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இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்தியத்துடன் இந்தியோவுக்கு நூற்றோண்டுத் த ோடர்.பு 

சுருக்கம்:   
❖ இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்திய விவகோரத்தில் ஒத்துழைப்பின் 

அடிப்பழடயிலோன அணுகுமுழறழய இந்தியோ கழடப்பிடித்து 

வருவ ோகத் த ரிவித்  குடியரசுத்  ழலவர் ரோம்நோத் தகோவிந்த், 

அந்  பிரோந்தியத்தில் உள்ள நோடுகளுடன் பல 

நூற்றோண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த  இந்தியோ த ோடர்பு 

தகோண்டுள்ள ோகவும் த ரிவித் ோர்.   

❖  துோுா்க்தெனிஸ் ோனுக்கு அரசுமுழறப் பயணெோகச் தென்றுள்ள 

குடியரசுத்  ழலவர். ரோம்நோத் தகோவிந்த்,  ழலநகர். ஆஷ்கோபோடில் உள்ள ெர்வத ெ நல்லுறவு 

ழெயத்தில் உழரயோற்றினோர். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பிரோந்தியத்தில் உள்ள அழனத்து நோடுகளுக்கும் போதுகோப்பும் வளர்ச்சியும் கிழடக்க தவண்டும் 

என்ற ‘ெோகோுா்’ தகோள்ழகழயதய இந்தியோ தகோண்டுள்ளது. அக்தகோள்ழகயின் அடிப்பழடயிதலதய 

இந்தியக் கடல் பகுதியிலும், இந்த ோ-பசிபிக் பிரோந்தியப் பகுதிகளிலும் இந்தியோவின் 

நடவடிக்ழககள் அழெந்துள்ளன. 

❖   ஒத்துழைப்பு அடிப்பழடயில் அழெந்  அணுகுமுழறழய இந்தியோ கழடப்பிடித்து வருகிறது. 

‘இந்த ோ-பசிபிக்’ என்பது அண்ழெக் கோலெோகத் ோன் அதிகெோகப் பயன்படுத் ப்பட்டு வருகிறது. 

ஆனோல், அந்  பிரோந்தியத்தில் உள்ள நோடுகளுடனோன இந்தியோவின் த ோடர்பு பல 

நூற்றோண்டுகள் பழைழெ வோய்ந் து.  

❖  பிரோந்தியம் அழனவருக்கும் தபோதுவோன ோகத் திகழ்ந்து, விதிகளின் அடிப்பழடயில் ெர்வத ெ 

வர்த் கம் நழடதபற தவண்டும் என்ப ற்கு இந்தியோ முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

‘அண்ழடநோடுகளுக்கு முன்னுரிழெ’ தகோள்ழக இந்தியோவின் தவளியுறவுக் தகோள்ழகயில் 

முக்கியத் தூணோக ெோறியுள்ளது.  

❖ நோடுகளுடனோன த ோடர்பு, வர்த் கம்-மு லீடுகழள அதிகரிப்பது, போதுகோப்போன, நிழலயோன 

அண்ழட நோடுகழள உருவோக்குவது உள்ளிட்டவற்றில் அக்தகோள்ழக கவனம் தெலுத்துகிறது.  

ெத்திய ஆசிய நோடுகளும் இந்தியோவும் வளர்ச்சி ெோர்ந்து ஒதரவி  அணுகுமுழறழயக் 

தகோண்டிருக்கின்றன.  

❖ பயங்கரவோ ம், தீவிரவோ ம், தபோழ ப் தபோருள் கடத் ல் உள்ளிட்ட தபோதுவோன ெவோல்கழள நோம் 

எதிர்தகோண்டு வருகிதறோம்.  தபோக்குவரத்துத் த ோடர்பு  ெத்திய ஆசிய நோடுகளுடன் 

தபோக்குவரத்துத் த ோடர்ழப தெம்படுத்துவ ற்கு இந்தியோ த ோடர்ந்து கவனம் தெலுத்தி வருகிறது. 

❖ ஈரோனில் உள்ள ெோபஹோுா் துழறமுகத்ழ  தெயல்போட்டுக்குக் தகோண்டுவருவ ற்கோன 

நடவடிக்ழககழள இந்தியோ தெற்தகோண்டது.  

 

ெர்வத ெம் 
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ஆந்திராவில் புதிதாக 13 மாவட்டங்கள் உதயம்  

சுருக்கம்:   
❖ ஆந்திரப் பிரததசம் இன்று 13 புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்கி 

மமாத்த எண்ணிக்ளகளய 26 ஆக உயர்த்தியது.  

❖ முதல்வர் ஒய்.எஸ். மெகன் தமாகன் மரட்டி குண்டூர் மாவட்டத்தில் 

உள்ை தாதடபள்ளியில் உள்ை தனது அலுவலக முகாமில் இருந்து 

மாநிலத்தில் 13 புதிய மாவட்டங்களை டிஜிட்டல் முளறயில் 

மதாடங்கி ளவத்தார்.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ முதல்வர் ஒய்.எஸ். மெகன் தமாகன் மரட்டி, 2019 சட்டமன்றத் ததர்தலுக்கான ததர்தல் 

பிரச்சாரத்தின் தபாது, தனது கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால், ஒவ்மவாரு மக்கைளவத் மதாகுதிளயயும் 

ஒரு மாவட்டமாக மாற்றும் என்று வாக்குறுதி அளித்தார். 

❖ மாநிலத்தில் 25 மக்கைளவத் மதாகுதிகள் உள்ைன. கிழக்கு தகாதாவரி மற்றும் 

விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ை பழங்குடியினப் பகுதிகளை மசதுக்கி கூடுதலாக ஒரு மாவட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ 51 ஆக இருந்  வருவோய் தகோட்டங்கள் 73 ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இ ற்கோன அரெோழண 

தநற்று முன்தினம் தவளியோனது. இந்  நிழலயில், குண்டூர் ெோவட்டம்  ோதடபள்ளியில் வீடிதயோ 

கோன்பரன்சிங் மூலம் ஆந்திர மு ல்வர் தெகன் தெோகன் தரட்டி புதி ோக உருவோக்கப்பட்ட 13 

ெோவட்டங்கழளயும் த ோடங்கி ழவத் ோர்.  

❖ புதிய ெோவட்டங்களின் இழணய ளங்கள் ெற்றும் ழகதயடுகழள தவளியிட்டோர். சித்தூர் 

ெோவட்டம் இரண்டோக பிரிக்கப்பட்டு சித்தூழர  ழலழெயிடெோகக் தகோண்டு சித்தூர் ெோவட்டமும், 

திருப்பதிழய  ழலழெயிடெோகக் தகோண்டு போலோஜி ெோவட்டமும் இன்று மு ல் தெயல்பட 

உள்ளது. 

❖ இ னிழடதய  புதி ோக உருவோன ெோவட்டங்களுக்கும் கதலக்டர்கள் ெற்றும் எஸ்பிக்கழள 

நியமித்து அரசு உத் ரவிட்டுள்ளது. இவர்கள் இன்று மு ல்  ங்களது பணிகழள த ோடங்க 

உள்ளனர். 

 

இந்திய ஏற்றுெதி ரூ.32 லட்ெம் தகோடி- பியூஷ் தகோயல் 

சுருக்கம்:   
❖ நோட்டின் ெரக்கு ஏற்றுெதி கடந்  2021-22 நிதியோண்டில் சுெோர். 

ரூ.32 லட்ெம் தகோடிழய (418 பில்லியன் டோலர்)  ோண்டி ெோ ழன 

பழடத்துள்ள ோக ெத்திய வர்த் க, த ோழில் துழற அழெச்ெர். 

பியூஷ் தகோயல் த ரிவித்துள்ளோர்.  

❖ நோட்டின் ெரக்கு ஏற்றுெதி 2021-22 நிதியோண்டில் சுெோர். ரூ.32 

லட்ெம் தகோடிழய (418 பில்லியன் டோலர்.) கடந்து ெோ ழன 

பழடத்துள்ளது. 

  

ததசிய மசய்திகள் 
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ கடந்  ெோர்ச் 21-ஆம் த திதய நெது இலக்கோன 400 பில்லியன் டோலழர (ரூ.30.4 லட்ெம் தகோடி) 

ெரக்கு ஏற்றுெதி கடந் து. இதுவழர எந் தவோரு ெோ த்திலும் இல்லோ  வழகயில், கடந்  ெோர்ச் 

ெோ ம் ெட்டுதெ ரூ.3.06 லட்ெம் தகோடி (40.38 பில்லியன்) ெதிப்பில் ஏற்றுெதி நழடதபற்றது.  
❖ அதெரிக்கோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், வங்கத ெம், தந ோுா்லோந்து, சிங்கப்போுா், ஹோங்கோங், பிரிட்டன், 

தபல்ஜியம், தெோுா்ெனி ஆகிய நோடுகளுக்கு தபட்தரோலியம், கட்டுெோனப் தபோருள்கள், ஆபரணங்கள், 

ரெோயனம் ஆகியன ஏற்றுெதி தெய்யப்பட்டன.   
❖ பல நோடுகள் அ ன் உணவுத் த ழவழயப் போுா்த்தி தெய்ய தகோதுழெ முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 

மிகப்தபரிய அளவில் நோம் தகோதுழெழய ஏற்றுெதி தெய்து, ெச்ெரவுமிக்க பிரோந்தியங்களிடமிருந்து 

தகோதுழெழய இறக்குெதி தெய்யோ  நோடுகளுக்கு உ வுதவோம்.  
❖ ெர்வத ெ ெந்ழ யில் த ழவ அதிகரிப்போல் நடப்பு நிதியோண்டில் இந்தியோவின் தகோதுழெ 

ஏற்றுெதி ஒரு தகோடி டன்ழன  ோண்டும் என நம்புகிதறன். 
❖ ெர்வத ெ தகோதுழெ விநிதயோகத்தில் ரஷியோவும், உக்ழரனும் ஏறத் ோை கோல் பங்கு 

வகிக்கின்றன. அவர்களின் தகோதுழெப் பயிர் வரும் ஆகஸ்ட், தெப்டம்பரில் முதிர்ச்சியழடயும் 

❖ இந்தியோழவ தபோருத் ெட்டில் தகோதுழெ உற்பத்திழய அதிகரிப்பதில் விவெோயிகள் கவனம் 

தெலுத்தி வருகின்றனர். 

❖  கடந்  ஆண்டிலிருந்து குெரோத், ெத்திய பிரத ெம் தபோன்ற பிரோந்தியங்கள் தபரிய அளவில் 

தகோதுழெ ஏற்றுெதி தெய்து வருகின்றன. 

 

உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட 500 கிதலா மவடிகுண்டு 

விமானப்பளடயிடம் ஒப்பளடப்பு  

சுருக்கம்:   
❖ ஓ.எப்.தக. மதாழிற்சாளல தயாரித்துள்ை 500 கிதலா எளட 

மகாண்ட இந்த மவடிகுண்டு இந்திய விமானப்பளடயின் 

தாக்குதல் திறளன தமம்படுத்தும். முதல் கட்ட மாக 48 

மவடிகுண்டுகள் விமானப்பளடயிடம் 

ஒப்பளடக்கப்பட்டுள்ைன. 

❖ இந்த மவடிகுண்டு தயாரிப்பு பணியில் பாதுகாப்பு 

துளறளய தசர்ந்த பல்தவறு நிறுவனங்களின் நிபுணர்கள் ஈடுபட்டனர். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ மத்திய பிரததச மாநிலம் ெபல்பூர் பகுதியில் ராணுவ மவடிமபாருட்கள் தயாரிக்கும் 

ஓ.எப்.தக. மதாழிற்சாளல (கமாரியா ஆயுத மதாழிற்சாளல) கடந்த 1943-ம் ஆண்டு 

மதாடங்கப்பட்டது. இந்த மதாழிற்சாளல 2-ம் உலகப்தபாரின் தபாது மவடிமபாருட்களை 

தயாரித்து வழங்கியது. 

❖ சீனாவுடன் 1962-ம் ஆண்டு நடந்த தபாரின்தபாதும் பாகிஸ்தானுடன் 1965, 1971-ம் 

ஆண்டுகளில் நளடமபற்ற தபார்களின் தபாதும் பல்தவறு மவடிமபாருட்ளை அந்த 

மதாழிற்சாளல தயாரித்து வழங்கியது. துளண ராணுவப்பளடகளுக்கான ஆயுதங்கள், 

மவடிமபாருட்களையும் ஓ.எப்.தக. மதாழிற்சாளல தயாரித்து வருகிறது. 

❖ இந்த நிளலயில் ஓ.எப்.தக. மதாழிற்சாளல 500 கிதலா எளட மகாண்ட மவடிகுண்ளட 

தயாரித்துள்ைது. முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட மிகப்மபரிய மவடிகுண்டு 
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இதுவாகும். அந்த மவடிகுண்டு இந்திய விமானப்பளடயின் பயன்பாட்டுக்காக தநற்று 

வழங்கப்பட்டது. 

❖ OFK வளலத்தைத்தின்படி, 1943 இல் நிறுவப்பட்ட இந்தத் மதாழிற்சாளல, மவடிமருந்து 

உற்பத்தியின் முக்கிய அலகுகளில் ஒன்றாகும். இது இரண்டாம் உலகப் தபாரின் தபாது 

மபாருட்களை வழங்கியுள்ைது . சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, 1962 சீனப் தபார் மற்றும் 1965 

மற்றும் 1971 இல் பாகிஸ்தான் தபார்களின் தபாது ஆயுதப்பளடகளுக்கு பல்தவறு 

வளகயான மவடிமருந்துகளை வழங்குவதில் மதாழிற்சாளல முக்கிய பங்கு வகித்தது .  

❖ இந்த மதாழிற்சாளல துளண ராணுவப் பளடகளுக்கும் மவடிமருந்துகளை வழங்குகிறது. 

இந்த மதாழிற்சாளல துளண ராணுவப் பளடகளுக்கும் மவடிமருந்துகளை வழங்குகிறது.  

❖ தற்தபாது, வன்மபாருள் உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தி, மவடிமருந்து நிரப்புதல் மற்றும் 

மவடிமருந்துகளை அமசம்பிள் மசய்தல் ஆகியவற்றின் சமீபத்திய கலளவ மூலம் உற்பத்தி 

மசயல்பாடு மசய்யப்படுகிறது. மவடிமருந்து கூறு மற்றும் மபாறியியல் பிரிவு, சிறிய ஆயுத 

மவடிமருந்து பிரிவு மற்றும் மவடிமருந்து நிரப்புதல் பிரிவு என பல்தவறு வளகயான 

மவடிமருந்துகளின் உற்பத்திளய மசயல்படுத்த மதாழிற்சாளல மூன்று பிரிவுகளைக் 

மகாண்டுள்ைது. 

 

தகதலா இந்தியா பல்களலக்கழக விளையாட்டுகளின் தலாதகா 

மவளியீடு 

சுருக்கம்:   

❖ கர்நாடகாவில் நளடமபறவுள்ை 2021 தகதலா இந்தியா 

பல்களலக்கழக விளையாட்டுப் தபாட்டியின் தலாதகா 

மபங்களூரில் உள்ை ஸ்ரீ கண்டீரவா ஸ்தடடியத்தில் 

மவள்ளிக்கிழளம மவளியிடப்பட்டது.  

❖ நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக ஆளுநர் டிசி மகலாட் , மத்திய 

விளையாட்டுத் துளற அளமச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஆகிதயார் 

கலந்து மகாண்டனர். 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ நடப்பு தகாவிட்-19 மநருக்கடியின் காரணமாக ஒத்திளவக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு, 2020 

ஆம் ஆண்டில் ஒடிசா நிகழ்ளவ நடத்திய பிறகு, தகம்ஸின் இரண்டாவது பதிப்பாக 

இருக்கும்.  

❖ தகம்ஸ் குறித்த தநரடி அறிவிப்புகளுக்கான மகதலா இந்தியா மசயலியும் மாநிலத்தால் 

மதாடங்கப்பட்டது 

❖ தகம்ஸ் 'வீரா'வின் தலாதகா மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ சின்னத்ளத மகஹ்லாட் 

அறிமுகப்படுத்தியதபாது, சந்தன் மெட்டி மற்றும் நிகில் தொஷி பாடிய அதிகாரப்பூர்வ 

மெர்சி மற்றும் கீதத்ளத தாக்கூர் மவளியிட்டார். 

❖ தகதலா இந்தியா பல்களலக்கழக விளையாட்டுகள் ஆசிய விளையாட்டுகள், CWG 

மற்றும் ஒலிம்பிக்கிற்கான திறளமகளை அளடயாைம் காணும் ஒரு தைமாகும். இந்த 

ஆண்டு இந்தியா முழுவதும் இருந்து சுமார் 4,500 விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த 

விளையாட்டுகளில் பங்தகற்பார்கள் 
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❖ விளையாட்டுப் தபாட்டிகள் பசுளமயாக இருப்பதன் ஒரு பகுதியாக, விளையாட்டு 

ளமதானத்திற்கு மவளிதய பயன்படுத்தப்படும் அளனத்தும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய 

மபாருட்கைால் ஆனது, தமலும், மின்சார வாகனங்கள் தபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும், தமலும் அளனத்து கழிவுகளும் ஈரமான மற்றும் உலர் என 

பிரிக்கப்படும். ஒவ்மவாரு இடம். எனதவ இது பூஜ்ஜிய கழிவு, பூஜ்ஜிய பிைாஸ்டிக் 

விளையாட்டுகைாகஇருக்கும். 

 

த சிய தயோகோ ெோம்பியன்ஷிப்  மிைக தபண்கள் ெோ ழன 

சுருக்கம்:   
❖ குெரோத்தில் நடந்  த சிய சீனியர் தயோகோ ெோம்பியன்ஷிப் 

தபோட்டியில்,  மிைகத்ழ ச் தெர்ந்  ஐந்து தபண்கள் பங்தகற்று 

ெோ ழன பழடத்துள்ளனர்.    

❖ குெரோத் ெோநிலம், ஆெ ோபோத் பகுதியில், தநஷனல் தயோகோென 

விழளயோட்டு கூட்டழெப்பு ெோர்பில், த சிய அளவிலோன 2வது 

சீனியர் தயோகோ ெோம்பியன்ஷிப் தபோட்டிகள், ெோர்ச் 29ம் த தி 

துவங்கி 31ம் த தி வழர நடந் து.இதில்,  மிைகம், டில்லி 

உட்பட, 19 ெோநிலங்கழளச் தெர்ந்  தெோத் ம், 169 வீரர் - வீரோங்கழனயர் பங்தகற்றனர் 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖  மிைகம் ெோர்பில் பங்தகற்ற தபண்கள் அணியினர், 2  ங்கம், 5 தவள்ளிப் ப க்கங்கள், 2 

தகோப்ழபகழளயும் தபற்று, த சிய அளவில் இரண்டோவது இடம் பிடித்து அெத்தியுள்ளனர்.  

❖  ழவஷ்ணவி இரண்டு  ங்கம் ெற்றும் ஒரு தவள்ளியும், நிதவ ோ, கோயத்திரி, தரோகிணி, தீபிகோ 

ஆகிதயோர்,  லோ ஒரு தவள்ளி ப க்கத்ழ யும் ழகப்பற்றினர். 

❖ அழனத்து தபோட்டிகள் முடிவில், ெஹோரோஷ்டிரோ ெோநிலம் மு லிடத்ழ யும்,  மிைகம் இரண்டோம் 

இடத்ழ யும், புதுச்தெரி, குெரோத், ெத்திய பிரத ெம் ஆகிய ெோநிலங்கள் அடுத் டுத்  இடங்கழள 

பிடித் ன.தபோட்டிகளில் தவற்றி தபற்று தென்ழன திரும்பிய  மிைக வீரோங்கழனயர், 

பயிற்சியோளர்கள் உள்ளிட்தடோருக்கு, தென்ழன தென்ட்ரல் ரயில் நிழலயத்தில் உற்ெோக வரதவற்பு 

அளிக்கப்பட்டது. 

❖ சிறுமி த ெோஸ்ரீ உலக ெோ ழன தெய்யும் வழகயில்  ழல கவிழ்ந்து படுத் படி, ஒரு நிமிடத்தில், 

38 முழற  னது இரு கோல்கழள  ழலக்கு முன் தகோண்டு வரும், கண்டதபருண்டோெனம் 

என்கிற கடினெோன தயோகோழவ தெய்து உலக ெோ ழன பழடத் ோர். இவரது ெோ ழன, ‛இந்தியோ 

புக் ஆப் தரக்கோர்ட்’, ‛ஆவ்ெம் உலக ெோ ழன’ புத் கங்களில் இடம் பிடித் ன. 

❖ உலக ெோ ழன பழடத்  சிறுமி த ெோஸ்ரீ ெற்றும் அவருக்கு பயிற்சி அளித்  தயோகோ பயிற்றுனர் 

ெந்தியோ ஆகிதயோழர, பள்ளி நிர்வோகமும், கும்மிடிப்பண்டி பகுதி ெக்களும் தவகுவோக போரோட்டி 

வருகின்றனர். 

 

  

விழளயோட்டு 
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இத் ோலி ஓபன் தடன்னிஸ் - ஸ்வியோதடக் ‘ெோம்பியன்’ 

சுருக்கம்:   
❖ இத் ோலி ஓபன் தடன்னிஸ் தபோட்டியில் தபோலந்து வீரோங்கழன 

ஸ்வியோதடக் தநர் தெட்டில் பிளிஸ்தகோவோழவ பந் ோடி 

தகோப்ழபழய வெப்படுத்தினோர்.  

❖ இத் ோலி ஓபன் ெர்வத ெ தடன்னிஸ் தபோட்டி தரோம் நகரில் 

நடந்து வந் து. தபண்கள் ஒற்ழறயர் பிரிவில் தநற்று 

அரங்தகறிய இறுதி ஆட்டத்தில் முன்னோள் நம்பர் ஒன் 

வீரோங்கழனயும்,  ரவரிழெயில் 9-வது இடம் வகிப்பவருெோன 

கதரோலினோ பிளிஸ்தகோவோவும் (தெக்குடியரசு), 15-ம் நிழல 

ெங்ழக இகோ ஸ்வியோதடக்கும் (தபோலந்து) தகோ ோவில் குதித் னர். 

 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ஸ்வியோதடக் 6-0, 6-0 என்ற தநர் தெட் கணக்கில் பிளிஸ்தகோவோழவ துவம்ெம் தெய்து ெோம்பியன் 

தகோப்ழபழய தெோந் ெோக்கினோர். இது அவருக்கு 3-வது ெர்வத ெ பட்டெோகும்.  
❖ எதிரோளி ஒரு புள்ளி கூட எடுக்க முடியோ  அளவுக்கு அதிரடியோன ஷோட்டுகளோல் நிழலகுழலய 

ழவத்  ஸ்வியோதடக் தவறும் 46 நிமிடங்களில் ஆட்டத்ழ  முடிவுக்கு தகோண்டு வந்து 

அெத்தினோர்.  

❖ முன்னோள் ெோம்பியனோன பிளிஸ்தகோவோவினோல் ஒரு தகம் கூட எடுக்க முடியோ  பரி ோபம் 

நிகழ்ந் து. 

❖ ஆயிரம்  ரவரிழெ புள்ளிகழள வைங்கும் இத் ழகய தபோட்டியில் பட்டத்ழ  ருசித்  4-வது ‘டீன் 

ஏஜ்’ வீரோங்கழன என்ற சிறப்ழபயும் 19 வய ோன ஸ்வியோதடக் தபற்றோர்.  
❖  ரவரிழெயில் மு ல்முழறயோக டோப்-10 இடத்திற்குள் நுழைகிறோர். அவருக்கு ரூ.1½ தகோடி 

பரிசுத்த ோழகயோக கிழடத் து. 
❖ இத் ோலி ஓபன் தடன்னிஸ் வரலோற்றில் இறுதி ஆட்டத்தில் ஒரு தகம் கூட விட்டுக்தகோடுக்கோெல் 

ஒரு வீரோங்கழன ெகுடம் சூடியிருப்பது இதுதவ மு ல் முழறயோகும்.  இந்  த ோடரில் 1983-ம் 

ஆண்டுக்கு பிறகு ஒரு  ரப்போக அழெந்  இறுதிசுற்று இது  ோன். 

 

 

உலக மகளிர் கிரிக்மகட் தபாட்டியில் ஆஸ்திதரலியா மவற்றி 

சுருக்கம்:   
 

❖ ஐசிசி மகளிாிா் ஒருநாள் உலகக் தகாப்ளப தபாட்டியில் நடப்புச் 

சாம்பியன் இங்கிலாந்ளத 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 

7-ஆவது முளறயாக சாம்பியன் பட்டத்ளதக் ளகப்பற்றியது 

ஆஸ்திதரலியா.  

❖ நியூஸிலாந்தில் ஐசிசி மகளிாிா் ஒருநாள் உலகக் தகாப்ளப 

தபாட்டிகள் நளடமபற்று வரும் நிளலயில் ஞாயிற்றுக்கிழளம கிளறஸ்ட்சாிா்ச்சில் 

நளடமபற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திதரலியா-இங்கிலாந்து அணிகள் தமாதின. டாஸ் 

மவன்ற இங்கிலாந்து அணி மபௌலிங்ளக ததாிா்வு மசய்தது. ஆனால் அந்த அணிக்கு 

தமாசமான அனுபவமாக இந்த ஆட்டம் அளமந்தது. 
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ ஆஸ்திதரலிய அணிக்கு அலிசா ஹீலி, தரச்சல் மெய்ன்ஸ் தொடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. 

❖ மபண்கள் உலக தகாப்ளபயில் (50 ஓவர்) ஆதிக்கம் மசலுத்தி வரும் ஆஸ்திதரலிய அணி 

7வது முளறயாக (1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022) சாம்பியன் பட்டம் 

மவன்றது. இதன்மூலம் அதிக முளற தகாப்ளப மவன்ற அணிகளுக்கான பட்டியலில் 

முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அடுத்த இரு இடத்தில் இங்கிலாந்து (1973, 1993, 2009, 2017), 

நியூசிலாந்து (2000) அணிகள் உள்ைன. 

❖ ளபனலில் மவற்றி மபற்ற ஆஸ்திதரலிய அணி, உலக தகாப்ளபயுடன் ரூ. 10 தகாடி பரிசு 

மதாளக வழங்கப்பட்டது. ளபனல் வளர மசன்று 2வது இடம் பிடித்த இங்கிலாந்துக்கு ரூ. 

4.55 தகாடி வழங்கப்பட்டது. 
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