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ஏப்ரல் – 22 

TNPSC �ளிகள் 

 தற்ேபா�, மத்�ய ெவளி�ற�த்�ைற அைமசச்கத்�ல் இைண ெசயலாளராகப் 
பணியாற்� வ�ம் ��ம� ��ரியா ரங்கநாதன் (IFS : 1994) ெகாரியக் 
��யர�ற்கான இந்�யா�ன்  �தராக நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 

ேத�யச ்ெசய்�கள்  

ஒேர மா�ரியான சாைல வரி அைமப்� 

 மத்�ய சாைலப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெந�ஞ்சாைலத்�ைற அைமசச்கத்�னால் 
அைமக்கப்பட்ட அைமசச்ரக்ளின் �� வணிகரீ��லான வாகனங்களின் நா� 
��வ�மான எளிதான இயக்கத்�ற்காக ஒ� ேதசம் ஒ� வரி என்ற ெகாள்ைகைய 
�ன்ெமா�ந்�ள்ள�. 

 இரண்� நாள் நைடெபற்ற இந்த அைமசச்ரக்ள் ���ன் மாநா� ராஜஸ்தான் 
ேபாக்�வரத்� அைமசச்ர ் ��ஸ்கான் அவரக்ளின் தைலைம�ல் அஸ்ஸா�ன் 
க�காத்��ல் நைடெபற்ற�. 

 இந்த �ன்ெமா�� 

o ஒ� மாநிலத்���ந்� மற்ெறா� மாநிலத்�ற்� சாைல வரி��ப்� 
ஏ��ன்� வாகனங்களின் இயக்கத்�ற்� அ�ம�க்�ற�. 

o �ைறந்த வரி�ைடய மாநிலங்களில் வாகனங்கைளப் ப�� ெசய்� மற்ற 
மாநிலங்களில் தங்கள� வாகனங்கைள இயக்�ம் மக்கைள 
கண்காணிக்�ன்ற�. 

 ேமாட்டார ் வாகனங்களில், வரிைய ��ப்பதற்கான ெகாள்ைககைள 
�ரம்ானிப்பதற்கான அ�காரம் மத்�ய அர�டம் உள்ள�. �ைலப்பட்�ய��ள்ள 
வாகன �ைல�ன் �ன்� அ�க்�கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட இந்த ஒேர 
மா�ரியான வரி ��க்கப்ப�ம். 

 10 லடச்த்�ற்�ம் �ழான �ைல�ைடய வாகனங்களின் �தான வரி 8%, 10-20 லடச்ம் 
ம�ப்�ைடய வாகனங்களின் �தான வரி 10%, 20 லடச்த்�ற்�ம் ேமலான ம�ப்�ைடய 
வாகனங்களின் �தான வரி 12% ஆ�ம். 

 �ன்சாரத்தால் இயங்�ம் வாகனங்க�க்� வரி�ல் 2% தள்�ப��ம், �சல் 
வாகனங்க�க்� 2% ��தல் வரி�ம் ��க்கப்ப�ம். 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ெபண்கள் மற்�ம் ஆண்க�க்கான சமமான ஊ�யத்�ற்கான சட்டம் 

 ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ன் ேக�ெனட் ெபண்கள் மற்�ம் ஆண்க�க்கான சமமான 
ஊ�யத்�ற்கான சட்டத்ைத இயற்�வதற்கான �ன்ெமா�ைவ வழங்��ள்ள�. 
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 ��ய சட்டம் ெபண்கள் மற்�ம் ஆண்க�க்� சமமான ஊ�யம் வழங்கப்ப�தைல 
உ�� ெசய்�ம். 

 இந்த சட்டம் இயற்ற�க்கான �ன்ெமா�வான�, ெபண்களின் உரிைமையப் 
பா�காத்தல் மற்�ம் ேத�ய ேமம்பாட�் நைட�ைறகளில் ெபண்களின் 
ெசயல்பா�கைள ஆதரித்தல் ஆ�யவற்ைற உ�� ெசய்�ம் அர�ன் ேநாக்கத்�ன் 
வரிைச�ல் அைமந்�ள்ள�. 

 கடந்த �ல ஆண்�களாக, ஐக்�ய அர� அ�ரக அரசான� பா�ன 
சமத்�வத்�ற்கான ஐக்�ய அர� அ�ரகக் கழகத்ைத 2015-ல் நி��ய� உட்பட 
பல்ேவ� ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட �யற்�களின் �லமாக நாட்�ல் பா�ன 
இைடெவளிைய �ைறப்பதற்கான �யற்��ல் ஈ�பட�்ள்ள�. 

 ஐக்�ய அர� அ�ரக அர� உல�ன் �தல் பா�ன சமச�்ர ் வ�காட்�ைய (Gender 
Balance Guide) ெசப்டம்பர ்2017ல் ெதாடங்�ய�. 

 இந்த வ�காட்�யான�, ெபா�ளாதாரக் �ட�்ற� மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்கான 
நி�வனத்தால், ஐக்�ய அர� அ�ரகத்�ன் பா�ன சமச�்ர ் கழகத்�டன் 
�ட்�ைணந்� 2017 இல் தயாரிக்கப்பட்ட�. 

 ஐக்�ய அர� அ�ரகம் மற்�ம் அதன் நி�வனங்க�க்� பயன்ப�த்தப்படாத 
ெபண்களின் ஆற்றல் வளத்ைத ேமம்ப�த்த இவ்வ�காட்� ஒ� வைரபடத்ைத 
வழங்��ற�. 

 

ெபா�ளாதாரச ்ெசய்�கள் 

உல�ன் ஆறாவ� �கப்ெபரிய ெபா�ளாதாரம் 

 ஏப்ரல் 2018 ஆம் ஆண்�ற்கான சரவ்ேதச நாணய நி�யத்�ன் உலகப் ெபா�ளாதார 
கண்ேணாட்டத்�ன் ப�, இந்�யா தற்ேபா� $2.6 �ரில்�ய�டன் (GDP�ல்) ஆறாவ� 
ெபரிய ெபா�ளாதாரமாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. இதற்� �ன்னால் �ரான்� ஆறாவ� 
இடத்���ந்த� ��ப்�டத்தக்க�. 

 �தல் ஐந்� ெபா�ளாதார நா�கள்: அெமரிக்கா, �னா, ஜப்பான், ெஜரம்னி மற்�ம் 
இங்�லாந்�. 

 சரவ்ேதச நாணய நி�யத்�ன் ப�, 2018 இல் 7.4% என்ற அள��ம் 2019 இல் 7.8% என்ற 
அள��ம் இந்�யா ெபா�ளாதார வளரச்�்ையக் கண்� உல�ன் ேவகமாக வள�ம் 
ெபா�ளாதாரமாக உ�ெவ�க்�ம் என எ�ரப்ாரக்்கப் ப��ற�. 

 

உத்தரகாண்ட்�ன் இரண்டாவ� உண�ப் �ங்கா 

 உத்தரகாண்ட ் மாநிலத்�ன் இரண்டாவ� உண�ப் �ங்கா உதாம் �ங் நகர ்
மாவட்டத்��ள்ள கா�ப்�ரின் மா�வா ேஹரா கன்ச�்ல் �மாலயன் ெமகா 
உண�ப் �ங்கா தனியார ்நி�வனத்தால் ெதாடங்கப்படட்�. 

 மாநிலத்�ன் �தல் உண�ப் �ங்கா ஹரித்�வார ் ப���ல் ஆரம்�க்கப்பட�் 
தற்ேபா� ெசயல்பாட்��ள்ள�. 

 ெமகா உண�ப் �ங்கா �ட்டத்�ன் �ழ் உள்ள �ட்டங்கள் �ரதம மந்�ரி �சன் சம்பத 
ேயாஜனா �ட்டத்�ன் �ழ் இைணக்கப்பட�்ள்ளன. 
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�ரபலமானவரக்ள், ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

ேஷாெரன்ஸ்�ன் இத�யல் ��� 

 � வயர ் (The Wire)  இத�ன் நி�வன ஆ�ரியரான (founding editor)  �த்தாரத்் 
வரதராஜன் அவரக்�க்� 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான ேஷாெரன்ஸ்�ன் இத�யல் ��� 
(Shorenstein Journalism)  அெமரிக்கா�ல் உள்ள ஸ்டான்ேபார�் பல்கைலக்கழகத்�ல் 
(Stanford University)  வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ன் உள்நாட�் மற்�ம் ெவளிநாட�்க் ெகாள்ைக பற்�ய �த்தாரத்் 
வரதராஜனின்  �ணிகர ��ப்�க�க்காக (courageous accounts)    அவ�க்�  
ேஷாெரன்ஸ்�ன் இத�யல் ���  வழங்கப்பட�்ள்ள�. 

ேஷாெரன்ஸ்�ன் ��ைதப் பற்�  

 அெமரிக்கா�ல் உள்ள ஸ்டான்ேபார�் பல்கைலக்கழகத்�ன் வால்டர ் H. 
ேஷாெரன்ஸ்�ன் ஆ�யா – ப��க் ஆராய்ச�் ைமயத்தால் (Walter H. Shorenstein Asia-
Pacific Research Centre) ேஷாெரன்ஸ்�ன் ��� ஆண்�ேதா�ம் வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 

 ஆ�யா�ன் �� �றந்த அ�க்ைகைய ெவளி�ட்ட மற்�ம் ஆ�ய 
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�ராந்�யத்�ைனப் பற்�ய ேமற்கத்�ய உல�ன் �ரித�க்� கணிசமான பங்களிப்� 
ஆற்�ய இத�யலாளரக்ைள க�ர�ப்பதற்காக இவ்��� வழங்கப்ப��ன்ற�. 

 2002 ஆம் ஆண்� நி�வப்பட்ட இந்த ேஷாெரன்ஸ்�ன் ���ைன இதற்� �ன் 15 
இத�யலாளரக்ள் ெபற்�ள்ளனர.்  

 ஆரம்பத்�ல் இவ்��� தனித்�வமான �கழ்�க்க அெமரிக்க இத�யலாளரக்ைள 
க�ர�ப்பதற்காக வ�வைமக்கப்படட்�. �ன் 2011-ஆம் ஆண்� ேமற்கத்�ய நா�கள் 
மற்�ம் ஆ�ய நா�கைளச ் ேசரந்்த தனித்�வமான �கழ்�க்க இத�யலாளரக்ைள   
க�ர�க்�ம் வைக�ல்  இந்த ���ல் மாற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. 

 

�ைளயாட்�ச ்ெசய்�கள்  

காமன்ெவல்த் �ைளயாட்�ப் ேபாட்�கள்  2018 

 21-வ� காமன்ெவல்த் ேபாட்�கள் (Commonwealth Games) அண்ைம�ல் ஆஸ்�ேர�யா 
நாட்�ன்   ேகால்�ேகாஸ்ட் நகரில் (Gold Coast) நைடெபற்� ��ந்த�. 

 இந்த 21-வ� காமன்ெவல்த் ேபாட்��ல் ெமாத்தம் 275 தங்கப் பதக்கங்க�க்� 71 
நா�கைளச ்ேசரந்்த 4,500க்�ம் அ�கமான  தடகள �ரரக்ள் ேபாட்��ட்டனர.் 

 ஆண்கள் மற்�ம் ெபண்க�க்கான பதக்க ேபாட்�கைள ஒேர  எண்ணிக்ைக�ல் 
ெகாண்ட �தல் ெப�ம் அள�லான பன்-�ைளயாட�் ேபாட்� (Major multi-sport event) 
இ�ேவயா�ம்.  

 இந்த காமன்ெவல்த் ேபாட்�க்� 227 �ரரக்ைளக் ெகாண்ட அணிைய  இந்�யா 
அ�ப்� ைவத்த�. 

 இந்த காமன்ெவல்த் ேபாட்��ன் �வக்க �ழா ெகாண்டாட்டத்�ல் இந்�யக் 
ெகா�ைய   பாட்�ண்டன் �ராங்கைனயான  P.V. �ந்� ஏந்�ச ்ெசன்றார ்(flag-bearer).  

 இந்த காமன்ெவல்த் ேபாட்��ல் 26 தங்கம், 20 ெவள்ளி மற்�ம் 20 ெவண்கலம் என 
ெமாத்தம் 66 பதக்கங்கைள ெவன்�  இந்�யா பதக்கப் பட்�ய�ல் �ன்றாவ� 
இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 80 தங்கம், 59 ெவள்ளி, 59 ெவண்கலம் என ெமாத்தம் 198 பதக்கங்கைள ெவன்� 
ஆஸ்�ேர�யா பதக்கப் பட்�ய�ல் �த�டத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 45 தங்கம், 45 ெவள்ளி, 46 ெவண்கலம் என ெமாத்தம் 136 பதக்கங்கைள ெவன்� 
இங்�லாந்� பதக்கப் பட�்ய�ல் இரண்டாம் இடத்ைதப் ��த்�ள்ள�. 

 

தங்கப் பதக்கம்   ெவன்றவரக்ள்   –  �ைளயாட்�ப் ேபாட்�கள்  

�ரரின் ெபயர ் �ைளயாட்� 

சாய்னா ேநவால் ெபண்கள் ஒற்ைறயர ்பாட்�ண்டன் ேபாட்� 

�காஸ் ��ஷ்ணா �த்�ச ்சண்ைட – 75 �ேலா எைடப் �ரி� 

மணிகா • ெபண்க�க்கான ஒற்ைறயர ்ேட�ள் 
ெடன்னிஸ் ேபாட்� 

• காமன்ெவல்த்�ல் ேட�ள் ெடன்னிஸ் 
ேபாட்� ேபாட்��ல் தங்கம் ெவல்�ம் 
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�தல் இந்�யப் ெபண் இவராவார.் 

�ேனஷ் ேபாகாட ் மல்�த்தம் – மகளிர ்ப்ரீ ஸ்ைடல் 50 �ேலா 
நார�்க்  ேபாட்� 

நீரஜ் ேசாப்ரா • ஈட்� எ�தல் 
• காமன்ெவல்த் ேபாட்��ல் தங்கப் 

பதக்கம் ெவன்�ள்ள �தல் இந்�ய 
ஈட்� எ�தல் �ரர ்இவராவார.் 

க�ரவ் ேசாலங்� �த்�ச ்சண்ைட – 52 �ேலா எைடப் �ரி� 

��த் மா�க் மல்�த்தம் – ஆண்க�க்கான �ரிஸ்ைடல் 125 
�ேலா எைடப் �ரி� 

சஞ்�வ் ராஜ்�த் �ப்பாக்�ச ்��தல் – 50 �ட்டர ்ைர�ள் 3 
நிைல ��தல் ேபாட்�. (3 Position shooting) 

M.C ேமரிேகாம் • �த்�ச ்சண்ைட – 45 �தல் 48 �ேலா 
வைர�லான எைடப் �ரி�.  

• ேமரிேகாம் தன்�ைடய    �தல் 
காமன்ெவல்த்  ேபாட்�யான 
இப்ேபாட்��ல் தங்கம்  
ெவன்�ள்ளார.் 

பஜ்ரங் �னியா • மல்�த்தம் – �ரி ஸ்ைடல் 65 �ேலா 
எைடப்�ரி� 

ேதஜஸ்�னி சவந்த் �ப்பாக்� ��தல் – 50 �ட்டர ்ைர�ள் ��தல் 
ேபாட்� 

அனிஷ் பன்வாலா • �ப்பாக்�ச ்��தல் – 25 �ட்டர ்
�ைர� �ஸ்டல் ��தல் ேபாட்� 

• காமன்ெவல்த் ேபாட்��ல் தங்கம் 
ெவன்ற இைளய  �ரர ்இவராவார ்

��ல் �மார ் • மல்�த்தம் – ஆண்க�க்கான �ரி  
ஸ்ைடல் 74 �ேலா எைடப் �ரி�. 

• இவர ்தன� �ன்றாவ� 
ெதாடரச்�்யான  காமன் ெவல்த்  
தங்கப் பதக்கத்ைத  ெவன்�ள்ளார ்

ரா�ல் அவார ் மல்�த்தம் – ஆண்க�க்கான  �ரி ஸ்ைடல் 57 
�ேலா எைடப்�ரி� 

ஸ்ேரயா� �ங் �ப்பாக்� ��தல்-ட�ள் �ராப் மகளிர ்
�ப்பாக்� ��தல் 

�னா �த்� �ப்பாக்� ��தல் – 25 �ட்டர ்�ஸ்டல் ��தல் 
ேபாட்� 

�த்� ராய் �ப்பாக்� ��தல் – 10 �ட்டர ்
ஆண்க�க்கான ஏர ்�ஸ்டல் ேபாட்� 



•   
•    
 
 
 
 

  

ம� ெபக்கர ் �ப்பாக்� ��தல் – ெபண்க�க்கான 10 
�ட்டர ்ஏர ்�ஸ்டல் ேபாட்� 

�னம் யாதவ் ப� �க்�தல் – ெபண்க�க்கான 69 �ேலா 
எைடப்�ரி� 

ெவங்கட் ரா�ல் ரகாலா ப��க்�தல் – ஆண்க�க்கான 85 �ேலா  
எைடப்�ரி� 

ச�ஸ்�மார ்�வ�ங்கம் ப��க்�தல் – ஆண்க�க்கான 77 �ேலா  
எைடப்�ரி� 

சஞ்�தா சா� ப� �க்�தல் – ெபண்க�க்கான 53 �ேலா  
எைடப்�ரி� 

�ராபாய் சா� ப��க்�தல் – ெபண்க�க்கான 48 �ேலா  
எைடப்�ரி� 

 

 இந்�யா�ன் ஆண்கள் ேட�ள் ெடன்னிஸ் அணி ைந�ரியாைவ �ழ்த்� தங்கம் 
ெவன்�ள்ள�. 

 ெபண்கள் ேட�ள் ெடன்னிஸ் ேபாட்��ல் இந்�ய ேட�ள் ெடன்னிஸ் மகளிர ் அணி 
�தல் �ைறயாக தங்கம் ெவன்�ள்ள�. 

 சத்�க் ரன்� ெரட்� மற்�ம் அஸ்�னி ெபான்னப்பா ஆ�ேயார ் அடங்�ய கலப்� 
இரடை்டயர ் பாட்�ண்டன் அணி இந்�ய வரலாற்�ேலேய �தன் �ைறயாக 
காமன்ெவல்த் ேபாட்�களில் தங்கப்பதக்கம் ெவன்�ள்ள�. 

 

ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன்றவரக்ள்  - �ைளயாட்�ப் ேபாட்� 

�ரரின் ெபயர ் �ைளயாட்� 

P.V. �ந்� பாட்�ண்டன் – ெபண்கள் ஒற்ைறயர ்
பாட்�ண்டன் ேபாட்� 

இ��ப் ேபாட்��ல் இந்�யா�ன் சாய்னா 
ேநவா�க்� எ�ராக பதக்கம் ெவன்றார.் 

�டாம்� �காந்த் பாட்�ண்டன் – ஆண்கள் ஒற்ைறயர ்�ரி� 

��கா பல்�கல் மற்�ம் 

ேஜாஷ்னா �ன்னப்பா 

ெபண்கள் இரடை்டயர ்ஸ்�வாஷ் ேபாட�் 

��கா பல்�க்கல் மற்�ம் 

சவ்ரவ் ேகாஷல் 

கலப்� இரடை்டயர ்ஸ்�வாஷ் ேபாட்� 

மணிஷ் ெகௗ�க் �த்�ச ்சண்ைட – ஆண்க�க்கான  60 �ேலா  
எைடப்�ரி� 

அ�த் பங்கல் �த்�ச ்சண்ைட – ஆண்க�க்கான   46-49 
�ேலா எைடப்�ரி� 



•   
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மணிகா பத்ரா மற்�ம் ம�மா தாஸ் ேட�ள் ெடன்னிஸ் ெபண்கள் இரடை்டயர ்
�ரி�- காமன்ெவல்த் ேபாட்��ல் ேட�ள் 
ெடன்னிஸ் �ைளயாட்�ல் இந்�யா�ன் 
�தல் ெவள்ளிப் பதக்கம் இ�வா�ம் 

அஞ்�ம் ம�ட�்ல் �ப்பாக்� ��தல் – ெபண்க�க்கான  
50�ட்டர ்ைர�ள் 3 நிைல ��தல் �ரி� 

�ஜா தண்டா மல்�த்தம் – ெபண்க�க்கான 57 �ேலா 
எைடப்�ரி� 

ம�சம் கத்ரி மல்�த்தம் – ஆண்க�க்கான 97 �ேலா 
எைடப் �ரி� 

�மா �னியா ெபண்க�க்கான வடெ்ட�தல் 

ெம�� ேகாஷ் �ப்பாக்� ��தல் – ெபண்க�க்கான 
10�ட்டர ்ஏர�்ஸ்டல் ேபாட்� 

�னா �த்� �ப்பாக்� ��தல் – ெபண்க�க்கான 
10�ட்டர ்ஏர�்ஸ்டல் ேபாட்� 

P. ��ராஜா ப��க்�தல் – ஆண்க�க்கான 56 �ேலா   
எைடப்�ரி� 

ேதஜஸ்�னி சாவந்த் �ப்பாக்� ��தல் – 50 �ட்டர ்ஏர�்ஸ்டல் 
�ரி� 

ப�தா �மாரி மல்�த்தம் – 53 �ேலா எைடப்�ரி� 

 

ெவண்கலப் பதக்கம்  ெவன்றவரக்ள்  - �ைளயாட்�ப் ேபாட்� 

�ரரின் ெபயர ் �ைளயாட்� 

மணிகா பத்ரா மற்�ம் G.சத்யன்   கலப்� இரடை்டயர ்– ேட�ள் ெடன்னிஸ் 

ஷரத் கமல் ஆண்க�க்கான  ஒற்ைறயர ்– ேட�ள் 
ெடன்னிஸ் 

ஹர�்த் ேதசாய் மற்�ம் �னில் சங்கர ்
ெஷட்� 

ஆண்க�க்கான இரடை்டயர ்ேட�ள் 
ெடன்னிஸ் ேபாட்� 

அஸ்�னி ெபான்னப்பா மற்�ம் �க்� ெரட்� ெபண்கள் இரடை்டயர ்ேட�ள் ெடன்னிஸ் 
ேபாட்� 

ேசாம்�ர ் மல்�த்தம் – ஆண்க�க்கான ப்ரீஸ்ைடல் 86 
�ேலா  எைடப்�ரி� 

சாக்� மா�க் மல்�த்தம் – ெபண்க�க்கான ப்ரீ ஸ்ைடல்  62 
�ேலா எைடப்�ரி� 

நமன் தன்வர ் �த்�ச ்சண்ைட- ஆண்க�க்கான 91 �ேலா  
எைடப்�ரி� 
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மேனாஜ் �மார ் �த்�ச ்சண்ைட – ஆண்க�க்கான 69 �ேலா 
எைடப்�ரி� 

ஹூசா��ன் �கம்ம� �த்�ச ்சண்ைட- ஆண்��க்கான 56 �ேலா 
எைடப்�ரி� 

�வ்யா கக்ரன் மல்�த்தம்–ெபண்க�க்கான ப்ரீஸ்ைடல்  68 
�ேலா எைடப்�ரி� 

நவ்�த் �ல்லான் ெபண்க�க்கான வடெ்ட�தல் 

�ரண் மல்�த்தம்  – ெபண்க�க்கான 76 �ேலா 
�ரிஸ்ைடல் எைடப்�ரி� 

அன்�ர ்�ட்டல் �ப்பாக்� ��தல் – ஆண்க�க்கான ட�ள் 
�ராப் �ப்பாக்�  ��தல் ேபாட்� 

ஓம் �தரவ்ால் �ப்பாக்�ச ்��தல்- 50 �ட்டர ்
ஆண்க�க்கான �ஸ்டல், 10 �ட்டர ்
ஆண்க�க்கான ஏர ்�ஸ்டல் �ப்பாக்�ச ்
��தல்  ேபாட்� 

அ�ர�் சண்ேடலா �ப்பாக்� ��தல் – ெபண்க�க்கான 10 
�ட்டர ்ஏர ்ைர�ள் ��தல் ேபாட்�. 

�காஸ் தா�ர ் ப� �க்�தல் – ஆண்க�க்கான 94 �ேலா  
எைடப்�ரி� 

சச�்ன் ெசௗத்ரி பாரா பவர�்ப்�ங்�ல் ஆண்க�க்கான 
ெஹ�ெவ�ட் �ரி� 

ர��மார ் �ப்பாக்� ��தல் – ஆண்க�க்கான 10 
�ட்டர ்ஏர ்ைர�ள் ��தல் ேபாட்� 

�பக் லெதர ் ப��க்�தல் – ஆண்க�க்கான 69 �ேலா 
எைடப்�ரி� -  காமன்ெவல்த் ேபாட்��ல்  
பதக்கம் ெவல்�ம் �க�ம் இைளய இந்�ய 
ப��க்�தல் �ரர ்இவராவார.் 

 

காமன்ெவல்த் ேபாட்�கைளப் பற்�  

 காமன்ெவல்த் நா�கள் அைமப்��ைடய (Commonwealth nations)  53 உ�ப்� 
நா�களி��ந்� அவற்�ன் தடகள �ரரக்ள் பங்�ெப�ம் �கப்ெபரிய பன்-
�ைளயாட�் (multi-sport events) ேபாட்�ேய காமன்ெவல்த் ேபாட்�யா�ம். 
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 �தல் காமன்ெவல்த் ேபாட்�யான� 1930 ஆம் ஆண்� நைடெபற்ற�. 

 நான்� ஆண்�க�க்� ஒ� �ைற காமன்ெவல்த் ேபாட்�கள் நடத்தப்ப��ன்றன.. 

 காமன்ெவல்த் �ைளயாட�் ேபாட்�கள் �டட்ைமப்பான�  (Commonwealth Games 
Federation-CGF) காமன்ெவல்த்  ேபாட்�களின் ேமற்பாரை்வக்கான �தன்ைம 
நி�வனமா�ம். 

 2010 ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ் 3 ஆம் ேத� �தல் 14 ஆம் ேத� வைர இந்�யா 
காமன்ெவல்த் ேபாட்��ன் 19-வ� ப�ப்ைப �� �ல்��ல் நடத்�ய� 
��ப்�டத்தக்க�. 

 நி��லாந்� நாட்�ன் ஆக்லாந்�ல் உள்ள காமன்ெவல்த் �ைளயாட�் 
ேபாட்�க்கான  �ட்டைமப்�ன்    ெபா�க்�� சந்�ப்�ல் 2022-ஆம் ஆண்�ன் 
காமன்ெவல்த் ேபாட்�ைய நடத்த ெதன்னாப்�ரிக்க நாட்�ன்    டரப்ன் நகரம் 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 


