
         

    

1. மன்னார் வளைகுடாவில் ஆற்றல் தீளவ உருவாக்குவதற்காக, 

தமிழ்நாடு, எந்த நாட்டடாடு கூட்டிளைந்துள்ைது? 

அ) ஜெர்மனி 

ஆ) ஜென்மார்க்  

இ) ெப்பான் 

ஈ) ஜென் ஜ ாரியா 

✓ ெமிழ்நாடும் ஜென்மார்க்கும் இலங்க யின் மமற்கு  ெற் கைக்கும் 

இந்தியாவின் ஜென்கிழக்கு முகைக்கும் இகெமய அகமந்துள்ள மன் 

-ைார் வகளகுொவில் ஆற்றல் தீஜவான்கற உருவாக்  திட்ெமிட்டுள்ள 

-ை. பசுகம ஆற்றல் துகறயில் ெமிழ்நாடு ெைது ெெத்ெகெ விரிவாக்  

விகழவொல் இந்ெத் திட்ெம் உருவாக் ப்பட்ெது. 

✓ இந்ெ இலக்க  அகெய, புதுப்பிக் த்ெக்  ஆற்றல் துகறயில் $5-10 

பில்லியன் நிதிகய ெமிழ்நாட்டில் ஜென்மார்க் முெலீடு ஜெய்ய வாய்ப்பு 

உள்ளது. இந்ெ முெலீட்டின்மூலம், 4-10 GW ஆற்றகல உற்பத்தி ஜெய்ய 

முடியும். 

 

2. எம்மாநிலத்தின் கிராமப்புற இளைப்ளை விரிவுைடுத்துவதற்காக 

இந்திய அரசாங்கமும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் $300 மில்லியன் 

டாலர் மதிப்பிலான கடனனாப்ைந்தத்தில் ளகனயழுத்திட்டுள்ைன? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) ம ாைாஷ்டிைா  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ொர்க் ண்ட் 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் இந்திய அைசும் ம ாைாஷ்டிைா மாநிலத்தின் 

கிைாமப்புற ஜபாருளாொைத்கெ மமம்படுத்ெ உெவும் வக யில் கிைாமப்புற 

இகைப்பு கள மமம்படுத்துவெற் ா  கூடுெல் நிதியுெவியா  $300 

மில்லியன்  ெஜைாப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளை. ெற்மபாகெய 

ம ாைாஷ்டிை கிைாமப்புற இகைப்பு மமம்பாட்டு திட்ெத்திற் ாை கூடுெல் 

நிதி, 1100 கிைாமப்புற ொகல ள் மற்றும் 230 பாலங் கள மமம்படுத்ெ 

உெவும். 

 

3. CII டதசிய ஆற்றல் தளலவர் மற்றும் சிறப்பு ஆற்றல் திறன் அலகு 

ஆகிய மதிப்புமிக்க விருதுகளை னவன்றுள்ை இந்திய வானூர்தி 

நிளலயம் எது? 

அ) மநொஜி சுபாஷ் ெந்திை மபாஸ் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம் 

ஆ) தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட்  

இ) ஜென்கை ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் 

ஈ) ெர்ொர் வல்லபாய் பமெல் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம் 

✓ இந்திய ஜொழிற்துகற கூட்ெகமப்பு (CII) ஏற்பாடு ஜெய்ெ 22ஆவது மெசிய 

விருது வழங்கும் விழாவில், தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் CII 

‘மெசிய ஆற்றல் ெகலவர்’ மற்றும் ‘சிறந்ெ ஆற்றல் திறன் அலகு’ ஆகிய 

மதிப்புமிக்  விருது கள ஜவன்றுள்ளது. 

 

4. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் டமம்ைாட்டு திட்டங்களுக்கான புரிந்து 

உைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி டமம்ைாட்டு 

நிறுவனம், பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் ளகனயழுத்திட்டது? 

அ) ெமிழ்நாடு மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிமயா க்  ழ ம்  

ஆ) குெைாத் மாநில மின்ொைக்  ழ ம்  

இ) மமற்கு வங்  மாநில மின்ொை விநிமயா க்  ழ ம் 

ஈ) ஜெற்கு பீ ார் மின் விநிமயா  நிறுவைம் 

✓ இந்திய புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி மமம்பாட்டு நிறுவைமாைது ெமிழ்நாடு 

மின்னுற்பத்தி & விநிமயா க் ழ த்துெைாை (TANGEDCO) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெத்தின் 

கீழ், IREDA, புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி திட்ெமமம்பாட்டுக் ா  TANGEDCO’ 

க்கு ஜொழில்நுட்ப நிபுைத்துவத்கெயும் ஆெைகவயும் விரிவுபடுத்தும்.  

✓ IREDA, TANGEDCO’க்கு நிதிொர் மாதிரி கள உருவாக்குெல், ெந்கெ 

 ருவிகயப் புரிந்துஜ ாள்வது, முன்ஜமாழியப்பட்ெ  ென் மெகவக் ாை 

 ாப்பீட்டு மெகவ ள், ெந்கெக்கு முந்கெய  ைக்ஜ டுப்பு ள் மற்றும் 

ொத்தியமாை முெலீட்ொளர் ளிகெமய ஆர்வத்கெத் தூண்டுவென் 

மூலம்  ென் திைட்டுவதில் உெவி ஜெய்யும். 

 

5. அண்ளமயில், 2 நாள் நளடனைற்ற, ‘நிலவு அறிவியல் ையிலரங்கம் 

2021’ஐ னதாடங்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) இஸ்மைா  

ஆ) நாொ 

இ) ஐஐஎஸ்சி 

ஈ) பிர்லா ம ாளைங் ம் 

✓ இந்திய விண்ஜவளி ஆய்வுகமயமாைது (இஸ்மைா) ெந்திையான்-2 

விண் த்தின் ஈைாண்டு ால ஜெயல்பாட்டின் நிகறகவ நிகைவுகூரும் 

வக யில் 2 நாள் ‘நிலவு அறிவியல் பயிலைங் த்கெத்’ ஜொெங்கியது.  

✓ ெந்திையான்-2 ஆைது நிலகவ 9,000’க்கும் மமற்பட்ெ முகற சுற்றி 

முடித்துள்ளது. ISRO ெகலவர், ெந்திையான்-2 ெைவின் அடிப்பகெயில் 

ஆவைங் களயும், விண் லத்தின் ெைவு களயும் ஜவளியிட்ொர். 

 

6. இமயமளல னவற்றி நாள் னகாண்டாடப்ைடுகிற டததி எது? 

அ) ஜெப்ெம்பர் 9  

ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10 

இ) ஜெப்ெம்பர் 11 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12 

✓ 2021 ஜெப்.9 அன்று ஜநௌலா அறக் ட்ெகளயுென் இகைந்து மெசிய 

தூய்கம  ங்க  திட்ெம், இமயமகல ஜவற்றி நாகள ஏற்பாடு ஜெய்ெது. 

“Contribution of Himalayas and our responsibilities” என்பது நெப்பு (2021) 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்  ருப்ஜபாருளாகும். இமயமகல 

ஜவற்றி நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.9ஆம் மெதி உத்ெை ண்ட் 

மாநிலத்தில் ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. இமயமகல சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

பிைாந்தியத்கெ பாது ாக்கும் மநாக் த்துென் இது ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. 

 ெந்ெ 2015ஆம் ஆண்டில் அப்மபாகெய முெல்வைால் அதி ாைப்பூர்வமா  

இமயமகல ஜவற்றி நாள் அறிவிக் ப்பட்ெது. 

 

7. கரைநீங்குங்காற்று (Offshore Wind) குறித்த சிறப்பு ளமயத்ளதத் 

னதாடங்குவதற்காக, எந்த நாட்டடாடு, இந்தியா, கூட்டுடசர்ந்துள்ைது? 

அ)  ைொ 

ஆ) பிைான்ஸ் 

இ) ஜென்மார்க்  

ஈ) ெப்பான் 

✓ மத்திய மின்ொைம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி அகமச்ெர் R 

K சிங், ஜென்மார்க்கின்  ாலநிகல, எரிெக்தி மற்றும் பயன்பாட்டுத் துகற 

அகமச்ெர் ொன் மொர்ஜ ன்ெகை புதுதில்லியில் ெந்தித்ொர். பசுகமகய 

மநாக்கிய ஆற்றல்மாற்றம் இந்தியாவின் ஜ ாள்க யின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும் என்பது சிறப்பிக் ப்பட்ெது. 

✓ 2030’க்குள் புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தியின் உற்பத்தித்திறகை 450 GW 

அளவுக்கு அகெய இந்தியா இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ெற்மபாது, 

இந்தியாவின் புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி திறன் 146 GW ஆ  உள்ளது, 

மமலும் லொக், அந்ெமான் & நிக்ம ாபார் தீவு மற்றும் இலட்ெத்தீவு தீகவ 

எரிெக்தி மற்றும் மபாக்குவைவில் பசுகமயாக்குவகெ இது மநாக் மா க் 

ஜ ாண்டுள்ளது. இரு அகமச்ெர் ளும் கூட்ொ  இகைந்து பசுகம 

உத்தி கூட்ொண்கமயின்கீழ், ‘ கைநீங்குங் ாற்று குறித்ெ சிறப்பு 

கமயத்கெத்’ ஜொெங்கிைர். 

 

8. ஸ்வச் சர்டவக்ஷன் கிராமீன்-2021’ஐ னதாடங்கியுள்ை நடுவண் 

அளமச்சகம் எது? 

அ) வீட்டுவெதி & ந ர்ப்புற விவ ாைங் ள் அகமச்ெ ம் 

ஆ) ஊை  வளர்ச்சி அகமச்ெ ம் 

இ) சிறுபான்கம விவ ாை அகமச்ெ ம் 

ஈ) ெல் ெக்தி அகமச்ெ ம்  

✓ ெல் ெக்தி அகமச்ெ த்தின் இகையகமச்ெர், ஸ்ரீ பிை லாத் சிங் பட்மெல், 

தூய்கம இந்தியா இயக் ம் (கிைாமீன்)  ட்ெம் – II’இன்கீழ் ‘ஸ்வச் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’ஐ ஜொெங்கிகவத்ொர். 2021 ஜெப்ெம்பர்.9 

அன்று குடிநீர் மற்றும் சு ாொைத் துகற ஏற்பாடு ஜெய்ெ நி ழ்வில் இது 

ஜொெங் ப்பட்ெது. ‘ஸ்வச் ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’, நாடு முழுவதும் 

குடிநீர் & சு ாொைத்துகறயால் மமற்ஜ ாள்ளப்படும். 

 

9. புளனவுநாவலான பிரடனசிக்காக புளனகளதக்கான னைண்கள் 

ைரிளச னவன்றவர் யார்? 

அ) J K மைாலிங் 

ஆ) சுென்ைா கிளார்க்  

இ) சுொ மூர்த்தி 

ஈ) கமக்ம ல் ஒபாமா 

✓ பிரிட்டிஷ் எழுத்ொளர் சுென்ைா கிளார்க் ெைது மைகெவருடும் புகைவு 

நாவலாை ‘பிைமைசி’க் ாக பு ழ்ஜபற்ற ஜபண் ள் பரிகெ ஜவன்றார். 61 

வயொை கிளார்க்கின் இந்நாவலுக் ா  30,000 பவுண்டு ள் ($41,000) 

பரிசு வழங் ப்பட்ெது. 

 

10. உலக தற்னகாளல தடுப்பு நாள் களடப்பிடிக்கப்ைடுகிற டததி 

எது? 

அ) ஜெப்ெம்பர் 11 

ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10  

இ) ஜெப்ெம்பர் 9 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12 

✓ உல  ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்.10 அன்று 

 கெப்பிடிக் ப்படுகிறது. “Creating hope through action” என்பது நெப்பு 

(2021) ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்  ருப்ஜபாருளாகும். உல  

ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாள் என்பது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.10 அன்று 

ஒரு விழிப்புைர்வு நாளா  அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்ெநாள், ெர்வமெெ 

ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு ெங் த்ொல் ஏற்பாடு ஜெய்யப்படுகிறது. 

 


1. 15-09-2021 – ‘பேரறிஞர்’ அண்ணா அவர்களின் 113ஆவது 

பிறந்தநாள். 

 

2. வா ைங் ளுக்கு 5 ஆண்டு ‘பம்பர் டூ பம்பர்’  ாப்பீடு  ட்ொயம் என்ற 

உத்ெைவு வாபஸ் 

‘பம்பர் டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை 

 ாப்பீடு  ட்ொயம் என்ற உத்ெைகவ ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் வாபஸ் 

ஜபற்றுள்ளது. ொகலவிபத்து மைைம்ஜொெர்பாை வழக்கு ஒன்றில், ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை  ாப்பீடு 

 ட்ொயம் என்று ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெது. ‘பம்பர் டூ 

பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ை உரிகமயாளர், ஓட்டுநர், வா ைத்தில் 

பயணிக்கும் அகைவருக்கும்  ாப்பீடு ஜெய்யப்படுகிறது. 

ஜெப்.1ஆம் மெதி முெல் விற் ப்படும் அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் 5 ஆண்டு  ாப்பீடு  ட்ொயம் என்று ஜென்கை 

உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெ நிகலயில், ெற்மபாகெய சூழ்நிகலயில் 

அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ொத்தியமில்கல என்று எதிர்ெைப்பிைர் 

கூறியகெ அடுத்து, நீதிமன்றம் கூறிய உத்ெைவு வாபஸ் ஜபறப்பட்டுள்ளது. 

பயணி ளின் பாது ாப்பு  ருதி உரிய ெட்ெதிருத்ெங் ள்ஜ ாண்டு 

வைப்படும் என்று நம்புவொ  இந்ெ வழக்கிகை விொரித்ெ நீதிபதி 

கவத்தியநாென் அமர்வு கூறியுள்ளது. 

 

3.  ாவல்துகறயில் 134 மபருக்கு அண்ைா பெக் ங் ள்: மு  ஸ்ொலின் 

அறிவிப்பு 

 ாவல் துகறயில் 134 மபருக்கு நெப்பாண்டில் அண்ைா பெக் ங் ள் 

அளிக் ப்படும் எை முெல்வர் மு ஸ்ொலின் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து 

ஜவளியிட்ெ அறிவிப்பு: ெமிழ்நாட்டில்  ாவல், தீயகைப்பு, சிகறத்துகற, 

ஊர்க் ாவல், விைல்மைக  உள்ளிட்ெ பல்மவறு பிரிவு ளில் சிறப்பா ப் 

பணியாற்றும்  ாவலர் களப்பாைாட்டும் வக யில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் 

ஜெப்ெம்பர்.15’இல் அண்ைா பிறந்ெ திைத்தின் மபாது முெலகமச்ெரின் 

பெக் ங் ள் அறிவிக் ப்பட்டு வருகின்றை. 

இந்ெ ஆண்டு  ாவல்துகறயில் இைண்ொம் நிகல  ாவலர் முெல்  ாவல் 

 ண் ாணிப்பாளர் வகையிலாை 100 பணியாளர் ள், தீயகைப்புத் 

துகறயில் எட்டு மபர், சிகறத் துகறயில் 10 மபர், ஊர்க் ாவல் பகெயில் 

5 மபர், விைல்மைக ப் பிரிவில் 2 மபர், ெெய அறிவியல் துகறயில் 2 

மபருக்கும் பெக் ங் ள் அளிக் ப்படும். மமலும், மதுகையில் உள்ள ெஞ்ெய் 

ஜெக்ஸ்கெல் என்ற நிறுவைத்தில் நெந்ெ விபத்தில் தீகய அகைக் ப் 

மபாைாடி உயிகைத் தியா ம் ஜெய்ெ ஏழு தீயகைப்பு வீைர் ளுக்கும் 

அண்ைா பெக் ங் ள் அளிக் ப்பெ உள்ளை. 

ஜமாத்ெமா  134 மபருக்கு பெக் ங் ள் வழங் ப்படுகிறது. இந்ெப் 

பெக் ங் ள் மவஜறாரு நாளில் அளிக் ப்படும். 

 

3. ‘ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி’ இன்று ஜொெக் ம் 

நாொளுமன்ற நெவடிக்க  கள மநைடி ஒளிபைப்பு ஜெய்வெற் ாை 

‘ென்ெத்’ ஜொகலக் ாட்சிகய குடியைசு துகைத்ெகலவர் ஜவங்க யா 

நாயுடு, பிைெமர் மமாடி, மக் ளகவத் ெகலவர் ஓம் பிர்லா ஆகிமயார் 

இகைந்து ஜொெக்கி கவக்கின்றைர். ெர்வமெெ ெைநாய  திைமாை 

ஜெப்.15’இல் இந்ெ ஜொகலக் ாட்சி மெைல் ஜொெங் ப்படுவொ  பிைெமர் 

அலுவல ம் ஜெரிவித்துள்ளது. 

கூட்ெத்ஜொெர் நகெஜபறும்மபாது மக் ளகவ நெவடிக்க  கள ‘மலாக் 

ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும், மாநிலங் ளகவ நெவடிக்க  கள ‘ைாஜ்ய 

ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும் மநைடியா  ஒளிபைப்பிவருகின்றை. அத்ஜொகல 

-க் ாட்சி கள ஒன்றா  இகைத்து ‘ென்ெத்’ என்ற ஜபயரில் ஒமை ஜொ 

-கலக் ாட்சியா  மாற்ற மத்திய அைசு  ெந்ெ பிப்ைவரியில் முடிஜவடுத்ெது. 

அென்படி இப்மபாது ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி அதி ாைபூர்வமா த்ஜொெக்கி 

கவக் ப்படுகிறது. இென்மூலமா  மக் ளகவ, மாநிலங் ளகவ 

நெவடிக்க  கள மக் ள் மநைடியா  அறிந்துஜ ாள்ளமுடியும். இதுெவிை 

மற்ற நாள் ளில் நாட்டின் ெைநாய  அகமப்பு ள், அைசு நிர்வா ம், 

திட்ெங் ள், ஜ ாள்க  ள் அமல்படுத்ெப்படும் விெம், இந்தியாவின் 

 லாொைம், வைலாற்றுத் ஜொன்கம, நாட்டுநலன்ொர்ந்ெ ஜெயல்பாடு ள் 

உள்ளிட்ெ நி ழ்ச்சி ள் ஒளிபைப்பாகும் என்று ஜெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. யுஎஸ் ஓபன்: ெக் ை நாற் ாலியில் இரு ொெகையாளர் ள்: ‘ம ால்ென் 

ஸ்லாம்’ ஜபற்றைர் குரூட், அல் ாட் 

யுஎஸ் ஓபன் ஜென்னிஸ் மபாட்டியில் மொம ாவிச் ொெகை பகெப்பாைா 

எை ெர்வமெெ விகளயாட்டு ைசி ர் ளும் ஆர்வத்துென்  வனித்துக் 

ஜ ாண்டிருந்ெ நிகலயில், அமெ யுஎஸ் ஓபனில் ெத்ெமின்றி இருவர் 

ெக் ைநாற் ாலியில் இருந்ெபடிமய ொெகை பகெத்திருக்கிறார் ள். 

US ஓபன் மபாட்டியில் ஆெவர், ம ளிர் ஒற்கறயர் மற்றும் இைட்கெயர் 

பிரிவு மபாட்டி ளுென், ெூனியர் பிரிவு மபாட்டி ளும், ெக் ை நாற் ாலியுெ 

-ன் விகளயாடும் மாற்றுத்திறைாளி ளுக் ாை மபாட்டி ளும் நெப்பது 

வழக் ம். அந்ெ வக யில் இந்ெ முகற ெக் ைநாற் ாலி வீைர், வீைாங்  

-கை ளுக் ா  நெத்ெப்பட்ெ மபாட்டியில் ம ளிர்பிரிவில் ஜநெர்லாந்தின் 

கெமெ டி குரூட் (24), ஆெவர் பிரிவில் ஆஸ்திமைலியாவின் கெலன் 

அல் ாட் (30) ொம்பியைாகியுள்ளைர். சிறப்பு என்ைஜவன்றால், இவர் ள் 

இருவமம இந்ெ ொம்பியன்ஷிப் பட்ெம்மூலம் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ 

ொெகைகய எட்டியிருக்கிறார் ள். 

ஒமை ஜென்னிஸ்  ாலண்ெரில் வரும் 4 கிைாண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டி ளிலும் 

ொம்பியைாகி, அமெ ஆண்டில் நகெஜபறும் ஒலிம்பிக் மபாட்டியிலும் 

ொம்பியன் ஆவமெ ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ எைப்படுகிறது. 

குரூட் மற்றும் அல் ாட் இருவருமம ெற்மபாது அத்ெக ய ொெகைகய 

எட்டியிருக்கிறார் ள். நெப்பு  ாலண்ெரில் ஏற்ஜ ைமவ ஆஸ்திமைலிய 

ஓபன், பிஜைஞ்சு ஓபன், விம்பிள்ென் ஆகியவற்றில் ம ாப்கப ஜவன்றிருந்ெ 

இருவரும், பின்ைர் மொக்கிமயா பாைாலிம்பிக்கிலும் ெங் ம் ஜவன்றிருந்ெ 

-ைர்.  கெசியா  ெற்மபாது நகெஜபற்ற யுஎஸ் ஓபனில் இருவருமம 

ொம்பியைாகி ம ால்ென் ஸ்லாம் கமல்  ல்கல எட்டியிருக்கிறார் ள்.  

இதில் ெக் ைநாற் ாலி மபாட்டியாளர் ளில் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ ஜவன்ற 

முெல் மபாட்டியாளர் என்ற ஜபருகமகய குரூட் எட்ெ, அவகைத் 

ஜொெர்ந்து அல் ாட்டும் அமெ ொெகைகய பகெத்ொர்.  

கிைாண்ட்ஸ்லாமில் இதுவகை ொம்பியன் பட்ெம் 

கெமெ டி குரூட் 

ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2018, 2019, 2021 

 

 



         

    

பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2021 

விம்பிள்ென் - 2017, 2018, 2021 

US ஓபன் - 2018, 2019, 2020, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 12 பட்ெங் ள்) 

(பாைாலிம்பிக் - ஒரு ஜவள்ளி (2016), ஒரு ெங் ம் (2021) 

கெலன் அல் ாட் 

ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  

பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2020, 2021 

விம்பிள்ென் - 2019, 2021 

US ஓபன் - 2015, 2018, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 8 பட்ெங் ள்) 

(பாைாலிம்பிக் - இரு ெங் ம் (2016, 2021) 

 

5. ஓய்வு ஜபற்றார் மலிங் ா 

இலங்க  கிரிக்ஜ ட் வீைர் லசித் மலிங் ா (38), அகைத்து விெமாை 

கிரிக்ஜ ட்டிலும் இருந்து ஓய்வுஜபறுவொ  அறிவித்ொர்.  

மவ ப்பந்துவீச்ொளைாை அவர், உலகின் முன்ைணி மபட்ஸ்மமன் ள் 

மிைளும் வக யில் யார்க் ர் பந்து ள் வீசுவதில் வல்லவைா  இருந்ொர். 

ஏற்ஜ ைமவ ஜெஸ்ட் மற்றும் ஒன்மெ கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்து  ெந்ெ ெைவரி 

மாெம் ஓய்வு ஜபற்றிருந்ெ மலிங் ா, ெற்மபாது டி20 கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்தும் 

ஓய்வுஜபறுவொ  அறிவித்துள்ளார். 

ெர்வமெெ கிரிக்ஜ ட்டில்  ெந்ெ 2004 ெூகலமாெம் ஆஸ்திமைலியாவுக்கு 

எதிைாை ஜெஸ்ட் ஜொெர்மூலம்  ளம் ண்ெ மலிங் ா,  கெசியா  2020 

மார்ச்சில் மமற்கிந்தியத் தீவு ளுக்கு எதிைாை T20 ஜொெரில் விகளயாடி 

-யிருந்ொர். IPL கிரிக்ஜ ட் மபாட்டியில் மும்கப இந்தியன்ஸ் அணிக் ா  

அவர் விகளயாடிைார். 

 

 


