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  ஜனவரி மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் 2017 

 
 

இந்தியாவில் ரப்பர் மண் தகவல் மமயம் எங்கு துவங்கப்பட்டது 

ககரளா 



இந்தியாவின் முதல் சர்வகதச பங்குச்சந்மத மமயம் எங்கு 

நிறுவப்பட்டது 

குஜராத் 

 

சமிபத்தில் எந்த பபாருமள பபாது பட்டியலில் பகாண்டு வர 

கபச்சு வார்த்மத நடந்தது 

நீர் 

 

பணம் அடிக்கும் முத்ரான் அச்சகம் எங்கு உள்ளது 

மமசூர் 

இந்திய கதசிய கீதம் பாடி உலக சாதமன புரிந்த மாநிலம் 

குஜராத் 

 

மின் வாலட் அறிமுகபடுத்திய மாநிலம் 

அஸ்ஸாம் 

 

சட்ட அந்தஸ்த்மத பபற்ற மீன் (Fish) வமக எது 

ஹால்சா 

 

இந்தியாவின் முதல் மாணவர் ஸ்டார்ட் ஆப் பகாள்மக மாநிலம் 

குஜராத் 

 

68 வது குடியரசு தினத்தின் கரு பபாருள் 

Digital india and beti bachao beti pathao 
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இந்தியாவின் முதல் சூரிய ஆற்றல் படகு  

ககரளா பகாச்சினில்  

படகு பபயர் ஆதித்யா 

 

அமனவருக்கும் கல்வித்திட்டம் என்பமத கண்காணிக்க 

உருவாக்கப்பட்ட பசயலி 
சாகுன் ஆப் 

 

ஆசியாவிகலகய தூய்மமயான கிராமம் 

Mawlynnong (Megalaya) 
 

ஹிமாச்சல் பிரகதசத்தின் இரண்டாவது தமலநகர் 

தர்மசாலா 

 

இந்தியாவின் தங்க மங்மக இந்தியாவின் பபருமம என்ற 

அஞ்சல் தமல யாருக்காக பவளியிடப்பட்டது 

தபீா மாலிக் 

சாக்சி மாலிக் 

தபீா கர்மாகர் 

 

உலகிகலகய மற்றும் இந்தியாவிகலகய மிகப்பபரிய மவ மப 

கசமவ மமயம் எங்கு உள்ளது 

ஐதராபாத் 

 

இந்தியாவின் முதல் கலசர் பதாழில்நுட்ப கசாதமன சாவடி 

மாநிலம் 

குஜராத் 

 

இந்தியாவில் டிஜிடல் கமமட தளத்தில் பசயல்படும் முதல் 

விமான நிமலயம்  

படல்லீ இந்திராகாந்தி 
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நசா முக்தா என்ற கபாமத பபாருள் தடுப்பு இயக்கம் பதாடங்கிய 

மாநிலம் 

பீஹார்   

 

சமிபத்தில் 350 வது பிறந்த நாள் விழா பகாண்டாடப்பட்ட சகீ்கிய 

குரு 

குரு ககாவிந்த் சிங் 

 

தபால் ஓட்டுகமள மின்னணு மூலம் அனுப்பும் இந்தியாவின் 

முதல் மாநிலம் 

ககாவா 

 

ஆபகரசன் சர்த் ஹவா எந்த மாநிலத்தில் நமடபபற்றது  

( இந்தியா ராணுவ) 

ராஜஸ்தான் 

 

கம்பலா மாட்டு பந்தயம் நமடபபற்ற மாநிலம் 

கர்நாடகா 

 

மறுபயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் கருத்தரங்கம் எங்கு நமடபபற்றது 

மும்மப 

 

இந்தியாவின் முதல் கநாபல் பரிசு பதாடர் கண்காட்சி எங்கு 

நமடபபற்றது 

குஜராத் 

 

2017 ஒருங்கிமணந்த பமடத்தளபதிகள் கருத்தரங்கம் எங்கு 

நமடபபற்றது 

பகாச்சி 
 



Page 4 of 17 

 

கநாபல் பரிசு பவல்பவருக்கு 100 ககாடி பரிசு அறிவித்த மாநிலம் 

ஆந்திரா 

 

முதல் விவசாய தியாகிகள் தினம் பகாண்டாடிய மாநிலம் 

(ஐனவரி 27) 

அசாம் 

 

சமிபத்தில் யாருக்கு கூகுள் கவுரவம் அளித்து சிறப்பித்தது 

கசாதிபாபூகல மமனவி சாவித்திரி பூகல 

 

பிரபல கூகுள் நிறுவனம் ,19 ஆம் நூற்றாண்டிமன சார்ந்த சமூக 

கசவகியான சாவித்திரிபாய் பூகல,அவர்களின் 186 வது பிறந்த தினத்மத 

முன்னிட்டு அவருக்கு கவுரவம் அளிக்கும் பபாருட்டு கூகுள் கதடு திமரயின் 

முதல் பக்கத்தில் அவரின் சிறப்மப விளக்கும் வமகயில் திமர 

வடிவமமக்கப்பட்டிருந்தது . 

 

கமலும் அவரின் வாழ்க்மக வரலாறு ,அவரின் கசமவ ,சமூக சிந்தமன 

மாற்றங்கள் பதாடர்பான புதிய இமணய பக்கத்மத பவளியிட்டது . 

 

பபண் உரிமமக்காக இந்தியாவின் முதன்  

முதலில் குரல் பகாடுத்த பபண்மணி ஆவார் 

 

இந்தியாவின் முதல் பபண்கள் பள்ளியின் முதல் பபண் ஆசிரியர் 

 

இந்தியாவின் முதல் பபண்கள் பள்ளிமய  

மகாராஸ்டிராவில் துவக்கியவர் 

 

இந்தியாவின் முதல் அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்கபார்ட் கசமவ 

மமயம் மாநிலம் 

மமசூர் கர்நாடகம் 

 

14 வது பவளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம் எங்கு 

பகாண்டாடப்பட்டது 

பெங்களூரூ 
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இந்தியாவில் தனிநபர் வருமானத்தில் முதலிடம் பபற்ற 

மாநிலம் 

படல்லி 
 

காணாமல் கபான தனிமமாக அறிவிக்கப்பட்ட தனிமம் ( ஜப்பான் 

காரன் அறிவித்தான்)? 

சிலிக்கா 

 

மிசன் 41K பசயல் திட்டத்மத அறிமுக படுத்திய துமற 

ரயில்கவ துமற 

 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜனவரி கமடசி ஞாயிறு என்ன தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 

பதாழுகநாய் எதிர்ப்பு தினம் 

 

 

பினக்கின் பமாமபல் ஆப் அறிமுகபடுத்திய மாநிலம் ( சுற்றுலா 

தளங்கமள அறிய) 

தமிழ்நாடு 

 

பசன்மன நகமர சுமார்ட் சிட்டியாக்க ஒப்பந்தம் பசய்து பகாண்ட 

நாடு 

ஜப்பான் 

 

சக்ஸாம் 2017 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி எந்த பபாருள் 

பயன்பாட்டுக்காக நடத்தப்பட்டது 

பபட்கரால் 
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6 முதல் 14 வயது வமர 99.8% கசர்க்மக வதீம் பபற்று முதலிடம் 

பபற்ற மாநிலம் ( கபான வருடம் ககரளா) 

ஹிமாச்சல் 

 

சூரிய ஆற்றமல கசமிக்க உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ககாபுரம் 

எங்கு அமமக்கப்பட்டது 

இஸ்கரல் 

 

இந்தியாவின் முதல் முழுமமயான இயற்மக கவளான் மாநிலம் 

சிக்கிம் 

 

உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய பூங்கா 

சனீா 

 

சமிபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் ஆண் பபண் விகிதம் 900 ஆயிரம் 

ஆனது 

ஹரியானா 

 

இந்தியாவின் முதல் திருநங்மக பள்ளி 
சாஹஜ் ,ககரளா 

 

104 வது அறிவியல் காங்கிரஸ் மாநாடு எங்கு நமடபபற்றது 

திருப்பதி 
 

44 வது உலக புத்தக திருவிழா இந்தியாவில் எங்கு 

நமடபபற்றது 

படல்லி 
 

மசக் என்ற குறுங்ககாமள ஆராய 2023 ல் பசயற்மக ககாள் 

அனுப்பும் நாடு? 

Usa 
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பசன்மன ஓபன் படன்னிஸ் MENS DOUBLES TITLE  

Rohan bobanna 

Jeevan neduncjeliyan 
 

BRISBANE INTERNATIONAL WOMENS DOUBLES TITLE  

Sania mirsha and bethani team 

 

மமறந்த முன்னாள் முதல்வர் பஜயலலிதா எழுதி, ஜனவரி 2017 

மாதத்தின் 'குடும்ப நாவல்' இதழில் மறுபதிப்பு பசய்யப்பட்டுள்ள 

நாவலின் பபயர் என்ன 

ஒருத்திக்கக பசாந்தம் 

 

உச்ச நீதிமன்றத்தினால் பதவி நீக்கம் பசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய 

கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) தமலவர் ? 

அனுராக் தாக்குர் 

 

சமீபத்தில் பபாதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் திறந்து 

விடப்பட்டுள்ள உலகின் மிக உயரமான பாலமான 

“பபய்பான்ஜியாங்” பாலம் அமமந்துள்ள நாடு 

சனீா 

 

விழா கவந்தர் ’ எனும் பட்டப்பபயருமடய தமிழகத்மதச் கசர்ந்த 

புகழ்பபற்ற நாடகக் கமலஞர்  

என்.கக.டி.முத்து 

 

”ஆகராக்ய ரக்ஷா” (Arogya Raksha) எனும் பபயரில் குடும்ப 

மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில 

அரசு  

Andhra Pradesh 
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இங்கிலாந்து நாட்டின் உயரிய விருதான Queen Elizabeth II 

Knighthood பபற்றுள்ள இந்தியர்  

சங்கர் பாலசுப்ரமணியன் 

 

உலகின் முதல் சப் ஏர் சிஸ்டம் அமமந்த கிரிக்பகட் ஸ்கடடியம் ? 

சின்னசாமி ஸ்கடடியம் - பபங்களூரு 

 

கபாமதப் பபாருள் ,புமகயிமல பபாருட்கள் பயன்பாட்டு 

நடவடிக்மககளில் இருந்து மாநிலத்மத மீட்பதற்காக "நசா 

முக்த" (NASHA MUKT ) இயக்கத்மத பதாடங்கியுள்ள மாநிலம்  

பீகார் 

 

SAFF CHAMPIONSHIP பங்களாகதஷ் எதிராக விமளயாடி பவன்ற 

அணி  
இந்தியா 

 

14 வது பவளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் தினம் எங்கு 

பகாண்டாடப்பட்டது  

ஜனவரி 9 ஆம் கததி கர்நாடக மாநிலம் பபங்களூர் 

 

இந்த ஆண்டின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து பகாண்டவர் யார் 

அந்கதானியா ககாஸ்டா ,கபார்ச்சுகல் நாட்டு பிரதமர் 

 

இந்த ஆண்டிற்கான கரு  

REDEFINING ENGAGEMENT WITH THE INDIAN DIASPORA 

 

இந்தியாவின் முதல் பதாழில்முமற பபண் குத்துச்சண்மட 

வரீாங்கமன யார்  

சரிதா கதவி 
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68-வது இந்திய குடியரசுத்தினத்தின் கரு 

SKILL INDIA AND BETI BACHAO BETI PADHAO 

 

68-வது இந்திய குடியரசுத்தினத்தின் சிறப்பு விருந்தினராக 

கலந்து பகாண்டவர்  

ஐக்கிய அரபு எமிகரடுகளின் அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் கசக் 

முகமது பின் மசயது 

 

BEST FIFA MEN'S PLAYER 2016 AND WOMENS PLAYER 2016 
Cristiano Ronaldo,  

Alymaz Ayana 

 

2022 இல் NATIONAL GAMES எங்கு நமடபபற உள்ளது 

MEGHAALAYA 

 

24 வது கதசிய குழந்மதகள் மற்றும் அறிவியல் காங்கிரஸ் 

மாநாடு எங்கு நமடபபற்றது ? 

அகமதாபாத் 

 

உலக பிமரலி தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் 

ஜனவரி 4 

 

ரூ.100 ககாடி மதிப்பிலான ரூ.100 ரூபாய் கநாட்டுகமள 

பின்வரும் எந்த அண்மட நாட்டிற்கு வழங்குவதற்கு ரிசர்வ் 

வங்கி இமசவு பதரிவித்துள்ளது ? 

கநபாளம் 

 

அபமரிக்க பசனட் சமபயில் உறுப்பினராகும் முதல் இந்திய 

வம்சாவளிப் பபண் எனும் பபருமமமய பபற்றுள்ளவர் ? 

கமலா ஹாரிஸ் 
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கபஸ்புக் பமசஞ்சர் (Facebook Messenger) மூலம் பணம் 

பசலுத்தும் வமகயில், “OnChat” எனப்படும் புதிய பசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வங்கி எது 

HDFC Bank 
 

இந்திய சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில்முமனகவாருக்கு பயிற்சி 
வழங்கும் வண்ணம் "Digital Unlocked" எனும் திட்டத்மத 

துவங்கியுள்ள நிறுவனம்  

Google 
 

IMAFT (Islamic Military Alliance to Fight Terrorism) எனப்படும் 

சர்வகதச அளவில் தவீிரவாதத்திற்கு எதிரான இஸ்லாமிய 

நாடுகளின் கூட்டமமப்பின் தமலமமயிடம் அமமந்துள்ள நாடு  

Saudi Arabia 
 

இந்தியாவில் விவசாயிகள் தற்பகாமலயில் முதலிடத்திலுள்ள 

மாநிலம்  

Maharashtra 

 

மத்திய அரசின் ”பர்வாசி கவுசல் விகாஸ் கயாஜனா” ( Pravasi 

Kaushal Vikas Yojana ) பதாடர்புமடயது  

கவமல வாய்ப்பு 

 

இந்திய நிர்வாகப் பணியாளர்கள் கல்லூரி (Administrative Staff 

College of India (ASCI)) அமமந்துள்ள இடம் 

Hyderabad 

 

ஜனவரி 2017 ல் இந்தியாவுடன் இரட்மட வரிவிதிப்பு தவிர்ப்பு 

பதாடர்பான ஒப்பந்தத்தில் (Double Taxation Avoidance Convention) 

திருத்தங்கமள கமற்பகாள்ளும் ஒப்பந்தத்மத பசய்துபகாண்ட 

நாடு  

Kajahastan 
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”சாகஜ் இண்டர்கநசனல்” என்ற பபயரில், இந்தியாவின் முதல் 

திருநங்மககளுக்கான பள்ளி துவங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம்  

ககரளா 

 
 

2017 ஆம் ஆண்டிற்கான "DEFCOM" கருத்தரங்கம் எங்கு 

நமடபபற்றது  

புதுதில்லி 
 
"DEFCOM" =DEFENCE COMMUNICATION 

இக்கருத்தரங்கின் கரு = INFRASTRUCTURE AND SKILLED HUMAN 

RESOURCE FOR DIGITAL ARMY 

 

ஜனவரி 2017 ல் 25-ஆவது உலக புத்தகக் கண்காட்சி 
துவங்கியுள்ள இந்திய நகரம்  

புது தில்லி 
 

பிஃபாவின் 2016-ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கால்பந்து வரீருக்கான 

விருது வழங்கப்பட்டுள்ள பரானால்கடா எந்த நாட்மடச் 

சார்ந்தவர்  

கபார்ச்சுகல் 

 

The future of India 

Bhimal jalan 

 

ஜனவரி 2017 ல் புதிய தமலமம நீதிபதியாக பதவிகயற்றுள்ள 

பஜகதீஷ் சிங் ககஹர், உச்சநீதிமன்றத்தின் எத்தனாவது 

தமலமம நீதிபதி  
44-ஆவது 

 

ககரள மாநிலத்தின் உயரிய விருதான "ஹரிவராசனம் விருது' 

2017 அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தமிழர் யார்  

கங்மக அமரன் 
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ஜனவரி 2017 ல், சிங்கப்பூர் கதசிய நூலகத்தின் 

ஆய்வுக்பகாமடமய ("ஃபபகலாஷிப்') பபற்றுள்ள 

தமிழ்நாட்மடச் சார்ந்த எழுத்தாளர்  

மாலன் 

 

உலகிகலகய, எஃப்.எம் கரடிகயா (FM radio) ஒலிபரப்பிற்கு 

முற்றுப்புள்ளி மவத்துள்ள முதல் நாடு எது 

நார்கவ 

 

இஸ்கரா (ISRO) மனிதன் விண்பவளிக்கு அனுப்பும் திட்டம் 

ஆண்டு  

2024 

 

Taiwan --ஐ தாக்கிய புயல் 

Megi 
 

மத்திய அரசின் 2016 ஆம் ஆண்டின் கல்வித்தகுதி அறிக்மகயில் 

முதலிடத்மத பிடித்துள்ள மாநிலம் ? 

ஹிமாச்சலப் பிரகதசம் 

 

உலக ஹிந்தி தினம் 

Jan 10 

 

வர்தா புயல் பாதிப்மப ஆராய 

பிரவின் வசிஷ்தா குழு 

 

Operation Viswas துவக்கிய மாநிலம் 

உ.பி 
 

கதசிய புவி அறிவியல் விருது 2016 

Kesav krishna 
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பறமவ காய்ச்சல் இல்லா நகரமாக அறிவிக்கப்பட்ட நகரம் 

படல்லி 
 

மனித உடலின் புதிய உறுப்பாக கண்டறியப்பட்டுள்ள்து 

மீபசனட்ரிக் 79 

 

ஜி20 விவசாய துமற அமமச்சர்கள் மாநாடு 

பஜர்மனி 
 

பச்சிளம் குழந்மத இறப்மப தடுக்க அருணாச்சல் பிரகதச மாநில 

அரசு அறிமுகம் பசய்த திட்டம்  

துலாரிகன்யா 

 

பங்கர் மித்ரா பசயலி - 
பநசவாளர்களுக்காக 

 

ஜல்லிக்கட்டுக்கு தமட விதித்த மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு 

பதரிவிக்கும் வமகயில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட யுவ புரஸ்கார் 

விருமத திரும்ப அளித்த எழுத்தாளர் 

லக்ஷ்மி சரவணகுமார் 

 

பாக்கக- பாகா திருவிழா நமடபபற்ற மாநிலம் 

அருணாச்சல் பிரகதசம் 

 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் புதிய பசயலி 
பினாக்கின் 

 

எந்த தமிழ் பிண்ணனி பாடகரின் நிமனவாக ரூ.5 தபால் தமல 

பவளியிடப்பட்டது 

T.M.பசௌந்தரராஜன் 
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Transparency International எனும் அமமப்பால் 

பவளியிடப்பட்டுள்ள ஊழல் குறியீட்டுப் பட்டியல் 2016 ல் 

இந்தியாவின் இடம் 

79 
 

எந்த இரு நாடுகளின் சணல் பபாருட்களுக்கு மத்திய அரசு "Anti 

dumping" வரி விதித்துள்ளது? 

கநபாள் & பங்களாகதஷ் 

 

இந்தியாவிகலகய முதல் முமறயாக ஜனவரி25 ஐ கதசிய 

விவசாயிகள் தினமாக அறிவித்துள்ள மாநிலம் 

அஸ்ஸாம் 

 

பார்மவயற்கறாருக்கான நூலகம் பதாடங்கப்பட்ட இடம் 

Guwahati Assam 
 

உலக குடும்ப தினம் (Global Family Day) பகாண்டாடப்படும் நாள் 

ஜனவரி 1 

 

இரத்த தான தினம்  

ஜனவரி 10 

 

மனித உடலில் புது உறுப்பு கண்டுபிடிப்பு ( Mesentery நடுபடிப்பு)  

கண்டுபிடித்த நாடு 

அயர்லாந்து 

 

சமிபத்தில் 103 பசயற்மகககாள் ஏவிய ராக்பகட்டின் பபயர் 

Pslv. C 37 

 

Yahoo.com கு குட்பாய் இதற்கு பதிலாக வரவுள்ள கதடுபபாறி 
அட்டாபா 
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இந்தியாவின் இரண்டாவது ஸ்கார்பியன் நீர்மூழ்கி கப்பலின் 

பபயர் 

கந்கதரி 

 

2016 ம் ஆண்டிற்கான FIFA விருது பபற்றவர் 

கிறிஸ்டியாகனா 

 

வாக்காளர் நகமல நாகம எடுத்து பகாள்ள உருவாக்கப்பட்ட 

பசயலி 
ECI app 

 

இந்தியாவின் மிகபபரிய கபார்கப்பலின் பபயர் 

விக்ரமாதித்யா 

 

தமிழகத்தின் முதல் "குழந்மதகள் கபாக்குவரத்து பூங்கா" 

அமமந்துள்ள இடம் 

ககாமவ 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசின் அகசாக சக்ரா விருது 

பபற்றவர் 

ஹங்பன் தாதா 

 

உலகின் முதல் பாலியல் இலக்கிய திருவிழா 

பாட்னா,பீகார் 

 

பர்காக்க் தனுவா ஜாத்ரா திருவிழா 

ஒடிசா 

 

டிஜிட்டல் டாகியா திட்டம் மாநிலம் 

மத்திய பிரகதசம் 
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கமடம் துஸாட்ஸ் மியூசியம் இந்தியாவில் உதயமாக உள்ள 

இடம் 

நியூ படல்லி 
 

இந்திய யாத்திமரகள் தினம் 

January 25 

 

பணமற்ற பரிமாற்ற முமறமய சிறப்பான வமகயில் 

மகயாண்டதற்காக "Scroll of india honour" விருமத பபற்றவர் 

கவுரவ் ககாயல் 

 

Peoples president : A.P.J.Abdul kalam நூமல எழுதியவர் 

SM. Khan 

 

2017 ஐ.நா என்ன ஆண்டாக அறிவித்தது 

சர்வகதச சரீான சுற்றுலா கமம்பாட்டு 

 

1000 ஆண்டுகள் பழமமயான பாண்டியன் பாமற கல்திட்மட 

எங்கு கண்டறியப்பட்டது 

நாமக்கல் 

 

உலகின் மிகச் சிறந்த புதுமம நிறுவனம் 

APPLE 

 

தமிழ் மரபுத் திங்கள் விழா பகாண்டாடிய நாடு 

கனடா 

 

E-health திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் 

ககரளா 

 

Paritapat Langeshwari – புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

மிருதுளா சின்ஹா (ககாவா கவர்னர்) 
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கதசிய நீர் வள மாநாடு நமடபபற்ற இடம், பபயர் 

படல்லி, Jal Manthan 3 

 

உலகின் மிக கவகமான மற்றும் நிமலயான மாற்றம் கண்டு 

வரும் நகரங்களின் பட்டியலில் முதலிடம் பபறும் நகரம் 

பபங்களூரு 

 

புதிய ஆமமகள் சரணாலயம் அமமயவுள்ள மாநிலம்? 

உத்தர்கண்ட் 

 

சூரிய ஆற்றமல கசமிக்க உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ககாபுரம் 

எங்கு அமமக்கப்பட்டது 

இஸ்கரல் 


