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TNPSC Group 1, TNPSC Group
2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC,
IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற் றும் பிற
ப ோட்டித்

பதர்வுகளுக்கோன நடப்பு

நிகழ் வுகள் தலைப்புச் சசய் தி.
International News
❖ ரஷ்யோ
உலகின்
முதல்
பகோவிட்
தடு ் பூசி
கோர்னிவோக்-பகோ
வவ
விலங் குகளுக்கு திவு செய் கிறது
சகொர ொனொ லை ஸிற் கு எதி ொன உைகின் முதை்
விைங் கு தடுப்பூசி நொட்டின் விைசொய பொதுகொப்பு
கண்கொணிப்புக் குழு ர ொசை் ரகொஸ்னொட்ரஸொ ்
(Rosselkhoznadzor
) ஷ்யொவிை்
பதிவு
சசய் யப்பட்டுள் ளது. விைங் குகளுக்கொன தடுப்பூசி,
ர ொசை் ரகொஸ்னொட்ரஸொ ்
(Rosselkhoznadzor
)
(கொை் நலட
மற் றும்
லபட்ரடொசொனிட்ட ி
கண்கொணிப்புக்கொன
சபட ை்
ரசலை)
உருைொக்கியது,
கொ ்னிைொக்-ரகொை்
என் று
சபய ிடப்பட்டது.
❖ ACT-Accelerator
க்கோன
WHO
சிற ் பு
தூதவர கோர்ல் பில் ட் நியமித்தோர்

❖

❖

வியட்நோம் பதசிய ெட்டமன்றம் பிரதமர்
மற் றும்
ெனோதி திவய
பதர்வு
செய் கிறது.

நொட்டின்
அடுத்த
பி தம ொன
பொதுகொப்பு
அதிகொ ியொக ை ைொற் லறக் சகொண்ட கம் யூனிஸ்ட்
கட்சியின் உறுப்பின ொன
ோம் மின் சின்வன
(Pham
Minh
Chinh),வியட்நொமின்
சட்டமன் றம்
ைொக்களித்தது. சைளிச்சசை் லும் பி தம ் நுரயன்
ஜுைொன்
ஃபுக்
(Nguyen
Xuan
Phuc
)புதிய
ெனோதி தியோக நியமிக்கப்பட்டொ .்
❖

கோசுபவோஸ்வின்
ோரோளுமன்றம்
பெோெோ
ஒஸ்மோனி
(Vjosa
Osmani)
ெனோதி தியோக பதர்ந்சதடுக்கிறது.

கொசுரைொஸ்வின் பொ ொளுமன் றம் நொட்டின் புதிய
ஜனொதிபதியொக பெோெோ ஒஸ்மோனி (Vjosa Osmani)
லய ரத ந
் ்சதடுத்தது. கொசுரைொஸ் சட்டசலபயிை்
நடந்த
மூன் றொைது
சுற் று
ைொக்சகடுப்பிை்
சட்டமன் ற உறுப்பின ்களிடமிருந்து ஒஸ்மொனி 71
ைொக்குகலளப் சபற் றொ .்

1

ஸூம்
(Bazoum
மகோமடூவவ

லநஜ ் ஜனொதிபதி சமொஹமட் பஸூம் (Mohamed
Bazoum)
தனது
புதிய
அலமச்ச லையின்
தலைை ொக
நொட்டின்
புதிய
பி தம ொக
ஓஹூமசமௌை் த
மஹமடூலை
(Ouhoumoudou
Mahamadou) நியமித்தொ .் முன் னதொக அை ் நிதி
மற் றும்
சு ங் க
துலறகளுக்கு
அலமச்ச ொக
பணியொற் றினொ .்
❖

சமகோ இலவெ வர்த்தக ஒ ் ந் தத்வத
‘RCEP.’ ஒ ் புதல் அளித்த முதல் நோடு
சிங் க ் பூர் ஆகும் .

சீனொ தலைலமயிைொன உைகின் மிகப்சப ிய
சுதந்தி
ை ்த்தக
ஒப்பந்தமொன
பி ொந்திய
வி ிைொன சபொருளொதொ
கூட்டு ஒப்பந்தத்லத
(RCEP) சிங் கப்பூ ் ஒப்புதை் அளித்தது. அை் ைொறு
சசய் யும் ரபொது, RCEPக்கு ஒப்புதை் அளித்த 15
நொடுகளிை் சிங் கப்பூ ் முதன் லமயொனது.
❖

உைக சுகொதொ
அலமப்பின் (WHO) இயக்குந ்
செனரல் சடட்பரோஸ் அதோபனோம் சக ் பரயஸ்
COVID-19
கருவிகள் Accelerator (ACT-Accelerator)
அணுகலுக்கொன WHO சிறப்பு தூத ொக கோர்ல்
பில் ட்வட நியமித்தொ .்

வநெர் ெனோதி தி
)புதிய
பிரதமரோக
(Mahamadou) நியமித்தோர்

ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ் தனது முதல்
ச ண்
விண்சவளி
வீரவர
அனு ் புகிறது.

ஐக்கிய
அ பு
எமிர ட்ஸ்
அடுத்த
இ ண்டு
விண்சைளி வீ ்கலள ஏப் ை் 10 ஆம் ரததி தனது
விண்சைளி திட்டத்திை் நொட்டின் முதை் சபண்
விண்சைளி வீ ் உட்பட அனுப்புகிறது. ஐக்கிய
அ பு எமிர ட்ஸின் முதை் சபண் விண்சைளி வீ ்
ரநொ ொ அை் மத்ரூஷி (Noura al-Matroushi).
❖

ெமஸ் கிருத கற் றல் யன் ோட்டு செயலி
‘லிட்டில் குரு’ (Little Guru) ங் களோபதஷில்
சவளியிட ் ட்டது.

சமஸ் கிருத கற் றை் பயன் பொட்டு சசயலி ‘லிட்டில்
குரு’ (Little Guru) பங் களொரதஷிை் உள் ள இந்திய
இலண தூத கத்திை் உள் ள இந்தி ொ கொந்தி
கைொச்சொ
லமயம்
(IGCC)
அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.
❖

ஸ்வகசமட்
(Skymet)
)ஒரு
'ஆபரோக்கியமோன
ெோதோரண'
ருவமவை முன்னறிவி ் புகள்

ஒரு
தனியோர்
வோனிவல
முன்னறிவி ் பு
நிறுவனமோன ஸ்வகசமட் (Skymet) மற் றும் அதன்
வோனிவல அறிக்வக கூறுவது:
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இந்த ஆண்டு, பருைமலழ நீ ண்ட கொை ச ொச ியின்
(LPA) 103% ஆக இருக்கும் . LPA என் பது அகிை
இந்திய பருைமலழயின் ச ொச ியொகும் , இது 88
சச.மீ மலழப்சபொழிலைக் சகொண்டுள் ளது மற் றும்
இது 50 ஆண்டு ச ொச ி ஆகும் .

❖ “மரியோவதக்குரிய” பி.ஆர்.அம் ப த்கர்,
இந் திய-அசமரிக்க
கோங் கிரஸ்கோரர்
தீர்மோனத்வத அறிமுக ் டுத்துகிறோர்.

அசம ிக்க பி திநிதிகள் சலபயிை் ஒரு இந்தியஅசம ிக்க கொங் கி ஸ்கொ ் பி.ஆ .் அம் ரபத்க ் 130
ைது பிறந்தநொளிை் இந்திய அ சியைலமப்பின்
அ சியைலமப்லப உருைொக்கியை ொன பீம் ொை்
அம் ரபத்கல
சகௌை விப்பதற் கொக
சதொட ்ச்சியொக இ ண்டொைது ஆண்டொக ஒரு
தீ ம
் ொனத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள் ளொ .்

❖ அசமரிக்க

ெனோதி தி
பிடன்
ஆ ் கோனிஸ்தோனில்
இருந்து
முழுவமயோன துரு ் புக்கவள திரும்
்
ச றுவதோக அறிவித்தோர்.

இந்த ஆண்டு சசப்டம் ப ் 11 ஆம் ரததிக்குள்
அலனத்து
அசம ிக்க
துருப்புக்களும்
ஆப்கொனிஸ்தொனிை் இருந்து திரும் பப் சபறுைதொக
அசம ிக்க
ஜனொதிபதி
ரஜொ
பிடன்
அறிவித்துள் ளொ ,் இதனொை் நொட்டின் மிக நீ ண்ட
ரபொல முடிவுக்குக் சகொண்டுைருகிறது.

❖ “மரியோவதக்குரிய” பி.ஆர்.அம் ப த்கர்,
இந் திய-அசமரிக்க
கோங் கிரஸ்கோரர்
தீர்மோனத்வத அறிமுக ் டுத்துகிறோர்.
அசம ிக்க பி திநிதிகள் சலபயிை் ஒரு இந்தியஅசம ிக்க கொங் கி ஸ்கொ ் பி.ஆ .் அம் ரபத்க ் 130
ைது பிறந்தநொளிை் இந்திய அ சியைலமப்பின்
அ சியைலமப்லப உருைொக்கியை ொன பீம் ொை்
அம் ரபத்கல
சகௌை விப்பதற் கொக
சதொட ்ச்சியொக இ ண்டொைது ஆண்டொக ஒரு
தீ ம
் ொனத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள் ளொ ்
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National News
❖

பெ & பக நகரில் உலகின் மிக உயர்ந்த
ரயில்
ோலத்தின் வவளவவ இந்தியோ
நிவறவு செய் கிறது.

ெம் மு-கோஷ்மீரில்
உள் ள செனோ ்
ஆற் றின்
படுக்லகக்கு ரமரை 359 மீட்டர் உய த்திை் உலகின்
மிக உயர்ந்த ரயில்
ோலத்தின் ைலளவின்
கட்டுமொனப் பணிகள் நிலறைலடந்தன.
❖

டோக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் மற் றும் அர்ெுன்
முண்டோ
ஆகிபயோர்
ைங் குடியினர்
சுகோதோர
நலவோை் வு
‘அனோமோய’
(Anamaya)
திட்டத்வத
சதோடங் கி
வவத்தனர்.

மத்திய சுகொதொ
மற் றும் குடும் ப நைத்துலற
அலமச்ச ் டோக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் மற் றும் மத்திய
பழங் குடியின ் விைகொ அலமச்ச ் ஸ்ரீ அர்ெுன்
முண்டோ ஆகிரயொ ் இலணந்து 2021 ஏப் ை் 07
அன் று
ைங் குடியினர் சுகோதோர நலவோை் வு
திட்டமொன ‘அனோமோய’ (Anamaya)ஐ கொசணொளி
மூைம் சதொடங் கி லைத்தொ .் இந்த முயற் சிலய
பிரமோல் அறக்கட்டவள (Piramal Foundation )
மற் றும்
பில்
அண்ட்
சமலிண்டோ
பகட்ஸ்
அறக்கட்டவள (Bill and Melinda Gates Foundation )
(BMGF) ஆத ிக்கின் றன.
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❖

CJI உயர் நீ திமன்றத்தின் AI- உந்துதல்
ஆரோய் ெ்சி இவணய முக ் பு 'SUPACE' ஐ
அறிமுக ் டுத்துகிறது.

இந்திய
உச்சநீ திமன் றம்
அதன்
சசயற் லக
நுண்ணறிவு
இலணய
முகப்லப
(நீ திமன் றங் களின்
திறனுக்கொன
உதவிக்கொன
உச்ச
நீ திமன் ற
இலணய
முகப்லப)
அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது. இந்த ரபொ ட
் ட
் ை் மூைம்
SC ைழக்குகலளத் தொக்கை் சசய் யும் ரபொது
சபறப்பட்ட
ப ந்த
அளவிைொன
த வுகலளச்
சமொளிக்க இயந்தி க் கற் றலைப் பயன் படுத்த
விரும் புகிறது
❖

நபரந் திர சிங்
(Madhukranti)
சதோடங் கினோர்.

பதோமர் மதுக்ரோந்தி
ப ோர்ட்டவலத்

விைசொயிகளின்
ைருமொனம் ,
ரைலைைொய் ப்பு
உருைொக்கம் மற் றும் ஏற் றுமதிலய அதிக ித்தை்
ஆகியைற் லற ரநொக்கமொகக் சகொண்டு மத்திய
ரைளொண்லம
மற் றும்
உழை ்
நைத்துலற
அலமச்ச ் நபரந்திர சிங் பதோமர் 2021 ஏப் ை் 07
அன் று ‘மதுக்ரோந்தி’ (Madhukranti)மற் றும் ஹனி
கொ ்ன ்ஸ் என் ற ரபொ ட
் ட
் லைத் சதொடங் கினொ .்
மதுக் ொந்தி ரபொ ட
் ை் என் பது பதசிய பதனீ
வோரியத்தின் (NBB) ஒரு முயற் சியொகும் .
❖

டிக்கோ உட்ெவ் (Tika Utsav): பகோவிட் -19
(COVID-19) தடு ் பூசி முகோம் .

பி தம ் நர ந்தி
ரமொடி சமீபத்திை் மொநிை
முதைலமச்ச ்களிடம் “டிக்கொ உட்சை் ” ( Tika Utsav
)ஏற் பொடு சசய் யுமொறு ரைண்டுரகொள் விடுத்தொ .்

மத்திய கை் வி அலமச்ச ் ரமஷ் ரபொக் ியொை் 2020
ஆம் ஆண்டு ரதசிய கை் விக் சகொள் லகலய
அமை் படுத்துைது
சதொட ப
் ொன
உய ம
் ட்டக்
கூட்டத்திற் கு
தலைலம
தொங் கி
பள் ளிக்
கை் விக்கொன நலடமுலறப்படுத்தை் திட்டத்லத
'மொணை ்கள் ' மற் றும் ஆசி ிய ்களின் த மொன
முன் ரனற் றம்
(Students'
and
Teachers'
Holistic
Advancement through Quality Education (SARTHAQ))
என் ற சபய ிை் சைளியிட்டொ .்

❖ மன-சுகோதோர டிஜிட்டல் தளம் மனோஸ்
(MANAS) சதோடங் க ் ட்டது.
இந்திய அ சின் முதன் லம அறிவியை் ஆரைொசக ்
ரப ொசி ிய ் பக. விெய் ரோகவன், அளவிடக்கூடிய,
பொதுகொப்பொன மற் றும் டிஜிட்டை்
தளங் களிை்
குடிமக்களின்
மன
நைலனப்
பூ ்த்தி
சசய் ைதற் கொக “மனொஸ்” (MANAS) என் ற சமொலபை்
பயன் பொட்லட அறிமுகப்படுத்தினொ .்

❖ பியூஷ்

பகோயல்
அக்வோ
விவெோயிகளுக்கோன
மின்னணு
ெந் வதயோன
“e-SANTA”
ஐ
அறிமுக ் டுத்தினோர்.

அக்ைொ விைசொயிகள் மற் றும் ைொங் குபை ்கலள
இலணப்பதற் கொன
ஒரு
தளத்லத
ைழங் குைதற் கொக
மத்திய
ை ்த்தக
மற் றும்
லகத்சதொழிை் துலற அலமச்ச ் பியூஷ் ரகொயை்
மின் னணு சந்லதயொன e-SANTA லை திறந்து
லைத்துள் ளொ .்
State News
❖

❖

சீசஷல் ஸுக்கு (Seychelles) இந் தியோ ரூ .100
பகோடி
மதி ் புள் ள
பரோந் து
க ் ல்
“பிஎஸ்
பெோரோஸ்டர்” (PS Zoroaster) ஐ
ரிெளித்தது.

இந்திய பி தம ் நர ந்தி ரமொடிக்கும் , சீசஷை் ஸ்
அதிப ் ரைசைை் ொம் கைைனுக்கும் இலடயிைொன
சமய் நிக ் உச்சிமொநொட்டின் ரபொது சீசஷை் ஸுக்கு
ரூ .100 ரகொடி மதி ் புள் ள ர ொந்து கப்பை் “பிஎஸ்
ரஜொ ொஸ்ட ”் (PS Zoroaster) இந்தியொ முலறயொக
ைழங் கியது.
❖

3

ரபமஷ் ப ோக்ரியோல் செயல் டுத்தல்
திட்டத்வத
'ெர்தோக்'
('SARTHAQ')
அறிமுக ் டுத்தினோர்.

அவனவருக்கும்
இலவெ
கோ ் பீட்வட
வைங் கும்
ரோெஸ்தோன்
முதன்
ஆரம் பித்தது.

சுகோதோர
திட்டத்வத
முதலோக

மொநிைத்தின் அலனத்து குடிமக்களுக்கும் மொநிை
அ சு இைைச சுகொதொ
கொப்பீட்டு ைசதிலய
ைழங் கும் நொட்டின் முதை் மொநிைமொக ொஜஸ்தொன்
ஆ ம் பித்தது.
இந்த திட்டத்லத முதை் ை ் அரசொக் சகஹ்ரைொட்
2021-22
மொநிை
பட்சஜட்டிை்
அறிவித்தொ .்
பணமிை் ைொ ‘mediclaim’ திட்டத்திற் கொன சி ஞ் சீவி
சுகொதொ கொப்பீட்டு திட்டத்திற் கொன பதிலை அ சு
சதொடங் கியது. ஒை் சைொரு குடும் பத்திற் கும் 5
ைட்சம்
ைல
ஆண்டு
சுகொதொ
கொப்பீடு
கிலடக்கும் .
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❖

இந் தியோவின்
மிக ் ச ரிய மிதக்கும்
சூரிய
மின்
நிவலயம்
சதலுங் கோனோவில்
அவமக்க ் ட
உள் ளது

இந்தியொவின் மிகப்சப ிய மிதக்கும் சூ ிய மின்
உற் பத்தி
நிலையம்
சதலுங் கொனொவின்
ொமகுண்டத்திை் அலமக்கப்பட உள் ளது. இது 2021
ரம
மொதம்
திறக்கப்படும்
என் று
எதி ப
் ொ ்க்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்திற் கொன
சசைவு ரூ .423 ரகொடியொக மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
இந்த
மின்
நிலையத்திை்
4.5
ைட்சம்
ஒளிமின் னழுத்த ரபனை் கள் இருக்கும் . சூ ிய மின்
நிலையத்தின் சகொள் ளளவு 100 சமகொைொட்.
❖

ஒடிெோ
முதல் வர்
நவீன்
ட்நோயக்
பகோவிட் -19 க்கு எதிரோக 'மோஸ்க்
அபியோன்' (mask abhiyan) சதோடங் கினோர்.

அதிக ித்து
ைரும்
ைழக்குகலள
கருத்திை்
சகொண்டு சகொர ொனொ லை ஸ்
ப வுைலதத்
தடுக்கும் முயற் சிகளின் ஒரு பகுதியொக ஒடிசொ
முதை் ை ் நவீன் பட்நொயக் 14 நொள் "மொஸ்க்
அபியொன் " (mask abhiyan) ஒன் லறத் சதொடங் கினொ ்
மற் றும்
பொதுகொப்பு
ைழிகொட்டுதை் கலள
கண்டிப்பொக
பின் பற் றுமொறு
மக்கலள
ைலியுறுத்தியுள் ளொ .்
❖

ஞ் ெோ ் -பெோனு சூட்வட
மோநிலத்தின்
தடு ் பூசி
நியமிக்கிறது.

(Sonu Sood)
தூதரோக

இந் தியோவின்
முதல்
நகரோட்சியோக
கோசியோ ோத்
சுவம ்
த்திரங் கவள
(green bonds) சவளியிடுகிறது.

கொசியொபொத் நக ் நிகொம் (GNN) இந்தியொவின்
முதை் பசுலம நக ொட்சி பத்தி
சைளியீட்லட
(Green Municipal bond issue) சைற் றிக மொக உய ்த்தி
பட்டியலிடுைதொக அறிவித்துள் ளது. GNN 8.1 சதவீத
சசைவிை் 150 ரகொடிலய தி ட்டியது.
❖
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இந்தியொவின் முதை் மிதக்கும் ரசமிப்பு மற் றும்
மறுசீ லமப்பு பி ிவு (FSRU) இந்தியொவின் ரமற் கு
கடற் கல யிை்
உள் ள
மகோரோஷ்டிரோவின்
ரத்னகிரி மொைட்டத்திை் உள் ள H-என ஜி
் யின்
சஜய் க ் முலனயத்திற் கு (H-Energy’s Jaigarh Terminal)
ைந்துள் ளது.
❖

HGCO19 ஒரு mRNA தடு ் பூசி பெோதவன.

இந்தியொவின் mRNA -அடிப்பலடயிைொன ரகொவிட் 19 தடுப்பூசி ரசொதலன - HGCO19அதன் மருத்துை
ஆய் வுகளுக்கொக
கூடுதை்
அ சொங் க
நிதியுதவிலயப் சபற் றுள் ளது. இந்த நிதி 'மிஷன்
ரகொவிட் சூ க்ஷொ' (Mission Covid Suraksha) கீழ்
ைழங் கப்பட்டுள் ளது.
❖

ப ோபஹலோ
ப ோய் ெோக்
(சுப ோ
பநோப ோப ோர்பஷோ) (Pohela Boishakh (Subho
Noboborsho)) 2021

இது ைங் கொள சமூகத்திற் கு புதிய ஆண்லடக்
குறிக்கிறது. உைகம் முழுைதும் , சபங் கொலி இந்த
நொள் சகொண்டொடுகிறது. ைழக்கமொக, ைங் கொள
புத்தொண்டு ஏப் ை் 14 அை் ைது ஏப் ை் 15 க்குள்
ைருகிறது. இந்த ஆண்டு இது ஏப் ை் 15 அன் று
இந்தியொவிை் சகொண்டொடப்படுகிறது.

❖ ப ோபஹலோ

பொலிவுட்
நடிக ்
ரசொனு
சூட்
பஞ் சொபின்
சகொர ொனொ லை ஸ் தடுப்பூசி தடுப்பு திட்டத்தின்
பி ொண்ட் தூத ொக நியமிக்கப்பட்டுள் ளொ .் கடந்த
ஆண்டு சகொர ொனொ லை ஸொை் தூண்டப்பட்ட
முடக்குதலின் ரபொது, புைம் சபய ந
் ்ரதொ ் தங் கள்
சசொந்த மொநிைங் கலள அலடய நடிக ் உதவினொ .்
❖

அலகு
மகோரோஷ்டிரோவுக்கு
அவமக்க ் டுகிறது.

இந் தியோவின்
முதல்
மிதக்கும்
LNG பெமி ் பு
மற் றும்
மறுசீரவம ் பு

ப ோய் ெோக்
(சுப ோ
பநோப ோப ோர்பஷோ) (Pohela Boishakh (Subho
Noboborsho)) 2021

இது ைங் கொள சமூகத்திற் கு புதிய ஆண்லடக்
குறிக்கிறது. உைகம் முழுைதும் , சபங் கொலி இந்த
நொள் சகொண்டொடுகிறது. ைழக்கமொக, ைங் கொள
புத்தொண்டு ஏப் ை் 14 அை் ைது ஏப் ை் 15 க்குள்
ைருகிறது. இந்த ஆண்டு இது ஏப் ை் 15 அன் று
இந்தியொவிை் சகொண்டொடப்படுகிறது.
Business News
❖

யுபிஐயில்
(UPI)
பில் லியன்
ரிவர்த்தவன குறியீட்வடக் கடக்கும்
முதல் நிறுவனமோக ஃப ோன்ப (PhonePe)
ஆனது

சபங் களூல
தளமொகக்
சகொண்ட
டிஜிட்டை்
ப ிை ்த்தலன மற் றும் நிதிச் ரசலை நிறுைனமொன
ஃரபொன் ரப
யூனிஃலபட்
ரபசமன் ட்ஸ்
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இன் ட ்ஃரபஸ்
(UPI)
உள் கட்டலமப்பிை்
ஒரு
பிை் லியன் ப ிை ்த்தலனகலளத் தொண்டிய முதை்
நிறுைனமொக மொறியுள் ளது.
❖

NPCI
ோரத்
பில்
ப சமன்ட்ஸ்
வணிகத்வத அதன்
புதிய துவண
நிறுவனமோன NBBL க்கு மோற் றுகிறது

இந்திய ரதசிய ரபசமன் ட்ஸ் கொ ப
் ்பர ஷன் (NPCI)
தனது அலனத்து ப ிை ்த்தலன ைணிகத்லதயும்
முழு சசொந்தமொன துலண நிறுைனமொன பொ த்
பிை் சசலுத்தும் முலற (BBPS) க்கு மொற் றியுள் ளது.
பொ த் பிை் ரபசமன் ட்ஸ்
இயக்க அைகுகளிை்
(BBPOU)
அலனத்து
உ ிமம்
சபற் ற
பிை்
சசயலிகளும் அதொைது ைங் கிகள் மற் றும் கட்டண
தி ட்டிகள் ஏப் ை் 1, 2021 முதை் NBBL இன் கீழ்
தங் கள் பிை் லிங் ப ிை ்த்தலனகலள கணக்கிடத்
சதொடங் குமொறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள் ளன.
❖

உலக வங் கி மற் றும் AIIB ஞ் ெோபிற் கு 300
மில் லியன்
அசமரிக்க
டோலர்
திட்டங் களுக்கு கடன் வைங் க ஒ ் புதல்
அளித்துள் ளது

உலக வங் கி மற் றும் ஆசிய உள் கட்டவம ் பு
முதலீட்டு வங் கி (AIIB) ஞ் ெோபில் 300 மில் லியன்
அசமரிக்க டோலர் (சுமொ ் ரூ .2190 ரகொடி) கொை் ைொய்
சொ ந
் ்த
குடிநீ ்
திட்டங் களுக்கொன
கடனுக்கு
ஒப்புதை் அளித்துள் ளன. த மொன குடிநீ ல உறுதி
சசய் ைலதயும்
அமி ்தச ஸ்
மற் றும்
லூதியொனொவிற் கொன
நீ ்
இழப்லபக்
குலறப்பலதயும் இந்த திட்டம் ரநொக்கமொகக்
சகொண்டுள் ளது.
❖

மிபெோரமுக்கு 32 மில் லியன் அசமரிக்க
டோலர் திட்டங் களுக்கு உலக வங் கி
ஒ ் புதல் அளித்துள் ளது.

மிரசொ மிை் சுகொதொ ரசலைகளின் ரமைொண்லம
திறன் மற் றும் த த்லத ரமம் படுத்த 32 மில் லியன்
அசமரிக்க டோலர் திட்டங் களுக்கு உலக வங் கி
நி ்ைொக இயக்குந ்கள் ஒப்புதை் அளித்துள் ளன .்

❖ அபமெோன்

இந்தியோவில் SME கவள
டிஜிட்டல் செய் வதற் கோக 250 மில் லியன்
டோலர்
துணிகர
நிதிவய
அறிமுக ் டுத்துகிறது.

அை ் இ-கொம ்ஸ் நிறுைனமொன அரமசொன் 250
மிை் லியன் டொை ் (ரூ. 1,873 ரகொடி) துணிக நிதிலய

5

“அரமசொன் ஸ்ம் பொை் சைன் ச்ச ் ஃபண்ட்” (“Amazon
Smbhav
Venture
Fund”)
என் ற
சபய ிை்
அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.
அரமசொன்
Smbhav
துணிக
நிதியத்தின்
துைக்கம்
சிறந்த
ரயொசலனகலள
ஈ ப
் ்பரதொடு,
நொட்டின்
சதொழிை் முலனரைொல
இந்த
பொ ்லையிை்
பங் களிப்பை ொக
ரமம் படுத்துைலதயும்
ரநொக்கமொகக் சகொண்டுள் ளது.
Agreements News
❖

ோரதி ஏர்சடல் மூன்று வட்டங் களில் 800
சமகோ
சஹர்டஸ
் ்
ஸ்ச க்ட்ரத்வத
ரிவலயன்ஸ் ஜிபயோவுக்கு விற் கிறது.

ோரதி ஏர்சடல் தனது 800 சமகோ சஹர்டஸ
் ்
ஸ்சபக்ட் ம் சிைைற் லற மூன் று ைட்டங் களிை்
முபகஷ்
அம் ோனி
தவலவமயிலோன
நிறுைனத்திற் கு மொற் ற ரிவலயன்ஸ்
ஜிபயோ
இன்ஃப ோகோம்
நிறுைனத்துடன்
ஒப்பந்தம்
சசய் துள் ளது.
❖

இந் தியோ-ெ ் ோன்
கல் வி
மற் றும்
ஆரோய் ெ்சி
ஒத்துவை ் புக்கோன
புரிந் துணர்வு
ஒ ் ந் தத்தில்
வகசயழுத்திட்டன.

மத்திய
அலமச்ச லை
சமீபத்திை்
இந் தியோவிற் கும்
ெ ் ோனுக்கும்
இலடயிை்
லகசயழுத்திடப்பட்ட
புரிந் துணர்வு
ஒ ் ந் தத்வத (MoU (Memorandum of Understanding))
அறிவித்தது.
❖

ோரதி ஆக்ெோ வலஃ ் (Bharti Axa Life)
மற் றும்
ஃபின்பகர்
ஸ்மோல்
ஃவ னோன்ஸ் (Fincare Small Finance Bank)
வங் கி ஆகியவவ வங் கிக் கோ ் பீட்டு
கூட்டுக்கோக வகபகோர்த்துள் ளன.

பொ தி ஆக்சொ லைஃப் (Bharti Axa Life) மற் றும்
ஃபின் ரக ் ஸ்மொை் ஃலபனொன் ஸ் (Fincare Small
Finance Bank) ைங் கி ஆகியலை ைங் கிக் கொப்பீட்டு
கூட்டுக்கொக லகரகொ ்த்துள் ளன, இதன் கீழ் ைங் கி
தனது
ைொடிக்லகயொள ்களுக்கு
கொப்பீட்டுக்
சகொள் லககலள விற் கும் .

❖ ககன்யோன்

(Gaganyaan)
மிஷனின்
ஒத்துவை ் புக்கோக
இந் தியோ
பிரோன்சுடன்
புரிந் துணர்வு
ஒ ் ந் தத்தில் வகசயழுத்திட்டது.
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இந்திய விண்சைளி நிறுைனமொன இஸ்ர ொ தனது
முதை்
மனித
விண்சைளிப்
பயணமொன
ககன் யொனிை் ஒத்துலழப்புக்கொக பி ொன் ஸ் CNES
விண்சைளி
நிறுைனத்துடன்
ஒப்பந்தம்
சசய் துள் ளது. CNES இந்திய விமொன மருத்துை ்கள்
மற் றும்
CAPCOM
மிஷன்
கட்டுப்பொட்டு
குழுக்களுக்கு
பிச ஞ் சு
ைசதிகளிை்
பயிற் சி
அளிக்கும் .

பொதுகொப்பு மந்தி ி ொஜ் நொத் சிங் முதைொைது இருஆண்டு இந்திய விமொனப்பலட, IAF தளபதிகள்
மொநொடு 2021 ஐ புதுசடை் லியிை் உள் ள விமொனத்
தலைலமயகம்
ைொயு
பைனிை்
திறந்து
லைத்துள் ளொ .்
❖

Summits and Conferences News
❖

நிர்மலோ சீதோரோமன் 2 வது சமய் நிகர் ஜி
20
நிதி
அவமெ்ெர்கள்
கலந்து
சகோள் கிறோர்.

பி தம ்
நர ந்தி
ரமொடி
2021
“ல சினொ
உல யொடலை”
(Raisina
Dialogue)
கொசணொளி
கொன் ப ன் சிங் மூைம் துைக்கி லைத்துள் ளொ .்
❖

மத்திய நிதி மற் றும் கொ ப
் ்பர ட் விைகொ த்துலற
அலமச்ச ் நிர்மலோ சீதோரோமன் இரண்டோவது ஜி
20 நிதி அவமெ்ெர்கள் மற் றும் மத்திய வங் கி
ஆளுநர்கள் (Second G20 Finance Ministers and Central
Bank
Governors
(FMCBG))
கூட்டத்திை்
பங் ரகற் றுள் ளொ .்
❖

உைக
ைங் கி
(WB)-ச ்ைரதச
நொணய
நிதியத்தின் (IMF)103 ைது ரமம் பொட்டுக் குழு
கூட்டத்திை் நி ம
் ைொ சீதொ ொமன் கைந்து
சகொண்டொ .்

மத்திய நிதி மற் றும் சபருநிறுைன விைகொ
அலமச்ச ்
திருமதி.
நி ம
் ைொ
சீதொ ொமன்
முழுலமயொன
அபிவிருத்தி
குழு
(Development
Committee Plenary)103 ைது கூட்டத்திை் கொசணொளி
கொன் ப ன் சிங் மூைம் பங் ரகற் றொ .் கூட்டத்தின்
ரபொது,
ஏலழ
மற் றும்
பொதிக்கப்படக்கூடியை ்களுக்கொன சமூக ஆத வு
நடைடிக்லககள் மற் றும் சட்ட ீதியொன மற் றும்
ஒழுங் குமுலற
இணக்க
விஷயங் களிை்
நிறுைனங் களுக்கொன நிைொ ண நடைடிக்லககள்
உள் ளிட்ட COVID-19 ஐ எதி ்த்து எடுக்கப்பட்ட
நடைடிக்லககலள அை ் பகி ந
் ்து சகொண்டொ .்
❖

6 வது வரசினோ உவரயோடவல (Raisina
Dialogue)
பிரதமர்
பமோடி
துவக்கி
வவத்தோர்.

மன-சுகோதோர டிஜிட்டல் தளம் மனோஸ்
(MANAS) சதோடங் க ் ட்டது

இந்திய அ சொங் கத்தின் முதன் லம அறிவியை்
ஆரைொசக ் ையதுக்குட்பட்டை ்களிை் நை் ைொழ் லை
ரமம் படுத்துைதற் கொக
“மனொஸ்”
(MANAS)
பயன் பொட்லட சதொடங் கினொ .்
❖

ஆன்வலன்
குவற
தீர்க்கும்
பமலோண்வம ப ோர்டல் (Online Grievance
Management Portal) சதோடங் க ் ட்டது.

மத்திய
தகைை்
சதொட பு
்
மற் றும்
தகைை்
சதொழிை் நுட்பம் மற் றும் சட்டம் மற் றும் நீ தித்துலற
அலமச்ச ்
விசங் க ்
பி சொத்
“பட்டியை்
சொதியினருக்கொன ரதசிய ஆலணயத்தின் (National
Commission for Scheduled Castes) (NCSC) ஆன் லைன்
குலற தீ ்க்கும்
ரமைொண்லம ரபொ ட
் ்டலைத்
சதொடங் கினொ .்

இந் தியோ-சநதர்லோந் து சமய் நிகர் உெ்சி
மோநோடு.

இந்தியப்
பி தம ்
நர ந்தி
ரமொடியும்
சநத ்ைொந்தின் பி தம மந்தி ி மொ ்க் ருட்ரட(Mr
Mark Rutte) சமய் நிக ் உச்சி மொநொட்லட நடத்தின .்
❖

6

ரோெ் நோத் சிங் IAF தள திகள் மோநோட்வட
2021 திறந்து வவத்தோர்.
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சபொறுப்ரபற் கிறொ ,் அை ் பதவிக்கொைம் மொ ்ச் 31
அன் று முடிந்தது.
❖

நீ தி தி N V ரமணோ அடுத்த சி.பெ.ஐ (CJI)
ஆக ச ோறு ் ப ற் கவுள் ளோர்.

இந்தியொவின் அடுத்த தலைலம நீ திபதியொக (CJI)
மூத்த உச்சநீ திமன் ற நீ திபதி நீ திபதி நத்தைபதி
சைங் கட மணொ சபொறுப்ரபற் கவுள் ளொ .்
❖

புதிய
தருண்

வருவோய்
ெோவெ

நிதி
அலமச்சகத்தின்
கீழ்
புதிய
ைருைொய்
சசயைொள ொக தருண் பஜொஜ் நியமிக்க மத்திய
அ சு ஒப்புதை் அளித்துள் ளது. இதற் கு முன் ன ,் 1988
ஆம்
ஆண்டு
ஹ ியொனொ-ரகட ்
ஐ.ஏ.எஸ்
அதிகொ ியொன பஜொஜ் 2020 ஏப் ை் 30 முதை்
சபொருளொதொ
விைகொ
சசயைொள ொக
பணியொற் றி ைந்தொ .்

Appointments News
❖

அவமெ்ெரவவ
செயலோளரோக
நியமிக்கிறது

டிஜிட்
கோ ் பீடு
விரோட்
பகோலிவய
பிரோண்ட் தூதரோக நியமித்தது

❖

Atal Innovation Mission இயக்குநரோக சிந் தன்
வவஷ்ணவ் நியமிக்க ் ட்டோர்

டிஜிட்டை் இன் சூ ன் ஸ் தனது பி ொண்ட் தூத ொக
கி ிக்சகட் வீ ் வி ொட் ரகொலிலய நியமித்துள் ளது.
ரகொலி கடந்த கொைங் களிை் டிஜிட்டை் இன் சூ ன் ஸ்
நிறுைனத்திலும் முதலீடு சசய் துள் ளொ .் டிஜிட்டை்
இன் சூ ன் ஸ் ஒரு சபொது கொப்பீட்டு நிறுைனம் இது
$1.9 மதிப்பீட்டிை் 2021 ஆம் ஆண்டின் முதை்
யூனிகொ ்ன் ஆனது.

பி பை சமூக சதொழிை் நுட்ப ைை் லுந ொன டொக்ட ்
சிந்தன் லைஷ்ணை் நிதி ஆரயொக்கின் (NITI Aayog)
கீழ் அ சொங் கத்தின் முதன் லம முயற் சியொன (AIM)
இயக்குந ொக நியமிக்கப்பட்டுள் ளொ .்

ரிெர்வ் வங் கியின் துவண ஆளுநர் பிபி
கனுங் பகோ ஓய் வு ச றுகிறோர்

சிறு சதொழிை் துலற ரமம் பொட்டு ைங் கியின் (SIDBI)
தவலவரோகவும்
,நிர்வோக
இயக்குநரோகவும்
S.ரோமவன அ சொங் கம் நியமித்துள் ளது. 1991 ஆம்
ஆண்டு இந்திய தணிக்லக மற் றும் கணக்கு
ரசலை
அதிகொ ியொன
ொமன்
தற் ரபொது
இந்தியொவின்
முதை்
தகைை்
பயன் பொடொன
ரநஷனை்
இ-கை ்னன் ஸ்
ச ்வீசஸ்
லிமிசடட்
(National E-Governance Services Ltd) நிறுைனத்தின்
தலைலம நி ்ைொக அதிகொ ியொக உள் ளொ .்

❖

பிபி கனுங் பகோ ஏப் ை் 2 ஆம் ரததி தனது
பதவிக்கொைம் முடிைலடந்த பின் ன ் இந் திய
ரிெர்வ் வங் கியின் துவண ஆளுநர் பதவியிை்
இருந்து விைகியுள் ளொ .்
❖

புதிய பிசிசிஐ ACU தவலவரோக ஷபீர்
கண்ட்வோவோலோ நியமிக்க ் ட்டோர்

இதற் கு முன் பு குஜ ொத் ரபொலீஸ்
லட க்ட ்
சஜன ைொக
(டிஜிபி)
பணியொற் றிய
ஷபீர்
ஹுவென்
பெகோதம் கண்ட்வோவோலோ புதிய
பிசிசிஐ ஊைல் தடு ் பு பிரிவு தவலவரோக
தவிபயற் றி உள் ளோர். 70 ையதொன, 1973 சதொகுதி
ஐ.பி.எஸ்
அதிகொ ி,
அஜித்
சிங் கிடமிருந்து

7

❖

❖

S.ரோமவன
SIDBI
நியமிக்கிறது.

CMD

யோக

அரசு

NCAER முதல் ச ண் டி.ஜி.யோக பூனம்
கு ் தோ தவிபயற் றோர்.

பூனம் கு ் தோ சகொள் லக சிந்தலனக் குழுவின்
புதிய இயக்குந ் சஜன ைொக ,ரதசிய பயன் பொட்டு
சபொருளொதொ
ஆ ொய் ச்சி
கவுன் சிை்
(NCAER)
இருப்பொ .்
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❖

பதர்தல் ஆவணயர் சுஷில் ெந் திரோ
அடுத்த
தவலவமத்
பதர்தல்
ஆவணயரோக நியமிக்க ் ட்டோர்.

இந்தியொவின்
அடுத்த
தலைலமத்
ரத ்தை்
ஆலணய ் (CEC) ஆக தற் ரபொலதய ரத ்தை்
ஆலணய ்
(EC)
சுஷில்
ெந்திரோ
நியமிக்கப்பட்டுள் ளொ .் ஏப் ை் 13, 2021 முதை் அை ்
சபொறுப்ரபற் பொ .் அை ் தற் ரபொலதய CEC, சுனில்
அபரோரோவவ மொற் றுைொ ,் அை ் 2021 ஏப் ை் 12
அன் று ஓய் வு சபறுைொ .்
❖

சித்தோர்த் லோங் ெோம் புதிய NADA டி.ஜி.
ஆக தவிபயற் றோர்.

ஐ.ஏ.எஸ் அதிகொ ி, சித்தொ ்த் சிங் ைொங் ஜொம் ரதசிய
ஊக்கமருந்து தடுப்பு அலமப்பின்
இயக்குந ்
சஜன ைொக சபொறுப்ரபற் றொ .் ைொங் ஜொம் தற் ரபொது
விலளயொட்டு
அலமச்சகத்திை்
இலண
சசயைொள ொக பணியொற் றி ைருகிறொ ,் தற் ரபொது
ரதசிய
தலடசசய் யப்பட்ட
ஊக்கமருந்து
ரசொதலன ஆய் ைகத்தின் (NDTL) தலைலம நி ்ைொக
அதிகொ ியொகவும் உள் ளொ .்

❖ வஹட்டியின் பிரதமர் பெோெ ் ெூத்
(Joseph Jouthe) ரோஜினோமோ செய் தோர்.

கடந்த சிை நொட்களொக சகொலை மற் றும் கடத்தை்
ைழக்குகள் அதிக ித்ததன் கொ ணமொக நொட்டிை்
அலமதியின் லம
ஏற் பட்டலதத்
சதொட ந
் ்து
லஹட்டியின் பி தம ் ரஜொசப் ஜூத்ரத ொஜினொமொ
சசய் துள் ளொ .்
Banking News
❖

ரிெர்வ்
வங் கி ஆண்டுபதோறும் நிதி
பெர்க்வக குறியீட்வட (FI இன்சடக்ஸ்)
சவளியிட உள் ளது.

(2016 பிப் ை ியிை் நி ்ணயிக்கப்பட்டது) இதலன
ஸ்ரீ சுதி ் ஸ்ரீைொஸ்தைொ தலைலமயிைொன குழுவின்
ப ிந்துல யின் அடிப்பலடயிை் ரூ. 47,010 பகோடி
ரூ ோய் ஆக அதிக ித்துள் ளது. இது சுமொ ் 46%
அதிக ிப்லபக் குறிக்கிறது.
❖

இந் திய ரிெர்வ் வங் கி சகொடுப்பனவு ைங் கியிை்
ப ொம ிக்கப்படும் நொளின் முடிவிை் அதிகபட்ச
நிலுலைத் சதொலகலய ஒரு ைொடிக்லகயொளருக்கு
ரூ
.1
லட்ெத்திலிருந்து
ரூ
.2
லட்ெமோக
உய ்த்தியுள் ளது.
❖

❖

ரிெர்வ் வங் கி மோநில அரசுகள் / UT (Union
Territory) க்களுக்கோன Way and Means Advances
(WMA) வரம் புகவள அதிகரிக்கிறது.

ரிெர்வ்
வங் கி
eNWR/NWR
எதிரோன
முன்னுரிவம துவறயின் கடன் கீை் கடன்
வரம் வ பமம் டுத்துகிறது.

இந் திய ரிெர்வ் வங் கி கடன் ை ம் லப ரூ .50
லட்ெத்திலிருந் து
ரூ
.75
லட்ெமோக
உய ்த்தியுள் ளது.
மற் றும்
கிடங் கு
ரமம் பொடு
மற் றும் ஒழுங் குமுலற ஆலணயம் Warehousing
Development and Regulatory Authority (WDRA) ஆை்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
❖

ஒழுங் கு டுத்த ் ட்ட
ஜி-செக்
(G-Sec)
ெந் வதக்கு ரிெர்வ் வங் கி ஜி-எஸ்ஏபி (GSAP) உயர்த்துகிறது.

ஆன் லைன் கட்டண பி ிவுகளிை் ஒரு முக்கிய
நடைடிக்லகயிை் , இந்திய ரிெர்வ் வங் கி (RBI)
கட்டண அலமப்பு ஆபர ட்ட ்கள் RTGS மற் றும்
NEFT ரபொன் ற வமய ் டுத்த ் ட்ட கட்டண
முவறகள் (Centralised Payment Systems (CPS)) ரந டி
உறுப்பின ொக அனுமதிக்க முடிவு சசய் துள் ளது.
❖

முந்லதய
மொ ்ச்
மொதத்துடன்
முடிைலடயும்
நிதியொண்டிை் ஜூலை மொதத்திை் ஆண்டுரதொறும்
ஒரு “நிதி பெர்க்வக அட்டவவண” (FI Index)
சைளியிடுைதொக
இந்திய
ரிெர்வ்
வங் கி
அறிவித்துள் ளது.

ரிெர்வ் வங் கி சகோடு ் னவு (Payments)
வங் கிகளில் ஒரு கணக்கிற் கு அதிக ட்ெ
இரு ் பு வரம் வ பமம் டுத்துகிறது.

கட்டண அவம ் பு ஆ பரட்டர்களுக்கு
RTGS, NEFT வெதிகவள திறக்க ரிெர்வ்
வங் கி முடிவு செய் கிறது.

ஆன் லைன் கட்டண பி ிவுகளிை் ஒரு முக்கிய
நடைடிக்லகயிை் , இந்திய ரிெர்வ் வங் கி (RBI)
கட்டண அலமப்பு ஆபர ட்ட ்கள் RTGS மற் றும்
NEFT ரபொன் ற வமய ் டுத்த ் ட்ட கட்டண
முவறகள் (Centralised Payment Systems (CPS)) ரந டி
உறுப்பின ொக அனுமதிக்க முடிவு சசய் துள் ளது.

இந் திய ரிெர்வ்
வங் கி மொநிை அ சுகள் /
U.T.க்களுக்கொன WMA ை ம் லப ரூ. 32,225 பகோடி
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❖

ரூ .5 லட்ெம் பகோடி AAUM ஐ தோண்டிய
முதல் மியூெ்சுவல் ஃ ண்ட் நிறுவனமோக
SBI MF உள் ளது.

SBI நிதி ரமைொண்லம பில ரைட் லிமிசடட் (SBI
Funds Management Pvt. Ltd ) இந்தியொவின் முதை்
மியூச்சுைை் ஃபண்ட் ஹவுஸொக நி ்ைொகத்தின் கீழ்
ரூ. 5 ைட்சம் ரகொடி ச ொச ி சசொத்துக்கள் (average
assets
under
management)
(AAUM)
(AAUM)
குறித்துள் ளது. SBI MF 2020-2021 நிதியொண்டிை் 35%
ைள ்ச்சிலயக் கண்டுள் ளது அதன் ச ொச ி AUM ரூ
.73 ைட்சம் ரகொடியிலிருந்து ரூ .5.04 ைட்சம்
ரகொடியொக அதிக ித்துள் ளது.
❖

ஏர்சடல் ப சமன்ட்ஸ் வங் கி 'ரிவோர்டஸ
் ்
123' (Rewards123) பெமி ் புக் கணக்வக
அறிவித்துள் ளது.

ஏ ச
் டை்
ரபசமன் ட்ஸ்
ைங் கி
தனது
புதிய
' ிைொ ட
் ஸ
் ் 123'(Rewards123) ரசமிப்புக் கணக்லக
அறிமுகப்படுத்தியது,
இது
ைொடிக்லகயொள ்களுக்கு
சலுலககள்
மற் றும்
சைகுமதிகலள ைழங் குகிறது.
ிைொ ட
் ஸ
் ்
123
ரசமிப்புக்
கணக்கு
குறிப்பொக
கட்டலமக்கப்பட்டுள் ளது, இது நீ ங் கள் டிஜிட்டை்
முலறயிை் ரசமித்து ப ிை ்த்தலன சசய் யும் ரபொது
பைவிதமொன
சலுலககலள
அணுக
அனுமதிக்கிறது.
❖

ஆக்சிஸ் வங் கி (Axis Bank) பமக்ஸ் வலஃ ்
இன்சூரன்ஸ்
(Max
Life
Insurance)
நிறுவனத்தின்
இவண
விளம் ரதோரரோகிறது.

ஆக்சிஸ் நிறுைனத்தின் கூட்டொக 99% பங் குகலள
லகயகப்படுத்திய பின் ன ,் ஆக்சிஸ்
ைங் கி(Axis
Bank) லிமிசடட், ரமக்ஸ் லைஃப் இன் சூ ன் ஸ்(Max
Life Insurance) கம் சபனி லிமிசடட் நிறுைனத்தின்
இலண
விளம் ப தொ ்களொக
மொறியுள் ளது,
ஆக்சிஸ் ைங் கி மற் றும் அதன் இ ண்டு துலண
நிறுைனங் களொன ஆக்சிஸ்
ரகபிடை் லிமிசடட்
மற் றும்
ஆக்சிஸ்
சசக்யூ ிட்டீஸ்
லிமிசடட்
ஆகியலை ஒப்பந்தத்தின்
முடிவிற் குப்
பிறகு
ரமக்ஸ் லைப்பிை் சமொத்தமொக 12.99% பங் குகலள
லைத்திருக்கும் .

❖ ரிெர்வ்

வங் கி
ஒரு
வருடத்திற் கு
ஒழுங் குமுவற
மறுஆய் வு
ஆவணயத்வத அவமக்கும் .

ிச ்ை் ைங் கி
ஒழுங் குமுலற

9

(RBI) 2021 ரம
மறுஆய் வு

1

(Regulations Review Authority) (RRA 2.0) அலமத்து,
அைற் லற
ஒழுங் குபடுத்துைதற் கும்
அைற் லற
ரமலும் உருைொக்குைதற் கும் மத்திய ைங் கியின்
விதிமுலறகள் , சுற் றறிக்லககள் , அறிக்லகயிடை்
அலமப்புகள் மற் றும் இணக்க நலடமுலறகலள
மதிப்பொய் வு சசய் யப்படும் .
ிச ்ை் ைங் கியின்
கொைக்சகடு நீ ட்டிக்கப்படொவிட்டொை் ஒரு ைருட
கொைத்திற் கு RRA அலமக்கப்படும் .

❖

ஞ் ெோ ் பநஷனல் வங் கி டிஜிட்டல்
முயற் சி
PNB
@
Ease
ஐ
அறிமுக ் டுத்துகிறது

பஞ் சொப் ரநஷனை் ைங் கி (PNB) " PNB @ Ease" என் ற
டிஜிட்டை் முயற் சிலயத் சதொடங் கியுள் ளது, இதன்
கீழ் ஒரு ைங் கி கிலளயொை் ரமற் சகொள் ளப்படும்
ஒை் சைொரு
ப ிை ்த்தலனயும்
ைொடிக்லகயொள ்களொை்
சதொடங் கப்பட்டு
அங் கீக ிக்கப்படும் .
இந்த
ைசதி
ைொடிக்லகயொள ்களுக்கு
அலனத்து
ைங் கி
ரசலைகலளயும் ஒர கூல யின் கீழ் சபற உதவும் .
Defence News
❖

கடற் வடக் க ் ல் கவள ்
ோதுகோக்க
டி.ஆர்.டி.ஓ
(DRDO)
பமம் ட்ட
ெோஃ ்
சதோழில் நுட் த்வத
(Advanced
Chaff
Technology)உருவோக்குகிறது

ஏவுகலண தொக்குதலுக்கு எதி ொக கடற் பலடக்
கப்பை் கலளப் பொதுகொக்க பொதுகொப்பு ஆ ொய் ச்சி
மற் றும்
ரமம் பொட்டு
அலமப்பு
(DRDO)
ஒரு
ரமம் பட்ட சொஃப் சதொழிை் நுட்பத்லத (Advanced Chaff
Technology) உருைொக்கியுள் ளது.
Schemes News
❖

டோக்டர் ஹர்ஷ வர்தன் 2021, அரிய
பநோய் களுக்கோன பதசிய சகோள் வகக்கு
ஒ ் புதல் அளிக்கிறோர்

மத்திய சுகொதொ அலமச்ச ் டொக்ட ் ஹ ்ஷ் ை ்தன்
2021 அ ிய ரநொய் களுக்கொன ரதசிய சகொள் லகக்கு
ஒப்புதை் அளித்துள் ளொ .் உள் நொட்டு ஆ ொய் ச்சி
மற் றும் உள் ளூ ் மருந்துகளின் உற் பத்தியிை் அதிக
கைனம்
சசலுத்துைதன்
மூைம்
அ ிய
ரநொய் களுக்கொன சிகிச்லசயின் அதிக சசைலைக்
குலறப்பரத இந்தக் சகொள் லகயின் ரநொக்கமொகும் .

முதை் புதிய
ஆலணயத்லத
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❖

TRIFED “ெங் கல் ் பெ சித்தி” - கிரோமம்
மற் றும் டிஜிட்டல் கசனக்ட் முகோவம
அறிமுக ் டுத்துகிறது.

ைங் குடியினர்
கூட்டுறவு
ெந்வத ் டுத்தல்
கூட்டவம ் பு (TRIFED) ெங் கல் ் பெ சித்தி கிரோமம் மற் றும் டிஜிட்டல் கசனக்ட் முகோவம
அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது. இந்த 100 நொள் முகொம்
ஏப் ை் 1 ஆம் ரததி சதொடங் கப்பட்டது.
Ranks and Reports News
❖

ஃப ோர் ் ஸின்
(Forbes)
வருடோந்திர
பில் லியனர்
ட்டியலில்
செஃ ்
ச பெோஸ்
சதோடர்ந்து
நோன்கோவது
ஆண்டு முதலிடம் வகிக்கிறோர்.

அரமசொன் .கொம் இன் க் (com Inc) நிறுைன ,் செஃ ்
ச பெோஸ்
(Jeff Bezos) ஃரபொ ப
் ்ஸின் உைகின்
ஆண்டு பிை் லியன ்கள் பட்டியலிை் சதொட ந
் ்து
நொன் கொைது
ஆண்டொக
முதலிடம்
பிடித்தொ .்
இந்தியொவின் பணக்கொ
பிை் லியன ் முபகஷ்
அம் ோனி சமொத்த நிக மதிப்பு 84.5 பிை் லியன்
டொை ்களுடன் 10 ைது இடத்திை் உள் ளொ .்
❖

உலக
ல் கவலக்கைகங் களின் கல் வி
தரவரிவெ 2020 சவளியிட ் ட்டது.

உைக
பை் கலைக்கழகங் களின்
2020
கை் வி
த ை ிலச
(ARWU)
ஷொங் கொய்
த ை ிலச
ஆரைொசலன நிறுைனத்தொை் சைளியிடப்பட்டது.
உைக அறிவியை் பை் கலைக்கழகங் களின் கை் வி
த ை ிலச (Academic Ranking of World Universities)
(ARWU 2020) படி இந்திய அறிவியை் நிறுைனம் (IISC
சபங் களூ )்
இந்தியொவின்
சிறந்த உய ்கை் வி
நிறுைனங் களிை்
முதலிடத்லதப்
சபற் றுள் ளது
அரத ரந த்திை்
கை் கத்தொ பை் கலைக்கழகம்
நொட்டின்
சிறந்த
பை் கலைக்கழகமொக
மொறியுள் ளது.

❖ உள் ளடக்கிய இவணய அட்டவவண 2021
இல் இந்தியோ 49 வது இடத்தில் உள் ளது.

எகனொமிஸ்ட்
இன் டலிசஜன் ஸ்
யூனிட்
(EIU)
ரபஸ்புக்ரகொடு இலணந்து உள் ளடக்கிய இலணய
குறியீட்டு(Inclusive
Internet
Index
2021)
ஐ
சைளியிட்டுள் ளது. உைகளவிை் இந்தியொ 49 ைது
இடத்திை்
உள் ளது.
இது
தனது
த த்லத
தொய் ைொந்துடன் பகி ந
் ்து சகொள் கிறது.
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❖

ஆந்திர மோநில ஆளுநர் பிஸ்வபூென்
ஹரிெ்ெந்தன்
கலிங் க
ரத்னோ
ெம் மவன ் ச றுகிறோர்

ஒடிசொவிை்
பிறந்த ஆந்தி
மொநிை ஆளுந ்
பிஸ்ைபூசன் ஹ ிச்சந்தன் 2021 ஆம் ஆண்டு
கலிங் க த்ன சம் மலனப் சபற் றொ .் ச ைொ பைனிை்
ச ைொ சொகித்ய சன் சொத்தின் 40 ைது ஆண்டு
தினத்லத முன் னிட்டு கட்டொக்கிை் பிஸ்ைபூசனுக்கு
மதிப்புமிக்க
விருலத
துலணத்
தலைை ்
எம் .சைங் லகயொ நொயுடு ைழங் கினொ ்
❖

ஆல் பிரட் அபஹோ 2020 ஏசிஎம் டூரிங் (ACM
Turing) விருவத சவன்றோர்.

ைொ ன் ஸ்
குஸ்ரமன்
கணினி
அறிவியை்
ரப ொசி ிய ் எம ிடஸ், ஆல் ஃபிரட் வி. அபஹோ
2020 கம் ் யூட்டிங் சமஷினரி அபெோசிபயஷன்
(ACM) ஏ.எம் . டூரிங் விருது, முலறசொ ொ முலறயிை்
“கணினி
பநோ ல்
ரிசு”
என் று
அலழக்கப்படுகிறது. அரஹொ இந்த விருலத தனது
நீ ண்டகொை ஒத்துலழப்பொள ் செஃ ் ரி படவிட்
உல் மோனுடன் பகி ந
் ்து சகொள் கிறொ .்
❖

அறிவியல் ஆரோய் ெ்சிக்கோன 30 வது ஜிடி
பிர்லோ
விருவத ்
ச ற் றோர்
சுமன்
ெக்ரவர்த்தி.

ரப ொசி ிய ் சுமன் ெக்ரவர்த்தி சபொறியியை்
அறிவியலுக்கொன சிறப்பொன பங் களிப்பு மற் றும்
மலிவு சுகொதொ த்துக்கொன சதொழிை் நுட்பங் கலள
ைள ப
் ்பதிை்
அதன்
பயன் பொடுகளுக்கொக
அறிவியல் ஆரோய் ெ்சிக்கோன 30 வது ஜிடி பிர்லோ
விருதுக்கு ரத ்வு சசய் யப்பட்டுள் ளொ .் க க்பூ ின்
இயந்தி
சபொறியியை்
துலறயின்
இந்தியன்
இன் ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னொைஜி (ஐ.ஐ.டி) யிை்
ஆசி ிய உறுப்பின ொக உள் ளொ .்
❖

பதவிஷங் கர் அவஸ்தி
அசுபதோஷ்
வைங் க ் ட்டது.

விருது
2020
ரத்வோெுக்கு

புகழ் சபற் ற பதவிெங் கர் அவஸ்தி விருது இந்தி
உல நலட, பத்தி ிலகயொள ் மற் றும் விம ்சக ்
அசுபதோஷ்
ரத்வோெுக்கு ைழங் கப்பட்டுள் ளது.
‘பித்ரோ-வோத்’ என் ற பலடப்புக்கொக அைருக்கு
இந்த ம ியொலத ைழங் கப்பட்டுள் ளது. அரசொக்
ைொஜ் பொய் , நந்த்கிரஷொ ் ஆச்சொ ய
் ொ, மற் றும்
ொரஜந்தி குமொ ் ஆகிரயொ ின் ரத ்வுக் குழுைொை்
அை ் ரத ந
் ்சதடுக்கப்பட்டொ .்
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❖

சதொடக்க
சத்தீஸ்க ்
வீ ்னி
(Veerni)
விருதுக்கு டூட்டி சந்த் (Dutee Chand) ரத ்வு
சசய் யப்பட்டொ .்

ைருடொந்தி
உள் ளது.
❖

சத்தீஸ்க ் மொநிை அ சொங் கத்தொை் சத்தீஸ்க ்
வீ ்னி (Veerni) விருதுக்கொன சதொடக்க பதிப்பிற் கு
டியூட்டி
சந்த்
(Dutee
Chand)ரத ்வு
சசய் யப்பட்டுள் ளொ .்
விலளயொட்டு
உட்பட
பை் ரைறு துலறகளிை் இந்தியப் சபண்களின்
பங் களிப்லப அங் கீக ிக்கும் இந்த விருது, ஏப் ை்
21, 2021 அன் று ைழங் கப்படும் .
❖

இந் திய வர்த்தக அதி ர் யூசு ோலி
எம் .ஏ.(
Yusuffali
MA)
ஐக்கிய
அரபு
எமிபரட்ஸில்
சிறந் த
சிவிலியன்
விருவத ் ச றுகிறோர்.

அபுதொபியின் மகுட இளை ச ் ரஷக் சமொஹமட்
பின் சயீத் அை் நஹ்யொன் (Sheikh Mohamed Bin Zayed
Al Nahyan) இந்திய ைம் சொைளிலயச் ரச ந
் ்த
சதொழிைதிப ் யூசுபொலி எம் .ஏ (Yusuffali MA) மற் றும்
11 நப ்கலள அபுதொபியின் சிறந்த குடிமக்கள்
விருதுடன் சமூகத்திற் கு அளித்த உன் னத மற் றும்
சதொண்டு பங் களிப்புக்கொக சகௌ வித்தன .்
❖

குனீத் பமோங் கோ (Guneet Monga) வநட் ஆஃ ்
தி
ஆர்டர்
ஆஃ ்
ஆர்டஸ
் ்
அண்ட்
சலட்டர்ஸ் (Knight of the Order of Arts and
Letters) வைங் கி சகௌவரவித்தோர்.

புகழ் சபற் ற தில ப்படத் தயொ ிப்பொள ,் குனீத்
ரமொங் கொவுக்கு லநட் ஆஃப் தி ஆ ட
்
் ஆஃப்
ஆ ட
் ஸ
் ் அண்ட் சைட்ட ்ஸ் (Knight of the Order of Arts
and Letters) (Chevalier dans I'Ordre des Arts et des Lettres)
சகௌ ைத்துடன்
ைழங் கப்படவுள் ளது.
இது
இ ண்டொைது மிக உய ந
் ்த சிவிை் பிச ஞ் சு
சகௌ ைமொகும்
இதற் கு
முன் ன ்
சம ிை்
ஸ்ட் ீப்(Meryl
Streep),
லிரயொனொ ர
் டொ
டிகொப் ிரயொ(Leonardo DiCaprio) மற் றும் புரூஸ்
விை் லிஸ்(Bruce Willis) ரபொன் ற சப ிய ஹொலிவுட்
சபய ்களுக்கு ைழங் கப்பட்டது.
❖

ோஃ ் டோ விருதுகள் (BAFTA Awards) 2021
யின்
74
வது
தி ் பு
அறிவிக்க ் ட்டுள் ளது.

விருதின் 74 ைது பதிப்பொக BAFTA 2021

லீலோவதி
விருதுகள்
அறிவிக்க ் ட்டது.

2020

மத்திய கை் வி அலமச்ச ் ரபமஷ் ப ோக்ரியோல்
நிஷோங் க் சமீபத்திை் புது திை் லியிை் 2020 ஆம்
ஆண்டு AICTE லீைொைதி (Lilavati Awards, 2020)
விருதுகலள ைழங் கினொ .் “சபண்கள் அதிகொ ம் ”
(“Women Empowerment”.) என் ற கருப்சபொருளின்
அடிப்பலடயிை் விருதுகள் ைழங் கப்பட்டன.
❖

பகன் வில் லியம் ெனுக்கு ெர் ரிெ்ெர்ட்
ஹோட்லீ (the Sir Richard Hadlee medal) தக்கம்
வைங் க ் ட்டது.

நியூசிைொந்து நட்சத்தி
கி ிக்சகட் வீ ் பகன்
வில் லியம் ெனுக்கு
சமீபத்திை்
ெர்
ரிெ்ெர்ட்
ஹோட்லி (the Sir Richard Hadlee medal) பதக்கம்
ைழங் கப்பட்டது. இது 6 ஆண்டுகளிை் அைருக்கு
கிலடத்த 4 ைது ச ் ிச்ச ட
் ் ஹொட்லீ(Sir Richard Hadlee)
விருது ஆகும் .
❖

லோரியஸ் உலக விவளயோட்டு விருதுகள்
2021 க்கு செவில் (Seville) ச ருந்திரள்
நகரமோக இருக்கும் .

சபருகி ைரும் COVID-19 சதொற் றுரநொய் கொ ணமொக
ஸ்சபயினின் நக மொன சசவிை் (Seville) 22 ைது
ைொ ஸ் உைக விலளயொட்டு விருதுகலள சமய் நிக ்
விழொவிை் நடத்துகிறது.

❖ மரோத்தி

டம்
க்லியோ
(Puglya)
மோஸ்பகோ பிலிம் ஃச ஸ்ட்டில் (Moscow
Film Fest) சிறந்த சவளிநோட்டு சமோழி
திவர ் டமோக சவன்றது.

ம ொத்தி தில ப்படமொன “பக்லியொ”(Puglya) 2021
மொஸ்ரகொ ச ்ைரதச தில ப்பட விழொவிை் சிறந்த
சைளிநொட்டு சமொழி அம் ச விருலத சைன் றுள் ளது.
பக்லியொ (Puglya) படத்லத ஆபி கொம் பிலிம் ஸ்
என் ற பதொலகயின் கீழ் விரனொத் சொம் பீட்ட ்
இயக்கி தயொ ித்துள் ளொ .்

2021 ஆம் ஆண்டிற் கொன பி ிட்டிஷ்
அகொடமி
தில ப்பட விருதுகள் (BAFTA), பி ிட்டிஷ் அகொடமி
ஆஃப் ஃபிலிம் அண்ட் சடலிவிஷன் ஆ ட
் ஸ
் ் (British
Academy of Film and Television Arts) அறிவித்துள் ளது. 2020
மற் றும் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ரதசிய மற் றும்
சைளிநொட்டு தில ப்படங் கலள சகள விக்கும்
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Science and Technology News
❖

❖

ஐ.ஐ.டி
(IIT)
கோன்பூர்
ோர்வவ
குவற ோடுள் ளவர்களுக்கு சதோடு உணர்
கடிகோரத்வத உருவோக்குகிறது

கொன் பூ ிை் உள் ள இந்தியன் இன் ஸ்டிடியூட் ஆப்
சடக்னொைஜி (ஐ.ஐ.டி-ரக) இை் ஒரு ரப ொசி ியரும்
ஒரு
ஆ ொய் ச்சி
கூட்டொளியும்
ரந த்லத
துை் லியமொக
உண
பொ ்லை
குலறபொடுள் ளை ்கலளப் பயன் படுத்துைதற் கொக
ஒரு
புதிய
சதொடு
உண ்
கடிகொ த்லத
உருைொக்கியுள் ளன .்
❖

ரஷ்ய தடு ் பூசி ஸ்பூட்னிக் V (Sputnik V)
இந் தியோவில் அவெரகோல
யன் ோட்டு
அங் கீகோரத்வத ் ச றுகிறது.

மத்திய மருந்துகள் நிலையொன கட்டுப்பொட்டு
அலமப்பு, DCGA
ஷ்ய தடுப்பூசியின் அைச
பயன் பொட்டு
அங் கீகொ த்திற் கு
ஒப்புதை்
அளித்துள் ளது,
ஸ்பூட்னிக்
V(Sputnik
V),
ரகொவிஷீை் ட்(Covishield) மற் றும் ரகொைொக்சினுக்குப்
(Covaxin) பிறகு மருந்து கட்டுப்பொட்டொள ிடமிருந்து
அைச கொை பயன் பொட்டு அங் கீகொ த்லதப் சபறும்
மூன் றொைது தடுப்பூசியொக இது மொறிவிட்டது.

ஸ்ரீநக ிை் உள் ள உைக புகழ் சபற் ற தொை் ஏ ியிை்
உள் ள ரநரு பூங் கொவிை் ஜம் மு & கொஷ்மீ ்
விலளயொட்டு
கவுன் சிை்
நீ ்
விலளயொட்டு
அகொடமியிை் ர ொயிங் ஒழுக்கத்திற் கொன ரகரைொ
(Khelo) இந்தியொ மொநிை சிறப்பு லமயத்லத (KISCE)
மத்திய விலளயொட்டு மற் றும் இலளஞ ் விைகொ
அலமச்ச ் கிச ன் ிஜிஜூ திறந்து லைத்தொ .்
Sports News
❖

ஒரு
'ஆபரோக்கியமோன
ெோதோரண'
ருவமவை முன்னறிவி ் புகள் .
(Skymet)

இந்த ஆண்டு, பருைமலழ நீ ண்ட கொை ச ொச ியின்
(LPA) 103% ஆக இருக்கும் . LPA என் பது அகிை
இந்திய பருைமலழயின் ச ொச ியொகும் , இது 88
சச.மீ மலழப்சபொழிலைக் சகொண்டுள் ளது மற் றும்
இது 50 ஆண்டு ச ொச ி ஆகும் .
Books and Authors News
❖

உத்த்கல் பகஷரி ஹபரக்ருஷ்ணோ மஹ்தோ ்
எழுதிய ‘ஒடிெோ இதிஹோஸ்’ புத்தகத்தின் இந்தி
சமொழிசபய ப
் ்லப பிரதமர் நபரந்திர பமோடி
ஏப் ை் 9 ஆம் ரததி அம் ப த்கர் ெர்வபதெ
வமயத்தில் சைளியிடுைொ .்
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மியோமி ஓ வன சவல் ல
சின்னவர வீை் த்தினோர்.

ஹுர்கோஸ்

மியொமி ஓபன் இறுதிப் ரபொட்டியிை் ரபொைந்லதச்
ரச ந
் ்த ஹூ ர்ட் ஹுர்கோஸ்
19 ையதொன
இத்தொலியின் ெோனிக் சின்னவர 7-6 (4), 6-4 என் ற
சசட் கணக்கிை் வீழ் த்தி தனது விலளயொட்டு
ைொழ் க்லகயின் மிகப்சப ிய பட்டத்லத சைன் றொ .்
ஹு ்கொஸ் தனது நொட்டின் முதை் மொஸ்ட ்ஸ் 1000
சொம் பியனொனொ .்
❖

டோக்டர்
ஹபரக்ருஷ்ணோ
மஹ்தோ ்
எழுதிய
‘ஒடிெோ
இதிஹோஸ்’
இந்தி
தி ் வ
பிரதமர்
பமோடி
சவளியிடவுள் ளோர்.

2023 AIBA ஆண்கள் உலக குத்துெ்ெண்வட
ெோம் பியன்ஷி ் வ
தோஷ்கண்ட்
நடத்துகிறது.

ச ்ைரதச
குத்துச்சண்லட
சங் கத்தின்
(AIBA)
தலைை ்
உமர்
கிசரம் பலவ்
உஸ்ச கிஸ்தோனுக்கு விஜயம் சசய் தரபொது, AIBA
ஆண்களின் உைக குத்துச்சண்லட சொம் பியன் ஷிப்
ரபொட்டிகள் 2023 ஆம் ஆண்டில் தோஷ்கண்டில்
நலடசபறும்
என் று
அதிகொ ப்பூ ்ைமொக
அறிவித்தொ .்
❖

❖ ஸ்வகசமட்

கீரன் ரிஜிெு ஸ்ரீநகரில் பகபலோ (Khelo)
இந் தியோ மோநில சிற ் பு வமயத்வத
திறந்து வவத்தோர்.

ஃபிஃ ோ (FIFA) ோகிஸ்தோன் மற் றும் ெோட்
கோல் ந் து
கூட்டவம ் புகவள
இவடநிறுத்துகிறது.

ோகிஸ்தோன்
கோல் ந்து கூட்டவம ் பு (PFF)
மற் றும் ெோடியன்
கோல் ந் து ெங் கம் (FTFA)
ஆகியைற் லற FIFA இலடநீ க்கம் சசய் துள் ளது.
சம் பந்தப்பட்ட
அ சொங் க
முடிவுகள்
த்து
சசய் யப்பட்டவுடன் இலடநீ க்கம் நீ க்கப்படும் .
❖

புவபனஷ்வர் குமோர் ICC Player of the Month
award விருவத சவன்றுள் ளோர்.
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மொ ்ச்
மொதத்திை்
இங் கிைொந்துக்கு
எதி ொன
அண்லமயிை் ைல யறுக்கப்பட்ட ஓை ் சதொட ிை்
தனது மிகச்சிறந்த விலளயொட்டுக்கொக இந்திய
சீம ் புவபனஷ்வர் குமோர் ICC Player of the Month
award விருலத சைன் றுள் ளொ .்
Economy News
❖

ெர்வபதெ
நோணய
நிதியம்
(IMF)
இந் தியோவின்
சமோத்த
உள் நோட்டு
உற் த்தியின்
வளர்ெசி
்
கணி ் வ
நிதியோண்டு
22
க்கு
12.5%
ஆக
மோற் றியுள் ளது

ெர்வபதெ
நோணய
நிதியம்
(IMF)
இந்திய
சபொருளொதொ த்திற் கொன
அதன்
ைள ்ச்சி
கணிப்லப 100 அடிப்பலட புள் ளிகள் அதிக ித்து
2021-22
நிதியொண்டிை்
5
ெதவீதமோக
உய ்த்தியுள் ளது. நிதியோண்டு 23 க்கோன சமொத்த
உள் நொட்டு உற் பத்தியின் ைள ்ச்சி 6.9 ெதவீதமோக
உள் ளது.
❖

ரிெர்வ்
வங் கி
சகோள் வக(Monetary
Policy):
விகிதம் மோறோது

நோணயக்
சகோள் வக

ஆளுந ் ெக்தி கோந் த தோஸ் தலைலமயிைொன
இந் திய
ரிெர்வ்
வங் கியின்
(RBI)
ஆறு
உறுப்பின ்கலளக்
சகொண்ட
நொணயக்
சகொள் லகக் (Monetary Policy) குழு, 2021 ஏ ் ரல் 5
முதல் 7 ைல நலடசபற் ற சகொள் லக மறுஆய் வுக்
கூட்டத்திை் ,
முக்கிய
கடன்
விகிதங் கலள
சதொட ந
் ்து ஐந்தொைது முலறயொக மொற் றொமை்
இருக்க முடிவு சசய் துள் ளது.
❖

பநோமுரோ (Nomura) இந்தியோவின் சமோத்த
உள் நோட்டு உற் த்தியின்
கணி ் வ
நிதியோண்டில்
12.6%
ஆக
குவறத்துள் ளது.

ஜப்பொனிய த கு நிறுைனமொன ரநொமு ொ (Nomura)
2021-22 (FY22) நிதியொண்டிை் இந்தியொவின் சமொத்த
உள் நொட்டு உற் பத்தியின் கணிப்லப முந்லதய
மதிப்பீடொன 5 சதவீதத்திலிருந்து 12.6 சதவீதமொக
திருத்தியுள் ளது.
Important Days
❖
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ெர்வபதெ சுரங் க விழி ் புணர்வு நோள் :
ஏ ் ரல் 4

சு ங் க
விழிப்புண ்வு
மற் றும்
சு ங் க
நடைடிக்லகக்கொன உதவிக்கொன ஐக்கிய நொடுகள்
சலபயின் ச ்ைரதச தினம் ஒை் சைொரு ஆண்டும்
ஏப் ை் 4 ஆம் ரததி சகொண்டொடப்படுகிறது.
டிசம் ப ் 8, 2005 அன் று, சபொதுச் சலப ஒை் சைொரு
ஆண்டும் ஏப் ை் 4 சு ங் க விழிப்புண ்வு மற் றும்
சு ங் க நடைடிக்லகக்கொன உதவிக்கொன ச ்ைரதச
தினமொகக்
கலடப்பிடிக்கப்படும்
என் று
அறிவித்தது. இது முதன் முதலிை் ஏப் ை் 4, 2006
அன் று கொணப்பட்டது.
❖

ெர்வபதெ மனெோட்சி தினம் : ஏ ் ரல் 5

ஐக்கிய நொடுகள் சலப ஏப் ை் 5 ஐ ச ்ைரதச
மனசொட்சி தினமொக அறிவிக்கிறது. இந்த நொள்
மக்கலள சுயமொக பி திபலிக்கவும் , அை ்களின்
மனசொட்சிலயப்
பின் பற் றவும் ,
ச ியொன
விஷயங் கலளச் சசய் யவும் நிலனவூட்டுகிறது.
❖

பதசிய கடல் ெோர்
தி ் வ
பதெம்
ஏ ் ரல் 5

தினத்தின் 58 வது
சகோண்டோடுகிறது:

இந்தியொவிை் பதசிய கடல் தினம் ஒை் சைொரு
ஆண்டும் ஏ ் ரல் 5 அன் று அனுச ிக்கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு ரதசிய கடை் தினத்தின் 58 ைது
பதிப்பு. ஒை் சைொரு ஆண்டும் ரதசிய கடை் தினம்
சகொண்டொடப்படுகிறது,
இது
கண்டங் களுக்கு
இலடரயயொன
ை ்த்தகத்லதயும்
உைகப்
சபொருளொதொ த்லதயும்
ஆத ிப்பதிை்
உள் ள
விழிப்புண ்லை உைகின் ஒரு மூலையிலிருந்து
இன் சனொரு மூலையிை் சகொண்டு சசை் ைதற் கொன
மிகவும்
ஒழுங் கலமக்கப்பட்ட,
பொதுகொப்பொன
மற் றும்
ஒலி, சுற் றுச்சூழலுக்கு பதிைளிக்கும்
அணுகுமுலறயொகும் .
❖

அபிவிருத்தி மற் றும் அவமதிக்கோன
ெர்வபதெ விவளயோட்டு நோள் : ஏ ் ரல் 6

ஐக்கிய நொடுகள் சலப ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏ ் ரல்
6 ஆம் பததி அபிவிருத்தி மற் றும் அவமதிக்கோன
ெர்வபதெ
விவளயோட்டு
தினமோக
சகொண்டொடுகிறது.
விலளயொட்டு
ை ைொற் று
ீதியொக அலனத்து சமூகங் களிலும் ஒரு முக்கிய
பங் லகக்
சகொண்டுள் ளது,
அது
ரபொட்டி
விலளயொட்டு,
உடை்
சசயை் பொடு
அை் ைது
விலளயொட்டு ைடிைத்திை் இருக்கைொம் .
❖

உலக சுகோதோர தினம் ஏ ் ரல் 7 அன்று
உலகளவில் அனுெரிக்க ் ட்டது
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உலக சுகோதோர தினம்
என் பது ஒை் சைொரு
ஆண்டும் ஏ ் ரல் 7 ஆம் பததி சகொண்டொடப்படும்
உைகளொவிய சுகொதொ விழிப்புண ்வு தினமொகும் .
ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏப் ை் 7 ஆம் ரததி, அ சொங் க
மற் றும் அ சு சொ ொ சுகொதொ
நிறுைனங் கள்
ஆர ொக்கியமொன
ைொழ் க்லக
பழக்கங் கலள
ரமம் படுத்துைதிை்
கைனம்
சசலுத்தும்
நிகழ் வுகலள ஏற் பொடு சசய் கின் றன.
❖

1994
ருவோண்டோ
இன ் டுசகோவல
ற் றிய ெர்வபதெ பிரதி லி ் பு நோள் :
ஏ ் ரல் 7

ருவோண்டோவில்
துட்ஸிக்கு
எதிரோன
1994
இன ் டுசகோவலயின் ெர்வபதெ பிரதி லி ் பு
நோள் ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏ ் ரல் 7 அன் று
உைகளவிை் அனுச ிக்கப்பட்டது.
❖

முற் ரபொக்கொன ந ம் பு மண்டை ரகொளொறொன
பொ கி
் ன் சன்
ரநொய்
குறித்த
விழிப்புண ்லை
ஏற் படுத்துகிறது.
❖

மனித விண்சைளி விமொனத்தின் ச ்ைரதச தினம்
ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏப் ை் 12 அன் று உைகளவிை்
அனுச ிக்கப்படுகிறது. ஐ.நொ சபொதுச் சலப ஏப் ை்
7 2011 அன் று ஒரு தீ ம
் ொனத்லத நிலறரைற் றியது
ஏப் ை் 12 ஐ ச ்ைரதச மனித விண்சைளி விமொன
தினமொக சகொண்டொட அறிவித்தது.
❖

அமிர்தெரஸ்
டுசகோவல
என் றும்
அலழக்கப்படும்
ெோலியன்வோலோ
ோக்
டுசகோவல 1919 ஏப் ை் 13 அன் று நடந்தது. இந்த
ஆண்டு பயங் க ைொதத்தின் 102 ஆவது ஆண்டு
நிலறலை நிலனவுகூ கி
் றது.
❖

உைக ரஹொமிரயொபதி தினம் : ஏப் ை் 10

ரஹொமிரயொபதி மற் றும் மருத்துை உைகிற் கு
அதன்
பங் களிப்பு
குறித்த
விழிப்புண ்லை
ப ப்புைதற் கொக ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏப் ை் 10 ஆம்
ரததி
உைக
ரஹொமிரயொபதி
தினம்
சகொண்டொடப்படுகிறது.
❖

பதசிய ோதுகோ ் ோன தோய் வம தினம் :
11 ஏ ் ரல்

ரதசிய பொதுகொப்பொன தொய் லம தினம் ஒை் சைொரு
ஆண்டும் ஏப் ை் 11 அன் று அனுச ிக்கப்படுகிறது.
ரதசிய பொதுகொப்பொன தொய் லம தினம் என் பது
White
Ribbon
Alliance
India
(WRAI)
ஒரு
முன் முயற் சியொகும்
இது க ப
் ்பிணி
பி சைம்
மற் றும் பி சைத்திற் கு பிறகொன ரசலைகளின்
ரபொது சபண்களுக்கு கிலடக்கக்கூடிய மற் றும்
ரபொதுமொன
அணுகலைக்
சகொண்டிருக்க
ரைண்டும் .
❖

ெோலியன்வோலோ
ோக்
டுசகோவல 102
ஆவது
ஆண்டு
நிவறவவ
நிவனவுகூர்கிறது ஏப் ை் 13

CRPF வீரம் நோள் : ஏ ் ரல் 09

மத்திய ிச ்ை் ரபொலீஸ் பலட (CRPF) வீ ம் தினம்
(Shaurya Diwas) ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏப் ை் 9 ஆம்
ரததி பலடயின் துணிச்சைொன மனித ்களுக்கு
அஞ் சலி சசலுத்துகிறது. 2021 56 ைது CRPF வீ ம்
தினத்லத குறிக்கிறது.
❖

ெர்வபதெ மனித விண்சவளி விமோன
நோள் ஏ ் ரல் 12 அன்று உலகளவில்
அனுெரிக்க ் ட்டது.

உலக

உலக இரத்த ஒட்டுண்ணி ெோகஸ் (Chagas)
பநோய் தினம் : 14 ஏ ் ரல்

இ த்த ஒட்டுண்ணி ரநொய் , சொகஸ் (Chagas) ரநொய்
(அசம ிக்க
டி ிபரனொரசொமியொசிஸ்
அை் ைது
அலமதியொன ரநொய் என் றும் அலழக்கப்படுகிறது
(American trypanosomiasis or silent or silenced disease))
மற் றும்
ரநொலயத்
தடுப்பதற் கும்
கட்டுப்படுத்துைதற் கும் அை் ைது அகற் றுைதற் கும்
ரதலையொன ைளங் கலளப் பற் றி மக்களிலடரய
விழிப்புண ்லையும்
சத ிவுநிலைலயயும்
ைள ப
் ்பதற் கொக ஏப் ை் 14 அன் று உைக இ த்த
ஒட்டுண்ணி ரநொய் சொகஸ் (Chagas) ரநொய் தினம்
அனுச ிக்கப்படுகிறது.
❖

அம் ப த்கர் செயந்தி: 14 ஏ ் ரல்

1891 ஆம் ஆண்டு ஏப் ை் 14 ஆம் ரததி பிறந்த
பொபொசொரகப் டொக்ட ் பீம்
ொை் அம் ரபத்க ின்
பிறந்த நொலள நிலனவுகூரும் ைலகயிை் ஏப் ை் 14
ஆம் ரததி அம் ரபத்க ் சஜயந்தி (பீம் சஜயந்தி
என் றும் அலழக்கப்படுகிறது) அனுச ிக்கப்படும் .

ோர்கின்ென் தினம் : ஏ ் ரல் 11
❖

ெர்வபதெ தவல ் ோவக தினம் : ஏ ் ரல் 13

ஒை் சைொரு ஆண்டும் , ஏப் ை் 11 உைக பொ கி
் ன் சன்
தினமொக
அனுச ிக்கப்படுகிறது,
இது
ஒரு
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2004 ஆம் ஆண்டு முதை் ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏப் ை்
13 ஆம் ரததி ச ்ைரதச தலைப்பொலக தினம்
சகொண்டொடப்படுகிறது.
சீக்கிய ்கள்
தலைப்பொலகலய தங் கள் மதத்தின்
கட்டொய
பகுதியொக லைக்க ரைண்டும் என் ற கடுலமயொன
ரதலை குறித்த விழிப்புண ்லை ஏற் படுத்துகிறது.

மத்திய சுகொதொ
அலமச்ச ் டொக்ட ் ஹ ்ஷ்
ை ்தன் , ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புண ்லை
ப ப்புைதற் கொக
அ ப
் ்பணிக்கப்பட்ட
அஹொ ்
கி ந்திலய (Aahaar Krant ) சதொடங் கினொ .்

❖ உலக கவல நோள் ஏ ் ரல் 15 (World Art day)
அன்று சகோண்டோட ் ட்டது

கலையின்
ைள ்ச்சி
ப ைை்
மற் றும்
சகொண்டொட்டத்லத ரமம் படுத்துைதற் கொக உைக
கலை தினம் ஒை் சைொரு ஆண்டும் ஏப் ை் 15 அன் று
உைகளவிை் சகொண்டொடப்படுகிறது.

❖ ஏ ் ரல்

15 அன்று இமோெ்ெல
அனுெரிக்க ் டுகிறது.

தினம்

இமொச்சை பி ரதசத்திை் ஏப் ை் 15 ஆம் ரததி
இமொச்சை தினம் அனுச ிக்கப்படுகிறது. இந்த
நொளிை் ஒரு முழுலமயொன மொநிைமொக மொறியது.

❖ உலக குரல் தினம் : 16 ஏ ் ரல்
அலனத்து மக்களின் அன் றொட ைொழ் க்லகயிலும்
கு லின் மகத்தொன முக்கியத்துைத்லத நிரூபிக்க
உைக கு ை் தினம் (WVD) ஒை் சைொரு ஆண்டும்
ஏப் ை்
16
அன் று
உைகளவிை்
சகொண்டொடப்படுகிறது.

Books and Authors News
❖

நிதின் பகோகபல எழுதிய ‘மபனோகர்
ோரிக்கர்: புத்திெோலித்தனமோன மனம் ,
எளிய வோை் க்வக’ என்ற புத்தகம் .

Schemes and Committees News

❖ NITI ஆபயோக் உடல் நலம் , ஊட்டெ்ெத்து

குறித்த
டிஜிட்டல்
களஞ் சியமோன
‘ப ோஷன்
கியோன்’ (Poshan Gyan) ஐ
அறிமுக ் டுத்துகிறது.

NITI ஆரயொக் பிை் மற் றும் சமலிண்டொ ரகட்ஸ்
அறக்கட்டலள மற் றும் சமூக மற் றும் நடத்லத
மொற் றத்திற் கொன
லமயத்துடன்
இலணந்து
அரசொகொ பை் கலைக்கழகம் உடை் நைம் மற் றும்
ஊட்டச்சத்து
குறித்த
ரதசிய
டிஜிட்டை்
களஞ் சியமொன “ரபொஷன் கியொன் ”( ‘Poshan Gyan’)
என் று
அறிமுகப்படுத்துகிறது
.
பின் ைரும்
இலணப்பு மூைம் ைலைத்தளத்லத அணுகைொம் :
https://poshangyan.niti.gov.in/

❖ சுகோதோர

சதோடங் க ் ட்டது
(Aahaar Krant) ணி.
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அவமெ்ெகத்தினோல்
'அஹோர்
கிரந்தி'

நிதின் ரகொகரை எழுதிய ‘மரனொக ் பொ ிக்க :்
புத்திசொலித்தனமொன மனம் , எளிய ைொழ் க்லக’
என் ற புதிய புத்தகம் சைளியிடப்பட்டது. இந்த
புத்தகத்லத
ப்ளூம் ஸ்ப ி
(Bloomsbury)சைளியிட்டுள் ளது. இது பொ ிக்க ின்
ஆளுலமலயப் பிடிக்க ஒரு முயற் சி - மனிதன் ,
அ சியை் ைொதி மற் றும் ரதசபக்த .்
ரகொகரை ஒரு புகழ் சபற் ற எழுத்தொள ,் ஊடகப்
பயிற் சியொள ்
மற் றும்
சிறப்பு
பொதுகொப்பு
சதொட ப
் ொன
ைலைத்தளமொன
BharatShakti.in.
நிறுைன ் மற் றும் StratNewsGlobal.com.
❖

பிரதமர்
பமோடி
பமம் டுத்த ் ட்ட
தி ் பு ‘Exam Warriors’ என்ற புத்தகம்
சவளியீட்டோர்.

பி தம ் நர ந்தி ரமொடியின் ‘Exam Warriors’ என் ற
புத்தகத்தின்
புதுப்பிக்கப்பட்ட
பதிப்பு
சைளியீட்டொ .் ரத ்வு அழுத்தம் மற் றும் மன
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அழுத்தத்லத சமொளிக்க மொணை ்கள் மற் றும்
சபற் ரறொருக்கு
இந்த
புத்தகம்
பை் ரைறு
ப ிந்துல கலள ைழங் குகிறது.

முன் னொள் மத்திய சுற் றுச்சூழை் அலமச்சரும் ,
குஜ ொத்திை்
உள் ள ைொன் கொரனல ச் ரச ந
் ்த
எம் .எை் .ஏ.யுமொன
திக்விசெய் சின்
ெலோ
கொைமொனொ .்

Obituaries News
❖
❖

ெ ் ோனிய பநோ ல் ரிசு ச ற் ற இெோமு
அகெோகி கோலமோனோர்: ஏ ் ரல் 1

2014 இயற் பியலுக்கொன ரநொபை் ப ிசின் இலண
சைற் றியொள ொன
ஜப்பொனிய
இயற் பியைொள ்
இசொமு அகசொகி கொைமொனொ .் எை் .ஈ.டி விளக்குகள்
(LED
lamps)
என் று
ப ைைொக
அறியப்படும்
பி கொசமொன மற் றும் எ ிசக்தி ரசமிப்பு சைள் லள
ஒளி
மூைங் களுக்கு
பங் களித்த
இந்த
கண்டுபிடிப்புக்கு
பை் கலைக்கழக
ரப ொசி ிய ொன அகசொகி அங் கீக ிக்கப்பட்டொ .்
❖

மூத்த
திவர ் ட
சதோவலக்கோட்சி
நடிவக
கோலமோனோர்: ஏ ் ரல் 4

மற் றும்
ெஷிகலோ

மூத்த தில ப்பட மற் றும் சதொலைக்கொட்சி நடிலக
சஷிகைொ ஓம் பி கொஷ் லசகை் கொைமொனொ .் அை ்
தனது முதை் சபய ொை் மிகவும் பி பைமொக
அறியப்பட்டொ ,் சஷிகைொ 100 க்கும் ரமற் பட்ட
படங் களிை் பை் ரைறு துலண கதொபொத்தி ங் களொக
பி பைமொக ரதொன் றினொ .்
❖

ெமோெ் வோடி கட்சி நிறுவனர் உறு ் பினர்
கவதி சிங் கோலமோனோர்: ஏ ் ரல் 4

சமொஜ் ைொடி கட்சியின் நிறுைன ் உறுப்பினரும் ,
உ.பி. முன் னொள் அலமச்சருமொன பகைதி சிங்
கொைமொனொ .் அைருக்கு 89 ையது.

கீதொ
பதிப்பகத்தின்
தலைை ்
ரோபதஷ்யம்
சகம் கோ
கொைமொனொ .்
ெனோதன்
இலக்கியங் கவள மக்களிடம் சகொண்டு சசன் ற
சபருலம இைருக்கு உண்டு.
❖

❖
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முன்னோள் மத்திய அவமெ்ெரும் குெரோத்
எம் .எல் .ஏவுமோன திக்விசெய் சின் ெலோ
கோலமோனோர் ஏ ் ரல் 4

த்திரிவகயோளர்,
த்ம
ோத்திமோ ரபீக் ெகோரியோ

இ ண்டொம் எலிசசபத் மகொ ொணியின்
கணை ் இளை ச ் பிலிப் கொைமொனொ ்
ஏ ் ரல் 9

இ ண்டொம் எலிசசபத் மகொ ொணியின் கணை ொன
இளை ச ் பிலிப் கொைமொனொ .் 99 ையதொன ொஜொ
ஜூன் மொதம் தனது 100 ைது பிறந்தநொளுக்கு சிை
மொதங் களுக்கு முன் பு கொைமொனொ .் அை ் தனது 96
ையதிை் 2017 இை் சபொது கடலமகளிை் இருந்து
ஓய் வு சபற் றொ .்
❖

❖

புகை் ச ற் ற
விருது ச ற் ற
கோலமோனோர்

பத்மஸ்ரீ
விருது
சபற் றைரும் ,
புகழ் சபற் ற
பத்தி ிலகயொளரும் , கை் வியொளரும் , சமௌலோனோ
ஆெோத் கல் வி அறக்கட்டவளயின் தலைைரும் ,
மும் வ
வகருல் இஸ்லோம் அறக்கட்டவளயின்
தலைைருமொன
பொத்திமொ
பீக்
ஜகொ ியொ
கொைமொனொ .் 2006 ஆம் ஆண்டிை் கை் வியிை் அை ்
சசய் த பணிக்கு அங் கீகொ ம் அளித்து அைருக்கு
த்மஸ்ரீ விருது ைழங் கப்பட்டது.

மவலயோள திவரக்கவத எழுத்தோளர்
பி. ோலெந்திரன் கோலமோனோர்: ஏ ் ரல் 5

மலையொள தில க்கலத எழுத்தொள ,் தில ப்படத்
தயொ ிப்பொள ,்
நொடக
ஆசி ிய ,்
நடிக ்
பி. ோலெந்திரன் கொைமொனொ .்
ோவம் உஸ்மோன்
நொடகத்திற் கொக அை ் மிகவும் பி பைமொனை ,்
இதற் கொக 1989 ஆம் ஆண்டிை் பகரள ெோகித்ய
அகோடமி விருது மற் றும் பகரள நிபுணத்துவ
நோடக விருவத சைன் றொ .்

இந் தியோவின் முதல் ச ண் கிரிக்சகட்
வர்ணவனயோளர்
ெந்திர
நோயுடு
கோலமோனோர்: ஏ ் ரல் 4

இந்தியொவின்
முதை்
சபண்
கி ிக்சகட்
ை ்ணலனயொள ் ெந்திர நோயுடு கொைமொனொ .்
அை ் நொட்டின் முதை் சடஸ்ட் ரகப்டன் சி.பக.
நோயுடுவின் மகள் .

❖
❖

கீதோ
பிரஸ்
தவலவர்
ரோபதஷ்யம்
சகம் கோ கோலமோனோர்: ஏ ் ரல் 4

மூத்த நடிகர் ெதீஷ் கவுல் கோலமோனோர்.

மூத்த நடிக ் சதீஷ் கவுை் , 300 பஞ் சொபி மற் றும்
இந்தி தில ப்படங் கலள தனது ை வுக்கொகக்
சகொண்டு, மகொபொ த் என் ற சதொலைக்கொட்சி
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நிகழ் சசி
் யிை்
நடித்தொ .்
❖

பகைொன்

புகை் ச ற் ற
யிற் சியோளர்
கோலமோனோர்

இந்தி ன்

ரைடத்திை்

து ் ோக்கி
சுடு
ெஞ் ெய்
ெக்ரவர்த்தி

பி பை துப்பொக்கி சுடு பயிற் சியொள ் ெஞ் ெய்
ெக்ரவர்த்தி ரகொவிட் -19 கொ ணமொக கொைமொனொ .்
துர ொணொச்சொ ய
் ொ விருது சபற் ற இை ் அபிநவ்
பிந்திரோ, ககன் நோரங் , அஞ் ெலி கவத் மற் றும்
சுமோ ஷிரூர், தீ ோலி பதஷ் ோண்பட, அனுெோ ெங்
மற் றும் அபயோனிகோ
ோல் உள் ளிட்ட சிறந்த
இந்திய துப்பொக்கி சுடும் வீ ்களுக்கு பயிற் சி
அளித்தை .்
❖

ஹோக்கி வீரர்
கோலமோனோர்.

ோல் பீர் சிங் ெூனியர்

சைள் ளிப்
பதக்கம்
சைன் ற,
1958
ஆசிய
விலளயொட்டு
இந்திய
ஹொக்கி
அணியிை்
உறுப்பின ொக இருந்த
ோல் பீர் சிங் ஜூனிய ்
கொைமொனொ .்
❖

பிர ல வரலோற் றோசிரியர்
பிரவீன் கோலமோனோர்.

பயோபகஷ்

புகழ் சபற் ற
ை ைொற் றொசி ியரும்
குறிப்பொக
அைொத்(Awadh) நிபுணருமொன ைக்ரனொ ரயொரகஷ்
பி வீன் தனது புத்தகங் கள் மற் றும் கட்டுல கள்
மூைம்
அைொத்(Awadh) ைளமொன பொ ம் ப ியம்
மற் றும் கைொச்சொ த்லதப் பற் றி மக்களுக்குத்
சத ியப்படுத்தினொ .் அைருக்கு 2019 ை் பத்மஸ்ரீ
விருது ைழங் கப்பட்டது.

கொஷ்மீ ்
பள் ளத்தொக்கிை் ,
ஸ்ரீநக ிை்
துலிப்
விழொலை சைப்டினன் ட் கை ்ன ் மரனொஜ் சின் ஹொ
திறந்து
லைத்தொ .்
ஜப ்ைொன்
மலைகளின்
அடிைொ த்திை் 64 க்கும் ரமற் பட்ட ைலககலளச்
ரச ந
் ்த 15 ைட்சத்துக்கும் ரமற் பட்ட பூக்கள்
பூத்துள் ளன.
❖

யங் கரவோதத்வத எதிர் ் தற் கோன ஐக்கிய
நோடுகளின் அறக்கட்டவள நிதிக்கு இந்தியொ
கூடுதைொக,
$500000
பங் களித்துள் ளது,
பயங் க ைொதத்லத எதி ்த்துப் ரபொ ொடுைதற் கொக
அலமக்கப்பட்ட ஐ.நொ. அலுைைகத்திற் கு நொட்டின்
நன் சகொலட
1
மில் லியனுக்கும்
அதிகமொக
ைழங் கியுள் ளது.
❖

❖

கிருஷ்ணமூர்த்தி கோலமோனோர்.

Miscellaneous News
❖
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ெம் மு & கோஷ்மீர் சல ் டினன்ட் கவர்னர்
மபனோெ் சின்ஹோ துலி ் விைோவவத்
திறந்து வவத்தோர்

கிபரட் கோளி முவறயோக WWE ஹோல்
ஆஃ ் ஃப ம் (Hall of Fame) 2021 இல்
பெர்க்க ் ட்டோர்.

கிபரட் கோளி 2021 ஆம் ஆண்டின் WWE ஹோல்
ஆஃ ்
ஃப ம்
(Hall
of
Fame)
ைகுப்பிை்
ரச ்க்கப்பட்டுள் ளொ .் ஜொன் ஸீனொ (John Cena)
பொடிஸ்டொ (Batista), ஷொன் லமக்ரகை் ஸ் (Shawn
Michaels) மற் றும் சக 2021 ரபொட்டியொள ் ரகன் (Kane)
உள் ளிட்ட பை புகழ் சபற் ற சூப்ப ்ஸ்டொ ்களுடன்
கிபரட்
கோளி
ரபொட்டியிட்டுள் ளொ ்
.ச ஸ்டிை் ரமனியொவின் தி கி ொண்ட் ஸ்ரடஜ் ஆஃப்
சதம் ஆை் (The Grandest Stage of Them All)அை து முதை்
சைற் றி.

❖ முன்னோள் பதர்தல் ஆவணயர் ஜி.வி.ஜி.
முன் னொள்
ரத ்தை்
ஆலணய ்
ஜி.வி.ஜி
கிருஷ்ணமூ ்த்தி
ையது
சதொட ப
் ொன
வியொதிகளொை் கொைமொனொ .் இந்திய சட்ட ரசலை
அதிகொ ியொன கிருஷ்ணமூ ்த்தி அக்ரடொப ் 1993
முதை் சசப்டம் ப ் 1996 ைல ரத ்தை் ஆலணய ொக
இருந்தொ .்

யங் கரவோதத்வத
எதிர் ் தற் கோக
ஐ.நோ. அறக்கட்டவள நிதிக்கு இந் தியோ
500,000 அசமரிக்க டோலர் ங் களிக்கிறது.

மத்திய
கல் வி
அவமெ்ெர்
ரபமஷ்
ப ோக்ரியோல்
“பநபநோ
ஸ்னிஃ ர்”
(“NanoSniffer”) சதோடங் கினோர்.

மத்திய கை் வி அலமச்ச ்
ரமஷ் ரபொக் ியொை்
‘நிஷொங் க்’ உைகின்
முதை் லமக்ர ொசசன் ச ்
அடிப்பலடயிைொன
சைடிக்கும்
சுைடு
கண்டுபிடிப்பொளல
(ETD) “ரநரநொ ஸ்னிஃப ”்
(“NanoSniffer”) என் று அறிமுகப்படுத்தினொ .்
❖

இந் திய ரோணுவ அதிகோரி ோரத் ன்னு
(Bharat
Pannu)
2
கின்னஸ்
உலக
ெோதவனகவள முறியடித்தோர்

இந்திய இ ொணுைத்தின் சைப்டினன் ட் க ்னை் ,
பொ த் பன் னு (Bharat Pannu) அக்ரடொப ் 2020 முதை்
தனது
ரைகமொன
தனி
லசக்கிள்
ஓட்டுதை்
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ரபொட்டிகளுக்கொக
இ ண்டு
கின் னஸ்
சொதலனகலளப் சபற் றுள் ளொ .்
❖

உைக

•

ரநஷனை் ரபசமன் ட்ஸ்
கொ ப
் ்பர ஷன்
ஆஃப் இந்தியொ எம் .டி & சி.இ.ஓ: திலீப்
அஸ்ரப.

எகி ் தில் 'லோஸ்ட் பகோல் டன் சிட்டி ஆஃ ்
லக்ெர்'
('Lost
golden
city
of
Luxor')
சதோல் ச ோருள் ஆரோய் ெ்சியோளர்களோல்
கண்டுபிடிக்க ் ட்டது.

•

ரதசிய
ரபசமன் ட்
கழகம்
தலைலமயகம் : மும் லப.

இந்திய

•

இந்திய
ரதசிய
நிறுைப்பட்டது: 2008

கழகம்

•

ஆசிய
உள் கட்டலமப்பு
முதலீட்டு
ைங் கியின் தலைை :் ஜின் லிகுன் .
AIIB இன் தலைலமயகம் : சபய் ஜிங் , சீனொ.

எகிப்திை் சதொை் சபொருள் ஆ ொய் ச்சியொள ்களொை்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட'லோஸ்ட்
பகோல் டன்
சிட்டி
ஆஃ ் லக்ெர்' ('Lost golden city of Luxor)' , 3,400
ஆண்டுகள் பழலமயொன அ ச நக ம் மூன் றொம்
அமன் ரஹொசடப்
(Amenhotep
III)
என் பை ொை்
கட்டப்பட்டது, அை து மகன் அசகரனட்டனொை்
லகவிடப்பட்டது,
ரமலும்
அதிசயமொக
பொதுகொக்கப்பட்ட எச்சங் கள் உள் ளன.

❖ ஆன்வலன்

குவற
தீர்க்கும்
பமலோண்வம ப ோர்டல் (Online Grievance
Management Portal) சதோடங் க ் ட்டது.

மத்திய
தகைை்
சதொட பு
்
மற் றும்
தகைை்
சதொழிை் நுட்பம் மற் றும் சட்டம் மற் றும் நீ தித்துலற
அலமச்ச ்
விசங் க ்
பி சொத்
“பட்டியை்
சொதியினருக்கொன ரதசிய ஆலணயத்தின் (National
Commission for Scheduled Castes) (NCSC) ஆன் லைன்
குலற தீ ்க்கும்
ரமைொண்லம ரபொ ட
் ்டலைத்
சதொடங் கினொ .்

❖ HGCO19 ஒரு mRNA தடு ் பூசி பெோதவன
இந்தியொவின் mRNA -அடிப்பலடயிைொன ரகொவிட் 19 தடுப்பூசி ரசொதலன - HGCO19அதன் மருத்துை
ஆய் வுகளுக்கொக
கூடுதை்
அ சொங் க
நிதியுதவிலயப் சபற் றுள் ளது. இந்த நிதி 'மிஷன்
ரகொவிட் சூ க்ஷொ' (Mission Covid Suraksha) கீழ்
ைழங் கப்பட்டுள் ளது.

அவனத்து
ப ோட்டித்
பதர்வுகளுக்கும்
முக்கியமோன குறி ் புக்கள் : (STATIC TAKEAWAYS)

•
•
•
•
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ொஜஸ்தொன்
முதை் ை :்
அரசொக்
சகஹ்ரைொட்; ஆளுந :் கை் ொஜ் மிஸ் ொ.
சதலுங் கொனொ தலைநக ம் : லஹத ொபொத்.
சதலுங் கொனொ
கை ்ன :்
சசௌந்த ொஜன் .

தமிழிலச

சதலுங் கொனொ முதை் ை :் ரக.சந்தி ரசக ்
ொை்

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ரபசமன் ட்

AIIB நிறுைப்பட்டது: 16 ஜனை ி 2016.
பஞ் சொப் முதை் ை :் ரகப்டன் அம ந
ீ ்த ்
சிங் .
பஞ் சொப் கை ்ன :் வி.பி.சிங் பத்ரனொ ்
உைக ைங் கி தலைலமயகம் : ைொஷிங் டன் ,
டி.சி., அசம ிக்கொ
உைக ைங் கி உருைொக்கம் : ஜூலை
உைக ைங் கி தலைை :் ரடவிட் மொை் பொஸ்.
மிரசொ ம் முதைலமச்ச :் பு ரசொ ம் தங் கொ;
ஆளுந :் பி.எஸ். ஸ்ரீத ன் பிள் லள.
பி.சி.சி.ஐ சசயைொள :் ரஜ ஷொ
பி.சி.சி.ஐ தலைை :் சவு ை் கங் குலி.
பி.சி.சி.ஐ
தலைலமயகம் :
மும் லப,
மகொ ொஷ்டி ொ; நிறுைப்பட்டது: டிசம் ப ்
1928

•

பழங் குடியின ்
விைகொ
அ ஜ
் ுன் முண்டொ.

•

உஸ்சபகிஸ்தொன்
தொஷ்கண்ட்.

•

உஸ்சபகிஸ்தொன்
மி சி
் ரயொரயை் .

•

உஸ்சபகிஸ்தொன்
நொணயம் :
உஸ்சபகிஸ்தொனி ரசொம் (soʻm).
இந்திய உச்ச நீ திமன் றம் நிறுைப்பட்டது:
26 ஜனை ி

•

அலமச்ச :்
தலைநக ம் :

ஜனொதிபதி:

ஷை் கொட்

•

தலைை ் டிஆ டி
் ஓ (DRDO): டொக்ட ் ஜி சதீஷ்
ச ட்டி.

•

டிஆ டி
் ஓ
திை் லி.

•
•

டிஆ டி
் ஓ (DRDO) நிறுைப்பட்டது: 1958

•
•
•
•
•
•

(DRDO)

தலைலமயகம் :

புது

சகொள் லக ச ப்ரபொ வீதம் (Policy Repo Rate):
4.00%
தலைகீழ் ச ப்ரபொ வீதம் (Reverse Repo Rate):
3.35%
விளிம் பு நிலை ைசதி வீதம் (Marginal Standing
Facility Rate): 4.25%
ைங் கி வீதம் (Bank Rate): 4.25%
சி.ஆ .் ஆ (் CRR): 3%
எஸ்.எை் .ஆ (் SLR): 18.00%
உைக சுகொதொ
அலமப்பின்
சடட்ர ொஸ் அதொரனொம் .
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•

WHO இன்
தலைலமயகம் :
சுவிட்ச ்ைொந்து.

•
•
•

WHO நிறுைப்பட்டது: 7 ஏப் ை்

•

யுசனஸ்ரகொ இயக்குந ் சஜன ை் : ஆட் ி
அசசௌரை.

•
•

வியட்நொம் தலைநக ம் : ஹரனொய் .

•

SIDBI
1990
ஏப் ை்
அலமக்கப்பட்டது;

•

SIDBI
தலைலமயகம் :
ைக்ரனொ,
உத்த பி ரதசம் .
கிடங் கு ரமம் பொடு மற் றும் ஒழுங் குமுலற
ஆலணயம் நிறுைப்பட்டது: 2010.
கிடங் கு ரமம் பொடு மற் றும் ஒழுங் குமுலற
ஆலணயம் தலைலமயகம் : புது திை் லி.

•
•

சஜனீைொ,

யுசனஸ்ரகொ உருைொக்கம் : 4 நைம் ப ்
யுசனஸ்ரகொ
பி ொன் ஸ்.

தலைலமயகம் :

பொ ிஸ்,

வியட்நொம் நொணயம் : வியட்நொமிய ரடொங்
ஆம்

2

பொ தி
ஏ ச
் டை்
தலைலம
அதிகொ ி: ரகொபொை் விட்டை் .

•

பொ தி ஏ ச
் டை் நிறுைன :் சுனிை் பொ தி
மிட்டை் .

•

பொ தி ஏ ச
் டை் நிறுைப்பட்டது: 7 ஜூலை
1995
ிலையன் ஸ்
இண்டஸ்ட் ஸ
ீ ்
லிமிசடட்
நிறுைன :்
திருப்பொய்
ஹி ொச்சந்த்
அம் பொனி.

•

•

சீசஷை் ஸ் (Seychelles) நொணயம் : சீசஷை் ஸ்
ரூபொய் . (Seychelles)

•

சீசஷை் ஸ்
(Seychelles)
கண்டம் :
ஆப்பி ிக்கொ.
லநஜ ் தலை நக :் நியொமி (Niamey)

•
•
•
•
•
•

ரததி

•

•

•

நி ்ைொக

ிலையன் ஸ்
இண்டஸ்ட் ஸ
ீ ்
லிமிசடட்
தலைலம நி ்ைொக அதிகொ ி (தலைலம
நி ்ைொக அதிகொ ி): முரகஷ் திருப்பொய்
அம் பொனி.
ிலையன் ஸ்
இண்டஸ்ட் ஸ
ீ ்
லிமிசடட்
தலைலமயகம் : மும் லப, மகொ ொஷ்டி ொ.

•

•
•
•
•

லநஜ ் நொணயம் : ரமற் கு ஆப்பி ிக்க CFA
பி ொங் க்.( West African CFA franc)
சிங் கப்பூ ் நொணயம் : சிங் கப்பூ ் டொை .்
சிங் கப்பூ ின் தலைநக ம் : சிங் கப்பூ .்
சிங் கப்பூ ் பி தம :் லீ ஹ்சியன் லூங் .
ஐக்கிய அ பு எமிர ட்ஸ் தலைை :் ரஷக்
கலீஃபொ பின் சயீத் அை் நஹ்யொன் .( Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan.)
ஐக்கிய அ பு அமீ கத்தின் தலைநக ம் :
அபுதொபி;
நொணயம் :
ஐக்கிய
அ பு
எமிர ட்ஸ் தி ்ஹொம் (United Arab Emirates
dirham).
ஒடிசொவின் முதை் ை :் நவீன் பட்நொயக்.
ஒடிசொ தலைநக ம் : புைரனஸ்ை .்
ஒடிசொ கை ்ன :் விநொயக ் ைொை் .
பஞ் சொப் முதை் ை :் ரகப்டன் அம ந
ீ ்த ்
சிங் .

•

பஞ் சொப் கை ்ன :் வி.பி.சிங் பத்ரனொ .்

•

ஏ ச
் டை் ரபசமன் ட்ஸ் ைங் கியின் எம் .டி
மற் றும் தலைலம நி ்ைொக அதிகொ ி:
நுப் தொ பிஸ்ைொஸ் (Nubrata Biswas).
ஏ ச
் டை்
ரபசமன் ட்ஸ்
ைங் கி
தலைலமயகம் : புது திை் லி.

•
•

ஏ ச
் டை்
ரபசமன் ட்ஸ்
நிறுைப்பட்டது: ஜனை ி 2017

•

சநத ்ைொந்து தலைநக ம் : ஆம் ஸ்ட ட
் ொம் ;
நொணயம் : யூர ொ.

•

White Ribbon Alliance India 1999 இை்
சதொடங் கப்பட்டது.
பங் களொரதஷ் பி தம :் ரஷக் ஹசினொ;
தலை நக :் டொக்கொ; நொணயம் : டொக்கொ

ைங் கி

•

FIFA தலைை :் கியொனி இன் பொன் டிரனொ;
நிறுைப்பட்டது: 21 ரம 1904

•

•

FIFA
தலைலமயகம் :
சுவிட்ச ்ைொந்து.

•
•
•
•

•

பங் களொரதஷ் ஜனொதிபதி: அப்துை் ஹமீத்.

ஜப்பொன் தலைநக ம் : ரடொக்கிரயொ;

•
•
•

NCAER தலைலமயகம் : புது திை் லி.
NCAER நிறுைப்பட்டது: 1956

•

மத்திய
ிச ்ை்
ரபொலீஸ்
உருைொக்கப்பட்டது: 27 ஜூலை 1939

பலட

•

•

மத்திய
ிச ்ை்
ரபொலீஸ்
பலட
குறிக்ரகொள் : ரசலை மற் றும் விசுைொசம் .
CRPF இயக்குந ் சஜன ை் : குை் தீப் சிங் .

•

•
•

19

சூ ிச்,

ஜப்பொன் நொணயம் : ஜப்பொனிய சயன் ;
ஜப்பொன் பி தம :் ரயொஷிலஹட் சுகொ.
மத்திய
ிச ்ை்
ரபொலீஸ்
பலட
தலைலமயகம் : புது திை் லி, இந்தியொ.

சீசஷை் ஸ்
(Seychelles)
விக்ரடொ ியொ.

தலை

நக :்

•

ரத ்தை் ஆலணயம் அலமக்கப்பட்டது: 25
ஜனை ி 1950
ரத ்தை் ஆலணய தலைலமயகம் : புது
திை் லி
ரத ்தை் ஆலணயத்தின் முதை் நி ்ைொகி:
சுகுமொ ் சசன்
பொ தி ஆக்சொ (Bharti Axa Life) ஆயுள்
கொப்பீட்டின் MD & CEO: ப ொக் ொஜொ
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•

MD & CEO ஃபின் ரக ் சிறு நிதி ைங் கி
(Fincare Small Finance Bank): ொஜீை் யொதை் .

•

ரமக்ஸ் லைஃப் இன் சூ ன் ஸ் தலைலம
நி ்ைொக அதிகொ ி: பி சொந்த் தி ிபொதி;
ரமக்ஸ் ஆயுள் கொப்பீடு நிறுைப்பட்டது:
2001;
ரமக்ஸ் ஆயுள் கொப்பீட்டு தலைலமயகம் :
புது திை் லி;
ஆக்சிஸ்
ைங் கி(Axis
Bank)
தலைலம
நி ்ைொக அதிகொ ி: அமிதொப் சவுத் ி;

•
•
•
•

ஆக்சிஸ் ைங் கி(Axis Bank) தலைலமயகம் :
மும் லப;

•

ஆக்சிஸ் ைங் கி (Axis Bank) நிறுைப்பட்டது:
1993
ஷ்யொ ஜனொதிபதி: விளொடிமி ் புடின் .
ஷ்யொ தலைநக ம் : மொஸ்ரகொ.

•
•
•
•
•
•

ஷ்யொ நொணயம் : ஷ்ய ரூபிள் .

புத்தொண்டு பநோப ோ
குறிப்பிடப்படுகிறது.

இந்திய அ சின் முதன் லம அறிவியை்
ஆரைொசக ் ரப ொசி ிய ் :ரக
விஜய்
ொகைன் .

•

இந்திய
அ சியைலமப்பின்
338
ைது
பி ிவின் கீழ் ரதசிய பட்டியை் சொதி
ஆலணயம் (NCSC) அலமக்கப்பட்டது.

•

டொக்ட ் பி. ஆ .் அம் ரபத்க ின் விருதுகள் /
ம ியொலத: ரபொதிசத்ைொ (1956) பொ த்
த்னொ
(1990)
முதை்
சகொைம் பிய
முன் ரனொடி அை ்களின் ரந ம் (2004) தி
கிர ட்டஸ்ட் இந்தியன் (2012).

•

யுசனஸ்ரகொ
(UNESCO)
இயக்குந ்
சஜன ை் : ஆட் ி அஸ்வுரை
HP முதை் ை :் சஜய் ொம் தொக்கூ ;் HP
ஆளுந :் பண்டொரு தத்தொத் யொ.
ிச ்ை் ைங் கியின் 25 ைது ஆளுந :் சக்தி
கொந்த் தொஸ்; தலைலமயகம் : மும் லப;
நிறுைப்பட்டது: 1 ஏப் ை் 1935, சகொை் கத்தொ.
பஞ் சொப் ரதசிய ைங் கி தலைலமயகம் :
புது திை் லி.
பஞ் சொப் ரநஷனை் ைங் கி எம் .டி மற் றும்
தலைலம நி ்ைொக அதிகொ ி: எஸ்.எஸ்.
மை் லிகொ ஜ
் ுனொ ொை் .
பஞ் சொப் ரநஷனை் ைங் கி நிறுைப்பட்டது:
19 ரம 1894, ைொகூ ,் பொகிஸ்தொன் .
லஹட்டி தலைநக ம் : ரபொ ட
் ்-ஓ-பி ின் ஸ்
(Port-au-Prince);
நொணயம் : Haitian gourde.
இஸ்ர ொ தலைை :் ரக.சிைன் .

•
•
•

மகொ ொஷ்டி ொ
தொக்கர .

•

உத்தை்

•

NADA தலைலமயக இடம் : புது திை் லி;

•
•

NADA நிறுைப்பட்டது: 24 நைம் ப ் 2005

•

சைளியுறவு
துலற
அலமச்ச :்
எஸ்.சஜய் சங் க .்
WHO இன்
தலைலமயகம் : சஜனீைொ,
சுவிட்ச ்ைொந்து.
WHO இன் இயக்குந ் சஜன ை் : சடட்ர ொஸ்
அதொரனொம் .
WHO நிறுைப்பட்டது: 7 ஏப் ை் 1948

•

•
•
•
•

ஏ ் சீஃப் மொ ்ஷை் :
பதூ ியொ.

ொரகஷ் குமொ ் சிங்

•
•
•
•
•

இஸ்ர ொ
தலைலமயகம் :
க ந
் ொடகொ.

சபங் களூரு,

இஸ்ர ொ நிறுைப்பட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 1969

மிஷன் ரகொவிட் சூ க்ஷொ (Mission Covid
Suraksha) என் பது நொட்டிற் கொன உள் நொட்டு
மலிவு
மற் றும்
அணுகக்கூடிய
தடுப்பூசிகளின்
ைள ்ச்சிலய
சசயை் படுத்த
இந்தியொவின்
இைக்கு
முயற் சி.

•

இது
பரயொசடக்னொைஜி
துலறயின்
தலைலமயிை்
உள் ளது
மற் றும்
பரயொசடக்னொைஜி சதொழிை் ஆ ொய் ச்சி
உதவி கவுன் சிலிை் (BIRAC) ஒரு பி த்ரயக
மிஷன்
அமைொக்க
பி ிவு
சசயை் படுத்துகிறது.

•

சபங் கொலி சமொழியிை் பரஹைொ என் ற
சசொை் லுக்கு 'முதை் ' என் றும் ரபொய் சொக்
என் பது ைங் கொள நொட்கொட்டியின் முதை்
மொதமொகும் . ைங் கொளத்திை் ைங் கொளத்திை்

20

என

•

மகொ ொஷ்டி ொ
கை ்ன :்
பகத்
சிங்
ரகொஷ்ய ி.
மகொ ொஷ்டி ொ தலைநக ம் : மும் லப.
முதை் ை :்

ப ோர்பஷோ
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