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

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 உயிரிழப்பபார் 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 எடைப்பிரிவில் 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 மிகப்பபரிய சூரியடன உதிக்கடவத்துள்ளனர். 
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 இயற்தகயான சூ ய ஒளிதய சன்தலட் என்று அதைப்ெதனால் 
பசயற்தகயாக உருவாக்கப்ெட்டுள்ள இந்த பசயற்தக சூ யனுக்கு சின்தலட் 
என பெய ட்டுள்ளனர். 

 

7] விண்பவளியில் சூரிய 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 உரிடமடய 
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 { N  A   S   
S  C  (NASSCOM) } தடலவராக , Q  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 அதிகாரி மாலிக் பபபராஸ் 
கான் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

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

 1 -- T i T  Yi g , சீன தததெ  

 3 -- கதராலின் ம ன் , ஸ்பெயின் 

 சாய்னா தநவல் 9வது இடத்தில் உள்ளார். 

 

12] இந்திய ஏற்றுமதி பமம்பாட்டு ஆடணயத்தின் (T  F   I  E  
O ) 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. 
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 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 - S  A  S  E  C  ( 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 பொஹ்ரி 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

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

 

18] மியாமி ஓபன் பைன்னிஸ் பதாைரின் பபண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் 
காப்ரியலா ை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 உரிய 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 பரிபசாதடன மூலம் ஒரு மணி பநரத்தில் 
கண்டுபிடிக்கும் முடறடய அபமரிக்க விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 
இதற்கு ‘நாபனா டிஸ்க்‘ என பபயரிட்டுள்ளனர். 

 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' பிரிவு 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 ஹாரிசன் 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 



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

 

www.winmeen.com Page 6 

 

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 மிகப்பபரிய 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 தரவரிடச 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] ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ 90,000/ லிருந்து ரூ 2.5 
லட்சமாகவும், துடண கவர்னரின் 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 
பிரிவில் இந்தியாவின் லியாண்ைர் பயஸ் , கனைாவின் அடில் ஷமஸ்டினுைன் 
பொடி ,,, சுவிட்சர்லாந்தின் லுகா மார்கபராலி , பிபரசிலின் கபரா சாம்பிபயரி 
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 ( V  A  ) , டதவானின் பசாடீன்பசன் 
ஐ வழீ்த்தி சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றுள்ளார். 

 

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

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

 இந்தியாவின் சராச  இதணய தவகம் 2 M  ஆகும். சராச தய விட 400 
மடங்கு தவகத்தில் ACT Fi e e  இயங்கும். 

 

34] அபமரிக்க அதிபரின் 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 பதாைரின் மகளிர் ஒற்டறயர் இறுதிப் 
பபாட்டியில் இந்தியாவின் PV சிந்து, ரிபயா ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் பவன்ற 
ஸ்பபயினின் கபராலினா மரிடன வழீ்த்தி [ 21-19, 21-16 புள்ளிகள் ] சாம்பியன் 
பட்ைம் பவன்றுள்ளார்.  

 

  P.V. சிந்து காலிறுதியில் சாய்னா தநவதலயும் , அதரயிறுதியில் 
பதன்பகா யாவின் S g Ji H  வழீ்த்தி இருந்தார். } 

 

36] இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் ( BCCI ) சார்பில் நைத்தப்படும் 
அடனத்து உள்நாட்டு கிரிக்பகட் 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 ( P i i g P e  ) -- 
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 பண்ைாரி அவர்களால் 
நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 


