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மோநில செய்திகள் 

 
1. சபரியோர் அண்ணோ  ிருதுகள் அறி ிப்பு  

❖ சபரியோர்  ிருது:  
➢ க ோபி ததோகுதி முன்னோள் எம்.பி பி.ஏ.ெோமிநோதனின் மனன ி 

ெம்பூரணத்துக்கு தபரியோர் விருது வழங் ப்படு ிறது.  
❖ அண்ணோ  ிருது:  

➢ க ோவவ ததோகுதி முன்னோள் எம்.பி இரோ.வமோகனுக்கு அண்ணோ விருது 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.  
➢ இந்தி எதிர்ப்பு கபோரோட்ட  ோலத்திலும் மிசோ சட்டத்தின்  ீழ் சிவற 

தசன்றோர்.  
❖ கனலஞர்  ிருது:  

➢ திமு  நோடோளுமன்ற குழு தவலவரும்  ட்சியின் தபோருளோளருமோன 

டி.ஆர்.போலுவுக்கு  வலஞர் விருது அளிக் ப்படு ிறது.  
➢ இந்தி எதிர்ப்பு கபோரோட்டம் அவசரநிவல  ோலம் என பல்கவறு 

தருணங் ளில் சிவற தசன்றவர்.  
❖ போவ ந்தர்  ிருது:  

➢ புதுச்கசரிவயச் கசர்ந்த ெி.பி.திருநோவுக்கரசுக்கு போகவந்தர் விருது 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.  
❖ வபரோெிரியர்  ிருது:  

➢ விருதுந ர் மோவட்டம் குன்னூர்  ிரோமத்வதச் கசர்ந்த, குன்னூர் 

ெனீி ோென் கபரோசிரியர் விருதுக்கு கதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளோர்.  
 
2. குற்றமும் கருனணயும்  

❖ நோம் எப்படி பணிபுரிய கவண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக் ோட்டோ  குற்றமும் 

 ருவணயும் நூல் விளங்கு ிறது என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி 
ஜி.ஆர்.சு ோமிநோதன் ததரிவித்தோர்.  

❖  ோவல்துவற முன்னோல் இயக்குனரோன அனூப் தெய்ஸ்வோலின்  ோவல் பணி 
அனுபவங் ள் குறித்து ஊட வியலோளர் வி.சுதர்சன் எழுதிய ‘இளம் ஐபிஎஸ் 

அதிகோரியின் தூத்துக்குடி அனுப ங்கள்’ ஆங் ில நூலின் தமிழோக் மோன 

‘குற்றமும்  ருவணயும்’ நூல் தவளியீட்டு விழோ மதுவரயில் நவடதபற்றது.  
 
3. போடகர் பம்போ போக்கியோ கோலமோனோர்  

❖ பிரபல பின்னணி போடகர் பம்போ போக்யோ மோரவடப்பு  ோரணமோ  தசன்வனயில் 

நள்ளிரவு  ோலமோனோர்.  
❖ பம்போ போக்யோ ஏ.ஆர்.ரகுமோன் இவசயில் ரோவணன் படத்தில் போட ர் ஆ  

அறிமு மோனோர். 
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1.  ிக்ரோந்த் வபோர்க்கப்பல் அர்ப்பணிப்பு  

❖ உள்நோட்டிகலகய  ட்டவமக் ப்பட்ட முதல் விமோனம் தோங் ி கபோர்க் ப்பலோன 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்வத நோட்டுக்கு அர்ப்பணித்த பிரதமர் நகரந்திர கமோடி 

இந்தியர் ளுக் ோன நவனீ எதிர் ோலம் உதயமோ ியுள்ளதோ  தபருமிதம் 

ததரிவித்தோர்.  
❖ விமோனம் தோங் ி கபோர்க் ப்பல் வள உள்நோட்டிகலகய  ட்டுவதற் ோன 

திட்டத்வத  டந்த 2007 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு தசயல்படுத்தியது.  
❖ இத்திட்டத்தின்  ீழ் முதல் விமோனம் தோங் ி கபோர்க்  ப்பலோன விக்ரோந்த் சுமோர் 
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ரூபோய் 20,000 வகோடி மதிப்பில்  ட்டப்பட்டது.  
❖ சகோச்ெி கப்பல் கட்டுமோன நிறு னம் அந்த  ப்பல்  ட்டும் பணிவய 2009 ஆம் 

ஆண்டு ததோடங் ியது.  
❖ கபோர்க் ப்பலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்டீல் முதல் பல்கவறு தபோருள் ள் 

உள்நோட்டிகலகய தயோரிக் ப்பட்டவவ.  
❖  ப்பவல  ட்டவமத்ததில் த ோச்சி  ப்பல்  ட்டும் நிறுவனத்தின் 

தபோறியோளர் ள் போது ோப்பு ஆரோய்ச்சி கமம்போட்டு அவமப்பின் (டிஆர்டிஓ) 
விஞ்ஞோனி ள்  டற்பவட என பல்கவறு தரப்பினரின் பங் ளிப்பு 

 ோணப்படு ிறது.  
❖ சிறப்பம்சங் ள்  

➢ நீளம்                                                              262.5  மீட்டர்  

➢ அகலம்                                                        62.5 மீட்டர்  

➢ உயரம்                                                          59 மீட்டர்  

➢ எனட                                                            சுமோர் 43,000 டன்  

➢ டர்னபன்களின் எண்ணிக்னக  4  

➢ எஞ்ெின் திறன்                                       88 சமகோ ோட்  

➢ அதிகபட்ெ வ கம்                              மணிக்கு 28 கடல் னமல் (சுமோர் 52         

                                                கிவலோமீட்டர்)  
➢ ஒருமுனற எரிசபோருள் நிரப்பினோல் செல்லும் சதோனலவு சுமோர் 

7,500 கடல் னமல்  

➢ இயக்க  ல்ல வபோர்  ிமோனங்கள் மிக்-29வக கோவமோவ்-31 

உள்ளிட்டன .  
➢ இயக்க  ல்ல செலிகோப்டர்கள் எம்செச்-60 ஆர் இலகுரக 

செலிகோப்டர்கள் உள்ளிட்டன .  
➢ நிறுத்தக்கூடிய வபோர்  ிமோனங்கள் 30  

➢ அனறகளின் எண்ணிக்னக சுமோர் 2300  

➢ அடுக்குமோடிகள் 18  

 
2. ெர் வதெ சபருங்குடல் அறுன  ெிகிச்னெ மோநோடு சதோடக்கம்  

❖ சர்வகதச தபருங்குடல் அறுவவ சி ிச்வச மோநோடு சென்னனயில் 

ததோடங் ியது.  
❖ நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட சர்வகதச மருத்துவ வல்லுநர் ள் பங்க ற்று சம ோல 

மருத்துவ ததோழில்நுட்பம் சி ிச்வச முவற ள் பரிகசோதவன மற்றும் மருத்துவ 

நடவடிக்வ  ள் குறித்து விரிவோ   லந்துவரயோட உள்ளனர்.  
 
 
3. மகோத்மோ கோந்தி வதெிய ஊரக வ னல உறுதி திட்டம்  

❖ ம ோத்மோ  ோந்தி கதசிய ஊர  கவவல உறுதித் திட்டத்தின்  ீழ் 

ததலுங் ோனோவுக்கு  டந்த எட்டு ஆண்டு ளில் ரூபோய் 20000 வகோடி  ிவடக்  

தபற்றுள்ளது.  

❖ இந்த  ோல ட்டத்தில் நோடு முழுவதும் மத்திய அரசு ரூபோய் 5 லட்ெம் வகோடி 

தசலவிட்டுள்ளது.  
 
4. இந்திய கடற்பனடயின் சகோடி மோற்றியனமப்பு  

❖ இந்திய  டற்பவடயின் பவழய த ோடி மோற்றப்பட்டு புதிய த ோடி அறிமு ம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது.  
❖ ஆங் ிகலயர் ஆட்சி  ோலத்து சின்னங் ளுக்கு பதிலோ  புதிய வடிவத்வத த ோடி 

தோங் ியுள்ளது.  

http://www.gkrsinstitute.com/


GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page4 

 

 

❖ ெத்ரபதி ெி ோஜி மன்னரோல்  ற்பவன தசய்யப்பட்டபடி  டலில் இந்திய 

 டற்பவடயின் புதிய த ோடி பறக்கும் என்று ததரிவித்தோர் பிரதமர் நகரந்திர 

கமோடி.  
❖ இந்திய  டற்பவடயின் பவழய த ோடியில் இடம்தபற்றிருந்த குறுக்கும் 

நடுக் மோன சிவப்பு க ோடு ள் தற்கபோது நீக் ப்பட்டுள்ளன.  
❖ அந்த க ோடு ள் செயின்ட் ஜோர்ஜ் மன்னரின் ெிலுன னய குறிக்கும் 

வவ யில் இருந்து வந்தன.  
❖ தற்கபோது ஆட்சி அவமக் ப்பட்டுள்ள புதிய த ோடியில் மரோட்டிய மன்னரோன 

சிவோெியின் முத்திவர இடம்தபற்றுள்ளது.  
❖ அதன் ஓரத்தில் இரண்டு தங்க நிற வகோடுகள் இடம்தபற்றுள்ளன.  
❖ புதிய த ோடியில் கதசிய சின்னமோன சிங் ங் ள் ஒரு நங்கூரத்தின் மீது 

இடம்தபற்றுள்ளன.  
❖ அதன்  ீகழ ‘ெம் வநோ  ருண’ என்ற வோச ம் தபோறிக் ப்பட்டுள்ளது.  
❖ த ோடியில் உள்ள சின்னத்வத சுற்றியுள்ள எட்டு முவன ள் இந்திய 

 டற்பவடயின் பல்கவறு திவச ளில் தசயல்படும் திறவன குறிப்பதோ  

ததரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.  
❖ இந்தியோவில்  ிழக்கு இந்திய  ம்தபனி தனது தசயல்போடு வள சூரத்தில் 1612 

ஆம் ஆண்டு ததோடங் ியது.  
❖ 1707-ல்  டற்பவடயின் த ோடியில் தசயின்ட் ெோர்ஜ் மன்னரின் சிலுவவக்கு 

பதிலோ  பிரிட்டிஷ் அரசின் கதசியக்த ோடி இடம் தபற்றது.  

❖ 1801ல் அதில் பிரிட்டிஷ் கதசியக் த ோடியில் சிறிது மோற்றம் தசய்யப்பட்டு 

சிவப்பு க ோடு ள் இடம்தபற்றன.  
❖ 1830-ல் பம்போய்  டற்பவடயின் தபயர் இந்திய  டற்பவட என்று மோற்றி 

அவமக் ப்பட்டது.  
❖ மீண்டும் 1863 முதல் 1877 வவர அதன் தபயர் பம்போய்  டற்பவட என்று 

சூட்டப்பட்டிருந்தது.  
❖  டற்பவடயின் பல்கவறு கசவவ வள அங் ீ ரிக்கும் வவ யில் அதன் தபயர் 

‘ரோயல் இந்தியன் மனரன்’ என்று 1892ல் மோற்றப்பட்டது.  
❖ அப்கபோது  டற்பவட வசம் 50  ப்பல் ள் இருந்தன.  
❖  டந்த 1934 ரோயல் இந்தியன் மவரன் என்ற தபயர் ‘ரோயல் இந்தியன் வந ி’ 

என்று மோற்றப்பட்டது.  
❖ முன்னதோ  1879ல்  டற்பவடக்கு நீல நிறக் த ோடி அறிமு ம் தசய்யப்பட்டது.  
❖ அது 1928 வவர அமலில் இருந்தது.  
❖ 1947 இல் நவடதபற்ற பிரிவிவனவய ததோடர்ந்து ‘ரோயல் இந்தியன் கநவி’ 

என்றும் ‘ரோயல் போ ிஸ்தோன் கநவி’ என்றும் பிரிக் ப்பட்டது.  
❖ இந்தியோ 1950 ெனவரி 26 குடியரசோனவத ததோடர்ந்து ரோயல் என்ற வோர்த்வத 

வ விடப்பட்டு ‘இந்திய கடற்பனட’ என்று தபயரிடப்பட்டது.  
❖ 1950 ெனவரி 26 முதல் 2001 வவர பிரிட்டிஷ்  டற்பவடயின் 

மோற்றியவமக் ப்பட்ட த ோடிவயகய இந்திய  டற்பவட தபற்றிருந்தது.  
❖ 2001 ஆ ஸ்ட் 15 முதல் இந்திய த ோடிக்கு பதிலோ  தவள்வளக்த ோடி அறிமு ம் 

தசய்யப்பட்டது.  
❖ அது 2004 ஆம் ஆண்டு வவர நீடித்தது.  

 
5. மோெனடந்த கோற்னற சு ோெிக்கும் 99 ெத தீம்  

❖ இந்தியர் ள் நோட்டில்  ோற்று மோசுபோடு குறித்த ஆய்கவ ‘கிரீன் பீஸ் இந்தியோ’ 
என்ற அவமப்பு நடத்தியது.  

❖  ோற்றில் 2.5 வமக்ரோன் விட்டமுள்ள நுண்து ள் ள் பி.எம் 2.5 அதி  அளவில் 

 லந்துள்ளன உல  சு ோதோர அவமப்பு அனுமதிக்கும் ஆண்டு சரோசரி 

அளவவவிட ஐந்து மடங்குக்கும் அதிகமோன நுண் து ள் ள்  ோற்றில் 
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 லந்துள்ளன.  
❖ அத்தவ ய மோசவடந்த  ோற்வறத் தோன் நோட்டில் உள்ள 99 சதவதீத்திற்கும் 

அதி மோகனோர் சுவோசித்து வரு ின்றனர்.  
❖ பி.எம் 2.5 மோசு அதி மோ   ோணப்படும் இடமோ  தில்லி உள்ளது.  
❖ பி.எம் 2.5 நுன்து ள் வள சுவோசிப்பதோல் அவவ நுவரயீரல் சுவோச போவத 

உள்ளிட்ட பகுதி வள ஊடுருவி தசன்று சுவோசக் க ோளோறு ள், இதயம் சோர்ந்த 

பிரச்சிவன வள ஏற்படுத்த அதி  வோய்ப்பு உள்ளதோ  மருத்துவர் ள் 

எச்சரிக் ின்றனர்.  
 
6. வமற்கு ங்கம் முதலிடம்  

❖ நோட்டில்  டந்த ஆண்டு சமூ  வவலத்தளங் ளில் தபோய்ச் தசய்தி ள் 

பரப்பியதோ  அதி  வழக்கு ள் பதிவோன மோநிலங் ளில் வமற்கு ங்கம் 

முதலிடத்தில் உள்ளதோ  கதசிய குற்ற ஆவண  ோப்ப ம் தவளியிட்டுள்ள 

புள்ளிவிவரங் ளில் ததரியவந்துள்ளது.  
❖ வமற்கு  ங்கத்தில் தமோத்தம் 43  ழக்குகள் பதிவோ ியுள்ளன.  
❖ இதில் 28  ழக்குகள் சகோல்கத்தோ ில் மட்டும் பதிவோ ியுள்ளன.  
❖ மக் ளிடம் தசன்றவடவதற் ோ  ஒழுக் மற்ற தபோய் பிரச்சோரங் வள அரசியல் 

 ட்சி ள் கமற்த ோண்டகத கமற்குவங் த்தில் தபோய் தசய்தி ள் அதி ம் 

பரவியதற்கு  ோரணம்.  
❖ கமற்கு வங் த்வத ததோடர்ந்து சதலுங்கோனோ ில் 34  ழக்குகளும், உத்தர 

பிரவதெத்தில் 24  ழக்குகளும் அதி பட்சமோ  பதிவோ ியுள்ளன.  
❖ நோடு முழுவதும் பதிவோன 129 வழக்கு ளில் கமற்கு வங் த்தில் மட்டும் 24 

ெத தீ  ழக்குகள் உள்ளன.  
 
7. ஏஐஎஃப்எஃப் தனல ர்  

❖ இந்திய  ோல்பந்து சம்கமளனத்தின் (ஏஐஎஃப்எஃப்) புதிய தவலவரோ  கல்யோண் 

செளவப கதர்வு தசய்யப்பட்டோர்.  

❖ இந்திய  ோல்பந்தின் 85 ஆண்டுகோல  ரலோற்றில் முன்னோள் வரீர் ஒருவர் 

சம்கமளனத் தவலவரோ  இருப்பது இதுகவ முதல் முவற.  
❖ தவலவர் கதர்தலுக் ோன கபோட்டியில்  ல்யோண் தசளகப 33-1 என்ற வோக்கு ள் 

 ணக் ில் முன்னோள் நட்சத்திர வரீரோன போய்ச்ெங் பூட்டியோன  

கதோற் டித்தோர்.  
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