
         

    

1. அண்மையில் காலைான ைன்னு பண்டாரியுடன் த ாடர்புமடய 

துமை எது? 

அ) விளையாட்டு 

ஆ) இலக்கியம்  

இ) அரசியல் 

ஈ) வணிகம் 

✓ ஹிந்தி இலக்கியத்தில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாைரான மன்னு ெண்டாரி, 

அண்ளமயில் தனது 90ஆவது வயதில் காலமானார். அவர் ‘மகாபொஜ்’ 

மற்றும் ‘ஆப்கா பூந்தி’ பொன்ற உன்னதமான ெளடப்புகளை எழுதியவர். 

அவர் தனது சுயசரிளதளய – ‘ஏக் கஹானி பய’ என்ற தளலப்பில் 

பவளியிட்டார். வியாஸ் சம்மன் உட்ெட ெல்பவறு இலக்கிய விருதுகளை 

அவர் பெற்றுள்ைார். 

 

2. இ-ஷ்ரம் இமைய ளத்தில் உள்ள  ரவுகளின்படி, முமைசாரா 

த ாழிலாளர்களிடமிருந்து எந் த் த ாழில்துமைக்கு அதிக பதிவுகள் 

தபைப்பட்டுள்ளன? 

அ) கட்டுமானம் 

ஆ) பவைாண்ளம  

இ) வீட்டுப்ெணியாட்கள் 

ஈ) பமற்கூறிய எதுவும் இல்ளல 

✓ இ-ஷ்ரம் இளையதைம் என்ெது ஆதாருடன் இளைக்கப்ெட்ட அளமப்பு 

சாரா பதாழிலாைர்களின் நாட்டின் முதல் ளமயப்ெடுத்தப்ெட்ட தரவுத்தைம் 

ஆகும். பதாழில்வாரியான ெதிவுத்தரவுகளில், உழவுத்துளறயில் (53.6%) 

அதிகப்ெட்சப் ெதிவுகள் காைப்ெட்டுள்ைன. 

✓ அளதத்பதாடர்ந்து கட்டுமானப்பிரிவும் (12.2%) வீட்டுப் ெணியாைர்கள் 

(8.71%) பிரிவும் உள்ைன. இந்தத் தரவுத்தைத்தில் உள்ை 7.86 பகாடி 

ெதிவுகளில், 40.5 சதவீதம் இதர பிற்ெடுத்தப்ெட்ட வகுப்பினரும், 27.4 

சதவீதம் பொதுப்பிரிவினரும், 23.7 சதவீதம் ெட்டியல் சாதியினரும், 8.3 

சதவீதம் ெழங்குடியினரும் உள்ைனர். 

 

3. இந்தியப்தபருங்கடல் விளிம்பில் உள்ள நாடுகளின் சங்கத்தின் 

(IORA) வருடாந்திர அமைச்சர்கள் கூட்டம் சமீபத்தில் எந்  நகரத்தில் 

நமடதபற்ைது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) டாக்கா  

இ) பகாழும்பு 

ஈ) மாபல 

✓ இந்தியப்பெருங்கடல் விளிம்பில் உள்ை நாடுகளின் சங்கத்தின் (IORA) 

21ஆவது வருடாந்திர அளமச்சர்கள் கூட்டம் டாக்காவில் நளடபெற்றது. 

இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியா பமய்நிகராக ெங்பகற்றது. இக்கூட்டத்தின் 

முடிவில் டாக்கா அறிக்ளக ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்டது. 

✓ IORA’இன் தளலளமப் பொறுப்ளெ ஏற்றதற்காக வங்காைபதசத்துக்கு 

இந்தியா வாழ்த்து பதரிவித்தபதாடு, IORA’இன் புதிய பெச்சுவார்த்ளத 

கூட்டாைராக ரஷ்ய கூட்டளமப்ளெயும் வரபவற்றது. IORA’இன் அடுத்த 

பொதுச்பசயலராக தூதர் சல்மான் அல்-ொரிசி பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டுள்ைார். 

 

4. பிர ைர் கிராம் ச க் யயாஜனா திட்டத்ம ச் தசயல்படுத்துகிை 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம் 

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம்  

இ) பவைாண்ளம & விவசாயிகள் நல அளமச்சகம் 

ஈ) ெஞ்சாயத்து ராஜ் அளமச்சகம் 

✓ `33,822 பகாடி பசலவில் பிரதமர் கிராம் சதக் பயாஜனா-I மற்றும் II’ஐ 

2022 பசப்டம்ெர் வளர பதாடர பொருைாதார விவகாரங்களுக்கான 

அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம் 

PMGSY திட்டத்ளத பசயல்ெடுத்தி வருகிறது. இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் 

ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகள் உட்ெட ெழங்குடியினர் மற்றும் பின்தங்கிய 

ெகுதிகளில் 32,152 கிமீ சாளலகள் அளமக்க அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 

✓ இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் ொதிக்கப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கான சாளல 

இளைப்புத் திட்டத்ளத 2023 மார்ச் வளர பதாடரவும் பொருைாதார 

விவகாரங்களுக்கான அளமச்சரளவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

 

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை Universal Service Obligation Fund 

உடன் த ாடர்புமடய துமை எது? 

அ) நிலக்கரிச்சுரங்கம் 

ஆ) பதாளலத்பதாடர்பு  

இ) ஆட்படாபமாளெல் 

ஈ) ஜவுளி 

✓ இந்திய தந்தி (திருத்தம்) சட்டம், 2003 யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்லிபகஷன் 

ஃெண்டுக்கு சட்டபூர்வமான தகுதிளய வழங்கியுள்ைது. இது அளனத்து 

பதாளலத்பதாடர்பு நிதி ஆெபரட்டர்களிடமிருந்து அவர்களின் சரிபசய்யப் 

-ெட்ட பமாத்த வருவாயில் வசூலிக்கப்ெடும் வரியால் உருவாக்கப்ெட்ட 

நிதிகளின் பதாகுப்ொகும். 

✓ யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஒப்லிபகஷன் ஃெண்ட் மூலம் 5 மாநிலங்களின் 44 

முன்பனற விரும்பும் மாவட்டங்களில் உள்ை 7,287 உள்ைடக்கப்ெடாத 

கிராமங்களில் பமாளெல் பசளவ வழங்குவதற்கான முன்பமாழிவுக்கு 

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. ஆந்திரம், சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசா ஆகியளவ அவ்ளவந்து மாநிலங்கைாம். 

 

6. எந்  ைத்திய அமைச்சகத்தின்கீழ் கால்நமட வளர்ப்பு ைற்றும் பால் 

வளத்துமை தசயல்படுகிைது? 

அ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அளமச்சகம் 

ஆ) மீன்பிடி, கால்நளட ெராமரிப்பு & ொல்வை அளமச்சகம்  

இ) உைவு ெதப்ெடுத்தும் பதாழிலகங்கள் அளமச்சகம் 

ஈ) ஊரக வைர்ச்சி அளமச்சகம் 

✓ கால்நளட வைர்ப்பு மற்றும் ொல்வைத்துளற (DAHD) மற்றும் உைவு 

ெதப்ெடுத்தும் பதாழிலகங்கள் அளமச்சகம் இளடபய புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்தம் ஒன்று ளகபயழுத்தானது. DAHD மீன்வைம், கால்நளட 

ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத்துளற அளமச்சகத்தின்கீழ் பசயல்ெடுகிறது.  

✓ இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம், கால்நளட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத் 

துளறயின் ெல்பவறு திட்டங்களை ஒன்றிளைப்ெதன்மூலம் ொல் 

உற்ெத்தியாைர்களுக்கு நன்ளமகளை நீட்டிக்க உதவும். 

 

7. உலக அளவில் காலணி ைற்றும் ய ால் ஆமடகள் உற்பத்தியில் 

இந்தியாவின்  ரநிமல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இரண்டாவது  

இ) நான்காவது 

ஈ) ெத்தாவது 

✓ உலக அைவில் காலணி மற்றும் பதால் ஆளட உற்ெத்தியில் இந்தியா 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ைது. 2020-21’இல் (ஏப்ரல் முதல் பிப்ரவரி 

வளர) பதால், காலணி மற்றும் பதால் பொருட்கள் ஏற்றுமதி $3.67 

பில்லியன் டாலர்களை எட்டியது. பதால் ஏற்றுமதி கவுன்சிலின் பதசிய 

ஏற்றுமதி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் வர்த்தகம் மற்றும் 

பதாழில்துளற அளமச்சர் பியூஷ் பகாயல் உளரயாற்றினார். 

 

8. ஐநா தபாதுச்சமபயானது 2021ஆம் ஆண்மட எந்  ஆண்டாக 

அறிவித்துள்ளது? 

அ) ெயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு 

ஆ) சர்வபதச சுகாதார ஆண்டு 

இ) பகாவிட்க்கு எதிரான சர்வபதச ஆண்டு 

ஈ) ெழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் சர்வபதச ஆண்டு  

✓ ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சளெ 2021ஆம் ஆண்ளட ெழங்கள் மற்றும் 

காய்கறிகளின் சர்வபதச ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. உைவு மற்றும் 

பவைாண்ளம அளமப்பு (FAO) இந்த ஆண்ளடக் பகாண்டாடுவதற்கான 

முன்னணி நிறுவனமாக உள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும், உைவுப் ொதுகாப்பிலும் ெழங்கள் 

மற்றும் காய்கறிகளின் ெங்கு ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ ெரப்ெ முயல்கிறது. 

 

9. “Mission 2070: A Green New Deal for a Net Zero India” என்ை 

 மலப்பிலான அறிக்மகமய தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) WEF  

இ) IMF 

ஈ) NITI ஆபயாக் 

✓ உலகப்பொருைாதார மன்றம் “Mission 2070: A Green New Deal for a 

Net Zero India” என்ற தளலப்பில் ஓர் ஆய்வு அறிக்ளகளய Kearney 

மற்றும் Observer Research Foundation உடன் இளைந்து பவளியிட்டது.  

✓ ஓர் அண்ளமய ஆராய்ச்சி அறிக்ளகயில், உலகப் பொருைாதார மன்றம், 

இந்தியாவுக்கான ெசுளம புதிய ஒப்ெந்தம் 2070’க்குள் $15 டிரில்லியன் 

பொருைாதார வாய்ப்ளெக் பகாண்டு வரக்கூடும் எனக் காட்டியுள்ைது. 

 

10. இந்தியாவில் ‘ய சிய சட்ட யசமவகள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை 

ய தி எது? 

அ) 9 நவம்ெர்  

ஆ) 11 நவம்ெர் 

இ) 13 நவம்ெர் 

ஈ) 15 நவம்ெர் 

✓ ‘பதசிய சட்ட பசளவகள் நாள்’ ஆண்டுபதாறும் நவம்ெர் 9 அன்று நாடு 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இது சட்ட பசளவகள் ஆளைய சட்டம் 

இயற்றப்ெட்டளத நிளனவுகூருவபதாடு சட்டம் பதாடர்ொன விதிகள் 

ெற்றிய விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்துவளத பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.  

✓ இந்தியாவில் ஒபர மாதிரியான முளறயில், “சட்ட உதவி திட்டங்களுக்கு 

சட்டப்பூர்வ அடிப்ெளடளய” வழங்குவதற்காக 1987ஆம் ஆண்டு சட்ட 

பசளவகள் ஆளைய சட்டம் இயற்றப்ெட்டது. இந்தச் சட்டம் 1995 நவ.9 

அன்று நளடமுளறக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் பநாக்கம், நாட்டில் 

விளிம்புநிளல சமூக-பொருைாதார சமூகங்களைச் பசர்ந்த மக்களுக்கு 

தகுதியான மற்றும் இலவச சட்ட உதவிகளை வழங்குவதாகும். 

 


1. மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களின் மறுவாழ்வுக்காக நிதி திரட்ட 4,500 

கிபலா மீட்டர் ஓடும் 61 வயதான மாரத்தான் வீரர் 

மகாராஷ்டிராவில் உள்ை ெழங்குடியினர் ெள்ளிகளை தரம் 

உயர்த்துவதற்கும் மாற்றுத் திறனாளி ராணுவ வீரர்களின் 

மறுவாழ்வுக்கு ஆதரவளிப்ெதற்கும் நிதி திரட்டுவதற்காக 61 வயதான 

அஜ்வானி குமார் மாரத்தான் ஓட்டத்ளத பதாடங்கியுள்ைார். 

கடந்த 19-ம் பததி காஷ்மீரின் ொட்னிடாப்பில் இருந்து ஓட்டத்ளத 

பதாடங்கிய அஜ்வானி குமார், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 3-ம் பததி 

கன்னியாகுமரியில் நிளறவு பசய்கிறார். 4,444 கி.மீ. தூரத்ளத 77 

நாட்களில் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ைார். அஜ்வானி குமார், ஓட்டப்ெந்தய 

வீரர்களின் குழுவால் பதாடங்கப்ெட்ட எஃப்ஏபி அறக்கட்டளையின் 

நிறுவனர்-இயக்குநர் ஆவார். இந்தக் குழுவினர் ஓடுவதில் உள்ை 

ஆர்வத்ளதயும் சமூகத்திற்கு உதவ பவண்டும் என்ற விருப்ெத்ளதயும் 

ஒருங்கிளைப்ெதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அஜ்வானி குமார் 

சமூக காரைங்களுக்காக ெல நகரங்களுக்கு இளடபயயான மற்றும் 

மாநிலங்களுக்கு இளடபயயான மராத்தான்களை நடத்தியுள்ைார். 

இதன்மூலம் திரட்டப்ெட்ட நிதிளய ஏளழகளுக்கு வழங்கி வருகிறார். 

இதுகுறித்து அஜ்வானி குமார் கூறும்பொது, “நாங்கள் சில 

காரைங்களுக்காக ஓடுகிபறாம். 100 சதவீத ெைத்ளத பெறபவண்டும் 

என்ெபத எங்கள் முக்கிய பநாக்கம். இப்பொது நாங்கள் ெழங்குடியினர் 

ெள்ளிகளை பமம்ெடுத்த முயற்சிக்கிபறாம். ஒரு குடிமகனாக, எங்கள் 

குழு ராணுவத்திற்கு ஏதாவது பசய்ய விரும்புகிறது" என்றார். 

மாரத்தான் ஓட்டத்ளத பதாடங்கிய அஜ்வானி குமாளர, கார்கில் பொர் 

நிளனவுச்சின்னமான உதம்பூரில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் 

வரபவற்றனர். 

2. ொரா ொட்மிண்டனில் தங்கம் பவன்றார் சுகந்த் 

உகாண்டாவின் கம்ெலா நகரில் ொரா ொட்மிண்டன் சர்வபதச பொட்டி 

நளடபெற்று வந்தது. இந்தத் பதாடரின் களடசி நாைான பநற்று, 

ஆடவருக்கான எஸ்எல் 4 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் உலகத் தரவரிளசயில் 

5-வது இடத்தில் உள்ை இந்தியாவின் சுகந்த் கதம் சகநாட்ளடச் பசர்ந்த 

நிபலஷ் ொலுளவ எதிர்த்து விளையாடினார். இதில் சுகந்த் 21-16, 17-21, 

21-10 என்ற பசட் கைக்கில் பவற்றி பெற்று தங்கப் ெதக்கம் பவன்றார். 

எஸ்எல் 3 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் படாக்கிபயா ொராலிம்பிக்கில் தங்கப் 

ெதக்கம் பவன்ற இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், சகநாட்டின் மபனாஜ் 

சர்காளர எதிர்பகாண்டார். இதில் பிரபமாத் 19-21, 16-21 என்ற பநர் 

பசட்டில் பதால்வியளடந்து பவள்ளிப் ெதக்கம் பெற்றார். 

இரட்ளடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், மபனாஜ் சர்கார் 

பஜாடி 21-10, 20-22, 15-21 என்ற பசட் கைக்கில் சகாட்டின் பமாகமது 

அர்வாஸ் அன்சாரி, தீப் ரன்ஜன் பிப ாயி பஜாடியிடம் பதால்வி கண்டு 

பவள்ளிப் ெதக்கம் பெற்றது. எஸ்எல் 3, எஸ்யு 5 கலப்பு இரட்ளடயர் 

பிரிவில் இந்தியாவின் பிரபமாத் ெகத், ொலக் பஜாஷி பஜாடி இறுதிச் 

சுற்றில் 19-21, 16-21 என்ற பசட் கைக்கில் மற்பறாரு இந்திய 

பஜாடியான ருத்திக் ரகுெதி, மானஷி கிரிசந்திரா பஜாஷியிடம் வீழ்ந்தது. 

இந்தத் பதாடரில் இந்தியா 16 தங்கம், 14 பவள்ளி, 17 பவண்கலம் என 

பமாத்தம் 47 ெதக்கங்களை குவித்தது. 

 

3. விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் வாங்க ரூ.1,500 நிதியுதவி: குஜராத் அரசு 

அறிவிப்பு 

குஜராத்தில் உள்ை விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் வாங்குவதற்காக 

அம்மாநில அரசு ரூ.1,500 வளர நிதியுதவி அளிப்ெதாக அறிவித்துள்ைது. 

இதன்ெடி, ஸ்மார்ட்பொன் விளலயில் 10 சதவீதம் அல்லது ரூ.1,500 

இவற்றில் எது குளறபவா அந்த பதாளக நிதியுதவியாக வழங்கப்ெடும். 

இதற்கான பிரத்பயக இளையதைத்தில் விண்ைப்பிக்க பவண்டும். 

நிலம் ளவத்துள்ை அளனத்து விவசாயிகளும் இதில் ெலனளடயலாம். 

ஆனால், கூட்டாக விவசாயம் பசய்ெவர்களில், தலா ஒருவருக்கு மட்டுபம 

நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும். ஸ்மார்ட்பொளன தவிர, இயர்பொன், ெவர் 

பெங்க், சார்ஜர் பொன்ற சாதனங்கள் வாங்க இத்திட்டம் பொருந்தாது. 

விவசாயிகளின் விண்ைப்ெத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டவுடன், 

ஸ்மார்ட்பொன் வாங்கிய ரசீதின் நகல், பொனின் ஐ.எம்.இ.ஐ. எண், ரத்து 

பசய்யப்ெட்ட காபசாளல ஆகியவற்ளற விவசாயிகள் சமர்ப்பிக்க 

பவண்டும். அதன்பிறகு நிதியுதவி அளிக்கப்ெடும். 

விவசாயிகளுக்கான நலத்திட்டங்களுக்கு விண்ைப்பித்தல், வானிளல 

தகவல்கள், பூச்சி மருந்து விவரங்கள், நவீன ெண்ளை பதாழில்நுட்ெம் 

உள்ளிட்டவற்ளற அறிந்துபகாள்ை விவசாயிகள் ஸ்மார்ட்பொன் 

வாங்குவது நல்லது என்று மாநில பவைாண்துளற பதரிவித்துள்ைது. 

 

4. மீன்வைத்துளற ஏற்றுமதி இலக்கு `1 லட்சம் பகாடி: மத்திய அளமச்சர் 

தகவல் 

வைாா்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மீன் வைத் துளறயில் ஏராைமாக 

உள்ைதாகவும் 2024-25-ம் ஆண்டுக்குள் ரூ.1 லட்சம் பகாடி ஏற்றுமதி 

இலக்ளக இத்துளற எட்டுவதற்கான அளனத்து நடவடிக்ளககளையும் 

அரசு பமற்பகாண்டு வருவதாகவும் மத்திய மீன்வைம், கால்நளட 

ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைம் அளமச்சாா் ொா்பஷாத்தம் ரூொலா கூறினாாா். 

ஒடி ா மாநிலம், புவபனசுவரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழளம நளடபெற்ற 

உலக மீன்வை தின பகாண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பெசிய அளமச்சாா் 

ரூொலா, ‘மாநிலங்கள் ஒன்றுக்பகான்று ஊக்கம் பெற்று கடல்சாாா் 

துளறயின் வைாா்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை ஆராய பவண்டும். 

விவசாயிகள் கடன் அட்ளட குறித்த விழிப்புைாா்வு பெரிய அைவில் 

உருவாக பவண்டும். கடல்சாாா் துளறக்கான அளனத்து ஆதரளவயும் 

பிரதமாா் நபரந்திர பமாடி வழங்கி வருகிறாாா். விவசாய கடன் அட்ளட 

மீனவாா்களுக்காக ஏற்கனபவ நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ைது. இது குறித்த 

விழிப்புைாா்ளவ பெரிய அைவில் உருவாக்குவதற்கான மாபெரும் 

பிரசாரம் ஒன்ளற அரசு விளரவில் பதாடங்கும்’ என்றாாா். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வைம், கால்நளட ெராமரிப்பு மற்றும் 

ொல்வைம் இளை அளமச்சாா் எல்.முருகன் பெசியதாவது: மீன்வைத் 

துளறக்காக ஒரு தனி அளமச்சகத்ளத பிரதமாா் நபரந்திர பமாடி 

உருவாக்கியதிலிருந்து குறுகிய காலத்திற்குள் இத்துளற 

பமம்ெடுத்தப்ெட்டு, ஒரு லட்சம் பகாடி ரூொய் ஏற்றுமதி இலக்கு 

நிாா்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

 



         

    

மத்ஸ்ய சம்ெதா பயாஜனா எனும் திட்டத்தின் வாயிலாக மீன்வைத் 

துளறக்கு ரூ.20,000 பகாடி வழங்கப்ெட்டுள்ைது. கடற்ொசி 

விவசாயத்தின் மீதும் அரசு கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. மீனவ 

சமுதாயத்ளத பசாா்ந்த பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்து இத்துளறயில் 

பதாழில்முளனதளல ஊக்குவிப்ெதிலும் மத்திய அரசு தீவிர கவனம் 

பசலுத்தி வருகிறது என்றாாா். 

 

5. சாா்வபதச ொரா ொட்மின்டன்: இந்தியாவுக்கு 47 ெதக்கங்கள் 

உகாண்டாவில் நளடபெற்ற சாா்வபதச ொரா ொட்மின்டன் பொட்டியில் 

இந்தியா 16 தங்கம், 14 பவள்ளி, 17 பவண்கலம் என 47 ெதக்கங்கள் 

பவன்று அசத்தியுள்ைது. 

கடந்த 16-ஆம் பததி பதாடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழளம நிளறவளடந்த 

இந்தப் பொட்டியில் இந்திய பொட்டியாைாா்கபை பிரதானமாக இருந்தனாா். 

இதில், படாக்கிபயா ொராலிம்பிக்கில் தங்கம் பவன்றவரும், உலகின் 

முதல்நிளல வீரருமான பிரபமாத் ெகத் 3 பவள்ளிப் ெதக்கங்கள் 

பவன்றாாா். அவாா் தனிநொா் பிரிவிலும், ஆடவாா் இரட்ளடயாா் மற்றும் 

கலப்பு இரட்ளடயாா் ஆகிய பிரிவுகளிலும் ெதக்கம் பவன்றுள்ைாாா். 

ஆடவாா் ஒற்ளறயாா் எஸ்எல்3 பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் பிரபமாத் 19-21, 16-

21 என்ற பசட்களில் சக இந்தியரான மபனாஜ் சாா்காரிடம் பதால்வி 

கண்டாாா். ஆடவாா் இரட்ளடயாா் பிரிவில் மபனாஜுடன் இளைந்பத 

பிரபமாத் பவள்ளிப் ெதக்கம் பவன்றிருந்தாாா். 

அந்தப் பிரிவில் பிரபமாத்/மபனாஜ் இளை 21-10, 20-22, 15-21 என்ற 

பசட்களில் சக இந்திய பஜாடியான முகமது அாா்வாஸ் அன்சாரி/தீப் 

ரஞ்சன் பிபசாயீ இளையிடம் தங்கத்ளத இழந்தது. பின்னாா் கலப்பு 

இரட்ளடயாா் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவில் பிரபமாத்/ொலக் பகாலி இளை 

19-21, 16-21 என்ற பசட்களில் மற்பறாரு இந்திய பஜாடியான ருதிக் 

ரகுெதி/மானசி கிரிஷ் சந்திர பஜாஷி பஜாடியிடம் பதாற்று பவள்ளிப் 

ெதக்கம் பெற்றது. 

வீராங்களனகளில் பிரதானமானவரான ொலக் பகாலி தனி நொா் மற்றும் 

மகளிாா் இரட்ளடயாா் பிரிவில் தங்கமும், கலப்பு இரட்ளடயரில் 

பவள்ளியும் பவன்றாாா். உலகின் 5-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் சுகந்த் 

கடம் எஸ்எல்4 பிரிவில் 21-16, 17-21, 21-10 என்ற பசட்களில் 38 

நிமிஷங்களில் சக இந்தியரான நிபலஷ் ொலு பகய்க்வாட்ளட வீழ்த்தி 

தங்கம் பவன்றாாா். சுகந்த் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாா்வபதச 

பொட்டியில் தங்கம் பவன்றிருக்கிறாாா். 

 


