
        

    

1. ‘உலகப்ப ொருளொதொர நிலல & வொய்ப்புகள்’ என் து 

எந்த அலைப்பின் முதன்லை பவளியீடொகும்? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

இ) ஐக்கிய நாடுகள்  

ஈ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

✓ “உலகப்ப ாருளாதார நிலல மற்றும் வாய்ப்புகள்” என் து 

ஐநா சல யின் முதன்லமயான பவளியீடாகும். சமீ த்தில் 

இதன் 2022ஆம் ஆண்டின்  திப்பு பவளியிடப் ட்டது. 

இவ்வறிக்லகயின் டி, உலகளாவிய உற் த்தி 2022’இல் 

4 சதவீதமாகவும், 2023’இல் 3.5 சதவீதமாகவும் மட்டுமம 

வளரும் எனக்கணிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

2. ப ஞ்ச் புலிகள் கொப் கம் அமைந்துள்ள ைொநிலம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) மத்திய பிரமதசம்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) மகரளா 

✓ மத்திய பிரமதச மாநிலத்தில் ப ஞ்ச் புலிகள் காப் கம் 

உள்ளது. இந்தப் புலிகள் காப் கத்தில் இருந்த ‘காலர்வாலி’ 

என்ற மிகப்பிர லமான புலி சமீ த்தில் இறந்துவிட்டதாக 

அக்காப் கம் அறிவித்தது. இந்தப் புலி (டி-15) பசப்டம் ர் 22, 

2005 அன்று பிறந்தது. ஒமர பிரசவத்தில் 5 குட்டிகலளப் 

ஈன்பறடுத்து புகழ்ப ற்ற சாதலனலயப் ப ற்றதால், அது 

‘சூப் ர்மாம்’ என்றும் அன்புடன் அலைக்கப் டுகிறது. 

அந்தப் புலி இதுவலர 29 குட்டிகலளப் ப ற்பறடுத்துள்ளது. 

அதில் 25 குட்டிகள் உயிமராடு உள்ளன. 

 

3. ‘ைன ஊரு, ைன பதி’ என்ற திட்டம் பெயல் டுத்தப் டுகிற 

ைொநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) பதலுங்கானா  

இ) மமற்கு வங்கம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ `7,289 மகாடி  ட்பெட்டில் 3 ஆண்டுகளில் பசயல் டுத்தப் 

- டும் ‘மன ஊரு, மன  தி’ திட்டத்திற்கு பதலுங்கானா 

அலமச்சரலவ சமீ த்தில் தனது ஒப்புதலல அளித்துள்ளது.  

✓ இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள  ள்ளிகளின் ஒட்டுபமாத்த 

மமம் ாடு மற்றும் அவற்றில்  யனுள்ள அடிப் லடக் 

கட்டலமப்புகலள உருவாக்குவலத மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. பதலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள 

26000  ள்ளிகலளச் மசர்ந்த 19.84 லட்சம் குைந்லதகள் 

இதனால்  யனலடவார்கள் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

 

4. ‘திறந்தபவளி தரவு வொரம்’ அனுெரிக்கும் அலைச்ெகம்? 

அ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம்  

இ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஈ) தகவல் & ஒலி ரப்பு அலமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம் 

‘திறந்தபவளி தரவு வாரத்லத’ அனுசரிக்கவுள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது. இது திறந்தபவளி தரவுகலள ஏற்றுக் 

பகாள்வலத ஊக்குவிப் து மற்றும் இந்தியாவின் நகர்ப் 

புறச்சூைலலமப்பு முழுவதும் புதுலமகலள ஊக்குவிப்  

-லத இது மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ 2022 பிப்ரவரியில் சூரத்தில் நலடப றவுள்ள ‘அமுதப் 

ப ருவிைா – சீர்மிகு நகரங்கள்: சீர்மிகு நகரமயமாக்கல்' 

மாநாட்டிற்காக, திறந்தபவளி தரவுகள் குறித்த விழிப்புண 

-ர்லவயும்  யன் ாட்லடயும் ஊக்குவிப் தற்காக மத்திய 

வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகத்தால் 

மமற்பகாள்ளப் டும் நிகழ்வுக்கு முந்லதய முயற்சிகளின் 

ஒரு குதியாக இந்தத் திறந்தபவளி தரவு வாரம் உள்ளது. 

 

5. “யயொக்யதொ” என்ற திறன்ய சி பெயலி கீழ்கொணும் 

எதனொல் பதொடங்கப் ட்டது? 

அ) ப ாது மசலவ லமயங்கள்  

ஆ) மதசிய  சுலம தீர்ப் ாயம் 

இ) இந்திய மதர்தல் ஆலணயம் 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ ப ாதுமசலவ லமயமானது (CSC) சமீ த்தில் “மயாக்யதா” 

என்ற திறன்ம சி பசயலிலய அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.  

✓ இது கிராமப்புறங்களில் உள்ள இலளமயார் மற்றும் பிற 

குடிகளுக்கு பதாழிற்சார் கல்வி மற்றும் திறன் மமம் ாட்டு 

வாய்ப்புகலள வைங்குவலத மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. மவலலவாய்ப்ல  அதிகரிக்க, லச ர் 

பசக்யூரிட்டி, CAD மற்றும் முப் ரிமாண (3D) அச்சும ான்ற 

 டிப்புகளுக்கான அணுகலல இது உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

6. இந்தியொவின் முதல் ைொவட்ட நல்லொட்சி குறியீட்லட 

அறிமுகப் டுத்திய ைொநிலம்/யூனியன் பிரயதெம் எது? 

அ) மகரளா 

ஆ) ெம்மு & காஷ்மீர்  

இ) மகாவா 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ இந்தியாவின் முதல் மாவட்ட நல்லாட்சி குறியீடு ெம்மு -

காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தில் பவளியிடப் ட்டது. இந்தக் 

குறியீட்டின் கூட்டுத்தரவரிலசயில், ெம்மு மாவட்டம் முதல் 

இடத்திலும், மதாடா, சம் ா, புல்வாமா மற்றும் ஸ்ரீநகர் 

மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

இந்தக் குறியீடு 58 குறிகாட்டிகளுடன்  த்து நிர்வாகத் 

துலறகளின்கீழ் பசயல்திறலன மதிப்பிடும் ஒரு 

கட்டலமப்பு ஆவணமாகும். 

 

7. ‘உழவு எந்திரையைொக்கலின் துலைப் ணி’ என் து 

எந்த ைத்திய அலைச்ெகத்தின் திட்டைொகும்? 

அ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஆ) உைவு & உைவர்கள் நல அலமச்சகம்  

இ) ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

 

 
 

 

 

 
 



        

    

✓ உைவு மற்றும் உைவர்கள் நல அலமச்சகம் 2014-15’இல் 

Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) என்ற 

திட்டத்லதத்பதாடங்கியது. இது சிறு & குறு உைவர்களின் 

 ண்லண எந்திரமயமாக்களுக்கு உதவும். SMAM’இன் 

சமீ த்திய வழிகாட்டுதல்களின் டி, மவளாண் இயந்திரப் 

 யிற்சி லமயங்கள், மவளாண் ஆராய்ச்சி லமயங்கள், 

கிரிஷி விஞ்ஞான் லமயங்கள், மவளாண்  ல்கலலகள் 

வாங்கும் டிமரான்களுக்கு 100 சதவீத மானியம் அல்லது 

`10 இலட்சம் இதில் எது குலறமவா அது வைங்கப் டும். 

மவளாண் உற் த்தியாளர் சங்கங்கள், ட்மரான்கள் 

வாங்க 75% மானியம் வைங்கப் டும். 

 

8. ‘ைெொலொப் ப ொருட்கள் வொரியம்’ என் து பின்வரும் எந்த 

அலைச்ெகத்தின்கீழுள்ள ஒழுங்குமுலற ைற்றும் ஏற்றுைதி 

யைம் ொட்டு நிறுவனைொகும்? 

அ) உைவு & உைவர்கள் நல அலமச்சகம் 

ஆ) வணிகம் & பதாழிற்துலற அலமச்சகம்  

இ) MSME அலமச்சகம் 

ஈ)  ைங்குடியினர் நலத்துலற அலமச்சகம் 

✓ ‘மசாலாப்ப ாருட்கள் வாரியம்’ என் து மசாலாப்ப ாருட்கள் 

சார்ந்த ஓர் ஒழுங்குமுலற மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு 

நிறுவனமாகும். இது வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துலற 

அலமச்சகத்தின்கீழ் பசயல் ட்டு வருகிறது. 

✓ இதன் தலலலமயகம் மகரளாவின் பகாச்சியில் உள்ளது. 

மசாலா வாரியம் மசாலா ஏற்றுமதிக்கான நாட்டின் முதல் 

பமய்நிகர் தளமான ‘Spice Xchange’ஐ பதாடக்கியது. 

இந்தியா ஆனது 180’க்கும் மமற் ட்ட நாடுகளுக்கு 225 

வலகயான மசாலா மற்றும் மசாலாப் ப ாருட்கலள 

ஏற்றுமதி பசய்கிறது. இது ஒரு 3D பமய்நிகர் தளமாகும், 

இது இந்தியாவில் உள்ள மசாலா ஏற்றுமதியாளர்கலள 

உலபகங்கிலும் உள்ள வாங்கு வர்களுடன் AIமூலம் 

இலணப் லத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

9. ‘ைக்களுக்கொக வீதிகள்’ என் து கீழ்கொணும் எந்த 

ைத்திய அலைச்ெகத்தின் முன்பனடுப் ொகும்? 

அ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம்  

இ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஈ) தகவல் & ஒலி ரப்பு அலமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம் 

ஏற் ாடு பசய்திருந்த இலணயவழி நிகழ்வில், ‘மக்களுக் 

-காக வீதிகள்’ என் தில் பவற்றி ப ற்ற 11 நகரங்கள் 

‘அண்லட அயல் நட்புகலள வளர்த்தல்’ என் தன் முதற் 

கட்டத்தில் பவன்ற 10 நகரங்கள் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளன.  

✓ இந்த நிகழ்வின்ம ாது, மாற்றத்திற்கான மிதிவண்டிகள் 

மக்களுக்காக வீதிகள் என் தன் இரண்டாம் கட்டத்லத 

அலமச்சகம் பதாடங்கியது. ‘அண்லட அயல் நட்புகலள 

வளர்த்தல்: களத்திலிருந்து கலதகள்’ எனப்ப யரிடப் ட்ட 

ஒரு நூல் பவளியிடப் ட்டது. 

 

 

10. ‘கிரொை ஒன்’ திட்டைொனது பின்வரும் எம்ைொநிலத்தின் 

முன்முயற்சியொகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மகரளா 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) ஆந்திர பிரமதசம் 

✓ 12 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் குடியரசு 

நாளிலிருந்து ‘கிராம ஒன்’ திட்டம் பசயல் டுத்தப் டும் என 

கர்நாடக முதலலமச்சர்  சவராஜ் ப ாம்லம கூறினார்.  

✓ இத்திட்டம் குடிமக்களின் வீட்டு வாசலிமலமய  ல்மவறு 

துலறகளின் மசலவகலள வைங்குவலத மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது.  ல்மவறு அரசு மசலவகலள வைங்குதற் 

-காக மாநிலங்கள் முழுவதும் 30000 ‘கிராம ஒன்’ 

மசலவ லமயங்கள் திறக்கப் டவுள்ளன. 

 

 

1. மத்திய  ட்பெட் - வரலாறும் சுவாரஸ்யங்களும் 

மத்திய அரசின் 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதி 

நிலல அறிக்லக ( ட்பெட்) பிப்.1 தாக்கல்பசய்யப் டவுள்ளது. 

நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதாடர்ந்து 4ஆவது 

முலறயாக மத்திய  ட்பெட்லட தாக்கல் பசய்யவுள்ளார். 

இந்நிலலயில்,  ட்பெட்டின் வரலாறு குறித்தும்  ல்மவறு 

சுவாரஸ்ய தகவல்கள் குறித்தும் காண்ம ாம். 

வரலாற்று சிறப்பு தாக்கல் பசய்யப் ட்ட நாள் / ஆண்டு 

தாக்கல் பசய்தவர். 

இந்தியாவுக்கான முதலாவது  ட்பெட் ஏப்ரல் 7, 1860 

பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய நிறுவனத்தால் அந்நாட்டு அரசி 

விக்மடாரியா முன்னிலலயில் சமர்ப்பிக்கப் ட்டது. 

சுதந்திர இந்தியாவில் முதல்  ட்பெட் நவம் ர் 26, 1947 

ஆர் மக சண்முகம் பசட்டி 

நீண்ட  ட்பெட் உலர பிப்ரவரி 1, 2020 (2 மணி மநரம் 

42 நிமிஷங்கள்) நிர்மலா சீதாராமன் 

 ட்பெட் உலரயில் அதிக பசாற்கள் 1991 (18,650 

பசாற்கள்) மன்மமாகன் சிங் 

2018 (18,604 பசாற்கள்) அருண் மெட்லி 

 ட்பெட் உலரயில் குலறந்த பசாற்கள் 1977 (800 

பசாற்கள்) எச் எம்  மடல் 

முதல் காகிதமில்லா  ட்பெட் 2021-22 நிர்மலா சீதாராமன் 

சுவாரஸ்யங்கள்: 

அதிகமுலற  ட்பெட் தாக்கல் பசய்தவர்கள் பமாரார்ஜி 

மதசாய்-10 முலற;   சிதம் ரம்-9 முலற; பிரணாப் முகர்ஜி, 

யஷ்வந்த் சின்ஹா (8 முலற) 

 ட்பெட் பமாழி 1955 வலர ஆங்கிலம் மட்டுமம; அதன் 

பிறகு ஹிந்தி, ஆங்கிலம் 

 ட்பெட் தாக்கல்பசய்த முதல் ப ண் இந்திராகாந்தி (1970-

71) 

நிர்மலா சீதாராமன்-முழுமநர நிதியலமச்சர் (2019) 

 

 

 

 



        

    

இரயில்மவ  ட்பெட் 2017 வலர தனியாகத்தாக்கல்; அதன் 

பிறகு ப ாது  ட்பெட்டுடன் இலணப்பு 

சிறப்புப் ப யர்கள்  ட்பெட் காரணம் 

கருப்பு  ட்பெட் 1973-74 `550 மகாடி நிதிப் ற்றாக்குலற. 

மகரட்-ஸ்டிக்  ட்பெட் 1986 சலுலககளும் அ ராதங்களும் 

ஒருமசர அறிவிப்பு. 

புதிய சகாப்தம் வகுத்த  ட்பெட் 1991 தாராளமய பகாள்லக 

அறிமுகம். 

கனவு  ட்பெட் 1997-98 தனிந ர், நிறுவன, இறக்குமதி 

வரிகள் குலறப்பு. 

ஆயிரமாண்டுக்கான  ட்பெட் 2000 தகவல்-பதாழில் 

நுட்  வளர்ச்சிக்கு வழிமகாலியது. 

பின்வாங்கிய  ட்பெட் 2002-03 ப ரும் ாலான 

அறிவிப்புகள் திரும் ப்ப றப் ட்டன. 

நூற்றாண்டுக்கு ஒருமுலற  ட்பெட் 2021-22 கட்டலமப்பு 

மமம் ாட்டுத் திட்டங்கள் அறிவிப்பு. 

 

2. திருப்பூர் இளநீர் விற்கும் ப ண்ணுக்கு பிரதமர் மமாடி 

 ாராட்டு 

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலலப்ம ட்லடலய மசர்ந்த இள 

நீர் விற்கும் ப ண் தாயம்மாள்  ஞ்சாயத்து நடுநிலலப் 

 ள்ளி கட்டலமப்புக்காக `1 லட்சம் நன்பகாலட வைங்கி 

இருந்தார். 

அவருக்கு பிரதமர் மமாடி  ாராட்டு பதரிவித்துள்ளார். 

‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் ம சிய மமாடி, தாயம்மாலள 

குறிப்பிட்டு ம சினார். 

கல்வி  ற்றிய விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் ஒவ்பவாரு 

மட்டத்திலும் பதரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர் மாவட்டம் 

உடுமலலப்ம ட்லடயில் வசிக்கும் தாயம்மாளின் 

பசயல்மிகவும் ஊக்கம் அளிக்கிறது. 

அவருக்கு பசாந்தமாக நிலம் எதுவும் இல்லல. இவர்களது 

குடும் ம்  ல ஆண்டுகளாக இளநீர் விற்று சம் ாதித்து 

வருகிறார்கள். ப ாருளாதார நிலல அவருக்கு நன்றாக 

இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தாயம்மாள் தனது மகன், 

மகளுக்கு கல்வி கற் தற்கு எந்த தலடக்கல்லலயும் 

ஏற் டுத்தவில்லல. 

இவரது குைந்லதகள் சீன்னவீரம் ட்டு  ஞ்சாயத்து 

நடுநிலலப் ள்ளியில்  டித்து வருகிறார்கள். அந்த 

 ள்ளியில் ப ற்மறார்கள் கூட்டம் நடந்த ம ாது, 

வகுப் லறகள் மற்றும்  ள்ளியின் நிலலலய மமம் டுத்த 

மவண்டும் என்று மகாரிக்லக விடுக்கப் ட்டது. 

 ள்ளியின் உட்கட்டலமப்புகலள சரி பசய்ய மவண்டும் 

என்று பதரிவிக்கப் ட்டது. மமலும் இந்த  ணிக்கான  ண 

 ற்றாக்குலற குறித்தும் விவாதிக்கப் ட்டது. 

அந்தக் கூட்டத்தில் தாயம்மாளும்  ங்மகற்றிருந்தார். அவர் 

என்ன பசய்தார் என்று யாராலும் நிலனத்து  ார்க்க 

முடியவில்லல. இளநீர் விற்று ஓரளவுக்கு சம் ாதித்த 

 ணத்லத தாயம்மாள்  ள்ளி கட்டலமப்புக்காக ரூ.1 லட்சம் 

நன்பகாலட அளித்தார். 

உண்லமயில் இலத பசய்வதற்கு ஒரு ப ரிய மனது, 

மசலவ உணர்வு மதலவ. அங்குள்ள  ள்ளியில் 8ஆம் 

வகுப்பு வலர இருப் தாக தாயம்மாள் கூறுகிறார். 

இப்ம ாது  ள்ளியின் உட்கட்டலமப்பு மமம் ட்டால் மமல் 

நிலல கல்வி வலர வகுப்புகள் நடத்தப் டும். இவ்வாறு 

அவர் ம சினார். 

 

3. மதசிய மகளிர் ஆலணய பதாடக்க தினம் 

கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு ெனவரி 31ஆம் மததி மதசிய 

மகளிர் ஆலணயம் பதாடங்கப் ட்டது. 

 

4. வாலக சூடினார்; வரலாறு  லடத்தார் 

ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் படன்னிஸ் ம ாட்டியில் ஆடவர் 

ஒற்லறயர் பிரிவில், உலகின் 5ஆம் நிலல வீரரான 

ஸ்ப யினின் ரம ல் நடால் (35) சாம்பியன்  ட்டம் 

பவன்றார். 

இதன்மூலம் தனது 21ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம்  ட்டத்லத 

லகப் ற்றிய நடால், படன்னிஸ் வரலாற்றில் அத்தலன 

கிராண்ட்ஸ்லாம் பவன்ற முதல் வீரர் என்ற சாதலனலய 

 லடத்தார். முன்னதாக அவர் 20 கிராண்ட்ஸ்லாம்கள் 

பவன்று, ஸ்விட்சர்லாந்தின் மராெர் ப டரர், பசர்பியாவின் 

மொமகாவிச் ஆகிமயாருடன் சமனிலலயில் இருந்தார். 

அவாா்களில் யாாா் முதலில் 21-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாலம 

எட்டி சாதலன  லடப் து என்ற ம ாட்டி இருந்தது. இந்த 

நிலலயில், முைங்கால் அறுலவச் சிகிச்லச காரணமாக 

மராெர்ப டரரும், கமரானா தடுப்பூசி சர்ச்லசயால் மநாவக் 

மொமகாவிச்சும் ஆஸ்திமரலிய ஓ னில்  ங்மகற்காமல் 

ம ானது நடால் அந்தச் சாதலனலய முதலில் எட்டுவதற்கு 

சற்று சாதகமாகிப்ம ானது. 

2ஆவது அதிக ட்சம்... 

இந்த இறுதிச்சுற்று பமாத்தமாக 5 மமந 24 நிமிஷங்கள் 

நலடப ற்றது. ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் வரலாற்றில் நீண்ட 

மநரம் நலடப ற்ற இறுதிச்சுற்றில் இது 2ஆவது இடத்தில் 

இருக்கிறது. முன்னதாக, 2012இல் மொமகாவிச்சிடம் 

நடால் மதால்வி கண்ட இறுதிச்சுற்று 5 மணி மநரம் 53 

நிமிஷங்களுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. 

தலா 2 கிராண்ட்ஸ்லாம்கள்... 

இந்த ஆஸ்திமரலிய ஓ னில் சாம்பியன் ஆனதன்மூலம், 

அலனத்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ம ாட்டிகளிலும் குலறந்தது 2 

முலற  ட்டங்கள் பவன்ற கணக்லக எட்டியிருக்கிறார் 

நடால். ஓ ன் எராவில் இத்தலகய சாதலனலய எட்டும் 

2ஆவது வீரர் இவர். முதல் வீரர் மநாவக் மொமகாவிச். 

முதல் வீரர்... 

ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் வரலாற்றில், இறுதிச்சுற்றில் முதல் 

இருபசட்கலள இைந்து அடுத்த 3 பசட்கலள லகப் ற்றி 

சாம்பியன் ஆன முதல் வீரர் என்ற ப ருலமலய நடால் 

ப ற்றிருக்கிறார். மறுபுறம், நடாலின் படன்னிஸ் 

வரலாற்றில் அவர் இவ்வாறு முதலிரு பசட்கலள இைந்தும் 

பவற்றிலய  திவு பசய்தது இது 4ஆவது முலற. 

 

 



        

    

5. ஒடிஸா ஓ ன்: வாலக சூடினார் உன்னாட்டி ஹூடா 

ஒடிஸா ஓ ன்  ாட்மின்டன் ம ாட்டியில் மகளிர் ஒற்லறயர் 

பிரிவில் இந்தியாவின் உன்னாட்டி ஹூடா வாலக 

சூடினார். இப்ம ாட்டியில் சாம்பியன் ஆன மிக இளவயது 

இந்தியர் என்ற ப ருலமலய அவர் ப ற்றுள்ளார். 

14 வயமத ஆகியிருக்கும் உன்னாட்டி தனது இறுதிசுற்றில் 

சக இந்தியரான ஸ்மித் மடாஷ்னிவாலல 21-18, 21-11 

என்ற மநர் மகம்களில் 35 நிமிஷங்களில் மதாற்கடித்தார். 

உன்னாட்டிக்கு `4.22 லட்சம் பராக்கம் வைங்கப் ட்டது. 

ஆடவர் ஒற்லறயர்: மறுபுறம், ம ாட்டித்தரவரிலசயில் 

இடம்பிடிக்காவிட்டாலும் அசத்தலாக ஆடி முன்மனறி வந்த 

கிரண் ொர்ஜ் ஆடவர் ஒற்லறயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

21-15, 14-21, 21-18 என்ற மகம்களில் மற்பறாரு இந்திய 

வீரரான பிரியான்ஷு இரொவத்லத வீழ்த்தி முதலிடம் 

பிடித்தார். அவருக்கும் `4.22 லட்சம் பராக்கம் கிலடத்தது. 

மகளிர் இரட்லடயர்: இப்பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் ம ாட்டித் 

தரவரிலசயில் 5ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் டிரிசா 

ொலி/காயத்ரி மகாபிசந்த் இலண 21-12, 21-10 என்ற 

மநர் மகம்களில் மிக எளிதாக, ம ாட்டித்தரவரிலசயில் 

8ஆவது இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் சன்மயாகிதா 

மகார் மட/ஷ்ருதி மிஸ்ரா கூட்டணிலய வீழ்த்தியது.  

இந்த ஆட்டம் 28 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது. டிரிசா 

/காயத்ரி இலண `4.44 லட்சம் பராக்கப் ரிலச  கிர்ந்து 

பகாள்கிறது. 

2 பவள்ளி: எனினும் ஆடவர் இரட்லடயர் மற்றும் கலப்பு 

இரட்லடயர் பிரிவுகளில் இந்தியா சாம்பியன்  ட்டத்லத 

தவறவிட்டது. 

ஆடவர் இரட்லடயர் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ரவி 

கிருஷ்ணா /சங்கர் பிரசாத் உதயகுமார் இலண 21-18, 

14-21, 16-21 என்ற மகம்களில் மமலசியாவின் நூர் 

முகமது அஸ்ரியின்/லிம் கிம் வா இலணயிடம் 51 

நிமிஷங்களில் பவற்றிலய இைந்தது. 

கலப்பு இரட்லடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் M R அர்ெூன் / 

டிரீசா ொலி மொடி 16-21, 20-22 என்ற மகம்களில் 

இலங்லகயின் சச்சின் டியாஸ்/தில்லினி பஹந்தமஹவா 

இலணயிடம் 36 நிமிஷங்களில் மதாற்றது. 

இந்த இரு பிரிவுகளிலும் 2ஆம் இடம்பிடித்த இந்திய 

இலண தலா `2.13 லட்சம்  ரிலசப்  கிர்ந்துபகாண்டன. 

 


