
         

    

1. பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் (ISS) கண்டறியப்பட்ட புதிய 

ெமக பாக்டீரியத்துக்கு பின்ெரும் எந்த இந்திய அறிவியலாளரின் 

வபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஜெகதீஷ் சந்திரப ோஸ் 

ஆ) A P J அப்துல் கலோம் 

இ) அஜ்மல் கோன்  

ஈ) C V இரோமன் 

✓ NASA மற்றும் ஜெற்கு கலிப ோர்னியோ  ல்கலலக்கழகத்துடனோன ஒப் ந் 

-ெத்தின்கீழ், ஜெட் புர ல்ஷன் ஆய்வகத்தில் அண்லமயில் பமற்ஜகோள்ள 

-ப் ட்ட ஆரோய்ச்சியில், ISS’இல் நோன்கு  ோக்டீரியோக்கள் கண்டுபிடிக்கப்  

-ட்டுள்ளன. அறிவியலோளர்கள் குழுமத்தில் இந்தியோவின் லைெரோ ோத் 

 ல்கலலக்கழகத்லெச் சோர்ந்ெ ஒரு குழுவும் இடம்ஜ ற்றிருந்ெது.  

✓ திரிபுகளுள் ஒன்றுக்கு,  ல்லுயிர் ஜ ருக்கத்தில் நிபுணத்துவம் ஜ ற்ற 

புகழ்ஜ ற்ற இந்திய அறிவியலோளரோன அஜ்மல் கோனின் நிலனவோக 

Methylobacterium ajmalii எனப் ஜ யர் சூட்டப் ட்டது. 

 

2. ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் (AFC) ைகளிர் ஆசிய ககாப்மப 

2022 கபாட்டிமய நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) இந்தியோ  

இ) இலங்லக 

ஈ) வங்கோளபெசம் 

✓ கடந்ெ 1979ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முென்முலறயோக ஆசிய கோல் ந்து 

கூட்டலமப்பின், மகளிர் ஆசிய பகோப்ல  - 2022 ப ோட்டிலய நடத்தும் 

உரிலமலய இந்தியோ ஜ ற்றுள்ளது. அகில இந்திய கோல் ந்து சம்பமளன 

-த்தின் ெலலவர் பிரபுல்  படல், இப்ப ோட்டிலய 12 அணிகள்  ங்பகற்கு 

-ம் ப ோட்டியோக அறிவித்ெோர். முந்லெய கோலங்களில் ஜவறும் எட்டு 

அணிகள் மட்டுபம ப ோட்டிகளில் இடம்ஜ ற்றன. 

✓ ப ோட்டிலய நடத்துவெோல் இந்தியோ பநரடியோக ப ோட்டிகளில்  ங்பகற்க 

ெகுதிஜ றும். இந்நிகழ்வு 2023 FIFA மகளிர் உலகக் பகோப்ல க்கோன 

ெகுதிப்ப ோட்டியோகவும் இருக்கும். 

 

3. 2021 ைார்ச் 31 நிலெரப்படி, நாடு முழுெதும் ஜல் ஜீென் மிஷன் 

திட்டத்தால் எட்டப்பட்ட புதிய சாதமன என்ன? 

அ) 1 பகோடி 

ஆ) 2 பகோடி 

இ) 4 பகோடி  

ஈ) 5 பகோடி 

✓ 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் கிரோமப்புறத்தில் உள்ள ஒவ்ஜவோரு வீட்டிற்கும் 

குடிநீர் குழோய் வசதி வழங்கலல பநோக்கமோகக் ஜகோண்ட ெல் ஜீவன் 

இயக்கம், 2019 ஆகஸ்ட்.15 அன்று அறிவிக்கப் ட்டது. இந்ெத் திட்டத்தின் 

மூலம் சமீ த்தில் நோன்கு பகோடி கிரோமப்புற வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழோய் 

வசதி வழங்கப் ட்டு அத்திட்டம் புதிய சோெலனலய எட்டியுள்ளது. 

✓ 100% குடிநீர் குழோய் வசதிலய வழங்கியுள்ள முெல் மோநிலமோக பகோவோ 

மோநிலம் மோறியுள்ளது. 

 

4. ‘புவி ைணிநேர நாளானது’ ஆண்டுகதாறும் எந்த ைாதத்தின் 

கமடசி சனிக்கிழமையில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) பிப்ரவரி 

ஆ) மோர்ச்  

இ) டிசம் ர் 

ஈ) ெனவரி 

✓ புவி மணிபநர நோளோனது, ஆண்டுபெோறும் மோர்ச் மோெத்தில் வரும் 

கலடசி சனிக்கிழலமயன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

நடப் ோண்டு (2021), மோர்ச்.27 அன்று புவி மணிநேர நோள் அனுசரிக்கப்  

-ட்டது. இது ஆஸ்திபரலியோவில் சிட்னி நகரில் விளக்கலணப்பு நோளோக 

கடந்ெ 2007ஆம் ஆண்டில் ஜெோடங்கப் ட்டது. 

✓ இயற்லகயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் இயற்லகசோர்ந்ெ உலகளோவிய 

முயற்சிகளில் மக்கள் ஆற்றக்கூடிய  ங்லகப்  ற்றிய விழிப்புணர்லவ 

ஏற் டுத்துவெற்கோன நோளோக இந்நோள் உள்ளது. 

 

5. அண்மையில் வதாடங்கி மெக்கப்பட்ட ‘மிதாலி விமரவு’ என்ற 

புதிய பயணிகள் இரயிலானது டாக்காமெயும் பின்ெரும் எந்த 

இந்திய நகரத்மதயும் இமைக்கிறது? 

அ) புதிய ெல்ல குரி  

ஆ) வோரணோசி 

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) திருச்சிரோப் ள்ளி 

✓ இந்தியப் பிரெமர் பமோடியும் வங்கோளபெச பிரெமர் பஷக் ைசீனோவும் 

இலணந்து அண்லமயில், ‘மிெோலி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்ற புதிய  யணிகள் 

இரயிலல ஜெோடங்கி லவத்ெனர். இது, பமற்கு வங்கோளத்தின் டோக்கோ 

கன்படோன்ஜமன்ட்லடயும் புதிய ெல்ல குரிலயயும் வங்கோளபெசத்தின் 

எல்லலப்புற இரயில் நிலலயமோன சிலோகதி வழியோக இலணக்கிறது.  

✓ லமத்ரீ எக்ஸ்பிரஸ் (டோக்கோ - ஜகோல்கத்ெோ) மற்றும்  ந்ென் எக்ஸ்பிரஸ் 

(குல்னோ - ஜகோல்கத்ெோ) ஆகியவற்றை த ொடர்ந்து இது மூன்றோவது 

 யணிகள் இரயில் ஆகும். 

 

6. சாமலப் கபாக்குெரத்து அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின் 

படி, இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பமழய ொகனங்கள் 

உள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஜெலுங்கோனோ 

ஆ) மகோரோஷ்டிரோ 

இ) கர்நோடகோ  

ஈ) ஹிமோச்சல பிரபெசம் 

✓ மத்திய சோலலப்ப ோக்குவரத்து & ஜநடுஞ்சோலல அலமச்சகம் ஜவளியிட் 

-டுள்ள ெகவல்களின் டி, கர்நோடக மோநிலத்தில்  திலனந்ெோண்டுக்கும் 

 ழலமயோன அதிக எண்ணிக்லகயிலோன வோகனங்கள் உள்ளன.  

✓ இந்தியோவில் இதுப ோன்று நோன்கு பகோடிக்கும் அதிகமோன  லழய 

வோகனங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் எழு து இலட்சம் வோகனங்களுடன் 

கர்நோடக மோநிலம் முெலிடத்தில் உள்ளது. 

 

7. ைத்திய தகெல் ஆமையத்தின் ஆண்டு அறிக்மகயின்படி, அதி 

-கபட்சமாக ககாரிக்மககமள நிராகரித்த ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) பவளோண் அலமச்சகம் 

ஆ)  ோதுகோப்பு அலமச்சகம் 

இ) உள்துலற அலமச்சகம்  

ஈ) ஜவளியுறவு அலமச்சகம் 

✓ மத்திய ெகவலோலணயத்தின் ஆண்டு அறிக்லகயின் டி, 2019-20ஆம் 

ஆண்டில் அலனத்து ெகவலறியும் உரிலம (RTI) பகோரிக்லககளிலும் 

4.3% மட்டுபம மத்திய அரசு நிரோகரித்துள்ளது. இந்ெ நிரோகரிப்புகளில் 

கிட்டத்ெட்ட 40% எந்ெஜவோரு சரியோன கோரணத்லெயும் ஜகோண்டிருக்க 

-வில்லல மற்றும் ெகவலறியும் உரிலமச் சட்டத்தில் அனுமதிக்கப் ட்ட 

விதிவிலக்குகளின்கீழ் வரவில்லல. 

✓ 90% நிரோகரிப்புகள் பிரெமர் அலுவலகத்ெோல் பமற்ஜகோள்ளப் ட்டுள்ளன. 

ஜ றப் ட்ட அலனத்து ெகவலறியும் உரிலம பகோரிக்லககளுள் இரு து 

செவீெத்துடன், மத்திய உள்துலற அலமச்சகமோனது மிகவதிகமோன 

நிரோகரிப்பு வீெங்கலளக் ஜகோண்டிருந்ெது. 

 

8. “சாந்திர் ஓக்கராகஷனா-2021” என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த 

நாட்டிற்கும் இமடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுெப் பயிற்சியாகும்? 

அ) இலங்லக 

ஆ) வங்கோளபெசம்  

இ) பந ோளம் 

ஈ) மியோன்மர் 

✓ வங்கோளபெசத்துடனோன கூட்டு இரோணுவப்  யிற்சியில் இந்தியோ  ங்பக 

-ற்கவுள்ளது. இந்ெப்  யிற்சிக்கு, “சோந்திர் ஓக்பரோபஷனோ-2021” என்று 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஜ யரிடப் ட்டுள்ளது. இது, 2021 ஏப்.4 முெல் வங்கோளபெசத்தில் ஜெோடங் 

-கவுள்ளது. 

✓ இது, இரு லடகளுக்கும் இலடயில் நலடஜ றும் 9 நோள்  யிற்சியோகும். 

பமலும், ‘வங்கோளபெசத்தின் ெந்லெ – ‘வங்க ந்து’ பஷக் முஜிபுர் ரகுமோ 

னின்’ பிறந்ெ நூற்றோண்டு விழோலவ நிலனவுகூரும் விெமோக இந்ெப் 

 யிற்சியின் ஜெோடக்க பெதி அலமக்கப் ட்டுள்ளது.  

 

9. ‘ெஜ்ர பிரகார் – 2021’ என்பது இந்தியாவின் சிறப்புப் பமடகட்கும் 

கெவறந்நாட்டிற்கும் இமடகய நடத்தப்படும் ராணுெப்பயிற்சியாகும்? 

அ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நோடுகள்  

ஆ) சீனோ 

இ) ரஷியோ 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ இந்திய சிறப்புப்  லடகளோனது, அஜமரிக்கோவின் சிறப்புப்  லடகளுடன் 

இலணந்து ஹிமோச்சல பிரபெச மோநிலத்தின்  க்பலோவில் ஒரு கூட்டு 

இரோணுவப் யிற்சிலய பமற்ஜகோண்டன. இந்ெ கூட்டு சிறப்பு  லடப் 

 யிற்சியின்  திபனோரோவது  திப்பு, ‘வஜ்ர பிரகோர் – 2021’ என்ற ஜ யரில் 

சிறந்ெ நலடமுலறகள் மற்றும் அனு வங்கலளப்  கிர்ந்து ஜகோள்ளும் 

பநோக்கத்துடன் நலடஜ ற்றது. 2021 பிப்ரவரியில், இவ்விரு நோடுகளின் 

 லடகளும், ‘யுத் அபியோஸ்’ என்ற  யிற்சிலய பமற்ஜகோண்டன. 

 

10.‘ஆனந்தம்: ைகிழ்ச்சிக்கான மையம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நிறுெனம் 

எது? 

அ) IIT தெட்ரொஸ் 

ஆ) IISc, தெங்களூரு 

இ) IIM ஜம்மு  

ஈ) IIM அகெ ொெொத் 

✓ மத்திய கல்வியலமச்சர் இரபமஷ் ஜ ோக்ரியோல், சமீ த்தில் ெம்மு இந்திய 

பமலோண்லம கழகத்தில் (IIM) “ஆனந்ெம்: மகிழ்ச்சிக்கோன லமயம்” 

என்ைதவொன்றைத் திறந்து லவத்ெோர். மனவழுத்ெத்லெக் லகயோளவும், 

பநர்மலற எண்ணங்கலள  ரப்புவெற்கு மக்களுக்கு உெவுவபெ இந்ெ 

லமயத்தின் பநோக்கமோகும். 

✓ இென் முென்லம பநோக்கங்களோவன ஆபலோசலன, முழுலமயோன 

நலன், மகிழ்ச்சி பமம் ோடு, ஆரோய்ச்சி மற்றும் ெலலலமத்துவம் & ஆசிரிய 

பமம் ோடு குறித்ெ பெர்ந்ஜெடுக்கப் ட்ட  டிப்புகள் என ஐந்து  ரந்து ட்ட 

பிரிவுகளோகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. 

 


1. வோக்களிக்க 12 ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்று ப ோதும் 

சட்டப்ப ரலவத் பெர்ெலில் வோக்களிக்க நிழற் டத்துடன்கூடிய வோக்கோளர் 

அலடயோள அட்லட இல்லோவிட்டோலும் வோக்கோளர்கள் ெங்களது வோக்கி 

-லனச்ஜசலுத்ெலோம். வோக்கோளர்  ட்டியலில் ஜ யர் இருப் து கட்டோயம்.  

வோக்கோளர்  ட்டியலில் ஜ யர் இருந்து, வோக்கோளர் அலடயோள அட்லட 

இல்லோெ ட்சத்தில், பெர்ெல் ஆலணயத்ெோல் வலரயறுக்கப் ட்டுள்ள 11 

ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்லறக் கோண்பித்து வோக்கோளர்கள் ெங்களது 

வோக்கிலனச்ஜசலுத்ெலோம். பெர்ெல் ஆலணயத்ெோல் வலரயறுக்கப் ட்டுள் 

-ள 11 ஆவணங்கள் விவரம்: 

1. ஆெோர் அட்லட. 

2. கடவுச்சீட்டு. 

3. ஓட்டுநர் உரிமம். 

4. மத்திய, மோநில அரசுகள், ஜ ோதுத்துலற நிறுவனங்களில்  ணியோற்றி 

வருவெற்கோன நிழற் டத்துடன்கூடிய அலடயோள அட்லட. 

5. வங்கி அல்லது அஞ்சலக பசமிப்புக் கணக்குப் புத்ெகம். 

6. பெசிய மக்கள்ஜெோலக  திபவடு அளித்துள்ள ஸ்மோர்ட் அட்லட. 

7. நூறு நோள் பவலல திட்டத்துக்கோன அட்லட. 

8. PAN (நிரந்ெர கணக்கு எண்) அட்லட 

9. ஜெோழிலோளர் நலத்துலறயின் சுகோெோர கோப்பீட்டு அட்லட. 

10. நிழற் டத்துடன்கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம். 

11. நோ.உ’கள், ச.ம.உ’களோக இருந்ெோல் அவர்களுக்கோன அதிகோரப்பூர்வ 

அலடயோள அட்லட. 

வோக்கோளர்கள் வழக்கமோக  யன் டுத்தும் நிழற் டத்துடன்கூடிய வோக்கோள 

-ர் அலடயோள அட்லட லகயிலிருந்ெோல் பெர்ெல் ஆலணயம் வலரயறுத் 

-துள்ள 11 ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்லற உடன் எடுத்துச்ஜசல்ல 

பவண்டிய அவசியமில்லல. 

 

2. வோக்குப்  திவு பநரமும், நலடமுலறகளும்... 

பெர்ெல் வோக்குப்  திவு பநரம்: கோலல 7 மணி முெல் இரவு 7 மணி வலர.  

2 மணி பநரத்துக்கு ஒருமுலற வோக்குப் திவு நிலவரங்கள் ஜவளியோகும்.  

இரவு 7 மணிக்கு முன் ோக வோக்குச்சோவடிக்கு வரும் அலனவருக்கும் 

படோக்கன்கள் விநிபயோகிக்கப் டும். 

அலனத்து வோக்குச் சோவடிகளுக்கும் ெலோ 12 கபரோனோ பநோய்த்ஜெோற்லறத் 

ெடுக்கும் கவச உலடகள் அளிக்கப் டும். 

மோலல 6 மணி முெல் 7 மணி வலரயிலோன ஒரு மணி பநரத்தில் 

கபரோனோ  ோதித்பெோர் வோக்களிக்க வரலோம். அவர்கள் கபரோனோ கவச 

உலடலய அணிந்துவருவது கட்டோயம். 

கபரோனோ பநோய்த்ஜெோற்று  ோதித்பெோர் வோக்களிக்க வரும்ப ோது, வோக்குச் 

சோவடியில் உள்ள அலனவரும் கபரோனோ கவச உலடலய அணிந்திருப்  

-ர். இெர நலடமுலறகள் அலனத்தும் வோக்களிப்பின்ப ோது பின் ற்றப் டு  

-லவயோகபவ இருக்கும். 

 

 

 

 

 

 



         

    

 

 

3.ெம்மு-கோஷ்மீர்: உலகின் உயரமோன இரயில்பவ  ோலத்தின் வலளலவ 

கட்டலமக்கும்  ணி நிலறவு 

ெம்மு-கோஷ்மீரில் உள்ள ஜசனோப் ஆற்றுப்  டுலகயில் கட்டப் ட்டு வரும் 

உலகின் உயரமோன இரயில்  ோலத்தின் வலளலவ கட்டலமக்கும்  ணி 

நிலறவலடந்ெது. ெம்மு-கோஷ்மீரில் உள்ள ஜசனோப் ஆற்றுப்  டுலகயில் 

இருந்து 359 மீ உயரத்தில் இரயில்  ோலம் கட்டப் ட்டு வருகிறது. `1,486 

பகோடி மதிப்பில் 1.3 கிமீ நீளத்தில் கட்டப் ட்டுவரும் இப் ோலத்லெ ெோங்கும் 

இரும்பு வலளலவ கட்டலமக்கும்  ணி நிலறவலடந்துள்ளது. 

 

4. கிழக்கிந்திய ஜ ருங்கடல்  குதியில் இந்தியோ கூட்டு கடற் லட  யிற்சி 

இந்தியோ உட் ட ‘QUAD’ அலமப்பில் இடம்ஜ ற்றிருக்கும் நோடுகள், பிரோன்சு 

-டன் இலணந்து கிழக்கு இந்திய ஜ ருங்கடல்  குதியில் மிகப்ஜ ரிய 

அளவிலோன மூன்று நோள் கூட்டு கடற் லட  யிற்சிலய ஜெோடங்கின. இந்ெ 

நோடுகளிலடபய கிழக்கு இந்திய ஜ ருங்கடல் பிரோந்தியத்தில் வளர்ந்து 

வரும் இரோணுவ ஒத்துலழப்ல  பிரதி லிக்கும் வலகயில் இந்ெக் கூட்டுப் 

 யிற்சி பமற்ஜகோள்ளப் டுகின்றது. 

பிரோன்ஸ் சோர்பில் நடத்ெப் டும் ‘லோ ஜ ஜரளஸ்’ என்ற இந்ெக் கூட்டுப் 

 யிற்சியில் இந்திய கடற் லடயின் ெோக்குெல் கப் ல்கள் சோத்புரோ, கில்டன் 

ஆகியவற்றுடன் நீண்டதூர கண்கோணிப்பு விமோனந்ெோங்கி ப ோர்க்கப் லோ 

-ன பி-8ஐ கப் லும்  ங்பகற்கிறது. இலவ, பிரோன்ஸ், ஆஸ்திபரலியோ, 

ெப் ோன், அஜமரிக்கோ ஆகிய நோடுகளின் ப ோர்க்கப் ல்கள் மற்றும் ப ோர் 

விமோனங்களுடன்  யிற்சியில் ஈடு டும் என்று அதிகோரிகள் ஜெரிவித்ெனர். 

இந்ெ கூட்டுப் யிற்சியில் வோன்வழித்ெோக்குெல் மற்றும் வோன்வழி ெோக்குெல் 

எதிர்ப்பு  யிற்சி, ெலரவழி ெோக்குெல் எதிர்ப்பு  யிற்சி, ஒரு கப் லிலிருந்து 

மற்ஜறோரு கப் லுக்கு வீரர்கள்  றந்து ஜசல்லுெல் உள்ளிட்ட பமம் ட்ட 

மற்றும் சிக்கலோன கடற் லட  யிற்கள் இடம்ஜ றும். 

இந்பெோ- சிபிக் பிரோந்தியத்லெ சுெந்திரமோனெோகவும், அலனவருக்குமோ 

-னெோகவும் மோற்றுவது,  ன்னோட்டுச் சட்டங்களின் அடிப் லடயிலோன 

நலடமுலறகலள அந்ெப்  குதியில் உறுதி டுத்துவது ஆகியலவபய இந்ெ 

கூட்டுப் யிற்சியின் முக்கிய குறிக்பகோளோகும். 

 

5. விலளயோட்டோய் சில கலெகள்: ஒலிம்பிக் ப ோட்டி ஜெோடங்கிய நோள் 

உலகில் நோகரிகம் வளர்வெற்கு முன்ப , கிமு 776’இல் சில நோடுகள் 

 ங்பகற்ற ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகள் கிபரக்க நோட்டில் நடத்ெப் ட்டெோக வரலோறு 

கூறுகிறது. இந்ெக் கோலகட்டத்தில்  ல்பவறு பிரிவுகளில் ப ோட்டிகள் 

நடத்ெப் ட்டுள்ளன. பின்னர் கோலம் ஜசல்லச்ஜசல்ல, இப்ப ோட்டியின் மதிப்பு 

குலறந்து பின்னர் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகபள நின்றுப ோனது. 

இலெத்ஜெோடர்ந்து நவீன யுகத்தில் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகலள நடத்ெ கிபரக்க 

நோட்டினர் 18ஆம் நூற்றோண்டு முெல் முயற்சிகலள பமற்ஜகோண்டு வந்ெனர். 

இென் ஜெோடக்கமோக உள்ளூர் இலளஞர்கள் கலந்துஜகோண்ட ப ோட்டிகள் 

நடத்ெப் ட்டு வந்ென. இந்நிலலயில் பிரோன்ஸ் நோட்லடச் சோர்ந்ெ ல பர டி 

குஜ ர்டின் என் வர், நவீன ஒலிம்பிக் ப ோட்டிக்கோன அடிப் லட விதிகலள 

வகுத்ெோர். 1892ஆம் ஆண்டில்  ன்னோட்டு விலளயோட்டு அலமப்புகளிடம், 

ஒலிம்பிக் ப ோட்டிலய மீண்டும் ஜெோடங்குவது ற்றி அவர் விவோதித்ெோர். 

இலெத்ஜெோடர்ந்து 1894ஆம் ஆண்டில் நடந்ெ  ன்னோட்டு விலளயோட்டு 

அலமப்புகளின் கூட்டத்தில், ஒலிம்பிக் ப ோட்டிலய மீண்டும் ஜெோடங்க 

முடிஜவடுக்கப் ட்டது. 

இலெத்ஜெோடர்ந்து 1896ஆம் ஆண்டு, ஏப்.6ஆம் பெதி முெலோவது ஒலிம்பிக் 

ப ோட்டி ஏஜென்ஸ் நகரத்தில் ஜெோடங்கியது. இந்ெ ஒலிம்பிக் ப ோட்டியில் 

லசக்கிளிங், கத்திச்சண்லட, ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ், ஜடன்னிஸ், துப் ோக்கி 

சுடுெல், நீச்சல், ெடகளம்,  ளுதூக்குெல் மற்றும் மல்யுத்ெம் ஆகிய 9 

பிரிவுகளில் மட்டுபம ப ோட்டிகள் நடத்ெப் ட்டன. 13 நோடுகலளச் சோர்ந்ெ 

241 வீரர்கள் இப்ப ோட்டியில்  ங்பகற்றனர். முெல் நோளன்று நடந்ெ டிரிபிள் 

ெம்ப் ப ோட்டியில் (மும்முலற ெோண்டும் ப ோட்டி) அஜமரிக்க ெடகள வீரரோன 

பெம்ஸ் பகோபனோளி ெங்கப் ெக்கம் ஜவன்றோர். இென்மூலம் ஒலிம்பிக்கில் 

முெல் ெங்கப் ெக்கத்லெ ஜவன்ற வீரர் என்ற ஜ ருலமலயப்ஜ ற்றோர். 

இலெத்ஜெோடர்ந்து நலடஜ ற்ற உயரந்ெோண்டும் ப ோட்டியிலும்  ங்பகற்ற 

பெம்ஸ் பகோபனோளி, இதில் ஜவள்ளிப் ெக்கத்லெ லகப் ற்றினோர். 

 

6. பசதி ஜெரியுமோ? 

மோர்ச் 26: வங்கபெச சுெந்திரப் ஜ ோன்விழோ ஆண்டு ஜகோண்டோட்டத்தில் 

பிரெமர் நபரந்திர பமோடி  ங்பகற்றோர். இலெஜயோட்டி வங்கபெசத்தின் 

டோக்கோ - பமற்குவங்கத்தின் புதிய ெல்ல குரி இலடபய புதிய  யணிகள் 

இரயில் ஜெோடங்கப் ட்டது. 

மோர்ச் 28: ஒரு நோள் கிரிக்ஜகட்டில் 5,000 ரன்கலளக் கடந்ெ இரண்டோவது 

இந்திய இலண என்கிற ஜ ருலமலய பரோஹித் சர்மோ-ஷிகர் ெவோன் 

பெோடி ஜ ற்றது. இெற்கு முன் இந்ெப் ஜ ருலமலய சச்சின் ஜடண்டுல்கர் - 

சவுரவ் கங்குலி பெோடி ஜ ற்றிருந்ெது. 

மோர்ச் 29: சூயஸ் கோல்வோயில் சிக்கிக்ஜகோண்ட ‘எவர் கிவன்’ என்ற ஜ ரிய 

கப் ல் ஒருவோரகோல ப ோரோட்டத்துகுப்பிறகு மீட்கப் ட்டது. மண்ணள்ளிகள், 

இழுலவ  டகுகள்மூலம் இந்ெப்  ணி பமற்ஜகோள்ளப் ட்டது. 

மோர்ச் 30: உலகிபலபய முென்முலறயோக கபரோனோ ஜெோற்றிலிருந்து 

விலங்குகளுக்கு  ோதுகோப்பு அளிக்கும், “கோர்னிவோக்-பகோவ்” என்ற 

ெடுப்பூசிலய ரஷியோ உருவோக்கியுள்ளது. 

மோர்ச் 31: இந்தியோவிலிருந்து சர்க்கலர,  ருத்தி ஆகியவற்லற இறக்குமதி 

ஜசய்ய  ோகிஸ்ெோன் முடிஜவடுத்ெது. இந்தியோவிலிருந்து ஜ ோருள்கலள 

இறக்குமதி ஜசய்வதில்லல என்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்ெ 

முடிலவ அந்நோடு லகவிடுவெோக அறிவித்ெது. ஆனோல், இந்ெ முடிவு 

ஒத்திலவக்கப் ட்டுள்ளது. 

ஏப்.1: நோடு முழுவதும் 45 வயது பமற் ட்படோருக்கு கபரோனோ ெடுப்பூசி 

ஜசலுத்தும் திட்டம் ஜெோடங்கியது. 

ஏப்.1: இந்திய திலரப் டத் துலறயில் வழங்கப் டும் மிகவுயரிய விருெோன 

‘ெோெோ சோபகப்  ோல்பக’ விருதுக்கு நடிகர் ரஜினி பெர்வுஜசய்யப் ட்டோர். 

ஏற்கனபவ  த்மபூஷண்,  த்மவிபூஷன் ஆகிய விருதுகலள அவர் 

ஜ ற்றுள்ளோர். 

ஏப்.1: ெமிழ்நோடு பெர்ெல்  ரப்புலரயில் சர்ச்லசக்குரிய வலகயில் ப சிய 

திமுக மக்களலவ உறுப்பினர் ஆ ரோசோ, 48 மபந  ரப்புலர பமற்ஜகோள்ள 

ெலலலமத்பெர்ெல் ஆலணயம் ெலடவிதித்ெது. 

 

7. இந்தியோ, ஐக்கிய அமீரகம், இஸ்பரல் இலடபய 2030இல் முத்ெரப்பு 

வர்த்ெகம் `8 இலட்சம் பகோடியோக உயரும் 

இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் & இசுபரல் ஆகிய நோடுகளுக்கிலடயிலோன 

முத்ெரப்பு வர்த்ெகம் 2030இல் `8 லட்சம் பகோடி அளவுக்கு உயரும் என்று 

எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. இந்பெோ-இஸ்பரல் வர்த்ெக சல யின் சர்வபெச 

கூட்டலமப்பு ஏற் ோடு ஜசய்ெ கூட்டத்தில் இந்நோடுகளுக்கிலடயிலோன 

வர்த்ெக சூழல் குறித்து விவோதிக்கப் ட்டது. 

 

 


