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1]

சென்னை ஓபன் சென்ைிஸ் பபோட்டியின் ஒற்னையர் பி வில் ஸ்சபயிைின்

ரோபர்ட்பெோ சபளதிஸ்ெோ அகுட், ரஷியோவின் பெைியல் செத்வபதனவ பதோற்கடித்து
ெோம்பியன் பட்ெம் சவன்ைோர்.



ஆடவர் இரட்டடயர் பி வில் இந்தியாவின் ரராஹன் ரபாபண்ணா - ஜீவன்
நெடுஞ்நெழியன் ரஜாடி, ெகொட்டவர்களான பூரவ் ராஜா - திவிஜ் ெரண் ரஜாடிடயத்
ரதாற்கடித்து ொம்பியன் பட்டம் நவன்றது.



இரட்டடயர் பி வில் ரராஹன் ரபாபண்ணா நவன்ற 15-ஆவது ொம்பியன் பட்டம்
இது. தமிழக வரர்
ீ ஜீவன் நெடுஞ்நெழியன் நவன்ற முதல் ஏடிபி பட்டம் இது. 2011க்குப் பிறகு நென்டன ஓபனில் பட்டம் நவன்ற முதல் இந்திய ரஜாடி என்ற
நபருடமடயயும் ரராஹன்-ஜீவன் ரஜாடி நபற்றுள்ளது.

2] குழந்னதகனள தத்து எடுப்பதற்கோை புதிய விதிமுனைகனள வகுத்துள்ள ெத்திய
அரசு, அனவ 16-ந் பததி அெலுக்கு வரும் எைவும் சத வித்துள்ளது.

புதிய விதிகள்:



ொடு முழுவதிலும் ஆதரவற்ற குழந்டதகள் எண்ணிக்டக அதி க த்து வருகிறது.
அரதெமயம், ஆதரவற்ற குழந்டதகள், டகவிடப்பட்ட குழந்டதகடள மட்டும்
தத்நதடுக்கலாம் எனும் விதிமுடற பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்ெிடலயில்,
தத்து

எடுப்படத எளிடமயாக்கும்

தத்நதடுப்பு

ஆடணயம்

ரொக்கில் புதிய விதமுடறகடள

வகுத்துள்ளது.

இப்புதிய

விதிமுடறகள்

மத்திய

வரும்

16ம்

ரததி(ஜன.,16) முதல் ெடடமுடறக்கு வருகிறது.
ெட்ெப்படி..



புதிதாக வகுப்பட்ட விதிமுடறகளின் படி, இனி உறவினர்களின் குழந்டதகடளயும்
தத்து எடுக்கலாம். ரமலும் 2வது திருமணம் நெய்த நபற்ரறார்கள் தங்களது முதல்
திருமணத்தில் பிறந்த குழந்டதகடள தத்து எடுத்துக் நகாள்ளலாம். இப்புதிய
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விதிமுடறகள் மூலம் தத்து எடுத்தவர்கள் ெட்டப்படி குழந்டதக்கு நபற்ரறார் ஆக
முடியும்.

3] 100 நோள் பவனை திட்ெத்திற்கும் ஆதோர் கட்ெோயெோகிைது



கிராமப்புறவாெிகளுக்கு ரவடல வாய்ப்டப வழங்கும் முக்கியத் திட்டமான 100
ொள் ரவடல உறுதித் திட்டத்திற்கு வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஆதார் எண்
கட்டாயம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

4] 4-வது பகோல்ென் குபளோப் விருது :-



அநம க்காவில் ெடந்த ரகால்டன் குரளாப் விருது விழாவில் லா லா ரலண்ட் படம்
அதிகப்பட்ெமாக

7

விருதுகடள

குவித்து

ொதடன

படடத்தது.

ரகால்டன்

குரளாப்பில் ஒருபடம் 7 விருதுகள் வாங்குவது இதுரவ முதல்முடறயாகும்.


ெிறந்த

நவளிொட்டு

திடரப்படங்கள்,

நதாடலக்காட்ெி

ெிகழ்ச்ெிகளுக்கு

ஆண்டுரதாறும் ரகால்டன் குரளாப் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி 74வது

ரகால்டன்

கலிஃரபார்னியா

குரளாப்
ெக ல்

விருது

வழங்கும்

ெடடநபற்றது.

இதில்

ெிகழ்ச்ெி
பல்ரவறு

அநம க்காவின்
திடரப்படங்களும்,

நதாடலக்காட்ெி நதாடர்களும் ரபாட்டி ரபாட்டன. இதில் ெிறந்த திடரப்படமாக
‛மூன்டலட்' படம் ரதர்வு நெய்யப்பட்டுள்ளது. அரதப்ரபான்று ெிறந்த காநமடி
மற்றும் மியூெிக் படமாக ‛லா லா ரலண்ட்' படம் ரதர்வு நெய்யப்பட்டுள்ளது.


‛மான்நெஸ்டர் டப தி ெி' என்ற படத்தில் ெடித்தற்காக ெிறந்த ெடிகருக்கான விருடத
காரே அஃப்நலக் என்பவரும், எரல படத்திற்காக ெிறந்த ெடிடகயாக இெநபல்லா
ஹாப்பர்ட்டும் தட்டி நென்றனர்.



7 விருதுகனள குவித்த ைோ ைோ பைண்ட் : ரகால்டன் குரளாப் வரலாற்றிரலரய
முதன்முடறயாக ‛லா லா ரலண்ட்' 7 விருதுகடள நபற்று ொதடன படடத்தது.
ெிறந்த காநமடி படம், ெிறந்த இயக்குெர், ெிறந்த ெடிகர், ெிறந்த ெடிடக, ெிறந்த
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திடரக்கடத, ெிறந்த இடெ மற்றும் ெிறந்த பாடல் என 7 பி வுகளில் இப்படம் விருது
நபற்றது.

பகோல்ென் குபளோப் விருதுகள் விபரம் வருெோறு...



ெிறந்த படம்(ெமூக அக்கடற) – மூன்டலட்



ெிறந்த காநமடி படம் - லா லா ரலண்ட்



ெிறந்த இயக்குெர் - ரடமின் ொரல (லா லா ரலண்ட்)



ெிறந்த ெடிகர்(காநமடி) - ரரயான் காஸ்லிங் (லா லா ரலண்ட்)



ெிறந்த ெடிடக(காநமடி) - எமா ஸ்ரடான்(லா லா ரலண்ட்)



ெிறந்த ெடிகர் (ெமூகம்) - காரே அஃப்நலக் (மான்நெஸ்டர் டப தி ெி)



ெிறந்த ெடிடக - இெநபல்லா ஹாப்பர்ட் (எரல)



ெிறந்த துடண ெடிடக - விரயாலா ரடவிஸ் (நபன்ெஸ்)



ெிறந்த துடண ெடிகர் - ஆரரான் நடய்லர் ஜான்ென் (ொக்டர்னல் அனிமல்ஸ்)



ெிறந்த திடரக்கடத - ரடமின் ொரல (லா லா ரலண்ட்)



ெிறந்த இடெ - ஜஸ்டின் ஹர்விட்ஸ் (லா லா ரலண்ட்)



ெிறந்த பாடல் - ெிட்டி ஆப் ஸ்டார்ஸ் பாடல் (லா லா ரலண்ட்)



ெிறந்த அனிரமஷன் படம் – ஜூரடாபியா



ெிறந்த நவளிொட்டு படம் – எரல

சதோனைக்கோட்ெி விருது விபரம்...



ெிறந்த நதாடலக்காட்ெி நதாடர் – அட்லாண்டா



ெிறந்த நதாடலக்காட்ெி நதாடர்(ெமூகம்) - தி கிரவுன்



ெிறந்த நதாடலக்காட்ெி ெடிகர் - ரடானால்டு குரளாவர் (அட்லாண்டா)



ெிறந்த நதாடலக்காட்ெி ெடிகர் (ெமூகம்) - பில்லி மாப் (ரகாலியாத்)



ெிறந்த நதாடலக்காட்ெி ெடிடக - டிரரேி எல்லி ரராஸ் (பிளாக் இஷ்)



ெிறந்த நதாடலக்காட்ெி ெடிடக (ெமூகம்) - கிலா
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5] இந்தியோவில் சுற்றுப் பயணம் பெற்சகோண்டுள்ள பிரோன்ஸ் நோட்டு சவளியுைவுத்
துனை ெந்தி



ஜீன் ெோர்க் அய்ரோல்ட் பிரதெர் நபரந்திர பெோடினய பநற்று ெந்தித்தோர்.

இந்த ெந்திப்பின் ரபாது இந்தியா பிரான்ஸ் இடடயில் பாதுகாப்பு, ெகர ரமம்பாடு
மற்றும்

சுற்றுலா

நெய்யப்பட்டது.

ஆகிய

ரமலும்

துடறகளில்

இந்த

ஒத்துடழப்பு

ெந்திப்பின்

ரபாது

குறித்து

ஆரலாெடன

ெீ ர்திருத்தம்

நெய்யப்பட்ட,

வி வாக்கம் நெய்யப்பட்ட ஐக்கிய ொடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்ெிலில் இந்தியா ெிரந்தர
உறுப்பு ொடு ஆவதற்கு பிரான்ஸ் ஆதரவு அளிக்கும் என்று நவளியுறவுத்துடற
மந்தி
இடம்

ஜீன் மார்க் நத வித்தார். அணுெக்தி விெிரயாகஸ்தர்கள் குழுவில் இந்தியா
நபறுவதற்கு

பிரான்ஸ்

ஆதரவு

அளிக்கும்

என்படத

மீ ண்டும்

உறுதிபடுத்தினார்.


இருொடுகளும் தீவிரவாதம் பற்றிய ெர்வரதெ வி வான மாொடு ரதடவ என்படத
மீ ண்டும் ஒருவருக்நகாருவர் வலியுறுத்தினர். இருதரப்பு உறவுகளும் RAFALE ரபார்
விமான ரவகத்தில் முன்ரனற ரவண்டும் என்று பிரஞ்சுத் தரப்பு கூறியுள்ளது.

6]

பிரதெர் நபரந்திர பெோதி எட்ெோவது எழுச்ெிெிகு குஜரோத் உைக உச்ெிெோநோட்னெ

இன்று [ 09.01.2017 ] துவக்கி னவத்தோர்.



8 ஆவது எழுச்ெியூட்டும் குஜராத் உலக மாொட்டட நதாடக்கி டவக்கவும், பிற
முன்முயற்ெிகளுக்காகவும்
நெல்கிறார்.

காந்திெக ல்

எழுச்ெியூட்டும்

பிரதமர் ெரரந்திர ரமாதி [ 09.01.2017 ] குஜராத்
மகாத்மா

உச்ெிமாொடு

ொன்கு

மந்தி ல்
ொட்கள்

ஜனவ

10-ஆம்

ெடடநபறும்.

ரததியன்று

பிரதமர்

அங்கு

நென்றடடந்ததும் காந்திெகர் ரயில் ெிடலயத்டத மறுவளர்ச்ெி நெய்வதற்கான
பூமிபூடஜ

உள்ளிட்ட ொன்கு பல்ரவறு திட்டங்கடளத் நதாடக்கி டவப்பார்.

எழுச்ெியூட்டும் குஜராத் உலக வர்த்தகக் கண்காட்ெிடயயும் அவர் நதாடக்கி
டவப்பார். பின்னர் GIFT ெகரத்திற்குச் நென்று அங்கு மும்டப பங்குச்ெந்டத
அடமத்திருக்கும் ெர்வரதெ ப மாற்ற ெிடலயத்டத அவர் நதாடக்கி டவப்பார்.

7]

உைகிபைபய ெிகப்சபரும் சதருவிளக்கு ெோற்றும் திட்ெம் – ெின்ெோரத்துனை

அனெச்ெர் பியூஷ் பகோயல் அைிமுகப்படுத்துகிைோர்.
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உலகிரலரய மிகப்நப ய நதருவிளக்கு மாற்றும் திட்டத்டத இன்று நதற்கு தில்லி
மாெகராட்ெியில்

மின்ொரத்துடற

அறிமுகப்படுத்துகிறார். இத்

அடமச்ெர்

பியூஷ்

ரகாயல்

திட்டத்தின் மூலம் 3 லட்ெம் LED விளக்குகள்

மாற்றப்படும். நதற்கு தில்லி மாெகராட்ெியின் EESL நமாடபல் நெயலிடயயும்
ரகாயல் நதாடக்கி டவப்பார். இதன் மூலம் பழுதான நதருவிளக்குகள் இருந்தால்
அது நதாடர்பாக இதில் புகார் அளிக்க முடியும்.


நதற்கு தில்லி மாெகராட்ெியில் தற்ரபாது நெயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நதருவிளக்கு
ரதெியத்

திட்டம்

திட்டமாகும்.

தான்

உலகிரலரய

மின்துடற

மிகப்நப ய

அடமச்ெகத்தின்

நதருவிளக்கு

மின்ெக்தித்

திறன்

மாற்றும்

அபிவிருத்தி

அடமப்பான ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED மூலம் இது நெயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது. இத் திட்டம் தற்ரபாது பஞ்ொப், இமாச்ெல்பிரரதெம், உத்தரப்பிரரதெம்,
அொம், தி புரா, ஜார்க்கண்ட், ெத்திஸ்கர், நதலுங்கானா, ஆந்திரப்பிரரதெம், ரகரளா,
ரகாவா, மகாராஷ்ட்ரா, குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தானில் நெயல்பட்டு வருகிறது.
ொட்டில்

ஏற்கனரவ

15.36

லட்ெம்

நதரு

விளக்குகள்

LED

விளக்குகளாக

மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால் 20 ரகாடி கிரலாவாட் எ யாற்றல் ரெமிக்கப்படும்
என்பது குறிப்பிடத் தக்கது..

8] இந்தியோவின் சபோளுளோதோர வளர்ச்ெி இந்த ஆண்டு 7.1 ெதவதெோக
ீ
இருக்கும்.



இந்த ஆண்டு, நமாத்த உள்ொட்டு

உற்பத்தி

7.1 ெதவிகிதமாக இருக்கும் என்று

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு 7.6 ெதவிகிதமாக இருந்தது. 2016-17 ஆம்
ஆண்டில், ரதெிய அளவில் ெராெ , தனிெபர் ஆண்டு வருமானம் 1,03,007 ரூபாயாக
இருக்கும் என்று தடலடமப் புள்ளியில் ெிபுணர் டி.ெி. அனந்த், புதுதில்லியில்,
அறிக்டக

ஒன்டற

நவளியிட்டுத்

நத வித்தார்.

இது

10.4

ெதவிகிதம்

அதிக ப்பாகும். 2015-16 ஆம் ஆண்டு இது, 93,293 ரூபாயாக இருந்தது. அப்ரபாது
வளர்ச்ெி விகிதம் 7.6 ெதவிகிதமாக இருந்தது.

உற்பத்தித் துடறயானது ெடப்பு

ஆண்டில் 7.4 ெதவிகித வளர்ச்ெி காணும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது
கடந்த ஆண்டு 9.3 ெதவிகிதமாக இருந்தது.
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டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீ ழ்,

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அொமின் 1,518

கிராமப் பஞ்ொயத்துக்கடள ஒளியிடழ மூலம் BSNL இடணக்கும். குவஹாத்தியில்
ஆல் இண்டிய ரரடிரயாவின்

ெிகழ்ச்ெியில் பங்ரகற்ற BSNL-ன் தடலடமப் நபாது

ரமலாளர் எம்.ரக.ரெட் கூறுடகயில், இந்த ஆண்டு 5,200 கிரலாமீ ட்டர் ஒளியிடழ
அடமக்கப்படும் என்றார்.

ொட்டில் முதன் முடறயாக

க்ரஷத்

கிராமம் தான்

முதல் டிஜிட்டல் கிராமமாக இருக்கும் என்றார். ஊரகப் பகுதிகளில் ெிறந்த மற்றும்
விடல குடறந்த நதாடர்டப அளிப்பதற்கு அழுத்தம் நகாடுப்பதாக அவர் கூறினார்.

9]

ஒன்பதோவது சஜய்ப்பூர் ெர்வபதெ தினரப்பெ விழோ [ 07.01.2017] சஜய்ப்பூ ல்

துவங்கியது.

10] உைகின் ெிக உயர்ந்த செசைஸ்பகோப் – திசபத்தில் ெீைோ நிறுவுகிைது.



ெீ னா, இந்திய எல்டலக்ரகாட்டட ஒட்டிய திநபத் பகுதியில், உலகின் மிக உயர்ந்த
இட, புவி ஈர்ப்பு அடல நடநலஸ்ரகாப் ஒன்டற ெிறுவி வருகிறது. ெக

1 என்ற

நபய டப்பட்ட முதல் நடநலஸ்ரகாப் ெிறுவும் பணிகள் துவங்கி விட்டன என்று
தடலடம

விஞ்ஞானி,

ரயா

யாங்கியாங்

நத வித்தார்.

இதன்

மூலம்,

அண்டநவளியிலிருந்து வரும் மிக நமல்லிய எதிநராலி உணரப்பட்டு, அண்டநவளி
உருவான ரபாது எழுந்ததாகக் கருதப்படும் நவடிப்பு பற்றிய அ ய தகவல்கள்
திரட்டப்படும் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. தவிர, கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,250 மீ .
உயரத்தில் ெிறுவப்படும் இந்த நடநலஸ்ரகாப் வாயிலாக, வடதுருவத்தில் ஆரம்ப
கால புவி ஈர்ப்பு அடலகள் துல்லியமாகப் நபறப்படும். 2021ஆம் ஆண்டு, இது
நெயல்படத் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

11] சூ நோம் நோட்டின் துனண அதிபர் அஷ்வின் அதின், 9 நோள் பயணெோக புதுதில்ைி
வந்துள்ளோர்.

12]

கத்தோர் ஓப்பன் சென்ைிஸ் பட்ெத்னத பநோவோக் டுபகோவிச் சவன்றுள்ளோர்.

பதோஹோவில் நெந்த முக்கிய இறுதிப்பபோட்டியில், இவர், ANDY MURRAYஐ 6-3, 5-7,6-4
என்ை செட் கணக்கில் சவன்ைோர். 36 ஆவது முனையோக இருவரும் பெோதிக்சகோண்ெ
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இப்பபோட்டியில், இம்முனை 25 ஆவது தெனவயோக ANDY MURRAY, பஜோக்பகோவிச்ெிெம்
பதோல்வியுற்ைோர்.

13] அசெ க்க நோெோளுென்ை உறுப்பிைர்களோக இந்திய வம்ெோவளினயச் பெர்ந்த 5
பபர் பதவிபயற்றுக் சகோண்டுள்ளைர்.
01) கமலா ஹா ஸ் [ அநம க்க நெனட் ெடபயில் உறுப்பினராகும் முதல் இந்திய
வம்ொவளிப் நபண் ]
அநம க்க பிரதிெிதிகள் ெடப
-----------------------------------------02) அமி நபரா
03) ரரா கன்னா
04) ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி
05) பிரமீ ளா நஜயபால்
5

ரபரும்,

ஜனொயக

கட்ெியின்

ொர்பில்

அநம க்க

ொடாளுமன்றத்துக்கு

ரதர்வு

நெய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில், பிரதிெிதிகள் ெடப உறுப்பினராக அமி நபரா பதவிரயற்பது
இது 3-ஆவது முடறயாகும். இதன்மூலம், 3 முடற பிரதிெிதிகள் ெடபக்கு ரதர்வு
நெய்யப்பட்ட இந்திய வம்ொவளிடயச் ரெர்ந்த தலீப் ெிங் நெௌந்தின் ொதடனடய அமி
நபரா ெமன் நெய்தார்.

14] வக்ஃபு வோ ய செோத்துகள் சதோெர்போை புகோர்கனள விெோ ப்பதற்கு, உச்ெ நீ திென்ை
ஓய்வுசபற்ை

நீ திபதினயக்

சகோண்ெ

ஒரு

நபர்

தீர்ப்போயத்னத

ெத்திய

அரசு

ஏற்படுத்தியுள்ளது. இபதபபோல், ெோநிை அளவிலும் இதுவனர 24 தீர்ப்போயங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளை.

15] பிப்ரவ

28-ஆம் பததிக்குள் வங்கி கணக்குென் போன் கோர்டு (நிரந்தர கணக்கு)

எண்னண இனணக்க பவண்டும் என்று நிதி அனெச்ெகம் ெற்றும் ெத்திய பநரடி
வ விதிப்பு ஆனணயம் வங்கிகளுக்கு அைிவுறுத்தியுள்ளது. போன் கணக்கு எண்
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இல்ைோதவர்களிெம் படிவம் எண் 60-ஐ சபை பவண்டும். ஜன்தன் கணக்குகள் ெற்றும்
பூஜ்யம் இருப்புத் சதோனக சகோண்ெ வங்கிக் கணக்குகளுக்கு இந்த நனெமுனை
சபோருந்தோது என்று சத விக்கப்பட்டுள்ளது.

16] HSBC Holdings ஆய்வின்படி, சவளிநோட்டிைருக்கு அதிகபட்ெ ெம்பளம் வழங்கும்
நோடுகளின் பட்டியைில் சுவிட்ெர்ைோந்து முதைிெத்தில் உள்ளது. இங்கு வருெத்திற்கு
ெரோெ யோக

$

1,88,275

ெம்பளம்

சபறுகின்ைைர்.

இது

உைகின்

ெரோெ னயவிெ

இருெெங்கு ஆகும்.



இரண்டாமிடத்தில் ஹாங்காங் உள்ளது. மூன்றாம் இடம் இந்தியா நபற்றுள்ளது.

17] Taclim - orld’s first irtual reality shoes



ஜப்பாடன ரெர்ந்த Cerevo என்ற Startup ெிறுவனம் , Taclim எனும் உலகின் முதல்
நமய்ெிகர் காட்ெி காலணிகடள உருவாக்கியுள்ளது.

18] 13வது ெித்வன் யோனைகள் திருவிழோ ( 13th Chitwan Elephant Festival ) , பநபோள தனைநகர்
கோத்ெோண்டுவில் டிெம்பர் 26 - 30 வனர நனெசபற்று முடிந்துள்ளது.

19] Good Samaritan Policy

 ொடல விபத்தில் பாதிக்கப்படுரவாருக்கு உடனடியாக உதவிகள் பு ந்ரதாருக்கு ரூ
2000 நவகுமதி மற்றும் பாராட்டு ொன்றிதழ் வழங்கப்படும் என நடல்லி முதல்வர்
அறிவித்துள்ளார்.
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20]

ஒடிஷோவின் Bargarh நக ல் , ெிகவும் பிரெித்தி சபற்ை, திைந்தசவளி நோெக

திருவிழோ ( கிருஷ்ண லீைோ ெற்றும் ெதுரோ விஜயம் ) Reign of King Kansa ஜைவ

02 முதல்

12 வனர நனெசபறுகிைது.

செல்ைியில்

21]

சபண்களின்

போதுகோப்னப

கவைத்தில்

சகோண்டு

செட்பரோ

ரயில்களில் பயணிக்கும்பபோது அவர்கள் கத்தி எடுத்துச் செல்ை ெத்திய போதுகோப்பு
பனெ அனுெதி வழங்கியுள்ளது.



அரத ரபான்று ரயில் பயணிகள் தீப்நபட்டிகள் மற்றும் டலட்டர் நகாண்டுச்
நெல்லவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பயணி ஒரர ஒரு தீப்நபட்டிதான்
டவத்திருக்க ரவண்டும் என்ற ெிபந்தடனயுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

22] பி ஸ்பபன் ெர்வபதெ ஓபன் சென்ைிஸ் பபோட்டியின் ெகளிர் இரட்னெயர் பி வில்
இந்தியோவின் ெோைியோ ெிர்ஸோ , அசெ க்கோவின் சபதோைி பெெக் ெோன்ட்ஸ் ( Bethanie
Mattek-Sands ) பஜோடி , ரஷ்யோவின் எகசெ ைோ ெகபரோவோ , எைிைோ சவஸ்ைிைோ
பஜோடினய பதோற்கடித்து பட்ெம் சவன்ைைர்.



2016லும் ொனியா மிர்ோ, ஹிங்ஸ் உடன் இடணந்து இப்பட்டத்டத நவன்றுள்ளார்.



ொம்பியன் பட்டம் நவன்றாலும், ொனியா மிர்ோ 91 வாரங்களாக வகித்து வந்த
இரட்டடயர் தரவ டெ முதலிடத்டத இழந்து விட்டார்.



தற்ரபாது முதலிடத்டத அநம க்காவின் நபதானி ரமடக் ொன்ட்ஸ் நபற்றுள்ளார்.

23] வருெ வருெோைம் 2 ைட்ெத்திற்கு உட்பட்ெ குடும்பத்தின் ஏனழ சபண்களுக்கும் ,
ஆதரவற்ை சபண்களுக்கும் ெோதம் ரூ 1000 உதவித்சதோனக வழங்கும் " ஜீவன் பஜோதி "
என்னும் புதிய திட்ெத்னத சதலுங்கோைோ ெோநிை முதல்வர் ெந்திரபெகர் ரோவ் துவக்கி
னவத்துள்ளோர்.
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24] ெர்வபதெ பட்ெம் விடும் திருவிழோ அகெதோபோத்தில் சதோெங்கியது



7 ொட்கள் ெடடநபறும் இந்த திருவிழாவின் முதல் ொளான இன்று, உலகின் 31
ொடுகளில்

இருந்து

வந்துள்ள

பட்டம்

விடும்

ஆர்வலர்கள்,

விதவிதமான

வடிவங்கடளக் நகாண்ட 180க்கும் ரமற்பட்ட பட்டங்கடள பறக்கவிட்டு அெத்தினர்.

25] பெோடிக்கு சரோைோல்பெோ சஜர்ஸினய ப ெளித்த பபோர்ச்சுகல் பிரதெர்



அரசு முடற பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ரபார்ச்சுகல் பிரதமர் அண்டனிரயா
ரகாஸ்டா, பிரபல கால்பந்து வரர்
ீ நரானால்ரடாவின் உடடடய, பிரதமர் ெரரந்திர
ரமாடிக்கு ப ெளித்தார்.



நடல்லியில் ெடடநபற்ற ெிகழ்ச்ெியில் ரபார்ச்சுகல் ொயகன் நரானால்ரடாவின்
ஏழாம் எண் நபாறித்த உடட பிரதமர் ரமாடியிடம் வழங்கப்பட்டது. ெர்வரதெ
அளவில் ெிறந்த கால்பந்து வரருக்காக
ீ
வழங்கப்படும் பரலான் டி ஆர் (BALON DE OR)
விருது அன்டமயில் நரானால்ரடாவுக்கு வழங்கப்பட்டது ெிடனவுகூரத்தக்கது.

26] சென்னை ெோரத்தோன் ஓட்ெத்தில் ஆயிரக்கணக்கோபைோர் பங்பகற்ைைர். இதில்
ஆண்களுக்கோை பி வில் சகன்ய வரர்
ீ
முதல் ப னெ சவன்ைோர். சபண்கள் பி வில்
மும்னப வரோங்கனை
ீ
முதைிெம் பிடித்தோர்.



நென்டன ரன்னர்ஸ் அடமப்பு ொர்பில் தி விப்ரரா மாரத்தான்’ என்ற நபய ல்
ஆண்டுரதாறும் நென்டன மாரத்தான் ஓட்டப் பந்தயம் ெடத்தப்பட்டு வருகிறது.

27] NASA மூைம் Dr Jeanette Jo Epps என்ை அசெ க்க-ஆப் க்க சபண் 2018ல் விண்சவளி
ஆய்வு னெயத்திற்கு அனுப்பபெ உள்ளோர். இவபர விண்சவளி ஆய்வு னெயத்திற்கு
அனுப்பபடும் முதல் அசெ க்க-ஆப் க்க சபண்.
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28] தில்ைி ெோனைக்கு குரு பகோபிந்த் ெிங் சபயர்.



10 ஆவது

ெீ க்கிய

மத குருவான குரு ரகாபிந்த் ெிங்கின் 350 வது பிறந்த

ொடளநயாட்டி ரராஹிணியில் உள்ள ொடலக்கு அவரது நபயர் சூட்டப்பட்டது.

29]

போைிவுட் நடிகர்

ஷோருக் கோன்

4வது yash chopra memorial விருதிற்கு பதர்வு

செய்யப்பட்டுள்ளோர்.

30] ெத்திய ெோனைப் பபோக்குவரத்து ெற்றும் சநடுஞ்ெோனைத் துனை Jan 9 முதல் jan 15
வனர ெோனை போதுகோப்பு வோரெோக அனுெ க்க உள்ளது. பெலும் பதெிய ெோனை
போதுகோப்பு ெோநோடு செல்ைியில் ஜைவ



9 அன்று நனெசபை உள்ளது.

ொடல ரபாக்குவரத்து காவலர்களுக்கு e-challa

என்ற நமாடபல் அப்ளிரகஷனும்

நதாடங்கப்பட உள்ளது.


மக்களுக்கு

ொடல

பாதுகாப்பு

நதாடர்பாக

-parivaha

என்ற

நமாடபல்

அப்ளிரகஷனும் நதாடங்கப்பட உள்ளது

31]

ஹ யோணோவில்,

இனளஞர்களுக்கு

ெர்வபதெத்

தரத்தில்

வினளயோட்டுவெதிகனள வழங்க வனக செய்யும் வினளயோட்டுப் பல்கனைக்கழகம்
அனெக்கப்படும்.

பெலும்

ெோநிை,

ெோவட்ெ

ெற்றும்

வட்ெோர

நினைகளில்,

வினளயோட்டுென் சதோெர்புனெய ெக்களின் அனுபவங்கனளப் சபை, வினளயோட்டுக்
கவுன்ெில்களும் அனெக்கப்படும் என்று ஹ யோணோ ெோநிை வினளயோட்டு ெற்றும்
இனளஞர் நைத்துனை அனெச்ெர் அைில் விஜ் கூைிைோர்.

32] கோெபநோய்க்கு எதிரோக தீவிர விழிப்புணர்வு பிரச்ெோரம் பெற்சகோண்ெ போைிவுட்
நடிகர் அெிதோப் பச்ெனை அசெ க்கத் தூதரகம் சகளரவப்படுத்தியுள்ளது.
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இந்தியாவில் காெரொய் பாதிப்புக்கு எதிராக தீவிர
ரமற்நகாண்டதற்காக
அநம க்கத் தூதர்

பாலிவுட்

ெடிகர்

அமிதாப்

விழிப்புணர்வு பிரச்ொரம்

பச்ெடன,

இந்தியாவிற்கான

ச்ெர்டு.ஆர்.நவர்மா நகளரவித்துள்ளார்.

33] உதய் ெின்திட்ெத்தில் 21-வது ெோநிைெோக இனணந்தது தெிழகம்



பிரதமர் ெரரந்திர ரமாடி தடலடமயில் 2015–ம் ஆண்டு ெவம்பர் மாதம் ெடடநபற்ற
மத்திய

மந்தி ெடப

கூட்டத்தில்

மாெிலங்களின்

மின்

வினிரயாக

திறடன

ரமம்படுத்தவும், மின் உற்பத்தி விடல மற்றும் மின் வினிரயாக அடமப்புகளின்
வட்டி சுடமடய குடறக்கவும், மின்வினிரயாக அடமப்புகளில் ெிதி ஒழுக்கம்
மற்றும் ரமலாண்டமடய ெிடலொட்டவும் உஜ்வால் டிஸ்காம் அஷ்யூரன்ஸ்’
( உதய்’) திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.


மத்திய அரசு நகாண்டு வந்துள்ள இந்த திட்டத்தின் கீ ழ் 2015 நெப்டம்பர் வடர மாெில
மின் வா யங்களின் நமாத்த கடனில், 75 ெதவத
ீ அளடவ மாெில அரசுகள் ஏற்க
ரவண்டும், மின் கட்டணத்டத மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முடற மாற்றி அடமக்க
ரவண்டும், மின் இழப்டப குடறக்க ெடவடிக்டக எடுக்க ரவண்டும் என்பன
உள்ளிட்ட பல்ரவறு அம்ெங்கள் இடம் நபற்று உள்ளன.



இத்திட்டத்தில் இதுவடர ொடு முழுவதும் 20 மாெிலங்கள் இடணந்து உள்ள
ெிடலயில், தற்ரபாது 21–வது மாெிலமாக தமிழகம் இதில் இடணந்திருக்கிறது.
தமிழகத்தின்

ரகா க்டககள்

இடணந்துள்ளது.

இதற்கான

ஏற்கப்பட்டடதயடுத்து
பு ந்துணர்வு

இந்த

ஒப்பந்தம்

டகநயழுத்தானது. இதில், மத்திய மின்ொரத்துடற இடண மந்தி

திட்டத்தில்
நடல்லியில்

பியூஷ் ரகாயல்,

தமிழக மின்துடற அடமச்ெர் பி.தங்கமணி ஆகிரயார் டகநயழுத்திட்டனர்.


உதய் திட்டத்தில் இடணந்திருப்பதால் வட்டி ரெமிப்பு, மின் ரெமிப்பு உள்ளிட்ட
பல்ரவறு அம்ெங்கள் மூலம் தமிழகத்திற்கு ரூ.11000 ரகாடி அளவுக்கு பயன்
கிடடக்கும் என அரசு நத வித்துள்ளது.
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34] நோட்டில் நிைத்தடி நீ ர்ெட்ெத்னத அதிக க்க பை திட்ெங்கனள வகுத்த பிரபை
நீ ர்போெைத்துனை வல்லுைர் ஹணுெந்த ரோவ் ெரணெனெந்தோர்.



நதலுங்கானா மாெிலப் பி விடனக்கு முன்னர் ஒருங்கிடணந்த ஆந்திரப்பிரரதெ
மாெிலத்தின் தடலடம ெீர்ப்பாென நபாறியாளராக பணியாற்றிய ஹணுமந்த ராவ்,
தனது

பணிக்காலத்தில்

குடறந்த

நபாருட்நெலவில்

ரவளாண்

பயிர்களுக்கு

உதவும் ெிறப்பு ெீர்பாென திட்டங்கள் மற்றும் எளிதாக ெிலத்தடி ெீடர ரெமிப்பது
குறித்து பல திட்டங்கடள உருவாக்கினார்.

35]

செோசூல் நக ல் உள்ள னெக் ஸ் நதிக்கனரனய ஈரோக் பனெ னகப்பற்ைி

உள்ளதோக தகவல் சவளியோகி உள்ளது.

36]

சவளிநோடுகளில் பணிபு யும் இந்தியர்கள் தங்களுக்கு ஏபதனும் பிரச்ெனை

ஏற்பட்ெோல் டுவிட்ெர் மூைம் புகோர் அனுப்பி தீர்வுகோை ெத்திய ெந்தி

சுஷ்ெோ சுவரோஜ்

புதிய வெதினய அைிமுகப்படுத்தியுள்ளோர்.



வழக்கமாக, தனது டுவிட்டர் பக்கத்தின்மூலம் மக்களுடன் நதாடர்பு வட்டாரத்தில்
இருப்படத விரும்பும் சுஷ்மா சுவராஜ் டுவிட்டர், ரபஸ்புக் மூலம் மக்களின்
புகார்களுக்கு உடனடி ெடவடிக்டக எடுப்பதில் அக்கடற காட்டி வருகிறார்.



அவரது அறிவுறுத்தலின்படி, உலகம் முழுவதும் 150 ொடுகளில் உள்ள இந்தியத்
தூதரங்கடள

ஒருங்கிடணத்து

’இந்தியோ

ெிஷன்’

எனும்

டுவிட்டர்

வடலத்தளக்குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.


இதன்

மூலம்

நவளிொடுகளில்

பணிபு யும்

இந்தியர்கள்,

தங்களது

விொ,

பாஸ்ரபார்ட் ரபான்ற ஆவணங்களில் ஏதாவது ெிக்கல் ரெர்ந்தாரலா, பணிபு யும்
ொட்டில்

உடல் தியான

உ டமகடளப்

நபறுவது

ெிரமங்கடள

எதிர்நகாண்டாரலா,

நதாடர்பாகரவா

ெட்ட

ெம்மந்தப்பட்ட

தியான

ொட்டிலுள்ள

தூதரகங்களின் டுவிட்டர் பக்கத்டத ரடக் நெய்து புகார்கடள பதிவு நெய்யலாம்.
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ரமலும், தங்களது புகார்களுடன் நவளியுறவுத்துடற மந்தி

சுஷ்மா சுவராஜின்

டுவிட்டர் முகவ யான @SushmaSwaraj என்ற நபயடர இடணத்தால் ரெரடியாக
உங்கள் ரகா க்டகடய ொன் கண்காணிப்ரபன். மிகவும் அவெரமான ெடவடிக்டக
ரதடவநயனில் #sos என்ற ரஹஷ்ரடக்டக பயன்படுத்தலாம் எனவும் சுஷ்மா
சுவராஜ் நத வித்துள்ளார்.

37] ெரோட்டிய ெோநிைத்தில் போல் தோக்கபர நினைவகம்: உத்தவ் தோக்கபர திைந்து
னவத்தோர்



ெிவரெனா கட்ெியின் மடறந்த தடலவர் பால் தாக்கரரவுக்கு கல்யான் பகுதியில்
அடமக்கப்பட்டுள்ள

ெிடனவகத்டதயும்,

நவண்கலச்

ெிடலடயயும்

உத்தவ்

தாக்கரர திறந்து டவத்தார்.

38] உ.பி.னய பெர்ந்த 12-ம் வகுப்பு ெோணவர் 70 கிபைோ வனரயிைோை சபோருட்கனள
சுெந்துச்

செல்லும்

’அதிநவை
ீ

பரோபபோ’

ஒன்னை

உருவோக்கி

ெோதனை

பனெத்துள்ளோர்.



70 கிரலா வடர சுடமகடள தாங்கி பின்நதாடரும் ரராரபா: உ.பி. மாணவனின்
ொதடன. அநம க்கா, ஐரராப்பா, ஜப்பான் மற்றும் ஆப்பி க்க ொடுகளில் புதிய
வடகயிலான கண்டுபிடிகளுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வடகயில் ஆண்டுரதாறும்
ரமக்கர்ஸ் ஃநபஸ்ட்’ என்ற நபய ல் அறிவியல் கண்காட்ெிகள் ெடடநபற்று
வருகின்றன.



அவ்வடகயில் கடந்த 2013-ம் ஆண்டில் இருந்து இந்தியாவின் முக்கிய ெகரங்களில்
ரமக்கர்ஸ் ஃநபஸ்ட்’ விழா ெடடநபற்று வருகிறது. இந்த ஆண்டுகான மூன்று
ொள் ரமக்கர் ஃநபஸ்ட்’ விழா குஜராத் மாெில தடலெகரான அகமதாபத்தில்
கடந்த 6-ம் ரததி நதாடங்கியது.



இந்த

விழாவில்

உத்தரப்பிரரதெம்

மாெிலம்,

மீ ரட்

ெகடரச்

ரெர்ந்த

யாஷ்

பன்ொல்(17) என்ற 12-ம் வகுப்பு மாணவர், 70 கிரலா வடரயிலான சுடமகடள
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நகாண்டுச்

நெல்லக்கூடிய

ெவனவடக
ீ

ரராரபாடவ

உருவாக்கி

ஆச்ெ யப்படுத்தியுள்ளார்.

39] விெோரனணயின்பபோது இங்கிைோந்து ரோணுவத்தோல் பநதோஜி ெித்ரவனத செய்து
சகோல்ைப்பட்ெோர் எை புதிய புத்தகத்தில் திடுக்கிடும் தகவல் சத விக்கப்பட்டுள்ளது.



இங்கிலாந்து

ராணுவத்தால்

ரெதாஜி

நகால்லப்பட்டார்:

புதிய

புத்தகத்தில்

திடுக்கிடும் தகவல்.


இந்திய ரதெிய ராணுவத்டத ஏற்படுத்தி ஆங்கிரலயர் ஆட்ெிக்கு எதிராக ரபாராடிய
தடலவர் ரெதாஜி சுபாஷ் ெந்திரரபாஸ். அவர், 1945-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 18-ந்ரததி
டதரபயில் ெடந்த விமான விபத்தில் இறந்தார் என்று கூறப்பட்டு வருகிறது.
ரெதாஜி வாழ்க்டக வரலாறு பற்றிய ரகெிய ஆவணங்கடள கடந்த ஆண்டு மத்திய
அரசு நவளியிட்டரபாதும் அவர் எப்படி இறந்தார் என்பது இன்னும் மர்மமாகரவ
உள்ளது. இதுபற்றி ஓய்வு நபற்ற ரமஜர் நஜனரல் ஜி.டி. பக்ஷி, ரபாஸ்: தி இந்தியன்
ொமுராய்-ரெதாஜி அண்ட் தி ஐ.என்.ஏ. மிலிட

அெஸ்நமண்ட்

என்ற தடலப்பில்

ஒரு புத்தகம் எழுதி இருக்கிறார்.

அதில் அவர் கூைியிருப்பதோவது:-



ஜப்பானுக்கான முந்டதய ரொவியத் ரஷிய தூதர் ரஜக்கப் மாலிக் உதவியுடன்
ரடாக்கிரயாவில் இருந்து ரெதாஜி டெபீ ய பகுதிக்கு தப்பிச் நென்றார். அங்கு 3
வாநனாலி

ெிடலயங்கடளயும்

ராணுவத்துக்கு

நத ய

வந்தது.

ெிறுவினார்.
இதனால்

இது,

பின்னர்

ரெதாஜியிடம்

இங்கிலாந்து

விொரடண

ெடத்த

தங்கடள அனுமதிக்கரவண்டும் ரொவியத் ரஷியாவிடம் ரகா க்டக டவத்தது.
இந்த விொரடணயின்ரபாதுதான் இங்கிலாந்து ராணுவத்தால் ரெதாஜி ெித்ரவடத
நெய்து நகால்லப்பட்டார். அவர் விமான விபத்தில் இறக்கவில்டல. இதற்கு மறுக்க
முடியாத ஆதாரங்கள் என்னிடம் உள்ளன.
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40] கோஷ்ெீ னரச் பெர்ந்த எட்டு வயது ெிறுவன், குத்துச்ெண்னெயில் பதெிய ெோம்பியன்
ஆக உருசவடுத்துள்ளோன்.



ஜம்மு காஷ்மீ ர் மாெலிம் ரரஜா டயச் ரெர்ந்த 8 வயது ெிறுவனான அப்பு அமாஸ்
இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறான். இச்ெிறுவன் ரதெிய அளவில் ெடத்தப்பட்ட
தாய்

பாக்ெிங்

படடத்துள்ளான்.

ொம்பியன்ஷிப்
இதன்மூலம்,

ரபாட்டியில்
இளம்

வயதில்

தங்கம்
ரதெிய

நவன்று
பாக்ெிங்

ொதடன
ொம்பியன்

ஆகியிருக்கிறான்.

41]

ஸ்சபயின் நோட்டின் கோல்பந்து கிளப்புகளில் போர்ெிபைோைோ,

அணிகள்

முன்ைணி

கிளப்போக

விளங்கி

வருகின்ைை.

இந்த

யல் ெோட் ட்
இரண்டிலும்

போர்ெிபைோைோ ெிைந்த அணியோக விளங்கி வருகிைது.



பார்ெிரலானா அணி நதாடர்ச்ெியாக 39 ரபாட்டிகளில் ரதால்விடய ெந்திக்காமல்
வறுெடட
ீ
ரபாட்டு ொதடனப் படடத்திருந்தது. அந்த ொதடனடய எந்த கிளப்
அணியும் முறியடித்ததில்டல.



யல் மாட் ட் அணியின் பயிற்ெியாளராக ஷிரடனின் ஷிரடன் நபாறுப்ரபற்ற
பிறகு

அந்த

அணி

அசுர

வளர்ச்ெி

நபற்றுள்ளது.

நரானால்ரடா,

நபன்ெிமா,

மார்ெிரலா மற்றும் ரகப்டன் நெர்ஜிரயா ரரமாஸ் ஆகிரயா ன் ஆட்டத்தில்
ரதால்வியடடயாமல் நதாடர்ந்து நவற்றிடய ருெித்து வருகிறது.


இந்ெிடலயில், லா லகா நதாட ன் இன்டறய ரபாட்டியில்
கிரனாடா அணிடய எதிர்நகாண்டது. இதில்
இதன்மூலம்
ெந்திக்காமல்

நதாடர்ச்ெியாக
வறுெடட
ீ

39

யல் மாட் ட் 5-0 என நவற்றி நபற்றது.

ரபாட்டிகளில்

ரபாட்டு

யல் மாட் ட் அணி

நென்று

யல்

மாட் ட்

ரதால்விடய

நகாண்டிருக்கிறது.

இதன்மூலம்

பார்ெிரலானாவின் ொதடனடய ெமன் நெய்துள்ளது.

42] ஆண்டுபதோறும் தெிழர் ஓருங்கினணப்பு குழுவிைோல் பகணல் கிட்டு உட்பெ 10
வரர்களின்
ீ
நினைவோக நெத்தப்படும்

தெிழர் வினளயோட்டு விழோ

7

நோனள

[08.01,2017 ] செல்பபோர்ைில் நெக்கிைது.
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ஆண்டுரதாறும் தமிழர் ஓருங்கிடணப்பு குழுவினால் ரகணல் கிட்டு உட்பட 10
ரப ன் ெிடனவாக ெடத்தப்படும் தமிழர் விடளயாட்டு விழா

7 ஜனவ

மாதம்

8-ந்ரததி ஞாயிற்றுக்கிழடம அன்று காடல 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வடர
கிழக்கு

புர்வுட்

ெர்வ்

(East

Burwood

Reserve)

டமதானத்தில்

ெடடநபற

ஏற்பாடாகியுள்ளது.


இந்ெிகழ்வில்

வழடமரபால்

உடதபந்தாட்டம்

மற்றும்

துடுப்நபடுத்தாட்டம்,

ெிறுவர்களுக்கான

கரப்பந்தாட்டம்,

விடளயாட்டுப்

ரபாட்டிகள்,

கிளித்தட்டு உட்பட தாயக விடளயாட்டுப் ரபாட்டிகள் இடம்நபறவிருக்கின்றன.
இத்துடன் ொள்

முழுவதும்

ஒடியற்கூழ்

உட்பட சுடவயான

தாயக உணவு

வடககளும் விற்படனக்கு உள்ளன.

43] மும்னப ெோரத்தோைின் தூதரோக

பயோ ஒைிம்பிக்கின் 800 ெீ ட்ெர் ஓட்ெத்தில் தங்க

பதக்கம் சவன்ை பெவிட் ருடிெோ நியெிக்கப்பட்டுள்ளோர்.



ரயா

டி

நஜன ீரராவில்

ெடடநபற்ற

ஒலிம்பிக்

நதாட ன்

800

மீ ட்டர்

ஓட்டப்பந்தயத்தில் நகன்யாவின் ரடவிட் ருடிஷா ொம்பியன் பட்டம் நவன்றார்.
இதில் ஒரு ெிமிடம் 42.15 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்டத கடந்த அவர், லண்டனில்
ெடடநபற்ற ஒலிம்பிக்கில் ஒரு ெிமிடம் 40.91 வினாடிகளில் கடந்து முதல் இடத்டத
பிடித்தார். இதுதான் உலக ொதடனயாக உள்ளது.


இந்ெிடலயில், 800 மீ ட்டர் ஓட்டத்தில் உலக ொம்பியனான ரடவிட் ருடிஷா, 14-வது
மும்டப மாரத்தானுக்கான ெர்வரதெ தூதராக ெியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

44] இரோக்கின் புரோதை நகரெோை நிம்ருத், ஐ.எஸ். தீவிரவோதிக ளோல் முழுனெயோக
அழிக்கப்பட் டுள்ளது.

45] ெர்வபதெ விண்சவளி நினையத் தின் ெின் இனணப்புக்கோக நோெோ வரர்கள்
ீ
இருவர்
விண் நனெ பயின்று 3 புதிய ெோதைங்கனள சவற்ைிகரெோக சபோருத்திைர்.
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இது குைித்து நோெோ விஞ்ஞோைிகள் தங்களது வனைப்பூவில் எழுதியுள்ள
தகவைில் கூைியிருப்பதோவது: கமாண்டர் ரஷன் கிம்புரரா மற்றும் விண்நவளி
ஓட

நபாறியாளர்

நபக்கி

ரமம்படுத்துவதற்கான

இரு

விட்ென்

இருவரும்

மின்

ஒன்டற

விண்

பணிகளில்

இடணப்புகடள
ெடட

பயின்று

முடித்துள்ளனர். நமாத்தம் ஆறடர மணி ரெரம் ெீடித்த இந்த விண் ெடடயின்ரபாது,
ெர்வரதெ விண்நவளி ெிடலயத்துக்கு நவளிரய மின் இடணப்புக்கான 3 புதிய
ொதனங்கடளயும்,

லித்தியம்

ரபட்ட கடளயும்

நவற்றிகரமாக

நபாருத்தியுள்ளனர்.


விண்நவளி ஆய்வு ெிடலயத்துக்கு மின் இடணப்பு வழங்கி வந்த டஹட்ரஜன்
ரபட்ட களின்

ஆயுட்காலம்

முடிந்தடத

அடுத்து,

லித்தியம்

ரபட்ட கள்

நபாருத்தும் பணி ரமற்நகாள்ளப்பட்டது. இதன் இரண்டாவது கட்டப் பணிக்காக
வரும் 13-ம் ரததி அன்று ொொ விண்நவளி வரரகள்
ீ
மீ ண்டும் விண் ெடட
ரமற்நகாள்கின்றனர்.

பிஹோ ல்

46]

ெதுவிைக்கு

குைித்து

விழிப்புணர்வு

ஏற்படுத்த

11,000

கி.ெீ .

சதோனைவுக்கு ெைித ெங்கிைி அனெக்க அந்த ெோநிை முதல்வர் நிதிஷ்குெோர்
திட்ெெிட்டுள்ளோர்.

47] தற்பபோனதய வினை நிைவரப்படி 2016-17-ம் நிதியோண்டில் இந்தியோ வின் தைிநபர்
ஆண்டு

வருெோைம்

1

ைட்ெ

ரூபோய்க்கு

அதிகெோக

இருக்கும்

என்று

ெத்திய

புள்ளியியல் அலுவைகம் கணித்துள்ளது. கெந்த நிதியோண்டில் தைிநபர் வருெோைம்
93,293 ரூபோயோக கணித்திருந்தது குைிப்பிெத்தக்கது.



`2016-17 ெிதியாண்டிற்கான ரதெிய வருமானம் கணிப்பு’ அறிக்டகடய மத்திய
புள்ளியியல்

அலுவலகம்

(ெிஎஸ்ஓ)

நவளியிட்

டுள்ளது.

இதன்படி

2016-17

ெிதியாண்டில் தனிெபர் வருமானம் ரூ.1,03,007 ஆக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது.
கடந்த வருட தனிெபர் வருமானத்டத விட இது 10.4 ெதவதம்
ீ
அதிகமாகும்.
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ஆனால் உண்டமயான புள்ளிவிபரத்தின்படி (2011-12 விடல ெிலவரப்படி) 2015-16-ம்
ஆண்டு தனிெபர் வருமானம் ரூ. 77,435 ஆக இருந்தது. இந்த ெிதியாண்டில் ரூ. 81,805
ஆக உயரும் என எதிர்பார்ப்பதாக அந்த அறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.



ெிடலயான விடல ெிலவரப்படி தனிெபர் வருமான வளர்ச்ெி விகிதம் இந்த
ெிதியாண்டில் 5.6 ெதவதமாக
ீ
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு
6.2 ெதவதமாக
ீ
இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.



கடந்த ெிதியாண்டில் ொட்டின் நமாத்த உள்ொட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) 7.6 ெதவதத்தில்
ீ
இருந்தது. ெடப்பு ெிதியாண்டில் உற்பத்தி துடற, சுரங்கத் நதாழில், கட்டிடத் நதாழில்
ஆகியவற்றின் வளர்ச்ெி குடறந்ததால் ஜிடிபி 7.1 ெதவதமாக
ீ
குடறயும் என
எதிர்பார்க்கப்படு வதாக மத்திய புள்ளியியல் அலுவல கம் நத வித்துள்ளது.
ரமலும் பண மதிப்பு ெீக்கத்தின் விடளவுகடள பற்றி ெிஎஸ்ஓ குறிப்பிடவில்டல.
அக்ரடாபர் மாதம் வடர மட்டுரம துடறவா யான தகவல்கள் உள்ளன.

48] கிசரடிட், செபிட் கோர்டு மூைம் கோணிக்னக செலுத்தும் வெதினய சஹச்டிஎப்ெி
வங்கி அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ெர்வபதெ

49]

விண்சவளி

நினையத்துக்கு

அசெ க்க

விண்சவளி

ஆரோய்ச்ெி

நிறுவைம் நோெோ, முதன்முதைோக ஒரு ஆப்பி க்க அசெ க்க வரோங்கனைனய
ீ
அடுத்த
ஆண்டு அனுப்ப உள்ளது. அவர், ஜீைட் எப்ஸ் ஆவோர். அவர் அடுத்து ஆண்டு, அங்கு
செல்வோர் எை தகவல்கள் கூறுகின்ைை.

50] கோைோவில் புதிய அதிபர் பதவிபயற்பு



ரமற்கு

ஆப்பி க்க

ெனிக்கிழடம
நவளியுறவுத்

[

ொடான
07.01.2017

துடற

கானாவில்
]

புதிய

பதவிரயற்றார்.

அடமச்ெராகவும்

அதிபராக

அகுஃரபா

முன்னதாக,

அட்டர்னி

அந்த

நஜனரலாகவும்

அட்ரடா
ொட்டின்
அகுஃரபா

அட்ரடா (72) நபாறுப்பு வகித்துள்ளார். கடந்த இரு அதிபர் ரதர்தல்களில் அவர்
ரபாட்டியிட்ட ரபாதிலும், தற்ரபாதுதான் அவர் நவற்றி நபற்றுள்ளார். தடலெகர்
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அக்ராவிலுள்ள சுதந்திர ெதுக்கத்தில் ெடடநபற்ற ெிகழ்ச்ெியில் அவர் அதிபர்
பதவிரயற்றார். அவருடன் துடண அதிபராக மகமூது பாவுமியா பதவிரயற்றார்.

51] 2000 ஆண்டு பனழனெ வோய்ந்த நகரம் ெீைோவில் கண்டுபிடிப்பு



இரண்டாயிரம்

ஆண்டுகளுக்கும்

ரமல்

படழடம

வாய்ந்த

ெகரம்

ெீ னாவில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் நத வித்தனர். இது சதோெர்போக ெீை
அரசு

செய்தி

நிறுவைெோை

ஜின்ஹுவோ

சவளியிட்டுள்ள

செய்தியில்

சத வித்திருப்பதோவது :


ெீ ன நதால்லியல் ஆய்வு ெிடலயத்டதச் ரெர்ந்த ஆய்வாளர்கள், லிரயானிங்
மாகாணத் தடலெகர் நஷன்யாங்கில் அகழ்வாய்வில் ஈடுபட்டனர். படழய ெகரம்
என்று அறியப்படும் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு ஜூடல முதல் அகழ்வாராய்ச்ெி
ெடடநபற்று

வருகிறது.

இதுவடர

ஐந்நூறு

ெதுர

மீ ட்டர்

பரப்பளவு

தீவிர

ஆராய்ச்ெிக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ெிடலயில், படழடம கிங்ேýவாங்ேி
ெகரத்தின் ெிதிலங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. வடுகள்,
ீ
ரெமிப்பு கிடங்குகள்,
கல்லடறகள் ஆகியடவ அதில் அடங்கும்.


"இடவ நவறும் ஐந்நூறு ெதுர மீ ட்டர் பரப்பளவில் கிடடத்தடவ. இன்னும் அகழ்வு
ஆராய்ச்ெி

நதாடர்ந்து

ெடடநபற்று

வருகிறது.

இந்த

ெகரம்

இரண்டாயிரம்

ஆண்டுகளுக்கும் ரமல் படழடம வாய்ந்தது என்பது உறுதியாகத் நத கிறது.

52] ஹோப்பென் பகோப்னப சென்ைிஸ் பபோட்டி : அசெ க்க அணினய பதோற்கடித்து,
ஃபிரோன்ஸ் 2-வது முனையோக பகோப்னப சவன்ைது



ஆஸ்திரரலியாவில்

ெடடநபற்ற

ஹாப்ரமன்

ரகாப்டப

நடன்னிஸ்

இறுதிச்சுற்றில், அநம க்க அணிடய ரதாற்கடித்து, ஃபிரான்ஸ் 2-வது முடறயாக
ரகாப்டப நவன்றது.


சுவிட்ெர்லாந்து, பி ட்டன், நஜர்மனி உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்ரகற்ற ஹாப்ரமன்
ரகாப்டப நடன்னிஸ் நதாடர், ஆஸ்திரரலியாவின் நபர்த் ெக ல் கடந்த 1-ம் ரததி
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நதாடங்கியது. ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஒற்டறயர், கலப்பு இரட்டடயர் என 3
பி வுகளில் ெடடநபற்ற இப்ரபாட்டிகளின் இறுதிச்சுற்று, ரெற்று ெடடநபற்றது.
இதில், ஃபிரான்ஸ் - அநம க்க அணிகள் ரமாதின. முதலில் ெடடநபற்ற ஆடவர்
ஒற்டறயர் பி வு ஆட்டத்தில், ஃபிரான்ெின்

ச்ெர்ட் ரகஸ்கட் - அநம க்காவின் Jack

Sock-ஐ எதிர்நகாண்டார். மிகவும் விறுவிறுப்பாக ெடடநபற்ற இப்ரபாட்டியில், 6-3, 57, 7-6 என்ற நெட் கணக்கில் ரகஸ்கட் நவற்றிநபற்று அணிடய முன்னிடல நபற
நெய்தார்.


பின்னர் ெடடநபற்ற மகளிர் ஒற்டறயர் பி வு ஆட்டத்தில், அநம க்காவின் Coco
Vandeweghe, ஃபிரான்ெின் கிறிஸ்டினா மலாடரனாவிச்டெ 6-4, 7-5 என்ற ரெர்
நெட்கணக்கில் ரதாற்கடிக்க இரு அணிகளும் ெமெிடலப் நபற்றன. இதனால்,
நவற்றிடய

தீர்மானிக்கும்

கலப்பு

இரட்டடயர்

பி வு

ஏற்பட்டது. இதில், ஃபிரான்ெின் மலானரனாவிச் -

ஆட்டத்தில்

பரபரப்பு

ச்ெர்ட் ரகஸ்கட் இடண,

அநம க்காவின் Vandeweghe - Sock இடணடய எதிர்நகாண்டது. ஆரம்பம் முதரல
ெிறப்பான

ஆட்டத்டத

நவளிப்படுத்திய

ஃபிரான்ஸ்

இடண,

4-1,

4-3

என்ற

நெட்கணக்கில் எளிதில் நவற்றி நபற்று அநம க்க இடணக்கு அதிர்ச்ெியளித்தது.


இதன்மூலம், 2-1 என்ற கணக்கில் அநம க்க அணிடய ரதாற்கடித்து, ஃபிரான்ஸ்
அணி, 2-வது முடறயாக ஹாப்ரமன் ரகாப்டபடய நவன்று அெத்தியது.

53] இந்திய சவளியுைவுத்துனை அனெச்ெகத்தின் ெோர்பில், இந்த ஆண்டுக்கோை 2017
பிரவெி போரதிய திவோஸ் விருது, ஸ்வென்
ீ
நோட்டில் வெித்துவரும் சவளிநோட்டு வோழ்
இந்தியரோை ெோக்ெர் ெி. பைரோென் ெஞ்ெீவிக்கு வழங்கப்பட்ெது.

54] 2016-ம் ஆண்டு ெிைந்த வரருக்கோை
ீ
பிபோ விருதுக்கு, பபோர்ச்சுக்கல் கோல்பந்தோட்ெ
வரர்
ீ சரோைோல்பெோ பதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளோர்.



2016-ம் ஆண்டு ெிறந்த வரருக்கான
ீ
பிபா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், பிபா
விருதுக்கு,

ரபார்ச்சுக்கல்

கால்பந்தாட்ட

வரர்
ீ

நரானால்ரடா

ரதர்வு

நெய்யப்பட்டுள்ளார்.
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பார்ெிரலானா
கி ஸ்ரமன்

அணியின்

நமஸ்ேி

ஆகிரயாடர

மற்றும்

பின்னுக்கு

தள்ளி

நஜர்மனியின்

அந்ரதானியா

வயதான

ரரானால்ரடா

31

முதலிடத்டத பிடித்துள்ளார்.


முன்னதாக இந்த ஆண்டிற்கான பல்ரலா டி'ஓர் விருது கடந்த டிெம்ப ல் அவருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ொம்பியன்ஸ் லீக் மற்றும்
நவன்று

நகாடுத்தடத

அடுத்து

அவருக்கு

யல், யூரரா ரகாப்டபகடள

இந்த

விருது

கிடடத்துள்ளது

குறிப்பிடத்தக்கது.


அநம க்காடவ ரெர்ந்த கார்லி ரலாய்டு என்பவருக்கு ெிறந்த நபண் வரருகான
ீ
பிபா
விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

55] சவள்னள ெோளினகயின் ெிைப்பு ஆபைோெகரோக ெருெகனை நியெித்த டிரம்ப்



அநம க்காவின் நவள்டள மாளிடகயின் மூத்த ஆரலாெகராக தனது மகளின்
கணவரும் பிரபல ரகாடீஸ்வர நதாழிலதிபருமான ரஜரட் குஷ்னர் என்பவடர
அந்ொட்டின் வருங்கால அதிபர் நடானால்ட் டிரம்ப் ெியமித்துள்ளார்.

56]

குஜரோத்தில் இந்தியோவின் முதல் ெர்வபதெ பங்குச் ெந்னத: பிரதெர் பெோடி

சதோெக்கி னவத்தோர்.



குஜராத் மாெிலம், காந்திெக ல் ொட்டின் முதலாவது ெர்வரதெ பங்குச் ெந்டதடய
பிரதமர்

ெரரந்திர

ரமாடி

திங்கள்கிழடம

[

09.01.2017]

நதாடக்கி

டவத்தார்.

காந்திெக ன் கிஃப்ட் ெிட்டி (குஜராத் இண்டர்ரெஷனல் ஃடபனான்ஸ் நடக்-ெிட்டி)
பகுதியில்

"இந்தியா-ஐஎன்எக்ஸ்'

அடமக்கப்பட்டுள்ளது.

இடத

என்ற

பிரதமர்

நபய ல்

ெரரந்திர

ெர்வரதெ

பங்குச்

ரமாடி நதாடக்கி

ெந்டத

டவத்தார்.

அப்ரபாது அவர் ரபெியதாவது:


இந்திய ெிதித் துடறயில் இது மிகவும் முக்கியமான ெம்பவமாகும். கிஃப்ட் ெிட்டி
நதாடர்பான

எனது

திட்டம்

மிகவும்

நப யது.

இன்றிலிருந்து

அடுத்த

10

ஆண்டுகளில், உலகில் இருக்கும் மிகப்நப ய பங்குச் ெந்டதகளில் இதுவும்
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ஒன்றாக, பண்டங்கள், நெலாவணிகள், பங்குகள், வட்டி விகித பங்குகள் அல்லது
பிற

ெிதிொர்ந்த

ொதனங்களின்

விடலடய

தீர்மானிக்கக்கூடிய

ெந்டதயாக

இருப்படத ொன் காண்ரபன்.


தரமான ரெடவ வழங்குவதிலும், விடரந்து ப வர்த்தடன நெய்வதிலும் இந்த
பங்குச் ெந்டத புதிய அத்தியாயம் படடக்கும் என்று உறுதியாக ெம்புகிரறன். கிஃப்ட்
ெிட்டியிலுள்ள ெர்வரதெ ெிதி ரெடவகள் டமயத்தின் (ஐஎப்எஸ்ெி) ஒரு பகுதிதான்
இந்த பங்குச் ெந்டத.



இந்திய பங்குச் ெந்டதகளில் நெய்யப்படும் வணிகம் நதாடர்பாக நவளிொடுகளில்
ஏராளமான குற்றச்ொட்டுகள் நத விக்கப்படுகின்றன. அந்தக் குற்றச்ொட்டுகடள
இந்த கிஃப்ட் ெிட்டியின் மூலம் குடறக்க முடியும். உலகில் உள்ள பிற ெர்வரதெ
பங்குச் ெந்டத டமயங்களுக்கு இடணயான வெதிடய ஐஎஃப்எஸ்ெி அளிக்கும்.
இந்தியா ரபான்ற மிகப்நப ய ொட்டில் இதுரபான்ற டமயத்டத ஏற்படுத்துவதும்,
ெிர்வகிப்பதும் கடினமான கா யம்.



இந்தியாடவ ெிறிய ொடுகளுடன் ஒப்பிடக் கூடாது. ெமது ொட்டில் உள்ொட்டுச்
ெந்டதகள் உள்ளன. ெிறப்பு வ

மற்றும் முடறப்படுத்தும் டமயமும் உள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாெிலம், மும்டபயில் உள்ள ரதெிய பங்குச் ெந்டதக்கு "இந்தியாஐஎன்எக்ஸ்' துடண ெிறுவனமாகும். 4 டமக்ரரா விொடிகள் இடடநவளியில்
அடுத்தடுத்து

தகவல்கடள

நவளியிடும்

ெவன
ீ

வெதிகள்

இடம்நபற்றுள்ளன.

ொள்ரதாறும் 22 மணி ரெரம் நெயல்படக் கூடிய இந்த பங்குச் ெந்டதயில், உலகம்
முழுவதும் உள்ள முதலீட்டாளர்கள், நவளிொடுவாழ் இந்தியர்கள் வர்த்தகம்
நெய்ய முடியும்.


"டவப்ரன்ட் குஜராத்' வர்த்தக கண்காட்ெி நதாடக்கம்: இரதரபால், காந்திெக ல்
ெடடநபற்ற மற்நறாரு ெிகழ்ச்ெியில், "டவப்ரன்ட் குஜராத் குரளாபல் டிரரட் ரஷா'
எனப்படும் வர்த்தக கண்காட்ெிடய பிரதமர் ெரரந்திர ரமாடி நதாடக்கி டவத்தார்.
இதில் இந்தியா மற்றும் நவளிொடுகடளச் ரெர்ந்த 1,500 ெிறுவனங்கள் கலந்து
நகாண்டுள்ளன. 80 ொடுகடளச் ரெர்ந்த பிரதிெிதிகளும் கலந்து நகாண்டுள்ளனர்.
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நீ ர்மூழ்கிக்

57]

சவற்ைிகரெோக

கப்பைில்

இருந்து

ப பெோதித்தது.

போயும்

இந்தியப்

அணுஆயுத

ஏவுகனணனய,

போக்.,

நெத்தப்பட்ெ

இந்த

சபருங்கெைில்

பெோதனை எப்பகுதியில் நெத்தப்பட்ெது என்ை விவரம் சவளியிெப்பெவில்னை.

இைக்னக தோக்கியது:



இதுகுறித்து

பாக்.,

கப்பலிலிருந்து
நவற்றிகரமாக

ராணுவம்

நவளியிட்டுள்ள

நெலுத்தக்கூடிய

பாக்.,ன்

ப ரொதிக்கப்பட்டது.

நவடி

நெய்திக்

முதல்

குறிப்பு:

ெீர்மூழ்கி

ஏவுகடணயான

நபாருடள

சுமந்து

‛பாபர்-3'

பாயும்

இந்த

ஏவுகடண சுமார் 450 கி.மீ ., நதாடலவிலுள்ள இலக்டக துல்லியமாக தாக்கும் திறன்
படடத்தது. ெிர்ணயித்த இலக்டக ‛பாபர்-3' கடலுக்கடியிலிருந்து ெ யாக தாக்கி
அழித்தது.

58] பகரள அரசு ெோர்பில் கங்னக அெரனுக்கு ஹ வரோெைம் விருது



மத ஒற்றுடம மற்றும் ரதெ ஒற்றுடமக்காக அரும்பணியாற்றும் கடலஞர்களுக்கு
ரகரள அரசு ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஹ வராெனம் என்ற நபய ல் விருது வழங்கி
கவுரவித்து

வருகிறது.

கடந்த

வருடங்களில்

பிரபல

பாடகர்

ஏசுதாஸ்,

எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ரடாருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வருட விருது பிரபல தமிழ் இடெயடமப்பாளரும், இயக்குனருமான கங்டக
அமரனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

59] ஆகோஷ் ஏவுகனணகனள வியட்நோம் நோட்டிற்கு விற்பனை செய்ய திட்ெம்.



வானில் வரும் எதி களின் விமானங்கடள தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகடணகடள
வியட்ொம்

ொட்டிற்கு

தயா க்கப்பட்ட
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ஆகாஷ்

இந்தியா

வழங்க

ஏவுகடணகடள

திட்டமிட்டுள்ளது.
வியட்ொம்

ொட்டிற்கு

உள்ொட்டில்
விற்படன
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நெய்வது நதாடர்பாக அந்ொட்டிடம் இந்தியா ரபச்சுவார்த்டதடய தீவிரப்படுத்தி
உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

60] பகோனவனய பெர்ந்த கிரண் பட் என்பவர் ஆஸ்கர் விருதுக்கு பதர்வு சபற்றுள்ளோர்.



ரகாடவ ொயிபாபா காலனி பகுதிடயச் ரெர்ந்த ெீ னிவாென் பட் என்பவ ன் மகன்
கிரண் பட் அநம க்காவில் வெித்து வருகிறார். இவர் முக பாவடனகடள டிஜிட்டல்
நதாழில்நுட்பத்தில்

மாற்றும்

(FACIAL

PERFORMANCE

CAPTURE

SOLVING

SYSTEM)

நதாழில்நுட்பப் பி வில் ெிறப்பாக நெயல்பட்டதற்காக கூறி அறிவியல் மற்றும்
நதாழில் நுட்ப பி வின் (SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACHIEVMENTS) 2017-ஆம் ஆண்டுக்கான
ஆஸ்கார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


வரும் ஜனவ

மாதம் 11/ஆம் ரததி கலிரபார்னியாவில் கிரண் பட்டுக்கு ஆஸ்கார்

விருது வழங்கப்படவுள்ளது. ஹாலிவுட் படங்களான அநவஞ்ெர்ஸ், டபரட்ஸ் ஆப்
க பீயன், வார்க்ராப்ட், ஸ்டார் வார்ஸ் எபிரொட் 7, ஸ்டார் வார்ஸ் ராக் ஒன் ஆகிய
படங்களில் இவரது நதாழில்நுட்ப பணி முக்கியத்துவம் நபற்றுள்ளது.

61] ஃபிளிப்கோர்ட் நிறுவைத்துக்கு புதிய தனைவர்...



ஆன்டலன்

வர்த்தகத்தில்

முக்கியமான

இடத்திலிருக்கும்

ஃபிளிப்கார்ட்

ெிறுவனத்துக்கு புதிய நெயல் தடலவர் ரதர்ந்நதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ஃபிளிப்கார்ட்
ெிறுவனத்டத

நதாடங்கிய

ெபர்களில்

ஒருவரான

ெச்ெின்

பன்ொல்

இந்த

ெிறுவனத்துக்குத் தடலவராகவும், கல்யாண் கி ஷ்ண மூர்த்தி இதன் நெயல்
தடலவராகவும்

நெயல்படுவார்

என்று

அந்ெிறுவனம்

நவளியிட்டுள்ள

அறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.

62] ெோப் 10 பெோெெோை விெோை பெனவப் பட்டியைில் இெம்பிடித்த ஏர் இந்தியோ !
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உலகின் ரமாெமான விமான ரெடவ வழங்கும் 10 விமான ெிறுவனங்களில் இந்திய
விமான ரெடவயான 'ஏர் இந்தியா' இடம்பிடித்துள்ளது. ரபார்ட்லாந்டதச் ரெர்ந்த
ஒரு ெிறுவனம் இதற்கான கருத்துக்கணிப்டப விமானப் பயணிகளிடம் ெடத்தியது.
இடணய டிக்நகட் புக்கிங் காலதாமதம் மற்றும் குளறுபடி, விமானத்துக்குள்
பணிப்நபண்களின் ரமாெமான பயணிகள் ரெடவ, ரெர தாமதம் ஆகியவற்றில் ஏர்
இந்தியா

ெிறுவனம்

முன்னணி

வகிப்பதாக

இந்தக்

கருத்துக்

கணிப்பு

நத விக்கிறது.

63] India Today Conclave South - 2017



இந்தியா டுரட ஊடக ெிறுவனத்தின் இரண்டு ொள் மாொடு , நென்டனயில் ஜனவ
09 மற்றும் 10ல் ெடடநபற்றுள்ளது.

64] எழுத்தோளர் ெோைனுக்கு "ஆய்வுக் சகோனெனய " ( Fellowship ) ெிங்கப்பூர் பதெிய
நூைகம் வழங்கியுள்ளது.



"லீ காங் ெியான் ஆய்வறிஞர்' என்ற ெிறப்புக் நகௌரவத்டத அவருக்கு இந்த ஆண்டு
ெிங்கப்பூர் ரதெிய நூலகம் வழங்கியுள்ளது. ெிங்கப்பூ ல் 6 மாதம் தங்கியிருந்து
ெிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம் குறித்த ஆய்வு ஒன்றிடன அவர் ரமற்நகாள்வதற்கு
இந்தக் நகௌரவம் வாய்ப்பளிக்கும். ரமலும், ெிங்கப்பூ ன் ெமூக வளர்ச்ெி, ெிங்கப்பூர்
தமிழ்

எழுத்துக்களில்

எப்படி

எதிநராலிக்கிறது

என்ற

ஆய்விடனயும்

அவர்

ரமற்நகாள்ள உள்ளார்.


2 லட்ெம் நூல்களுடன்...: 16 மாடி கட்டடத்தில் 2 லட்ெத்துக்கும் ரமற்பட்ட நூல்கள்,
700-க்கும் ரமற்பட்ட இதழ்கள், குறுந்தகடுகள், ஒலிப் புத்தகங்களுடன் உலகின்
ெிறந்த நூலகங்களில் ஒன்றாக ெிங்கப்பூர் ரதெிய நூலகம் விளங்குகிறது. இந்த
நூலகத்டத 1960-ஆம் ஆண்டு நகாடடயாளரும் ெீ ன வணிகருமான "லீ காங் ெியான்'
ெிறுவினார்.

அவரது

நபய ல்

"லீ

காங்

ெியான்

ஆய்வறிஞர்'

என்ற

ெிறப்பு

ஒவ்நவாரு ஆண்டும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
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65] BSE STAR MF app



மும்டப பங்குச்ெந்டத , மியூச்சுவல் பண்ட் வர்த்தகத்திற்காக BSE STAR MF என்ற
நெயலிடய அறிமுகம் நெய்துள்ளது.
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