
         

    

1. அண்மையில் பதவி விலகிய ஆளுநர் பபபி இராணி மைௌரியா, 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்தார்? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) உத்தரகாண்ட்  

✓ உத்தரகாண்ட் மாநில ஆளுநர் தேபி இராணி மமௌரியா தனது ேதவிக் 

காலம் முடிவதற்கு ஈராண்டுகளுக்கு முன்தே (2021 மசப்டம்ேர்.8) ேதவி 

விலகியுள்ளார். அவர்தனது ேதவிவிலகல் கடிதத்தத குடியரசுத்ததலவர் 

இராம்நாத் தகாவிந்திடம் வழங்கினார். அவர், கடந்த 2018 ஆகஸ்ட்.26 

அன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக ேதவிதயற்றார். 

 

2. புவி அறிவியல் துமையில் ஒத்துமைப்பு குறித்து இந்தியாவிற்கும் 

எந்த நாட்டிற்கும் இமைபயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு 

நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) ரஷ்யா  

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ இந்திய புவியியல் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் உருசிய கூட்டதமப்பு 

சட்டங்களின்கீழ் நிறுவப்ேட்டுள்ள அரசுத்துதற நிறுவனமான ஜாயின்ட் 

ஸ்டாக் கம்மேனி ராஸ்ஜியாதலாஜியா இதடதய புவி அறிவியல் துதற 

-யில் ஒத்துதழப்தே தமம்ேடுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட பிரதமர் தமாடி ததலதமயிலான அதமச்சரதவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

 

3. சில்சார் ைருத்துவக்கல்லூரி ைற்றும் ைருத்துவைமையில் சுகாதார 

உட்கட்ைமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, அஸ்ஸாம் ைாநில அரசு, 

எந்த அமைப்பபாடு கூட்டிமணந்துள்ளது? 

அ) இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம்  

ஆ) NTPC லிட் 

இ) AIIMS 

ஈ) ICMR 

✓ நிலக்கரி அதமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் (CIL) 

சில்சார் மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயின் சுகாதார 

உட்கட்டதமப்தே வலுப்ேடுத்துவதற்காக அஸ்ஸாம் மாநில அரசின் நல 

வாழ்வு மற்றும் குடும்ேநலத்துதறயுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய CSR முயற்சியில், CIL, `5 தகாடி 

மதிப்பீட்டில், சில்சார் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயில் 

ICU வசதி மற்றும் மருத்துவ வாயு குழாய் ஆகியவற்தற அதமக்கும். 

 

4. அண்மையில், ரிசர்வ் வங்கியால் உைைடி திருத்த நைவடிக்மக 

(Prompt Corrective Action) கட்ைமைப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ை மபாதுத் 

துமை வங்கி எது? 

அ) யூனியன் தேங்க் ஆப் இந்தியா 

ஆ) ேஞ்சாப் & சிந்து வங்கி 

இ) தேங்க் ஆப் இந்தியா 

ஈ) UCO வங்கி  

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது மோதுத்துதற வங்கியான UCO வங்கிதய 

நிதி மற்றும் கடன்விவரங்கதள தமம்ேடுத்துவதற்கான உடனடி திருத்த 

நடவடிக்தக கட்டதமப்பிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. இம்முடிவு, அவ்வங்கிக்கு 

கடன் வழங்குவதற்கு (குறிப்ோக ேரிந்துதரக்கப்ேட்ட விதிமுதறகளுக்கு 

உட்ேட்டு நிறுவனங்களுக்கு) அதிக சுதந்திரத்தத அளிக்கிறது. 

 

5. கல்விமய ஆபத்திலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்காை சர்வபதச நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிை பததி எது? 

அ) மசப்டம்ேர் 9  ஆ) மசப்டம்ேர் 10 

இ) மசப்டம்ேர் 12 ஈ) மசப்டம்ேர் 15 

✓ கல்விதய ஆேத்திலிருந்துப் ோதுகாப்ேதற்கான சர்வததச நாள் மசப்9 

அன்று உலகளவில் கதடபிடிக்கப்ேடுகிறது. ஆேத்திலிருந்து கல்விதயப் 

ோதுகாப்ேதற்கான முதல் சர்வததச நாள், 2020 மசப்.9 அன்று அனுசரிக் 

-கப்ேட்டது. இராணுவ தமாதல்களால் ோதிக்கப்ேட்ட நாடுகளில் வாழும் 

குழந்ததகள் எதிர்மகாள்ளும் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணர்தவ 

ேரப்ேவும் இந்நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. 

 

6. அண்மையில், TATA AIA ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவைத்தின் 

விளம்பரத் தூதுவராக அறிவிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ) ேஜ்ரங் புனியா 

ஆ) நீரஜ் தசாப்ரா  

இ) லவ்லினா தோர்தகாமெய்ன் 

ஈ) PV சிந்து 

✓ இந்திய தடகள வீரரும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்ேதக்கம் மவன்றவருமான 

நீரஜ் தசாப்ராதவ TATA AIA ஆயுள்காப்பீட்டு நிறுவனம் அதன் விளம்ேரத் 

தூதுவராக அறிவித்துள்ளது. நீரஜ் தசாப்ராவால் தகமயாப்ேமிடப்ேட்ட 

முதல் விளம்ேரத் தூதுவ கூட்டாண்தமதயயும் இது குறிக்கிறது. 

 

7. அண்மையில் இந்தியா, பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் கைல்சார் 

விவகார பபச்சுவார்த்மதமய நைத்தியது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஜப்ோன்  

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ 2021 மசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ோனும் தங்கள் ஆறாவது கடல்சார் 

விவகார தேச்சுவார்த்தததய மமய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தின. கடல்சார் 

ோதுகாப்புச்சூழல், பிராந்திய ஒத்துதழப்பு நடவடிக்தககள் & இந்ததா-

ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் இருநாடுகளுக்கிதடதயயான ஒத்துதழப்புக்கா 

-ன வாய்ப்புகள்ேற்றிய ஆதலாசதனகள் இதில் கலந்துதரயாடப்ேட்டன. 

 

8. சமீபத்தில், குடிமபயர்ந்பதாரின் பாதுகாவலர்களின் நான்காவது 

ைாநாட்டில் சிைப்புமர வைங்கிய மவளியுைவு இமணயமைச்சர் யார்? 

அ) நித்யானந்த் ராய் 

ஆ) V முரளீதரன்  

இ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) ோபுல் சுப்ரிதயா 

✓ குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்களின் நான்காவது மாநாடு மசப்.10 

அன்று நதடமேற்றது. கடந்த 1983ஆம் ஆண்டில் இதத தததியில்தான் 

குடிமேயர்வுச்சட்டம் இயற்றப்ேட்டது. இதன்சமயம், மவளியுறவு இதண 

அதமச்சர் V முரளீதரன் சிறப்புதர ஆற்றினார். அப்தோது, புதிய இடங்கள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள்ேற்றி இதளதயார்களுக்கும் மதாழிலாளர்களுக்கும் 

மதரிவிப்ேதில் குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்கள் வகிக்கும் முக்கியப் 

ேங்கு குறித்து அவர் சிறப்பித்துத் மதரிவித்தார். 

 

9. டிஜிட்ைல் ைக்கள்மதாமக கடிகாரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) தெதராோத் 

ஆ) மும்தே 

இ) நாக்பூர் 

ஈ) தில்லி  

✓ மக்கள்மதாதக, மனித முதலீடு மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்த 

கருத்தரங்கிற்கு, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ேநலத்துதற இதண 

அதமச்சர் டாக்டர் ோரதி பிரவீன் ேவார் ததலதமதாங்கினார். தில்லி 

ேல்கதலயில் உள்ள மோருளாதார வளர்ச்சி தமயத்தில், டிஜிட்டல் 

மக்கள்மதாதக கடிகாரத்தத, அவர் திறந்து தவத்தார். 

✓ Dr தீோஞ்சலி ெலாய் மற்றும் Dr சுதரஷ் சர்மா எழுதிய ‘அஸ்ஸாமில் 

குழந்தத மற்றும் குழந்தத இறப்பு - மக்கள்மதாதக மற்றும் சமூக-

மோருளாதார மதாடர்புகள்’ என்ற நூல், HMIS சிற்தறடு, மதிப்பீட்டு 

தகதயடு ஆகியவற்தற மத்திய இதணயதமச்சர் மவளியிட்டார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10. பஞ்சாபின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ) R N இரவி 

ஆ) ேன்வாரிலால் புதராகித்  

இ) குர்மித் சிங் 

ஈ) மஜகதீப் தங்கர் 

✓ ேஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ேன்வாரிலால் 

புதராகித்தத குடியரசுத்ததலவர் இராம்நாத் தகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். 

 


1. மதாதல மதாடர்பு துதறயில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் 

மதாதல மதாடர்பு துதறயில் அதமப்பு மற்றும் மசயல்முதற 

சீர்த்திருத்தங்களுக்கு பிரதமர் திரு நதரந்திர தமாடி ததலதமயிலான 

மத்திய அதமச்சரதவ இன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இது தவதல 

வாய்ப்தே உருவாக்கி ோதுகாக்கும், ஆதராக்கியமான தோட்டிதய 

ஊக்குவிக்கும், நுகர்தவார் நலதன ோதுகாக்கும், ேணப்புழக்கத்தத 

ஏற்ேடுத்தும், முதலீட்தட ஊக்குவிக்கும் மற்றும் மதாதல மதாடர்பு 

தசதவ அளிப்ேவர்கள் மீதான ஒழுங்குமுதற சுதமதய குதறக்கும்.  

மகாதரானா சவால்கதள எதிர்மகாள்வதில் மதாதல மதாடர்பு 

துதறயின் சிறப்ோன மசயல்ோடுகளின் பின்னணியில், ஆன்தலன் 

கல்வி, வீட்டிலிருந்தத ேணியாற்றுதல், காமணாலி காட்சி கூட்டம், சமூக 

ஊடகம் மூலம் தனிநேர்கள் இதடதயயான மதாடர்பு அதிகரிப்பு 

ஆகியவற்றால் இதணயதள தடட்டா நுகர்வு மிகவும் அதிகரித்துள்ளதால், 

இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்தககள், பிராட் தேண்ட் மற்றும் மதாதல 

மதாடர்பின் ஊடுருவல் மற்றும் ேரவதல தமலும் ஊக்குவிக்கும். 

வலுவான மதாதல மதாடர்பு என்ற பிரதமரின் மதாதலதநாக்தக, 

மத்திய அதமச்சரதவயின் முடிவு வலுப்ேடுத்துகிறது. தோட்டி மற்றும் 

நுகர்தவார் ததர்வு, அதனத்தும் உள்ளடங்கிய வளர்ச்சிக்கான 

அந்திதயாதயா மற்றும் பின்தங்கிய ேகுதிகதள முன்னுக்கு மகாண்டு 

வருதல், ஆகியவற்றுடன் இதணக்கப்ேடாதவர்கதள உலகளாவிய 

பிராட்தேண்ட் இதணக்கும். இந்த சீர்திருத்தம், 4ஜி ேரவதல 

ஊக்குவிக்கும், ேணப்புழக்கத்தத புகுத்தும், 5ஜி வதலயதமப்புக்கான 

முதலீட்டு சூழதல ஏற்ேடுத்தும். மதாதல மதாடர்பு தசதவ 

அளிப்ேவர்களுக்கான 9 அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 5 மசயல்ோட்டு 

சீர்திருத்தங்கள் கீதழ மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளன. 

அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள்: 

1. சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாய் சீரதமப்பு: மதாதலமதாடர்பு அல்லாத 

வருவாய் சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாயின் வதரயதறயிலிருந்து 

விலக்கப்ேடும். 

2. வங்கி உத்திரவாதங்கள் சீரதமப்பு: உரிமம் கட்டணம் மற்றும் இதர 

கட்டணங்கள் மீதான வங்கி உத்திரவாத தததவகள் 80 சதவீதம் 

குதறப்பு. 

3. வட்டி விகிதங்கள் சீரதமப்பு / அேராதங்கள் நீக்கம். 

4. இனிதமல் நதடமேறும் ஏலங்களுக்கு வங்கி உத்திரவாதம் 

தததவயில்தல. 

5. அதலக்கற்தற (ஸ்மேக்டரம்) ஏலம் எடுக்கும் காலம் 20 

ஆண்டிலிருந்து 30 ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு. 

6. எதிர்கால ஏலங்களில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறகதள, 10 

ஆண்டுகளுக்குப்பின் ஒப்ேதடக்கலாம். 

7. ஏலத்தில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறக்கு அதலக்கற்தற ேயன்ோட்டு 

கட்டணம் வசூலிக்கப்ேடாது. 

8. அதலக்கற்தற ேகிர்வு ஊக்குவிக்கப்ேடும். 

9. மூதலீட்தட ஊக்குவிக்க, மதாதல மதாடர்பு துதறயில் 100 சதவீத 

அன்னிய தநரடி முதலீட்டுக்கு அனுமதி 

மசயல்ோட்டு சீர்திருத்தங்கள்: 

1. அதலக்கற்தற ஏலம், ஒவ்மவாரு நிதியாண்டில் கதடசி காலாண்டில் 

நதடமேறும். 

2. எளிதாக மதாழில் மசய்வது ஊக்குவிக்கப்ேடும். 

3. வாடிக்தகயாளர்ேற்றி அறியும் முதறயில் சீர்திருத்தங்கள்: 

வாடிக்தகயாளரின் சுய தகவல்களுக்கு அனுமதி. 

4. வாடிக்தகயாளர் விவரம் ேற்றிய ேடிவங்கள் டிஜிட்டல் முதறயில் 

தசமிக்கப்ேடும். 

 

2. ரஷியாவில் ‘எஸ்சிஓ’ நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சி: இந்தியா 

ேங்தகற்பு 

ரஷியாவில் நதடமேறும் ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு (எஸ்சிஓ) 

நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சியில் இந்தியா ேங்தகற்றுள்ளது.  

ேயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டு ராணுவத் தாக்குதல் ேயிற்சி 

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு நாடுகளிதடதய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுதற நதடமேற்று வருகிறது. இதன் 6-ஆவது கட்டப் ேயிற்சி மசப்.13 

-25ஆம் தததி வதர ரஷியாவின் ஆரன்மேர்க் ேகுதியில் நதடமேறுகிறது.  

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பின் உறுப்பு நாடுகள் இதடதயயான 

உறதவ தமம்ேடுத்துவதும், ேல்தவறு நாடுகளின் ராணுவ 

வீரர்களுக்குத் ததலதம தாங்கும் வதகயில் ராணுவ தளேதிகளின் 

மசயல்திறதன வலுப்ேடுத்துவதும் இந்தப் ேயிற்சியின் தநாக்கமாகும். 

இந்தியாவின் சார்பில் 38 இந்திய விமானப்ேதட வீரர்கள் உள்ேட 200 

ராணுவ வீரர்கள் இந்தப் ேயிற்சியில் இடம்மேற்றுள்ளனர் என்று இந்திய 

ராணுவம் மதரிவித்துள்ளது. ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு 

நாடுகளின் ஆயுதப் ேதடகள் இதடதய சிறந்த ேயிற்சி முதறகதள 

ேரிமாறிக்மகாள்ள இப்ேயிற்சி ஏதுவாக இருக்கும். 2001இல் உருவாக்கப்ே 

-ட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பில் (SCO) ரஷியா, சீனா, கிர்கி 

-ஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்மேகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 

முதலில் இடம்மேற்றிருந்தன. 2017இல் இந்தியா, ோகிஸ்தானும் நிரந்தர 

உறுப்பினர்களாக இதணந்தன. 

 

3. இதணய குற்றங்கள்: 2020-இல் 11.8 சதவீதம் அதிகரிப்பு 

இந்தியாவில் இதணய குற்றங்கள் (தசேர் கிதரம்) மதாடர்ோக 2020-

ஆம் ஆண்டில் 50,035 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டிருப்ேதும், இது 

முந்ததய ஆண்தடக் காட்டிலும் 11.8 சதவீதம் கூடுதல் என்ேதும் ததசிய 

குற்றப் ேதிவுத் துதற (என்சிஆர்பி) புள்ளிவிவரத்தின் மூலம் 

மதரியவந்துள்ளது. இவற்றில் 578 வழக்குகள், சமூக ஊடகங்களில் 

தோலியான மசய்திகதள மவளியிட்டது மதாடர்ோனதவயாகும். 972 

வழக்குகள் மேண்கள் மற்றும் குழந்ததகதள சமூக ஊடகங்கள் 

உள்ளிட்ட இதணயவழியில் பின்மதாடர்ந்து மதால்தல மகாடுத்தல் 

மதாடர்ோனதவ. தோலியான சுயவிவரப் ேதிவு மதாடர்ோக 149 

வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. இதணயவழியில் தகவல் திருட்டு 

மதாடர்ோக 98 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

2020-இல் ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்ற வழக்குகளில், 

குற்றத்துக்கான தநாக்கத்ததப் மோருத்தவதர 60.2 சதவீதம் தமாசடி 

திட்டத்துடன் நதடமேற்றுள்ளன. அதாவது, 50,035 வழக்குகளில் 

30,142 வழக்குகள் தமாசடி திட்டத்துடன் தமற்மகாள்ளப்ேட்ட 

குற்றங்களாகும். இதற்கு அடுத்தேடியாக, 6.6 சதவீதம் (3,293 வழக்குகள்) 

ோலியல் அத்துமீறல் மதாடர்ோன வழக்குகள், மிரட்டி ேணம் ேறித்தல் 

மதாடர்ோக 4.9 சதவீத (2,440 வழக்குகள்) வழக்குகள் ேதிவு 

மசய்யப்ேட்டுள்ளதாக என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்கள் மதரிவிக்கின்றன.  

வழக்குப் ேதிவில் உ.பி. முதலிடம்: 

அதிக இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேடும் மாநிலங்கதளப் 

மோருத்தவதர 11,097 வழக்குகளுடன் உத்தர பிதரதசம் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. அதற்கு அடுத்தேடியாக கர்நாடகம் (10,741 வழக்குகள்), 

மகாராஷ்டிரம் (5,496), மதலங்கானா (5,024), அஸ்ஸாம் (3,530) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

கர்நாடகத்தில் அதிக குற்றங்கள்: அதத தநரம், இதணய குற்றங்கள் 

அதிகம் நதடமேறும் மாநிலங்களில் 16.2 சதவீத குற்றங்களுடன் 

கர்நாடகம் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதற்கு அடுத்தேடியாக மதலங்கானா 

(13.4 சதவீதம்), அஸ்ஸாம் (10.1 சதவீதம்), உத்தர பிரததசம் (4.8 சதவீதம்), 

மகாராஷ்டிரம் (4.4 சதவீதம்) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

ததலநகர் தில்லியில் 2020-ஆம் ஆண்டில் 168 இதணய குற்ற 

வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. குற்றங்களின் விகிதம் 0.8 

சதவீதமாக உளளது என்றும் என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்களில் 

மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 

ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்றங்களின் எண்ணிக்தக 44,735 

 



         

    

ஆகும். 2018-ஆம் ஆண்டில் 27,248 இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு 

மசய்யப்ேட்டிருந்தன என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. தடகள சாம்பியன்ஷிப்: ேவித்ரா மவங்கதடஷ் மவற்றி 

ததசிய ஓேன் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தோட்டியில் கம்பு ஊன்றித் 

தாண்டுதல் தோட்டியில் தமிழக வீராங்கதன ேவித்ரா மவங்கதடஷ் 

முதலிடம் பிடித்தார். அவர் 3.90 மீ தாண்டி முதலிடம் பிடிக்க, ரயில்தவ 

-சின் மரியா மஜய்சன் (3.80 மீ), கிருஷ்ணா ராச்சன் (3.60 மீ) ஆகிதயார் 

2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்கதளப் பிடித்தனர். 

5,000 மீ ஓட்டத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் முதறதய ரயில்தவ 

தோட்டியாளர்கள் அபிதஷக் ோல், ோருல் மசௌதரி ஆகிதயார் சாம்பியன் 

ஆகினர். அபிதஷக் 14 நிமிஷம் 16.35 மநாடிகளில் இலக்தக எட்டி 

முதலிடம் பிடிக்க, சர்வீசஸ் வீரர்கள் தர்தமந்தர் (14:17.20) இரண்டாம் 

இடம், அஜய்குமார் (14:20.98) மூன்றாமிடம் பிடித்தனர். மகளிர் பிரிவில் 

ோருல் 15 நிமிஷம் 59.69 விநாடிகளில் இலக்தக எட்ட, மகாராஷ்டிரத்தி 

-ன் தகாமல் சந்திரகாந்த் (16:01), சஞ்சீவனி ோேர் ஜாதவ் (16:19) ஆகிதயா 

-ர் அடுத்த இரு இடங்கதளப் பிடித்தனர். 

 

5. மாரியப்ேனுக்கு ‘தம ஸ்டாம்ப்’ வழங்கி மகௌரவித்த தோல்துதற 

ோரா ஒலிம்பிக்கில் மவள்ளிப்ேதக்கம் மவன்ற மாரியப்ேனுக்கு ‘தம 

ஸ்டாம்ப்’ மகாடுத்து அஞ்சல் துதற மகளரவித்துள்ளது. 

 

 

 


