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வ.எண் ப ொருளடக்கம் 
1                விருதுகள் 
2        நியமனம்  
3                 இந்தியொ 
4                 தமிழ்நொடு 
5                 உலகம் 
6                விண்பவளி 
7              கண்டு ிடிப்புகள் 
8                  மொநொடு 
9                சொதனனகள் 

10         ததசிய வினளயொட்டுகள் 
ஜனவரி -  2016 

+++++++++++++ 

 1 - ததசிய அறிவியல் கொங்கிரஸ் ஏற் டுத்துதல் நொள் 

 5 - லூயி  ிபரயில் நொள் 

 9 - என்.ஆர்.ஐ நொள் NRI day (Pravasi Bharathiya Diwas) 

 10 - உலக சிரிப்பு தினம், உலக இந்தி தினம் 

 12 - ததசிய இனளஞர் தினம் (சுவொமி விதவகொனந்தர்  ிறந்த நொள்) 

 15 - இரொணுவ தினம் 

 24 - ததசிய ப ண் குழந்னத தினம்  

 25 - ததசிய சுற்றுலொ தினம், ததசிய வொக்கொளர் தினம் 

 26 - இந்திய குடியரசு தினம் 

 30 - உலக பதொழுதநொய் ஒழிப்பு தினம், தியொகிகள் தினம் (மகொத்மொ 

கொந்தியின் வரீ மரணம்)             
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                          விருதுகள் 
 

 கொஷ்மீர் தொக்குதலில் உயிரிழந்த தமொகன் நொத் தகொஸ்வொமிக்கு அதசொக 

சக்ரொ விருது- ஜனவரி 26,2016 

 இனளயரொஜொவுக்கு சொதனனயொளர் நிசொகந்தி விருது தகரள அரசு முதல்-

மந்திரி உம்மன்சொண்டி வழங்கினொர்- ஜனவரி 20,2016 

 பகொள்னளயனிடம் இருந்து தொனய கொப் ொற்றிய 13 வயது திஷொந்த் 

பமஹன்திரட்டொ சிறுவனுக்கு தரீச் பசயல் விருது- ஜனவரி 01,2016 

  ிகொர் முதல்வர் நிதஷீுக்கு “சமூக நீதி விருது”- ஜனவரி 30,2016 

 பசன்னு தி பஜகதஷீ், பஜய் சந்திரொ, சஜவீ் தகொஷி 3 இந்தியர்களுக்கு 

ஆஸ்திதரலியொவின் உயரிய ‘ஆர்டர் ஆப் ஆஸ்திதரலியொ’ விருது- ஜனவரி 

28,2016 

 25 குழந்னதகளுக்கு வரீதரீ விருது:  ிரதமர் நதரந்திர தமொடி வழங்கினொர் 

குழந்னதகள் நலனுக்கொன இந்திய கவுன்சிலின் புத்தகத்னதயும்  ிரதமர் 

நதரந்திர தமொடி பவளியிட்டொர் - ஜனவரி 24,2016 

 இந்திய ஆரொய்ச்சியொளர் ஹர் ல் சிங் குமொருக்கு இங்கிலொந்து ரொணி 
இரண்டொம் எலிஸப த் னநட்ஹூட்  ட்டம் - ஜனவரி 01,2016 

 "அபமரிக்கொனவ வழிநடத்திச் பசல்லக் கூடியவர்': இந்திய வம்சொவளி நிக்கி 
தஹலி ஆளுநருக்குப்  ொல் னரயன் புகழொரம் 

 2015-உலகின் தனல சிறந்த கொல் ந்து வரீருக்கொன விருது:  

5-வது முனறயொக பவன்றொர் = லதயொனல் பமஸ்ஸி ,  
 உலகின் தனலசிறந்த வரீொங்கனனக்கொன விருது = கொர்லி லொய்டு 

 

                                நியமனம் 
 

 நீதி ஆதயொக்கின் புதிய தனலனமச் பசயல் அதிகொரியொக (சிஇஓ) அமிதொப் 

கொந்த் நியமனம்- ஜனவரி 07,2016 

 இஸ்தரலுக்கொன புதிய இந்தியத் தூதரொக மூத்த தூதரக அதிகொரி  வன் கபூர் 

நியமனம் - ஜனவரி 07,2016 

 மக்கள்பதொனக கணக்பகடுப்பு தனலனமப்  திவொளரொக னசதலஷ் 

நியமனம்- ஜனவரி 07,2016 
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 உ. ி. “தலொக் ஆயுக்தொ”வின் புதிய தனலவரொக அலொகொ ொத் உயர் நீதிமன்ற 

முன்னொள் நீதி தி சஞ்சய் மிஸ்ரொ  தவிதயற்பு - ஜனவரி 31,2016 

 னஹதரொ ொத் மொணவர் தரொஹித் பவமுலொ தற்பகொனல: முன்னொள் நீதி தி 
அதசொக் குமொர் ரூ ன் வொல் தனலனமயில் விசொரனண குழு நியமனம்- 

ஜனவரி 29,2016 

 சினிமொ தணிக்னக வொரியத்னத சரீனமக்க இயக்குநர் ஷியொம் ப னகல் 

தனலனமயில் 6 த ர் பகொண்ட சிறப்பு குழு மத்திய அரசு நியமனம்- ஜனவரி 

01,2016 

  ிசிசிஐ தமற்பகொள்ள தவண்டிய  ரிந்துனரகள் மற்றும் சரீ்திருத்தங்கள் 

அடங்கிய 159  க்க அறிக்னகனய உச்ச நீதிமன்றத்தில் 3 த ர் பகொண்ட குழு 

முன்னொள் நீதி தி தலொதொ கமிட்டி தனலனமயிலொன சமர்ப் ித்துள்ளது. 

 தமிழகத்தின் முதல் சர்வததச கொல் ந்து த ொட்டிகளுக்கு ப ண் நடுவர் 

திண்டுக்கல் வரீொங்கனன ரூ ொததவி ததர்வு- ஜனவரி 03,2016 

 ப ண்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கனள விசொரிக்க படல்லியில் தனி 
ஆனணயம்: மூன்று ந ர் பகொண்ட இந்த ஆனணயத்துக்கு ஓய்வு ப ற்ற 

மொவட்ட நீதி தி திதனஷ் தயொள் தனலவரொக இருப் ொர் - ஜனவரி 26,2016 

  ல்கனலக்கழகங்களில் தயொகொ  டிப்புகள்: நிறுவுவது பதொடர் ொக,  

பஹச்.ஆர்.நொதகந்திரொ தனலனமயில் ஆய்வுக் குழு அனமப்பு- ஜனவரி 

19,2016 

 7-வது ஊதியக்குழு  ரிந்துனர ஆரொய  ி.தக. சின்ஹொ தனலனமயிலொன 

உயர்நினலக் குழு- ஜனவரி 14,2016 

 ஐ.நொவின் முயற்சியொல் லி ியொவில் பதொழிலதி ர்  ொதயஸ் அல்-சரஜ் 

தனலனமயில், 32 அனமச்சர்கள் பகொண்ட புதிய ஐக்கிய அரசு ப ொறுப்த ற்பு- 

ஜனவரி 21,2016  

 தில்லி கிரிக்பகட் சங்கத்தில் (டிடிசிஏ) பவளிப் னடத்தன்னம இல்னல: 

நீதி தி முகுல் முத்கல் குழு அறிக்னக- ஜனவரி 18,2016. 

 புதணவில் உள்ள எஃப்டிஐஐ தனலவரொக கதஜந்திர சவுகொன் ப ொறுப்த ற்பு-- 

ஜனவரி 07,2016 

 மத்திய தனலனமத் தகவல் ஆனணயரொக ஆர்.தக. மொத்தூர்  தவிதயற்பு: 

குடியரசுத் தனலவர்  தவிப் ிரமொணம் பசய்து னவத்தொர்- ஜனவரி 04,2016 

 மத்திய தகவல் ஆனணயம் என் து ஒரு தனலனமத் தகவல் ஆனணயர், 10 

தகவல் ஆனணயர்களுடன் பசயல் ட்டு வருகிறது. இதில், வசந்த் தசத், 
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யதசொவர்தன் ஆசொத், சரத் ச ர்வொல், மஞ்சுளொ  ிரதஷர், எம்.ஏ. கொன் யூசு ி, 
மதுசூதனம் ஸ்ரீதர் ஆசொர்யலு, சுதிர்  ொர்கவொ ஆகிய 7 த ர் தற்த ொது தகவல் 

ஆனணயர்களொக உள்ளனர். எஞ்சிய 3 ஆனணயர்  ணியிடங்கள் கொலியொக 

உள்ளன 

 உடுப் ி ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ தகொயிலின் தனலனம மடொதி தியொக ப ஜொவர் 

மடொதி தி விஸ்தவஸ்வ தரீ்த்த சுவொமி(85) 5-வது முனறயொக 

 தவிதயற்றொர். - ஜனவரி 18,2016 

 ரொஷ்ட்ரீய ஜனதொ தளம் (ஆர்தஜடி) கட்சியின் தனலவரொக  

9-ஆவது முனறயொக லொலு  ிரசொத் ததர்வு- ஜனவரி 17,2016 

 கொஷ்மீர் முதல்வர் முப்தி முகமது னசயது கொலமொனனதத் பதொடர்ந்து 

கொஷ்மீரில் 7-வது முனறயொக ஆளுநர் ஆட்சி- ஜனவரி 07,2016 

 38-ஆவது உச்ச நீதிமன்ற முன்னொள் தனலனம நீதி தி எஸ்.பஹச்.க ொடியொ 

மனறவு- ஜனவரி 04,2016 

 சிக்கிம் மொநில முன்னொள் கவர்னர் வி ரொமரொவ் (81) கொலமொனொர். - ஜனவரி 

17,2016 

  ரத நொட்டிய கனலஞர் மிருணொளினி சொரொ ொய் மனறவு- ஜனவரி 21,2016 

 முன்னொள் இந்திய ரொணுவ தள தி தக.வி.கிருஷ்ணொ ரொவ் மரணம்- ஜனவரி 

30,2016 

 இந்தியொ- ொகிஸ்தொன் த ொர் நொயகன் பலப்டினன்ட் பஜனரல் தஜக்கப் 

மனறவு - ஜனவரி 15,2016 

 கின்னஸ் சொதனன புத்தகத்தில் இடம் ிடித்த உலகின் அதிக வயதொன 

யஷுததரொ பகொய்தட (112) மரணம் ஜனவரி 19,2016 

 

                             இந்தியொ 
 

 உலகிதலதய அதிகளவில் முதலீடுகனள ஈர்க்கும் நொடுகளின் 55 நொடுகள் 

இடம் ப ற்றுள்ள  ட்டியலில் இந்தியொவுக்கு முதலிடம்- ஜனவரி 12,2016 

 இந்தியொவின் மிக தொரொள மனமுனடய பகொனடயொளியொக விப்தரொ 

நிறுவனத்தின் தனலவர் அசிம்  ிதரம்ஜி மூன்றொவது முனறயொக 

ததர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ளொர் - ஜனவரி 01,2016 

 த ஸ்புக்கில் உலகின் 2 வது  ிர லமொன தனலவரொனொர்  ிரதமர் நதரந்திர 

தமொடி- ஜனவரி 19,2016 
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 த ஸ்புக் அதிகத ர் விருப் ம் பதரிவித்துள்ளவர்களின் வரினசயில் முதலில் 

அபமரிக்க அதி ர் ஒ ொமொ திகழ்கிறொர் 

 இந்தியொவின் ததயினல ஏற்றுமதி 8.67% அதிகரிப்பு; ததயினல உற் த்தியில் 

உலகிதலதய 2-வது இடத்தில் இந்தியொ-ஜனவரி 19,2016 

 இந்தியொவில் தகொடீஸ்வரர்களின் எண்ணிக்னக 2.36 லட்சம்; அதிக 

 ணக்கொரர்கனள பகொண்ட நொடுகளின்  ட்டியலில் 4-வது இடம்- ஜனவரி 

19,2016  

1. ஜப் ொன் (12,60,000 

மில்லியனர்கள்) 

2. சனீொ (6,54,000 மில்லியனர்கள்) 

3. ஆஸ்திதரலியொ (2,90,000 

மில்லியனர்கள்) 

4. இந்தியொ (2,36,000 

மில்லியனர்கள்) 

5. சிங்கப்பூர் (2,24,000 

மில்லியனர்கள்) 

6. ஹொங்கொங் (2,15,000 

மில்லியனர்கள்) 

7. பதன் பகொரியொ (1,25,000 

மில்லியனர்கள்) 

8. னதவொன் (98,200 

மில்லியனர்கள்) 

9. நியூசிலொந்து (89,000 

மில்லியனர்கள்) 

10. இந்ததொதனசியொ (48,500 

மில்லியனர்கள்) 

 உலகிதலதய அதிக அளவில்  ழங்கனள உற் த்தி பசய்வதில் 2-வது 

இடத்தில் இந்தியொ! சனீொ முதலிடத்தில் -ஜனவரி 18,2016 

 2015-ம் ஆண்டிற்கொன விவசொய புள்ளிவி ரம் அடங்கிய 'horticultural 

statistics at a glance 2015' என்ற னகதயடு ஒன்னற மத்திய தவளொண் 

அனமச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது..  

1. சனீொ - (154.364 மில்லியன் டன்) 

2. இந்தியொ - (82.631 மில்லியன் 

டன்) 

3.  ிதரசில் - (37.774 மில்லியன் 

டன்) 

4. அபமரிக்கொ - (26.986 மில்லியன் 

டன்) 

5. ஸ்ப யின் - (17.699 மில்லியன் 

டன்) 

6. பமக்ஸிதகொ - (17.553 மில்லியன் 

டன்) 

7. இத்தொலி - (16.371 மில்லியன் 

டன்) 

8. இந்ததொதனசியொ - 

(16.003மில்லியன் டன்) 

 ஸ்மொர்ட்த ொன்களில் னவரஸ் தொக்குதல்; இந்தியொவுக்கு 2-வது இடம்; 

சனீொவுக்கு - முதலிடம் தகஸ் ர்ஸ்னக ஆய்வகம் தகவல்- ஜனவரி 18,2016 
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 உலக நொடுகளின் ஊழல் த ொக்கு: இந்தியொ 2015- 76-வது இடம் - 2014-ம் 

ஆண்டு 85-வது இடம் 

 தசொமொலியொவும், வட பகொரியொவும் ஊழல் மலிந்த நொடொக கனடசி இடம்.  

 2015 ஆண்டின் உலகளொவிய ஊழல் த ொக்குக் குறியீட்டின் (Global Corruption 

Perception Index) தரவரினசப்  ட்டியனல, டிரொன்ஸ்ப ரன்சி 
இன்டர்தநஷனல் (Transparency International) அனமப்பு பவளியிட்டுள்ளது. 

 டிரொன்ஸ்ப ரன்சி இன்டர்தநஷனல் அனமப் ின் தனலவர் =தஜொஸ் உகொஸ்  

 இ-டூரிஸ்ட் விசொ மூலம் இந்தியொவிற்கு வரும் பவளிநொட்டு சுற்றுலொ 

 யணிகளின் எண்ணிக்னக 635% அதிகரிப்பு -ஜனவரி 24,2016 

1.  ிரிட்டன் (23.81%) 

2. அபமரிக்கொ (19.59%) 

3. ரஷ்யொ (9.33%) 

4. ஆஸ்திதரலியொ (5.44%) 

5. பஜர்மனி (4.86%) 

6.  ிரொன்ஸ் (4.44%) 

7. கனடொ (4.40%) 

8. சனீொ (3.10%) 

9. பகொரியொ (1.83%) 

10. உக்னரன் (1.67%) 

 2015-ம் ஆண்டில் மட்டும் 3,41,683 பவளிநொட்டு சுற்றுலொ  யணிகள் இ-

டூரிஸ்ட் விசொ மூலம் இந்தியொவுக்கு வருனக தந்துள்ளது குறிப் ிடத்தக்கது. 

இது அதற்கு முந்னதய ஆண்னட விட 1268 சதவதீம் அதிகமொகும். 

 இந்தியொவில் தயொரிக்கப் ட்ட 6 பமட்தரொ ரயில் ப ட்டிகள் மும்ன  

துனறமுகத்தில் இருந்து ஆஸ்திதரலியொவுக்கு கப் ல்கள் மூலம் முதல் 

முனறயொக ஏற்றுமதி பசய்யப் ட்டன- ஜனவரி 30,2016 

 ஒடிஸொ மொநிலம்,  ொலொதசொர் மொவட்டத்தில் உள்ள இந்திய ரொணுவத்தின் 

ஏவுகனணத் தளத்துக்கு அருதக சந்திப்பூர் கடற்கனரயில், மனறந்த 

முன்னொள் குடியரசுத் தனலவர் டொக்டர் அப்துல் கலொமின் சுமொர் 8 அடி 

உயரமுள்ள சினலனய, மொநில முதல்வர் நவனீ்  ட்நொயக் திறந்து னவத்தொர்- 

ஜனவரி 30,2016 

 முதன் முதலொக குடியரசு தினவிழொ ஊர்வலத்தில் 66 வருடங்களொக 

இடம்ப ற்ற ஒட்டகங்கள் இடம்ப றொது- ஜனவரி 26,2016 

 ‘ஸ்டொர்ட் அப் இந்தியொ’ (‘பதொடுங்கிடு இந்தியொ,) என்னும் மத்திய அரசின் 

புதிய திட்டத்னத  ிரதமர் தமொடி பதொடங்கினொர் - ஜனவரி 17,2016 

 ‘நதரந்திரதமொடி.இன்’ என்ற ப யரில் புதிய இனணயதளம் பதொடங்கினொர் 

 ிரதமர் தமொடி - ஜனவரி 14,2016 
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 உலகிதலதய மிகப்ப ரிய சூரியசக்தி மின் உற் த்தி ஆனலனய நிறுவுகிறது 

மத்திய  ிரததசம் தரவொ மொவட்டத்தில் உள்ள குர் பதசிலில் அனமயவுள்ளது 

- ஜனவரி 16,2016 

 முதல்முனறயொக, உலகிதலதய மிகப்ப ரிய 'எக்ஸ்சர்னசஸ் த ொர்ஸ் 18' 

என்ற ப யரில் கூட்டு ரொணுவ  யிற்சினய நடத்துகிறது இந்திய ரொணுவம்- 

ஜனவரி 14,2016 

 ரொஞ்சியில் இந்தியொவின் 99 அடி நீளமும் 66 அடி உயரமும் பகொண்ட இந்த 

மிகப்ப ரிய ததசியக்பகொடி: மதனொகர்  ொரிக்கர் ஏற்றினொர் -ஜனவரி 23,2016 

 இயற்னக உரங்கனளப்  யன் டுத்தி விவசொயம் பசய்யும் மொநிலம் சிக்கிம் : -

ஜனவரி 18,2016 

 குடியரசுத் தனலவர்  ிரணொப் முகர்ஜி எழுதிய ‘பகொந்தளிப் ொன ஆண்டுகள் 

1980-96’ என்ற புத்தகம் பவளியிடு -ஜனவரி 28,2016 

 தகரளொவில் ப ண்களுக்கொன ‘ஷி டொக்ஸி’னய அடுத்து 

திருநங்னககளுக்கொக ‘ஜி டொக்ஸி’ அறிமுகம்-ஜனவரி 31,2016 

 வியட்நொமில் பசயற்னகக்தகொள் கண்கொணிப்பு னமயத்னத நிறுவுகிறது 

இந்தியொ- ஜனவரி 28,2016 

  ிரொன்ஸ் உதவியுடன் புதுச்தசரினய ஸ்மொர்ட் சிட்டியொக உருவொக்க 

ஒப் ந்தம்- ஜனவரி 26,2016 

 ‘எஸ்சி, எஸ்டி (வன்பகொடுனமகள் தடுப்பு) திருத்தச் சட்டம் 2015’ அமலுக்கு 

வருகிறது- ஜனவரி 26,2016 

  ொகிஸ்தொனில் இருந்து தவீிரவொதிகள் ஊடுருவனல தடுக்க எல்னலயில் 

‘தலசர் தடுப்பு சுவர்’- ஜனவரி 18,2016, 

 உத்தரப் ிரததச மொநிலம், ஆக்ரொவில் கரடிகளுக்கொன உலகின் மிகப்ப ரிய 

கொப் கம் அனமக்கப் ட்டுள்ளது - ஜனவரி 17,2016 

 160 கி.மீ. தவக நொட்டின் முதல் வினரவு ரயில் தசனவ: படல்லி - ஆக்ரொ 

இனடதய வினரவில் பதொடக்கம் - ஜனவரி 20,2016 

 முதல்முனறயொக பவளிநொட்டு மண்ணில் சொதிக்க களமிறங்கும் 

இந்தியொவில் உருவொக்கப் ட்ட “ததஜொஸ்” த ொர் விமொனம்- ஜனவரி 17,2016 

 குனறந்த  ிரிமியம் பகொண்ட புதிய  யிர் கொப் ீடு திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு 

ஒப்புதல்- ஜனவரி 13,2016 

 மிகவும் எதிர் ொர்க்கப் ட்ட ‘ ிரதமரின் ஃ ொசல்  ீமொ தயொஜனொ 

( ி.எம்.எஃப். ி.ஒய்)’ என்ற இத் திட்டம் இந்த ஆண்டு கொரிப்  ருவம் முதல் 
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நனடமுனறக்கு வருகிறது. மத்திய அனமச்சரனவ கூட்டத்தில் இதற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டது 

 ஜனவரி 01,2016 25-வது ஆண்டொக இந்த ஒப் ந்தத்தின் டி தங்கள் நொட்டில் 

உள்ள அணுசக்தி நினலயங்களின்  ட்டியனல இந்தியொ- ொகிஸ்தொன் 

இருநொடுகளும் ஒதர தநரத்தில் படல்லியிலும், இஸ்லொமொ ொத்திலும் உள்ள 

தூதரகங்கள் மூலம் இந்த  ட்டியல்  ரிமொறிக்பகொள்ளப் ட்டது  

 மும்ன னய பஹலிகொப்டரில் வட்டமடித்து சுற்றிப்   ொர்ப் தற்கொன “மும்ன  

தர்ஷன்” என்ற ப யரில் திட்டம் : ஜனவரி 07,2016 

 திரிபுரொ மொநிலம், ஸ்ரீமந்த்பூர் நகரில் ரூ.16 தகொடியில் அனமக்கப் ட்டுள்ள 

ஒருங்கினணந்த தமம் ொட்டு வர்த்தகத் பதொழில் வளொகத்னத நிர்மலொ 

சதீொரொமன் திறந்து னவத்தொர்- ஜனவரி 06,2016 

 "பதன் கிழக்கு ஆசியொவின் நுனழவொயிலொக வினரவில் திரிபுரொ 

உருவொக்கப் டும் என்று மத்திய வர்த்தகத் துனற அனமச்சர் நிர்மலொ 

சதீொரொமன் - ஜனவரி 06,2016 

 இந்தியொ-தந ொளம் இனடதய மீண்டும் த ருந்து தசனவ: 27 ஆண்டுகளுக்குப் 

 ிறகு பதொடக்கம்- ஜனவரி 04,2016 

  உத்தரகண்ட் மொநிலம், சம் ொவத் மொவட்டத்துக்குள் ட்ட தந ொள 

எல்னலதயொரப்  குதியொன  ன் சொ மற்றும் தில்லியின் ஆனந்த் விகொர் 

வழியொக, தந ொளத்தின் கொஞ்சன்பூர் வனர இந்தப் த ருந்துகள் நொள்ததொறும் 

இயக்கப் டும்- ஜனவரி 04,2016 

 2017 ஆண்டு முதல் சொம் ல், நீலம் மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய  ிரகொசமொன 

வண்ணம் பூசப் ட்ட அதிதவக ரயில்கனள இயக்க ரயில்தவ துனற முடிவு- 

ஜனவரி 11,2016 

 ஹிதரொஷிமொனவ அழித்தனத விட ஆயிரம் மடங்கு சக்தி வொய்ந்தது, 

னஹட்ரஜன் குண்டு வடபகொரியொ பவடித்து தசொதித்தது - ஜனவரி 06,2016 

 2016 - இந்தியொ-ஜப் ொன் கடதலொர கொவல் னட கூட்டுப்  யிற்சி: 
பசன்னனனய ஒட்டியுள்ள வங்கொளவிரிகுடொ கடல்யில் நடந்தது- ஜனவரி 

15,2016 

  

 2000-ம் ஆண்டில் இருந்து இந்தக் கூட்டுப்  யற்சி நனடப ற்று வருகிறது. 

 ‘சதயொக் னகஜின்’ என்று ப யரிடப் ட்டுள்ள இப் யிற்சியில் இந்தியக் 

கடதலொர கொவல்  னடக்குச் பசொந்தமொன “சமுத்ரொ ப தரதொர்” என்ற 
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த ொர்க்கப் லும், ஜப் ொன் நொட்டு கடதலொர கொவல்  னடனயச் தசர்ந்த 

“எச்சிக்தகொ” என்ற த ொர் கப் லும் ஈடு டுத்தப் டுகின்றன- ஜனவரி 15,2016 

 தவீிரவொதிகனள ஒடுக்க 3-வது முனறயொக இந்த ஆண்டு 'எக்சர்னசஸ் சக்தி-
2016' இந்தியொ- ிரொன்ஸ் நொடுகளுக்கு இனடதய கூட்டு ரொணுவ  யிற்சி 
ரொஜஸ்தொன் மொநிலம்  ிகொபனர் மொவட்டத்தில் இந்தியொ- ொகிஸ்தொன் 

எல்னல அருகில் உள்ள மகொஜன் துப் ொக்கி சுடும் னமயத்தில் நடக்கிறது- 

ஜனவரி 01,2016 

 ‘இந்தியொவில் தயொரிப்த ொம்’ திட்டத்தின் கீழ் உள்நொட்டில் தயொரிக்கப் ட்ட 

நீர்மூழ்கி கப் ல்கனள தொக்கி அழிக்கும் திறன் பகொண்ட ‘’ஐ.என்.எஸ். 

கொட்மொத்’’ த ொர்க்கப் ல் விசொகப் ட்டினத்தில் நனடப ற்ற கடற் னடயில் 

தசர்க்கப் ட்டது - ஜனவரி 07,2016 

 5 முக்கிய மதசொதொக்களுக்கு குடியரசுத் தனலவர்  ிரணொப் முகர்ஜி ஒப்புதல்- 

ஜனவரி 04,2016 

1. வர்த்தக நீதிமன்றங்கள், உயர் நீதிமன்றங்களில் வர்த்தக  ிரிவு மற்றும் 

வர்த்தக தமல் முனறயீட்டு  ிரிவு மதசொதொ,  

2. த ொனஸ் சட்ட (திருத்த) மதசொதொ 2015,  

3. நடுவர் மற்றும் சமரச சட்ட (திருத்த) மதசொதொ 2015,  

4. எஸ்சி, எஸ்டி (வன்பகொடுனம தடுப்பு) சட்ட திருத்த மதசொதொ 2015,  

5. அணுசக்தி சட்ட (திருத்த) மதசொதொ ஆகிய 5 மதசொதொக்களுக்கு கடந்த 

வியொழக்கிழனம  ிரணொப் முகர்ஜி ஒப்புதல் அளித்தொர். 

 "எதிரி பசொத்து' அவசரச் சட்டம்: குடியரசுத் தனலவர்  ிரணொப் முகர்ஜி 
ஒப்புதல்- ஜனவரி 09,2016 

 முத்ரொ வங்கி: சிறு, குறு பதொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடனுதவி 
வழங்குவதற்கொக பதொடங்கப் ட்ட முத்ரொ லிமிபடட் நிறுவனத்னத முத்ரொ 

வங்கியொக மொற்றம்: மத்திய அனமச்சரனவ ஒப்புதல் அருண்பஜட்லி - 
ஜனவரி 06,2016 

 இந்தத் திட்டத்துக்கு நிதியுதவி வழங்க "கடன் உத்தரவொத நிதி' அனமப்ன  

உருவொக்கவும் மத்திய அனமச்சரனவ இனசவு பதரிவித்துள்ளது. - ஜனவரி 

06,2016 

 சர்க்கனர உற் த்தி வரி பதொடர் ொன சட்டத் திருத்த மதசொதொவுக்கு குடியரசுத் 

தனலவர் ஒப்புதல் அளித்தனத அடுத்து, அந்த மதசொதொ சட்டமொக  ிரகடனம் 

பசய்யப் ட்டது 
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  - ஜனவரி 08,2016 

 சர்க்கனரக்கொன வரி குவிண்டொலுக்கு ரூ.25இல் இருந்து ரூ.200ஆக 

உயர்ந்துள்ளது. 

 இளம் குற்றவொளிகள் தண்டனன மதசொதொ, கடந்த 2015 Dec 22-ந்தததி 
 ொரொளுமன்றத்தில் நினறதவற்றப் ட்டது. இந்நினலயில், அந்த 

மதசொதொவுக்கு ஜனொதி தி  ிரணொப் முகர்ஜி ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர். 

இனதயடுத்து அது சட்டமொக அமலுக்கு வந்துள்ளது. - ஜனவரி 04,2016 

 இந்த சட்டம், 16 வயது மற்றும் அதற்கு தமற் ட்ட வயதுனடய சிறுவர்கள், 

கற் ழிப்பு, பகொனல த ொன்ற பகொடிய குற்றங்களில் ஈடு ட்டொல், அவர்கனள 

வயது வந்தவர்களொக கருதி, இந்திய தண்டனனச் சட்டத்தின் கீழ் விசொரித்து 

தண்டனன அளிக்க வனக பசய்கிறது. - ஜனவரி 04,2016 

 அடுத்த வரும் 2016, 2017, 2018-ம்/ (3) ஆண்டுக்குள் அனனத்து வடீுகளுக்கும் 

சனமயல் எரிவொயு (எல் ிசி) இனணப்பு வழங்கப் டும் என்று மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது- ஜனவரி 04,2016 

 எல் ிஜி  ிரச்னன: அவசர பதொனலத சி எண்னண ('1906') மத்திய 

ப ட்தரொலியத் துனற அனமச்சர் தர்தமந்திர  ிரதொன் அறிமுகம் பசய்து 

னவத்தொர். - ஜனவரி 04,2016 

 2016-ம் ஆண்டு எல் ிஜி நுகர்தவொர் ஆண்டொக கனடப் ிடிக்கப் டும் 

 ரூ.5 ஆயிரம் தகொடி மதிப் ில் உருவொகவுள்ள கிரீன் ீல்டு பஹலிகொப்டர் 

திட்டத்னத கர்நொடகொவில் உள்ள துமொகுரு மொவட்டத்தில் குப் ி தொலுகொ 

 ிததரஹள்ளி கொவல் என்ற கிரொமத்தில் பதொடக்கி னவத்த  ிரதமர் தமொடி - 

ஜனவரி 03,2016 

 ரப் ர் உற் த்தியில் இந்தியொவுக்கு = ஐந்தொவது இடம், தொய்லொந்து = 

முதலிடம்- ஜனவரி 04,2016 

 தகரளத்தின் வயநொடு மொவட்டத்தில் உள்ள ததக்குமித்தலொ அருதக 

நிறுவப் ட்டுள்ள முன்னொள் குடியரசு தனலவர் தக.ஆர்.நொரொயணன் ப யரில் 

மொநிலத்தின் முதல் தினரப் டம் மற்றும் பதொனலக்கொட்சித் பதொழில்நுட் க் 

கல்லூரினய, குடியரசுத் துனணத் தனலவர் ஹமீத் அன்சொரி பதொடக்கி 
னவத்தொர்- ஜனவரி 11,2016 

 விலங்குகள் கணக்பகடுப் ில்  ங்களித்த 100 ப ண் விஞ்ஞொனிகளுக்கு ‘தி 
குதளொரியஸ் 100 வுமன்ஸ் னசன்டி ிக் கொன்டிரி பூசன் இன் இஸட்எஸ்ஐ’ 

என்ற ஆவணப் புத்தகம் பவளியிடு 
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  யங்கரவொத பசயல்கனள தடுக்க “ஒரு த ொலீஸ், ஒரு ரவுடி” என்ற புதிய 

திட்டம் மும்ன  த ொலீசில் அறிமுகம்- ஜனவரி 07,2016 

 4G-ஐ விட தவகமொன 40 ஆயிரம் னவ-ஃன  ஹொட்ஸ் ொட்டுகனள இந்தியொ 

முழுவதும் நிறுவுகிறது  ி.எஸ்.என்.எல்- ஜனவரி 04,2016 

 கடுனமயொன மொசு கட்டுப் ொட்டு விதிகனள பகொண்ட  ொரத் ஸ்தடஜ்-6 2020-ல் 

அறிமுகப் டுத்த திட்டம்: -ஜனவரி 06,2016 

 வொகொ எல்னலயில் பகொடி இறக்கும் நிகழ்ச்சியில்  ங்தகற்ற முதல் 

 ொகிஸ்தொனிய சகீ்கியர் அமர்ஜதீ் சிங்.  - ஜனவரி 09,2016 

 சகீ்கிய சமூகத்தில் இருந்து  ொகிஸ்தொன் ரொணுவத்தில் இனணந்த முதல் 

ந ர் = அமர்ஜதீ் சிங். 

 ப டரல் வங்கி மிஸ்டு கொல் பகொடுத்தொல்  ணத்னத டிரொன்ஸ் ர் பசய்யும் 

புதிய வசதி அறிமுகம்- ஜனவரி 08,2016 

 2016 ஜனவரி 26-ம் தததி நனடப ற உள்ள குடியரசு தின விழொவில்  ிரொன்ஸ் 

அதி ர்  ிரொன்ஸ்தகொயிஸ் ஹொலந்தத சிறப்பு விருந்தினரொக கலந்து 

பகொள்ள உள்ளொர். 

 குடியரசு தின அணி வகுப் ில் இந்திய ரொணுவத்துடன் முதல் முனறயொக 

 ிரொன்ஸ் ரொணுவம்  ங்தகற்பு- ஜனவரி 26,2016. 

  ிரதமரொக தமொடி  தவிதயற்ற  ின்னர் கடந்த 2015 ஆண்டு நனடப ற்ற 

குடியரசு தின விழொவில் அபமரிக்கொ அதி ர் ஒ ொமொ, சிறப்பு விருந்தினரொக 

கலந்து பகொண்டது குறிப் ிடத்தக்கது. 

 புதுபடல்லி ததசிய அருங்கொட்சியகத்திலுள்ள பதொல்ப ொருட்கனள 

முப் ரிமொண (3டி) பதொழில் நுட் த்தில் டிஜிட்டனல தசஷன் பசய்யும் 

திட்டத்னத பதொடக்கம்- ஜனவரி 07,2016 

 மும்ன  தொரொவி  குதியில் சித்தரிக்கும் உலகிதலதய முதல் முனறயொக 

குடினச அருங்கொட்சியகம்: அடுத்த மொதம் திறப்பு- ஜனவரி 07,2016 

 ஆன்னலன் மருந்து விற் னனக்கு தனடயில்னல: இந்திய மருந்து 

கட்டுப் ொடு னமயம் அறிவிப்பு- ஜனவரி 06,2016  

 பவளிநொடுவொழ் இந்தியர் நலத் துனற அனமச்சகம் (எம்ஓஐஏ) பவளியுறவு 

அனமச்சகத்துடன் இனணக்கப் ட்டுள்ளதொக மத்திய அரசு பதரிவித்துள்ளது- 

ஜனவரி 07,2016 

 பவளிநொடுகளில் வசித்து வரும் இந்தியர்கள் மற்றும் இந்திய  

வம்சொவளியினரின் நலனுக்கொக எம்ஓஐஏ பசயல் ட்டு வருகிறது. 
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 உலகிதலதய முதல்முனறயொக சிகபரட்டுடன் கூடிய ஸ்மொர்ட்த ொன் 

அறிமுகம்; ரூ.20 ஆயிரத்திற்கு விற் னன- ஜனவரி 11,2016 

 

                           உலகம் 
 

 கிர்யொத் கட் நகரம் உருவொக்கப் ட்டு 60 ஆண்டுகள் நினறவனடந்தனத 

அடுத்து மகொத்மொ கொந்தினய பகளரவிக்கும் விதமொக இஸ்தரலில் 

அனமக்கப் ட்ட ரவுண்டொனொவின் பதொடக்க விழொ நனடப ற்றது ஜனவரி 

04,2016 

 முன்னதொக, தமற்கண்ட உதலொக தகட்னட அங்கு  திப் தற்கு  ங்களித்த 

இஸ்தரல் வொழ் இந்தியரொன தரொகர் ஜூடொ பகளரவிக்கப் ட்டொர். 

 சனீ பமொழியில் அச்சிட்டு பவளியிடப் ட்ட தொகூரின் ‘ஸ்ட்தர  ர்ட்ஸ்’ (Stray 

Birds)  கவினத நூனல “ஜிஜியொங் லிட்தரச்சர் அண்ட் ஆர்ஸ்ட்  ப்ளிசிங் 

ஹவுஸ்” என்ற சனீப்  திப் கம் திரும் ப் ப ற்றது- ஜனவரி 02,2016 

 ஓரினச் தசர்க்னகயொளர் திருமணம்: முதல் முனறயொக சனீொ அங்கீகொரம் 

வழங்கி அந்த நொட்டு நீதிமன்றம் தரீ்ப்பு வழங்கியுள்ளது.- ஜனவரி 04,2016 

  ிரிட்டனில் ஒதர மொதத்தில் 3-வதொக புதிய புயல் “ ிரொங்க் புயல்” என்று 

ப யரிடப் ட்டுள்ளது - டிசம் ர் 30,2015 

 ஏற்பகனதவ டிசம் ர் மொதத்தில் படஸ்மொண்ட், ஈவொ ஆகிய இரு புயல்கள் 

வடக்கு  ிரிட்டனன புரட்டிப் த ொட்டன. இதனொல் சுமொர் ரூ.10 ஆயிரம் தகொடி 

அளவுக்கு தசதம் ஏற் ட்டிருப் தொக கணக்கிடப் ட்டுள்ளது- டிசம் ர் 30,2015 

 உலகின் மிகப்ப ரிய சனீ ரொணுவத்தில் ப ொது ரொணுவ  ிரிவு, 

ஏவுகனணப் ிரிவு, பகொள்னக ஆதரவு  னட ஆகிய 3 புதிய  ிரிவுகள் அதி ர் 

ஜின்  ிங் பதொடங்கி னவத்தொர்- ஜனவரி 02,2016 

 நீதிமன்றம்,  ள்ளிகள் மற்றும் எல்னலகளில் உள்ள தசொதனன சொவடிகள் 

ப ண்கள்  ர்தொ அணிய தனட விதித்தது இங்கிலொந்து-ஜனவரி 20,2016 

 உலகில் பவப் ம்  திவு பசய்ய பதொடங்கிய 1880 ஆம் ஆண்டுக்கு  ிறகு 

 2015 - தொன் உலகில் அதிக பவப் ம்  திவொன ஆண்டு: நொசொ தகவல்- 

ஜனவரி 21,2016 

 ஈரொன் மீதொன ப ொருளொதொரத் தனடனய அபமரிக்கொ, ஐதரொப் ிய நொடுகள் 

நீக்கியது- ஜனவரி 17,2016 
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 கூகுள்.கொம் இனணயதளத்னத சொன்தம தவத் உரினமயொளரொக ஒரு நிமிடம் 

இருந்த இந்தியருக்கு ரூ.8 லட்சம்  ரிசு வழங்கிய கூகுள்- ஜனவரி 30,2016 

 குஜரொத் மொநிலம் கட்ச் மொவட்டத்தில் உள்ள மந்த்வி  குதினய தசர்ந்தவர் - 

சொன்தம தவத் 

 குழந்னத ஏன் அழுகிறது என் னத கண்டு ிடிக்கும் புதிய பமொன ல் 'ஆப்'; 

னதவொனில் அறிமுகம்- ஜனவரி 01,2016 

 இந்த 'ஆப்' 92 சதவதீம் வனர துல்லியமொக உள்ளது. The Infant Cries 

Translator என்ற இந்த 'ஆப்' ஆப் ிள், ஆன்ட்ரொய்டு கருவிகளுக்கு 

பவளியிடப் ட்டுள்ளது 

 ஐத ொன் ரசிகர்களுக்கொக இலவசமொக னமக்தரொசொப்ட் பவளியிட்டுள்ள புதிய 

'பசல் ி' ஆப்- ஜனவரி 01,2016 

 சனீ விமொன தயொரிப்பு நிறுவனமொன இதஹங் உலகிதலதய 

முதன்முனறயொக ஒருவனர மட்டும் சுமந்து பசல்லும் குவொட்-கொப்டர்கள் 

என அனழக்கப் டும் இந்த குட்டி மின்சொர பஹலிகொப்டர் அறிமுகம்- ஜனவரி 

07,2016 

 ஒதர ஆண்டில் 10 தகொடி ஸ்மொர்ட்த ொன்கனள விற்ற முதல் சனீ நிறுவனம் 

'ஹூதவய்'- ஜனவரி 07,2016 

1. உலக அளவில் ஸ்மொர்ட்த ொன் சந்னதயில் 3-வது இடத்தில் சனீொவின் 

'ஹூதவய்' நிறுவனம் உள்ளது.  

2. சொம்சங் 23.8 சதவதீத்துடன் - முதல் இடம், 

3. ஆப் ிள் 13.5 சதவதீத்துடன் - இரண்டொவது இடம்,  

 பஜர்மனியில் முதன்முனறயொக சர்வொதிகொரி அடொல்ஃப் ஹிட்லரின் பமய்ன் 

தகம்ஃப் (எனது த ொரொட்டம்) சுயசரினத  திப்பு - ஜனவரி 08,2016  

 இந்தியொவிடம் இருந்து 90 பமகொவொட் மின்சொரத்னத கூடுதலொக 

வொங்குகிறது தந ொளம்- ஜனவரி 01,2016 

 

                                விண்பவளி 
 

 கடல் ஆய்வுக்கொன ஐஆர்என்எஸ்எஸ் 1-இ என்ற 5-வது பசயற்னகக் 

தகொளுடன்  ிஎஸ்எல்வி சி-31 ரொக்பகட் ஆந்திர மொநிலம் 

ஸ்ரீஹரிதகொட்டொவில் உள்ள சதஷீ்தவொன் விண்பவளி னமயத்தில் இருந்து 
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ஜனவரி 20,2016 கொனல 9.31 மணிக்கு பவற்றிகரமொக விண்ணில் 

ஏவப் ட்டது. - ஜனவரி 20,2016  

 ரொணுவ ஆரொய்ச்சி மற்றும் அ ிவிருத்தி அனமப்பு தயொரித்துள்ள ஆகொஷ் 

ஏவுகனண ஒடிசொ மொநிலம் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கினணந்த 

ஏவுதளத்தில் இருந்து ஜனவரி 28,2016  கொனல 11 மணி முதல்  ிற் கல் 2 

மணி வனர 3 முனற இந்த தசொதனன இந்தியொ நடத்தியது.- ஜனவரி 28,2016   

 சர்வததச விண்பவளி நினலயத்தில் “ஜின்னியொ” முதல் பூனவ மலர 

னவத்து, நொசொ விஞ்ஞொனிகள் சொதனன - ஜனவரி 20,2016 

 சூரிய குடும் த்தில் உள்ள பசவ்வொய், புதன், வியொழன், பவள்ளி, சனி ஒதர 

தநர்க்தகொட்டில் 5 கிரகங்கள்- ஜனவரி 24,2016 

 

                          கண்டு ிடிப்புகள் 
 

 அபமரிக்க விண்பவளி ஆய்வுனமயமொன நொசொவின் பகப்ளர் 
பதொனலதநொக்கி மூலம் 100 புதிய கிரகங்கள் கண்டு ிடிக்கப் ட்டுள்ளன. 

 பகப்ளர் பதொனலதநொக்கி அண்னமயில்  ழுதனடந்தது. இதன் இரண்டொவது 
சுற்று திட்டத்தில் (தக2 மிஷன்) புதிய கிரகங்கனளக் கண்டறிந்துள்ளது- 
ஜனவரி 11,2016 

 பகப்ளர் பதொனலதநொக்கி 2009-ம் ஆண்டு மொர்ச் மொதம், கிரகங்கள் 
பதொடர் ொன ஆய்வுக்கொக விண்பவளியில் நிறுவப் ட்டது. 

 நமது சூரியக்குடும் த்தில் 9-வது கிரகத்னத நொசொ விஞ்ஞொனிகள் 
கலித ொர்னியொ பதொழில்நுட்   ல்கனலக்கழக ஆய்வொளர்கள் 
கொன்ஸ்டொன்டின்  டிகின், னமக்  ிரவுன் ஆகிதயொர் கண்டறிந்துள்ளனர். 
“ ிளொனட் னநன்” எனப் ப யரிடப் ட்டுள்ளது- ஜனவரி 11,2016 

 இலங்னகயிலுள்ள சுரங்கத்திலிருந்து 1,404.49 தகரட் எனடயுள்ள நீலமணி 
கண்டறியப் ட்டுள்ளது. உலகின் மிகப்ப ரிய நீலமணியொன இதன் மதிப்பு 
சுமொர். ரூ.665 தகொடியொகும். 

 பதற்கு இலங்னகயில் உள்ள ரத்தின நகரம் என அனழக்கப் டும் 
ரத்னபுரொவில் இது கண்டறியப் ட்டது. - ஜனவரி 06,2016 

 தவறு  ொல்பவளி மண்டலங்களில் புதிதொக 5 ப ரு நட்சத்திரங்கனள 
(சூப் ர்ஸ்டொர்) நொசொ விஞ்ஞொனிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். 
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                               மொநொடு 
 

 103-வது இந்திய அறிவியல் மொநொடு கர்நொடக மொநிலம் னமசூரு 

 ல்கனலக்கழகத்தில் உள்ள ‘மொனசொ கங்தகொத்ரி’ வளொகத்தில், 

நனடப ற்றது - ஜனவரி 03,2016 

 தமற்கு வங்க சர்வததச முதலீட்டொளர் மொநொடு பகொல்கத்தொவில் நடந்தது - 

ஜனவரி 09,2016 

 6-வது சர்வததச இந்தியொ வம்சொவளி மருத்துவர்கள் மொநொடு- 

ப ங்களூருவில் நனடப ற்றது ஜனவரி 10,2016 

 இந்த ஆண்டு "இந்தியொவின் கலொசொர  ொரம் ரியம்' என்ற கருத்தொக்கத்துடன் 

43-ஆவது சர்வததச புத்தகக் கண்கொட்சி-2016 புது தில்லி- ஜனவரி 09,2016 

 சனீ அதி ர் ஜ ீஜின் ிங் இந்தியொவுக்கு அரசுமுனறப்  யணமொக வந்த த ொது 

சர்வததச புத்தகக் கண்கொட்சி பதொடர் ொக புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் 

னகபயழுத்தொனது. - ஜனவரி 09,2016  

 ஆந்திர மொநிலம் பநல்லூர் மொவட்டம் சூளூர்த ட்னடயில் ‘’ றனவகள் 

விழொ’’ பநல்லூர் சரணொலயத்தில்: பதொடங்கியது - ஜனவரி 09,2016 

 

                             சொதனனகள் 
 

 பமன்ஸொ அறிவுத்திறன் த ொட்டியில்  ிரிட்டன் இந்திய வம்சொவளி சிறுமி 
கொஷ்மியொ 162 மதிப்ப ண்கள் சொதனன- ஜனவரி 11,2016 

 முதன்முதலொக ஆஸி.க்கு எதிரொக கிரிக்பகட் பதொடனர பவன்று இந்திய 

மகளிர் அணி சொதனன- ஜனவரி 29,2016 

 பசன்னன ஓ ன் படன்னிஸ் த ொட்டியில் ஹொட்ரிக் சொம் ியன்  ட்டம் 

பவன்று சொதனனப்  னடத்தொர் சுவிட்ஸர்லொந்தின் ஸ்டொன் வொவ்ரிங்கொ 

(19).- ஜனவரி 10,2016 

  ிக்  ொஷ் டி20 பதொடரில் அடினலய்டு ஸ்டினரக்கர்ஸ் அணிக்கு எதிரொன 

ஆட்டத்தில் பமல்த ொர்ன் அணிக்கொக ஆடிய அதிரடி வரீர் பகய்ல் 12  ந்தில், 

1  வுண்டரி, 7 சிக்ஸர்களுடன் அனர சதம் அடித்தொர். - ஜனவரி 18,2016 
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 இதன் மூலம் 12  ந்தில் அனர சதம் அடித்திருந்த யுவரொஜ்சிங்கின் 

சொதனனனய பகய்ல் சமன் பசய்தொர்.  

 யுவரொஜ் கடந்த 2007ல் நனடப ற்ற டி 20 உலகதகொப்ன யில் 

இங்கிலொந்துக்கு எதிரொன ஆட்டத்தில் இந்த சொதனனனய  னடத்திருந்தொர். 

 ஆஸ்திதரலியொவுக்கு எதிரொக ப ர்த் னமதொனத்தில் 171 ரன்கள் விளொசி நொட் 

அவுட்டொகத் திகழ்ந்த தரொஹித் சர்மொ குறிப் ிடத்தகுந்த ஒருநொள் 

சொதனனனய ஆஸ்திதரலியொவில் நிகழ்த்தியுள்ளொர். ஜனவரி 12,2016 

 இந்த விதத்தில் விவ் ரிச்சர்ட்ஸ் 1979-80-ல் பமல்த ொர்ன் னமதொனத்தில் 

ஆஸ்திதரலியொவுக்கு எதிரொக எடுத்த 153 நொட் அவுட்தட 

 கிரிக்பகட் வரலொற்றில் முதல் முனறயொக 4 இலக்க ரன்களொன 1009 

ரன்கனள 323  ந்துகளில்  ள்ளிகளுக்கினடயிலொன கிரிக்பகட்டில் விளொசி 
சொதனன  னடத்துள்ளொர் மும்ன   ள்ளி மொணவர்  ிரணவ் தனவொதத (15) 

 2015 நவம் ர் மொதம் இந்தியொவிதலதய மிகப்ப ரிய  ணக்பகொள்னளனய 

கண்டு ிடித்து வினரவில் மீட்டுக் பகொடுத்ததற்கொக படல்லி த ொலீசுக்கு 

2015-ம் ஆண்டின் 'லிம்கொ' சொதனன புத்தகத்தில் இடம் கினடத்துள்ளது 

ஜனவரி 02,2016 

 சத்தியமங்கலம் சொரு பமட்ரிக்  ள்ளினயச் தசர்ந்த 766 மொணவர்கள் 

தங்களது கட்னடவிரல் அச்சுக்கனள பகொண்டு ததசிய பகொடினய உருவொக்கி 
உலக கின்னஸ் சொதனன  னடத்துள்ளனர்- ஜனவரி 08,2016 

 ஆக்லொந்தில் நனடப ற்ற டி20 த ொட்டியில் இலங்னகனய ஒதர த ொட்டியில் 

20  ந்துகளுக்குள் இருவர் மொர்டின் கப்தில், பகொலின் மன்தரொ அனரசதம்: 

நியூஸி. சொதனன ஜனவரி 10,2016 

 

                         வினளயொட்டுகள் 
 

 11–வது பதற்கொசிய ப டதரஷன் தகொப்ன க்கொன கொல் ந்து பதொடர் 

திருவனந்தபுரத்தில் நடந்த இறுதி ஆட்டத்தில் முடிவில் இந்திய அணி 2–1 

என்ற தகொல் கணக்கில் ஆப்கொனிஸ்தொனன வழீ்த்தி 7–வது முனறயொக 

சொம் ியன்  ட்டத்னத தட்டிச் பசன்றது. - ஜனவரி 03,2016   

 இதற்கு முன்பு 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011 ஆகிய ஆண்டுகளிலும் 

இந்த  ட்டத்னத இந்தியொ பவன்றிருக்கிறது.  
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 பவண்கலப் தக்கம் பவன்று சொதித்த தமிழக வொள்வசீ்சு வரீொங்கனன 

 வொனிததவிக்கு ரூ.2 லட்சம் ஊக்கத்பதொனக முதல்–அனமச்சர் பஜயலலிதொ 

வழங்கினொர்- ஜனவரி 04,2016  

 சுவடீன் தகொப்ன  துப் ொக்கி சுடுதல்; சொவ்தஜொவில் நடந்தது. இந்திய 

வரீொங்கனன அபூர்வி சண்டிலொ 2 முனற தங்கப் தக்கம் பவன்று உலக 

சொதனன,  

 இந்த த ொட்டியில் சிறந்த துப் ொக்கி சுடு வருக்கொன விருனதயும் தட்டிச் 

பசன்றொர் அபூர்வி சண்டிலொ - ஜனவரி 08,2016 

 ஆஸ்திதரலிய ஓ ன்:. மகளிர் இரட்னடயர்  ிரிவு சொனியொ-ஹிங்கிஸ் தஜொடி 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் த ொட்டிகளில் பதொடர்ச்சியொக 3வது முனறயொக  ட்டம் 

பவன்றது ஜனவரி 29,2016 

 சிட்னி சர்வததச படன்னிஸ் இரட்னடயர்  ிரிவில் த ொட்டியில் இந்தியொவின் 

சொனியொ மிர்சொ, ஸ்விட்சர்லொந்தின் மொர்ட்டினொ ஹிங்கிஸ் தஜொடி சொம் ியன் 

 ட்டம் பவன்றது. பதொடர்ச்சியொக 30 பவற்றிகள்- ஜனவரி 17,2016 

 புதுச்தசரியில் நனடப ற்ற 22-வது சர்வததச தயொகொ திருவிழொவில் 

 ங்தகற்ற கரூர்  ள்ளி மொணவி, எஸ்.ப்ரியதர்ஷினி(14),  சொம் ியன்  ட்டம் 

பவன்றொர் 
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