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ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணை ககாள்முதல் கதாடரும் 

சுருக்கம்:   
❖ இந்தியாவின் ஒட்டுக ாத்த நலணை கருத்தில் ககாண்டட, 

ரஷியாவிடமிருந்து சலுணக விணலயில் எண்கைய் வாங்குவது 

கதாடர்பாக ஆடலாசிக்கப்பட்டு வருவதாக  த்திய நிதியண ச்சர் 

நிர் லா சீதாரா ன் கூறியுள்ளார்.  

❖ ந து எரிகபாருள் பாதுகாப்டப ந க்கு அணைத்ணதயும் விட 

முக்கியம். சலுணக விணலயில் எரிகபாருள் கிணடக்கும் 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ இந்தியாவின் ஒட்டுக ாத்த நலணை கருத்தில் ககாண்டட, ரஷியாவிடமிருந்து சலுணக விணலயில் 

எண்கைய் வாங்குவது கதாடர்பாக ஆடலாசிக்கப்பட்டு வருவதாக  த்திய நிதியண ச்சர் நிர் லா 

சீதாரா ன் கூறியுள்ளார். 

❖ ந து எரிகபாருள் பாதுகாப்டப ந க்கு அணைத்ணதயும் விட முக்கியம். சலுணக விணலயில் 

எரிகபாருள் கிணடக்கும் டபாது, ஏன் அதணை நாம் வாங்கக் கூடாது?  நாம் ரஷியாவிடமிருந்து 

எரிகபாருள் வாங்க ஆரம்பித்துவிட்டடாம்.  

❖ ஒரு சில டபரல்கள் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிணவக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 3 - 4 நாள்களில் 

விநிடயாகம் கதாடங்கும், பிறகு இது கதாடரும். இந்த முடிவு, இந்தியாவின் ஒட்டுக ாத்த 

நலணையும் கருத்தில் ககாண்டுதான் எடுக்கப்பட்டுள்ளது”. 

❖ உக்ணரன் மீது ரஷியா டபார் கதாடுத்துள்ள நிணலயில், அந்நாடு மீது அக ரிக்கா கபாருளாதார 

தணடகணள விதித்துள்ளது.  

❖ இதணையும் மீறி ரஷியாவிடம் இருந்து சலுணக விணலயில் கச்சா எண்கைய் ககாள்முதல் கசய்ய  

இந்தியா முடிவு கசய்துள்ளது. இதற்கு அக ரிக்கா வி ர்சைங்கள் முன்ணவத்திருந்த நிணலயில், 

இந்தியா ட ற்கண்ட பதிணல அளித்துள்ளது. 

 

ரஷிய நாையத்தில் எரிவாயு வாங்காவிட்டால் ஒப்பந்தங்கள் ரத்து 

சுருக்கம்:   
❖  ரஷிய நாைய ாை ரூபிணளக் ககாண்டுதான் எரிவாயு வாங்க 

டவண்டும், அப்படி கசய்யாவிட்டால் ஒப்பந்தங்கள் ரத்து கசய்யப்படும் 

எை உலக நாடுகளுக்கு விளாடிமிர் புதின் எச்சரிக்ணக 

விடுத்துள்ளார்.  
❖ ரஷிய வங்கிகளில் சிறப்பு கைக்கு கதாடங்கப்படும், அவற்றின்மூலம் 

கவளிநாட்டு பைம், ரூபிளாக  ாற்றப்படும் எைவும் 

கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖  புதின் குறிப்பிடுணகயில், “யாரும் எங்களுக்கு இலவச ாக தரவில்ணல. நாங்கள் கதாண்டு 

கசய்யவும் டபாவதில்ணல. எைடவ ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்படும்” எை கூறி உள்ளார். 

❖ கெர் னி, இத்தாலி டபான்ற ஐடராப்பிய நாடுகள், ரஷ்யாவின் எரிவாயுணவ கபரிய அளவில் நம்பி 

உள்ளை. 

சர்வடதசம் 
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❖ உக்ணரன் மீது பணடகயடுத்துள்ள ரஷியா மீது ட ற்குலக நாடுகள் பல்டவறு தணடகணள 

வதித்துள்ளை. இதற்கு பதிலடியாக, ரஷியாவிடமிருந்து வாங்கப்படும் எரிவாயுவுக்கு ரஷிய 

கசலாவணியாை ரூபிள்  ட்டுட  அளிக்க டவண்டும் எை அந்நாட்டின் அதிபர் புதின் 

வலியுறுத்தியிருந்தார்.  

❖  பிரான்ஸ் அதிபர் இ ானுடவல் ட க்ரான் எதிர்ப்பு கதரிவித்துள்ளார். பிரஸ்ஸல்ஸில் நணடகபற்ற 

ஐடராப்பிய ஒன்றிய  ாநாட்டில் கலந்து ககாண்ட பிறகு கசய்தியாளர்களிடம் டபசிய ட க்ரான், 

"ஒப்பந்தத்தில் ணககயழுத்திட்டபடி ரஷியா கசயல்படவில்ணல.  

❖ எரிவாயுணவ வாங்கும் ஐடராப்பிய நாடுகள் யூடராவில்  ட்டுட  அணத வாங்க டவண்டும். எைடவ, 

புதின் டகாரிக்ணகணய நிணறடவற்றுவது சாத்தியமில்ணல. ஒப்பந்தத்திலும் அப்படி டபாடவில்ணல.  

 

உக்ணரன் டபாருக்கு விணரவில் முடிவு  

சுருக்கம்:   
❖ உக்ணரன் டபாருக்கு விணரவில் தாீா்வு காைப்பட டவண்டும் 

என்று இந்தியா வந்துள்ள ரஷிய கவளியுறவுத் துணற அண ச்சாீா் 

கசாீா்டகய் லாவ்டராவிடம் பிரத ாீா் நடரந்திர ட ாடி 

வலியுறுத்திைாாீா்.  

❖ உக்ணரன் மீது ரஷ்யா டபார் கதாடுத்துள்ளது. அந்த நாட்டின் 

வி ாைப்பணட, கடற்பணட, ராணுவ தளங்கள்  ற்றும் ஆயுத 

கிடங்குகணள குறிணவத்து ரஷ்ய டபார் வி ாைங்கள் குண்டு ணை 

கபாழிந்து வருகின்றை. ஏவுகணை தாக்குதலும் நடத்தப்படுகிறது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ டசாவியத் யூனியன் உணடந்தடபாது, கடந்த 1991-ம் ஆண்டில் உக்ணரன் தனி நாடாக 

உதய ாைது. அதன்பிறகும் ரஷ்யாவின் கநருங்கிய நட்பு நாடாக உக்ணரன் நீடித்தது.  

❖ கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் ரஷ்யாவுடைாை உறணவ துண்டித்த உக்ணரன், ஐடராப்பிய 

ஒன்றியத்துடன் நட்பு பாராட்டியது. அப்டபாது முதல் ரஷ்யா, உக்ணரன் இணடடய ட ாதல் நீடித்து 

வருகிறது. 

❖ டசாவியத் யூனியன் உணடந்தடபாது, கடந்த 1991-ம் ஆண்டில் உக்ணரன் தனி நாடாக 

உதய ாைது. அதன்பிறகும் ரஷ்யாவின் கநருங்கிய நட்பு நாடாக உக்ணரன் நீடித்தது. கடந்த 

2014-ம் ஆண்டில் ரஷ்யாவுடைாை உறணவ துண்டித்த உக்ணரன், ஐடராப்பிய ஒன்றியத்துடன் 

❖ நட்பு பாராட்டியது. அப்டபாது முதல் ரஷ்யா, உக்ணரன் இணடடய ட ாதல் நீடித்து வருகிறது. 

❖ கடந்த 22-ம் டததி உக்ணரனின் டான்ஸ்க், லாஹன்ஸ்க்  ாகாைங்கணள தனி நாடுகளாக 

ரஷ்யா அங்கீகரித்தது. 

❖  ாகாைங்களுக்குள் ரஷ்ய பணடகளும் நுணைந்தை. இதைால், உக்ணரனில் டபார்ப் பதற்றம் 

ஏற்பட்டது. உக்ணரன் மீது ராணுவ நடவடிக்ணக எடுக்க அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு அந்நாட்டு 

நாடாளு ன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது. 
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டநபாள பிரத ர் டேர் பகதூர் தியூபா இந்தியா வருணக 

சுருக்கம்:   
❖ இந்தியா - டநபாளம் இணடடய ரயில் டபாக்குவரத்ணத பிரத ர் 

நடரந்திர ட ாடியும் பிரத ர் கேர் பகதூர் டதவ்பாவும் கதாடங்கி 

ணவத்தைர். அத்துடன் இரு நாடுகளுக்கு இணடயிலாை 

பல்டவறுஒப்பந்தங்களில் ணககயழுத் திட்டைர்.  

❖ இந்தியாவுக்கு வருணக தர டவண்டும் என்று டநபாள பிரத ர் 

கேர் பகதூர் டதவ்பாவுக்கு பிரத ர் ட ாடி அணைப்பு 

விடுத்திருந்தார். 

❖ . இந்தியா - டநபாளம் இணடடய வர்த்தகத்ணத அதிகரிக்கவும், கதாடர்புகணள அதிகரிக்கவும் 

பிரத ர் டதவ்பாவும் நானும் ஒப்புக் ககாண்டுள்டளாம். டநபாளத்தில் இந்திய நிறுவைங்கள் 

நீர்மின் நிணலயங்கள் அண க்க ஒப்புக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. டநபாளத் தின் அண தி, கசழிப்பு, 

வளர்ச்சியில் இந்தியா உறுதியாை நண்பைாக உள்ளது. இந்திய - டநபாள நட் புறணவ 

ட ம்படுத்துவதில் பிரத ர் டதவ்பாவின் பங்கு மிகப் கபரியது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ டநபாள பிரத ர் கேர் பகதூர் டதவ்பா 3 நாள் பயை ாக  இந்தியா வந்தார். கடல்லியில் பிரத ர் 

நடரந்திர ட ாடிணய சந்தித்து டதவ்பா டநற்று டபச்சுவார்த்ணத நடத்திைார்.  

❖  கடல்லியில் உள்ள ணஹதராபாத் இல்லத்தில் உயர்  ட்ட அளவில் இருவரும் டபச்சுவார்த்ணத 

நடத்திைர். 

❖ இரு நாட்டு தணலவர்கள் சந்திப்பின் டபாது ரயில்டவ, எரிசக்தி உட்பட 4 முக்கிய துணறகளில் இரு 

நாடுகளுக்கு இணடடய ஒப்பந்தம் ட ற்ககாள்ளப்பட்டது. அவற்றில் பிரத ர் ட ாடியும் பிரத ர் டதவ் 

பாவும் ணககயழுத்திட்டைர். 

❖ டநபாளத்தில் இந்தியா கட்டண த்துள்ள ‘டசாலு காரிடார’  132 கிடலாவாட் மின் பகிர் ாை 

திட்டத்ணத பிரத ர் ட ாடி கதாடங்கி ணவத்தார்.  சர்வடதச மின்சக்தி கூட்டண ப்பிலும் டநபாளம் 

இணைந்து ககாண்டது.  

❖ பிஹார்  ாநிலம் கெய்நகரில் இருந்து டநபாளத்தின் குர்தா பகுதி வணரயிலாை ரயில் 

டபாக்குவரத்ணத இரு நாட்டு பிரத ர்களும் டநற்று கதாடங்கி ணவத்தைர். டநபாளத்தில் ரூடப 

பைப் பரி ாற்ற டசணவணயப் பிரத ர் ட ாடி கதாடங்கி ணவத்தார். இதன் மூலம் இந்தியாவின் 

நிதி கதாடர்பு புதிய ண ல் கல்ணல எட்டியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவுடைாை டநபாளத்தின் நட்புறவு மிகமிக முக்கிய ாைது. டநபாளம்  ற்றும் டநபாள 

 க்கள் மீது நீங்கள் ணவத்துள்ள அன்ணப கண்டு நான் மிகவும்  கிழ்ச்சி அணடகிடறன். எைது 

இந்திய பயைம் அந்த நட்புறணவ ட லும் அதிகரிக்கும் .  

❖ இந்தியா - டநபாளம் இணடடய உள்ள உறவு தனித்துவ ாைது. உலகின் டவறு எந்தப் 

பகுதியிலும் இதுடபான்ற நட்புறணவ பார்க்க முடியாது 

❖  

❖ சர்வடதச மின்சக்தி கூட்டண ப் பில் டநபாளம் உறுப்பிைராைது மிகவும்  கிழ்ச்சியாக உள்ளது. 

இதன் மூலம் ந து பிராந்தியத்தில் நீடித்த, சுற்றுச்சூைல்  ாசு ஏற்படுத்தாத எரிசக்தி வளர்ச்சி 

அணடயும். டநபாளத்தில் இந்திய நிறுவைங்கள் நீர்மின் நிணலயங்கள் துணறயில் அதிக ாக ஈடுபட 

ஒப்புக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

❖ உபரியாக உள்ள மின்சாரத்ணத இந்தியாவுக்கு டநபாளம் வைங்கி வருவது மிகவும்  கிழ்ச்சி 

அளிக்கிறது. இது டநபாளத்தின் கபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு சாதக ாக இருக்கும். 
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குடியரசு தணலவர் டகாவிந்த துர்க்க கிஸ்தான் பயைம் 

சுருக்கம்:   
❖ வளங்கள் நிணறந்த  த்திய ஆசிய நாட்டுடைாை இருதரப்பு 

உறவுகணள ட ம்படுத்துவதற்காை வழிகள் குறித்து 

விவாதிப்பதற்காக ெைாதிபதி ராம்நாத் டகாவிந்த் துர்க்க ன் 

ெைாதிபதி கசர்தார்கபர்டிமுஹ டடாணவ சந்தித்தார். 

துர்க்க னிஸ்தானுக்கு இந்திய ெைாதிபதியின் முதல் பயைம் 

இதுவாகும்.  

❖  குடியரசுத் தணலவர் ராம்நாத் டகாவிந்த் தைது மூன்று நாள் அரசுமுணறப் பயை ாக 

துர்க்க னிஸ்தானுக்கு கசன்றார்  

❖  துர்க்க ன் ெைாதிபதி கசர்தார் கபர்டிமுஹ டடாணவச் சந்தித்து வளங்கள் நிணறந்த  த்திய 

ஆசிய நாடுகளுடன் இருதரப்பு உறவுகணள ட ம்படுத்துவதற்காை வழிகணளப் பற்றி விவாதிப்பார்.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ சுதந்திர துர்க்க னிஸ்தானுக்கு இந்திய ெைாதிபதியின் முதல் வருணக இதுவாகும்  ற்றும் புதிய 

துர்க்க ன் ெைாதிபதி கபர்டிமுஹ டடாவ் பதவிடயற்ற பிறகு இது வருகிறது. 

❖ "ெைாதிபதி டகாவிந்த் தைது இரு நாட்டுப் பயைத்தின் முதல் பாக ாக அஷ்கபாத் வந்தணடந்தார். 

துர்க்க ன் பாரம்பரியத்தின்படி, ெைாதிபதிக்கு வி ாை நிணலயத்தில் குைந்ணதகள் கராட்டி  ற்றும் 

உப்பு வைங்கப்பட்டது". 

❖ துர்க்க னிஸ்தானுடைாை உறவுகளுக்கு இந்தியா முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக 

கவளியுறவு அண ச்சகம் கதரிவித்துள்ளது. 

❖  "ெைாதிபதியின் அரசுப் பயைம், இருதரப்பு  ட்டு ன்றி, இந்தியா- த்திய ஆசியா கூட்டுறவில் 

ந து விரிவாக்கப்பட்ட அண்ணட நாடுகளின் கருத்து  ற்றும் பங்கு ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் 

துர்க்க னிஸ்தானுக்கு நாம் அளிக்கும் முக்கியத்துவத்ணத மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும்" என்று MEA 

இன் ட ற்கு கசயலாளர் சஞ்சய் வர் ா கூறிைார். 

❖ "துர்க்க னிஸ்தான் மூடலாபாய ரீதியாக  த்திய ஆசியாவில் ணவக்கப்பட்டுள்ளது  ற்றும் 

இணைப்பு என்பது துர்க்க னிஸ்தானுடைாை கூட்டு ஈவுத்கதாணகணய வைங்கும். 

❖  துர்க்க னிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான்-பாகிஸ்தான்-இந்தியா (TAPI) ணபப்ணலன் பிரச்சிணை 

டபச்சுவார்த்ணதயின் டபாது வரலாம். துர்க்க ன் தணலண யுடைாை ெைாதிபதியின் 

டபச்சுவார்த்ணதயில் ஆப்கானிஸ்தான் இடம்கபறும் என்றும் கூறிைார். 
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ஸ்ரீரங்கம் டகாவிலுக்கு 'யுகைஸ்டகா' அங்கீகாரம் 

சுருக்கம்:   
❖ 'யுகைஸ்டகா' அங்கீகாரம் கபறுவதற்காை பட்டியலில், ஸ்ரீரங்கம் 

ரங்கநாதர் டகாவிலும், பஞ்சாப்  ாநிலம், அமிர்தசரஸ் கபாற்டகாவிலும் 

இடம் கபற்றுள்ளதாக,  த்திய கலாசார அண ச்சம் கதரிவித்துள்ளது.  

❖ உலக அளவில் பாரம்பரிய, கலாசார இடங்கணள கண்டறிந்து, அணத 

யுகைஸ்டகா அண ப்பு அணடயாளப்படுத்தி வருகிறது 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பூடலாக ணவகுண்டம் என்ற சிறப்பு கபற்றதும், 108 ணவைவ 

திருத்தலங்களில் முதன்ண யாைது ாை ஸ்ரீரங்கம் கரங்கநாதர் டகாவில், ஆன்மிகம், சுற்றுலா 

 ற்றும் புராதை முக்கியத்துவம் ககாண்ட சிறப்புணடயதாகும். ழிபாட்டுக்குரிய சன்ைதிகள் 36 

ஏக்கர் பரப்பளவில் நிர் ாணிக்கப்பட்டுள்ளை. 

❖ 7 பிரகாரங்கள், 21 டகாபுரங்கள், 54 சன்ைதிகள் ககாண்ட பிர ாண்ட ாை இக்டகாவில் பல 

ஏக்கர் பரப்பளவில் அண ந்துள்ளது. ஸ்ரீரங்கத்தின் முக்கிய வீதிகளுடன் ஊடர டகாவிலுக்குள் 

அடக்கம் என்ற சிறப்பும் இக்டகாவிலுக்கு கபாருந்தும். 

❖ இந்தியாவில் உள்ள பாரம்பரிய இடங்கணள,  த்திய அரசின் கலாசார அண ச்சகம் பட்டியலிட்டு, 

யுகைஸ்டகா அங்கீகாரம் கபற முயற்சி ட ற்ககாண்டு வருகிறது. 

❖ கசன்ணை, ட ற்கு  ாம்பலத்ணத டசர்ந்தவர் கெகன்நாத் கசன்ணை உயர் நீதி ன்ற வைக்கறிஞர். 

இவர், கதாடர் ஆய்வுகள் ட ற்ககாண்டு இந்தியாவின் கலாசாரம், பாரம்பரியத்ணத பணறசாற்றும் 

25 இடங்கணள பட்டியலிட்டார்.  

❖ அவற்றுக்கு யுகைஸ்டகா அங்கீகாரம் கபற,  த்திய கலாசார அண ச்சகத்திற்கு அனுப்பி ணவத்தார். 

அதற்கு  த்திய கலாசார அண ச்சகம், அவருக்கு பதில் அனுப்பியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் கலாசாரம், பாரம்பரியத்ணத பணறசாற்றும் இடங்கள் குறித்து ஆய்வு கசய்டதன். 

கசன்ணை உயர் நீதி ன்ற பாரம்பரிய கட்டடங்கள், ககால்லி ணல, திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் 

டகாவில், கடலுார் பண்ருட்டியில் உள்ள திருவதிணக டகாவில், திருகநல்டவலி கநல்ணலயப்பர் 

டகாவில். துணர மீைாட்சியம் ன் டகாவில், திருவட்டாறு ஆதிடகசவ கபரு ாள் டகாவில், 

கசன்ணை  யிலாப்பூர் திருவள்ளுவர் டகாவில், பஞ்சாப்  ாநிலம், அமிர்தசரஸ் கபாற்டகாவில் 

உள்ளிட்ட 25 இடங்களின் விபரங்களுடன், யுகைஸ்டகா அங்கீகாரம் கபற விண்ைப்பிக்கலாம்  

சண்டிகணர இணைப்பதற்காை தர் ாைம் பஞ்சாப் சட்டப்டபரணவயில் 

நிணறடவற்றம்  

சுருக்கம்:   
❖ பஞ்சாப்  ாநிலத்துடன் சண்டிகணர இணைப்பதற்காை தர் ாைம் 

அம் ாநில சட்டப்டபரணவயில் இன்று நிணறடவற்றப்பட்டது.  

❖ பஞ்சாப்  ாநிலத்தில் இருந்து அரியாைா தனியாக பிரிக்கப்பட்ட 

டபாது, இரு  ாநிலங்களுக்கும் கபாதுவாை தணலநகராக சண்டிகர் 

இருக்கும் எை அறிவிக்கப்பட்டது. இணதயடுத்து யூனியன் 

பிரடதச ாை சண்டிகணர பஞ்சாப் 60 சதவீதமும் ஹரியாைா 40 

சதவீதமும் நிர்வகித்து வந்தை. 

  

தேசிய சசய்திகள் 
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ சண்டிகரில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் அணைவணரயும்,  த்திய டசணவ விதிகளின் கீழ் 

ககாண்டுவரும் அறிவிப்ணப,  த்திய உள்துணற அண ச்சர் அமித் ோ அண்ண யில் கவளியிட்டார். 

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கதரிவித்த  பஞ்சாப் முதல்  ந்திரி பகவந்த்  ான், ' த்திய டசணவ 

விதிகளால், சண்டிகர்  த்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கசன்றுவிடும் ஆபத்து உள்ளது' 

❖ ண்டிகணர முழுண யாக பஞ்சாபிற்கு  ாற்ற டவண்டும் எை வலியுறுத்தும் தர் ாைத்ணத பஞ்சாப் 

சட்டப்டபரணவயில் ர் பகவத் ான் முன்க ாழிந்தார்.  சிறப்பு சட்ட ன்ற கூட்டத்தில் பகவந்த்  ான் 

முன்க ாழிந்த தர் ாைம் பாெகணவ தவிர அணைத்து கட்சிகளின் ஆதரடவாடு ஒரு  ைதாக 

நிணறடவற்றப்பட்டது. 

❖ சண்டிகணர பஞ்சாப்புடன் இணைக்கும்படி வலியுறுத்தி, பஞ்சாப்  சட்டடபரணவ சிறப்பு கூட்டத்தில் 

முதலவர்  ான் அதிரடியாக தர் ாைம் நிணறடவற்றி உள்ளார்.  

❖  பஞ்சாப், அரியாைா  ாநிலங்களின் கூட்டு தணலநகர ாகவும், யூனியன் பிரடதச ாகவும் உள்ள 

சண்டிகணர, இந்த இரு ாநில அரசுகளும் நிர்வாகம் கசய்து வருகின்றை.  

❖ இந்த அதிகாரத்ணத பறிக்கும் வணகயில், யூனியன் பிரடதசம் என்ற வணகயில் சண்டிகரில் ஒன்றிய 

அரசின் பணியாளர் விதிமுணறகள் அ ல்படுத்தப்படும் என்று ஒன்றிய உள்துணற அண ச்சர் 

அமித்ோ சமீபத்தில் அறிவித்தார்.  

❖ பஞ்சாப் அரசு அதிர்ச்சி அணடந்தது.இந்நிணலயில், சண்டிகணர பஞ்சாப்புடன் உடைடியாக 

இணைக்கும்படி வலியுறுத்திய முதல்வர் பகவந்த்  ான், சட்டடபரணவயின் ஒருநாள் சிறப்பு 

கூட்டத்ணத கூட்டிைார். 

 

உயர்நீதி ன்றங்களில் ஓராண்டில் 27 கபண் நீதிபதிகள் நிய ைம்: 

 த்திய அரசு 

சுருக்கம்:   
❖ உச்சநீதி ன்ற ககாலீஜியம் கடந்த ஓராண்டில் 39 

கபண்கணள உயர்நீதி ன்ற நீதிபதிகளாக நிய ைம் கசய்ய 

பரிந்துணரத்த நிணலயில், அவாீா்களில் 27 டபர் நீதிபதிகளாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் 

❖ மீதமுள்ள 12 கபண்களின் நிய ை நணடமுணறகள் பல்டவறு 

நிணலகளில் உள்ளை என்று  த்திய அரசு சார்பில் 

 க்களணவயில் கதரிவிக்கப்பட்டது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ உச்ச நீதி ன்றத்தில் 9 நீதிபதிகள் இடம் காலியாகியுள்ளணதயடுத்து, 3 கபண் நீதிபதிகள் உள்பட 

9 நீதிபதிகணள உச்ச நீதி ன்றத்தின் மூத்த நீதிபதிகள் அடங்கி ககாலிஜியம்  த்திய அரசுக்கு 

பரிந்துணர கசய்துள்ளது. 
❖ 3 கபண் நீதிபதிகளில் ஒருவராை கர்நாடக  ாநில உயர் நீதி ன்ற நீதிபதி நாகரத்ைா 2027-ம் 

ஆண்டில் உச்ச நீதி ன்றத்தில் தணலண  நீதிபதியாக வரக்கூடும். அவ்வாறு தணலண  

நீதிபதியாக வந்தால், இந்திய வரலாற்றில் முதல் கபண் தணலண  நீதிபதியாக நாகரத்ைா 

இருப்பார். 

❖ கடந்த 12-ம் டததி உச்ச நீதிபதியாக இருந்த ஆர்எப் நாரி ன் ஓய்வு கபற்றணதத் கதாடர்ந்து 

நீதிபதிகள் எண்ணிக்ணக 25 ஆகக் குணறந்தது. 34 நீதிபதிகள் இருக்க டவண்டிய இடத்தில் 25 

ஆகச் சரிந்தது. 

❖  கடந்த 2019-ம் ஆண்டு,  ார்ச் 19-ம் டததி ரஞ்சன் டகாடகாய் ஓய்வு கபற்றுச் கசன்றபின் 

இதுவணர எந்த நீதிபதிகள் நிய ைமும் நடக்கவில்ணல. 
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❖ இந்நிணலயில் உச்ச நீதி ன்றத்தின் தணலண  நீதிபதி என்.வி. ர ைா, மூத்த நீதிபதிகள் 

யு.யு.லலித், ஏஎம்கான்வில்கர், டிஒய் சுந்திரசூட், எல் நாடகஸ்வரராவ் ஆகிடயார் அடங்கிய 

ககாலிஜியம் 3 கபண் நீதிபதிகள் உள்ளிட்ட 9 நீதிபதிகள் அடங்கிய பரிந்துணரணய  த்திய 

அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

❖ நீதிபதிகள் அல்லாத ஒருவர் மூத்த வைக்கறிஞர், கூடுதல் கசாலிசிட்டர் கெைரல், பிஎஸ் நரசிம் ா 

உச்ச நீதி ன்ற நீதிபதியாகத் டதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

❖  கர்நாடக உயர் நீதி ன்ற தணலண  நீதிபதி அகபய் ஸ்ரீநிவாஸ், குெராத் உயர் நீதி ன்ற 

தணலண  நீதிபதி விக்ரம் நாத், சிக்கம் உயர் நீதி ன்ற தணல  நீதிபதி ஜிடதந்திர கு ார் 

 டகஸ்வரி, டகரள உயர் நீதி ன்ற நீதிபதி சி.டி.ரவிகு ார்,  ற்கறாரு டகரள நீதிபதி எம்எம் 

சுந்தடரஷ் ஆகிடயார் பரிந்துணர கசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

 

தில்லிணய டபான்று தமிைகத்திலும்  ாதிரிப் பள்ளிகள் 

சுருக்கம்:  
❖ தில்லிணயப் டபான்று தமிைகத்திலும்  ாதிரிப் பள்ளி அண க்கும் 

பணிகள் நணடகபற்று வருகிறது என்று தில்லி அரசின்  ாதிரிப் 

பள்ளிணயச் பாாீா்ணவயிட்ட முதல்வாீா் மு.க. ஸ்டாலின் கதரிவித்தாாீா்.  

❖  ட ற்கு விடைாத் நகரில் அண ந்துள்ள தில்லி அரசின் ராஜ்கியா 

சாீா்டவாதயா பால் வித்யாலயா பள்ளிக்கு டநரில் கசன்றாாீா். 

அவணர துணை முதல்வாீா்  ணீஷ் சிடசாடியா வரடவற்றாாீா். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பள்ளியில் உள்ள வகுப்பணறகள், நீச்சல் குளம், பிசிைஸ் பிளாஸ்டாீா்ஸ் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

இளம் கதாழில்முணைவு  ாைவாீா்கள் காட்சிப்படுத்தியிருந்த கதாழில் அரங்கு ஆகியவற்ணற 

முதல்வாீா் மு.க. ஸ்டாலின் டநரில் பாாீா்ணவயிட்டாாீா்.  
❖  ாைவ,  ாைவியருடன் கலந்துணரயாடி பாராட்டி ஊக்குவித்தாாீா். அவருடன் முதல்வாீா் அரவிந்த் 

டகெரிவால், துணை முதல்வாீா்  ணீஷ் சிடசாடியா, பள்ளி முதல்வாீா் டொத்ஸ்ைா மின்ஜ் 

ஆகிடயாாீா் உடன் கசன்று விவரங்கணள எடுத்துக் கூறி விளக்கிைாீா் 
❖ ஆம் ஆத்மி ஆட்சியில் கல்வி முணறயில் ஏற்பட்டுள்ள  ாற்றம் குறித்து தமிைக முதல்வரிடம் தில்லி 

அரசின் கல்வித் துணற அதிகாரி விளக்கிைாாீா். அவாீா்  
❖ தில்லி அரசு கடந்த 6 முதல் 7 ஆண்டுகளாக கல்விக்காக தைது பட்கெட்டில் 25 சதவீதத்ணத 

கதாடாீா்ந்து கசலவழித்து வருகிறது. 2014-15-ஆம் ஆண்டில் 12-ஆம் வகுப்பில் 88 சதவீத 

 ாைவாீா்கள் டதாீா்ச்சி கபற்றிருந்தைாீா். 
❖  தனியாாீா் பள்ளிகணள விட அரசுப் பள்ளிகளின் டதாீா்ச்சி விகிதம் குணறவாக இருந்தது. இந்த 

நிணலயில், 2019-20-இல் அரசுப் பள்ளிகளில்  ாைவாீா்களின் டதாீா்ச்சி விகிதம் 98 சதவீத ாக 

இருந்தது. அடத டவணளயில், தனியாாீா் பள்ளிகளின் டதாீா்ச்சி விகிதம் 92 சதவீத ாக  ட்டுட  

இருந்தது’ என்று முதல்வாீா் ஸ்டாலினிடம் அவாீா் கதரிவித்தாாீா். 
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விருதுநகர்  ாவட்டத்தில் க கா ெவுளி பூங்கா: 

சுருக்கம்:   
❖ விருதுநகர்  ாவட்டத்தில் க கா ெவுளி பூங்கா அண க்க 

நடவடிக்ணக எடுக்கு ாறு ஒன்றிய கதாழில் துணற 

அண ச்சர் பியுஷ் டகாயணல சந்தித்து முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் டகாரிக்ணக விடுத்துள்ளார்.  

❖  தமிைக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒன்றிய வணிகம், 

கதாழில்,நுகர்டவார் விவகாரங்கள்,உைவு, கபாது 

வினிடயாகம்  ற்றும் ெவுளித்துணற அண ச்சர் பியுஷ் டகாயணல டநற்று சந்தித்து தமிைகத்தின் 

வணிகம், கதாழில்துணற கதாடர்பாை டகாரிக்ணககள் அடங்கிய  னுணவ வைங்கிைார்.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ஒன்றிய அரசு நாட்டின் பல பகுதிகளில் க கா ெவுளி பூங்காக்கள் அண க்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

ெவுளி துணறயில் தமிைகம் முன்ைணி  ாநிலம் ஆகும். விருது நகர்  ாவட்டம் கு ாரலிங்கபுரத்தில் 

1052 ஏக்கர் பரப்பளவில் க கா ெவுளி பூங்கா அண ப்பதற்காை இடத்ணத தமிைக அரசு டதர்வு 

கசய்துள்ளது.  

❖ சிப்காட்டின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அந்த நிலத்தில் ெவுளி பூங்கா அண க்க டவண்டும். 

❖ க ாத்த காலணிகள் உற்பத்தியில்  26 சதவீதமும் சர்வடதச நாடுகளுக்கு ஏற்று தியில் தமிழ்நாடு 

45 சதவீதமும் பங்கு வகிக்கிறது. 

❖  காலணி உற்பத்தி கதாழிலில் புதிய உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்கதாணக திட்டத்ணத 

கசயல்படுத்த டவண்டும்.  இந்த திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டால் உற்பத்தி அதிகரிப்படதாடு, காலணி 

ஏற்று திக்காை சிறந்த நாடாக இந்தியா உருவாகும்.  

❖  நாட்டில் எலக்ட்ரிக் வாகைங்களின் டதணவ நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது.  கடந்த ஆண்டு 

ட   ாதம்  உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்க திட்டத்ணத ஒன்றிய அரசு அறிவித்தது.  

❖ திட்டத்தில்,ஊக்க கதாணக கபறுவதற்காை தகுதியாக  எலக்ட்ரிக் வாகைங்களின் திறணை 50 

கிகாவாட் அவர்(ஜிடபிள்யுஎச்)ல் இருந்து 100 ஜிடபிள்யுஎச். ஆக உயர்த்த டவண்டிய அவசியம் 

உள்ளது. 

❖ திருவள்ளூர்  ாவட்டம் கா ராெர் துணறமுகம் அருடக கதாழிற்சாணலகள் அண ப்பதற்கு  3542 

ஏக்கர் உப்பு நிலத்ணத தமிழ்நாடு கதாழில் வளர்ச்சி கைகத்துக்கு ( டிட்டகா)  தரு ாறு அரசு 

டகாரிக்ணக விடுத்து வருகிறது 

❖ . கடந்த 1999ம் ஆண்டு 1513 ஏக்கர்  வைங்கப்பட்ட நிணலயில் அதில் டிட்டகா  கதாழிற்சாணலகள் 

அண த்துள்ளது.  மீதம் உள்ள 2000 ஏக்கர் நிலத்ணதயும் ககாடுத்தால்  நவீை வசதிகளுடன் 

கதாழில் நகரம் உருவாக்கப்படும். 

 

‘பாலிை நிகர் ட ம்பாடு  ற்றும் ககாள்ணக ஆய்வகம்’ 

சுருக்கம்:   
❖ நகர்ப்புற  களிர் பாதுகாப்பு கதாடர்பாை ககாள்ணககணள 

உருவாக்கவும்,  களிர் பாதுகாப்பு திட்ட ாை நிர்பயா 

திட்டத்ணத கண்காணிக்கவும்  ாநகராட்சி சார்பில் “பாலிை 

நிகர் ட ம்பாடு  ற்றும் ககாள்ணக ஆய்வகம்” 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் டசணவணய  ாநகராட்சி ட யர் 

ஆர்.பிரியா கதாடங்கிணவத்தார். 
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ கசன்ணை  ாநகராட்சி சார்பில் பாலிை நிகர் ட ம்பாடு  ற்றும் ககாள்ணக ஆய்வகம்  ற்றும் பயிற்சி 

கருத்தரங்கம் ரிப்பன்  ாளிணக வளாகத்தில் டநற்று நணடகபற்றது. இதில்  ாநகராட்சி ட யர் 

ஆர்.பிரியா பங்டகற்று கருத்தரங்ணக கதாடங்கிணவத்தார்  
❖ உலக அளவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல்  ற்றும் வடிவண ப்ணப முடிகவடுப்பதில் கபண்களின் 

டதணவகணள கருத்தில் எடுக்கப்பட டவண்டும். 

❖  நகர்ப்புற திட்டமிடலில் கபண்கள் குணறவாகடவ பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். அது  ட்டு ல்லாது 

முடிகவடுப்பதில் கபரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் என்படத நிதர்சை ாை உண்ண .  

❖ கபண்களுக்காை ச  ாை வளர்ச்சியிணை ஊக்குவிக்க இந்திய நகரங்களின் திட்டமிடல்  ற்றும் 

இதர பாலிைங்களின் டதணவக்காை கபாது இடங்கள் உருவாக்கப்பட டவண்டும். 

❖ உலக வங்கியின் உதவியுடன் கசயல்படுத்தப்படும் “கசன்ணை  ாநகர கூட்டண ப்பு திட்டம்” 

 ற்றும் “நிர்பயா" திட்டங்களின் கீழ் கசன்ணை  ாநகராட்சியில் தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் “பாலிை 

நிகர் ட ம்பாடு  ற்றும் ககாள்ணக ஆய்வகம்” (Gender and Policy Lab) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ கடந்த  ாதம் முதல் அனுபவம் வாய்ந்த 3 நிபுைர்கள் டதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு இதற்காை பணி 

நணடகபற்று வருகிறது.  

❖ பாலிை நிகர் ட ம்பாடு  ற்றும் ககாள்ணக ஆய்வக ாைது நிர்பயா திட்டத்ணத கண்காணிக்கவும், 

இதற்கு டதணவயாை ககாள்ணகள்  ற்றும் அதற்காை விழிப்புைர்ணவ உருவாக்கவும், கபாது 

இடங்கள்  ற்றும் கபாது டபாக்குவரத்ணத கபண்களுக்கு பாதுகாப்பாைதாக்கவும், ஏற்றதாகவும் 

 ாற்றும் வணகயில் கசயல்படும்.  

❖ அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் பல துணறகளில் இதற்காை முயற்சிணய கசயல்படுத்தும் அண ப்பாகவும் 

கசயல்படும். 

 

தாய் டசய் எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம்  

சுருக்கம்:   

❖ ஆந்திராவில், பிரச வித்த கபண்கள் தங்கள் பச்சிளம் 

குைந்ணத களுடன் வீடு திரும்பும் இலவச திட்டத்திற்காக, 

500 வாகைங்கணள ஒப்பணடக்கும் விைாணவ 

ஒய்.எஸ்.ஆர்., காங்., தணலவரும், முதல்வரு  ாை 

கெகன்ட ாகன் கரட்டி டநற்று துவக்கி ணவத்தார் 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ ஆந்திராவில், அரசு  ருத்துவ ணைகளில் பிரசவித்த 

கபண்கள்  ற்றும் பச்சிளம் குைந்ணதகணள வீட்டில் ககாண்டு டசர்க்க, 'ஒய். எஸ்.ஆர்., தாய் 

- டசய் எக்ஸ்பிரஸ்' என்ற இல வச வாகை டசணவ கிட்டம் துவங்கப்பட்டுஉள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தில், ட லும் 500 வாகைங் கணள டசர்த்து, மு தல் வடர் கெகன்ட ாகன் கரட்டி 

துவக்கி ணவத்தார்.  

❖ கெகன் பிரசவித்த கபண்கள், தங்கள் பச்சிளம் குைந்ணதகளுடன் வீடு திரும்புவதற்காை 

தாய் - டசய் எக்ஸ்பிரஸ் திட்டத்தில், கூடுதலாக 500 வாகைங்கள் டசர்க்கப்பட்டு உள்ளை. 

❖ ஆந்திராவின் அணைத்து  ாவட்டங்களிலும் வசர கால ன்ட ாகன் பயன்பாட்டிற் கரட்டி 

காை  ருத்துவ உபகரைங்களும் கபாருத்தப்பட்டு உள்ளை. 

❖ கூடுதல் தாய் - டசய் எக்ஸ்பிரஸ் வாகைங்கள் வாயிலாக, இனி ஆண்டுடதாறும் நான்கு 

- லட்சம் தாய்  ற்றும் - பச்சிளம் குைந்ணதகளுக்கு, டசணவ வைங்கப்படும். 
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இறுதி ஆட்டத்தில் 5 நடுவர்கணள  களிர்  

சுருக்கம்:   

❖ உலக கிரிக்ககட் வரலாற்றில் முதல் முணறயாக, ஞாயிற் 

றுக்கிைண  தணடகபறும்  களிர் உலகக் டகாப்ணப கிரிக்ககட் 

டபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு 5  

கபண்படுவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ கபருண க் குரியவர்களில் ஒருவராக ஜி.எஸ். . ஜி.எஸ். லட் என்ற இந்தியரும் 

இணைந்திருக்கிறார். 

❖  கவர், ஐசியின் சர்வடதச ஆட்ட நடுவர் குழுவில் முதல் கபண் நடுவ ராக இணைந்து 

அசத்தியவர் என்பதும், ஆடவருக்காை ஒன்டட கிரிக் ககட்டில் நடுவராகச் கசயல்பட்ட 

முதல் கபண் நடுவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

❖ ஆஸ்திடரலியா-இங்கிலாந்து ட ாதும் இந்த இறுதி ஆட்டத்தின் பிரதாை நடுவராக 

(கரஃப்ரி வட்டம் கசயல்பட இருக்கிறார்.  

❖ கதன்ைாப்பிரிக்காவின் கலௌகரன் அககன்பக், நியூஸிலாந்தின் கிம் காட்டன் ஆகிடயார், 

நடுவர்களாகவும் (அம்பயர்), ட ற்கிந்தியத் தவுகளின் ொக்குலின் வில்லியம்ஸ் கதாணலக் 

காட்சி நடுவராகவும் (3ஆவது நடுவர்) பணியாற் றவுள்ளார்.  

❖ ஜிம்பாப்டவ யின் லாங்டன் ருகசர் +ஆவது நடுவரர், பஷ்மி இவர்களில் கிம்காட்டன், 

 களிர் டி20 உலகக் டகாப்ணப டபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் பணியாற்றிய ஒடர கபண் 

நடுவர்.  

❖ ொக்குலின் வில்லியம்ஸ், ஆடவர் கிரிக்ககட்டில் 3-ஆவது நடுவராகச் கசயல் பட்ட முதல் 

கபண் நடுவர்.  

❖ கிரிக்ககட்டில் பாலிைச் ச னிணலணய ககாண்டு வரும் ஐசிசியின் முன்கைடுப்புகளில் 

ஒன்றாக இந்த நடவடிக்ணக அறியப்படுகிறது. 

❖ இந்த உலகக் டகாப்ணப டபாட்டியில் பணியாற் றும் 15 டபாட்டி அதிகாரிகளில் 8 டபர் 

கபண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

அல் ரிஹ்லா கால்பந்து  

சுருக்கம்:   
❖ அல் ரிஹ்லா என்பது FIFA உலகக் டகாப்ணபக்காக அடிடாஸ் 

உருவாக்கிய 14வது பந்தாகும். 

❖  அடிடாஸ் அல் ரிஹ்லாணவ கவளிப்படுத்துகிறது – இது FIFA உலகக் 

டகாப்ணப கத்தார் 2022க்காை அதிகாரப்பூர்வ ட ட்ச் பந்தாகும்.  

❖ அடிடாஸ் FIFA உலகக் டகாப்ணபக்காக உருவாக்கிய 14 வது பந்தாகும், 

இது வி ாைத்தில் டவக ாகப் பயணிப்பதால் அதிக டவகத்தில் 

விணளயாட்ணட ஆதரிக்கும் வணகயில் வடிவண க்கப்பட்டுள்ளது.  

  

விணளயாட்டு 
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ அரபு க ாழியில் "பயைம்"  ற்றும் கட்டிடக்கணல, சின்ை ாை படகுகள்  ற்றும் கத்தாரின் ககாடி 

ஆகியவற்றால் ஈர்க்கப்பட்டது. 

❖ பந்து அதன் இதயத்தில் சுற்றுச்சூைணலக் ககாண்டு வடிவண க்கப்பட்டது - அணைத்து கூறுகளும் 

கவை ாக பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளை, ட லும் அல் ரிஹ்லா என்பது நீர் சார்ந்த ண கள்  ற்றும் 

பணசகணளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட முதல் உலகக் டகாப்ணப பந்து ஆகும்.  

❖ தடி ைாை, துடிப்பாை வண்ைம்  ற்றும் கிராபிக்ஸ் ஒரு முத்து பின்ைணியில் 

அண க்கப்பட்டுள்ளது 

❖ உலகக் டகாப்ணப நவம்பர் முதல் டிசம்பர் 2022 க்கு இணடயில் நணடகபறும், டபாட்டியின் குழு 

நிணலகளில் அவர்கள் யாணர எதிர்ககாள்கிறார்கள் என்பணத அணைத்து அணிகளும் அறிந்து 

ககாள்ளும். 

❖  க ாத்தம் 32 அணிகள் டபாட்டியிடும், அதில் 29 அணிகள் உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளை, ட லும் 

மூன்று இடங்கள் இன்னும் காலியாக உள்ளை. 

❖ கத்தாரில் தைது பயைத்ணதத் கதாடங்கும் அல் ரிஹ்லா, உலகக் டகாப்ணபயின் சிறந்த 

வீரர்களுடன் இணைந்து, கத்தார், ஐக்கிய அரபு எமிடரட்ஸ், சவுதி அடரபியா, எகிப்து ஆகிய 

நாடுகணளச் டசர்ந்த ஆர்வமுள்ள கபண் கால்பந்து வீராங்கணைகள்  ற்றும் ஆஸ்பியர் 

அகாடமிணயச் டசர்ந்த சில இளம் அடுத்த தணலமுணற வீரர்கணளக் ககாண்ட பலதரப்பட்ட 

திறண களின் கலணவயால் ஆடுகளத்தில் இணைக்கப்படும். 

 

ஒருநாள் கிரிக்ககட்டில் புதிய சாதணை பணடத்த பாகிஸ்தான் டகப்டன் 

சுருக்கம்:   

❖ ஒருநாள் கிரிக்ககட்டில் குணறந்த இன்னிங்ஸில் 15 

சதங்கள் அடித்த வீரர் என்கிற சாதணைணயப் 

பணடத்துள்ளார் பாகிஸ்தான் டகப்டன் பாபர் ஆஸம்  

❖ லாகூரில் நணடகபற்ற ஆஸ்திடரலியா - பாகிஸ்தான் 

அணிகளுக்கு இணடயிலாை 2-வது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் 

பாகிஸ்தான் அணி 6 விக்ககட் வித்தியாசத்தில் கவற்றி 

கபற்றுள்ளது 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ முதலில் டபட்டிங் கசய்த ஆஸ்திடரலிய அணி, 50 ஓவர்களில் 8 விக்ககட் இைப்புக்கு 348 

ரன்கள் குவித்தது. கபன் க க்டர் ாட் 104, டிராவிஸ் கஹட் 89, ஸ்டாய்னிஸ் 49 ரன்கள் 

எடுத்தார்கள்.  

❖ ோஹீன் ோ அஃப்ரிடி 4 விக்ககட்டுகணள வீழ்த்திைார். பாகிஸ்தான் அணி அபார ாை 

முணறயில் இலக்ணக விரட்டி 49 ஓவர்களில் 4 விக்ககட் இைப்புக்கு 349 ரன்கள் எடுத்து 

கவற்றி கபற்றது. இ ாம் உல் ஹக் 106 ரன்களும் டகப்டன் பாபர் ஆஸம் 114 ரன்களும் 

எடுத்தார்கள்.  

❖ ஃபகார் ஸ ான் 67 ரன்கள் எடுத்து நல்ல கதாடக்கத்ணத அளித்தார்.   ஒருநாள் 

கிரிக்ககட்டில் பாகிஸ்தான் அணி விரட்டிய அதிகபட்ச இலக்கு இதுதான். இதற்கு முன்பு 

2014-ல் வங்கடதசத்துக்கு எதிராக 329 ரன்கள் எடுத்து இலக்ணக அணடந்தது.   

❖  ஒருநாள் கிரிக்ககட்டில் குணறந்த இன்னிங்ஸில் 15 சதங்கள் அடித்த வீரர் என்கிற 

சாதணைணயப் பணடத்துள்ளார் பாபர் ஆஸம்.  
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❖ ஆம்லா இதற்கு முன்பு 86 இன்னிங்ஸில் எடுத்த சாதணைணய 83 இன்னிங்ஸில் எடுத்து 

சாதித்துள்ளார்.   

❖ ஒருநாள் கிரிக்ககட்: குணறந்த இன்னிங்ஸில் 15 சதங்கள்  பாபர் ஆஸம் - 83 இன்னிங்ஸ் 

ஆம்லா - 86 இன்னிங்ஸ் விராட் டகாலி - 106 இன்னிங்ஸ் வார்ைர் - 108 இன்னிங்ஸ் 

தவன் - 108 இன்னிங்ஸ்.  
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