
        

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘மேற்கத்திய இடடயூறு’ 

என்பதுடன் ச ொடர்புடடயது எது? 

அ) கலாச்சாரம் 

ஆ) வானிலலயியல்  

இ) ப ாருளாதாரம் 

ஈ) அரசியல் 

✓ ஒரு ‘மேற்கத்திய இலையூறு’ என் து ேத்தியதலரக்கைல் 

 குதியில் உருவாகும் ஒரு கூடுதல் பவப் ேண்ைல புயல் 

ஆகும். இது இந்திய துலைக் கண்ைத்தின் வைக்குப் 

 குதிகளில் குளிர்கால ேலைலயக் பகாண்டுவருவதாகக் 

கூறப் டுகிறது. மேலல இந்தியாலவப்  ாதிப் மதாடு ஒரு 

ப ருேலைலயக்பகாண்டுவரும் தீவிர ‘மேற்கு இலையூறு’ 

வரும் என இந்திய வானிலல ஆய்வுத்துலற கணித்து 

உள்ளது. 

✓ அதன்பின்னர், இரண்டு மேற்கு இலையூறுகள் வைமேற்கு 

இந்தியா ேற்றும் மேற்கு இேயேலலப்  குதியில் சில 

நாட்களுக்கு ேலைலயக் பகாண்டுவரும் என்றும் அது 

கணித்துள்ளது. 

 

2. இந்திய வரலொற்று ஆரொய்ச்சி கவுன்சில், எந்  ேத்திய 

அடேச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்  ன்னொட்சி அடேப்பொகும்? 

அ) கலாச்சார அலேச்சகம் 

ஆ) பவளியுறவு அலேச்சகம் 

இ) கல்வி அலேச்சகம்  

ஈ) சுற்றுலா அலேச்சகம் 

✓ இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சில் என் து ேத்திய 

கல்வி அலேச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி 

அலேப் ாகும். ம ராசிரியர் இரகுமவந்திர தன்வார் 

அண்லேயில் இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் 

தலலவராக 3 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ேறு உத்தரவு 

வரும் வலர நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். வரலாற்று ஆய்வுகளு 

-க்கு வழிகாட்டுதல் இந்தக் கவுன்சிலின் மநாக்கோகும். 

 

3. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற இரொேொயணத்தின் 

சொயலில் உள்ள ‘ஐமபொனியொ’ உள்ள நொடு எது? 

அ) மந ாளம் 

ஆ) ேைகாஸ்கர்  

இ) இலங்லக 

ஈ) போரிஷியஸ் 

✓ இந்தியக்கவிஞரும் தூதருோன அல  மக, ேைகாஸ்கரின் 

‘ஐம ானியா’வின் ப ருங்கலத இந்திய இதிகாசோன 

‘இராோயை’த்லத ஒத்திருப் லதக் கண்ைறிந்தார்.  

✓ ‘ஐம ானியா’ என் து ேைகாஸ்கரின் காவியக்கவிலத 

ஆகும். இது அதன் கதாநாயகன் ஐம ானியாவின் பிறப்பு, 

நிச்சயதார்த்தம், ம ாராட்ைம் ேற்றும் இறப்பு ஆகியவற்லற 

விவரிக்கிறது. அவரது நிச்சயோன ேலனவி ராம்ம லா, 

ராோயைத்லதப்ம ாலமவ ராவமைாவால் கைத்தப் ட்ைார். 

சேற்கிருதத்திற்கும் ேலகாசி போழிக்கும் இலைமய 

300’க்கும் மேற் ட்ை ஒத்த பசாற்கள் உள்ளன. 

 

4. இந்தியொவின் மு ல் திறந் சவளி பொடற அருங்கொட்சி 

-யகம் அடேந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) லைதரா ாத்  

ஆ) லேசூர் 

இ) திருவனந்தபுரம் 

ஈ) வாரைாசி 

✓ இந்தியாவின் முதல் திறந்தபவளி  ாலற அருங்காட்சியக 

-த்லத லைதரா ாத்தில் ேத்திய அறிவியல் & பதாழில் 

நுட் த்துலற இலை அலேச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங் திறந்து 

லவத்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இந்தியாவின் 

 ல்மவறு  குதிகளில் இருந்து சுோர் 35 வலகயான 

 ாலறகள் காட்சிக்கு லவக்கப் ட்டுள்ளன. அலவ 3.3 

பில்லியன் ஆண்டுகள் முதல் 55 மில்லியன் ஆண்டுகள் 

வலர  லைலேயானலவயாகும்.

 

5. மபரிடர் மேலொண்டேயில் ஒத்துடைப்பு குறித்து எந்  

நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் டகசயழுத்திட 

இந்தியொ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) துர்க்பேனிஸ்தான்  

இ) ஆஸ்திமரலியா 

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ ம ரிைர் மேலாண்லேத் துலறயில் இந்தியா ேற்றும் 

துர்க்பேனிஸ்தான் இலைமயயான ஒத்துலைப்பு குறித்த 

புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் லகபயழுத்திடுதற்கு ேத்திய 

அலேச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ தற்ம ாது வலர சுவிச்சர்லாந்து, ரஷியா, பெர்ேனி, 

ெப் ான், தஜிகிஸ்தான், ேங்மகாலியா,  ங்களாமதஷ், 

இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் ேற்றும் சார்க் அலேப்புைனும் 

ம ரிைர் மேலாண்லே துலறயில் ஒத்துலைப்புக்கான 

ஒப் ந்தங்களில் இந்தியா லகபயழுத்திட்டுள்ளது. சுங்க 

விவகாரங்களில் ஒத்துலைப்பு ேற்றும்  ரஸ் ர உதவிக்கு 

இந்தியா-ஸ்ப யின் இலைமய ஒப் ந்தம் பசய்துபகாள்ள 

ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

6. ‘ஜீவன் ரக்ஷொ’ பணியுடன் ச ொடர்புடடயது எது? 

அ) இந்திய ராணுவம் 

ஆ) இந்திய கைற் லை 

இ) இரயில்மவ காவல்  லை  

ஈ) மதசிய  ாதுகாப்புப்  லை 

✓ இரயில்மவ காவல்  லை வீரர்கள் 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய இரயில்மவ முழுவதும் 601 ந லரக் காப் ாற்றி 

உள்ளனர். கைந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ‘மிஷன் ஜீவன் 

ரக்ஷா’ திட்ைத்தின்கீழ் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரயில் 

நிலலயங்களில் ஓடும் ரயில்களின் சக்கரங்களில் சிக்க 

இருந்த 1650 ம லரக் காப் ாற்றியுள்ளனர். 

✓ 1.2 இலட்சத்துக்கும் அதிகோன சரியான  யணிகளிைம் 

அவர்கள் விட்டுச்பசன்ற இரு த்து 3 மகாடி ேதிப்பிலான 

ப ாருட்கலள இந்திய இரயில்மவ திருப்பி அனுப்பியுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. பிர ேரின் பொதுகொப்புக் குடறபொடு குறித்து விசொரிக்க 

நடுவண் உள்துடற அடேச்சகம் அடேத்  குழுவின் 

 டலவர் யொர்? 

அ) சுதிர் குோர் சக்மசனா  

ஆ) அெய் பூஷன்  ாண்மை 

இ) சுர்ஜித்  ல்லா 

ஈ) ரஞ்சன் மகாமகாய் 

✓ பிரதேர் நமரந்திர மோடியின்  ஞ்சாப் ோநிலம் ப மராசுபூர் 

வருலகயின்ம ாது  ாதுகாப்பு ஏற் ாடுகளில் ஏற் ட்ை 

குளறு டிகள் குறித்து விசாரிக்க 3 ம ர்பகாண்ை குழுலவ 

ேத்திய உள்துலற அலேச்சகம் அலேத்தது.  

✓ அலேச்சரலவ பசயலகத்தின் பசயலாளர் ( ாதுகாப்பு) 

சுதிர் குோர் சக்மசனா தலலலேயில் குழு அலேக்கப் டும். 

 

8. ‘சசயற்டக சூரியன்’ என்பது எந்  நொட்டின் இலட்சியத் 

திட்டேொகும்? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இலங்லக 

✓ சீனாவின் ‘பசயற்லக சூரியன்’, 17 நிமிைங்களுக்கு (1,056 

வினாடிகள்) சூரியலனவிை 5 ேைங்கு அதிக பவப் த்திற்கு 

எரிந்து மீண்டும் புதிய உலக சாதலன  லைத்தது. EAST 

(Experimental Advanced Superconducting Tokamak) 

அணுக்கரு இலைவு உலல 158 மில்லியன்°  ாரன்ஹீட் 

(70 மில்லியன்°C) பவப் நிலலலய  ராேரித்தது. 

✓ கைந்த 2003’இல் பிரான்ஸின் மைாமர சுப்ரா மைாகாோக், 

390 வினாடிகளுக்கு இமதம ான்ற பவப் நிலலலய 

 ராேரித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

9. பசுடே ஆற்றல் வழித் டத் திட்டத்தின் 2ஆம் கட்டத்தில், 

எத் டன ேொநிலங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) மூன்று 

ஆ) ஐந்து 

இ) ஏழு  

ஈ)  த்து 

✓ ப ாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அலேச்சரலவக் குழு 

 சுலே ஆற்றல் வழித்தைத்திட்ைத்தின் 2ஆம் கட்ைத்திற்கு 

ஒப்புதலளித்தது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், குெராத், இோச்சல 

பிரமதசம், கர்நாைகா, மகரளா, இராெஸ்தான், தமிழ்நாடு 

ேற்றும் உத்தர பிரமதசம் ஆகிய ஏழு ோநிலங்களில் 20 

GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்ைங்கள் நிறுவப் டும்.  

✓ இத்திட்ைத்தின் ேதிப்பீடு `12,031 மகாடி. இந்த ேதிப்பீட்டில் 

33 சதவீதம் ேத்திய அரசு நிதியுதவியாக வைங்கப் டும். 

 

 

 

10. அண்டேயில் ச ொடங்கப்பட்ட AI-அடிப்படடயிலொன 

கொப்புரிடேசபற்ற அடேப்பொன ‘Clairvoyant’இன் மநொக்கம் 

என்ன? 

அ) வளிோலசக்லகயாளுதல் 

ஆ) நீலரச்சுத்திகரித்தல்  

இ) கிரிப்மைாகரன்சி மதைல் 

ஈ) கிருமி நீக்கம் 

✓ ேத்திய அலேச்சர் ஜிமதந்திர சிங், நீர் சுத்திகரிப்புக்காக IIT 

முன்னாள் ோைவர்களால் பதாைங்கப் ட்ை ‘ஸ்வெல் 

வாட்ைர் பிலரமவட் லிட்’ என்ற பசயற்லக நுண்ைறிவு 

அடிப் லையில் இயங்கும் துளிர் நிறுவனத்லதத்பதாைங்கி 

லவத்தார். நிறுவனத்தின் காப்புரிலே ப ற்ற அலேப் ான, 

‘Clairvoyant’ பசயற்லக நுண்ைறிலவப்  யன் டுத்தி 

சுத்திகரிப்பு அலேப்புகலள மேம் டுத்தவும் எதிர்கால 

 ழுதுகலளக் கணிக்கவும்  யன் டுகிறது.  

✓ இலைய உலக பதாழில்நுட் த்லத சூரிய ஆற்றலுைன் 

இலைக்கும் சுத்தோன குடிநீர் தீர்வுகலளயும் வாட்ைர் 

ATM வடிவில் அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். 

 

 

1. மும்ல  கைற் லை கப் லில் பவடி வி த்து: 3 வீரர்கள் 

 லி 

மும்ல  கைற் லை தளத்தில் நிறுத்தப் ட்டிருந்த கப் லில் 

ஏற் ட்ை பவடிவி த்தில் சிக்கி 3 வீரர்கள்  லியாகினர். 

ேகாராஷ்டிர ோநிலம் மும்ல யில் உள்ள கைற் லை 

தளத்தில் பவடிவி த்து ஏற் ட்ைது. INS ரன்வீர் கப் லின் 

உள்ப ட்டியில் ஏற் ட்ை இந்த பவடிவி த்தில் சிக்கி 3 

வீரர்கள்  ரிதா ோக உயிரிைந்தனர். 

கைற் லை வீரர்கள் ேற்றும் அதிகாரிகள் துரிதோக 

பசயல் ட்டு பவடிவி த்லத கட்டுக்குள் பகாண்டுவந்தனர். 

இந்நிலலயில் இந்த வி த்து குறித்து விசாரலை 

மேற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது. 

 

2. மதசிய கலலத் திருவிைாவில் தமிைகோைவர்கள் ஏழு 

ம ருக்கு  ரிசு 

ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் சார்பில் மதசிய அளவில் நைத் 

கலலத்திருவிைாவில் முதல் முலறயாக தமிைகத்லதச் 

மசர்ந்த 7 ோைவர்கள்  ரிசுக்கு மதர்வு ப ற்றுள்ளனர். 

 ள்ளி ோைவ, ோைவிகளின் கலலத் திறன்கலள 

ஊக்குவிக்கும் வலகயில் ேத்திய கல்வி அலேச்சகம், 

மதசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும்  யிற்சி நிறுவனம் 

ஆகியலவ இலைந்து மதசிய அளவிலான கலலத்திரு 

விைா ம ாட்டிகலள கைந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நைத்தி 

வருகிறது. அந்த வலகயில் இந்த ஆண்டுக்கான மதசிய 

ம ாட்டிகள் இலைய வழியில் பசன்லன அண்ைா 

நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் நலைப ற்றன.  

இமதம ான்று புது தில்லி, ஆந்திரம், மகரளம் உள் ை 

அலனத்து ோநிலங்களிலும் இலையவழியில் 

ம ாட்டிகள் நைத்தப் ட்ைன. வாய்ப் ாட்டு, இலச, நைனம், 

 

 

 

 



        

    

சிற் க்கலல, ப ாம்லேகள் உருவாக்குதல் என ஒன் து 

வலகயான ம ாட்டிகளில் ஏராளோன ோைவர்கள் 

 ங்மகற்றிருந்தனர். 

இந்த நிலலயில் மதசிய கலலத்திருவிைா ம ாட்டியின் 

முடிவுகலள ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் தற்ம ாது 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 ரிசுத் பதாலக: பவற்றி ப றுமவாருக்கு முதல்  ரிசாக 

தங்கப் தக்கத்துைன் `25,000; 2ஆம்  ரிசாக பவள்ளிப் 

 தக்கத்துைன் `20,000; மூன்றாம்  ரிசாக பவண்கலப் 

 தக்கத்துைன் `15,000 வைங்கப் ைவுள்ளது. 

தமிைகம் முதலிைம்: இந்த ஆண்டு நலைப ற்ற மதசிய 

கலலத்திருவிைா ம ாட்டிகளில் தமிைகம் ஏழு  ரிசுகலள 

பவன்று முதன்முலறயாக முதலிைத்லதப் பிடித்தது. ஐந்து 

 ரிசுகலள பவன்று பிகார் இரண்ைாம் இைத்லதயும், தலா 

4  ரிசுகலள பவன்று திரிபுரா, புது தில்லி ோநிலங்கள் 

மூன்றாம் இைத்லதயும் ப ற்றன. தமிைகத்தில் இந்தப் 

ம ாட்டிகலள ஒருங்கிலைந்த  ள்ளிக்கல்வித் திட்ை 

இயக்ககம் (சேக்ரசிஷா) ஒருங்கிலைத்திருந்தது. 

 

3. M K  ாண்மை ராணுவ துலை தலலலே தளதியாக 

நியமிக்க ஒப்புதல் 

இந்திய ராணுவத்தின் அடுத்த துலை தலலலே 

தள தியாக M K  ாண்மைலய நியமிக்கும்  ரிந்துலரக்கு 

ேத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அரசு வட்ைாரங்கள் 

பதரிவித்தன. 

தற்ம ாலதய துலை தலலலேத் தள தி பலப்டினன்ட் 

பெனரல் சி பி போைந்தி இம்ோத இறுதியில் ஓய்வு 

ப றவுள்ள நிலலயில், அடுத்த துலை தலலலே 

தள திலய நியமிப் தற்கான ஆமலாசலனகள் பதாைங்கி 

உள்ளன. இந்த நிலலயில், அருைாசல பிரமதசம், சிக்கிம் 

உள்ளிட்ை இந்திய இராணுவத்தின் கிைக்குப் பிரிவு 

தள தியாக உள்ள பலப்டினன்ட் பெனரல் M K  ாண்மை 

அடுத்த துலை தலலலே தள தியாக நியமிக்க 

 ரிந்துலர பசய்யப் ட்ைது. இந்தப்  ரிந்துலரலய ேத்திய 

அரசு ஏற்றுள்ளதாகத் பதரிகிறது. அந்தோன்-நிக்மகா ார் 

தீவுகள்  குதியில் முப் லைகளின் தலலலேப் 

ப ாறுப்ல யும் M K  ாண்மை வகித்துள்ளார். 

 

4. ஃபிஃ ா கால் ந்து விருது - சிறந்த வீரர்; ரா ர்ட் 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கி, சிறந்த வீராங்கலன; அபலக்ஸியா 

புபைலாஸ் 

சர்வமதச கால் ந்து சம்மேளனம் (ஃபிஃ ா) வைங்கும் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால் ந்து வீரர் விருலத 

ம ாலந்தின் ரா ர்ட் பலவாண்மைாவ்ஸ்கியும், சிறந்த 

வீராங்கலன விருலத ஸ்ப யினின் அபலக்ஸியா 

புபைலாஸும் பவன்றனர். 

இதில் பலவாண்மைாவ்ஸ்கி (ம யர்ன் முனீச்) பதாைர்ந்து 

2-ஆவது முலறயாக இந்த விருலத பவல்லும் நிலலயில், 

அபலக்ஸியா ( ார்சிமலானா) முதல் முலறயாக இந்த 

விருலத லகப் ற்றியிருக்கிறார். 

ஸ்விட்சர்லாந்தின் ெூரிச் நகரில் உள்ள ஃபிஃ ா கால் ந்து 

தலலலேயகத்தில் இந்நிகழ்ச்சி நைத்தப் ட்ைது. முனீச்சில் 

இருந்து காபைாலி வழிமய நிகழ்ச்சியில்  ங்மகற்ற 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கியிைம் அவரது கிளப் அதிகாரிகள் 

விருலத வைங்கினர். அபலக்ஸியாவும் காபைாலி 

வழிமய நிகழ்ச்சியில்  ங்மகற்றிருந்தார். 

 

சிறந்த வீரருக்கான வாக்பகடுப்பில் ஆர்பென்டீனாவின் 

லமயானல் பேஸ்ஸி ( ாரீஸ் பசயின்ட் பெர்பேய்ன்), 

எகிப்தின் முகேது சலா (லிவர்பூல்) ஆகிமயாலரப் 

பின்னுக்குத் தள்ளி பலவாண்மைாவ்ஸ்கி முதலிைம் 

பிடித்துள்ளார். ேகளிர் பிரிவில், ஆஸ்திமரலியாவின் சாம் 

பகர் (பசல்சி), ஸ்ப யினின் பெனி ர் பைர்மோமசா 

( ார்சிமலானா) ஆகிமயாலரவிை அதிக வாக்குகள் ப ற்று 

அபலக்ஸியா பவற்றியாளர் ஆகியிருக்கிறார். 

கைந்த ஆண்டு டிசம் ரில் வைங்கப் ட்ை ம லன் மதார் 

கால் ந்து விருதில் ஆைவர் பிரிவில் பவவாண்மைாவ்ஸ்கி 

2ஆவது இைம் பிடித்திருந்தார். பேஸ்ஸி அதில் விருது 

பவன்றிருந்தார். அமத விருலத ேகளிர் பிரிவில் பவன்று 

இருந்த அபலக்ஸியா, இவ்விருலதயும் 

லகப் ற்றியிருக்கிறார். 

விருதுக்கான வாக்பகடுப்பில் மதசிய அணிகளின் 

மகப்ைன்கள்,  யிற்சியாளர்கள், ஊைகங்களிைம் இருந்து 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கிக்கு ப ரும் ஆதரவு கிலைத்துள்ளது. 

ஆனால் ரசிகர்கள் தரப்பு வாக்குகலள லமயானல் 

பேஸ்ஸி அள்ளியிருக்கிறார். 

ம யர்ன் முனீச் அணிக்காக 2020-21 சீசனில் 41 

மகால்கள் அடித்தும், 2021 காலண்ைர் ஆண்டில் 43 

மகால்கள் அடித்தும்  ந்பதஸ்லிகா ம ாட்டியில் இரு 

சாதலனகலள முறியடித்திருக்கிறார் 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கி. முன்னதாக இந்த சாதலன, அமத 

ம யர்ன் முனீச் அணிலயச் மசர்ந்த பெர்ேன் வீரரான 

பெர்ட் முல்லர் வசம் இருந்தது. 

ேகளிர் பிரிவில் சிறந்த வீராங்கலனயாக 

மதர்வாகியிருக்கும் அபலக்ஸியா, தலலலேயில் தான் 

 ார்சிமலானா ேகளிர் கால் ந்து அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் 

 ட்ைம் பவன்றது. 

பரானால்மைாவுக்கு சிறப்பு விருது 

சர்வமதச அளவில் மதசிய அணிக்காக அதிக மகால்கலள 

அடித்த ம ார்ச்சுகல் வீரர் கிறிஸ்டியாமனா 

பரானால்மைாவுக்கு ‘ஃபி ா சிறப்பு விருது’ வைங்கப் ட்ைது. 

ம ார்ச்சுகல் அணிக்காக 2003ஆம் ஆண்டு முதல் ஆடி 

வரும் பரானால்மைா, இதுவலர 184 ஆட்ைங்களில் 115 

மகால்கள் அடித்திருக்கிறார். முன்னதாக ஈரான் 

அணிக்காக அலி மைய் 109 மகால்கள் அடித்தமத 

நீண்ைகாலோக சாதலனயாக இருந்தது. 

சிறந்த மகால் 

2021ஆம் ஆண்டில் சர்வமதச அளவில் அடிக்கப் ட்ை 

சிறந்த மகாலுக்கான விருலத, ஆர்பென்டீன வீரர் எரிக் 

லமேலா பவன்றுள்ளார். இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் 

கால் ந்து ம ாட்டியில் ஆர்பசனலுக்கு எதிரான ஆட்ைத்தில் 

ைாட்ைன்ைாம் ைாட்ஸ் ருக்காக (தற்ம ாது பசவில்லா) 

அவரடித்த மகால் உலகிமலமய சிறந்ததாகத் 

மதர்வாகியிருக்கிறது. ஈரான் வீரர் பேைதி தமரமி 

(ம ார்மைா) அடித்த ‘ல  லசக்கிள் கிக்’ மகால், பசக் 



        

    

குடியரசு வீரர் ம ட்ரிக் ஷிக் (ம யர் பலவர்குசன்) அடித்த 

மகால் ஆகியலவ லமேலாவுக்கு சவால் அளித்தன. 

சிறந்த மகால்கீப் ர்கள் 

இந்த விருலத ஆைவர் பிரிவில் எட்வர்ட் பேண்டி 

(பசனகல்/பசல்சி), ேகளிர் பிரிவில் கிறிஸ்டியன் எண்ட்லர் 

(சிலி/ஒலிம்பிக் லயன்) பவன்றனர். இதில் எட்வர்டுக்கு, 

கியான்லுகி மைானாருோ (இத்தாலி/ ாரீஸ் பசயின்ட் 

பெர்பேய்ன்), மேனுவல் நியூவர் (பெர்ேனி/ம யர்ன் 

முனீச்) ஆகிமயாரும், கிறிஸ்டியனுக்கு ஸ்பை ானி மலப் 

(கனைா/ ாரீஸ் பசயின்ட் பெர்பேய்ன்), ஆன் காட்ரின் 

ப ர்கர் (பெர்ேனி/பசல்சி) ஆகிமயாரும் ம ாட்டியாளர்களா 

-க இருந்தனர். 

சிறந்த  யிற்சியாளர்கள் 

ஆைவர் பிரிவில் சிறந்த  யிற்சியாளர் விருலத தாேஸ் 

டுபஷலும் (பெர்ேன்/பசல்சி), ேகளிர் பிரிவில் சிறந்த 

 யிற்சியாளர் விருலத எம்ோ பைய்ஸும் ப ற்றனர் 

(இங்கிலாந்து/பசல்சி). 

வாக்கு அடிப் லையில் ஆைவர் பிரிவில் ரா ர்மைா 

ோன்சினி (இத்தாலி) 2-ஆம் இைமும், ப ப் குவார்டியாமலா 

(ஸ்ப யின்/ோன்பசஸ்ைர் சிட்டி) 3ஆம் இைமும் பிடித்து 

உள்ளனர். ேகளிர் பிரிவில் லூயிஸ் கார்பைஸ் (ஸ்ப யின் 

/  ார்சிமலானா), சரினா பவய்க்ோன் (பநதர்லாந்து) 

ஆகிமயார் முலறமய 2&3ஆம் இைங்களில் இருக்கின்றனர். 

சிறந்த ரசிகர்கள் 

இவ்விருது பைன்ோர்க் ரசிகர்களுக்கு வைங்கப் ட்டுள்ளது. 

யூமரா மகாப்ல  ம ாட்டியில் ஃபின்லாந்துக்கு எதிரான 

ஆட்ைத்தின்ம ாது பைன்ோர்க் வீரர் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் 

ோரலைப்பு ஏற் ட்டு களத்தில் சரிந்த தருைத்தில், 

அணியினர் விக்கித்து நிற்க, லேதானத்தில் இருந்த 

அந்நாட்டு ரசிகர்கள் அணியினருக்கும், எரிக்சனுக்கும் 

ஆதரவாக எழுப்பிய குரலுக்காக இந்த பகௌரவம் 

அளிக்கப் ட்ைது. 

ஃம ர் பிமள விருது 

இந்த விருதும் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் சம் வத்தின்ம ாது 

அந்த அணியினர் காட்டிய ஆதரவு, துரிதோன பசயல் ாடு, 

மதாமளாடு மதாள் மசர்த்து நின்ற ஒற்றுலே 

ஆகியவற்றுக்காக பைன்ோர்க் அணி வீரர்கள் ேற்றும் 

உதவிப்  ணியாளர்களுக்கு வைங்கப் ட்ைது. 

மதர்வு முலற... 

இந்த விருதுக்கான ம ாட்டியாளர்கள் உலகின்  ல்மவறு 

நாடுகலளச் மசர்ந்த மதசிய கால் ந்து அணியின் 

 யிற்சியாளர்கள், மகப்ைன்கள், ஊைகத்தினர், ரசிகர்களின் 

வாக்குகள் அடிப் லையில் மதர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர். 

ஒவ்பவாரு தரப்பின் வாக்குகளும் 25 சதவீதம் என்ற 

அளவின் அடிப் லையில் ேதிப்பீடு பசய்யப் ட்டு 

பவற்றியாளர் மதாோ்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர். 

 


