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1] ம்திய ப ொு்  ணியொள் தத்வொணணய்தி் UPSC (ீ. ி.எ்.சி.) 
தணைவரொக தேவி் ’்.ஷியொ்தை நியமன் பச்ய் ்ு்ளொ். 

 

 ம்திய ப ொு்  ணியொள் தத்வொணணய்தி் (ீ. ி.எ்.சி.) தணைவரொன 

‘்கொ சிதரொஹியி்  தவி்கொை் (ஜனவ  3) ுிகிறு. எனதவ, ுதிய 

தணைவரொக தேவி் ’்.ஷியொ்தை நியமன் பச்ய் ்ு்ளொ். “த்கொன 

உ்தரணவ ஜனொதி தி  ிரணொ் ுக்ஜி  ிற் ி்ு்ளொ். 

 

2] 2017-் ’்ி் ுத் ுழ்ணத ச யொக 00.01 மணி்ு  ி ்ே் நொ்ி் 

 ிற்ு்ளு. 

 

 நிூசிைொ்ு நொு ுத்ுதைி் ு்தொ்ணே வரதவ்று உ் ே  ்தவு 

ுவொரசிய்குே்  ிற்த “்த ’்ணே உைக் ுுவு் உ்ள ம்க் 

மிு்த உ்சொக்ுே் வரதவ்றன். 
 

 ‘்த வ ணசயி் ம்ுபமொு ுவொரசியமொக “்த ’்ி் ுத் ுழ்ணத 
 ி ்ே் நொ்ி்  ிற்ு்ளு.  ி ்ே் நொ்ணே தச்்த  ொரதி ததவி-
‘்வொனி ுமொ் த் தியு்ு 00.01 மணி்ு ப ் ுழ்ணத  ிற்ு்ளு. 

2.72 கிதைொ எணேீே்  ிற்த “்த ுழ்ணத்ு ப ்தறொ் எ்ைினொ ுமொ  

என ப ய் ணவ்ு்ளன். 

 

3] கி்கி்தொ் ரொுவ தள தியொக “்திய வ்சொவளி பதொழிைதி ் நியமன் 

 

 “்தியொவி் தகரள மொநிை் தகொழி்தகொ்ணே் தச்்த் தஷ் ர ி் 
ுகமு. ’ர் ் க்வி ம்ுதம ுி்த “வ் “ள் வயதிதைதய ு்ண  
பச்ு தவணை பச்ு  ்தவு பதொழி் ுு்க்கணள க்ு்ளொ். 
 ி்ன் ‘்கிு்ு ம்திய கிழ்ு நொுகு்ு பச்ு்ளொ். சுதி, ”ரொ், 
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ஐ்கிய ‘ரு ‘மீரக், கி்கி்தொ் ’கிய நொுகளி் பதொழி் பச்தொ். 
‘வரு ுு் ் ு ொயி் வசி்கிறு. 

 

 “்நிணையி், கி்கி்தொ் நொ்ு ரொுவ தமஜ் பஜனரைொக தஷயி் ர ீ்  
ுகமு நியமி்க் ்ு்ளொ். ‘வணர  ொுகொ்ு்ுணற ம்தி  ‘ைி மி்சொ 
நியமி்திு் தொக கீ் ணே்் பச்தி பவளியி்ு்ளு. 

 

4]  ொகி்தொனி் ஏுகணண தி்ே்தி் பதொே்ு்ள 7 நிுவன்க் மீு 

‘பம ்கொ ‘திரியொக ப ொுளொதொர தணே விதி்ு்ளு. 

 

 ைொூ் ‘ஹொ் “்ே்தநஷன், வொ் க்தேொ்பம்் ஏ் பவ் ்் 

கொ் ிள்், “்ைொமொ ொ் எ்ஜினயீ ் பசொ்ூச்், கரொ்சி பம ணே் 

பே்னொைஜி கொ்்ள்், “்ைொமொ ொ் தநஷன் எ்ஜினயீ ் ‘்் 

சயி்ி ி் கமிஷ், ரொவ் ி்ி நிூ ’்தேொ எ்ஜினயீ ், ச்ேொ் 
ீனிவ்ச் ூைி் ச்வசீ் ’கியணவ ’ு். “்த நிுவன்க் மீு 

ப ொுளொதொர தணே விதி்ு, ‘பம ்க வ்்தக ுணற ‘றிவி்ணக ஒ்ணற 

பவளியி்ு்ளு. 

 

 ‘தி், ‘பம ்க ததசிய  ொுகொ்ு ‘்ைு பவளிநொ்ு பகொ்ணக 
நை்கு்ு மொறொக பசய் ுவதொக குதி,  ொகி்தொனி் 7 நிுவன்க் 

ஏ்ுமதி நி்வொக க்ு் ொ்ு ஒு்ுுணறயி்கீ் பகொ்ு 

வர் ுகி்றன  என ூற் ்ு்ளு. 

 

 “்த 7 நிுவன்கு் “ய்  எ்றணழ்க் ுகிற (‘பம ்க) நி்வொக 
க்ு் ொ்ு ஒு்ுுணறயி்கீ் ‘ணன்ு ப ொு்கு்ு் உ ம் ப ற 

தவ்ு் எ் ு ுறி் ிே்த்கு. 

 

5] ‘்ு் கைொ் தவீி் “ு்ு “்ு ‘்னி-4 ஏுகணண “்ு [ 02.01.2017 ]  

பவ்றிகரமொக  தசொதி்க் ்ேு. 
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 “்திய  ொுகொ்ு்ுணற ’ரொ்்சி ம்ு் தம் ொ்ு நிுவன் 1.5 ே் 

எணேணய ும்ு் பச்ை்ூிய வணகயி் 17 மீ்ே் நீள் பகொ்ே 

‘்னி–4' ரக ஏுகணணகணள தயொ ்ு வுகிறு. 

 

 ‘ு ’ீத்கணள தொ்கி் பச்ு எதி களி் “ை்ுகணள ‘ழி்ு் 

“்த '‘்னி–4' ஏுகணணக் ுமொ் 4 ’யிர் கிதைொமீ்ே் ூர்வணர, 
க்ே்வி்ு க்ே்  ொ்்ு் பச்ு தொ்ு் வணகயி் 

உுவொ்க் ்ு்ளு. 

 

 “்நிணையி், ஒிசொ மொநிை்தி் உ்ள  ைதசொ் கே்கணர  ுதிணய 

ஒ்ிீ்ள ‘்ு் கைொ் தீவி் ( ணழய ப ய் வைீ் தீு) “ு்ு “்ு 

[2.1.2017 ]  க் 12 மணியளவி் '‘்னி–4' ஏுகணண  தசொதி்ு 

 ொ்்க் ்ேு. 

 

 “்த தசொதணன பவ்றிகரமொக ‘ணம்ததொகு், நி்ணயி்க் ்ிு்த 
“ை்ணக ுறிதவறொம் '‘்னி–4'  ொ்்ு தொ்கி, ‘ழி்ததொகு் 

பத யவ்ு்ளு. 

 

6] மத், நிற், சொதி, சிக் ம்ு் பமொழியி் ‘ி் ணேயி் ம்களிே் 

தவ் ொள்க் ஓ்ு தவ்ணேயொே ூேொு என ு் ் தகொ்் ‘றிவி்ு்ளு. 

 

  ொரொும்ற் ம்ு் ச்ேசண கு்ு தத்த் நே்த் ு் த ொு ஜொதி, 
மத்தொ் ு்கிய ‘்சமொக்  ொ்்க் ு் நிணை உ்ளு. சமீ கொை 

தத்த்களி்  ிரசொர் உ்ளி்ே ‘ணன்ு விஷய்களிு் ஜொதி, மததம 

ு்னிணை் ு்த் ுகிறு. 

 

 ுறி் ொக “்ு்ுவொ ப ய ் ‘ரசிய் நே் தொக ு்ற்சொ்ு்க் 

ூற் ுகிறு. ‘ரசியணைீ், மத்ணதீ் ஒ்றொக கை்க் ூேொு. 

‘த்ு தணே விதி்க தவ்ு் எ்ு கே்த சிை ’்ுகளொக 
தகொ்்ுகளி் வழ்ுக் பதொேர் ்ு்ளன. 
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 ு் ் தகொ்்ு ுமொ் 20 ’்ுகு்ு ு்ு ஒு வழ்கி் ‘ளி்த 
தீ்் ி், “்ு மத் எ் ு வொ்்ணக்கொன  ொணத. ‘த் த ் ‘ரசிய் 

நே்ுவதி் தவு “்ணை  எ்ு ூறி “ு்து. ‘்த தீ்்ண  மொ்ற 

தகொ ீ் வழ்ு பதொேர் ்ேு. 

 

 “்ு்ுவொ பதொே் ொன “்த வழ்ு விசொரணண ு் ் தகொ்்ி் நே்ு 

வ்து. மத்தி் ப யரொ் ஓ்ு தக் ு ம்க்  ிரதிநிதி்ுவ ச்ே் 123-

வு  ி வி் ி ஊழ் த ொ்றதொ எ்ற தக்வியி் ‘ி் ணேயி் 

விசொரணண நே்த் ்ேு. 

 

 தணைணம நீதி தி தொ்ூ் தணைணமயி் 7 நீதி திக் பகொ்ே ப ்் “ணத 
விசொ ்ு “்ு [ 02.01.2017 ] “ுதி தீ்்ு பவளியொனு. 7 நீதி திகளி் 

தணைணம நீதி தி ி.எ்.தொ்ூ், நீதி திக் தைொு்,  ொ்ி, எ்.எ்.ரொ் 

’கிய 4 த ு் ‘ரசியைி் மத் கை்க் ூேொு எ்ு கு்ு 

பத வி்தன். ம்ற 3 நீதி திகளொன ஏ.தக.தகொய், ூ.ூ.ைைி், ச்திரூ் 

’கிதயொ் மொு ்ே கு்ு பத வி்திு்தன். 
 

 ப ு் ொைொன நீதி திக் ’தரு கொரணமொக, “னி ஜொதி, மத்ணத 
 ய் ு்தி ஓ்ு தக்க ூேொு எ்ற வரைொ்ு ு்கிய்ுவ் வொ்்த 
‘திரி தீ்்ண  ு் ்தகொ்்ு “்ு [ 02.01.2017 ]  பவளியி்ேு. 

 

7] ூமி ுழ்சி தவக்ணத ”ுக்ே “்திய தநர்தி் ூுதைொக ஒு வினொி 

தச்்ு 

 

 ூமியி் ுழ்சி தவக் ுணறகிறத ொு ‘ணத ”ுக்ுவத்ு கிகொர்தி் 

ஒு வினொி ூ்ுவு “ய் ொன ஒ்ு. ‘்த வணகயி், “்த ொு 

ூமியி் ுழ்சி தவக் ுணற்ு்ள நிணையி், பே்ைியி் உ்ள ததசிய 

“ய் ிய் ’்வக்தி் உ்ள ‘ு கிகொர்தி், தந்ு ு்தின் “ரு 

11 மணி 59 நிமிே் 59 வினொிக் ’னத ொு, ஒு வினொி ூுதைொக 
தச்்க் ்ு ுதிய ’்ு  ிற்து. 
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 “ு தினச  வொ்்ணகயி் பம்ைிய தொ்க்ணத உ்ு ்ணினொு், 

பசய்ணக்தகொ் ஊுுவ், வொனிய் ம்ு் பதொணை பதொே் ிய் 

ுணறகளி் தொ்க்ணத ஏ் ு்தொு. ‘ு கிகொர்தி் ஒு வினொிணய 

‘திக ்ு, மொ்ற் பச்தணத “்திய தநர்தி்  ிரதி ைி்கிற வணகயி், 

கொணை 5 மணி 29 நிமிே் 59 வினொியி்த ொு ூுதைொக ஒு வினொி 

தச்்க் ்ேு. 

 

 “ு ்றி ததசிய “ய் ிய் ’்வக்தி் “ய்ுன் ி.தக. ‘்வொ் 

ூு்த ொு, ூமி ‘த் பசொ்த ‘்சி் ுழ்வு ஒு்கொன ஒ்ற்ை. 

சிை தநர்களி் ‘ு தவகமொகு், சிை தநர்களி் பமுவொகு் 

“ு்ு். “த்ு நிை நு்க், நிைவி் ”்்ு ச்திகளொ் ‘ி்கி ஏ் ு் 

கே் ‘ணைக் என  ை கொரண்கணள பசொ்ைைொ்  எ்றொ். 
 

 ுிவி் ீ.ி.ஐ. எ்ு் வொனிய் தநர்  ி் ியொக ுணறீ். ‘ு 

ீ.ி.சி. எ்ு் ‘ு தநர்ுே் ஒ்ு்த ொகொு. வொனிய் தநரு், ‘ு 

தநரு் மொு ுகிறத ொு, ‘ு 0.9 வினொியொக “ு்கிறத ொு, உைகளவி் 

‘ு கிகொர்க் ிை் ூுதைொக ஒு வினொி வொனிய் தநர்தி் 

தச்்க் ு்  எ்ு் ‘வ் ுறி் ி்ேொ். 
 

 “்திய கிகொர்தி் ஒு வினொி ூுதைொக தச்் ணத ‘றிவிய் ம்ு் 

பதொழி் ’ரொ்்சி கு்சிைி் கீ் பசய் ுகிற ததசிய “ய் ிய் 

’்வக் பச்ீ். “்த ’்ு்ூே்தொ் தந்ு “்திய தநர் கொணை 5 

மணி 29 நிமிே் 59 வினொி ’னத ொு ஒு வினொி ூுதைொக தச்்து. 

“்த ஒு வினொி ீ் வினொி எ்ு ‘ணழ்க் ுகிறு. 

 

 1972-் ’்ி் “ு்ு “ுவணர 6 மொத் ுத் 7 வுே்க் 

வணரயிைொன “ணேபவளியி் 36 ீ் வினொிக் தச்்க் ்ு்ளன. 

 

8] தொ்ுத் நே்த தணே பச்ய் ்ே ‘ு உ் ்தி நிணைய்களி்  ்ிய்: 

 ொகி்தொனிே் “்தியொ ‘ளி்து. 
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 தொ்ுத் நே்த தணே பச்ய் ்ே ‘ு உ் ்தி நிணைய்களி் 

 ்ியணை  ொகி்தொ் ‘ரசிே் “்ு “்தியொ ‘ளி்ு்ளு. 

“ததத ொ்றபதொு  ்ியணை “்தியொவிே்  ொகி்தொு் 

சம்் ி்ு்ளு. 

 

 “்தியொு்,  ொகி்தொு் கே்த 31-12-1988 ‘்ு உே் ி்ணக ஒ்ணற 

பச்ுபகொ்ேன். ‘த் ி, “ுநொுகு் நிுவிீ்ள ‘ு உ் ்தி 
நிணைய்களி்  ்ியணை ஒுவு்பகொுவ்  மொறி்பகொ்ள தவ்ு். 

 

 ‘்த “ே்க் யொு் தொ்ுதைி் “ு்ு தணே பச்ய் ்ே  ுதியொக 
‘றிவி்க் ே தவ்ு் என ‘்த உே் ி்ணகயி் ுறி் ிே் ்ிு்து. 

“ணதயு்ு, 1991-் ’்ி் “ு்ு ’்ுததொு் ஜனவ  மொத் 

ுத்தததிய்ு த்க் நொ்ி் உ்ள ‘ு உ் ்தி நிணைய்களி் 

 ்ியணை “ுநொ்ு ூதரக்கு்  மொறி் பகொ்கி்றன. 

 

 ‘்வணகயி், பதொே்்ு 26-வு ’்ேொக “்தியொ ம்ு்  ொகி்தொ் 

நொ்ி் உ்ள ‘ு உ் ்தி நிணைய்களி்  ்ியணை “ுநொ்ு 

ூதரக்கு் “்ு  மொறி் பகொ்ேன. 

 

9] “்திய ரொுவ்தி் ுதிய தள தியொக  ி ி் ரொவ்  தவி ஏ்றொ். 

 

 “்திய ரொுவ தள தியொக “ு்ு வ்த த் ீ்  சி் ுஹொ்,  ணி நிணறு 

பச்தொ். ுதிய ரொுவ தள தியொக பஜனர்  ி ி் ரொவ் நியமி்க் ்ேொ். 
 

 “்திய ரொுவ்தி் 27-வு தள தியொக  ி ி் ரொவ், பே்ைி பத்ு 

 ிளொ்கி் உ்ள ‘ுவைக்தி் ுணற் ி  தவி ஏ்றொ். ‘வ ே்  ணி 
நிணறு பச்த த் ீ்  சி் ுஹொ் தகொைிணன வழ்கி, ப ொு்ண  
ஒ் ணே்தொ். 
 

 13 ை்ச் வரீ்கணள பகொ்ே “்திய ரொுவ்தி் தணைணம்ப ொு்ண  
ஏ்ு்ள  ி ி் ரொவ் உ்தரகொ்் மொநிை்ணத தச்்தவ். 
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10] My Favorite Fanatics of 2016 - Bill Gates  

 

 ணம்தரொசொ்் நிுவன்  ி் தக்், 2016் ’்ி் தன்ு மிகு் 

 ிி்தமொனவ்க் / உ்தவகமொனவ்க் என 5 ந ்க் பகொ்ே  ்ியணை 

பவளியி்ு்ளொ். 
 

 “தி் “்த ொசி் நிுவன்ணத உுவொ்கியவ்களி் ஒுவரொன ந்த் 

நிைதகனி ப யு் “ே் ப ்ு்ளு. 

 

 Jimmy Carter 

 Nate Bowling 

 Nandan Nilekani 

 Dr. Ana Mari Cauce 

 Ken Caldeira 

 

11] Beer Mile Run 

 

 “்தியொவி் ுத் Beer Mile Run த ொ்ி , ப ்கூுவி் ஜனவ  15் 

நணேப று்ளு. “்த ொ்ியி் ுறி் ி்ே ‘ளு  ீ்  ‘ு்திய ி் கொ் 

ணம் ூர் ஓே தவ்ு்.  ி் மீ்ு்  ீ்  ‘ு்திய ி் கொ் ணம் 

ூர் ஓே தவ்ு். “தத த ொ்ு 4 ுணற  ீ்  ‘ு்தி ஒு ணம் ூர் 

ஓே தவ்ு். 

 

12] 22 ’்ுகளி் “்ைொத ‘ளவி்ு சனீொவி் ீவொ் மதி்ு ச ு 
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 ‘பம ்கொவி் ேொைு்ு நிகரொன சீனொவி் ீவொ் மதி்ு த்த ொு 6.95 

’க உ்ளு. சீன  ்ு்ச்ணத கே்த ’்ி் ப ு் ச ு க்ு்ளு. 

‘பம ்க ேொைு்ு எதிரொன ீவொ் மதி்ு பதொே்்சியொக ச ்ு வ்து. 

 

 “்நிணையி், 22 ’்ுகளி் “்ைொத ‘ளவி்ு ‘பம ்கொவி்ு 

எதிரொன சீன ீவொ் மதி்ு கு் ச ணவ க்ு்ளு. சீனொ தனு ‘்நிய 

பசைொவணி வ்்தக்தி் ‘பம ்க ேொை ்  ்களி்ண  ுணற்ு்ளு. 

‘பம ்க ேொைு்ு நிகரொன சீன ீவொ் மதி்ு கே்த ’்ு 7 சதவதீ் 

‘ளவி்ு ச ்ு்ளு. ’சிய நொுகளி் உ்ள ‘ணன்ு நொுகளி் 

கர்சியி் சீனொ ப ு்  ி்னணேணவ ச்தி்ு்ளதொக பச்திக் 

பவளியொகி உ்ளு. 

 

 ‘்நிய பசைவொணி வ்்தக்தி் ‘பம ்க ேொை ்  ்களி்ண  26.4 

சதவதீ்தி் “ு்ு 22.4 ’க ுணற்ு்ளு. சீன ீவொணன 

மதி் ிுவத்ு் ூுதைொக 11 கர்சிக் “ணண்க் ்ு்ளு. ு்னதொக 
சீன கர்சிணய தீ்மொனி் தி் 13 நொுக் ம்ுதம  ்பகு்ு வ்து. 

 

 2017-் ’்ு ுத் சீன ீவொ் மதி்ண  தீ்மொனி் தி் 24 நொுகளி் 

கர்சிகளொக ‘திக ்க் ்ு்ளதொக சீன ‘்நிய பசைொவணி வ்்தக 
ணமய் ிச் ் 29-் தததி ‘றிவி்து. 

 

13] 103 பசய்ணகதகொுே் வி்ணி்  ொய தயொரொு்  ி.எ்.எ்.வி. சி-37 
ரொ்பக் 

 

 “்தரொ பவளிநொுகளி் தயொ ்க் ு் பசய்ணகதகொ்கணள,  

“்தரொவி் வணிக் கிணளயொன ’்ி ்்  நிுவன் ிை் ப ்ு, 

‘த்ு ய க்ேண்ணத ‘்த்த நொுகளி் “ு்ு ப ்ு்பகொ்ு 

பசய்ணகதகொ்கணள வி்ணி் பசு்தி வுகிறு. 

 

 ுறி் ொக கே்த 1994-் ’்ு ுத் 2016-் ’்ு வணர “்தரொ 
 ்தவு ரொ்பக்ுக் ிை் 121 பசய்ணகதகொ்கணள வி்ணி் 

பசு்தி “ு்கிறு. “தி் 21 நொுகணள் தச்்த 51 நிுவன்கு்ு 
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பசொ்தமொன 79 பவளிநொ்ு பசய்ணகதகொ்கு், உ்நொ்ணே் தச்்த 42 
பசய்ணகதகொ்கு் ’ு். “வ்ணற “்தரொ பவ்றிகரமொக வி்ணி் 

நிணைநிு்தி உ்ளு. 

 

 “ணத் பதொே்்ு த்த ொு 103 பசய்ணகதகொ்கணள ஒதர ரொ்பக்ி் 

பசு்தி வி்ணி் நிணை நிு்ுவத்கொன  ணியி் “்தரொ 
வி்ஞொனிக் தீவிரமொக கள் “ற்கி உ்ளன். பவ்தவு நொுகணள 

தச்்த பசய்ணகதகொ்கணள வணிக தியி் வி்ணி் பசு்ுவத்ு 

ு ்ுண்ு ஒ் ்து் பச்ய் ்ு “ு்கிறு. 

 

 “ுுறி்ு ’்திர மொநிை் ீஹ தகொ்ேொவி் உ்ள சதீ்தவொ் 

வி்பவளி ’்ு ணமய “ய்ுன்  ி.ு்னி் கிு்ண் ூறியதொவு:-

“்தரொணவ ப ொு்தவணர வி்ணி் பசு்த் ு் ஒ்பவொு 

ரொ்பக்ுகு் மிகு் ு்கியமொனு. ‘்தவணகயி்  ி.எ்.எ்.வி. சி-37 
ரொ்பக், வுகிற 27-் தததி (பவ்ளி்கிழணம) வி்ணி் ஏவ் ுகிறு. 

“தி் ப ொு்த் ்ு்ள பசய்ணகதகொ்க் ப ு் ொு் நொதனொ  வணக 
பசய்ணகதகொ்களொு். 

 

 ‘ணன்ு பசய்ணகதகொ்கு் ஒதர ு்ு் ொணதயி் நிணைநிு்ு் 

சவொணை ச்தி்க தவ்ி உ்ளு. “த்ு  ி.எ்.எ்.வி. எ்்.எ் வணக 
ரொ்பக்  ய் ு்த் ுகிறு. ரொ்பக்ி் எ்ஜிணன நிு்திவி்ு, 

மீ்ு் “ய்ுவத்கொன நேவி்ணகக் “ு்கொு. ஒதர தநர்தி் ‘திக 
எ்ணி்ணகயி் பசய்ணகதகொ்கணள வி்ணி் பசு்த “ு் ு 

“ுதவ ுத் ுணறயொு். “ணத பவ்றிகரமொக நிக்்தினொ் “ுத ொை 

உைக சொதணனணய  ணே்த ப ுணமணய “்தரொ ப ு். 

 

 “்த ’்ு ஏவ் ு் ுத் ரொ்பக் “ுவொு். “்த ரொ்பக்ி், 

வொனிணைணய ு்ைியமொக கணி்ு ூு் கொ்்தேொ சொ்-2ி உ்ளி்ே 103 

பசய்ணகதகொ்கணள ப ொு்ு்  ணி நே்ு வுகிறு. ம்ற ‘ணன்ு 

பசய்ணகதகொ்கு்  ்தவு நொுகணள் தச்்த வணிக தியிைொனணவ.  

 

 வுகிற JANUARY 27-் தததி ஏவ் ு்  ி.எ்.எ்.வி. சி-37 ரொ்பக்ுே் 

தச்்ு நே் ொ்ி் ுத் கொைொ்ி் 4 ரொ்பக்ுகணள வி்ணி் 
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பசு்த தி்ேமி்ு “ு்கிதறொ். ுறி் ொக 3.2 ே் எணேபகொ்ே 

ஜி.எ்.எ்.வி. மொ்்-3 ரொ்பக் ஜி-சொ். 19-“ பசய்ணகதகொணள தொ்கி 
பச்ை உ்ளு. பதொே்்ு ஜி.எ்.எ்.வி. மொ்்-1 ரொ்பக்ு், வுகிற 

மொ்் மொத “ுதியி்  ி.எ்.எ்.வி. சி-38 ரொ்பக்ு் வி்ணி் 

பசு்த் ே உ்ளு. 

 

14] 104-வு “்திய ‘றிவிய் மொநொு திு் தியி் [’்திர மொநிை் 

திு் தியி் உ்ள ீ பவ்கதே்வரொ  ்கணை்கழக்தி் ] 

பச்வொ்்கிழணம  [ 03.01.2017 ] பதொே்ுகிறு. தநொ ்  ு ப ்ற 

வி்ஞொனிக் ு்னிணையி்  ிரதம் நதர்திர தமொி பதொே்கி ணவ்கிறொ். 

 

 “்த ’்ு மொநொ்ி் ணமய் கு:- ததசிய தம் ொ்ி்ு ‘றிவிய் 

பதொழி்ு் ் [ Scie ce a d Tech ology for Natio al Develop e t  ] எ் தொு். 

மொநொ்ணே பதொே்கி ணவ்த ி்  ிரதம் நதர்திர தமொி, 50 ுக்ப ்ற 

வி்ஞொனிகுே் கை்ுணரயொுகிறொ். “தி் தநொ ்  ு ப ்ற 

வி்ஞொனிகு் “ே்ப ுகி்றன். ‘வ்கணள  ிரதம் குரவி்கிறொ். 

 

15]  ி ்ேனி் “்தியு்ு ச்   ்ே் 

 

  ி ்ேனி்  ்தவு ுணறகளி் சொதணன ு ீ் ‘்ைு நொ்ு்கொக 
தசணவ பச்ீ் தனி ந ்கு்ு ‘்நொ்ு ம்ன் ‘்ைு ரொணியொ் ச்
  ்ே் (ணந்ஹு்) வழ்க் ுகிறு. “ணத் ப ்றவ்க், த்க் 

ப யு்ு ு்ு திு  எ் த்ு  தி் ச்  என த ொ்ு்பகொ்ளைொ். 

 

 “த் ி,  ்தவு ுணறகளி் சொதணன ு ்தவ்கு்ு ச்   ்ே்ணத 
ரொணி 2-் எைிசப ் வழ்கினொ். “்திய வ்சொவளிணய் தச்்த 
தவதியிய் த ரொசி யு் தக் ி ்்  ்கணை்கழக மர ு (ிஎ்ஏ) 
நிுணுமொன ச்க்  ொைு்ரமணியு்ு (50) “்த  ்ே் வழ்க் ்ேு. 
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 தமு் ஹ்தி் சி் ப தகொ் (க்வி் ுணற), த ரொசி ய் கம்தீ் சி் ூ் 

(மனநை ’ரொ்்சி) உ்ளி்ே தமு்  ை “்திய்கு் “்த்  ்ே் 

ப ்றவ்க்  ்ியைி் “ே் ிி்தன். 
 

16] ‘ுணொ்சை  ிரததச்தி் ுதிய ுத்வரொகிறொ் தக்  ொ தயொ 

 

 ‘ுணொ்சை  ிரததச ுத்வ் த மொ கொ்ு ம்ு் 5 எ்எ்ஏ் க் 

‘ுணொ்ச் ம்க் க்சியி் “ு்ு ச்ப ்் பச்ய் ் ேணத 
‘ு்ு, மொநிை்தி் ுதிய ுத்வரொக தக்  ொ தயொ ப ொு்த ்க 
உ்ளொ். 

 

17] உைகி் மிக உயரமொன த ொ்ுவர்ு  ொை்: சனீொ திற்ு 

 

 சீனொவி் “ு மணை் ிரததச மொகொண்கணள “ணண்ு் உைகி் மிக 
உயரமொன  ொை் ஒ்ணற த ொ்ுவர்ு்கொக வியொழன்ு திற்க் ்ேு. 

 

 “தனொ் 4 மணிதநர் எு்ு்  யண் 1 மணி தநரமொக ுணறீ். நதியி் 

மீு க்ே் ்ு்ள “்த ப ் ்சியொ்  ொை் 565 மீ்ே்க், ‘தொவு 1,854 

‘ி உயர்தி் க்ே் ்ு்ளு. ீனொ் மொகொண்தி் ஸுனொதவ் ம்ு் 

ுீஸூ மொகொண்தி் ஷு்பச் மணை் ுதிகணள “்த்  ொை் 

“ணண்கிறு. 

 

18] சனீொவி் உைகி் மிக நீளமொன ு்ை் ரயி்  ொணத பதொே்க் 

 

 சீனொவி் கிழ்ு கே்கணர  ுதிணயீ் பத்தம்ு  ுதிணயீ் 

“ணண்ு் உைகி் மிக நீளமொன ரயி்  ொணத பதொே்க் ்ு்ளு. 
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 உைகி் ம்க்பதொணக ‘திக் உ்ள நொேொன சீனொவி் ‘த்தக்  
உ்க்ேணம்ு வசதிக் தம் ு்த் ுகி்றன. ுறி் ொக ம்க் 

த ொ்ுவர் ு்ு ‘திதவகமொன ு்ை் ரயி்க் “ய்க் ுகி்றன. ‘த் 

‘ு்தக்ேமொக மிகு் வள்்சி ‘ணே்த கிழ்ு கே் கணர  ுதிணயீ் 

வள்்சி ுணற்த பத் தம்ு  ுதிணய ீ் “ணண்ு் வணகயி் 

‘திதவகமொன ு்ை் ரயி்  ொணத பதொே்க் ்ு்ளு. 

 

 ஷொ்கொ் - ு்மி் “ணேதய 2,252 கி.மீ. ூர்ு்ு “்த ரயி்  ொணத 
பதொே்க் ்ு்ளு. தமு், “்த ரயி்  ொணத ஜிஜியொ், ஜியொ்ஸி, 
ஹுனொ், ு்தஸொ, ீனொ் ’கிய 5 மொகொண்கணள “ணண்கிறு. 

த்த ொு ஷொ்கொயி் “ு்ு ு்மி் வணர பச்ை 34 மணி தநர் 

’கிறு. “்த ுதிய ு்ை் ரயி்  ொணதயி் 11 மணி தநரமொக 
ுணற்ு்ளு எ்ு சீனொ ரயி்தவ கொ்் தரஷ் தகவ் 

பவளியி்ு்ளு. 

 

 “்த ரயி் மணி்ு ‘திக ்சமொக 330 கி.மீ. தவக்தி் “ய்க் ுகிறு. 

சீனொவிதைதய கிழ்ு - தம்ு  ிரொ்திய்ணத “ணண்ு் மிக நீளமொன 

ரயி்  ொணத “ு. 

 

19] பே்னி் த ொ்ிகளி் “ு்ு தசொ்தத் ஓ்ு 

 

 “்திய பே்னி் ந்ச்திர வரீரொன தசொ்தத் தத்வ்ம் பதொழி்ுணற 

பே்னி் த ொ்ி களி் “ு்ு ஓ்ு ப ுவதொக ‘றிவி்ு்ளொ். 
 

 “ுபதொே் ொக ‘வ் தனு ுவி்ே்  திவி், 2017-் ’்ணே ுதிய 

ுறி்ுகுே் பதொே்ு் விதமொக பதொழி்ுணற பே்னி் த ொ்ிகளி் 

“ு்ு ஓ்ு ப ு கிதற். “்தணன ’்ுகளொக எ்ணன 

தநசி்தவ்கு்ு், ’தரு ‘ளி்தவ்கு்ு் ந்றி  என 

பத வி்ு்ளொ். 
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20] ிஜி்ே்  வ்்தணனணய எளிதொ்க ுதிய பசயைி:  ிரதம் தமொி 

‘றிுக் ு்தினொ். 

 

 பமொண ் த ொ் ிைமொக  ண்  வ்்தணனகணள தம்பகொ் ு் 

வணகயி் ுதிய பசயைிணய ம்திய ‘ரு ‘றிுக்  ு்திீ்ளு. ’தொ் 
எ்ணண ணமயமொக ணவ்ு ` ொர் “்ே் த ்  ொ் மணி (BHIM)  எ்ற 

“்த ுதிய பசயைி பசய் ு். 

 

 த்த ொு ‘றிுக் ு்த்  ்ு்ள  ிபஹ்ஐஎ் பசயைிணய சிு 

வ்்தக்க்,  ழ்ுி ம்க், விவசொயிக் என ‘ணனவு்  ய் ு்த 
ுிீ். தைி் ம்க் ு்தன்றதி்கொக உணழ்த  மீ ரொ் ‘்த ்க் 
நிணனவொக்தொ் “்த பசயைி்ு  ீ் (BHIM) எ்ற ப ய் ூ்ே் ்ு்ளு. 

ஏணழகணள ு்தன்ுவத்கொக உணழ் ுதொ் ‘்த ்க ் தொரக 
ம்திரமொக “ு்து. மிக் ப ய பதொழி்ு் ்திைொன “்த ுதிய பசயைி 
ஏணழகணள ு்தன்ு். 

 

21] “்திய - வ்கததச எ்ணையி் 'தைச்' ுவ் ‘ணம்க தி்ே் 

 

 “்தியொ - வ்கததச எ்ணையி் ஊுுவ் நே் ணத து்க, 'தைச்' ுவ், 
‘திநவனீ, 'பச்சொ்'கணள நிுவ, தி்ேமிே் ்ு உ்ளு.  

 

எ்ணையி் ஊுுவ்: 

 

 வ்கததச்தி் “ு்ு ை்ச்கண்கொதனொ், “்தியொு்ு் ஊுுவி 
வுகி்றன். “்தியொ - வ்கததச எ்ணையி்  ை  ுதிகளி் ுு்கிு் 

நதிக், ஊுுவணை து் தி் ு்ு்க்ணேயொக உ்ளன. ‘் ுதிகளி் 

 ொுகொ்ு தவைிக் ‘ணம்க் ேொததொ், ஊுுவணை து் ு சிரமமொக 
உ்ளு. 
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தைச் ுவ்: 

 

 வ்கததச எ்ணையி் நதிக்  ொீ்  ுதிகளிு், கினமொன நிை் 
 ர்ுகளிு்  ொுகொ்ு  ணிகணள தம்பகொ்வு சிரமமொக உ்ளு. 

“் ிர்ணன்ு தீ்வொக, “் ுதிகளி் தைச் பதொழி்ு் ்ணத 
 ய் ு்தி ுவ் ‘ணம்கு், பச்சொ் குவிகணள ப ொு்து் 

தி்ேமிே் ்ு உ்ளு. ‘வசர நேவி்ணகயொக, “் ணிக் விணரவி் 

நிணறதவ்ற் ு். 

 

22] ஐ.நொ.,வி் ுதிய ப ொு்பசயைரொக க்ேபர் ப ொு்த ்ு; விணேப ்றொ் 
 ொ் கீ ி் 

 

 ஐ.நொ.,வி் ுதிய ப ொு் பசயைரொக த ொ்்ுக் நொ்ி் மொஜி  ிரதம் 
’்தேொனிதயொ க்ேர் ப ொு்த ்றொ். 
 

 ஐ்கிய நொுக் சண யி் ப ொு்பசயைரொக “ு்த  ொ்-கி-ினி்  தவி் 
கொை் ிச் ் 31் தததிீே்(31-12-16) ுிவணே்து. “ணத் பதொே்்ு 

ுதிய ப ொு்பசயைரொக த ொ்்ுகைி் மொஜி  ிரதமு் ஐ.நொ.,வி் ‘கதிக் 

‘ணம் ி் ு்னொ் தணைவுமொன ’்தேொனிதயொ க்ேர் ுணற் ி 

தந்ு(ஜன.,1) ப ொு்த ்றொ். 2021 ிச் ் 31் தததி வணர ‘் தவி் 

க்ேர் பதொேுவொ். 
 

23]  ொகி்தொ் ு் ் தகொ்்ி் தணைணம நீதி தி ‘்வ் ஜொகீ் ஜமொைி  
ஓ்ு ப ்றொ். ுதிய தணைணம நீதி தியொக மியொ் சொகி் நிசொ் 
நியமி்க் ்ேொ்.  ‘வு்ு ஜனொதி தி ம்ூ் உதச்  தவி் ிரமொண் 

பச்ு ணவ்தொ். 
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24] ஒதர நொு, “ர்ு நி்வொக் எ்ற ஒ் ்த்தி் கீ், ஹொ்கொ்ு்ு 

ுத்திர் ‘ளி் ு எ்ற த ்ு்தக “ே் “்ணை எ்ு சனீொ தி்ேவ்ேமொக 

‘றிவி்ு்ளு. 

 

25] ுு்கி ‘ரசிய் ச்ே்தி் திு்த் வணரு மதசொதொு்ு  ொரொும்ற 

கமிஷ் ஒ்ுத். 

 

26] ததசிய  ொுகொ்ு  ணேயி் ‘திகொரூ்வ வணைதள் “்ு தஹ் 

பச்ய் ்ேுே்  ிரதம் ம்ு் “்தியொு்ு எதிரொன பச்திகணள 

‘ு் ிீ்ளு க்ேறிய் ்ேு. 

 

 “தி்  ொகி்தொ் பதொே்ுணேய தஹ்க்க் ”ு ்ிு்க ூு் என 

ச்ததகி்க் ுகிறு. “ு  ்றி ‘திகொ க் ூு்ப ொுு, தஹ்கி் 

ுய்சி “்ு க்ேறிய் ்ேுே், ‘த்கொன வணைதள ுகவ யொன 

www.nsg.gov.in உேனியொக தீவிரவொத து்ு  ணேயினொ் ‘த் 

தணைணமயக்தி் ணவ்ு ுே்க் ்ேு. 

 

27] ப ு நொ்ி் மிக்  ழணமயொன  ிரமி் ஒ்ணற பதொ்ப ொு் 

’ரொ்சியொள்க் க்ு ிி்ு்ளன். 

 

 ப ு நொ்ி் உ்ள  ்ள்தொ்ு ஒ்றி் மிக்  ழணம வொ்்த  ிரமி் 

ஒ்ு க்ேறிய் ்ு்ளு. ச யொக உு்ப றொத “்த  ிரமி், Incan த ரரு 
‘்சி்ு ’யிர் ’்ுகு்ு ு்ணதயு என க்ேறிய் ்ு்ளு. 

“தனுகி்  ணழய க்களொ் ’ன க்ிே்கு் கொண் ுகி்றன. ஒு 

கொை்தி் ‘்ு மனித்க் வொ்்திு்கைொ் எ்ற தகொண்தி் 

’ரொ்்சிக் தம்பகொ்ள் ்ு வுகி்றன. 
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28] “்தியொவி் ுத் திுந்ணககு்கொன  ்ளி தகரளொவி் ுவ்க் 

 

 “்த்  ்ளிணய தமிழக்ணத் தச்்த  ிர ை எு்தொளு், 

திுந்ணகீமொன க்கி ு்ரமணிய் திற்ு ணவ்தொ். தநஷன் 

“்்ிிூ் ’ஃ் ஓ ் ்ூைி் (National Institute of Open Schooling) 

‘ணம்ுே் “ணண்ு “்த  ்ளி ுவ்க் ்ு்ளு. 

 

 “்த  ்ளி,  ்தொ் வு்ு ம்ு் 12’் வு்ு தத்ுக் எுதொம், 

 ்ளியி் “ு்ு  ொதியி் பவளிதயறிய திுந்ணகக் த்க் க்விணய 

மீ்ு் பதொேர உதுகிறு. த்த ொு “் ்ளியி் ’ு திுந்ணகக் 

’சி ய்களொக நியமி்க் ்ு்ளன். “்த  ்ளியி் த்கி  யிு் 

வணகயி் விுதி வசதிீ் பச்ய் ்ு்ளு. “்த விழொவி் கை்ு 

பகொ்ு த சிய க்கி ு்ரமணிய், சுதொய்தி் திுந்ணகக் 

ஒு்க் ுவதொகு், ‘வ்க்  ொைிய் ம்ு்  ி்ணச எு்ு் 

பதொழிு்ு் த்ள் ுவதொகு் தவதணன பத வி்தொ். 
 

29] ஹ் ுனித யொ்திணர பதொே் ொன நேவி்ணககு்ு  H  C   I  
எ்ற  ிர்தயக பசயைிணய ம்திய சிு ொ்ணமயின் விவகொர் ுணற 

‘ணம்ச் ு்தொ் ‘் ொ் ந்வி பவளியி்ேொ். 

 

 ஹ் யொ்திணர வி்ண் ் மீதொன நேவி்ணகக், ுத்ுணறயொக 
த்த ொு ிஜி்ே் மயமொ்க் ுகிறு. "ிஜி்ே் “்தியொ' தி்ே்தி் 

“ுபவொு ு்கிய ுய்சியொு். 

 

30] “்திய் ‘்ச் வ்கி ( Postal Bank )2017் ’்ு ுத் பசய் ொ்ி்ு 

வர உ்ளு. தமிழக்தி் ஜொ்்ேு் த ொ்நிணைய்தி் ுத் த ொ் வ்கி 
‘ணமய உ்ளு. 
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31] ஜ்ு கொ்மீ் மொநிை்தி் உ்ள ‘ணன்ு ‘ரு்  ்ளிக்  ்றிய 

தகவணை ‘றிய S  M  I  Sy  பதொே்கிீ்ளு. 

 

32] மி் ுணறயி் சொதணன ு ீ் ந ்கு்கொன 10th ENERTIA விுுக் 

‘றிவி்க் ்ு்ளு. 

 

 National Hydroelectric Power Corporation தணைவ் ம்ு் தமைொ்ணம ‘திகொ  

S  K M S  மி் ம்ு் ’்றைி் தனி்த்ணம வொ்்ததொு்கொன 

ந ் விுணத ப ்ு்ளொ். 

 

33] தவணையி்ைொ ந ர்ு்ு மொத் ச் ள் வழ்ு் ஐதரொ் ொவி் ுத் 

நொு எ்ற ப ுணமணய  ி்ைொ்ு  ப ்ு்ளு. 

 

34] “்திய கி ்பக் க்ு் ொ்ு வொ ய்தி் ுதிய நி்வொகிகணள தத்ு 

பச்ய நியமி்க் ்ே ஃ ொைி எ். நொ மு்ு  திைொக ி்த வழ்கறிஞ் 
‘னி் திவொ் எ் வணர நியமி்ு ு் ் தகொ்் “்ு [ 03.01.2017 ] 

உ்தரவி்ு்ளு. 

 

35] “்திய ‘ரதச நே்ு் ’சியொவி் ஒதர ிைிணக்ூ்கொ 

 

 ’சியொவிதைதய ‘ரசி் க்ு் ொ்ிு்ள ஒதர ிைிணக் ்ணண நீைகி  

மொவ்ே்தி் உ்ளு. 

 

36] ‘ுவைக பமயி்கு்ு ஓ்ு தநர்தி்  திைளி்க தவ்ேொ்: 

 ிரொ்சி் ுதிய ச்ே் ‘ம் 
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 ‘ுவைக்தி் ூுத்  ணி்ுணம கொரணமொக உைக் ுுவு் 

மரணமணேதவொ ் எ்ணி்ணக, ’்ுததொு் ‘திக ்ு் பகொ்தே 

பச்கிறு. “தனொ் பதொழிைொள்க் மன ‘ு்த், உறு சி்க், உே் 

தசொ்ு உ் ே  ்தவு தநொ்கு்ு ’ளொகி்றன். “்நிணையி் 

பதொழிைொள்க் மன் ுளிு் வணகயி்  ிரொ்் ‘ரசொ்க் ுதிய ச்ே் 

ஒ்ணற “ய்றிீ்ளு. 

 

 ‘தொவு ‘ுவைக தநர் தவி்்ு ஓ்ு தநர்களி் பதொழிைொள்க் 

த்க் ‘ுவைக பமயி்கு்ு  திைளி்க தவ்ேொ் என,  ிரொ்் 

‘ரசொ்க் ுதிய ச்ே் “ய்றிீ்ளு.ஜனவ  1 ுத் ‘மு்ு 

வ்ு்ள “்த ச்ே்ு்ு பதொழிைொள்க் ’தரு பத வி்தொு், 

‘்நொ்ு ூனிய் ச்க்க் “்த ச்ே்ு்ு கு் எதி்்ு் பத வி்ு 

வுகி்றன. 

 

37] ‘ுதொ ியி் Mubadala உைக பே்னி் த ொ்ி : ப ்ஜிய் வரீணர ரஃத ் 

நேொ் ததொ்கி்ு சொ் ிய்  ்ே் பவ்றொ் 

 

38] சனீொவி் நணேப ்ற, ச்வததச ‘ளவிைொன “று் ்ு த ொ்ியி், 

தமிழக்ணத் தச்்த மொணவ் பவ்கை் த்க் பவ்ு சொதணன 

 ணே்ு்ளொ். 

 

 சீனொவி் கே்த மொத்,  ்ளி மொணவ்கு்கொன “று் ்ு த ொ்ிக் 

நணேப ்றன. ச்வததச ‘ளவிைொன “்த் த ொ்ியி், “்தியொ, சீனொ, 
ஜ் ொ், ணதவொ், ஹொ்கொ் உ்ளி்ே 13 நொுகணள் தச்்த மொணவ்க் 

கை்ு பகொ்ேன். 
 

 “்தியொ சொ் ி், க்னியொும  மொவ்ே் நொக்தகொவிணை் தச்்த 
மொணவ் ’தவ் கை்ு பகொ்ேொ். எ்ேொ் வு்ு  ி்ு் “வ், 
“்த ொ்ியி் திறணமயொக விணளயொி ி்றொ் “ே்ப ்ு, பவ்கை் 
 த்க் பவ்றொ். 
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39] பச்வொ் கிரக்தி் வுீக்: நொசொ ‘றிவி்ு 

 

 பச்வொ் கிரக்தி்ு பச்ு் வி்பவளி வரீ்க், ‘்ு நீ்ே நொ்க் 

த்கி ’்ு தம்பகொ்ள தி்ேமி்ு்ளன். “்நிணையி் பச்வொ் 

கிரக்தி் பவ் நிணை ம்ு் கொ்மி் கதி்வ ீ் ு ’கியவ்றி் 

ஊுுவணை து்க தவ்ிீ்ளு. 

 

 எனதவ பச்வொ் கிரக்தி் த்ு் ப ொுு, ு்ு்ுற கொரணிகளொ் 

 ொதி்கொம் “ு்ு் வணகயி் “ு் ிே் உுவொ்க தி்ேமி்ு்ளன். 
பச்வொ் கிரக்தி் கிணே்ு் ப ொு்கணள் பகொ்தே “ு் ிே் 

‘ணம்க தி்ேமிே் ்ேு. 

 

 “்நிணையி் T  Ma  I  H  எ்ற நொவைி் ுறி் ிே் ்ு்ள 

தயொசணனகணள பசய் ு்த ுிு பச்ு்ளு. ‘த் ி, மிக்ப ய 

தேொன் விவிைொன “ு் ிே்ணத உுவொ்க தவ்ு். “ு  னி  ே்்த 
நிணையி் த்ணுீே் “ு்க தவ்ு். 

 

 எனதவ “தணன பசய் ு்ுவு ுறி்ு  ்தவு சொ்தியமொன 

விஷய்கணள நொசொ ’்ு பச்ு வுவதொக பத வி்க் ுகி்று. 

 

40] தசொைொூ ் ச்வததச ஜுளி் க்கொ்சி 

 

 ச்வததச ஜுளி் க்கொ்சி மஹொரொ்ிர மொநிை் தசொைொ ூ ் ஜனவ  5 

ுத் 7-் தததி வணர நணேப ற உ்ளு “்க்கொ்சிணய மஹொரொ்ிர 
மொநிை ஜுளி ‘ணம்சக் ம்ு் ம ்ைொ் ஃத ் ்் உே் “ணண்ு 

தசொைொூ் ’ய்த ’ணே க ் உ் ொே் ச்க் நே்த தி்ேமி்ு்ளு. 

“தி் நொு ுுவதிுமிு்ு 6,000 சி்ைணர வ்்தக்க்  ்தக் ொ்க் 

எ்ு எதி் ொ்்க் ுகிறு. 
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41] ுஜரொ் ுதைணம்ச் விஜ் ூ ொனி “்தியொவிதைதய ுத் தைச் 
பதொழி் ு் ்ணத ‘ி் ணேயொக பகொ்ே தசொதணன் சொவிணய ’ரவ்ைி 
மொவ்ே்தி் உ்ள ஷொ்ைொஜி எ்ற “ே்தி் பதொே்கி ணவ்தொ். 

 

42] Shraddha, Ghyansham Kumar Devansh chosen for 2016 Bharatiya Jnanpith 

Navlekhan Award. 2016 ’் ’்ு்கொன  ொரதிய ஞொன ீே ந்தைகொ் 

விுு்ு “்தி எு்தொள்க் சொரதொ ம்ு் Ghyansham ுமொ் ததவ்் 

’கிதயொ் தத்ு பச்ய் ்ு்ளன். 

 

 Shraddha was     y Ha a M  P a a a  C  a  
D a  a      A a  M  D . 
 

43] ’்திர ‘ரு எ்ி’் ’தரொ்கிய ரஷொ தி்ே் [ NTR Arogya Raksha Scheme ] 

எ்ற கொ் ீ்ு தி்ே்ணத பதொே்கிீ்ளு. பதொே்கி ணவ்தவ் :--> ’்திர 
ுத்வ் ச்திர ொு நொீு. 

 

 Andhra Pradesh Government has launched NTR Arogya Raksha Scheme to 

provide the medical treatment to the people below Above Poverty Line (APL) at 

Rs. 1200 premium per annum. 

 

44] சனீொ- “்கிைொ்ு “ணேதய தநரி சர்ு ரயி் தசணவ ுவ்க் 

 

 ப ொுளொதொர்தி்ு், வ்்தக்தி்ு் வு தச்்ு் வித்தி் ஐதரொ் ிய 

நொுகு்ு பதொே்்ு நீ்ே ூர சர்ு ரயி்கணள சீனொ ‘றிுக் பச்ு 

வுகிறு. “்த நிணையி், த்த ொு “்கிைொ்ு நொ்ி்ு தநரி சர்ு 

ரயிணை ‘றிுக் பச்ு்ளு. 
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 சீனொவி் பஸஜியொ் [ Zhejiang ] மொகொண்தி் உ்ள ீூ [ Yiwu ] 

நக ைிு்ு ை்ே் மொநகு்ு “்த சர்ு ரயி் தசணவ ுவ்க் ்ு 

“ு்கிறு. [ 02.01.2017 ] தந்ு ீூ நக ைிு்ு ுத் சர்ு ரயி் 

ை்ேு்ு ுற் ்ேு. 

 

 சீனொவிைிு்ு கஜக்தொ், ர்யொ, ப ைொர், த ொை்ு, பஜ்மனி, 
ப ்ஜிய் ம்ு்  ிரொ்் ’கிய  ை ததச்கணள கே்ு ை்ே் 

மொநகணர ‘்த ரயி் ‘ணேீ். ீூ ம்ு் ை்ே் நகர்கு்ு 

“ணேயிைொன கி்ே்த்ே 12,000 கிமீ ூர்ணத [ 7400 ணம் ] 18 நொ்களி் 

கே்க “ு்கிறு ‘்த சர்ு ரயி். ீூ நக ் உ் ்தி பச்ய் ்ேு. 

 

 ’ய்த ’ணேக், ூ்தகஸுக், வ ீ் ு உ தயொக ப ொு்க் உ்ளி்ேணவ 

‘்த ரயிைி் ை்ேு்ு ‘ு் ி ணவ்க் ்ேன. O  B  O  R a  
(Silk Road). 

 

45]  ணழய 1  ு்் நொணய்க் பச்ைொு:  ி ்ே் ‘திரி 

 

  ி ்ேனி் த்த ொு 1.3  ி்ைிய் மதி் ிைொன நொணய்க் ம்களிே் 

ுழ்க்தி் உ்ளு. “தி் 433 மி்ைிய் மதி் ி், 1  ு்் நொணய்க் 

‘ே்க். “வ்றி் த ொைி நொணய்க் ‘திக ‘ளவி் ுழ்க்தி் 

வ்ு்ளத்  ணழய ஒு  ு்் நொணய்கு்ு  திைொக ுதிய ஒு 

 ு்் நொணய்கணள பவளியிேு்ளு  ி ்ே் ‘ரு. 
 

  ணழய ஒு  ு்் நொணய்க் 1983 ’் ’்ு 

‘றிுக் ு்த் ்ேணவ. ுதிய நொணய்க் வு் மொ்் மொத்தி் 

‘றிுக் ு்த் ு் எனு்  ணழய நொணய்கணள வு் ‘்தேொ ் 
மொத் 15் தததி வணர வ்கிகளி் பகொு்ு ுதிய நொணய்கணள 

ப ்ு்பகொ்ளைொ் என  ி ்ே் ‘ரு ‘றிவி்ு்ளு. 
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46] கொ்ு மொு ொு: நொ்ிதைதய பகொ்க்தொவி் தொ் ‘திக் 

 

 “்தியொணவ் ப ொு்தவணரயி் சமீ கொைமொக தணைநக் பே்ைியி் ‘திக 
‘ளு கொ்ு மொு ொு ஏ் ்ே நிணையி் த்த ொு பகொ்க்தொவிு் 

கொ்ு ‘திக ‘ளவி் மொு ்ு்ளு. 

 

 கே்த ’்ு “்தியொவி் ஐ்ு ப ய நகர்க் 14.8 மி்ைிய் ‘ளு்ு 

க யமிை வொீணவ பவளியி்ு்ளதொக பகொ்க்தொ மொநகரொ்சி 
பத வி்ு்ளு. “தி் பகொ்க்தொவி் ம்ு் 3.29 ே் ‘ளு்ு 

பவளியொகிீ்ளு. பகொ்க்தொணவ ப ொு்தவணர வொகன்  ய் ொுக் 

ிைமொக 50%, பதொழி்சொணைகளி் “ு்ு 48%, சணம் தினொ் 2% மொு ொு 

ஏ் ுவதொக ‘தி் பத வி்க் ்ு்ளு. 

 

 தமு் நகர்தி் உ்ள 70 சதவிகித் ம்க் கொ்ு மொு ொ்ினொ் 

 ொதி்க் ்ு்ளதொகு் ‘தி் பத வி்க் ்ு்ளு. 

 

47] வி் ணனயி் சொதணன ு ்த ச்வொதிகொ  ஹி்ை ் ுயச ணத ு்தக் 

 

 ச்வொதிகொ  ஹி்ை ் ுயச ணதணய விள்ு் பமயி் கொ்் ு்தக் 

பஜ்ம் நொ்ி் ‘திக ‘ளவி் வி் ணனயொகி சொதணன  ணே்ு்ளு. 

 

48] ச்்ணச்ு ய பத் சனீ்கேைி் தனு ுத் விமொன் தொ்கி 
த ொ்்க் ் ிை் சனீொ  யி்சி 

 

 பத் சீன கே் ுதி ுுவு் த்கு்தக பசொ்த் என சீனொ உ ணம 

பகொ்ேொி வுகிறு. ’னொ் ‘த்ு விய்நொ்,  ிைி்ண ்், மதைசியொ, 
ுுதன ம்ு் ணதவொ் ’கிய நொுக் த்கு்ு் ‘்த  ுதியி்  ்ு 

உ்ு எ்ு சீனொு்ு எதி்்ு பத வி்ு வுகி்றன. 
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 ‘்ு க்ுமொன் ணிகணள தம்பகொ்ள சீனொ ுய்சி பச்ு வுகிறு. 

“த்ு ‘பம ்கொ,  ிைி்ண ்் உ்ளி்ே நொுக் கு் எதி்்ு 
பத வி்தன. ச்்ணச்ு ய “்த  ுதியி் பச்ணக தீுகணள 

உுவொ்கிீ்ள சீனொ, ‘்ு விமொன எதி்்ு ஏுகணணகணள ுவி்ு்ளு. 

தரேொ் ‘ணம் த்கொன நேவி்ணகயி் ”ு ்ு வுகிறு. 

 

 பத் சீன்கேைி் விமொன் தொ்கி க் ைி் த ொ்விமொனமொன தஜ.15 

த ொ்றவ்ணற “ற்கிீ் க் ைி் “ு்ு கிள் ்பச்ு் பதொே்்சியொக 
சீன ரொுவ்  யி்சியி் ”ு ்ேு ‘்ு்ள  ிரொ்திய்தி்  த்ே்ணத 
‘திக ்ு்ளு.சீனொ த்த ொு தனு “ர்ேொவு விமொன் தொ்கிய 

த ொ்்க் ணை தயொ ்ு்  ணியி் தீவிரமொக “ற்கிீ்ளு. 

 

49] நொு ுுவு் ூ்ணம ‘ி் ணேயி் [ Government launches Swachh Bharat 

Survekshan 2017 in 500 cities ] 500 நகர்கணள  ்ியைிு்  ணிணய ‘ரு 

“்ு [ 04.01.2016 ] ுவ்ுகிறு. 

 

 ு்த் பதொே் ொன தர்கணள ஊ்க் ு்த, நொு ுுவு் 500 

நகர்களி்,   ுகொதர் பதொே் ொக 2017 ’் ’்ு ூ்ணம ’்ு  

நே்த் ு்.  “்த ’்ணவ “்திய தர நி்ணய ுு [ Quality Council of India 

(QCI) ] பச்ீ். நகரொ்சிக், தநரி க்கொணி் ி் ிை் ப ற் ்ே 

தருக், ுத்திரமொன மதி் ுீக், ுிம்களி்  தி்க் 

உ்ளி்ேணவகணள “ு நகர்களி் ’்ு பச்ீ். கழிு தசக ்ு, 
ூ்ணம ு்ுத் ம்ு் த ொ்ுவர்ு, திற்த பவளியி் மை் கழி்கொத 
நிணைணம,  ூ்ணம “்தியொ தி்ே்தி் வணைதள்தி் தகவ்க், க்வி 
ம்ு்  நே்ணதயி் மொ்ற், திற்கணள வள்் ு ’கியணவகணள “்த 
ுு மதி் ிு். 

 

 ம்க் த்களு கு்ு்கணள  1969 எ்ற எ்ு்ு மி்் கொ் 

பகொு்ு், ூ்ணம “்தியொ ’்ு வணைதள்திு்  பத வி்கைொ். 

ூ்ணம “்தியொ ’்ு, 2016 ’் ’்ி் 73 நகர்களி் நே்த் ்ேு. 
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“தி்  ுமொ் ஒு ை்ச் ம்க் கை்ு பகொ்ு த்களு கு்ு்கணள 

பத வி்தன். 

 

50] வ்தொ ுயைொ்  ொதி்க் ்ே பச்ணன ம்ு் ‘தணன ு்றிீ்ள வே்ு 

மொவ்ே்களி் உ்ள  தசத்ணத ‘றிய ம்திய ‘ரசினொ் ஏ் ு்த் ்ே 

ுுவி் தணைவ்  ம்திய  உ்ுணற ‘ணம்சக்தி் “ணண பசயை்  
PRAVEEN  VASHISHTA. 

 

51] ஐ்கிய ‘ரு எமிதர்சி் , நணேப ்ற ுதைொவு தம்ு ’சிய ூ் பச் 

சொ் ிய்ஷி் பதொே ் ு்ண ணய தச்்த 2் வு்ு  ி்ு்  ்ளி 
மொணவ் ு்  க், தர ி் ,  ிைி்் , ்தே்ே்ு  ி ுகளி் ுதைிே் 

 ிி்ு 3 த்க  த்க்கணள பவ்ு்ளொ். “த்ிை் “்பதொே ், ி்ு 

 ி விு் த்க் பவ்ற ுத் “்திய் எ்ற ுதிய வரைொு  ணே்ு்ளொ். 

 

52] தந ொள்தி் ‘ரசிய் சொசன திு்த மதசொதொு்ு “ு்த தணேகணள 

‘்நொ்ு உ்சநீதிம்ற் நீ்கிவி்ேு. ‘திகொர் கி்ணவ் கொரண் கொ்ி 

“்த நேவி்ணக்ு “ணே்கொை் தணேத ொுமொு தக்ு்பகொ்ே 

மு்கணள உ்சநீதிம்ற் நிரொக ்து. 

 

 ‘திகொர  கி்ு தகொ் ொுகளி் ‘ி் ணேயி், ‘ரசிய் சொசன்ணத 
உுவொ்ு் ச்ேம்ற்தி் ‘திகொர வர் ி்ு தணே த ொேுியொு எ்ு 

தணைணம நீதி தி Sushila Karki, நீதி தி Ishwor Prasad Khatiwada ’கிதயொ் ‘ே்கிய 

ச்ே ‘ம்ு ூறிவி்ேு.  வழ்கறிஞ் ஒுவு் தவு ஐ்ு த ு் 

தனி்தனியொக தொ்க் பச்திு்த “ர்ு மு்கணள விசொ ்த உ்ச 
நீதிம்ற ‘ம்ு, “்த தீ்்ண  வழ்கியு. 

 

  எ்ணை வணரயணற, ுிீ ணம உ் ே மொததசிக் ம்ு்  ழணமவொத் 
ுு்களி் தகொ ்ணககணள நிணறதவ்ு்  வணகயி், கே்த நவ் ் 
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மொத் தந ொள நொேொும்ற்தி் “்த ‘ரசிய் சொசன திு்த மதசொதொ 
பகொ்ுவர் ்ேு. 

 

53] “்தியொவி் 44-வு தணைணம நீதி தியொக [ பகொைிஜயீ்தொ் நியமி்க் ்ே 

] ஜகதி் சி் தகஹொ்  தவிதய்றொ் [ 04..1.2017 ] 

 

54] மனித உேைி் ுதிய உு்ு க்ு ிி்ு [ மனித உேைி் ுே் தொ்கி  

எ்ற ுதிய உு்ு க்ு ிி்க் ்ு்ளு. 79 ’வு உு்ு ] 

 

 மனித உேைி் “ு வணர மணற்திு்த ுதிய உு்ு ஒ்றிணன 

‘ய்ைொ்தி் உே்ூறிய் ’ரொ்்சியொள்க் க்ு ிி்ு்ளன். 
உே்ூறிய் ’்வி் உ்சக்ேமொக குத் ு் “்த உு்ண   ்றி 
‘றி்ு பகொ்தவொ். 

 

 உே்ூறிய் வரைொ்றி் ுமொ் 100 ’்ுகளொக மனித உேைி் 

மணற்திு்த ுதிய உு்ு ஒ்ணற ‘ய்ைொ்ணத தச்்த உே்ூறிய் 

’்வொள்க் த்த ொு க்ு ிி்ு்ளன். 
 

 மனித உேைி் ுே்  ுதிணய வயி்ுே் “ணண்ு் 'நுமி்ு', 
(Mesentery) “்தணன கொைமொக  ்தவு திு்க் ஒ்றிணண்த ஒு 

‘ணம் ொகதவ குத் ்ு வ்து. 

 

 “்நிணையி், ‘ய்ைொ்ணத தச்்த ைிபம ்  ்கணை்கழக்தி் 

பஜ.தக்வி் கொஃ்த  எ்ற ’ரொ்்சியொள் வயி்றி் நுமி்ு 
 ுதியொனு, பதொே்்சியொன உ்க்ேணம் ிணன பகொ்ேபதொு தனிஉு்ு 
எ்ு உுதி் ு்திீ்ளொ்.ம்ற உு்ுகணள த ொ் “தணன ‘ுு் 

த ொு, “்த உு்ு பதொே் ொன  தநொ்கணள வணக் ு்தி, ‘வ்ணற 

ுண் ு்ுவு எ் ி எ்ற தியி் ‘ு்தக்ே ’்ுகணள தம்பகொ்ள 

ுிீ். 
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 உேைி் ுதியதொக க்ு ிி்க் ்ு்ள நுமி்ு எ்ற “்த உு்ு 
பதொே் ொக தம்பகொ்ள் ேு்ள பதொே்்சியொன ’்ுகளி் 

ுிவி்தக் , “்த ுதிய உு் ி் “ய்க் ுறி்ு “்ு் ‘திகமொக 
‘றி்ு பகொ்ள ுிீ். ப ொுவொக “தய், ிணள, க்ீர், ுணரயரீ் 

ம்ு் சிுநீரக்க் மனித உேைி் ஐ்ு உு்ுக் ’ு், த்த ொு 79 

உு்ுக் குத் ுகிறு ‘தி் நுமி்ு 79 உு்ு ’ு். 

 

 “த் “ய்க் ுறி்த தகவ்க் ‘றி்ு பகொ்ு் ்ச்தி் வயிு 

ம்ு் ுே்  ுதி சொ்்ு  ்தவு தநொ்கணள எளிணமயொக ுண் ு்த 
ுிீ் என ’ரொ்்சியொள்க் ந் ி்ணக பத வி்ு்ளன். 

 

55] ‘பம ்க  ொரொும்ற  ிரதிநிதிக் ‘ணவ ச ொநொயகரொக  ொ் யொ் 

மீ்ு் தத்ு 

 

 ‘பம ்க ஜனொதி தி  தவி்ு கே்த நவ் ் மொத் நணேப ்ற தத்தைி் 

ஜனநொயக க்சி தவ் ொளரொக த ொ்ியி்ே பேொனொ்் ிர்் பவ்றி 
ப ்றொ். ‘பம ்க  ொரொும்ற்ு்ு நணேப ்ற தத்தைிு் ுியரு 
க்சி தவ் ொள்கதள ப ுமளவி் பவ்றி ப ்ு்ளன். 
 

 “்நிணையி், ுதிதொக தத்ு பச்ய் ்ே உு் ின்க் தந்ு  தவி ஏ்ு 

பகொ்ேன்.  ொரொும்ற  ிரதிநிதிக் ‘ணவ்கொன ுதிய ச ொநொயகணர 
தத்்பது்க நணேப ்ற தத்தைி் த்த ொணதய ச ொநொயகரொன ஜனநொயக 
க்சிணய தச்்த  ொ் யொ் ம்ு் ு்னொ் ச ொநொயக் நொ்சி 
ப தைொசி ’கிதயொ் த ொ்ியி்ேன். 
 

 “வ்களி் ுதிய ச ொநொயகணர தத்ு பச்வத்கொக நணேப ்ற 

வொ்பகு் ி்  ொ் யொ் 249 வொ்ுகணளீ், நொ்சி ப தைொசி 189 

வொ்ுகணளீ் ப ்றன். “ணதயு்ு,  ொ் யொ் மீ்ு் 

ச ொநொயகரொனொ். 
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56] ‘பம ்க  ொரொும்ற உு் ின்களொக 5 “்திய வ்சொவழியின்  தவி 
ஏ்றன் 

 

 ‘பம ்க  ொரொும்ற்ு்ு கே்த நவ் ் மொத் நணேப ்ற தத்தைி் 

த ொ்ியி்ு பவ்றிப ்ற “்திய வ்சொவழியினரொன கமைொ ஹொ ், தரொ 
க்ணொ, ரொஜொ கிு்ணி்்தி, ு்சி க் ொ்்,  ிரமிளொ பஜ் ொ் 

’கிதயொ் தந்ு  தவி ஏ்ு பகொ்ேன். “வ்களி் ரொஜொ 
கிு்ணி்்தி  கவ் கீணத யி் மீு ணகணவ்ு ச்திய  ிரமொண் 

பச்தொ். 
 

 ‘பம ்கொவி் வொு் “்திய்களி் எ்ணி்ணக ‘்நொ்ி் 

ம்க்பதொணகயி் ஒுசதவதீமொக ம்ுதம உ்ள நிணையி்  ொரொும்ற 

உு் ின்களி் பமொ்த எ்ணி்ணகயொன 100 உு் ின்களி் “ே்தி் 5 

“ே்கணள “்திய வ்சொவழியின்  ிி்ு்ளு, ுறி் ிே்த்கு. 

 

57] திு் தியி் பதொே்கிய “்திய ‘றிவிய் மொநொ்ி்  ிரதம் தமொி 

பச்ணன ேொ்ே் உ் ே 8 த ு்ு சிற்ு விுுகணளீ், தநொ ்  ு 

ப ்றவ்கு்ு த்க  த்க்கணளீ் வழ்கி  ொரொ்ினொ். 

 

 “்திய ‘றிவிய் மொநொு ‘ணம் ி் ு்னொ் தணைவ் ேொ்ே் ‘தசொ் 
ுமொ் ச்தசனொு்ு ‘ுதேொ் ுக்ஜி நிணனு விுு வழ்க் ்ேு.  

 

 ம்கூு  ்கணை்கழக த ரொசி ய் தக.ண ர் ொ (சி.வி.ரொம் ூ்றொ்ு 

விுு),  

 

 எ்்் ேொ்ே் எ்.’்.ஜனொ்்தன் (த ரொசி ய் எ்.தக.மி்ரொ 
ூ்றொ்ு விுு),  

 

 மணி்ூ்  ்கணை்கழக ேொ்ே் ‘ு்ுமொ் ( ீ்  ் சகொனி ூ்றொ்ு 

விுு),  
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 பச்ணன ‘் ்தைொ ’் ்தி  “ுதயதநொ் நிுண் ேொ்ே் 
தஜ.ச்தியி்்தி, ஓ்ு ப ்ற தம்ு வ்கொள பதொழி்ு்  த ரொசி ய் 
 ி. ி.சொ்ே்ஜி, ஐதரொ ொ்  ்கணை்கழக ுணண தவ்தரொன த ரொசி ய் 
‘் ொரொ் த ொி், எ்.வி.  ்கணை்கழக ுணண தவ்த் ஏ.தொதமொதர் (4 

த ு்ு் ு்தொயிர் ’்ு விுு) ’கிதயொு் சிற்ு விுு ப ்றன். 
 

 “ு தவிர, தநொ ்  ு ப ்ற ்ேொ்த ொ்ு  ்கணை்கழக த ரொசி ய் 
வி்ைிய் பமொ்பன் (‘பம ்கொ - தவதியிய்), த ரொசி ய் தகொகி கஜிதொ 
(ஜ் ொ் - “ய் ிய்), த ரொசி ய் எ்.ூு் (வ்கொளததச் - ‘ணமதி), 
த ரொசி ய் ஜீ்  ிதரொைி ( ிரொ்் - ப ொுளொதொர்), த ரொசி ய் பச்ஜி 
ஹதரொ்சி ( ிரொ்் - “ய் ிய்), த ரொசி ய் ‘ேொ “ தயொனொ் (“்தர் 

- தவதியிய்) ’கிதயொு்ு  ிரதம் தமொி த்க் த்க்கணள வழ்கினொ்.  

 

58] “்தியொவி் ுத்ுணறயொக தகரள மொநிை் எ்னொுள் மொவ்ே்தி் 

தி ்ககரொ எு் “ே்தி் திுந்ணககு்கொன தனி் ்ளி கே்த 

பவ்ளி்கிழணம பதொே்க் ்ு்ளு. 

 

 சஹொ் “்ே்தநஷன் என் ப ய ே் ்ு்ள “் ்ளிணய 

திுந்ணககு்கொன பசய் ொ்ேொள், எு்தொள் ம்ு் நிணக க்கி 
ு் ிரமணிய் திற்ு ணவ்தொ். ததசிய திற்தநிணை க்வி ணமய்ுே் 

(National Institute of Open Schooling) “்த்  ்ளி “ணண்ு பசய் ு் எனு், 

திுந்ணகக்  ி்ண   ொதியி் ணகவிுவணத ுணற் த்கொக 
பதொே்க் ்ேதொகு் ூற் ுகிறு. 

 

 “்த்  ்ளியி்  யிு வ்க் 10 ’் வு்ு ம்ு் 12 ’் வு்ு 
தத்ுகணள தநரியொக எுத ுிீ். தமு் “்ு ணதய்கணை, “ய்ணக 
தவளொ்ணம, ’ுணம் திற் ’கிய  யி்சிக் வழ்க் ு் எனு் 

பத வி்க் ்ு்ளு. 
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 பதொே்க விழொவி் த சிய க்கி ு் ிரமணிய்  “்நொ் எ் வொ்வி் 

சிற்த நொ், “் ்ளி திுந்ணகக் வொ்வி் ந்ை மொ்ற்கணள 

பகொ்ு வு். க்வியொ் ம்ுதம திுந்ணகக் வொ்்ணகயி் 

த்ன் ி்ணக, ‘றிு ’கியவ்ணற தர ுிீ் எ் தொ் நொ்ி் உ்ள 

ம்ற மொநிை்களிு் “ததத ொ்ற  ை  ்ளிகணள பதொே்க ு்வர 
தவ்ு்  என் ூறினொ். 

 

59] ப ்க் உைக தகொ்ண  கி ்பக்: தக்ேனொக மிதொைிரொ் நியமன் 

 

 ப ்க் உைக தகொ்ண  கி ்பக் த ொ்ி்கொன துதி ு்ு பகொு் ி் 

‘ு்த மொத் ( ி்ரவ ) 3-் தததி பதொே்ுகிறு. “்த த ொ்ி்கொன 

“்திய ப ்க் ‘ணி ‘றிவி்க் ்ு்ளு. ‘ணியி் தக்ேனொக 34 

வயதொன மிதொைிரொ் நியமி்க் ்ு்ளொ். 

 

60] உைணக மொ்றிய சொதணனயொள்க்  ்ியணை த ொ்்் நிுவன் 

பவளியி்ு்ளு. “்த  ்ியைி் 30 ்ு் தம் ்ே “்திய வ்சொவளியின் 
“ே்ப ்ு்ளன். “வ்க் ‘ணனவு் 30 வயதி்ு உ் ்ேவ்க் எ் ு 

ுறி் ிே்த்கு. 

 

 த ொ்்் நிுவன் பவளியி்ு்ள “்த  ்ியைி் “ே்ப ்ு்ள 30 

த ் ுகொதொர், உ் ்தி, விணளயொ்ு, வ்்தக் உ்ளி்ே 20 ுணறகணள் 
தச்்தவ்க் ’ு். “வ்க் ‘ணனவு் த்களி் ுணறகளி் ‘ு்த 
தணைுணற்ு  ய் ு் வணகயி், ுதிய க்ு ிி்ு்க், 

க்விுணறக் உ்ளி்ேணவகணள தம்பகொ்ேவ்க் ’வ். 
 

 த ொ்தேொபதர ி ிணவ்கணள  ய் ு்தி ம்ச் கொமொணை, 

ணஹத ொபதரமியொ ’கிய தநொ்கணள ுண் ு்ு் ுணறணய 

க்ு ிி்த நிதயொணை் நிுவன்தி் நி்வொகிகளி் ஒுவரொன விதவ் 
தகொ் ்தி(27), ‘வசர கொை்தி் மு்ுகணள பகொ்ு பச்ை ிதரொ்கணள 
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 ய் ு்ு் ுணறணய உுவொ்கிய  ிரொ்்தனொ ததசொ் (27), பமொண ் 

’்்கணள  ய் ு்தி ‘ுணவ சிகி்ணச பதொே் ொக ஒு ேொ்ே் 
ம்பறொுவ ே் ’தைொசி்ு் வணகயிைொன பதொழி்ு் ்ணத ஏ் ு்தி 
ஷொ்  ்தே் (28) உ்ளி்தேொ் த ொ்்சி் சொதணனயொள்க்  ்ியைி் 

“ே்ப ்ு்ளன். 

 

61] உய் க்வி நிுவன்களி் மொ்ு் திறனொளிகு்ு 5 சதவதீ “ே 

ஒு்கீு: ‘ு்த க்வியொ்ு ுத் ‘மைொகிறு 

 

62] 2030-் ’்ி் “்தியொ ‘றிவிய் பதொழி்ு் ்தி் 3-வு சிற்த நொேொக 

விள்ு்:  ிரதம் தமொி 

 

 வி்ஞொனிகு்ு ‘ரு ுு ’தரவளி்க கேணம் ்ு்ளு. நிதி ’தயொ் 
நொ்ு்கொக ுுணமயொன ‘றிவிய் பதொழி்ு்  பதொணைதநொ்ு் 
 ொ்ணவணய உுவொ்கி வுகிறு. கே்த ‘றிவிய் மொநொ்ி் பவளியி்ே 

2035 ‘றிவிய் பதொணைதநொ்ு்  ொ்ணவ த்த ொு 12 ு்கிய பதொழி்ு்  
ுணறகு்கொன வி வொன வணர ேமொக உுவொ்க் ்ு்ளு. 

 

 “்திய தீ க் ்ணத ு்றிீ்ள நதிநீ், ம்ு்  ர்த கே்கணர்  ுதிக் 

’கியணவ 2.4மி்ைிய் சுர கிமீ ப ொுளொதொர மணேை்ணத வழ்ுகிறு. 

நீி்த எதி்கொை்தி்ே்தி் கே்ப ொுளொதொர் ு்கிய  மொணமொக 
விள்ுகிறு. ுவி ‘றிவிய்க் ‘ணம்சக் ’்கே் ’்வி் “்த 
’தொர்கணள ப ொு் ொன ுணறயி்  ய் ு்ு்  ணிணய ’்ு பச்ு 

வுகிறு. 

 

 பதொழி்ு்  ‘றிணவ ுுணமகணள் க்ு ிி் த்கொன குவிகளொக 
மொ்ற தவ்ு். 2030-் ’்ி் “்தியொ ‘றிவிய் பதொழி்ு் ்தி் 3 

ேொ் நொுக்  ்ியைி் “ு்ு். ந் ம்களி் ‘திக ்ு் 

ததணவ் ொுகு்ு ஏ்  வி்ஞொன் வள்்சிப ுத் ‘வசிய்.  

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 31 

 

63] த ிஎ் நிுவன் த பம்் வ்கி பதொே்ுவத்ு ுுணமயொன 

‘ுமதிணய ச்் வ்கி வழ்கி “ு்கிறு என த ிஎ் நிுவன்தி் 

நிுவன் விஜ்தசக் ச்மொ த்ுணேய வணை திவி் ூறியிு்கிறொ். 

 

64] ச்் வ்கியி் பசய் “ய்ுநரொக ுதரகொ மரொ்ி 

நியமி்க் ்ு்ளொ். ுக்தவொ் க்வி ம்ு்  ொுகொ்ு் ுணற, நிதியிய் 

தச்்ணக ம்ு் தம் ொ்ு் ுணற ’கிய ுணறகணள “வ் 
 ொ்்ு்பகொ்வொ்.  

 

65] 104-’வு “்திய ‘றிவிய் மொநொு ’்திர மொநிை், திு் தியி் ஜனவ  

3் பதொே்கியு. பதொே்்ு 5 நொ்க் நணேப ு் “்த மொநொ்ி், 

‘பம ்கொ, ஜ் ொ்,  ிரொ்் உ்ளி்ே  ்தவு நொுகணள் தச்்த 

‘றிவிய் ‘றிஞ்கு், தநொ ்  ு ப ்ற வி்ஞொனிகு் 

 ்தக்ு்ளன். 

 

 ச்வததச ’்ு் க்ுணரகளி் ’வண் தகவ் ப ்ேகமொக விள்ு் 

"்தகொ ்' , ‘றிவிய் ’ரொ்்சிக் ம்ு் வள்்சி பதொே் ொன 

தரவ ணசயி் “்தியொ உைக ‘ளவி் ’றொவு “ே்தி் “ு் தொக 
பத வி்ு்ளு. 

 

66] “்தியொவி் விணளவி்க் ்ு ஏ்ுமதி பச்ய் ு் மொ் ழ்க், 

 ொக்கொ், ுேை்கொ், க்தி ்கொ் த ொ்றவ்ணற “ற்ுமதி பச்வத்ு, 

ஐதரொ் ிய ூனிய் ூ்ேணம்ு கே்த 2014-’் ’்ு தம மொத் 3 

’்ுகு்ு தணே விதி்து. 

 

 “வ்றிணன விணளவி்ு்த ொு ூ்சி் பகொ்ைி மு்ுக் த ொ்றணவ 

‘திகளவி் “ு் ு பத ்தணதயு்ு, “்நேவி்ணகணய ஐதரொ் ிய 

ூனிய் தம்பகொ்ேு. 
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 கே்த ’்ு ஜனவ  மொத் நணேப ்ற ஐதரொ் ிய ூனிய் ூ்ேணம்ு 
ூ்ே்தி், “்திய கொ்கறிக் ஏ்ுமதி்ு விதி்க் ்ே தணேணய 

நீ்ுவு ுறி்ு  சீைி்க் ்ேு. ‘த் ி, “்திய கொ்கறிக் மீதொன 

தணேணய ஐதரொ் ிய ூனிய் ூ்ேணம்ு த்த ொு நீ்கி் பகொ்ு்ளு. 

 

67]  ொகி்தொ் ரொுவ தள தி பஜனர் கொம்  ொ்வொ ம்ு் Joint Chiefs of Staff 

Committee தணைவ் ஜூண ் ஹய் ’கிதயொு்ு ‘்நொ்ி் ‘தி ் மி் 

ஹூணச் , ‘்நொ்ி் உய ய விுதொன Nishan-e-Imtiaz ஐ வழ்கி 
குரவி்ு்ளொ். 

 

68] ஹ யொனொ மொநிை ‘ரு 100 கிரொம்கு்ு WiFi வசதி ஏ் ு்திீ்ளு. 

 

69] Startup நிுவன்கு்கொன " ‘றிு்கள்சிய் " ( Knowledge Warehouse ) 

ுுகிரொமி் ( ு்ஹவ் ) ஏ் ு்த் ு் என ‘றிவி்ு்ளு. 

 

70] மொவ்ே தணைநகர்களி் e - disha எ்ற ப ய ு் , ஊரக  ுதிகளி் 

ப ொு தசணவ ணமய்க் { Common Service Centres (CSCs) } எ்ற ப ய ு் 

பசய் ்ு வ்த e தசணவ ணமய்க் ‘ணன்ு் " ‘ே் தசவொ தக்திரொ " 
என ப ய் மொ்ற் பச்ய் ுவதொக ஹ யொனொ ுத்வ் ‘றிவி்ு்ளொ். 

 

71] ுஜரொ் மொநிை் ‘கமொதொ ொ்தி் ச ்மதி ’்ு ிநிை ூ்க் ூ்கொ
ணவ(Sabarmati Riverfront Flower Park) ‘்மொநிை ுத்வ் விஜ் ூ ொனி திற்ு 

ணவ்தொ். 

 

72]  ொரொ ஒைி் ி்கி்  த்க் பவ்ற த ீொ மொைி் (Deepa malik) ம்ு் 

எவபர்் சிகர்தி் ஏறிய ுத் உே் உு்ு நீ்க் ்ே(Amputee) 
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மணைதயு் ப ் ‘ுனிமொ சி்கொ (Arunima sinha) “ுவு் N w D  M  
Council(NDMC) ூ்ணம “்தியொ  தி்ே்தி் ூதரொக ‘றிவி்க் ்ு்ளன். 

 

73] சிு கே்வொ் உயி ன்கணள  ொுகொ்ு் வணகயி் மீ் ிி் ி் த ொு 

ுு்ுவணை என் ு்   வணைகு்ு மஹொரொ்்ரொ மொநிை ‘ரு 

மொநிை் ுுவு் தணே பச்ு உ்தரவி்ு்ளு. 

 

74] Association of British Travel Agents (ABTA) கண்பகு் ி் ி தகரளொ ு்றி் ொ்்க 

ூிய தளமொக (Destination to Watch) 2017் ’்ி்ு தத்்பது்க் ்ு்ளு. 

 

75] 2017 ’் ’்ணே ச்வததச நிணையொன ு்ுைொ வள்்சி வுேமொக ஐ்கிய 

நொுக் சண  ‘றிவி்ு்ளு. The theme has been given to increase awareness on 

the contribution of sustainable tourism to development, especially among the public and the 

decision makers of the public and private sector while mobilizing all stakeholders to work 

together in making tourism a channel for positive change. 

 

76] ு்தொ்ு ுத் வொர்திதை ூமி்ு மிக ‘ுகி் கே்கு்ள வொ் 

ந்ச்திர் 

 

 ு்தொ்ு பதொே்க்தி் ூமி்ு மிக ‘ுகி் வொ் ந்ச்திர் ஒ்ு 

கே்ு பச்ை உ்ளதொக நொசொ வி்பவளி ’்ு ணமய் பத வி்ு்ளு. 

 

 ஜனவ  மொத் ுத் வொர்தி் C/2016 U1 NEOWISE என் ப ய ே் ்ு்ள 

வொ் ந்ச்திர் ூமி்ு மிக ‘ுகி் கே்ு பச்ு் என வி்பவளி 
’்வொள்க் பத வி்ு்ளன். NEOWISE எ்ற பதொணைதநொ்கியி் ிை் 

“்த வொ் ந்ச்திர் க்ேறிய் ்ு்ளு. 
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 எ ்க் ம்ு் வொ் ந்ச்திர்களி்  யண்க் ுறி்ு ’்ு பச்ய 

NEOWISE எ்ற பதொணைதநொ்கிணய வி்பவளி்ு நொசொ ‘ு் ியு. “த் 

’்வி் ி ஜனவ  ுத் வொர்தி் ூமி்ு மிக ‘ுகி் வொ் ந்ச்திர் 

ஒ்ு கே்ு பச்ை உ்ளதொக க்ேறிய் ்ு்ளு. “்த வொ் 

ந்ச்திரமொனு மிகு்  ிரகொசமொக “ு்ு் எனு் ண னொ்ுை் குவி 
ிை் கொணுிீ் எனு் நொசொ வி்பவளி ’்வொள்க் 

பத வி்கி்றன். 

 

77] ’்-ணை் ிை் தக்  திு பச்தொ் 5 ூ ொ் சுணக 

 

 ’்-ணை் ிை் எ வொீ சிைி்ே்  திு பச்ு  ண் பசு்தினொ் 5 

ூ ொ் சுணக வழ்க் ு் எ்ு எ்பண் நிுவன்க் 

‘றிவி்ு்ளன. பந் த ்கி், கிபரி் ம்ு் பே ி் கொ்ுக் ிை் 

வொி்ணகயொள்க்  ண் பசு்தைொ். 

 

 ிஜி்ே்  ணவ்்தணனணய ஊ்ுவி்ு் வணகயி் ம்திய ப ்தரொைிய் 

ம்ு் “ய்ணக வொீ ‘ணம்சக்தி் ‘றிுு்தைி் கீ் “்த 
நேவி்ணக தம்பகொ்ள் ்ு்ளு. 

 

78] பகொ்க்தொ ‘ணியி்  ்ுவ ீ் ு  யி்சியொளரொக எ். ொைொஜி நியமன் 

 

 “்த ’்ு நணேப ு் ஐ. ி.எ். த ொ்ியி் பகொ்க்தொ ணந் ணரே்் 

‘ணியி்  ்ுவ ீ் ு  யி்சியொளரொக பச்ணனணய தச்்த எ். ொைொஜி 
நியமி்க் ்ு்ளொ். 

 

79] மி்உ் ்தி நிணைய்தி் “ு்ு விநிதயொக் பச்வு வணரயிைொன , 

மி்கே்ுத் ம்ு் விநிதயொக்தி் , ுணறவொன ‘ளவிைொன தசதொர்ுே் 

சிற் ொன மி்விநிதயொக்ணத தம்பகொ்ேத்கொன ‘கிை “்திய விுணத 

 ்சொ் மொநிை மி் கழக் ( Punjab State Power Corporation Ltd ) ப ்ு்ளு. 
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80] தனிந ் ப ு் வுமொன்தி், சரொச  ‘ளவி் “்தியொவி் பே்ைி 
ுதைிே்தி் “ு் தொக ம்திய ‘ரு பத வி்ு்ளு. 

 

 நொு ுுவு் தனிந ் வுமொன் ுறி்ு ’்ு தம்பகொ்ள் ்ேதி் 

தணைநக் பே்ைி 2015-16’் ’்ி் ூ.2,80,000 சரொச  வுமொன்ுே் 

ுதைிே்தி் உ்ளு. “ு ததசிய சரொச ணய விே ி்ு மே்ு ‘திக். 

 

 ச்ிக் ூ.2,42,386 ம்ு் சி்கி் ூ.2,27,465 தனிந ் வுமொன்குே் 

2வு, 3வு “ே்களி் உ்ளன. பே்ைியி் நே் ொ்ி் தனிந ் சரொச  

வுமொன், கே்த ’்ணே விே ூ.28,000 ‘்ைு 13% ‘திக் ’ு். 

 

 ததசிய ‘ளவி் 2015-16’் ’்ி் தனி ந ் வுமொன சரொச  ூ.93,293 

எ்ு பத வி்க் ்ு்ளு. 

 

81] 19-் ூ்றொ்ிதைதய ப ்க்  ்ளி ுவ்கியவு்ு ூு் குரவ் 

 

 19-் ூ்றொ்ிதைதய “்தியொவி் ப ்க்  ்ளி பதொே்கிய 

மகொரொ்்ிரொணவ் தச்்த சொவி்  ொ்்ு ூு் நிுூன் ‘த் ததே் 

 ்க்தி்  ே் பவளியி்ு குரவ் தச்்ு்ளு. 

 

82] ச்திரனி் ுணண்தகொளொன ணே்ே் கிரக்தி் உயி்க் வொழைொ் 

 

 ச்திரனி் ுணண்தகொளொன ணே்ே் கிரக்தி் உயி்க் வொ்வத்கொன 

ூ்நிணை நிைுவதொக நொசொ வி்ஞொனிக் பத வி்ு்ளன். ணே்ே் 

கிரக்தி் தம் ுதியி் 2010-’் ’்ுவணர தமகி்ே்க் 

கொண் ேொம் “ு்து. ’னொ் த்த ொு ‘த்ு விதிவிை்கொக 5 ’யிர் 

கிதைொ மீ்ே்  ர் ி் தமகி்ே்க்  ரவிீ்ளதொக நொசொவி் 

ுணக் ே்க் பத வி்கிறு. “தனொ் ணே்ேனி்  ுவ்க் மொு் 

ூழ் சொ்தியமொு். 
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 ப ொுவொக ணே்ே் தகொ் ‘திக ுளிரொன  னிீே் ூிய ுணண்தகொ் 

எ் ு வி்ஞொனிகளி் கு்ு. தமு் “்த ுணண்தகொளி் உயி் 
வொ்வத்ு ததணவயொன நீ்வொீ ம்ு் கொ் ் ‘திகளவி் 

“ு் தொகு் த்த ொணதய ’்ுக் பத வி்கி்றன. 

 

83] “்தியொ ம்ு் உுுதவ “ணேதய ு்க விவகொர்களி் ூ்ுறு 

ம்ு்  ர் ர உதவி பதொே் ொன ஒ் ்த்தி்ு ம்திய ‘ணம்சரணவ 

ஒ்ுத் 

 

  ிரதம ம்தி  திு.நதர்திர தமொி ‘வ்களி் தணைணமயி் கீ் ூிய 

ம்திய ‘ணம்சரணவ, “்தியொ ம்ு் உுுதவ “ணேதய ு்க 
விவகொர்களி் ூ்ுறு ம்ு்  ர் ர உதவி பதொே் ொன ஒ் ்த்தி் 

ணகபயொ் மிுவத்ு்,  ி்தன் ி்ு் ஒ்ுத் வழ்கியு. 

 

 ு்க் ு்ற்க் பதொே் ொன து்ு ம்ு் விசொரணண ுறி்த தகவ்க் 

கிணே்க் ப ுவத்ு “்த ஒ் ்த் உது். தமு், “்த ஒ் ்த் 

வணிக்ணத எளிணமயொ்ு் என எதி் ொ்்க் ுவததொு, நொுகு்கிணேதய 

வணிக் ப ொு்கு்ு ு தமொக ஒ்ுத் வழ்ுவணதீ் உுதி 
பச்ீ். 

 

 “்த வணரு ஒ் ்த், “ு நொுகு்கிணேதய ு்க்ுணறயிே் 

உுதியளி்க் ்ே ப ொு்களி் மதி் ி் ச த்ணம ுறி்த தகவ்கணள 

 மொறி் பகொ்ுத், ப ொு்க் உுவொன “ே் ுறி்த சொ்றிதணழ 

உுதி பச்த் ம்ு் வணிக் பச்ய் ு் ப ொு்களி் விவர் 

த ொ்ற  ி ுக் ுறி்த “்திய ு்க் ுணறயி் கவணைக் ம்ு் 

ததணவகணள ூ்்தி பச்ீ். 

 

 ி்னனி: 
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ை்தி் ‘பம ்கொவி் உ்ள வ்்தக பதொுதியொன பம்தகொூ்-் 

(எ்.“.’்.சி.ஓ.எ்.ூ.’்.) உு் ின்களொக உ்ள நொுகளி் ஒ்றொன உுுதவ 

“்தியொவி் ு்கிய வணிக  ்ுதொர் ’ு். “்தியொ பம்தகொூ் உே் 

ு்ு ணம வ்்தக ஒ் ்த்தி் ணகபயு்தி்ு்ளு. 

 

84] “்தியொ-பக்யொ “ணேதய தவளொ்ணம ம்ு் ‘ுபதொே் ொன 

ுணறகளி் “ுதர்ு ஒ்ுணழ்ு்கொன ு ்ுண்ு ஒ் ்த்ு்ு ம்திய 

‘ணம்சரணவ ஒ்ுத் 

 

  ிரதம் திு.நதர்திர தமொி தணைணமயி் நணேப ்ற ம்திய 

‘ணம்சரணவ் ூ்ே்தி், “்தியொ-பக்யொ “ணேதய தவளொ்ணம 

ம்ு் ‘ு பதொே் ொன ுணறகளி் ு ்ுண்ு ஒ் ்த் 

தம்பகொ்வத்ு ஒ்ுத் ‘ளி்க் ்ேு. 

 

 “்த ு ்ுண்ு உே் ி்ணகயி் ி “்த் ுணறகளி், தவளொ்ணம 

’்ு, கொ்நணே  ரொம ்ு ம்ு்  ொ்வள், கொ்நணே  ்ணண ம்ு் 

மீ் வள்்ு, “ய்ணக வள தமைொ்ணம, ‘ுவணே்ு  ி்ணதய 

தமைொ்ணம ம்ு் ச்ணத் ு்ுத், ம் ம்ு்  ொுகொ்ு, நீ் 
தமைொ்ணம, நீ்் ொசன ‘ணம்ுகணள உுவொ்ுத், ஒு்கிணண்த நீ் 
‘ணம்ண  உுவொ்ுத், ஒு்கிணண்த ூ்சி தமைொ்ணம, தவளொ் 

 ்ணண, “ய்திர்க் ம்ு் பசயைொ்க், ுகொதொர் ம்ு் தவளொ் 

 யி்கணள  ொுகொ் தி் உ்ள  ிர்சிணனகணள தீ்் ு ’கியவ்றி் 

ஒு்கிணண்ு ஏ் ு். 

 

85]  ிரதம் திு. நதர்திர தமொி தணைணமயி் நணேப ்ற ம்திய 

‘ணம்சரணவ் ூ்ே்தி், “்தியொ - த ொ்்ு்க்  “ணேதய தவளொ்ணம 

ம்ு் ‘ுபதொே் ொன ுணறகளி் ு ்ுண்ு ஒ் ்த்ணத தம்பகொ்ள 

ஒ்ுத் ‘ளி்க் ்ேு. 
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 “்த உே் ொ்ி் ி, “்த் ுணறகளி் ‘றிவிய் ம்ு் பதொழி்ு்  
 மொ்ற், தொவர்க் ம்ு் ‘ுபதொே் ொன ப ொு்க் வ்்தக், 

 யி்க்  ொுகொ்ு பதொே் ொன தகவ்  மொ்ற்,  யி்சி் தி்ே்க், 

கு்தர்ுக், வ்ுந்க் ம்ு் ’தைொசக்க்  யண் தி்ே் 

’கியணவ தம்பகொ்ள் ு். 

 

 “்த உே் ொ்ி் ி, “ு நொுகணளீ் தச்்த  ிரதிநிதிகணள 

உ்ளே்கிய ூ்ு்  ணி் ுு ‘ணம்க் ு். த்த ொணதய ு ்ுண்ு 

ஒ் ்த்ணத பசய் ு்ுவணத “்த் ுு க்கொணி்ு். தமு், 

தவளொ் ஒ்ுணழ்ு்கொன வுவொன  ்ுணரகணள ‘ளி்த், வழிகொ்ு 

பநறிுணறகணள உுவொ்ுத், தவளொ்ணம ம்ு் ‘ுபதொே் ொன 

ுணறகளி் எதி்கொை ஒ்ுணழ்ு்கொன வழிவணகக் ’கியணவ ுறி்ு் 

“்த் ுு ’்ுபச்ீ். 

 

86] ஜனவ  4 - ச்வததச  ிபர்ைி தின் 

 

 ூயி  ிபர்ைி  ிற்த தின்.  ொ்ணவய்தறொு்ு க்வி் க் திற்த 
ூயி  ிபர்ைி 1809் ’்ு “தததின்தி்தொ்  ிற்தொ். சிு வயதி் 

ஏ் ்ே வி ்ு கொரணமொக த் க் ொ்ணவணய “ழ்தவ்  ிபர்ைி. 
 

 எனதவ  ொ்ணவய்றவ்க் வொசி் த்கொக ஒு ுணறணய உுவொ்க 
தவ்ுபம்ற தீவிர சி்தணன ‘வு்ு ஏ் ்ேு. “்த நிணையி் 

ரொுவ்தி்  ய் ு்த் ு் ணந் ணர்ி் எ்ு் ுணற  ிபர்ைி்ு 

உதவிகரமொக ‘ணம்து. “்ுணறணய்  ய் ு்தி 1829 ’் ’்ு 

ஒ்ு ுத் ’ு ுணே்ு்ளிகணள பகொ்ு எுு் ுதிய ுணறணய 

உுவொ்கினொ். 
 

 “்த ுணறயொ்தொ்  ொ்ணவய்றவ்க் க்வி க்க ுிகிறு. 

க்ணிழ்தவ்களி் விர்கணள் க்களொக மொ்றியணம்த தமணத, ூயி 
 ிபர்். 
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87] ுு தகொ ி்் சி் –் 350 வு  ிற்த நொ் நொு ுுவு் “்ு [ 05.01.2017 

] பகொ்ேொ்ே். –  ிரதம்  ொ்னொ பச்கிறொ். 

 

 10வு சீ்கிய ுுவொன  ுு தகொ ி்த சி்-் 350வு  ிற்த நொ் 

பகொ்ேொ்ே்களி் கை்ு பகொ்ள    ிரதம் நதர்திர தமொதி “்ு 

 ொ்னொ பச்கிறொ். நொபே்கிு்   “ு பகொ்ேொே் ்ேொு், ு்கிய 

நிக்்சி, ‘வ்  ிற்த  ொ்னொவி் பகொ்ேொே் ுகிறு. 

“்தியொவிைிு்ு்  பவளிநொுகளிைிு்ு் ை்ச்கண்கொன  ்த்க் 

“தி் கை்ு பகொ்கி்றன். 
 

  ொ்னொவி் கொ்தி ணமதொன்தி் த்கொைிகமொக ‘ணம்க் ்ே 

ுு்ுவொரொவி் ஏ் ொு பச்ய் ்ு்ள  ைதவு நிக்்சிகளி்  ிரதம் 
கை்ு பகொ்கிறொ். “த்கொக சீ்கிய்  ுனித ூைொன  ுு கிர்த சொகி் 
‘்ு ணவ்க் ்ு்ளு. “்த நிக்சிணய ஒ்ி்  ிரதம் நிணனு த ொ் 

தணைகணளீ் பவளியிுவொ்.  ்த்க் “ணேதயீ் ‘வ் உணரயொ்ுவொ். 
 கீொ் ’ுந் ரொ்நொ் தகொவி் ், ுதைணம்ச் நிதி் ுமொ்,  ்சொ் 
ுதைணம்ச்  ிரகொ் சி்  ொத், ம்திய ‘ணம்ச்க் ரவிச்க்  ிரசொ், 
ரொ் விைொ்  ொ்வொ் ம்ு்  ை  ிருக்க் “்த நிக்்சியி் 

 ்தக்கிறொ்க். 

 

88] தம்ு வ்கொள மொநிை் சிைிு யி் பத்கொசிய கொ் ்ு ூ்ேணம்ு 

சொ் ி் நணேப ்ற ப ்கு்கொன சொ் ிய்ஷி் “ுதி்த ொ்ியி் , 

“்திய மகளி் ‘ணி வ்கொளததச்ணத வ ீ் ்தி சொ் ிய்  ்ே்ணத பவ்று. 

 

 “த்ிை் பத்கொசிய கொ் ்ு தகொ்ண ணய “்திய மகளி் ‘ணி 
பதொே்்ு நொ்கொவு ுணறயொக பவ்ு்ளு. 

 

89]   ிர்மொ்் சயி்் மிூசிய்   
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 ’்திர மொநிை ‘ரு சொ் ி் , 200 ஏ்க்  ர் ளவி் 1500 தகொி பசைவி் " 

 ிர்மொ்ேமொன ‘றிவிய் ‘ு்கொ்சியக் " ஒ்ணற DRDO உதவிீே் 

திு் தியி் உுவொ்க ‘்மொநிை ுத்வ் ‘ி்க் நொ்ிீ்ளொ். 
 

 7 மணைகணள ுறி் ிுவணத்த ொ், “்ு 7 உு்ணே விவி் ‘ர்ுக் 

‘ணம்க் ு். ஒ்பவொ்ு் வி்பவளி ‘றிவிய், விவசொய ‘றிவிய், 

ஏுகணண ‘றிவிய், ‘றிவிய் பதொழி்ு் ், தகவ் பதொழி்ு் ், 

கே்சொ் ‘றிவிய், ’ீ்தவத ‘றிவிய் என 7 ‘றிவிய் தகொள்க் 

‘ணம்க் ு். 8வதொக ஏுமணையொனி் ப ுணமகணள விள்ு் 

தகொளு் ‘ணம்க் ு் என ‘றிவி்க் ்ு்ளு. 

 

90] Digital Unlocked Training Programme 

 சிு ம்ு் ுு்பதொழி் ுணனதவொு்கொக ூு் நிுவன், FICCI [ The 

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ] ம்ு் Indian School of Business 

’கியணவ “ணண்ு Digital Unlocked எ்ற  யி்சி தி்ே்ணத ‘றிுக் 

பச்ு்ளு. 

 

 தமு் My Business எ்ற “ணணயதளு் உுவொ்க் ்ு்ளு. 

 

91] Google My Business app 

 சிு ம்ு் ுு்பதொழி்களி் ”ு ுதவொு்கொக ூு் நிுவன் , Google 

My Business எ்ற ‘ணைத சி பசயைிணய ‘றிுக் பச்ு்ளு. 

 

92] பச்ணன ஓ ் பே்னி் த ொ்ி ணமதொன்தி் 956 சிுவ் 
சிுமிய்கு்ு ஒதர தநர்தி் பே்னி்  ்றிய ுு்க்க் க்ு் 

பகொு்க் ்ு்ளு. “்த சொதணன கி்ன் ு்தக்தி் “ே் ப ்ு்ளு. 
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 “த்ு ு் 2015் “்கிைொ்தி் ைிவ்ூ் ணமதொன்தி் 803 சிுவ் 
சிுமிய்கு்ு க்ு்தர் ்ேு. 

 

93] ு்ு்ூழு்ு உக்த , நிணை் ு்த் ்ே “ய்ணக எ வொீ ( CNG ) 

்ூ்ே்களி்  ய் ு்த் ு் சிைி்ே்க் ம்ு் வொீணவ ச்ணள 

பச்ீ் உ கரண்கணள தயொ ்க ைதவொேொ ம்ு் IDUK நிுவன்கு்ு 

ம்திய ‘ரு ‘ுமதி வழ்கிீ்ளு. 

 

94]  ்சொ் தநசன் வ்கி , சிவக்ணக மொவ்ே்  ி்ணளயொ் ்ி ம்ு் 

திுவொூ் மொவ்ே் ஏ்த்ுி ’கியவ்ணற  ணமி்ைொ வ்்தக கிரொம் 

எ்ற ிஜி்ே் கிரொம்களொக மொ்ற த்பது்ு்ளு. 

 

95] 2017 க்வியொ்ு ுத் ,  ்ளி ’சி ய்க் ‘ணனவு் " தநு ஜொ்பக் " 

என் ு் தமைொணே ‘ணிய தவ்ு் என ம்திய  ிரததச மொநிை ‘ரு 

‘றிவி்ு்ளு. 

 

 “்த தமைொணே மீு " ரொ்ி ய நி்மதொ " ( ததச் உுவொ்ு வ் ) என 

“்தியி் ப ொறி்க் ்ே த ்் ு்த் ்ிு்ு். 

 

96]  ொரொும்ற்தி் “ு ‘ணவகளிு் நிணறதவறிீ்ள 

மொ்ு்திறனொளிக் நை மதசொதொவி் வி ர். 

 

 மொ்ு் திறனொளிக் ச்ே்ு்ு (1995) மொ்றொக, சிை திு்த்குே் 

“்த மதசொதொ நிணறதவ்ற் ்ு்ளு. 

 

 “த் ி, மொ்ு் திறனொளிகணள  ொர ்சமொக நே்ுதவொு்ு 

ுணற்த ்ச் 6 மொத் ுத் ‘திக ்ச் 2 ’்ுக் வணர சிணற 
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த்ேணன கிணே்ு். தமு் ுணற்த ்சமொக ூ.10 ’யிர் ுத் ூ.5 

ை்ச் வணரயிு் ‘ ரொது் விதி்க ுிீ். 

 

 ‘ரு்  ணிகளி் மொ்ு்திறனொளிகு்ு “ே ஒு்கீ்ணே 3 % “ு்ு 4 

% ‘திக ்கு் “்மதசொதொ வழிவணக பச்கிறு. 

 

 த்த ொு மொ்ு்திறனொளிகு்கொன வணரயணற்ு ஏு வணக உே் 

ுணற ொுக் கண்கி் எு்ு்பகொ்ள் ு் நிணையி் ‘வ்ணற 21 ’க 
உய்்த் ு் என மதசொதொவி் பத வி்க் ்ு்ளு. “த் ி மன நை 

ுணற ொுக், ’்ிச், பச ்ர்  ொ்சி, தணச சிணது உ்ளி்ே 

ுணற ொுகு் மொ்ு்திறனொளிக் வணரயணற்ு் வு் என் 
பத வி்க் ்ு்ளு. 

 

 உய் க்வி நிுவன்களி் மொ்ு்திறனொளிகு்கொன “ே ஒு்கீ்ணே 

3% “ு்ு 5% ’க ‘திக ்கு் “்மதசொதொ வழி பச்கிறு 

 

97] National Sports Development Code – NSDC 

 

 “்திய ஒைி் ி் ச்க்தி் வொ்நொ் தணைவ்க் நியமன் பச்ய் ்ே 

நிக்ுகு்ு  ி் ொக , ம்திய விணளயொ்ு ‘ணம்சக், ததசிய 

விணளயொ்ு வள்்சி ுறியீ் ணே ( National Sports Development Code ) உுவொ்க 
" “்பச்ி சீனிவொ் " [ Injeti Srinivas ] தணைணமயிைொன ுுணவ நியமன் 

பச்ு்ளு. 

 

98] State Resident Data Base (SRDB) 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 43 

 

 மொநிை்தி் ுியிு்த ொ்  ்றிய தகவ் பதொு்ண  உுவொ்க, 
ஹ யொனொ மொநிை ‘ரு ’்திரொ மொநிை ‘ருே் ு ்ுண்ு ஒ் ்த் 

பச்ு்ளு. 

 

 “்த தகவ் பதொு் ி் ப ய் ,  ொைின் , வயு , ுணக் ே் , ுகவ  , 

’தொ் எ்,  தயொ பம் ் வி ர்க் “ே்ப ்றிு்ு் 

 

99]  ணமி்ைொ  மொ்ற ுணறணய சிற் ொன வணகயி் ணகயொ்ு, 

ம்களிே் எு்ு ூறியத்கொக நிதி’தயொ் ‘ணம்ு ம்ு் ம்திய தகவ் 

ம்ு் பதொழி்ு்  ‘ணம்சக் வழ்ு் Scroll of Honor விுணத, ‘்மீ் ( 

உ. ி.) மொவ்ே ’்சிய் குர் தகொய் ப ்ு்ளொ். 

 

100] ‘பம ்கொவி் ரொுவ வரீ்க் தணை் ொணக, ஹிஜொ் 

‘ணி்ுபகொ்ளு், தொி ணவ்ு்பகொ்ளு் ‘்நொ்ு ரொுவ் 

‘ுமதியளி்ு்ளு. 

 

101] ’்திர மொநிை்ணத தச்்தவ் யொரொவு தநொ ொ்  ு பவ்றொ் ‘ரு ூ. 

100 தகொி  ு்பதொணக வழ்ு் எ்ு ‘றிவிய் மொநொ்ி் ுதைணம்ச் 
ச்திர ொு நொீு ‘றிவி்ு்ளொ். 

 

102] சொதணன்ு வயு தணே “்ணை  எ் ொ்க். ‘ணத நிூ ி்ு் 

வணகயி் 105 வயு ுதியவ் ஒுவ் 1 மணி தநர்தி் 22.5 கி.மீ்ே் ூர் 

ணச்கி் ஓ்ி சொதணன  ணே்ு்ளொ். ‘வரு ப ய் ரொ ்் மொ்ச்். “வ் 
 ிரொ்ணச தச்்தவ். “வ்  ொ ் ‘ுதக ஒு விணளயொ்ு ணமதொன ஓு 

தள்தி் ணச்கி் ஓ்ினொ். 

 

103] “்ு் 7 ’்ுகளி், வி்பவளி்ு தசொதணன தியி் மனிதணன 

‘ு்ுவத்ு “்திய வி்பவளி ’ரொ்்சி ‘ணம்ு “்தரொ 
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தி்ேமி்ு்ளு. ‘ு்த க்ேமொக “்ு் 7 ’்ுகளி் ‘தொவு, 2024-் 

’்ி் வி்பவளி்ு ரொ்பக்ி் மனிதணன ‘ு் ு் “்தரொ 
தி்ேமி்ு்ளு. “்த தி்ே் நிணறதவுகிறத ொு ‘ு 

வி்பவளி்ுணறயி் மக்தொன சொதணனயொக விள்ு். 

 

104] ிஜி்ே்  வ்்தணன பதொே் ொன வொி்ணகயொள்களி் ச்ததக்கணள 

தக்ேறிவத்கொக “ைவச உதவி எ் ‘றிுக் பச்ய் ்ு்ளு. 

 

 ிஜி்ே்  வ்்தணன பதொே் ொக வொி்ணகயொள்களி் ச்ததக்கணள 

தக்ேறிவத்கொக “ைவச உதவி எ் ‘றிுக் பச்ய் ்ு்ளு. 14444  
எ் ு ‘்த “ைவச எ் ’ு். “்த “ைவச உதவி எ் ிைமொக “-

வொபை், ’தொ் ிை் க்ேண் பசு்ுத் உ்ளி்ே  ்தவு 

விவகொர்க் ுறி்ு தக்ேறியைொ். 

 

 பதொணை் பதொே்ு ுணற ம்ு் நொ்கொ் பம்ப ொு் ச்க் “ணண்ு 

“்த “ைவச எ்ணண ‘றிுக் பச்ு்ளு 

 

105]  ிரதம் தமொி ‘றிுக் ு்திய ‛ ீ் ’்' 6 நொ்களி் 50 ை்ச் 

 திவிற்க்ணத தொ்ி சொதணன  ணே்ு்ளு. 

 

 ம்களிணேதய மி்னு  வ்்தணனணய ‘திக ்ு் விதமொக ம்திய 

‘ரு  ்தவு நேவி்ணககணள எு்ு வுகிறு. ‘த் ஒு ுதியொக, 
கே்த 30 ’் தததி ம்திய ‘ரு நிுவனமொன எ். ி.சி.ஐ., விவணம்ு்ள 

‛ ீ்  ’்' ண   ிரதம் நதர்திர தமொி ‘றிுக் ு்தினொ். 

 

 ிதள ்தேொ ் ுதைிே் 
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 ‘றிுக் ு்த் ்ே 6 நொ்கு்ு்ளொகதவ 50 ை்ச்  திவிற்க்ணத 
தொ்ியு. “்தியொவி்,  ிதள ்தேொ ் ‘திக்  திவிற்க் 

பச்ய் ு் ’்  ்ியைி்  ீ்  ’் ுதைிே் ப ்ு்ளு. 

 

106] எ்1 ி விசொ சீ் ்திு்த மதசொதொ ‘பம ்க நொேொும்ற்தி் மு 

‘றிுக் 

 

 ‘ய்நொ்ு ஊழிய்க், ுறி் ொக “்திய தகவ் பதொழி்ு்  ுணறயி் 

வ்்தக்கணள தீ்மொனி்ு் எ்1 ி விசொ சீ்திு்த மதசொதொ ‘பம ்க 
நொேொும்ற்தி் மு ‘றிுக் பச்ய் ்ேு. 

 

 ‘தொவு எ்1 ி விசொ நணேுணறகணள் பகொ்ு தவறொக்  ய் ு்தி 
‘பம ்க ஊழிய்கணள மைிவொன ச் ள் ிை் பவளிதய்ு் 

நணேுணறணய ‘க்ு் தநொ்க்ுேு் ‘தத தவணளயி் திறணம 

வொ்்த ‘ய்நொ்ு  ணியொள்க்  ொதி்க் ேொதவொு் திு்த்க் 

தம்பகொ்ள் ்ே எ்1 ி விசொ சீ்திு்த மதசொதொ ‘பம ்க 
நொேொும்ற்தி் மு ‘றிுக் பச்ய் ்ேு. 

 

 “த்  ி எ்1 ி விசொ ஊழிய்கு்ு ுணற்த  ்ச ’்ு ச் ள் 100,000 

‘பம ்க ேொை்க் எ்ு நி்ணயி்க் ்ு்ளு. தமு் மொ்ே் ிகி  

விை்ு் நீ்க் பச்ய் ்ு்ளு.  

 

 ி்னி, தசொகொ் எிச் உ்ளி்ே நிுவன்க் சி்கன 

நேவி்ணக்கொகு் மைிவொன ச் ள்தி்கொகு் ‘பம ்க ஊழிய்கணள 

தவணைணய வி்ு ‘ு் ி ‘ய்நொ்ு ஊழிய்கணள எ்1 ி விசொ 
நணேுணறகணள தவறொக்  ய் ு்தி நியமி்தணதயு்ு “்த சீ்திு்த 
மதசொதொ மு ‘றிுக் பச்ய் ்ு்ளு. 
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107] ‘பம ்க ‘தி ரொக தத்ு பச்ய் ்ு்ள பேொனொ்ு ிர்், பவ்ணள 

மொளிணகயி் ு்கிய ப ொு்ு்ு “்திய வ்சொவளிணய்தச்்த ரொ் ஷொ 
எ் வணர நியமி்ு்ளொ். 

 

 “்தியொவி் ுஜரொ் மொநிை்ணத்தச்்த ரொ் ஷொவி் ப ்தறொ்க் 

‘பம ்கொவி்ு ுிப ய்்தன். ரொ்ஷொ பேொனொ்ு ிர் ி் பவ்றி்ு  

ு்கிய  ்கொ்றியவ்களி் ஒுவ் ’வொ். 
 

 த்த ொு பவ்ணள மொளிணகயி்  ணியொ்ு் ப ய குரவ்ணத 
பேொனொ்ு ிர்் ரொ் ஷொு்ு ‘ளி்ு்ளொ். ‘தி ் ுணண 

உதவியொளரொகு் ுணண பதொே்ு “ய்ுந் ம்ு் ’்ு “ய்ுந் 
’கிய ப ொு்ுகளி் ரொ் ஷொ நியமன் பச்ய் ்ு்ளொ். 30 வயதொன 

ரொ் ஷொணவ நியமி்ு ‘தி ் பகொ்ணககணள வு்ு் ுு ‘றிவி்ு 
பவளியி்ு்ளு.  

 

108] ‘்பஜ்ினொவி் நணேப ்ற கொ்  ்தய்தி் ுக்ப ்ற கொ் தர் வரீ் 
Sebastian Loeb ுதைிே்ணத்  ிி்ு சொதணன  ணே்ு்ளொ்.  

 

 ‘்பஜ்ினொவி் Dakar Rally எ்றுக்ப ்ற கொ் ம்ு் “ுச்கர வொகன 

 ்தய்க் நணேப ்றன. கொ்  ்தய்தி் Resistencia விைிு்ு San Miguel de 

Tucuman வணரயிைொன 275 கிதைொ மீ்ே் பதொணைவிணன “ர்ு மணிதநர் 

’ு நிமிே்க் ம்ு் 55 விநொிகளி் கே்ு Sebastian Loeb ுதைிே் 

 ிி்ு சொதணன  ணே்தொ். 

 

109] மொுகு்ு ‘ணேயொள எ்.. ம்திய ‘ரு ுதிய தி்ே் 

 

 நொு ுுவு் உ்ள மொுகு்ு 12 “ை்க ‘ணேயொள எ் ப ொு்ு் 

 ணிணய ம்திய ‘ரு பதொே்கிீ்ளு. 
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  ு்க் ம்ு் எுணமக் என பமொ்து்ள 8.8 தகொி்ு் தம் ்ே 

கொ்நணேகு்ு  ிர்தயக 12 “ை்க ‘ணேயொள எ்ணிணன ப ொு்ு் 

 ணி ு்தொ்ு தின் ுத் பதொே்கியு. “த்கொக ‘திநவனீ வசதிக் 

பகொ்ே தே்பை் வணக ்மொ்்த ொ்குே் ஒுை்ச் த ் 
கள் ணியி் ”ு ு்த் ்ு்ளன். “த்ிை் கொ்நணேகு்ு உ ய 

தநர்தி் து்ூசி த ொுவு ுத் ‘த் உே்நிணைணய் க்கொணி்ு் 

 ணிகணள சிற் ொக தம்பகொ்ள ுிீ் எ்ு ூற் ்ு்ளு.  

 

 “த்ிை்  ொ் உ் ்தியி் ”ு ்ு்ள விவசொயிகளி் வுமொன்ணத 
2022் ’்ு்ு் “ுமே்கொ்க ம்திய ‘ரு தி்ேமி்ு்ளு. 

கொ்நணேகளி் கொு் ுதியி் ப ொு்த் ு் “்த ‘ணேயொள எ் 

பகொ்ே  ொைிூதரதீ் தே் ப ொு்த் ே உ்ளு. “த் ிை் ‘்த 
கொ்நணே்ு  ிர்தயக ‘ணேயொள எ் வழ்க் ்ு, ‘த் 

உ ணமயொளு்ு கொ்நணேகு்கொன பஹ்் கொ்ுக் வழ்க் ே 

உ்ளன. “த்கொக ூ.148 தகொி நிதியிணன ம்திய ‘ரு ஒு்கிீ்ளதொக் 
தகவ்க் பத வி்கி்றன. 

 

110] 3 பமொழிகளி் தயொரொகிறு ‘்மொ   ே்!! 

 

 மணற்த ு்னொ் ுத்வ் பஜயைைிதொவி் வொ்்ணக வரைொ்ணற 

 ிர ை பது்ு “ய்ுன் தொச  நொரொயண ரொ்  ேமொ்ுகிறொ். 
 

 மணற்த ு்னொ் ுத்வ் பஜயைைிதொவி் வொ்்ணக வரைொு 

 ேமொகிறு. தமி், பது்ு ம்ு் “்தியி் எு்க் ே உ்ள “்த 
 ே்ணத  ிர ை பது்ு “ய்ுன் தொச  நொரொயண ரொ் “ய்ுகிறொ். 
‘வ் தனு  ே்தி்ு ‘்மொ எ்ற தணை்ண  தத்ு பச்ு  திு் 

பச்ுவி்ேொரொ். திணர்கணத  ணிக் நே்ு வுகிறதொ். 

 

  ே்ணத தொச  நொரொயண ரொதவ தயொ ் தொக ூற் ுகிறு. யொ் 
பஜயைைிதொவொக நி்க் த ொகிறொ் எ் ு பத யவி்ணை. பஜயைைிதொவொக 
நி்க ’ணசயொக “ு் தொக நிணகக் ர்யொ கிு்ண் ம்ு் ் ஷொ 
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பத வி்ு்ளன். ர்யொ கிு்ண் பஜயைைிதொ பக்ே் ி் “ு்ு் 

ுணக் ே் வொ்்’் ி்  ரவியு எ் ு ுறி் ிே்த்கு. 

 

111] பநசவொள்களி் ுணறணய தீ் ்க B  M  தசணவ ணமய்க் “்ு 

ுத் பதொே்க் ுகிறு 

 

 த்த ொு நொு ுுவு் 28  “ே்களி் “்த தசணவ ணமய்க் 

பசய் ு். த்த ொு 7 பமொழிகளி் “்த தசணவ ணமய்க் பசய் ு் 

“்தி, ’்கிை், தமி், ‘சொமி, பது்ு, க்னேொ ம்ு் ப ்கொைி 
பமொழிகளி் பசய் ு். 

 

112] வி்பவளியி் “்பனொு ூமி?... வி்ஞொனிகளி் ுதிய க்ு ிி்ு 

 

 வி்பவளியி் ூ ய ுு் ்ணத் த ொ்றபதொு ந்ச்திர் ூ்ே்திணன 

“்கிைொ்ு வி்ஞொனிக் க்ு ிி்ு்ளன். 
 

 “்கிைொ்தி் பஹ்்த ொ்்ணஷ்  ்கணை்கழக்ணத் தச்்த 
’்வொள்க் ூ ய ுு் ்ு்ு பவளிதய 816 ந்ச்திர்கணள் பகொ்ே 

ூ யுு் ்ணத் த ொ்றபதொு ந்ச்திர ுு் ்திணன் 
க்ேறி்ு்ளன். “்த ந்ச்திர்களி்  ொதியளு்ு ுதிய ந்ச்திர்க் 

எ்ு பத வி்ு்ள ’்வொள்க், ‘வ்றி் ப ு் ொைொனணவ உயி்வொழ 

உக்த ூழ் பகொ்ேதொக “ு்கைொ் எ்ு் ூறிீ்ளன். 
 

 ஏற்ுணறய 50 ை்ச் ’்ுகளொக  ொ்ணவ்ு பத் ேொம் “ு்த “்த 
ந்ச்திர் ூ்ே் ுறி்ு ’்ு பச்வத் ிை், ந்ச்திர்க் 

எ்வொு உுவொகிறு எ் ணத ‘றி்ுபகொ்ளைொ் எ்ு் ‘வ்க் 

ந் ி்ணக பத வி்ு்ளன். “ுபதொே் ொக கே்த 2010் ’்ு ுத் 

2015் ’்ு வணர பதொே்்சியொக ‘க்சிவ்ு கதி்க் (Infrared) தகமிரொ 
ிை் ’்ு பச்ு வ்த ’்வொள்க் ுு, ூமி த ொ்தற உயி்வொழ 
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உக்த ூழ் நிைு் ூ்ு்ு் தம் ்ே கிரக்க் ‘்த ந்ச்திர் 
ூ்ே்தி் “ு்கைொ் எ்ு் பத வி்ு்ளன். 
 

113]  ணமி்ைொ  வ்்தணன தம்பகொ்ள “்திய் வ்கியி் ுதிய பசயைி 
‘றிுக் 

 

 ம்திய ‘ரசி்  ணமதி்ு நீ்க நேவி்ணகயொ் “்திய் வ்கி தனு 

வொி்ணகயொள்கு்ு  ணமி்ைொ  வ்்தணன தம்பகொ்வத்ு 

வசதியொக “்திய் வ்கி ீ ிஐ ’்  எ்ற பசயைிணய 

‘றிுக் ு்திீ்ளு. “்த பசயைி ிை் “்திய் வ்கி 
வொி்ணகயொள்க்  ிறு்ு  ண் ‘ு்  ுிவததொு,  ிற ேமிு்ு 

 ண் ப று் ுிீ். 

 

 “ததத ொ் கிரொம்ுற ஏணழ ம்க்  ய்ப ு் வணகயி் உ்க் த ொ் 

உ்க் வ்கி  எ்ற தசணவ பதொே்க் ்ு்ளு. “த் ிை், 

“்ே்பந் “ணண்  ி்றி பச்த ொ் ிை்  ண்  வ்்தணன 

தம்பகொ்ளைொ். 

 

 தமு், வ ீ் ு் கே் ப ற வி்ண் ி்ு் வி்ண் தொர் களி் 

வி்ண் ்களி் நிணை ுறி்ு ‘றி்ு பகொ்ு் வசதிீ் 

‘றிுக் ு்த்  ்ு்ளு. 

 

114]   ிரதம்  யி்் கொ் ீ்ு தி்ே்தி் ு்கிய ‘்ச்க் [ ிரதொ் ம்்  
ஃ ஸ்  ீமொ தயொஜனொ ] 

 

 “ய்ணக த ே்  ொதி்ுகளொ் ஏ் ு் ப ொுளொதொர சி்க்கணள ”ு 

பச்ய  யி்கொ் ுீ தி்ே் வணக பச்கிறு. விவசொயிகு்கொக, கே்த 
’்ு,  ிரதம ் ுதிய  யி்் கொ் ீ் ு தி்ே் ‘றிுக் ு்த் ்ேு. 
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‘த் ு்கிய ‘்ச்க் 

 

 வற்சி, பவ்ள் த ொ்ற “ய்ணக த ே்களொதைொ ‘்ைு ூ்சி் 
தொ்ுத், கொ்ு விை்ுக் தொ்ுதைொதைொ  யி்க்  ொதி்க் ு் 

 ்ச்தி் உ ய “ழ் ுீ வழ்ுவதத  ிரதம ்  யி் கொ் ுீ தி்ேமொு். 

“்தி்ே்தி் தசு் விவசொயிக்  ி மிய் பதொணகயி் 1.5 ுத் 2 

சதவிகித் வணர பசு்தினொதை த ொுமொனு.  ண் யி்களொக “ு்ு் 

 ்ச்தி் ‘த்ு 5 சதவிகித  ி மிய் பசு்த தவ்ியிு்ு். மீத 
பதொணகணய ம்திய ‘ரதச பசு்திவிு்.  யி்  ொதி்க் ு்  ்ச்தி் 

விவசொயிகு்ு ுு “ழ் ுீ் கிணே்ு்.   ொதி்க் ்ே  யி்கணள 

்மொ்்ஃத ொனி்  ே் எு்ு ‘ு் ினொதை “ழ் ுீ பதொணக ப ு் 

வசதிகு் “்தி்ே்தி் சிற் ்ச்களொு்.  யி்் கே் ப ்ற 

விவசொயிக் ‘ணனவு் தொமொகதவ “்தி்ே்தி் கீ் வ்ுவிுவ். 
 

  யி்் கே் ப றொத விவசொயிக் ‘ுகிு்ள வ்கி் கிணளக் ிைமொக 
 யி்் கொ் ுீ வசதிணய ப ற வி்ண் ி்க ுிீ். ‘்ைு கொ் ீ் ு 

நிுவன்களி் “ணணயதள் வொயிைொகு்  யி் கொ் ீ் ு வசதிணய 

விவசொயிக் ப ற ுிீ்.  ிரதம ்  யி் கொ் ுீ ுறி்த ுுணமயொன 

விவர்க்  ிரதொ் ம்்  ஃ ஸ்  மீொ தயொஜனொ எ்ற வணை்தள்தி் 

பத வி்க் ்ு்ளு. 

 

115] பச்ணன, ‘கமதொ ொ் ம்ு் வொரணொசி ’கிய நகர்கணள ்மொ் 
சி்ியொக மொ்ு் ம்திய ‘ரசி் ுய்சி்ு ஒ்ுணழ்ு ‘ளி்க ஜ் ொ் 

ுிு பச்ு்ளு. 

 

  ிரதம் நதர்திர தமொியி் கனு தி்ே்களி் ு்கிய “ே் 

 ிி்திு் ு ்மொ்் சி்ி  எ்ு் சீ்மிு நகர தி்ே் ’ு். “்த 
தி்ே்தி்கீ் நொ்ி் 100 நகர்கணள தத்்பது்ு, ‘்த நகர்கணள 

சீனொ, ஐதரொ் ிய நொுகளி் உ்ள ்மொ்் சி்ி க் த ொை ‘ணன்ு 
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வசதிகணளீ் ஏ் ு்தி த்ு தம் ு்த தவ்ு் எ் ுதொ்  ிரதம் 
தமொியி் ை்சிய் ’ு். 

 

 “்த தி்ே்தி் ுத் க்ேமொக 20 நகர்க் தத்்பது்க் ்ு, ‘்த 
 ்ியணை ம்திய நக்்ுற வள்்சி்ுணற கே்த ஜனவ  மொத் 28–் தததி 
பவளியி்ேு. ‘்த  ்ியைி், தமி்நொ்ி் “ு்ு பச்ணனீ், 

தகொணவீ் “ே் ப ்ு்ளன. 

 

 “்நிணையி், பச்ணன, ‘கமதொ ொ் ம்ு் வொரணொசி ’கிய நகர்கணள 

்மொ் சி்ியொக மொ்ு் ம்திய ‘ரசி் ுய்சி்ு உதவ ஜ் ொ் ுிு 

பச்ு்ளு. 

 

116] உ்தரகொ்் ம்ு் மணி்ூ் மொநிை்களி் ுத் ுணறயொக மி்னு 

வொ்ு் திு எ்திர்தி் தவ் ொள்களி் ுணக் ே் ப ொு்த் ுகிறு. 

 

 மணி்ூ், உ்தரகொ்், உ்தர  ிரததச்,  ்சொ், தகொவொ ’கிய 

மொநிை்கு்கொன ச்ேம்ற் தத்த் தததி ‘றிவி்க் ்ேணதயு்ு 

தத்த் நே்ணத விதிக் ‘மு்ு வ்ு்ளன. தத்தணை நே்ுவத்கொன 

ஏ் ொுகணள தத்த் ’ணணய் பச்ய் பதொே்கி உ்ளு.  

 

 மணி்ூ் ம்ு் உ்தரகொ்் மொநிை்களி் நணேப ற உ்ள ச்ேம்ற் 
தத்த்களி் மி்னு வொ்ு் திு எ்திர்களி், தவ் ொள்களி் 

ுணக் ே் ப ொு்த் ே உ்ளு. ுத் ுணறயொக “்த ஏ் ொு “ர்ு 

மொநிை்களிு் பச்ய் ுகிறு. 

 

117] நொ்ிதைதய ுத்ுணறயொக  தயொ தகஸி் “ய்ு்  ்க் 

பகொ்க்தொவி் ‘றிுக் பச்ய் ே உ்ளன. [ மனித கழிுக் ம்ு் 

விை்ு கழிுகணள  ய் ு்தி தயொ ்க் ்ே எ வொீ ிை் “ய்ு் 

த ு்ு ] 
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 நொ்ிதைதய ுத்ுணறயொக  தயொ தகஸி் “ய்ு்  ்க் பகொ்க்தொ 
நக ் ‘றிுக் பச்ய் ே உ்ளன. ு்ு்ூழு்ு தீ்ு “ணழ்கொத 
“்த  ்கு்கொன எ ப ொு் பசைு மிக மிக ுணறவொக “ு்ு். 

எனதவ, ி்பக் க்ேணு் மிக ுணறவொக நி்ணயி்க் ே உ்ளு. 

 

 வு் மொ்் மொத் ுத்  தயொ தகஸி் “ய்ு்  ்க் 

பகொ்க்தொவி் ‘றிுக் பச்ய் ே உ்ளு. ுத்க்ேமொக பகொ்க்தொ 
மொநக ்12 வழி்தே்களி் 12  ்க் “ய்க் ே உ்ளன. 

பகொ்க்தொவிு்ள உ்்ேொத்கொ ம்ு் க யொ ’கிய  ுதிகு்ு 

“ணேயிைொன 17 கிமீ பதொணைு பகொ்ே வழி்தே்தி் ுத்  ் 

‘றிுக் பச்ய ் ு். 

 

  தயொ தகஸி் “ய்ு்  ்க் ு்ு்ூழு்ு தீ்ு விணளவி்கொு 

எ் ு ம்ு் ‘்ை. மிு்த எ ப ொு் சி்கன்ணத தர வ்ைணவ. 

எனதவ, ஒு கிதைொமீ்ேு்ு ஒு ூ ொ் எ்ற ‘ளவி் க்ேண் 

நி்ணயி்க் ே உ்ளு. ஒு கிதைொ  தயொ தகஸி் “்த  ்க் 20 

கிதைொமீ்ே் ூர் வணர  யணி்ு். ஒு கிதைொ  தயொ தக் ூ.30்ு 

வி்க ் ுகிறு. ந்ு் ுணக “்ைொத நக்்ுற த ொ்ுவர்ு்ு “்த 
 ்க் வழிதகொு் எ்ு எதி் ொ்்க் ுகிறு. 

 

 ுளி்சொதன வசதியி்ைொத “்த  ்களி் 60  யணிக் வணர பச்ை 

ுிீ். ஒ்பவொு  ்ு் ூ.13 ை்ச் விணை மதி்ு பகொ்ேு. 

பே்ைியிு் த ொய தக்  ்கணள ‘றிுக் பச்ீ் தி்ே் “ு்து. 

’னொ், ‘்ு மி்சொர  ்கணள “ய்க ுிு பச்ய் ்ிு் தொ், 

“்த தி்ே் ணகவிே் ்ேு. வொகன் ுணகயொ் ு்ு்ூழ் மொு 
 ுவணத ுணற்ு் வித்தி், பச்ணன உ்ளி்ே மொநகர்களி்  தயொ 
தக் ம்ு் மி்சொர்தி் “ய்ு்  ்கணள ‘றிுக் ு்தினொ் 

சிற் ொக “ு்ு் எ் ு ம்களி் எதி் ொ்் ொக உ்ளு.  

 

118] பத்ு ரயி்தவயி் ுத்ுணறயொக ூ யச்தி தகு ப ொு்திய ரயி் 

ப ்ி ‘றிுக் 
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 பத்ு ரயி்தவயி் ுத் ுணறயொக ூ யச்தி தகுக் ப ொு்த் ்ே 

ரயி்ப ்ி தகொணவ-மயிைொுுணற ரயிைி் தசொதணன ுணறயி் “ணண் 
க் ்ு “ய்க் ுகிறு. 

 

 ரயி்தவ ுணற ு்ு்ூழ் மொு ொுவணத ுணற்ு் வணகயி்  ுணம 

தி்ே்கணள பசய் ு்தி வுகிறு. பத்ு ரயி்தவ சொ் ி் தசை் 

ரயி்தவ தகொ்ே்ு்ு உ்  ்ே ரயி்களி் தம்ூணரயி் ூ யச்தி 
தகுகணள ப ொு்தி மி்சொர் தயொ ்ு ரயி் ப ்ிகு்ு  ய் ு்ு் 

தசொதணன ‘ி் ணேயிைொன தி்ே் பசய் ு்த் ுகிறு. 

 

 தசை்ணத் தச்்த “்்- ’ஸி தசொைொ் நிுவன் ரயி் ப ்ிகளி் 

ூணர மீு ூ யச்தி தகுகணள  தி்ு்  ணிணய தம்பகொ்ு்ளு. 

‘த் ி ரயி் ப ்ிகளி் தசொைொ் தகு கணள  தி்ு பத்ு ரயி்தவ 

யிே் ஒ் ணே்ு்ளு. 

 

 தம்ூணரயி் 36 ூ யச்தி தகுக் ப ொு்த் ்ே ரயி் ப ்ிணய, 

தசை்-மயிைொுுணற ரயிைி் “ணண்ு் விழொ சி்னதசை் ரயி் 

நிணைய்தி் தந்ு [ 05.01.2017 ] நே்து. 

 

119] பஜயைைிதொ எுதிய நொவ் 'ஒு்தி்தக பசொ்த்' மு தி்ு 

 

 தமிழக ுத்வரொக “ு்ு மணற்த பஜயைைிதொ எுதிய 'ஒு்தி்தக 
பசொ்த்' எ்கிற ுத் நொவணை ஜனவ  மொத்தி் 'ுு்  நொவ்' “தழி் 

மு தி்ு பச்ு்ளொ்க். 

 

 திணர் ே நிணகயொக,  ொேகியொக, ‘ரசிய்வொதியொக “ு்த 
பஜயைைிதொு்ு நொவ் ’சி ய், எு்தொள் எ்ற ுக்கு் உ்ு. 

 

 பஜயைைிதொவி் ுத் நொவ் 'ஒு்தி்தக பசொ்த்' 1980் ’்ு 

பவளியொனு. “்த நொவணை மொணைமதி  தி் க் பவளியி்ேு. நொவ் 
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எுத தவ்ு் எ்ற கனணவ நனவொ்கியவ், பஜயைைிதொவி் பநு்கிய 

ந் ு், மணற்த ு்ள் ’சி யுமொன தசொ. 
 

 ஒு நொயகு்ு், 2 நொயகிகு்ு் “ணேயிைொன  ொச் கணததொ் 95 

 ்க் பகொ்ே 'ஒு்தி்தக பசொ்த்' நொவைி் கு. 

 

120] ‘பம ்கொவி் தமிழக வ்சொவளிணய தச்்த மொணவி்ு குரவ் 

 

 திுபந்தவைியி் “ு்ு ‘பம ்கொவி் ுிதயறிய த் தியின ் மக் 

ஒுவணர க்வி ுறி்ு  ிரசொர ுுவி்ு மி்பச் ஒ ொமொ தத்ு 

பச்ு்ளொ்.  
 

 “்த ுுவி்ு தத்வொன ்தவதொ  ிர ொகர் எ் வ், கே்த 1998 ் 

தனு ப ்தறொுே் பந்ணையிைிு்ு ‘பம ்கொ வ்தவ். “வ், 
வி்ஜினியொவி் உ்ள தொ்ச் ‘றிவிய் ம்ு் பதொழி்ு்  பஜ ்ச் 

உய் நிணை  ்ளியி்  ி்ு வுகிறொ். “வ் வு் தணைுணறணய 

தச்்த “ணளஞ்க் ப ொறியொள்க், வி்ஞொனிக் ம்ு் 

க்ு ிி் ொள்களொக மொற தவ்ு் எ் த்கொக Everybody Code Now! எ்ற 

பதொ்ு நிுவன்ணத ததொ்ுவி்ு சி.“.ஓ.,வொக உ்ளொ். “வரு  ணிணய 

ஊ்ுவி்ு் வணகயி், க்விுணறயி், 'better make room' எ்ற 

க்வி்ுணறயி் விழி்ுண்ணவ ஏ் ு்ு்  ிரசொர ுுவி் தத்ு 

பச்ய் ்ு்ளொ். “்த ுு, மி்பச் ஒ ொமொவொ் ததொ்ுவி்க் ்ேு 

’ு். “்த ுுவி் 12 உய் நிணை  ்ளிமொணவ்க் ம்ு் 5 க்ூ  

மொணவ்க் “ே்ப ுவொ்க். “வ்க் “்ு பவ்ணள மொளிணக பச்ு 

‘்ு நே்ு் நிக்்சியி் கை்ு பகொ்ள உ்ளன்.  

 

121] 2017 உைக ு்தக் கொ்சியி் முஷி  

 உைக ு்தக் கொ்சி பே்ைியி் நொணள [ 07.01.2017 ] பதொே்க உ்ளு. 

தநஷன் ு் ிர்் (NBT) ம்ு் “்திய வ்்தக வள்்சி் கழக்தி் 

(ITPO) சொ் ி்,   ிரகதி ணமதொன்தி் ஜனவ  15--் தததி வணர நணேப ற 
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உ்ளு. கொணை 11 மணியி் “ு்ு “ரு 8 மணி வணர ு்தக 
வொசி் ொள்க் ு்தக்கணள ‘்ளி வரைொ். “்த ’்ி் தீ் முஷி . 

‘தொவு ப ்களி்  ணே்ுக் ம்ு் ப ்கு்கொன  ணே்ுகு்ு 

ு்கிய்ுவ் பகொு்க் ு்! 

 

122] I Am A Troll . எுதியவ் -- ்வொதி சு்தவதி 

123] Premier app 

 பதொழி் நிுவன்கு்ு மி்னு் பதொழி்ு் ்ணத  யி்ுவி்ு் 

வணகயி் " ி மிய்' எ்ற ப ய ைொன ுதிய பச்ைிே்த சி பசயைிணயீ் 

ூு் ‘றிுக் ு்திீ்ளு. தமி், ’்கிை், பது்ு, மரொ்தி ’கிய 

பமொழிகளி் “்த் பசயைி “ய்ு் 

 

124] HDFC வ்கி Facebook Messenger ிை் Recharge , மி் க்ேண் பசு்த , 

வொேணக ஊ்திகு்கொன க்ேண்கணள பசு்த OnChat எ்ற வசதிணய 

‘றிுக் பச்ு்ளு. 

 

125] 35th All India Police Equestrian Championship and Mounted Police 

Duty Meet. 

 

 35வு ‘கிை “்திய கொவ் ுதிணரதய்ற த ொ்ிக் ணஹதரொ ொ்தி் 

ஜனவ  10் ுவ்க உ்ளு. கே்த ’்ு தேரொூனி் நணேப ்ற Bjp 

க்சி த ரணியி்  ்தக்றவ்களொ் தொ்ுது்ு உ்ளொகி உயி ழ்த " 

ச்திமொ் " ுதிணரயி் நிணனணவ த ொ்ு் வணகயி் “்த த ொ்ிகு்ு 

ச்திமொ் என ப ய ே் ்ு்ளு. 
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126]  ிற்ு விகித் ‘திமொக உ்ள 14 மொவ்ே்களி் ,  ிற்ு விகித்ணத 

க்ு் ு்த ுதிதொக திுமண் பச் வ்கு்ு கு்தணே சொதன்க் , 

மொ்திணரக் , Pregnancy testing kit ம்ு் ு்ு, நகபவ்ி , தசொ்ு , சீ் ு , 

ணகு்ணே ‘ே்கிய ண ணய ரொஜ்தொ் மொநிை ‘ரு வழ்கி வுகிறு. 

 

 ததசிய  ிற்ு விகித் 2.1 எ்ற ‘ளவி் உ்ளு. ’னொ் தம்க்ே 14 

மொவ்ே்களி்  ிற்ு விகித் 3 ுத் 4 வணர உ்ளு. 

 

127] ஜனவ  7 ‘்ு ப ்கூ ் நணேப ு் Pravasi bharatiya divas (பவளி நொு 

வொ் “்திய் தின்) விழொவி் ுத் ுணறயொக 250 UAE வொ் “்திய்க் 

 ்தக்க உ்ளன். 

 

128] திுமணமொகொம் வுீகளி் தனி்ு வொு் ’தரவ்ற ப ்கு்ு 

மொத்ததொு் ூ.1000 ப ்ஷ் வழ்க் ு் எ்ு பது்கொனொ ‘ரு 

‘றிவி்ு்ளு. 

 

129] ர்யொ நொ்ி் ’ரொ்்சியொள்கு்கொக 8500 ‘ி உயர்தி் ேொ்பை் 

உ்ளு. “த்ு ததணவயொன ி்ூ த ் ் பஹைிகொ்ே ் பகொ்ு 

வர் ுகிறு. 

 

 ர்யொ நொ்ி் ணச ீ யொவிு்ள ‘்ேொ் மணை் ுதி, உைகிதைதய 

பவ் நிணை ுணற்த  ுதிகளி் ஒ்ு. கே் ம்ே்திைிு்ு 8500 ‘ி 

உயர்தி் “ு் தொ், “்ு பவ் நிணை ணமன் 50 ிகி ்ு் 

ுணறவொனதொகதவ “ு்ு். 

 

 “்த்  ுதியி் வொனிணை ’ரொ்்சி ணமய் பசய் ்ு வுகிறு. ‘தி் 

4 வொனிணை ’ரொ்்சியொள்க்  ணியொ்றி வுகி்றன். “வ்களி் 

ததணவ்கொக ‘்ு ேொ்பை் ‘ணம்க் ்ு்ளு. “ு கே் 
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ம்ே்திைிு்ு ுமொ் 8530 ‘ி உயர்தி் ‘ணம்க் ்ு்ளு. “ு 

உைகி் மிக ‘ ொயகரமொன ேொ்பை் என ‘ணழ்க் ுகிறு. 

 

 சொணை வசதிக் எுு் “்ைொத “்ணமய்தி்ு ’ரொ்்சியொள்கு்ு 

ததணவயொன உணு, ுிநீ் ம்ு் ேொ்பை் உ தயொக்தி்கொன ி்ூ 

த ் ்க் பஹைிகொ்ே் ிைமொகதவ பகொ்ுவர் ுகிறு. 

 

130] 50 ’்ு  ணக்ு ு்ு்ு்ளி: கிூ ொ - ‘பம ்கொ “ணேதய ுதிய 

ஒ் ்த் 

 

 ‘பம ்கொு், ‘த் ‘்ணே நொேொன கிூ ொு் ‘ணர ூ்றொ்ு்ு் 

தமைொக  ரம எதி களொக “ு்தன. 1959-் ’்ு ‘பம ்கொவி் 

’தருே் ‘்ு நணேப ்ுவ்த ’்சிணய  ிபே் கொ்்தரொ 
தணைணமயிைொன க்ூனி்் ுர்சி் ணே ூ்கிபயறி்த  ி்ன் 
“ுநொுகு்ு் “ணேயி் தீரொ் ணக நிைவிவ்து. 

 

  ி்ன், ‘பம ்க ‘தி ் ஒ ொமொு், கிூ ொவி் த்த ொணதய ‘தி ் ரு் 

கொ்்தரொு் பச்த பதொே் ுய்்சியொ் “ு நொுகு்கிணேதய உ்ள 

உறவி் சமரச் ஏ் ்ேு. 

 

 “்நிணையி், ுமொ் 55 ’்ி்ு்  ிறு கிூ ொவி் “ு்ு 

‘பம ்கொவி்்ு கொ்கறிகளி்  ிம்களொ் உுவொ்க் ு் மர்க  

(vegetable charcoal) ஏ்ுமதி பச்ய “ு நொுகு்கிணேதய வணிக தியிைொன 

ஒ் ்த் ணகபயொ் மொகிீ்ளு. ஒு ே் மர்க  420 ‘பம ்க ேொை் 
எ்ற விணையி், ுத் க்ேமொக 40 ே் மர்க  ஏ்ுமதி பச்ய் ே 

உ்ளு. 

 

131] ச்வததச தவீிரவொதிக்  ்ியைி்  ி்தைே் மக்: ‘பம ்கொ ‘றிவி்ு 
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 ச்வததச  ய்கரவொதியொக திக்்தவ்  ி்தைே். “வ் ‘்-பகொ்தொ 
தீவிரவொத ‘ணம் ி் தணைவரொக “ு்தொ். “வ் உைக நொுகணள 

‘்ுு்தி வ்தொ். 
 

  ொகி்தொனி் ‘தயொதொ ொ்தி்  ு்கி “ு்த ‘வணர கே்த 2011-் 

’்ு ‘பம ்க ‘திரி் ணே ு்ு்பகொ்று. ‘ணத பதொே்்ு ‘்மொ் 

‘்-ஜவொகி  ‘்- பகொ்தொ தணைவரொக ப ொு்த ்றொ். 
 

 ு்ு்பகொ்ை் ்ே  ி்தைேு்ு 4 மணனவிக் உ்ளன். ‘தத த ொ்ு 

 ை மக்க் “ு்கி்றன். ‘வ்களி் ஹ்சொு் ஒுவ் த்த ொு 

“வு்ு 20 வயதொகிறு. 

 

 ஹ்சொ ‘த ொதொ ொ்தி் தனு த்ணத  ி்தைே், தொயொ் ணஹ யொ 
ச ுே் த்கியிு்தொ் ’னொ்  ி்தைே் பகொ்ை் ்ே த ொு ‘்ு 

‘வ் “்ணை. தணைமணறவொகி த் ிவி்ேொ். 
 

 “்த நிணையி் சமீ ்தி் ‘பம ்கொ ச்வததச தீவிரவொதிக்  ்ியணை 

பவளியி்ேு. ‘தி் ஹ்சொ ப யு் “ே் ப ்ு்ளு. 

 

132] மொததசி ம்கு்ு் சம உ ணம ‘ளி்ு் வணகயி் தந ொள நொ்ி் 

‘ரசியைணம்ு ச்ே்தி் திு்த் பச்வத்ு எதி்்ு பத வி்ு 

‘்நொ்ி்  ிரதொன எதி்்க்சிக் “்ு த ொரொ்ே்தி் ”ு ்ேன. 

 

 தந ொள நொ்ி் ுதிய ‘ரசியைணம்ு ச்ே் கே்தொ்ு நணேுணற்ு 

வ்து. ‘தி் “்தியொவி் “ு்ு பச்ு ுிதயறிய ம்களொன மொததசி 
“ன்தவ்கு்ு ச யொன உ ணமக் ‘ளி்க் ேவி்ணை என்ூறி 
மொததசி “ன ம்க் கே்த ’்ி் கு் த ொரொ்ே்தி் ”ு ்ேன்.  
 

 “தனொ், “்தியொவி் “ு்ு பச்ு் ப ்தரொ், ீச் உ்ளி்ே 

‘்தியொவசிய் ப ொு்கு்ு ‘்ு கு் த்ு் ொு ஏ் ்ேு. 

“ணதயு்ு, ுதிய ‘ரசியைணம்ு் ச்ே்தி் மொததசிகு்ு ’தரவொக 
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திு்த் பகொ்ு வர த்த ொணதய  ிரதம்  ிர்சொ்ேொ நேவி்ணக 
எு்தொ்.  
 

 “்த ுிணவ ணகவிே்தகொ  ு்கிய எதி்க்சி ூ்ேணியொன தந ொள 

க்ூனி்் க்சி (ஒு்கிணண்த மொ்்சி்்- பைனினி்் ) 

தணைணமயி்  ை க்சிகணள தச்்த பதொ்ே்க் தணைநக் 
கொ்மொ்ுவி் த ொரொ்ே்தி் ”ு ்ேன். 
 

133] ஐ ிஎ் நிுவன்தி் “்திய  ி ு்ு நி்வொக “ய்ுநரொக கர்  ொ்வொ 
நியமி்க் ்ிு்கிறொ். 

 

134] பவளிநொுவொ் “்திய்க் மொநொு [  ிரவொசி  ொரதிய திவ்  ] : 

ப ்கூுவி் பதொே்க் [ 07.01.2017]. [ மொநொ்ி் கு்ப ொு் -- Redefining 

Engagement with the Indian Diaspora. ] 

 

 க்நொேக தணைநக் ப ்கூு வி் 14-வு பவளிநொுவொ் “்திய்க் 

மொநொு  ிரவொசி  ொரதிய திவ்  நொணள பதொே்கி 9-் தததி வணர 
நணேப ுகிறு.  

 

 ுத்நொ் “ணளஞ்க் மொநொ்ணே பவளிீறு ுணற ‘ணம்ச் ு்மொ 
்வரொ் பதொே்கி ணவ்க உ்ளொ். “ர் ேொ் நொ் மொநொ்ணே  ிரதம் 
நதர்திர தமொி பதொே்கி ணவ் கிறொ். நிணறு நொ் மொநொ்ி் ுியரு் 
தணைவ்  ிரணொ் ுக்ஜி  ்தக்கிறொ். 
 

 “்திய வ்சொவளிணய் தச்்த ு னொ் நொ்ி் ுணண ‘தி ் ணம்தக் 

‘்வி் ச்திய்திதர ‘தி், த ொ்் ுக்  ிரதம் ‘்ததொனிதயொ பகொ்தொ 
’கிதயொ் மொநொ்ி் சிற்ு விு்தின்களொக கை்ு பகொ்கிறொ்க். 

ப ்கூு மொநொ்ி்த ொு “ை்ணகயி் வொு் “்திய வ்சொவளியின் 
சொ் ி்  ்தவு தகொ ்ணகக் ு்ணவ்க் ே உ்ளன. 
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 “்திய  ்கணை்கழக் களி் “ை்ணக வொ் “்திய வ்சொவளி 
மொணவ்கு்ு ‘ு மதி வழ்க தவ்ு், தமிழ் கைொ்சொர மருகணள 

“ன்க்ு பகொ்ள ஒு கைொ்சொர மரு ணம கிரொம்ணத ஏ் ு்த “்திய 

‘ரு உதவ தவ்ு்  எ்ு வரீதகச   ்தி ணக நிுவன தணைணம 

நி்வொக ‘திகொ  ுமொ் நதேச் தகொ ்ணக ணவ் ு்ளொ்.  
 

  ்தவு ுணறகளி் சொதணன  ணே்ு் பவளிநொு வொ் “்திய்கு்ு 

 ிரவொசி  ொரதிய ச்மொ்  விுு வழ்க் ுகிறு. 

 

135] தமிழக்தி் பமொ்த் 5.92 தகொி வொ்கொள்க் “ு் தொகு், ுதிதொக் 

தச்்க் ்ே வொ்கொள்களி் எ்ணி்ணக 15 ை்ச் எனு் தணைணம் 

தத்த் ‘திகொ  ரொதஜ் ை்கொனி பத வி்தொ். 

 

 ’் வொ்கொள்க் 2.93 தகொியொகு், ப ் வொ்கொள்க் 2.99 

தகொியொகு் உ்ளு. 

 

 ‘திகளு வொ்கொள்க் பகொ்ே ச்ே் த ரணவ் பதொுதியொக கொ்சிுர் 

மொவ்ே் தசொழி்கந்ூ் பதொுதி விள்ுகிறு. ‘்ு 6,22,333 

வொ்கொள்க் உ்ளன். 
 

 ுணற்த ‘ளு வொ்கொள்க் பகொ்ே பதொுதியொக நொக் ்ின் 

மொவ்ே் கீ்தவூ் பதொுதிீ் உ்ளு. ‘்ு 1,66,920 வொ்கொள்க் 

உ்ளன். 
 

136] ஜ் ொ் தணைநகர் தேொ்தயொவி் ு்தொ்ணேபயொ்ி, ணகபயு்ு் 

கணைணய த ொ்ு் விதமொக நே்த் ு்  ொர் ய கொைிகிரொஃ ி த ொ்ியி் 

’யிர்கண்கொதனொ்  ்தக்ு த்க் திறணமணய பவளி் ு்தின். 
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137] உைகி்  ை தொனிய்கி கொ்கணள  ை நிுவன்க் பவளியி்ே 

த ொதிு், ‘திக தவக் பகொ்ே தொனிய்கி கொ் த்த ொு 

‘றிுக் ு்த ்ு்ளு. 

 

 ுதிய வணக கொ் மொே்களி் தன்பகன ு்திணர  தி்த ஃ ொரதே 

நிுவன் உைகி் ‘திதவக தொனிய்கி கொ்கணள தயொ ்ு்  ணியி் 

”ு ்ு்ளு. கே்த 2016-’் ’்ி் “ுதியி் “த்கொன ுய்சிணய 

பதொே்கியு ‘்நிுவன். 

 

 ஃ ொரதே நிுவன்தி் “்த ‘திதவக கொு்ு FF 91 எ்ு 

ப ய ே் ்ு்ளு. “தி் உ்ள சிற் ்ச் எ்னபவ்றொ் ச்தி வொ்்த 
1050 ஹொ்் வ் எ்ற எ்ஜி்க் ப ொு்த் ேு்ளு. “தனொ், “்த 
கொரொனு, 2.40 வினொிகளி் 0-100கி.மீ. தவக்ணத பதொ்ுவிு். 375 

ணம்கணள ‘ச்தைொக “ு கே்க ூியு. “்த மொே் கொ்களி் ுக் 

ிை் ‘ணேயொள் கொு் (face recognition)’் ப ொு்த் ்ு்ளு. “த் 

ிை், கொ ் கதணவ திற் ு, ிி்பகொ்வு ுை மொு். 

 

138] வி்பவளியி் உ்ள கு்ுணளகணள ’்ு பச்ீ் நொசொ..! 

 

 வி்பவளியி் உ்ள கு்ுணளக்  ்றி ’்ு பச்ீ்  ணிணய 

பதொே்க நொசொ தி்ேமி்ு்ளு. 

 

 ‘பம ்க வி்பவளி ’ரொ்்சி நிுவனமொன நொசொ, 188 மி்ைிய் ேொை் 
பசைவி் வி்பவளியி் உ்ள கு்ுணளக்  ்றிய ’ரொ்்சிணய 

பதொே்க தி்ேமி்ு்ளு. “த்கொன ுய்சியி் ச்வததச வி்பவளி 
ணமய்தி் உ்ள வி்பவளி வரீ்க் த்த ொு ”ு ்ு்ளன். 
 

 வி்பவளியி் உ்ள கு்ுணளக், நிூ்ரொ் ந்ச்திர்க் 

த ொ்றவ்றி் கொண் ு் க்கு்ு் ுை் ேொத வி்பவளி ப ொு்க் 

 ்றி ு்ைிய ுணக் ே்கணள, தநரியொக்  ொ்ணவயி்ு ‘தணன  ்றிய 

’்ு தம்பகொ்ள நொசொ தி்ேமி்ு்ளு. நொசொவி் “்த ுய்சி 2020-
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’் ’்ி் பதொே்க் ு் எனு் “த்கொக 3 மிக்ப ய வி்பவளி 
பதொணைதநொ்கிகணள வி்ணி் பசு்த தி்ேமி்ு்ளதொகு் நொசொ 
வி்ஞொனிக் பத வி்ு்ளன். 
 

139] “்தியொவி் கே்த 2014 - 2015் ’்ுகளி் விவசொயிகளி் த்பகொணை 

42 சதவதீ் ‘திக ்திு் தொக ததசிய ு்ற் திு கழக் பவளியி்ே ு்ளி 
விவர் பத வி்கிறு. 

 

140] த ொ்ுவர்ு பந ச் மிு்த  ுதிகளி் வசி்த ொு்ு ிபம்ஷியொ 
எ்ற மனநை  ொதி்ு ஏ் ு் வொ்்ு ‘திக் என கனேொவி் ’ரொ்்சி 
பச்ு, வி்ஞொனிக் க்ேறி்திு்கிறொ்க். “த்கொக ‘வ்க் 11 

’்ுகளொக 20 ை்ச்த ணர ’ரொ்்ுவ்திு்கிறொ்க். ஒைி மொு, கொ்ு 

மொு ’கிய “ர்ு் ிணளயி்  ொதி்ு ஏ் ுவதி் ு்கிய 

 ்கொ்ுகி்றனவொ். 

 

141] ’்ு்ு 200 மி்ைிய் ேொை் (ுமொ் ூ.1,360 தகொி) ந்பகொணேக் 

வழ்ுகிற, உைக  ிரசி்தி ப ்ற ரொ்ப ்ை் ‘ற்க்ேணளயி் தணைணம 

 தவி்ு “்தியரொன ரொஜீ்  ஷொ நியமி்க் ே உ்ளதொக தகவ்க் 

பவளியொகி உ்ளன. 

 

142] ஐ.எ் வசமிு்ு 850 ’்ு  ழணமவொ்்த தகொ்ணேணய ணக் ்றிய 

ு்தீ்  தவீிரவொதிக் 

 

 வே சி யொவி் ஐ.எ் தீவிரவொதிக் ுுணவ எதி்்ு ச்ணேயி்ு வு் 

ு்கிய ு்தீ் தீவிரவொத ுு ஒ்ு, ஐ.எ் தீவிரவொதிக் வசமிு்த 850 
’்ுக்  ழணம வொ்்த தகொ்ணேணய ணக் ்றிவி்ேதொக 
பத வி்ு்ளு. 
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 ஐ.எ் தீவிரவொதிக் வசமிு்ு சி யொவி் ஜனநொயக  ணேக்  ை 

வொர்களொக  ை  ுதிகணள் ணக் ்றி வுகி்றன். 
 

 த்த ொு, கைொ் ஜ ொ் எ்ற ‘றிய் ு்  ுதியிைிு்ு தீவிரவொதிகணள 

விர்ி உ்ளதொக ‘்த் ுு பத வி்ு்ளு. 

 

 ஐ.எ் தீவிரவொதிகளி் ு்கிய தகொ்ணேயொக திகு் ரொ்கொ நக ் 

தம்ு் ுதியி் உ்ள ஒு நதியி் கணரயி் “்த் தகொ்ணே 

‘ணம்ு்ளு ுறி் ிே்த்கு, 

 

143] ஐ்கிய ‘ரு எமிதர்ஸி், ுைி, சி்க் த ொ்ற வன விை்ுகணள 

பச்ை்  ிரொணிகளொக ணவ்திு் ு ச்ேவிதரொத் என 

‘றிவி்க் ்ு்ளு. 

 

144] ’் ்க நொேொன ஜொ் ியொவி் மகளிு்ு உது் வணகயி் 

ுர்சிகரமொன ச்ே் ஒ்ு “ய்ற் ்ு்ளு. ‘த் ி ‘்ு்ள 

மகளிு்ு மொதவிேொ் கொை்தி் ஊதிய்ுே் ூிய ஒு நொ் விு்ு 

‘ளி்க் ுகிறு. 

145] உைகி்தைதய ுத்ுணறயொக தமி்நொ்ி் “ர்ு ு்னணி 
ுு் ி்க்த்க ூயஎ ச்தி பதொழி்சொணைக் பதொே்க் ்ு்ளன. 

 

 நிை்க  பகொதிகைனி் “ு்ு பவளியொு் க யமிை வொீணவ 

பதொழி்சொணை ’ணை ஒ்ு தசக ்ு ணவ்ு் பகொ்ு ு்கிய 

ரசொயன் தயொ ்கிறு. 

 

“ு உைகிதைதய ுத் ுணறயொு். 
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 ‘்த ’ணையிைிு்ு 100 கிமீ ூர்தி் “்தியொவி் மிக்ப ய ூ ய 

மி் உ் ்தி ’ணை ஒ்ு ‘ணம்ு்ளு. ‘தி் 10 சுர கிமீ  ர் ளவி் 

உ்ள 150,000 வுீகு்ு மி்சொர் உ் ்தி பச்ய் ுகிறு. 

 

 க யமிை வொீணவ தசக ்ு, ரசொயனமொக மொ்ு் பதொழி்ு் ்ணத, 
மொனிய் ஏு் “்ைொம் பசய் ு்ுவதொ், “்தி்ே் ு்கிய்ுவ் 

வொ்்ததொக்  ொ்்க் ுகிறு. 

 

 ுணறுக நகரொன ூ்ு்ுியி் “்த ரசொயன ’ணை 

க்ேணம்க் ்ு்ளு; ‘தி் 60,000 ே்க் க யமிை வொீ தசக ்க் ்ு 

‘த் ிை் த ்கி் தசொேொ ‘்ைு சணமய் தசொேொணவ உுவொ்க 
 ய் ு் ரசொயன் ப ொுளொக  ய் ு்த் ு். 

 

  
 

146] ‘்ேொ்ிகொவி் “ு்ு  ி ீ் ஐ் ொணற 

 

 Larsen C என ப ய ே் ்ு்ள  ிரமொ்ே ஐ் ொணற ‘்ேொ்ிகொ 
க்ே்தி் “ு்ு  ி ய் த ொகிறு. 5,000 சுர கிதைொமீ்ே்க் 
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 ர்ுளு்ள “்த ஐ் ொணற  ி ்தொ் ‘்ேொ்ிகொவி்  ர் ளவி் 

மொ்ற் ஏ் ு். கே் ம்ே் “தனொ் உய்்தொு், எ்தவித ’ ்ு் 

“்ணை எ்கிறொ்க் வி்ஞொனிக். “த்ு ு்னொ் Larsen B எ்ற 

ஐ் ொணற 2002-ு் Larsen A எ்ற ஐ் ொணற 1995-ு்  ிளு ்ேு 

ுறி் ிே்த்கு. 

 

147] உத் மி் தி்ே்தி் தமிழக் “ணணகிறு. “த்கொன ு ்ுண்ு 

ஒ் ்த் 9் தததி ி்ைியி் ணகபயு்ததொக உ்ளு. 

 

‛உத்' மி் தி்ே்: 

 

  ிரதம் நதர்திர தமொி தணைணமயிைொன ம்திய ‘ரு, 'உத்' (உ்வொ் 

ி்கொ் ‘்ூர்்) தி்ே்ணத கே்த 2015் ’்ு ‘றிுக் பச்து. 

“்தி்ே்தி் கீ், 2015 பச்., வணர, மி் வொ ய்களி் பமொ்த கேனி், 75 

சதவதீ்ணத, மொநிை ‘ருக் ஏ்க தவ்ு். ி்ு மொத்கு்ு 

ஒுுணற மி் க்ேண்ணத மொ்றியணம்த் உ்ளி்ே  ை ‘்ச்க் 

‘்த தி்ே்தி் “ே்ப ்ு்ளன. 

 

ுதைி் எதி்்ு: 

 

 உத் தி்ே்ு்ு ுதைி் தமிழக ‘ரு கு் எதி்்ு பத வி்து. 

“தணனயு்ு கே்த ஜூணையி், ‘்த ொணதய தமிழக ுத்வ் 
பஜயைைிதொணவ ம்திய மி் ுணற “ணண ‘ணம்ச்  ிூ் தகொய் 

ச்தி்ு த ்ுவொ்்ணத நே்தினொ். பதொே்்ு, ம்திய, மொநிை 

‘ருகளிணேதய “ுுறி்ு நே்த த ்ுவொ்்ணதயி் உே் ொு 

எ்ே் ்ேணதயு்த ‛உத்' தி்ே்தி் தமிழக் 21வு மொநிைமொக “ணணய 

உ்ளு. 
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148] Committee to Review Institutionalization of Arbitration Mechanism in India 

 

 வணிக தியிைொன தம்ுணறயீ் ு நணேுணறகணள முசீரொ்ு 

பச்வத்ு ஓ்ு ப ்ற உ்ச நீதிம்ற நீதி தி B.N. ீகிு்ணொ 
தணைணமயிைொன ுுணவ ம்திய ‘ரு நியமன் பச்ு்ளு. 

 

149] ப ொும்களி்  ிர்சணனக் , ‘ரு தி்ே்கணள ு தமொக நிணறதவ்ற 

உது் வணகயி் ுுணவ ுணண நிணை ’ுந் ஏ் ு்திீ்ள “ர்ு 

வொ்ஸ் ுு்க்.  01) வளமொன ுு்தச ;   02) கிரொம தம் ொு; 

 

150] உைகி் மிக்ப ய திற்தபவளி்திுவிழொவொன 11 நொ்க்  நே்ு் 

கொ்சொவி் ரொஜொ எு் திுவிழொ ஒிசொவி் ுவ்கியு. 

 

151] தஜொபவனி் தமொ்சி ணஹதி நொ்ி் ுியரு்தணைவரொக 

தத்்பது்க் ்ு்ளொ். 

 

152] நீ ழிு தநொ்்கொன தயொகொ எ்ற ச்வததச கு்தர்ணக ி்ைியி் 

’ீ்ுணற ‘ணம்ச் ுே்கிணவ்தொ். 

 

153] B   D . K   'T  P  P : D . A P J A  K ' 
released 

i.Vice President Hamid Ansari on 4 January 2017 released a book titled The People's 

President: Dr APJ Abdul Kalam. 

ii.The book was released at a function in New Delhi which was attended by Union 

Finance. [ம்க் ுியரு் தணைவ் : ேொ்ே்  A P J ‘்ு் கைொ் எ்ற 
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ு்தக்திணன ுணண ுியரு தணைவ் ஹமீு ‘்சொ  பவளியி்ேொ். 
“்ு்தக்திணன ‘்ு் கைொ் ‘வ்களி்  பச்தி பதொே் ொளரொக “ு்த 
எ்.எ்.கொ் எ் வ் எுதினொ். ] 

 

154] ‘பம ்க தணைநக் வொஷி்ேனி் உ்ள தக ிே் ஹி்ைி் மணற்த 

ுத்-‘ணம்ச் பஜயைைிதொ ப ய ் தசணவ ணமய் ’ர் ி்க் ்ு்ளு. 

 

 ‘பம ்க தணைநக் வொஷி்ேனி் உ்ள தக ிே் ஹி்ைி் மணற்த 
ுத்-‘ணம்ச் பஜயைைிதொ ப ய ் தசணவ ணமய் 

’ர் ி்க் ்ு்ளு. “்த ணமய் ிை் ‘பம ்கொ ம்ு் கனேொவி் 

சிக தசணவக் பச்ய் ே உ்ளன. 

 

 “்த ணமய்ணத ‘பம ்க எ். ி.்க் “்ைினொ்ணச தச்்த தே்னி தக. 
தேவி் ம்ு் ரொஜொ கிு்ணி்்தி ’கிதயொ் பதொே்கிீ்ளன். 
 

155] ரயி் ி்பக்ுகணள விணரவொக ு் திு பச்ய வுகிறு ுதிய பசயைி 

 

 ரயி்  யண் சீ்ுகணள விணரவொக ு் திு பச்ீ் வணகயி் ுதிய 

ணகத சி பசயைிணய ஐ’்சிிசி வு் 10- ’் தததி ‘றிுக் 

பச்யு்ளு. 

 

 ஐ’்சிிசி ரயி் கபன்்  எ்ற ப ய ் வரு்ள ுதிய பசயைியி் 

நவனீ பதொழி்ு்  வசதிக் “ே்ப ு் என ரயி்தவ ‘ணம்சக ‘திகொ  

ஒுவ் பத வி்ு்ளொ். “்த பசயைி ரயி்தவ “ணணய தள்ணத 
தநரியொக பதொே்ு பகொ்ு  யண் சீ்ணே ு் திு பச்ீ் வணகயி் 

“ு்ு் எ்ு் ‘வ் ூறிீ்ளொ். 
 

 ரயி்  யண்கணள எளிதொ்க ஐ’்சிிசி கபன்் பசயைி  யு்ளதொக 
“ு்ு். “்த பசயைிணய ’்்ரொ்ு ம்ு் ஐஓஎ் 

“ய்ுதள்களி்  ய் ு்தைொ். 
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156] தவீிரவொத்ு்ு எதிரொக த ொரொு் சூதி தணைணமயிைொன  ்னொ்ு 

“்ைொமிய ரொுவ்தி் தணைவரொக  ொகி்தொ் ு்னொ் “ரொுவ் 

தள தி ரகீ் பஷ ் நியமன் பச்ய் ்ு்ளொ். 

 

 சூதி ‘தர ியொ தணைணமயி் 39 நொுக் ஒ்றிணண்ு “்ைொமிய 

ரொுவ ூ்ேணம்ு எ்ற தீவிரவொத து்ு  ணேணய ‘ணம்ு்ளு. 

ுு்கி, ஐ்கிய ‘மீரக்,  ்ணர், வ்கொள ததச் உ்ளி்ே  ை 

“்ைொமிய நொுக் “்ூ்ேணம் ி் உு் ினரொக உ்ளன். 
 

 ’சியொ, ’் ்கொ ம்ு் ம்திய கிழ்ு நொுகளி் உ்ள “்ைொமிய 

நொுகளி் பசய் ு் தீவிரவொத ுு்களி் தொ்ுத்கணள து் ு், 

தீவிரவொதிகணள தவ்ணேயொுவு் “்த ‘ணம் ி் ு்கிய தநொ்கமொு். 

 

 ுறி் ொக, சி யொ, ”ரொ் உ்ளி்ே நொுகளி் உ்ள சிை  ுதிகணள 

’்கிரமி்ுபகொ்ு ‘்ு பவறியொ்ே்தி் ”ு ்ுவு் ஐ.எ். 

தீவிரவொதிகணள தவ்ணேயொுவு, “்த்  ணேயி் தணையொய “ை்கொு். 

 

 “்த்  ணேயி் தணைவரொக சமீ ்தி் ஓ்ு ப ்ற  ொகி்தொ் ரொுவ் 
தள தி ரகீ் பஷ ் நியமி்க் ்ு்ளொ். “த்கொன ‘றிவி்ண  
 ொகி்தொ் ரொுவ ம்தி  கொஜொ ’சி் பவளியி்ு்ளொ். 
 

 சுதி நொ்ி் தணைநக் யொ்தி் உ்ள “்த ‘ணம் ி் 

தணைணமயக்தி் ரகீ் பஷ ் விணரவி்  தவிதய்ு பகொ்வொ் என 

எதி் ொ்்க் ுகிறு. 

 

157] எஃ்எ் தரிதயொு்ு தணே விதி்ு் உைகி் ுத் நொு [ Norway to 

become first country to switch off FM radio ] 
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  ் ணை ‘ணைவ ணச வொபனொைி எு் எஃ்.எ். தரிதயொ தசணவணய 

நிு்த நொ்தவ ‘ரு ுிு பச்ு்ளு. 

 

 ிஜி்ே் தரிதயொ ஒைி ர்ு்ு மொு் வணகயி் “்த ுிணவ 

எு்ு்ளதொக நொ்தவ ‘ரு தர் ி் பத வி்க் ்ு்ளு. 

 

158]  ி.எஃ்.  யனொளிகு்ு ’தொ் எ் ‘வசிய் 

 

 பதொழிைொள் வு்கொை ணவ்ு நிதி நிுவன்தி் (EPFO) கீ்  ய்ப ு் 

‘ணன்ு  யன்கு் த்களு ’தொ் ‘ணேயொள எ்ணண க்ேொய் 

 திு பச்ய தவ்ு் என “ ிஎஃ்ஓ ‘ணம்ு பத வி்ு்ளு. 

 

 பதொழிைொள் வு்கொை ணவ்ு நிதி நிுவன்தி் (EPFO) கீ்  ய்ப ு் 

 யன்க்  ி.எஃ் தசணவகணள ப ற “்த மொத “ுதி்ு் ’தொ் 
‘ணேயொள எ்ணண  திு பச்ய தவ்ு். 

 

159]  ிர ை  ொைிு் நிக் ஓ் ு , திீ் உே்நை் ுணறவொ் கொைமொனொ். 

 

 ‘தரொஹ் ம்ு் ‘்்ச்யொ ’கிய  ே்களி் நி்தத்கொக “ர்ு 

ுணற ததசிய விுு பவ்ு்ளொ். 1990்  ்மீ ப ்ு்ளொ். 


