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                             மவறவு 

 

 " இந்தியாவின் கருந்துவை மனிதர் " என அவைக்கப்பட்ட விஞ்ஞானி சி.வி. 
விஸ்சவஸ்வரா வயது முதிர்வால் காலமானார். 

 கடந்த 1970ம் ஆண்டு , கருந்துவை எப்படி இருக்கும்? அதன் வடிவம் 

எவ்வாறு இருக்கும்? என்ற ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர். 
 130 சகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் இரண்டு ராட்சத கருந்துவைகள், 

ஒன்வறயயான்று சுற்றிக்யகாண்சட சமாதியசபாது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பவலகைின் 

வடிவத்வத வவரந்தவர் இவர். 
 நிலவில் காலடி எடுத்து வவத்த இறுதி விண்யவைி வரீர் அயமரிக்காவின் 

ஜின் யசர்னன் [ Eugene Cernan ] வயது முதிர்வின் காரணமாக காலமானார். 
 யசர்னன் 1972-ம் ஆண்டு, அயமரிக்காவால் நிலவில் விண்யவைி 
ஆராய்ச்சிக்கு யசலுத்தப்பட்ட ‘அப்பசலா 17’ விண்கலத்துக்கு தைபதியாக 

இருந்தவர். நிலவில் கவடசியாக காலடி வவத்த நபர் ஜின் யசர்னன் ஆவார். 
 நிலவில் முதலில் காலடி எடுத்த வவத்த அயமரிக்காவின் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 

2012-ம் ஆண்டு மரணமவடந்தார். 
 உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநராக பணியாற்றி ஓய்வு 

யபற்ற, தமிைறிஞர் ச.சவ. சுப்பிரமணியன் , வயது முதிர்வின் காரணமாக 

ஜனவரி 12ல் காலமானார். 
 ஆங்கிலம், மவலயாைம் உட்பட யமாத்தம் 200 க்கும் சமற்பட்ட நூல்கவை 

எழுதியவர். கவிக்சகா அப்துல் ரகுமான், க.ப. அறவாணன் உள்ைிட்ட 44 

அறிஞர் யபருமக்கள் முவனவர் பட்டம் யபற வைிகாட்டியாகத் திகழ்ந்தவர். 
 யதன்காசி ஆலங்குைம் சாவலயில், ‘தமிழூர்’ என்ற ஊவர உருவாக்கி, 
காலயமல்லாம் தமிழுக்கு அரும்பணி ஆற்றிக்யகாண்டு இருந்தவர். ‘உலகத் 

தமிழ்க் கல்வி இயக்ககம்’ என்ற அவமப்வப, இறுதி வவர நடத்திக் யகாண்டு 

இருந்தவர் 
 தமிைகத்தின் ஆளுநராக பணியாற்றி, ஓய்வு யபற்ற சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா 
வயது முதிர்வின் காரணமாக காலமானார். 

 இவர் பஞ்சாபின் முதலவமச்சராகவும், உத்தராகண்ட், ஆந்திரம், அந்தமான் 

ஆகிய மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராகவும், இரண்டு முவற தமிைகத்தின் 
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ஆளுநராகவும் யசயல்பட்டவர். வாஜ்பாய் ஆட்சியின் சபாது அவரது 

அவமச்சரவவயில் பங்குயபற்றவர். 

 

 

 

                       அவலசபசி ‘யசயலி’ 
 

 ராணுவ வரீர்கள் தங்கைது குவறகவை யதரிவித்து, நிவாரணம் காண்பதற்கு 

+91 9643300008 என்ற கட்யசவி அஞ்சல் எண்வண தவலவம தைபதி விபின் 

ராவத் அறிமுகப்படுத்தினார். 
 தமிழ்நாடு சுற்றுலா வைர்ச்சிக் கைகத்தின் சார்பில் பிரசித்தி யபற்ற 

சுற்றுலாத் தலங்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய " பினாகின் " யசயலிவய 

சுற்றுலாத் துவற அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 Project Nanjunda =nபிைிப்கார்ட் நிறுவனம் தங்கைது யடலிவரி 

ஊைியர்கைின் பாதுகாப்பு சதவவகளுக்காக " புராயஜக்ட் நஞ்சுண்டா " என்ற 

திட்டத்வத அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 இந்த திட்டத்தின் கீழ் அவசர காலங்கைில் யடலிவரி ஊைியர்கள் / 

கைப்பணியாைர்கள் அருகிலுள்ை யடலிவரி வமயங்கைில் உதவி சகார 
முடியும் 

 மகாராஸ்ட்ராவவச் சசர்ந்த யதாைில்நுட்ப நிறுவனமான யஜட் சிந்ததிஸ் 

நிறுவனம் கிரிக்யகட் வரீர் சச்சிவன வமயப்படுத்தி சச்சின் சாஹா வார்ம் 

அப் என்ற புதிய விவையாட்டிவனஅறிமுகம் யசய்துள்ைது 

 மத்திய வணிக துவற அவமச்சகம் சிறப்பு யபாருைாதார மண்டலங்கள் 

பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் பரிவர்தனங்கள் அடங்கிய. SEZ India என்ற 

யமாவபல் யசயலிவய அறிமுகம் யசயதுள்ைது 

 பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் வாடிக்வகயாைர்களுக்கு Sanchar Aadhar என்ற 

ஆதார் அட்வட அடிப்பவடயிலான திட்டத்வத துவக்கியுள்ைது 

 சசானி நிறுவனம் அறிமுகம் யசய்துள்ை இந்தி இவச பாடலுக்கான புதிய 

யதாவலக்காட்சி சசனல் யபயர் = Sony ROX HD 

 Haj Committee of India = ஹஜ் பயணம் சமற்யகாள்பவர்கள் , இவணய 

வைியில் விண்ணப்பம் யசய்வதற்கு எைிதாக மத்திய சிறுபான்வமயினர் 
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நலத்துவற அவமச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி, Haj Committee of India 

எனும் அவலசபசி யசயலிவய அறிமுகம் யசய்துள்ைா 
 Premier app = யதாைில் நிறுவனங்களுக்கு மின்னணுத் யதாைில்நுட்பத்வத 

பயிற்றுவிக்கும் வவகயில் "பிரீமியர்' என்ற யபயரிலான புதிய 

யசல்லிடப்சபசி யசயலிவயயும் கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

 தமிழ், ஆங்கிலம், யதலுங்கு, மராத்தி ஆகிய யமாைிகைில் இந்தச் யசயலி 
இயங்கும் 

 HDFC வங்கி Facebook Messenger மூலம் Recharge , மின் கட்டணம் யசலுத்த 

, வாடவக ஊர்திகளுக்கான கட்டணங்கவை யசலுத்த OnChat என்ற 

வசதிவய அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 Digital Unlocked Training Programme  = சிறு மற்றும் குறுந்யதாைில் 

முவனசவாருக்காக கூகுள் நிறுவனம், FICCI [ The Federation of Indian 

Chambers of Commerce and Industry ] மற்றும் Indian School of Business 

ஆகியவவ இவணந்து Digital Unlocked என்ற பயிற்சி திட்டத்வத அறிமுகம் 

யசய்துள்ைது. 

 சமலும் My Business என்ற இவணயதைமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது 

 இந்தியாவில் சாவல பாதுகாப்பு வசதிவய சமம்படுத்த உதவும் சநாக்கில் 

மத்திய சாவல சபாக்குவரத்து மற்றும் யநடுஞ்சாவல அவமச்சகத்தால் 

அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ை இரு புதிய யசயலிகள் - எம்-பரிவாகன் (m-

Parivahan) மற்றும் இ-யசல்லான் (e-challan) 

 எம்-பரிவாகன் (m-Parivahan) யசயலியானது யபாது மக்களுக்கு பயன் தரும் 

யசயலி ஆகும். இவத யகாண்டு வாகனம் மற்றும் ஓட்டுநரின் 

உண்வமத்தன்வமவய அறிந்து யகாள்ை முடியும். 

 இ-யசல்லான் (e-challan)என்பது அமாலக்க யசயலி ஆகும். இந்த யசயலிவய 

சபாக்குவரத்து காவல்துவற மற்றும் சபாக்குவரத்து அதிகாரிகள் 

பயன்படுத்துவர். 
 RCTC Rail Connect app  = ரயில் டிக்யகட்டுகவை எைிதாகவும் சவகமாகவும் 

முன்பதிவு யசய்ய 'ஐஆர்சிடிசி ரயில் கயனக்ட்' "IRCTC Rail Connect" என்ற 

யபயரில் புதிய யசயலி ஒன்வற இந்திய ரயில்சவ உணவு மற்றும் சுற்றுலா 
கைகம் (ஐஆர்சிடிசி) அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 [ சில மாதங்களுக்கு முன் Irctc Connect என்ற யசயலி யவைியிடப்பட்டு 

இருந்தது ] 
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 BSE STAR MF app = மும்வப பங்குச்சந்வத , மியூச்சுவல் பண்ட் 

வர்த்தகத்திற்காக BSE STAR MF என்ற யசயலிவய அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 Google My Business app = சிறு மற்றும் குறுந்யதாைில்கைில் 

ஈடுபடுசவாருக்காக கூகுள் நிறுவனம் , Google My Business என்ற 

அவலசபசி யசயலிவய அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானா மாவட்டம் சதர்தல் நடவடிக்வக 

பயன்படுகளுக்கு ECI360 என்ற யமாவபல் யசயலிவய அறிமுகம் 

யசய்துள்ைது 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்காக இந்தியன் வங்கி அறிமுகம் யசய்துள்ை 

யமாவபல் யசயலி = Indian Bank UBI 

 ShaGun =  அவனவருக்கும் கல்வி ( சர்வ சிக்சா அபியான் ) திட்டத்வத 

கண்காணிப்பதற்காக " ஷாகன் " எனப்படும் புதிய வவலதை அவமப்வப 

மனித வை சமம்பாட்டு துவற அவமச்சர் துவக்கி வவத்துள்ைார். 
 Upastithi app = அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் , மகாராஷ்டிரா மாநில பள்ைி 
மாணவர்கைின் தினசரி வருவக onlineல் பதிவு யசய்வதற்காக Upastithi app 

அறிமுகம் யசய்யப்பட்டுள்ைது. இதன் மூலம் கல்வித்துவற அதிகாரிகள் 

பள்ைிகைின் மாணவர் வருவக விபரங்கவை உடனுக்குடன் அறிந்துயகாள்ை 

வைிஏற்படும். 

 ECI app = வாக்காைர்கள், சதர்தல் அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல் 

கட்சிகளுக்கு சதவவயான அவனத்து தகவல்களும் ஒசர இடத்தில் 

கிவடக்கும் வவகயில் சதர்தல் ஆவணயம், ECI என்ற யசயலிவய அறிமுகம் 

யசய்துள்ைது. 

 அந்த யசயலியில் வாக்காைர் பட்டியலில் எப்படி யபயர் சசர்ப்பது, குறிப்பிட்ட 

யதாகுதியில் எங்கு வாக்குச்சாவடி அவமக்கப்பட்டுள்ைது என்பது முதல் 

பல்சவறு தகவல்கள் இடம்யபற்றுள்ைன. 

 புதிதாக அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட ரூபாய் சநாட்டுகவை ஸ்சகன் யசய்வதன் 

மூலம் பிரதமர் சமாடியின் குரவல சகட்கும் வசதிக்கான யமாவபல் யசயலி 
= MODI KEY NOTE 

 மத்திய சுகாதார துவற அவமச்சகத்தால் அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட யசயலி = 

NO MORE TENSION App 

 மின் வசதிகவை பற்றிய தகவல்கவை யபற மின்துவற அவமச்சர் ப்யூஸ் 

சகாயல் அவர்கைால் அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட யசயலி = GARV-II 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 குைந்வதகளுக்கு தாய்ப்பால் வைங்கவை ஊக்குவிக்க மற்றும் கவடகைில் 

விற்கப்படும் அவடக்கப்பட்ட உணவுகவை தவிர்க்க விைிப்புணர்விற்காக 

அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட யசயலி = Stanpan Suraksha 

 விவசாயிகைின் நலனுக்காக மத்திய விவசாயிகள் நலத்துவற 

அவமச்சகத்தால் அறிமுகம் யசய்துள்ை யசயலி = e-Nam 

 ஹஜ் யாத்திவர யதாடர்பான நடவடிக்வககளுக்காக சிறுபான்வமயினர் 
மற்றும் விவகாரதுவற அவமச்சர் ஸ்ரீ முக்தார் அவ்கைால் அறிமுகம் 

யசய்யப்பட்ட யசயலி = Haj Committee of India 

 ரூபாய் சநாட்டுகள் யசல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ட நிவலயில் மக்கைின் 

கருத்வத அறிய சமாடி துவக்கிய யசயலி = NM App 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்களுக்காக மத்திய அரசால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதிக முவற தரவிறக்கம் யசய்யப்பட்டு சாதவன 

பவடத்த யமாவபல் யசயலி = BHIM App 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்காக Yes-Bank அறிமுகம் யசய்த யசயலி = SIMS 

e Pay 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்காக Indusland Bank அறிமுகம் யசய்த யசயலி = 

Indus Pay 

 Reliance நிறுவனம் மற்றும் Fun&Co நிறுவனம் இவணந்து உருவாக்கிய 

யசயலி = CHILLX 

 ரயில் டிக்கட்கவை சவகமாகவும் எைிதாகவும் யபற ஐஆர்சிடிசி அறிமுகம் 

யசய்த யசயலி = IRCTC RAIL CONNECT 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்காக ICICI வங்கி அறிமுகம் யசய்த யசயலி = 

Easy Pay 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்காக BSNL வங்கி அறிமுகம் யசய்த யசயலி = 

MOBI CASH 

 யவைிநாடு வாழ்இந்தியர்களுக்காக south Indian bank அறிமுகம் யசய்துள்ை 

யசயலி = SIB MIROR 

 பணமில்லா பரிவர்த்தவனக்காக ஆதார் நிறுவனத்தால் அறிமுகம் 

யசய்துள்ை யசயலி = Aadhar Payment app 

 மும்வப பங்குச்சந்வத Mutual Fund வர்த்தகத்திற்காக அறிமுகம் யசய்துள்ை 

யசயலி = BSE STAR MF 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 வர்த்தகம் மற்றும் யதாைில் துவறயால் சிறப்பு யபாருைாதார 
மண்டலங்கவை பற்ற தகவல்கவை யபற அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட யசயலி = 

SEZ INDIA 

 நுகர்சவார்கவை குவறகவை தரீ்க்க மத்திய அரசால் அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட 

யசயலி = Smart Consumer & Online Consumer Mediation Center 

 சல்மான் கானின் 51வது பிறந்த தினத்வத முன்னிட்டு அவர் யவைியிட்டுள்ை 

யமாவபல் யசயலி = Being Touch 

 சாவல விபத்தில் ஏற்படும் கவல மான்கைின் இறப்வப தவிர்க்க பின்லாந்து 

நாட்டினரால் அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட யசயலி = Reindeer bell 

 பணம் இருக்கும் ஏடிஎம் கவை பற்றி அறிய உதவும் யசயலி = வால்யநட் 

 இந்தியாவின் சார்பில் ஆதாரத்துடன் முன் வவக்கப்பட்டு கூகுள் 

நிறுவனத்தால் தவடயசய்யப்பட்ட யசயலி = SMESH UP 

 சமீபத்தில் ஹிந்தி யமாைியில் தனது சசவவவய யதாடர்ந்த தகவல் 

பரிமாற்ற யசயலி = Allo 

 கூகுள் நிறுவனத்தால் அறிமுகம் யசய்யப்பட்ட புவகப்படங்கவை ஸ்சகன் 

யசய்யும் யசயலி = Photo Scan 

 சிறு மற்றும் குறு யதாைில் ஈடுபடுசவார்களுக்காக கூகுள் நிறுவனம் 

அறிமுகம் யசய்துள்ை யசயலி = Google My Business 

 ஆபத்து காலங்கைில் நமது இருப்பிடத்வத நம்பகத்தனமான நபர்களுக்கு 

யதரிவிக்க கூகுள் நிறுவனம் அறிமுகம் யசய்த யசயலி = Trusted Contacts 

 யதாைில் நிறுவனங்களுக்கு மிண்னணு யதாைில் நுட்பத்வத பயிற்று விக்கும் 

வவகயில் தமிழ் ஆங்கிலம் யதலுங்கு மராத்தி ஆகிய யமாைிகைில் கூகுள் 

அறிமுகம் யசய்துள்ை யசயலி = Premier 

 அருகில் உள்ை கைிவவற வசதிகவை அறிய யடல்லி மாநிலம் அறிமுகம் 

யசய்த யசயலி = Google Toilet Locator 

 

 

 

                      புத்தகத்தின் ஆசிரியர்கள் 

 

 I Am A Troll = எழுதியவர் -- ஸ்வாதி சதுர்சவதி 

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 8 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 Pradhan Mantri Ke Mann Ki Baat = பிரதமர் நசரந்திர சமாடியின் 2014 முதல் 

நவம்பர் 2016 வவர Maan Ki Baat என்ற தவலப்பில் ஆற்றிய உவரகவை 

யதாகுத்து , ராஜிவ் குப்தா என்பவர் Pradhan Mantri Ke Mann Ki Baat என்ற 

யபயரில் புத்தகமாக யவைியிட்டுள்ைார். 
 ஒைிபரப்பான  

 இதவன உத்திர பிரசதசத்வத சசர்ந்த இவைஞர் "Rajeev Gupta" 

யதாகுத்துள்ைார் 
 இப்புத்தகம் யடல்லி புத்தக கண்காட்சியில் மத்திய அவமச்சர் "Jual oram" 

அவர்கைால் யவைியிடப்பட்டது 

 தபீா கர்மாகர் : தி ஸ்மால் யவான்டர் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - 
பிஸ்சவஷ்வர் நந்தி. 

 யகாஞ்சம் சதநீர்... யகாஞ்சம் ஹிந்துத்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் 
அரவிந்தன் நீலகண்டன். 

 I'Waiting for the Gulmuhar to Bloom' என்ற புத்தகத்வத எழுதியவர் "Archana 

Dutt" 

 தருண் விஜய் எழுதிய "Cyber Pathsala" என்ற புத்தகத்வத யடல்லியில் 

நவடயபறும் புத்தக கண்காட்சியில் மத்திய அவமச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்சடகர் 
யவைியிட்டுள்ைார் 

 The People's President A. P. J. Abdul Kalam என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் = 

எஸ் எம் கான் 

 அமீத் அன்சாரி அவர்கைால் யவைியிடப்பட்டுள்ைது 

 Khullam Khulla = பிரபல ஹிந்தி நடிகர் ரிஷிகபூர் , தனது சுயசரிவதவய 

Khullam Khulla என்ற யபயரில் புத்தகமாக மீனா ஐயருடன் இவணந்து 

எழுதியுள்ைார். 
 கிரண் சதஷாய் எழுதிய "Jinnah often came to our house" புத்தகத்திற்கு 

2016ம் ஆண்டிற்கான "The Hindu Prize" கிவடத்துள்ைது 

 Bose : An Indian Samurai : Netaji and the INA : a Military Assessment = 

எழுதியவர் ---- Major General (Retd) GD Bakshi 

 The Untold Vajpayee : Politician and Paradox = எழுதியவர் ---- Ullekh NP 

 Pradhan Mantri Ke Mann Ki Baat = பிரதமர் சமாடி வாயனாலியில் Maan Ki 

Baat என்ற தவலப்பில் ஆற்றிய உவரகவை யதாகுத்து , ராஜிவ் குப்தா 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

என்பவர் Pradhan Mantri Ke Mann Ki Baat என்ற யபயரில் புத்தகமாக 

யவைியிட்டுள்ைார். 
 “Paritapat Lankeshwari” என்ற புத்தகத்வத எழுதியவர் சகாவாவின் ஆளுநர் 

"Ms. Mirdula Sinha" 

 AKHADA = முன்னாள் மல்யுத்த வரீரும், பயிற்சியாைருமான மகாவரீ் சிங் 

சபாகத்தின் வாழ்க்வக வரலாறு நூல். ( இவரின் வாழ்க்வகயின் 

அடிப்பவடயில் அவமந்தசத, டங்கல் திவரப்படம் ஆகும் ) = எழுதியவர் -- 
யசௌரப் துக்கால் ( Saurabh Duggal ) 

 Climate Change - எழுதியவர் = பிரிட்டன் இைவரசர் சார்லஸ் ( சவல்ஸ் 

இைவரசரும் இவசர )= இவணந்து எழுதியவர்கள் -- சடானி ஜுனிபர் & 

எமிலி சூக்பர்க் 

 My Odyssey : Memoirs of the Man behind the Mangalyaan Mission 

- எழுதியவர் = முன்னாள் இஸ்சரா சசர்மன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன். ( 

நிலஞ்சன் ரூத் உடன் இவணந்து எழுதியுள்ைார் ) 
 Jinnah Often Came to Our House= எழுதியவர் கிரண் சதாஷி ( The Hindu 

2016 விருது யபற்றுள்ைது ) 

 The Karachi Deception - எழுதியவர். = சத்ருஜித் நாத் 

 இந்திய சதர்தல்கள் யதாடர்பான "வாழும் ஜனநாயகம்' [ Unfolding Indian 

Elections- Journey of living democracy ] என்ற தவலப்பில் மத்திய தகவல் 

ஒலிபரப்புத் துவறயுடன் இவணந்து சதர்தல் ஆவணயம் தயாரித்த புத்தகம் 

யவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 

                      

                             விருதுகள் 
 

பத்ம விருதுகள் - 2017  

 இந்த ஆண்டு 7 சபருக்கு பத்ம விபூஷண் விருது, 7 சபருக்கு பத்ம 

பூஷன் விருது மற்றும் 75 சபருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இதில், 19 சபர் யபண்கள். யவைிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் உட்பட 7 

சபர் யவைிநாட்டினர். 9 சபருக்கு இறப்புக்கு பின் இந்த உயரிய 

கவுரவம் அைிக்கப்படுகிறது. 

 தமிைகத்வதச் சசர்ந்த 7 சபருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான பத்ம 

விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன.  

 

பத்ம விபூஷண்: 

 சக.சஜ.சயசுதாஸ் - இவச - சகரைா 

 சத்குரு ஜக்கி வாசுசதவ் - ஆன்மிகம் - #தமிைகம் 

 சரத் பவார் - யபாது வாழ்க்வக - மகாராஷ்டிரம் 

 முரைி மசனாகர் சஜாஷி - யபாது வாழ்க்வக - உத்தரப் பிரசதசம் 

 உடுப்பி ராமச்சந்திர ராவ் - அறிவியல் / யபாறியியல் - கர்நாடகம் 

 சுந்தர் லால் பாட்வா (மவறவு)- யபாது வாழ்க்வக - மத்தியப் 

பிரசதசம் 

 பி.ஏ.சங்மா (மவறவு) - யபாது வாழ்க்வக - சமகாலயா 
 

பத்ம பூஷன்: 

 விஷ்வா சமாகன் பட் - கவல / இவச - ராஜஸ்தான் 

 சபராசிரியர் சதவி பிரசாத் திவிசவதி - இலக்கியம் / கல்வி - 
உத்தரப் பிரசதசம் 

 யதஹாம்தன் உத்வாடியா - மருத்துவம் - மகாராஷ்டிரா 

 ரத்னா சுந்தர் மகராஜ் - ஆன்மிகம் - குஜராத் 

 நிரஞ்சனா நந்தா சரஸ்வதி - சயாகா - பிஹார் 
 யஹச்.ஆர்.யஹச். பிரின்சஸ் மஹா சக்ரி ஸ்ரீநிசதான் (யவைிநாடு) - 

இலக்கியம் / கல்வி - தாய்லாந்து 

 'சசா' ராமசாமி (மவறவு) - கல்வி / இலக்கியம் / இதைியல் - 

#தமிைகம் 
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இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

பத்மஸ்ரீ: 

 வசந்தி பிஷ்த் - கவல / இவச - உத்ராகண்ட் 

 யசம்மஞ்சசரி குஞ்சிராமன் நாயர் - கவல / நடனம் - சகரைா 

 அருணா மசஹாந்தி - கவல / நடனம் - ஒடிசா 
 பாரதி விஷ்ணுவர்தன் - கவல / சினிமா - கர்நாடகா 

 சாது யமஹர் - கவல / சினிமா - ஒடிசா 

 டி.சக.மூர்த்தி - கவல / இவச - #தமிைகம் 

 வலஷ்ராம் வசீரந்திரகுமார் சிங் - கவல / இவச - மணிப்பூர் 
 கிருஷ்ண ராம் சவுத்ரி - கவல / இவச - உத்தரப் பிரசதசம் 

 சபாவா சதவி - கவல / ஓவியம் - பிஹார் 
 திலக் கீதாய் - கவல / ஓவியம் - ராஜஸ்தான் 

 அக்சக யாத்கிரி ராவ் - கவல / சிற்பம் - யதலங்கானா 
 ஜிசதந்திர ஹரிபால் - கவல / இவச - ஒடிசா 
 வகஷால் சகர் - கவல / இவச - மகாராஷ்டிரம் 

 பரஸல்லா பி யபான்னம்மாள் - கவல / இவச - சகரைா 
 சுக்ரி யபாம்மகவுடா - கவல / இவச - கர்நாடகா 

 முகுந்த் நாயக் - கவல / இவச - ஜார்கண்ட் 

 புருசஷாத்தமன் உபாத்யாசய - கவல / இவச - குஜராத் 

 அனுராதா பாத்வால் - கவல / இவச - மகாராஷ்டிரா 

 வாயரப்பா நபா நில் - யபாது சசவவ - யதலங்கானா 
 டி.சக.விஸ்வநாதன் - யபாது சசவவ - ஹரியானா 
 கன்வால் சிபல் - யபாது சசவவ - யடல்லி 
 பிர்கா பதாதூர் லிம்பூ முரிங்லா - இலக்கியம் / கல்வி - சிக்கிம் 

 ஏலி அகமது - இலக்கியம் / கல்வி - அஸ்ஸாம் 

 நசரந்திர சகாலி - இலக்கியம் / கல்வி - யடல்லி 
 ஜி.யவங்கட சுப்வபயா - இலக்கியம் / கல்வி - கர்நாடகா 
 அக்கிதம் அச்சுதன் நம்பூதரி - இலக்கியம் / கல்வி - சகரைா 
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இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 காசிநாத் பண்டிதா - இலக்கியம் / கல்வி - ஜம்மு காஷ்மீர் 
 சாமு கிருஷ்ண சாஸ்திரி - இலக்கியம் / கல்வி - யடல்லி 
 ஹரிஹர் க்ரிபாலு திரிபாதி - இலக்கியம் / கல்வி - உத்தரப் 

பிரசதசம் 

 வமக்சகல் டனிசனா - இலக்கியம் / கல்வி - #தமிைகம் 

 பூனம் சூரி - இலக்கியம் / கல்வி - யடல்லி 
 வி.ஜி. பசடல் - இலக்கியம் / கல்வி - குஜராத் 

 சகாசடஸ்வரம்மா - இலக்கியம் / கல்வி - ஆந்திரா 
 பல்பீர் தத் - இலக்கியம் / கல்வி / இதைியல் - ஜார்கண்ட் 

 பாவனா சசாவமயா - இலக்கியம் / கல்வி / இதைியல் - 

மகாராஷ்டிரா 

 விஷ்ணு பாண்டியா - இலக்கியம் / கல்வி / இதைியல் - குஜராத் 

 சுப்ரசதா தாஸ் - மருத்துவம் - குஜராத் 

 பக்தி யாதவ் - மருத்துவம் - மத்தியப் பிரசதசம் 

 முகமது அப்துல் வஹதீ் - மருத்துவம் - யதலங்கானா 
 மதன் மாதவ் சகாத்சபாசல - மருத்துவம் - உத்தரப் பிரசதசம் 

 சதசவந்திர தயாபாய் பசடல் - மருத்துவம் - குஜராத் 

 ஹரிகிருஷ்ணன் சிங் - மருத்துவம் - சண்டிகர் 
 முகுந்த் மின்ஸ் - மருத்துவம் - சண்டிகர் 
 அருண் குமார் சர்மா - யதால்லியல் - சண்டிகர் 
 சஞ்சவீ் கபூர் - சவமயல் நிபுணர் - மகாராஷ்டிரா 

 மீனாட்சி அம்மா - கைரி - சகரைா 

 யஜனாபாய் தர்காபாய் பசடல் - சவைாண்வம - குஜராத் 

 சந்திரகாந்த் பிதாவா - அறிவியல் / யபாறியியல் - யதலங்கானா 

 அசஜாய் குமார் ராய் - அறிவியல் / யபாறியியல் - சமற்கு வங்கம் 

 சிந்தாகினி யமல்சலஷம் - அறிவியல் / யபாறியியல் - ஆந்திரா 

 ஜிசதந்திர நாத் சகாஸ்வாமி - அறிவியல் / யபாறியியல் - 

அஸ்ஸாம் 
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இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 தரிபள்ைி ராவமயா - சமூக சசவவ - யதலங்கானா 
 கிர்ஷி பரத்வாஜ் - சமூக சசவவ - கர்நாடகா 

 காரிமுக் ஹக் - சமூக சசவவ - சமற்கு வங்கம் 

 பிபின் கனத்ரா - சமூக சசவவ - சமற்கு வங்கம் 

 நிசவதிதா ரகுநாத் பீசட - சமூக சசவவ - #தமிைகம் 

 அப்பாசாசஹப் தர்மாதிகரி - சமூக சசவவ - மகாராஷ்டிரா 

 பல்பீர் சிங் சசீசவால் - சமூக சசவவ - பஞ்சாப் 

 விராட் சகாலி - விவையாட்டு / கிரிக்யகட் - யடல்லி 
 சசகர் நாயக் - விவையாட்டு / கிரிக்யகட் - கர்நாடகா 

 விகாஸா கவுடா - விவையாட்டு / வட்டு எறிதல் - கர்நாடகா 

 தபீா மாலிக் - விவையாட்டு / தடகைம் - ஹரியானா 
 மாரியப்பன் தங்கசவலு - விவையாட்டு / தடகைம் - #தமிைகம் 

 தபீா கர்மாகர் - விவையாட்டு / ஜிம்னாஸ்டிக் - திரிபுரா 
 பிஆர் ஸ்ரீசஜஷ் - விவையாட்டு / ஹாக்கி - சகரைா 
 சாக்ஷி மாலிக் - விவையாட்டு - மல்யுத்தம் - ஹரியானா 

 சமாகன் யரட்டி யவங்கட்ராம சபாதனபு - வர்த்தகம் / யதாைில் - 

யதலங்கானா 
 இம்ரான் கான் (என்ஆர்ஐ/பிஐஓ) - கவல / இவச - அயமரிக்கா 
 ஆனந்த் அகர்வால் (என்ஆர்ஐ/பிஐஓ) - இலக்கியம் / கல்வி - 
அயமரிக்கா 

 எச்.ஆர்.ஷா (என்ஆர்ஐ/பிஐஓ) - இலக்கியம் / கல்வி / இதைியல் - 

அயமரிக்கா 
 சுனிதி சாலமன் (மவறவு) - மருத்துவம் - #தமிைகம் 

 அசசாக் குமார் பட்டாச்சார்யா (மவறவு) - யதால்லியல் - சமற்கு 

வங்கம் 

 டாக்டர் மாபுஸ்கர் (மவறவு) - சமூக சசவவ - மகாராஷ்டிரா 

 அனுராதா யகாய்ராலா (மவறவு) (யவைிநாட்டினர்) - சமூக சசவவ - 

சநபாைம் 
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 சதர்தலில் சிறப்பாக யசயல்பட்ட மாநிலத்திற்கான விருவத 

தமிைக சதர்தல் அதிகாரி ராசஜஷ் லக்கானி யபற்றுள்ைார். 
 இைம் வாக்காைர்கவை அதிக அைவில் சசர்க்க நடவடிக்வக 

எடுத்ததற்காக திருச்சி மாவட்ட சதர்தல் அலுவலர் பைனிச்சாமிக்கு 

விருது வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 புதுச்சசரியில்சிறப்பாக சதர்தல் பணியாற்றியதாக தவலவம 

சதர்தல் அதிகாரி கந்தசவலு, சனீியர் எஸ்.பி., கவாஸ், சதசிய 

தகவல் வமய யதாைில் நுட்ப இயக்குனர் சுவாமிநாதன் ஆகிசயார், 
இந்த ஆண்டு சதசிய விருது யபற்றுள்ைனர். 

 2016 சட்டப்சபரவவத் சதர்தலின்சபாது, வாக்காைர் விைிப்புணர்வு 

பிரசாரத்வத சிறப்பாக யசயல்படுத்தியவமக்காக, இந்திய சதர்தல் 

ஆவணயத்தின் விருது மதுவர மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ( யகா. 

வரீராகவ ராவ் ) வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 தமிைகத்தில், வருமான வரித்துவற புலனாய்வு பிரிவு, கூடுதல் 

வடரக்டர் யஜனரலாக இருந்த பாலகிருஷ்ணன்., கூடுதல் 

வடரக்டர் யஜனரலாக பணிபுரிந்து வரும், ராய் சஜாஸ்& 

பாலகிருஷ்ணன் ஆகிய மூவருக்கும் சதசிய அைவிலான சிறப்பு 

விருது வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 2016-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற சதர்தலின் சபாது வாக்காைர் 
மத்தியில் தந்தி யதாவலக்காட்சி விைிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தியதற்காக தந்தி யதாவலக்காட்சிக்கு சநஷனல் மீடியா 
அவார்டு என்று அவைக்கப்படும் சிறந்த யதாவலக்காட்சிக்கான 

சதசிய விருவத அகில இந்திய சதர்தல் ஆவணயம் 

அறிவித்துள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

தமிைக அரசு விருதுகள்  

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ 

 தமிழ் யமாைி மற்றும் தமிழ் இலக்கிய வைர்ச்சிக்கும், தமிழ்நாட்டு 

உயர்வுக்கும் யதாண்டாற்றிப் யபருவம சசர்த்த தமிழ்ப் சபரறிஞர்களுக்கு 

ஆண்டுசதாறும் வைங்கும் தமிைக அரசு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன 

 ★ திருவள்ளுவர் விருது 2017 -- புலவர் பா. வரீமணி 
 ★ தந்வத யபரியார் விருது 2016 -- பண்ருட்டி. ராமச்சந்திரன் 

 ★அம்சபத்கர் விருது 2016 -- மருத்துவர். ரா.துவரசாமி 
 ★ சபரறிஞர் அண்ணா விருது 2016 -- கவிஞர் கூரம் மு.துவர 
 ★ யபருந்தவலவர் காமராசர் விருது 2016 -- டி.நீலகண்டன் 

 ★ மகாகவி பாரதியார் விருது 2016 -- முவனவர் கணபதி ராமன் 

 ★ பாராதிதாசன் விருது கவிஞர் 2016 -- சகா. பாரதி 
 ★ தமிழ் யதன்றல் திரு.வி.க விருது 2016 -- சபராசிரியர் மவறமவல 

இலக்குவனார் 
 ★ முத்தமிழ் காவலர் கி.ஆ.யப. விசுவநாதம் விருது 2016 -- மீனாட்சி 
முருகரத்தினம் 

 சமற்கண்சடாருக்கு தமிைக அரசின் சார்பில் ரூ.1 லட்சத்துக்கான 

காசசாவல, 1 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் தகுதி சான்றிதழ் விருது 

ஆகியன வைங்கப்படும் 

 

74-வது சகால்டன் க்சைாப் விருதுகள்  

 " லா லா சலண்ட் " திவரப்படம் 7 விருதுகவை யவன்றுள்ைது. அதிகபட்ச 

விருதுகவை யவன்ற திவரப்படம் என்ற சாதவனவயயும் பவடத்தது.  

 ★ சிறந்த திவரப்படம், டிராமா பிரிவு - மூன்வலட் 

 ★ சிறந்த திவரப்படம் , மியூஸிக்கல் அல்லது காயமடி பிரிவு - லா லா 
சலண்ட் 

 ★ சிறந்த நடிகர், டிராமா - சகஸி ஆஃப்யலக் (மான்யசஸ்டர் வப தி ஸீ) 

 ★ சிறந்த நடிகர், மியூஸிக்கல் அல்லது காயமடி பிரிவு - ரயன் காஸ்லிங் (லா 
லா சலண்ட்) 

 ★ சிறந்த நடிவக, டிராமா - இஸயபல் ஹுப்யபர்ட் (எல்) 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 ★ சிறந்த நடிவக, மியூஸிக்கல் அல்லது காயமடி பிரிவு - எம்மா ஸ்சடான் 

(லா லா சலண்ட்) 

 ★ சிறந்த இயக்குநர் - சடமியன் சாயஸல் (லா லா சலண்ட்) 

 ★ சிறந்த உறுதுவண நடிகர் - ஆசரான் யடய்லர் ஜான்சன் (நாக்டர்னல் 

அனிமல்ஸ்) 

 ★ சிறந்த உறுதுவண நடிவக - வசயாலா சடவிஸ் (ஃயபன்சஸ்) 

 ★ சிறந்த அயல் யமாைித் திவரப்படம் - எல் 

 ★ சிறந்த அனிசமஷன் திவரப்படம் - ஸூசடாபியா 
 ★ சிறந்த திவரக்கவத - சடமியன் சாயஸல் (லா லா சலண்ட்) 

 ★ சிறந்த இவச - ஜஸ்டின் ஹர்விட்ஸ் (லா லா சலண்ட்) 

 ★ சிறந்த பாடல் - சிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் (லா லா சலண்ட்) 

 

 2015 சரஸ்வதி சம்மான் விருது = பத்மா சச்சதவ் / சடாக்ரி யமாைிக்கவிஞர் / 
சிட் - சடீ் என்ற பவடப்பிற்கு கிவடத்தது. 

 கூடுதல் : 2014 ம் ஆண்டிற்கான இவ்விருது யபற்றவர் வரீப்ப யமாய்லி 
 2016ம் ஆண்டு சிறந்த வரீருக்கான பிபா விருதுக்கு, சபார்ச்சுக்கல் 

கால்பந்தாட்ட வரீர் யரானால்சடா சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 [ இந்த ஆண்டிற்கான பல்சலா டி'ஓர் விருது கடந்த டிசம்பரில் அவருக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ] 

 அயமரிக்காவவ சசர்ந்த கார்லி சலாய்டு என்பவருக்கு சிறந்த யபண் 

வரீருக்கான பிபா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 பிஃபாவின் 2016-ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கால்பந்து வரீருக்கான விருது : 

1. சிறந்த கால்பந்து வரீர் - கிரிஸ்டியசனா யரானால்சடா (சபார்ச்சுக்கல்) 

2. சிறந்த கால்பந்து வரீாங்கவன - கார்லி லாய்ட் (அயமரிக்கா) 
3. சிறந்த யபண் பயிற்சியாைர் - சில்வியா யநய்ட் (யஜர்மனி) 
4. சிறந்த ஆண் பயிற்சியாைர் - க்ைவுடிசயா ரவனரி (இத்தாலி) 
5. சிறந்த சகால் அடித்த வரீர் - யமாஹ்த் வபஷ் சுப்ரி (மசலசியா) 

 திருப்பதியில் இந்திய அறிவியல் மாநாட்டில் பிரதமர் சமாடி யசன்வன 

டாக்டர் உள்பட 8 சபருக்கு சிறப்பு விருதுகவையும், சநாபல் பரிசு 

யபற்றவர்களுக்கு தங்க பதக்கங்கவையும் வைங்கி பாராட்டினார். 
 இந்திய அறிவியல் மாநாடு அவமப்பின் முன்னாள் தவலவர் டாக்டர் அசசாக் 

குமார் சக்சசனாவுக்கு அசுசடாஷ் முகர்ஜி நிவனவு விருது வைங்கப்பட்டது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

மங்களூரு பல்கவலக்கைக சபராசிரியர் சக.வபரப்பா (சி.வி.ராமன் 

நூற்றாண்டு விருது), எய்ம்ஸ் டாக்டர் என்.ஆர்.ஜனார்த்தனன் (சபராசிரியர் 
எஸ்.சக.மித்ரா நூற்றாண்டு விருது), மணிப்பூர் பல்கவலக்கைக டாக்டர் 
அருண்குமார் (பீர்பல் சகானி நூற்றாண்டு விருது), யசன்வன அப்பல்சலா 
ஆஸ்பத்திரி இருதயசநாய் நிபுணர் டாக்டர் சஜ.சத்தியமூர்த்தி, ஓய்வு யபற்ற 

சமற்கு வங்காை யதாைில்நுட்ப சபராசிரியர் பி.பி.சாட்டர்ஜி, ஐதராபாத் 

பல்கவலக்கைக துவண சவந்தரான சபராசிரியர் அப்பாராவ் சபாடில், 

எஸ்.வி. பல்கவலக்கைக துவண சவந்தர் ஏ.தாசமாதரன் (4 சபருக்கும் 

புத்தாயிரம் ஆண்டு விருது) ஆகிசயாரும் சிறப்பு விருது யபற்றனர். 
 இது தவிர, சநாபல் பரிசு யபற்ற ஸ்டான்சபார்டு பல்கவலக்கைக சபராசிரியர் 
வில்லியம் யமார்யனர் (அயமரிக்கா - சவதியியல்), சபராசிரியர் தகாகி 
கஜிதா (ஜப்பான் - இயற்பியல்), சபராசிரியர் எம்.யூனுஸ் (வங்காைசதசம் - 

அவமதி), சபராசிரியர் ஜனீ் டிசராலி (பிரான்ஸ் - யபாருைாதாரம்), 

சபராசிரியர் யசர்ஜி ஹசராச்சி (பிரான்ஸ் - இயற்பியல்), சபராசிரியர் அடா இ 

சயானாத் (இஸ்சரல் - சவதியியல்) ஆகிசயாருக்கு பிரதமர் சமாடி 

தங்கப்பதக்கங்கவை வைங்கினார். 
 சகாவவவய சசர்ந்த கிரண் பட் என்பவர் ஆஸ்கர் விருதுக்கு சதர்வு 

யபற்றுள்ைார். 
 சகாவவ சாயிபாபா காலனி பகுதிவயச் சசர்ந்த சனீிவாசன் பட் என்பவரின் 

மகன் கிரண் பட் அயமரிக்காவில் வசித்து வருகிறார். இவர் முக 

பாவவனகவை டிஜிட்டல் யதாைில்நுட்பத்தில் மாற்றும் (FACIAL 

PERFORMANCE CAPTURE SOLVING SYSTEM) யதாைில்நுட்பப் பிரிவில் 

சிறப்பாக யசயல்பட்டதற்காக கூறி அறிவியல் மற்றும் யதாைில் நுட்ப 

பிரிவின் (SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVMENTS) 2017-ஆம் 

ஆண்டுக்கான ஆஸ்கார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 வரும் ஜனவரி மாதம் 11/ஆம் சததி கலிசபார்னியாவில் கிரண் பட்டுக்கு 

ஆஸ்கார் விருது வைங்கப்படவுள்ைது. ஹாலிவுட் படங்கைான 

அயவஞ்சர்ஸ், வபரட்ஸ் ஆப் கரிபீயன், வார்க்ராப்ட், ஸ்டார் வார்ஸ் 

எபிசசாட் 7, ஸ்டார் வார்ஸ் ராக் ஒன் ஆகிய படங்கைில் இவரது 

யதாைில்நுட்ப பணி முக்கியத்துவம் யபற்றுள்ைது. சகாவவயில் 

சமல்நிவலக் கல்வி பயின்ற கிரண் பட், கணினி அறிவியல் படிப்வப 

அயமரிக்காவில் பயின்றார். 

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 18 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 மத நல்லிணக்கம் மற்றும் சதசிய ஒருவமப்பாட்வட காப்பதில் சிறந்த 

பங்கைிப்வப நல்குசவாருக்கு சகரை அரசு ஆண்டுசதாறும் ‘ஹரிவராசனம்’ 

விருது வைங்கி கவுரவித்து வருகிறது. சபரிமவல அய்யப்பன் சகாவில் 

ஆதரவில் வைங்கப்படும் இந்த விருது ரூ.1 லட்சம் பணமும், ஒரு 

சான்றிதழும் அடங்கியதாகும். 

 இந்த ஆண்டுக்கான ஹரிவராசனம் விருதுக்கு தமிைகத்வத சசர்ந்த பிரபல 

இவசயவமப்பாைர், பாடகர் என பன்முக திறவம வாய்ந்த கங்வக அமரன் 

சதர்வு யசய்யப்பட்டு உள்ைார் 
 இந்தியாவில் காசசநாய் பாதிப்புக்கு எதிராக தவீிர விைிப்புணர்வு பிரச்சாரம் 

சமற்யகாண்டதற்காக பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சவன, இந்தியாவிற்கான 

அயமரிக்கத் தூதர் ரிச்சர்டு.ஆர்.யவர்மா யகைரவித்துள்ைார். 
 இந்த நிகழ்சியில் சபசிய அமிதாப் பச்சன், “காசசநாய் ஆரம்பகட்டத்திசலசய 

குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சநாய் தான். எனசவ பயப்படத் சதவவயில்வல,” 

எனக் கூறினார். சமலும், இந்சநாய் குறித்த விைிப்புணர்வில் யபண்கள் 

அதிகமாக ஈடுபடுவது வரசவற்கத்தக்கது எனவும் கருத்து யதரிவித்துள்ைார் 
 அமிதாப் பச்சன் ஏற்கனசவ காசசநாய் ஒைிப்பிற்கான சிறப்புத் தூதராக 

உள்ைார். சமலும், அவர் காசசநாய் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வந்தவர் 
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது 

 காசசநாய்க்கான(TB) விைிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கவை யதாடர்ந்து யசய்து 

வருவதன் காரணமாக பாலிவுட் நடிகர் "அமிதாப் பச்சன்"க்கு அயமரிக்க 

தூதரகம் விருது வைங்கி சிறப்பித்துள்ைது 

 2015 சாகித்ய அகாயதமி விருது 

அ.மாதவன் (பவடப்பு: இலக்கியச் சுவடுகள்.) 

 2016 சாகித்ய அகாயதமி விருது 

வண்ணதாசன் ( பவடப்பு: ஒரு சிறு இவச.) 

 பாகிஸ்தான் ராணுவ தைபதி யஜனரல் காமர் பாஜ்வா மற்றும் Joint Chiefs of 

Staff Committee தவலவர் ஜூவபர் ஹயத் ஆகிசயாருக்கு அந்நாட்டின் 

அதிபர் மமூன் ஹூவசன் , அந்நாட்டின் உயரிய விருதான Nishan-e-Imtiaz ஐ 

வைங்கி கவுரவித்துள்ைார்.  
 உலகின் முதல்நிவல யடன்னிஸ் வரீர் ஆன்டி முசரவுக்கு பிரிட்டனின் ராணி 
சர் பட்டம் வைங்கி கவுரவித்துள்ைார். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 பிரிட்டன் ராணியால் வைங்கப்படும் சிறப்புமிகு " சர் " பட்டம் , இந்திய 

வம்சாவைி சபராசிரியர் சங்கர் பாலசுப்ரமணியம் , ஹர்தபீ் சிங் யபசகால் , 

கமல்தபீ் சிங் பூய் உள்ைிட்சடாருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 நீடித்த ஆற்றல் மற்றும் மின் துவறயில் சாதவன புரியும் நபர்களுக்கான 10th 

ENERTIA விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது 

- National Hydroelectric Power Corporation தவலவர் மற்றும் சமலாண்வம 

அதிகாரி "Shri K M Singh" மின் மற்றும் ஆற்றலில் தனித்தன்வம 

வாய்ந்சதாருக்கான நபர் விருவத யபற்றுள்ைார் 
 மின்உற்பத்தி நிவலயத்தில் இருந்து விநிசயாகம் யசய்வது வவரயிலான , 

மின்கடத்துதல் மற்றும் விநிசயாகத்தில் , குவறவான அைவிலான 

சசதாரத்துடன் சிறப்பான மின்விநிசயாகத்வத சமற்யகாண்டதற்கான அகில 

இந்திய விருவத பஞ்சாப் மாநில மின் கைகம் ( Punjab State Power 

Corporation Ltd ) யபற்றுள்ைது. 

 பணமில்லா பரிமாற்ற முவறவய சிறப்பான வவகயில் வகயாண்டு, 

மக்கைிடம் எடுத்து கூறியதற்காக நிதிஆசயாக் அவமப்பு மற்றும் மத்திய 

தகவல் மற்றும் யதாைில்நுட்ப அவமச்சகம் வைங்கும் Scroll of Honor 

விருவத, அஜ்மீர் ( உ.பி.) மாவட்ட ஆட்சியர் கவுரவ் சகாயல் யபற்றுள்ைார். 
 பாலிவுட் நடிகர் "ஷாருக் கான்" 4வது yash chopra memorial விருதிற்கு 

சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார் 
 - இவ்விருதிவன பிப்ரவரி மாதம் 25ல் மும்வபயில் ஒரு விைாவில் யபற 

உள்ைார் 
 - இவ்விருதின் பரிசுத் யதாவக 10லட்ச ரூபாய்,ஒரு தங்க பதக்கம் மற்றும் 

ஒரு சான்றிதழும் வைங்கப்படும் 

 சகால்டன் குசைாப் விருது: சிறந்த படமாக மூன்வலட் சதர்வு! 

 திவரப்படங்கள் மற்றும் யதாவலக்காட்சித் யதாடர்களுக்கான 74-வது 

சகால்டன் குசைாப் விருதுகள் இன்று வைங்கப்பட்டன. மூன்வலட் சிறந்த 

படமாகத் சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைது. சிறந்த நடிகராக, Manchester by the 

Sea படத்தில் நடித்த சகசச அஃப்யலக்கும் சிறந்த நடிவகயாக Elle படத்தில் 

நடித்த இஸ்யபல்யல ஹப்யபர்ட்டும் சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார்கள். 

 2015ம் ஆண்டிற்கான இந்திரா காந்தி அவமதி பரிசு ஐக்கிய நாடுகைின் 

அகதிகளுக்கான உயர் ஆவணயருக்கு(UNHCR) வைங்கப்பட்டுள்ைது 

- UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 திருவனந்தபுரத்தில் நவடயபற்ற 21 வது சகரைாவின் சர்வசதச திவரப்பட 

திருவிைாவில் எகிப்திய திவரப்படம் "Clash" சுவர்ண சக்கரம் எனப்படும் 

தங்க காகம் சகாைி (Golden Crow Pheasant) விருதிவன யவன்றுள்ைது 

 Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers (PECASE) = 

அயமரிக்காவில் இைம் விஞ்ஞானிகவை ஊக்கப்படுத்தும் வவகயில் "ஆரம்ப 

நிவல விஞ்ஞானிகள் மற்றும் யபாறியாைர்களுக்கான அதிபர் விருது' கடந்த 

1996 முதல் வைங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 நடப்பாண்டுக்கான இந்த விருதுக்கு 102 விஞ்ஞானிகவை அதிபர் ஒபாமா 
சதர்வு யசய்துள்ைார். இவர்கைில் 4 இந்திய வம்சாவைியினர் 
இடம்யபற்றுள்ைனர். 

 மான்ட்க்சைர் மாகாணப் பல்கவலக்கைகத்தில் பணியாற்றும் பங்கஜ் 

லால், வடகிைக்குப் பல்கவலக்கைகத்வதச் சசர்ந்த யகைசிக் சவுத்ரி, இகான் 

மருத்துவக் கல்லூரியில் பணியாற்றும் மணஷீ் அசராரா, கலிஃசபார்னியா 
பல்கவலக்கைகத்வதச் சசர்ந்த ஆராதனா திரிபாதி 

 ஸ்சவதா பிரபாகரன் 2015ம் ஆண்டு அயமரிக்காவில், சமுதாயத்துக்கு 

சிறப்பான சசவவ யசய்தவர்களுக்கு சாம்பியன்ஸ் ஆப் சசஞ்ச் என்ற 

விருதும் யபற்றுள்ைார். 
 உறுப்பினராக அயமரிக்கவாழ் தமிழ்ப் யபண் ஸ்சவதா பிரபாகரவன 

அந்நாட்டு அதிபர் ஒபாமாவின் மவனவி மிச்யசல் சதர்வு யசய்துள்ைார். 
 17 சபர் யகாண்ட அந்தக் குழுவில் இடம்யபற்றிருக்கும் ஒசர இந்திய 

வம்சாவைிப் யபண் ஸ்சவதா மட்டுசம. 

 அயமரிக்க துவண அதிபர் சஜா பிசடனுக்கு அந்த நாட்டின் மிக உயரிய 

விருதான ‘யமடல் ஆப் பிரீடம்’ (சுதந்திர விருது) விருதிவன அதிபர் ஒபாமா 
வைங்கியுள்ைார். 

 2016ம் ஆண்டுக்கான சதசிய வரீதரீ விருது 12 சிறுமிகள் மற்றும் 13 

சிறுவர்களுக்கு ( யமாத்தம் 25 சபர் ) வைங்கப்படுவதாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 4 சபருக்கு மரணத்திற்கு பிந்வதய விருதாக 

வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 பாரத் விருது --- பிஜூ ( Tarh Peeju ) 

 கீதா சசாப்ரா விருது -- சதஜஸ்வதீா பிரதான் & ஷிவானி காண்ட் 

 சஞ்சய் சசாப்ரா விருது -- சுமித் மம்யகயின் 

 பாபு வஹதானி விருது -- Roluahpuii , Tushar Verma & H Lalhriatpuii 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 மற்றவர்கள் அவனவருக்கும் சதசிய வரீதரீ யபாது விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. ஜனவரி 23ல் பிரதமர் சமாடி இந்த விருதுகவை 

வைங்குகிறார். 
 ஜல்லிக்கட்டுக்கு தவட விதித்த மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு யதரிவிக்கும் 

வவகயில் எழுத்தாைர் லஷ்மி சரவணக்குமார் தனக்கு வைங்கப்பட்ட 

யுவபுரஸ்கார் விருதிவன திரும்ப அைித்தார். 
 கானகன் என்ற நூலுக்காக, லஷ்மி சரவணக்குமாருக்கு யுவபுரஸ்கார் 
விருது வைங்கப்பட்டது 

 2017ம் ஆண்டிற்கான crafoord அறிவியல் பரிசுகள் ஒரு ஜப்பானியர் மற்றும் 

2 அயமரிக்கர்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ைது 

 - அயலக்சாண்டர் ரூடுக்யகஸி(Alexander Rudesky)- சநாய் தடுப்பு வல்லுநர் 
 - ப்ரட் ராம்ஸ்யடல்(Fred Ramsdell)- சான்ப்ராசிஸ்சகா பார்கர் நிறுவனத்தில் 

பணிபுரிபவர் 
 - சிம்மன் சாகுச்சி(Shimon Sakaguchi)- ஜப்பான் ஒசாகா 
பல்கவலக்கைகத்வதச் சசர்ந்தவர் 

 - இவர்கள் அவனவருக்கும் Tயசல்கைில் சநாய் தடுப்பாற்றலில் 

ஒழுங்குமுவற நிகழ்த்த புதிய கண்டுபிடித்ததன் காரணமாக இந்த விருது 

வைங்கப்பட்டுள்ைது 

 Hugo Chavez Prize for Peace and Sovereignty = யவனிசுலா நாட்டின் 

முன்னாள் அதிபர் ஹியூசகா சாசவாஸ் யபயரில் அவமந்த , முதலாவது 

ஹியூசகா சாசவாஸ் அவமதி மற்றும் இவறயாண்வம பரிசு ரஷ்ய அதிபர் 
விைாடிமிர் புடினுக்கு வைங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது 

 வரீதரீ யசயல்கைில் ஈடுபட்டு மனித உயிர்கவை காப்பாற்றுசவாவர 
கவுரவிக்கும் வவகயில், ஆண்டுசதாறும் குடியரசுத் தினத்வத முன்னிட்டு 

ஜவீன் ரக்சா பதக்கங்கள் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

 அந்த வவகயில் இந்த ஆண்டுக்காக யமாத்தம் 36 சபருக்கு ஜவீன் ரக்சா 
பதக்கங்கள் வைங்கப்படுகின்றன. இந்த பதக்கங்கள் வைங்க குடியரசுத் 

தவலவர் பிரணாப் முகர்ஜி ஒப்புதல் அைித்திருப்பதாக உள்துவற 

அவமச்சகம் யசய்தி யவைியிட்டுள்ைது. 

 சர்சவாத்தம் ஜவீக் ரக்சா பதக்கம், உத்தம் ஜவீக் ரக்சா பதக்கம், ஜவீன் ரக்சா 
பதக்கம் என மூன்று பிரிவுகைில் பதக்கங்கள் வைங்கப்பட உள்ைன. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 அதிகபட்சமாக உத்தர பிரசதசம் மற்றும் சகரைா மாநிலங்கைில் இருந்து 

தலா 5 சபர் இந்த பதக்கத்துக்கு சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைனர். 
 மிசசாரம், மகாராஷ்டிரா, சமற்கு வங்காைம் ஆகிய மாநிலங்கைில் இருந்து 

தலா 4 சபரும், கர்நாடகா மற்றும் சத்தஸீ்கர் மாநிலங்கைில் இருந்து தலா 
இரண்டு சபரும் சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 தமிைகத்தில் இருந்து சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ை பங்கஜ் குமார் பாண்சடவுக்கு 

ஜவீன் ரக்சா பதக்கம் வைங்கப்படுகிறது. 

 சர்வசதச அைவில் புகழ்யபற்ற ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துவரக்கப்பட்ட 

திவரப்படங்கள் மற்றும் திவரத்துவறயினருக்கான பட்டியல் 

யவைியிடப்பட்டுள்ைன. 

 இதில், 14 பிரிவுகைின் கீழ் ஹாலிவுட் படமான "லா லா சலண்ட்' என்ற 

திவரப்படம் பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ைது. அசதசபால், "லயன்' என்ற 

ஹாலிவுட் திவரப்படத்தில் நடித்த இந்திய நடிகரான சதவ் பசடல் சிறந்த 

துவண நடிகருக்கான பரிந்துவரப் பட்டியலில் இடம்யபற்றுள்ைார். 
 Golden Girls Of India – Pride Of Nation = ரிசயா ஒலிம்பிக்கில் சிறப்பான 

பங்கைிப்வப வைங்கிய இந்திய வரீாங்கவனகள் P.V. சிந்து., சாக்ஷி மாலிக் , 

தபீா கர்மாகர் ஆகிசயாவர கவுரவிக்கும் யபாருட்டு இந்திய அஞ்சல்துவற 

Golden Girls Of India – Pride Of Nation என்ற யபயரில் அஞ்சல் உவற 

யவைியிட்டுள்ைது. 

 United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) Awards for Excellence 

and Innovation in Tourism  = மகாராஸ்டிரா மாநிலம், தாசன மாவட்டத்தில் 

இஸ்கான் ( ISKON ) அவமப்பினரால் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் சகாவர்தன் 

கிராமத்திற்கு, ஐ.நா. உலக சுற்றுலா அவமப்பினரால் வைங்கப்படும் விருது 

வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 ஜனவரி 30ல் மணிலாவில் நவடயபறவுள்ை மிஸ் யுனிவர்ஸ் சபாட்டியின் 

நடுவராக பணியாற்ற 1994ம் ஆண்டு மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் யவன்ற 

சுஸ்மிதாயசன் சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார் 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

                                            நியமனம் 

 

 சகரைத்தில் யதரு நாய்கைால் மனித உயிர்கள் பலியாகும் விவகாரம் 

யதாடர்பாக விசாரிக்க சகரை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஸ்ரீ யஜகன் 

தவலவமயில் ஒரு குழு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்சபரில் 

அவமக்கப்பட்டுள்ைது 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக ( Executive Director ) 

=சுசரகா மராண்டி நியமனம் யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 இதற்கு முன் இப்பதவியில் இருந்த = U.S. பாலிவால் ஓய்வு யபற்றுள்ைார். 
 சமகாலயா மாநிலத்வத சசர்ந்த ஒருவர் இப்பதவிக்கு வருவது இது 

இரண்டாம் முவற ஆகும். இதற்கு முன் = Mrs.Bathew இருந்துள்ைார். 
 இவர் 2012 ஜூன் முதல் UPSC உறுப்பினராக பதவி வகித்து வருகின்றார். 
 தற்சபாது UPSC தவலவராக இருந்து ஓய்வு யபறுபவர் - Alka Shirohi 

 மத்திய பணியாைர் சதர்வு வாரியத்தின் தவலவராக சபராசிரியர். சடவிட் R. 

வஷமிசல ( David R. Syiemlieh ) , ஜனாதிபதியால் நியமனம் 

யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 உச்ச நீதிமன்ற43-ஆவது தவலவம நீதிபதி பதவியிலிருந்து டி.எஸ். தாக்குர் 
யசவ்வாய்க்கிைவம ஓய்வு யபற்றார். 

 உச்ச நீதிமன்ற 44-ஆவது தவலவம நீதிபதியாக சஜ.எஸ்.யகஹர் 
பதவிசயற்பு 

 இவர், 2017 ஆகஸ்ட் 27ம் சததி வவர உச்ச நீதிமன்ற தவலவம நீதிபதி 
பதவிவகிக்க இருக்கிறார். 

 ஒலிம்பிக் சங்க ஆயுட்கால தவலவர் பதவியில் இருந்து = சுசரஷ் கல்மாடி, 

சவுதாலா நியமனத்வத ரத்து யசய்து இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் 

அறிவித்துள்ைது. 

 இந்திய ஒருநாள் கிரிக்யகட் சபாட்டி மற்றும் டி20 சபாட்டிகைின் சகப்டன் 

யபாறுப்பில் இருந்து = மசகந்திரசிங் சதானி 4-1-2017 விலகல்  

 சலாதா குழு பரிந்துவரகவை அமல் யசய்யும் விவகாரத்தில் சரியாக 

யசயல்படவில்வல என்று கூறி இந்திய கிரிக்யகட் வாரிய தவலவர் = 

அனுராக் தாக்குர் மற்றும் யசயலர் =அஜய் ஷிர்க்சக ஆகிய இருவவரயும் 

பதவி நீக்கம் யசய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 பிசிசிஐ-யின் புது நிர்வாகிகவை சதர்வு யசய்ய மூத்த வைக்கறிஞர்கள் = பாலி 
நாரிமன், சகாபால் சுப்பிமணியன் ஆகிசயாவர நியமித்து உச்ச நீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டுள்ைது. 

 பிசிசிஐயின் பணிகவை சமற்யகாள்வதற்காக நிர்வாகிகள் குழு ஒன்வற = 

சகாபால் சுப்ரமணியனும் அனில் திவானும் அவமக்க உள்ைார்கள். 

 இருவரும் தங்கைது அறிக்வகவய 2 வாரங்களுக்குள்ைாக சமர்ப்பிக்க 

அறிவுறுத்தியுள்ை உச்ச நீதிமன்றம் 

 மத்திய விவையாட்டு அவமச்சகம், சதசிய விவையாட்டு வைர்ச்சி 
குறியீட்வட ( National Sports Development Code ) உருவாக்க " இன்யசட்டி 

சனீிவாஸ் " [ Injeti Srinivas ] தவலவமயிலான குழுவவ நியமனம் 

யசய்துள்ைது. 

 இந்திய அணியின் உடற்கூறு சமம்படுத்துதல் திறன் பயிற்சியாைராக 

ஆனந்த் சடட் நியமிக்கப்பட உள்ைார். 
 பாரா ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் யவன்ற "தபீா மாலிக்"(Deepa malik) மற்றும் 

எவயரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் உடல் உறுப்பு நீக்கப்பட்ட(Amputee) 

மசலசயறும் யபண் "அருனிமா சின்கா"(Arunima sinha) இருவரும் "New Delhi 

Municipal Council(NDMC) தூய்வம இந்தியா" திட்டத்தின் தூதராக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைனர் 
 14-வது மும்வப மாரத்தானுக்கான சர்வசதச தூதராக யகன்யாவின் = 

சடவிட் ருடிஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 இவர் ரிசயா டி யஜனசீராவில் நவடயபற்ற ஒலிம்பிக்கில் 800 மீட்டர் 
ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கம் யவன்றவர் ஆவார். 

 மும்வப மாரத்தான் சபாட்டி வரும் 15-ம் சததி நவடயபறுகிறது. 

 Committee to Review Institutionalization of Arbitration Mechanism in India  = 

வணிக ரீதியிலான சமல்முவறயீட்டு நவடமுவறகவை மறுசரீாய்வு 

யசய்வதற்கு ஓய்வு யபற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி = B.N. ஸ்ரீகிருஷ்ணா 
தவலவமயிலான குழுவவ மத்திய அரசு நியமனம் யசய்துள்ைது. 

 National Sports Development Code – NSDC = இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தில் 

வாழ்நாள் தவலவர்கள் நியமனம் யசய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு பின்பாக , 

 முன்னாள் அவமச்சர் யஜயராஜ் யபர்னான்சடா புள்சை உள்ைிட்டவர்கள் மீது 

நடத்தப்பட்ட தற்யகாவலக் குண்டுத் தாக்குதல் வைக்கு( 2008ஆம் ஆண்டு 
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ஏப்ரல் 6) விசாரவணகைிலிருந்து விலகிக் யகாள்வதாக கம்பஹா சமல் 

நீதிமன்ற நீதிபதி பிரியந்த யபர்னான்சடா அறிவித்துள்ைார். 
 கிர்கிஸ்தான் ராணுவத்தின், கவுரவ சமஜர் யஜனரலாக, இந்திய 

வம்சாவைிவயச் சசர்ந்த சஷக் ரபிக் முகமது [ சகரை மாநிலம் 

சகாைிக்சகாட்வட சசர்ந்தவர் ] நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 யவைிநாட்டு ராணுவத்தில் உயர் பதவியில், இந்தியர் ஒருவர் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைது இதுசவ முதல் முவற. 

 அயமரிக்காவின் புதிய அதிபராகத் சதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ை யடானால்டு 

டிரம்ப், தனது துவண உதவியாைராகவும், தகவல் யதாடர்பு மற்றும் 

ஆராய்ச்சி இயக்குநராகவும் இந்தியாவவப் பூர்விகமாகக் யகாண்ட ராஜ் ஷா 
என்பவவர நியமித்துள்ைார்.  

 இந்திய வம்சவாைிவயச் சசர்ந்த "சவிதா வவத்தியநாதன்" அயமரிகாவின் 

கலிசபார்னியாவில் உள்ை Cupertino நகரத்தின் சமயராக 

சதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 
 அயமரிக்காவின் அதிபராக சதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ை யடானால்ட் டிரம்ப், 

தனது மகைின் கணவரான சஜரட் குஷ்னவர அயமரிக்க அதிபர் 
மாைிவகயான யவள்வை மாைிவகயின் மூத்த ஆசலாசகர்கைில் ஒருவராக 

நியமித்துள்ைார் 
 ரியல் எஸ்சடட் நிர்வாகியான ஜார்ட் உள்நாட்டு மற்றும் யவைிநாட்டு 

குறிப்பாக மத்திய கிைக்கு நாடுகைில் வர்த்தகம் யதாடர்பாக அம்சங்கவை 

கவனிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. 

 அயமரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கைாக இந்திய வம்சாவைிவயச் சசர்ந்த 

5 சபர் பதவிசயற்றுக் யகாண்டுள்ைனர். 
1) கமலா ஹாரிஸ் [ அயமரிக்க யசனட் சவபயில் உறுப்பினராகும் முதல் 

இந்திய வம்சாவைிப் யபண் ] 

 அயமரிக்க பிரதிநிதிகள் சவப  

02) அமி யபரா  
03) சரா கன்னா  

04) ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி  
05) பிரமீைா யஜயபால்

 இவர்கைில் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி ‘பகவத் கீவத’யின் மீது வகவவத்து 

சத்திய பிரமாணம் யசய்தார். 
 5 சபரும், ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் அயமரிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு 

சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைனர். இதில், பிரதிநிதிகள் சவப உறுப்பினராக அமி 
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யபரா பதவிசயற்பது இது 3-ஆவது முவறயாகும். இதன்மூலம், 3 முவற 

பிரதிநிதிகள் சவபக்கு சதர்வு யசய்யப்பட்ட இந்திய வம்சாவைிவயச் சசர்ந்த 

தலீப் சிங் யசௌந்தின் சாதவனவய அமி யபரா சமன் யசய்தார் 
 வக்ஃபு வாரிய யசாத்துகள் யதாடர்பான புகார்கவை விசாரிப்பதற்கு, உச்ச 

நீதிமன்ற ஓய்வுயபற்ற நீதிபதிவயக் யகாண்ட ஒரு நபர் தரீ்ப்பாயத்வத 

மத்திய அரசு ஏற்படுத்தியுள்ைது. இசதசபால், மாநில அைவிலும் இதுவவர 
24 தரீ்ப்பாயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

 சனீ யமாவபல் சபான் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஜிசயானி நிறுவனம் விராட் 

சகாஹ்லிவய தூதராக நியமித்திருக்கிறது 

 திகார் சிவறயில் உள்ை ஆண் வகதிகைின் சிவற பாதுகாப்புக்கு முதல் 

முவறயாக அஞ்சு மங்கலா என்ற யபண் கண்காணிப்பாைர் 
பணியமர்த்தப்பட்டுள்ைார். 

 முன்னதாக கிரண்சபடி மற்றும் விமலா யமஹ்ரா ஆகிய இரு யபண் 

அதிகாரிகள் திகார் சிவறயின் இயக்குனர் யஜனரலாக பணியாற்றியுள்ைனர். 
 தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத்தின் தவலவராக தற்சபாது முன்னாள் 

அவமச்சர் = பா.வைர்மதி நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 யபாதுமக்கைின் பிரச்சவனகள் , அரசு திட்டங்கவை துரிதமாக நிவறசவற்ற 

உதவும் வவகயில் புதுவவ துவண நிவல ஆளுநர் ஏற்படுத்தியுள்ை இரண்டு 

வாட்ஸப் குழுக்கள் 

1. வைமான புதுச்சசரி  

2. கிராம சமம்பாடு 

 பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாக Mian Saqib Nisar 

பதவிசயற்றுள்ைார். 
 சமீபத்தில் நியூசிலாந்து பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகியவர் ஜான் கீ - 

புதிய பிரதமராக பதவிசயற்றவர் பில் இங்க்லிஷ். 

 நிகரகுவா நாட்டின் அதிபராக சடனியல் ஒர்சடாகன் மற்றும் துவண 

அதிபராக அவரின் மவனவி சராஸாரிசயா முரில்சலா பதவிசயற்றுள்ைனர். 
 நாட்டின் உயரிய இரு பதவிகைில் கணவன் மவனவி உள்ைனர். 
 பிரபல இவணயவைி நிறுவனமான பிைிப்கார்ட் (FlipKart) நிறுவனத்தின் 

புதிய தவலவமச் யசயல் அதிகாரியாக கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
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 புதிய தவலவமச் யசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ை கல்யாண் 

கிருஷ்ணமூர்த்தி பிலிப்வபன்ஸில் உள்ை ஏசியன் சமலாண்வமயியல் 

கல்வி வமயம் மற்றும் அயமரிக்காவின் இலினாய்ஸில் உள்ை யுஐயுசி 
வமயத்தில் நிர்வாகவியலில் இரட்வட முதுகவலப் பட்டம் யபற்றவர். 

 இவர் இதற்கு முன்பு அந்நிறுவனத்தின் டிவசன் மற்றும் வவககள் 

பிரிவுக்கான தவலவமப் யபாறுப்பில் இருந்தவர். பிைிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் 

தவலவமச் யசயல் அதிகாரி பின்னி பன்சால் பதவியிலிருந்து ஒய்வு 

யபற்றவதயடுத்து, புதிய தவலவமச் யசயல் அதிகாரியாக கல்யாண் 

கிருஷ்ணமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 டாடா சன்ஸ் நிறுவனங்கைின் குழுமத் தவலவராக , டிசிஎஸ் நிர்வாக 

இயக்குநரும் தவலவமச் யசயலதிகாரியுமான என்.சந்திரசசகரன் நியமனம் 

யசய்யப்பட்டுள்ைார். இவர், தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் அருசகயுள்ை 

சமாகனூரில் பிறந்தவர். 
 கடந்த 2012 முதல் டாடா சன்ஸ் தவலவராக பதவி வகித்து வந்த வசரஸ் 

மிஸ்ட்ரி அக்சடாபர் 24 / 2016ல் அப்பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அதன் 

பின் ரத்தன் டாடா இவடக்கால தவலவராக யசயல்பட்டுவந்தார். 
 புதிய தவலவவர சதர்வு யசய்த குழு = ரத்தன் டாடா , சவணு சனீிவாசன் , 

அமித் சந்திரா , சரானன் யசன் & சுஷாந்த் குமார் பட்டாச்சார்யா  
 [ தற்சபாது TCS நிறுவனத்தின் தவலவம யசயல் அதிகாரியாக ராசஜஸ் 

சகாபிநாதன் நியமனம் யசய்யப்பட்டுள்ைார் ] 
 அயமரிக்க அரசியல் வரலாற்றிசலசய முதல் முவறயாக 5 இந்திய 

வம்சாவைி அயமரிக்க எம்பிக்களும் அதிகாரமிக்க நாடாளுமன்ற குழுவில் 

இடம்யபற்றுள்ைனர். 
 லிகான் சவலியில் இருந்து எம்பியாக சதர்ந்யதடுக்கப்பட்ட இந்திய 

வம்சாவைிவய சசர்ந்த சரா கண்ணாவுக்கு அயமரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் 

வலிவமமிக்க பட்யஜட் குழு உறுப்பினர் பதவி வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 சயீாட்டில் இருந்து பிரதிநிதிகள் சவப எம்பி யாக சதர்ந்யதடுக்கப்பட்ட 

பிரமீைா யஜயபால் நீதித்துவற குழுவின் உறுப்பினராக நியமிக் 

கப்பட்டுள்ைார். 
 சிகாசகா சமற்கு மற்றும் வட சமற்கு புறநகர் யதாகுதி எம்பியான ராஜா 
கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு கல்வி மற்றும் பணி ஆற்றல் குழுவின் உறுப்பினர் 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

பதவியும், குடியரசு கட்சியின் யகாள்வக முடிவு குழு வின் பதவியும் 

வைங்கப்பட் டுள்ைது. 

 3 முவற எம்பியாக சதர்வான வரும், இந்திய வம்சாவைி அயமரிக்க 

எம்பிக்கைில் மிகவும் மூத்தவருமான அமி யபரா யவைியுறவு விவகாரங்கள் 

குழு, அறிவியல், விண்யவைி மற்றும் யதாைில்நுட்ப குழு உறுப்பினராக 

மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இந்தியா மற்றும் இந்திய வம்சாவைி 
அயமரிக்கர்கைின் சார்பில் அயமரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தவலவம 

தாங்கும் யபாறுப்பும் யபராவுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 அயமரிக்க யசனட் சவபக்கு சதர்ந்யதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்திய வம்சாவைி 
அயமரிக்கரான கமலா ஹாரிஸ், அதிகாரமிக்க யசனட் குழுக்கைின் 

உறுப்பினர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். பட்யஜட், உைவுதுவறயின் 

சதர்வு குழு, சுற்றுச்சூைல், யபாதுப்பணித்துவற, அரசு விவகாரங்கள் மற்றும் 

உள் நாட்டு பாதுகாப்பு சார்ந்த குழுவின் உறுப்பினராக அவர் நீடிப்பார். 
 ஐசராப்பிய நாடாளுமன்ற தவலவராக , இத்தாலி நாட்வடச் சசர்ந்த = 

Antonio Tajani சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 CBIயின் புதிய இயக்குநராக , யடல்லி காவல்துவற ஆவணயர் = அசலாக் 

குமார் வர்மா நியமனம் யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 பிரதமர் சமாடி , உச்ச நீதிமன்ற தவலவம நீதிபதி மற்றும் மக்கைவவ 

காங்கிரஸ் தவலவர் = மல்லிகார்ஜூன கார்சக ஆகிசயார் அடங்கிய குழு 

இவவர சதர்வு யசய்துள்ைது. 

 CBI இயக்குநராக பதவி வகித்து வந்த அனில் சின்ஹா டிசம்பர் 02ல் ஓய்வு 

யபற்ற பின் , இவடக்கால இயக்குநராக = ராசகஷ் அஸ்தானா நியமனம் 

யசய்யப்பட்டிருந்தார் 
 Swachhta Doots ( Cleanliness Ambassadors ) = கங்வக நதியின் 

தூய்வமவயக் காப்பதற்காக 20,000 இவைஞர்கவை தூய்வமத் தூதர்கைாக 

நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு யசய்துள்ைது. 

 உத்தரகண்ட், உத்தரப் பிரசதசம், பிகார், சமற்கு வங்கம் ஆகிய கங்வக நதி 
பாயும் மாநிலங்கைில் நதிக்கவரசயார கிராமங்கைில் இருந்து 20,000 

இவைஞர்கள் சதர்வு யசய்யப்பட்டு அவர்கள் தூய்வமத் தூதர்கைாக 

நியமிக்கப்படவுள்ைனர். 
 கங்வகவயயும், நதிக்கவரவயயும் தூய்வமயாகப் பராமரிப்பது குறித்து 

அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சியும் அைிக்கப்படவுள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 [ கங்வக நதிக்கவரசயாரத்தில் உள்ை 29 மாவட்டங்கவைச் சசர்ந்த 2,336 

கிராமங்கைில் இருந்து இந்த 20,000 தூய்வமத் தூதர்களும் 

நியமிக்கப்படவுள்ைனர். ] 
 முன்னாள் மத்திய அவமச்சர் = "Manish tewari" அயமரிக்காவவச் சசர்ந்த 

South Asia Center of the Atlantic Councilன் உயர் அதிகரியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 
 இந்திய-அயமரிக்க உறவுகவை வலுப்படுத்துவதற்கான யசயல் திட்டங்கைில் 

இவர் யசயல்படுவார் 
 அகில இந்திய கால்பந்து சம்சமைனத்தின் (ஏஐஎஃப்எஃப்) தவலவர் = பிரஃபுல் 

பசடல், சர்வசதச கால்பந்து சங்கங்கள் சம்சமைனத்தின் (ஃபிஃபா) நிதிக் குழு 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டடுள்ைார். 
 பிசிசிஐ மறுசரீவமப்பு விவகாரத்தில், சலாதா குழு பரிந்துவரகவை 

அமல்படுத்தத் தவறியதற்காக பிசிசிஐ தவலவர் பதிவியில் இருந்து 

உச்சநீதிமன்றத்தால் பதவி நீக்கம் யசய்யப்பட்ட = அனுராக் தாக்குர், 
ஹிமாசல பிரசதச ஒலிம்பிக் சங்கத் தவலவராக சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார் 

 இந்திய ஹாக்கி அணியின் சகப்டன் மற்றும் சகால் கீப்பர் = "PR Sreejesh" 

சர்வசதச ஹாக்கி சம்சமைன தடகை வரீர்கைின் குழுவில் சர்வசதச ஹாக்கி 
சம்சமைனத்தால்(International Hockey Federation-FIH) சசர்க்கப்பட்டுள்ைார் 

 சுசரஷ் யடண்டுல்கர் கமிட்டி-2009 = இதன்படி நகரங்கைில், நாள் ஒன்றுக்கு 

தங்கள் யசாந்த உணவு உள்ைிட்ட சதவவக்கு, 33.33 ரூபாய்க்கும், கிராமப் 

புறங்கைில், 27.20 ரூபாய்க்கும் குவறவாக யசலவு யசய்பவர்கள், 

வறுவமக்சகாட்டிற்கு கீழ் உள்ைவர்கைாக வவரயறுக்கப்பட்டனர். 
 மீண்டும் வறுவமக்சகாட்டிற்கு கீழ் உள்ைவர்கள் பற்றி மறு ஆய்வு யசய்ய 

நிதி ஆசயாக் புதிய கமிட்டி ஒன்வற அறிமுகம யசய்ய உள்ைது. 

 டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் தலவம யசயல் அதிகாரி மற்றும் நிறுவனத்தின் 

யபாதுசமைாலராக = ராஜஸ் சகாபிநந்தன் நியமனம் 

 மனிதர்கவை சபான்ற சதாற்றமும், முகபாவவனகளும் காட்டும் 

சராசபாவவ சனீ அறிவியல் மற்றும் யதாைில்நுட்ப பல்கவலயின் சின் 

ஷியாபிங் தவலவமயிலான இன்ஜினியர்கள் குழு தயாரித்து, 

யசயல்பாட்டிற்கு யகாண்டு வந்துள்ைது. 

 இந்த சராசபாவுக்கு 'ஜியா ஜியா' என, யபயரிடப்பட்டுள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 அட்லாண்டிக் கைகத்திற்கான யதற்கு ஆசியா வமயத்தியன் மூத்த 

உறுப்பினராக முன்னாள் அவமச்சர் = மணஷீ் திவாரி நியமனம் 

 பிஎம்டபுள்யூ குழுமத்தின் புதிய தவலவராக = விக்ரம் பவா நியமனம் 

 சிபிஐ தவலவராக நியமிப்பது குறித்து பிரதமர் சமாடி, எதிர்க்கட்சித் 

தவலவர் கார்சக, சுப்ரீம் சகார்ட் தவலவம நீதிபதி சகஹர் ஆகிசயார் வரும் 

16ம் சததி ஆசலாசவன நடத்துகின்றனர். 
 குஜராத் ஐபிஎஸ் அதிகாரி = ராசகஷ் அஸ்தானா கூடுதல் யபாறுப்பாக 

கவனித்து வருகிறார் 
 இராணுவ சிப்பந்திகைின்(army staff) துவணத் தவலவராக யலப்டினன்ட் 

யஜன்ரல் = "சரத் சந்த்" நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 
 யசௌதி அசரபியா தவலவமயில் 39 நாடுகள் இவணந்து உருவாக்கியுள்ை 

இஸ்லாமிய ராணுவத்தின் [ Islamic Military Alliance to Fight Terrorism 

(IMAFT)] தவலவம தைபதியாக, ஓய்வு யபற்ற பாகிஸ்தான் ராணுவ தைபதி 
= ரஹலீ் ஷரிப் நியமனம் யசய்யப்பட்டுள்ைார்.  

 இந்த அவமப்பில் கவடசியாக சசர்ந்த நாடு - ஓமன் 

 இரான் இந்த அவமப்பில் இவணயவில்வல. 

 அயமரிக்க அதிபர் அலுவலகத்தில் பிரத்திசயக சட்ட ஆசலாசவனக் குழு 

யசயல்பட்டு வருகிறது. மூத்த வைக்குவரஞரான யடானால்ட் யமக்கான் 

அந்தக் குழுவிற்குத் தவலவம தாங்கி வருகிறார். 
 அந்தக் குழுவில் சட்ட அமலாக்கம், சட்ட ஒழுங்குப் பிரிவுக்கு இந்திய 

வம்சாவைிவயச் சசர்ந்த உத்தம் தில்லன் நியமிக்கப்பட்டதாக அதிபர் டிரம்ப் 

அறிவித்தார். 
 பிசிசிஐ நிர்வாகக் குழுத் தவலவராக முன்னாள் தணிக்வக அதிகாரி 

விசனாத் ராய் மற்றும் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கைாக ராமச்சந்திர குஹா, 
விக்ரம் லிமசய, யபண்கள் கிரிக்யகட் அணியின் முன்னாள் சகப்டன் டயனா 
எதுல்ஜி ஆகிசயார் உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்கள். 

 அயமரிக்காவின் யதாவலத்யதாடர்பு ஆவணய ராக இந்திய வம்சாவைிவயச் 

சசர்ந்த அஜித் வரதராஜ் பாவய அதிபர் ட்ரம்ப் சதர்வு யசய்துள்ைார். 
 ஐ.நா.வுக்கான அயமரிக்க தூதராக இந்திய வம்சாவைிவயச் சசர்ந்த நிக்கி 
ஹாசல நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இசதசபால மருத்துவத் துவற தவலவராக 

சமீா வர்மா, நியூயார்க் யதற்கு மாவட்ட அட்டர்னி யஜனரலாக பிரீத் பஹாரா 
ஆகிசயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 
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 அயமரிக்காவின் உைவு அவமப்பான சிஐஏ இயக்குநர் பதவிக்கு வமக் பம்சப, 

யவைியுறவுச் யசயலாைராக யரக்ஸ் டில்லர்சன் ஆகிசயார் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

 கர்நாடக சலாக் ஆயுக்தாவின் புதிய நீதிபதியாக முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற 

நீதிபதி பி.விஷ்வநாத் யஷட்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 மத்திய யவைியுறவுத் துவறச் யசயலர் எஸ். யஜய்சங்கரின் பதவிக்காலம் 

ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 [ யவைியுறவுத் துவறச் யசயலர் எஸ்.யஜய்சங்கரின் பதவிக்காலம் வரும் 28-

ஆம் சததியுடன் நிவறவவடயவுள்ைது.] 

 மத்திய யபாருைாதாரத் துவறச் யசயலர் சக்திகாந்த தாஸின் பதவிக்காலம் 3 

மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 [ இவரது பதவிக்காலம் வரும் மார்ச் 31ம் சததி நிவறவவடகிறது. தற்சபாது 

சம 31வவர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது ] 

 நிலக்கரிச் சுரங்க முவறசகட்டில் யதாடர்புவடயவர்கவைச் சந்தித்துப் 

சபசியதாக சிபிஐ முன்னாள் இயக்குநர் ரஞ்சித் சின்ஹாவுக்கு எதிராக 

முன்வவக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்வட விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவவ 

உச்ச நீதிமன்றம் அவமத்துள்ைது. 

 சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு தற்சபாவதய சிபிஐ இயக்குநர்அசலாக் குமார் 
வர்மா தவலவம வகிப்பார். 

 பிசிசிஐ மறுசரீவமப்பு விவகாரத்தில், சலாதா குழு பரிந்துவரகவை 

அமல்படுத்தத் தவறியதற்காக பிசிசிஐ தவலவர் பதிவியில் இருந்து 

உச்சநீதிமன்றத்தால் பதவி நீக்கம் யசய்யப்பட்ட அனுராக் தாக்குர், ஹிமாசல 

பிரசதச ஒலிம்பிக் சங்கத் தவலவராக சதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 மகாநதி மற்றும் அதன் கிவை நதிகைின் நீவர பங்கிட்டு யகாள்வதில் 

ஒடிஷா , சட்டீஸ்கர், ஜார்கண்ட், ம.பி., மகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்களுக்கிவடசய சமரசம் ஏற்படுத்த மத்திய நீர்வைத்துவற 11 நபர் 
குழுவவ ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

 இதன் தவலவராக மத்திய நீர்வை ஆவணயத்தின் உறுப்பினர் ( நீர் 
சமலாண்வம மற்றும் திட்டங்கள் ) நியமனம் யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
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குழுக்கள் (Oct,Nov Dec and Jan 2016= 2017) 

===================================== 

 # ஸ்ரீ யஜகன் குழு- யதரு நாய்கள் கடித்து மனித உயிர்கள் 

பலியாவது பற்றி ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # M L Sharma குழு- CBI முன்னாள் இயக்குநர் இரஞ்சித் 

சின்ஹாவுக்கு எதிரான புகார்கவை விசாரிக்க அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # MATA PRASAD குழு- மின்கடத்துதல்கவை சரீவமத்து 

யபாருைாதார யகாள்வக அடிப்பவடயில் மின்சாரம் வைங்குவது 

யதாடர்பான பரிந்துவரவய அரசுக்கு வைங்கிய குழு 

 # K S வால்டியா குழு- சரஸ்வதி நதிவய பற்றி ஆராய 

அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # L நரசிம்ம யரட்டி குழு- இராணுவ வரீர்களுக்கான "One rank One 

Pension" யதாடர்பாக ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # முனியலப்பா குழு- இந்தியாவில் பறவவ காய்ச்சல் நிவல பற்றி 
ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # ஜஎீஸ் ஜா குழு- காவிரி நதிநீர் பாசனப் பகுதியில் நீர்நிவல 

குறித்து ஆராய மத்திய அரசால் அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # K N BASHA குழு- தமிைகத்தில் ஆம்னி பஸ்(Omni bus) 

கட்டணங்கள் பற்றி ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # வகலாஷ் காம்பிர் குழு- இரவில் தங்கும் இடம் இல்லாமல் 

அவதிப்படுபவர்கள்(Night Shelters) நிவல குறித்து ஆராய 

உச்சநீதிமன்றத்தால் அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # அமிதாப் கன்ட் குழு- அவனத்து அரசு குடிமகன்கைின்(govt 

citizens) பணபரிவர்த்தவனவய டிஜிட்டல் மயமாக்க 

அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # Ratan P Watal குழு- டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தவனவய 

ஊக்குவிப்பது பற்றி ஆராய நிதி அவமச்சகத்தால் அவமக்கப்பட்ட 

குழு 
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 # சந்திரபாபு நாயுடு குழு- டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தவனவய 

ஊக்குவிப்பது மற்றும் அதவன பற்றி ஆராய NITI Aayogல் 

அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # அஜித் சமாகன் குழு- இவணய திருட்டு பற்றி ஆராய IAMAIல் 

அவமக்கப்பட்ட குழு 

 IAMAI- Internet and Mobile Association Of India 

# A K Bajaj குழு- கிருஷ்ணா நதிநீர் சமலாண்வம வாரியம் 

அவமப்பது பற்றி ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # பிரவின் வசிஸ்தா குழு- வர்தா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகவை ஆராய "பிரவின் வசிஸ்தா" ( Praveen Vashishtha) 

தவலவமயில் மத்திய அரசு தமிைகத்திற்கு குழு ஒன்வற 

அனுப்பியுள்ைது 

 # B N Srikrishna குழு-நிறுவனமயப்படுத்துதல் யதாடர்பான 

தரீ்ப்புகவை வைங்கும் நடுவர் வமய இயங்கவமப்வப சரீவமக்க 

அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # அஜய் தியாகி குழு- நிதி தகவல் சமலாண்வம 

வமயத்வத(Financial Data Management Centre) அவமப்பது பற்றி 
ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # ஈஸ்வர் குழு- வருமான வரி சட்டங்கவை எைிவமயாக்க 

அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # Injeti srinivas குழு- மத்திய விவையாட்டு துவறவய 

சமம்படுத்தவும் விவையாட்டு துவறயின் ஆளுவமவய 

யநறிப்படுத்தவும் அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # Sumit Bose குழு- சமூக யபாருைாதார மற்றும் சாதி 
கணக்யகடுப்வப(Socio economic and caste census) மத்திய 

அரசுக்கு சமர்பித்த குழு 

 # Timothy Gonsalves குழு- IIT கைில் 20% யபண்களுக்கு 

வைங்குவவத பரிந்துவரத்த குழு 
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 # N K Singh குழு- நிதிசார் யபாறுப்பு மற்றும் நிதிநிவல அறிக்வக 

சமலாண்வம (Fiscal Respobsiblity and Budget Management-FRBM) 

பற்றி ஆராய அவமக்கப்பட்ட குழு 

 # திவாலாகி கடவன திருப்பி தர முடியாத நிறுவனங்கவை 

சரீவமக்க Insolvency and Bankruptcy Board Of India 2 குழுக்கவை 

அவமத்துள்ைது 

1. கடன் அைிக்கும் சசவவயாைர்களுக்யகா ஆசலாசவன வைங்க 

"Mohandas Pai" தவலவமயில் ஒரு குழுவும் 

2. யபறுநிறுவனங்கைின் திவால் பிரச்சிவனவய முடிவுகட்ட "Uday 

Kotak" தவலவமயில் ஒரு குழுவும் அவமக்கப்பட்டது 

 

 

 

                  இந்தியா 
 

            பிரதமரின் புத்தாண்டு அறிவிப்புகள்  

 பிரதமரின் ஆவாஸ் சயாஜனா திட்டத்தில் 2 புதிய திட்டங்கள் 

யசயல்படுத்தப்படும்.இந்தத் திட்டங்கைில் மானியத் துடன்கூடிய 

வடீ்டுக் கடன் வைங்கப்படும். 

 9 லட்சம் வவரயிலான வடீ்டுக் கடனில் 4 சதவதீம் வட்டி மானியம் 

வைங்கப்படும். 12 லட்சம் வவரயிலான கடன் யதாவகக்கு 3 சதவதீ 

வட்டி மானியமும் 20 லட்சம் வவரயிலான கடனுக்கு 2 சதவதீ 

வட்டி மானியமும் அைிக்கப்படும். 

 ரபி பருவத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகைில் யபறப்பட்ட சவைாண் 

கடன்களுக்கு 60 நாட்களுக்கு வட்டி ரத்து யசய்யப்படும். 

 குறு, சிறு யதாைில்கவை சமம்படுத்துவதற்காக அந்தத் 

துவறயினருக்கு வைங்கப்படும் ரூ.1 சகாடி கடன் யதாவக ரூ.2 

சகாடியாக உயர்த்தப்படும். 
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 கர்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்தான உணவு, தடுப்பு 

மருந்துகளுக்காக அவர்கைின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.6,000 

யடபாசிட் யசய்யப்படும். 

 மூத்த குடிமக்கைின் ரூ.7.5 லட்சம் வவரயிலான யடபாசிட் 

யதாவகக்கு 8 சதவதீ வட்டி வைங்கப்படும். 

 

 வருட வருமானம் 2 லட்சத்திற்கு உட்பட்ட குடும்பத்தின் ஏவை 

யபண்களுக்கும் , ஆதரவற்ற யபண்களுக்கும் மாதம் ரூ 1000 

உதவித்யதாவக வைங்கும் " ஜவீன் சஜாதி " என்னும் புதிய திட்டத்வத 

யதலுங்கானா மாநில முதல்வர் சந்திரசசகர் ராவ் துவக்கி வவத்துள்ைார். 
 பஞ்சாப் மாநிலத்வத அடுத்து 2-வது முவறயாக TN-ல் "எத்தனால் தயாரிப்பு 

வமயம்" நிறுவப்பட உள்ைது.. 

 ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு மக்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்வச 

அைிப்பதற்காக "Arogya Raksha Scheme" என்ற மருத்துவ திட்டத்வத 

விஜயவாடாவில் யதாடங்கியுள்ைார் 
 ஹரியானா மாநில அரசு 100 கிராமங்களுக்கு WiFi வசதி ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

 Startup நிறுவனங்களுக்கான " அறிவுக்கைஞ்சியம் " ( Knowledge 

Warehouse ) குருகிராமில் ( குர்ஹவன் ) ஏற்படுத்தப்படும் என 

அறிவித்துள்ைது. 

 மாவட்ட தவலநகரங்கைில் e - disha என்ற யபயரிலும் , ஊரக பகுதிகைில் 

யபாது சசவவ வமயங்கள் { Common Service Centres (CSCs) } என்ற 

யபயரிலும் யசயல்பட்டு வந்த e சசவவ வமயங்கள் அவனத்தும் " அடல் 

சசவா சகந்திரா " என யபயர் மாற்றம் யசய்யப்படுவதாக ஹரியானா 
முதல்வர் அறிவித்துள்ைார் 

 Good Samaritan Policy = சாவல விபத்தில் பாதிக்கப்படுசவாருக்கு 

உடனடியாக உதவிகள் புரிந்சதாருக்கு ரூ 2000 யவகுமதி மற்றும் பாராட்டு 

சான்றிதழ் வைங்கப்படும் என யடல்லி முதல்வர் அறிவித்துள்ைார். 
 Automatic Vechime Monitoring System (AVMS) RTO Check - Post = 

குஜராத்தின் ஆரவல்லி மாவட்டத்தில் உள்ை ஷாம்லாஜி ( Shamlaji ) என்ற 

இடத்தில் , இந்தியாவிசலசய முதன்முவறயாக சலசர் யதாைில் நுட்பத்தில் 

இயங்ககூடிய, வட்டார சபாக்குவரத்து துவறயின் தானியங்கி வாகன 
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தணிக்வக சாவடிவய அம் மாநில முதல்வர் விஜய் ரூபானி துவக்கி 
வவத்துள்ைார். 

 சபசிக்யகாண்டு இருக்கும் யபாழுது துண்டிக்கடுப்படும் ( Call drop ) 

இவணப்பு பற்றி யபாதுமக்கைின் கருத்துகவை அறிய , யதாவலயதாடர்பு 

துவற Integrated Voice Response System (IVRS) ஐ , யடல்லி, பஞ்சாப், உ.பி., 
உத்தரகாண்ட் , மகாராஷ்டிரா, சகாவா ஆகிய மாநிலங்கைில் 

அவமத்துள்ைது. 

 Swachh Swasth Sarvatra = நாடுமுழுவதும் திறந்த யவைி கைிப்பிடம் இல்லா 
708 வட்டாரங்கைின் ( பஞ்சாயத்து யூனியன் / ஒன்றியம் / Blocks ) சுகாதார 
நிவலவய சமம்பாடு யசய்ய , மத்திய குடும்ப நலம் மற்றும் சுகாதாரதுவற , 

ஊரக வைர்ச்சி துவற மற்றும் மனிதவை சமம்பாட்டு துவறயுடன் இவணந்து 

ஒருங்கிவணந்த சுகாதார வைாகத்வத உருவாக்க Swachh Swasth Sarvatra 

என்ற திட்டத்வத துவக்கியுள்ைது. 

 சகாவாவவச் சசர்ந்த ஊர்வனவியலாைர் மற்றும் வனவிலங்கு புவகப்பட 

கவலஞர் "நிர்மல் குல்கர்னி" நாட்டின் மூன்று பாம்பு இனங்கவை பற்றி 
அறிந்து யகாள்ைவும் அவ்வினங்கவை பற்றி மக்கைிவடசய விைிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தவும் "Living with Pythons" என்ற சதசிய அைவிலான இயக்கத்வத 

யதாடங்கியுள்ைார் 
 சிறு கடல்வாழ் உயிரினங்கவை பாதுகாக்கும் வவகயில் மீன்பிடிப்பின் 

சபாது சுருக்குவவல எனப்படும் "purse seine" வவலகளுக்கு மஹாராஷ்ட்ரா 
மாநில அரசு மாநிலம் முழுவதும் தவட யசய்து உத்தரவிட்டுள்ைது 

 NTR Arogya Raksha Scheme = தற்சபாது சபாது நடப்பில் இருக்கும் 

எந்தயவாரு காப்பீட்டு திட்டத்திலும் இவணயாத நபர்களுக்காக ஆந்திரா 
அரசு N.T.R. ஆசராக்யா ரக் ஷா என்ற திட்டத்வத துவக்கியுள்ைது. இதற்கு ரூ 

1200 யசலுத்த சவண்டும். 

 மனித கைிவுகள் மற்றும் விலங்கு கைிவுகவை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட 

எரிவாயு மூலம் இயங்கும் சபருந்து , இந்தியாவிசலசய முதலவதாக 

யகால்கத்தாவில் மார்ச் மாதம் இயக்கப்பட உள்ைது. 

 [ நிவலப்படுத்தப்பட்ட இயற்வக வாயுவால் ( CNG) இயங்கும் பஸ் 

சகரைாவில் அறிமுகம் யசய்யப்பட்டுள்ைது.  

 விலங்குகள் கைிவவ மட்டும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட வாயுவால் 

இயங்கும் பஸ் யபங்களூருவில் அறிமுகம் யசய்யப்பட்டுள்ைது.] 
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 " Brahmanda " Science Museum = ஆந்திர மாநில அரசு சார்பில் , 200 ஏக்கர் 
பரப்பைவில் 1500 சகாடி யசலவில் " பிரம்மாண்டமான அறிவியல் 

அருங்காட்சியகம் " ஒன்வற DRDO உதவியுடன் திருப்பதியில் உருவாக்க 

அம்மாநில முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டியுள்ைார். 
 7 மவலகவை குறிப்பிடுவவதப்சபால், இங்கு 7 உருண்வட வடிவில் 

அரங்குகள் அவமக்கப்படும். ஒவ்யவான்றும் விண்யவைி அறிவியல், 

விவசாய அறிவியல், ஏவுகவண அறிவியல், அறிவியல் யதாைில்நுட்பம், 

தகவல் யதாைில்நுட்பம், கடல்சார் அறிவியல், ஆயுர்சவத அறிவியல் என 7 

அறிவியல் சகாைங்கள் அவமக்கப்படும். 8வதாக ஏழுமவலயானின் 

யபருவமகவை விைக்கும் சகாைமும் அவமக்கப்படும் என 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 State Resident Data Base (SRDB)= மாநிலத்தில் குடியிருப்சபார் பற்றிய 

தகவல் யதாகுப்வப உருவாக்க, ஹரியானா மாநில அரசு ஆந்திரா மாநில 

அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் யசய்துள்ைது. 

 இந்த தகவல் யதாகுப்பில் யபயர் , பாலினம் , வயது , புவகப்படம் , முகவரி , 

ஆதார் எண், பசயா யமட்ரிக் விபரங்கள் இடம்யபற்றிருக்கும். 

 இந்தியாவில் முதன்முறயாக Global Content Bazaar மகாராஷ்ட்ரா மாநிலம் 

மும்வபயில் அவமய உள்ைது 

 இந்தியாவில் முதன்முவறயாக மாணவர்களுக்கான ஸ்டார்ட்-அப் 

யகாள்வகவய குஜராத் மாநிலம் துவக்கியுள்ைது 

 எந்த மாநிலத்வதச் சசர்ந்தவர்கள் சநாபல் பரிசு யவன்றால், அவர்களுக்கு 

100 சகாடி ரூபாய் பரிசு வைங்கப்படும் என சமீபத்தில் அறிவித்துள்ை 

முதலவமச்சர் - ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு 

 GST பற்றிய தகவல்கள்/நிவற/குவறகளுக்கான கட்டணமில்லலா இலவச 

அவைப்பு எண் = 1800 103 9271 

 இந்த சசவவ ஆங்கிலம் ஹிந்தி மராத்தி குஜராத்தி கன்னடம மவலயாைம் 

ஆகிய 6 யமாைிகைில் சசவவவய துவக்கியுள்ைது 

 KDKயமன்யபாருள் நிறுவனம் இதவன தயாரித்துள்ைது 

 பாரளுமன்றத்துக்கு வரும் MPகளுக்கு ஜனவரி 1 முதல் சலுவக விவலயில் 

உணவுகள் வைங்கப்படமாட்டது என மக்கைவவ தவலவர் அறிவித்துள்ைார் 
 பாரளுமன்ற உணவகங்கள் இனிசமல் "இலாபம்-இல்லா, நஷ்டம்-

இல்லா"(No-Profit,No-Loss) முவறயில் பணிபுரியும் என யதரிவித்துள்ைார். 

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 38 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 மணிப்பூர் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்கைில் நவடயபற உள்ை 

சட்டமன்றத் சதர்தல்கைில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கைில், 

சவட்பாைர்கைின் புவகப்படம் யபாருத்தப்பட உள்ைது. 

 முதல் முவறயாக இந்த ஏற்பாடு இரண்டு மாநிலங்கைிலும் 

யசய்யப்படுகிறது. 

 "Greenpeace India Report - Greenpeace India சமீபத்தில் யவைியிட்டுள்ை 

அறிக்வகயின்படி இந்தியாவில் அதிகமாக காற்று மாசுபாட்டினால் 

பாதிக்கப்பட்ட நகரமாக "யடல்லி" உள்ைது 

 "Airpocalypse" என்ற யபயரில் இந்த அறிக்வகவய greenpeace india 

யவைியிட்டுள்ைது 

 சமலும் ஒவ்யவாரு ஆண்டும் காற்று மாசுபாட்டினால் 1.2 மில்லியன் 

இறப்புகள் ஏற்படுவதாக இவ்வறிக்வகயில் குறிப்பிட்டுள்ைது 

 இவ்வறிக்வக 24 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதசங்கைில் உள்ை168 

நகரங்கைில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் யவைியிடப்பட்டுள்ைது 

 உலகின் மிகப் யபரிய யதருவிைக்குகளுக்கு LED விைக்குகள் மாற்றும் 

திட்டம் யதாடங்கப்பட்டது 

 இத்திட்டம் "யதற்கு யடல்லி முனிசிபல் கார்ப்பசரஷன்"பகுதியில் 

யசயல்படுத்தப்பட்டுள்ைது 

 இத்திட்டத்திவன மத்திய மின்துவற அவமச்சகம் மற்றும் Energy Efficiency 

Services Limited இரண்டும் இவணந்து யசயல்படுத்தியுள்ைது 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் யதற்கு யடல்லி முனிசிபல் கார்ப்பசரஷன் பகுதியில் 

மட்டும் சுமார் 2 லட்சம் யதரு விைக்குகள் மாற்றப்பட்டுள்ைன 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் 2.65 கிவாட் ஆற்றல் வருடம் முழுவதும் 

சசமிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 India International Xchange ( INDIA INX ) = நாட்டின் முதலாவது சர்வசதச 

பங்குச் சந்வத குஜராத் மாநிலம், காந்திநகரின் கிஃப்ட் சிட்டி (குஜராத் 

இண்டர்சநஷனல் ஃவபனான்ஸ் யடக் -சிட்டி GIFT city ) பகுதியில் "இந்தியா - 
ஐஎன்எக்ஸ்' என்ற யபயரில் அவமக்கப்பட்டுள்ைது. இதவன பிரதமர் சமாடி 

துவக்கி வவத்துள்ைார். 
 கர்நாடகா வங்கி , Universal Sompo General Insurance நிறுவனத்துடன் 

இவணந்து, தங்கள் வங்கியில் சசமிப்பு கணக்கு வவத்துள்ைவர்களுக்கு KBL 

Suraksha என்ற குழு விபத்து காப்பீட்டு திட்டத்வத அறிமுகம் யசய்துள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 யடல்லியிலுள்ை "ஸ்ரீ ராம் வணிகவியல் கல்லூரி" தனது அவனத்து 

பரிவர்த்தவனகவையும் பணமில்லாமல் சமற்யகாண்டுள்ைது 

 இதனால் பணமில்லா பரிவர்த்தவனவய சமற்யகாள்ளும் யடல்லியின் 

முதல் கல்லூரி என்ற யபருவமவய யபற்றுள்ைது. 
 யகாவல,கற்பைிப்பு மற்றும் பிற யவறுக்கத்தக்க(heinous) குற்றங்கைில் 

ஈடுபட்சடார்க்கு எடுக்கப்படும் DNA சசாதவனகளுக்கு கட்டண விலக்வக 

அைித்து "ராஜஸ்தான்" மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது 

 இது சபான்ற வைக்குகவை விவரந்து முடிக்கசவ ராஜஸ்தான் மாநில அரசு 

இம்முடிவவ எடுத்துள்ைது. 
 குஜராத் மாநிலம் அகமாதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ை ஹத்திஜான்(Hathijan) 

கிராமத்திற்கு அருகில் ஒரு கிசலா மீட்டர் யதாவலவிற்கு பறவவ காய்ச்சல் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ை பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது 

 மத்திய அரசு கர்நாடகா மற்றும் உத்ரகாண்ட் மாநிலங்கைின் வறட்சியால் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 1991 சகாடி ரூபாவய சதசிய சபரிடர் மீட்பு 

யதாவகயில் இருந்து அைித்துள்ைது 

 ஏர் இந்தியா நிறுவனம் "ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ்" இரயில் கட்டண விவலயில் 

விமானத்தில் இருக்வககவை வைங்க முடிவு யசய்துள்ைது 

 யபங்களூர்க்கு அடுத்து ராஜஸ்தான் தவலநகர் யஜய்ப்பூவர "start up 

யதாடங்குவதற்கான இரண்டாவது இடமாக" மாற்ற ராஜஸ்தான் மாநில 

அரசு அயமரிக்க நிறுவனம் "CISCO" உடன் இவணந்து யசயல்பட உள்ைது 

 மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுவற பட்டியலில் யபாங்கல் பண்டிவக 

நீடிப்பதாக மத்திய அரசு 10 -1-17 அறிவித்துள்ைது. 

 மஹாராஷ்ட்ரா மாநில உணவு மற்றும் மருந்து ஆவணயம் (Food And Drug 

Administration-FDA) McDonalds யபாருட்கைில் caffeine உட்யபாருள் 

எவ்வைவு அடங்கியுள்ைது என்பவத யபாருட்கைின் உள்ைடக்க 

விவரத்தில்(Containers) குறிப்பிட உத்தரவிட்டுள்ைது 

 `2016-17 நிதியாண்டிற்கான சதசிய வருமானம் கணிப்பு’ அறிக்வகவய 

மத்திய புள்ைியியல் அலுவலகம் (சிஎஸ்ஓ) யவைியிட்டுள்ைது. 

 இதன்படி 2016-17 நிதியாண்டில் தனிநபர் வருமானம் ரூ.1,03,007 ஆக 

இருக்கும் என்று கணித்துள்ைது. கடந்த வருட தனிநபர் வருமானத்வத விட 

இது 10.4 % அதிகமாகும். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 கடந்த நிதியாண்டில் தனிநபர் வருமானம் 93,293 ரூபாயாக கணித்திருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 நிவலயான விவல நிலவரப்படி தனிநபர் வருமான வைர்ச்சி விகிதம் இந்த 

நிதியாண்டில் 5.6 சதவதீமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

கடந்த ஆண்டு 6.2 சதவதீமாக இருந்தது 

 டில்லி நகரின் மக்கள் யதாவக உலகில் உள்ை 10 நாடுகைின் மக்கள் 

யதாவகவய தாண்டி விட்டது என ஐக்கிய நாடுகள் சர்சவ யதரிவித்துள்ைது. 

 இந்தியாவின் தவலநகர் புதுடில்லியின் மக்கள் யதாவக 2014-ம் ஆண்டு 

கணக்யகடுப்பின் படி 2.5 (25 மில்லியன்) சகாடி ஆக இருந்தது. இது 2030-ம் 

ஆண்டில் 3.6 (36 மில்லியன்) சகாடிவய யநருங்கும் என யதரிவித்துள்ைது. 

சமலும் உலகில் உள்ை 10 நாடுகைின் யமாத்த மக்கள் யதாவகவய 

காட்டிலும்புதுடில்லி மக்கள் யதாவக கூடுதலாக இருக்கிறது எனவும் 

யதரிவித்துள்ைது. 

 இந்தியாவில் இருந்து சவூதி அசரபியாவில் உள்ை ஹஜ்க்கு புனித பயணம் 

யசய்சவார்களுக்கான விசா எண்ணிக்வகவய 1.36 இலட்சத்திலிருந்து 1.70 

இலட்சமாக அதிகரித்து சவூதி அரசு அறிவித்துள்ைது 

- கடந்த 29 ஆண்டுகைில் அதிகரிக்கப்பட்ட அதிகப்பட்ச எண்ணிக்வக 

இதுசவயாகும். 

 யதற்கு ரயில்சவயில் முதன் முவறயாக சூரிய சக்தி தகடுகள் 

யபாருத்தப்பட்ட ரயில் யபட்டி சகாவவ - மயிலாடுதுவற ஜன 

சதாப்தி ரயிலில் இவணக்கப்பட்டுள்ைது. 

 16 சூரிய சக்தி தகடுகள் மூலம் 4.8 கிசலாவாட் மின்சாரம் 

தயாரிக்கலாம். இந்த ரயிலில் 36 தகடுகள் யபாருத்தப்பட்டுள்ைன. 

 கிைக்கின் ஸ்காட்லாந்து - ஷில்லாங் (சமகாலயா) 
 சகாவவயின் குற்றாலம் என அவைக்கப்படுவது - சிறுவாணி ஆறு. 

 பலாலி விமானத்தைம், பிராந்திய விமான நிவலயமாக அபிவிருத்தி 
யசய்யப்படும். இங்கிருந்து இலங்வகக்குள் மாத்திரமன்றி 
யதன்னிந்தியாவுக்கும் சசவவகவை சமற்யகாள்ைப்படும் என்று பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க யதரிவித்துள்ைார். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 2017 கல்வியாண்டு முதல் , பள்ைி ஆசிரியர்கள் அவனவரும் " சநரு 

ஜாக்யகட் " எனப்படும் சமலாவட அணிய சவண்டும் என மத்திய பிரசதச 

மாநில அரசு அறிவித்துள்ைது. 

 இந்த சமலாவட மீது " ராஷ்டிரிய நிர்மதா " ( சதசம் உருவாக்குபவர் ) என 

இந்தியில் யபாறிக்கப்பட்ட சபட்ஜ் குத்தப்பட்டிருக்கும் 

 பாராளுமன்றத்தின் இரு அவவகைிலும் நிவறசவறியுள்ை 

மாற்றுத்திறனாைிகள் நல மசசாதாவின் விபரம். 

 மாற்றுத் திறனாைிகள் சட்டத்துக்கு (1995) மாற்றாக, சில திருத்தங்களுடன் 

இந்த மசசாதா நிவறசவற்றப்பட்டுள்ைது. 

 இதன்படி, மாற்றுத் திறனாைிகவை பாரபட்சமாக நடத்துசவாருக்கு 

குவறந்தபட்சம் 6 மாதம் முதல் அதிகபட்சம் 2 ஆண்டுகள் வவர சிவற 

தண்டவன கிவடக்கும். சமலும் குவறந்தபட்சமாக ரூ.10 ஆயிரம் முதல் ரூ.5 

லட்சம் வவரயிலும் அபராதமும் விதிக்க முடியும். 

 அரசுப் பணிகைில் மாற்றுத்திறனாைிகளுக்கு இட ஒதுக்கீட்வட 3 % இருந்து 

4 % அதிகரிக்கவும் இம்மசசாதா வைிவவக யசய்கிறது. 

 தற்சபாது மாற்றுத்திறனாைிகளுக்கான வவரயவறக்கு ஏழு வவக உடல் 

குவறபாடுகள் கணக்கில் எடுத்துக்யகாள்ைப்படும் நிவலயில் அவற்வற 21 

ஆக உயர்த்தப்படும் என மசசாதாவில் யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்படி மன 

நல குவறபாடுகள், ஆட்டிசம், யசரிப்ரல் பால்சி, தவச சிவதவு உள்ைிட்ட 

குவறபாடுகளும் மாற்றுத்திறனாைிகள் வவரயவறக்குள் வரும் எனத் 

யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 உயர் கல்வி நிறுவனங்கைில் மாற்றுத்திறனாைிகளுக்கான இட 

ஒதுக்கீட்வட 3% இருந்து 5% ஆக அதிகரிக்கவும் இம்மசசாதா வைி 
யசய்கிறது 

 26வது முவறயாக யடல்லி மற்றும் இஸ்லாமாபாத்தில் அவமந்துள்ை 

தூதரகங்கள் மூலம் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தங்கள் நாட்டில் 

யசயல்படும் அணு மின் நிவலயங்கைின் பட்டியவல ஜனவரி 01 / 2017ல் 

பரிமாறிக்யகாண்டுள்ைன. 

 இதுயதாடர்பான ஒப்பந்தம் 1988 டிசம்பர் 31ல் ஏற்பட்டு, ஜனவரி 27 / 1991ல் 

நவடமுவறக்கு வந்தது. இருநாடுகளும் முதன்முவறயாக 1992ல் அணுமின் 

நிவலய பட்டியவல பரிமாற்றம் யசய்தன 
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 யவைிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் யசல்லாத உயர் மதிப்புவடய பவைய ரூபாய் 

சநாட்டுகவை ஜூன் 30ஆம் சததி வவர ரிசர்வ் வங்கிக் கிவையில் அைித்து 

மாற்றிக் யகாள்ைலாம் என்று யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 அன்னியச் யசலாவணிச் சட்ட விதிமுவறகள்படி யவைிநாடு வாழ் 

இந்தியர்கள் தலா ரூ.25,000 வவர மட்டுசம பவைய ரூபாய் சநாட்டுகவை 

மாற்றிக் யகாள்ை அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

 யவைிநாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் சமற்யகாண்டு திரும்பும் இந்தியர்கள், 

அதற்குரிய ஆவணங்கவை ரிசர்வ் வங்கிக் கிவையில் சமர்ப்பித்து மார்ச் 

31ம் சததி வவர பவைய ரூபாய் சநாட்டுகவை மாற்றிக் யகாள்ைலாம். 

இவர்கள் எவ்வைவு யதாவக சவண்டுமானாலும் மாற்றிக் யகாள்ைலாம்.  

 சநபாைம், பூடான், பாகிஸ்தான், வங்கசதசம் ஆகிய நாடுகைில் 

வசித்துவரும் இந்தியர்கள் பவைய ரூபாய் சநாட்டுகவை மாற்றிக் 

யகாள்வதற்கான சலுவக கிவடயாது 

 வரும் பிப்ரவரி 1-ஆம் சததி மத்திய பட்யஜட் தாக்கல் யசய்யப்படுகிறது. இந்த 

வருடம் ரயில்சவ பட்யஜட்டும் யபாது பட்யஜட்டுடன் சசர்ந்சத தாக்கல் 

யசய்யப்படுவதால் 92 ஆண்டுகால நவடமுவற முடிவுக்கு வருகிறது. 

 கடந்த 92 ஆண்டுகைாக ரயில்சவ பட்யஜட் தனியாகத் தான் தாக்கல் 

யசய்யப்படுவது வைக்கம். எனசவ இந்த நவடமுவற இந்த ஆண்டு முதல் 

முடிவுக்கு வருகிறது. 

 பிறப்பு விகிதம் அதிமாக உள்ை 14 மாவட்டங்கைில் , பிறப்பு விகிதத்வத 

கட்டுப்படுத்த புதிதாக திருமணம் யசய்பவர்களுக்கு கருத்தவட சாதனங்கள் , 

மாத்திவரகள் , Pregnancy testing kit மற்றும் துண்டு, நகயவட்டி , சசாப்பு , 

சபீ்பு , வககுட்வட அடங்கிய வபவய ராஜஸ்தான் மாநில அரசு வைங்கி 
வருகிறது. 

 சதசிய பிறப்பு விகிதம் 2.1 என்ற அைவில் உள்ைது. ஆனால் சமற்கண்ட 14 

மாவட்டங்கைில் பிறப்பு விகிதம் 3 முதல் 4 வவர உள்ைது. 

 உத்தரபிரசதசம், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், சகாவா, மணிப்பூர் ஆகிய 5 

மாநிலங்களுக்கான சட்டசவப சதர்தல் சததி அறிவிக்கப்பட்டு உள்ைது. 

 இந்த மாநிலங்கைில் பிப்ரவரி 4-ந் சததி யதாடங்கி மார்ச் 8-ந் சததி வவர 
ஓட்டுப்பதிவு நடக்கிறது. உ.பி.யில் 7 கட்டங்கைாக சதர்தல் 

நடத்தப்படுகிறது. ஓட்டு எண்ணிக்வக மார்ச் மாதம் 11-ந் சததி நவடயபறும். 
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 பஞ்சாப், சகாவா, மணிப்பூர் ஆகிய 3 மாநிலங்கைின் சட்டசவபகைின் பதவி 
காலம் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் 18-ந் சததியுடன் முடிவவடகிறது. 

 இசதசபால் உத்தரகாண்ட் மாநில சட்டசவப பதவிகாலம் மார்ச் 26-ந் 

சததியுடன் காலாவதி ஆகிறது. 

 சம மாதம் 27-ந் சததியுடன் உத்தரபிரசதச சட்டசவபயின் பதவி காலம் 

முடிவுக்கு வருகிறது. 

 உத்தரபிரசதசம், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட் ஆகிய 3 மாநிலங்கைிலும் 

சவட்பாைர்கள் சதர்தலுக்காக ரூ.28 லட்சம் வவர யசலவு யசய்யலாம். 

சகாவா மற்றும் மணிப்பூர் மாநிலங்கைில் சவட்பாைர் சதர்தல் 

யசலவுத்யதாவக ரூ.20 லட்சமாக நிர்ணயம் யசய்யப்பட்டு உள்ைது. 

 சகாவா -- 40 யதாகுதிகள்  

பஞ்சாப் -- 117 யதாகுதிகள்  

உ.பி. -- 403 யதாகுதிகள்  

மணிப்பூர் -- 60 யதாகுதிகள்  

உத்ரகாண்ட் -- 70 யதாகுதிகள் 

 

 சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்த , நிவலப்படுத்தப்பட்ட இயற்வக எரிவாயு ( CNG ) 

ஸ்கூட்டர்கைில் பயன்படுத்தப்படும் சிலிண்டர்கள் மற்றும் வாயுவவ சப்வை 

யசய்யும் உபகரணங்கவை தயாரிக்க லசவாடா மற்றும் IDUK 

நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வைங்கியுள்ைது 

  [ மத்திய அரசின் யசல்லாத ரூபாய் சநாட்டு அறிவிப்புக்குப் பின், 'யபட்சரால் 

பங்க்குகைில், யபட்சரால் மற்றும் டீசல் நிரப்பும் வாடிக்வகயாைர்கள், 

மின்னணு முவறயில் அதற்கான பணம் யசலுத்தினால், 0.75 சதவதீம் 

தள்ளுபடி வைங்கப்படும்' என, எண்யணய் நிறுவனங்கள் அறிவித்தன. ] 

 கிராமப்புற மக்களுக்கு சவவல வாய்ப்வப வைங்கும் முக்கியத் திட்டமான 

100 நாள் சவவல உறுதித் திட்டத்திற்கு வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஆதார் 
எண் கட்டாயம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது 

 பிப்ரவரி 28-ஆம் சததிக்குள் வங்கி கணக்குடன் பான் கார்டு (நிரந்தர 
கணக்கு) எண்வண இவணக்க சவண்டும் என்று நிதி அவமச்சகம் மற்றும் 

மத்திய சநரடி வரிவிதிப்பு ஆவணயம் வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ைது. 

பான் கணக்கு எண் இல்லாதவர்கைிடம் படிவம் எண் 60-ஐ யபற சவண்டும். 

ஜன்தன் கணக்குகள் மற்றும் பூஜ்யம் இருப்புத் யதாவக யகாண்ட வங்கிக் 
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கணக்குகளுக்கு இந்த நவடமுவற யபாருந்தாது என்று 

யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 சவமயல், 'காஸ்' சிலிண்டருக்கான கட்டணத்வத, 'ஆன்வலன்' மூலம் 

யசலுத்தும் வாடிக்வகயாைர்களுக்கு சிலிண்டருக்கு, ஐந்து ரூபாய் தள்ளுபடி 

யசய்யப்படும்' என, மத்திய அரசு யதரிவித்துள்ைது. 

 இந்தியாவின் முதல் "Humsafar Express" இரயில் சசவவ சகாரக்பூர் முதல் 

யடல்லி அனந்த்விகார் இரயில் நிவலயம் வவர யதாடங்கப்பட்டுள்ைது 

 Smart city திட்டத்தில் இந்தியாவுடன் இவணந்து யசயல்பட முன் வந்துள்ை 

நாடுகள் 

1. USA 

2.  விசாகப்பட்டினம் 

3. ஆஜ்மீர் 
4. அலகாபாத் 

5. UK 

6. பூசன  

7. அமராவதி 
8. இந்தூர் 
9. FRANCE 

10. சண்டிகர் 

11. புதுச்சசரி 

12. நாக்பூர் 
13. GERMANY 

14. சகாயமுத்தூர் 
15. புவசனஸ்வர் 
16. யகாச்சி 
17. JAPAN 

18. யசன்வன 

19. அகமதாபாத் 

20. வாரணாசி 
 

 உலகின் தவலசிறந்த மியூசியங்கைில் ஒன்றான சமடம் துஸாட்ஸ் யமழுகு 

மியூசியத்தின் கிவை, தவலநகர் யடல்லியில் வருகின்ற ஜூன் மாதம் 

திறக்கப்படுகிறது. 

 இது சமடம் துஸாட்ஸ் மியூசியத்தின் 23-வது கிவையாகும் 

 யடல்லி மாநில அரசு, மூத்த குடிமக்களுக்கான மாதாந்திர 
உதவித்யதாவகவய ₹1500லிருந்து ₹2500ஆகவும், மாற்றுத்திறனாைிகள் 

மற்றும் வகம்யபண்களுக்கு ₹1000லிருந்து ₹2000ஆகவும் உயர்த்தி உள்ைது. 

 VVPAT - Voter Verifier Paper Audit Trail = வாக்காைர்கள் தங்கள் வாக்வகச் 

சரிபார்த்துக்யகாள்ளும் விதமாக வாக்கு எந்திரத்தில் சரிபார்ப்பு ஒப்புவகச் 

சடீ்டு ( Vote Verifier Paper Audit Trail - VVPAT ) வைங்கும் முவற , அடுத்த 

மாதம் நவடயபறவுள்ை சகாவா மாநில சதர்தலில் எல்லாத் 

யதாகுதிகைிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 நாட்டிசலசய முதல் முவறயாக ஒரு மாநிலம் முழுவதும் இந்த முவற 

அறிமுகப்படத்தப்படவுள்ைது இதுதான் முதல்முவற. 

 பஞ்சாப்பில் மாவட்டத்துக்கு ஒரு யதாகுதி என 13 யதாகுதிகைிலும் 

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் நான்கு யதாகுதிகைிலும் உத்தரப் பிரசதசத்தில் 20 

யதாகுதிகைிலும் உத்தராகண்ட்டில் நான்கு யதாகுதிகைிலும் சரிபார்ப்பு 

ஒப்புவகச் சடீ்டு ( VVPAT ) முவற அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ைது. 

 [ 2013-ம் ஆண்டு நாகாலாந்தில் நவடயபற்ற சட்டமன்றத் சதர்தலில் 

சநாக்யசன் யதாகுதியில் முதன்முதலில் இந்த முவற சசாதித்துப் 

பார்க்கப்பட்டது. அவதத் யதாடர்ந்து 2014-ம் ஆண்டின் நாடாளுமன்றத் 

சதர்தலில் 8 யதாகுதிகைில் இந்த முவற சசாதித்துப் பார்க்கப்பட்டது. ] 

 இந்திய அைவில் 42 துவறகவைச் சசர்ந்த 372 அரசு சசவவகள் ஆன்வலன் 

மூலம் வைங்கப்பட்டு வருகிறது. 

 இதில் இமாச்சலபிரசதசம் 73 சசவவகவையும் , டாமன் & வடயூ யூனியன் 

பிரசதசம் 69 சசவவகவையும், ஆந்திரா அரசு 60 சசவவகவையும் வைங்கி 
முதல் மூன்று இடங்கைில் உள்ைன. 

 யடல்லி 55 சசவவகவையும் , தமிைகம் 54 சசவவகவையும் வைங்கி 4 & 5 

வது இடத்தில் உள்ைன. 

 புதுச்சசரியில் 13 சசவவகள் வைங்கப்படுகிறது. குஜராத்தில் 12 சசவவகள் 

வைங்கப்படுகிறது. இவவயிரண்டும் 25 & 26வது இடத்தில் உள்ைன. 

 மிசசாரம் கவடசியிடத்தில் ( 36வது ) உள்ைது. 

 மிக முக்கிய 10 சசவவகைாக மத்திய அரசு குறிப்பிட்டுள்ைவவகைில் 4 

சசவவகவை சகாவா மாநிலமும், 3 சசவவகவை ஆந்திரா மாநிலமும் 

வைங்குகின்றன. 

 குஜராத் & தமிைகம் இந்த 10 சசவவகைில் எவவற்வறயும் வைங்கவில்வல 

 ரயில் கட்டணத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கு 50 சதவதீச் சலுவக 

வைங்குவதுசபால் 58 வயதுக்கு சமற்பட்ட திருநங்வககளுக்கும் 50 சதவதீம் 

கட்டணச் சலுவக வைங்கப்படும் என்று ரயில்சவ அறிவித்துள்ைது. 

 IITகைில் யபண்களுக்கு 20% இட ஒதுக்கீடு வைங்க சவண்டும் என Timothy 

Gonsalves தவலவமயிலான கமிட்டி பரிந்துவர வைங்கியுள்ைது. 
 Mission 41K  = அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்குள் 50% உள்ை டீசல் என்ஜின்கைின் 

பயன்பாட்வட குவறத்து , 90% அைவிற்கு மின்சார இன்ஜின்கவை 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

இயக்குவதின் மூலமாக 40,000 சகாடி ரூபாய்கவை சசமிப்பதற்கு Mission 

41K என்ற திட்டத்வத இந்திய ரயில்சவ துவற அறிவித்துள்ைது. 

 இந்தியாவின் முதல் பார்வவயற்சறார் நூலகம், 200 புத்தகங்களுடன் 

ஹவுகாத்தியில் [ Blind High School ] துவங்கப்பட்டுள்ைது. 

 சகரை மாநிலத்தில் என்சடாசல்பன் பூச்சிக்யகால்லிகவை (Endosulfan 

pesticides) உபசயாகித்து பாதிக்கப்பட்ட 5000 மக்களுக்கு இைப்பீட்டு 

யதாவகயாக 500 சகாடி ரூபாவய வைங்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் சகரை 

அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ைது 

 பிைாஸ்டிக் இல்லா மாநிலத்வத உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக 

பள்ைி மற்றும் கல்லூரிகைில் பால்பாயிண்ட் சபனாக்கவை உபசயாகிப்பவத 

தவிர்த்து வம சபனாக்கவை உபசயாகிக்கும் வவகயில் விைிப்புணர்வு 

பிரச்சாரம் சகரைாவில் துவங்கப்பட்டுள்ைது. 

 இமாச்சல பிரசதசத்தின் தவலநகராக சிம்லா உள்ைது. இந்நிவலயில் ' 

தரம்சாலாவவ " இமாச்சல பிரசதசத்தின் இரண்டாவது தவலநகராக 

அம்மாநில முதல்வர் வரீபத்ர சிங் அறிவித்துள்ைார். 
 தரம்சாலா கங்க்ரா மாவட்டத்தின் தவலநகரம் ஆகும்.  

தற்சபாவதய தலாய்லாமா யடன்சின் கியாட்சசா இங்கு தான் வாழ்கிறார். 
 கறுப்புப் பணத்வத கணக்கில் யகாண்டு வருவதற்காக யகாண்டுவந்துள்ை 

பிரதம மந்திரி கரிப் கல்யாண் சயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் (பிஎம்ஜிசகஒய்) 

யடபாசிட்டுகவை கூட்டுறவு வங்கிகள் ஏற்பதற்கு மத்திய அரசு தவட 

விதித்துள்ைது. 

 ஆந்திர மாநிலத்தில் சித்தூர், கடப்பா, பிரகாசம், கிருஷ்ணா, கர்னூல், 

அனந்தபூர் ஆகிய 6 மாவட்டங்கைில் தங்கச் சுரங்கங்கள் இருப்பது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 சித்தூர் மாவட்டத்தில் சாதுயகாண்டா, தம்பைபல்லி பகுதிகைில் தங்கம் 

மட்டுமல்லாது, இரும்பு, யவள்ைி, யசம்பு, ஈயம் உள்ைிட்டவற்றின் தாதுப் 

யபாருட்களும் உள்ைது யதரிய வந்துள்ைது. 

 பிஹாரில் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் தவலவமயிலான அரசு யகாண்டுவந்த 

மது விலக்கு நடவடிக்வகக்கு ஆதரவு யதரிவித்து, சநற்று 11,292 கிமீ 

யதாவலவுக்கு உலகின் மிக நீைமான மனித சங்கிலி அவமக்கப்பட்டது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 குஜராத் மாநில அரசு மும்வப-அகமதாபாத் புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்காக 

இந்திய ரயில்சவவுடன் 77000 சகாடி மதிப்பிலான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் வகயயழுத்திட்டுள்ைது 

 மசகந்திரா யசாத்து சமலாண்வம நிறுவனம்(Mahindra Asset Management) 

முதலீட்டாைர்கைின் பங்கு மற்றும் கடன்கவை நீண்ட கால சநாக்கில் 

திருப்பி யசலுத்தும் "Mahindra Mutual Fund Dhan Sanchay Yojana" திட்டத்வத 

யதாடங்யியுள்ைது 

 பிப்ரவரி 2017ல் நவடயபறவுள்ை மணிப்பூர் மற்றும் உத்ரகாண்ட் மாநில 

சட்டப்சபரவவ சதர்தல்கைில் , முதன்முவறயாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு 

இயந்திரங்கைில் சவட்பாைர்கைின் யபயருடன் புவகப்படமும் இடம் யபற 

உள்ைது. 

 பிப்ரவரி மாதம் நவடயபற உள்ை உத்திர பிரசதச சட்டமன்ற சதர்தலில் 

முதல் முவறயாக சவட்பாைர்கள் யபயர் பட்டியல் "உருது" யமாைியிலும் 

அச்சிடப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ைது 

 - உத்திர பிரசதச மாநிலத்தில் 22 மாவட்டங்கைில் உள்ை 46 சட்டமன்ற 

யதாகுதிகைில் இந்த உருது யமாைி பட்டியல் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ைது 

 H5N8 பறவவ காய்ச்சல் யடல்லியில் முற்றிலும் ஒைிக்கப்பட்டுள்ைதாக 

யடல்லி கால்நவட பராமரப்புத் துவற அறிவித்துள்ைது 

 சகரைாவில் சூரிய ஒைியால் இயங்கும் படகின் யபயர் : ஆதித்யா 
 உத்திர பிரசதச மாநிலத்தில் எத்தவன மாவட்டங்கைில் சதர்தல் (2017) 

நடக்கப்பட உள்ைது : 22 

 யபாதுமக்களுக்கான அரசு சசவவகவை ஆன்வலனில் அைிப்பதில் பிரதமர் 
நசரந்திர சமாடியின் குஜராத் மாநிலம் 26-வது இடத்திலும் தமிைகம் 5-வது 

இடத்திலும் இருப்பதாக அரசின் ஆன்வலன் சசவவகள் பற்றிய 

புள்ைிவிவரங்கவைத் தரும் மத்திய அரசின் இவணயத்தில் தகவல் 

யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 சமீபத்தில் யபண்கைின் பாதுகாப்வப கவனத்தில் யகாண்டு எந்த யமட்சரா 
ரயில்கைில் பயணிக்கும்சபாது யபண்கள் கத்திவய எடுத்துச் யசல்ல மத்திய 

பாதுகாப்பு பவடயானது அனுமதி வைங்கியுள்ைது - யடல்லி யமட்சரா ரயில் 

 நான்கு இன்ச்க்கு குவறவான அைவுள்ை கத்திகவை யபண்கள் வவத்துக் 

யகாள்ைலாம். அசத சபான்று ரயில் பயணிகள் தபீ்யபட்டிகள் மற்றும் 
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இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

வலட்டர் யகாண்டுச் யசல்லவும் அனுமதி வைங்கப்பட்டுள்ைது. ஒரு பயணி 
ஒசர ஒரு தபீ்யபட்டிதான் வவத்திருக்க சவண்டும் என்ற நிபந்தவனயுடன் 

 சகரை மாநிலம், சகாவைம் பகுதிவயயயாட்டிய கடலுக்கு அடியில் 

மகாராஷ்டிரத்வதச் சசர்ந்த நிகில் பவார், ஸ்சலாசவகியா நாட்வடச் சசர்ந்த 

யூனிகா சபாக்ரன் திருமணம் யசய்துயகாண்டார். 
 India Post Payments Bank (IPPB) = இந்தியா சபாஸ்ட் பணப்பட்டுவாடா 
வங்கி யதாடங்குவதற்கான உரிமத்வத இந்திய அஞ்சலகத் துவற, ரிசர்வ் 

வங்கியிடமிருந்து யபற்றுள்ைது. 

 இந்தியா சபாஸ்ட் பணப்பட்டுவாடா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் 

தவலவமச் யசயல் அதிகாரி யபாறுப்பில் தாற்காலிகமாக ஏ.பி.சிங் 

நியமனம் யசய்யப்பட்டுள்ைார். 
 பணப்பட்டுவாடா வங்கி யதாடங்க ஏற்யகனசவ பார்தி ஏர்யடல் மற்றும் 

சபடிஎம் நிறுவனங்கள் உரிமம் யபற்றுள்ைன. இவதயடுத்து, இந்தியா 
சபாஸ்ட் மூன்றாவதாக அதற்கான உரிமத்வத யபற்றுள்ைது. 

 பணப்பட்டுவாடா வங்கி தனிநபர் கணக்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1 லட்சம் வவரயில் 

யடபாசிட் திரட்ட முடியும். 

 தனது சசாதவன முவறயிலான கிவைகவை ராய்ப்பூர் & , ராஞ்சியில் 

துவக்கியுள்ைது. 

 இந்தியா சபாஸ்ட் பணப்பட்டுவாடா வங்கி துவக்கப்படுவத்தின் நிவனவாக 

ரூ 5 மதிப்பிலான தபால்தவல மற்றும் அஞ்சல் உவற யவைியிடப்பட்டுள்ை 

 ஜனவரி - 24 ., 10வது சதசிய யபண் குைந்வதகள் தினம் = கருப்யபாருள் -- 

Beti Bachao, Beti Padhao 

 இதவன முன்னிட்டு சகந்திரியா வித்யாலயா பள்ைிகைில் பயிலும் யபண் 

குைந்வதகளுக்கு இவடசய Empowerment of Girl Child ( யபண் 

குைந்வதகளுக்கு அதிகாரம் அைிப்சபாம் ) என்ற கருத்தாக்கத்வத 

அடிப்பவடயாக யகாண்ட வினாடி வினா சபாட்டிகள் நவடயபற்றுள்ைன. 

 10வது சதசிய யபண் குைந்வதகள் தினத்தில் ( ஜனவரி 24 / 2017 ) 

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூன்று யபண் குைந்வதகள் ஒரு நாள் 

அவமச்சர்கைாக பணியாற்றியுள்ைனர். 
 ராஜஸ்தான் மாநில யபண்கள் மற்றும் குைந்வதகள் நல இவண 

அவமச்சராக அனிதா பாதல் ( Anita Bhadel ) பணியாற்றி வருகின்றார். இவர் 
சதசிய யபண் குைந்வதகள் தினத்வத முன்னிட்டு தனது யபாறுப்புகவை , 01) 
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Jashoda Gameti ., 02) Sona Bairwa ., 03) Preeti Kanwar Rajaw ஆகிய 

மூவரிடமும் ஒரு நாள் மட்டும் வைங்கி இருந்தார். 
 அன்வறய தினம் இவர்கள் மூவரும் அங்கன்வாடி பணியாைர்களுக்கு 10,500 

யசல்சபான் வைங்கவும் , சமற்பார்வவயாைர்கள் 282 நபர்களுக்கு ipad 

வைங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ைனர் 
 இந்தியாவின் 68வது குடியரசு தின விைாவில் அபு தாபி இைவரசர் 
யமாகம்மது பின் சயீத் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து யகாண்டார். 

 விைாவின் சிறப்பம்சமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு 

பவடயின் அணிவகுப்பு நவடயபற்றது. 

 முப்பவடவடயச் சசர்ந்த 149 வரீர்கள் அடங்கிய இந்த குழு, இவசக்குழுவின் 

வாத்திய முைக்கங்களுடன் ராஜபாவதயில் அணிவகுத்து இந்திய 

ஜனாதிபதிக்கு மரியாவத அைித்தனர். 
 மத்தியப் பிரசதசத்தில் பாலித்தனீ் வபகளுக்கு சம 1-ஆம் சததி முதல் 

தவடவிதிக்கப்படும் என்று அம்மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் யசௌஹான் 

அறிவித்தார் 
 இந்தியாவில் இரட்வட தவலநகரங்கள் யகாண்ட மாநிலங்கள் மற்றும் 

இரண்டு மாநிலங்களுக்கு யபாதுவான தவலநகராக இருக்கும் நகரங்கள் . 

1. ஜம்மு & காஷ்மீர் --- ஸ்ரீநகர் ., ஜம்மு 

2. ஹிமாச்சல் பிரசதஷ் --- சிம்லா ., தர்மசாலா 
3. மகாராஷ்டிரா -- மும்வப ., நாக்பூர் . . .( யமாைிவாரி மாகாண பிரிப்பின் 

விதர்பா பகுதி மக்கைின் சகாரிக்வகவய ஏற்று நாக்பூர் இரண்டாவது 

தவலநகராக யசயல்படும் என அறிவித்தார்கள் . ஆனால் அது யபயரைவில் 

மட்டுசம இருந்து வருகிறது. மும்வபயில் மட்டுசம தவலநகரம் 

யசயல்படுகிறது. ஆனால் இரண்டாவது தவலநகரம் என்ற உத்தரவு திரும்ப 

யபறப்படவில்வல ) 

 சண்டிகர் என்ற நகரம் மத்திய அரசின் சநரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ை யூனியன் 

பிரசதசம் ஆகும். இந்த நகரம் ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய இரண்டு 

மாநிலங்கைின் தவலநகரமாக யசயல்படுகிறது. 

 2014, மாநில பிரிவிவனக்கு பின் ஆந்திரா மற்றும் யதலுங்கானா 
மாநிலங்களுக்கு யபாதுவான தவலநகராக வஹதராபாத் 2019 வவர 
யசயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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 ஆனால் 2016 இறுதியில் இருந்சத ஆந்திரா மாநில தாற்காலிக தவலநகர் 
விசாகப்பட்டினத்தில் யசயபட துவங்கியுள்ைது . புதிய தவலநகர் அமராவதி 
நிர்மான பணிகள் நவடயபற்று வருகின்றன. 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் கடந்த ஆண்டு தவலநகருக்கு யவைிசய 

சட்டசவப கூட்டம் மட்டுசம நவடயபற்றுள்ைது. அம்மாநிலத்தில் இரட்வட 

தவலநகரங்கள் இல்வல. 

 யபங்களூரு பல்கவலகைகத்தின் கவுரவ டாக்டர் பட்டத்வத இந்திய 

முன்னாள் கிரிக்யகட் வரீர் ராகுல் டிராவிட் வாங்க மறுத்துள்ைார். 
 மின்னணு பரிவர்த்தவனவய ஊக்குவிக்க குவறவான வருமான 

பிரிவினருக்கும், சிறு வர்த்தகர்களுக்கும் ஸ்மார்ட்சபான் வாங்க ரூ.1,000 

மானியம் அைிக்க சவண்டும் என மாநில முதவலவமச்சர்கள் குழு மத்திய 

அரசுக்கு ஆசலாசவன அைித்துள்ைது. 

 ஜனவரி 25, சதசிய வாக்காைர் தினத்வத முன்னிட்டு, ஆந்திர மாநிலத்தில் 5 

ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்ட ஸ்ரீகாகுைத்வதச் சசர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் 

இவணந்து அசசாக சக்கர வடிவில் மனித சங்கிலி அவமத்தனர். 
 ஜனவரி - 25 ஏைாவது சதசிய வாக்கைர் தினம் = கருப்யபாருள் --- 

இவைஞர்கள் மற்றும் எதிர்கால வாக்காைர்களுக்கு அதிகாரமைித்தல் [ “ 

Empowering Young & Future Voters” ] 

 'நாடு முழுவதும் கிராமப்புற வடீ்டு வசதிவய ஊக்குவிக்கும் புதிய 

திட்டத்துக்கு மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புதல் அைித்துள்ைது. 

கிராப்புறங்கைில் புதிதாக வடீு கட்டுதல் அல்லது பவைய வடீ்வட 

சரீவமத்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக ரூ.2 லட்சம் வவர யபறப்படும் 

வடீ்டுக்கடன் வட்டியில் மானியம் வைங்கப்படும். அசதசநரம் பிரதமரின் 

கிராமப்புற வடீ்டு வசதி திட்டத்தின் (பிஎம்ஏஒய்-ஜி) கீழ் ஏற்யகனசவ 

பயனவடந்தவர்களுக்கு இது யபாருந்தாது. 

 இந்தத் திட்டம் ரிசர்வ் வங்கியின் துவண அவமப்பான சதசிய வடீ்டு வசதி 
வங்கியின் (என்எச்பி) மூலம் யசயல்படுத்தப்படும். வடீ்டுக் கடன் யபறும் 

வாடிக்வகயாைர் சார்பில் 3 சதவதீ வட்டிவய மத்திய அரசு என்எச்பி-க்கு 

யசலுத்திவிடும். 

 பின்னர் வாடிக்வகயாைர் கடன் யபற்றுள்ை வங்கிக்கு என்எச்பி இந்தத் 

யதாவகவய அனுப்பி வவக்கும். இதனால், வாடிக்வகயாைர்கைின் 

மாதாந்திர தவவண கணிசமாகக் குவறயும்' 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இமயமவலயில் அவமந்துள்ை உலகின் மிக உயரமான எவயரஸ்ட் 

சிகரத்தின் உயரத்வத மறுஅைவடீு யசய்ய இந்திய நில அைவடீ்டுத் 

துவறயான "ஜியலாஜிக்கல் சர்சவ ஆஃப் இந்தியா' முடிவு யசய்துள்ைது. 

 60 வயதுக்கு சமற்பட்டவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அைிக்கக்கூடிய புதிய ஆயுள் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்வத அறிமுகப்படுத்த மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புதல் 

வைங்கியுள்ைது. 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கைகத்தின் மூலம், "வரிஷ்ட யபன்ஷன் பீமா 
சயாஜனா' என்ற யபயரில் இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

 இந்தத் திட்டப்படி, முதலீட்டுத் யதாவகயில் ஆண்டுசதாறும் 8 சதவதீத் 

யதாவக 10 ஆண்டுகளுக்குத் திருப்பியைிக்கப்படும். 

 இந்தத் யதாவகவய மாதா மாதசமா, மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முவறசயா, 
அவரயாண்டு அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முவறசயா காப்பீட்டுதாரர் திரும்பப் 

யபற்றுக்யகாள்ளும் வசதி உள்ைது. 

 சநபாைம், வங்கசதசம், பூடான், மியான்மர் உள்ைிட்ட அண்வட நாடுகளுடன் 

ரயில் சபாக்குவரத்து யதாடர்வப உருவாக்குவது குறித்து மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டு வருகிறது 

 ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் யபாருைாதாரம் படித்துவரும் 12-ம் வகுப்பு பள்ைி 
மாணவர்கைின் பாடத்திட்டத்தில் " பணமதிப்பிைப்பு நடவடிக்வக மற்றும் 

யராக்கமில்லா யபாருைாதாரம் " ஆகியவற்வற அடுத்த கல்வியாண்டு 

முதல் சசர்க்க திட்டமிட்டுள்ைதாக அம்மாநில கல்வி வாரியம் 

யதரிவித்துள்ைது. 

 யஜய்ப்பூர் யமட்சரா யரயில் நிவலயம் முழுவதுமாக, பணமில்லாமல் 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தவன மூலம் பயணிகள் டிக்யகட்வட யபறும் வசதிவய 

அரசு ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

 Aaple Sarkar Mum WiFi App = கடந்த வாரம் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசின் 

சார்பில் Mumbai WiFi என்ற திட்டத்தின் கீழ் 500 இடங்கைில் இலவச hotspot 

வசதி உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த hotspot இடங்கவை அறிந்து யகாள்ை Aaple Sarkar Mum WiFi app இந்த 

வாரம் அறிமுகம் யசய்யப்படும் என அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ைது 

 சட்டசவப சதர்தல் நவடயபறும் 5 மாநிலங்கைில் சதர்தல் யதாடர்பான 

புகார்கவை அைிக்க "சமாதான்' என்னும் திட்டம் யசயல்படுத்தப்படுகிறது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வவரயிலான மாணவர்கைிடம் எதிர்சநாக் கும் கற்றல் 

திறன்கவை மதிப்பிடு வதற்கான அைவுசகால்கவை வவரமுவறப்படுத்தும், 

‘கற்றல் திறன் மதிப்பிடல் திட்டம்’ அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் அமலுக்கு 

வரும் என, மத்திய அவமச்சர் பிரகாஷ் ஜவசடகர் யதரிவித்துள்ைார். 
 ஏர்யடல் சபமண்ட் வங்கி தனது வாடிக்வகயாைர்கைின் சசமிப்பு கணக்கு 

இட்டு வவப்புகளுக்கு 7.25% வட்டி வைங்குகிறது. 

 ம.பி.மாநில அரசு பணமில்லா பரிமாற்றத்வத ஊக்குவிக்க Digital Dakia or 

Digital Post Man என்ற திட்டத்வத துவக்கியுள்ைது. 

 இந்தியாவின் முதல் சூரிய சக்தி படகு , " ஆதித்யா " சவம்பநாடு ஏரியில் ( 

சகரைா ) இயக்கப்பட்டுள்ைது. 

 28th Dantan Gramin Mela , குடியரசுத்தவலவரால் சமற்கு வங்கத்தில் 

ஜனவரி 19ல் துவக்கி வவக்கப்பட்டுள்ைது. 

 ம.பி. மாநில முதல்வரால் ஆனந்தம் திட்டம் துவக்கி வவக்கப்பட்டுள்ைது. 

இத்திட்டத்தின் படி வறிசயார்க்கு , வசதி பவடத்சதாரிடம் யபற்று உதவுவது 

ஆகும். இதற்காக ஆனந்த் என்ற துவற புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

 இந்தியாவிசலசய முதல் முவறயாக யபாதுமக்கைின் உடல்நலம் குறித்த 

விவரங்கவை கம்ப்யூட்டர் மயமாக்கும் ‘இ யஹல்த்’ திட்டம் சகரைாவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 

 இதன்படி சுகாதாரத் துவற ஊைியர்கள் வடீு வடீாக யசன்று அவனவரின் 

உடல் நலம் குறித்த விவரங்கவை சசகரிப்பார்கள். இதற்காக ஊைியர்கள் 

அவனவருக்கும் கணிப்பலவக (சடப்லட்) வைங்கப்படும். யபாதுமக்கைின் 

அவனத்து உடல்நலம் குறித்த விவரங்கவையும் ஊைியர்கள் கணிப்பலவக 

மூலம் சசகரிப்பார்கள். 

 இந்த விவரங்கள் உடனுக்குடன் மாநில கம்ப்யூட்டர் ஆவண காப்பகத்தில் 

பதிவாகும். இது தவிர அவனத்து அரசு மருத்துவமவனகளுக்கு யசல்லும் 

சநாயாைிகைின் விவரங்களும் உடனுக்குடன் கம்ப்யூட்டரில் பதிவு 

யசய்யப்படும். முதல்கட்டமாக 7 மாவட்டங்கைில் இந்த திட்டம் 

அமல்படுத்தப்படும். 

 2 வருடங்கைில் முதல்கட்ட நடவடிக்வக முடிவவடயும். இதன் பிறகு அடுத்த 

கட்டமாக மீதமுள்ை 7 மாவட்டங்கைில் விவர சசகரிப்பு பணிகள் 

யதாடங்கும். இவ்வாறு சசகரிக்கும் அவனத்து விவரங்களும் ஆதாருடன் 

இவணக்கப்படும் 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 Cashless Island – Karang = இந்தியாவில் யராக்க பரிவர்த்தவன இல்லாத 

முதல் தவீு என்ற யபருவமவய மணிப்பூர் மாநிலம் சலாக்டக் ஏரியில் 

அவமந்துள்ை " கரங் ( Karang ) " தவீு யபற்றுள்ைது 

 Comprehensive Conservation Management Plan (CCMP) 

 டார்ஜிலிங் மவல ரயிலின் ( Darjeeling Himalayan Railway ) பாரம்பரியத்வத 

கட்டி காக்க , இந்திய ரயில்சவக்கும் யுயனஸ்சகா அவமப்புக்கும் இவடசய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

 [ யுயனஸ்சகா அவமப்பு டார்ஜிலிங் மவல ரயிவல 1999ல் உலக பராம்பரிய 

அவமப்பாக அறிவித்துள்ைது. ] 

 நாட்டிசலசய முதன்முவறயாக சட்டப் சபரவவத் சதர்தலுக்கான தபால் 

வாக்குகவை மின்னணு முவறயில் அனுப்பும் திட்டம் சகாவாவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 [ சகாவாவில் ராணுவம், துவண ராணுவப் பவடப் பிரிவுகவைச் சசர்ந்த 822 

சபர் வாக்கைிக்க உள்ைனர். இவர்களுக்கான தபால் வாக்குகவை சதர்தல் 

அலுவலர்கள் மின்னணு முவறயில் அனுப்பி வவப்பர். அவற்வற 

சம்பந்தப்பட்ட வரீர்கள் இவணயதைத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் யசய்து, 

அவற்வற நிரப்பிய பின் மின்னஞ்சல் வாயிலாக சதர்தல் அலுவலர்களுக்கு 

அனுப்பி வவக்க சவண்டும்.] 

 டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் துவண நிறுவனமான டாடா எலக்ஸி ( Tata 

Elxsi ) சார்பில் உருவாக்கப்படும் டிவரவர் இல்லா காவர யபங்களூரு 

சாவலகைில் சசாதவன ஓட்டம் யசய்யப்சபாவதாக அறிவித்துள்ைது 

 2026-ம் ஆண்டுக்கான உலகக் சகாப்வப கால்பந்து யதாடரில் 48 அணிகள் 

பங்சகற்க பிஃபா கவுன்சில் இன்று ஒருமனதாக ஒப்புதல் அைித்துள்ைது 

 சிறிய நடுத்தர நிறுவனங்கைின் ஏற்றுமதிவய ஊக்குவிக்கும் வவகயில் 

எக்சிம் வங்கி அவனத்து தகவல்கவையும் உள்ைடக்கிய எக்சிம் மித்ரா என்ற 

புதிய வவலதைத்வத துவக்கியுள்ைது 

 தங்க நவககளுக்கான புதிய ஹால் மார்க் முத்திவர அமலுக்குவந்துள்ைது. 

அதன்படி  = 916 என்பது 22காரட் எனவும்,750 என்பது 18காரட் எனவும்,585 

என்பது 14 சகரட் எனவும் குறிக்கப்படும் 

 யராக்கமில்லா பணபரிவரித்தவனகளுக்காக சபடிஎம் யபட்சரால் பங்க் 

கைிடம் ஒப்பந்தம் யசய்துயகாண்டுள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 ஜனவரி 12 விசவகானந்தரின் பிறந்த தினத்வத முன்னிட்டு அவனத்து பள்ைி 
கல்லூரிகைில் சூரிய நமஸ்கார பயிற்ச்சிவய சமற்யகாள்ை மத்திய பிரசதச 

மாநிலம் திட்டமிட்டுள்ைது 

 

 வடகிைக்கு மாநில குழுவின் 2017ம் ஆண்டு காலண்டாவர மத்திய 

அவமச்சர் ஜதீ்சதந்திர சிங் "Seasonal fruits" என்ற கருவுடன் யவைியிட்டார் 
- சமலும் இந்நிகழ்ச்சியின் சபாது “North-Eastern Tourism Development 

Council” (NETDC) யதாடங்கப்படும் என அறிவித்துள்ைார் 
- சமகாலாய மாநிலம் ஷில்லாங்கில் உள்ை IIMல் “Dr A.P.J. Abdul Kalam 

Centre for Policy Research & Analysis” யதாடங்கப்படும் என 

அறிவித்துள்ைார் 
- சமலும் வடகிைக்கு மாநிலங்கைின் சாவலகவை சமம்படுத்த  

“North-East Road Sector Development Scheme” (NERSDS) என்ற திட்டம் 

யதாடங்கப்படும் என இந்நிகழ்ச்சியில் அறிவித்துள்ைார் 
 பணமில்லா பரிவர்த்தவணக்காக யடல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமவன யமாபி 
குவிக் உடன் இவணந்துள்ைது 

 ரிசர்வ் வங்கியின் Executive Director ஆக சுசரகா மரன்டி நியமனம் 

 2017_ இந்திய காவல் குதிவரசயற்ற சபாட்டிகள் நவடயபற உள்ை இடம் 

=வஹதராபாத் 

(யசன்ற வருடம் சடராடூன்) 

 தனிநபர் யபறும் வருமானத்தில், சராசரி அைவில் இந்தியாவில் யடல்லி 
முதலிடத்தில் இருப்பதாக மத்திய அரசு யதரிவித்துள்ைது. 

 நாடு முழுவதும் தனிநபர் வருமானம் குறித்து ஆய்வு 

சமற்யகாள்ைப்பட்டதில் தவலநகர் யடல்லி 2015-16ஆம் ஆண்டில் 

ரூ.2,80,000 சராசரி வருமானத்துடன் முதலிடத்தில் உள்ைது. இது சதசிய 

சராசரிவய விட மூன்று மடங்கு அதிகம். 

 சண்டிகர் ரூ.2,42,386 மற்றும் சிக்கிம் ரூ.2,27,465 தனிநபர் 
வருமானங்களுடன் 2வது, 3வது இடங்கைில் உள்ைன. 

 யடல்லியின் நடப்பாண்டில் தனிநபர் சராசரி வருமானம், கடந்த ஆண்வட 

விட ரூ.28,000 அல்லது 13% அதிகம் ஆகும். 

 சதசிய அைவில் 2015-16ஆம் ஆண்டின் தனி நபர் வருமான சராசரி ரூ.93,293 

என்று யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 கடந்த ஆண்டு சடராடூனில் நவடயபற்ற Bjp கட்சி சபரணியில் 

பங்சகற்றவர்கைால் தாக்குதலுக்கு உள்ைாகி உயிரிைந்த " சக்திமான் " 

குதிவரயின் நிவனவவ சபாற்றும் வவகயில் இந்த சபாட்டிகளுக்கு 

சக்திமான் என யபயரிடப்பட்டுள்ைது 

 BSNL தனது வாடிக்வகயாைர்கவை திருப்திபடுத்தவும்,சசவவகவை 

விவரவில் யசயல்படுத்தவும் "Customer Acquisition and Communication 

Management" (CACMS) என்ற திட்டத்வத யதாடங்கியுள்ைது 

 5 யபாதுத்துவற காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பங்குச்சந்வதயில் 

பட்டியலிடுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வைங்கியது. [ நியூ இந்தியா 
அஸ்யூரன்ஸ், சநஷனல் இன்ஷூ ரன்ஸ் கம்யபனி, ஓரியண்டல் இன் 

ஷூரன்ஸ், யுவனயடட் இந்தியா இன்ஷூரன்ஸ் மற்றும் ரீ இன்ஷூ ரன்ஸ் 

பிரிவவ சசர்ந்த ஜிஐசி ] 
 காப்பீட்டு துவறயில் அந்நிய சநரடி முதலீடு தற்சபாது 49 சதவதீமாக 

இருக்கிறது. முன்பு 26 சதவதீமாக இருந்தது. 

 Global index of talent competitiveness (GTI) 2017 = 

சபாட்டித்திறவமகளுக்கான சர்வசதச குறியீட்டில் இந்தியா 92வது இடம் 

வகிக்கிறது. 01) சுவிட்சர்லாந்து , 02) சிங்கப்பூர் , 03) பிரிட்டன் 54) சனீா , 56) 

ரஷ்யா , 67) யதன்னாப்பிரிக்கா , 81) பிசரசில் , 

 CERN [ The European Organization for Nuclear Research ] அவமப்பில் 

இந்தியா இவண உறுப்பினராக ( Associate Membership ) இவணந்துள்ைது. 

 ஏற்கனசவ 2004 முதல் இந்த அவமப்பில் பார்வவயாைர் நாடாக இந்தியா 
உள்ைது. 

 

 

 

 

                                உலகம் 

 Taclim - world’s first virtual reality shoes= ஜப்பாவன சசர்ந்த Cerevo என்ற 

Startup நிறுவனம் , Taclim எனும் உலகின் முதல் யமய்நிகர் காட்சி 
காலணிகவை உருவாக்கியுள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 யகன்யா நாட்டின் விவசாயதுவற வைர்ச்சிக்காக சுமார் ரூ.683 

சகாடிவய(100 மில்லியன் டாலர்) இந்தியா கடனுதவியாக அைிக்க உள்ைது. 

 இதற்கான ஒப்பந்தம் சநற்று (டிசம்பர் 11, 2017) வகயயழுத்தானது. 

 இந்தியா வந்துள்ை யகன்ய அதிபரின் யபயர் - உஹுரு யகன்யா 

 சனீா 2017ம் ஆண்வட சசவல்கைின் ஆண்டாக(Year of rooster) அனுசரிக்க 

உள்ைது 

 மருத்துவர்கள் எழுதி யகாடுக்கும் புரியாதா மருந்து குறிப்புகைால் தவறான 

மருந்துகள் வைங்குவத தடுக்க "பங்கைாசதஷ்" நீதிமன்றம் மருத்துவர்கவை 

யபரிய எழுத்துக்கள்(Bold letters) அல்லது தட்டச்சு(type) வடிவில் மருந்து 

குறிப்புகவை வைங்க உத்தரவிட்டுள்ைது 

 யதன் யகாரியாவில், பூஸன் நகரில் உள்ை ஜப்பான் துவணத் தூதரகம் முன்பு 

அவமக்கப்பட்டுள்ை "பாலியல் அடிவமப் யபண்' சிவலக்கு எதிர்ப்பு 

யதரிவிக்கும் வவகயில், அந்த நாட்டுக்கான ஜப்பான் தூதர் யாசுமாஸா 
நாகமிசன திரும்ப அவைக்கப்பட்டார் 

 சிரியாவவச் சசர்ந்த அகதிகள் அயமரிக்காவில் நுவைய நிரந்தர தவட 

விதித்தும், ஈரான், இராக், லிபியா, ஏமன், சசாமாலியா, சூடான் உள்ைிட்ட 

நாடுகவைச் சசர்ந்த அகதிகள் அயமரிக்காவில் நுவைய 120 நாட்கள் தவட 

விதித்தும் அயமரிக்க அதிபர் டரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ைார். 
 அதிபர் டிரம்ப் பிறப்பித்த உத்தரவின் படி யவைிநாட்டு பயணிகவை 

அயமரிக்காவில் இருந்து யவைிசயற்றக்கூடாது என்று நியூயார்க், 

யவர்ஜினியா மாகாண நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட்டுள்ைன 

 அயமரிக்க நாடாளுமன்றத்தில், ‘சூரிய நமஸ்கார் யஜ்னா’வுக்கு அங்கீகாரம் 

அைிக்கப்பட்டது. 

 உலகின் சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் குறித்து அயமரிக்கப் பத்திரிவக 'தி 
அயமரிக்கன் இன்டரஸ்ட்' யவைியிட்டுள்ை பட்டியலில் இந்தியா 6-ஆவது 

இடத்வதப் பிடித்துள்ைது. 

 இந்தப் பட்டியலில், முதல் இடத்வத அயமரிக்காவும், இரண்டாவது இடத்வத 

சனீா மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளும் பிடித்துள்ைன. ரஷியா 4-ஆவது 

இடத்வதயும், யஜர்மனி 5-ஆவது இடத்வதயும் வகிக்கின்றன. 7 மற்றும் 8-

ஆவது இடங்கைில் முவறசய ஈரான் மற்றும் இஸ்சரல் நாடுகள் இடம் 

யபற்றுள்ைன 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 துபாயில் உள்ை உலகின் மிக உயரமான கட்டடம் என்ற யபருவமவயப் 

யபற்ற புர்ஜ் கலிபா இந்திய குடியரசு தின விைாவவ யகௌரவிக்கும் 

வவகயில் மூவர்ண நிறத்தில் ஒைிர்ந்தது 

 புவக பிடிப்பதால் 2030-க்குள் தற்சபாது இறப்பவர்கவைவிட 33%-க்கும் 

அதிகமானவர்கள் உயிரிைக்க வாய்ப்புள்ைதாக உலக சுகாதார அவமப்பின் 

அறிக்வக கூறியுள்ைது. 

 உலகைவில், ஆண்டுக்கு 60 லட்சம் சபர் சிகயரட் பிடிப்பதால் இறக்கின்றனர். 
2030-க்குள், ஆண்டுக்கு 80 லட்சம் சபர் இறக்க வாய்ப்புள்ைதாகவும் அந்த 

அறிக்வக யதரிவிக்கிறது 

 Bengaluru most dynamic city in world = உலக அைவில் மிகசவகமான 

வைர்ச்சிவய அவடயும் நகரம் என்ற யபருவமவய யபங்களுரூ யபற்றுள்ைது. 

 சுவிட்சர்லாந்தின் டாசவாஸில் நவடயபற்ற உலக யபாருைாதார அவமப்பின் 

ஆண்டு மாநாட்டில் இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 சமலும், யதாைில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்பு சபான்றவற்றிலும் யபங்களுரூவுக்கு 

முதலிடம் யபற்றுள்ைது. 

 02) சஹாசிமின் நகரம் ., 03) சிலிகான் பள்ைத்தாக்கு ., 04) ஷாங்காய் ., 05) 

வஹதராபாத் 

 850 யமகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன் யகாண்ட உலகின் மிகப்யபரிய சூரிய 

மின் ஆவலவய கிங்காய் (Qinghai province) மாகாணத்தில் சனீா 
அவமத்துள்ைது. 

 அயமரிக்காவின் முந்வதய அதிபர் ஒபாமா அறிமுகம் யசய்த மருத்துவக் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்வத ரத்து யசய்து, மாற்றுத் திட்டத்வதக் யகாண்டு வரும் 

உத்தரவில் புதிய அதிபர் யடானால்ட் டிரம்ப் வகயயழுத்திட்டார். 
 அதிபராகப் பதவிசயற்றதும் டிரம்ப் வகயயழுத்திட்ட முதல் உத்தரவு 

இதுவாகும் 

 உலகில் முதல் நாடாக நார்சவ , பண்பவல வாயனாலி ( FM radio ) 

ஒைிபரப்புகவை நிறுத்தி விட்டு , Digital audio broadcasting (DAB)ஐ 

துவக்கவுள்ைதாக அறிவித்துள்ைது 

 "யமாராக்கா" நாட்டில் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பர்தா(Burka) 

விற்பவன,இறக்குமதி மற்றும் உற்பத்திக்கு தவட யசய்துள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 சநபாை நாட்டின் லால்பசகயா, பாக்மதி, கமலா ஆகிய மூன்று நதிகைில் 

யவள்ைத் தடுப்பு கவரகள் அவமக்க இந்தியா 38.82 சகாடி நிதியுதவி 
அைித்துள்ைது 

 3000 ஆண்டுகள் பைவம வாய்ந்த கலிசபார்னியாவில் உள்ை வாகனங்கள் 

யசன்று வரக்கூடிய யசம்மரம் கனத்த மவையின் காரணமாக சரிந்து 

விழுந்துள்ைது 

- இம்மரம் கலிசபார்னியாவில் உள்ை "Yosemite சதசிய பூங்காவில்" 

அவமந்து இருந்தது 

- இம்மரத்தின் வைிசய வாகனங்கள் யசன்று வர 1880ம் ஆண்டு முதல் 

அனுமதி வைங்கப்பட்டு இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

 பிவைட்ஸ்டாட்ஸ் நிறுவனம் வருடந்சதாறும் சர்வசதச அைவில் சிறந்த 

யசயல்பாடுகவை அைித்து வரும் விமான நிறுவனங்கள் பட்டியவலயும், மிக 

சமாசமான யசயல்பாடுகவை வைங்கிவரும் நிறுவனங்கள் பட்டியவலயும் 

யவைியிடுகிறது. 

 நிகழ்கால சசவவகவை சிறப்பாக வைங்கி வரும் விமான நிறுவனங்கைில் , 

சகஎல்எம் நிறுவனம் முதலிடத்தில் உள்ைது. இசபரியா நிறுவனம் 

இரண்டாமிடத்திலும் சஜஏஎல் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

 நிகழ்கால சசவவகவை சமாசமாக வைங்கி வரும் நிறுவனங்கள் 

பட்டியலில் இஎல் ஏஎல் முதலிடத்திலும் ஐஸ்சலண்ட் ஏர் இரண்டாவது 

இடத்திலும் உள்ைன. இந்தியாவின் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ைது. 

 *** சர்வசதச அைவில் சமாசமாக யசயல்பட்ட விமான நிறுவனங்கள்  

1st place - EL AL நிறுவனம், 

2nd place - island air நிறுவனம், 

3rd place - "Air India" நிறுவனம். 

 ***மிகச் சிறப்பாகச் யசயல்பட்ட நிறுவனம். 

1st place - KLM company, 

2nd place - இசபரியா company, 

3rd place - JAL company. 

 யவைிநாட்டு யபாருட்கைின் மதிப்பு உள்நாட்டு யபாருட்கவை விட குவறவாக 

அைிக்கும் "Anti-dumping" வரி சநபாைம் மற்றும் பஙகைாசதஷ் சணல் 

யபாருட்களுக்கு மத்திய அரசு விதித்துள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 "நார்சவ" FM சரடிசயாக்கவை முற்றிலும் ஒைிக்கும் முதல் நாடு. 

 'Pravasi Kaushal Vikas Yojana'= யவைிநாட்டில் பணிபுரிய முயற்சி யசய்யும் 

இந்திய இவைஞர்களுக்காக யதாடங்கப்பட உள்ை திட்டம் 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் யவைிநாட்டில் சவவல யசய்ய விரும்பும் இந்திய 

இவைஞர்களுக்கு திறன் சமம்பாட்டு பயிற்சி அைிக்கப்படும் இதவன மத்திய 

யவைியுறவத்துவற அவமச்சக "Vikas swarup" யபங்களூரில் நவடயபற்று 

யகாண்டிருக்கும் யவைிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் தின விைாவின் சபாது 

யதரிவித்தார் 
 அயமரிக்க தவலநகர் வாஷிங்டனில் உள்ை "சகபிடல் ஹில்லில்" மவறந்த 

முதல்-அவமச்சர் யஜயலலிதா யபயரில் சசவவ 

வமயம்யதாடங்கபட்டுள்ைது.  

- இந்த வமயம் மூலம் "அயமரிக்கா மற்றும் கனடா" வில் சமூக சசவவகள் 

யசய்யப் பட உள்ைன. 

- இந்த வமயத்வத அயமரிக்க எம்.பி.க்கள் இல்லினாய் வச சசர்ந்த "சடன்னி 
சக. சடவிஸ் மற்றும் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி" ஆகிசயார் 
யதாடங்கியுள்ைனர். 
- இவர்கள் "ஜனநாயக கட்சிவய" சசர்ந்தவர்கள் ஆவர். இதன் தவலவம 

அலுவலகம் இல்லினாய்கில் உள்ை சிகாசகாவில் உள்ைது 

 சனீாவில் இருந்து லண்டனுக்கு சரக்கு ரயில் சபாக்குவரத்து ஜனவரி 02ல் 

யதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 சனீாவின் ஜிஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ை யுவு நகரில் இருந்து லண்டன் 

நகருக்கு சரக்கு ரயில் யசல்கிறது. 

 கஜகஸ்தான், ரஷ்யா, யபலாராஸ், சபாலந்து, யஜர்மனி, யபல்ஜியம், 

பிரான்ஸ் வைியாக 12 ஆயிரம் கி.மீ., துாரம் கடந்து பிரிட்டனின் லண்டன் 

நகவர அவடகிறது. 

 யுவி நகரில் சிறு, குறு யதாைிற்சாவலகள் அதிகைவில் உள்ைன. இங்கு 

உற்பத்தி யசய்யப்படும் வடீ்டு உபசயாக யபாருட்கள், கார்யமன்ட்ஸ், துணி, 
சபக், சூட்சகஸ் ஆகிய யபாருட்கள் இந்த ரயிலில் ஏற்றுமதி 
யசய்யப்படுகிறது. 

 சனீாவில் இருந்து ரயில் சபாக்குவரத்து யதாடங்கப்பட்டுள்ை 15வது 

ஐசராப்பிய நகரம் லண்டன். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 8வது ஐசராப்பிய நாடு பிரிட்டன். பயண சநரம் : 18 நாட்கள் 

கடக்கும் நாடுகள் : 7 

 உலவக மாற்றிய சாதவனயாைர்கள் பட்டியவல சபார்ப்ஸ் நிறுவனம் 

யவைியிட்டுள்ைது. இந்த பட்டியலில் 30 க்கும் சமற்பட்ட இந்திய 

வம்சாவைியினர் இடம்யபற்றுள்ைனர். 
 சபாட்சடாயதரபி டிவவஸ்கவை பயன்படுத்தி மஞ்சள் காமாவல, 

வஹசபாயதரமியா ஆகிய சநாய்கவை குணப்படுத்தும் முவறவய 

கண்டுபிடித்த நிசயாவலட் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகைில் ஒருவரான விசவக் 

சகாப்பர்தி, 
 அவசர காலத்தில் மருந்துகவை யகாண்டு யசல்ல டிசரான்கவை 

பயன்படுத்தும் முவறவய உருவாக்கிய பிரார்த்தனா சதசாய் , 

 யமாவபல் ஆப்ஸ்கவை பயன்படுத்தி அறுவவ சிகிச்வச யதாடர்பாக ஒரு 

டாக்டர் மற்யறாருவரிடம் ஆசலாசிக்கும் வவகயிலான யதாைில்நுட்பத்வத 

ஏற்படுத்தி ஷான் பட்சடல் உள்ைிட்சடார் சபார்ப்சின் சாதவனயாைர்கள் 

பட்டியலில் இடம்யபற்றுள்ைனர். 
 பின்லாந்து நாட்டில், புத்தாண்டு தினத்தன்று, ஏவை மற்றும் சவவல 

இல்லாத மக்களுக்கு, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இலவசமாக பணம் 

யகாடுப்பதாக அரசு உறுதியைித்துள்ைது. 

 2017 ஜனவரி 1-ம் சததி முதல் 2019 டிசம்பர் 31-ம் சததி வவர, மாதந்சதாறும் 

2,000 சபருக்கு, ஏறக்குவறய 560 யூசரா [ $ 587 அதாவது இந்திய ரூபாயில் 

40,300 ] வைங்க பின்லாந்து அரசு முடிவு யசய்துள்ைது. 

 முதல் கட்டமாக சவவல இல்லாதவர்கவை மீண்டும் சவவலக்குச் யசல்ல 

வவப்பசத இந்தத் திட்டம் ஆரம்பிக்கபட்டுள்ைதன் சநாக்கம் என்று அந்நாட்டு 

அரசு யதரிவித்துள்ைது. நாட்டு மக்களுக்கு சவவல கிவடத்தாலும், அவதப் 

யபாருட்படுத்தாமல் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு யதாடர்ந்து பணம் 

யகாடுக்கப்படும். அசதசநரத்தில், சவவல கிவடக்கவில்வல என்றாலும் 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் பணம் வைங்கப்சபாவதில்வல என்று 

பின்லாந்து அரசு யதரிவித்துள்ைது. 

 1941ம் ஆண்டு டிசம்பர் 7ம் நாள் அயமரிக்காவின் ஹவாய் மாகாணத்தில் 

உள்ை பியர்ல் துவறமுகத்தின் ( Pearl Harbour / முத்து துவறமுகம் ) மீது 

ஜப்பான் நாட்டு சபார் விமானங்கள் குண்டு மவை யபாைிந்தது. இதில் 

2,000க்கும் அதிகமான அயமரிக்கர்கள் யகால்லப்பட்டனர். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இதற்கு பதிலடியாக 1945ம் ஆண்டு ஜப்பானில் உள்ை நகரங்கைான 

ஹிசராசிமா & நாகசாகி மீது அணு குண்டு வசீியது. இதில் 

பல்லாயிரக்கணக்கில் உயிர்ச் சசதமும் பலத்த யபாருட்சசதமும் ஏற்பட்டது. 

 இந்த இரு சம்பவங்களுக்கும் பின் கடந்த 70 ஆண்டுகைாக எந்த அயமரிக்க 

அதிபரும் ஹிசராஷிமா & நாகசாகி நகரங்களுக்கும் , ஜப்பான் பிரதமர்கள் 

எவரும் முத்து துவறமுகத்திற்கு யசல்லவில்வல. 

 வரலாற்றின் யபரும் திருப்புமுவனயாக 2016 சம மாதம் ஜப்பான் யசன்ற 

அயமரிக்க அதிபர் ஒபாமா, அணுகுண்டு வசீ்சில் பாதிக்கப்பட்ட ஹிசராஷிமா 
நகருக்கு யசன்று அஞ்சலி யசலுத்தினார். 

 தற்சபாது டிசம்பர் 27/ 2016 அன்று ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சஜா அசப 

அயமரிக்காவின் பியர்ல் துவறமுகத்தில் ஜப்பான் நடத்திய தாக்குதலில் 

உயிரிைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி யசலுத்தி உள்ைார். 
 இந்தியாவில் விவைவிக்கப்பட்டு ஏற்றுமதி யசய்யப்படும் மாம்பைங்கள், 

பாகற்காய், புடலங்காய், கத்திரிக்காய் சபான்றவற்வற இறக்குமதி 
யசய்வதற்கு, ஐசராப்பிய யூனியன் கூட்டவமப்பு கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு சம 

மாதம் 3 ஆண்டுகளுக்கு தவட விதித்தது. 

 இவற்றிவன விவைவிக்கும்சபாது பூச்சிக் யகால்லி மருந்துகள் சபான்றவவ 

அதிகைவில் இருப்பது யதரிந்தவதயடுத்து, இந்நடவடிக்வகவய ஐசராப்பிய 

யூனியன் சமற்யகாண்டது. 

 கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நவடயபற்ற ஐசராப்பிய யூனியன் 

கூட்டவமப்பு கூட்டத்தில், இந்திய காய்கறிகள் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட 

தவடவய நீக்குவது குறித்து பரிசலீிக்கப்பட்டது. 

 அதன்படி, இந்திய காய்கறிகள் மீதான தவடவய ஐசராப்பிய யூனியன் 

கூட்டவமப்பு தற்சபாது நீக்கிக் யகாண்டுள்ைது. 

 அயமரிக்க ராணுவத்தில் பணியாற்றும் சகீ்கியர்களுக்கு மத சுதந்திரம் 

அைிக்கும் வவகயில், அவர்கள் தவலப்பாவக அணியவும், தாடி வவத்துக் 

யகாள்ைவும் சிறப்பு அனுமதி அைிக்கப்பட்டுள்ைது.  

 இலங்வக மத்திய வங்கியினால் தினசரி யவைியிடப்படும் பிரதான நாணய 

மாற்று வதீ பட்டியலில் சனீாவின் நாணயமும் இவணத்துக் 

யகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து சனீ நாணயமான யரன்மின்பிவய 

இவணப்பதற்கு நடவடிக்வக சமற்யகாள்ைப்பட்டுள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இதில் சனீாவின் யரன்மின்பி ஒன்றிற்கான யகாள்வனவு விவல 21.07 

ரூபாய் மற்றும் விற்பவன விவல 22.11 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ைது. 

 உலகின் மிகப் யபரிய யாவனத் தந்த சந்வதவய சனீா யகாண்டுள்ைது. 

உலகின் 70 சதவதீ யாவன தந்த வர்த்தகம் சனீாவில் நடப்பதாக உள்ைது 

 இந்த ஆண்டின் இறுதியில், அவனத்து விதமான யாவனத் தந்த வர்த்தகம் 

மற்றும் பதப்படுத்தும் நடவடிக்வககளுக்கு முழுவமயான தவட 

விதிக்கப்படும் என சனீா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ைது. 

 2017-ம் ஆண்டின் முதல் குைந்வத சரியாக 00.01 மணிக்கு பிரிட்டன் நாட்டில் 

பிறந்துள்ைது. 

 பிரிட்டன் நாட்வட சசர்ந்த பாரதி சதவி-அஷ்வானி குமார். இந்த 

தம்பதியருக்கு 00.01 மணிக்கு யபண் குைந்வத பிறந்துள்ைது 

 இக்குைந்வதக்கு எல்லினா குமாரி என யபயரிட்டுள்ைனர் 
 பிரிட்டிஷ் கருவூலம் புதிய 12 பக்க 1 பவுண்ட் நாணயங்கவை 2017 மார்ச் 

மாதத்தில் யவைியிட முடிவு யசய்துள்ைது 

 சமலும் 30 ஆண்டு பைவமயான 1 பவுண்ட் நாணயங்களுக்கு 2017 

அக்சடாபர் மாதம் முதல் நீக்க உள்ைதாக அறுவித்துள்ைது 

 Association of British Travel Agents (ABTA) கணக்யகடுப்பின்படி சகரைா 
"சுற்றிப்பார்க்க கூடிய தைமாக"(Destination to Watch) 2017ம் ஆண்டிற்கு 

சதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ைது 

 சவவலயில்லா நபரக்ளுக்கு மாதச் சம்பைம் வைங்கும் ஐசராப்பாவின் முதல் 

நாடு என்ற யபருவமவய "பின்லாந்து" யபற்றுள்ைது 

 மாதம் நபர் ஒருவருக்கு 560 யூசரா சம்பைமாக வைங்கப்படும்  

 வருவமவய குவறத்து சவவலவாய்ப்வப ஊக்கப்படுத்த இத்திட்டம் 

யகாண்டு வரப்பட்டுள்ைது 

 பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்கசதச இந்துக்கள் மற்றும் 

சிறுபான்வமயினர் இந்திய குடியுரிவம சவண்டி விண்ணப்பிக்கும் யபாழுது 

யசலுத்த சவண்டிய கட்டண யதாவகவய ரூ 15,000/ லிருந்து ரூ 100/ ஆக 

குவறத்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது 

 சவுதியில் டிசம்பர் 22ல் தாக்கல் யசய்யப்பட்ட பட்யஜட்டின்படி 2017 ஆண்டு 

முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வவர படிப்படியாக யவைிநாட்டு ஊைியர்கள் மீதான 

தரீ்வவ வரி (Expat Levy) உயர்த்தப்படவுள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 யவைிநாட்டினரின் குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்காக நபர் ஒன்றுக்கு 

மாதாமாதம் 100 ரியால் தரீ்வவ யசலுத்த சவண்டும். இது 2017 ஜூவல 

மாதம் முதல் அமுலுக்கு வருகிறது. 2020ல் 400 ரியால் யசலுத்த சவண்டும். 

 My Favorite Fanatics of 2016 - Bill Gates  = வமக்சராசாப்ட் நிறுவனர் பில் 

சகட்ஸ், 2016ம் ஆண்டில் தனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்கள் / 

உத்சவகமானவர்கள் என 5 நபர்கள் யகாண்ட பட்டியவல 

யவைியிட்டுள்ைார். 
 இதில் இன்சபாசிஸ் நிறுவனத்வத உருவாக்கியவர்கைில் ஒருவரான நந்தன் 

நிலசகனி யபயரும் இடம் யபற்றுள்ைது.  

01) Jimmy Carter  

02) Nate Bowling 

03) Nandan Nilekani  

04) Dr. Ana Mari Cauce 

05) Ken Caldeira  

 The Sharp Sword UAV = 2000 கிசலா எவட யகாண்ட யவடியபாருட்கவை 

சுமந்து யசன்று தாக்குதல் நடத்தும் திறன் யகாண்ட , ஆைில்லா சபார் 
விமானம் The Sharp Sword UAV ஐ சனீா அறிமுகம் யசய்துள்ைது. 

 The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) = உலக 

யபாருைாதார அவமப்பின் சார்பில் 500 மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 

யதாற்றும் சநாய்கவை எதிர்யகாள்வதற்கான கண்டுபிடிப்பு கூட்டணி [ The 

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ] 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 முதற்கட்டமாக 1) Mers - Coronavirus ., 2) Lassa Fever ., 3) Nipah virus 

ஆகியவற்கான தடுப்பு மருந்வத அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் கண்டுபிடிக்க 

இலக்கு நிர்ணயம் யசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இதில் 100 மில்லியன் டாலவர யமலிண்டா சகட்ஸ் அறக்கட்டவையும் , 

யஜர்மனி , ஜப்பான் , நார்சவ ஆகிய நாடுகள் இவணந்து 260 மில்லியன் 

டாலவர வைங்கவுள்ைன. இதற்கு இந்தியாவும் நிதியுதவி வைங்க 

ஒப்புக்யகாண்டுள்ைது 

 பிரிட்டனில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் 1.3 பில்லியன் பவுண்ட்கைில் 43.3 

சகாடி அைவுக்கு '1 பவுண்ட்' நாணயங்கள் உள்ைன. தற்சபாது இந்த 

நாணயங்களுக்கு பதிலாக புதிய 1 பவுண்ட் நாணயங்கவை 

யவைியிடவுள்ைது பிரட்டன் அரசு. இந்த ஆண்டு அக்சடாபர் மாதம் 15-ம் 
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இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

சததி வவர பவைய நாணயங்கவை மாற்றிக்யகாள்ை கால அவகாசம் 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 Ngari No 1 Telescope = தியபத்தில், சனீாவின் புதிய ஈர்ப்புவிவச 

யதாவலசநாக்கி 'நகரி 1', இந்திய எல்வலக்கு 30 கிசலா மீட்டர் 
யதாவலவில், கடல்மட்டத்தில் இருந்து 5250 மீட்டர் உயரத்தில் தியபத்திய 

தவலவமயகம் உள்ை நகரி மாகாணத்தில் ( Shiquanhe நகர் ) 
அவமக்கப்பட்டுள்ைது. 

 இதன் மூலம் அண்டம் உருவானவத விைக்கும் யபருயவடிப்புக் யகாள்வக 

ஆய்வு யசய்யப்பட உள்ைது. இந்த யதாவலசநாக்கி 18 மில்லியன் அயமரிக்க 

டாலர் மதிப்பு யகாண்டது 

 2016-ம் ஆண்டுதான் பதிவு யசய்யப்பட்டதிசலசய மிக யவப்பமான ஆண்டு 

என்று நாசா மற்றும் NOAA அவமப்புகள் கூறியுள்ைன. 

 2016-ம் ஆண்டு நிலப்பரப்பு மற்றும் கடற்பரப்பில் நிலவிய சராசரி 

யவப்பநிவல அைவு 58.69 டகிரி ஃபார்ன்ஹடீ் ஆகும். இது 20-ம் 

நூற்றாண்டில் நிலவிய சராசரி யவப்ப அைவவ விட 1.69 டிகிரி அதிகம். 

 2016 ஆண்சட உலகின் மிக யவப்பமான ஆண்டாக India Meteorological 

Department அறிக்வக அைித்துள்ைது 

 யசன்ற(2015)ஐ விட 0.24 டிகிரி யசல்சியஸ் யவப்பம் அதிகமாக 

பதிவாகியுள்ைது. 

 துள்ைி குதித்து தாண்டி யசல்லும் கவலயான Parkour ஐ விவையாட்டு 

பிரிவில் பிரிட்டன் , உலகில் முதல் நாடாக சசர்த்துள்ைது. 

 என்டிடிவியில் கடந்த 21 ஆண்டுகைாக பணிபுரிந்து வந்த மூத்த 

யசய்தியாைர் பர்காதத் அந்த யதாவலக்காட்சியில் இருந்து விலகியுள்ைார். 
 அயமரிக்காவின் புகழ்யபற்ற வாஷிங்டன் சபாஸ்ட் பத்திரிக்வகயின் 

குசைாபல் ஒப்பினியன் பத்திரிக்வகயில் பணியாற்றவுள்ைார். 
 என்டிடிவியில்21 ஆண்டுகைில் வி தி பீப்புள் என்ற நிகழ்ச்சிவய கடந்த 16 

ஆண்டுகைாக நடத்தி வந்தார் 
 சபாக்கிமான் சகாவுக்கு சனீாவின் ஆடிசயா, வடீிசயா மற்றும் டிஜிட்டல் 

யவைியீட்டு அவமப்ப தவட யதரிவித்துள்ைது. யவைியீட்டு அவமப்பு 

யதரிவித்துள்ைது. 

 சபாக்கிமான் சகாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் பாதுகாப்பு குவறவாக உள்ை 

அவனத்து ரியாலிட்டி சகம்களுக்கும் தவட விதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

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 65 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இரஷ்ய அரசு 2015க்கு சமல் பிறந்தவர்களுக்கு சிகயரட் விற்க தவட 

விதித்துள்ைது. இத்தவட 2033ம் ஆண்டு முதல் நவடமுவறக்கு வரும் 

 ஆசராக்கியமாக வாழும் வியட்நாம் மக்கள் அவனவரும் ஆண்டுக்கு 

ஒருமுவற ரத்த தானம் யசய்வவத கட்டாயமாக்கும் வவகயில் அந்நாட்டின் 

சுகாதார துவற வவரவு மசசாதா தாக்கல் யசய்துள்ைது. 

 2017-ம் ஆண்டில் உலக அைவில் யபாருைாதார வைர்ச்சி 2.7 சதவதீமாக 

இருக்கும் என உலக வங்கி யதரிவித்துள்ைது. 

 உயர்மதிப்பு யகாண்ட ரூபாய் சநாட்டு வாபஸ் திட்டத்வத 

யசயல்படுத்தியதால் 2016-ம் ஆண்டில் இந்திய யபாருைாதார வைர்ச்சி 
சவகம் குவறந்துள்ைதாக உலக வங்கி கணித்துள்ைது. இதனால் 2016-17-ம் 

நிதியாண்டில் இந்திய யபாருைாதார வைர்ச்சி 7.6 சதவதீத்தில் இருந்து 7 

சதவதீமாக குவறயும் எனவும், யதரிவித்து உள்ைது. 

 உலக வங்கி தவலவர் --- ஜிங் யாங் கிம் 

 வங்கசதசத்தில், டாக்டர்கள் மருந்து சடீ்டுகைில் தங்கள் வககைால் 

எழுதக்கூடாது. மருந்து விவரங்கவை வடப் அடித்து யகாடுக்க சவண்டும் 

என்று அந்நாட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ைது. 

 அயமரிக்கா உருவாக்கியுள்ை ஆைில்லா சபார் ரக விமானம் ஸ்வாரம் ஆகும் 

 உலகின் 58 சதவதீ யசாத்துக்கள் 8 சகாடீஸ்வரர்கைின் வகயில் 

இருப்பதாகவும் இதுசவ உலகைவில் 50 சதவதீமாக உள்ைது என 

ஆக்ஸ்சபாம் (Oxfam) என்ற யபாருைாதார அவமப்பு யதரிவித்துள்ைது. 

 சுவிட்சர்லாந்தின் டாசவாஸ் நகரில் நவடயபற்ற சர்வசதச யபாருைாதார 
அவமப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்தில், ஆக்ஸ்சபாம் நிறுவனம் 

"யபாருைாதாரம் 99 சதவதீம்" என்ற தவலப்பில் இந்த புள்ைி விபரங்கவை 

யவைியிட்டுள்ைது. 

 அவர்கைில் 6 சபர் அயமரிக்க வர்த்தகர்கள் தலா ஒருவர் ஸ்யபயின் மற்றும் 

யமக்சிசகாவவ சசர்ந்தவர்கள் ஆவர். 
 வமக்சராசாப்ட் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனர் பில்சகட்ஸ் முதலிடத்தில் உள்ைார். 
அவரது யசாத்து மதிப்பு 743 சகாடி டாலர். 

 2-வது இடத்தில் ஸ்பானிஷ் அமான்சிசயா ஆர்சடகா (amancio ortega) 

நிறுவனத்தின் யசாத்து மதிப்பு 67 பில்லியன் (ரூ.663 சகாடி டாலர்). 
 3-வது இடத்தில் அயமரிக்காவின் வாரன் பப்யபட் 60.8 பில்லியன் (602 சகாடி 

டாலர்). 

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 66 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 ஆக்ஸ்சபாம் அறிக்வகயின்படி, இந்தியாவில் வசிக்கும் 84 பில்லியனர்கள் 

வகயில் 248 பில்லியன் மதிப்புள்ை யசாத்துக்கள் இருக்கிறது. 

 ரிவலயன்ஸ் அதிபர் முசகஷ் அம்பானி 19.3 பில்லியன் யசாத்து மதிப்புடன் 

முதலிடத்தில் உள்ைார். சன் பாராயமடிக்கல்ஸ் அதிபர் திலிப் சங்வி 16.7 

பில்லியன் யசாத்து மதிப்பு வவத்துள்ைார். விப்சரா நிறுவனர் ஆஷிம் 

பிசரம்ஜி 15 பில்லியன் டாலர் யசாத்து வவத்துள்ைார். 
 ஷிவ் நாடார் (1,110 பில்லியன் டாலர்), வசரஸ் பூனாவாலா (850 பில்லியன் 

டாலர்), லஷ்மி மிட்டல் (840 பில்லியன் டாலர்), உதய் சகாடக் (630 

பில்லியன் டாலர்), குமார் மங்கைம் பிர்லா (610 பில்லியன் டாலர்). 
இந்தியாவின் யமாத்த யசாத்து மதிப்பு 3.1 டிரில்லியன் ஆகும் 

 விக்கிலீக்ஸ் வவலதைத்திடம் ராணுவ ரகசியங்கவைக் கசிய 

விட்டவமக்காக அயமரிக்க ராணுவ வரீாங்கவன யசல்ஸீ சமன்னிங்குக்கு 

விதிக்கப்பட்டிருந்த 35 ஆண்டு கால சிவறத் தண்டவனவய 7 ஆண்டாகக் 

குவறத்து அதிபர் ஒபாமா உத்தரவிட்டுள்ைார். 
 [ பிராட்லி சமன்னிங் என்ற யபயரில், ராணுவத்தின் பகுப்பாய்வுப் பிரிவில் 

பணியாற்றி வந்த யசல்ஸீ சமன்னிங், பிறகு தன்வன திருநங்வகயாக 

அறிவித்துக் யகாண்டார்.] 
 உலகம் முழுவதும் இனயவறிவய எதிர்த்துப் சபாராடி வரும் 

யதன்னாப்பிரிக்காவின் அகமது கத்ராடா அறக்கட்டவைக்கு இந்தியா 
சார்பில் ரூ.1 சகாடி ( 2 மில்லியன் ராண்ட் ) நன்யகாவட 

வைங்கப்பட்டுள்ைது.  

 [ யதன்னாப்பிரிக்காவில் உள்ை யநல்சன் மண்சடலாவின் அறக்கட்டவைக்கு 

இந்தியா சார்பில் கடந்த டிசம்பரில் ரூ.1 சகாடி நன்யகாவட 

வைங்கப்பட்டடுள்ைது ] 

 பவைய ரூ500 1000 ரூபாய் சநாட்டுகள் யசல்லாது என்ற இந்திய அரசு 

அறிவித்தன் எதியராலியாக சநபாைத்தில் கடும் சில்லவர தட்டுப்பாடு 

ஏற்பட்டுள்ைது. 

 சில்லவர தட்டுப்பாட்வட சமாைிக்க சநபாை நாட்டிற்கு ரூ.100 சகாடி 

மதிப்புள்ை ரூ.100 சநாட்டுகவை வைங்க இந்தியா முடிவு யசய்துள்ைது. 

 Dasht & Zhob = குவாடர் துவறமுகத்வதயும், சனீா- பாகிஸ்தான் 

யபாருைாதார பாவதசயாடு யதாடர்புவடய கடல்வைி பாவதகவையும் 

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 67 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

பாதுகாப்பதற்கு பாகிஸ்தான் கடற்பவடக்கு Dasht & Zhob என்ற இரண்டு 

கப்பல்கவை சனீா வைங்கியுள்ைது. 

 அயமரிக்காவின் ' கீப்பர் யசக்யூரிட்டி ' என்ற கடவுச்யசால் [ Password ] 

சமலாண்வம நிறுவனம், 2016ம் ஆண்டில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட 10 

கடவுச்யசாற்கவை பட்டியலிட்டுள்ைது. 

 123456 , 

123456789, 

qwerty 

12345678 

111111 

1234567890 

1234567 

123123 

987654321 

password 

 

 

 

                              

                              தமிழ்நாடு 

 

 காங்சகசன்துவற துவறமுகம்அபிவிருத்தி யசய்யப்படும்சபாது 

தமிைகத்துடனான யதாடர்பு சமலும் அதிகரிக்கும் எனவும் அறிவித்துள்ைார். 
 சநரவல கண்காணிப்பு திட்டம் = ஆவனமவல புலிகள் காப்பகத்தில் முதல் 

முவறயாக ' அகஇவணயம் ' எனப்படும் " இன்ட்ராயநட் "மூலம் வனத்வத 

சநரவலயில் கண்காணிக்கும் திட்டம் யதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 உத்தரகாண்டில் உள்ை கார்யபட் சதசிய பூங்காவிலும், திருவள்ளுவர் 
மாவட்டத்தில் யசம்மர கடத்தவல தடுக்கவும் இந்த சநரவல கண்காணிப்பு 

திட்டம் ஏற்கனசவ நவடமுவறயில் உள்ைது. 

 பஞ்சாப் சநசனல் வங்கி , சிவகங்வக மாவட்டம் பிள்வையார்பட்டி மற்றும் 

திருவாரூர் மாவட்டம் ஏத்தக்குடி ஆகியவற்வற பணமில்லா வர்த்தக 

கிராமம் என்ற டிஜிட்டல் கிராமங்கைாக மாற்ற தத்யதடுத்துள்ைது. 

 சகாவவ மாநகராட்சிவய திறந்தயவைி கைிப்பிடமில்லாத நகரமாக தூய்வம 

பாரத இயக்கம் மற்றும் மத்திய நகர்ப்புற சமம்பாட்டு அவமச்சகத்தின் கீழ் 

யசயல்படும் இந்திய தர கவுன்சில் அறிவித்துள்ைது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 தமிைகத்தில் உள்ை இஸ்லாமிய காஜிக்கள், பிப்ரவரி 21வவர தலாக் 

சான்றிதழ் வைங்க யசன்வன உயர்நீதிமன்றம் இவடக்கால தவட 

விதித்துள்ைது 

 எம். ஜி.ஆர். அவர்கைின் 100வது பிறந்தநாவை முன்னிட்டு மத்திய அரசின் 

சார்பில் ₹ 15 மதிப்பில் தபால்தவலயும் , ₹ 11 மதிப்பிலான அஞ்சல் உவறயும் 

யவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

 ஏற்கனசவ 1990ல் ₹60 மதிப்பில் எம். ஜி. ஆர். நிவனவு தபால்தவல 

யவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

 தமிைக முதல்வராக இருந்து மவறந்த யஜயலலிதா எழுதிய 'ஒருத்திக்சக 

யசாந்தம்' என்கிற முதல் நாவவல ஜனவரி மாதத்தின் 'குடும்ப நாவல்' 

இதைில் மறுபதிப்பு யசய்துள்ைார்கள். 

 யஜயலலிதாவின் முதல் நாவல் 'ஒருத்திக்சக யசாந்தம்' 1980ம் ஆண்டு 

யவைியானது. 

 பாரா ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் யவன்று தமிைகத்திற்கும், நாட்டிற்கும் யபருவம 

சசர்த்த மாரியப்பன் தங்கசவலுவின் வாழ்க்வகவய வமயப்படுத்தி 
'மாரியப்பன்' என்ற யபயரில் படமாக்கவுள்ைார் இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா 
தனுஷ். 

 உதய்’ மின் திட்டத்தில் 21-வது மாநிலமாக தமிைகம் இவணந்துள்ைது. 

இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் யடல்லியில் இன்று 

வகயயழுத்தானது.உதய் திட்டத்தில் இவணந்திருப்பதால் வட்டி சசமிப்பு, 

மின் சசமிப்பு உள்ைிட்ட பல்சவறு அம்சங்கள் மூலம் தமிைகத்திற்கு ரூ.11000 

சகாடி அைவுக்கு பயன் கிவடக்கும் என அரசு யதரிவித்துள்ைது. 

 மாநில மின் பகிர்மான நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குவவத தடுக்க 

மத்திய அரசு யகாண்டு வந்துள்ை 'உதய்' மின் திட்டத்தில் ஜனவரி 09ல் 

தமிைக அரசு இவணந்தது. உதய் திட்டத்தில் 21-வது மாநிலமாக தமிைகம் 

சசர்ந்துள்ைது. மத்திய அரசு சார்பாக மத்திய மின்துவற அவமச்சர் பியூஸ் 

சகாயலும், தமிைக அரசு சார்பாக மாநில மின்துவற அவமச்சர் 
தங்கமணியும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் வகயயழுத்திட்டனர். 

 முதலாமாண்டில் மின் பகிர்மான நிறுவனத்திற்கான கடனில் 75% மாநில 

அரசு ஏற்கும். இரண்டாமாண்டு அது 50% ஆகவும், முன்றாம் ஆண்டில் அது 

25% ஆகவுமிருக்கும். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 குடியரசு தினத்தில் தமிைகத்தில் முதன் முவறயாக கவர்னருக்கு பதில் 

சதசிய யகாடிவய ஏற்ற உள்ை முதல் தமிைக முதலவமச்சர் - ஓ.பன்னரீ் 
யசல்வம் 

 மாநிலங்கைில் ஆண்டுசதாறும் ஆகஸ்ட் 15-ந் சததி சுதந்திர தினத்தன்று 

முதல்-அவமச்சர்களும், ஜனவரி 26-ந் சததி குடியரசு தினத்தன்று 

கவர்னர்களும் யகாடிசயற்றும் நவடமுவற இருந்து வருகிறது. 

 யசன்வனயில் சகாட்வட யகாத்தைத்தில் முதல்- அவமச்சரும், கடற்கவர 
காமராஜர் சாவலயில் காந்திசிவல அருகில் கவர்னரும் 

யகாடிசயற்றுவார்கள். 

 தமிைகத்துக்கு தனியாக இன்னும் கவர்னர் நியமிக்கப்படவில்வல. மராட்டிய 

கவர்னராக இருக்கும் வித்யாசாகர் ராவ் தமிைக கவர்னர் யபாறுப்வப 

கூடுதலாக கவனித்து வருகிறார். அவர் வருகிற 26-ந் சததி மராட்டிய 

கவர்னர் என்ற முவறயில் மும்வபயில் யகாடிசயற்ற இருப்பதால் 

யசன்வனயில் அன்வறய தினம் அவர் யகாடிசயற்றவில்வல. இதனால் 

கவர்னருக்கு பதில் முதல்-அவமச்சர் யகாடிசயற்றுமாறு 

சகட்டுக்யகாள்ைப்பட்டு உள்ைது. 

 1974-ம் ஆண்டு முதல் முவறயாக குடியரசு தினத்தில் கவர்னர்கள் 

யகாடிசயற்றும் முவற யகாண்டு வரப்பட்டது. அது முதல் கவர்னர்கசை 

யசன்வனயில் யகாடிசயற்றி வருகிறார்கள். 

 தமிைகத்தில் குடியரசு தினத்துன்று எந்த முதல்- அவமச்சரும் 

யகாடிசயற்றியது கிவடயாது. முதல்- முவறயாக அந்த வாய்ப்பு முதல்-

அவமச்சர் ஓ.பன்னரீ் யசல்வத்துக்கு கிவடத்துள்ைது. 

 மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் உள்ைிட்ட உள்ைாட்சி அவமப்புகைின் தனி 
அதிகாரிகள் பதவிக்காலம் ஜூன் மாதம் வவர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 தமிைகத்தில் யசன்வன, மதுவர, சகாவவ உட்பட 12 மாநகராட்சிகள் 

உள்ைன. இவவ தவிர, 125 நகராட்சிகள், 529 சபரூராட்சிகள், 12,524 

ஊராட்சிகள், 388 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், 31 மாவட்ட ஊராட்சிகள் உள்ைன. 

இவற்றில் மாநகராட்சி சமயர், மாமன்ற உறுப்பினர்கள், நகராட்சி, 
சபரூராட்சி, ஊராட்சித் தவலவர்கள், உறுப்பினர்கள் என ஒரு லட்சத்து 30 

ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்சடார் பதவி வகித்து வந்தனர்.இவர்கைின் 

பதவிக்காலம் கடந்த அக்சடாபர் 24-ம் சததி முடிவவடந்தது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 அக்சடாபர் 24-ம் சததிக்குப் பின் உள்ைாட்சிகவை நிர்வகிக்க தனி 
அதிகாரிகள் அவசர சட்டம் மூலம் நியமிக்கப்பட்டனர். டிசம்பர் 31-ம் 

சததியுடன் தனி அதிகாரிகள் பதவிக்காலம் முடிவதாக 

யதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 தற்சபாது தனி அதிகாரிகள் பதவிக்காலம் ஜூன் மாதம் வவர 
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 தமிைக வரலாற்றில் முதல் முவறயாக, குடியரசு தின விைாவில் முதல்வர் 
பன்னரீ்யசல்வம் யகாடிசயற்றி, அணிவகுப்பு மரியாவதவய ஏற்றுக் 

யகாண்டுள்ைார். 
 வைக்கமாக குடியரசு தின விைாவில், மாநில ஆளுநசர யகாடிசயற்றுவார் 
என்றாலும், தமிைகத்துக்கு யபாறுப்பு ஆளுநராக இருக்கும் வித்யாசாகர் 
ராவ், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ஆளுநராக இருக்கிறார். எனசவ, அவர் 
அந்த மாநிலத்தில் நவடயபற்ற குடியரசு தின விைாவில் யகாடிசயற்றினார். 

 இசத சபான்று 2016ல் , அஸ்ஸாம் முதல்வர் தருண் சகாகய் குடியரசு 

தினத்தில் சதசிய யகாடிசயற்றினார். 
 ஜல்லிக்கட்டு 

============ 

 மிருக வவத தடுப்புச் சட்டம் 1960, மத்திய, மாநில அரசுகைின் 

யபாதுப்பட்டியல் எண் 3ல் இடம் யபற்றுள்ைது. 

 இதில் திருத்தம் யசய்து தமிைக அரசின் சார்பில் அவசர சட்டம் 

பிறப்பிக்கப்பட்ட நாள் -- ஜனவரி 21 / 2017. 

 மிருக வவத தடுப்புச் சட்டம் 1960ல், தமிைகத்தில் பாரம்பரியமாக 

நவடயபறும் ஜல்லிக்கட்டு யதாடர்பாக திருத்தம் யசய்யும் சட்ட மசசாதா 
தமிைக சட்டசவபயில் நிவறசவறிய நாள் -- ஜனவரி 23 / 2017 . 

 ஜல்லிக்கட்டு அனுமதி சட்டத்திற்கு சமதகு இந்திய ஜனாதிபதி ஒப்புதல் 

அைித்த நாள் -- ஜனவரி 30 / 2017 

 மாநில சமச்சரீ் வைர்ச்சி நிதியின் மூலம் ரூ.35 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 5000 

லிட்டர் யகாள்ைைவு யகாண்ட நடமாடும் பால்குைிரகம் தமிழ்நாட்டிசலசய 

ஈசராடு மாவட்டத்தில் முதன் முதலாக யதாடங்கி வவக்கப்பட்டுள்ைது. 

 யசன்வன மாநகராட்சிப் பள்ைி மாணவர்கள் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு யபாதுத் 

சதர்வில் 100 சதவதீ சதர்ச்சி இலக்வக அவடய ‘ஸ்பார்க்’ என்ற திட்டத்வத 

மாநகராட்சி நிர்வாகம் யதாடங்கியுள்ைது. 
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                               விண்யவைி 
 

 Babur-3= நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து யசலுத்தக் கூடிய அணுஆயுத 

வல்லவம யகாண்ட " பாபர் - 3 " ஏவுகவணவய, பாகிஸ்தான் யவற்றிகரமாக 

பரிசசாதித்துள்ைது. 

 அணு யவடியபாருவை சுமந்து யசன்று, சுமார் 450 கிமீ பாய்ந்து இலக்வக 

தாக்கும் வல்லவம யகாண்டது இந்த ஏவுகவண 

 வானியல் கடிகாரத்திற்கு ஏற்ப 2016 டிசம்பர் 31 நள்ைிரவில் 11.59 மணி 59 

வினாடிகள் ஆனசபாது கூடுதலாக 1 லீப் யநாடி சசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

 இது சபான்ற லீப் யநாடிகள் சசர்க்கும் முவற 1972ல் முதன்முவறயாக 

ஆரம்பம் ஆனது. இதுவவர 26 முவற சசர்க்கப்பட்டுள்ைது. கவடசியாக 

ஜூன் 30, 2015ல் சசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

 இந்தியாவின் ISROவும் பிரான்ஸ் விண்யவைி ஆராய்ச்சி வமயம் CNESம் 

யசயற்வகசகாள்கள் யசலுத்துவது யதாடர்பான ஒப்பந்தத்தில் 

வகயயழுத்திட்டுள்ைன 

 இந்திய ராணுவம் "தனுஷ்"(DHANUSH) என்ற உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 

முன்சனற்றப்பட்ட பீரங்கி துப்பாக்கிவய (Advanced Towed Artillery Gun 

System-ATAGS) இமயமவலயில் சசாதவன யசய்துள்ைது 

 ஒசர ராக்யகட்டில் 103 யசயற்வகசகாள்கவை விண்ணிற்கு அனுப்பி உலக 

சாதவனவயப் பவடக்கும் முயற்சியில் இஸ்சரா கைமிறங்கியுள்ைது. 

 பி.எஸ்.எல்.வி சி-37 என்ற ராக்யகட் மூலம் 103 யசயற்வகசகாள்கவை 

விண்ணில் யசலுத்தி ஆய்வு யசய்ய திட்டமிட்டுள்ைது. இந்த ராக்யகட்டில், 

நாசனா வவக யசயற்வக சகாள்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

பி.எஸ்.எல்.வி சி-37 ராக்யகட்டில் வானிவலவய துல்லியமாக கணிக்கும் 

கார்டூசாட்–2டி யசயற்வகக்சகாளும் இவணக்கப்பட்டுள்ைது. 

 இந்த யசயற்வகக்சகாள் ஜனவரி மாதம் 27 ஆம் சததி விண்ணில் 

ஏவப்படவுள்ைது. 
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 கடந்த 1994–ம் ஆண்டு முதல் 2016–ம் ஆண்டு வவர இஸ்சரா பல்சவறு 

ராக்யகட்டுகள் மூலம் 121 யசயற்வகசகாள்கவை விண்ணில் யசலுத்தி 
இருக்கிறது 

 9.5மீ நீைம் யகாண்ட ஒரு ராக்யகட் & 35 யச.மீ. உயரம் யகாண்ட ஒரு 

யசயற்வகக்சகாளும் உருவாக்கப்பட்டு யதற்கு ஜப்பானில்உள்ை உச்சிநவுரா 
விண்யவைி வமயத்தில் இருந்து விண்ணில் யசலுத்தப்பட்டது. 

 எதிர்பாராதவவகயில் அந்த ராக்யகட் கடலில் சபாய் விழுந்து சதால்வி 
அவடந்துள்ைது 

 SWARM = எதிரிகவை திணறடிக்க கூட்டம் கூட்டமாக யசன்று தாக்க கூடிய 

சிறிய ரக ஆைில்லா சபார் விமானங்கவை அயமரிக்கா உருவாக்கியுள்ைது. 

இதற்கு " ஸ்வார்ம் " என யபயரிட்டுள்ைனர் 
 ஒடிஸா மாநிலம், பாலாசசார் மாவட்டத்தில் சண்டிப்பூரில் உள்ை 

ஒருங்கிவணந்த சசாதவன வமயத்திலிருந்து அதிநவனீ சமம்படுத்தப்பட்ட " 

பினாகா' மார்க் - 2 " ஏவுகவண யவற்றிகரமாக சசாதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 மகாராஷ்டிர மாநிலம், புசணவில் உள்ை சபார்க்கருவிகள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

சமம்பாட்டு அவமப்பு (ஏஆர்டிஈ), யதலங்கானா மாநிலம், வஹதராபாத்தில் 

உள்ை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்பாட்டு ஆய்வகம் (டிஆர்டிஎல்) 

ஆகியவவ இவணந்து " பினாகா மார்க் - 2 " ஏவுகவணவய உருவாக்கின. 

 இரண்டாவது நீர்மூழ்கிக் கப்பல் “ காந்சதரி ” ( Khanderi ) =இந்தியா கூட்டு 

யதாைில் நுட்பத்தில் 6 நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தயாரிக்க 2005-ம் ஆண்டு முடிவு 

யசய்யப்பட்டது. இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் மும்வபயில் உள்ை எம்.டி.எல். 

கப்பல் கட்டும் தைத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 இதில் முதல் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் “கல்வாரி” கடந்தாண்டு தயாரிக்கப்பட்டு, 

தற்சபாது கடற்பவடயின் கட்டுப்பாட்டில் பயிற்சி மற்றும் சசாதவனயில் 

உள்ைது. 

 இந்நிவலயில் இரண்டாவது நீர்முழ்கியின் கட்டுமானம் முடிக்கப்பட்டு 

பயிற்சி மற்றும் சசாதவனக்காக கடற்பவட வசம் ஒப்பவடக்கப்பட்டுள்ைது. 

அதற்கு “காந்சதரி” எனப் யபயரிடப்பட்டுள்ைது. 

 தில்லியில் கடந்த 1980 மற்றும் 1990-ஆம் ஆண்டுகைில் நவடயபற்ற 

குடியரசு தின விைாக்கைில் உள்நாட்டிசலசய தயாரிக்கப்பட்ட "மருத்' என்ற 

சபார் விமானங்கள் கவடசியாகப் பங்சகற்றன. 
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 அதன் பிறகு முதன் முவறயாக, தில்லியில் வரும் 26-ஆம் சததி நவடயபற 

உள்ை குடியரசு தின விைாவில் "சதஜஸ்' ரக சபார் விமானம் முதன் 

முவறயாக பங்சகற்று சாகசத்தில் ஈடுபட உள்ைது. 

 இதுதவிர, மி-17 ரக யஹலிகாப்டர்கள், சுசகாய் சு-30 சபார் விமானங்கள், 

இலகுரக ருத்ரா யஹலிகாப்டர்கள், சி-17 குசைாப் மாஸ்டர் ரக ராணுவப் 

சபாக்குவரத்து விமானங்கள் ஆகியவவயும் வான்சாகசங்கவை நிகழ்த்த 

உள்ைன 

 இஸ்சரா அவமப்பின் இரு யசயற்வகக்சகாள்கள் யவைிநாட்வடச் சசர்ந்த 

ஒரு யசயற்வகக்சகாள், 4 விமானங்கள், 2 யஹலிகாப்டர்கள், 40 ட்சரான் 

விமானங்கள் மூலமாக இந்த மனித சங்கிலி நிகழ்வு படம் எடுக்கப்பட்டது. 

 2004-ம் ஆண்டில் வங்கசதசத்தில் 1,050 கிமீ யதாவலவுக்கு மனித சங்கிலி 
அவமக்கப்பட்டது. இதுதான் இதுவவரயில் மிக நீைமான மனித சங்கிலி 
என்ற சாதவனவய யபற்றிருந்தது. இது இப்சபாது முறியடிக்கப்பட்டுள்ைது 

 ஒடிசா மாநிலம் பாலாசசாரில் உள்ை, சண்டிபூர் ராக்யகட் 

ஏவுதைத்திலிருந்து, அதிநவனீ, 'பினாகா ராக்யகட் மார்க் 2' சநற்று (24-01-17) 

சசாதவன முவறயில் ஏவப்பட்டது. ராணுவ பயன்பாட்டில், எதிரியின் 

இலக்வக துல்லியமாக கணிப்பது, இலக்வக மாற்றுவது உள்ைிட்ட முக்கிய 

யசயல்பாடுகைில் இவ்வவக ராக்யகட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 Kirameki - 2 ( kee - RAH - meh - kee 2 ) = ஜப்பான் முதன்முவறயாக ராணுவ 

பயன்பாட்டுக்காக Kirameki - 2 என்ற யசயற்வகசகாவை , H -2A ராக்யகட் 

மூலம் யசலுத்தியுள்ைது 

 TROPEX - 2017 [ Theatre Readiness Operational Exercise ] = இந்திய 

கடற்பவடயின் வருடாந்திர தயார்நிவல பயிற்சி TROPEX - 2017 ஜனவரி 

24ல் அரபிக்கடல் பகுதியில் துவங்கியுள்ைது . இந்த பயிற்சியில் INS 

விக்ரமாதித்யா , INS யசன்வன., அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் INS சக்ரா 
ஆகியவவ ஈடுபட்டுள்ைன. 

 இவவகளுடன் இவணந்து ராணுவம், விமானப்பவட, கடசலார காவல்பவட 

ஆகிசயாரும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ைனர் 
 இந்திய கடசலாரக் காவல் பவடயின் கிைக்குப் பிராந்தியம் சார்பில் "கடலில் 

ஒரு நாள்' என்ற நிகழ்ச்சி யசன்வன அருசக நடுக்கடலில் ஜனவரி 22ல் 

நவடயபற்றது. 

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 74 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இந்திய கடற்பவடயிலிருந்து கடசலாரக் காவல்பவட 1977-ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரி 1 ஆம் சததி தனியாக பிரிக்கப்பட்டது. இதவன நிவனவுகூரும் 

வவகயில் பிப்.1-ஆம் சததி கடசலாரக் காவல்பவட தினமாக 

ஆண்டுசதாறும் யகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிவலயில் 41-வது 

கடசலாரக் காவல்பவட தினம் வரும் பிப்.1 அன்று யகாண்டாடப்பட உள்ைது. 

 இதன் ஒரு பகுதியாக கடசலாரக் காவல்பவடயின் அன்றாட யசயல்பாடுகள் 

குறித்து யபாதுமக்கள், பவடயினரின் குடும்பத்தினர், பத்திரிவகயாைர்கள் 

அறிந்து யகாள்வதற்காக "கடலில் ஒரு நாள்' என்ற நிகழ்ச்சி நவடயபற்றது 

 எல்வலசயார பாதுகாப்பு பவட(பிஎஸ்எப்) ராஜஸ்தான் சமற்கு எல்வலசயார 
பகுதிகைில் சமற்யகாண்ட பயிற்ச்சி நடவடிக்வக யபயர் = operation Sard 

Hawa 

 

 

 

 

                           கண்டுபிடிப்புகள் 

 

 1200 கிசலாமீட்டர் விட்ட அைவு யகாண்ட பூமியின் உள்வட்டப் பகுதியில் 

இரும்பு ( 85%) , நிக்கலுக்கு (10%) அடுத்து 5% அைவுக்கு சிலிக்கான் 

உள்ைதாக ஜப்பாவன சசர்ந்த யதாசஹாகு பல்கவலக்கைக ஆய்வாைர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ைனர். 
 இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் சமல் பவைவம வாய்ந்த நகரம் சனீாவில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 சனீ யதால்லியல் ஆய்வு நிவலயத்வதச் சசர்ந்த ஆய்வாைர்கள், லிசயானிங் 

மாகாணத் தவலநகர் யஷன்யாங்கில் அகழ்வாய்வில் ஈடுபட்டனர். பவைய 

நகரம் என்று அறியப்படும் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஜூவல முதல் 

அகழ்வாராய்ச்சி நவடயபற்று வருகிறது. 

 பவைவமயான கிங்ஸிவாங்ஸி ( Qingzhuangzi City ) நகரத்தின் சிதிலங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. வடீுகள், சசமிப்பு கிடங்குகள், கல்லவறகள் 

ஆகியவவ அதில் அடங்கும். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 ஆட்டிஸம் சநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கைின் மூவையின் ஒரு பகுதி 
மட்டுசம தூண்டுதல்களுக்கு வித்தியாசமாக யசயல்படுவதாக "Dublin" 

நாட்டு அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ைனர் 
 இரஷ்ய தவலநகர் மாஸ்சகாவில் அதிக பனிப்யபாைிவு மற்றும் 

வலிவமயான காற்றின் காரணமாக அவசரநிவல எச்சரிக்வக 

விடப்பட்டுள்ைது 

 கணக்கில் வராத பணங்களுக்கு 50% வரி மற்றும் அபாரதம் யசலுத்தி 
கணக்கு காட்டும் "Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana" (PMGKY) திட்டம் 

இன்று முதல் நவடமுவறக்கு வருகிறது   

 புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர இனத்திற்கு பிரபல பாடகர் மற்றும் கிதார் 
இவசக்கவலஞர் "Jimi Hendrix" யபயவர ஆராய்ச்சியாைர்கள் 

வவத்துள்ைனர் 
 இவ்வினத்வத கண்டறிந்த மாணவன் கண்டுபிடிப்பின் சபாது Jimi Hendrixன் 

Voodoo child பாடவல சகட்டு யகாண்டிருந்ததனால் அவருவடய யபயர் 
வைங்கப்பட்டுள்ைது 

 பார்வவயற்சறார்களுக்கான முழு ப்யரய்லி அட்லவஸ(Braille Atlas) 

இந்தியா உருவாக்கியுள்ைது 

 பார்வவயற்சறார் பயன்யபறும் வவகயில் யகால்கத்தாவில் உள்ை "The 

National Atlas Mapping Organisation" இதவன உருவாக்கியுள்ைது 

 உடற்கூறியல் வரலாற்றில் சுமார் 100 ஆண்டுகைாக மனித உடலில் 

மவறந்திருந்த புதிய உறுப்பு ஒன்வற அயர்லாந்வத சசர்ந்த உடற்கூறியல் 

ஆய்வாைர்கள் தற்சபாது கண்டுபிடித்துள்ைனர். 
 மனித உடலின் குடல் பகுதிவய வயிற்றுடன் இவணக்கும் 'நடுமடிப்பு', 

(Mesentery) இத்தவன காலமாக பல்சவறு திசுக்கள் ஒன்றிவணந்த ஒரு 

அவமப்பாகசவ கருதப்பட்டு வந்தது. 

 இந்நிவலயில், அயர்லாந்வத சசர்ந்த லியமரிக் பல்கவலக்கைகத்தின் 

யஜ.சகல்வின் காஃப்சப என்ற ஆராய்ச்சியாைர் வயிற்றின் நடுமடிப்பு 

பகுதியானது, யதாடர்ச்சியான உள்கட்டவமப்பிவன யகாண்டயதாரு 

தனிஉறுப்பு என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். 
 மற்ற உறுப்புகவை சபால் இதவன அணுகும் சபாது, இந்த உறுப்பு 

யதாடர்பான சநாய்கவை வவகப்படுத்தி, அவற்வற குணப்படுத்துவது எப்படி 

என்ற ரீதியில் அடுத்தகட்ட ஆய்வுகவை சமற்யகாள்ை முடியும். 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 உடலில் புதியதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை நடுமடிப்பு என்ற இந்த உறுப்பு 

யதாடர்பாக சமற்யகாள்ைப்படவுள்ை யதாடர்ச்சியான ஆய்வுகைின் 

முடிவிற்சகற்ப, இந்த புதிய உறுப்பின் இயக்கம் குறித்து இன்னும் அதிகமாக 

அறிந்து யகாள்ை முடியும். 

 அைிந்து வரும் பூச்சி இனம் ஒன்றுக்கு யடானால்ட் ட்ரம்பின் யபயவர 
விஞ்ஞானிகள் வவத்துள்ைனர். யடானால்ட் ட்ரம்பின் தவலமுடி சபால 

அதற்கும் இருப்பதால் அசத யபயவர வவத்துள்ைதாக 

யதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 " நிசயாபால்பா யடானால்ட்ரம்பி " என்ற யபயர் வவக்கப்பட்டுள்ை இந்த 

புதிய வவகப் பூச்சியின் தவலயில் மஞ்சளும் யவண்வமயும் கலந்த 

நிறத்தில் யசதில்கள் உள்ைன. 

 ஒட்டாவாவவச் சசர்ந்த பரிணாம உயிரியில் விஞ்ஞானி வாஸ்ரிக் நஸாரி 

இந்த யசதில்கவைப் பார்த்ததும் ட்ரம்பின் தவலமுடிவயப் சபால் இருப்பவத 

உணர்ந்து இப்படிப் யபயவர வவத்துள்ைார். 
 பூமியில் அைிந்து சபான உயிரினங்கவை மீண்டும் உருவாக்க 

சவண்டுமானால் அதற்கு குவறந்தபட்சம் 80 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும் 

என்று அயமரிக்காவில் உள்ை ஸ்சடானி புரூக் பல்கவலக்கைகத்வதச் 

சசர்ந்த விஞ்ஞானிகள் நடத்திய ஆய்வில் யதரிய வந்துள்ைது. 

 பூமியில் புவதக்கப்பட்டுள்ை கண்ணியவடிகவை பாதுகாப்பாக அகற்ற 

ஆைில்லா குட்டி விமானத்வத குஜராத்வதச் சசர்ந்த பள்ைி மாணவர் 
ஹர்ஷவர்தன் ஜாலா உருவாக்கியுள்ைார். 

 அண்டயவைியில் விண்மீன் யகாத்து சமாதல் (collision of giant galaxy 

clusters) நிகழ்ந்துள்ைது. இந்த நிகழ்வு பூமியிலிருந்து 2 மில்லியன் 

ஒைியாண்டு தூரத்தில் நடந்துள்ைது. 

 யபருநிவற கருந்துவையால் (supermassive black hole) இந்த விண்மீன் 

யகாத்து சமாதல் நிகழ்ந்துள்ைது. இதனால் இயற்வகயான பிரபஞ்சத் துகள் 

முடுக்கி (cosmic particle accelerator) உருவாகியுள்ைதாக வானியலாைர்கள் 

யதரிவிக்கிறர்கள். 

 இந்த மாயபரும் நிகழ்வு பூசனயில் உள்ை பிரம்மாண்டமான 

யதாவலசநாக்கியாலும் (Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)) 

நாசாவில் உள்ை சந்திரா எக்ஸ்சர ஆய்வகம் (Chandra X-ray Observatory) 

மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 ஸின்ஜிபர் சூசடா ஸ்சகார்சம் (Zingiber pseudo squarrosum)  = இந்தியத் 

தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனம் அந்தமான் தவீில் புதிய இஞ்சி ரகத்வதக் 

கண்டுபிடித்துள்ைது. 

 ஸின்ஜிபர் சூசடா ஸ்சகார்சம் (Zingiber pseudo squarrosum) எனப் யபயர் 
யகாண்ட இந்தத் தாவரம் இஞ்சிக் குடும்பத்வதச் சசர்ந்தது. இதன் தண்டு 

சிவப்பு நிறத்தில் உள்ைது. இதன் பூ தாமவரயின் வடிவத்வதப் சபால 

இருக்கிறது. இது மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. 

 சனீா, ஜப்பான், ஆஸ்திசரலியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகைிலிருந்து இதுவவர 
140 இஞ்சி ரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்தியாவிலிருந்து 20 

ரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. இவற்றில் 7 அந்தமானில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டவவ 

 

 

                                      

                                மாநாடு 

 

 13வது சித்வன் யாவனகள் திருவிைா ( 13th Chitwan Elephant Festival ) , 

சநபாை தவலநகர் காத்மாண்டுவில் டிசம்பர் 26 - 30 வவர நவடயபற்று 

முடிந்துள்ைது. 

 ஒடிஷாவின் Bargarh நகரில் , மிகவும் பிரசித்தி யபற்ற, திறந்தயவைி நாடக 

திருவிைா ( கிருஷ்ண லீலா மற்றும் மதுரா விஜயம் ) Reign of King Kansa 

ஜனவரி 02 முதல் 12 வவர நவடயபறுகிறது 

 "யபட்டர் சமக் ரூம்' எனப்படும் உயர் கல்வி விைிப்புணர்வு பிரசாரக் குழு  

 குரு சகாபிந்த் சிங்ன் 350வது பிறந்த நாள் தின விைா "Prakash parv" பீகார் 
மாநிலம் பாட்னாவில் யகாண்டாடப்பட்டது 

 சர்வசதச ஜவுைிக் கண்காட்சி மஹாராஷ்டிர மாநிலம் சசாலா பூரில் ஜனவரி 

5 முதல் 7-ம் சததி வவர நவடயபற உள்ைது இக்கண்காட்சிவய 

மஹாராஷ்டிர மாநில ஜவுைி அவமச்சகம் மற்றும் மபத்லால் ஃசபப்ரிக்ஸ் 

உடன் இவணந்து  சசாலாபூர் ஆயத்த ஆவட கபட் உத்பாடக் சங்கம் நடத்த 

திட்டமிட்டுள்ைது. இதில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து 6,000 சில்லவர 
வர்த்தகர்கள் பங்சகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 உலக இந்திய வம்சாவைி மக்கள் அமவப்பின்-2001(GOPIO) 14-வது மாநாடு 

"யபங்களூருவில்" -10/01/2017 நவடயபற்றது 

 14வது யவைிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் மாநாடு [ 14th Pravasi Bharatiya Divas 

2017 Convention ]= யபங்களூருவில் ஜனவரி 07 முதல் 09 வவர 
நவடயபறுகிறது. 

 மாநாட்டின் கருப்யபாருள் -- Redefining Engagement with the Indian Diaspora. 

 முதல்நாள் , யவைிநாடு வாழ் இந்திய இவைஞர்கள் மாநாடு நடக்கிறது. 

இதன் சிறப்பு விருந்தினராக சுரினாம் நாட்டின் துவண அதிபர் " வமக்சகல் 

அஸ்வின் சத்திசயந்திசர அதின் " கலந்து யகாள்கின்றார். 
 ஜனவரி 08ல் நவடயபறும் யவைிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் மாநாட்டின் சிறப்பு 

விருந்தினராக , சபார்சுகல் பிரதமர் " அந்சதாணிசயா யகாஸ்தா " ( இவர் 
சகாவாவவ பூர்வகீமாக யகாண்டவர் ) கலந்து யகாள்கின்றார். 

 இறுதி நாைன்று இந்திய வம்சாவைி தவலவர்கள் 30 நபர்களுக்கு பிரவாசி 
பாரதயீ சம்மான் விருது வைங்கப்படுகிறது 

 குஜராத் மாநிலத்தில் சர்வசதச காற்றாடி திருவிைா யதாடங்கியுள்ைது. 

புதுவமயான வடிவங்கைில் பல வண்ண காற்றாடிகள் வாவன 

அலங்கரித்தக் காட்சி அவனவவரயும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. 

 Makar Sankaranti விைா அடுத்த வாரம் யகாண்டாடப்படுவவதயயாட்டி, 

அஹமதாபாத், ராஜ்காட் உள்ைிட்ட நாட்டின் பல்சவறு பகுதிகைில் 

காற்றாடித் திருவிைா நவடயபற்று வருகின்றன. அந்தவவகயில், குஜராத் 

மாநிலம் Vadodara-வில் சர்வசதச காற்றடித் திருவிைா யதாடங்கியுள்ைது. 3 

நாட்கள் நவடயபறும் இந்த விைாவில், 22-க்கும் சமற்பட்ட நாடுகவைச் 

சசர்ந்த காற்றடிக் கவலஞர்கள் உற்சாகத்துடன் பங்சகற்றுள்ைனர். 
 3 - D = முதலீட்டாைர்கவை ஈர்க்கும் விதமாக , குஜராத் மாநில அரசின் " 

குஜராத் வவப்ரன்ட் - 2017 " ( Gujarat Vibrant - 2017 ) மாநாடு , காந்தி நகரில் 

ஜனவரி 10 - 13 வவர நவடயபறுகிறது. 

 இந்த மாநாட்வட துவக்கி வவத்த பிரதமர் சமாடி மூன்று Dக்கள் பற்றி 
குறிப்பிட்டுள்ைார்.  
01) Demography [ மக்கள் யதாவக யபருக்கம் ]  

02) Democracy [ ஜனநாயகம் ]  

03) Demand [ சதவவ ]  
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ஆகியன இந்தியாவின் வலுவான அம்சம் என்றும், உலகிசலசய உற்பத்தி 
துவறயில் 6வது யபரிய நாடாக இந்தியா உள்ைதாக பிரதமர் கூறியுள்ைார். 

 India Today Conclave South - 2017 = இந்தியா டுசட ஊடக நிறுவனத்தின் 

இரண்டு நாள் மாநாடு , யசன்வனயில் ஜனவரி 09 மற்றும் 10ல் 

நவடயபற்றுள்ைது. 

 விசவகானந்தரின் பிறந்தநாைான ஜனவரி 12ஐ முன்னிட்டு வருடந்சதாறும் 

சதசிய இவைஞர் திருவிைா(National Youth Festival) ஜனவரி மாதம் 12 

முதல் யகாண்டாடப்படுகிறது 

 இந்த வருடம் இத்திருவிைா ஜனவரி 12 முதல் ஜனவரி 16 வவர ஹரியானா 
மாநிலம் "சராடக்"(Rohtak)ல் நவடயபற உள்ைது 

 இத்திருவிைாவின் கரு "Youth for Digital India" 

 வருடந்சதாறும் இந்நிகழ்ச்சியிவன "Department of Youth Affairs of Union 

Ministry of Youth Affairs and Sports" நடத்தி வருகிறது 

 இந்த வருடம் நவடயபறும் திருவிைா 21வது திருவிைாவாகும் 

 இந்திய கூட்டுப்யபாருள் யதாைிலகங்கைின் (Indian Composites Industry) 

8வது ICERP மாநாடு மும்வபயில் யதாடங்கியது 

 இதவன மத்திய பாதுகாப்பு அவமச்சர் மசனாகர் பாரிக்கர் யதாடங்கி 
வவத்தார்= ICERP- International Conference & Exhibition on Reinforced 

Plastics 

 2017 தவீு சுற்றுலா திருவிைா(Island Tourism Festival) அந்தமான் நிசகாபர் 
தவீில் உள்ை சபார்ட் பிசையரில் 6-1-17 யதாடங்குகிறது 

 14 நாள் சிறப்பு "வகத்தறி யபாருட்கள் கண்காட்சி 2017"(Handloom-expo-

2017) அருணாச்சல பிரசதசம் "இட்டாநகரில்" யதாடங்கியுள்ைது 

 ஜனவரி 7 அன்று யபங்களூரில் நவடயபறும் Pravasi bharatiya divas (யவைி 
நாடு வாழ் இந்தியர் தினம்) விைாவில் முதல் முவறயாக 250 UAE வாழ் 

இந்தியர்கள் பங்சகற்க உள்ைனர் 
 உலகின் மிகப்யபரிய திறந்த யவைி நாடகத் திருவிைா (Open-Air Theatre) 

ஒடிஷா மாநிலம் பார்கா மாவட்டத்தில் யதாடங்கியது 

 6வது BRICS சுகாதாரத்துவற அவமச்சர்கைின் மாநாடு யடல்லியில் 

நவடயபறுகின்றது 

 மத்திய சாவலப் சபாக்குவரத்து மற்றும் யநடுஞ்சாவலத் துவற Jan 9 முதல் 

jan 15 வவர சாவல பாதுகாப்பு வாரமாக அனுசரிக்க உள்ைது. சமலும் 
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சதசிய சாவல பாதுகாப்பு மாநாடு யடல்லியில் ஜனவரி 9 அன்று நவடயபற 

உள்ைது 

 சநபாை தவலநகர் காத்மாண்டுவில் 13-வது யாவனகள் திருவிைா வரும் 

திங்கள் முதல் நடக்கஉள்ைது 

 அவமவிடம் = சிட்வான் சதசிய பூங்கா= சநபாைம் 

 104-ஆவது இந்திய அறிவியல் மாநாடு ஆந்திர மாநிலம், திருப்பதியில் 

ஜனவரி 3ல் யதாடங்கியது. யதாடர்ந்து 5 நாள்கள் நவடயபறும் இந்த 

மாநாட்டில், அயமரிக்கா, ஜப்பான், பிரான்ஸ் உள்ைிட்ட பல்சவறு 

நாடுகவைச் சசர்ந்த அறிவியல் அறிஞர்களும், சநாபல் பரிசு யபற்ற 

விஞ்ஞானிகளும் பங்சகற்றுள்ைனர். 
 சர்வசதச ஆய்வுக் கட்டுவரகைின் ஆவணத் தகவல் யபட்டகமாக விைங்கும் 

"ஸ்சகாபஸ்' , அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் வைர்ச்சி யதாடர்பான 

தரவரிவசயில் இந்தியா உலக அைவில் ஆறாவது இடத்தில் இருப்பதாக 

யதரிவித்துள்ைது. 

 இம்மாநாட்டின் கருப்யபாருள் - Science & Technology for National 

Development ( சதசிய சமம்பாட்டிற்கு அறிவியல் யதாைில்நுட்பம் ) 

 Solapur 1St uniform And Garment Manufacturers Fair 2017= இந்தியாவின் 

முதல் சரீுவட மற்றும் சர்வசதச ஜவுைிக் கண்காட்சி மஹாராஷ்டிர மாநிலம் 

சசாலாபூரில் ஜனவரி 5 முதல் 7ம் சததி வவர நவடயபற உள்ைது. 

 ஆந்திரப்பிரசதசத்தில் சுற்றுலாவவ சமம்படுத்தும் வவகயில் கிைக்கு 

சகாதாவரி மாவட்டத்தில் அடுத்த மூன்று மாதங்கைில் மூன்று சுற்றுலா 
திருவிைாக்கவை அரசு நடத்த உள்ைது. 

 அதில், காக்கிநாடாவில் வரும் 12 ஆம் சததி முதல் 15 ஆம் சததி வவர 
நவடயபற உள்ை என்.டி.ஆர். கடற்கவர திருவிைாவில் நீர்ச்சறுக்கு உள்ைிட்ட 

நீர்சார்ந்த விவையாட்டு சபாட்டிகள் நவடயபறும் என அம்மாநில அரசு 

அறிவித்துள்ைது. 

 சமலும் அம்லாபுரத்தில் ஜனவரி 23 முதல் 26 ஆம் சததி வவர சகானாசமீா 
திருவிைா நவடயபறும் எனவும், மார்ச் மாதம் 26 ஆம் சததி முதல் 28 வவர 
சுற்றுலாத் தலமான ராம்பசசாதாவரம் பகுதியில் ஏயஜன்சி திருவிைா 
நடத்தப்படும் எனவும் ஆந்திரப் பிரசதச அரசு அறிவித்துள்ைது. 

 முதல் ABU சர்வசதச நடனத் திருவிைா "வஹதராபாத்தில்" 16 -1-17 

யதாடங்கியது. 
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 "Jal Manthan-3": சதசிய நீர் வை சமலாண்வம மாநாடு யடல்லியில்15-1-17  

நவடயபற்று முடிந்தது. 

 "Saksham- 2017": யபட்சராலிய யபாருட்கள் சசமித்தல் மற்றும் யபட்சராலிய 

யபாருட்கவை திறன்பட உபசயாகிப்பதற்கான ஒரு மாத விைிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சி Saksham 2017 ( Jan-16,2017) யடல்லியில் யதாடங்க உள்ைது 

 இதவன மத்திய அவமச்சர் தர்சமந்திர பிரதான் யதாடங்கி வவக்க உள்ைார் 
 இந்நிகழ்ச்சியிவன யபட்சராலிய சசமிப்பு ஆராய்ச்சி கைகம்(PCRA) மற்றும் 

மத்திய யபட்சராலிய துவறக்கு கீழ் உள்ை யபாதுத்துவற நிறுவனங்கள் 

நடத்துகின்றன. Saksham - 2017 (Sanrakshan Kshamta Mahotsav) 

  22வது வருடாந்திர தாவரங்கள்,பூக்கள்,பைக்கள் மற்றும் காய்கறிகைின் 

கண்காட்சி மும்வபயில் யதாடங்கியது 

 உலகைாவிய வணிக கண்காட்சி குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் 

யதாடங்கியது 

 5வது சர்வசதச இலக்கிய மாநாடு யசன்வனயில் நவடயபற்றது 

இம்மாநாட்டின் கரு: “Nationalism as Depicted in Indian Languages” 

 Operation Sard Hawa = எல்வல பாதுகாப்பு பவடயின் சார்பில் ராஜஸ்தானில் 

உள்ை எல்வலப் பகுதியில் ஜனவரி 15 முதல் 28 வவர Operation Sard Hawa 

நவடயபறுகிறது 

 28வது சாவல பாதுகாப்பு வாரம் 2017 ஜனவரி 17 முதல் 23 வவர 
கவடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 கருப்யபாருள். --- உங்கள் பாதுகாப்பு உங்கள் குடும்பத்வத காக்கும் ; 

சாவலயில் விைிப்புடன் இருப்பீர் 
 24th International Camel Festival = 24வது சர்வசதச ஒட்டக திருவிைா, 
ராஜஸ்தானின் பிகானரீில் நவடயபற்று முடிந்துள்ைது. 

 20th National Conference for e-Governance 2016-17= 20வது சதசிய 

மின்னணு ஆட்சி மாநாடு 2016-17 விசாகப்பட்டினத்தில் நவடயபற்று 

முடிந்துள்ைது. 

 கருப்யபாருள். --- Internet of Things and e-Governance 

 47th World Economic Forum Meeting= உலக யபாருைாதார வமயத்தின் 

47வது ஆண்டு கூட்டம் , தாசவாஸ் நகரில் ( சுவிட்சர்லாந்து) ஜனவரி 16 -20 

வவர நவடயபறுகிறது 
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 2nd Raisina Dialogue = இந்திய யவைியுறவு துவற அவமச்சகம் சார்பில் 

ஏற்பாடு யசய்யப்பட்ட இரண்டாவது வரசினா சபச்சுவார்த்வத மாநாடு, 

புதுயடல்லியில் ஜனவரி 17 - 19 வவர நவடயபற்று முடிந்துள்ைது. 

 மாநாட்டின் கருப்யபாருள் - The New Normal : Multilateralism with Multi 

Polarity 

 இந்தியாவின் சமற்கு பகுதியான இராஜஸ்தானில் உள்ை சர்வசதச 

எல்வலக்சகாட்டின் அருசக "Operation Sard hawa" என்ற எல்வல பாதுகாப்பு 

சராந்து பணியிவன BSF யதாடங்கியுள்ைது 

 அங்கு நிலவும் அடர்ந்த பனி நிலவுவதன் காரணமாக தவீிரவாதிகள் 

ஊடுருவல் இருக்குகிறதா என்பவத அறிய இப்பணிவய BSF 

யதாடங்கியுள்ைது 

 அசாம் மாநிலத்தில் உள்ை "சாச்சார்" (Cachar) மாவட்ட நிர்வாகம் 150 

ஆண்டுகவை நிவறவு யசய்துள்ைது – 1867=2017 

 சநாபல் பரிசு யபற்றவர்களுடான சந்திப்பு மற்றும் 5 வார அறிவியல் 

கண்காட்சிவய பிரதமர் சமாடி ஜனவரி 03ல் அகமதாபாத்தில் துவக்கி 
வவத்துள்ைார். [ Nobel Prize Series, India 2017 & 5-week long Science 

Exhibition ] 21வது சதசிய இவைஞர் விைா ஹரியானா மாநிலம் சராடக் 

நகரில் நவடயபற்றுள்ைது. மாநாட்டின் கருப்யபாருள். -- Youth for digital 

India  

 The International Conference and Exhibition on Reinforced Plastics (ICERP) -- 

2017 மும்வபயில் நவடயபற்றுள்ைது.  

 இந்தியாவின் முதல் யபண்கள் இலக்கிய திருவிைா ( Gender Literature 

Festival ) ஏப்ரல் மாதம் பாட்னாவில் நவடயபற உள்ைது. 

 1st Asia Pacific Broadcasting Union International Dance Festival, 

வஹதராபாத்தில் நவடயபற்று முடிந்துள்ைது. 

 58வது இந்தியா , சர்வசதச ஆவடகள் கண்காட்சி ( India International 

Garment Fair ) புதுயடல்லியில் நவடயபற்று முடிந்துள்ைது. 

 Dis /Ability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century 

(ICDC-2017) என்ற சர்வசதச மாநாடு மும்வபயில் நவடயபற்றுள்ைது. 

 பாரம்பரிய இவச , நடனம், சூபி இவச, உணவு திருவிைா, சயாகா, திவரப்பட 

விைா ஆகியவவ இவணந்த " இந்திய திருவிைா - Festival of India " கானா 
நாட்டில் ஜனவரி 25 முதல் மார்ச் 16 / 2017 வவர நவடயபறுகிறது. 
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                            சாதவனகள் 

 

 அயமரிக்காவில் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் 1000 புத்தகங்கள் படித்ததால், 

பாலியாசமரி அரானா என்ற 4 வயது சிறுமி நூலகர் ஆனாள். 

 இதன் மூலம் உலகிசலசய மிக குவறந்த வயதில் நூலகரான சிறுமி என்ற 

யபருவமவய பாலியாசமரி அரானா யபற்றாள். 

 அண்டார்டிகா கண்டத்வத யாருவடய உதவியும் இல்லாமல் தனிசய சுற்றி 
வந்து ஆஸ்திசரலிய நாட்வடச் சசர்ந்த யபண் லிசா பிசலயர் உலக சாதவன 

பவடத்துள்ைார். 
 இவர் 1,600 கடல் வமல் தூரத்வத 100 நாட்கைில் பயணம் யசய்து 

அண்டார்டிகா கண்டத்வத எட்டியுள்ைார். 
 இதற்கு முன்னதாக 102 நாட்கைில் ஒருவர் பயணம் யசய்த்தது சாதவனயாக 

இருந்து வந்தது. 

 யசன்வன ஓபன் யடன்னிஸ் சபாட்டி வமதானத்தில் 956 சிறுவர் 
சிறுமியர்களுக்கு ஒசர சநரத்தில் யடன்னிஸ் பற்றிய நுணுக்கங்கள் கற்றுக் 

யகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த சாதவன கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் 

யபற்றுள்ைது. 

 இதற்கு முன் 2015ல் இங்கிலாந்தின் லிவர்பூல் வமதானத்தில் 803 சிறுவர் 
சிறுமியர்களுக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது. 

 யவப்பக்காற்று பலூனில் உலவகச் சுற்றி வந்து சாதவன புரிந்தவர் 
ஃயபசடார் சகானியுசவாக் (ரஷ்யா). 

 மத்திய பிரசதசம் மாநிலத்தில் உள்ை "சரவா" (Rewa) நகராட்சி அதிக 

எண்ணிக்வகயிலான மனிதர்கைால் சித்தரிக்கப்பட்ட மிகப்யபரிய குப்வபத் 

யதாட்டிவய உருவாக்கி உலக சாதவனகளுக்கான சகால்டன் புக்கில் இடம் 

யபற்றுள்ைது 

 குஜராத் மாநிலம், ராஜ்காட் மாவட்டம், காக்வாட் நகரில் புதிதாக அம்மன் 

சகாவில் கட்டப்பட்டுள்ைது. அந்த சகாவிலில் அம்மன் சிவல பிரதிஷ்வட 

யசய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியின்சபாது 3.5 லட்சத்துக்கும் சமற்பட்சடார் சதசிய 

கீதத்வத பாடி புதிய உலக சாதவன பவடத்தனர். 
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 இதற்கு முன்பு கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் வங்கசதசத்தில் 2.54 லட்சம் சபர் 
சசர்ந்து அந்த நாட்டு சதசிய கீதத்வத பாடியது உலக சாதவனயாக இருந்தது. 

அந்த சாதவன தற்சபாது முறியடிக்கப்பட்டுள்ைது. குஜராத் சதசிய கீத 

சாதவன கின்னஸ் உலக சாதவன புத்தகத்தில் இடம்யபற்றுள்ைது. 

 கணக்குத் தணிக்வகயாைர் (சி.ஏ.) இறுதித் சதர்வு- யபாது யசயல்திறன் 

சதர்வுகைில் லக்யனைவவச் சசர்ந்த மாணவி எடி அகர்வால் 800-க்கு 599 

மதிப்யபண்கவை யபற்று அகில இந்திய அைவில் முதல் இடம் யபற்றுள்ைார். 
 பிவாண்டிவயச் சசர்ந்த பியூஷ் ரசமஷ் சலாஹியா 574 மதிப்யபண்களுடன் 

இரண்டாம் இடமும், ஆமதாபாத்வதச் சசர்ந்த சஜாதி முசகஷ்பாய் 

மசகஸ்வரி 566 மதிப்யபண்களுடன் மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ைனர். 
 2015 நவம்பரில் யசன்வனவயச் சசர்ந்த சஜம்ஸ் ஜான் பிரிட்சடா 595 

மதிப்யபண்களுடன், 2016 சம மாதத்தில் சசலத்வதச் சசர்ந்த மாணவர் எஸ். 

ஸ்ரீராம் 613 மதிப்யபண்களுடன் அகில இந்திய அைவில் முதலிடங்கவைப் 

யபற்றிருந்தனர். 
 

 

 

                            விவையாட்டுகள் 

 

 பிரிஸ்சபன் சர்வசதச ஓபன் யடன்னிஸ் சபாட்டியின் மகைிர் இரட்வடயர் 
பிரிவில் இந்தியாவின் சானியா மிர்ஸா , அயமரிக்காவின் யபதானி சமடக் 

சான்ட்ஸ் ( Bethanie Mattek-Sands ) சஜாடி , ரஷ்யாவின் எகயடரினா 
மகசராவா , எலினா யவஸ்னினா சஜாடிவய சதாற்கடித்து பட்டம் 

யவன்றனர். 
 2016லும் சானியா மிர்ஸா, ஹிங்ஸ் உடன் இவணந்து இப்பட்டத்வத 

யவன்றுள்ைார். 
 சாம்பியன் பட்டம் யவன்றாலும், சானியா மிர்ஸா 91 வாரங்கைாக வகித்து 

வந்த இரட்வடயர் தரவரிவச முதலிடத்வத இைந்து விட்டார். 
 தற்சபாது முதலிடத்வத அயமரிக்காவின் யபதானி சமடக் சான்ட்ஸ் 

யபற்றுள்ைார்.  

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 85 of 90       நடப்பு நிகழ்வுகள் - ஜனவரி = 2017  

 

                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 
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 அடுத்த வாரம் துவங்கவுள்ை ஆஸ்திசரலியா ஓபன் சபாட்டியில் சானியா 
மிர்ஸா , யசக் குடியரசின் Barbora Strycova உடன் இவணந்து 

விவையாடவுள்ைார். 
 2–வது பிரிமியர் சபட்மிண்டன் லீக் யதாடரின் இறுதிப் சபாட்டி 

புதுயடல்லியில் உள்ை சிரி சபார்ட் வமதானத்தில் நவடயபற்றது. இதில், 

மும்வப மற்றும் யசன்வன அணிகள் சமாதின. 

 பி.வி.சிந்து வைிநடத்திய யசன்வன அணி 4-3 என்ற கணக்கில் மும்வப 

அணிவய வழீ்த்தி பிரிமியர் சபட்மிண்டன் லீக் சாம்பியன் பட்டம் யவன்றது. 

 யதற்காசிய மகைிர் கால்பந்து யதாடரின் இறுதிப் சபாட்டியில் இந்திய மகைிர் 
அணி வங்காைசசதத்வத வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்வத யவன்றது. 

 சமற்கு வங்காை மாநிலம் சிலிகுரியில் யதற்காசிய கால்பந்து கூட்டவமப்பு 

சார்பில் யபண்களுக்கான சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டி நவடயபற்றது. 

 சாம்பியன் பட்டத்துக்கான இறுதிப் சபாட்டி இன்று நவடயபற்றது. இதில் 

இந்திய மகைிர் அணி வங்காைசதச அணிவய 3-1 என்ற சகால்கணக்கில் 

சதாற்கடித்து இந்தியா யவற்றி யபற்று சாம்பியன் சகாப்வபவய 

வகப்பற்றியது. 

 இதன்மூலம் யதற்காசிய கால்பந்து சகாப்வபவய இந்திய மகைிர் அணி 
யதாடர்ந்து நான்காவது முவறயாக யவன்றுள்ைது 

 ஜம்மு காஷ்மீர் மாநலிம் ரசஜாரிவயச் சசர்ந்த 8 வயது சிறுவனான அப்பு 

அமாஸ் , சதசிய அைவில் நடத்தப்பட்ட தாய் பாக்சிங் சாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டியில் தங்கம் யவன்று சாதவன பவடத்துள்ைான். இதன்மூலம், இைம் 

வயதில் சதசிய பாக்சிங் சாம்பியன் ஆகியிருக்கிறான் 

 யசன்வன ஓபன் யடன்னிஸ் திருவிைாவில், ஒற்வறயர் பிரிவில் ஸ்யபயின் 

வரீர் பாவ்டிஸ்டா சாம்பியன் பட்டத்வத வகப்பற்றினார். 
 28 வயதான பாவ்டிஸ்டா யசன்வன ஓபவன யவல்வது இதுசவ 

முவறயாகும். இதற்கு முன்பு 2013-ம் ஆண்டில் இறுதி ஆட்டத்தில் சதாற்று 

இருந்த பாவ்டிஸ்டா இந்த முவற தனது ஏக்கத்வத தணித்துக் யகாண்டார். 
யமாத்தத்தில் இது அவரது 5-வது சர்வசதச பட்டாகும். கார்லஸ் 

சமாயாவுக்கு பிறகு (2004, 2005-ம் ஆண்டு) யசன்வன ஓபவன யவன்ற 

முதல் ஸ்யபயின் நாட்டவர் என்ற சிறப்வபயும் அவர் யபற்றார். 
 இரட்வடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் சபாபண்ணா- ஜவீன் யநடுஞ்யசைியன் 

இவண சகாப்வபவய வசப்படுத்தியது. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 இந்தியாவின் "Sania Mirza" மற்றும் அயமரிக்காவின் "Bethane Mattek-sands" 

இவணந்து பிரிஸ்யபன் இன்டர்சநஷனல் யடன்னிஸ் சபாட்டியில் யபண்கள் 

இரட்வடயர் பிரிவில் பட்டம் யவன்றுள்ைனர் 
 இறுதி சபாட்டியில் பங்கைாசதஷ்க்கு எதிராக இந்திய அணி விவையாடியது 

- SAFF- South Asian Football Federation 

 இந்தியா சார்பாக ஒற்வறயர் பிரிவு யடன்னிஸ் சபாட்டிகைில் விவையாடி 

வந்த பிரபல வரீர் சசாம்சதவ் சதவ்வர்மன் யதாைில்முவற யடன்னிஸ் 

சபாட்டிகைில் இருந்து ஓய்வு யபறுவதாக அறிவித்துள்ைார். 
 ஐக்கிய அரபு எமிசரட்சில் , நவடயபற்ற முதலாவது சமற்கு ஆசிய யூத் யசஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் யதாடரில் மும்வபவய சசர்ந்த 2ம் வகுப்பு படிக்கும் பள்ைி 
மாணவன் குஷ் பகத், சரபிட் , பிலிட்ஸ் , ஸ்சடன்டர்டு பிரிவுகைில் 

முதலிடம் பிடித்து 3 தங்க பதக்கங்கவை யவன்றுள்ைார். 
 இதன்மூலம் இத்யதாடரில், மூன்று பிரிவிலும் தங்கம் யவன்ற முதல் 

இந்தியர் என்ற புதிய வரலாறு பவடத்துள்ைார். 
 கத்தார் நாட்டின் சதாகா நகரில் நவடயபற்ற World Blitz chess championship 

சபாட்டியில் யசர்ஜி கர்ஜாகின் ( Sergey Karjakin - Russia ) சமக்னஸ் 

கார்ல்சவன (நார்சவ) சதாற்கடித்து பட்டம் யவன்றுள்ைார்.  
 இருமாதங்களுக்கு முன் நவடயபற்ற Classical World Chess Championship 

சபாட்டியில் சமக்னஸ் கார்ல்சன் , யசர்ஜி கர்ஜாகிவன சதாற்கடித்து பட்டம் 

யவன்றிருந்தார். 
 Beer Mile Run = இந்தியாவின் முதல் Beer Mile Run சபாட்டி , 

யபங்களூருவில் ஜனவரி 15ல் நவடயபறவுள்ைது. 

 இப்சபாட்டியில் குறிப்பிட்ட அைவு பீர் அருந்தியபின் கால் வமல் தூரம் ஓட 

சவண்டும். பின் மீண்டும் பீர் அருந்தியபின் கால் வமல் தூரம் ஓட 

சவண்டும். இசத சபான்று 4 முவற பீர் அருந்தி ஒரு வமல் தூரம் ஓட 

சவண்டும் 

 சதசிய கூவடப்பந்து சபாட்டி_2017 

 ஆண்கள் பிரிவு 

சாம்பியன் =உத்ரகாண்ட் 

எதிரணி = தமிழ்நாடு 
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 யபண்கள் பிரிவு 

சாம்பியன்=சகரைா 
எதிரணி=யதலுங்கானா 

 பிபாகால்பந்து சபாட்டியில் இந்தியாவின் தரவரிவச:129 

 சரிதா சதவி:யதாைில்முவற(Professional) குத்துச்சண்வட வரீராக மாறும் 

முதல் இந்திய யபண் குத்துச்சண்வட வரீர் 
 2008 யபய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் பளுதூக்குதல் சபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் 

யவன்ற சனீ வரீாங்கவனகள் சகாவ் லீ (75 கிசலா), யசன் ஸியயக்ஸியா (48 

கிசலா), லியூ சுன்காங் (69) ஆகிசயார் ஊக்கமருந்து பயன்படுத்தியது 

அம்பலமாகியுள்ைது. இதனால் அவர்களுவடய பதக்கம் பறிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 ஒரு நாட்வடச் சசர்ந்த 3 அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட வரீர்கள் ஊக்கமருந்து 

பயன்படுத்தியது யதரியவந்தால் அந்த நாட்டுக்கு ஓர் ஆண்டு தவட விதிப்பது 

என உலக பளுதூக்குதல் சம்சமைனம் தரீ்மானம் யகாண்டு வந்துள்ைது. 

அதன்படி இப்சபாது சனீா ஓர் ஆண்டு தவடவய சந்திக்கும் நிவலக்கு 

தள்ைப்பட்டுள்ைது. அதனால் வரும் ஏப்ரலில் நவடயபறவுள்ை ஆசிய 

சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியிலும், நவம்பரில் நவடயபறவுள்ை உலக 

சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியிலும் சனீா பங்சகற்க முடியாது. 

 புதுயடல்லியில் நவடயபற்ற 2வது பிரிமியர் சபட்மிண்டன் லீக் 

சபாட்டித்யதாடரின் இறுதி சபாட்டியில் பி.வி.சிந்து தவலவமயிலான 

யசன்வன ஸ்மாஷர்ஸ் அணி மும்வப அணிவய வழீ்த்தி பிரிமியர் 
சபட்மிண்டன் லீக் சாம்பியன் பட்டம் யவன்றது. 

 இந்த சபாட்டி யதாடரில் யசன்வன ஸ்மாஷர்ஸ், ஐதராபாத் ஹன்டர்ஸ், 

யபங்களூரு பிைாஸ்டர்ஸ், யடல்லி ஏசர்ஸ், லக்சனா அவாத் வாரியர்ஸ், 

மும்வப ராக்யகட்ஸ் ஆகிய 6 அணிகள் பங்சகற்றன. 

 ஆஸ்திசரலியாவில் நவடயபற்ற சிட்னி சர்வசதச யடன்னிஸ் சபாட்டித் 

யதாடரின் மகைிர் ஒற்வறயர் பிரிவில், இங்கிலாந்து வரீாங்கவன 

சஜாகன்னா சகான்டா , சபாலந்து வரீாங்கவன அக்னஸீ்கா ரத்வன்ஸ்காவவ 

வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் யவன்றார்.  
 மகைிர் இரட்வடயர் பிரிவு வபனலில் ஹங்சகரியின் டிமியா பாசபாஸ் - 

அனஸ்சடசியா பாவ்லியுயசன்சகாவா (ரஷ்யா) சஜாடி, இந்தியாவின் 

சானியா மிர்சா - பார்சபாரா ஸ்டிவரசகாவா (யசக் குடியரசு) சஜாடிவய 

வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் யவன்றுள்ைனர். 
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 ரஞ்சி சகாப்வப யதாடரில் முதல் முவறயாக குஜராத் அணி , 46 முவற 

இறுதி சபாட்டிக்குள் நுவைந்த மும்வப அணிவய வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் 

யவன்றுள்ைது. 

 சர்வசதச கால்பந்து தரவரிவசயில் இந்திய கால்பந்து அணி 129-ஆவது 

இடத்வதப் பிடித்துள்ைது. கடந்த 10 ஆண்டுகைில் இந்திய அணியின் 

அதிகபட்ச தரவரிவச இதுதான். 

 இந்திய அணி இதற்கு முன்னர் 2005-ஆம் ஆண்டில் 127-ஆவது இடத்வதப் 

பிடித்தது. 

 பிரிட்டனில் நவடயபற்ற 19 வயதுக்குட்பட்சடாருக்கான , பிரிட்டிஷ் ஜூனியர் 
ஓபன் ஸ்குவாஸ் சபாட்டியில், முதல் மூன்று இடங்கவையும் இந்தியர்கசை 

யவன்று வரலாற்று சாதவன புரிந்துள்ைனர். 
 01 --- சவலவன் யசந்தில்குமார் 
 02 --- அபய்சிங் 

 03 --- ஆதித்யா ராகவன் 

 ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பங்குதாரரான வதவானின் Wistron 

நிறுவனம், யபங்களூருவில் தனது உற்பத்தி ஆவலவய நிறுவ உள்ைது 

 பாரசூட் இல்லாமல் 25,000 அடி உயரத்திலிருந்து குதித்த முதல் மனிதர்.... = 

லூக் ஐகின்ஸ். 

 யடன்னிஸ் உலகின் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வரீாங்கவனயான யசர்பியாவின் 

அனா இவாசனாவிச் சர்வசதச சபாட்டிகைில் இருந்து ஓய்வு யபறுவதாக 

அறிவித்துள்ைார். 
 International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) அவமப்பு , 

அர்யஜன்டினா நாட்டின் கால்பந்து வரீர் லிசயானல் யமஸ்ஸிவய World's 

Best Playmaker ஆக சதர்வு யசய்துள்ைது. 

 அபுதாபியில் நவடயபற்ற Mubadala World Tennis Championship - 2016 

சபாட்டியில் ரசபல் நடால் பட்டம் யவன்றுள்ைார் 
 மசலசியா மாஸ்டர்ஸ் கிராண்ட பிரிக்ஸ் சகால்டு சபட்மிண்டன் இறுதி 
சபாட்டியில் இந்திய வரீாங்கவன சாய்னா சநவால் , தாய்லாந்து 

வரீாங்கவன சபார்ன்பாவ ீசசாச்சுவாங்வக [ Pornpawee Chochuwong ] 

வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் யவன்றுள்ைார். 
 தனது பாட்மிண்டன் வாழ்க்வகயில் 23-ஆவது பட்டத்வதக் 

வகப்பற்றியுள்ைார் சாய்னா. 
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                    "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

 2017 யடல்லி ஓபன் சர்வசதச யசஸ் சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டியில் 

தஜிகிஸ்தான் நாட்வடச்சசர்ந்த Farrukh Amonatov யவன்றுள்ைார். 
 Pro Wrestling League 2017 யதாடரின் இறுதிப்சபாட்டியில் பஞ்சாப் ராயல்ஸ் 

அணி , ஹரியானா சஹம்மர்ஸ் அணிவய சதாற்கடித்து சாம்பியன் பட்டம் 

யவன்றுள்ைது. 

 2008 யபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் சபாட்டிகைில் உவசன் சபால்ட்டுடன் 4X100மீ 

பந்தயத்தில் ஓடிய யநஸ்டா கார்ட்டர் ஊக்க மருந்து [ 

யமதில்யஹக்சானியமின் ] எடுத்துக் யகாண்டதாக நிரூபிக்கப்பட்டதால் 

உவசன் சபால்ட் தங்கப்பதக்கத்வத இைந்தார். 
 இதன் மூலம் உவசன் சபால்ட்டின் 9 ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கத்தில் தற்சபாது 

ஒன்று குவறந்துள்ைது. 

 முதலில் யபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் சபாட்டிகைில்தான் உவசன் சபால்ட் 100, 200 

மற்றும் 4X100 மீ ஓட்டங்கைில் 3 தங்கங்கவை யவன்று சாதவன புரிந்தார். 
அதன் பிறகு 2012, 2016 ஒலிம்பிக் சபாட்டிகைிலும் இந்த ‘டிரிபிள்’ சாதித்து 

யமாத்தம் 9 தங்கங்களுடன் ஒலிம்பிக்கிலிருந்து விவட யபறுவதாக 

அறிவித்தார் உவசன் சபால் 

 ரஞ்சி சகாப்வப சாம்பியனான குஜராத் அணிக்கும், யரஸ்ட் ஆப் இந்தியா 
அணிக்கும் இவடயிலான இரானி சகாப்வப கிரிக்யகட் இறுதிப்சபாட்டியில் 

யரஸ்ட் ஆப் இந்தியா அணி சகாப்வபவய யவன்றுள்ைது. 

 யதாைில்முவற குத்துச்சண்வட வரீாங்கவனயாக உருயவடுத்துள்ை 

இந்தியாவின் சரிதா சதவி, தனது முதல் சபாட்டியில் ஹங்சகரியின் 

சசாபியா பீசடாவவ சதாற்கடித்துள்ைார். 
 பார்வவயற்சறாருக்கான உலகக் சகாப்வப டி20 கிரிக்யகட் சபாட்டிகள் 

புதுயடல்லியில் ஜனவரி 30 / 2017ல் யதாடங்கியது. 

 இந்தியா, இலங்வக, பாகிஸ்தான், சமற்கிந்திய தவீுகள், வங்கசதசம், யதன் 

ஆப்பிரிக்கா உள்ைிட்ட 10 அணிகள் இந்த சபாட்டியில் கலந்துயகாள்கின்றன. 

 இந்த சபாட்டிகைின் நல்யலண்ண தூதர் -- ராகுல் டிராவிட் . 
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