
         

    

1. நடப்பாண்டின் (2021) ல ோகமோன்ய தி க் லேசிய விருதினை 

வென்றெர் யோர்? 

அ) சஞ்சச குப்தா 

ஆ) தீபக் திலக் 

இ) சசரஸ் பூனாவல்லா  

ஈ) ஆதார் பூனாவல்லா 

✓ லலாகமான்ய திலக் அறக்கட்டசையின் தசலவரான தீபக் திலக், 

சமீபத்தில், சீரம் இந்தியா நிறுவனத்தின் (SII) தசலவர் Dr சசரஸ் 

பூனாவல்லா, நடப்பாண்டுக்கான (2021) லலாகமான்ய திலக் விருது 

வழங்கி ககௌரவிக்கப்படுவார் என்று அறிவித்தார். 

✓ லகாவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் உற்பத்திவழியில் சமூகத்திற்கான அவரது 

பங்களிப்சப அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த விருது வழங்கப்பட்டடுள்ைது. 

லலாகமான்ய திலக் லதசிய விருது, கடந்த 1983’இலிருந்து வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இந்த விருது, ஆண்டுலதாறும், லலாகமான்ய திலகரின் 

நிசனவு நாைான ஆக.1 அன்று வழங்கப்படுகிறது. 

 

2. இந்தியோவில் முேன்முனறயோக “இசு ோமிய வெண்கள் உரினம 

நோள்” கனைப்பிடிக்கப்ெட்ை லேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 12 

ஆ) ஜூசல 30 

இ) ஆகஸ்ட் 1  

ஈ) ஜூசல 26 

✓ ஆக.1 அன்று, “இசுலாமிய கபண்கள் உரிசமகள் நாள்” முதல்முசறயாக 

நாடுமுழுவதும் கசடப்பிடிக்கப்பட்டது. ‘முத்தலாக்’கிற்கு எதிரான சட்டம் 

ககாண்டுவரப்பட்டு ஈராண்டுகள் நிசறவானசத அடுத்து, இந்த நாள் 

ககாண்டாடப்பட்டது. சிறுபான்சம விவகாரங்கள் துசற அசமச்சர் 

முக்தார் அப்பாஸ் நக்வியின் கூற்றுப்படி, 2019 ஆக.1 அன்று முத்தலாக் 

முசறக்கு எதிராக அரசு சட்டம் இயற்றியது. அச்சட்டம், ‘முத்தலாக்’ சமூக 

முசறலகட்சட ஒரு கடுங்குற்றமாக மாற்றியது. 

 

3. 2 ஒலிம்பிக் ெேக்கங்கனை வென்ற முேல் இந்தியப் வெண்மணி 

யோர்? 

அ) தீபிகா குமாரி 

ஆ) மனிகா பத்ரா 

இ) P V சிந்து  

ஈ) சாய்னா லநவால் 

✓ 2 ஒலிம்பிக் பதக்கங்கசை கவன்ற முதல் இந்தியப்கபண்மணி P V சிந்து 

ஆவார். அவர் தனது முதல் ஒலிம்பிக் பதக்கமான கவள்ளிப்பதக்கத்சத, 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடந்த ரிலயா ஒலிம்பிக்கில் கவன்றார்.  

✓ சீனாவின் ஹீ பிங் ஜியாலவாசவ வீழ்த்தி 2021 லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் 

லபாட்டியில் கவண்கலத்சத கவன்றார். P V சிந்து, கதலுங்கானாவின் 

சைதராபாத்சதச் லசர்ந்தவராவார். அவரது தனிப்பட்ட பயிற்சியாைர் 

பார்க் லட சாங் மற்றும் லதசிய பயிற்சியாைர் புல்லலலா லகாபிசந்த் ஆவார். 

2020’இல் அவருக்கு ‘பத்ம பூஷன்’ விருது வழங்கப்பட்டது. ‘பத்மஸ்ரீ’ 

(2015), இராஜீவ் காந்தி லகல் ரத்னா (2016) அர்ஜுனா (2013) ஆகிய 

விருதுகளையும் அவர் பபற்றுள்ைார். 

 

4. 2021 ஆகஸ்ட்டில் புதிய ேன னமக் கணக்குக் கட்டுப்ெோட்ைோைர் 

ஆக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ) V N ககௌல் 

ஆ) ராஜீவ் மகரிஷி 

இ) லசாமா ராய் பர்மன் 

ஈ) தீபக் தாஸ்  

✓ தீபக் தாசை இந்தியாவின் புதிய தசலசமக்கணக்குக்கட்டுப்பாட்டாைர் 

ஆக இந்திய அரசு நியமித்துள்ைது. இந்தப் கபாறுப்பானது நடுவண் நிதி 

அசமச்சகத்தின் கசலவினத் துசறயின் கீழ் வருகிறது. தீபக் தாஸ், 25 

ஆவது தசலசமக்கணக்குக்கட்டுப்பாட்டாைர் ஆவார். 

✓ இந்த நியமனத்திற்கு முன்பு வசர, மத்திய லநரடி வரிகள் வாரியத்தில் 

முதன்சம கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாைராக அவர் பணியாற்றினார். 

5. வகோல ோைோ சிகிச்னையில், ‘அஸ்ெகந்ேோ’ மூலினகயின் ெயன் 

குறித்ே ஆய்னெ நைத்துெேற்கோக ஆயுஷ் அனமச்ைகத்துைன் கூட்டு 

லைர்ந்துள்ை நிறுெைம் எது? 

அ) ககௌதம புத்தர் பல்கசலக்கழகம் 

ஆ) IIT தில்லி 

இ) பதஞ்சலி ஆயுர்லவத கல்லூரி 

ஈ) லண்டன் சுகாதாரம் & கவப்பமண்டல மருத்துவப்பள்ளி  

✓ ககாலரானாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ‘அஸ்வகந்தா’ மூலிசகயால் 

தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து எந்த அைவுக்குப் பலனளிக்கும் என்பது குறித்து 

ஆய்வு கசய்ய மத்திய ஆயுஷ் அசமச்சகம் முடிவுகசய்துள்ைது. ஆயுஷ் 

அசமச்சகத்தின் அகில இந்திய ஆயுர்லவத நிறுவனமும், பிரிட்டசனச் 

லசர்ந்த லண்டன் சுகாதாரம் மற்றும் கவப்பமண்டல மருத்துவ சமயமும் 

இசணந்து இந்த ஆய்சவ நடத்தவுள்ைன. இதற்காக ஒரு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்சதயும் லமற்ககாண்டுள்ைன. 

✓ இதன்படி, பிரிட்டனில் உள்ை கலஸ்டர்சஷர், பர்மிங்ைாம், லண்டன் 

ஆகிய மூன்று நகரங்கசைச் லசர்ந்த 2000 லபர் லதர்வு கசய்யப்பட்டு 

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவர் என ஆயுஷ் அசமச்சகம் கவளியிட்டுள்ை 

கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. பீ ங்கிப்ெனையின் புதிய ேன னம இயக்குந ோக நியமைம் 

வைய்யப்ெட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ) லமஜர் கஜனரல் விகாஸ் லஜாஷி 

ஆ) கலப்டினன்ட் கஜனரல் J P சிங் 

இ) கலப்டினன்ட் கஜனரல் தருண் குமார் சாவ்லா  

ஈ) கலப்டினன்ட் கஜனரல் விலனாத் நாயனார் 

✓ பீரங்கிப்பசட தசலசம இயக்குநராக கலப்டினன்ட் கஜனரல் தருண் 

குமார் சாவ்லா, 2021 ஆகஸ்ட்.1 அன்று கபாறுப்லபற்றுக்ககாண்டார். 

இராணுவத்தில் 39 ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஜூசல.31 அன்று ஓய்வு 

கபறும் கலப்டினன்ட் கஜனரல் லக இரவி பிரசாத்திடமிருந்து அவர் இந்தப் 

கபாறுப்சபப் கபற்றுக்ககாள்வார். 

✓ கலப்டினன்ட் கஜனரல் தருண் குமார் சாவ்லா, லடராடூனில் உள்ை புனித 

லதாசமயார் உயர்நிசலப்பள்ளி, கடக்வாஸ்லாவில் உள்ை லதசிய 

பாதுகாப்பு அகாடமி ஆகியவற்றின் முன்னாள் மாணவராவார். அவர் 

கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு பீரங்கிப் பசடயில் இசணந்தது முதல் 

பல்லவறு முக்கிய கபாறுப்புகசை வகித்துள்ைார். அவர், சலபீரியாவில் 

உள்ை ஐநா இயக்கத்தின் ராணுவ பார்சவயாைராக பணியாற்றினார். 

 

7. எந்ே நோட்டின் ேன னமயின்கீழ், BRICS ெயங்க ெோேத்திற்கு 

எதி ோை வையற்குழு கூட்ைம், 2021 ஏற்ெோடு வைய்யப்ெட்ைது? 

அ) பிலரசில் 

ஆ) இரஷ்யா 

இ) இந்தியா  

ஈ) சீனா 

✓ அண்சமயில், ஜூசல 28-29 அன்று இந்தியாவின் தசலசமயில், 

கமய்நிகர் முசறயில், “BRICS பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கசயற்குழு” 

கூட்டம் நடந்தது. இது BRICS பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கசயற் 

குழுவின் ஆறாவது கூட்டமாகும். 

✓ BRICS தளைவர்கைால் கடந்த 2020’இல் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ட, ‘BRICS 

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான உத்தி’சய கசயல்படுத்துவதற்கான 

சிறப்பு நடவடிக்சககசை உள்ைடக்கிய BRICS பயங்கரவாத எதிர்ப்பு 

கசயல்திட்டம் இக்கூட்டத்தில் இறுதியாக்கம் கசய்யப்பட்டது. 

 

8. ெோ ர்பள்ளிக்குழந்னேகளுக்கோக இந்திய அ சு வேோைங்கியுள்ை 

முன்வைடுப்பின் வெயர் என்ை? 

அ) NDEAR 

ஆ) SAFAL 

இ) வித்யா பிரலவஷ்  

ஈ) கல்வி வங்கி 

✓ ஜூசல.29 அன்று லதசிய கல்விக்ககாள்சக, 2020’இன் விரிவாக்கத்தின் 

ஒருபகுதியாக சில முன்கனடுப்புகசை பிரதமர் லமாடி கதாடங்கினார்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ கதாடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்காக, பாலர்பள்ளிக்குழந்சதகளுக்காக 

‘வித்யா பிரலவஷ்’ என்ற முன்கனடுப்பு கதாடங்கப்பட்டுள்ைது. இந்த 

முன்கனடுப்பின்கீழ், குழந்சதகசை பள்ளிக்குத் தயார்கசய்யும் லநாக்கில் 

3 மாத விசையாட்டு அடிப்பசடயிலான பாடத்கதாகுதி உருவாக்கப்படும். 

இது இரண்டாம் நிசல மட்டத்தில், இந்திய சசசக கமாழி பாடத்சதயும் 

உள்ைடக்கும். 

 

9. வேன்லமற்கு இ யில்லெயின் (SWR) புதிய வெோது லம ோை ோக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ) இராகுல் சஜன் 

ஆ) சஞ்சச குமார் கமாகந்தி 

இ) சஞ்சீவ் மிட்டல் 

ஈ) சஞ்சீவ் கிலஷார்  

✓ கர்நாடக மாநிலம், ைூப்ளிசயத் தசலசமயிடமாகக் ககாண்டு 

கசயல்பட்டுவரும் கதன்லமற்கு இரயில்லவயின் புதிய கபாதுலமலாைராக 

சஞ்சீவ் கிலஷார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இதற்குமுன்பாக, இரயில்லவ 

வாரியத்தின் கூடுதல் உறுப்பினராக (உற்பத்தி அலகுகள்) பணியாற்றி 

வந்தார். கதன்லமற்கு இரயில்லவ ஆனது இந்தியாவின் 18 இரயில்லவ 

மண்டலங்களுள் ஒன்றாகும். இது, 2003’இல் கதற்கு ரயில்லவ மற்றும் 

கதற்கு மத்திய இரயில்லவயிலிருந்து பிரித்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 

10. ெோர்னெயற்லறோருக்கோக அறிவியல் மற்றும் வேோழி க ஆய்வு 

மன்றத்ேோல் ெடிெனமக்கப்ெட்ை ேனிப்ெட்ை ெோசிப்பு ைோேைத்தின் 

வெயர் என்ை? 

அ) திங்க் லபட் 

ஆ) இண்டி டிரஸ்ட் 

இ) கின்டில் 

ஈ) திவ்ய நயன்  

✓ சண்டிகரில் அசமந்துள்ை CSIR - மத்திய அறிவியல் கருவிகள் அசமப்பு 

ஆனது பார்சவக்குசறபாடுள்ைவர்களுக்காக “திவ்ய நயன்” என்ற 

தனிப்பட்ட வாசிப்பு சாதனத்சத உருவாக்கியுள்ைது. இந்தச் சாதனத்தில், 

எந்தகவாரு அச்சிடப்பட்ட அல்லது டிஜிட்டல் ஆவணத்சதயும் லபச்சு 

வடிவத்தில் அணுகலாம். பயனர் படிக்கலவண்டிய ஆவணத்தின்மீது 

சாதனத்சத சவத்து சகமுசறயாகவும் லமவி பயன்படுத்தலாம். 

✓ கமாழி அடிப்பசடயிலான ஒளியியல் உரு நுட்ப உதவியுடன் படம் 

உசரயாகவும், உசர லபச்சு மற்றும் ஒலிவடிவமாகவும் மாற்றப்படுகிறது. 

அறிவியல் மற்றும் கதாழிலக ஆய்வு மன்றமானது (CSIR) 1942 கசப்டம்பர் 

மாதத்தில் இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்டது. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சி அசமப்பாக இது உள்ைது. சாந்தி ஸ்வரூப் 

பட்நாகரால் இந்த நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது. 

 


1. தமிழகத்தின் கடன்சுசம `5.70 லட்சம் லகாடி: நிதிநிசல கவள்சை 

அறிக்சகயில் நிதியசமச்சர் பழனிலவல் தியாகராஜன் 

கடந்த அஇஅதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் வரிவருவாயில் மிகப்கபரும் சரிவு 

ஏற்பட்டுள்ைது. லமலும், மாநிலத்தின் ஒட்டுகமாத்த கடன் சுசம வரும் 

மார்ச் மாதத்தில் `5.70 இலட்சம் லகாடியாக இருக்கும் எனவும் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ைதாக நிதி மற்றும் மனிதவை லமலாண்சமத் துசற 

அசமச்சர் பழனிலவல் தியாகராஜன் கதரிவித்தார். இசதத்கதாடர்ந்து, 

அசமச்சர் பழனிலவல் தியாகராஜன் அளித்த லபட்டி: 

மாநில கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP), கசாந்த வரி வருவாய் 

விகிதத்தில் அசனத்து மாநிலங்களின் சராசரி வீழ்ச்சிசயவிட, 

தமிழ்நாட்டில் கபருமைவில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ைது. 

2018-19 நிதியாண்டில் முதல் முசறயாக லதசிய சராசரி அைசவ விட 

தமிழகத்தின் மாநில கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கமாத்த வரி 

வருவாயின் விகிதம் குசறந்துள்ைது. கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் 

வருவாய் பற்றாக்குசற `61,320 லகாடியாக உள்ைது. இது மாநிலத்தின் 

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.16 சதவீதமாகும். 2006-11ஆம் 

ஆண்டு வசரயில் வருவாய் உபரியாக இருந்தது. இதன்பின்பு, அதிமுக 

ஆட்சிக் காலத்தில் `17 ஆயிரம் லகாடி அைவுக்கு வருவாய் பற்றாக்குசற 

ஏற்பட்டது. 

கமாத்த கடன் சுசம: கபாதுத்துசற நிறுவனங்களுக்கான கடன் சுசம 

உள்பட ஒட்டுகமாத்தமான கடன்கள் வரும் மார்ச் மாதத்தில் `5 லட்சத்து 

70,189 லகாடியாக இருக்கும். கடந்த காலங்களில் ஊழியர்களுக்கான 

ஊதியம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்சற அளிக்க வருவாய்கள் லபாதிய 

அைவுக்கு வந்தன. ஆனால், இப்லபாது அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதியம், 

ஓய்வூதியம் லபான்ற கசலவுகசைக்கூட கடன்கள் கபற்று பூர்த்திகசய்ய 

லவண்டிய நிசல ஏற்பட்டுள்ைது. 

வருவாய் பற்றாக்குசற, கடன்கள் அதிகரிப்புக்கு கலரானா லநாய்த் 

கதாற்சற மட்டும் காரணம் கூற முடியாது. தமிழ்நாட்டில் கலரானாவுக்கு 

முன்பாகலவ வருவாயில் சரிவு ஏற்படத் கதாடங்கிவிட்டது. வருமானம் 

வராத காரணத்தால், நிதிப்பற்றாக்குசறயும் உயர்ந்துள்ைது. 

குடும்பத்துக்கு `2.64 இலட்சம் கடன்: தமிழகத்தின் ஒட்டுகமாத்த கடன் 

சுசமசய ஒரு தனி நபருக்கு பிரித்து அளித்தால், அது ஒரு நபருக்கு `1.10 

லட்சமாக இருக்கும். அதன்படி, ஒவ்கவாரு குடும்பத்தின் மீதும் `2 

லட்சத்து 63,976 கடன் உள்ைது. இந்தக் கடன் சுசமசய, வருவாசய 

ஈட்டுவதன் மூலமாகலவ குசறக்க முடியும். மாநிலத்துக்கு 4 வசககளில் 

வருவாய் கிசடக்கிறது. மாநிலத்தின் வரி வருவாய், வரியல்லாத 

வருமானம், மத்திய அரசிடம் இருந்து கிசடக்கப்கபற லவண்டிய பங்கு, 

மானியங்கள்-திட்டங்கள்மூலமாக வர லவண்டியது என நான்கு 

அம்சங்களின் வழியாக வருவாய் கிசடக்கிறது. 

இதில், மாநில வரிகள் மூலமாகக் கிசடக்கக்கூடிய வருவாயில் மிகப் 

கபரிய சரிவு ஏற்பட்டுள்ைது. 2008-09ஆம் நிதியாண்டில் கமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வருவாய் வரவுகளின் நிசல 13.35 சதவீதமாக 

இருந்தது. ஆனால், கடந்த நிதியாண்டில் (2020-21) 4.19 சதவீதமாகக் 

குசறந்துள்ைது. 

 

2. மூன்று மலசாதாக்களுக்கு மக்கைசவ ஒப்புதல் 

மூன்று மலசாதாக்களுக்கு மக்கைசவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. சுதந்திரப் 

லபாராட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான “கவள்சையலன 

கவளிலயறு” இயக்கம் கடந்த 1942ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் கதாடங்கியது. 

அந்த இயக்கத்தின் 79ஆவது ஆண்டு தினம் ஆக.9ஆம் லததியன்று 

ககாண்டாடப்பட்டது. 

லதசிய லைாமிலயாபதி ஆசணய சட்டத் திருத்த மலசாதா, இதர 

பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினசர மாநில அரசுகலை கண்டறிவதற்கு 

வழிவசக கசய்யும் அரசசமப்புச் சட்ட (127ஆவது திருத்தம்) மலசாதா, 

வசரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்சமச் சட்டத்திருத்த மலசாதா மற்றும் 

சவப்புத்கதாசக காப்பீடு மற்றும் கடன் உத்தரவாதக் கழகச் சட்டத் 

திருத்த மலசாதா ஆகியன தாக்கல் கசய்யப்பட்டன. 

 

3. புவி கவப்பமயமாதல் லவகமாகி உள்ைது: ஐ.நா. அறிக்சக 

புவி கவப்பமயமாதல் எதிர்பார்த்தசதவிட மிகவும் லவகமாகி வருவதாக 

ஐநா அறிக்சகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து அவ்வறிக்சகயில் 

லமலும் கூறப்பட்டுள்ைதாவது: புவி கவப்பமயமாதல் நடவடிக்சக 

எதிர்பார்த்தசதவிட மிகவும் லவகமாக நிகழ்ந்து வருகிறது. 

இதசன கருத்தில்ககாள்ளும்லபாது, உலக நாடுகளின் தசலவர்கள் 10 

ஆண்டுகளில் நிர்ணயித்துள்ை வரம்சபக் காட்டிலும் புவி அதிக கவப்பம் 

அசடந்துவிடும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ைது. இது மனித குலத்துக்கு மிகவும் 

லபரழிசவ ஏற்படுத்தும். புவிகவப்பமயமாதலிலிருந்து தப்பித்துவிடுலவாம் 

என எண்ணும் வசகயில், உலகின் எந்தப் பகுதியும் பாதுகாப்பானதாக 

இல்சல. எனலவ, எங்கும் ஓடவும் முடியாது; ஒளியவும் முடியாது. 

பிரச்சனயின் தீவிரத்சத உணர்ந்து புவி கவப்பமயமாதசல 1.5 டிகிரி 

கசல்ஷியைுக்குள் கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகளின் தசலவர்கள் 

வரம்சப நிர்ணயம் கசய்தனர். ஆனால், ஏற்கனலவ புவியின் கவப்ப 

அதிகரிப்பு அைவு 1.1 டிகிரி கசல்ஷியசை எட்டிவிட்டது. இந்த நிசலயில், 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அைவான 1.5 

டிகிரி கசல்ஷியசை தாண்டிவிடும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

புவி கவப்பமசடவதால் ஏற்கனலவ கடல்மட்டம் உயர்வு, பனிக்கட்டி 

உருகுதல், கவப்ப அசலகள், வறட்சி, கவள்ைம், புயல் லபான்ற 

லமாசமான இயற்சகப் லபரழிவுகசை சந்தித்து வருகிலறாம். லமலும், 

ஆர்டிக் கடலின் பனிப் பாசறகள் லகாசடயில் லவகமாக உருகி வருவது 

சுற்றுச்சூழல் சமநிசலசய கவகுவாக பாதித்துள்ைது. 

 

 



         

    

இவற்சற கருத்தில்ககாள்ளும்லபாது, புவி லமலும் கவப்பமசடயுமானால் 

நிசலசம இன்னும் லமாசமாகும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

4. லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்: ஏற்றங்களும்... ஏமாற்றங்களும்... 

சாதித்துக் காட்டியிருக்கிறது லடாக்கிலயா. கலரானா சூழலில் கபாது 

இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கில் மக்கள் கூடினாலல அது பாதிப்சப 

அதிகரிக்கும் எனும் நிசலயில், சுமார் 30,000 லபசர ஒரு (ஒலிம்பிக்) 

கிராமத்தில் திரட்டி கவற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக். அதற்காக லமற்ககாண்ட முயற்சிகளும், 

முன்லனற்பாடுகளும் நிச்சயம் அபாரமானசவ, பாராட்டுக்குரியசவ. 

கலரானா சூழலில் மனித இனத்துக்கான மிகப்கபரிய நம்பிக்சகயும், 

உத்லவகமும் அளித்திருக்கிறது லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக். 

ஏற்ககனலவ ஓராண்டு ஒத்திசவக்கப்பட்ட நிசலயில், நடப்பாண்டிலும் 

இந்த ஒலிம்பிக்சக நடத்துவதற்கு தசடகள் ஏற்படாமல் இல்சல. உலக 

நாடுகளில் கலரானா ‘அசல’யடித்துக் ககாண்டிருக்கும் சூழலில், ஆயிரக் 

கணக்காலனாசர கூட்டி லபாட்டிசய நடத்துவதற்கு பல்லவறு தரப்பிலும் 

எதிர்ப்பு எழுந்தது. ஏன், லபாட்டி நடத்தப்பட்ட லடாக்கிலயா நகரிலலலய 

பலத்த எதிர்ப்பு இருந்தது. 

ஆனாலும், ஒலிம்பிக் கனவுடன் ஓயாமல் தங்கசை தயார்படுத்தியிருந்த 

லபாட்டியாைர்களின் கனவுகசை கசலக்க விரும்பவில்சல 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் மற்றும் சர்வலதச ஒலிம்பிக் கமிட்டிகள். 

ஒலிம்பிக் லபாட்டி கதாடங்கும் நிசலயில் லடாக்கிலயாவில் கலரானா 

சூழல் சற்று தீவிரமசடந்தது அச்சத்சத ஏற்படுத்தியது. சவால்கசைக் 

கடந்து லபாட்டிசய நடத்தி அதில் கவற்றியும் கண்டுள்ைன அந்தக் 

கமிட்டிகள். கலரானா சூழலில் சுமார் இரு ஆண்டுகைாக வழக்கமான 

லபாட்டிகளில் பங்லகற்க முடியாமல் மன உசைச்சலில் இருந்த சர்வலதச 

லபாட்டியாைர்களுக்கு இந்த ஒலிம்பிக் வரப்பிரசாதமாக இருந்தது.  

அத்தசகய ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவும் உத்லவகத்துடன் பங்லகற்று, 

புதிய உச்சத்சத எட்டியிருக்கிறது. தனது ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் 

இதுவசர இல்லாத வசகயில் 7 பதக்கங்கசை கவன்றிருக்கிறது. 

ஒட்டுகமாத்தமாக ஒலிம்பிக்கில் இது இந்தியாவுக்கு முன்லனற்றலம. இந்த 

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா கண்ட சாதசனகசை பார்ப்லபாம். 

பதக்கம் 

நீரஜ் லசாப்ரா (ஈட்டி எறிதல் - தங்கம்) 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ்திரம். இந்தியாவின் 

124 லபாட்டியாைர்களில் கசடசியாக கைம் கண்டு வரலாற்றுத் தங்கம் 

கவன்றவர். சர்வலதச லபாட்டிகளில் ஏற்கனலவ தங்கம், கவள்ளியாக 

தட்டித்தூக்கியிருந்த நீரஜ் மீதான நம்பிக்சக அதிகமாகலவ இருந்தது. 

அது எந்தவிதத்திலும் கபாய்த்து விடாதபடி கவன்றுள்ைார்.  

தகுதிச்சுற்றிலலலய முதலிடம் பிடித்து பதக்கத்துக்கு முன்பதிவு கசய்த 

நீரஜ், இறுதிச்சுற்றில் எறிந்த இரண்டாவது முயற்சி, ஒலிம்பிக் 

தடகைத்தில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கமாக மாறியது. பாராட்டுகைாலும், 

பரிசுகைாலும் நிசறக்கப்படும் நீரஜ் லசாப்ரா, நிச்சயம் அடுத்த 

லபாட்டிகளிலும் இந்தியாவுக்காக சாதசனகள் பசடப்பார். 

சாய்லகாம் மீராபாய் சானு (பளுதூக்குதல் - கவள்ளி) 

இந்தியாவுக்காக முதல் நாளிலலலய முதல் பதக்கம் கவன்றவர். சிட்னி 

ஒலிம்பிக்கில் (2000) கர்ணம் மல்லலஸ்வரி கவண்கலம் கவன்ற பிறகு, 

ஒலிம்பிக் பளுதூக்குதலில் இந்தியாவின் 21 ஆண்டுகால பதக்க 

தாகத்சத தீர்த்தவர். 

சானு பதக்கம் கவல்வது ஏற்கனலவ கணிக்கப்பட்டது. 49 கிலலா எசடப் 

பிரிவில் 202 கிலலா எசடசய தூக்கி 2ஆம் இடம்பிடித்தார். ரிலயா 

ஒலிம்பிக்கில் சரிசவச் சந்தித்தாலும், அதிலிருந்து மீண்டு இதில் 

சாதசன பசடத்தார். 

குஞ்சராணி லதவிசயப் பார்த்து இந்த விசையாட்டில் ஈடுபாடு ககாண்ட 

சானுவின் வசலம, கிளீன் & கஜர்க் பிரிவு உலக சாதசன (119 கிலலா) 

உள்ைது. பளுதூக்குதலில் இந்தியாவின் நம்பகமான வீராங்கசன. 

ரவிகுமார் தாஹியா (மல்யுத்தம் - கவள்ளி) 

57 கிலலா பிரீஸ்சடல் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் லபாராடித்லதாற்று கவள்ளிப் 

பதக்கம் கபற்றார். இந்தியாவுக்கு மல்யுத்தத்தில் ஏற்ககனலவ ஒலிம்பிக் 

பதக்கம் கவன்று தந்த சுஷீல்குமார், லயாலகஷ்வர் தத் ஆகிலயாசர 

உருவாக்கிய தில்லி சத்ரசால் சமதானலம இவருக்குமான பயிற்சி கைம்.  

உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் கவண்கலம் கவன்ற அடிப்பசடயில் தனது 

முதல் ஒலிம்பிக்கிற்கு வந்து, அசதயும் கவற்றிகரமாக நிசறவு 

கசய்துள்ைார். அசரயிறுதியில் கஜகஸ்தான் வீரர் சனாலயவ் சகயில் 

கடித்து கடுசமயான காயத்சத ஏற்படுத்தியும், அசத கபாருட்படுத்தாமல் 

இறுதிச்சுற்றில் விசையாடினார். 

பி வி சிந்து (பாட்மிண்டன் - கவண்கலம்) 

ரிலயா ஒலிம்பிக்கில் கவள்ளி கவன்றதால், இதில் தங்கம் கவல்வார் 

என்று கபரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டார். ஆனாலும், விடாமல் லபாராடி 

கவண்கலம் கவன்று, கதாடர்ந்து இருஒலிம்பிக்குகளில் இந்தியாவுக்காக 

பதக்கம் கவன்ற முதல் வீராங்கசன என்ற கபருசமசய எட்டினார்.  

சிந்துவுக்கு எப்லபாதும் சவாலாக இருக்கும் சீன சதலபவின் சட ைு 

யிங்கிடம் அசரயிறுதியில் லதாற்று, பிறகு கவண்கலப்பதக்கத்துக்கான 

சுற்றில் கவற்றிகபற்றார். இந்த ஒலிம்பிக்கில் 6 ஆட்டங்களில் 

விசையாடிய சிந்து, அதில் அசரயிறுதி ஆட்டம் தவிர இதர ஆட்டங்களில் 

லநர் கசட்களில் கவன்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

லவ்லினா லபார்லகாகைய்ன் (குத்துச்சண்சட - கவண்கலம்) 

முதல் ஒலிம்பிக்கிலலலய கவண்கலம் (69 கிகி பிரிவு) கவன்றிருக்கிறார். 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்சடயில் இந்தியாவுக்கு கிசடத்த ஒலர 

பதக்கம். கிக் பாக்ைராக இருந்து, பின்னர் குத்துசண்சடக்கு மாறியவர். 

ஒலிம்பிக் பயிற்சிக்காக ஐலராப்பா கசல்ல இருந்த நிசலயில் 

கலரானாவால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த வாய்ப்பு தசடபட்டலபாதும், 

திறசமசய கவளிப்படுத்தி பதக்கம் கவன்றுள்ைார். 

முதல் சுற்றில் கஜர்மனியின் நாடிலன அகபட்ஸ் (3-2), காலிறுதியில் சீன 

சதலபவின் நீன் சின் கசன் (4-1) ஆகிலயாசர கவன்ற லவ்லினா, அசர 

இறுதியில் துருக்கியின் புகசனாஸ் சுர்கமகனலியிடம் லபாராடி வீழ்ந்து 

கவண்கலம் கபற்றார். 

பஜ்ரங் புனியா (மல்யுத்தம் - கவண்கலம்) 

தங்கம் கவல்வார் என்ற நம்பிக்சக இருந்த நிசலயில், சற்லற சறுக்கி 

கவண்கலத்துடன் திரும்புகிறார். இவருக்கும் இது முதல் ஒலிம்பிக் 

லபாட்டி. 65 கிலலா பிரிவில் முதலிரு சுற்றுகளில் அபாரமாக கவன்றாலும், 

அசரயிறுதியில் உலக சாம்பியனான அஜர்சபஜானின் ைாஜி 

அலிலயவிடம் வீழ்ந்தார் (5-12). பின்னர் கவண்கலப் பதக்கத்துக்கான 

சுற்றில் கஜகஸ்தானின் கதௌலத் நியாஸ்கபலகாசவ 8-0 என 

முழுசமயாக வீழ்த்தினார். 34 கிகி எசட இருந்தலபாது, ஒரு லபாட்டியில் 

60 கிகி பிரிவில் பங்லகற்று அந்த எசடப்பிரிவு எதிராளிசய சாய்த்தவர். 

ஆடவர் ைாக்கி அணி (கவண்கலம்) 

41 ஆண்டுகால தவத்துக்கு, கிசடத்தது வரம். முதல் ஆட்டத்தில் 

நியூஸிலாந்சத வீழ்த்தி அட்டகாசமாக கதாடங்கிய ஆடவர் அணி, அடுத்த 

ஆட்டத்தில் ஆஸ்திலரலியாவிடம் லமாசமாக லதாற்றது. மூன்றாவது 

ஆட்டத்தில் மீண்டு ஸ்கபயிசன வீழ்த்த, நான்காவது ஆட்டத்தில் 

அர்கஜன்டீனாசவயும், 5ஆவது ஆட்டத்தில் ஜப்பாசனயும் லதாற்கடித்து 

நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்லனறியது. 

காலிறுதியில் இங்கிலாந்சத கவன்றாலும், அசரயிறுதியில் 

கபல்ஜியத்திடம் லதாற்றது. பிறகு 3ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் 

கஜர்மனிசய கவன்றது. ஒலிம்பிக் ைாக்கியில் 8 முசற தங்கம் கவன்ற 

வரலாற்சறக் ககாண்ட இந்திய ைாக்கி அணி, இந்த கவற்றியின்மூலம் 

மீண்டும் புதிய சகாப்தத்சத கதாடங்கும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ைது.  

லகப்டன் மன்பிரீத் சிங், லகால்கீப்பர் ஸ்ரீலஜஷ், சிம்ரன்ஜீத் சிங் 

ஆகிலயாரின் ஆட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 


