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உகம் 
 

1. சங்கப்பூரில் டத்துர் இல்நல் இனங்கும் பருந்து : 

 சஷங்கப்பூரில் நலனீ த ஶறஷல்தட்பத் ஷல் டிக்தகட் டுக்கும் லச ஷ ற்படுத் ப்பட்டு, 

நடத்துநர் இல்யஶல் பபபேந்துகள் இக்கப்பட்டு லபேகஷன்மன. 

 நலனீ த ஶறஷல்தட்பங்களரக் தகஶண்டு க்களுக்கு பசளலகளர லறங்குல ஷல் 

சஷங்கப்பூர் பன்னணிில் இபேக்கஷமது. அங்கு பன்படுத் ப்படும் 

த ஶறஷல்தட்பங்கள் ல்யஶம் பய ஆண்டுகளுக்கு பிமபக இந் ஷஶவுக்கு 

லந் ளடகஷன்மன. சஷங்கப்பூரில் ஈசஷ யஷங்க் னும் நஷறுலனம் பயஶக டிம் 

அட்ளட லடிலில் பபபேந்து அட்ளடகள் லறங்கப்படுகஷன்மன. அள க் தகஶண்டு 

ஒவ்தலஶபே பபபேந்து நஷளயத் ஷலும் உள்ர டஶப்-அப் இந் ஷங்கரில் பணத்ள  

தசலுத் ஷ அட்ளடில் பசஷத்துக்தகஶள்ரயஶம். 

 பபபேந் ஷல் றும்பபஶது அங்கு இபேக்கும் கபேலிில் இந்  பபபேந்து அட்ளடள 

கஶண்பிக்க பலண்டும். அது நஶம் மஷ இடத்ள  குமஷத்துக்தகஶள்ளும். பின்னர் 

நஶம் இமங்கும்பபஶது ீண்டும் அந்  அட்ளடள கபேலி பன்பு கஶட்ட பலண்டும். 

அப்பபஶது நஶம் பணித்  தூத்துக்கஶன கட்டணம் நது பபபேந்து அட்ளடில் 

இபேந்து கறஷக்கப்படும். 

2.சசவ்வய் கபகத்தல் அணுசக்த னன்டுத்த அசநரிக்க தட்டம் 

  ற்பபஶது தசவ்லஶய்க்கு னி ர்களர அனுப்ப நஶசஶ பு ஷ  ஷட்டத்ள  

பன்தனடுத்து லபேகஷமது. தபஶதுலஶக பூஷள லிட்டு தசன்ம பின் னி ர்களுக்கு 

ற்படும் ப ல் பிச்சளன ஷன்சஶம். னி ர்கரின் ரிதபஶபேள் ப ளலள 
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அங்கு பூர்த் ஷ தசய்லது ஷகவும் கடினம்.  ற்பபஶது நஶசஶ அளப்பு அ ற்கு தபரி 

 ீர்வு ஒன்ளம கண்டுபிடித்துள்ரது. 

 லிண்தலரிில் குமஷப்பஶக தசவ்லஶய்க்கஷகத் ஷல் லிண்தலரி 
ஆஶய்ச்சஷஶரர்கள் அ ஷகபநம் இபேக்க பு ஷ அணுசக் ஷ அளப்ளப நஶசஶ 

உபேலஶக்கஷபள்ரது. அந் கபேலிின் ப ல் கட்ட பசஶ ளன தலற்மஷகஶக 

படிந் து. இந் கபேலிின் பயம் 10க்கும் அ ஷகஶன கஷபயஶ லஶட் ஷன்சஶத்ள  

உபேலஶக்க படிபம் ன்று த ரிலித்து உள்ரது 

 

இந்தன 
 

1. குற்விகள  அளடனம் கண தருநளனில் சசல்பன் 

‘சசன’ : 

  ஷபேளயில் குற்மச் தசயஷல் ஈடுபடுபலர்களர அளடஶரம் கஶணப ற்கஶக 

லபேம் 24-ம் ப  ஷ ஒபே தசல்பபஶன் „தசயஷ‟ள அமஷபகம் தசய்  ஷபேளய 

 ஷபேப்ப ஷ ப லஸ் ஶனம்  ஷட்டஷட்டுள்ரது. 

 பஶதுகஶப்பு கபே ஷ 600 கண்கஶணிப்பு ஊறஷர்களுக்கு குற்மலஶரிகரின் பகங்களர 

ஸ்பகன் தசய்து தகஶள்ளும் தசல்பபஶன் தசயஷ அமஷபகப்படுத் ப்பட உள்ரது. 

இ ன் பயம், கள்ரச்சந்ள ில் யட்டு,  ரிசன டிக்தகட்,  ங்கும் அளமகள் 

லறங்கும்  கர்கள்,  ஷபேட்டு த ஶறஷயஷல் ஈடுபடுபலஶரின் பகம் இந்  தசயஷ 
பயம் ஸ்பகன் தசய்ப்படும். 

 இ ன் பயம் இலர்கரில் பளற குற்மலஶரிகளும் கண்டமஷப்படுலர். பலும் 

கண்கஶணிப்பு பகஶக்களும் அ ஷக அரலில் தபஶபேத் ப்படும். இந்  

நடலடிக்ளககரஶல்  ஷபேளயக்கு லபேம் பக் ர்களுக்கு  குந்து பஶதுகஶப்பு உறு ஷ 
தசய்ப்படும். 



  21 ஜவரி டப்பு கழ்வுகள் 
 

4  

 

2. சர்வபதச விண்சவி வர்த்தகத்தல் தடம் தக்கும் இந்தன : 

 சர்லப ச லிண்தலரி லர்த் கத் ஷல்  டம் ப ஷக்கும் லி ஶக கடந்  2017-ம் 

ஆண்டில் ட்டும் 130 தலரிநஶட்டு தசற்ளகக்பகஶள்களர லர்த் க ரீ ஷஶக 

லிண்ணில் தசலுத் ஷ இஸ்பஶ சஶ ளன பளடத்துள்ரது. 

 1969-ம் ஆண்டு த ஶடங்கப்பட்ட  தலரிநஶட்டு தசற்ளகக்பகஶள்களரபம் 

நம்பளட ஶக்தகட் பயம் இஸ்பஶ லர்த் க ரீ ஷஶக லிண்ணில் தசலுத் ஷ 
லபேகஷமது. (இஸ்பஶ) உயக அரலில் சஷமந்  10 லிண்தலரி ஆஶய்ச்சஷ 
நஷறுலனங்கரில் ஒன்மஶக  ஷகழ்கஷமது. நஶட்டின்  கலல் த ஶடர்பு லச ஷள 

பம்படுத்து ல், இற்ளக லரங்களர கண்கஶணித் ல், லிண்தலரி ஆஶய்ச்சஷ 
பபஶன்ம பன்பஶடுகளுக்கஶக தசற்ளகக்பகஶள்களர  ஶரித்து இஸ்பஶ 

லிண்ணில் தசலுத் ஷ லபேகஷமது. 

 தலரிநஶட்டு தசற்ளகக்பகஶள்கள் தபபேம்பஶலும் ளக்பஶ ற்றும் நஶபனஶ 

லளகளச் பசர்ந்  சஷமஷ க தசற்ளகக் பகஶள்கள் ஆகும். இலற்ளம 

நம்பளட பி ஶன தபரி தசற்ளகக் பகஶளுடன் பசர்த்து ஒப ஶக்தகட்டில் 

தசலுத்தும்பபஶது ஶக்தகட்டின் உற்பத் ஷ தசயவு குளமபம். லபேலஶபம் 

கஷளடக்கும். இந்  லபேலஶள தகஶண்டு இஸ்பஶ  னது லிண்தலரி ஆஶய்ச்சஷ 
பணிகளர இன்னும்  ீலிப்படுத்  படிபம் 

 

 ஷறகம்  
1. சசன்ள விந ளனத்தல் துகப்பு அதகரிப்பு 

 குடிசு  ஷனலிறஶளல பன்னிட்டு தசன்ளன லிஶன நஷளயத் ஷல் பயத்  

பஶதுகஶப்பு பபஶடப்பட்டுள்ரது. 
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 லபேம் 26-ம் ப  ஷ குடிசு  ஷனலிறஶ தகஶண்டஶடப்படுகஷமது. அ னஶல் பபபேந்து 

நஷளயங்கள், ில் நஷளயங்கள், பகஶில்கள் ன தபஶதுக்கள் அ ஷகம் கூடும் 

இடங்கரில் பஶதுகஶப்பு பயப்படுத் ப்பட்டுள்ரது. அப பபஶல் தசன்ளன லிஶன 

நஷளயத் ஷலும் பஶதுகஶப்பு அ ஷகரிக்கப்பட்டுள்ரது.  ீலி பசஶ ளனக்குப் 

பின்னப பணிகள் லிஶன நஷளயத்துக்குள் அனு ஷக்கப்படுகஷன்மனர். 

பணிகளர லறஷனுப்ப லபேம் பஶர்ளலஶரர்களுக்கும்  ளட 

லி ஷக்கப்பட்டுள்ரது. 

 லிஶன நஷளயத்துக்குள்ளும், தலரிபபம் துப்பஶக்கஷ ந் ஷ பபஶலீழஶர் 

பஶதுகஶப்புப் பணிில் ஈடுபட்டு லபேகஷன்மனர். 30-ம் ப  ஷ லள இந் ப் பஶதுகஶப்பு 

அயஷல் இபேக்கும் ன்று அ ஷகஶரிகள் த ரிலித் னர் 

2. ஆண்டுபதறும் பருந்து கட்டணத்ளத உனர்த்த படிவு : 

 உர்நஷளய அ ஷகஶரிகள் குழு பரிந்துளின்படி, இனி ஆண்டுப ஶறும் அல்யது 

ப ளல ற்படும்பபஶது பபபேந்து கட்டணம் ஶற்மஷ அளக்கப்படும் ன  ஷறக 

அசு அமஷலித்துள்ரது. 

 சஷமப்பு பபபேந்துகரில் லறக்கஶன கட்டணத்ள ப் பபஶய ஒன்மள டங்கு 

ஷகஶல் கூடு யஶக கட்டணம் லசூயஷக்கப்படும் ன்றும் த் ஷ ஶநஷய அசுகள் 

உத் லிடும்பபஶது பபபேந்து கட்டணங்களுடன் கூடு யஶக சக்கு ற்றும் பசளல 

லரிபம் (ஜஷஸ்டி) லசூயஷக்கப்படும் ன்றும் அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

3. கடபப ளடக்கு வீ பபந்து கப்ல் : 

 ல் அண்ட் டி நஷறுலனம் 2 நலனீ க பஶந்துக் கப்பல்  ஶரித்து இந் ஷக் கடபயஶ 

கஶலல்பளடிடம் லறங்கப்பட்டது. 98 ீட்டர் நீரபம், 14.8 ீட்டர் அகயபம் 

தகஶண்ட இந்  பஶந்துக் கப்பல் 2,100 டன் ளட தகஶண்ட ஶகும். 

 அ ஷகபட்சஶக 26 நஶட்டிக்கல் ளல் பலகத் ஷல் தசல்யக் கூடி இந் க் கப்பல், 

தவயஷகஶப்டர்களர ளகஶளும்  ஷமன் தபற்மது. 30 ம்ம்  ஶனிங்கஷ துப்பஶக்கஷ, 
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நலனீ க படஶர்கள்,  கலல் த ஶடர்பு சஶ னங்கள் உள்ரிட்டளல இந்  கப்பயஷல் 

தபஶபேத் ப்பட்டுள்ரன. 

வணிகம் 
 

1. பம்ளனில் ஒன்ிஸ் விற்ளனகம் 

 சஸனஶலின் ஸ்ஶர்ட் பபஶன் நஷறுலனஶன ஒன்பிரஸ்  னது அங்கஸகஶம் தபற்ம 

லிற்பளனகத்ள  இந் ஷஶலில் த ஶடங்கஷபள்ரது. 

 ஆன்ளயன் பயம் ஒன்பிரஸ் ஸ்ஶர்ட்பபஶன்கள் லிற்பளன தசய்ப்பட்டஶலும் 

லஶடிக்ளகஶரர்களுக்கு பம்பட்ட பசளல அரிப்ப ற்கஶக ப யஶலது 

லிற்பளனகத்ள த் த ஶடங்குல ஶக ஒன்பிரஸ் இந் ஷஶலின் தபஶது பயஶரர் 

லிகஶஸ் அகர்லஶல் த ரிலித் ஶர். இந்  லிற்பளனகத்துக்கு லபேம் 

லஶடிக்ளகஶரர்களுக்கு ஸ்டஶக் உள்ரலள அலர்கள் லஶங்கும் ஸ்ஶர்ட் 

பபஶனுடன் `புல்யட் லி2‟ இர்பபஶன் இயலசஶக லறங்கப்படும் ன்று அலர் 

பலும் த ரிலித் ஶர் 

2. சஹச்ிசஎல்ன் 51% ங்குகள வங்கனது ஓஎன்ஜச : 

 தபஶதுத்துளம நஷறுலனஶன ண்தணய் ற்றும் இற்ளக ரிலஶப 

கஶர்ப்பபளன் யஷஷதடட் (ஓன்ஜஷசஷ) நஷறுலனம் ற்தமஶபே அசு நஷறுலனஶன 

வஷந்துஸ் ஶன் தபட்பஶயஷம் கஶர்ப்பபளன் யஷஷதடட் (தவச்பிசஷல்) 

நஷறுலனத் ஷல் அசுக்குள்ர 51 ச ல ீ பங்குகளர லஶங்கஷபள்ரது. இ ன்  ஷப்பு 

பை. 36,915 பகஶடிஶகும். 
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 ஒப  லளணில் பற்தகஶள்ரப்பட்ட இந்  பரிஶற்மம் பயம் பங்கு லியக்கல் 

பயம் அசு நடப்பு நஷ ஷ ஆண்டில் ட்ட நஷர்ணிக்கப்பட்ட இயக்கஶன பை 72,500 

பகஶடிள அசு ட்டிலிடும் சூறல் ற்பட்டுள்ரது. 

 அசஷன் 51.11 ச ல ீ பங்குகளர ஓன்ஜஷசஷ நஷறுலனத்துக்கு லிற்பத ன்று 

உத் ஷசஶர் அடிப்பளடில் த் ஷ அசு படிவு தசய்து அ ன்படி பங்குகரின் 

லிளய பை 36,915 பகஶடி  ஷப்பு நஷர்ணிக்கப்பட்ட ஶக அசஷன் தசய் ஷக் குமஷப்பு 

த ரிலிக்கஷமது.தவச்பிசஷல் நஷறுலனம் த ஶடர்ந்து தபஶதுத்துளம 

நஷறுலனஶகபல தசல்படும். 

 

லிளரஶட்டு 

 

1. 4 டுகள் ஹக்க சதடர்: இறுத சுற்றுக்கு பன்பனது 

இந்தன – களடச ஆட்டத்தல் யூஸந்ளத  வழீ்த்தனது 

 4 நஶடுகள் வஶக்கஷ த ஶடரில் இந் ஷஶ  னது களடசஷ லீக் ஆட்டத் ஷல் 

நஷபெழஷயஶந்து அணிள 3-1 ன்ம பகஶல் கணக்கஷல் லழீ்த் ஷது. 

 நஷபெழஷயஶந் ஷன்  வுங்கஶ நகரில் நளடதபற்று லபேம் இந் த் த ஶடரில் இந் ஷ 

அணி  னது ப ல் ஆட்டத் ஷல் ஜப்பஶளன 6-0 ன்ம பகஶல் கணக்கஷல் லழீ்த் ஷது. 

அப பலளரில் 2-லது ஆட்டத் ஷல் தபல்ஜஷம் அணிிடம் 2-0 ன ப ஶல்லி 
கண்டிபேந் து. இந்நஷளயில் களடசஷ லீக் ஆட்டத் ஷல் இந் ஷ அணி பநற்று 

நஷபெழஷயஶந்துடன் பஶ ஷது 

 இந் ஷ அணிின் பிற்சஷஶரர் ரிதஜன் கூறும்பபஶது,“நஷபெழஷயஶந்துக்கு 

 ஷஶன ஆட்டத்ள  சஷமப்பஶக த ஶடங்கஷபனஶம்.  னிப்பட்ட பளமில் 

லீர்கரிடம் பன்பனற்மம் இபேந் து. இந்  ஆட்டத்துக்கு பன்ன ஶக நஶங்கள் 
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அ ஷகரலில் பகுப்பஶய்வுதசய்ப ஶம்”ன்மஶர்.இந்  தலற்மஷஶல் இறு ஷப் 

பபஶட்டிக்கு இந் ஷ அணி பன்பனமஷது. 

2. டி20 கரிக்சகட்: ரிஷப் ந்த் அதபடினல் தநழ்டு அணிளன 

வழீ்த்தனது சடல்  

 தகஶல்கத் ஶலில் நளடதபற்ம ஆட்டத் ஷல்  ஷழ்நஶடு – தடல்யஷ அணிகள் 

பஶ ஷன. டஶஸ் தலன்ம தடல்யஷ பலீ்டிங் ப ர்வு தசய் து. அ ன்படி  ஷழ்நஶடு 

அணிின் பத் ளங்கர், லஶளஷங்டன் சுந் ர் ஆகஷபஶர் த ஶடக்க லீர்கரஶக கரம் 

இமங்கஷனஶர்கள். பத் ளங்கர் 17 பந் ஷல் 24 ன்கள் டுத்தும், லஶளஷங்டன் சுந் ர் 10 

ன்கள் டுத்தும் ஆட்டஷறந் னர். 

 பின்னர் 146 ன்கள் டுத் ஶல் தலற்மஷ ன்ம இயக்குடன் தடல்யஷ அணி 
இமங்கஷது. கஶம்பரீ், ரிளப் பந்த் த ஶடக்க லீர்கரஶக கரம் இமங்கஷனஶர்கள். 

கஶம்பரீ் 21 பந் ஷல் 21 ன்கள் டுத்து ஆட்டஷறந் ஶர். ரிளப் பந்த் 33 பந் ஷல் 7 

பவுண்டரி, 3 சஷக்சபேடன் 58 ன்கள் குலித்து ஆட்டஷறந் ஶர். அடுத்து லந்  பளஶப 

28 ன்னும், ஶணஶ 14 பந் ஷல் 34 ன்களும் லிரஶச தடல்யஷ அணி 15.2 ஓலரில் 146 

ன்கள் டுத்து 8 லிக்தகட் லித் ஷஶசத் ஷல் அபஶ தலற்மஷ தபற்மது. 

3. பதசன சினர் கூளடப்ந்து: ஞ்சப், உத்தபகண்ட்  

 கறுதக்கு தகுத  

  ஷழ்நஶடு கூளடப்பந்து சங்கம் சஶர்பில் அளஸ் ஸ்டீல் நஷறுலன ஆ வுடன் 68-

லது ப சஷ சஸனிர் கூளடப்பந்து பபஶட்டி தசன்ளன பநபே உள்லிளரஶட்டு 

அங்கஷல் நளடதபற்று லபேகஷமது.கடந்  பளம 2-லது இடத்ள  பிடித்   ஷறக 

ஆண்கள் அணி „பி‟ பிரிலில் இடம் தபற்றுள்ரது. இந் ஷன் தில்பல, பஞ்சஶப், 

அரிஶனஶ, குஜஶத் ஆகஷ அணிகளும் அந்  பிரிலில் உள்ரன. 

 கர்நஶடகஶ, பகரஶ, சத் ீஷ்கர் ஆகஷ அணிகள் இந்  பிரிலில் இபேந்து 

கஶயஷறு ஷக்கு  கு ஷ தபற்மன. த் ஷ பிப ச அணி தலரிபற்மப்படுகஷமது. 
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