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உகம் 
1. ழம ஜஜர்சழ நளகளண அட்டர்ி ஜஜபளக இந்தழனர் ழனநம் 

 அவரிக்கரின் றபெ வெர்சற ரகர அட்டர்ணி வெணனரக இந்ற 

ம்சரபிஷச் ஶசர்ந் க்கநறஞர் குர்திர் எஸ் கறவ ரல் 

(44)றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 இது றணத்துக்கு ரகர வசணட் சஷத பேணரக ப்புல் 

அபித்துள்பது.சலக்கறர் பேர் அவரிக்கரின் ரகர அட்டர்ணி வெணனரக 

றறக்கப்தடுது இதுஶ பல்பஷந ஆகும்.ெணரகக் கட்சறஷச் ஶசர்ந் 

கறவரல், வதர்வென் தகுறின் சட்ட அனரக்க உர் அறகரரிரக கடந் 2016-ம் 

ஆண்டு றறக்கப்தட்டரர்.அற்கு பன்பு அவரிக்க அட்டர்ணி வெணல் 

அலுனகத்றன் வதரபேபரர குற்நப் திரிவு ஷனரக திரற்நறணரர். 

2. உக அயில் அதழக அழயினல், ஜளழனினல் ட்டதளரிகள்: முதழடத்தழல் 

இந்தழனள 

 உனக அபில் 2014-ம் ஆண்டு அநறில் ற்றும் வதரநறில் தட்டரரிகஷப 

அறக அபில் உபேரக்கற இந்றர பனறடத்றல் உள்பது. 

 அவரிக்கரின் அநறில் அநக்கட்டஷப உனக அபில் அநறில் ற்றும் 

வதரநறில் தட்டரரிகள் குநறத் ஆய்வு டத்றபள்பது. 

 இறல், உனக அபில் 2014-ம் ஆண்டு வரத்ம் 75 னட்சம் ஶதபேக்கு அநறில் 

ற்றும் வதரநறில் துஷநில் இபறஷன தட்டங்கள் 

ங்கப்தட்டுள்பண.இர்கபில் ரன்கறல் பே தங்கறணர் இந்றரஷ 

ஶசர்ந்ர்கபரர்.இந்ப் தட்டினறல் 25 சீம் ஶதபேடன் இந்றர 

பனறடத்றலும், 22 சீம் ஶதபேடன் சலணர இண்டரது இடத்றலும் உள்பது.12 
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சீம் ஶதபேடன் ஐஶரப்தி பெணினும், 10 சீம் ஶதபேடன் அவரிக்கர 

ரன்கரது இடத்றலும் உள்பண. 

3. ஜநக்றழககள எல்லனில் எல்லச் சுயர் கதலய: ட்பம்ப் தழட்டயட்டம் 

 தரதுகரப்பு கரங்கலக்கரக வக்மறஶகர எல்ஷனில் சுர் ஶஷ என்று 

அவரிக்க அறதர் ட்ம்ப் ீண்டும் றட்டட்டரக வரிித்துள்பரர். 

 இதுகுநறத்து ட்ம்ப் ணது ட்ிட்டர் தக்கத்றல் , ”து தரதுகரப்பு 

கரங்கலக்கரக வக்மறஶகர எல்ஷனில் சுர் றச்சம் ஶஷ. 

வக்மறஶகரில் இபேந்து வதபேபினரண ஶதரஷ பேந்துகள் இங்கு பேஷ 

டுக்க இது உவும்.ற்ஶதரது வக்மறஶகரரன் உனகறன் ஆதத்ரண ரடரக 

உள்பது.சுர் இல்ஷன என்நரல், எந் ப்தந்பம் கறஷடரது” என்று 

தறிட்டுள்பரர். 

 

இந்றர 
1. டளக்றழ, ஸ்கில் ஜழிஎஸ் கட்டளனம் 

 டரக்மற, தஸ் உட்தட வதரதுக்கள் தம் வசய்பம் அஷணத்து ரன்குசக்க 

ரகணங்கபிலும் ெறதிஎஸ் கபேி ற்றும் அச கரன வதரத்ரஷண 

வதரபேத்துது கட்டரம் என்று த்ற அசு அநறித்துள்பது. 

 இதுவரடர்தரக த்ற சரஷன ஶதரக்குத்து, வடுஞ்சரஷனத் துஷந 

அஷச்சகம் வபிிட்ட ட்ிட்டர் தறில், “டரக்மற, தஸ்கள் உட்தட திகள் 

ஶதரக்குத்துக்கரக தன்தடுத்ப்தடும் ரகணங்கபில் ெறதிஎஸ், அச கரன 

வதரத்ரஷண வதரபேத் ஶண்டிது கட்டரம். இந் ஷடபஷந பேம் ஏப்ல் 1-

ம் ஶற பல் அலுக்கு பேம்” என்று வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
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2. கண்டம் யிட்டு கண்டம் ளய்ந்து ஜசன்று தளக்கும் தழன் யளய்ந்த அக்ி 5 

எவுகலண கசளதல ஜயற்ழ 

 அணு ஆபங்கஷப சுந்தடி கண்டம் ிட்டு கண்டம் தரபம் அக்ணி 5 ஏவுகஷ 

ஶற்று வற்நறகரக தரிஶசரறத்துப் தரர்க்கப்தட்டது. 

 ரட்டின் தரதுகரப்புக்கரக அக்ணி என்ந வதரில் இதுஷ 4 ஷக ஏவுகஷகள் 

ரணுத்றல் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பண.இந் ஏவுகஷகஷப ரணு ஆரய்ச்சற 
ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்பு (டிஆர்டிஒ) அடிக்கடி ிண்ில் வசலுத்ற 
தரிஶசரறத்து தரர்ப்தது க்கம். 

3.’கடளக்ளம் எங்கலக்கக ஜசளந்தம்’ – நீண்டும் சர்ச்லசலனக் கழப்பும் சவள 

 „சறக்கறம் எல்ஷனில் அஷந்துள்ப ஶடரக்னரம் தகுற எங்கலக்ஶக 

வசரந்ம்.சட்டபூர்ரகஶ ரங்கள் கட்டிடங்கள் கட்டுகறஶநரம்‟ என்று சலணர 

வரிித்து, ீண்டும் சர்ச்ஷசஷக் கறபப்திபள்பது. 

4. சளல அலநக்க முனற்சழ 

 இந்றர, சலணர, பூடரன் ரடுகபின் எல்ஷனில், சறக்கறம் ரறனத்றன் ஶடரக்னரம் 

எல்ஷனப்தகுற அஷந்துள்பது.இங்கு கடந் ெழன் ரம் சலண ரணும் சரஷன 

அஷக்க பன்நது.இஷ இந்ற ரணுத்றணர் டுத்து றறுத்றணர். 

5. களங்கழபஸ் – நளர்க்சழஸ்ட் கூட்டணிக்கு யளய்ப்ில்ல: ிபளனி யிஜனன் 

தழட்டயட்டம் 

 பேம் ரடரலன்நத் ஶர்னறல் கரங்கறமளடன், ரர்க்சறஸ்ட் கம்பெணிஸ்ட் 

ஶர்ல் கூட்டி அஷ ரய்ப்தில்ஷன எண ஶகப பல்ர் திணரி 
ிென் றட்டட்டரக கூநறபள்பரர். 
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6. கடழன் ‘எயஜபஸ்ட் சழகபத்லத’ கடந்து இந்தழன நகிர் கடற்லட சளதல: கநளடி 

யளழ்த்து 

 எவஸ்ட் சறகத்றல் ஏறுஷப் ஶதரன்று றகக் கடிணரணது என்று 

வசரல்னப்தடும் „ஶகப் யரர்ன்‟ கடல் தகுறஷ இந்ற கபிர் கடற்தஷடிணர் 

இன்று கரஷன வற்நறகரக கடந்ணர்.இர்கலக்கு திர் ஶரடி ரழ்த்து 

வரிித்துள்பரர். 

7. ‘உகப் ஜளமளதளப நளளட்டில் ளகழஸ்தளன் ிபதநமடன் கநளடி கசும் தழட்டம் 

இல்ல’ 

 சுிட்சர்னரந்து ரட்டில் ஷடவதறும் உனகப் வதரபேபரர ரரட்டில் 

தங்ஶகற்கும் திர் ஶரடி, தரகறஸ்ரன் திஷ சந்றத்து ஶதசும் றட்டம் ஏதும் 

இல்ஷன எண த்ற அசு சரர்தில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

8.உகப் ஜளமளதளப நளளடு 

 சுிட்சர்னரந்து ரட்டின் ஶரஸ் கரில் பேம் 23-ம் ஶற உனகப் வதரபேபரர 

ரரடு (டதில்ப.இ.எப்.) ஷடவதந உள்பது.இந் ரரட்டில் 60 ரடுகலம், 

350க்கும் ஶற்தட்ட ஷனர்கலம் தங்ஶகற்கறநரர்கள்.இந்ப் வதரபேபரர 

ரரட்டில், 20 ஆண்டுகலக்கு தின் இந்ற திர் பேர் தங்ஶகற்க 

உள்பரர்.இற்கு பன் கஷடசறரக கடந் 1997-ம் ஆண்டு திரக இபேந் 

ஶகவுடர தங்ஶகற்நரர்.அன்தின் எந் திபேம் இந் ரரட்டில் 

தங்ஶகற்கில்ஷன என்தது குநறப்திடத்க்கது. 

9. நத்தழன ட்ஜஜட்டில் யியசளனம், அடிப்லட கட்டலநப்புக்கு முன்னுரிலந: ழதழன் 

கட்கரி தகயல் 
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 திப்ரி 1-ம் ஶற ரக்கனரகும் த்ற தட்வெட்டில் ஶபரண்ஷ, அடிப்தஷடக் 

கட்டஷப்புக்கு பன்னுரிஷ பேம் ஷகில் இபேக்கும் என்று த்ற 

வடுஞ்சரஷனத் துஷந அஷச்சர் றறன் கட்கரி வரிித்ரர். 

 

றகம் 

 
 1. கச்சள எரிஜளமள் உற்த்தழலனயிட னன்ளடு  நடங்கு அதழகரிப்பு: இந்தழனன் 

ஆனில் ழறுய அதழகளரி தகயல் 

 கச்சர எரிவதரபேள் உற்தத்றஷிட, தகர்வு தன டங்கு அறகரித்து 

பேகறநது.எணஶ, ரற்று எரிசக்ற அசறம் ஶஷப்தடுகறநது எண இந்றன் 

ஆில் றறுண றழ்ரடு, புதுச்ஶசரி ண்டன வசல் இக்குர் ஆர்.சறத்ரர்ன் 

வரிித்துள்பரர். 

 இந்றன் ஆில் றறுணம் சரர்தில் எரிவதரபேள் சறக்கண ிறப்புர்வு திச்சரம் 

வசன்ஷண தங்கம்தரக்கத்றல் ஶற்று வரடங்கறது. றழ்ரடு குடிஷப் வதரபேள் 

ிறஶரகம் ற்றும் தகர்ஶரர் தரதுகரப்பு ஆஷர் எஸ்.துற வரடங்கற 
ஷத்து ஶதசும்ஶதரது, „எரிவதரபேள், எரிரப, றன்சரம் இற்ஷந எவ்ரறு 

சறக்கணரகப் தன்தடுத்துது குநறத்து வதரதுக்கபிடம் வரடர்ந்து 

ிறப்புர்வு ஏற்தடுத் ஶண்டும். க்கள் ஶசறக்கும் வ்வரபே சறநற அபவும் 

ீண்ட கரனத்றல் வதரி ஶசறப்தரக ரறும். 

 2. மெ.6 ககளடி சூரின நழன் ழலனம்: தளம்பம் கழழஸ்துய கல்லூரினில் தழப்பு 
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 கறக்கு ரம்தத்றல் உள்ப வசன்ஷண கறநறஸ்து கல்லூரி பரகத்றல் 500 

கறஶனர ரட் றநன் வகரண்ட சூரி றன் ஆற்நல் றஷனம் பை.6 ஶகரடி 

றப்தடீ்டில் புறரக அஷக்கப்தட்டுள்பது. தன்ணரட்டு பர்ச்சறக்கரண அவரிக்க 

பகஷ (ப.எஸ்.ஏ.ஐ.டி) ரினரக, அவரிக்க க்கபின் ன்வகரஷடரல் இந் 

றஷனம் அஷக்கப்தட்டுள்பது.கல்லூரிின் 50 சீ றன் ஶஷஷ இந் 

சூரி றன் ஆற்நல் றஷனம் பூர்த்ற வசய்பம் என்று கல்லூரி றர்ரகத்றணர் 

வரிித்ணர். 

 கல்லூரி பரகத்றல் சூரி றன் றஷனத்ஷ அவரிக்க தூர் ரதர்ட் ெற.தர்ெஸ் 

ஶற்று றநந்து ஷத்ரர்.ப.எஸ்.ஏ.ஐ.டி-ஆர அஷப்புகள் சரர்தில், 60% றற 
தங்கபிப்புடன் இந் றன் றஷனம் அஷந்துள்பது. 

3.  கசத்தழல் ஜலழகளப்டர் ஜதளமழற்சளல: பளணுய தயளட உற்த்தழ ஜதளடர்ள 

கூட்டத்தழல் முதல்யர் ககளரிக்லக 

 ஶசனத்றல் இனகுக ஶதரர் ிரணங்கள், வயனறகரப்டர் ரரிக்கும் 

வரறற்சரஷனகள் அஷக்க ஶண்டும் எண பல்ர் ஶக.தணிசரற ஶகரரிக்ஷக 

ிடுத்துள்பரர். 

 ரணு பரடங்கள் உற்தத்ற ஶம்தரடு வரடர்தரண 2 ரள் கூட்டம், வசன்ஷண 

கஷனரர் அங்கறல் ஶற்று வரடங்கறது.த்ற தரதுகரப்புத் துஷந 

அஷச்சர் றர்னர சலரரன் கூட்டத்ஷ வரடங்கற ஷத்ரர். தரதுகரப்புத் 

துஷந பரடங்கள் வரடர்தரண கண்கரட்சறஷ வரடங்கற ஷத்ரர் பல்ர் 

தணிசரற 

4. தநழமகம் முழுயதும் ஆன்லில் ிப்பு, இப்பு     சளன்ழதழ்: அடுத்த நளதம் 

அநலுக்கு யமகழது 

 றகம் பழுதும் ஆன்ஷனன் பனம் திநப்பு, இநப்பு சரன்நறழ்கள் ங்கும் 

பஷந அடுத் ரம் அலுக்கு பேகறநது.வதண்கள் கபேத்ரித்தும் தறவு 

வசய் ஶண்டும் என்று சுகரரத் துஷந அறகரரிகள் வரிித்ணர். 
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 றகத்றல் வசன்ஷண ரகரட்சறில் திநப்பு ற்றும் இநப்பு சரன்நறழ்கஷப 

ஆன்ஷனன் பனம் ங்கும் பஷந ஷடபஷநில் உள்பது.இஶஶதரல், 

றகம் பழுதும் ஆன்ஷனணில் திநப்பு ற்றும் இநப்பு சரன்நறழ்கஷப 

ங்க றக அசு டடிக்ஷக எடுத்து.இதுவரடர்தரண அசரஷ கடந் 

2017-ம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ரம் வபிிடப்தட்டது.திகள் அஷணத்தும் 

படிந்துள்ப றஷனில், இந்த் றட்டம் அடுத் ரம் அலுக்கு பேகறநது. 

5. உணவுப் ஜளமள் ஏற்றுநதழக்கு முக்கழனத்துயம்   அிக்க கயண்டும்: குடினபசு 

துலணத்தலயர்     ஜயங்கய்ன ளமடு யழமறுத்தல் 

 உவுப் வதரபேள் ஏற்றுறக்கு பக்கறத்தும் அபிக்க ஶண்டும் என்று இந்ற 

ஏற்றுறரபர் சங்கங்கபின் கூட்டஷப்பு ிபேது ங்கும் ிரில் குடிசு 

துஷத்ஷனர் வங்கய் ரபடு னறபறுத்றணரர். 

 இந்ற ஏற்றுறரபர்கள் சங்கங்கபின் கூட்டஷப்பு சரர்தில் வன்ண்டன 

ஏற்றுற சரஷணரபர்கலக்கு ிபேது ங்கும் ிர வசன்ஷணில் ஶற்று 

டந்து.இறல், குடிசு துஷத்ஷனர் வங்கய் ரபடு சறநப்பு 

ிபேந்றணரக தங்ஶகற்நரர். கடந் 2015-16, ற்றும் 2016-17ம் ஆண்டுகபில் 

ண்டன அபிலும், றகம், ஶகபர, கர்ரடரகர, ஆந்றர ற்றும் 

வனங்கரணர ரறனங்கபிலும் சறநப்தரக வசல்தட்ட ஏற்றுறரபர்கலக்கு 

ிபேதுகஷப ங்கறணரர். 

 6.நளநல்புபத்தழல் ஏப்பல் 11 முதல் 14 யலப     தநழமகத்தழல் முதல்முலனளக 

பளணுய கண்களட்சழ   – நத்தழன அலநச்சர் ழர்நள சவதளபளநன் தகயல் 

 ரணு பரடங்கள் உற்தத்றத் துஷந ஶம்தரடு வரடர்தரண 2 ரள் கூட்டம், 

வசன்ஷண கஷனரர் அங்கறல் ஶற்று வரடங்கறது.கூட்டத்றல் தங்ஶகற்ந 

றர்னர சலரரன், www.makeinindiadefence.com என்ந இஷபத்ஷ வரடங்கற 
ஷத்ரர். „இந்றரில் இபேந்து ரணு பரடங்கள் ஏற்றுற‟, 
„எபிரக்கப்தட்ட ரணு பரட உற்தத்ற வகரள்ஷககள்‟ ஆகற 2 

தல்கஷபபம் த்ற அஷச்சர் வபிிட, பல்ர் ஶக.தணிசரற 
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வதற்றுக்வகரண்டரர். றக அஷச்சர்கள் தி.ங்கி, எம்.சற.சம்தத், 

தி.வதஞ்சறன், த்ற தரதுகரப்பு உற்தத்றத் துஷந வசனரபர் அெதீ்குரர், 

பப்தஷட துஷ பதறகள் உள்பிட்ஶடரர் தங்ஶகற்நணர். 

 7. 147 யமடங்கலக்கு முன்பு மூழ்கழன பங்கூன் தளல் கசலய கப்ல்: இங்லக களழ 
துலமுகம் அமகக கண்டுிடிப்பு 

 இனங்ஷகில் உள்ப கரனற துஷநபகம் அபேஶக 147 பேடங்கலக்கு பன்பு 

பழ்கற ங்கூன் தரல் ஶசஷ கப்தல் அந்ரட்டு கடல்சரர் வரல்வதரபேள் 

அறகரரிகபரல் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

யணிகம் 
 

1. யி-லடட்டன் ழறுயத்தழல் கறளககள ழறுயர் முதலீடு 

 வசன்ஷணஷ ஷனஷிடரகக் வகரண்டு இங்கறபேம் ி-ஷடட்டன் 

றறுணத்றல் ஶமரஶகர றறுணர் ஸ்ரீர் ஶம்பு பை.60 ஶகரடி பலீடு 

வசய்துள்ள்பரர்.வசன்சரர் வரறல்தட்தத்றனரண பேத்து கபேிகள் 

ஆரய்ச்சறில் இந் றறுணம் ஈடுதட்டு பேகறநது. 

 ஶற்று இந் றறுணம் `அக்குப்ஶபர‟ என்கறந வசன்சரர் அடிப்தஷடினரண 

இன்வெக்மன் தம்ப் கபேிஷ அநறபகம் வசய்து. 

2.ளர்தழ ஏர்ஜடல் ழகப ளம் 39% சரிவு 
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 தரர்ற ஏர்வடல் றறுணத்றன் டிசம்தர் கரனரண்டு றக னரதம் 39% சரிந்து பை.305 

ஶகரடிரக இபேக்கறநது.கடந் ஆண்டு இஶ கரனத்றல் பை.503 ஶகரடிரக 

இபேந்து. 

 பேரணபம் 13% சரிந்து பை.20,319 ஶகரடிரக இபேக்கறநது. கடந் ஆண்டு இஶ 

கரனத்றல் பை.23,335 ஶகரடிரக இபேந்து.இஷடக்கரன டிிவடண்டரக பே 

தங்குக்கு பை.2.84 அநறிக்கப்தட்டிபேக்கறநது. ஶற்ஷந ர்த்கத்றல் 0.98% இந் 

தங்கு சரிந்து. கடந் ஆண்டுடன் ப்திடும் ஶதரது ஶடட்டர திரிவு 544% 

உர்ந்றபேக்கறநது 

3. மெ.5 ட்சம் ககளடி நதழப்ல தளண்டினது   ஜலச்டிஎப்சழ யங்கழ 

 வயச்டிஎப்சற ங்கறின் சந்ஷ றப்பு பை.5 னட்சம் ஶகரடிஷ ரண்டிது.இந் 

இனக்ஷக அஷடந் பல் ங்கற இதுரன்.ஶலும் ரிஷனன்ஸ், டிசறஎஸ் ஆகற 

றறுணங்கலக்கு திநகு 5 னட்சம் ஶகரடி ரண்டி பன்நரது றறுணம் 

இதுரகும். 

 சந்ஷ றப்பு அடிப்தஷடில் பல் இடத்றல் ரிஷனன்ஸ் இபேக்கறநது. இந் 

றறுணத்றன் சந்ஷ றப்பு பை.5.82 னட்சம் ஶகரடிரகும் 

4. அடுத்த ழதழ ஆண்டு யர்ச்சழ 7.1 சதயதீநளக இமக்கும்: இந்தழனள கபட்டிங்ஸ் 

கணிப்பு 

 அடுத் றற ஆண்டு பர்ச்சற ிகறம் 7.1 சீரக இபேக் கும் எண இந்றர 

ஶட்டிங்ஸ் றறுணம் கித்துள்பது.பக்கற வதரபேட்கபின் ிஷன குஷந ரக 

இபேப்தது ற்றும் தகர்வு ஆகற கரங்கபரல் இந் பர்ச்சற ிகறம் இபேக்கும் 

எண கித்றபேக்கறநது.டப்பு றற ஆண்டில் 6.5 % பர்ச்சற இபேக் கும் என்றும் 

கித்றபேக்கறநது. 

5. இந்தழனளயில் 22,834 களர்கல தழமம்ப் ஜ கலளண்டள ழறுயம் முடிவு 
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 உனகறன் பன்ணி ரகண ரரிப்பு றறுணரண ஶயரண்டர 22,834 கரர்கஷப 

றபேம்தப் வதந படிவு வசய்துள்பது. 

 ஶயரண்டர கரர்ஸ் றறுணம் ஶயரண்டர அக்கரர்டு, ஶயரண்டர சறட்டி ற்றும் 

ஶயரண்டர ெரஸ் எண தனி ரடல்கபில், ஏபரண கரர்கஷப அநறபகம் 

வசய்து பேகறநது. 2013-ம் ஆண்டு ரடல் கரர்கபில் சறனற்நறல் ிதத்றன் ஶதரது 

உிஷக் கரப்தற்கரக ஏற்தடுத்ப்தட்டுள்ப ஏர்ஶதக் தரதுகரப்பு அம்சம் 

உரிபஷநில் அஷக்கப்தடில்ஷன என்ந புகரர் எழுந்து. 

 இஷடுத்து தன ரடுகபில் ிற்தஷண வசய்ப்தட்ட னட்சக்கக்கரண 

கரர்கஷப அந்றறுணம் றபேம்தப் வதற்று பேகறநது. 

6. ரிலனன்ஸ் ஜழகனள முதல் முலனளக மெ.504 ககளடி ழகப ளம்: ழறுயம் தகயல் 

 ரிஷனன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீமறன் ெறஶர பன் பஷநரக பை.504 ஶகரடி னரதம் 

ஈட்டிிபேப்தரக அந்றறுணம் வரிித்துள்பது. 

 ரிஷனன்ஸ் றறுணத்றன் பன்நரம் கரனரண்டு றக னரதம் இணரல் 25% 

அறகரித்துள்பது. அக்ஶடரதர்-டிசம்தர் கரனரண்டில் ரிஷனன்ஸ் றறுணத்றன் 

ட்டுவரத் றக னரதம் பை.9,423 ஶகரடிரகும். 

 அஶஶதரல் வ்வரபே தபீ்தரய் கச்சர எண்வஷ எரிவதரபேபரக ரற்நற 

ஷகில் இந் கரனரண்டில் தபீ்தரய் ன்நறற்கு 11.6 டரனர்கள் பேரய் 

ஈட்டிபள்பது. 

 

ிஷபரட்டு 
1. 4 ளடுகள் லளக்கழனில் இந்தழன அணி ஏநளற்ம் 

 4 ரடுகள் யரக்கற வரடரில் இந்ற அி ணது 2-து ஆட்டத்றல் 

வதல்ெறத்றடம் 2-0 என்ந ஶகரல் கக்கறல் ஶரல்ிஷடந்து. 
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 றபெமறனரந்றன் வுங்கர கரில் ஷடவதற்று பேம் இந்த் வரடரில் இந்றர 

ணது பல் ஆட்டத்றல் ெப்தரஷண 6-0 என்ந ஶகரல் கக்கறல் ழீ்த்ற 

றஷனில் ஶற்று 2-து ஆட்டத்றல் வதல்ெறம் அிபடன் ஶரறது. 

வரடக்கம் பஶன வதல்ெறம் ீர்கள் இந்ற அிின் ற்கரப்பு 

ஆட்டத்துக்கு கடும் சரல் வகரடுத்ணர்.4-து றறடத்றல் வதல்ெறம் அிின் 

ஶகரல் அடிக்கும் பற்சறஷ இந்ற ஶகரல்கலப்தர் ஸ்ரீஶெஷ் 

பநறடித்ரர்.ஆணரல் அடுத் 4-து றறடத்றல் வதல்ெறம் ணது பல் 

ஶகரஷன அடித்து. 

2. ஆஸ்தழகபழனள ஓன் ஜடன்ிஸ் முகுமசள,     யளவ்ரிங்கள அதழர்ச்சழ கதளல்யி: 
ஜடபர்,   கஜளககளயிச், லளப், ரபகளயள 3-யது சுற்றுக்கு   முன்கற்ம் 

 வல்தர்ன் ஆஸ்றஶனற ஒதன் வடன்ணிஸ் 2-து சுற்நறல் 3-ம் றஷன 

ீரங்கஷணரண ஸ்வதிணின் பகுபேசர, 7-ம் றஷன ீரண வதல்ெறத்றன் 

ஶடிட் ஶகரதின், 9-ம் றஷன ீரண ரவ்ரிங்கர ஆகறஶரர் அறர்ச்சற 
ஶரல்ிஷடந்ணர். 

3. இந்தழன அணிக்கு 3-0 என்று ஜகளடுக்க ஆலச: ஏ.ி.டியில்ழனர்ஸ் கட்டி 

 ன் ரழ்ரபின் சறநந் ஃதரர்றல் இபேப்தரக கறழ்ச்சறபடன் கூறும் அறடி 

வன் ஆப்திரிக்க ீர் ஏ.தி.டிில்னறர்ஸ், இந்ற அிஷ 3-0 என்று வல்ன 

ிபேம்புரகத் வரிித்துள்பரர். 

 ஶகப்டவுன் வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் 12/3 என்ந றஷனில் ிவ் ரிச்சர்ட்ஸ் க 

இன்ணிங்மறல் புஶணஷ்ர் குரஷ ஶ ஒரில் 4 தவுண்டரிகள் அடித்து 

ஶதரட்டிஷ ரற்நற டிில்னறர்ஸ், வசஞ்சூரின் வடஸ்ட் ஶதரட்டிில் 

ீண்டும் 80 ன்கஷப ிஷவு கறில் எடுத்து வற்நற ரய்ப்ஷத வன் 

ஆப்திரிக்கரவுக்குச் சரகரக்கறணரர் டிில்னறர்ஸ். 

4. ஜதளடர்ச்சழனளக 2 சதங்கள்: யிலபயில் 10 ஒமளள் சதங்கள் எடுத்து ஏகபளன் ிஞ்ச் 

ஆறழ. சளதல 



  19 ஜயரி டப்பு ழகழ்வுகள் 
 

13  

 

 இங்கறனரந்துக்கு எறரண 5 பேரள் ஶதரட்டிகள் வகரண்ட வரடரில் 

வரடர்ச்சறரக 2-து சத்ஷ இன்று எடுத் ஏஶரன் திஞ்ச் பேரள் 

கறரிக்வகட்டில் 10 சங்கஷப ிஷில் எடுத்து ரர்ணரின் ஆஸ்றஶனற 

சரஷணஷ பநறடித்துள்பரர். 

 திரிஸ்தணில் இன்று ஷடவதற்று பேம் 2-து பேரள் ஶதரட்டிிலும் ஏஶரன் 

திஞ்ச் சம் எடுத்ரர், 114 தந்துகபில் 9 தவுண்டரிகள் ற்றும் அடில் ீத்ஷ 

னரன் ஆன் ீது 105 ீ சறக்ஸ் அடித்து 106 ன்கள் எடுத்து ஆட்டறந்ரர் திஞ்ச். 

ஆஸ்றஶனறர 270 ன்கலக்கு ட்டுப்தடுத்ப்தட்டது. 

5. கப்தழல் சதம்: 57/5-ழமந்து முனன் ளகழஸ்தளன் கதளல்யினலடந்து 5-0 ஒனிட்யளஷ் 

 வனறங்டன் ஷரணத்றல் தரகறஸ்ரன் அிக்கும் றபெமறனரந்து அிக்கும் 

இஷடஶ ஷடவதற்ந 5-து பேரள் ஶதரட்டிிலும் றபெமறனரந்து அி 
வற்நற வதற்று பேரள் வரடஷ 5-0 என்று ஷகப்தற்நறது. 

6. ஏகபளன் ிஞ்ச் சதம் 2-யது முலனளக யணீ்: ஆஸ்தழகபழனளலய யழீ்த்தழனது 

இங்கழளந்து 

 திரிஸ்தன் ஷரணத்றல் ஷடவதற்ந 2-து பேரள் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் 

இங்கறனரந்து 4 ிக்வகட்டுகள் ித்றரசத்றல் ஆஸ்றஶனறரஷ அதர 

வற்நற வதற்நது. 

 டரஸ் வன்ந ஸ்டீவ் ஸ்றத் பனறல் ஶதட்டிங்ஷகத் ஶர்வு வசய் திஞ்ச் 

வரடர்ச்சறரக 2து சத்ஷ எடுத்ரர், ஆஸ்றஶனறர 50 ஒர்கபில் 9 

ிக்வகட்டுகள் இப்புக்கு 270 ன்கள் எடுத்து. வரடர்ந்து ஆடி இங்கறனரந்து 

ஶதர்ஸ்ஶடர, ஶயல்ஸ் அஷசங்கலடனும் ஶெர பைட் (46), தட்னர் (42) 

ஆகறஶரது பக்கறப் தங்கபிப்புகபிணரலும் 44.2 ஒர்கபில் 274/6 என்று வற்நற 
வதற்நது.ஆட்ட ரகணரக 2 ிக்வகட்டுகஷபபம், 46 ன்கள் எடுத்து ரட் 

அவுட்டரகவும் இபேந் ஶெர பைட் ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர். 

7. ஒகப ஓயரில் 37 பன்கள் யிளசழ கஜ.ி.டுநழி சளதல! 
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 வன் ஆப்திரிக்க இடது ஷக அறடி ீர் ஶெ.தி.டுறணி ஶ ஒரில் 37 ன்கள் 

ிபரசற னறஸ்ட் ஏ சரஷண புரிந்துள்பரர். 

 றபெஶனட்ண்ட்சறல் ஷடவதற்ந வரவண்டம் ன் ஶட கப் ஶதரட்டிில் டுறணி 
வனக் ஸ்தின்ணர் எடி லீி என்தஷ ஶ ஒரில் 37 ன்கள் ிபரசறணரர். 
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