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1. “பெண்குழந்தைகள் திறதையானவர்கள் – ைரபுசாரா வாழ்வாைார வழிகளில் பெண்களுக்கான திறன்கள்” 

என்ெது கீழ்க்காணும் எந்ை முைன்தைத் திட்டத்தில் சசர்க்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. பேட்டி ேச்சாப ா பேட்டி ேதாப ா  

ஆ. இராஷ்டிாிய மகிளா பகாஷ் 

இ. போஷான் அேியான் 

ஈ. ேிரதமா் மாத்ரு  ந்தனா பயாஜனா 

✓ நடுவணரசானது, ‘பெண் குழந்தைதயக் காப்சொம், பெண் குழந்தைகளுக்குக் கற்பிப்சொம்’ என்ற அைன் முைன்தை 

திட்டத்தில், “பெண்குழந்தைகள் திறதையானவர்கள்–ைரபுசாரா வாழ்வாைார வழிகளில் பெண்டிர்க்கான திறன்கள்” 

என்ெதை சசர்ப்ெைாக அறிவித்ைது. பெண்கள் ைற்றும் குழந்தைகள் சைம்ொட்டுத்துதற அதைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, 

பெண்களுக்கு அதிகாரைளிக்கும் வதகயில் ைரைான கல்விதய வழங்குவைற்கு ெல்சவறு துதறகளுக்கு இதடசய 

சைதவப்ெடும் ஒருங்கிதணப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார். 

2. ‘ஒசர நாடு, ஒசர கட்டதைப்பு, ஒசர அதிர்பவண் ைற்றும் ஒரே சைசிய சுதை அனுப்பும் தையத்துடன்’ பைாடர்புதடய 

நடுவண் அதைச்சகம் எது? 
அ. தக ல் ததாடா்ேு அமமச்சகம் 

ஆ. மின்னணு மற்றும் தக ல் ததாழில்நுட்ே அமமச்சகம் 

இ. எாிசக்தி அமமச்சகம்  

ஈ. அறி ியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ே அமமச்சகம் 

✓ புதைெடிவ எரிபொருள் அல்லாை எரிசக்தி ஆைாரங்கதள சைசிய மின்சார கட்டதைப்புடன் ஒருங்கிதணக்க, நடப்பு 

ஆண்டில் 66.5 கிகாவாட் திறன்பகாண்ட புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ைண்டலங்களுக்கான ெரிைாற்ற அதைப்புகதள 

அதைக்கும் பசயல்முதறதய நடுவண் எரிசக்தி அதைச்சகம் பைாடங்கியுள்ளது. இது ைதலமுதறயின் ைாறுொட்தட 

நிவர்த்தி பசய்ய 13 RE சைலாண்தை தையங்கதளயும் (REMC) நிறுவும். 2026–27க்குள் கூடுைலாக 52 GW திறன் 

பகாண்ட புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ைண்டலங்கதள ஒருங்கிதணப்ெைற்காக ஒரு பசலுத்துதக அதைப்பும் நிறுவ 

திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. ‘ஒசர நாடு, ஒசர கட்டதைப்பு, ஒசர அதிர்பவண் ைற்றும் ஒசர சைசிய சுதை அனுப்பும் தையம்’ 

(NLDC) உருவாக்குவைற்கான நடவடிக்தககள் குறித்து எரிசக்தித் துதற அதைச்சர் விளக்கினார். 

3. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘PM–DevINE’ திட்டம் என்ெது கீழ்க்காணும் எந்ைப் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிதய 

சநாக்கைாகக் பகாண்டைாகும்? 
அ. கடபலாரே் ேகுதிகள் 

ஆ. மமலயகங்கள் 

இ.  டகிழக்குே்ேகுதி  

ஈ. எல்மலே்ேுறே் ேகுதிகள் 

✓ 2022–23 முைல் 2025–26 வதரயிலான ெதிதனந்ைாவது நிதி ஆதணயத்தின் எஞ்சிய நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 

“பிரைைரின் வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திற்கான வளர்ச்சி முதனவு” என்ற புதிய திட்டத்திற்கு பிரைைர் நசரந்திர சைாதி 

ைதலதையிலான நடுவணதைச்சரதவக் கூட்டம் ஒப்புைலளித்துள்ளது. 100 சைவீைம் நடுவணரசின் நிதியிலான 

இப்புதிய திட்டத்தை வடகிழக்குப் பிராந்திய சைம்ொட்டு அதைச்சகம் அைலாக்கும். இந்ை நான்காண்டு காலத்திற்கான 

திட்ட ஒதுக்கீடு `6600 சகாடியாக இருக்கும். 
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4. சமீெத்திய ைரவுகளின்ெடி, இந்தியாவில் ெதிவுபசய்யப்ெட்ட CPI அடிப்ெதடயிலான சில்லதற ெணவீக்கம் என்ன? 
அ. 6.25% 

ஆ. 7.2% 

இ. 7.41%  

ஈ. 7.91% 

✓ சைசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) பவளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ ைகவலில், நுகர்சவார் விதலக்குறியீட்டின் (CPI) 

அடிப்ெதடயிலான சில்லதற ெணவீக்கம் பசப்டம்ெர் ைாைத்தில் 7.41 சைவீைைாக இருந்ைது. ஆகஸ்ட் ைாைத்தில் இது 7 

சைவீைைாக இருந்ைது. விதலயுயர்ந்ை உணவுப் பொருட்களால் சில்லதற ெணவீக்கம் ஐந்து ைாைங்களில் இல்லாை 

அளவுக்கு பசப்டம்ெர் ைாைத்தில் 7.41 சைவீைைாக உயர்ந்துள்ளது. பைாடர்ந்து ஒன்ெைாவது ைாைைாக சில்லதற ெண 

வீக்கம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிர்ணயித்திருந்ை 6 சைவீைத்தை விட அதிகைாக உள்ளது. 

5. ‘உலகளாவிய கிரிப்சடா ஏற்றுக்பகாளல் குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா அதடந்துள்ள ைரநிதல என்ன? 

அ. இரண்டா து 

ஆ. நான்கா து  

இ. ஆறா து 

ஈ. எட்டா து 

✓ சைனாலிஸிஸின்  2022 – உலகளாவிய கிரிப்சடா ஏற்றுக்பகாளல் அறிக்தகயின்ெடி, ‘உலகளாவிய கிரிப்சடா 

ஏற்றுக்பகாளல் குறியீடு – 2022’இல் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. பைாடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக, 

கிரிப்சடாகரன்சி ஏற்றுக்பகாளலில் வியட்நாம் முைலிடத்தில் உள்ளது. 0.663 குறியீட்டு ைதிப்பெண்ணுடன் இந்தியா 

4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதனத்து கிரிப்சடா கரன்சி வர்த்ைகத்திற்கும் ைதடவிதிக்கப்ெட்டிருந்ைாலும், ஐக்கிய 

அபைரிக்க நாடுகள் (USA) ஐந்ைாவது இடத்திற்கு முன்சனறியுள்ளது. 

6. ‘2022– இந்திய ொகுொடு’ என்ற தசைப்பிைான அறிக்தகதய பவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. UNICEF 

ஆ. WEF  

இ. NITI ஆபயாக் 

ஈ. ஆக்ஸ்ோம் இன்டா்பநஷனல்  

✓ ஆக்ஸ்ொம் இந்தியா, ‘2022 – இந்திய ொகுொடு அறிக்தக’ என்ற ைதலப்பிலான அறிக்தகதய பவளியிட்டுள்ளது. 

இந்ை அறிக்தகயின்ெடி, இந்தியாவில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இதடயிலான 98 சைவீை சவதலவாய்ப்பு 

இதடபவளிக்கு ொலின ொகுொடுைான் காரணைாக உள்ளது. பைாழிலாளர் சந்தையில் கிராைப்புறங்களில் பெண்கள் 

எதிர்பகாள்ளும் 100% சவதலவாய்ப்பு சைத்துவமின்தைதயயும் நகர்ப்புறங்களில் 98 சைவீைத்தையும் இப்ொகுொடு 

ஏற்ெடுத்துகிறது என்ெதையும் இது காட்டுகிறது. சுயபைாழில் பசய்யும் ஆண்கள் பெண்கதளவிட 2.5 ைடங்கு 

அதிகைாக ஈட்டுகிறார்கள்; இதில் 83 சைவீைம் ொலின அடிப்ெதடயிலான ொகுொடு காரணைாக அதைகிறது. 

7. அண்தைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘SOVA தவரஸ்’ என்றால் என்ன? 
அ. COVID–19 திாிேு 

ஆ. இன்ேுளூயன்ஸா ம ரஸ் திாிேு 

இ. தீம்தோருள்  

ஈ. கிாிே்படாகரன்ஸி 
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✓ SOVA தவரஸ் என்ெது புதிய அதலசெசி வங்கிச்சசதவ ஊடாக வரும் டிசராஜன் தவரஸாகும்; இது ஆண்ட்ராய்டு 

அதலசெசி வழியாகப் ெரவுகிறது. இந்தியாவில் ஜூதல ைாைம் முைன்முைலில் இவ்தவரஸ் கண்டறியப்ெட்ட பின்னர் 

அது அைன் ஐந்ைாவது ெதிப்பிற்கு சைம்ெடுத்ைப்ெட்டுள்ளைாக இந்தியாவின் நடுவண் இதணய ொதுகாப்பு நிறுவனம் 

ஓர் ஆசலாசதனதய பவளியிட்டது. 2022 ஜூதலயில், இந்தியா உட்ெட ெல நாடுகதள அவ்தவரஸ் அைன் இலக்கு 

ெட்டியலில் சசர்த்ைது. கீ லாக்கிங், குக்கீகதளத் திருடுைல் ைற்றும் ெல பசயலிகளில் ைவறான சைலடுக்குகதளச் 

சசர்ப்ெைன்மூலம் ெயனர் பெயர்கள் ைற்றும் கடவுச்பசாற்கதள சசகரம் பசய்யும் திறதன இது பகாண்டுள்ளது. 

8. ஐக்கிய நாடுகளின் ென்னாட்டு சை ஊதிய நாள் கதடப்பிடிக்கப்ெடுகிற சைதி எது? 
அ. தசே்டம்ோ்.12 

ஆ. தசே்டம்ோ்.14 

இ. தசே்டம்ோ்.18  

ஈ. தசே்டம்ோ்.20 

✓ ொலின ஊதிய இதடபவளிதய முன்னிதலப்ெடுத்தி ஆண்டுசைாறும் உலக சை ஊதிய நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

இது ஐக்கிய நாடுகள் அதவயால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட நிகழ்வாகும்; இது பசப்டம்ெர்.18 அன்று வருகிறது. ென்னாட்டு 

சை ஊதிய நாள் முைன்முைலில் 1996இல் செ ஈக்விட்டிக்கான சைசியக் குழுவால் அனுசரிக்கப்ெட்டது. உலபகங்கிலும் 

பெண்கள் எதிர்பகாள்ளும் ொலின ொகுொட்தட முடிவுக்குக்பகாண்டுவருவசை இைன் முைன்தை சநாக்கைாகும். 

9. அண்சைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற இராம்குைார் இராைநாைன் & பிரஜ்சனஷ் குசணஸ்வரன் ஆகிசயாருடன் 

பைாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 
அ. தடன்னிஸ்  

ஆ. பூே்ேந்து 

இ. ஸ்கு ாஷ் 

ஈ. சதுரங்கம் 

✓ சடவிஸ் சகாப்தெ உலக குரூப்–1 தடயில், நார்சவயின் லில்லிஹாைரில் நடந்ை ஆட்டத்தில் இந்தியா 0–3 என்ற 

சகால் கணக்கில் நார்சவயிடம் சைால்வியதடந்ைது. இந்திய படன்னிஸ் வீரர் இராம்குைார் இராைநாைன் அவதரவிட 

குதறவான ைரவரிதசயிலிருந்ை துராசசாவிச்சிடம் வீழ்ந்ைார். ைற்பறாரு ஒற்தறயர் பிரிவில், உலகின் நம்ெர் 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ள காஸ்ெர் ரூடிடம் பிரஜ்சனஷ் குசணஸ்வரன் வீழ்ந்ைார். இரட்தடயர் ஆட்டத்தில், உலகின் நம்ெர் 

2ஆவது இடத்தில் உள்ள காஸ்ெர் ரூட் ைற்றும் விக்டர் துராசசாவிக் அடங்கிய நார்சவ சஜாடி, இந்திய சஜாடியான 

யூகி ொம்ப்ரி–சாசகத் தைசனனிதய சைாற்கடித்ைது. 

10. அண்சைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘The Fabelmans’ என்ற திதரப்ெடத்தின் இயக்குநர் யார்? 
அ. ஸ்டீ ன் ஸ்ேீல்தோ்க்  

ஆ. ஜாா்ஜ் லூகாஸ் 

இ. மாா்ட்டின் ஸ்பகாா்தசஸி 

ஈ. குத ன்டின் டரான்டிபனா 

✓ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்கின், ‘தி ஃசெெல்சைன்ஸ்’ என்ற திதரப்ெடம் படாராண்சடா ென்னாட்டு திதரப்ெட விழாவில் 

(TIFF) 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்புமிக்க, ‘ைக்கள் சைர்வு’ விருதை பவன்றது. இது மிகவும் பிரெலைான ைற்றும் 

ஓரளவு சுயசரிதை சார்ந்ை திதரப்ெடைாகும். TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் ஆவணப்ெட விருதை ஹூெர்ட் சடவிஸ் இயக்கிய 

‘பிளாக் ஐஸ்’ பவன்றது. TIFF பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் மிட்தநட் சைட்னஸ் விருதை எரிக் அப்ெல் இயக்கிய ‘வியர்ட்: தி அல் 

யான்சகாவிக் ஸ்சடாரி’ பவன்றது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. திண்டுக்கல், கரூரில் இந்தியாவின் முைல் சைவாங்கு சரணாலயம்: ைமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

இந்தியாவின் முைல் சைவாங்கு சரணாலயங்கள் திண்டுக்கல், கரூர் ைாவட்டங்களில் 11,806 பஹக்சடர் ெரப்பில் 

அதைக்கப்ெடுகிறது எனத் ைமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இைற்கான அறிவிக்தகதய ைமிழ்நாடு அரசு பவளியிட்டது. அதில் கூறப்ெட்டுள்ளைாவது: சைவாங்கு, இரவுசநர 

ொலூட்டி வதகதயச் சசர்ந்ைது. அளவில் சிறியைாக இருக்கும் அதவ, ைரவதக இனத்தைச் சசர்ந்ைது. இந்ை இனம் 

ெயிர்களுக்குச் சசைம் உண்டாக்கும் பூச்சிகதள சவட்தடயாடி விவசாயிகளுக்கு நன்தைெயக்கிறது. இைனால், 

சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நிலப்ெரப்பு சுற்றுச்சூழல் அதைப்பில் சைவாங்குகள் முக்கியப்ெங்தக வகிக்கின்றன. 

இயற்தக ொதுகாப்புக்கான சர்வசைச தையைானது சைவாங்தக அழிந்துவரும் இனங்களின் ெட்டியலில் இதணத் 

-துள்ளது. இந்ை உயிரினங்களின் வாழ்விடத்தை சைம்ெடுத்துைல், ொதுகாத்ைல் ைற்றும் அதவகளுக்கு ஏற்ெடும் 

அச்சுறுத்ைதல ைணித்ைல் ஆகியவற்றின்மூலம் சைவாங்கு இனத்தின் எண்ணிக்தகதய பெருக்கவியலும். 

கரூர்-திண்டுக்கல்: அழிந்துவரும் சைவாங்குகள் இனத்தைப் ொதுகாக்கும் வதகயில், கரூர், திண்டுக்கல் ைாவட்டங் 

-களில் 11,806 பஹக்சடர் ெரப்பிலான வனப்ெகுதிகள் அவற்றின் முக்கிய வாழ்விடங்களாக அதடயாளம் காணப்ெட் 

-டுள்ளன. இந்ை இனத்தை உடனடியாகப் ொதுகாக்க சவண்டியைன் அவசியத்தை உணர்ந்ை ைமிழ்நாடு அரசு, 

இந்தியாவின் முைல் சைவாங்குகளுக்கான வனவுயிரி சரணாலயம் கரூர், திண்டுக்கல் ைாவட்டங்களில் அதைக்கப்ெ 

-டும் என்று சட்டப்செரதவயில் அறிவித்ைது. இந்ை அறிவிப்தெச் பசயல்ெடுத்தும் வதகயில், கரூர், திண்டுக்கல் 

ைாவட்டங்களில் உள்ள 11 ஆயிரத்து 806.56 பஹக்சடர் ெரப்பிலான நிலத்தைக் கடவூர் சைவாங்கு சரணாலயைாக 

அறிவித்து அறிவிக்தக பசய்துள்ளது. 

புதிய வாழ்விடங்கள்: சைவாங்தகப்சொன்று, சவறு ெல அழிந்துவரும் உயிரினங்கதளக் காக்கவும் ைமிழ்நாடு அரசு 

நடவடிக்தக எடுத்துள்ளது. அைன்ெடி, கடற்ெசு ொதுகாப்ெகம், கழுசவலி ெறதவகள் சரணாலயம், அகத்தியர் ைதல 

யாதனகள் ொதுகாப்ெகம், திருப்பூர் நஞ்சராயன் குளம் ெறதவகள் சரணாலயம், 13 ஈரநிலப்ெகுதிகதள இராம்சர் 

சாசனப்ெகுதிகளில் இடம்பெறச்பசய்ைது சொன்ற நடவடிக்தககதள எடுத்துள்ளைாக சுற்றுச்சூழல், காலநிதல 

ைாற்றம் ைற்றும் வனத்துதற பைரிவித்துள்ளது. 

 

2. 4ஆவது, ‘வந்சை ொரத்’ இரயிதலத் பைாடங்கிதவத்ைார் பிரைைர் சைாதி. 

ஹிைாசல பிரசைசத்தில், ‘வந்சை ொரத்’ விதரவு இரயிலின் நான்காவது ரயில் சசதவதய பிரைைர் நசரந்திர சைாதி 

பைாடக்கிதவத்ைார். நாட்டின் அதிசவக ரயிலான வந்சை ொரத் விதரவு ரயில் சுைார் 160 கிமீ சவகத்தில் ெயணிக்க 

கூடியது. இந்ை இரயில் சசதவ கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்டது. வந்சை ொரத் விதரவு ரயிலின் 

3ஆவது ரயில் சசதவதய குஜராத்தின் காந்தி நகருக்கும் ைகாராஷ்டிரத்தின் மும்தெக்கும் இதடசய கடந்ை ைாைம் 

பிரைைர் சைாதி பைாடக்கி தவத்ைார். 

இந்நிதலயில், 4ஆவது இரயில் சசதவதய ஹிைாசல பிரசைச ைாநிலம் உனா இரயில் நிதலயத்திலிருந்து தில்லி 

பசல்லும் வந்சை ொரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிதல பிரைைர் நசரந்திர சைாதி பகாடியதசத்து பைாடக்கிதவத்ைார். 

 

3. ‘குட்டி காவலர்’ ைாணவர்களுக்கான சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திட்டம்: முைல்வர் பைாடக்கி தவத்ைார் 

‘குட்டி காவலர்’ என்ற ைாணவர்களுக்கான சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தை முைல்வர் முக ஸ்டாலின் 

பைாடக்கி தவத்ைார். இளம் ெள்ளிச்சிறார்களுக்கு சாதலப்ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வுெற்றி நன்கு வடிவதைக்கப்ெட்ட 

ொடத்திட்டத்தின்மூலம் சாதலப்ொதுகாப்பு குறித்து கற்பித்து அவர்கதள சாதலப்ொதுகாப்பின் தூதுவர்களாக 

ைாற்றுவசை, ‘குட்டி காவலர்’ திட்டத்தின் சநாக்கைாகும். 
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4. குதவத்துக்கான புதிய இந்திய தூைர் நியைனம்  

வதளகுடா நாடுகளில் ஒன்றான குதவத் நாட்டுக்கான புதிய இந்திய தூைராக பவளியுறவுப்ெணி மூத்ை அதிகாரி 

ஆைர்ஷ் ஸ்தவகா நியமிக்கப்ெட்டார். கடந்ை 2002ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய பவளியுறவுப்ெணி அதிகாரியான 

ஆைர்ஷ் ஸ்தவகா, தில்லியிலுள்ள பவளியுறவுத்துதற அதைச்சக ைதலதையகத்தில் இதணச்பசயலராக ைற்சொது 

ெணியாற்றி வருகிறார். அவர் விதரவில் ைனது புதிய பொறுப்தெ ஏற்ொர் என்று அந்ை அதைச்சகம் பவளியிட்ட 

அறிக்தகயில் பைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. குதவத்துக்கான ைற்சொதைய இந்திய தூைராக சிபி ஜார்ஜ் உள்ளார். 

வதளகுடா நாடுகளில் இந்தியாவின் முக்கிய கூட்டுறவு நாடாக குதவத் கருைப்ெடுகிறது. இருநாடுகளுக்கு 

இதடயிலான நல்லுறவு கடந்ை சில ஆண்டுகளாக சைம்ெட்டு வருகிறது. இசைசொல், கினியா குடியரசுக்கான அடுத்ை 

இந்திய தூைராக ஔைார் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இவர் ைற்சொது பவளியுறவு அதைச்சகத்தில் இயக்குநராகப் 

ெணியாற்றி வருகிறார். 

 

5. சர்வீசஸ் சாம்பியன்; ைமிழ்நாடு 5ஆம் இடம் 

குஜராத்தில் நதடபெற்று வந்ை 36ஆவது சைசிய விதளயாட்டுப்சொட்டிகள் நிதறவதடந்ைன. இந்ைப் சொட்டியில் 

பைாடர்ந்து 4ஆவது முதறயாக சர்வீசஸ் அணி ஒட்டுபைாத்ை சாம்பியன் ெட்டம் பவன்றது. ைமிழ்நாடு 5ஆம் இடம் 

பிடித்ைது. சொட்டியின் ெைக்கப்ெட்டியலில் முைலிடம் பிடித்ை சர்வீசஸ் அணிக்கு ஒட்டுபைாத்ை சாம்பியன் சகாப்தெ 

வழங்கப்ெட்டது. ைகாராஷ்டிரம், ஹரியானா முதறசய அடுத்ை இரு இடங்கதளப் பிடித்ைன. சொட்டி முழுவதுைாக 

சிறப்ொகச் பசயல்ெட்ட அணியாக ைகாராஷ்டிரம் சைர்வானது. 

பவள்ளியுடன் நிதறவுபசய்ை ைமிழ்நாடு: கதடசி நாளான புைன்கிழதை, வாலிொல் ஆடவர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

ைமிழ்நாடு 0-3 என்ற கணக்கில் சகரளத்திடம் பவற்றிதய இழந்து பவள்ளிப்ெைக்கம் பெற்றது. சொட்டியில் ைமிழகம் 

பைாத்ைைாக 20 விதளயாட்டுகளில் 74 ெைக்கங்கள் பவன்றுள்ளது. இதில் அதிகெட்சைாக ைடகளத்தில் 7 ைங்கம், 6 

பவள்ளி, 5 பவண்கலம் என 18 ெைக்கங்கள் கிதடத்துள்ளது. 

சிறந்ை வீரர், வீராங்கதன... 

சகரளத்தைச் சசர்ந்ை நீச்சல் வீரர் சஜன் பிரகாஷ், இப்சொட்டியில் 5 ைங்கம், 2 பவள்ளி, 1 பவண்கலம் என 

பைாத்ைைாக 8 ெைக்கங்கள் பவன்று சிறந்ை வீரராகத் சைர்வானார். கர்நாடக நீச்சல் வீராங்கதன ஹாஷிகா 

இராைச்சந்திரா 6 ைங்கம், 1 பவண்கலத்துடன் சொட்டியிசலசய சிறந்ை வீராங்கதனயாகத் சைர்வு பசய்யப்ெட்டார். 
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