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TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, 

TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, 

IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற 

ப ோட்டித் பதரவ்ுகளுக்கோன நடப்பு 

நிகழ்வுகள் தலைப்புச ்சசய்தி. 

 

International News 

• உலகின் மிக ்ப ரிய விமோனம் 

ஸ்ட்ரோபடோலோஞ்ச ் தனது 

பசோதனன  யணத்னத நினறவு 

பசய்கிறது 

உைகின் மிகப்சபரிய விமானம், 

லைப்பரச்சானிக் வாகனங்கலள 

சகாண்டு சசை்வதற்கும், விண்சவளிலய 

எளிதிை் அணுகுவதற்கும் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது, இது 

கலிசபாரன்ியாவின் சமாஜாசவ 

பாலைவனத்தின் மீது சதளிவான 

வானத்திை் உயரந்்தது ஸ்ட்ராசடாைாஞ்ச ்

(Stratolaunch) நிறுவனம் 

லைப்பரச்சானிக் வாகனங்கலள 

சகாண்டு சசை்வதற்கும் விண்சவளிலய 

எளிதிை் அணுகுவதற்கும் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

• உலகின் மிக நீளமோன  ோதசோரி 

 ோலம் ப ோர்சச்ுகலில் 

திறக்க ் ட்டது 

யுசனஸ்சகாவின் அரூகா சவரை்்ட் 

ஜிசயாபாரக்் (Arouca World Geopark) 

சவளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பிை் 

உைகின் மிக நீளமான பாதசாரி சதாங்கு 

பாைம் சபாரச்ச்ுகலிை் திறக்கப்பட்டது. 

அரூகா பாைம் அலர 

கிசைாமீட்டர ்(கிட்டத்தட்ட 1,700 அடி) 

சகபிள்களிலிருந்து இலடநிறுத்தப்பட்ட 

ஒரு உசைாக 

நலடபாலதயிை்,நலடப்பயணத்லத 

வழங்குகிறது. சுமார ்175 மீட்டர ்(574 அடி) 

கீசழ, லபவா நதி ஒரு நீரவ்ீழ்சச்ி வழியாக 

பாய்கிறது 

• இந்தியோ, இங்கிலோந்து 

இருதர ்பு வர்த்தக 

கூட்டோண்னமக்கோன 10 

ஆண்டுகளுக்கோன முன்பனற்ற 

 ோனதனய பவளியிட்டது 

இந்தியப் பிரதமர ் ஸ்ரீ நசரந்திர சமாடி 

மற்றும் அவரது பிரிட்டிஷ் பிரதிநிதி 

சபாரிஸ் ஜான்சன் ஆகிசயார ் சமய்நிகர ்

உசச்ி மாநாட்லட நடத்தினர.் உசச்ி 

மாநாட்டின் சபாது, இரு தலைவரக்ளும் 

இந்தியா-இங்கிைாந்து இருதரப்பு உறலவ 

ஒரு விரிவான மூசைாபாய 

கூட்டாண்லமக்கு உயரத்்துவதற்காக 10 

ஆண்டுகளுக்கான  ஒரு ைட்சிய 

முன்சனற்ற பாலதலய சவளியிட்டனர.் 

இங்கிைாந்து பிரதமர ்சபாரிஸ் ஜான்சன் 1 

பிை்லியன் டாைர ் மதிப்புள்ள புதிய 

இந்தியா-இங்கிைாந்து வரத்்தக முதலீட்லட 

அறிவித்தார.் 

National Affairs 

• இந்தியோ, ரஷ்யோ ஒரு '2 + 2 

மந்திரி உனரயோடனல நிறுவ 

ஒ ்புக் பகோண்டுள்ளன. 

இரு நாடுகளுக்கிலடயிை் சவளியுறவு 

மற்றும் பாதுகாப்பு அலமசச்ர ் மட்டத்திை் 

'2 + 2 மந்திரி உலரயாடலை' நிறுவ 

இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளன. ரஷ்யா 4 வது நாடு 

மற்றும் 1 வது குவாட் அை்ைாத உறுப்பு 

நாடு (Non-Quad member country), இந்தியா 

'2 + 2 மந்திரி உலரயாடை்' 

சநறிமுலறலய  நிறுவியுள்ளது. 

அசமரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் 

ஆஸ்திசரலியாவுடன் இந்தியா அத்தலகய 

ஒரு சநறிமுலறலய சகாண்டுள்ளது. இது 

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இலடசயயான 

இருதரப்பு மூசைாபாய கூட்டாட்சிலய 

அதிகரிக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

• பதசத்தின் முதல் ‘டினரவ் இன் 

தடு ்பூசி னமயம்’ மும்ன யில் 

பதோடங்க ் ட்டது 

சதசத்தின் முதை் ‘டிலரவ் இன் தடுப்பூசி 

லமயம்’ மும்லபயிை் எம்.பி. ராகுை் 

சஷவாசை திறந்து லவத்தார ் இந்த 

லமயம் தாதரிை் உள்ள சகாஹினூர ்

சதுக்க சகாபுரத்தின் வாகன 

நிறுத்துமிடத்திை் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஊனமுற்றவரக்ள் தடுப்பூசி லமயத்திற்கு 

சசை்வதிை் சிரமங்கலள எதிரச்காள்ளும் 

சநரத்திை், இந்த வலகயான முதை் 

‘டிலரவ்-இன் தடுப்பூசி லமயம்’ வசதி 

குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஆனந்த் மஹிந்திரோ ‘ஆக்ஸிஜன் 

ஆன் வீல்ஸ்’ திட்டத்னத 

அறிமுக ் டுத்தினோர ்

மஹிந்திரா குழுமத் தலைவர ் ஆனந்த ்

மஹிந்திரா ஆக்ஸிஜலன ஆலை உற்பத்தி 

சசய்வதிலிருந்து மருத்துவமலனகள் 

மற்றும் வீடுகளுக்கு சகாண்டு சசை்வலத 

எளிதாக்கும் வலகயிை் ‘ஆக்ஸிஜன் ஆன் 

வீை்ஸ்’(‘Oxygen on Wheels’ ) என்ற 

திட்டத்லத உருவாக்கியுள்ளார.் 

‘ஆக்ஸிஜன் ஆன் வீை்ஸ்’(‘Oxygen on 

Wheels’ ) முயற்சி ஆக்ஸிஜன் 

உற்பத்திக்கும் இந்தியாவிை் குறிப்பாக 

மகாராஷ்டிராவிை் அதன் 

சபாக்குவரத்துக்கும் இலடயிைான 

இலடசவளிலயக் குலறக்கும். 

• இந்திய கடற் னட ஆ பரஷன் 

சமுத்ர பசது -2 ஐ 

அறிமுக ் டுத்துகிறது 

சமாசமான COVID-19 

சதாற்றுசநாய்களுக்கு மத்தியிை், மற்ற 

நாடுகளிலிருந்து மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் 

மற்றும் பிற சதலவகலள விலரவாக 

இந்தியாவுக்கு சகாண்டு சசை்ை இந்திய 

கடற்பலட ஆபசரஷன் சமுத்ர சசது -II ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘சமுத்ர சசது II’ 

சசயை்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, ஏழு 

இந்திய கடற்பலடக் கப்பை்கள் பை்சவறு 

நாடுகளிலிருந்து திரவ மருத்துவ 

ஆக்ஸிஜன் நிரப்பப்பட்ட 

கிலரசயாசஜனிக் சகாள்கைன்கள் மற்றும் 

அதனுடன் சதாடரப்ுலடய மருத்துவ 

உபகரணங்கலள அனுப்புவதற்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அந்த 

சபாரக்்கப்பை்கள் சகாை்கத்தா, சகாசச்ி, 

தை்வார,் தபர,் திரிகண்ட், ஜைாஷ்வா 

மற்றும் ஐராவத ்ஆகும். 

• இந்தியோவில் பமோன ல் 

 யன் ோட்டில் தடு ்பூசி 

கண்டுபிடிக்கும் கருவினய 

ப ஸ்புக் அறிமுக ் டுத்த 

உள்ளது 

இந்தியாவிை் தனது சமாலபை் 

பயன்பாட்டிை் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் 

கருவிலய உருவாக்க சபஸ்புக் இந்திய 

அரசாங்கத்துடன் கூட்டு சசரந்்துள்ளது, 

இது தடுப்பூசி சபாட அருகிலுள்ள 

இடங்கலள அலடயாளம் காண 

மக்களுக்கு உதவும். சமூக ஊடக 

நிறுவனமான இந்த வார சதாடக்கத்திை், 

நாட்டின் COVID-19 நிலைலமக்கு 

அவசரகாை பதிை் முயற்சிகளுக்கு 10 

மிை்லியன் அசமரிக்க டாைர ் மானியம் 

அறிவித்தது. 

• COVID பநோயோளிகளின் மன 

ஆபரோக்கியத்திற்கோக 

ஆயுத ் னடகள் ஆ பரஷன் “CO-

JEET” ஐ அ 

றிமுக ் டுத்துகின்றன 

இந்தியாவிை் மருத்துவ முலறலய 

வலுப்படுத்துவது மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 

விநிசயாகச ்சங்கிலிகள் சபான்ற COVID-19 

எதிரப்்பு முயற்சிகளுக்கு உதவுவதற்காக 

ஆயுதப்பலடகள் “CO-JEET” என்ற 

நடவடிக்லகலயத் சதாடங்கின.  

இவற்றுடன், “CO-JEET” மக்களின் மன 

நைலன உறுதிப்படுத்தவும் நடவடிக்லக 

எடுக்கிறது. மருத்துவ சிகிசல்சலயத் 

தவிர சநாயாளிகள் “அவரக்ள் நன்றாக 

இருப்பாரக்ள்” என்ற உறுதிசமாழிலயக் 

சகாண்டிருக்க சவண்டும் சிை 

சமயங்களிை் அவரக்ள் 

தன்னம்பிக்லகலயயும் லதரியத்லதயும் 

திரும்பப் சபற சவண்டும். 

• COVID  ரோமரி ்பு னமயங்கனள 

அனமக்க ப  ்சிபகோ (PepsiCo) 

அறக்கட்டனள SEEDS களுடன் 

கூட்டோண்னம பகோள்கிறது 

சபப்சிசகாவின் பசராபகாரப் பிரிவான 

சபப்சிசகா அறக்கட்டலள, ஒரு சமூக 

COVID-19 தடுப்பூசி இயக்கத்லதத் 

சதாடங்கவும், COVID பராமரிப்பு 

லமயங்கலள அலமக்கவும் ைாப 

சநாக்கற்ற அலமப்பான நிலையான 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் 
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சமம்பாட்டு சங்கம் (SEEDS) உடன் கூட்டு 

சசரந்்துள்ளது. 

• இந்திய இரோணுவம் வடக்கு 

சிக்கிமில் முதல் சூரிய 

ஆனலனய 

அறிமுக ் டுத்துகிறது 

இந்திய இராணுவம் சமீபத்திை் சிக்கிமிை் 

முதை் பசுலம சூரிய ஆற்றை் உற்பத்தி 

ஆலைலய அறிமுகப்படுத்தியது. இது 

இந்திய இராணுவத்தின் துருப்புக்களுக்கு 

பயனளிக்கும் வலகயிை் 

சதாடங்கப்பட்டது. இந்த ஆலை வனடியம் 

சாரந்்த சபட்டரி சதாழிை்நுட்பத்லதப் 

பயன்படுத்துகிறது இது 16,000 அடி 

உயரத்திை் கட்டப்பட்டது. ஆலையின் 

சகாள்ளளவு 56 KVA. IIT மும்லபயுடன் 

இலணந்து இது நிலறசவற்றியது. 

• பமற்கு வங்க முதல்வரோக மம்தோ 

 ோனரஜ்ி பதோடர்ந்து 3 வது 

முனறயோக  தவிபயற்கிறோர் 

மம்தா பானரஜ்ி சகாவிட்டின் நிழலிை் 

மூன்றாவது முலறயாக சமற்கு வங்க 

முதை்வராக பதவிசயற்றார ் மற்றும் 

மாநிைத்தின் சிை பகுதிகளிை் 

வாக்சகடுப்புக்கு பிந்லதய வன்முலற 

பிறகு ராஜ் பவனிை் உள்ள "சிம்மாசன 

அலறயிை்" COVID சநறிமுலறகளுடன் 

சத்தியப்பிரமாணம் நலடசபற்றது 

ரவீந்திரநாத ்தாகூரின் பிறந்த நாளான சம 

9 ஆம் சததி மீதமுள்ள அலமசச்ரலவ 

மற்றும் அலமசச்ரக்ள் சலப பதவிசயற்க 

உள்ளனர.் 

• AICF பசக்பமட் COVID 

முன்முயற்சினய 

அறிமுக ் டுத்துகிறது 

சதாற்றுசநாயாை் பாதிக்கப்பட்ட சதுரங்க 

விலளயாட்டு சமூகத்திற்கு உதவுவதற்காக 

அகிை இந்திய சசஸ் கூட்டலமப்பு 

'சசக்சமட் COVID முன்முயற்சி' ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. FIDE (உைக 

சசஸ் கூட்டலமப்பு) தலைவர ் ஆரக்டி 

டுசவாரச்காவிச ் (Arkady Dvorkovich) 

ஐந்து முலற உைக சாம்பியனான 

விஸ்வநாதன் ஆனந்த், உைக விலரவு 

சசஸ் சாம்பியன் சகாசனரு ைம்பி, AICF 

தலைவர ்சஞ்சய் கபூர ்மற்றும் சசயைாளர ்

பாரத ் சிங் சவுகான் முன்னிலையிை் ஒரு 

ஆன்லைன் நிகழ்விை் இந்த முயற்சி 

சதாடங்கப்பட்டது. 

• ஒடிசோ பகோ  ந்து சம் ோடிகோ 

ஸ்வஸ்திய பீமோ பயோஜனோனவ 

அறிவித்தது 

ஒடிசா அரசு பத்திரிலகயாளரக்ளுக்காக 

சகாபபந்து சம்பாடிகா ஸ்வஸ்திய பீமா 

(Gopabandhu Sambadika Swasthya Bima 

Yojana )திட்டத்லத அறிவித்துள்ளது. 

ஒடிசா பத்திரிலகயாளரக்லள COVID 

முன்கள பணியாளரக்ள் என்று 

அறிவித்துள்ளது. இது மாநிைத்தின் 6500 

க்கும் சமற்பட்ட பத்திரிலகயாளரக்லளத் 

பயனலடய சசரும். 

• R.M சுந்தரம் இந்திய அரிசி 

ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரோக நியமிக்க ் ட்டோர ்

இந்திய சவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சிலின் 

ஒரு பிரிவான இந்திய அரிசி ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தின் (IIRR) இயக்குநராக ராமன் 

மீனாட்சி சுந்தரம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

இந்த பதவிக்கு முன்பு, அவர ்

நிறுவனத்தின் பயிர ் சமம்பாட்டு பிரிவிை் 

முதன்லம விஞ்ஞானியாக 

(பசயாசடக்னாைஜி) பணியாற்றி வந்தார.் 

• தமிழக முதல்வரோக திமுக 

தனலவர் ஸ்டோலின் 

நியமிக்க ் ட்டோர ்

தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிைாை் புசராஹித ்

திராவிட முன்சனற்ற கழகம் (திமுக) 

தலைவர ் M.K.ஸ்டாலிலன தமிழக 

முதை்வராக நியமித்துள்ளார.் 68 வயதான 

இவர ் முன்னாள் ஐந்து காை தமிழக 

முதை்வரான மலறந்த M கருணாநிதியின் 

மகன் ஆவார.் திமுக தலைலமயிைான 

கூட்டணி 159 இடங்கலள சவன்றது, 118 

இடங்களின் சபரும்பான்லமலய விட 

கட்சி மட்டும் சதரத்லிை் 133 இடங்கலள 

சவன்றது. 2019 மக்களலவத் சதரத்லிை், 

திமுக ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஐக்கிய 

முற்சபாக்குக் கூட்டணிலய (UPA) 

ஸ்டாலின் வழிநடத்தி தமிழ்நாட்டின் 39 
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நாடாளுமன்ற இடங்களிை் 38 இடங்களிை் 

சவற்றி சபற்றது 

• எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு 

ப ோதுத்துனற நிறுவனங்கள் ஸ்ரீ 

 த்ரிநோத் தோமு உடன் 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

னகபயழுத்திட்டுள்ளது 

இந்தியன் ஆயிை், BPCL, HPCL, ONGC 

மற்றும் GAIL உள்ளிட்ட இந்தியாவின் 

உயரம்ட்ட எண்சணய் மற்றும் எரிவாயு 

சபாதுத்துலற நிறுவனங்கள், உத்தரகண்ட் 

மாநிைத்திை் உள்ள ஸ்ரீ பத்ரிநாத் உத்தன் 

அறக்கட்டலளயுடன், ஆன்மீக ஸ்மாரட்் 

ஹிை் டவுன் கட்டுமானம் மற்றும் 

மறுவடிவலமப்புக்காக, புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்லத லகசயழுத்திட்டுள்ளன,  

• MT30 கடல் இயந்திர 

வணிகத்னத ஆதரி ் தற்கோன 

பரோல்ஸ் ரோய்ஸ் மற்றும் HAL 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் 

னகபயழுத்திட்டுள்ளன 

இந்தியாவிை் சராை்ஸ் ராய்ஸ் MT-30 கடை் 

இயந்திரங்களுக்கான சபக்சகஜிங், 

நிறுவை், சந்லதப்படுத்தை் மற்றும் சசலவ 

ஆதரலவ நிறுவுவதற்கான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திை் இந்துஸ்தான் 

ஏசராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் (HAL) மற்றும் 

சராை்ஸ் ராய்ஸ் லகசயழுத்திட்டன.  

• மனழநீனர பசகரி ்பு பசய்ய 

இமோசச்ல பிரபதசம் ‘வன 

குளங்கனள’ கட்டி வருகிறது 

பாரவ்த ் தாரா திட்டத்தின் (Parvat Dhara 

scheme) கீழ் இமாசச்ைப் பிரசதச அரசு நீர ்

ஆதாரங்கலள புத்துயிர ் சபறுவதற்கும் 

வனத்துலற மூைம் நீரவ்ாழ்வுகலள 

மீள்நிரப்பு சசய்வதற்கும் ரூ .20 சகாடி 

சசைவினத்துடன் சதாடங்கியுள்ளது. 

பிைாஸ்பூர,் ைமீரப்ூர,் சஜாகிந்தரந்கர,் 

நாசச்ன், பாரவ்தி, நூரப்ூர,் ராஜ்கர,் நைகர,் 

திசயாக் மற்றும் டை்சைளசி உள்ளிட்ட 10 

வனப் பிரிவுகளிை் இந்த பணிகள் 

சதாடங்கப்பட்டன. 

• N ரங்கசோமி புதுசப்சரி 

முதல்வரோக  தவிபயற்றோர் 

அகிை இந்திய N.R காங்கிரஸ் (AINRC) 

நிறுவனர ் தலைவர ் N.ரங்கசாமி, 

புதுசச்சரி யூனியன் பிரசதசத்தின் 

முதை்வராக பதவிசயற்றார,் இது 

நான்காவது முலறயாக, 2021 சம 07 

அன்று N ரங்கசாமிக்கு சைப்டினன்ட் 

கவரன்ர ் (கூடுதை் சபாறுப்பு) தமிழிலச 

சசௌந்தரராஜன் பதவி பிரமாணம்  

மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் 

சசய்துலவத்தார.் 

• பமற்கு வங்க முதல்வரோக மம்தோ 

 ோனரஜ்ி பதோடர்ந்து 3 வது 

முனறயோக  தவிபயற்றோர் 

மம்தா பானரஜ்ி சகாவிட்டின் நிழலிை் 

மூன்றாவது முலறயாக சமற்கு வங்க 

முதை்வராக பதவிசயற்றார ் மற்றும் 

மாநிைத்தின் சிை பகுதிகளிை் 

வாக்சகடுப்புக்கு பிந்லதய வன்முலற 

பிறகு ராஜ் பவனிை் உள்ள "சிம்மாசன 

அலறயிை்" COVID சநறிமுலறகளுடன் 

சத்தியப்பிரமாணம் நலடசபற்றது 

ரவீந்திரநாத ்தாகூரின் பிறந்த நாளான சம 

9 ஆம் சததி மீதமுள்ள அலமசச்ரலவ 

மற்றும் அலமசச்ரக்ள் சலப பதவிசயற்க 

உள்ளனர.் 

• G-20 சுற்றுலோ துனற 

அனமசச்ர்கள் பமய்நிகர் 

கூட்டத்தில் பிரஹ்லோத் சிங் 

 படல்  ங்பகற்றோர ்

2021 சம 4 ஆம் சததி இத்தாலியிை் 

நலடசபற்ற ஜி-20 சுற்றுைா துலற 

அலமசச்ரக்ள் கூட்டத்திை் மத்திய 

சுற்றுைா மற்றும் கைாசச்ார துலற 

அலமசச்ர ் பிரைைாத ் சிங் பசடை் 

பங்சகற்றார.் இந்த உலரயாடை் சுற்றுைா, 

வணிகங்கள், சவலைகள் ஆகியவற்லறப் 

பாதுகாப்பதிை் ஒத்துலழப்பலத 

சநாக்கமாகக் சகாண்டது மற்றும் பயண 

மற்றும் சுற்றுைாவின் நிலையான மற்றும் 

சநகிழ்சச்ியான மீட்புக்கு ஆதரவாக 

சகாள்லக வழிகாட்டுதை்கலள 

உருவாக்குவதற்கான முன்முயற்சிகலள 

சமற்சகாள்வது 
Banking News 

• ICICI வங்கிக்கு ரிசரவ்் வங்கி ₹ 3 

பகோடி அ ரோதம் விதிக்கிறது 
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பத்திரங்கலள ஒரு வலகயிலிருந்து 

மற்சறாரு வலகக்கு மாற்றும் விஷயத்திை் 

அதன் வழிகாட்டுதை்கலள 

பின்பற்றாததற்காக இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

(RBI) ICICI வங்கிக்கு 3 சகாடி ரூபாய் 

அபராதம் விதித்துள்ளது. வங்கிகளாை் 

வலகப்படுத்துதை், மதிப்பீடு சசய்தை் 

மற்றும் முதலீட்டு இைாகாலவ 

சசயை்படுத்துவதற்கான விசவகமான 

விதிமுலறகள்’ குறித்த அதன் முதன்லம 

சுற்றறிக்லகயிை் உள்ள சிை திலசகலள 

மீறியதற்காக வங்கிக்கு பண அபராதம் 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது 

• SBI வழங்கும் YONO சிவ்ரோய் 

படக்னோலஜிஸுடன் 

னகபகோர்க்கிறது. 

சிவ்ராய் சடக்னாைஜிஸ் (Shivrai 

Technologies) முன்னணி டிஜிட்டை் வங்கி 

தளமான YONO SBI உடன் கூட்டு சசரந்்து, 

இைவச விண்ணப்பத்தின் மூைம் 

சிறுசதாழிை் சசய்பவரக்ள், விளிம்புநிலை 

மற்றும் சபரிய உரிலமயாளரக்ளுக்கு 

உதவுகிறது. இது அவரக்ளின் சசைவுகள் 

மற்றும் அசதசபாை் சமாத்த இைாபங்கலள 

கணக்கு லவத்தை் ஆகியவற்றிை் கவனம் 

சசலுத்த அனுமதிக்கும்.  

• RRA 2.0 க்கு உதவ ரிசரவ்் வங்கி 

ஒரு ஆபலோசனனக் குழுனவ 

அனமத்துள்ளது 

ஒழுங்குமுலறகலள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 

இணக்கச ் சுலமலயக் குலறப்பதற்கும் 

2021 சம 01 அன்று ரிசரவ்் வங்கியாை் 

அலமக்கப்பட்ட இரண்டாவது 

ஒழுங்குமுலற மறுஆய்வு ஆலணயத்திற்கு 

(RRA 2.0) உதவ ரிசரவ்் வங்கி (RBI) ஒரு 

ஆசைாசலனக் குழுலவ அலமத்துள்ளது. 

ஆசைாசலனக் குழுவிற்கு SBI நிரவ்ாக 

இயக்குநர ் S.ஜனகிராமன் தலைலம 

தாங்குவார ்

• ரிசரவ்் வங்கி லட்சுமி விலோஸ் 

வங்கினய RBI சட்டத்தின் 

இரண்டோவது அட்டவனணயில் 

இருந்து விலக்கு அளிக்கிறது 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (RBI) கடந்த ஆண்டு 

ைட்சுமி விைாஸ் வங்கிலய (LVB) DBS 

வங்கி இந்தியா லிமிசடட் (DBIL) உடன் 

இலணக்கப்பட்ட பின்னர ் RBI சட்டத்தின் 

இரண்டாவது அட்டவலணயிை் இருந்து 

விைக்கியுள்ளது. இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

சட்டத்தின் இரண்டாவது அட்டவலணயிை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு வங்கி 

‘திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கி’ என்று 

அலழக்கப்படுகிறது 

• GST வருவோய் ஏ ்ரல் மோதத்தில் 

41 1.41 லட்சம் பகோடினய 

எட்டியுள்ளது 

சரக்கு மற்றும் சசலவ வரியின் சமாத்த 

வருவாய் ஏப்ரை் 2021 இை் இந்தியாவிை் 

1.41 ைட்சம் சகாடி ரூபாயாக உயரந்்தது 

இது கடந்த ஆண்டு சபாைசவ COVID-19 

சதாற்றுசநாயின் இரண்டாவது அலைக்கு 

மத்தியிை் சபாருளாதார நடவடிக்லககள் 

இன்னும் சமாசமாக பாதிக்கப்படக்கூடாது 

என்று பரிந்துலரக்கிறது. 

ஏப்ரை் மாத GST வசூை் முந்லதய 2021 

மாரச் ்மாதத்திை் 24 1.24 ைட்சம் சகாடிலய 

விட 14% ஐத ் தாண்டியது, சமலும் 

அக்சடாபர ் மாதத்திலிருந்து 

சதாடரச்ச்ியாக ஏழாவது மாதமாக GST 

வருவாய் 1 ைட்சம் சகாடிலயத் 

தாண்டியது. 

• விவசோயிகள் மற்றும் 

வர்த்தகர்களுக்கு ஆன்னலன் 

 ரிவர்த்தனனகனள விரிவோக்கம் 

பசய்துள்ளது பகோடக் மஹிந்திரோ 

வங்கி 

சகாட்டக் மஹிந்திரா வங்கி (KMBL) 

டிஜிட்டை் பரிவரத்்தலன கூட்டாளராக 

சதசிய சவளாண் சந்லத (eNAM) சதரவ்ு 

சசய்துள்ளதாக அறிவித்தது, பண்லண 

உற்பத்திக்கான பான்-இந்தியா மின்னணு 

வரத்்தக சபாரட்ை் விவசாயிகள், 

வரத்்தகரக்ள் மற்றும் உழவர ்

உற்பத்தியாளர ் அலமப்புகள் (FPO கள்) 

உட்பட eNAM  அலனத்து 

பங்குதாரரக்ளுக்கும் ஆன்லைன் 

பரிவரத்்தலனகலள KMBL சசயை்படுத்தும் 

மற்றும் எளிதாக்கும். 
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• ரிசரவ்் வங்கி கோல  ண ்புழக்க 

வசதினய ரூ.50,000 பகோடி 

ரூ ோய் பஹல்த்பகருக்கு 

ஒதுக்கியுள்ளது 

தடுப்பூசி தயாரிப்பாளரக்ள், மருத்துவ 

உபகரணங்கள் சப்லளயரக்ள், 

மருத்துவமலனகள் மற்றும் சிகிசல்ச 

சதாடரப்ுலடய துலறகள் சபான்ற 

நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்காக 

ரூ .50,000 சகாடி COVID -19 சுகாதார 

நிதிலய  இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஆளுநர ்

சக்திகாந்தா தாஸ் அறிவித்துள்ளார ்

Economy news 

•  ோர்க்பலஸ் இந்தியோவின் 

பமோத்த உள்நோட்டு உற் த்தியின் 

வளர்சச்ி நிதியோண்டில் 10% ஆக 

உள்ளது என கணித்துள்ளது 

இங்கிைாந்லத தளமாகக் சகாண்ட 

உைகளாவிய தரகு நிறுவனமான 

பாரக்்சைஸ் (Barclays) 2021-22 (FY22) 

க்கான இந்தியாவின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வளரச்ச்ி மதிப்பீட்லட அதன் 

முந்லதய மதிப்பீடான 11 

சதவீதத்திலிருந்து 10 சதவீதமாகக் 

குலறத்துள்ளது. இது தவிர, நிதியாண்டிை் 

சபாருளாதாரம் 7.6 சதவீதம் குலறவதாக 

பாரக்்சைஸ் (Barclays) மதிப்பிட்டுள்ளது 

• பகோல்ட்பமன் சோசஸ்் 

இந்தியோவுக்கோன பமோத்த 

உள்நோட்டு உற் த்தியின் 

வளர்சச்ி கணி ்ன  22 

நிதியோண்டில் 11.1 சதவீதமோகக் 

குனறத்துள்ளது 

Wall Street தரகு, சகாை்ட்சமன் சாசஸ்் 

(Goldman Sachs) இந்திய 

சபாருளாதாரத்திற்கான சமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளரச்ச்ி விகித 

மதிப்பீட்லட நிதியாண்டிை் (ஏப்ரை் 01, 

2021 - மாரச் ் 31, 2022 வலர) 11.1 

சகாசரானா லவரஸ் சதாற்று காரணமாக 

சதவீதமாகக் குலறத்துள்ளது. 

சகாை்ட்சமன் சாசஸ்் (Goldman Sachs)  

2021 காைண்டர ் ஆண்டு வளரச்ச்ி 

கணிப்லப முந்லதய மதிப்பீடான 10.5 

சதவீதத்திலிருந்து 9.7 சதவீதமாக 

திருத்தியுள்ளார.் 

• S&P இந்தியோவின் பமோத்த 

உள்நோட்டு உற் த்தியின் 

வளர்சச்ி நிதியோண்டு 22 க்கு 

9.8% ஆக கணித்துள்ளது. 

அசமரிக்காலவ தளமாகக் சகாண்ட S&P 

குசளாபை் மதிப்பீடுகள் 2021-22 (FY22) 

நிதியாண்டிை் இந்திய சபாருளாதாரத்தின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளரச்ச்ி 

கணிப்லப 9.8 சதவீதமாகக் 

குலறத்துள்ளது. மாரச் ் மாதத்திை் 

அசமரிக்காலவ தளமாகக் சகாண்ட 

மதிப்பீட்டு நிறுவனம் ஏப்ரை் 2021 முதை் 

மாரச் ் 2022 நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாவுக்கான சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியிை் 11 சதவீத வளரச்ச்ிலயக், 

சவகமான சபாருளாதார மறு திறப்பு 

மற்றும் நிதி ஊக்கத்தின் காரணமாக 

கணித்துள்ளது 

• Fitch Solution இந்தியோவின் 

பமோத்த உள்நோட்டு உற் த்தியின் 

வளர்சச்ி விகிதம் FY22 க்கு 9.5% 

என கணித்துள்ளது 

Fitch Solution 2021-22 (ஏப்ரை் 2021 முதை் 

மாரச் ் 2022 வலர) இந்திய 

சபாருளாதாரத்தின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியிை் 9.5 சதவீதம் 

வளரச்ச்ியலடயும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது. 

Business news 

• Wipro, HCL Tech முந்தி இந்திய 

IT நிறுவனத்தில் மூன்றோவது 

இடத்தில் உள்ளது 

HCL சடக்னாைஜிஸின் 2.62 டிரிை்லியன் 

சந்லத விகிதத்லத உள்அடக்குவதன் 

மூைம் Wipro 2.65 டிரிை்லியன் டாைர ்

சந்லத மூைதனமாக்கலின் மூைம் 3 வது 

சபரிய இந்திய ஐடி சசலவ நிறுவனமாக 

தனது நிலைலய மீண்டும் சபற்றது. இந்த 

பட்டியலிை் 11.51 டிரிை்லியன் சந்லதயுடன் 

TCS முதலிடத்திை் உள்ளது. அலத 

சதாடரந்்து Infosys உள்ளது 
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• சீரம் நிறுவனம் தனது தடு ்பூசி 

வணிகத்னத இங்கிலோந்தில் 

விரிவு டுத்த 240 மில்லியன் 

 வுண்ட் முதலீடு பசய்ய உள்ளது 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (SII) 

தனது தடுப்பூசி வணிகத்லத ஐக்கிய 

ராஜ்ஜியத்திை் 240 மிை்லியன் பவுண்ட ்

முதலீட்டிை் விரிவுபடுத்துகிறது. 

சகாடசஜனிக்ஸ் INC (Codagenix INC) 

உடன் இலணந்து சகாசரானா 

லவரஸிற்கான ஒரு சடாஸ் நாசி 

தடுப்பூசிலய சீரம் ஏற்கனசவ 

இங்கிைாந்திை் ஒரு கட்ட சசாதலனகலளத் 

சதாடங்கியுள்ளது. சுகாதாரம் மற்றும் 

சதாழிை்நுட்பம் சபான்ற வளரந்்து வரும் 

துலறகளிை் இங்கிைாந்திை் £533 

மிை்லியன் பவுண்ட ் புதிய இந்திய 

முதலீட்டின் ஒரு பகுதியாக இது இருந்தது. 

Sports News 

• லூயிஸ் ஹோமில்டன் 

ப ோர்த்துகீசிய கிரோண்ட ்

பிரிக்னஸ பவன்றோர் 

லூயிஸ் ைாமிை்டன் (Lewis Hamilton) 

சபாட்டியாளரான சமக்ஸ் சவரஸ்்டாப்பன் 

(Max Verstappen) மற்றும் சமரச்ிடிஸ் 

அணியின் வீரர ் வாை்சடரி சபாடாஸ் 

(Valtteri Bottas) ஆகிசயாலர முந்தி 

சபாரத்்துகீசிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

பட்டத்லத சவன்றார.் சவரஸ்்டாப்பன் 

இரண்டாவது இடத்லதயும், சபாடாஸ் 

ஏமாற்றமளிக்கும் மூன்றாவது 

இடத்லதயும் பிடித்தார.் சசரஜ்ிசயா 

சபசரஸ் நான்காவது இடத்லத, ைாண்சடா 

சநாரிஸ் ஐந்தாவது இடத்லத 

சமக்ைாரனுக்கு உடன் பிடித்தார.் 

• சிந்து, மிசப்சல் லி ஆகிபயோர் 

IOCயின் 'வினளயோட்டில் 

நம்பிக்னக' பிரசச்ோரத்திற்கோன  

தூதுவர்களோக நியமித்துள்ளோர். 

சபாட்டி லகயாளுதலைத் தடுக்கும் 

சநாக்கிை் சரவ்சதச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் 

(IOC) 'விலளயாட்டிை் நம்பிக்லக' 

('Believe in Sport')  பிரசச்ாரத்திற்கான 

விலளயாட்டு தூதரக்ளாக இந்தியா 

ஷட்ைர ் பி.வி.சிந்து மற்றும் கனடாவின் 

மிசச்சை் லி (Michelle Li) ஆகிசயார ்

பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளதாக சபட்மிண்டன் 

உைக கூட்டலமப்பு அறிவித்தது. 

• இலங்னகயின் ஆல்ரவுண்டர ்

திசோரோ ப பரரோ ஓய்வு 

ப றுவனத அறிவித்தோர் 

இைங்லகயின் ஆை்ரவுண்டரும் முன்னாள் 

சகப்டனுமான திசாரா சபசரரா சரவ்சதச 

கிரிக்சகட்டிை் இருந்து ஓய்வு சபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார ் .தனது சரவ்சதச 

கிரிக்சகட் வாழ்க்லகலய கிட்டத்தட்ட 12 

ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முடித்துள்ளார.் 2009 

டிசம்பரிை் அறிமுகமான சபசரரா 

இைங்லகக்காக ஆறு சடஸ்ட், 166 ஒருநாள் 

(2338 ரன், 175 விக்சகட)், மற்றும் 84  T20 

ஐ (1204 ரன், 51 விக்சகட்) 

விலளயாடியுள்ளார.் 32 வயதான அவர ்

உள்நாட்டு மற்றும் உரிலமயாளர ்

கிரிக்சகட்டிை் சதாடரந்்து விலளயாடுவார ்

• மோர்க் பசல்பி உலக ஸ்னூக்கர ்

சோம்பியனோனோர ்

ஸ்னூக்கரிை், ஆங்கிை சதாழிை்முலற வீரர ்

மாரக்் சசை்பி நான்காவது முலறயாக 

உைக ஸ்னூக்கர ் சாம்பியனானார.்  

இங்கிைாந்தின் சஷஃபீை்டிை் உள்ள 

க்ரூசிபிள் திசயட்டரிை் ஏப்ரை் 17 முதை் சம 

3 வலர நலடசபற்ற ஒரு சதாழிை்முலற 

ஸ்னூக்கர ் சபாட்டியிை் சக வீரர ் ஷான் 

மரப்ிலய 18-15 என்ற சகாை் கணக்கிை் 

சதாற்கடித்து சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத 

சவன்றார.் இதற்கு முன், சசை்பி 2014, 

2016, 2017 மற்றும் 2021 ஆகிய 

ஆண்டுகளிை் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத 

சவன்றார.் 

• ஐ.சி.சியின் ஊழல் தடு ்புக் 

குறியீட்னட மீறியதற்கோக நுவோன் 

பசோய்சோ க்கு 6 ஆண்டுகள் தனட 

விதித்துள்ளது 

ஐ.சி.சி ஊழை் தடுப்பு நீதிமன்றத்லத 

மீறியதாக ஐ.சி.சி ஊழை் தடுப்பு 

தீரப்்பாயம் குற்றவாளி எனக் 

கண்டறிந்தலதயடுத்து, இைங்லகயின் 

முன்னாள் வீரரும் பயிற்சியாளருமான 

நுவான் சசாய்சா அலனத்து 



Weekly Current Affairs in Tamil-One-Liners | 2 May to 8 May of 2021 PDF  

            

            

           
    

  

8    Adda247 Publications                For More Study Material 
Visit: adda247.com 

 
 

கிரிக்சகட்டிலும் இருந்து ஆறு ஆண்டுகள் 

தலட சசய்யப்பட்டுள்ளார ்

Awards 

• ஷியோமலோ கபணஷுக்கு 

ஜ ் ோனின் ஆர்டர் ஆஃ ் தி 

னரசிங் சன் வழங்கி 

பகௌவுரவித்துள்ளது 

ஜப்பானிய அரசு சமீபத்திை் 

சபங்களூருலவச ் சசரந்்த ஜப்பானிய 

ஆசிரியரான ஷியாமைா கசணஷுக்கு 

“ஆரட்ர ் ஆஃப் லரசிங் சன்” வழங்கியது. 

அவர ் சசப்டுவசஜசனரியன் 

(Septuagenarian) நிறுவனத்திலும் , 

சபங்களூரு ஆர.்டி.நகரிை் உள்ள ஓைாரா 

ஸ்கூை் ஆஃப் இக்பானாவிலும் (Ohara 

School of Ikebana) ஜப்பானிய ஆசிரியராக 

உள்ளார.் 38 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து நூற்றுக்கும் 

சமற்பட்ட மாணவரக்லளப் 

பயிற்றுவித்துள்ளார.் இக்பானா என்பது 

மைர ்ஏற்பாட்டின் ஜப்பானிய கலை 

 

• மரியோ பரஸ்ஸோ யுபனஸ்பகோ 

உலக  த்திரினக சுதந்திர 2021 

 ரினச ப ற பதரவ்ு 

பசய்ய ் ட்டுள்ளோர் 

மரியா சரஸ்ஸா (Maria Ressa) 

யுசனஸ்சகா / கிை்ைரச்மா சகசனா 

(Guillermo Cano) உைக பத்திரிலக 

சுதந்திர பரிசின் 2021 பரிசு சபற சதரவ்ு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார.் யுசனஸ்சகாவின் 

கூற்றுப்படி, $ 25,000 பரிசு “பத்திரிலக 

சுதந்திரத்லத பாதுகாப்பதற்கும் 

சமம்படுத்துவதற்கும் சிறப்பான 

பங்களிப்புகலள அங்கீகரிக்கிறது” இந்த 

பரிசுக்கு சகாைம்பிய பத்திரிலகயாளர ்

கிை்ைரச்மா சகசனா இசாசா ( Guillermo 

Cano Isaza) சபயரிடப்பட்டது. 

• பில்ப ோரட்ு இனச விருதுகளில் 

சிங்கர் பிங்க் ஐகோன் விருது 

பவன்றோர் 

சிங்கர ் பிங்க் 2021 பிை்சபாரட்ு இலச 

விருதுகளிை் (BBMAs) ஐகான் விருது 

வழங்கப்பட்டது. பிை்சபாரட்ு 

தரவரிலசயிை் சவற்றிலயப் சபற்ற 

மற்றும் இலசயிை் அழியாத தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்திய கலைஞரக்லள 

அங்கீகரிப்பசத இந்த விருது. நீை் 

டயமண்ட் (Neil Diamond), ஸ்டீவி 

சவாண்டர ் (Stevie Wonder), பிரின்ஸ் 

(Prince), சஜனிபர ் சைாபஸ் (Jennifer 

Lopez), சசலின் டியான் (Celine Dion), சசர ்

(Cher), சஜனட் ஜாக்சன் (Janet Jackson, 

மரியா சகரி(Mariah Carey) மற்றும் காரத் ்

ப்ரூக்ஸ் (Garth Brooks) ஆகிசயார ்

அடங்கிய முந்லதய மரியாலதகளிை் 

பிங்க் இலணகிறது 

• கீதோ மிட்டலுக்கு ஆரன்லன்  ோக் 

குபளோ ல் விஷன் விருது 

வழங்க ் ட்டது 

ஜம்மு-காஷ்மீர ் உயரநீ்திமன்றத்தின் 

முன்னாள் தலைலம நீதிபதி நீதிபதி கீதா 

மிட்டை் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ஆரல்ைன் பாக் குசளாபை் விஷன் 

விருலதப் (Arline Pacht Global Vision 

Award for 2021) சபற்ற இருவரிை் 

ஒருவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார.் சம 7, 

2021, IAWJ இன் இருபது ஆண்டு 

சமய்நிகர ் மாநாடு திறப்பு விழாவின் 

சபாது இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

சமக்ஸிசகாலவச ் சசரந்்த மாரக்ரிட்டா 

லூனா ராசமாஸுடன் (Margarita Luna 

Ramos) அவர ் இந்த விருலத பகிரந்்து 

சகாள்கிறார.் 
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Books and Authors 

• பமகன் மோர்க்ல் குழந்னதகள் 

புத்தகமோன ‘தி ப ஞ்ச’் 

பவளியிட உள்ளோர் 

சமகன் மாரக்்ை் தனது புதிய புத்தகத்லத 

‘தி சபஞ்ச’் (‘The Bench’) என்ற சபயரிை் 

ஜூன் 8 ஆம் சததி சவளியிட உள்ளார,் 

இது தனது கணவர ் இளவரசர ் ைாரிக்கு, 

மகன் ஆரச்ச்ிக்கு அப்பாவாக எழுதிய ஒரு 

கவிலதயாை் தனது புத்தகத்லத முதை் 

தந்லதயர ்தினத்திை் சவளியிட உள்ளார.் 

Appointment news 

• நீதி தி  ந்த் NHRC பசயல் 

தனலவரோக நியமிக்க ் ட்டோர ்

சதசிய மனித உரிலமகள் ஆலணயத்தின் 

(NHRC) உறுப்பினர ்நீதிபதி (ஓய்வு சபற்ற) 

பிரபுை்ைா சந்திர பந்த் ஏப்ரை் 25 முதை் 

ஆலணயத்தின் சசயை் தலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டார.்  

• பகோட்டக் மஹிந்திரோ னலஃ ் 

மபகஷ்  ோலசு ்பிரமணியனன 

MD யோக நியமித்துள்ளது 

சகாட்டக் மஹிந்திரா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

கம்சபனி லிமிசடட் (KLI) நிறுவனத்தின் 

நிரவ்ாக இயக்குநராக மசகஷ் 

பாைசுப்பிரமணியலன நியமித்ததாக சம 

1 ஆம் சததி அறிவித்தது. ஜி முரல்ிதர ்

ஓய்வு சபற்றலதத் சதாடரந்்து அவர ்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

• R.M சுந்தரம் இந்திய அரிசி 

ஆரோய்சச்ி நிறுவனத்தின் 

இயக்குநரோக நியமிக்க ் ட்டோர ்

இந்திய சவளாண் ஆராய்சச்ி கவுன்சிலின் 

ஒரு பிரிவான இந்திய அரிசி ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தின் (IIRR) இயக்குநராக ராமன் 

மீனாட்சி சுந்தரம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

இந்த பதவிக்கு முன்பு, அவர ்

நிறுவனத்தின் பயிர ் சமம்பாட்டு பிரிவிை் 

முதன்லம விஞ்ஞானியாக 

(பசயாசடக்னாைஜி) பணியாற்றி வந்தார.் 
Obituaries 

• தினர ் ட மற்றும் 

பதோனலக்கோட்சி நடிகர ்

பிக்ரம்ஜீத் கன்வோர் ோல் 

கோலமோனோர். 

பை படங்கள் சதாலைக்காட்சி 

நிகழ்சச்ிகள் மற்றும் வலைத் சதாடரக்ளிை் 

பிரபைமான கதாபாத்திரமாக நடித்துள்ள 

நடிகர ் பிக்ரம்ஜீத் கன்வாரப்ாை் COVID-19 

சதாற்று காரணமாக காைமானார.் நடிகர ்

அனிை் கபூரின் சதாடர ்24 மற்றும் வலைத ்

சதாடரான ஸ்சபஷை் OPS (Special OPS). 

அவர ் ஓய்வு சபற்ற ராணுவ அதிகாரியாக 

இருந்தார.் கிரிசயசச்ர ் (Creature) 3-D, 

ைாரர ்ஸ்சடாரி, பிசரம் ரத்தன் தன் பசயா 

(Prem Ratan Dhan Payo) லபபாஸ் சராடு 

மற்றும் ஷாரட்்க்கட் சராமிசயா ஆகியலவ 

அவரது பிரபைமான சிை படங்களிை் 

அடங்கும். 

• சித்தர் பமஸ்ட்பரோ  ண்டிட ்

பதவபிரதோ சவுதிரி கோலமோனோர். 

COVID-19 சதாற்று காரணமாக சிதார ்

சமஸ்ட்சரா பண்டிட ் சதபு சவுதிரி 

காைமானார.் சிதார ் இலசசமலதயான 

இவர ் சசனியா அை்ைது கரானா இலச 

பாணிலயச ் சாரந்்தவர ் .அவருக்கு பத்ம 

பூஷண் மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருது 

வழங்கப்பட்டது. அவர ் ஒரு 

ஆசிரியராகவும் எழுத்தாளராகவும் 

இருந்தார ் சமலும் ஆறு புத்தகங்கலள 

எழுதி பை புதிய ராகங்கலள 

இயற்றியுள்ளார.் 

• ‘ஷூட்டர் தோதி’ சந்திபரோ பதோமர் 

கோலமோனோர ்

‘ஷூட்டர ் தாதி’ என்ற புலனப்சபயர ்

சகாண்ட ஷூட்டர ் சந்திசரா சதாமர ்

COVID-19 காரணமாக தனது 89 வயதிை் 

காைமானார.் அவர ் உத்தரபிரசதசத்தின் 

பாக்பத் கிராமத்லதச ் சசரந்்தவர,் சதாமர ்

முதை்முலறயாக துப்பாக்கிலய 

எடுத்தசபாது 60 வயதுக்கு சமற்பட்டவர,் 

ஆனாை் வீரரக்ளுக்கான பை சதசிய 

சபாட்டிகளிை் சவன்றார,் அவரது 

சவற்றிகள் இறுதியிை் விருது சபற்ற 

பாலிவுட் திலரப்படமான 'சாண்ட் கி ஆங்’ 

(Saand ki Aankh) ஆகும். 
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• முன்னோள் J&K கவரன்ர ்

ஜக்பமோகன் கோலமோனோர் 

ஜம்மு-காஷ்மீர ் முன்னாள் ஆளுநர ்

ஜக்சமாகன் மை்சைாத்ரா காைமானார.் 

ஜக்சமாகன் ஜம்மு-காஷ்மீர ் ஆளுநராக 

இரண்டு முலற பணியாற்றினார,் 1984 

முதை் 1989 வலர ஒரு முலற, பின்னர ்

ஜனவரி 1990 முதை் சம 1990 வலர.சடை்லி 

சகாவா மற்றும் டாமன் & டியு 

ஆகியவற்றின் சைப்டினன்ட் 

கவரன்ராகவும் பணியாற்றினார.்  
  

• மகோத்மோ கோந்தியின் முன்னோள் 

தனி ் ட்ட பசயலோளர் V 

கல்யோணம் கோலமோனோர் 

மகாத்மா காந்தியின் முன்னாள் 

தனிப்பட்ட சசயைாளர ் V கை்யாணம் 

காைமானார.் 1943 முதை் மகாத்மா 

படுசகாலை சசய்யப்பட்ட 1948 வலர 

காந்தியின் தனிப்பட்ட சசயைாளராக 

இருந்தார.் காந்தி  எழுதிய கடிதங்கள் , 

அவருடன் சதாடரப்ுலடய பிற 

இைக்கியங்கள் மற்றும்  லகசயழுத்திட்ட 

காசசாலை கை்யாணம் பாதுகாத்து 

வந்தார.் 

• COVID-19 கோரணமோக நடினக 

அபிலோஷோ  ோட்டீல் கோலமோனோர் 

‘குட் நியூஸ்’ (‘Good Newwz), ‘பத்ரிநாத் கி 

துை்ைானியா’ (Badrinath Ki Dulhania’), 

‘சிசச்சார’் (‘Chhichhore’) சபான்ற 

படங்களிை் நடித்த நடிலக அபிைாஷா 

பாட்டீை் COVID -19 சதாற்று காரணமாக 

காைமானார.் பாலிவுட் திலரப்படங்கலளத ்

தவிர, ‘சத ஆத ் திவாஸ்’ (‘Te Aath Diwas’), 

சபக்சகா சததா கா சபசகா ’ (Bayko Deta 

Ka Bayko’),‘ பிரவாஸ் ’ (‘Prawaas),‘ பிப்சி 

(‘Pipsi’)’மற்றும் Tujha Majha Arrange 

Marriage  சபான்ற மராத்தி படங்களிலும் 

பாட்டீை் நடித்துள்ளார ்

• முன்னோள் மத்திய அனமசச்ரும், 

RLD நிறுவனருமோன அஜித் சிங் 

கோலமோனோர ்

முன்னாள் மத்திய அலமசச்ரும், 

ராஷ்டிரிய சைாக் தளம் (RLD) நிறுவனர ்

மற்றும் தலைவர ் அஜித் சிங் COVID -19 

சதாற்று காரணமாக காைமானார.் 
அவர ் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர ்

சவுத்ரி சரண் சிங்கின் மகன். அஜித் சிங் 

பிரதமர ் வி. பி. சிங்கின் கீழ் வரத்்தக 

மற்றும் சதாழிை்துலற அலமசச்ராக 

பணியாற்றினார,் பி. வி. நரசிம்ம ராவின் 

அலமசச்ரலவயிை் உணவு பதப்படுத்தும் 

சதாழிை்துலற அலமசச்ராக 

பணியாற்றினார,் அடை் பிைாரி 

வாஜ்பாயின் அரசாங்கத்திை் விவசாய 

அலமசச்ராக பணியாற்றினார ் , 

மன்சமாகன் சிங்கின் அலமசச்ரலவயிை் 

சிவிை் விமான சபாக்குவரத்து 

அலமசச்ராக பணியாற்றினார ்

• மூத்த  த்திரினகயோளர் பஷஷ் 

நோரோயண் சிங் COVID -19 

பதோற்றோல் கோலமோனோர்  

மூத்த மூத்த பத்திரிலகயாளர ் சஷஷ் 

நாராயண் சிங் COVID-19 சிகிசல்ச 

பைனின்றி காைமானார.் அவருக்கு வயது 

70. அவர ் கட்டுலரயாளர,் அரசியை் 

வரண்லனயாளர ் மற்றும் சவளியுறவுக் 

சகாள்லக குறித்த நிபுணர,் சஷஷ் 

நாராயண் சிங் இரண்டு 

தசாப்தங்களுக்கும் சமைாக தன் 

சதாழிலை சசய்து சகாண்டிருந்தார.் 

• மூத்த இனச அனம ் ோளர் 

வோன்ரோஜ்  ோட்டியோ கோலமோனோர் 

இந்தியாவிை் சமற்கத்திய பாரம்பரிய 

இலசயின் சிறந்த இலசயலமப்பாளராக 

இருந்த மூத்த இலச அலமப்பாளர ்

வன்ராஜ் பாட்டியா ஒரு நீண்ட சநாயின் 

காரணமாக காைமானார.் விளம்பரப் 

படங்கள் திலரப்படங்கள் பிரதான 

திலரப்படங்கள் சதாலைக்காட்சி 

நிகழ்சச்ிகள் ஆவணப்படங்கள் 

சபான்றவற்றுக்கு இலசயலமப்பதிை் 

இருந்து அவரது பணி சதாடங்கியது. 
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Important days 

• உலக சிரி ்பு தினம்: 02 பம 2021 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம முதை் 

ஞாயிற்றுக்கிழலம உைக சிரிப்பு தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. சிரிப்பு மற்றும் 

அதன் பை குணப்படுத்தும் நன்லமகள் 

பற்றிய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தும் நாள் 

இது. 2021 ஆம் ஆண்டிை், இத்தினம் சம 02 

அன்று வருகிறது. உைகளாவிய சிரிப்பு 

சயாகா இயக்கத்தின் நிறுவனர ் டோக்டர ்

மதன் கடட்ோரியோவின் துவக்கத்தின் 

சபரிை் உைக சிரிப்பு தினம் முதன்முதலிை் 

பம 10 1998 அன்று மும்ன யில் 

சகாண்டாடப்பட்டது 

• உலக  த்திரினக சுதந்திர தினம் 

பம 3 அன்று உலகளவில் 

அனுசரிக்க ் டுகிறது 

உைக பத்திரிலக சுதந்திர தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம 3 அன்று 

உைகளவிை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது 

உைக பத்திரிலக தினம் என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது. உயிர ் இழந்த 

ஊடகவியைாளரக்ளுக்கும் இந்த நாள் 

அஞ்சலி சசலுத்தப்படுகிறது. அவரக்ள் சிை 

சநரங்களிை் தங்கள் உயிலரப் பணயம் 

லவத்துக் சகாள்கிறாரக்ள் அை்ைது 

உைகின் பை்சவறு மூலைகளிலிருந்தும் 

சசய்திகலள சபாதுமக்கள் முன் சகாண்டு 

வருவதற்கு கடினமான சூழ்நிலைகலள 

எதிரச்காள்ள சநரிடைாம். 

• உலக டுனோ (சூனர மீன்) தினம்: 

2 பம 

உைக டுனா (சூலர மீன் )தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் சம 2 ஆம் சததி உைகளவிை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. டுனா (சூலர மீன்) 

மீன்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்த இந்த நாள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயாை் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது 2017 ஆம் 

ஆண்டிை் முதன்முலறயாகக் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. ஐ.நா.லவப் 

சபாறுத்தவலர, உைகளவிை் 

சவளிநாடுகளிை் உள்ள நாடுகளின் 

எண்ணிக்லக உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஊட்டசச்த்து ஆகிய இரண்டிற்கும் 

டுனாலவ (சூலர மீன்) நம்பியுள்ளது அசத 

சநரத்திை் 96 க்கும் சமற்பட்ட நாடுகளிை் 

டுனா மீன் (சூலர மீன்) பிடிப்பு உள்ளது 

அவற்றின் திறன் சதாடரந்்து வளரந்்து 

வருகிறது. 

• நிலக்கரி சுரங்கத் 

பதோழிலோளர்கள் தினம்: 4 பம 

சதாழிை்துலற புரட்சியின் சிை சபரிய 

ஹீசராக்களின் கடின உலழப்லப 

அங்கீகரிக்க நிைக்கரி சுரங்கத ்

சதாழிைாளரக்ள் தினம் சம 4 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. நிைக்கரி சுரங்கத ்

சதாழிைாளரக்ள் மீது பாராட்டுக்கலளக் 

காட்டவும் அவரக்ளின் சாதலனகலள 

மதிக்கவும் இந்த நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. நிைக்கரி சுரங்கத ்

சதாழிைாளரக்ள் சபரும்பாைான 

நாட்களிை் சுரங்கங்களிை் இருந்து 

நிைக்கரி சதாண்டி சுரங்கப்பாலத மற்றும் 

பிரித்சதடுத்தை் சசைவிடுகிறாரக்ள். நம் 

வாழ்லவத் தக்கலவக்க உதவும் 

சசை்வங்கலள சவளிசய சகாண்டு வர 

அலவ பூமியிை் ஆழமாக 

சதாண்டப்படுகின்றன. நிைக்கரி 

சுரங்கமானது கடினமான சதாழிை்களிை் 

ஒன்றாகும். 

• சரவ்பதச தீயனண ்பு வீரர்கள் 

தினம்: 04 பம 
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சரவ்சதச தீயலணப்பு வீரரக்ள் தினம் 

(International Firefighters’ Day) (IFFD) 

1999 முதை் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம 4 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. தீயலணப்பு 

வீரரக்ள் தங்கள் சமூகங்களும் சூழலும் 

முடிந்தவலர பாதுகாப்பாக இருப்பலத 

உறுதி சசய்வதற்காக சசய்யும் 

தியாகங்கலள அங்கீகரித்து 

சகௌரவிப்பதற்காக இந்த நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 1998 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ் 2 ஆம் சததி ஆஸ்திசரலியாவிை் 

ஏற்பட்ட ஒரு தீ விபத்திை் ஐந்து 

தீயலணப்பு வீரரக்ள் சசாகமான 

சூழ்நிலையிை் இறந்த பின்னர ் அந்த நாள் 

நிறுவப்பட்டது. 

• உலக ஆஸ்துமோ தினம் 2021: 04 

பம 

உைக ஆஸ்துமா தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் சம 1 சசவ்வாய்க்கிழலம 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, 

உைக ஆஸ்துமா தினம் 2021 சம 4 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. நாள் முழுவதும் 

ஆஸ்துமா சநாய் மற்றும் கவனிப்பு பற்றிய 

விழிப்புணரவ்ு உைகம் முழுவதும் 

பரவியது. ஆஸ்துமா உள்ள நபருக்கு 

முதன்லம கவனம் சசலுதத்ுலகயிை், 

குடும்பம், நண்பரக்ள் மற்றும் 

பராமரிப்பாளரக்ளுக்கும் ஆதரவு 

நீட்டிக்கப்படைாம். 2021 உைக ஆஸ்துமா 

தினத்திற்கான கருப்சபாருள் “ஆஸ்துமா 

தவறான கருத்துக்கலள 

சவளிப்படுத்துதை்” (“Uncovering Asthma 

Misconceptions“) 

• சரவ்பதச பசவிலியர் தினம்: பம 

05 

1992 முதை் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம 5 

அன்று சரவ்சதச சசவிலியர ் தினம் 

உைகளவிை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

தாய்மாரக்ளுக்கும் அவரக்ளின் பிறந்த 

குழந்லதகளுக்கும் அவரக்ள் வழங்கும் 

அத்தியாவசிய கவனிப்புக்காக 

சசவிலியரக்ளின் சவலைலய 

அங்கீகரிப்பதற்கும் சசவிலியரக்ள் நிலை 

குறித்து விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 2021 சரவ்சதச 

சசவிலியர ் தினத்தின் கருப்சபாருள் 

“தரலவப் பின்பற்றுங்கள்: 

சசவிலியரக்லள முதலீடு சசய்யுங்கள்’ 

(“Follow the Data: Invest in Midwives”). 

 

• உலக னக சுகோதோர நோள்: பம 05 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும், உைக லக சுகாதார 

தினம் சம 5 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

பை கடுலமயான சதாற்றுசநாய்கலளத் 

தடுப்பதிை் லக சுகாதாரத்தின் 

முக்கியத்துவம் குறித்து உைசகங்கிலும் 

உள்ள மக்களிலடசய விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்த உைக சுகாதார அலமப்பு (WHO) 

இந்த நாள் ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. 

• உலக உணவில்லோ தினம்: 06 பம 

உைக உணவிை்ைா தினம் சம 6 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது, அதன் சின்னம் 

சவளிர ் நீை நிற ரிப்பன் ஆகும். இது 

சகாழுப்லப ஏற்றுக்சகாள்வது மற்றும் 

உடை் வடிவ பன்முகத்தன்லம உள்ளிட்ட 

உடை் ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஆண்டு 

சகாண்டாட்டமாகும். உங்கள் உடை் 

அப்படிசய அழகாக இருப்பலத 

அங்கீகரிப்பது மற்றும் உங்கள் எலட, 

உடை் வடிவம் மற்றும் ஆசராக்கியமாகவும் 

சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பலதப் பற்றி 

குலறவாக கவலைப்படுங்கள் 
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• BRO பம 7 ஆம் பததி 61 வது 

எழுசச்ி தினம் 

பகோண்டோடுகிறது. 

இந்தியாவின் எை்லைகலளப் பாதுகாத்தை் 

மற்றும் இந்தியாவின் வடக்கு மற்றும் 

வடகிழக்கு மாநிைங்களின் சதாலைதூரப் 

பகுதிகளிை் உள்கட்டலமப்லப 

சமம்படுத்துதை் ஆகியவற்றின் முதன்லம 

குறிக்சகாளுடன் 1960 சம 7 அன்று 

எை்லைப்புறச ் சாலைகள் அலமப்பு (BRO) 

உருவாக்கப்பட்டது. 7 சம 2021 அன்று BRO 

தனது 61 வது எழுசச்ி தினத்லத (அடித்தள 

நாள்) சகாண்டாடுகிறது. 

• உலக தடகள தினம் 2021: 05 பம 

உைக தடகள தினம் -2021 சம 5 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது . உைக தடகள 

தினத்லத IAAF தீரம்ானிக்கிறது, சததி 

சரிசசய்தலுக்கு உட்பட்டது ,இருப்பினும் 

மாதம் சம மாதமாகசவ இருக்கும்.  

முதை் உைக தடகள தினம் 1996 இை் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. உைக தடகள 

தினத்தின் அடிப்பலட சநாக்கம் 

தடகளத்திை் இலளஞரக்ளின் பங்களிப்லப 

அதிகரிப்பதாகும். 

• 2 ஆம் உலக ் ப ோரின்ப ோது 

உயிர ்இழந்தவர்களுக்கு நினனவு 

மற்றும் நல்லிணக்க நோள் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம 8-9 

காைப்பகுதியிை் ஐக்கிய நாடுகள் சலப 

இரண்டாம் உைகப் சபாரின்சபாது உயிர ்

இழந்தவரக்ளுக்கு நிலனவு மற்றும் 

நை்லிணக்க நாலள  குறிக்கிறது. இது 

இரண்டாம் உைகப் சபாரிை் பாதிக்கப்பட்ட 

அலனவருக்கும் அஞ்சலி சசலுத்துகிறது. 

இந்த ஆண்டு இரண்டாம் உைகப் சபாரின் 

76 வது ஆண்டுவிழா ஆகும். 

• உலக புலம்ப யர்ந்த  றனவகள் 

நோள்: 08 பம 

உைக புைம்சபயரந்்த பறலவகள் நாள் 

2021 சம 8 அன்று உைகளவிை் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. புைம்சபயரந்்த 

பறலவகள் குறித்த விழிப்புணரல்வ 

ஏற்படுத்துவதும் அவற்லறப் பாதுகாக்க 

சரவ்சதச ஒத்துலழப்பின் 

முக்கியத்துவமும் என்பசத அதன் 

சநாக்கம். 

" ஒரு பறலவ சபாை-பாடு, பற, உயர !" 

(“Sing, Fly, Soar – Like a Bird!”) இந்த 

ஆண்டின் உைக புைம்சபயரந்்த 

பறலவகள் தினத்தின் கருப்சபாருள். 

• உலக பசஞ்சிலுனவ மற்றும் 

பசம்பினற நோள்: 8 பம 

உைக சசஞ்சிலுலவ மற்றும் சசம்பிலற 

நாள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம 8 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சரவ்சதச 

சசஞ்சிலுலவ  மற்றும் சசம்பிலற 

இயக்கத்தின் சகாள்லககலள 

சகாண்டாடுவதும் மக்களின் 

துன்பங்கலளக் குலறப்பதும், சுதந்திரம், 

மனிதசநயம், பக்கசச்ாரப்ற்ற தன்லம, 

உைகளாவிய தன்லம, ஒற்றுலம மற்றும் 

நடுநிலைலம ஆகியவற்றுடன் 

கண்ணியமான வாழ்க்லகலய வாழ 

அவரக்ளுக்கு உதவுவதும் இந்த நாள் 

சநாக்கமாக உள்ளது. 

 2021 உைக சசஞ்சிலுலவ மற்றும் 

சசம்பிலற நாள் கருப்சபாருள்: 

‘Unstoppable’  

• உலக தலசீமியோ (இரத்த அழிவுச ்

பசோனக) தினம்: 08 பம 

தைசீமியா  (இரத்த அழிவுச ் சசாலக ) 

பாதிக்கப்பட்டவரக்லள நிலனவுகூரும் 

விதமாகவும் சநாயுடன் வாழ 

சபாராடுபவரக்லள 

ஊக்குவிப்பதற்காகவும் உைக தைசீமியா 

(இரத்த அழிவுச ் சசாலக ) தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் சம 8 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 2021 உைக 

தைசீமியா (இரத்த அழிவுச ் சசாலக ) 

தினத்தின் கருப்சபாருள் “உைகளாவிய 

தைசீமியா (இரத்த அழிவுச ் சசாலக ) 

சமூகம் முழுவதும் சுகாதார 

ஏற்றத்தாழ்வுகலள நிவரத்்தி சசய்தை்” 

(“Addressing Health Inequalities Across 
the Global Thalassaemia Community”). 
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அனனத்து ப ோடட்ித் பதர்வுகளுக்கும் 

முக்கியமோன குறி ்புக்கள்: (STATIC 

TAKEAWAYS) 

• இமாசச்ை பிரசதச ஆளுநர:் 

பண்டாரு தத்தாத்சரயா; 

• இமாசச்ை பிரசதச முதை்வர:் 

சஜய் ராம் தாக்கூர.் 

• ரிசரவ்் வங்கியின் 25வது 

ஆளுநர:் சக்தி காந்த் தாஸ்; 

• தலைலமயகம்: மும்லப; 

• நிறுவப்பட்டது: 1 ஏப்ரை் 1935, 

சகாை்கத்தா. 

• ைட்சுமி விைாஸ் வங்கி 

தலைலமயகம்: 

சசன்லன,தமிழ்நாடு. 

• ைட்சுமி விைாஸ் வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: 1926 

• ICRC தலைவர:் பீட்டர ்மாரர ்

( Peter Maurer) 

• ICRC யின் தலைலமயகம்: 

சஜனீவா, சுவிட்சரை்ாந்து. 

• BRO இயக்குநர ்சஜனரை்: 

சைப்டினன்ட் சஜனரை் ராஜீவ் 

சவுத்ரி; 

• BRO தலைலமயகம்: புது திை்லி; 

• BRO நிறுவப்பட்டது: 7 சம 1960. 

• இந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிசடட்: CMD: ஆர ்மாதவன்; 

• இந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிசடட் தலைலமயகம்: 

சபங்களூரு; 

• சராை்ஸ் ராய்ஸ் தலைலம 

நிரவ்ாக அதிகாரி: டாரஸ்்டன் 

முை்ைர-்ஓட்சவாஸ் (Torsten 

Muller-Otvos) 

• சராை்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனர:் 

சபரிச ்சமாட்சடாரன் சவரக்் ஏஜி 

(Bayerische Motoren Werke AG) 

• சராை்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவப்பட்டது: 

1904; 

• சராை்ஸ் ராய்ஸ் தலைலமயகம்: 

சவஸ்தாம்ப்சநட் (Westhampnett), 

ஐக்கிய ராஜ்ஜியம். 

• சரவ்சதச சபண்கள் நீதிபதிகள் 

சங்கத்தின் தலைவர:் வசனசா 

ரூயிஸ் (Vanessa Ruiz) 

• சரவ்சதச சபண்கள் நீதிபதிகள் 

சங்கம் நிறுவப்பட்டது: 1991; 

• சரவ்சதச சபண்கள் நீதிபதிகள் 

சங்கம் தலைலமயகம்: 

வாஷிங்டன் D.C, அசமரிக்கா 

• சகாட்டக் மஹிந்திரா வங்கி 

தலைலம நிரவ்ாக அதிகாரி: 

உதய் சகாடக். 

• சகாட்டக் மஹிந்திரா வங்கி 

ஸ்தாபனம்: 2003. 

• சகாட்டக் மஹிந்திரா வங்கி 

தலைலமயகம்: மும்லப 

மகாராஷ்டிரா. 

• சகாட்டக் மஹிந்திரா வங்கி 

சடக்லைன்: let’s make money 

simple 

• உைக தடகள தலைவர:் 

சசபாஸ்டியன் சகா (Sebastian 

Coe). 

• உைக தடகள தலைலமயகம்: 

சமானாக்சகா; 

• உைக தடகள நிறுவப்பட்டது: 17 

ஜூலை 1912. 

• ஒடிசாவின் முதை்வர:் நவீன் 

பட்நாயக் மற்றும் ஆளுநர ்

விநாயகர ்ைாை் 

• மகாராஷ்டிரா கவரன்ர:் பகத் 

சிங் சகாஷ்யரி. 

• மகாராஷ்டிரா தலைநகரம்: 

மும்லப. 

• மகாராஷ்டிரா முதை்வர:் உத்தவ் 

தாக்கசர. 

• அகிை இந்திய சசஸ் 

கூட்டலமப்பு தலைவர:் சஞ்சய் 

கபூர;் 

• அகிை இந்திய சசஸ் 

கூட்டலமப்பு தலைலமயகம் 

இடம்: சசன்லன; 

• அகிை இந்திய சசஸ் 

கூட்டலமப்பு நிறுவப்பட்டது: 

1951  
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• சபாரச்ச்ுகை் தலைவர:் 

மாரச்சசைா சரசபசைா டி 

டிசசாசா (Marcelo Rebelo de Sousa) 

• சபாரச்ச்ுகை் தலைநகரம் : 

லிஸ்பன்; 

• சபாரச்ச்ுகை் நாணயம்: யூசரா. 

• சிக்கிம் முதை்வர:் 

பி.எஸ்.சகாசை. 

• சிக்கிம் ஆளுநர:் கங்கா பிரசாத் 

• ஐ.சி.சி தலைவர:் கிசரக் 

பாரக்்சை (Greg Barclay). 

• ஐ.சி.சி யின் தலைலம நிரவ்ாக 

அதிகாரி: மனு சாவ்னி (Manu 

Sawhney). 

• ஐ.சி.சி.யின் தலைலமயகம்: 

துபாய், ஐக்கிய அரபு எமிசரட்ஸ். 

• சசவிலியரக்ள் சரவ்சதச 

கூட்டலமப்பு தலைவர:் 

பிராங்கா சகடி(Franka Cadee) 

• சசவிலியரக்ள் 

தலைலமயகத்தின் சரவ்சதச 

கூட்டலமப்பு: சைக் (Hague), 

சநதரை்ாந்து 

• உைக சுகாதார அலமப்பின் 

இயக்குநர ்சஜனரை்: சடட்சராஸ் 

அதாசனாம்(Tedros Adhanom). 

• WHO இன் தலைலமயகம்: 

சஜனீவா சுவிட்சரை்ாந்து. 

• ஸ்ட்ராசடாைாஞ்ச ்(Stratolaunch) 

தலைலமயகம்: சமாஜாசவ 

(Mojave) கலிசபாரன்ியா, 

அசமரிக்கா; 

• ஸ்ட்ராசடாைாஞ்ச ்(Stratolaunch) 

தலைலம நிரவ்ாக அதிகாரி 

மற்றும் தலைவர:் ஜீன் 

ஃபிைாய்ட் (Jean Floyd) 

• ICICI வங்கி தலைலமயகம்: 

மும்லப, மகாராஷ்டிரா. 

• ICICI வங்கி MD & CEO: சந்தீப் 

பக்ஷி. 

• ICICI வங்கி சடக்லைன்: Hum Hai 

Na, Khayal Apka  

• சதசிய மனித உரிலமகள் 

ஆலணயம் உருவானது: 12 

அக்சடாபர ்1993; 

• சதசிய மனித உரிலமகள் 

ஆலணயத்தின் அதிகார 

வரம்பு: இந்திய அரசு; 

• சதசிய மனித உரிலமகள் 

ஆலணயம் தலைலமயகம்: புது 

திை்லி 

• SBI தலைவர:் திசனஷ் குமார ்

காரா. 

• SBI தலைலமயகம்: மும்லப. 

• SBI நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூலை 

1955 

• சபஸ்புக்கின் தலைலம நிரவ்ாக 

அதிகாரி: மாரக்் ஜுக்கரச்பரக்் (: 

Mark Zuckerberg) 

• சபஸ்புக் தலைலமயகம்: 

கலிசபாரன்ியா U.S 

• சரவ்சதச ஒலிம்பிக் கமிட்டி 

தலைலமயகம்: சைாசான் 

(Lausanne), சுவிட்சரை்ாந்து; 

• சரவ்சதச ஒலிம்பிக் கமிட்டி 

தலைவர:் தாமஸ் பாக்(Thomas 

Bach) 

• சரவ்சதச ஒலிம்பிக் குழு 

நிறுவப்பட்டது: 23 ஜூன் 1894 

பாரிஸ் பிரான்ஸ். 

• ரஷ்யா ஜனாதிபதி: விளாடிமிர ்

புடின். 

• ரஷ்யா தலைநகரம்: மாஸ்சகா. 

• ரஷ்யா நாணயம்: ரஷ்ய ரூபிள். 

• கடற்பலடத் தளபதி: அட்மிரை் 

கரம்பீர ்சிங். 

• இந்திய கடற்பலட 

நிறுவப்பட்டது: 26 ஜனவரி 1950 

• ஜப்பான் தலைநகரம்: 

சடாக்கிசயா; 

• ஜப்பான் நாணயம்: ஜப்பானிய 

சயன்; 

• ஜப்பான் பிரதமர:் 

சயாஷிலைட் சுகா (Yoshihide 

Suga) 
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• Wipro லிமிசடட் தலைவர:் 

ரிஷாத் பிசரம்ஜி. 

• Wipro தலைலமயகம்: 

சபங்களூரு; 

• Wipro M.D மற்றும் தலைலம 

நிரவ்ாக அதிகாரி: தியரி 

சடைாசபாரச்ட (Thierry Delaporte). 

 

 

 

 

 
 


