
         

    

1. ‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வில், எந்த நாட்டின் பிரதமர் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளார்? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) ஆஸ்திரரலியா 

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) இந்தியா  

✓ ‘தி மார்னிங் கன்சல்ட்’ நடத்திய ஆய்வ ான்றில், இந்தியப்பிரதமர் ரமாடி, 

70% ஒப்புதல் மதிப்பீட்டடப்வெற்றுள்ளார். உலகளாவிய தடல ர்களின் 

ஒப்புதல் & மறுப்பு மதிப்பீட்டட இவ் ாய்வு கணக்கிடுகிறது. இந்தியாவில் 

நடத்தப்ெட்ட கருத்துக்கணிப்பில் 70 சதவீதம் ரெர் பிரதமர் ரமாடியின் 

தடலடமடய அங்கீகரித்துள்ளனர். 

✓ அடுத்தெடியாக வமக்ஸிரகா அதிெர் ரலாெஸ் ஒெரரடார் 64%  ாக்குகள், 

இத்தாலி பிரதமர் மாரிரயா வதராகி 63%  ாக்குகளுடன் அடுத்தடுத்த 

இடங்கடளப் பிடித்துள்ளனர். வமாத்தம் 13 நாடுகளில் இந்த ஆய் ானது 

நடத்தப்ெட்டது.  

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற பஞ்சீர் பள்ளத்தாக்கு அமமந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ொகிஸ்தான் 

இ) சீனா 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான்  

✓ ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கில், தலிொன் ெடடகளுக்கு 

எதிராக ரதசிய எதிர்ப்பு முன்னணி (NRF) கடுடமயான எதிர்ப்டெ 

வ ளிப்ெடுத்தி  ருகிறது. ரொர்நிறுத்தத்திற்கு அடைப்புவிடுத்துள்ள NRF, 

தலிொன்கள் ெஞ்சீரில் ரமற்வகாண்டு  ரும் அ ர்களது இராணு  

நட டிக்டககடள நிறுத்தர ண்டும் என்றும் அது முன்வமாழிந்துள்ளது. 

ஆப்கானிஸ்தானின் தடலநகர் உட்ெட முக்கியெகுதிகள் தலிொன்களின் 

கட்டுப்ொட்டில் இருந்தாலும், ெஞ்சீர் ெள்ளத்தாக்கு இன்னமும் அ ர்களின் 

டககளுக்குச் வசல்லவில்டல. 

 

3. 2020 டடாக்கிடயா பாராலிம்பிக் விமளயாட்டுப் டபாட்டிகளில், 

இந்திய அணி, எத்தமை பதக்கங்கமளப் சபற்றுள்ளது? 

அ) 6 

ஆ) 17 

இ) 19  

ஈ) 21 

✓ ரடாக்கிரயா ொராலிம்பிக் விடளயாட்டுப் ரொட்டிகளில், இந்திய அணி 5 

தங்கம், 8 வ ள்ளி மற்றும் 6 வ ண்கலப் ெதக்கங்கடள உள்ளடக்கிய 

வமாத்தம் 19 ெதக்கங்களுடன் ப ோட்டியை நியைவுசெய்தது. வமாத்தம் 

உள்ள 162 நாடுகளில் இந்தியா 24ஆ து இடத்திலும், ெதக்கங்களின் 

எண்ணிக்டகயில் 20ஆ து இடத்திலும் உள்ளது. இந்த ஆண்டு (2021), 

9 விடளயாட்டுப் பிரிவுகளில் ெங்ரகற்ற 54 ொரா-தடகள வீரர்கடளக் 

வகாண்ட மிகப்வெரிய குழுட  இந்தியா ப ோட்டிக்கு அனுப்பியது. 

 

4. பின்வரும் யாரின் நிமைவுநாமள அனுசரிக்கும் விதமாக, சசப்.5 

அன்று ஐநா’இன் சர்வடதச சதாண்டு நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

அ) ‘சு ாமி’ விர கானந்தர் 

ஆ) ‘அன்டன’ வதரசா  

இ) ‘மகாத்மா’ காந்தி 

ஈ) ‘கர்மவீரர்’ காமராஜர் 

✓ ஆண்டுபதோறும் வசப்.5ஆம் ரததியன்று சர் ரதச வதாண்டு நாளாக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. ‘அன்டன’ வதரசாவின் நிடனவுநாடளவயாட்டி 

இந்தநாள் ரதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டது. இந்த நாள், வசல் ந்தர்களுக்கும் 

 றிய ர்களுக்கும் இடடயிலான இடடவ ளிடயக் குடறப்ெதற்கும்  

✓ 2030’க்குள் SDG’கடள அடட டதயும் ரநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

இதுவதாடர்ொன தீர்மானம், 2012ஆம் ஆண்டில் ஐநா வொது அட யால் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்ெட்டது. ஐநா’இன் 44 உறுப்புநாடுகளால் இடணந்து 

இந்தத் தீர்மானம்  ைங்கப்ெட்டது. 

5. 2015 நிலநடுக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய இடங்கள் மற்றும் 

நலவாழ்வுத்துமற திட்டங்கமள புைரமமப்பதற்காக, இந்தியா, எந்த 

நாட்டுடைாை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டது? 

அ) சீனா 

ஆ) ொகிஸ்தான் 

இ) அவமரிக்கா 

ஈ) ரநொளம்  

✓ இந்தியாவும் ரநொளமும் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தவமான்றில் டகவயழுத்தி 

-ட்டுள்ளன. அதன்கீழ் கடந்த 2015 பூகம்ெத்தின்ரொது ரசதமடடந்த 14 

கலாச்சார ொரம்ெரியம் மற்றும் 103 நல ாழ்வுத்துடற திட்டங்கடள 

புனரடமப்ெதற்காக இந்தியா ரநொளத்திற்கு உதவும். இந்தப்புனரடமப்பு 

-க்கான வமாத்த வசலவு 420 ரகாடி ரநொள ரூொய் ஆகும். 

✓ இது பூகம்ெத்திற்கு பிந்டதய இந்தியாவின் மறுசீரடமப்பு வதாகுப்பின் 

ஒருெகுதியாகும். இதன்கீழ், இந்தியா, ரநொளத்திற்கு $250 மில்லியன் 

அவமரிக்க டாலர்கடள  ைங்கியுள்ளது. 

 

6. SIMBEX என்பது சிங்கப்பூருக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலாை 

கடல்சார் கடற்பமடப்பயிற்சியாகும்? 

அ) அவமரிக்கா 

ஆ) சீனா 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இந்தியா  

✓ சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்சார் இருதரப்பு ெயிற்சியின் (SIMBEX) 28ஆ து 

ெதிப்பு வதன்சீனக்கடலில் நடந்தது. COVID வதாற்றுரநாய் காரணமாக, 

இந்த ஆண்டு SIMBEX, ‘கடல்சார்’ ெயிற்சியாக மட்டுரம நடத்தப்ெட்டது. 

‘SIMBEX’ என்ெது இந்தியக் கடற்ெடடயின் மிகப்ெைடமயான இருதரப்பு 

கடல்சார் ெயிற்சியாகும். 

 

7. INSPIRE விருதுகள் – MANAK’ஐ நிறுவி வழங்கிவரும் நடுவண் 

அமைச்சகம் எது? 

அ) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகம்  

ஆ) மின்னணு அடமச்சகம் 

இ) உைவு அடமச்சகம் 

ஈ) உள்துடற அடமச்சகம் 

✓ ‘INSPIRE’ விருதுகளுக்கான ரதசிய அளவிலான கண்காட்சி மற்றும் 

திட்டப் ரொட்டி – MANAK (Million Minds Augmenting National Aspiration 

and Knowledge) அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெத் துடறயால் - மத்திய 

அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ெ அடமச்சகத்தின்கீழ் வதாடங்கப்ெட்டது. 

நாடு முழு துமுள்ள மாண ர்களின் கண்டுபிடிப்புகடள காட்சிப்ெடுத்து 

- து இதன் ரநாக்கமாகும். 

 

8. வானிலிருந்து ஏவக்கூடிய ஆளில்லா வான்வழி வாகைத்மத 

(ALUAV) உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் 

சசய்துள்ளது? 

அ) அவமரிக்கா  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) வஜர்மனி 

✓  ானிலிருந்து ஏ க்கூடிய ஆளில்லா  ான் ழி  ாகனத்டத (ALUAV) 

உரு ாக்கு தற்கான அவமரிக்க ொதுகாப்புத்துடறயின் திட்ட ஒப்ெந்தத் 

-தில் இந்திய ொதுகாப்பு அடமச்சகம் டகவயழுத்திட்டுள்ளது. ALUAV’ 

க்கான இந்தத் திட்ட ஒப்ெந்தம், ொதுகாப்பு வதாழில்நுட்ெம் மற்றும்  ர்த்தக 

முன்வனடுப்பின் ஒட்டுவமாத்த கட்டடமப்பின்கீழ் உள்ளது. 

✓ ALUAV முன்மாதிரிடய இடணந்து உரு ாக்கும் வசயலில்  ான்ெடட 

ஆராய்ச்சி ஆய் கம், இந்திய  ான்ெடட மற்றும் DRDO இடடரயயான 

ஒத்துடைப்பும் இதிலடங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர் பூடபந்திர யாதவ், இந்தியாவின் முதல் 

சசயல்பாட்டு பனிப்புமக டகாபுரத்மத எந்நகரத்தில் திறந்தார்? 

அ) தில்லி  

ஆ)  ாரணாசி 

இ) வகால்கத்தா 

ஈ) லக்ரனா 

✓ நடு ண் சுற்றுச்சூைல்,  னம் & காலநிடலமாற்ற அடமச்சர் பூரெந்திர 

யாதவ், இந்தியாவின் முதல் வசயல்ொட்டு ெனிப்புடக ரகாபுரத்டத 

தில்லி ஆனந்த் விகாரில் திறந்துட த்தார். ெனிப்புடக ரகாபுரம் என்ெது 

 ளிமாடசக் குடறப்ெதற்காக வெரிய (அ) நடுத்தர அளவிலான காற்று 

தூய்டமப்ெடுத்திகளாக  டி டமக்கப்ெட்ட ஒரு கட்டடமப்ொகும். இந்தக் 

ரகாபுரத்டத, NBCC (இந்தியா) லிட்’ஐ திட்ட ரமலாண் ஆரலாசகராக 

ட த்துக்வகாண்டு டாடா ப்ராவஜக்ட்ஸ் லிட் கட்டியுள்ளது. 

 

10. PRANA தளத்மதத் சதாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அடமச்சகம் 

இ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெநல அடமச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூைல்,  னம் மற்றும் காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம்  

✓ மத்திய சுற்றுச்சூைல் அடமச்சர் பூரெந்திர யாதவ், 2021 வசப்.7 அன்று 

‘PRANA’ என்ற இடணயதளத்டதத் வதாடங்கினார். தூயகாற்று மற்றும் 

நீல ானத்டத உறுதிவசய் தற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்ொட்டிற்கு 

இணங்க ரதசிய தூய்டம ளி திட்டத்தின் முன்ரனற்றத்டதக் கண்கா 

-ணிப்ெதற்காக PRANA இடணயதளம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  

✓ ‘நீல ானிற்கான தூய ளி ென்னாட்டு நாடளவயாட்டி’ ரமன்டமயுறா 

நகரங்களில் இது வதாடங்கப்ெட்டது. ரமன்டமயுறா நகரங்கள் என்ெது 5 

ஆண்டு காலப்ெகுதியில் ரதசிய  ளி தரத்டத பூர்த்தி வசய்யத் த றிய 

நகரங்களாகும். 

 


1. ெனாரஸ் ெல்கடலயில் ொரதியார் வெயரில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக: 

பிரதமர் ரமாடி 

மகாகவி ொரதியார் நிடனவுநூற்றாண்டட ஒட்டி சுப்ரமணிய ொரதியார் 

வெயரில் ெனாரஸ் ெல்கடலக்காகத்தில் தமிழ் ஆய்வு இருக்டக 

அடமக்கப்ெடும் என பிரதமர் ரமாடி அறிவித்துள்ளார். 

 

2. வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் தக ல் தரவு டமயம்: 

முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாாா் 

வசன்டன அம்ெத்தூரில் ரூ.2,500 ரகாடியில் அடமயவுள்ள தரவு 

டமயத்துக்கு முதல் ாா் மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிைடம அடிக்கல் 

நாட்டினாாா். முதல் ரின் முகாம் அலு லகத்தில் இருந்து காவணாலி 

 ழியாக புதிதாக அடமயவுள்ள டமயத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்ெட்டது. 

ஜப்ொன் நாட்டிடன தடலடமயமாகக் வகாண்டு என்டிடி க்ரளாெல் தரவு 

டமய நிறு னம் வசயல்ெட்டு  ருகிறது. இந்த நிறு னம் 20-க்கும் 

ரமற்ெட்ட நாடுகளில் 160 தக ல் தரவு டமயங்கடள நிறுவியுள்ளன. 

வசன்டனயிலும் தனது டமயத்டத இந்த நிறு னம் அடமக்க உள்ளது. 

இதுகுறித்து, தமிைக அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி:- தக ல் தரவு 

டமயங்கடள அடமத்துச் வசயல்ெடு தில் உலகளவில் ஒரு முன்னணி 

நிறு னமாக என்டிடி வசயல்ெட்டு  ருகிறது. இந்த நிறு னம் ரூ.2,500 

ரகாடி முதலீடு வசய் துடன், 700 ரெருக்கு ர டல ாய்ப்டெ 

ஏற்ெடுத்தித் தரும்  டகயில் தக ல் தரவு டமயம் மற்றும் ரகபிள் 

இறங்குதளங்கடள அடமத்திட உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் 50 

வமகா ாட் சூரிய மின்சக்தி பூங்காவும் நிறு ப்ெட உள்ளது. 

6 இடங்களில் சரக்குகடள டகயாளும் முடனயம் 

சரக்குகடளக் டகயாளும்  டகயில் ஆறு இடங்களில் ரூ.2,000 

ரகாடியில் முடனயங்கள் அடமக்கப்ெட உள்ளன. இதற்கான 

புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம் தமிைக அரசுக்கும், டிபி ர ல்ாாாா்டு குழுமம் 

இடடரய ெரிமாறிக் வகாள்ளப்ெட்டது. இதற்கான நிகழ்வு, வசன்டனயில் 

உள்ள முதல் ரின் முகாம் இல்லத்தில் நடந்தது. இதுகுறித்து, தமிைக 

அரசு வ ளியிட்ட வசய்தி: ஐக்கிய அரசு அமீரக நாடுகடளச் ரசாா்ந்த டிபி 

குழுமம், தூத்துக்குடி, திரு ள்ளாா், ஸ்ரீவெரும்புதூாா், ரசலம், ஈரராடு 

மற்றும் ரகாயம்புத்தூாா் ஆகிய நகரங்களில் ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில் 

கன்வடய்னாா் முடனயம், சிறு துடறமுகம், குளிாா்ெதனக் கிடங்கு, 

ெல்வொருள் கிடங்குப் பூங்கா, நவீன  ாா்த்தகக் கிடங்கு மண்டலம் 

மற்றும் தக ல் தரவு டமயம் ரொன்ற ற்டற நிறு த் திட்டமிட்டுள்ளது. 

இதற்காக தமிைக அரசுடன் அந்த நிறு னம் சனிக்கிைடம புரிந்துணாா்வு 

ஒப்ெந்தம் வசய்து வகாண்டது. 

ரூ.2,000 ரகாடி முதலீட்டில் 4 ஆயிரம் ரெருக்கு ர டல ாய்ப்பு அளிக்க 

புரிந்துணாா்வு ஒப்ெந்தம்  ழி டக வசய்கிறது. வசன்டன, திரு ள்ளாா், 

தூத்துக்குடி, ஸ்ரீவெரும்புதூரில் கன்வடய்னாா் முடனயங்கள், 

கன்வடய்னாா் சரக்கு நிடலயங்கள், சுங்கக் கிடங்குகள், குளிாா்ெதனக் 

கிடங்குகள், உள்நாட்டுக் கிடங்கள் ரொன்ற ெல உள்கட்டடமப்பு 

 சதிகடள ஏற்வகனர  நிறுவி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. ரஷிய, ஆப்பிரிக்க சிகரங்களின் உச்சிடய எட்டி சிஐஎஸ்எஃப் 

வீராங்கடன சாதடன 

ரஷியா, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய 

இடடவ ளியில் அடடந்து மத்திய வதாழிலக ொதுகாப்புப் ெடட 

வீராங்கடன (சிஐஎஸ்எஃப்) சாதடன ெடடத்துள்ளாாா். இதுவதாடாா்ொக 

தன்சானியாவிலுள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரி பினயா பிரதான் 

சுட்டுடரயில் வ ளியிட்ட ெதிவில், ‘‘சிஐஎஸ்எஃப் வீராங்கடன கீதா 

சாரமாத்தா கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் ரததி ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ் 

சிகரத்தின் உச்சிடய அடடந்தாாா். அ ாா் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மிக 

உயாா்ந்த சிகரமான கிளிமாஞ்சாரரா உச்சிடய சனிக்கிைடம எட்டினாாா்.  

இதன் மூலம் இரண்டு சிகரங்களின் உச்சிடய குறுகிய கால 

இடடவ ளியில் எட்டிய இந்தியாா் என்ற சாதடனடய அ ாா் 

ெடடத்துள்ளாாா்’’  என்று வதரிவித்தாாா். ரஷியாவிலுள்ள எல்பிரஸ் 

சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5,642 மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது. கிைக்கு 

ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சானியாவிலுள்ள கிளிமாஞ்சாரரா சிகரம் 5,895 

மீட்டாா் உயரம் வகாண்டது. 

 

4. ‘கு ாலிஃெயாா்’ டகயில் ‘ரகாப்டெ’:  ரலாறு ெடடத்தாாா் எம்மா 

ராடுகானு 

அவமரிக்காவில் நடடவெறும் யுஎஸ் ஓென் வடன்னிஸ் ரொட்டியில் மகளிாா் 

ஒற்டறயாா் பிரிவில் இங்கிலாந்து வீராங்கடன எம்மா ராடுகானு (18) 

சாம்பியன் ஆனாாா். கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் தகுதிச்சுற்று 

(கு ாலிஃெயாா்)  ழிரய முன்ரனறி  ந்து  ாடக சூடிய முதல் 

ரொட்டியாளாா் என்ற  ரலாற்று சாதடனடய அ ாா் எட்டியுள்ளாாா். 

நியூயாாா்க் நகரில் சனிக்கிைடம நள்ளிரவு (இந்திய ரநரப்ெடி) 

நடடவெற்ற இறுதிச்சுற்றில் அ ாா், கனடா வீராங்கடன வலய்லா 

ஃவொா்னாண்டடை 6-4, 6-3 என்ற ரநாா் வசட்களில் 1 மணி ரநரம் 51 

நிமிஷங்களில் வீழ்த்தினாாா். 

அவமரிக்க ஓென்  ரலாற்றிரலரய 2-ஆ து முடறயாக இறுதிச்சுற்றில் 

ெதின்  யது ரொட்டியாளாா்கள் இரு ாா் ரமாதினாா் என்ெதால், இந்த 

இறுதிச்சுற்றுக்கு ரசிகாா்களிடடரய ெலத்த எதிாா்ொாா்ப்பு இருந்தது. 

புத்தகப் டெயுடன் ெள்ளிக்கு  ரு து ரொல் ராடுகானு, வலய்லா 

இரு ருரம களத்துக்குள் நுடைந்தரொது ரசிகாா்கள் அடன ரும் 

எழுந்து நின்று கரவ ாலி எழுப்பி உற்சாக  ரர ற்பு அளித்தனாா். 

விறுவிறுப்ொக நடடவெற்ற ஆட்டத்தில் இரு ருரம ரதாா்ந்த முன்னணி 

வீராங்கடனகடள ரொல ஆடினாா். ெல ஷாட்கள் ரரலிக்களாகத் 

வதாடாா்ந்தன. முன்னதாக, காலிறுதிச்சுற்று  டரயில் வலய்லா-

ராடுகானு இரு ருரம வெரிதாக க னம் வெற்றிருக்கவில்டல. ஆனால், 

நர ாமி ஒசாகாட  வீழ்த்தி க னம் ஈாா்த்தாாா் வலய்லா. மறுபுறம் 

சத்தமின்றி இதர ரொட்டியாளாா்கடள வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்ரனறிய ராடுகானு, அதில் வலய்லாட ரய வீழ்த்தி அடன டரயும் 

அசத்தினாாா். 

2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம் 

தாம் களம் கண்ட 2-ஆ து கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியிரலரய 

சாம்பியனாகியிருக்கிறாாா் ராடுகானு. இதற்கு முன் கடந்த விம்பிள்டனில் 

ெங்ரகற்ற அ ாா், அதில் 4-ஆ து சுற்றின்ரொது மூச்சுத்திணறல் 

ஏற்ெட்டு ொதியில் விலகியிருந்தாாா். 

வசட்டட இலக்காமல் சாம்பியன் 

அவமரிக்க ஓெனில் இறுதிச்சுற்று  டர எந்த சுற்றிலுரம ஒரு வசட்டட 

கூட இைக்காமல் சாம்பியன் ஆகிய 2-ஆ து வீராங்கடன ராடுகானு. 

 

 



         

    

முன்னதாக அவமரிக்காவின் வசரீனா வில்லியம்ஸ் 2014-இல் அவ் ாறு 

சாம்பியனாகியிருந்தாாா். 

18  யதில் ெட்டம் 

கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் 2-ஆ து இளம் 

வீராங்கடன (18) ராடுகானு. முதல் வீராங்கடனயாக ரஷியாவின் 

மரியா ஷரரொ ா உள்ளாாா். அ ாா் 2004-இல் தனது 17-ஆ து 

 யதில் விம்பிள்டனில் சாம்பியனானாாா். 

44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

இங்கிலாந்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ரொட்டியில் 1977-க்குப் பிறகு 

சாம்பியனாகியிருக்கும் முதல் இங்கிலாந்து வீராங்கடன ராடுகானு. 

இதற்கு முன் 1977-இல் விம்பிள்டன் ரொட்டியில் அந்நாட்டடச் ரசாா்ந்த 

விாா்ஜினியா ர ட் சாம்பியனாகியிருந்தாாா். ராடுகானு சாம்பியன் ஆன 

இந்தப் ரொட்டியில் விாா்ஜினியாவும் அ ரது ஆட்டத்டத டமதானத்தில் 

இருந்து ரநரடியாக கண்டு களித்தாாா். ஆட்டத்துக்குப் பிறகு 

ராடுகானுட  சந்தித்து ஆரத்தழுவி ொராட்டினாாா். 

 

5. லா லிகா: அட்வலடிரகா மாட்ரிட் வ ற்றி 

ஸ்வெயினில் நடடவெறும் லா லிகா கால்ெந்து ரொட்டியில் அட்வலடிரகா 

மாட்ரிட் 2-1 என்ற ரகால் கணக்கில் எஸ்ொன்ரயாடல வீழ்த்தியது. 

அட்வலடிரகா மாட்ரிட் தரப்பில் யானிக் கராஸ்ரகா (79-ஆ து நிமிஷம்), 

தாமஸ் வலமாாா் (90+9 நிமிஷம்) ஆகிரயாரும், எஸ்ொன்ரயால் தரப்பில் 

வரௌல் டி தாமைும் (40-ஆ து நிமிஷம்) ரகாலடித்தனாா். இதர 

ஆட்டங்களில் அத்வலடிக் கிளப் 2-0 என்ற ரகால் கணக்கில் 

மல்ரலாாா்காட  வ ன்றது. வல ான்ரட - ராரயா  ால்ரகரனா 

அணிகள் ரமாதிய ஆட்டம் (1-1) டிரா ஆனது. 

 


