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தநிமகம் 

16.02.2018 பதல் நின் ஊமினர்கள் காயரபனற் வயர ிறுத்தம்: நின் தரட 

ற்ட யாய்ப்பு 

 ஊற உர்வு குநறத் பதச்சுரர்த்த பரல்ிில் னடிந்ரல், 

றட்டறட்டப்தடி றன் ஊறர்கள் ரதப னல் கரனதற்ந பதன 

றறுத்ப் பதரரட்டத்றல் ஈடுதடவுள்பணர். இணரல் றன் தட ற்தட 

ரய்ப்னள்பது. 

பக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. றன் ஊறர்  த்ற அதப்தின் தனர் சுப்திின் 

2. றன்துதந அதச்சர் ங்கி 

ய்ம்ஸ் அரநயும் இடத்ரத படிவு செய்ன நத்தின அபசுக்கு 4 நாதம் அயகாெம்: 

உனர் ீதிநன்ம் உத்தபவு 

 றகத்றல் ய்ம்ஸ் ருத்துதண அதயும் இடத்த இறுற சசய் 3 

ரம் அகரசம் பகட்டு த்ற அசு னு ரக்கல் சசய் றதனில் உர் 

ீறன்நம் 4 ரம் அகரசம் ங்கறயுள்பது. 

சென்ர யிநா ிரன யிரியாக்கத்துக்கு 90 க்கர் ிம் தநிமக அபசு 

ஒதுக்கும்  இனக்குர் தகயல் 

 சசன்தண சதருக ரகரட்சறின் ஆனந்தூர் ண்டனம் ற்றும் ீணம்தரக்கம் 

ிரண றதன ஆதம் சரர்தில் சதருறறுண சனர சதரறுப்ன 

றட்டத்றன் கலழ் ரூ.32.6 னட்சம் சசனில் க்கும் குப்ததகபில் இருந்து உம் 

ரரிக்கவும், இற்கரண கட்டுரண கட்டிடங்கள் கட்டவும் னரிந்துர்வு 

எப்தந்ம் பதரடும் றகழ்ச்சற டந்து. 
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 தல்னரம் சட்டன்ந உறுப்திணர் இ.கருரறற னன்ணிதனில் சசன்தண 

ிரண றதன ஆத இக்குணர் சந்றவுனற, சசன்தண சதருக 

ரகரட்சற ஆனந்தூர் ண்டன உி கறணர் ரனர்த்ற ஆகறபரர் இந் 

எப்தந்த்றல் தகசழுத்றட்டணர். 

பக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. சசன்தண ிரண றதனம் - னம்தத, றல்னற ஆகறற்றுக்கு அடுத்தடிரக 

னக்கறரக உள்ப ரனூர்ற றதனரகும். 

2. 1400 க்கர் தப்தபில் கடல் ட்டத்றல் இருந்து 34 அடி உத்றல் 

அதந்துள்பது. 

இந்தினா 

அிவுொர் யர்ச்ெிக்காக ம்.ெி.இ.ம்.இ நற்றும் ஜ.ஜ.டி - ரைதபாாத் உடன் 

ஒப்ந்தங்கள் ரகசனழுத்து 

 தஸ்த அநறவுசரர் பர்ச்சறக்கரக ம்.சற.இ.ம்.இ ற்றும் ஜ.ஜ.டி - தயரதரத் 

உடன் எப்தந்ங்கள் தகசழுத்ரணது. 

 இந் எப்தந்த்றல்  இண்டு றறுணங்கலக்கறதடப கல்ி அறகரிப்ன ற்றும் 

றன்ணணு அநறிதன பம்தடுத்துற்கரக  எரு எப்தந்த்றல் 

தகசழுத்றட்டுள்பண. 

பக்கினநா குிப்புக்கள்  

1. ஜ.ஜ.டி(IIT) இந்ற ரடரலன்நத்றணரல் றறுப்தட்டது 

2. சதரநறில், தட்தக்கல்ிில் சறநப்தரண உர்கல்ி பரக்கம் சகரண்ட 

கல்ிறதனம். 

சநாரீரினஸ் ாட்டின் சுதந்திப சான் யிமாயில் கந்து சகாள்ளும் ஜாதிதி 
வகாயிந்த் 



     ிப்பயரி 15 டப்பு ிகழ்வுகள் 
 

4  

 

ரர்ச் ரம் இண்டரது சபிரட்டு அசுனதந சுற்றுப்தம் சசல்ன இருக்கும் 

ஜணரறதற பகரிந்த், சரரீறஸ் ரட்டின் 50-து சுந்ற றண ிரில் சறநப்ன 

ிருந்றணரக கனந்து சகரள்ப உள்பரர். 

பக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. திநப்ன - 1 அக்படரதர் 1945 

2. இந்றரின் 14 ஆது குடிசுத் தனரர் 

உகம் 

சதன் ஆப்ிரிக்காயின் அடுத்த அதிபாகிார் ெிரில் பநபூொ 

 சன் ஆப்திரிக்கரின் அறதரக இருந் பஜக்கப் ஜூர தி 
ினகறதடுத்து அடுத் அறதரக சறரில் னசர பர்வு சசய்ப்தட்டு 

உள்பரர். 

பக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. திநப்ன: 17 ம்தர் 1952  

2. சன்ணரப்திரிக்க  அசறல்ரறயும், சரறனறதரும், 

சசல்றநணரபரும், சரறற்சங்கத் தனரும் ஆரர். 

வா ாட்டின் அடுத்த ிபதநபாக ெர்நா ஒி வதர்வு 

 பதரப தரரலன்ந பல்சதத பர்னறல் சற்நற சதற்ந இடதுசரரி 

கட்சறகபின் கூட்டித பசர்ந் சர்ர எனற அடுத் திரக பர்வு 

சசய்ப்தட்டுள்பரர். 

யணிகம் 

உகின் அதிக நதிப்புள் ிறுயங்கள்: ரநக்வபாொப்ரட பந்தினது அவநொன் 
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 அபசரன் றறுண தங்குகபின் சந்த றப்ன உர்ந்துள்பரல், உனகறன் அறக 

றப்னள்ப றறுணம் ன்ந தட்டினறல் தக்பரசரப்தட னந்றயுள்பது. 

பக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. றறுிது - 1994 

2. றறுணர் - சஜஃப் சதபமரஸ் 

யிரனாட்டு 

அகி இந்தின ரகப்ந்து: செங்கல்ட்டு ெட்டக்கல்லூரி அணி ‘ொம்ினன்’ 

 சட்டக்கல்லூரி அிகலக்கு இதடினரண அகறன இந்ற ிதபரட்டு 

பதரட்டிகள் சகரல்கத்ரில் டந்து. 

 இறல் தகப்தந்து பதரட்டிில் ஆண்கள் திரிில் 16 அிகள் கனந்து சகரண்டண. 

 இன் இறுறப்பதரட்டிில் சசங்கல்தட்டு சட்டக்கல்லூரி அி 25–8, 25–17 ன்ந 

பர்சசட்டில் சறம்பதரசறஸ் சட்டக்கல்லூரி (ரதரத்) அித பரற்கடித்து 

னல்னதநரக சரம்தின் தட்டத்த தகப்தற்நறது. 

பக்கினநா குிப்புக்கள் 

1. ஆசறரில் இந்றர 5 து இடத்றலும், உனகறல் 27 து இடத்றலும் உள்பது. 

2. 2003 உனக இதபஞர் சரம்தின்றப் பதரட்டிில் இந்றர இண்டரது 

இடத்றற்கு ந்து.  

---***--- 


