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நடப்பு நிகழ்வுகள் – JANUARY (TN and INDIA)

1. புதுதில்லியில் நைடெபற்ற குடியரசு தின விழாவில் தமிழக அரசின்
அலங்கார ஊர்திக்கு கிைடத்த பrசு-

sa
la

3

2. சிறிது ேநரம் மனிதனாயிருந்தவன் என்ற சிறுகைத எழுதியவர்?
ைவரமுத்து

3. மஹாராஷ்டிரா கவர்னர் யார்?
வித்யாசாகர் ராவ்

da

4. தமிழக சட்டப் ேபரைவயில் ஜல்லிக்கட்டுக்கான சட்டமேசாதா
நிைறேவற்றபட்ட நாள்?
23.01.2017

Pa

5. தமிழின் முதல் ெபண் நாவல் ஆசிrயர்?
ைவ.மு.ேகாைதநாயகி அம்மாள்

5. எம்,ஜி.ஆrன் எத்தைனயாவது பிறந்த நாள் ஐனவr17 யில் ெகாண்டபட்டது.

w.

100 வது

6. தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் புதிய ெசயலி-

ww

பினாகின்

7. தமிழகத்தின் ஆளுநர் யார்?
வித்யாசாகர் ராவ்

8. அைனத்திந்திய அம்மா திராவிட முன்ேனற்ற கழகம் என்ற புதிக கட்சி
திவக்கிய மாவட்டம்?

நாமக்கல்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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9. டி.எம் சவுந்தர்ராஜன் எத்தைன ரூபாய் அஞ்சல் தைலைய ெவளியிடுள்ளது?

10. கிருஷ்னா நதி நீ ர் பங்கீ டு வழங்க உள்ள மாநிலம்?
ஆந்திரா

et

ரூ.5

i.N

11. தமிழகத்தின் முதல் நவன
ீ சிறுவர் டிராபிக் பூங்கா உள்ள மாவட்டம்ேகாைவ

12. தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வி ேசைவகள் கழக தைலவர்?

sa
la

வளர்மதி

13. 14 வது சர்வேதச திைரப்பட விழா நைடெபற்ற இடம்?
ெசன்ைன

14. வட கிழக்கு திைரப்பட விழா நைடெபற்ற இடம்?
மஹாராஷ்டிரா (பூேன)

da

15. நிர்பயா எதனுடன் ெதாடர்புைடயது
ெபண்கள் பாதுகாப்பு திட்டம்

6

Pa

16. உலகின் ஆற்றல் மிகு நாடுகளில் இந்தியா---- ஆவது இடம்

17. ேம1 முதல் பாலித்தின் ைபக்களுக்கு தைடவிதித்த மாநிலம்?

w.

மத்தியப் பிரேதசம்

18. உலகின் மிக உயரமான கட்டடம்?
புர்ஜ்கலிபர்

ww

19. ஊழல் குறியீட்டு பட்டியல் 2016 இந்தியாவின் இடம்?
79

20. துலாr கான்யா திட்டத்துடன் ெதாடர்புைடய மாநிலம்?
அருணாச்சல பிரேதசம்

21. பிரம்மபுத்திரா இலக்கிய திருவிழா நடந்த நகரம்?
கவுகாத்தி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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22. 68- குடியரசு தினவிழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் யார்?

அபிதாபி இளவரசர் ேஹக் முகமது பின் ைசயது அலி

et

23. இந்தியாவின் முதல் அஞ்சல் நிைலய பாஸ்ேபார்ட் அைமக்கப்பட்ட நகரம்?
ைமசூர்

i.N

24. கத்தார்யின் தைலநகர்ேதாவரா

25. பாக்ேக பாகா திருவிழா நைடெபறும் மாநிலம்-

sa
la

அருணாச்சல பிரேதசம்

26. 3.5 லட்சம் ேபர் ேதசிய கீ தம் பாடி உலக சாதைன நடத்த இடம்குஜராத்

27. டுவிட்டrல் முதலிடத்தில் உள்ள பிரதமர்?
ேமாடி

ராஜஸ்தான்

da

28. ஒட்டக திருவிழா நைடெபறும் மாநிலம்?

ேகரளா

Pa

29. இந்தியாவின் முதல் சூrய சக்தியினால் இயங்கும் படகு-

30. உலகின் முதல் பாலியல் இலக்கிய திருவிழா நைடெபற்ற நகரம்-

w.

பீ கார்

31. இந்தியாவில் நிலத்தடி நீ ர் குைறய காரணம்?
இந்திய ெபருகடல் ெவப்பமைடவதால்

ww

32. தீவு சுற்றுலா திருவிழா நைடெபற்ற தீவுஅந்தமான் நிக்ேகாபர்

33. சர்வேதச காத்தாடி திருவிழா நைடெபற்ற இடம்?
குஜராத்

34. இந்தியாவின் முதல் திருநங்ைககளுக்கான பள்ளி??
ேகரளா (எர்ணாகுளம்)

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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