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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 MARCH 3 - உலக ைனைிலங்குகள் தினம் (World Wildlife Day)
 MARCH 3 - உலக சகட்டல் தினம் (World Hearing Day)
 MARCH 13 -காமன்வைல்த் தினம்
 MARCH 15 - World Consumer Rights Day-WCRD (உலக நுகர்சைார் உரிவமகள்
தினம்) - THEME WCRD 2017 : Building A Digital World Consumers Can Trust

 MARCH 20 - International Astrology Day(சர்ைசதச ச ாதிட தினம்)
 MARCH 20 - International Day of Happiness(சர்ைசதச மகிழ்ச்சி தினம்)
 MARCH 20 - World Storytelling Day(உலக கவதக்கூறும் தினம்)
 MARCH 20 - World Sparrow Day(உலக சிட்டுக்குருைி தினம்)

மவறவு
 கால்பந்து ைரர்
ீ மலப்புரம் வசக்கு காலமானார்:
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 இந்தியாைின் முன்னணி கால்பந்து ைரர்
ீ மலப்புரம் வசக்கு(77), உடல்நலக்
குவறவு காரணமாக இன்று காவல காலமானார்.

இைர் சகரைாைின் மலப்புரம் மாைட்டத்தில் மக்கராபறம்பு என்ற ஊரில்

ைசித்து ைந்தார். சந்சதாஷ் டிராபி, துரந்சதா வதாடர் ஆகிய சபாட்டிகைில்
சகரை அணியின் சார்பில் ைிவையாடி உள்ைார்

 பிரபல கார்பந்தய ைரர்
ீ அஸ்ைின் சுந்தர் மார்ச் 17 அன்று நள்ைிரைில் தனது
மவனைியுடன் காரில் வசன்றசபாது ைிபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார்

 2003 ஆம் ஆண்டு எம்ஆர்எப் பார்முலா சபாட்டியில் வைற்றிவபற்று சதசிய
சாம்பியனானசபாது அவனைராலும் திரும்பிப் பார்க்கப்பட்டைர். அடுத்து 2004
ஆம் ஆண்டிலும் சதசிய சாம்பியனானார். அடுத்தடுத்து ஆசிய அைைிலும்,
சதசிய அைைிலும் வைற்றிகவைக் குைித்தார் அஸ்ைின்.

 2012, 2013 ஆம் ஆண்டுகைில் பார்முலா 4 கார் பந்தயங்கைில் சதசிய
சாம்பியனான இைர், சர்ைசதச சபாட்டிகைிலும் முத்திவர பதித்தைர். தமிழக
அரசின் சார்பிலும் ைிருது அைித்து கவுரைிக்கப்பட்டைர் அஸ்ைின் சுந்தர்

 முன்னாள் மக்கைவை சபாநாயகர் ரபி ராய் என்பைர் காலமானார்
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 புகழ்வபற்ற ைங்கவமாழி நாட்டுப்புறப் பாடகர் காலிகா பிரசாத் பட்டாச்சாரியா
காலமானார்

 பிரான்ஸ் நாட்வட சசர்ந்த புகழ்வபற்ற பழம்வபரும் கால்பந்து ைரர்
ீ - சராமண்ட்
சகாபா (Raymond Kopa) காலமானார்

 தமிழக காைல்துவறயின் தவலவமயிட கூடுதல் DGP சஞ்சீவ் குமார்
வசன்வனயில் காலமானார்

 மணிப்பூரின், இம்பால் நாடாளுமன்றத் வதாகுதி உறுப்பினர் ஹ ி அப்துல்
சலாம் (Haji Abdul Salam) காலமானார்

அவலசபசி ‘வசயலி’
 இன்டர்வநட் உருைாகி 26ஆண்டுகளுக்கு தமக்வகன்று தனி வடாவமன் ( .com,
.org ) சபான்று ஆப்ரிக்கா நாடானது .africa என்ற புதிய வடாவமவன
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அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது

 ைவலத்தைமூலமாக பல்சைறு காவணாைி காட்சிகவை பதிசைற்றியுள்ை யூ
டியூப் நிறுைனம் அடுத்த கட்ட திட்டமாக வதாவலக்காட்சி சசவைவய
ஆரம்பிக்கவுள்ைதாக அறிைித்துள்ைது.

 முகநூலில் பழயதகைல்கவை நிவனவூட்டும் ைவகயில் ைாட்ஸ்அப்பிலும் Old
Status என்ற புதிய ைசதி அறிமுகம் வசய்யப்பட்டுள்ைது

 முக்கிய மின்னஞ்சல் தைமான

ிவமயில் ைடிசயா
ீ
அனுப்பும் ைசதி அறிமுகம்

வசய்யப்பட்டுள்ைது

 யூடியூப் ைவலதைம் யூடியூப்டிைி என்ற வதாவலக்காட்சிசசவைவய
துைக்கியுள்ைது

 YOUTUBE TV அவமரிக்க சந்வதயில் (US Market) அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ைது
 இனி திருப்பதி தரிசனத்திற்கு "சகாைிந்தா"!
 திருப்பதி ஏழுமவலயான் சகாைில் தரிசன டிக்வகட் புக் வசய்ய புதிய வசயலி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
அந்த வசயலிக்கு "சகாைிந்தா" என்று வபயரிடப்பட்டுள்ைது.
இந்த புதிய வசயலிவய திருமலா திருப்பதி சதைஸ்தானம் வைைியிட்டது.
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 மார்பக புற்றுசநாய் வதாடர்பான உலகின் முதல் வமாவபல் வசயலியான "ABC
of Breast Health"ஐ பாலிவுட் நடிகர் அமிதா பச்சன் வைைியிட்டுள்ைார்

 வபண்கள் பாதுகாப்பிற்க்வகன தமிழக அரசு "அம்மாைின் அரண்" என்னும்
புதிய வமாவபல் வசயலிவய வைைியிட்டுள்ைது
- இதன் மூலம் அருகில் உள்ை மருத்துைமவனகள் மற்றும் காைல்
நிவலயங்கவை அறிந்து வகாள்ை முடியும்

 துவண இராணுைப்பவடயானா SSB சதசிய திறன் சமம்பாட்டு கழகம்(National
Skill Development Corporation) மற்றும் சதசிய திறன் சமம்பாட்டு நிதியத்துடன்(
National Skill Development Fund) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வசய்துள்ைது
- SSB ைரர்கைின்
ீ
திறவன சமம்படுத்த இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
சமற்வகாள்ைப்பட்டது
- சமலும் ைரர்கைின்
ீ
நலனுக்காக "MYSSB" என்ற புதிய வமாவபல் வசயலியும்
வைைியிடப்பட்டுள்ைது
-SSB- Shastra Seema Bal

 ைாட்ஸ் அப் வசயலியில் ஏற்வகனசை இருந்த ஸ்சடட்டஸ் பகுதி About என்ற
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புதிய வபயரில் மீ ண்டும் சசர்க்கப்பட்டுள்ைது..

 பாகிஸ்தானில் சபாலீசாரிடம் சிக்காமல் தகைல் பரிமாற்றம் வசய்ய ஐ.எஸ்.
தீைிரைாதிகள் வடலிகிராம் எனும் ஆப் பயன்படுத்துைது வதரியைந்துள்ைது

 மன உவைச்சலுக்கு ஆைான வபண்களுக்வகன ஒடிஷா மாநிலம் 181 எனும்
உதைி எண்வண வதாடங்கியுள்ைது

 ஒடிசா மாநிலத்தில் வபண்கைின் மனஉவைச்சவல தீர்க்க "181" என்ற 24*7
மணிசநர இலைச சசவை எண்வண(helpline) வதாடங்கியுள்ைது

 ஹிமாச்சல் பிரசதசம் மாநில அரசு சைவல சதடுசைார்க்வகன MeraHunar HP
எனும் வமாவபல் அப்ைிசகசவன அறிமுகம் வசய்தது.

 இந்தியாைின் முதல் உயிரியைவுகள்(Biometric) சார்ந்த கட்டண ைசதிவய
"IDFC ைங்கி" வதாடங்கியுள்ைது

 இந்தியாைில் முதன்முவறயாக பசயாவமட்ரிக் ஆதார் அட்வட முலம் பணம்
ைழங்கும் Aadhar pay எனும் ைசதிவய IDFC ைங்கி அறிமுகம் வசய்தது.

 கர்நாடக மாநில அரசின் திட்டங்கவை மக்களுக்கு வைைிகாட்டவும்
ைிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் "Pratibimba" என்ற புதிய இவணய
ைவலயத்வத(Web Portal) வதாடங்கியுள்ைது
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 ஹிமாச்சல பிரசதச மாநிலத்தில் சைவல இல்லாதைர்களுக்கு உதை மற்றும்
சைவல ைாய்ப்வப பற்றி அறிந்து வகாள்ை "MeraHunar HP" மற்றும் "My Talent"
என்ற இரு புதிய வமாவபல் வசயலிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன

 கர்நாடக முதல்ைர் சித்தாராவமயா அம்மாநில அரசின் சாதவனகவை
அவனைரும் வதரிந்துவகாள்ைதற்காக 'Pratibima' எனும் இவணதைத்வத
வதாடங்கினார்

 பாரத ஸ்சடட் ைங்கியின் அலுைலர்கள் ைட்டிலிருந்சத
ீ
பணிபுரியும் வபாருட்டு
'Work from home' எனும் ைசதிவய வதாடங்கவுள்ைது.

 CBSE சதர்வு எழுதும் மாணை மாணைிகள் சதர்வு வமயத்வத எைிதில்
வதரிந்துவகாள்ைதற்காக Exam locator எனும் வமாவபல் அப்ைிசகசவன
வைைியிட்டது

 சதர்வு வமயங்கவை எைிதாகவும் ைிவரைாகவும் அறிந்து வகாள்ை CBSE
"Exam Locator" என்ற புதிய வமாவபல் வசயலிவய வைைியிட்டுள்ைது

 புதுச்சசரியில் காைல்துவற மற்றும் சுற்றுலாத்துவற அவமச்சகம் நீரில்
மூழ்குபைர்கள் மீ ண்டும் கவரக்கு திரும்பைது பற்றிய "Safe Beach" என்ற
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நிகழ்ச்சிவய வதாடங்கியுள்ைனர்

 Yogoda satsang society (YSS)-ன் நூறாைது ஆண்டு ைிழாவை முன்னிட்டு
பிரதமர் சமாடி நிவனவு அஞ்சல் தவல வைைியிட்டார்.

 நாட்டின் புைிசார் குறியீடு உரிமம் சபான்ற ைழக்குகவை
ைிசாரிக்கும்,வசன்வனயில் உள்ை அறிவு சார் வசாத்துரிவம சமல்முவறயீட்டு
ைாரீயம் http/www.ipabindia.org என்ற புதிய இவணயதை பக்கம் மற்றும் 'IPAB'
என்ற வமாவபல் அப்ைிசகசன் துைங்கியுள்ைது.

புத்தகத்தின் ஆசிரியர்கள்
 "Six Time Thinner" என்ற புத்தகத்வத "Babar Afzal" எழுதியுள்ைார்
- இதவன

ம்மு காஷ்மீ ர் மாநில ஆளுநர் "NN Vohra" வைைியிட்டுள்ைார்

 MY STORY = எழுதியைர் - ஆஸ்திசரலிய கிரிக்வகட் ைரர்
ீ வமக்சகல் கிைார்க்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 The Wrong Turn : Love and Betrayal in the Time of Netaji = எழுதியைர் - சஞ்சய்
சசாப்ரா & நமிதா ராய் சகாஸ்

 From Inside the Steel Frame : The Memoirs of an Administrator = எழுதியைர் அசசாக் பாண்சட

 Fearless in Opposition – Power and Accountability= ப.சிதம்பரம்
 Mission Overseas: Daring Operations by the Indian Military = சுஷாந்த் சிங்
 The Look East Policy and the Northeast India = சகார்கி சக்ரசபார்டி & அசசாக்
குமார் சர

 Numbers Do Lie = ஆகாஷ் சசாப்ரா
 The Secret Diary of Kasturba - என்ற நூலின் ஆசிரியர் - நீலிமா டால்மியா
ஆதார் ( Neelima Dalmia Adhar)

 Mr. and Mrs. Jinnah: The Marriage that Shook India - என்ற புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் - ஷீலா வரட்டி (Sheela Reddy)

 Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's
Warriors' - எனப்படும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? =

ார்ஜ் புஷ்
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(Geroge W Bush)

 The Wrong Turn: Love and Betrayal in the Time of Netaji - என்ற புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் - நமீ தா ராய் சகாஷ்

 The Sleepwalker's Dream: A Novel - என்னும் நூலின் ஆசிரியர் - துருப ிசயாதி
சபாரா (Dhrubajyoti Borah)

 Indica: A Deep Natural History of the Indian Subcontinent - என்னும்
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? = பிசராசன லால் (Pranay Lal)

 So You Want to Know About the Environment - என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் பி

ால் ைச்சர னி (Bijal Vachharajani)

 When Breath Becomes Air - என்ற நூலின் ஆசிரியர் - பால் கலாநிதி
 “The Book of Indian Dogs” என்ற புத்தகத்வத எழுதியைர் "S. Theodore
Baskaran"

 A Piece of Tenth Lok Sabha என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்= யம்நம் யய்மா சிங்,(
மணிப்பூர் அரசியல்ைாதி )

 சதசிய பால்பண்வண சமம்பாட்டு ைாரியத்தின்(National Dairy Development
Board) 50ைது ஆண்டு ைிழாவை முன்னிட்டு "50 years- The great Indian Milk

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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Reveloution" என்ற புத்தகத்வத மத்திய சைைாண்துவற அவமச்சர் ராதா
சமாகன் சிங் வைைியிட்டுள்ைார்

 “‘The Travelling Belly: Eating Through India’s By-Lanes”என்ற புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் = கல்யாண் கர்மகர்

ைிருதுகள்
 கனகாம்பரம் , சவுக்கு மரம் சாகுபடியில் புதிய ரகங்கவையும், நைன
ீ
வதாழில்நுட்ப உத்திகவையும் உருைாக்கிய புதுச்சசரிவய சசர்ந்த ைிைசாயி
டி.வைங்கடபதி வரட்டியாருக்கு சதசிய ைிருவத குடியரசுத்தவலைர்
ைழங்கினார்

 குடியரசு தவலைர் மாைிவகயில் 9 ைது புதுவம கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும்
பாரம்பரிய அறிவுக்கான சதசிய ைிருது - 2017 ைழங்கும் ைிழாைில் இவ்ைிருது
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இைர் வபற்றுள்ைார்.

 ஹாைார்ட் பல்கவலகழகத்தால் ைழங்கப்படும் 2017ம் ஆண்டிற்கான

மனிதசநயத்திற்கான ைிருது பாப் பாடகி ரிஹானாைிற்கு ைழங்கப்பட உள்ைது

 2017ம் ஆண்டிற்கான பல்கவலக்கழகங்களுக்கான "Annual Visitors Award"
வடல்லியில் உள்ை "

ைஹர்லால் சநரு பல்கவலக்கழகத்திற்கு"(JNU)

ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 2016ம் ஆண்டிற்கான "Raksha Mantri's trophy" சிறந்த மருத்துை பங்கைிப்வப
ைழங்கிய "Armed forces medical service"க்கு ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

 Armed Forces Medical Services ஆல் ைழங்கும் சசவைபுரியும் சிறந்த
மருத்துைமவனக்கான ைிருதிவன (2016க்கான)
மும்வபயில் அவமந்துள்ை ராணுை மருத்துைமவனயான INHS Asvini
இவ்ைிருதிவன வபற்றுள்ைது

 பயணிகளுக்கு சிறந்த சசவைவய ைழங்குைதில் உலகைைில் முதல் இடத்வத
ஐதராபாத் சர்ைசதச ைிமான நிவலயம் வபற்றுள்ைது . ைரும் அக்சடாபர் 16-18ந்சததி ைவர இரண்டு நாட்கள் வமாரிசியஸ் தவலநகர் சபார்ட் லூயிசில்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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சர்ைசதச ைிமான நிவலய கவுன்சிலின் 27-ைது ஆண்டு வபாது சவபக் கூட்டம்
மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி நவடவபற உள்ைது. அப்சபாது, ைிமான நிவலய
சசவைத் தர ைிருது ைழங்கப்பட உள்ைது.

 BCCI C.K.நாயுடு ன் ைாழ்நாள் சாதவனயாைர் ைிருவத வபறும் முதல் வபண்
கிரிக்வகட் ைரர்
ீ என்ற வபருவமவய முன்னாள் இந்திய வபண்கள் கிரிக்வகட்
அணியின் ைராங்கவன
ீ
"சாந்தா ரங்கசாமி" வபற்றுள்ைார். இவ்ைிருதுக்கு
சதர்வு வசய்யப்படும் முதல் வபண் இைராைர்.

 2016ம் ஆண்டு சிறந்த வமாழிவபயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி ைிருது, சீரியன்
வமன் என்ற மனு ச ாசஃப் எழுதிய ஆங்கில நாைவல தமிழில் வபாறுப்புமிக்க
மனிதர்கள் என்ற வபயரில் வமாழியாக்கம் வசய்ததற்காக எழுத்தாைர்
பூர்ணசந்திரனுக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

 ஒய்வுவபற்ற தமிழ் ஆசிரியர் "G Poornachandran" மனு ச ாசப் எழுதிய
"Serious men" நாைவல தமிழில் " வபாறுப்புமிக்க மனிதர்கள்" என்ற வபயரில்
வமாழிப்வபயர்த்தவத அடுத்து அைருக்கு சாகித்ய அகாதமி ைிருது
அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது

 பாரதீய

னபீடம் ைழங்கும் ைருடாந்திர இலக்கிய ைிருதான 30-ஆைது
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மூர்த்திசதைி ைிருது 2016 (Moorti Devi Award) மவலைாழ் எழுத்தாைர் MP

ைசரந்திர
ீ
குமார் (MP Veerendra Kumar) அைர்களுக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

 அறிைியல் மற்றும் தகைல் வதாழில்நுட்பத்தில் சிறப்பான பங்கைிப்வப
ைழங்கியதற்காக புைசனஸ்ைர் "கலிங்கா நிறுைன அறக்கட்டவை"க்கு(Kalinga
Foundation Trust) மத்திய அவமச்சர் ஹர்ஷைர்தனால் சதசிய ைிருது
ைழங்கப்பட்டது.

 ஆஸ்திசரலியாைின் சர்ைசதச திவரப்பட ைிழா ைிருதில் (International Film
Festival and Awards of Australia - IFFAA) சர்ப்

ித் (Sarbjit) எனும்

திவரப்படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிவக ைிருவத ஐஸ்ைர்யா ராய்
வபற்றுள்ைார்.

 கிைாஸ்சகாைில் நவடவபற்ற திவரப்பட திருைிழாைில் இந்தியாைின் சார்பில்
பங்சகற்ற Lipstick Under My Burkha என்ற ஹிந்தி வமாழிதிவரப்படம் சிறந்த
பார்வையாைர்களுக்கான ைிருதிவன வபற்றுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 இந்த ஆண்டிற்கான ஆந்திர அரசின் நந்தி ைிருது
எட்சடாவைள்ைிப்சபாயிந்தி மனசு படத்தில் வசயவமத்த இவையரா

ாவுக்கு

சிறந்த இவசயவமப்பாைர் ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது.

 அதில் நடித்த நானிக்கு சிறந்த நடிகர் ைிருதும் ைழங்கப்பட்டுள்ைது. ஈகா
சிறந்த படமாக சதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ைது.

 1964-ல் இருந்து ஆந்திர அரசால் நந்தி ைிருது ைழங்கப்பட்டு ைருகிறது
 சீனாைில் நவடவபற்ற சர்ைசதச சுற்றுலா மற்றும் பயணக் கண்காட்சியில்
(Guangzhou International Travel Fair (GITF) மிகச் சிறந்த சுற்றுலா
தலத்திற்கான ைிருது ஸ்ரீலங்காைிற்கு ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 பிசிசிஐ ைிருதுகள் - 2017
 சர்ைசதச கிரிக்வகட் சபாட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்வத வைைிப்படுத்தும்
இந்தியருக்கு ைழங்கப்படும் " பாலி உம்ரிகர் " ைிருவத மூன்றாைது முவறயாக
ைிராட் சகாலி வபற்றுள்ைார்.

 இதற்கு முன்னர் 2011-12, 2014-15 ஆகிய ஆண்டுகைில் சமற்கண்ட ைிருவதப்
வபற்றுள்ைார்.
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 இந்தியா-சமற்கிந்தியத் தீவுகள் இவடயிலான வடஸ்ட் வதாடரில் சிறப்பாக
ைிவையாடும் ைரருக்கு
ீ
ைழங்கப்படும் திலீப் சர்சதசாய் ைிருவத 2-ஆைது
முவறயாக அஸ்ைின் வபற்றுள்ைார்.

 இதற்கு முன்னர் 2011-இல் சமற்கண்ட ைிருவதப் வபற்றுள்ைார்.
 ரஞ்சி சபாட்டியில் சிறப்பாக வசயல்பட்ட முன்னாள் ைரர்கள்
ீ
ர ந்
ீ தர் சகாயல்,
பத்மாகர் ஷிைால்கர் ஆகிசயார் சி.சக.நாயுடு ைாழ்நாள் சாதவனயாைர்
ைிருதும்,

 மகைிர் அணி முன்னாள் சகப்டன் சாந்தா ரங்கசாமி பிசிசிஐ ைாழ்நாள்
சாதவனயாைர் ைிருதும் வபற்றனர்.

 சீனியர் பிரிைில் சிறந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு ைழங்கும் மதிப்புமிக்க ைிருதான
பாலி உம்ரிகர் ைிருதிவன சகப்டன் ைிராட் சகாஹ்லி வபற உள்ைார்.
இதன்மூலம் மூன்றாைது முவறயாக இந்த ைிருவத அைர் வபறுகிறார். மூன்று
முவற இவ்ைிருது வபறும் முதல் இந்திய ைரர்
ீ சகாஹ்லி என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 சிறந்த ஆல் ரவுண்டர் ரைிச்சந்திரன் அஸ்ைினுக்கு திலிப் சர்சதசாய் ைிருது
ைழங்கப்படுகிறது. இந்த ைிருவத அைர் இரண்டாைது முவறயாக வபற
உள்ைார்.

 2017ம் ஆண்டிற்கான "Harvard Humanitarian" ைிருது பாடகி "Rihanna"ைிற்கு
ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 CBFCஆல் திவரயிடுைதற்கு தவடைிதிக்கப்பட்ட "Lipstick Under My Barkha"
இந்தி திவரப்படம் "Glasgow film festival"ல் ைிருது வபற்றுள்ைது.

 கிைாஸ்சகா திவரப்பட ைிழா 2017 ல் சிறந்த பார்வையாைர்கள் ைிருது
(Audiance Award)) வபற்றுள்ள்ை திவரப்படம் - Lipstick Under My Burkha

 3 ஆண்டுகைில் 50 மாரத்தான் சபாட்டியில் ஓடியதால் மா.சுப்பிரமணியன்
எம்.எல்.ஏ.வுக்கு கவுரை டாக்டர் பட்டத்வத லண்டன் பல்கவலக் கழகம்
ைழங்கி உள்ைது,



வுைித்துவற அவமச்சர் வபண் வநசைாைர்கள் மற்றும் வபண்
வகைிவனஞர்களுக்கு "கமலாசதைி Chattopadhya" சதசிய ைிருதுகள்
ைழங்கப்படவுள்ைது
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 நடிவக "Viola Davis" 2017ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கவலஞராக(Artist of the
year) ஹார்ைார்ட் பவுன்சடஷனால் அறிைிக்கப்பட்டுள்ைார்

 Solar DC inverter system கண்டறிந்ததற்காக IIT, Chennai-க்கு 2017 IEEE
spectrum tech in the service of society ைிருது ைழங்கப்பட்டது.

 2016ம் ஆண்டிற்கான சரஸ்ைதி சம்மன் ைிருது வகாங்குனி வமாழி எழுத்தாைர்
"Mahabaleshwar Sail"க்கு அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது
- அைரின் "Hawathan" நாைலிற்காக ைழங்கப்பட உள்ைது

 வகாங்கனி எழுத்தாைர் மஹாபசலஷ்ைர் வசயில் என்பைருக்கு 2016-ஆம்
ஆண்டின் சரஸ்ைதி சம்மன் ைிருது ைழங்கப்பட்டது.

 சமற்கு ைங்கத்தில் உள்ை "ராமகிருஷ்ண ஆசிரமம்" 2016ம் ஆண்டிற்கான
சதசிய அைைிலான் "Pandit Deen Dayal Upadhyay Rastriya Krishi Vigan
Protshan Puraskar" ைிருவத வபற்றுள்ைது. இதவன வடல்லியில் நவடவபற்ற
"Krishi Unnati Mela 2017" நிகழ்ச்சியின் சபாது ைழங்கப்பட்டது .
இவ்ைிழாைிவன மத்திய சைைாண்த்துவற அவமச்சகம் மற்றும் ICAR
இவணந்து நடத்தியது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 இந்திய-அவமரிக்க ைம்சைாைிவயச் சார்ந்த "Indrani Das" அவமரிக்காைின்
உயர்ந்த அறிைியல் ைிருதிவன வபற்றுள்ைார்
- "Sciencd and Math Competition Regeneron Sciene Talent Search Awards
அவமரிக்க நகரம் கலாைில்(Gala) நவடவபற்றது,இந்த ைிழாைில் இைருக்கு
அந்த ைிருது ைழங்கப்பட்டது

 சிங்கப்பூரின் சாங்கி ைிமான நிவலயம்(Changi Airport) உலகின் மிகச்சிறந்த
ைிமான நிவலயமாக 5ைது முவறயாக சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது .இவ்ைிருது
"Skytrax World Airport Awards" ைிழாைில் ைழங்கப்பட்டது

 2017ம் ஆண்டிற்கான F. Kennedy Profile in Courage ைிருது பாரக்
ஒபாமாைிற்கு ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 தாய்லாந்து நாட்வடச் சசர்ந்த "Jiratchaya Sirimongkolnawinwas" 2016ம்
ஆண்டின் "Miss International Queen" என்ற திருநங்வககளுக்காக அழகிகள்
சபாட்டியில் சிறந்த அழகியாக பட்டம் வைன்றுள்ைார்.

 Women Icons Award = சமூக சசவைக்காக தங்கைது ைாழ்க்வகவய
அர்ப்பணித்த 11 இந்திய வபண்கள் உட்பட 25 ஆசிய வபண்களுக்கு தவலசிறந்த
மகைிர் ைிருது , சிங்கப்பூர் நான்யங் வதாழில்நுட்ப பல்கவலக்கழகம் மற்றும்
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ைர்த்தக சமம்பாடு ஆராய்ச்சி குழுமம் இவணந்து ைழங்கியுள்ைன.

 ைிருது வபற்ற இந்திய வபண்கள்.
 01) ைந்தனா சர்மா

05) தீபஷிகா குமார்

02) சரைதி சித்தார்சத ராய் ( நிதி

06) கனிகா குப்தா

ஆசயாக் அவமப்பு ைழங்கிய

07) மினால் டி வராசாரிசயா

Women Transforming India 2016

08) மினி திசைதி சகாபிநாதன்

என்ற ைிருவத வைன்றைர் )
03) டாக்டர். ஸ்ரீமதி சகசன்
04) டாக்டர். அபர்ணா வஹக்சட

09) சசலானி மார்டியா சகாத்தாரி
10) சசானியா குல்கர்னி
11) ஸ்ைாதி நதானி

 சமூக சசவைக்காக தங்கைது ைாழ்க்வகவய அர்ப்பணித்த 11 இந்திய
வபண்கள் உள்பட 25 ஆசிய வபண்களுக்கு ‘தவலசிறந்த மகைிர்’ ைிருது
சிங்கப்பூரில் சநற்று முன்தினம் ைழங்கப்பட்டது.

 சிங்கப்பூர் நான்யாங் வதாழில் நுட்ப பல்கவலக்கழகம் மற்றும் ைர்த்தக
சமம்பாடு ஆராய்ச்சி குழுமம் இவணந்து இந்த ைிருதிவன ைழங்கின. இந்திய
ராணுைத்தில் பல ஆண்டுகள் சசவையாற்றி, வபண்களும் ைரத்தில்
ீ
சாதிக்க

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

முடியும் என்பவத நிரூபித்த ைந்தனா சர்மாவுக்கும் ைிருது ைழங்கி கவுரைம்
அைிக்கப்பட்டது. ைிருதிவன வபற்ற ைந்தனா, ஆக்கப்பூர்ைமான அவமப்புகவை
கட்டவமக்கும் இைம் நிறுைனர்களுக்கு தன்னால் முயன்ற உதைிகவை
ைழங்கி ைருைதாக வதரிைித்தார். பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 1999-ல் நடந்த
கார்கில் சபாரில் ைந்தனாைின் பங்கு எைராலும் மறக்க முடியாதது.

 இசதசபால் மற்வறாரு இந்திய ரான சரைதி சித்தார்சத ராய்க்கும் இவ்ைிருது
ைழங்கப்பட்டது. வபாருைாதாரத்தில் பட்டசமற் படிப்பு முடித்த சரைதி 2007-ல்
கணைர் உயிரிழந்ததால் குடும்பத்வத காப்பாற்றுைதற்காக மும்வபயில் 10
மாதங்கள் ைவர டாக்ஸி ஓட்டியைர். 2007-ல் ஆசியாைின் முதல் மகைிர்
டாக்ஸி சசவைவய வதாடங்கினார். வபண்களுக்கான இருசக்கர ைாகன
பயிற்சிப் பள்ைிவயயும் வைற்றிகரமாக நடத்தி ைருகிறார். ‘சஹ திதீ’ என்ற
வபயரில் வபண்களுக்கு இருசக்கர ைாகனம் ஓட்ட கற்று தருைதுடன், உணவு
முதல் மருத்துை அறிக்வககள், மைிவகப் வபாருட்கள் உள்ைிட்ட பார்சல்கவை
வடலிைரி வசய்யும் வதாழிவலயும் நடத்தி ைருகிறார். இதில் சுமார் 120
வபண்கள் பணியாற்றி ைருகின்றனர். ‘சஹ திதீ’ என்ற அைரது நிறுைனம்
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மும்வப, வபங்களூரு, புசன, நாக்பூர், வசன்வன மற்றும் வகால்கத்தாைில்

இயங்கி ைருகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்நிறுைனம் மூலம் 10 ஆயிரம்
வபண்களுக்கு சைவல ைாய்ப்பு அைிக்கப் சபாைதாக சரைதி வதரிைிக்கிறார்.

 அைரது இந்த சசவைவய பாராட்டி 2016-ல் நிதி ஆசயாக்கின் மகைிர்
மயமாகும் இந்தியா ைிருது ைழங்கப்பட்டது. குழந்வதகளுக்கு ைிமான
வதாழில்நுட்பத்வத கற்று தரும் வசன்வனவய சசர்ந்த டாக்டர் ஸ்ரீமதி
சகசனுக்கும் சிங்கப்பூரில் ைிருது ைழங்கப்பட்டது

 இந்திரானி தாஸ் (Indrani Das) என்னும் இந்திய அவமரிக்க சிறுமி Regeneron
Science Talent Search என்னும் அவமரிக்காைின் உயரிய ைிருவத வபற்றுைார்

 வைைிநாடு ைாழ் இந்தியர்களுக்காக ைழங்கப்படும் 2017ம் ஆண்டிற்குரிய
ப்ரசைசி பாரதிய சம்மன் ைிருது இந்திய ைம்சாைைிவயச் சசர்ந்த லண்டன்
அவமச்சரான ப்ரீத்தி பசடலுக்கு ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 2017_கலா ரட்டன் ைிருது = அனுபம் வகஹர்
 2017ம் ஆண்டிற்குரிய ஷிக்

ூைல் ( Sikh Jewel ) ைிருது இந்திய

ைம்சாைைிவயச் சசர்ந்த இங்கிலாந்து இயக்குனாரன குரிந்தர் சதா ைிற்கு
ைழங்கப்பட்டுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 மார்பக அறுவை சிகிச்வச மருத்துைரான டாக்டர் பி.ரகுராம் அைர்களுக்கு
2017ம் ஆண்டிற்குரிய பி.சி.ராய் ைிருது ைழங்கப்படுள்ைது. பி.சி ராய் அைர்கள்
பிறந்த தினமான

ூவல1ம் சததியிவன சதசிய மருத்துை தினமாக

அனுசரிக்கப்படுகிறது

 சம ர் சராகித் சவுத்ரிக்கு கீ ர்த்தி சக்ரா ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது.
 IIFA - ைில் 'வதறி' படத்திற்கு 3 ைிருதுகள்!
 சர்ைசதச இந்திய சினிமா அகாடமி ைிருது (IIFA) கைில் 'வதறி' , 'இறுதிசுற்று'
ஆகிய படங்கள் தலா 3 ைிருதுகவை ைாங்கியுள்ைது.
'வதறி' படம் சிறந்த துவண நடிவக, சிறந்த ைில்லன், சிறந்த இயக்குனர் ஆகிய
ைிருதுகவை ைாங்கியுள்ைது.
'இறுதிசுற்று' சிறந்த படம், சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிவக என மூன்று
பிரிவுகைில் ைிருது வபற்றிருக்கிறது.

 6ைது சதசிய சபாட்சடாகிராபி ைிருதுகைில் "Raghu Rai" என்பைருக்கு
ைாழ்நாள் சாதவனயாைர் ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 2017ம் ஆண்டிற்கான " Abel Prize" பிவரன்ச் கணித சமவத "Yves Meyer" க்கு
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ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 புலம் வபயர்ந்சதாருக்கு அவமரிக்காைில் ைழங்கப்படும் உயரிய குடிமகன்

ைிருதான "Ellis Island Medal of Honour" ற்கு இந்த்யாைில் இருந்து 6 நபர்கள்
சதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ைனர்

 அவமரிக்காைில் உயர்நிவலப் பள்ைி மாணைர்களுக்காக நவடவபறும் "
ரீவ

னரன் சயின்ஸ் சடலன்ட் சர்ச் " சபாட்டியில் நியூவ

ர்சி மாகாணத்வதச்

சசர்ந்த, இந்திய ைம்சாைழி மாணைி ★ இந்திராணி தாஸ் ★ முதலிடம்
பிடித்துள்ைார். இதன்மூலம் இைருக்கு சுமார் ரூ.1.67 சகாடி மதிப்பிலான
ைிருது கிவடத்துள்ைது.

 மூவை காயம் அல்லது நரம்பு மண்டல சநாய் காரணமாக நரம்பு அணுக்கள்
இறப்பவதத் தடுப்பது குறித்து ஆராய்ச்சி வசய்ததற்காக இந்தப் பரிசு
கிவடத்துள்ைது.

 இதுசபால இந்திய ைம்சா ைைிவயச் சசர்ந்த ◆ அர் ுன் ரமணி ◆ மூன்றாம்
இடத்வதப் பிடித்து ரூ.1 சகாடி பரிவச வைன்றுள்ைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 மற்ற இந்திய மாணைர்கைான ● அர்ச்சனா ைர்மா ● ரூ.60 லட்சம், ● பிரதிக்
நாயுடு ● ரூ.46 லட்சம், ● ைிரிந்தா மதன் ● ரூ.33 லட்சமும் பரிசு
வைன்றுள்ைனர்

 அவமரிக்காைின் கன்சாஸ் மகாணம் (Kansas) மார்ச் 16 ஆம் சததிவய 'இந்திய
அவமரிக்கர்கவை அங்கீ கரிக்கும் தினமாக' (Indian-American Day)
அறிைித்துள்ைது. கடந்த பிப்ரைரி 2017 இல் இனவைறியால் வகால்லப்பட்ட
இந்திய வமன்வபாருள் ைல்லுநரான ஸ்ரீநிைாஸ் குச்சிசபாட்லா (Srinivas
Kuchibhotla) வை வகைரைபடுத்தும் ைவகயில் இத்தினம்
அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது

 IIT Madras கண்டறிந்த சசாலர்-சநரடி மின்சார மாற்றுதிவசயாக்கி
அவமப்பிற்கு (Solar-direct current inverter system) 2017 IEEE spectrum
technology ைிருது சமுதாயத்திற்கு சசவை வசய்யும் பிரிைில்
ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 இலங்வகப் வபண் எழுத்தாைருக்கு இந்தியாைில் ைிருது
 இலங்வகப் வபண் எழுத்தாைர் ைஸீலா சாஹீர் "வமாழியின் மரணம்" என்ற
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புத்தகத்வத எழுதியுள்ைார்.

இந்த புத்தகத்திற்கு இந்தியாைில் ைிருது கிவடத்துள்ைது.

அவமரிக்கா உலகத் தமிழ் பல்கவலக்கழகம் ஏற்பாடு வசய்த சிறந்த

நூல்களுக்கான ைிருதில், "வமாழியின் மரணம்" என்ற நூலும் வதரிவு
வசய்யப்பட்டுள்ைது.

நியமனம்
 5 மாநில புதிய முதலவமச்சர்கள் & ஆளுநர்கள் :
1. சகாைா - மசனாகர் பாரிக்கர் = (10) –ைது முதல்ைர்
( ஆளுநர்- மிருதுைா சின்ஹா)

2. மணிப்பூர்- ப்வரண் சிங் = (12) –ைது முதல்ைர்
( ஆளுநர் -நஜ்மா வஹப்துல்லா)
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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3. உத்தரகண்ட்- திரிவைன்ர சிங் ராைத் = (9) –ைது முதல்ைர்
(ஆளுநர்-டாக்டர் கிரிஷன் காந்த் பால்)

4. பஞ்சாப்- அமரீந்தர் சிங் = (26) –ைது முதல்ைர்
(ஆளுநர்-VP சிங் பட்சநாரி)

5. உத்தரபிரசதசம் – ஆதித்யநாத் = (32) –ைது முதல்ைர்
(ஆளுநர்-ராம் நாயக்)

 தற்சபாது மாநில முதல்ைராக பதைி ைகிப்பைர்கைில்
1. மிக இை ையது முதல்ைர் -- வபமா காண்டு -- அருணாச்சலபிரசதசம்
(BJP) -- ையது 37 ( 21/08/1979 )

2. மிக அதிக ையது முதல்ைர் -- Dr. Shurhozelie Liezietsu -- நாகாலாந்து
( நாகா மக்கள் முன்னணி ) -- ையது 80 ( 20/11/1936)

 தற்சபாது மாநில முதல்ைர்கைாக பதைி ைகிப்பைர்கைில் திருமணம்
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வசய்து வகாள்ைாமல் பிரம்மச்சாரியாகசை ைாழ்ந்து ைருகின்றனர்
01) சயாகி ஆதித்யா நாத் ( உ.பி - BJP )

02) திரிசைந்திர சிங் ராைத் (உத்தராகண்ட்- BJP)
03) எம்.எல்.கட்டார் (ஹரியாணா - BJP )
04) சர்பானந்த சசாசனாைால் (அசாம் - BJP )
05) நைன்
ீ பட்நாயக் (ஒடிசா - பி
06) மம்தா பானர்

ூ

னதாதைம்)

ி (சம.ைங்கம் - திரிணாமுல்)

 5 மாநில புதிய தவலவம நீதிபதிகவை குடியரசுத் தவலைர்
நியமித்துள்ைார்
1. "Justice Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan"- சட்டிஸ்கர்
உயர்நீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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2. "Justice Navaniti Prasad Singh"- சகரைா உயர்நீதிமன்றத்தின்
தவலவம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்
3. "Justice Hemant Gupta"- மத்திய பிரசதச உயர்நீதிமன்றத்தின்
தவலவம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்
4. "Justice Rajendra Menon"- பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின்
தவலவம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்
5. "Justice Pradip Kumar Mohanty"-

ார்கண்ட்

உயர்நீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 RBIன் துவண ஆளுநராக ஒடிசாவைச் சசர்ந்த = "Bibhu Prasad Kanungo" (B.P.
கனுங்சகா) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் - R Gandhiக்கு பதிலாக இைர் பதைிவய
வதாடருைார். R. காந்தி , ஏப்ரல் 03ல் ஓய்வு வபறுகிறார்.

 மத்திய நீர் ஆவணயத்தின் புதிய தவலைராக = "நசரந்திர குமார்"
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நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 மத்திய பணியாைர் சதர்ைாவனய கழகத்தின் புதிய வசயலராக டி.ச க்கப்
என்பைர் நியமனம் (தவலைர் = சடைிட் ஆர் ஷியாமசல)

 வபாதுக் கணக்கு குழுைின்(PAC) தவலைராக = "Mallikarjun kharge"
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 சதசிய பழங்குடியினர் ஆவணயத்தின்(National Commission For ST) புதிய
தவலைராக = "Nand Kumar Sai" நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 அருண் வ ட்லி பாதுகாப்பு துவற அவமச்சராக நியமனம் ( கூடுதல் வபாறுப்பு )
 வடல்லிக்கான தமிழக அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக = தைைாய் சுந்தரம்
நியமனம்

 மத்திய சமுக நீதி மற்றும் அதிகராமைித்தல் அவமச்சகத்தின் கீ ழ் உள்ை
"National Commission for Safai Karamcharis"ன் புதிய தவலைராக = "Shri
Manhar Valjibhai Zala" நியமிக்கப்படுள்ைார்



ம்மு-காஷ்மீ ர் உயர் நீ திமன்றம் நீ தியரசராக நீ திபதி ராமலிங்கம் சுதாகர்
நியமனம் வசய்யப்பட்டுள்ைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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 Vijay hazare trophy கிரிக்வகட் சபாட்டியின் சபாது வடல்லி கிரிக்வகட் ைரர்
ீ
"கவுதம் காம்பீர்" மற்றும் தவலவம பயிற்சியாைர் "பாஸ்கர் பிள்வை"
இருைருக்கும் இவடசய நவடவபற்ற ைாய்ச்சண்வடயிவன பற்றி ைிசாரிக்க
"மதன் லால்" தவலவமயில் 3 சபர் வகாண்ட குழுவை DDCA அவமத்துள்ைது
- DDCA- Delhi and Districts Cricket Association

 இந்திய மகைிர் ஹாக்கி அணிக்கான தவலவம பயிற்சியாைராக
வநதர்லாந்வத சசர்ந்த ச

ாயர்ட் மவரன் "Sjored Marinje"

நியமனம்

 சர்ைசதச வபண்கள் உலகக்சகாப்வப கிரிக்வகட் (2017) சபாட்டியின் தூதுைராக
சச்சின் வடண்டுல்கர் நியமிக்கப்பட்டார்
பார்வை குவறபாடு பற்றிய ைிழிப்புணர்ைிற்காக சசவைபுரியும் sightsavers
நிறுைனத்தின் நல்வலண்ண தூதராக நடிகர் = கபீர்சபடி நியமனம்

 மீ னா சஹமச்சந்திரா குழு (Meena Hemchandra Committee) - ரிசர்வ்
ைங்கியினால் அவமக்கப்பட்டுள்ை, வசபர் பாதுகாப்பிற்கான பல்துவற குழு
(Inter-Disciplinary Standing Committee On Cyber Security)

 மணிப்பூர் மாநிலத்தின் 12 ைது முதலவமச்சராக பா கைின் என்.பிசரன் சிங்
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மார்ச் 15, 2017 அன்று பதைிசயற்றார்.

 *மணிப்பூர் ஆளுநர் நஜ்மா வஹப்துல்லா, பிசரன் சிங்கிற்கு பதைிபிரமாணம்
வசய்து வைத்தார்.

 முன்னாள் பாதுகாப்பு அவமச்சர் மசனாகர் பாரிக்கர் சகாைா மாநிலத்தின் 10
ைது முதல்ைராக மார்ச் 14, 2017 அன்று பதைிசயற்றார்.

 சநபாைத்திற்கான இந்திய தூதராக மஞ்சீவ் சிங் பூரி நியமனம்
 ஐசராப்பியன் கவுன்சில் தவலைராக வடானால்ட் டஸ்க் மீ ண்டும்
சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்

 அவமரிக்காைில் உள்ை இந்திய ைம்சைைிவயச் சார்ந்த "Ajit Pai" கூட்டாட்சி
வதாடர்பு குழுைில் முக்கிய பணிக்காக Donald Trumpல் மீ ண்டும்
சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைார்

 மகாராஸ்டிரா மாநில தவலநகரான மும்வபயின் சமயராக ஷிவ் சசனா
ைிஸ்ைநாத் மகசதஷ்ைர் என்பைர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

 கர்நாடகாைில் ஷிசமாகா மாநக ராட்சியின் சமயராக மதச்சார்பற்ற

னதா

தைம் கட்சிவய சசர்ந்த தமிழர் ஏழுமவல என்பைர் சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 சர்தார் ைல்லபாய் பட்சடல் சதசிய சபாலீஸ் அகடமியின் இயக்குநராக
D.R.சடாலீ பர்மன் நியமனம்

 எண்ணூர் காமரா ர் துவற முகத்தின் அதிகாரி அல்லாத சுசயச்வச
இயக்குநராகவும், முதல் வபண் இயக்குநராகவும் எல்.ைிக்சடாரியா கவுரி
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். மத்திய கப்பல் துவற அவமச்சகம் இைவர நிய
மித்துள்ைது. இைர் 3 ஆண்டுகள் இப்பதைிவய ைகிப்பார்.

 சடாசகா குடியரசு நாட்டிற்கான இந்தியாைின் தூதுைராக = ைசரந்தர்
ீ
சிங்
யாதவ் நியமனம்

 வைைியுறவுத் துவற அவமச்சகத்தின் சபச்சாைராக ைிகாஸ் ஸ்ைரூப்பிற்கு
பதிலாக = சகாபால் பக்சல என்பைர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 ஐ.நா ைின் அகதிகள் அவமப்பின் (United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR)) நல்வலண்ண தூதராக புகழ்வபற்ற எழுத்தாைர் நீ ல்
வஹமான் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 உலக ைர்த்தக நிறுைனத்தின் இந்தியாைிற்கான அடுத்த தூதராக = ச .எஸ்
தீபக் என்பைர் நியமிக்கப்பட உள்ைார்
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 இந்தியாைிற்கான WTOைின் நிரந்தர பிரதிநிதியாக(India's Permanent
Representative) வதாவலத்வதாடர்பு வசயலாைர்
= "JS Deepak" நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 SAARC அவமப்பின் புதிய வபாதுச் வசயலாைராக(Secretary-General)
பாகிஸ்தாவனச் சசர்ந்த "Amjad Hussain B.sial" நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் SAARC-South Asian Association for Regional Cooperation

 பிரிட்டிஷ் நாட்வட சசர்ந்த பிரபல எழுத்தாைர் "Neil Gaiman" அகதிகளுக்காக
ஐநா அவமப்பான UNHCRன் நல்வலண்ண தூகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் UNHCR- The United Nations High Commissioner for Refugees

 'சடாசகா குடியரசு' (Republic of Togo) நாட்டிற்கான இந்தியாைின் தூதுைராக
ைசரந்தர்
ீ
சிங் யாதவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 தமிழக முதல்ைராக பதைி ைகித்த வ .வ யலலிதா மரணம் எய்தியவத
வதாடர்ந்து அைர் சட்ட மன்ற உறுப்பினராக சதர்வு வபற்ற ராதாகிருஷ்ணன்
நகர் [ R.K.நகர் ] வதாகுதியில் இவடத்சதர்தல் ஏப்ரல் 12 / 2017 ல்
நவடவபறவுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 ஆர்.சக.நகர் வதாகுதி இவடத்சதர்தலுக்கான சதர்தல் அதிகாரியாக = பிரைண்
ீ
பி.நாயர் நியமனம் வசய்யப்பட்டு உள்ைார்

 சதர்தல் அலுைலர். = பிரைண்
ீ
நாயர் IAS ( முதலில் ஆதிதிராைிடர் மற்றும்
பழங்குடியினர் நல இவண இயக்குநர் = பத்ம

ா சதைி நியமிக்கப்பட்டு

இருந்தார். )

 சதர்தல் வசலைின பார்வையாைர். =அபர்னா ைல்லூரி IRS
 வமட்ராஸ் IIT யின் நிர்ைாக குழு தவலைராக மசகந்திரா & மசகந்திரா
குழுமத்தின் வசயல் இயக்குநர் = பைன் சகாயாங்சகாவை மீ ண்டும் நியமனம்
வசய்து

னாதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ைார்.

 இந்திய ைிவையாட்டு ஆவணயத்தின் (Sports Authority of India) ஆட்சிக்குழு
உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை சபட்மிண்டன் ைராங்கவன
ீ
=

ை
ீ ாலா

கட்டா (Jwala Gutta)

 இந்தியாைில் நவடவபறைிருக்கும் FIFA U-17 (பதிசனழு
ையதிற்குபட்சடாருக்கான) கால்பந்து சபாட்டிக்கான பகுதி அவமப்புக் குழுைின்
துவணத்தவலைராக மத்திய கனரக வதாழிற்சாவலகள் மற்றும் வபாது
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நிறுைனங்களுக்கான இவண அவமச்சர் = பாபூல் சுப்ரிசயா (Babul Supriyo)
நியமனம்

 பார்வையற்சறார்காண உலக சகாப்வப கிரிக்வகட்யின் தூதராக =
சாகித் அப்ரிடி நியமிக்கப்பட்டார்.

 அவமரிக்க சுகாதார காப்பீட்டு ஆவணயத்தின் தவலைராக இந்திய வபண் =
சீமா ைர்மா நியமனம் வசய்யப்பட்டுள்ைார்

 பைன் சகாயாங்சகா 2014
தற்சபாது 2020

ூன் முதல் இப்பதைியில் இருந்து ைருகின்றார்.

ூன் ைவர பதைி ைகிப்பார்.

 பஞ்சாப் முதன்வம வசயலாைராக = கரண் அவ்தார் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.
 Public Accounts Committee (PAC)ன் அடுத்த தவலைராக =
மல்லிகார் ுன கார்சக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

 'பகத் சிங் சகாஷ்யாரி குழு' (Bhagat Sing Koshyari Committee) - வபாதுத் துவற
வதாவலத் வதாடர்பு நிறுைனங்கைான பி.எஸ்.என்.எல் மற்றும் எம்.டி.என்.எல்
(Mahanagar Telephone Nigam Limited) இரண்வடயும் இவணப்பதற்காக
பரிந்துவர வசய்த குழு

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 மதுகர் குப்தா குழு தனது அறிவகவய மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பித்து. = மதுகர்
குப்தா குழு இந்திய-பாக்கிஸ்தான் எல்வலயில் உள்ை எல்வலப் பாதுகாப்பு
மற்றும் குவறபாடுகவை கவைய அவமக்கப்பட்டது, என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 One India plus நிறுைனத்தின் புதிய தூதரக = அமிதாப் பச்சன் நியமனம்
வசய்யப்பட்டுள்ைார்.

 உத்திர பிரசதச சட்ட மன்ற சபாநாயகராக ஹிரிசட நாரயண்தீக்ஷித் சதர்வு
 பா க சட்டமன்ற உறுப்பினர் வமக்சகல் சலாசபா சகாைா சட்டசவப துவண
சபாநாயகராக சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைார்.

 அவமரிக்காைின் வடக்சாஸ் மாகாணம் ஹிஸ்டன் நகரின் வபாதுப்பணித்
துவறயின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை முதல் இந்தியர் கருண் ஸ்ரீராமா

 ைரும்

ூன் 1_2017 முதல் சிமா கவுல், பாக்கிஸ்தான் ைங்கியின் முதல் வபண்

தலவம வபாறுப்பாைராக நியமிக்கப்பட உள்ைார்.

 மத்திய இந்திய மருத்துைக் கவுன்சிவல மறுசீராய்வு வசய்ைதற்காக அரைிந்த
பனகாரியா தவலவமயில் உயர் நிவலக்குழு ஒன்று அவமக்கப்பட்டுள்ைது.

 இந்திய ைம்சைாைிவய சசர்ந்த "Vanita Gupta" அவமரிக்காைில் உள்ை "The
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Leadership Conference on Civil and Human Rights"ன் முதல் வபண் முதல்
தவலவம அலுைலராக(CEO) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 ஸ்வபயினில் ’ பாலியல் அவமச்சராக’ வபண் நியமனம்!

 ஸ்வபயின் நாட்டில் மக்கைின் இறப்புக்கு ஏற்ப குழந்வதகள் பிறப்பில் சமநிவல
இல்வல.
இதனால், மக்கள் வதாவகயின் எண்ணிக்வகவய அதிகரிக்கும் சநாக்கத்தில்
பாலியல் அவமச்சராக, எவடல்மிரா பவரய்ரா என்ற ஒரு வபண்
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.இவத, அந்நாட்டு பிரதமர் மரியாசனா ர ாய்
அறிைித்துள்ைார்

 ஐ.சி.சி.யின் தற்காலிக தவலைராக ஷஷாங்க் மசனாகர்!
 பி.சி.சி.ஐ. தவலைர் ஷஷாங்க் மசனாகர் ஐ.சி.சி.யின் தவலைராக வசயல்பட்டு
ைந்தார்.
இைர் கடந்த 15ஆம் சததி திடீவரன தனது ஐ.சி.சி.யின் தவலைர் பதைிவய
ரா

ினாமா வசய்தார்.

வதன்ஆப்பிரிக்கா உள்ைிட்ட நாடுகள் புதிய தவலைவர சதர்ந்வதடுக்கும் ைவர
தற்காலிகமாக நீ டிக்க சைண்டும் என்று அைருக்கு சகாரிக்வக வைத்தது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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இவதயடுத்து, தற்காலிகமாக இந்த பதைியில் நீ டிக்க ஒப்புக்வகாண்டிருப்பதாக
அைர் கூறியுள்ைார்.

 காசசநாய் இல்லாத இந்தியா என்னும் இந்திய அரசின் ைிழிப்புணர்வுப்
பிரச்சாரத்துக்கு அமிதாப் பச்சன் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

 51 ஆண்டு BSF ைரலாற்றில் முதல் வபண் சபார் அதிகாரி(Combat Officier)
என்ற வபருவமவய = "Tanushree Pareek" வபற்றுள்ைார்

 சர்ைசதச சசாலார் கூட்டவமப்பின்(ISA) இவடக்கால தவலவம இயக்குநராக
"Upendra Tripathy" நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்
- ISA- International Solar Alliance

 மணிப்பூரில் பி.ச .பி கட்சி வைற்றி வபற்றவத வதாடர்ந்து பிசரன் சிங்
அம்மாநில முதல்ைராக பதைிசயற்க உள்ைார். முன்னால் முதல்ைர் இசபாபி
சிங் பதைி ைிலகினார்.

 யுசராப் யூனியனின் தவலைராக இரண்டாைது முவறயாக = வடானால்டு டஸ்க்
நியமனம்

 " CRPFன் கூடுதல் வபாறுப்பு தவலவம இயக்குநராக IPS அதிகாரி "Sudeep
Lakhtakia நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்
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 MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limitted - வதாவலப்சபசி நிறுைனத்தின்
சமலாண்வம இயக்குநராக PK.புர்ைார் (P.K.Purwar) நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

 சகரை மாநிலத்தின் தலவம வசயலராக நைினி வநட்சடா ைரும் ஏப்ரல் 1-2017
அன்று பதைி ஏற்கஉள்ைார்

 4 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம் - தமிழக அரசின் தவலவம வசயலாைர் கிரி ா
வைத்தியநாதன் அறிைிப்பு.
1. உள்துவற முதன்வம வசயலாைராக நிரஞ்சன் மார்டி நியமனம்.
2. சுற்றுலா துவற முதன்வம வசயலாைராக அபூர்ை ைர்மா நியமனம்.
3. தமிழ்நாடு மருத்துை சசவை கழக நிர்ைாக இயக்குநராக உமாநாத்
நியமனம்.
4. சிறுவதாழில் சமம்பாட்டு ைாரிய நிர்ைாக இயக்குநராக அபூர்ைா நியமனம்

 தமிழகத்தில் 17 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ைனர்.
வசன்வன, காஞ்சிபுரம் மாைட்டங்களுக்குப் புதிய ஆட்சியர்கள்
நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

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

www.Padasalai.Net
Page 22 of 75

www.TrbTnpsc.com

நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 இதுவதாடர்பாக தமிழக அரசின் தவலவமச் வசயலாைர் கிரி ா
வைத்தியநாதன் திங்கட்கிழவம வைைியிட்ட அரசு உத்தரைில்
கூறியிருப்பதாைது:1. ஆைின் நிர்ைாக இயக்குநர் சுனில் பாலிைால் மாற்றப்பட்டு, உயர்கல்ைித்துவற
முதன்வமச் வசயலாைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.
2. தமிழ்நாடு சிவமண்ட் கழக நிர்ைாக இயக்குநர் சி.காமராஜ் இடமாற்றம்
வசய்யப்பட்டு, ஆைின் நிர்ைாக இயக்குநராக பணியமர்த்தப்படுகிறார்.
3. தமிழ்நாடு உப்புக்கழக நிர்ைாக இயக்குநர் டி.உதயசந்திரன் மாற்றப்பட்டு,
பள்ைிக்கல்ைித்துவற வசயலாைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.
4. தமிழ்நாடு கனிம நிறுைன (டாமின்) எம்.ைள்ைலார் இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டு,
சிறுபான்வமயினர் நல இயக்குநராக பணியமர்த்தப்படுகிறார்.
5. சிறுபான்வமயினர் நலத்துவற முதன்வமச் வசயலாைர் தயானந்த் கட்டாரியா
மாற்றப்பட்டு, சபாக்குைரத்துவற முதன்வமச் வசயலாைராக
நியமிக்கப்படுகிறார்.
6. வதாழில்துவற முதன்வமச் வசயலாைர் ைிக்ரம் கபூர் அந்த பதைியில் இருந்து
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இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டு, எரிசக்தித்துவற முதன்வமச் வசயலாைராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

7. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ைனத்துவற முதன்வமச் வசயலாைர் அதுல்ய மிஸ்ரா
மாற்றப்பட்டு, வதாழில்துவற முதன்வமச் வசயலாைராக
பணியமர்த்தப்படுகிறார்.

8. வபாதுத்துவற மற்றும் மறுைாழ்வுத்துவற சிறப்பு வசயலாைர் ைி.பழனிக்குமார்
இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு சுற்றுலா ைைர்ச்சிக்கழக தவலைர்
மற்றும் நிர்ைாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.
9. மாற்றுத்திறனாைிகள் நலத்துவற முதன்வமச் வசயலாைர் முகமது ந

ிமுதீன்

மாற்றப்பட்டு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ைனத்துவற முதன்வமச் வசயலாைராக
பணியமர்த்தப்படுகிறார்.
10. வசன்வன மாநகராட்சி துவண ஆவணயர் (ைருைாய் மற்றும் நிதி)
ைி.அன்புவசல்ைன் இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டு, வசன்வன மாைட்ட ஆட்சியராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.
11. வசன்வன மாைட்ட ஆட்சியர் பி.மசகஸ்ைரி மாற்றப்பட்டு, ைணிகைரி இவண
ஆவணயராக (நிர்ைாக) பணியமர்த்தப்பட்டுள்ைார்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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12. பள்ைிக்கல்ைித்துவற முதன்வமச் வசயலாைர் டி.சபீதா இடமாற்றம்
வசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு சிவமண்ட் கழக நிர்ைாக இயக்குநராக
நியமிக்கப்படுகிறார்.
13. தமிழ் ைைர்ச்சி மற்றும் வசய்தித்துவற வசயலாைர் ஆர்.வைங்கசடசன்
மாற்றப்பட்டு தமிழ்நாடு கனிம நிறுைன (டாமின்) நிர்ைாக இயக்குநராக
பணியமர்த்தப்பட்டுள்ைார்.
14. சபாக்குைரத்து ஆவணயர் சத்தியபிரத சாஹூ இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டு,
தமிழ்நாடு வதாழில் முதலீட்டுக்கழக (டிக்) தவலைர் மற்றும் நிர்ைாக
இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.
15. தமிழ்நாடு சுற்றுலா ைைர்ச்சிக்கழக தவலைர் மற்றும் நிர்ைாக இயக்குநர்
ஹர்சகாய் மீ னா மாற்றப்பட்டு, தமிழ்நாடு உப்புக்கழக நிர்ைாக இயக்குநராக
பணியமர்த்தப்படுகிறார்.
16. காஞ்சிபுரம் மாைட்ட ஆட்சியர் ஆர்.க

லட்சுமி இடமாற்றம் வசய்யப்பட்டு,

வசன்வன மாநகராட்சி துவண ஆவணயராக (ைருைாய் மற்றும் நிதி)
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்
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 உ.பி., மாநிலத்தின் 21 ைது முதல்ைராக BJP கட்சியின் சார்பில், சயாகி
ஆதித்யநாத் பதைிசயற்றுள்ைார்.

 உ.பி. மாநில பா. .க. தவலைர் சகசவ் பிரசாத் மவுரியா, மற்றும் லக்சனா நகர
சமயர் திசனஷ்சர்மா ஆகிய இருைரும் துவண முதல்ைராக
பதைிசயற்றுள்ைனர். சமலும் 47 சபர் அவமச்சர்கைாக வபாறுப்சபற்றுள்ைனர்.

 முதல்ைர் மற்றும் துவண முதல்ைர்கள் ஆகிய மூைரும் கடந்த சட்டசவப
சதர்தலில் சபாட்டியிடைில்வல.

 சயாகி ஆதித்யநாத் 1998, 1999, 2004, 2009 & 2014 நாடாளுமன்ற சதர்தலில்
சகாரக்பூர் மக்கைவைத் வதாகுதியில் வைன்றைர் ஆைார்.

 சயாகி ஆதித்யநாத், கிழக்கு உத்தரபிரசதசத்தின் சகாரக்பூர் மடத்தின்
தவலவமத் துறைியாக உள்ைார். இந்து யுை ைாஹினி என்ற அவமப்வபயும்
நடத்தி ைருகிறார்.

 உ.பி. சட்டசவபக்கு இந்த சதர்தலில் 40 வபண்கள் வைற்றி வபற்றுள்ைனர்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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சதர்தல் முடிவுகள்

 வமாத்த இடங்கள் -- 403
பா.

.க. -- 312 + 13 ( கூட்டணி கட்சிகள் )

சமாஜ்ைாடி -- 47
பகு ன் சமாஜ் -- 19
காங்கிரஸ். -- 7
மற்றைர்கள் -- 5
உ.பி.ஆளுநர் -- ராம் நாயக்.

இந்தியா
 National Health Policy -- 2017 = புதிய சதசிய சுகாதார வகாள்வக - 2017க்கு
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மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல் அைித்துள்ைது.

முக்கிய அம்சங்கள்

 தரமற்ற சிகிச்வச வதாடர்பான ைழக்குகவை ைிசாரிக்க தீர்ப்பாயம்
அவமக்கப்படும்.

 மாணைர்கள் மற்றும் வதாழிலாைர்கள் உடல் நலம் சபண சயாகா கற்று
வகாடுக்கப்படும்.

 ஒட்டுவமாத்த GDP யில் 2%மாக இருக்கும் சுகாதார துவற ஒதுக்கீ டு 2.5%
உயர்த்தப்படும்.

 இந்தியர்கைின் சராசரி ஆயுள் 67.5 ஆண்டுகைில் இருந்து 2025க்குள் 70
ஆண்டுகைாக உயர்த்தப்படும்.

 புற்றுசநாய் , நீரிழிவு சநாய் உள்ைிட்டவைகவை 2025க்குள் 25% குவறக்க
நடைடிக்வக எடுக்கப்படும்.

 2018க்குள் வதாழுசநாய் முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும்.
 Professionalism, Integrity and Ethics, Equity, Affordability, Universality, Patient
Centered & Quality of Care, Accountability and pluralism ஆகியைற்வற
வமயமாக வகாண்டு இந்த வகாள்வக உருைாக்கப்பட்டுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 இதற்கு முன் 2002ல் சதசிய சுகாதார வகாள்வக வைைியிடப்பட்டது
 இமாச்சல பிரசதச மாநிலம் பழம்பூரில் அவமந்துள்ை இந்தியாைின் முதல்
"அசல் காற்று தரம் கைனிக்கும் நிவலயம்"(Pristine air-quality monitoring
system) நாட்டுக்கு அர்பணிக்கப்பட்டுள்ைது

 இந்தியாைின் மிகப்வபரிய குப்வபயிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் மின்
நிவலயம் புதுவடல்லியில் உள்ை "Narela-bawana"ைில் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது .
இம்மின்நிவலயம் 24MW மின்சாரம் தயாரிக்கும் திறன் வகாண்டது

 இந்தியாைின் முதல் "AC ரயில் ஆம்புலனஸ்" மும்வபயில் மத்திய
இரயில்சையால் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது

 ஆசியாைில் முதல் ஏர்பஸ் பயிற்சி வமயம் புது தில்லி அவமய உள்ைது.
 நாட்டின் மிக நீைமான சுரங்கப்பாவத ைிவரைில் திறப்பு!
 காஷ்மீ ரில்

ம்மு- ஸ்ரீநகர் இவடசய வநடுஞ்சாவலயில் வசனானி-நசரி

பகுதிகவை இவணக்கும் ைவகயில் 1200 மீ ட்டர் உயரத்தில் 9.2 கி.மீ
நீ ைத்துக்கு இரட்வட சுரங்கப் பாவத அவமக்கப்பட்டுள்ைது. தற்சபாது பணிகள்
முடிைவடந்ததால் சபாக்குைரத்திற்காக ைிவரைில் திறக்கப்படவுள்ைது.
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பிரதமர் நசரந்திர சமாடி இதவன திறந்து வைக்க உள்ைார்.

 மத்திய ரயில்சை சார்பில், இந்தியாைின் முதல் ரயில் ஆம்புலன்ஸ்

உருைாக்கப்பட்டுள்ைது. இது மும்வபயில் , கல்யாண் ரயில் நிவலயத்தில்
நிறுத்தப்பட்டுள்ைது.

 இந்தியாைின் மிகப்வபரிய மிதக்கும் சூரிய சக்தி மின்நிவலயம் National
Thermal Power Corporation Of India ( NTPC ) சார்பில் , சகரைாைில்
காயம்குைத்தில் அவமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த மின் நிவலயத்திற்கு Rajiv
Gandhi Combined Cycle Power Plant (RGCCPP) என வபயரிடப்பட்டுள்ைது.

 மும்வபயின் முதல் மிதக்கும் ஓட்டல் "எபி வசலஸ்டியல் " பாந்த்ரா - ஒர்லி
கடற்பகுதிவய இவணக்கும் இடத்தில் துைங்கப்பட்டுள்ைது.

 கு ராத்தில் நர்மவத ஆற்றின் குறுக்சக , பரூச் ( Bharuch ) மற்றும்
அங்கிசலஷ்ைர் ( Ankleshwar ) நகவர இவணக்கும் ைவகயில் 1344 மீ ட்டர்
நீ ைமுள்ை ஆசியாைின் மிக நீ ைமான கம்பி ைட பாலத்வத [ Cable Bridge ]
பிரதமர் சமாடி திறந்து வைத்துள்ைார்.

 இந்தியாைில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் இரயில்(Made in india) தனது முதல்
பயணத்வத வதாடங்கியுள்ைது."Medha System" என்ற மின்சுற்று

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

கூட்டவமப்பின் கீ ழ் இது வசயல்படும். சமற்கு இரயில்சையில் உள்ை "Dadar to
Borivali" ைவர இயக்கப்படுகிறது.

 பயிர்காப்பிடு மற்றும் பயிர்இழப்பிட்டிற்கான நஷ்ட வதாவகவய
ைிைசாயிகைின் ைங்கி கணக்கிற்குசநரடியாக பணம்வசலுத்தும் முவறவய
கர்நாடக மாநிலம் துைக்கியுள்ைது

 புதிய ைாவழப்பழ ஆராய்ச்சி வமயத்வத பீகார் மாநிலம் வைசாலியில் மத்திய
அரசு வதாடங்கி வைத்துள்ைது

 ஆசியாைிசலசய முதல் முவறயாக வ்மானிகள் பயிற்சி வமயத்வத ஏர்பஸ்
நிறுைனம் சதசிய தவலநகர் தில்லியில் அவமக்கவுள்ைது. புது தில்லி
இந்திராகாந்தி சர்ைசதச ைிமான நிவலயத்துக்கு அருசக அவமக்கப்பட உள்ை
ஏர்பஸ் நிறுைனத்தின் இந்த புதிய பயிற்சி வமயத்துக்கான அடிக்கல் மத்திய
ைிமானப் சபாக்குைரத்து துவற அவமச்சர் அசசாக் க

பதி ரா

ீ அைர்கைால்

நாட்டப்பட்டது

 சமற்கு ைங்காை மாநிலத்தின் கிராம பஞ்சாயத்துக்கவை
சமம்படுத்துைதற்காக உலக ைங்கி 210 மில்லியன் டாலர் கடனுதைி ைழங்க
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ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ைது"Pinkathan": சமற்கு ைங்க மாநிலத்தில் வபண்கைின்
உடல்நலம் மற்றும் மார்பக புற்றுசநாய் பற்றி ைிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த
வதாடங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி

 இந்தியாைின் சதசிய நீரியல் திட்டத்திற்காக (National Hydrology Project of
India) உலக ைங்கி 175 மில்லியன் டாலர் கடனுதைி ைழங்குைதற்கு
இவசந்துள்ைது

 வதலுங்கானா மாநில அரசு பிறக்கும் குழந்வதகளுக்கு பயனைிக்கக்கூடிய
KCR kit எனும் ைசதிவய அறிமுகம் வசய்தது. மத்திய அவமச்சர் உமா பாரதி
மக்கைவையில் இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இவடசயயான மாநில நதிநீ ர்ப்
பங்கிட்டு வதாடர்பான மசசாதா அறிமுகப்படுத்தினார்.

 கர்நாடகா மாநில அரசு வபங்களுரில் உள்ை "நம்ம சகன்டின்களுக்கு" 100
சகாடி ரூபாவய பட்வ

ட்டில் ஒதுக்கியுள்ைது சமலும் மதிய உணவு

5ரூபாய்க்கும் இரவு உணவு 10 ரூபாய்க்கும் அைிக்க முடிவைடுத்துள்ைது

 மத்திய அவமச்சரவைக் குழு "Indian Institutes of Information
Technology(Public Private Partnership) 2017 மசசாதாைிற்கு ஒப்புதல்
அைித்துள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 ஆந்திர மாநிலத்தின் வைைிப்புற கட்டவமப்பு மற்றும் சபாலாைரம் நீர் இவறப்பு
திட்டத்திற்கு சிறப்பு உதைிகவை வசய்ய மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல்
ைழங்கியுள்ைது

 இந்தியா-பங்கைாசதஷ் எல்வலப் பகுதிகவை மூடுைது வதாடர்பான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அவமச்சரவை குழு ஒப்புதல்
அைித்துள்ைது

 சதசிய சுதாதார வகாள்வகக்கு மத்திய அவமச்சரவை ஒப்புதல்
ைழங்கியுள்ைது

 மக்கைவையில் மகப்சபறு கால ைிடுமுவறவய 26 ைாரங்கைாக
உயர்த்திவகாள்ை மகப்சபறு சலுவக திருத்த மசசாதாவுக்கு இவசவு
வதரிைித்தது.

 இந்தியாைின் முதல் சமடம் டுசாட்ஸ் அருங்காட்சியகம் தில்லியில்
திறக்கப்படவுள்ைது. இதில், பிரதமர் நசரந்திர சமாடி, வமகாஸ்டார் அமிதாப்
பச்சன், அவமரிக்க பாப் ஸ்டார் சலடி காகா ஆகிசயாருக்கு வமழுகு சிவல
வைக்கப்படவுள்ைதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிவலயில் பிரபல பின்னணி பாடகி
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ஸ்சரயா சகாஷலுக்கு வமழுகு சிவல வைக்கப்பட உள்ைது

 மத்தியப் பிரசதசம் சரைா சூரிய ஆவல உலக ைங்கியிடம் இருந்து கடன் வபற
உள்ைது.

 கர்நாடக அரசு பட்வ ட் கூட்டத்வதாடரில் மதுபான வபாருள்களுக்கு
ைிதிக்கப்படும் கலால் ைரிவய நீ க்கியுள்ைது

 மணிப்பூர் சட்டசவப சதர்தலில் இசராம் ஷர்மிைா சதால்ைியவடந்துள்ைார்.
தவுபல் வதாகுதியில் முதல்ைர் இசபாபி சிங்வக எதிர்த்த சபாட்டியிட்ட அைர்
90ைாக்குகள் வபற்று சதால்ைிவய சந்திதுள்ைார்

 வபண்கைின் உடல்நலம் மற்றும் மார்பகபுற்றுசநாய் பற்றி ைிழிப்புணர்ைிற்காக
Pinkathon ஓட்டப்சபாட்டி சமற்குைங்க மாநிலம் கல்கத்தாைில் நவடவபற்றது.

 ரிவலயன்ஸ் நிறுைனத்தின் ceo சாம் சகாஷ் தனது பதைியில் இருந்து
ைிைக்கினார்.

 SBI ரியல் எஸ்ட்சடட்வய நிர்ைகிக்க தனக்கு வசாந்தமாக புதிய நிறுைனத்வத
வதாடங்க திட்டமிட்டுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 ஒடிசா மாநிலம் பூரி கடற்கவரயில் இந்தியா மற்றும்

ப்பான்

நாடுகளுக்கிவடசயயான ைருடாந்திர நட்பின் நல்லுறைிற்காக சுதர்சன்
பட்நாயக் மணல்சிற்பத்வத உருைாக்கியுள்ைார்

 சதசிய திசயட்டர் திருைிழா(Theatre Festival) சகரை மாநிலம்
திருைனந்தபுரத்தில் வதாடங்கியது

 ஹிமாச்சல பிரசதச மாநிலம் "Sanjauli" காைல் நிவலயத்தில் CCTNS
எனப்படும் ஆன்வலனில் குற்றப்பதிவு வசய்யும் அவமப்வப
வதாடங்கியுள்ைனர் - CCTNS- Criminal Tracking Network and Systems

 ைங்கி சமாசடி பட்டியலில் ICICI ைங்கி முதலிடம்.
 ைங்கி சமாசடி பட்டியலில் ஐசிஐசிஐ முதலிடம்: அடுத்தடுத்த இடங்கைில்
எஸ்பிஐ, ஸ்டாண்டர்டு சார்ட்டர்டு, வஹச்டிஎப்சி

 MISSION FINGERLING = நீலப் புரட்சிவய(Blue Reveloution) சாதிக்க மத்திய
சைைாண்வம மற்றும் ைிைசாயிகள் நலத்துவற அவமச்சகத்தால் வகாண்டு
ைரப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகும்

 மீ ன் ைைர்ப்பில் முழுவமயான ைைர்ச்சி மற்றும் சமலாண்வமவய ஊக்குைிக்க

www.Padasalai.Net
இந்நிகழ்ச்சி வதாடங்கப்பட்டுள்ைது

 2014-2015ம் ஆண்டில் மீ ன்பிடித்துவறயின் உற்பத்தி 10.79metric

megatone(mmt) ஆக உள்ைது இவத 2020-2021ம் ஆண்டிற்குள் 15mmt ஆக
உயர்த்துைசத இந்நிகழ்ச்சியின் சநாக்கம்

 "Mercer's 19th quality living survey"ன் படி ஆஸ்திரியாைின் தவலநகர்
"ைியன்னா" அதிக தரம் ைாய்ந்த(higheat quality) நகரமாக 8ைது ஆண்டாக
சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது

 பாக்தாத் சமாசமான நகரமாக சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது
 இந்திய் நகரங்கைில் "வஹதரபாத்" முதலிடத்தில் உள்ைது
 இப்பட்டியலில் 230 நகரங்கள் இடம் வபற்றுள்ைன
 மத்திய பிரசதச மாநிலத்தில் அவமயவுள்ை "Rewa Solar Plant"ற்கு உலக
ைங்கி நிதியுதைி ைழங்க உள்ைது

 கிராமங்கவை சமம்படுத்த "Adarsh Gram Yojana for Rural Poor" எனும்
திட்டத்வத அருணாச்சலபிரசதச அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.

 Bharath Net Project = கிராம பஞ்சாயத்துக்கவை இவணக்க அதிசைக இவணய
ைசதிவயத் தரும் "Bharath Net" திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுள்ைதாக மத்திய

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

வதாவலத்வதாடர்பு அவமச்சர் "மசனாஜ் சிங்கா" வதரிைித்துள்ைார்.
இத்திட்டத்திவன BSNL நிறுைனம் வசயல்படுத்த உள்ைது

 இந்தியாைின் கப்பல் ஏற்றுமதி சபாட்டித்திறவன அதிகரிக்கவும் மற்றும்
ஏற்றுமதி வதாடர்பான உள்கட்டவமப்வப சமம்படுத்தவும் "TIES" என்ற
திட்டத்வத மத்திய ைணிக மற்றும் வதாழில்துவற அவமச்சர் நிர்மலா
சீத்தாராமன் வதாடங்கி வைத்துள்ைார்
- TIES- Trade Infrastructure for Export Scheme

 குவறந்த காலத்தில் 100 வடஸ்ட் கிரிக்வகட் ைிவையாடிய வபருவமவய
பங்கைாசதஷ் அவடந்துள்ைது. 100 வடஸ்ட் கிரிக்வகட் சபாட்டிகவை
ைிவையாடும் 10ைது அணியாக பங்கைாசதஷ் உள்ைது

 உத்தரகாண்ட் உயர்நீதிமன்றம் கங்வக நதிவய இந்தியாைின் முதல் ைாழும்
நிறுைனமாக(Living Entity) அங்கீ காரம் அைித்துள்ைது . இதன் மூலம் கங்வக
நதி நிறுைனத்தின் உரிவமகள் அவனத்தும் மக்களுக்சக சாரும் என
அறிைித்துள்ைது

 இது சபான்று நதிக்கு இது சபான்று நியுசிலாந்தில் உரிவம அைிக்கப்பட்டுள்ைது
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குறிப்பிடத்தக்கது

 இந்தியாைில் ைாழ்ைதற்கு ஏற்றச் சிறந்த நகரங்கள் பட்டியலில் வதாடர்ந்து
மூன்றாைது ஆண்டாக முதல் இடத்வத வஹதராபாத் பிடித்துள்ைது.
புதுவடல்லி 2ைது இடம் பிடித்துள்ைது.

 நாட்டில் நல்ல உட்கட்டவமப்பு வகாண்ட நகரங்கைில் மும்வப முதலிடத்தில்
உள்ைது. அவதத்வதாடர்ந்து வகால்கத்தா, புசன, வபங்களூரு உள்ைன.

 இவைகள் வமர்சர் குைாலிட்டி நிறுைனம் எடுத்த சர்சை முடிவுகைாகும்.
 2030-ல் மிக சக்தி ைாய்ந்த வபாருைாதார நாடு: இந்தியா 3 இடம்!
 2030-ல் எந்வதந்த நாடுகைில் மிக சக்தி ைாய்ந்த வபாருைாதாரம் இருக்கும் என
ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
அந்த ஆய்வை PricewaterhouseCoopers என்ற நிறுைனம் நடத்தியுள்ைது. இந்த
ஆய்ைில் இந்தியாவுக்கு மூன்றாம் இடம் கிவடத்துள்ைது. சீனா மற்றும்
அவமரிக்கா முதல் 2 இடங்கைில் உள்ைன.

 ஆஸ்திரியாைின் தவலநகரான ைியன்னா, உலக அைைில் சிறந்த நகரமாகத்
சதர்ைாகியுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 ஆஸ்திரியா நாட்டில் உள்ை ைியன்னா நகரம் வதாடர்ந்து எட்டாைது
முவறயாக முதலிடத்வத பிடித்துள்ைது.

 2)

ூரிச், சுைிட்சர்லாந்து

3) முனிச், வ

ர்மனி

 வமர்சர்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் சிட்டிஸ் என்ற அவமப்பு இது வதாடர்பான ஆய்வுக்கு
231 நகரங்கவைத் சதர்வு வசய்தது.

 உலகின் சநர்வமயான நிறுைனங்கைின் பட்டியலில் இந்தியாைின் Tata steel
மற்றும் WIPRO இடம்வபற்றுள்ைது

 இப்பட்டியலில் Ford நிறுைனம் முதலிடத்தில் உள்ைது
 இப்பட்டியவல அவமரிக்க நிறுைனமான "American Think Tank Ethisphere
Institute" வைைியிட்டுள்ைது

 ஐ.நா. வைைியிட்டுள்ை 2017ம் ஆண்டின் உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகைின்
பட்டியல். = World Happiness report

 1.நார்சை

8.நியூசிலாந்து

2.வடன்மார்க்

9.ஆஸ்திசரலியா
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3.ஐஸ்லாந்து

10.ஸ்ைடன்
ீ

4.சுைிட்சர்லாந்து

14. அவமரிக்கா

5.பின்லாந்து

122. இந்தியா

6.வநதர்லாந்து

155 மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு (

7.கனடா

கவடசி இடம்

 ★ Swachh Shakti Saptah -- தூய்வம ஆற்றல் ைாரம்
மத்திய குடிநீ ர் மற்றும் சுகாதார துவற சார்பில் ★ தூய்வம ஆற்றல் ைாரம் ★
மார்ச் 01 முதல் 08 ைவர கவடபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்கான துைக்க ைிழா
குருகிராமில் ( ஹரியானா ) நவடவபற்றது.

 ★ Swachh Shakti -- தூய்வம சக்தி -- 2017 = இந்த நிகழ்ைின் இறுதி நாைன்று
[ மார்ச் 08 / உலக வபண்கள் தினம் ] காந்தி நகரில் ( கு

ராத் ) பிரதமர் சமாடி,

வபண் உள்ைாட்சி தவலைர்கள் கலந்து வகாண்ட ◆ தூய்வம சக்தி - 2017 ◆
மாநாட்டில் உவரயாற்றியுள்ைார்

 மது அருந்துைதில் வதலங்கானா முதலிடம்!

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 மத்திய சுகாதாரத்துவற அவமச்சகம் கூறியிருப்பதாைது:
வதலங்கானா மாநிலத்தில் 53.9% ஆண்களும், 8.8% வபண்களும் மது
அருந்துைதாக வதரிைிக்கப்பட்டுள்ைது.
இதில் சுமார் 46.0% கிராமப்புற ஆண்களும், 61.2% நகர்ப்புற ஆண்களும் மது
அருந்துகின்றனர்.
அசதசபால், 2.7% கிராமப்புற வபண்களும், 14.3% நகர்ப்புற வபண்களும் மது
உட்வகாள்ைதாக கூறப்பட்டுள்ைது.

 சகாைா மாநில சபருந்துகைில் ஆணுவற ைிைம்பரங்கவை நீக்கக்சகாறி
அம்மாநில வபண்கள் ஆவணயம் உத்தரைிட்டுள்ைது



ம்மு-காஷ்மீ ர் மாநிலத்தின் முதல் ஸமார்ட் பழங்குடியினர் கிராமமாக
ஹபி எனும் கிராமம் வதாடங்கிவைங்கப்பட்டது.

 GBBC -2017 அறிக்வகயின் படி இந்தியாைின் 45% பறவை இனங்கள்
ஹிமாச்சல் பிரசதசத்தில் உள்ைதாக அறிைிக்கப்பட்டது.

 "Deendayal Rasoi Yojana" = மத்திய பிரசதச மாநிலம் நகர்ப்புற பகுதிகைில்
உள்ை ஏவழ மக்களுக்கு மானிய ைிவலயில் உணவு ைழங்கும் திட்டம் .
சமலும் 2017ம் ஆண்டில் தீன் தயாள் உபத்தியாைின் நூற்றாண்டு
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ைிழாவைவயாட்டி இந்த ஆண்வட "Garib kalyan varsh" ஆண்டாக
அனுசரிக்க அம்மாநிலம் முடிவைடுத்துள்ைது

 ஹரியானா மாநிலத்தில் ைிண்வைைி ைரங்கவன
ீ
"கல்பனா சாவ்லா"
மற்றும் "தீன் தயாள் உபத்யா" வபயரில் இரண்டு மருத்துை நிறுைனங்கவை
நிறுை உள்ைதாக அம்மாநில முதல்ைர் "மசனாகர் லால்" அறிைித்துள்ைார்

 வடல்லி மாநில அரசு வபண்களுக்கு ைழங்கப்படும் "மத்திய உணவு"(Mid day
meals) திட்டத்வத 12ம் ைகுப்பு ைவர உயர்த்தியுள்ைது

 நாட்டில் புலம் வபயர்ந்து ைருபைர்கவை(Migrants) பற்றி
ஆராயவும்,அைர்களுக்கு சட்டரீதியான வகாள்வககவை ைகுக்கவும்
அவமக்கப்பட்ட "Partha Muhopadhay" தவலவமயிலான குழு தனது
அறிக்வகவய மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ைது

 தமிழ்நாடு வகைிவனத்வதாழில் சமம்பாட்டு கழகம்(பூம்புகார்),
வஹதராபாத்தில் உள்ை சதசிய ஆவட ைடிைவமப்பு நிறுைனத்துடன்(NIFT)
தற்கால ைடிைவமப்புகவை உருைாக்க இவணந்து வசயல்பட உள்ைது

 ஆந்திர மாநிலத்தில் "Kondaveetivagu flood water pumping" திட்டத்திற்கான
அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 நாட்டிசல முதன்முவறயாக மத்தியபிரசதசமாநிலம் ைிடிஷா மக்கைவை
வதாகுதியில் உள்ை தலவம தபால் நிவலயத்தில் கடவுச் சீட்டுவமயம்
துைங்கப்பட்டுள்ைது

 வகாசுக்கைின் மூலம் பரவும் சநாய்கவை தடுக்கும் சநாக்கில் 'Smart
Mosquito Density System' என்னும் திட்டத்வத அறிமுகப்படுத்தியுள்ை
மாநிலம் – ஆந்திரப்பிரசதசம்

 எட்டாம் ைகுப்பு ைவர சமஸ்கிருத வமாழிவய கட்டாயமாக்கியுள்ை மாநில
அரசு – அசாம்

 ஸ்ைச் சக்தி சப்தா (Swachh Shakti Saptaah) - தூய்வம இந்தியா திட்டத்தில்
வபண்கைின் பங்கைிப்பின் முக்கியத்துைத்வத உறுதி வசய்யும் ைண்ணம்,
ஹரியானாைிலுள்ை குருகிராம் பகுதியில் மத்திய குடிநீ ர் மற்றும் சுகாதார
அவமச்சர் நசரந்திர சிங் சதாமர் அைர்கைால் இத்திட்டம் துைக்கி
வைக்கப்பட்டுள்ைது

 அகில இந்திய ஆயுர்சைதா கல்ைி நிறுைனம் (All India Institute of Ayurveda AIIA) அவமப்பதற்காக மத்திய அரசிடம் சகாரிக்வக வைத்துள்ை மாநிலம் –
திரிபுரா
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 ஹமாரி தாசராஹர் திட்டம் (Hamari Dhrohar Scheme) - மத்திய

சிறுபான்வமயினர் ைிைகார அவமச்சகத்தினால் துைங்கப்பட்டுள்ை

இத்திட்டத்தின் சநாக்கம், சிறுபான்வமயின் மக்கைின் கலாச்சாரம் மற்றும்
பண்பாட்வட பாதுகாப்பதாகும்

 'ஹம்சாஃபர் எக்ஸ்பிரஸ்' (Humsafar Express - Weekly) என்னும் இரயில்
சசவை இரா

ஸ்தான் மாநிலம் ஸ்ரீகங்கா மற்றும் திருச்சி இவடசய

துைங்கப்பட்டுள்ைது

 Bharath Mala திட்டம் = அைசர காலத்தின் சபாது ைிமானங்கவை
வதாவலத்தூரங்கைில் உள்ை சாவலகைில் இறக்குைதற்கு ஏற்ப அந்த
சாவலகவை சமம்படுத்த உள்ைதாக மத்திய சாவலப் சபாக்குைரத்து துவற
அவமச்சர் நித்தின் கட்கரி வதரிைித்துள்ைர்

 இதவன "Bharath Mala" திட்டத்தின் கீ ழ் வசயல்படுத்த உள்ைதாக அைர்
வதரைித்துள்ைார்

 பயன்படுத்தாத நிவலயில் உள்ை 43 சிறுைிமான நிவலயங்கவை மீ ண்டும்
பயன்பாட்டிற்கு வகாண்டு ைர மத்திய அரசு முடிவு வசய்துள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 மஹாராஷ்ட்ரா மாநில அரசு டாக்ஸி சசவைகவை இவணய ைழியில்
வகாண்டுைர மஹாராஷ்ட்ரா நகர டாக்ஸி கட்டுப்பாட்டு ைிதிகைில்
சமம்பாடு வசய்ய உள்ைது.

 ஆந்திர தவலநகர் அமராைதி ைைர்ச்சியவடந்ததும் ஆந்திராவுக்கு என
தனியாக சர்ைசதச ைிமான நிவலயமும்& அமராைதி என்ற வபயரில்
ைிமான நிறுைனமும் அவமக்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அறிைித்துள்ைது

 பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் இந்தியாைின் மிக உயரமான சதசிய வகாடி
அட்டாரி எல்வலயில் பறக்க ைிடப்பட்டுள்ைது.
நாட்டின் மிக உயரமான இந்த சதசிய வகாடியின் உயரம் 360 அடி
ஆகும்.சமலும் வகாடியின் நீ ைம் 120 அடி என தகைல்கள் வதரிைிக்கின்றனர்.

 ஹிமாச்சல் பிரசதச மாநிலத்தின் இரண்டாைது தவலநகரமாக
"தரம்சாலா"(Dharamshala) அதிகாரப்பூர்ைமாக அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது

 திருப்பதி ைிமான நிவலயத்திற்கு "ஸ்ரீ வைங்கசடஷ்ைரா ைிமான நிவலயம்"
என வபயர் மாற்றம் வசய்ய ஆந்திர மாநில அரசு ஒப்புதல் அைித்துள்ைது

 ஆந்திராைில் அவமந்துள்ை திருப்பதி ைிமான நிவலயத்தின் வபயவர
ஸ்ரீவைங்கசடஸ்ைரா ைிமானநிவலயம் எனவும் , கன்னாைரம்
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ைிமானநிவலயத்தின் வபயவர என்டிஆர் அமராைதி ைிமான நிவலயம்
எனவும் வபயர் மாற்றத்திற்கான மசசாதாைிவன அம்மாநில
அவமச்சரவைக்கு அனுப்பியுள்ைது

 மஹாராஷ்ட்ரா மாநிலம் பூசனைில் அவமய உள்ை புதிய ைிமான
நிவலயத்வத சமம்படுத்தவும் அதவன பற்றி அறிக்வக சமர்பிர்க்கவும்
வ

ர்மனி நாட்வடச் சசர்ந்த "Dorsch" நிறுைனத்துடன் ஒப்பந்தம்

வசய்யப்பட்டுள்ைது. சமலும் இவ்ைிமான நிவலயத்திற்கு "சத்ரபதி சம்சபா
ராச "(Chhatrapati Sambhaji Raje) வபயர் சூட்டப்பட்டுள்ைது

 சிவற வகதிகைின் அனுபைத்வத 500ரூ வசலுத்தி சாதாரண மக்களும்
வபறும் சிவற சுற்றுலா திட்டத்வத மஹாராஷ்டிர சிவறத் துவற
துைக்கியுள்ைது

 முதற்கட்டமாக தாசன, ரத்னகிரி மற்றும் சாைந்த்ைாடி சிவறகைில்
இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறது

 முன்னதாக வதலுங்கானாைில் உள்ை சாங்காவரட்டி சிவற சிவறசுற்றுலா
திட்டத்வத அறிமுகபடுத்தியுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 வதலுங்கானா மாநிலத்வத முற்றிலும் டி ிட்டல் மாநிலமாக மாற்ற
அம்மாநிலம் கூகுள் நிறுைனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
சமற்வகாண்டுள்ைது

 உள்நாட்டிற்குள் உள்ை புனித தலங்களுக்கு வசல்ைதற்கான கட்டண சலுவக
திட்டமான Tirtha Darshan என்ற திட்டத்வத ஹரியான மாநிலம்
துைக்கியுள்ைது.

 தங்க நவககவை புதுவமயா ைடிைவமக்கவும் தயாரிக்கவும் புதிதாக தங்க
நவக பயிற்ச்சி வமயம் கர்நாடகாைில் உள்ை உடுப்பி நகரில் அவமய
உள்ைது

 மவலைாழ் மக்கள் சபசும் வமாழியான "குருக் வமாழி" க்கு அலுைலக
வமாழி அந்தஸ்து ைழங்கியுள்ை மாநிலம் = சமற்கு ைங்கம் ( குருக் வமாழி
ஒரு ைடதிராைிட வமாழியாகும் )

 சமற்கு ைங்க மாநில அரசு "குருக்"(Kurukh) வமாழிக்கு அதிகாரப்பூர்ை
அந்தஸ்து(Official status) ைழங்கியுள்ைது. இம்வமாழி
அருகிைரும்(Endangered) வமாழிகள் பட்டியலில் ஏற்கனசை UNESCOஆல்
சசர்க்கப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது
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 ஆந்திர அடுத்த நதிநீர் இவணப்பு திட்டத்வத வசயல்படுத்த உள்ைது.

இம்முவற சகாதைாரி ஆற்றிவன வபன்னா ஆற்றுடன் இவணக்க உள்ைது

 Bitcoins எனப்படும் டி ிட்டல் நாணயம் உலகில் அதிக மதிப்பு மிக்க
வபாருைாக உள்ைது
- முதல் முவறயாக தங்கத்தின் மதிப்வப ைிட அதிகமாக உள்ைது
- தற்சபாது Bitcoinsன் மதிப்பு $1,282 மற்றும் தங்கத்தின் மதிப்பு $1,227.6ஆக
உள்ைது
- Bitcoins எனப்படுைது எந்த நாட்வடயும் சாராத ஒரு ைவகயான இவடயீட்டு
வபாருைாக பயன்படுகிறது

 சமற்கு ைங்க மாநில சட்டப்சபரவை " மருத்துைசார் நிறுைனங்கள்
நிறுைதல் வதாடர்பான ஒழுங்குமுவற"{Clinical Establishments
(Registration, Regulation and Transparency) Bill}
மசசாதாவை வகாண்டு ைந்துள்ைது

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள் அவமச்சகத்தின் "ைனைிலங்குகள்
குற்ற தடுப்பு பிரிவுைாரியம்"(Wildlife Crime Control Bureau-WCCB)
சட்டத்திற்கு புரம்பாக ைிலங்குகள் ைர்த்தகத்வத எதிர்த்து " Operation

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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Thundee bird மற்றும் Operation Save Kurma" என்ற நிகழ்ச்சிவய
வதாடங்கியுள்ைது
- இதவன INTERPOL உடன் இவணந்து வசயல்படுத்த உள்ைது

 அசாம் மாநில அரசு 8ம் ைகுப்பு ைவர பயிலும் பள்ைி மாணை
மாணைியர்களுக்கு சமஸ்கிருத வமாழியிவன படிக்க
கட்டாயமாக்கியுள்ைது.

 ராைி நதிக்கவரயில் கட்டப்பட்டு ைரும் "Shalpur Kandi அவண
திட்டத்திற்காக" பஞ்சாப் மற்றும்

ம்மு & காஷ்மீ ர் இவடசய புதிய ஒப்பந்தர்

வகவயழுத்தாகியுள்ைது

 அருணாச்சல மாநிலத்தின் முதல் இராணுைம் அல்லாத அரசாங்க
உதைிகளுக்கு பயன்படும் "Civilain airport" சத (ீ TEZU) பயன்பாட்டிற்கு
தயார் நிவலயில் உள்ைது

 அருணாச்சல பிரசதச மாநிலத்தில் கட்டப்பட்டு ைந்த "Dhola-Sadiya ghat"
பாலம் பயன்பாட்டிற்கு ைர தயார் நிவலயில் உள்ைது . இப்பாலம்
"சலாயிட்"(Lohit) ஆற்றின்வடசய கட்டப்பட்டுள்ைது
- இதுசை இந்தியாைின் நீ ைமான பாலமாக இருக்க உள்ைது
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 2016ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நகரங்களுக்கான தரைரிவசப் பட்டியலில்
திருைனந்தபுரம் முதலிடத்வத வபற்றுள்ைது

 இவணய ைசதிவய வபறும் உரிவம சகரை மாநிலத்தில் தற்சபாது
"குடிமக்கைின் உரிவமயாக"(Citizen's right) அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது

 மத்திய அரசு முதன் முவறயாக கங்வக நதி கணக்வகடுப்வப சமற்வகாள்ை
உள்ைது . இக்கணக்வகடுப்பில் நீ ர்ைாழ் உயிரிகைின் ைாழ்நாள் மற்றும்
அருகிைரும் கங்வக நதி டால்பின் ஆகியவை கணக்கிடப்பட உள்ைன.
சமலும் இவ்ைாய்வு கங்வக நதி நீ ரின் தரத்வத நிர்ணயிக்க இவ்ைாய்வு
முக்கியத்துைம் ைாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது

 நாட்டின் மிகப்வபரிய மூைர்ண வகாடி(Tri colour) பஞ்சாப் மாநிலம்
அட்டாரியில் அவமக்கப்பட்டுள்ைது

 முற்றிலும் மகைிரால் இயங்கும் காைல்நிவலயம் நாட்டில்
முதன்முவறயாக ரா

ஸ்தான் மாநிலம் வ

ய்ப்பூரில்

அவமயஉள்ைது. மார்ச்-8 வபண்கள்தினத்தன்று இந்நிவலயம் திறப்புநிகழ்ச்சி
நடக்க உள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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ி.எஸ்.டி கவுன்சில் சிறு ஓட்டல்கள் & உணைகங்கள் மீ து 5 சதைத
ீ ைரி
ைிதிப்பவதன நிர்ணயம் வசய்துள்ைது.

ூவல 1ல்

ி.எஸ்.டி.,வய

அமல்படுத்தும் ைவகயில் சட்ட ைவரவுக்கும் ஒப்புதல் தரப்பட்டுள்ைது

 இதில் 2.5% மாநில அரசுக்கும் 2.5% மத்திய அரசுக்கும் வசன்ற வடயும்.
 டி ிட்டல் பணபரிைர்த்தவனவய ஊக்குைிக்க அவனத்து ைங்கி
கணக்குகளுக்கும் "வமாவபல் சபங்கிங்" ைசதியிவன மார்ச் 31ம் சததிக்குள்
ைழங்குமாறு மத்திய அரசு ைங்கிகளுக்கு உத்தரைிட்டுள்ைது

 இந்தியாைில் முதல் முவறயாக ஈைா (EVA - Electronic Virtual Assistant)
என்னும் வபயரில் வசயற்வக நுண்ணறிவு (artificial Intelligence) முவறயில்
இயங்கும் முதல் சாட்பாட் (Chatbot) எனப்படும் அரட்வட சராசபாவை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ை ைங்கி - HDFC Bank

 மார்ச் 07, 2017 அன்று முதல் ஊழியர்கைின் ைசதிக்காக, அைர்கள்
ைட்டிலிருந்தபடிசய
ீ
சைவலவசய்யும் திட்டவத அறிமுகப்படுத்தியுள்ை
வபாதுத்துவற ைங்கி - SBI

 வமாவபல் சாதனங்கள் ைழியாக தன் ஊழியர்கலுடன் வதாடர்ந்து
இவணப்பிலிருந்து, தகைல்கவை பாதுகாப்புடன் பகிர்ந்துவகாள்ளும்
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ைவகயில் இந்த திட்டம் ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ைது.

 ைிற்பவன, மார்கட்டிங், புகார்கவை வகயாளுதல் என அவனத்து

வதாடர்பான சசவைகவையும், ஊழியர்கள் தங்கள் ைட்டிலிருந்தபடிசய
ீ
சைவல வசய்யும் ைவகயில் ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ைது.

 இந்தியாைின் முதல் ஆற்றுநீர் ைாழ் உயிரிகள் கணக்வகடுப்பு கங்வக
நதியில் துைக்கி வைக்கப்பட்டுள்ைது

 நாட்டில் கண்புவறயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கைின் நலனிற்காக மத்திய அரசு
756 சகாடி நிதி ஒதுக்கிடு வசய்து புதிய திட்டத்வத
அறிைித்துள்ைது.இத்திட்டத்தின்படி கண்புவறயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் 5
ஆண்டுகளுக்கு மருத்துை சிகிச்வசக்கு சதவையான நிதியுதைி வபறுைர்.
சமலும் கண்புவறயினால் பாதிக்கப்பட்டு கண்பார்வை இழப்பைர்கைின்
எண்ணிக்வகவய 2022க்குள் முழுவமயாக ஒழிக்க இலக்கு
நிர்ணயித்துள்ைது



கார்தா குடிமக்கள் மற்றும் மக்கைாட்சி வமயம் (Janaagraha Centre for
Citizenship and Democracy) சார்பாக நடத்தப்பட்ட இந்திய நகரங்கள்
ைருடாந்திர கணாக்வகடுப்பு 2016 (Annual Survey of India's City Systems

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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(ASICS) 2016 ன் படி சிறந்த நகர நிர்ைாக தரைரிவசப் பட்டியலில்,
திருைனந்தபுரம் நகரம் முதலிடத்வத வபற்றுள்ைது

 இப்பட்டியலில் புசன இரண்டாைது இடத்திலும், கல்கத்தா மூன்றாைது
இடத்வதயும் வபற்றுள்ைன

 சதசிய குடும்பல நல சர்சை (National Family Health Survey), பாலின ைிகிதம்
(1000 ஆண்களுக்கு வபண்கள் ைிகிதம்) கடந்த பத்து ஆண்டுகைில், 914
லிலிருந்து 919 ஆக உயர்ைவடந்துள்ைதாக அறிைித்துள்ைது. பாலின
ைிகிதத்தில் சகரைா 1047 எண்ணிக்வகயுடன் நாட்டிசலசய
முதலிடத்துள்ைது

 பிப்ரைரி 28 அன்று வகாண்டாடப்பட்ட சதசிய அறிைியல் தினத்தின்
இவ்ைாண்டின் சநாக்கம் - மாற்றுத்திறன் வகாண்சடார்களுக்கான அறிைியல்
வதாழில்நுட்பம் (Science and Technology for Specially Abled Persons)
என்பதாகும்

 சதசிய பாதுகாப்பு ைாரம் = மார்ச் 4 முதல் 7 ைவர நவடவபற்றது .
இவ்ைாண்டு சநாக்கம் "ஒருைவரவயாருைர் பாதுகாப்பாய் வைத்திருப்சபாம்"

 நடந்து முடிந்த 5 மாநில சட்டப்சபரவைத் சதர்தல்கைில் சகாைாைில்தான்
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அதிகம் சபர் சநாட்டாைிற்கு ைாக்கு அைித்துள்ைனர்

- 1.2% சபர் சகாைாைில் சநாட்டாைிற்கு ைாக்கைித்துள்ைனர்

- 1% சபர் உத்திரபிரசதசத்தில் சநாட்டாைிற்கு ைாக்கைித்துள்ைனர்

 சநாட்டா
 1] Goa = 1.2%
2] Uttarakhand = 1%
3] Uttar Pradesh = 0.9%
4] Punjab = 0.7%
5] Manipur = 0..5%

 ைறுவமக் சகாட்டுக்குக் கீ சழ ைாழும் மூத்த குடிமக்களுக்கு காதுசகட்கும்
கருைிகள், சக்கர நாற்காலிகள் உள்ைிட்ட வபாருள்கவை இலைசமாக
ைழங்குைதற்கான ராஷ்ட்ரீய ைசயாஸ்ரீ சயா னா திட்டத்வத மத்தியஅரசு
அறிமுகம் வசய்துள்ைது

 இந்தியாைின் முதல் தனியார் நகரமான கு ராத்தில் உள்ை ஹாசிரா
பணமில்ல தனியார் நகரமாக மாறியுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 மகி எனப்படும் பழங்கால வம அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில்
கண்டறியப்பட்டுள்ைது

 ஆசியாைிசலசய முதல்முவறயாக ைிமானிகள் பயிற்சி வமயத்வத ஏர்பஸ்
நிறுைனம் சதசிய தவலநகர் தில்லியில் அவமக்க உள்ைது.

 Netherland நாட்டின் உதைியுடன் "பூக்களுக்கான சிறப்பு வமயம்"(Centre of
Excellence for flowers) ஹரியானா மாநிலம் "Jhajjar"ல் வதாடங்கப்பட
உள்ைது
- ைிைசாயிகவை பூ ைைர்ப்பில் (Floriculture) ஊக்குைிக்க இம்வமயம்
அவமக்கப்படுகிறது

 நகர்ப்புற ஏவழ மக்களுக்கு ைடுகள்
ீ
கட்டித்தருைதில் தமிழகம் 4-ைது இடம்
முதலிடம் கு

ராத்

 ISROஆல் அவமக்கப்பட உள்ை உலகின் மிகப்வபரிய காற்றுச் சுரங்கம்( wind
tunnel ) திருைனந்தபுரத்தில் அவமய உள்ைது

 சமகங்கைில் ைிவதத்தல் முவறவயக் வகயாண்டு வசயற்வக மவழவய
உருைாக்கும் ஆராய்ச்சி நவடவபற்று ைருைதாக புசணைில் நவடவபற
உள்ைது

www.Padasalai.Net
 ஒடிஸாைில் உள்ை சூல்கிரி மற்றும் ஸ்ைால்கிரி ஆகிய சமூகங்கவை
தாழ்த்தப்பட்சடார் பிரிைில் சசர்க்க ைவக வசய்யும் சட்டத் திருத்தம்
மக்கைவையில் தாக்கல் வசய்யப்பட்டுள்ைது

 அசயாத்தியில் ராமாயண அருங்காட்சியகம் அவமயஉள்ைது
 காலநிவல முன் அறிைிப்புகவை அவலசபசிகள் ைழியாக இவணய ைசதி
இல்லாமசலசய பரிமாறிக் வகாள்ை உதவும் புதிய ைசதி இந்தியாைில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ைது.

 நாடு முழுைதும் "20-ைது" கால்நவடகள் கணக்வகடுப்பு பணி ைரும்

வ
ீ ல-

16 முதல் ஆக்-15ம் சததி ைவர 3 மாதம் நவடவபறவுள்ைது. பவழ
படிைங்கைில் கணக்வகடுக்கும் முவறக்கு பதிலாக, 'ஆதார் எண்' உட்பட
அவனத்து ைிைரங்களும் "சடப்வலட்" மூலம் பதிவு வசய்யப்பட உள்ைது.

 ~ கால்நவடகள் கணக்வகடுப்பு ஒவ்வைாரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற
நவடவபறுகிறது.

 ~ இறுதி கணக்வகடுப்பு 2012 .

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 வதலுங்கானா மாநில அரசு "Go Live" எனப்படும் குற்றைாைிகள் கண்டறியும்
வதாடர் அவமப்வப(Crime and Criminal Tracking Networking System)
வதாடங்கியுள்ைது

 "உலகின் இைவமயான நாடு இந்தியா... 2020ல்!"
 இலங்வகக்கான இந்தியத் தூதர் தரன் ித் சிங் சந்து கூறியதாைது:
2020ல் அதிக இவைஞர்கவைக் வகாண்ட நாடாக இந்தியா உருைாகும். அந்த
ஆண்டில் இந்திய மக்கைின் சராசரி ையது 29 ஆக இருக்கும். இதனால்
நாட்டின்

ி.டி.பி. ைைர்ச்சி பன்மடங்கு அதிகரிக்கும்!

 சதசிய வஹலிகாப்டர் ஆபசரட்டர் நிறுைனம் பைன் ஹன்ஸ், 1 ஏப்ரல் 2017
முதல் "தில்லி தர்ஷன் Ride's "எனும் புதிய சசவைவய துைக்க உள்ைது.

 யுவனஸ்சகா உலக பாரம்பரிய தைங்கள் தற்காலிக பட்டியலில் இந்திய
நகரங்கைாகிய (அகமதாபாத், தில்லி, வ

ய்ப்பூர், புைசனஸ்ைர்,

மும்வப)சசர்க்கப்பட்டுள்ைது

 நாட்டின் முதல் நதிகள் இவணப்பு திட்டத்வத நிவறசைற்றிய ஆந்திர
பிரசதச மாநிலத்தின் புதிய தவலநகரமாக ைடிைம் வபற்றுைரும்
அமராைதியில், பசுவமக்கு முக்கியத்துைம் அைிக்கும் ைவகயிலும் புவக
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மாவச தைிர்க்கவும் எவலக்ட்ரிக் ைாகனங்கள் மட்டுசம அனுமதி
அைிக்கப்படும் என அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது

 சமுதாய மற்றும் கல்ைிதரத்தில் பின்தங்கிய ைகுப்பினருக்கான சதசிய
ஆவணயம்(National Conmission for Socially and Educationally Backward
Classes- NSEBC) அவமக்க மத்திய அவமச்சரவைக் குழு ஒப்புதல்
ைழங்கியுள்ைது
- இந்த ஆவணயம் மத்திய சமுகநீ தி மற்றும் அதிகாரமைித்தல்(Ministry of
Social justice and Empowerment) துவறயின் கீ ழ் உள்ை பின்தங்கிய
ைகுப்பினருக்கான ஆவணயத்திற்கு(National Commission for Backward
Classes) மாற்றாக ைர உள்ைது
- சமலும் புதிதாக ைர உள்ை NSEBC ஆவணயம் அரசியவலவமப்பு சார்ந்த
அவமப்பாக(Constitutional Body) உருைாக்க சரத்து 338B என்ற புதிய சரத்து
உருைாக்கப்பட உள்ைது
குறிப்பு: Art-338- National Commission For SC
- Art 338A- National Commission for ST

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 கர்நாடகைின் ைறட்சி பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகைில் தண்ண ீவர சசமித்தல்
மற்றும் அதவன திறம்பட வசலைழித்தல் வதாடர்பான குவறந்த ைிவல
வதாழில்நுட்பங்களுக்கு "NABARD" ைங்கி நிதியுதைி ைழங்கவுள்ைது

 "Rashtriya Vasoshri Yojana" = ைறுவம சகாட்டிற்கு கீ ழ் உள்ை மூத்த
குடிமகன்களுக்கு ைாழ்ைதற்கு சதவையான உபகரணங்கள் உடற்சார்ந்த
உதைிப்வபாருட்கள் லழங்கும் மத்திய அரசின் திட்டம் எப்ரல் 1,2017 முதல்
வதாடங்கப்பட உள்ைது
- ஆந்திர மாநிலம் வநல்லூரில் இத்திட்டம் வதாடங்கப்பட உள்ைது

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருைநிவல மாறுபாடு துவறயின்(Ministry of
Environment and Climate Change-MoEF) கீ ழ் வசயல்படும் சட்டப்பூர்ை
அந்தஸ்து வபற்ற "இந்திய ைிலங்குகள் நல ைாரியம்" (AWBI)தற்சபாது
ல்லிக்கட்டு சபாரட்டங்களுக்கு பின் மூத்த MoEF அதிகாரியின் கீ ழ்
வசயல்பட உள்ைது
- AWBI- Animal Welfare Board Of India

 The National Helicopter Operator Pawn நிறுைனம் "DELHI DARSHAN RIDES"
என்ற புதிய சசவைவய வதாடங்கியுள்ைது
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- இதில் 2500 ரூபாயிலிருந்து சசவைகள் வதாடங்கப்படும்

 ஆந்திரா: Jan dhan ைங்கி கணக்குகவை ஆதார் அட்வடயுடன் அதிகமாக
இவணத்த மாநிலமாக உள்ைது

 பசுந்தீைனங்கவை காற்று புகாமல் பாதுகாக்கும் 10MT(Megaton)
அைைிலான அவமப்புகவை(Silos) 2019-20 இறுதிக்குள் அவமக்க மத்திய
அவமச்சரவை ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ைது

 இந்தியாைில் நவடவபறும் மக்கள் சபாராட்டங்கைில் தமிழகம் முதலிடம்
வபற்றுள்ைது
- தமிழகத்வத வதாடர்ந்து பஞ்சாப் இரண்டாைது இடத்தில் உள்ைது

 உச்ச நீதிமன்றம்:சமூக நலத்திட்டங்களுக்கு(Social welfare Schemes) ஆதார்
அட்வடவய கட்டாயப்படுத்த கூடாது என அரசுக்கு அறிவுவர

 CBFCஐ சீரவமக்க அவமக்கப்பட்ட "Sham Benegal" குழுைின் பரிந்துவரகவை
நவடமுவறப்படுத்த அரசு பரீசிலித்து ைருைதாக் மத்திய அவமச்சர்
வைங்கயா நாயுடு வதரிைித்துள்ைார்
- CBFC- Central Board of Film Certification

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 சிக்கிம் சட்டமன்றத்திற்கு சமலும் 5 பழங்குடியினர் இடங்கவை ஒதுக்க
பழங்குடியினருக்கான சதசிய ஆவணயம்(National Commission for ST)
ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ைது

 மாநில வதாழிலாைர் காப்பீட்டு கழகத்தின் (ESIC) முதல் வமாவபல்
மருத்துை சசவை ஆந்திரா மற்றும் வதலுங்கானாைில்
வதாடங்கப்பட்டுள்ைது
- ESIC- Employee's State Insurance Corporation

 உத்திர பிரசதசத்தின் 4 நகரங்கள்(ைாரணாசி,அசயாத்தியா,மதுரா மற்றும்
சகாரக்பூர்) 24*7 மின்சார ைசதி வபற உள்ைன.
- சமலும் பள்ைிகள்,கல்லூரிகள் மருத்துைமவனகள் மற்றும் அரசு
கட்டிடங்கைில் புவகயிவல வபாருட்கள் உபசயாகிக்க அம்மாநில அரசு
தவட ைிதித்துள்ைது

 இந்தியாைிலிருந்து சநபாைத்திற்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு வபட்சரால்
ைழங்குைதற்கான புதிய ஒப்பந்தம் வகவயழுத்தாகியுள்ைது

 வதலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ை "Gangadevipalli" கிராமம் 100%
கல்ைியறிவு, 100% மது ஒழிப்பு,100% ைட்டு
ீ
ைரி வசலுத்துதல், 100% பள்ைி
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வசல்லும் குழந்வதகள்,100% கழிப்பவற ைசதிகள் வபற்று சாதவன
பவடத்துள்ைது

- சமலும் இக்கிராமத்தில் உள்ை அவனத்து வதரு ைிைக்குகளும் "சூரிய
ஒைியில்"(Solar power) இயங்க கூடியதாகும்

 2020ல் உலகின் இைவமயான நாடாக இந்தியா(India Will be the World's
Youngest Country by 2020) 29 சராசரி ையதுடன் இருக்கும் என ஒரு
அறிக்வகயில் வதரிைிக்கப்பட்டுள்ைது
- இவ்ைறிக்வகயிவன "IRIS Knowledge Foundation நிறுைனம் "UN-HABITAT"
உடன் இவணந்து வைைியிட்டுள்ைது

 மனித ஆள்கடத்தலில்(Human Trafficking) சமற்கு ைங்க மாநிலம்
முதலிடத்தில் உள்ைது
- இரா

ஸ்தான் இரண்டாைது இடத்தில் உள்ைது

 காசசநாய் ஒழிப்பு நடைடிக்வக - Call For Action / Call To End TB by 2030 =
வதற்காசிய நாடுகைில் வபருகிைரும் காசசநாவய 2030ம் ஆண்டுக்குள்
முற்றிலும் ஒழித்திட உலக சுகாதார அவமப்பு#Call_For_Action எனும் கூட்டு
நடைடிக்வகவய ஏற்படுத்தியுள்ைது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

[ வதற்காசிய நாடுகள் == இந்தியா , பங்கைாசதஷ், பூடான், வதன்வகாரியா,
இலங்வக, சநபாைம், மாலத்தீவுகள், இந்சதாசனஷியா, மியான்மர்,
தாய்லாந்து & டிசமார் - வலஸ்டி ]
#குறிப்பு -- 2025ம் ஆண்டுக்குள் காசசநாவய ஒழித்திட இந்தியா ஏற்கனசை
வசயல்திட்டம் ைகுத்துள்ைது.

 உத்திரப் பிரசதச மாநில முதல்ைராக பாரதிய

னதா கட்சிவய சசர்ந்த

தற்சபாது உத்திரப்பிரசதச மாநிலம் சகாரக்பூர் வதாகுதி மக்கைவை
உறுப்பினராகவுள்ை சயாகி ஆதித்யநாத் சதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ைார்

 ைாழ்க்வக தரத்தின் அடிப்பவடயில் ைியன்னா உலகின் சிறந்த
நகரமாகவும், வஹவதராபாத் சிறந்த இந்திய நகரமாக
சதர்வுவசய்யப்பட்டுள்ைது.

 நீலப்புரட்சிவய எட்டும் ைவகயில் ரூ.52,000 இலட்சம் வசலைில் Mission
fingerling எனும் திட்டத்வத இந்திய அரசு அறிமுகம் வசய்தது.

 பீஹார் மாநிலம் வைசாலியில் ைாவழ ஆராய்ச்சி வமயம் நிறுைப்பட்டது.
 46ைது சதசிய பாதுகாப்பு ைாரம் மார்ச் 4முதல் மார்ச் 10 ைவர இந்தியா
முழுைதும் அனுசரிக்கப்பட்டது
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- இதன் கரு: "Keep each other safe"

 அலங்கார ைவக மீ ன்கைின் சமம்பாட்டிற்கான மத்திய அரசு 61.89 சகாடி
ரூபாய் வசலைில் திட்டத்வத அறிைித்துள்ைது
- இத்திட்டத்வத மத்திய கால்நவட ைைர்ப்பு அவமச்சகம் மற்றும் மத்திய
பால்ைைத்துவற மற்றும் மீ ன்ைைத்துவற அவமச்சகம் மற்றும் மத்திய
சைைாண்த்துவற அவமச்சகம் இவணந்து வசயல்படுத்த உள்ைது

- இத்திட்டத்தின் கீ ழ் அலங்கார மீ ன் ைவக வதாழிலில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு
சாதகமான சூழவல ஏற்படுத்தவும் ஏற்றுமதிக்கு உதைவும் இத்திட்டம்
ைழிைகுக்கும்

 "Habibganj":இந்தியாைின் முதல் தனியார் இரயில் நிவலயம்
- இதவன "Bansal Hathway Private Limited" எனும் நிறுைனம் இந்த இரயில்
நிவலயத்வத நிர்ைகிக்கும்

 இரட்வட ைரிைிதிப்பு முவறவய தடுப்பதற்காக இந்தியா வபல் ியத்துடன்
ஒப்பந்தம் வசய்துவகாண்டது.

 இந்தியப் பணக்காரர்கள்: முசகஷ் அம்பானிதான் இன்றும் நம்பர் 1!
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 இந்தியாைின் வபரும் பணக்காரர்கைின் பட்டியவல ஹூரன் ரிப்சபார்ட்
இந்தியா நிறுைனம் வைைியிட்டுள்ைது.
இப்பட்டியலில் முசகஷ் அம்பானி வதாடர்ந்து முதலிடத்தில்
நீ டிக்கிறார். அைருவடய வசாத்துக்கைின் மதிப்பு ரூ.1.75 லட்சம் சகாடி
ஆகும்!

 ஹரியானா மாநிலத்தின் வபண் குழந்வதகைின் ைிகிதம் 1000 ஆண்
குழந்வதகளுக்கு 938 வபண் குழந்வதகள் உள்ைதாக அறிைித்தது.

 ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ை ஒவ்வைாரு குடும்பத்திலும் 2019க்குள் சவமக்க
சகஸ் ைசதி மற்றும் கழிப்பிட ைசதி கிவடக்க சைண்டுவமன இலக்கு
நிர்ணயித்துள்ைது

 CSIR க்கு வசாந்தமான 75 ஆண்டுகள் பழவமயான CSIR Pvt Tech Ltd
சபாதிய நிதியுதைிகள் இல்லாத காரணத்தால் மூடப்படுைதாக
அறிைித்துள்ைது
- இந்நிறுைனத்திற்கு வசாந்தமாக 37 ஆய்ைகங்கள் உள்ைது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது

 மத்திய பிரசதச மாநிலம் ைிதவைகவை ( widows ) என்ற ைார்த்வதகளுக்கு

www.Padasalai.Net
பதிலாக இனி அைர்கவை கல்யாணி என்ற ைார்த்வதவய பயன்படுத்த
அம்மாநில அரசு அறிைித்துள்ைது

 சர்ைசதச மகைிர் தினத்வத முன்னிட்டு பாட்னா-பக்சார் முதல் பயணிகவை
இயக்கிய வபண் ரயில் ஓட்டுனர் = டிக்கிகுமார்

 நர்மதா ஆற்றின்சமல் கட்டப்பட்டுள்ை இந்தியாைின் மிக நீைமான
ஆற்றுப்பாலத்வத பிரதமர் சமாடி கு

ராத் மாநிலம் பரூச்-ல் வதாடங்கி

வைத்தார்.



ம்மு & காஷ்மீ ர் மாநிலத்தின் முதல் வபாலிவுறு பழங்குடியினர்
கிராமம்(Smart Tribal Village)- "Habbi

 இந்தியாைின் முதல் ஆயுள் காப்பீட்டு chatbot சராசபாட் "HDFC LIFE"
நிறுைனத்தால் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது
- ஆயுள் காப்பீடு(Life Insurance) வதாடர்பான ைாடிக்வகயாைர்கைின்
சந்சதகங்கவை தீர்க்க இவை உதவும்
- இதவன "Haptik" என்ற chatbot நிறுைனத்துடன் இவணந்து
வதாடங்கியுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 வபங்களுரில் உள்ை Indian Institute of Science(IIS) முதல் முவறயாக
உலகைாைிய சிறந்த 10 பல்கவலகழகங்கைில் ஒன்றாக சதர்வு
வசய்யப்பட்டுள்ைது.
- IIS சிறிய பல்கலகழகங்கள் பிரிைில் 8ைது இடத்வத பிடித்துள்ைது
- இவ்ைறிக்வகயிவன "Times Higher Education Rankings" வைைியிட்டுள்ைது
ஓலா நிறுைனம் மத்தியப் பிரசதசம் மாநிலதுடன் திறன் சமம்பாட்டு
இயக்கம் மூலம் ஒரு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்வக வகவயழுத்திட்டுள்ைது

 அரசுப்பள்ைிகைில் தமிழக அரசின் வமய்நிகர் ைகுப்பவறகள் என்ற
ைிர்ச்சுைல் ைகுப்புகளுக்கான திட்டத்வத கு

ராத் மாநிலமும் பின்பற்ற

துைங்கி உள்ைது

 உலகின் பணக்கார நாடுகள் பட்டியலில் 6-ைது இடத்தில் இந்தியா!
 ஒடிசா மாநிலத்தில் பள்ைி மாணைர்கைிவடசய ைாசித்தல் மற்றும்
எழுதுதல் திறவன ஊக்குைிக்க DEAR திட்டம் வகாண்டு ைரப்பட்டுள்ைது
- DEAR- "Drop Everything And Read"

 இந்திய புலிகள் காப்பகங்கைில் படம்பிடிக்க "BBC"க்கு 5 ஆண்டுகள் தவட
ைிதிக்கப்பட்டுள்ைது
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 இந்தியா மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கிவடசயயான தீைிரைாதத்திற்கு எதிரான
இராணுைப்பயிற்சி "Al Nagah-2" இம்மாசல பிரசதச மாநிலத்தில் வதாடங்க
உள்ைது

 கர்நாடக மாநிலம் மார்ச் 3 அன்று சினிமா தினத்வத(Cinema Day) தமிழ்
திவரப்படம் "என்வன அறிந்தாலுடன்" வகாண்டாட உள்ைது

 HDFC ைங்கி ைாடிக்வகயாைர்கள் சசவைக்காக இந்தியாைில் முதன்
முவறயாக EVA எனப்படும் வசயற்வக நுண்ணறிவு ைசதிவய
வதாடங்கியுள்ைது.

 Times higher education ைழங்கிய உலகின் முதல் 10 பல்கவலக்கழகங்கள்
ைரிவசயில் இந்தியாைின் சார்பில் இந்திய அறிைியல் கழகம், வபங்களூர்
மட்டும் இடம்வபற்றது. உலகைைில் நவடவபற்ற Airport quality survey-ல்
வஹதராபாரத் ைிமான நிவலயம் முதலிடம் வபற்றது.

 இந்தியா பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கிவடசயயான நிரந்தர சிந்து நதி கமிஷன்
(Permanent Indus Commission - PIC) மார்ச் 2017 பாகிஸ்தானிலுள்ை லாகூர்
நகரில் நவடவபறவுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 திருவநல்சைலி மசனாண்மணியம் சுந்தரனார் பல்கவலக்கழகத்தில்
தமிழறிஞர் ச.சை.சுப்பிரமணியன் நிவனவு அறக்கட்டவை நிறுைப்படும் என
பல்கவலக்கழகம் அறிைித்துள்ைது

 மத்திய சரக்கு சசவை ைரி ைிதிப்புச் சட்டம் (CGST), ஒருங்கிவணந்த சரக்கு
சசவை ைரி ைிதிப்பு (IGST) சட்டம் ஆகியைற்றிற்கு

ிஎஸ்டி கவுன்சிலானது

மார்ச் 3, 2017 அன்று 11 ைது கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அைித்தது

 OutSoursing Call Centres என்பதன் தமிழ் வமாழிவபயர்ப்பு - அயல் பணி
முவறயில் வசயல்படுத்தும் அவழப்பு வமயங்கள்

 உச்சநீதிமன்றத்தினால் அவமக்கப்பட்டுள்ை கறுப்பு பணத்வத
ஒழிப்பதற்கான சிறப்பு புலனாய்வு குழுைின் (Special Investigating Team
(SIT) On Black Money) துவணத்தவலைர் நிதியரசர் அரி ித் பாஷயாத்
(Justice Arijit Pashayat) அைர்கள் 2 மார்ச் 2017 ைவரயில் ரூ.70,000 சகாடி
கறுப்புப் பணம் நாடு முழுைதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைதாக
வதரிைித்துள்ைார்

 வபாருைாதார ஒத்துவழப்பு மற்றும் ைைர்ச்சிக்கான அவமப்பு (Organisation
for Economic Co-Operation and Development) 2017 நிதியாண்டில்
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இந்தியாைின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ைைர்ச்சி 7% மாக இருக்கும்
என கணித்துள்ைது

 சாகர்மாலா திட்டத்தின் கீ ழ் (Sagar Mala Scheme) கீ ழ் கடலூர்
துவறமுகத்தில் கப்பல் கட்டும் தைம் அவமக்க மத்திய அரசு ரூ.5.75
சகாடிவய ஒதுக்கியுள்ைது

 IBM ஆராய்ச்சியாைர்கள் உலகின் மிகச்சிறிய காந்தத்வத(World's Smallest
Magnet) உருைாக்கியுள்ைனர்

 நாடு முழுைதிலும் உள்ை SBIக்கு வசாந்தமான வசாத்துக்கவை நிர்ைகிக்க
"SBI Infra management solution" என்ற புதிய துவண நிறுைனத்வத SBI
உருைாக்கியுள்ைது

 # 2017ம் ஆண்டிற்கான "Earth hour" (மார்ச் 25) இரவு 8.30மணி முதல் 9.30
ைவர கவடபிடிக்கப்பட்து - ஒவ்வைாரு ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தின் கவடசி
சனிக்கிழவம "Earth hour" புைி வைப்பமயமாதவல தடுக்க அனுசரிக்கப்படும்

 67% திறம்பட வசயல்படும் புதிய ைவக சராட்சடா வைரஸ் மருந்திவன
ஆப்ரிக்க நாடானா "Niger"ல் சசாதவன முவறயில்
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைனர்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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- இந்த மருந்திற்கு "BRV-PV" என வபயரிட்டுள்ைனர்
- இதவன "Serum Institute of India" நிறுைனம் உருைாக்கியுள்ைது

 மும்வபவயச் சசர்ந்த "வகௌரி சிங்" 36கிமீ நீைமுள்ை கடல்
இவணப்பிலிருந்து இந்திய நுவழவுைாயில்(Sea Link to Gateway of India)
ைவர நீ ந்தி கடந்த இந்தியாைின் முதல் வபண்மனி என்ற வபருவமவய
வபற்றுள்ைார்

 பஞ்சாப் மாநில அரசு வபண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீ டு ைழங்கி உள்ைது
 2017-ஆம் ஆண்டின் சதசிய பாதுகாப்பு ைாரம் மார்ச் 4-10 ைவர
கவடப்பிடிக்கப்பட்டது.
Google நிறுைனம் "Kaggle" ஸ்டார்ட் அப் நிறுைனத்வத ைாங்கியுள்ைது

 இந்திய கிரிக்வகட் அணியின் புதிய ஸ்பான்சராக oppo நிறுைனம்
சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது

 லஞ்சம் வகாடுக்கும் நாடுகைில் இந்தியா NO 1!
 ஆசிய பசிபிக் நாடுகைில் அதிக அைவு லஞ்சம் வகாடுக்கும் நாடுகைில்
முதலிடத்வத இந்தியா வபற்றுள்ைது
இந்த கணக்வகடுப்வப சர்ைசதச வைைிப்பவடத்தன்வம சர்ைசதச ஊழ
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எதிர்ப்பு குழுக்கள் நடத்தியது.
1. இந்தியா 69%

4. சீனா 26%

2. ைியட்னால் 65%

5.

3. பாகிஸ்தான் 40%

6. வதன் வகாரியா

ப்பான் 0.2%,

 கடந்த முவற 7 ைது இடத்தில் இருந்த இந்தியா தற்சபாது முதலிடம்
வபற்றுள்ைது

 ைிைசாயிகள் தற்வகாவல: தமிழகம் 8 ைது இடம்!
 2013 - 2015 ைவர ைிைசாயிகள் தற்வகாவல குறித்த பட்டியவல, மத்திய
உள்துவற அவமச்சகம் தற்சபாது வைைியிட்டுள்ைது.

1. மஹாராஷ்டிரா - 11, 441

6. ஆந்திரா - 2,014

3. ம.பி.யில், 3,578

8. தமிழ்நாடு - 1,606

2. கர்நாடகா - 3,740

4. வதலுங்கானா - 2,747
5. சத்தீஸ்கர் - 2,152

7. சகரைா - 1,989

9. கு ராத் - 1,483
10.

உ.பி.- 1,266
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 வதலுங்கான மாநிலத்தின் ைாரங்கல் மாைட்டத்தில் 360 குடும்கள், 1400
மக்கல் வதாவக வகாண்ட = கங்கசதைிபள்ைி என்னும் சிரிய கிராமம்








● 100 % liquor prohibition,
● 100% house tax collection,
● 100% literacy,
● 100% school-going children,
● 100 % construction of toilets,
● 100% in small savings etc. ைசதிகவை வபற்றுள்ைது.

 அது மடடும் அல்லாது அவணத்து வதறுைிழக்குகளும் சசாலார்
வமயமாக்கப்பட்டைது. சகமர வைத்து கண்கானிக்கபடுகிரது.Any time water
- ATM machine ைழியாக 20 litter water ரூ.1 க்கு ைழங்கப்படுகிறது.

உலகம்
 மார்ச் 25 ம் நாள் "இன படுவகாவல" நாைாக ைங்காைசதசம்
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அறிைித்துள்ைது

 "Destination North East 2017" மாநாடு சண்டிகரில் நவடவபற

உள்ைதுைடகிழக்கு மாநிலங்கைின் ைர்த்தக முதலீட்டு தகுதிவய
எடுத்துக்காட்டும் ைிதமாக இம்மாநாடு நவடவபற உள்ைது

 அவமரிக்காைில் சுட்டு வகால்லப்பட்ட ஆந்திராவைச் சசர்ந்த வபாறியாைர்
ஸ்ரீநிைாஸ் குச்சிசபாட்லாவை கவுரைிக்கும் ைிதமாக மார்ச் 16ம் சததிவய ★
இந்திய அவமரிக்கர் பாராட்டு தினம் ★ ஆக கவடபிடிக்கப்படும் என
கான்சாஸ் மாகாண கைர்னர் அறிைித்துள்ைார்.

 உலகின் மிகப்வபரிய வதாவல சநாக்கிவய நிறுைியுள்ை சீனா, இப்சபாது
உலகின் மிகப்வபரிய காஸ்மிக் கதிர் கண்காணிப்பு வமயம் கட்டுைதற்கான
பணிவயத் வதாடங்கி உள்ைது.

 வதன்சமற்கு சீனாைின் " சிச்சு ைான் மாகாணத்தில் " கடல் மட்டத் திலிருந்து
4,410 மீ ட்டர் உயரத்தில் உள்ை மவலப்பாங்கான பகுதியில், ★ லார்ஜ் வஹ
ஆல்டிடியூட் ஏர் ஷைர் ஆப்சர்சைட்டரி ★ என்ற வபயரில் இந்த வமயம்
கட்டப்பட்டு ைருகிறது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 இந்த வமயம், உயர் ஆற்றல் காஸ்மிக் கதிர்கைின் சதாற்றம் மற்றும்
பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம ைைர்ச்சி பற்றி ஆராய்ச்சி வசய்யும்.

 [ இந்தியாைின் காஸ்மிக் கதிர்கள் ஆராய்ச்சி வமயம் , ஊட்டி , தீட்டுகல்
பகுதியில் அவமந்துள்ைது. ]

 சைவலகைில் வபண்கள் பங்கு வபறுைவத ஊக்குைிக்க சவுதி அசரபியா
அரசு முதல் முவறயாக வபண்களுக்வகன மன்றம் (Girls's Council) ஒன்வற
அவமக்க உள்ைது

 வடம்ஸ் உயர்கல்ைி அவமப்பின் ஆசிய பல்கவலக்கழகங்கைின் தரைரிவச
2017 (Times Higher Education Asia University Ranking) இல் சிங்கப்பூர்
வதசிய பல்கவலக்கழகம் (National University of Singapore) முதலிடத்வத
வபற்றுள்ைது. 300 கல்ைி நிறுைனங்கைடங்கிய இப்பட்டியலில்
இந்தியாைிலிருந்து இந்திய அறிைியல் கல்ைி நிறுைனம், வபங்களூரு
(Indian Institute of Scirnces, Bangalore) 27 ைது இடமும், ஐ.ஐ.டி மும்வப 42
ைது இடமும் வபற்றுள்ைன

 உலகிசலசய முதல் முவறயாக ஒரு ஆறுக்கு உயிர்ைாழும் மனிதனுக்கு
ஈடான அந்தஸ்வத நியூசிலாந்து அரசு ைழங்கியுள்ை ைிசநாத சம்பைம்
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நவடவபற்றுள்ைது. அந்த நாட்டிலுள்ை சமாரி இைி (Maori Iwi) மவலைாழ்

இன மக்கள் தங்களுவடய மூவதயராக கருதும் ைாங்கனூ ஆறு (Whanganui
River) க்கு அந்நாடு சட்டபூர்ைமாக ஓர் உயிருள்ை மனிதனுக்கு ஈடான
உரிவமவய ைழங்கியுள்ைது

 உலக சுகாதார அவமப்பின்(WTO) காசசநாவய 2030க்குள் ஒழிக்கும் "Call To
End TB" திட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் வதன் கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்
வகவயழுத்திட்டுள்ைன



ப்பானின் இரண்டாைது சராபாைால் இயங்கும் சஹாட்டல் "Henn na
Hotel"(Strange Hotel) வதாடங்கப்பட்டுள்ைது

 ஐநாைிற்கு இந்தியாைிலிருந்து அைிக்கப்படும் நிதித்வதாவக 244 சகாடியாக
உயர்வு

 தாய்லாந்து மார்ச் 13-ல் சதசிய யாவனகள் தினத்வத வகாண்டாடியது.
 19 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானில் மக்கள் வதாவக கணக்வகடுப்பு
வதாடங்கியுள்ைது. கவடசியாக 1998ல் மக்கள்வதாவக கணக்வகடுப்பு
நவடவபற்றுள்ைது. பாகிஸ்தான் 6ைது அதிக மக்கள்வதாவக உள்ை
நாடாகும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 பாகிஸ்தான் குடியரசு தினைிழா மார்ச் 23 ம் சததி வகாண்டாடப்படவுள்ைது.
இந்நிவலயில் சீன மற்றும் துருக்கிய பவடகள் பாகிஸ்தான் குடியரசு
தினைிழா அணிைகுப்பில் முதல் முவறயாக கலந்து வகாள்ை உள்ைன.
இஸ்லாமாபாத்தில் இந்தைிழா நடக்க உள்ைது.

 எதிரி வசாத்து சட்டம் நிவறசைற்றம்= இந்தியாைிலிருந்து பாகிஸ்தான்
மற்றும் சீனாவுக்கு குடிவபயர்ந்தைர்கள் ைிட்டுச் வசன்ற வசாத்துக்கள் மீ து
உரிவம சகாருைதற்கு எதிராக எதிரி வசாத்து சட்டம் கடந்த 1968ம் ஆண்டு
வகாண்டு ைரப்பட்டது.

 குரல் ைாக்வகடுப்பு மூலம் எதிரி வசாத்து சட்டம் நிவறசைற்றப்பட்டது.
 வதன்வகாரியா நாட்டின் முதன்முதலாக

னநாயக முவறப்படி சமீ பத்தில

சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட park Geun-hye-க்கு எதிராக அந்நாட்டின்
பாராளுமன்றத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிவறசைற்றப்பட்டது.

 பஞ்சாப் அமிர்தசரஸ் மாைட்டத்திலுள்ை அட்டாரி (Attari) கிராமத்திலுள்ை
இந்தியா பாகிஸ்தான் சர்ைசதச எல்வலப்பகுதியில் இந்தியாைின் மிக
உயரமான வகாடிக்கம்மபம் அவமக்கப்பட்டுள்ைது - இதன் உயரம் 300 அடி
(110 மீ ட்டர்) ஆகும்
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 சிந்து மாகாணப் பகுதிகைில் மது ைிற்பவனக்கு தவட ைிதித்து பாகிஸ்தான்
உயர்நீ திமன்றம் தீீ்ர்ப்பு ைழங்கியுள்ைது

 50 ஆண்டுகைில் வசௌதி மன்னரால் முதன்முவறயாக
அரசுமுவறபயணமாக

ப்பான் வசன்ற வசௌதி அரசர் சல்மான்

சடாக்கிசயாவை வசன்றவடந்துள்ைார்.

 "The court of Arbitration for Sport" இரஷ்ய நாட்டின் முன்னாள் தடகள்
மருத்துை சம்சமைனத்தின்(Swimming) முன்னாள் தவலைர் "Sergei
Portugalov" ைாழ்நாள் தவட(lifetime ban) ைிதித்துள்ைது. இரஷ்யா தடகை
ைரர்கள்
ீ
ஊக்கமருந்து பயன்படுத்த உதைியதற்காக இத்தவட
ைிதிக்கப்பட்டுள்ைது

 கடுவமயான பனிவபாழிைிவன முன்னிட்டு நீயூயார்க்&நீயூவ ர்சி நகரங்கள்
வநருக்கடிநிவலவய அறிைித்துள்ைது

 அவமரிக்காைில் அதிபர் டிரம்ப் நிர்ைாகம் பதைி ைிலகுமாறு பிறப்பித்த
உத்தரவை ஏற்க மறுத்த இந்திய ைம்சாைைிவயச் சார்ந்த "பீரித் பராரா"
(Preet Bharara) பதைிநீ க்கம் வசய்யப்பட்டுள்ைார். ஒபாமா நிர்ைாகத்தில்
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நியமிக்கப்பட்ட 46 அரசு ைழக்கறிஞர்கவை பதைி ைிலகுமாறு தவலவம
ைழக்கறிஞார் உத்தரைிட்டார். அைர்கைில் பீரித் பராராவும் ஒருைர்

 பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழு வகன்யா நாட்டிற்கு ைழங்கி ைந்த நிதியுதைிவத
முற்றிலுமாக நிறுத்தியுள்ைது

 தனியார் மற்றும் அரசு அலுைலகங்கைில் ஆண் மற்றும் வபண்
இருபாலர்களுக்கும் சமஊதியம் ைழங்கும் புதிய சட்டத்வத ஐஸ்லாந்து நாடு
அமல்படுத்தியுள்ைது

 ைடகிழக்கு மாநிலமான "திரிபுரா"ைிலிருந்து சமலும் 60MW மின்சாரத்வத
பங்கைாசதஷ்க்கு ைழங்க இந்தியா முடிவு வசய்துள்ைது

 "Financial Times"ன் சமீ பத்திய அறிக்வகயின்படி சீனாைின் ைங்கி அவமப்பு
வசாத்துக்கைின் அடிப்பவடயில் உலகின் மிகப்வபரிய ைங்கி அவமப்பாக
உள்ைது

 லூதியானாைில் ைிமான ைடிைில் ஓட்டல் ஒன்று வதாடங்கப்பட்டுள்ைது.
ஹைாய் அட்டா என்று அந்த ஓட்டலுக்கு வபயர் சூட்ட்ப்பட்டுள்ைது

 உலகில் முதன்முவறயாக cyber crime university course வன
ஆஸ்திசரலியா நாடு அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது

www.Padasalai.Net
 உஜ்ைான் என்ற சிறு குறு நிதி நிறுைனம் Paison Ki ABCD என்ற
குறும்படத்வத தயாரித்துள்ைது..

 நிதி மற்று கல்ைியறிவு & வபாருைாதாரா கல்ைியறிவு சார்ந்த
குறும்படமாகும்

 உலகைாைிய பாதுகாப்பு சைால்கவை சமாைிக்க இராணுை சசைவய
மீ ண்டும் வதாடங்க ஸ்ைடன்
ீ
முடிவைடுத்துள்ைது

 அடுத்த ஐந்து ைருடங்களுக்கு இந்திய புலிகள் காப்பகங்கைில் புவகப்படம் &
ைடிசயா
ீ
எடுக்க பிபிசி வதாவலக்காட்சி நிறுைனத்திற்கு சதசிய புலிகள்
பாதுகாப்பு ஆவணயம் தவட ைிதித்துள்ைது

 ைட வகாரிய அதிபரின் சசகாதரர் படுவகாவல வசய்யப்பட்டவதயடுத்து,
ைடவகாரிய மக்களுக்கு தங்கள் நாட்டில் அனுமதித்திருந்த ைிசா இல்லாத
பயணச் சலுவகவய மசலசிய அரசு ரத்து வசய்துள்ைது.

 மிகச்சிறந்த டாப் 10 ஆசிய கடற்கவரகள் ; அந்தமானின் ராதாநகர் பீச்
முதலிடம்

 உலகில் அதிகைவு புலம் வபயர்ந்தைர்கள் இந்தியர்கள்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 உலக அைைில் அதிகம் புலம் வபயர்ந்தைர்கள் இந்தியர்கள் என ஐக்கிய
நாடுகைின் சர்ைசதச புலம் வபயர்ந்தைர்களுக்கான ஆய்ைறிக்வகயில்
வைைியாகியுள்ைது.

 2015 கணக்கின்படி சுமார் 1 சகாடி 60 லட்சம் இந்தியர்கள் சைவறாரு
நாட்டில் குடிசயறியுள்ைனர். இதில் குறிப்பிட்ட மூன்று நாடுகைில் மட்டும்
கிட்டத்தட்ட 40% இந்தியர்கள் குடிசயறியுள்ைதாக ஆய்ைறிக்வகயில்
வைைியாகியுள்ைது.

 ஐக்கிய அரபு நாடுகைில் மட்டும் சுமார் 30 லட்சம் இந்தியர்களும்,
பாகிஸ்தான் மற்றும் அவமரிக்காைில் தலா 20 லட்சம் புலம் வபயர்ந்த
இந்தியர்கள் ைசித்து ைருகின்றனர்.

 இஸ்லாமிய ைிவையாட்டு ைராங்கவனகளுக்கான
ீ
சிறப்பு ஹி ாப்
ஆவடவய அறிமுகப்படுத்த உள்ை நிறுைனம் - வநக் நிறுைனம்

 ைிவையாட்டு ைராங்கவனகளுக்கான
ீ
இந்த ஹி ாப் ஆவட, பாரம்பரிய
இஸ்லாமிய நவடமுவறயின்படி தவலமூடிய ைடிைில்
உருைாக்கப்பட்டதுடன் ைிவையாட்டு ைராங்கவனகளுக்கு
ீ
சவுகரியமான
ைடிைிலும் ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த ஆவடவய அடுத்த ஆண்டு
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அறிமுகப்படுத்த உள்ைது

 ஐ.நா.சவபயில் நடந்த உலக மகைிர் தின வகாண்டாட்டத்தில் நடிகர்
ர

ினிகாந்தின் மகள் ஐஸ்ைர்யா தனுஷ் நடனம் ஆடினார்.

 பரத நாட்டிய குழுசைாடு ‘நடரா ர் ஆராதவன’ என்ற நடனாஞ்சலியில்
கைிஞர் வைரமுத்து எழுதிய ‘அைசர தாலாட்டு’ என்ற கைிவதக்கு
ஐஸ்ைர்யா தனுஷ் நடனம் ஆடினார். ‘ரத்ததானம்’ என்ற கைிவத வதாகுப்பில்
இடம்வபற்ற அந்த கைிவத சைவலக்கு வசல்லும் வபண்கைின் துயரம்
பற்றியது ஆகும்.

 இல்லத்தரசிகைாக இருந்த வபண்கள் அலுைலக வபண்கைாக மாறும்சபாது
இரண்டு சுவமகவையும் அைர்கசை சுமக்கிறார்கள். சைவலக்கு வசல்லும்
அைசரத்தில் ஒரு தாய் தன் குழந்வதக்கு பாடும் அைசர தாலாட்டாக அந்த
கைிவதவய கைிஞர் வைரமுத்து எழுதி இருக்கிறார். இது இந்திய
வபண்களுக்கு மட்டுமல்ல உலக வபண்கைின் அன்றாட அனுபைம் ஆகும்.

 ஐ.நா.சவபயில் அரங்சகற்றப்பட்ட கைிஞர் வைரமுத்துைின் 2-ைது கைிவத
இதுைாகும். ஏற்கனசை, ‘வைள்வைப் பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலர்கசை’
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என்ற வைரமுத்துைின் உலக சமாதானப் பாடவல ஏ.ஆர்.ரகுமான் கடந்த
ஆண்டு ஐ.நா.சவபயில் பாடி இருக்கிறார்.

 நிகழ்ச்சியின் நிவறைாக உலக அவமதிக்காக எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி பாடிய
பாடலுக்கும் ஐஸ்ைர்யா தனுஷ் நடனம் ஆடினார்.

 உலகின் மிகப்வபரிய ைங்கி முவற (World's Biggest Bank System) வகாண்ட
நாடாக சீனா முன்சனறியுள்ைது. இதற்கு முன் ஐசராப்பிய யூனியனின்
யூசராசசான் (Eurozone) தான் மிகப்வபரும் ைங்கி முவறவய வகாண்டதாக
இருந்தது

 சிரியா நாடு இராசயன ஆயுதங்கவை பயன்படுத்தியதற்கு எதிராக ஐ.நாைில்
வகாண்டுைரப்பட்ட தீர்மானத்திற்வகதிராக ரஷியா மற்றும் சீனா நாடுகள்
தங்கைது ைட்சடா
ீ
அதிகாரத்வத பயன்படுத்தியுள்ைன

 உலகின் "சிறந்த நாடுகைில்" சுைிச்சர்லாந்து இரண்டாைது ஆண்டகா முதல்
இடம் பிடித்துள்ைது."சிறந்த நாடுகள்" U.S. நியூஸ் அண்ட் சைர்ல்ட்
ரிப்சபார்ட், வபன்சில்சைனியா பல்கவலக்கழகத்தின் Wharton School மற்றும்
உலக பிராண்ட் நிபுணர்கள் BAV ஆசலாசவன இருந்து ைரிவச படி, சமல்
நாட்டின் மரியாவதகள் எடுக்கும். வைறும் சுைிஸ் பின்னால் கனடா மற்றும்
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பிரிட்டன், முவறசய இரண்டாைது மற்றும் மூன்றாைது, உள்ைன.

 அவமரிக்க ைிண்வைைி ைரங்காவன
ீ
"Peggy Whiston" ைிண்வைைியில் அதிக
நவடபயணம்(Space walks) சமற்வகாண்ட வபண்மணி என்ற வபருவமவய
வபற்றுள்ைார்

 Enawo சுறாைைி/புயல் தாக்கிய நாடு = மடகாஸ்கார் ைடகிழக்கு பகுதிகவை
தாக்கியது.

 Cyclone Debbie: சமீ பத்தில் ஆஸ்திசரலியாவை தாக்கிய புயல்
 உலகமகிழ்ச்சி அறிக்வகயில் இடம்வபறாத சார்க் அவமப்பின் உறுப்பின
நாடு மாலத்தீவு

 ஐசராப்பிய கண்டத்தில் உள்ை வபலாரஸ் நாட்டில் நீண்ட காலம்
சைவலயில்லாமல் இருப்பைர்கள் மீ து சமூக ஒட்டுண்ணி என்னும் ைரி
ைிதிக்கும் திட்டத்வத அறிமுகப்படுத்த உள்ைது.

 சிங்கப்பூரின் சாங்கி ைிமான நிவலயம் உலகின் மிகச்சிறந்த ைிமான
நிவலயாமாக அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது.

 சீனா, இப்சபாது உலகின் மிகப்வபரிய காஸ்மிக் கதிர் கண்காணிப்பு வமயம்
கட்டுைதற்கான பணிவயத் வதாடங்கி உள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 ஐசராப்பிய யூனியனிடம் "பிவரக்சிட்" சநாட்டீஸ் ைழங்கியது பரிட்டன்.
2019/Mar/29-ம் சததி பிரிட்டன் முவறப்படி வைைிசயறும் .

 உலகின் மிக நீைமான கட்டடம் ‘தி பிக் வபண்ட்’: ைிவரைில்!
 உலகின் மிக நீைமான கட்டடம் அவமரிக்காைின் நியூயார்க்கில் அவமக்கத்
திட்ட ைடிைவமப்பு வைைியிடப்பட்டு இருக்கிறது
இது உலகின் உயரமான கட்டடமான துபாயின் புர்ஜ் கலிஃபாவை ைிட
இரண்டு மடங்கு நீ ைமான கட்டடமாக இருக்கும்
4,000 அடி நீ ைம் (1.22km) வகாண்ட ‘தி பிக் வபண்ட்' எனப் வபயர்
சூட்டப்படைிருக்கும் இக்கட்டடம் ஆங்கில எழுத்து ‘யு' ைடிை ைவைவு
சபான்று இருக்கும்.

 அண்டார்டிகாைில் உள்ை பனிபாவறகைின் சமற்புற திவசசைகத்வத(Surface
Velocity) அறிய அங்கு வபாருத்தப்பட்டுள்ை DGPSல் மின்தரவுகவை(Stakes)
வபாருத்த ISRO 4 குழுக்கவை அனுப்பியுள்ைது - இந்த குழுக்கள்
அண்டார்டிகாைில் உள்ை இந்திய ஆராய்ச்சி வமயங்கைான "Bharathi
மற்றும் Maitri"ல் இந்த புதிய மின்தரவுகை வபாருத்தும்
- DGPS- Differential Global Positioning System
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 பாகிஸ்தான் தினத்வத முன்னிட்டு முதன் முவறயாக சீனா,சவுதி மற்றும்

துருக்கி பவடகள் இஎலாமாபாத்தில் நவடவபறும் அணிைகுப்பில் பங்சகற்க
உள்ைன

 எைவரஸ்ட் வசல்லும் Indian Navyன் இரண்டாைது பயணம் வதாடங்கியது
 உலகின் மிகப்வபரிய வசயற்வக சூரிய அவமப்பு(Artificial sun set)
வ

ர்மனியின் Cologneல் உருைாக்கப்பட்டுள்ைது - கார்பன் பயன்பாடு(Carbon-

Neutral) இல்லாமல் வஹட்ர ன் தயாரிக்க இந்த வசயற்வக சூரிய அவமப்பு
பயன்படும்

 உள்நாட்டு ைிமான சபாக்குைரத்தில்(Domestic Air Traffic)

ப்பாவன

பின்னுக்கு தள்ைி இந்தியா மூன்றாைது இடத்வத பிடித்துள்ைது

 Donald Trump அறிைித்த 6 நாட்டு பயணிகள் ைருைதற்கான தவடவய(Travel
Ban) எதிர்த்து ைழக்கு வதாடுத்த முதல் மாகாணம் "Hawaii".

 மார்ச் 2017ல் ,ஐ.நாைின் மனித உரிவம ஆவணயத்தினால் உயர்மட்ட
ைிசாரவண அவமப்பதற்காக பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ை நாடு = மியான்மர்

 பிரச்சவனக்குரிய வதன்சீன கடற்பகுதியில் 'சதசிய கடலுக்கடியிலான
உயிரிகள் கண்காட்சிவய' அவமக்கவுள்ை நாடு – சீனா

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 AIIBல் புதிதாக 13 நாடுகவை சசர்க்க அவ்ைவமப்பு அனுமதி
ைழங்கியுள்ைது
- கடந்த ஆண்டு வதாடங்கப்பட்ட இவ்ைவமப்பில் 57 நாடுகள் இருந்தன
- தற்சபாது புதிதாக சசர்க்கப்பட உள்ை 13 நாடுகளுடன் சசர்த்து வமாத்தம் 70
நாடுகள் இவ்ைவமப்பில் உள்ைன
- AIIB- Asian Infrastructure Investment Bank

 மத்திய மவறமுக ைரிகள் ைாரியமான CBEC

வ
ீ ல 1 முதல் CBIC என வபயர்

மாற்றம் வசய்யப்பட உள்ைது
- GST வகாண்டு ைருைதன் காரணமாக இம்மாற்றங்கள் வகாண்டு
ைரப்படுகிறது
- CBEC- Central Board of Excise and Customs
- CBIC- Central Board of Indirect Taxes & Customs

 உலகின் தவலசிறந்த 5 ைிமான நிவலயங்கள்
1. சாங்கி ைிமான நிவலயம் சிங்கப்பூர்

2. சடாக்கிசயா சர்ைசதச ைிமான நிவலயம்
3. Incheon International Airport,
4. Munich ைிமான நிவலயம்
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5. Hong Kong ைிமான நிவலயம்

தமிழ்நாடு
 ஐநா சவபயில் சபசி அசத்திய தமிழக அரசு பள்ைி வபண் ஆசிரியர்!
 சத்தசம இல்லாமல் ஐநா சவபயில் சபசி அங்கு அவனைரது பாராட்வடயும்
வபற்றுள்ைார் தமிழகத்வத சசர்ந்த ரமாசதைி,

 இைர் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டும் ஐநா சவபயில் சபசியுள்ைது
குறிப்பிடதக்கது.

 ைிருதுநகர் மாைட்டம் சாத்தூவரச் சசர்ந்த ரமாசதைி அ.ராமலிங்காபுரம்
அரசு நடுநிவலப் பள்ைியில் ஆங்கிலப் பட்டதாரி ஆசிரிவயயாகப்
பணியாற்றி ைருகிறார்

 தமிழ்நாடு வதாடக்கப்பள்ைி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மகைிர் அவமப்பின்
மாநிலத் தவலைராகவும்,அகில இந்திய ஆசிரியர் கூட்டணியின் அவமப்புச்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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வசயலராகவும்,சார்க் வபண்கள் கூட்டவமப்பின் திட்டக்குழு
உறுப்பினராகவும், பிசரசில் உலகக் கல்ைி அவமப்பின் உறுப்பினராகவும்
உள்ைார்.

 ஐ நா சவபயில் நவடவபற்ற ஆண் வபண் சமத்துைம் குறித்த சபரணியில்
கலந்துவகாண்ட இைர், ”வபண்களுக்கு எதிரான வகாடுவமகவைக்
கவைதல்” என்ற தவலப்பில் உவரயாற்றி அவனைரது பாராட்டுகவையும்
வபற்றிருக்கிறார்.

 தமிழகத்வத சசர்ந்த ஒரு வபண் ஆசிரியர் ஐநா சவபக்கு
அவழக்கப்பட்டுள்ைது, தமிழக்திற்கும் அரசு பள்ைி ஆசிரியர்களுக்கும்
வபருவம சசர்த்துள்ைது.

 உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகைைில் ைருவக தந்த மாநிலம் என்ற
வபருவமவய, 3-ைது ைருடமாக தமிழ்நாடு தக்க வைத்துக் வகாண்டுள்ைது.

 உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகைைில் ைருவக தந்த மாநிலம் என்ற
வபருவமவய 3-ைது ைருடமாக தமிழ்நாடு தக்க வைத்துக் வகாண்டுள்ைதாக
மத்திய சுற்றுலாத்துவற அவமச்சகம் தகைல் வைைியிட்டுள்ைது. இந்தப்
பட்டியலில் தமிழகத்துக்கு அடுத்த இடத்வத உத்தர பிரசதசமும், 3-ைது
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இடத்வத மத்திய பிரசதசமும் பிடித்துள்ைன.

 கடந்த ஆண்டு நாட்டின் பல்சைறு பகுதிகளுக்கும் பயணித்த சுற்றுலா

பயணிகைின் எண்ணிக்வக 1,653 மில்லியன். இதில் தமிழகத்துக்கு மட்டும்
344 மில்லியன் சுற்றுலா பயணிகள் ைருவக புரிந்துள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

 வசங்கல் அறுக்கும் கருைிவய கண்டுபிடித்தற்காக திருைாரூர் மாைட்டம்
முத்துப்சபட்வட புதுத்வதரு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிவலப் பள்ைியில் பயிலும்
8-ம் ைகுப்பு மாணைி இரா.ஆர்த்திக்கு அண்ணா பல்கவலக்கழகம்
“குருசசத்ரா” எனும் ைிருது ைழங்கி வபருவமப்படுத்தியுள்ைது.

 ஆசியாைிசலசய முதல்முதலாக சிடி ஸ்சகன் ைசதியுடன் வகாண்ட
ஆம்புவலன்ஸ் ைசதிவய சகாவை சக.எம்.சி.வஹச் மருத்துைமவன
அறிமுகம் வசய்துள்ைது

 காஞ்சிபுரம் மாைட்டம் கீ ழ்க்கதிர் கிராமத்தில் சபரறிஞர் அண்ணா வகத்தறி
பட்டுப் பூங்கா அவமக்கப்பட உள்ைது.

 9-ைது புதுவமக் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவுக்கான சதசிய
ைிருது-2017 வடல்லியில் நவடவபற்றுள்ைது. இதில் கனகாம்பரம், சவுக்கு
மரம் சாகுபடியில் புதிய ரகங்கவையும், நைன
ீ வதாழில்நுட்ப உத்திகவையும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

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

www.Padasalai.Net
Page 56 of 75

www.TrbTnpsc.com

நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

உருைாக்கிய புதுச்சசரிவயச் சசர்ந்த ைிைசாயி டி.வைங்கடபதி
வரட்டியாருக்கு சதசிய ைிருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 இலங்வகயில் கிழக்கு துவறமுக மாைட்டமான திரிசகாணமவலயிலுள்ை
சாம்பூர் நகரில் மறுசீரவமக்கப்பட்ட ஐக்கிய ைிடுதவலப் புலிகள் முன்னணி
என்னும் புதிய அரசியல் கட்சி வதாடங்கப்பட்டுள்ைது . . கட்சியின் நிறுைனத்
தவலைர் கந்தசாமி இன்பராசா

 வதன்இந்தியாைில் முதன் முவறயாக மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்வபகவை
தகுதிைாரியாக பிரித்வதடுப்பதில் 100%நிவலவய எட்டியள்ை மாைட்டம்
என்ற வபருவம திருவநல்சைலி மாைட்டம் வபற்றுள்ைது

 தமிழகம் UDAY திட்டத்தின் இவணந்ததன் ஒரு பகுதியாக 2019 மார்ச்க்குள்
குவறந்தது 10% ைிைசாய பம்புகவை மாற்றித்தர தமிழக அரசு
ஒப்புக்வகாண்டுள்ைது.

 வசன்வன மாைட்டத்தில் புதிதாகப் வபயர் சசர்க்கப்பட்டுள்ை
ைாக்காைர்களுக்கான ைண்ண ைாக்காைர் அவடயாை அட்வடயிவன இசசவை வமயங்கள் மூலம் இலைசமாகப் வபற்றுக் வகாள்ைலாம் என
வசன்வன மாநகராட்சி ஆவணயம் அறிைித்துள்ைது
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 சுைாமி ைிசைகானந்தர் சிகாசகா மாநாட்டிற்கு பிறகு "எழுமின் ைிழுமின்"
என்று எழுச்சி உவர நிகழ்த்திய கும்பசகாணத்தில் ரயில்சை

அருங்காட்சியகம் அவமக்கப்படும் என மத்திய இரயில்சை அவமச்சர்
சுசரஷ் பிரபு வதரிைித்துள்ைார்

 இந்தியாைில் அதிக அைைில் சாவல ைிபத்து நவடவபறும் மாநிலமாக
தமிழகம் காணப்படுைதாக சதசிய சாவல பாதுகாப்பு கவுன்சில்
வதரிைித்துள்ைது. தமிழகத்தில் நாவைான்றுக்கு 160 சபர் சாவல ைிபத்தில்
மரணமவடைதாகும், இந்திய அைைில் 550 சபர் மரணமவடைதாகும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது

 ஏவழகளுக்கு ைடுகள்
ீ
கட்டித் தருைதில் தமிழகம் 4ம் இடம்: வைங்வகயா!
வைங்வகயா நாயுடு கூறியதாைது: நகர்ப்புற ஏவழ மக்களுக்கு ைடுகள்
ீ
கட்டித் தருைதில் தமிழகம் 4-ைது இடம் வபற்றுள்ைது.கு

ராத், ரா

ஸ்தான்,

கர்நாடகா மாநிலங்கள் முதல் 3 இடங்கவை பிடித்துள்ைது.சமலும் நகர்ப்புற
ஏவழ மக்களுக்கு தமிழக அரசு இதுைவர 6,940 ைடுகள்
ீ
கட்டித் தந்துள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 வசன்வன தைிர மற்ற மாைட்டங்கைில் உள்ை குடும்ப அட்வடதாரர்களுக்கு
ஏப்ரல் 1-ம் சததி முதல் மின்னனு குடும்ப அட்வட(smart card) ைழங்கும்
பணி வதாடங்குகிறது.

 சரஷன் கவடகைில் அத்தியாைசியப் வபாருள்கள் ைிநிசயாகிப்பதில்
நவடவபறும் முவறசகடுகவைத் தடுக்க. ஸ்மார்ட் சரஷன் கார்டு முவறவய
வசயல்படுத்த தமிழக அரசு முடிவு வசய்துள்ைது. முதற்கட்டமாக
திருைள்ளூர் மாைட்டம் வகாரட்டூரில் இம்முவற அறிமுகப்படுத்தப்பட
உள்ைது

 ைிக்கிபீடியா சபாட்டியில் மூன்றாமிடம் பிடித்த தமிழ்ப் பல்கவலக்கழக
கண்காணிப்பாைர் = பி.

ம்புலிங்கம்

 தஞ்சாவூர் மாைட்டத்தில், ைிக்கிபீடியாைில் இல்லாத சகாயில்கள்& பிற
மாைட்டங்கைிலுள்ை சகாயில்கள் அடங்கிய 253 தகைல்கள் பதிசைட்வட
ைிக்கிபிடியாைில் பதிசைற்றம் வசய்துள்ைார்.
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ைிண்வைைி

 அணு ஆயுதங்கவை சுமந்து வசன்று 5000 கி.மீ வதாவலவு ைவர வசன்று
இலக்வகத் தாக்க கூடிய அக்னி-5 ஏவுகவணவய இந்தியா
உருைாக்கியுள்ைதற்குப் சபாட்டியாக தனது வநருங்கிய நட்பு நாடான
பாகிஸ்தானுடன் இவணந்து நைன
ீ ரக ஏவுகவணகவை தயாரிக்க சீனா
திட்டமிட்டுள்ைது

 ைிண்ணில் தானியங்கி முவறயில் வசயல்படும் குட்டி ஆய்ைகத்வத ( வபயர்:
ஸ்சபஸ் பார்மா) சுைிட்சர்லாந்து& இஸ்சரலும் இவணந்து ைிண்ணிற்கு
அனுப்ப உள்ைன

 கண்டம் ைிட்டு கண்டம் பாயும் "Hormuz-2" ஏவுகவணவய ஈரான் நாடு
வைற்றிகரமாக பரிசசாதித்துள்ைது

 நிலவை ஆய்வு வசய்ய இந்தியா அனுப்பி காணாமல் சபான சந்திராயன் -1
நிலைின் சுற்றுைட்டபாவதயில் ைலம் ைருைதாக நாசா
கண்டறிந்தது.(அக்சடாபர் 22, 2008-ல் அனுப்பப்பட்டது, ஆகஸ்ட் 29, 2009-ல்
தகைவல இழந்தது)

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 "Sential-2B" என்ற வசயற்வகசகாவை ஐசராப்பிய ைிண்வைைி
ஆய்வுவமயம்(ESA) பிவரன்ஸ் கயானாைிலிருந்து ைிண்ணிற்கு
வசலுத்தியுள்ைது

 ஐசராப்பிய ைிண்வைைி வமயம் சுற்றுசூழல் கண்காணிப்பிற்காக Satinel -2B
எனும் வசயற்வகசகாவை ைிண்ணில் வசலுத்தியது.

 மிகப்வபரிய ைிண்மீ ன்வதாகுதியான UGC 12591-ஐ ஹப்புள் வதாவலசநாக்கி
படம் பிடித்தது.

 NASAைின் "Europa Clipper" வசயற்வகசகாள் 2020ல் ைிண்ணில்
வசலுத்தப்பட உள்ைது
- இச்வசயற்வகசகாள் ைியாழனின்(Jupiter) ைாழத்தகுந்த "Europa"
துவணக்சகாைிற்கு அனுப்படும்

 ைட வகாரியாைின் ஏவுக்வண சசாதவனவய எதிர்த்து USA மற்றும்

ப்பான்

கடற்பவடகள் வதன் சீனக் கடல் பகுதியில் சபார் ஒத்திவகப் பயிற்சி
சமற்வகாண்டுள்ைது

 ஒலிவய ைிட சைகமாக பாயக்கூடிய பிரம்சமாஸ் ஏவுகவண ஒடிசா
மாநிலம் பாலாசசார் சசாதவனத் தைத்தில் வைற்றிகரமாக சசாதவன
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வசய்யப்பட்டுள்ைது

- இந்த ஏவுகவண இந்திய-இரஷ்ய கூட்டு முயற்சியில் உருைான ஏவுகவண
ஆகும்
- ஒலியின் சைகத்வத ைிட 2.8 மடங்கு அதிக சைகத்தில் பாய்ந்து வசன்று
இழக்வகத் தாக்கைல்லது
- தாழ்ைாக பறந்து வசல்லும் "குருஸ்" ைவகவயச் சசர்ந்த உலகின் மிக
சைகமான ஏவுகவண இது

 இந்திய ைிண்வைைி ஆராய்ச்சி நிறுைனத்தால் (இஸ்சரா) நிலவுக்கு
அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் - 1 ைிண்கலம் மாயமாகிைிட்டதாகக் கூறப்பட்ட
நிவலயில், இன்னமும் அது நிலவைச் சுற்றி ைந்து வகாண்டிருப்பதாக
அவமரிக்காைின் கலிஃசபார்னியாைில் வசயல்பட்டு ைரும் நாசா "வ
ப்ரபல்சன் ஆய்ைகம்' (ச

ட்

பிஎல்) கண்டறிந்துள்ைது.

 Shanti Prayas-II = அவமரிக்காவும் சநபாளும் இவணந்து நடத்தும் கூட்டு
ராணுை பயிற்ச்சி

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 சூர்ய கிரண்-XI என்ற வபயரில் இந்தியா மற்றும் சநபாை நாடுகளுக்கிவடசய
கூட்டு ராணுைப் பயிற்சி ைரும் 7-ம் சததி உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின்
மவலப்பிரசதசமான பிசதாராகார் என்ற இடத்தில் நவடவபற இருக்கிறது

 இந்தியா மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு இவடசயயான al Nagah -ii எனும்
இராணுை சபார்பயிற்சி ஹிமாச்சல் பிரசதசத்தில் வதாடங்கியது.

 Foal Eagle = வதன் வகாரியாவும் அவமரிக்காவும் இவணந்து நடத்தும் கூட்டு
ராணுை பயிற்ச்சி

 இந்தியா-ஓமன் இராணுைப் பயிற்சி 7-3-17= 'Al-Nagah-II "ஹிமாச்சல
வதாடங்கியது

 Al-Nagah-II 2017= இந்தியா மற்றும் ஓமன் இவணந்து நடத்தும்
கூட்டுராணுைப்பயிற்ச்சி ஹிமாச்சல பிரசதசத்தில் துைக்கம்

 ைிமானம்தாங்கி கப்பலான "INS Vikramaditya" கப்பலில் இருந்து பாரக்
ஏவுகவண வைற்றிகரமாக சசாதவன வசய்யப்பட்டுள்ைது

 உள்நாட்டிலாசய தயாரிக்கப்பட்ட advanced light helicopterஆன
"DHRUV"வை இலங்வக மற்றும் சில வதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு
ைழங்க இந்தியா சபச்சு ைார்த்வத நடத்தி ைருகிறது
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 இந்தியாைின் எதிர் நீர்மூழ்கி சபார்க்கப்பலான(Anti- submarine warfare)
"Tupolev- 142M" மார்ச் 29 அன்று ஒய்வு வபற உள்ைது

 சகாைாைில் இருந்து வசன்வனக்கு ைந்த கடசலார
காைற்பவடக்குவசாந்தமான கப்பல் வபயர் = ஐசி

ிஎஸ் ஷானக்

 INS Tillanchang எனும் கப்பவல துவண கடற்பவடத் தைபதி கிரிஸ் லுத்ரா,
கர்ைார்(கர்நாடகா) எனுமிடத்தில் இந்திய கப்பற்பவடக்கு அரப்பணித்தார்.
INS Tillanchang 'கர்நாடக மாநிலம் கர்ைாரில்' இந்திய கடற்பவடயுடன்
சசர்க்கப்பட்டுள்ைது - இது ஒரு Water Jet Fast Attack craft(WJFAC)
ைவகவயச் சார்ந்தாகும்

 ைிவடவபறுகிறது_ஐஎன்எஸ்ைிராட்
 இந்தியாைின் இரண்டாைது ைிமானம் தாங்கி சபார்க்கப்பல் ஐஎன்எஸ்
ைிராட் இன்றுடன் ைிவடவபறுகிறது

 ஐஎன்எஸ் ைிராட் சபார்க்கப்பவல பிரிட்டன்தான் கட்டியது.
 1959ல்- பிரிட்டன் கடற்பவடயில், வஹச்.எம். எஸ். வஹர்மஸ் என்ற
வபயருடன் இந்தக் கப்பல் இவணந்தது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 1984ம் ஆண்டு பிரிட்டன் கடற்பவட வஹர்மஸ் கப்பலுக்கு ஓய்ைைித்தது.
அந்தக் கப்பவல பழுதுபார்த்து இந்தியா ைாங்கியது. ஐ.என்.எஸ். ைிராட் என
வபயர் சூட்டப்பட்டு1987ம் ஆண்டு சம 12ம் சததி, இந்திய கடற்பவடயில்
இவணக்கப்பட்டது.

 இந்திய கடற்பவடயில் பணியாற்றி ஓய்வு வபறும் கவடசி பிரிட்டன்
தயாரிப்பு கப்பல் இதுசை

 உலகின் மிகப் பழவமயான ைிமான தாங்கிக் கப்பல் என்ற ைவகயிலும்
கடற்பவடயில் நீ ண்ட காலம் சசவை புரிந்த கப்பல் என்ற ைவகயிலும்
ஐ.என்.எஸ். ைிராட் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் வபற உள்ைது

 இந்த கப்பவல ைாங்கி மியூசியமாக மாற்ற ஆந்திர அரசு முயற்சித்துள்ைது
 ஐஎஸ்எஸ் ைிராட்டின் வசல்லப் வபயர் = Grand old lady
 "Project 75" ைரிவசவயச் சசர்ந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் "INS Kalvari"
நீ ருக்கடியிலானா ஏவுகவணவய வசலுத்தி வைற்றிகரமாக இலக்வக
அவடந்துள்ைது

 இந்தியா மற்றும் இஸ்சரல் நாட்டின் உறவுகள் வதாடங்கி 25ஆண்டுகள்
ஆனவத வகாண்டாடும் ைவகயில் "Hodu and the Jews" என்ற வபயரில்
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கண்காட்சி வடல்லியில் உள்ை இந்திரா காந்தி சதசிய கவல
வமயத்தில்(IGNCA) நவடவபற்றது

- IGNCA- Indira Gandhi National Centre for Arts

 வசவ்ைாய் கிரகத்தில் மிகப் வபரிய சுனாமி!
 3 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வசவ்ைாய் கிரகத்துடன் வபரிய
ைிண்கல் ஒன்று சமாதியுள்ைது.
இதனால் வசவ்ைாயில் இருந்த வபருங்கடலில் 150 மீ ட்டர் உயரமான
சுனாமி அவலகள் எழுந்ததாக ஆராய்ச்சியாைர்கள் வதரிைித்துள்ைனர்.
ைிண்கல் சமாதியதில் உருைான மிகப் வபரிய உருைான அவடயாைம்
கண்டுள்ைதாகவும் வதரிைித்துள்ைனர்.

 Barak ஏவுகவண ஒரு தவரயிலிருந்து ைான்வைைியில்(Surface-to-air)
தாக்கும் ஏவுகவணயாகும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

கண்டுபிடிப்புகள்
 Innovation Scholars In - Residence programme of Rashtrapati Bhavan. =
ஆண்டுக்கு பத்து கண்டுபிடிப்பாைர்கவைத் சதர்ந்வதடுத்து, அைர்களுக்கு
ஊக்கம் வகாடுக்கும் குடியரசுத் தவலைரின் " இன்வனாசைஷன் ஸ்காலர்ஸ்
இன்-வரசிவடன்ட்ஸ் புசராகிராம் " திட்டத்துக்கு தமிழ்நாட்வடச் சசர்ந்த [
ஓசூர் ] 10ம் ைகுப்பு மாணைர் = " ஆகாஷ்_மசனாஜ் " சதர்வு வபற்றுள்ைார்.

 வசலன்ட் ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படப்சபாைவத முன்கூட்டிய கண்டறிய
உதவும் எைிய சுய பரிசசாதவன கருைிவய ஆகாஷ் மசனாஜ்
கண்டுபிடித்துள்ைான்.

 [ சாதாரணமாக மாரவடப்பு ஏற்படுைதற்கு முன்னர் இதயத்தில் ைலி, இடது
வக ைலி, மூச்சுைிடுைதில் சிரமம், அதீத ைியர்வை உள்ைிட்ட அறிகுறிகள்
வதன்படும். ஆனால் ' வசலண்ட் ஹார்ட் ' அட்டாக்கில் இதுசபால
எந்தவைாரு அறிகுறிகளும் வதரியாது.]
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 மாரவடப்புக்கு காரணம் ரத்தத்தில் உள்ை எப்ஏபிபி3 என்ற சிறிய
புசராட்டீன்கள்தான்.

 ஆகாஷ் மசனாஜ் உருைாக்கியுள்ை வதாழில்நுட்ப கருைியில், சதாவலப்

சபான்ற சிலிகான் சவ்வு உள்ைது. அதில் ஒரு துைி புசராட்டீன் அல்புமின்
மற்றும் எப்ஏபிபி3 புசராட்டீன்கள் உள்ைன. இந்த கருைியில் சிறிய அைவு
பாசிட்டிவ் மின்சாரம் வசலுத்தும்சபாது, எப்ஏபிபி3 புசராட்டீன்கள்
ஈர்க்கப்பட்டு ஒன்று திரள்கின்றன. இதில் அல்ட்ரா ையலட் ஒைி
வசலுத்தப்படுகிறது. அல்ட்ரா ையலட் ஒைி ஈர்க்கும் அைவை வபாருத்து
புசராட்டீன்கைின் அைவை கண்டறிய இந்த கருைியில் வசன்சார் உள்ைது.

 இசத முவறயில் அல்ட்ரா ையலட் ஒைிவய சதால் மூலமாக வசலுத்தி
ரத்தத்தில் உள்ை எப்ஏபிபி3 அைவை கண்டறியலாம். இந்த புதுவமயான
சசாதவன மூலம் ஒருைருக்கு மாரவடப்பு அபாயம் இருக்கிறதா என்பவத
முன்கூட்டிசய அறிந்து மருந்துைவர சரியான சநரத்தில் சந்தித்து சிகிச்வச
வபற முடியும்.

 கருைியில் உள்ை சிறிய சிலிக்கான் அட்வடவய வகயின் மணிக்கட்டில்
அல்லது காதுகளுக்கு பின்புறத்தில் வபாருத்தி மாரவடப்பிற்கான அபாயம்
உள்ைதா என்பவத எைிதாகக் கண்டுபிடிக்கலாம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

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

www.Padasalai.Net
Page 62 of 75

www.TrbTnpsc.com

நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 மும்வபவயச் சசர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்கள் மனித உடலில் உள்ை
ைிந்துவசல்லில் #HSP90 [ Heat Shock Protein 90 ] என்ற புதுைவக புரத
ைவகயிவன கண்டறிந்துள்ைனர்.

 கிவரடிட் கார்டு வசஸில் இருதயத்தின் வசயல்பாடுகவை கண்டறிய உதவும்
ஈ.சி.

ி., வமஷிவன மும்வப பாபா அணு ஆராய்ச்சி நிறுைனத்வதச் சசர்ந்த

ைிஞ்ஞானிகள் ைடிைவமத்துள்ைனர்.

 இந்த சிறிய அைைிலான மிஷின் மூலம் இதயத்தின் வசயல்பாடுகவை பதிவு
வசய்து மருத்துைர்களுக்கு வமாவபல் மூலம் அனுப்பவும் முடியும்.

 உலகின் 10ைது வபரிய வைரம், சியரா லிசயான் நாட்டின் கிழக்சக சகானா
பகுதியில் சதாண்டிவயடுக்கப்பட்டுள்ைது. இது 706 காரட் மதிப்பு வகாண்டது.

 இந்த வைரத்வத இமானுசைல் சமாசமாக் என்பைர் சதாண்டிவயடுத்து,
அந்நாட்டு அரசிடம் ஒப்பவடத்துள்ைார்.

 இரைில் ஒைிரும் புசைாரவசன்ட் தைவை [ South American polka dot tree
frog - Hypsiboas punctatus ] அர்வ

ன்டினாைில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது.

 பகல் வபாழுதுகைில் அந்த தைவையின் ைண்ணம், பச்வச, மஞ்சள் மற்றும்
சிைப்பு சநரங்கைில் வதரிகிறது. ஆனால் இரவு சநரங்கைில் அதன்

www.Padasalai.Net
கண்களும், உடலில் உள்ை புள்ைிகளும் அடர் நீ லத்திலும் மற்ற பகுதிகள்
புசைாரவசன்ட் பச்வச ைண்ணத்திலும் மின்னுகின்றன.

 ைிஞ்ஞானிகள் உலகின் முதல் ஔிரும் தைவை இனங்கவை
அர்வ

ண்டினாைில் கண்டறிந்தனர். சமலும் அைற்றிலுள்ை hyloin-L1, hyloin-

L2 and hyloin-G1 எனும் மூன்று ைவக மூலக்கூறுகசை அவை ஔிரும்
தன்வமக்கு காரணம் எனவும் கண்டறிந்தனர்.

 உலகின் முதல் ஒைிரும் தைவை அர்வ ன்டினாைில் ஆராய்ச்சியாைர்கைால்
கண்டறியப்பட்டுள்ைது
- சாதாரண ஒைியில் மஞ்சள்,சிைப்பு மற்றும் இைம்பச்வச நிறத்தில் ஒைிரும்
- நீ லம் மற்றும் பச்வச நிறத்தில் இருைில் ஒைிரும்

 வதன் அவமரிக்க நாடான சூரிநாமில் ஏற்வகனசை ஊதா நிறத்துடன் மின்னும்
தைவை 2006-ம் ஆண்டு மத்தியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது

 புசனவை சசர்ந்த Maharashtra Institute of Technology (MIT), IBM
நிறுைனத்துடன் இவணந்து, ையது முதிர்ந்த மூத்த குடிமக்கள் தங்கள்,
அன்றாட கடவமகவை நிவறசைற்ற உதைி புரியும் ைவகயிலான CHINTU
என வபயரிடப்பட்ட இயந்திர மனிதவன உருைாக்கியுள்ைனர்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 உத்திரப்பிரசதச மாநிலம் சித்ரகூட் (Chitrakoot) பகுதியில் 1.6 பில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கு முந்வதய சிைப்பு ஆல்கா (Red Algae) ைவக நுண்ணுயிர்
படிைத்வத ைிஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ைார்கள்

 இந்தியாைில் 25,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகசை வநருப்புசகாழிகள்
இருந்ததற்கான ஆதாரங்கவை ைிஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்தனர்

 நிலவை ஆய்வு வசய்ய இந்தியா அனுப்பி காணாமல் சபானதாக கருதப்படும்
சந்திராயன் ைிண்கலத்வத அவமரிக்காைின் கலிசபார்னியா மாகாணத்தில்
உள்ை, நாசாைின் ராடார் பிரிவு இவத கண்டுபிடித்துள்ைது.

 வதாடர்பு துண்டிக்கப்பட தினம் = 2009 ஆகஸ்ட் 29
 பஞ்சாப் சைைாண் பல்கவலக் கழகம் இந்தியாைில் முதன்முவறயாக
மரபணு மாற்றப்பட்ட 3 பருத்தி ைவககவை கண்டறிந்துள்ைது. அதற்கு PAU
Bt 1, F1861 & RS 2013 என வபயரிட்டுள்ைனர்

 "Great Backyard Bird Count"(GBBC-2017) அறிக்வகயின்படி இந்தியாைில்
உள்ை வமாத்த பறவை இனங்கைில் 45% இமாச்சல பிரசதச மாநிலத்தில்
உள்ைதாக வதரிைிக்கப்பட்டுள்ைது
- இந்தியாைில் உள்ை 1263 இனங்கைில் 564 பறவை இனங்கள்
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இம்மாசலப்பிரசதசத்தில் உள்ைதாக வதரிைிக்கப்பட்டுள்ைது

 வடங்கு சநாவய தாக்கும் புதிய ைவக பாக்டீரியாைான உல்ஃபாசியா எனும்
பாக்டீரியாவை இந்திய மருத்துை ஆராய்ச்சி கழகமும் &
ஆஸ்திசரலியாைின் சமானாஸ் பல்கவலக்கழகம் இவணந்து
கண்டுபிடிந்துள்ைனர்

 உலகின் மிக பழவமயான படிம எரிவபாருட்கள் கியூவபக், கனடாைில்
இருப்பதாக ைிஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ைனர்

 இந்திய இராணுை ஆராய்ச்சி நிறுைனத்தினால் உள்நாட்டிசலசய
தயாரிக்கப்பட்டுள்ை ஸ்ைாதி என்று வபயரிடப்பட்டுள்ை ஆயுதங்கவை
கண்டறியும் சரடார் கருைி (Weapon Locating Radar - WLR) இந்திய
இராணுைத்தில் சசர்க்கப்பட்டுள்ைது

 NASAைின் "HUbble Space Telescope" மிகப்வபரிய அண்டம்(Galaxy) ஒன்வற
கண்டறிந்துள்ைது
- இதற்கு "UGC12591" எனப் வபயரிடப்பட்டுள்ைது
- இந்த அண்டம் பூமியிலிருந்து 400மில்லியன் ஒைி ஆண்டுகளுக்கு அப்பால்
உள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 கிருஷ்ணகிரி சதன்கனிக்சகாட்வட அருசக சந்தனப்பள்ைி கிராமத்தில்
வபண்கள் சபார் வசய்யும் நடுகல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது.

 அதிக ஊட்டச்சத்து நிவறந்தது. அதிக ைிவைச்சல், ைறச்சி உட்பட
காலநிவலவய எதிர்வகாள்ளும் திறன் வகாண்ட " ஊட்டி 3" என
வபயரிடப்பட்ட புதிய பீன்ஸ் ரகத்வத உதவக சதாட்டக்கவல
ஆராய்ச்சியாைர்கள் கண்டுபிடித்துள்ைனர்.

மாநாடு
 நீடித்த கலாச்சார சமம்பாடின் முக்கியத்துைம்"(Importance of sustainable
cultural building) என்ற தவலப்பில் "Kochi Muzris Biennale" மாநாட்வட
குடியரசுத் தவலைர் ப்ராணாப் முகர்

ீ "வகாச்சியில்" வதாடங்கி வைத்தார்

 சதசிய அைைிைான Jal Kranti Abhiyan கூட்டத்வதாடர் வடல்லியில்
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நவடவபற்றது

 "Swachh Shakthi Saptah 2017" மாநாடு கு ராத் மாநிலம் காந்திநகரில்
நடந்து முடிந்துள்ைது

 ' ி-20 நாடுகைின் நிதியவமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய ைங்கி ஆளுநர்கைின்
கூடுவக' (G20 Meet of Finance Ministers and Central bank Governors)
வ

ர்மனியின் சபடந்சபடன் (Baden Baden) நகரில் நவடவபற்றது.

 Krishi Unnati Mela – 2017 = ைருடாந்திர சைைாண் வதாழில்நுட்ப கண்காட்சி
Krishi Unnati Mela , புதுவடல்லியில் மார்ச் 15 - 17 ைவர நவடவபறுகிறது.

 இந்த நிகழ்ச்சிவய Indian Council of Agriculutral Research (ICAR) ஏற்பாடு
வசய்துள்ைது

 தலாய் லாமா பீகாரில் சர்ைசதச வபைத்த மாநாடு வதாடங்கி வைத்தார்.
 21 ஆம் நூற்றாண்டில் புத்தமதம் (Buddhism in 21st Century) என்னும்
தவலப்பில் மூன்று நாட்கள் நவடவபறவுள்ை சர்ைசதச புத்த கூடுவக
(International Buddhist Conference) பீகார் மாநிலம் ராஜ்கிருகாைில்
தலாய்லாமா மற்றும் மத்திய கலாச்சரத்துவற அவமச்சர் மசகஷ் சர்மா
ஆகிசயாரால் துைக்கி வைக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த கூடுவகயானது இந்திய

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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கலாச்சார அவமச்சகம் மற்றும் நாைந்தா பல்கவலக்கழகமும் இவணந்து
நடத்தப்படுைதாகும்

 மார்ச் 31ம் சததி நவடவபற உள்ை "Namami Brahmaputra" திருைிழாைில்
சீனா பங்சகற்க உள்ைது

 உலக உருது மாநாடு(World Urdu Conference) புது வடல்லியில் நவடவபற்று
முடிந்தது

 சர்ைசதச வைர மாநாடு(International Diamond Conference) மும்வபயில்
"Mines to Market 2017" என்ற தவலப்பில் நவடவபற்று முடிந்தது

 வதாழில், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் வதாடர்பான மூன்று நாள் சர்ைசதச
மாநாடு, தில்லி வதாடங்கியது.

 "கிருஷி உனத்தி சமைா" 2017 புது தில்லி நவடவபற்றது.
 ஐ.நா ைில் நவடவபறும் "ஆக்கிரமிப்பில் சதசங்கள்" என்ற கருத்தரங்கங்கில்
தமிழகத்வத சசர்ந்த
சம பதிசனழு இயக்க திருமுருகன் காந்தி உவரயாற்றுகிறார்.

 இரண்டாைது சர்ைசதச வபண்களுக்கான ைர்த்தக கண்காட்சி சநபாைில்
துைக்கம்
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 12ைது இந்திய-ஆப்ரிக்க ஒத்துவழப்பு திட்டத்திற்கான CII-EXIM ைங்கி
மாநாடு வடல்லியில் நவடவபற்றது

- இதவன குடியரசுத் தவலைர் ப்ரணாப் முகர்

ி வதாடங்கி வைத்தார்

- இம்மாநாட்டிவன மத்திய வைைியுறவுத்துவற அவமச்சகம் மற்றும் மத்திய
வதாழில்துவற மற்றும் ைணிகைியல் துவற சார்பாக நவடவபற்றது
- CII- Confederation of Indian Industry

 2017-ஆம் ஆண்டின் காவமன்வைல்த் மாநாடு Uk-ல் நவடவபறவுள்ைது.
 11-ஆைது ைடகிழக்கு ைணிக உச்சி மாநாடு புதுவடல்லியில் வதாடங்கியது
 இரண்டு நாள் ைட-கிழக்கு ைணிக உச்சி மாநாடு (NEBS) புது தில்லி
வதாடங்குகியது.

 'India by the nile' எனும் கலாச்சாரத் திருைிழா எகிப்தில் வதாடங்கியது
 சர்ைசதச மகைிர் தினத்வதவயாட்டி "Swachh Shakthi 2017" என்ற வபண்
ஊராட்சி பிரதிநிதிகைின் மாநாடு கு

ராத் மாநிலம் காந்திநகரில்

நவடவபற்றது

 பிரம்மாண்டமான 5ைது "India by the Nile" கலாச்சார திருைிழா
Cairo,Egyptல் வதாடங்யியது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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- இந்தியாைின் கலச்சாரம்,கவல,நடனம்,உணவு மற்றும் சயாகா
முதலியைற்வற எடுத்துக்காட்ட ைருடந்சதாறும் இத்திருைிழா இந்திய
அரசால் நடத்தப்படுகிறது

 துவண

னாதிபதி ஹமீ த் அன்சாரி IORA உச்சி மாநாடில் கலந்துவகாள்ை

jakarta வசன்றுள்ைார்

 சர்ைசதச சயாகா திருைிழா வடல்லியில் வதாடங்கியது
 வபண்கைால் உருைாக்கப்பட்ட மற்றும் வபண்கைால் நடத்தப்படும் start up
நிறுைனங்கவை ஊக்குைிக்கும் ைவகயில் சபஸ்புக்
நிறுைனம் #SheLeadsTech என்ற புதிய நிகழ்ச்சிவய வதாடங்கியுள்ைது

 "International Conference on Theory and Practice of Electrionic Governance"
எனும் 3 நாள் மாநாடு புதுவடல்லியில் நவடவபற்று முடிந்தது #ICEGOV

 முதலாைது இந்திய வபருங்கடல் ரிம் அசசாசிசயசன் நாட்டு அவமச்சர்கைின்
மாநாடு(Indian Ocean RIM Association Summit) இந்சதாசனஷியா
தவலநகரம்

ஹர்டாைில் நவடவபற்றது

- இம்மாநாட்டின் கரு "Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful,
Stable and Prosperous Indian Ocean"
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- IORA(Indian Ocean RIM Association) வதாடங்கப்பட்டு 20 ஆண்டுகள்

ஆனவதவயாட்டி அவத வகாண்டாடும் ைவகயில் இம்மாநாடு நவடவபற்றது
- IORA வதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு-1997

 நீர் ைைத்துவற அவமச்சர் உமா பாரதி தவலவமயில் புது தில்லியில் " ல்
கிராந்தி அபியான்' எனும் சதசிய மாநாடு நவடவபற்றது

 2017ம் ஆண்டிற்கான இந்தியன் வமாவபல் சைர்ல்டு காங்கிரஸ் மாநாடு
வடல்லியில் ைரும் வசப்டம்பர் 27அனன்று நவடவபறவுள்ைது.

 Most Popular Tourism Destination ைிருதிவன இலங்வக நாட்டிற்கு
ைழங்கப்பட்டுள்ைது

 13-ைது Economic Cooperation Organisation மாநாடு இஸ்லாமாபாத்தில்
நடக்க உள்ைது

 வசன்வன ைிமான நிவலயத்தில் பயணிகள் -அதிகாரிகள் இவடசய மார்ச் 1
முதல் 7 ைவர "புன்னவக ைார ைிழா" வகாண்டாடப்பட உள்ைது

 வபண்கள் மற்றும் குழந்வதகைிவடசய "தூய்வம இந்தியா" திட்டத்வத
பற்றிய ைிழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த "Swachhta Pakhwada" நிகழ்ச்சிவய

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 15 ைவர "மத்திய வபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் நல
அவமச்சகம்" நடத்த உள்ைது

 41ைது "Civil Accounts Day" வடல்லியில் இன்று(மார்ச்-1)
வகாண்டாடப்பட்டது

 'Bhagoria' எனும் பழங்குடியினர் திருைிழா மத்திய பிரசதசத்தில்
வதாடங்கியது.

 மத்திய நீர்ைைத்துவற அவமச்சர் உமா பாரதி 'Jal Kranti abhiyan' எனும்
சதசிய அைைிலான மாநாட்வட புது தில்லியில் வதாடங்கி வைத்தார்

 சர்ைசதச e-governance மாநாடு (ICEGOV 2017) வடல்லியில் இன்று
வதாடங்கியது= International conference on e-governance begins today

 புது டில்லியில் அவமந்துள்ை வமாரார் ி சதசாய் வதசிய சயாகா கல்ைி
நிறுைனம் மற்றும் மத்திய சுகாதாரத்துவற இவணந்து 3 நாள் சர்ைசதச
சயாகா ைிழாவை (International Yoga Fest) புது தில்லியில் நடத்தியுள்ைது

 இந்தியாைில் முதல் முவறயாக துலிப் மலர் ைிழா (Tulip Festival) ஏப்ரல் 01,
2017

ம்மு காஷ்மீ ர் அரசால் நடத்தப்படுகிறது

 மார்ச் 13-ல் காவமன்வைல்த் தினம் வகாண்டாடப்பட்டது.
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 2022ல் வதன் ஆப்ரிக்கா டர்பனில்(Durban) நவடவபற இருந்த காமன்வைல்த்

சபாட்டிகள் சபாதிய நிதியுதைி இல்லாத காரணத்தால் அங்கு நவடவபறாது
என அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது.

 "Sarhul": பழங்குடியினர் திருைிழா

ார்கண்ட் மாநிலத்தில்

வதாடங்கியுள்ைது

 2017 வைர கூடுவக மாநாடு மும்வபயில் நவடவபற்றது
 சராம் உடன்படிக்வக ஏற்படுத்தப்பட்டு 60ஆண்டுகள்
நிவறைவடந்வதவயாட்டி ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ை 27 நாடுகைின்
தவலைர்கைின் மாநாடு இத்தாலி தவலநகர் சராமில் நவடவபறுகிறது.

 2017_ சர்ைசதச புத்தமத மாநாடு பிகாரில் உள்ை ரா கிருதத்தில்
நவடவபற்றது

 2017_ சர்ைசதச பூஜ்ய மாநாடு வடல்லியில் நவடவபற்றது
 முதல் "Unity for Security" என்ற INTERPOL மாநாட்வட ஐக்கிய அரபு
நாடுகள்(UAE) அபுதாபியில் நடத்த உள்ைது - சமலும் "50mn Euros"
INTERPOLக்கு அைிக்க உள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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 ஆசிய ைைர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுைனத்தின்(Asian Development Research
Institute) வைள்ைி ைிழா வகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக "பீகார் மற்றும்
ார்கண்ட் மாநாடு"(Conference on Bihar and Jharkhand) பாட்னாைில்
நவடவபற்றது
- இதவன குடியரசுத் த்வலைர் ப்ராணப் முகர்

ி வதாடங்கி வைத்து சபசினார்

- இம்மாநாட்டின் கரு(Theme): "Shared History to Shared Vision"

 வஹதராபாத்தில் உள்ை "Osamania University" அடுத்த ஆண்டு நவடவபறும்
105ைது இந்திய அறிைியல் மாநாட்வட(Indian Science Congress) நடத்த
உள்ைது

 "Baruni திருைிழா": திரிபுரா மாநிலத்தில் நடந்து முடிந்துள்ைது
 Hong kongன் முதல் வபண் தவலைராக "Carrie Lam" சதர்வு
வசய்யப்பட்டுள்ைார்

 3ைது G20 கட்டவமப்பு ஒருங்கிவணப்பு மாநாடு ைாரணாசியில் நவடவபற
உள்ைது- இம்மாநாடு வ

ர்மன் தவலவமயிலும், மத்திய வைைியுறவுத்துவற

அவமச்சகம் துவண வதாகுப்பாைராரகவும்(Co host) இவணந்து
இம்மாநாட்வட நடத்துகிறது
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 " International Conference on Buddhism in the 21st Century " என்ற

தவலப்பில் சர்ைசதச புத்த மத மாநாடு, பீகாரின் ராஜ்கிர் நகரில் ( நாைந்தா
மாைட்டம் ) மார்ச் 17 - 19 ைவர நவடவபறுகிறது.

 இம்மாநாட்வட புத்த மத தவலைர் தலாய் லாமா துைக்கி வைத்துள்ைார்.
 சமற்கு மண்டலத்தில்(Western Region) அலுைல் வமாழி
வகாள்வகவய(Official Language Policy) சிறந்த முவறயில்
நவடமுவறப்படுத்தியதற்காக மும்வபவயச் சசர்ந்த "Central Bank" முதல்
பரிவச வைன்றுள்ைது - இதவன உதய்பூரில் நவடவபற்ற மத்திய மற்றும்
சமற்கு மண்டலங்கைின் அலுைல் வமாழி மாநாட்டில் வகாடுக்கப்பட்டது

 புகழ்வபற்ற "Shigmo" திருைிழா சகாைாைில் வதாடங்கிய
 வமாவபல் சைர்ல்டு காங்கிரஸ மாநாடுீ் வசப்டம்பர் 27 ம் சததி இந்தியாைில்
நடத்தப்பட உள்ைது

 ைரும் வசப்டம்பர் 27-ல் Mobile world Congress மாநாடு இந்தியாைில்
நவடவபற உள்ைது.
பிரம்மபுத்திரா ஆற்றங்கவரயில் முதன்முவறயாக நமாமிபிரம்மபுத்திரா
எனும் வபயரில் அசாம் மாநிலம் ஆற்றுத்திருைிழாவை நடத்தியுள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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சாதவனகள்
 சகரைாவை சசர்ந்தைர் ைி யலட்சுமி பிறைியிசலசய பார்வையற்றைர்.
இைர் தமிழ், மவலயாைம் சினிமாக்கைில் பல பாடல்கவை பாடியுள்ைார்.

 வகாச்சியில் நடந்த இவச நிகழ்ச்சியில், ைவணயில்
ீ
பாடவல இவசத்த
வைக்கம் ைி

யலட்சுமி, 67 பாடல்கவை இவடைிடாது வதாடர்ந்து 5 மணி

சநரம் இவசத்து கின்னஸ் சாதவன பவடத்துள்ைார்.

 இதற்கு முன் நடந்த ஒரு இவசக்கச்சசரியில் பார்வை திறனற்ற
மாற்றுதிறனாைி ஒருைர் 51 பாடல்கவை, ஒசர அமர்ைில் ைவணயில்
ீ
இவசத்து சாதவன பவடத்திருந்தார்

 உலக சாதவன பவடத்த வைக்கம் ைி யலட்சுமி!
 மாற்றுத் திறனாைியான பாடகி வைக்கம் ைி யலட்சுமி பல சாதவனகவை
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பவடத்து ைருகிறார்.

இந்நிவலயில் அைர் இவசக்கச்சசரியில் ைவணயில்
ீ
67 பாடல்கவை
இவடைடாது
ீ
இவசத்து உலக சாதவன பவடத்துள்ைார்.

இதற்கு முன் இவசக்கச்சசரியில் பார்வை திறனற்ற மாற்றுதிறனாைி ஒருைர்
51 பாடல்கவை இவசத்து சாதவன பவடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்சபாது அைரது சாதவன வைக்கம் ைி

யலட்சுமி முறியடித்துள்ைார்.

 வஹதராபாத்வதச் சசர்ந்த 16 ையது "Husna Sameera" மாராத்தான் சகரம்
ைிவையாடி கின்னஸ் சாதவன நிகழ்த்தியுள்ைார்
- இைருடன் 22 ையதான "Allada Pavan" 34 மணிசநரம் 45 நிமிடம் 56
ைிநாடிகள் ைிவையாடியுள்ைார்

 சகரைாைின் பாடகர் வைக்சகாம் ைி யவலட்சுமி என்பைர் வகாச்சியில்
நவடவபற்ற காயத்ரி ைவண
ீ
நிகழ்ச்சியில் வதாடர்ந்து 5 மணி சநரங்கைில்
நிவறய பாடல்கள் பாடி உலக சாதவன பவடத்தார்.

 மத்தியப் பிரசதச மாநிலம் உஜ்வ ன் நகரில் ஒசர சநரத் தில் ஒசர இடத்தில்
104 மாற்றுத் திறனாைி ச

ாடிகளுக்கு கடந்த மார்ச் 8-ஆம் சததி திருமணம்

நடத்தி வைக்கப்பட்டது. உலகிசலசய இந்த எண்ணிக்வகயில் மாற்றுத்
திறனாைிகளுக்கு திருமணம் நவடவபற்றது இதுசை முதல்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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முவறயாகும்.எனசை இந்நிகழ்ச்சி “சகால்டன் புக் ஆப் சைர்ல்ட்
வரக்கார்ட்ஸ்” புத்தகத்தில் இடம்பிடித்து சாதவன புரிந்துள்ைது.

 அஸ்ைின் உலக சாதவன: = சர்ைசதச வடஸ்ட் கிரிக்வகட்டில் குவறந்த
சபாட்டிகைில் 25 முவற 5 ைிக்வகட்டுகவை ைழ்த்திய
ீ
ைரர்
ீ என்ற
சாதவனவய பவடத்தார் அஸ்ைின்.

 47 சபாட்டிகைில் 25 முவற 5 ைிக்வகட்டுகவை ைழ்த்தி,
ீ
இலங்வக ைரர்
ீ
முரைிதரன் சாதவனவய முறியடித்தார் அஸ்ைின்.

 வஹதராபாத்வத சசர்ந்த அகஸ்தியா வ ய்ஸ்ைால் என்றா சிறுைன் தனது
11 ைது ையதிசலசய 12 ஆம் ைகுப்பு வபாதுத்சதர்வு எழுதி அவனைவரயும்
ைியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ைார்

 வக கால்கவை சங்கிலியால் கட்டிக்வகாண்டு கடலில் 5 கிசலா மீ ட்டர்
தூரத்திற்கு நீ ந்தி, நாவகவயச் சசர்ந்த கல்லூரி மாணைர் ஒருைர் சாதவன
பவடத்துள்ைார்.

 நாவக மாைட்டம் கீ ச்சாங்குப்பத்வதச் சசர்ந்த சபரிநாதன். கல்லூரியில்
இரண்டாமாண்டு படித்து ைரும் மாணைர் சபரிநாதன் நீ ச்சலில் புதிய
சாதவன ஒன்வற பவடத்துள்ைார். வக மற்றும் கால்கவை சங்கிலியால்
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கட்டிக்வகாண்டு, நாகூர் கடலிலிருந்து, நாவக துவறமுகம் பகுதி ைவர
சுமார் 5 கிசலா மீ ட்டர் தூரம் நீ ந்தினார்.

 5 கிசலா மீ ட்டர் தூரத்வதக் கடக்க அைர், 2 மணிசநரம் 20 நிமிடம் 48
ைினாடிகள் எடுத்துக் வகாண்டார். இதன் மூலம், கடந்த 2013-ம் ஆண்டு,
உத்திரபிரசதசத்வதச் சசர்ந்த சகாபால் கார்ைி என்பைர் பவடத்த நீ ச்சல்
சாதவனவய, சபரிநாதன் முறியடித்துள்ைார்.

 சபரிநாதனின் சாதவன குறித்த ைிபரங்கள் கின்னஸ் சாதவனக்காக அனுப்பி
வைக்கப்பட்டுள்ைன.

 லிம்கா சாதவன வசய்த ஆந்திரா! = சமற்கு சகாதாைரி மாைட்டத்தில்
பட்டிசீமா அவணக்கட்வட கட்ட ஆந்திர அரசு முடிவு வசய்தது.
கடந்த 2015-ம் ஆண்டு வதாடங்கிய இந்த அவணயின் கட்டுமானப் பணி,
வைறும் 173 நாட்கைில் முடிக்கப்பட்டது.
மிகக்குவறைான காலத்தில் கட்டி முடிக்கப் பட்ட அவணயாக, பட்டிசீமா
லிம்கா சாதவன புத்தகத்தில் இடம் வபற்றுள்ைது.
இந்த தகைவல ஆந்திர முதல்ைர் சந்திரபாபு நாயுடு வதரிைித்துள்ைார்
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 வபண்கள் தினம் மார்ச்8ஐ முன்னிட்டு ஏர் இந்தியா நிறுைனத்திற்கு
வசாந்தமான, வடல்லியில் இருந்து புறப்பட்ட சபாயிங் ரக ைிமானம்
அவமரிக்காைின் சான் பிரான்சிஸ்சகா நகவர அவடந்து மீ ண்டும் வடல்லிவய
ைந்து அவடந்துள்ைது.

 உலக சாதவனக்காக முற்றிலும் வபண் ஊழியர்கைால் உலவக சுற்றிய
ைிமானம் என்ற புதிய உலக சாதவனவய பவடத்துள்ைது

ைிவையாட்டுகள்
 வடல்லியில் நவடவபற்ற ைி ய் ஹசாசர கிரிக்வகட் சகாப்வப இறுதிப்
சபாட்டியில், சமற்கு ைங்க அணிவய ைழ்த்தி,
ீ
தமிழக அணி சாம்பியன்
பட்டம் வைன்றுள்ைது.

 ைி ய் ஹசாசர கிரிக்வகட் சபாட்டியில்(Vijay Hazare Trophy) தமிழக அணி
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வபங்கால் அணிவய ைழ்த்தி
ீ
சகாப்வபவய வகப்பற்றியுள்ைது

 Nomi,Japanல் நவடவபற்ற "Asian walk championships" சபாட்டியில்

இந்தியாவைச் சசர்ந்த "K T Irfan" வைண்கல பதக்கம் வைன்றுள்ைார்

 ATP Indian wells சபாட்டியில் "Roger Federer" பட்டம் வைன்றுள்ைார்
- இறுதி சபாட்டியில் "Stan Wawrinka"க்கு எதிராக ைிவையாடி இப்பட்டத்வத
வைன்றுள்ைார்
- ATP சபாட்டிகைில் இைர் வைல்லும் 25ைது பட்டம் இதுைாகும்

 ஆசிய தடகை சாம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகள் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ை கலிங்க
வமதானத்தில் நடக்க உள்ைது

 இந்திய சகால்ப் ைரர்
ீ "SSP Chawrasia" Hero Indian Open சபாட்டியில்
வதாடர்ந்து இரண்டாைது முவறயாக பட்டம் வைன்றுள்ைார்

 வசன்வனயில் நடந்து ைரும் அகில இந்திய வகப்பந்து சபாட்டியில் வபண்கள்
பிரிைில் சகரை சபாலீஸ் அணி சாம்பியன் பட்டத்வத தட்டிச்வசன்றுள்ைது

 2017 IEEE அவலக்கற்வற வதாழில் நுட்ப ைிருதிவன ஐஐடி வசன்வன
வைன்றுள்து

 சிறப்பு குைிர்கால ஒலிம்பிக் ைிவையாட்டு சபாட்டிகள் ஆஸ்திரியாைில்
மார்ச் மாதம் துைங்க உள்ைது

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்
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 அகில இந்திய திறனறிவுத்சதர்ைில் சைலம்மாள் ைித்யாலயா மாணைருக்கு
முதல் பரிசு

 வசன்வன முகப்சபர் சைலம்மாள் ைித்யாலயா பள்ைி மாணைர்
ைி.நந்தைர்மன், அகில இந்திய அைைிலான அறிைியல் நுட்பத்திறனறிவு
சதர்ைில் முதல் பரிசு வபற்றுள்ைார்.

 பிசரசில் ஓபன் வடன்னிஸ் 2017 ல் ஆண்கள் ஒற்வறயர் பிரிைில் உருகுசை
நாட்டின் பாவ்சலா காைாஸ் (Pablo Cuevas) மற்றும் ஆண்கள் இரட்வடயர்
பிரிைில் சராச

ாரிசயா துத்ரா மற்றும் ஆண்டிரியா ஷா (Rogerio Dutra Silva

and Andra Sa) ஆகிசயார் வைற்றி வபற்றுள்ைனர்

 சகரை மாநிலம் வகாச்சியில் அண்வமயில் நவடவபற்ற அகில இந்திய
மாதிரி நீ திமன்றப் சபாட்டியில் தஞ்சாவூர் சாஸ்த்ரா பல்கவலக்கழகச்
சட்டைியல் பள்ைி வைற்றி வபற்று சகாப்வபவயக் வகப்பற்றியது

 துபாய் ஓபன் வடன்னிஸ் சபாட்டியில் உலகின் முதல் நிவல ைரரான
ீ
பிரிட்டனின் ஆன்டி முர்சர சாம்பியன் பட்டம் வைன்றுள்ைார் - இது அைரது 45
ைது பட்டம் ஆகும்

 வமக்ஸிசகாைின் அகாபுல்சகா நகரில் நவடவபற்ற வமக்ஸிசகா ஓபன்
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வடன்னிஸ் சபாட்டியில் அவமரிக்காைின் சாம் கியூரி சாம்பியன் பட்டம்
வைன்றார்

 இந்திய வபண்கள் ஐஸ் ஹாக்கி அணி தனது முதல் சர்ைசதச வைற்றிய
பதிவு வசய்துள்ைது
- பாங்காக்கில் நவடவபற்ற "Challenge Cup of Asia" சபாட்டியில்
பிலிப்வபன்ஸ்க்கு எதிராக இந்த வைற்றிவய பதிவு வசய்து இந்திய வபண்கள்
அணி சாதவனச் வசய்துள்ைது

 குர்ஹைனில் நவடவபற்ற இந்திய ஓபன் சகால்ப் சாம்பியன்சிப் சபாட்டியில்
இந்திய ைரர்
ீ SS வசௌராஷியா வதாடர்ந்து இரண்டாம் ஆண்டாக சாம்பியன்
பட்டம் வைன்றுள்ைார்.

 இதற்கு முன் இந்திய ைரர்
ீ ச ாதி ரந்தைா 2006 & 2007லும்,

ப்பான் ைரர்
ீ

Kenji Hosoishi 1967 & 1968லும் இசதசபால் வதாடர்ந்து இருமுவற பட்டம்
வைன்றுள்ைனர்.

 வஹதாராபாத்தில் நவடவபற்ற 35ைது சதசிய அைைிலான வடன்னிகாய்ட்
சபாட்டியில் , 18 ையதுக்கு உட்பட்சடார் பிரிைில் , மதுவர சைைாண்வம
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கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிவலய மாணைி K.பைித்ரா , தமிழக அணி
சார்பில் கலந்து வகாண்டு தங்கப்பதக்கம் வைன்றுள்ைார்.

 சுைஸ்ட்சர்லாந்து நாட்வடச் சசர்ந்த "Elias Ambuhi" பின்சனாக்கி சறுக்கி
ைிவையாடும்(Skiing backwards) பனிச்சறுக்கு சபாட்டியில் அதிக சைகத்தில்
சறுக்கி உலகச் சாதவனப்படுத்தியுள்ைார்

 அசாம் மாநிலம், குைஹாத்தியில் நவடவபறும் 17ைது அகில இந்திய
சபாலிஸ் துப்பாக்கி சுடும் சபாட்டியில், 300 க

வதாவலவு வரபிள்

சபாட்டியில் தூத்துக்குடி மாைட்ட காைல் கண்காணிப்பாைர் அஸ்ைின் M.
சகாட்னிஸ் வைள்ைி பதக்கம் வைன்றுள்ைார்.

 அகில இந்திய துப்பாக்கி சுடும் சபாட்டியில் தமிழக IPS அதிகாரி பதக்கம்
வைல்ைது இதுசை முதல்முவறயாகும்.

 இப்சபாட்டியில் ரா ஸ்தான் ைரர்
ீ தங்கமும், சகரைா ைரர்
ீ வைண்கலம்
வைன்றுள்ைனர்.

 2017 Winter Special Olympics World Games ஆஸ்திரியாைில்
வதாடங்கியுள்ைது

 ஏடிபி வமக்சிககன் ஒபன் வடன்னிஸ் சபாட்டியில் அவமரிக்க வடன்னிஸ் ைரர்
ீ
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சாம் வகர்ரி , ரசபல் நடாவல ைழ்த்தி
ீ
சாம்பியன் பட்டத்வத வைன்றுள்ைார்



ன்
ீ
மாதம் நவடவபற உள்ை 22ைது ஆசியன் தடகை சாம்பியன்சிப்(Asian

Athletics Championship) சபாட்டிகவை நடத்துைதில் இருந்து ைிலகிக்
வகாள்ைதாக

ார்கண்ட் அதிகாரப்பூர்ைமாக அறிைித்துள்ைது

 தாய்லாந்தின் திருநங்வக ஒருைர் தமது சக சபாட்டியாைர்கள் 27 சபவர
வைன்று இந்த ஆண்டின் சர்ைசதச அழகியாக முடி சூடியுள்ைார்.உலக
அைைில் மிக பிரபலமானதும் திருநங்வககளுக்காக நடத்தப்படும் மாவபரும்
அழகிப் சபாட்டி தாய்லாந்தின் பட்டாயா நகரில் நவடவபற்றுள்ைது.

 இதில் 24 ையதாகும் தாய்லாந்தின் Jiratchaya Sirimongkolnawin என்பைர்
சர்ைசதச அழகியாக முடி சூடியுள்ைார்

 டி.பி திசயாதார் சாம்பின்ஸ் சகாப்வபவய (கிரிக்வகட்) தமிழ்நாடு அணி
வைன்றுள்ைது

 2018-ம் ஆண்டு ரஷ்யாைில் நவடவபற உள்ை உலகக் சகாப்வப கால்பந்து
வதாடருக்கு முதல் அணியாக பிசரசில் தகுதி வபற்றது

 இந்த ைருட Formula1 சீசனின் முதல் சபாட்டியானா ஆஸ்திசரலியன்
கிராண்ட் பிரிக்ஸில் "Sebastian Vettel" (Ferrari) வைற்றி வபற்றுள்ைார்
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 உலகக்சகாப்வப கால்பந்து இறுதிப் சபாட்டி வகால்கத்தாைில்!
 இந்தியாைில் ைரும் அக்சடாபர் மாதம் சர்ைசதச கால்பந்து சம்சமைனம்
(பிபா) சார்பில் 17 ையதுக்குட்பட்சடார் உலகக்சகாப்வப கால்பந்து வதாடர்
நவடவபற இருக்கிறது.
இதில்,இந்தியா உள்ைிட்ட 24 நாடுகைின் அணிகள் பங்சகற்கின்றன.
பிபாைின் குழுைானது இந்தியாைில் உலகக் சகாப்வப சபாட்டிகள்
நவடவபறும் வமதானங்கவை ஆய்வு வசய்தது.
வதாடக்க ஆட்டம் மும்வபயிலும் இறுதிப்சபாட்டி வகால்கத்தா சால்ட் சலக்
வமதானத்திலும் நவடவபறும் என அறிைிக்கப்பட்டுள்ைது

 "உலக ஹாக்கி லீக் வபனல் match" on 2017/Dec/1 to 10 சமலும் "உலகக்
சகாப்வப ஹாக்கிப் சபாட்டி on 2018/Nov-28 to Dec 16" நவடவபறும் இடம்"ஒடிஸா"(Bhubaneswar)

 சுகாதார வமயங்கள் கட்டும் கால்பந்து ைரர்!
ீ
 சநபாைத்தில் 2015-ல் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்வதயடுத்து, 74 சுகாதார
வமயங்கள் கட்ட யுனிவசஃப் ஒப்பந்தமிட்டது.
யுனிவசஃப் உதைியுடன் அர்வ

ன்டினா கால்பந்து ைரர்
ீ வமஸ்ஸி, வமஸ்ஸி 3
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சுகாதார வமயம் கட்டியுள்ைார்.

தற்சபாது சமலும் 11 வமயங்கள் கட்டப்பட்டு ைருகின்றன.



ம்மு காஷ்மீ ர் மாநிலம் ஸ்ரீநகரில் உள்ை "Bakshi கால்பந்து வமதானம்"
FIFA ைிதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டு புதிதாக சமம்படுத்தப்பட உள்ைது

 32ைது சந்சதாஷ் சகாப்வப கால்பந்து இறுதிப்சபாட்டியில் சமற்கு ைங்காை
அணி வைற்றி சபாற்று சகாப்வபவய வகப்பற்றியுள்ைது

 ஆஸ்திரியாைில் நவடவபற்ற "World Winter Games"ல் இந்தியா 37 தங்கம்,10
வைள்ைி மற்றும் 26 வைண்கல பதக்கங்கவை வைன்றுள்ைது வமாத்தம் 73
பதக்கம் வைன்றுள்ைனர்

 FIFA U-17 இறுதி சபாட்டிவய வகால்கத்தாைில் உள்ை "Salt Lake
Stadium"த்தில் நடக்க உள்ைது
- அவரயிறுதி சபாட்டிகள் குஹாத்தியில் உள்ை இந்திரா காந்தி வமதானம்
மற்றும் சநைி மும்வபயில் உள்ை D Y Patil வமதானத்திலும் நவடவபறும்
- இந்தியாைில் வமாத்தம் 6 நகரங்கைில் FIFA U-17 சபாட்டிகள் நவடவபற
உள்ைன
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நடப்பு நிகழ்வுகள் - மார்ச் = 2017

 ஆண்களுக்கான World League Final 2017(Hockey) மற்றும் World Cup
Hockey 2018 இரண்டும் ஒடிசா மாநிலம் புைசனஸ்ைரில் நவடவபற உள்ைது

 காமன்வைல்த்: இங்கிலாந்தில் இரு நகரங்களுக்குள் சபாட்டி!
 காமன்வைல்த் சபாட்டிகவை 2022 ஆம் ஆண்டில் நடத்த முதலில்
வதன்னாப்பிரிக்காைின் டர்பன் நகரம் சதர்வு வசய்யப்பட்டது.
ஆனால், அந்நகரத்தில் சதவையான கட்டவமப்பு ைசதிகவை
ஏற்படுத்தைில்வல என்பதால் பட்டியலில் இருந்து நீ க்கம் வசய்துள்ைனர்.
தற்சபாது, அந்நகரத்திற்கு பதிலாக இங்கிலாந்தின் லிைர்பூல் நகரும்,
பிர்மிங்ஹாம் ஆகிய நகரங்களுக்கு இவடசய சபாட்டி நிலைி ைருகிறது

 2017 வபண்கள் இவைஞர் குத்துச்சண்வட சாம்பியன்சிப் சபாட்டிகள்
முதன்முவறயாக இந்தியாைில் நவடவபற உள்ைது
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