
         

    

1. மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுக்கு சமமான வரி விதிப்பதற் 

-காக, இந்தியாவுக்கு எதிராக பதிலடி ககாடுக்கும் வர்த்தக நடவடிக் 

-கககய முன்கமாழிந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷியா 

ஆ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்  

இ) சீனா 

ஈ) இங்கிலாந்து 

✓ அமெரிக்காவின் வர்த்தக பிரதிநிதியானது (USTR) மின்னணு வணிக 

நிறுவனங்களுக்கு செொன வரி விதிக்கும் இந்தியா ெற்றும் வவறு சில 

நாடுகளுக்கு எதிராக பதிலடி மகாடுக்கும் வர்த்தக நடவடிக்ககககை 

முன்மொழிந்துள்ைது. 

✓ 2020 ஜூனில், டிஜிட்டல் வசகவகள் மீதான வரி விதிப்பு (அ) இந்தியா, 

இத்தாலி, துருக்கி, இங்கிலாந்து, ஸ்மபயின் & ஆஸ்திரியாவின் செொன 

வரிமுகைக்கு எதிராக, அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம் 1974’இன் பிரிவு 

301’இன்கீழ், அமெரிக்கா ஒரு விசாரகைகயத் மதாடங்கியது. 

 

2. உலகின் மிகப்கபரிய நிகழ்த்துக்ககல அகமப்பான பன்னாட்டு 

நாடக நிறுவனத்தின் தகலகமயிடம் அகமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) வராம் 

ஆ) பாரிஸ்  

இ) மஜனீவா 

ஈ) ொஸ்வகா 

✓ சர்வவதச நாடக நிறுவனொனது உலகின் மிகப்மபரிய நிகழ்த்துக்ககல 

அகெப்பு ஆகும். இது நாடக & நடன வல்லுநர்கள் ெற்றும் UNESCO 

ஆகியவற்றால் கடந்த 1948ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. உலக நாடக 

நாள் ஆண்டுவதாறும் ொர்ச்.27 அன்று சர்வவதச நாடக நிறுவனத்தாலும் 

உலமகங்கிலும் உள்ை நாடக சமூகத்தின் கெயங்கைாலும் மகாண்டாட 

-ப்படுகிைது. அவத வததியில் 1962’இல், “திவயட்டர் ஆப் வநஷன்ஸ்” சீசன் 

பாரிஸில் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

3. IUCN’இன் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்படி, சிறிய, இலகுவான 

ஆப்பிரிக்க காட்டு யாகனயின் நிகல என்ன? 

அ) அச்சுறு நிகலகய அண்மித்த இனம் 

ஆ) அழிவாய்ப்பு நிகலயிலுள்ை இனம் 

இ) அருகிவிட்ட இனம் 

ஈ) மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்  

✓ இயற்கக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் (IUCN) தனது புதிய 

ெதிப்பீட்கட அண்கெயில் மவளியிட்டது. தந்தத்துகக்காக வவட்கடயாட 

-ப்படுவதும், ெனிதர்களின் ஆக்கிரமிப்பினாலும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை 

இரு வகக யாகனகள் எதிர்மகாள்ளும் அழுத்தங்ககை இந்த ெதிப்பீடு 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. சவானா யாகனகள் “அருகிவிட்ட இனம்” என்றும், 

மிகச்சிறிய, இலகுவான காட்டு யாகனகள் “மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்” 

என்றும் IUCN அறிவித்துள்ளது. 

 

4. அண்கமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “HEAL-COVID” என்ற நாடு 

தழுவிய சசாதகன கசயல்படுத்தப்படவுள்ள நாடு எது? 

அ) USA 

ஆ) UK  

இ) ரஷியா 

ஈ) கதவான் 

✓ ஐக்கியப் வபரரசானது HEAL-COVID (COVID-19 மதாற்றின் நீண்டகால 

விகைவுககைத் தணிக்க உதவுகிைது) என்ை ஒரு நாடு தழுவிய ெருந்து 

வசாதகனகயத் மதாடங்கவுள்ைது. பயனுள்ை சிகிச்கச முகைககைக் 

கண்டறிவதற்காக, நாடு முழுவதும் உள்ை வநாயாளிகளுக்கு சந்கதயில் 

ஏற்கனவவ கிகடக்கக்கூடிய பாதுகாப்பான, இருக்கும் அகனத்து 

ெருந்துககையும் வதர்வு மசய்து மசலுத்தி வசாதிக்கப்படும்.  

✓ வநாயாளிகளிகடவய இைப்கபக் குகைப்பதற்கான ெருந்துககைக் கண் 

-டுபிடிப்பகத இந்தச் வசாதகன வநாக்கொகக் மகாண்டுள்ைது. 

 

5. அண்கமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, கமசலஷ் சந்திர சக்ரவர்த்தி 

என்பவர் யார்? 

அ) SBI’இன் முன்னாள் CMD 

ஆ) ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுநர்  

இ) முன்னாள் தகலகெ விஜிமலன்ஸ் ஆகையர் 

ஈ) உச்சநீதிென்ைத்தின் முன்னாள் தகலகெ நீதிபதி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுநர் கெவலஷ் சந்திர 

சக்ரவர்த்தி சமீபத்தில் ொரகடப்பால் காலொனார். அவருக்கு வயது 68. 

பஞ்சாப் வதசிய வங்கி (2007-2009) ெற்றும் இந்தியன் வங்கி (2005-

2007) ஆகியவற்றின் தகலவர் ெற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகவும் அவர் 

பணியாற்றியுள்ைார். 

 

6. ஓய்வுகபற்ற சபார்குணமுள்ள நாய்ககள ‘சிகிச்கச நாய்களாக’ 

நியமிக்க முடிவு கசய்துள்ள ஆயுதப்பகட எது? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பகட 

இ) இந்வதா-திமபத்திய எல்கலக்காவல் பகட  

ஈ) இந்திய கடவலார காவல்பகட 

✓ இந்வதா-திமபத்திய எல்கலக்காவல்பகடயானது ஓய்வுமபற்ை வபார்கு 

-ைமுள்ை நாயினங்ககை ‘சிகிச்கச நாய்கைாக’ பயன்படுத்த முடிவு 

மசய்துள்ைது. ெருத்துவ சிகிச்கசயில் உட்பட்டிருக்கும் பணியாைர்ககை 

விகரவாக மீட்க அகவ உதவும். வெலும் அகவ, சிப்பாய்களின் ொற்றுத் 

திைன்மகாண்ட சிைார்களின் சிகிச்கசயிலும் பயன்படுத்தப்படவுள்ைன. 

இந்தியாவிவலவய முதன்முகையாக, ஓய்வுமபற்ை நாயினங்கள் பகடயி 

-னருக்கு வசகவ மசய்ய பயன்படுத்தப்படவுள்ைன. 

 

7. இந்சதா-கதன் ககாரிய நட்பு பூங்கா கட்டப்பட்டுள்ள இடம் எது? 

அ) சிவயால் 

ஆ) சென்னன 

இ) செய்ஜிங் 

ஈ) புது தில்லி  

✓ இந்வதா-மதன் மகாரிய நட்பு பூங்கா புது தில்லி - கண்வடான்மென்ட்டில் 

கட்டப்பட்டுள்ைது. 1950-53 மகாரியப் வபாரின்வபாது இந்திய அகெதி 

காக்கும் பகடயின் பங்களிப்கப நிகனவுகூரும் வககயில் இப்பூங்கா 

கட்டப்பட்டுள்ைது. இந்தப் பூங்காகவ பாதுகாப்பு அகெச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

ெற்றும் மதன் மகாரியாவின் வதசிய பாதுகாப்பு அகெச்சர் சு வூக் 

ஆகிவயார் இகைந்து திைந்துகவத்தனர். 

 

8. எந்த நாட்டின் இகளஞர்களுக்காக ‘ஸ்வர்ண கெயந்தி’ உதவித் 

கதாகக திட்டத்தை இந்தியப் பிரதமர் கதாடங்கி கவத்துள்ளார்? 

அ) இலங்கக 

ஆ) வங்காைவதசம்  

இ) வநபாைம் 

ஈ) மியான்ெர் 

✓ இந்தியப்பிரதெர் வொடி, வங்காைவதச வதசிய நாள் மகாண்டாட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாக, வங்காைவதசத்துக்கு இரு நாள் அலுவல்பூர்வ பயைம் 

வெற்மகாண்டுள்ைார். இரு நாடுகளுக்கும் இகடயில் அகர நூற்ைாண்டு 

கால உைவுககை குறிக்கும் வககயில், வங்காைவதச இகைஞர்களுக்கு 

‘சுவர்ை மஜயந்தி’ உதவித்மதாகக திட்டத்கத வொடி அறிவித்துள்ைார்.  

✓ இந்தியாவிற்கு வருககதரவும், இந்தியாவின் துளிர் ெற்றும் புத்தாக்க 

சூழலகெப்பில் வசரவும் வங்கவதசத்தின் 50 மதாழில்முகனவவாருக்கு 

பிரதெர் வொடி அகழப்பு விடுத்துள்ைார். 

 

9. உலக சமம்பாட்டு அறிக்ககயின்படி, கட்டற்ற தரவுக்ககாள்கக 

-கயக்ககாண்டுள்ள குகறந்த வருவாய்ககாண்ட நாடுகளின் சதவீ 

-தம் என்ன? 

அ) 5%  ஆ) 11%  

இ) 22%  ஈ) 33% 

 

 

 

 

 

11% 

 

 

 



         

    

✓ உலக வங்கியின் அண்கெய உலக வெம்பாட்டு அறிக்ககயின்படி, 

மபரும்பாலான நாடுகள் குறிப்பாக வைர்ந்து வரும் மபாருைாதாரங்கள் 

கட்டற்ை தரவுக்மகாள்கககய மசயல்படுத்தவில்கல. குகைந்த வருவாய் 

மகாண்ட நாடுகளுள் 11% நாடுகள் ெட்டுவெ திைந்தநிகல உரிெத்துடன் 

தங்கள் தரகவ மதாடர்ந்து கிகடக்கச் மசய்து வருகின்ைன. 

✓ குகைந்த நடுத்தர வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் இந்தச் சதவீதம் 19 

சதவீதொக உள்ைது; உயர்-நடுத்தர வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் 

இந்தச்சதவீதம் 22 சதவீதொகவும், உயர் வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் 

இந்தச்சதவீதம் 44 சதவீதொகவும் உள்ைது. 

 

10. உலகின் முதல் கப்பல் சுரங்கப்பாகத கட்டப்படுகிற நாடு எது? 

அ) வபாலந்து 

ஆ) நார்வவ  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஜிம்பாப்வவ 

✓ ஸ்டாதாமவட் கடலில் கப்பல்கள் மசல்ல உதவும் உலகின் முதல் கப்பல் 

சுரங்கப்பாகத எனக்கூைப்படுவகத நிர்ொணிப்பதற்கு, நார்வவ சமீபத்தி 

-ல் ஒப்புதல் மபற்றுள்ைது. இது ஒரு கெல் நீைமுள்ை 118 அடி அகலமுள்ை 

சுரங்கப்பாகதயாக கட்டப்படவுள்ைது, இது, வடவெற்கு நார்வவயிலுள்ை 

ஸ்டாதாமவட் தீபகற்பத்தின் வழியாக மசல்லும். 

✓ இந்தத் திட்டத்திற்கு சுொர் 2.8 பில்லியன் நார்வவ குவரானர்கள் (330 

மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) மசலவாகும். மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டு 

காலத்திற்குள் இது கட்டி முடிக்கப்படும். 

 


1. அவயாத்தி முதல் சித்திரகூடம் வகர ஸ்ரீராெர் வனவாசம் மசன்ை 

பாகதயில் புதிய சாகல! 

உத்தர பிரவதச ொநிலத்தில் அவயாத்தி முதல் சித்திரகூடம் வகர, ஸ்ரீராெர் 

வனவாசம் மசன்ை பாகதயில் 210 கிமீ மதாகலவுக்கு புதிய சாகல 

அகெக்க ெத்திய சாகலப் வபாக்குவரத்து ெற்றும் மநடுஞ்சாகலத் துகை 

அகெச்சகம் திட்டமிட்டுள்ைது. 

இராொயை இதிகாசத்தின்படி, அவயாத்தியில் ராஜ்ய பட்டாபிவஷகத்கதத் 

துைந்த ஸ்ரீராெர் தனது ெகனவி சீகத, சவகாதரர் லட்சுெைனுடன் 14 

ஆண்டு வனவாசம் வெற்மகாள்வதற்காக நாட்கடவிட்டு மவளிவயறிச் 

மசன்ை பாகதயாக, அவயாத்தியிலிருந்து சித்திரகூடம் வகர அகடயாைம் 

காைப்பட்டுள்ைது. அந்த இதிகாச நிகழ்ச்சிகய மீட்மடடுக்கும் வககயில் 

“இராெர் வனவாசப்பாகத” என்ை மபயரில் புதிய மநடுஞ்சாகலத் திட்டம் 

வடிவகெக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தச்சாகல, உத்தர பிரவதசத்தின் அவயாத்தியில் மதாடங்கி, கபசாபாத், 

சுல்தான்பூர், பிரதாப்கர், வஜத்வாரா, சிருங்கவவர்பூர் உள்ளிட்ட இடங்கள் 

வழியாக ெத்திய பிரவதச ொநிலத்தில் உள்ை சித்திரகூடம் வகர 

அகெக்கப்படுகிைது. இந்தத் தகவல் ெத்திய சாகலப் வபாக்குவரத்து & 

மநடுஞ்சாகலத் துகை அகெச்சக ஆவைங்களில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தச் சாகல, வதசிய மநடுஞ்சாகலச் சாகல எண்கள் 28, 96, 731A 

ஆகியவற்றின் ஊடாகச் மசல்கிைது. தவிர, சிருங்கவவர்பூரில் கங்கக 

நதியின் வெல் பாலத்துடன் பசுகெச் சாகல அகெக்கும் திட்டமும் இதில் 

அடங்கியுள்ைது. 

 

2. மியாமி ஓபன்: ஆஷ்லி பர்ட்டி சாம்பியன் 

அமெரிக்காவில் நகடமபற்ை மியாமி ஓபன் மடன்னிஸ் வபாட்டியில் ெகளிர் 

ஒற்கையர் பிரிவில் ஆஸ்திவரலியாவின் ஆஷ்லிபர்ட்டி மீண்டும் சாம்பியன் 

ஆனார். இதன்மூலம் உலகின் முதல்நிகல வீராங்ககன அந்தஸ்கதயும் 

அவர் தக்ககவத்துக்மகாண்டுள்ைார். 

வபாட்டித்தரவரிகசயில் முதலிடத்திலிருந்த பர்ட்டி இறுதிச்சுற்றில், வபாட்டித் 

தரவரிகசயில் எட்டாவது இடத்திலிருந்த கனடாவின் பியான்கா ஆன்ட்ரி 

-ஸ்குகவ எதிர்மகாண்டார். விறுவிறுப்பாக நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தில் 

பர்ட்டி 6-3, 4-0 என்ை மசட்களில் முன்னிகலயில் இருந்தவபாது பியான் 

-காவின் வலதுகாலில் ஏற்பட்ட காயம் காரைொக அவர் வபாட்டியிலிருந்து 

விலகினார். இதனால் பர்ட்டி மவற்றியாைராக அறிவிக்கப்பட்டார். 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மியாமி ஓபனிலும் பர்ட்டி சாம்பியன் ஆகியிருந்த 

நிகலயில், தற்வபாது அந்தப்பட்டத்கத அவர் தக்ககவத்துக்மகாண்டார். 

கவரானா மதாற்று சூழல் காரைொக கடந்த ஆண்டு வபாட்டி இரத்து 

மசய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆைாவது வீராங்ககன 

மியாமி ஓபன் பட்டத்கத மதாடர்ந்து மவன்ைவர்கள் வரிகசயில் பர்ட்டி 

6ஆவது வீராங்ககனயாக இகைந்துள்ைார். இதற்கு முன் ஸ்மடஃபானி 

கிராஃப் (மஜர்ெனி), மொனிகா மசலஸ் (அமெரிக்கா), அரான்ட்ஸா மசன்மஷ 

-ஸ் விகாரிவயா (ஸ்மபயின்), மசரீனா ெற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் (அமெரி 

-க்கா) ஆகிவயார் இவ்வாறு மியாமி ஓபன் பட்டத்கத அடுத்தடுத்து இரு 

முகை மவன்றுள்ைனர். 

 

3. மியாமி ஓபன்: பட்டம் மவன்ைார் ஹியூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் 

மியாமி ஓபன் மடன்னிஸ் வபாட்டியில் ஆடவர் ஒற்கையர் பிரிவில் 

வபாலாந்தின் ஹியூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் வகாப்கப மவன்ைார். அவர் தனது 

மடன்னிஸ் வாழ்க்ககயில் இதுவகர மவன்ை பட்டங்களிவலவய இதுதான் 

மிகப்மபரியதாகும். அதாவது இது அவரது முதல் ATP ொஸ்டர்ஸ் பட்டொகும். 

வபாட்டித்தரவரிகசயில் 26ஆம் இடத்திலிருந்த ஹியூபர்ட் இறுதிச்சுற்றில், 

வபாட்டித் தரவரிகசயில் 21ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஜானிக் 

சின்னகர எதிர்மகாண்டார். 

இருவருக்கும் இகடவய விறுவிறுப்பாக 1 ெணி வநரம் 43 நிமிடங்கள் 

நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில் ஹியூபர்ட் 7-6 (7/4), 6-4 என்ை 

மசட்களில் மவற்றிமபற்ைார். ‘ொஸ்டர்ஸ் 1000’ வபாட்டியில் சாம்பியன் 

பட்டம் மவல்லும் முதல் வபாலாந்து வீரர் என்ை மபருகெகய ஹியூபர்ட் 

மபற்றுள்ைார். உலகின் 37ஆம் நிகல வீரராக இருக்கும் ஹியூபர்ட், அடுத்த 

வாரத்தில் மவளியாகும் தரவரிகச பட்டியலில் முதல் முகையாக 16ஆவது 

இடத்கதப் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஷுவகா அயாொ - எனா ஷிபாஹரா 

மியாமி ஓபன் ெகளிர் இரட்கடயர் பிரிவில் ஜப்பானின் ஷுவகா அயாொ / 

எனா ஷிபாஹரா இகை சாம்பியனானது. வபாட்டித்தரவரிகசயில் 5ஆம் 

இடத்தில் இருந்த அயாொ / ஷிபாஹரா வஜாடி இறுதிச்சுற்றில் 6-2, 7-5 

என்ை மசட்களில் வபாட்டித்தரவரிகசயில் 8ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்கா 

-வின் வஹலி கார்டர் / பிவரஸிலின் லுய்சா ஸ்மடஃபானி இகைகய 

வீழ்த்தியது. 

 

4. ெகளிர் கிரிக்மகட்: வகாப்கப மவன்ைது ரயில்வவஸ் அணி 

ெகளிர் ஒருநாள் வகாப்கப கிரிக்மகட் வபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் 

இந்திய ரயில்வவ அணி ஏழு விக்மகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜார்க்கண்ட் 

அணிகய வீழ்த்தி வகாப்கபகய மவன்ைது. 14ஆவது ஆண்டாக 

நகடமபற்ை இந்தப் வபாட்டியில், ரயில்வவஸ் அணி வகாப்கப மவன்ைது 

இது 12ஆவது முகையாகும். 

குஜராத் ொநிலம், இராஜ்வகாட்டில் நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் 

மவன்று முதலில் வபட் மசய்த ஜார்க்கண்ட் 50 ஓவர்களில் அகனத்து 

விக்மகட் இழப்புக்கு 167 ரன்கள் அடித்தது. அடுத்து ஆடிய ரயில்வவஸ் 37 

ஓவர்களில் 3 விக்மகட் இழப்புக்கு 169 இரன்கள் எடுத்து மவன்ைது. 

 

5. ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்திய அணியில் இைவவனில், ொனு 

வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதல் விகையாட்டில் 10 

பிரிவுகளில் பங்வகற்பதற்கான 15 வபர் மகாண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப் 

-பட்டது. இதில், 10 மீ ஏர் கரபிளில் உலகின் முதல்நிகல வீராங்ககனயா 

-க உள்ை தமிழ்நாட்கடச் சார்ந்த இைவவனில் வாலறிவன் ெற்றும் ொனு 

பாக்கர்வபான்ை முக்கிய வீராங்ககனகள் இடம்பிடித்துள்ைனர். சமீபத்தில் 

நகடமபற்ை உலகக்வகாப்கப துப்பாக்கி சுடுதல் வபாட்டியில் தங்கம் 

மவன்ை சிங்கி யாதவ், ரிசர்வ் வீராங்ககனயாக வதர்வாகியுள்ைார். 

வதசிய வதர்வுக் குழுவானது, COVID-19 சூழகல கருத்தில் மகாண்டு 

ஒவ்மவாரு பிரிவுக்கும் இரு ரிசர்வ் வபாட்டியாைர்ககை அறிவித்துள்ைது. 

10 மீட்டர் ஏர் கரபிள்: 

ஆடவர்: திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், தீபக் குொர் (ரிசர்வ்: சந்தீப் சிங், ஐஷ்வரி 

பிரதாப் சிங் வதாெர்) 

ெகளிர்: அபூர்வி சந்வதலா, இைவவனில் வாலறிவன் (ரிசர்வ்: அஞ்சும் முட்கி 

-ல், ஷ்வரயா அகர்வால்) 

50 மீட்டர் கரபிள் 3 மபாசிஷன்ஸ்: 

 



         

    

ஆடவர்: சஞ்சீவ் ராஜ்புத், ஐஷ்வரி பிரதாப் சிங் வதாெர், (ரிசர்வ்: ஸ்வப்னில் 

குவசல், மசயின் சிங்) 

ெகளிர்: அஞ்சும் முட்கில், வதஜஸ்வினி சாவந்த் (ரிசர்வ்: சுனிதி மசௌஹான், 

காயத்ரி) 

10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்: 

ஆடவர்: மசௌரவ் மசௌதரி, அபிவஷக் வர்ொ (ரிசர்வ்: ஷாஸார் ரிஸ்வி, ஓம் 

பிரகாஷ் மிதர்வால்) 

ெகளிர்: ொனு பாக்கர், யஷஸ்வினி சிங் வதஸ்வால் (ரிசர்வ்: ஸ்ரீ நிவவதா, 

ஷ்வவதா சிங்) 

25 மீட்டர் ஸ்வபார்ட்ஸ் பிஸ்டல் ெகளிர்: ராஹி சர்வனாபாத், ொனு பாக்கர் 

(ரிசர்வ்: சிங்கி யாதவ், அபிந்த்யா பாட்டீல்) 

ஸ்கீட் ஆடவர்: அங்கத்வீர் சிங் பாஜ்வா, கெராஜ் அகெது கான் (ரிசர்வ்: 

குர்வஜாத் சிங் காங்குரா, ஷீராஸ் வஷக்) 

10 மீ ஏர் கரபிள் கலப்பு அணி: திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், இைவவனில் 

வாலறிவன், தீபக் குொர், அஞ்சும் முட்கில் 

10 மீ ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணி: மசௌரவ் மசௌதரி, ொனு பாக்கர், அபிவஷக் 

வர்ொ, யஷஸ்வினி சிங் வதஸ்வால் 

 

6. 471 மில்லியன் கிவலா மீட்டர் பயைம்; மசவ்வாயில் தகரயிைங்கியது 

‘இஞ்மசனுயிட்டி’ மஹலிகாப்டர் 

மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் அமெரிக்க விண்மவளி ஆராய்ச்சிக் கழகொன நாசா 

அனுப்பிய மபர்சவரன்ஸ் வராவர் என்ை விண்கலம் கடந்த பிப்ரவரி.18ஆம் 

வததி தகரயிைங்கியது. இந்த நிகலயில் அந்த விண்கலத்வதாடு மபாறுத்த 

-ப்பட்டிருந்த ‘இஞ்மசனுயிட்டி’ என்ை சிறிய மஹலிகாப்டர் மசவ்வாய்க்கிரக 

-த்தில் தகரயிைங்கியுள்ைதாக NASA அறிவித்தது. 

இஞ்மசனுயிட்டி மஹலிகாப்டகர மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் ஏப்ரல்.11ஆம் வததி 

பைக்கச்மசய்ய NASA திட்டமிட்டுள்ைது. அந்தச் வசாதகன மவற்றி மபற்ைால் 

கிரகங்ககை ஆய்வு மசய்வதில் NASA புதிய பாய்ச்சகல நிகழ்த்தும் என்று 

கூைப்படுகிைது. 471 மில்லியன் கிவலாமீட்டர் பயைம் மசய்து மசவ்வாய்க் 

கிரகத்கத அகடந்திருக்கும் இந்த மஹலிகாப்டர், பூமிக்கு மவளிவய 

வவமைாரு கிரகத்தில் பைக்க இருக்கும் முதல் மஹலிகாப்டர் ஆகும். 

இந்தச் சிறிய இரக மஹலிகாப்டர் 1.8 கிவலா எகட மகாண்டது. பூமியுடன் 

ஒப்பிடும்வபாது மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் 1/3 பங்கு ெட்டுவெ புவியீர்ப்பு விகச 

இருக்கும். அவதவபால் அதன் வளிெண்டல அடர்த்தி பூமியின் வளிெண்டல 

அடர்த்தியில் ஒரு சதவீதந்தான். மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் தட்பமவப்பநிகல 

கணிக்கமுடியாத அைவுக்கு இருக்கும். இரவு வநரத்தில் மவப்பநிகல 

கெனஸ் 90°C வகர குகையும். இதனால் மின்னணு மபாருட்கள் உகட 

-யவும், உகையவும் வாய்ப்புகள் உள்ைன. இதனால் இந்த மஹலிகாப்டரி 

-ல் உட்புை ஹீட்டர் மபாருத்தப்பட்டுள்ைது. 

இந்த ஹீட்டர் மஹலிகாப்டரின் மூடப்படாத பகுதிககை குளிரிலிருந்து பாது 

-காக்கும் என்று அறிவியலாைர்கள் மதரிவித்துள்ைனர். இந்த மஹலிகாப்ட 

-கர ஐந்து முகை பைக்கச் மசய்ய NASA திட்டமிட்டுள்ைது. முதலில் ஒரு 

வினாடிக்கு ஒரு மீட்டர் என்று 10 மீட்டர் உயரம் வகரச் மசல்லும். அங்வக 

முப்பது வினாடிகளுக்கு சுழலும். அதன் பிைகு தகரப்பரப்கப வநாக்கி 

இைங்கும். 85 மில்லியன் டாலர் மசலவிட்டு NASA இந்த மஹலிகாப்டகர 

உருவாக்கியுள்ைது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

7. ஒரு நாகைக்கு: 37 கிமீ துாரத்துக்கு: மநடுஞ்சாகல பணி: 

கடந்த 2014 ஏப்ரல் நிலவரப்படி வதசிய மநடுஞ்சாகல 91,287 கிமீட்டராக 

இருந்தது. இது ொர்ச் 2021’இல் 1,37,625 கிவலா மீட்டராக உயர்ந்துள்ைது. 

2021’இல் ஒரு நாகைக்கு கட்டுொனம் மசய்யப்படும் மநடுஞ்சாகல மதா 

-கலவு 37 கிமீட்டராக உயர்ந்துள்ைதாக ெத்திய மநடுஞ்சாகலத் துகை 

மதரிவித்துள்ைது. மநடுஞ்சாகலத்துகைக்காக 2021-22 நிதி ஆண்டுக்கா 

-ன பட்மஜட்டில் `1,83,101 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. இவத நிதி ஒதுக்கீடு 

2015’இல் `33,414 வகாடியாக ெட்டுவெ இருந்தது. 

அந்தவககயில் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கீடானது 5.5 ெடங்கு உயர்ந்துள்ைது 

என்றும் அகெச்சகம் கூறியுள்ைது. அவதசெயம் மநடுஞ்சாகல திட்டங்களு 

-க்காகப் பகிரப்பட்ட 2020 நிதியாண்கட காட்டிலும் 126% உயர்ந்துள்ைது 

என்று மநடுஞ்சாகலத்துகை மதரிவித்துள்ைது. 

 


