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1] Kirameki - 2 ( kee - RAH - meh - kee 2 )  

 ஜப்பான் முதன்முறையாக ராணுவ பயன்பாட்டுக்காக Kirameki - 2 என்ை 

செயற்றகககாறை , H -2A ராக்சகட் மூலம் செலுத்தியுள்ைது. 

 

2] TROPEX - 2017 [ Theatre Readiness Operational Exercise ] 

 

 இந்திய கடற்பறடயின் வருடாந்திர தயார்நிறல பயிற்ெி TROPEX - 2017 ஜனவ  

24ல் அரபிக்கடல் பகுதியில் துவங்கியுள்ைது . இந்த பயிற்ெியில் INS 

விக்ரமாதித்யா , INS சென்றன., அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் INS ெக்ரா ஆகியறவ 

ஈடுபட்டுள்ைன. 

 

 இறவகளுடன் இறைந்து ராணுவம், விமானப்பறட, கடகலார காவல்பறட 

ஆகிகயாரும் பயிற்ெியில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 

 

3] 10வது தேசிய பெண் குழந்தேகள் ேினத்ேில் ( ஜனவ  24 / 2017 ) ராஜஸ்ோன் 

மாநிலத்ேில் மூன்று பெண் குழந்தேகள் ஒரு நாள் அதமச்சர்களாக 

ெணியாற்றியுள்ளனர். 

 

 ராஜஸ்தான் மாநில சபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் நல இறை அறமச்ெராக 

அனிதா பாதல் ( Anita Bhadel ) பைியாற்ைி வருகின்ைார். இவர் கதெிய சபண் 

குழந்றதகள் தினத்றத முன்னிட்டு தனது சபாறுப்புகறை , 01) Jashoda Gameti ., 02) 

Sona Bairwa ., 03) Preeti Kanwar Rajaw ஆகிய மூவ டமும் ஒரு நாள் மட்டும் வழங்கி 
இருந்தார். 

 

 அன்றைய தினம் இவர்கள் மூவரும் அங்கன்வாடி பைியாைர்களுக்கு 10,500 

செல்கபான் வழங்கவும் , கமற்பார்றவயாைர்கள் 282 நபர்களுக்கு ipad வழங்கவும் 

உத்தரவிட்டுள்ைனர். 

 

4] The Sharp Sword UAV 2000 

 

 கிகலா எறட சகாண்ட சவடிசபாருட்கறை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும் 

திைன் சகாண்ட , ஆைில்லா கபார் விமானம் The Sharp Sword UAV ஐ ெீனா அைிமுகம் 

செய்துள்ைது. 
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5] Hugo Chavez Prize for Peace and Sovereignty 

 

 சவனிசுலா நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் ஹியூககா ொகவாஸ் சபய ல் அறமந்த , 

முதலாவது ஹியூககா ொகவாஸ் அறமதி மற்றும் இறையாண்றம ப சு ரஷ்ய 

அதிபர் விைாடிமிர் புடினுக்கு வழங்கப்படுவதாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6] ேமிழக வரலாற்றில் முேல் முதறயாக, குடியரசு ேின விழாவில் முேல்வர் 

ென்னரீ்பசல்வம் பகாடிதயற்றி, அணிவகுப்பு ம யாதேதய ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளார். 

 

 வழக்கமாக குடியரசு தின விழாவில், மாநில ஆளுநகர சகாடிகயற்றுவார் 

என்ைாலும், தமிழகத்துக்கு சபாறுப்பு ஆளுநராக இருக்கும் வித்யாொகர் ராவ், 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ஆளுநராக இருக்கிைார். எனகவ, அவர் அந்த 

மாநிலத்தில் நறடசபற்ை குடியரசு தின விழாவில் சகாடிகயற்ைினார். 

 

 இகத கபான்று 2016ல் , அஸ்ஸாம் முதல்வர் தருண் ககாகய் குடியரசு தினத்தில் 

கதெிய சகாடிகயற்ைினார். 

 

7] வரீேரீ பசயல்களில் ஈடுெட்டு மனிே உயிர்கதள காப்ொற்றுதவாதர கவுரவிக்கும் 

வதகயில், ஆண்டுதோறும் குடியரசுத் ேினத்தே முன்னிட்டு ஜவீன் ரக்சா 

ெேக்கங்கள் வழங்கப்ெட்டு வருகின்றன. 

 

 அந்த வறகயில் இந்த ஆண்டுக்காக சமாத்தம் 36 கபருக்கு ஜவீன் ரக்ொ பதக்கங்கள் 

வழங்கப்படுகின்ைன. இந்த பதக்கங்கள் வழங்க குடியரசுத் தறலவர் பிரைாப் 

முகர்ஜி ஒப்புதல் அைித்திருப்பதாக உள்துறை அறமச்ெகம் செய்தி 
சவைியிட்டுள்ைது. 

 

 ெர்கவாத்தம் ஜவீக் ரக்ொ பதக்கம், உத்தம் ஜவீக் ரக்ொ பதக்கம், ஜவீன் ரக்ொ 

பதக்கம் என மூன்று பி வுகைில் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட உள்ைன. 

 

 அதிகபட்ெமாக உத்தர பிரகதெம் மற்றும் ககரைா மாநிலங்கைில் இருந்து தலா 5 

கபர் இந்த பதக்கத்துக்கு கதர்வு செய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 

 மிகொரம், மகாராஷ்டிரா, கமற்கு வங்காைம் ஆகிய மாநிலங்கைில் இருந்து தலா 4 

கபரும், கர்நாடகா மற்றும் ெத்தீஸ்கர் மாநிலங்கைில் இருந்து தலா இரண்டு கபரும் 

கதர்வு செய்யப்பட்டுள்ைனர். 
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 தமிழகத்தில் இருந்து கதர்வு செய்யப்பட்டுள்ை பங்கஜ் குமார் பாண்கடவுக்கு ஜவீன் 

ரக்ொ பதக்கம் வழங்கப்படுகிைது. 

 

8] இந்ேியாவின் 68வது குடியரசு ேின விழாவில் அபு ோெி இளவரசர் பமாகம்மது ெின் 

சயீத் சிறப்பு விருந்ேினராகக் கலந்து பகாண்டார். 

 

 விழாவின் ெிைப்பம்ெமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு 

பறடயின் அைிவகுப்பு நறடசபற்ைது. 

 

 முப்பறடறடயச் கெர்ந்த 149 வரீர்கள் அடங்கிய இந்த குழு, இறெக்குழுவின் 

வாத்திய முழக்கங்களுடன் ராஜபாறதயில் அைிவகுத்து இந்திய ஜனாதிபதிக்கு 

ம யாறத அைித்தனர். 

 

9] இந்ேியாவுக்கான ரஷ்யத் தூேர் அபலக்சாண்டர் கடாகின் ேில்லியில் 

காலமானார். 

 

 அசலக்ொண்டர் கடாகின் 2009-ஆம் ஆண்டில் இருந்து ரஷ்ய தூதராக பைியாற்ைி 
வருகிைார். 

 

10] மத்ேியப் ெிரதேசத்ேில் ொலித்ேனீ் தெகளுக்கு தம 1-ஆம் தேேி முேல் 

ேதடவிேிக்கப்ெடும் என்று அம்மாநில முேல்வர் சிவராஜ் சிங் பசௌஹான் 

அறிவித்ோர். 

 

11] உலகின் சக்ேி வாய்ந்ே நாடுகள் குறித்து அபம க்கப் ெத்ேி தக 'ேி அபம க்கன் 

இன்டரஸ்ட்' பவளியிட்டுள்ள ெட்டியலில் இந்ேியா 6-ஆவது இடத்தேப் ெிடித்துள்ளது. 

 

 இந்தப் பட்டியலில், முதல் இடத்றத அசம க்காவும், இரண்டாவது இடத்றத ெீனா 

மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளும் பிடித்துள்ைன. ரஷியா 4-ஆவது இடத்றதயும், 

சஜர்மனி 5-ஆவது இடத்றதயும் வகிக்கின்ைன. 7 மற்றும் 8-ஆவது இடங்கைில் 

முறைகய ஈரான் மற்றும் இஸ்கரல் நாடுகள் இடம் சபற்றுள்ைன. 

 

12] AKHADA 

 

 முன்னாள் மல்யுத்த வரீரும், பயிற்ெியாைருமான மகாவரீ் ெிங் கபாகத்தின் 

வாழ்க்றக வரலாறு நூல். ( இவ ன் வாழ்க்றகயின் அடிப்பறடயில் அறமந்தகத, 

டங்கல் திறரப்படம் ஆகும் ) 
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 எழுதியவர் -- செௌரப் துக்கால் ( Saurabh Duggal ) 

 

13] இந்ேியாவில் இரட்தட ேதலநகரங்கள் பகாண்ட மாநிலங்கள் மற்றும் இரண்டு 

மாநிலங்களுக்கு பொதுவான ேதலநகராக இருக்கும் நகரங்கள் . 

 

 01) ஜம்மு & காஷ்மீர் --- ஸ்ரீநகர் ., ஜம்மு 

 02) ஹிமாச்ெல் பிரகதஷ் --- ெிம்லா ., தர்மொலா 

 03) மகாராஷ்டிரா -- மும்றப ., நாக்பூர்  

 

 ( சமாழிவா  மாகாை பி ப்பின் விதர்பா பகுதி மக்கைின் ககா க்றகறய ஏற்று 

நாக்பூர் இரண்டாவது தறலநகராக செயல்படும் என அைிவித்தார்கள் . ஆனால் அது 

சபயரைவில் மட்டுகம இருந்து வருகிைது. மும்றபயில் மட்டுகம தறலநகரம் 

செயல்படுகிைது. ஆனால் இரண்டாவது தறலநகரம் என்ை உத்தரவு திரும்ப 

சபைப்படவில்றல ) 

 

 ெண்டிகர் என்ை நகரம் மத்திய அரெின் கநரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ை யூனியன் 

பிரகதெம் ஆகும். இந்த நகரம் ஹ யானா மற்றும் பஞ்ொப் ஆகிய இரண்டு 

மாநிலங்கைின் தறலநகரமாக செயல்படுகிைது. 

 

 2014, மாநில பி விறனக்கு பின் ஆந்திரா மற்றும் சதலுங்கானா மாநிலங்களுக்கு 

சபாதுவான தறலநகராக றஹதராபாத் 2019 வறர செயல்படும் என 

அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 ஆனால் 2016 இறுதியில் இருந்கத ஆந்திரா மாநில தாற்காலிக தறலநகர் 

விொகப்பட்டினத்தில் செயபட துவங்கியுள்ைது . புதிய தறலநகர் அமராவதி 
நிர்மான பைிகள் நறடசபற்று வருகின்ைன. 

 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் கடந்த ஆண்டு தறலநகருக்கு சவைிகய ெட்டெறப 

கூட்டம் மட்டுகம நறடசபற்றுள்ைது. அம்மாநிலத்தில் இரட்றட தறலநகரங்கள் 

இல்றல. 

 

14] துொயில் உள்ள உலகின் மிக உயரமான கட்டடம் என்ற பெருதமதயப் பெற்ற 

புர்ஜ் கலிொ இந்ேிய குடியரசு ேின விழாதவ பகௌரவிக்கும் வதகயில் மூவர்ண 

நிறத்ேில் ஒளிர்ந்ேது. 
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15] 2008 பெய்ஜிங் ஒலிம்ெிக் தொட்டிகளில் உதசன் தொல்ட்டுடன் 4X100மீ 

ெந்ேயத்ேில் ஓடிய பநஸ்டா கார்ட்டர் ஊக்க மருந்து [ பமேில்பஹக்சானியமின் ] 

எடுத்துக் பகாண்டோக நிரூெிக்கப்ெட்டோல் உதசன் தொல்ட் ேங்கப்ெேக்கத்தே 

இழந்ோர். 

 

 இதன் மூலம் உறென் கபால்ட்டின் 9 ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கத்தில் தற்கபாது ஒன்று 

குறைந்துள்ைது. 

 

 முதலில் சபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் கபாட்டிகைில்தான் உறென் கபால்ட் 100, 200 மற்றும் 

4X100 மீ ஓட்டங்கைில் 3 தங்கங்கறை சவன்று ொதறன பு ந்தார். அதன் பிைகு 

2012, 2016 ஒலிம்பிக் கபாட்டிகைிலும் இந்த ‘டி பிள்’ ொதித்து சமாத்தம் 9 

தங்கங்களுடன் ஒலிம்பிக்கிலிருந்து விறட சபறுவதாக அைிவித்தார் உறென் 

கபால்ட். 

 

16] அபம க்காவின் போதலத்போடர்பு ஆதணய ராக இந்ேிய வம்சாவளிதயச் 

தசர்ந்ே அஜித் வரேராஜ் ொதய அேிெர் ட்ரம்ப் தேர்வு பசய்துள்ளார். 

 

 ஐ.நா.வுக்கான அசம க்க தூதராக இந்திய வம்ொவைிறயச் கெர்ந்த நிக்கி ஹாகல 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இகதகபால மருத்துவத் துறை தறலவராக ெீமா வர்மா, 

நியூயார்க் சதற்கு மாவட்ட அட்டர்னி சஜனரலாக பி த் பஹாரா ஆகிகயார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

 அசம க்காவின் உைவு அறமப்பான ெிஐஏ இயக்குநர் பதவிக்கு றமக் பம்கப, 

சவைியுைவுச் செயலாைராக சரக்ஸ் டில்லர்ென் ஆகிகயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

 

17] பெங்களூரு ெல்கதலகழகத்ேின் கவுரவ டாக்டர் ெட்டத்தே இந்ேிய முன்னாள் 

கி க்பகட் வரீர் ராகுல் டிராவிட் வாங்க மறுத்துள்ளார். 

 

18] மின்னணு ெ வர்த்ேதனதய ஊக்குவிக்க குதறவான வருமான ெி வினருக்கும், 

சிறு வர்த்ேகர்களுக்கும் ஸ்மார்ட்தொன் வாங்க ரூ.1,000 மானியம் அளிக்க தவண்டும் 

என மாநில முேதலதமச்சர்கள் குழு மத்ேிய அரசுக்கு ஆதலாசதன அளித்துள்ளது. 

 

19] ரஞ்சி தகாப்தெ சாம்ெியனான குஜராத் அணிக்கும், பரஸ்ட் ஆப் இந்ேியா 

அணிக்கும் இதடயிலான இரானி தகாப்தெ கி க்பகட் இறுேிப்தொட்டியில் பரஸ்ட் 

ஆப் இந்ேியா அணி தகாப்தெதய பவன்றுள்ளது. 
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20] ஜனவ  25, தேசிய வாக்காளர் ேினத்தே முன்னிட்டு, ஆந்ேிர மாநிலத்ேில் 5 

ஆயிரத்துக்கும் தமற்ெட்ட ஸ்ரீகாகுளத்தேச் தசர்ந்ே கல்லூ  மாணவர்கள் இதணந்து 

அதசாக சக்கர வடிவில் மனிே சங்கிலி அதமத்ேனர். 

 

21] ெத்ம விருதுகள் – 2017 

 

 இந்த ஆண்டு 7 கபருக்கு பத்ம விபூஷண் விருது, 7 கபருக்கு பத்ம பூஷன் விருது 

மற்றும் 75 கபருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அைிவிக்கப்பட்டுள்ைன. இதில், 19 கபர் 

சபண்கள். சவைிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் உட்பட 7 கபர் சவைிநாட்டினர். 9 கபருக்கு 

இைப்புக்கு பின் இந்த உய ய கவுரவம் அைிக்கப்படுகிைது. 

 

 தமிழகத்றதச் கெர்ந்த 7 கபருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் 

அைிவிக்கப்பட்டுள்ைன.  

 

ெத்மவிபூஷண்: 

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

01) கக.கஜ.கயசுதாஸ் - இறெ - ககரைா 

02) ெத்குரு ஜக்கி வாசுகதவ் - ஆன்மிகம்  [ தமிழகம் ] 

03) ெரத் பவார் - சபாது வாழ்க்றக - மகாராஷ்டிரம் 

04) முரைி மகனாகர் கஜாஷி - சபாது வாழ்க்றக - உத்தரப் பிரகதெம் 

05) உடுப்பி ராமச்ெந்திர ராவ் - அைிவியல் / சபாைியியல் - கர்நாடகம் 

06) சுந்தர் லால் பாட்வா (மறைவு)- சபாது வாழ்க்றக - மத்தியப் பிரகதெம் 

07) பி.ஏ.ெங்மா (மறைவு) - சபாது வாழ்க்றக - கமகாலயா 

 

ெத்மபூஷன்: 

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

01) விஷ்வா கமாகன் பட் - கறல / இறெ - ராஜஸ்தான் 

02) கபராெி யர் கதவி பிரொத் திவிகவதி - இலக்கியம் / கல்வி - உத்தரப் பிரகதெம் 

03) சதஹாம்தன் உத்வாடியா - மருத்துவம் - மகாராஷ்டிரா 

04) ரத்னா சுந்தர் மகராஜ் - ஆன்மிகம் - குஜராத் 

05) நிரஞ்ெனா நந்தா ெரஸ்வதி - கயாகா - பிஹார் 

06) சஹச்.ஆர்.சஹச். பி ன்ெஸ் மஹா ெக்  ஸ்ரீநிகதான் (சவைிநாடு) - இலக்கியம் / 

கல்வி - தாய்லாந்து 

07) 'கொ' ராமொமி (மறைவு) - கல்வி / இலக்கியம் / இதழியல் - #தமிழகம் 
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ெத்மஸ்ரீ: 

======= 

01) வெந்தி பிஷ்த் - கறல / இறெ - உத்ராகண்ட் 

02) செம்மஞ்கெ  குஞ்ெிராமன் நாயர் - கறல / நடனம் - ககரைா 

03) அருைா மகஹாந்தி - கறல / நடனம் - ஒடிொ 

04) பாரதி விஷ்ணுவர்தன் - கறல / ெினிமா - கர்நாடகா 

05) ொது சமஹர் - கறல / ெினிமா - ஒடிொ 

06) டி.கக.மூர்த்தி - கறல / இறெ - #தமிழகம் 

07) றலஷ்ராம் வகீரந்திரகுமார் ெிங் - கறல / இறெ - மைிப்பூர் 

08) கிருஷ்ை ராம் ெவுத்  - கறல / இறெ - உத்தரப் பிரகதெம் 

09) கபாவா கதவி - கறல / ஓவியம் - பிஹார் 

10) திலக் கீதாய் - கறல / ஓவியம் - ராஜஸ்தான் 

11) அக்கக யாத்கி  ராவ் - கறல / ெிற்பம் - சதலங்கானா 

12) ஜிகதந்திர ஹ பால் - கறல / இறெ - ஒடிொ 

13) றகஷால் ககர் - கறல / இறெ - மகாராஷ்டிரம் 

14) பரஸல்லா பி சபான்னம்மாள் - கறல / இறெ - ககரைா 

15) சுக்  சபாம்மகவுடா - கறல / இறெ - கர்நாடகா 

16) முகுந்த் நாயக் - கறல / இறெ - ஜார்கண்ட் 

17) புருகஷாத்தமன் உபாத்யாகய - கறல / இறெ - குஜராத் 

18) அனுராதா பாத்வால் - கறல / இறெ - மகாராஷ்டிரா 

19) வாசரப்பா நபா நில் - சபாது கெறவ - சதலங்கானா 

20) டி.கக.விஸ்வநாதன் - சபாது கெறவ - ஹ யானா 

21) கன்வால் ெிபல் - சபாது கெறவ - சடல்லி 

22) பிர்கா பதாதூர் லிம்பூ மு ங்லா - இலக்கியம் / கல்வி - ெிக்கிம் 

23) ஏலி அகமது - இலக்கியம் / கல்வி - அஸ்ஸாம் 

24) நகரந்திர ககாலி - இலக்கியம் / கல்வி - சடல்லி 

25) ஜி.சவங்கட சுப்றபயா - இலக்கியம் / கல்வி - கர்நாடகா 

26) அக்கிதம் அச்சுதன் நம்பூத  - இலக்கியம் / கல்வி - ககரைா 

27) காெிநாத் பண்டிதா - இலக்கியம் / கல்வி - ஜம்மு காஷ்மீர் 

28) ொமு கிருஷ்ை ொஸ்தி  - இலக்கியம் / கல்வி - சடல்லி 
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29) ஹ ஹர் க் பாலு தி பாதி - இலக்கியம் / கல்வி - உத்தரப் பிரகதெம் 

30) றமக்ககல் டனிகனா - இலக்கியம் / கல்வி - தமிழகம் 

31) பூனம் சூ  - இலக்கியம் / கல்வி - சடல்லி 

32) வி.ஜி. பகடல் - இலக்கியம் / கல்வி - குஜராத் 

33) ககாகடஸ்வரம்மா - இலக்கியம் / கல்வி - ஆந்திரா 

34) பல்பரீ் தத் - இலக்கியம் / கல்வி / இதழியல் - ஜார்கண்ட் 

35) பாவனா கொறமயா - இலக்கியம் / கல்வி / இதழியல் - மகாராஷ்டிரா 

36) விஷ்ணு பாண்டியா - இலக்கியம் / கல்வி / இதழியல் - குஜராத் 

37) சுப்ரகதா தாஸ் - மருத்துவம் - குஜராத் 

38) பக்தி யாதவ் - மருத்துவம் - மத்தியப் பிரகதெம் 

39) முகமது அப்துல் வஹதீ் - மருத்துவம் - சதலங்கானா 

40) மதன் மாதவ் ககாத்கபாகல - மருத்துவம் - உத்தரப் பிரகதெம் 

41) கதகவந்திர தயாபாய் பகடல் - மருத்துவம் - குஜராத் 

42) ஹ கிருஷ்ைன் ெிங் - மருத்துவம் - ெண்டிகர் 

43) முகுந்த் மின்ஸ் - மருத்துவம் - ெண்டிகர் 

44) அருண் குமார் ெர்மா - சதால்லியல் - ெண்டிகர் 

45) ெஞ்ெீவ் கபூர் - ெறமயல் நிபுைர் - மகாராஷ்டிரா 

46) மீனாட்ெி அம்மா - கை  - ககரைா 

47) சஜனாபாய் தர்காபாய் பகடல் - கவைாண்றம - குஜராத் 

48) ெந்திரகாந்த் பிதாவா - அைிவியல் / சபாைியியல் - சதலங்கானா 

49) அகஜாய் குமார் ராய் - அைிவியல் / சபாைியியல் - கமற்கு வங்கம் 

50) ெிந்தாகினி சமல்கலஷம் - அைிவியல் / சபாைியியல் - ஆந்திரா 

51) ஜிகதந்திர நாத் ககாஸ்வாமி - அைிவியல் / சபாைியியல் - அஸ்ஸாம் 

52) த பள்ைி ராறமயா - ெமூக கெறவ - சதலங்கானா 

53) கிர்ஷி பரத்வாஜ் - ெமூக கெறவ - கர்நாடகா 

54) கா முக் ஹக் - ெமூக கெறவ - கமற்கு வங்கம் 

55) பிபின் கனத்ரா - ெமூக கெறவ - கமற்கு வங்கம் 

56) நிகவதிதா ரகுநாத் பகீட - ெமூக கெறவ - #தமிழகம் 

57) அப்பாொகஹப் தர்மாதிக  - ெமூக கெறவ - மகாராஷ்டிரா 

58) பல்பரீ் ெிங் ெீகெவால் - ெமூக கெறவ - பஞ்ொப் 
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59) விராட் ககாலி - விறையாட்டு / கி க்சகட் - சடல்லி 

60) கெகர் நாயக் - விறையாட்டு / கி க்சகட் - கர்நாடகா 

61) விகாஸா கவுடா - விறையாட்டு / வட்டு எைிதல் - கர்நாடகா 

62) தீபா மாலிக் - விறையாட்டு / தடகைம் - ஹ யானா 

63) மா யப்பன் தங்ககவலு - விறையாட்டு / தடகைம் - #தமிழகம் 

64) தீபா கர்மாகர் - விறையாட்டு / ஜிம்னாஸ்டிக் - தி புரா 

65) பிஆர் ஸ்ரீகஜஷ் - விறையாட்டு / ஹாக்கி - ககரைா 

66) ொக்ஷி மாலிக் - விறையாட்டு - மல்யுத்தம் - ஹ யானா 

67) கமாகன் சரட்டி சவங்கட்ராம கபாதனபு - வர்த்தகம் / சதாழில் - சதலங்கானா 

68) இம்ரான் கான் (என்ஆர்ஐ/பிஐஓ) - கறல / இறெ - அசம க்கா 

69) ஆனந்த் அகர்வால் (என்ஆர்ஐ/பிஐஓ) - இலக்கியம் / கல்வி - அசம க்கா 

70) எச்.ஆர்.ஷா (என்ஆர்ஐ/பிஐஓ) - இலக்கியம் / கல்வி / இதழியல் - அசம க்கா 

71) சுனிதி ொலமன் (மறைவு) - மருத்துவம் - #தமிழகம் 

72) அகொக் குமார் பட்டாச்ொர்யா (மறைவு) - சதால்லியல் - கமற்கு வங்கம் 

73) டாக்டர் மாபுஸ்கர் (மறைவு) - ெமூக கெறவ - மகாராஷ்டிரா 

74) அனுராதா சகாய்ராலா (மறைவு) (சவைிநாட்டினர்) - ெமூக கெறவ - கநபாைம் 

 

22] அதலதெசி பசயலிகள் :- 

 1] புதிதாக அைிமுகம் செய்யப்பட்ட ரூபாய் கநாட்டுகறை ஸ்ககன் செய்வதன் 

மூலம் பிரதமர் கமாடியின் குரறல ககட்கும் வெதிக்கான சமாறபல் செயலி = MODI 

KEY NOTE 

2] மத்திய சுகாதார துறை அறமச்ெகத்தால் அைிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி = NO 

MORE TENSION App 

 3] மின் வெதிகறை பற்ைிய தகவல்கறை சபை மின்துறை அறமச்ெர் ப்யூஸ் 

ககாயல் அவர்கைால் அைிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி = GARV-II 

4] குழந்றதகளுக்கு தாய்ப்பால் வழங்கறை ஊக்குவிக்க மற்றும் கறடகைில் 

விற்கப்படும் அறடக்கப்பட்ட உைவுகறை தவிர்க்க விழிப்புைர்விற்காக 

அைிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி = Stanpan Suraksha 

 5] விவொயிகைின் நலனுக்காக மத்திய விவொயிகள் நலத்துறை அறமச்ெகத்தால் 

அைிமுகம் செய்துள்ை செயலி = e-Nam 
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6] ஹஜ் யாத்திறர சதாடர்பான நடவடிக்றககளுக்காக ெிறுபான்றமயினர் மற்றும் 

விவகாரதுறை அறமச்ெர் ஸ்ரீ முக்தார் அவ்கைால் அைிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி 
= Haj Committee of India 

 7] ரூபாய் கநாட்டுகள் செல்லாது என அைிவிக்கப்பட்ட நிறலயில் மக்கைின் 

கருத்றத அைிய கமாடி துவக்கிய செயலி = NM App 

8] பைமில்லா ப வர்த்தறனக்களுக்காக மத்திய அரொல் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டு 

அதிக முறை தரவிைக்கம் செய்யப்பட்டு ொதறன பறடத்த சமாறபல் செயலி = 

BHIM App 

 9] பைமில்லா ப வர்த்தறனக்காக Yes-Bank அைிமுகம் செய்த செயலி = SIMS e Pay 

10] பைமில்லா ப வர்த்தறனக்காக Indusland Bank அைிமுகம் செய்த செயலி = Indus 

Pay 

 11] Reliance நிறுவனம் மற்றும் Fun&Co நிறுவனம் இறைந்து உருவாக்கிய செயலி = 

CHILLX 

12] ரயில் டிக்கட்கறை கவகமாகவும் எைிதாகவும் சபை ஐஆர்ெிடிெி அைிமுகம் 

செய்த செயலி = IRCTC RAIL CONNECT 

 13] பைமில்லா ப வர்த்தறனக்காக ICICI வங்கி அைிமுகம் செய்த செயலி = Easy 

Pay 

14] பைமில்லா ப வர்த்தறனக்காக BSNL வங்கி அைிமுகம் செய்த செயலி = MOBI 

CASH 

 15] சவைிநாடு வாழ்இந்தியர்களுக்காக south Indian bank அைிமுகம் செய்துள்ை 

செயலி = SIB MIROR 

16] பைமில்லா ப வர்த்தறனக்காக ஆதார் நிறுவனத்தால் அைிமுகம் செய்துள்ை 

செயலி = Aadhar Payment app 

 17] மும்றப பங்குச்ெந்றத Mutual Fund வர்த்தகத்திற்காக அைிமுகம் செய்துள்ை 

செயலி = BSE STAR MF 

18] வர்த்தகம் மற்றும் சதாழில் துறையால் ெிைப்பு சபாருைாதார மண்டலங்கறை 

பற்ை தகவல்கறை சபை அைிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி = SEZ INDIA 

 19] நுகர்கவார்கறை குறைகறை தீர்க்க மத்திய அரொல் அைிமுகம் செய்யப்பட்ட 

செயலி = Smart Consumer & Online Consumer Mediation Center 
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20] ெல்மான் கானின் 51வது பிைந்த தினத்றத முன்னிட்டு அவர் சவைியிட்டுள்ை 

சமாறபல் செயலி = Being Touch 

 21] ொறல விபத்தில் ஏற்படும் கறல மான்கைின் இைப்றப தவிர்க்க பின்லாந்து 

நாட்டினரால் அைிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி = Reindeer bell 

22] பைம் இருக்கும் ஏடிஎம் கறை பற்ைி அைிய உதவும் செயலி = வால்சநட் 

 23] இந்தியாவின் ொர்பில் ஆதாரத்துடன் முன் றவக்கப்பட்டு கூகுள் நிறுவனத்தால் 

தறடசெய்யப்பட்ட செயலி = SMESH UP 

24] ெமீபத்தில் ஹிந்தி சமாழியில் தனது கெறவறய சதாடர்ந்த தகவல் ப மாற்ை 

செயலி = Allo 

 25] கூகுள் நிறுவனத்தால் அைிமுகம் செய்யப்பட்ட புறகப்படங்கறை ஸ்ககன் 

செய்யும் செயலி = Photo Scan 

26] ெிறு மற்றும் குறு சதாழில் ஈடுபடுகவார்களுக்காக கூகுள் நிறுவனம் அைிமுகம் 

செய்துள்ை செயலி = Google My Business 

 27] ஆபத்து காலங்கைில் நமது இருப்பிடத்றத நம்பகத்தனமான நபர்களுக்கு 

சத விக்க கூகுள் நிறுவனம் அைிமுகம் செய்த செயலி = Trusted Contacts 

28] சதாழில் நிறுவனங்களுக்கு மிண்னணு சதாழில் நுட்பத்றத பயிற்று விக்கும் 

வறகயில் தமிழ் ஆங்கிலம் சதலுங்கு மராத்தி ஆகிய சமாழிகைில் கூகுள் 

அைிமுகம் செய்துள்ை செயலி = Premier 

 29] அருகில் உள்ை கழிவறை வெதிகறை அைிய சடல்லி மாநிலம் அைிமுகம் 

செய்த செயலி = Google Toilet Locator 

 

23] ஜனவ  25 - ஏழாவது தேசிய வாக்களர் ேினம் 

 கருப்சபாருள் --- இறைஞர்கள் மற்றும் எதிர்கால வாக்காைர்களுக்கு 

அதிகாரமைித்தல் [ “ Empowering Young & Future Voters” ] 

 

 இந்திய கதர்தல்கள் சதாடர்பான "வாழும் ஜனநாயகம்' [ Unfolding Indian Elections- 

Journey of living democracy ] என்ை தறலப்பில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத் 
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துறையுடன் இறைந்து கதர்தல் ஆறையம் தயா த்த புத்தகம் 

சவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

 கதர்தலில் ெிைப்பாக செயல்பட்ட மாநிலத்திற்கான விருறத தமிழக கதர்தல் 

அதிகா  ராகஜஷ் லக்கானி சபற்றுள்ைார். 

 இைம் வாக்காைர்கறை அதிக அைவில் கெர்க்க நடவடிக்றக எடுத்ததற்காக திருச்ெி 
மாவட்ட கதர்தல் அலுவலர் பழனிச்ொமிக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 புதுச்கெ யில்ெிைப்பாக கதர்தல் பைியாற்ைியதாக தறலறம கதர்தல் அதிகா  

கந்தகவலு, ெீனியர் எஸ்.பி., கவாஸ், கதெிய தகவல் றமய சதாழில் நுட்ப 

இயக்குனர் சுவாமிநாதன் ஆகிகயார், இந்த ஆண்டு கதெிய விருது சபற்றுள்ைனர். 

 2016 ெட்டப்கபரறவத் கதர்தலின்கபாது, வாக்காைர் விழிப்புைர்வு பிரொரத்றத 

ெிைப்பாக செயல்படுத்தியறமக்காக, இந்திய கதர்தல் ஆறையத்தின் விருது 

மதுறர மாவட்ட ஆட்ெியருக்கு ( சகா. வரீராகவ ராவ் ) வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 தமிழகத்தில், வருமான வ த்துறை புலனாய்வு பி வு, கூடுதல் றடரக்டர் 

சஜனரலாக இருந்த பாலகிருஷ்ைன்., கூடுதல் றடரக்டர் சஜனரலாக பைிபு ந்து 

வரும், ராய் கஜாஸ்& பாலகிருஷ்ைன் ஆகிய மூவருக்கும் கதெிய அைவிலான 

ெிைப்பு விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 2016-ஆம் ஆண்டு நடந்த ெட்டமன்ை கதர்தலின் கபாது வாக்காைர் மத்தியில் தந்தி 
சதாறலக்காட்ெி விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தியதற்காக தந்தி சதாறலக்காட்ெிக்கு 

கநஷனல் மீடியா அவார்டு என்று அறழக்கப்படும் ெிைந்த சதாறலக்காட்ெிக்கான 

கதெிய விருறத அகில இந்திய கதர்தல் ஆறையம் அைிவித்துள்ைது. 

24] Saksham – 2017 (Sanrakshan Kshamta Mahotsav) 

 சபட்கராலியப் சபாருட்கறை ெிக்கனமாகவும் , ெிைப்பான வறகயிலும் 

பயன்படுத்துவது பற்ைிய விழிப்புைர்வு பிரச்ொரம் Saksham – 2017 (Sanrakshan 

Kshamta Mahotsav) சபட்கராலிய துறை அறமச்ெரால் துவக்கி றவக்கப்பட்டுள்ைது. 

25] The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)  

 உலக சபாருைாதார அறமப்பின் ொர்பில் 500 மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 

சதாற்றும் கநாய்கறை எதிர்சகாள்வதற்கான கண்டுபிடிப்பு கூட்டைி [ The Coalition 

for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ] ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

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

தடுப்பு மருந்றத அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் கண்டுபிடிக்க இலக்கு நிர்ையம் 

செய்யப்பட்டுள்ைது. 

 இதில் 100 மில்லியன் டாலறர சமலிண்டா ககட்ஸ் அைக்கட்டறையும் , சஜர்மனி , 
ஜப்பான் , நார்கவ ஆகிய நாடுகள் இறைந்து 260 மில்லியன் டாலறர 

வழங்கவுள்ைன. இதற்கு இந்தியாவும் நிதியுதவி வழங்க ஒப்புக்சகாண்டுள்ைது. 
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26] 'நாடு முழுவதும் கிராமப்புற வடீ்டு வசேிதய ஊக்குவிக்கும் புேிய ேிட்டத்துக்கு 

மத்ேிய அதமச்சரதவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. கிராப்புறங்களில் புேிோக வடீு 

கட்டுேல் அல்லது ெதழய வடீ்தட சரீதமத்ேல் ஆகிய ெணிகளுக்காக ரூ.2 லட்சம் 

வதர பெறப்ெடும் வடீ்டுக்கடன் வட்டியில் மானியம் வழங்கப்ெடும். அதேதநரம் 

ெிரேம ன் கிராமப்புற வடீ்டு வசேி ேிட்டத்ேின் (ெிஎம்ஏஒய்-ஜி) கீழ் ஏற்பகனதவ 

ெயனதடந்ேவர்களுக்கு இது பொருந்ோது. 

 

 இந்தத் திட்டம் ெர்வ் வங்கியின் துறை அறமப்பான கதெிய வடீ்டு வெதி 
வங்கியின் (என்எச்பி) மூலம் செயல்படுத்தப்படும். வடீ்டுக் கடன் சபறும் 

வாடிக்றகயாைர் ொர்பில் 3 ெதவதீ வட்டிறய மத்திய அரசு என்எச்பி-க்கு 

செலுத்திவிடும். 

 பின்னர் வாடிக்றகயாைர் கடன் சபற்றுள்ை வங்கிக்கு என்எச்பி இந்தத் சதாறகறய 

அனுப்பி றவக்கும். இதனால், வாடிக்றகயாைர்கைின் மாதாந்திர தவறை 

கைிெமாகக் குறையும்' 

27] இமயமதலயில் அதமந்துள்ள உலகின் மிக உயரமான எவபரஸ்ட் சிகரத்ேின் 

உயரத்தே மறுஅளவடீு பசய்ய இந்ேிய நில அளவடீ்டுத் துதறயான "ஜியலாஜிக்கல் 

சர்தவ ஆஃப் இந்ேியா' முடிவு பசய்துள்ளது. 

28] 60 வயதுக்கு தமற்ெட்டவர்களுக்கு ஓய்வூேியம் அளிக்கக்கூடிய புேிய ஆயுள் 

காப்ெீட்டுத் ேிட்டத்தே அறிமுகப்ெடுத்ே மத்ேிய அதமச்சரதவ ஒப்புேல் 

வழங்கியுள்ளது. 

 

 இந்திய ஆயுள் காப்படீ்டுக் கழகத்தின் மூலம், "வ ஷ்ட சபன்ஷன் பமீா கயாஜனா' 

என்ை சபய ல் இந்தக் காப்படீ்டுத் திட்டம் அைிமுகப்படுத்தப்படும். 

 

 இந்தத் திட்டப்படி, முதலீட்டுத் சதாறகயில் ஆண்டுகதாறும் 8 ெதவதீத் சதாறக 10 

ஆண்டுகளுக்குத் திருப்பியைிக்கப்படும். 

 

 இந்தத் சதாறகறய மாதா மாதகமா, மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறைகயா, 

அறரயாண்டு அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறைகயா காப்படீ்டுதாரர் திரும்பப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும் வெதி உள்ைது. 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 30th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 14 

 

29] சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு ெ ந்துதரக்கப்ெட்ட 

ேிதரப்ெடங்கள் மற்றும் ேிதரத்துதறயினருக்கான ெட்டியல் 

பவளியிடப்ெட்டுள்ளன. 

 

 இதில், 14 பி வுகைின் கீழ் ஹாலிவுட் படமான "லா லா கலண்ட்' என்ை திறரப்படம் 

ப ந்துறரக்கப்பட்டுள்ைது. அகதகபால், "லயன்' என்ை ஹாலிவுட் திறரப்படத்தில் 

நடித்த இந்திய நடிகரான கதவ் பகடல் ெிைந்த துறை நடிகருக்கான ப ந்துறரப் 

பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ைார். 

 

30] தநொளம், வங்கதேசம், பூடான், மியான்மர் உள்ளிட்ட அண்தட நாடுகளுடன் 

ரயில் தொக்குவரத்து போடர்தெ உருவாக்குவது குறித்து மத்ேிய அரசு ேிட்டமிட்டு 

வருகிறது. 

 

31] ராஜஸ்ோன் மாநிலத்ேில் பொருளாோரம் ெடித்துவரும் 12-ம் வகுப்பு ெள்ளி 
மாணவர்களின் ொடத்ேிட்டத்ேில் " ெணமேிப்ெிழப்பு நடவடிக்தக மற்றும் 

பராக்கமில்லா பொருளாோரம் " ஆகியவற்தற அடுத்ே கல்வியாண்டு முேல் 

தசர்க்க ேிட்டமிட்டுள்ளோக அம்மாநில கல்வி வா யம் பே வித்துள்ளது. 

 

 சஜய்ப்பூர் சமட்கரா சரயில் நிறலயம் முழுவதுமாக, பைமில்லாமல் டிஜிட்டல் 

ப வர்த்தறன மூலம் பயைிகள் டிக்சகட்றட சபறும் வெதிறய அரசு 

ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

 

32] Golden Girls Of India – Pride Of Nation 

 

 கயா ஒலிம்பிக்கில் ெிைப்பான பங்கைிப்றப வழங்கிய இந்திய வரீாங்கறனகள் 

P.V. ெிந்து., ொக்ஷி மாலிக் , தீபா கர்மாகர் ஆகிகயாறர கவுரவிக்கும் சபாருட்டு 

இந்திய அஞ்ெல்துறை Golden Girls Of India – Pride Of Nation என்ை சபய ல் அஞ்ெல் 

உறை சவைியிட்டுள்ைது. 

 

33] United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) Awards for Excellence and Innovation in 
Tourism 

 

 மகாராஸ்டிரா மாநிலம், தாகன மாவட்டத்தில் இஸ்கான் ( ISKON ) அறமப்பினரால் 

பராம க்கப்பட்டுவரும் ககாவர்தன் கிராமத்திற்கு, ஐ.நா. உலக சுற்றுலா 

அறமப்பினரால் வழங்கப்படும் விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
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34] ஜனவ  30ல் மணிலாவில் நதடபெறவுள்ள மிஸ் யுனிவர்ஸ் தொட்டியின் 

நடுவராக ெணியாற்ற 1994ம் ஆண்டு மிஸ் யுனிவர்ஸ் ெட்டம் பவன்ற சுஸ்மிோபசன் 

தேர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

35] ெி ட்டனில் ெயன்ொட்டில் இருக்கும் 1.3 ெில்லியன் ெவுண்ட்களில் 43.3 தகாடி 

அளவுக்கு '1 ெவுண்ட்' நாணயங்கள் உள்ளன. ேற்தொது இந்ே நாணயங்களுக்கு 

ெேிலாக புேிய 1 ெவுண்ட் நாணயங்கதள பவளியிடவுள்ளது ெிரட்டன் அரசு. இந்ே 

ஆண்டு அக்தடாெர் மாேம் 15-ம் தேேி வதர ெதழய நாணயங்கதள மாற்றிக்பகாள்ள 

கால அவகாசம் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

36] Ngari No 1 Telescope 

 

 திசபத்தில், ெீனாவின் புதிய ஈர்ப்புவிறெ சதாறலகநாக்கி 'நக  1', இந்திய 

எல்றலக்கு 30 கிகலா மீட்டர் சதாறலவில், கடல்மட்டத்தில் இருந்து 5250 மீட்டர் 

உயரத்தில் திசபத்திய தறலறமயகம் உள்ை நக  மாகாைத்தில் ( Shiquanhe நகர் ) 

அறமக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 இதன் மூலம் அண்டம் உருவானறத விைக்கும் சபருசவடிப்புக் சகாள்றக ஆய்வு 

செய்யப்பட உள்ைது. இந்த சதாறலகநாக்கி 18 மில்லியன் அசம க்க டாலர் மதிப்பு 

சகாண்டது. 

 

37] புதக ெிடிப்ெோல் 2030-க்குள் ேற்தொது இறப்ெவர்கதளவிட 33%-க்கும் 

அேிகமானவர்கள் உயி ழக்க வாய்ப்புள்ளோக உலக சுகாோர அதமப்ெின் 

அறிக்தக கூறியுள்ளது. 

 

 உலகைவில், ஆண்டுக்கு 60 லட்ெம் கபர் ெிகசரட் பிடிப்பதால் இைக்கின்ைனர். 2030-

க்குள், ஆண்டுக்கு 80 லட்ெம் கபர் இைக்க வாய்ப்புள்ைதாகவும் அந்த அைிக்றக 

சத விக்கிைது. 

 

38] Selfie to Self - Expression  

 

 லண்டனில் உள்ை ொட்ெி ககல யில் (Saatchi gallery) செல்ஃபிகளுக்சகன்கை ஒரு 

கண்காட்ெி மார்ச் 31 முதல் கம 30வறர நடத்தப்பட உள்ைது. 

 

 செல்ஃபிகளுக்கு உள்ை முக்கியத்துவத்றத விைக்கும் வறகயில் இந்த கண்காட்ெி 
அறமயும் என்று கூைப்படுகிைது. 
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39] Bengaluru most dynamic city in world 

 

 உலக அைவில் மிககவகமான வைர்ச்ெிறய அறடயும் நகரம் என்ை சபருறமறய 

சபங்களுரூ சபற்றுள்ைது. சுவிட்ெர்லாந்தின் டாகவாஸில் நறடசபற்ை உலக 

சபாருைாதார அறமப்பின் ஆண்டு மாநாட்டில் இது அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 கமலும், சதாழில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்பு கபான்ைவற்ைிலும் சபங்களுரூவுக்கு 

முதலிடம் சபற்றுள்ைது. 02) கஹாெிமின் நகரம் ., 03) ெிலிகான் பள்ைத்தாக்கு ., 04) 

ஷாங்காய் ., 05) றஹதராபாத் 

 

40] 2016-ம் ஆண்டுோன் ெேிவு பசய்யப்ெட்டேிதலதய மிக பவப்ெமான ஆண்டு என்று 

நாசா மற்றும் NOAA அதமப்புகள் கூறியுள்ளன. 

 

 2016-ம் ஆண்டு நிலப்பரப்பு மற்றும் கடற்பரப்பில் நிலவிய ெராெ  சவப்பநிறல 

அைவு 58.69 டகி  ஃபார்ன்ஹடீ் ஆகும். இது 20-ம் நூற்ைாண்டில் நிலவிய ெராெ  

சவப்ப அைறவ விட 1.69 டிகி  அதிகம். 

 

41] டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்ேின் துதண நிறுவனமான டாடா எலக்ஸி ( Tata Elxsi ) 

சார்ெில் உருவாக்கப்ெடும் டிதரவர் இல்லா காதர பெங்களூரு சாதலகளில் 

தசாேதன ஓட்டம் பசய்யப்தொவோக அறிவித்துள்ளது. 

 

42] சர்வதேச போழிலாளர் அதமப்பு ( ILO) , World Employment and Social Outlook எனும் 

ேதலப்ெில் பவளியிட்டுள்ள அறிக்தகயில் , இந்ேியாவில் தவதலவாய்ப்பு 2017ல் 

ஒரு லட்சம் எண்ணிக்தக அளவில் குதறயும் என்றும் , 2018ல் 2லட்சம் குதறயும் 

என்றும் பே வித்துள்ளது. 

 

43] 1200 கிதலாமீட்டர் விட்ட அளவு பகாண்ட பூமியின் உள்வட்டப் ெகுேியில் இரும்பு ( 

85%) , நிக்கலுக்கு (10%) அடுத்து 5% அளவுக்கு சிலிக்கான் உள்ளோக ஜப்ொதன 

தசர்ந்ே போதஹாகு ெல்கதலக்கழக ஆய்வாளர்கள் கண்டுெிடித்துள்ளனர். 

 

44] Aaple Sarkar Mum WiFi App 

 

 கடந்த வாரம் மகாராஷ்டிரா மாநில அரெின் ொர்பில் Mumbai WiFi என்ை திட்டத்தின் 

கீழ் 500 இடங்கைில் இலவெ hotspot வெதி உருவாக்கப்பட்டது. 
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 இந்த hotspot இடங்கறை அைிந்து சகாள்ை Aaple Sarkar Mum WiFi app இந்த வாரம் 

அைிமுகம் செய்யப்படும் என அம்மாநில அரசு அைிவித்துள்ைது. 

 

45] இந்ேிய கடதலாரக் காவல் ெதடயின் கிழக்குப் ெிராந்ேியம் சார்ெில் "கடலில் ஒரு 

நாள்' என்ற நிகழ்ச்சி பசன்தன அருதக நடுக்கடலில் ஜனவ  22ல் நதடபெற்றது. 

 

 இந்திய கடற்பறடயிலிருந்து கடகலாரக் காவல்பறட 1977-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவ  1 

ஆம் கததி தனியாக பி க்கப்பட்டது. இதறன நிறனவுகூரும் வறகயில் பிப்.1-ஆம் 

கததி கடகலாரக் காவல்பறட தினமாக ஆண்டுகதாறும் சகாண்டாடப்பட்டு 

வருகிைது. இந்நிறலயில் 41-வது கடகலாரக் காவல்பறட தினம் வரும் பிப்.1 

அன்று சகாண்டாடப்பட உள்ைது. 

 

 இதன் ஒரு பகுதியாக கடகலாரக் காவல்பறடயின் அன்ைாட செயல்பாடுகள் 

குைித்து சபாதுமக்கள், பறடயின ன் குடும்பத்தினர், பத்தி றகயாைர்கள் அைிந்து 

சகாள்வதற்காக "கடலில் ஒரு நாள்' என்ை நிகழ்ச்ெி நறடசபற்ைது. 

46] சட்டசதெ தேர்ேல் நதடபெறும் 5 மாநிலங்களில் தேர்ேல் போடர்ொன 

புகார்கதள அளிக்க "சமாோன்' என்னும் ேிட்டம் பசயல்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

47] 1 முேல் 8-ம் வகுப்பு வதரயிலான மாணவர்களிடம் எேிர்தநாக் கும் கற்றல் 

ேிறன்கதள மேிப்ெிடு வேற்கான அளவுதகால்கதள வதரமுதறப்ெடுத்தும், ‘கற்றல் 

ேிறன் மேிப்ெிடல் ேிட்டம்’ அடுத்ே கல்வியாண்டு முேல் அமலுக்கு வரும் என, 

மத்ேிய அதமச்சர் ெிரகாஷ் ஜவதடகர் பே வித்துள்ளார். 

48] ஒடிசா மாநிலம் ொலாதசா ல் உள்ள, சண்டிபூர் ராக்பகட் ஏவுேளத்ேிலிருந்து, 

அேிநவனீ, 'ெினாகா ராக்பகட் மார்க் 2' தநற்று (24-01-17) தசாேதன முதறயில் 

ஏவப்ெட்டது. ராணுவ ெயன்ொட்டில், எேி யின் இலக்தக துல்லியமாக கணிப்ெது, 

இலக்தக மாற்றுவது உள்ளிட்ட முக்கிய பசயல்ொடுகளில் இவ்வதக ராக்பகட்டுகள் 

ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

49] மாநில சமச்சரீ் வளர்ச்சி நிேியின் மூலம் ரூ.35 லட்சம் மேிப்ெீட்டில் 5000 லிட்டர் 

பகாள்ளளவு பகாண்ட நடமாடும் ொல்குளிரகம் ேமிழ்நாட்டிதலதய ஈதராடு 

மாவட்டத்ேில் முேன் முேலாக போடங்கி தவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

50] 850 பமகாவாட் மின் உற்ெத்ேி ேிறன் பகாண்ட உலகின் மிகப்பெ ய சூ ய மின் 

ஆதலதய கிங்காய் (Qinghai province) மாகாணத்ேில் சனீா அதமத்துள்ளது. 
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51] இந்ேியாவிதலதய முேல் முதறயாக பொதுமக்களின் உடல்நலம் குறித்ே 

விவரங்கதள கம்ப்யூட்டர் மயமாக்கும் ‘இ பஹல்த்’ ேிட்டம் தகரளாவில் 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெடுகிறது. 

 

 இதன்படி சுகாதாரத் துறை ஊழியர்கள் வடீு வடீாக சென்று அறனவ ன் உடல் 

நலம் குைித்த விவரங்கறை கெக ப்பார்கள். இதற்காக ஊழியர்கள் 

அறனவருக்கும் கைிப்பலறக (கடப்லட்) வழங்கப்படும். சபாதுமக்கைின் 

அறனத்து உடல்நலம் குைித்த விவரங்கறையும் ஊழியர்கள் கைிப்பலறக மூலம் 

கெக ப்பார்கள். 

 

 இந்த விவரங்கள் உடனுக்குடன் மாநில கம்ப்யூட்டர் ஆவை காப்பகத்தில் 

பதிவாகும். இது தவிர அறனத்து அரசு மருத்துவமறனகளுக்கு செல்லும் 

கநாயாைிகைின் விவரங்களும் உடனுக்குடன் கம்ப்யூட்ட ல் பதிவு செய்யப்படும். 

முதல்கட்டமாக 7 மாவட்டங்கைில் இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்படும். 

 

 2 வருடங்கைில் முதல்கட்ட நடவடிக்றக முடிவறடயும். இதன் பிைகு அடுத்த 

கட்டமாக மீதமுள்ை 7 மாவட்டங்கைில் விவர கெக ப்பு பைிகள் சதாடங்கும். 

இவ்வாறு கெக க்கும் அறனத்து விவரங்களும் ஆதாருடன் இறைக்கப்படும். 

 

52] அண்டார்டிகா கண்டத்தே யாருதடய உேவியும் இல்லாமல் ேனிதய சுற்றி வந்து 

ஆஸ்ேிதரலிய நாட்தடச் தசர்ந்ே பெண் லிசா ெிதலயர் உலக சாேதன 

ெதடத்துள்ளார். 

 

 இவர் 1,600 கடல் றமல் தூரத்றத 100 நாட்கைில் பயைம் செய்து அண்டார்டிகா 

கண்டத்றத எட்டியுள்ைார். இதற்கு முன்னதாக 102 நாட்கைில் ஒருவர் பயைம் 

செய்த்தது ொதறனயாக இருந்து வந்தது. 

 

53] குழுக்கள் (Oct, nov dec and jan 2017) 

 

# ஸ்ரீ சஜகன் குழு- சதரு நாய்கள் கடித்து மனித உயிர்கள் பலியாவது பற்ைி ஆராய 

அறமக்கப்பட்ட குழு. 
 

# M L Sharma குழு- CBI முன்னாள் இயக்குநர் இரஞ்ெித் ெின்ஹாவுக்கு எதிரான புகார்கறை 

விொ க்க அறமக்கப்பட்ட குழு 
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# MATA PRASAD குழு- மின்கடத்துதல்கறை ெீரறமத்து சபாருைாதார சகாள்றக 

அடிப்பறடயில் மின்ொரம் வழங்குவது சதாடர்பான ப ந்துறரறய அரசுக்கு வழங்கிய 

குழு 

 

# K S வால்டியா குழு- ெரஸ்வதி நதிறய பற்ைி ஆராய அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# L நரெிம்ம சரட்டி குழு- இராணுவ வரீர்களுக்கான "One rank One Pension" சதாடர்பாக ஆராய 

அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# முனியலப்பா குழு- இந்தியாவில் பைறவ காய்ச்ெல் நிறல பற்ைி ஆராய அறமக்கப்பட்ட 

குழு 

 

# ஜஎீஸ் ஜா குழு- காவி  நதிநீர் பாெனப் பகுதியில் நீர்நிறல குைித்து ஆராய மத்திய 

அரொல் அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# K N BASHA குழு- தமிழகத்தில் ஆம்னி பஸ்(Omni bus) கட்டைங்கள் பற்ைி ஆராய 

அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# றகலாஷ் காம்பிர் குழு- இரவில் தங்கும் இடம் இல்லாமல் அவதிப்படுபவர்கள்(Night 

Shelters) நிறல குைித்து ஆராய உச்ெநீதிமன்ைத்தால் அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# அமிதாப் கன்ட் குழு- அறனத்து அரசு குடிமகன்கைின்(govt citizens) பைப வர்த்தறனறய 

டிஜிட்டல் மயமாக்க அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# Ratan P Watal குழு- டிஜிட்டல் பைப வர்த்தறனறய ஊக்குவிப்பது பற்ைி ஆராய நிதி 
அறமச்ெகத்தால் அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# ெந்திரபாபு நாயுடு குழு- டிஜிட்டல் பைப வர்த்தறனறய ஊக்குவிப்பது மற்றும் அதறன 

பற்ைி ஆராய NITI Aayogல் அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# அஜித் கமாகன் குழு- இறைய திருட்டு பற்ைி ஆராய IAMAIல் அறமக்கப்பட்ட குழு 

IAMAI- Internet and Mobile Association Of India 

 

# A K Bajaj குழு- கிருஷ்ைா நதிநீர் கமலாண்றம வா யம் அறமப்பது பற்ைி ஆராய 

அறமக்கப்பட்ட குழு 
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# பிரவின் வெிஸ்தா குழு- வர்தா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகறை ஆராய "பிரவின் 

வெிஸ்தா" ( Praveen Vashishtha) தறலறமயில் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு குழு ஒன்றை 

அனுப்பியுள்ைது 

 

# B N Srikrishna குழு-நிறுவனமயப்படுத்துதல் சதாடர்பான தீர்ப்புகறை வழங்கும் நடுவர் 

றமய இயங்கறமப்றப ெீரறமக்க அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# அஜய் தியாகி குழு- நிதி தகவல் கமலாண்றம றமயத்றத(Financial Data Management Centre) 

அறமப்பது பற்ைி ஆராய அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# ஈஸ்வர் குழு- வருமான வ  ெட்டங்கறை எைிறமயாக்க அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# Injeti srinivas குழு- மத்திய விறையாட்டு துறைறய கமம்படுத்தவும் விறையாட்டு 

துறையின் ஆளுறமறய சநைிப்படுத்தவும் அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# Sumit Bose குழு- ெமூக சபாருைாதார மற்றும் ொதி கைக்சகடுப்றப(Socio economic and caste 

census) மத்திய அரசுக்கு ெமர்பித்த குழு 

 

# Timothy Gonsalves குழு- IIT கைில் 20% சபண்களுக்கு வழங்குவறத ப ந்துறரத்த குழு 

 

# N K Singh குழு- நிதிொர் சபாறுப்பு மற்றும் நிதிநிறல அைிக்றக கமலாண்றம (Fiscal 

Respobsiblity and Budget Management-FRBM) பற்ைி ஆராய அறமக்கப்பட்ட குழு 

 

# திவாலாகி கடறன திருப்பி தர முடியாத நிறுவனங்கறை ெீரறமக்க Insolvency and 

Bankruptcy Board Of India 2 குழுக்கறை அறமத்துள்ைது. 
 

1. கடன் அைிக்கும் கெறவயாைர்களுக்சகா ஆகலாெறன வழங்க "Mohandas Pai" 

தறலறமயில் ஒரு குழுவும் 

 

2. சபறுநிறுவனங்கைின் திவால் பிரச்ெிறனறய முடிவுகட்ட "Uday Kotak" தறலறமயில் 

ஒரு குழுவும் அறமக்கப்பட்டது 

 

54] Climate Change  

 

 எழுதியவர் -- பி ட்டன் இைவரெர் ொர்லஸ் ( கவல்ஸ் இைவரெரும் இவகர ) 
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 இறைந்து எழுதியவர்கள் -- கடானி ஜுனிபர் & எமிலி சூக்பர்க் 

 

55] 28th Dantan Gramin Mela , குடியரசுத்ேதலவரால் தமற்கு வங்கத்ேில் ஜனவ  19ல் 

துவக்கி தவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

56] ம.ெி. மாநில முேல்வரால் ஆனந்ேம் ேிட்டம் துவக்கி தவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இத்ேிட்டத்ேின் ெடி வறிதயார்க்கு , வசேி ெதடத்தோ டம் பெற்று உேவுவது ஆகும். 

இேற்காக ஆனந்த் என்ற துதற புேிோக உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

57] Jackself என்ற ேன்னுதடய ெதடப்புகளுக்காக ெி ட்டனின் Jacob Polley, 2016 T S 

Eloit ெ சு பவன்றுள்ளார் 

 

58] 2017 படல்லி ஓென் சர்வதேச பசஸ் சாம்ெியன்ஷிப் தொட்டியில் ேஜிகிஸ்ோன் 

நாட்தடச்தசர்ந்ே Farrukh Amonatov பவன்றுள்ளார். 

 

59]  Pro Wrestling League 2017 போட ன் இறுேிப்தொட்டியில் ெஞ்சாப் ராயல்ஸ் அணி , 
ஹ யானா தஹம்மர்ஸ் அணிதய தோற்கடித்து சாம்ெியன் ெட்டம் பவன்றுள்ளது. 

 

60]  International Symposium on Medicinal and Aromatic plants of India மாநாடு படல்லியில் 

நதடபெற்று முடிந்துள்ளது. 

61] Cashless Island – Karang 

 இந்தியாவில் சராக்க ப வர்த்தறன இல்லாத முதல் தீவு என்ை சபருறமறய 

மைிப்பூர் மாநிலம் கலாக்டக் ஏ யில் அறமந்துள்ை " கரங் ( Karang ) " தீவு 

சபற்றுள்ைது. 

62] மத்ேிய பவளியுறவுத் துதறச் பசயலர் எஸ். பஜய்சங்க ன் ெேவிக்காலம் 

ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 [ சவைியுைவுத் துறைச் செயலர் எஸ்.சஜய்ெங்க ன் பதவிக்காலம் வரும் 28-ஆம் 

கததியுடன் நிறைவறடயவுள்ைது.] 

 

63] மத்ேிய பொருளாோரத் துதறச் பசயலர் சக்ேிகாந்ே ோஸின் ெேவிக்காலம் 3 

மாேங்களுக்கு நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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 [ இவரது பதவிக்காலம் வரும் மார்ச் 31ம் கததி நிறைவறடகிைது. தற்கபாது கம 

31வறர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது ] 

 

64] நிலக்க ச் சுரங்க முதறதகட்டில் போடர்புதடயவர்கதளச் சந்ேித்துப் தெசியோக 

சிெிஐ முன்னாள் இயக்குநர் ரஞ்சித் சின்ஹாவுக்கு எேிராக முன்தவக்கப்ெட்ட 

குற்றச்சாட்தட விசா க்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுதவ உச்ச நீேிமன்றம் 

அதமத்துள்ளது. 

 

 ெிைப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு தற்கபாறதய ெிபிஐ இயக்குநர்அகலாக் குமார் 

வர்மா தறலறம வகிப்பார். 

 

65] அபம க்காவின் முந்தேய அேிெர் ஒொமா அறிமுகம் பசய்ே மருத்துவக் 

காப்ெீட்டுத் ேிட்டத்தே ரத்து பசய்து, மாற்றுத் ேிட்டத்தேக் பகாண்டு வரும் 

உத்ேரவில் புேிய அேிெர் படானால்ட் டிரம்ப் தகபயழுத்ேிட்டார். 

 

 அதிபராகப் பதவிகயற்ைதும் டிரம்ப் றகசயழுத்திட்ட முதல் உத்தரவு இதுவாகும். 

 

66] Jinnah Often Came to Our House 

 

 எழுதியவர் கிரண் கதாஷி ( The Hindu 2016 விருது சபற்றுள்ைது ) 

 

67] The Karachi Deception  எழுதியவர். --- ெத்ருஜித் நாத் 

 

68] இந்ேியாவின் முேல் சூ ய சக்ேி ெடகு , " ஆேித்யா " தவம்ெநாடு ஏ யில் ( தகரளா 

) இயக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

69] இந்ேியாவின் முேல் பெண்கள் இலக்கிய ேிருவிழா ( Gender Literature Festival ) 

ஏப்ரல் மாேம் ொட்னாவில் நதடபெற உள்ளது. 

 

70] ஏர்படல் தெமண்ட் வங்கி ேனது வாடிக்தகயாளர்களின் தசமிப்பு கணக்கு இட்டு 

தவப்புகளுக்கு 7.25% வட்டி வழங்குகிறது. 

 

71] ம.ெி.மாநில அரசு ெணமில்லா ெ மாற்றத்தே ஊக்குவிக்க Digital Dakia or Digital 

Post Man என்ற ேிட்டத்தே துவக்கியுள்ளது. 
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72] 1st Asia Pacific Broadcasting Union International Dance Festival, தஹேராொத்ேில் 

நதடபெற்று முடிந்துள்ளது. 

 

73] மத்ேிய வர்த்ேகம் மற்றும் போழில்துதற சார்ெில் SEZ India என்ற அதலதெசி 
பசயலி பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 

 

74] Nagaland health Project க்காக உலக வங்கி 48 மில்லியன் டாலர் கடனுேவி வழங்க 

ஒப்புக்பகாண்டுள்ளது. இந்ே ேிட்டத்ேின் நிதறவு காலம் - மார்ச் 31 / 2023 

75] 58வது இந்ேியா , சர்வதேச ஆதடகள் கண்காட்சி ( India International Garment Fair ) 

புதுபடல்லியில் நதடபெற்று முடிந்துள்ளது. 

76] உலக பொருளாோர அதமப்ெின் சார்ெிலான , Inclusive Development Index 2017 (IDI) 

இந்ேியா 60வது இடம் வகிக்கிறது. 

77] visa free score ன் ெடி இந்ேிய ொஸ்தொர்ட் 46 மேிப்பெண்களுடன் 78வது இடம் 

வகிக்கிறது. பஜர்மனி, சிங்கப்பூர், ஸ்வடீன் ஆகியன முேல் மூன்று இடத்ேில் 

உள்ளன. 

78] NCD - Non Communicable Diseases  

 

 பிப்ரவ  04 உலக புற்றுகநாய் தினத்றத முன்னிட்டு மத்திய சுகாதார துறையின் 

ொர்பில் இந்தியா முழுவதும் 100 மாவட்டங்கைில் ஐந்து சதாற்ைா கநாய்கள் 

குைித்த விழிப்புைர்வு மற்றும் கண்டைியும் திட்டம் துவங்கப்படுகிைது. 

 

 01) உயர் ரத்த அழுத்தம் ., 02) ெர்க்கறர கநாய் ., 03) வாய் புற்றுகநாய் ., 04) மார்பக 

புற்றுகநாய் ., 05) கருப்றப வாய் புற்றுகநாய் 

 

79] Comprehensive Conservation Management Plan (CCMP) 

 

 டார்ஜிலிங் மறல ரயிலின் ( Darjeeling Himalayan Railway ) பாரம்ப யத்றத கட்டி 

காக்க , இந்திய ரயில்கவக்கும் யுசனஸ்ககா அறமப்புக்கும் இறடகய பு ந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

 

 [ யுசனஸ்ககா அறமப்பு டார்ஜிலிங் மறல ரயிறல 1999ல் உலக பராம்ப ய 

அறமப்பாக அைிவித்துள்ைது. ] 
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80] மதலசியா மாஸ்டர்ஸ் கிராண்ட ெி க்ஸ் தகால்டு தெட்மிண்டன் இறுேி 
தொட்டியில் இந்ேிய வரீாங்கதன சாய்னா தநவால் , ோய்லாந்து வரீாங்கதன 

தொர்ன்ொவ ீ தசாச்சுவாங்தக [ Pornpawee Chochuwong ] வழீ்த்ேி சாம்ெியன் ெட்டம் 

பவன்றுள்ளார். 

 

 தனது பாட்மிண்டன் வாழ்க்றகயில் 23-ஆவது பட்டத்றதக் றகப்பற்ைியுள்ைார் 

ொய்னா. 

 

81] Combined Commanders Conference (CCC) 

 

 முப்பறடகைின் தைபதிகள் மற்றும் உயர் அதிகா கள் கலந்து சகாண்ட மாநாடு , 

ஜனவ  21ல் உத்ரகாண்ட் மாநிலத்தின் கடராடூனில் நறடசபற்றுள்ைது. பிரதமர் 

கமாடி இம்மாநாட்றட துவக்கி றவத்தார். 

 

82] ரஷிய நாட்டு உேவியுடன் மணிக்கு 200 கி.மீ. தவகத்ேில் பசல்லும் அேிதவக 

ரயில்கள் இந்ேியாவில் அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட இருக்கின்றன. 

 

 முதல் திட்டமாக நாகபு யில் இருந்து செகந்தராபாத் வறரயிலான 575 கி.மீ. 

சதாறலவுக்கு இந்த 200 கி.மீ. கவக ரயிறல இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

 இந்தியாவில் இப்கபாறதய அதிகவக ரயில் கதிமான் எக்ஸ்பிரஸாகும். இந்த 

ரயில் ஒரு மைி கநரத்தில் 160 கி.மீ. சதாறலறவக் கடக்கும். 

 

83] நாட்டிதலதய முேன்முதறயாக சட்டப் தெரதவத் தேர்ேலுக்கான ேொல் 

வாக்குகதள மின்னணு முதறயில் அனுப்பும் ேிட்டம் தகாவாவில் 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ளது. 

 

 [ ககாவாவில் ராணுவம், துறை ராணுவப் பறடப் பி வுகறைச் கெர்ந்த 822 கபர் 

வாக்கைிக்க உள்ைனர். இவர்களுக்கான தபால் வாக்குகறை கதர்தல் அலுவலர்கள் 

மின்னணு முறையில் அனுப்பி றவப்பர். அவற்றை ெம்பந்தப்பட்ட வரீர்கள் 

இறையதைத்திலிருந்து பதிவிைக்கம் செய்து, அவற்றை நிரப்பிய பின் 

மின்னஞ்ெல் வாயிலாக கதர்தல் அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி றவக்க கவண்டும்.] 

 

84] உலகில் முேல் நாடாக நார்தவ , ெண்ெதல வாபனாலி ( FM radio ) ஒளிெரப்புகதள 

நிறுத்ேி விட்டு , Digital audio broadcasting (DAB)ஐ துவக்கவுள்ளோக அறிவித்துள்ளது. 
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85] Dis /Ability Communication: Perspectives and Challenges in the 21st Century (ICDC-2017) 

என்ற சர்வதேச மாநாடு மும்தெயில் நதடபெற்றுள்ளது. 

 

86] ொரம்ெ ய இதச , நடனம், சூெி இதச, உணவு ேிருவிழா, தயாகா, ேிதரப்ெட விழா 

ஆகியதவ இதணந்ே " இந்ேிய ேிருவிழா - Festival of India " கானா நாட்டில் ஜனவ  

25 முேல் மார்ச் 16 / 2017 வதர நதடபெறுகிறது. 

 

87] துள்ளி குேித்து ோண்டி பசல்லும் கதலயான Parkour ஐ விதளயாட்டு ெி வில் 

ெி ட்டன் , உலகில் முேல் நாடாக தசர்த்துள்ளது. 

 

88] My Odyssey : Memoirs of the Man behind the Mangalyaan Mission 

 

 எழுதியவர் --- முன்னாள் இஸ்கரா கெர்மன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ைன். ( நிலஞ்ென் 

ரூத் உடன் இறைந்து எழுதியுள்ைார் ) 

 

89] தமம்ெட்ட சாட்டிதலட் ஏவு போழில்நுட்ெத்தே பெறுவேற்கு ISRO , ெிரான்ஸ் 

நாட்டின் French Space Agency உடன் ஒப்ெந்ேம் பசய்துள்ளது.  

 

90] Young Travel Photographer of the Year 2016 விருது பெற்றவர் --- இந்ேியாதவ சார்ந்ே 

14 வயோன Darpan Basak  

 

91] Young Travel Photographer -- 14 years old and under -- in the 'Places and Experiences' 

ெி வில் வருது பெற்றவர் - இந்ேியாதவ சார்ந்ே 13 வயோன Ankit Kumar  

 

92] 21வது தேசிய இதளஞர் விழா ஹ யானா மாநிலம் தராடக் நக ல் 

நதடபெற்றுள்ளது. மாநாட்டின் கருப்பொருள். -- Youth for digital India  

 

93] The International Conference and Exhibition on Reinforced Plastics (ICERP) -- 2017 

மும்தெயில் நதடபெற்றுள்ளது.  

 

94] தநாெல் ெ சு பெற்றவர்களுடான சந்ேிப்பு மற்றும் 5 வார அறிவியல் 

கண்காட்சிதய ெிரேமர் தமாடி ஜனவ  03ல் அகமோொத்ேில் துவக்கி தவத்துள்ளார். 

[ Nobel Prize Series, India 2017 & 5-week long Science Exhibition ]  

 

95] அஸ்ஸாம் மாநில அரசு Tokapoisa.in என்ற மின்னணூ ெணப்தெதய ( e - wallet ) 

அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 
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96] நீர் தமலாண்தமயில் உள்ள ெல்தவறு இடர்கதள கதளவது ெற்றிய 

கலந்துதரயாடல் கூட்டம் Jal Manthan - 3 புதுபடல்லியில் நதடபெற்றுள்ளது. 

 

97] மகாநேி மற்றும் அேன் கிதள நேிகளின் நீதர ெங்கிட்டு பகாள்வேில் ஒடிஷா , 

சட்டீஸ்கர், ஜார்கண்ட், ம.ெி., மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களுக்கிதடதய சமரசம் 

ஏற்ெடுத்ே மத்ேிய நீர்வளத்துதற 11 நெர் குழுதவ ஏற்ெடுத்ேியுள்ளது. 

 

 இதன் தறலவராக மத்திய நீர்வை ஆறையத்தின் உறுப்பினர் ( நீர் கமலாண்றம 

மற்றும் திட்டங்கள் ) நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

98] இந்ேிய பெருங்கடல் அதமப்பு நாடுகளுக்கு இதடயிலான , சிறு மற்றும் 

குறுந்போழில் பு ந்துணர்வு கூட்டம் புதுபடல்லியில் ஜனவ  19 - 21வதர 

நதடபெற்றுள்ளது. Workshop on MSME Cooperation amongst Indian Ocean Rim Association 

(IORA) Member Countries 

 

99] இந்ேிய பொருளாோரம் மற்றும் உட்கடடதமப்பு வசேிகள் குறித்ே ெயனுள்ள 

குறிப்புகள்  

 

 இந்தியா மிகப் சப ய மக்கள் சதாறகறயக் சகாண்டது. குைிப்பாக அதிக 

இறைஞர்கள் சகாண்ட நாடு. சதாழில்வைர்ச்ெி என்பது நாட்டின் வைர்ச்ெிக்கு 

முக்கியமானது. சதாழில் வைர்ச்ெிறய கமம்படுத்த அதற்ககற்ப உள்கட்டறமப்பு 

வெதிகளும் சகாள்றககளும் இருக்ககவண்டும். அப்கபாதுதான் 

சவைிநாட்டிலிருந்து நிறுவனங்கள் இந்தியாவுக்கு சதாழில்சதாடங்குவதற்கு 

வருவார்கள். ெமீப காலமாக இந்தியா இதில் கவனம் செலுத்தி வருகிைது. 

சகாள்றக மாற்ைமும் அடிப்பறட வெதிகளும் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டுள்ைன. 

 

 130 - சதாழில்பு வதற்கு உகந்த சூழல் உள்ை நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 

2016வது வருடம் பிடித்த இடம். இந்தியா 2015ம் வருடத்றத விட ஒரு இடம் 

முன்கனைி உள்ைது குைிப்பிடத்தக்கது. 

 

 110 ஸ்மார்ட் நகரங்கறை 2022-ம் ஆண்டுக்குள் உருவாக்க மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ைது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் நகரங்களும் கதர்வு செய்யப்பட்டு 

விட்டன. 

 

 இந்தியாவில் சமாத்தம் முதலீட்டு பிராந்தியங்கைின் எண்ைிக்றக 24. 

 

 இந்தியாவில் உள்ை கி ன்பலீ்டு நகரங்கைின் எண்ைிக்றக 8. 
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 ரயில்கவ கபாக்குவரத்தில் இந்தியாவின் இடம் 3. 

 

 இந்தியாவில் சதாழில்துறை இறைப்பு நகரங்கைின் எண்ைிக்றக 5 

 

 1.சடல்லி - மும்றப 

 2.அமிர்தரஸ் - சகால்கத்தா 

 3.சபங்களூரு - மும்றப 

 4.சென்றன - சபங்களூரு 

 5.சென்றன - விொகப்பட்டினம் 

 

இந்த இறைப்பு நகரங்கள் வழிகய இந்தியாவின் மிக முக்கியமான 10 நகரங்கள் 

இறைக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

 27,000 கிதலாமீட்டருக்கு, பொருளாோர வதகயில் ெயன்ேரக்கூடிய இதணப்பு 

பநடுஞ்சாதலகள் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 

 ெர்வகதெ அைவில் இரண்டாவது சப ய ொறல அறமப்றபக் சகாண்டது இந்தியா. 

இந்தியாவில் உள்ை கதெிய சநடுஞ்ொறலகைின் தூரம் 1,00,000 கிகலாமீட்டர் 

 

 ொகர்மாலா திட்டத்தின் கீழ் துறைமுகங்கள் நவனீப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

ெமீபத்தில் குைச்ெல் துறைமுகம் திட்டமும் மத்திய அரொல் 

சதாடங்கப்பட்டுள்ைது. கமலும் முக்கியமான துறைமுகங்கறை சபாருைாதார 

றமயங்கைாக மாற்ைவும் திட்டமிட்டு வருகிைது. 

 

 வர்த்தக மற்றும் கமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் கூட்டறமப்பு வழங்கும் 

உலகின் மிகச் ெிைந்த முதலீட்டு கமம்பாடு விருது இந்தியாவுக்குக் 

கிறடத்துள்ைது. 

 

 பாதுகாப்புத் துறையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்நிய முதலீடு வரம்பு 49% 

 

 ெர்வகதெ அைவில் மிகப் சப ய ஆயுதப் பறடகறை றவத்துள்ை நாடுகைின் 

பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் 3. 
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 ெர்வகதெ அைவில் பாதுகாப்புத்துறைக்கு அதிக செலவிடும் நாடுகைின் பட்டியலில் 

இந்தியாவின் இடம் 4. 

 

 2022-ம் ஆண்டுக்குள் சமாத்தம் 2 ககாடி வடீுகள் கட்டித் தருவதற்கு மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ைது. 

 

 2025-ம் ஆண்டுக்குள் 99% படிப்பைிவு சபற்ை ெமூகமாக இருக்கும். 

 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் வைங்களுக்கு இந்தியா மிகுந்த முக்கியத்துவம் 

சகாடுத்து வருகிைது. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் வைங்கள் மூலம் 2022-ம் 

ஆண்டுக்குள் இந்தியா 175 ஜிகா வாட் மின்ொர உற்பத்தி செய்ய இலக்கு 

நிர்ையித்துள்ைது. 

 

 புதுறம, சபாருைாதார வைர்ச்ெிறய ஊக்கப்படுத்துவது, கவறலவாய்ப்றப 

அதிக ப்பது, சதாழில் முறனகவார்கறை உருவாக்குவது கபான்ைவற்றுக்கு 

முக்கியத்துவம் சகாடுத்து கதெிய அைிவுொர் சொத்து றம சகாள்றக 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 திவால் சதாடர்பான பிரச்ெிறனகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் 

சபரும் சபாருைாதார பின்னறடவும், சதாழில் செய்ய முடியாத சூழ்நிறலயும் 

உண்டாகும். எனகவ, எவ்வைவு விறரவில் தீர்வு காைப்படுகிைகதா, அது சதாழில் 

துறைக்கும் சபாருைாதாரத்துக்கும் நல்லது. நிறுவனங்களுக்கு திவால் 

சதாடர்பான பிரச்ெிறனகளுக்கு தீர்வு காணும் வறகயில் மத்திய அரசு திவால் 

ெட்டம் 2016 சகாண்டுவந்துள்ைது. 

  

 2015-16-ம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ை அந்நிய கநரடி முதலீட்டின் மதிப்பு 

5550 ககாடி டாலர் 

 

 அரசுக்கும் சதாழில்நிறுவனங்களுக்கும் இறடகயயான உைறவ 

கமம்படுத்துவதற்காக முதன்முதலில் சதாடங்கப்பட்டது இ-பிஸ் இறையதைம். 

இந்த இறையதைத்தின் மூலம் சதாழிலுக்கான அனுமதி, தறடயில்லா அனுமதி 
ொன்று கபான்ைறவ இதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்ைன. 

 

 அரசு-தனியார் கூட்டுக் நிறுவனங்கள் சபாருைாதாரத்தில் இந்தியாவின் இடம் 3 
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 2020-ம் ஆண்டுக்குள் இ-காமர்ஸ் துறை 1,000 ககாடி டாலர் மதிப்பு சகாண்டதாக 

உயரும். 

 

 2016-ம் ஆண்டு இந்தியாவில் பிராட்கபண்ட் ெந்தாதாரர்கைின் எண்ைிக்றக 19.2 

ககாடி 

 

 நாடு முழுவதும் ஒகர வ  அறமப்றப சகாண்டு வரும் வறகயில் ெரக்கு மற்றும் 

கெறவ வ  மகொதா கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்ைத்தில் நிறைகவற்ைப்பட்டது. 

இந்த ஆண்டு பிற்பாதியில் இந்த வ  அறமப்பு நறடமுறைக்கு வரும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

100] முேன்முதறயாக INS விக்ரமாேித்யா தொர்க்கப்ெலில் ஸ்தடட் தெங்க் ஆப் 

இந்ேியா சார்ெில் ATM வசேி ஏற்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ளது . 

 

101] ெிசிசிஐ மறுசரீதமப்பு விவகாரத்ேில், தலாோ குழு ெ ந்துதரகதள 

அமல்ெடுத்ேத் ேவறியேற்காக ெிசிசிஐ ேதலவர் ெேிவியில் இருந்து 

உச்சநீேிமன்றத்ோல் ெேவி நீக்கம் பசய்யப்ெட்ட அனுராக் ோக்குர், ஹிமாசல ெிரதேச 

ஒலிம்ெிக் சங்கத் ேதலவராக தேர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

102] ஆந்ேிர மாநிலத்ேில் சித்தூர், கடப்ொ, ெிரகாசம், கிருஷ்ணா, கர்னூல், அனந்ேபூர் 

ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் ேங்கச் சுரங்கங்கள் இருப்ெது கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 ெித்தூர் மாவட்டத்தில் ொதுசகாண்டா, தம்பைபல்லி பகுதிகைில் தங்கம் 

மட்டுமல்லாது, இரும்பு, சவள்ைி, செம்பு, ஈயம் உள்ைிட்டவற்ைின் தாதுப் 

சபாருட்களும் உள்ைது சத ய வந்துள்ைது. 

 

103] ெிஹா ல் முேல்வர் நிேிஷ் குமார் ேதலதமயிலான அரசு பகாண்டுவந்ே மது 

விலக்கு நடவடிக்தகக்கு ஆேரவு பே வித்து, தநற்று 11,292 கிமீ போதலவுக்கு 

உலகின் மிக நீளமான மனிே சங்கிலி அதமக்கப்ெட்டது. 

 

 இஸ்கரா அறமப்பின் இரு செயற்றகக்ககாள்கள் சவைிநாட்றடச் கெர்ந்த ஒரு 

செயற்றகக்ககாள், 4 விமானங்கள், 2 சஹலிகாப்டர்கள், 40 ட்கரான் விமானங்கள் 

மூலமாக இந்த மனித ெங்கிலி நிகழ்வு படம் எடுக்கப்பட்டது. 
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 2004-ம் ஆண்டில் வங்ககதெத்தில் 1,050 கிமீ சதாறலவுக்கு மனித ெங்கிலி 
அறமக்கப்பட்டது. இதுதான் இதுவறரயில் மிக நீைமான மனித ெங்கிலி என்ை 

ொதறனறய சபற்ைிருந்தது. இது இப்கபாது முைியடிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

104] குஜராத் மாநிலம், ராஜ்காட் மாவட்டம், காக்வாட் நக ல் புேிோக அம்மன் 

தகாவில் கட்டப்ெட்டுள்ளது. அந்ே தகாவிலில் அம்மன் சிதல ெிரேிஷ்தட 

பசய்யப்ெட்ட நிகழ்ச்சியின்தொது 3.5 லட்சத்துக்கும் தமற்ெட்தடார் தேசிய கீேத்தே 

ொடி புேிய உலக சாேதன ெதடத்ேனர்.  

 

 இதற்கு முன்பு கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் வங்ககதெத்தில் 2.54 லட்ெம் கபர் கெர்ந்து 

அந்த நாட்டு கதெிய கீதத்றத பாடியது உலக ொதறனயாக இருந்தது. அந்த 

ொதறன தற்கபாது முைியடிக்கப்பட்டுள்ைது. குஜராத் கதெிய கீத ொதறன 

கின்னஸ் உலக ொதறன புத்தகத்தில் இடம்சபற்றுள்ைது. 

 

105]  கறுப்புப் ெணத்தே கணக்கில் பகாண்டு வருவேற்காக பகாண்டுவந்துள்ள 

ெிரேம மந்ேி  க ப் கல்யாண் தயாஜனா ேிட்டத்ேின் கீழ் (ெிஎம்ஜிதகஒய்) 

படொசிட்டுகதள கூட்டுறவு வங்கிகள் ஏற்ெேற்கு மத்ேிய அரசு ேதட விேித்துள்ளது. 

 

106] 5 பொதுத்துதற காப்ெீட்டு நிறுவனங்கள் ெங்குச்சந்தேயில் ெட்டியலிடுவேற்கு 

மத்ேிய அரசு அனுமேி வழங்கியது. [ நியூ இந்ேியா அஸ்யூரன்ஸ், தநஷனல் இன்ஷூ 

ரன்ஸ் கம்பெனி, ஓ யண்டல் இன் ஷூரன்ஸ், யுதனபடட் இந்ேியா இன்ஷூரன்ஸ் 

மற்றும்  இன்ஷூ ரன்ஸ் ெி தவ தசர்ந்ே ஜிஐசி ] 
 

 காப்படீ்டு துறையில் அந்நிய கநரடி முதலீடு தற்கபாது 49 ெதவதீமாக இருக்கிைது. 

முன்பு 26 ெதவதீமாக இருந்தது. 

 

107] அழிந்து வரும் பூச்சி இனம் ஒன்றுக்கு படானால்ட் ட்ரம்ெின் பெயதர 

விஞ்ஞானிகள் தவத்துள்ளனர். படானால்ட் ட்ரம்ெின் ேதலமுடி தொல அேற்கும் 

இருப்ெோல் அதே பெயதர தவத்துள்ளோக பே விக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 " நிகயாபால்பா சடானால்ட்ரம்பி " என்ை சபயர் றவக்கப்பட்டுள்ை இந்த புதிய 

வறகப் பூச்ெியின் தறலயில் மஞ்ெளும் சவண்றமயும் கலந்த நிைத்தில் 

செதில்கள் உள்ைன. 
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 ஒட்டாவாறவச் கெர்ந்த ப ைாம உயி யில் விஞ்ஞானி வாஸ் க் நஸா  இந்த 

செதில்கறைப் பார்த்ததும் ட்ரம்பின் தறலமுடிறயப் கபால் இருப்பறத உைர்ந்து 

இப்படிப் சபயறர றவத்துள்ைார். 

 

108] நடப்பு நிகழ்வுகள் வினாக்கள் விதடகள்  

 

01) சபாது இடங்கைில் / காலியிடங்கைில் குப்றபகறை எ ப்பவர்கள் மீது எவ்வைவு 

அபராதம் விதிக்கப்படும் பசுறம தீர்ப்பாயம் சத வித்துள்ைது? விதட -- ரூ 25,000 

 

02) Epsilon - 2 ? விதட -- ஜப்ொன் அனுப்ெிய ேிட எ பொருள் ராக்பகட் 

 

03) கின்னஸ் ொதறன பறடக்கப்பட்ட , அதிகைவு சபண்கள் கலந்து சகாண்ட தற்காப்பு 

கறல பயிற்ெி வகுப்பு எங்கு நறடசபற்ைது? 

விதட -- பேலுங்கானா மாநில வாரங்கல் மாவட்ட காவல்துதற ஏற்ொடு பசய்ே 

நிகழ்ச்சி ( 21,276 தெர் ) 

 

04) மகலெியாவில் நறடசபற்ை குழந்றதகள் ககால்ப் உலக ொம்பியன் கபாட்டியில் 

சவன்ை இந்திய ெிறுவன் யார் ? விதட -- Arjun Bhati 

 

05) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA ) றடரக்டர் சஜனரலாக நியமனம் செய்யப்படவர் 

யார் ? விதட. --- சுனில் அதராரா 

 

06) சகாச்ெியில் துவங்கப்பட்டுள்ை, இந்தியாவின் முதல் மூன்ைாம் பாலினத்தவர் 

பள்ைியின் சபயர் என்ன ? விதட. --- Sahaj international school 

 

07) பைமில்லா ப வர்தறனறய இறைஞர்கைிடம் ஊக்குவிக்க , மத்திய இறைஞர் நலம் 

மற்றும் விறையாட்டு துறை அறமச்ெரால் துவக்கி றவக்கப்பட்ட பிரச்ொர இயக்கம் 

என்ன? விதட. -- #youth4digitalpaisa 

 

08) எகிப்து நாட்டின் எந்த பல்கறலக்கழகத்தில் தகவல் சதாழில்நுட்ப ெிைப்பு றமயத்றத 

அறமக்க இந்தியா ஒத்துக்சகாண்டுள்ைது.? விதட. -- Al Azhar University 

 

09) [i ] வாெகர் விருப்பத்தின் அடிப்பறடயில் றடம் நாைிதழ் 2016 ெிைந்த மனிதர் யார் ? 

[ii] றடம் நாைிதழ் 2016 ெிைந்த மனிதர் யார் ? விதட. -- (i ) தமாடி ., ( ii ) படானால்ட் டிரம்ப் 

 

https://www.facebook.com/hashtag/youth4digitalpaisa?source=feed_text&story_id=1633800763589520
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10) உலகின் முதல் water - wave laserஐ உருவாக்கியவர்கள் யார்? விதட. -- தெராசி யர் Tal 

Carmon ேதலதமயிலான Technion Israel Institute of Technology Scientists 

11) சஜய்ப்பூ ல் நறடசபற்ை கதெிய குழந்றதகள் திறரப்பட விழாவின் கருப்சபாருள் ( 

Theme ) என்ன ? விதட. - Make in India 

 

12) International Conference on Decarbonisation of Indian Railways – Mission Electrification எங்கு 

நறடசபற்ைது? விதட - புதுபடல்லி 
 

13) 1st International Agro - biodiversity Congress எங்கு நறடசபற்ைது? விதட. --- புதுபடல்லி 
 

14) ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மற்றும் chhamp பகுதிகைில் இருந்து இந்தியாவிற்கு புலம் 

சபயரந்கதாருக்கான மறுவாழ்வுக்காக இந்தியா ஒதுக்கீடு செய்த சதாறக எவ்வைவு? 

விதட. -- ரூ. 2000 தகாடி 

 

15) சுவிட்ெர்லாந்து நாட்டின் சுற்றுலா துறை தூதராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அந்நாட்டின் சுற்றுலா பிரொர வாெகம் என்ன ? விதட. --- ரன்வரீ் சிங் . , 2017 – Nature wants 

you back 

 

16) Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan என்பது எந்த திட்டம் சதாடர்பானது? 

விதட - கருவுற்ற ோய்மார்களுக்கான மாோந்ேிர ெ தசாேதன ேிட்டம் ( முேல் 6 

மாேம் வதர ) 

 

17) Tata Literature Live! Lifetime Achievement Award சவன்ைவர் யார்? 

விதட. --- அமிேவ் தகாஷ் 

 

18) Reporters without Borders (RSF)-TV5 Monde prize’ சவன்ைவர் யார்? 

விதட. --- Hadi Abdullah ( syria ) 

 

19) திைந்தசவைி கழிப்பிடம் இல்லா மாநிலம் என்ை தகுதிறய அறடந்துள்ை மூன்று 

மாநிலங்கள் எறவ? விதட -- சிக்கிம், இமாச்சல ெிரதேசம் , தகரளா 

 

20) விவொயிகளுக்கு மானிய விறலயில் சூ ய மின் ெக்தி கமாட்டார் விறெ பம்புகள் 

வழங்கும் திட்டம் எது? விதட -- Saur SujalaYojana ( சட்டீஸ்க ல் துவக்கி தவக்கப்ெட்டது 

) 
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109] அபம க்காவில் ஜார்ஜியா மாகாணத்ேில் 1000 புத்ேகங்கள் ெடித்ேோல், 

ொலியாதம  அரானா என்ற 4 வயது சிறுமி நூலகர் ஆனாள். 

 

 இதன் மூலம் உலகிகலகய மிக குறைந்த வயதில் நூலகரான ெிறுமி என்ை 

சபருறமறய பாலியாகம  அரானா சபற்ைாள். 

 

110] இமாச்சல ெிரதேசத்ேின் ேதலநகராக சிம்லா உள்ளது. இந்நிதலயில் ' 

ேரம்சாலாதவ " இமாச்சல ெிரதேசத்ேின் இரண்டாவது ேதலநகராக அம்மாநில 

முேல்வர் வரீெத்ர சிங் அறிவித்துள்ளார். 

 

 தரம்ொலா கங்க்ரா மாவட்டத்தின் தறலநகரம் ஆகும்.  

தற்கபாறதய தலாய்லாமா சடன்ெின் கியாட்கொ இங்கு தான் வாழ்கிைார். 

 

111] ஜல்லிக்கட்டுக்கு ேதட விேித்ே மத்ேிய அரசுக்கு எேிர்ப்பு பே விக்கும் 

வதகயில் எழுத்ோளர் லஷ்மி சரவணக்குமார் ேனக்கு வழங்கப்ெட்ட யுவபுரஸ்கார் 

விருேிதன ேிரும்ெ அளித்ோர். 

 

 கானகன் என்ை நூலுக்காக, லஷ்மி ெரவைக்குமாருக்கு யுவபுரஸ்கார் விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

 

112] அகில இந்ேிய கால்ெந்து சம்தமளனத்ேின் (ஏஐஎஃப்எஃப்) ேதலவர் ெிரஃபுல் 

ெதடல், சர்வதேச கால்ெந்து சங்கங்கள் சம்தமளனத்ேின் (ஃெிஃொ) நிேிக் குழு 

உறுப்ெினராக நியமிக்கப்ெட்டடுள்ளார். 

 

113] பூமியில் அழிந்து தொன உயி னங்கதள மீண்டும் உருவாக்க தவண்டுமானால் 

அேற்கு குதறந்ேெட்சம் 80 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும் என்று அபம க்காவில் உள்ள 

ஸ்தடானி புரூக் ெல்கதலக்கழகத்தேச் தசர்ந்ே விஞ்ஞானிகள் நடத்ேிய ஆய்வில் 

பே ய வந்துள்ளது. 

 

114] உலகின் 58 சேவேீ பசாத்துக்கள் 8 தகாடீஸ்வரர்களின் தகயில் இருப்ெோகவும் 

இதுதவ உலகளவில் 50 சேவேீமாக உள்ளது என ஆக்ஸ்தொம் (Oxfam) என்ற 

பொருளாோர அதமப்பு பே வித்துள்ளது. 

 

 சுவிட்ெர்லாந்தின் டாகவாஸ் நக ல் நறடசபற்ை ெர்வகதெ சபாருைாதார 

அறமப்பின் வருடாந்திர கூட்டத்தில், ஆக்ஸ்கபாம் நிறுவனம் "சபாருைாதாரம் 99 

ெதவதீம்" என்ை தறலப்பில் இந்த புள்ைி விபரங்கறை சவைியிட்டுள்ைது. 
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 அவர்கைில் 6 கபர் அசம க்க வர்த்தகர்கள் தலா ஒருவர் ஸ்சபயின் மற்றும் 

சமக்ெிககாறவ கெர்ந்தவர்கள் ஆவர். 

 

 றமக்கராொப்ட் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனர் பில்ககட்ஸ் முதலிடத்தில் உள்ைார். அவரது 

சொத்து மதிப்பு 743 ககாடி டாலர். 

 

 2-வது இடத்தில் ஸ்பானிஷ் அமான்ெிகயா ஆர்கடகா (amancio ortega) நிறுவனத்தின் 

சொத்து மதிப்பு 67 பில்லியன் (ரூ.663 ககாடி டாலர்). 

 

 3-வது இடத்தில் அசம க்காவின் வாரன் பப்சபட் 60.8 பில்லியன் (602 ககாடி டாலர்). 

 

 ஆக்ஸ்கபாம் அைிக்றகயின்படி, இந்தியாவில் வெிக்கும் 84 பில்லியனர்கள் றகயில் 

248 பில்லியன் மதிப்புள்ை சொத்துக்கள் இருக்கிைது. 

 

 றலயன்ஸ் அதிபர் முககஷ் அம்பானி 19.3 பில்லியன் சொத்து மதிப்புடன் 

முதலிடத்தில் உள்ைார். ென் பாராசமடிக்கல்ஸ் அதிபர் திலிப் ெங்வி 16.7 பில்லியன் 

சொத்து மதிப்பு றவத்துள்ைார். விப்கரா நிறுவனர் ஆஷிம் பிகரம்ஜி 15 பில்லியன் 

டாலர் சொத்து றவத்துள்ைார். 

 

 ஷிவ் நாடார் (1,110 பில்லியன் டாலர்), றெரஸ் பூனாவாலா (850 பில்லியன் டாலர்), 

லஷ்மி மிட்டல் (840 பில்லியன் டாலர்), உதய் ககாடக் (630 பில்லியன் டாலர்), குமார் 

மங்கைம் பிர்லா (610 பில்லியன் டாலர்). இந்தியாவின் சமாத்த சொத்து மதிப்பு 3.1 

டி ல்லியன் ஆகும். 

 

115] விக்கிலீக்ஸ் வதலேளத்ேிடம் ராணுவ ரகசியங்கதளக் கசிய விட்டதமக்காக 

அபம க்க ராணுவ வரீாங்கதன பசல்ஸீ தமன்னிங்குக்கு விேிக்கப்ெட்டிருந்ே 35 

ஆண்டு கால சிதறத் ேண்டதனதய 7 ஆண்டாகக் குதறத்து அேிெர் ஒொமா 

உத்ேரவிட்டுள்ளார். 

 

 [ பிராட்லி கமன்னிங் என்ை சபய ல், ராணுவத்தின் பகுப்பாய்வுப் பி வில் 

பைியாற்ைி வந்த செல்ஸீ கமன்னிங், பிைகு தன்றன திருநங்றகயாக அைிவித்துக் 

சகாண்டார்.] 
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116] உலகம் முழுவதும் இனபவறிதய எேிர்த்துப் தொராடி வரும் 

பேன்னாப்ெி க்காவின் அகமது கத்ராடா அறக்கட்டதளக்கு இந்ேியா சார்ெில் ரூ.1 

தகாடி ( 2 மில்லியன் ராண்ட் ) நன்பகாதட வழங்கப்ெட்டுள்ளது.  

 

 [ சதன்னாப்பி க்காவில் உள்ை சநல்ென் மண்கடலாவின் அைக்கட்டறைக்கு 

இந்தியா ொர்பில் கடந்த டிெம்ப ல் ரூ.1 ககாடி நன்சகாறட வழங்கப்பட்டடுள்ைது ] 

 

117] தகரளத்ேில் பேரு நாய்களால் மனிே உயிர்கள் ெலியாகும் விவகாரம் 

போடர்ொக விசா க்க தகரள உயர் நீேிமன்ற முன்னாள் நீேிெேி ஸ்ரீ பஜகன் 

ேதலதமயில் ஒரு குழு உச்ச நீேிமன்ற உத்ேரவின்தெ ல் அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

118] ெிளாஸ்டிக் இல்லா மாநிலத்தே உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு ெகுேியாக 

ெள்ளி மற்றும் கல்லூ களில் ொல்ொயிண்ட் தெனாக்கதள உெதயாகிப்ெதே 

ேவிர்த்து தம தெனாக்கதள உெதயாகிக்கும் வதகயில் விழிப்புணர்வு ெிரச்சாரம் 

தகரளாவில் துவங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

119] ெதழய ரூ500 1000 ரூொய் தநாட்டுகள் பசல்லாது என்ற இந்ேிய அரசு 

அறிவித்ேன் எேிபராலியாக தநொளத்ேில் கடும் சில்லதர ேட்டுப்ொடு 

ஏற்ெட்டுள்ளது. 

 

 ெில்லறர தட்டுப்பாட்றட ெமாைிக்க கநபாை நாட்டிற்கு ரூ.100 ககாடி மதிப்புள்ை 

ரூ.100 கநாட்டுகறை வழங்க இந்தியா முடிவு செய்துள்ைது. 

 

120] சர்வதேச அளவில் தவகமாக வளர்ந்து வரும் இந்ேியாவின் பொருளாோர 

வளர்ச்சி நிகழாண்டில் 7.6 சேவேீம் முேல் 7.7 சேவேீம் வதர இருக்கும் என்று ஐ.நா. 

அறிக்தகயில் பே விக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 ரூபாய் கநாட்டு வாபஸ் நடவடிக்றகயால் ஏற்பட்டும் விறைவுகள் இதில் கெர்த்துக் 

சகாள்ைப்படவில்றல. 

 

 [ முன்னதாக, இந்தியாவின் சபாருைாதார வைர்ச்ெி விகிதம் 7.6 ெதவதீத்தில் 

இருந்து 7.1 ெதவதீமாகக் குறையும் மத்திய அரசு ொர்பில் மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ] 

 

121] Swachhta Doots ( Cleanliness Ambassadors ) 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 30th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 36 

 

 கங்றக நதியின் தூய்றமறயக் காப்பதற்காக 20,000 இறைஞர்கறை தூய்றமத் 

தூதர்கைாக நியமிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ைது. 

 

 உத்தரகண்ட், உத்தரப் பிரகதெம், பிகார், கமற்கு வங்கம் ஆகிய கங்றக நதி பாயும் 

மாநிலங்கைில் நதிக்கறரகயார கிராமங்கைில் இருந்து 20,000 இறைஞர்கள் கதர்வு 

செய்யப்பட்டு அவர்கள் தூய்றமத் தூதர்கைாக நியமிக்கப்படவுள்ைனர். 

 

 கங்றகறயயும், நதிக்கறரறயயும் தூய்றமயாகப் பராம ப்பது குைித்து 

அவர்களுக்கு உ ய பயிற்ெியும் அைிக்கப்படவுள்ைது. [ கங்றக 

நதிக்கறரகயாரத்தில் உள்ை 29 மாவட்டங்கறைச் கெர்ந்த 2,336 கிராமங்கைில் 

இருந்து இந்த 20,000 தூய்றமத் தூதர்களும் நியமிக்கப்படவுள்ைனர். ] 

 

122] கணக்குத் ேணிக்தகயாளர் (சி.ஏ.) இறுேித் தேர்வு- பொது பசயல்ேிறன் 

தேர்வுகளில் லக்பனளதவச் தசர்ந்ே மாணவி எடி அகர்வால் 800-க்கு 599 

மேிப்பெண்கதள பெற்று அகில இந்ேிய அளவில் முேல் இடம் பெற்றுள்ளார். 

 

 பிவாண்டிறயச் கெர்ந்த பியூஷ் ரகமஷ் கலாஹியா 574 மதிப்சபண்களுடன் 

இரண்டாம் இடமும், ஆமதாபாத்றதச் கெர்ந்த கஜாதி முககஷ்பாய் மககஸ்வ  566 

மதிப்சபண்களுடன் மூன்ைாம் இடமும் பிடித்துள்ைனர். 

 

 2015 நவம்ப ல் சென்றனறயச் கெர்ந்த கஜம்ஸ் ஜான் பி ட்கடா 595 

மதிப்சபண்களுடன், 2016 கம மாதத்தில் கெலத்றதச் கெர்ந்த மாைவர் எஸ். ஸ்ரீராம் 

613 மதிப்சபண்களுடன் அகில இந்திய அைவில் முதலிடங்கறைப் சபற்ைிருந்தனர். 

 

123] ேில்லியில் கடந்ே 1980 மற்றும் 1990-ஆம் ஆண்டுகளில் நதடபெற்ற குடியரசு 

ேின விழாக்களில் உள்நாட்டிதலதய ேயா க்கப்ெட்ட "மருத்' என்ற தொர் 

விமானங்கள் கதடசியாகப் ெங்தகற்றன. 

 

 அதன் பிைகு முதன் முறையாக, தில்லியில் வரும் 26-ஆம் கததி நறடசபை உள்ை 

குடியரசு தின விழாவில் "கதஜஸ்' ரக கபார் விமானம் முதன் முறையாக 

பங்ககற்று ொகெத்தில் ஈடுபட உள்ைது. 

 

 இதுதவிர, மி-17 ரக சஹலிகாப்டர்கள், சுககாய் சு-30 கபார் விமானங்கள், இலகுரக 

ருத்ரா சஹலிகாப்டர்கள், ெி-17 குகைாப் மாஸ்டர் ரக ராணுவப் கபாக்குவரத்து 

விமானங்கள் ஆகியறவயும் வான்ொகெங்கறை நிகழ்த்த உள்ைன. 
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124] ShaGun  

 

 அறனவருக்கும் கல்வி ( ெர்வ ெிக்ொ அபியான் ) திட்டத்றத கண்காைிப்பதற்காக " 

ஷாகன் " எனப்படும் புதிய வறலதை அறமப்றப மனித வை கமம்பாட்டு துறை 

அறமச்ெர் துவக்கி றவத்துள்ைார். 

 

125] IITகளில் பெண்களுக்கு 20% இட ஒதுக்கீடு வழங்க தவண்டும் என Timothy 

Gonsalves ேதலதமயிலான கமிட்டி ெ ந்துதர வழங்கியுள்ளது. 

 

126] Global index of talent competitiveness (GTI) 2017 

 

 கபாட்டித்திைறமகளுக்கான ெர்வகதெ குைியடீ்டில் இந்தியா 92வது இடம் 

வகிக்கிைது. 

 

 சுவிட்ெர்லாந்து , 02) ெிங்கப்பூர் , 03) பி ட்டன்…, 54) ெீனா , 56) ரஷ்யா , 67) 

சதன்னாப்பி க்கா , 81) பிகரெில்  

 

127] CERN [ The European Organization for Nuclear Research ] அதமப்ெில் இந்ேியா இதண 

உறுப்ெினராக ( Associate Membership ) இதணந்துள்ளது. 

 

 ஏற்கனகவ 2004 முதல் இந்த அறமப்பில் பார்றவயாைர் நாடாக இந்தியா உள்ைது. 

 

128] Mission 41K  

 

 அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்குள் 50% உள்ை டீெல் என்ஜின்கைின் பயன்பாட்றட 

குறைத்து , 90% அைவிற்கு மின்ொர இன்ஜின்கறை இயக்குவதின் மூலமாக 41,000 

ககாடி ரூபாய்கறை கெமிப்பதற்கு Mission 41K என்ை திட்டத்றத இந்திய ரயில்கவ 

துறை அைிவித்துள்ைது. 

 

129] 2nd Raisina Dialogue 

 

 இந்திய சவைியுைவு துறை அறமச்ெகம் ொர்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 

இரண்டாவது றரெினா கபச்சுவார்த்றத மாநாடு, புதுசடல்லியில் ஜனவ  17 - 19 

வறர நறடசபற்று முடிந்துள்ைது. 

 

 மாநாட்டின் கருப்சபாருள் - The New Normal : Multilateralism with Multi Polarity 
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130] CBIயின் புேிய இயக்குநராக , படல்லி காவல்துதற ஆதணயர் அதலாக் குமார் 

வர்மா நியமனம் பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

 பிரதமர் கமாடி , உச்ெ நீதிமன்ை தறலறம நீதிபதி மற்றும் மக்கைறவ காங்கிரஸ் 

தறலவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கக ஆகிகயார் அடங்கிய குழு இவறர கதர்வு 

செய்துள்ைது. 

 

 CBI இயக்குநராக பதவி வகித்து வந்த அனில் ெின்ஹா டிெம்பர் 02ல் ஓய்வு சபற்ை 

பின் , இறடக்கால இயக்குநராக ராககஷ் அஸ்தானா நியமனம் 

செய்யப்பட்டிருந்தார். 

 

131] 2016ம் ஆண்டுக்கான தேசிய வரீேரீ விருது 12 சிறுமிகள் மற்றும் 13 

சிறுவர்களுக்கு ( பமாத்ேம் 25 தெர் ) வழங்கப்ெடுவோக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இேில் 4 தெருக்கு மரணத்ேிற்கு ெிந்தேய விருோக வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 பாரத் விருது --- பிஜூ ( Tarh Peeju ) 

 கீதா கொப்ரா விருது -- கதஜஸ்வதீா பிரதான் & ஷிவானி காண்ட் 

 ெஞ்ெய் கொப்ரா விருது -- சுமித் மம்சகயின் 

 பாபு றஹதானி விருது -- Roluahpuii , Tushar Verma & H Lalhriatpuii 

 

 மற்ைவர்கள் அறனவருக்கும் கதெிய வரீதீர சபாது விருது அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஜனவ  23ல் பிரதமர் கமாடி இந்த விருதுகறை வழங்குகிைார். 

 

132] அபம க்காவின் ' கீப்ெர் பசக்யூ ட்டி ' என்ற கடவுச்பசால் [ Password ] 

தமலாண்தம நிறுவனம், 2016ம் ஆண்டில் அேிகம் ெயன்ெடுத்ேப்ெட்ட 10 

கடவுச்பசாற்கதள ெட்டியலிட்டுள்ளது. 

 123456 

 123456789 

 Qwerty 

 12345678 

 111111 

 1234567890 

 1234567 

 123123 

 987654321 

 Password 
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133] " இந்ேியாவின் கருந்துதள மனிேர் " என அதழக்கப்ெட்ட விஞ்ஞானி சி.வி. 
விஸ்தவஸ்வரா வயது முேிர்வால் காலமானார். 

 

 கடந்த 1970ம் ஆண்டு , கருந்துறை எப்படி இருக்கும்? அதன் வடிவம் எவ்வாறு 

இருக்கும்? என்ை ஆராய்ச்ெியில் ஈடுபட்டவர். 

 

 130 ககாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் இரண்டு ராட்ெத கருந்துறைகள், ஒன்றைசயான்று 

சுற்ைிக்சகாண்கட கமாதியகபாது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பறலகைின் வடிவத்றத 

வறரந்தவர் இவர். 

 

134]  Project Nanjunda  

 

 பிைிப்கார்ட் நிறுவனம் தங்கைது சடலிவ  ஊழியர்கைின் பாதுகாப்பு 

கதறவகளுக்காக " புராசஜக்ட் நஞ்சுண்டா " என்ை திட்டத்றத அைிமுகம் 

செய்துள்ைது. 

 

 இந்த திட்டத்தின் கீழ் அவெர காலங்கைில் சடலிவ  ஊழியர்கள் / 

கைப்பைியாைர்கள் அருகிலுள்ை சடலிவ  றமயங்கைில் உதவி ககார முடியும். 

 

135] தநரதல கண்காணிப்பு ேிட்டம் 

 

 ஆறனமறல புலிகள் காப்பகத்தில் முதல் முறையாக ' அகஇறையம் ' எனப்படும் 

" இன்ட்ராசநட் "மூலம் வனத்றத கநரறலயில் கண்காைிக்கும் திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 உத்தரகாண்டில் உள்ை கார்சபட் கதெிய பூங்காவிலும், திருவள்ளுவர் 

மாவட்டத்தில் செம்மர கடத்தறல தடுக்கவும் இந்த கநரறல கண்காைிப்பு திட்டம் 

ஏற்கனகவ நறடமுறையில் உள்ைது. 

 

136] ஐதராப்ெிய நாடாளுமன்ற ேதலவராக , இத்ோலி நாட்தடச் தசர்ந்ே Antonio Tajani 

தேர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

137] Operation Sard Hawa 
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 எல்றல பாதுகாப்பு பறடயின் ொர்பில் ராஜஸ்தானில் உள்ை எல்றலப் பகுதியில் 

ஜனவ  15 முதல் 28 வறர Operation Sard Hawa நறடசபறுகிைது. 

 

138] 28வது சாதல ொதுகாப்பு வாரம் 2017 ஜனவ  17 முேல் 23 வதர 

கதடெிடிக்கப்ெடுகிறது. 

 

 கருப்சபாருள். --- உங்கள் பாதுகாப்பு உங்கள் குடும்பத்றத காக்கும் ; ொறலயில் 

விழிப்புடன் இருப்பரீ் 

 

139] எம். ஜி.ஆர். அவர்களின் 100வது ெிறந்ேநாதள முன்னிட்டு மத்ேிய அரசின் 

சார்ெில் * 15 மேிப்ெில் ேொல்ேதலயும் , * 11 மேிப்ெிலான அஞ்சல் உதறயும் 

பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 

 

 ஏற்கனகவ 1990ல் ₹60 மதிப்பில் எம். ஜி. ஆர். நிறனவு தபால்தறல 

சவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

 

140] 24th International Camel Festival  

 

 24வது ெர்வகதெ ஒட்டக திருவிழா, ராஜஸ்தானின் பிகான ீ ல் நறடசபற்று 

முடிந்துள்ைது. 

 

141] ரயில் கட்டணத்ேில் மூத்ே குடிமக்களுக்கு 50 சேவேீச் சலுதக 

வழங்குவதுதொல் 58 வயதுக்கு தமற்ெட்ட ேிருநங்தககளுக்கும் 50 சேவேீம் 

கட்டணச் சலுதக வழங்கப்ெடும் என்று ரயில்தவ அறிவித்துள்ளது. 

 

142] இந்ேிய அளவில் 42 துதறகதளச் தசர்ந்ே 372 அரசு தசதவகள் ஆன்தலன் 

மூலம் வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. 

 

 இதில் இமாச்ெலபிரகதெம் 73 கெறவகறையும் , டாமன் & றடயூ யூனியன் 

பிரகதெம் 69 கெறவகறையும், ஆந்திரா அரசு 60 கெறவகறையும் வழங்கி முதல் 

மூன்று இடங்கைில் உள்ைன. 

 

 சடல்லி 55 கெறவகறையும் , தமிழகம் 54 கெறவகறையும் வழங்கி 4 & 5 வது 

இடத்தில் உள்ைன. 
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 புதுச்கெ யில் 13 கெறவகள் வழங்கப்படுகிைது. குஜராத்தில் 12 கெறவகள் 

வழங்கப்படுகிைது. இறவயிரண்டும் 25 & 26வது இடத்தில் உள்ைன. மிகொரம் 

கறடெியிடத்தில் ( 36வது ) உள்ைது. 

 

 மிக முக்கிய 10 கெறவகைாக மத்திய அரசு குைிப்பிட்டுள்ைறவகைில் 4 

கெறவகறை ககாவா மாநிலமும், 3 கெறவகறை ஆந்திரா மாநிலமும் 

வழங்குகின்ைன. குஜராத் & தமிழகம் இந்த 10 கெறவகைில் எறவற்றையும் 

வழங்கவில்றல. 

 

143] பூமியில் புதேக்கப்ெட்டுள்ள கண்ணிபவடிகதள ொதுகாப்ொக அகற்ற 

ஆளில்லா குட்டி விமானத்தே குஜராத்தேச் தசர்ந்ே ெள்ளி மாணவர் ஹர்ஷவர்ேன் 

ஜாலா உருவாக்கியுள்ளார். 

 

144] ECI app  

 

 வாக்காைர்கள், கதர்தல் அதிகா கள் மற்றும் அரெியல் கட்ெிகளுக்கு கதறவயான 

அறனத்து தகவல்களும் ஒகர இடத்தில் கிறடக்கும் வறகயில் கதர்தல் 

ஆறையம், ECI என்ை செயலிறய அைிமுகம் செய்துள்ைது. 

 அந்த செயலியில் வாக்காைர் பட்டியலில் எப்படி சபயர் கெர்ப்பது, குைிப்பிட்ட 

சதாகுதியில் எங்கு வாக்குச்ொவடி அறமக்கப்பட்டுள்ைது என்பது முதல் பல்கவறு 

தகவல்கள் இடம்சபற்றுள்ைன. 

 

145] அபம க்க அரசியல் வரலாற்றிதலதய முேல் முதறயாக 5 இந்ேிய வம்சாவளி 
அபம க்க எம்ெிக்களும் அேிகாரமிக்க நாடாளுமன்ற குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர். 

 

 லிகான் கவலியில் இருந்து எம்பியாக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட இந்திய வம்ொவைிறய 

கெர்ந்த கரா கண்ைாவுக்கு அசம க்க நாடாளுமன்ைத்தின் வலிறமமிக்க பட்சஜட் 

குழு உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 ெீயாட்டில் இருந்து பிரதிநிதிகள் ெறப எம்பி யாக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பிரமீைா 

சஜயபால் நீதித்துறை குழுவின் உறுப்பினராக நியமிக் கப்பட்டுள்ைார். 

 

 ெிகாககா கமற்கு மற்றும் வட கமற்கு புைநகர் சதாகுதி எம்பியான ராஜா 

கிருஷ்ைமூர்த்திக்கு கல்வி மற்றும் பைி ஆற்ைல் குழுவின் உறுப்பினர் பதவியும், 

குடியரசு கட்ெியின் சகாள்றக முடிவு குழு வின் பதவியும் வழங்கப்பட் டுள்ைது. 
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 3 முறை எம்பியாக கதர்வான வரும், இந்திய வம்ொவைி அசம க்க எம்பிக்கைில் 

மிகவும் மூத்தவருமான அமி சபரா சவைியுைவு விவகாரங்கள் குழு, அைிவியல், 

விண்சவைி மற்றும் சதாழில்நுட்ப குழு உறுப்பினராக மீண்டும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இந்தியா மற்றும் இந்திய வம்ொவைி அசம க்கர்கைின் 

ொர்பில் அசம க்க நாடாளுமன்ைத்தில் தறலறம தாங்கும் சபாறுப்பும் சபராவுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 அசம க்க செனட் ெறபக்கு கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்திய வம்ொவைி 
அசம க்கரான கமலா ஹா ஸ், அதிகாரமிக்க செனட் குழுக்கைின் உறுப்பினர் 

பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். பட்சஜட், உைவுதுறையின் கதர்வு குழு, 

சுற்றுச்சூழல், சபாதுப்பைித்துறை, அரசு விவகாரங்கள் மற்றும் உள் நாட்டு 

பாதுகாப்பு ொர்ந்த குழுவின் உறுப்பினராக அவர் நீடிப்பார். 

 

146] நிலவில் காலடி எடுத்து தவத்ே இறுேி விண்பவளி வரீர் அபம க்காவின் ஜின் 

பசர்னன் [ Eugene Cernan ] வயது முேிர்வின் காரணமாக காலமானார். 

 

 செர்னன் 1972-ம் ஆண்டு, அசம க்காவால் நிலவில் விண்சவைி ஆராய்ச்ெிக்கு 

செலுத்தப்பட்ட ‘அப்பகலா 17’ விண்கலத்துக்கு தைபதியாக இருந்தவர். நிலவில் 

கறடெியாக காலடி றவத்த நபர் ஜின் செர்னன் ஆவார். 

 

 நிலவில் முதலில் காலடி எடுத்த றவத்த அசம க்காவின் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 2012-

ம் ஆண்டு மரைமறடந்தார். 

 

147] அண்டபவளியில் விண்மீன் பகாத்து தமாேல் (collision of giant galaxy clusters) 

நிகழ்ந்துள்ளது. இந்ே நிகழ்வு பூமியிலிருந்து 2 மில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்ேில் 

நடந்துள்ளது. 

 

 சபருநிறை கருந்துறையால் (supermassive black hole) இந்த விண்மீன் சகாத்து 

கமாதல் நிகழ்ந்துள்ைது. இதனால் இயற்றகயான பிரபஞ்ெத் துகள் முடுக்கி (cosmic 

particle accelerator) உருவாகியுள்ைதாக வானியலாைர்கள் சத விக்கிைர்கள். 

 

 இந்த மாசபரும் நிகழ்வு பூகனயில் உள்ை பிரம்மாண்டமான 

சதாறலகநாக்கியாலும் (Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)) நாொவில் உள்ை 

ெந்திரா எக்ஸ்கர ஆய்வகம் (Chandra X-ray Observatory) மூலமாகவும் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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148] ஸின்ஜிெர் சூதடா ஸ்தகார்சம் (Zingiber pseudo squarrosum)  

 

 இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு நிறுவனம் அந்தமான் தீவில் புதிய இஞ்ெி ரகத்றதக் 

கண்டுபிடித்துள்ைது. 

 

 ஸின்ஜிபர் சூகடா ஸ்ககார்ெம் (Zingiber pseudo squarrosum) எனப் சபயர் சகாண்ட 

இந்தத் தாவரம் இஞ்ெிக் குடும்பத்றதச் கெர்ந்தது. இதன் தண்டு ெிவப்பு நிைத்தில் 

உள்ைது. இதன் பூ தாமறரயின் வடிவத்றதப் கபால இருக்கிைது. இது மருத்துவ 

குைம் வாய்ந்தது. 

 

 ெீனா, ஜப்பான், ஆஸ்திகரலியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகைிலிருந்து இதுவறர 140 

இஞ்ெி ரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்தியாவிலிருந்து 20 ரகங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. இவற்ைில் 7 அந்தமானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டறவ. 

 

149] VVPAT - Voter Verifier Paper Audit Trail  

 

 வாக்காைர்கள் தங்கள் வாக்றகச் ெ பார்த்துக்சகாள்ளும் விதமாக வாக்கு 

எந்திரத்தில் ெ பார்ப்பு ஒப்புறகச் ெீட்டு ( Vote Verifier Paper Audit Trail - VVPAT ) 

வழங்கும் முறை , அடுத்த மாதம் நறடசபைவுள்ை ககாவா மாநில கதர்தலில் 

எல்லாத் சதாகுதிகைிலும் அைிமுகப்படுத்தப்படவுள்ைது. 

 

 நாட்டிகலகய முதல் முறையாக ஒரு மாநிலம் முழுவதும் இந்த முறை 

அைிமுகப்படத்தப்படவுள்ைது இதுதான் முதல்முறை. 

 

 பஞ்ொப்பில் மாவட்டத்துக்கு ஒரு சதாகுதி என 13 சதாகுதிகைிலும் மைிப்பூர் 

மாநிலத்தில் நான்கு சதாகுதிகைிலும் உத்தரப் பிரகதெத்தில் 20 சதாகுதிகைிலும் 

உத்தராகண்ட்டில் நான்கு சதாகுதிகைிலும் ெ பார்ப்பு ஒப்புறகச் ெீட்டு ( VVPAT ) 

முறை அைிமுகப்படுத்தப்படவுள்ைது. 

 

 [ 2013-ம் ஆண்டு நாகாலாந்தில் நறடசபற்ை ெட்டமன்ைத் கதர்தலில் கநாக்சென் 

சதாகுதியில் முதன்முதலில் இந்த முறை கொதித்துப் பார்க்கப்பட்டது. அறதத் 

சதாடர்ந்து 2014-ம் ஆண்டின் நாடாளுமன்ைத் கதர்தலில் 8 சதாகுதிகைில் இந்த 

முறை கொதித்துப் பார்க்கப்பட்டது. ] 

 

150] 20th National Conference for e-Governance 2016-17 
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 20வது கதெிய மின்னணு ஆட்ெி மாநாடு 2016-17 விொகப்பட்டினத்தில் நறடசபற்று 

முடிந்துள்ைது. கருப்பொருள். --- Internet of Things and e-Governance 

 

151] ெி ட்டனில் நதடபெற்ற 19 வயதுக்குட்ெட்தடாருக்கான , ெி ட்டிஷ் ஜூனியர் 

ஓென் ஸ்குவாஸ் தொட்டியில், முேல் மூன்று இடங்கதளயும் இந்ேியர்கதள பவன்று 

வரலாற்று சாேதன பு ந்துள்ளனர். 

 01 --- கவலவன் செந்தில்குமார் 

 02 --- அபய்ெிங் 

 03 --- ஆதித்யா ராகவன் 

 

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

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

 

153] The Untold Vajpayee : Politician and Paradox 

 எழுதியவர் ---- Ullekh NP 

 

154] உலகத் ேமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ேின் இயக்குநராக ெணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற, 

ேமிழறிஞர் ச.தவ. சுப்ெிரமணியன் , வயது முேிர்வின் காரணமாக ஜனவ  12ல் 

காலமானார். 

 

 ஆங்கிலம், மறலயாைம் உட்பட சமாத்தம் 200 க்கும் கமற்பட்ட நூல்கறை 

எழுதியவர். கவிக்ககா அப்துல் ரகுமான், க.ப. அைவாைன் உள்ைிட்ட 44 அைிஞர் 

சபருமக்கள் முறனவர் பட்டம் சபை வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்தவர். 

 

 சதன்காெி ஆலங்குைம் ொறலயில், ‘தமிழூர்’ என்ை ஊறர உருவாக்கி, 
காலசமல்லாம் தமிழுக்கு அரும்பைி ஆற்ைிக்சகாண்டு இருந்தவர். ‘உலகத் 

தமிழ்க் கல்வி இயக்ககம்’ என்ை அறமப்றப, இறுதி வறர நடத்திக் சகாண்டு 

இருந்தவர். 

 

155] 47th World Economic Forum Meeting 

 

 உலக சபாருைாதார றமயத்தின் 47வது ஆண்டு கூட்டம் , தாகவாஸ் நக ல் ( 

சுவிட்ெர்லாந்து) ஜனவ  16 -20 வறர நறடசபறுகிைது. 
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156] ேமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்ேின் சார்ெில் ெிரசித்ேி பெற்ற சுற்றுலாத் 

ேலங்கள் குறித்ே ேகவல்கள் அடங்கிய " ெினாகின் " பசயலிதய சுற்றுலாத் துதற 

அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 

157] 2008 பெய்ஜிங் ஒலிம்ெிக்கில் ெளுதூக்குேல் தொட்டியில் ேங்கப் ெேக்கம் பவன்ற 

சனீ வரீாங்கதனகள் தகாவ் லீ (75 கிதலா), பசன் ஸிபயக்ஸியா (48 கிதலா), லியூ 

சுன்காங் (69) ஆகிதயார் ஊக்கமருந்து ெயன்ெடுத்ேியது அம்ெலமாகியுள்ளது. 

இேனால் அவர்களுதடய ெேக்கம் ெறிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 ஒரு நாட்றடச் கெர்ந்த 3 அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட வரீர்கள் ஊக்கமருந்து 

பயன்படுத்தியது சத யவந்தால் அந்த நாட்டுக்கு ஓர் ஆண்டு தறட விதிப்பது என 

உலக பளுதூக்குதல் ெம்கமைனம் தீர்மானம் சகாண்டு வந்துள்ைது. அதன்படி 

இப்கபாது ெீனா ஓர் ஆண்டு தறடறய ெந்திக்கும் நிறலக்கு தள்ைப்பட்டுள்ைது. 

அதனால் வரும் ஏப்ரலில் நறடசபைவுள்ை ஆெிய ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிலும், 

நவம்ப ல் நறடசபைவுள்ை உலக ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிலும் ெீனா பங்ககற்க 

முடியாது. 

 

158] புதுபடல்லியில் நதடபெற்ற 2வது ெி மியர் தெட்மிண்டன் லீக் 

தொட்டித்போட ன் இறுேி தொட்டியில் ெி.வி.சிந்து ேதலதமயிலான பசன்தன 

ஸ்மாஷர்ஸ் அணி மும்தெ அணிதய வழீ்த்ேி ெி மியர் தெட்மிண்டன் லீக் 

சாம்ெியன் ெட்டம் பவன்றது. 

 

 இந்த கபாட்டி சதாட ல் சென்றன ஸ்மாஷர்ஸ், ஐதராபாத் ஹன்டர்ஸ், 

சபங்களூரு பிைாஸ்டர்ஸ், சடல்லி ஏெர்ஸ், லக்கனா அவாத் வா யர்ஸ், மும்றப 

ராக்சகட்ஸ் ஆகிய 6 அைிகள் பங்ககற்ைன. 

 

159] தகாதவ மாநகராட்சிதய ேிறந்ேபவளி கழிப்ெிடமில்லாே நகரமாக தூய்தம 

ொரே இயக்கம் மற்றும் மத்ேிய நகர்ப்புற தமம்ொட்டு அதமச்சகத்ேின் கீழ் 

பசயல்ெடும் இந்ேிய ேர கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது. 

 

160] Dasht & Zhob 

 

 குவாடர் துறைமுகத்றதயும், ெீனா- பாகிஸ்தான் சபாருைாதார பாறதகயாடு 

சதாடர்புறடய கடல்வழி பாறதகறையும் பாதுகாப்பதற்கு பாகிஸ்தான் 

கடற்பறடக்கு Dasht & Zhob என்ை இரண்டு கப்பல்கறை ெீனா வழங்கியுள்ைது. 
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161] ஆஸ்ேிதரலியாவில் நதடபெற்ற சிட்னி சர்வதேச படன்னிஸ் தொட்டித் 

போட ன் மகளிர் ஒற்தறயர் ெி வில், இங்கிலாந்து வரீாங்கதன தஜாகன்னா 

தகான்டா , தொலந்து வரீாங்கதன அக்னஸீ்கா ரத்வன்ஸ்காதவ வழீ்த்ேி சாம்ெியன் 

ெட்டம் பவன்றார்.  

 

 மகைிர் இரட்றடயர் பி வு றபனலில் ஹங்கக யின் டிமியா பாகபாஸ் - 

அனஸ்கடெியா பாவ்லியுசென்ககாவா (ரஷ்யா) கஜாடி, இந்தியாவின் ொனியா 

மிர்ொ - பார்கபாரா ஸ்டிறரககாவா (செக் குடியரசு) கஜாடிறய வழீ்த்தி ொம்பியன் 

பட்டம் சவன்றுள்ைனர். 

 

162] ரஞ்சி தகாப்தெ போட ல் முேல் முதறயாக குஜராத் அணி , 46 முதற இறுேி 
தொட்டிக்குள் நுதழந்ே மும்தெ அணிதய வழீ்த்ேி சாம்ெியன் ெட்டம் பவன்றுள்ளது. 

 

163] ெிஹா ல் அமல்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ள மதுவிலக்தக ஆே த்து, 11, 292 கி.மீ. 

தூரத்ேிற்கு உலகின் மிக நீளமான மனிே சங்கிலி ேதலநகர் ொட்னாவில் 

அதமக்கப்ெட உள்ளது. 

 

164] அபம க்க துதண அேிெர் தஜா ெிதடனுக்கு அந்ே நாட்டின் மிக உய ய விருோன 

‘பமடல் ஆப் ெி டம்’ (சுேந்ேிர விருது) விருேிதன அேிெர் ஒொமா வழங்கியுள்ளார். 

 

165] டாடா சன்ஸ் நிறுவனங்களின் குழுமத் ேதலவராக , டிசிஎஸ் நிர்வாக 

இயக்குநரும் ேதலதமச் பசயலேிகா யுமான என்.சந்ேிரதசகரன் நியமனம் 

பசய்யப்ெட்டுள்ளார். இவர், ேமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் அருதகயுள்ள தமாகனூ ல் 

ெிறந்ேவர்.  

 

 கடந்த 2012 முதல் டாடா ென்ஸ் தறலவராக பதவி வகித்து வந்த றெரஸ் மிஸ்ட்  

அக்கடாபர் 24 / 2016ல் அப்பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அதன் பின் ரத்தன் 

டாடா இறடக்கால தறலவராக செயல்பட்டுவந்தார். 

 

 புதிய தறலவறர கதர்வு செய்த குழு --- ரத்தன் டாடா , கவணு ெீனிவாென் , அமித் 

ெந்திரா , கரானன் சென் & சுஷாந்த் குமார் பட்டாச்ொர்யா  

 

 [ தற்கபாது TCS நிறுவனத்தின் தறலறம செயல் அதிகா யாக ராகஜஸ் 

ககாபிநாதன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ைார் ] 
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166] உலகின் ேதலசிறந்ே மியூசியங்களில் ஒன்றான தமடம் துஸாட்ஸ் பமழுகு 

மியூசியத்ேின் கிதள, ேதலநகர் படல்லியில் வருகின்ற ஜூன் மாேம் 

ேிறக்கப்ெடுகிறது.  

 

 இது கமடம் துஸாட்ஸ் மியூெியத்தின் 23-வது கிறையாகும். 

 

167] சர்வதேச கால்ெந்து ேரவ தசயில் இந்ேிய கால்ெந்து அணி 129-ஆவது 

இடத்தேப் ெிடித்துள்ளது. கடந்ே 10 ஆண்டுகளில் இந்ேிய அணியின் அேிகெட்ச 

ேரவ தச இதுோன். 

 

 இந்திய அைி இதற்கு முன்னர் 2005-ஆம் ஆண்டில் 127-ஆவது இடத்றதப் 

பிடித்தது. 

 

168] ஒடிஸா மாநிலம், ொலாதசார் மாவட்டத்ேில் சண்டிப்பூ ல் உள்ள 

ஒருங்கிதணந்ே தசாேதன தமயத்ேிலிருந்து அேிநவனீ தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட " 

ெினாகா' மார்க் - 2 " ஏவுகதண பவற்றிகரமாக தசாேிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 மகாராஷ்டிர மாநிலம், புகைவில் உள்ை கபார்க்கருவிகள் ஆராய்ச்ெி மற்றும் 

கமம்பாட்டு அறமப்பு (ஏஆர்டிஈ), சதலங்கானா மாநிலம், றஹதராபாத்தில் உள்ை 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி மற்றும் கமம்பாட்டு ஆய்வகம் (டிஆர்டிஎல்) ஆகியறவ 

இறைந்து " பினாகா மார்க் - 2 " ஏவுகறைறய உருவாக்கின. 

 

169] இரண்டாவது நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் “ காந்தே  ” ( Khanderi )  

 

 இந்தியா கூட்டு சதாழில் நுட்பத்தில் 6 நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தயா க்க 2005-ம் ஆண்டு 

முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் மும்றபயில் உள்ை எம்.டி.எல். 

கப்பல் கட்டும் தைத்தில் தயா க்கப்படுகிைது. 

 

 இதில் முதல் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் “கல்வா ” கடந்தாண்டு தயா க்கப்பட்டு, தற்கபாது 

கடற்பறடயின் கட்டுப்பாட்டில் பயிற்ெி மற்றும் கொதறனயில் உள்ைது. 

 

 இந்நிறலயில் இரண்டாவது நீர்முழ்கியின் கட்டுமானம் முடிக்கப்பட்டு பயிற்ெி 
மற்றும் கொதறனக்காக கடற்பறட வெம் ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்ைது. அதற்கு 

“காந்கத ” எனப் சபய டப்பட்டுள்ைது. 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 30th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 48 

 

170] ேமிழக அரசு விருதுகள்  

 

★ திருவள்ளுவர் விருது 2017 -- புலவர் பா. வரீமைி 

★ தந்றத சப யார் விருது 2016 -- பண்ருட்டி. ராமச்ெந்திரன் 

★அம்கபத்கர் விருது 2016 -- மருத்துவர். ரா.துறரொமி 

★ கபரைிஞர் அண்ைா விருது 2016 -- கவிஞர் கூரம் மு.துறர 

★ சபருந்தறலவர் காமராெர் விருது 2016 -- டி.நீலகண்டன் 

★ மகாகவி பாரதியார் விருது 2016 -- முறனவர் கைபதி ராமன் 

★ பாராதிதாென் விருது கவிஞர் 2016 -- ககா. பாரதி 

★ தமிழ் சதன்ைல் திரு.வி.க விருது 2016 -- கபராெி யர் மறைமறல இலக்குவனார் 

★ முத்தமிழ் காவலர் கி.ஆ.சப. விசுவநாதம் விருது 2016 -- மீனாட்ெி முருகரத்தினம் 

 

 கமற்கண்கடாருக்கு தமிழக அரெின் ொர்பில் ரூ.1 லட்ெத்துக்கான காகொறல, 1 

ெவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் தகுதி ொன்ைிதழ் விருது ஆகியன வழங்கப்படும். 

 

171] ேற்தொது ெிரான்ஸ் நாட்டில் உடல் உறுப்பு ோனம் கட்டாயமாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 ஏற்சகனகவ ஐகராப்பிய நாடுகைான ஸ்சபயின், மற்றும் ஆஸ்தி யாவில் உடல் 

உறுப்பு தானம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

172] ஆதராக்கியமாக வாழும் வியட்நாம் மக்கள் அதனவரும் ஆண்டுக்கு ஒருமுதற 

ரத்ே ோனம் பசய்வதே கட்டாயமாக்கும் வதகயில் அந்நாட்டின் சுகாோர துதற 

வதரவு மதசாோ ோக்கல் பசய்துள்ளது. 

 

173] SWARM 

 

 எதி கறை திைைடிக்க கூட்டம் கூட்டமாக சென்று தாக்க கூடிய ெிைிய ரக 

ஆைில்லா கபார் விமானங்கறை அசம க்கா உருவாக்கியுள்ைது. இதற்கு " 

ஸ்வார்ம் " என சபய ட்டுள்ைனர். 

 

174] இந்ேியாவின் முேல் ொர்தவயற்தறார் நூலகம், 200 புத்ேகங்களுடன் 

ஹவுகாத்ேியில் [ Blind High School ] துவங்கப்ெட்டுள்ளது. 
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175] ெிப்ரவ  2017ல் நதடபெறவுள்ள மணிப்பூர் மற்றும் உத்ரகாண்ட் மாநில 

சட்டப்தெரதவ தேர்ேல்களில் , முேன்முதறயாக மின்னணு வாக்குப்ெேிவு 

இயந்ேிரங்களில் தவட்ொளர்களின் பெயருடன் புதகப்ெடமும் இடம் பெற உள்ளது. 

 

176] Upastithi app  

 

 அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் , மகாராஷ்டிரா மாநில பள்ைி மாைவர்கைின் தினெ  

வருறக onlineல் பதிவு செய்வதற்காக Upastithi app அைிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ைது. 

இதன் மூலம் கல்வித்துறை அதிகா கள் பள்ைிகைின் மாைவர் வருறக 

விபரங்கறை உடனுக்குடன் அைிந்துசகாள்ை வழிஏற்படும். 

 

177] காற்று மாசுொடு காரணமாக இந்ேியாவில் ஆண்டுக்கு 12 லட்சம் தெர் 

உயி ழப்ெோகவும், நாட்டிதலதய காற்று மாசு அேிகமாக உள்ள நகரம் ேில்லி 
என்றும் கி ன்ெீஸ் இந்ேியா என்ற ேன்னார்வ போண்டு நிறுவனத்ேின் 

ஆய்வறிக்தகயில் பே விக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 இந்தியாவில் காற்று மாசுபாடு அதிகமாக உள்ை முதல் 20 நகரங்கைில், கடந்த 

2015-ஆம் ஆண்டில் பிஎம்10 என்ை காற்று மாசு குையீடீ்டின் அைவானது 268/168 

என்ை அைவில் இருந்துள்ைது. 

 

 இந்தப் பட்டியலில் 268 என்ை குையீிட்டு அைவுடன் தில்லி முதலிடத்தில் உள்ைது. 

அறதத் சதாடர்ந்து 258 முதல் 200 என்ை குையீிட்டு அைவுடன் காஜியாபாத், 

அலாகாபாத், பகரலி (உத்தரப் பிரகதெம்), ஃப தாபாத் (ஹ யாைா), ஜா யா 

(ஜார்க்கண்ட்), அல்வார் (ராஜஸ்தான்), ராஞ்ெி, குசுன்டா, பாஸ்டககாலா 

(ஜார்க்கண்ட்), கான்பூர் (உத்தரப் பிரகதெம்), பாட்னா (பிகார்) ஆகிய நகரங்கள் 

உள்ைன. 

இதில் 268 என்ை காற்று மாசு குைியடீானது, மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வா யத்தால் ஆண்டுகதாறும் நிர்ையிக்கப்படும் கதெிய சுற்றுப்புை காற்றுத் தர 

மதிப்படீ்டு அைறவ விட 4.5 மடங்கு அதிகமாகும். அகதகவறையில், உலக சுகாதார 

அறமப்பால் (டபிள்யுசஹச்ஓ) வறரயறுக்கப்பட்ட அைறவ விட 13 மடங்கு 

அதிகமாகும். 

 

 இதில் தில்லியில் கடந்த 2015 அக்கடாபர் முதல் 2016 பிப்ரவ  வறரயிலான 

மாதங்கைில் காற்று மாசுபாட்டு குைியடீானது 500 என்ை அபாய அைறவ எட்டியதும் 

குைிப்பிடத்தக்கது. 
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178] இந்ேிய ஹாக்கி அணியின் தகப்டன் ஸ்ரீதஜஷ், சர்வதேச ஹாக்கி 
சம்தமளனத்ேின் [ International Hockey Federation (FIH) ] வரீர்கள் கமிட்டியில் 

உறுப்ெினராக தசர்க்கப்ெட்டுள்ளார். 

 

 எப்.ஐ.எச். வரீர்கள் கமிட்டியில் முன்னாள் வரீர்கள், இந்நாள் வரீர்கள் என சமாத்தம் 

8 கபர் உள்ைனர். 

 

 இந்தக் கமிட்டி எப்.ஐ.எச். மற்றும் ஹாக்கி வரீர்கள் இறடயிலான தகவல் சதாடர்பு 

அறமப்பாக செயல்படுகிைது. எப்.ஐ.எச்.ெின் முடிவுகைில் வரீர்களுக்கு ஏதாவது 

ஆட்கெபம் இருந்தால், அதற்கு இந்த வரீர்கள் கமிட்டி மூலம் எதிர்ப்றப பதிவு 

செய்ய முடியும். 

 

179] மனிேர்கதள தொன்ற தோற்றமும், முகொவதனகளும் காட்டும் தராதொதவ 

சனீ அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்ெ ெல்கதலயின் சின் ஷியாெிங் 

ேதலதமயிலான இன்ஜினியர்கள் குழு ேயா த்து, பசயல்ொட்டிற்கு பகாண்டு 

வந்துள்ளது.  

 

 இந்த கராகபாவுக்கு 'ஜியா ஜியா' என, சபய டப்பட்டுள்ைது. 

 

180] 2017-ம் ஆண்டில் உலக அளவில் பொருளாோர வளர்ச்சி 2.7 சேவேீமாக 

இருக்கும் என உலக வங்கி பே வித்துள்ளது. 

 

 உயர்மதிப்பு சகாண்ட ரூபாய் கநாட்டு வாபஸ் திட்டத்றத செயல்படுத்தியதால் 

2016-ம் ஆண்டில் இந்திய சபாருைாதார வைர்ச்ெி கவகம் குறைந்துள்ைதாக உலக 

வங்கி கைித்துள்ைது. இதனால் 2016-17-ம் நிதியாண்டில் இந்திய சபாருைாதார 

வைர்ச்ெி 7.6 ெதவதீத்தில் இருந்து 7 ெதவதீமாக குறையும் எனவும், சத வித்து 

உள்ைது. 

 உலக வங்கி தறலவர் --- ஜிங் யாங் கிம் 

 

181] டில்லி நக ன் மக்கள் போதக உலகில் உள்ள 10 நாடுகளின் மக்கள் போதகதய 

ோண்டி விட்டது என ஐக்கிய நாடுகள் சர்தவ பே வித்துள்ளது. 

 

 புதுடில்லியின் மக்கள் சதாறக 2014-ம் ஆண்டு கைக்சகடுப்பின் படி 2.5 (25 

மில்லியன்) ககாடி ஆக இருந்தது. 

 



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 11th To 30th January 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 51 

 

182] ேமிழகத்ேில் உள்ள இஸ்லாமிய காஜிக்கள், ெிப்ரவ  21வதர ேலாக் சான்றிேழ் 

வழங்க பசன்தன உயர்நீேிமன்றம் இதடக்கால ேதட விேித்துள்ளது. 

 

183] வங்கதேசத்ேில், டாக்டர்கள் மருந்து சடீ்டுகளில் ேங்கள் தககளால் 

எழுேக்கூடாது. மருந்து விவரங்கதள தடப் அடித்து பகாடுக்க தவண்டும் என்று 

அந்நாட்டு நீேிமன்றம் உத்ேரவிட்டுள்ளது. 

 

184] Pradhan Mantri Ke Mann Ki Baat 

 

 பிரதமர் கமாடி வாசனாலியில் Maan Ki Baat என்ை தறலப்பில் ஆற்ைிய உறரகறை 

சதாகுத்து , ராஜிவ் குப்தா என்பவர் Pradhan Mantri Ke Mann Ki Baat என்ை சபய ல் 

புத்தகமாக சவைியிட்டுள்ைார். 

 

185] ேிகார் சிதறயில் உள்ள ஆண் தகேிகளின் சிதற ொதுகாப்புக்கு முேல் 

முதறயாக அஞ்சு மங்கலா என்ற பெண் கண்காணிப்ொளர் 

ெணியமர்த்ேப்ெட்டுள்ளார். 

 

186] தநொள நாட்டின் லால்ெதகயா, ொக்மேி, கமலா ஆகிய மூன்று நேிகளில் 

பவள்ளத் ேடுப்பு கதரகள் அதமக்க இந்ேியா 38.82 தகாடி நிேியுேவி அளித்துள்ளது. 

 

187] நிகரகுவா நாட்டின் அேிெராக தடனியல் ஒர்தடாகன் மற்றும் துதண அேிெராக 

அவ ன் மதனவி தராஸா தயா மு ல்தலா ெேவிதயற்றுள்ளனர்.  

 நாட்டின் உய ய இரு பதவிகைில் கைவன் மறனவி உள்ைனர். 

 

188] இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் தமல் ெதழதம வாய்ந்ே நகரம் சனீாவில் 

கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 ெீன சதால்லியல் ஆய்வு நிறலயத்றதச் கெர்ந்த ஆய்வாைர்கள், லிகயானிங் 

மாகாைத் தறலநகர் சஷன்யாங்கில் அகழ்வாய்வில் ஈடுபட்டனர். பறழய நகரம் 

என்று அைியப்படும் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஜூறல முதல் அகழ்வாராய்ச்ெி 
நறடசபற்று வருகிைது. 

 

 பறழறமயான கிங்ஸிவாங்ஸி ( Qingzhuangzi City ) நகரத்தின் ெிதிலங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. வடீுகள், கெமிப்பு கிடங்குகள், கல்லறைகள் ஆகியறவ 

அதில் அடங்கும். 
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189] Babur-3 

 

 நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து செலுத்தக் கூடிய அணுஆயுத வல்லறம சகாண்ட " 

பாபர் - 3 " ஏவுகறைறய, பாகிஸ்தான் சவற்ைிகரமாக ப கொதித்துள்ைது. 

 

 அணு சவடிசபாருறை சுமந்து சென்று, சுமார் 450 கிமீ பாய்ந்து இலக்றக தாக்கும் 

வல்லறம சகாண்டது இந்த ஏவுகறை. 

 

190] பேன் பகா யாவில், பூஸன் நக ல் உள்ள ஜப்ொன் துதணத் தூேரகம் முன்பு 

அதமக்கப்ெட்டுள்ள "ொலியல் அடிதமப் பெண்' சிதலக்கு எேிர்ப்பு பே விக்கும் 

வதகயில், அந்ே நாட்டுக்கான ஜப்ொன் தூேர் யாசுமாஸா நாகமிதன ேிரும்ெ 

அதழக்கப்ெட்டார். 

 

191] Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers (PECASE) 

 

 அசம க்காவில் இைம் விஞ்ஞானிகறை ஊக்கப்படுத்தும் வறகயில் "ஆரம்ப 

நிறல விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சபாைியாைர்களுக்கான அதிபர் விருது' கடந்த 1996 

முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 

 

 நடப்பாண்டுக்கான இந்த விருதுக்கு 102 விஞ்ஞானிகறை அதிபர் ஒபாமா கதர்வு 

செய்துள்ைார். இவர்கைில் 4 இந்திய வம்ொவழியினர் இடம்சபற்றுள்ைனர். 

 

 மான்ட்க்கைர் மாகாைப் பல்கறலக்கழகத்தில் பைியாற்றும் பங்கஜ் லால்,  

வடகிழக்குப் பல்கறலக்கழகத்றதச் கெர்ந்த சகைெிக் ெவுத் ,  

இகான் மருத்துவக் கல்லூ யில் பைியாற்றும் மைஷீ் அகராரா, 

 கலிஃகபார்னியா பல்கறலக்கழகத்றதச் கெர்ந்த ஆராதனா தி பாதி 
 

192] 3 - D  

 

 முதலீட்டாைர்கறை ஈர்க்கும் விதமாக , குஜராத் மாநில அரெின் " குஜராத் 

றவப்ரன்ட் - 2017 " ( Gujarat Vibrant - 2017 ) மாநாடு , காந்தி நக ல் ஜனவ  10 - 13 

வறர நறடசபறுகிைது. 

 

 இந்த மாநாட்றட துவக்கி றவத்த பிரதமர் கமாடி மூன்று Dக்கள் பற்ைி 
குைிப்பிட்டுள்ைார்.  

01) Demography [ மக்கள் சதாறக சபருக்கம் ]  
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02) Democracy [ ஜனநாயகம் ]  

 

03) Demand [ கதறவ ]  

 

 ஆகியன இந்தியாவின் வலுவான அம்ெம் என்றும், உலகிகலகய உற்பத்தி 
துறையில் 6வது சப ய நாடாக இந்தியா உள்ைதாக பிரதமர் கூைியுள்ைார். 

 

193] IRCTC Rail Connect app  

 

 ரயில் டிக்சகட்டுகறை எைிதாகவும் கவகமாகவும் முன்பதிவு செய்ய 'ஐஆர்ெிடிெி 
ரயில் கசனக்ட்' என்ை சபய ல் புதிய செயலி ஒன்றை இந்திய ரயில்கவ உைவு 

மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (ஐஆர்ெிடிெி) அைிமுகம் செய்துள்ைது. [ ெில மாதங்களுக்கு 

முன் Irctc Connect என்ை செயலி சவைியிடப்பட்டு இருந்தது ] 

 

194] உலக தகாப்தெ கால்ெந்து தொட்டியில் ெங்தகற்கும் நாடுகளின் ேற்தொதேய 

எண்ணிக்தகயான 32 என்ெேதன 48-ஆக மாற்றும் ேிட்டத்துக்கு ஃெிஃொ 

என்றதழக்கப்ெடும் சர்வதேச கால்ெந்து அதமப்பு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

 

 வரும் 2026 ஃபிஃபா உலக ககாப்றப கால்பந்து கபாட்டியில் அதிக 16 குழுக்கள் 

செயல்படும். ஒவ்சவாரு குழுவிலும் மூன்று அைிகள் இடம்சபறும். 

 

 இக்குழுக்கைில் நடக்கும் கபாட்டிகைில் முதல் இரண்டு இடம் சபறும் அைிகள் 

நாக்அவுட் ( சவைிகயற்ைத்றத முடிவு செய்யும் சுற்று) சுற்றுக்கு தகுதி சபறும். 

நாக்அவுட் சுற்ைில் 32 நாடுகள் விறையாடும். 

 

195] அபம க்காவிவின் புேிய அேிெராக தேர்ந்பேடுக்கப்ெட்டுள்ள படானால்டு ட்ர்மப் 

ேனது மருமகன் ஜார்ட் குஷ்னதர பவள்தள மாளிதகயின் முக்கிய ஆதலாசகராக 

நியமித்துள்ளார்.  

 

 யல் எஸ்கடட் நிர்வாகியான ஜார்ட் உள்நாட்டு மற்றும் சவைிநாட்டு குைிப்பாக 

மத்திய கிழக்கு நாடுகைில் வர்த்தகம் சதாடர்பாக அம்ெங்கறை கவனிப்பார் என்று 

கூைப்படுகிைது. 

 

196] 2016-17 நிேியாண்டிற்கான தேசிய வருமானம் கணிப்பு’ அறிக்தகதய மத்ேிய 

புள்ளியியல் அலுவலகம் (சிஎஸ்ஓ) பவளியிட் டுள்ளது. 
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 இதன்படி 2016-17 நிதியாண்டில் தனிநபர் வருமானம் ரூ.1,03,007 ஆக இருக்கும் 

என்று கைித்துள்ைது. கடந்த வருட தனிநபர் வருமானத்றத விட இது 10.4 % 

அதிகமாகும். 

 

 கடந்த நிதியாண்டில் தனிநபர் வருமானம் 93,293 ரூபாயாக கைித்திருந்தது 

குைிப்பிடத்தக்கது. 

 

 நிறலயான விறல நிலவரப்படி தனிநபர் வருமான வைர்ச்ெி விகிதம் இந்த 

நிதியாண்டில் 5.6 ெதவதீமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. கடந்த 

ஆண்டு 6.2 ெதவதீமாக இருந்தது 

 

197] ெிதளட்ஸ்டாட்ஸ் நிறுவனம் வருடந்தோறும் சர்வதேச அளவில் சிறந்ே 

பசயல்ொடுகதள அளித்து வரும் விமான நிறுவனங்கள் ெட்டியதலயும், மிக 

தமாசமான பசயல்ொடுகதள வழங்கிவரும் நிறுவனங்கள் ெட்டியதலயும் 

பவளியிடுகிறது. 

 

 நிகழ்கால கெறவகறை ெிைப்பாக வழங்கி வரும் விமான நிறுவனங்கைில் , 

ககஎல்எம் நிறுவனம் முதலிடத்தில் உள்ைது. இகப யா நிறுவனம் 

இரண்டாமிடத்திலும் கஜஏஎல் மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

 

 நிகழ்கால கெறவகறை கமாெமாக வழங்கி வரும் நிறுவனங்கள் பட்டியலில் 

இஎல் ஏஎல் முதலிடத்திலும் ஐஸ்கலண்ட் ஏர் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

இந்தியாவின் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ைது. 

 

198] கர்நாடகா வங்கி , Universal Sompo General Insurance நிறுவனத்துடன் இதணந்து, 

ேங்கள் வங்கியில் தசமிப்பு கணக்கு தவத்துள்ளவர்களுக்கு KBL Suraksha என்ற குழு 

விெத்து காப்ெீட்டு ேிட்டத்தே அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

 

199] ெருவமதழ பொய்த்ேது மற்றும் ரூொய் தநாட்டு மேிப்ெிழப்பு விவகாரம் 

ஆகியதவ காரணமாக முந்தேய 2015-16-ஆம் நிேியாண்டில் 7.6% இருந்ே 

பொருளாோர வளர்ச்சி ேற்தொது 7.1%ஆக குதறயும் என்று ேதலதம புள்ளியியல் 

அலுவலக ஆய்வறிக்தக பே வித்துள்ளது. 

 

 சமாத்த மதிப்புக் கூட்டல் (GVA) வைர்ச்ெி, நடப்பு நிதியாண்டில் 7% இருக்கும் என 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது கடந்த நிதியாண்டில் 7.2%ஆக இருந்தது. 
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 அகதெமயத்தில், கவைாண் துறை, மீன் பிடிப்புத் துறை, வனத்துறை ஆகியவற்ைின் 

வைர்ச்ெி 1.2%ல் இருந்து 4.1% அதிக க்க வாய்ப்பு உள்ைதாகவும் சுரங்கத் 

துறையின் வைர்ச்ெி 1.8% குறையும் எனவும், உற்பத்தித் துறையின் வைர்ச்ெி 9.3% 

இருந்து 7.4 % குறையும் எனவும் கைிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

200] India Today Conclave South - 2017  

 

 இந்தியா டுகட ஊடக நிறுவனத்தின் இரண்டு நாள் மாநாடு , சென்றனயில் ஜனவ  

09 மற்றும் 10ல் நறடசபற்றுள்ைது. 

 

201] எழுத்ோளர் மாலனுக்கு "ஆய்வுக் பகாதடதய " ( Fellowship ) சிங்கப்பூர் தேசிய 

நூலகம் வழங்கியுள்ளது. 

 

 "லீ காங் ெியான் ஆய்வைிஞர்' என்ை ெிைப்புக் சகௌரவத்றத அவருக்கு இந்த ஆண்டு 

ெிங்கப்பூர் கதெிய நூலகம் வழங்கியுள்ைது. 

 

 ெிங்கப்பூ ல் 6 மாதம் தங்கியிருந்து ெிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம் குைித்த ஆய்வு 

ஒன்ைிறன அவர் கமற்சகாள்வதற்கு இந்தக் சகௌரவம் வாய்ப்பைிக்கும். கமலும், 

ெிங்கப்பூ ன் ெமூக வைர்ச்ெி, ெிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்துக்கைில் எப்படி 

எதிசராலிக்கிைது என்ை ஆய்விறனயும் அவர் கமற்சகாள்ை உள்ைார். 

 

 2 லட்ெம் நூல்களுடன்...: 16 மாடி கட்டடத்தில் 2 லட்ெத்துக்கும் கமற்பட்ட நூல்கள், 

700-க்கும் கமற்பட்ட இதழ்கள், குறுந்தகடுகள், ஒலிப் புத்தகங்களுடன் உலகின் 

ெிைந்த நூலகங்கைில் ஒன்ைாக ெிங்கப்பூர் கதெிய நூலகம் விைங்குகிைது. இந்த 

நூலகத்றத 1960-ஆம் ஆண்டு சகாறடயாைரும் ெீன வைிகருமான "லீ காங் 

ெியான்' நிறுவினார். அவரது சபய ல் "லீ காங் ெியான் ஆய்வைிஞர்' என்ை ெிைப்பு 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 

 

202] India International Xchange ( INDIA INX ) 

 

 நாட்டின் முதலாவது ெர்வகதெ பங்குச் ெந்றத குஜராத் மாநிலம், காந்திநக ன் 

கிஃப்ட் ெிட்டி (குஜராத் இண்டர்கநஷனல் ஃறபனான்ஸ் சடக் -ெிட்டி GIFT city ) 

பகுதியில் "இந்தியா - ஐஎன்எக்ஸ்' என்ை சபய ல் அறமக்கப்பட்டுள்ைது. இதறன 

பிரதமர் கமாடி துவக்கி றவத்துள்ைார். 

 

203] தகாதவதயச் தசர்ந்ே பொறியாளர் கிரண் ெட் , அறிவியல் மற்றும் 

போழில்நுட்ெப் ெி வில் ஆஸ்கர் விருதுக்குத் தேர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 
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 கிரண் பட் ஹாலிவுட்டில் சவற்ைி சபற்ை அசவன்ஜர்ஸ், றபகரட்ஸ் ஆஃப் 

க பியன், வார்கிராப்ட், ஸ்டார் வார்ஸ் எபிகொட் 7, ஸ்டார் வார்ஸ் கராக் ஒன் 

உள்ைிட்ட திறரப்படங்கைில் டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பப் பி வில் 

பைியாற்ைியுள்ைார். இதில் ெிைப்பாகப் பைிபு ந்ததற்காக, அைிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பப் பி வில் ஆஸ்கர் விருதுக்கு கதர்வு செய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

 அைிவியல், சதாழில்நுட்பப் பி வில் ஆஸ்கர் விருது சபற்றுள்ை கிரண் பட், 

ககாறவயில் இருந்து இந்த விருதுக்குத் கதர்வாகியுள்ை இரண்டாவது நபர் என்பது 

குைிப்பிடத்தக்கது. 

 

 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பிைந்து, ககாறவயில் பள்ைி, கல்லூ  படிப்றப முடித்த 

சகாட்டலாங்ககா லிகயான் , கடந்த ஆண்டுக்கான விருதுக்குத் கதர்வான 

முதலாவது நபராவார். 

 

204] ஜம்மு காஷ்மீர் மாநலிம் ரதஜா தயச் தசர்ந்ே 8 வயது சிறுவனான அப்பு அமாஸ் 

, தேசிய அளவில் நடத்ேப்ெட்ட ோய் ொக்சிங் சாம்ெியன்ஷிப் தொட்டியில் ேங்கம் 

பவன்று சாேதன ெதடத்துள்ளான். இேன்மூலம், இளம் வயேில் தேசிய ொக்சிங் 

சாம்ெியன் ஆகியிருக்கிறான். 


