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 நவம்பர் - 07 பாரத சாரணர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகள் இயக்க நிறுவன 

தினம்  

 நவம்பர் 10 - அமமதி மற்றும் முன்னனற்றத்திற்கான உலக அறிவியல் 

தினம் / World Science Day for Peace and Development 

 நவம்பர் -- 11 னதசிய கல்வி தினம் ( சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கல்வி 
அமமச்சர் மவுலானா அபுல்கலாம் ஆசாத் பிறந்த தினம் ) 

 கூடுதல் தகவல் ---- தற்னபாது மணிப்பூரின் ஆளுநராக பதவி வகிக்கும் 

திருமதி. நஜ்மா ஹெப்துல்லா , மவுலானா அபுல்கலாம் ஆசாத்தின் 

னபத்தியாவார் 
 உலக கழிவமற தினம் நவம்பர் 19-இல் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2016 ஆம் 

ஆண்டின் உலக கழிவமற தினத்தின் தமீ் “கழிப்பமறகள் மற்றும் 

னவமலகள் (toilets and jobs)” 

 உலகளாவிய குழந்மதகள் தினம் நவம்பர் 20 ம் னததி அனுசரிக்கப்பட்டது 
 இந்திய அரசியலமமப்பு தினம் 26 நவம்பர் அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

1949 ஆம் ஆண்டு இந்த நாளில், இந்தியாவின் அரசியலமமப்பு சட்டம் 

ஏற்றுக் ஹகாள்ளப்பட்டது 

 நவம்பர் 30 - 7வது னதசிய உடல் உறுப்பு தானம் தினம் 

 உடல் உறுப்பு தானம் மற்றும் உறுப்பு மாற்று சிகிச்மச வழங்கலில் 

முதன்மம மாநிலத்துக்கான விருமத தமிழகம் 2வது முமறயாக 

ஹபற்றுள்ளது. 

 தமிழகத்தில் இதுவமர 895 ஹகாமடயாளர்களிடமிருந்து 4,992 உறுப்புகள் 

தானமாக ஹபறப்பட்டுள்ளன. 

 

 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு  

புதிய 2000 ரூபாய் னநாட்டு  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 அளவு = 66 மி.மீ × 166 மி.மீ  

 நிறம் = மஜந்தா  
 ஏழு சாய் னகாண பிளடீ் மலன்கள்  

 கருப்ஹபாருள் ( Theme) = நாடு முதல் முமறயாக னவற்று 

கிரகத்திற்கு விண்கலம் அனுப்பிய முயற்சி  
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புதிய 500 ரூபாய் னநாட்டு  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 அளவு = 66 மி.மீ × 150 மி.மீ  

 நிறம்  = கல் சாம்பல்  

 ஐந்து பிளடீ் மலன்கள்  

 கருப்ஹபாருள் ( Theme ) = இந்திய பாரம்பரிய சின்னமான 

ஹசங்னகாட்மட 

 

 

                       மமறவு 

 

 பிரபல மராத்தி ஆசிரியர் மற்றும் சாகித்திய அகாதமி விருது ஹபற்ற 

ஆனந்த் யாதவ் நவம்பர் 27 ஆம் நாள் புனனவில் இறந்தார். 
 பிரபல பத்திரிமகயாளரும் முன்னாள் 'மடம்ஸ் ஆப் இந்தியா' 
பத்திரிக்மக ஆசிரியருமான திலிப் பட்னகாங்கர் அவர்கள் நவம்பர் 25, 

2016 அன்று காலமானார். 
 இந்திய விண்ஹவளி ஆராய்ச்சி அமமப்பின் (இஸ்னரா) முன்னாள் 

தமலவர் னபராசிரியர் MGK னமனன் அவர்கள் 22 நவம்பர் அன்று 

காலமானார். 
 மத்தியப் பிரனதசத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் ராம் நனரஷ் யாதவ் அவர்கள் 

காலமானார். 
 புகழ்ஹபற்ற இந்தி மற்றும் னபாஜ்புரி எழுத்தாளர் டாக்டர் வினவகி ராய் 

அவர்கள் 22 நவம்பர் 2016 அன்று வாரணாசியில் காலமானார் 
 உலகின் முதல் ஹசயற்மக இதய மாற்று அறுமவ சிகிச்மச ஹசய்த 

புகழ்ஹபற்ற இதய அறுமவ சிகிச்மச மருத்துவர் ஹடண்டன் கூலி அவர்கள் 

96 வயதில் அஹமரிக்காவின் ஹடக்சாஸ் மாகாணத்தில் காலமானார். 
 முன்னாள் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆளுநர் ஹலப்டிஹனன்ட் ஹஜனரல் எஸ் னக 

சின்ொ அவர்கள் 18 நவம்பர் 2016 இல் காலமானார் 
 டாக்கா காபி ஷாப் குண்டு ஹவடிப்பில் பலியான Faraaz Ayaaz Hossain 

மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமினரட் அரசின் ஹவளியுறவுத்துமற அமமச்சர் 
Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ஆகினயாருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sa
lai

.N
et



Page 4 of 49       நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் = 2016 

 

            A.MurugananthaM  - M.Sc.,M.Ed., = Dindigul 

 Sumitra Charat Ram Life Time Achievement Award = பிரபல 

புல்லாங்குழல் இமசக்கமலஞர் பண்டிட் ெரி பிரசாத் 

ஹசௌராஷியாவுக்கு , அவரது இமச பணிமய ஹபருமமப்படுத்தும் 

விதமாக 2016ம் ஆண்டுக்கான சுமித்ரா சரட் ராம் வாழ்நாள் 

சாதமனயாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சர்வனதச நீதிமன்றத்தில் முதல் இந்திய நீதிபதியாக இருந்தவர் டாக்டர் 
நானகந்திர சிங். அவரது நிமனவாக உலக அமமதிக்க பாடுபவர்களுக்கு 

‛ சர்வனதச அமமதி விருது' வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 உலக நாடுகளின் அமமதிக்காக பல முயற்சிகமள னமற்ஹகாண்டு வரும் 

ஆன்மீக குரு ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கமர கவுரவிக்கும் விதமாக சர்வனதச அமமதி 
விருதுக்கு னதர்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளார்.  

 பத்மவிபூஷண் விருது ஹபற்ற பிரபல கர்நாடக இமசக் கமலஞர் 
பாலமுரளி கிருஷ்ணா, உடல்நலக்குமறவால் காலமானார். 

 இவர் ஆந்திர மாநிலம், கிழக்கு னகாதாவரியில், சங்கரகுப்தம் என்ற 

ஊரில், பட்டாபி ராமமய்யா - சூரியகாந்தம் தம்பதியருக்கு 1930ம் ஆண்டு 

ஜூமல 2-ம் னததி பிறந்தவர். 
 1976-ல் சிறந்த பாடகருக்கான விருமத, ெம்சகீனத என்கிற கன்னடப் 

படத்துக்காகப் ஹபற்றார். 11 வருடங்கள் கழித்து, மாதவச்சாரியா என்கிற 

படத்துக்கு சிறந்த இமசயமமப்பாளருக்கான னதசிய விருமதப் 

ஹபற்றுள்ளார். 
 தமிழ், ஹதலுங்கு, கன்னடம், சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட பல ஹமாழிகளில் 

400-க்கும் னமற்பட்ட கர்நாடக பாடல்களுக்கு இமசயும் அமமத்துள்ளார். 
 இந்திய நாட்டின் உயரிய விருதுகளான பத்மவிபூஷண், பத்மபூஷண், 

பத்மஸ்ரீ விருமதயும், இரண்டு முமற னதசிய விருது, பிரான்ஸ் நாட்டின் 

உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான ஹசவாலினய சிவாஜி, சங்கீத கலாநிதி 
(1975), சங்கீத கலாசிகாமணி விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகமள 

ஹபற்றுள்ளார். 
 அஹமரிக்காவுக்கு சிம்மஹசாப்பனமாக விளங்கிய கியூபாவின் முன்னாள் 

அதிபர் ஃபிடல் காஸ்ட்னரா , வயது முதிர்வு காரணமாக தனது 90வது 

வயதில் ( நவம்பர் 26 / 2016ல் ) இயற்மக மரணம் எய்தினார். 
 1959 முதல் 1976 வமர அந்நாட்டின் பிரதமராகவும், 1976 முதல் 2008 

வமர அதிபராகவும் இருந்தவர். 49 ஆண்டுகள் கியூபாமவ ஆட்சி 
ஹசய்தவர், 2008-ல் பதவியிலிருந்து விலகினார். நீண்ட காலம் ஒரு 
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நாட்டின் தமலமமப் ஹபாறுப்பில் இருந்த தமலவர் என்ற 

ஹபருமமகுரியவர் ஃபிடல் காஸ்ட்னரா. 
 ரஷியன் விமானம் வடிவமமப்பாளர் மற்றும் மிக் 29 னபார் ஹஜட் 

விமானத்மத உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவருமான இவான் 

மிக்ஹகாயான் அவர்கள் 89 வயதில் காலமானார் 
 கம்யூனிஸ்ட் புரட்சியாளர் மற்றும் கியூபாவின் முன்னாள் 

ஜனாதிபதியுமான பிடல் காஸ்ட்னரா முதுமம காரணமாக தனது 90 வது 

வயதில் காலமானார் 
 

 

                       அமலனபசி ‘ஹசயலி’ 
 

 ஹபாதுமக்கள் தங்கள் அருகில் உள்ள காவல்நிமலயம் மற்றும் காவல் 

கட்டுப்பாடு அமற ஆகியமவ பற்றி அறிந்து ஹகாள்ள 'Indian Police at 

Your Call' என்ற அமலனபசி ஹசயலிமய பிரதமர் அறிமுகம் ஹசய்துள்ளார். 
 AP Purse app = பணமில்லா வர்த்தகத்மத ஊக்குவிக்கும் ஹபாருட்டு 

ஆந்திர அரசு AP Purse எனும் அமலனபசி ஹசயலிமய உருவாக்கியுள்ளது. 

இதன் மூலம் பல்னவறு அரசு துமறகளுக்கு ஹசலுத்த னவண்டிய 

கட்டணங்கமள ஹசலுத்தலாம். 

 இந்த ஹசயலி விமரவில் ஹபாதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளதாக 

அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்துள்ளார். 
 விமான னபாக்குவரத்துதுமற , விமானங்களின் பயண ஹசயல்பாடுகமள 

உடனடியாக அறிந்து ஹகாள்ள Airsewa என்ற அமலனபசி ஹசயலிமயயும் , 

வமலத்தளத்மதயும் துவங்கியுள்ளது. 

 www.epashuhaat.gov.in   = விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத்துமற 

ஹதாழில் முமனனவாமர பால் மற்றும் அது சார்ந்த ஹதாழிலில் 

ஈடுபடுத்தும் னநாக்கில் மத்திய அரசு " இபசுொட் " என்ற இமணய 

தளத்மத துவக்கவுள்ளது. 

 நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருனக உள்ளது ஹவலிங்டன் 

கன்னடான்ஹமன்ட் வாரியம். ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த 

வாரியத்தின் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்மத எளிமமப்படுத்த வரி ஹசலுத்துதல் 

உள்ளிட்ட னசமவகளுக்கு CANTONMENT BOARD WELLINGTON என்ற 

அமலனபசி ‘ஹசயலி’மய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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 ஆந்திர முதல்வர், சந்திரபாபு நாயுடு மக்கள் அருகில் இருக்கும் நீர் 
ஹதாட்டிகளில் குடிநீர் நிமலமய ஹதரிந்துக்ஹகாள்ள உதவும் வமகயில் 

“ஸ்மார்ட் நீர் விநினயாகம் கண்காணிப்பு (Smart Water Distribution 

Monitoring)” வமல னபார்டல் ஒன்மற ஹதாடங்கிமவத்தார். 
 ரூபாய் னநாட்டுகள் ஹசல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ட நிகழ்வில் ஹபாது 

மக்களின் கருத்மத அறிய பிரதமர் அலுவலம் சார்பில் NM என்ற 

அமலனபசி ஹசயலி அறிமுகம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மெதராபாமதச் னசர்ந்த ஹமன்ஹபாறியாளரான மசயது காலீத் 

மசபுல்லா என்பவர், இந்தியச் சுதந்திரப் னபாராட்டத்தில் முஸ்லிம்களின் 

பங்களிப்மப அறிந்து ஹகாள்ள ‘முஸ்லிம் ஃப்ரீடம் ஃமபட்டர்ஸ்’ (Muslim 

Freedom Fighters) எனும் ஹசயலிமய உருவாக்கியுள்ளார்.  
 Smart India Hackathon 2017 = மத்திய மனிதவள னமம்பாட்டுத்துமற 

அமமச்சகம் சார்பில் Smart India Hackathon 2017 என்னும் மின்யுக தரீ்வு 

னபாட்டி அறிமுகம்  ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 நவம்பர் 15 / 2016 வமர இந்தியாவில் 272 ஹபாருட்களுக்கு புவிசார் 
குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக The Controller General of Patents, Designs 

& Trade Marks அமமப்பு ஹதரிவித்துள்ளது. 

 மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உதவுவதற்காக No 

More Tension என்ற அமலனபசி ஹசயலிமய மத்திய சுகாதார துமற 

அமமச்சர் ஹவளியிட்டுள்ளார். 
 னமலும் Healthy India Initiative/Swastha Bharat-ek pehal என்ற 

இதமழயும் ஹவளியிட்டுள்ளார் 
 மத்திய அரசின் பல்னவறு துமறகள் தற்னபாது சந்தித்துவரும் பல்னவறு 

சிக்கல்கள் மற்றும் தடங்கல்கள் பற்றி mygov.in என்ற இமணய 

முகவரியில் அளிக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்தியா முழுவதும் உள்ள 

கல்லூரி, பல்கமலக்கழக மாணவர்கள் குழு அதற்கான தரீ்வுகமள 

முன்மவக்க னவண்டும். இது இந்தியா முழுவதும் 20 நகரங்களில் ஒனர 
னநரத்தில் நமடஹபறும். 

 ஒரு கல்லூரியின் சார்பில் 3 குழுக்கள் வமர பங்கு ஹபறலாம். ஒரு 

குழுவில் 6 நபர்களுக்கு அனுமதிக்கப்படும், அவர்களில் ஹபண் ஒருவர் 
கண்டிப்பாக இடம்ஹபற னவண்டும். 
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                       புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 
 

 Game Goes On - என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - ஆஸ்தினரலிய கிரிக்ஹகட் 

வர்ணமணயாளர் =  ஆலன் னமக் கில்வ்னர (Alan McGilvray) 

 The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology - என்ற 

புத்தகதின் ஆசிரியர் = னர குர்ஷ்ஹவயில் (Ray Kurzweil) 

 HARP - என்னும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - நிதி டால்மியா (Nidhi Dalmiya) 

 IMMORTAL - என்னும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - கிருஷ்ணா உதயசங்கர் 
 ஆஸ்தினரலிய கிரிக்ஹகட் அணியின் சுழற்பந்து வசீ்சாளர் = பிராட் ொக் , 

தனது சுயசரிமதமய - The Wrong Un என்ற ஹபயரில் புத்தகமாக 

எழுதியுள்ளார் 
 Resilient - ஆஸ்தினரலிய கிரிக்ஹகட் அணியின் னவகப்பந்து வசீ்சாளர் = 

மிட்சல் ஜான்சன் எழுதியுள்ள சுய சரிமத நூல் 

 The Lobbyists : Untold Story of Oil Gas and Energy Sector = எழுதியவர் -- 
ரஜவீ் ஹஜய்ஸ்வால் 

 An Era of Darkness : The British Empire in India = எழுதியவர் - சசி தரூர் ( 
காங்கிரஸ் M.P. ) 

 நடிகர் சிவக்குமாரின் 75வது பிறந்தநாமள முன்னிட்டு , அவர் வமரந்த 

140 ஓவியங்கள் ஹதாகுக்கப்பட்டு, Paintings Of Sivakumar - A Unique 

Collections என்ற ஹபயரில் புத்தகமாக ஹவளியிடப்பட்டுள்ளது 

 More News Is Good News  =  NDTV ஹதாமலக்காட்சியின் ஹசய்தி ஆசிரியர் 
குழுமவ னசர்ந்த ஆயிஷா ககல் இந்த புத்தகத்மத ஹதாகுத்துள்ளார். 

 மமக்னகல் ஜாக்ஸனின் மக வண்ணத்தில் எட்டாவது பமடப்பாக 1991ம் 

ஆண்டு நவம்பர் 26ம் னததி ஹவளியானது ‘னடஞ்சரஸ்’ எனும் ஆல்பம். 

 ஹமாத்தம் 14 பாடல்கமளக் ஹகாண்ட இந்த ஆல்பத்துக்கு இந்த ஆண்டு 25 

வயது. 

 இமதஹயாட்டி சமீபத்தில் M. J . - The Genius Of Michael Jackson எனும் 

புத்தகம் ஹவளியாகியுள்ளது. 

 ‘னராலிங் ஸ்னடான்’ எனும் இமசத் துமற ஹதாடர்பான பிரபல 

பத்திரிமகயில் ஹசய்தியாளராகப் பணியாற்றும் ஸ்டீவ் நாப்பர் என்பவர் 
இந்த புத்தகத்மத எழுதியுள்ளார். 

 குத்துச்சண்மட வரீாங்கமன சரிதா னதவியின் வாழ்க்மக வரலாற்று 

நூல்  

Shadow Fighter : Sarita Devi and Her Extraordinary Journey  

எழுதியவர் --- சுப்ரிதா தாஸ் 
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கறுப்பு பணத்திற்கு எதிரான ஹபாருளாதார துல்லிய தாக்குதல்  

  ( Economic Surgical Strike Against The Block Money )  

 

 நாட்டில் தற்னபாது புழக்கத்தில் உள்ள 500 மற்றும் 1,000 ரூபாய் 

னநாட்டுகள் நவம்பர் 08 / 2016 நள்ளிரவு முதல் ஹசல்லாது என்று பிரதமர் 
நனரந்திர னமாடி அறிவித்துள்ளார். 

 மக்கள் தங்களிடம் உள்ள னநாட்டுகமள டிசம்பர் 30க்குள் வங்கியில் 

ஹசலுத்தி புதிய ரூபாய் னநாட்டுகமள ஹபற்றுக்ஹகாள்ளலாம் எனவும் 

அறிவித்துள்ளார். 
 இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 30-ஆம் னததிக்குள் 500, 1,000 ரூபாய் னநாட்டுகமள 

வங்கிகளில் ஹடபாசிட் ஹசய்ய இயலாதவர்கள், ரிசர்வ் வங்கி 
அலுவலகங்களில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31-ஆம் னததிக்குள் அவற்மற 

ஹடபாசிட் ஹசய்து ஹகாள்ளலாம். 

 இனத னபான்று நாடு சுதந்திரம் ஹபறுவதற்கு முன்பு கடந்த 1946-ஆம் 

ஆண்டில் அப்னபாது புழக்கத்தில் இருந்த 1,000 , 5,000, 10,000 னநாட்டுகள் 

ஹசல்லாதமவயாக அறிவிக்கப்பட்டன. 

 1954ம் ஆண்டில் மீண்டும் 1,000 , 5,000 , 10,000 னநாட்டுகள் புழக்கத்தில் 

விடப்பட்டன. 

 அதன் பின்பு மீண்டும் 1978 ஜனவரி 16ல் 1,000 , 5,000 , 10,000 னநாட்டுகள் 

ஹசல்லாதமவ என அறிவிக்கப்பட்டன. அப்னபாது ஜனதா கட்சியின் 

சார்பில் ஹமாரார்ஜி னதசாய் பிரதமராக பதவி வகித்து வந்தார். 
நிதியமமச்சராக Hirubhai Mulljibhai Patel மற்றும் RBI கவர்னராக I.G. 

Patel ஆகினயார் பதவி வகித்தனர். 
 ரூ.500 னநாட்டு, கடந்த 1987-ஆம் ஆண்டில் புழக்கத்துக்கு வந்தது. கடந்த 

2000-ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் 1000 ரூபாய் னநாட்டு மீண்டும் அறிமுகம் 

ஹசய்யப்பட்டது. 

 நனரந்திர னமாடி தமலமமயில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமமந்த பிறகு, 

கருப்புப் பண விவகாரத்துக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி 
எம்.பி.ஷா தமலமமயில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமமக்கப்பட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 
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                                                         விருதுகள் 

 

 அகில இந்திய சிறந்த காதி ஹநசவாளர் விருது சின்னாளபட்டிமய  

(திண்டுக்கல்) னசர்ந்த = ஹரங்கசாமிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 கடந்த வாரம் னநபாள் சுற்றுப்பயணம் ஹசன்ற ஜனாதிபதி 
பிரணாப்முகர்ஜிக்கு, காத்மாண்டு பலகமலக்கழகம் கவுரவ டாக்டர் 
பட்டம் வழங்கியுள்ளது. 

 திமரப்பட பின்னணி பாடகர் = எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியத்துக்கு இந்த 

ஆண்டின் இந்திய திமர ஆளுமமக்கான நூற்றாண்டு விருமத மத்திய 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 னகாவாவில் வரும் 20-ம் னததி ஹதாடங்கி 28-ம் னததி வமர நமடஹபறும் 

47-வது இந்திய சர்வனதச திமரப்பட விழாவில் அவருக்கு இந்த கவுரவம் 

அளிக்கப்படுகிறது. 

 இவர் சிறந்த பின்னணி பாடகருக்கான னதசிய விருமத 6 முமற 

ஹபற்றுள்ளார். அதிக பாடல்கமள பாடியவர் என்ற கின்னஸ் 

சாதமனக்கும் ஹசாந்தக்காரர் ஆவார். 
 டாடா வாழ்நாள் சாதமனயாளருக்கான இலக்கிய விருது 2016 இந்திய 

அஹமரிக்கரான = அமிதாவ் னகாஷ் (Amitav Ghosh to get Lifetime 

Achievement Award 2016, in Tata Literature) என்பவருக்கு 

வழங்கப்படுகிறது 

 எல்மலகளற்ற பத்திரிக்மகயின் விருது 2016 (Reports Without Borders - 

RSF TV5 Monde) ஹபற்றுள்ளவர் = ொதி அப்துல்லா (Hadi Abdulah) 

 தமிழ்நாடு கால்நமட அறிவியல் பல்கமலக்கழகத்தின் துமண னவந்தர் = 

எஸ்.திலகருக்கு ( Dr.S.THILAGAR, MVSc, PhD,. Office Address, Tamil Nadu 

Veterinary and Animal Sciences University) னதசிய கால்நமட மருத்துவ 

அறிவியல் அகாஹதமியின் சார்பில் மருத்துவ அறிவியலுக்கான னதசிய 

அகாஹதமி உறுப்பினர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது 

 மத்திய பிரனதசம் வழங்கும் காளிதாஸ் சம்மான் விருது 2015 - 16ம் 

ஆண்டுக்கு = ராஜ் பிசாரியாவுக்கும் ( Raj Bisaria ) 2016 -17ம் 

ஆண்டுக்கான விருது பன்ஷி கவுல்க்கு ( Banshi Kaul ) வழங்கப்படுவதாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கூகுள் நிறுவனம் நடத்திய Doodle 4 Google னபாட்டியில் Live in the 

present என்ற தமலப்பில் புனனமவ சார்ந்த பள்ளி மாணவி = Anvita 
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Prashant Telang உருவாக்கிய Doodle ஐ , நவம்பர் 14 குழந்மதகள் 

தினத்மத முன்னிட்டு கூகுள் தனது முகப்பில் இடம்ஹபற ஹசய்துள்ளது 

 ஜப்பான் நாட்டின் னடாக்கினயா நகரில் நமடஹபற்ற சர்வனதச அழகி 
னபாட்டி 2016 இல் பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டின் = மகலீ ஹவனராஷா ( Kylie 

Fausto Verzosa) இந்த ஆண்டின் சர்வனதச அழகி பட்டம் ஹவன்றுள்ளார். 
 டூன்ஸ் மீடியா குழு உருவாக்கிய குறும்படம் “னமஜிக் பியானனா” 

மதிப்புமிக்க யுஹனஸ்னகா சனலான் இமளஞர் வடீினயா னபாட்டி விருது 

2016 (UNESCO Salon Youth Video Competition 2016) மய ஹபற்றுள்ளது. 

 னமரி னகாம் அவர்களுக்கு சர்வனதச குத்துச்சண்மட சங்கம் “ஹலஜண்ட்ஸ் 

விருது” வழங்கியுள்ளது. இந்த விருது சர்வனதச குத்துச்சண்மட 

சங்கத்தின் 70 வது ஆண்டு நிமறவு விழாவின் னபாது ஹகாடுக்கப்பட்டது. 

 இந்திய பத்திரிமகயாளர் மாலினி சுப்ரமணியம் அவர்கள் சத்தஸீ்கரில் 

நக்சல் நடமாட்டம் பஸ்தார் பகுதியில் இருந்து தனது பத்திரிக்மக ஹசய்தி 
அறிக்மககமள ஹவளியிட்டதற்காக அவருக்கு சர்வனதச பத்திரிமக 

சுதந்திர விருது வழங்கப்பட்டது 

 தாய்லாந்து இளவரசி மொ சக்ரி சிரிந்னதார்ன் (Maha Chakri Sirindhorn) 

அவர்களுக்கு 2015 ஆம் ஆண்டு சமஸ்கிருத ஹமாழிமய 

ஊக்குவிப்பதற்கான முதல் “உலக சமஸ்கிருத விருது” வழங்கப்பட 

உள்ளது. 
 கடலில் சிறப்பான வரீத்மத ஹவளிபடுத்தியதற்காக ஐஎம்ஓ விருது 

னகப்டன் ராதிகா னமனன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 
 “டாக்டர் நானகந்திர சிங் சர்வனதச அமமதி விருது” வாழும் கமல 

அமமப்பின் தமலவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 
 பண்டிட் ெரி பிரசாத் ஹசௌரசியா (Pt Hari Prasad Chourasia) அவர்கள் 

பாரம்பரிய இமசக்காக வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது ஹபறுகிறார். 
 னஷக் அப்துல்லா பின் சயீத் அல் நஹ்யான் அவர்களுக்கு மும்மபமய 

னசர்ந்த ஹதாண்டு நிறுவனமான ொர்மனி அறக்கட்டமள மதிப்புமிக்க 

“அன்மன ஹதனரசா சர்வனதச விருது” வழங்கியுள்ளது. 
 இரண்டு முன்னணி இந்திய நிறுவனங்கள், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வசீஸ் 

மற்றும் னவதாந்தா நிறுவனத்துக்கும் ஆசியா கார்பனரட் எக்சலன்ஸ் 

மற்றும் சஸ்ஹடயினபிலிட்டி விருதுகள் (Asia Corporate Excellence and 

Sustainability Awards - ACES) வழங்கப்பட்டது 

 சர்வனதச அமச்சூர் குத்துச்சண்மட அமமப்பு இந்தியாவின் னமரி 

னகாமுக்கு Legends Award வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது. 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sa
lai

.N
et



Page 11 of 49       நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் = 2016 

 

            A.MurugananthaM  - M.Sc.,M.Ed., = Dindigul 

 ஹஜர்மனி அரசின் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிதுமறயின் சார்பில் 

வழங்கப்படும் German Green Talent விருது இந்தியாமவச் னசர்ந்த 

ஷாமிக் ஹசௌதுரி ( Shamik Chowdhury) உட்பட 25 நபர்களுக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 Press Council of India (PCI) ராஜாராம் னமாகன் ராய் விருது S. நிகல் 

சிங்கிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 Mother Teresa Memorial International Award for Social Justice for 2016 = 

மும்மபமயச் னசர்ந்த தன்னார்வ ஹதாண்டு நிறுவனம் Harmony 

Foundation வழங்கும் அன்மன ஹதனரசா நிமனவு சமூக நீதிக்கான 

சர்வனதச விருது , 

 உலக சமஸ்கிருத விருது = சமஸ்கிருத ஹமாழிமய ஊக்குவிக்கும் 

வமகயில் முன்மாதிரியான பங்களிப்மப ஹசலுத்தியமமக்காக , 

 முதல் உலக சமஸ்கிருத விருது - 2015 தாய்லாந்து இளவரசி மொ சக்ரி 

ஸ்ரின்னதார்னுக்கும், 

 2வது உலக சமஸ்கிருத விருது - 2016 அஹமரிக்க ஹமாழியிலாளர் ஜார்ஜ் 

கார்னடானாவிற்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இளவரசி ஸ்ரின்னதார்ன் கடந்த ஆண்டு 16வது உலக சமஸ்கிருத 

மாநாட்மட தாய்லாந்து தமலநகர் பாங்காக்கில் 5 நாட்களுக்கு 

நடத்தினார். இதில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 60க்கும் னமற்பட்ட 

நாடுகளிலிருந்து 600 சமஸ்கிருத அறிஞர்கள் பங்னகற்றனர். 
 ஜம்னாலால் பஜாஜ் விருது -- 2016  

 காந்தியின் ஹகாள்மககமள ஹவளிநாடுகளில் சிறப்பான முமறயில் 

கமடபிடித்துவருவதற்காக துனிஷியா நாட்டின் Ennahda என்ற கட்சியின் 

தமலவர் -- Sheikh Rashid Ghannouchi 

  சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு சிறப்பான பங்களிப்மப வழங்கியதற்காக -- 

Mohan Hirabhai Hiralal 

 ஹபண்கள் மற்றும் குழந்மதகளின் நல்வாழ்வுக்கு சிறப்பான னசமவ 

ஹசய்ததற்காக -- Dr. Nannapaneni Manga Devi 

  அறிவியல் மற்றும் ஹதாழில்நுட்பத்மத கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு 

பயன்படுத்தியதற்காக -- Bonbehari Vishnu Nimbkar 

ஆகினயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ‘கிட்ஸ் மரட்ஸ்’ என்ற சர்வனதச குழந்மதகள் உரிமம அமமப்பின் 

சார்பில் வழங்கப்படும் சர்வனதச குழந்மதகள் அமமதி விருது துபாயில் 

வசிக்கும் 16 வயது இந்திய சிறுமியான " னகொசன் பாசு " உட்பட 

மூவருக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 னகொசன் பாசு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பிரசாரத்மத ஹதாடங்கியுள்ளார். 
துபாயில் கழிவுகமள மறுசுழற்சி ஹசய்யும் விழிப்புணர்வு பிரசாரம் 

னமற்ஹகாண்டுள்ளார். 
 இனதனபால், தவீிரவாதத்துக்கு எதிரான பிரசாரம் னமற்ஹகாண்ட னகமரூன் 

நாட்மடச் னசர்ந்த திவினா, சிரியாமவச் னசர்ந்த முசூன் அல்ஹமல்லான் 

ஆகிய 2 னபரும் சர்வனதச குழந்மதகள் அமமதி விருதுக்கு னதர்வு 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 International Press Freedom Award - 2016 = நக்சல் பாதித்த Bastarல் 

நமடஹபற்ற மனித உரிமம மீறல்கமள ஹவளிக்ஹகாணர்ந்த மாலினி 
சுப்ரமணியம்., எல் சல்வடாரின் Oscar Martinez ., துருக்கியின் Can Dundar 

மற்றும் 2013 முதல் சிமறயில் வாடும் எகிப்து புமகப்பட கமலஞர் Abou 

Zeid ஆகினயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அஹமரிக்காவின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு, உலக அமமதி, கமல, 

விமளயாட்டு மற்றும் ஹபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ஆற்றும் னசமவகமள 

கவுரவிக்கும் வமகயில் ஆண்டுனதாறும் ‘ஹமடல் ஆப் ஃப்ரீடம்’ (சுதந்திர 
பதக்கம்) என்ற உயரிய விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 உலகம் முழுவதும் னபாலினயா னநாமய ஒழிப்பதற்காக னசமவ புரிந்த 

பிரபல கம்ப்யூட்டர் ஹமன்ஹபாருள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தமலவரான 

பில் னகட்ஸ் மற்றும் அவரது மமனவி ஹமலின்டா னகட்ஸ் , முன்னாள் 

கூமடப்பந்து வரீர்கள் மமக்னகல் னஜார்டான், கரிம் அப்துல் ஜப்பார், 
நடிகர்கள் டாம் ொன்க்ஸ், ராபர்ட் டி நீனரா மற்றும் ராபர்ட் 

ஹரட்ஃனபார்ட்ராக்ஸ்டார் இமசக்குழுமவ னசர்ந்த புருஸ் ஸ்பிரிங்ஸ்டீன், 

பாடகி டயானா ராஸ், ஹதாமலக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஹதாகுப்பாளர் எல்ஹலன் 

டிஹஜஹனஹரஸ். 

 அஹமரிக்க விண்ஹவளி ஆய்வு மமயமான நாசாவின் சந்திர ஆராய்ச்சிக்கு 

துமணயாக இருந்த கம்ப்யூட்டர் அறிவியலாளர் மார்கஹரட் ொமில்டன், 

அஹமரிக்கர்கள் சமுதாயத்தின் மூத்த தமலவர் எனலாயிஸ் னகாஹபல் 

ஆகினயாருக்கு ஒபாமா விருதுகமள அளித்து கவுரவித்தார். 
 அஹமரிக்காவில் ‘ஜினயாபார்டி டீன் னடார்னஹமன்ட்’ என்ற ஹபயரில் 

ஹதாமலகாட்சியில் ஆண்டுனதாறும் நடத்துகிற வினாடி வினா 
னபாட்டியில் னமடிசன் நகரில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி மாணவர் சரத் 

நாராயண் 1 லட்சம் டாலமர (சுமார் ரூ.67 லட்சம்) ஹவற்றுள்ளார். 
 பிரான்ஸ் அரசின் உயரிய விருதான Legion of Honour , ஐ.நா. ஹபாது சமப 

தமலவர் பான் கீ மூனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 
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                       நியமனம் 

 

 இண்டர்னபால் எனப்படும் சர்வனதச காவல் அமமப்பின் { International 

Criminal Police Organization ( INTERPOL).} தமலவராக சனீாமவச் சார்ந்த 

= Meng Hongwei நியமனம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளார் 
 தமிழ்நாட்டில் கும்பனகாணத்மத தமலமமயிடமாக ஹகாண்டு 

ஹசயல்படும் சிட்டி யூனியன் வங்கி , இந்தியாவினலனய முதல் வங்கியாக , 

வங்கி பணிகளுக்காக " லட்சுமி " என ஹபயரிடப்பட்டுள்ள = இயந்திர 
மனிதமன ( னரானபாட் ) ஹசன்மன கிமளயில் பணியமர்த்தியுள்ளது. 

 சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் சுற்றுலாவிற்கான இந்தியாவின் விளம்பர 
தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய நடிகர் = ரன்வரீ் சிங் 

 இரயில்னவ அமமச்சகத்தால் தூய்மம ரயில்கள் திட்டத்திற்கு விளம்பர 
தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் = பிந்னதஷ்வர் பாதக் (Bindeshwar 

Pathak) 

 கனடாவின் முதல் சகீ்கிய மதத்மத சார்ந்த ஹசன்ட் உறுப்பினராக = 

சரப்ஜித்சிங் மார்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ஹகால்கத்தமவ 

சார்ந்தவர் 
 இஸ்லாமிய கூட்டமமப்பு அமமப்பின் (OIC) ஹபாதுச் ஹசயலர் 
பதவியிலிருந்து சமீபத்தில் இராஜினாமா ஹசய்துள்ளவர் - ஜயாத் மதானி 
(Iyad Madani) 

 தாய்லாந்து மன்னர் பூமிபால அதுல்யனதஜ் காலமானமதத் ஹதாடர்ந்து, 

மன்னரின் கடமமகமளத் ஹதாடர்ந்து நிமறனவற்ற அரசப் பிரதிநிதியாக 

(ரீஜன்ட்) அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமரும், அரசரின் உயர்நிமல 

ஆனலாசமனக் குழுவான பிரிவி கவுன்சில் தமலவராக பதவி வகித்து 

வரும் பினரம் தின்சுலாநந்தா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய ஹசயல் இயக்குநராக எம்.ரானஜஷ்வர் ராவ் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுவமர ஹசயல் இயக்குநராக பதவி வகித்து 

வந்த ஜி.மகாலிங்கம் விருப்ப ஓய்வு ஹபற்றார். 
 அக்னடாபர் 28 - சர்வனதச அனினமஷன் தினம் 

  அக்னடாபர் 29 - சர்வனதச இமணய தினம் 
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 அஹமரிக்காவின் பிரதிநிதித்துவ சமபக்கு உறுப்பினராக னதர்வு 

ஹசய்யப்பட்டுள்ள முதல் இந்திய அஹமரிக்க ஹபண்மணி = பிரமிளா 
ஹஜயபால் (Pramila jayabal) 

 அஹமரிக்காவின் ஹசன்ட் உறுப்பினராக னதர்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ள முதல் 

இந்தியர் என்ற ஹபருமமமய கமலா ொரிஸ் (Kamala Harries) என்ற 

ஹபண்மணி ஹபற்றுள்ளார். 
 இவர் அஹமரிக்காவின் கலினபார்னியா மாகாணத்திலிருந்து ஹசன்ட் 

சமபக்கு னதர்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளார் 
 மத்திய னநரடி வரிகள் வாரிய (CBDT) (Central Board of Direct Taxes)  

தமலவராக பணியாற்றிவந்த ராணி சிங் நாயர் ஓய்வு ஹபற்றமத 

ஹதாடர்ந்து புதிய தமலவராக = சுஷீல் சந்திரா (sushil chandra) 

ஹபாறுப்னபற்றுள்ளார். 
 ஐ.நா. சமபயின் நிதிநிமலமய நிர்வகித்தல், நிதி ஆதாரத்மதப் 

ஹபருக்குதல், ஹபாருளாதாரம் ஹதாடர்பான ஆனலாசமனகமள வழங்குதல் 

ஹதாடர்பான ஆனலாசமனக் குழுவின் உறுப்பினராக இந்தியாமவச் 

னசர்ந்த = மனகஷ் குமார் ஒருமனதாக னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 இந்திய ஹவளியுறவுப் பணி (ஐ.எஃப்.எஸ்.) அதிகாரியான மனகஷ் குமார், 
ஐ.நாவுக்கான இந்திய நிரந்தரத் தூதரகத்தில் முதன்மமச் ஹசயலராக 

பதவி வகிப்பவர். முன்னதாக, ஹபல்ஜியம், இஸ்னரல், பாலஸ்தனீம் ஆகிய 

நாடுகளில் இந்தியத் தூதரக அதிகாரியாக பணிபுரிந்துள்ளார். 
 மனகஷ் குமாருடன், ஜப்பான் நாட்டின் தனகஷி அகமாட்ஸி, சனீாவின் னய 

ஸிய்னாங் ஆகினயாரும் னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 சர்வனதச ொக்கி கூட்டமமப்பின் புதிய தமலவராக இந்தியாவின் 

நரிந்தர் பத்ரா னதர்வு ஹசய்யப்பட்டார். 
 சர்வனதச ொக்கி கூட்டமமப்பின் (எப்.ஐ.எச்.,) தமலவராக ஸ்ஹபயிமன 

னசர்ந்த முன்னாள் னகால்கீப்பர் லீன்டினரா நீக்னர இருந்தார். இவரது பதவி 
காலம் முடிந்தமத அடுத்து, புதிய தமலவமர னதர்வு ஹசய்யும் பணி 
நடந்தது. இதற்காக துபாயில் ரகசிய வாக்ஹகடுப்பு நடந்தது. ஹமாத்தம் 118 

வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் 68 வாக்குகமள ஹபற்ற இந்தியாவின் 

நரிந்தர் பத்ரா,59, ஹவற்றி ஹபற்று புதிய தமலவராக னதர்வானார். 
 எதிர்த்து னபாட்டியிட்டவர் : இவமர எதிர்த்து னபாட்டியிட்ட 

ஆஸ்தினரலியாவின் ஹகன் ரீடு, அயர்லாந்தின் னடவிட் பால்பிர்ன ீ

முமறனய 30, 29 வாக்குகள் மட்டுனம ஹபற்றனர். 
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 இதன்மூலம் சர்வனதச ொக்கி கூட்டமமப்பில் தமலவரான முதல் 

இந்தியர் என்ற ஹபருமம ஹபற்றார். 
 சர்வனதச ஹதாழிலாளர் அமமப்பின் (International Labour Organization) 

புதிய இயக்குநர் ஹஜனரலாக இரண்டாவது முமறயாக ஹதாடர்ந்து 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் = மெ மரடர் (Guy Ryder). 

 சர்வனதச ஹதாழிலாளர் அமமப்பின் தமலமமயிடம் சுவிட்சர்லாந்தின் 

ஹஜனிவா நகரில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 

 தமிழ்நாடு மகளிர் ஆமணயத்தின் முன்னாள் தமலவி டாக்டர். 
விசாலாட்சி ஹநடுஞ்ஹசழியன் வயது மூப்பின் காரணமாக காலமானார். 

 இவரது கணவர் நாவலர் ஹநடுஞ்ஹசழியன் , னபரறிஞர் அண்ணா , 
கருணாநிதி , எம்.ஜி.ஆர். , ஹஜ.ஹஜயலலிதா ஆகினயாரது 

அமமச்சரமவயில் அமமச்சராக பணியாற்றியுள்ளார். 
 இவரது மருமகள் திருமதி.கல்யாணி மதிவாணன், மதுமர காமராஜ் 

பல்கமலக் கழக துமண னவந்தராக பணியாற்றியுள்ளார். தற்னபாது 

மாநில குழந்மதகள் உரிமமகள் பாதுகாப்பு ஆமணயத்தின் தமலவராக 

பணியாற்றி வருகின்றார். 
 தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிலம் உள்ளிட்ட அடிப்பமட கட்டமமப்புகமள 

நிர்ணயம் ஹசய்ய மாநில அரசால் அமமக்கப்பட்ட நிபுணர் குழுவில் 

கூடுதலாக 3 கல்வியாளர்கமள நியமித்து உயர்நீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது.  

 01) S.L. சிட்டி பாபு 02) S.S. ராஜனகாபால் 03) லலிதா  
 சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தமலநகரான ஹஜனிவாமவ தமலமமயிடமாக 

ஹகாண்டு ஹசயல்படும் ஐக்கியநாடுகள் சமபயின் சர்வனதச சட்ட 

கமிஷனின் புதிய உறுப்பினராக (ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான) 

இந்தியாமவச் னசர்ந்த அனிருத்தா ராஜ்புத் னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 இவர் ஜனவரி 2017 முதல் 5 ஆண்டுகள் அந்த பதவியில் இருப்பார். 
 பிரபல கிரிக்ஹகட் வரீர் சுனில் கவாஸ்கர் பக்கவாத னநாய் விழிப்புணர்வு 

தூதராக { Stroke Ambassador for India} நியமனம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளார்.  
 Inter - State Council = மாநிலங்களுக்கிமடயிலான கவுன்சில் 

அமமப்மபயும் அதன் நிமலக் கமிட்டிமயயும் மத்திய அரசு மறுசரீாக்கம் 

ஹசய்துள்ளது. 

 மாநிலங்களுக்கிமடயான கவுன்சில் உத்தரவு, 1990-ன் இரண்டாவது 

பிரிவின் கீழ் இந்த மாற்றம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 இதன்படி இந்தக் கவுன்சிலின் தமலவராக பிரதமர் நனரந்திர னமாடி 

இருப்பார். உறுப்பினர்களாக அமனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரனதசங்களின் முதலமமச்சர்களும் இருப்பார்கள். இவர்களுடன் ஆறு 

மத்திய அமமச்சர்களும் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். { Home Minister 

Rajnath Singh, External Affairs Minister Sushma Swaraj, Finance Minister 

Arun Jaitley, Urban Development Minister M. Venkaiah Naidu, Defence 

Minister Manohar Parrikar and Transport Minister Nitin Gadkari } 

 மாநிலங்களுக்கிமடயிலான கவுன்சில் நிமலக்கமிட்டியின் தமலவர் 
ஹபாறுப்மப உள்துமற அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வகிப்பார். 

 னதசப் பிதா மகாத்மா காந்தியின் னபரன் கனு காந்தி உடல்நலக் 

குமறவால் காலமானார். 
 நாசா விண்ஹவளி ஆய்வு மமயத்தின் விஞ்ஞானியாகப் பணியாற்றியவர் 
கனு காந்தி. 

 விடுதமல னவள்வியின் மமல்கல்லாகக் கருதப்படும் " தண்டி யாத்திமர " 

னபாராட்டத்தின்னபாது மகாத்மாவின் மகத்தடிமயப் பிடித்து அமழத்துச் 

ஹசன்றவர். 
 அஹமரிக்க பார்லிஹமன்ட்டுக்கு நடந்த னதர்தலில், ஐந்து இந்தியர்கள் 

ஹவற்றி ஹபற்றுள்ளனர். 
 அஹமரிக்க பார்லிஹமன்ட்டின், கீழ் சமபயான பிரதிநிதிகள் சமபக்கு, 

சியாட்டில் பகுதியில், இருந்து னபாட்டியிட்ட, பிரமிளா ஹஜயபால், ஹவற்றி 
ஹபற்றார்; இதன் மூலம் அஹமரிக்க பார்லிஹமன்டின் பிரதிநிதிகள் சமப, 

எம்.பி.,யான முதல் இந்திய ஹபண் என்ற ஹபருமமமய ஹபற்றுள்ளார்.  
 னகரளாமவ பூர்வகீமாக உமடய இவர், ஹசன்மனயில் சில காலம் 

வசித்துள்ளார். 
 இனதனபால், தமிழகத்மத பூர்வகீமாக உமடய, ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, 
சிகானகாவில் இருந்து பிரதிநிதிகள் சமபக்கு னபாட்டியிட்டு ஹவற்றி 
ஹபற்றுள்ளார். 

 பிரதிநிதிகள் சமபக்கு, கலினபார்னியாவின் சிலிகான் னவலி எம்.பி.,யாக 

இருந்து வரும், அமி ஹபரா, மீண்டும் ஹவற்றி ஹபற்றார். அவர், குடியரசு 

கட்சி னவட்பாளர் ஸ்காட் னஜான்மச னதாற்கடித்தார்.இவர் குஜராத் 

மாநிலத்மத பூர்வகீமாக உமடயவர். ஜனநாயக கட்சியில் தவீிரமாக 

பணியாற்றி வரும், இவர், அதிபர் ஒபாமா, இந்தியா வந்த னபாது உடன் 

வந்தார். 
 கலினபார்னியாவின் மற்ஹறாரு பகுதியில், ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் 

னபாட்டியிட்ட னராெித் கன்னா, ஹவற்றி ஹபற்றார். 
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 அஹமரிக்க பார்லிஹமன்ட் னதர்தலில், ஹசன்மனமய பூர்வகீமாக உமடய, 

கமலா ொரிஸ், ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் னபாட்டியிட்டு ஹவற்றி 
ஹபற்றுள்ளார்; அஹமரிக்க ஹசனட் சமபக்குள், இந்தியர் ஒருவர் நுமழவது, 

இது முதன் முமற; இதன் மூலம், கமலா, வரலாற்று ஹவற்றி 
ஹபற்றுள்ளார். 

 கலினபார்னியா மாகாண அட்டர்னி ஹஜனரலாக இருந்த கமலா ொரிஸ், 

பல ஆண்டுகளாகனவ, ஜனநாயக கட்சியில் தவீிரமாக பணியாற்றி 
வருபவர். அவரது தாயார் சியாமளா னகாபாலன்; ஹசன்மனயில் 

புற்றுனநாய் மருத்துவராக இருந்த அவர், அஹமரிக்காவில் குடினயறினார்; 
கமலாவின் தந்மத அஹமரிக்காமவ ஒட்டியுள்ள ஜமமக்கா நாட்மட 

னசர்ந்தவர். 
 அஹமரிக்காவின் 45வது அதிபராக குடியரசு கட்சியின் னவட்பாளராக ( 

யாமன சின்னம் ) னபாட்டியிட்ட ஹடாடனால்ட் டிரம்ப் ஹவற்றி 
ஹபற்றுள்ளார். 

 இவமர எதிர்த்து னபாட்டியிட்டவர் -- ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் ( 

கழுமத சின்னம் ) ெிலாரி கிளிண்டன். 

 ஹமாத்தம் உள்ள 538 னதர்தல் சமப வாக்குகளில் டிரம்ப் 285 வாக்குகளும், 

ெிலாரி 218 வாக்குகளும் ஹபற்றுள்ளனர். 
 மாகாணங்கள் அடிப்பமடயில் டிரம்ப் 29லும், ெிலாரி 18லும் ஹவற்றி 
ஹபற்றுள்ளனர். 

 துமண அதிபராக தற்னபாது இண்டியானா மாகாண கவர்னராக பதவி 
வகித்து வரும் மமக் ஹபன்ஸ் ( குடியரசு கட்சி ) னதர்வு 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 பார்மவயற்னறாருக்கான 2வது 20 ஓவர் உலக னகாப்மப கிரிக்ஹகட் 

னபாட்டியின் நல்ஹலண்ண தூதராக ராகுல் டிராவிட் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
 இந்தியாவிற்கான ஹலபனான் குடியரசு நாட்டின் தூதுவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் - சஞ்சிவ் அனராரா (Sanjeev Arrora) 

 டாடா ஸ்டீல் நிறுவனம் மசரஸ் மிஸ்ட்ரிமய பதவி நிக்கம் ஹசய்துள்ளது. 

தற்னபாது அதன் தமலவராக ஸ்னடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா முன்னாள் 

தமலவர் ஓ.பி.பட் அவர்கமள நியமித்துள்ளது 

 ஹலப்டிஹனன்ட் ஹஜனரல் கமர் பஜ்வா அவர்கமள பிரதமர் நவாஸ் ஹஷரீப் 

பாக்கிஸ்தான் இராணுவத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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 ஹலப்டினன்ட் ஹஜனரல் ஏ னக பட் அவர்கள் நாட்டின் இராணுவ 

நடவடிக்மககளின் புதிய இயக்குனர் ஹஜனரலாக (Director General of 

Military Operations - DGMO) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 முன்னாள் ொக்கி வரீர் மாரியம்மா ஹகாஷி அவர்கள் 25 நவம்பர் 2016 

அன்று ொக்கி இந்தியாவின் தமலவராகப் ஹபாறுப்னபற்றனர் 
 மத்திய அரசு இந்திய னதசிய ஹநடுஞ்சாமல ஆமணயத்தின் (National 

Highways Authority of India - NHAI) தமலவராக யூத்வரீ் சிங் மாலிக் 

(Yudhvir Singh Malik) அவர்கமள நியமித்துள்ளது. 

  பங்கஜ் ஆர் பனடல் அவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வர்த்தக மற்றும் 

இன்டஸ்ட்ரி இந்திய சங்க கூட்டமமப்பின் (Federation of Indian Chambers 

of Commerce & Industry - FICCI) புதிய 

தமலவராக னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
 இந்திய அரசு னதசிய சட்ட னசமவகள் ஆமணயத்தின் (National Legal 

Services Authority - NALSA) புதிய நிர்வாக தமலவரக நீதிபதி ஹஜகதஷீ் 

சிங் னகெர் அவர்கமள நியமித்துள்ளது. 
 அஹமரிக்காவில் ஜனாதிபதியாக னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டு ஹடானால்டு டிரம்ப் 

அவரது னதசிய பாதுகாப்பு ஆனலாசகராக ஒரு முன்னாள் இராணுவத் 

தளபதி மமக்னகல் பிளின்மய ஹபயரிட்டுள்ளார். 
 கத்னதாலிக்க சிரிய வங்கி CVR ரானஜந்திரன் அவர்கமள நிர்வாக 

இயக்குநர் மற்றும் தமலமம நிர்வாக அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது. 
 அரசு ஒரு பணமில்லா ஹபாருளாதாரத்தில் இந்தியாமவ 

மாற்றியமமக்கும் நடவடிக்மகயில் துரிதப்படுத்த ஒரு புதிய கமிட்டி 

ஒன்மற நிதிஆனயாக் தமலமம நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் 

தமலமமயில் ஒரு குழு ஒன்மற அமமத்துள்ளது 

 ஆஸ்தினரலிய உயர் நீதிமன்றத்துக்குத் தமலமம நீதிபதியாக சூசன் 

கீஃஹபல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 அந்நாட்டு உயர் நீதிமன்றத்தின் 113 ஆண்டு கால வரலாற்றில் ஹபண் 

ஒருவர் தமலமம நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவது இதுனவ முதல் 

முமறயாகும் 

 ஏழு நீதிபதிகள் ஹகாண்டது ஆஸ்தினரலிய உயர் நீதிமன்றம். அதில் சூசன் 

கீஃஹபல் தமலமம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 ஹதன் மண்டல ஹதாழில் பழகுநர் வாரிய தமலவராக, ஃபவுண்டரிஸ் 

வளர்ச்சி நிறுவன தமலவர் சி.ஆர்.சுவாமிநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
இவர், 3 ஆண்டுகள் இந்த பதவி வகிப்பார் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sa
lai

.N
et



Page 19 of 49       நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் = 2016 

 

            A.MurugananthaM  - M.Sc.,M.Ed., = Dindigul 

 ராணுவ நடவடிக்மககளுக்கான இயக்குநர் ஹஜனரலாக ஏ.னக.பாட் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  எல்மல நடவடிக்மககமளயும் இவர் கவனிப்பார். 
 கருப்புப் பணத்மத ஹவளிக்ஹகாணர்வதற்கான மத்திய அரசின் 

அடுத்தகட்ட நடவடிக்மகயாகயாகவும், ரூபாய் னநாட்டு தட்டுப்பாட்மட 

னபாக்குவதற்கு உரிய ஆனலாசமனகமள வழங்குவதற்காக 5 மாநில 

முதல்வர்கள் ஹகாண்ட குழு அமமக்கப்பட உள்ளது. 

 குழு தமலவர் --- ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு. 

 உறுப்பினர்கள் - 1) பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார்  
 2) கர்நாடகா முதல்வர் சித்தராமமய்யா  
 3) மகாராஷ்டிரா முதல்வர் னதனவந்திர பட்னவிஸ்  

 4) அஸ்ஸாம் முதல்வர் சபானந்த னசானவால் 

 இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி மமயம் Lal Bahadur 

Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) இயக்குநராக முதல் 

முமறயாக Upma Chowdhary என்ற ஹபண் நியமனம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 ஜூனியர் உலகக் னகாப்மப ொக்கிப் னபாட்டி வரும் டிசம்பர் 8 முதல் 18 

வமர உத்தரப் பிரனதச தமலநகர் லக்ஹனௌவில் நமடஹபறுகிறது. 

 இதில் பங்னகற்கவுள்ள இந்திய அணியின் னகப்டனாக ெர்ஜதீ் சிங்கும், 

துமண னகப்டனாக திப்சன் திர்னகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 பாகிஸ்தானின் புதிய ராணுவ தமலமம தளபதியாக Qamar Javed Bajwa 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 நவிமும்மப மாநகராட்சி சார்பில் துவங்கப்பட்டுள்ள " தூய்மம 

நவிமும்மப " திட்டத்தின் பிரசார தூதராக பிரபல பிண்ணனி பாடகர்  
சங்கர் மகானதவன்  நியமனம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 வட அஹமரிக்க நாடான நிகராகுவாவில் னடனியல் ஓர்னடகா மூன்றாவது 

முமறயாக அதிபராகத் னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டார். அவரது மமனவி 
ஹராஸாரினயா முரில்னயா, துமண அதிபர் பதவிக்கு னதர்வு 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளார். 
 சர்வனதச ஹதாழிலாளர் அமமப்பின் ( International Labour Organization ) 

மடரக்டர் ஹஜனராலாக இங்கிலாந்மத னசர்ந்த Guy Ryder மீண்டும் னதர்வு 

ஹபற்றுள்ளார். இவரது பதவிக்காலம் 2012 முதல் 2017 உள்ளது. தற்னபாது 

2017 அக்னடாபர் முதல் 2022 வமர மீண்டும் னதர்வு ஹபற்றுள்ளார். 
 சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் சுற்றுலா துமற தூதராக பாலிவுட் நடிகர் ரன்பீர் 
கபீர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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 ஐ.நா.வுக்கான அடுத்த அஹமரிக்கத் தூதராக நியமிக்க, இந்திய 

வம்சாவளிமயச் னசர்ந்த ஹதற்கு கனராலினா மாகாண ஹபண் ஆளுநர் 
நிக்கி னெலிமய அதிபர் பதவிக்குத் னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டுள்ள 

ஹடானால்டு டிரம்ப் முடிவு ஹசய்துள்ளார். 
 44 வயதாகும் நிக்கி னெலி, இந்தியாவிலிருந்து குடினயறிய 

ஹபற்னறாருக்குப் பிறந்தவர். இனரீதியிலான னமாதல்கள் அதிகம் 

நமடஹபறும் ஹதற்கு கனராலினா மாகாணத்தில் னதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட 

முதல் ஹபண் கவர்னர் என்ற ஹபருமமயுடன், அந்தப் பதவிமய வகிக்கும் 

முதல் சிறுபான்மம இனத்தவர் என்பதும் நிக்கி னெலியின் 

சிறப்பம்சமாகும். இரண்டாவது முமறயாக அந்த மாகாணத்தின் 

ஆளுநராக அவர் ஹபாறுப்பு வகித்து வருகிறார். 
 மத்திய விவசாயத்துமற அமமச்சகம் சார்பில் பறமவக் காய்ச்சல் பற்றி 
மாநில அரசுகள் னமற்ஹகாள்ள னவண்டிய நடவடிக்மககள் பற்றி 
அறிவுறுத்த மற்றும் ஆராய அமமக்கப்பட்ட கமிட்டியின் தமலவர் -- திரு. 

முனியாலப்பா , இமண ஆமணயாளர் , மத்திய கால்நமட , மீன் , மற்றும் 

பால்வளத்துமற 

 

 

 

                                                                        இந்தியா 
 

 நவம்பர் 01 னததிமய புமகயிமல ஒழிப்பு தினமாக அனுசரிக்கும் இந்திய 

மாநிலம் = பஞ்சாப் 

 சவுர் சுஜாலா னயாஜனா (Saur Sujala Yojana) - எனப்படும் 

விவசாயிகளுக்கு சூரிய ஒளியால் இயங்கும் பம்பு ஹசட்டுகள் வழங்கும் 

திட்டத்மத பிரதமர் னமாடி அவர்கள் நவம்பர் 01, 2016 அன்று சட்டிஸ்கர் 
மாநிலத்தில் துவக்கி மவத்துள்ளார் 

 PARIPPIDA MISSION - அமனவருக்கும் வடீு என்ற இலக்கில் பரிப்பிதா 
மிஸன் (parippida mission) என்ற திட்டத்மத அறிமுகம் ஹசய்துள்ள 

மாநிலம் = னகரளா 
 நவம்பர் 06 - னபார் மற்றும் ஆயுத சண்மடகளின் மூலம் சுற்றுச்சூழல் 

சுரண்டப்படுதமல தடுப்பதற்கான சர்வனதச தினம் 

 சூரியமன வழிபடும் சாத் திருவிழா (Chhath Festival) ஹதாடங்கியுள்ள 

மாநிலம் = பீகார் 
 இந்த ஆண்டு நவம்பர் 06, 2016 அன்று ஹதாடங்கியுள்ளது 
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 இந்திய ரயில்னவ 2021 ஆண்டிற்குள் கார்பன் பயன்பாட்மட 100% 

குமறத்து விட்டு 90% மின்சார மயமாக்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளது 

 ஆசியாவினலனய மிகப்ஹபரிய மனிதனால் நடத்தப்படும் காட்டு சுற்றுலா 
(Man Made Jungle Safari) அமமந்துள்ள இடம் = நயா ஹரய்ப்பூர் (Naya 

Raipur), சட்டீஸ்கர் மாநிலம் 

 னகாவா மாநிலத்தின் முதல் ஹபண் முதல்வரான சசிகலா கானகாட்கர், 
உடல்நலக் குமறவு காரணமாக அக்னடாபர் 28ல் காலமானார். 

 இந்தியாவில் முதன் முமறயாக ஏடிஎம் இயந்திரம் மூலம் தங்க 

நாணயங்கள் ஹபறும் வசதி தமலநகர் தில்லி மற்றும் ஹபங்களூருவில் 

ஹதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த முயற்சியில் ஆன்மலன் மூலம் நமக விற்பமன ஹசய்து வரும் 

புளூஸ்னடான் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 இந்த ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் மூலம் ஓன்று, இரண்டு, ஐந்து, பத்து மற்றும் 

20 கிராம் வமரயிலான 24 காரட் தங்க நாணயங்கமள மார்ஹகட் விமல 

நிலவரத்திற்னக வாங்க முடியும். 

 இந்த ஆண்டு வழக்கத்மதவிட 34% குமறவாகனவ ஹதன்னமற்குப் பருவ 

மமழ ஹபய்துள்ளதால் னகரளா மாநிலம் முழுவதும் வறட்சியால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு அறிவிப்பு ஹவளியிட்டுள்ளது. 

 பிரதமரின் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஜம்முவில் இந்திய னமலாண்மமக் 

கல்வி நிறுவனத்மதத் (ஐஐஎம்) ஹதாடங்க மத்திய அமமச்சரமவ 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 எம்.பி.க்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ள " கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளப் " , தகவல் 

அறியும் உரிமமச் சட்ட வரம்புக்குள் வரும் என்று மத்திய தகவல் 

ஆமணயம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 அசாம் மாநிலத்திலுள்ள மின்வாரியத்மத னமம்படுத்துவதற்காக ஆசிய 

னமம்பாட்டு வங்கி 48 மில்லியன் அஹமரிக்க டாலமர கடனாக 

வழங்கியுள்ளது 

 பிரதான் மந்திரி யுவ னயாஜனா (Pradhan Mantri YUVA Yojana) எனப்படும் 

இமளஞர்களுக்கு ஹதாழில் முமனவுக்கான கல்வி மற்றும் பயிற்சி 
அளிக்கும் திட்டத்மத மத்திய திறன் னமம்பாட்டு அமமச்சர் ராஜவீ் பிரதாப் 

ரூடி அவர்கள் நவம்பர் 09 அன்று துவக்கி மவத்தார் 
 2020 ஆண்டு னடாக்கியாவில் நமடஹபற இருக்கும் ஒலிம்பிக் 

னபாட்டிகளுக்கான பதக்கங்களானது மறுசுழற்சி முமறயில் பமழய 
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ஸ்மார்ட் னபான்கள் மற்றும் இதர மின்னணு ஹபாருள்களின் 

உனலாகங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட உள்ளன 

 மத்திய சுகாதார அமமச்சகத்தால் ‘ஹசெத் (உடல் நலம்)’ என்ற ஹபயரில் 

ஹடலிஹமடிசின் வசதி, கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஹதாடங்கப்பட்டது. 

அப்னபானலா மருத்துவமமன மருத்துவர்களிடம் ஆனலாசமன ஹபறும் 

வமகயில் மத்திய ஹதாமலத்ஹதாடர்பு அமமச்சகத்தின் உதவியுடன் 

இத்திட்டம் ஹதாடங்கப்பட்டது. 

 னகரளாவில் சபரிமமல, உத்தரா கண்டில் அமர்நாத், னகதார்நாத், 

குஜராத்தில் துவாரகா, ஒடிஷாவில் ஹஜகந்நாத்புரி, தமிழகத்தில் 

ரானமசுவரம் என இந்துக்களின் புனிதத் தலங்களில் இந்த வசதி 
ஹதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்நிமலயில் தற்னபாது, உ.பி.யின் வாரணாசியில் உள்ள காசி 
விஸ்வநாதர் னகாயில் மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள மிர்சாபூர் 
விந்தியாச்சல் னகாயில் ஆகிய இடங்களில் ஹடலிஹமடிசின் வசதி 
ஹசய்யப்பட உள்ளது. 

 ஜூன் 28 / 2014ல் இடிந்து விழுந்த மவுலிவாக்கம் அடுக்குமாடி 

கட்டிடத்தின் அருகில் இருந்த 11 மாடி கட்டிடம், உச்ச நீதிமன்ற 

உத்தரவின் னபரில் நவம்பர் 02 / 2016 அன்று Maglink Infra Projects, 

Tirupur. என்ற நிறுவனத்தாரால், உள்தகர்ப்பு முமறயில் (implosion) ஹவடி 

மவத்து தகர்க்கப்பட்டது.  

பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ராணுவ விபரங்கமளயும் , ரகசியம் 

காக்கப்பட னவண்டிய முக்கிய தகவல்கமளயும் பகிரங்கமாக ஹவளிச்சம் 

னபாட்டு காட்டியதான குற்றச்சாட்டின் னபரில் NDTV இந்தி சானலுக்கு 

நவம்பர் 09ம் னததி ஒருநாள் முழுவதும் ஒளிபரப்பு ஹசய்ய தமடவிதித்து 

மத்திய ஹசய்தி மற்றும் ஒளிபரப்பு துமற அமமச்சகம் உத்தரவிட்டது. 

 இதற்கு உச்சநீதிமன்றம் இமடக்கால தமட வதித்துள்ளது. 

 இனத னபான்று அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் News Time Assam மற்றும் Care 

World TV ஆகியவற்றிற்கும் , னகபிள் TV ஒழுங்குமுமற சட்டத்தின் கீழ் 

நவம்பர் 09 முதல் 7 நாட்களுக்கு தமட விதித்து மத்திய ஹசய்தி மற்றும் 

ஒளிபரப்பு அமமச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. )  

 நவம்பர் 01 / 2016 முதல் தமிழகத்தில் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் 

அமுலுக்கு வந்துள்ளது.  

 சூரிய பகவாமன வணங்கும் சாத் பூமஜ வட இந்தியாவில் ஹவகு 

சிறப்பாக ஹகாண்டாடப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹடல்லி உயர்நீதிமன்றம் தனது ஹபான்விழா ஆண்மட 

ஹகாண்டாடியுள்ளது.  

 மத்திய மனிதவள அமமச்சகமும் லிங்க்டுஇன் [ Linked in ] சமூக 

வமலத்தளமும் இமணந்து ஹதாழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கான 

னவமல வாய்ப்மப உருவாக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இட்டுள்ளன.  

 2017 பிப்ரவரி 14 காதலர் தினத்தன்று விசாகப்பட்டினம் கடற்கமரயில் " 

பீச் லவ் உற்சவம் " நடத்த ஆந்திர அரசு முடிவு ஹசய்துள்ளது 

 னதசிய ஒருமமப்பாடு தினத்தன்று ( அக் 31 - Ekta Diwas ) நாடு முழுவதும் 

Run For Unity என்ற ஹபயரில் ஓட்டப்பந்தயம் நமடஹபற்றுள்ளது.  

 இந்திய கிரிக்ஹகட் வரீர் சச்சின் ஹடண்டுல்கர் ஆந்திர பிரனதசத்தில் 6 

னகாடி மதிப்பு திட்டத்மத அவர் தத்ஹதடுத்த Puttamrajuvari Kandriga (AP) 

கிராமத்தில் திறந்து மவத்தார். னமலும் அவர் ஆந்திராவில் சன்சாத் 

ஆதர்ஷ் கிராம் னயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் மற்ஹறாரு கிராமமான 

னகால்லாப்பள்ளி (Gollapalli) மய தத்ஹதடுத்துள்ளார் 
 வாரணாசி சார்ந்த மமக்னரா நிறுவனமான உட்கார்ஷ் மமக்னரா 
பினான்ஸ் (Utkarsh Microfinance) ரிசர்வ் வங்கி சிறிய நிதி வங்கி (Small 

Finance Bank - SFB) ஹதாடங்க அனுமது வழங்கி உள்ளது. 

 இந்திய ரயில்னவ துமற ரயில் டிக்ஹகட் முன்பதிவு மற்றும் ரத்து 

வடிவங்களில் ஆண் மற்றும் ஹபண் னசர்ந்து மூன்றாவது பாலினம்/ 

திருநங்மககள் னதர்வு ஹசய்யும் முமறமய அறிமுகம் ஹசய்துள்ளது. 

 ஹதலுங்கானா அரசு IDFC வங்கியுடன் இமனந்து பணமில்லா 
ஹபாருட்கமள வாங்கிக்ஹகாள்ள கூப்பன்கமள அறிமுகம் ஹசய்துள்ளது 

 னகரள தமலமம இடமாக ஹகாண்ட இயங்கும் சவுத் இந்தியன் வங்கி 
நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிக்னகஷன் அடிப்பமடயாக ஹகாண்ட ஹதாடர்பற்ற 

ஹடபிட் கார்மட ஹவளியிட்டுள்ளது 

 ஸ்ரீ கிருஷ்ண மசதன்ய மொபிரபு விருந்தாவன் வருமக தந்த 500-வது 

ஆண்டு நிமறமவ சிறப்பிக்கும் விதமாக கலாச்சார துமற அமமச்சக 

ஹசயலாளர் நனரந்திர குமார் சின்ொ அவர்கள் ரூ .500,மற்றும் ரூ .10 

நாணயங்கமள அவரின் ஞாபகார்த்தமகா நவம்பர் 25, 2016 அன்று 

ஹவளியிட்டார் 
 தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துமற அமமச்சர் ஹவங்மகயா நாயுடு இந்திய 

சுதந்திரத்தின் 70 ஆண்டுகள் ஆனமதக் சிறப்பிக்கும் விதமாக “Aazadi 70 

Saal, Yaad Karo Kurbani (சுதந்திரத்தின் 70 ஆண்டுகள் தியாக 
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நிமனவுகளில்)” என்ற தமீ் ஹகாண்ட ஒரு மல்டிமீடியா கண்காட்சிமய 

ஹதாடங்கிமவத்தார் ஹதாடக்கியுள்ளது. 
 ஷரியா வங்கி முமறமய அமனத்து வங்கிகளுக்கும் ஹகாண்டுவருவது 

குறித்து திட்டத்மத ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. வட்டி இல்லாத 

வங்கிச் னசமவமய (ஷரியா வங்கி) ஹகாண்டுவருவது இந்த திட்டத்தின் 

னநாக்கம் ஆகும் 

 அமிதாப் பச்சன் நடித்த பாலிவுட் படமான “பிங்க்” படத்மத ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயின் உதவிச் ஹசயலாளர் “Movses Abelian” அதன் தமலமம 

இடமான நியூ யார்க்கில் திமரயிட அமழப்பு விடுத்துள்ளார். 
 RBL வங்கி பஜாஜ் பினான்ஸ் உடன் இமனந்து னகா-பிராண்டட் கிஹரடிட் 

கார்டுகள் வழங்க முடிவு ஹசய்துள்ளது 

 அனில் குமார் உத்தரப்பிரனதச தமலமம பதிவு ஆய்வாளர் டிசம்பர் 15 

வமர முத்திமர தாள்கள் வாங்க பமழய ரு 500 னநாட்டுக்கமள 

பயன்படுத்த மாநில அரசு அனுமதித்துள்ளது என்று அறிவித்துள்ளார். 
 சர்வனதச இந்தியா திமரப்பட விழா (IFFI), இந்த ஆண்டுக்கான சர்வனதச 

கவுன்சில் (ICFT) மற்றும் ஆடினயா-விஷூவல் கம்யூனினகஷன் 

யுஹனஸ்னகா காந்தி பதக்கத்துக்கு எட்டு படங்கமள பரிந்துமரத்துள்ளது. 

இந்த படக்கத்துக்கு இந்தியாவில் இருந்து கன்னட ஹமாழி படமான 

“அல்லாமா” மட்டுனம இடம் ஹபற்றுள்ளது. 

 “Skyscanner” கணக்ஹகடுப்பில் 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

சுற்றப்பயணிகள் மிகவும் அதிகமாக னதடிய நாடாக நியூசிலாந்து முதல் 

இடத்தில் உள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் ஆஸ்தினரலியா உள்ளது. 

மனலஷியா மற்றும் இங்கிலாந்து அடுத்தடுத்த இடத்தில் உள்ளன. 
 ஆக்ஸ்னபார்டு ஹபாருளியல் துமற ஹவளியிட்டுள்ள தகவலின் படி, 2015 

இல் உலகளவில் 50 ஹபருநகர ஹபாருளாதார அமமப்புகள் மத்தியில் 

தில்லி 30 ஆவது இடத்மதயும் , மும்மப 31 ஆவது இடத்மதயும் 

பிடித்துள்ளது. 

 ஹெச்டிஎப்சி வங்கியின் தமலவர் ஆதித்யா பூரி அவர்கள் அஹமரிக்க 

பத்திரிமகயில் பார்ச்சூன் ஹவளியிட்ட 2016 ஆம் ஆண்டின் முதல் 50 

வணிக நபர்கள் பட்டியலில் 36 வது இடத்மத பிடித்துள்ளார். இந்த 

பட்டியலில் முதல் இடத்தில் னபஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜுக்கர்ஹபர்க் 

உள்ளார் 
 பிரதமர் நனரந்திர னமாடி “பிரதான் மந்திரி கிராமின் அவாஸ் னயாஜனா” 

திட்டத்மத ஆக்ரா, உத்தரப் பிரனதசத்தில் ஹதாடங்கி மவத்தார். இந்த 
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திட்டத்தின் படி கிராமப்புற ஏமழ மக்களுக்கு/ வறுமம னகாட்டுக்கு கீழ் 

உள்ளவர்களுக்கு வடீு கட்டி தரும் திட்டம் ஆகும். இந்த திட்டத்தின் படி 

வரும் 2022 க்குள் வடீு கட்டி தரப்படும். 
 உலகின் முதல் பாலிவுட் தமீ் பார்க் துபாயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது 

 தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ள ஜாகுவார் “DARIN III” இரட்மட இருக்மக விமானம் 

24 நவம்பர் 2016 அன்று ஹதாடக்க நிமல தமட இல்லா (Initial Operation 

Clearance - IOC) சான்று ஹபற்றுள்ளது 

 ஹபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமமச்சரமவ குழு நவம்பர் 
23, 2016 அன்று, ஒவ்ஹவாரு ஜவெர் நனவாதயா வித்யாலயா இல்லாத 

62 மாவட்டத்தில் புதிய ஜவெர் நனவாதயா வித்யாலயா திறப்பு ஒப்புதல் 

வழங்கி ரூ 2,871 னகாடி ஒதுக்கீடு ஹசய்துள்ளது. 
 பிபிசி னவார்ல்ட் அதன் னசமவமய னமலும் ஆப்பான் (Afaan), ஒனரானமா 
அம்ெரிக், குஜராத்தி, இக்னபா, ஹகாரிய, மராத்தி, பிட்ஜின், பஞ்சாபி, 
ஹதலுங்கு, டிக்ரின்யா, மற்றும் ஹயாரூபா ஆகிய 11 புதிய ஹமாழிகளில் 

ஹதாடங்க உள்ளது. 

 ஹபண்களுக்கு எதிரான வன்முமறகமள ஒழிப்பதற்கான சர்வனதச தினம்: 

25 நவம்பர். தமீ்: ஆரஞ்சு உலக - ஹபண்களுக்கு எதிரான வன்முமற 

முடிவுக்கு நிதி திரட்ட 

 ஏர்ஹடல் னபஹமன்ட் வங்கி அதன் னசமவகமள ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 

ஹதாடங்கியுள்ளது 

 மசக்கிள் ஹநடுஞ்சாமல = இந்தியாவினலனய முதன்மமயாக உ.பி.யில் 

எடாவா நகர் முதல் ஆக்ரா வமர 207 கி.மீ. தூரத்திற்கு 7அடி 

அகலத்திற்கு மசக்கிள் மட்டும் ஹசல்வதற்கான ஹநடுஞ்சாமல 

அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஹதலுங்கானா மாநில முதல்வரின் அதிகாரபூர்வ இல்லம், மெதராபாத் 

நகரின் னபகம்னபட் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 முதலமமச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்திற்கு, பிரகதி பவன் என்று 

ஹபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 முதல்வரின் புதிய வடீு மற்றும் அலுவலகம் இமணந்த பங்களா 
கட்டப்பட்டுள்ள நிலத்தின் அளவு 8.9 ஏக்கர் ஆகும். 

 தமரத் தளம் மற்றும் ஒரு தளத்துடன் கூடிய ஒவ்ஹவாரு கட்டடமும் தலா 
40 ஆயிரம் சதுர அடி ஹகாண்டமவ. 

 கட்டுமான ஹசலவு -- சுமார் 40 னகாடி 
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 மும்மபமயச் னசர்ந்த பிரபல கட்டுமான நிறுவனமான, ஷபூர்ஜி 
பனலான்ஜி, புதிய அலுவலகம், வடீ்மடக் கட்டியது. இது, டாடா நிறுவனத் 

தமலமமப் ஹபாறுப்பில் இருந்து ஹவளினயற்றப்பட்ட மசரஸ் 

மிஸ்திரியின் குடும்பத்துக்கு ஹசாந்தமான நிறுவனம். 

 அம்மா மலிவு விமல உணவகங்கள் னபான்று ராஜஸ்தான் மாநில அரசு 

Annapurna Rasoi Programme என்ற திட்டத்மத துவக்கியுள்ளது. 

 நாட்டினலனய முதல் முமறயாக, சி.ஆர். பி.எப்., எனப்படும், மத்திய ரிசர்வ் 

னபாலீஸ் பமடமய னசர்ந்த ஹபண் னபாலீசார், நக்சமலட்டுகமள 

ஒடுக்கும் பணியில் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் ஈடுபடுத்தப் பட்டுள்ளனர். 
 232வது பட்டாலியமன னசர்ந்த ஹடல்டா பிரிவு கமாண்னடாக்கள் ( 135 

னபர் ) இதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
 உலகின் புகழ்ஹபற்ற ஹமழுகு சிமல அருங்காட்சியகமான Madame 

Tussauds தனது 22வது கிமளமய ஹடல்லியில் 2017ல் துவக்குகிறது. 

 2016ம் ஆண்டுக்கான உலகின் ஹசல்வாக்கு மிக்க 100 ஹபண்களின் 

பட்டியலில் , கர்நாடகா மாநிலம், ராம்நகர் மாவட்டம் குனிகல் 

கிராமத்மத னசர்ந்த 105 வயதான " சாலுமரத " திம்மக்கா இடம் 

ஹபற்றுள்ளார். 
 சாலுமரத என்றால் வரிமசயாக நட்ட ஆலமரம் என ஹபாருள்படும். 

 இந்த பட்டியலில் னமலும் 3 இந்திய ஹபண்கள் இடம்ஹபற்றுள்ளனர். 
 1) தமிழ்நாட்மட னசர்ந்த மல்லிகா ஸ்ரீநிவாசன் , டஃனப எனும் டிராக்டர் 
நிறுவனத்தில் தமலமம நிர்வாக இயக்குநர். 

 2) மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சங்லிமய னசர்ந்த ஹகௌரி சிந்தார்கர் 20 

வயதாகும் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங் மாணவி. தற்னபாது “ஸ்கூல் இன் த 

குளவ்டு” ( School in the Cloud ) என்று அமழக்கப்படும் தனித்துவ கல்வி 
முமறமய இந்தியாவில் பயின்ற முதல் ஹபண் இவர். 

 3) எழுத்தாளரும், நடிமகயுமான னநொ சிங் மும்மபயில் ஹபண்களுக்கு 

எதிராக நிகழ்த்தப்படும் வன்முமறகளுக்கு எதிராக இயக்கம் ஒன்மற 

ஹதாடங்கியுள்ளார். 
 [ கனடாவில் பிறந்து தற்னபாது பாலிவுட்டில் கமலச்னசமவ புரிந்து வரும் 

¶ சன்னி லினயானும் ¶ இந்த பட்டியலில் இடம் ஹபற்றுள்ளார். ] 
 ¶ நிறுத்துடா ¶ = சர்வனதச ஹபண்களுக்கு எதிராக குற்றங்கமளத் 

தடுத்தல் தினத்மத முன்னிட்டு லாப னநாக்கற்ற அமமப்பான " 

கருணாலயா " ஹதாண்டு அமமப்பின் சார்பில் ஹபண்களுக்கு எதிரான 
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வன்முமறமய தடுப்பது ஹதாடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அந்த நிகழ்ச்சியின் முழக்கம் – நிறுத்துடா 
 

◆ இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் கிராமம் அனகாதரா ◆  

 குஜராத்தின் அகமதாபாத் நகரில் இருந்து 90 கி.மீ ஹதாமலவில் 

சபர்காந்தா மாவட்டத்தில் உள்ளது அனகாதரா கிராமம். 

 இந்த கிராமத்தில் வாழும் 1,500 னபருக்கும் வங்கிக் கணக்கு இருக்கிறது. 

24 மணி னநரமும் மவ-மப வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஓராண்டுக்கு முன், ICICI வங்கி னசாதமன ரீதியாக இந்த கிராமத்துக்கு " 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. டிஜிட்டல் வில்னலஜ் " என்ற திட்டத்மத ஹகாண்டு வந்தது. 

ஹமாமபல் னபான் மூலம் பணப் பரிவர்த்தமன ஹசய்து ஹகாள்வது தான் 

அந்த திட்டம். அமதத் தான் அனகாதரா கிராமவாசிகள் தற்னபாது 

முழுமமயாக பின்பற்றி வருகின்றனர். 
 முஸ்லீம் வங்கி  = தற்னபாது இருக்கும் வங்கி நமடமுமறயில் 

முஸ்லீம்களுக்கு தனியான பிரிமவ ஏற்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி பரிந்துமர 
ஹசய்துள்ளது. 

 முஸ்லீம் மக்கள் அவர்களுமடய மத நம்பிக்மககளின் காரணமாக 

வங்கி அமமப்புக்குள் வருவதில்மல. 

 மத்திய அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் முஸ்லீம் மக்கமள வங்கி 
அமமப்புக்குள் ஹகாண்டுவரும் னநாக்கில் தனியான முஸ்லீம் 

வங்கிகமள ஏற்படுத்த உண்டான வாய்ப்புகமள ஆராய்ந்து வருகிறது. 

 முஸ்லீம் வங்கிகள் என்பது வட்டிகள் ஏதும் விதிக்கப்படாமல் 

இயங்குவது. முஸ்லீம் மதத்தின்படி வட்டி விதிப்பது தமட 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 National Student Startup Policy (NSSP) = ஹதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

மாணவர்கள் புதுத் ஹதாழில் முயற்சிகமளத் ஹதாடங்குவதற்கு உதவும் " 

னதசிய மாணவர் சுயஹதாழில் ஹகாள்மகத் திட்டத்மத " இந்தியக் 

குடியரசுத் தமலவர் பிரணப் முகர்ஜி நவம்பர் 17 அன்று 

ஹதாடங்கிமவத்தார். 
 அகில இந்தியத் ஹதாழில்கல்வி கவுன்சில் (ஏ.ஐ.சி.டி.இ.) அமமப்பால் 

இத்திட்டம் வடிவமமக்கப்பட்டது. 

 அடுத்த பத்தாண்டுகளில் ஹதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிலான ஒரு லட்சம் 

திட்டங்கமள உருவாக்கி அதன் மூலம் 10 ஆண்டுகளில் 10 லட்சம் 

னவமல வாய்ப்புகமள உண்டாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 சிறந்த ஹதாழில்முமனவுச் சூழமல உருவாக்கி முடிவுகமள எடுக்கும் 

திறன்கமளயும் இமளஞர்களிடம் உருவாக்குவது இதன் னநாக்கம். 

 உலகில் 'ஹசல்பி' எடுக்கும்னபாது இறந்தவர்களின் எண்ணிக்மகயில் 

இந்தியா முதலிடத்மத பிடித்துள்ளது என அஹமரிக்காமவச் னசர்ந்த 

கார்நிகி ஹமலன் பல்கமலக்கழக. ஆய்வு குழுவினர் ஹதரிவித்துள்ளனர். 
 2014 ஆம் ஆண்டு 15 னபரும், 2015ல் 39 னபரும் 2016ல் 73 னபரும் ஹசல்பி 
எடுக்கும் னபாது இறந்துள்ளனர். இதில் இந்தியாவில் ஹசல்பி எடுக்கும் 

னபாது இறந்தவர்கள் மட்டும் 76 னபர். இதன் மூலம் ஹசல்பி எடுக்கும்னபாது 

இறந்தவர்களின் எண்ணிக்மகயில் முதலிடத்மத இந்தியா பிடித்துள்ளது.  

 டிசம்பர் 31-ம்னததி முதல் இந்தியாவின் முதல் பண பரிமாற்றம் இல்லாத 

மாநிலமாக னகாவா மாநிலம் மாறவுள்ளது.  

 அரசிடம் பதிவு ஹபற்ற வியாபாரிகள் ஒவ்ஹவாருவருக்கும் 

வங்கியிடமிருந்து எம்எம்ஐடி னகாடு ஒன்று அளிக்கப்படும். 

 இதற்கு மக்கள் ஸ்மார்ட்னபான்கள் மவத்திருக்க னவண்டிய 

அவசியமில்மல. மாறாக *99# என்ற எண்ணிற்கு னபான் ஹசய்து சில 

வழிமுமறகமளப் பின்பற்றினால், சம்பந்தப்பட்டவர்களின் 

வங்கிக்கணக்கிலிருந்து பணம் எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படும். மக்கள் 

ஹபாருட்கள் வாங்கும்னபாது இந்த எம்.எம்.ஐ.டி னகாமடப் பயன்படுத்தி 
பணம் ஹசலுத்தலாம். 

 இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் காய்கறி, மளிமக ஹபாருட்கள் ஹதாடங்கி 
ஆப்பிள் ஐ-னபான்கள் வமர ஹராக்கமில்லாமல் மின்னணு 

பரிவர்த்தமனகள் மூலம்தான் வாங்க முடியும். 

 புதிய இந்திய ரூபாய் னநாட்டுகளான ரூ.500, ரூ.2000 ஆகியமவ 

ஹசல்லாது என்று னநபாள ராஷ்ட்ரிய வங்கி (NRB) அறிவிப்மப 

ஹவளியிட்டுள்ளது. 

 [ அன்னியச் ஹசலாவணி னமலாண்மமச் சட்டத்தின் கீழ் இந்தியா 
அதிகாரபூர்வ அறிவிக்மக அளித்தால் மட்டுனம னநபாளத்தில் புதிய 

ரூ.500, ரூ.2000 ஹசல்லும் என்று னநபாள் ராஷ்ட்ரிய வங்கி கூறியுள்ளது. ] 

 ஹடபிட் கார்டு மூலம் ஹபாதுமக்களுக்கு 2000 ரூபாய் பணம் வழங்க Big 

Bazar மற்றும் Inox Leisure ஆகியமவ SBI வங்கியுடன் ஒப்பந்தம் 

ஹசய்துள்ளது. 

 ராணுவ முகாம்களில் உள்ள வரீர்கள் பமழய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் 

னநாட்டுக்கமள மாற்ற ICICI வங்கி , ராணுவ முகாம்களினலனய சிறப்பு 

கவுண்டர்கமள ஏற்பாடு ஹசய்துள்ளது. 
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 UPSC Museum = மத்திய பணியாளர் னதர்வு வாரியம் ( UPSC ) தனது நீண்ட 

, ஹநடிய வரலாற்று ஆவணங்கமள ( 1916 முதல் நடத்தி வரும் னதர்வுகள் 

பற்றிய ) ஹபாதுமக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும் விதமாக புதுஹடல்லியில் 

அருங்காட்சியம் அமமத்துள்ளது. 

 ஒடிஷா மாநிலம் , Ganjam மாவட்டத்தில் அமமக்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியாவின் முதல் மடட்டானியம் உற்பத்தி ஆமல , தனது னசாதமன 

உற்பத்திமய துவக்கியுள்ளது.  

 ( இந்தியாவின் முதல் Titanium Sponge உற்பத்தி ஆமல னகரளாவில் 

Chavara வில் ISRO சார்பில் அமமக்கப்பட்டுள்ளது.)  

 வங்காள விரிகுடாவின் கிருஷ்ணா - னகாதாவரி (னக.ஜி.) படுமகயில் 

ஓ.என்.ஜி.சி.க்கு ஹசாந்தமான எண்ஹணய் - எரிவாயு வயல்கள் உள்ளன. 

 அங்கு ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் ஊடுருவி ஏழு 

ஆண்டுகளாக இயற்மக எரிவாயுமவ எடுத்து விற்பமன ஹசய்ததாகப் 

புகார் எழுந்தது. 

 இந்த புகார் பற்றி ஆராய தில்லி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் னபரில் 

அமமக்கப்பட்ட விசாரமண கமிசன் தமலவர் -- நீதிபதி ஷா 
 கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ஆம் னததி முதல், 2015-ஆம் ஆண்டு 

மார்ச் 31-ஆம் னததி வமர 1,100 கன மீட்டர் அளவிலான எரிவாயுமவ 

ரிமலயன்ஸ் நிறுவனம் எடுத்து விற்பமன ஹசய்துள்ளது. அந்த நிறுவனம் 

அவ்வாறு எடுத்து விற்பமன ஹசய்த எரிவாயுவின் மதிப்பு ரூ. 11 ஆயிரம் 

னகாடி ( 155 னகாடி டாலர் ) என விசாரமண ஆமணயம் அறிக்மக 

தாக்கல் ஹசய்துள்ளது. 

 இது தவிரவும் தனது எரிவாயு படுமகயில் குமறவான எரிவாயு 

எடுத்ததற்காக ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்திற்கு 17.49 னகாடி 

டாலர் ( 1220 னகாடி ரூபாய்) அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 QS Graduate Employability Rankings = சிறந்த னவமலவாய்ப்மப 

வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் பற்றிய பட்டியமல QS நிறுவனம் 

ஹவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில் இந்தியாவின் காரக்பூர் IIT 84வது இடம் ஹபற்றுள்ளது. 

 IIT மும்மப 100 இடங்களுக்குள்ளும் , IIT ஹசன்மன, IIT ஹடல்லி , டில்லி 
பல்கமல ஆகியமவ 200க்குள்ளும் இடம் ஹபற்றுள்ளன 

 ஜூமல 2016 வமர இந்தியாவில் 2,15,000 ATMகள் உள்ளன. 5800 

நபர்களுக்கு ஒரு ATM என்ற அளவில் உள்ளது. 
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 ஒரு லட்சம் னபருக்கு 184.7 ATMகள் ரஷ்யாவில் உள்ளன. இங்கிலாந்தில் 

129.76, பினரசில் 129.25., சனீாவில் 55.03 என்ற அளவில் உள்ளன. 

ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் னபருக்கு 18.07 ATMகள் மட்டுனம 

உள்ளன. 

 இந்திய அளவில் தமலநகர் ஹடல்லியில் ஒரு லட்சம் னபருக்கு 43.44 

ATMகள் உள்ளது. னகாவாவில் 51.83 ATMகளும் , தமிழ்நாட்டில் 34.31 

ATMகளும், ஜார்கண்டில் 11.13 ATMகளும் உள்ளன. உ.பி மற்றும் பீகாரில் 

ஒரு லட்சம் னபருக்கு தலா 8.87 & 7.74 ATMகள் மட்டுனம உள்ளன. 

 மக்கள் ஹதாமக அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டில் மிக 

அதிகளவு ATMகள் உள்ளன. 

 2011-ஆம் ஆண்டின் மக்கள்ஹதாமக கணக்ஹகடுப்பின்படி இந்தியாவில் 

உள்ள மாநிலங்கள், யூனியன் பிரனதசங்களில் 10 னகாடினய 45 லட்சத்து 

45 ஆயிரத்து 716 பழங்குடியினர் வசித்து வருகின்றனர். 
 இதில் தமிழகத்தில் 7 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 697 னபரும், ஆந்திர 
மாநிலத்தில் 26 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 145 னபரும், கர்நாடகாவில் 42 

லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 987 னபரும், னகரளாவில் 4 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 

839 னபரும் உள்ளனர். 
 மக்களமவயில் மத்திய பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் துமற இமண 

அமமச்சர் ஜஸ்வன்ட் சின் சுமன்பாய் பனபார் அளித்துள்ள புள்ளி 
விபரங்கள் இமவ. 

 2016 தகவல் மற்றும் ஹதாமலஹதாடர்பு ஹதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி 
குறியீட்டில் ( Information and communication technology (ICT) 

development index - 2016 ) இந்தியா 138வது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த 

ஆண்டு 135வது இடம். 

 முதல் 5 இடங்கள் ---- South Korea (1st), Iceland (2nd), Denmark (3rd), 

Switzerland (4th) and United Kingdom (5th). 

 கமடசி 5 இடங்கள் --- Niger (175), Chad (174), Guinea-Bissau (173), South 

Sudan (172) and Burundi (171). 

 னகரள மாநிலம் பத்தினம்பட்டா மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ள புகழ் ஹபற்ற 

ஐயப்பன் னகாவில், தற்னபாது, சபரி மமல ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா என்று 

அமழக்கப்பட்டு வந்த நிமலயில், னகாவிலின் ஹபயமர சபரி மமல ஸ்ரீ 

ஐயப்ப சாமி னகாவில் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளதாக திருவாங்கூர் 
னதவஸ்தானம் ஹதரிவித்துள்ளது. 

 நாட்டில் பணம் அச்சடிக்கும் இயந்திர ஹதாழிற்சாமலகள் நான்கு 

இடத்தில் உள்ளன. 
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 மகாராஸ்டிராவில் நாசிக் மற்றும் மத்தியப் பிரனதச மாநிலம் னதவாஸ் 

பகுதிகளில் இரண்டு பணம் அச்சடிக்கும் ஹதாழிற்சாமலகள் இயங்கி 
வருகின்றன. 

 இமதத் தவிர மமசூர் மற்றும் சல்னபானியிலும் ( னம.வங்கம் ) இரண்டு 

பணம் அச்சடிக்கும் ஹதாழிற்சாமலகளில் இயங்கி வருகின்றன.  

 ரிசர்வ் வங்கியின் பாரதிய ரிசர்வ் னபங்க் னநாட் முத்ரன் நிறுவனமும் 

(Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited) இந்திய 

நிதியமமச்சகத்தின் ஹசக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் மற்றும் மிண்டிங் 

கார்ப்பனரஷன் ஆப் இந்தியாவும் (Security Printing and Minting 

Corporation of India Limited) இமணந்து னபங்க் னநாட் னபப்பர் மில் 

இந்தியா என்ற நிறுவனத்மத மமசூருவில் அமமத்துள்ளன. 

 மார்பக புற்றுனநாய் தமலநகர். = னகரளா மாநிலத்தின் தமலநகர் 
திருவனந்தபுரம் , மார்பக புற்றுனநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்னளாமர 
அதிகமாக ஹகாண்டுள்ள இந்திய நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இங்கு 1 லட்சம் னபருக்கு 40 னபர் என்ற அளவில் மார்பக புற்றுனநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 னதசிய சராசரி என்பது 1 லட்சம் னபருக்கு 20 னபர் ஆகும். னகராளா 
மாநிலம் முழுமமக்கும் 1 லட்சம் னபருக்கு 14 னபர் என்ற அளவில் மார்பக 

புற்றுனநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 உத்தர பிரனதச மாநிலம் ஆக்னரா-லக்னனா இமடனய 302 கி.மீ. 

ஹதாமலவுக்கு உ.பி.மாநில அரசின் சார்பில் ரூ.13,200 னகாடி ஹசலவில் 

எக்ஸ்பிரஸ் சாமல அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மிகவும் நீண்ட 

தூர எக்ஸ்பிரஸ் சாமலயான இச்சாமல திறப்பு விழா இன்று நடந்தது. 

 விழாவின்னபாது இந்திய விமானப்பமடக்கு ஹசாந்தமான 6 னபார் 
விமானங்கள் ( மிராஜ் 2000 மற்றும் சுனகாய் ரகம் , தலா மூன்று ) 

வரிமசயாக தமரயிங்கின. 

 னபார் உள்ளிட்ட அவசரகாலங்களில் னபார் விமானங்களில் 

ஹநடுஞ்சாமலயில் இறக்குவதற்காக இந்த னசாதமன நடந்தது. 

இதற்காகனவ பிரத்னயாகமாக 2கி.மீ. தூரத்திற்கு னமம்பட்ட சிறப்பான 

சாமல அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இனத னபான்று கடந்த ஆண்டு யமுனா எக்ஸ்பிரஸ் சாமலயிலும் இந்திய 

விமானப்பமடக்கு ஹசாந்தமான னபார் விமானம் தமரயிறக்கி னசாதமன 

ஹசய்யப்பட்டது. 
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 சிறு முதலீட்டாளர்கமள பாதுகாக்கும் விஷயத்தில் நியூஸிலாந்து 

மற்றும் சிங்கப்பூர் நாடுகள் முதலிடங்களில் உள்ளன. 

 இதற்கடுத்து ொங்காங், மனலசியா, கஜகஸ்தான், இங்கிலாந்து, கனடா, 
நார்னவ, சவுதி அனரபியா, ஸ்னலானவனியா மற்றும் இஸ்னரல் ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தியா 13-வது இடத்தில் உள்ளது. 

 { உலக வங்கி ஹவளியிட்ட ஹதாழில் புரிவதற்கான சாதகமான நாடுகள் தர 
வரிமச பட்டியல் 130வது இடத்தில் உள்ளது. } 

 

ஹபாருளாதார சரீ்திருத்தங்கமள நமடமுமறப்படுத்தும் மாநிலங்களின் 

மதிப்பீடு - 2016 

 உலக வங்கியும், மத்திய அரசின் ஹதாழில்துமறக் ஹகாள்மக மற்றும் 

னமம்பாட்டு துமறயும் இமணந்து தயாரித்துள்ள , இந்தியாவில் 

ஹதாழில்புரிய சிறந்த சூழல் நிலவும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் ஆந்திரப் 

பிரனதசம் மற்றும் ஹதலங்கானா மாநிலங்கள் முதலிரண்டு இடங்களில் 

உள்ளன. 

 குஜராத், சத்தஸீ்கர், மத்திய பிரனதசம், ெரியாணா மாநிலங்கள் 

முமறனய 3,4,5 மற்றும் 6வது இடங்களில் உள்ளன. 

 ஜார்கண்ட் 7வது இடத்திலும், ராஜஸ்தான் 8-வது இடத்திலும், 

உத்தராகண்ட் 9-வது இடத்திலும், மொராஷ்டிரா 10-வது இடத்திலும் 

உள்ளன. 

 இந்த பட்டியலில் தமிழ்நாடு 18வது இடத்தில் உள்ளது. 

 சமீபத்தில் உலக வங்கி ஹவளி யிட்ட ஹதாழில் புரிவதற்கான சூழல் 

நிலவும் நாடுகள் வரிமசயில் இந்தியா 130 வது இடத்தில் இருப்பதாக 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. கடந்த ஆண்டு 131 வது இடத்தில் இந்தியா 
இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 விவசாய விமளஹபாருட்கள் சந்மதயிடல், நில குத்தமக, தனியார் 
காடுகள் ஆகிய 3 துமறகளில் சரீ்திருத்தங்கமள புகுத்தி, விவசாய 

வர்த்தகம் ஹசய்ய ஏற்ற மாநிலங்களாக திகழ்கிற மாநிலங்கமள நிதி 
ஆனயாக் அமமப்பு வரிமசப்படுத்தி பட்டியலிட்டுள்ளது. 

 மராட்டிய மாநிலம், 100–க்கு 81.7 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்மத 

பிடித்துள்ளது. 

 முதல் 10 இடங்கமள முமறனய மராட்டியம், குஜராத், ராஜஸ்தான், 

மத்திய பிரனதசம், அரியானா, இமாசல பிரனதசம், ஆந்திரா, கர்நாடகம், 

ஹதலுங்கானா, னகாவா ஆகிய மாநிலங்கள் பிடித்துள்ளன. 
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 தமிழகம் 17.7 புள்ளிகளுடன் 25–வது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்த பட்டியலில் கமடசி இடத்திற்கு புதுச்னசரி தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 

புதுச்னசரி ஹபற்றுள்ள புள்ளிகள் 4.8 

 பீகார், னகரளா உள்ளிட்ட 3 மாநிலங்களிலும், 4 யூனியன் 

பிரனதசங்களிலும் விவசாய விமள ஹபாருட்கள் சந்மதயிடல் குழு சட்டம் 

இல்லாததால் அமவ இந்த பட்டியலில் இடம் ஹபறவில்மல. 

 இந்திய சுதந்திரப் னபாராட்ட வரீர்களில் முக்கியமானவரும், சுதந்திர 
இந்தியாவின் முதல் துமணப் பிரதமருமான சர்தார் வல்லபாய் பனடன் 

141-வது பிறந்த நாமள ( அக்னடாபர் 31) முன்னிட்டு பிரதமர் னமாடி ரூ.10 

மதிப்பிலான, பனடல் நிமனவு தபால்தமலமய ஹவளியிட்டுள்ளார். 
 நாட்டின் பருப்பு விமளச்சமல அதிகரிக்க புதிய வரீிய ரக பருப்பு 

விமதகமள இந்திய னவளாண் ஆய்வு மமயம் உருவாக்கியுள்ளது. 

 புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வரீிய ரக பருப்புக்கு பூசா 16 என 

ஹபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 புதிய பருப்பு ரகமானது நான்கு மாதங்களில் அறுவமட ஹசய்யக் 

கூடியதாகும். வழக்கமான பருப்பு வமககள் 6 முதல் 9 மாதங்கள் வமர 
காலம் எடுத்துக் ஹகாள்ளும். 

 னகரள மாநிலத்தில் ஓடும் ரயிலில் ஹசளமியா என்ற இளம்ஹபண் 

பாலியல் பலாத்காரம் ஹசய்யப்பட்ட வழக்கில் வழங்கப்பட்ட நீதிமன்றத் 

தரீ்ப்பில் உள்ள குமறபாடுகள் குறித்து, உச்ச நீதிமன்ற 

அமழப்பாமணயின் னபரில், உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி 
மார்க்கண்னடய கட்ஜு, நவம்பர் 11ல் னநரில் ஆஜராகி விளக்கம் 

அளித்துள்ளார். 
 உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஒருவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவது 

இதுனவ முதல் முமற. 

 நாட்டினலனய முதல் முமறயாக திரவ இயற்மக எரிவாயுமவ (LNG - 

Liquified Natural Gas ) எரிஹபாருளாகக் ஹகாண்டு இயங்கும் னபருந்து 

னசமவ, னகரள மாநிலத்தில் நவம்பர் 08ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 எல்என்ஜி எரிஹபாருள், 50 சதவதீத்துக்கும் குமறவாகனவ கார்பமன 

ஹவளினயற்றுவதால், இது, ஹபாது னபாக்குவரத்துக்குப் பயன்பாட்டுக்கு 

உகந்ததாகவும், தூய்மமயானதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் 

கருதப்படுகிறது 
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                                                                        உலகம் 

 

 தபீாவளிமயக் ஹகாண்டாடும் விதமாக, நியூயார்க்கில் உள்ள ஐ.நா. 
தமலமமயகக் கட்டடத்தின் மீது தபீ விளக்குடன் " HAPPY DIWALI " என்ற 

ஆங்கில வார்த்மதகள் ஒளியாக விழுமாறு அலங்காரம் ஹசய்யப்பட்டு 

இருந்தது. 

 துபாய் விமான நிமலயத்தில், முதன்முமறயாக தமிழில் அறிவிப்பு 

ஹவளியிடும் முமற ஹதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்னபாது இந்திய குடியரசுத் தமலவர் ஒருவர், 
னநபாளத்துக்குப்பயணம் னமற்ஹகாண்டுள்ளார். 

 பிரதமர் னமாடி தனது ஜப்பான் பயணத்தின் னபாது, னடாக்கினயாவில் 

இருந்து ஜப்பானின் ெினயானகா மாகாணத்தில் உள்ள னகானப நகரில் 

நமடஹபற்ற ஹதாழில்துமறயினருடனான கலந்துமரயாடல் நிகழ்ச்சியில் 

பங்னகற்பதற்காக புல்லட் ரயிலில் ஹசன்றார். 
 இந்த புல்லட் ரயிலானது ஜப்பானினலனய அதினவகமாக ஹசல்லக்கூடிய 

ஷின்கான்ஹசன் ரக ரயிலாகும். இது, மணிக்கு 240 கிமீ முதல் 320 கிமீ 

னவகம் வமர ஹசல்லக்கூடியது. 

 இமணய காஹணாளி குழுமமான 'யூ ட்யூப்', நவனீ ஹதாழில்நுட்பத்மத 

பயன்படுத்துவதில் ஆவலாக உள்ள இன்மறய தமலமுமற இந்திய 

குழந்மதகமள கவரும் ஹபாருட்டு, 'யூ டியூப் கிட்ஸ் ' என்னும் ஹசயலிமய 

அறிமுகம் ஹசய்துள்ளது 

 இந்தியா - ஜப்பான் நாடுகளுக்கு இமடனய சிவில் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் 

நவம்பர் 11ல் மகஹயழுத்தானது. 

 இதன் மூலம், அணு ஆயுதப்பரவல் தமட ஒப்பந்தத்தில் (என்பிடி) 

மகஹயழுத்திடாமனலனய ஜப்பானுடன் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் 

னமற்ஹகாண்டுள்ள முதல் நாடு என்ற ஹபருமமமய இந்தியா 
ஹபற்றுள்ளது. 

 இதற்கு முன் ரஷ்யா, அஹமரிக்கா, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுடன் இந்தியா 
சிவில் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் னமற்ஹகாண்டுள்ளது. 

 பின்லாந்து அரசு , நிலக்கரி மூலம் மின்உற்பத்தி ஹசய்வமத 2030க்குள் 

முற்றிலும் நிறுத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது. 

 நாளந்தா பல்கமலக்கழக துமண னவந்தராக பதவி வகிக்கும் ஜார்ஜ் 

இனயா ( முன்னாள் சிங்கப்பூர் ஹவளியுறவு அமமச்சர் ) தனது பதவிமய 

ராஜினாமா ஹசய்துள்ளார். 
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 இவருக்கு முன் இப்பதவியில் இருந்தவர் - அமர்தியா ஹசன் 

 ஹமாரிஷியஸ் பிரதமர்அனிரூத் ஜகன்நாத் (Anirood Jugnauth) அவர்கள் 

னகாவாவில் ஆயுர் மூலிமக பூங்கா திட்டத்மத ஹதாடங்கிமவத்தார் 
 சுவிச்சர்லாந்து வரும் ஹசப்டம்பர் 2018 முதல் இந்தியர்களின் சுவிஸ் 

வங்கி கணக்குகள் பற்றிய தகவல்கமள இந்தியாவுக்கு வழங்கப்படும் 

என்று அந்நாடு அறிவித்துள்ளது. 
 பணப் புழக்கனம இல்லாமல், டிஜிட்டல் முமறயினலனய அமனத்து பணப் 

பரிவர்த்தமனகமளயும் ஹசய்யும் வமகயில் 2019ம் ஆண்டு முதல் 

டிஜிட்டல் கரன்சிமய ஹவளியிட்டு உலகினலனய முதல் நாடாக ஸ்வடீன் 

சாதமன பமடக்க உள்ளது. 

 ஸ்வடீன் நாட்டின் பணத்மத எக்னரான் என்று அமழப்பார்கள். தற்னபாது, 

ஸ்வடீன் நாட்டில் 80 சதவதீ பணப் பரிவர்த்தமன இமணயதளம் 

மூலமாகவும், ஹசல்னபான் ஆப்கள் மூலமாகவும் தான் நடக்கின்றன. 

 ◆ 1660ம் ஆண்டு உலகினலனய முதல் முமறயாக காகிதத்தால் ஆன பண 

னநாட்டுகமள அறிமுகப்படுத்தியனத ஸ்வடீனின் ரிக்ஸ்வங்கிதான் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. ◆ 

 பாசுமதி மற்றும் இதரவமக அரிசிகமள இந்தியாவின் 17 ஆமலகளில் 

இருந்து இறக்குமதி ஹசய்ய சனீா ஒப்புக்ஹகாண்டுள்ளது.  

 சனீா இதுவமர தாய்லாந்து மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருந்து மட்டுனம 

ஹபருமளவு அரிசி இறக்குமதி ஹசய்து வருகிறது 

 இரண்டாம் உலகப்னபாருக்குப் பின் ஜப்பான் அரசு , முதன்முமறயாக 

ஐ.நா. அமமதிப்பமடக்கு ( ஹதற்கு சூடானுக்கு ) பமட வரீர்கமள 

அனுப்பியுள்ளது. 

 னபார்ச்சுகல் பிரதமர் அன்னடானினயா னகாஸ்டா அவர்கள் 

ஹபங்களூருவில் நமடஹபற உள்ள 15 ஆவது பிரவசி பாரதிய திவாஸ் 

நிகழ்வின் முக்கிய விருந்தினராக கலந்துக்ஹகாள்ள உள்ளார். 
 1971ல் நமடஹபற்ற பங்களானதஷ் விடுதமலப் னபாரில் வரீமரணம் 

எய்திய 1668 இந்திய வரீர்கமள கவுரவிக்கும் ஹபாருட்டு அவர்களுக்கு 

பங்களானதஷில் நிமனவுச்சின்னம் எழுப்பப்படுப் என அந்நாட்டு பிரதமர் 
னஷக் ெசனீா அறிவித்துள்ளார். 

 னமலும் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 5 லட்சம் பணம் வழங்கப்படும் 

என அறிவித்துள்ளார். 
 ஏர்ஹடல் பங்களானதஷ் நாட்டின் அக்ஷிஅட நிறுவனத்துடன் இமணவதாக 

அறிவித்துள்ளது. 
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 மரண தண்டமனமய ரத்து ஹசய்வது ஹதாடர்பாக ஐ.நா. சமபயில் 

ஹகாண்டு வரப்பட்ட தரீ்மானத்மத எதிர்த்து இந்தியா வாக்களித்துள்ளது. 

 தரீ்மானத்துக்கு ஆதரவாக 115 வாக்குகளும், எதிராக 38 வாக்குகளும் 

பதிவாகின. 

 அனதனவமளயில், நாடுகளின் சட்ட உரிமமமய உறுதி ஹசய்வது 

ஹதாடர்பான சட்டத் திருத்த மனசாதாவுக்கு ஆதரவாக இந்தியா 
வாக்களித்தது. 

 சட்டத் திருத்தத்துக்கு ஆதரவாக 76 வாக்குகளும், எதிராக 72 

வாக்குகளும் பதிவாகின. 

 European Organisation for Nuclear Research (CERN) 

 உலகின் மிகப்ஹபரிய அணுசக்தி மற்றும் துகள்கள் இயற்பியல் 

ஆராய்ச்சிக்கூடமான CERN எனப்படும் அணுஆராய்ச்சிக்கான ஐனராப்பிய 

அமமப்பில், இந்தியா கூட்டாளி அந்தஸ்து ஹகாண்ட ( Associate Member ) 

இமண உறுப்பு நாடாகியுள்ளது. இதற்கான உடன்படிக்மகயில் அணுசக்தி 
ஆமணயத் தமலவரும், அணுசக்தித்துமற ஹசயலருமான னசகர் 
பாஸுவும், CERN அமமப்பின் இயக்குநர் ஹஜன்ரல் டாக்டர் FABIOLA 

GIANOTTI-யும் மும்மபயில் மகஹயழுத்திட்டனர். 
 இந்த ஆண்டு ஹசப்டம்பர் மாதம் வமர இந்தியா இந்த அமமப்பில் 

பார்மவயாளர் அந்தஸ்தில் ( Observer status ) இருந்தது. 

 இந்த அமமப்பில் 22 நாடுகள் உறுப்பினராகவும், இந்தியாமவயும் னசர்த்து 

4 நாடுகள் இமண உறுப்பினராக உள்ளன. 

 சர்வனதச நீதிமன்றத்திலிருந்து ரஷ்யா விலகுவதாக அந்நாட்டின் அதிபர் 
விளாடிமிர் புதின் நவம்பர் 16 அன்று அறிவித்தார். 

 ஹதஹ்ரிக் இ தாலிபானின் கிமள அமமப்பான ஜமாத் உல் அெர் மற்றும் 

லஷ்கர் இ ஜாங்வி அல் அலாமி ஆகிய 2 தவீிரவாத குழுக்களுக்கு 

பாகிஸ்தான் அரசு தமட விதித்துள்ளது. 

 சர்ச்மசக்குரிய இஸ்லாமிய மத னபாதகர் ஜாகீர் நாயக் நடத்தி வரும் 

இஸ்லாமிய ஆய்வு அறக் கட்டமளமய (ஐஆர்எப்) சட்ட வினராத 

அமமப்பாக அறிவித்துள்ள மத்திய அரசு, இந்த அறக்கட்டமளக்கு 5 

ஆண்டுகள் தமட விதித்துள்ளது. 

 உலக அளவில் பிரபலமான சமூக வமலதளங்களில் முக்கியமான 

ட்விட்டர் 10 ஆண்டுகமள நிமறவு ஹசய்துள்ளது. 

 ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தமலமமச் ஹசயல் அதிகாரி -- ஜாக் னடார்சி. 
 ஹதாடக்கத்தில் ட்விட்டரில் அதன் முகப்புப் பக்கத்தில் 5 வார்த்மதகள் 

மட்டுனம பதிவிட முடியும். தற்னபாது 140 எழுத்துகள் வமர பதிவிடலாம். 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sa
lai

.N
et



Page 37 of 49       நடப்பு நிகழ்வுகள் - நவம்பர் = 2016 

 

            A.MurugananthaM  - M.Sc.,M.Ed., = Dindigul 

 ஆக்ஸ்னபார்டு அகராதி Post Truth என்ற வார்த்மதமய இந்த 

ஆண்டுக்கான வார்த்மதயாக ஹதரிவு ஹசய்துள்ளது. 

 

 

                                                           தமிழ்நாடு 

 

 நவம்பர் 01 / 1956 ல் உருவான ஹசன்மன மாநிலம் ( பின்னாளில் 

தமிழ்நாடு ) தனது 60 ஆண்டுகள் நிமறமவ எய்தியுள்ளது.  

 னதசிய அளவில் தங்கப் பத்திர விற்பமனயில் தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் 

முதலிடம் ஹபற்றுள்ளது. 

 நாட்டினலனய முதன்முமறயாக, புதுச்னசரியில் உள்ள ஹநல்லித்னதாப்பு 

ஹதாகுதிக்கு 19-ம் னததி நமடஹபறும் இமடத்னதர்தலில் னதர்தல் பணியில் 

ஈடுபடுபவர்கள், தபால் மூலம் வாக்களிக்கும் முமறக்கு பதிலாக 

ஆன்மலனில் தபால் ஓட்டுகமள பதிவு ஹசய்யும் முமற அமலாகிறது. 

 இந்த ஆன்மலன் வாக்குப்பதிவுக்காக மத்திய அரசின் கணினி வளர்ச்சி 
னமம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் தனி ஹமன்ஹபாருள்  

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஹடங்கு காய்ச்சல் பற்றிய முழு விபரங்கமளயும் மக்கள் அறிந்து ஹகாள்ள 

தமிழக அரசின் சார்பில் Dengue Fever Tamil என்னும் அமலனபசி ஹசயலி 
ஹவளியிட்டுப்பட்டுள்ளது 

 தமிழக அரசில் பணியாற்றும் ஹபண் ஊழியர்களுக்கான ஊதியத்துடன் 

கூடிய பிரசவ கால விடுப்மப 180 நாட்களில் இருந்து 270 நாட்களாக 

உயர்த்தி தமிழக அரசு நவம்பர் 07 / 2016ல் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

 இந்த சலுமக இரண்டு குழந்மதகள் வமர மட்டுனம ஹபாருந்தும். 

 Halophytes ( Naturally Occurring Salt - Tolerant Plants)  = 

M.S.சுவாமிநாதன் அறக்கட்டமளயின் சார்பில், னவதாரண்யத்தில் 

அமமக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் உப்பு நீர் தாவர உற்பத்தி 
பண்மணமய காஹணாளி காட்சி மூலம் ஹமாரிஷியஸ் நாட்டின் 

ஜனாதிபதி பிபி அமீனா குரிப் பக்கீம் துவக்கிமவத்துள்ளார். 
 மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு கடன் வழங்க 

நபார்டு வங்கி 21000 னகாடி ரூபாமய ஒதுக்கீடு ஹசய்துள்ளது. 
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                                                            விண்ஹவளி 
 

 68 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சூப்பர் நிலாமவ நவம்பர் 14 / 2016ல் பார்க்க 

வாய்ப்பு கிமடத்துள்ளது. 

 பூமிமயச் சுற்றி வரும் நிலா சுமார் 70 ஆண்டுக்கு ஒரு முமற மட்டுனம 

பூமிக்கு மிக அருகில் ஹதரியும். வழக்கத்மதவிட நிலா சுமார் 14 சதவதீம் 

ஹபரிதாக நமது கண்களுக்கு ஹதரிகிறது. 

 பூமியில் இருந்து 3.84 லட்சம் கினலா மீட்டர் ஹதாமலவில் உள்ள நிலா, 
அதன் நீள்வட்ட பாமதயில் சுற்றி வருகிறது. 'சூப்பர் நிலவு' நிகழ்வு 

ஏற்படும்னபாது 48 ஆயிரம் கினலா மீட்டர் தூரம் நிலா பூமிக்கு அருகில் 

வந்து ஹசல்லும். அதனானலனய இந்த அதிசய நிகழ்வின்னபாது நிலா சற்று 

ஹபரியதாகவும், கூடுதல் ஒளியுடனும் காணப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. 

இதன் மூலம், அதாவது நிலமவ அருகில் இருந்து பார்ப்பது னபால 

னதான்றும். வழக்கமான ஒளிமய விட 30 சதவதீம் கூடுதலான ஒளியுடன் 

இன்று இந்த நிலவு னதான்றுவதால் இன்மறய இரவு மிகவும் 

ஹவளிச்சமாக இருக்கிறது. 

 கடந்த 1948ம் ஆண்டு இதுனபான்ற நிகழ்வு வானில் னதான்றியது. அதற்கு 

பிறகு 68 வருடங்களுக்கு பிறகு இன்று இந்த ஹபரிய நிலா 
னதான்றியுள்ளது.  

 ( இன்று பார்க்க முடியாதவர்கள் கூட, அடுத்த மாதம் 14ம் னததி மீண்டும் 

பார்த்து ரசிக்கலாம். அல்லது, அடுத்த ஆண்டு டிசம்பரில் பார்க்கலாம். ) 

 விண்ஹவளியில் தங்கி ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் அஹமரிக்க 

விண்ஹவளி வரீர்கள் ஷானன கிம்ப்ராஹ் மற்றும் ரூபின்ஸ் ஆகினயார் 
அங்கிருந்னத அஹமரிக்க அதிபர் னதர்தலில் தங்களது வாக்குகமள 

ஹசலுத்தியுள்ளனர். 
 சனீா புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட லாங் மார்ச் 5 எனப்படும் அதிக சக்தி 
வாய்ந்த ராக்ஹகட்மட நவம்பர் 03, 2016 வியாழன் அன்று ஏவி னசாதமன 

நடத்தி ஹவற்றி ஹபற்றுள்ளது 

 அஹமரிக்காவின் நாசா விண்ஹவளி ஆய்வு நிறுவனம், கடந்த 1990-ம் 

ஆண்டு ெப்பிள் என்ற அதிநவனீ ஹதாமலனநாக்கிமய விண்ணில் 

ஹசலுத்தியது. 

 அந்த ஹதாமலனநாக்கி கடந்த 26 ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான அரிய 

படங்கள், தகவல்கமள அனுப்பி உள்ளது. இதன்மூலம் பூமிக்கு அப்பால் 
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உள்ள கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், சூரிய குடும்பங்கள் உட்பட பல்னவறு 

அரிய தகவல்கள் கிமடத்தன. 

 இந்நிமலயில், ெப்பிள் ஹதாமலனநாக்கிமய விட 100 மடங்கு 

சக்திவாய்ந்த " னஜம்ஸ் ஹவப் விண்ஹவளி ஹதாமல னநாக்கி "மய 

ஐனராப்பிய விண்ஹவளி ஆய்வு கழகம் மற்றும் கனடா விண்ஹவளி ஆய்வு 

கழகத்துடன் இமணந்து நாசா உருவாக்கி முடித்துள்ளது. 

 இந்திய கடற்பமட 18 நவம்பர் முமறப்படி அதன் நீருக்கடியில் 

கண்காணிப்பு திறமன அதிகரிக்கும் ஹகாருட்டு உள்நாட்டினலனய 

தயாரிக்கப்பட்ட நான்கு வமகயான ஹசானார்கமள இந்திய 

கப்பற்பமடயில் இமணத்தது. 

 அந்தமான் நினகாபர் தவீுகள் மற்றும் பல்னவறு ஹதாமலதூர தவீுகளுக்கு 

இந்திய ராணுவ வரீர்கமளயும் , ராணுவ தளவாடங்கமளயும் ஹகாண்டு 

ஹசல்வதற்கான Landing Craft Utility (LCU) L-57 கப்பல் இந்திய 

கடற்பமடயில் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பாதுகாப்பு அமமச்சர் மனனாகர் பாரிக்கர் 21 நவம்பர் அன்று மூன்றாவது 

உள்நாட்டில் வடிவமமக்கப்பட்ட ஏவுகமண அழிப்பு கப்பலான “ஐஎன்எஸ் 

ஹசன்மன” மய நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் 
 இந்தியா 21 நவம்பர் அன்று அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐனராப்பிய 

அமமப்பில் (The European Organization for Nuclear Research - CERN) ஒரு 

இமண உறுப்பினராக இமணந்தது 

 இந்தியா உள்நாட்டினலனய தயாரிக்கப்பட்ட அணு ஆயுதம் தங்கி ஹசல்லும் 

திறன் ஹகாண்ட அக்னி 1 பாலிஸ்டிக் ஏவுகமணமய ஒடிசா 
கடற்கமரயில் ஹவற்றிகரமாக னசாதமன ஹசய்தது 

 நாட் ஜினயா இதழின் அட்மட பக்கத்தில் மாங்கலயன் ஹசவ்வாமய எடுத்த 

புமகப்படம் இடம் ஹபற்றுள்ளது. 
 சனீா ஹவற்றிகரமாக க்ஷிசங் ஹசயற்க்மகக்னகாள் ஏவும் மமயத்தில் 

இருந்து தியன்லியன் I - 04 என்ற ஹசயற்மகக்னகாமள லாங் மார்ச்-3C 

னகரியர் ராக்ஹகட் உதவியுடன் விண்ணில் ஏவியது 

 கண்டம் விட்டு கண்டம் தாவும் ப்ருத்வி 2 ஏவுகமண, இன்று ஒடிசாவின் 

சந்திப்பூர் ஏவுகமண தளத்தில் னசாதமன ஹசய்யப்பட்டது. இந்த னசாதமன 

ஹவற்றி அமடந்திருப்பதாக இந்திய பாதுகாப்புத்துமற அறிவித்துள்ளது. 

 ப்ருத்வி 2 ஏவுகமண 350 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ள இலக்மக தாக்கும் திறன் 

ஹகாண்டது. ப்ருத்வி 2 ஏவுகமண 500 கினலா முதல் 1000 கினலா 
வமரயிலான னபார் சாதனங்கமள சுமந்து ஹசல்லும் திறன் ஹகாண்டது. 
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இரட்மட என்ஜின்கமள ஹகாண்ட இந்த ஏவுகமண, திரவ உந்துசக்தியால் 

இயங்கக் கூடியது. இதற்கு முன் இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி 16 ம் னததி 
ப்ருத்வி 2 ஏவுகமண னசாதமன ஹசய்து பார்க்கப்பட்டது. 

 உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஐ.என்.எஸ். ஹசன்மன னபார்க்கப்பல் இன்று 

நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 

 ஐஎன்எஸ் ஹசன்மன னபார்க்கப்பமல இந்திய கடற்பமடயின் 

வடிவமமப்பு இயக்குநரகம் வடிவமமத்தது. ஏவுகமணகமள ஹகாண்டு 

நீண்ட ஹதாமலவு இலக்குகமள தாக்கும் திறன் ஹகாண்டது. 

 164 மீட்டர் நீளம் ஹகாண்ட இந்த னபார்க்கப்பல் 7500 டன் எமடமய 

சுமந்தபடி ஹசல்லும் சக்தி ஹகாண்டதாகும். இனத வமகயிலான 

‘ஐ.என்.எஸ். ஹகால்கத்தா’ கடந்த 16-8-2014 அன்றும், ‘ஐ.என்.எஸ். 

ஹகாச்சி’ கடந்த 30-9-2015 அன்றும் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 

 இவ்விரு கப்பல்கமள விடவும் னமம்படுத்தப்பட்ட ஹதாழில்நுட்ப 

அம்சங்களுடன், தமரயில் இருந்து பாய்ந்து ஹசன்று தமரயில் உள்ள 

இலக்மக தாக்கி அழிக்கும் ‘பிரனமாஸ்’ ஏவுகமண, மற்றும் தமரயில் 

இருந்து வானில் உள்ள இலக்மக தாக்கி அழிக்கும் ‘பரக்-8’ ஏவுகமண 

னபான்றமவ ‘ஐ.என்.எஸ். ஹசன்மன’ னபார்க்கப்பலில் 

இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 மும்மபயில் உள்ள மஸானகான் கப்பல் கட்டும் பணிமமனயில் 

உருவாக்கப்பட்ட இந்த னபார்க்கப்பல் னமற்கு கடற்பமட கட்டுப்பாட்டு 

தமலமமயின்கீழ் இயங்கும். 
 பிரித்வி - 1 ஏவுகமண == இந்திய ராணுவத்தின் தமரப்பமட ஆயுதம் 

 பிரித்வி - 2 ஏவுகமண == இந்திய விமானப்பமட ஆயுதம் 

 பிரித்வி - 3 ஏவுகமண == இந்திய கடற்பமட ஆயுதம் 

 

 

                                                         கண்டுபிடிப்புகள் 

 

 மமறந்த பழங்கால இந்திய ஆறான சந்திரபாகா ஆறு - ஒடிசா மாநிலம் 

னகானார்க்கில் உள்ள சூரிய னகாவிலின் (Sun Temple of Konark) அருனக 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 னபரண்டத்திலுள்ள மிகப்ஹபரிய உனலாக சிறுனகாளான மசச்னச (Peyche) 

வில் தண்ணரீ் இருப்பதாக அஹமரிக்க விண்ஹவளி மமயம் மற்றும் 

புவியியல் மமயம் ஆகியமவ இமணந்து கண்டுபிடித்துள்ளனர் 
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 புதுக்னகாட்மட மாவட்டம் அன்னவாசல் அருனகயுள்ள விசலூரில் கிபி 10 

- ம் நூற்றாண்மட னசர்ந்த 10 - கற்சிற்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 Motor neurone disease  = ஹநதர்லாந்து நாட்மடச் னசர்ந்த மருத்துவர்கள், 

னமாட்டார் நியூரான் னநாயால் பாதிக்கப்பட்ட 58 வயதுப் ஹபண்ணின் 

மூமளயில் கணிப்ஹபாறியுடன் ஹதாடர்புஹகாள்ளும் கருவி ஒன்மற 

அறுமவ சிகிச்மச மூலமாகப் பதித்துள்ளனர். 
 னமாட்டார் நியூரான் னநாயால் பாதிக்கப்பட்டுப் பக்கவாதத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் ஹபண் மற்றவர்களிடம் ஸ்பீச் கம்ப்யூட்டர் 
வழியாகத் ஹதாடர்பு ஹகாள்ள இந்த அறுமவசிகிச்மச உதவும். 

 மூமளயில் கணிப்ஹபாறிமய இயக்கும் கருவிமயப் பதிக்கும் இந்த 

அறுமவ சிகிச்மச உலக அளவில் முதல் முமறயாக 

முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உடலில் எந்தப் பகுதிமயயும் அமசக்க முடியாத அளவுக்கு அவரது 

னமாட்டார் நியூரான்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன. மூமளயின் 

ஹசயல்பாட்மட மூமளயில் பதிக்கப்பட்டுள்ள 

எலக்ட்னராகார்ட்டினகாகிராஃப் (Electrocorticograph) கருவி அறிந்து அமத 

ஸ்பீச் கம்ப்யூட்டர் வழியாக வார்த்மதகளாக மாற்றி மற்றவர்களிடம் 

அப்ஹபண் தான் விரும்புவமதப் னபச முடியும். இது முழுமமயாக 

வயர்ஹலஸ் ஹதாழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடியது 

 ஆஸ்தினரலியாவின் புகழ் ஹபற்ற ஆராய்ச்சிப் பல்கமலக் கழகமான நியூ 

சவுத் னவல்ஸ் பல்கமலக்கழகம் உலகின் மிகப் ஹபரிய குவாண்டம் 

கணினிமய உருவாக்கியிருக்கிறது. 

 சிலிக்கான் ஹகாண்டு ஹசய்யப்பட்ட இந்தக் கணினி இன்மறய கணினிகள் 

னபால் அல்லாமல் குவாண்டம் கணித்தல் முமறயில் ‘0’ மற்றும் ‘1’ 

என்கிற இரட்மட எண்கமள னவறு விதமாகப் பயன்படுத்துகிறது. கியூபிட் 

(Qubit) எனப்படும் குவாண்டம் கணித்தல் முமறயில் ‘0’ அல்லது ‘1’ 

என்பதுடன் ‘0’ மற்றும் ‘1’ ஆகியவற்றின் இரு நிமல இருப்பும் 

(Superposition) ஹசயல்படும். இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான 

வருடங்களில் ஹசய்யக்கூடிய கணினி பிராசஸிங்மகச் சில தினங்களில் 

முடித்துவிட முடியும். 

 ¶ நியூ சவுத் னவல்ஸின் பிற ஹபருமமகள் ¶ 

 2012-ல் சிலிக்கானில் பதிக்கப்பட்ட ஒற்மற பாஸ்ஃபரஸ் அணுவின் 

எஹலக்ட்ரான் ஒன்றின் சுழற்சிமயக் ஹகாண்டு முதல் கியூபிட்மட 

உருவாக்கியது. 
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 2012-ல் உலகின் முதல் ஒற்மற அணு டிரான்ஸிஸ்டமர உருவாக்கியது. 

 2015-ல் சிலிகானால் ஹசய்யப்பட்ட முதல் குவாண்டம் லாஜிக் னகட். 

 

 

                                                               மாநாடு 

 

 2018 ஆண்டிற்கான னபரிடர் னபரழிவு குமறப்பிற்கான ஆசிய 

அமமச்சர்களின் கூடுமக (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk 

Reduction - AMCDRR) மங்னகாலியாவில் நமடஹபற உள்ளது 

 PETROTECH 2016 - எனப்படும் 12 வது சர்வனதச எண்ஹணய் மற்றும் 

எரிவாயு கண்காட்சி கூடுமகயானது (12th International Oil & Gas 

Conference and Exhibition) டிசம்பர் 05 முதல் 07 வமர புது தில்லியில் 

நமடஹபற உள்ளது 

 ஆசிய - பசுபிக் ஹபாருளாதார கூட்டமமப்பின் (Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC)) 2016 ஆண்டிற்கான கூடுமக நமடஹபறும் நாடு = 

ஹபரு 

 பசுமம ஹநடுஞ்சாமலகளுக்கான னதசிய மாநாடானது (National 

Convention on Innovations in Green Highways) = லக்னனா நகரில் நவம்பர் 
07 முதல் 09 வமர நமடஹபறுகிறது 

 The 2016 Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) = ஆசியா பசுபிக் 

நாடுகளின் ஹபாருளாதார கூட்டுறவு மாநாடு -- 2016 , ஹபரு நாட்டின் லிமா 
நகரில் நவம்பர் 19 மற்றும் 20ல் நமடஹபறுகிறது. 

 Theme -- Quality Growth and Human Development 

 னபாமதப் ஹபாருட்கள் கடத்தலுக்கு எதிரான , இந்தியப் ஹபருங்கடல் 

நாடுகளின் உள்துமற அமமச்சர்கள் மாநாடு , அக்னடாபர் 29ல் 

ஹகாழும்புவில் நமடஹபற்றுள்ளது. 

 The High Level Meeting of Interior Ministers of Indian Ocean Region (IOR) 

to Counter Drug Trafficking 

 Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction -- AMCDRR 

 நாட்டின் ஹதாழில் துமற, உற்பத்தித் துமற ஆகியவற்றின் னசமவகமள 

விளக்கும் வமகயில், நவம்பர் 14 முதல் 27 வமர நமடஹபறவுள்ள 36-

ஆவது இந்திய சர்வனதச வர்த்தகக் கண்காட்சிமய, தில்லியில் ஜனாதிபதி 
பிரணாப் முகர்ஜி துவக்கி மவத்துள்ளார். 
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 இந்திய சர்வனதச வர்த்தகக் கண்காட்சி, " டிஜிட்டல் இந்தியா " என்ற 

கருத்தாக்கத்துடன் நமடஹபறுகிறது. 

 கண்காட்சியின் கூட்டாளி நாடாக ஹதன் ஹகாரியாவும், வர்த்தகத்தில் 

கவனம் ஹசலுத்தும் நாடாக ஹபலாரஸும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இனதனபால, கூட்டாளி மாநிலங்களாக மத்திய பிரனதசம், ஜார்க்கண்ட் 

ஆகிய மாநிலங்களும் கவனம் ஹசலுத்தும் மாநிலமாக ெரியாணாவும் 

இடம் ஹபற்றுள்ளன. 

 இந்த கண்காட்சியில் " தமிழ்நாடு தினம் " நவம்பர் 18-இல் 

ஹகாண்டாடப்படுகிறது. 

 மித்ரா சக்தி – 2016 = இந்தியா, இலங்மக ராணுவங்கள் இமணந்து 

னமற்ஹகாள்ளும் ராணூவ பயிற்சி 6வது மித்ரா சக்தி - 2016 , அக்னடாபர் 24 

முதல் நவம்பர் 06 வமர இலங்மகயில் நமடஹபறுகிறது. 

 சூர்யா கிரண் – 10 = இந்தியா , னநபாள் இமணந்து னமற்ஹகாள்ளும் 

ராணுவ பயிற்சி சூர்யா கிரண் - 10 , அக்னடாபர் 31 முதல் நவம்பர் 13 

வமர னநபாளில் நமடஹபறுகிறது. 

 அசாம் மாநில அழகிய மமல வாசஸ்தலம் “Haflong” இல் மூன்று நாள் 

“ஜூடிம விழா” நமடஹபற்றது. 
 அஸ்ஸாம் மாநிலம் Haflong நகரில் டிசம்பர் 18 - 20 வமர Dimasa 

பழங்குடியினரின் கலாச்சாரத்மத பிரதிபலிக்கும் வமகயிலான Judima 

எனும் விமளயாட்டு மற்றும் கலாசார திருவிழா நமடஹபற உள்ளது. 

 உ.பி. மாநில சுற்றுலாத்துமற ஆக்ராவில் நவம்பர் 25 - 30 வமர தாஜ் 

பலூன் திருவிழாமவ { Taj Balloon Festival 2016 } ஏற்பாடு ஹசய்துள்ளது. 

 னமகாலயா மாநிலத்மத னசர்ந்த கனரா பழங்குடியின மக்கள் வங்கலா 
(Wangala) அறுவமட திருவிழாமவ ஹகாண்டாடினர். 

 47 வது இந்தியாவின் சர்வனதச திமரப்பட விழா னகாவாவில் 

ஹதாடங்கியது 
 2016 உலக இமணய மாநாடு வுஹஜன் (Wuzhen), சனீாவில் நவம்பர் 18, 

2016 இல் நிமறவமடந்தது. தமீ்: Innovation-driven Internet Development 

for the Benefit of All – Building a Community of Common Future in 

Cyberspace. 

 இந்திய-சனீ கூட்டு இராணுவ பயிற்சி “Hand-In-Hand” புனனவில் 

ஹதாடங்கியது 

 70 Saal Azadi - Zara Yaad Karo Kurbani' ( 70 years of independence : Do 

recall the sacrifices ) 
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 னகாவாவில் நமடஹபற்ற 47வது சர்வனதச திமரப்பட விழாவிமன 

முன்னிட்டு 70 Saal Azadi - Zara Yaad Karo Kurbani ( 70 ஆண்டுகள் 

சுதந்திரம் -- தியாகங்கமள நிமனவு கூறுனவாம் ) என்ற கருப்ஹபாருமள 

அடிப்பமடயாக ஹகாண்ட Multimedia கண்காட்சிமய ஹசய்தி மற்றும் 

ஒளிபரப்பு துமற அமமச்சர் ஹவங்கய்யா நாயுடு துவக்கி மவத்துள்ளார். 
 14th Pravasi Bharatiya Divas (PBD) Convention. 14வது ஹவளிநாடுவாழ் 

இந்தியர்கள் தின மாநாடு 2017 ஜனவரி 07 - 09 வமர ஹபங்களூருவில் 

நமடஹபறுகிறது. இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக னபார்சுகல் 

நாட்டின் பிரதமர் António Costa கலந்து ஹகாள்கிறார். 
 1st International Agrobiodiversity Congress புதுஹடல்லியில் நவம்பர் 06 - 

09 வமர நமடஹபற்றுள்ளது. 

 International Competition Network அமமப்பின் வருடாந்திர மாநாடு 

2018ல் இந்தியாவில் நமடஹபறவுள்ளது. 

 2017 – ொங்காங்,   2016 – சிங்கப்பூர் 
 Conference of Directors-General of Police (DGP)  = மாநில னபாலிஸ் 

டி.ஜி.பி.க்கள் வருடாந்திர மாநாடு , நவம்பர் 25 முதல் 28 வமர 
ஹதலுங்கானா தமலநகர் மெதராபாத்தில் அமமந்துள்ள சர்தார் 
வல்லபாய் பனடல் னதசிய காவல் பயிற்சி மமயத்தில் நமடஹபறவுள்ளது. 

 கடந்த ஆண்டு குஜராத்தின் கட்ச் நகரில் நமடஹபற்றது. 

 Raad ul Barq -- 2016 (Strike of Thunder) = பாகிஸ்தான் ராணுவம், பஞ்சாப் 

மாகாணத்தில் இந்திய எல்மலமய ஒட்டி Raad ul Barq - 2016 (Strike of 

Thunder) என்ற தயார்நிமல பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. 

 4th Young Scientists Meet  = Institute of Nuclear Medicine and Allied 

Sciences (INMAS) மற்றும் DRDO இமணந்து  

நடத்திய 4வது இளம் அறிவியலாளர்கள் மாநாடு, புதுஹடல்லியில் 

நவம்பர் 10 & 11ல் நமடஹபற்று முடிந்துள்ளது. 

 மாநாட்டின் கருப்ஹபாருள் -- Convert Challenges into Opportunities 

 விலங்குகமள தாக்கும் Brucellosis என்னும் னநாய் பற்றிய சர்வனதச 

மாநாடு ( The International Conference on Brucellosis 2016 ) 

புதுஹடல்லியில் நமடஹபறுகிறது. 

 பசு, எருது, ஆடு, பன்றி, நாய் ஆகியவற்மற இந்த னநாய் தாக்குகிறது. 

 னபரிடர்கால அபாயங்கமள குமறப்பதற்கான ஆசிய நாடுகளின் 

அமமச்சர்கள் அளவிலான 3 நாள் மாநாடு, ஹடல்லியில் நவம்பர் 03 

முதல் 05 வமர நமடஹபற்று முடிந்துள்ளது. 
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 உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் சார்பிலான புமகயிமல கட்டுப்பாடு 

ஹதாடர்பான சர்வனதச மாநாடு , ஹநாய்டாவில் நவம்பர் 07 முதல் 12 வமர 
நமடஹபற்று முடிந்துள்ளது. 

 இம்மாநாட்டின் சிறப்பு விருந்தினராக இலங்மக அதிபர் மமத்ரி பால 

சிரினசனா கலந்து ஹகாண்டுள்ளார் 
 வரலாற்றினலனய முதன் முமறயாக சனீாவும் , ஹசளதி அனரபியாவும் 

இமணந்து Exploration - 2016 என்ற ஹபயரில் ராணுவ பயிற்சியில் 

ஈடுபட்டன.  

 பருவநிமல மாற்றத்மத எதிர்ஹகாள்வற்கான பாரீஸ் ஒப்பந்தம், சர்வனதச 

சட்டமாக நவம்பர் 04ல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. 

 

 

                                                         சாதமனகள் 

 

 நாசாவின் Magneto spheric Multi scale Mission என்னும் விண்ஹவளி 
ஆராய்ச்சி திட்டத்திற்கு மிக அதிக உயரத்திற்கு GPS சமிக்மஞ (Signal) 

க்காக கின்னஸ் உலக சாதமன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 10 ஹடஸ்ட் ஹதாடர்கமள ஹவன்று அதிக ஹடஸ்ட் ஹதாடர்கமள ஹவன்ற 

ஆசிய னகப்டன் என்ற சாதமனமய நிகழ்த்தியுள்ளார் பாகிஸ்தான் 

னகப்டன் மிஸ்பா உல் ெக். 

 சவுரவ் கங்குலி, னதானி ஆகினயார் 9 ஹடஸ்ட் ஹதாடர்கமள ஹவல்ல, 

ஜானவத் மியாண்டட், ரணதுங்கா 8 ஹடஸ்ட் ஹதாடர்கமள ஹவன்றுள்ளனர் 
 ஹதாடர்ச்சியான இரண்டு ஆண்டுகளில் 50 விக்ஹகட்டுகள் எடுக்க முதல் 

கிரிக்ஹகட் வரீர் என்ற சாதமனமய அஸ்வின் புரிந்துள்ளார். 
 

 

 

                                                னதசிய விமளயாட்டுகள் 

 

 மனலசியாவில் உள்ள குவான்டன் நகரில் நமடஹபற்ற ஆசிய 

சாம்பியன்ஸ் டிராபி ொக்கி னபாட்டியின் இறுதியாட்டத்தில், “இந்திய 

அணி” நடப்பு சாம்பியனான = பாகிஸ்தாமன னதாற்கடித்து சாம்பியன் 

பட்டம் ஹவன்றுள்ளது. 
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 இந்தப் னபாட்டியில் இந்திய அணி 2-ஆவது முமறயாக சாம்பியன் பட்டம் 

ஹவன்றுள்ளது. இதற்கு முன்னர் 2011-இல் நமடஹபற்ற முதல் ஆசிய 

சாம்பியன்ஸ் டிராபி னபாட்டியில் இந்தியா சாம்பியன் ஆகியுள்ளது. 

அப்னபாதும் இறுதிச்சுற்றில் பாகிஸ்தாமனனய வழீ்த்தியது = இந்தியா. 
 சிங்கப்பூரில் நமடஹபற்ற ஆசிய மகளிர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி ொக்கிப் 

னபாட்டியில், = சனீாமவத் னதாற்கடித்து  “இந்திய அணி” மகளிர் அணி 
முதல்முமறயாக சாம்பியன் பட்டம் ஹவன்றுள்ளது. 

 சிங்கப்பூரில் நமடஹபற்ற WTA - உலக ஹபண்கள் ஹடன்னிஸ் சாம்பியன்சிப் 

னபாட்டியின் ஒற்மறயர் இறுதிப் னபாட்டியில் , சுனலாவக்கியாவின் = 

ஹடாமினிகா சிபுலனகாவா , ஹஜர்மனியின் ஏஜ்சலிக் ஹகர்பமர வழீ்த்தி 
சாம்பியன் பட்டம் ஹவன்றுள்ளார். 

 இரட்மடயர் பிரிவில் ரஷ்யாவின் = மகனராவா & எலினா ஹவஸ்னினா 
னஜாடி மாடக்சான்டஸ் & லூசிசபனராவா இமணமய னதாற்கடித்து பட்டம் 

ஹவன்றுள்ளது. 

 பாரீஸில் நமடஹபற்ற பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஹடன்னிஸ் னபாட்டியில் 

பிரிட்டன் வரீர் ஆன்டி முர்னர, அஹமரிக்காவின் ஜான் இஸ்னமர 
னதாற்கடித்து பட்டம் ஹவன்றார். 

 பிலிப்மபன்ஸ் தமலநகர் மணிலாவில் நமடஹபற்ற உலக மணிலா 
மாஸ்டர்ஸ் னகால்ப் னபாட்டியில் இந்திய வரீர் = எஸ்.பி. சவ்ராசியா 
சாம்பியன் பட்டம் ஹவன்றுள்ளார். 

 குருகிராமில் ( குர்கவான் ) நடந்த சர்வனதச மகளிர் ஓபன் னகால்ஃப் 

னபாட்டியில் 18 வயனதயான இளம் இந்திய வரீாங்கமன = அதிதி அனசாக் 

'சாம்பியன்' பட்டம் ஹவன்று சாதமன பமடத்துள்ளார். 
 இந்தியாமவச் னசர்ந்த வரீாங்கமன ஒருவர் மகளிர் ஓபன் னகால்ஃப் 

னபாட்டி ஒன்றில் சாம்பியன் பட்டம் ஹபறுவது இதுனவ முதல் 

முமறயாகும். 

 இத்தாலியில் நமடஹபற்ற உலக கிக் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் 

னபாட்டியில் இந்தியாமவச் னசர்ந்த 8 வயது சிறுமி = தஜமுல் இஸ்லாம் 

தங்கப்பதக்கம் ஹவன்றுள்ளார். 
 அஹமரிக்காவில் நமடஹபற்ற உலக குத்துச்சண்மட னபாட்டியின் ஹவல்டர் 
ஹவயிட் பிரிவில் பிலிப்மபன்சின் = மன்னிபாகினயா சாம்பியன் பட்டம் 

ஹவன்றுள்ளார்.  
 சனீாவின் ஜியான் நகரத்தில் நமடஹபற்ற 8-ஆவது சான்டா உலகக் 

னகாப்மப னபாட்டியில், சனீ தற்காப்புக் கமலயான ஊஷுவில் 
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இந்தியாவுக்கு 2 ஹவள்ளி, 3 ஹவண்கலம் என ஹமாத்தம் 5 பதக்கங்கள் 

கிமடத்துள்ளன. 

 கடந்த 2014-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சிட்னியில் நடந்த முதல் தர 
கிரிக்ஹகட் னபாட்டி ஒன்றில் விமளயாடும் ஹபாழுது, சக வரீர் சனீ் அனபாட் 

வசீிய பவுன்சர் பந்து தமலயில் தாக்கி இறந்த ஆஸி ., வரீர் = ெியூக்ஸ் 

குடும்பத்துக்கு ஆஸ்தினரலிய கிரிக்ஹகட் வாரியம் ரூ.20 னகாடிமய 

நிவாரணமாக வழங்கியுள்ளது. 

 17 வயதுக்கு உட்பட்னடாருக்கான உலகக் னகாப்மப கால்பந்து னபாட்டிகள் 

அடுத்த ஆண்டு அக்னடாபர் 6-ம் னததி முதல் 28-ம் னததி வமர 
இந்தியாவில் உள்ள 6 நகரங்களில் நமடஹபறும் என பிபா 
ஹதரிவித்துள்ளது. 

 ஹகாச்சி, நவி மும்மப, னகாவா, ஹடல்லி, குவாொட்டி, ஹகால்கத்தா 
ஆகிய நகரங்கள் னபாட்டிமய நடத்த னதர்வு ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 அக்னடாபர் 29 / 2016 அன்று இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு 

இமடனய விசாகப்பட்டினத்தில் நமடஹபற்ற 5வது ஒரு நாள் னபாட்டியில் 

கலந்து ஹகாண்ட இந்திய அணிவரீ்கள், தங்கள் அன்மனயின் ஹபயர் 
ஹபாறிக்கப்பட்ட பனியமன அணிந்து விமளயாடினர். 

 னடானி -- னதவகி ., விராட் னகாலி -- சனராஜ் ., னராகித் சர்மா -- பூர்ணிமா 
 இந்த னபாட்டியில் அறிமுகமான இந்திய வரீர் ஹஜயந்த் , இளவயதினலனய 

தனது தாமய இழந்து வளர்ப்பு தாயிடம் வளர்ந்ததால் , தனது பனியனில் 

லட்சுமி & னஜாதி என தன் தாய் மற்றும் வளர்ப்பு தாய் இருவரது 

ஹபயமரயும் ஹபாறித்து விமளயாடினார். 
 நடுவரின் முடிமவ மறுபரிசலீமன ஹசய்யும் DRS முமற ( The Umpire 

Decision Review System ) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு 

இமடனயயான ராஜ்னகாட் ஹடஸ்ட் னபாட்டியில் அறிமுகம் 

ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ஜப்பானில் நமடஹபற்ற Miss World னபாட்டியில் பிலிப்மபன்சின் மகலீ 

ஹவர்னசாசா முதலிடம் ஹபற்றுள்ளார். 
 ஆஸ்தினரலியாவின் அஹலக்சாண்ட்ரா 2வது இடமும், 

இந்னதானனசியாவின் ஹபலிசியா 3வது இடமும் ஹபற்றுள்ளனர்.  
 பார்மவயற்னறாருக்கான 2வது 20 ஓவர் உலக னகாப்மப கிரிக்ஹகட் 

னபாட்டி , இந்தியாவில் 2017 ஜனவரி 28 முதல் பிப்ரவரி 12 வமர 
நமடஹபறுகிறது. இந்த னபாட்டியின் நல்ஹலண்ண தூதராக ராகுல் 

டிராவிட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
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 சச்சின் சிங் ஹசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க், ரஷ்யாவில் நமடஹபற்ற இமளஞர் 
உலக சாம்பியன்ஷிப் குத்துச்சண்மட னபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் 

ஹவன்றார். இந்த பட்டத்மத ஹவன்ற மூன்றாவது இந்திய வரீர் ஆவர். 
 அர்ஹஜன்டீனா நவம்பர் 28, 2016 அன்று, குனராஷியாவிலுள்ள 

ஜாக்ஹரப்பில் நமடஹபற்ற னடவிஸ் னகாப்மப ஹடன்னிஸ் னபாட்டியில் 

குனராஷியாமவ னதாற்கடித்து பட்டத்மத ஹவன்றது. 

 சனீாவில் உள்ள புனஜாவ் நகரில் நமடஹபற்ற சனீ ஓபன் சூப்பர் சரீிஸ் 

பிரிமியர் பாட்மின்டன் ஹதாடரில் ஹபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவு மபனலில் 

இந்தியாவின் சிந்து, சனீாவின் சன் யு மவ ஹவன்றார். சிந்து ஹபரும் முதல் 

சூப்பர் சரீிஸ் பட்டம் இது ஆகும் 

 ொங்காங் ஓபன் சூப்பர் சரீிஸ் னபாட்டியில் பி.வி.சிந்து அவர்கள் 

இரண்டாவது இடத்மத பிடித்தார். 
 ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுொஸ் LY ஹபய்ஜிங்கில் நமடஹபற்ற ஆசிய பாரா-
பூப்பந்து னபாட்டியில் தங்க பதக்கம் ஹவன்றார் 

 இந்திய னகால்ப் வரீர் அதிதி அனசாக் அவர்கள் னதாகாவில் நமடஹபற்ற 

முதல் கத்தார் மகளிர் ஓபன் னபாட்டியில் ஹவற்றிஹபற்றார். 
 ஆஸ்தினரலியாவின் ஹபண்கள் அணியின் முன்னாள் னகப்டன் கனரன் 

னரால்டன் அவர்கள் ஐசிசி ொல் ஆஃப் ஃனபம் இல் 

இமணத்துக்ஹகாள்ளப்பட்டார். 
 இந்திய னகால்ப் வரீர் ககன்ஜதீ் புல்லர் இந்னதானனஷியா ஓபன் பட்டத்மத 

ஹவன்றார். ஜவீ் மில்கா சிங் இரண்டாவது இடத்மத ஹபற்றார் 
 பிரிட்டனின் ஆண்டி முர்னர, ஹசர்பியாவின் னஜானகாவிக் னதாற்கடித்த 

பின்னர், 2016 ஏடிபி னவார்ல்ட் டூர் இறுதி பட்டத்மத ஹவன்றார் 
 ஊக்க மருந்து னசாதமனயில் கமடசி நிமிடத்தில் ரினயா ஒலிம்பிக் 

னபாட்டியில் பங்னகற்க தமடவிதிக்கப்பட்ட அரியானா வரீ்ர் தரம்பீர் 
சிங்அவர்கமள னதசிய னபாமத மருந்து தடுப்பு கழகம் (National Anti-

Doping Agency) எட்டு ஆண்டு தமட விதித்துள்ளது 

 முதலாவது கத்தார் னலடிஸ் ஓபன் னகால்ப் னபாட்டியில் இந்திய 

வரீாங்கமன அதிதி அனசாக் பட்டம் ஹவன்றுள்ளார். 
  ொங்காங் ஓபன் னபட்மிண்டன் ஹதாடரின் இறுதிப்னபாட்டியில் சனீ 

மதனப வரீாங்கமன டாங் சூ யிங்யிடம் இந்திய வரீாங்கமன பிவி சிந்து 

னதால்வியமடந்தார். 
 இந்தியா சார்பாக ரினயா ஒலிம்பிக் னபாட்டியில்முதல் முமறயாக 

ஹவள்ளி பதக்கம் ஹவன்று சாதமன பமடத்த சிந்து, அண்மமயில் நடந்து 
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முடிந்த சனீ ஓபன் சூப்பர் சரீிஸ் னபாட்டியிலும் முதல்முமறயாக பட்டம் 

ஹவன்றுள்ளார். 
 13th World Robot Olympiad = 13வது னரானபாட் ஒலிம்பிக் னபாட்டி, 

ஹநாய்டாவில் நவம்பர் 25 - 27 வமர நமடஹபறுகிறது. 

 இந்தியாவில் இப்னபாட்டி நமடஹபறுவது இதுனவ முதன்முமறயாகும்.    

Theme -- Rap the Scrap 

 12வது னபாட்டி 2015ல் கத்தார் நாட்டின் னதாொ நகரில் நமடஹபற்றது 
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