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TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, 

TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற 

பபோட்டித் பேர்வுகளுக்கோன நடப்பு நிகழ்வுகள் 

தலைப்புச் செய்தி. 
 

International News 

PESCO: முேன்முறறயோக அமெரிக்கோவின் 

பங்களிப்றப ஐப ோப்பிய ஒன்றியம் 

அங்கீகரிக்கிறது 
• நிரந்தர கட்டலமக்கப்பட்ட ஒத்துலைப்பு (PESCO) 

பாதுகாப்பு முயற்ெியில் பங்ககற்க கநார்கே, 

கனடா மற்றும் அசமரிக்காேின் 

ககாரிக்லககளுக்கு ஐகராப்பிய ஒன்றியம் 

ெமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது PESCO 

திட்டத்தில் மூன்றாேது மாநிைத்லத 

பங்ககற்க ஐகராப்பிய முகாம் அனுமதித்தது 

இதுகே முதல் முலற. 

பேபோளத்ேின் கெி ரீட்டோ எவம ஸ்றட 25 வது 

முறறயோக ஏறி சோேறன பறடத்ேோர். 
• கநபாள மலை ஏறுபேர், காமி ரீட்டா 25 ேது 

முலறயாக எேசரஸ்ட் ெிகரத்லத ஏறி 
ொதலன செய்துள்ளார், இது உைகின் மிக 

உயர்ந்த ெிகரத்தின் ஏறுதலுக்கான தனது 

சொந்த ொதலனலய முறியடித்துள்ளார். 51 

ேயதான ரீட்டா 1994 ஆம் ஆண்டில் 

எேசரஸ்ட்லட முதன்முதைில் ஏறினார், 

அதன் பின்னர் ஒவ்சோரு ஆண்டும் இந்த 

பயணத்லத கமற்சகாண்டு ேருகிறார். 

முன்னோள் மசனட்டர் பில் மேல்சன் 14 வது ேோசோ 

ேிர்வோகியோக பேவிபயற்றோர் 

• முன்னாள் செனட்டர் பில் சநல்ென் 14 ேது 

நாொ நிர்ோகியாக பதேிகயற்றார், பிசடன்-

ஹாரிஸ் நிர்ோகத்தில் பணியாற்றியுள்ளார் . 

சநல்ென் U.S. செனட்டில் புகளாரிடாேிற்காக 18 

ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் மற்றும் 1986 இல் 

ேிண்சேளி ேிண்கைத்திற்கு 61-C யின் 

கபகைாட் நிபுணராக பணியாற்றினார். 

K P ஷர்ெோ ஓலி பி ேிேிேிகள் சறபயில் 

ேம்பிக்றக வோக்மகடுப்பில் பேோல்வியுற்றோர் 

• கநபாள பிரதமர் KP ஷர்மா ஓைி பிரதிநிதிகள் 

ெலபயில் நம்பிக்லக ோக்சகடுப்பில் 

கதால்ேியுற்றார் . KP ஷர்மா ஓைி அேருக்கு 

ஆதரோக 93 ோக்குகலளயும் 124 கபர் 

அேருக்கு எதிராக ோக்களித்தனர். 

வோன்வழித் ேோக்குேலுக்குப் பின்னர் 

இஸ்ப லுக்கும் ஹெோஸுக்கும் இறடயிலோன 

பேற்றம் அேிகரித்துள்ளது. 

• இஸ்கரைிய இராணுேம் காொேின் பல்கேறு 

பகுதிகளில் ராக்சகட்டு குண்டுகலள 

ேெீியுள்ளது. இது 2014 ைிருந்து காொேில் 

மிகவும் தீேிரமான ோன்ேைித் தாக்குதல்கள் 

ஆகும். 

 

State News 

ஹிெோந்ேோ பிஸ்வோ சர்ெோ அசோெின் புேிய 

முேல்வ ோக பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 

• ஹிமாந்தா பிஸ்ோ ெர்மா 2021 கம 08 அன்று 

அொமின் 15 ேது முதல்ேராக 

நியமிக்கப்பட்டார். அேர் பதேியில் இருக்கும் 

ெர்பானந்தா கொகனாேலை மாற்றுோர். அேர் 

2021 கம 10 முதல் அலுேைகத்தின் சபாறுப்லப 

ஏற்றுக்சகாள்ோர். 2021 ெட்டமன்றத் கதர்தைில் 

பாஜக கட்ெி இரண்டாேது முலறயாக சேற்றி 
சபற்றது. 
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ஸ்ரீ அ பிந்பேோ மசோறசட்டியின் ஆப ோ 

ஸ்கோலர்ஷிப் ேிட்டத்றே ேிரிபு ோ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• திரிபுராேின் கல்ேி அலமச்ெர் ரத்தன் ைால் 

நாத், ஸ்ரீ அரபிந்கதா சொலெட்டியின் ‘ஆகரா 

உதேித்சதாலக திட்டத்லத (Auro Scholarship 

Programme)’ அம்மாநிை மாணேர்கள் 

அலனேருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார். 

புதுச்பசரி ‘ஹர் கர் ஜல்’ UT என்ற மபருறெறய 

அறடந்ேது 

• ஜல் ஜேீன் மிஷன் (JJM) இன் கீழ் 

கிராமப்புறங்களில் 100% குைாய் நீர் இலணப்பு 

என்ற இைக்லக புதுச்கெரி அலடந்துள்ளது. 

முன்னதாக ககாோ சதலுங்கானா மற்றும் 

அந்தமான் & நிக்ககாபார் தீவுகள் ஜல் ஜேீன் 

மிஷனின் கீழ் ஒவ்சோரு கிராமப்புற 

ேடீுகளுக்கும் குைாய் நீர் ேைங்கலை 

ேைங்கியுள்ளன. 

மூத்ே குடிெக்களுக்கோக மடல்லி கோவல்துறற 

வோகன மஹல்ப்றலன் ‘COVI Van’ ஒன்றற 

அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. 

• COVID -19 க்கு இலடயில் தங்களது 

அத்தியாேெிய கதலேகளுடன் கபாராடும் 

மூத்த குடிமக்களுக்கான சடல்ைி காேல்துலற 

சஹல்ப்லைன் எண்லண 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 
 

National News 

CBSE ‘படோஸ்ட் ஃபோர் றலஃப்’ மெோறபல் 

பயன்போட்றட அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 
• மத்திய இலடநிலைக் கல்ேி ோரியம் (CBSE) 

மாணேர்கள் மற்றும் சபற்கறார்களுக்காக 

புதிய சமாலபல் பயன்பாட்லட 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. புதிய பயன்பாடு ‘Dost 

for Life’ என்பது CBSE-உடன் இலணந்த பள்ளி 
மாணேர்கள் மற்றும் சபற்கறார்களுக்கான 

பிரத்கயக உளேியல் ஆகைாெலன 

பயன்பாடாகும். 
 

Defence News 

இந்ேிய இ ோணுவம் ேிகழ்பே  பேிலுக்கோக 

COVID பெலோண்றெ குழுறவ அறெக்கிறது 

• நாடு முழுேதும் COVID ேைக்குகளின் அதிகேக 

உயர்வுக்கு தீர்வு காண நிகழ்கநர பதில்கலள 

ஒருங்கிலணப்பதில் அதிக செயல்திறலனக் 

சகாண்டுேருேதற்காக இந்திய இராணுேம் 

ஒரு கமைாண்லம குழுலே அலமத்துள்ளது. 

DRDOவின் COVID எேிர்ப்பு ெருந்து அவச கோல 

பயன்போட்டிற்கோன DGCI 2-DGயின் ஒப்புேறலப் 

மபறுகிறது 
• DRDO உருோக்கிய மருந்து 2-டிகயாக்ஸி-டி-

குளுக்ககாஸ் (2-deoxy-D-glucose) (2-DG) 

உருோக்கிய COVID-19 எதிர்ப்பு மருந்து நாட்டின் 

சகாகரானா லேரஸ் கநாயாளிகளுக்கு இந்திய 

மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு சஜனரல் (DCGI) அேெர 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்ேிய ெற்றும் இந்பேோபனசிய கடற்பறடகள் 

அப பிய கடலில் கடற்பயிற்சி ேடத்ேின. 

• இந்திய மற்றும் இந்கதாகனெிய கடற்பலடகள் 

சதற்கு அகரபிய கடைில் PASSEX 

கடற்பயிற்ெிலய நடத்தின. நட்பு 

கடற்பலடகளுக்கு இலடயில் இயங்கக்கூடிய 

தன்லம மற்றும் புரிதலை கமம்படுத்துேலத 

கநாக்கமாகக் சகாண்டது இந்த பயிற்ெி. 
 

Summits and Conferences News 

இந்ேியோ-ஐப ோப்பிய ஒன்றிய ேறலவர்கள் 

மெய்ேிகர் கூட்டத்ேில் பி ேெர் பெோடி 

பங்பகற்றோர் 
• இந்தியா-ஐகராப்பிய ஒன்றிய தலைேர்கள் 

கூட்டத்தில் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி 

பங்ககற்றார். இந்தியா-ஐகராப்பிய ஒன்றிய 

தலைேர்கள் கூட்டத்லத கபார்ச்சுகல் 

நடத்தியது. கபார்ச்சுகல் தற்கபாது குழுேின் 

தலைேராக உள்ளது. ஐகராப்பிய கவுன்ெிைின் 

தலைேர் திரு ொர்ைஸ் லமக்ககைின் 

அலைப்பின் கபரில் பிரதமர் கமாடி இந்த 

நிகழ்ச்ெியில் கைந்து சகாண்டார். 
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Ranks and Reports News 

றேட் பி ோங்கின் உலகளோவிய பி ேோன 

குடியிருப்பு குறியீட்டில் புது ேில்லி 32 வது 

இடத்ேில் உள்ளது 
• ைண்டலன தளமாகக் சகாண்ட சொத்து 

ஆகைாெகர் லநட் ஃபிராங்க், உைகளாேிய 

பிரதம குடியிருப்பு குறியடீ்டில் முலறகய 32 

ேது மற்றும் 36 ேது இடங்களில் புது தில்ைி 
மற்றும் மும்லபக்கு இடம்பிடித்தார். Q1 2021 

இல் சபங்களூரு நான்கு இடங்களால் கீகை 

இறங்கி 40 ேது இடத்தில் உள்ளது; சடல்ைி 
மற்றும் மும்லப தைா ஒரு இடம் ெரிந்துள்ளது. 

NITI ஆபயோக், ெோஸ்டர்கோர்டு இறைக்கப்பட்ட 

வர்த்ேகம் குறித்ே அறிக்றக மவளியீடு 

• NITI ஆகயாக் ‘இலணக்கப்பட்ட ேர்த்தகம்: 

டிஜிட்டல் உள்ளடக்கிய பாரதத்திற்கு ஒரு 

ேலரபடத்லத உருோக்குதல்’ (Connected 

Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive 

Bharat’) என்ற தலைப்பில் ஒரு அறிக்லகலய 

சேளியிட்டுள்ளது. 

 

Appointments News 

உஜ்வோலோ சிங்கோனியோ 38 வது FICCI FLO வின் 

பேசியத் ேறலவ ோக மபோறுப்பபற்றோர் 
• சதன்கிைக்கு ஆெியாேின் மிகப் பைலமயான 

சபண்கள் தலைலமயிைான மற்றும் 

சபண்கலள லமயமாகக் சகாண்ட ேணிக 

அலமப்பான FICCI சபண்கள் அலமப்பின் (FLO) 

கதெியத் தலைேராக உஜ்ோைா ெிங்கானியா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  
இந்ேிய வம்சோவளி ேிபுைர் சங்கர் பகோஷ் 

பேசிய அறிவியல் அகோடெிக்கு 

பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டுள்ளோர் 
• ேிருது சபற்ற இந்திய ேம்ொேளிலயச் 

கெர்ந்த கநாசயதிர்ப்பு நிபுணரான ெங்கர் ககாஷ் 

மதிப்புமிக்க கதெிய அறிேியல் அகாடமிக்கு 

கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். அேர் “அெல் 

ஆராய்ச்ெியில் புகழ்சபற்ற மற்றும் 

சதாடர்ச்ெியான ொதலனகலள அங்கீகரித்தார். 

ரிசர்வ் வங்கி பஜோஸ் பஜ கட்டூற  ேிர்வோக 

இயக்குே ோக ேியெிக்கிறது 
• இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி கஜாஸ் கஜ கட்டூலர (Jose 

J Kattoor) நிர்ோக இயக்குநராக (ED) 

நியமித்துள்ளது. ED ஆக பதேி உயர்வு 

சபறுேதற்கு முன்னர், திரு கட்டூர் 

கர்நாடகாேின் பிராந்திய இயக்குநராக ரிெர்வ் 

ேங்கியின் சபங்களூரு பிராந்திய 

அலுேைகத்திற்கு தலைலம தாங்கினார். 

பத்ெகுெோர் ேோயர் பேசிய மசோத்து புன றெப்பு 

ேிறுவனத்ேின் ேறலறெ ேிர்வோக 

அேிகோரியோக ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• கதெிய சொத்து புனரலமப்பு நிறுேனத்தின் 

ைிமிசடட் நிறுேனத்தின் தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரியாக பத்மகுமார் எம் நாயர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்கபாது பத்மகுமார் 

SBI யில் சநருக்கடி சொத்துகள் தீர்மானக் 

குழுேின் (Stressed Assets Resolution Group) 

தலைலம சபாது கமைாளராக உள்ளார். 

ெோர்ட்டின் கிரிஃபித்ஸ் ஐ.ேோவின் புேிய 

ெனிேோபிெோன ேறலவ ோக 

ேியெிக்கப்பட்டுள்ளோர் 

•  மூத்த பிரிட்டிஷ் தூதர் மார்ட்டின் கிரிஃபித்ஸ் 

(Martin Griffiths) ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் 

மனிதாபிமான ேிேகாரங்களுக்கான 

ஒருங்கிலணப்பு அலுேைகத்தில் (Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA)) புதிய தலைேராக 

ஐந்து ஆண்டு காைத்திற்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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ெனிஷோ கபூர் ICAS ேிர்வோகக் குழுவில் 

இறைகிறோர் 

• ேிளம்பர தர நிர்ணய கவுன்ெில் (Advertising 

Standards Council of India (ASCI)) யின் சபாதுச் 

செயைாளர் மனிஷா கபூர் ெர்ேகதெ ேிளம்பர 

சுய ஒழுங்குமுலற கவுன்ெிைின் (ICAS) 

நிர்ோகக் குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக 

அறிேித்துள்ளது. 

BPCLலின் அடுத்ே CMDயோக அருண்குெோர் 

சிங்றக PESB ேியெிக்கிறது 

• அரொங்கத்தின் தலைலம சபாது நிறுேனத் 

கதர்வு ோரியம் (Public Enterprises Selection Board 

(PESB)), அரசு நடத்தும் எண்சணய் சுத்திகரிப்பு 

மற்றும் ெந்லதப்படுத்தல் நிறுேனமான பாரத் 

சபட்கராைியம் கார்ப்பகரஷன் ைிமிசடட் (BPCL) 

தலைேராகவும், நிர்ோக இயக்குநராகவும் 

அருண்குமார் ெிங்லக கதர்வு செய்துள்ளது. 

 

Business News 

ப்ரீமபய்ட் கட்டை வைிகத்ேிற்கோக பஜோஜ் 

றபனோன்ஸ் ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புேல் 

மபறுகிறது 
• பஜாஜ் ஃலபனான்ஸ் Paytm மற்றும் அகமொன் 

கபான்ற நிறுேனங்களுடன் ப்ரீசபய்ட் கட்டண 

பிரிேில் கெர ரிெர்வ் ேங்கி (RBI) உடன் ேங்கி 
அல்ைாத கடன் ேைங்குநரின் பிரிேில் நிரந்தர 

செல்லுபடியாக்கலுடன் அங்கீகரிக்கிறது. 

ஹோர்லி-படவிட்சன் முழுறெயோன-எலக்ட்ரிக் 

பெோட்டோர் றசக்கிள் பி ோண்டோன ‘றலவ்றவர்’ 

ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

• ஹார்ைி-கடேிட்ென் இன்க் (Harley-Davidson Inc) 

முழுலமயான மின்ொர கமாட்டார் லெக்கிள் 

பிராண்டான “லைவ்லேர் (LiveWire)” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது கேகமாக 

ேளர்ந்து ேரும் மின்ொர ோகன ெந்லதயில் 

ெோல்கலள அதிகரிப்பதற்கான நிறுேனத்தின் 

ெமீபத்திய முயற்ெி. 
 

Banking News 

CSC, HDFC வங்கி சோட்பபோட் ‘ஈவோ’ ஐ 

அறிமுகப்படுத்ேியது 
• HDFC ேங்கி மற்றும் சபாது கெலே லமயங்கள் 

(Common Services Centres (CSC)), CSC டிஜிட்டல் 

கெோ கபார்ட்டைில் ொட்கபாட் ‘ஈோ’ (EVA)ஐ 

கிராம நிலை சதாைில்முலனகோருக்கு (Village 

Level Entrepreneurs (VLE)) ஆதரிப்பதற்காக கலடெி 
லமல் கிராமப்புற நுகர்கோருக்கு ேங்கி 
கெலேகலள ேைங்குேதில் சதாடங்கின. 

ஜனோ சிறு ேிேி ேிறுவன வங்கி ‘ேோன் எனது 

எண்றைத் பேர்வு மசய்கிபறன்’ என்ற 

அம்சத்றே அறிமுகப்படுத்துகிறது 

•  ஜனா ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி இந்தியா 

முழுேதும் உள்ள அலனத்து 

ோடிக்லகயாளர்களுக்கும் “நான் எனது 

எண்லண கதர்வு செய்கிகறன்” என்ற 

அம்ெத்லத அறிமுகப்படுத்துேதாக 

அறிேித்துள்ளது. 

ஈரூட் (Eroute) மேோழில்நுட்பத்ேிற்கு PPI 

அங்கீகோ த்றே ரிசர்வ் வங்கி வழங்குகிறது. 

• ப்ரீசபய்ட் கட்டண கருேிகள் (PPI) நிறுேனமாக 

செயல்பட ஈரூட் சதாைில்நுட்பங்களுக்கு 

இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி (RBI) அங்கீகாரம் 

ேைங்கியுள்ளது.  

3-இன் -1 கைக்றக வழங்க ஜிபயோஜித், PNB 

உடன் ஒப்பந்ேத்ேில் றகமயழுத்ேிட்டுள்ளது 

• ஜிகயாஜித் நிதி கெலேகள் (Geojit Financial 

Services) பஞ்ொப் கநஷனல் ேங்கியுடன் ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ளன.  

அமெரிக்கோவில் உள்ள Google Pay பயனர்கள் 

இப்பபோது இந்ேியோ, சிங்கப்பூருக்கு பை 

பரிவர்த்ேறன மசய்யலோம் 

• ஆல்பாசபட் இன்க் (Alphabet Inc’s) கூகிள் தனது 

U.S. கட்டண பயன்பாட்டின் பயனர்களுக்காக 

பணம் அனுப்பும் நிறுேனங்களான லேஸ் 

மற்றும் சேஸ்டர்ன் யூனியன் ககாவு (Wise and 

Western Union Co) டன் ெர்ேகதெ பண பரிமாற்ற 

கூட்டாண்லமகலள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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Economy News 

மூடிஸ் இந்ேியோவின் மெோத்ே உள்ேோட்டு 

உற்பத்ேி FY22 யில் 9.3% என்று குறறத்துள்ளது 
• மதிப்படீ்டு நிறுேனமான மூடிஸ் (Moody’s) 

இந்தியாேின் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 
(GDP) நிதியாண்டு 22 (01 ஏப்ரல் 2021-31 மார்ச் 

2022) கணிப்லப 9.3 ெதேதீமாகக் 

குலறத்துள்ளது. 

பேோமு ோ இந்ேியோவின் மெோத்ே உள்ேோட்டு 

உற்பத்ேியின் வளர்ச்சி ெேிப்பீட்றட FY22 

ேிேியோண்டில் 10.8% ஆக ேிருத்ேியுள்ளது . 

•  தற்கபாலதய 2021-22 நிதியாண்டிற்கான (FY 22) 

இந்தியாேின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் ேளர்ச்ெி மதிப்பீட்லட கநாமுரா 

முந்லதய மதிப்படீான 12.6 ெதேதீத்திைிருந்து 

10.8 ெதேதீமாகக் குலறத்துள்ளது. 

ஐக்கிய ேோடுகள் சறப: 2022 ஆம் ஆண்டில் 

இந்ேியோ 10.1% ஆக உயரும் என்று 

எேிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் சபாருளாதாரம் 

10.1 ெதேதீமாக ேளர்ச்ெியலடயும் என்று 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலப கணித்துள்ளது. இது 

ஜனேரி அறிக்லகயில் நாட்டிற்கான 5.9 ெதேதீ 

ேளர்ச்ெி கணிப்லப ேிட இரு மடங்காகும். 

HDFC வங்கி இந்ேியோவின் FY22 க்கோன மெோத்ே 

உள்ேோட்டு உற்பத்ேிறய 10% ஆக 

ெேிப்பிட்டுள்ளது 
• இரண்டாேது COVID -19 அலையின் பாதகமான 

ேிலளலேக் காரணம் காட்டி, நடப்பு 

நிதியாண்டில் இந்தியாேின் ேளர்ச்ெிலய 11.5 

ெதேதீத்திைிருந்து 10 ெதேதீமாக HDFC ேங்கி 
குலறத்துள்ளது. 

Care ெேிப்பீடுகள் இந்ேியோவின் மெோத்ே 

உள்ேோட்டு உற்பத்ேி ேிேியோண்டு 22 க்கு 9.2% ஆக 

கைித்துள்ளது 
• மதிப்படீ்டு நிறுேனமான CARE மதிப்பீடுகள், 

நடப்பு 2021-2022 (FY22) நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாேின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் ேளர்ச்ெி கணிப்லப 9.2 

ெதேதீமாக திருத்தி கணித்துள்ளது. இது ஏப்ரல் 

2021 இல் மதிப்பிடப்பட்ட 10.2 ெதேதீத்லத 

ேிடக் குலறவு.  

உலக வங்கி அறிக்றக: 2020 ஆம் ஆண்டில் 

இந்ேியோ ெிகப் மபரிய அளவில் 

மவளிேோடுகளிருந்து பை பரிவர்த்ேறன 

மபற்றுள்ளது 
• உைக ேங்கி சேளியிட்டுள்ள “இடம்சபயர்வு 

மற்றும் கமம்பாட்டுச் சுருக்கம்” 

அறிக்லகயின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 

மிகப் சபரிய அளேில் சேளிநாடுகளிருந்து 

பண பரிேர்த்தலன சபற்றுள்ளது.  
சில்லறற பைவகீ்கம் ஏப் ல் ெோேத்ேில் 4.29% 

ஆக குறறந்துள்ளது 
• நுகர்கோர் ேிலைக் குறியடீ்டால் (Consumer Price 

Index (CPI)) அளேிடப்படும் நாட்டின் ெில்ைலற 

பணேகீ்கம் ஏப்ரல் மாதத்தில் 4.29 ெதேதீமாகக் 

குலறந்துள்ளது. 

 
Awards News 

ேபவோெி ஒசோகோ 2021 லோ ஸ் உலக 

விறளயோட்டு விருது மவன்றோர். 
• உைக நம்பர் 2ேது சடன்னிஸ் ேரீர் ஜப்பானின் 

நகோமி ஒொகா 2021 ைாரஸ் உைக 

ேிலளயாட்டு ேிருதுகளில் “ஆண்டின் ெிறந்த 

ேிலளயாட்டு ேரீர்” என்று கதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். இது ஒொகாேின் 

இரண்டாேது ைாரஸ் ேிலளயாட்டு ேிருது 

ஆகும். 2021 ஆம் ஆண்டில் அேர் ஆண்டின் 

திருப்புமுலன ேிருலத சேன்றார். 
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ேியூயோர்க் ேக  சர்வபேச ேிற ப்பட விழோவில் 

சிறந்ே ேடிகருக்கோன விருறே அனுபம் மகர் 

மவன்றோர் 
• நியூயார்க் நகர ெர்ேகதெ திலரப்பட ேிைாேில் 

Happy Birthday என்ற குறும்படத்தில் 

நடித்ததற்காக அனுபம் சகர் ெிறந்த 

நடிகருக்கான ேிருலத சேன்றார். இப்படத்லத 

பிரொத் கதம் இயக்கியுள்ளார் மற்றும் FNP 

மீடியா தயாரிக்கிறது. அனுபம் தேிர 

பிறந்தநாள் ோழ்த்துக்கள் அஹானா கும்ரா. 

இந்த ேிைாேில் ெிறந்த குறும்பட ேிருலதயும் 

சேன்றது. 

டோக்டர் ேமஹ ோ குத்புேீன் அ பு உலக பேோபல் 

பரிசு மவன்ற முேல் இந்ேியர் 

• மும்லபயில் பிறந்து, ெிகாககா 

பல்கலைக்கைகத்தில் அரபு இைக்கிய 

கபராெிரியரான டாக்டர் தசஹரா குத்புதீன் (Dr 

Tahera Qutbuddin) ெமீபத்தில் 15 ேது கஷக் ெயீத் 

புத்தக ேிருலத சேன்ற இந்திய 

ேம்ொேளிலயச் கெர்ந்த முதல் நபர் ஆனார். 

IREDA பசுறெ உர்ஜோ விருறே மபறுகிறது. 

• இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி கமம்பாட்டு 

நிறுேனம் ைிமிசடட் (IREDA) இந்த ஆண்டு 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்திக்கான நிதி 
நிறுேனத்தில் முன்னணி சபாது நிறுேனமாக 

ேிளங்கியதற்காக “பசுலம உர்ஜா ேிருது (Green 

Urja Award)” ேைங்கப்பட்டது. பசுலம எரிெக்தி 
நிதியுதேியில் முக்கிய மற்றும் கமம்பாட்டுப் 

பங்கிற்கான ேிருலத IREDA சபறுகிறது 
இந்ேிய வம்சோவளிறயச் பசர்ந்ே சகுந்ேலோ 

ஹர்க் சிங் 2021 உலக உைவு விருறேப் 

மபற்றுள்ளோர். 

•  இந்திய ேம்ொேளிலயச் கெர்ந்த உைக 

ஊட்டச்ெத்து நிபுணர் டாக்டர் ெகுந்தைா ஹர்க் 

ெிங் தில்ஸ்டாட் (Dr Shakuntala Hark Singh Thilstad) 

2021 ஆம் ஆண்டின் “உைக உணவு ேிருலத” 

சபற்றுள்ளார். 
 

Science and Technology News 

SpaceX ‘சந்ேி னுக்கு அனுப்பும் DOGE-1 ெிஷன்’ 

அறிமுகப்படுத்ே உள்ளது 

• எகைான் மஸ்க்கிற்குச் சொந்தமான SpaceX, 

“DOGE-1 Mission to the Moon” ஐ அறிமுகப்படுத்த 

உள்ளது, இது முதல் ேணிக ெந்திர Payload 

ஆகும், இது முற்றிலும் கிரிப்கடாகரன்ெி 
Dogecoin இல் செலுத்தப்படுகிறது. 2022 ஆம் 

ஆண்டின் முதல் காைாண்டில் பால்கன் 9 

ராக்சகட்டில் இந்த செயற்லகக்ககாள் செலுத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இஸ்ப ோ 3 மசலவு குறறந்ே ஆக்ஸிஜன் 

மசறிவு, மவன்டிபலட்டர்கறள 

உருவோக்கியுள்ளது 

• இந்திய ேிண்சேளி ஆராய்ச்ெி அலமப்பின் 

ேிக்ரம் ெரபாய் ேிண்சேளி லமயம் (VSSC), 

மூன்று ேலகயான சேன்டிகைட்டர்கலளயும் 

ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டலையும் 

உருோக்கியுள்ளது, இந்த முக்கியமான 

மருத்துே உபகரணங்களின் 

பற்றாக்குலறயால் நாடு முழுேதும் பை COVID -

19 கநாயாளிகள் இறந்தனர். 

 

Sports News 

லூயிஸ் ஹோெில்டன் மேோடர்ச்சியோக 

ஐந்ேோவது ஸ்போனிஷ் கி ோண்ட் பிரிக்றஸ 

மவன்றோர். 
• லூயிஸ் ஹாமில்டன் (சமர்ெிடிஸ்-கிகரட் 

பிரிட்டன்) 2021 கம 09 அன்று நலடசபற்ற 2021 

ஸ்பானிஷ் கிராண்ட் பிரிக்லஸ சேன்றார். 

• இந்த சேற்றி லூயிஸ் ஹாமில்டனின் 

சதாடர்ச்ெியான ஐந்தாேது ஸ்பானிஷ் 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டமும் இந்த பருேத்தின் 

மூன்றாேது சேற்றியாகும். 

ஆர்னோ சபோமலங்கோ ேனது ெோட்ரிட் ஓபன் 

ெகளிர் ஒற்றறயர் பட்டத்றே மவன்றோர் 
• சடன்னிஸில் உைக ஏைாேது இடத்தில் உள்ள 

சபைாரலஸச் கெர்ந்த ஆர்னா ெபாசைங்கா 

ஆஸ்திகரைியாேின் உைக நம்பர் 1 ஆஷ்லீ 

பார்ட்டிலய ேழீ்த்தி 2021 மாட்ரிட் ஓபன் 

சபண்கள் ஒற்லறயர் பட்டத்லத சேன்றார். 
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அமலக்சோண்டர் ஸ்மவம வ் பெட்டிபயோ 

மபம ட்டினிறய வழீ்த்ேி ேனது 2 வது ெோட்ரிட் 

பட்டத்றே மவன்றோர் 
• சஜர்மன் அசைக்ொண்டர் ஸ்சேசரவ் (Alexander 

Zverev) தனது இரண்டாேது முத்துோ மாட்ரிட் 

ஓபன் (Mutua Madrid Open title 2021 ) பட்டத்லத 

2021 சபற்றார், அேர் கமட்டிகயா 

சபசரட்டினிலய (Matteo Berrettini ) 6-7 (8), 6-4, 6-3 

என்ற செட் கணக்கில் கதாற்கடித்து தனது 

நான்காேது ATP மாஸ்டர்ஸ் 1000 ககாப்லபலய 

உயர்த்தினார். 

அர்சோன் ேோக்வஸ்வல்லோ: 1975 இருந்து இந்ேிய 

கிரிக்மகட் அைியில் முேலோவது போர்சிய வ ீர் 
• ெவுத்தாம்ப்டனில் நியூெிைாந்திற்கு எதிரான 

உைக சடஸ்ட் ொம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

கபாட்டிக்கு சபயரிடப்பட்ட இந்திய சடஸ்ட் 

அணியில் குஜராத்லதச் கெர்ந்த 23 ேயதான 

இடது லக கேகப்பந்து ேசீ்ொளரான அர்ொன் 

நாக்ேஸ்ோைா ரிெர்வ் ேரீராக கதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். 

போகிஸ்ேோனின் போபர் ஆசோம் 2021 ஏப் ல் 

ெோேத்ேிற்கோன ICC வ ீர் விருறே மவன்றோர் 

• சதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ெமீபத்தில் 

முடிேலடந்த சதாடரில் அலனத்து தரப்பிலும் 

ெீரான மற்றும் செயல்திறனால் நட்ெத்திர 

பாகிஸ்தான் ககப்டன் பாபர் ஆொம் ஏப்ரல் 2021 

ஆம் ஆண்டிற்கான ICC ஆண்கள் ேரீராக 

அறிேிக்கப்பட்டார். 

ேியூசிலோந்து விக்மகட் கீப்பர் B.J.வோட்லிங் 

உலக மடஸ்ட் சோம்பியன்ஷிப்பிற்குப் பிறகு 

ஓய்வு மபற உள்ளோர் 

• நியூெிைாந்து ேிக்சகட் கீப்பர்-கபட்ஸ்கமன் B.J. 

ோட்ைிங் ேரேிருக்கும் இங்கிைாந்து 

சுற்றுப்பயணத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிரான 

உைக சடஸ்ட் ொம்பியன்ஷிப் இறுதிப் கபாட்டி 

உட்பட மூன்று சடஸ்ட் கபாட்டிகளுக்குப் 

பிறகு ெர்ேகதெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுேதாக அறிேித்துள்ளார். பிளாக் 

ககப்ஸிற்காக ோட்ைிங் 73 சடஸ்ட் 28 ஒருநாள் 

மற்றும் 5 T20 ஐ ேிலளயாடியுள்ளார். 
 

ெோன்மசஸ்டர் சிட்டி 2020-21 பிரீெியர் லீக் 

சோம்பியனோக முடிசூடியது. 

• சைய்செஸ்டருக்கு (Leicester) எதிராக 

மான்செஸ்டர் யுலனசடட் (Manchester United) 2-1 

என்ற ககால் கணக்கில் கதால்ேியலடந்தலத 

அடுத்து, நான்கு ெீென்களில் மூன்றாேது 

முலறயாக பிரீமியர் லீக் ொம்பியன்களாக 

மான்செஸ்டர் ெிட்டி மகுடம் சூடியது. 

 

Books and authors News 
கல்கி பகோச்லின் ேனது அறிமுக புத்ேகத்றே 

‘Elephant In The Womb’ என்ற ேறலப்பில் 

எழுேியுள்ளோர் 
• பாைிவுட் நடிலக கல்கி ககாச்ைின் தனது 

முதல் புத்தகமான ‘Elephant In The Womb’ என்ற 

தலைப்பில் ஒரு எழுத்தாளராக 

அறிமுகமாகியுள்ளார். இன்னும் 

சேளியிடப்படாத இந்த புத்தகம், தாய்லம 

பற்றி ஒரு ேிளக்கப்படாத புலனகலத 

அல்ைாத புத்தகமாகும். இலத ேகைரியா 

பாைியானிச்கொ (Valeriya Polyanychko) 

ேிளக்கியுள்ளார் மற்றும் சபங்குயின் கரண்டம் 

ஹவுஸ் இந்தியா (PRHI) சேளியிடவுள்ளது. 

ஷகூர்  ோேர் ‘றலஃப் இன் ேி க்ளோக் டவர் பவலி’ 
என்ற புத்ேகம் எழுேினோர் 

• “லைஃப் இன் தி க்ளாக் டேர் கேைி (Life in the 

Clock Tower Valley)” என்பது பிரஸ் டிரஸ்ட் ஆஃப் 

இந்தியா (PTI) பத்திரிலகயாளர் ஷகூர் ராதரின் 

முதல் புத்தகம். இந்த புத்தகம் ஸ்பீக்கிங் 

லடகரால் சேளியிடப்பட்டது, இது காஷ்மீரின் 

பைலமயான கடந்த காைத்லதப் பற்றியும், 

அதன் கமாெமான நிகழ்காைம் மற்றும் 

எப்கபாதும் நிச்ெயமற்ற எதிர்காைம் பற்றியும் 

கபசுகிறது. 

 

Obituaries News 
புகழ்மபற்ற சிற்பியும் ெோேிலங்களறவ 

எம்.பி.யுெோன  குேோத் பெோகபத் ோ 

கோலெோனோர்: 9 May 
• பிரபை ெிற்பி கட்டிடக் கலைஞருக்கு 

மாநிைங்களலே உறுப்பினருமான ரகுநாத் 

கமாகபத்ரா ஆகிகயார் COVID-19 ெிகிச்லெ 

பைனின்றி காைமானார். கலை, கட்டிடக்கலை 

மற்றும் கைாச்ொர உைகில் தனது முன்கனாடி 

பங்களிப்புகளுக்காக ஒடிொேிைிருந்து ேந்த 
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சமாஹாபத்ராவுக்கு 1975 ல் பத்மஸ்ரீ, 2001 ல் 

பத்ம பூஷண் மற்றும் 2013 இல் பத்ம ேிபூஷன் 

ேிருதும் ேைங்கப்பட்டது. 

பக ளோவின் மூத்ே MLA பக.ஆர். மகௌரி அம்ெோ 

102 வயேில் கோலெோனோர் 

• 1957 ஆம் ஆண்டில் மாநிைத்தின் முதல் 

கம்யூனிெ அலமச்ெகத்தின் முதல் 

ேருோய்த்துலற அலமச்ெராக இருந்த 

ககரளாேின் மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தலைேர் 

கக.ஆர். சகௌரி அம்மா ேயது சதாடர்பான 

ேியாதிகளால் காைமானார். அேருக்கு ேயது 

102. 

சுேந்ேி  பபோ ோட்ட பபோ ோளி அனுப் 

பட்டோச்சோர்யோ கோலெோனோர் 

• சுதந்திரப் கபாராட்ட கபாராளியும், சுதின் 

பங்களா கபட்டர் ககந்திர (Swadhin Bangla Betar 

Kendra) இலெக்கலைஞருமான அனுப் 

பட்டாச்ொர்யா காைமானார். பங்களாகதஷின் 

ேிடுதலைப் கபாரின் கபாது, ஸ்ோதின் 

பங்களா கபட்டர் ககந்திரா (ககந்திர (Swadhin 

Bangla Betar Kendra) ேில் 

இலெயலமப்பாளராகவும் இலெ 

இயக்குநராகவும் பணியாற்றினார். 

சோகித்ய அகோடெி விருது மவன்ற 

பத்ேிரிறகயோளர் பஹோென் பபோர்பகோமஹய்ன் 

கோலெோனோர் 

• பிரபை அஸ்ஸாமி எழுத்தாளர் மற்றும் 

பத்திரிலகயாளர் கஹாமன் 

கபார்ககாசஹய்ன் (Homen Borgohain) 

காைமானார். அேர் பை செய்தித்தாள்களுடன் 

பணிபுரிந்துள்ளார் மற்றும் ெமீபத்தில் அேர் 

இறக்கும் ேலர அொமி நாகளடான 

நிகயாமியா பார்தாேின் (Niyomiya Barta ) 

தலைலம ஆெிரியராக பணியாற்றி ேந்தார். 

அர்ஜுனோ விருது மவன்ற மூத்ே படபிள் 

மடன்னிஸ் வ ீர் சந்ேி பசகர் கோலெோனோர். 

• மூன்று முலற கதெிய கடபிள் சடன்னிஸ் 

ொம்பியனும், முன்னாள் ெர்ேகதெ கடபிள் 

சடன்னிஸ் ேரீருமான ேி.ெந்திரகெகர் COVID 

சதாற்று காரணமாக காைமானார். தமிைக 

கடபிள் சடன்னிஸ் ெங்கத்தின் (TTTA) யின் 

தற்கபாலதய தலைேராக இருந்தார். 
 

Important Days 

சர்வபேச ஆர்கோனியோ ேினம்: 10 பெ 
• 2021 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் 

சபாதுச் ெலப கம 10 ஆம் கததி ெர்ேகதெ 

ஆர்கானியா தினத்லத அறிேித்தது. 

சமாராக்ககா ெமர்ப்பித்த இந்த தீர்மானம் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் 113 உறுப்பு 

நாடுகளால் இலண அனுெரலணயுடன் 

ஒருமித்த கருத்தினால் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

இந்ேியோ, பேசிய மேோழில்நுட்ப ேினத்றே பெ 11 

அன்று மகோண்டோடப்படுகிறது 
• கதெிய சதாைில்நுட்ப தினம் கம 11 அன்று 

இந்தியா முழுேதும் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த நாள் ராஜஸ்தானில் உள்ள இந்திய 

ராணுேத்தின் சபாக்ரான் கொதலன ேரம்பில் 

சேற்றிகரமாக கொதலன செய்யப்பட்ட சக்ேி –
1 அணு ஏவுகலணலய குறிக்கிறது.  

சர்வபேச மசவிலியர் ேினம் பெ 12 அன்று 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது 

• ெர்ேகதெ செேிைியர் தினம் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 12 அன்று உைகளேில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. புகளாரன்ஸ் 

லநட்டிங்ககைின் (Florence Nightingale) பிறந்த 

நாலள நிலனவுகூரும் ேலகயில் இந்த நாள் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. அேர் கைடி ேித் தி 
ைாம்ப் (Lady with the Lamp) என்றும் 

அலைக்கப்பட்டார். 
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Summits and Conferences 

இந்ேியோ ேனது முேல் BRICS பவறலவோய்ப்பு 

மசயற்குழு (EWG) கூட்டத்றே கோமைோளி 
வோயிலோக ேடத்துகிறது. 

• முதல் BRICS கேலைோய்ப்பு செயற்குழு (EWG) 

கூட்டம் 2021 இல் காசணாளி ேடிேத்தில் 

நலடசபற்றது. 2021 ஆம் ஆண்டில் BRICS 

அதிபராக பதேிகயற்ற பின்பு இந்தியாேின் 

தலைலமயில் இந்த ெந்திப்பு நலடசபற்றது. 

4 வது இந்ேியோ-சுவிஸ் ேிேி உற யோடல் 

கோமைோளி மூலம் ேறடமபற்றது. 

• நான்காேது இந்தியா-சுேிஸ் நிதி உலரயாடல் 

காசணாளி கான்பரன்ெிங் மூைம் 

நலடசபற்றது. இந்திய தூதுக்குழுேிற்கு 

சபாருளாதார ேிேகார செயைாளர் அஜய் கெத் 

தலைலம தாங்கினார். 

 

Miscellaneous News 

Paytm COVID-19 ேடுப்பூசி கண்டுபிடிப்போன் 

கருவிறய மவளியிட்டது 

• ஃபிண்சடக் (Fintech) நிறுேனமான Paytm அதன் 

மினி ஆப் ஸ்கடாரில் தடுப்பூெி இடங்கள் 

கிலடப்பலத ெரிபார்க்க குடிமக்களுக்கு 

உதவும் ஒரு தளமான ‘COVID -19 தடுப்பூெி 
கண்டுபிடிப்பான்’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

பெஃப்ளவர் 400: உலகின் முேல் ஆளில்லோ 

கப்பல் அட்லோண்டிக் முழுவதும் மசல்ல 

உள்ளது 

• உைகின் முதல் ஆளில்ைா கப்பல் “கமஃப்ளேர் 

400” அட்ைாண்டிக் முழுேதும் செல்ை உள்ளது . 

IBM உடன் இலணந்து கடல் ஆராய்ச்ெி 
நிறுேனமான புகராகமர் (ProMare) இலத 

உருோக்கியுள்ளது. 

 
அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் முக்கியமோை 

குறிப்புக்கள்: (STATIC TAKEAWAYS) 

• எசேசரஸ்ட்டின் கநபாளி சபயர்: ொகர்மாதா; 
• திசபத்திய சபயர்: 

கொகமாலுங்மா(Chomolungm). 
• அொம் ஆளுநர் : சஜகதீஷ் முகி. 
• DRDO தலைேர்: டாக்டர் ஜி ெதீஷ் சரட்டி. 
• DRDO தலைலமயகம்: புது தில்ைி. 
• DRDO நிறுேப்பட்டது: 1958  

• ஐகராப்பிய கவுன்ெில் நிறுேப்பட்டது: 9 
டிெம்பர் 1974; 

• ஐகராப்பிய ஒன்றிய தலைலமயக இடம்: 
பிரஸ்ஸல்ஸ்(Brussels), சபல்ஜியம்; 

• ஐகராப்பிய ஒன்றியம் நிறுேப்பட்டது: 1 
நேம்பர் 1993. 

• லநட் ஃபிராங்க் இந்தியாேில் தலைேர் 
மற்றும் நிர்ோக இயக்குனர்: ஷிஷிர் 
லபஜால்( Shishir Baijal) 

• லநட் ஃபிராங்க் தலைலமயகம்: ைண்டன், 
யுலனசடட் கிங்டம்; 

• லநட் ஃபிராங்க் நிறுேப்பட்டது: 1896; 
• லநட் ஃபிராங்க் நிறுேனர்கள்: கஹாேர்ட் 

பிராங்க் ஜான் லநட் ேில்ைியம் ரட்ைி.( 
Howard Frank, John Knight, William Rutley) 

• CBSE தலைேர்: மகனாஜ் அஹுஜா; 
• CBSE தலைலம அலுேைகம்: சடல்ைி; 
• CBSE நிறுேப்பட்டது: 3 நேம்பர் 1962. 
• நாொேின் தலைலமயகம்: ோஷிங்டன் D.C. 

அசமரிக்கா. 
• நாொ நிறுேப்பட்டது: 1 அக்கடாபர் 1958. 
• திரிபுராேின் முதல்ேர்: பிப்ைாப் குமார் கதப்; 

ஆளுநர்: ரகமஷ் லபஸ். 
• பஜாஜ் நிதி தலைலமயகம்: புகன, 

மகாராஷ்டிரா; 
• பஜாஜ் நிதி தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

ெஞ்ெீவ் பஜாஜ். 
• HDFC ேங்கியின் தலைலமயகம்: மும்லப, 

மகாராஷ்டிரா; 
• HDFC ேங்கியின் எம்.டி மற்றும் தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி: ெஷிதர் ஜகதீஷன்; 
• HDFC ேங்கியின் ககாஷம்: உங்கள் 

உைகத்லத நாங்கள் புரிந்துசகாள்கிகறாம். 
• NITI ஆகயாக் உருோக்கப்பட்டது: 1 ஜனேரி 
• NITI ஆகயாக் தலைலமயகம்: புது தில்ைி. 
• NITI ஆகயாக் தலைேர்: நகரந்திர கமாடி 
• Mastercard தலைலமயகம்: நியூயார்க் 

அசமரிக்கா. 
• Mastercard தலைேர்: லமக்ககல் மீபாக் (Michael 

Miebach) 
• SpaceX நிறுேனர் மற்றும் தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரி: எகைான் மஸ்க். 
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• SpaceX நிறுேப்பட்டது: 2002 
• SpaceX தலைலமயகம்: கைிகபார்னியா, 

அசமரிக்கா 
• ISRO தலைேர்: கக.ெிேன். 
• ISRO தலைலமயகம்: சபங்களூரு கர்நாடகா. 
• ISRO நிறுேப்பட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 1969. 
• கதெிய அறிேியல் தினம் பிப்ரேரி 28 அன்று 

இந்தியா முழுேதும் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
• ICC தலைேர்: கிசரக் பார்க்கை (Greg Barclay). 
• ICC யின் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: மனு 

ொவ்னி (Manu Sawhney). 
• ICC யின் தலைலமயகம்: துபாய், ஐக்கிய 

அரபு எமிகரட்ஸ் 
• திரிபுராேின் முதல்ேர்: பிப்ைாப் குமார் கதப்; 

ஆளுநர்: ரகமஷ் லபஸ். 
• கநபாள தலைநகரம் காத்மாண்டு 
• நாணயம் :கநபாள ரூபாய். 
• கநபாள ஜனாதிபதி: பித்யா கதேி பண்டாரி. 
• புதுச்கெரி முதல்ேர்: N. ரங்கொமி 
• அசமரிக்காேின் நியூயார்க்கில் உள்ளது 

ஐக்கிய நாடுகளின் தலைலமயகம். 
• திரு அந்கதானிகயா குத்கதரசு (Mr Antonio 

Guterres) ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயின் 
சபாதுச்செயைாளர் ஆோர். 

• ஜனா ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கியின் tagline: 
‘லபஸ் கி காதர்’(Paise Ki Kadar); 

• ஜனா ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கியின் MD 
மற்றும் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: அஜய் 
கன்ோல்; 

• ஜனா ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி 
நிறுேப்பட்டது: 24 ஜூலை 2006; 

• ஜனா ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி 
தலைலமயகம் இடம்: சபங்களூரு. 

• இந்கதாகனெியா ஜனாதிபதி: கஜாககா 
ேிகடாகடா (Joko Widodo); 

• இந்கதாகனெியா தலைநகரம்: ஜகார்த்தா; 
• இந்கதாகனெியா நாணயம்: இந்கதாகனெிய 

ரூபியா; 
• கடற்பலடத் தளபதி (CNS): அட்மிரல் கரம்பீர் 

ெிங்; 
• பாதுகாப்பு அலமச்ெகத்தின் ஒருங்கிலணந்த 

தலைலமயகம் (கடற்பலட): புது தில்ைி. 

• IREDA தலைலமயகம்: புது தில்ைி; 
• IREDA நிறுேப்பட்டது: 11 மார்ச் 1987. 
• நியூெிைாந்தின் பிரதமர்: ஜெிந்தா ஆர்சடர்ன் 

Jacinda Ardern). 
• நியூெிைாந்தின் தலைநகரம்: சேைிங்டன். 
• நியூெிைாந்தின் நாணயம்: நியூெிைாந்து 

டாைர் 
• ெர்ேகதெ செேிைியர் தலைலமயகம்: 

சஜனேீா, சுேிட்ெர்ைாந்து. 
• ெர்ேகதெ செேிைியர் கவுன்ெில் 

நிறுேப்பட்டது: 1899. 
• ெர்ேகதெ செேிைியர் கவுன்ெில் தலைேர்: 

அன்சனட் சகன்னடி (Annette Kennedy). 
• IBM தலைலம நிர்ோக அதிகாரி (தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி): அரேிந்த் கிருஷ்ணா; 
• IBM தலைலமயகம்: அர்கமாங்க் அசமரிக்கா. 
• இஸ்கரல் தலைநகரம் சஜருெகைம் மற்றும் 

நாணயம் இஸ்கரைிய சஷக்கல் (Israeli shekel) 
ஆகும். 

• சபஞ்ெமின் சநதன்யாகு (Benjamin Netanyahu) 
இஸ்கரைின் பிரதமர். 

• சடல்ைி முதல்ேர்: அரேிந்த் சகஜ்ரிோல்; 
• சடல்ைியின் சைப்டினன்ட் கேர்னர்: அனில் 

லபஜால். 
• Eroute சதாைில்நுட்பங்கள் MD & CEO: ெஞ்ெீவ் 

பாண்கட; 
• Eroute சதாைில்நுட்பங்கள் தலைலமயகம்: 

சநாய்டா, உத்தரபிரகதெம். 
• பஞ்ொப் கதெிய ேங்கி தலைலமயகம்: புது 

தில்ைி. 
• பஞ்ொப் கநஷனல் ேங்கி MD மற்றும் 

தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: எஸ்.எஸ். 
மல்ைிகார்ஜுனா ராவ். 

• பஞ்ொப் கநஷனல் ேங்கி நிறுேப்பட்டது: 19 
கம 1894, ைாகூர், பாகிஸ்தான். 

• Google தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: சுந்தர் 
பிச்ொய். 

• Google நிறுேப்பட்டது: 4 செப்டம்பர் 1998, 
கைிகபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• Google நிறுேனர்கள்: ைாரி கபஜ், செர்ஜி 
பிரின் (Larry Page, Sergey Brin). 
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• HDFC ேங்கியின் தலைலமயகம்: மும்லப, 
மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC ேங்கியின் MD மற்றும் தலைலம 
நிர்ோக அதிகாரி: ெஷிதர் ஜகதீஷன்; 

• HDFC ேங்கியின் tagline: We understand your world 
• CARE மதிப்பீடுகள் நிறுேப்பட்டது: 1993. 
• CARE மதிப்பீடுகள்: மும்லப, மகாராஷ்டிரா. 
• CARE மதிப்பீடுகள் நிர்ோக இயக்குநர் 

மற்றும் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: அஜய் 
மகாஜன். 

• உைக ேங்கி தலைலமயகம்: ோஷிங்டன், 
D.C., அசமரிக்கா. 

• உைக ேங்கி உருோக்கம்: ஜூலை 1944. 
• உைக ேங்கி தலைேர்: கடேிட் மால்பாஸ். 
• BRICS உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளில் 

பிகரெில், ரஷ்யா, இந்தியா, ெீனா மற்றும் 
சதன்னாப்பிரிக்கா ஆகியலே அடங்கும். 

• சுேிட்ெர்ைாந்து நாணயம்: சுேிஸ் பிராங்க்; 
• சுேிட்ெர்ைாந்து மூைதனம்: சபர்ன்; 
• சுேிட்ெர்ைாந்தின் ஜனாதிபதி: லக பார்மைின் 

(Guy Parmelin.) 
• ஹார்ைி-கடேிட்ென் இன்க் (Harley-Davidson Inc) 

தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: கஜாச்ென் 
ஜடீ்ஸ் (Jochen Zeitz) (மார்ச் 2020–); 

• ஹார்ைி-கடேிட்ென் இன்க். (Harley-Davidson Inc) 
நிறுேப்பட்டது: 1903 

• உைக உணவு திட்ட தலைலமயகம்: கராம், 
இத்தாைி; 

• உைக உணவு திட்டம் நிறுேப்பட்டது: 1961. 
• OCHA நிறுேப்பட்டது: 19 டிெம்பர் 1991; 
• OCHA தலைலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா 

மற்றும் இஸ்தான்புல், துருக்கி. 
• ICAS தலைேர்: லக பார்க்கர் (Guy Parker); 
• ICAS தலைலமயகம்: பிரஸ்ஸல்ஸ் 

தலைநகரம், சபல்ஜியம் (Brussels Capital, 
Belgium); 

• ேிளம்பர தர நிர்ணய கவுன்ெில் 
நிறுேப்பட்டது: 1985; 

• ேிளம்பர தர நிர்ணய ெலப இந்திய 
தலைலமயகம்: மும்லப 

• பாரத் சபட்கராைியம் கார்ப்பகரஷன் 
ைிமிசடட் தலைலமயகம்: மும்லப; 

• பாரத் சபட்கராைியம் கார்ப்பகரஷன் 
ைிமிசடட் நிறுேப்பட்டது: 1952. 
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