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JUNE 2017 CURRENT AFFAIRS IN TAMIL & ENGLISH 

ISRO’s GSAT-17 launched successfully from French Guiana 

 Indian Space Research Organisation (ISRO)’s latest communication satellite 

GSAT-17 was Thursday successfully launched around 2.00 am by a heavy 

duty rocket of Arianespace from the spaceport of Kourou in French Guiana. 

Configured around I-3K extended bus, the 3,477 kg GSAT-17 carries 

payloads in Normal C-band, Extended C-band and S-band to provide various 

communication services.  

 The satellite also carries equipment for meteorological data relay and 

satellite-based search and rescue services being provided by earlier INSAT 

satellites. 

 The launch of GSAT-17 will be the third satellite launch by ISRO this 

month, the other two being the first developmental flight of GSLV MkIII and 

PSLV C-38 missions, both from Sriharikota spaceport.  

 The recent launches by the space agency were GSAT-19 satellite on June 5 

and the PSLV-C38 that orbited Cartosat-2 Series satellite along with 30 co-

passenger satellites on June 23 from the Satish Dhawan Space Centre. 

 இஸ்ர ோவின் ஜிசோட்-17 சசயற்கைரைோள் பிச ஞ்ச் ையோனோவிலிருந்து 

சவற்றிை மோை விண்ணில் போய்ந்தது! 

 இந்தியோவின் 18-வது சதோகலத் சதோடர்பு சசயற்கைரைோளோன ஜிசோட்-17 சவற்றிை மோை 

விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது. பிச ஞ்ச் ையோனோவில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து இந்திய 

ரே ப்படி அதிைோகல 2.29 மணியளவில் சவற்றிை மோை விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது. 

ஐர ோப்பிய விண்சவளி ேிறுவனத்தில் ஏரியன்-5  ை  ோக்சைட் மூலம் இந்த சசயற்கைரைோள் 

விண்ணில் போய்ந்தது. அதிை எகடசைோண்ட இந்த ஜிசோட்-17 சசயற்கைக்ரைோள், 

அனுப்புவதற்ைோன ரமம்பட்ட சதோழில்நுட்ப அகமப்பு இன்னும் இஸ்ர ோ ஏவுதளத்துக்குக் 

சைோண்டுவ ப்படவில்கல என்பதோல், ஃப்ச ஞ்ச் ையோனோவிலிருந்து ஜிசோட்-17 சசலுத்தப்பட்டது. 

 

இதகனயடுத்து ஜிசோட்-17 சசயற்கைரைோள் திட்டமிட்டபடி விண்ணில் ேிகலேிறுத்தப்பட்டதும், 

இஸ்ர ோ விஞ்ஞோனிைள் ஒருவருக்சைோருவோர் வோழ்த்துைகள பரிமோறிக் சைோண்டனர். இஸ்ர ோ 

விஞ்ஞோனிைளுக்கு குடிய சுத் தகலவர் பி ணோப், பி தமர் ரமோடி உள்ளிட்ரடோர் தங்ைளது 

வோழ்த்துைகள சதரிவித்துள்ளனர். 3477 ைிரலோ எகட சைோண்ட இந்த சசயற்கைரைோள், 

வோனிகல ஆ ோய்சி மற்றும் அவச ைோல மீட்பு பணி, சதோகலத்சதோடர்பு, டிடிசெச் (DTH) 

ரசகவ ரமம்போடு உள்ளிட்டகவைளுக்கு மிைவும் உதவியோை இருக்கும் என இஸ்ர ோ 

கூறியுள்ளது.  ஜிசோட்-17 சசயற்கைக்ரைோளின் ஆயுட்ைோலம் 15 ஆண்டுைள் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்ைது. 
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Odisha to set up blood bank for cattle 

Odisha is all set to become the first state in the country to have a blood 

bank for the cattle. 

   

First of its kind blood bank would be established on the premises of OUAT 

at an estimated cost of Rs. 3.25 crore. 

   

The cattle farmers will provide blood voluntarily. The blood bank will also 

go and collect blood from centres.  

   

Blood transfusion facility for cattle blood will also be done at the proposed 

blood bank. This will prevent death of cattle during deliveries and other 

ailments 

 

ேோட்டிரலரய முதல் முகறயோை ஒடிசோவில் ைோல்ேகட  த்த ரசமிப்பு 

வங்ைி  

ஒடிசோவில் ைோல்ேகடைளுக்ைோன  த்த ரசமிப்பு வங்ைி விக வில் சதோடங்ைப்பட உள்ளது.பசு உள்ளிட்ட 

ைோல்ேகடைள் பி சவத்தின்ரபோது  த்த இழப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழக்ைின்றன. இதுரபோன்ற பி ச்கனைகள 

தவிர்க்ை ஒடிசோ ரவளோண்கம மற்றும் சதோழில்நுட்ப பல்ைகலக்ைழைம் முடிவு சசய்தது. இதற்ைோை  இந்த 

பல்ைகல வளோைத்தில் ரூ.3.25 ரைோடி சசலவில் ேோட்டிரலரய முதல் முகறயோை ைோல்ேகட  த்த ரசமிப்பு 

வங்ைி சதோடங்ைப்பட உள்ளது.  

 

இது சதோடர்போை அந்த பல்ைகலக்ைழை துகணரவந்தர் சுர ந்தி  ேோத் பசுபோலக் கூறுகையில், 

`‘ைோல்ேகடைளுக்ைோன. மத்திய மற்றும் மோேில அ சுைள் பங்ைளிப்புடன் சதோடங்ைப்பட உள்ள இந்த  த்த 

வங்ைிக்கு ைோல்ேகட வளர்க்கும் விவசோயிைள் ஆடு, மோடு உள்ளிட்ட ைோல்ேகடைளின்  த்தத்கத 

ேன்சைோகடயோை வழங்ைலோம். இகத சைோண்டு விபத்து மற்றும் பி சவத்தின்ரபோது  த்தமின்றி 
ைோல்ேகடைள் இறப்பகத தவிர்க்ை முடியும்’ என்றோர். 
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Unesco announces Sharjah as World Book Capital 2019 

   Signalling a groundbreaking achievement for the UAE and the Arab world, 

Sharjah has been crowned with the prestigious 'World Book Capital' title for 

2019 by Unesco.  

    The honour is a recognition of the emirate's pioneering role in supporting 

and expanding the local and regional publishing industries, promoting 

reading to become an intrinsic cultural practice, as well as embracing 

intercultural, knowledge-based dialogue. 
   

Sharjah is the 19th city to become World Book Capital. It was preceded by 

Madrid (2001), Alexandria (2002), New Delhi (2003), Antwerp (2004), 

Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beirut 

(2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Yerevan (2012), Bangkok 

(2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry 

(2017) and Athens (2018). 

  

உலை புத்தைத் தகலேைர் ஷோர்ஜோ: யுசனஸ்ரைோ அறிவிப்பு 

 2019-ஆம் ஆண்டுக்ைோன உலைப் புத்தைத் தகலேை ோை ஐக்ைிய அ பு அமீ ைத்தின் ஷோர்ஜோ ேைக  

ஐ.ேோ.வின் யுசனஸ்ரைோ அகமப்பு ரதர்ந்சதடுத்துள்ளது. 

 மக்ைளிகடரய புத்தைங்ைகளப் படிக்கும் பழக்ைத்கத ஊக்குவிக்கும் வகையில், உலைின் பல்ரவறு 

பகுதிைளில் சிறப்பு ேிைழ்வுைகள யுசனஸ்ரைோ ஏற்போடு சசய்து வருைிறது. 

புத்தைம் படிக்கும் பழக்ைத்கத ரமம்படுத்துவதில் ஆர்வம் ைோட்டி வரும் ேை ங்ைகளத் ரதர்ந்சதடுத்து, 

அங்கு இந்த திட்டங்ைகள யுசனஸ்ரைோ அறிமுைப்படுத்தி வருைிறது. 

அந்த ேை ங்ைளுக்கு புத்தைத் தகலேைர் என்ற சிறப்பு அந்தஸ்கதயும் யுசனஸ்ரைோ வழங்குைிறது. 

 

அந்த வகையில், வரும் 2019-ஆம் ஆண்டுக்ைோன உலை புத்தைத் தகலேை ோை ஷோர்ஜோ ேை ம் 

ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

இதகனத் சதோடர்ந்து "ேீங்ைள் இருப்பது ஷோர்ஜோ, எனரவ படியுங்ைள்' என்ற ரைோஷத்துடன், சிறப்பு பதிப்பை 

மண்டலங்ைகள உருவோக்குவது, பல்ரவறு மோேோடுைகள ேடத்துவது உள்ளிட்ட ேிைழ்ச்சிைள் ஆறு 

மோதங்ைளுக்கு ேடத்தப்படும் என்று யுசனஸ்ரைோ சவளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

2019-ஆம் ஆண்டில் உலை புத்தைம் மற்றும் ைோப்புரிகம தினமோன ஏப் ல் மோதம் 29-ஆம் ரததி இந்த 

ேிைழ்ச்சிைள் சதோடங்கும் என யுசனஸ்ரைோ சதரிவித்துள்ளது. 

ைடந்த 2003-ஆம் ஆண்டின் உலை புத்தைத் தகலேை ோை தில்லி ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்ைது. 
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Saudi Arabia relieves crown prince, replaces him with 31-year-old Mohammad Bin 
Salman 

• Saudi Arabia has removed Muhammad bin Nayef from his role as crown prince. 
• Defense Minister and previous Deputy Crown Prince Mohammad bin Salman 

replaces him. 

  

 சவுதி அர பியோவின் புதிய பட்டத்து இளவ ச ோனோர் முைமது பின் சல்மோன் 

சவுதி அர பியோவின் இளவ சர் சபோறுப்பில் இருந்து முைமது பின் ேயீப் விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளோர். புதிய 

பட்டத்து இளவ ச ோை முைமது பின் சல்மோகன சவுதி மன்னர் சல்மோன் அறிவித்துள்ளோர். அ பு ேோடோன 

சவுதி அர பியோவில், 10 ஆண்டு ைோலம் பதவியில் இருந்து வந்த மன்னர் அப்துல்லோ, தனது 90 வயதில் 

உடல் ேலக்குகறவோல் ைடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மோதம் 23ஆம் ரததி ம ணம் அகடந்தோர். அகதத் 

சதோடர்ந்து புதிய மன்ன ோை 79 வயதோன சல்மோன் பின் அப்துல் அஜஸீ் முடி சூட்டப்பட்டோர். 

________________________________________________________________________________  

Australian Open Super Series Final: Kidambi Srikanth wins 22-20, 21-16 

against Chen Long 

Kidambi Srikanth vs Chen Long, Australian Open Super Series: Kidambi 

Srikanth contested his third straight Super Series final and second in two 

weeks and came out victorious. 

 

 இந்ரதோரனஷிய ஓபன் ரபட்மிண்டகன அடுத்து ஆஸி.ரபட்மிண்டனில் ஸ்ரீ ைோந்த் சோம்பியன்; சனீோவின் 

சசன்லோங்கை 22-20,21-16 என்ற சசட்ைளில் வழீ்த்தினோர் 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2016-17ம் ஆண்டில் தமிழைத்தின் சமோத்த உள்ேோட்டு உற்பத்தி 7.94 

சதவதீமோை குகறவு - ரிசர்வ் வங்ைி. 

_____________________________________________________________________________ 



 

5 | Page          

 

  

Isro successfully launches Cartosat-2 with 30 nano satellites 

Cartosat-2E series satellite is an earth observation satellite that provides high-

resolution scene-specific spot imagery providing data in various scales. It weighs 
about 714 kg. It is operated and maintained by the Indian Space Research 
Organisation.  

  

The rocket would sling the satellites into a 505 km polar sun synchronous orbit 
(SSO). This is PSLV’s 40th flight launching a total of 955 kg satellite. The other 30 
mini satellites along with Cartosat 2 comprise 29 Nanosatellites from 14 countries 

– Austria, Belgium, Chile, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Japan, 
Latvia, Lithuania, Slovakia, the United Kingdom and the United States of America 

besides a Nanosatellite from India. 

ைோர்ரடோசோட் 2இ சசயற்கைக்ரைோளுடன் சவற்றிை மோை விண்ணில் 

போய்ந்தது பிஎஸ்எல்வி சி-38  ோக்சைட்! 

  

ஸ்ரீெரிரைோட்டோ: ைோர்ரடோசோட் 2இ சசயற்கைக்ரைோளுடன் பிஎஸ்எல்வி சி-38  ோக்சைட் சவற்றிை மோை 

விண்ணில் ஏவப்பட்டது. சதோடக்ைம் முதரல ேிர்ணயிக்ைப்பட்ட போகதயில் சசன்று, இலக்கை 

சவற்றிை மோை அகடந்தது. 

ஆந்தி  மோேிலம் ஸ்ரீெரிரைோட்டோவில் உள்ள சதஷீ்தவோன் விண்சவளி ஆய்வு கமயத்தில் உள்ள 

முதலோவது ஏவுதளத்தில் இருந்து ைோர்ரடோசோட் 2இ சசயற்கைக்ரைோளுடன் பிஎஸ்எல்வி சி-38 

 ோக்சைட்கட விண்ணில் சசலுத்த இஸ்ர ோ திட்டமிட்டு உள்ளது. இஸ்ர ோ பி.எஸ்.எல்.வி.  ை 

 ோக்சைட்டுைகள சவற்றிை மோை விண்ணில் சசலுத்தி வருவதோல் இந்திய சசயற்கைரைோள்ைளுடன், 

சவளிேோடுைகளச் ரசர்ந்த சசயற்கைரைோள்ைளும் அனுப்பப்படுைிறது. 

  

அந்தவகையில் ைோர்ட்ரடோசோட்-2இ சசயற்கைரைோளுடன், ஆஸ்திரியோ, சபல்ஜியம், பிரிட்டன், சிலி, சசக் 

குடிய சு, பின்லோந்து, பி ோன்ஸ், சஜர்மனி, இத்தோலி, ஜப்போன், லோட்வியோ, லித்துரவனியோ, 

ஸ்ரலோவோக்ைியோ மற்றும் அசமரிக்ைோ ஆைிய 14 சவளிேோடுைகளச் ரசர்ந்த 29 சசயற்கைரைோள்ைளுடன், 

இந்தியோகவச் ரசர்ந்த 1 ேோரனோ சசயற்கைரைோள் ஆை சமோத்தம் 243 ைிரலோ எகட சைோண்ட 30 

சசயற்கைரைோள்ைள் விண்ணில் சசலுத்தப்பட்டது. 

  

அதில் இயற்கை வளங்ைகள பல்ரவறு ரைோணங்ைளில் துல்லியமோை படம் எடுக்ை உதவும் 3 ரைம ோக்ைள் 

சபோருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த சசயற்கைரைோளின் ஆயுட்ைோலம் 5 ஆண்டுைளோை ேிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைோர்ரடோசோட் 2இ சசயற்கைக்ரைோள் பூமியில் இருந்து 550 ைிரலோ மீட்டர் உய த்தில் சுற்றுப்போகதயில் 

ேிகல ேிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

_______________________________________________________________________________ 
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Saudi imposes family tax 

Saudi government’s plan to introduce an ‘expat levy’ from July 2017, with 

charges of up to SR800 per worker to be phased in by 2020, is going to cost 

them heavily, which many of them may be unable to bear.  

   

In 2017 itself, each dependent of expats will incur a monthly fee of Saudi 

Riyal (SR) 100 (about Rs 1700) from July onwards, which will increase every 

year until 2020.  

   

The levy on expat workers will also be gradually revised upwards from next 

year, providing an additional impetus for employers to hire more Saudis. 

   

Dependents of expats will each incur a monthly fee of SR100, from July 

onwards 

 

சவளிேோட்டவருக்கு குடும்ப வரி – சவூதி அ சின் அறிவிப்போல் 

இந்தியர்ைள் அதிர்ச்சி 

சவூதியில் ரவகல போர்க்கும் சவளிேோட்டவர்ைள் மோதத்துக்கு 5 ஆயி ம் ரியோல்  (இந்திய மதிப்பில் 

ரூ.86,000) வருமோனம் ஈட்டினோல் மட்டுரம குடும்பத்துடன் வசிக்ை சவூதி அ சு அனுமதி அளிக்கும். 

இந்ேிகலயில், குடும்பத்துடன் வசிக்கும் சவளிேோட்டவருக்கு விதிக்ைப்படும் குடும்ப வரிகய சவூதி 
அர பிய அ சு அதிைரித்துள்ளது. ஜூகல ஒன்றோம் ரததி ேகடமுகறக்கு வரும் இந்த அறிவிப்பின்படி, 

சவூதியில் வசிக்கும் சவளிேோட்டவர்ைளின் குடும்பத்தில், ேபர் ஒருவருக்கு மோதம் 100 ரியோல்(1,700 ரூபோய்) 

வரியோை வசூலிக்ைப்படும். இந்த அறிவிப்போல் சவூதியில் வசிக்கும் 41 லட்சம் இந்தியர்ைள் அதிர்ச்சி 
அகடந்துள்ளனர். இதனோல் தங்ைள்குடும்பத்தினக  இந்தியோவுக்ரை திருப்பி அனுப்பும் ேடவடிக்கையில் 

இறங்ைியுள்ளனர்.   

_______________________________________________________________________________ 
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தமிழை ேை ங்ைளோன திருப்பூர், திருசேல்ரவலி, தூத்துக்குடி, திருச்சி ோப்பள்ளி ஆைிய ேோன்கு ேை ங்ைள், 

ஸ்மோர்ட் சிட்டிைளின் பட்டியலில் உள்ளன.  யூனியன் பி ரதசமோன போண்டிச்ரசரி, திருவனந்தபு ம், 

சபங்ைளூரு, போட்னோ, ஸ்ரீேைர் , ஜம்மு, அலைோபோத் ரபோன்ற ேை ங்ைளும் ரதர்வோைி உள்ளன. 

 

________________________________________________________________________________ 

Mangalyaan, India's first Mars mission, completes 1,000 Earth days in 

Martian orbit 

 The Mars Orbiter Mission (MOM), India's first interplanetary mission and low-cost Mars 

spacecraft completed 1,000 Earth days in Martian orbit on Monday, well beyond its designed 

mission life of 180 days.  

 The spacecraft is expected to circle the planet for another five years as it has still got about 

15kg of fuel left. 

  

ISRO launched the spacecraft on its nine-month-long odyssey on a homegrown PSLV 
rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh on November 5, 2013 and it had escaped the 
Earth's gravitational field on December 1, 2013. 
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சசவ்வோய்க் ைி ைத்தின் சுற்றுப்போகதயில் மங்ைல்யோன் – 1000 புவி ேோட்ைள் ேிகறவு. 

  

மங்ைல்யோன், தனது சசவ்வோய்க் ைி ை சுற்றுப் போகதயில் 1000 புவி ேோட்ைகள  திங்ைட்ைிழகம ேிகறவு 

சசய்தது. இஸ்ர ோவின் இந்த மங்ைல்யோன், 2013 ஆம்  ஆண்டு, ேவம்பர் 5 ஆம் ரததி விண்ணில் 

சசலுத்தப்பட்டது. முதல் முயற்சியிரலரய, 2014 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர் மோதம் 24 ஆம் ரததி, மங்ைல்யோன், 

சசவ்வோய்க் ைி ைத்தின் சுற்று வட்டப் போகதகயச் சசன்றகடந்தது. மங்ைல்யோன், சசவ்வோய் ைி ைத்கத 388 

முகற சுற்றி வந்துள்ளது. இந்த சசயற்கைரைோள் ேல்ல ேிகலயில் இருக்ைின்றது. எதிர்போர்த்தபடி 

சசயல்பட்டு வருைின்றது. இந்த சசயற்கை ரைோளிலிருந்து ைிகடத்த தைவல்ைள் அறிவியில் ரீதியோை 

ஆ ோயப்பட்டு வருைின்றன. அதில் சபோருத்தப்பட்டுள்ள புகைப்படக் ைருவி, இது வக  715 க்கும் அதிைமோன 

படங்ைகள எடுத்து அனுப்பியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்ைது. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Francis Spufford wins 2017 Desmond Elliot prize 

 Francis Spufford has been awarded the 2017 Desmond Elliott Prize for his 

"miraculously constructed" debut fiction, Golden Hill . 

 Golden Hill wins Francis Spufford third major prize in a year  

_______________________________________________________________________________ 
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64th Jio Filmfare South Awards 

 ➜ Madhavan and Ritika Singh's Irudhi Suttru, the Tamil version of Hindi 

film Saala Khadoss, has walked away with three honours at 64th Jio 

Filmfare South Awards. 

பிலிம்ரபர் 2017 - விருது சவன்றவர்ைள் முழு விவ ம் 

1. சிறந்த படம்: ரஜோக்ைர் 

2. சிறந்த ேடிைர்: மோதவன் (இறுதி சுற்று) 

3. சிறந்த ேடிகை: ரித்திைோ சிங் (இறுதி சுற்று) 

4. சிறந்த இயக்குனர்: சுதோ ரை பி சோத் (இறுதி சுற்று) 

5. சிறந்த துகண ேடிைர்: சமுத்தி க்ைனி (விசோ கண) 

6. சிறந்த துகண ேடிகை: தன்சிைோ (ைபோலி) 

7. சிறந்த ஆல்பம்: ஏ.ஆர். குமோன் (அச்சம் என்பது மடகமயடோ) 

8. சிறந்த போடலோசிரியர்: தோமக  (தள்ளி ரபோைோரத - அச்சம் என்பது மடகமயோடோ) 

9. சிறந்த போடைர்: சுந்த ய்யர் (ஜோஸ்மினு - ரஜோக்ைர்) 

10. சிறந்த போடைி: ஸ்ரவதோ ரமோைன் (மோயேதி - ைபோலி) 

11. சிறந்த ேடிைர் (Critics): சூர்யோ (24) 

12. சிறந்த ேடிகை (Critics): திரிஷோ (சைோடி) 

_____________________________________________________________________________ 

Ramamani lyengar Memorial to be awarded for contribution in Yoga 

   

The Ramamani lyengar Memorial Yoga Institute has been selected as the first recipient 
of the Prime Minister’s Award, for outstanding contribution for promotion and 
development of Yoga. 

   

The selection was done among 85 nominations out of which 15 were recommended by 
the screening committee. 

   

On June 21, 2016, Prime Minister Narendra had announced the institution for the award 
for its promotion and development of Yoga. 
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The Ministry of AYUSH developed the guidelines for the awards after which two 
committees were constituted namely, the Screening Committee for preliminary 
evaluation and Evaluation Committee (Jury), to ensure a transparent process while 
finalising the awards. 

 

 ோமமணி லீங்ைர் ேிகனவு ரயோைோ ேிறுவனம் ரயோைோவின் ரமம்போட்டு மற்றும் ரமம்போட்டிற்ைோன சிறந்த 

பங்ைளிப்புக்ைோை பி தமரின் முதல் விருதிகன  சபறுபவ ோை ரதர்ந்சதடுத்துள்ளனர்  

____________________________________________________________________________ 

UNICEF appoints 19-year-old Syrian refugee as goodwill ambassador 

 The UN children’s agency has announced the appointment of its youngest goodwill 
ambassador, 19-year-old Syrian refugee and education activist Muzoon Almellehan.  

  UNICEF Deputy Executive Director Justin Forsyth said Monday that Muzoon is the first 
goodwill envoy with official refugee status. 
   

Muzoon fled the conflict in Syria along with her family in 2013, living as refugee for 
three years in Jordan before being resettled in the United Kingdom.  

   

It was during her 18 months in the Za’atari camp that she began advocating for 
children’s access to education, particularly for girls. 

 

யுனிசசஃப்பின் ேல்சலண்ணத் தூத ோன 19 வயது சிரியோ அைதி  ! 
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ஐக்ைிய ேோடுைள் அகவயின் குழந்கதைள் ேல அகமப்போன யுனிசசஃப்பின் ேல்சலண்ண தூத ோை 19 

வயதோன சிரிய அைதியோன முசூன் அல்சமல்லீென் ேியமிக்ைப்பட்டுள்ளோர். இந்த அறிவிப்கப 

யுனிசசஃப்பின் துகண ேிர்வோை இயக்குனர் ஜஸ்டின் ஃபோர்ஸித் சவளியிட்டோர். அைதியோன ஒருவர் 

யுனிசசஃப் அகமப்பின் ேல்சலண்ண தூத ோை ேியமிக்ைப்படுவது இதுரவ முதல்முகற என்றும் அவர் 

கூறினோர். உள்ேோட்டுப் ரபோ ோல் ைடுகமயோைப் போதிக்ைப்பட்டுள்ள சிரியோகவச் ரசர்ந்த முசூன், ரஜோர்டோன் 

ேோட்டிலுள்ள ஜோட்டோரி அைதிைள் முைோமில் வசித்து வருைிறோர். 

    

சபண் குழந்கதைளின் ைல்விக்ைோை சதோடர்ந்து கு ல்சைோடுத்து வரும் முசூன், தனது சசோந்தேோடோன 

சிரியோவில் இருந்து சவளிரயறியரபோது, புத்தைத்கத மட்டுரம எடுத்து வந்ததோை சேைிழ்ச்சியுடன் 

கூறுைிறோர். 

அைதிைளோை சசோந்த ேோட்கட விட்டு சவளிரயறும் குழந்கதைளுக்கு சிறுவயதிரலரய திருமணம் 

சசய்துகவக்ைப்படும் ரபோது, அவர்ைள் படும்போட்டிகன தோன் ரே டியோை போர்த்து உணர்ந்துள்ளதோைக் 

கூறும் அவர், சபண் குழந்கதைளின் முன்ரனற்றத்துக்ைோை யுனிசசஃப்ஃபுடன் இகணந்து பணியோற்றுவது 

மைிழ்ச்சியளிக்கும் எனக் கூறுைிறோர். 

யுனிசசஃப்பின் ேல்சலண்ண தூத ோை இருந்த மகறந்த ேடிகை ஆட்ர  செப்பர்னிகனப் பின்பற்றி, தனது 

பணிகயத் சதோட ப் ரபோவதோைவும் அவர் கூறினோர். 

_______________________________________________________________________________ 

Indore installs India's 1st 14-foot robot to control traffic 

In what is being considered as a first for India, Indore has installed a 14-foot-tall robot 
to control traffic. 

   

 It's equipped with a public address system and can take photos of traffic violators to 
generate e-challans when connected to police control room.  

   

Developed by Shri Venkteshwar Institute of Technology, the robot reportedly took two 
years and Rs.20 lakh to complete. 
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டி ோஃபிக்கை ைட்டுப்படுத்த இந்தூர் ேைரில் இந்தியோவின் முதல் 14 அடி ர ோரபோ 

ேிறுவப்பட்டுள்ளது  

_______________________________________________________________________________ 

ஜிஎஸ்டி விளம்ப த் தூத ோை அமிதோப் பச்சன்! 

ஒர  ேோடு, ஒர  வரி என்பதன் அடிப்பகடயில் உருவோக்ைப்பட்டுள்ள ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு, 

ஜூகல 1 முதல் அமலுக்கு வரும் ேிகலயில், அதுகுறித்து விழிப்புஉணர்வு ஏற்படுத்தவும் 

விளம்ப ப்படுத்தவும் தூத ோ ை, அமிதோப் பச்சன் ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டுள்ளோர். அவக , மத்திய 

உற்பத்தி மற்றும் சுங்ை வரி வோரியம் ேியமித்துள்ளது.  

  

இதற்ைோை, 40 விேோடிைள் ஓடக்கூடிய வடீிரயோ ைோட்சி ஒன்றில் அமிதோப் பச்சன் ேடித்துள்ளோர். அந்த 

வடீிரயோ, தற்ரபோது அகனத்து மோேிலங்ைளுக்கும் விேிரயோைிக்ைப்பட்டுள்ளதோம். சதோகலக்ைோட்சிைளில், 

திக ய ங்ைங்ைளில் இந்த வடீிரயோ ஒளிப ப்பப்படலோம் என்று சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

இதன்மூலம் ஜிஎஸ்டிகுறித்த தைவல்ைகள மக்ைளுக்குப் ப ப்பத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  இதற்கு முன்னர், 

ஜிஎஸ்டி விளம்ப த் தூத ோை ரபட்மின்டன் வ ீோங்ைகன பி.வி.சிந்து இருந்தோர். 

_______________________________________________________________________________ 

இந்ரதோரனஷிய ரபட்மிண்டன் ரபோட்டியில் இந்திய வ ீர் ஸ்ரீைோந்த் சோம்பியன் இறுதிப் 

ரபோட்டியில் ஜப்போன் வ ீர் ைசுமசோ சைோகண வழீ்த்தினோர். 

  

Kidambi Srikanth wins Indonesian Open Super Series title 

Kidambi Srikanth notched-up a comprehensive performance against Kazumasa 
Sakai of Japan, won his first ever Indonesia Open Superseries title, in Jakarta 

The Indian shuttler, who had defeated world no 1 Son Wan Ho of South Korea in 
the semifinals, took just 37 minutes to overcome Sakai's challenge 21-11, 21-19. 

________________________________________________________________________________ 
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Latest Appointments 

→ Amit Sinha: Chief Operating Officer (COO) of Paytm Mall, 

→Ruchira Kamboj: High Commissioner of India to the Republic of South 

Africa. 

→ Sharad Jain:  NWDA Director General 

→ Hoshiar Singh: Registrar of Copyrights. 

→ K G Karmakar and Gauri Shankar: Independent Directors of India Post 

Payments Bank (IPPB). 

→ B K Manjunath: Additional Director of Luxmi Vilas Bank in the category of 

Non-Executive and Independent Director. 

  

→ Vikram Limaye: MD and CEO of the NSE. 

 _______________________________________________________________________________ 

 China launches its first X-ray space telescope 

China successfully launched  its first X-ray space telescopeto study black holes, pulsars 
and gamma-ray bursts, state media reported. 

   

A Long March-4B rocket carried the 2.5-tonne telescope into orbit from the Jiuquan 
Satellite Launch Center in northwest China's Gobi Desert 

   

The Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), named Insight, will allow Chinese 
scientists to observe magnetic fields and the interiors of pulsars and better understand 
the evolution of black holes. 

   

It will also help scientists search for gamma-ray bursts corresponding to gravitational 
waves and study how to pulsars can be used for spacecraft navigation 

   

In April, China's first cargo spacecraft successfully docked with an orbiting space lab - a 
key development toward China's goal of having its own crewed space station by 2022. 

  

எக்ஸ்-ர  ைருவி மூலம் பூமியின் ரமல் உள்ள ைருப்பு துகளைகள ைண்டறியும் சதோகலரேோக்கு 

ைருவி ஒன்கற சனீோ விண்சவளிக்கு அனுப்பியுள்ளது! 

சனீோகவ ரசர்ந்த விண்சவளி ஆ ோய்ச்சி கமயம், எக்ஸ்ர  ைதிர்ைள் மூலம் பூமியின் ரமல் உள்ள ைருப்பு 

துகளைள், ைோமோ ைதிர் துைள்ைள், மற்றும் ஒளி ஊடுருவல்ைகள ைண்டறியும் தமது முதல் சதோகலரேோக்ைி 
ஒன்கற March-4B  ோக்சைட் மூலமோை விண்ணுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 2.5 டன் எகட சைோண்ட இந்த 

சதோகலரேோக்ைி, பூமியில் இருந்து 550 ைிரலோ மீட்டர் உய த்தில் ேிகலேிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 
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சதோகலரேோக்ைியின் முடிவுைகள சனீ விண்சவளி ஆ ோய்ச்சியோளர்ைள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் 

எதிர்ரேோக்ைியுள்ளனர். 

_______________________________________________________________________________ 

  

Fastest to 8000 ODI Runs: 

Kohli: 175 innings  

AB de Villiers: 182 innings  

Ganguly: 200 innings  

Sachin: 210 innings  

Lara: 211 innings  

Dhoni: 214 innings  

 ____________________________________________________________________________ 

Law Expert Neeru Chadha Becomes First Indian Woman Judge At 

International Sea Tribunal 

  In a significant victory for India at the United Nations or the UN, 

international law expert Neeru Chadha has won a crucial election to a top UN 

judicial body that deals with disputes related to the law of the sea, becoming 

the first Indian woman to be appointed as a judge at the tribunal. 

  Ms Chadha, an eminent lawyer and the first Indian woman to become the 

chief legal adviser in the ministry of external affairs, won the election 

yesterday to the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) for a 

nine-year term from 2017 to 2026. 

 

ஐ.ேோ. ேீதித்துகற அகமப்போன சர்வரதச தரீ்ப்போயத்தில் உறுப்பினர் பதவிக்கு ேடந்த ரதர்தலில் 

இந்திய சட்ட வல்லுனர் ேீரு சதோ சவற்றி சபற்றிருக்ைிறோர். இந்தப் பதவிக்கு 

ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியப்சபண் என்ற சிறப்கப அவர் சபறுைிறோர். 
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_______________________________________________________________________________ 

Israel's David Grossman wins Man Booker Prize for 'A Horse Walks Into a 

Bar' 

• Israeli author David Grossman has won the Man Booker International Prize for his 
novel `A Horse Walks Into a Bar'.   

• Grossman beat out five other finalists, including fellow Israeli author Amos Oz for 
the counterpart to Britain's prestigious Booker Prize. Grossman's novel is about a 
failing standup comic and his final performance.  

• The award has a prize of 50,000 pounds ($64,000) that is split evenly between 
Grossman and translator Jessica Cohen  
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மோன் புக்ைர் சர்வரதச பரிகச சவன்ற இஸ்ர ல் எழுத்தோளர் ரடவிட் 

ைி ோஸ்ரமன்!   

  

இலக்ைிய உலைின் முன்னணி பரிசுைளில் ஒன்றோன மோன் புக்ைர் சர்வரதச பரிகச இஸ்ர ல் எழுத்தோளர் 

ரடவிட் ைி ோஸ்ரமன் சவன்றுள்ளோர். 

  

சர்வரதச அளவில் இலக்ைியத்துக்கு வழங்ைப்படும் மிைவும் உயரிய விருது ‘மோன் புக்ைர் பரிசு’ ஆகும். 

ஆங்ைில சமோழியில் எழுதப்படும் சிறந்த முழுேீள ேோவலுக்கு இந்த பரிசு வழங்ைப்படுைிறது. இந்த ஆண்டு 

இந்த உயரிய விருதுக்கு இஸ்ர லிய எழுத்தோளர் ரடவிட் ைி ோஸ்ரமன் ரதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளோர். ரடவிட் 

ைி ோஸ்ரமன் எழுதிய ‘ஏ ெோர்ஸ் வோக்ஸ் இன்டு ய போர்’ என்ற ேோவலுக்ைோை புக்ைர் பரிசு வழங்ைப்படுைிறது. 

இதற்ைோன அறிவிப்பு லண்டனில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

  

இந்த ஆண்டு புக்ைர் பரிசுக்ைோன ரபோட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் இஸ்ர லின் ரடவிட் ைி ோஸ்ரமன், அமோஸ் 

ஓஸ் உள்ளிட்ட 6 ரபரின் பகடப்புைள் இடம்சபற்றிருந்தன. இதில், ரடவிட் ைி ோஸ்ரமனின் ‘ஏ ெோர்ஸ் 

வோக்ஸ் இன்டு ய போர்’ ரதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. சதோடர்ந்து ரதோல்வியகடயும் ேகைச்சுகவ 

ரபச்சோளரின் இறுதி சசயல்திறகனப் பற்றிய ேோவல் இது. 

  

புக்ைர் பரிசோனது 50 ஆயி ம் பிரிட்டிஷ் பவுண்டுைகள உள்ளடக்ைியது. இந்த பரிசுத் சதோகை, எழுத்தோளர் 

ரடவிட் ைி ோஸ்ரமன் மற்றும் சமோழிசபயர்ப்போளர் சஜசிைோ ரசோைன் ஆைிரயோருக்கு பைிர்ந்து 

அளிக்ைப்படுைிறது. 

ைடந்த ஆண்டு சதன் சைோரிய எழுத்தோளர் ெோன் ைோங்ைின் ‘தி சவஜிரடரியன்’ எனும் ேோவலுக்ைோை 

வழங்ைப்பட்டது. 

  

________________________________________________________________________________ 

  

Kajal Singh appointed as Executive Vice President, GSTN 

Senior bureaucrat Kajal Singh was appointed as Executive Vice President 

(Services) in Goods and Services Tax Network (GSTN). 

   

Singh, a 1992 batch officer of Indian Revenue Service (Customs and Central 

Excise), has been appointed to the post for a period of three years,  
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The GSTN is a special purpose vehicle set up to provide Information 

Technology infrastructure for implementation of the GST.  

மூத்த அதிைோரியோன ைோஜல் சிங் இன்று ச க்குைள் மற்றும் ரசகவைள் வரி சேட்சவோர்க்ைில் 

(ஜிஎஸ்டிஎன்) ேிர்வோை துகணத் தகலவர் (ரசகவைள்) ேியமிக்ைப்பட்டோர். 

   

AUSINDEX-17: India, Australia to Participate in Joint Maritime Exercise 

Navies of India and Australia will participate in bilateral maritime exercise 
AUSINDEX-17 this week with an aim to enhancing interoperability and cooperation 
between the two forces. 

   

Indian naval ships Jyoti, Shivalik and Kamorta are on a port visit to Freemantle, 
Australia from June 13 to 17 and will join the exercise 

   

In pursuance of India's 'Act East' policy, the ships under the command of Flag Officer 
Commanding Eastern Fleet Rear Admiral Biswajit Dasgupta are on an overseas 
deployment to the South East Asia and southern Indian Ocean regions. 

   

INS Shivalik, a muIti-role stealth frigate, INS Kamorta, an anti-submarine warfare 
corvette, and INS Jyoti, the fleet replenishment tanker, are a part of this venture. 

 

இந்தியோ & ஆஸ்திர லியோ (ைப்பற்பகட ) 2015 கூட்டு பயிற்சியின் சபயர் AUSINDEX-17  

 இந்தியோ மற்றும் ஆஸ்திர லியோ ைடற்பகடைளின் இ ண்டு பகடைள் இகடரய 

இயங்குதிறகன மற்றும் ஒத்துகழப்பு அதிைரிக்கும் ஒரு ரேோக்ைத்துடன் இந்த வோ ம் இருத ப்பு 

ைடல்வழி பயிற்சி AUSINDEX-17. 

இந்திய ைடற்பகட ைப்பல்ைள் சஜோடி, சிவோலிக் மற்றும் ைோமோ ோ ஆைியகவ ஜூன் 13 முதல் 17 

வக  ஆஸ்திர லியோவில் உள்ள ஃப்ரீரமண்டில் ஒரு துகறமுைப் பயணம் 

ரமற்சைோண்டுள்ளன.  

_______________________________________________________________________________ 
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China launches world's largest floating solar farm 

• World's largest floating solar farm is launched in China's central Anhui province 
• The impressive array, which consists of 160,000 panels, is buoyant upon a lake that 

emerged after the collapse of a coal mine.  
• It's an appropriate symbol for China's changing energy policies; the nation is 

projected to get 20 percent of its power consumption from low-emission energy, 
including nuclear, by 2030. 

• It also comes at an ominous time, after the U.S. withdrawal from the Paris climate 
agreement.  

• China already leads the world in clean energy investment, and now it has the chance 
to take up the top leadership position in the fight against climate change.  

• At least, it's an opportunity that China has been given an open door to seize. 

 

சனீோவில் உலைின் மிைப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தி ேிகலயம் ! 

குகறந்து சைோண்ரட வரும் ம புசோர்ந்த எரிசக்தி வளங்ைளின் ைோ ணமோை, உலசைங்ைிலும் மோற்று 

எரிசக்தி உற்பத்திக்கு அதிை முக்ைியத்துவம் அளிக்ைப்பட்டு வருைிறது. 

 

குறிப்போை சூரிய ஒளியில் இருந்து மின்சோ ம் உற்பத்தி சசய்வதில் அதிை ைவனம் சசலுத்தப்படுைிறது. 

பல்ரவறு ேோடுைளில், மிைப் ப ந்த இடங்ைளில் பி ம்மோண்டமோன முகறயில் சூரியசக்தி மின் 

ேிகலயங்ைள் அகமக்ைப்பட்டு வருைின்றன. 

 

ஆனோல் சனீ ேோடு, மிதக்கும் சூரிய மின் ேிகலயங்ைகள அகமக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

தற்ரபோது சுமோர் 40 சமைோ வோட் மின்சோ த்கத உற்பத்தி சசய்யக்கூடிய உலைின் மிைப் சபரிய மிதக்கும் 

சூரியசக்தி மின் ேிகலயத்கத அந்ேோடு அகமத்திருக்ைிறது. 

 

இதனோல், சபருமளவு ேிலப்ப ப்கப மிச்சப் படுத்தி ரவறு ரதகவைளுக்குப் பயன்படுத்த முடியும் என்று சனீ 

அ சோங்ைம் ைருதுைிறது. 

 

இந்த ேிகலயம் சவற்றிை மோைச் சசயல்பட்டோல், ரமலும் பல மிதக்கும் சூரியசக்தி ேிகலயங்ைகள 

அகமக்ை அந்ேோடு திட்டமிட்டிருக்ைிறது. 

 

பல விஷயங்ைளில் உலைின் முன்ரனோடியோைத் திைழும் சனீோ, இந்த ஆக்ைபூர்வமோன விஷயத்திலும் 

முன்ரன ேிற்ைிறது.  
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Google ranked as the world's most valuable brand in 2017 

 

• Technology giant Google has topped the 2017 BrandZ Top 100 Most Valuable 
Global Brands list, with a brand value of over $245 billion. Further, US tech giants 
Apple, Microsoft, and Facebook were also among the five most valuable brands.  

• Notably, Amazon rose three places after achieving the highest dollar value 
growth, increasing by $40.3 billion to $139.3 billion. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Indian girl bags Little Miss Universe Internet 2017 crown at Little Miss 

Universe in Georgia 

 

• 12 year old Padmalaya Nanda from Odisha has created history by 

becoming the youngest girl to bag the "Little Miss Universe Internet 

2017" and "Little Miss Actress" crowns at the Little Miss Universe 2017 

at port city of Batumi in Georgia. 

• Padmalaya Nanda, who studies in the 8th standard at a school in 

Cuttack, Odisha, bagged the crowns at the finale of the :little Universe 

2017, held at port city of Batumi in Georgia 

• She will now participate in the "Little Miss World 2017" competition 

that will be held at Greece from Sept 25 to Oct 1, 2017. 

  

ஜோர்ஜியோவில்  ேடந்த  லிட்டில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் இண்டர்சேட் 2017  இந்திய சபண்ணுக்கு ைிரீடம் 

சூட்டப்பட்டது   

________________________________________________________________________________ 
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French Open 2017: Michael Venus, Ryan Harrison win men's doubles title 

 

• Michael Venus became New Zealand's first Grand Slam champion since 1974 
when he partnered American Ryan Harrison to the French Open men's doubles 
title.  

• Venus and Harrison defeated Santiago Gonzalez of Mexico and American Donald 
Young 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-3 in the final at Roland Garros. 

_______________________________________________________________________________ 

Jitu Rai-Heena Sidhu pair wins gold in ISSF World Cup 

• India's Jitu Rai and Heena Sidhu combined to clinch the gold medal in mixed 
team 10m air pistol event of the ISSF World Cup, beating Russia 7-6 in the final 

• France beat Iran to win the bronze in the event. 
• China has been leading the medal tally at Gabala with six medals, including three 

gold. 

 

ISSF உலைக் ரைோப்கப ரபோட்டியில் தங்ைம் சவன்ற ஜதீ்து  ோய் -ெனீோ சித்து ரஜோடி 

இந்தியோவின் ஜதீ்து   ோய் மற்றும் ெனீோ சிது ஆைிரயோர் இகணந்து ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலைக் ரைோப்கப 

ரபோட்டியில் 10 மீட்டர் பிஸ்டல் ரபோட்டியில் தங்ை பதக்ைம் சவன்றனர். இதில்  ஷ்யோ 7-6 என்ற ைணக்ைில் 

ரதோல்வியகடந்தது. 

  

Authors Neelakantan, Satpathy to be honoured with Kalinga Awards 

• Popular writer Anand Neelakantan, Odia poet Haraprasad Das and author 
Paramita Satpathy were announced winners of the Kalinga Literary Awards. 
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• The Kalinga International Literary Award, Kalinga Literary Youth Award and 
Kalinga Karubaki Award will be conferred upon Neelakantan, Das and Satpathy 
respectively. 

• The theme of this year's award ceremony is ‘Literature for Peace and Harmony’. 

  

பி பல எழுத்தோளர் ஆனந்த ேீலைோந்தன், ஓடியோ ைவிஞர் ெ பி சோத் தோஸ் மற்றும் எழுத்தோளர் ப மிதோ 

சத்பதி ஆைிரயோர்  ைலிங்ைோ  இலக்ைிய விருதுைள் சவன்றவர்ைளோை அறிவிக்ைப்பட்டனர். 

 

ரதஜி ைலிங்ைோ சர்வரதச இலக்ைிய விருது, ைலிங்ைோ இலக்ைிய இகளஞர் விருது மற்றும் ைலிங்ை ைருபோைி 
விருது ஆைியகவ முகறரய ேீலைந்தன், தோஸ் மற்றும் சத்பதி ஆைிரயோருக்கு வழங்ைப்படும். 

________________________________________________________________________________ 

 Jairam Ramesh’s book on the “Indira Gandhi – A life in Nature” launched 

  The book “Indira Gandhi – A life in Nature”, was launched by Congress president 
Sonia Gandhi at the Indira Gandhi Memorial  

   Former Union minister Jairam Ramesh, who has authored the book published by 
Simon & Schuster, presented the first copy of the book to the Congress President, 
besides to former Prime Minister Manmohan Singh, former minister Karan Singh and 
Priyanka Gandhi. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Rafael Nadal wins historic 10th French Open title 

 Rafael Nadal coasted to a record 10th French Open title on Sunday, demolishing Stan Wawrinka 
in a brutally one-sided final which also earned the Spaniard a 15th Grand Slam crown. 

 Nadal is now just one short of Margaret Court's all-time record of 11 titles at a single grand slam 
event 
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This is Nadal's 15th Grand Slam title overall, surpassing Sampras to be placed second in 
all-time list behind Federer's 18 

  

 

பிச ஞ்சு ஓபனில் 10-ஆவது பட்டம்: வ லோறு பகடத்தோர் ேடோல் 

பிச ஞ்சு ஓபன் சடன்னிஸ் ரபோட்டியில் ஸ்சபயினின்  ஃரபல் ேடோல் 10-ஆவது முகறயோை சோம்பியன் 

பட்டம் சவன்றோர். 

இதன்மூலம் ைி ோண்ட்ஸ்லோம் ரபோட்டி ஒன்றில் 10 பட்டங்ைள் சவன்ற முதல் வ ீர் என்ற வ லோற்று 

சோதகனகய அவர் பகடத்துள்ளோர். ஒட்டுசமோத்தத்தில் அவர் சவன்ற 15-ஆவது ைி ோண்ட்ஸ்லோம் பட்டம் 

இது. 

  

பி ோன்ஸ் தகலேைர் போரீஸில் ஞோயிற்றுக்ைிழகம ேகடசபற்ற ஆடவர் ஒற்கறயர் இறுதிச் சுற்றில் ேடோல் 

6-2, 6-3, 6-1 என்ற ரேர் சசட்ைளில் ஸ்விட்சர்லோந்தின் ஸ்டோனிஸ்லஸ் வோவ்ரிங்ைோகவ ரதோற்ைடித்தோர். 

 

ைி ோண்ட்ஸ்லோம் ரபோட்டியில் 22-ஆவது முகறயோை இறுதிச் சுற்றில் விகளயோடியிருக்கும் ேடோல் 15-

ஆவது பட்டத்கத சவன்றிருக்ைிறோர். பிச ஞ்சு ஓபனில் 3-ஆவது முகறயோை ஒரு சசட்கடக்கூட 

இழக்ைோமல் வோகை சூடியிருக்ைிறோர் ேடோல். இதற்கு முன்னர் 2008, 2010 ஆைிய ஆண்டுைளில் ஒரு 

சசட்கடக்கூட இழக்ைோமல் சோம்பியன் பட்டம் சவன்றிருந்தோர். பிச ஞ்சு ஓபனில் மட்டும் இதுவக  81 

ஆட்டங்ைளில் விகளயோடியுள்ள ேடோல், அதில் 79 சவற்றிைகளப் சபற்றுள்ளோர். 

2-ஆவது இடத்தில் ேடோல்: இந்த சவற்றியின் மூலம் 2014 அக்ரடோபருக்குப் பிறகு சர்வரதச த வரிகசயில் 

மீண்டும் 2-ஆவது இடத்கதப் பிடித்துள்ளோர் ேடோல். ைளிமண் தக யில் ேடோல் சவன்ற 53-ஆவது பட்டம் 

இது. அரதரே த்தில் இந்த சசீனில் ைளிமண் தக யில் 25 ஆட்டங்ைளில் விகளயோடியுள்ள ேடோல், 24-இல் 

சவன்றுள்ளோர். இந்த சசீனில் ைளிமண் தக யில் ேகடசபற்ற பிச ஞ்சு ஓபன் உள்ளிட்ட 4 ரபோட்டிைளில் 

சோம்பியனோைியுள்ளோர். ஒட்டுசமோத்தமோை இந்த சசீனில் 49 ஆட்டங்ைளில் விகளயோடியுள்ள ேடோல், அதில் 

43 சவற்றிைகளப் சபற்றுள்ளோர். 

 

1969-க்குப் பிறகு இப்ரபோதுதோன் பிச ஞ்சு ஓபன் இறுதிச் சுற்றில் 30 வயதுக்கு ரமற்பட்ட இருவர் 

விகளயோடியிருக்ைிறோர்ைள். பிச ஞ்சு ஓபனில் 2005 முதல் 2008 வக யில் சதோடர்ச்சியோை 4 

பட்டங்ைகளயும், 2010 முதல் 2014 வக யில் 5 பட்டங்ைகளயும் சவன்ற ேிகலயில், இப்ரபோது 10-ஆவது 

பட்டத்கத கைப்பற்றி வ லோறு பகடத்திருக்ைிறோர் ேடோல். 

சவற்றி குறித்துப் ரபசிய ேடோல், "இது உண்கமயிரலரய வியக்ைத்தக்ை சவற்றி. ஒர  ரபோட்டியில் 10 

பட்டங்ைகள சவல்வது என்பது மிை மிை சிறப்புமிக்ைதோகும். எனது மைிழ்ச்சிகயயும், உணர்கவயும் 

சவளிப்படுத்த முடியவில்கல' என்றோர். 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 Unseeded Jelena Ostapenko wins French Open women’s crown 

• Unseeded Jelena Ostapenko of Latvia beat Simona Halep 4-6, 6-4, 6-3 at Roland 
Garros on Sunday to win the 2017 French Open Women’s Singles crown and her 
first ever Grand Slam title. Ostapenko, 20, is the first unseeded woman to win the 
French Open since Britain's Margaret Scriven in 1933. 

• Ostapenko is also the first player of Latvian origin - men or women - to win a 
Grand Slam event.  

• This is Ostapenko’s eighth career major. 

 

பிச ஞ்சு ஓபன் சடன்னிஸ்: சஜலீனோ சோம்பியன் 

பிச ஞ்சு ஓபன் சடன்னிஸ் ரபோட்டியின் மைளிர் ஒற்கறயர் பிரிவில் லோத்வியோவின் சஜலீனோ 

ஆஸ்டோசபங்ரைோ சோம்பியன் பட்டம் சவன்றோர். 

  

பி ோன்ஸ் தகலேைர் போரீஸில் சனிக்ைிழகம ேகடசபற்ற இறுதிச் சுற்றில் த வரிகசயில் 47-ஆவது 

இடத்தில் இருக்கும் சஜலீனோ 4-6, 6-4, 6-3 என்ற சசட் ைணக்ைில் உலைின் 4-ஆம் ேிகல வ ீோங்ைகனயோன 

ருரமனியோவின் கசரமோனோ ரெலப்புக்கு அதிர்ச்சித் ரதோல்வியளித்தோர். 

இதன்மூலம் ைி ோண்ட்ஸ்லோம் ரபோட்டியில் பட்டம் சவன்ற முதல் லோத்வியர், 1997-க்குப் பிறகு பிச ஞ்சு 

ஓபனில் சோம்பியன் பட்டம் சவன்ற இளம் வ ீோங்ைகன என்ற சபருகமகயப் சபற்றுள்ளோர் 20 வயதோன 

சஜலீனோ. 

இதுதவி  த வரிகசயில் முன்னணியில் இல்லோமல் பிச ஞ்சு ஓபனில் சோம்பியன் பட்டம் சவன்றவர் 

என்ற சோதகனயும் சஜலீனோ வசமோைியுள்ளது. "ஓபன் எ ோ'வில் பிச ஞ்சு ஓபனில் ரபோட்டித் 

த வரிகசயில் அல்லோத ஒருவர் பட்டம் சவல்வது இதுரவ முதல்முகறயோகும். 

  

அரதரே த்தில் கசரமோனோ ரெலப், இறுதி ஆட்டத்தில் ரதோற்றதோல் முதல் ைி ோண்ட்ஸ்லோம் பட்டம் 

சவல்லும் வோய்ப்கப மட்டுமல்ல, த வரிகசயில் முதலிடம் பிடிக்கும் வோய்ப்கபயும் இழந்தோர். 

பிச ஞ்சு ஓபனில் சோம்பியன் பட்டம் சவன்ற சஜலீனோ, த வரிகசயில் 47-ஆவது இடத்தில் இருந்து 12-

ஆவது இடத்துக்கு முன்ரனறியுள்ளோர். 

The 17th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit began in 

Kazakhstan capital Astana  

• The leaders of India, China, Russia and Central Asian countries will discuss ways 
to combat terrorism and boost trade, including peace and security in the region at 
the SCO Summit in the wake of the terror strikes in many countries. 
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• India is set to join as full member of the SCO comprising China, Kazakhstan, 
Kyrgzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. 

• The highlight of this year's summit is the accession of India and Pakistan to the 
SCO. With their induction, the SCO will expand its geographical coverage to 
South Asia and become one of the biggest regional organisations. 

  

 

ஷோங்ைோய் ஒத்துகழப்பு மோேோடு ைஜைஸ்தோன் தகலேைர் அஸ்தனோவில்  ேகடசபறுைிறது. இந்த 

ஷோங்ைோய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பில் ைஜைஸ்தோன்,  ஷ்யோ, ைிர்ைிஸ்தோன், தஜிைிஸ்தோன், உஸ்சபைிஸ்தோன் 

உள்ளிட்ட 6 ேோடுைள்  உறுப்பினர்ைளோை உள்ளன. 

   

இந்த அகமப்பில் போர்கவயோள ோை இருந்த இந்தியோவும் போைிஸ்தோனும் உறுப்பின ோை ரச   தவீி  முயற்சி 
எடுத்து வந்தன. இகதயடுத்து இந்தியோ, போைிஸ்தோன் ஆைிய இரு ேோடுைகளயும் உறுப்பினர்ைளோை ரசர்த்து 

சைோள்ள ஷோங்ைோய் அகமப்பு முடிவு சசய்துள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் ைலந்து சைோள்வதற்ைோை  பி தமர் 

ரமோடி ைஜைஸ்தோன் சசன்றகடந்தோர். அஸ்தோனோ விமோன ேிகலயம் சசன்றகடந்த பி தமர் ரமோடிக்கு 

அந்ேோட்டு அதிைோரிைள் உற்சோை வ ரவற்பு அளித்தனர். 

 _______________________________________________________________________________ 

 Stan Wawrinka oldest French Open finalist in 44 years 

• Stan Wawrinka became the oldest French Open finalist in 44 years on Friday with 
an epic 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3), 6-1 win over world number one Andy Murray. 

• The 2015 champion will face nine-time winner Rafael Nadal, who defeated Dominic 
Thiem 6-3,6-4, 6-0 in the second semis, for the title after avenging his loss to Murray 
at the same stage in Paris last year. 

• US Open champion Wawrinka, 32, triumphed in a pulsating four hour 34 minute 
battle of shotmaking and endurance and will target a fourth Slam title on Sunday. 

• For Murray, his wait to become Britain's first men's champion in Paris since Fred 
Perry in 1935 goes on. 
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பிச ஞ்சு ஓபன்: இறுதிச் சுற்றில் வோவ்ரிங்ைோ 

பி ோன்ஸ் தகலேைர் போரீஸில் ேகடசபற்று வரும் இந்தப் ரபோட்டியில் சவள்ளிக்ைிழகம ேகடசபற்ற 

அக யிறுதியில் வோவ்ரிங்ைோ 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1 என்ற சசட் ைணக்ைில் உலைின் முதல் ேிகல வ ீ ோன 

ஆன்டி முர்ர கவ வழீ்த்தினோர். 

இந்த சவற்றியின் மூலம் ைடந்த 44 ஆண்டுைளில் பிச ஞ்சு ஓபனில் இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்ரனறிய மூத்த 

வ ீர் என்ற சபருகம வோவ்ரிங்ைோ (32) வசமோைியுள்ளது. இதற்கு முன்னர் 1973-இல் ேகடசபற்ற பிச ஞ்சு 

ஓபனில் 33 வயதோன குர ோஷியோவின் ேிைி பிலிச் இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்ரனறியிருந்தோர். 

_____________________________________________________________________________ 

 Rohan Bopanna wins French Open mixed doubles title to clinch maiden Grand Slam 

Rohan Bopanna clinched his maiden Grand Slam title when he won the French Open mixed 

doubles final with Canada’s Gabriela Dabrowski in Paris on Thursday. 

 #FrenchOpen2017 : ைலப்பு இ ட்கடயர் பிரிவில் இந்தியோவின் #RohanBopanna, ைனடோவின் ைோப்ரிலோ ரஜோடி 

சோம்பியன் பட்டத்கத சவன்றது... 

 

_______________________________________________________________________________ 

Tamil Nadu signed MoU on linking Salem, Neyveli, Hosur airports. 

  ABOUT UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) is a regional airport development and 
"Regional Connectivity Scheme (RCS)" of the Government of India, with the objective of 
let the common citizen of the country fly, aimed at making air travel affordable and 
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widespread, enabling inclusive job growth and infrastructure development of all regions 
and strata of India 

 சிறிய ேை ங்ைளில் விமோன ரசகவகய சசயல்படுத்துவதற்ைோன மத்திய அ சின் UDAN திட்டத்தில் 

கைசயத்திட்டது தமிழை அ சு . 

UDAN திட்டத்தின் ைீழ் தமிழைத்தில் ஓசூர், ரசலம், சேய்ரவலி ேை ங்ைளில் விமோனரசகவ சதோடங்ை 

ேடவடிக்கை. 

________________________________________________________________________________ 

  

India’s first ‘private’ railway station Habibganj to come up near Bhopal! 

  

• Habibganj in the suburbs of Bhopal will redefine the concept of a railway station 
in India. The country’s first railway station to be redeveloped as a public-private 
partnership (PPP), Habibganj is set to become a swanky commercial hub with 
shops, offices and hotels, all in a span of three years. 

• The operation and maintenance responsibilities for the station have been given to 
Bhopal-based Bansal Group for a period of eight years. It has also received four 
land parcels on a 45-year lease. The group, which operates in the infrastructure 
and construction sector, also runs a television channel and educational 
institutions. It won the bid in 2016. 

• Bansal Group will invest Rs100 crore to overhaul the station which was opened in 
1979, and around Rs350 crore to develop four commercial land parcels adding up 
to 17,245 sq. m. 

 

ம.பி., மோேிலத்தில் அகமைிறது முதல் தனியோர்  யில் ேிகலயம்! 

  

ரபோபோல்:ேோட்டிரலரய முதன்முதலோை, ம.பி.,யில், தனியோர்  யில் ேிகலயம் அகமைிறது. 

தனியோர் பங்ைளிப்புடன்,  யில் ேிகலயங்ைகள ரமம்படுத்தும் திட்டத்கத,  யில்ரவ துகற ரமற்சைோண்டு 

வருைிறது.  

இதன் ஒரு பகுதியோை  யில் ேிகலயங்ைளின் ப ோமரிப்பு மற்றும் அது சோர்ந்த பணிைள் தனியோர் வசம் 
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ஒப்பகடக்ைப்பட உள்ளன. இந்த திட்டத்தின்படி, ேோட்டிரலரய முதன்முகறயோை ம.பி., மோேிலம், 

ரபோபோல் அருரை உள்ள ெபீப்ைஞ்ச்  யில் ேிகலய பணிைள், தனியோர் ேிறுவனமோன பன்சல் 

குழுமத்திடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

அந்த  யில் ேிகலயத்தில்,  யில்ைகள இயக்குவது மற்றும் டிக்சைட் வழங்கும் பணிகய 

மட்டும்,  யில்ரவ துகற ரமற்சைோள்ளும்.  யில்ரமகட ப ோமரிப்பு, வோைன ேிறுத்தம், ஓய்வு 

விடுதிைள், உணவு விடுதிைள், பயணியருக்ைோன வோைன வசதிைள் என அகனத்தும், பன்சல் 

குழுமத்திடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டு உள்ளது. 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

Arundhati Roy’s The Ministry Of Utmost Happiness launched 

It has been a 20 year wait. For all her non-fiction that was supposed to 

slalom to a winding, screeching halt for her second coming as a novelist, the 

nostalgia of her first book was never going to be far behind. 

   

Arundhati Roy is a pertinently timely writer, in that her first novel appeared 

50 years on from independence and her second comes 20 years after that. 

And in between the two, we have filled gaps with her essays, her politics, her 

activism, her unabashed anti-establishment stance and the odd journalistic 

caper to meet an Edward Snowden. 

 10 ஆண்டுைளுக்கு பிறகு அருந்ததி  ோயின் அடுத்த புத்தைம் சவளியீடு 

 அ சியல் அ ங்ைில் சபரும் அதிர்வுைகள ஏற்படுத்திய எழுத்தோளர் அருந்ததி  ோயின் அடுத்த புத்தைம், 10 

ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு சவளியோைி உள்ளது. 

அருந்ததி  ோய், இந்தியோவின் மிை பி பலமோன ஆசிரியர்ைளில் ஒருவர். இவர்,  "தி ைோட் ஆப் ஸ்மோல் திங்ஸ்" 

புத்தைத்திற்ைோை புக்ைர் பரிசு சவன்றோர். புக்ைர் பரிகச சவன்ற முதல் இந்திய எழுத்தோளர் அருந்ததி  ோய் 

தோன்.  

  

இவர் தற்ரபோது 10 ஆண்டுைள் ைழித்து, "தி மினிஸ்ட்ரி ஆப் அட்ரமோஸ்ட்  ரெப்பினஸ்" ( The Ministry of 

Utmost Happiness ) என்ற புத்தைம் சவளியிட்டுள்ளோர். இந்த புத்தைம் இன்று முதல் வரும் 20ஆம் ரததி வக  

விற்பகன சசய்யப்படவுள்ளது. இது மக்ைளிகடரய சபரும் எதிர்போர்ப்கப ஏற்படுத்தி உள்ளது.  

  

அருந்ததி  ோய் 2010 ல் ைோஷ்மீர் இந்தியோவின் ஒருங்ைிகணந்த பகுதியோை எப்ரபோதும் இருந்ததில்கல 

என்றும், இது வ லோற்று உண்கம எனவும் ரபசியிருந்தோர். இது சபரும் சர்ச்கசகய ஏற்படுத்தியது. இதற்கு 

போஜை உள்ளிட்ட ைட்சிைள் ைடும் எதிர்ப்பு சதரிவித்திருந்தன.  
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ISRO’s most powerful rocket GSLV Mk III places GSAT-19 communication satellite in orbit 

• Indian Space Research Organisation on Monday successfully launched its most 
powerful rocket, GSLV Mk III nicknamed 'Fatboy'+ , by firing a high thrust 
indigenous cryogenic engine in the first developmental flight and placed the 
country's heaviest satellite in orbit. 

• With the launch, Isro has demonstrated its mastery in developing a cryogenic 
engine, a technology denied to it years ago. The launch proves the homegrown 
launch vehicle's capability of hurling up to four tonne payload into higher orbits. 

• It has also laid a strong foundation for its ambitious future projects, including 
Chandraayan-II and a manned mission, besides venturing into the global heavy 
payload market. 

• GSLV Mk III-D1 carrying communication satellite GSAT-19+ lifted off from the 
second launch pad at Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota at 5.28pm. 
Around 16 minutes after takeoff, the vehicle placed the satellite in the 
geosynchronous transfer orbit. 

  

சறீிப் போய்ந்தது ஜி.எஸ்.எல்.வி. மோர்க்-3  ோக்சைட்: ஜி.சோட்-19 சசயற்கைரைோகள விண்ணில் 

ேிகலேிறுத்துைிறது 

  

இந்திய விண்சவளி ஆய்வு கமயமோன ‘இஸ்ர ோ’ அதிை எகட சைோண்ட சசயற்கை ரைோள்ைகள பிச ஞ்ச் 

ையோனோவில் இருந்து ஏரியன் வகை  ோக்சைட் மூலம் அனுப்பி வந்தது. 

 

அகத மோற்றியகமக்கும் விதமோை உள் ேோட்டிரலரய (இந்தியோவிரலரய) மிைப் சபரிய ஜி.எஸ்.எல்.வி. 
மோர்க்-3  ோக்சைட்கட தயோரித்துள்ளது. இது ைிக ரயோ சஜனிக் சதோழில் நுட்பத்தில் சசயல்படுைிறது. 

 

இது 640 டன் எகட சைோண்டது. ஆனோல் உய ம் மிை சிறியது. அதோவது 43 மீட்டர் உய ம் சைோண்டது. இது 200 

யோகனைளின் எகடக்கு சமமோனது. இந்த  ோக்சைட் 8 டன் எகடகய சுமந்து சசல்ல முடியும். அதனோல் 

இதன் மூலம் இந்திய வ ீர்ைகள விண்சவளிக்கு அகழத்து சசல்ல முடியும். 

 

அதற்கு வசதியோை இந்த  ோக்சைட்டின் ரமல் பகுதியில் 3 மனிதர்ைகள விண்ணுக்கு அனுப்பி பூமிக்கு 

பத்தி மோை அகழத்து வரும் வகையில் 3 ஆயி த்து 775 ைிரலோ எகட சைோண்ட ைப் வடிவிலோன அகற 

ரபோன்ற ஒரு அகமப்பு உருவோக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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இந்த  ோக்சைட் 6 முகற விண்ணில் ஏவப்பட்டு ரசோதகன ேடத்தப்பட்டது. 7-வது முகறயோை இன்று மோகல 

5.28 மணிக்கு ஆந்தி  மோேிலம் ஸ்ரீெரிரைோட்டோவில் உள்ள சதஷீ்தவோன் விண்சவளி கமயத்தில் இருந்து 

சசலுத்தப்பட்டது. 

  

இந்த  ோக்சைட் ஜி.சோட்-19 என்ற தைவல் சதோடர்புக்ைோன சசயற்கை ரைோகள விண்ணுக்கு சுமந்து 

சசல்ைிறது. இந்த சசயற்கை ரைோள் 3,136 ைிரலோ எகட சைோண்டது. இதுவக  ஏவப்பட்ட ஏவுைகணைகள 

விட மிை அதிை எகட சைோண்டது. அதோவது ஒரு யோகன எகட சைோண்டது. 

 

அதி ேவனீ வசதிைளுடன் ஆன தைவல் சதோடர்பு டி ோன்ஸ்போண்டர்ைகள சைோண்டது. இது பூமிகய படம் 

எடுத்து அனுப்புதல், ைடல் ரபோக்குவ த்கத ஒழுங்குபடுத்துதல், சோகல ரபோக்குவ த்கத ைண்ைோணித்தல், 

ேிலம் சதோடர்போன தைவல்ைள், புவியியல் ஆய்வு உள்ளிட்ட பல்ரவறு தைவல் சதோடர்பு பணிைகள 

ரமற்சைோள்ளும். பூமியில் இருந்து குகறந்தபட்சம் 179 ைிரலோ மீட்டர் சதோகலவிலும், அதிைபட்சோை 35 

ஆயி த்து 975 ைிரலோ மீட்டரிலும் ேிகல ேிறுத்தப்படும். அதில் 4,500 வோட் திறன் சைோண்ட 2 ரபட்டரிைள், 2 

ஆன் சடனோக்ைள், சூரிய தைடுைள் மற்றும் ேவனீ ைருவிைள் சபோருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் ஆயுட்ைோலம் 10 

ஆண்டுைளோகும் 

  

Kerala Government Implements 'Green Protocol' For Weddings 

• With the implementation of the protocol, plastic and other non-

degradable articles including disposable glasses and plates and 

thermocol decorations will be kept at bay from marriage functions. 

   

• Inspections will be held at marriage halls, convention centres and 

hotels and other venues of the wedding ceremony in this regard and 

action would be taken if the protocol is violated, they said. 
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ரை ளோ: பிளோஸ்டிக் பயன்போடு இல்லோமல் திருமணம்! 

இனிரமல் இயற்கைச்சூழலுக்குக் ரைடு விகளவிக்கும் பிளோஸ்டிக் இல்லோத சபோருள்ைகளப் 

பயன்படுத்தி திருமணங்ைகள ேடத்தக் ரை ள அ சு முடிவு சசய்துள்ளது. 

  

இனிவரும் ைோலங்ைளில் திருமண ேிைழ்ச்சியில் பூமியில் மட்ைோத சபோருள்ைள், சதர்மோரைோல் 

உள்ளிட்ட பிளோஸ்டிக் சபோருள்ைளுக்குப் பதிலோை, உரலோை டம்ளர்ைள், தட்டுைள் என 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த சபோருள்ைகளப் பயன்படுத்த அ சு முடிவு சசய்துள்ளது. 

  

இந்தத் திட்டத்துக்கு 'ைிரீன் புர ோட்டோக்ைோல்' எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் 

சசயல்படுத்தப்பட்ட பின்பு, திருமணங்ைள் ேகடசபறும் மண்டபங்ைள், சமுதோயக் கூடங்ைள், 

அ ங்குைள் உள்ளிட்டவற்றில் அதிைோரிைள் ரசோதகன சசய்வோர்ைள். அப்ரபோது, பிளோஸ்டிக் 

பயன்படுத்துவது ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டோல், அவர்ைள்மீது ைடும் ேடவடிக்கை எடுக்ைப்படும். 

________________________________________________________________________________ 

El Salvador becomes world’s first country to ban metal mining 

• Central America’s smallest nation El Salvador became first country in 

the world to ban metal mining nationwide. 
• The law imposes broad prohibition on the extraction of minerals to 

protect the nation’s allegedly quite fragile environment, water 

reservoirs and reduce social tensions. 

 எல் சால்வட ார் உட ாக சுரங்கத்தை ைத  சசய்வைில் உ கில் முைல் நாடு! 

சுற்றுச்சூழல் போதுைோப்பிற்ைோன ஒரு முக்ைிய ேைர்வோை ைோணப்பட்ட உரலோைங்ைள் 

சு ங்ைங்ைகள தகட சசய்யும் உலைில் முதல் ேோடு ஆனது. 

________________________________________________________________________________ 

Sachin among stars in the "Super Dads" campaign by UN to highlight 

fathers’ critical role  

• The UNICEF initiative ‘Super Dads’ highlights fathers’ critical role in 

children’s early development. 

• The campaign, which features stars from the world of entertainment 

and sport including Tendulkar, Beckham, Djokovic, Academy Award 

winning American actor Mahershala Ali, British Formula One racing 

driver Lewis Hamilton and Australian actor Hugh Jackman. 

________________________________________________________________________________ 
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Sher Bahadur Deuba elected 40th PM of Nepal  

ரஷர் பைதூர் ரதபோ ரேபோளத்தின் 40 வது பி தம ோை ரதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டோர் 

India 45th on World Competitiveness Index 2017 

 World Digital Competitiveness Index  2017 : India's Rank [51] 

 Which country become a new member of NATO?  Ans: Montenegro  

________________________________________________________________________________  

India ranks 154 in global healthcare rankings for 2015, Switzerland tops list  

India ranked a lowly 154th on Healthcare Access and Quality Index, making 

it among the biggest underachievers in Asia, in a list that was topped by 

Switzerland 

________________________________________________________________________________  

  

India has ranked 137th out of 163 countries on the 2017 Global Peace 

Index (GPI), published by The Institute of Economics and Peace (IEP). 

The 2017 GPI provides a comprehensive analysis on the state of peace. It 

shows that amidst continuing social and political turmoil, the world 

continues to spend enormous resources on creating and containing violence 

but very little on peace. 

The index is topped by Iceland, followed by New Zealand, Portugal, Austria 

and Denmark, whereas Syria remains the least peaceful country in the 

world, followed by Afghanistan, Iraq, South Sudan, and Yemen. 

  

உலை அகமதி 2017  குறியீட்டில் இந்தியோ 137  வது இடத்தில் உள்ளது. 

 சிறந்ை 10 அதைைியான நாடுகள்: 

ஐஸ்ரலண்ட்(1), ேியூசிலோந்து (2), ரபோர்த்துைல் (3), ஆஸ்திரியோ (4), சடன்மோர்க் (5)  சசக்குடிய சு 

(6), ஸ்ரலோரவனியோ (7), ைனடோ (8), சுவிட்சர்லோந்து (9), அயர்லோந்து (10) 

________________________________________________________________________________ 
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World Environment Day: 5 June 2017 

 

• June 5 is World Environment Day, the largest, most globally celebrated day for 
positive environmental action.  

• Theme 2017: Connecting People to Nature. 
• That means encouraging people to get outdoors and appreciate the beauty of the 

planet in a bid to show people the importance of protecting it for future 
generations. 

• The theme was chosen by this year’s host country – Canada – which will be the 
centre of World Environment Day activities. 

________________________________________________________________________________  
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Dates  Days  

June 01  World Milk Day  

June 04  
World Day of Innocent Children Victims of 

Aggression  

June 05  World Environment Day  

June 08  
World Brain Tumor Day  

World Oceans Day  

June 12  World Day Against Child Labor  

June 14  World Blood Donor Day  

June 15  World Elder Abuse Awareness Day  

3rd Sunday of June  World Father’s Day  

June 16  International Integration Day  

June 18  
International Picnic Day  

Autistic Pride Day  

June 20  World Refugee Day  

June 21  
World Music Day  

World Hydrography Day  

International Yoga Day  

June 23  
International Olympic Day  

United Nations Public Service Day  

International Widows Day  

June 26  

International Day against Drug Abuse and 

Illicit Trafficking  

International Day in Support of Victims of 

Torture  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

First women's TV channel launched in Afghanistan 
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• Women in Afghanistan now have their own television channel. 
• Zan - or Women's - TV began airing this month, with a staff of all female 

presenters and producers. 
• And it's being seen as a groundbreaking step for women's rights, in a country still 

dominated by men. 

 

ஆப்ைோனிஸ்தோனில் சபண்ைளுக்ைோன முதல் சதோகலக்ைோட்சி 

  

ஆப்கானிஸ்ைானில் செண்களுக்கான டிவி டசனல் சைா ங்கப்ெட்டுள்ளது. செண்களுக்கான கல்வி 
உள்ளிட்  அடிப்ெத  உரிதைகள் கூ  ைறுக்கப்ெடும் அந்நாட்டில் இது ைிகப்செரிய சாைதனயாகக் 

கருைப்ெடுகிறது. 

  

இது செண் சுைந்ைிரத்ைிற்கான முைல் ெடி என்றும் சசால் ப்ெடுகிறது. ((Zan)) ஜன் டிவி எனப் 

செயரி ப்ெட்டுள்ள இந்ை சைாத க்காட்சி இம் ைாைம் ைனது முைல் ஒளிெரப்தெத் சைா ங்கியது. 70 

டெர் டவத சசய்யும் இந்ை சைாத க்காட்சியில் சைாகுப்ொளர்கள், நிகழ்ச்சி ையாரிப்ொளர்கள் என 

செரும்ொ ான துதறகளில் செண்கள் ஈடுெட்டுள்ளனர். சைாழில்நுட்ெப் ெிரிவில் சி  ஆண்களும் 

டவத  சசய்கின்றனர். ைீவிரவாைிகளி ம் இருந்து சகாத  ைிரட் ல் வந்துசகாண்டு இருக்கும் 

நித யிலும், அதைப் ெற்றி கவத ப்ெ ாைல் ைங்கள் டவத யில் கவனம் சசலுத்ைப்டொவைாக 

சசால்கிறனர் இங்கு ெணிசசய்யும் செண்கள். 

________________________________________________________________________________ 

Modi becomes 1st Indian PM to visit Spain in 30 years 

  

Narendra Modi became the first Indian PM to visit  Spain in nearly 30 years, after he 
reached the country on Tuesday night. The previous Indian PM to visit  Spain was Rajiv 
Gandhi, in 1988.  
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 ோஜவீ் ைோந்திக்கு பிறகு ைடந்த 30 ஆண்டுைளில் ஸ்சபயினுக்கு சசல்லும் முதல் இந்திய பி தமர் 

ரமோடி ஆவோர். அங்கு அவர் ஸ்சபயின் மன்னர் 6-ம் சபலிப் மற்றும் அதிபர் மரியோரனோ  ரஜோய் 

ஆைிரயோருடன் இருத ப்பு உறவுைள் குறித்து ரபச்சுவோர்த்கதயில் ஈடுபடுைிறோர். 

  

பி தமர் ேர ந்தி  ரமோடி சஜர்மனி, ஸ்சபயின்,  ஷியோ, பி ோன்ஸ் ஆைிய ேோடுைளில் 6 ேோட்ைள் 

சுற்றுப்பயணம் சசய்ைிறோர்  

என்பது  குறிப்பிடத்தக்ைது  

________________________________________________________________________________ 

India ranks 120th among 131 nations in women workforce, says World 

Bank report 

உலைளோவிய சபண்ைளின் ரவகலவோய்ப்பு பங்ைளிப்பு   131 ேோடுைளில் இந்தியோ 120 வது 
இடத்தில் உள்ளது 

________________________________________________________________________________ 

After Priyanka Chopra, Kapil Sharma to receive the Dadasaheb Phalke 

award this year 

Kapil Sharma has been chosen to receive the Dadasaheb Phalke award this 

year along with the other celebrities. 

 

பிரியங்ைோ  ரசோப் ோ  மற்றும்  ைபில்சர்மோ  2017 க்ைோன  தோதோ 
சோரெப்போல்ரை  விருது  வழங்ைப்படுைிறது 

________________________________________________________________________________ 

Construction begins on world’s largest telescope in Chile 

•   Construction began in Chile on Friday on the European Extremely Large Telescope, 
which when completed will be the world's largest optical telescope, some five times 
larger than the top observing instruments in use today.  

  

•   The size of the ELT has the potential to transform our understanding of the 
universe, say its backers, with its main mirror that will measure some 39 meters (43 
yards) across.  
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•  Located on a 3,000 meter-high mountain in the middle of the Atacama desert, it is 
due to begin operating in 2024. 

   

  

உலைின் மிைப்சபரிய சதோகலரேோக்ைி அகமக்கும் பணி துவங்ைியது 

  

இத் சதோகலரேோக்ைி அகமக்ைப்பட்டப் பிறகு தற்ரபோதிருக்கும் சதோகலரேோக்ைிைகள விட 

ஐந்து மடங்கு சபரியதோை இருக்கும் என்று கூறப்படுைிறது. இத் சதோகலரேோக்ைி மூலம் 

சசய்யப்பட்டும் ஆய்வுைள் வோன்சவளிகயப் பற்றிய ேமது போர்கவைகள மோற்றிவிடும் 

என்ைின்றனர் ஆய்வோளர்ைள். அதன் முக்ைிய ைண்ணோடி 39 மீட்டர்ைளோை இருக்கும் என்று (43 

ைஜங்ைள்) கூறப்படுைிறது.  

  

சதோகலரேோக்ைி அடைோமோ போகலவனத்தின் மத்தியிலுள்ள 3,000 மீட்டர் உய முள்ள மகலயில் 

அகமக்ைப்படுைிறது. இது 2024 ஆம் ஆண்டில் பயன்போட்டிற்கு என்று கூறப்படுைிறது. ”இங்கு 

அகமக்ைப்படுவது சதோகலரேோக்ைிகய விட ரமலோன ஒன்று. அறிவியலின் சோத்தியக் 

கூறுைளின் சிறந்த உதோ ணங்ைளில் ஒன்கற ேோம் இங்ரை ைோண்ைிரறோம்” என்றோர் பணிைகள 

துவக்ைி கவத்த சிலியின் அதிபர் மிரஷரல போரஷசலட்.  

  

அடைோமோவின் வறண்ட வோனிகல சதோகலரேோக்ைி ஆய்வோளர்ைளுக்கு சோதைமோன 

ஒன்றோகும். வ வுள்ள 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் இப்பி ரதசம் உலைின் 70 சதவதீ வோனிகல 

ஆய்வுக் ைருவிைளின் இருப்பிடமோை மோறும் என்று கூறப்படுைிறது. ஐர ோப்பிய சதன் வோனிகல 

ஆய்வ ங்ைம் இத்திட்டத்திற்கு ேிதியுதவி அளிக்ைிறது. இதற்ைோன சசலவு என்ன என்பது பற்றி 
சதரியவில்கல என்றோலும் சுமோர் ஒரு பில்லியன் யூர ோக்ைளோவது இதற்கு சசலவோைலோம் 

என்று ஐர ோப்பிய சதன் வோனிகல ஆய்வ ங்ைம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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G7 Summit begins in Italy amid differences on trade, climate 

• Leaders of the Group of Seven (G7) nations were assembled in Italy to 

start a two-day summit in which U.S. President Donald Trump was 

likely to face peer pressure on his contrarian stances on trade and the 

environment. 
• The G7 is an informal forum on global governance comprising the 

United States, Canada, France, Britain, Germany, Italy and Japan.  
• Trump's election last year on a protectionist and climate-sceptic 

agenda has put him at odds with partners. 
• The summit is bringing together leaders with largely untested personal 

relationships. Naylor noted that for the first time since 1981, four of 

out of seven participants - the leaders of the US, France, Britain and 

Italy - are at their first G7 summit. 

 

இத்தோலியின் டோர்மினோ ேைரில் ஜி-7 மோேோடு ேகடசபற்றது! 

இத்தோலியின் டோர்மினோ ேைரில்  ேகடசபற்ற ஜி-7 மோேோட்டில் ைலந்துசைோள்ளும் வகையில் 
உலைத்தகலவர்ைள் சிசிலிக்கு சசன்றுள்ளனர். அசமரிக்ைஜனோதிபதிசடோனோல்ட்ட் ம்ப், 

ைனடோ  
பி தமர் ஜஸ்ரின்ரூரடோ,  பிரிட்டனின் பி தமர் சதர சோரம, பி ோன்ஸ் ஜனோதிபதி இமோனுவல் 
மக்ர ோங், ஜப்போன் பி தமர்ஷின் ரசோஅரப உள்ளிட்டஜி-7 ேோடுைளின் தகலவர்ைள் சிசிலிகய 
சசன்கடந்துள்ளனர். 

 ைோலேிகல மோற்றம் மற்றும் வர்த்தைத்தில் அசமரிக்ை ஜனோதிபதி ட் ம்பின் ரபோக்கை 
சமன்கமயோக்குவதற்கு உலைத்தகலவர்ைள் அழுத்தங்ைகள சைோடுப்போர்ைள் என்றும் 
எதிர்போர்க்ைப்படுைின்றது. 

________________________________________________________________________________ 

India’s Bhavani Devi strikes gold in fencing championship 

• Indian fencer C A Bhavani Devi struck gold in the Turnoi Satellite 

Fencing Championship at Reykjavik (Iceland). Bhavani Devi, who hails 

from Chennai, defeated Great Britain’s Sarah Jane Hampson 15-13.  
• With this win, Bhavani Devi has also become the first Indian to win a 

gold medal in an international fencing event. She had previously won 

a silver medal. 
• She now trains at the Sports Authority of India centre at Thalassery. 
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சர்வரதச வோள்வசீ்சில் இந்தியோவுக்கு முதல் தங்ைம்: அசத்திய தமிழை வ ீோங்ைகன பவோனி ரதவி! 

இந்தியோவின் முன்னணி வோள்வசீ்சு வ ீோங்ைகன பவோனி ரதவி, ரதசிய அளவிலும் ஆசிய அளவிலும் பல 

பதக்ைங்ைகளக் கைப்பற்றியவர். சசன்கனகயச் ரசர்ந்தவ ோன இவர், முதன்முகறயோை சர்வரதச 

வோள்வசீ்சில் தங்ைம் சவன்றுள்ளோர். ஐஸ்லோந்து ேோட்டில் ேகடசபற்ற சர்வரதச ’டர்னோய் சோட்டிகலட் 

வோள்வசீ்சு’ப் ரபோட்டியில், ‘ரசஃபர்’ பிரிவில் தங்ைம் சவன்றுள்ளோர். ரேற்று முன்தினம் ேடந்த இறுதிப் 

ரபோட்டியில், இங்ைிலோந்து வ ீோங்ைகன சோ ோ ெம்சகன எதிர்த்து விகளயோடினோர். இறுதிச்சுற்றில் 15-13 

என்ற ைணக்ைில் ெம்சகன வழீ்த்தியவர்,  தங்ைப்பதக்ைம் கைப்பற்றி அசத்தினோர். 

 

உலை அளவில் ேகடசபற்ற வோள்வசீ்சுப் ரபோட்டியில், இந்தியோ சபறும் முதல் தங்ைப்பதக்ைம் இது. இதற்கு 

முன்னர் ேடந்த இரத சோட்டிகலட் ரபோட்டியில், இந்தியோவுக்கு சவள்ளிப் பதக்ைம் சபற்றுத்தந்தவர் பவோனி 
ரதவி என்பது குறிப்பிடத்தக்ைது. 

________________________________________________________________________________ 

President Pranab Mukherjee To Receive Book On PM Modi's 'Mann Ki Baat' 

  

The book 'Mann Ki Baat: A Social Revolution on Radio' by Rajesh Jain is a 

compilation of the prime minister's addresses to the nation on radio every 

month under the programme 'Mann Ki Baat'. 

  

பி தமர் ரமோடியின் “மன் ைி போத்” உக ைள் அடங்ைிய புத்தைத்திற்கு ஜப்போன் பி தமர் ஷின்ரசோ அரப 

((shinzo abe)) முன்னுக  எழுதியுள்ளோர். பி தமர் ரமோடி ஒவ்சவோரு மோதமும் “மன் ைி போத்” என்ற சபயரில் 

வோசனோலி மூலம் உக யோற்றி வருைிறோர். 

  

இந்த உக ைள் அகனத்தும் சதோகுக்ைப்பட்டு, “மோன் ைி போத் எ ரசோசியல் ச வலியுசன் ஆன் ர டிரயோ” 

((Mann Ki Baat: a social revolution on Radio))என்ற சபயரில் புத்தைமோை தயோ ோைி உள்ளது.  ோரஜஷ் சஜயின் 

என்பவர் இந்த புத்தைத்கத எழுதியுள்ளோர். விக வில் சவளியோை உள்ள இந்த புத்தைத்திற்கு ஜப்போன் 

பி தமர் ஷின்ரசோ அரப முன்னுக  எழுதியுள்ளோர். 

  

அதில், மோதந்ரதோறும் ஒருமணிரே ம் சிக்ைலோன சவோல்ைள் குறித்து மக்ைளிகடரய ரமோடி உக யோற்று 

வருவதோைவும், தம்மோல் இது முடியோதது என்றும் அரப சுட்டிக்ைோட்டியுள்ளோர். ரமலும், இதன்மூலம் 



 

39 | Page          

 

மக்ைள் மீது பி தமர் ரமோடி சைோண்டிருக்கும் அன்கப தோம் உணர்வதோைவும் ஜப்போன் பி தமர் 

சதரிவித்துள்ளோர். 

________________________________________________________________________________ 

  

Madras University, Madurai Kamraj University get new vice chancellors 

  

Tamil Nadu Governor has appointed Professor P Duraisamy, a retired 

econometrics professor, as Vice chancellor of University of Madras on 

Saturday. Professor PP Chelladurai, former registrar of Madurai Kamaraj 

University, has been appointed as vice-chancellor of Madurai Kamaraj 

University. 

மதுரை காமைாஜர் பல்கரைக்கழக துரை வேந்தைாக செல்ைத்துரை,  

சென்ரை பல்கரைக்கழக துரைவேந்தைாக துரைொமி நியமைம்  

_____________________________________________________________________________Mu

mbai, Kota among world's most crowded cities in a list topped by Dhaka As 

per World Economic Forum reports: 

பங்ைளோரதஷின் தகலேை ோன டோக்ைோ(1), மும்கப(2),  ோஜஸ்தோனில் உள்ள  ரைோட்டோ(7) 

உலைின் மிைவும் சேரிசலோன ேை ங்ைள்:  உலை சபோருளோதோ  மன்றம்  

_________________________________________________________________________________ 

Ecuador’s new President Lenin Moreno 

ஈக்சவடோரின் புதிய ஜனோதிபதி சலனின் ரமோர ரனோ 

_________________________________________________________________________________ 

Anurag Tripathy Appointed as Secretary of CBSE 

Senior bureaucrat Anurag Tripathy was today appointed as the secretary of the 
Central Board of Secondary Education (CBSE).  

அனு ோக் திரிபோதி சிபிஎஸ்இ சசயலோள ோை ேியமிக்ைப்பட்டோர் 

 


