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உகம் 
 

 

1. அமநசான் புதுபனற்சி : ணினார்கள் இல்ாத சூப்ர் 

நார்க்ககட் 

 சூப்ர்நார்க்கெட்டில் யாடிக்கெனார்ெள் காபேட்ெக யாங்கும் யிதத்தில் 

அமநசான் ிறுயம் புதின புபட்சிமன கசய்துள்து. ணினார்ெள் இல்ாநல், 

ில் மாட க்பெயில் ிற்ொநல் யாடிக்கெனார்ெள் காபேட்ெக யாங்ெ 

அமநசான் யகெ கசய்துள்து. 

 ராப்ிங் ஆபம்ிப்தற்கு பன் அமநசான் மொ (Amazon Go)  என் ஸ்நார்ட்ஃமான் 

கசனி பம் யாடிக்கெனார்ெள் ஸ்ொன் கசய்து கொள் மயண்டும். 

காபேட்ெள் இபேக்கும் அநாரிெில் கசன்சார்ெள் காபேத்தப்ட்டிபேக்கும். 

அகய யாடிக்கெனார் மதர்ந்கதடுக்கும் காபேள் என் என்கத அகடனாம் 

ெண்டு அகத ட்டினில் மசர்க்கும். காபேக திபேம் கயத்துயிட்டால் 

ட்டினிிபேந்தும் அந்தப் கனர் ீங்கும். 

2. மநனான் எரிநல எப்மாது மயண்டுநாாலும்  கயடிக்காம்: 

ிிப்லன்ஸ் எச்சரிக்லக 

 மநனான் எரிநக 2,640 நீட்டர் உனபபகடனது. தகெர் நணி ாயில் இபேந்து 

கதன்மநற்மெ 330 ெி.நீ. கதாகயில் உள்து. ிிப்கன்றில் ெடந்த சி 

ாட்ொெ அச்சத்கத ஏற்டுத்தி யந்த மநனான் எரிநக எப்மாது  
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மயண்டுநாாலும் கயடிக்ொம் என்தால் காதுநக்ெள் ாதுொப்ா 

இடங்ெளுக்கு கசல்லுநாறு ிிப்கன்ஸ் அபசு அியித்துள்து. 

 ிிப்கன்ஸ் அதிொரிெள், “மநனான் எரிநக ெடந்த சி ாட்ொெ ாயா 

குமம்கபம், சாம்கபம் கயிமனற்ி யந்தது. இதால் அபேெிலுள் 

ெிபாநங்ெில் இபேள் சூழ்ந்துள்து. மநனான் எரிநக எப்மாது 

மயண்டுநாலும் கயடிக்ொம் என்தால் சுற்றுயட்டாபத்திலுள் நக்ெள் 

அகயபேம் ாதுொப்ா இடங்ெளுக்கு கசல் அறுவுறுத்தப்ட்டுள்” 

கூிபள்ர். 

 

இந்தினா 
 

1. இந்தினாவும் ாகிஸ்தானும்  காஷ்நீலபமார்க்கநாக  

நாற்ியிட மயண்டாம்: பதல்யர் கநகபூா பப்தி மயண்டுமகாள்: 

 „„இந்தினாவும் ாெிஸ்தானும் ொஷ்நீர் நாித்கத மார்க் ெநாெ நாற்ியிடக் 

கூடாது‟‟ என்று ொஷ்நீர் பதல்யர் கநெபூா பப்தி மயண்டுமொள் 

யிடுத்தார்.ஜம்ப ொஷ்நீர் நாி மாலீஸ் துகக்குத் மதர்ந்கதடுக்ெப்ட்ட 

புதின ொயர்ெின் னிற்சி ிகவு யிமா ாபபல்ாயில் மற்று டந்தது. 

இதில் ொயர்ெின் அணியகுப்பு நரினாகதகன பதல்யர் கநெபூா பப்தி 
ஏற்றுக் கொண்டார். ின்ர் கநெபூா மசினதாயது: 

 ட்டுகநாத்த இந்தினாவும் புதின உனபத்கத மாக்ெி கசன்று கொண்டிபேக்ெிது. 

ஆால், ொஷ்நீர் நட்டும் அதற்கு எதிர் திகசனில் கசன்று கொண்டிபேக்ெிது. 

ொஷ்நீர் எல்கனில் ஏபாநாெ பத்தம் சிந்தப்டுெிது. ாடு புதின உனபத்கத  
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மாக்ெி கசன்று கொண்டிபேக்கும் மாது, ொஷ்நீகப நட்டும் மார்க்ெநாெ 

நாற்ியிட மயண்டாம் என்று இந்தின ிபதநர் மபந்திப மநாடிகனபம் 

ாெிஸ்தாகபம் மயண்டி மெட்டுக் கொள்ெிமன். இபே ாடுெளும் ட்பு ரீதினிா 

உகய ஏற்டுத்திக் கொள் பனற்சிெள் மநற்கொள் மயண்டும். 

2. காச மாலன பற்ிலும் ஒமிக்க இனக்கநாக கசனல்ட 

மயண்டும்: நாி பதல்யர்களுக்கு ிபதநர் மநாடி யியுறுத்தல் 

 ொச மாகன பற்ிலும் மிக்ெ இனக்ெநாெ கசனல்ட மயண்டும் என்று நாி 

பதல்யர்ெக ிபதநர் மபந்திப மநாடி யிபறுத்தி உள்ார். 

 கதாற்று மாய்ெில் நிெப்கரின ஆட்கொல்ினாெ ொச மாய் 

(டிபெர்குமாசிஸ்) யிங்குெிது. ஆண்டுமதாறும் சுநார் 29 ட்சம் மர் இந்த 

மானால் ாதிக்ெப்டுெின்ர். ஆண்டுமதாறும் இந்த மாய்க்கு 4.2 ட்சம் மர் 

ினாெிார்ெள். இதில் கபேம்ாாயர்ெள் ஏகமெள். ட்சக் ெணக்ொ 

குமந்கதெள் அாகதொெின்ர். ம் ாட்டில் ொச மாய் ொபணநாெ 

ஆண்டுக்கு பை.20 ஆனிபம் மொடி இமப்பு ஏற்டுெிது 

 இந்த மாகனக் ெண்டிந்து குணப்டுத்துயதற்ொ யசதிெள் ம் ாட்டில் 

உள். எமய, இந்த மானால் நிெப்கரின அயில் நித உனிர் ினாெ 

அனுநதிக்ெக் கூடாது. ொச மாகன மிக்ெ நத்தின அபசு திட்டநிட்டுள்து. 

இதற்ொெ நத்தின சுொதாப அகநச்செம் திபேத்தப்ட்ட மதசின ொச மாய் 

ெட்டுப்ாடு திட்டத்கத (ஆர்என்டிசிி) பகப்புடன் கசனல்டுத்தி யபேெிது. 

 

தநிமெம் 
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1. தநிமெத்தில் ஸ் ெட்டண உனர்யால் மப ாில் கூடுதாெ பை.8 

மொடி யசூல்: யபேயாய் இன்று மநலும் அதிெரிக்ெ யாய்ப்பு 
 தநிமெத்தில் அபசு ஸ் ெட்டண உனர்வு அநலுக்கு யந்த ான்று நட்டும் சுநார் 

பை.8 மொடி கூடுதாெ யசூாெிபள்து. இன்று அலுயெ ாள் என்தால், யசூல் 

மநலும் அதிெரிக்ெக்கூடும் என்று அதிொரிெள் கூிர். 

 தநிமெத்தில் 6 ஆண்டு ெளுக்குப் ிகு அபசு ஸ் ெட்டணம் உனர்த்தப்ட்டுள்து. 

சபாசரினாெ 55 பதல் 60 சதயதீம் யகப ெட்டணம் உனர்த்தப்ட்டுள்து. இந்தக் 

ெட்டண உனர்யால், காதுநக்ெள் திபண்டு ஆர்ப்ாட்டம் டத்தி யபேெின்ர். 

அபசினல் ெட்சிெளும் மாபாட்டங்ெக அியித்துள். இதற்ெிகடனில், ஸ் 

ெட்டண உனர்யால், ெடந்த 20-ம் மததி மப ாில் நட்டும் சுநார் பை.8 மொடி 

கூடுதாெ யசூாெிபள்து 

 அபசு மாக்குயபத்துக் ெமெங்ெில் திபம் சபாசரினாெ பை.20 மொடி 

யசூாெிது. இதால், யபேயாய்க்கும், கசவுக்கும் உள் இகடகயி 
ாகான்றுக்கு பை.9 மொடினாெ இபேந்தது. ெட்டண உனர்வுக்குப் ிகு, ெடந்த 20-ம் 

மததி கநாத்த யசூல் பை.28 மொடினாெ அதிெரித்துள்து. அதாயது, ெட்டண 

உனர்யால் யசூல் கதாகெ பை.8 மொடி அதிெரித்துள்து. 

2. அம்நா இருசக்கப யாக திட்டம்: மயலக்கு கசல்லும் 

கண்கள் இன்று பதல் யிண்ணப்ிக்காம் 

 கண்ெள் தங்ெது ணினிடங்ெளுக்கு கசல்யதற்கு உதயினாெ அம்நா இபேசக்ெப 

யாெ திட்டம் தநிமெ அபசால் கொண்டு யபப்ட்டு உள்து. இந்த திட்டத்தில் 

எிதாெ இனக்ெக்கூடின இபேசக்ெப யாெங்ெள், நாற்றுத்திாிெளுக்ொெ 

காபேத்தப்ட்ட சக்ெபங்ெள் உகடன இபேசக்ெப யாெங்ெள் யாங்ொம்.  
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அதிெட்சநாெ யாெத்தின் யிகனில் 50 சதயதீம் நாினம் அல்து பை.25 

ஆனிபம், இயற்ில் எது குகமயா அத்கதாகெ நாினநாெ யமங்ெப்டும். 

 இத்திட்டத்தால் னகடபம் கண்ெள் தநிமெத்கத பூர்யெீநாெ 

கொண்டயபாெவும், தநிமெத்தில் யசிப்யபாெவும், 18 பதல் 40 யனதுக்கு 

உட்ட்டயபாெவும், ஒட்டுர் உரிநம் கற்யபாெவும் இபேக்ெ மயண்டும். 

அயர்ெின் தி ஆண்டு யபேநாம் பை.2½ ட்சத்துக்கு நிொநல் இபேக்ெ 

மயண்டும். 

 இதற்ொ யிண்ணப்ங் ெக அபேெில் உள் நாெபாட்சி நண்ட 

அலுயெங்ெில் இன்று (திங்ெட்ெிமகந) பதல் ிப்பயரி 5-ந்மததி நாக 5 

நணி யகப சநர்ப்ிக்ொம். 

 

யணிகம் 
 

1. ரூாய் நதிப்பு சரிவு 

 அகநரிக்ெ டாபேக்கு எதிபா இந்தின பைானின் நதிப்பு இன்று சரிந்து 63.94 

பைானாெ இபேந்தது 

 அகநரிக்ெ யங்ெிெள் நற்றும் ஏற்றுநதி ிறுயங்ெள் அகநரிக்ெ டார்ெக 

அதிெஅவு யாங்ெினதால் அதன் நதிப்பு உனர்ந்தது. இதன் எதிகபாினாெ இந்தின 

பைானின் நதிப்பு சரிவு ெண்டது. 
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 இன்கன ொக மப யர்த்தெத்தின்டி, அகநரிக்ெ டாபேக்கு எதிபா இந்தின 

பைானின் நதிப்பு 10 ொசுெள் சரிந்து 63.94 பைானாெ இபேந்தது. 

2. டப்ாண்டில்  உகின் மயகநா யர்ச்சி அலடயும் ாடு    

 இந்தினா: மசங்டம் கயல்த் மநமஜ்கநன்ட் எதிர்ார்ப்பு 

 டப்ாண்டில் உெில் மயெநாெ யர்ச்சி அகடபம் ாடாெ இந்தினா இபேக்கும். 

சீாயின் யர்ச்சிகன யிட இந்தினாயின் யர்ச்சி அதிெநாெ இபேக்கும். அமத 

மா இந்தின ங்குச்சந்கதபம் உெின் ஐந்தாயது கரின ங்குச்சந்கதனாெ 

இபேக்கும் எ „மசங்டம் (Sanctum) கயல்த் மநமஜ்கநன்ட்‟ ிறுயத்தின் 

அிக்கெ கதரியிக்ெிது. 

 இது கதாடர்ாெ அந்த அிக்கெனில் மநலும் கூினிபேப்தாயது: சர்யமதச 

அயில் பக்ெினநா ாடுெில் கரின அயில் சீர்திபேத்தங்ெள் ஏதும் 

டக்ெயில்க. அதால் இந்த ாடுெில் குகயா யர்ச்சிமன இபேக்கும். 

நாாெ இந்தினாயில் காபோதாப சீர்திபேத்தங்ெள் டந்து யபேெிது. இதால் 

ீண்ட ொ யர்ச்சி இபேக்கும். சீாகய ின்னுக்கு தள்ி உெின் அதிெ 

யர்ச்சி அகடபம் காபோதாபநாெ இந்தினா இபேக்கும். உெின் ஐந்தாயது 

கரின ங்குச்சந்கதனாெ இந்தினா இபேக்கும் 

 

யிகனாட்டு 

 



  22 ஜயரி டப்பு ிகழ்வுகள் 
 

8  

 

 

1. 4-யது டி20 சதம் அடித்தார் கபய்ா: 49 ந்துகில் அதிபடி; உ.ி. 
கயற்ி! 

 கொல்ெத்தாயில் கடகறும் கசனத் பஷ்டாக் அி டிபாி டி20 ெிரிக்கெட்டில் 

உத்தபப் ிபமதச அணி மெப்டன் சுமபஷ் கபய்ா கங்ொள் அணிக்கு எதிபாெ 49 

ந்துெில் சதம் ெண்டு தது 4-யது டி20 சத எடுத்தார். 

 கபய்ா கநாத்தத்தில் 13 வுண்டரிெள் 7 சிக்சர்ெளுடன் 59 ந்துெில் 126 பன்ெள் 

யிாசி ாட் அவுட்டாெத் திெழ்ந்தார். 

2.ார்லயனற்மாருக்கா  உக மகாப்ல கிரிக்ககட்: 

ாகிஸ்தால  யழீ்த்தி இந்தினா ‘சாம்ினன்’ ிபதநர் மநாடி 

யாழ்த்து 

 6 அணிெள் இகடனிா ார்கயனற்மாபேக்ொ 5-யது உெ மொப்க 

ெிரிக்கெட் மாட்டி ாெிஸ்தான் நற்றும் ஐக்ெின அபபு அநீபெத்தில் டந்து யந்தது. 

இதில் சார்ஜாயில் மற்று அபங்மெின இறுதி ஆட்டத்தில் டப்பு சாம்ினன் 

இந்தின அணி, பன்ாள் சாம்ினன் ாெிஸ்தானுடன் மநாதினது. „டாஸ்‟ 

கஜனித்த இந்தினா பதில் ந்து யசீ்கச மதர்வு கசய்தது. இதன்டி பதில் 

மட் கசய்த ாெிஸ்தான் ிர்ணனிக்ெப்ட்ட 40 ஒயர்ெில் 8 யிக்கெட்டுக்கு 308 

பன்ெள் மசர்த்தது. அடுத்து ெம் புகுந்த இந்தின அணி 38.2 ஒயர்ெில் 8 

யிக்கெட்டுக்கு 309 பன்ெள் குயித்து 2 யிக்கெட் யித்தினாசத்தில் திரில் கயற்ிகன 

கற்மதாடு, சாம்ினன் ட்டத்கதபம் தட்டிச்கசன்து. இந்தின யபீர்ெள் சுில் 

பமநஷ் 93 பன்ெளும், மெப்டன் அஜய் தியாரி 62 பன்ெளும் எடுத்து கயற்ிக்கு 

யமியகுத்தர். இந்த உெ மொப்கனில் இந்தின அணி மதால்யிமன 

சந்திக்ெயில்க என்து குிப்ிடத்தக்ெது. 

 2-யது பகனாெ யாகெ சூடின இந்தின அணிக்கு துகண ஜாதிதி கயங்கெனா 

ாபடு, ிபதநர் மபந்திப மநாடி, ா.ஜ.ெ தகயர் அநித் ரா, மநற்கு யங்ொ  
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பதல்-நந்திரி நம்தா ார்ஜி உள்ிட்மடார் யாழ்த்து கதரியித்துள்ர். „இந்த 

கயற்ினின் பம் அயர்ெள் நது மதசத்கத கபேகநப்ட கயத்துள்ார்ெள். 

தங்ெது ஆட்டத்தின் பம் வ்கயாபே இந்தினபேக்கும் உந்துசக்தினாெ 

இபேக்ெிார்ெள்‟ என்று ிபதநர் மநாடி குிப்ிட்டுள்ார். 

 

3.ஆஸ்திமபின  ஓன் கடன்ிஸ் மாட்டி: ஸ்கனின் 

யபீாங்கல யமபா கால் இறுதிக்கு தகுதி 

 ஆஸ்திமபின ஒன் கடன்ிஸ் யபேட கதாடக்ெத்தில் கடகறும் 

ெிபாண்ட்ஸ்ாம் ட்ட மாட்டினாகும்.  இந்த மாட்டினில் இன்று கடகற் 

ற்கனர் நெிர் ிரிவு ஆட்டத்தில் ஸ்கனின் ாட்டின் யபீாங்ெக 

சுயாமபஸ் யமபா நற்றும் எஸ்மதாினா ாட்டின் ஆகட் கொண்டாகயய்ட் 

ஆெிமனார் யிகனாடிர். 

 பதல் கசட்கட கெப்ற்ின 22 யனது ிகந்த கொண்டாகயய்ட் அடுத்த 

கசட்டில் 4-1 என் புள்ி ெணக்ெில் பன்ிக கற்ார். 

 இந்த ிகனில், கொண்டாகயய்ட் 2 பக கசய்த தயால் 29 யனது ிகந்த 

யமபா 2யது கசட்கட கெப்ற்ிார்.  அதக கதாடர்ந்து 3யது கசட்கடபம் 

அயர் கெப்ற்ிார்.  இதால் 4-6, 6-4, 8-6 என் கசட் ெணக்ெில் கயற்ி கற்று 

ொல் இறுதி சுற்றுக்கு யமபா தகுதி கற்றுள்ார். 

 

 


