 













துமறயின்கீழ், ஒரு இலாபதநாக்கற்ற முயற்சியாக இன்சவஸ்ட் இந்தியா
கடந்த 2009’இல் அமமக்கப்பட்டது.

1. BEPS’இல் OECD / G20 உள்ளடக்கிய கட்டமைப்பில் இந்தியா
இமைந்தது. BEPS’இன் விரிவாக்கம் என்ன?
✓

அ) Base Erosion and Profit Shifting 



ஆ) Business Erosion and Profit Shifting

இது இந்தியாவின் ததசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வசதி
நிறுவனமாகும். இந்தியாவில் முதலீட்டாளர்களுக்கான சதாடக்கமாக
இது சசயல்படுகிறது.

இ) Business Expansion and Profit Shifting

✓

✓

ஈ) Base Expansion and Profit Shifting

5. ஆட்கடத்தல் (தடுப்பு, பராைரிப்பு ைற்றும் ைறுவாழ்வு) ைசசாதா,

Base Erosion மற்றும் Profit Shifting’கான ஜி20-ஓஇசிடி உள்ளடக்கிய
கட்டமமப்பின்கீழ்,
உலகளாவிய வரி
ஒப்பந்தத்தில்
இந்தியா
இமைந்தது. இது சர்வததச வரி விதிகமள சீர்திருத்தவும், பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள் எங்கு இயங்கினாலும் அவற்றின் நியாயமான பங்மக
சசலுத்துவமத உறுதிசசய்யவும் முயற்சி சசய்கிறது.

2021 உடன் சதாடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம் எது?

இருப்பினும், உலகளாவிய வரி விதிமுமற அமல்படுத்தப்படும்தபாது
கூகிள், அதமசான் மற்றும் தபஸ்புக் தபான்ற MNC’களுக்கு விதிக்கும்
சமன்பாட்டு வரிமய இந்தியா திரும்பப்சபறதவண்டும்.

ஈ) கல்வி அமமச்சகம்

2. ரிசர்வ் வங்கியின் ஆமைப்படி, நுண் நிறுவனங்களுக்கான

அ) சபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம் 
ஆ) உள்துமற அமமச்சகம்
இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்சகம்

✓

‘ஆள் கடத்தல் (தடுப்பு, ப ாமரிப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு) மதசாதா 2021’
குறித்து பங்குதா ர்கள் அமனவரின் கருத்துக்கமளயும் மகளிர் மற்றும்
குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம் வ தவற்றுள்ளது.

✓

தனி நபர்கமள, குறிப்பாக சபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள்
கடத்தப்படுவமதத் தடுப்பது இந்த மதசாதாவின் தநாக்கமாகும். வம வு
மதசாதாவின்படி, கடத்தல் குற்றவாளி எனக்கண்டறியப்பட்ட ஒருவம
ஏழு ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வம சிமறயில் அமடக்க முடியும்.
தண்டமன சபற்றவர்களுக்கு `1 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வம அப ாதம்
விதிக்கப்படும்.

முன்னுரிமைத்துமை கடன் இலக்கு என்ன?
அ) 5%
ஆ) 7.5% 
இ) 10%
ஈ) 12%

✓

✓

6. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை “Last Ice Area” என்பது எந்த

வங்கியின் சமாத்த கடனில் 7.5% (ANBC அல்லது CEOBE) நுண்
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட தவண்டும் என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆமையிட்டுள்ளது. சமீபத்தில், MSME’களின் (மமக்த ா, சிறு மற்றும்
நடுத்த நிறுவனங்கள்) கீழ் சில்லமற மற்றும் சமாத்த வர்த்தகத்மத
தசர்ப்பதாக மத்திய MSME அமமச்சகம் அறிவித்தது.
இந்த வமகப்படுத்தலின்படி, வர்த்தகர்கள் இப்தபாது ரிசர்வ் வங்கியின்
வழிகாட்டுதலின்கீழ் முன்னுரிமமத் துமற கடன் வழங்கலின் பலமனப்
சபறுவார்கள். ‘ஆத்மனிர்பர் பா த்’கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் ஒரு
பகுதியாக உடனடி நிதி சபறவும் அவர்கள் தகுதிசபறுவார்கள்.

சபருங்கடலில் அமைந்துள்ளது?
அ) ஆர்க்டிக் சபருங்கடல் 
ஆ) அண்டார்டிக் சபருங்கடல்
இ) பசிபிக் சபருங்கடல்
ஈ) இந்திய சபருங்கடல்

✓

3. இந்தியாவில் ‘சசட்டிமலட் டிவி வகுப்பமைகமள’ சசயல்படுத்த
ஒப்புதல் அளித்த நிறுவனம் எது?
அ) DRDO
ஆ) ISRO 

ஆர்க்டிக் பனியின் ஒருபகுதி ‘Last Ice Area’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.
அது
கிரீன்லாந்தின்
வடக்தக
அமமந்துள்ளது.
சமீபத்தில்,
ஆ ாய்ச்சியாளர்களின் கணிப்பிற்கு முன்தப இப்பகுதி உருகிவிட்டமதக்
கண்டறியப்பட்டது. புவி சவப்பமமடதமலத் தாங்கும் அளவுக்கு இந்த
பகுதி வலுவானது என்று அறிவியலாளர்கள் முன்பு நம்பினர். சமீபத்திய
ஆய்வுக்கட்டும யின்படி, ‘Last Ice Area’ அமமந்துள்ள பகுதயில், கடல்
பனியின் சசறிவு குமறவாகதவ இருந்தது. கடல் பனி சமலிவதற்கான
கா ைமாக காலநிமல மாற்றம் உள்ளது.

இ) CDAC

7. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை மசகா என்பது பின்வரும்

ஈ) NASSCOM

✓

✓

எந்த இனத்தின் ஓர் அரிய வமகயாகும்?

இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மமயம் (ISRO) இந்தியாவில் சசயற்மகக்
தகாள் சதாமலக்காட்சி வகுப்பமறகளுக்கு சதாழில்நுட்ப உதவிகமள
வழங்க கல்விசதாடர்பான நாடாளுமன்ற நிமலக்குழுவுக்கு ஒப்புதல்
அளித்தது. COVID ப ொது முடக்கம்கா ைமாக கற்றல் இமடசவளிமயக்
குமறப்பமத இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.
மாைவர்களுக்கான முன்சமாழியப்பட்ட சசயற்மகக்தகாள் சதாமலக்
காட்சி வகுப்பமற குறித்து இஸ்த ா விஞ்ஞானிகள் கல்வி, MEITY மற்றும்
தூர்தர்ஷன் நாடாளுமன்ற நிமலக்குழு முன் விளக்கக்காட்சி
அளித்தனர்.

4. பின்வரும் எந்த நாட்டின் முதலீட்டு நிறுவனம், OCO குசளாபல்
நிறுவனத்தின் உலகின் மிகப் புதுமையான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு
முகமை - 2021’ஐ சவன்ைது?

அ) மான் 
ஆ) பாம்பு
இ) சபருச்சாளி
ஈ) எருது

✓

ஈ ாண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட முதல் வான்வழி கைக்சகடுப்பின்படி,
கஜகஸ்தானில் மசகாவின் எண்ணிக்மக 334,000’இலிருந்து
842,000ஆக உயர்ந்துள்ளது. மசகா என்பது ஓர் அரிய வமக விலங்கு
ஆகும். அது கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும்
உயிரினமாக கருதப்பட்டது.

✓

சதாடர்ச்சியான பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுக்குப் பிறகு, இவ்வரியவமக
விலங்கின் எண்ணிக்மக 2019 முதல் இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

அ) அசமரிக்கா

8. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ை தால் எரிைமல அமைந்துள்ள நாடு

ஆ) வங்கததசம்

எது?

இ) சீனா

அ) தாய்லாந்து

ஈ) இந்தியா 
✓

இன்சவஸ்ட் இந்தியா முகமமயானது OCO குதளாபல் நிறுவனத்தின்
உலகின் மிகப்புதுமமயான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவனம் – 2021’ஐ
சவன்றுள்ளது. வர்த்தகம் மற்றும் சதாழிற்துமற அமமச்சகத்தின்
சதாழிற்சாமல மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்மத தமம்படுத்துவதற்கான









ஆ) பிலிப்மபன்ஸ் 
இ) இந்ததாதனசியா
ஈ) ஜப்பான்
✓

தால் எரிமமல என் து பிலிப்மபன்ஸின் மிகவும் சசயல்பாட்டில் உள்ள
இ ண்டாவது எரிமமலயாகும். அது, பிலிப்மபன்ஸின் லுசான் தீவில்



 











அமமந்துள்ளது. சமீபத்தில், இந்த எரிமமல சவடித்துச் சிதறி ஒன்பது
மமல் வம சாம்பல் தமகங்கமள கக்கியது. அச்சம் கா ைமாக
தமலநகர் மணிலாவிலிருந்து பலர் சவளிதயற்றப்பட்டுள்ளனர்.
பிலிப்மபன்ஸ் எரிமமல மற்றும் நில அதிர்வு (PHIVOLCS) மமயமானது
எச்சரிக்மக அளமவ நான்காக ஆக்கியுள்ளது. அதிகபட்சம் ஐந்து ஆகும்.

9. இந்சதா-பசிபிக் வர்த்தக உச்சி ைாநாடு – 2021’ஐ, சவளியுைவு





எரிவாயு நி ப்பும் நிமலயங்களில், காாா் தபட்டரிகமள சாாா்ஜ்
சசய்வதற்கான நிமலயங்கமள அமமப்பது குறித்து ஆதலாசிக்கப்பட்டு
வருகிறது.
இந்தியா ஒட்டுசமாத்தமாக வரும் 2022-இல் 175 ஜிகா வாட்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி சசய்யவும், வரும் 2030-இல் 450
ஜிகா வாட் அளவுக்கு உற்பத்தி சசய்யவும் இலக்கு நிாா்ையித்துள்ளது
என்று பியூஷ் தகாயல் கூறினாாா்.

அமைச்சகத்துடன் இமைந்து ஏற்பாடு சசய்த அமைப்பு எது?
அ) FICCI

2. சதாழிலாளாா் நலத் துமற முக்கிய சபாறுப்பில் இந்திய அசமரிக்காா்

ஆ) CII 

அசமரிக்க சதாழிலாளாா் நலத் துமறயின் தமலமம சட்ட அதிகாரியாக
இந்திய
வம்சாவளிமயச்
தசாா்ந்த
சீமா
நந்தா
(48)
நியமிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து
பிடிஐ
சசய்தி
நிறுவனம்
சதரிவித்துள்ளதாவது: அசமரிக்க சதாழிலாளாா் நலத் துமறயின்
தமலமம சட்ட அதிகாரி சபாறுப்புக்கு சீமா நந்தாமவ அதிபாா் தஜா
மபடன் நியமித்தாாா். அந்த நியமனத்தின் மீதான வாக்சகடுப்பு
நாடாளுமன்ற தமலமவயான சசனட் சமபயில் நமடசபற்றது. அதில்,
சீமா நந்தாவின் நியமனத்துக்கு ஆத வாக 53 வாக்குகளும் எதி ாக 46
வாக்குகளும்
பதிவாகின.
இமதயடுத்து,
அவ து
நியமனம்
சட்டபூாா்வமாக உறுதி சசய்யப்பட்டது.

இ) NASSCOM
ஈ) ASSOCHAM
✓

இந்திய சதாழிற்துமற கூட்டமமப்பு (CII) இந்ததா-பசிபிக் வர்த்தக உச்சி
மாநாட்டின் முதல் பதிப்மப சவளியுறவு அமமச்சகத்துடன் இமைந்து
ஏற்பாடு சசய்தது. சமய்நிகர் தளங்களில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட இந்த
வணிக உச்சிமாநாட்டில், இந்ததா-பசிபிக் பி ாந்தியத்மதச் சார்ந்த
நாடுகளின் அ சாங்கங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக அமவகள்
பங்தகற்றன.

10. சமீபத்தில் பல்லுயிர் குறித்த ைாநாட்மட நடத்திய பன்முக சங்கம்
எது?
அ) BRICS
ஆ) G20
இ) ASEAN 
ஈ) G7

✓

பல்லுயிர் சதாடர்பான 3ஆவது ஆசியான் (சதன்கிழக்காசிய நாடுகளின்
சங்கம்) சமீபத்தில் நமடசபற்றது. மாநாட்டின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி
அமர்வு ‘2050ஐ தநாக்கி: இயற்மகதயாடு இைக்கமாக வாழ்வது’ என்ற
கருப்சபாருமள மமயமாகக்சகாண்டது.

✓

ஆசியான் நாடுகமளப் சபாறுத்தவம , 2020ஆம் ஆண்டுக்குப்பிந்மதய
உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமமப்மப முமறயாக சசயல்படுத்த, வளரும்
நாடுகளுக்கு வளங்கள் ததமவப்படும்.

✓

புருதன, கம்தபாடியா, இந்ததாதனசியா, லாதவாஸ், மதலசியா,
மியான்மர், பிலிப்மபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம்
ஆகிய 10 நாடுகமள உள்ளடக்கியதுதான் ஆசியான்.


1. 100% எத்தனால் பயன்பாடு இந்தியாவின் உச்சபட்ச இலக்கு: பியூஷ்
தகாயல்
வாகனங்கமள 100 சதவீத எத்தனால் பயன்பாட்டில் இயக்குவதுதான்
இந்தியாவின் உச்சபட்ச இலக்கு. அந்த வமகயில், வரும் 2023-24ஆம்
ஆண்டில் சபட்த ாலில் 20 சதவீத எத்தனாமல கலப்பதற்கான இலக்கு
எட்டப்படும் என்று மத்திய வாா்த்தகம் மற்றும் சதாழில்துமற அமமச்சாா்
பியூஷ் தகாயல் சவள்ளிக்கிழமம கூறினாாா். காற்று மாசுபாட்மட
குமறக்கவும் சுற்றுச்சூழமல பாதுகாக்கும் வமகயிலும் புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி பயன்பாடு மற்றும் தபட்டரியில் இயங்கும் வாகனங்கள்
பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்மககமள மத்திய அ சு
தீவி ப்படுத்தி வருகிறது. அதுதபால, சபட்த ாலியம் சபாருள்களில்
எத்தனாமல கலப்பதற்கான நடவடிக்மகமயயும் மத்திய அ சு
தமற்சகாண்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து தில்லியில் இந்திய சதாழிலக கூட்டமமப்பு (சிஐஐ) சாாா்பில்
சவள்ளிக்கிழமம ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி
உற்பத்தியில் தன்னிமறவு என்ற தமலப்பிலான மாநாடு மற்றும்
கண்காட்சியில் பங்தகற்ற மத்திய அமமச்சாா் பியூஷ் தகாயல்
கூறியதாவது: வாகனங்கமள 100 சதவீத எத்தனால் பயன்பாட்டில்
இயக்குவதுதான் இந்தியாவின் உச்சபட்ச இலக்கு. அந்த வமகயில்,
வரும் 2023-24ஆம் ஆண்டில் சபட்த ாலில் 20 சதவீத எத்தனாமல
கலப்பதற்கான
இலக்கு
எட்டப்படும்.
மின்சா
காாா்கமள
பயன்படுத்துபவாா்கள், அந்தக் காாா்களின் தபட்டரிகமள புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்திஅல்லது
சூரியசக்தி
மூலம்
சாாா்ஜ்
சசய்வதற்கு
ஊக்குவிக்கப்படுவாா். அதற்காக, நாடு முழுவதும் வாகனங்களுக்கான









ஏற்சகனதவ, ஜனநாயகக் கட்சியின் ததசியக் குழு தமலமமச்
சசயலதிகாரியாகப் சபாறுப்பு வகித்துள்ள சீமா நந்தா, ஒபாமா ஆட்சிக்
காலத்தின்தபாது
சதாழிலாளாா்
நலத்
துமறயில்
துமை
ஆதலாசக ாகவும்
துமை
சட்ட
அதிகாரியாகவும்
சபாறுப்பு
வகித்துள்ளாாா். முன்னதாக, சதாழிலாளாா் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு
சதாடாா்பான வழக்கும ஞ ாக அவாா் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளாாா்.
அவற்றில் சபரும்பாலானமவ அ சுத் துமற சபாறுப்புகள் ஆகும்.
3. இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமடகள் கூட்டுப் பயிற்சி
இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமடகள் பங்தகற்கும் கூட்டுப்பயிற்சி இந்திய
சபருங்கடல் பகுதியில் நமடசபறவுள்ளது. அந்தக் கூட்டுப்பயிற்சியில்
பிரிட்டனின் மிகப் சபரிய தபாாா்க்கப்பலான செச்எம்எஸ் குயின்
எலிசசபத் பங்தகற்கிறது. இந்ததா-பசிபிக் பகுதியில் சீனாவின் ஆதிக்கம்
அதிகரித்து வருகிறது. அமதத் தடுப்பதற்கான முயற்சிகமள தமற்கத்திய
நாடுகள் தமற்சகாண்டு வருகின்றன. கடற்பமட வலிமமமய
சவளிக்காட்டும் தநாக்கில் இந்ததா-பசிபிக் பி ாந்தியத்தில் உள்ள சுமாாா்
40 நாடுகளுடன் தனித்தனியாகக் கூட்டுப்பயிற்சிமய பிரிட்டன்
தமற்சகாண்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமடகள் இமடதயயான
கூட்டுப்பயிற்சி இந்தியப் சபருங்கடல் பகுதியில் நமடசபறவுள்ளது. வரும்
26-ஆம்
தததி
இந்தக்
கூட்டுப்பயிற்சி
நமடசபறும்
என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. அதற்காக, பிரிட்டனின் செச்எம்எஸ் குயின்
எலிசசபத் தபாாா்க்கப்பல் இந்தியாவுக்கு வருமக தந்துள்ளது.
அப்தபாாா்க்கப்பலில்
எஃப்35பி
தபாாா்
விமானங்களும்,
14
செலிகாப்டாா்களும் இடம்சபற்றுள்ளன. அக்கப்பலுடன் பிரிட்டன்
கடற்பமடயின் 6 கப்பல்களும், ஒரு நீாா்மூழ்கிக் கப்பலும் இந்தியாவுக்கு
வந்துள்ளன.
கூட்டுப்பயிற்சியின்தபாது,
பல்தவறு
வமகயான
பயிற்சிகமள இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமட வீ ாா்கள் இமைந்து
தமற்சகாள்ளவுள்ளதாக
இந்திய
அதிகாரிகள்
த ப்பில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒத்துமழப்பு வலுப்படும்: இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இமடதயயான
கடற்பமட கூட்டுப்பயிற்சியானது, சபாருளாதா ம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட
துமறகளில் இரு நாடுகளுக்குமிமடதய நிலவி வரும் ஒத்துமழப்மப
தமலும் வலுப்படுத்தும் என்று இந்தியாவுக்கான பிரிட்டன் தூத கம்
சவளியிட்ட
அறிக்மகயில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியக்
கடற்பமடயுடனான கூட்டுப்பயிற்சிக்குப் பிறகு செச்எம்எஸ் குயின்
எலிசசபத் தபாாா்க்கப்பல் சதன்சீனக் கடல் பகுதிக்குச் சசல்லும் என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
4. ‘தகாா்க்க முடியாத 5 ஒலிம்பிக் சாதமனகள்’
உலகத்தின் மிகப் சபரிய விமளயாட்டு திருவிழாவான ஒலிம்பிக்
தபாட்டிகளில் நிகழ்த்தப்பட்ட 5 சாதமனகள் எவ ாலும் தகாா்க்க முடியாது
என்ற நிமலயில் உள்ளன. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற
நமடசபறும் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஜப்பான்



 











தமலநகாா் தடாக்கிதயாவில் நமடசபறவிருந்தன. ஆனால் கத ானா
சதாற்று பாதிப்பால் ஓ ாண்டுக்கு தபாட்டிகள் நடத்த முடியாமல் ஒத்தி
மவக்கப்பட்டது. இந்நிமலயில் சாா்வததச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கத ானா
பாதிப்பு குமறந்த நிமலயில் தபாட்டிமய நடத்த முடிவு சசய்து, வரும்
23-ஆம் தததி முதல் ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தததி வம தபாட்டிகமள
நடத்துகிறது.
200 நாடுகள்-11,000 வீ ாா்கள்: சமாத்தம் 200-க்கும் தமற்பட்ட
நாடுகமளச் தசாா்ந்த 11 ஆயி த்துக்கு தமற்பட்ட வீ ாா், வீ ாங்கமனகள்,
அலுவலாா்கள் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பங்தகற்கின்றனாா்.
ஒவ்சவாரு விமளயாட்டு வீ ாா், வீ ாங்கமனக்கு ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
பங்தகற்று பதக்கம் சவல்வது வாழ்நாள் லட்சியமாகும். புதிய
சாதமனயுடன், பதக்கம் சவல்வது ஒலிம்பிக்கில் தமலும் சிறப்பாகும்.
தகாா்க்க முடியாத 5 சாதமனகள்: ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் எவ ாலும்
தகாா்க்க முடியாத கீழ்கண்ட 5 சாதமனகள் உள்ளன.
1. நீச்சல் வீ ாா் மமக்தகல் சபல்ப்ஸ் 23 தங்கப் பதக்கம்:
ஒலிம்பிக் வ லாற்றிதலதய அதிகபட்சமாக 23 தங்கப் பதக்கங்கமள
சவன்றவாா் என்ற பி ம்மாண்டமான சாதமனமய அசமரிக்காமவச்
தசாா்ந்த பி பல நீச்சல் வீ ான மமக்தகல் சபல்ப்ஸ் நிகழ்த்தினாாா்.
கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 15 வயதில்
அறிமுகமானாாா் சபல்ப்ஸ். ஒட்டுசமாத்தமாக 28 ஒலிம்பிக் பதக்கங்கமள
மகப்பற்றினாாா். தமலும் அதிக ஒலிம்பிக் பதக்கங்கமள சவன்ற நீச்சல்
வீ ாா் என்ற சாதமனயும் சபல்ப்ஸ் வசம் உள்ளது. சபல்ப்ஸின் 23 தங்கப்
பதக்க சாதமனமய எதிாா்காலத்திலும் எவ ாலும் தகாா்க்க முடியாது
என்ற நிமலதய சதாடருகிறது.
2. தடபிள் சடன்னிஸில் சீனாவின் 53 பதக்கங்கள்:
தடபிள் சடன்னிஸ் விமளயாட்டு என்றாதல சீனாவின் சவற்றிப் பயைம்
தான் நிமனவுக்கு வரும். சஜாா்மனி, ஸ்வீடன், இங்கிலாந்து, சிங்கப்பூாா்,
ஜப்பான், சதன்சகாரியா தபான்ற நாடுகள் தடபிள் சடன்னிஸில்
வலிமமயாக இருந்தாலும், ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் சீனாவின் சவற்றி
நமடக்கு ஈடுத முடியவில்மல. கடந்த 1988-இல் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
முதன்முமறயாக தடபிள் சடன்னிஸ் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டது. அதுமுதல்
சீனாவின் ஆதிக்கம் சதாடாா்ந்து வருகிறது. 28 தங்கம், 17 சவள்ளி, 8
சவண்கலம் என சமாத்தம் 53 பதக்கங்கமளக் மகப்பற்றியுள்ளது சீனா.
சதன்சகாரியா அதற்கு அடுத்து 18 பதக்கங்கமளக் மகப்பற்றி உள்ளது.
3. கனடா குதிம வீ ாா் இயான் மில்லாா் 10 முமற பங்தகற்பு:
அதிகபட்சமாக 10 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் பங்தகற்றவாா் என்ற சிறப்பான
சாதமனக்கு உரியவ ாக திகழ்கிறாாா் கனடாவின் குதிம தயற்ற வீ ாா்
இயான் மில்லாா். முதன்முமறயாக 1972 சபாா்லின் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
பங்தகற்றாாா் மில்லாா். அமதத் சதாடாா்ந்து அமனத்து ஒலிம்பிக்
தபாட்டிகளிலும் பங்தகற்ற மில்லாா் இறுதியாக பங்தகற்றது 2012
லண்டன் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் தான் ஆகும். 2016 ரிதயா ஒலிம்பிக்
தபாட்டியிலும் பங்தகற்க முமனப்பாக மில்லாா் இருந்த நிமலயில்,
அவ து குதிம காயமமடந்ததால், 11-ஆவது முமறயாக அவ ால்
பங்தகற்க முடியவில்மல. 10 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் சதாடாா்ந்து
பங்தகற்ற சாதமனமயயும் எவ ாலும் முறியடிக்க முடியாமல் சதாட ப்
தபாகிறது என்பதத உண்மமயாகும்.
4. 13 வயதில் தங்கம் சவன்ற மாா்தஜாரி சஜஸ்ட்ரிங்:
ஒலிம்பிக் வ லாற்றிதலதய மிகச் சிறிய வயதில் அதாவது 13 வயதில்
தங்கப் பதக்கம் சவன்றவாா் என்ற சாதமனக்கு உரியவாா் அசமரிக்க
நீச்சல் வீ ாங்கமன மாா்தஜாரி சஜஸ்ட்ரிங். 1936 சபாா்லின் ஒலிம்பிக்
தபாட்டியில் 3 மீ. ஸ்பிரிங் தபாாா்ட் பிரிவில் தங்கம் சவன்றாாா் சஜஸ்ட்ரிங்.
குறிப்பாக சஜாா்மானிய சாா்வாதிகாரி அடால்ப் ஹிட்லாா் முன்பு தங்கம்
சவன்றாாா் சஜஸ்ட்ரிங். மிகவும் சிறிய வயதில் அதுவும் 13 வயதில்
பதக்கம் சவல்வது நிமனத்து பாாா்க்க முடியாததாகும். இச்சாதமன
எதிாா்காலத்தில் தகாா்க்கப்படலாம் அல்லது முடியாமலும் தபாகலாம்.





முடியாது என்பதத நிதாா்சனம். தமற்கண்ட 5 ஒலிம்பிக் சாதமனகமள
எதிாா்காலத்திலும், எவ ாலும் தகாா்க்க முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

5. கடற்பமடக்கு 25 புதிய க துப்பாக்கிகள் ஒப்பமடப்பு
திருச்சி பமடக்கலன் சதாழிற்சாமலயில் (ஓஎஃப்டி) தயாரிக்கப்பட்ட 25
புதிய கத் துப்பாக்கிகமள இந்திய கடற்பமட மற்றும் கடதலா க் காவல்
பமடகளுக்கு ஒப்பமடக்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமம நமடசபற்றது.
திருச்சி பமடக்கலன் சதாழிற்சாமலயில் ஆத்ம நிாா்பாாா் பா த் திட்டத்தின்
ஒரு
பகுதியாக
கடற்பமடக்காக
ரிதமாட்
கண்ட்த ால்
சதாழில்நுட்பத்துடன் இயங்கும் வமகயில் எஸ்ஆாா்சிஜி வமக துப்பாக்கி
தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த 12.7 எம்எம், எம்2 தநட்தடா
க
துப்பாக்கியானது இந்தியக் கடற்பமட, கடதலா க் காவல் பமட,
கப்பல்களில் பயன்படுத்தக் கூடியது. பகல், இ வு தந த்தில் இலக்மகத்
துல்லியமாக கண்டறிந்து தாக்கும் சாதனங்கமள உள்ளடக்கிய இந்தத்
துப்பாக்கிமய சிறிய, சபரிய படகுகளில் சபாருத்தலாம்.
இந்தப் புதிய கத் துப்பாக்கிகளின் பயன்பாட்டால் இந்திய கடற்பமட
மற்றும் கடதலா க் காவல்பமடயின் பலமானது தமலும் வலுப்படும்.
6. இரு எம்செச்-60ஆாா் அதிநவீன செலிகாப்டாா்கள்: இந்தியாவிடம்
அசமரிக்கா ஒப்பமடப்பு
அசமரிக்காவிடம் இருந்து சகாள்முதல் சசய்யப்பட்ட இரு எம்செச்60ஆாா் அதிநவீன செலிகாப்டாா்கள் இந்தியாவிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டன.
அசமரிக்காவிடம் இருந்து 24 எம்செச்-60ஆாா் செலிகாப்டாா்கமள
சுமாாா் ரூ.17,750 தகாடி மதிப்பில் வாங்குவதற்கு இந்திய அ சு கடந்த
ஆண்டு
பிப் வரியில்
ஒப்பந்தம்
தமற்சகாண்டது.
அந்த
செலிகாப்டாா்கமள அசமரிக்காவின் லாக்ஹீட் மாாா்ட்டின் நிறுவனம்
தயாரித்தது.
அந்த
செலிகாப்டரில்
பல்தவறு
அதிநவீன
சதாழில்நுட்பங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. அந்த செலிகாப்டாா் அமனத்து
கால நிமலகளிலும் இயங்கும் திறன் சகாண்டது. நீாா்மூழ்கிக்
கப்பல்கமளத் தாக்கி அழிக்கவல்ல ஏவுகமைகமளயும் இந்த
செலிகாப்டரில் இருந்து ஏவ முடியும்.
இந்நிமலயில், 2 எம்செச்-60ஆாா் செலிகாப்டாா்கமள இந்திய
கடற்பமடயிடம் அசமரிக்கக் கடற்பமட சவள்ளிக்கிழமம ஒப்பமடத்தது.
இதற்கான நிகழ்ச்சி அசமரிக்காவில் உள்ள சான்டிதயதகா கடற்பமடத்
தளத்தில் நமடசபற்றது. இந்திய கடற்பமட சாாா்பில் அசமரிக்காவுக்கான
இந்திய தூதாா் த ன்ஜித் சிங் சாந்து அந்த செலிகாப்டாா்கமளப் சபற்றுக்
சகாண்டாாா். நிகழ்ச்சியில் அவாா் கூறியதாவது: ‘பாதுகாப்புத் துமறயில்
இந்தியாவுக்கும் அசமரிக்காவுக்கும் இமடதய நிலவி வரும் நல்லுறவு
சதாடாா்ந்து வலுவமடந்து வருவதற்கு இன்மறய நிகழ்ச்சி மற்சறாரு
சிறந்த உதா ைமாக உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் இரு
நாடுகளுக்கும் இமடதயயான வாா்த்தகம் சுமாாா் ரூ.1,50,000 தகாடியாக
அதிகரித்துள்ளது.
பாதுகாப்புத் துமறயில் ஒருங்கிமைந்து சசயல்பட்டு வருவததாடு
மட்டுமல்லாமல், பமடத்தளங்கமள ஏற்படுத்துவதிலும் இரு நாடுகளும்
ஒத்துமழப்பு அளித்து வருகின்றன. இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்
தளவாடங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் சவளிநாட்டு நிறுவனங்கள்
முதலீடு சசய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன’ என்றாாா். இது
சதாடாா்பாக இந்திய கடற்பமடயின் சசய்தித் சதாடாா்பாளாா் கூறுமகயில்,
‘‘இந்த செலிகாப்டாா்கள் இந்திய கடற்பமடயின் தாக்குதல் திறமன
தமலும் வலுப்படுத்தும். இந்த வமக செலிகாப்டாா்கமள இயக்குவது
சதாடாா்பாக இந்திய கடற்பமட வீ ாா்கமளக் சகாண்ட குழு
அசமரிக்காவில் பயிற்சி சபற்று வருகிறது’ ’ என்றாாா். பி ாந்திய
பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவற்மறக் கருத்தில் சகாண்டு, எம்செச்-60ஆாா்
செலிகாப்டாா்களில்
இந்தியா
சாாா்பில்
கூடுதல்
கருவிகள்
இமைக்கப்படவுள்ளதாக இந்திய கடற்பமட சதரிவித்துள்ளது.

5. அசமரிக்காவின் 2,523 பதக்கங்கள் சாதமன:
ஒவ்சவாரு ஒலிம்பிக் தபாட்டியிலும் அதிக பதக்கங்கமள சவன்று
முதலிடத்மதப் சபற தவண்டும் என்பதத ஒவ்சவாரு நாட்டின்
குறிக்தகாளாகும். அந்த வமகயில் இதுவம அமனத்து ஒலிம்பிக்
தபாட்டிகமளயும் தசாா்த்து 1,022 தங்கம், 795 சவள்ளி, 706 சவண்கலப்
பதக்கங்கள் என சமாத்தம் 2,523 பதக்கங்கமள சவன்று சாதமன
பமடத்துள்ளது அசமரிக்கா. அமதத் சதாடாா்ந்து சஜாா்மனி 1,346
பதக்கங்கமளயும் மகப்பற்றியுள்ளது. 1904 ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
மட்டுதம அசமரிக்கா அதிகபட்சமாக 239 பதக்கங்கமளக் மகப்பற்றியது.
அசமரிக்காவின் பதக்க தவட்மட சாதமனமய எந்த நாடும் முறியடிக்க











