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Athiyaman Team -  Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(January 26- 31st  Current Affairs  2020 ) 

________________________________________________________________ 

Date  : Jan 26 – 31st  Current Affairs.  

முக்கியமான நாட்கள் 

மின்விளக்குக்கு எடிசன் காப்புரிமம பபற்ற தினம் - Jan 27 

•  தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அனனவருக்கும் பயன்படும் வனகயில் நீண்ட 

நநரம் எரியக் கூடிய மின்விளக்னக 1878-ல்கண்டுபிடிதத்ார.் 

•  பின்னர ்1879-ல் காப்புரினமக்காக பதிவு சசய்தார ்எடிசன். சிறிது 

காலம் கழித்து 1880 ஜனவரி 27-ம் நததி அவருக்கு காப்புரினம 

கினடத்தது. 

'பஞ்சாப் சிங்கம்' லாலா லஜபதி ராய் பிறந்த தினம்- ஜனவரி 28 

இந்திய விடுதனல இயக்கத்தின் முன்நனாடியும் பஞ்சாப் சிங்கம் 

என்றனைக்கப்படுவருமான லஜபதி ராய் பிறந்த தினம்  ஜனவரி 28. 

லாலா லஜபதி ராய் 1865 ஜனவரி 28 அன்று இன்னறய பாகிஸ்தானில் 

உள்ள பஞ்சாப் மாகாணத்தில் பிறந்தார.். 1920-ல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 

தனலவரானார.் 1928 அக்நடாபர ்30 அன்று னசமன் கமிஷன் 

இந்தியாவுக்கு வருனக தந்தநபாது எதிரத்்து அனமதி வழியில் 

நபாராட்டங்கனள முன்சனடுத்தார.் 

பமட்ராஸுக்கு பதாமலபபசி அறிமுகமான தினம் - ஜனவரி 28 

• 1882-ம் ஆண்டு ஜனவரி 28-ம் நததி சமட்ராஸுக்கு சதானலநபசிகள் 

அறிமுகம் சசய்யப்பட்டன.அறிவியலாளர ்அசலக்சாண்டர ்கிரஹாம் 

சபல் கண்டுபிடித்த சதானலநபசிக்கு, 1876-ல் காப்புரினம கினடத்தது. 

• சதானலநபசித ்சதாடரன்ப அனமப்பதற்கு 1881-ல் ஓரியன்டல் 

சதானலநபசி நிறுவனத்துக்கு இந்திய அரசு அனுமதி வைங்கியது. 19-11-

1881 அன்று பாரிமுனனயில் உள்ள எரர்பாலு சசட்டித ்சதருவில் 

இந்தியாவின் முதல் சதானலநபசி இனணப்பகம் சதாடங்கப்பட்டது. 

பின்னர ்1882 ஜனவரி 28-ம் நததி நமஜர ்ஈ.நபரிங் மூலம் சமட்ராஸில் 

சதானலநபசி நசனவ அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 
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இந்திய பசய்தித்தாள் தினம் 

• நம் நாட்டில் முதன்முதலாக ஹிக்கீஸ் சபங்கால் சகசஜட் (Hicky Bengal 

Gazette) என்கிற வார இதை் சவளிவந்தது. இதனன ஆங்கிநலயரான 

நஜம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிக்கீ என்பவர ்1780 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29 ஆம் 

நததி சவளியிட்டார.் இ இந்தியாவில் சவளிவந்த முதல் வார இதை் 

என்பதால் அத்தினதன்த இந்திய சசய்தித்தாள் தினமாக 

சகாண்டாடுகிநறாம். 

சி.சுப்பிரமணியம் பிறந்த நாள்  ஜன.30 

• இந்தியாவில் பசுனமப் புரட்சிக்கு வித்திட்டவரக்ளில் ஒருவரான 

சி.சுப்பிரமணியம் 1910-ம் ஆண்டு ஜனவரி 30-ம் நததி அன்று 

சபாள்ளாசச்ியில் பிறந்தார.் 

• சுதந்திர இந்தியாவில் சமட்ராஸ் மாநிலத்தில் ராஜாஜி, காமராசர ்

தனலனமயிலான அனமசச்ரனவகளில் கல்வி, சட்டம், நிதி 

அனமசச்ராகப் பணியாற்றினார.்  

• 1962-ல் மக்களனவக்குத் நதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.்1979-ல் சரண் சிங் 

தனலனமயிலான ஜனதா அரசில் பாதுகாப்பு அனமசச்ராகச ்

சசயல்பட்ட சுப்பிரமணியம், மகாராஷ்டிர ஆளுநராகவும் 

இருந்துள்ளார.் 1998-ல் பாரத ரத்னா விருனதப் சபற்றார ்சுப்பிரமணியம் 

சிதம்பரம். 

• 1960-களில் இந்தியாவில் நிகை்ந்த பசுனமப் புரட்சிக்குக் 

காரணகரத்த்ாவாக இருந்தவர ்என்பனதப் பாராட்டி இவருக்கு 

வாை்நாள் சாதனனயாளர ்விருது வைங்கப்பட்டது. 

மகாத்மா காந்தி நிமனவு தினம்   

• மகாத்மா காந்தி 1948 இல் ஜனவரி 30 அன்று  படுசகானல சசய்யப்பட்ட 

நினனவுதினம் நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• காந்தியின் தியாகதன்தயும் சுதந்திரத்திற்காக உயிரநீ்தத்வரக்னளயும் 

நினனவுகூரும் விதமாக இன்னறய தினம் தியாகிகள் தினமாகவும் 

நபாற்றப்படுகிறது. 

தியாகிகள் தினம் 

• இந்திய விடுதனலக்காக அயராது பாடுபட்டு இன்னுயினர தந்த சுதந்திர 

நபாராட்ட வீரரக்ளுக்கு அஞ்சலி சசலுத்தும் விதமாகவும் அவரக்ளது 

தியாகதன்த நினனவுபடுத்தும் விதமாகவும் நதசதத்ந்னத மகாத்மா 

காந்தி மனறந்த நாள் (ஜன.30) தியாகிகள் தினமாக 

கனடபிடிக்கப்படுகிறது.  

• சுதந்திர நபாராட்ட வீரரக்ளின், வீரச ்சசயல்கனள இன்னறய 

தனலமுனறயினருக்கு சதரிவிப்பநத இந்த நாளின் நநாக்கம். 

• இந்நானள ஷாஹீத் திவாஸ் என்றும் அனைக்கின்றனர.் 

விமளயாட்டு பசய்திகள்  
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பதசிய பராலர் ஸ்பகட்டிங் 

• ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் 57-வது நதசிய அளவிலான 

நராலர ்ஸ்நகட்டிங் நபாட்டிகள் நடந்தன. இதில் நதசிய அளவிலான 

நராலர ்ஸ்நகட்டிங் நபாட்டியில் புதுசந்சரி மாணவரக்ளுக்கு 16 

பதக்கங்கள் கினடத்துள்ளன.இதில் 4 தங்கம், 9 சவள்ளி, 3 சவண்கலம் 

அடங்கும். 

• நபட்ரிக் பள்ளியில் படிக்கும் சாய் பிரணீதா 3 தங்கப் பதக்கங்கனள 

(ரிங், நராடு நபாட்டிகள்) சவன்றார.் அநதநபால் அமநலாற்பவம் 

பள்ளியில் படிக்கும் சாரதி என்னும் மாணவர,் கிளாசிக் பிரிவில் 

தங்கதன்தயும், ஸ்பீடு நபாட்டியில் சவள்ளியும் சவன்றார.் 
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NTPC Video Course                       RRR Test Batch                     RRB Video 

Course                   Other Video Course 

 

கிராமி விருதுகள் 

• சரவ்நதச அளவில் இனசத்துனறயில் சிறந்து விளங்கும் 

கனலஞரக்ளுக்கு ஆண்டுநதாறும் கிராமி விருதுகள் வைங்கப்பட்டு 

வருகின்றன.அந்த வனகயில் 62-வது கிராமி விருது வைங்கும் விைா 

அசமரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரில் நனடசபற்றது.  

• 15 முனற கிராமி விருதினன சவன்றவரும், அசமரிக்கானவ நசரந்்த 

பிரபல சபண் இனசக்கனலஞருமான அலிசியா கீஸ் நிகை்சச்ினய 

சதாகுத்து வைங்கினார.்  

• பிகமிங் என்ற சபயரில் தனது சுயசரினதனய ஒலிப்புதத்கமாக 

சவளியிட்ட முன்னாள் அசமரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமாவின் 

மனனவி மிசப்சல்பல ஒபாமாவுக்கு, ‘சிறந்த பபசும் பசால்’ என்ற 

பிரிவில் கிராமி விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது.  

• சமரிக்கானவ நசரந்்த 18 வயதான இளம் பாப் பாடகி பில்லி எல்லிஷ், 

சிறந்த புதிய இனசக்கனலஞர,் இந்த ஆண்டின் சிறந்த பாடல் உள்ளிட்ட 

5 பிரிவுகளில் விருதுகனள சபற்றார.் அவரது மூதத் 

சநகாதரரான பின்னியாஸ் ஓபகாபனல் சிறந்த தயாரிப்பாளருக்கான 

விருனத சபற்றார.் 

• பில்லி எல்லிசுக்கு அடுத்தபடியாக அசமரிக்க பாடகி லிபசா 3 

பிரிவுகளில் கிராமி விருதுகனள சவன்றுள்ளார.் புகை்சபற்ற 
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பாடகியான நலடி காகா, காட்சி ஊடகத்தில் (விசுவல் மீடியா) சிறந்த 

பாடனல எழுதியதற்காக கிராமி விருனத சவன்றார.் 

• இந்திய விடுதனலப் நபாரில் மிக முக்கியமான தனலவரான சுபாஷ் 

சந்திர நபாஸின் 123-வது பிறந்ததின நாள் இன்று. 

• ஜானகிநாத் - பிரபாவதிக்கு ஒன்பதாவது மகனாக 1887ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி மாதம் 23-ம் நாள் ஒரிஸாவில் கட்டாக் நகரில் நகாதனியா 

என்னும் ஊரில் நநதாஜி சுபாஷ் சந்திரநபாஸ் பிறந்தார.்1943ல் 

சிங்கப்பூரில் சுதந்திர அரசுக்கான பிரகடனத்னத நநதாஜி 

சவளியிட்டார.்   

கபரானா மவரஸ்  

• சீனாவில் சபய்ஜிங் (வுஹான் நகரில்)  என்ற இடத்தில  கநரானா 

னவரஸ் நவகமாகப் பரவி வரும் நினலயில் அங்கு நடக்கவிருந்த 

ஒலிம்பிக் தகுதிப் நபாட்டிகள் ரத்து சசய்யப்பட்டுள்ளன.  

• 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆசிய கண்டதன்தநய உலுக்கி 774 நபனர 

பலிசகாண்ட சார்ஸ் மவரஸ்சின் வமகயான  கநரானா னவரஸ் 

சீனாவில் தற்நபாது பரவி வருகிறது. 

• ஜப்பானில் நடப்பாண்டு ஜூனல 24 முதல் ஆகஸ்ட் 9 வனர ஒலிம்பிக் 

நபாட்டிகள் நடக்க உள்ளன. 

ககன்யான் திட்டம்  

• இஸ்நரா முதன்முதலாக 'விபயாம் மித்ரா' என்ற சபண் நராநபானவ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

• இந்த நராநபா 2021ஆம் ஆண்டில் மனிதரக்னள விண்ணுக்கு அனுப்பும் 

ககன்யான் திட்டத்தில், விண்சவளி வீரரக்ளுக்கு உதவி சசய்யும். 

• ககன்யான் திட்டத்தில் வீரரக்னள அனுப்புவதற்கு முன்னதாக விநயாம் 

மித்ரா விண்சவளிக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது. 

கிரஸீின் அதிபர்  

• கிரீஸின் அதிபராக முதல் முனறயாக சபண் ஒருவர ்63 வயதான 

பகத்ரினி  நதரவ்ு நதரந்்சதடுக்கப்பட்டார.் 

• கிரீஸின் அதிபராக நதரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ள நகத்ரினி அந்நாட்டின் 

மூத்த நீதிபதிகளில் ஒருவராக இருந்தவர.் 

பதசிய ஊடக விருது 

• மூத்த பத்திரினகயாளர ்‘இந்து’ என்.ராமுக்கு அவரது 40 ஆண்டுகால 

பத்திரினகத்துனற நசனவனய பாராட்டி நகரள ஊடக அகாடமியின் 

சாரப்ில் நதசிய ஊடக விருது வைங்கப்படுகிறது.  

• இந்த விருனத மாரச் ்மாதம் சகாசச்ியில் நடக்கும் ஊடக மாநாட்டில் 

நகரள முதல்வர ்பினராயி விஜயன் வைங்க உள்ளார.் 

குடியரசுத் தமலவர் விருது 
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• காவல் துனறயில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தவரக்ளுக்கு 

ஒவ்சவாருஆண்டும் குடியரசுத் தனலவர ்விருதுகள் 

வைங்கப்படுகின்றன. 

• குடியரசுத் தனலவர ்விருதுக்கு தமிைக காவல் துனற அதிகாரிகள் 24 

நபர ்நதரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

தமகசால் பணி 

• இந்திய குடியரசுத் தனலவரின் தனகசால் பணிக்கான காவல் 

விருதுகள் சினலக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி அபய்குமார ்

சிங், சமூகநீதி மற்றும் மனித உரினமகள் பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி 

னசநலஷ்குமார ்யாதவ், திட்டமிட்ட குற்ற நுண்ணறிவுப் பிரிவு எஸ்.பி 

சபத்துவிஜயன் ஆகிநயாருக்கு வைங்கப்படுகின்றன. 

பாராட்டத்தக்க பணி 

இதுதவிர குடியரசுத் தனலவரின் பாராட்டத்தக்கப் பணிக்கான 

விருதுகளுக்கு நதரவ்ான 21 நபரின் விவரம் வருமாறு: 

• நசலம் மாநகர காவல் ஆனணயர ்சசந்தில்குமார,் சினலக் கடத்தல் 

தடுப்புப்பிரிவு எஸ்பி சி.ராநஜஸ்வரி, சசன்னன நபாக்குவரத்து காவல் 

துனண ஆனணயர ்மயில் வாகனன், புனித நதானமயார ்மனல 

ஆயுதப்பனட துனண ஆனணயர ்ர.ரவிசச்ந்திரன், சசன்னன 

ஆயுதப்பனட துனண ஆனணயர ்கி.சவுந்திரராஜன், சசன்னன 

குற்றப்புலனாய்வுத் துனற டிஎஸ்பி ச.வசந்தன், நாகரந்காவில் ஊைல் 

தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துனற டிஎஸ்பி நகா.மதியைகன், 

திருசநல்நவலி குற்றப்புலனாய் வுத்துனற டிஎஸ்பி நவ.அனில் குமார,் 

திருப்பூர ்மாநகர காவல் உதவி ஆனணயர ்கா.சுந்தரராஜ், சசன்னன 

ஊைல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துனற டிஎஸ்பி நச.ராமதாஸ் 

ஆகிநயாருக்கு வைங்கப்படுகிறது. 

• நமலும், நகானவ குடினமப் சபாருள் டிஎஸ்பி ந.ரவிக்குமார,் சசன்னன 

நபாக்குவரத்து காவல் உதவி ஆனணயர ்நஷ.அன்வர ்பாட்சா, 

நாகப்பட்டினம் ஊைல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துனற காவல் 

ஆய்வாளர ்ரநமஷ்குமார,் சசன்னன பாதுகாப்புப் பிரிவு காவல் 

ஆய்வாளர ்ம.நந்தகுமார,் ஈநராடு ஊைல் தடுப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புத ்துனற காவல் ஆய்வாளர ்மு.நடராஜன், தூத்துக்குடி 

குடினமப்சபாருள் காவல் ஆய்வாளர ்ந.திருப்பதி, சசன்னன 

தனிப்பிரிவு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர ்அ.மணிநவலு 

ஆகிநயாரும் குடியரசு தனலவர ்விருதுக்கு நதரவ்ு சசய்யப்பட்டுள்ளனர.் 

• இதுதவிர, சசன்னன சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு சிறப்பு காவல் உதவி 

ஆய்வாளரக்ள் ந.சஜயசந்திரன், த.நடவிட், நஜ.பி.சிவக்குமார,் 

ஒய்.சந்திரநசகரன் ஆகிநயாருக்கும் விருதுகள் வைங்கப்படுகின்றன. 

இந்திய குடியரசுத் தனலவரின் தனகசால் பணிக்கான காவல் 

விருதுகள் 3 நபருக்கும், பாராட்டத்தக்கப் பணிக்காக 21 நபருக்கும் 

விருதுகள் வைங்கப்பட உள்ளன. 
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இந்தியா 

சர்வபதச வானவியல் ஒன்றியத்தின் பரிசு 

• ‘ஒநர வானத்தின் கீை்’ என்ற னமயக் கருதன்தத ்தனலப்பாகக் சகாண்டு 

சாவ்நதச வானவியல் ஒன்றியம், நூற்றாண்டுக் சகாண்டாட்டத்னத 

அண்னமயில் நடத்தியது. வானவியல் ஒன்றியம் நடத்திய இந்தப் 

நபாட்டியில் 128 நாடுகனளச ்நசாந்்த சுமாா ்10 லட்சம் நபா ்கலந்து 

சகாண்டனா ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

• இதில், புதுசந்சரி முதலியாாந்பட்னட அாச்ச்ுன சுப்புராய நாயக்கா ்

அரசு நடுநினலப் பள்ளி கலந்து சகாண்டது. சரவ்நதச வானவியல் 

ஒன்றியத்தின் பரினச இந்தியாவிலிருந்து சவன்ற ஒநர ஆசிரியர ்என்ற 

சபருனமனய புதுசந்சரி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர ்அரவிந்தராஜா 

சபற்றுள்ளார.் 

சிஐடியு அகில இந்திய மாநாடு  

• சிஐடியு சதாழிற்சங்க அனமப்பின் 16வது அகில இந்திய மாநாடு 2020 

ஜனவரி 23ந் நததி ராயப்நபட்னட ஒய்எம்சிஏ வளாகத்தில் 

சகாடிநயற்றத்துடன் சதாடங்கியது.  

• சிஐடியு அகில இந்திய தனலவர ்டாக்டர ்நக.நஹமலதா சகாடிநயற்றி 

மாநாட்னட சதாடங்கி னவத்தார.் 

• குடியுரினம திருத்தச ்சட்டத்னத திரும்ப சபற நவண்டும், நதசிய 

குடிமக்கள் பதிநவடு, நதசிய குடியுரினம பதிநவடு ரத்து சசய்ய 

நவண்டும், ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலத்தில் மீண்டும் ஜனநாயக 

உரினமகள்நினலநாட்டப்பட நவண்டும், சபாதுத்துனற வங்கிகனள 

இனணப்பனத நிறுதத்க்நகாரி நாடு தழுவிய அளவில் வங்கி 

ஊழியரக்ள் நடதத் உள்ள நவனல நிறுதத் நபாராட்டங்களுக்கு ஆதரவு 

சதரிவித்தும், நகரள ஆளுநரின் மாநில அரசுக்கு எதிரான 

கருத்துக்களுக்கு கண்டனம் சதரிவித்தும் தீரம்ானங்கள் 

நினறநவற்றப்பட்டன. 

  

24 வார கருமவக் கமலப்பதற்கு அனுமதி 
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• 24 வார கருனவக் கனலப்பதற்கு அனுமதி தரும் சட்டத் திருதத்த்துக்கு 

மத்திய அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளது என்று மத்திய 

அனமசச்ர ்பிரகாஷ் ஜவநடகர ்சதரிவிதத்ார.் 

• 1971-ம் ஆண்டு கருக்கனலப்புச ்சட்டத்தில் திருதத்ம் சகாண்டு வரும் 

மநசாதாவுக்கு மத்திய அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

தற்நபாதுள்ள கருக்கனலப்புச ்சட்டப்படி, 20 வாரங்கள் வனரயிலான 

கருனவ மட்டுநம கனலக்க முடியும்.  

• ஆனால், புதிய திருதத்த்தின்படி, தாய்க்நகா அல்லது கருவில் உள்ள 

சிசுவுக்நகா உயிருக்கு ஆபத்து நநரிடும் பட்சத்தில் 24 வாரங்கள் 

வனரயிலான கருனவக் கனலக்கலாம்.  

பபாக்குவரத்து பநரிசல் நகரம்  

• நபாக்குவரத்து சநரிசல் மிக்க உலகின் 57 நாடுகளில் 416 நகரங்களில் 

முதல் 5 இடங்களில் இந்தியாவின் சபங்களூரு, மும்னப, புநன ஆகிய 3 

நகரங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன. 

உலகின் நபாக்குவரத்து சநரிசல் குறித்து ஆய்வு சசய்யும் 

ஆம்ஸ்டரட்ாம் நகரில் உள்ள டாம்டாம் டிராஃபிக் இன்சடக்ஸ் 

நிறுவனம் சவளியிட்ட அறிவிப்பில்  உலகிநலநய அதிகமான 

நபாக்குவரத்து சநரிசல் உள்ள நகரங்களில் 

1.சபங்களூரு முதலிடத்தில் உள்ளது.  

2 . பிலிப்னபன்ஸ் தனலநகர ்மணிலா நகரம் உள்ளது. 

3 . சகாலம்பியாவின் நபாநகாடா நகர மக்கள் 

4 . புநன நகர மக்கள் 

8-வது இடத்தில் சடல்லி நகரம் இடம் சபற்றுள்ளது. 

• ஐநராப்பிய நகரங்களில் அதிகமான நபாக்குவரத்து சநரிசல் மிக்க 

நகரங்களில் இஸ்தான்புல் முதலிடத்திலும், அனதத் சதாடரந்்து கிவ், 

புசாசரஸ்ட், பீட்டரஸ்் பரக்் ஆகிய நகரங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன. 

• அசமரிக்காவில் அதிகமான நபாக்குவரத்து சநரிசல் மிக்க நகரங்களில் 

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரம் முதலிடத்திலும், அனதத ்சதாடரந்்து நியூயாரக்் 

நகரமும், சான் பிரான்சிஸ்நகா, சான் நஜாஸ் மற்றும் சீட்டல் 

நகரங்களும் இடம் சபற்றுள்ளன. 

பத்ம  விருதுகள் 

• மத்திய அரசு பல்நவறு துனறகளில் சாதனன புரிந்த, சிறந்த முனறயில் 

பணியாற்றிய 141 நபருக்கு பத்ம விருதுகள் 
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அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.தமிைகம் மற்றும் புதுசந்சரினய நசரந்்த 9 

நபருக்கு இந்த விருது வைங்கப்பட உள்ளது. 

• பல்நவறு துனறகளில் சிறந்து விளங்குபவரக்ளுக்கான மத்திய அரசின் 

பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

• சமாதத்மாக 7 நபருக்கு பத்ம விபூஷண் விருதும், 16 நபருக்கு பத்ம 

பூஷண் விருதும், 118 நபருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வைங்கப்படுகிறது. 

• இந்தியா முழுவதற்கும் சமாத்தம் மூன்று பத்மவிபூஷண் 

விருதுகனளயும், ஒன்பது பத்மபூஷண் விருதுகனளயும், 73 பத்மஸ்ரீ 

விருதுகனளயும் மதத்ிய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

1. தமிைகதன்தச ்நசரந்்த கிருஷ்ணம்மாள் சஜகநாதனுக்கு பத்ம பூஷண் 

விருதும், அமரந்சவா சங்கத்தின் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனுக்கு பதம்ஸ்ரீ 

விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. நமலும் தமிை்நாட்னட நசரந்்த நவணு ஸ்ரீநிவாசன், மநனாகர ்நதவதாஸ், 

பிரதீப் மற்றும் ஷாபி மஹபூப், நஷக் மஹபூப் உள்ளிட்நடாரும் பத்ம ஸ்ரீ 

விருதுகள் சபறுகின்றனர.் 

3. நகானவனயச ்நசரந்்த 98 வயது நயாகா ஆசிரியர ்வி. நாகம்மாள், 

நாட்டுப்புறப் பாடகர ்விஜயலட்சுமி நவநீதகிருஷ்ணன், சசன்னன 

கிண்டி பாம்பு பண்னணனய நிறுவிய ராமுலஸ் விட்நடகர,் 

சபாறியாளர ்ராஜநகாபாலன் வாசுநதவன் பத்மஸ்ரீ விருதினன 

சபறுகிறாரக்ள். 

4. சதலங்கானானவ நசரந்்த பி.வி.சிந்துக்கு பத்ம பூஷண் விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. இந்தியாவின் இரண்டாவது முக்கிய சிவில் விருதான பத்ம விபூஷன் 

விருது இனசயனமப்பாளர ்இனளயராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. மனறந்த முன்னாள் மத்திய அனமசச்ரக்ளான ஜாரஜ்் ஃசபரன்ாண்டஸ், 

அருண் நஜட்லி மற்றும் சுஷ்மா சுவராஜ் உள்ளிட்நடாருக்கு பதம் 

விபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. தமிைகதன்தச ்நசரந்்த சதால்லியல் ஆய்வாளர ்ராமசந்திரன் 

நாகசுவாமிக்கு பத்மபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. பத்மஸ்ரீ விருது புதுசந்சரினயச ்நசரந்்த சடரநகாட்டா கனலஞர ்விநக 

முனுசாமிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

9. உத்தர பிரநதசத்னத நசரந்்த சமூக நசவகர ்முகமது சஷரீஃப் 

என்பவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

10. கிரிக்சகட் வீரர ்மநகந்திர சிங் நதானிக்கு பத்மபூஷன் விருது 

அறிவித்துள்ளது. 

11. பஞ்சாப் மாநிலத்னதச ்நசரந்்த சமூக நசவகர ்ஜகதீஷ் லால் 

அவுஜாவுக்கும் பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

12. ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலதன்தச ்நசரந்்த சமூக நசவகர ்ஜாவத் அஹமத ்

டாக் (46) என்பவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

13. மனறந்த முன்னாள் முதல்வர ்மநனாகர ்பாரிக்கர,் பாட்மிண்டன் 

வீராங்கனன பி.வி. சிந்து ஆகிநயாருக்கு  பத்மபூஷண் விருதும், 

முன்னாள் கிரிக்சகட் வீரர ்ஜாகீர ்கான், நடினக கங்கனா ரனாவத ்

ஆகிநயாருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

14. பத்மவிபூஷண்: நமாரீஷஸ் முன்னாள் பிரதமர ்அனிருத் சஜகந்நாத், 

பாடகர ்சன்னுலால் மிஸ்ரா உள்ளிட்ட 7 நபருக்கு பத்மவிபூஷண் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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15. பத்மபூஷண்: மத நபாதகர ்மும்தாஸ் அலி, மனறந்த வங்கநதச தூதர ்

னசயது முவாசஸம் அலி, பாடகர ்அஜய் சக்ரவரத்்தி, சமூக நசவகர ்

அனில் பிரகாஷ் நஜாஷி உள்ளிட்ட 16 நபருக்கு பத்மபூஷண் விருது 

வைங்கப்படவுள்ளது.  

16. பத்மஸ்ரீ: பாலிவுட் இயக்குநர ்கரண் நஜாஹர,் மருத்துவர ்பதம்ாவதி 

பந்நதாபாத்யாய, பாடகர ்அட்னான் சமி, சதாழிலதிபர ்பரத் நகாயங்கா 

உள்ளிட்ட 118 நபருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வைங்கப்படுகிறது. 

பத்மஸ்ரீ விருது பபற்ற பிரிட்டன் எம்.பி பாப் ப்ளாக்பமன் 

• கன்சரந்வடிவ் கட்சினய நசரந்்த பிரிட்டன் ஹநரா ஈஸ்ட் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரான பாப் ப்ளாக்நமனுக்கு பதம்ஸ்ரீ விருது அளித்து 

சகௌரவித்துள்ளது இந்திய அரசு. 

பமரி பகாம்: பத்ம விபூஷண் விருது  

• நமரிநகாம் "Unbreakable: an autobiography" என்னும் தனலப்பில் சுயசரினத 

எழுதியுள்ளார.்  

• நமரி நகாமுக்கு 2003ல் அரஜ்ுனா விருதும் 2006ல் பத்ம ஸ்ரீ விருதும் 

வைங்கப்பட்டது. வினளயாட்டு துனறயில் உயரிய விருதான 

ராஜீவ்காந்தி நகல் ரத்னா விருது 2009ஆம் ஆண்டு இவருக்கு 

அளிக்கப்பட்டது. 2013ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷண் விருதும் சபற்றார.் 

இப்நபாது இவருக்கு பத்ம விபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பழ வியாபாரிக்கு பத்மஸ்ரீ விருது 

• கரந்ாடகாவில் தடச்ிண கன்னடா பகுதினயச ்நசரந்்த ஆரஞ்சு பை 

வியாபாரி ஹநரகலா ஹஜப்பா. தனது கிராமதத்ில் ஏனைக் 

குைந்னதகனள படிக்க னவத்த ஆரஞ்சு பை வியாபாரிக்கு பதம்ஸ்ரீ 

விருது கினடத்துள்ளது.இவர ்நியூபடப்பு என்ற கிராமத்னதச ்நசரந்்தவர.் 

அத்னன் சமிக்கு பத்மஸ்ரீ விருது: 

• பாகிஸ்தானனப் பூரவ்ீகமாகக் சகாண்ட பாடகர ்அத்னன் சமிக்கு 

கடந்த 2016ம் ஆண்டு குடியுரினம வைங்கப்பட்டு, அவருக்கு இப்நபாது 

பத்மஸ்ரீ விருதும் வைங்கப்பட்டது. 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கீபழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கில் பத்மஸ்ரீ 

விருது பத்மபூஷன் விருது மற்றும் பத்மவிபூஷன் விருது 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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