 













1. உலகளாவிய துளிர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் குறியீடு – 2021’இல்

5. ‘Under2Coalition’இல் இலைந்த 5ஆவது இந்திய மாநிலமாகவும்

அதிக தரநிலல பெற்றுள்ள இந்திய நகரம் எது?

125ஆவது உலக மாநிலமாகவும் ஆன மாநிலம் எது?

அ) புது தில்லி

அ) ஹரியொேொ

ஆ) பெங்களூரு 

ஆ) னகொெொ

இ) புனே

இ) பீகொர்

ஈ) ப ொய்டொ

ஈ) ைகொரொஷ்டிரொ 

✓

ஸ்டொர்ட்அப் பிளிங்க் பெளியிட்ட உலகளொவிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு
குறியீடு – 2021’இல், பெங்களூரு, இந்தியொவினலனய அதிக தரநிமல
பெற்றுள்ளது. இது, உலகளவில் 10ஆெது இடத்திலும், இந்தியொவில்
1ஆெது இடத்திலும் உள்ளது. இந்தியொ 20ஆெது இடத்தில் உள்ளது. புது
தில்லி ைற்றும் மும்மெ ஆகிய கரங்கள் முமைனய 14 ைற்றும் 16ஆெது
இடத்தில் (உலகளவில்) உள்ளே.

✓

100 ொடுகளின் ெட்டியலில் 43 இந்திய கரங்கள் இடம்பெற்ைே. முதல்
ஐந்து ொடுகள் - அபைரிக்கொ, இங்கிலொந்து, இஸ்னரல், கேடொ ைற்றும்
பெர்ைனி. இக்குறியீட்டின் முதல் ஐந்து கரங்கள் - சொன் பிரொன்சிஸ்னகொ,
நியூயொர்க், பெய்ஜிங், லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ைற்றும் இலண்டன்.

✓

கொலநிமல ைொற்ைத்மத எதிர்த்துப் னெொரொடுெதற்கொக ைகொரொஷ்டிர
மாநிலம் இந்தியொவில் ஐந்தொெது ைொநிலைொகவும், 125ஆெது உலக
ைொநிலைொகவும் ‘Under2 Coalition’இல் இமைந்துள்ளது. ைற்ை ொன்கு
ைொநிலங்கள்: சத்தீஸ்கர், ெம்மு & கொஷ்மீர், பதலுங்கொேொ ைற்றும் னைற்கு
ெங்கம். ‘Under2 Coalition’ என்ெது ெொரிஸ் உடன்ெடிக்மகக்கு இைங்க
கொலநிமல டெடிக்மகக்கு உறுதியளித்த ைொநில ைற்றும் பிரொந்திய
அரசொங்கங்களின் உலகளொவிய சமூகைொகும்.

✓

ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தைொக பதொடங்கப்ெட்ட இது, கலினெொர்னியொவின்
னசக்ரபைண்னடொவில், 2015’ஆம் ஆண்டில் 12 நிறுவு அதிகொரங்களொல்
மகபயழுத்திடப்ெட்டது.

6. ஆஸ்திரிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் - 2021’ஐ பவன்ற ெந்தய ஓட்டுநர்

2. ட ாக்கிடயா ொராலிம்பிக்ஸ் – 2021’இல் இந்திய அணியின்
பகாடியை ஏந்தவுள்ளவர் யார்?

யார்?

அ) ைொரியப்ென் தங்கனெலு 

அ) ெொல்னடரி னெொடொஸ்

ஆ) சுந்தர் சிங் குர்ெொர்

ஆ) லூயிஸ் ஹொமில்டன்

இ) ெருண் சிங் ெொட்டீ

இ) னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென் 
ஈ) லொண்னடொ ன ொரிஸ்

ஈ) னதனெந்திர ெெொரியொ

✓



னடொக்கினயொ ெொரொலிம்பிக்ஸ் - 2021 இல் இந்திய அணியின் பகொடிமய
ஏந்தவுள்ளெரொக ைொரியப்ென் தங்கனெலு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளொர். 2004
ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு இந்தியொவின் முதல் ெொரொலிம்பிய தங்கப்ெதக்கம்
பென்ைெர் என்ை பெருமைக்குரியெர் ைொரியப்ென் தங்கனெலு. உயரம்
தொண்டுதலில், கடந்த 2016 - னகொமடகொல ெொரொலிம்பிக் னெொட்டிகளில்
அெர் தங்கப்ெதக்கம் பென்ைொர். அெருக்கு ெொரொ-தடகள இரொஜீவ் கொந்தி
னகல் இரத்ேொ விருதும், ெொரொ-தடகள அர்ெுேொ விருதும், ‘ெத்ைஸ்ரீ’
விருதும் ெழங்கப்ெட்டுள்ளது.

✓

னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென், ஆஸ்திரிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் 2021’ஐ பென்ைொர்.
பெல்ஜிய-டச்சு ெந்தய ஓட்டு ரொே னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென், தற்னெொது
ெொர்முலொ ஒன்னில் டச்சு பகொடியின் கீழ், பரட் புல் னரசிங்கில் னெொட்டி
இடுகிைொர். இந்தப் ெந்தயம், 2021 ெொர்முலொ-1 உலக சொம்பியன்ஷிப்பின்
ஒன்ெதொெது சுற்ைொகும். பைர்சிடிஸின் ெொல்னடரி னெொடொஸ் இரண்டொம்
இடத்மதப்பிடித்தொர். பைக்லொரனின் லொண்னடொ ன ொரிஸ் ைற்றும்
பைர்சிடிஸின் லூயிஸ் ஹொமில்டன் முமைனய மூன்று ைற்றும் 4ஆெது
இடங்களில் இருந்தேர்.

7. இந்தியாவின் முதல் டவளாண் ஏற்றுமதி வெதி லமயம்

3. 2021 டகால்ட்மனி ஆசிய டரபிட் ஆன்லலன் பெஸ் ெட் த்லத
பவன்றவர் யார்?

நிறுவப்ெ வுள்ள நகரம் எது?

அ) விளொடிமிர் ஆர்ட்படமிவ்

அ) புனே 

ஆ) னைக்ேஸ் கொர்ல்சன்

ஆ) பசன்மே

இ) டிங் லிரன்

இ) மும்மெ
ஈ) திருெேந்தபுரம்

ஈ) பலென் அனரொனியன் 

✓

2021 னகொல்ட்ைனி ஆசிய னரபிட் ஆன்மலன் பசஸ் ெட்டத்மத பலென்
அனரொனியன் பென்ைொர். பலென் கிரினகொரி அனரொனியன் ஒரு
ஆர்மீனிய-அபைரிக்க பசஸ் கிரொண்ட்ைொஸ்டர் ஆெொர். விளொடிமிர்
ஆர்ட்படமீமெ னதொற்கடித்து அெர் இப்ெட்டத்மத பென்ைொர்.

✓

தற்னெொமதய உலக சொம்பியேொே னைக்ேஸ் கொர்ல்சன் மூன்ைொெது
இடத்திலிருந்தொர். னகொல்ட்ைனி ஆசிய னரபிட் என்ெது சொம்பியன்ஸ் பசஸ்
டூர் 2021 (அ) பைல்ட்ெொட்டர் சொம்பியன்ஸ் டூரின் ஏழொெது னெொட்டியொகும்.

✓

இந்தியொவின் முதல் னெளொண் ஏற்றுைதி ெசதி மையம் புனேவில்
நிறுெப்ெட்டுள்ளது. னெளொண்துமைசொர்ந்த ஏற்றுைதியொளர்களுக்கு இது
ஒரு மையைொக பசயல்ெடும். ைகரொட்டொ ெர்த்தக பதொழிற்துமைகள் அமெ
ைற்றும் னெளொண்மை ஆேது னதசிய னெளொண்மை ைற்றும் ஊரக
ெளர்ச்சி ெங்கியுடன் இமைந்து இந்த மையம் நிறுெப்ெட்டது.

8. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், டதசிய டதாட் க்கலல வாரியத்தின்
புதிய லமயம் திறக்கப்ெட் து?

4. விலளயாட்டு அலமச்ெகத்தால் ெமீெத்தில் டதசிய விலளயாட்டு
கூட் லமப்ொக அங்கீகாரமளிக்கப்ெட்
எது?

அ) குெொலியர் 

விலளயாட்டு கூட் லமப்பு

ஆ) னெொெொல்
இ) பகொல்கத்தொ

அ) WAKO இந்தியொ கிக்ெொக்ஸிங் கூட்டமைப்பு 

ஈ) லக்னேொ

ஆ) னடக்ெொண்னடொ இந்தியொ கூட்டமைப்பு

✓

இ) பிரீஸ்மடல் குத்துச்சண்மட கூட்டமைப்பு
ஈ) னைற்கூறிய எதுவும் இல்மல
✓

ெொனகொ இந்தியொ கிக்ெொக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு ைத்திய விமளயொட்டு
அமைச்சகம் சமீெத்தில் னதசிய விமளயொட்டு கூட்டமைப்ெொக அங்கீகொரம்
ெழங்கியுள்ளது. “ெொனகொ இந்தியொ” என்று பிரெலைொக அமழக்கப்ெடும்
இது 1993’இல் உருெொக்கப்ெட்டது. இதன் தமலமையகம் ெரிதொெொத்தில்
உள்ளது. இது, கிக்ெொக்ஸிங் அமைப்பின் உலக சங்கத்துடன் (WAKO)
இமைக்கப்ெட்டுள்ளது.









னதசிய னதொட்டக்கமல ெொரியத்தின் புதிய மையத்மத ை. பிரனதசத்தின்
குெொலியர் கரத்தில் ைத்திய னெளொண் ைற்றும் உழெர் லத்துமை
அமைச்சர் னரந்திர சிங் னதொைர் திைந்துமெத்தொர். Dr M S சுெொமி ொதன்
தமலமையிலொே “அழுகக்கூடிய னெளொண் பெொருட்களின் குழு”
ெரிந்துமரகளின் அடிப்ெமடயில் னதசிய னதொட்டக்கமல ெொரியம் 1984
ஏப்ரல் ைொதம் இந்திய அரசொல் அமைக்கப்ெட்டது.



 









9. 2021 BRICS கல்விைலமச்ெர்கள் மாநாட்ல ந த்திய நாடு எது?
அ) இந்தியொ 
ஆ) ரஷ்யொ
இ) சீேொ
ஈ) பினரசில்
✓

2021 – BRICS கல்வியமைச்சர்கள் ைொ ொட்மட இந்தியொ டத்தியது.
இந்த ஆண்டு இந்தியொ டத்தும் 13ஆெது BRICS உச்சிைொ ொட்டின் ஒரு
ெகுதியொக இந்தக்கூட்டம் மடபெற்ைது.

✓

பைய்நிகரொக டந்த 8ஆெது BRICS கல்வியமைச்சர்களின் கூட்டத்திற்கு
கல்வித்துமை அமைச்சர் சஞ்சய் னதொத்னர தமலமைதொங்கிேொர். ஐந்து
பிரிக்ஸ் உறுப்பு ொடுகமளச்னசர்ந்த கல்வியமைச்சர்கள், உயர்கல்வியில்
கல்வி ஒத்துமழப்மெ னைம்ெடுத்துெதொக தீர்ைொனித்துள்ளேர்.

10. ெமீெத்தில் காலமான ெழங்குடிகள் உரிலம ஆர்வலர் ஸ்ட ன்
சுவாமி மீது எந்தச் ெட் த்தின்கீழ் வழக்குப்ெதிவு பெய்யப்ெட் து?
அ) சட்டவினரொத பசயல்ெொடுகள் தடுப்புச் சட்டம் 
ஆ) ெயங்கரெொதச் பசயல்கமளத் தமட பசய்யும் சட்டம்
இ) ெயங்கரெொத & சீர்குமலவு டெடிக்மககள்
(தடுப்பு) சட்டம்
ஈ) னைற்கூறிய எதுவும் இல்மல

✓

இனயசு சமெ ெொதிரியொரும் ெழங்குடி உரிமை ஆர்ெலருைொே ஸ்னடன்
சுெொமி, சட்டவினரொத பசயல்ெொடுகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ெழக்குப்
ெதிவு பசய்யப்ெட்ட பின்ேர் ஒன்ெது ைொதங்கள் கொெலில் இருந்தொர்.

✓

சட்டவினரொத பசயல்ெொடுகள் தடுப்புச் சட்டம் (UAPA) என்ெது இந்தியொவில்
முதன்மை ெயங்கரெொத எதிர்ப்பு சட்டைொகும். இது முதலில் 1967’இல்
இயற்ைப்ெட்ட னெொதிலும், இந்தச் சட்டம் 6 முமை திருத்தப்ெட்டு இறுதியொக
2019ஆம் ஆண்டில் இறுதி ெடிெம் பகொடுக்கப்ெட்டது. பீைொ னகொனரகொன்
ென்முமைச்சம்ெெம் பதொடர்ெொக ைொனெொயிஸ்டுகளுடன் பதொடர்பு
பகொண்டிருந்ததொகக் கூைப்ெட்ட 16 ஆர்ெலர்கள், கல்வியொளர்கள் ைற்றும்
ெழக்கறிஞர்களுள் ஸ்னடன் சுெொமியும் ஒருெரொெொர்.


1. கீழடி அகழொய்வில் ைற்பைொரு உமை கிைறும், அகரத்தில் சுடுைண்
பெண் பெொம்மையும் கண்படடுப்பு
சிெகங்மக ைொெட்டம், திருப்புெேம் அருனக கீழடியில் மடபெற்று
ெரும் 7 ஆம் கட்ட அகழொய்வில் ைற்பைொரு உமை கிைறும், அகரத்தில்
சுடுைண்ைொல் பசய்யப்ெட்ட கமல யமிக்க பெண் பெொம்மையும்
கண்டறியப்ெட்டே. கீழடியில் கடந்த பிப்ரெரி 13 ஆம் னததி முதல்,
அகழொய்வு இயக்கு ர் இரொ சிெொேந்தம் னைற்ெொர்மெயில் 7 ஆம் கட்ட
அகழொய்வுப் ெணிகள் பதொடங்கி மடபெற்று ெருகின்ைே. இதன்
விரிெொக்கைொக, அருனக உள்ள ைைலூர், பகொந்தமக, அகரம் ஆகிய
இடங்களிலும் அகழொய்வுப் ெணிகள் மடபெற்று ெருகின்ைே.
அகரத்தில் முதல்முமையொக சுடுைண் உமைகிைறு கண்டறியப்ெட்டது.
அனதனெொல், கீழடியில் ஏற்பகேனெ உமை கிைறு கண்டறியப்ெட்ட
நிமலயில், தற்னெொது ைற்பைொரு அகழொய்வுக் குழியில் 411 பச மீ ஆழத்தில்
னைலும் ஒரு உமைகிைறு கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. இந்த உமை
கிைற்றின் விளிம்புப் ெகுதி அலங்கரிக்கப்ெட்டுள்ளது. உமையின் விட்டம்
கிழக்கு னைற்கொக 58 பச.மீ. பகொண்டுள்ளது. இதன் பதற்கு ெகுதி
ைண்ணில் புமதந்துள்ளது. இதன் தடிைன் 3 பச மீட்டரொக உள்ளது.
அகழொய்வுக் குழி ஒய்.பி. சதுரப் ெகுதியில் 1.26 மீட்டர் ஆழத்தில்
ஏற்பகேனெ சுடுைண் உமை கிைற்றின் னைல்ெகுதி பதன்ெட்டது. அதன்
விட்டம் 77 பச மீட்டரும், ெக்கெொட்டு ெகுதி 44 பச.மீ. உயரமும், தடிைன்
3 பசமீட்டருடன் பெளிப்புைத்தில் கயிறு ெடிெ புமடப்பு னெமலப்ெொடுகள்
இரண்டு ெரிகளொக அமைக்கப்ெட்டுள்ளது.
இந்த சுடுைண் உமைக்கு கீழ், ைற்பைொரு சுடுைண் உமை உள்ளடங்கிய
நிமலயில் கொைப்ெட்டது. இந்த னைல் சுடுைண் உமையின்
பெளிப்புைத்தில் கயிறு னெொன்ை அலங்கொர ெடிெமைப்பு இருப்ெதொல்,
சுடுைண் உமை கிைைொக இருக்கலொம் எேக்கருதப்ெடுகிைது.







உமை 18 பச மீட்டர் உயரம் பகொண்டதொக உள்ளே. இந்த உமைகள்
ஒன்னைொபடொன்று இமைந்த நிமலயில் உள்ளே. பதொடர்ந்து அகழொய்வு
மடபெறும்னெொது, இெற்றின் அடுத்த உமைகமள கண்டறிய முடியும்
எே, பதொல்லியல் ஆய்ெொளர்கள் பதரிவித்தேர்.
இதனிமடனய, அகரத்தில் மடபெற்று ெரும் அகழொய்வில், 3 ஆெது
குழியில் 65 பச.மீ. ஆழத்தில் ெண்மடயகொல தமிழொா்கள் ெயன்ெடுத்திய
சுடுைண்ைொலொே பெண் பெொம்மை கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. இது,
அழகிய னெமலப்ெொடுகளுடன் கமல யத்துடன் ெடிெமைக்கப்ெட்டு
உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2.கடல்சொர் ெொதுகொப்பு முத்தரப்புக் கூட்டம்: இந்தியொ, இலங்மக, ைொலத்தீவு
ெங்னகற்பு
கடல்சொர் ெொதுகொப்பு குறித்த முத்தரப்பு ஆனலொசமேக் கூட்டத்தில்
இந்தியொ, இலங்மக, ைொலத்தீவு ஆகிய ொடுகமளச் னசர்ந்த உயர்
அதிகொரிகள் ெங்னகற்ைேர். இரு ொள்கள் கொபைொலி ெழியொக டந்த
இந்த ஆனலொசமேக் கூட்டத்மத மும்மெயில் உள்ள கடல்சொர் ல
மையம் ஒருங்கிமைத்ததொக பகொழும்பில் உள்ள இந்திய துமைத்
தூதரகம் பதரிவித்துள்ளது.
இதுபதொடர்ெொக தூதரகம் பெளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: னெொமதப் பெொருள்
தடுப்பு, கடல்சொர் னதடுதல் ைற்றும் மீட்பு டெடிக்மககளுக்கு உதவுதல்
னெொன்ை அம்சங்கமள மையைொக மெத்து இந்தக் கூட்டத்தில்
ஆனலொசிக்கப்ெட்டது. கடல்சொர் குற்ைங்கமளத் தடுக்க சிைந்த ெயிற்சி
மடமுமைகமள ெரஸ்ெரம் புரிந்துபகொள்ெது, ெரிைொற்ைம் பசய்ெது
குறித்து அதிகொரிகள் கலந்துமரயொடிேர். அண்மையில் சிங்கப்பூமர
னசர்ந்த சரக்கு கப்ெல் 1,486 கன்படய்ேர்களில் ரசொயேங்கள் ைற்றும்
சரக்குகமள ஏற்றிக்பகொண்டு ெந்தனெொது பகொழும்பு துமைமுகம் அருனக
தீப்பிடித்தது. இலங்மக கடற்ெமட, விைொேப்ெமட, இந்திய கடனலொரக்
கொெல் ெமட ஆகியமெ இமைந்து கப்ெலில் தீமய அமைத்தே.
இருப்பினும் கப்ெல் கடலில் மூழ்கிவிட்டது. கப்ெலில் தீமய அமைக்கும்
‘சொகர் ஆரக்ஷொ 2’ என்ை அத்திட்டம் பெற்றியமடந்த பின்ேணியில்
டத்தப்ெட்ட இந்த ஆனலொசமே பெொருத்தைொக அமைந்தது.
இந்தியொவின் ‘அண்மட
ொடுகளுக்கு முன்னுரிமை’ ைற்றும்
பிரொந்தியத்தில் அமேெருக்கும் ெொதுகொப்பு, ெளர்ச்சி (சொகர்) என்ை
பகொள்மககளுக்கு இைங்க இந்திய பெருங்கடல் பிரொந்தியத்தில்
அமைந்துள்ள இந்த மூன்று ொடுகள் இமடனயயொே கலந்துமரயொடல்
அண்மைக்கொலைொக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு முன்ேர் முத்தரப்புக்
கூட்டம் கடந்த ஆண்டு ெம்ெர் ைொதம் பகொழும்பில் மடபெற்ைது. அதில்
இந்தியொவின் னதசிய ெொதுகொப்பு ஆனலொசகர் அஜித் னதொெல், இலங்மக,
ைொலத்தீவுகளின் உயர் ெொதுகொப்பு அதிகொரிகள் ெங்னகற்ைேர்.
3. நியூஸ் ஆன் ஏர் பசயலியின் தரெரிமசயில் பகொமடக்கொேல் அகில
இந்திய ெொபேொலி முன்னேற்ைம்
நியூஸ் ஆன் ஏர் பசயலியில் அகில இந்திய ெொபேொலி ன ரமல
ஒலிெரப்புகள் பிரெலைொக உள்ள இந்திய கரங்களின் தரெரிமசயில்
பசன்மேமய பின் தள்ளி ஐதரொெொத் மூன்ைொம் இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
புனே, பெங்களூரு ஆகியமெ பதொடர்ந்து
ொன்கொெது ெொரைொக
முமைனய 1 ைற்றும் 2ஆம் இடம் ெகிக்கின்ைே. பெய்ப்பூர் 8ஆம்
இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள நிமலயில், னெொெொல் 9ஆம் இடத்திற்கு
சரிந்துள்ளது. அகில இந்திய ெொபேொலியின் தரெரிமசயில் மிகப்பெரும்
ைொற்ைைொக பகொமடக்கொேல் ெொபேொலி, 10ஆெது இடத்திலிருந்து
8ஆெது இடத்திற்கு முன்னேற்ைம் அமடந்துள்ளது.
பரயின்னெொ கன்ேடொ கொைன்பிலு, 4ஆெது இடத்திலும், புனே ெொபேொலி,
5ஆெது இடத்திலும் உள்ளே. பிரச்சொர் ெொரதியின் அதிகொரப்பூர்ெ
பசயலியொே நியூஸ் ஆன் ஏர்’இல் அகில இந்திய ெொபேொலியின் சுைொர்
240 னசமெகள் ன ரமலயொக ஒலிெரப்ெப்ெடுகின்ைே. இந்தியொ
ைட்டுைல்லொது உலகம் முழுெதும் 85-க்கும் னைற்ெட்ட ொடுகளில் சுைொர்
8000 கரங்களில் ெசிக்கும் ைக்கள் இந்த பசயலியின் ெொயிலொக அகில
இந்திய ெொபேொலி நிகழ்ச்சிகமளக் னகட்டு ெருகின்ைேர்.
ெூன் 16-30ஆம் னததி ெமரயிலொே கொலகட்டத்மத அடிப்ெமடயொகக்
பகொண்டு இந்தத் தரெரிமச அமைந்துள்ளது.

பதொடர்ந்து அகழொய்வு டந்தனெொது, னைலும் 2 உமைகள் பெளிப்ெட்டே.
அதன் உயரம் 84 பச மீ இெற்றில் 2 உமைகள் 19 பச மீட்டரும், மூன்ைொம்











 









4. ஒலிம்பிக்ஸ் நிமேெமலகள்...
1896 கிரீஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் ( வீே ஒலிம்பிக்ஸின் பதொடக்கம்)
னரொைொனிய அரசர் முதலொம் தினயொனடொசியஸ் விதித்த தமடகொரைைொக
டத்தப்ெடொைல் இருந்த ஒலிம்பிக்ஸ், 1,500 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு
மீண்டும் வீே ஒலிம்பிக்ஸொக பதொடங்கியது. ஏப்ரல் 6 முதல் 15ஆம்
னததி ெமர டத்தப்ெட்ட இந்த ஒலிம்பிக்கில் 14 ொடுகமளச் னசர்ந்த 241
னெொட்டியொளர்கள் கலந்துபகொண்டேர். தடகளம், மசக்கிளிங், நீச்சல்,
உள்ெட 43 ெமகயொே விமளயொட்டுகள் இருந்தே.
இந்த ஒலிம்பிக்ஸில்தொன் முதல் முமையொக ெதக்கங்கள் அறிமுகைொகிே.
அதிலும் தங்கம் கிமடயொது. முதலிடதுக்கு பெள்ளிப்ெதக்கத்துடன் ஆலிவ்
ைரத் துண்டு, சொன்றிதழ் ெழங்கப்ெட்டே. 2ஆம் இடத்துக்கு பெண்கலம்
அல்லது பித்தமள ெதக்கத்துடன் பலௌபரல் ைரத்துண்டு, சொன்றிதழ்
அளிக்கப்ெட்டே. 3ஆம் இடம்பிடித்னதொருக்கு ெதக்க அறிவிப்பு ைட்டுனை
கிமடத்தது.
வீே ஒலிம்பிக்ஸில் முதல் ெதக்கத்மத அபைரிக்க மும்முமை
தொண்டுதல் வீரர் னெம்ஸ் கொேலி ஏப்ரல் 6-இல் பென்ைொர்.
ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட ைொரத்தொன் இதில் தொன் அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டது.
அதில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்மெரிடன் லூயிஸ் சொம்பியன் ஆேொர்.
நீச்சல் னெொட்டிகள் ஜியொ கடல் ெகுதியில் டத்தப்ெட்டே. னெொட்டியொளர்கள்
சிறிய ைரக்கலத்தில் பசன்று அங்கிருந்து கமரமய இலக்கொகக்
பகொண்டு நீந்திேர். ஜிம்ேொஸ்டிக்ஸ், ைல்யுத்தம் ஆகியெற்றில் 4
பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்த பெர்ைனி வீரர் கொர்ல் ஷுைொன் மிகச்சிைந்த
பெற்றியொளரொக அறிவிக்கப்ெட்டொர். 10 ெயது, 218 ொள்கனள ஆே கிரீஸ்
ஜிம்ேொஸ்டிக் வீரர் டிமிட்ரியஸ் பலௌன்ட்ரொஸ் மிக இள ெயது
னெொட்டியொளரொக
அறிவிக்கப்ெட்டொர்.
ெளுதூக்குதல்
னெொட்டியில்,
னெொட்டியொளர்கள் எமட ரீதியொகப் பிரிக்கப்ெடவில்மல.







ஒனர ஒரு குடிநீர் நிமலயம் ைட்டுனை இருந்தது. பதன் ஆப்பிரிக்கொ
ஒலிம்பிக்ஸில் ெங்னகற்ைது முதல் முமையொக இதில் தொன். அதன் ஓட்டப்
ெந்தய னெொட்டியொளரொே பலன் படௌமெ ஒரு ெந்தயத்தின்னெொது
ொய்கள் ெொதி தூரம் துரத்தி ெந்தே.
1908 லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் (ஒலிம்பிக்கிற்கொக முதல் மைதொேம்)
னரொமில் டத்த திட்டமிடப்ெட்டு, நிதிச் சிக்கல்கள் கொரைைொக லண்டனில்
மடபெற்ைது. ஏப்ரல் 27-இல் படன்னிஸ் னெொட்டியில் பதொடங்கி,
அக்.31இல் ஹொக்கி னெொட்டியுடன் நிமைெமடந்தது. ஆேொல், ெூமல 13ஆம் னததி தொன் பதொடக்க நிகழ்ச்சி
டந்தது. முதல்முமையொக
ஒலிம்பிக்கிற்பகே மைதொேம் கட்டப்ெட்டிருந்தது. அதில் தடகளம், நீச்சல்
குளம், ைல்யுத்தம், ஜிம்ேொஸ்டிக்ஸுக்கொே இடங்கள் இருந்தே. இந்த
ஒலிம்பிக்ஸில்தொன் நீச்சல் னெொட்டிகள் முதல் முமையொக நீச்சல்
குளங்களில் மடபெற்ைது.
இதிலிருந்து தொன் பதொடக்க நிகழ்ச்சியில் அமேத்து
ொடுகளின்
னெொட்டியொளர்களும் தங்களது னதசியக்பகொடியுடன் அணிெகுக்கத்
பதொடங்கிேர். ைொரத்தொன் னெொட்டியின் அதிகொரப்பூர்ெபதொமலவு (42.195
கிமீ) இதில் தொன் முதல் முமையொக நிர்ையிக்கப்ெட்டது. பின்ேர் 1924
ஒலிம்பிக்ஸ் முதல் அது ெழக்கைொேது.
ஆடெருக்கொே ரினல ஓட்டத்தில் தங்கம் பென்ை அபைரிக்க அணியில்
இடம்பிடித்திருந்த ெொன் படய்லனர, ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் பென்ை முதல்
கருப்பிே வீரர் ஆேொர். ஆஸ்தினரலியொ ைற்றும் நியூஸிலொந்து சொர்பில்
ஒனர அணி ‘ஆஸ்ட்ரொலொசியொ’ என்ை பெயரில் ெங்னகற்ைது. ஒலிம்பிக்
ரினல என்ை பிரிவு அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டு, அதில் னெொட்டியொளர்கள் 200
மீ, 400 மீ, 800 மீ பதொமலவு ஓடிேர்.

1900 ெொரீஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் (முதல் முமையொக பெண்கள் ெங்னகற்பு)
5 ைொதங்கள்
மடபெற்ை இந்த ஒலிம்பிக்ஸில் முதல் முமையொக
பெண்கள் ெங்னகற்ைேர். இதில் பதொடக்க, நிமைவு நிகழ்ச்சிகள்
டத்தப்ெடவில்மல. ெடகுப்னெொட்டியில் ஸ்விட்சர்லொந்து அணியில்
இடம்பெற்றிருந்த அபைரிக்கர் பஹபலன் டி னெொர்னடல்ஸ், ஒலிம்பிக்
ெதக்கம் பென்ை முதல் பெண் ஆேொர்.
தனி ெர் பிரிவில் முதல் பெண் சொம்பியேொக இங்கிலொந்து படன்னிஸ்
வீரொங்கமே சொர்லட் கூப்ெர் பெற்ைொர். தடகள னெொட்டிகள் சைதளமில்லொத
புல்பெளிகளில் டத்தப்ெட்டே. தமடதொண்டும் ஓட்டத்துக்கு முறிந்து
னெொே பதொமலனெசி கம்ெங்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டே. ெளுதூக்குதல்,
ைல்யுத்தம் ஆகியமெ நீக்கப்ெட்டு புதிதொக 13 விமளயொட்டுகள்
னசர்க்கப்ெட்டே. ஒலிம்பிக் ெரலொற்றில் கிரிக்பகட் விமளயொடப்ெட்டது
இந்த சீசனில் ைட்டும் தொன். அதில் இங்கிலொந்து, பிரொன்ஸ் ைட்டும்
ெங்னகற்ைே.
படன்னிஸ், கொல்ெந்து, னெொனலொ, துடுப்புப்ெடகு, டக் ஆப் ெொர் னெொட்டிகளில்
பெவ்னெறு ொடுகமளச் னசர்ந்த னெொட்டியொளர்கள் ஒனர அணியில்
இருந்தேர். துப்ெொக்கி சுடுதலில் புைொக்கள் இலக்கொக மெத்து சுடப்ெட்டே.
இந்த சீசனில் ைட்டும் தொன் அவ்ெொறு உயிரிேங்கள் பகொல்லப்ெட்டே.
ரக்பி னெொட்டியில் சொம்பியன் ஆே பிரொன்ஸ் அணியில் இடம்பிடித்திருந்த
கொன்ஸ்டன்டின் பஹன்ரிக்னஸ, ஒலிம்பிக் ெதக்கம் பென்ை முதல்
கருப்பிேத்தெர். மஹட்டி ெம்சொெளியொே அெர், ஒலிம்பிக்கில்
ெங்னகற்ை முதல் கருப்பிேத்தெர் என்றும் ம்ெப்ெடுகிைொர்.
1904 பசன்ட் லூயிஸ்
அபைரிக்கொ)

ஒலிம்பிக்ஸ்

(அதிகெட்ச

ெதக்கம்

பென்ை

ஐனரொப்பிய கண்டத்துக்கு பெளினய உலகளொவிய அளவில் மடபெற்ை
முதல் ஒலிம்பிக்ஸ். இதில் தொன் தங்கப் ெதக்கம் அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டது.
குத்துச்சண்மட, டம்ெள்ஸ், பிரீஸ்மடல் ைல்யுத்தம், படக்கத்லொன்
னெொட்டிகள் அறிமுகைொகிே. விெத்தில் இடது கொமல இழந்த அபைரிக்க
ஜிம்ேொஸ்டிக்ஸ் வீரர் ெொர்ஜ் ஐசர், பசயற்மக கொலுடன் ெங்னகற்று 3
தங்கம் உள்ெட 6 ெதக்கங்கள் பென்ைொர். பசன்ட் லூயிஸுக்கு ெருெதில்
இருந்த சிரைம், ரஷியொ-ெப்ெொன் னெொரொல் ஐனரொப்பியொவில் ெதற்ைம்
ஆகிய கொரைங்களொல் இந்த சீசனில் உள் ொட்டு னெொட்டியொளர்கனள
அதிகைொக இருந்தேர். பைொத்தம் ெங்னகற்ை 630 னெரில் 523 னெர்
அபைரிக்கர்கள். ெொதிக்கும் னைற்ெட்ட விமளயொட்டுகளில் முழுெதும்
அபைரிக்க னெொட்டியொளர்கனள இருந்தேர். இதில் அபைரிக்கொ 239
ெதக்கங்கள் பென்ைனத ஒலிம்பிக்ஸில் ஒரு ொடு பென்ை அதிகெட்ச
ெதக்கைொக உள்ளது.
பசயற்மக ஏரிகளில் நீச்சல் னெொட்டிகள் டத்தப்ெட்டே. னைொசைொே
சொமலயில் டத்தப்ெட்ட ைொரத்தொன் னெொட்டியில், ெங்னகற்ெொளர்களுக்கொக











