆண்டுகள்’, ‘பட்டு’ ஆகியவை இைரது 

பமாழிபபயர்ப்பில் குறிப்பிடத்தக்கவை 

 சாகித்ய அகாடமியின் பாஷா சம்மான் ைிருது  = தமிழ், மவலயாளம், 

பதலுங்கு, கன்னடம் உள்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட 24 இந்திய பமாழிகளில் 

பைளியான சிறுகவத, கைிவதகள், நாைல், கட்டுவர, திறனாய்வு அல்லது 

ைிமர்சனம் உள்ளிட்ட பவடப்புகளில் சிறந்தவை சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு 

அவைகளுக்கு சாகித்ய அகாடமி ைிருதுகள் ைழங்கப்படுகிறது. 

 அங்கீகரிக்கப்படாத பமாழிகளான குருக், லடாக்கி, ஹல்பி, பசௌராஷ்டிரா 
ஆகிய பமாழிகளின் ைளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்பு நல்கிய நான்கு 

எழுத்தாளர்களுக்கு " பாஷா சம்மான் " ைிருது ைழங்கப்படுகிறது. 

 பசௌராஷ்டிரா பமாழியின் இலக்கியத்திற்கும், ைளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பு 

பசய்ததாக தமிழகத்வதச் சசர்ந்த டாக்டர் டி.ஆர். தாசமாதரன், டி.எஸ். 

சசராொ சுந்தரராென் ஆகிசயார் இவணந்து "பாஷா சம்மான்' ைிருது 

பபறுகின்றனர். 
 சாகித்ய அகாபதமி தவலைர் -- டாக்டர். ைிஸ்ைநாத் பிரசாத் திைாரி 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 2016ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த ஆசியருக்கான சிங்கப்பூரின் ஸ்டிபரய்ட்ஸ் 

ைிருது, ஃபிளிப்கார்ட் நிறுைனர்களான சச்சின் பன்ஸால் மற்றும் பின்னி 
பன்ஸால் ஆகிசயாருக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைணிகத் பதாழிலில் நைனீத் பதாழில்நுட்பத்வதப் புகுத்தி பசயல்படுத்தி 
ைருைவத அங்கீகரிக்கும் ைிதமாக "சிறந்த ஆசியர்' ைிருது 

ைழங்கப்படுகிறது. 

 "டிெிட்டல் இந்தியா' திட்டத்வத சிறப்பாகச் பசயல்படுத்தும் 

மாநகராட்சிகளுக்கு ஆண்டுசதாறும் மத்திய அரசு ைிருதுகள் ைழங்கி 
பாராட்டி ைருகிறது. 

 மதுவர மாநகராட்சிக்கு மத்திய அரசின் டிெிட்டல் இந்தியா ைிருது மற்றும் 

தனியார் அவமப்பு சார்பிலான ைிருதுகள் உள்ளிட்ட 6 சதசிய அளைிலான 

ைிருதுகள் ைழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 மதுவர மாநகராட்சிக்கு உள்ளாட்சிகளில் டிெிட்டல் மயமாக்கும் 

முயற்சிக்கான பைள்ளி ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. மதுவர 
மாநகராட்சியில் மக்கள் பதரிைிக்கும் புகார்கவள பமன்பபாருள் 

பதாழில்நுட்பத்தில் கண்காணித்து நடைடிக்வக சமற்பகாண்டதற்காக இந்த 

ைிருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுகாதார சமம்பாட்டில் மாநகராட்சிகளின் பசயல்பாட்வட வைத்து 

ஆண்டுசதாறும் "ஸ்காச்' ைிருது ைழங்கப்பட்டு ைருகிறது. தனியார் 
அவமப்பின் சார்பில் ைழங்கப்படும் இந்த ைிருது, நடப்பாண்டில் மதுவர 
மாநகராட்சிக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. அசத அவமப்பு சார்பில் மக்கள் 

குவறகவள நிைர்த்தி பசய்தல், ைாகனச் பசயல்பாடுகவள ெி.பி.ஆர்.எஸ். 

சாதனம் மூலம் கண்காணித்தல், ஒட்டுபமாத்த பசயல்பாட்டுக்கான 

சகால்டன் ைிருது உள்ளிட்ட 5 ைிருதுகளும் ைழங்கப்பட்டுள்ளன. 
 Google Lunar Xprize  = தகைல் பதாழில்நுட்ப நிறுைனமான கூகுள், தனியார் 
நிறுைனங்களுக்காக , நிலவுக்கு ைிண்கலத்வத அனுப்பி, உயர்தரமான 

ைடீிசயா, புவகப்படங்கவள பூமிக்கு அனுப்பும் " லுானார் எக்ஸ்பிவரஸ் " 

சபாட்டிவய அறிைித்துள்ளது. 

 இந்த சபாட்டியில், 30 மில்லியன் டாலர் ( 200 சகாடி ரூபாய் ) பரிசு 

ைழங்கப்படுகிறது. 

 இந்த சபாட்டியில், இந்தியாவை சசர்ந்த, 'டீம்இண்டஸ்' எனப்படும், தனியார் 
ைிண்பைளி பதாழில்நுட்ப நிறுைனம் பங்சகற்கிறது. 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 இதற்காக, இஸ்சரா எனப்படும், இந்திய ைிண்பைளி ஆராய்ச்சி 
நிறுைனத்துடன், டீம்இண்டஸ் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. அதன்படி, 

இஸ்சராைின், பி.எஸ்.எல்.ைி., ராக்பகட்வட பயன்படுத்தி, நிலவுக்கு 

ைிண்கலம் அனுப்பப்பட உள்ளது. 

 20116 ஆண்டுக்கான ஐசிசி சிறந்த கிரிக்பகட் ைரீருக்கான ைிருது 

அஸ்ைினுக்கு அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அசதசபால ஐசிசி சிறந்த படஸ்ட் ைரீருக்கான ைிருதும் அஸ்ைினுக்குக் 

கிவடத்துள்ளது. சமலும் ஐசிசி படஸ்ட் அணியிலும் அஸ்ைின் 

இடம்பபற்றுள்ளார். 
 இந்திய உணவு மற்றும் சைளாண்வம கவுன்சில் [ Indian Council of Food and 

Agriculture (ICFA) ] ைழங்கும் சர்ைசதச சைளாண்வம தவலவம ைிருது [ 

Global Agriculture leadership Award 2016 ] பதாழிலதிபர் ரத்தன் டாடா வுக்கு 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 2016ம் ஆண்டுக்கான ஞானபீட ைிருது ( 52nd Jnanpith Award ) ைங்கபமாழி 
எழுத்தாளர் ஷங்கா சகாஷ் ( Shankha Ghosh ) அைர்களுக்கு 

ைழங்கப்படுைதாக அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இவ்ைிருது பபரும் 7ைது ைங்க பமாழி எழுத்தாளர் ஆைார். இைர் 1999ல்  

 சாகித்ய அகாடமி ைிருதும், 2011ல் பத்ம பூஷன் ைிருதும் பபற்றுள்ளார். 
1. 2015 - ரகுைரீ் பசௌத்ரி  

2. 2014 - பால்சந்திர சநமசத  

3. 2013 - சகதார்நாத் சிங் 

 ஐதராபாத் நகரில் உள்ள மவுலானா ஆசாத் உருது பல்கவலக்கழகத்தின் 

ஆறாைது பட்டமளிப்பு ைிழாைில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கானுக்கு ‘கவுரை 

டாக்டர்’ பட்டம் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ைிலங்குகள் நல அவமப்பான PETA [ People for the Ethical Treatment of 

Animals ] 2016ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நபர் ைிருவத ( Person of the year 

Award ) பாலிவுட் நடிவக சன்னி லிசயான் பபற்றுள்ளார் 
 அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டவமப்பு ைழங்கும் 2016ம் ஆண்டின் சிறந்த 

கால்பந்து ைரீர் ைிருது Jeje Lalpekhlua பபற்றுள்ளார். 
 K K பிர்லா பவுண்சடசன் அவமப்பு ைழங்கும் 26ைது பீகாரி புரஷ்கார் ைிருது , 

Yeh Ek Dunia என்ற ஹிந்தி புத்தகத்வத எழுதிய ராெஸ்தான் மாநில 
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எழுத்தாளர் டாக்டர். சத்யா நாராயண் அைர்களுக்கு ைழங்கப்படுைதாக 

அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 27 பசய்தி நிறுைனங்கள் இவணந்து 2016ம் ஆண்டின், ஐசராப்பாைின் சிறந்த 

ைிவளயாட்டு ைரீராக சபார்சுகல் கால்பந்து அணியின் சகப்டன் 

பரானால்சடாவை சதர்வு பசய்துள்ளனர். 
 இைர் ஏற்கனசை ஐசராப்பாைின் சிறந்த கால்பந்து ைரீர் ைிருவதயும் 

பைன்றுள்ளார். 
 

 

 

                                            நியமனம் 

 

 சமீபத்தில் புதியதாக சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள பிரான்ஸ் நாட்டின் பிரதமர் - 
பபனார்டு காபசனுசை (Bernard Cazeneuve) 

 உஸ்பபகிஸ்தான் (uzbekistan) நாட்டின் அதிபராக அந்நாட்டின் பிரதமராக 

பதைி ைகித்த ஷாவ்காத் மிர்சிசயாசயவ் (shavkat mirziyoyev) 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார் 
 இந்தியாைின் அடுத்த தவலவம நீதிபதியாக பெகதஷீ் சிங் சகஹர் 
நியமிக்கப்பட உள்ளார். அைரது பபயவர தற்சபாவதய தவலவம நீதிபதி 
பரிந்துவர பசய்துள்ளார். 

 உச்ச நீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதி டி.எஸ்.தாக்கூன் பதைிக்காலம் 

அடுத்த ஆண்டு ெனைரி மாதம் 3-ம் சததியுடன் முடிைவடகிறது. எனசை, 

அடுத்த தவலவம நீதிபதிவய நியமிப்பது பதாடர்பாக மத்திய அரசுக்கு 

இன்று அைர் அனுப்பிய பரிந்துவர கடிதத்தில், நீதிபதி பெகதஷீ் சிங் 

சகஹவர அடுத்த தவலவம நீதிபதியாக நியமிக்கும்படி கூறியுள்ளார். 
 இதன் மூலம் 44-ைது தவலவம நீதிபதியாக பபாறுப்சபற்க உள்ளார் 
பெகதஷீ் சிங் சகஹர். அைருக்கு ெனாதிபதி பிரணாப் முகர்ெி, ெனைரி 4-ம் 

சததி பதைிப்பிரமாணம் பசய்து வைக்க உள்ளார். ெனைரி 4-ம் சததியில் 

இருந்து ஆகஸ்ட் 4-ம் சததி ைவர அைர் தவலவம நீதிபதியாக பதைி 
ைகிப்பார். 

 தவலவம நீதிபதியாக பபாறுப்சபற்கும் முதல் சகீ்கிய நீதிபதி பெகதஷீ் சிங் 

சகஹர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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 கடந்தரீ்க்க முடியாத நிவல மற்றும் திைாலாதல் ைாரியம் (Insolvency and 

Bankruptcy Board) உருைாகியுள்ள ஆசலாசவன குழுைின் தவலைர் - 
சமாகன்தாஸ் பாய் (Mohandas Pai) 

 பதற்கு சூடானுக்கான ஐ.நா. அவமதி அவமப்பின் தவலைராக நியூசிலாந்து 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சடைிட் ஷீரர் ( David Shearer ) நியமிக்கப்பட 

உள்ளதாக ஐ.நா. பபாதுச்பசயலாளர் பான் கி மூன் அறிைித்துள்ளார். 
 அபமரிக்க அரசின் உயர் பபாறுப்புக்கு இரண்டாைது இந்திய ைம்சாைளிப் 

பபண்வண அந்நாட்டின் புதிய அதிபராகத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள 

படானால்டு டிரம்ப் சதர்வு பசய்துள்ளார். 
 அபமரிக்க அரசின் சுகாதாரத் துவறயின் கீழ் ைரும் மருத்துைச் சசவைகள் 

அவமப்பின் தவலைராக இந்திய ைம்சாைளிவயச் சசர்ந்த டாக்டர் சமீா 
ைர்மாவை நியமிக்க உள்ளார். 

 [ இந்தியாவைப் பூர்ைிகமாகக் பகாண்ட நிக்கி சஹலிவய ஐ.நா. சவபக்கான 

அபமரிக்கத் தூதராக டிரம்ப் அண்வமயில் சதர்வு பசய்தார். ] 
 Ambassador of Drive against open defecation and litter. = பிரிஹன் மும்வப ( 

Brihanmumbai ) மாநகராட்சி சார்பிலான , திறந்தபைளியில் மலம் கழிப்பு 

மற்றும் சாவலகளில் எச்சில் துப்புைதற்கு எதிரான பிரச்சார தூதுைராக 

பிரபல நடிகர் சல்மான்கான் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 மத்திய புலனாய்வு பசயலகத்தின் (சி.பி.ஐ) இவடக்கால இயக்குனராக 

ராசகஷ் அஸ்தானா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 தற்சபாவதய இயக்குனர் அனில் சின்ஹாைின் பதைிக்காலம் இன்றுடன் 

முடிைவடந்துள்ளது.\ 

 அஸ்தானா குெராத்வத மாநிலத்வதச் சசர்ந்த 1984-.ஆம் ைருட ஐ.பி.எஸ் 

அதிகாரியாைார். 
 திவரயரங்குகளில் ஒவ்பைாரு காட்சி பதாடங்கும் முன் சதசிய கீதம் 

கட்டாயம் இவசக்கப்பட சைண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் 

உத்தரைிட்டுள்ளது. 

 இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்தைர்கள் --- நீதிபதிகள் தபீக் மிஸ்ரா, அமிதைா 
ராய் ஆகிசயார் அடங்கிய பபஞ்ச். 

 அகில இந்திய படன்னிஸ் சங்கத்தின் (ஏஐடிஏ) இவடக்கால தவலைராக 

பிரைணீ் மகாென் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏஐடிஏைின் முதல் பபண் தவலைர் 
என்ற பபருவமவயப் பபற்றுள்ளார் பிரைணீ். 
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 முன்னாள் ஐஆர்எஸ் அதிகாரியான பிரைணீ் மகாென், மத்திய உற்பத்தி 
மற்றும் சுங்க ைரித்துவற தவலைராக பணியாற்றியுள்ளார். தற்சபாது 

மத்திய நிர்ைாக தரீ்ப்பாய உறுப்பினராக சொத்பூரில் பணியாற்றி ைருகிறார். 
 வடம் பத்திரிவக 2016ம் ஆண்டின் சிறந்த மனிதராக அபமரிக்க அதிபராக 

சதர்வு பபற்றுள்ள படானால்ட் டிராம்ப் ஐ சதர்வு பசய்துள்ளது. 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்தின் [ LIC ] தவலைராக , தற்சபாது பபாறுப்பு 

தவலைராக பதைி ைகித்து ைரும் ைி.சக.சர்மா நியமனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். இைரது பதைி காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். 

 சர்ைசதச சபட்மிண்டன் கூட்டவமப்பின் சார்பில் , சாய்னா சநைல்  

( Integrity Ambassador for Clean Sports ) சநர்வமயான ைிவளயாட்டு 

தூதுைராக நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
அபமரிக்க அதிபராக, 2017, ெனைரி 20ல், படானால்டு டிரம்ப் பபாறுப்சபற்க 

உள்ளார். இவதயடுத்து அைர், அரசு துவறயில், பல்சைறு முக்கிய 

பபாறுப்புகளுக்கு ஆட்கவள நியமித்து 

ைருகிறார்.  
 இந்த ைவகயில், நாட்டின் பபாருளாதாரம் மற்றும் பகாள்வக திட்டங்களில் 

தனக்கு ஆசலாசவன ைழங்க, ஒரு குழுவை, டிரம்ப் அவமத்துள்ளார். 
பிளாக்ஸ்சடான் நிறுைனருள் ஒருைரான, ஸ்டீபன் பஷஸ்ைார்ஸ்மன் 

தவலவமயில், 19 சபர் பகாண்ட இக்குழுைில், பசன்வனவயச் சசர்ந்தைரும், 

அபமரிக்காைின், பபப்சிசகா நிறுைனத்தின் தவலவம பசயல் 

அதிகாரியுமான, இந்திரா நுாயி இடம் பபற்றுள்ளார் 
 அபமரிக்காைின் கலிசபார்னியா மாகாணத்தில் உள்ள குப்பபர்டிசனா நகர 
சமயராக இந்திய - அபமரிக்கப் பபண்ணான சைிதா வைத்தியநாதன் 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 ஐ.நா. பபாதுச்சவபயின் துவண பபாதுச்பசயலாளராக வநெரீியா நாட்டின் 

சுற்றுச்சூழல் துவற அவமச்சர் அமினா முகமது (Amina Mohammed ) சதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளார்.  
 " ரா " [ RAW - Research And Analysis Wing ] எனப்படும் உளவு அவமப்பின் 

தவலைராக அனில் தஸ்மானா ( Anil Dasmana ) நியமனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 ஐ.பி.எனப்படும் ( Intelligence Bureau - IB) உளவு அவமப்பின் தவலைராக 

ராெிவ் பெயின் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார்.  
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 RAW - பைளிநாடுகவள உளவு பார்க்கும் அவமப்பு. 

 IB - இந்தியாைிற்குள்சள பசயல்படும் பயங்கரைாதிகவள / சமூக 

பசயல்பாடுகவள உளவு பார்க்கும் அவமப்பு 

 படல்லியின் புதிய துவணநிவல ஆளுநராக அனில் வபெவல நியமிக்க 

குடியரசுத் தவலைர் பிரணாப் முகர்ெி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். 
 1969ம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியான அனில் வபொல், முன்னாள் பிரதமர் 
ைாஜ்பாய் தவலவமயிலான அரசில் உள்துவற பசயலாளராக பதைி 
ைகித்தைர். படல்லி பபருநகர ைளர்ச்சிக் குழுமத்தின் துவணத் 

தவலைராகவும் பதைி ைகித்தைர். 
 கடந்த 2006-ல் நகர்புறைளர்ச்சித் துவற பசயலாளராக இருந்தசபாது ஓய்வு 

பபற்றைர். 
 ரிசர்வ் ைங்கியின் துவண ஆளுநராக ைிரால் V. ஆச்சார்யா நியமனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 நியூயார்க் பல்கவலக்கழகத்தில் பபாருளாதார துவற சபராசிரியராக 

ஆச்சார்யா பணியாற்றி ைருகிறார். 
 ஏற்பகனசை ைிஸ்ைநாதன் , S.S.முந்த்ரா , R.காந்தி ஆகிசயார் துவண 

ஆளுநர்களாக பதைி ைகித்து ைருகின்றனர். 
 சுப்ரீம் சகார்ட் புதிய தவலவம நீதிபதியாக பெகதஸீ் சிங் சஹகவர 
நியமிக்க ெனாதிபதி பிரணாப் முகர்ெி ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளார். 

 44ைது தவலவம நீதிபதியாக செ.எஸ். சஹகர் ெனைரி 4ம் சததி பதைி ஏற்க 

உள்ளார். 
 இந்திய ைிமானப்பவடயின் அடுத்த தவலவம தளபதியாக ஏர் = மார்ஷல் 

பீசரந்திர சிங் தசனா ( B.S. Dhanoa ) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 தற்சபாவதய தவலவம தளபதி = ஏர் மார்ஷல் அரூப் ராகா டிசம்பர் 31ல் 

ஓய்வு பபறுகிறார். 
 இந்திய ராணுைத்தின் 26ைது தவலவம தளபதியாக பலப்டினண்ட் பெனரல் 

= பிபின் ராைத் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 தற்சபாவதய தவலவம தளபதி = தல்பீர் சிங் டிசம்பர் இறுதியில் ஓய்வு 

பபறவுள்ளார். 
 கடற்பவட தவலவம தளபதி = சுனில் லன்பா Chiefs of Staff committee 

(COSC) ஆக நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். தற்சபாது இந்த பதைி ைகிக்கும் 
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ைிமானப்பவடயின் தவலவம தளபதி = அரூப் ராகா டிசம்பர் 31ல் ஓய்வு 

பபறுகிறார். 
 அஸ்ஸாம் மாநில சுற்றுலாத்துவறயின் தூதுைராக பிரபல ஹிந்தி நடிவக 

பிரியங்கா சசாப்ரா நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 தமிழகத்தின் புதிய தவலவமச் பசயலாளராக திருமதி. கிரிொ 
வைத்தியநாதன் IAS நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 சமலும், நிர்ைாக சரீ்திருத்தம் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆவணயர் 
பதைிகவளயும் அைர் கூடுதலாக கைனிப்பார் என்று அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழக தவலவமச் பசயலாளராக இருந்த ராம சமாகன ராவ் ைடீ்டில் 

ைருமான ைரித்துவறயினர் சநற்று சசாதவன நடத்தியவதத் பதாடர்ந்து, 

கிரிொ வைத்தியநாதன், புதிய தவலவமச் பசயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 தமிழ்நாடு, மாநில நுகர்சைார் குவறதரீ் மன்றத்தின் தவலைராக ஓய்வு 

பபற்ற பசன்வன ஐசகார்ட் நீதிபதி S.தமிழ்ைாணன் நியமனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 அகில இந்திய கால்பந்து சம்சமளன (ஏஐஎப்எப்) தவலைராக பதாடர்ந்து 

மூன்றாைது முவறயாக பதாடர்ந்து மூன்றாைது முவறயாக பிரஃபுல் பசடல் 

சபாட்டியின்றி சதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 சடைிஸ் சகாப்வப படன்னிஸ் சபாட்டிக்கான இந்திய அணியின் 

ைிவளயாடாத ( Non playing captain ) சகப்டனாக முன்னாள் ைரீரான மசகஷ் 

பூபதி சதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தில் [ Indus Water Treaty (IWT) ] உள்ள சைறுபாடுகள் 

பற்றி சரீாய்வு பசய்ைதற்கன குழுவை மத்திய அரசு நியமனம் பசய்துள்ளது. 

 குழு தவலைர் -- பிரதமரின் முதன்வம பசயலாளர் நிருசபந்திர மிஸ்ரா 
 உறுப்பினர்கள். -- 1) சதசிய பாதுகாப்பு ஆசலாசகர் அெித் சதாைல்  

2) பைளியுறவுத்துவற பசயலாளர் பெய்சங்கர்  
3) நிதி , சுற்றுச்சூழல் , நீர் ைளம் , மின்சாரம் ஆகிய துவறகளின் முதன்வம 

பசயலாளர்கள் 

 இந்தியாைின் முதல் பிரதமரான சநரு, பாகிஸ்தான் அதிபர் பெனரல் அயூப் 

கான் தவலவமயில் சிந்து நதி நீர் பங்கீடு ஒப்பந்தம் கடந்த 1960-ம் ஆண்டு 

வகபயழுத்தானது. அதன்படி இந்தியாைில் இருந்து பாயும் ெலீம், பசனாப், 

சட்பலஜ், சிந்து, பீஸ் மற்றும் ராைி ஆகிய ஆறு நதிகள் இவணக்கப்பட்டு 
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அதில் இருந்து 80 சதைதீ நீர் பாகிஸ்தானுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது. 

எஞ்சிய 20 சதைதீ நீவர மட்டுசம இந்தியா பயன்படுத்திக் பகாள்கிறது. 

 நாட்டிசலசய முதல் முவறயாக கிழக்கு மண்டல கடசலார காைல் 

பவடயில் கடல்சார் பகுதிகவள சராந்து சுற்றி ைந்து கண்காணித்தல், 

கடசலார பகுதிகளில் குறிப்பாக சர்ைசதச எல்வலப்பகுதிகளில் 

சட்டைிசராத நடைடிக்வககவள கண்காணித்து நடைடிக்வக எடுப்பதற்காக 

கடசலார காைல் பவடக்கு பசாந்தமான 'சடார்னியர்' ரக குட்டி ைிமானத்தில் 

துவண கமாண்டன்டுகள் அக்ஷி, சுனிதா (வபலட்டுகள்) மற்றும் பிரியங்கா 
தியாகி (பார்வையாளர்) என முழுைதும் பபண் அதிகாரிகள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 இங்கிலாந்தின் ைிம்பிள்டன் சபாட்டியின் புரைலர் பதைியில் இருந்து ராணி 
எலிசபபத் 2 ைிலகியுள்ளார். 

 புதிய புரைலராக இளைரசர் ைில்லியமின் மவனைி சகத் மிடில்டன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
 கலிசபார்னியா மாநில நகரான பதற்கு சான்பிரன்ஸிஸ்சகா நகர சமயராக 

பசன்வன ஐஐடியில் படித்த பிரதபீ் குப்தா சதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 ஏற்பகனசை கலிசபார்னிசயா மாநில நகரான க்யூபபர்ட்டிசனா நகர 
சமயராக சைிதா வைத்தியநாதன் சதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 Krishna River Management Board (KRMB)  = மத்திய நீர்ைள துவற 

அவமச்சகம், கிருஷ்ணா நதி சமலாண்வம ைாரியத்வத மறுசரீவமப்பு 

பசய்துள்ளது. 

 புதிய தவலைராக, முன்னாள் மத்திய நீர்ைள ஆவணய தவலைர் A.K. பொஜ் 

நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 உறுப்பினர்களாக சகாபால கிருஷ்ணன் , R.P. பாண்சட , N.N.ராய் , பிரதபீ் 

குமார் சுக்லா ஆகிசயார் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 ஓ.என்.ெி.சி.- ரிவலயன்ஸ் இழப்பீடு ைிைகாரம் பதாடர்பாக மதிப்பீடு 

பசய்யும் நடுைர் குழுைில் மத்திய அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் 

நீதிபதி ெி.எஸ். சிங்ைி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 ரிவலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதன் பங்குதாரர் நிறுைனங்களான 

பிரிட்டனின் பி.பி. நிறுைனம், கனடாைின் நிக்சகா ரிசசாசர்ஸ் ஆகியைற்றின் 

சார்பில் நடுைர் குழுவுக்கு பிரிட்டனின் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பபர்னார்டு 

எடர் கடந்த ைாரம் நியமிக்கப்பட்டார். 
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 உடல்நலக் குவறவு காரணமாக தமது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் 
பதைிவய நடிகரும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சிவயச் சசர்ந்தைருமான 

மிதுன் சக்ரைர்த்தி ராெிநாமா பசய்தார். 
 மிதுன் சக்ரைர்த்தி கடந்த 2014ம் ஆண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 
 சில மாதங்களுக்கு முன் பஞ்சாப் மாநிலத்வத சசர்ந்த நவ்சொத் சிங் சித்து , 

அரசியல் காரணங்களுக்காக தமது பதைிவய ராெிநாமா பசய்துள்ளார் 
 ஆஸ்திசரலிய கிரிக்பகட் ைாரியம் பைளியிட்டுள்ள 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான 

கனவு ஒருநாள் அணியின் சகப்டனாக, இந்திய படஸ்ட் சகப்டன் ைிராட் 

சகாலி அறிைிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 இந்தக் கனவு அணியில், சிறந்த யார்க்கர் பந்துைசீ்சாளராக ெஸ்பிரீத் 

பூம்ராவும் இடம்பபற்றுள்ளார். 
 இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் ஆயுட்கால தவலைர்களாக சுசரஷ் கல்மாடி 

மற்றும் அபய் சிங் பசளதாலா ஆகிசயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.  

 குறிப்பு -- இைர்கள் இருைரும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானைர்கள்.  

 ஏற்கனசை இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தில் 2011-2012 ம் ஆண்டில் தவலைராக 

இருந்த ைிெயகுமார் மல்சகாத்ரா ஆயுட்கால தவலைராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
 ைிவளயாட்டு துவற ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இந்திய ஹாக்கி அணியின் ைரீர்கள் 6 

சபர் உட்பட 9 சபவர காைல் துவறயில் டிஎஸ்பி ஆக, பஞ்சாப் மாநில அரசு 

நியமித்துள்ளது. 

 2014-ம் ஆண்டு ஆசிய ைிவளயாட்டு சபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பைன்ற 

இந்திய ஹாக்கி அணியில் இடம் பபற்ற மன்பிரீத் சிங், ஆகாஷ்தபீ் சிங், 

சர்ைன்ெித் சிங், ராமன்தபீ் சிங், குர்ைிந்தர் சிங், தரம்ைரீ் சிங் ஆகிசயார் 
டிஎஸ்பி ஆக நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 ஹாக்கி ைரீர்கவள தைிர 3 முவற ஆசிய மற்றும் காமன் பைல்த் 

சபாட்டியில் பதக்கம் பைன்ற ைரீாங்கவன மன்தபீ் கவுர், ஆசிய 

ைிவளயாட்டில் பைள்ளிப் பதக்கம் பைன்ற தடகள ைரீாங்கவன குஷ்பீர் 
கவுர் மற்றும் ஆசிய ைிவளயாட்டில் பைண்கலப் பதக்கம் வகப்பற்றிய 

அமன்தபீ் கவுர் ஆகிசயாருக்கும் பணி நியமன ஆவண ைழங்கப்பட்டது. 
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                                             இந்தியா 

 

 மும்வபயில் இந்து மில் ைளாகத்தில் உள்ள சட்டசமவத அம்சபத்கரின் 

நிவனைிடம் --- " வசத்ய பூமி " 

 அம்சபத்கரும், அைரது ஆதரைாளர்களும் 1956-ஆம் ஆண்டு பபௌத்த 

மதத்வதத் தழுைிய இடம் --- தஷீா பூமி ( நாகபுரி ) 

 அம்சபத்கரின் பிறந்த நாவள (ஏப்ரல் 14) தண்ணரீ் தினமாக அனுசரிக்கப்பட 

உள்ளதாக மத்திய நீர்ைளத்துவற அவமச்சர் உமாபாரதி அறிைித்துள்ளார். 
 மும்வபயின் புகழ்பபற்ற ரயில் நிவலயம் சத்ரபதி சிைாெி மகாராஜ் 

படர்மினஸ் மற்றும் சத்ரபதி சிைாெி மகாராஜ் சர்ைசதச ைிமான நிவலயம் 

ஆகியைற்வற 

 ' மராத்திய சபார்ைரீன் சத்ரபதி சிைாெி மகாராஜ் படர்மினஸ் ' என்றும் ' 

மராத்திய சபார்ைரீன் சத்ரபதி சிைாெி மகாராஜ்சர்ைசதச ைிமான நிவலயம் ' 

என பபயர் மாற்றம் பசய்ய அம்மாநில அவமச்சரவையில் முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 Heritage Military Transport Park  = முதன்முவறயாக இந்திய ராணுைத்தின் 

பாரம்பரிய சபாக்குைரத்து பயன்பாட்டு ைாகனங்கள் பூங்கா பபங்களூருைில் 

Army Service Corps (ASC) Centre and College ல் துைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 கர்நாடகா மாநில அரசு , பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு குழந்வத பிறந்த நாள் 

முதல் 1000 நாட்களுக்கு மதிய உணவு ைழங்கும் திட்டத்வத 

துைக்கியுள்ளது. 

 சமலும் எவட குவறந்த மற்றும் ைளர்ச்சி குவறந்த குழந்வதகவள 

கண்டறிய Infosys நிறுைனத்துடன் இவணந்து child tracking system 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 குழந்வதகவள தாக்கும் தட்டம்வம மற்றும் ரூபபல்லா சநாய்களிலிருந்து 

தடுப்பதற்கு தட்டம்வம மற்றும் ரூபபல்லா தடுப்பூசி ( measles-rubella 

vaccine ) பிப்ரைரி / 2017 முதல் சபாடப்படும் என அறிைித்துள்ளது. 

 ( இசத சபான்ற தடுப்பூசி ஏற்பகனசை தமிழ்நாடு , பாண்டிச்சசரி, சகாைா, 
லட்சத்தவீுகளில் இலைசமாக சபாடப்படுகிறது ) 
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 மருத்துை கல்லூரி சசர்க்வகக்கான நுவழவுத்சதர்வு NEET ( National 

Eligibility Cum Entrance Test ) ஹிந்தி , ஆங்கிலம் தைிர்த்து பிராந்திய 

பமாழிகளான அஸ்ஸாமி , பபங்காலி , குெராத்தி , மராத்தி , பதலுங்கு , 

தமிழ் ஆகிய பமாழிகளிலும் நவடபபறும் என மத்திய குடும்பநலம் மற்றும் 

சுகாதாரத்துவற அவமச்சகம் அறிைித்துள்ளது. 

 உலகின் முதல் மருத்துைமவன ரயிலான Life Line Expressல் புற்றுசநாய் 

மற்றும் குடும்ப நல சிகிச்வசக்காக கூடுதலாக இரண்டு பபட்டிகள் 

இவணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டு Life Line Expressன் 25ைது ஆண்டு ஆகும். 

 Humsafar Express  = பிரதமர் சமாடி, படல்லி ஆனந்த ைிகார் மற்றும் 

காரக்பூர் இவடயிலான ஹம்சபர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிவல நைம்பர் 28ல் துைக்கி 
வைத்துள்ளார். 

 இந்த ரயிலில் LED திவர ைசதி , கண்காணிப்பு சகமரா ைசதி , GPS ைசதி , டீ , 

காபி , பால் மற்றும் குளிர்பானங்கவள பபறுைதற்கான தானியங்கி 
இயந்திரம் ஆகிய ைசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 100 Million for 100 Million Campaign =உலகில் உள்ள 10 சகாடி குழந்வத 

பதாழிலாளர்கள் , பின்தங்கிய குழந்வதகள் ஆகிசயாருக்காக 10 சகாடி 

இவளஞர்கள் மற்றும் குழந்வதகவள திரட்டும் பிரச்சார இயக்கமான 100 

Million for 100 Millionஐ ெனாதிபதி பிரணாப் முகர்ெி மற்றும் தலாய்லாமா 
ஆகிசயார் இவணந்து துைக்கி வைத்துள்ளனர். 

 இந்த பிரச்சார இயக்கத்வத சநாபல் பரிசு பபற்ற வகலாஷ் சத்யார்தி ஏற்பாடு 

பசய்துள்ளார்.  ( 100 மில்லியன் = 10 சகாடி ) 

 GO TO SCHOOL = சமூக ஊடகங்கள் குறித்த ைிழிப்புணர்வை பள்ளி 
குழந்வதகளுக்கு ஏற்படுத்த, புதுடில்லி காைல்துவற Go To School என்ற 

திட்டத்வத துைக்கியுள்ளது. 

 திருப்பதி சதைஸ்தானம் மின்யுக நன்பகாவட , மின்யுக உண்டியல் , மின்யுக 

தரிசனம் , மின்யுக தங்கும்ைசதி ( e-donations, e-hundi, e-challan, e-darshan, 

e-accommodation and e-seva.) சபான்றைற்வற ஏற்படுத்த TCS 

நிறுைனத்துடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

 Vittiya Saksharta Abhiyan. ( VISAKA ) = உயர்கல்ைி நிவலயங்கள் மற்றும் 

மாணைர்கள் இவடசய பணமில்லா பபாருளாதார பரிமாற்ற 

நடைடிக்வககவள ஊக்குைிக்க மத்திய மனிதைள சமம்பாட்டு அவமச்சகம் 
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Vittiya Saksharta Abhiyan --- VISAKA எனும் திட்டத்வத அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. 

 மகாராஷ்டிரா மாநிலம் , தாசன மாைட்டத்தில் உள்ள குந்தாைளியில் 

இருந்து மும்வபயின் பாண்டூப் நீர் சுத்திகரிப்பு நிவலயம் ைவர 15 கி.மீ. 

தூரத்திற்கு இந்தியாைின் மிகப்பபரிய சுரங்க குழாய் நீர் ைிநிசயாக திட்டம் 

அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ென் தன் திட்டத்தின்கீழ் ஏவழ மக்களுக்காக பதாடங்கப்பட்ட ைங்கிக் 

கணக்குகவள, கருப்புப் பணம் வைத்திருப்சபார் தைறாக பயன்படுத்துைவத 

தடுப்பதற்காக, அந்த ைங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து மாதத்துக்கு ரூ.10 

ஆயிரம் மட்டுசம எடுக்க முடியும் என்ற கட்டுப்பாட்வட ரிசர்வ் ைங்கி 
அறிைித்துள்ளது. 

 அதற்கு சமல் பணம் எடுக்க சைண்டுபமனில், ைங்கி சமலாளரிடம் அனுமதி 
பபற சைண்டும். ைங்கியில் தங்கவளப் பற்றி முழு ைிைரம் தராத ென் தன் 

ைங்கி கணக்குதாரர்கள், மாதத்துக்கு ரூ.5 ஆயிரம் மட்டுசம எடுக்க முடியும். 

படபாசிட்வட பபாருத்த ைவர, ென் தன் ைங்கிக் கணக்குகளில் ரூ.50 

ஆயிரம் ைவரசய பசலுத்த முடியும் என்று அந்த அறிைிக்வகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

 அஸ்ஸாம், பிகார், ஹிமாசலப் பிரசதசம், ொர்க்கண்ட், மகாராஷ்டிரம், 

மத்தியப் பிரசதசம், ெம்மு - காஷ்மீர், உத்தரகண்ட் ஆகிய 8 மாநிலங்களில் 

உள்ள 9 ொதிகவள ஓபிசி பட்டியலில் உள்ள ொதிகளின் உட்பிரிைாக 

சசர்க்க மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சமலும் இப்பட்டியலில் புதிதாக 3 ொதிகவள சசர்க்கவும் ஒப்புதல் 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது . 3 ொதிகளின் பபயர்களில் திருத்தம் 

சமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 பிஹாரின் கசதரி/இடா பசராஷ், ொர்கண்ட்டின் சொரா, காஷ்மீரின் லபனா 
ஆகிய 3 சாதிகள் ஓபிசி பட்டியலில் புதிதாக சசர்க்கப்பட்டவை ஆகும். 

 சதசிய பிற்படுத்தப்பட்சடார் ஆவணயத்தின் பரிந்துவரயின் சபரில் இந்த 

முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இந்தியாைில் முதன் முலாக ஒட்டகப்பால் ைிற்பவனவய குெராத் கூட்டுறவு 

பால் சந்வதப்படுத்துதல் கூட்டவமப்பானது (GCMMF) ைரும் மூன்று 

மாதங்களில் பதாடங்க உள்ளது. 
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 இந்த நிறுைனம் அமுல் என்ற பபயரில் பால் பபாருள்கள் ைிற்பவனயில் 

ஈடுபட்டு ைருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 சமீபத்தில் நைம்பர் 30 அன்று SIMsePAY எனப்படும் டிெிட்டல் முவற 

பணமாற்றத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைங்கி - YES BANK 

 பராக்க பணமில்லா ைர்த்தகத்வத ஊக்குைிக்கவும், அதுபற்றி மக்களுக்கு 

எடுத்து கூறவும் 14444 என்ற கட்டணமில்லா இலைச பதாவலசபசி எண் 

ைிவரைில் பயண்பாட்டுக்கு ைரவுள்ளது. 

 " பள்ளத்தாக்கு சுற்றுலா " என்ற பபாருள்படும்படியான Vaadi ki Sair ( Tour of 

the Valley ) குழந்வதகள் சுற்றுலா ரயிவல காஷ்மீர் முதல்ைர் பமகபூபா 
முப்தி வசயீத் துைக்கி வைத்துள்ளார். 

 இந்த ரயில் இரண்டு ைாரங்களுக்கு ஒரு முவற பனிஹல் ( Banihal ) முதல் 

பாரமுல்லா ைவர இயக்கப்படுகிறது. 

 பாதுகாப்புத் துவறயில் அபமரிக்காைின் பநருங்கிய நட்பு நாடு என்ற 

அந்தஸ்து இந்தியாவுக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதுபதாடர்பாக 2017 சதசிய பாதுகாப்பு அந்தஸ்து சட்ட மசசாதாவுக்கு 

அபமரிக்க நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது. 

 இந்தியத் தவலவமப் பதிைாளர் அலுைலகம் பைளியிட்ட குடிவமப் பதிவு 

அவமப்பின் ைிைரங்களின்படி, இந்தியாைில் பாலின ைிகிதாசாரம் 

பமன்சமலும் குவறந்து ைருைது பதரியைந்துள்ளது. 

 2011-ம் ஆண்டில் ஆயிரம் ஆண் குழந்வதகளுக்கு 909 பபண் 

குழந்வதகளாக, 2013-ல் 898 பபண் குழந்வதகளும், 2014-ல் 887 பபண் 

குழந்வதகளுமாக இருந்தது. 

 தற்சபாது பபண் குழந்வதகள், ஆண் குழந்வதகவள ைிட அதிகமாக 

இருக்கும் இடமாக லட்சத் தவீு உள்ளது. இங்சக ஆயிரம் ஆண் 

குழந்வதகளுக்கு 1043 பபண் குழந்வதகள் இருக்கின்றனர். அந்தமான் 

நிசகாபார் தவீுகளில் 1031-ம் அருணாசலப் பிரசதசத்தில் 993 பபண் குழந்வத 

களும் உள்ளனர். 
 குவறந்தபட்சப் பபண் குழந்வதகள் உள்ள மாநிலங்களாக மணிப்பூர் (684), 

ராெஸ்தான் (799) மற்றும் தமிழகம் (834) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 ைடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள நிலங்களின் ைிைரங்கவளத் பதாகுத்து, 

சபரிடர்கவள அளைிடுைதற்கு, இந்திய ைிண்பைளி ஆராய்ச்சி வமயம் 

ஆளற்ற ைானூர்திகவளப் பயன்படுத்தி ைருகிறது. 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 ஷில்லாங்வகச் சசர்ந்த இந்திய ைிண்பைளி ஆராய்ச்சி வமயத்தின் 

அவமப்பான நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்சபஸ் அப்ளிசகஷன்ஸ் பசன்டர்தான் 

ஆளற்ற ைானூர்திகவளப் பயன்படுத்தியுள்ளது. 

 இவை அன்சமன்டு ஏரியல் பைகிக்ள்ஸ் (unmanned aerial vehicles (UAVs)) 

என்று அவழக்கப்படுகின்றன. இவை இந்திய ைிண்பைளி ஆய்வு வமயத்தின் 

ைிைரங்களுடன் சசர்த்துப் சபரிடர் பாதித்த இடங்களின் நிலைரங்கவளயும் 

உடனடியாகத் தரக்கூடியவை.  

 சமீபத்தில் இந்திய அரசினால் தகைல் பதாணில்நுட்ப திறன் வமயம் 

அவமக்கப்படவுள்ள பல்கவலக்கழகம் = எகிப்து நாட்டின் அல்-அஷார் 
பல்கவலக்கழகம் (Al-Azar University) 

 2016 ஆம் ஆண்டின் உலகிசலசய ைலிவம மிகுந்த பமாழியாக ஆங்கில 

பமாழியானது அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது 

 இஸ்லாம் மதத்தில் காணப்படும் மும்முவற தலாக் முவறயானது 

அரசியலவமப்பிற்கு எதிரானது என தரீ்ப்பளித்துள்ள உயர்நீதி மன்றம் - 

அலகாபாத் உயர்நீதி மன்றம் 

 இந்தியாைில் டிெிட்டல் பண பரிமாற்றத்வத ஊக்குைிப்பதற்காக ஒவ்பைாரு 

மாைட்டத்திற்கும் ரூ.5 இலட்சம் ரூபாய் ைதீம் ைழங்க நிதி அசயாக் 

திட்டமிட்டுள்ளது (NITI Aayog to provide Rs 5 lakh per district for digital 

payments adoption). 

 இந்தியா ைரும் 2020 ஆம் ஆண்டில் மிகப்பபரிய உள்நாட்டு வைரச் சந்வத 

உள்ள நாடுகளில் ஐசராப்பா, ெப்பான் நாடுகவள பின்னுக்கு தள்ளி ைிட்டு 

இந்தியா 3 ைது இடத்திற்கு முன்சனறும் என பபய்ன் அண்ட் கம்பபனி 
ஆய்ைறிக்வக பதரிைிக்கிறது. 

 M777 lightweight Howitzer guns = அபமரிக்காைிடம் இருந்து M 777 இலகு ரக 

Howitzer துப்பாக்கிகள் 145ஐ இந்தியா ைாங்குகிறது. 

 750 மில்லியன் டாலர் ( சுமார் 5000 சகாடி ) மதிப்பீட்டில் துப்பாக்கிகவள 

ைாங்க பாதுகாப்பு குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

 பார்ச்சூன் பிசினஸ்சமன் பட்டியலில் இந்திய ைம்சாைளிவயச் 

சசர்ந்த நான்கு இந்திய சிஇஓக்கள் இடம் பபற்றுள்ளனர். 
 இந்த பட்டியலில் ஏ ஓ ஸ்மித் ைாட்டர் ஹடீ்டர் தயாரிப்பாளரான 

அெிதா ராசெந்திரா 34-ைது இடத்திலும், பஹச்டிஎப்சி ைங்கியின் 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

நிர்ைாக இயக்குநர் ஆதித்யா பூரி 36-ைது இடத்திலும், மாஸ்டர் 
கார்டு நிறுைனத்தின்அெய் பாங்கா 40-ைது இடத்திலும் உள்ளனர். 
வமக்சராசாப்ட் நிறுைனத்தின் தவலைர் சத்யா நாபதள்ள 50-ைது 

இடத்தில் உள்ளார். 
 சபஸ்புக் நிறுைனர் மார்க் ஸூகர்பபர்க் முதலிடத்தில் உள்ளார். 
 Unesco’s list of intangible world heritage. [ மானுட கலாசாரத்தின் 

பாரம்பரியச் பசாத்து ] 

 சயாகா கவலவய யுபனஸ்சகா அவமப்பு மனித அருை கலாச்சாரா 

பாரம்பரிய பட்டியலில் இவணத்துள்ளது. 

 உலக சயாகா தினம் ---- ெூன் 21  

 { இதசனாடு சசர்த்து கியூபாைின் ரும்பா நடனம் மற்றும் 

பபல்ெியத்தின் பீர் கலாச்சாரம் ஆகியவையும் இந்த பட்டியலில் 

இடம் பபற்றுள்ளன } 

 தமிழகத்தில் உள்ள அம்மா உணைகத்வதப் சபால, ராெஸ்தானில் 

‘அன்னபூர்ணா ரசசாயி’ என்ற பபயரில் மலிவு ைிவல உணைகங்கவள 

முதல்ைர் ைசுந்தரா ராசெ திறந்துள்ளார். 
 அைற்றில் சிற்றுண்டி, ரூ.5-க்கும், முழுச் சாப்பாடு ரூ.8-க்கும் 

ைிற்கப்படுகிறது. 

 கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன், சுற்றுலாத்துவறவய ஊக்குைிக்க 

இந்தியாைிசல முதலாைதாக பஞ்சாபில் நீரிலும் நிலத்திலும் பசல்லக்கூடிய 

ைாகனத்வத ( ambitious vechicle ) அம்மாநில முதல்ைர் துைக்கி 
வைத்துள்ளார் என பசய்தி பைளிைந்திருந்தது. 

 ஆனால் கடந்த அக்சடாபர் மாதசம இது சபான்ற ைாகனம் சகாைா 
மாநிலத்தில் அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ஆனால் இரண்டுக்கும் இவடசய சிறு ைித்தியாசம் உள்ளது. சகாைாைில் 

படகு சபான்ற ைாகனமும் , பஞ்சாபில் சபருந்து ைடிைிலான ைாகனமும் 

அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சிறுபான்வம இன மக்கள் பணமில்லா ைர்த்தக நவடமுவறவய அறிந்து 

பகாள்ளவும், அதவன எளிய முவறயில் நவடமுவறப்படுத்தவும் மத்திய 

அரசு Cashless chaupals முவறவய அறிமுகம் பசய்துள்ளது 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 பீகார் மாநில கல்லூரி மற்றும் பல்கவலக்கழகங்களில் இலைச WiFi ைசதி 
ஏற்படுத்தப்படும் என அம்மாநில அரசு அறிைித்துள்ளது 

 குெராத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள சமாசதராைில் சர்தார் பசடல் கிரிக்பகட் 

வமதானம் உள்ளது. இந்த வமதானம் சுமார் 49 ஆயிரம் சபர் அமரும் ைசதி 
பகாண்டது. 

 இந்த வமதானத்வத தகர்த்து ைிட்டு 1 லட்சத்து 10 ஆயிரம் சபர் அமரும் 

ைவகயில் அதிநைனீ ைசதிகளுடன் கூடிய கிரிக்பகட் வமதானத்வத 

உருைாக்க முடிவு பசய்துள்ளனர். 
 இதுைவர உலகிசலசய பபரிய வமதானம் ஆஸ்திசரலியாைில் உள்ள 

பமல்சபார்ன் கிரிக்பகட் வமதானம்தான். இந்த வமதானத்தில் 1 லட்சத்து 24 

சபர் அமர்ந்து சபாட்டிவய ரசிக்கலாம். 

 இந்த வமதானத்வத பின்னுக்கு தள்ளும் ைவகயிசலசய தற்சபாது 

அகமதாபாத்தில் புதிய வமதானம் உருைாக்கப்படுகிறது. 

 சகரளாைில், முதன் முவறயாக, ( சசாலார் ) சூரிய மின்சக்தி மூலம் 

இயங்கும், படகுச் சசவை, சகாட்டயம் மாைட்டம் வைக்கத்தில் இருந்து, 

பகாச்சிக்கு, 180 கி.மீ., பதாவலைிற்கு, ெனைரி, 12ல் துைங்க உள்ளது. 

 பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் திட்டம் [ Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna 

(PMGKY) ] = கருப்பு பணம் பதுக்கியைர்கள் ைங்கியில் அவத படபாசிட் 

பசய்து குற்றத்வத ஒப்புக்பகாண்டால், 49.90% ைரி, கூடுதல் ைரி மற்றும் 

அபராத கட்டணம் ைிதிக்கப்படும். 

 மீதமுள்ள பணத்தில் 25 சதைதீத்வத பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் 

சயாெனா திட்டத்தில் 4 ஆண்டுகளுக்கு படபாசிட் பசய்ய சைண்டும். இதற்கு 

எந்த ைட்டியும் ைழங்கப்படாது. 

 இந்த திட்டம் டிசம்பர் 17 / 2016 முதல் அமலுக்கு ைந்துள்ளது 
 நுகர்சைார் மற்றும் ைணிகர்கள் மத்தியில் டிெிட்டல் பரிமாற்றத்வத 

ஊக்குைிக்க நிதி ஆசயாக் அவமப்பு பரிசு திட்டத்வத அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. 

 நுகர்சைார்களுக்காக " லக்கி கிரஹாக் சயாஹெனா " ைணிகர்களுக்காக " 

திகி தான் ைியாபாரி சயாெனா " என்ற பரிசு திட்டங்கள் 

அறிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 லக்கி கிரஹாக் சயாெனா திட்டத்தின் கீழ், ைரும் கிறிஸ்துமஸ் முதல், 2017 

ஏப்ரல் 14ம் சததி ைவர தினமும் 15 ஆயிரம் சபருக்கு தலா ரூ.1000 பரிசு 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

ைழங்கப்பட உள்ளது. சமலும், ைாரந்சதாறும், 7 ஆயிரம் சபருக்கு பரிசு 

ைழங்கப்பட உள்ளது.அதிகபட்சமாக ரூ.1 லட்சம் பரிசு ைழங்கப்படும். இந்த 

திட்டமும் கிறிஸ்துமஸ் முதல் 2017 ஏப்ரல் 14ம் சததி ைவர 
பசயல்படுத்தப்படும். பின்னர் 2017 ஏப்ரல் 14ம் சததி பமகா பரிசு 

அறிைிக்கப்படும். முதல் பரிசாக ரூ.1 சகாடியும், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.50 

லட்சமும், 3ைது பரிசாக ரூ.25 லட்சமும் ைழங்கப்படும் 

 திகி தான் ைியாபாரி சயாெனா திட்டத்தின் கீழ், கிறிஸ்துமஸ் முதல் 2017 

ஏப்ரல் 14 ைவர ைாரந்சதாறும் 7 ஆயிரம் ைணிகர்களுக்கு பரிசு ைழங்கப்பட 

உள்ளது. அதிகபட்சமாக ரூ.50 ஆயிரம் பரிசு ைழங்கப்படும். 

 சமற்கண்ட அறிைிப்புகவள நிடி ஆசயாக் அவமப்பின் சி.இ.ஒ., அமிதாப் 

காந்த் பைளியிட்டுள்ளார். 
 Mahila Police Volunteer (MPV) = ஹரியானா மாநில அரசு பபண்களின் 

பாதுகாப்பிற்காக " தன்னார்ை பபண் காைலர்கள் " என்ற அவமப்வப 

இந்தியாைிசலசய முதல் மாநிலமாக ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 இந்தியாைிசலசய முதலாைதாக மூன்றாம் பாலினத்தைர்களுக்கான 

பிரத்சயாக பள்ளி டிசம்பர் 30ல் பகாச்சியில் துைங்க உள்ளது. 

 பள்ளியின் பபயர் --- Sahaj International School , Kochi.  

 பஹலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் சசவைவய பபங்களூருைில் கர்நாடகா 
முதல்ைர் துைக்கி வைத்துள்ளார். H130 ரக பஹலிகாப்டர்கள் 

ஆம்புலன்ஸ்களாக உருமாற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 குெராத் மாநில அரசு ஹூக்கா புவகப்பான் கூடங்களுக்கு தவட 

ைிதித்துள்ளது. 

 படல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், பதலுங்கானா, சண்டிகர் ( யூனியன் பிரசதசம் 

) ஆகியைற்றிற்கு அடுத்தபடியாக இமாச்சல பிரசதசம் 100 % ஆதார் பதிவு 

பபற்ற மாநிலம் என்ற சிறப்வப பபற்றுள்ளது. 

 இந்தியாைின் முதல் தவீு மாைட்டமான மெூலிவய 2020க்குள் கார்பன் 

சமநிவல மாைட்டமாக உருைாக்க , அஸ்ஸாம் மாநில அரசு முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

 புதிய 2000 மற்றும் 500 ரூபாய் சநாட்டுகள் அச்சடிக்க தலா ரூ.3.54 மற்றும் 

ரூ.3.09 பசலவு ஆைதாக ரிசர்வ் ைங்கி பதரிைித்துள்ளது.  

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



Page 31 of 59         நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் = 2016 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்  

             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 வஹதராபாத்தில் உள்ள ராெிவ்காந்தி சர்ைசதச ைிமான நிவலயம் , ஆசியா 
பசுபிக் பிராந்திய அளைில் [ carbon neutral status ] கார்பன் சமநிவல தகுதி 
பபற்ற ைிமான நிவலயம் என்ற சிறப்வப பபற்றுள்ளது. 

 ஏற்கனசை புதுபடல்லி இந்திரா காந்தி சர்ைசதச ைிமான நிவலயம் 

பசப்டம்பர் 2016ல் இசத சிறப்வப அவடந்துள்ளது. 

 Indian Institute of Skills = இந்தியாைின் முதல் " இந்திய திறன் கழகத்வத " 

உ.பி.யின் கான்பூரில் அவமக்க பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார். 
 இந்த அவமப்பானது மத்திய திறன் சமம்பாட்டுஅவமச்சரகம் மற்றும் 

சிங்கப்பூர் சதசிய பதாழில் நுட்ப கழகத்துடன் இவணந்து 

துைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இசத சபால் சமலும் இந்தியாபைங்கும் ஆறு கழகங்கவள உருைாக்க 

அவமச்சரகம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
 புதுச்சசரி மாநில அரசுத் துவறகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 3 சதைதீ 

இட ஒதுக்கீடு ைழங்கி அம் மாநில அரசு உத்தரைிட்டுள்ளது 

 ராஞ்சிக்கு ( ொர்கண்ட் ) அடுத்து பபங்களூருைில் சிறப்பான ைசதிகவள 

பகாண்ட பட்டு ைளர்ப்பு வமயத்வத ( centre of excellence for sericulture) 

மத்திய அரசு அவமத்துள்ளது 

 2017 குடியரசு தின ைிழா அணிைகுப்பில் , முதன்முவறயாக சதசிய 

பாதுகாப்பு பவடவய ( National Security Guard - NSG ) சசர்ந்த கருப்பு பூவன 

பவட கமாண்சடா ைரீர்களின் அணிைகுப்பு நவடபபறவுள்ளது 

 ைனெைீன் திட்டம் ( Vanjeevan Programme ) = மத்திய பழங்குடியினர் 
நலத்துவற , சதசிய பழங்குடியினர் நிதி மற்றும் ைளர்ச்சி கழகம் மற்றும் 

ஐ.நா. ைளர்ச்சி திட்ட முகவம ஆகியன இவணந்து அஸ்ஸாம், 

பதலுங்கானா, ம.பி. , குெராத், ராெஸ்தான், ஒடியா ஆகிய மாநிலங்களில் 

உள்ள குறிப்பிட்ட சில மாைட்டங்களில் ைழும் பழங்குடியின மக்களின் 

ைாழ்ைாதார பிரச்சவனகளுக்கு தரீ்வை அளிக்ககூடிய " ைனெைீன் " எனும் 

ைளவமயத்வத ஒடியாைின் புைசனஷ்ைரில் ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

 Biju Sishu Surakshya Yojana = ஆதரைற்ற குழந்வதகள் மற்றும் HIVயால் 

பாதிக்கப்பட்ட குழந்வதகளின் ஆரம்ப கல்ைி மற்றும் உயர்கல்ைிக்கு 

நிதியுதைி ைழங்க ( Rs. 40,000 per year ) Biju Sishu Surakshya Yojana எனும் 

திட்டத்வத ஒடிஷா மாநில முதல்ைர் நைனீ் பட்நாயக் துைக்கி 
வைத்துள்ளார். 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 Student Connect = பல்கவலக்கழக மற்றும் கல்லூரி மாணைர்களுக்கு 

அைரைர் கல்ைி நிறுைனங்களுக்சக பசன்று கடவுச்சடீ்டு ( Passport ) 

சசவைவய ைழங்கும் "ஸ்டூடண்ட் கபனக்ட்' சசவைவய பைளியுறவுத் துவற 

அவமச்சகம் அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 ைடகிழக்கு மாநிலங்களில் முதலாைதாக மிசசாரம் மாநிலத்தின் Aizawl 

நகரில் இலைச WiFi ைசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 Winter Fog Experiment (WIFEX 2016-17) = ைட இந்தியாைில் குளிர் 
காலங்களில் ைானில் ஏற்படும் பனிமூட்டம் பற்றி ஆராய படல்லி இந்திரா 
காந்தி சர்ைசதச ைிமான நிவலயத்தில், மத்திய புைிஅறிைியல் துவறயின் 

சார்பில் WIFEX சசாதவனகள் நவடபபற்று ைருகின்றன. இந்த ஆய்வுகள் 

ைான்பைளி சபாக்குைரத்வத இவடயூறு இல்லாமல் சமற்பகாள்ள 

உதைிகரமாக இருக்கும். 

 டிெிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாைின் முக்கிய நகரங்களில் 

உள்ள ரயில் நிவலயங்களில், கூகுள் நிறுைனத்தின் உதைியுடன், மத்திய 

அரசு இலைச 'வை-வப' சசவைவய நிறுைிைருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 

ஊட்டி ரயில் நிவலயத்தில் அதிசைக 'வை-வப' சசவை துைங்கப்பட்டது. 

இதன் மூலம் இந்தியாைில் இந்த சசவைவய பபரும் 100ைது ரயில் 

நிவலயம் என்ற பபருவமவய பபற்றது ஊட்டி ரயில் நிவலய 

 ஆந்திரா மாநில அரசு, டாடா டிரஸ்ட் இவணந்து Swastha Kutambham என்ற 

திட்டத்தின் கீழ் ைிெயைாடா நாடாளுமன்ற பதாகுதிக்கு உட்பட்ட அவனத்து 

கிராமங்களிலும் / நகரங்களில் ைாழும் மக்கள் அவனைருக்கும் மருத்துை 

காப்பீடு ைழங்கியுள்ளது. 

 இந்தியாைிசலசய அவனைருக்கும் மருத்துை காப்பீடு பபற்றுள்ள முதல் 

நாடாளுமன்ற பதாகுதி என்ற சிறப்வப ைிெயைாடா பபற்றுள்ளது. 

 Walk The Line = படல்லி மாநில குடிநீர் ைாரியம் ( Jal Board ) தங்கள் 

எல்வலக்குட்பட்ட குடியிருப்புகளுக்கு தூய்வமயான குடிநீர் 
ைழங்கப்படுைவத உறுதிப்படுத்த, 800 பபாறியாளர்கள் மற்றும் 3500 

பணியாளர்கவள உள்ளடக்கி, சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிந்து , ஒவ்பைாரு 

குழுவும் குடிநீர் வபப் வலவன கண்காணித்து , பழுது ஏற்பட்டால் 

உடனடியாக சரீ் பசய்து குடிநீர் ைழங்கவல உறுதிப்படுத்த Walk The Line 

எனும் திட்டத்வத துைக்கியுள்ளது 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 பஞ்சாபில், பதிண்டா மாைட்டம், தர்ஹன்ைாலா ( Tarkhanwala ) கிராமத்தில் 

இந்தியாைின் முதல் , இரண்டாம் தவலமுவற எத்தனால் உயிரி சுத்திகரிப்பு 

ஆவல அவமக்க பாரத் பபட்சராலியம் கார்பசரசன் அடிக்கல் நாட்டியுள்ளது. 

[ ஆனால் ஏப்ரல் 2016ல் உத்ரகாண்ட் மாநிலம் , காசிபூரில் மத்திய 

அவமச்சர் ஹர்ஷ ைர்தன் அைர்களால் இந்தியாைின் முதல் , இரண்டாம் 

தவலமுவற எத்தனால் உயிரி சுத்திகரிப்பு ஆவல துைக்கி 
வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பசய்தி பைளிைந்துள்ளது. 

 Biotech Labs in Senior Secondary Schools (BliSS)  =ைடகிழக்கு 

மாநிலங்களான அஸ்ஸாம், அருணாசலபிரசதசம், மிசசாரம், சமகாலயா, 
திரிபுரா, நாகாலாந்து , மணிப்பூர் , சிக்கிம் மாநில மாணைர்களுக்கு உயிரி 

பதாழில்நுட்ப ஆர்ைத்வத உருைாக்க உயிரி பதாழில்நுட்ப ஆய்ைங்கவள 

ஏற்படுத்துதல் 

 Cash@Home --- மின்னணு ைணிக நிறுைனமான ஸ்னாப் டீல் தனது 

ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு ைடீ்டிற்கு பசன்று ரூபாய்2000 ைழங்கும் 

திட்டத்வத ( ரூ.1 கட்டணத்தில் ) அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 Atal - Amrit Abhiyan  =அஸ்ஸாம் மாநில முதல்ைர் , ஆண்டு ைருமானம் 5 

லட்சத்திற்கு கீழ் உள்ள மக்களுக்காக " அடல் அம்ருத் அபியான் " என்ற 

மருத்துை காப்பீடு திட்டத்வத அறிமுகம் பசய்துள்ளார். 
 Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund ( DMIC - 

PITF ) என்பவத National Industrial Corridor Development & Implementation 

Trust (NICDIT) என பபயர் மாற்றம் பசய்ய மத்திய அவமச்சரவை டிசம்பர் 
07ல் ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது 

 DAMaN ( Durgama Anchalare Malaria Nirakaran ) = மசலரியா சநாவய 

கட்டுப்படுத்த ஒடிஷா மாநில அரசு " தமன் " திட்டத்வத துைக்கியுள்ளது. 

 பநடும்காயம் ( Nedumkayam ) = இந்தியாைின் முதல் பழங்குடியினர் 
டிெிட்டல் காலனி என்ற பபருவமவய சகரளாைின் மலப்புறம் மாைட்டத்தில் 

உள்ள பநடும்காயம் பழங்குடியினர் காலனி பபற்றுள்ளது. 

 ஹரியானா மாநில காைல்துவற , இந்தியாைின் முதல் Digital Investigation 

and Training centreஐ குருகிராமில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 மாஞ்சா தடைிய பட்டங்களினால் பறவைகள் பாதிக்கப்படுைவத தடுக்க, 

குெராத் மாநில அரசு ( Karuna ) கருணா என்ற பிரச்சாரத்வத 

துைக்கியுள்ளது. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



Page 34 of 59         நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் = 2016 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்  
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 நீதிமன்ற உயர்பதைிகளில் 50% இட ஒதுக்கீட்வட அமுல்படுத்தி பீகார் அரசு 

உத்தரைிட்டுள்ளது. 

 River Water and Air Quality Monitoring (WAQM) Systems = மத்திய அறிைியல் 

மற்றும் பதாழில்நுட்ப அவமச்சகம், ஆற்றுநீர் மற்றும் காற்றின் தரத்வத 

கண்காணிக்கும் அவமப்வப [ River Water and Air Quality Monitoring (WAQM) 

Systems ] ஏற்படுத்த INTEL நிறுைனத்துடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளது. 

 இந்தியன் ஆயில் கார்பசரசன் , பாரத் பபட்சராலியம் கார்பசரசன், 

ஹிந்துஸ்தான் பபட்சராலியம் கார்பசரசன் இவணந்து 30 பில்லியன் டாலர் 
மதிப்பீட்டில் , ைருடத்திற்கு 60 மில்லியன் டன் குருடாயில் சுத்திகரிப்பு 

ஆவலவய மகாராஷ்டிராைில் நிறுை உள்ளன 

 ரூ18000/ ைவர சம்பளம் பபறுபைர்களுக்கு , அைர்களின் சம்மதமின்றி 
காசசாவலயாகசைா, அல்லது சநரடியாக அைர்களின் ைங்கி கணக்கில் 

ைரவு வைக்க ைவகபசய்யும் அைசர சட்டத்திற்கு ெனாதிபதி ஒப்புதல் 

ைழங்கியுள்ளார். 
 இந்தியாைிசலசய முதல் நகரமாக குருகிராமில் ( குர்ஹைன் ,ஹரியானா ) 
சபாக்குைரத்து பநரிசவல குவறக்க பறக்கும் ரயில் சபான்ற , Caterpiller 

Train திட்டத்வத உருைாக்க அம்மாநில அரசு முடிவு பசய்துள்ளது.  

( MIT Climate CoLab சபாட்டியில், இந்தியாைின் அஸ்ைானி குமார் 
உபாத்யாயா Caterpiller train technologyக்காக கடந்த ஆகஸ்டில் ைிருது 

பபற்றுள்ளார் ) 
 கடந்த 70 ஆண்டுகளில் உலகில் பசல்ைாக்கு மிகுந்த பபண்கள் ( Most 

powerful women of the last 70 years ) என்ற பட்டியவல BBC 

பைளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த பட்டியலில் இங்கிலாந்தில் ைாழ்ந்த இந்திய ைம்சாைழி பபண் 

பெயாபபன் சதசாய் இடம் பபற்றுள்ளார். 
 பதாழிற்சங்க இயக்கத்தில் இருந்த இனபைறி, ையதுப் பாகுபாடு, பபண்கள் 

மீதான துசைஷம் சபான்றைற்வறயும், புலம்பபயர்ந்து ைந்த 

பதாழிலாளர்களிடம் பதாழிலகங்கள் நடத்திய 

சுரண்டவலயும்அம்பலப்படுத்தி நவடபபற்ற சபாராட்டத்வதத் தவலவம 

தாங்கி நடத்தியைர் இந்தியாைில் பிறந்த பெயாபபன் சதசாய். 

 இந்த பட்டியலில் இடம் பபற்றுள்ள மற்றைர்கள். 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

1. மார்கரட் தாட்சர் . , 02 ) பஹலன் புரூக் ., 03) பார்பரா சகசில் ., 04) 

பெர்வமன் கிரீர் 
 பைளிநாடுகளுக்கு அகதிகளாக குடிபபயரும் நாட்டினர் ைரிவசயில் 

இந்தியர்கள் முதலிடத்தில் உள்ளனர். 
 சுமார் 1.56 சகாடி இந்தியர்கள் அகதிகளாக பல்சைறு நாடுகளுக்கு 

குடிபபயர்ந்துள்ளனர். மிக அதிகபட்சமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 35 

லட்சம் இந்தியர்கள் அகதிகளாக இடம்பபயர்ந்துள்ளனர். 
 இந்தியாவுக்கு அடுத்து பமக்ஸிசகா 1.23 சகாடி சபர், ரஷ்யா 1.06 சகாடி சபர், 
சனீா 95 லட்சம் சபர், ைங்கசதசம் 72 லட்சம் சபர் என அடுத்தடுத்த 

இடங்களில் உள்ளன. 

 அகதிகள் அதிகம் குடிசயறும் நாடுகள் பட்டியலில் அபமரிக்கா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. அந்த நாட்டில் 4.66 சகாடி சபர் அகதிகளாக குடிசயறியுள்ளனர். 
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், குவைத், ஆஸ்திசரலியா, கனடா ஆகிய 

நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. 

 உலகம் முழுைதும் சுமார் 24.4 சகாடி மக்கள் அகதிகளாக ைாழ்கின்றனர். 
உலக மக்கள் பதாவகயில் இது 3.3 சதைதீம் ஆகும். உலகம் முழுைதும் 

ைாழும் அகதிகவளக் பகாண்டு ஓர் நாட்வட உருைாக்கினால் சர்ைசதச 

அளைில் அதிக மக்கள் பதாவக பகாண்ட 5-ைது நாடாக அந்த நாடு 

இருக்கும். 

 அபமரிக்காவைச் சசர்ந்த பியூ ஆராய்ச்சி நிறுைனம் சமற்கண்ட 

ஆய்ைறிக்வகவய பைளியிட்டுள்ளது. 
 காற்றாவல மின் உற்பத்தியில் உலக அளைில் இந்தியா 4-ைது இடத்வத 

பிடித்து உள்ளது. 

 கடந்த 2½ ஆண்டுகளில் காற்றாவல மூலம் 7.04 ெிகா ைாட் மின் உற்பத்தி 
பசய்யப்பட்டு உள்ளது. 

 இந்தியாைில் 25,088 பமகா ைாட் அளவு காற்றாவல மின் உற்பத்தி 
ஆவலகள் நிறுைப்பட்டுள்ளன. இது உலகளைில் 5.8% ஆகும். சனீா , 
அபமரிக்கா, பெர்மனி ஆகிய நாடுகள் முதல் மூன்று இடத்தில் உள்ளன. 

 [ இவதப்சபால சூரியசக்தி மின்தகடுகள் மூலமாக 5.8 ெிகா ைாட் 

மின்சாரமும் உற்பத்தி பசய்யப்பட்டு உள்ளது. கடந்த அக்சடாபர் 31-ந் 

சததிப்படி நாட்டில் 8,727.62 பமகா ைாட் மின்சாரம் உற்பத்தி பசய்யக்கூடிய 

சூரியசக்தி மின் உற்பத்திக்கூடங்கள் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது.  
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 Indian Enterprise Development Services --- IEDS = ஐஏஎஸ், ஐஎப்எஸ், 

ஐபிஎஸ் ைரிவசயில் இந்திய பதாழில் ைளர்ச்சிப் பணிகள் என்ற புதிய 

பிரிவையும், அதற்கான பதைியிடங்கவள உருைாக்கவும் மத்திய 

அவமச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுைனங்கள் ைளர்ச்சி ஆவணயத்தின் 

கீழ் இயங்கும் அலுைலகங்களில் இந்தப் புதிய பதைியிடங்கள் நிரப்பப்படும். 

 மத்திய சதர்ைாவணயம் நடத்தும், குடிவமப் பணிகள் சதர்வு மூலம் இப்புதிய 

பதைியிடங்கள் நிரப்பப்படும். இதன் மூலம் துவறயின் பசயல்பாடுகள் 

சமம்படுைசதாடு, ‘சமக் இன் இந்தியா’, ‘ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா’ சபான்ற 

திட்டங்களின் இலக்வக அவடய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 
 நடப்பு நிதியாண்டுக்கான ைருங்கால வைப்பு நிதி (பி.எப்.) ைட்டி ைிகிதம் 

8.8% லிருந்து 8.65% மாக பதாழிலாளர் ைருங்கால வைப்பு நிதி ஆவணயம் 

(இபிஎப்ஓ) குவறத்துள்ளது 

 நடப்பு 2016-17-ம் நிதி ஆண்டில் ஆண்டுக்கு 2 சகாடி ரூபாய்க்குள் பமாத்த 

ைருமானம் இருக்கும் ைணிகர்கள், தங்களது கணக்கு ைழக்குகவள சரியாக 

வைத்திருக்காத பட்சத்தில் பமாத்த ைருமானத்தில் 8 சதைதீ பதாவகக்கு ைரி 

பசலுத்த சைண்டும். 

 டிெிட்டல் பரிைர்த்தவனவய பயன்படுத்தும் பட்சத்தில் பமாத்த 

ைருமானத்தில் 6 சதைதீ பதாவகக்கு மட்டும் ைரி பசலுத்தினால் சபாதும். 

இதற்காக ைருமான ைரி சட்டத்தில் திருத்தம் பசய்யப்பட்டிருக்கிறது. 

 ைங்கிக் கணக்கு இல்லாமல் சம்பளத்வதப் பபறும் பபாதுமக்களுக்கு 

பயன்படும் ைவகயில் இந்தியன் ைங்கி ‘சகஷ் கார்டு’ என்ற புதிய ைசதிவய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்த கார்வட பயன்படுத்தி, ஒரு நாவளக்கு சும்மார் 50 ஆயிரம் ைவர , 
பணத்வத எடுக்கசைா, அல்லது பபாருட்கவள ைாங்கசைா முடியும் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 சமலும், நாடு முழுைதும் சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் சமற்பட்ட நிறுைனங்கள் 

மற்றும் 2 லட்சத்திற்கு சமற்பட்ட ஏ டி எம் வமயங்களிலும் , இவத 

பயன்படுத்திக் பகாள்ள முடியும். 

 பசல்லாத பவழய ரூ.500, ரூ.1,000 ஆகிய சநாட்டுகவள 10 எண்ணிக்வக 

ைவர மட்டுசம ஒருைர் வைத்திருக்கலாம். அவத ைிட அதிகமாக அந்த 

ரூபாய் சநாட்டுகவள வைத்திருப்பது, பரிமாற்றம் பசய்ைது அல்லது 
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பிறரிடம் இருந்து பபறுைது சபான்றவை குற்றச்பசயலாகும். 

இத்தவகய பசயலில் ஈடுபடும் நபருக்கு ரூ.10 ஆயிரசமா அல்லது அைரிடம் 

இருந்து வகப்பற்றப்படும் பசல்லாத ரூபாய் சநாட்டுகள் மதிப்பில் 5 மடங்கு 

அதிகசமா அபராதமாக ைிதிக்கப்படும். 

 ெனைரி 1-ஆம் சததி முதல் மார்ச் 31-ஆம் சததி ைவரயிலும் பசல்லாத 

ரூபாய் சநாட்டுகவள படபாசிட் பசய்ைது பதாடர்பாக தைறான தகைல் 

பதரிைித்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அதற்கு ரூ.5 ஆயிரசமா அல்லது 

வகப்பற்றப்படும் பதாவகயில் 5 மடங்கு அதிக பதாவகசயா அபராதமாக 

ைிதிக்கப்படும். 

 ITBP எனப்படும் இந்சதா திபபத் எல்வல பாதுகாப்பு பவட , முதன்முவறயாக 

தங்கள் பதுகாப்பு பணியின் உதைிக்காக இமயமவல மற்றும் திபபத் 

பகுதிகளில் ைாழும் Yak எனப்படும் பனிமவல மாடுகவள பயன்படுத்த 

உள்ளது. 

 டச்சஸ் ைங்கி ( Deutsche Bank ) இந்தியாைில் பணிபுரியும் ஆண் 

பணியாளர்களுக்கு ஆறுமாதம் குழந்வத ைளர்ப்பு ைிடுமுவற (childcare 

leave) ைழங்கியுள்ளது. 

 ஆன்வலன் ைாடிக்வகயாளர்களின் பாதுகாப்புக்காக கூகுள் இந்தியா 
நிறுைனத்துடன் நுகர்சைார் ைிைகாரத்துவற அவமச்சகம் ஒப்பந்தம் 

சமற்பகாண்டுள்ளது. 

 இதன் மூலம் ஆன்வலன் ைாடிக் வகயாளர்களின் பாதுகாப்வப உறுதி பசய்ய 

முடியும் என்று அவமச்சகம் கூறியுள்ளது. இது பதாடர்பாக அறிைிப்வப 

நுகர்சைார் ைிைகாரத்துவற அவமச்சகம் சநற்று பைளியிட்டுள்ளது. 

 ஆன்வலன் மூலம் ைர்த்தக நடைடிக்வககவள சமற்பகாள்ளும் 

நுகர்சைார்கவள பாதுகாப்பதில் ஒரு பகுதியாக டிெிட்டல் பாதுகாப்பு 

நுகர்சைார் திட்ட பிரச்சாரத்வத கூகுள் நிறுைனத்துடன் இவணந்து சதசிய 

அளைில் சமற்பகாள்ைதாக கூறியுள்ளது. 

 இவணயதள ைாடிக்வகயாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் அது பதாடர்பான 

ைிைகாரங்கள், சதசிய அளைில் ைாடிக்வகயாளர் சசவை வமயம் மற்றும் 

நுகர்சைார் அவமப்புகளின் பசயல்பாடுகவள ைிரிவுபடுத்துைது 

உள்ளிட்டவை இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலம் சமற்பகாள்ள உள்ளது. 

 இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆன்வலன் நுகர்சைார் பாதுகாப்பு குறித்த பயிற்சிவய 

கூகுள் அளிக்கும். குறிப்பாக நாடு முழுைதும் 250 நுகர்சைார் 
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அவமப்புகவளச் சசர்ந்த சுமார் 500 நபர்களுக்கு ‘மின்னணு எழுத்தறிவு -

பாதுகாப்பும் எச்சரிக்வகயும்’ என்கிற திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

 இந்த பயிற்றுனர்கள் நாட்டின் பல்சைறு பகுதிகளுக்கும் பசன்று இவணயதள 

பாதுகாப்பு குறித்து ைிழிப்புணர்வுகவள உருைாக்குைார்கள். 

 பில் சகட்ஸ், ரத்தன் டாடா , முசகஷ் அம்பானி உள்ளிட்ட பல உலக பமகா 
சகாடிசுைரர்கள் இவணந்து 1 மில்லியன் டாலர் பதாவக தூய்வம எரிசக்தி 
நிதியத்வத உருைாக்கி உள்ளனர். இதற்கு Breakthrough Energy Ventures என 

பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 ெனைரி 01 / 2017 முதல் படல்லியில் 10 பமட்சரா ரயில் நிவலயங்களில் 

பராக்கமில்லா பணபரிைர்த்தவன அமலுக்கு ைருைதாக ரயில்சை நிர்ைாகம் 

அறிைித்துள்ளது 

 இந்தியாைின் முதல் பணமில்லா பரிமாற்ற / ைர்த்தக கிராமம் --- அசகாதரா ( 
குெராத் ) 

 மத்திய பிரசதசம் -- Badjhiri ( ைிவரைில் ) 

 பதலுங்கானா – இப்ராஹிம்புர் 
 ெம்மு & காஷ்மீர் -- Lanura villege ( Budgam மாைட்டம் ) 

 மகாராஷ்டிரா -- Dhasai villege ( தாசன மாைட்டம் ) 

 உ.பி . --- Bhartaul villege 

 ஆந்திரா --- தர்மசாகரம் கிராமம் 

 பணமில்லா பரிைர்தவனகள் மற்றும் ைங்கி பதாடர்பானவை. 

1. IMPS ---- Immediate Payment Service  

2. UPI ---- Unified Payments Interface  

3. NEFT --- National Electronic Funds Transfer  

4. RTGS --- Real Time Gross Settlement  

5. POS --- Point Of Sale  

6. VPA --- Virtual Payment Address  

7. AEPS --- Aadhar Enabled Payment System  

8. USSD --- Unstructured Supplementary Service Data 

9. MMID --- Mobile Money Identifier 
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                                   உலகம் 

 ைங்காளசதசத்திற்கு பசன்ற முதல் இந்திய இராணுை அவமச்சர் என்னும் 

பபருவமவய பபற்ற இராணுை அவமச்சர் - மசனாகர் பாரிக்கர் (Manohar 

Parrikar to visit Bangladesh, first by an Indian defence minister) 

 கடந்த நைம்பர் 30 அன்று மசனாகர் பாரிக்கர் இரண்டு நாள் அைர்கள் அரசு 

முவற பயணமாக ைங்காளசதசத்துக்கு பசன்றார் 
 ெப்பான் நாட்டின் Iruma நகர நிர்ைாகம் அந்நகரில் ைாழும் 65 ையதுக்கு 

சமற்பட்ட , மறதி சநாயால் ( Dementia ) பாதிக்கப்பட்டைர்களின் ைிரல் 

நகங்களில் 1 பச.மீ. அளவுள்ள பார்சகாடு எண்வண ஒட்டும் முவறவய 

அறிமுகம் பசய்துள்ளது. இந்த பார்சகாடில் அைர்கவளப் பற்றிய சுயைிபரம், 

முகைரி , பதாடர்பு எண்கள் ஆகியவை பதியப்பட்டு இருக்கும். 

 இத்தாலி அரசியல் சாசன சரீ்திருத்தம் பதாடர்பான பபாது ைாக்பகடுப்பில் 

சதால்ைி அவடந்தவதயடுத்து, அந்நாட்டு பிரதமர் மத்சதசயா பரன்ஸி தனது 

பதைிவய ராெிநாமா பசய்ைதாக அறிைித்தார். 
 குடியரசுத் தவலைர், குடியரசு துவணத் தவலைர், பிரதமர் உள்ளிட்ட மிகவும் 

முக்கிய பிரமுகர்கள் பயணம் பசய்ைதற்கு பிரிட்டனின் அகஸ்டா 
பைஸ்ட்சலண்ட் நிறுைனத்திடம் இருந்து 12 பசாகுசு பஹலிகாப்டர்கள் 

ைாங்குைதற்கு கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு பசய்த ஒப்பந்தத்தில் ஊழல் 

நவடபபற்றுள்ளதாக கூறி இந்திய ைிமானப்பவடயின் முன்னாள் தவலவம 

தளபதி எஸ். பி. தியாகி CBIயால் வகது பசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 ஊழல் புகாரின் சபரில் ைிமானப்பவடயின் முன்னாள்தவலவம தளபதி 
ஒருைர் வகது பசய்யப்பட்டுள்ளது இதுசை முதன் முவறயாகும். 

 பதன்பகாரிய அதிபர் பார்க் குபைன் வஹக்கு எதிரான குற்ற ைிசாரவண 

தரீ்மானம் அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் பபரும்பான்வம பலத்துடன் 

நிவறசைற்றப்பட்டது. 

 அதன்படி 6 மாதங்களுக்கு அைர் தற்காலிகமாக பதைி நீக்கம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். அைர் அதிபராக நீடிப்பதா, கூடாதா என்பவத அந்த 

நாட்டு அரசியல் சாசன நீதிமன்றம் முடிவு பசய்யும். 

 இவதத் பதாடர்ந்து 6 மாதங்களுக்கு அைர் தற்காலிக மாக பதைி நீக்கம் 

பசய்யப்பட் டுள்ளார். தற்சபாவதய பிரதமர் ைாங் சயா ஆனிடம் அதிபரின் 
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பபாறுப்புகள் ஒப்பவடக்கப்பட் டுள்ளன. அைர் இவடக்கால அதிபராக 

பதாடர்ைார். 
 குற்ற ைிசாரவண தரீ்மானம் நிவறசைற்றப்பட்டது பதாடர் பாக அந்த 

நாட்டின் அரசியல் சாசன நீதிமன்றம் ைிசாரவண நடத்தும். 9 நீதிபதிகள் 

அடங்கிய அமர்ைில் 6 நீதிபதிகள் குற்ற ைிசாரவண தரீ்மானம் நியாய 

மானது என்று தரீ்ப்பளித்தால் அதிபர் பார்க் குபைன் வஹ நிரந்தரமாக பதைி 
நீக்கம் பசய் யப்படுைார். அவதத் பதாடர்ந்து 60 நாட்களுக்குள் சதர்தவல 

நடத்தி புதிய அதிபவரத் சதர்வு பசய்ய சைண்டும். 

 ஒருசைவள குற்ற ைிசாரவண தரீ்மானத்துக்கு 6-க்கும் குவறைான 

நீதிபதிகள் ஆதரவு அளித்தால் அதிபர் பார்க் குபைன் வஹ மீண்டும் ஆட்சிப் 

பபாறுப்சபற்பார். 
 தபீாைளி பண்டிவகவய சிறப்பிக்கும் பபாருட்டு கடந்த மாதம் அபமரிக்க 

அரசு சிறப்பு தபால்தவல பைளியிட்டு சிறப்பித்திருந்தது. 

 இதற்கான முழுமுயற்சி சமற்பகாண்டு தபால்தவல பைளியாக சிறப்பான 

பங்களிப்வப ைழங்கியைர். -- அபமரிக்க ைாழ் இந்தியர் Ranju Batra 

 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான உலகின் பசல்ைாக்கு மிக்க 74 தவலைர்களின் 

பட்டியவல அபமரிக்காைின் "ஃசபார்ப்ஸ்' பத்திரிவக பைளியிட்டுள்ளது. 

 ரஷிய அதிபர் ைிளாதிமீர் புதின், பதாடர்ந்து 4ைது ஆண்டாக முதலிடத்தில் 

உள்ளார். அபமரிக்க அதிபராகத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள படானால்ட் டிரம்ப், 

2ைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளார். 
 அைருக்கு அடுத்தபடியாக, உலகின் பசல்ைாக்கு மிக்க பபண் தவலைராக, 

பெர்மனி பிரதமர் ஏஞ்சலா பமர்கல், 3ைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளார். அவதத் 

பதாடர்ந்து, சனீ அதிபர் ெ ீெின்பிங் (4ைது இடம்), சபாப் பிரான்சிஸ் (5ைது 

இடம்) ஆகிசயார் உள்ளனர். 
 பிரதமர் சமாடி, 9-ஆைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளார். 
 பபய்பான்ெியாங் பாலம் = சனீாைில் மவலப்பாங்கான பகுதியில் 

அவமந்துள்ள யுனான் மற்றும் குய்சசாகு ஆகிய இரண்டு மாகாணங்கவள 

இவணக்கும் ைவகயில் பபய்பான்ெியாங் பாலம் கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இரண்டு மவலகளுக்கும் நடுசை ஓடும் ஆற்றின் குறுக்சக 

அவமக்கப்பட்டுள்ள பபய்பான்ெியாங் பாலத்தின் உயரம் 565 மீட்டர் (1,854 

அடி) ஆகும். இது உலகிசலசய மிக உயரமான பாலமாகும்.  
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 [ ஹுசப மாகாணத்தில் ஸீடு ஆற்றின் குறுக்சக சனீ அரசு சுமார் ரூ.1,000 

சகாடி பசலைில் சுமார் 4,400 அடி உயரத்தில் பாலத்வதக் கட்டவமத்து 

ைருகிறது. இது பயன்பாட்டுக்கு ைரும் நிவலயில், உலகின் மிக உயரமான 

பாலம் என்ற பபருவமவயப் பபரும். 

 உலகளைில் ஆயுத ைர்த்தகத்தில் அபமரிக்கா பதாடர்ந்து முதலிடம் 

ைகிக்கிறது. கடந்த 2015-ம் ஆண்டில் மட்டும் 40 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் 
(ரூ.2.7 லட்சம் சகாடி) அளவுக்கு ஆயுதங்கவள அபமரிக்கா ைிற்பவன 

பசய்துள்ளது.  

அபமரிக்காவுக்கு அடுத்தபடி யாக ஆயுத ைிற்பவனயில் பிரான்ஸ் 

சகாசலாச்சுகிறது. கடந்தாண்டில் 15 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் அளவுக்கு 

ஆயுத ைர்த்தகத்வத பிரான்ஸ் சமற்பகாண்டுள்ளது. 

 ரஷ்யா, 2014-ம் ஆண்டில் 11.2 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஆயுத ைர்த்தகம் 

பசய்திருந்தது. ஆனால், 2015-ல் ரஷ்யாைின் ஆயுத ைர்த்தகம், 11.1 

பில்லியன் டாலராக சரிந்துைிட்டது. 

 2014-ம் ஆண்டில் 3 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் அளவுக்கு ஆயுதங்கவள 

ைிற்பவன பசய்த சனீா, 2015-ல் 6 பில்லியன் டாலர் என்ற அளவுக்கு 

ைர்த்தகத்வத அதிகரித்துள்ளது. 

 ஆயுத பகாள்முதவலப் பபாறுத்தைவர, கடந்தாண்டில் அதிகபட்சமாக 17 

பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் அளவுக்கு ஆயுத ஒப்பந்தங்களில் 

வகபயழுத்திட்டு, கத்தார் முன்னிவல ைகிக்கிறது. 

 இதற்கு அடுத்தபடியாக 12 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் மதிப்பில் 

ஆயுதங்கவள ைாங்க எகிப்தும், 8 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் ஆயுத 

பகாள்முதலுக்கு சவுதி அசரபியாவும் ஒப்பந்தங்களில் 

வகபயழுத்திட்டுள்ளன. பதன் பகாரியா, பாகிஸ்தான், இஸ்சரல், ஐக்கிய 

அரபு எமிசரட், இராக் ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த நிவலகளில் உள்ளன. 

 சவுதி அசரபியாவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமாக ஆயுதங்கவளக் 

பகாள்முதல் பசய்யும் ைளரும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 2-ைது 

இடத்தில் உள்ளது. 

 கடந்த 2008 மற்றும் 2015-ம் ஆண்டுகளுக்கு இவடப்பட்ட காலத்தில் 34 

பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் (ரூ.2.3 லட்சம் சகாடி) அளவுக்கு இந்தியா 
ராணுைத் தளைாடங்கவள பகாள்முதல் பசய்துள்ளது. இசத காலகட்டத்தில் 
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சவுதி அசரபியா 93.5 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர் அளவுக்கு பகாள்முதல் 

பசய்தது. 

 அபமரிக்கா, சனீா, ெப்பான் மற்றும் பெர்மனி ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து 

5ைது பபரிய பபாருளாதாரம் உள்ள நாடாக இந்தியா இருப்பதாக சபார்ப்ஸ் 

பதரிைித்திருக்கிறது. 

 உலகின் ஐந்தாைது பபரிய பபாருளாதாரமாக 150 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 

இந்தியா உயர்ந்திருக்கிறது. 

 கடந்த 25 ஆண்டுகளாக இந்தியாைின் பபாருளாதாரம் உயர்ந்து ைருைது 

மற்றும் ஐசராப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரிட்டன் பைளிசயறுைது ஆகிய 

காரணங்களால் இந்தியா ஐந்தாைது இடத்துக்கு ைந்துள்ளதாகவும் சபார்ப்ஸ் 

பதரிைித்துள்ளது. 

 2016-ம் ஆண்டின் இங்கிலாந்து பபாருளாதாரத்தின் மதிப்பு 1.87 லட்சம் 

பவுண்ட். இதவன டாலராக மாற்றும் பட்சத்தில் இங்கிலாந்து 

பபாருளாதாரத்தின் மதிப்பு 2.29 லட்சம் சகாடி டாலர். (ஒரு டாலர்=0.81 

பவுண்ட்) அசத சமயம் இந்தியா பபாருளாதாரத்தின் மதிப்பு ரூ.153 லட்சம் 

சகாடி. இதவன டாலராக மாற்றினால் 2.30 லட்சம் சகாடி (ஒரு டாலர் = 66.6 

ரூபாய்.) டாலர். சிறிய இவடபைளியில் ஐந்தாைது பபரிய பபாருளாதாரமாக 

இந்தியா உயர்ந்துள்ளது. 

 இந்த பசய்தி தமிழ் இந்து நாளிதழின் அடிப்பவடயில் பதிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 5ைது பபரிய பபாருளாதார நாடாக இந்தியா 
ைளர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ஆனால் financial express , மாவலமலர் மற்றும் சில இவணய பசய்தி 
தளங்களில் அபமரிக்கா, சனீா, ெப்பான் , பெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய 

நாடுகளுக்கு அடுத்து 6ைது பபரிய பபாருளாதார நாடாக இந்தியா 
ைளர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 Nock - Ten Cylone = பிலிப்வபன்ஸ் நாட்டில் உள்ள சகட்டன்டூைாசனஸ் 

மாகாணத்வத சநாக் - படன் என்ற சக்தி ைாய்ந்த புயல் தாக்கியுள்ளது 

 சனீாைில் உலகிசலசய நீளமான புல்லட் ரயில் ைழித்தடம் (2,252 கி.மீ.) 

பசயல்பாட்டுக்கு ைந்தது. 

 சனீாைில் ைளமிக்க கிழக்கு கடற்கவரப் பகுதியிலுள்ள ஷாங்காய், ைளர்ச்சி 
குவறந்த பதன்சமற்குப் பகுதியிலுள்ள கன்மிங் ஆகிய நகரங்கவள 

இவணக்கும் 2,252 கி.மீ. பதாவலவு பகாண்ட இந்த ைழித்தடம், ஷிெியாங், 
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ெியாங்ஷி, ஹுனான், குைாங்ஷு, யுனான் ஆகிய 5 மாகாணங்கள் 

ைழியாகச் பசல்கிறது. இந்த ைழித்தடத்தில் மணிக்கு 330 கி.மீ. சைகத்தில் 

ரயில்கள் இயக்கப்படும். 

 ஏற்பகனசை பபய்ெிங்-குைாங்ஷு இவடசய 2,298 கி.மீ. பதாவலவு பகாண்ட 

ைழித்தடம், கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டில் பசயல்பாட்டுக்கு ைந்தது. 

 ஹிஸ்புல் முொஹிதனீ் அவமப்வபச் சசர்ந்த பயங்கரைாதி பர்ஹான் ைானி 
கடந்த ெூவல 8ஆம் சததி பாதுகாப்புப் பவடயினரால் சுட்டுக் பகால்லப்பட்ட 

பிறகு பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் அவமதிக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துைதாக 

கூறி "காஷ்மீர் ரீடர்' நாளிதழுக்கு மாைட்ட நீதிமன்றம் தவட உத்தரவு 

பிறப்பித்தது. 

 தற்சபாது இந்த தவட ைிலக்கப்பட்டவத பதாடர்ந்து டிசம்பர் 28 முதல் " 

காஷ்மீர் ரீடர் " மீண்டும் பைளிைந்துள்ளது. 

 யுபனாஸ்சகா அவமப்பு , பிசரசிலின் ரிசயா டி பெனிசரா நகவர உலக 

பாரம்பரிய சின்னமாக அறிைித்துள்ளது. 

 பதன் அபமரிக்க நாடான பைனிசுலா நாட்டின் பணத்தாள் " 100 பபாலிைார் " 

பசல்லாது என அந்நாட்டின் அதிபர் நிசகாலஸ் மதுசரா அறிைித்துள்ளார். 
 முதன்முவறயாக கனடா நாட்டின் ரூபாய் சநாட்டுகளில் பபண் ஒருைரின் 

புவகப்படம் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 அைர் ைசயாலா படஸ்மண்ட் ( Viola Desmond ) என்ற கருப்பின சமூக 

உரிவமகள் இயக்கத்தின் தவலைர். ( Black Civil Rights Leader ) 

 கடந்த பத்தாண்டுகளில் 2006-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு இரண்டாைது முவறயாக 

அபமரிக்க மத்திய ைங்கி (பபடரல் ரிசர்வ்) ைட்டி ைிகிதத்வத 0.25 சதைதீம் 

உயர்த்தியுள்ளது. 

 அபமரிக்க மத்திய ைங்கியின் ( பபடரல் ரிசர்வ் ) தவலைர் -- பெனட் ஏலன் 

 ைியட்நாம் நாட்டுடனான ராணுை உறவை ைலுப்படுத்த, ைியட்நாம் 

ைிமானப்பவட ைரீர்களுக்கு Sukhoi - 30 ரக ைிமானத்வத இயக்குைதற்கான 

பயிற்சிவய ைழங்க இந்தியா ஒப்புக்பகாண்டுள்ளது. 

 Sukhoi ரக ைிமானங்கள் ரஷ்யாைின் தயாரிப்பு ஆகும். 

 ஏற்கனசை இந்தியா, Kilo ைவகயிலான நீர்மூழ்கிவய இயக்குைதற்கான 

பயிற்சிவய ைழங்கியுள்ளது. 
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                               தமிழ்நாடு 

 

                         ◆ பெ. பெயலலிதா ◆  

 

 பிறப்பு -- பிப்ரைரி 24 / 1948 

 தந்வத -- R. பெயராம் ; தாய் – சந்தியா 
 உடன் பிறந்சதார் --- பெ. பெயக்குமார் ( அண்ணன் ) 

 படிப்பு -- பள்ளி இறுதி ைகுப்பு ( பபங்களூரு பிஷப் கார்டன் 

பபண்கள் உயர்நிவலப்பள்ளி மற்றும் சர்ச் பார்க் கான்பைன்ட் , 

பசன்வன ) 

 1961ல் " ஸ்ரீ வசல மகாத்சம " என்ற கன்னட படத்தில் குழந்வத 

நட்சத்திரமாக அறிமுகம். 

 1964ல் " சின்னத பகாம்சப " என்ற கன்னட படத்தில் 

கதாநாயகியாக அறிமுகம். 

 1965ல் " பைண்ணிற ஆவட " என்ற தமிழ் படத்தில் அறிமுகம் 

 1982ல் " நீங்க நல்லா இருக்கணும் " -- இதுசை பெ.பெயலலிதா 
நடித்த கவடசி திவரப்படம். 

 பமாத்தம் 124 திவரப்படங்களில் நடித்துள்ளார். ( இதில் 2 படங்கள் 

பைளிைரைில்வல. ) 

 இது தைிரவும் 9 திவரப்படங்களில் பாடல் பாடியுள்ளார். 
அடிவமப்பபண் திவரப்படத்தில் " அம்மா என்றால் அன்பு " 

என்பசத இைர் பாடிய முதல் பாடலாகும். 

 1982ல் அ.இ.அ.தி.மு.க. உறுப்பினராக இவணந்தார். 
 1984ல் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக சதர்வு. 

 1987ல் M.G.R. மவறவுக்குப்பின் அ.தி.மு.க. இரண்டாக பிளவு பட்ட 

நிவலயில் ஒரு பிரிவுக்கு பெ.பெயலலிதா தவலவம ஏற்று 1989 

ெனைரியில் நவடபபற்ற சட்டசவப சதர்தலில் சபாட்டி. 
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 1989 சட்டசவப சதர்தலில் " சபாடிநாயக்கணூர் " ( சதனி 
மாைட்டம் ) பதாகுதியில் MLA ைாக சதர்வு. MLAைாக 

சதர்ைானதால் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதைிவய ராெினாமா 

பசய்துள்ளார். இைரது தவலவமயிலான அ.திமு.க. 27 இடங்களில் 

பைற்றி பபற்றதால் சட்டசவப எதிர்கட்சி தவலைராக சதர்வு 

பசய்யப்பட்டார். 
 1989ல் பிளவு பட்ட அ.தி.மு.க. இரண்டும் ஒன்றாக இவணந்த பின் 

ஒருங்கிவணந்த அ.இ.அ.தி.மு.க. பபாதுச் பசயலாளாராக சதர்வு. 

 1991 சட்டசவப சதர்தலில் காங்சகயம் , பர்கூர் என 2 

பதாகுதிகளில் சபாட்டியிட்டு இரண்டிலும் பைற்றிபபற்று தமிழக 

முதல்ைராக பதைி ஏற்பு . ( காங்சகயம் பதாகுதி உறுப்பினர் 
பதைிவய உடனடியாக ராெினாமா பசய்துள்ளார். ) 

 1996 சதர்தலில் பர்கூர் பதாகுதியில் சபாட்டியிட்டு சதால்ைி. 
 2001 சதர்தலில் 4 பதாகுதிகளில் சைட்புமனு தாக்கல் பசய்ததால் 

இைரது மனுக்கள் அவனத்தும் தள்ளுபடி பசய்யப்பட்டன. 

 அத்சதர்தலில் அ.இ.அ.தி.மு.க 133 பதாகுதிகளில் பைற்றி 
பபற்றதால் பெயலலிதா மீண்டும் முதல்ைரானார். 

 2001 பசப்டம்பர் 21ல் உச்சநீதிமன்ற தரீ்ப்பின் அடிப்பவடயில் பதைி 
ைிலகினார். புதிய முதல்ைராக O.பன்னரீ்பசல்ைம் சதர்வு. 

 2002 பிப்ரைரியில் ஆண்டிபட்டி பதாகுதி இவடத்சதர்தலில் 

சபாட்டியிட்டு பைன்று மீண்டும் முதல்ைராக பதைிசயற்பு. 

 2006 சட்டசவப சதர்தலில் ஆண்டிபட்டி பதாகுதியில் சபாட்டியிட்டு 

மீண்டும் பைற்றி. 
 2011 சட்டசவப சதர்தலில் ஸ்ரீரங்கம் பதாகுதியில் சபாட்டியிட்டு 

பைன்று தமிழக முதல்ைராக பதைிசயற்பு. 

 2014ல் நீதிமன்ற தரீ்ப்பின் அடிப்பவடயில் முதல்ைர் பதைிவய 

ராெினாமா பசய்தார். 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 2015ல் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் இவடத்சதர்தலில் சபாட்டியிட்டு 

பைன்றதன்மூலம் முதல்ைராக பதைிசயற்பு. 

 2016ல் நவடபபற்ற சட்டசவப சதர்தலில் மீண்டும் 

ராதாகிருஷ்ணன் நகர் பதாகுதியில் பைற்றிபபற்று தமிழக 

முதல்ைராக பதைிசயற்பு. 

 

¶ ைிருதுகளும் சிறப்புப் பட்டங்களும் ¶ 

 

 1972 ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசினால் “கவலமாமணி” ைிருது 

ைழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டார். 
 1991 ஆம் ஆண்டு பசன்வன பல்கவலக்கழகத்தால் “டாக்டர்” 

(டி.லிட்.) பட்டம் ைழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார். 
 1992 ஆம் ஆண்டு டாக்டர் எம்.ெி.ஆர். மருத்துைப் 

பல்கவலக்கழத்தால் “டாக்டர்” பட்டம் ைழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார். 
 1993 ஆம் ஆண்டு மதுவர காமராசர் பல்கவலக்கழகத்தால் 

“டாக்டர்” பட்டம் ைழங்கி பகௌரைிக்கப்பட்டார். 
 2003 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சைளாண்வம பல்கவலக்கழகத்தால் 

“டாக்டர்” பட்டம் ைழங்கி பகௌரைிக்கப்பட்டார். 
 2003 ஆம் ஆண்டு பாரதிதாசன் பல்கவலக்கழகத்தால் “டாக்டர்” 

பட்டம் ைழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார். 
 மவறவு -- டிசம்பர் 05 / 2016 

 

பெ. பெயலலிதா தமிழக முதல்ைராக பணியாற்றிய கால 

அட்டைவண 

 1991 ெூன் 24 முதல் 1996 சம 12 ைவர  
 2001 சம 14 முதல் 2001 பசப் 21 ைவர  
 2002 மார்ச் 02 முதல் 2006 சம 12 ைவர  
 2011 சம 16 முதல் 2014 பசப் 27 ைவர  
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 2015 சம 23 முதல் 2016 டிசம்பர் 05 ைவர 

 

 ★ ைார்தா புயல் ★ = பதன்கிழக்கு ைங்க கடலில் உருைாகி 
ஆந்திரா கடசலாரம் கடற்கவரவய கடக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்பட்டு தற்சபாது டிசம்பர் 12 அன்று பசன்வன அருசக 

கவரவய கடக்கலாம் என அறிைிக்கப்பட்டுள்ள புயலுக்கு 

பாகிஸ்தான் " ைார்தா " என பபயர் சூட்டி உள்ளது. 
 ைிழுப்புரம் மாைட்டம், கந்தலைாடி கிராமத்வத டிெிட்டல் 

கிராமமாக மாற்ற ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 
முடிவுபசய்துள்ளது. 

 

 

 

                               ைிண்பைளி 
 இஸ்சராைின் புதிய பதாவல உணர்வு பசயற்வகசகாளான ரிசசார்ஸ்சாட் 

2ஏ, பிஎஸ்எல்ைி சி36 என்ற ராக்பகட் மூலம் இன்று (டிசம்பர் 07, 2016) 

பைற்றிகரமாக ைிண்ணில் பசலுத்தப்பட்டது 

 ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிசகாட்டாைில் உள்ள சதஷீ் தைான் 

ஏவுதளத்திலிருந்து டிசம்பர் 07, 2016 காவல 10.24 மணிக்கு பிஎஸ்எல்ைி 
சி36 ராக்பகட் ைிண்ணில் சறீிப்பாய்ந்தது 

 44.4 மீட்டர் உயரமுவடய பிஎஸ்எல்ைி சி36 ராக்பகட் ரிசசார்ஸ்சாட் 2ஏ 

ராக்பகட்வட புைி ைட்டப்பாவதயில் 827 கிசலா மீட்டர் பதாவலைில் நிவல 

நிறுத்தும். 

 ைிண்ணில் பசலுத்தப்படும் ரிசசார்ஸ்சாட் 2 ஏ பசயற்வகசகாளின் 

ஆயுட்காலம் 5 ஆண்டுகளாகும். 

 1235 கிசலா எவடபகாண்ட ரிசசார்ஸ்சாட் 2ஏ பசயற்வகசகாளில் LISS-3 ரக 

அதி நைனீ காமிராக்கள் பபாருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் எடுக்கப்படும் 

புைியின் சமற்பரப்பு புவகப்படங்கள் ைானிவல ஆராய்ச்சி 
உள்ளிட்டைற்றுக்கு பபரிதும் உதவும் என இஸ்சரா ைிஞ்ஞானிகள் 

பதரிைித்துள்ளனர். 
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 ைிண்ணில் பாய உள்ள பிஎஸ்எல்ைி சி36 ரக ராக்பகட் பிஎஸ்எல்ைி 
ைரிவசயில் 38 -ைது ராக்பகட் ஆகும். 1994 ஆம் ஆண்டுக்கும் 2016க்கும் 

இவடப்பட்ட காலத்தில் 121 பசயற்வகசகாள்கவள பிஎஸ்எல்ைி ராக்பகட் 

பைற்றிகரமாக ைிண்ணில் பசலுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 ◆ சனிக்கிரக ைவளய சமய்ச்சல் ◆ = அபமரிக்க ைிண்பைளி ஆய்வு 

நிறுைனமான நாசா சனிக் கிரகத்தின் துவணக்சகாள்கள் மற்றும் அதன் 

ைவளயங்கள் குறித்து ஆய்வு பசய்யும் பபாருட்டு, 1997-ஆம் ஆண்டு 

ைாக்கில் 'காசினி' என்னும் ைிண்கலத்வத ஏைியது. 

 தனது 19 ைருட சசவையின் இறுதி கட்டமாக, சனிக்கிரகத்தின் 

துருைப்பகுதிகளின் சமசல மற்றும் கீழ் பகுதிகளில் சுற்றி ைரும் 

பசயல்பாட்டிவன காசினி தற்பபாழுது சமற்பகாள்ள உள்ளது. அடுத்து ைரும் 

ஐந்து மாதங்களுக்கு, ைாரத்திற்கு ஒரு முவற என்ற கணக்கில், 20 முவற 

காசினி இந்த பயனத்வத சமற்பகாள்ள உள்ளது என்று சின்ஹுைா பசய்தி 
நிறுைனம் பதரிைிக்கிறது. 

 இது குறித்து காசினி திட்ட குழுைிைின் தவலவம ைிஞ்ஞானி லிண்டா 
ஸ்பீல்க்கர் பைளியிட்டுள்ள அறிக்வகயில், சனிக்கிரகத்தின் 

ைவளயங்களின் பைளிப்பகுதிகவள மிகவும் பநருக்கத்தில் 

கடக்கவுள்ளதால் இந்த பசயல்பாடானது, காசினி சமற்பகாள்ளும் 

‘சனிக்கிரக ைவளய சமய்ச்சல்' என்று அவழக்கப்படுைதாக பதரிைித்தார். 
 இந்திய ைிண்பைளி ஆராய்ச்சி நிறுைனம் (இஸ்சரா) புைி ஆய்வு, 

பதாவலயுணர்வு தகைல்கவள பபறுைது, கடல்சார் ஆராய்ச்சி, தகைல் 

பதாடர்பு மற்றும் ைானிவல பயன்பாடு உள்ளிட்ட பல்சைறு பணிகளுக்காக 

பி.எஸ்.எல்.ைி. சி–36 ராக்பகட் மூலம் ரிசசார்ஸ் சாட்– 2ஏ பசயற்வகசகாள் 

டிசம்பர் 7–ந்சததி (புதன்கிழவம) காவல 10.24 மணிக்கு ஸ்ரீஹரிசகாட்டா 
சதஷீ்தைான் ைிண்பைளி ஆராய்ச்சி வமயத்தில் உள்ள முதலாைது 

ஏவுதளத்தில் இருந்து ைிண்ணில் பசலுத்த உள்ளது. 

 புைி ஆய்வுக்காக ஏற்கனசை 2003–ம் ஆண்டு ரிசசார்ஸ் சாட்–1, 2011–ம் 

ஆண்டு ரிசசார்ஸ் சாட்–2 பசயற்வகசகாள்கள் ைிண்ணில் பசலுத்தப்பட்டு 

உள்ளன. 

 Super View - 1 01 & 02 = அதிக பதளிைான புவகப்படங்கவள எடுக்க உதவும் 

2 பதாவல உணர்வு பசயற்வகக் சகாள்கவள "லாங் மார்ச் 2டி' ஏவுகவண 

மூலம் சனீா டிசம்பர் 28ல் பைற்றிகரமாக ைிண்பைளிக்கு பசலுத்தியது. 
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 லீஸ்டர் பல்கவலக்கழகத்வதச் சசர்ந்த சபராசிரியர் மார்க் ைில்லியம்ஸ் 

தவலவமயில் அவமந்த சர்ைசதச ைிஞ்ஞானிகள் குழு பூமியில் தான் 

ைாழ்ைதற்காக மனிதன் உருைாக்கிய அவனத்துப் பபாருள்களின் பமாத்த 

அளவு 30 லட்சம் சகாடி டன் என்று கணக்கிட்டுள்ளனர். 
 பூமியில் மனிதர்கள் உருைாக்கிய பபாருள்கள் அவனத்வதயும் ஒசர 
பசால்லில் "படக்சனாஸ்ஃபியர்' என ைிஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடுகின்றனர். 

 இந்த படக்சனாஸ்ஃபியரில் ைடீுகள், ஆவலகள், கணினி, பசல்லிடப்சபசி, 
ைாகனம், கழிவுப் பபாருள்கள் ைவர மனிதன் உருைாக்கிய எல்லாசம 

அடங்கும். இைற்றின் தற்சபாவதய பமாத்த எவட சுமார் 30 லட்சம் சகாடி 

டன் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 சராசரியாக, பூமியின் ஒவ்பைாரு சதுர மீட்டர் சமல்பரப்புக்கு 50 கிசலா 
எவட பகாண்ட பபாருவள மனிதன் உருைாக்கியுள்ளான். 

 சசாயுஸ் MS – 04 = பூமி உள்ளிட்ட கிரகங்கவள ஆய்வு பசய்ய அபமரிக்கா, 
ரஷியா சபான்ற நாடுகள் ைிண்பைளியில் சர்ைசதச ைிண்பைளி ஆராய்ச்சி 
வமயத்வத அவமத்துள்ளன. 

 இந்த ஆராய்ச்சி வமயத்தில் தங்கி பணிபுரியும் ைிண்பைளி ைரீர்களுக்கான 

சதவையான பபாருட்கள் அவனத்தும் கெகஸ்தான் நாட்டின் வபக்கானூர் 
பகுதியில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து ரஷியாவுக்கு பசாந்தமான ‘சசாயுஸ்’ 

ைிண்கலத்தின் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படுைது ைழக்கம். 

 அவ்ைவகயில், சுமார் 2.4 டன் எவடபகாண்ட உணவு, எரிபபாருள், ஆய்வு 

உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட முக்கியமான அத்தியாைசியப் பபாருட்கள் 

கெகஸ்தான் நாட்டின் வபக்கானூர் ஏவுதளத்தில் இருந்து ‘MS-04’ என்ற 

ைிண்கலத்தின் மூலம் சநற்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. 

 சசாயுஸ் ராக்பகட் மூலம் பூமியில் இருந்து ைிண்பைளிக்கு ஏைப்பட்ட ‘MS-

04’ ைிண்கலம் புறப்பட்ட 383 ைினாடிகளில் தகீ்சகாளமாக பைடித்துச் சிதறி 
ரஷியாைின் துைா மவலப்பகுதி அருசக தவரயில் ைிழுந்தது. 

 கடந்த 2015-ம் ஆண்டும் இசதசபால் ைிண்பைளிக்கு சரக்குகவள 

ஏற்றிச்பசன்ற ஒரு ைிண்கலம் பைடித்து சிதறியது. 

 FC-31 Gyrfalcon = சனீா, 5ம் தவலமுவற இரட்வட இன்ெின் சபார் ைிமானம் 

FC - 31 Gyrfalconஐ பைற்றிகரமாக பரிசசாதவன பசய்துள்ளது. 

 ஒடிசாைின் பாலாசசாரில் இருந்து நடத்தப்பட்ட ‘நிர்பய்’ ஏவுகவண 

சசாதவன சதால்ைியில் முடிந்தது. 
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 இதுைவர நான்குமுவற நிர்பய் ஏவுகவண சசாதிக்கப்பட்டது. அதில் மூன்று 

முவற சதால்ைிசய ஏற்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 ெப்பான் மற்றும் அபமரிக்காவை பதாடர்ந்து , உலகின் கார்பன் வட 

ஆக்வசடு அளவை கண்காணிக்க , சனீா Tansat என்ற சாட்டிவலட்வட 

ைிண்ணுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

 ஒடிசா மாநிலம் பாலசசார் பகுதியில் உள்ள ைலீர் தைீில் இருந்து கண்டம் 

ைிட்டு கண்டம் பாயும் அக்னி -5 ஏவுகவண சசாதவன பைற்றிகரமாக 

நவடபபற்றுள்ளது. 

 அக்னி-5 ஏவுகவண 5,500 முதல் 5,800 கிசலாமீட்டர் ைவர உள்ள 

பதாவலைில் இருக்கும் இலக்வக துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் திறன் 

பகாண்டது. 50 ஆயிரம் கிசலா எவட பகாண்ட அக்னி-5 ஏவுகவண, 17.5 

மீட்டர் நீளமும், 2 மீட்டர் ைிட்டமும் பகாண்டது. 

 சமலும் இந்த ஏவுகவண மூலம் ைடக்கு சனீாவை எளிதாக தாக்க முடியும். 

கண்டம் ைிட்டு கண்டம் பாய்ந்து பசன்று தாக்கும் ஏவுகவணகள் அபமரிக்கா, 
ரஷ்யா, சனீா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளிடம் மட்டுசம உள்ளன. 

அந்த பட்டியலில் இந்தியாவும் சசர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்க்கது. 

 அக்னி 1 -- 700 கி.மீ., 

 அக்னி 2 -- 2,000 கி.மீ.  

 அக்னி 3 -- 2,500 கி.மீ.  

 அக்னி 4 -- 2,500 முதல் 3,500 கி.மீ ைவர 
 அக்னி 5 -- 5,500 முதல் 5,800 கி.மீ ைர 
 

 

 

                           

                           கண்டுபிடிப்புகள் 

 

 10,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்வதய (ைரலாற்றிற்கு முந்வதய காலத்வத 

சார்ந்த) சைட்வடயாடுபைர்களின் தற்காலிக இடமானது ெம்மு காஷ்மீர் 
மாநிலத்திலுள்ள லடாக் நகரில் இந்திய பதால்லியல் ஆய்வு அவமப்பினால் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது 

 தனிம அட்டைவணயில் இவணக்கப்பட்ட நான்கு புதிய தனிமங்கள் 
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1. தனிம எண் 113 – நிசஹானியம் 

2. தனிம எண் 115 – மாஸ்சகாைியம் 

3. தனிம எண் 117 – படன்னிவசன் 

4. தனிம எண் 118 - ஓகானிசன் 

 இந்த புதிய தனிமங்கவள அபமரிக்கா, ெப்பான் மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய 

நாடுகவள சார்ந்த ைிஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி வமயங்கள் 

கண்டறிந்துள்ளன 

 கடந்த ஆண்சட, ஐ.யு.பி.ஏ.சி., இைற்வற அங்கீகரித்தாலும், அண்வமயில் 

தான் அதிகாரப்பூர்ைமாக அந்த அவமப்பு, தனிம அட்டைவணயில் அைற்வற 

சசர்த்துள்ளது 

 Hafnium carbide (HfC) & Tantalum carbide (TaC) = சமற்கண்ட இரண்டும் 

உலகின் மிக அதிபைப்பம் தாங்கும் உசலாகங்கள் என பிரிட்டனின் 

ைிஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். 
 Hafnium carbide (HfC) 3958 ℃ மற்றும் Tantalum carbide (TaC) 3768 ℃ ைவர 
பைப்பத்வத தாங்கும் சக்தியுவடயவை என கண்டறிந்துள்ளனர் 

 இந்திய சனீ ைளிமண்டலத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 12 கி,மீ., 

மற்றும் 15 கி.மீ., க்கு இவடப்பட்ட உயரத்தில் இந்த ைாயு படலம் பரைி 
உள்ளது 

 அம்சமானியா ைாயு பரைி இருப்பதற்கு காரணம் இந்த இரு நாடுகளிலும் 

ைிைசாயத்திற்கு அதிக அளைில் யூரியா பயன்படுத்தப்பட்டது தான் என்று 

பதளிைாகி உள்ளது. 

 உலகின் 3ைது பபரிய பாவலைனமான சகாரா பாவலைனத்வத சசர்ந்த 

அல்ெரீியா, அன்பசப்ரா ஆகிய பகுதிகளில் 37 ைருடங்களுக்குப் ( 1979) பின் 

பனிப்பபாழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

                                             மாநாடு 

 

 முதல் சர்ைசதச கீதா மசகாத்சவ் நிகழ்ச்சியானது (First ever International 

Gita Mahotsav) டிசம்பர் 01 முதல் 11 ைவர ஹரியானா மாநிலத்திலுள்ள 

குருசஷத்ரா நகரில் (Haryana plans in Kurukshetra) நவடபபறுகிறது 
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 ஏழாைது உலக ஆயுர்சைத மாநாடனது (7th World Ayurveda Congress & 

Arogya Expo - WAC) டிசம்பர் 01 முதல் 04 ைவர சமற்குைங்க மாநிலத்தில் 

உள்ள கல்கத்தாைில், சயின்ஸ் சிட்டி (Science City) நகரில் நவடபபற்று 

முடிந்துள்ளது. 
 6 ைது ஆசியாைின் இதயம் என்னும் மாநாடானது (6th Ministerial Conference 

Of Heart Of Asia) பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் நகரில் டிசம்பர் 03 மற்றும் 

04 ஆகிய சததிகளில் நவடபபற்று முடிந்துள்ளது 

 இந்த மாநாட்டில் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் பதாடர்பாகவும், ஆப்கானிஸ்தான் 

மற்றும் இதர நாடுகளுடன் பிராந்திய ஒத்துவழப்வப சமம்படுத்துைது 

பதாடர்பாகவும் ைிைாதிக்கப்பட்டது. 
 7ைது உலக ஆயுர்சைத மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி , பகால்கத்தாைில் 

டிசம்பர் 01 முதல் 04 ைவர நவடபபற்று முடிந்துள்ளது. 

 KONKAN 16 & LIVE EXERCISE (LIVEX) = இந்தியா மற்றும் பிரிட்டன் 

கடற்பவடகள் இவணந்து சமற்பகாள்ளும் ைருடந்திர பயிற்சிகள் டிசம்பர் 05 

முதல் 09 ைவர மும்வபயில் KONKAN 16 என்ற பபயரிலும் 

 டிசம்பர் 12 முதல் 16 ைவர சகாைாைில் LIVE EXERCISE (LIVEX) என்ற 

பபயரிலும் நவடபபறுகிறது. 

 2016 ஆம் ஆண்டின் இந்தியா சர்ைசதச அறிைியல் திருைிழாைானது (India 

International Science Festival 2016) புது தில்லியில் உள்ள இந்திய அரசின் 

அறிைியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அவமச்சகத்தினால் டிசம்பர் 07 முதல் 11 

ைவர நவடபபற்றுள்ளது. 

 Underwater festival in Pune  = புசனவை சார்ந்த Finkick Adventures 

நிறுைனம் , இந்தியாைில் முதன்முவறயாக நீருக்கடியிலான ைிவளயாட்டு 

திருைிழாவை நைம்பர் 27ல் நடத்தியுள்ளது. 

 பருைநிவல மாறுபாடு பிரச்சிவனவய எதிர்பகாள்ள கடந்த 2005 

அக்சடாபரில் ‘சி40 சமயர்கள்’ அவமப்பு லண்டனில் பதாடங்கப்பட்டது. இந்த 

அவமப்பில் தற்சபாது 90 நகரங்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. இந்திய 

தரப்பில் படல்லி, பகால்கத்தா, மும்வப, பெய்ப்பூர், பபங்களூரு, பசன்வன 

ஆகிய நகரங்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. 

 இந்த அவமப்பின் ைருடாந்திர மாநாடு பமக்ஸிசகா சிட்டியில் நைம்பர் 30-ம் 

சததி பதாடங்கி 3 நாட்கள் நவடபபற்றது. 
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 2025-ம் ஆண்டுக்குள் பாரீஸ், பமக்ஸிசகா சிட்டி, மாட்ரிட், ஏபதன்ஸ் ஆகிய 

4 நகரங்களில் டீசல் கார்கள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும் என அந்நகர 
சமயர்கள் அறிைித்துள்ளனர். 

 திடக்கழிவு சமலாண்வமயில் சிறப்பாக பசயல்பட்ட பகால்கத்தா, 
ஆக்லாந்து, மிலன் ஆகிய 3 நகரங்களுக்கு ைிருதுகள் ைழங்கப்பட்டன. 

 4ைது உலக சபாஜ்புரி பமாழி மாநாடு ைாரணாசியில் துைங்கியுள்ளது. 

 77th session of Indian history congress = 77ைது இந்திய ைரலாறு மாநாடு , 

திருைனந்தபுரத்தில் நவடபபறுகிறது. 

 India - UK Ease of Doing Business Conference = இந்தியா மற்றும் 

பிரிட்டனுக்கு இவடசய எளிதான ைர்த்தகம் சமற்பகாள்ைது பற்றிய மாநாடு, 

புதுபடல்லியில் டிசம்பர் 08ல் நவடபபற்று முடிந்துள்ளது. 

 Laureates and Leaders For Children Summit – 2016 = டிசம்பர் 10 & 11ல் 

ராஷ்டிரபதி பைனில் , குழந்வதகளுக்கான Laureates and Leaders மாநாடு 

நவடபபற்று முடிந்துள்ளது. 

 இந்த மாநாட்வட ஏற்பாடு பசய்தைர் -- சநாபல் பரிசு பபற்ற வகலாஷ் 

சத்யார்தி 
 INDIA INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL – 2016 = இந்தியா, சர்ைசதச 

அறிைியல் கண்காட்சி புதுபடல்லியில் டிசம்பர் 07 - 11 ைவர நவடபபற்று 

முடிந்துள்ளது. 

 24th National Children's Science Congress = 24ைது சதசிய குழந்வதகள் 

அறிைியல் மாநாடு , டிசம்பர் 27 - 31 ைவர பாரமதியில் ( புசன , 

மகாராஷ்டிரா ) நவடபபறுகிறது 

 Neemrana Conference 2016. = புதுபடல்லியில் 2016-ம் ஆண்டிற்கான 

நீம்ரானா மாநாடு நவடபபற்று முடிந்துள்ளது.. 

 சர்ைசதச அளைிலான ஆராய்ச்சியில் இருந்து, சமக்சரா-பபாருளாதாரம், 

ைர்த்தகம், பணைியல் பகாள்வக, சபாட்டி, உற்பத்தித் திறன் மற்றும் ஆற்றல் 

குறித்து சயாசவனகள் முன் வைக்கப்பட்டது. 

 பிரதமர் சமாடி மற்றும் மத்திய நிதி மற்றும் நிறுைன ைிைகாரங்கள் துவற 

மந்திரி அருண் பெட்லி மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் இந்த 

கூட்டத்தில் கலந்து பகாண்டனர் 
 Global Conference on Cyber Space (GCSS)  = 5ைது சர்ைசதச இவணய பைளி 
மாநாடு, 2017ல் இந்தியாைில் நவடபபற உள்ளதாக மத்திய தகைல் 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

பதாழில்நுட்பம், சட்டத் துவற அவமச்சர் ரைி சங்கர் பிரசாத் 

அறிைித்துள்ளார். 
 மாநாடு நவடபபறும் இடமும், சததியும் இன்னும் அறிைிக்கப்படைில்வல.  

 2011. -- பிரிட்டன்  

 2012 – ஹங்சகரி 

 2013 -- பதன்பகாரியா  

 2015 -- பநதர்லாந்து.

 5ைது இந்தியா அரபு கூட்டுறவு மாநாடு ஒமன் நாட்டின் மஸ்கட் நகரில் 

டிசம்பர் 14 & 15ல் நவடபபற்று முடிந்துள்ளது 

 திருைனந்தபுரத்தில் டிசம்பர் 9ல் துைங்கிய 21ைது சர்ைசதச திவரப்பட ைிழா 
டிசம்பர் 16ல் நிவறவு பபறுகிறது. 

 நம்நாட்டில் மாநில அரசு நடத்தும் ஒசர சர்ைசதச திவரப்பட ைிழா இது 

மட்டுசம ஆகும். 

 மத்திய அரசின் சார்பிலான சர்ைசதச திவரப்பட ைிழா சமீபத்தில் 

சகாைாைில் நவடபபற்று முடிந்துள்ளது. 

 Blue Water Military Exercises = சமற்கு பசுபிக் கடல் பகுதியில் சனீாைின் 

முதல் ைிமானம் தாங்கி சபார் கப்பலான லிபைளனிங் ( Liaoning ) 

நீலக்கடல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு ைருகின்றது 

 Pratikar - 1 Exercise = முதன்முவறயாக சநபாளம் சனீாவுடன் இவணந்து 

பிப்ரைரி 2017ல் ராணுை பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளது. இதற்கு Pratikar - 1 

Exercise என பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 7th EKUVERIN Exercise 2016  = இந்தியா மாலத்தவீுகள் இவணந்து 

சமற்பகாள்ளும் ராணுை பயிற்சி " 7ைது ஈகுைரின் " , மாலத்தைீில் டிசம்பர் 
15 முதல் 28 ைவர நவடபபறுகிறது. 

 

 

 

                             சாதவனகள் 

 

 “கபில்சதைின் சாதவனவய சமன் பசய்தார் அஸ்ைின்”=  படஸ்ட் 

கிரிக்பகட்டில் 23 சபாட்டிகளில் 5 ைிக்பகட்டுகவள ைழீ்த்திய கபில்சதைின் 

சாதவனவய சமன் பசய்தார் அஸ்ைின். 

 ஒசர இன்னிங்சில் அதிகமுவற 5 ைிக்பகட்டுகவள ைழீ்த்திய 3 ைது இந்திய 

ைரீர் என்ற பபருவமவய பபற்றார். 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 இச்சாதவனயானது இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக டிசம்பர் 09, 2016 அன்று 

நவடபபற்ற 4 ைது படஸ்ட் சபாட்டியில் நிகழ்த்தினார். 
 ஆந்திரா மாநில ைிெயைாடாைில் 5ைது சர்ைசதச குச்சிபுடி நடன மாநாடு 

நவடபபற்றது. இதவன முன்னிட்டு 6117 நடன கவலஞர்கள் கலந்து 

பகாண்ட Jayamu Jayamu என்ற நாட்டியம் நவடபபற்றுள்ளது. இது கின்னஸ் 

சாதவன புத்தகத்தில் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 ரஞ்சி சகாப்வப கிரிக்பகட் சபாட்டியின் காலிறுதியில் ஒடிஸா அணிக்கு 

எதிரான ஆட்டத்தில் குெராத் ைரீர் சமித் சகாயல் (26), ஆட்டமிழக்காமல் 359 

ரன்கள் ைிளாசி புதிய உலக சாதவன பவடத்துள்ளார். 
 உலகில் முதன் முவறயாக பிறைியிசலசய வக இல்லாதைருக்கு 

இறந்தைரின் வக பபாருத்தி சபாலந்தின் ைிசரால்கலா மருத்துை 

பல்கவலக்கழக டாக்டர்கள் சாதவன பவடத்துதுள்ளனர். 
 பசன்வனயில் நவடபபற்ற இந்தியா-இங்கிலாந்து இவடசயயான 5-ஆைது 

படஸ்ட் கிரிக்பகட் சபாட்டியில் இந்திய ைரீர் கருண் நாயர் படஸ்ட் 

சபாட்டியில் தனது முதல் சதத்வதசய முச்சதமாக ( 303 ரன்கள் ) அடித்து 

சாதவன பவடத்துள்ளார். 
 

 

 

 

                 சதசிய ைிவளயாட்டுகள் 

 

 ெப்பானில் நவடபபற்ற Asian Luge Championship சபாட்டியில் இந்தியாைின் 

சிைா சகசைன் தங்கப்பதக்கம் பைன்றுள்ளார் 
 உலக பசஸ் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி சபாட்டியில் நார்சையின் சமக்னஸ் 

கார்ல்சன், ரஷ்யா கிராண்ட் மாஸ்டர் பசர்ெி கர்ொகின்வன ைழீ்த்தி மீண்டும் 

சாம்பியன் பட்டம் பைன்றார் 
 2016 சசீன் ஃபார்முலா 1 கார் பந்தயத்தில் ( 21 சுற்றுகவளக் பகாண்டது) 

பமர்ஸிடஸ் டிவரைர் நிசகா சராஸ்பபர்க் சாம்பியன் பட்டம் பைன்றார். இது 

அைர் பைன்ற முதல் சாம்பியன் பட்டமாகும். 

 சராஸ்பபர்க்கின் தந்வத 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தப் சபாட்டியில் 

சாம்பியன் பட்டம் பைன்றுள்ளார். இப்சபாது சராஸ்பபர்க் பைன்றதன் மூலம் 
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             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

ஃபார்முலா 1 கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் பட்டம் பைன்ற தந்வத, மகன் 

ைரிவசயில் 2-ஆைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளார். 
 ஆஸ்திசரலியாைின் பமல்சபார்ன் நகரில் நவடபபற்ற நான்கு நாடுகள் 

இவடயிலான ஹாக்கிப் சபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு பைண்கலம் கிவடத்தது. 

 ஏசியன் யூத் கராத்சத சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில், காஷ்மீவரச் சசர்ந்த ஏழு 

ையது சிறுைன் ஹஷீம் மன்சூர் தங்கப் பதக்கம் பைன்றுள்ளார். 
 இதற்கு முன்பு காஷ்மீவரச் சசர்ந்த எட்டு ையது சிறுமி தெமுல் இஸ்லாம், 

உலக கிக்பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பைன்று 

சாதவன பவடத்துள்ளார். 
 தாய்லாந்தில் நவடபபற்ற ஆறு நாடுகள் பங்சகற்கும் பபண்கள் ஆசிய 

சகாப்வப 'டுபைன்டி - 20' கிரிக்பகட் பதாடரின் இறுதிப் சபாட்டியில் 

பாகிஸ்தாவன ைழீ்த்தி இந்தியா சகாப்வபவய பைன்றுள்ளது. 

 மிதாலி ராஜ் ஆட்ட நாயகி மற்றும் பதாடர் நாயகி ைிருது பைன்றுள்ளார். 
 முதல் 4 ஆசிய சகாப்வப சபாட்டிகள் 50 ஓைர் ஒரு தின சபாட்டியாகவும் , 5 

மற்றும் 6 ைது ஆசிய சகாப்வப சபாட்டிகள் T20 ைடிைிலும் 

நவடபபற்றுள்ளது. இந்த 6 சபாட்டிகளிலும் இந்தியாசை சாம்பியன் பட்டம் 

பைன்றுள்ளது. 

 2022ல் நவடபபறவுள்ள சதசிய ைிவளயாட்டு சபாட்டிகள் சமகாலயாைில் 

நவடபபறும் என இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் அறிைித்துள்ளது. 

 2022 - சமகாலயா உருைானதின் 50ம் ஆண்டு ஆகும். 

 இந்த ஆண்டின் துைக்கத்தில் 12ைது பதற்காசிய ைிவளயாட்டு சபாட்டிகவள 

அஸ்ஸாம் மற்றும் சமகாலயா இவணந்து நடத்தின. 

 ைடகிழக்கு மாநிலங்களான மணிப்பூரில் 1999லும் , 2007ல் அஸ்ஸாமிலும் 

சதசிய ைிவளயாட்டு சபாட்டிகள் நவடபபற்ற 

 இலங்வகயில் நவடபபற்ற U - 19 இவளசயார் ஆசிய சகாப்வப கிரிக்பகட் 

சபாட்டியில் இலங்வகவய சதாற்கடித்து இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் 

பைன்றுள்ளது. 

 இந்த பைற்றியின்மூலம் இந்திய அணி, பதாடர்ந்து மூன்றாைது முவறயாக 

(2012, 2014, 2016) ஆசிய சகாப்வப பைன்றது. கடந்த 2012ல் 

பாகிஸ்தானுடன் சகாப்வபவய பகிர்ந்து பகாண்ட இந்தியா, 2014ல் 

பாகிஸ்தாவன ைழீ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் பைன்றது. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



Page 57 of 59         நடப்பு நிகழ்வுகள் - டிசம்பர் = 2016 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்  

             இலைச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல் 

 சர்ைசதச கால்பந்து கூட்டவமப்பு அணிகளுக்கான தரைரிவச பட்டியவல 

சநற்று பைளியிட்டது. இதில் இந்திய அணி 137ைது இடத்திலிருந்து இரண்டு 

இடம் முன்சனறி 135ைது இடத்வத பிடித்தது. 

 கடந்த 6 ஆண்டுகளில் இந்திய அணி அவடந்த சிறந்த இடம் இதுதான். 

இதற்கு முன், 2009ல் 134ைது இடம் ைகித்தது. 

 அர்பென்டினா அணி முதலிடத்வத தக்கவைத்துக் பகாண்டது. இரண்டாைது, 

மூன்றாைது இடங்கள் முவறசய பிசரசில், பெர்மனி அணிகள் உள்ளன 

 பசன்வனயில் நவடபபற்ற இந்தியா-இங்கிலாந்து இவடசயயான 5-ஆைது 

படஸ்ட் கிரிக்பகட் சபாட்டியில் இந்திய ைரீர் கருண் நாயர் படஸ்ட் 

சபாட்டியில் தனது முதல் சதத்வதசய முச்சதமாக ( 303 ரன்கள் ) அடித்து 

சாதவன பவடத்துள்ளார். 
 படஸ்ட் சபாட்டியில் தனது முதல் சதத்வதசய கருண் நாயர் முச்சதமாக 

பதிவு பசய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன்மூலம் படஸ்ட் சபாட்டிகளில் 

முதல் சதத்வத முச்சதமாக பதிவு பசய்த ைரீர்கள் பட்டியலில் கருண் நாயர் 
3-ஆைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளார். 
முதல் 2 ைரீர்கள்... 

1. சகரி சசாபர்ஸ் ., 02) பாப் சிம்ஸன் 

 இந்திய ைரீர்களில் ைசீரந்திர சசைாக் மட்டுசம 2முவற முச்சதம் 

அடித்துள்ளார் 
 துபாயில் நவடபபற்ற உலகின் முண்ணனி ைரீர்கள் மட்டுசம பங்கு பபற்ற , 

உலக சூப்பர் சரீிஷ் சபட்மிண்டன் சபாட்டியில் , 

 ஆண்கள் ஒற்வறயர் பிரிைில் படன்மார்க்கின் Viktor Axelsen , மற்றும் 

மகளிர் ஒற்வறயர் பிரிைில் சனீ வதசபயின் Tai Tzu-ying ஆகிசயார் பட்டம் 

பைன்றுள்ளனர். 
 இந்தியாைின் P.V.சிந்து பபண்கள் ஒற்வறயர் அவரயிறுதியில் சதால்ைிவய 

தழுைினார் 
 ஐ.எஸ். எல். எனப்படும் இந்தியன் பிரிமியர் லீக் பதாடரின் 3ைது ஆண்டு 

சபாட்டிகளின் இறுதி ஆட்டத்தில் பகால்கத்தா அணி சகரளாவை ைழீ்த்தி 
இரண்டாைது முவறயாக சாம்பியன் பட்டத்வத பைன்றுள்ளது. 

 ஏற்பகனசை முதலாமாண்டு சபாட்டியிலும் பகால்கத்தா அணி சகரளா 
அணிவய ைழீ்த்தி பட்டம் பைன்றுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் பசன்வன அணி 
சாம்பியன் பட்டம் பைன்றுள்ளது. 
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 லக்சனாைில் நவடபபற்ற 11ைது ெூனியர் உலகக் சகாப்வப ஹாக்கி 
பதாடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா பபல்ெியத்வத ைழீ்த்தி இரண்டாைது 

முவறயாக சாம்பியன் பட்டம் பைன்றுள்ளது. 

 ஏற்பகனசை 2001ல் ஆஸ்திசரலியாைில் நவடபபற்ற பதாடரில் இந்தியா 
சாம்பியன் பட்டம் பைன்றுள்ளது. 

 சபாட்டிவய நடத்திய நாடு சகாப்வபவய பைல்ைது இதுதான் முதன்முவற. 

 பெர்மனி 6 முவற (1982, 85, 89, 93, 2009, 2013) சகாப்வப பைன்று உள்ளது. 

ஆஸ்திசரலியா (1997), பாகிஸ்தான் (1979), அர்பென்டினா (2005) அணிகள் 

தலா ஒரு முவற சகாப்வப பைன்றுள்ளன. 

 மூன்றாைது இடத்துக்கான சபாட்டியில் பெர்மனி, ஆஸ்திசரலியா அணிகள் 

சமாதின. இதில் பெர்மனி அணி, 3ைது முவறயாக (1997, 2001, 2016) 

பைண்கலப் பதக்கத்வத வகப்பற்றியது. 

 பதாழில்முவற குத்துச்சண்வடயில் பதாடர்ந்து 7 ஆட்டங்களில் பைற்றி 
பபற்று ஆசிய பசிபிக் சூப்பர் மிடில் பையிட் சாம்பின்ஷிப் பட்டத்வத 

ைசப்படுத்திய இந்திய ைரீர் ைிசெந்தர்சிங், படல்லியில் நவடபபற்ற 

சபாட்டியில் முன்னாள் உலக சாம்பியன் பிரான்சிஸ் பசகாவை 

(தான்சானியா) ைழீ்த்தி 8ைது பதாடர் பைற்றியுடன் ஆசிய பசிபிக் சூப்பர் 
மிடில் பையிட் பட்டத்வத தக்க வைத்துக் பகாண்டார். 

 ரஞ்சி சகாப்வப கிரிக்பகட் சபாட்டியின் காலிறுதியில் ஒடிஸா அணிக்கு 

எதிரான ஆட்டத்தில் குெராத் ைரீர் சமித் சகாயல் (26), ஆட்டமிழக்காமல் 359 

ரன்கள் ைிளாசி புதிய உலக சாதவன பவடத்துள்ளார். 
 முன்னதாக, இங்கிலாந்தின் முதல் தர கிரிக்பகட் அணியான "சர்சர'ைின் 

சபட்ஸ்சமன் பாபி அபபல் 1899-ஆம் ஆண்டு சமர்ஸாட் அணிக்கு எதிரான 

சபாட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 357 ரன்கள் எடுத்திருந்தசத உலக 

சாதவனயாக இருந்தது. 

 அத்துடன், கடந்த 81 ஆண்டுகளில் முதல் தர கிரிக்பகட்டில் பதாடக்க 

ஆட்டக்காரராக களமிறங்கி முச்சதத்வத பதிவு பசய்துள்ள முதல் ைரீர் என்ற 

பபருவமக்கும் சமித் பசாந்தக்காரர் ஆகியுள்ளார். 
 சபார்ட் எலிசபத் வமதானத்தில் இலங்வகக்கு எதிராக நவடபபற்று ைரும் 

முதல் படஸ்ட் சபாட்டியின் 3-ம் நாளன்று பதன் ஆப்பிரிக்க அணி தனது 2-

ைது இன்னிங்வஸ ஆடி ைருகிறது. 
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 அந்த அணியின் ஹஷிம் ஆம்லா, 48 ரன்கள் எடுத்த நிவலயில் இலங்வக 

சைகப்பந்து ைசீ்சாளர் நுைன் பிரதபீ் பந்தில் சநராக கால்காப்பில் ைாங்கி 
எல்.பி.ஆனார். 

 இது படஸ்ட் கிரிக்பகட் ைரலாற்றில் 10,000மாைது எல்.பி.அவுட் ஆகும். 

நுைான் பிரதபீ்பும் ஹஷிம் ஆம்லாவும் புள்ளிைிைரப்பட்டியலில் இதன் 

மூலம் இடம்பபற்றனர் 
 தாய்லாந்தின் பாங்காக் நகரில் நவடபபற்ற 18 ையதுக்குட்பட்சடாருக்கான 

பபண்கள் ஆசிய சகாப்வப ஹாக்கி சபாட்டியில் சனீா சாம்பியன் பட்டம் 

பைன்றுள்ளது. 

 2ைது இடம் -- ெப்பான் ; 3ைது இடம் -- இந்தியா 
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