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

TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB 

மற்றும்பிறபபோட்டித்பேர்வுகளுக்கோனநடப்
புநிகழ்வுகள்தலைப்புச்செய்தி. 
 

International News 
 

நியூசிலோந்து பிரேமர் ஜசிந்ேோ ஆர்டெர்ன் 

போர்ச்சூன் 2021 உலகின் 50 சிறந்ே 

ேலலவர்கள் பட்டியலில் முேல் இெத்ேில் 

உள்ளோர். 

பார்ச்சூன் இதழ் செளியிட்ட 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ‘உைகின் 50 ெிறந்த 

தலைெர்கள்’ பட்டியைில் நியூெிைாந்து 

பிரதமர் ஜெிந்தா ஆர்சடர்ன் முதைிடம் 

பிடித்தார். 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘உைகின் 50 

ெிறந்த தலைெர்கள்’ பட்டியல், ெருடாந்திர 

பட்டியைின் எட்டாெது பதிப்பாகும். இது 

தலைெர்கள், ெிை நன்கு அறியப்பட்டெர்கள் 

மற்றும் மிகவும் பழக்கமில்ைாத 

மற்றெர்கலள, COVID யின் 19 சதாற்றுநநாய் 

நநரத்தில் “உண்லமயிநைநய முன்நபால் 

இல்ைாத காைங்களுக்கு” இலடநய 

சகாண்டாடுகிறது. 
 

 

டசயற்லக கன்னோபினோய்டுகலள 

ேலெடசய்ே உலகின் முேல் நோெோக சனீோ 

ேிகழ்கிறது 
அலனத்து செயற்லக கன்னாபினாய்டு 

சபாருட்கலளயும் தலடசெய்த உைகின் 

முதல் நாடாக ெீனா மாறுகிறது. இந்தத் தலட 

ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு ெர 

ொய்ப்புள்ளது. நபாலதப்சபாருள் உற்பத்தி 
மற்றும் கடத்தலைத் தடுக்க ெீனா 

முயற்ெிக்லகயில் இந்த நடெடிக்லக 

ெந்துள்ளது. 
 

WHO இந்ேிய டகோபரோனோ லவரஸ் 

மோறுபோட்லெ “உலகளோவிய கவலல” 

என்று வலகப்படுத்ேியது 
உைக சுகாதார நிறுெனம் இந்தியாெில் 

காணப்படும் ஒரு சகாநரானா லெரஸ் 

மாறுபாட்லட உைகளாெிய “கெலைக்குரிய 

மாறுபாடு” என்று ெலகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த மாறுபாட்டிற்கு B.1.617 என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. உைக சுகாதார 

அலமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்த மாறுபாடு 

ஏற்கனநெ 30 க்கும் நமற்பட்ட நாடுகளுக்கு 

பரெியுள்ளது. 
 

ஆண்ட்ரியோ பமசோ 69 வது மிஸ் யுனிவர்ஸ் 

2020 ஆக முடிசூடினோர் 
மிஸ் சமக்ஸிநகா ஆண்ட்ரியா நமொ (Andrea 

Meza) 69 ெது மிஸ் யுனிெர்ஸ் 2020 ஆக 

முடிசூட்டப்பட்டார். மறுபுறம் மிஸ் 

இந்தியாெின் அட்லைன் குொட்நராஸ் 

காஸ்சடைிநனா Adline Quadros Castelino) முதல் 

4 இடங்களில் பிடித்தார். 
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கூகிள் இந்ேியோவில் சிறந்ே டசய்ேி 
டவளியீட்ெோளர்களுென் இலைந்து 

டசய்ேிகலள டவளியிடுகிறது 
கூகிள் தனது உைகளாெிய உரிமத் 

திட்டமான செய்தி செளியடீ்லட 

இந்தியாெில் சதாடங்குெதாக 

அறிெித்துள்ளது. கூகிள் 30 இந்திய 

செளியடீ்டாளர்களுடன் அெர்களின் ெிை 

உள்ளடக்கங்கலள அணுகுெதற்கான 

ஒப்பந்தங்கலள முத்திலரயிட்டுள்ளது. 

 

மோர்ேோ கூம் டகன்யோவின் முேல் டபண் 

ேலலலம நீேிபேியோகிறோர் 

 மார்தா கரம்பு கூம் (Martha Karambu Koome) 

சகன்யாெின் முதல் சபண் தலைலம நீதிபதி 
ஆனார். அரொங்கத்தின் மூன்று கிலளகளில் 

ஏநதனும் தலைலம ெகிக்கும் முதல் சபண் 

இெர். 

 

State News 
 

உத்ேரகண்ட் கோவல்துலறயினர் ‘மிஷன் 

ஹஸ்ல’ டேோெங்கினர் 
COVID-19 நநாயாளிகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் 

படுக்லககள் சென்டிநைட்டர்கள் மற்றும் 

பிளாஸ்மாலெப் சபற மக்களுக்கு உதெ 

உத்தரகண்ட் காெல்துலற “மிஷன் ஹஸ்ை” 

என்ற இயக்கி ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இலெ தெிர, COVID-

19 நிர்ொகத்திற்கான மருந்துகள் மற்றும் 

நரஷன்களின் ஒரு பகுதியாக 

காெல்துலறயினர் சபாதுமக்களுக்கு 

உதவுெர். 

 

பிரேமர் கிசோன் சம்மன் நிேி: எட்ெோவது 

ேவலை டவளியிெப்பட்ெது 
பிரதமர் கிொன் ெம்மன் நிதியின் எட்டாெது 

தெலண பிரதமர் நநரந்திர நமாடி ெமீபத்தில் 

செளியிட்டார். இந்திய அரசு ெிறு மற்றும் 

குறு ெிெொயிகளின் கணக்கில் ரூ .6,000 

மாற்றப்படுகிறது. இந்த நிதி மூன்று 

தெலணகளாக பரிெர்த்தலன 

செய்யப்படுகிறது. 
 

பஞ்சோப் முேல்வர் அமரீந்ேர் சிங் 

மலர்பகோட்லோலவ 23 வது மோவட்ெமோக 

அறிவித்ேோர் 

ஈத்-உல்-பித்ர் தினத்லத முன்னிட்டு பஞ்ொப் 

முதல்ெர் அமரீந்தர் ெிங் 2021 நம 15 அன்று 

மைர்நகாட்ைாலெ மாநிைத்தின் 23 ெது 

மாெட்டமாக அறிெித்துள்ளார். 

மைர்நகாட்ைா ஒரு முஸ்லீம் ஆதிக்கம் 

நிலறந்த பகுதி மற்றும் மாநிைத்தின் ெங்ரூர் 

மாெட்டத்திைிருந்து ெலரயறுக்கபட்டது. 
 

ெவ் பே சூறோவளி பல மோநிலங்கலளத் 

ேோக்கியது 

டவ் நத சூறாெளி அதன் அதிகபட்ெ 

தீெிரத்லத ஞாயிற்றுக்கிழலம 

அதிகாலையில் சபற்றுள்ளது, இப்நபாது அது 

மிகவும் கடுலமயான சூறாெளி புயைாக 

மாறியுள்ளது (காற்றின் நெகம் மணிக்கு 118 

முதல் 166 கிமீ). 
 

இமோச்சல அரசு ‘ஆயுஷ் கர்-த்வோர்’ 

ேிட்ெத்லே அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 
நயாகா பயிற்ெி செய்ெதன் மூைம் ெடீ்டில் 

தனிலமப்படுத்தப்பட்ட COVID -19 

நநாயாளிகலள ஆநராக்கியமாக 

லெத்திருக்க இமாச்ெை அரசு ‘ஆயுஷ் கர்-

த்ொர்’ திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த திட்டத்லத ஆயுஷ் துலற ஆர்ட் ஆஃப் 

ைிெிங் அலமப்பின் (Art of Living organisation) 

ஒத்துலழப்புடன் சதாடங்கியுள்ளது. 
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மைிப்பூர் முேல்வர் கோய்கறிகளுக்கோக 

‘பமோமோ (MOMA) சந்லே’ 

அறிமுகப்படுத்ேினோர். 

COVID-19 ஊரடங்கு உத்தரெின் நபாது மக்கள் 

தங்கள் ெடீ்டு ொெைில் புதிய காய்கறிகலளப் 

சபறுெலத உறுதி செய்ெதற்காக மணிப்பூர் 

முதைலமச்ெர் N. பிநரன் ெிங் “மணிப்பூர் 

ஆர்கானிக் மிஷன் ஏசஜன்ெி (MOMA) ெந்லத” 

(“Manipur Organic Mission Agency (MOMA) Market”) 

என்ற ஸ்மார்ட்நபான் பயன்பாட்லட 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 
 

கருப்பு பூஞ்லச அறிவிக்கப்பட்ெ பநோயோக 

ஹரியோனோ அறிவித்துள்ளது 
கருப்பு பூஞ்லெ ஹரியானாெில் 

அறிெிக்கப்பட்ட நநாயாக 

ெலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது ஒவ்சொரு 

ெழக்லகயும் பற்றி அரொங்க 

அதிகாரிகளுக்கு சதரிெிக்க நெண்டியது 

அெெியம். இது ஒரு தீெிர நநாய் பரெல் 

கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்ொகத்தின் கீழ் 

அனுமதிக்கும். 
 

இந்ேியோவின் முேல் விவசோய ஏற்றுமேி 
வசேி லமயம் புபனவில் டேோெங்கப்பட்ெது 

 மஹாராத்தா நெம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், 

லகத்சதாழில் மற்றும் நெளாண்லம 

(Mahratta Chamber of Commerce, Industry, and 

Agriculture (MCCIA)) இந்தியாெின் முதல் 

நெளாண் ஏற்றுமதி ெெதி லமயத்லத 

புநனெில் சதாடங்கியுள்ளது, இது நதெிய 

நெளாண்லம மற்றும் ஊரக ெளர்ச்ெி ெங்கி 
(NABARD) உடன் இலணந்து. 
 

COVID-19 டேோெர்போன 26 வது அலமச்சர்கள் 

குழு கூட்ெம் நலெடபற்றது 
COVID-19 சதாடர்பான அலமச்ெர்கள் 

குழுெின் 26 ெது கூட்டத்திற்கு மத்திய 

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற 

அலமச்ெர் டாக்டர் ஹர்ஷ் ெர்தன் தலைலம 

தாங்கினார். 
 

விகரோபோத் பகுேி மருத்துவமலனயில் 

‘வோனத்ேிலிருந்து மருத்துவம்’ 

டேோெங்கியுள்ளது. 

ெிகாராபாத் பகுதி மருத்துெமலனலயச் 

சுற்றியுள்ள 16 ஆரம்ப சுகாதார 

நிலையங்கலள (PHC) சதலுங்கானா அரசு 

நதர்வு செய்துள்ளது, இது ‘ொனத்திைிருந்து 

மருத்துெம்’ (Medicine from the sky), பை 

ட்நரான்கள் மூைம் மருந்துகலள 

ெழங்குெலத உள்ளடக்கிய முதல் 

திட்டமாகும். 

 

ஸ்மோர்ட் சிட்டி மிஷன் ேிட்ெங்கலள 

டசயல்படுத்துவேில் ஜோர்க்கண்ட் 

முேலிெத்ேில் உள்ளது 
ஸ்மார்ட் ெிட்டி திட்டங்கலள 

செயல்படுத்துெதன் முன்நனற்றத்தின் 

அடிப்பலடயில் இந்தியாெின் 36 மாநிைங்கள் 

மற்றும் UT.க்களில் ஜார்கண்ட் 1 ெது 

இடத்லதப் பிடித்தது, தரெரிலெயில் 

ராஜஸ்தான் இரண்டாெது இடத்லதப் 

பிடித்தது. தரெரிலெகலள ெடீ்டுெெதி 
மற்றும் நகர்ப்புற ெிெகார அலமச்ெகம் 

(MoHUA) செளியிட்டது. 
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மருத்துவமலன படுக்லககலள 

ஆன்லலனில் முன்பேிவு டசய்வேற்கோக 

ஜோர்க்கண்ட் ‘அம்ரித் வோகினி’ 
பயன்போட்லெ அறிமுகப்படுத்ேியது. 

மருத்துெமலன படுக்லககலள 

ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்ெதற்காக 

ஜார்கண்ட் ‘அம்ரித் ொகினி’ (‘Amrit Vahini’ ) 

பயன்பாட்லட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

முதல்ெர் நஹமந்த் நொரன் 

அறிமுகப்படுத்திய ‘அம்ரித் ொகினி’ (‘Amrit 

Vahini’ ) ஆப் மூைம் ஜார்க்கண்டில் உள்ள 

சகாநரானா நநாயாளிகள் ஆன்லைனில் 

மருத்துெமலன படுக்லககலள முன்பதிவு 

செய்யைாம். 
 

ஆயுஷ்மோன் போரத்லே 

டசயல்படுத்துவேில் கர்நோெகோ 

முேலிெத்ேில் உள்ளது 
கிராமப்புறங்களில் ெிரிொன ஆரம்ப சுகாதார 

நெலெலய ெழங்க ஆயுஷ்மான் பாரத் 

திட்டத்தின் கீழ் சுகாதார மற்றும் ஆநராக்கிய 

லமயங்கலள நிறுவுெதில் கர்நாடகா 

முதைிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 2020-2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான திட்டத்லத 

செயல்படுத்துெதில் கர்நாடகா 

முன்னணியில் உள்ளது. 2,263 லமயங்கலள 

நிறுவும் இைக்லக லமயம் 

நிர்ணயித்திருந்தாலும், மார்ச் 31 ெலர 3,300 

லமயங்கலள மாநிைம் நமம்படுத்தியுள்ளது. 
 

இந்ேியோவின் UNESCO உலக போரம்பரிய 

ேளங்கள் ேற்கோலிக பட்டியலில் ஆறு 

போரம்பரிய ேளங்கள் பசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

UNESCO ெின் உைக பாரம்பரிய தளங்களில் 

சுமார் ஆறு கைாச்ொர பாரம்பரிய தளங்கள் 

நெர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய கைாச்ொர 

அலமச்ெர் பிரஹ்ைாத் ெிங் பநடல் ெமீபத்தில் 

அறிெித்தார். 
 

பினரோயி விஜயன் 2 வது முலறயோக பகரள 

முேல்வரோக பேவிபயற்றோர் 
மாநிைத்தில் Covid -19 சநருக்கடியின் நிழைில் 

பினராயி ெிஜயன் இரண்டாெது முலறயாக 

நகரள முதல்ெராக பதெிநயற்றார். 

திருெனந்தபுரத்தில் உள்ள மத்திய 

லமதானத்தில் Covid சநறிமுலறகளுடன் 

ெத்தியப்பிரமாணம் நலடசபற்றது. 

 

Economy News 
 

இந்ேியோவின் WPI பைவகீ்கம் ஏப்ரல் 2021 

க்கு 10.49% ஆக உயர்கிறது 

லகத்சதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு 

ெர்த்தகத்லத (Department for Promotion of 

Industry and Internal Trade) 

நமம்படுத்துெதற்கான ெமீபத்தில் 2021 ஏப்ரல் 

மாதத்திற்கான சமாத்த ெிலைலய 

இந்தியாெில் செளியிட்டது. ஏப்ரல் 2021 

மாதத்திற்கான ஆண்டு பணெகீ்க ெிகிதம் 

10.49% ஆகும். ஏப்ரல் 2021 மாதத்திற்கான WPI 

128.1 ஆக இருந்தது. 

 

National News 
 

ஈரோனில் ONGC கண்டுபிடித்ே ஃபர்சோத்-B 

எரிவோயு வயலல இந்ேியோ இழந்ேது 
பாரெீக ெலளகுடாெில் ONGC ெிநதஷ் 

ைிமிசடட் கண்டுபிடித்த ஃபர்ொத்-B (Farzad-B gas) 

எரிொயு ெயலை இந்தியா இழந்தது. பாரெீக 

ெலளகுடாெில் ஃபர்ொத்-B (Farzad-B gas) 

எரிொயு களத்லத அபிெிருத்தி 
செய்ெதற்காக நதெிய ஈரானிய எண்சணய் 

நிறுெனம் (NIOC) சபட்நராபார்ஸ் (Petropars) 

குழுமத்துடன் 1.78 பில்ைியன் அசமரிக்க 

டாைர் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 
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IIT ரூபர் சிறிய சுற்றுச்சூழல் போேிக்கோே 

நெமோடும் ேகன முலறலய உருவோக்கியது 
IIT நராப்பர் ஒரு ெிறிய சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத 

மின்ொர தகனம் முலறலய 

உருொக்கியுள்ளது. தகனத்திற்கு மரத்லதப் 

பயன்படுத்தினாலும் புலக பிடிக்காத 

சதாழில்நுட்பத்தில் இதுவும் ஒன்றாகும். இது 

ெிக்-அடுப்பு சதாழில்நுட்பத்லத 

அடிப்பலடயாகக் சகாண்டது. ெீமா பாய்ைர்ஸ் 

ைிமிசடட் (Cheema Boilers Limited) 

நிறுெனத்துடன் இலணந்து இந்த ெண்டி 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

IDRBT பேசிய டிஜிட்ெல் நிேி உள்கட்ெலமப்பு 

(NADI) என்ற டபயரில் உருவோக்குகிறது 
ெங்கி சதாழில்நுட்பத்தில் நமம்பாடு மற்றும் 

ஆராய்ச்ெி நிறுெனம் (IDRBT) அடுத்த 

தலைமுலற டிஜிட்டல் நிதி 
உள்கட்டலமப்லப நதெிய டிஜிட்டல் நிதி 
உள்கட்டலமப்பு (NADI) என்ற சபயரில் 

உருொக்குகிறது. 
 

ஆசியோ-பசிபிக் நோடுகளில் இந்ேியோ 2 வது 

டபரிய கோப்பீட்டு-டேோழில்நுட்ப 

சந்லேயோகும். 

இந்தியா ஆெிய-பெிபிக் நாடுகளில் 

இரண்டாெது சபரிய காப்படீ்டு சதாழில்நுட்ப 

ெந்லதயாகும், நமலும் இப்பகுதியில் முதலீடு 

செய்யப்பட்ட 3.66 பில்ைியன் டாைர் 

இன்செர்சடக்-லமயப்படுத்தப்பட்ட துணிகர 

மூைதனத்தில் 35 ெதெதீத்லத சகாண்டுள்ளது 

என்று S&P குநளாபல் மார்க்சகட் 

இன்டைிசஜன்ஸ் தகெல்கள் 

சதரிெிக்கின்றன. 
 

சட்ெமன்றம் அலமக்க பமற்கு வங்க அரசு 

ஒப்புேல் அளித்ேது 
முதைலமச்ெர் மம்தா பானர்ஜி 
தலைலமயிைான நமற்கு ெங்க 

அலமச்ெரலெ, ெட்டமன்றம் அலமக்க 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்நபாது, ஆந்திரா, 

கர்நாடகா, சதலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, 

பகீார், உத்தரபிரநதெம் ஆகிய மாநிைங்களில் 

மட்டுநம ெட்டமன்றம் உள்ளது. 
 

பநஷனல் பகலரி ஆஃப் மோெர்ன் ஆர்ட் 

ஒளி- ஒலி லகபயடு பயன்போட்லெ 

அறிமுகப்படுத்ேியது. 

2021 ெர்ெநதெ அருங்காட்ெியக தினத்லத 

முன்னிட்டு நெனீ கலைக்கான நதெிய 

சதாகுப்பு (NGMA) ஒளி- ஒைி லகநயடு 

பயன்பாட்லட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 

Banking News 
 

ஏர்டெல் பபடமன்ட்ஸ் வங்கி 
டிஜிபகோல்ட்லெ அறிமுகப்படுத்துகிறது 
ஏர்சடல் நபசமன்ட்ஸ் ெங்கி 
ொடிக்லகயாளர்களுக்கு தங்கத்தில் முதலீடு 

செய்ய டிஜிட்டல் தளமான “Digigold” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டிஜிட்டல் 

தங்கத்லத ெழங்கும் SafeGold நிறுெனத்துடன் 

இது இலணந்து உருொக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

யுலனடெட் கூட்டுறவு வங்கியின் 

உரிமத்லே ரிசர்வ் வங்கி ரத்து டசய்கிறது 
நபாதிய மூைதனம், ஒழுங்குமுலற 

இணக்கம் இல்ைாதது சதாடர்பாக நமற்கு 

ெங்கத்தின் பக்னலன (Bagnan) தளமாகக் 

சகாண்ட யுலனசடட் கூட்டுறவு ெங்கி 
ைிமிசடட் உரிமத்லத இந்திய ரிெர்வ் ெங்கி 
ரத்து செய்துள்ளது. நம 10 2021 நததியிட்ட 

ஒரு உத்தரெின் மூைம் கூட்டுறவு கடன் 

ெழங்குபெர் ெங்கி ெணிகத்லத 

நமற்சகாள்ெலத மத்திய ெங்கி 
தலடசெய்துள்ளது 2021 நம 13 அன்று 

ெணிகம் நிலறெலடந்ததிைிருந்து. 
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YES வங்கியின் MF துலை நிறுவனங்கலள 

GPL நிேிக்கு விற்க CCI ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 
YES Asset Management (India) Limited (YES AMC) 

மற்றும் YES Trustee Limited (YES Trustee) 

ஆகியெற்லற GPL ஆல் ொங்க இந்திய 

நபாட்டி ஆலணயம் (Competition Commission of 

India (CCI)) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

சிட்டி யூனியன் வங்கி, பமலும் 3 கென் 

வழங்குபவர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி 
அபரோேம் விேிக்கிறது 

மத்திய ெங்கி ெழங்கிய ெிை 

ெழிமுலறகலள மீறியதற்காக ெிட்டி 

யூனியன் ெங்கி தமிழ்நாடு, சமர்கன்லடல் 

ெங்கி மற்றும் இரண்டு கடன் 

ெழங்குநர்களுக்கு ரிெர்வ் ெங்கி பண 

அபராதம் ெிதித்துள்ளது. 

 

Defence News 
 

ஆக்ஸிஜன் பற்றோக்குலறலயத் ேரீ்க்க 

இந்ேிய கெற்பலெ ஆக்ஸிஜன் மறுசுழற்சி 
முலறலய வடிவலமத்துள்ளது 

தற்நபாதுள்ள ஆக்ஸிஜன் 

பற்றாக்குலறலயத் தீர்க்க இந்திய கடற்பலட 

ஆக்ஸிஜன் மறுசுழற்ெி முலறலய (ORS) 

ெடிெலமத்துள்ளது. சதற்கு கடற்பலட 

கட்டலளயின் இந்திய கடற்பலடயின் 

லடெிங் பள்ளி இந்த பகுதியில் நிபுணத்துெம் 

சபற்றிருப்பதால் இந்த அலமப்லப 

கருத்தியல் செய்து ெடிெலமத்துள்ளது 
 

INS ரோஜ்புத் பம 21 அன்று பைிநீக்கம் 

டசய்யப்பெ உள்ளது 

இந்திய கடற்பலடயின் முதல் 

சடஸ்ட்நராநயரான INS ராஜ்புத் நம 21 அன்று 

பணிநீக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. இது 1980 நம 

04 அன்று இயக்கப்பட்டது. 41 ஆண்டுகளாக 

நெலெலய ெழங்கிய பின்னர், 

ெிொகப்பட்டினத்தின் கடற்பலட 

கப்பல்துலறயில் அது நீக்கப்படும். 

 

Appointment News 
 

K.P.சர்மோ ஓலி பநபோள நோட்டின் 

பிரேமரோக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்ெோர் 

நநபாளத்தில் K.P. ெர்மா ஓைி நாட்டின் 

பிரதமராக, ஜனாதிபதி பித்யா நதெி 

பண்டாரி மீண்டும் நியமித்தார். ஓைி 2021 

நம 14 அன்று ஜனாதிபதியால் பதெி 

பிரமாணம் செய்து லெக்கபட்டார். 

இப்நபாது, அெர் 30 நாட்களுக்குள் 

ெலபயில் சபரும்பான்லம ஆதரவு 

இருப்பலத நிரூபிக்க நெண்டும். 
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சர் பெவிட் அட்ென்பபரோ COP26 மக்கள் 
வழக்கறிஞரோக 
பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளோர் 
உைகப் புகழ்சபற்ற ஒளிபரப்பாளரும் 
இயற்லக ெரைாற்றாெிரியருமான ெர் 
நடெிட் அட்டன்பநரா, இந்த நெம்பரில் 
கிளாஸ்நகாெில் நடந்த ஐ.நா.ெின் 
காைநிலை மாற்ற உச்ெிமாநாட்டின் 
U.K.ெின் தலைெர் பதெிக்கு COP26 மக்கள் 
ெழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டார். 
 

இந்ேிய மகளிர் கிரிக்டகட் அைியின் 
ேலலலம பயிற்சியோளரோக ரபமஷ் 
பபோவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 
இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு ொரியம் 
(BCCI) ரநமஷ் நபாெலர இந்திய அணி 
தலைலம பயிற்ெியாளராக (மூத்த மகளிர்) 
நியமிப்பதாக அறிெித்துள்ளது. சுைக்ஷனா 
நாயக், மதன் ைால் மற்றும் ருத்ரா பிரதாப் 
ெிங் ஆகிநயார் அடங்கிய மூன்று நபர் 
சகாண்ட கிரிக்சகட் ஆநைாெலனக் குழு 
ெிண்ணப்பதாரர்கலள நநர்காணல் செய்து 
நபாெரின் நெட்புமனுலெ ஒருமனதாக 
ஒப்புக் சகாண்டது. 
 

கோலைி நிறுவனமோன போட்ெோ இந்ேியோ, 

புேிய ேலலலம நிர்வோக அேிகோரியோக 

குஞ்சன் ஷோலவ நியமித்துள்ளது. 

காைணி நிறுெனமான பாட்டா இந்தியா, 
தனது புதிய தலைலம நிர்ொக 
அதிகாரியாக (CEO) குஞ்ென் ஷாலெ 
நியமித்துள்ளது. அெர் 2021 ஜூன் 21 முதல் 
ஐந்து ெருட காைத்திற்கு தனது புதிய 
பதெியில் பாட்டாவுடன் இலணொர். 
 

இந்ேிய -அடமரிக்க வம்சோவளி நீரோ 
ெோண்டென் டவள்லள மோளிலகயின் 
மூத்ே ஆபலோசகரோக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 
அசமரிக்க ஜனாதிபதி நஜா பிடனின் மூத்த 
ஆநைாெகராக இந்திய-அசமரிக்க 
ெம்ொெளியான நீரா டாண்டன் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அெர் தற்நபாது ஒரு 
முற்நபாக்கான ெிந்தலனக் குழுெின் 
தலைெராகவும், தலைலம நிர்ொக 
அதிகாரியாகவும் உள்ளார், சென்டர் ஃபார் 
அசமரிக்கன் ப்நராக்ரஸ் (CAP). 
 

சபெோஷி உச்சிெோ சுசுகி பமோட்ெோர் 
லசக்கிள் இந்ேியோவின் புேிய நிறுவனத் 
ேலலவரோக நியமிக்கப்பட்ெோர் 
சுசுகி நமாட்டார் லெக்கிள் இந்தியா புதிய 
நிறுெனத் தலைெராக ெநடாஷி 
உச்ெிடாலெ (Satoshi Uchida) நியமித்துள்ளது. 
சுசுகி நமாட்டார் கார்ப்பநரஷனின் 
உைகளாெிய மறுெீரலமப்பின் ஒரு 
பகுதியாக அெர் சகாய்ெிநரா ஹிராவ் 
(Koichiro Hirao) என்பெலர மாற்றியுள்ளார். 
 

ேிடபத்ேிய ேனித்ே அரசோங்கத்ேின் 
ேலலவரோக டபன்போ டசரிங் 
பேர்ந்டேடுக்கப்பட்ெோர் 
திசபத்தின் நாடாளுமன்றத்தின் முன்னாள் 
ெபாநாயகர் சபன்பா செரிங், தனித்த 
அரொங்கத்தின் புதிய தலைெராக 
நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். இந்தியா, நநபாளம், 
ெட அசமரிக்கா, ஐநராப்பா, ஆஸ்திநரைியா 
மற்றும் பிற நாடுகளில் நாடுகடத்தப்பட்ட 
64,000 திசபத்தியர்கள் நதர்தைில் 
ொக்களித்தனர், இது ஜனெரி மற்றும் 
ஏப்ரல் மாதங்களில் இரண்டு சுற்றுகளாக 
நலடசபற்றது. 
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பமோக்ெர் ஓவோபன மோலியின் பிரேமரோக 
மீண்டும் நியமிக்கப்பட்ெோர் 
நமாக்டர் ஓொநன மாைியின் பிரதமராக 
மீண்டும் நியமிக்கப்படுகிறார். இப்ராஹிம் 
பவ்பக்கர் சகய்ட்டா நீக்கப்பட்ட பின்னர் 
2020 ஆகஸ்டில் அெர் அரொங்கத்தின் 
பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார் ஜனாதிபதி 
பஹ் என் டாெின் (Bah N’Daw) 
அறிவுறுத்தைின் கீழ், ஓொநன அரெியல் 
ெர்க்கத்திற்கு இடமுள்ள ஒரு புதிய 
அரொங்கத்லத உருொக்க நெண்டும். 
 

Science and Technology 
 

சனீோவின் முேல் மோர்ஸ் பரோவர் ‘ஜுரோங்’ 
டவற்றிகரமோக டசவ்வோய் கிரகத்ேில் 
இறங்கியது 
ெீனா தனது முதல் மார்ஸ் நராெர் ‘ஜு 
நராங்’ (ZhuRong) ஐ 2021 நம 15 அன்று 
ெிெப்பு கிரகத்தில் தலரயிறங்கி 
செற்றிகரமான ொதலனலய அலடந்து, 
அவ்ொறு செய்த இரண்டாெது நாடு என்ற 
சபருலமலய சபற்றது. இன்றுெலர, 
அசமரிக்கா மட்டுநம தனது நராெலர 
செவ்ொய் கிரகத்தில் செற்றிகரமாக 
இறக்கியுள்ளது. 
 

 

ஈரோன் மிக சக்ேிவோய்ந்ே சூப்பர் 
கம்ப்யூட்ெரோன “சிபமோர்க்” ஐ 
உருவோக்கியுள்ளது 
ஈரான் ஒரு புதிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டலர 
‘ெிநமார்க்’ (Simorgh) என்ற சபயரில் 
செளியிட்டுள்ளது, இது நாட்டின் முந்லதய 
சூப்பர் கம்ப்யூட்டலர ெிட 100 மடங்கு 
அதிக ெக்தி ொய்ந்தது. 
 

அட்லஸ் V ரோக்டகட் அடமரிக்க 
விண்டவளி பலெக்கோக SBIRS GEO-5 
ஏவுகலை எச்சரிக்லக 
டசயற்லகக்பகோலள ஏவியது 
புநளாரிடாெின் நகப் கனாசெரல் 
ெிண்செளி பலட நிலையத்திைிருந்து 
யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் அட்ைஸ் 
V (Atlas V) ராக்சகட்லட ஏெியது. அட்ைஸ் 
V ராக்சகட் SBRIS ஜிநயா -5 ஏவுகலண 
எச்ெரிக்லக செயற்லகக்நகாலள SBRIS Geo-5 
Missile Warning Satellite) சகாண்டு சென்றது. 
 

China successfully launches new ocean observation 

satellite Haiyang-2D | சனீோ புேிய கெல் 

கண்கோைிப்பு டசயற்லகக்பகோளோன 

லஹயோங் -2 D ஐ டவற்றிகரமோக ஏவியது 

கடல் நபரழிவுகள் குறித்த ஆரம்ப 

எச்ெரிக்லகலய ெழங்கும் அலனத்து 

ொனிலை மற்றும் சுற்று-கடிகார லடனமிக் 

கடல் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அலமப்லப 

உருொக்குெதற்கான அதன் முயற்ெியின் 

ஒரு பகுதியாக ெீனா ஒரு புதிய கடல் 

கண்காணிப்பு செயற்லகக்நகாலள 

செற்றிகரமாக சுற்றுப்பாலதயில் 

அனுப்பியுள்ளது. 
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Awards News 
 

நோகோலோந்து போதுகோவலர் நுகு ஃபபோம் 
மேிப்புமிக்க விட்லி விருது 2021 ஐ 
டவன்றுள்ளோர் 
நாகாைாந்தின் சதாலைதூர ைாங்சைங் 
மாெட்டத்லதச் நெர்ந்த சுற்றுச்சூழல் 
ஆர்ெைர், நுகு ஃநபாம் (Nuklu Phom) இந்த 
ஆண்டின் ெிட்ைி ெிருது 2021 ஐ 
சென்றுள்ளார், இது பசுலம ஆஸ்கார் 
என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 
 

NBA சமூக நீேி விருலே உருவோக்கி, 
அேற்கு அப்துல்-ஜோப்பர் டபயரிெப்பட்ெது 
ெமூக நீதிக்கான நபாராட்டத்தில் 
முன்நனறும் ெரீர்கலள அங்கீகரிப்பதற்காக 
கரீம் அப்துல்-ஜபார் ெமூக நீதி ொம்பியன் 
ெிருது (Kareem Abdul-Jabbar Social Justice 
Champion Award) என்ற புதிய ெிருலத 
உருொக்குெதாக நதெிய கூலடப்பந்து 
ெங்கம் (NBA) அறிெித்துள்ளது. 
 

ரபமஷ் பபோக்ரியோல் நிஷோங்கிற்கு 

“சர்வபேச இன்வின்சிபிள் ேங்கப் பேக்கம்” 

வழங்கப்பட்ெது 

இந்த ஆண்டின் ெர்ெநதெ இன்ெின்ெிபிள் 

தங்கப் பதக்கம் மத்திய கல்ெி அலமச்ெர் 

டாக்டர் ரநமஷ் நபாக்ரியால் நிஷாங்கிற்கு 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

பகம்பிரிட்ஜில் இருந்து DNA வரிலசமுலற 

முன்பனோடிகள் 1 மில்லியன் யூபரோ 

டேோழில்நுட்ப பநோபல் பரிலச டவன்றனர் 
புரட்ெிகர சுகாதார முன்நனற்றங்களுக்கு ெழி 
ெகுக்கும் அதிநெக DNA ெரிலெமுலற 

நுட்பத்லத உருொக்கிய இரண்டு பிரிட்டிஷ் 

நெதியியைாளர்களுக்கு பின்ைாந்தின் 

நநாபல் அறிெியல் பரிசுகளின் பதிப்பு 

ெழங்கப்பட்டது. 
 

சுபரஷ் முகுந்த், ஆண்டு ‘உலக நென 
விருது 2020’ டவன்ற முேல் 
இந்ேியரோனோர் 
எம்மி ெிருதுக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட 
இந்திய நடன இயக்குனர் சுநரஷ் முகுந்த், 
10 ெது ஆண்டு ‘உைக நடன ெிருது 2020’ 
(நகாரிநயா ெிருதுகள் என்றும் 
அலழக்கப்படுகிறது) சென்று, சகௌரெத்லத 
சென்ற முதல் இந்தியரானார். 
 

Agreement News 
 

டசயற்லகக்பகோள் இலைய பசலவலய 
வழங்குவேற்கோக கூகிள் கிளவுட் SpaceX 
உென் கூட்டுபசர்ந்ேது 
கூகிள் கிளவுட் (Google Cloud) மற்றும் SpaceX 
ஆகியலெ ஸ்டார்ைிங்க் செயற்லகக்நகாள் 
மூைம் இலணய நெலெலய 
ெழங்குெதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 
லகசயழுத்திட்டன. இந்த இலணப்பு 
திட்டத்திற்கான கூகிள் கிளவுட் 
உள்கட்டலமப்லப ெழங்கும், அநத 
நநரத்தில் SpaceX ஸ்டார்ைிங்க் 
செயற்லகக்நகாள்கலள இலணப்பதற்கான 
கூகிளின் கிளவுட் தரவு லமயங்களில் 
தலர முலனயங்கலள நிறுவும். 
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பழங்குடியினர் பள்ளிகளின் டிஜிட்ெல் 
மோற்றம் குறித்து இந்ேியோ-
லமக்பரோசோஃப்ட் நிறுவனம் புரிந்துைர்வு 
ஒப்பந்ேம் புரிந்துள்ளது 
பழங்குடியினர் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் 
மாற்றத்திற்கான கூட்டு முயற்ெியில் 
பழங்குடியினர் ெிெகார அலமச்ெகம் 
மற்றும் லமக்நராொப்ட் புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன. 
 

கெலுக்கு அடியில் உள்ள பகபிள் 
டநட்டவோர்க்லக உருவோக்க ரிலலயன்ஸ் 
ஜிபயோ உலகளோவிய கூட்ெலமப்பில் 
இலைகிறது 
சதாலைசதாடர்பு ஆபநரட்டர் ரிலையன்ஸ் 
ஜிநயா உைகளாெிய கூட்டாண்லம 
மற்றும் நீர்மூழ்கி நகபிள் ெப்லளயர் 
ெப்காம் ஆகியெற்றுடன் இந்தியாலெ 
லமயமாகக் சகாண்ட மிகப்சபரிய 
ெர்ெநதெ நீர்மூழ்கிக் கப்பல் அலமப்லப 
அதிகரித்து ெருகிறது. 
 

இந்ேியோவின் அேோனி கிரீன் 3.5 
பில்லியன் ெோலர் ஒப்பந்ேத்ேில் சோப்ட் 
பபங்க் ஆேரவுலெய SB எனர்ஜிலய 
வோங்க உள்ளது 
இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 
நிறுெனமான அதானி கிரீன் எனர்ஜி 
ைிமிசடட் (ADNA.NS) ொப்ட் நபங்க் குரூப் 
கார்ப் ஆதரவுடன் (SoftBank Group Corp-backed 
(9984.T SB எனர்ஜி நஹால்டிங்ஸ் ைிமிசடட் 
(SB Energy Holdings Limited) நிறுெனத்லத 
மதிப்பு 3.5 பில்ைியன் டாைரில் 
ொங்குகிறது. 
 

Index News 
 

EY குறியீட்டில் இந்ேியோ 3 வது 
இெத்ேிற்கு முன்பனறியுள்ளது 
சூரிய ஒளிமின்னழுத்த (solar photovoltaic (PV)) 
முன்புறத்தில் ெிதிெிைக்கான செயல்திறன் 
காரணமாக EY’ஸ் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 
நாடு ஈர்ப்பு அட்டெலண இல் மூன்றாெது 
இடத்தில் இந்தியா முன்நனறியுள்ளது. 
 

Sports News 
 

ரஃபபல் நெோல் 10 வது இத்ேோலிய ஓபன் 

பட்ெத்லே டவன்றோர் 

ரஃநபல் நடால் உைக நம்பர் 1 நநாெக் 

நஜாநகாெிச்லெ ெழீ்த்தி 10 ெது இத்தாைிய 

ஓபன் பட்டத்லத சென்றார். இந்த நஜாடிக்கு 

இலடயிைான 57 ெது சதாழில் நமாதைில் 

நடப்பு ொம்பியனுக்கு எதிராக இரண்டாெது 

ெீட் நடால் 2 மணி 49 நிமிடத்தில் 7-5, 1-6, 6-3 

என்ற செட் கணக்கில் செற்றி சபற்றார். இந்த 

செற்றி நடாலுக்கு 36 ெது ATP மாஸ்டர்ஸ் 

1000 கிரீடத்லதயும் சபற்றுள்ளது, இது 1990 

இல் சதாடர் நிறுெப்பட்டதிைிருந்து 

நஜாநகாெிச்ெின் ொதலனலய ெமன் 

செய்தது. 
 

இந்ேியோவின் பேஜஸ்வினி சங்கர் 

அடமரிக்கோவில் டேோெர்ச்சியோக உயரம் 

ேோண்டுேலில் பட்ெங்கலள டவன்றோர் 

கன்ொஸ் மாநிை பல்கலைக்கழகத்லதப் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தி இந்தியாெின் 

நதஜஸ்ெினி ெங்கர் அசமரிக்காெின் 

மன்ஹாட்டனில் நடந்த Big 12 செளிப்புற 

டிராக் மற்றும் ஃபலீ்ட் ொம்பியன்ஷிப் 

நபாட்டிகளில் ஆண்கள் பிரிவு உயரம் 

தாண்டுதைில் பட்டங்கலள சென்றார். 
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பகோபி பிலரயன்ட் மரைத்ேிற்குப் பின் 

கூலெப்பந்து அரங்கில் புகழ் அஞ்சலி 
டபற்றோர் 
ைாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் நைக்கர்ஸ் ஜாம்பொன், 

நகாபி பிலரயன்ட் மரணத்திற்குப் பின் 

லநஸ்மித் சமநமாரியல் கூலடப்பந்து 

அரங்கில் புகழ் அஞ்ெைி சபற்றார். 
 

MMA பட்ெத்லே டவன்றோர் முேல் இந்ேிய 

வம்சோவளிலயச் பசர்ந்ே வரீர் அர்ஜன் 

புல்லர் 

ெிங்கப்பூலர தளமாகக் சகாண்ட ஒன் 

ொம்பியன்ஷிப்பில் சஹெிசெயிட் உைக 

ொம்பியனான பிராண்டன் நெராலெ (Brandon 

Vera) ெழீ்த்தி அர்ஜன் புல்ைர் ஒரு உயர் மட்ட 

MMA உைக பட்டத்லத சென்ற முதல் இந்திய 

ெம்ொெளி ஆனார். 
 

COVID-19 கோரைமோக ஆசிய பகோப்லப 2021 

கோலவலரயின்றி ஒத்ேிலவக்கப்பட்ெது 
இைங்லகயில் ஜூன் மாதம் 

நலடசபறெிருந்த ஆெிய நகாப்லப T20 

நபாட்டி Covid-19 சதாற்றுநநாயால் 

காைெலரயின்றி ஒத்திலெக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதைில் இைங்லகயில் 2020 செப்டம்பரில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த நபாட்டி 

Covid -19 காரணமாக ஜூன் 2021 க்கு 

மாற்றப்பட்டது. 
 

 

Important Days News 
 

சர்வபேச குடும்பங்கள் ேினம்: 15 பம 
ெர்ெநதெ ெமூகம், குடும்பங்களுக்கு 

அளிக்கும் முக்கியத்துெத்லத பிரதிபைிக்கும் 

ெலகயில் ஒவ்சொரு ஆண்டும் நம 15 

அன்று ெர்ெநதெ குடும்பங்கள் தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
 

பேசிய டெங்கு ேினம்: 16 பம 

இந்தியாெில், ஒவ்சொரு ஆண்டும் நம 16 

அன்று நதெிய சடங்கு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. ஆநராக்கியம் மற்றும் 

குடும்ப நை அலமச்ெகத்தின் ஒரு 

முன்முயற்ெி சடங்கு மற்றும் அதன் தடுப்பு 

நடெடிக்லககள் குறித்து ெிழிப்புணர்லெ 

ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பரவும் காைம் 

சதாடங்குெதற்கு முன்பு திலெயன் மூைம் 

பரவும் நநாலயக் கட்டுப்படுத்துெதற்கான 

ஆயத்தம். 
 

சர்வபேச ஒளி நோள் பம 16 அன்று 

டகோண்ெோெப்பட்ெது 
1960 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியைாளரும் 

சபாறியியைாளருமான திநயாடர் 

லமமனால் (Theodore Maiman) நைெரின் முதல் 

செற்றிகரமான செயல்பாட்டின் ஆண்டு 

நிலறலெக் குறிக்கும் ெலகயில் ெர்ெநதெ 

ஒளி நாள் (IDL) ஒவ்சொரு ஆண்டும் நம 16 

அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

அலமேிக்கோன சர்வபேச ஒருங்கிலைந்ே 

நல்வோழ்வு ேினம்: 16 பம 
2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சொரு ஆண்டும் 

நம 16 ஆம் நததி அலமதிக்கான ெர்ெநதெ 

ஒருங்கிலணந்த நல்ொழ்வு தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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உலக டேோலலத்டேோெர்பு மற்றும் ேகவல் 

சங்க ேினம்: 17 பம 
ெர்ெநதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றியம் (ITU) 

நிறுெப்பட்டலத நிலனவுகூரும் ெிதமாக 

1969 முதல் ஒவ்சொரு ஆண்டும் நம 17 

அன்று உைக சதாலைத்சதாடர்பு மற்றும் 

தகெல் ெங்க தினம் (WTISD) அனுெரிக்ககிறது. 

2021 இன் கருப்சபாருள் “ெொைான 

காைங்களில் டிஜிட்டல் உருமாற்றத்லத 

துரிதப்படுத்துகிறது” (Accelerating Digital 

Transformation in challenging times). 
 

உலக உயர் இரத்ே அழுத்ே ேினம்: 17 பம 

உயர் இரத்த அழுத்தம் (BP) பற்றிய சபாது 

ெிழிப்புணர்லெ ஊக்குெிப்பதற்காகவும் 

இந்த அலமதியான சகாலை நநாயிலன 

தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் அலனத்து 

நாடுகளின் குடிமக்கலளயும் 

ஊக்குெிப்பதற்காக உைக உயர் இரத்த 

அழுத்தம் தினம் (WHD) உைகளெில் நம 17 

அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் நம 

2005 இல் முதல் முலறயாக நலடசபற்றது. 

 

6 வது ஐ.நோ. உலகளோவிய சோலல 

போதுகோப்பு வோரம்: 17-23 பம 2021 

இந்த ஆண்டு நம 17 முதல் 23 ெலர 

சகாண்டாடப்படும். 6 ெது ஐ.நா. உைகளாெிய 

நபாக்குெரத்து பாதுகாப்பு ொரம், 

உைசகங்கிலும் உள்ள நகரங்கள், நகரங்கள் 

மற்றும் கிராமங்களுக்கான ெிதிமுலறயாக 

30 கிமீ / மணி (20 லமல்) நெக ெரம்லபக் 

நகாருகிறது. 

 

சர்வபேச அருங்கோட்சியக ேினம்: 18 பம 
1977 ஆம் ஆண்டு முதல் ெர்ெநதெ 

அருங்காட்ெியக தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது, 

“அருங்காட்ெியகங்கள் கைாச்ொர பரிமாற்றம், 

கைாச்ொரங்கலள ெளப்படுத்துதல் மற்றும் 

பரஸ்பர புரிந்துணர்வு, மக்கள் மத்தியில் 

ஒத்துலழப்பு மற்றும் அலமதி ஆகியெற்றின் 

முக்கிய ெழிமுலறயாகும்” என்ற 

ெிழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்துகிறது. 
 

உலக எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி ேினம்: 18 பம 
HIV சதாற்று மற்றும் எய்ட்ஸ் நநாலயத் 

தடுப்பதற்கான தடுப்பூெியின் சதாடர்ச்ெியான 

அெெரத் நதலெலய ஊக்குெிப்பதற்காக 

உைக எய்ட்ஸ் தடுப்பூெி தினம் (HIV தடுப்பூெி 
ெிழிப்புணர்வு நாள் என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது) ஆண்டுநதாறும் நம 18 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
 

உலக அளவடீ்டு ேினம் உலகளவில் பம 20 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது 
உைக அளெடீ்டு தினம் ஒவ்சொரு ஆண்டும் 

நம 20 அன்று உைகளெில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் பை 

நாடுகள், ெர்ெநதெ அளெில் ஒத்துலழத்து, 

அளெியல் மற்றும் அந்தந்த துலறயில் அதன் 

முன்நனற்றம் குறித்த ெிழிப்புணர்லெ 

ஏற்படுத்துகின்றன. 
 

உலக பேன ீ ேினம் உலகளவில் பம 20 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது 
உைக நதன ீதினம் ஒவ்சொரு ஆண்டும் நம 

20 அன்று உைகளெில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நததியில், நதன ீெளர்ப்பின் முன்நனாடி 

அன்டன் ஜான்ொ (Anton Janša) 1734 இல் 

ஸ்நைாநெனியாெில் பிறந்தார். 
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சர்வபேச பேநீர் ேினம் பம 21 அன்று 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது 
இந்தியாெின் பரிந்துலரயின் நபரில் 

ெர்ெநதெ நதநீர் தினம் நம 21 அன்று 

உைகளெில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

நதயிலை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் 

நதயிலை சதாழிைாளர்களின் நிலைலய 

நமம்படுத்த முயற்ெிப்பநத ெர்ெநதெ நதநீர் 

தினத்தின் நநாக்கம். 

 

பேசிய பயங்கரவோே எேிர்ப்பு ேினம்: 21 பம 
இந்தியாெில், இந்தியாெின் முன்னாள் 

பிரதமர் ராஜவீ் காந்தியின் மரண ஆண்டு 

நிலனவு தினத்லத முன்னிட்டு நம 21 அன்று 

நதெிய பயங்கரொத எதிர்ப்பு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

உலரயோெல் மற்றும் பமம்போட்டுக்கோன 

கலோச்சோர பன்முகத்ேன்லமக்கோன உலக 

ேினம்: 21 பம 
ஒவ்சொரு ஆண்டும் நம 21 அன்று 

உைகளெில் உலரயாடல் மற்றும் 

நமம்பாட்டுக்கான கைாச்ொர 

பன்முகத்தன்லம சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

Books and Authors 
 

“சிக்கிம்: சூழ்ச்சி மற்றும் கூட்ெைியின் 

வரலோறு” என்ற ேலலப்பில் ஒரு புத்ேகம் 

டவளியிெப்பட்ெது. 

ஹார்பர்காைின்ஸ் இந்தியா செளியிட்டுள்ள 

“ெிக்கிம்: சூழ்ச்ெி மற்றும் கூட்டணியின் 

ெரைாறு” என்ற புத்தகம் நம 16 அன்று 

செளியிடப்பட்டது, இது ெிக்கிம் தினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

Obituaries News 
 

லெம்ஸ் குழுமத் ேலலவர் இந்தூ டஜயின் 

கோலமோனோர். 

மனித இன பற்றாளரும், லடம்ஸ் குழுமத் 

தலைெருமான இந்து சஜயின் COVID 

சதாற்று காரணமாக காைமானார். 

இந்தியாெின் முக்கிய ஊடக ஆளுலம இந்து 

சஜயின், இந்தியாெின் மிகப்சபரிய ஊடகக் 

குழுொன சபன்னட், நகால்மன் & நகா 

ைிமிசடட் (Bennett, Coleman & Co. Ltd) 

நிறுெனத்தின் தலைெராக இருந்தார், இது 

லடம்ஸ் குழுமம் என்று பிரபைமாக 

அறியப்படுகிறது, இது லடம்ஸ் ஆப் இந்தியா 

மற்றும் பிற சபரிய செய்தித்தாள்கலளக் 

சகாண்டுள்ளது. 
 

சிபிஐ முன்னோள் அேிகோரி பக.ரபகோேமன் 

கோலமோனோர் 

ெிபிஐ முன்னாள் அதிகாரி நக.ரநகாதமன் 

காைமானார். ராஜவீ் காந்தி படுசகாலை 

ெழக்கின் ெிறப்பு புைனாய்வுக் குழுெின் (SIT) 

தலைலம ெிொரலண அதிகாரியாக 

இருந்தார். 
 

பிரபல கைிேவியலோளர் M.S.நரசிம்மன் 

கோலமோனோர் 

பிரபை இந்திய கணிதெியைாளர் நபராெிரியர் 

M.S.நரெிம்மன் காைமானார். நபராெிரியர் 

நரெிம்மன், C.S. நெஷாத்ரியுடன், நரெிம்மன்-

நெஷாத்ரி நதற்றத்தின் (Narasimhan–Seshadri 

theorem) ஆதாரங்களுக்காக அறியப்பட்டனர். 
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கோங்கிரஸ் M.P ரோஜவீ் சேவ் கோலமோனோர் 
சகாநரானா லெரஸ் சதாற்றுநநாயிைிருந்து 

மீண்டு ெிை நாட்களுக்குப் பிறகு, காங்கிரஸ் 

மூத்த தலைெரும், மாநிைங்களலெ 

M.P.யுமான ராஜவீ் ெதவ் காைமானார். 

 

BCCI நடுவர் ரோபஜந்ேிரசின் ஜபெஜோ 

கோலமோனோர் 

முன்னாள் ெவுராஷ்டிரா நெகப்பந்து 

ெசீ்ொளரும் BCCI நடுெருமான ராநஜந்திரெிங் 

ஜநடஜா COVID-19 காரணமாக காைமானார். 

அெர் மிகச்ெிறந்த ெைது லக நடுத்தர 

நெகப்பந்து ெசீ்ொளர்களில் ஒருெராகவும் 

குறிப்பிடத்தக்க ஆல்ரவுண்டராகவும் 

இருந்தார். 

 

முன்னோள் மத்ேிய அலமச்சர் ஸ்ரீ சோமன் 

லோல் குப்ேோ கோலமோனோர் 
பாஜக மூத்த தலைெரும், முன்னாள் மத்திய 

அலமச்ெருமான ெமன் ைால் குப்தா 

காைமானார். 1972 ஆம் ஆண்டில் J & K 

ெட்டமன்ற உறுப்பினராகத் சதாடங்கி ஐந்து 

தொப்தங்களாக நீடித்த ஒரு ெிறந்த அரெியல் 

ொழ்க்லகலய அெர் சகாண்டிருந்தார். 

 

புகழ்டபற்ற ேமிழ் எழுத்ேோளரும் 

நோட்டுப்புற எழுத்ேோளருமோன கி. 
ரோஜநோரோயைன் கோலமோனோர் 
பிரபை தமிழ் நாட்டுப்புறெியைாளரும் 

பாராட்டப்பட்ட எழுத்தாளருமான கி. 
ராஜநாராயணன் காைமானார். கி.ரோ என்று 

அெரது தமிழ் முதசைழுத்துக்களால் 

பிரபைமாக அலழக்கப்பட்ட இெர் ‘கரிெல் 

இைக்கியத்தின்’ முன்நனாடியாக 

அறியப்பட்டார். 

 

இந்ேிய மருத்துவ சங்கத்ேின் முன்னோள் 

ேலலவர் ெோக்ெர் பக.பக.அகர்வோல் 

கோலமோனோர் 
பிரபை இருதயநநாய் நிபுணரும், இந்திய 

மருத்துெ ெங்கத்தின் (IMA) முன்னாள் 

நதெியத் தலைெருமான டாக்டர் 

நக.நக.அகர்ொல் COVID உடன் நபாராடி 

காைமானார் அெர் ஒரு ெிறந்த மருத்துெர் 

மற்றும் இருதயநநாய் நிபுணராக இருந்தார். 
 

ரோஜஸ்ேோன் முன்னோள் முேல்வர் 

டஜகந்நோத் பகோடியோ கோலமோனோர் 
காங்கிரஸ் மூத்த தலைெரும், ராஜஸ்தான் 

முன்னாள் முதல்ெருமான சஜகந்நாத் 

பஹாடியா COVID -19 காரணமாக 

காைமானார். 1980 ஜூன் 6 முதல் 1981 ஜூலை 

14 ெலர ராஜஸ்தானின் முதல்ெராக 

பணியாற்றினார். 
 

முன்னோள் NSG ேலலவர் பஜ.பக. ேத், 26/11 

எேிர்-பயங்கரவோே ேோக்குேல்கலள 

வழிநெத்ேியவர், கோலமோனோர். 

26/11 மும்லப பயங்கரொத தாக்குதைின் 

நபாது பலடக்கு தலைலம தாங்கிய நதெிய 

பாதுகாப்பு காெைர்களின் (NSG) முன்னாள் 

இயக்குநர் சஜனரல் J.K. தத் COVID-19 சதாற்று 

காரணமாக காைமானார். 
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Miscellaneous News 
 

ஏர்லலன் நிறுவனம் ‘Go Air’ ேன்லன ‘Go 

First’ என்று டபயர் மோற்றம் டசய்துள்ளது. 

ொடியா குழுமத்திற்கு சொந்தமான, GoAir 

தன்லன “You Come First” என்ற புதிய 

குறிக்நகாளுடன் ‘Go First’ என்று சபயர் 

மாற்றம் செய்துள்ளது. COVID-19 

சதாற்றுநநாயின் தாக்கத்லதத் தடுக்க, ULCC 

(ultra-low-cost carrier) ெிமான மாதிரியில் 

இயக்குெதற்காக நிறுெனத்தின் 

முயற்ெியின் ஒரு பகுதியாக 15 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

மறுசபயரிடுெதற்கான முடிவு செய்துள்ளது. 
 

அலனத்து பபோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 

முக்கியமோன குறிப்புகள்  

 

(STATIC TAKEAWAYS) 
 

• ெீனா தலைநகரம்: சபய்ஜிங். 

• ெீனா நாணயம்: சரன்மின்பி (Renminbi) 

• ெீனா ஜனாதிபதி: ஜி ஜின்பிங் (Xi Jinping) 

• WHO ஏப்ரல் 7, 1948 இல் நிறுெப்பட்டது. 

• WHO என்பது ெர்ெநதெ சபாது 

சுகாதாரத்திற்கு சபாறுப்பான ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயின் ெிறப்பு நிறுெனம். 

• WHO தலைலமயகம் சுெிட்ெர்ைாந்தின் 

சஜனெீாெில் உள்ளது 

• WHO தற்நபாலதய தலைெர் டாக்டர் 

சடட்நராஸ் அதாநனாம் சகப்நரயஸ் (Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus). 

• உத்தரகண்ட் முதல்ெர்: தீரத் ெிங் ராெத்; 

• உத்தரகண்ட் ஆளுநர்: நபபி ராணி 
சமௌர்ய (Baby Rani Maurya). 

• பஞ்ொப் முதல்ெர்: நகப்டன் அமரீந்தர் 

ெிங். 

• பஞ்ொப் கெர்னர்: ெி.பி.ெிங் பத்நனார். 

• ஏர்சடல் நபசமன்ட்ஸ் ெங்கியின் MD 

மற்றும் தலைலம நிர்ொக அதிகாரி: 

நுப்ரதா பிஸ்ொஸ். 

• ஏர்சடல் நபசமன்ட்ஸ் ெங்கி 
தலைலமயகம்: புது தில்ைி. 

• ஏர்சடல் நபசமன்ட்ஸ் ெங்கி நிறுெப்பட்ட 

• ரிெர்வ் ெங்கியின் 25 ெது ஆளுநர்: ெக்தி 
காந்த் தாஸ்; தலைலமயகம்: மும்லப; 

நிறுெப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்தா 

• COP26: – கட்ெிகளின் 26 ெது ஐ.நா. 

காைநிலை மாற்ற மாநாடு. 

• BCCI செயைாளர்: நஜ ஷா. 

• BCCI தலைெர்: ெவுரவ் கங்குைி. 
• BCCI தலைலமயகம்: மும்லப, 

மகாராஷ்டிரா; நிறுெப்பட்டது: டிெம்பர் 

1928. 

• GoAir நிறுெனர்: ஜஹாங்கிர் ொடியா; 

• GoAir நிறுெப்பட்டது: 2005; 

• இந்தியா ொனிலை ஆய்வுத் துலற 

தலைலமயகம்: சமௌஸம் பென் நைாதி 
ொலை, புது தில்ைி. 

• இந்தியா ொனிலை ஆய்வு துலற 

நிறுெப்பட்டது: 1875. 

• இமாச்ெை பிரநதெ ஆளுநர்: பண்டாரு 

தத்தாத்நரயா; 

• இமாச்ெை பிரநதெ முதல்ெர்: சஜய் ராம் 

தாக்கூர் 

• ெீனா நதெிய ெிண்செளி நிர்ொகம் 

நிறுெப்பட்டது: 22 ஏப்ரல் 1993; 

• ெீனா நதெிய ெிண்செளி நிர்ொக நிர்ொகி: 
ஜாங் சகஜியன் (Zhang Kejian) 

• ெீனா நதெிய ெிண்செளி நிர்ொக 

தலைலமயகம்: லஹடியன் மாெட்டம், 

சபய்ஜிங், ெீனா. 

• நாகாைாந்து முதல்ெர்: சநபியு ரிநயா; 

நாகாைாந்து ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரெி. 
• NBA நிறுெப்பட்டது: 6 ஜூன் 1946, 

நியூயார்க், அசமரிக்கா; 

• NBA கமிஷனர்: ஆடம் ெில்ெர் (Adam Silver); 

• NBA தலைலமயகம்: நியூயார்க், 

அசமரிக்கா. 
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• UNESCO தலைலமயகம்: பாரிஸ் 

பிரான்ஸ். 

• UNESCO தலைெர்: ஆட்ரி அசெௌநை 

(Audrey Azoulay). 

• UNESCO நிறுெப்பட்டது: 16 நெம்பர் 1945 

• ெர்ெநதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றிய 

தலைலமயகம்: சஜனெீா, 

சுெிட்ெர்ைாந்து; 

• ெர்ெநதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றியம் 

நிறுெப்பட்டது: 17 நம 1865; 

• ெர்ெநதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றிய 

சபாதுச்செயைாளர்: ஹவுைின் ஜாநொ 

(Houlin Zhao) 

• WHO ஏப்ரல் 7, 1948 இல் நிறுெப்பட்டது. 

• WHO என்பது ெர்ெநதெ சபாது 

சுகாதாரத்திற்கு சபாறுப்பான ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயின் ெிறப்பு நிறுெனம் 

• WHO தலைலமயகம் சுெிட்ெர்ைாந்தின் 

சஜனெீாெில் உள்ளது. 

• WHO தற்நபாலதய தலைெர் டாக்டர் 

சடட்நராஸ் அதாநனாம் சகப்நரயஸ் (Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus) 

• மணிப்பூர் முதல்ெர்: என்.பிநரன் ெிங்; 

ஆளுநர்: நஜ்மா சஹப்டுல்ைா. 

• ஹரியானா தலைநகரம்: ெண்டிகர். 

• ஹரியானா கெர்னர்: ெத்யநதவ் நாராயண் 

ஆர்யா. 
 

 

• ஹரியானா முதல்ெர்: மநனாகர் ைால் 

கட்டர். 

• ஈரான் தலைநகரம்: சதஹ்ரான்; 

• ஈரான் நாணயம்: ஈரானிய ரியால்; 

• ஈரான் ஜனாதிபதி: ஹென் ரூஹானி 
(Hassan Rouhani). 

• IDRBT தலைலமயகம் இருப்பிடம்: 

லஹதராபாத்; 

• IDRBT நிறுெப்பட்டது: 1996. 

• SpaceX நிறுெனர் மற்றும் தலைலம 

நிர்ொக அதிகாரி: எநைான் மஸ்க். 

• SpaceX நிறுெப்பட்டது: 2002. 

• SpaceX தலைலமயகம்: கைிநபார்னியா 

அசமரிக்கா. 

• Google தலைலம நிர்ொக அதிகாரி: சுந்தர் 

பிச்ொய். 

• Google நிறுெப்பட்டது: 4 செப்டம்பர் 1998, 

கைிநபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• Google நிறுெனர்கள்: ைாரி நபஜ், செர்ஜி 
பிரின் Larry Page, Sergey Brin) 

• சுசுகி நமாட்டார் கார்ப்பநரஷன் நிறுெனர்: 

மிச்ெிநயா சுசுகி (Michio Suzuki); 

• சுசுகி நமாட்டார் கார்ப்பநரஷன் 

நிறுெப்பட்டது: அக்நடாபர் 1909 

• சுசுகி நமாட்டார் கார்ப்பநரஷன் தலைலம 

நிர்ொக அதிகாரி: ஒொமு சுசுகி (Osamu 

Suzuki). 

• ெர்ெநதெ அருங்காட்ெியக ெலபகளின் 

தலைெர்: சுநய அக்நொய் ( Suay Aksoy); 

• ெர்ெநதெ அருங்காட்ெியக 

தலைலமயகம்: பாரிஸ், பிரான்ஸ்; 

• அருங்காட்ெியகங்களின் ெர்ெநதெ 

கவுன்ெில் நிறுெனர்: ெஉன்செய் நஜ. 

ஹாம்ைின் (Chauncey J. Hamlin) 

• ெர்ெநதெ அருங்காட்ெியக ெலப 

நிறுெப்பட்டது: 1946 

• NABARD நிறுெப்பட்டது: 12 ஜூலை 1982; 
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• NABARD தலைலமயகம்: மும்லப; 

• NABARD தலைெர்: ஜி ஆர் ெிந்தைா. 

• சதலுங்கானா தலைநகரம்: லஹதராபாத். 

• சதலுங்கானா கெர்னர்: தமிழிொய் 

செௌந்தரராஜன். 

• சதலுங்கானா முதல்ெர்: நக.ெந்திரநெகர் 

ராவ் 

• பழங்குடியினர் ெிெகார துலற அலமச்ெர்: 

அர்ஜுன் முண்டா; 

• லமக்நராொப்ட் தலைலம நிர்ொக 

அதிகாரி: ெத்யா நாசதல்ைா; 

• லமக்நராொஃப்ட் தலைலமயகம்: 

சரட்மண்ட், ொஷிங்டன், அசமரிக்கா 

• ரிலையன்ஸ் ஜிநயா தலைெர் 

இன்நபாகாம்: நமத்யூ உம்மன்; 

• ரிலையன்ஸ் ஜிநயா நிறுெனர்: முநகஷ் 

அம்பானி; 
• ரிலையன்ஸ் ஜிநயா நிறுெப்பட்டது: 2007; 

• ரிலையன்ஸ் ஜிநயா தலைலமயகம்: 

மும்லப. 

• யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் (United 

Launch Alliance )தலைலம நிர்ொக அதிகாரி: 

நடாரி புருநனா; 

• யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் (United 

Launch Alliance) நிறுெப்பட்டது: 1 டிெம்பர் 

2006; 
 

 

• யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் (United 

Launch Alliance) தலைலமயகம்: 

நூற்றாண்டு, சகாைராநடா, அசமரிக்கா. 

• திசபத் தலைநகரம்: ைாொ;திசபத் 

நாணயம்: சரன்மின்பி. 
• இது நமற்கு ஆபிரிக்காெில் 

நிைப்பரப்புள்ள நாடு; 

• இது ஆப்பிரிக்காெின் எட்டாெது சபரிய 

நாடு; 

• இதன் மூைதனம் பமாநகா மற்றும் 

நாணயம் நமற்கு ஆபிரிக்க CFA பிராங்க் 

ஆகும். 

• கூகிள் தலைலம நிர்ொக அதிகாரி: சுந்தர் 

பிச்ொய். 

• கூகிள் நிறுெப்பட்டது: 4 செப்டம்பர் 1998, 

கைிநபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• கூகிள் நிறுெனர்கள்: ைாரி நபஜ், செர்ஜி 
பிரின். 

• நமற்கு ெங்க முதல்ெர்: மம்தா பானர்ஜி; 
ஆளுநர்: ஜகதீப் தங்கர். 

• கைாச்ொர அலமச்ெகத்தின் மாநிை 

அலமச்ெர் (IC): பிரஹைாத் ெிங் பநடல். 

• ES ெங்கி தலைலமயகம்: மும்லப 

மகாராஷ்டிரா. 

• YES ெங்கி MD மற்றும் தலைலம நிர்ொக 

அதிகாரி: பிரொந்த் குமார். 

• அதானி குழு நிறுெனர்: கவுதம் அதானி; 
• அதானி குழு நிறுெப்பட்டது: 20 ஜூலை 

1988; 

• அதானி குழு தலைலமயகம்: 

அகமதாபாத். 

• ெட்ட அளெடீ்டு தலைலமயகத்தின் 

ெர்ெநதெ அலமப்பு (International Organization 

of Legal Metrology) : பாரிஸ் பிரான்ஸ். 

• ெட்ட அளெடீுகளின் ெர்ெநதெ அலமப்பு 

(International Organization of Legal Metrology) 

நிறுெப்பட்டது: 1955 
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• உணவு மற்றும் நெளாண் அலமப்பு சபாது 

இயக்குனர் : கு டாங்கியு (QU Dongyu). 

• உணவு மற்றும் ெிெொய அலமப்பு 

தலைலமயகம்: நராம், இத்தாைி. 
• உணவு மற்றும் ெிெொய அலமப்பு 

நிறுெப்பட்டது: 16 அக்நடாபர் 1945 

• ெீனா நதெிய ெிண்செளி நிர்ொகம் 

நிறுெப்பட்டது: 22 ஏப்ரல் 1993; 

• ெீனா நதெிய ெிண்செளி நிர்ொக நிர்ொகி: 
ஜாங் சகஜியன் (Zhang Kejian); 

• ெீனா நதெிய ெிண்செளி நிர்ொக 

தலைலமயகம்: லஹடியன் மாெட்டம் 

சபய்ஜிங் ெீனா. 

• ஜார்க்கண்ட் முதல்ெர்: நஹமந்த் நொரன்; 

ஆளுநர்: ஸ்ரீமதி துருபதி முர்மு. 

• நகரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகமது கான் 

• ரிெர்வ் ெங்கியின் 25 ெது ஆளுநர்: ெக்தி 
காந்த் தாஸ்; தலைலமயகம்: மும்லப; 

நிறுெப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்தா. 

• கடற்பலடத் தளபதி: அட்மிரல் கரம்பரீ் 

ெிங். 

• இந்திய கடற்பலட நிறுெப்பட்டது: 26 

ஜனெரி 1950 

• சகன்யா தலைநகரம்: லநநராபி; 
• சகன்யா நாணயம்: சகன்ய ஷில்ைிங் 

(Kenyan shilling). 

• சகன்யா ஜனாதிபதி: உஹுரு 

சகன்யாட்டா (Uhuru Kenyatta) 
 

 

 
 

 

 

 

 

            
 

 

            

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en

