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1] GDP அடிப்படையிலான சுற்றுலா பபாருளாதாரத்தில் , உலகளவில் இந்தியா 
7வது இைம் பபற்றுள்ளதாக World Travel and Tourism Council (WTTC) பத வித்துள்ளது. 

2] உலக அளவில் சுற்றுலா மற்றும் பயண பபாட்டித்தன்டமகள் பகாண்ை நாடுகள் 

பட்டியடல உலக பபாருளாதார மன்றம் பவளியிட்டுள்ளது. 

 இதில் இந்தியா 40-வது இடத்தில் உள்ளது. 

 ஸ்பெயின் நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. ெிரான்ஸ், பெர்மனி ஆகிய நாடுகள் 
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளன. 

 

3] புடக பிடித்தல் காரணமாக அதிகம் உயி ழப்பபார் நாடுகள் பட்டியலில்  

சனீா முதலிைத்டதயும், இந்தியா 2-வது இைத்டதயும் பிடித்துள்ளது. 

 அபம க்கா, ரஷியா ஆகிய இரு நாடுகளும் 3 மற்றும் 4-வது இடத்ததப் 
ெிடித்துள்ளன. 

 சீனா, இந்தியா, இந்ததாதனசியா நாடுகளில் ஆண்கள் அதிகம் புதக 
ெிடிக்கின்றனர். 

 புதகெிடிக்கும் பெண்கள் உள்ள நாடுகள் ெட்டியலில் அபம க்கா 
முதலிடத்ததயும், சீனா 2-வது இடத்ததயும் இந்தியா 3-வது இடத்ததயும் 
ெிடித்துள்ளது. 

 

4] உத்தரப்பிரபதச மாநிலம் முசாபர் நகர் மாவட்ை நீதிமன்றத்தில் குடும்ப நல 
நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் பதஜ் பிரதாப் சிங், கைந்த ஆண்டில் 327 பவடல 
நாட்களில் 6,065 வழக்குகளுக்கு தரீ்வு கண்டு கின்னஸ் சாதடன படைத்துள்ளார். 

 

5] தாய்லாந்து நாட்டில் நைந்து வரும் சர்வபதச குத்துச்சண்டை சாம்பியன் 
பபாட்டியின் 49 கிபலா எடைப்பி வில் இந்திய வரீர் ஷ்யாம் குமார் தங்கப் 
பதக்கம் பவன்றுள்ளார். 

 49 கிதலா எதடப் ெி வினருக்கான இறுதி தொட்டியில் 19 வயதான ஷ்யாம் 
குமார், முன்னணி உஸ்பெகிஸ்தான் வரீரான ஹசன்ொய் டஸ்மாதடாவ்-தவ 
எதிர்பகாண்டார். ஆட்டம் பதாடங்குவதற்கு முன்ொகதவ டஸ்தமாவ் காயம் 
காரணமாக விலகினார். 

 இததனயடுத்து ஷ்யாம் குமார் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றதாக அறிவிக்கப்ெட்டது. 

 

6] பெர்மன் விண்பவளி ஆய்வாளர்கள் இடணந்து 149 சக்திவாய்ந்த பசனான் 
மின்விளக்குகளால் உலகின் மிகப்பப ய சூ யடன உதிக்கடவத்துள்ளனர். 
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 இயற்தகயான சூ ய ஒளிதய �சன்தலட்� என்று அதைப்ெதனால் 
பசயற்தகயாக உருவாக்கப்ெட்டுள்ள இந்த பசயற்தக சூ யனுக்கு �சின்தலட்� 
என பெய ட்டுள்ளனர். 

 

7] விண்பவளியில் சூ ய மண்ைலத்துக்கு பவளிபய ஏராளமான பகாள்கள் 
இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடகயில் தற்பபாது புதிதாக ஒரு 
பகாள் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. 

 அதற்கு ெிதெ 1132ெி என பெய டப்ெட்டுள்ளது. 

 இப்புதிய கிரகத்தத பெர்மனியின் மாஸ் ெிளாங்க் என்ற கிரகங்கதள ஆய்வு 
பசய்யும் நிறுவனம் கண்டுெிடித்துள்ளது. 

 இதுவதர கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட புதிய கிரகங்களில் வளிமண்டலம் எதுவும் 
இல்தல. ஆனால் இதில் பூமியில் இருப்ெது தொன்று வளிமண்டலம் உள்ளது. 

 இக்கிரகம் பூமிதய தொன்று 1.4 மடங்கு பெ யதாக உள்ளது. இது பூமியில் 
இருந்து 39 பவளிச்ச ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது. 

 

8] உலகம் முழுவதுமுள்ள பபண் குழந்டதளுக்கான கல்வி உ டமடய 
ஊக்குவிப்பதற்காக , ஐ.நா சடபயின் " இளம் அடமதித் தூதராக " மலாலா 
யூசுப்சாய் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 [ கடந்த 2014-ம் ஆண்டு அதமதிக்கான தநாெல் ெ சு இந்தியாதவச் தசர்ந்த 
தகலாஷ் சத்தியார்த்தி மற்றும் 19 வயதத ஆன மலாலா ஆகிதயாருக்கு 
ெகிர்ந்தளிக்கப்ெட்டது.] 

 

9] இந்திய பமன்பபாருள் நிறுவனங்கள் சங்க { National Association of Software and 
Services Companies (NASSCOM) } தடலவராக , Quatrro நிறுவனத்தின் தடலவர் மற்றும் 
நிர்வாக இயக்குநர் ராமன் ராய் பதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 துதண ததலவராக விப்தரா நிறுவனர் அஸிம் ெிதரம்ெியின் மகன் ஷாத் 
ெிதரம்ெி ததர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

10] மாநில பதர்தல் ஆடணயாளராக ஓய்வு பபற்ற IAS அதிகா  மாலிக் பபபராஸ் 
கான் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 மாநிலத் ததர்தல் ஆதணயராக இருந்த சீதாராமன், கடந்த மார்ச் மாதம் ஓய்வு 
பெற்றுள்ளார். 
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11] பபட்மிண்ைன் மகளிர் ஒற்டறயர் உலக தரவ டசயில் P.V. சிந்து 5வது 
இைத்தில் இருந்து 2வது இைத்துக்கு முன்பனறியுள்ளார். 

 1 -- Tai Tzu Ying , சீன தததெ  

 3 -- கதராலின் ம ன் , ஸ்பெயின் 

 சாய்னா தநவல் 9வது இடத்தில் உள்ளார். 

 

12] இந்திய ஏற்றுமதி பமம்பாட்டு ஆடணயத்தின் (The Federation of Indian Export 
Organisations) புதிய தடலவராக கபணஷ் குமார் குப்தா மற்றும் துடண 
தடலவராக பசன்டனடய பசர்ந்த M. ரபீக் அகமது ஆகிபயார் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

13] சர்வபதச ஊக்கமருந்து தடுப்புக் கழகத்தின் 2015-ம் ஆண்டுக்கான ஊக்க 
மருந்து தடை விதிமீறல் பட்டியலில் இந்தியா பதாைர்ந்து 3-வது ஆண்ைாக 3ம் 
இைம்பபற்றுள்ளது. 

 இந்தப் ெட்டியலில் ரஷ்யா முதலிடம் (176), இத்தாலி (129) இரண்டம் இடம் 
பெற்றுள்ளன. 

 2015-ம் ஆண்டில் மட்டும் 117 இந்திய வரீர்கள் ததட பசய்யப்ெட்ட ஊக்க 
மருந்து எடுத்துக் பகாண்டதற்காக தண்டிக்கப்ெட்டுள்ளனர். 

 தனிநெர் விதளயாட்டுகளில் ெளுதூக்குதல் ெி வில் மட்டும் 32 இந்திய 
ஆடவர் 24 மகளிர் வரீர் விராங்கதனகள் என்று 56 தெர் ததட 
பசய்யப்ெட்டுள்ளனர். தடகளம் 21 மீறல்களுடன் 2-ம் இடம் வகிக்கிறது. 
குத்துச்சண்தடயில் 8 வரீர்கள் ஊக்க மருந்தில் சிக்கினர், தசக்கிளிங், கெடி, 
ஆகியவற்றில் தலா 3 வரீர்கள் ஊக்க மருந்து தசாததனயில் சிக்கினர். 

 

14] சர்வபதச அளவில் மிக விடலயுயர்ந்த அலுவலக இைங்களில் பைல்லியில் 
உள்ள கன்னாட் பிபளஸ் 9-வது இைத்டத பிடித்துள்ளது. 

 கன்னாட் ெிதளஸில் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு சதுர அடிக்கு 105.71 டாலர் 
வாடதகயாக உள்ளது என ெிராப்ெர்டி ஆதலாசதன நிறுவனமான சிெிஆர்இ 
நடத்திய ஆய்வில் பத வித்துள்ளது. 

 ஹாங்காங் பசன்ட்ரல் முதலிடத்தத பெற்றுள்ளது. இங்கு ஆண்டுக்கு 264.27 
டாலர் (ஒரு சதுர அடிக்கு) வாடதகயாக உள்ளது. 

 பெய்ெிங்கில் உள்ள தெனான்ஸ் ஸ்ட் ட் மற்றும் ஹாங்காங்கில் உள்ள 
கவ்லூன் ஆகியதவ இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்கதள 
பெற்றுள்ளன. 



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

 

www.winmeen.com Page 4 

 

 பெய்ெிங்கில் உள்ள சிெிடி 4-வது இடத்தத ெிடித்துள்ளது. லண்டனில் உள்ள 
பவஸ்ட் எண்ட் 5-வது இடத்ததயும் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள மிட்டவுன் 
மன்ஹாட்டன் 6-வது இடத்ததயும் தடாக்கிதயா நகரத்தில் உள்ள மருபனாச்சி 
7-வது இடத்ததயும் ஷாங்காய் நகரத்தில் உள்ள புடாங் 8-வது இடத்ததயும் 
ெிடித்துள்ளன. 

 

15] சாபசக் - South Asia Subregional Economic Cooperation ( SASEC) பதற்காசிய நாடுகளின் 
துடண பிராந்திய பபாருளாதார கூட்ைடமப்பு மாநாடு புது பைல்லியில் 
நடைபபற்றது. 

 சாபசக் கூட்டதமப்பு 2001-ம் ஆண்டு பதாடங்கப்ெட்டது. இதில் வங்கததசம், 
பூட்டான், இந்தியா, மாலத்தீவுகள், தநொளம், இலங்தக ஆகியதவ உறுப்பு 
நாடுகளாக உள்ளன. மியன்மர் தற்தொது இதணந்துள்ளது. 

 

16] குெராத் மாநிலத்தின் முதல் பபண் டிெிபியாக கீதா பொஹ்  
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

17] பசன்டனடயச் பசர்ந்த ஸ்ரீநாத் நாராயணன் பசஸ் விடளயாட்டில் 
இந்தியாவின் 46-வது கிராண்ட் மாஸ்ைரானார். 

 

18] மியாமி ஓபன் பைன்னிஸ் பதாை ன் பபண்கள் இரட்டையர் பி வில் 
காப் யலா ைப்பராவ்ஸ்கி - ெு யிபான் பொடி , சானியா மிர்ஸா - ஸ்டிடரபகாவா 
பொடிடய பதாற்கடித்து பட்ைம் பவன்றுள்ளனர். 

 

19] மியாமி ஓபன் சர்வபதச பைன்னிஸ் ஆண்கள் ஒற்டறயர் இறுதிப்பபாட்டியில் 
ஸ்பபயின் வரீர் ரபபல் நைாடல வழீ்த்தி சுவிட்சர்லாந்தின் பராெர் பபைரர் 
சாம்பியன் பட்ைத்டத பவன்றார். 

 இந்த ஆண்டில் பெடரர் பவன்ற 3-வது ெட்டமாகும். கிராண்ட்சிலாமான 
ஆஸ்திதரலிய ஓென், மற்றும் இன்டியன் பவல்ஸ் தொட்டியில் ெட்டம் 
பவன்று இருந்தார். 

 35 வயதான பெடரருடன் கதடசியாக தமாதிய 4 ஆட்டத்திலும், நடால் 
ததாற்று உள்ளார். 

 

20] சர்வபதச விண்பவளி ஆய்வகத்துக்கு பதடவயான உபகரணங்கள் மற்றும் 
எந்திரங்கள், கட்டுமான பபாருட்கள் பபான்றவற்டற தனியாருக்கு பசாந்தமான 
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ஸ்பபஸ் எக்ஸ் என்ற ராக்பகட் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வந்தன. இதுதவிர உலகில் 
உள்ள சிறிய நாடுகளுக்கு பசாந்தமான பசயற்டகக் பகாள்கடள விண்ணுக்கு 
அனுப்பி நிடலநிறுத்தும் பசடவடயயும் உ ய கட்ைணம் பபற்றுபகாண்டு 
இந்நிறுவனம் பசய்து வருகிறது. 

 லத்தீன் அபம க்க நாடுகளுக்கு பசாந்தமான 65 பசயற்தகக் தகாள்கதள 
மறுசுைற்சி பசய்யப்ெட்ட ராக்பகட்டின் மூலம் ஸ்தெஸ் எக்ஸ் ஃொல்கன் 
நிறுவனம் புதளா டா மாநிலத்தில் உள்ள பகன்னடி விண்பவளி ஆய்வு 
தமயத்தில் இருந்து மார்ச் 30ல் விண்ணில் பசலுத்தி, பவற்றிகரமாக 
நிதலநிறுத்தியுள்ளது. 

 

21] காச பநாடய புதிய முடற ரத்த ப பசாதடன மூலம் ஒரு மணி பநரத்தில் 
கண்டுபிடிக்கும் முடறடய அபம க்க விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 
இதற்கு �நாபனா டிஸ்க்� என பபய ட்டுள்ளனர். 

 தற்தொது வதர, ரத்த மாதி கள் வைங்கப்ெட்டு 3 நாட்கள் அல்லது ஒரு வாரம் 
கைித்து தான் அறிய முடியும். 

 

22] Minister For Sex 

 ஸ்பெயின் நாட்டில் மக்களின் இறப்புக்கு ஏற்ெ குைந்ததகள் ெிறப்ெில் சமநிதல 
இல்லாததால் கிடுகிடுபவன ச ந்துவரும் மக்கள் பதாதகயின் 
எண்ணிக்தகதய அதிக க்கும் தநாக்கத்தில் தம்ெதியருக்கு கிளுகிளுப்தெ 
ஏற்ெடுத்தி, தாம்ெத்தியத்தத ஊக்குவிக்க பசக்ஸ் மந்தி யாக ★ எபடல்மிரா 
ெபரய்ரா ★ நியமனம் பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

23] முன்னாள் முதல்-அடமச்சர் O. பன்னரீ்பசல்வத்துக்கு 'Y' பி வு பாதுகாப்பு 
வழங்கி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 11 சிஆர்பிஎப் வரீர்கள் 
பன்னரீ்பசல்வத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவர். 

 

24] கூகுள் நிறுவனம் நைத்தும் 'டூடுள் 4 கூகுள்' பபாட்டியில் இந்த ஆண்டு 
பவற்றியாளர் கபணக்டிகட் மாணவி சாரா ஹா சன் என கூகுள் 
அறிவித்துள்ளது. 

 எதிர்காலத்தில் நான் எதத ொர்க்க தவண்டும் என்ற ததலப்ெில் இந்த 
ஆண்டிற்கான டூடுதள மாணவர்கள் வடிவதமத்தனர். 

 அந்த வதகயில் இந்த ஆண்டு பவற்றியாளரான ஹா சன், 'எனது 
எதிர்காலத்தில் மதம், ொலினம், சாதி உள்ளிட்டதவகதள கடந்து நாம் 
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அதனவரும் மற்றவர்கள் மீது சமமாக அன்பு பசலுத்த தவண்டும்', என 
பத வித்துள்ளார்.  

 

25] பகரளாவின் கண்ணூர் மாவட்ைம் பிளாஸ்டிக் டபடய முற்றிலும் ஒழித்த 
இந்தியாவின் முதல் மாவட்ைம் என்ற பபயடர பபற்றுள்ளது. 

 தகரளாவில் உள்ள கண்ணூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 1-
ந்தததி ★ ெிளாஸ்டிக் தெ இல்லா கண்ணூர்- நல்ல நாடு, நல்ல மண்ணு ★ 
என்ற ஸ்தலாகத்துடன் திட்டம் வகுக்கப்ெட்டது. அதன்அடிப்ெதடயில் சுமார் 
ஐந்து மாதங்களில் 81 கிராம ெஞ்சாயத்து அதிகா கள் மற்றும் மக்களின் 
ஈடுொட்டால் கண்ணூர் மாவட்டம் ெிளாஸ்டிக் தெ இல்லாத மாவட்டமாக 
உருவாகியுள்ளது. 

 

26] ஆந்திரா மாநில அடமச்சரடவயில் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகன் 
பலாபகஷ் , தகவல் பதாழில் நுட்பம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துடற 
அடமச்சராக பதவிபயற்றுள்ளார்.  

 

27] அசாம் மாநிலம், குவாஹாத்தியில் இந்தியாவின் மிகப்பப ய நதித் திருவிழா " 
நமாமி பிரம்மபுத்திரா " (பிரம்புத்திரா நதிடய வணங்குதல்) விழாடவ ெனாதிபதி 
பிரணாப் முகர்ெி பநற்று பதாைங்கி டவத்துள்ளார். 

 

28] மத்திய மனிதவள பமம்பாட்டுத்துடற அடமச்சகம் 2017-ம் ஆண்டிற்கான 
பதசிய கல்வி நிறுவனங்களின் தரவ டச பட்டியடல பவளியிட்டுள்ளது. 

 ததலசிறந்த ெல்கதலக்கைகங்கள் ெட்டியலில் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் 
பெங்களூர் முதலிடத்ததயும், ெவஹர்லால் தநரு ெல்கதலக்கைகம் 2-வது 
இடத்ததயும், ெனாரஸ் இந்து யுனிவர்சிட்டி 3-வது இடத்ததயும் ெிடித்துள்ளது. 

 நாட்டின் ததலசிறந்த பொறியியல் கல்லூ யாக பசன்தன ஐஐடி ததர்வு 
பசய்யப்ெட்டுள்ளது. இப்ெட்டியலில் 8-வது இடத்தத பசன்தன அண்ணா 
ெல்கதலக்கைகம் ெிடித்துள்ளது. 

 நாட்டின் சிறந்த கல்லூ கள் ெட்டியலில் முதலிடத்தத படல்லியின் மிரந்தா 
ஹவுஸ் கல்லூ  ெிடித்துள்ளது. பசன்தன லதயாலா கல்லூ  2-வது 
இடத்ததப் ெிடித்துள்ளது. 3வது இடம் படல்லி ஶ்ரீராம் கல்லூ  , 4-வது 
இடத்தத திருச்சி ெிஷப் பஹபெர் கல்லூ யும், 10-வது இடத்தத பமட்ராஸ் 
கிறிஸ்டியன் கல்லூ யும் ெிடித்துள்ளன. 

 கல்லூ கள் ெட்டியலில் முதல் 20 இடங்களில் படல்லிதயச் தசர்ந்த 8 
கல்லூ களும், தமிைகத்தத சார்ந்த 9 கல்லூ களும் உள்ளன. 
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29] சர்வ் வங்கி கவர்ன ன் அடிப்படை சம்பளம் ரூ 90,000/ லிருந்து ரூ 2.5 
லட்சமாகவும், துடண கவர்ன ன் அடிப்படை சம்பளம் ரூ 80,000/ லிருந்து ரூ 2.25 
லட்சமாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 இது ெனவ  01/ 2016 லிருந்து அமுல்ெடுத்தப்ெடும் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

30] பமக்ஸிபகாவின் லியான் சாலஞ்சர் டூர் பைன்னிஸ் பபாட்டியின் இரட்டையர் 
பி வில் இந்தியாவின் லியாண்ைர் பயஸ் , கனைாவின் அடில் ஷமஸ்டினுைன் 
பொடி ,,, சுவிட்சர்லாந்தின் லுகா மார்கபராலி , பிபரசிலின் கபரா சாம்பிபய  
பொடிடய வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றனர். 

 

31] மியாமி ஓபன் பைன்னிஸ் பபாட்டியில் , இங்கிலாந்து வரீாங்கடன 
பொஹன்னா பகான்ைா, பைன்மார்கின் கபராலின் பவாஸ்னியாக்கிடய வழீ்த்தி 
சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றுள்ளார். 

 

32] இந்திய ஓபன் பாட்மிண்ைன் பபாட்டி, ஆண்கள் ஒற்டறயர் இறுதி பபாட்டியில் 
பைன்மார்க் வரீர் விக்ைர் அபலக்பசன் ( Viktor Axelsen ) , டதவானின் பசாடீன்பசன் 
ஐ வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றுள்ளார். 

 

33] இடணய பசடவ வழங்கும் நிறுவனமான ACT Fibernet ஒரு Gbps பவகத்திலான 
இடணய பசடவடய டஹதரபாத்தில் அறிமுகம் பசய்தது. இந்தியாவில் இந்த 
பசடவடய அறிமுகம் பசய்யும் முதலாவது நிறுவனம் ACT Fibernet ஆகும். 

 உலகத்தில் பவகு சில நகரங்களில் மட்டுதம ஒரு Gbps தவகம் இருக்கிறது. 
பென் டிதரவில் இருந்து தகவல் மாறுவதற்கு ஆகும் தநரத்தத விட 
இதணயத்தில் தவகமான தரவிறக்கம் பசய்ய முடியும். 

 இந்தியாவின் சராச  இதணய தவகம் 2 Mbps ஆகும். சராச தய விட 400 
மடங்கு தவகத்தில் ACT Fibernet இயங்கும். 

 

34] அபம க்க அதிப ன் உதவியாளராக , ( ஊதியம் வழங்கப்பைாத பணியாளராக 
) அதிபர் டிரம்பின் மூத்த மகள் இவான்கா_டிரம்ப் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 ஏற்கனதவ இவான்காவின் கணவரான ொபரட்டு குஷ்பனர், அதிெர் படானால்ட் 
டிரம்புக்கு மூத்த ஆதலாசகராக விளங்கி வருகிறார். 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%87%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE_%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1662598370709759
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35] இந்தியா ஓபன் பபட்மிண்ைன் பதாை ன் மகளிர் ஒற்டறயர் இறுதிப் 
பபாட்டியில் இந்தியாவின் PV சிந்து, பயா ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் பவன்ற 
ஸ்பபயினின் கபராலினா ம டன வழீ்த்தி [ 21-19, 21-16 புள்ளிகள் ] சாம்பியன் 
பட்ைம் பவன்றுள்ளார்.  

 

 { P.V. சிந்து காலிறுதியில் சாய்னா தநவதலயும் , அதரயிறுதியில் 
பதன்பகா யாவின் Sung Ji Hyun வழீ்த்தி இருந்தார். } 

 

36] இந்திய கி க்பகட் கட்டுப்பாடு வா யத்தின் ( BCCI ) சார்பில் நைத்தப்படும் 
அடனத்து உள்நாட்டு கி க்பகட் பகாப்டபகடளயும் பவன்ற முதல் அணி என்ற 
பபருடமடய தமிழ்நாடு அணி பபற்றுள்ளது. 

 ரஞ்சி தகாப்தெ -- 1987 / 88  

 02) இரானி தகாப்தெ -- 1988 / 89  

 03) விெய் ஹசாதர தகாப்தெ -- 2016 / 17 ( Totally 5 times )  

 04) திதயாதர் தகாப்தெ -- 2016 / 17  

 05) தசயது முஸ்டாக் அலி தகாப்தெ -- 2007 / 08 

 

37] ஆசிய ஹாக்கி கூட்ைடமப்பு வழங்கும், 2016ம் ஆண்டுக்கான  

 ★ ஆசியாவின் சிறந்த வரீர் விருது -- S.V. சுனில்  

 ★ ஆசியாவின் நம்ெிக்தகக்கு ய வரீர் விருது ( Promising Player ) -- 
ஹர்மன்ெி த் சிங் ஆகிதயாருக்கு வைங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இவர்கள் இருவரும் இந்திய வரீர்கள் ஆவர். 

 

38] பசுடவ பகால்பவர்களுக்கு 14 ஆண்டுகள் சிடற தண்ைடன மற்றும் 1 லட்சம் 
முதல் 5 லட்சம் வடர அபராதம் விதிக்கும் சட்ைம், குெராத்தில் 
நிடறபவற்றப்பட்டுள்ளது. 

 தற்தொது 3 முதல் 7 ஆண்டுகள் சிதற தண்டதன என்ற சட்டம் அமலில் 
உள்ளது. 

39] பபண்களுக்கு எதிராக நடைபபறும் குற்றங்கடள தடுக்க , உத்திரபிரபதச 
காவல்துடற ஏற்படுத்தியுள்ள சிறப்பு அதிரடிப்படை --- Anti Romeo Squad  

 இதத தொன்று மத்திய ெிரததச காவல்துதற ஏற்ெடுத்தியுள்ள சிறப்பு 
அதிரடிப்ெதட --- Anti Majnoo Squad 
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40] பைல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் இந்திரா பானர்ெி , 
பசன்டன உயர்நீதிமன்றத்தின் 47வது தடலடம நீதிபதியாக நியமனம் 
பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 காந்தகுமா  ெட்நாகதர அடுத்து, பசன்தன உயர் நீதிமன்றத்தில் இரண்டாவது 
பெண் ததலதம நீதிெதியாக இந்திரா ொனர்ெி நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 

41] இந்திய ராணுவ தடலடம தளபதி பிபின் ராவத், பநபாள ராணுவ கவுரவ 
பெனரலாக அந்நாட்டின் ெனாதிபதி பிந்தியா பதவி பண்ைா  அவர்களால் 
நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 

42] Jal marg vikas project ன் மூலம் உருவாக்கப்பை உள்ள பதசிய நீர் வழி பாடத - 
1க்கு ( National water way 1) ( வாரணாசி முதல் ஹால்டியா வடர 1390 Km ) உலக 
வங்கி 375 மில்லியன் ைாலர் கைனுதவி வழங்கியுள்ளது. 

 

43] சனீாவில் நைந்து வரும் ஆசிய கிராண்ட்பி  தைகள பபாட்டியில் , 
பபண்களுக்கான குண்டு எறிதலில் இந்திய வரீாங்கடன மன்பி த் கவுர் 18.86 
மீட்ைர் தூரம் வசீி தங்கப்பதக்கம் பவன்றுள்ளார். 

 

44] விண்பவளியில் அதிக நாட்கள் இருந்தவர் என்ற சாதடனடய அபம க்க 
விண்பவளி வரீாங்கடன Peggy Whitson ஏற்படுத்தியுள்ளார். 

 

 ஏப்ரல் 24 / 2017 வதர 534 நாட்கள் விண்பவளியில் இருந்துள்ளார். 

 

45] பநாபல் ப சு பபற்றவரும், குழந்டதகள் நல உ டம ஆர்வலருமான 
டகலாஷ் சத்யார்தி , 2017ம் ஆண்டின் P.C. சந்திர புரஷ்கார் விருது பபற்றுள்ளார். 

 

46] ★ கங்கா சரண் சிம்ம விருது --- எம்.பகாவிந்தராென் ★  

 

 மத்திய மனிதவள தமம்ொட்டுத் துதறயின் கீழ் பசயல்ெடும் மத்திய இந்தி 
நிறுவனம், இந்தி பமாைியின் வளர்ச்சிக்காக ொடுெடுதவாருக்கு, சுப்ெிரமணிய 
ொரதியார் உட்ெட 12 பமாைி அறிஞர்களின் பெய ல் இந்த அதமப்பு 
ஆண்டுததாறும் விருது வைங்குகிறது. 

 தமிைரும் இந்தி பமாைி அறிஞருமான எம்.தகாவிந்தராென் உள்ளிட்ட 5 
தெருக்கு கங்கா சரண் சிம்ம விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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 ரூ.5 லட்சம் பொற்கிைி, சால்தவ மற்றும் ொராட்டுப் ெத்திரம் பகாண்ட இந்த 
விருதத குடியரசுத் ததலவர் ெிரணாப் முகர்ெி விதரவில் வைங்கவுள்ளார். 

 உ.ெி.யின் அலகாொத்தில், பமாைிகதளப் ொலமாக தவத்து நாட்டு மக்கதள 
இதணக்கும் ொஷா சங்கம் பசயல்ெடுகிறது. இதன் பொதுச் பசயலாளராக 
தகாவிந்தராென் ெணியாற்றி வருகிறார். 

 துளசி ராமாயணம் உட்ெட ெல்தவறு நூல்கதள இவர் இந்தியில் 
பமாைிபெயர்த்துள்ளார். இதுதொன்ற இந்தி பமாைி தசதவக்கான விருதுகதள 
தகாவிந்தராென் இதற்கு முன் ெலமுதற பெற்றுள்ளார். 

 

47] Abel Prize 2017 : Yves Meyer  

 கணிதத்தின் தநாெல் ெ சு என அதைக்கப்ெடும் ஏெல் ெ சு , ெிரான்ஸ் 
நாட்தடச் தசர்ந்த Yves Meyer பெறுகிறார். 

 2016 ஏெல் ெ சு பவன்றவர் -- Briton Andrew Wiles 

 

48] BRABO [ Bravo Robot ]  

 Tata நிறுவனத்தின் துதண நிறுவனமான TAL Manufacturing Solutions சார்ெில் , 
முற்றிலும் இந்திய பதாைில் நுட்ெத்திலான பதாைிற்சாதல ெயன்ொட்டுக்கான 
இயந்திர மனிதன் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இதற்கு BRAVO ROBOT , சுருக்கமாக BRABO என பெய ட்டுள்ளனர். 

 

49] ஏப்ரல் 25 -- உலக மபல யா தினம் 

 கருப்பொருள் -- Ending Malaria For Good  

 மதல யாவுக்கான முதல் தடுப்பூசி ( RTS,S vaccine --- வணிக பெயர் Mosquirix ) 
கானா, பகன்யா மற்றும் மலாவியில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 அடுத்த ஆண்டு பதாடங்கி, இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏைதர லட்சம் சிசுக்களுக்கு 
இந்த தடுப்பூசி தொடப்ெடுகிறது. 

 ஒருவருக்கு இந்த புதிய தடுப்பூசி பமாத்தம் நான்கு முதற 
வைங்கப்ெடதவண்டும். மாதம் ஒரு முதற என்று முதல் மூன்று முதறகளும், 
அதன் ெிறகு 18 மாதங்கள் கைித்து நான்காவது முதறயாக இந்த தடுப்பூசிதய 
தொடதவண்டும். 

 

50] ◆ பதால்காப்பியர் விருது ◆ 
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 2013 - 2014 = தசா.ந. கந்தசாமி 

 2014 - 2015 = அ. தட்சிணாமூர்த்தி 
 2015 - 2016 = இரா. கதலக்தகாவன் 

 நிதனவுப் ெ சும் ரூ.5 லட்சம் ெ சுத் பதாதகயும் அடங்கியது இது.  
 

★ 30 - 40 வயதுக்கு உட்பட்ை இளம் அறிஞர் விருது ★ 

■ 2013. - 2014  

1. உல. ொலசுப்ெிரமணியன் 

2. கதல. பசைியன் 

3. தசா. ராெலட்சுமி 

4. த. மகாபலட்சுமி 

5. பசௌ. ொ. சாலாவாணிஶ்ரீ 

 

■ 2014 - 2015 

1. அ. சதீஷ் 

2. பெ. முத்துச்பசல்வன் 

3. ெ. திருஞானசம்ெந்தம் 

4. மா. வசந்தகுமா  

5. தகா. சதீஷ் 

 

■ 2015 – 2016 

1. மு. வனிதா 

2. பவ. ெிரகாஷ் 

3. ஶ்ரீ ெிதரம்குமார் 

4. க. ொலாெி 

5. மு. முனஸீ் மூர்த்தி 

 

நிடனவுப் ப சும் ரூ.1 லட்சம் ப சுத் பதாடகயும் அைங்கியது இது.  
 

● தமிைியல் ஆய்வில் ஈடுெட்டு ஒப்ெிலாப் ெங்களிப்தெ வைங்கியுள்ள அயல்நாடு 
வாழ் இந்தியத் தமிைறிஞர் ஒருவருக்கும், ெிற நாட்டுத் தமிைறிஞர் ஒருவருக்கும் 
வைங்கப்ெடும் நிதனவுப் ெ சு & ரூ.5 லட்சம் ெ சுத் பதாதகயும் அடங்கிய 
குறள்ெடீம் விருது இன்னும் அறிவிக்கப்ெடவில்தல. 
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51] பசுடம பநாபல் ப சு என வருணிக்கப்படும் பகால்ட்பமன் சுற்றுச்சூழல் 
விருது, பவதாந்தா நிறுவனத்தின் நியமகி  கனிவளம் பதாண்டும் திட்ைத்டத 
பவற்றிகரமாக தடுத்த சமூக பசயல்பாட்ைாளர் பிரபுல்ல சமந்த்ரா உட்பை 6 
பபருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 விருது பெற்ற மற்ற 5 நெர்கள் --- அபம க்காவின் மார்க் தலாெஸ், 
ஸ்தலாதவனியாவின் யுதராஸ் தமக்பரல், கவுத்தமாலாவின் தராட் தகா 
தடாட், காங்தகா குடியரசின் தராட் க் கபடம்தொ, ஆஸ்திதரலியாவின் பவண்டி 
தொதமன். 

 1990-ம் ஆண்டில் இந்த விருது முதன் முதலாக நிறுவப்ெட்டதிலிருந்து தமதா 
ெட்கர், எம்.சி.தமத்தா, ரஷிதா ெ,ீ சம்ெரன் சுக்லா, ரதமஷ் அகர்வால் ஆகிய 5 
இந்திய சமூக ஆர்வலர்கள் இந்த விருதுகதளப் பெற்றுள்ளனர், இந்தப் 
ெட்டியலில் சமந்த்ரா 6-வது நெராக இன்று இதணந்துள்ளார். 

 

52] பபாக்குவரத்து விதிகடள மீறும் பபாலீஸ்காரர்கடள பற்றி தகவல் தரும் 

பபாதுமக்களுக்கு ரூ.1000 வழங்கும் திட்ைத்டத ஹ யானா மாநிலம், பராத்தக் 

மாவட்ை காவல் கண்காணிப்பாளர் அறிமுகம் பசய்துள்ளார். 

 

53] பதற்றம் நிலவும் நாடுகளில் அடமதிடய ஏற்படுத்தும் வடகயில் பதர்தல் 
நைத்துவதற்கு ஐ.நா. பதர்தல் விவகார பி விற்கு இந்தியா 2.5 லட்சம் ைாலர்கள் 
நிதியுதவி அளித்துள்ளது. 

 

54] 157 ஏக்கர் பரப்பளவில் அடமந்துள்ள தமிழக ஆளுநர் மாளிடக பபாதுமக்கள் 
சுற்றிப்பார்க்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 வாரத்தில் பவள்ளி, சனி, ஞாயிறு என 3 நாட்கள் மட்டுதம அனுமதி உண்டு. 
நாள் ஒன்றுக்கு 20 தெருக்கு மட்டுதம அனுமதி. நெர் ஒருவருக்கு ரூ.25 
கட்டணம் பசலுத்தி முன்ெதிவு பசய்ய தவண்டும். 

 ஏற்கனதவ மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஓடிஸா ஆளுநர் மாளிதககதள 
பொதுமக்கள் சுற்றிப்ொர்க்க அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

55] பதன்னாப் க்காவின் பொகன்னஸ்பார்க் நக ல் நடைபபற்ற பவஸ்ட் பரன்ட் 
ஓபன் ஸ்குவாஷ் இறுதிப்பபாட்டியில், இந்திய வரீர் பவலவன் பசந்தில்குமார், 
எகிப்து வரீர் முகமது எல்பஷர்பினியிைம் பதால்விடய தழுவினார். 
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 கடந்த வாரம் நதடபெற்ற ொர்க்வியு ஓென் ஸ்குவாஷ் இறுதிப்தொட்டியிலும் 
இந்திய வரீர் தவலவன் பசந்தில்குமார், எகிப்து வரீர் முகமது 
எல்தஷர்ெினியிடம் ததால்விதய தழுவினார். 

 

56] மான்டி கார்பலா மாஸ்ைர்ஸ் பைன்னிஸ் பபாட்டி, ஆண்கள் ஒற்டறயர் பி வு 
இறுதிப் பபாட்டியில் ஸ்பபயின் வரீர் ரபபல் நைால், சக நாட்டு வரீர் ஆல்பர்ட் 
ராபமாஸ்ஐ வழீ்த்தி 10வது முடறயாக சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றுள்ளார். 

 2005 - 2012 வதர பதாடர்ந்து 8 முதறயும், 2016 & 2017 என ெத்து முதற 
இப்தொட்டியில் சாம்ெியன் ெட்டம் பவன்றுள்ளார். 

 நடால் , இதுவதர களிமண் ததரயில் மட்டும் 50 ெட்டங்கதள பவன்றுள்ளார். 

 

57] சித்திடரத் தமிழ்ப்புத்தாண்டு விருதுகள் – 2016 

 

★ தமிழ்த்தாய் விருது == மாணவர் மன்றம், தமிழ் அதமப்பு 

★ கெிலர் விருது == முதனவர் இல.க. அக்னி புத்திரன் 

★ உ.தவ.சா விருது == முதுமுதனவர் ம.அ. தவங்கடகிருஷ்ணன் 

★ கம்ெர் விருது == திரு. இலங்தக பெயராெூ, 

★ பசால்லின் பசல்வர் விருது == திரு. ெி. மணிகண்டன் 

★ ெி.யு.தொப் விருது == திருமதி. தவததகி பஹர்ெர்ட்டு 

★ உமறுப்புலவர் விருது == தெராசி யர் முதனவர் தி.மு. அப்துல் காதர் 

★ இளங்தகாவடிகள் விருது == திரு. நா. நஞ்சுண்டன் 

★ அம்மா இலக்கிய விருது == திருமதி ஹம்சா தனதகாொல் 

★ முதல்வர் கணினித் தமிழ் விருது == பசல்வமணி 

 

★ பமாழிபபயர்ப்பாளர் விருது : –  

01) திருமதி. நாகலட்சுமி சண்முகம்,  

02) முதனவர் அ. ொகிர் உதசன்,  

03) திரு. அல்லா ெிச்தச (எ) முகம்மது ெ ஸ்டா, 

04) திருமதி உமா ொலு,  

05) முதனவர் கா.பசல்லப்ென்,  

06) பசல்வி வி. தசதன்யா,  

07) திரு. சி.முருதகசன்,  
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08) திரு.கு.ொலசுப்ெிரமணியன்,  

09) திரு.ச.ஆறுமுகம்ெிள்தள,  

10) முதனவர் தக.எஸ். சுப்ெிரமணியன் 

 

 

★ 2015ஆம் ஆண்டுக்கான முதலதமச்சர் கணினித் தமிழ் விருது == திரு.பச.முரளி 
(எ) பசல்வ முரளி. 

 விருதுகதளப் பெறுெவர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் ெ சுத் பதாதகயாக ரூொய் 1 
இலட்சமும், 1 சவரன் தங்கப் ெதக்கமும், தகுதிச்சான்று மற்றும் 
பொன்னாதடயும் வைங்கப்ெடும். 

 தமிழ்த்தாய் விருது பெறும் தமிழ் அதமப்ெிற்கு விருதுத் பதாதகயாக ரூொய் 
5 இலட்சமும், தகடயம் மற்றும் ொராட்டுச் சான்றிதழும் வைங்கப்ெடும். 

 

கைந்த ெனவ  2017ல் தமிழக அரசின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்ை தமிழக அரசு 
விருதுகள் .. ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ 

 

★ திருவள்ளுவர் விருது 2017 -- புலவர் ொ. வரீமணி 

★ தந்தத பெ யார் விருது 2016 -- ெண்ருட்டி. ராமச்சந்திரன் 

★அம்தெத்கர் விருது 2016 -- மருத்துவர். ரா.துதரசாமி 

★ தெரறிஞர் அண்ணா விருது 2016 -- கவிஞர் கூரம் மு.துதர 

★ பெருந்ததலவர் காமராசர் விருது 2016 -- டி.நீலகண்டன் 

★ மகாகவி ொரதியார் விருது 2016 -- முதனவர் கணெதி ராமன் 

★ ொராதிதாசன் விருது கவிஞர் 2016 -- தகா. ொரதி 

★ தமிழ் பதன்றல் திரு.வி.க விருது 2016 -- தெராசி யர் மதறமதல இலக்குவனார் 

★ முத்தமிழ் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் விருது 2016 -- மீனாட்சி முருகரத்தினம் 

தமற்கண்தடாருக்கு தமிைக அரசின் சார்ெில் ரூ.1 லட்சத்துக்கான காதசாதல, 1 
சவரன் தங்கப் ெதக்கம் மற்றும் தகுதி சான்றிதழ் விருது ஆகியன வைங்கப்ெடும். 
 

 

58] அர்பெண்டினாவில் அஃகா மகுபவா என்ற இைத்தில் பதால்பபாருள் 
ஆய்வாளர்களின் ஆராய்ச்சிக்குட்பட்ை பகுதியில் 70 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 
முந்டதய உயிர்க்கருவுைனான டைபனாசர் முட்டைகள் கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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59] 22nd European Union Film Festival In India  

 22வது ஐதராப்ெிய யூனியன் திதரப்ெட விைா பசன்தனயில் தம 04 வதர 
நதடபெறுகிறது. 

 

60] ஆக்லாந்தில் நடைபபற்ற பவல்ட் மாஸ்ைர்ஸ் பகம்ஸ், 100 மீட்ைர் ஓட்ைப் 
பபாட்டியில் இந்தியாடவச் பசர்ந்த 101 வயது பபண் கவுர் கலந்து பகாண்டு, 
தங்கப் பதக்கம் பவன்றுள்ளார். 

 இது இவர் பெறும் 17 வது தங்கப் ெதக்கம் ஆகும். 

 

61] இந்திய சினிமாவிற்கு சிறப்பான பங்களிப்டப வழங்கியதற்காக 2016ம் 
ஆண்டின் 'தாதாசாபகப் பால்பக' விருது மூத்த நடிகர் மற்றும் இயக்குநரான 
பக.விஸ்வநாத்க்கு [ காசிநாதுனி விஸ்வநாத் ] வழங்கப்படுவதாக 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

62] ஏப்ரல் 24 -- பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம்  

 [ உள்ளாட்சிகதள சட்ட தியாக வலுப்ெடுத்த இந்திய அரசியல் சாசன 73வது 
சட்டத் திருத்தம் அமலுக்கு வந்த நாள் 1993, ஏப்ரல் 24. ] 

 

63] மான்டி கார்பலா மாஸ்ைர்ஸ் பைன்னிஸ் இறுதிப்பபாட்டியில் , இந்தியாவின் 
பராகன் பபாபண்ணா, உருகுபவயின் பபப்பலா குயவாஸ் பொடி, ஸ்பபயினின் 
பபலிசியாபனா பலாபஸ் மற்றும் மார்க் பலாபஸ் பொடிடய வழீ்த்தி பட்ைம் 
பவன்றுள்ளனர். 

 இந்த ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் ெவீன் பநடுஞ்பசைியன் உடன் இதணந்து 
தொெண்ணா பசன்தன ஓெனில் சாம்ெியன் ெட்டம் பவன்றுள்ளார். 

 

63] ஏப்ரல். -- 23 இலக்கிய சிற்பி பஷக்ஸ்பியர் பிறந்த நாள் & உலக புத்தக தினம். 

 [ ஏப்ரல் - 02 உலக சிறுவர் புத்தக தினம் ] 

 

64] நிலம், வடீு வாங்க ஊழியர் வருங்கால டவப்பு நிதியிலிருந்து (இபிஎப்) 90% 
பதாடகடய எடுத்துக்பகாள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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65] இந்தியாவில் மிகப் பப ய ெவுளி துடற கண்காட்சிடய மத்திய அரசு நைத்த 
உள்ளது. காந்திநக ல் ெூன் 30ம் பததி நடைபபறும் இந்த " பைக்ஸ்டைல் 
இந்தியா 2017 " கண்காட்சிடய பிரதமர் பமாடி திறந்து டவக்க உள்ளார். 

 

66] நிறுவனங்களின் இயக்குநர் குழுவில் பசரவும், நிறுவனங்களின் வ  
அறிக்டகடயத் தாக்கல் பசய்யவும் ஆதார் கட்ைாயம் என மத்திய அரசு 
பத வித்துள்ளது. ஆதார் அடிப்படையிலான பபயாபமட் க் முடறயில் விரல் 
பரடகப் பதிவு கட்ைாயமாகிறது என்று மத்திய நிறுவன அடமச்சகம் 
பத வித்துள்ளது. 

 

67] கைந்த நிதி ஆண்டுக்கான பிஎப் பதாடகக்கு 8.65 % வட்டி வழங்க நிதி 
அடமச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறது. 

 

68] பி ட்ைனில் முன்கூட்டிபய வரும் ெூன் 8-ம் பததி பபாதுத்பதர்தல் நைத்தப்படும் 
என்று பிரதமர் பதரசா பம அறிவித்துள்ளார் 

 

69] சர்வபதச பயாகா தினத்டத முன்னிட்டு, ஐக்கிய நாடுகள் சடப ெூன் 21ம் பததி 
சிறப்பு தபால் தடல பவளியிடுகிறது. 

 ஐ.நா. பவளியிட உள்ள தொல் ததலகளில் �ஓம்� என்ற எழுத்தும், தயாகாவின் 
ெல்தவறு நிதலகளும் இடம்பெற உள்ளன. 

 இந்த சிறப்பு தொல் ததல நியூயார்க், பெனவீா, வியன்னா ஆகிய இடங்களில் 
உள்ள ஐ.நா. அலுவலகங்களில் பவளியிடப்ெட உள்ளது. 

 

70] உலகில் நீடித்த அடமதிக்காக சிறந்த பங்களிப்டப வழங்கி வருபவர்களுக்கு, 
�புதிதாக உருவாகி வரும் இளம் தடலவர்கள்� என்ற பபய ல் அபம க்க 
பவளியுறவுத் துடற ஆண்டுபதாறும் விருது வழங்கி வருகிறது. 

 இந்த ஆண்டு மால்டா, இலங்தக, ஆப்கானிஸ்தான், அல்ெீ யா, தெிகிஸ்தான், 
பெல்ெியம், வியட்நாம், பெரு, இஸ்தரல், ொகிஸ்தான் ஆகிய 10 நாடுகதளச் 
தசர்ந்த இதளஞர்கதள அபம க்க ததர்ந்பதடுத் துள்ளது. 

 ொகிஸ்தானில் அதமதிக்காக சிறந்த ெங்களிப்தெ வைங்கி வரும் ராஜ்குமார் 
என்ெவர், இளம் ததலவர்கள் விருதுக்கு ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 

71] ஆஸ்திபரலிய அரசு பவளிநாட்டு பணியாளர்களுக்கு வழங்கி வந்த 457 விசா 
முடறடய நீக்கி உள்ளது. 
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 தற்தொதுள்ள 457 விசா நதடமுதறயில் ஆஸ்திதரலியாவில் உள்ள 
நிறுவனங்கள், தங்களுக்கு தததவயான திறன் பகாண்ட பவளிநாட்டு 
ெணியாளர்கதள நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ெணிக்கு அமர்த்திக் பகாள்ள முடியும் 

 

72] எல்.எச்.எஸ். 1140பி. சூப்பர் எர்த் 

 பூமிதயப் தொலதவ உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ள புதிய 
கிரகம் ஒன்தற ஐதராப்ெிய விஞ்ஞானிகள் கண்டுெிடித்துள்ளனர். 

 சூ யக் குடும்ெத்துக்கு அப்ொல் 39 ஒளி ஆண்டுகள் பதாதலவில் உள்ள சிவப்பு 
நிற நட்சத்திரத்தத இந்தக் கிரகம் சுற்றிவருவதாக ஐதராப்ெிய வானியல் தமய 
விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். எல்.எச்.எஸ். 1140ெி. சூப்ெர் எர்த் என இந்த புதிய 
கிரகத்துக்கு பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. 500 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
இந்தக் கிரகம் உருவாகி இருக்கக் கூடும் என்று மதிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கிரகம் பூமிதய விட அதிக விட்டம் பகாண்டது என்று கூறும் 
விஞ்ஞானிகள், 25 நாட்களுக்கு ஒரு முதற மட்டுதம இதன் மீது பவளிச்சம் 
விழுவதாகவும் பத வித்துள்ளனர். 

 

73] யுஎஸ் ஓபன் கராத்பத சாம்பியன் ஷிப் பபாட்டி அபம க்காவின் 
லாஸ்பவகாஸ் நக ல் ஏப்ரல் 12ம் பததி முதல் 16ம் பததி வடர நடைபபற்றது. 

 இந்த பதாட ல் யாஷ்ொல் சிங் ததலதமயில் ெங்தகற்ற இந்திய அணி 3 
தங்கம், 2 பவள்ளி, 6 பவண்கலப் ெதக்கம் என பமாத்தம் 11 ெதக்கங்கதள 
பவன்றுள்ளது. 

 18 முதல் 35 வயதுக்குட்ெட்தடாருக்கான கட்டா தனிநெர் ெி வில் பஷய்ொலி 
அகர்வால், அெிதஷக் பசன்குப்தா ஆகிதயார் தங்கமும்., குமிதி ெி வில் 
இவர்கள் இருவரும் பவள்ளிப் ெதக்கமும் பவன்றனர். 

 கட்டா அணிகள் ெி வில் பஷய்ொலி அகர்வால், ஹர்சரண் சிங், அெிதஷக் 
பசன் குப்தா ஆகிதயாதர உள்ளடக்கிய இந்திய அணி தங்கப் ெதக்கம் 
தகப்ெற்றியது. 

 யாஷ்ொல் சிங் ஒரு பவண்கலமும் ரன்படஜ் சிங், ஹர்சரண் சிங் ஆகிதயார் 
தலா இரு பவண்கலப் ெதக்கமும் பவன்றனர். 

 கட்டா அணிகள் ெி வில் இந்தியாவுக்கு பவண்லகப் ெதக்கம் கிதடத்தது. 

 

74] கைந்த 1948-ம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி உருவப் பைத்துைன் பவளியிைப்பட்ை 4 
தபால் தடலகள் இங்கிலாந்தில் ஏலம் விைப்பட்டுள்ளன. 



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

 

www.winmeen.com Page 18 

 

 காந்தியின் உருவப்ெடத்துடன், �சர்வஸீ்� என்று ஆங்கிலத்தில் அச்சடிக்கப்ெட்டு 
தலா 10 ரூொய் மதிப்புள்ள இந்த 4 தொல் ததலகதளயும் 
ஆஸ்திதரலியாதவச் தசர்ந்த தொல் ததல தசக ப்ொளர் ஒருவர், ரூ. 4 
தகாடிதய 15 லட்சம் (5 லட்சம் ெவுண்ட்) பகாடுத்து ஏலம் எடுத்துள்ளார். 

 

75] சண்டிக ல் நடைபபற்ற ஆசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் 

இந்திய வரீர் பங்கஜ் அத்வானி., பசௌரவ் பகாத்தா டய பதாற்கடித்து ஏழாவது 

முடறயாக பட்ைம் பவன்றுள்ளார். 

 

76] 19வது ஆசிய தனி நபர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டிகள், பசன்டனயில் 

ஏப்ரல் 26 - 30 வடர நடைபபறவுள்ளது. 

 

77] பதன்டன விவசாயிகள் வருமானத்டத பபருக்கும் வடகயில் பதன்டன 
மரத்திலிருந்து �நீரா� பானத்டத உற்பத்தி பசய்ய அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு 
அறிவித்துள்ளது. 

 �நீரா� என்ெது பதன்தன மரங்களில் மலராத பதன்னம்ொதளயிலிருந்து 
உற்ெத்தி பசய்யப்ெடும் ஒரு ொனமாகும். பநாதிக்காத வதகயில் உற்ெத்தி 
பசய்யப்ெடும் இந்த ொனம், ஆல்கஹால் இல்லாத, உடல்நலத்துக்கு பெ தும் 
உதவக்கூடிய இயற்தகயான ஊட்டச்சத்து ொனமாகும். 

 �நீரா� ொனத்தில், தவட்டமின் ஏ, ெி, சி அதனத்தும் ஒருங்தக கிதடப்ெதுடன், 
உடல் வளர்ச்சிக்கு தததவப்ெடும் தாது உப்புகளும் நிதறந்து காணப்ெடுகிறது. 

 

78] நாட்டிபலபய முதல் முடறயாக திருநங்டககளுக்கான விடளயாட்டு 
பபாட்டிகள் பகரளாவில் நடைபபற உள்ளது. 

 ஏப்ரல் 28-ந்தததி திருவனந்தபுரம் பசன்ட்ரல் விதளயாட்டு அரங்கத்தில் 
நதடபெறும் விதளயாட்டு தொட்டிகளில் திருநங்தககள் ெங்தகற்கிறார்கள். 
ஓட்டப் ெந்தயம், பதாடர் ஓட்டம், நீளம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல் என்று 
ெல்தவறு தொட்டிகள் நதடபெறுகிறது. 

 

79] ஏர் இந்தியா விமானங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு சலுடகடய பபற 
நிர்டணயிக்கப்பட்டிருந்த வயது வரம்பு 63ல் இருந்து 60 ஆக 
குடறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஏர் இந்தியா விமானங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு 50% கட்டண சலுதக 
அளிக்கப்ெடுகிறது. 



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

 

www.winmeen.com Page 19 

 

 

80] உலகின் வயதான பபண்மணியாக கருதப்பட்ை இத்தாலி நாட்டை பசர்ந்த 
எம்மா பமாரபனா தனது 117-வது வயதில் காலமானார். 

 1899-ம் ஆண்டு நவம்ெர் 29-ம் தததி ெிறந்த எம்மா, 19ம் நூற்றாண்டில் ெிறந்து, 
உயிர் வாழ்ந்த கதடசி நெராக இருந்து வந்தார். 

 

 [ எம்மா பமாரதனா மரணத்திற்குப்ெின் ெதமத்காதவச் தசர்ந்த வயலட் 
தமாஸ் ப்ரவுன், உலகின் புதிய மிக வயதான மனிதராக உருபவடுத்துள்ளார். 
இவர் 117 ஆண்டுகள் 138 நாட்கதளக் கடந்துள்ளார். ] 

 

81] உலகம் முழுவதிலும் வாழ்ந்து வரும் புத்த மதத்தினர், கவுதம புத்தர் 
பிறந்தநாடள � பவசக் � என்ற புனிதநாளாக பகாண்ைாடி மகிழ்கின்றனர். 

 இந்த ஆண்டின் ' தவசக் ' தினத்ததபயாட்டி தம மாதம் 12-ம் தததியில் இருந்து 
14-ம் தததிவதர புத்தமதம் பதாடர்ொன மாபெரும் சர்வததச மாநாட்தட 
இலங்தகயில் நடத்த ஐக்கிய நாடுகள் சதெ தீர்மானித்துள்ளது. 

 புத்தர் ெிறந்த நாள், ஞானம் அதடந்த நாள், ெ நிர்மாணம் அதடந்த நாள் 
ஆகிய 3 முக்கிய நிகழ்வுகளும் தவகாசி பெௌர்ணமி தினத்தன்று நடந்ததாக 
புத்த மதத்தினர் நம்ெி அத்தினத்தத புத்த பூர்ணி மாவாக பகாண்டாடுகின்றனர். 
ஐ.நா சார்ெில் தம 12 முதல் 14ம் தததி வதர இலங்தகயில் சர்வததச விசாக 
தினம் (புத்த பூர்ணிமா) பகாண்டாடப்ெடுகிறது.இந்தியா சார்ெில் தமாடி கலந்து 
பகாள்கிறார். 

 கூடுதல் தகவல்:ெிரதமர் தமாடியின் தவண்டுதகாதள ஏற்று ெனீ் 21ம் தததிதய 
சர்வததச தயாகாதினமாக 2015ல் ஐ.நா அறிவித்தது. சர்வததச தயாகா 
தினத்தன்று ஐ.நா சதெ �ஓம்� என்ற எழுத்தும் தயாகாவின் ெல்தவறு 
நிதலகளும் இடம்பெறும் சிறப்பு தொல் ததலதய பவளியிடுகிறது. இந்த 
சிறப்பு தொல் ததல நியூயார்க் பெனிவா, வியன்னாவில் உள்ள ஐ.நா 
அலுவலகங்களில் பவளியிடப்ெடும் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

82] டியான்பஸா -1 ( Tianzhou -1) 

 விண்பவளியில் நிரந்தரமான ஆய்வு நிதலயத்தத நிறுவிட திட்டமிட்டுள்ள 
சீனா கடந்த 2013-ம் ஆண்டு �டியாங்காங் 1� என்ற ஆய்வு விண்கலத்தத 
விண்ணில் பசலுத்தியது. இந்த விண்கலத்தில் பசன்ற மூன்று சீன 
விஞ்ஞானிகள் 15 நாட்கள் விண்பவளியில் தங்கியிருந்து ெல்தவறு கட்ட 
ஆராய்ச்சிகதள நடத்தி முடித்து, பவற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்ெினர். 
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 இந்நிதலயில், ெிகுவான் மாகாணத்தில் உள்ள தகாெி ொதலவனம் ெகுதியில் 
இருந்து �டியாங்காங் 2� என்ற விண்கலத்தத கடந்த ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 
15-ம் தததி சீனா பவற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத்தியது. 

 இததனயடுத்து, �பஷன்தஸா 11� என்ற விண்கலத்தில் இரண்டு 
விஞ்ஞானிகதள விண்பவளிக்கு அனுப்ெி �டியாங்காங் 2� விண்கலத்துடன் 
�பஷங்தஸா 11� இதணத்து ஆய்வுப் ெணிகதள தமற்பகாள்வதற்கான 
அடுத்தகட்ட திட்டத்தத சீனா தமற்பகாண்டது. 

 இந்நிதலயில், இந்த ஆய்வு நிதலயத்துக்கு தததவயான பொருட்கதள ஏற்றி 
பசல்வதற்காக சரக்கு விண்கலம் ஒன்தற சீனா தயா த்தது. �டியான்தஸா-1� 
(Tianzhou-1) என பெய டப்ெட்டுள்ள இந்த விண்கலம், திரவ நிதலயில் 
இருக்கும் ெிராண வாயு மற்றும் மண்பணண்தணயினால் இயங்கும் (Long 
March-7 Y2 carrier rocket) ராக்பகட் மூலம் விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

 

83] மாபதாரு பாகன் என்ற தடலப்பில் பபருமாள் முருகன் எழுதிய நாவலின் 
ஆங்கில பமாழிபபயர்ப்பான One Part Women நூலுக்கு சாகித்ய அகாைமி விருது 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இததன ஆங்கிலத்தில் பமாைிபெயர்த்தவர் --- அனிருத்தன் வாசுததவன் 

 

84] ஏப்ரல் 22 -- உலக பூமி தினம். 

கருப்பொருள். -- சுற்றுச்சூைல் மற்றும் ெருவகால நிதல ெற்றிய கல்வியறிவு. 

 

85] தமிழ்நாடு மீன்வள பல்கடலக்கழக துடணபவந்தராக பபராசி யர் S. 

பபலிக்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

86] வங்கபதசம், பாகிஸ்தான், தாய்வான், பதன் பகா யா, இந்பதாபனசியா, 
தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் டஹட்ரென் 
பபராக்டஸடு மீது ைன் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக 118 ைாலர் பபாருள் குவிப்பு வ  ( 
ஆன்டி ைம்பிங் டூட்டி ) விதிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இரும்பு துரு ெிடிப்ெதத தடுக்கவும், காகிதக் கூதை பவண்தம ெடுத்தவும் 
தஹட்ரென் பெராக்தஸடு என்ற ரசாயனம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 

87] அடனத்து பவடிகுண்டுகளின் தாய் ( MOAB) எனப்படுவதின் பதாழில்நுட்ப 
பபயர் என்ன? Answer --- Massive ordnance air blast. 
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88] ரூ.13க்கு மூன்று பவடள உணவு வழங்கும் திட்ைத்டத துவங்க உள்ளதாக 
அறிவித்துள்ள மாநிலம் எது ? அத்திட்ைத்தின் பபயர் என்ன ? 

விதட -- உத்திரப்ெிரததசம் .., அன்னபூர்ணா தொஜ்னாலயா 

 

89] மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு கட்ைணம் இல்லாமல் கல்வி வழங்கும் 
திட்ைத்டத, இந்தியாவிபலபய முதலாவதாக அறிவித்துள்ள பல்கடலக்கழகம் 
எது? விதட -- மதனான்மணியம் சுந்தரனார் ெல்கதலக்கைகம் 

 

90] மத்திய மனித வள பமம்பாட்டு அடமச்சகம் பவளியிட்ை, சிறந்த கால்நடை 
மருத்துவ பல்கடலக்கழங்கள் பட்டியலில் அகில இந்திய அளவில் முதலிைம் 
பபற்ற பல்கடலக்கழகம் எது ? 

விதட = கால்நதட அறிவியல் ெல்கதலக்கைகம்., தமிழ்நாடு 

 

91] a) இந்தியாவில் சாண எ வாயு மூலம் இயங்கும் பபருந்து எங்கு அறிமுகம் 
பசய்யப்பட்டுள்ளது ? 

b) 1 கிபலா சாண எ வாயுக்கு எத்தடன கிபலாமீட்ைர் தூரம் பசல்ல முடியும் ? 

c) எந்த வழித்தைத்தில் இயக்கப்பட்ைது? 

விடை :- 

a) பகால்கத்தா  

b) 6கி.மீட்டர்  

c) Ultadanga – Garia 

 

92] UDAN திட்ைத்தின் கீழ் எத்தடன வழித்தைம் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது? 

விதட -- 128 வைித்தடங்கள் .., ( 70 விமான நிதலயங்கள் ) 

 

93] 2017ம் ஆண்டின் உலக சுகாதார தின கருப்பபாருள் ( theme ) என்ன ? 

விதட -- Depression ; Lets Talk 

 

94] இந்பதாபனஷிய தடலநகர் ெகார்தாவில் நடைபபற்ற ெூனியர் கிராண்ட் 

பி க்ஸ் பாட்மின்ைன் , பபண்கள் (15 வயது) ஒற்டறயர் பி வு டபனலில் இந்திய 

வரீாங்கடன காயத்  , சக இந்திய வரீாங்கடன சமியா இமாத் பரூக்கிடய 

வழீ்த்தி, சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றுள்ளார்.  
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 பெண்கள் (15 வயது) இரட்தடயர் ெி வு தெனலில் இந்தியாவின் காயத் , 

சமியா இமாத் ெரூக்கி தொடி இந்ததாதனஷியாவின் பகல்லி லா சா, 
பஷலாண்ட்  வதயாலா தொடிதய ததாற்கடித்து தகாப்தெ பவன்றுள்ளது.  

 

 இந்திய வரீாங்கதன காயத் , ொட்மிண்டன் ெயிற்சியாளர் தகாெிசந்த் மகள் 

ஆவார். 

 

95] Cartier Women�s Initiative award 

 தந தா சர்வசீஸ் ( Naireeta Services) என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் நீர் 
தமலாண்தம கருவிகதள சிறு விவசாயிகளுக்கு வைங்கி 
வருவதற்காக திருப்தி பெயின் சிங்கப்பூ ன், கார்டியர் விமன்ஸ் இனிஷிதயடிவ் 

விருது பெற்றுள்ளார். 

 

96] Demonetisation and Black Money - எழுதியவர் -- சி.ராம் மபனாகர் பரட்டி 

 

97] இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்பராவிைம் 

பதாழில்நுட்பத்டதப் பபற்று சுஸுகி பமாட்ைார் கார்ப்பபரஷன், பதாஷிபா 
கார்ப்பபரஷன், பைன்பஸா கார்ப்பபரஷன் ஆகிய மூன்று ெப்பான் 

நிறுவனங்களும் இடணந்து இந்தியாவில் லித்தியம் அயன் பபட்ை கடள 

தயா க்க முடிவு பசய்துள்ளன. 

 

98] ஐஎன்எஸ் பசன்டன 

 15 - A என்ற திட்டத்தின் கீழ் முற்றிலும் உள்நாட்டுத் பதாைில்நுட்ெத்தில் 
கட்டப்ெட்ட 3வது நவனீ ரக தொர்க் கப்ெல் இது. 

 ஐஎன்எஸ் பசன்தன கப்ெல் கடந்த 2016 நவம்ெர் 21ம் தததி இந்தியக் 
கடற்ெதடயில் தசர்க்கப்ெட்டது. 

 ஐஎன்எஸ் பசன்தன� தொர்க் கப்ெலின் இலச்சிதனயாக (தலாதகா) மஞ்சம்ெட்டி 
ெல்லிக்கட்டு காதளயின் உருவம் இடம் பெற்றுள்ளது. 

 7 ஆயிரத்து 500 டன் எதட பகாண்ட இக்கப்ெலில் ததரயில் இருந்து மற்பறாரு 
ததரப் ெகுதியில் உள்ள இலக்தக தாக்கி அைிக்கும் ெிரதமாஸ் ஏவுகதண, 
ததரயில் இருந்து வானில் உள்ள இலக்தக தாக்கி அைிக்கும் ஏவுகதண, 
நவனீ ரக தரடார் கருவிகள், நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள், ராக்பகட் லாஞ்சர்கள், 2 
பஹலிகாப்டர்கள் மற்றும் அணுசக்தி, உயி யியல் மற்றும் ரசாயன 
தாக்குதல்கதள முறியடிக்கும் கருவிகள் உள்ளிட்டதவ உள்ளன. 
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99] ஸ்ரீநகர் இடைத்பதர்தலில் முன்னாள் முதல்வரும், பதசிய மாநாட்டு கட்சித் 
தடலவருமான ஃபரூக் அப்துல்லா பவற்றி பபற்றுள்ளார். 

 இந்த பவற்றி மூலம் ஃெருக் அப்துல்லா மூன்றவாது முதறயாக மக்களதவ 
உறுப்ெினராக ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 இந்த ததர்தலில் 7.13% ஓட்டுகதள மட்டுதம ெதிவானது. 

 

100] Ammaku Vandanam 

 நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் 5000 ெள்ளிகளில், மாணவர்கள் தங்கள் தாய்க்கு 

ொதபூதெ பசய்யும் விைா நடத்தப்ெடும் என ஆந்திரா மாநில அரசு 
அறிவித்துள்ளது. 

 

101] சிங்கப்பூர் ஓபன் பாட்மிண்ைன் இறுதி பபாட்டியில் இந்திய வரீர் சாய் பிரணதீ் 
, சக இந்திய வரீர் கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்டத பதாற்கடித்து சாம்பியன் பட்ைம் 
பவன்றுள்ளார். 

 [ இறுதிப் தொட்டியில் தமாதிய 2 இந்திய வரீர்களும் தகாெிசந்தின் 
ொட்மிண்டன் அகாடமியில் ெயிற்சி பெற்றவர்கள் ஆவர் ] 

 பெண்களுக்கான இறுதிப் தொட்டியில் சீன தததெ வரீாங்கதனயான தாய் சூ , 
ஸ்பெயினின் கதராலினா ம தன ததாற்கடித்து சாம்ெியன் ெட்டத்தத 
பவன்றார். 

 

102] பதலுங்கானாவில் கல்வி, பவடலவாய்ப்புகளில் பின்தங்கியுள்ள 
முஸ்லீம்களுக்கான இை ஒதுக்கீட்டை 4% லிருந்து 12% ஆகவும், 
பழங்குடியினருக்கான இை ஒதுக்கீட்டை 6% லிருந்து 10% ஆக உயர்த்தும் மபசாதா 
நிடறபவறியுள்ளது. 

 

103] ஆந்திர மாநிலம், அமராவதியில் ஐனபவாலு கிராமத்தில் 100 பகாடி பசலவில் 
சட்ை மாபமடத அம்பபத்கர் நிடனவு பூங்கா அடமக்க அம் மாநில முதல்வர் 
அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார்.  

 இதில் 126 அடி உயர அம்தெத்கர் சிதல நிறுவப்ெடவுள்ளது. 

 

104] B.R. Ambethkar Scholl Of Commerce  

 கார்நாடகா அரசின் சார்ெில் துவங்கப்ெட உள்ள டாக்டர் ெி.ஆர். அம்தெத்கர் 
ஸ்கூல் ஆப் காமர்ஸ் என்ற கல்வி நிதலயத்திற்கான அடிக்கல்தல ெனாதிெதி 
நாட்டியுள்ளார். 
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105] அடனவருக்கும் மின்சாரம் ( Power For All 24 ×7 ) 

 மத்திய அரசிடம் இருந்து மின்சாரம் பெறும் திட்டத்தில் உ.ெி. அரசு 
தகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 

106] + 2 மற்றும் அதற்கு பமற்பட்ை கல்வி தகுதி பகாண்ை பவடலவாய்ப்பற்ற 

இடளஞர்களுக்கு மாதம் ரூ 1,000 மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி இடளஞர்களுக்கு 

மாதம் ரூ 1,500 உதவித்பதாடக வழங்கும் திட்ைத்டத இமாச்சல பிரபதச அரசு 

துவக்கியுள்ளது. 

 

107] அடனத்து பவடிகுண்டுகளின் தந்டத  

 இது ரஷ்யாவின் தயா ப்பு ஆகும்.  

 இதன் பதாைிநுட்ெ பெயர் -- Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power ( ATBIP )  
இது, 7100 கிதலா எதட பகாண்டது. இதில் 44 டன் டி.என்.டி பவடிபொருதள 

நிரப்ெலாம். ( அபம க்காவின் பவடிகுண்டுகளின் தாயில் 11 டன் 

பவடிபொருதள மட்டுதம நிரப்ெ இயலும். ) 

 

108] தமிழ அரசு, ஒவ்பவார் ஆண்டும் பவளாண்டம மற்றும் அறிவியல் 
துடறக்கான விருதுகடள வழங்கி ஆராய்ச்சியாளர்கடள பகௌரவித்து வருகிறது. 

 2014-ஆம் ஆண்டுக்கான தவளாண் ஆராய்ச்சியாளர் விருதுக்கு தவளாண் 
ெல்கதலக்கைகத்தின் உயி யல் பதாைில்நுட்ெத் ததலவரும், புதுதம தமயத் 
திட்ட இயக்குநருமான N. பசந்தில் குமார் 
ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 சிறு தானிய உணவுப் ெைக்கத்தத மீட்டதற்கும், மக்காச் தசாளத்தில் மரெணு 
குறியடீு மூலமாக அதிக தவட்டமின் பகாண்ட ெடீ்டா கதராட்டிதன 
உருவாக்கியதற்காகவும், தமிைகத்தின் ெருவ நிதலக்கு ஏற்ெ பராட்டி 
தகாதுதம, சம்ொ தகாதுதம ரகங்கதள உருவாக்கியதில் பவலிங்டன் மத்திய 
தகாதுதம ஆராய்ச்சி நிதலயத்தில் முக்கிய ெங்காற்றியதற்காகவும் இவருக்கு 
இவ்விருது வைங்கப்ெடஉள்ளது. 

 

109] ஏப்ரல் – 15 - மூன்றாம் பாலினத்தவர் தினம் 

 

110] உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் சார்பில், பைல்லியில் சர்வபதச மருத்துவ 
மாநாடு நடைபபற்று முடிந்துள்ளது. 
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111] 2016ம் ஆண்டுக்கான ஆசியாவின் சிறந்த ஸ்குவாஷ் பயிற்சியாளர் விருது, 
இந்தியாவின் டசரஸ் பபான்சா பபற்றுள்ளார். 

 

112] வறுடமபகாட்டுக்கு கீபழ உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு உைல் சார்ந்த 
உதவிகள் மற்றும் வாழ்வாதார கருவிகள் வழங்கும் " ராஸ்ட் ய வபயாஸ்ரீ 
பயாெனா " ( Rashtriya Vayosri Yojana ) என்னும் திட்ைம் , மத்திய சமூக நீதி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் துடற அடமச்சர் பவங்டகயா நாயுடுவால் ஆந்திராவின் 
பநல்லூர் மாவட்ைத்தில் துவக்கி டவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

113] இந்திய நில அளடவ துடற தனது 250வது ஆண்டை முன்னிட்டு Nakshe என்ற 
இடணய தளத்டத துவக்கியுள்ளது. 

 

114] 2016ம் ஆண்டுக்கான உலக பாலின இடைபவளி பட்டியலில் இந்தியா 87வது 
இைம் பபற்றுள்ளது. 

 

115] மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் துடறயின் மூலம் SAMPADA -- Scheme for Agro-
Marine Produce Processing and Development of Agro-Processing Clusters என்னும் 
ஒருங்கிடணந்த திட்ைம் 6,000 பகாடி பசலவில் பசயல்படுத்தப்பை உள்ளது. 

 

116] 3rd G-20 Framework Working Group (FWG) Meeting Under German Presidency 

 பெர்மனி ததலதமயில் G 20 நாடுகளின் கட்டதமப்பு ெணிக்குழு மூன்றாவது 
கூட்டம் வாரணாசியில் மார்ச் 28 & 29ல் நதடபெற்றுள்ளது. 

 ( பெர்லின் மற்றும் யாத்தில் , பெர்மனி ததலதமயில் முதலிரண்டு 
கூட்டங்கள் நதடபெற்றுள்ளன. ) 

 இதற்கு முன் பமக்சிதகா ததலதமயில் 2012ல் ராெஸ்தானிலும் , 
ஆஸ்திதரலியா ததலதமயில் 2014ல் தகாவாவிலும் ., துருக்கி ததலதமயில் 
2015ல் தகரளாவிலும் G 20 FWG கூட்டம் நதடபெற்றுள்ளது. 

 

117] சகர்மாதா நட்பு - 2017 ( Sagarmatha Friendhsip - 2017 ) 

 தநொளம், சீனா நாடுகளுக்கு இதடதய முதல் கூட்டு ராணுவ ெயிற்சி வரும் 
ஏப்ரல் 16-ம் தததி காத்மண்டு நக ல் பதாடங்குகிறது. 

 சகர்மாதா என்ெது எவபரஸ்ட் சிகரத்தின் தநொள பெயர். 
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118] இந்திய அரசின் சார்பில் சட்ை மாபமடத , அண்ணல் அம்பபத்க ன் 126வது 

பிறந்த தின விழா ஐ.நா.சடபயில் பகாண்ைாைப்பட்டுள்ளது. 

 

119] GBU - 43/B -- Mother of All Bombs ( MOAB ) 

 " அதனத்து பவடிகுண்டுகளின் தாய் " எனப்ெடும் அணுஆயுதமில்லா 
மிகப்பெ ய குண்தட MC - 130 அபம க்க விமானம் , ஆப்கானிஸ்தான் 
நாட்டில் நங்கர் மாகாணத்தில் உள்ள அச்சின் மாவட்டத்தில் தமாமண்ட் தாரா 
என்னும் இடத்தில் வசீி உள்ளது. 

 GBU - 43/B -- 1மீ விட்டமும் , 9 மீ நீளமும் , 9800 கிதலா எதட பகாண்டது. 16 
மில்லியன் டாலர் பசலவில் ( சுமார் ரூ 103 தகாடி ) உருவாக்கப்ெட்டது. இதில் 
11 டன் பவடிபொருள் நிரப்ெலாம். 

 இந்த பவடிகுண்டின் பதாைில் நுட்ெ பெயர் --Massive Ordnance Air Blast (MOAB ) 
 

 [ அதனத்து பவடிகுண்டுகளின் தந்தத - ரஷ்யாவின் வசம் உள்ளது ] 

 

120] G 20 Digital Ministers Meeting On Digital Economy  

 எண்முதற பொருளாதாரம் ெற்றி G 20 நாடுகளின் எண்முதற அதமச்சர்களின் 
கூட்டம் பெர்மனியின் Dusseldorf நக ல் நதடபெற்று முடிந்துள்ளது. 

 

121] டிெிதன் என்ற பராக்கமில்லா ப மாற்றத்தில் ஈடுபட்டு, குலுக்கல் மூலம் ரூ.1 
பகாடி ப சு பபற்றுள்ளவர் --- மராட்டிய மாநிலம் லட்டூடர பசர்ந்த ஸ்ரத்தா என்ற 
சிறுமி. 

 ெமீ்� ஆப் மூலம் ெணம் பசலுத்தும் முதறக்கு புதிதாக ஒருவதர 
அறிமுகப்ெடுத்தினால், அறிமுகப்ெடுத்துெவருக்கு ரூ.10 பராக்க ெ சு 
வைங்கப்ெடும். இத்பதாதக அவரது வங்கிக்கணக்கில் தநரடியாக 
பசலுத்தப்ெடும். 

 �ெமீ்� ஆப் மூலம் ெ மாற்றத்தத ஏற்றுக்பகாள்ளும் வியாொ களுக்கு 
ஒவ்பவாரு ெ மாற்றத்துக்கும் �தகஷ்தெக்� சலுதக வைங்கப்ெடும். 

 

122] உத்தரபிரபதசத்தில் பப ய தடலவர்களின் பிறந்த நாட்களில் பள்ளிகளுக்கு 
விடுமுடற கிடையாது என்று அம்மாநில முதல்-மந்தி  பயாகி ஆதித்யநாத் 
அறிவித்துள்ளார். 
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 ததலவர்களின் ெிறந்தநாளில் அவர்களது வாழ்க்தக வரலாறு குறித்து 
மாணவர்களுக்கு ஆசி யர்கள் எடுத்து கூறுவார்கள் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

123] மருத்துவப் படிப்புக்கான நுடழவுத் பதர்டவ (நீட்) 2018-19-ம் கல்வியாண்டு 
முதல் உருது பமாழியிலும் நைத்த மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் 
உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 தற்தொது �நீட்� ததர்வு தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, பதலுங்கு, கன்னடம், ஒ யா, 
மராத்தி, குெராத்தி, பெங்காலி, அசாமி ஆகிய 10 பமாைிகளில் நடத்தப்ெடுகிறது. 

 

124] ஐ.சி.சி நைத்தும் சாம்பியன்ஸ் பகாப்டப கி க்பகட் பதாைர் இங்கிலாந்து 
மற்றும் பவல்ஸ் நாடுகளில் ெூன் 1-ம் பததி முதல் 18-ம் பததி வடர நடைபபற 
இருக்கிறது. 

 பமாத்தம் எட்டு நாடுகள் கலந்துபகாள்ளும் இந்தத் பதாடதர ெிரெலப்ெடுத்தும் 
வதகயில், இந்த எட்டு நாடுகதளச் தசர்ந்த முன்னாள் கி க்பகட் வரீர்கதள 
தூதுவர்களாக ஐ.சி.சி நியமித்துள்ளது. 

 இந்தியாவின் முன்னாள் சுைற்ெந்து வசீ்சாளர் ஹர்ெென் சிங், பதன்னாப்ெி க்கா 
அணியின் முன்னாள் வரீர் கி ம் ஸ்மித், ஆஸ்திதரலியாவின் தமக் ஹஸ்சி, 
இலங்தகயின் குமார் சங்கக்கரா, இங்கிலாந்தின் இயான் பெல், ொகிஸ்தானின் 
ஷாகித் அஃப் டி, வங்கததசத்தின் ஹெிபுல் ொஷர், நியூசிலாந்தின் தஷன் 
ொண்ட் ஆகிதயார் 2017-ம் ஆண்டுக்கான ஐ.சி.சி சாம்ெியன்ஸ் தகாப்தெத் 
பதாடருக்கான தூதுவர்களாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளனர். 

 

125] அடமதிக்கான பநாபல் ப சு பபற்ற மலாலாவிற்கு கனைா நாடு பகௌரவ 
குடியு டம வழங்கியுள்ளது. 

 வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த பசயல்களுக்காக பநல்சன் மண்தடலா, தலாய் 
லாமா, ஆங் சான் சூயி உள்ளிட்ட 6 பவளிநாட்டு ததலவர்களுக்கு ஏற்கனதவ 
கனடா அரசு பகௌரவ குடியு தம வைங்கியுள்ளது. 

 

126] உத்திர ெிரததசத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கல்லூ களில் எஸ்.சி., எஸ்.டி, 

மற்றும் ஓ.ெி.சி.-க்கான இட ஒதுக்கீட்தட தயாகி ஆதித்யநாத் அரசு ரத்து பசய்து 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

127] சமீபத்தில் Bitcoin பணத்திற்கு அதிகாரபூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கிய ஆசிய நாடு 
எது?  விதட -- ெப்ொன் 
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128]  பதசிய குழந்டதகள் திடரப்பை விழா எங்கு நடைபபற்றது? 

விதட -- விசாகப்ெட்டினம் 

 

129] நாளந்தா பல்கடலக்கழக துடண பவந்தராக நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளவர் 
யார்? விதட -- சுதனனா சிங் 

 

130] சி யா மீது எடுத்த ராணுவ நைவடிக்டக மார்ச் 30 / 2017ல் நிடறவு பபற்றதாக 
துருக்கி அறிவித்தது. அந்த ராணுவ நைவடிக்டகயின் பபயர் என்ன ? 

விதட -- Operation Euphrates Shield 

 

131] புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாநில பதர்தல் ஆடணய ன் பதவி காலம் 
எவ்வளவு? விதட. -- 2 ஆண்டுகள் 

 

132] இந்தியாவின் முதல் திருநங்டக காவல் அதிகா  பி த்திகா யாஷிணியின் 
இயற்பபயர் என்ன? விதட. --- ெிரதீப் குமார் 

 

133] இதற்குமுன் பசன்டன உயர் நீதிமன்ற தடலடம நீதிபதியாக பதவி வகித்த 
பகால்கத்தா நபர் யார்? விதட --- A.K. கங்குலி 

 

134] Operation Durga  

 பொது இடங்களில் பெண்கதள தகலி பசய்தவார் மற்றும் ொலியல் 

துன்புறுத்தல்களில் ஈடுெடுதவாதர கண்டுெிடிக்க ஹ யானா மாநில 

காவல்துதறயினர், Operation Durga என்னும் நடவடிக்தகதய 

தமற்பகாண்டுள்ளனர். 
 இதததொன்று உ.ெி . தொலீசார் Anti Romeo Squad என்றும் ., ம. ெி . தொலீசார் 

Anti Majnoo Squad என்றும் பசயல்ெடுத்தி வருகின்றனர் 

 

135] Matoshree 

 எழுதியவர் -- மக்களதவ சொநாயகர் சுமித்ரா மகாென் 

 

136] இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவழி பபண் ஆஷா பகம்கா (Asha 

Khemka) , Asian Businesswoman of Year விருது பபற்றுள்ளார். 
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137] " பசௌ ய சக்ரா " விருது பபற்ற , முதல் நாகாலாந்து காவல் அதிகா  எனும் 

பபருடமடய Atu Zumvu பபற்றுள்ளார். 

 

138] Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) எனும் கல்வி நிடலயத்டத, ஆந்திர 
மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் அடமக்க மத்திய அடமச்சரடவ அனுமதி 
வழங்கியுள்ளது. 

 

139] பம ஒன்றாம் பததி முதல் 5 நகரங்களில் பபட்பரால், டீசல் விடலடய 
தினந்பதாறும் மாற்றம் பசய்ய எண்டணய் நிறுவனங்கள் முடிவு பசய்துள்ளன. 

 புதுச்தச , ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்ெட்டணம், ராெஸ்தான் மாநிலம் உதாம்பூர், 
ொர்கண்ட் மாநிலம் ொம்பசட்பூர் மற்றும் சண்டிகா ல்  

இத்திட்டம் அமலுக்கு வருகிறது. 

 

140] Inter - Ministerial Monitoring-cum-Coordination Committee 

 மத்திய சிவில் விமான தொக்குவரத்து துதறயின் சார்ெில் அறிமுகம் 
பசய்யப்ெட்டுள்ள " உடான் " [ UDAN -- Ude Desh Ka Aam Naagrik ] திட்டத்திதன 
கண்காணிக்கவும், ஒருங்கிதணக்கவும்,  
அதமச்சகங்களுக்கு இதடயிலான குழு உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இக்குழுவின் ததலவராக சிவில் விமான தொக்குவரத்து துதற பசயலாளர் 
ராெிவ் நயன் பசௌதெ நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 

141] உழவர் பாதுகாப்பு திட்ைத்தில் உறுப்பினராக இருந்து இயற்டக மரணம் 

அடையும் விவசாயி குடும்பத்துக்கான உதவிபதாடகயிடன ரூ.10,000யிலிருந்து ரூ. 

20,000 ஆக உயர்த்தி தமிழக முதல்வர் எைப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 [ தமிைக முதலதமச்ச ன் உைவர் ொதுகாப்புத் திட்டம்� என்ற சமூக 
ொதுகாப்புத் திட்டம் முன்னாள் முதல்வர் பெயலலிதாவால் 15.8.2005 முதல் 

நதடமுதறப்ெடுத்தப்ெட்டது.] 

 

142] ★ பகப்லர் 1649 ★ 

 விண்பவளியில் உள்ள கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்கதள கண்டுெிடித்து 
ஆய்வு தமற்பகாள்ள அபம க்காவின் �நாசா� தமயம் பகப்லர் விண்கலத்தத 
அனுப்ெியுள்ளது. அதில் அதி நவனீ சக்தி வாய்ந்த படலஸ்தகாப் 
பொருத்தப்ெட்டுள்ளது. 
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 அந்த படலஸ்தகாப் சமீெத்தில் ஒரு புதிய கிரகத்தத கண்டுெிடித்து அதத 
தொட்தடா எடுத்து பூமிக்கு அனுப்ெியுள்ளது. 

 அது ஏற்கனதவ உள்ள பவள்ளி (வனீஸ்) கிரகத்தத தொன்தற உள்ளது. 

 அதன் விட்டம் சூ யதன விட 5-ல் ஒரு மடங்கு உள்ளது. பூமியில் இருந்து 
219 பவளிச்ச ஆண்டு தூரத்தில் உள்ளது. மிக குதறந்த தட்ெபவப்ெம் 
நிலவுகிறது. 

 அதற்கு பகப்லர் 1649 என பெய ட்டுள்ளனர். 

 

143]  ★ மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுபவாருக்கு விதிக்கப்படும் அபராதம் ரூ.2 
ஆயிரத்தில் இருந்து 10 ஆயிரமாகவும், 

★ பஹல்பமட் அணியாத இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு விதிக்கப்ெடும் அெராதம் 
100 ரூொயில் இருந்து 1,000 ரூொயாகவும் , 

★ அவசர ஊர்திகளுக்கு (ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள்) வைி விடாமல் பசன்றால் ரூ.10 
ஆயிரம் அெராதம், 

★ காப்ெடீ்டு நிறுவனம், வாகன விெத்துக்கு அதிகெட்சமாக ரூ.10 லட்சமும், ெடுகாயம் 
அதடந்தால் ரூ.5 லட்சமும் இைப்ெடீு வைங்கவும் வதகபசய்யும் தமாட்டார் வாகன 
திருத்த மதசாதா நாடாளுமன்றத்தில் நிதறதவறியுள்ளது. 

 

144] எச்.ஐ.வி. மற்றும் எய்ட்ஸ் பநாயாளிகளின் உ டமகடள பாதுகாக்க மத்திய 
அரசு " எச்.ஐ.வி. (தடுப்பு, கட்டுப்பாடு) மபசாதா-2017 " என்ற மபசாதாடவ 
நாைாளுமன்ற இரு அடவகளிலும் நிடறபவற்றியுள்ளது. 

 ெனாதிெதி ெிராணப் முகர்ெி தனது ஒப்புததல அளித்தவுடன் இது சட்டமாகி 
அமலுக்கு வரும். 

 இந்த சட்டத்தின்ெடி எச்.ஐ.வி., மற்றும் எய்ட்ஸ் தநாயாளிகளிடம், யாதரனும் 
ொரெட்சமாக நடந்து பகாண்டால் அவர்களுக்கு 3 மாதங்கள் முதல் 2 
ஆண்டுகள் வதர சிதறத்தண்டதன விதிக்க முடியும். 

 

145] மும்டப மாநகராட்சியின் எதிர்க்கட்சி தடலவராக தமிழர் ரவிராொ பதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 காங்கிரஸ் கட்சிதய தசர்ந்த இவரது பசாந்த ஊர், ராெொதளயம் ஆகும். 

 இவர் தற்தொது 4-வது முதறயாக கவுன்சிலராக ததர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

146] Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal (TDSAT). 
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 பதாதலத்பதாடர்பு தகராறுகள் தீர்வு மற்றும் தமல்முதறயடீ்டு தீர்ப்ொயத்தின் 
ததலவராக ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிெதி ஷிவா கீர்த்தி சிங் நியமனம் 
பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

147] பகரள பள்ளிகளில் 10ம் வகுப்பு வடர மடலயாளம் பமாழி கற்பிப்படத 

கட்ைாயமாக்கும் வடகயில் அம்மாநில அரசு பகாண்டு வந்த அவசர சட்ைத்தில் 

ஆளுநர் சதாசிவம் டகபயழுத்திட்டுள்ளார். 

 

148] USIBC Transformative Chief Minister Award  

 அபம க்க இந்திய வர்த்தக கவுன்சில் ( US India Business Council ) ஆந்திரா 
முதல்வர் சந்திரொபு நாயுடுவிற்கு Transformative Chief Minister என்ற விருதத 
வைங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. 

 

149] UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize Award 2017  

 2017ம் ஆண்டுக்கான யுபனஸ்தகா - கல்பலர்தமா பகதனா உலக ெத்தி தக 
சுதந்திர ெ தச , எ த் யா நாட்தட பூர்வகீமாக பகாண்ட , தற்தொது 

சுவடீனில் வசித்து வரும் டாவிட் இசாக் (Dawit Isaak ) பெறுகிறார். 

 

150] India On Track ( IOT ) என்ற திட்ைத்தின்படி அபம க்காவின் பதசிய கூடைப்பந்து 

கூட்ைடமப்பின் ( National Baseket Ball Association of USA -- NBA ) சார்பில் , கூடைப்பந்து 

பள்ளி மும்டபயில் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

151] Exercise Nomadic Elephant 2017 

 இந்தியா மற்றும் மங்தகாலியா ராணுவங்கள் இதணந்து தமற்பகாள்ளும் 

12வது ராணுவ ெயிற்சி Nomadic Elephant 2017 , மிதசாரமில் ஏப்ரல் 05 முதல் 18 

வதர நதடபெறுகிறது. 

 

152] Swachhagraha – Bapu Ko Karyanjali – Ek Abhiyan, Ek Pradarshani . 

 சத்தியாகிரகம் துவங்கியதின் 100ம் ஆண்தட முன்னிட்டு , புதுபடல்லியில் 

Swachhagraha – Bapu Ko Karyanjali – Ek Abhiyan, Ek Pradarshani என்ற கண்காட்சிதய 

ெிரதமர் தமாடி துவக்கி தவத்துள்ளார். 

 

153] உலக மல்யுத்த கூட்ைடமப்பு, மல்யுத்த வரீர்களுக்கான தரவ டச பட்டியடல 
பவளியிட்டுள்ளது.  
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 ஆண்களுக்கான 57 கிதலா Free style ெி வில் இந்திய வரீர் சந்தீப் ததாமர் 7வது 
இடம் பெற்றுள்ளார். 

 ொர்ெியாவின் விளாடிமிர் கின்பசகாஷ்விலி முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.  
 

 பெண்களுக்கான 58 கிதலா Free style ெி வில் இந்தியாவின் சாக் ஷி மாலிக் 
5வது இடம் ெிடித்துள்ளார். 

 ெப்ொனின் தகா  இதசா முதலிடம் ெிடித்துள்ளார். 

 

154] Pink Hoysala Patrol Vechicle 

 பெங்களூருவில் பெண்கள் மற்றும் குைந்ததகளுக்கு எதிரான ொலியல் 
பதால்தலகதள தடுக்க " ெிங்க் பஹாய்சாலா " தராந்து வாகனங்கள் 
அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 பெண்கள் தங்களது ெிரச்சதனகதள பதாதலதெசி மூலமாகதவா அல்லது 
சுரக்சா app மூலம் பத வித்தால் தராந்து வாகனத்தில் உள்ள பெண் 
காவலர்கள் சம்ெவ இடத்திற்கு விதரந்து பசல்வார்கள். 

 

155] மனநலம் பாதிக் கப்பட்ைவர்களின் உ டமகடளக் காக்கும் �மனநலம் 
பராம ப்பு சட்ைம் -2017� க்கு குடியரசுத் தடலவர் பிரணாப் முகர்ெி ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளார். 

 

சட்ைத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் :- 

 மனநலம் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு அதிர்ச்சி சிகிச்தச (ஷாக் பதரெி அல்லது 
எலக்ட்தரா கன்வல்சிவ் பதரெி) அளிக்க ததட விதிக்கப்ெடுகிறது. அவர்கதள 
சங்கிலியால் கட்டி தவக்க கூடாது. 

 மனநலம் ொதிக்கப்ெட்டவர்கள் அதிக மன அழுத்தம் காரணமாக தற்பகாதல 
முயற்சி பசய்தால், அவர்கதள தண்டிக்கக் கூடாது. 

 மனநலம் ொதிக்கப்ெட்டவர்கதளப் ெராம ப்ெது, அவர்களுக்கு சிகிச்தச 
அளிப்ெது, அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கு நடவடிக்தக எடுப்ெது ஆகியதவ 
மத்திய, மாநில அரசுகளின் கடதம. 

 மனநலம் ொதிக்கப்ெட்டவர்கள் சிகிச்தச எடுத்துக் பகாள்வதற்கும், மருத்துவ 
காப்ெடீு வைங்கவும் இச்சட்டம் வைிவதக பசய்கிறது. 

 

156] ஃபிபா அறிவித்துள்ள சமீபத்திய தரவ டச நிடலயில் இந்திய கால்பந்து 
அணி 101-வது இைத்தில் உள்ளது. 
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 46 ஆசிய கால்ெந்து அணிகளில் இந்திய கால்ெந்து அணி தற்தொது 11-ம் 
இடத்தில் உள்ளது.  

 { 1994-ம் ஆண்டு இந்திய அணி 94-ம் இடத்தில் இருந்தது. 1993-ம் ஆண்டு 100-ம் 
இடம் பெற்று இருந்தது. } 

 

157] லண்ைன் நகர நீதிமன்ற நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவழிடய பசர்ந்த அனுொ 
ரவிந்திரா திர் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 

158] ★ 64வது பதசிய திடரப்பை விருதுகள் ( 2016 ) ★  

 

 சிறந்த ெடம் : மராட்டிய பமாைிப் ெடம் - காசவ் 

 சிறந்த இயக்குநர் : ராதெஷ் மபுஸ்கா - மராட்டிய ெடம்- பவன்டிதலட்டர் 

 சிறந்த தமிழ்ப் ெடம் : தொக்கர் ( இதன் இயக்குநர் ராெூ முருகன் ) 

 சிறந்த நடிதக : சி.எம்.சுரெி - மதலயாளப் ெடம் மினாமினுகு ெடத்தில் 
நடித்ததமக்காக 

 சிறந்த நடிகர் : அக் ஷய் குமார் ( ரூஸ்டம்) 

 சிறந்த ொடலாசி யர் : கவிஞர் தவரமுத்து ( தர்மதுதர ெடத்தில் இடம்பெற்ற 
'எந்தப்ெக்கம்' ொடலுக்காக 7வது முதறயாக ) 

 சிறந்த தயா ப்பு வடிவதமப்பு : 24 ( தமிழ் ெடம் ) 

 சிறந்த ஒளிப்ெதிவாளர் : திருநாவுக்கரசு ( 24 ெடத்திற்காக ) 

 சிறந்த உறுதுதண நடிதக : ொய்ரா வாசிம் - தங்கல் 

 சிறந்த ொப்புலர் திதரப்ெடம் - சதாமனம் ெவதி (பதலுங்கு) 

 சிறந்த குைந்ததகள் திதரப்ெடம் - தனக் 

 சிறந்த அனிதமஷன் திதரப்ெடம் - மதஹாதயாத ரானா (இந்தி) 

 சிறந்த சண்தட வடிவதமப்பு : ெடீ்டர் பஹய்ன் (புலிமுருகன்) 

 சிறந்த குைந்தத நட்சத்திரம் : அதீஷ் ெிரவனீ் (ெடம்: குஞ்சு பதய்வம்), சாஜ் 
(ெடம்: நூர் இஸ்லாம்), மதனாகரா (ெடம்: ரயில்தவ சில்ட்ரன்) 

 சிறந்த ெின்னணி ொடகி : இமான் சக்ரெர்த்தி 

 சிறந்த ெின்னணி ொடகர் : சுந்தரா ஐயர் (தொக்கர் - ொஸ்மின் ொடல் ) 

 சிறந்த திதரக்கதத (ஒ ெினல்) : ஷ்யாம் புஷ்கரன் 

 சிறந்த திதரக்கதத (தழுவல்) : சஞ்சய் கிருஷ்ணெி ெதடல் 

 சிறந்த நடன அதமப்பு : ராெூ சுந்தரம் (ெனதா கார்தக) 
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 சிறந்த இதசயதமப்பு : ொபு ெத்மநாொ (அலமா) 

 சிறந்த ஒப்ெதன : எம்.தக.ராமகிருஷ்ணா 

 சிறந்த எடிட்டிங் : ராதமஷ்வர் - பவன்டிதலட்டர் 

 சிறந்த ஒப்ெதன : தசக்கிள் திதரப்ெடத்துக்காக சச்சின் லதவல்கர் 

 சிறந்த ஒலி வடிவதமப்பு : காடு பூக்கும் தநரம் - பெயததவன் சக்கா தத் 

 சிறந்த துதண நடிகர் : தசாகி யா - மராத்தி 

 சுற்றுச்சூைல் நலன் தெணும் சிறந்த திதரப்ெடம் - தி தடகர் வூ கிராஸ்ட் தி 
தலன் (The Tiger who crossed the lane) 

 சமூக ெிரச்சதனகள் சார்ந்த சிறந்த திதரப்ெடம் - அமிதாப் ெச்சனின் 'ெிங்க்' 

 ததசிய ஒறுதமப்ொட்தட ெதறசாற்றியதற்காக நர்கீஸ் தத் விருது பெறும் 
திதரப்ெடம் : திக்தசாவ் ெனாத் 

 அறிமுக இயக்குநருக்கான இந்திராகாந்தி விருது பெறும் சிறந்த திதரப்ெடம் : 
அலிொ (வங்கபமாைி) இயக்குநர்- தீப் சவுத்  

 சினிமா துதறக்கு இணக்கமான மாநிலம் : உத்தரப் ெிரததசம். 

 சிறந்த திதரப்ெட விமர்சகர் : தனஞ்சயன் 

 சிறந்த சினிடா புத்தக விருது : லதா சுர்கதா ( லதாமங்தகஷ்கர் வாழ்க்தகதய 
எழுதியவர் ) 
 

★ சிறந்த பிராந்திய பமாழி திடரப்பைங்கள் ★ 

 

 மதிபூர் (துளு) 

 தொக்கர் (தமிழ்) 

 ராங்தசட் ராெூ (குெராத்தி) 

 பெல்லி சூப்புலு (பதலுங்கு) 

 தசக யா (மராத்தி) 

 ெிஸார்ென் (வங்காளம்) 

 மதகஷின்ட ெிரதிகாரம் (மதலயாளம்) 

 தக சரா சரா (பகாங்கனி) 

 சர்தவஷன் (கன்னடம்) 

 நீர்ொ (இந்தி) 
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★ பதர்வு குழுவின் தடலவர் -- இயக்குநர் பி யதர்ஷன் ★ 

 

159] பெர்மனி நாட்டிற்கான இந்திய தூதராக முக்தா தத்தா பைாமடர மத்திய 
அரசு நியமித்துள்ளது. 

 [ பெர்மனி நாட்டிற்கான இந்திய தூதராக ெணியாற்றிய குர்ெித் சிங்கின் 
ெதவிக்காலம் கடந்த மார்ச் மாதத்துடன் முடிவதடந்தது. ] 

 

160] Bharat ke Veer Poral & App  

 ெணியில் இருக்கும் தொது தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலில் உயி ைந்த துதண 
ராணுவப்ெதட வரீர்களின் குடும்ெத்தினருக்கு உதவும் விதமாக �Bharat ke Veer� 
என்ற இதணயதளம் மற்றும் பமாதெல் அப்ளிதகஷதன உள்துதற அதமச்சர் 
மற்றும் ஹிந்தி நடிகர் அக்சய் குமார் இதணந்து அறிமுகம் பசய்துள்ளனர். 

 இததன ததசிய தகவலியல் தமயம் மற்றும் ொரத ஸ்தடட் வங்கி இதணந்து 
உருவாக்கியுள்ளன. 

 

161] நமது நாட்டில் 13 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ை குழந்டதகடள மன அழுத்தத்தில் 
இருந்து மீட்டு பவளிபய பகாண்டுவரும் சீ ய பதாண்டில் பசன்டனடய பசர்ந்த 
'நிம்பகர்' என்ற பதாண்டு நிறுவனம் ஈடுபட்டு வருகின்றது. 

 இந்த அ ய தசதவக்காக இந்த நிறுவனத்தின் 'எனது மகிழ்ச்சி திட்டம்' ("My 
Happiness project") என்ற புதிய திட்டத்தத ெனாதிெதி ெிரணாப் முகர்ெி பதாடங்கி 
தவத்துள்ளார். 

 

162] Economic Reforms with Reference to Electoral issues 

 " ததர்தல் விவகாரங்களுடன் கூடிய பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் " என்ற 

கருத்தரங்கு படல்லியில் ஏப்ரல் 08 & 09ல் நதடபெற்றுள்ளது. 

 

163] Standing Committee of Inter - State Council (ISC) 

 மாநில கவுன்சிலின் 11வது நிதலக்குழு கூட்டம் , உள்துதற அதமச்சர் 
ததலதமயில் இன்று படல்லியில் நதடபெற்றுள்ளது. 

 இதில் மத்திய நிதி அதமச்சர், தி புரா , சட்டீஸ்கர், ஒடிஷா & உ.ெி 
முதல்வர்கள் கலந்து பகாண்டுள்ளனர். 

 இதற்கு முன் இக்கூட்டம் 2005ல் நதடபெற்றது. 
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164] பகால்கத்தாவில் இருந்து பங்களாபதஷின் குல்னா நகர் இடைபய வரும் 
ெூடல முதல் பயணிகள் ரயில் இயக்கப்பை உள்ளது. 

 இதற்கான தசாததன ஓட்ட ரயில் " பெட்ராதொல் " நிதலயத்தில் இருந்து 
இயக்கப்ெட்டுள்ளது. இததன ெிரதமர் தமாடி மற்றும் ெங்களாததஷ் ெிரதமர் 
ஹசீனா இதணந்து காபணாளி காட்சி மூலம் துவக்கி தவத்துள்ளனர். 


