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 ¶ வரும் 2024 முதல் மக்களவவ மறறும் சட்டப்பேரவவகளுக்கு ஒபர
பேரத்தில் பதர்தல் ேடத்தும்ேடி ேிதி ஆப
ததரிவித்துள்ளது.

 ¶ மோேி

த்திப

ேிவ

ப

ோக் ஆப

முதல் முவற ோக ேோட்டிை ேசும்ேோல் குளிரூட்டும்

த்வத பதன்கைிக்பகோட்வட ில் கோல்ேவட ேரோமரிப்புத்துவற

அவமச்சர் ேோ

கிருஷ்ணோ தரட்டி பேற்று திறந்து வவத்தோர் .

 ¶ 2030-ம் ஆண்டில் இேதி

டீசல் கோர்கவள முழுவம

ோ சோவ

களில் இறருந்து தேட்பரோல் மற்றும்

ோக ேீக்கி விட்டு. எத

தகோண்டுவர திட்டமிட்டப்ேட்டுள்ளதோக மத்தி
பகோ

ோசவை

ல் ததரிவத்தோர்.

 ¶ தேோது கணக்குக் கழு தவ

க்ட்ரிக் கோர்கவள

மின்துவற அவமச்சர் ேியூஷ்

வரோக 3-வது முவற ோக

ிகோர்ஜீை_கோர்பக தேறுப்பேற்றோர்.

#மல்

- 1-ஆண்டுகோ

ம் தகோண்ட இப்ேதவி முக்கி

எதிர்க்கட்சி MP-க்கு

வழங்கப்ேடுவது வழக்கம்.

- இதர்க்குமுன் - K.V.தோமஸ்..

 ¶ ஆசி
ேல்

ஸ்குவோஷ் தைிேேர் சோம்ேின்ஷிப் #பஜோஷ்ைோ_சின்ைேே Vs தீேிகோ

ிகல்.

- ஆண்கள் ேிரிவு- பமக்ஸ் லீவ (ஹோங்கோங்) Vs சவுரவ் பகோஷல்(Ind)..
 ¶ இந்தி

ததோவ

இறுதி

பேசி சந்தோதோரர்களின் எண்ணிக்வக ேிப்ரவரி மோத

ில் தமோவேல் மற்றும் ப

அதிகரித்திருக்கிறது..

 மத்தி

அம

ன் இவணப்பு 118 பகோடி

ோக்கத்துவற சிறப்பு விருதுகள் தடல்

இந்தி ோவிப
அம

ண்ட்வ

ப

ி

ோக

ில் வழங்கப்ேடுகிறது.

சிறந்த அதிகோரிக்கோை விருவத தசன்வை மண்ட

ோக்கத்துவற உதவி இ

இந்த விருவத ேிதி

க்குைர் கோர்த்திபக

வமச்சர் அருண்தஜட்

ன் தேற்றுக்தகோண்டோர்.

ி வழங்கிைோர்

 கிழக்குப்ேிரபதசம் எக்ஸ்ேிரஸ்பவ: இந்தி ோவின் முதல் ஸ்மோர்ட் ேசுவம
தேடுஞ்சோவ

தடல்

ி

ில் துவக்கம்

 இந்தி ோவின் முதல் விவரவு மற்றும் ேசுவம
புற எல்வ
தடல்

ி

ோை தேடுஞ்சோவ

சோர்ந்த எக்ஸ்ேிரஸ்பவ - இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோதம்

ில் துவக்க முடிவு

 தமிழகத்தில் முதல் தேோறி
கிபரஸ் ேோனு

ி ல் ேட்டதோரி ஆக திருேங்வக தூத்துக்குடி

 # "Heart Of the Matter" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Dr. K. A. Abraham"
 # "Unprecedented: The Masters and Me” என்ற புத்தகத்வத எழுதி

வரர்
ீ
"Tiger woods" (Lorne Rubenstein இவணந்து எழுதியுள்ளோர்)

 # "The Chenab Connection" என்ற புத்தகத்வத எழுதி
 # ேோட்டிப

- கிழக்கு

வர் ேிரே

பகோல்ப்

வர் "Birgadier Baqir Shameem"

முதல்முவற ோக, பகரளோவில் தவளிமோேி

த்தவர்களுக்கு

கோப்ேீடு திட்டத்வத அம்மோேி
அரசு அறிமுகப்ேடுத்த உள்ளது.
 # "SAARC Satellite"
- South Asia Satellite or GSAT-9 எைப்ேடும் ததற்கோசி
ேோடுகளின் தச ற்வகபகோள்
இம்மோதம் 5ம் பததி விண்ணில் ஏவப்ேடுகிறது
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- GSLV F-09 என்ற ரோக்தகட்டில் இருந்து இச்தச

ற்வகபகோள் தசலுத்தப்ேட

உள்ளது
 # "BBC Air Tamil Radio"
- 1941ம் ஆண்டு பம மோதம் 3ம் ேோள் ததோடங்கப்ேட்ட BBC தமிழ் வோதைோ
பசவவ ஏப்ரல் 30,2017 உடன் ேிறுத்தப்ேட்டுள்ளது
 # "Moon Village"
- சீைோ மற்றும் யூபரோப் இவணந்து ேி வில் கிரோமம் ஒன்வற அவமக்க
உள்ளைர்

- இதன் மூ
தச

ம் விண்தவளி சுற்று

ோ,தசவ்வோய் கிரகத்துக்கு

ற்வதபகோள்கள் அனுப்புவது பேோன்றவற்வற தசய்

அவமக்கப்ேட உள்ளது

 # பேேோளம் ேோட்டின் முதல் தவ

ிச்

இந்த கிரோமம்

வம ேீதிேதி "Sushila Karki" மீ து அந்ேோட்டு

ேோரளுமன்றத்தில் ேதவி ேீக்க தீர்மோைம் தகோண்டு வரப்ேட்டுள்ளது
 # "19th Asian Squash Championships"
- தசன்வை ில் ேவடதேற்று முடிந்தது

- ஆண்கள் ஒற்வற ர் ேிரிவில் ஹோங்கோவக பசர்ந்த "Max lee" இந்தி

ோவவச்

பசர்ந்த "Saurav Ghosal"ஐ வழ்த்தி
ீ
சோம்ேி ன் ேட்டம் தவன்றுள்ளோர்

- தேண்கள் ஒற்வற ர் ேிரிவில் இந்தி ோவவச் பசர்ந்த "Joshna Chinaappa"
இந்தி ோவவச் பசர்ந்த "Dipika Pallikal"ஐ வழ்த்தி
ீ
சோம்ேி ன் ேட்டம்

தவன்றுள்ளோர்
 # "Yeangder Heritage golf tournament"
- வதவோைில் ேவடதேற்ற இப்பேோடி
சோம்ேி ன் ேட்டம் தவன்றுள்ளோர்

ில் இந்தி

ோவவச் பசர்ந்த "Shiv Kappor"

 # ேோம்பே ேங்குச்சந்வத(BSE) தைது பேரழிவு மீ ட்பு வம

த்வத(DRC)

"வஹதரோேோத்தில்" ததோடங்கியுள்ளது
- BSE- Bombay Stock Exchange
- DRC- Disaster Recovery Centre
 # "Grand Cordon of the Order of the Rising Sun"
- ஜப்ேோன் ேோட்டில் வழங்கப்ேடும் இவ்விருதுக்கு இந்தி ோவின் முன்ைோள்
சட்ட அவமச்சர் "Ashwini Kumar" பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்

- இந்தி ோ-ஜப்ேோன் உறவுகவள பமம்ேடுத்த உதவி தற்கோக இவ்விருது
வழங்கப்ேடுகிறது

 # தமிழ்ேோடு பேோ

ிப

ோ இல்

ோத மோேி

அடித டுத்து வவக்கிறது
 # "Muktijodha Scholarship Scheme"
- விடுதவ
பேோரோட்டத்தில் உ

மோக மோறி தைது 13வது ஆண்டில்

ிரிழந்த ேங்களோபதஷ் ேோட்டு வரர்களின்
ீ

குழந்வதகளின் கல்விக்கு இத்திட்டத்தின் கீ ழ் 35பகோடி ரூேோய் ேிதியுதவி
வழங்க இந்தி

அரசு முடிவு தசய்துள்ளது

 # APRIL 30- International Jazz Day( சர்வபதச ஜோஸ் இவசவவக திைம்)
- 2017 GLOBAL HOST CITY : "HAVANA, CUBA"
 # MAY 1- International Labour Day(சர்வபதச ததோழி ோளர்கள் திைம்)
 # MAY 2 - World Asthma Day 2017( உ

க ஆஸ்துமோ திைம்)

- பம மோதத்தின் முதல் தசவ்வோய்கிழவம ஆஸ்துமோ திைமோக
வருடந்பதோறும் அைிசரிக்கப்ேட்டு வருகிறது
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 # மஹோரோஷ்ட்ரோ மோேி
புத்தக கிரோமம்

 # இரஷ்

தவ

த்தில் உள்ள "Bhialr" கிரோமோ இந்தி ோவின் முதல்

ேகர் மோஸ்பகோவில் ேவடதேற்ற மணல்சிற்ே பேோட்டி

ில்

இந்தி ோவின் "Sudharsan Patnaik" தங்கப் ேதக்கம் தவன்றுள்ளோர்

 # "Jehab Daruvala" ; பேோர்ஸ் இந்தி ோ அகோடோமி (FIA) F3 ஐபரோப்ேி
பேோட்டிகளில் ேங்குதேறும் முதல் இந்தி ர்

 # "இந்தி ோவின் முதல் டிஜிட்டல் ேஞ்சோ
- பகரளோ மோேி

ம் பகோட்வட த்திலுள்ள "Aymanam" கிரோம ேஞ்சோ

இந்தி ோவின் முதல் டிஜிட்டல் ேஞ்சோ
தேற்றுள்ளது

 # இந்தி

த்து"

கடப

த்து

த்து என்ற தேருவமவ

ோரக் கோவற்ேவடக்கு தசோந்தமோை "ICGS Varad" 27

ஆண்டுகளுக்கு ேிறகு தைது பசவவவ

ேிறுத்தி ஒய்வுப் தேற்றுள்ளது

- ஒய்விற்கு ேிறகு தசன்வை ில் இக்கப்ேல் வவக்கப்ேடும்
 "Eshakti Initiative"
 - 2015ம் ஆண்டு "NABARD"ல் ததோடங்கப்ேட்ட இத்திட்டத்தின் கீ ழ் 1.29 இ
சு

உதவி குழுக்கள் எண்முவறப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை(DIgitised)

- பமலும் இந்தி ோவில் தமோத்தம் 14.86 இ
உள்ளை

ட்ச சு

உதவிக் குழுக்கள்

 பம 1-ந் பததி முதல் தசன்வை உள் ேோட்டு விமோை ேிவ
விமோை ேிவ

மோக மோற்றப்ேடுவதோக விமோை ேிவ

தடல்
ேிவ

ி, மும்வே, தகோல்கத்தோ, வஹதரோேோத் ஆகி

ங்களில் ே

ததரிவிப்ேதில்வ

ணிகளுக்கு ஒ

ி தேருக்கிகள் மூ

. மோறோக எஸ்.எம்.எஸ். மூ

முவற ேவடமுவற ில் உள்ளது.

ம் 'வச

விமோை

ம் தகவல்

ம் தகவல் தகோடுக்கும்

- அவத ததோடர்ந்து தசன்வை உள் ேோட்டு விமோை ேிவ
விமோைம் ரத்து, தோமதம் மற்றும் நுவழவு வோ
தகவல்கவள ே

ணிகளுக்கு ஒ

ி தேருக்கி மூ

மோட்டோது. மோறோக எஸ்.எம்.எஸ். மூ

 இந்தி ோவின் முதல் தோைி ங்கி வோைிவ
மஹோரோஷ்ட்ரோ மோேி

ண்ட்'

அதிகோரிகள்

ததரிவித்துள்ளைர்.
-

ட்ச

த்திலும்

ில் மோற்றம் குறித்த
ம் அறிவிக்கப்ேட

பம தகவல் தரப்ேடும்.

வம

ம்(Automated Weather Station)

ம் ேோக்பூருக்கு அருகில் உள்ள "Donagaragon"

என்னுமிடத்தில் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது
 "I-League Title"
- மிபசோரம் மோேி த்தில் உள்ள சிறி
கோல்ேந்தோட்ட கிளப் "Aizawl FC"
இக்பகோப்வேவ
- இகன் மூ

தவன்றுள்ளது

ம் வட கிழக்கு மோேி

ங்களி

ிருந்து இக்பகோப்வேவ

தவல்லும் முதல் அணி என்ற தேரும்வ
தேற்றுள்ளது
 # "Barcelona Open Title"
- 10வது முவற ோக இக்பகோப்வேவ
"Rafel Nadal" தேற்றுள்ளோர்
 #"INSA Medal"
- இந்தி
பதசி
அறிவி ல் கழகத்தோல் வழங்கப்ேடும் இளம் விஞ்ஞோைி
விருது "Tezpur University"ஐச் பசர்ந்த "Sanjay Prathiar" பேரோசிரி ருக்கு இந்த
ஆண்டு வழங்கப்ேட உள்ளது
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 # CIIன் முதன் தேண் தவ வரோக "Shobhana Kamineni" ேி மிக்கப்ேடுள்ளோர்
- CII- Confederation Of Indian Industry
 "Gauvansh Chikitsa mobile van service"
- உத்திர ேிரபதச மோேி த்தில் ேசுக்களுக்தகை தைி ஆம்பு ன்ஸ்
பசவவ அம்மோேி

அரசோல் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது

- இச்பசவவக்கு "Gauvansh Chikitsa" பசவவ என்று தே ர்
வவக்கப்ேட்டுள்ளது

 முன்ைோள் இந்தி

ஹோக்கி அணி ின் பகப்டன் "Sardar Singh" தே

இரோஜிவ் கோந்தி பகல் ரத்ைோ விருதிற்கு ஹோக்கி இந்தி

ோ

வர

ேரிந்துவரத்துள்ளது

 தசன்வை கிண்டி

ில் உள்ள ேோம்பு பூங்கோ அதமரிக்கன் கீ ரின் உடும்பு

பஜோடிகவள தகோல்முதல் தசய்துள்ளது

 CGAவின் புதி
தவ வரோக "Anthony Lianzuala" ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
- CGA- Controller General Of Accounts
 சபகோதரி ேிபவதிதோவின் 150-வது ேிறந்தேோவள ஒட்டி ரோமகிருஷ்ண மடம்
சோர்ேில் சமூக பசவவ

ில் ஈடுேட்டு வரும் 150 தேண்கள் மற்றும்

அவர்களின் சிறந்த பசவவகள் ததோடர்ேோை விவரங்கள் இடம்தேற்ற
"தேண்கள் தவ
தசன்வை

வம

ில் பதசி

பசவவ" என்ற தவ

ில் பேற்று மடத்தின் தவ

தவளி ிட்டோர்...

 பேோட்டித்பதர்வர்கள், கல்வி

ப்ேி

ோை நூல்

வர் கவுதமோைந்த சுவோமி ஜி நூவ

ோளர்களுக்கு ே

ன்ேடும் வவக

ில் தமிழ்

கவ க்களஞ்சி த்வத (encyclopedia) தமிழக அரசு உருவோக்கியுள்ளது.
- www.tamilkalanjiyam.in
 இந்தி ோ-துருக்கி வர்த்தக உச்சி மோேோடு தடல் ி ில் ேவடதேற்றது.
- துருக்கி அதிேர் ரிசப் தய்

 ஸ்தே

ிைின் ேோர்சிப

பேோட்டிகள் ேடந்தை.

ிப் எர்தடோகன் , பமோடி ேங்பகற்றைர்

ோைோவில் ேோர்சிப

ோைோ ஓேன் தடன்ைிஸ்

இதில் ஆடவர் ேிரிவு சோம்ேி ன் ேட்டத்வத தவன்றுள்ளோர் ஸ்தே
ரஃபேல் ேடோல்.

ிைின்

10வது முவற இந்த சோம்ேி ன் ேட்டத்வத ேடோல் தவன்றுள்ளோர்!

 இஸ்பரல் விழோவில் பஜோதி ஏற்றி
-

திை பஜோதிவ
தஜருசப

ற்ற இந்தி

ஏற்றிைோர்.

மில் உள்ள ஒரு ேோர்வவ

இவளஞர்

இவளஞர் டிைோ சிமோடோ, சுதந்தர
ற்பறோர் ேள்ளி

ில் ே ின்று

வருகிறோர் சிமோடோ!

கிரோண்ட் ேிரிக்ஸ் முதல் சுற்றில் குண்டு எறியும் பேோட்டி

#மன்ப்ரித்கவுர் தங்கப்ேதக்கம் தவன்று உ
ேிடித்தோர்.

 புதி

ற்ற இந்தி

இஸ்பரல் ேோட்டின் 69வது சுதந்தர திைம் பேற்று தகோண்டோடப்ேட்டது.
இவ்விழோவில், ேோர்வவ

 ஆசி

ேோர்வவ

தவ

க தர ேட்டி

ில் முத

வம கணக்கு தணிக்வக அதிகோரி ோக #அந்பதோணி_

பேற்று தேோறுப்பேற்றுக் தகோண்டோர்.

ி

ில்

ிடம்

ோன்ஸீ

- வடகிழக்குப் ேிரோந்தி த்வதச் பசர்ந்த ஒருவர் இப்ேதவிி்க்கு வருவது
இதுபவ முதல் முவற.
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- இவர் மிபசோரம் மோேி

த்தில் IAS அதிகோரி ோக ேணி

மோற்றத்வத உருவோக்கிைோர்.

- பமலும் இவர் ம.அ ேிதிப் ேற்றோக்குவறவ
கட்டுப்ேடுத்தப்ேடும்

3.5% இ

ோற்றி

பேோது தேரும்

க்கிற்குள்

 ஸ்ரீ ரோமோனுஜரின் 1000-வது திருேட்சத்திரப் தேருவிழோவவத

ஸ்ரீரோங்கத்தில் பேற்று அவரது சிறப்பு அஞ்சல் உவற தவளி
அஞ்சல்தவ

ின் விவ

 ஒரு தேோடிக்கு 5-

ோட்டி

ிடப்ேட்டது.

ரூ 25/-

ட்சம் பகோடி புவகப்ேடங்கவள எடுக்கும் அதிேவைக்
ீ

பகமரோ.

- இவதக் கண்டுப்ேிடித்தவர்கள்1) இ

ி

ோஸ் கிரிஸ்டன்சன்

2) ஆண்ட்ரி ோஸ் என்(ஸ்வடன்)
ீ
- இதன் தே ர்- "FRAME"-(Frequency Recognition Algorithm For Multiple Exposured)

 கோ

மவடந்த, பேோயுற்ற #ேசுக்கவளக் கோக்கும் பேோக்கில் #உத்தரப்

ேிரபதசத்தில் #ஆம்பு
-

இந்த பசவவவ
மவுர்

 இந்தி ோவிப
தசய்

ன்ஸ் பசவவ ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது.
அம்மோேி

த்தின் #துவண முதல்வர் பகசவ் ேிரசோத்

ோ திங்கட்கிழவம அன்று தகோடி
ப

சிறந்த மண்ட

மோக தசன்வை மண்ட

ப்ேட்டுள்ளது.

இதற்கோை விருவத தசன்வை மண்ட

-

வமச்சர் அருண்தஜட்

2016-2017-ம் ஆண்டில் சிறந்த அம
தசய்

ம் பதர்வு

ம் சோர்ேில் இவண இ

ேிரசோத் விருதிவை தேற்றுக்தகோண்டோர்.
இவ்விருவத ேிதி

வசத்துத் துவங்கி வவத்தோர்.

ப்ேட்ட தசன்வை மண்ட

ி வழங்கி சிறப்ேித்தோர்

ோக்கப் ேிரிவு மண்ட
அலுவ

வழங்கப்ேட்டது.

க்குைர்

மோக பதர்வு

கத்துக்கு விருது

 1921ம் ஆண்டு இரவந்தரேோத்
ீ
தோகூரோல் ேிறுவப்ேட்ட "விஷ்வேோரதி
கல்லூரி

ில்" இந்தி

இரோணுவ வரர்களுக்கு
ீ
சிை தமோழி ே

ிற்றுவித்தல்

துவற புதிதோக ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது
 "Tarang Sanchar Web Portal"
- அருகில் உள்ள தமோவேல் பகோபுரங்களின்(Mobile Towers) கதிரி
அளவவ அறி

மத்தி

ததோவ

ததோடங்கப்ேட்டுள்ள வவ

த்ததோடர்பு அவமச்சகத்தோல்

க்க

த்தளம்

 MAY 3- World Press Freedom Day(உ க ேத்திரிக்வக சுதந்திர திைம்)
- 2017 THEME : Critical Minds for Critical Times
 சமூக பசவகியும், இந்தி
மோதர் சங்கததின் தவ வருமோை
#ேத்மோ_தவங்கட்ரோமனுக்கு 2017-ம் ஆண்டுக்கோை ஔவவ
வழங்கப்ேட்டது.

 Indian Bank #ஐேி_ஹோம்_என்ரிச் என்ற புதி

ோர் விருது பேற்று

கடன் திட்டத்வத

அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது.
- இத்திட்டத்தின் மூ

ம் வட்வடப்
ீ
புதுேித்தல் மற்றும் ேழுதுேோர்த்தல்

ேணிக்கோக வட்வட
ீ
அடமோைம் வவக்கோமல் கடன் வழங்கும் திட்டமோகும்.
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 மத்தி

ப் ேிரபதசம்: ஜைவரி முதல் டிசம்ேர் வவர

மோற்ற முடிவு தசய்துள்ள முதல் மோேி
-

ம்

ி

ோை ேிதி ஆண்வட

ஏப்ரல்-மோர்ச் சுழற்சி

ில் இருந்து ஜைவரி-டிசம்ேர் வவர ோை

ஆண்டிற்கோை மோேி

த்தின் ேட்தஜட் அமர்வு டிசம்ேர்-ஜைவரி

கோ

ப்ேகுதி ில் ேோட்டின் முதல் மோேி

மோக மோறி துஅடுத்த ேிதி

மோதங்களில் ேடத்தப்ேடும்.
 ஆந்திரோவில் உள்ள "விஜ

வோடோ" விமோை ேிவ

அவமச்சரவவ சர்வபதச விமோை ேிவ
முடிதவடுத்துள்ளது

(International Airport) அந்தஸ்து தர

 AIIB இந்தி ோவிற்கோை முதல் கடன் ததோவகவ
- ஆந்திர மோேி

த்திற்கு மத்தி

வழங்கியுள்ளது

த்தில் ஆற்றல் துவறக்கு(Energy Sector) $160 மில்

ி

ன் டோ

ர்

ததோவகவ
ஒதுக்கியுள்ளது
- AIIB- Asian Infrastructure Investment Bank
 "USIBC Award"
 - ஆந்திர முதல்வர் "சந்திரேோபு ேோயுடு" USIBCஆல் வழங்கப்ேடும் "Transformative
Chief Minister" விருதிற்கு பதர்வு தசய்
- USIBC- US-India Business Council
 "ஔவவ ோர் விருது"

ப்ேட்டுள்ளோர்

- தமிழக அரசோல் வழங்கப்ேடும் ஔவவ

ோர் விருது இந்தோண்டு சமூகச்

பசவவச் தசய்யும் "ேத்மோ தவங்கட்ரோமன்"க்கு வழங்கப்ேட்டுள்ளது
 "UK Rising Star Award"
 - ஆஸ்கர் விருதிற்கு பதர்வோை "LION" திவரப்ேடத்தில் ேடித்த இந்தி

ோவவச்

பசர்ந்த குழந்வத ேட்சத்திரம் "Sunny Pawar" இவ்விருதிற்கு பதர்வோகியுள்ளோர்

- இதவை 7வது வருடோந்திர ஆசி
விருதுகள் விழோவில் தேற உள்ளோர்
 "Swachh Survekshan 2017"
 - ேோட்டில் உள்ள தூய்வம ோை ேகரங்கள் ேட்டி வ
இன்று மத்தி
அரசு
தவளி ிட்டுள்ளது
1. இந்தூர்(மத்தி

2. பேோேோல்(மத்தி

ேிரபதசம்)

6. திருச்சி(தமிழகம்)

ேிரபதசம்)

- பமலும் "Faridabhad" ேகரம் 'India's fastest moving city' விருவத தேற்றுள்ளது
- Category : India's Fastest Moving City (2-10 Lakh) Winner : Rewa (Madhya Pradesh)
- Category: India's Cleanest City (West Zone- Population: <2 lakh) Winner: Navsari
- Category : India's Cleanest City (2-10 Lakh) Winner : Tirupati (Andhra Pradesh)
- Category: India's Cleanest City (Population: <2 lakh) Winner: Ambikapur (Chhattisgarh)
- Category : India's Fastest Moving City (<2 lakh) Winner : Khargone (Madhya Pradesh)
- தூய்வம ற்ற ேகரங்கள்; Gonda(உத்திர ேிரபதசம்) மற்றும் "Bhusawal(
மஹோரோஷ்ட்ரோ)
- இதவை மத்தி

Development) தவளி

ேகர்ப்புற பம
ிட்டுள்ளது

ோண்வம அவமச்சகம்(Ministry Of Urban

 இந்தி ோவின் புகழ்மிக்க மோம்ேழ வவக

ோகக் கருதப்ேடும் ஆந்திரோவின்

ேங்கைப்ேள்ளி மோம்ேழத்துக்கு, புவிசோர் குறி

டு
ீ (Geographical Indication)

கிவடத்துள்ளது.
 "First World Tuna Day"
- அழிந்து வரும் சூவற மீ ன்(Tuna) இைத்வத கோக்க ஐேோ சவே
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வருடந்பதோறும் "Tuna Day" தகோண்டோட முடிதவடுத்துள்ளது
- அதன்ேடி பம மோதம் 2ம் பததி "உ
முடிதவடுக்கப்ேட்டுள்ளது

க சூவற மீ ன் திைமோக" தகோண்டோட

- இதுபவ முதல் Tuna திைமோகும்

 ¶ 22-சிறப்பு அம்சங்கவள தகோண்டுள்ள #பதஜஸ் தசோகுசு ர ில் பசவவ
முதல் கட்டமோக அடுத்தமோதம் "மும்வே to பகோவோ" இவடப
உள்ளது.

இவத அடுத்து தடல்

ததோடங்க

ி to சண்டிகர்.

 ¶ ேிரம்பமோஸ்-3 ேோன்கோவது முவற ோக ஏவுகவை பசோதவை தவற்றி.
 ¶ ஈேிள் பகோபுரத்வத விட உ

ரமோை ர ில்பவ பமம்ேோ

சீைோப் ஆற்றின் குறுக்பக கட்டப்ேட்டு வருகிறது.
- 2019-ல் இப்ேோ
-உ

கிப

ப

ம் கோஷ்மீ ரின்

ம் கட்டி முடிக்க்ப்ேடும்.

மிகப்தேரி

ர ில்பவ பமம்ேோ

- ஜம்முவின் கத்ரோவில் உள்ள ேக்கல் ேகுதிவ

மோக இருக்கும்.

யும், ஸ்ரீேகரில் உள்ள கவுரி

ேகுதிவ யும் இவணக்கும் 1.3 Km ேீளம் தகோண்டது.

 ¶ ஸ்ரீ ரோமோனுஜரின் 1000-வது திருவிழோவவத
வோழ்க்வக வர

ோட்டி ஸ்ரீரோமோனுஜரின்

ோற்வற வண்ணப்ேடங்களுடன் Tamil, Telugu, English

தமோழிகளில் விளக்கும் #ரோமோனுஜர்_வவணவ_மோேிதி என்ற நூவ
பக.ேழைிசோமி தவளி ிட்டோர்.

 21 ஆண்டுகளுக்கு ேிறகு இந்தி
ேட்டி

CM

கோல்ேோந்தோட்ட அணி FIFA தரவரிவச

ில் 100வது இடம் ேிடித்துள்ளது

 தூய்வம இந்தி ோ 2017’ இடப்தேற்றுள்ள ேகரங்களின் விவரம்:

 1 இந்தூர்,2 பேோேோல்,3 விசோகப்ேட்டிணம்,4 சூரத்,5. வமசூர்,6. திருச்சி, 7.
புதுதடல்

ி,8. ேவிமும்வே,9. திருப்ேதி,10.வபதோதரோ

தூய்வமக் கணக்தகடுப்பு ேட்டி

-

ில் முதல் 50 இடத்வத ேிடித்துள்ள

ேகரங்களில் ேோன்கு ேகரங்கள் தமிழ் ேோடு ேட்டி
இடத்திலும், பகோ

ில் திருச்சி 6-வது

ம்புத்தூர் 16-வது இடத்திலும், கும்ேபகோணம் 37-வது

இடத்திலும், ஈபரோடு 42-வது இடத்திலும் உள்ளை.
தவ

 உ
ஏ

ேகர் தசன்வைக்கு 235-வது இடம

கின் முதல் கோற்று தூய்வமப்ேடுத்தும் ேோடல்(Air-Cleansing Poem) UKவில்

த்திற்கு விடப்ேட்டுள்ளது

- "In Praise Of Air" எைப் தே ர்தேற்ற இந்த ேோடல் சிறப்பு வோய்ந்த

தேோருளிைோல் அச்சடிக்கப்ேட்டு,அருகில் உள்ள கோற்வற தூய்வமப்ேடுத்தும்
விவையூக்கி

ோக தச ல்ேடும்

- இப்ேோடவ

இ

- இதவை "Sheffield" விஞ்ஞோைிகள் கண்டறிந்தைர்
- நுவர

ற்றி

வர் "Simon Armitage"

ீரல் பேோய்களுக்கு எதிரக பேோரோடும் ஒரு தைி ோர் ததோண்டு

ேிறுவைத்திற்கோக இப்ேோடல் ஏ

ம் விடப்ேட்டுள்ளது

 "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success” என்ற புத்தகத்வத எழுதி
அதமரிக்க அதிேர் தடோைோல்ட் ட்ரம்ேின் மகள் "Ivanka Trump"

வர்
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 இஸ்பரோ ேிறுவைம் சோர்க் ேோடுகளுக்கோை தச
உருவோக்கி இருக்கிறது.
இது ரூ.450 பகோடி தச

வில் 2,230 கிப

இந்த தச ற்வக பகோள் இன்று மோவ
ஸ்ரீஹரிபகோட்டோ விண் தவளி வம
தசலுத்தப்ேடுகிறது.

ற்வகபகோள் ஒன்வற

ோ எவடயுடன் உருவோகியுள்ளது.

த்தி

4.57 மணிக்கு ஆந்திர மோேி

ம்

ிருந்து விண்ணில்

இதற்கோை 28 மணி பேர கவுன்ட்டவுன் ததோடங்கி உள்ளது.

 # IITLS மோேோடு தடல் ி ில் ேவடதேற்று முடிந்தது
- IITLS- India Integrated Transport and Logistics Summit
 # Tamil Nadu State Open Golf Championship பேோட்டிகள் ஊட்டி

ில் ேவடதேற உள்ளது

 # ேிரதமர் பமோடி பேற்று முன்திைம் பகதோர்ேோத் பகோவிலுக்கு(Kedarnath Temple)
தசன்று வழிப்ேோட்டோர்

- 28 ஆண்டுகளுக்கு ேிறகு இக்பகோவிலுக்கு தசன்று வணங்கும் முதல்
ேிரதமர் இவபர

- இதற்கு முன்ைர் முன்ைோள் ேிரதமர் "V.P.Singh" அங்கு தசன்று

வழிப்ேட்டுள்ளோர்
 "ONV Literary Prize"
 - பகரளோவவச் பசர்ந்த "சுகுந்தகுமோரி" முதல் ONV இ
பதர்வு தசய்

ப்ேட்டுள்ளோர்

- ஞோைேீட விருது தேற்ற மவறந்த "ONV Kurup" தே
வழங்கப்ேடுகிறது
 ஒடிசோ மோேி
ேழங்குடி

த்தில் உள்ள 'sulagiri' மற்றும் 'swalgiri' சோதிப் ேிரிவிைவர

வகங்கியுள்ளோர்

 "Pooram திருவிழோ"
 ததோவ

விருதிற்கு

ரில் இவ்விருது

ிைர் ேிரிவில்(ST) பசர்ப்ேதற்கோை ஒப்புதவ

 - பகரளோ மோேி

க்கி

ம் திருச்சூரில் ேவடதேறும் ேரோம்ேரி

குடி

ரசுத் தவ

வர்

திருவிழோ

ததோடர்பு ஒழுங்குமுவற ஆவண ம்(TRAI) ததோடங்கி 20

ஆண்டுகவள ேிவறவு தசய்துள்ளது
- TRAI- Telecom Regulatory Authority Of India
 "R.B.Barman Committee"
-ே

ிவுற்ற, திவோல் ஒழுங்குமுவற ஆவண த்தின்(IBBI) கீ ழ் தச

ேிறுவைங்களின் ததோழில்நுட்ே தரம் மற்றும் பசவவகளின் ேிவ

ல்ேடும்
ேற்றி

ஆரோ "R.B.Barman" தவ வம ில் குழு ஒன்வற IBBI அவமத்துள்ளது
- IBBI- Insolvency and Bankruptcy Board of India
 "World's Highest Railway Bridge"
-உ

மோேி

கின் மிக உ

ரமோை இர ில்பவ ேோ

ம்(359m) ஜம்மு கோஷ்மீ ர்

த்தில் உள்ள தசைோப் ஆற்றின் குறுக்பக அவம

- இப்ேோ

ம் "Eiffel Tower"ஐ விட 35m உ

- இன்னும் இரண்டு வருடத்தில் இப்ேோ
ததரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது

உள்ளது

ரம் அதிகமோக இருக்கும்

ேணிகள் ேிவறவவடயும் எை
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 "Solar Calculator App"
 - இம்தமோவேல் தச

ிவ

ISRO தவளி ிட்டுள்ளது

- எந்த இடத்தில் இருந்தோலும் அவ்விடத்தில் உள்ள சூரி
கணக்கிட இச்தச

ஆற்றல் திறவை

ி உதவும்

 MAY 5- International Midwives' Day(சர்வபதச பேறுகோ
உதவி ோளர்கள் திைம்)
- THEME 2017 : "Midwives, Mothers and Families: Partners for Life !"
 இந்தி
அறிவி ல் கழகம் (ICSSR) கவுன்சி ின் தவ வரோக Braj Bihari Kumar
ேி

மிக்கப்ேட்டோர்.

 ஹோ

ிவுட் திவரப்ேடமோை தி ேிளோக் ேிரின்ஸ், ேோடகர்-கவிஞர் சோடிண்டர்

சர்தோஜ் மற்றும் மூத்த ேடிவக ஷேோைோ ஆஸ்மி (Satinder Sartaaj and veteran actress
Shabana) ஆகிப

ோருக்கு 50 வது வருடோந்திர உ

கேிறுவைம்-ஹூஸ்டன்

சர்வபதச திவரப்ேட விழோவில் (WHIFF) சிறப்பு ஜூரி தரமி )Special Jury Remi
Award ) விருது வழங்கப்ேட்டது.

 புதுடில்

ி

ில் தகவல் ததோடர்பு மற்றும் இர ில்பவ அவமச்சரோக இருந்த

மபைோஜ் சின்கோ, 'தரோங் சஞ்சோர் பேோர்டு' (Tarang Sanchar portal')முவறவ

த்

ததோடங்கிைோர். தமோவேல் டவர்ஸ் மற்றும் ஈஎம்எப் எமிசன்

கோம்ேிபைஷைில் தகவல் ேகிர்வுக்கு வவ ப் பேோர்டல்..
 "Sister State Agreement"
- ஆந்திர மோேி த்தில் உள்ள ேகரங்களின் உள்கட்டவமப்வே பமம்ேடுத்த
அம்மோேி

அரசு 3 ேகரங்களுடன் "Sister State" ஒப்ேந்தத்தில்

வகத ோழுத்திட்டுள்ளது, அந்த ேகரங்கள்
1. California
2. Illinois
3. Lowa
 மத்தி
மைிதவள பமம்ேோட்டுத்துவற அவமச்சர் ேிரகோஷ் ஜபவத்கோர்
ேல்கவ

க்கழகங்கவள ேரம வரர்
ீ
சக்ரோ அ

ங்கரிக்கப்ேட்ட வரர்களின்
ீ

சித்திரங்கவள ஊக்குவிப்ேதற்கோக 'பதசேக்தி வித்

ோ வர்த்தோ
ீ
அேி

ோன்'

(Students for soldiers- a nationwide Vidya-Veerta Abhiyan') என்ற வரர்கவள
ீ
மோணவர்களுக்கு அறிமுகப்ேடுத்திைோர். இந்த அே ோைி
மோணவர்களிவடப
உருவோக்குகிறது.

பதசேக்தி மற்றும் பதசி

ின் பேோக்கம்

வோத உணர்வுகவள

 துேோய் தைது தசோந்த வமக்பரோசோப்ட் எழுத்துருவவ (microsoft font) தேற்றுள்ள
உ

கின் முதல் ேகரம் ஆகும். துேோய் ேோட்டின் இளவரசர் மற்றும்

ேிவறபவற்றுக் குழுவின் தவ

வரோை பஷக் ஹம்டன் ேின் முகமது ேின்

ரஷீத் அல் மகுடூம் சமீ ேத்தில் துேோய் எழுத்துருவவ அறிமுகப்ேடுத்திைோர்.

 ததன் தகோரி ோவின் தகௌரவ துவணச் தச
தகோரி
இந்தி

குடி

ரசின் தேோதுச் தச

ோளரோக ேிகோ குழுவின் தவ

ததோழில்துவற கூட்டவமப்பு (CII) தவ

தகோரி ோ குடி

ரசின் தூதரக பசவவ

of the Republic of Korea) ேதக்கம் வழங்கி

 உத்திர ேிரபதச மோேி

ரோை தகோல்கத்தோவில் உள்ள
வரோை ரோஜீவ் கவுல்

ின் தமரிட் சுகன்ைி

ள்ளது..

(Merit Sungnye Medal

ம் மதுரோ மோவட்டத்தில் உள்ள "Mandora" கிரோமத்தில்

தேோது இடங்களில் தேண்கள் தமோவேல் பேோன் உேப
விதிக்கப்ேட்டுள்ளது

வர் மற்றும்

ோகிக்க தவட
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- இத்தவடவ

மீ றுேவர்களுக்கு 21000 அேோரோதம் விதிக்கப்ேடும் எை

அறிவுறுத்தப்ேட்டுள்ளது

 சீை விஞ்ஞோைிகள் ஒரு துளி ரத்தம் மூ
சோதவை ேவடத்துள்ளைர்
மைித உட

ம் புற்று பேோவ

கண்டு ேிடித்து

ில் புற்று பேோய் இருப்ேவத ‘ஹீட் ஷோக் புபரோட்டீன்' எைப்ேடும்

எச்.எஸ்.ேி.90ஏ புபரோட்டீவை ரத்தத்துடன் க
இவத சீைோவில் புற்று பேோ

ந்து ேரிபசோதிக்கப்ேடுகிறது.

ோல் ேோதிக்கப்ேட்ட 2,347 பேோ

ேரிபசோதித்து கண்டு ேிடித்துள்ளைர்

 ரோஜ்பகோட்டில் உள்ள அந்த 164 ஆண்டுகள் ேழவம
மூடப்ேடுகிறது.

1887ம் ஆண்டு இந்தப் ேள்ளி
மகோத்மோ கோந்தி.
இந்தப் ேள்ளிவ

ோை உ

ர்ேிவ

ப் ேள்ளி

ில்தோன் தன் ேள்ளிப்ேடிப்வே முடித்தோர்

அருங்கோட்சி

 ேிரதமர் ேபரந்திர பமோடி தவ

ோளிகளிடம்

கமோக மோற்ற குஜரோத் அரசு ேடவடிக்வக!

வம

ி

ோை தேோருளோதோர

விவகோரங்களுக்கோை அவமச்சரவவக் குழு புதி
மத்தி
துவற ின் கீ ழ்
SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters)
உணவு மற்றும் பவளோண் தச
ோக்க அவமச்சகம் திட்டத்தின்
மறுசீரவமப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இது 14 வது ேிதி கமிஷன்
சுழற்சி

 ரிவ
ே

ில் 2016-20 கோ

ப்ேகுதி ி

ோைது...

ன்ஸ் கோர்ப்ேபரட் ஐ.டி ேோர்க்

ிமிதடட் (RCITPL), ேிறுவை

ன்ேோட்டு தமன்தேோருளோை SAP SE உடன் வரி தசலுத்துபவோர் சோர்ேோக

'SARAL GST' தீர்வுகவள அறிமுகப்ேடுத்தும் ஒரு புரிந்துணர்வு

உடன்ேடிக்வக
 "e-Diary Portal"
- ஆன்வ

ில் வகத

ன் மூ

ழுத்திட்டுள்ளது.

ம் ேோல் சம்ேந்தப்ேட்ட தேோருட்கவள வோங்கும்

இவண த்தளம் கர்ேோடகோ ேோல் சங்கத்திைோல்(KMF) "தேங்களூரில்"
ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது
- KMF- Karnataka Milk Federation
 குஜரோத் மோேி

ம் ரோஜ்பகோட்டில் உள்ள 164 ஆண்டுகள் ேழவம வோய்ந்த

"Alfred High School"ஐ மூடி அருங்கோட்சி

மோக மோற்ற அப்ேள்ளி ேிர்வோகம்

திட்டமிட்டுள்ளது

- இப்ேள்ளி ில் கோந்தி ேள்ளிப்ேடிப்வே ேடித்தோர் என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது

 சமூக வவ த்தளமோை "WeChat"ற்கு ரஷ்
அரசு தவட விதித்துள்ளது
 7th Asian Awards
- ேிரே
கிரிக்தகட் வரர்
ீ
"சச்சின் தடண்டுல்கர்" UKவில் வழங்கும் ஆசி
விருதுகளில் "Fellowship Award" தேற்றுள்ளோர்
 "AFSPA Act"

ன்

- ேவம்ேர் 1990ம் ஆண்டு அசோமில் தகோண்டு வந்த ஆயுத ேவட சிறப்பு
அதிகோரச் சட்டம் பம மோதம் 3ம் பததியுடன் முடிவவடந்த ேிவ
பமலும் 3 மோதங்களுக்கு மோேி

ம் முழுவதும் அவமதி குவ

ில்

ந்த(Disturbed)
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ேகுதி ோக மத்தி
அரசோல் அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது
- AFSPA- Armed Forces (Special Powers) Act
 "Boat Ambulance"
- ஒடிசோ மோேி த்தின் 4 மோவட்டங்களில் இச்பசவவ தகோண்டு
வரப்ேட்டுள்ளது

 ேஞ்சோப் மோேி

ம் "லூதி

ோைோவில்" முதன் முவற ோக பேோக்குவரத்து

தேறிகவள ஒழுங்குப்ேடுத்தவும்,கண்கோணிக்கவும் பேோக்குவரத்து
கோவ

ர்களின் உட

ில் கண்கோணிப்பு கோமரோ தேோருத்தப்ேட்டுள்ளது

 "Why Gandhi still Matters: An Appraisal of the Mahatma’s Legacy” என்ற புத்தகத்வத
எழுதி வர் "ரோஜ்பமோகன் கோந்தி"
 "Sultan Azlan Shah Cup Hockey 2017"
- ேிரிட்டன் பகோப்வேவ
தவன்றுள்ளது
- ஆஸ்திபர

ி

ோ தவள்ளி ேதக்கம் தவன்றுள்ளது

- இந்தி ோ ேியூசி

ோந்வத வழ்த்தி
ீ
தவண்க

- இப்பேோட்டிகளில் மப

சி

ேதக்கம் தவன்றுள்ளது

ோவில் ேவடதேற்றது

 "கோமன் பமன்" கோர்ட்டுைின் தந்வத எை அவழக்கப்ேடும் "ஆர் பக
ஷ்மணைின்" பேத்தி "Riwanika" புதி

கோமன் பமன் மற்றும் "கோமன்

உமன்"(Common Woman) கோர்டூன்கவள தவளி ிட்டுள்ளோர்
 "Okinoshima Island"
- ஜப்ேோைில் உள்ள ஆண்கள் மட்டும் தசல்

அனுமதிக்கப்ேடும் புைித

"Okinoshima" தீவிற்கு விவரவில் UNESCO ேரோம்ேரி
அந்தஸ்து வழங்கப்ேட உள்ளது
- இத்தீவு "Fukuoka" ஆட்சிப் ேகுதி

த

ம்(Heritage site)

ில் அவமந்துள்ளது

 "Open Synthesis Network(OSN)"
- இந்தி ோ,UK மற்றும் US ேோடுகள் இவணந்து கருங்கோய்ச்சல்(Kala-Azar) பேோன்ற
பேோய்கவள ஒழிப்ேதற்கோை வழிமுவறகவள கண்டறி

ததோடங்கப்ேட்ட

அவமப்பு
 மோேி

த்தில் உள்ள 23 இடங்களில் "அன்ப

ேதிவு தசய்

ப்ேட்ட கட்டுமோை ேணி

ோத

ோ அண்ணோ ப

ோளர்களிடம் மோைி

ோஜைோ" கீ ழ்

விவ

ில்

உணவு வழங்கும் உணவு வவககவள ஹரி ோைோ அரசோங்கம் திறந்து
வவத்துள்ளது. கூடுத

ததோடங்கப்ேட்டுள்ளை.

 ஆந்திர மோேி

ோக, தமோவேல் உணவு பவன்கள் 23 பேருடன்

ம் திருப்ேதி

ில் புதிதோக பகன்சர் வம

த்வத ேிறுவ திருப்ேதி

பதவஸ்தோைம் "Tata Trusts" ேிறுவைத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம்
தசய்துள்ளது

 உள்ேோட்டி

ிப

த ோரிக்கப்ேட்ட சீைோவின் முதல் ே ணிகள் தஜட்

விமோைம்(C 919) தைது முதல் ே ணத்வத தவற்றிகரமோக முடித்துள்ளது
- இவ்விமோைத்தில் 158 ே
குறிப்ேிடத்தக்கது

ணிகள் ே ணிக்க முடியும் என்ேது

11

Nadappu Nigazvugal May -2017
 தடல்

உடல்ே

 உ

ி உ

ர்ேீதிமன்றத்தின் முதல் தேண் ேீதிேதி "Leila Seth" பேற்று

குவறவோல் கோ

மைோர்

களவில் இரு சக்கர விற்ேவைக்கோை தேரி

ேோட்டிற்கோை ேட்டி

சந்வதவ

ில், சீைோவவ வழ்த்தி
ீ
முத

இந்தி ோ.

ிடத்வத தேற்றுள்ளது

- 2016ம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தி ோவில் ஒரு பகோடிப
விற்ேவை ஆகியுள்ளதோக இந்தி

தேற்ற

77

ட்சம் வேக்குகள்

ஆட்படோதமோவேல் உற்ேத்தி

சங்கம் (SIAM) ததரிவித்துள்ளது.

 பவலூர் மோவட்டம் பேரணோம்ேட்டு அருபக பேோரில் உ
மன்ைைின் ேடுகல் கண்டுேிடிப்பு:

ோளர்கள்

ிரிழந்த குறுேி

 இம்மோனுவல் பமக்பரோன் ேிரோன்சின் அதிேரோக பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டோர்.
 கோங்கிரஸ் மூத்த தவ

வர் "Mallikarjun Kharge" தேோதுக் கணக்கு குழுவின்(PAC)

புதி
தவ வரோக ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
- PAC- Public Accounts Committee
 சட்டிஸ்கர் மோேி ம் ரோய்ப்பூரில் புதி
கண்டுேிடிப்புகளுக்கோை ததோழில்நுட்ே
ஆய்வகத்வத(Technology Innovation Laboratory) ஐேோ(UN) அவமக்க உள்ளது

 மஹோரோஷ்ட்ரோ மோேி

த்தில் தகௌரவ தகோவ

திருமண சட்டத்வத"(Inter-Caste marriage) அம்மோேி
உள்ளது

 தட்டம்வம ரூபேல்

கவள தடுக்க "க

ப்பு

அரசு தகோண்டு வர

ோவவ ஒழிக்க "மஹோரோஷ்ட்ரோ" அரசு உ

ேிறுவைத்துடன்(WHO) இவணந்து தச ல்ேட உள்ளது

க சுகோதோர

 May 08-14: Global Road Safety Week(உ களோவி
சோவ
ேோதுகோப்பு வோரம்);
- Theme: "Save Lives: Slow Down"
 ஆசி
வளர்ச்சி வங்கி(ADB) ேோடுகளின் 50வது ஆளுேர்கள் மோேோடு ஜப்ேோன்
ேோட்டின் "Yokohama" ேகரில் ேவடதேற்று முடிந்தது
- இந்தி ோவின் சோர்ேில் ேிதி
க

வமச்சர் "அருண் தஜட்

ந்து தகோண்டோர்

 "Nippon Foundation" ேிறுவைத்தின் தவ

ி" இம்மோேோட்டில்

வர் "Yohei Sasakawa" உ

க சுகோதோர

ேிறுவைத்தோல்(WHO) வழங்கப்ேடும் தங்க விருவத தேற்றுள்ளோர்
-உ
மு

கம் முழுவதும் ததோழுபேோவ

ஒழிக்க இவர் பமற்கண்ட

ற்சிகளின் கோரணமோக இவ்விருது வழங்கப்ேட்டுள்ளது

 இந்தி ோவின் முதல் தைி ோர் சிறு ஆயுதங்கள்(Small Arms) உற்ேத்தி
ததோழி

கம் மத்தி

- இதவை ததோடங்கி

 உ

ேிரபதச மோேி

ம் "Malanpur"ல் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது

ேிறுவைம் "Punj Lloyd Industries Limited"

க இரத்தப்பேோக்கு பேோய் கூட்டவமப்ேோல்(WFH) ேடத்தப்ேடும் 15வது

சரவபதச தவசேோர் மோேோடு(IMC) ததன் தகோரி ோ ேோட்டின் "Seoul" ேகரில்

ேவடதேற்றி முடிந்துள்ளது
- WFH- World Federation of Hemophilia
- IMC- International Musculokeletal Congress
 அதமரிக்க அதிேர் ட்ரம்ப் ேிர்வோகத்தின் விமோைப் ேவட தச
Wilson" ேி

 ஐக்கி

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்

ேோடுகளின் மைிதக் குடி

ரோக "Heather

ிருப்பு வோழ்விடம்(UN-Habitat, United Nations

Human Settlements Programme) அவமப்ேின் தவ

வம ேோடோக "இந்தி ோ"
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பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளது

- இவ்வவமப்ேோைது மைிதக் குடி
ஆகி

வற்றுக்கோை ஐக்கி

ிருப்புக்கள் மற்றும் ேீடித்த ேகர பமம்ேோடு

ேோடுகளின் முகவர் அவமப்ேோகும்

 May 8- World Thalassemia Day ( உ க த ோசீமி ோ பேோய் திைம்)
- 2017 Theme- 'Together for Humanity’
- த ோசீமி ோ என்ேது ஒரு வவக மரபுக் குவறேோட்டு இரத்த சிகப்ேணு
சிவதவு பேோ

ோகும்

 புதுப்ேிக்கத்தக்க எண்தணய் வளங்கள் மற்றும் பவதிப்தேோருட்களுக்கோை
இந்தி ோவின் முதல் உ
மஹோரோஷ்ட்ரோ மோேி

 CRPFன் தவ

வம

மோற்றப்ேட்டுள்ளது

 ஹரி ோைோ மோேி

ிரி சுத்திகரிப்பு ஆவ

ம்(Bio refinery plant)

ம் பூபைவில் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது

கம் தகோல்கத்தோவி

ிருந்து "சட்டிஸ்கருக்கு"

த்தில் உள்ள ஒவ்தவோரு ேேரின் விவரங்கவள அறி

வட்டுக்கு
ீ
வடு
ீ கணக்தகடுப்பு ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது.
- MGNREGA, LPG இவணப்பு திட்டம், ஒய்வூதி

திட்டம் பேோன்ற மக்கள் ே

திட்டங்கவள திறம்ேட தச ல்ேடுத்த இக்கணக்தகடுப்பு ததோடங்கியுள்ளது
- பமலும் இக்கணக்தகடுப்ேிற்கு ேிறகு "ஸ்மோர்ட் அவட
வழங்க முடிதவடுத்துள்ளது

 Edelwelss Tokio Life Insurance; கோகிதமில்
"ேோ

ின்ட் ஆப் பசல்" முவறவ

இன்சுரன்ஸ் கம்தேைி

ோள அட்வட"

ோ ேிர்வோகத்வத பமற்தகோள்வதற்கோக

தகோண்டு வரும் இந்தி ோவின் முதல்

- இத்திட்டத்திற்கு "PoS Saral Nivesh" எைப் தே ரிடப்ேட்டுள்ளது

 Emma Watson; MTVன் முதல் ேோ

ிை ேடுேிவ

விருது தேறும் முதல் ேேர்

- "Beauty and Beast" திவரப்ேடத்தில் ேடித்ததற்கோக இவ்விருவத தேறுகிறோர்

 # 7வது ஜீைி ர் தேண்கள் ஹோக்கி பேோட்டி
மிபசோரம் அணிவ
 # Devender Singh;

ில் "இமோச்ச

ேிரபதச" அணி

வழ்த்தி
ீ
சோம்ேி ன் ேட்டம் தவன்றுள்ளது

ண்டன் ஈட்டி எறிதல் உ

க சோம்ேி ன்சிப் பேோட்டிகளுக்கு

பதர்வோை இந்தி ோவின் இரண்டோவது ேேர்

- இந்தி ோவின் ேட்சத்திர வரர்
ீ
"Neerja Chopra" இப்பேோட்டிக்கு பதர்வோை

இந்தி ோவின் முதல் ேேர்
 "Eager Lion’ military exercise"
- பஜோர்டன் மற்றும் US ேவடகளின் கூட்டு இரோணுவப் ே ிற்சி
- இப்ே ிற்சி

தகோண்டைர்

ில் 7400க்கும் பமற்ேட்ட வரர்கள்
ீ
20 ேோடுகளி

 உத்திர ேிரபதச மோேி

ம் அரசு மருத்துவர்களின் ஓய்வு வ

ிருந்து க
து 65

ந்து

ிருந்து 70

ஆக மோற்ற முடிவு தசய்துள்ளது
 "Panchyat Pustak Mela"
- மத்தி
மைித வள பமம்ேோட்டு அவமச்சகத்துக்கு(HRD) கீ ழ் வரும் "பதசி
புத்தக அறக்கட்டவள"(National Book Trust) ேோடு முழுவதிலும் உள்ள

ேஞ்சோ த்துத்துகளில் புத்தக கண்கோட்சிவ ேடத்த உள்ளது
 "Karwan-e-Aman"
 - இந்தி ோ-ேோகிஸ்தோவை இவணக்கும் "Karwan-e-Aman" பேருந்து பசவவ
ேோதுகோப்பு கோரணங்களோல் ேிறுத்தப்ேட்டுள்ளது
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- இப்பேருந்துச் பசவவ ஸ்ரீேகர் மற்றும் முசோேர்ேோத்(Srinagar-Muzaffarabad)
ேகுதிகவள இவணக்கும் பசவவ

 மத்தி

ோகும்

உள்துவற அவமச்சர் "ரோஜ்ேோத் சிங்" ேக்சல் ேோதிக்கப்ேட்ட

ேகுதிகளின் ேி

வரம் குறித்து பேற்று ஆரோய்ந்தர்

- இக்கூட்டத்தின் பேோது ேகசல்கவள ஒழிக்க "SAMADHAN" பேோக்வக வக

பவண்டுதமை கூறிைோர்
- S for Smart Leadership,
- A for Aggressive Strategy,
- M for Motivation and Training,
- A for Actionable Intelligence,
- D for Dashboard-based Key Result Areas and Key Performance Indicators,
- H for Harnessing Technology,
- A for Action Plan for Each Theatre and
- N for No access to Financing.
 புகழ்தேற்ற சிதோர் இவச கவ ஞர் உஸ்தோத் வரஸ் கோன் இ
எய்திைோர். அவருக்கு 77 வ

து.

ேோக்கிஸ்தோவை பசரந்தவர்...

 உஸ்தேகிஸ்தோைில் டோஷ்கந்தில் ஆசி
கிப

ோ எவட ேிரிவில் இந்தி

ோள

ற்வக

குத்துச்சண்வட சோம்ேி ன்ஷிப் 60

குத்துச்சண்வட வரர்
ீ
சிவோ தோேோ தவள்ளி

ேதக்கத்வத தவன்றோர்.

 ேிரேோத் கமல் ேிஸோர்பூரோவ் (Prabhat Kamal Bezboruah )பதேீர் வோரி த்தின் புதி
தவ

வரோக ேி

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர். இது திரு சந்பதோஷ்(Santosh Sarangi

)சரங்கிக்கு ேதி

 ஒடிசோ முத

ோக மத்தி

அரசோல் ேி

வமச்சர் ேவன்
ீ ேட்ேோ

புேபைஷ்வரில் உள்ள க

க் ஜூவ

ிங்க ஸ்படடி

தடகள சோம்ேி ன்ஷிப்ேின் ப

மிக்கப்ேட்டது.

6 முதல் 9, 2017 வவர

த்தில் ேவடதேறவிருக்கும் 22 ஆசி

ோபகோ மற்றும் சின்ைத்வத தவளி ிட்டோர்.

ஒடிஷோவின் கஹர்மோத்தோ ேீச் எைப்ேடும் ஆ

ிவ் ரிட்

ி ஆவமகள்

சித்தரிக்கப்ேடும் இைங்கள், (Olly Turtle,) அழிந்துபேோகும் உ
உள்ளை

இந்த பேோட்டி

ில்

45 ேோடுகளில் இருந்து 700வரர்கள்
ீ
க

 ஹோ

ிரிைங்களோக

த்துக்தகோள்ள உள்ளைர்

ிவுட் ேடிகர் எம்மோ வோட்சன், எம்டிவி மூவி மற்றும் டிவி விருதுகளில்

"ேியூட்டி அண்ட் தி ேீஸ்ட்("Beauty and the Beast) என்ற சிறந்த ேடிகருக்கோை
முதன்வம

ோை ேோ

 10 மீ ட்டர் ஏர் ேிஸ்ட
த

ிைம் ேடிப்பு விருது தேற்றோர்.
ில் தவண்க

ப் ேதக்கத்வத ஹீைோ சிந்து தேற்றோர்.

தேபரஷன்ேிதளன்ஸ் 2017 (Grand Prix of Liberation Plezn 2017 Shooting

championships). இந்த பேோட்டி

 #பவணுரோஜமணி தேதர்

ில் தசக் குடி

ோந்தின் இந்தி

ரசு, ஏழு ேதக்கங்கவள தவன்றது.

தூதரோக ேி

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்...

 இந்தி ோவுக்கோை ேோகிஸ்தோன் தூதரோக தசோவகல் மக்மூத்
ேி

 உ

மிக்கப்ேடுகிறோர்.
கின் ேழவம

ோை மற்றும் கடிைமோை அறிவுக்கூர்வம பதர்வோை

'தமன்சோ'வில் மிக அதிக மதிப்தேண் தேற்று, இந்தி
"ரோஜ் தகௌரி" தவற்றிதேற்றுள்ளோர்.

வம்சோவளி மோணவி
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-உ

கின் சிறந்த விஞ்ஞோைிகளோை ஐன்ஸ்டீன் மற்றும் ஹோக்கிங்

ஆகிப

ோவரவிட அதிக மதிப்தேண்கவள இவர் தேற்றுள்ளோர்.

 மகளிர் ஒரு ேோள் கிரிக்தகட் பேோட்டி

ில் அதிக விக்தகட்டுகள் வழ்த்தி
ீ

இந்தி ோவின் "ஜு ன் பகோஸ்வோமி" சோதவை
 "Sharada Prasad Committee"
- பதசி
திறன் ஆப ோசவைக் குழு எைப்ேடும் "Sector Skill Council"ன்
தச

ல்முவறகவள ேற்றி ஆரோ

வும், இவ்வவமப்ேிவை ஒழுங்கப்ேடுத்தி

சீரவமக்கவும் "சோரதோ ேிரசோத்" தவ
அவமக்கப்ேட்டுள்ளது

 இந்தி

இரோணுவ தவ

வம

ில் குழு ஒன்று

வமத் தளேதி "ேிேின் ரோவத்" 2018ம் ஆண்வட "Year

of War Disabled" எை அறிவித்துள்ளோர்
 MAY 10
World Migratory Bird Day( உ க வ வச ேறவவகள் திைம்)
- Theme 2017 : "Their Future is our Future"
 "The President is missing” என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் முன்ைோள் அதமரிக்க

அதிேர் "Bill Clinton" மற்றும் "James Patterson" இவணந்து எழுதியுள்ளைர், 2018ம்

ஆண்டு ஜீன் மோதம் இப்புத்தகம் தவளிவர உள்ளது
 "Excercise CORPAT"
- இந்தி ோ மற்றும் இந்பதோபைஷ் ோ ேோடுகளின் கூட்டு கப்ேற்ேவட ே ிற்சி
"CORPAT" பேோர்ட் ேிபள ரில் ததோடங்கி

 மஹோரோஷ்ட்ரோ மோேி

து

ேள்ளி உணவகங்களில் "ேோஸ்ட் புட்" ரக

உணவுகவள மோணவர்களுக்கு வழங்க பவண்டோம் என்ற தீர்மோைத்வத
அம்மோேி

அரசு ேிவறபவற்றியுள்ளது

- ேோஸ்ட் புட் உணவுகளோல் உடலுக்கு ஏற்ேடும் தீங்குகள் ேற்றி
விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தபவ இம்முடிவு எடுக்கப்ேட்டுள்ளது

 அண்டோர்டிகோவில் உள்ள இந்தி ோவின் ஆரோய்ச்சி வம
"வமத்ரி"(Maitri) ேதி

ோக புதி

ஆண்டுகளில் அவமக்க இந்தி

 ேோட்டின் மிகப்தேரி

ஆரோய்ச்சி வம

Factory) இரோஜஸ்தோன் மோேி

த்வத 3 அல்

ோ முடிவு தசய்துள்ளது

கண்சிகிச்வச த

மோை

ன்ஸ் ததோழி

கம்(Ophthalmic Lens

ம் அல்வோர் மோவட்டத்தில் உள்ள "Bhiwadi"ல்

அவமக்கப்ேட உள்ளது
 "Barapullah Clean Project"
- தடல் ி ில் உள்ள "Barapullah" வடிகோல்கவள சுத்தம் தசய்
மற்றும் தேதர்

ோந்து" புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் தசய்துள்ளது

 28வது வடக்கு மண்ட

து 4

க்குழு(Northern Zonal Council) ஆப

சண்டிகரில் உள்துவற அவமச்சர் "ரோஜ்ேோத் சிங்" தவ
உள்ளது

 அதமரிக்கோவின் எரிசக்தி துவற

ில் முக்கி

"இந்தி ோ

ோசவைக் கூட்டம்
வம

ில் ேவடதேற

அவமப்ேோக திகழ்கிற மத்தி

எரிசக்தி ஒழுங்குமுவற ஆவண த்தின்(FERC) உறுப்ேிைரோக இந்தி
வம்சவளிவ ச் சோர்ந்த "ேீல் சோட்டர்ஜிவ " ஜைோதிேதி டிரம்ப் ேி
தசய்துள்ளோர்.
- FERC- Federal Energy Regulatory Commission

மைம்
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 ஜைேோ

க கட்சி

ின் "Moon Jae In" ததன் தகோரி ோவின் அடுத்த அதிேரோக

பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்

 மகளிர் கிரிக்தகட் வர
வழ்த்தி
ீ
"ஜு

ோற்றில் ஒரு ேோள் பேோட்டி

வர் (181) என்ற தேருவமவ

ன் பகோஸ்வோைி (இந்தி

இதற்கு முந்வத

சோதவைவ

பகத்ரின் (180 விக்தகட் ).

ில் அதிக விக்தகட்

ப் தேற்றவர்

ர்)".

ேிகழ்த்தி வர் ஆஸ்திபர

ி

வரோங்கவை
ீ

 "தமிழ் அறிஞர்களுக்கோை தசம்தமோழி விருது"
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016-ம் ஆண்டுகளுக்கோை ததோல்கோப்ேி ர் விருது
மற்றும் இளம் அறிஞர்களுக்கோை விருதிவை குடி

ரசுத் தவ

முகர்ஜி வழங்கிைோர்.

வர் ேிரணோப்

- தசம்தமோழித் தமிழோய்வு ேிறுவைத்தின் சோர்ேில் இந்த விருதுகள்
வழங்கப்ேடுகின்றை.

- 2013-2014-ம் ஆண்டுக்கோை ததோல்கோப்ேி

ர் விருது "முவைவர்

- 2014-2015-ம் ஆண்டுக்கோை ததோல்கோப்ேி

ர் விருது "முவைவர்

- 2015-2016-ம் ஆண்டுக்கோை ததோல்கோப்ேி

ர் விருது "கவ

பசோ.ே.கந்தசோமிக்கும்"

தட்சணோமூர்த்திக்கும்"

க்பகோவனுக்கும்"

வழங்கப்ேட்டது.

- பமலும் 15 பேருக்கு இளம் அறிஞர்களுக்கோை விருதுகள் வழங்கப்ேட்டை.
 ேோனுவுக்கு 'இளம் சோதவை திருேங்வக-17' விருது
இந்தி ோவில் முதன்முவற திருேங்வக தேோறி
வவக

ி

ல் ேட்டதோரி என்ற

ில் சிறப்ேிடம் ேிடித்தவர் திருேங்வக கிபரஸ் ேோனு.

இவருக்கு ததன்ைிந்தி

திருேங்வககள் கூட்டவமப்ேின் சோர்ேில்"இளம்

சோதவை திருேங்வக -2017" என்ற விருது வழங்கப்ேட்டது.

விழுப்புரத்தில் ேவடதேற்ற ‘மிஸ் கூவோகம்' அழகிப்பேோட்டி
இந்த விருது வழங்கப்ேட்டது
 ேள்ளிக் குழந்வதகள் சிறு வ
அதிகரித்து வருகின்றது.

திப

ப

உடல் ேருமன் பகோ

இதவை தடுக்க மகோரோஷ்டிரோ அரசு புதி
வருகின்றது.

ில் ேோனுவுக்கு

ேடவடிக்வகவ

ோறு ஏற்ேடுவது
எடுத்து

இதைோல் அதிக தகோழுப்பு, உப்பு, சர்க்கவர உள்ள உணவு தேோருட்கள் ேள்ளி
பகண்டீன்களில் விற்கக் கூடோது எை தவடவிதிக்கப்ேட்டுள்ளது.

 மகளிர் ஒரு ேோள் கிரிக்தகட் பேோட்டி

ில் அதிக விக்தகட்டுகள் வழ்த்தி
ீ

இந்தி ோவின் ஜுலூன் பகோஸ்வோமி சோதவை ேவடத்துள்ளோர்.
181 விக்தகட்டுகள் வழ்த்தி
ீ

ன் மூ

ம் ஆஸ்திபர

ி

வரோங்கவை
ீ

ின்
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சோதவைவ

ஜுலூன் பகோஸ்வோமி முறி

டித்துள்ளோர்.

153 ஒரு ேோள் பேோட்டிகளில் விவள ோடி 181 விக்தகட்டுகவள வழ்த்தி
ீ
முதல்
இடத்துக்கு ஜுலூன் முன்பைறியுள்ளோர்.

 2200 கவ

மோன்கவளக் தகோல்

ததோற்று பேோய் ேோர்பவ

ேோர்பவ அரசு முடிவு தசய்துள்ளது

ில் உள்ள கோட்டு கவ

ஆரம்ேித்துள்ளபத இதற்கு கோரணம்.
இதைோல் பேோர்க்கோ

அடிப்ேவட

திட்டமிட்டுள்ளது.

மோன்களிடத்திலும் ேரவ

ில் மோன்கவள அழிக்க ேோர்பவ அரசு

 உச்சேீதிமன்றம், ேீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் ேீதிேதி கர்ணனுக்கு 6 மோதம்
சிவற தண்டவை விதித்து உத்தரவு ேிறப்ேித்துள்ளது.
ேீதிேதி என்ேதோல் சிவற தண்டவை
தவ

வம ேீதிேதி ததரிவித்துள்ளோர்.

பமலும், அவவர உடபை சிவற

ில் இருந்து தப்ேிக்க முடி

ோது

ில் அவடக்க பம.வங்க டிஜிேிக்கு

உச்சேீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த தீர்ப்பு மூ

விதிப்ேது இந்தி

ம் உ

ர்ேீதிமன்ற ேீதிேதி ஒருவருக்கு சிவற தண்டவை

ோவில் இதுபவ முதல் முவற என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது.

 ேணம் குவறவோை தேோருளோதோரத்வத ஊக்குவிப்ேதற்கோை அரசோங்கத்தின்
மு

ற்சி

இரகசி

ில் Cashkaro.com , off line மற்றும் ஆன்வ

ன் வோடிக்வக

ோளர்களுக்கு

திட்டத்தின் ஒரு ேகுதி ோக அட்வட-இவணந்த (loyalty programme for

both offline and online shoppers.) சலுவககவளத் ததோடங்க YES வங்கியுடன்
இவணந்துள்ளது.

 ேிரதமர் ேபரந்திர பமோடி இந்தி ோவின் தவ
தகஹர் முன்ைிவ
பம

வம ேீதிேதி ஜகதீஷ் சிங்

ில் உச்ச ேீதிமன்றத்தின் ஒருங்கிவணந்த வழக்கு

ோண்வம முவறவ

அறிமுகப்ேடுத்திைோர்.

 1998 ஆம் ஆண்டு பம 11 அன்று ரோஜஸ்தோைில் தேோக்ரோன் அணுசக்தி
பசோதவை தவற்றிகரமோக ேடத்தி தன் மூ

ம் இந்தி

ோ ஒரு தேரி

ததோழில்நுட்ே முன்பைற்றத்வத அவடந்தது. பமலும் முதல், உள்ேோட்டு

விமோைம் "ஹன்சோ -3" இன்று தேங்களூரில் ேறந்து தகோண்டிருந்தது, அபத
ேோளில் ட்ரிஷுல்(TRISHUL)ஏவுகவண தவற்றிகரமோக பசோதவை
தசய்

ப்ேட்டது.

 சஞ்சய் மித்ரோ ேோதுகோப்பு தச
 பேோர்ட்-ேிபள
ே

ோளரோக ேி மிக்கப்ேட்டோர்

ரில் இந்தி ோ-இந்பதோபைசி

ிற்சி துவங்கி

து

 தகோச்சி தமட்பரோ தர
பசவவ, தூய்வம

ோ இவடப

CORPAT 29 வது

ில் (KMRL) ஆைது, திருேங்வககளுக்கு வோடிக்வக ோளர்

ோக்கம், கூட்ட தேரிசவ

பமம்ேடுத்துதல் முத

ேணிகளுக்கு பவவ

வோய்ப்புகள் வழங்கியுள்ளது

ேணி

தமட்பரோ பசவவ எனும் தேருவமவ

- இதைோல் இந்தி

ோவிப

ில் அமர்த்தி

முதல் முவற திருேங்வககவள ஊழி

தமட்பரோ தர ில் தேற்றுள்ளது

ி

ர்களோக

தகோச்சி

 MAY 12- International Nurses Day(சர்வபதச தசவி ி ர்கள் திைம்)
- Theme 2017 - Nurses : A Voice to Lead - Achieving the Sustainable Development Goals
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 ஓய்வு தேற்ற இந்தி

ேீதிேதி "முகுல் முட்கல்"(Mukul Mudgal) உ

க

கோல்ேந்தோட்ட அவமப்ேோை FIFA ேிர்வோக குழுவின்(Governance Committee)

தவ வரோக ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "e-Krishi Samvad"
 - விவசோ ிகளின் ேிரச்சிவைகவள பகட்டறிந்து அதவை தீர்க்கவும், பவளோண்
துவற

ில் ேங்குதோரர்களின் குவறவ

பகட்டறி

வும், மத்தி

பவளோண்த்துவற அவமச்சர் ரோதோ பமோகன் சிங் "e-Krishi Samvad" என்ற

இவண
இவட ீட்டு தளத்வத தவளி ிட்டுள்ளோர்
 "BSFMyApp"
- BSF வரர்களின்
ீ
ே னுக்கோக மத்தி
உள்துவற அவமச்சகத்தோல்
ததோடங்கப்ேட்டுள்ள தமோவேல் தச

 "Bahamas" ேோட்டின் புதி
 ஆஸ்திபர

ி

ி

ேிரதமரோக "Hubert Minnis" பதர்வு தசய்

ேோட்டின் ேோரளுமன்றத்தில் தேண் எம்ேி "Ms Larrisa Waters"

தோய்ப்ேோல் தகோடுத்து சோதவை தசய்துள்ளோர்.
- கடந்த சி

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வவர ஆஸ்திபர

குழந்வதகளுக்கு அனுமதி இல்வ
உறுப்ேிைரும் ஆஸ்திபர

ி

வர

ில் முதன்முத

ி

ேோரோளுமன்றத்தில்

. பமலும் எந்த ேோரோளுமன்ற தேண்

ோற்றில் தன் குழந்வதக்கு

ேோரோளுமன்றத்தினுள் தோய்ப்ேோல் தகோடுத்தது இல்வ
- இந்ேிவ

ப்ேட்டுள்ளோர்

.

ோக தேண் எம்ேி ஒருவர் ஆஸ்திபர

ி

ேோரோளுமன்றத்தில் தைது இரண்டு மோத குழந்வதகளுக்கு ேோல் தகோடுத்து
சோதவை தசய்துள்ளோர்.
 உத்திர ேிரபதச மோேி
அவட வும்,விவசோ

ம் முழுவம

ோை பமம்ேோட்வட

ிகளின் வருமோைத்வத இரு மடங்கோக்கவும், சிறந்த

வோழ்வோதரத்வத ஏற்ேடுத்தவும் அம்மோேி
தச

ல்ேட உள்ளது

 குஜரோத் மோேி
குறி

அரசு "Niti Aatog" உடன் இவணந்து

த்தில் உள்ள அகமதோேோத் ேகரோட்சி "கோற்று தர

ீட்வட"(Air Quality Index) தவளி ிட்டுள்ளது

 ேீகோர் மோேி

த்தில் உள்ள அவைத்து வடுகளுக்கும்
ீ
2018ம் ஆண்டிற்குள் மின்

இவணப்பு வழங்கப்ேடும் எை அம்மோேி

முதல்வர் "ேித்திஷ் குமோர்"

ததரிவித்துள்ளோர்
 "National Conference on Energy Security"
- "பதசி
ஆற்றல் ேோதுகோப்பு மோேோடு" தடல்
ேடத்தப்ேட்டுள்ளது.

ி

ில் FICCIஆல்

- இம்மோேோட்டின் கரு(Theme); “Energy Transition- Building a New Energy Security
Architecture”
 மத்தி
சிறும்ேோன்வம ிைர் ே த்துவற அவமச்சகம் இரண்டு முக்கி
திட்டங்கவள இவ்வோண்டு ததோடங்கப்ேட உள்ளது
"USTTAD Samman Samaroh"
- ேண்டிட் தீன்தோ ள் உேத் ோ
தகோண்டு வரப்ேட உள்ளது

ோவின் ேிறந்த ேோளின் பேோது இத்திட்டம்

- இத்திட்டத்தின்ேடி சிறும்ேோன்வம
ததோழி

ோளர்கள் மற்றும் கவ

ிைர் இைத்வதச் பசர்ந்த வகவிவை

வல்லுேர்கள் சிறப்ேிக்கப்ேடுவர்
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"Campaign For Education"
- டோக்டர் APJ அப்துல் க

ோம் ேிறந்த ேோளோை அக்படோேர் 15,2017 அன்று

இத்திட்டம் ததோடங்கப்ேட உள்ளது

- இத்திட்டத்தின் ேடி ேோட்டில் 100 மோவட்டங்கள் பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டு
சிறும்ேோன்வம

ிைருக்கு கல்வி ின் முக்கி த்துவம் ேற்றி விழிப்புணர்வு

ேடத்தப்ேடும்
 இந்தி

பதர்தல் ஆவண ம் "1800111950" என்ற இ

"பதசி

ததோடர்பு வம ம்"த்வத ததோடங்கியுள்ளது

வச பசவவ எண்ணுடன்

 "தவங்கட்ரோம தரட்டி குழு"

- துவண ேீதிமன்ற ேீதித்துவற அதிகோரிகளின் ஊதி

கட்டவமப்வே

ஒழுங்குப்ேடுத்தவும், அவர்களின் ஊதி த்வத குடிவம
ஊழி

ர்களின் ஊதி

ி ல் ேணி

த்திற்கு இவண ோக வகுக்கவும் ஓய்வு தேற்ற ேீதிேதி

"தவங்கட்ரோம தரட்டி" தவ
அவமத்துள்ளது

வம

ில் குழு ஒன்வற உச்ச ேீதிமன்றம்

 இரவந்தரோத்
ீ
தோகூரின் 156வது ேிறந்த ேோள் திருவிழோவவ இந்தி
"எகிப்தில்" தகோண்டோடியுள்ளது
- இத்திருவிழோவவ "மவு
வம

ோைோ அபுல் க

ோம் ஆசோத் இந்தி

ம்" எகிப்து ேோட்டின் "Cairo" ேகரில் உள்ள இந்தி

அலுவ

கத்தில் ேடத்தியுள்ளது

 ஹரி ோைோ மோேி

அரசு தங்கள் மோேி

தூதரக

த்திற்தகை தைி உ

க

அரசு
ோச்சோர

ர் ேீதிமன்றம்

"சண்டிகரில்" அவமக்கப்ேட பவண்டும் என்ற தீர்மோைத்வத அம்மோேி
சட்டபேரவவ

 ஆந்திர மோேி

ில் ேிவறபவற்றியுள்ளது

த்தில் உள்ள "ஆந்திர ேல்கவ

க்கழகம்" ேோதுகோப்பு

துவறக்கோை புதி
ேடிப்புகவள ததோடங்கியுள்ளது
 "Defence Secretary"
- புதி
ேோதுகோப்புத் துவற தச
ரோக "Sanjay Mitra" மத்தி

அரசோல்

ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "Yuegong-1" (Lunar Palace)
- ேி

வில் தசடிகவள ேடுவதற்கோை சீைோவின் "Yuegong-1" திட்டத்தின்

இரண்டோவது மு

ற்சிவ

சீைோ ததோடங்கியுள்ளது

 தசன்வை தேருேகர கோவல் ஆவண ரோக ஏ.பக.விஸ்வேோதன் ேி மைம்
தசய்

ப்ேட்டுள்ளோர்.

 இரோணுவ ே

த்தில் உ

தவளி ிடப்ேட்டுள்ளது .

கின் மிக வ

ிவம ோை 10 ேோடுகள் ேட்டி

ல்

குபளோேல் ே ர்ேவர் அவமப்பும், கிதரடிட் சூபசவும் இவணந்து
தவளி ிட்டிருக்கின்றை.
இந்த ேட்டி

ில் இந்தி

ோ 4 வது இடத்வத தேற்றுள்ளது.

10.துருக்கி9.ஜப்ேோன்8.தஜர்மைி7.ததன்தகோரி ோ6.ேிரோன்ஸ்5.ேிரிட்டன்4.இந்தி

ோ3
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.சீைோ
2.ரஷ்

ோ1.அதமரிக்கோ

 புபரோ கேடி லீக்கில் தசன்வை அணியும் சமீ ேத்தில் இவணந்துள்ளது.
இந்த அணிவ

வோங்கியுள்ளோர் கிரிக்தகட் ஜோம்ேவோன் சச்சின்

தடண்டுல்கர்.
அணிவ

வோங்கியுள்ள Iquest Enterprises ேிறுவைத்தின் துவணத் தவ

வரோக

சச்சின் உள்ளோர்!

 ததன்தகோரி

அதிேரோக இருந்த ேோர்க் கியூன் வஹ மீ து ஊழல் புகோர்

எழுந்ததோல் அவர் ேதவி ேீக்கம் தசய்
புதி

ப்ேட்டோர்

அதிேவர பதர்ந்ததடுக்க அந்ேோட்டில் சமீ ேத்தில் பதர்தல்

ேவடதேற்றது.
இதில், ஜைேோ

க கட்சி சோர்ேில் பேோட்டி

ிட்ட மூன் பஜ இன் 41.1 சதவத
ீ

வோக்குகள் தேற்று தவற்றி தேற்றோர்
இவத டுத்து, புதி

அதிேரோக மூன் பஜ பேற்று ேதவி ஏற்றுக்தகோண்டோ

 அடுத்த மூன்று அல்

து ேோன்கு ஆண்டுகளில் அன்டோர்க்டிக்கோவில் உள்ள

வமத்ரி ஆரோய்ச்சி ேிவ
தசய்துள்ளது.

 உ

களோவி

த்வத புதிதோக மோற்றுவதற்கு இந்தி ோ முடிவு

கோர்ப்ேபரட் குடியுரிவமக்கோை மதிப்புமிக்க வுட்பரோ வில்சன்

விருதுக்கு (Woodrow Wilson Award ) ICICI வங்கி

பதர்வு. இந்த விருவத தேரும் முதன் இந்தி

ின் தவ

வர் சண்டோ பகோச்சோர்

தேண்மணி.

 தமல்பேோன் கிரிக்தகட் கிளப் (MCC) , வி.வி.எஸ்.

க்ஸ்மனுக்கு தகௌரவ

வோழ்ேோள் தமம்ேர் ஷிப் விருது வழங்கப்ேட்டுள்ளது

 ரோஜ்ேோத் சிங் துவண ரோணுவப்ேவடகளுக்கு தமோவேல் ே ன்ேோட்வட" MHA
mobile app" என்னும் தமோவேல் ஆப் ததோடங்குகிைோர்...

 அகமதோேோத் ஜூன் 21 ம் பததி சர்வபதச ப
விழோவோக ேடத்த உள்ளது..

ோகோ திைத்வத மிகப் தேரி

 விைய் பமோகன் க்வோட்ரோ Vinay Mohan Kwatra ேிரோன்ஸ் ேோட்டின்
இந்தி ோவிற்கோை புதி

தூதரோக ேி

மிக்கப்ேட்டோர்.

 அமிதோப் ேச்சன் தஹேவடடிஸ் பேோய்க்கோை உ
(WHO )ேல்த

 ேோட்டி
ே

ிப

ண்ண தூதரோக ேி

க சுகோதோர ேிறுவைத்தின்

மிக்கப்ேட்டோர்..

முதன்முவற ோக கோது பகளோவம குவறேோடு உள்ள ேேர்கள்

ன்ேடுத்தும் வோகைங்களுக்கு தைி அவட ோள சின்ைம் வழங்க

ததலுங்கோைோ அரசு முடிவு தசய்துள்ளது

 # "India's Indira: A Centennial Tribune" என்ற புத்தகத்வத எழுதி

வர் "Mr. Anand Sharma"

 # " How may I help you? An Immigrant's Journey from MBA to minimum wage" என்ற
புத்தகத்வத எழுதி வர் "Deepak Singh"

 "Rafael Nadal" தைது 5வது "Madrid Open" சோம்ேி ன் ேட்டத்வத தவன்றுள்ளோர்
 "Arjun Maini": GP3 Series கோர் ேந்த த்தில் தவன்ற முதல் இந்தி
தேருவமவ

தேற்றுள்ளோர்

வரர்
ீ
என்ற

- இப்பேோட்டி "Barcelona"வில் ேவடதேற்றது
 "Spanish Grand prix"
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- பேற்று ேவடதேற்ற Spanish grand prix பேோட்டி ில் "Lewis Hanilton" (Mercedes)
சோம்ேி ன் ேட்டத்வத தவன்றுள்ளோர்

- இதுவவர இந்த 2017 சீசைில் தவற்றி தேற்றவர்கள்
1. Australian Grand Prix- Lewis Hamilton
2. Chinese Grand Prix- Lewis Hamilton
3. Bahrain Grand Prix- Valtteri Bottas
4. Russian Grand Prix- Sebastian Vettel
 இந்தி ோ முதல் முவற ோக "மோம்ேழ திருவிழோவவ" (Mango Festival) சீைோ
மற்றும் ததன் தகோரி ோவில் ேடத்த உள்ளது

 முன்ைோள் DRDO தவ
தடல்

ி

வர் மற்றும் விஞ்ஞோைி "Vijay Kumar Saraswat"

ில் உள்ள ஜவஹர்

பவந்தரோக(Chancellor) மத்தி
ேி

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்

ோல் பேரு ேல்கவ

க்கழகத்தின்(JNU)

மைித வள பமம்ேோட்டுத்துவற அவமச்சகத்தோல்

 ேோட்டின் முதல் கருப்வே மோற்றி (Uterus Transplants) வம
தேங்களூரில் அவம

உள்ளது

ங்கள் பூபை மற்றும்

 MAY 15- International Day of Families(சர்வபதச குடும்ேங்கள் திைம்)
- 2017 THEME : “Families, education and well-being”
 "UN Humanitarian Chief"
- ஐேோ மைிதபே
அவமப்ேின் புதி
தவ வரோக UKவவச் பசர்ந்த "Mark
Lowcock" ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "Kavach (Kvx)"
 - இந்தி -ேோகிஸ்தோன் எல்வ ப் ேகுதிகளில் கண்ணுக்கு ததரி ோத "Kavach"
என்ற புதி
- எல்வ

உள்ளது

ப

சர் தடுப்பு ததோழில்நுட்ேத்வத இந்தி ோ ே ன்ேடுத்த உள்ளது

ேோதுகோப்வே அதிகரிக்க இந்த ததோழில்நுட்ேம் ே

- 198கிமீ ேீளமுள்ள ஜம்மு & கோஷ்மீ ர் எல்வ

ன்ேடுத்தப்ேட

ப் ேகுதி ில்

இத்ததோழில்நுட்ேம் ே ன்ேடுத்தப்ேட உள்ளது

 "ேோக்பூர்"; ேோட்டில் முதல் முவற ோக எ
ே ன்ேடுத்தும் ேகரம்
 "Woodrow Wilson Award"

க்ட்ரிக் பகப்கவள(electric cabs)

வோசிங்டன் DCல் உள்ள "Woodrow Wilson Centre"ஆல் வழங்கப்ேடும் விருவத
தேறும் முதல் இந்தி

தேண் என்ற தேருவமவ

மற்றும் முதன்வம தச ல் அலுவ
 "Eurovision 2017" ேோட்டுப் பேோட்டி

ICICI வங்கி

ின் தவ

வர்

ர்(MD & CEO) "Chanda Kochhar" தேற்றுள்ளோர்

ில் முதன் முவற ோக பேோர்ச்சுகல்

ேோட்வடச் பசர்ந்த "Salvador Sobral" தவற்றி தேற்றுள்ளோர்

 உ

ேிவ

கின் மிக ேிசி

ோை விமோை ேிவ

ங்களில்

ண்டன் கோட்விக் விமோை

த்வத ேின்னுக்கு தள்ளி ஒபர ஒரு ரன்பவவ

தகோண்டுள்ள

"மும்வே சத்ரேதி விமோை ேிவ

ம்" சோதவை ேவடத்துள்ளது.

ேிவ

மட்டுபம தகோண்டுள்ளது.

- இதில் குறிப்ேிடத்தக்க அம்சம் என்ைதவன்றோல் மும்வே விமோை
ம் ஒபர ஒரு ரன்பவவ
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- சரோசரி

ோக 65 தேோடிகளுக்கு ஒருமுவற ஏதோவது ஒரு விமோைம்

புறப்ேடபவோ அல்

து வருவக தரபவோ தசய்கின்றை.

 தசன்வை திருமங்க

ம் இருந்து பேரு பூங்கோ வவர தசல்லும் தசன்வை

ேகரின் முதல் சுரங்கப்ேோவத தமட்பரோ ர
ஞோ

ிற்றுக்கிழவம ததோடங்கப்ேட்டது.

ில் பசவவ இன்று

- இந்த சுரங்கப்ேோவத தமட்பரோ ர ில் பசவவ தசன்வை பகோ
இருந்து பேரு பூங்கோ வவர தசல்லும்.

- இந்த சுரங்கப்ேோவத வழித்தடத்தில் 7 தமட்பரோ ர
அவமக்கப்ேட்டுள்ளை.

- இந்த சுரங்கப்ேோவத ர
தகோண்டதோகும்.

 உ

ில் பசவவ 7.40 கிப

ில் ேிவ

ங்கள்

ோ மீ ட்டர் ததோவ

கம் முழுவதும் வோன்ைோகிவர வவரஸ் என்ற புதி

ம்பேட்டில்

வு

வவரஸ்

கம்ப்யூட்டர்கவளப் ேதம் ேோர்த்து வருகிறது.

ேணம் ேறிக்கும் பேோக்கில் இந்த வவரவஸ பஹக்கர்கள் ஏவியுள்ளைர்.
இந்த வவரஸோல் உ
கிட்டத்தட்ட 1

கம் முழுவதும் 99 ேோடுகளில் ேோதிப்பு ஏற்ேட்டுள்ளது.

ட்சத்திற்கும் பமற்ேட்ட கம்ப்யூட்டர்கள் இந்த வவரஸோல்

ேோதிக்கப்ேட்டுள்ளை.

இந்தி ோவிலும் கூட இந்த வோைோகிவர வவரஸ் ேரவியுள்ளது
 தேங்களூரு புதி தசவன்ஹில்ஸ் தடக் சிட்டி இன்தடக்ஸ் 2017 இல் உ
மிகவும் விவ

யு

ர்ந்த ததோழில்நுட்ே ேகரம் 20 வது இடம். இந்தி

கின்

ததோழில்நுட்ே வம ம் 22 ேகரங்களில் இது மிகவும் குவறவோைது

 மவ

ஏறுவதில் மிகுந்த ஆர்வம் தகோண்ட வரோங்கவை
ீ

இவர் 8 முவற எவதரஸ்ட் சிகரம் ஏறி புதி

ோக்ேோ தஷர்ேோ

சோதவை ேவடத்துள்ளோர்,

பமலும், இவர் தைது முதல் குழந்வத ேிறந்த 8வது மோதத்தில் முதன்

முத ோக மவ
ஏறிைோர்.
 "Asian Freestyle Wrestling Championship"
- ஆசி

மல்யுத்த சோம்ேி ன்சிப் பேோட்டிகள் தடல்

- இப்பேோட்டிகளில் "ஈரோன்" ஒட்டுதமோத்த சோம்ேி
- இதில் தமோத்தம் 12 ேோடுகள் க

ந்து தகோண்டை

ி

ில் ேவடதேற்றது

ன் ேட்டத்வத தேற்றுள்ளது

- இந்தி ோ இப்பேோட்டிகளில் 5வது இடத்வத ேிடித்துள்ளது

- "Bajrang Punia" மட்டுபம இந்தி ோ சோர்ேில் தங்கம் தவன்றவர் என்ேது
குறிப்ேிடத்தக்கது

 - தேண்கள் ேிரிவில் ேதக்கம் தவன்றவர்கள்
1. Sakshi Malik(தவள்ளி)
2. Divya Kakran(தவள்ளி)
3. Vinesh Phogat(தவள்ளி)
4. Sarita(தவள்ளி)
5. Ritu Phogat(தவண்க
6. Jyoti(தவண்க

ம்)

ம்)
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 - ஆண்கள் ேிரிவில் ேதக்கம் தவன்றவர்கள்
1. Bajrang Punia(தங்கம்)
2. Sumit(தவள்ளி)
3. Harpeet singh(தவண்க
4. Anil Kumar(தவண்க

ம்)

ம்)

 இந்தி ோவவச் பசர்ந்த "Ovais Sarmad" ஐக்கி

ேோடுகள் ேருவேிவ

மோற்ற

அவமப்ேின்(UNFCCC) துவண தச ற்குழு தச
ரோக ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
- UNFCCC- United Nations Framework Convention on Climate Change
 உ கிப ப
முதல்முவற ோக ஆளில் ோ விமோைத்வதத் தடுக்கும் வோன்
தடுப்பு "ேிரிட்டன்" சிவற ில் உருவோக்கப்ேட்டுள்ளது.
- சிவறகளுக்குள் பேோவதமருந்துகள் உள்ளிட்ட ே

தேோருட்கவள

சட்டவிபரோதமோக கடத்துவதற்கு டுபரோன்கள் எைப்ேடும் ஆளில்

ோ

விமோைங்கள் ே ன்ேடுத்தப்ேடும் பேோக்கு அதிகரித்து வருகிறது, இதவை
தடுக்க இத்ததோழில்நுட்ேம் ே ன்ேடும்

 தமிழகத்வத பசர்ந்த ேிளஸ் டூ மோணவரோை "ரிஃேோத் ஷோரூக்" உ
எவட குவறந்த தச ற்வகக்பகோவள வடிவவமத்துள்ளோர்.

கின்

- 64 கிரோம் எவட தகோண்டுள்ள இந்த தச ற்வகக்பகோள் அடுத்த மோதம்
விண்ணில் தசலுத்தப்ேடவுள்ளது.
- "க

ோம்சோட்" எை தே ரிடப்ேட்டுள்ள தச

ற்வகக்பகோளிவை ஜூன் 21-

ந்பததி விண்ணில் தசலுத்தப்ேடவுள்ள ேோசோ ரோக்தகட் சுமந்து தசல்கிறது.
- இந்தி

மோணவர் வடிவவமத்த தச ற்வகக்பகோவள ேோசோ ரோக்தகட்

விண்தவளிக்கு சுமந்து தசல்வது இதுபவ முதல் முவற ஆகும
 "Public Affairs Index Report"
- இந்தி ோவிப

ப

- இந்தி

ங்களில் சிறப்ேோை அரசோக தச

முத

ேட்டி

மோக "பகரளோ"

ிடத்தில் உள்ளது. இரண்டோம் இடத்வத "தமிழ்ேோடு" தேற்றுள்ளது.
வ

- இப்ேட்டி

மோேி

- சிறு மோேி
முத

சிறந்த அரசு ேவடதேறும் மோேி

தேோது விவகோரங்கள் குறி

ல்ேடும் மோேி

ீடு அவமப்பு தவளி ிட்டுள்ளது.

ில் கவடசி இடத்வத "ேீகோர்" தேற்றுள்ளது

ங்கள் ேட்டி

ிடத்திலும் "பமக

ோ

ில் "இமோச்ச

ேிரபதச" மோேி

ம்

ோ" கவடசி இடத்திலும் உள்ளது

- உள்கட்டவமப்பு வசதிகளில் சிறந்த மோேி
- தமிழ்ேோடு 3 ேிரிவுகளில் சிறந்த மோேி
1. சட்டம் ஒழுங்கு

ங்களின்

மோக "ேஞ்சோப்" உள்ளது.

மோக உள்ளது

2. ேீதி வழங்குதல்
3. சுற்றுச்சூழல்
- ேிதி பம

ோண்வம ேிரிவில் "ததலுங்கோைோ" சிறந்த மோேி

தசய்

ப்ேட்டுள்ளது

தசய்

ப்ேட்டுள்ளது

- தேோருளோதோர சுதந்திரப் ேிரிவில் "குஜரோத்" சிறந்த மோேி

மோக பதர்வு
மோக பதர்வு

 "One Belt One Road Summit"
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சீைோவின் "Beijing" ேகரத்தில் ேவடதேறும் தமகோ சர்வபதச மோேோட்டில்
ேங்பகற்க இந்தி ோ மறுப்பு ததரிவித்துள்ளது.

- "One Belt One Road" என்ற தே ரில், சர்வபதச ேோடுகளுக்கோை அரசி

ல்

மோேோட்வட சீைோ ததோடங்கி, ேடத்தி வருகிறது.
- இதன்மூ

மோக, அவைத்து சோவ

பேோக்கத்தில், உ

களும் சீைோவவ பேோக்கி என்ற

க ஆசி , ஐபரோப்ேோ மற்றும் ஆப்ரிக்க ேோடுகவள

ஒருங்கிவணத்துப் தேோருளோதோர வளர்ச்சித் திட்டங்கவள பமற்தகோள்ள
அந்ேோடு திட்டமிட்டுள்ளது.

- இத்திட்டத்தோல் இந்தி ோவின் இவற ோண்வமக்கு ேோதிப்பு ஏற்ேடும் என்ற
கோரணத்தோல் இந்தி ோ இம்மோேோட்டி

ிருந்து வி

கியுள்ளது

 "India's First Genetically Modified Food"
- கடுகு(Mustard) இந்தி ோவின் முதல் மரேி
- மரபுப் தேோறி

வழங்கியுள்ளது

ி

ல் மதிப்ேீட்டுக் குழு(GEAC) இதற்கோை ஒப்புதவ

 2017ஆம் ஆண்டிற்கோை உ
ேவடதேற்றது

கின் சிறந்த மோடலுக்கோை பதர்வு ஸ்தே

சிறந்த மோடலுக்கோை கிரீடத்வத இ
தசன்றுள்ளோர்.
இ

ங்வக

ல் மோற்றப்ேட்ட உணவுப்தேோருள்

ில் ேிரே

ங்வக தேண் சு

வடிவவமத்தல் கவ

ிைில்

க்ஷ் ரணதுங்க தட்டி

ஞரோக தச ற்ேடும் சு

க்ஷி

ரணதுங்க, தற்பேோது சிைிமோவிலும் ேடித்து வருகிறோர்.

 ஒடிசோ மோேி
ேட்ேோ

அவமச்சரவவவ

அம்மோேி

க் கடந்த 5 ஆம் பததி மோற்றி

இவத டுத்து, அம்மோேி
இந்ேிவ

சேோேோ

வமத்தோர்.

ின் மூத்த தவ

கரோகத் பதர்ந்து எடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்.

 ‘மிஸ் அதமரிக்கோ' பேோட்டி தேவோடோ மோகோணத்தின்
ேவடதேற்றது.

இதில் மூன்று பேர் இறுதிப்பேோட்டிக்கு பதர்வு தசய்
அவர்களில் தகோ

வர் ேிரதிப்

ோஸ் பவகோஸ் ேகரில்
ப்ேட்டைர்.

ம்ேி ோ மோவட்டத்வத பசர்ந்த கோரோ தமக்கல்ப

அதமரிக்கோ' வோக பதர்வு தசய்

ப்ேட்டுள்ளோர்.

இவர் அதமரிக்க அணு ஒழுங்குமுவற ஆவண
ேணி

வமச்சர் ேவன்
ீ

கர் ேிரஞ்சன் புஜோரி ரோஜிைோமோ தசய்தோர்.

ில், இன்று ேிஜு ஜை தளம் கட்சி

குமோர்சேோேோ

முத

ோ 'மிஸ்

த்தில் விஞ்ஞோைி

ோக

ோற்றி வருகிறோர் என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது.

 ஆந்திரேிபரபதச மோேி

அரசு, ஒ

ிம்ேிக்கில் ேதக்கம் தவன்ற "ேி வி

சிந்துவுக்கு" அரசு ேணி(குரூப் 1) வழங்குவதற்கோை மபசோதோவவ
சட்டமன்றத்தில் ேிவறபவற்றியுள்ளது

 இந்தி ோவிற்கும்- ேோ

ஸ்தீனுக்கும் இவடப

விவசோ ம், சுகோதோரம், தகவல்

ததோழில்நுட்ேம் உள்ளிட்டவற்றில் 5 ஒப்ேந்தங்கள் பேற்று வகத

 MAY 17- World Hypertension Day(உ க உ
- Theme: ‘Know Your Numbers’
 "EY Renewable Energy Attractiveness Index"

ழுத்தோ

ிை.

ர் அழுத்த திைம்)
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- புதுப்ேிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்கவள ஈர்க்கும் ேோடுகள் ேட்டி

ில்

"இந்தி ோ" இரண்டோவது இடத்வத ேிடித்துள்ளது
- இப்ேட்டி
- இப்ேட்டி

ில் "சீைோ" முத

வ

ிடத்தில் உள்ளது

"Ernst and Young(EY)" ேிறுவைம் தவளி ிட்டுள்ளது

 ப்ரோன்ஸ் ேோட்டின் புதி

"Emmanuel Macron"ஆல் ேி

 பமற்கு வங்க மோேி

ேிரதமரோக "Eduoard Philippe" அந்ேோட்டின் அதிேர்

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்

த்தில் அவைத்து ேள்ளிகளிலும் "தேங்கோ

கட்டோ மோக்கப்ேடும் என்று அம்மோேி

 "அம்மோ தமன்தமிழ்ச் தசோல்

அரசு ததரிவித்துள்ளது

ோளர்"

- தமிழில் வரும் ேிவழகவள திருத்தும் புதி
அலுவ

கங்களுக்கு வழங்கப்ேட உள்ளது

- தமிழில் இ

தமன்தேோருள் அரசு

க்கண ேிவழகள் இன்றி எழுதும் வவக ிலும், தவறுகவள

தோபை சுட்டிக்கோட்டி திருத்திக்தகோள்ளும் வவக

ிலும், எழுத்துருக்கவள

மோற்றிக்தகோள்ளும் வசதியுடன் "அம்மோ தமன்தமிழ்ச் தசோல்
புதி

ி தமோழி"

ோளர்" என்ற

தமன்தேோருள் உருவோக்கப்ேட்டு உள்ளது.

 "Best Holiday Award-2017"
- மத்தி

ேிரபதச மோேி

த்தில் கஜிரபஹோவிற்கு அருகில் உள்ள "ரோபண

ேீர்வழ்ச்சி"(Raneh
ீ
Waterfalls) இவ்விருவத தேற்றுள்ளது
- இவ்விருவத ேிரே
IQ" இவண

சுற்று

ோ ததோடர்ேோை விவரங்கவள வழங்கும் "Holiday

த்தளம் வழங்குகிறது

 தமிழக வர

ோற்றில் முதல்முவற

ோக 114 டிகிரி ஃேோரன்ஹீட் (45.5 டிகிரி

தசல்சி ஸ்) தவ ில் "திருத்தணி ில்" பேற்று ேதிவோைது.
 "Dhola - Sadiya Bridge"
- இந்தி ோவின் ேீளமோை ேோ
திறக்கப்ேட உள்ளது
- இப்ேோ

ம் அசோம் மற்றும் அருணோச்ச

இவணக்கும்
- இப்ேோ

மோை "Dhola- Sadiya" பம மோதம் 26ம் பததி

ம் சீைோ எல்வ

கட்டப்ேட்டுள்ளது

ேிரபதச மோேி

ங்கவள

க்கு அருபக உள்ள "Lohit" ஆற்றின் பமப

 முதல் குழந்வத தேற்தறடுக்கும் அவைத்து தேண்களுக்கும் ரூ.6000
வழங்கப்ேடும் என்று மத்தி

அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்த ேணம் தேண்களின் வங்கி கணக்கில் பேரடி
மத்தி

அரசு ததரிவித்துள்ளது.

 2017ஆம் ஆண்டிற்கோை உ
ேவடதேற்றது

ோக தசலுத்தப்ேடும் என்று

கின் சிறந்த மோடலுக்கோை பதர்வு ஸ்தே

சிறந்த மோடலுக்கோை கிரீடத்வத இ

ங்வக தேண் சு

ிைில்

க்ஷ் ரணதுங்க தட்டி
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தசன்றுள்ளோர்.
இ

ங்வக

ில் ேிரே

வடிவவமத்தல் கவ

ஞரோக தச ற்ேடும் சு

ரணதுங்க, தற்பேோது சிைிமோவிலும் ேடித்து வருகிறோர்.

 UP ேள்ளி ில் மதி

உணவு தரத்வத சரிேோர்க்க #MAA குழு

அவமக்கப்ேட்டுள்ளது..

 ேிரதமர் ேபரந்திர பமோடி, மத்தி
ேதிவ

க்ஷி

ப் ேிரபதசத்தின் உ

ிர்வோழ்வோை முக்கி

ேோதுகோப்ேதற்கோக ேர்மதோ பசவோ மிஷன் (Narmada Seva Mission

)துவக்கிைோர். சர்தோர் சபரோவர் அவண உ

ர்த்தப்ேடுவவத தடுக்க ேீடித்த

பேோரோட்டத்தின் பேரில் இது துவங்கப்ேட்டது...

 தஜதைர் பமோட்டோர்ஸ் ஓட்டுைருக்கோக அர்ஜுன் வமைி ஜி.ேி. 3 பேோட்டி
தவற்றி தேறும் முதல் இந்தி

வரர்
ீ
இதன் மூ

உருவோக்கியுள்ளோர்.

 ஐஐடி-வஹதரோேோத் பேரோசிரி
Science Academy)

ம் இவர் வர

ர் அரவிந்த் குமோர் ரங்கன் INSA (Indian National

ங் வசன்டிஸ்ட் 2017 விருது தவன்றுள்ளோர்

ிபேோபசோம்கள் மற்றும் தங்க ேோபைோ துகள்கள் ே

விேிப

ோற்வற

ில்

ோக ஒரு ேோவவ

ன்ேடுத்தி ேோபைோ

வழிவகுக்கும் அவரது பசவவக்கு இந்த விருது..

 ISRO, ஹரி ோைோவில் 'ேழவம

ோை ேோகரிகம்' தளத்வத ேோசோ(NASA) உடன்

ஒருங்கிவணத்து தச ல்ேட துவங்க உள்ளது...(Haryana's Fatehabad district).

 USA அடிப்ேவட ி

ேிறுவைத்திற்கு தச

ோை SpaceX இன்மர்தசட்(Inmarsat)

ண்டவை தளவம

தசோந்தமோைது...

ற்வகக்பகோள் ஒன்வற அறிமுகப்ேடுத்தி

து, இது

ோக தகோண்ட தமோவேல் ேிரோட்பேண்ட் ேிறுவைத்திற்கு

 IIEST ( Indian Institute of Engineering Science and Technology ) தவற்றிகரமோக ேோட்டின்
முதல் ஸ்மோர்ட் கிரிட் திட்டத்வத உருவோக்கி

து, இது புதுப்ேிக்கத்தக்க

ஆதோர சக்திகளில் இருந்து மின்சோரம் உற்ேத்தி தசய்யும் முவற ஆகும்...
Dr. Kopillil Radhakrishnan IIEST இதன் தவ

வர்..

 EY (Earnest and Young) தவளி ிட்டுள்ள 'Renewable Energy Country கவர்ச்சிக்
குறி

ீட்டில்' மூன்றோவது இடத்தி

ிருந்து இந்தி

ோ இரண்டோவது இடத்தில்

உள்ளது.
 "Cannes Film Festival"
- ஆர் ோ, தஜ ம் ரவி ேடிக்கும் தமிழ் திவரப்ேடம் "சங்கமித்ரோ" புகழ்மிக்க
"Cannes திவரப்ேட விழோவில்" தவளி ிடப்ேட உள்ளது.
- இத்திவரப்ேடத்வத "சுந்தர்.C" இ

க்குகிறோர்

- Cannes திவரப்ேட விழோவில் தவளி

ிடப்ேடும் முதல் தமிழ் திவரப்ேடம்

இதுவோகும்
 "UITP Summit 2017"
- சர்வபதச தேோதுத்துவற பேோக்குவரத்து கழகத்தின் வருடோந்திர மோேோடு

கைடோ ேோட்டில் உள்ள "Montreal" ேகரில் ததோடங்கி உள்ளது
- UITP- International Association of Public Transport
 "Mark Twain Prize 2017"
- அதமரிக்க ததோவ க்கோட்சிகளில் கோதமடி ேிகழ்ச்சி ேடத்தும் "David Letterman"
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இந்த விருதிற்கு பதர்வு தசய்

ப்ேட்டுள்ளோர்

- இது அதமரிக்கோவில் வழங்கப்ேடும் கோதமடிக்கோை மிக உ
விருதோகும்

 மத்தி

அவமச்சரவவ குழு "அசோம்" மோேி

ஆரோய்ச்சி ேிவ

ரசுத் தவ

அறிவி

ல் ேிவ

வர் ேிரணோப் முகர்ஜி "இந்தி

கல்லீரல் மற்றும் தசரிமோை

த்வத"(Indian Institute of Liver and Digestive Sciences) பமற்கு வங்க

மோேி ம் "Sonapur"ல் ததோடங்கி வவத்தோர்
 "Rail Swachh Report 2017"
 - தூய்வம ோை இர ில் ேிவ
ங்களின் ேட்டி
அவமச்சகம் தவளி
- தூய்வம

ிட்டுள்ளது

ோை இர ில் ேிவ

வ

இர ில்பவ

மோக "விசோகப்ேட்டிைம்" இர ில் ேிவ

பதர்வோகி உள்ளது
- ேீகோர் மோேி

இர ில் ேிவ

த்தில் உள்ள "Darbhanga" இர ில் ேிவ
மோக பதர்வு

- A1 ேிரிவு இர ில் ேிவ
ேிவ

ம் பதர்வு

ங்களில் தூய்வம

- A1 ேிரிவில் "Jogbani" இர ில் ேிவ
பதர்வு

- இப்ேட்டி

பவளோண்

த்வத"(Indian Agricultural Research Institute-IARI) அவமக்க ஒப்புதல்

வழங்கியுள்ளது
 குடி

த்தில் "இந்தி

ைதோக "Beas" இர

ம் அசுத்தமோை இர

40வது இடத்தில் உள்ளது
 "Whitley Awards or Green Oscars"

த்வதச் பசர்ந்த வைவி

ம்

ம் அசுத்தமோை
ில்

ில் ேிவ

ில் தமிழகத்தில் இருந்து "கும்ேபகோணம்" இர

- அசோம் மோேி

ரி

மோக

ில் ேிவ

ம்

ங்கு ேோதுகோப்ேோளர் "Purinma Devi

Barman" அதமரிக்கோவில் வழங்குப்ேடும் "Whitley Awards" தவன்றுள்ளோர்
- இவ்விருது "Green Oscars" எைவும் அவழக்கப்ேடும்

 MAY 18
International Museum Day(சர்வபதச அருங்கோட்சி கங்கள் திைம்)
- THEME 2017 - "Museums and Contested Histories : Saying the unspeakable in museums"
 அருணோச ப் ேிரபதசத்வதச் பசர்ந்த மவ ப ற்ற வரோங்கவை
ீ
"அன்ஷு
ஜம்தசன்ேோ"(Anshu Jamsenpa) ேோன்கோவது முவற ோக எவதரஸ்ட் சிகரத்வத
எட்டி சோதவை ேவடத்துள்ளோர்.

 "Elephant Census 2017"; கர்ேோடக மோேி

த்தில் உள்ள

கணக்தகடுக்கும் ேணி ததோடங்கியுள்ளது

 சிக்கிம் முத
வழங்கி

வமச்சர் ேவன் குமோர் சோம்

முதல் பசவவ

ோவைகவள

ிங்கிற்கு ேிரணோப் முகர்ஜி

ில் முதல் வேபரோன் சிங் தஷகோவத் வோழ்ேோள்

சோதவை ோளர் விருது வழங்கப்ேட்டது. (first Bhairon Singh Shekhawat Lifetime
Achievement Honour in Public Service).
 "The Tamil Nadu Human Development Report 2017"

- தமழ்ேோடு மைித வள பமம்ேோடு அறிக்வக தவளி ிடப்ேட்டுள்ளது, இதில்
"கன்ைி ோகுமரி" மோவட்டம் முத

ிடத்தில் உள்ளது
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Top 3
1. கன்ைி ோகுமரி
2. விருதுேகர்

3. தூத்துக்குடி
Bottom 3
1. அரி லூர்

2. தேரம்ேலூர்
3. பதை ீ

- பமலும் இவ்வறிக்வக
மோவட்டங்களில் ே

ில் "விழுப்புரம் மற்றும் தேரம்ேலூர்"

ஆண்டுகளோக எந்த வித முன்பைற்ற

ேடவடிக்வககளும் பமற்தகோள்ளப்ேடவில்வ
 லூ

எை குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது

ிஸ் ஹோமில்டன் ஸ்ேோைிஷ் கிரோண்ட் ேிரிக்ஸ் கோர் ஒட்டேந்த ம்

சோம்ேி ன்ஷிப் ேட்டம் தவன்றுள்ளோர்...
 "Whitley Awards or Green Oscars"
- கர்ேோடகோ மோேி

த்வதச் பசர்ந்த வைவி

மற்றும் அசோம் மோேி

ங்கு ேோதுகோப்ேோளர் "Sanjay Gubbi"

த்வதச் பசர்ந்த "Purnima Devi Barman"

இருவருக்கும்"Whitley Awards"க்கு பதர்வு தசய்

ப்ேட்டுள்ளைர்

- இவ்விருது "Green Oscars" எைவும் அவழக்கப்ேடும்
 வோைி

ல் துவற

ில் சிறந்த சோதவை

படவிட் விருவத இந்தி
க

ோளருக்கோை பரோமோைி ோவின் டோன்

விஞ்ஞோைி ஸ்ரீைிவோஸ் குல்கோர்ைி தேறுகிறோர்.

ிஃபேோர்ைி ோ ததோழில்நுட்ேக் கல்லூரி ில் இ

ததோடர்ேோை அறிவி ல் ேிரிவு பேரோசிரி

இவருக்கு இந்த விருதுடன் $ 1 மில்
 "Tamil Nadu Nutrition Alliance"

ற்ேி

ரோக ேணி

ி ன் டோ

ல் மற்றும் பகோள்கள்

ோற்றி வருகிறோர்.

வர ேரிசோகப் தேறுகிறோர்.

- எம் எஸ் சுவோமிேோதன் ஆரோய்ச்சி ேிறுவைம் மற்றும் UNICEF இவணந்து
"தமழ்ேோடு ஊட்டச்சத்து கூட்டிவணவவ" ததோடங்கியுள்ளது
 ேோக்பூர் ேகரத்வத தேோ
ததரிவுத்துள்ளது

ிவுறும் ேகரமோக(Smart city) மோற்ற "ஸ்வடன்"
ீ
ஆர்வம்

- ஸ்வடன்
ீ
ேிறுவைமோை "SCANIA" ேோக்பூரில் விவரவில் 55 எத்தைோ
இ

ங்கும் பேருந்துகவள இ

க்க உள்ளது குறிப்ேிடத்தக்கது

 நுகர்பவோர்களுக்கு "Smart Meters" வழங்கி கோர்டு மூ

ம் மின் விேிப

ில்
ோகம்

தசய்
"ஹரி ோைோ" மோேி
அரசு முடிவு தசய்துள்ளது
 "KARAVALI KARUNYA"
- ேல்பவறு ததோண்டு ேிறுவைங்கள் மற்றும் இந்தி கப்ேற்ேவட ின் பமற்கு
கப்ேற்ேவடயும் இவணந்து ேடத்தும் வருடோந்திர மைிதோேிமோை உதவி

மற்றும் பேரீடர் மீ ட்பு ே ிற்சி கப்ேற்ேவட தளம் "Karwar"ல் ேவடதேற்றது
- இப்ே ிற்சிக்கு "KARVALI KARUNYA" எைப் தே ரிடப்ேட்டுள்ளது
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 "Metaphysics, Morals and Politics" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Amal Kumar
Mukhopadhayay"
 "சக்தி"(SHAKTHI) எைப்ேடும் புதி
ேி க்கரி ஒதுக்கீ ட்டு தகோள்வகவ
மத்தி
அரசு அறிமுகப்ேடுத்த தேோருளோதோர விவகோரங்களுக்கோை மத்தி
அவமச்சரவவ ஒப்புதல்

 தோய்

ோந்து தவ

ேகர் ேோங்கோக்கில் ேவடதேற்ற தோய்

படேிள் தடன்ைிஸ் பேோட்டி

ில் இந்தி

தவள்ளிப்ேதக்கம் தவன்றுள்ளோர்

 பேோர்ேஸ் ஊழல் கோரணமோக இந்தி

ோந்து ஜூைி ர்

ோவின் "மைவ் தோக்கர்"

இரோணுவத்தில் ேவை
ீ ேீரங்கிகள்

பசர்க்கப்ேடோமல் இருந்து வந்த ேிவ

ில் 30 ஆண்டுகள் கழித்து முதல்

முவற ோக அதமரிக்கோவின் "M777" ரக ேீரங்கிகள் இந்தி ோ வந்துள்ளை,
இதைோல் 30 ஆண்டுகள் கழித்து ேவைமோகிறது
ீ
இந்தி

 - ேிதரஞ்சு லீக் 1 கோல்ேந்து பேோட்டி

ேீரங்கிப்ேவட

ில் "தமோைோக்பகோ" அணி கடந்த 17

ஆண்டுகளில் முதல்முவற ோக சோம்ேி ன் ேட்டம் தவன்றுள்ளது
 "Ocean shield"
- ஆஸ்திபர

ி

எல்வ

ேோதுகோப்பு ேவடக் கப்ேல் "Ocean shield" முதன்

முவற ோக இந்தி ோ வந்துள்ளது
- ேல்த

ண்ண உறவுகள் அடிப்ேவட ில் இக்கப்ேல் பேற்று "தசன்வை"

துவறமுகத்திற்கு வந்துள்ளது
 "Dan David Prize"
-க

ிஃபேோர்ைி ோ ததோழில் நுட்ேக் கல்வி ேிறுவைத்தில் பேரோசிரி

ேணி

ோற்றி வருேவர், இந்தி

Kulkarni) இவர் வோன் இ

ரோகப்

விஞ்ஞோைி "ஸ்ரீைிவோஸ் குல்கர்ைி"(Shrinivas

ற்ேி ல் துவற ில் ஒரு முன்பைோடி

கோரணமோக இவ்விருது இவருக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ளது
 தசன்வை வந்துள்ள ஆஸ்திபர
"ஓஷன் ஷீல்டு "...

ி

ோக திகழ்ேதன்

பரோந்து கப்ேல்

 "சஷோஸ்த்ர சீமோ ேல்" என்ற துவண இரோணுவப் ேவட பேேோளம் மற்றும்
ஆடோன் ஆகி

ேோடுகவள ஒட்டி

எல்வ

ப் ேகுதிகளில் ேோதுகோப்புப்

ேணிகவள பமற்தகோண்டு வருகிறது. இதன் முதல் தேண் தவ

இ க்குைரோக அர்ச்சைோ ரோமசுந்தரம் .இ.கோ.ே., அவர்கள் ேி
 "Global Burden of Disease Index"
-உ

க பேோய்சுவம குறி

- இக்குறி

ட்
ீ டில் சுவட்சர்

வம

மைம்.

ீட்டில் இந்தி ோ 154வது இடம் ேிடித்துள்ளது.
ோந்து முத

- இவ்வறிக்வக 195 ேோடுகளிவடப

ிடத்தில் உள்ளது

கணக்கிடப்ேட்டது

- இதவை "The Lancet" என்ற ேிறுவைம் தவளி ிட்டுள்ளது
 #சிம்தேக்ஸ் -17, இந்தி ோவிற்கும் சிங்கப்பூர் குடி
கடற்ேவட ே

ிற்சி ததன்சீைக் கட

ரசுக்கும் இவடப

ில் ததோடங்க உள்ளது.

ோை
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 ஆந்திரோவில் குடிேீர் தட்டுப்ேோட்வட பேோக்க #ஜ

வோணி திட்டம்

ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது...
இத்திட்டத்தின் கீ ழ்

#1800 425 1899 என்ற எண்ணுக்கு கோல் தசய்து புகோர் அளித்தோல்,உடைடி
குடிேீர் விேிப

ோகம் தசய்

ப்ேடும் எை அறிவிக்க ேட்டுள்ளது

ோக

 #"ஜீபரோ டிதேக்ட் ஜீபரோ எதேக்ட்" என்னும் திட்டம் ,சர்வபதச அளவில் கோதி
தேோருட்கவள ேிரே

ப்ேடுத்துவதற்கோக ேிரதமரோல் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது.

 தஜர்மைி ின் முைிச் ேகரில் ேவடதேறும் உ
பேோட்டி

ில்,ஆடவருக்கோை 10மீ ஏர் வரேிள் ேிரிவில் #ரஷ்

கதமன்ஸஸ்கி உ
தவன்றோர்...
இப்பேோட்டி
 ஷோங்கோ

ோவின் தசர்ஜி

க சோதவையுடன் 250.9 புள்ளிகள் குவித்து தங்க ேதக்கம்

ில் இந்தி ோவின் #ரவிக்குமோர் 5ம் இடம் ேிடித்தோர்

ில் ேவடதேற்ற ஆடவர் வில் வித்வத உ

பேோட்டிகளில் இந்தி
- அணி

க பகோப்வே துப்ேோக்கி சுடும்

கக் பகோப்வே

ஆண்கள் அணி தங்கப்ேதக்கம் தவன்றுள்ளது

ில் இடம்தேற்றவர்கள்

1. சின்ை ரோஜீ ஸ்ரீதர்(Chinna Raju Srither)
2. அமன்ஜித் சிங்(Amanjeet Singh)

3. அேிபசக் வர்மோ (Abishek Verma)

 இந்தி

- சீை எல்வ

ேகுதிகளில் உள்ள மோேி

மோேோடு அசோம் மோேி
- மத்தி

ங்களின் முத

ம் "கோங்கிடோக்கில்" முதல்முவற ோக ேவடதேறுகிறது

உள்துவற அவமச்சர் ரோஜ்ேோத் சிங் தவ

இக்கூட்டத்தில் எல்வ
விவோதிக்கப்ேடும்.

- உத்ரகோண்ட், இமோச்ச
அருணோச்ச

ில் ேவடதேறும்

ேிரபதசம்,சிக்கிம்,ஜம்மு&கோஷ்மீ ர் மற்றும்

ேிரபதச மோேி

முதல்வர்கள் இமோேோட்டில் க

 தமிழகத்தில் "தசய்யூர் அைல் மின் ேிவ
வளங்கவள ே ன்ேடுத்த திட்டம்- மத்தி

 கோசபேோவ

வம

ேோதுகோப்பு ததோடர்ேோை அம்சங்கள் குறித்தும்

தகோண்டுள்ளைர்

அறிவிப்பு

வமச்சர்கள்

ந்து

த்துக்கு" உள்ேோட்டு ேி

க்கரி

அவமச்சர் திரு ேியூஷ் பகோ

ல்

2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் ேோட்டில் இருந்து முற்றிலும்

அகற்றிவிட மத்தி

அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது

- 2030ம் ஆண்டுக்குள் கோசபேோய் மரணத்வத 90% குவறப்ேது என்ற
உ

களோவி

இ

க்குக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ைதோகபவ முற்றிலும்

ஒழிக்க இந்தி ோ இ
 "Good Morning Squads"

க்கு

- மஹோரோஷ்ட்ரோ மோேி
ே

த்தில் திறந்த தவளி கழிப்ேிடங்கள்(Open Defecation)

ன்ேடுத்துபவோவர கண்கோணிக்க அம்மோேி

அரசோல் அவமக்கப்ேட்ட குழு

- திறந்த தவளி கழிப்ேிடம் ே ன்ேடுத்துபவோர் இக்குழு மூ
கண்டறி

ப்ேட்டோல் அந்ேேருக்கு அேோரதம் விதிக்கப்ேடும்

ம்
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- மோேி

த்தில் திறந்த தவளி கழிப்ேிடங்கவள ஒழிக்கபவ இம்மு

ற்சி

தகௌண்டு வரப்ேட்டுள்ளது

 ஈரோன் ேோட்டு அதிேரோக திரு "ஹோசன் தரௌஹோைி"(Hassan Rouhani) மீ ண்டும்
பதர்வு
 "Chitale Committee"
- கங்வக ேதிவ
சித்தோப

தூர்வோறுதல் ததோடர்ேோக அவமக்கப்ேட்ட "மோதவ்

குழு" தைது அறிக்வகவ

 ஜப்ேோன் மன்ைரோக 83 வ

மத்தி

அரசிடம் சமர்ேித்துள்ளது

தோகும் "அகிஹிட்படோ"(Akihito) உள்ளோர். இவர் அந்த

ேோட்டின் 125-வது மன்ைர்.

- கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மோதம் 8-ந் பததி அவர் ேோட்டு மக்களுக்கு
தட
ே

ிவிஷன் மூ

ம் உவர ஆற்றிைோர். அப்பேோது அவர் வப

க்குவறவு ஆகி

வற்றின் கோரணமோக ேதவி வி

ததரிவித்தோர்.

- அதவைத் ததோடர்ந்து ேதவி வி
தைது ஒப்புதவ

வழங்கியுள்ளது

ோதிகம், உடல்

க விருப்ேம்

கல் மபசோதோவுக்கு, ஜப்ேோன் மந்திரிசவே

- ஜப்ேோைில் கடந்த 200 ஆண்டுகளில் எந்த மன்ைரும் ேதவி வி

சரித்திரம் இல்வ .
 "Automotive Testing Track"

கி

தோக

- வோகை ததோழில் ேிறுவைங்களுக்கோக "வோகை பசோதவை வழித்தடல்
அவமப்வே" மத்தி

அவமச்சர் ஆைந்த தஜட்டி தசன்வைக்கு அருகில்

உள்ள "ஒரகடத்தில்" ததோடங்கி வவத்துள்ளோர்
- இதவை தசன்வை

ில் உள்ள "The Global Automotive Research Centre (GARC)"

ேிறுவைம் உருவோக்கியுள்ளது

 இந்தி ோவில் ேவடதேற உள்ள FIFA U-17 உ
பேோட்டிவ

மக்களிவடப

கோல்ேந்து ேலூன் "தடல்

ி

தகோண்டுச் தசல்லும் வவக
ில்" உள்ள தகோைட் பே

ேகுதி ில் தேோருத்தப்ேட்டுள்ளது
 "Nasofilters"
- IIT-Delhiல் உள்ள ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் ம
வடிக

கக்பகோப்வே கோல்ேந்து

ிவு விவ

ன்கவள(Resirator filters) உருவோக்கியுள்ளைர்

ில் தேரி

அளவு

ஸ்(Connaught Place)

சுவோச

- இதற்கு "Nasofilters" எைப் தே ரிட்டுள்ளைர்

 "Confessions of a Dying Mind" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Haulianlal Guite"
 "International Tourist Arrivals Rankings"
- சர்வபதச சுற்று

ோ ே

ணிகள் வருவகத் தரும் ேோடுகள் ேட்டி

இந்தி ோ "24 வது" இடம் ேிடித்துள்ளது
- இதவை UN உ

க சுற்று

ோ வம

ில்

ம் (UNWTO) தவளி ிட்டுள்ளது

 "ேோகிஸ்தோைின் முதல் திருேங்வக பேரோசிரி ர்"
- ேோகிஸ்தோன் ேோட்டின் இஸ்

ோமோேோத் ேகரில் உள்ள "Quaid-I-Azam"
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ேல்கவ

க்கழகத்தின் முதல் திருேங்வக பேரரோசிரி ோக "Aisha Mughal"

ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "Digital Service innovator of the year 2017 Award"
- 2017ம் ஆண்டிற்கோை புதி

டிஜிட்டல் பசவவகவள உருவோக்கி

தற்கோக TM

Forum ேிறுவைத்தோல் வழங்கப்ேடும் "Digital Service innovator of the year" விருவத
"Reliance Jio" தேற்றுள்ளது
 ஹரி ோைோ மோேி

அரசு ேள்ளி மோணவர்களுக்தகை "e-Textbook Portal" என்ற

இவண த்தளத்வத தவளி ிட்டுள்ளது

- இந்த இவண த்தளத்தில் ேள்ளி மோணவர்களுக்கு பதவவ
ேதிவிறக்கம் தசய்து தகோள்ள

ோம்

 ஒருங்கிவணந்த ேோதுகோப்பு ஊழி

ோை புத்தகங்கள்

ர்களின்(Integrated Defence Staff-IDS) துவணத்

தவ வரோக விமோைப் ேவட அதிகோரி "PN Pradhan" ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "Platts Global Metals Awards"
- UKவில் இந்தி
வம்சவோவளவ ச் பசர்ந்த "Sanjeev Gupta" இந்த
ஆண்டிற்கோை சிறந்த CEOஆக(CEO of the year) பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்

- TATA ேிறுவைத்திற்கு தசோந்தமோை UKவில் "Liberty Groups"ன் CEO இவர்

என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது
 "Intel Science Award"
- அதமரிக்கோவில் வழங்கப்ேடும் "Intel அறிவி ல் விருதிற்கு" இந்தி

ோவவச்

பசர்ந்த "ேிரசோந்த ரங்கேோதன்" பதர்வு தசய் ப்ேட்டுள்ளோர்
- சுற்றுச்சூழல் தேோறி

ி

ல் தவ

ப்ேில் இவர் இந்த விருவத தேற்றுள்ளோர்

 "Turbo Megha Airways": UDAN திட்டத்தின் கீ ழ் விமோை பசவவ தசய்

ஒப்ேந்தம்

தசய்துள்ள முதல் தைி ோர் விமோைச்பசவவ ேிறுவைம்
- இந்ேிறுவைம் வஹதரோேத்தில் இ

 G20 ேோடுகளுக்கோை ததோழி

ங்கி வருகிறது

ோளர் மற்றும் ேணி

ோளர் அவமச்சர்களின்

மோேோடு தஜர்மைி ேோட்டில் உள்ள "Bad Neuenahr" ேகரில் ேவடதேற்றது

 ேோட்டி

ிப

முதல் முவற ோக "ேகுதி ளவு எந்திரவம

மோக்கப்ேட்ட கோர்

ேிறுத்தும் வசதி" (Semi-mechanised Car Parking) ஜம்மு கோஷ்மீ ர் மோேி
"ஸ்ரீேகரில்" அம்மோேி

 ஹரி ோைோ மோேி
சரணோ

முதல்வரோல் ததோடங்கி வவக்கப்ேட்டுள்ளது

ம் ஜோஜரில்(Jhajjar) உள்ள "ேந்திதோஸ் ேறவவகள்

த்வத" சுற்று

முடுதவடுத்துள்ளோர்

 இந்தி ோவின் முதல் அ

ோத் தளமோக மோற்ற அம்மோேி

முதல்வர்

ங்கோர மீ ன்களுக்கோை ததோழில்நுட்ே

பூங்கோ(Ornamental Fish Tech Park) "தசன்வை

ில்" அவம

 ததற்கு ேறவவ விங் (Southern Bird Wing) என்ற தே
மோேி

ம்

த்தின்“ேட்டோம்பூச்சி"

உள்ளது

ரில் ேட்டோம்பூச்சி கர்ேோடக

ோக பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளது

- ததற்கோசி ோவில், குறிப்ேோக கர்ேோடகோவில் கோணப்ேடும் இது இந்தி
மிகப்தேரி
- மோேி
மோேி

ேட்டோம்பூச்சி ஆகும்.

ேறவவ

ோக ேட்டோம்பூச்சிவ

மோக கர்ேோடகோ மோேி

ோவின்

பதர்ந்ததடுத்த இரண்டோவது

அரசு உள்ளது.

- மகோரோஷ்டிரோ 2015 ல் ப்ளூ பமோபரோவை (Blue Moron) பதர்வு தசய்தது.
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 MAY 20 -World Metrology Day(உ க அளவவ ி ல் திைம்)
- THEME 2017 : "Measurements for Transport"
 மத்தி
சுற்றுச்சூழல் அவமச்சர் அைில் மோதத் படவ் மரணம் கோரணமோக
மத்தி

அறிவி ல் மற்றும் ததோழில்நுட்ே அவமச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன்

சுற்றுச்சூழல் அவமச்சகத்தின் கூடுதல் தேோறுப்பு வழங்கப்ேட்டது.

 ேிரதமர் ேபரந்திர பமோடி 2017 ம் ஆண்டு பம 23 ம் பததி ஆப்ேிரிக்க
பமம்ேோட்டு வங்கி

ின் வருடோந்திர கூட்டங்கவள முதல் முவற ோ

court முவறவமவ

தேங்களூருவில் ததோடங்கிைோர்...

துவக்கி வவக்க உள்ளோர்.
- AFDB(African Development Bank )
 ததோழி ோளர் ே த்துவற அவமச்சர் ஸ்ரீ ேண்டோரு தத்தத்பர ோ EPFO - 2017 & e 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுக்கோை 24 வது திருத்தத்திற்கு ஐக்கி
சவே

ின் உ

க சுற்று

ேோடுகள்

ோ அவமப்பு (UNWTO -United Nations World Tourism

Organisation ) தரவரிவச ில் இந்தி ோ 16 இடங்கள் முன்பைறிவுள்ளது .
முன்ைதோக இந்தி ோ 41 வது மற்றும் 40 வது இடங்கவள ேிடித்தது.

 வஹதரோேோத் டர்பேோ தமகோ ஏர்பவஸ் ேிறுவைம் ேோட்டின் முதல் தைி
விமோை ேிறுவைம் UDAN ( Ude Desh ka Aam Naagrik) திட்டத்தின் கீ ழ் தசல்
உரிமம் தேற்ற ேிறுவைம்

 ஐந்து ேோட்களுக்குள் இரண்டு முவற மவுண்ட் எவதரஸ்வட ஏறி

ோர்

முதல்

தேண் இந்தி ோவின் அன்ஷுதஜம்தசன்ேோ (AnshuJamsenpa)...

 # 10வது IPL ததோடவர "Mumbai Indians" அணி தவன்றுள்ளது
 # 2016-2017ம் ஆண்டு இங்கி

ிஷ் ேீரிமி

ர் லீக்(English Premier League)

கோல்ேந்தோட்ட ததோடவர "Chelsea" அணி தவன்றுள்ளது

 # 2016-2017ம் ஆண்டு

அணி தவன்றுள்ளது

ோ லீகோ (La liga) கோல்ேோந்தோட்ட ததோடவர "Real Madrid"

 # 38வது Federation Cup கோல்ேந்தோட்ட ததோடவர "BengaluruFC" அணி
தவன்றுள்ளது

 சீைோவின் ேீஜிங் ேகரில் ேவடதேற்று வரும் ஆசி
தசஸ் பேோட்டி

ில், தமிழக வரோங்கவை
ீ
"வவஷோ

 எவதரஸ்ட் சிகரத்தின் முக்கி
பசதமோகியுள்ளது.

ேிளிட்ஸ் சோம்ேி ன்ஷிப்

ி" தங்கம் தவன்றோர்.

அம்சமோக கருதப்ேட்ட "ஹி

ோரி முவை"

- 2015 ஆம் ஆண்டு பேேோளத்தில் ஏற்ேட்ட பூகம்ேம் கோரணமோக எவதரஸ்ட்
சிகரத்தி

ிருந்த ஹி

ோரி முவை பசதமவடந்திருக்க

ஏறுேவர்கள் கூறுகின்றைர்.

ோம் என்று மவ

- 1953 ஆம் ஆண்டில் முதன்முவற ோக எவதரஸ்ட் சிகரத்வத ஏறி
எட்மண்ட் ஹி

ோரி

சூட்டப்ேட்டிருந்தது.

ின் ேிவைவோக இந்த ேகுதிக்கு அவருவட

சர்

தே

ர்

 ஆப்கைிஸ்தோன் ேோட்டில் முழுக்க முழுக்க தேண்களோல் த ோரித்து
வழங்கப்ேடும் "சோன் டீவி"(Zan TV) என்ற புதி
ததோடங்க உள்ளைர்

ததோவ

க்கோட்சி பசைவ
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 MAY 22- International Day for Biological Diversity( சர்வபதச உ
திைம்)
- Theme 2017 : Biodiversity and Sustainable Tourism
 "2017 Arctic Energy Summit"

ிரி

- 2017ம் ஆண்டிற்கோை ஆர்க்டிக் ஆற்றல் மோேோடு ேின்

ோந்து ேோட்டில் உள்ள

"Helsinki" ேகரில் ேவடதேற உள்ளது

 "Top 50 Luxury Companies"
- "Deloitte" ேிறுவைத்தோல் தவளி ிடப்ேடும் உ
ேிறுவைங்கள் ேட்டி

அந்த ேிறுவைங்கள்
- Gitanjali Gems
- Titan
- PC Jeweller
- இப்ேட்டி

ற் ேல்வவகவம

கின் முதல் 50 ஆடம்ேர

ில் இந்தி ோவின் 3 ேிறுவைங்கள் இடம் தேற்றுள்ளை,

ில் "Louis Vuitton" ேிறுவைம் முத

ிடத்வத ேிடித்துள்ளது

 "UN Peacekeepers Award"
- இந்தி ோவவச் பசர்ந்த "Rifleman Brijesh Thapa" மற்றும் "Private Ravi Kumar"
இருவரும் ஐேோவோல் வழங்கப்ேடும் UN அவமதி கோப்ேோளர்கள்
விருதிற்கு(இறந்தவர்களுக்கு) இந்தி ோவி

ிருந்து பதர்வோகியுள்ளைர்

- இவ்விருது UN அவமதிகோப்ேளர்கள் திைமோை பம 29ம் பததி வழங்கப்ேடும்
 தஜய்ப்பூர் இ

க்கி

ததோடங்கியுள்ளது
 "Banga Samman Award"
- பமற்கு வங்க மோேி

மோேோடு(Jaipur Literature Festival) "

த்தின் உ

ரி

ண்டைில்"

விருதோை ேங்க சம்மன் விருதிற்கு

"Sumitra Banarjee" மற்றும் "Y.C.Deveshwar" பதர்வோகியுள்ளைர்
 தஜர்மைி ேோட்வடச் பசர்ந்த தேண் கோவ

ர் "Bibiana Steinhaus" ஐபரோப்ேோவின்

முண்ணைி கோல்ேந்தோட்ட ததோடர்களுக்கு பதர்ந்ததடுக்கப்ேடும் முதல் தேண்
ேடுவர்(Refree)

 சர்வபதச விண்தவளி ேிவ

த்தில்(ISS) கண்டறி

- கண்டறி ப்ேட்ட அந்த புதி
 "War Museum"

வவக ேோக்டிரி ோ "Solibacilluskalamii"

டோக்டர் "அப்துல் க

- இரண்டோம் உ

ப்ேட்ட புதி

ோமின்" தே வர NASA வவத்துள்ளது

கப் பேோரின் பேோது மணிப்பூர் மோேி

இைத்திற்கு

ம் ேிஷன்பூர்

மோவட்டத்தில் உள்ள "Maipa Lokpa"வில் ஜப்ேோன் ேவடகளின் இரோணுவ
கூடோரம் அவமக்கப்ேட்டு இருந்தது, அதவை ேிவைவுக்கூறும் வவக
அங்கு "பேோர் அருங்கோட்சி

ில்

கத்வத" அவமக்க ஜப்ேோன் முடிவு தசய்துள்ளது

 "Tejas Express"
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இந்தி ோவின் முதல் அதி ேவை
ீ தசோகுசு ர

ில் ‘பதஜோஸ்’ இன்று முதல்

மும்வே(Chatrapaji Sivaji Terminal)- பகோவோ(Karmali) இவடப
ர

ில் பசவவவ

ததோடங்குகிறது.

- இந்தி ோவில் இதுவவர இல்
கூடி

ோத அளவிற்கு புதி

து இந்த ‘பதஜோஸ் எக்ஸ்ேிரஸ்’

- தோைி ங்கி கதவுகள், தேருக்கடி இல்

ோை தன் முதல்

ததோழில்நுட்ேங்களுடன்

ோத உட்புற இருக்வககள் எை

அசத்தல் கட்டவமப்புடன் பதஜோஸ் வடிவவமக்கப்ேட்டுள்ளதோக மத்தி
ர

ில்பவ துவற அறிவித்துள்ளது.

 தசன்வை தமட்பரோ "Chennai Metro Rail" என்ற புதி

தமோவேல் தச

தவளி ிட்டுள்ளது

 சீைோ ேோட்டு ேகுதி ி
முதல் இந்தி

ிருந்து எவதரஸ்ட் சிகரம் ஏறி சோதவை ேவடத்த

தேண் என்ற சோதவைவ

ஹரி

ோைோ மோேி

இன்ஸ்தேக்டோரோக ேணிபுரியும் "Anitha Kandu" தேற்றுள்ளோர்
- பமலும் இவர் பேேோளம் ேகுதி

ி

 அ

ர்

முதல் இந்தி

இவத டுத்து புதி
2ல் ேடக்கிறது.
ேிரதமர் பதர்த

ில் அ

ர்

ோந்தின் ே

ிடுகிறோர்.

வம்சோ வளிவ

வளர்ந்துள்ளதோக தசோல்

 சீைோவில் ஆசி

ரோஜிைோமோ

த் துவற அவமச்சரோக இருந்த

தசஸ் சோம்ேி ன்ஷிப் பேோட்டி

மற்தறோரு இந்தி
ேிடித்துள்ளோர்.

ோ

ி க

ில் இந்தி ோ சோர்ேில்

ந்து தகோண்டோர்.

ிட்ஸ் ேிரிவில் தங்கமும், க்ளோசிக் ேிரிவில் தவண்க

தவன்று வவஷோ

ிப

பசர்ந்தவர். பமலும், மும்வே ில் ேிறந்து

ப்ேடுகிறது.

தசன்வை மோணவி வவஷோ
அதில் ேி

தேறுகிறோர்

ேிரதமவர பதர்ந்ததடுப்ேதற்கோை பதர்தல் வருகிற ஜூன்

வரோத்கர் பேோட்டி
இவர் இந்தி

ிலும் எவதரஸ்ட்

தேண் என்ற தேருவமவ

ோந்து ேிரதமர் என்டோ தகன்ைி தைது ேதவிவ

தசய்துள்ளோர்.

த்தில் சப்

ிருந்தும் எவதரஸ்ட் சிகரத்வத

ஏறியுள்ளோர், இதைோல் பேேோளம்,சீைோ இரண்டு ேகுதி
சிகரம் ஏறி

ிவ

மும்

ி சோதவை ேவடத்துள்ளோர்

வரோங்கவை
ீ
ேத்மிைிமூன்றோவது இடத்வதப்

இபதபேோல் ஆண்கள் ேிரிவில் தமிழக வரர்
ீ
அரவிந்த் சிதம்ேரம் ஏழு
புள்ளிகளுடன் ேோன்கோம் இடத்வதப் ேிடித்தோர்.

 அதமரிக்கோவில் ேவடதேறும் சர்வபதச அறிவி
பேோட்டி

ில் இந்தி

ல் மற்றும் தேோறி

ி

ல்

மோணவர் தவற்றி தேற்றுள்ளோர்.

விவசோ த்வத பமம்ேடுத்துவது சோர்ந்த கண்டுேிடிப்ேிற்கு ஜோம்தஷட்பூவர
பசர்ந்த ேிரஷோந்த் ரங்கேோதனுக்கு விருது வழங்கப்ேட்டது
இந்த பேோட்டி

ில் ேோன்கு இந்தி

விருது தேற்றுள்ளைர்.

அதமரிக்கர்கள் தவவ்பவறு ேிரிவுகளில்

 ததஸ்ேி ன் பசோமித்ரோ சோட்டர்ஜி மற்றும் Y.C.பதபவஸ்வர் ேங்கோ சம்மோன்
விருது பமற்கு வங்கத்தின் மிக உ

ரி

சிவி

ி

ன் விருதிவை தேற்றைர்
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இவத பமற்கு வங்கத்தின் முத
அளித்தோர்...

வமச்சர் மம்தோ ேோைர்ஜி அவர்களுக்கு

 பேோவக் பஜோபகோவிக்வக(தசர்ேி
தசதவவ்(தஜர்மன்) இத்தோ

 அசோமில் இந்தி

ி

ோ) பதோற்கடித்து அத

க்சோண்டர்

ஓேன் ேட்டத்வத தவன்றுள்ளோர்

விமோைப் ேவடக்கு தசோந்தமோை சுபகோய் 30 ரக விமோைம்

மோ ம்.* மோ மோை சுபகோய் 30 விமோைத்தில் 2 விமோைிகள் இருந்ததோக
தகவல்.* பதஸ்பூரில் இருந்து 60 கி.மீ . ததோவ
தசன்றபேோது பரடோரில் இருந்து மோ

 ஜப்ேோன் தவ

ேகரம் படோக்கிப

மோைது.

வில் வடக்கு திவச ில்

ோவில் ேவடதேற்ற "சர்வபதச துருவுறோ

எஃகு இரும்பு மோேோட்டில்"(ISSF) தவளி ிட்ட அறிக்வக
இரும்புகள் உற்ேத்தி தசய்யும் ேோடுகளில் இந்தி

ின்ேடி எஃகு

ோ ஜப்ேோவை ேின்னுக்குத்

தள்ளி இரண்டோவது இடத்வத ேிடித்துள்ளது
- Top 3 ேோடுகள்
1. சீைோ

2. இந்தி ோ

3. ஜப்ேோன்
 # "Harsh Malhothra Committee"
- ேோரத் சோரணர் ேவட மற்றும் வழிகோட்டி மற்றும் இந்துஸ்தோன் சோரணர்
ேவட மற்றும் வழிகோட்டிகவள புதுப்ேிக்க "Harsh Malhothra" தவ
ஒன்வற மத்தி

அரசு அவமத்துள்ளது

 # 2வது இந்தி ோ- எண்தணய் மற்றும் தேட்பரோ
கூட்டவமப்ேின்(OPEC) கூட்டம் ஆஸ்திரி

ி

 # 2017ம் ஆண்டிற்கோை ஆப்ரிக்கோ வளர்ச்சி வங்கி
 # குஜரோத் மோேி

ில் குழு

ம் ஏற்றுமதி ேோடுகளின்

ோ ேோட்டின் "விய்ன்ைோவில்"(Vienna)

ேவடதேற்றது

வருடோந்திர கூட்டம் குஜரோத் மோேி

வம

ின்(African Development Bank)

ம் "கோந்திேகரில்" ேவடதேற்றது

த்தில் உள்ள "கோண்ட்

ோ" துவறமுகத்தின் தே

வர

"தீன்த ோள் துவறமுகம்" எை மோற்ற உள்ளதோக ேிரதமர் பமோடி அறிவிப்பு

 # மவ

ோள திவரயு

கின் மிக உ

ரி

விருதோை JC Daniel விருதிவை "Adoor

Gopalakrishnan" இந்த ஆண்டு தேற உள்ளோர்

 ‘War Paintings of The Irresistible Jat King Surajmal’ என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Dr
Satya Vrata Tripathi"
 "SEVA App"
- நுகர்பவோர்களுக்தகை ேி க்கரி தகோளல்(Dispatch) ேிவ வ
அறிந்து தகோள்ள
மத்தி
அரசு "SEVA" என்ற புதி
தமோவேல் தச
ிவ
தவளி ிட்டுள்ளது
- SEVA- Saral Eindhan Vitaran App
 ேோசோவுடன்(NASA).இவணந்து ‛ேிசோர்’(NISAR) எனும் நுண்துவள பரடோர்
தச

ற்வகக் பகோள் ஒன்வற இஸ்பரோ(ISRO) உருவோக்கி வருகிறது.

தச

ற்வகபகோளோைது, இ

- ேிசோர் எனும் இரட்வட அவ

வரிவச தகோண்டநுண்துவள பரடோர்

ற்வக வளங்கவள கண்கோணித்தல்,

பவளோண்துவற ில் மண்ணின் ஈரப்ேதம் அறிதல், தவள்ள இடர்ேோட்வட
முன்கூட்டிப

அறிதல், கட

ரிப்பு, கடப

மற்றும் கடல் ேீபரோட்டம் ஆகி

ோர மோற்றங்கள், மோறிவரும் கோற்று

வற்வற கண்கோணிக்கும் ேணிக்கு உதவும்.
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 பேடிஎம்(PayTM) ேிறுவைம் தைது முதல் பேதமன்ட் வங்கிக் கிவளவ
டில்

ி அருபக உள்ள "தேோய்டோவில்"(Noida) ததோடங்கியுள்ளது.

- இந்தி ோவில் ஏர்தடல், இந்தி
பேதமன்ட் வங்கி பசவவவ

என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது.
 "Ozone2Climate"
- முதல் முவற ோக மத்தி

ோ பேோஸ்ட் அவமப்புகவளத் ததோடர்ந்து

ததோடங்கும் 3 ஆவது ேிறுவைம் பேடிஎம்

சுற்றுச்சூழல் அவமச்சகம் மற்றும் ஐேோ

சுற்றுச்சூழல் அவமப்பும் இவணந்து "Ozone2Climate" என்ற ேிகழ்ச்சிவ
ஆக்ரோவில் ேவடதேறும் "ததற்கோசி

பதசி

ஒபசோன் அதிகோரிகளின்

மோேோட்டில்"(South Asia National Ozone Officers Annual Network) ததோடங்கி உள்ளது
- இந்ேிகழ்ச்சி

ில் "கிகோ

ி திருத்தம்"(Kigali amendment) முதல் "மோன்ட்ரி

ேிரகடைம்"(Montreal Protocol) வவர தகோண்டு வந்த ஒபசோன் குவறப்பு

ல்

ததோழில்நுட்ேங்கள் விவரிக்கப்ேடும்
 உ

க சுகோதோர அவமப்ேின்(WHO) 70தோவது உ

க சுகோதோர கூட்டவமப்பு

மோேோடு சுவிட்சோர் ோட்து ேோட்டின் "தஜைிவோவில்"(Geneva) ேவடதேற்றது
 "Women Special Tour Package"
- கர்ேோடகோ மோேி த்தில் தேண்களுக்தகை சிறப்பு சுற்று ோ சலுவககவள
அம்மோேி

சுற்று

ோத் துவற கழகம் வழங்கியுள்ளது

- இந்த சிறப்பு சுற்று
வவர தசன்று வர

 இரோஜஸ்தோன் மோேி

ோத் ததோகுப்ேில் "வமசூர் முதல் குடகு"(Mysuru to Kodagu)

ோம்

த்தில் உள்ள 180 ேழங்கோ

பகோவில்கவள புதுப்ேித்து

அக்பகோவில்கள் உள்ள ேகுதிகவள ஆன்மிக சுற்று
Tourism) மோற்ற உள்ளதோக அம்மோேி

 குஜரோத் மோேி
ேீபரற்று ேிவ
- இதன் மூ

ோத் தளங்களோக(Religious

முதல்வர் கூறியுள்ளோர்

ம் "ேோச்சோவுவில்" (Bhachau)

த்வத(Pumping Station) பமோடி துவக்கிவவத்தோர்.

ம் ேர்மதோ ேதி ேீர் "தப்ேோர் அவணக்கு" திறந்து விடப்ேடும்

 அர்தஜன்டிைோ கோல்ேந்து வரர்
ீ

ிப

ோைல் தமஸ்ஸியும், அவரது தந்வதயும்

வரி பமோசடி தசய்தததோக ேீதிமன்றத்தில் வழக்கு ததோடரப்ேட்டது.

இவத டுத்து, அவர்களுக்கு 21 மோதம் சிவற தண்டவையும், ரூ.15 பகோடி
அேரோதமும் விதித்து கீ ழ் ேீதிமன்றம் தீர்ப்ேளித்தது.
இந்த தீர்ப்வே எதிர்த்து பமல்முவற
ேீதிமன்றம் அவர்களுவட
உத்தரவிட்டது.

 தமிழ்ேோட்டில் தச
மதி

 ஆசி

ீடு தசய்ததில் ஸ்தே ின் உ

தண்டவைவ

இன்று உறுதி தசய்து

ல்ேடும் "அம்மோ உணவகத்வத" பேோன்று 5 ரூேோ

உணவு(Thaali) வழங்க உத்திர ேிரபதச மோேி

ோவில் முதல்முவற ோக ஓரிைச் பசர்க்வக

ர்

ில்

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது

ோளர் சட்டப்ேடி திருமணம்

தசய்துதகோள்ள வதவோன் ேீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது

அவர்கள் திருமணத்வத சட்டப்பூர்வமோக ேதிவு தசய்துதகோள்ள உரிவம
உண்டு என்று ேீதிமன்றம் தகவல் ததரிவித்துள்ளது.

வதவோன் அரசின் இந்த தீர்ப்பு எல்ஜிேிடி சமூகத்திைரிடம் தேரும்
வரபவற்வே தேற்றுள்ளது
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 உ

கின் மிகப்தேரி

இங்கி

விமோைமோக ஏர்ப

ண்டோர் 10 என்ற விமோைம்

ோந்தில் உருவோக்கப்ேட்டது.

இந்த விமோைத்தின் பசோதவை ஓட்டம் கோர்டிங்டன் விமோைப்ேவட தளத்தில்
தவற்றிகரமோக இன்று முடிந்துள்ளதோக அறிவிப்பு.

ததோடர்ந்து 5 ேோட்கள் இந்த விமோைம் ேறந்துள்ளது.
இந்த விமோைத்திற்கு ஹீ

என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது.

 உ

கின் மிகச்சிறி

குடி

ி

ம் எரி தேோருளோக ே

ன்ேடுத்தப்ேட்டுகிறது

ரசு ேோடோை "ேவ்ரூ"(Nauru) சர்வபதச பசோ

கூட்டவமப்பு(ISA) ஒப்ேந்தத்வத ததோடங்குவவத உறுதி தசய்துள்ளது
- இதன் மூ

ம் சர்வபதச பசோ

ோர்

ர் கூட்டவமப்பு ஒப்ேந்தத்வத ேிவறபவற்றும்

"ஆறோவது" ேோடு இதுவோகும்

 "Pukgksong-2 ஏவுகவண"

- கண்டம் விட்டு கண்டம் தசன்று இவடமறித்து தோக்கும் இந்த
ஏவுகவணவ

வட தகோரி ோ பசோதவை தசய்துள்ளது

- இந்த ஏவுகவண பசோதவை தவற்றி

ின் மூ

ம் வட தகோரி ோவிைோல்

அதமரிக்கோவவ தோக்க முடியும் எை அந்ேோடு ததரிவித்துள்ளது

 இந்தி ோவின் டிஜிட்டல் தேோருளோதோரத்வத 2022ம் ஆண்டிற்குள் ஒரு
டிரில்

ி

ன் டோ

தசய்துள்ளது
- இவ்வி

ர்($1 trillion) அளவிற்கு வளர்க்க மத்தி

அரசு முடிவு

க்வக அவடவதற்கோக "McKinsey" ேிறுவைத்துடன் இவணந்து

அதற்கோை தச ல் திட்டங்கவள தசய்
 "World's first Clean energy Refugee Camp"

உள்ளது

- பஜோர்டன் ேோட்டில் உள்ள "அஜ்ரோக் அகதிகள் முகோம்"(Azraq Refugee Camp)
புதுப்ேிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூ
முகோம் என்ற தேருவமவ

ங்களோல் இ

தேற்றுள்ளது

ங்கும் உ

கின் முதல் அகதிகள்

 "PervasiveSUB project"
- ேோர்வவ

ற்பறோர்களும் ததோவ

ததோழில்நுட்ேத்வத ஸ்தே
University" ஆசோய்ச்சி

க்கோட்சி ேோர்க்க உதவும் இந்த புதி

ின் ேோட்டின் மோட்ரிடில்(Madrid) உள்ள "Carlos

ோளர்கள் கண்டறிந்துள்ளைர்

 தஜம்ஸ் ேோண்ட் திவரப்ேடங்களில் ேடித்துள்ள ேிரே
பேற்று ஸ்விட்ஸ்ர்

ோந்தில் கோ

- அவருக்கு வ து 89
 "Interntional Humanitarian Award"
ேோ

ிவுட் ேடிவக "ஜோக்கு

மைிதபே

மோைோர்

ேடிகர் "பரோஜர் மூர்"

ின் தேர்ைோன்டஸ்" (Jacquline Fernandez) சர்வபதச

விருதிவை தேற உள்ளோர்
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- இவர் ஆற்றி

சமூக ததோண்டின் கோரணமோக "Asian Voice Charity" ேிரிவில்

இந்த விருவத தேறுகிறோர்

 முதல் முவற ோக ஆப்ேிரிக்க கண்டத்தி
ேிறுவைத்தின்(WHO) தவ
வ

ிருந்து உ

வர் ேதவிக்கு எத்திப

க சுகோதோர

ோப்ேி ோவவ பசர்ந்த 52

தோகும் "தடட்ரோஸ் அபதோபைோம்"(Tedros Adhanom Ghebreyesus) பதர்வு

தசய் ப்ேட்டுள்ளோர்.
 "UEFA Europa League"

- "Manchester United" கோல்ேந்தோட்ட அணி "UEFA Europa League" பகோப்வேவ
தவன்றுள்ளது

 "NATO Summit 2017"
- 2017ம் ஆண்டிற்கோை NATO Summit மோேோடு தேல்ஜி
"ேிரஸ்ஸல்ஸ்"ல் (Brussels) ததோடங்கி உள்ளது
 "BWF Athletes Commission"
- இந்தி
ேோட்மிண்டன் வரோங்கவை
ீ
"P.V.Sindhu" உ

ம் தவ

ேகர்

க ேோட்மிண்டன்

கழகத்தின் தடகள குழு உறுப்ேிைரோக பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்

 # "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana" திட்டத்தின் கீ ழ் அசோம் மோேி
ேகுதி

ில் "AIIMS" மருத்துவமவை ததோடங்க மத்தி

வழங்கியுள்ளது

 # ேிரதமரின் ஜன் தன் வங்கி கணக்கு திட்டத்தின் மூ
ஆண்டி
மத்தி

ம் "Kamrup"

அவமச்சரவவ ஒப்புதல்
ம் 2014 ஆம்

ிருந்து 28 பகோடி வங்கி கணக்குகள் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது எை

ேிதி அவமச்சகம் அறிவிப்பு

 # பேேோள ேிரதமர் "ப்ரசண்டோ(Prachanda)" எை அறி
தகோல்" தமது ேதவிவ

ப்ேடும் "புஷ்ேோ கமல்

ரோஜிைோமோ தசய்துள்ளோர்

 "வதவோன்": ஓரிை பசர்க்வக திருமணத்வத (Same sex marriage) சட்டப்பூர்வமோக
அறிவிக்கும் முதல் ஆசி

ேோடு

 இந்தி ோவும் ஜப்ேோனும் இவணந்து "ஆசி

ோ-ஆப்ேிரிக்கோ தேோருளோதோர

வளர்ச்சி வழித்தடத்வத" (Asia Africa Growth Corrider) அவமக்கும் திட்டம்
ததோடர்ேோை கூட்டறிக்வக இவ்விரு ேோடுகளும் தவளியுட்டள்ளை

 சர்வபதச பசோ

ோர் கூட்டவமப்பு(ISA) மற்றும் ஆப்ரிக்கோ-இந்தி

ோ

புதுப்ேிக்கதக்க ஆற்றல் வளங்கள் கூட்டவமப்வே வலுேடுத்துவது
ததோடர்ேோை மோேோடு குஜரோத் மோேி

ம் "கோந்திேகரில்" ேவடதேற்றது

 திருேங்வககளுக்கோை இரவு கூடுவககள்(Night Shelters) தசன்வை
வவக்கப்ேட்டுள்ளது

 இந்தி
ே

ிற்சி

ில் திறந்து

குத்துச்சண்வட வரோங்கவைகளுக்கு
ீ
முதல் முவற ோக தவளிேோட்டு
ோளர் ேி

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்

- ேிரோன்வஸச் பசர்ந்த "பகோட்டோ ப

ோர்டோ" மகளிர் அணிக்கு இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு ே ிற்சி அளிக்க உள்ளோர்

 ஹவுரோ மற்றும் தகோல்கத்தோவவ இவணக்க ஹூக்ளி ஆற்றின் கீ ழ்
இந்தி ோவின் முதல் ேீருக்கடி

ில் சுரங்கப்ேோவதவ

பசோதவை தசய்த இரண்டு ேிறுவைங்கள், அப்கோன்ஸ்

பசோதவை

ிட்டள்ளது.
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ட்ரோன்ஸ்படோன்ஸ்ட்பரோய் ( Afcons Transtonnelstroy ) மற்றும் தகோல்கத்தோ
தமட்பரோ தர ில்பவ கோர்ப்ேபரஷன்

 மத்தி

ததோவ

அறிவித்துள்ளது

ிமிதடட்

த்ததோடர்பு அவமச்சகம் மூன்று புதி

திட்டங்கவள

1. "BSNL Satellite Phone Service"
- தச ற்வகபகோள் பேோன் பசவவ முதல் கட்டமோக இர ில்பவ துவற,
எல்வ

ேோதுகோப்பு ேவட, பேரீடர் மீ ட்பு குழு, மோேி

அரசு துவறகளுக்கு வழங்க உள்ளது

கோவல்துவற பேோன்ற

- இரண்டோம் கட்டமோக வோன்தவளி ே ணம் பமற்தகோள்ேவர்கள் மற்றும்
கப்ே

ில் ே

ணம் தசய்பவோருக்கு வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது

2. "Pandit Deen Dayal Upadhayaya Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme"
- இத்திட்டத்தின் கீ ழ் மோேி ங்கள்/யூைி ன் ேிரபதசங்களில் இருந்து
ததோவ

த்ததோடர்பு துவற ில் ஆர்வம் உள்ள 10000 பேர் பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டு

அவர்களுக்கு திறன் பமம்ேோட்டு ே

ிற்சி அளிக்கும் திட்டம்

3. "Deen Dayal Upadhyaya Telecom Skill Excellence Award"
- ததோவ த்ததோடர்பு துவற ில் சோதிக்கும் ேேர்ளுக்கு விருது வழங்கும்
திட்டம்
 சர்வபதச ஸ்தட ின்த

ஸ் ஸ்டீல் மன்றம் (ISSF- International Stainless Steel Forum

) தவளி ிட்டுள்ள தகவல்களின்ேடி, 2016 ல் சீைோவுக்குப் ேிறகு உ
இரண்டோவது தேரி

இந்தி ோ வகப்ேற்றி
டன்களோக உ

இரும்பு உற்ேத்தி

ர்ந்துள்ளது, இது 2015 ஆம் ஆண்டில் எட்டப்ேட்ட 3.0 மில்

 கவிஞர் "ேோ.கோமரோசன்" தசன்வை

ப

ோளரோக ஜப்ேோவை ேின்னுக்கு தள்ளி

து. இந்தி ோவின் எஃகு உற்ேத்தி 2016 க்கு 3.32 மில்

டன்கவள விட 9% அதிகமோகும்.

ில் கோ

மோைோர். அவருக்கு வ

 Winning like Virat: Think & Succeed like Kohli” புத்தகம் எழதி வர் அேிருப்
ேட்டோச்சோர்

கிப

ி

ன்

ி ன்

து 75.

ோ(Abhirup Bhattacharya)...

 World Economic Forum (WEF) that cited UN-Habitat data.தவளி ிட்ட
உ

கின் மிகவும் தேரிச

ோை ேகரங்களின் ேட்டி

ேகரங்கள் மும்வே மற்றும் பகோட்டோ உள்ளை.
ேங்களோபதஷின் தவ

ேகரோை டோக்கோ, சதுர கிப

மக்கள்ததோவக தகோண்ட ேட்டி
மும்வே சதுர கிப

ில் முத

ல்களில் இரண்டு இந்தி

ோமீ ட்டருக்கு 44,500

ிடத்தில் உள்ளது. இந்தி ோவில்

ோ மீ ட்டருக்கு 31,700 மக்கள் அடர்த்தி தகோண்டு

இரண்டோம் இடம் மற்றும்

ரோஜஸ்தோைில் பகோட்டோ சதுர கிப

ோமீ ட்டருக்கு 12,100 பேர் 7 வது இடத்தில்

உள்ளது...
 "World's First RocoCop"
துேோய் ேகர வதிகளில்,
ீ
இைி பரோந்து ேணிக்கு பரோபேோக்கள் ே ன்ேடுத்தப்ேட
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உள்ளதோக அதிகோரப்பூர்வமோக அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.

- ேோதுகோப்பு ேணி ில் ஈடுேடும், இந்த பரோபேோக்களுக்கு "பரோபேோகோப்" என்று
தே ரிடப்ேட்டுள்ளது.
- அத்தி

ோவசி

ேணிகளில், பரோபேோ ஈடுேட்டிருப்ேது உ

முதல்முவற என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது.

 கிரன் ரிஜிஜூ கடவுளின் மீ தோை உ

கிப

ப

இதுபவ

கின் முதல் தத்துவ ேோவவ

தவளி ிட்டோர்.
மணிப்பூர் மோேி
இந்தி

த்தின் ஹோ

ஐஏஎஸ் அதிகோரி

of atheism" என்ற தவ
 WHOவுக்கு புதி
உ

ி ன்

ிடம் சமீ ேத்தில் "Confessions of a dying mind: the blind faith

ப்ேில் ஒரு புத்தகம் தவளி

தவ

எத்திப

ோைது.

வர்!

க சுகோதோர ேிறுவைத்தின் புதி

பதர்வு.

ோல் வகட் (Haulianlal Guite) என்ற இளம்

தவ

வரோக தடட்ரோஸ் அதோபைோம்

ோப்ேி ோவவச் பசர்ந்த அவர், வரும் ஜூவ

ஏற்றுக் தகோள்கிறோர்.

ஆஃப்ரிக்கோ கண்டத்தி

1ம் பததி இப்ேதவிவ

ிருந்து இப்ேதவிக்குத் பதர்வோகியுள்ள முதல் ேேர்

தடட்ரோஸ் என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது!

 அதமரிக்க ஒருங்கிவணந்த பமல்முவற ட்
ீ டு ேீதிமன்றத்திற்கு இரண்டோவது
இந்தி

ேீதிேதி

ோக

-அமுல் தோேோர் பதர்வு..

 உத்தரப்ேிரபதசத்தில் - ஜப்ேோன் மூவள அழற்சி பேோய் ( Japanese Encephalitis).
அகற்றுவதற்கோக பேோய்த்தடுப்பு இ
முதல்வர் ப

ோகி ஆதித் ேோத் குஷிைகரில் ததோடங்கிைோர்...

 ததன் கிழக்கு ஆசி
தவ

க்கம் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது. இவத

ோவிற்கும் , இந்தி ோவிற்கும் Google இன் துவணத்

வரோக - ரோஜன் ஆைந்தன் - இன்டர்தேட் மற்றும் தமோவேல் சங்கத்தின்

(IAMAI - Internet and Mobile Association of India ) புதி
ேி

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்.

 பகரளோவின் மிக ேிரே
இதழின் இந்தி

ே

மோை மவ

தவ

வரோக

ப்ேகுதி, "#மூைோர்" 'ப

ோைோ

ண விருதுகள் 2017 ன் 'தரோமோன்ஸ் சிறந்த இ

Destination for Romance) விருது தேற்றறுள்ளது.

 அதமரிக்க ரோணுவம் ரகசி

மோக எக்ஸ்.எஸ்.1 என்ற பேோ

விமோைத்வதத் த ோரித்துள்ளது.

அதிபவக விமோைமோக இருக்கும்.

வரும் 2020ம் ஆண்டு இவ்விமோைம் தன் முதல் ே
பமற்தகோள்கிறது!
பமோடிவ

ஸ் ேிரதமர் ேிரவிந்த் ஜக்ேோத் இந்தி
இன்று சந்தித்தோர்.

க்கு' (Best

ிங் ரக

ஃபேண்டம் எக்ஸ்ப்ரஸ் என்ற தே ருடன் வரும் இதுதோன் உ

 தமோரீஷி

ி ேிளோைட்

கின்

ணத்வத

ேிரதமர் ேபரந்திர
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கடல்சோர் ஒப்ேந்தம் உள்ளிட்ட ேோன்கு ஒப்ேந்தங்கள் இரு ேோடுகளுக்கு
இவடப

வகத

ழுத்தோ

ிை.

பமலும், தமோரீஷி ஸ் ேோட்டிற்கு ரூ. 3227 பகோடி ேிதியுதவி வழங்கப்ேடும்
எை ேிரதமர் பமோடி கூறியுள்ளோர்.

 ேவம்ேர் 1, அன்று முழுவம

ோக கழிப்ேிட வசதி தேற்ற மோேி

ம் எனும்

அந்தஸ்வதயும் பகரளோ தேறுகிறது
பகரளோவில் ேணி ோற்றும் 34

மருத்துவக் கோப்ேீட்டுத் திட்டம்

ட்சம் பு

ேள்ளி தசல்லும் மோணவிகளின் ே

ம் தே

ர்ந்த ததோழி

ோளர்களுக்கு

வைக் கருதி 30 பகோடி தச

என்னும் திட்டம் தகோண்டுவரப்ேட்டது
பம 29 அன்று பகரளோவவ முழுவம
ேிைரோய் விஜ ன் அறிவித்துள்ளோர்

வில் "She Pad"

ோக மின்சோர வசதி தேற்ற மோேி

மோக

 ஐ.ேோ. அவமதிகோப்ேோளர்களின் சர்வபதச திைம் - பம 24, 2017

அனுசரிக்கப்ேட்டது இந்த ேிகழ்வில் தக் ஹம்மர்ஸ்பகோஜல் ேதக்கம்( Dag
Hammarskjöld Medal) வரர்க்ளுக்கு
ீ
தகோடுக்கப்ேட்டை.
இந்த விழோவில் இரு இந்தி
தகௌரவிக்கப்ேட்டை.
இந்தி

வரர்களுக்கு
ீ
இந்த ேட்டம் தகோடுத்து

அவமதிப் ேவட வரர்கள்
ீ
வரஃப்ப

குமோர் ஆகிப ோர்
(Rifleman Brijesh Thapa and Ravi Kumar)
 பரோஹன் சக்ரவர்த்தி - இ ற்வகவ
மோற்றுவதற்கோை அவரது மு

ன் ேிரிபஜஷ் தோேோ மற்றும் ரவி

பேோக்கி மபைோேோவத்வத

ற்சிகளுக்கு, வைவி

ங்கு மற்றும்

சுற்றுச்சூழல் கோர்ட்டூைிஸ்ட்(wildlife and environment cartoonist from India)- (WWF- World
Wildlife Fund) இன் சர்வபதச ஜைோதிேதி விருது 2017 வழங்கி

 மகோரோஷ்ட்ர மோேி

து..

த்தில் மின் வோகை (e- vehicle) பேோக்குவரத்து அறிமுக

ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது...
முன்பு - ேோக்பூரில் இந்த பசவவ ேோட்டின் முதல் மோேி
அறிமுகேடுத்தப்ேட்டது...
 அண்ணோ ேல்கவ

க்கழகத்தின் துவண பவந்தவர ேி

முன்ைோள் உச்சேீதிமன்ற தவ
ஒன்வற தமிழக அரசு ேி

மோக

மிப்ேதற்கோக

வம ேீதிேதி "R M Lodha" தவ

மித்துள்ளது

வம

 வஹதரோேோத்தில் உள்ள "ரோஜீவ் கோந்தி சர்வபதச விமோை ேிவ

ில் குழு
த்தில்"

இருந்து மோம்ேழங்கள் ததன் தகோரி ோவிற்கு ஏற்றுமதி தசய் ப்ேட்டை
 "G7 SUMMIT"
- 43வது G7 ேோடுகளின் மோேோடு இத்தோ ி ேோட்டில் உள்ள "Taormina" ேகரில்
ேடந்து முடிந்துள்ளது

 # "Indian Railwas: The Weaving of a National Tapestry" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர்கள்
"Bibek Debroy, Sanjay Chadha and Vidya Krishnamurthy"

 # "Gandhi: An Impossible Possibility" என்ற புத்தகத்வத எழுதி

வர் "Sudhir Chandra"
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 இந்தி ோவில் 3 பேருக்கு "ஜிகோ வவரஸ்"(Zika Virus) ேோதிப்பு இருப்ேவத மத்தி
அரசு உறுதி தசய்துள்ளது.
- குஜரோத் மோேி
கண்டறி

ம் அகமதோேோத்தில் 3 பேருக்கு ஜீகோ வவரஸ் அறிகுறி

ப்ேட்டுள்ளது

 தமிழர்களின் ததோன்வம வர

ோறு, ேகர, ேோகரிகம் குறித்து மத்தி

ததோல்தேோருள் கண்கோணிப்ேோளர் "ஸ்ரீரோம்" தவ
மோவட்டம் "கீ ழடி

வம

ில் சிவகங்வக

ில்" பேற்று மூன்றோம் கட்ட அகழோய்வுப் ேணிகள்

ததோடங்கப்ேட்டுள்ளை
 "Feed The Future Now"
- 2020ர் ஆண்டிற்குள் இந்தி ோவில் உள்ள குழந்வதகளுக்கு 5 மில்
அளவிற்கு உணவு வழங்கும் ேிகழ்ச்சிவ

தன்ைோர்வோ ததோண்டு

ி

ன்

ேிறுவைமோை "Akshaya Patra Foundation" ஆரம்ேித்துள்ளது
- இதவை மத்தி

தேண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் பமம்ேோட்டுத்துவற

அவமச்சர் பமைகோ கோந்தி ததோடங்கி வவத்துள்ளோர்

 ேஞ்சோப் கோவல்துவற ின் முன்ைோள் இ
உடல்ே

க்குவறவோல் புதுதில்

ி

ில் கோ

க்குேர் "பக.ேி.கில்"
மோைோர்

- "Operation Blue Star" மற்றும் "Operation Black Thunder" பேோன்ற இந்தி
தோக்குதல்களில் முக்கி

இரோணுவ

ேங்கோற்றி வர் இவர் என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது

 அதமரிக்கோவின் பமல் முவற ீட்டு ேீதிமன்ற ேீதிேதி ோக இந்தி
வம்சோவளிவ

பசர்ந்த "அமுல் தோப்ேர்"(Amul Thapar) என்ேவவர ேி மித்து

அந்ேோட்டின் அதிேர் தடோைோல்ட் டிரம்ப் ேிறப்ேித்த உத்தரவுக்கு அதமரிக்க
ேோரோளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

 இந்தி ோ-தோய்

ோந்து ேோடுகளுக்கிவடப ைோ மைிதபே

உதவி மற்றும்

பேரீடர் மீ ட்பு ஒத்திவக ே ிற்சி(Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Table
Top Exercise 2017) தோய்
முடிந்துள்ளது

 உத்திர ேிரபதச மோேி

ோந்து ேோட்டில் உள்ள "Chiang Mai" ேகரில் ேவடதேற்று
த்தில் 38 மோவட்டங்களில் "ஜப்ேோைி

அழற்சி"(Japanese Encephalitis) பேோவ

மூவள

ஒழிப்ேதற்கோை பேோய்தவடகோப்பு முகோம்

அம்மோேி
முதல்வரோல் ததோடங்கி வவக்கப்ேட்டுள்ளது
 "Indian Travel Awards 2017"
- பகரளோ மோேி த்தில் உள்ள "மூணோறு"(Munnar) கோத ர்களுக்கு ஏற்ற சிறந்த
இடமோக(Best Destination For Romance) "Lonely Plant" இதழோல்
பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளது

 அஸ்ஸோம் மோேி

ம் "பகோகோமுக்கில்" இந்தி

ேிறுவைத்தின் விரிவோக்க வம
அடிக்கல் ேோட்டியுள்ளோர்

 தசக் குடி

பவளோண் ஆரோய்ச்சி

த்திற்கு ேிரதமர் திரு.ேபரந்திர பமோடி

ரசில் ேவடதேற்று வரும் சர்வபதச துப்ேோக்கி சுடும் பேோட்டி -

இந்தி ோவின் "சவுரப் சவுத்ரிக்கு" தவண்க

ப்ேதக்கம் கிவடத்துள்ளது

 # "Arsenal" அணி 2016-2017 சீசைிற்கோை "FA Cup" கோல்ேந்தோட்ட பகோப்வேவ
தவன்றுள்ளது

 # 2016-2017 சீசைிற்கோை "Copa Del Rey" கோல்ேந்தோட்ட பகோப்வேவ
அணி தவன்றுள்ளது

"Barcelona"
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 தமிழகத்தில் கடல் உணவுகவள ஆன்வ
என்ற புதி

வவ

ைில் வோங்க "www.meengal.com"

த்தளத்வத மீ ன்வளத்துவற அவமச்சர் தஜ

ததோடங்கி வவத்துள்ளோர்
 "NERAMC Meeting"
- "வடகிழக்கு மோேி

ங்களுக்கோை ேிரோந்தி

கழக"(NERAMAC) மோேோடு அசோம் மோேி

க்குமோர்

பவளோண் சந்வதப்ேடுத்துதல்

ம் குவோத்தி

ில் ேவடதேற்று

முடிந்துள்ளது
- NERAMAC- North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation
 இந்தி ோவின் முதல் மல்டி மோடல் மின்சோர வோகைங்கள் "ேோக்பூரில்"
ததோடங்கி வவக்கப்ேட்டுள்ளது

 புதி

வோனூர்தி பசோதவை தளத்வத(Aeronautical Test Range) "தேங்களூரில்"

மத்தி

ேோதுகோப்புத் துவற அவமச்சர் அருண் தஜட்

வவத்துள்ளோர்

 மத்தி

ி ததோடங்கி

அரசின் தச ல்ேோடுகள் குறித்த கருத்வத மக்களிடம் இருந்து அறி

"மக்களின் குரல்" என்று தேோருள்ேடும் "Jan Ki Baat" தமோவேல் தச
பமோடி

ோல் ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது

ி ேிரதமர்

 # "Drama Queens" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Veejay Sai"
 # "Confessions of a dying mind: The blind faith of atheism" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர்
"Haulianlal Guite IAS"

 # "Mann Ki Baat: A Social Revolution on Radio" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Rajesh
Jain"
 # "Marching with a Billion- Analysing Narendra Modi’s Government at Midterm" என்ற
புத்தகத்வத எழுதி வர் "Uday Mahurkar"
 "IAMAI Chairman"
- இந்தி

இன்டர்தேட் மற்றும் தமோவேல் கழகத்தின் தவ

இந்தி ோ ேிறுவைத்தின் பம

ோண் இ

வரோக கூகுள்

க்குேர் "ரோஜன் ஆைந்தன்"

ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
- IAMAI- Internet and Mobile Association Of India

 இந்தி ோவின் முதல் ததோழில்முவற சோர்ந்த படேிள் தடன்ைிஸ் பேோட்டிகள்
"Ultimate Ping Pong" என்ற தே
ஜீவ

ரில் தசன்வை,மும்வே மற்றும் புது தடல்

மோதம் ததோடங்க உள்ளது

 2017-2018ம் கல்வி ோண்டில் மூன்று புதி
ததோடங்கப்ேடும் எை முதவ

ி

ில்

சட்டக் கல்லூரிகள் தமிழகத்தில்

வமச்சர் ததரிவித்துள்ளோர். ததோடங்கப்ேடும்

இடங்கள்
1. Villupuram,
2. Dharmapuri
3. Ramanathapuram
 தமிழகத்தில்(கரூர்) இருந்து சட்டிஸ்கவர(ரோய்கர்) இவணக்கும் புதி

ேசுவம

ஆற்றல் வழங்கும் ேோவத (green energy corridor) ேணிகள் 2019ம் ஆண்டிற்குள்
முடிவவடயும் எை மத்தி

அரசு ததரிவித்துள்ளது
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- இப்ேோவத வழி

ோக கோற்றோவ

மின்சோரம் தமிழகத்தில் இருந்து மத்தி

இந்தி ோவிற்கு வழங்கப்ேடும்

 பதசி
தவ

தேண்கள் ஆவண த்தோல் ேடத்தப்ேடும் மோேி

வர்கள் மோேோடு "தடல்

ி

தேண்கள் ஆவண

ில்" ேவடதேற்று முடிந்துள்ளது

 பேேோள் ேோட்வடச் பசர்ந்த "Kami Rita Sherpa" எவதரஸ்ட் சிகரத்வத 21 முவற
ஏறி உ கச் சோதவை ேவடத்துள்ளோர்
 "World's Highest Gain Power Laser Amplifier"
- உ கின் அதிக சக்திவ
உருவோக்கும் ப
கண்டுேிடிக்கப்ேட்டுள்ளது

 உ

கின் மிகப்தேரி

ததோவ

பேோக்கி "சி

"அட்டகோமோ"(Atacama Desert) ேோவ
- மவ

களுக்கிவடப

- இத்ததோவ
 உ

3000மீ உ

சர் ஒ

ிப்தேருக்கி "UK" ேோட்டில்

ி" ேோட்டில் உள்ள

வைத்தில் அவம

உள்ளது

ரத்தில் இது அவமக்கப்ேட உள்ளது

பேோக்கி 2024ம் ஆண்டு இ

க்கத்திற்கு வரும்

க தேோருளோதோர அவமப்பு(WEF) தவளி ிடும் "UN-Habitat" தேரிசல் மிகுந்த

ேோடுகள் ேட்டி

ில் இந்தி ோவின் மும்வே ேகரம் இரண்டோம் இடத்வத

ேிடித்துள்ளது
(1) Dahaka, Bangladesh
(2) Mumbai, India
(3) Medellin, Columbia
(4) Manila, Philippines
(5) Casablanca, Morocco
 MAY 28- Menstrual hygiene day(மோதவிடோய் சுகோதோரத் திைம்)
 இந்தி ோவுக்கு வரும் அந்ேி

ேின்னுக்கு தள்ளி "தமோரீஷி

 கிரீன் ேீல்ட் துவற ில் அந்ேி
ேட்டி

பேரடி முதலீடு(FDI) ேட்டி

ில் சிங்கப்பூவர

ஸ்" முதல் இடத்தில் உள்ளது.

பேரடி முதலீட்வட(FDI) ஈர்க்கும் ேோடுகள்

ில் இந்தி ோ ததோடரந்து இரண்டோவது ஆண்டோக முத

ேிடித்துள்ளது

ிடத்வத

- கிரீன் ேீல்ட் என்ேது ஒரு இடத்தில் ததோழில் ததோடங்குவதற்கு முன்பு
அந்த இடத்வத எந்த வித மோறுேோடு இன்றிப
இன்றிப

ோ எந்த வித அழிப்பு

ோ அவ்விடங்களில் ததோடங்கப்ேடும் ததோழில்கபள ோகும்

 தேோருளோதோர விவகோரத்துவற(Economic Affairs) புதி
ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "Geneva Open Title 2017"
- ஸ்விட்ஸர்

தவன்றுள்ளோர்

 "Monaco கிரோண்ட் ேிரிக்ஸ்" பேோட்டி
தேற்றுள்ளோர் #MonacoGP

கில் ேோல் உற்ேத்தி

மத்தி

ரோக "Tapan Ray"

ோந்து ேோட்வடச் பசர்ந்த "Stan Wawrinka" தஜைிவோ ஒேன்

தடன்ைிஸ் பகோப்வேவ

 உ

ச் தச

ில் முத

ில் "Sebastian Vettel"(Ferrari) தவற்றி
ிடம் வகிக்கும் ேோடு "இந்தி

ோ" எை

பவளோண்த்துவற அவமச்சர் "ரோதோ பமோகன் சிங்" ததரிவித்துள்ளோர்

 US; சர்வபதச விமோைங்களில் ப
தவட விதித்துள்ளது
 "First Under-River Metro Tunnel"

ப்டோப் கணிணிகவள எடுத்துச் தசல்
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இந்தி ோவின் முதல் ஆற்று ேீருக்கடி
"பமற்கு வங்க" மோேி

ி

ோை தமட்பரோ ர ில் சுரங்கப்ேோவத

த்தில் அடுத்த வோரம் ததோடங்கப்ேட உள்ளது

- இந்த இர ில் திட்டம் "ஹிக்ளி" ஆற்றில் 16.4km தூரம் அவமந்துள்ளது
- "ஹவ்ரோ முதல் மஹோகரன்" தமட்பரோ ர ில் ேிவ

ங்கவள இந்த

இர ில் ேோவத இவணக்கும்

 "First X-Ray Space Telescope"
- ேோல்தவளி அண்டத்திவை(Milky way) ஆரோய்வதற்கோை சீைோவின் முதல் Xகதிர் விண்தவளி ததோவ பேோக்கிவ (HXMT) விவரவில் அவமக்க உள்ளது
- HXMT- The Hard X-ray Modulation Telescope
 "Trust In Technology Report"
- ேப

ோதமட்ரிக் ததோழில்நுட்ேத்வத ஏற்றுக் தகோண்ட ேோடுகள் ேட்டி

இந்தி ோ முத

ிடத்தில் உள்ளது

- இவ்வறிக்வகவ

"HSBC" ேிறுவைம் "Trust in Technology" என்ற தே ரில்

தவளி ிட்டுள்ளது

- இவ்வறிக்வக 11 ேோடுகளி

ிருந்து த ோரிக்கப்ேட்டுள்ளது

ண்டைில் உள்ள ஆக்ஸ்பேோர்ட் ேல்கவ



மோணவர்களுக்கு "இந்தி
ேோடம் கட்டோ

ில்

க்கழக வர

சுதந்திர பேோரோட்ட வர

ேோடமோக பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது

ோறு"(Indian National Movement)

 ஐ.எஸ் தீவிரவோதிகள் அதிக அளவில் இருக்கும் ேி
மிண்டோைபவோ ேகுதி

ில் மோர்ஷி

பரோட்ரிபகோ அமல்ேடுத்தியுள்ளோர்

ோற்று ேட்டப்ேடிப்பு

ிப்வேன்ஸ்

ல் சட்டத்வத அந்ேோட்டு அதிேர்

இந்த சட்டம் எந்த வித ஆவணங்களும் இன்றி ஒருவவர வகது
தசய்

பவோ,விசோரவண தசய்

இதுததோடர்ேோக அவர் பேசுவக

பவோ முடியும்.

இருக்கிறது என்று கூறும் வவர
இருக்கும்.

ில்ரோணுவத்திைர்,ேோடு ேோதுகோப்ேோக

இதுேற்றி உச்சேீதிமன்றபமோ அல்
பகட்கப் பேோவதில்வ
 ஐஸ்
உ

ில் மோர்ஷி

ல் சட்டம் அம

ில்தோன்

து கோங்கிரபஸோ கூறுவவத ேோன்

"என்று ததரிவித்துள்ளோர்

ோந்து ேோட்டில் ேவடதேற்ற சர்வபதச பேோட்டி

ோை பசட்வ

ட்

கக்பகோப்வே வோள்வச்சில்
ீ
தமிழக வரோங்கவை
ீ
"ேவோைி பதவி" தங்கம்

தவன்றுள்ளோர்

 கோல்ேந்தோட்ட வர
இத்தோ

- இத்தோ

ிவ
ி

ோற்றில் முதல் முவற ோக இந்தி

தவன்று வர

ோற்றுச் சோதவை ேிகழ்த்தியுள்ளது

ில் அரிபஸோவில் ேவடதேற்ற ேட்பு ரீதி

உட்ேட்டவர்களுக்கோை ஆட்டத்தில் இத்தோ

ிவ

- இது வவர இந்தி
வழ்த்தி
ீ

பத இல்வ

அணி கோல்ேந்து வர

ோை 17 வ

எதிர்த்து ஆடி

அணி 2-0 என்ற பகோல் கணக்கில் தவற்றி தேற்று புதி
புரிந்துள்ளது.

அணி(U-17)

இந்தி

சோதவைவ

ோற்றில் இத்தோ

என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது

திற்கு

ிவ
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 திருச்சி

ில் முதல் முவற ோக அகதிகளுக்கோை ேப

ஆவணங்கள் சரிேோர்ப்பு முகோம் ேவடதேற்றுள்ளது

 வங்கோள விரிகுடோ வழி

உள்ளது
 "Dr Ambedkar National Awards"

ோக "MORA" பு

ோ-தமட்ரிக் ேதிவு,

ல் வடகிழக்கு மோேி

ங்கவள தோக்க

- தோழ்த்தப்ேட்படோர்கவள ஊக்குவிக்கும் விதமோக வழங்கப்ேடும்
இவ்விருதிவை குடி

ரசு தவ

வர் ப்ரணோப் முகர்ஜி 2011,2012 மற்றும் 2014ம்

ஆண்டுகளுக்கோை விருதிவை வழங்கிைோர்
 இந்தி ோவிப
தசன்வை

ப

ில் புதி

முதன்முவற ோக, நுகர்பவோர் புகோர் ததரிவிக்க ஏதுவோக,
தச

ி (app) ஒன்று அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.

- புதிதோக அறிமுகமோகியுள்ள இந்தச் தச
எல்எம்சிடிஎஸ் (TN-LMCTS).
- இந்தச் தச

ிவ

தமிழகத் ததோழி

தவளி ிடப்ேட்டுள்ளது.
 "Narmada Seva MIssion"
- ேர்மவத ேதிவ

ி

ோளர்துவற சோர்ேில்

ேோதுகோக்கவும் தூய்வம

இத்திட்டத்வத ேிரதமர் பமோடி மத்தி
வவத்தோர்

ின் தே ர், டிஎன்-

ோை ேதி ோக மோற்றவும்

ேிரபதச மோேி

த்தில் ததோடங்கி

- ேர்மவத ேதி உருவோகும் இடமோை "அமர்கண்டக்கில்" இதவை ததோடங்கி
வவத்தோர்

 மோற்றுத்திறைோளிகளுக்கு அரசுப் ேணி
தமிழக அரசு உத்தரவு

ிடங்களில் 4% இடஒதுக்கீ டு வழங்கி

- ஏற்கைபவ 3% இட ஒதுக்கீ டு இருந்த ேிவ
உ

ர்த்தப்ேட்டுள்ளது.

ில் தற்பேோது அது 1 %

 இந்த ஆண்டு முதல் தோதோசோஹிப் ேோல்பக விருதுவில் 'உ

க அளவில்

புகழ்தேற்ற ேடிவக' என்ற ேிரிவு பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது.

இப்ேிரிவில் முதல் முவற ோக விருது தேறுகிறோர் ப்ரி ங்கோ பசோப்ரோ.
வரும் ஜூன் 1ம் பததி மும்வே ில் இவ்விருவத ப்ரி ங்கோ தேற்றுக்
தகோள்வோர்!

 மி

ோன்மரில் சி

எதிரோக க

மோதங்களுக்கு முன்பு பரோஹிங்கி

வரங்கள் ேடந்தது

இதுகுறித்து விசோரிக்கும் ஐேோ குழுவில் இந்தி

ோ முஸ்

ிம்களுக்கு

ோவவச் பசர்ந்த

உச்சேீதிமன்ற வழக்கறிஞர் இந்திரோ தஜய்சிங் ேி

மிக்கப்ேட்டு உள்ளோர்.

இந்த குழு 2018ம் ஆண்டும் மோர்ச் மோதம் தைது அறிக்வகவ

உள்ளது
 1. Miss international transgender 2016- Jiratchaya Srimongkolnawin (Thailand)
2. Miss Teen Universe 2017- Srishti Kaur(India)
3. Miss universe 2016- Iris Mittenaere(France)
4. Miss world 2016- Stephanie Dal Valle(Pueto Rico)
5. Miss Earth 2016- Katherine Espin (Ecuador)

அளிக்க
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 பகோவோ மோேி

த்தில் ேிளோஸ்டிக் வேகளுக்கு தவட விதிக்கப்ேட்டுள்ளது.

ேிளோஸ்டிக் வேகவள விற்றோலும், வோங்கிைோலும் ரூ.5000 அேரோதம்
விதிக்கப்ேடும் எை அம்மோேி
இந்த ேவடமுவற ஜூவ

முதல்வர் மபைோகர் ேோரிக்கர் அறிவித்தோர்.

1 முதல் அமலுக்கு வரும் எை

ததரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.

 மோற்றுத்திறைோளிகளுக்கோை இட ஒதுக்கீ ட்வட 3 சதவதத்தில்
ீ
இருந்து 4
சதவதமோக
ீ
உ

ர்த்தப்ேடுகிறது

சட்டம் 2016ன் ேடி அரசு ேணி ிடங்களில் இந்த இட ஒதுக்கீ டு
வழங்கப்ேடும்.

இந்த 4 சதவத
ீ இட ஒதுக்கீ டு அவைத்து தேோதுத்துவற ேிறுவைங்கள்
மற்றும் உள்ளோட்சி அவமப்புகளில் இது தேோருந்தும்.

 புதி

ஒரு ரூேோய் பேோட்வட புழக்கத்தில் விட உள்ளதோக ரிசர்வ் வங்கி

சற்றுமுன் அதிகோரப்பூர்வமோக அறிவித்துள்ளது.
இந்த புதி

பேோட்டு தடிமன் 110 வமக்ரோன் உவட

இந்த புதி

ஒரு ரூேோய் பேோட் ஓரிரு ேோட்களில் விவரவில் தவளி ோக

ததரி வந்துள்ளது.
உள்ளது.

 தேண் ததோழி

தோக இருக்கும் எை

ோளர் ததோகுப்ேில் குவறந்த ேங்களிப்வே இந்தி ோ

தகோண்டிருக்கிறது..
உ

களோவி

தேண் ததோழி

இடத்தில் உள்ளது உ

ோளர்களில் 131 ேோடுகளில் இந்தி ோ 120 வது

க வங்கி அறிக்வக...

 முன்ைோள் கிபரக்க ேிரதம மந்திரி கோன்ஸ்டன்வடன் மிட்பசோட்டோக்கிஸ்
(Constantine Mitsotakis) கோ

மோணோர்

 மணிப்பூர் ஆளுேர் மற்றும் முன்ைோள் சிறுேோன்வம விவகோர துவற
அவமச்சர் ேஜ்மோ தஹப்துல்
ஜோமி

ோ மில்

பவந்தரோக ேி

 சத்

ி

ோ இஸ்

ோ (Najma Heptulla) , புது தில்

ோமி

ி

ோ (Jamia Millia Islamia) ேல்கவ

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்.

ேிரதோ ரவுட் - Satyabrata Rout (திப

ில் உள்ள
கழகத்தின்

ட்டர் ஆர்ட்ஸ் துவற பேரோசிரி

ர்), எஸ்.

என். ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கம்யூைிபகஷன் மற்றும் வஹதரோேோத்
ேல்கவ

க்கழகம் 2016 ம் ஆண்டின் சங்கீ த் ேோதக் அகோடமி புரஸ்கோர் 2016

விருது வழங்கப்ேட்டுள்ளது.
 "National Commission For Minorities"
- பதசி
சிறுேோன்வம ிைர் ே
Ghayorul Hasan Rizvi" ேி
 "RBI Literacy Week"

ஆவண த்தின் புதி

தவ

வரோக "Syed

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்

- ேிதித்துவற ததோடர்ேோை விழிப்புணர்வுகவள மக்களுக்கு ஏற்ேடுத்த RBI ஜீன்
5ம் பததி முதல் ஜீன் 9 வவர "ேிதித்துவற கல்வி
வோரமோக கவடேிடிக்க உள்ளது

றிவு"(Financial Literacy)
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 "India- Pacific Islands sustainable Development Conference"
- இந்தி ோ-ேசுேிக் தீவுகளின் ேீடித்த பமம்ேோடு ததோடர்ேோை மோேோட்வட
இந்தி ோ ேிஜி(Fiji) ேோட்டில் உள்ள "Suva" ேகரில் ேடத்தி முடித்துள்ளது
 "Darwaza Band Campaign"
- தூய்வம இந்தி ோ திட்டத்தின் கீ ழ் தகோண்டு வந்துள்ள இந்ேிகழ்ச்சி ேோடு
முழுவதும் "உ

க வங்கி

உள்ளது

ின்"(World Bank) உதவியுடன் தச ல்ேடுத்தப்ேட

- திறந்த தவளி கழிப்ேிடம் உேப

ோகிப்ேவர்களின் எண்ணிக்வகவ

குவறக்கவும், கழிப்ேிடம் இருந்தும் உேப

ோகிக்கோமல் உள்ளவர்களுக்கு

விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தி திறந்த தவளி கழிப்ேிடத்வத ஒழிக்கவும்
இந்ேிகழ்ச்சி தகோண்டு வரப்ேட்டுள்ளது
- இத்திட்டத்வத ஊக்குவிக்க ேோ
ேோ

ிவுட் ேடிகர் "அமிதோப் ேச்சன்" மற்றும்

ிவுட் ேடிவக "அனுஷ்கோ சர்மோ" ேி

மிக்கப்ேட்டுள்ளைர்

 தஜர்மைி ில் "Writtenberg" கிறிஸ்தவ பதவோ
ேணிக்கு ‘பரோபேோ’ ஒன்று ேி

ம் ஒன்றில் ேோதிரி ோர்

மிக்கப்ேட்டுள்ளது

- "ேிதளஸ்யூ-2"(BlessU-2) எை தே ரிடப்ேட்டுள்ள இந்த பரோபேோ
பதவோ

த்திற்கு வருவக தரும் ேக்தர்களுக்கு ஆசிர்வோதம் வழங்குகிறது

 மணிப்பூர் மோேி
உ

ிரி க

த்தில் உள்ள "ட

ோங்"(Dailong) கிரோமம் அம்மோேி

த்தின்

ோச்சோர தளமோக(Biodiversity Heritage Site) அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது

 குஜரோத் மோேி

த்தில் கோல்ேவட தீவை ேி

ப்ேரப்புகவள தச ற்வகபகோள்

மற்றும் வோன்தவளி ததோழில்நுட்ேத்துடன் அறி

"குஜரோத் கூட்டுறவு ேோல்

விற்ேவை சங்கம்" மற்றும் "ISRO" புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் தசய்துள்ளது

 பகோவோவில், 50 வமக்ரோன் அளவிற்கு அதிகமோை ேிளோஸ்டிக் வேகவளப்
ே

ன்ேடுத்திைோல் 5,000 ரூேோய் அேரோதம் தசலுத்த பவண்டும்' எை பகோவோ

முதல்வர் மபைோகர் ேோரிக்கர் அறிவித்துள்ளோர்.
 "Sankhyiki Bhavan"
பதசி

அலுவ

மோதிரி கணக்தகடுப்பு அலுவ

கத்தின்(National Sample Survey Office) புதி

க கட்டிடம் "சோன்கிகி ேவோன்"(Sankhyiki Bhavan) தடல்

ி

ில்

ததோடங்கப்ேட்டது
 வடகிழக்கு மோேி
மோேி

சுகோதோரத் துவற அவமச்சர்களின் மோேோடு அசோம்

ம் "குஹோத்தி

ில்" (Guwahati) ேவடதேற்று முடிந்தது

 இந்தி ோ தமோவேல் கோங்கிரஸ் மோேோடு தசப்டம்ேர் மோதம் புதுதடல்

ி

ில்

ததோடங்குகிறது
 # "Raksha Mantri's Awards"
- தேோதுத்துவற இரோணுவ உதிரிேோக ஆவ
மற்றும் 2015-16 ஆண்டுகளுக்கு தடல்
அவமச்சர் அருண் தஜட்

ி

ி

களுக்கோை விருதுகள் 2014-15

ில் மத்தி

ோல் வழங்கப்ேட்டது

ேோதுகோப்புத்துவற

 # "Hindi Seva Samman Awards"
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- 2015ம் ஆண்டிற்கோை ஹிந்தி தமோழி
ேணி

ோற்றி

26 ேேர்களுக்கு இவ்விருவத வழங்கிைோர் குடி

 # வறட்சிவ
தேய்

ின் பமம்ேோட்டிற்கோக சிறப்ேோக

சமோளிக்க "மஹோரோஷ்டிரோ" மோேி

ரசுத் தவ

வர்

த்தில் தச ற்வக மவழ

வவக்க புவி அறிவி ல் அவமச்சகம்(Ministry of Earth Sciences)

திட்டமிட்டுள்ளது
 # "Deep Ocean Mission"
- இந்தி ோவின் கடல்சோர் ஆரோய்ச்சிகள்ன் அதிகரிக்கும் வவக ில் "Deep Ocean
Sea" திட்டத்வத மத்தி

புவி அறிவி ல் அவமச்சகம்(Ministry Of Earth Sciences)

2018 ஜைவரி ில் ததோடங்க உள்ளது

 ப்ரோன்ஸ் ததோழில்நுட்ேத்தில் த ோரோகும் 6 ஸ்கோர்ேி ன் வவக ேீர்மூழ்கி
கப்ேல்களில் முதல் கப்ே

ோை "INS Kalvari" ஜீவ

மோதம் அல்

து ஆகஸ்ட்

மோதத்தில் இந்தி
கப்ேறேவட ில் இவணக்கப்ேட உள்ளது
 "Natuional Commission for Scheduled Castes Chairman"
- ேட்டி

ல் இைத்தவருக்கோை பதசி

Shankar Katheria" குடி

ரசுத் தவ

ஆவண த்தின் புதி

வரோல் ேி மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்

தவ

வரோக "Ram

 "Bicycle Patrols"
- "தடல்

ி கோவல்துவற

பரோந்து" பசவவவ
 பகரள மோேி

ிைர்" பரோந்து ேணி ிவை பமற்தகோள்ள "மிதிவண்டி

ததோடங்கியுள்ளது

ம் விழிஞ்ஞத்தில் (Vizjinjam) சர்வபதச வர்த்தக துவறமுகம்

அவமப்ேதற்கோக அதோைி குழுமத்துடன் முந்வத
தவ

வம

ி

உமோன் சோண்டி

ோை UDF அரசு தசய்து தகோண்ட ஒப்ேந்தத்வத விசோரிக்க

முன்ைோள் பகரளோ உ

குழு ஒன்வற அம்மோேி

 "மணிப்பூர்" மோேி

ர்ேீதிமன்ற ேீதிேதி "C.N.Ramachandran" தவ
அரசு அவமத்துள்ளது

வம

ில்

த்தில் ேவடதேறும் அவைத்து ேந்த் மற்றும் முற்றுவக

பேோரோட்டங்கள் சட்ட விபரோதமோைவவ(ilegal) எை அறிவிக்க அம்மோேி
அவமச்சரவவ முடிவு தசய்துள்ளது

 அதமரிக்கோ கண்டம் விட்டு கண்டம் ேோயும் ஏவுகவணவ
தோக்கும் பசோதவைவ
தசய்தது.

தவற்றிகரமோக பேற்று முன்திைம் பசோதவை

- மோர்ஷல் தீவில் ரீகன் பசோதவை தளத்தி
ஏவப்ேட்டது. அதவை ததோடர்ந்து க
விமோைப் ேவட தளத்தி

ிருந்து ஏவுகவண ஒன்று

ிபேோர்ைி ோவின் வோன்தடன்தேர்க்

ிருந்து வழிமறித்து தோக்கும் ஏவுகவண ஏவப்ேட்டது.

வழிமறித்து தோக்கும் ஏவுகவண மோர்ஷல் தீவி
ஏவுகவணவ

 ததோழிற்சோவ

வழிமறித்து

சரி ோக தோக்கி

து.

ிருந்து ஏவப்ேட்ட

மற்றும் வணிக வர்த்தக இடங்களில் பசோ

ர் கூவர

அவமக்கும் திட்டங்களுக்கு கடனுதவி வழங்குவதற்கோக "ேஞ்சோப் பேஷ்ைல்
வங்கி"(PNB) மற்றும் "ஆசி

ன் வளர்ச்சி வங்கி"(Asian Development Bank) இவடப

புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் தசய்

ப்ேட்டுள்ளது
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 மத்தி

வணிகத்துவற அவமச்சகத்தின் கீ ழ் ேணிபுரியும் "இந்தி

பசவவ" குரூப் A அதிகோரிகளின் வருடோந்திர தன் மதிப்ேீட்டு
அறிக்வகவ (Annual Appraisal Report) ஆன்வ
இவண தள வசதிவ

மத்தி

வணிக

ைில் வழங்க "SPARROW-ITS" என்ற

வணிகத்துவற அவமச்சகம்

ததோடங்கியுள்ளது
- SPARROW-ITS- Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window
 "ESPN's World Fame 100 List"
- ஈ.எஸ்.ேி.என்(ESPN) இவண
ேிரே

தளம் உ

கின் தவ

மோை வரர்கவள
ீ
கருத்துக் கணிப்ேின் மூ

ம் பதர்வு தசய்தது.

- பேோர்ச்சுக்கல் கோல்ேந்து அணி ின் பகப்டனும், ரி
முன்ைணி வரரும்
ீ
ஆை கிறிஸ்டி
ேிடித்துள்ளோர். என்.ேி.ஏ. வரர்
ீ
த
ேோர்சிப

சிறந்த மிகவும்

ல் மோட்ரிட் அணி ின்

ோபைோ தரோைோல்படோ முதல் இடத்வத

ப்ரோன் பஜம்ஸ் 2-வது இடத்வதயும்,

ோைோ வரர்
ீ தமஸ்சி 3-வது இடத்வதயும், பரோஜர் தேடரர் 4-வது

இடத்வதயும் ேிடித்துள்ளைர்.
- இதில் இந்தி

கிரிக்தகட் அணி வரர்கள்
ீ
விரோட் பகோ

ி 13-வது இடத்வத

ேிடித்துள்ளோர். படோைிக்கு 15-வது இடம் கிவடத்துள்ளது. யுவரோஜ் சிங் 90வது இடத்வதயும், தரய்ைோ 95-வது இடத்வதயும் ேிடித்துள்ளைர்.

 A Life with Wildlife: from Princely India to the Present" என்ற புத்தகத்வத எழுதி வர் "Dr.
M.K. Ranjitsinh"
 ஆஸ்திபர ி
ேோட்டு ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் "முகமில் ோ மீ ன்கவள"(Faceless
Fishes) கண்டறிந்துள்ளைர்

 IIT-கோரக்பூர் ஆரோய்ச்சி

ோளர்கள் ம

மற்றும் சுற்றுச்சூழவ

ிவு விவ

மோசுேடுத்தோத உ

எரிதேோருள்கவள(Fuel) கண்டறிந்துள்ளைர்

ில், விவரவோை உற்ேத்தி

ிரி ததோழில்நுட்ே

 # MAY 31- World No Tobacco Day(உ க புவக ிவ
எதிர்ப்பு திைம்)
- Theme 2017 : "Tobacco – A Threat to Development."
 # JUNE 1- Global Day of Parents( உ களோவி
தேற்பறோர்கள் திைம்)
 # JUNE 1- World Milk Day( உ

க ேோல் திைம்)

 தேோதுத்துவற ேிறுவைங்களில் அதிக
ேின்னுக்கு தள்ளி "இந்தி

ன் ஆ

வந்துள்ளது
 ஜோமி

ோ மி

ி

ோ ேல்கவ

ில் கோர்ப்ேபரசன்"(IOC) முத

க்கழகத்தின் புதி

கவர்ைரோக உள்ள "ேஜ்மோ தஹப்துல்
- 1920ல் புதுதடல்
ேல்கவ

ி

ில் ஆங்கிப

தகோண்டுவரப்ேட்டது.

ோ" ேி

க்கழகம் மத்தி

ிடத்திற்கு

பவந்தரோக மணிப்பூர்

மிக்கப்ேட்டுள்ளோர்.

ர்களோல் ஜோமி

க்கழகம் உருவோக்கப்ேட்டது.

- 1988ல் அந்த ேல்கவ

ோேம் தரும் ேிறுவைமோக ONGCஐ

ோ மி

ி

ோ இஸ்

ோமி

ோ

அரசின் கட்டுப்ேோட்டில்

 இந்தி ோவின் தசோந்த GPS ததோழில்நுட்ேமோை "NAVIC" 2018ம் ஆண்டு முதல்
தச

 பதசி

ல்ேோட்டுக்கு வரும்

சுங்க வரி, மவறமுக வரிகள் மற்றும் பேோவதப் தேோருள்

தடுப்பு(NACIN) அகதோமி

ின் புதி

கட்டிடத்வத "தேங்களூரில்" மத்தி
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அவமச்சர் அருண் தஜட் ி ததோடங்கி வவத்தோர்
- NACIN- National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics
 "Anti Ragging Mobile App"
- கல்லூரிகளில் பரகிங் ததோடர்ேோை புகோர்கவள ேதிவு தசய்

மத்தி

வள பமம்ேோட்டுத்துவற அவமச்சகம் "Anti ragging" தமோவேல் தச
ததோடங்கியுள்ளது
- இச்தச
தடல்

ி

ிவ

ேல்கவ

க்கழக மோைி

ிவ

மைித

குழு(University Grants Commission)

ில் அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது

 "NAMMA RADIO"
- கர்ேோடகவின் முதல் ஆன்வ
ததோடங்கப்ேட்டுள்ளது

ன் பரடிப

ோ பசவவ "Namma Radio"

- இந்த பரடிப ோ பசவவ 8 தமோழிகளில் ஒளிேரப்ேடுகிறது
 "BONN Climate Change Summit 2017"
- 2017ம் ஆண்டிற்கோை ேருவ ேிவ

மோற்ற மோேோடு "FIJI" ேோட்டின் "Bonn"

ேகரில் ேவடதேற உள்ளது, இதற்கோக இந்தி
டோ

அரசு 1 மில்

ர்கவள ேிஜ்ஜி ேோட்டுக்கு வழங்கி உள்ளது

ி ன் US

 5வது இந்தி ோ-தமோரக்பகோ கூட்டுக்குழு கூட்டம் தமோரக்பகோ தவ
"Rabat" ேகரில் ேவடதேற்று முடிந்துள்ளது

 ஐக்கி

ேோடுகள் (ஐ.ேோ.) தேோது சவே ின் தவ

ேகர்

வரோக "Slovak" ேோட்வடச்

பசர்ந்த "Miroslav Lajcak" பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்

- இவர் ேீட்டர் தோம்சனுக்கு ேதி ோக பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்டுள்ளோர்
 "India's first Women Pilot in Aerobatics Team"
- Aerobatics எைப்ேடும் வோனூர்தி கவ

க்கோக இந்தி

பதர்ந்ததடுக்கேடும் முதல் தேண் விமோை வே
Kulakarni" தேற்றுள்ளோர்

ட் என்ற தேருவமவ

 ஷோங்கோய் ஒத்துவழப்பு அவமப்ேில் (SCO) "இந்தி
உறுப்ேிைரோக அடுத்த வோரம் இவண

விமோைப் ேவட ோல்
"Sneha

ோ" அதிகோர பூர்வ

உள்ளதோக இரஷ்

அதிேர் புட்டின்

ததரிவித்துள்ளோர்
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