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Monthly Important Current Affairs PDF in Tamil | May 2021  
 

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

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

மற்றும்பிறபபோட்டித்பேர்வுகளுக்கோனநடப்பு
நிகழ்வுகள்தலைப்புச்செய்தி. 
 

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. 

ேியூசிலோந்து பி ேெர் ஜசிந்ேோ ஆர்மடர்ன் 

போர்ச்சூன் 2021 உலகின் 50 சிறந்ே 

ேறலவர்கள் பட்டியலில் முேல் இடத்ேில் 

உள்ளோர். 

• பார்ச்சூன் இதழ் சேளியிட்ட 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ‘உைகின் 50 ெிறந்த 

தலைேர்கள்’ பட்டியைில் நியூெிைாந்து 

பிரதமர் ஜெிந்தா ஆர்சடர்ன் முதைிடம் 

பிடித்தார். 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘உைகின் 

50 ெிறந்த தலைேர்கள்’ பட்டியல், 

ேருடாந்திர பட்டியைின் எட்டாேது 

பதிப்பாகும். இது தலைேர்கள், ெிை நன்கு 

அறியப்பட்டேர்கள் மற்றும் மிகவும் 

பைக்கமில்ைாத மற்றேர்கலள, COVID யின் 19 

சதாற்றுகநாய் கநரத்தில் 

“உண்லமயிகைகய முன்கபால் இல்ைாத 

காைங்களுக்கு” இலடகய சகாண்டாடுகிறது. 
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மசயற்றக கன்னோபினோய்டுகறள 

ேறடமசய்ே உலகின் முேல் ேோடோக சனீோ 

ேிகழ்கிறது 

• அலனத்து செயற்லக கன்னாபினாய்டு 

சபாருட்கலளயும் தலடசெய்த உைகின் 

முதல் நாடாக ெீனா மாறுகிறது. இந்தத் 

தலட ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு ேர 

ோய்ப்புள்ளது. கபாலதப்சபாருள் உற்பத்தி 
மற்றும் கடத்தலைத் தடுக்க ெீனா 

முயற்ெிக்லகயில் இந்த நடேடிக்லக 

ேந்துள்ளது. 

WHO இந்ேிய மகோப ோனோ றவ ஸ் 

ெோறுபோட்றட “உலகளோவிய கவறல” என்று 

வறகப்படுத்ேியது 

• உைக சுகாதார நிறுேனம் இந்தியாேில் 

காணப்படும் ஒரு சகாகரானா லேரஸ் 

மாறுபாட்லட உைகளாேிய “கேலைக்குரிய 

மாறுபாடு” என்று ேலகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த மாறுபாட்டிற்கு B.1.617 என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. உைக சுகாதார 

அலமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்த மாறுபாடு 

ஏற்கனகே 30 க்கும் கமற்பட்ட நாடுகளுக்கு 

பரேியுள்ளது. 

ஆண்ட்ரியோ பெசோ 69 வது ெிஸ் யுனிவர்ஸ் 

2020 ஆக முடிசூடினோர் 

• மிஸ் சமக்ஸிககா ஆண்ட்ரியா கமொ (Andrea 

Meza) 69 ேது மிஸ் யுனிேர்ஸ் 2020 ஆக 

முடிசூட்டப்பட்டார். மறுபுறம் மிஸ் 

இந்தியாேின் அட்லைன் குோட்கராஸ் 

காஸ்சடைிகனா Adline Quadros Castelino) 

முதல் 4 இடங்களில் பிடித்தார். 

கூகிள் இந்ேியோவில் சிறந்ே மசய்ேி 
மவளியீட்டோளர்களுடன் இறைந்து 

மசய்ேிகறள மவளியிடுகிறது 

• கூகிள் தனது உைகளாேிய உரிமத் 

திட்டமான செய்தி சேளியீட்லட 

இந்தியாேில் சதாடங்குேதாக 

அறிேித்துள்ளது. கூகிள் 30 இந்திய 

சேளியீட்டாளர்களுடன் அேர்களின் ெிை 

உள்ளடக்கங்கலள அணுகுேதற்கான 

ஒப்பந்தங்கலள முத்திலரயிட்டுள்ளது. 

ெோர்ேோ கூம் மகன்யோவின் முேல் மபண் 

ேறலறெ ேீேிபேியோகிறோர் 

• மார்தா கரம்பு கூம் (Martha Karambu Koome) 

சகன்யாேின் முதல் சபண் தலைலம 

நீதிபதி ஆனார். அரொங்கத்தின் மூன்று 

கிலளகளில் ஏகதனும் தலைலம ேகிக்கும் 

முதல் சபண் இேர். 

ஓட்டுன ல்லோே கோர்கறள சோறலகளில் 

முேல் ேோடோக இங்கிலோந்து அனுெேித்ேது. 

• சுய-ஓட்டுநர் ோகனங்கலள குலறந்த 

கேகத்தில் பயன்படுத்துேதற்கான 

ஒழுங்குமுலறகலள அறிேித்த முதல் 

நாடாக ஐக்கிய இராச்ெியம் திகழ்கிறது. 

உலகின் ெிகப்மபரிய விெோனம் 

ஸ்ட் ோபடோலோஞ்ச் ேனது பசோேறன 

பயைத்றே ேிறறவு மசய்கிறது 

• உைகின் மிகப்சபரிய ேிமானம், 

லஹப்பர்கொனிக் ோகனங்கலள சகாண்டு 

செல்ேதற்கும், ேிண்சேளிலய எளிதில் 

அணுகுேதற்கும் ேடிேலமக்கப்பட்டுள்ளது, 

இது கைிகபார்னியாேின் சமாஜாகே 

பாலைேனத்தின் மீது சதளிோன 

ோனத்தில் உயர்ந்தது ஸ்ட்ராகடாைாஞ்ச் 

(Stratolaunch) நிறுேனம் 

லஹப்பர்கொனிக் ோகனங்கலள சகாண்டு 

செல்ேதற்கும் ேிண்சேளிலய எளிதில் 

அணுகுேதற்கும் ேடிேலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகின் ெிக ேீளெோன போேசோரி போலம் 

பபோர்ச்சுகலில் ேிறக்கப்பட்டது 

• யுசனஸ்ககாேின் அரூகா கேர்ல்ட் 

ஜிகயாபார்க் (Arouca World Geopark) 

சேளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் உைகின் 

மிக நீளமான பாதொரி சதாங்கு பாைம் 

கபார்ச்சுகைில் திறக்கப்பட்டது. அரூகா 

பாைம் அலர கிகைாமீட்டர் (கிட்டத்தட்ட 

1,700 அடி) ககபிள்களிைிருந்து 

இலடநிறுத்தப்பட்ட ஒரு உகைாக 

நலடபாலதயில், நலடப்பயணத்லத 

ேைங்குகிறது. சுமார் 175 மீட்டர் (574 அடி) 

கீகை, லபோ நதி ஒரு நீர்ேழீ்ச்ெி ேைியாக 

பாய்கிறது 
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இந்ேியோ, இங்கிலோந்து இருே ப்பு வர்த்ேக 

கூட்டோண்றெக்கோன 10 ஆண்டுகளுக்கோன 

முன்பனற்ற போறேறய மவளியிட்டது 

• இந்தியப் பிரதமர் ஸ்ரீ நகரந்திர கமாடி 

மற்றும் அேரது பிரிட்டிஷ் பிரதிநிதி 
கபாரிஸ் ஜான்ென் ஆகிகயார் சமய்நிகர் 

உச்ெி மாநாட்லட நடத்தினர். உச்ெி 
மாநாட்டின் கபாது, இரு தலைேர்களும் 

இந்தியா-இங்கிைாந்து இருதரப்பு உறலே 

ஒரு ேிரிோன மூகைாபாய 

கூட்டாண்லமக்கு உயர்த்துேதற்காக 10 

ஆண்டுகளுக்கான ஒரு ைட்ெிய 

முன்கனற்ற பாலதலய சேளியிட்டனர். 

இங்கிைாந்து பிரதமர் கபாரிஸ் ஜான்ென் 1 

பில்ைியன் டாைர் மதிப்புள்ள புதிய 

இந்தியா-இங்கிைாந்து ேர்த்தக முதலீட்லட 

அறிேித்தார். 

றெக்ப ோசோப்ட் யின் பி பல இன்டர்மேட் 

எக்ஸ்ப்பளோ ர் 15 ஜூன் 2022 அன்று ஓய்வு 

மபறுகிறது 

• சதாைில்நுட்ப நிறுேனமான லமக்கராொப்ட் 

அதன் பிரபை இன்டர்சநட் எக்ஸ்ப்களாரர் (IE) 

உைாேிலய 25 ஜூன் 2022 முதல் 25 

ஆண்டுகளுக்கும் கமைாக இருந்தலத 

ஓய்வுசபற முடிவு செய்துள்ளது. 

இன்டர்சநட் எக்ஸ்ப்களாரர் (IE) உைாேி 1995 

இல் சதாடங்கப்பட்டது. 

ஃபபோர்ப்ஸ் அேிக சம்பளம் வோங்கும் 

விறளயோட்டு வ ீர்கள் பட்டியல் 2021 

மவளியிடப்பட்டது. 

• ஃகபார்ப்ஸ் இந்த ஆண்டின் அதிக ெம்பளம் 

ோங்கும் 10 ேிலளயாட்டு ேரீர்களின் 

ஆண்டு பட்டியலை சேளியிட்டுள்ளது. 

ஆசியோவின் பைக்கோ ர் ெற்றும் 

இ ண்டோவது பைக்கோ ர்கள் இப்பபோது 

இந்ேியர்கள். 

• ப்ளூம்சபர்க் பில்ைியனர் குறியீட்டின்படி, 

பில்ைியனர் கவுதம் அதானி கடந்த ெீன 

அதிபர் ஜாங் ஷான்ஷலன இரண்டாேது 

பணக்கார ஆெியராக மாற்றியுள்ளார். 

இந்தியாேின் பணக்காரரும் ரிலையன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் ைிமிசடட் தலைேருமான 

முககஷ் அம்பானியிடம் கிரீடத்லத இைந்த 

பிப்ரேரி ேலர ெீனாேின் ஜாங் பணக்கார 

ஆெியராக இருந்தார். 

உலகின் ெிகப்மபரிய பனிப்போறற 

அண்டோர்டிகோவில் உறடந்ேது. 

• உைகின் மிகப்சபரிய பனிப்பாலற 

அண்டார்டிகாேில் உலடத்துேிட்டதாக 

செயற்லகக்ககாள் படங்கலளப் பயன்படுத்தி 
ஐகராப்பிய ேிண்சேளி நிறுேனம் (ESA) 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

‘குபளோபல் போண்மடெிக் ப டோர்’ ேிட்டத்றே 

இங்கிலோந்து அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 
• COVID-19 ேலககள் மற்றும் ேளர்ந்து ேரும் 

கநாய்கலள அலடயாளம் காண ஐக்கிய 

இராச்ெியம் ஒரு கமம்பட்ட ெர்ேகதெ 

கநாய்க்கிருமி கண்காணிப்பு 

ேலையலமப்லப அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

மகோலிமனட் ெோபகோபசோ கோங்பகோ 

குடிய சின் புேிய பி ேெ ோக 

ேியெிக்கப்பட்டோர். 

• காங்ககா குடியரெின் தலைேர் சடனிஸ் 

ெகொ ங்குஎஸ்கஸா (Denis Sassou Nguesso) 

நாட்டின் பிரதமராக அனகடால் சகாைிசனட் 

மாககாகொலே (Anatole Collinet Makosso ) 

நியமித்துள்ளார். 

படவிட் போர்னியோ இஸ்ப லின் அடுத்ே 

மெோசோட் ேறலவ ோக ேியெிக்கப்பட்டோர் 
• இஸ்கரைிய பிரதமர் சபஞ்ெமின் 

சநதன்யாகு நாட்டின் உளவு நிறுேனமான 

சமாொட்டின் புதிய தலைேராக கடேிட் 

பார்னியாலே நியமித்தார்.  

லூவ்ப  228 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முேன் 

முேலில் மபண் ேறலவற ப் மபறுகிறது 

• ேரைாற்றாெிரியர் ைாரன்ஸ் சடஸ் கார்ஸ் 

உைகின் முதல் சபண் தலைேரான மியூெி டு 

லூவ்கர (Musée du Louvre) ஆோர். 228 

ஆண்டுகளில் பிரான்ெின் பாரிஸில் 

மிகப்சபரிய அருங்காட்ெியகம். 
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கிறிஸ்டின் பவோர்முத்றே முேல் மபண் 

இ ோணுவ மசயலோள ோக அமெரிக்க மசனட் 

உறுேிப்படுத்துகிறது 
• கிறிஸ்டின் கோர்முத் இராணுேத்தின் 

முதல் சபண் செயைாளராக செனட் 

ஒருமனதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டார். 

எவம ஸ்ட் சிக த்றே பவகெோக ஏறிய 

சோேறனறய ஹோங்கோங் மபண் 

முறியடித்ேோர் 
• ஹாங்காங்லக தளமாகக் சகாண்ட 

மலைகயறுபேர் ொங் யின்-ஹங், ஒரு 

சபண்ணால் உைகின் மிக கேகமாக 

எேசரஸ்ட் ஏறிய ொதலனலய 

உருோக்கியுள்ளார், சேறும் 26 மணி 
கநரத்திற்குள். 

பஷர் அல் அசோத் 4 வது முறறயோக சிரிய 

ஜனோேிபேியோக ெீண்டும் 

பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 
• ெிரிய ஜனாதிபதி, பஷர் அல்-அொத் 7 ஆண்டு 

காைத்திற்கு ஒரு மகத்தான சேற்றியில் 

மீண்டும் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார், சமாத்த 

ோக்குகளில் 95.1 ெதேதீத்லத சேன்றார். 

கோங்பகோ குடிய சில் றே ோபகோங்பகோ ெறல 

மவடித்ேது 
• காங்ககா ஜனநாயகக் குடியரெில் 

லநராககாங்ககா மலை சேடித்தது. 

ருோண்டா மற்றும் உகாண்டாவுடனான 

DRCயின் எல்லைக்கு அருகிலுள்ள பை 

எரிமலைகளில் லநராககாங்ககா மவுண்ட் 

ஒன்றாகும். 

 

State News 
 

ஆக்ஸிஜன் மேருக்கடிறயச் செோளிக்க 

கர்னல் ேிர்வோகம் ‘Oxygen on wheels’ 

மவளியிடுகிறது 

• நாடு முழுேதும் கடுலமயான ஆக்ஸிஜன் 

பற்றாக்குலறலய அடுத்து, COVID-19 

சதாற்று மற்றும் ஆக்ஸிஜன் சநருக்கடிக்கு 

எதிரான கபாராட்டத்தில் 

மருத்துேமலனகளுக்கு உதே கர்னல் 

நிர்ோகம் (ஹரியானா) ‘Oxygen on wheels’ 

ஒன்லற உருோக்கியுள்ளது 

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. 

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 ஜீேன் மிஷன் (JJM) இன் கீழ் 

கிராமப்புறங்களில் 100% குைாய் நீர் 

இலணப்பு என்ற இைக்லக புதுச்கெரி 

அலடந்துள்ளது. முன்னதாக ககாோ 

சதலுங்கானா மற்றும் அந்தமான் & 

நிக்ககாபார் தீவுகள் ஜல் ஜீேன் மிஷனின் கீழ் 

ஒவ்சோரு கிராமப்புற ேடீுகளுக்கும் குைாய் 

நீர் ேைங்கலை ேைங்கியுள்ளன. 
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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 
உத்ே கண்ட் கோவல்துறறயினர் ‘ெிஷன் 

ஹஸ்ல’ மேோடங்கினர் 

• COVID-19 கநாயாளிகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் 

படுக்லககள் சேன்டிகைட்டர்கள் மற்றும் 

பிளாஸ்மாலேப் சபற மக்களுக்கு உதே 

உத்தரகண்ட் காேல்துலற “மிஷன் 

ஹஸ்ை” என்ற இயக்கி ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இலே தேிர, 

COVID-19 நிர்ோகத்திற்கான மருந்துகள் 

மற்றும் கரஷன்களின் ஒரு பகுதியாக 

காேல்துலறயினர் சபாதுமக்களுக்கு 

உதவுேர். 

பி ேெர் கிசோன் சம்ென் ேிேி: எட்டோவது 

ேவறை மவளியிடப்பட்டது 

• பிரதமர் கிொன் ெம்மன் நிதியின் எட்டாேது 

தேலண பிரதமர் நகரந்திர கமாடி ெமீபத்தில் 

சேளியிட்டார். இந்திய அரசு ெிறு மற்றும் 

குறு ேிேொயிகளின் கணக்கில் ரூ .6,000 

மாற்றப்படுகிறது. இந்த நிதி மூன்று 

தேலணகளாக பரிேர்த்தலன 

செய்யப்படுகிறது. 

பஞ்சோப் முேல்வர் அெரீந்ேர் சிங் 

ெலர்பகோட்லோறவ 23 வது ெோவட்டெோக 

அறிவித்ேோர் 

• ஈத்-உல்-பித்ர் தினத்லத முன்னிட்டு பஞ்ொப் 

முதல்ேர் அமரீந்தர் ெிங் 2021 கம 15 அன்று 

மைர்ககாட்ைாலே மாநிைத்தின் 23 ேது 

மாேட்டமாக அறிேித்துள்ளார். 

மைர்ககாட்ைா ஒரு முஸ்லீம் ஆதிக்கம் 

நிலறந்த பகுதி மற்றும் மாநிைத்தின் ெங்ரூர் 

மாேட்டத்திைிருந்து ேலரயறுக்கபட்டது. 

டவ் பே சூறோவளி பல ெோேிலங்கறளத் 

ேோக்கியது 

• டவ் கத சூறாேளி அதன் அதிகபட்ெ 

தீேிரத்லத ஞாயிற்றுக்கிைலம 

அதிகாலையில் சபற்றுள்ளது, இப்கபாது 

அது மிகவும் கடுலமயான சூறாேளி 
புயைாக மாறியுள்ளது (காற்றின் கேகம் 

மணிக்கு 118 முதல் 166 கிமீ). 

இெோச்சல அ சு ‘ஆயுஷ் கர்-த்வோர்’ 

ேிட்டத்றே அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 

• கயாகா பயிற்ெி செய்ேதன் மூைம் ேடீ்டில் 

தனிலமப்படுத்தப்பட்ட COVID -19 

கநாயாளிகலள ஆகராக்கியமாக 

லேத்திருக்க இமாச்ெை அரசு ‘ஆயுஷ் கர்-

த்ோர்’ திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த திட்டத்லத ஆயுஷ் துலற ஆர்ட் ஆஃப் 

ைிேிங் அலமப்பின் (Art of Living organisation) 

ஒத்துலைப்புடன் சதாடங்கியுள்ளது. 

ெைிப்பூர் முேல்வர் கோய்கறிகளுக்கோக 

‘பெோெோ (MOMA) சந்றே’ 

அறிமுகப்படுத்ேினோர். 

• COVID-19 ஊரடங்கு உத்தரேின் கபாது மக்கள் 

தங்கள் ேடீ்டு ோெைில் புதிய 

காய்கறிகலளப் சபறுேலத உறுதி 
செய்ேதற்காக மணிப்பூர் முதைலமச்ெர் N. 

பிகரன் ெிங் “மணிப்பூர் ஆர்கானிக் மிஷன் 

ஏசஜன்ெி (MOMA) ெந்லத” (“Manipur Organic 

Mission Agency (MOMA) Market”) என்ற 

ஸ்மார்ட்கபான் பயன்பாட்லட 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 

கருப்பு பூஞ்றச அறிவிக்கப்பட்ட பேோயோக 

ஹரியோனோ அறிவித்துள்ளது 

• கருப்பு பூஞ்லெ ஹரியானாேில் 

அறிேிக்கப்பட்ட கநாயாக 

ேலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது ஒவ்சோரு 

ேைக்லகயும் பற்றி அரொங்க 

அதிகாரிகளுக்கு சதரிேிக்க கேண்டியது 

அேெியம். இது ஒரு தீேிர கநாய் பரேல் 

கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்ோகத்தின் கீழ் 

அனுமதிக்கும். 
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இந்ேியோவின் முேல் விவசோய ஏற்றுெேி 
வசேி றெயம் புபனவில் மேோடங்கப்பட்டது 

• மஹாராத்தா கெம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், 

லகத்சதாைில் மற்றும் கேளாண்லம 

(Mahratta Chamber of Commerce, Industry, and 

Agriculture (MCCIA)) இந்தியாேின் முதல் 

கேளாண் ஏற்றுமதி ேெதி லமயத்லத 

புகனேில் சதாடங்கியுள்ளது, இது கதெிய 

கேளாண்லம மற்றும் ஊரக ேளர்ச்ெி ேங்கி 
(NABARD) உடன் இலணந்து. 

COVID-19 மேோடர்போன 26 வது அறெச்சர்கள் 

குழு கூட்டம் ேறடமபற்றது 

• COVID-19 சதாடர்பான அலமச்ெர்கள் 

குழுேின் 26 ேது கூட்டத்திற்கு மத்திய 

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற 

அலமச்ெர் டாக்டர் ஹர்ஷ் ேர்தன் 

தலைலம தாங்கினார். 

விக ோபோத் பகுேி ெருத்துவெறனயில் 

‘வோனத்ேிலிருந்து ெருத்துவம்’ 

மேோடங்கியுள்ளது. 

• ேிகாராபாத் பகுதி மருத்துேமலனலயச் 

சுற்றியுள்ள 16 ஆரம்ப சுகாதார 

நிலையங்கலள (PHC) சதலுங்கானா அரசு 

கதர்வு செய்துள்ளது, இது ‘ோனத்திைிருந்து 

மருத்துேம்’ (Medicine from the sky), பை 

ட்கரான்கள் மூைம் மருந்துகலள 

ேைங்குேலத உள்ளடக்கிய முதல் 

திட்டமாகும். 

ஸ்ெோர்ட் சிட்டி ெிஷன் ேிட்டங்கறள 

மசயல்படுத்துவேில் ஜோர்க்கண்ட் 

முேலிடத்ேில் உள்ளது 

• ஸ்மார்ட் ெிட்டி திட்டங்கலள 

செயல்படுத்துேதன் முன்கனற்றத்தின் 

அடிப்பலடயில் இந்தியாேின் 36 

மாநிைங்கள் மற்றும் UT.க்களில் ஜார்கண்ட் 1 

ேது இடத்லதப் பிடித்தது, தரேரிலெயில் 

ராஜஸ்தான் இரண்டாேது இடத்லதப் 

பிடித்தது. தரேரிலெகலள ேடீ்டுேெதி 
மற்றும் நகர்ப்புற ேிேகார அலமச்ெகம் 

(MoHUA) சேளியிட்டது. 

ெருத்துவெறன படுக்றககறள 

ஆன்றலனில் முன்பேிவு மசய்வேற்கோக 

ஜோர்க்கண்ட் ‘அம்ரித் வோகினி’ பயன்போட்றட 

அறிமுகப்படுத்ேியது. 

• மருத்துேமலன படுக்லககலள 

ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்ேதற்காக 

ஜார்கண்ட் ‘அம்ரித் ோகினி’ (‘Amrit Vahini’ ) 

பயன்பாட்லட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

முதல்ேர் கஹமந்த் கொரன் 

அறிமுகப்படுத்திய ‘அம்ரித் ோகினி’ (‘Amrit 

Vahini’ ) ஆப் மூைம் ஜார்க்கண்டில் உள்ள 

சகாகரானா கநாயாளிகள் ஆன்லைனில் 

மருத்துேமலன படுக்லககலள முன்பதிவு 

செய்யைாம். 

ஆயுஷ்ெோன் போ த்றே மசயல்படுத்துவேில் 

கர்ேோடகோ முேலிடத்ேில் உள்ளது 

• கிராமப்புறங்களில் ேிரிோன ஆரம்ப 

சுகாதார கெலேலய ேைங்க ஆயுஷ்மான் 

பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சுகாதார மற்றும் 

ஆகராக்கிய லமயங்கலள நிறுவுேதில் 

கர்நாடகா முதைிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

2020-2021 ஆம் ஆண்டுக்கான திட்டத்லத 

செயல்படுத்துேதில் கர்நாடகா 

முன்னணியில் உள்ளது. 2,263 லமயங்கலள 

நிறுவும் இைக்லக லமயம் 

நிர்ணயித்திருந்தாலும், மார்ச் 31 ேலர 3,300 

லமயங்கலள மாநிைம் 

கமம்படுத்தியுள்ளது. 

இந்ேியோவின் UNESCO உலக போ ம்பரிய 

ேளங்கள் ேற்கோலிக பட்டியலில் ஆறு 

போ ம்பரிய ேளங்கள் பசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

• UNESCO ேின் உைக பாரம்பரிய தளங்களில் 

சுமார் ஆறு கைாச்ொர பாரம்பரிய தளங்கள் 

கெர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய கைாச்ொர 

அலமச்ெர் பிரஹ்ைாத் ெிங் பகடல் 

ெமீபத்தில் அறிேித்தார். 

பின ோயி விஜயன் 2 வது முறறயோக பக ள 

முேல்வ ோக பேவிபயற்றோர் 

• மாநிைத்தில் Covid -19 சநருக்கடியின் 

நிைைில் பினராயி ேிஜயன் இரண்டாேது 

முலறயாக ககரள முதல்ேராக 

பதேிகயற்றார். திருேனந்தபுரத்தில் உள்ள 

மத்திய லமதானத்தில் Covid 

சநறிமுலறகளுடன் ெத்தியப்பிரமாணம் 

நலடசபற்றது. 
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COVID-19 மேோடர்போன ேன்மகோறடகள்: 

ஹரியோனோ, குஜ ோத் GST ேிருப்பி 
மசலுத்துகிறது 

• COVID-19 சதாடர்பான மருத்துே 

ேிநிகயாகங்களுக்காக செலுத்தப்பட்ட 

ெரக்கு மற்றும் கெலே ேரி (GST) கூறுகலள 

திருப்பிச் செலுத்துேதாக அறிேித்த முதல் 

ெிை மாநிைங்களாக ஹரியானா மற்றும் 

குஜராத் ஆகின. 

வழக்கெோன கண்கோைிப்றப உறுேி 
மசய்வேற்கோக பீகோர் அ சு ‘HIT Covid App’ ஐ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• மாநிைம் முழுேதும் ேடீு தனிலமயில் 

இருக்கும் COVID-19 கநாயாளிகளின் 

ேைக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்லப உறுதி செய்ேதற்காக பீகார் 

அரசு ‘‘HIT Covid App’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

COVID பேோயோளிகளுக்கு வடீ்டிபலபய 

சிகிச்றசயளிக்க ஹரியோனோ அ சு 

‘சஞ்சவீோனி பரிபயோஜனோ’ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 
• ஹரியானா அரொங்கம் COVID எதிர்ப்பு 

“ெஞ்ெீோனி பரிகயாஜனா” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது 

கிராமப்புறங்களில் ேெிக்கும் COVID-19 இன் 

கைொன மற்றும் மிதமான அறிகுறிகளுடன் 

மக்களுக்கு ேடீ்டிகைகய 

கண்காணிக்கப்படும் மற்றும் ேிலரோன 

மருத்துே கெலேலய ேைங்கும். 

ெகோ ோஷ்டி ோ அ சு “ெிஷன் ஆக்ஸிஜன் 

மஸல்ப்-ரிறலயன்ஸ்” ஐ ேிட்டத்றே 

அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 

• மகாராஷ்டிரா அரசு மாநிைத்தின் 

ஆக்ஸிஜன் கதலேகலளப் பூர்த்தி 
செய்ேதற்காக “மிஷன் ஆக்ஸிஜன் 

சஸல்ப்-ரிலையன்ஸ்” (Mission Oxygen Self-

Reliance) திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

மகோப ோனோ கோ ைெோக அனோறேயோன 

குழந்றேகளுக்கு வத்சல்ய பயோஜனோறவ 

உத்ே கண்ட் முேல்வர் அறிவித்ேோர் 
• COVID-19 காரணமாக சபற்கறாலர இைந்த 

அனாலதக் குைந்லதகளுக்கு உத்தரகண்ட் 

முதல்ேர் தீரத் ெிங் ராேத் முதைலமச்ெர் 

ேட்ெல்யா கயாஜனாலே (Vatsalya Yojana) 

அறிேித்துள்ளார். 

Kerala’s new Smart Kitchen Scheme | பக ளோவின் 

புேிய ஸ்ெோர்ட் சறெயலறற ேிட்டம் 
• இடது ஜனநாயக முன்னணியின் (LDF) 

கடலமகலள நிலறகேற்றுேதற்காக 

மாநிைத்தில் “ஸ்மார்ட் ெலமயைலற 

திட்டத்லத” செயல்படுத்துேதற்கான 

ேைிகாட்டுதல்கலளயும் 

பரிந்துலரகலளயும் ஒரு செயைாளர் மட்ட 

குழு உருோக்கும் என்று ககரள 

முதைலமச்ெர் பினராயி ேிஜயன் 

அறிேித்துள்ளார். 

 

National News 
 

இந்ேியோ,  ஷ்யோ ஒரு '2 + 2 ெந்ேிரி 

உற யோடறல ேிறுவ ஒப்புக் 

மகோண்டுள்ளன. 

• இரு நாடுகளுக்கிலடயில் சேளியுறவு 

மற்றும் பாதுகாப்பு அலமச்ெர் மட்டத்தில் '2 

+ 2 மந்திரி உலரயாடலை' நிறுே 

இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளன. ரஷ்யா 4 ேது நாடு மற்றும் 

1 ேது குோட் அல்ைாத உறுப்பு நாடு (Non-

Quad member country), இந்தியா '2 + 2 

மந்திரி உலரயாடல்' சநறிமுலறலய 

நிறுேியுள்ளது. அசமரிக்கா, ஜப்பான் 

மற்றும் ஆஸ்திகரைியாவுடன் இந்தியா 

அத்தலகய ஒரு சநறிமுலறலய 

சகாண்டுள்ளது. இது இந்தியா மற்றும் 

ரஷ்யா இலடகயயான இருதரப்பு 

மூகைாபாய கூட்டாட்ெிலய அதிகரிக்கும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
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பேசத்ேின் முேல் ‘டிற வ் இன் ேடுப்பூசி 
றெயம்’ மும்றபயில் மேோடங்கப்பட்டது 

• கதெத்தின் முதல் ‘டிலரவ் இன் தடுப்பூெி 
லமயம்’ மும்லபயில் எம்.பி. ராகுல் 

சஷோகை திறந்து லேத்தார் இந்த லமயம் 

தாதரில் உள்ள ககாஹினூர் ெதுக்க 

ககாபுரத்தின் ோகன நிறுத்துமிடத்தில் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. ஊனமுற்றேர்கள் 

தடுப்பூெி லமயத்திற்கு செல்ேதில் 

ெிரமங்கலள எதிர்சகாள்ளும் கநரத்தில், 

இந்த ேலகயான முதல் ‘டிலரவ்-இன் 

தடுப்பூெி லமயம்’ ேெதி குடிமக்களுக்கு 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனந்த் ெஹிந்ேி ோ ‘ஆக்ஸிஜன் ஆன் 

வலீ்ஸ்’ ேிட்டத்றே அறிமுகப்படுத்ேினோர் 

• மஹிந்திரா குழுமத் தலைேர் ஆனந்த் 

மஹிந்திரா ஆக்ஸிஜலன ஆலை உற்பத்தி 
செய்ேதிைிருந்து மருத்துேமலனகள் 

மற்றும் ேடீுகளுக்கு சகாண்டு செல்ேலத 

எளிதாக்கும் ேலகயில் ‘ஆக்ஸிஜன் ஆன் 

ேலீ்ஸ்’(‘Oxygen on Wheels’) என்ற 

திட்டத்லத உருோக்கியுள்ளார். 

‘ஆக்ஸிஜன் ஆன் ேலீ்ஸ்’(‘Oxygen on 

Wheels’) முயற்ெி ஆக்ஸிஜன் 

உற்பத்திக்கும் இந்தியாேில் குறிப்பாக 

மகாராஷ்டிராேில் அதன் 

கபாக்குேரத்துக்கும் இலடயிைான 

இலடசேளிலயக் குலறக்கும். 

இந்ேிய கடற்பறட ஆபப ஷன் சமுத்  பசது 

-2 ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• கமாெமான COVID-19 

சதாற்றுகநாய்களுக்கு மத்தியில், மற்ற 

நாடுகளிைிருந்து மருத்துே ஆக்ஸிஜன் 

மற்றும் பிற கதலேகலள ேிலரோக 

இந்தியாவுக்கு சகாண்டு செல்ை இந்திய 

கடற்பலட ஆபகரஷன் ெமுத்ர கெது -II ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘ெமுத்ர கெது II’ 

செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, ஏழு 

இந்திய கடற்பலடக் கப்பல்கள் பல்கேறு 

நாடுகளிைிருந்து திரே மருத்துே 

ஆக்ஸிஜன் நிரப்பப்பட்ட கிலரகயாசஜனிக் 

சகாள்கைன்கள் மற்றும் அதனுடன் 

சதாடர்புலடய மருத்துே உபகரணங்கலள 

அனுப்புேதற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அந்த 

கபார்க்கப்பல்கள் சகால்கத்தா, சகாச்ெி, 
தல்ோர், தபர், திரிகண்ட், ஜைாஷ்ோ 

மற்றும் ஐராேத் ஆகும். 

இந்ேியோவில் மெோறபல் பயன்போட்டில் 

ேடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் கருவிறய 

பபஸ்புக் அறிமுகப்படுத்ே உள்ளது 

• இந்தியாேில் தனது சமாலபல் 

பயன்பாட்டில் தடுப்பூெி கண்டுபிடிக்கும் 

கருேிலய உருோக்க கபஸ்புக் இந்திய 

அரொங்கத்துடன் கூட்டு கெர்ந்துள்ளது, இது 

தடுப்பூெி கபாட அருகிலுள்ள இடங்கலள 

அலடயாளம் காண மக்களுக்கு உதவும். 

ெமூக ஊடக நிறுேனமான இந்த ோர 

சதாடக்கத்தில், நாட்டின் COVID-19 

நிலைலமக்கு அேெரகாை பதில் 

முயற்ெிகளுக்கு 10 மில்ைியன் அசமரிக்க 

டாைர் மானியம் அறிேித்தது. 

COVID பேோயோளிகளின் ென 

ஆப ோக்கியத்ேிற்கோக ஆயுேப்பறடகள் 

ஆபப ஷன் “CO-JEET” ஐ அ 

றிமுகப்படுத்துகின்றன 

• இந்தியாேில் மருத்துே முலறலய 

ேலுப்படுத்துேது மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 

ேிநிகயாகச் ெங்கிைிகள் கபான்ற COVID-19 

எதிர்ப்பு முயற்ெிகளுக்கு உதவுேதற்காக 

ஆயுதப்பலடகள் “CO-JEET” என்ற 

நடேடிக்லகலயத் சதாடங்கின.  

இேற்றுடன், “CO-JEET” மக்களின் மன 

நைலன உறுதிப்படுத்தவும் நடேடிக்லக 

எடுக்கிறது. மருத்துே ெிகிச்லெலயத் தேிர 

கநாயாளிகள் “அேர்கள் நன்றாக 

இருப்பார்கள்” என்ற உறுதிசமாைிலயக் 

சகாண்டிருக்க கேண்டும் ெிை ெமயங்களில் 

அேர்கள் தன்னம்பிக்லகலயயும் 

லதரியத்லதயும் திரும்பப் சபற கேண்டும். 
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COVID ப ோெரிப்பு றெயங்கறள அறெக்க 

மபப்சிபகோ (PepsiCo) அறக்கட்டறள SEEDS 

களுடன் கூட்டோண்றெ மகோள்கிறது 

• சபப்ெிககாேின் பகராபகாரப் பிரிோன 

சபப்ெிககா அறக்கட்டலள, ஒரு ெமூக 

COVID-19 தடுப்பூெி இயக்கத்லதத் 

சதாடங்கவும், COVID பராமரிப்பு 

லமயங்கலள அலமக்கவும் ைாப 

கநாக்கற்ற அலமப்பான நிலையான 

சுற்றுச்சூைல் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

கமம்பாட்டு ெங்கம் (SEEDS) உடன் கூட்டு 

கெர்ந்துள்ளது. 

இந்ேிய இ ோணுவம் வடக்கு சிக்கிெில் 

முேல் சூரிய ஆறலறய 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• இந்திய இராணுேம் ெமீபத்தில் ெிக்கிமில் 

முதல் பசுலம சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தி 
ஆலைலய அறிமுகப்படுத்தியது. இது 

இந்திய இராணுேத்தின் துருப்புக்களுக்கு 

பயனளிக்கும் ேலகயில் சதாடங்கப்பட்டது. 

இந்த ஆலை ேனடியம் ொர்ந்த கபட்டரி 

சதாைில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்துகிறது 

இது 16,000 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டது. 

ஆலையின் சகாள்ளளவு 56 KVA. IIT 

மும்லபயுடன் இலணந்து இது 

நிலறகேற்றியது. 

பெற்கு வங்க முேல்வ ோக ெம்ேோ போனர்ஜி 
மேோடர்ந்து 3 வது முறறயோக 

பேவிபயற்கிறோர் 

• மம்தா பானர்ஜி ககாேிட்டின் நிைைில் 

மூன்றாேது முலறயாக கமற்கு ேங்க 

முதல்ேராக பதேிகயற்றார் மற்றும் 

மாநிைத்தின் ெிை பகுதிகளில் 

ோக்சகடுப்புக்கு பிந்லதய ேன்முலற 

பிறகு ராஜ் பேனில் உள்ள "ெிம்மாென 

அலறயில்" COVID சநறிமுலறகளுடன் 

ெத்தியப்பிரமாணம் நலடசபற்றது 

ரேநீ்திரநாத் தாகூரின் பிறந்த நாளான கம 9 

ஆம் கததி மீதமுள்ள அலமச்ெரலே 

மற்றும் அலமச்ெர்கள் ெலப பதேிகயற்க 

உள்ளனர். 

AICF மசக்பெட் COVID முன்முயற்சிறய 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• சதாற்றுகநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ெதுரங்க 

ேிலளயாட்டு ெமூகத்திற்கு உதவுேதற்காக 

அகிை இந்திய செஸ் கூட்டலமப்பு 

'செக்கமட் COVID முன்முயற்ெி' ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. FIDE (உைக 

செஸ் கூட்டலமப்பு) தலைேர் ஆர்கடி 

டுகோர்ககாேிச் (Arkady Dvorkovich) 

ஐந்து முலற உைக ொம்பியனான 

ேிஸ்ேநாதன் ஆனந்த், உைக ேிலரவு 

செஸ் ொம்பியன் சகாகனரு ஹம்பி, AICF 

தலைேர் ெஞ்ெய் கபூர் மற்றும் செயைாளர் 

பாரத் ெிங் ெவுகான் முன்னிலையில் ஒரு 

ஆன்லைன் நிகழ்ேில் இந்த முயற்ெி 
சதாடங்கப்பட்டது. 

ஒடிசோ பகோபபந்து சம்போடிகோ ஸ்வஸ்ேிய 

பீெோ பயோஜனோறவ அறிவித்ேது 

• ஒடிொ அரசு பத்திரிலகயாளர்களுக்காக 

ககாபபந்து ெம்பாடிகா ஸ்ேஸ்திய பீமா 

(Gopabandhu Sambadika Swasthya Bima 

Yojana) திட்டத்லத அறிேித்துள்ளது. 

ஒடிொ பத்திரிலகயாளர்கலள COVID 

முன்கள பணியாளர்கள் என்று 

அறிேித்துள்ளது. இது மாநிைத்தின் 6500 

க்கும் கமற்பட்ட பத்திரிலகயாளர்கலளத் 

பயனலடய கெரும். 
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R.M சுந்ே ம் இந்ேிய அரிசி ஆ ோய்ச்சி 
ேிறுவனத்ேின் இயக்குே ோக 

ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• இந்திய கேளாண் ஆராய்ச்ெி கவுன்ெிைின் 

ஒரு பிரிோன இந்திய அரிெி ஆராய்ச்ெி 
நிறுேனத்தின் (IIRR) இயக்குநராக ராமன் 

மீனாட்ெி சுந்தரம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இந்த பதேிக்கு முன்பு, அேர் நிறுேனத்தின் 

பயிர் கமம்பாட்டு பிரிேில் முதன்லம 

ேிஞ்ஞானியாக (பகயாசடக்னாைஜி) 
பணியாற்றி ேந்தார். 

ேெிழக முேல்வ ோக ேிமுக ேறலவர் 

ஸ்டோலின் ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• தமிைக ஆளுநர் பன்ோரிைால் புகராஹித் 

திராேிட முன்கனற்ற கைகம் (திமுக) 

தலைேர் M.K.ஸ்டாைிலன தமிைக 

முதல்ேராக நியமித்துள்ளார். 68 ேயதான 

இேர் முன்னாள் ஐந்து காை தமிைக 

முதல்ேரான மலறந்த M கருணாநிதியின் 

மகன் ஆோர். திமுக தலைலமயிைான 

கூட்டணி 159 இடங்கலள சேன்றது, 118 

இடங்களின் சபரும்பான்லமலய ேிட கட்ெி 
மட்டும் கதர்தைில் 133 இடங்கலள 

சேன்றது. 2019 மக்களலேத் கதர்தைில், 

திமுக ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஐக்கிய 

முற்கபாக்குக் கூட்டணிலய (UPA) 

ஸ்டாைின் ேைிநடத்தி தமிழ்நாட்டின் 39 

நாடாளுமன்ற இடங்களில் 38 இடங்களில் 

சேற்றி சபற்றது 

எண்மைய் ெற்றும் எரிவோயு மபோதுத்துறற 

ேிறுவனங்கள் ஸ்ரீ பத்ரிேோத் ேோமு உடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

றகமயழுத்ேிட்டுள்ளது 

• இந்தியன் ஆயில், BPCL, HPCL, ONGC 

மற்றும் GAIL உள்ளிட்ட இந்தியாேின் 

உயர்மட்ட எண்சணய் மற்றும் எரிோயு 

சபாதுத்துலற நிறுேனங்கள், உத்தரகண்ட் 

மாநிைத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பத்ரிநாத் உத்தன் 

அறக்கட்டலளயுடன், ஆன்மீக ஸ்மார்ட் 

ஹில் டவுன் கட்டுமானம் மற்றும் 

மறுேடிேலமப்புக்காக, புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்லத லகசயழுத்திட்டுள்ளன,  

MT30 கடல் இயந்ேி  வைிகத்றே 

ஆேரிப்பேற்கோன ப ோல்ஸ்  ோய்ஸ் ெற்றும் 

HAL புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

றகமயழுத்ேிட்டுள்ளன 

• இந்தியாேில் கரால்ஸ் ராய்ஸ் MT-30 கடல் 

இயந்திரங்களுக்கான கபக்ககஜிங், நிறுேல், 

ெந்லதப்படுத்தல் மற்றும் கெலே ஆதரலே 

நிறுவுேதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் இந்துஸ்தான் 

ஏகராநாட்டிக்ஸ் ைிமிசடட் (HAL) மற்றும் 

கரால்ஸ் ராய்ஸ் லகசயழுத்திட்டன.  

ெறழேீற  பசகரிப்பு மசய்ய இெோச்சல 

பி பேசம் ‘வன குளங்கறள’ கட்டி வருகிறது 

• பார்ேத் தாரா திட்டத்தின் (Parvat Dhara 

scheme) கீழ் இமாச்ெைப் பிரகதெ அரசு நீர் 

ஆதாரங்கலள புத்துயிர் சபறுேதற்கும் 

ேனத்துலற மூைம் நீர்ோழ்வுகலள 

மீள்நிரப்பு செய்ேதற்கும் ரூ .20 ககாடி 

செைேினத்துடன் சதாடங்கியுள்ளது. 

பிைாஸ்பூர், ஹமீர்பூர், கஜாகிந்தர்நகர், 

நாச்ென், பார்ேதி, நூர்பூர், ராஜ்கர், நைகர், 

திகயாக் மற்றும் டல்சஹளெி உள்ளிட்ட 10 

ேனப் பிரிவுகளில் இந்த பணிகள் 

சதாடங்கப்பட்டன. 

N  ங்கசோெி புதுச்பசரி முேல்வ ோக 

பேவிபயற்றோர் 

• அகிை இந்திய N.R காங்கிரஸ் (AINRC) 

நிறுேனர் தலைேர் N.ரங்கொமி, புதுச்கெரி 

யூனியன் பிரகதெத்தின் முதல்ேராக 

பதேிகயற்றார், இது நான்காேது 

முலறயாக, 2021 கம 07 அன்று N 

ரங்கொமிக்கு சைப்டினன்ட் கேர்னர் 

(கூடுதல் சபாறுப்பு) தமிைிலெ 

செௌந்தரராஜன் பதேி பிரமாணம் மற்றும் 

ரகெிய காப்பு பிரமாணம் செய்துலேத்தார். 

பெற்கு வங்க முேல்வ ோக ெம்ேோ போனர்ஜி 
மேோடர்ந்து 3 வது முறறயோக 

பேவிபயற்றோர் 

• மம்தா பானர்ஜி ககாேிட்டின் நிைைில் 

மூன்றாேது முலறயாக கமற்கு ேங்க 

முதல்ேராக பதேிகயற்றார் மற்றும் 

மாநிைத்தின் ெிை பகுதிகளில் 
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ோக்சகடுப்புக்கு பிந்லதய ேன்முலற 

பிறகு ராஜ் பேனில் உள்ள "ெிம்மாென 

அலறயில்" COVID சநறிமுலறகளுடன் 

ெத்தியப்பிரமாணம் நலடசபற்றது 

ரேநீ்திரநாத் தாகூரின் பிறந்த நாளான கம 9 

ஆம் கததி மீதமுள்ள அலமச்ெரலே 

மற்றும் அலமச்ெர்கள் ெலப பதேிகயற்க 

உள்ளனர். 

G-20 சுற்றுலோ துறற அறெச்சர்கள் 

மெய்ேிகர் கூட்டத்ேில் பி ஹ்லோத் சிங் 

பபடல் பங்பகற்றோர் 

• 2021 கம 4 ஆம் கததி இத்தாைியில் 

நலடசபற்ற ஜி-20 சுற்றுைா துலற 

அலமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் மத்திய சுற்றுைா 

மற்றும் கைாச்ொர துலற அலமச்ெர் 

பிரஹைாத் ெிங் பகடல் பங்ககற்றார். இந்த 

உலரயாடல் சுற்றுைா, ேணிகங்கள், 

கேலைகள் ஆகியேற்லறப் பாதுகாப்பதில் 

ஒத்துலைப்பலத கநாக்கமாகக் சகாண்டது 

மற்றும் பயண மற்றும் சுற்றுைாேின் 

நிலையான மற்றும் சநகிழ்ச்ெியான 

மீட்புக்கு ஆதரோக சகாள்லக 

ேைிகாட்டுதல்கலள உருோக்குேதற்கான 

முன்முயற்ெிகலள கமற்சகாள்ேது 
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. 

ஈ ோனில் ONGC கண்டுபிடித்ே ஃபர்சோத்-B 

எரிவோயு வயறல இந்ேியோ இழந்ேது 

• பாரெீக ேலளகுடாேில் ONGC ேிகதஷ் 

ைிமிசடட் கண்டுபிடித்த ஃபர்ொத்-B (Farzad-B 

gas) எரிோயு ேயலை இந்தியா இைந்தது. 

பாரெீக ேலளகுடாேில் ஃபர்ொத்-B (Farzad-B 

gas) எரிோயு களத்லத அபிேிருத்தி 
செய்ேதற்காக கதெிய ஈரானிய எண்சணய் 

நிறுேனம் (NIOC) சபட்கராபார்ஸ் (Petropars) 

குழுமத்துடன் 1.78 பில்ைியன் அசமரிக்க 

டாைர் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

IIT ரூபர் சிறிய சுற்றுச்சூழல் போேிக்கோே 

ேடெோடும் ேகன முறறறய உருவோக்கியது 

• IIT கராப்பர் ஒரு ெிறிய சுற்றுச்சூைல் 

பாதிக்காத மின்ொர தகனம் முலறலய 

உருோக்கியுள்ளது. தகனத்திற்கு மரத்லதப் 

பயன்படுத்தினாலும் புலக பிடிக்காத 

சதாைில்நுட்பத்தில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

இது ேிக்-அடுப்பு சதாைில்நுட்பத்லத 

அடிப்பலடயாகக் சகாண்டது. ெீமா 

பாய்ைர்ஸ் ைிமிசடட் (Cheema Boilers Limited) 

நிறுேனத்துடன் இலணந்து இந்த ேண்டி 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

IDRBT பேசிய டிஜிட்டல் ேிேி உள்கட்டறெப்பு 

(NADI) என்ற மபயரில் உருவோக்குகிறது 

• ேங்கி சதாைில்நுட்பத்தில் கமம்பாடு மற்றும் 

ஆராய்ச்ெி நிறுேனம் (IDRBT) அடுத்த 

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

உருோக்குகிறது. 

ஆசியோ-பசிபிக் ேோடுகளில் இந்ேியோ 2 வது 

மபரிய கோப்பீட்டு-மேோழில்நுட்ப 

சந்றேயோகும். 

• இந்தியா ஆெிய-பெிபிக் நாடுகளில் 

இரண்டாேது சபரிய காப்பீட்டு 

சதாைில்நுட்ப ெந்லதயாகும், கமலும் 

இப்பகுதியில் முதலீடு செய்யப்பட்ட 3.66 

பில்ைியன் டாைர் இன்செர்சடக்-

லமயப்படுத்தப்பட்ட துணிகர மூைதனத்தில் 

35 ெதேதீத்லத சகாண்டுள்ளது என்று S&P 

குகளாபல் மார்க்சகட் இன்டைிசஜன்ஸ் 

தகேல்கள் சதரிேிக்கின்றன. 
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சட்டென்றம் அறெக்க பெற்கு வங்க அ சு 

ஒப்புேல் அளித்ேது 

• முதைலமச்ெர் மம்தா பானர்ஜி 
தலைலமயிைான கமற்கு ேங்க 

அலமச்ெரலே, ெட்டமன்றம் அலமக்க 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்கபாது, ஆந்திரா, 

கர்நாடகா, சதலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, 

பீகார், உத்தரபிரகதெம் ஆகிய 

மாநிைங்களில் மட்டுகம ெட்டமன்றம் 

உள்ளது. 

பேஷனல் பகலரி ஆஃப் ெோடர்ன் ஆர்ட் ஒளி- 
ஒலி றகபயடு பயன்போட்றட 

அறிமுகப்படுத்ேியது. 

• 2021 ெர்ேகதெ அருங்காட்ெியக தினத்லத 

முன்னிட்டு நேனீ கலைக்கான கதெிய 

சதாகுப்பு (NGMA) ஒளி- ஒைி லககயடு 

பயன்பாட்லட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ஹபீ ோ குழுெம் Ed-Tech ேளெோன ‘ஹபீ ோ 

வயர்டு’ஐ அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது 

• முஞ்ெல் குடும்பத் தலைலமயிைான 

ஹகீரா குழுமம் ஒரு புதிய கல்ேி 
சதாைில்நுட்ப சதாடக்கமான ‘ஹகீரா 

ேயர்டு’ (Hero Vired) ஒன்லற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

பெற்கு வங்கோளம், ஒடிசோறவ ேோக்கும் 

யோஸ் சூறோவளி 
• ஒரு 5ேது ேலக சூறாேளி புயல் கம 26-27 

க்கு இலடயில் கமற்கு ேங்கம் மற்றும் 

ஒடிொேின் கடற்கலரகயாரத்தில் கலரலய 

கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ெோலத்ேீவில் இந்ேியோவின் புேிய துறைத் 

தூே கத்றேத் ேிறக்க அறெச்ச றவ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

• பிரதமர் நகரந்திர கமாடி தலைலமயிைான 

மத்திய அலமச்ெரலே, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

மாைத்தீேின் அட்டு நகரில் இந்தியாேின் 

புதிய துலணத் தூதரகத்லத திறக்க ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

சிறுத்றேப்புலி ேவம்பரில் 

ஆப்பிரிக்கோவிலிருந்து இந்ேியோவில் 

ெீண்டும் அறிமுகப்படுத்ேப்பட உள்ளது 
• 1952 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாேில் 

அைிந்துேிட்டதாக அறிேிக்கப்பட்ட உைகின் 

அதிகேக ேிைங்கு ெிறுத்லதப்புைி, இந்த 

ஆண்டு நேம்பரில் மத்திய பிரகதெத்தின் 

குகனா கதெிய பூங்காேில் மீண்டும் 

நாட்டிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆயுஷ் அறெச்சகம் “பயோகோவுடன் 

இருங்கள், வடீ்டில் இருங்கள்” 5 மேோடர் 

மவபினோர்கறள ஏற்போடு மசய்துள்ளது. 

• ஆயுஷ் அலமச்ெகம் 2021 ஆம் ஆண்டு 

ெர்ேகதெ கயாகா தினத்லத முன்னிட்டு 

பல்கேறு நடேடிக்லககலள ஏற்பாடு செய்து 

ேருகிறது. 

ஐ.ேோ அறெேிகோப்போளர்களுக்கோக 

மெோறபல் மேோழில்நுட்ப ேளெோன ‘யுறனட் 

அபவர்’ அறிமுகப்படுத்ேியது இந்ேியோ. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் அலமதி காக்கும் 

பலடயினரின் கடலமயின் ேரிலெயில் 

அேர்களின் பாதுகாப்லபயும், பாதுகாப்பு 

கமம்படுத்துேதற்காக சமாலபல் 

சதாைில்நுட்ப தளமான ‘யுலனட் அகேர்’ 

(UNITE AWARE) இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது. 

IIT ப ோப்பர், ேனித்துவ கண்டுபிடிப்போன 

‘FakeBuster’ ஐ உருவோக்கியுள்ளது 
• ஆஸ்திகரைியாேின் கமானாஷ் 

பல்கலைக்கைகம் மற்றும் இந்தியன் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னாைஜி (IIT) 

கராப்பர் ஆராய்ச்ெியாளர்கள் யாருக்கும் 

சதரியாமல் ஒரு சமய்நிகர் மாநாட்டில் 

கைந்து சகாள்ளும் ேஞ்ெகர்கலள 

அலடயாளம் காண ‘FakeBuster’ என்ற ஒரு 

சதாைில்நுட்பத்லத உருோக்கியுள்ளனர். 

முேலீட்டு ேிேிகள் குறித்ே ேிபுைர் குழுறவ 

IFSCA அறெத்துள்ளது. 

• ெர்ேகதெ நிதிச் கெலே லமயங்கள் 

ஆலணயம் (IFSCA) முதலீட்டு நிதிகள் குறித்த 

நிபுணர் குழுலே அலமத்துள்ளது. 
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அசோம் முேல்வர் ஹிெந்ேோ பிஸ்வோ சர்ெோ 

‘கோர்டியன் அறெச்சர்கறள’ ேியெித்துள்ளோர் 
• அஸ்ஸாம் முதைலமச்ெர் ஹிமந்தா 

பிஸ்ோ ெர்மா மாநிைத்தின் 34 

மாேட்டங்களிலும் அரொங்க சகாள்லக 

முடிவுகள் நிர்ோக ெீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 

பிற நைத்திட்டங்கலள செயல்படுத்துேலத 

கமற்பார்லேயிட ‘கார்டியன் 

அலமச்ெர்கலள’ நியமித்துள்ளார். 

 ோஜ்ேோத் சிங் SeHAT OPD பபோர்ட்டறல 

அறிமுகப்படுத்ேினோர் 
• ரக்ெ மந்திரி ஸ்ரீ ராஜ்நாத் ெிங் ேடீிகயா 

கான்பரன்ெிங் மூைம் ‘ெர்ேெீஸ் இ-சஹல்த் 

அெிஸ்சடன்ஸ் & சடைி-கன்ெல்கடஷன் 

(‘Services e-Health Assistance & Tele-consultation 

(SeHAT) ) OPD கபார்ட்டலை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 

வன் ேன் பயோஜனோறவ மசயல்படுத்ே 

பங்குேோ  ோக TRIFED ெற்றும் NITI AAYOG 

ஆகிறோர்கள் 
• TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development 

Federation of India) (இந்திய பைங்குடியினர் 

கூட்டுறவு ெந்லதப்படுத்தல் கமம்பாட்டு 

கூட்டலமப்பு) 39 பைங்குடியினர் அபிைாலஷ 

மாேட்டங்களில் ோன் தன் ேிகாஸ் 

ககந்திரா (VDVK) முயற்ெிலய 

செயல்படுத்துேதற்காக பைங்குடியினர் 

ேிேகார அலமச்ெகம் NITI ஆகயாக்கால் 

அலடயாளம் காணப்பட்டது . 

IBF இந்ேிய ஒளிப ப்பு ெற்றும் டிஜிட்டல் 

அறக்கட்டறள என ெறுமபயரிடப்பட 

உள்ளது 

• அலனத்து டிஜிட்டல் (OTT) தளங்கலளயும் 

ஒகர அதிகாரத்தின் கீழ் 

சகாண்டுேருேதற்கான டிஜிட்டல் 

தளங்கலள உள்ளடக்கும் ேலகயில் அதன் 

கநாக்கத்லத ேிரிவுபடுத்துேதால் 

ஒளிபரப்பாளர்களின் உச்ெ அலமப்பான 

இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் ஃபவுண்கடஷன் 

(IBF) இந்திய ஒளிபரப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் 

அறக்கட்டலள (IBDF) என 

மறுசபயரிடப்படுகிறது. 

COVID கோ ைெோக அனோறேயோன 

குழந்றேகளுக்கோன ரூ .10 லட்சம் PM பகர்ஸ் 

ேிேிறய பி ேெர் பெோடி அறிவித்ேோர் 
• COVID-19 க்கு சபற்கறாலர இைந்த 

குைந்லதகளுக்கான பை நை 

நடேடிக்லககலள பிரதமர் நகரந்திர கமாடி 

அறிேித்துள்ளார். 

COVID போேிக்கப்பட்டவர்கறளச் 

சோர்ந்ேவர்களுக்கு ஓய்வூேியம் வழங்கும் 

ேிட்டத்றே அ சு அறிவிக்கிறது 
• பிரதமர் நகரந்திர கமாடி தலைலமயிைான 

இந்திய அரசு, COVID காரணமாக ெம்பாதிக்கும் 

உறுப்பினலர இைந்த குடும்பங்களுக்கு, 

அேர்கள் எதிர்சகாள்ளக் கூடிய நிதி 
ெிக்கல்கலளத் தணிக்க இரண்டு முக்கிய 

நடேடிக்லககலள அறிேித்துள்ளது. 

இளம் ஆசிரியர்கறள வழிேடத்துவேற்கோன 

யுவோ PM ேிட்டத்றே அ சு 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 
• கல்ேி அலமச்ெின் கீழ் உள்ள உயர்கல்ேித் 

திலணக்களம் ‘இளம் ஆெிரியர்கலள 

ேைிநடத்துேதற்கான யுோ- பிரதமரின் 

திட்டம்’ என்ற புதிய முயற்ெிலயத் 

சதாடங்கியுள்ளது. 

COVID-19 ஐ எேிர்த்து CBSE யங் வோரியர் 

இயக்கத்றேத் மேோடங்கியது 
• COVID-19 க்கு எதிராக கபாராட 5 மில்ைியன் 

இலளஞர்கலள ஈடுபடுத்த CBSE நாடு 

தழுேிய இளம் ோரியர் இயக்கத்லத (Young 

Warrior movement) அறிமுகப்படுத்தியது. 
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போலிவுட் ேடிகர் சஞ்சய் ேத் ஐக்கிய அ பு 

எெிப ட்ஸின் பகோல்டன் விசோறவப் 

மபற்றோர். 

• பாைிவுட் நடிகர் ெஞ்ெய் தத்துக்கு ஐக்கிய 

அரபு எமிகரட் அரசு தனது ககால்டன் ேிொ 

ேைங்கியது. 

 

Summits and Conferences News 
 

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. 

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. 

உலகளோவிய G-20 உச்சி ெோேோட்றட இத்ேோலி 
ேடத்ேியது 

• உைகளாேிய G-20 சுகாதார உச்ெி மாநாடு 

சகாகரானா லேரஸ் ேைக்குகளின் எழுச்ெி 
மற்றும் பரேலுக்கு மத்தியில் அதன் G-20 

ஜனாதிபதி பதேியின் ஒரு பகுதியாக 

இத்தாைியுடன் ஐகராப்பிய ஆலணயமும் 

இலணந்து நடத்தியது. 

டோக்டர் ஹர்ஷ் வர்ேன் 74 வது உலக சுகோேோ  

சறபக்கு ேறலறெ ேோங்கினோர் 
• மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துலற 

அலமச்ெரும், உைக சுகாதார அலமப்பின் 

நிர்ோக ெலபயின் தலைேருமான டாக்டர் 

ஹர்ஷ் ேர்தன் 74 ேது உைக சுகாதார 

ெலபக்கு சமய்நிகர் முலறயில் தலைலம 

தாங்கினார். 

 

Banking News 
 

ICICI வங்கிக்கு ரிசர்வ் வங்கி ₹ 3 பகோடி 

அப ோேம் விேிக்கிறது 

• பத்திரங்கலள ஒரு ேலகயிைிருந்து 

மற்சறாரு ேலகக்கு மாற்றும் ேிஷயத்தில் 

அதன் ேைிகாட்டுதல்கலள 

பின்பற்றாததற்காக இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி 
(RBI) ICICI ேங்கிக்கு 3 ககாடி ரூபாய் 

அபராதம் ேிதித்துள்ளது. ேங்கிகளால் 

ேலகப்படுத்துதல், மதிப்பீடு செய்தல் 

மற்றும் முதலீட்டு இைாகாலே 

செயல்படுத்துேதற்கான ேிகேகமான 

ேிதிமுலறகள்’ குறித்த அதன் முதன்லம 

சுற்றறிக்லகயில் உள்ள ெிை திலெகலள 

மீறியதற்காக ேங்கிக்கு பண அபராதம் 

ேிதிக்கப்பட்டுள்ளது 

SBI வழங்கும் YONO சிவ் ோய் 

மடக்னோலஜிஸுடன் றகபகோர்க்கிறது. 

• ெிவ்ராய் சடக்னாைஜிஸ் (Shivrai 

Technologies) முன்னணி டிஜிட்டல் ேங்கி 
தளமான YONO SBI உடன் கூட்டு கெர்ந்து, 

இைேெ ேிண்ணப்பத்தின் மூைம் 

ெிறுசதாைில் செய்பேர்கள், ேிளிம்புநிலை 

மற்றும் சபரிய உரிலமயாளர்களுக்கு 

உதவுகிறது. இது அேர்களின் செைவுகள் 

மற்றும் அகதகபால் சமாத்த இைாபங்கலள 

கணக்கு லேத்தல் ஆகியேற்றில் கேனம் 

செலுத்த அனுமதிக்கும்.  
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RRA 2.0 க்கு உேவ ரிசர்வ் வங்கி ஒரு 

ஆபலோசறனக் குழுறவ அறெத்துள்ளது 

• ஒழுங்குமுலறகலள 

ஒழுங்குபடுத்துேதற்கும், 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுேனங்களின் 

இணக்கச் சுலமலயக் குலறப்பதற்கும் 2021 

கம 01 அன்று ரிெர்வ் ேங்கியால் 

அலமக்கப்பட்ட இரண்டாேது 

ஒழுங்குமுலற மறுஆய்வு 

ஆலணயத்திற்கு (RRA 2.0) உதே ரிெர்வ் 

ேங்கி (RBI) ஒரு ஆகைாெலனக் குழுலே 

அலமத்துள்ளது. ஆகைாெலனக் குழுேிற்கு 

SBI நிர்ோக இயக்குநர் S.ஜனகிராமன் 

தலைலம தாங்குோர் 

ரிசர்வ் வங்கி லட்சுெி விலோஸ் வங்கிறய 

RBI சட்டத்ேின் இ ண்டோவது 

அட்டவறையில் இருந்து விலக்கு 

அளிக்கிறது 

• இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி (RBI) கடந்த ஆண்டு 

ைட்சுமி ேிைாஸ் ேங்கிலய (LVB) DBS 

ேங்கி இந்தியா ைிமிசடட் (DBIL) உடன் 

இலணக்கப்பட்ட பின்னர் RBI ெட்டத்தின் 

இரண்டாேது அட்டேலணயில் இருந்து 

ேிைக்கியுள்ளது. இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி 
ெட்டத்தின் இரண்டாேது அட்டேலணயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு ேங்கி 
‘திட்டமிடப்பட்ட ேணிக ேங்கி’ என்று 

அலைக்கப்படுகிறது 

GST வருவோய் ஏப் ல் ெோேத்ேில் 41 1.41 

லட்சம் பகோடிறய எட்டியுள்ளது 

• ெரக்கு மற்றும் கெலே ேரியின் சமாத்த 

ேருோய் ஏப்ரல் 2021 இல் இந்தியாேில் 

1.41 ைட்ெம் ககாடி ரூபாயாக உயர்ந்தது 

இது கடந்த ஆண்டு கபாைகே COVID-19 

சதாற்றுகநாயின் இரண்டாேது அலைக்கு 

மத்தியில் சபாருளாதார நடேடிக்லககள் 

இன்னும் கமாெமாக பாதிக்கப்படக்கூடாது 

என்று பரிந்துலரக்கிறது. 

• ஏப்ரல் மாத GST ேசூல் முந்லதய 2021 

மார்ச் மாதத்தில் 24 1.24 ைட்ெம் ககாடிலய 

ேிட 14% ஐத் தாண்டியது, கமலும் 

அக்கடாபர் மாதத்திைிருந்து சதாடர்ச்ெியாக 

ஏைாேது மாதமாக GST ேருோய் 1 ைட்ெம் 

ககாடிலயத் தாண்டியது. 

விவசோயிகள் ெற்றும் வர்த்ேகர்களுக்கு 

ஆன்றலன் பரிவர்த்ேறனகறள 

விரிவோக்கம் மசய்துள்ளது பகோடக் 

ெஹிந்ேி ோ வங்கி 
• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி (KMBL) 

டிஜிட்டல் பரிேர்த்தலன கூட்டாளராக 

கதெிய கேளாண் ெந்லத (eNAM) கதர்வு 

செய்துள்ளதாக அறிேித்தது, பண்லண 

உற்பத்திக்கான பான்-இந்தியா மின்னணு 

ேர்த்தக கபார்டல் ேிேொயிகள், 

ேர்த்தகர்கள் மற்றும் உைேர் 

உற்பத்தியாளர் அலமப்புகள் (FPO கள்) 

உட்பட eNAM அலனத்து 

பங்குதாரர்களுக்கும் ஆன்லைன் 

பரிேர்த்தலனகலள KMBL செயல்படுத்தும் 

மற்றும் எளிதாக்கும். 

ரிசர்வ் வங்கி கோல பைப்புழக்க வசேிறய 

ரூ.50,000 பகோடி ரூபோய் மஹல்த்பகருக்கு 

ஒதுக்கியுள்ளது 

• தடுப்பூெி தயாரிப்பாளர்கள், மருத்துே 

உபகரணங்கள் ெப்லளயர்கள், 

மருத்துேமலனகள் மற்றும் ெிகிச்லெ 

சதாடர்புலடய துலறகள் கபான்ற 

நிறுேனங்களுக்கு கடன் ேைங்குேதற்காக 

ரூ .50,000 ககாடி COVID -19 சுகாதார 

நிதிலய இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி ஆளுநர் 

ெக்திகாந்தா தாஸ் அறிேித்துள்ளார் 

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. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/mastertmind
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


           "Monthly Current Affairs PDF in Tamil | May 2021 Important Current Affairs" 

18 www.adda247.com/ta/  |  https://t.me/mastertmind  |  www.careerpower.in  |  Adda247App 
  

 

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. 

ஏர்மடல் பபமென்ட்ஸ் வங்கி 
டிஜிபகோல்ட்றட அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• ஏர்சடல் கபசமன்ட்ஸ் ேங்கி 
ோடிக்லகயாளர்களுக்கு தங்கத்தில் 

முதலீடு செய்ய டிஜிட்டல் தளமான “Digigold” 

ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டிஜிட்டல் 

தங்கத்லத ேைங்கும் SafeGold 

நிறுேனத்துடன் இது இலணந்து 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

யுறனமடட் கூட்டுறவு வங்கியின் உரிெத்றே 

ரிசர்வ் வங்கி  த்து மசய்கிறது 

• கபாதிய மூைதனம், ஒழுங்குமுலற 

இணக்கம் இல்ைாதது சதாடர்பாக கமற்கு 

ேங்கத்தின் பக்னலன (Bagnan) தளமாகக் 

சகாண்ட யுலனசடட் கூட்டுறவு ேங்கி 
ைிமிசடட் உரிமத்லத இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி 
ரத்து செய்துள்ளது. கம 10 2021 கததியிட்ட 

ஒரு உத்தரேின் மூைம் கூட்டுறவு கடன் 

ேைங்குபேர் ேங்கி ேணிகத்லத 

கமற்சகாள்ேலத மத்திய ேங்கி 
தலடசெய்துள்ளது 2021 கம 13 அன்று 

ேணிகம் நிலறேலடந்ததிைிருந்து. 

YES வங்கியின் MF துறை ேிறுவனங்கறள GPL 

ேிேிக்கு விற்க CCI ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

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

மற்றும் YES Trustee Limited (YES Trustee) 

ஆகியேற்லற GPL ஆல் ோங்க இந்திய 

கபாட்டி ஆலணயம் (Competition Commission of 

India (CCI)) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

சிட்டி யூனியன் வங்கி, பெலும் 3 கடன் 

வழங்குபவர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அப ோேம் 

விேிக்கிறது 

• மத்திய ேங்கி ேைங்கிய ெிை 

ேைிமுலறகலள மீறியதற்காக ெிட்டி 

யூனியன் ேங்கி தமிழ்நாடு, சமர்கன்லடல் 

ேங்கி மற்றும் இரண்டு கடன் 

ேைங்குநர்களுக்கு ரிெர்வ் ேங்கி பண 

அபராதம் ேிதித்துள்ளது. 

SBI ெற்றும் HyperVerge, AI- யில் இயங்கும் 

ஆன்றலன் மூலம் கைக்கு ேிறப்புக்கோன 

கூட்டைி மகோண்டுள்ளது 

• HyperVerge, SBI உடனான தனது 

பங்காளித்துேத்லத அறிேித்தது, அதன் 

முதன்லம தயாரிப்புகளில் ஒன்றான 

ேடீிகயா கபங்கிங் தீர்வு, ஒரு முகேருக்கு 

ஒரு நாலளக்கு கணக்கு திறப்புகளின் 

எண்ணிக்லகயில் 10 மடங்கு 

முன்கனற்றத்லத அலடேலத கநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 
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ரிசர்வ் வங்கி ேிேியோண்டு 21 க்கு ெத்ேிய 

அ சுக்கு ரூ. 99,122 பகோடி உபரி ேிேி 
மகோடுத்துள்ளது 

• 2021 மார்ச் 31 ஆம் கததியுடன் (ஜூலை 2020 

முதல் மார்ச் 2021 ேலர) ஒன்பது மாத காை 

கணக்குக் காைத்திற்கு இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி 
ரூ.99,122 ககாடி உபரி நிதிலய மத்திய 

அரசுக்கு மாற்றியுள்ளது. தற்செயல் இடர் 

இலடயகம் (Contingency Risk Buffer) 5.50% ஆக 

இருக்கும். 

ரிசர்வ் வங்கி முழு-KYC PPIகளுக்கோன 

வ ம்றப ரூ .1 லட்சத்ேிலிருந்து ரூ .2 

லட்செோக உயர்த்ேியுள்ளது 

• இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி முழு- KYC PPI 

களுக்கான (KYC-இணக்க PPI) நிலுலேயில் 

உள்ள அதிகபட்ெ சதாலகலய ரூ. 1 ைட்ெம் 

முதல் ரூ. 2 ைட்ெம் ைட்ெமாக 

உயர்த்தியுள்ளது. 

IDBI வங்கி டிஜிட்டல் கடன் மசயலோக்க 

முறறறய அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• IDBI ேங்கி தனது முழு டிஜிட்டல் கடன் 

செயைாக்க முலறலய MSME மற்றும் 

ேிேொயத் துலறக்கு 50 க்கும் கமற்பட்ட 

தயாரிப்புகலள அறிமுகப்படுத்துேதாக 

அறிேித்தது. 

பகோட்டக் ெஹிந்ேி ோ வங்கி இந்ேியோவின் 

முேல் FPI உரிெத்றே GIFT AIF க்கு 

வழங்குகிறது 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி ட்ரூ சபக்கான் 

குகளாபைின் (True Beacon Global) GIFT IFSC 

மாற்று முதலீட்டு நிதிக்கு (AIF) முதல் 

சேளிநாட்டு கபார்ட்ஃகபாைிகயா 

முதலீட்டாளர் (foreign portfolio investor (FPI)) 

உரிமத்லத ேைங்கியுள்ளது. 
 

 

ஈக்விடோஸ் சிறு ேிேி ேிறுவன வங்கி NRI 

கைக்கு ேிறப்பேற்கோன ஆன்றலன் 

மசயல்முறறறய வழங்குகிறது 
• ஈக்ேிடாஸ் ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி 

இப்கபாது தனது NRI ோடிக்லகயாளர் 

பிரிவுக்கு ஆன்லைனில் கணக்கு திறக்கும் 

எளிலமலய ேைங்கும் முதல் ெிறு நிதி 
ேங்கியாக மாறியுள்ளது. 

ICICI வங்கி ேனது ‘போக்மகட்ஸ்’ டிஜிட்டல் 

வோலட் ஐ UPI உடன் இறைக்க NBFC உடன் 

ஒத்துறழத்துள்ளது 
• ICICI ேங்கி UPI (யுனிஃலபட் கபசமன்ட்ஸ் 

இன்டர்ஃகபஸ்) ஐடிலய அதன் டிஜிட்டல் 

ோைட் ‘பாக்சகட்ஸுடன்’ இலணக்கும் ஒரு 

தனித்துேமான ேெதிலய 

அறிமுகப்படுத்துேதாக அறிேித்துள்ளது. 
HDFC வங்கிக்கு ரிசர்வ் வங்கி ரூ .10 பகோடி 

அப ோேம் விேித்ேது 
• ேங்கியின் ோகன கடன் இைாகாேில் 

காணப்படும் ஒழுங்குமுலற இணக்கத்தின் 

குலறபாடுகளுக்காக இந்திய ரிெர்வ் ேங்கி 
HDFC ேங்கிக்கு ரூ .10 ககாடி அபராதம் 

ேிதித்துள்ளது. ரிெர்வ் ேங்கியின் படி, HDFC 

ேங்கி ேங்கி ஒழுங்குமுலற ெட்டம், 1949 

இன் பிரிவு 6 (2) மற்றும் பிரிவு 8 இன் 

ேிதிகலள மீறியுள்ளது. 

 

Economy News 
 

போர்க்பலஸ் இந்ேியோவின் மெோத்ே 

உள்ேோட்டு உற்பத்ேியின் வளர்ச்சி 
ேிேியோண்டில் 10% ஆக உள்ளது என 

கைித்துள்ளது 

• இங்கிைாந்லத தளமாகக் சகாண்ட 

உைகளாேிய தரகு நிறுேனமான 

பார்க்கைஸ் (Barclays) 2021-22 (FY22) 

க்கான இந்தியாேின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் ேளர்ச்ெி மதிப்பீட்லட அதன் 

முந்லதய மதிப்பீடான 11 

ெதேதீத்திைிருந்து 10 ெதேதீமாகக் 

குலறத்துள்ளது. இது தேிர, நிதியாண்டில் 

சபாருளாதாரம் 7.6 ெதேதீம் குலறேதாக 

பார்க்கைஸ் (Barclays) மதிப்பிட்டுள்ளது 
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பகோல்ட்பென் சோச்ஸ் இந்ேியோவுக்கோன 

மெோத்ே உள்ேோட்டு உற்பத்ேியின் வளர்ச்சி 
கைிப்றப 22 ேிேியோண்டில் 11.1 

சேவேீெோகக் குறறத்துள்ளது 

• Wall Street தரகு, ககால்ட்கமன் ொச்ஸ் 

(Goldman Sachs) இந்திய 

சபாருளாதாரத்திற்கான சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் ேளர்ச்ெி ேிகித மதிப்பீட்லட 

நிதியாண்டில் (ஏப்ரல் 01, 2021 - மார்ச் 31, 

2022 ேலர) 11.1 சகாகரானா லேரஸ் 

சதாற்று காரணமாக ெதேதீமாகக் 

குலறத்துள்ளது. ககால்ட்கமன் ொச்ஸ் 

(Goldman Sachs) 2021 காைண்டர் ஆண்டு 

ேளர்ச்ெி கணிப்லப முந்லதய மதிப்பீடான 

10.5 ெதேதீத்திைிருந்து 9.7 ெதேதீமாக 

திருத்தியுள்ளார். 

S&P இந்ேியோவின் மெோத்ே உள்ேோட்டு 

உற்பத்ேியின் வளர்ச்சி ேிேியோண்டு 22 க்கு 

9.8% ஆக கைித்துள்ளது. 

• அசமரிக்காலே தளமாகக் சகாண்ட S&P 

குகளாபல் மதிப்பீடுகள் 2021-22 (FY22) 

நிதியாண்டில் இந்திய சபாருளாதாரத்தின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ேளர்ச்ெி 
கணிப்லப 9.8 ெதேதீமாகக் 

குலறத்துள்ளது. மார்ச் மாதத்தில் 

அசமரிக்காலே தளமாகக் சகாண்ட 

மதிப்பீட்டு நிறுேனம் ஏப்ரல் 2021 முதல் 

மார்ச் 2022 நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாவுக்கான சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 11 ெதேதீ ேளர்ச்ெிலயக், 

கேகமான சபாருளாதார மறு திறப்பு 

மற்றும் நிதி ஊக்கத்தின் காரணமாக 

கணித்துள்ளது 

Fitch Solution இந்ேியோவின் மெோத்ே 

உள்ேோட்டு உற்பத்ேியின் வளர்ச்சி விகிேம் 

FY22 க்கு 9.5% என கைித்துள்ளது 

• Fitch Solution 2021-22 (ஏப்ரல் 2021 முதல் 

மார்ச் 2022 ேலர) இந்திய 

சபாருளாதாரத்தின் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 9.5 ெதேதீம் 

ேளர்ச்ெியலடயும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்ேியோவின் WPI பைவகீ்கம் ஏப் ல் 2021 க்கு 

10.49% ஆக உயர்கிறது 

• லகத்சதாைில் மற்றும் உள்நாட்டு 

ேர்த்தகத்லத (Department for Promotion of 

Industry and Internal Trade) 

கமம்படுத்துேதற்கான ெமீபத்தில் 2021 

ஏப்ரல் மாதத்திற்கான சமாத்த ேிலைலய 

இந்தியாேில் சேளியிட்டது. ஏப்ரல் 2021 

மாதத்திற்கான ஆண்டு பணேகீ்க ேிகிதம் 

10.49% ஆகும். ஏப்ரல் 2021 மாதத்திற்கான WPI 

128.1 ஆக இருந்தது. 

மூடிஸ் இந்ேியோவின் மெோத்ே உள்ேோட்டு 

உற்பத்ேி FY22 யில் 9.3% என்று குறறத்துள்ளது 

• மதிப்பீட்டு 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 மதிப்பீடான 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. 
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Care ெேிப்பீடுகள் இந்ேியோவின் மெோத்ே 

உள்ேோட்டு உற்பத்ேி ேிேியோண்டு 22 க்கு 9.2% 

ஆக கைித்துள்ளது 

• மதிப்பீட்டு 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 குறியீட்டால் (Consumer 

Price Index (CPI)) அளேிடப்படும் நாட்டின் 

ெில்ைலற பணேகீ்கம் ஏப்ரல் மாதத்தில் 4.29 

ெதேதீமாகக் குலறந்துள்ளது. 
ITR ேோக்கல் மசய்வேற்கோன கோலக்மகடு 

மசப்டம்பர் 30 வற  இ ண்டு ெோேங்களுக்கு 

ேீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 

• மத்திய கநரடி ேரி ோரியம் (CBDT) 

தனிநபர்களுக்கான ேருமான ஆண்டு 

ேருமானத்லத (AY) 2021-22, இரண்டு 

மாதங்களுக்குள், 2021 செப்டம்பர் 30 ேலர 

தாக்கல் செய்ய கேண்டிய கததிலய 

நீட்டித்துள்ளது. 

சர்வபேச ேோைய ேிேியம் 50 பில்லியன் 

டோலர் உலகளோவிய ேடுப்பூசி ேிட்டத்றே 

முன்மெோழிந்துள்ளது 
• ெர்ேகதெ நாணய நிதியம் 50 பில்ைியன் 

டாைர் உைகளாேிய தடுப்பூெி திட்டத்லத 

முன்சமாைிந்துள்ளது, இது 2021 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதிக்குள் உைக 

மக்கள்சதாலகயில் குலறந்தது 40 

ெதேதீத்லதயும், 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் 

பாதியில் குலறந்தது 60 ெதேதீத்லதயும் 

உள்ளடக்கும். 

போர்க்பலஸ் இந்ேியோவின் FY22 மெோத்ே 

உள்ேோட்டு உற்பத்ேியின் வளர்ச்சிறய 7.7% 

ஆகக் கைித்துள்ளது 

• 2020-21 நிதியாண்டிற்கான (FY22) 

இந்தியாேின் சபாருளாதார ேளர்ச்ெிலய 

பார்க்கைஸ் சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியால் (சமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில்) 7.7 ெதேதீமாக 

நிர்ணயித்துள்ளது. 

2020-21ல் மவளிேோட்டு பே டி முேலீடு 19% 

உயர்ந்து $ 59.64 பில்லியனோக உள்ளது 
• சகாள்லக ெீர்திருத்தங்கள், முதலீட்டு ேெதி 

மற்றும் ேணிகத்லத எளிதாக்குேது 

கபான்ற முலனகளில் அரொங்கம் 

கமற்சகாண்ட நடேடிக்லககள் காரணமாக 

2020-21 ஆம் ஆண்டில் அந்நிய கநரடி 

முதலீடுகள் (FDI) 19 ெதேதீம் அதிகரித்து 

59.64 பில்ைியன் அசமரிக்க டாைர்களாக 

அதிகரித்துள்ளது. 

SBI ஆ ோய்ச்சி: மெோத்ே உள்ேோட்டு உற்பத்ேி 
Q4 FY21 இல் 1.3% அேிகரித்துள்ளது 
• 2020-21 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் 

காைாண்டில் இந்தியாேின் சமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி 1.3% ஆக உயர்ந்துள்ளது 

மற்றும் முழு நிதியாண்டில் சுமார் 7.3% ஆக 

குலறயைாம் என்று SBI ஆராய்ச்ெி அறிக்லக 

‘ஈககாவ்ராப்’ (Ecowrap) சதரிேித்துள்ளது. 

Covid மபோருள் ெீேோன வரி விலக்கு குறித்து 

ஆ ோய GST கவுன்சில் 8 உறுப்பினர்கறளக் 

மகோண்ட குழுறவ அறெத்துள்ளது 

• Covid-19 நிோரணப் சபாருட்களின் 

ேிகிதங்கலளத் தீர்மானிப்பதற்காக ெரக்கு 

மற்றும் கெலே ேரி (GST) கவுன்ெில் 

அலமச்ெர்கள் குழுலே (GoM) 

அலமத்துள்ளது. தற்கபாது உள்நாட்டில் 

தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூெிகளுக்கு 5% 

ஜிஎஸ்டி ேிதிக்கப்படுகிறது அகத கநரத்தில் 

இது Covid மருந்துகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 

செறிவூட்டிகளுக்கு 12% ஆகும். 
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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. 
ஆக்ஸிஜன் பற்றோக்குறறறயத் ேீர்க்க 

இந்ேிய கடற்பறட ஆக்ஸிஜன் ெறுசுழற்சி 
முறறறய வடிவறெத்துள்ளது 

• தற்கபாதுள்ள ஆக்ஸிஜன் 

பற்றாக்குலறலயத் தீர்க்க இந்திய 

கடற்பலட ஆக்ஸிஜன் மறுசுைற்ெி 
முலறலய (ORS) ேடிேலமத்துள்ளது. சதற்கு 

கடற்பலட கட்டலளயின் இந்திய 

கடற்பலடயின் லடேிங் பள்ளி இந்த 

பகுதியில் நிபுணத்துேம் சபற்றிருப்பதால் 

இந்த அலமப்லப கருத்தியல் செய்து 

ேடிேலமத்துள்ளது 

INS  ோஜ்புத் பெ 21 அன்று பைிேீக்கம் 

மசய்யப்பட உள்ளது 

• இந்திய கடற்பலடயின் முதல் 

சடஸ்ட்கராகயரான INS ராஜ்புத் கம 21 அன்று 

பணிநீக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. இது 1980 

கம 04 அன்று இயக்கப்பட்டது. 41 

ஆண்டுகளாக கெலேலய ேைங்கிய 

பின்னர், ேிொகப்பட்டினத்தின் கடற்பலட 

கப்பல்துலறயில் அது நீக்கப்படும். 

DRDO develops Covid-19 antibody detection kit 

‘DIPCOVAN’ | DRDO COVID-19 ஆன்டிபோடி 

கண்டறிேல் கிட் ‘DIPCOVAN’ ஐ 

உருவோக்கியுள்ளது 

• இந்தியாேின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி மற்றும் 

கமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) ஒரு COVID-19 

ஆன்டிபாடி கண்டறிதல் கருேிலய 

உருோக்கியுள்ளது. DIPCOVAN கிட் 97% 

அதிக உணர்திறன் சகாண்ட சகாகரானா 

லேரஸின் கூர்முலன மற்றும் 

நியூக்ளிகயாகாப்ெிட் புரதங்கலளக் 

கண்டறிய முடியும். 

ஆஷ்ரிேோ V ஒமலட்டி இந்ேியோவின் முேல் 

மபண் விெோன பசோேறன மபோறியோளர் 

ஆவோர் 
• ஸ்க்ராட்ரான் லீடர், ஆஷ்ரிதா V ஒசைட்டி 

IAF இன் முதல் மற்றும் ஒகர சபண்மணி 
ஆோர், கமலும் ஒரு ேிமான கொதலன 

சபாறியியைாளராக, ஆயுதப்பலடகளில் 

நுலைேதற்கு முன்பு ேிமானம் மற்றும் 

ோன்ேைி அலமப்புகலள 

ஆயுதப்பலடகளுக்குள் செலுத்துேதற்கு 

முன்பு மதிப்பீடு செய்ேதற்கு அேர் 

சபாறுப்பாோர். 

டோடோ டிஜிட்டல் பிக்போஸ்மகட்டில் 64% 

பங்குகறள வோங்குகிறது 

• டாடா டிஜிட்டல், ஆன்லைன் மளிலக 

தளமான பிக்பாஸ்சகட்டில் 

சபரும்பான்லமயான பங்குகலள 

ோங்கியுள்ளது இது நாட்டின் மிகப்சபரிய 

நிறுேனமான ஈ-காமர்ஸ் தளங்களுக்கு 

எதிராகத் தூண்டுகிறது. உப்பு-க்கு-

சமன்சபாருள் குழுேின் டிஜிட்டல் பிரிவு 

ஒப்பந்தத்தின் நிதி ேிேரங்கலள 

சேளியிடேில்லை. 
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Appointment News 
 

ேீேிபேி பந்த் NHRC மசயல் ேறலவ ோக 

ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• கதெிய மனித உரிலமகள் ஆலணயத்தின் 

(NHRC) உறுப்பினர் நீதிபதி (ஓய்வு சபற்ற) 

பிரபுல்ைா ெந்திர பந்த் ஏப்ரல் 25 முதல் 

ஆலணயத்தின் செயல் தலைேராக 

நியமிக்கப்பட்டார்.  

பகோட்டக் ெஹிந்ேி ோ றலஃப் ெபகஷ் 

போலசுப்பி ெைியறன MD யோக 

ேியெித்துள்ளது 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

கம்சபனி ைிமிசடட் (KLI) நிறுேனத்தின் 

நிர்ோக இயக்குநராக மககஷ் 

பாைசுப்பிரமணியலன நியமித்ததாக கம 1 

ஆம் கததி அறிேித்தது. ஜி முர்ைிதர் ஓய்வு 

சபற்றலதத் சதாடர்ந்து அேர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

R.M சுந்ே ம் இந்ேிய அரிசி ஆ ோய்ச்சி 
ேிறுவனத்ேின் இயக்குே ோக 

ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• இந்திய கேளாண் ஆராய்ச்ெி கவுன்ெிைின் 

ஒரு பிரிோன இந்திய அரிெி ஆராய்ச்ெி 
நிறுேனத்தின் (IIRR) இயக்குநராக ராமன் 

மீனாட்ெி சுந்தரம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இந்த பதேிக்கு முன்பு, அேர் நிறுேனத்தின் 

பயிர் கமம்பாட்டு பிரிேில் முதன்லம 

ேிஞ்ஞானியாக (பகயாசடக்னாைஜி) 
பணியாற்றி ேந்தார். 

ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD ெற்றும் CEO ஆக, 

அெிேோப் சவுத்ரி ெீண்டும் ேியெிக்கப்பட்டோர் 
• அெிேோப் சவுத்ரி, தனியார் துலற கடன் 

ேைங்குநரான ஆக்ெிஸ் ேங்கியின், ேிர்வோக 

இயக்குே ோகவும், ேறலறெ ேிர்வோக 

அேிகோரியோகவும், மீண்டும் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு, ேங்கி ோரியத்தால் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

றவஷோலி ஹிவோஸ் BRO இல் அேிகோரியோக 

ேியெிக்கப்பட்ட முேல் மபண்ெைி ஆவோர் 
• எல்லை ொலைகள் அலமப்பில் (BRO) 

கமாண்டிங் ஆபீெராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் 

சபண் அதிகாரியாக லேஷாைி S ஹிோஸ் 

(Vaishali S Hiwase) ஆனார். 

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. 
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ெோ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. 

ெ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. 

K.P.சர்ெோ ஓலி பேபோள ேோட்டின் பி ேெ ோக 
ெீண்டும் ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• கநபாளத்தில் K.P. ெர்மா ஓைி நாட்டின் 
பிரதமராக, ஜனாதிபதி பித்யா கதேி 
பண்டாரி மீண்டும் நியமித்தார். ஓைி 2021 
கம 14 அன்று ஜனாதிபதியால் பதேி 
பிரமாணம் செய்து லேக்கபட்டார். 
இப்கபாது, அேர் 30 நாட்களுக்குள் 
ெலபயில் சபரும்பான்லம ஆதரவு 
இருப்பலத நிரூபிக்க கேண்டும். 

சர் படவிட் அட்டன்பப ோ COP26 ெக்கள் 
வழக்கறிஞ ோக பரிந்துற க்கப்பட்டுள்ளோர் 

• உைகப் புகழ்சபற்ற ஒளிபரப்பாளரும் 
இயற்லக ேரைாற்றாெிரியருமான ெர் 
கடேிட் அட்டன்பகரா, இந்த நேம்பரில் 
கிளாஸ்ககாேில் நடந்த ஐ.நா.ேின் 
காைநிலை மாற்ற உச்ெிமாநாட்டின் 
U.K.ேின் தலைேர் பதேிக்கு COP26 மக்கள் 
ேைக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டார். 

இந்ேிய ெகளிர் கிரிக்மகட் அைியின் 
ேறலறெ பயிற்சியோள ோக  பெஷ் பபோவர் 
ேியெிக்கப்பட்டுள்ளோர். 
• இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு ோரியம் 

(BCCI) ரகமஷ் கபாேலர இந்திய அணி 
தலைலம பயிற்ெியாளராக (மூத்த மகளிர்) 
நியமிப்பதாக அறிேித்துள்ளது. சுைக்ஷனா 
நாயக், மதன் ைால் மற்றும் ருத்ரா 
பிரதாப் ெிங் ஆகிகயார் அடங்கிய மூன்று 
கபர் சகாண்ட கிரிக்சகட் ஆகைாெலனக் 
குழு ேிண்ணப்பதாரர்கலள கநர்காணல் 
செய்து கபாேரின் கேட்புமனுலே 
ஒருமனதாக ஒப்புக் சகாண்டது. 

கோலைி ேிறுவனெோன போட்டோ இந்ேியோ, 

புேிய ேறலறெ ேிர்வோக அேிகோரியோக 

குஞ்சன் ஷோறவ ேியெித்துள்ளது. 

• காைணி நிறுேனமான பாட்டா இந்தியா, 
தனது புதிய தலைலம நிர்ோக 
அதிகாரியாக (CEO) குஞ்ென் ஷாலே 
நியமித்துள்ளது. அேர் 2021 ஜூன் 21 
முதல் ஐந்து ேருட காைத்திற்கு தனது 
புதிய பதேியில் பாட்டாவுடன் 
இலணோர். 
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இந்ேிய -அமெரிக்க வம்சோவளி ேீ ோ 
டோண்மடன் மவள்றள ெோளிறகயின் மூத்ே 
ஆபலோசக ோக ேியெிக்கப்பட்டுள்ளோர். 
• அசமரிக்க ஜனாதிபதி கஜா பிடனின் 

மூத்த ஆகைாெகராக இந்திய-அசமரிக்க 
ேம்ொேளியான நீரா டாண்டன் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அேர் தற்கபாது 
ஒரு முற்கபாக்கான ெிந்தலனக் குழுேின் 
தலைேராகவும், தலைலம நிர்ோக 
அதிகாரியாகவும் உள்ளார், சென்டர் ஃபார் 
அசமரிக்கன் ப்கராக்ரஸ் (CAP). 

சபடோஷி உச்சிடோ சுசுகி பெோட்டோர் 
றசக்கிள் இந்ேியோவின் புேிய ேிறுவனத் 
ேறலவ ோக ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• சுசுகி கமாட்டார் லெக்கிள் இந்தியா புதிய 
நிறுேனத் தலைேராக ெகடாஷி 
உச்ெிடாலே (Satoshi Uchida) 
நியமித்துள்ளது. சுசுகி கமாட்டார் 
கார்ப்பகரஷனின் உைகளாேிய 
மறுெீரலமப்பின் ஒரு பகுதியாக அேர் 
சகாய்ெிகரா ஹிராவ் (Koichiro Hirao) 
என்பேலர மாற்றியுள்ளார். 

ேிமபத்ேிய ேனித்ே அ சோங்கத்ேின் 
ேறலவ ோக மபன்போ மசரிங் 
பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 

• திசபத்தின் நாடாளுமன்றத்தின் முன்னாள் 
ெபாநாயகர் சபன்பா செரிங், தனித்த 
அரொங்கத்தின் புதிய தலைேராக 
கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். இந்தியா, 
கநபாளம், ேட அசமரிக்கா, ஐகராப்பா, 
ஆஸ்திகரைியா மற்றும் பிற நாடுகளில் 

நாடுகடத்தப்பட்ட 64,000 திசபத்தியர்கள் 
கதர்தைில் ோக்களித்தனர், இது ஜனேரி 
மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் இரண்டு 
சுற்றுகளாக நலடசபற்றது. 

பெோக்டர் ஓவோபன ெோலியின் பி ேெ ோக 
ெீண்டும் ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• கமாக்டர் ஓோகன மாைியின் பிரதமராக 
மீண்டும் நியமிக்கப்படுகிறார். இப்ராஹிம் 
பவ்பக்கர் சகய்ட்டா நீக்கப்பட்ட பின்னர் 
2020 ஆகஸ்டில் அேர் அரொங்கத்தின் 
பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டார் ஜனாதிபதி 
பஹ் என் டாேின் (Bah N’Daw) 
அறிவுறுத்தைின் கீழ், ஓோகன அரெியல் 
ேர்க்கத்திற்கு இடமுள்ள ஒரு புதிய 
அரொங்கத்லத உருோக்க கேண்டும். 

ேரிந்ேர் போத் ோ ெீண்டும் FIH ேறலவ ோக 

பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 

• ெர்ேகதெ ஹாக்கி ெம்கமளனத்தின் (FIH) 

தலைேராக நரிந்தர் பத்ரா சதாடர்ந்து 

இரண்டாேது முலறயாக 

கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

ஹிெந்ேோ பிஸ்வோ சர்ெோ BWF கவுன்சிலுக்கு 

பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 
• இந்திய கபட்மிண்டன் அகொெிகயஷன் 

(BWF) தலைேர் ஹிமந்தா பிஸ்ோ ெர்மா 

2021-25 காைத்திற்கு “C” உறுப்பினராக 

கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

 ோபஜஷ் பன்சோல் ரிசர்வ் வங்கி கண்டுபிடிப்பு 

றெயத்ேின் ேறலறெ ேிர்வோக அேிகோரியோக 

ேியெிக்கப்பட்டோர் 
• ரிெர்வ் ேங்கி கண்டுபிடிப்பு லமயம் (RBI) 2021 

கம 17 முதல் அமலுக்கு ேரும் ேலகயில் 

ராகஜஷ் பன்ெலை ரிெர்வ் ேங்கியின் 

தலைலம நிர்ோக அதிகாரியாக (CEO) 

நியமித்துள்ளது என்று ரிெர்வ் ேங்கி ஒரு 

அறிக்லகயில் சதரிேித்துள்ளது. 

இந்ேிய வம்சோவளி அன்வ ீ பூட்டோனி 
ஆக்ஸ்பபோர்டு ெோைவர் சங்கத் ேறலவ ோக 

பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 

• ஆக்ஸ்கபார்டு பல்கலைக்கைகத்தின் 

மாக்டசைன் கல்லூரிலயச் கெர்ந்த இந்திய 

ேம்ொேளிலயச் கெர்ந்த மனித அறிேியல் 
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மாணேர், மாணேர் ஒன்றியம் (SU) 

இலடத்கதர்தைின் முடிேில் 

சேற்றியாளராக அறிேிக்கப்பட்டுள்ளார். 

IPS சுபபோத் குெோர் மஜய்ஸ்வோல் புேிய CBI 

இயக்குே ோக ேியெிக்கப்பட்டுள்ளோர் 

• IPS அதிகாரி, சுகபாத் சஜய்ஸ்ோல் மத்திய 

புைனாய்வுப் பிரிேின் (CBI) இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். CBI இயக்குநர் 

பதேிக்கு கதர்வு செய்யப்பட்ட மூன்று 

கபரில் அேர் மிகவும் மூத்த அதிகாரியாக 

இருந்தார். 

ஈக்வடோர் லோஸ்பஸோ 14 ஆண்டுகளில் முேல் 

வலதுசோரி ேறலவ ோக பேவிபயற்றோர் 
• கன்ெர்கேடிவ், கில்ைர்கமா ைாகொ (Guillermo 

Lasso) ஈக்ேடார் அதிபராக பதேிகயற்றார் 

மற்றும் ஈக்ேடாரில் 14 ஆண்டுகளில் முதல் 

ேைதுொரி தலைேராக ஆனார். 

ஆண்டி ஜோஸி ஜூறல 5 ஆம் பேேி 
அபெசோனின் ேறலறெ ேிர்வோக 

அேிகோரியோக ஆகிறோர் 

• ஆண்டி ஜாஸி ஜூலை 5 ஆம் கததி 
அதிகாரப்பூர்ேமாக அகமொனின் தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரியாக ஆகிறார் என்று 

நிறுேனம் ஒரு பங்குதாரர் கூட்டத்தில் 

அறிேித்தது. 

ஜன்னோஜித் பவோடியோ வியன்னோறவச் 

பசர்ந்ே INCB யின் ேறலவ ோக 

பேர்ந்மேடுக்கப்பட்டோர் 

• இந்தியாேின் முன்னாள் கபாலதப்சபாருள் 

ஆலணயரும், இந்திய ேருோய் 

கெலேயின் (சுங்க) ஓய்வுசபற்ற 

அதிகாரியுமான ஜக்ஜித் பாோடியா 

ெர்ேகதெ கபாலதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு 

ோரியத்தின் (INCB) தலைேராக 

கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

B.V.R.சுப் ெண்யம் வர்த்ேக மசயலோள ோக 

மபோறுப்பபற்றோர் 
• அலமச்ெரலேயின் நியமனக் குழு (ACC) 

B.V.R. சுப்ரமண்யம், தலைலமச் செயைாளர் 

ஜம்மு-காஷ்மீர் ேர்த்தகத் துலறயில் ெிறப்பு 

கடலமயில் அதிகாரியாக சபாறுப்கபற்றார். 

RAW ேறலவர் செந்த் பகோயல், IB ேறலவர் 

அ விந்த்குெோர் ஆகிபயோருக்கு ஓ ோண்டு 

ேீட்டிப்பு 
• ஆராய்ச்ெி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவு 

தலைேர், ெமந்த் குமார் ககாயல் மற்றும் 

புைனாய்வு பணியகத் தலைேர் 

அரேிந்த்குமார் ஆகிகயாருக்கு அேர்களின் 

கெலேகளில் ஓராண்டு நீட்டிப்பு 

ேைங்கப்பட்டது. 

CRPF டிஜி குல்ேீப் சிங் NIA யில் கூடுேல் 

மபோறுப்பு ஏற்கிறோர் 
• மத்திய ரிெர்வ் சபாைிஸ் பலடயின் 

இயக்குநர் சஜனரல் குல்தீப் ெிங்கிற்கு 

கதெிய புைனாய்வு அலமப்பின், NIA கூடுதல் 

சபாறுப்பு ஏற்கிறார். 

 

Science and Technology 
 

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. 
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சனீோவின் முேல் ெோர்ஸ் ப ோவர் ‘ஜு ோங்’ 
மவற்றிக ெோக மசவ்வோய் கி கத்ேில் 
இறங்கியது 

• ெீனா தனது முதல் மார்ஸ் கராேர் ‘ஜு 
கராங்’ (ZhuRong) ஐ 2021 கம 15 அன்று 
ெிேப்பு கிரகத்தில் தலரயிறங்கி 
சேற்றிகரமான ொதலனலய அலடந்து, 
அவ்ோறு செய்த இரண்டாேது நாடு 
என்ற சபருலமலய சபற்றது. இன்றுேலர, 
அசமரிக்கா மட்டுகம தனது கராேலர 
செவ்ோய் கிரகத்தில் சேற்றிகரமாக 
இறக்கியுள்ளது. 

ஈ ோன் ெிக சக்ேிவோய்ந்ே சூப்பர் 
கம்ப்யூட்ட ோன “சிபெோர்க்” ஐ 
உருவோக்கியுள்ளது 

• ஈரான் ஒரு புதிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டலர 
‘ெிகமார்க்’ (Simorgh) என்ற சபயரில் 
சேளியிட்டுள்ளது, இது நாட்டின் 
முந்லதய சூப்பர் கம்ப்யூட்டலர ேிட 100 
மடங்கு அதிக ெக்தி ோய்ந்தது. 

அட்லஸ் V  ோக்மகட் அமெரிக்க விண்மவளி 
பறடக்கோக SBIRS GEO-5 ஏவுகறை 
எச்சரிக்றக மசயற்றகக்பகோறள ஏவியது 

• புகளாரிடாேின் ககப் கனாசேரல் 
ேிண்சேளி பலட நிலையத்திைிருந்து 
யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் 
அட்ைஸ் V (Atlas V) ராக்சகட்லட ஏேியது. 
அட்ைஸ் V ராக்சகட் SBRIS ஜிகயா -5 
ஏவுகலண எச்ெரிக்லக 
செயற்லகக்ககாலள SBRIS Geo-5 Missile 
Warning Satellite) சகாண்டு சென்றது. 

China successfully launches new ocean observation 

satellite Haiyang-2D | சனீோ புேிய கடல் 

கண்கோைிப்பு மசயற்றகக்பகோளோன 

றஹயோங் -2 D ஐ மவற்றிக ெோக ஏவியது 

• கடல் கபரைிவுகள் குறித்த ஆரம்ப 

எச்ெரிக்லகலய ேைங்கும் அலனத்து 

ோனிலை மற்றும் சுற்று-கடிகார லடனமிக் 

கடல் சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு 

அலமப்லப உருோக்குேதற்கான அதன் 

முயற்ெியின் ஒரு பகுதியாக ெீனா ஒரு புதிய 

கடல் கண்காணிப்பு செயற்லகக்ககாலள 

சேற்றிகரமாக சுற்றுப்பாலதயில் 

அனுப்பியுள்ளது. 

 

Business News 
 

Wipro, HCL Tech முந்ேி இந்ேிய IT 

ேிறுவனத்ேில் மூன்றோவது இடத்ேில் 

உள்ளது 

• HCL சடக்னாைஜிஸின் 2.62 டிரில்ைியன் 

ெந்லத ேிகிதத்லத உள்அடக்குேதன் 

மூைம் Wipro 2.65 டிரில்ைியன் டாைர் 

ெந்லத மூைதனமாக்கைின் மூைம் 3 ேது 

சபரிய இந்திய ஐடி கெலே நிறுேனமாக 

தனது நிலைலய மீண்டும் சபற்றது. இந்த 

பட்டியைில் 11.51 டிரில்ைியன் ெந்லதயுடன் 

TCS முதைிடத்தில் உள்ளது. அலத 

சதாடர்ந்து Infosys உள்ளது 

ச ீம் ேிறுவனம் ேனது ேடுப்பூசி வைிகத்றே 

இங்கிலோந்ேில் விரிவுபடுத்ே 240 ெில்லியன் 

பவுண்ட் முேலீடு மசய்ய உள்ளது 

• ெீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (SII) 

தனது தடுப்பூெி ேணிகத்லத ஐக்கிய 

ராஜ்ஜியத்தில் 240 மில்ைியன் பவுண்ட் 

முதலீட்டில் ேிரிவுபடுத்துகிறது. 

ககாடசஜனிக்ஸ் INC (Codagenix INC) 

உடன் இலணந்து சகாகரானா 

லேரஸிற்கான ஒரு கடாஸ் நாெி 
தடுப்பூெிலய ெீரம் ஏற்கனகே 

இங்கிைாந்தில் ஒரு கட்ட கொதலனகலளத் 

சதாடங்கியுள்ளது. சுகாதாரம் மற்றும் 

சதாைில்நுட்பம் கபான்ற ேளர்ந்து ேரும் 

துலறகளில் இங்கிைாந்தில் £533 

மில்ைியன் பவுண்ட் புதிய இந்திய 

முதலீட்டின் ஒரு பகுதியாக இது இருந்தது. 

MSME க்களுக்கோன SHWAS ெற்றும் AROG கடன் 

ேிட்டங்கறள SIDBI அறிமுகப்படுத்துகிறது 
• ெிறு சதாைில்கள் கமம்பாட்டு ேங்கி (SIDBI), 

MSME க்களுக்காக இரண்டு கடன் 

தயாரிப்புகலள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, 

இது COVID -19 சதாற்றுகநாய்க்கு எதிரான 
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கபாராட்டத்தில் கதலேயான நிதி 
உதேியுடன் உதவுகிறது. 

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. 
சோப்ட் வங்கி ேிேியுேவிக்குப் பிறகு இந்ே 

ஆண்டு ஜடீ்டோ 14 வது இந்ேிய யூனிகோர்ன் 

ஆனது 

• ேங்கி சதாைில்நுட்ப சதாடக்கமான ஜீட்டா 

ஜப்பானிய முதலீட்டு நிறுேனமான ொப்ட் 

ேங்கியிைிருந்து 250 மில்ைியன் டாைர்கலள 

1.45 பில்ைியன் டாைர் மதிப்பீட்டில் 

திரட்டியுள்ளது. 

 

Awards News 
 

ஷியோெலோ கபைஷுக்கு ஜப்போனின் ஆர்டர் 

ஆஃப் ேி ற சிங் சன் வழங்கி 
மகௌவு வித்துள்ளது 

• ஜப்பானிய அரசு ெமீபத்தில் 

சபங்களூருலேச் கெர்ந்த ஜப்பானிய 

ஆெிரியரான ஷியாமைா ககணஷுக்கு 

“ஆர்டர் ஆஃப் லரெிங் ென்” ேைங்கியது. 

அேர் செப்டுேசஜகனரியன் 

(Septuagenarian) நிறுேனத்திலும் , 

சபங்களூரு ஆர்.டி.நகரில் உள்ள ஓஹாரா 

ஸ்கூல் ஆஃப் இக்பானாேிலும் (Ohara 

School of Ikebana) ஜப்பானிய ஆெிரியராக 

உள்ளார். 38 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

சதாடங்கப்பட்டதிைிருந்து நூற்றுக்கும் 

கமற்பட்ட மாணேர்கலளப் 

பயிற்றுேித்துள்ளார். இக்பானா என்பது 

மைர் ஏற்பாட்டின் ஜப்பானிய கலை 
ெரியோ ம ஸ்ஸோ யுமனஸ்பகோ உலக 

பத்ேிரிறக சுேந்ேி  2021 பரிறச மபற பேர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளோர் 

• மரியா சரஸ்ஸா (Maria Ressa) 

யுசனஸ்ககா / கில்ைர்கமா கககனா 

(Guillermo Cano) உைக பத்திரிலக சுதந்திர 

பரிெின் 2021 பரிசு சபற கதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். யுசனஸ்ககாேின் 

கூற்றுப்படி, $ 25,000 பரிசு “பத்திரிலக 

சுதந்திரத்லத பாதுகாப்பதற்கும் 

கமம்படுத்துேதற்கும் ெிறப்பான 

பங்களிப்புகலள அங்கீகரிக்கிறது” இந்த 

பரிசுக்கு சகாைம்பிய பத்திரிலகயாளர் 

கில்ைர்கமா கககனா இொொ ( Guillermo 

Cano Isaza) சபயரிடப்பட்டது. 

பில்பபோர்டு இறச விருதுகளில் சிங்கர் 

பிங்க் ஐகோன் விருது மவன்றோர் 

• ெிங்கர் பிங்க் 2021 பில்கபார்டு இலெ 

ேிருதுகளில் (BBMAs) ஐகான் ேிருது 

ேைங்கப்பட்டது. பில்கபார்டு தரேரிலெயில் 

சேற்றிலயப் சபற்ற மற்றும் இலெயில் 

அைியாத தாக்கத்லத ஏற்படுத்திய 

கலைஞர்கலள அங்கீகரிப்பகத இந்த 

ேிருது. நலீ் டயமண்ட் (Neil Diamond), 

ஸ்டீேி சோண்டர் (Stevie Wonder), 

பிரின்ஸ் (Prince), சஜனிபர் கைாபஸ் 

(Jennifer Lopez), செைின் டியான் (Celine 

Dion), செர் (Cher), கஜனட் ஜாக்ென் (Janet 

Jackson, மரியா ககரி(Mariah Carey) மற்றும் 

கார்த் ப்ரூக்ஸ் (Garth Brooks) ஆகிகயார் 

அடங்கிய முந்லதய மரியாலதகளில் பிங்க் 

இலணகிறது 

கீேோ ெிட்டலுக்கு ஆர்றலன் போக் குபளோபல் 

விஷன் விருது வழங்கப்பட்டது 

• ஜம்மு-காஷ்மீர் உயர்நதீிமன்றத்தின் 

முன்னாள் தலைலம நதீிபதி நீதிபதி கீதா 
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மிட்டல் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ஆர்லைன் பாக் குகளாபல் ேிஷன் 

ேிருலதப் (Arline Pacht Global Vision 

Award for 2021) சபற்ற இருேரில் 

ஒருேராக அறிேிக்கப்பட்டுள்ளார். கம 7, 

2021, IAWJ இன் இருபது ஆண்டு சமய்நிகர் 

மாநாடு திறப்பு ேிைாேின் கபாது இந்த 

ேிருது ேைங்கப்பட்டது. சமக்ஸிககாலேச் 

கெர்ந்த மார்கரிட்டா லூனா ராகமாஸுடன் 

(Margarita Luna Ramos) அேர் இந்த 

ேிருலத பகிர்ந்து சகாள்கிறார். 

ே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. 

ேி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 ோ குத்புேனீ் அ பு உலக 

பேோபல் பரிசு மவன்ற முேல் இந்ேியர் 

• மும்லபயில் பிறந்து, ெிகாககா 

பல்கலைக்கைகத்தில் அரபு இைக்கிய 

கபராெிரியரான டாக்டர் தசஹரா குத்புதனீ் 

(Dr Tahera Qutbuddin) ெமீபத்தில் 15 ேது கஷக் 

ெயதீ் 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. 

ேோகோலோந்து போதுகோவலர் நுகு ஃபபோம் 
ெேிப்புெிக்க விட்லி விருது 2021 ஐ 
மவன்றுள்ளோர் 

• நாகாைாந்தின் சதாலைதூர ைாங்சைங் 
மாேட்டத்லதச் கெர்ந்த சுற்றுச்சூைல் 
ஆர்ேைர், நுகு ஃகபாம் (Nuklu Phom) இந்த 
ஆண்டின் ேிட்ைி ேிருது 2021 ஐ 
சேன்றுள்ளார், இது பசுலம ஆஸ்கார் 
என்றும் அலைக்கப்படுகிறது. 

NBA சமூக ேீேி விருறே உருவோக்கி, அேற்கு 
அப்துல்-ஜோப்பர் மபயரிடப்பட்டது 

• ெமூக நதீிக்கான கபாராட்டத்தில் 
முன்கனறும் ேரீர்கலள 
அங்கீகரிப்பதற்காக கரீம் அப்துல்-ஜபார் 
ெமூக நீதி ொம்பியன் ேிருது (Kareem Abdul-
Jabbar Social Justice Champion Award) என்ற 
புதிய ேிருலத உருோக்குேதாக கதெிய 
கூலடப்பந்து ெங்கம் (NBA) 
அறிேித்துள்ளது. 

 பெஷ் பபோக்ரியோல் ேிஷோங்கிற்கு 

“சர்வபேச இன்வின்சிபிள் ேங்கப் பேக்கம்” 

வழங்கப்பட்டது 
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• இந்த ஆண்டின் ெர்ேகதெ இன்ேின்ெிபிள் 

தங்கப் பதக்கம் மத்திய கல்ேி அலமச்ெர் 

டாக்டர் ரகமஷ் கபாக்ரியால் நிஷாங்கிற்கு 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது. 

பகம்பிரிட்ஜில் இருந்து DNA வரிறசமுறற 

முன்பனோடிகள் 1 ெில்லியன் யூப ோ 

மேோழில்நுட்ப பேோபல் பரிறச மவன்றனர் 

• புரட்ெிகர சுகாதார முன்கனற்றங்களுக்கு 

ேைி ேகுக்கும் அதிகேக DNA ேரிலெமுலற 

நுட்பத்லத உருோக்கிய இரண்டு பிரிட்டிஷ் 

கேதியியைாளர்களுக்கு பின்ைாந்தின் 

கநாபல் அறிேியல் பரிசுகளின் பதிப்பு 

ேைங்கப்பட்டது. 

சுப ஷ் முகுந்த், ஆண்டு ‘உலக ேடன 
விருது 2020’ மவன்ற முேல் இந்ேிய ோனோர் 

• எம்மி ேிருதுக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்ட 
இந்திய நடன இயக்குனர் சுகரஷ் முகுந்த், 
10 ேது ஆண்டு ‘உைக நடன ேிருது 2020’ 
(ககாரிகயா ேிருதுகள் என்றும் 
அலைக்கப்படுகிறது) சேன்று, 
சகௌரேத்லத சேன்ற முதல் 
இந்தியரானார். 

இயற்றகயியலோளர் பஜன் குடோல் 

வோழ்க்றகயின் பைிக்கோக 2021 மடம்பிள்டன் 

பரிறச மவன்றோர் 

• இயற்லக ஆர்ேைர் கஜன் குடால் 2021 ஆம் 

ஆண்டு, ேிைங்கு நுண்ணறிவு மற்றும் 

மனிதகநயம் குறித்த அேரது 

ோழ்க்லகயின் பணிகலள 

அங்கீகரிப்பதற்காக சடம்பிள்டன் பரிசு 

சேன்றேராக அறிேிக்கப்பட்டார். 

மடம்பிள்டன் பரிசு பற்றி: 
• ேிறுவப்பட்டது: 1973; 

• வழங்கியவர்: ஜான் சடம்பிள்டன் 

அறக்கட்டலள; 

• மவகுெேி (கள்): £1.1 மில்ைியன்; 

• ேற்பபோது றவத்ேிருப்பவர்: பிரான்ெிஸ் 

காைின்ஸ் (Francis Collins); 

ஹோக்கி இந்ேியோ எட்டிமயன் கிளிச்சிட்ச் 

விருறே மவன்றது 

• நாட்டில் ேிலளயாட்டின் ேளர்ச்ெி மற்றும் 

ேளர்ச்ெிக்கு அதன் பங்களிப்லப 

அங்கீகரிக்கும் ேிதமாக ஹாக்கி இந்தியா 

மதிப்புமிக்க எட்டிசயன் கிளிச்ெிட்ச் ேிருலத 

சேன்றுள்ளது. 

ஸ்றபஸ்மஹல்த் பகோல்ட் ஸ்படவி விருறே 

2021 மவன்றது 
• ஸ்லபஸ்சஜட்டின் ேிளம்பரதாரர்களால் 

நிறுேப்பட்ட ஸ்லபஸ்சஹல்த், 

சஹல்த்ககர் நிறுேனம், COVID-19 இன் கீழ் 

‘மிகவும் மதிப்புமிக்க மருத்துே 

கண்டுபிடிப்பு’ க்கான 2021 ஆெிய-பெிபிக் 

ஸ்டீேி ேிருதுகளில் ககால்ட் ேிருலத 

சேன்றுள்ளது. 

IAS V.K.போண்டியன் FIH ஜனோேிபேி விருறேப் 

மபறுகிறோர். 

• IAS அதிகாரியும், ஒடிொ முதைலமச்ெரின் 

தனி செயைாளருமான V கார்த்திககயன் 

பாண்டியன், 47 ேது FIH காங்கிரஸ் மூைம் 

ெர்ேகதெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பு ஜனாதிபதி 
ேிருலத சபறுகிறார். 

பேோபல் பரிசு மபற்ற அெர்த்ேியோ மசனுக்கு 

ஸ்மபயினின் சிறந்ே விருறே 

வழங்கப்பட்டது. 

• இந்திய சபாருளாதார ேல்லுனரும், கநாபல் 

பரிசு சபற்றேருமான அமர்த்தியா குமார் 

செனுக்கு ெமூக அறிேியல் பிரிேில் 

ஸ்சபயின் ேைங்கிய ‘2021 பிரின்ெஸ் ஆஃப் 

அஸ்டூரியாஸ் ேிருது(2021 Princess of Asturias 

Award) ’ ேைங்கப்பட்டுள்ளது. 

மூத்ே இந்ேிய பவேியியலோளர் C.N.R.  ோவ் 

2020 சர்வபேச ENI விருறேப் மபறுகிறோர் 
• பிரபை இந்திய ேிஞ்ஞானியும் பாரத ரத்னா 

கபராெிரியருமான C.N.R. ராேிற்கு ெர்ேகதெ 

ENI ேிருது 2020 (எரிெக்தி முன்கனாடி ேிருது 

என்றும் அலைக்கப்படுகிறது) 

ேைங்கப்பட்டது. 

3 இந்ேிய அறெேி கோக்கும் பறடயினர் 

ஐ.ேோவின் ெேிப்புெிக்க பேக்கத்துடன் 

மகௌ விக்கப்பட்டனர் 
• கார்கபாரல் யுேராஜ் ெிங் ெிேில் அலமதி 

காக்கும் இோன் லமக்ககல் பிக்கார்கடா 

மற்றும் மூல்ெந்த் யாதவ் ஆகிகயார் 
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ஐ.நா.ேின் மதிப்புமிக்க பதக்கத்துடன் 

சகௌரேிக்கப்பட்டனர். 
 

 

Agreement News 
 

பழங்குடியினரின் பெம்போட்டிற்கோக ‘ேி 
லிங்க் ஃபண்ட்’ உடன் TRIFED புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேம் மசய்துள்ளது 

• இந்திய பைங்குடியினர் கூட்டுறவு 

ெந்லதப்படுத்தல் கூட்டலமப்பு (Tribal Co-

operative Marketing Federation of India ) (TRIFED), 

“இந்தியாேில் பைங்குடியின 

குடும்பங்களுக்கு நிலையான 

ோழ்ோதாரங்கள்” (Sustainable Livelihoods For 

Tribal Households in India) என்ற தலைப்பில் 

ஒரு கூட்டு திட்டத்திற்காக தி ைிங்க் 

நிதியுடன் (The LINK Fund) புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் செய்துள்ளது. 

இந்ேியன் வங்கி BSNL உடன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்ேில் றகமயழுத்ேிட்டது 
• இந்தியன் ேங்கி பாரத் ெஞ்ொர் நிகாம் 

ைிமிசடட் நிறுேனத்துடன் இந்தியன் 

ேங்கிக்கு கபாட்டி ெந்லத ேிகிதத்தில் 

தலடயற்ற சதாலைத் சதாடர்பு 

கெலேகலள ேைங்குேதற்காக 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது. 

மசயற்றகக்பகோள் இறைய பசறவறய 
வழங்குவேற்கோக கூகிள் கிளவுட் SpaceX 
உடன் கூட்டுபசர்ந்ேது 

• கூகிள் கிளவுட் (Google Cloud) மற்றும் 
SpaceX ஆகியலே ஸ்டார்ைிங்க் 
செயற்லகக்ககாள் மூைம் இலணய 
கெலேலய ேைங்குேதற்கான 
ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன. இந்த 
இலணப்பு திட்டத்திற்கான கூகிள் கிளவுட் 
உள்கட்டலமப்லப ேைங்கும், அகத 
கநரத்தில் SpaceX ஸ்டார்ைிங்க் 
செயற்லகக்ககாள்கலள இலணப்பதற்கான 
கூகிளின் கிளவுட் தரவு லமயங்களில் 
தலர முலனயங்கலள நிறுவும். 

பழங்குடியினர் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் 
ெோற்றம் குறித்து இந்ேியோ-றெக்ப ோசோஃப்ட் 
ேிறுவனம் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 
புரிந்துள்ளது 

• பைங்குடியினர் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் 
மாற்றத்திற்கான கூட்டு முயற்ெியில் 
பைங்குடியினர் ேிேகார அலமச்ெகம் 
மற்றும் லமக்கராொப்ட் புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன. 

கடலுக்கு அடியில் உள்ள பகபிள் 
மேட்மவோர்க்றக உருவோக்க ரிறலயன்ஸ் 
ஜிபயோ உலகளோவிய கூட்டறெப்பில் 
இறைகிறது 

• சதாலைசதாடர்பு ஆபகரட்டர் 
ரிலையன்ஸ் ஜிகயா உைகளாேிய 
கூட்டாண்லம மற்றும் நீர்மூழ்கி ககபிள் 
ெப்லளயர் ெப்காம் ஆகியேற்றுடன் 
இந்தியாலே லமயமாகக் சகாண்ட 
மிகப்சபரிய ெர்ேகதெ நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 
அலமப்லப அதிகரித்து ேருகிறது. 

இந்ேியோவின் அேோனி கிரீன் 3.5 பில்லியன் 
டோலர் ஒப்பந்ேத்ேில் சோப்ட் பபங்க் 
ஆே வுறடய SB எனர்ஜிறய வோங்க 
உள்ளது 

• இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 
நிறுேனமான அதானி கிரீன் எனர்ஜி 
ைிமிசடட் (ADNA.NS) ொப்ட் கபங்க் குரூப் 
கார்ப் ஆதரவுடன் (SoftBank Group Corp-backed 
(9984.T SB எனர்ஜி கஹால்டிங்ஸ் 
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ைிமிசடட் (SB Energy Holdings Limited) 
நிறுேனத்லத மதிப்பு 3.5 பில்ைியன் 
டாைரில் ோங்குகிறது. 

இந்ேியோ-இஸ்ப ல் விவசோய 

ஒத்துறழப்புக்கோன 3 ஆண்டு ேிட்டத்ேில் 

றகமயழுத்ேிட்டன 

• இந்தியாவும் இஸ்கரலும் மூன்று ஆண்டு 

கூட்டு கேலைத்திட்டத்லத 2023 ேலர 

சதாடரும். ேிேொயத்தில் ஒத்துலைப்லப 

அதிகரிக்கும் கநாக்கில் ஒரு கூட்டு கேலை 

திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது. 

மேோடர்பு இல்லோே மகோடுப்பனவுகறள 

வைிகர்கள் ஏற்க உேவ NPCI, PayCore உடன் 

கூட்டைி மகோண்டுள்ளது 

• இந்தியாேின், கநஷனல் கபசமன்ட்ஸ் 

கார்ப்பகரஷன் ஆஃப் இந்தியா (NPCI) 

துருக்கியின் உைகளாேிய கட்டண தீர்வுகள் 

நிறுேனமான PayCore டன் கூட்டு கெர்ந்து, 

நாடு முழுேதும் பணமில்ைா 

சகாடுப்பனவுகலள இயக்க ரூகப ொப்ட் 

(RuPay SoftPOS ) ஸின் ொன்றளிக்கப்பட்ட 

கூட்டாளர்களில் ஒருேராக உள்ளது. 

ICoAl, ICSI இறடபய மவளிேோட்டு 

ேோடுகளுடன் றகமயழுத்ேிட்ட புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேங்கறள அறெச்ச றவ 

அங்கீகரிக்கிறது 
• இந்திய செைவுக் கணக்காளர்கள் நிறுேனம் 

மற்றும் இந்திய நிறுேன செயைாளர்கள் 

நிறுேனம் பல்கேறு நாடுகள் மற்றும் 

அலமப்புகளுடன் நுலைந்த புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அலமச்ெரலே 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

Index News 

 

EY குறியீட்டில் இந்ேியோ 3 வது இடத்ேிற்கு 
முன்பனறியுள்ளது 

• சூரிய ஒளிமின்னழுத்த (solar photovoltaic 
(PV)) முன்புறத்தில் ேிதிேிைக்கான 
செயல்திறன் காரணமாக EY’ஸ் 
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி நாடு ஈர்ப்பு 

அட்டேலண இல் மூன்றாேது இடத்தில் 
இந்தியா முன்கனறியுள்ளது. 
 

Ranks and Reports News 
 

உலகளவில் சிறந்ே பத்து ெேிப்புெிக்க 

கோப்பீட்டு ேிறுவனங்களில் LIC உள்ளது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பிராண்ட் 

ஃலபனான்ஸ் இன்சூரன்ஸ் 100 

அறிக்லகயில் (Brand Finance Insurance 100 

report for 2021), அரசுக்கு சொந்தமான ‘லைஃப் 

இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பகரஷன் (LIC)’ காப்பீட்டு 

நிறுேனம் உைகளேில் மூன்றாேது 

ேலுோன மற்றும் பத்தாேது மதிப்புமிக்க 

காப்பீட்டு பிராண்டாக உருசேடுத்துள்ளது. 

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. 

 

Sports News 
 

லூயிஸ் ஹோெில்டன் பபோர்த்துகீசிய 

கி ோண்ட் பிரிக்றஸ மவன்றோர் 
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• லூயிஸ் ஹாமில்டன் (Lewis Hamilton) 

கபாட்டியாளரான கமக்ஸ் சேர்ஸ்டாப்பன் 

(Max Verstappen) மற்றும் சமர்ெிடிஸ் 

அணியின் ேரீர் ோல்கடரி கபாடாஸ் 

(Valtteri Bottas) ஆகிகயாலர முந்தி 
கபார்த்துகீெிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டத்லத 

சேன்றார். சேர்ஸ்டாப்பன் இரண்டாேது 

இடத்லதயும், கபாடாஸ் ஏமாற்றமளிக்கும் 

மூன்றாேது இடத்லதயும் பிடித்தார். 

செர்ஜிகயா சபசரஸ் நான்காேது இடத்லத, 

ைாண்கடா கநாரிஸ் ஐந்தாேது இடத்லத 

சமக்ைாரனுக்கு உடன் பிடித்தார். 

சிந்து, ெிச்மசல் லி ஆகிபயோர் IOCயின் 

'விறளயோட்டில் ேம்பிக்றக' 

பி ச்சோ த்ேிற்கோன தூதுவர்களோக 

ேியெித்துள்ளோர். 

• கபாட்டி லகயாளுதலைத் தடுக்கும் 

கநாக்கில் ெர்ேகதெ ஒைிம்பிக் கமிட்டியின் 

(IOC) 'ேிலளயாட்டில் நம்பிக்லக' ('Believe 

in Sport') பிரச்ொரத்திற்கான ேிலளயாட்டு 

தூதர்களாக இந்தியா ஷட்ைர் பி.ேி.ெிந்து 

மற்றும் கனடாேின் மிச்செல் ைி (Michelle 

Li) ஆகிகயார் பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளதாக 

கபட்மிண்டன் உைக கூட்டலமப்பு 

அறிேித்தது. 

இலங்றகயின் ஆல் வுண்டர் ேிசோ ோ 

மபப  ோ ஓய்வு மபறுவறே அறிவித்ேோர் 

• இைங்லகயின் ஆல்ரவுண்டரும் முன்னாள் 

ககப்டனுமான திொரா சபகரரா ெர்ேகதெ 

கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு சபறுேதாக 

அறிேித்துள்ளார் .தனது ெர்ேகதெ 

கிரிக்சகட் ோழ்க்லகலய கிட்டத்தட்ட 12 

ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முடித்துள்ளார். 2009 

டிெம்பரில் அறிமுகமான சபகரரா 

இைங்லகக்காக ஆறு சடஸ்ட், 166 

ஒருநாள் (2338 ரன், 175 ேிக்சகட்), மற்றும் 

84 T20 ஐ (1204 ரன், 51 ேிக்சகட்) 

ேிலளயாடியுள்ளார். 32 ேயதான அேர் 

உள்நாட்டு மற்றும் உரிலமயாளர் 

கிரிக்சகட்டில் சதாடர்ந்து ேிலளயாடுோர் 

ெோர்க் மசல்பி உலக ஸ்னூக்கர் 

சோம்பியனோனோர் 

• ஸ்னூக்கரில், ஆங்கிை சதாைில்முலற 

ேரீர் மார்க் செல்பி நான்காேது முலறயாக 

உைக ஸ்னூக்கர் ொம்பியனானார். 

இங்கிைாந்தின் சஷஃபீல்டில் உள்ள 

க்ரூெிபிள் திகயட்டரில் ஏப்ரல் 17 முதல் 

கம 3 ேலர நலடசபற்ற ஒரு 

சதாைில்முலற ஸ்னூக்கர் கபாட்டியில் ெக 

ேரீர் ஷான் மர்பிலய 18-15 என்ற ககால் 

கணக்கில் கதாற்கடித்து ொம்பியன்ஷிப் 

பட்டத்லத சேன்றார். இதற்கு முன், செல்பி 
2014, 2016, 2017 மற்றும் 2021 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் ொம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத 

சேன்றார். 

ஐ.சி.சியின் ஊழல் ேடுப்புக் குறியீட்றட 

ெீறியேற்கோக நுவோன் பசோய்சோ க்கு 6 

ஆண்டுகள் ேறட விேித்துள்ளது 

• ஐ.ெி.ெி ஊைல் தடுப்பு நீதிமன்றத்லத 

மீறியதாக ஐ.ெி.ெி ஊைல் தடுப்பு தீர்ப்பாயம் 

குற்றோளி எனக் கண்டறிந்தலதயடுத்து, 

இைங்லகயின் முன்னாள் ேரீரும் 

பயிற்ெியாளருமான நுோன் கொய்ொ 

அலனத்து கிரிக்சகட்டிலும் இருந்து ஆறு 

ஆண்டுகள் தலட செய்யப்பட்டுள்ளார் 
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. 

 ஃபபல் ேடோல் 10 வது இத்ேோலிய ஓபன் 

பட்டத்றே மவன்றோர் 

• ரஃகபல் நடால் உைக நம்பர் 1 கநாேக் 

கஜாககாேிச்லெ ேழீ்த்தி 10 ேது இத்தாைிய 

ஓபன் பட்டத்லத சேன்றார். இந்த கஜாடிக்கு 

இலடயிைான 57 ேது சதாைில் கமாதைில் 

நடப்பு ொம்பியனுக்கு எதிராக இரண்டாேது 

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

என்ற செட் கணக்கில் சேற்றி சபற்றார். 

இந்த சேற்றி நடாலுக்கு 36 ேது ATP 

மாஸ்டர்ஸ் 1000 கிரீடத்லதயும் 

சபற்றுள்ளது, இது 1990 இல் சதாடர் 

நிறுேப்பட்டதிைிருந்து கஜாககாேிச்ெின் 

ொதலனலய ெமன் செய்தது. 

இந்ேியோவின் பேஜஸ்வினி சங்கர் 

அமெரிக்கோவில் மேோடர்ச்சியோக உய ம் 

ேோண்டுேலில் பட்டங்கறள மவன்றோர் 

• கன்ொஸ் மாநிை பல்கலைக்கைகத்லதப் 

பிரதிநிதித்துேப்படுத்தி இந்தியாேின் 

கதஜஸ்ேினி ெங்கர் அசமரிக்காேின் 

மன்ஹாட்டனில் நடந்த Big 12 சேளிப்புற 

டிராக் மற்றும் ஃபீல்ட் ொம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டிகளில் ஆண்கள் பிரிவு உயரம் 

தாண்டுதைில் பட்டங்கலள சேன்றார். 

பகோபி பிற யன்ட் ெ ைத்ேிற்குப் பின் 

கூறடப்பந்து அ ங்கில் புகழ் அஞ்சலி 
மபற்றோர் 

• ைாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் கைக்கர்ஸ் ஜாம்போன், 

ககாபி பிலரயன்ட் மரணத்திற்குப் பின் 
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லநஸ்மித் சமகமாரியல் கூலடப்பந்து 

அரங்கில் புகழ் அஞ்ெைி சபற்றார். 

MMA பட்டத்றே மவன்றோர் முேல் இந்ேிய 

வம்சோவளிறயச் பசர்ந்ே வ ீர் அர்ஜன் புல்லர் 

• ெிங்கப்பூலர தளமாகக் சகாண்ட ஒன் 

ொம்பியன்ஷிப்பில் சஹேிசேயிட் உைக 

ொம்பியனான பிராண்டன் கேராலே 

(Brandon Vera) ேழீ்த்தி அர்ஜன் புல்ைர் ஒரு 

உயர் மட்ட MMA உைக பட்டத்லத சேன்ற 

முதல் இந்திய ேம்ொேளி ஆனார். 

COVID-19 கோ ைெோக ஆசிய பகோப்றப 2021 

கோலவற யின்றி ஒத்ேிறவக்கப்பட்டது 

• இைங்லகயில் ஜூன் மாதம் 

நலடசபறேிருந்த ஆெிய ககாப்லப T20 

கபாட்டி Covid-19 சதாற்றுகநாயால் 

காைேலரயின்றி ஒத்திலேக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதைில் இைங்லகயில் 2020 செப்டம்பரில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த கபாட்டி 

Covid -19 காரணமாக ஜூன் 2021 க்கு 

மாற்றப்பட்டது. 

ஸ்ரீபஜஷ் FIH ேடகள குழு உறுப்பின ோக 

ேியெிக்கப்பட்டோர் 

• உைக அலமப்பின் நிர்ோகக் குழுேின் 

சமய்நிகர் கூட்டத்தின் கபாது ெர்ேகதெ 

ஹாக்கி கூட்டலமப்பு (FIH) தடகளக் 

குழுேின் உறுப்பினராக ஸ்டார் இந்தியா 

ஹாக்கி அணி ககால்கீப்பர் பி.ஆர்.ஸ்ரீகஜஷ் 

மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார். 

போர்சிபலோனோ ெகளிர் அைி மசல்சியோ 

ெகளிர் அைிறய வழீ்த்ேி ெகளிர் 

சோம்பியன்ஸ் லீக் பகோப்றபறய மவன்றனர் 

• பார்ெிகைானா மகளிர் அணி செல்ெியா 

மகளிர் அணிலய ேழீ்த்தி மகளிர் 

ொம்பியன்ஸ் லீக் ககாப்லபலய சேன்றனர். 

FIFA U-17 ெகளிர் உலகக் பகோப்றப 

அக்படோபர் 2022 இல் இந்ேியோவில் ேறடமபற 

உள்ளது 

• U-17 மகளிர் உைகக் ககாப்லப அடுத்த 

ஆண்டு அக்கடாபர் 11 முதல் 30 ேலர 

இந்தியாேில் நலடசபறும் என்று FIFA 

கவுன்ெில் கம 21 அன்று சதரிேித்துள்ளது. 

இந்தியா முன்னதாக 2020 U-17 உைகக் 

ககாப்லபலய நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது 

ஆனால் COVID-19 சதாற்றுகநாய் காரணமாக 

ரத்து செய்யப்படுேதற்கு முன்பு அது 2021 

க்கு ஒத்திலேக்கப்பட்டது. 

• இந்தியாேில் நலடசபறும் 2022 U-17 உைகக் 

ககாப்லபயின் கததிகள் உட்பட ெர்ேகதெ 

கபாட்டி காசைண்டர்களுக்கான முக்கிய 

கததிகலள FIFA கவுன்ெில் ஒப்புதல் 

அளித்தது. 

அட்மலடிபகோ ெோட்ரிட் லோ லிகோ பட்டத்றே 

மவன்றது 
• கம 22 ஆம் கததி அட்சைடிககா மாட்ரிட் நகர 

கபாட்டியாளர்களான ரியல் மாட்ரிட்லட ைா 

ைிகா பட்டத்லத சேன்றது. லூயிஸ் சுகரஸ் 

Luis Suarez) அேர்கலள ரியல் 

ேல்ைாகடாைிடில் (Real Valladolid) 2-1 என்ற 

ககால் கணக்கில் சேன்றது. 

ம ட் புல்லின் பெக்ஸ் மவர்ஸ்டோப்பன் 

மெோனோக்பகோ கி ோண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 ஐ 

மவன்றோர் 

• சரட் புல்ைின் (Red Bull’s) கமக்ஸ் 

சேர்ஸ்டாப்பன் முதல் முலறயாக லூயிஸ் 

ஹாமில்டனிடமிருந்து ஃபார்முைா ஒன் 

ொம்பியன்ஷிப்லப முன்னிலை ேகிக்க 

சமானாக்ககா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சேன்றார். 

மஜனவீோ ஓபன் மடன்னிஸில் ஆண்கள் 

ஒற்றறயர் பட்டத்றே கோஸ்பர் ரூட் 

மவன்றோர் 

• கநார்கேயின் காஸ்பர் ரூட் ATP சஜனேீா 

ஓபன் இறுதிப் கபாட்டியில் 7-6 (8/6), 6-4 என்ற 

செட் கணக்கில் சடனிஸ் ஷகபாேகைாலே 

சேன்றார். 

மெோஹோலி சர்வபேச ஹோக்கி 
றெேோனத்ேிற்கு பல்பீர் சிங் சனீியர் 

மபயரிடப்பட்டது. 

• சமாஹாைி ெர்ேகதெ ஹாக்கி ஸ்கடடியம், 

டிரிபிள் ஒைிம்பியன் மற்றும் பத்மஸ்ரீ ஆன 

பல்பீர் ெிங் Sr என சபயர் மாற்றம் செய்ய 

பஞ்ொப் அரசு இறுதியாக அறிேித்தது. 
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பில் ெிக்மகல்சன் 2021 PGA சோம்பியன்ஷிப்றப 

மவன்றோர் 

• அசமரிக்க சதாைில்முலற ககால்ப் ேரீரான 

பில் மிக்சகல்ென் தனது 50 ேயதில் 2021 PGA 

ொம்பியன்ஷிப்லப சேன்றதன் மூைம் 

ேரைாற்லற உருோக்கியுள்ளார். 

ருடோல்ப் V ஷிண்ட்லர் விருறே மவன்ற 

முேல் இந்ேிய ோனோர் டோக்டர் ேோபகஷ்வர் 

ம ட்டி 
• பத்மா பூஷண் ேிருது சபற்றேரும், AIG 

மருத்துேமலனகளின் தலைேருமான 

பிரபை இலரப்லபக் குடல் நிபுணர் டாக்டர் டி 

நாககஷ்ேர் சரட்டி, அசமரிக்கன் சொலெட்டி 

ஆஃப் கஸ்டசராய்ன்சடஸ்ட்டினால் 

எண்கடாஸ்ககாபி (American Society of 

Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)) இன் ருடால்ப் 

V ஷிண்ட்ைர் ேிருலத சேன்றுள்ளார். 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் ெல்யுத்ேத்ேில் 

பைியோற்ற பபோகும் ஒப  இந்ேிய ேடுவர் 

அபசோக் குெோர் ஆவோர் 

• கடாக்கிகயா ஒைிம்பிக் கபாட்டிகளின் 

மல்யுத்த கபாட்டிகளில் பணியாற்றும் ஒகர 

நடுேராக அகொக் குமார் இருப்பார். 

யுலனசடட் கேர்ல்ட் மல்யுத்தத்தால் (United 

World Wrestling )(UWW) சேளியிடப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் பட்டியைில் அேர் இடம் 

சபற்றார். 

பெரி பகோம் 2021 ஆசிய குத்துச்சண்றட 

சோம்பியன்ஷிப்பில் மவள்ளிப் பேக்கத்றே 

மவன்றோர் 

• துபாயில் நலடசபற்ற 2021 ASBC ஆெிய 

குத்துச்ெண்லட ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் 

இந்தியப் ேரீாங்கலன கமரி ககாம் இரண்டு 

முலற உைக ொம்பியனான கஜகஸ்தானின் 

நாஜிம் கிொய்கபேிடம் கதாற்று சேள்ளிப் 

பதக்கத்லத சேன்றார். 

UEFA சோம்பியன்ஸ் லீக் இறுேிப் பபோட்டியில் 

மசல்சியோ மவற்றி மபற்றது 
• செல்ெியா, மான்செஸ்டர் ெிட்டிலய 1-0 

என்ற ககால் கணக்கில் ேழீ்த்தி கம 29 2021 

அன்று கபார்ச்சுகைின் கபார்கடாேில் உள்ள 

எஸ்டாடிகயா டிராககாேில் (Estádio do 

Dragão) ேிலளயாடி 2020-21 UEFA 

ொம்பியன்ஸ் லீக் பட்டத்லத லகப்பற்றியது. 

ஐபிஎல் 2021 ஐக்கிய அ பு எெிப ட்ஸில் 

மசப்டம்பர்-அக்படோபர் ெோேங்களில் ெீண்டும் 

மேோடங்க உள்ளது 
• ஐபிஎல் 2021 கட்டம் 2 ஐக்கிய அரபு 

எமிகரட்ஸில் செப்டம்பர்-அக்கடாபர் கபாது 

நலடசபறும் என்று இந்திய கிரிக்சகட் 

கட்டுப்பாட்டு ோரியம் (BCCI) 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

Important Days News 
 

சர்வபேச மேோழிலோளர் ேினம்: பெ 1 

• சர்வபேச மேோழிலோளர் ேினம் (கம தினம் 

அல்ைது சர்வபேச மேோழிலோளர் ேினம் 

என்றும் அலைக்கப்படுகிறது) ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் பெ 1 ஆம் கததி உைகம் 

முழுேதும் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

உலக சிரிப்பு ேினம்: 02 பெ 2021 

• ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம முதல் 

ஞாயிற்றுக்கிைலம உைக ெிரிப்பு தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. ெிரிப்பு மற்றும் 

அதன் பை குணப்படுத்தும் நன்லமகள் 

பற்றிய ேிைிப்புணர்லே ஏற்படுத்தும் நாள் 

இது. 2021 ஆம் ஆண்டில், இத்தினம் கம 02 

அன்று ேருகிறது. உைகளாேிய ெிரிப்பு 

கயாகா இயக்கத்தின் நிறுேனர் டோக்டர் 

ெேன் கட்டோரியோவின் துேக்கத்தின் 

கபரில் உைக ெிரிப்பு தினம் முதன்முதைில் 

பெ 10 1998 அன்று மும்றபயில் 

சகாண்டாடப்பட்டது 

உலக பத்ேிரிறக சுேந்ேி  ேினம் பெ 3 

அன்று உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது 
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• உைக பத்திரிலக சுதந்திர தினம் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 3 அன்று உைகளேில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இது உைக 

பத்திரிலக தினம் என்றும் 

அலைக்கப்படுகிறது. உயிர் இைந்த 

ஊடகேியைாளர்களுக்கும் இந்த நாள் 

அஞ்ெைி செலுத்தப்படுகிறது. அேர்கள் ெிை 

கநரங்களில் தங்கள் உயிலரப் பணயம் 

லேத்துக் சகாள்கிறார்கள் அல்ைது உைகின் 

பல்கேறு மூலைகளிைிருந்தும் 

செய்திகலள சபாதுமக்கள் முன் சகாண்டு 

ேருேதற்கு கடினமான சூழ்நிலைகலள 

எதிர்சகாள்ள கநரிடைாம். 

உலக டுனோ (சூற  ெீன்) ேினம்: 2 பெ 

• உைக டுனா (சூலர மீன் )தினம் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 2 ஆம் கததி உைகளேில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. டுனா (சூலர மீன்) 

மீன்களின் முக்கியத்துேம் குறித்து 

ேிைிப்புணர்லே ஏற்படுத்த இந்த நாள் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயால் 

நிறுேப்பட்டுள்ளது. இது 2017 ஆம் 

ஆண்டில் முதன்முலறயாகக் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. ஐ.நா.லேப் 

சபாறுத்தேலர, உைகளேில் 

சேளிநாடுகளில் உள்ள நாடுகளின் 

எண்ணிக்லக உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஊட்டச்ெத்து ஆகிய இரண்டிற்கும் 

டுனாலே (சூலர மீன்) நம்பியுள்ளது அகத 

கநரத்தில் 96 க்கும் கமற்பட்ட நாடுகளில் 

டுனா மீன் (சூலர மீன்) பிடிப்பு உள்ளது 

அேற்றின் திறன் சதாடர்ந்து ேளர்ந்து 

ேருகிறது. 

ேிலக்கரி சு ங்கத் மேோழிலோளர்கள் ேினம்: 4 

பெ 

• சதாைில்துலற புரட்ெியின் ெிை சபரிய 

ஹகீராக்களின் கடின உலைப்லப 

அங்கீகரிக்க நிைக்கரி சுரங்கத் 

சதாைிைாளர்கள் தினம் கம 4 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. நிைக்கரி சுரங்கத் 

சதாைிைாளர்கள் மீது பாராட்டுக்கலளக் 

காட்டவும் அேர்களின் ொதலனகலள 

மதிக்கவும் இந்த நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. நிைக்கரி சுரங்கத் 

சதாைிைாளர்கள் சபரும்பாைான நாட்களில் 

சுரங்கங்களில் இருந்து நிைக்கரி கதாண்டி 

சுரங்கப்பாலத மற்றும் பிரித்சதடுத்தல் 

செைேிடுகிறார்கள். நம் ோழ்லேத் 

தக்கலேக்க உதவும் செல்ேங்கலள 

சேளிகய சகாண்டு ேர அலே பூமியில் 

ஆைமாக கதாண்டப்படுகின்றன. நிைக்கரி 

சுரங்கமானது கடினமான சதாைில்களில் 

ஒன்றாகும். 

சர்வபேச ேீயறைப்பு வ ீர்கள் ேினம்: 04 

பெ 

• ெர்ேகதெ தீயலணப்பு ேரீர்கள் தினம் 

(International Firefighters’ Day) (IFFD) 

1999 முதல் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 4 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. தீயலணப்பு 

ேரீர்கள் தங்கள் ெமூகங்களும் சூைலும் 

முடிந்தேலர பாதுகாப்பாக இருப்பலத 

உறுதி செய்ேதற்காக செய்யும் 

தியாகங்கலள அங்கீகரித்து 

சகௌரேிப்பதற்காக இந்த நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 1998 ஆம் ஆண்டு 

டிெம்பர் 2 ஆம் கததி ஆஸ்திகரைியாேில் 

ஏற்பட்ட ஒரு தீ ேிபத்தில் ஐந்து தீயலணப்பு 

ேரீர்கள் கொகமான சூழ்நிலையில் இறந்த 

பின்னர் அந்த நாள் நிறுேப்பட்டது. 

உலக ஆஸ்துெோ ேினம் 2021: 04 பெ 

உைக ஆஸ்துமா தினம் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 1 செவ்ோய்க்கிைலம 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, உைக 

ஆஸ்துமா தினம் 2021 கம 4 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. நாள் முழுேதும் 

ஆஸ்துமா கநாய் மற்றும் கேனிப்பு பற்றிய 

ேிைிப்புணர்வு உைகம் முழுேதும் 

பரேியது. ஆஸ்துமா உள்ள நபருக்கு 

முதன்லம கேனம் செலுத்துலகயில், 

குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் 

பராமரிப்பாளர்களுக்கும் ஆதரவு 

நீட்டிக்கப்படைாம். 2021 உைக ஆஸ்துமா 

தினத்திற்கான கருப்சபாருள் “ஆஸ்துமா 
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தேறான கருத்துக்கலள சேளிப்படுத்துதல்” 

(“Uncovering Asthma Misconceptions“) 

சர்வபேச மசவிலியர் ேினம்: பெ 05 

• 1992 முதல் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 5 

அன்று ெர்ேகதெ செேிைியர் தினம் 

உைகளேில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

தாய்மார்களுக்கும் அேர்களின் பிறந்த 

குைந்லதகளுக்கும் அேர்கள் ேைங்கும் 

அத்தியாேெிய கேனிப்புக்காக 

செேிைியர்களின் கேலைலய 

அங்கீகரிப்பதற்கும் செேிைியர்கள் நிலை 

குறித்து ேிைிப்புணர்லே 

ஏற்படுத்துேதற்கும் இந்த நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 2021 ெர்ேகதெ 

செேிைியர் தினத்தின் கருப்சபாருள் 

“தரலேப் பின்பற்றுங்கள்: செேிைியர்கலள 

முதலீடு செய்யுங்கள்’ (“Follow the Data: 

Invest in Midwives”). 

உலக றக சுகோேோ  ேோள்: பெ 05 

• ஒவ்சோரு ஆண்டும், உைக லக சுகாதார 

தினம் கம 5 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

பை கடுலமயான சதாற்றுகநாய்கலளத் 

தடுப்பதில் லக சுகாதாரத்தின் 

முக்கியத்துேம் குறித்து உைசகங்கிலும் 

உள்ள மக்களிலடகய ேிைிப்புணர்லே 

ஏற்படுத்த உைக சுகாதார அலமப்பு (WHO) 

இந்த நாள் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 

உலக உைவில்லோ ேினம்: 06 பெ 

• உைக உணேில்ைா தினம் கம 6 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது, அதன் ெின்னம் 

சேளிர் நைீ நிற ரிப்பன் ஆகும். இது 

சகாழுப்லப ஏற்றுக்சகாள்ேது மற்றும் 

உடல் ேடிே பன்முகத்தன்லம உள்ளிட்ட 

உடல் ஏற்றுக்சகாள்ளும் ஆண்டு 

சகாண்டாட்டமாகும். உங்கள் உடல் 

அப்படிகய அைகாக இருப்பலத 

அங்கீகரிப்பது மற்றும் உங்கள் எலட, உடல் 

ேடிேம் மற்றும் ஆகராக்கியமாகவும் 

சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பலதப் பற்றி 
குலறோக கேலைப்படுங்கள் 

BRO பெ 7 ஆம் பேேி 61 வது எழுச்சி ேினம் 

மகோண்டோடுகிறது. 

• இந்தியாேின் எல்லைகலளப் பாதுகாத்தல் 

மற்றும் இந்தியாேின் ேடக்கு மற்றும் 

ேடகிைக்கு மாநிைங்களின் சதாலைதூரப் 

பகுதிகளில் உள்கட்டலமப்லப 

கமம்படுத்துதல் ஆகியேற்றின் முதன்லம 

குறிக்ககாளுடன் 1960 கம 7 அன்று 

எல்லைப்புறச் ொலைகள் அலமப்பு (BRO) 

உருோக்கப்பட்டது. 7 கம 2021 அன்று BRO 

தனது 61 ேது எழுச்ெி தினத்லத (அடித்தள 

நாள்) சகாண்டாடுகிறது. 

உலக ேடகள ேினம் 2021: 05 பெ 

• உைக தடகள தினம் -2021 கம 5 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது . உைக தடகள 

தினத்லத IAAF தீர்மானிக்கிறது, கததி 
ெரிசெய்தலுக்கு உட்பட்டது ,இருப்பினும் 

மாதம் கம மாதமாககே இருக்கும். முதல் 

உைக தடகள தினம் 1996 இல் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. உைக தடகள 

தினத்தின் அடிப்பலட கநாக்கம் 

தடகளத்தில் இலளஞர்களின் பங்களிப்லப 

அதிகரிப்பதாகும். 

2 ஆம் உலகப் பபோரின்பபோது உயிர் 

இழந்ேவர்களுக்கு ேிறனவு ெற்றும் 

ேல்லிைக்க ேோள் 

• ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 8-9 

காைப்பகுதியில் ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 

இரண்டாம் உைகப் கபாரின்கபாது உயிர் 

இைந்தேர்களுக்கு நிலனவு மற்றும் 

நல்ைிணக்க நாலள குறிக்கிறது. இது 

இரண்டாம் உைகப் கபாரில் பாதிக்கப்பட்ட 

அலனேருக்கும் அஞ்ெைி செலுத்துகிறது. 

இந்த ஆண்டு இரண்டாம் உைகப் கபாரின் 

76 ேது ஆண்டுேிைா ஆகும். 

உலக புலம்மபயர்ந்ே பறறவகள் ேோள்: 08 

பெ 

• உைக புைம்சபயர்ந்த பறலேகள் நாள் 2021 

கம 8 அன்று உைகளேில் 
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அனுெரிக்கப்படுகிறது. புைம்சபயர்ந்த 

பறலேகள் குறித்த ேிைிப்புணர்லே 

ஏற்படுத்துேதும் அேற்லறப் பாதுகாக்க 

ெர்ேகதெ ஒத்துலைப்பின் 

முக்கியத்துேமும் என்பகத அதன் 

கநாக்கம். 

• " ஒரு பறலே கபாை-பாடு, பற, உயர !" 

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

ஆண்டின் உைக புைம்சபயர்ந்த பறலேகள் 

தினத்தின் கருப்சபாருள். 

உலக மசஞ்சிலுறவ ெற்றும் மசம்பிறற 

ேோள்: 8 பெ 

• உைக செஞ்ெிலுலே மற்றும் செம்பிலற 

நாள் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 8 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. ெர்ேகதெ 

செஞ்ெிலுலே மற்றும் செம்பிலற 

இயக்கத்தின் சகாள்லககலள 

சகாண்டாடுேதும் மக்களின் துன்பங்கலளக் 

குலறப்பதும், சுதந்திரம், மனிதகநயம், 

பக்கச்ொர்பற்ற தன்லம, உைகளாேிய 

தன்லம, ஒற்றுலம மற்றும் நடுநிலைலம 

ஆகியேற்றுடன் கண்ணியமான 

ோழ்க்லகலய ோை அேர்களுக்கு 

உதவுேதும் இந்த நாள் கநாக்கமாக 

உள்ளது. 

• 2021 உைக செஞ்ெிலுலே மற்றும் 

செம்பிலற நாள் கருப்சபாருள்: 

‘Unstoppable’  

உலக ேலசெீியோ (இ த்ே அழிவுச் பசோறக) 

ேினம்: 08 பெ 

• தைெீமியா (இரத்த அைிவுச் கொலக) 

பாதிக்கப்பட்டேர்கலள நிலனவுகூரும் 

ேிதமாகவும் கநாயுடன் ோை 

கபாராடுபேர்கலள ஊக்குேிப்பதற்காகவும் 

உைக தைெீமியா (இரத்த அைிவுச் கொலக) 

தினம் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 8 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 2021 உைக 

தைெீமியா (இரத்த அைிவுச் கொலக) 

தினத்தின் கருப்சபாருள் “உைகளாேிய 

தைெீமியா (இரத்த அைிவுச் கொலக) 

ெமூகம் முழுேதும் சுகாதார 

ஏற்றத்தாழ்வுகலள நிேர்த்தி செய்தல்” 

(“Addressing Health Inequalities Across 

the Global Thalassaemia Community”). 

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. 

சர்வபேச குடும்பங்கள் ேினம்: 15 பெ 

• ெர்ேகதெ ெமூகம், குடும்பங்களுக்கு 

அளிக்கும் முக்கியத்துேத்லத 

பிரதிபைிக்கும் ேலகயில் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 15 அன்று ெர்ேகதெ 

குடும்பங்கள் தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

பேசிய மடங்கு ேினம்: 16 பெ 

• இந்தியாேில், ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 16 

அன்று கதெிய சடங்கு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. ஆகராக்கியம் 

மற்றும் குடும்ப நை அலமச்ெகத்தின் ஒரு 

முன்முயற்ெி சடங்கு மற்றும் அதன் தடுப்பு 
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நடேடிக்லககள் குறித்து ேிைிப்புணர்லே 

ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பரவும் காைம் 

சதாடங்குேதற்கு முன்பு திலெயன் மூைம் 

பரவும் கநாலயக் கட்டுப்படுத்துேதற்கான 

ஆயத்தம். 

சர்வபேச ஒளி ேோள் பெ 16 அன்று 

மகோண்டோடப்பட்டது 

• 1960 ஆம் ஆண்டில் இயற்பியைாளரும் 

சபாறியியைாளருமான திகயாடர் 

லமமனால் (Theodore Maiman) கைெரின் 

முதல் சேற்றிகரமான செயல்பாட்டின் 

ஆண்டு நிலறலேக் குறிக்கும் ேலகயில் 

ெர்ேகதெ ஒளி நாள் (IDL) ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 16 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

அறெேிக்கோன சர்வபேச ஒருங்கிறைந்ே 

ேல்வோழ்வு ேினம்: 16 பெ 

• 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 16 ஆம் கததி அலமதிக்கான 

ெர்ேகதெ ஒருங்கிலணந்த நல்ோழ்வு தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

உலக மேோறலத்மேோடர்பு ெற்றும் ேகவல் 

சங்க ேினம்: 17 பெ 

• ெர்ேகதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றியம் 

(ITU) நிறுேப்பட்டலத நிலனவுகூரும் 

ேிதமாக 1969 முதல் ஒவ்சோரு ஆண்டும் 

கம 17 அன்று உைக சதாலைத்சதாடர்பு 

மற்றும் தகேல் ெங்க தினம் (WTISD) 

அனுெரிக்ககிறது. 2021 இன் கருப்சபாருள் 

“ெோைான காைங்களில் டிஜிட்டல் 

உருமாற்றத்லத துரிதப்படுத்துகிறது” 

(Accelerating Digital Transformation in challenging 

times). 

உலக உயர் இ த்ே அழுத்ே ேினம்: 17 பெ 

• உயர் இரத்த அழுத்தம் (BP) பற்றிய சபாது 

ேிைிப்புணர்லே ஊக்குேிப்பதற்காகவும் 

இந்த அலமதியான சகாலை கநாயிலன 

தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் அலனத்து 

நாடுகளின் குடிமக்கலளயும் 

ஊக்குேிப்பதற்காக உைக உயர் இரத்த 

அழுத்தம் தினம் (WHD) உைகளேில் கம 17 

அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் 

கம 2005 இல் முதல் முலறயாக 

நலடசபற்றது. 

6 வது ஐ.ேோ. உலகளோவிய சோறல போதுகோப்பு 

வோ ம்: 17-23 பெ 2021 

• இந்த ஆண்டு கம 17 முதல் 23 ேலர 

சகாண்டாடப்படும். 6 ேது ஐ.நா. 

உைகளாேிய கபாக்குேரத்து பாதுகாப்பு 

ோரம், உைசகங்கிலும் உள்ள நகரங்கள், 

நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களுக்கான 

ேிதிமுலறயாக 30 கிமீ / மணி (20 லமல்) 

கேக ேரம்லபக் ககாருகிறது. 

சர்வபேச அருங்கோட்சியக ேினம்: 18 பெ 

• 1977 ஆம் ஆண்டு முதல் ெர்ேகதெ 

அருங்காட்ெியக தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது, 

“அருங்காட்ெியகங்கள் கைாச்ொர 

பரிமாற்றம், கைாச்ொரங்கலள 

ேளப்படுத்துதல் மற்றும் பரஸ்பர 

புரிந்துணர்வு, மக்கள் மத்தியில் 

ஒத்துலைப்பு மற்றும் அலமதி 
ஆகியேற்றின் முக்கிய ேைிமுலறயாகும்” 

என்ற ேிைிப்புணர்லே ஏற்படுத்துகிறது. 

உலக எய்ட்ஸ் ேடுப்பூசி ேினம்: 18 பெ 

• HIV சதாற்று மற்றும் எய்ட்ஸ் கநாலயத் 

தடுப்பதற்கான தடுப்பூெியின் 

சதாடர்ச்ெியான அேெரத் கதலேலய 

ஊக்குேிப்பதற்காக உைக எய்ட்ஸ் தடுப்பூெி 
தினம் (HIV தடுப்பூெி ேிைிப்புணர்வு நாள் 

என்றும் அலைக்கப்படுகிறது) 

ஆண்டுகதாறும் கம 18 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

உலக அளவடீ்டு ேினம் உலகளவில் பெ 20 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது 

• உைக அளேடீ்டு தினம் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 20 அன்று உைகளேில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் பை 

நாடுகள், ெர்ேகதெ அளேில் ஒத்துலைத்து, 

அளேியல் மற்றும் அந்தந்த துலறயில் 

அதன் முன்கனற்றம் குறித்த 

ேிைிப்புணர்லே ஏற்படுத்துகின்றன. 
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உலக பேன ீேினம் உலகளவில் பெ 20 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 

• உைக கதன ீதினம் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 

20 அன்று உைகளேில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த கததியில், கதன ீ

ேளர்ப்பின் முன்கனாடி அன்டன் ஜான்ொ 

(Anton Janša) 1734 இல் ஸ்கைாகேனியாேில் 

பிறந்தார். 

சர்வபேச பேேீர் ேினம் பெ 21 அன்று 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது 

• இந்தியாேின் பரிந்துலரயின் கபரில் 

ெர்ேகதெ கதநீர் தினம் கம 21 அன்று 

உைகளேில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

கதயிலை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் 

கதயிலை சதாைிைாளர்களின் நிலைலய 

கமம்படுத்த முயற்ெிப்பகத ெர்ேகதெ கதநீர் 

தினத்தின் கநாக்கம். 

பேசிய பயங்க வோே எேிர்ப்பு ேினம்: 21 பெ 

• இந்தியாேில், இந்தியாேின் முன்னாள் 

பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் மரண ஆண்டு 

நிலனவு தினத்லத முன்னிட்டு கம 21 அன்று 

கதெிய பயங்கரோத எதிர்ப்பு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

உற யோடல் ெற்றும் பெம்போட்டுக்கோன 

கலோச்சோ  பன்முகத்ேன்றெக்கோன உலக 

ேினம்: 21 பெ 

• ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 21 அன்று 

உைகளேில் உலரயாடல் மற்றும் 

கமம்பாட்டுக்கான கைாச்ொர 

பன்முகத்தன்லம சகாண்டாடப்படுகிறது. 

சர்வபேச உயிரியல் பன்முகத்ேன்றெக்கோன 

ேோள்: 22 பெ 

• ெிை மனித நடேடிக்லககள் காரணமாக 

உயிரியல் பன்முகத்தன்லமயில் 

கணிெமான குலறவு குறித்த 

ேிைிப்புணர்லே ஏற்படுத்த ஐக்கிய நாடுகள் 

ெலப ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 22 அன்று 

உயிரியல் பன்முகத்தன்லமக்கான 

ெர்ேகதெ தினத்லத சகாண்டாடுகிறது. 

சர்வபேச ெகப்பபறியல் ஃபிஸ்துலோறவ 

முடிவுக்கு மகோண்டுவருவேற்கோன ேோள் பெ 

23 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது 

• ஒவ்சோரு ஆண்டும், ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 

(ஐ.நா) மகப்கபறியல் ஃபிஸ்துைாலே 

முடிவுக்கு சகாண்டுேருேதற்கான 

ெர்ேகதெ நாள் 2013 முதல் கம 23 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
உலக ஆறெ ேினம் பெ 23 அன்று 

மகோண்டோடப்பட்டது 

• உைக ஆலம தினம் ஒவ்சோரு ஆண்டும் 

கம 23 அன்று அசமரிக்க ஆலம மீட்பு 

American Tortoise Rescue ) என்ற இைாப 

கநாக்கற்ற அலமப்பால் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

இந்ேிய கோென்மவல்த் ேினம்: பெ 24 

• ஒவ்சோரு ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தில் 

இரண்டாேது திங்கட்கிைலம காமன்சேல்த் 

தினம் சகாண்டாடப்படுகிறது. இருப்பினும், 

இந்தியாேில், மற்சறாரு காமன்சேல்த் 

தினமும் கம 24 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

சர்வபேச கோைோெல் பபோன குழந்றேகள் 

ேினம்: 25 பெ 
• ெர்ேகதெ காணாமல்கபான குைந்லதகள் 

தினம் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 25 அன்று 

உைகளேில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 25 கம 

தற்கபாது காணாமல் கபான குைந்லதகள் 

தினம் என்று பரேைாக குறிப்பிடப்படுகிறது, 
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(forget-me-not flower ) அதன் ெின்னமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

உலக றே ோய்டு ேினம் பெ 25 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 
• உைக லதராய்டு தினம் ஒவ்சோரு 

ஆண்டும் கம 25 அன்று உைகளேில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. WTD இன் முக்கிய 

கநாக்கம் லதராய்டின் முக்கியத்துேம் 

மற்றும் லதராய்டு கநாய்கலளத் தடுப்பது 

மற்றும் ெிகிச்லெயளிப்பது ஆகியேற்லற 

அறிந்து சகாள்ேதாகும். 

மவசோக் ேினம் 2021 பெ 26 அன்று உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 

• சேொக் தினம் 2021 உைகளேில் கம 26 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. கேெக் என்பது 

சபௌர்ணமி நாள் அன்று உைகம் முழுேதும் 

உள்ள சபௌத்தர்களுக்கு மிகவும் புனிதமான 

நாள். 

சுய ோஜ்யெற்ற பி ோந்ேியங்களின் 

ெக்களுடன் சர்வபேச ஒற்றுறெ வோ ம் 
• ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 2021 கம 25 முதல் 31 

ேலர சுயராஜ்யமற்ற பிரகதெ மக்களுடன் 

ெர்ேகதெ ஒற்றுலம ோரத்லத 

அனுெரிக்கிறது. டிெம்பர் 06, 1999 அன்று ஐ.நா 

சபாதுச் ெலப சுயராஜ்யமற்ற 

பிராந்தியங்களின் மக்களுடன் ஒற்றுலம 

ோரத்லத ஆண்டுகதாறும் கலடப்பிடிக்க 

அலைப்பு ேிடுத்தது. 

மபண்களின் ஆப ோக்கியத்ேிற்கோன 

சர்வபேச ேடவடிக்றக ேோள்: 28 பெ 
• சபண்களின் உடல்நைம் மற்றும் நல்ோழ்வு 

சதாடர்பான பிரச்ெிலனகள் குறித்த 

ேிைிப்புணர்லே ஏற்படுத்துேதற்காக 1987 

ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்சோரு ஆண்டும் 

கம 28 அன்று சபண்களின் 

ஆகராக்கியத்திற்கான ெர்ேகதெ 

நடேடிக்லக நாள் (ெர்ேகதெ சபண்கள் 

சுகாதார தினம்) அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

உலக பசி ேினம் பெ 28 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• உைக பெி தினம் ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 28 

அன்று உைகளேில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

உைசகங்கிலும் நணீ்டகாை பெியுடன் 

ோழும் 820 மில்ைியனுக்கும் அதிகமான 

மக்கள் குறித்து ேிைிப்புணர்லே 

ஏற்படுத்துேகத இந்த நாளின் கநாக்கம். 

ஐக்கிய ேோடுகளின் அறெேி கோக்கும் 

சர்வபேச ேினம்: 29 பெ 
• ஐக்கிய நாடுகளின் அலமதி காக்கும் 

ெர்ேகதெ தினம் ஆண்டுகதாறும் கம 29 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

சர்வபேச எவம ஸ்ட் ேினம்: பெ 29 

• ெர்ேகதெ எேசரஸ்ட் தினம் கம 29 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. கநபாளதின் சடன்ெிங் 

கநார்கக மற்றும் நியூெிைாந்தின் எட்மண்ட் 

ஹிைாரி ஆகிகயார் 1953 ஆம் ஆண்டில் இந்த 

நாளில் எேசரஸ்ட் ெிகரம் ஏறினர்., இந்த 

ொதலனலய நிகழ்த்திய முதல் 

மனிதர்களாக. 

உலக மசரிெோன சுகோேோ  ேினம்: 29 பெ 
• ஒவ்சோரு ஆண்டும், உைக செரிமான 

சுகாதார தினம் (WDHD) கம 29 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

சர்வபேச மபோது ென்னிப்பு ேினம்: 28 பெ 
• ஒவ்சோரு ஆண்டும் கம 28 அன்று 

ெர்ேகதெ சபாது மன்னிப்பு தினம் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது, ஏசனன்றால் 1961 

ஆம் ஆண்டில் இந்த நாளில்தான் இந்த அரசு 

ொரா அலமப்பு ைண்டனில் நிறுேப்பட்டது. 

உலக புறகயிறல இல்லோ ேினம்: 31 பெ 
• ஒவ்சோரு ஆண்டும், கம 31 அன்று, உைக 

சுகாதார அலமப்பு (WHO) மற்றும் 

உைகளாேிய பங்காளிகள் உைக 

புலகயிலை இல்ைாத தினத்லத (WNTD) 

சகாண்டாடுகிறார்கள். 

 

Space & Technology News 
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ேோசோ ேனது முேல் மெோறபல் ப ோபபோறவ 

ேிலவில் ேண்ைரீ் பேடுவேற்கோக அனுப்ப 

உள்ளது 

• அசமரிக்காேின் கதெிய ோனூர்தி மற்றும் 

ேிண்சேளி நிர்ோகம் 2023 ஆம் ஆண்டில் 

நிைேில் நீர் மற்றும் பிற ேளங்கலளத் கதட 

திட்டமிட்டுள்ளது. அசமரிக்க நிறுேனம் 

தனது ஆர்ட்சடமிஸ் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக ெந்திர கமற்பரப்பில் மற்றும் 

அதற்குக் கீகை பனி மற்றும் பிற 

ேளங்கலளத் கதடி 2023 இன் பிற்பகுதியில் 

தனது முதல் சமாலபல் கராகபாலே 

ெந்திரனுக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. 

ேோசோ, இஸ்ப ோ உடன் கூட்டு பசர்ந்து பூெி 
அறெப்பு ஆய்வகத்றே உருவோக்குகிறது 

• காைநிலை மாற்றம் மற்றும் கபரைிவு 

தணிப்பு சதாடர்பான முயற்ெிகலளத் 

தணிக்க, அசமரிக்க ேிண்சேளி 
நிறுேனமான கதெிய ஏகராநாட்டிக்ஸ் 

மற்றும் ேிண்சேளி நிர்ோகம் (NASA) பூமி 
அலமப்பு ஆய்ேகம் என்ற புதிய அலமப்லப 

உருோக்கி ேருகிறது. 

 

Books and Authors 
 

பெகன் ெோர்க்ல் குழந்றேகள் புத்ேகெோன ‘ேி 
மபஞ்ச்’ மவளியிட உள்ளோர் 

• கமகன் மார்க்ல் தனது புதிய புத்தகத்லத ‘தி 
சபஞ்ச்’ (‘The Bench’) என்ற சபயரில் 

ஜூன் 8 ஆம் கததி சேளியிட உள்ளார், இது 

தனது கணேர் இளேரெர் ஹாரிக்கு, மகன் 

ஆர்ச்ெிக்கு அப்பாோக எழுதிய ஒரு 

கேிலதயால் தனது புத்தகத்லத முதல் 

தந்லதயர் தினத்தில் சேளியிட உள்ளார். 

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. 

“சிக்கிம்: சூழ்ச்சி ெற்றும் கூட்டைியின் 

வ லோறு” என்ற ேறலப்பில் ஒரு புத்ேகம் 

மவளியிடப்பட்டது. 

• ஹார்பர்காைின்ஸ் இந்தியா 

சேளியிட்டுள்ள “ெிக்கிம்: சூழ்ச்ெி மற்றும் 

கூட்டணியின் ேரைாறு” என்ற புத்தகம் கம 

16 அன்று சேளியிடப்பட்டது, இது ெிக்கிம் 

தினமாக சகாண்டாடப்படுகிறது. 

அவ்ேோர் சிங் போசின் எழுேிய “பேரு, ேிமபத் 

ெற்றும் சனீோ” என்ற புத்ேகம் மவளியிட்டோர் 

• அவ்தார் ெிங் பாெின் எழுதிய “கநரு, திசபத் 

மற்றும் ெீனா” என்ற தலைப்பில் ஒரு 

புத்தகம் சேளியிட்டார். 

‘இந்ேியோ ெற்றும் ஆசிய புவிசோர் அ சியல்: 

கடந்ே கோலம், ேற்பபோது’ சிவசங்கர் பெனன் 

எழுேி புத்ேகம் மவளியிட்டோர் 

• ‘இந்தியா மற்றும் ஆெிய புேிொர் அரெியல்: 

கடந்த காைம் நிகழ்காைம்’ என்ற 

தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் ெிேெங்கர் கமனன் 

எழுதி சேளியிட்டார். 

ேனது சுயசரிறேயோன “சச் கஹூன் பேோ” ஐ 

ேீனோ குப்ேோ அறிவித்ேோர் 
• பாைிவுட் நடிகர் நீனா குப்தா தனது 

சுயெரிலத “ெச் கஹூன் கதா” ஐ சபங்குயின் 

கரண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா புத்தகத்லத 

சேளியிட தயாராக உள்ளார். 2020 ஆம் 
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ஆண்டில் ஊரடங்கின் கபாது அேர் 

புத்தகத்லத எழுதினார். 

மேோற்றுபேோய்களுக்கு ெத்ேியில் குழந்றே 

உரிறெகளுக்கோன ேிேி ேி ட்ட ஒரு புேிய 

புத்ேகம் மவளியிடப்பட்டது. 

• சடல்ைிலயச் கெர்ந்த 

சதாைில்முலனகோரும், 

மலைகயறுபேருமான ஆதித்யா குப்தா, 

ெமீபத்தில் சேளியான “எேசரஸ்டில் 

இருந்து 7 பாடங்கள் – ோழ்க்லக மற்றும் 

ேணிகத்திைிருந்து எக்ஸ்சபடிஷன் கற்றல்” 

(“7 Lessons from Everest – Expedition Learnings 

from Life and Business”) புத்தகத்தின் ேிற்பலன 

ேருமானத்திைிருந்து COVID -19 

நிோரணத்திற்காக ரூ .1 ககாடி திரட்டுேலத 

கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளார். 

சல்ெோன் ருஷ்டி எழுேிய “சத்ேிய மெோழிகள்: 

கட்டுற கள் 2003-2020” என்ற புத்ேகம் 

மவளியோனது 
• ெல்மான் ருஷ்டி எழுதிய “ெத்திய சமாைிகள்: 

கட்டுலரகள் 2003-2020” என்ற புத்தகம் 

சேளியானது. 

 

Obituaries News 
 

மூத்ே மேோறலக்கோட்சி பத்ேிரிறகயோள ோன 

ப ோஹித் சர்ேோனோ கோலெோனோர் 

• பிரபை சதாலைக்காட்ெி 
பத்திரிலகயாளரும், செய்தி 
சதாகுப்பாளருமான ப ோஹித் சர்ேோனோ, 

சகாடிய COVID-19 கநாய்த்சதாற்லறத் 

சதாடர்ந்து, மாரலடப்பு காரணமாக 

காைமானார். 

ேிற ப்பட ெற்றும் மேோறலக்கோட்சி ேடிகர் 

பிக் ம்ஜதீ் கன்வோர்போல் கோலெோனோர். 

• பை படங்கள் சதாலைக்காட்ெி நிகழ்ச்ெிகள் 

மற்றும் ேலைத் சதாடர்களில் பிரபைமான 

கதாபாத்திரமாக நடித்துள்ள நடிகர் 

பிக்ரம்ஜீத் கன்ோர்பால் COVID-19 சதாற்று 

காரணமாக காைமானார். நடிகர் அனில் 

கபூரின் சதாடர் 24 மற்றும் ேலைத் 

சதாடரான ஸ்சபஷல் OPS (Special OPS). 

அேர் ஓய்வு சபற்ற ராணுே அதிகாரியாக 

இருந்தார். கிரிகயச்ெர் (Creature) 3-D, 

ஹாரர் ஸ்கடாரி, பிகரம் ரத்தன் தன் பகயா 

(Prem Ratan Dhan Payo) லபபாஸ் கராடு 

மற்றும் ஷார்ட்க்கட் கராமிகயா ஆகியலே 

அேரது பிரபைமான ெிை படங்களில் 

அடங்கும். 

சித்ேர் பெஸ்ட்ப ோ பண்டிட் பேவபி ேோ 

சவுேிரி கோலெோனோர். 

• COVID-19 சதாற்று காரணமாக ெிதார் 

கமஸ்ட்கரா பண்டிட் கதபு ெவுதிரி 

காைமானார். ெிதார் இலெகமலதயான 

இேர் செனியா அல்ைது கரானா இலெ 

பாணிலயச் ொர்ந்தேர் .அேருக்கு பத்ம 

பூஷண் மற்றும் பத்மஸ்ரீ ேிருது 

ேைங்கப்பட்டது. அேர் ஒரு 

ஆெிரியராகவும் எழுத்தாளராகவும் 

இருந்தார் கமலும் ஆறு புத்தகங்கலள 

எழுதி பை புதிய ராகங்கலள 

இயற்றியுள்ளார். 

‘ஷூட்டர் ேோேி’ சந்ேிப ோ பேோெர் 

கோலெோனோர் 

• ‘ஷூட்டர் தாதி’ என்ற புலனப்சபயர் 

சகாண்ட ஷூட்டர் ெந்திகரா கதாமர் COVID-

19 காரணமாக தனது 89 ேயதில் 

காைமானார். அேர் உத்தரபிரகதெத்தின் 

பாக்பத் கிராமத்லதச் கெர்ந்தேர், கதாமர் 

முதல்முலறயாக துப்பாக்கிலய 

எடுத்தகபாது 60 ேயதுக்கு கமற்பட்டேர், 

ஆனால் ேரீர்களுக்கான பை கதெிய 

கபாட்டிகளில் சேன்றார், அேரது 

சேற்றிகள் இறுதியில் ேிருது சபற்ற 

பாைிவுட் திலரப்படமான 'ொண்ட் கி ஆங்’ 

(Saand ki Aankh) ஆகும். 

முன்னோள் J&K கவர்னர் ஜக்பெோகன் 

கோலெோனோர் 

• ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் ஆளுநர் 

ஜக்கமாகன் மல்கஹாத்ரா காைமானார். 

ஜக்கமாகன் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆளுநராக 

இரண்டு முலற பணியாற்றினார், 1984 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/mastertmind
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


           "Monthly Current Affairs PDF in Tamil | May 2021 Important Current Affairs" 

45 www.adda247.com/ta/  |  https://t.me/mastertmind  |  www.careerpower.in  |  Adda247App 
  

 

முதல் 1989 ேலர ஒரு முலற, பின்னர் 

ஜனேரி 1990 முதல் கம 1990 

ேலர.சடல்ைி ககாோ மற்றும் டாமன் & 

டியு ஆகியேற்றின் சைப்டினன்ட் 

கேர்னராகவும் பணியாற்றினார்.  

ெகோத்ெோ கோந்ேியின் முன்னோள் ேனிப்பட்ட 

மசயலோளர் V கல்யோைம் கோலெோனோர் 

• மகாத்மா காந்தியின் முன்னாள் தனிப்பட்ட 

செயைாளர் V கல்யாணம் காைமானார். 

1943 முதல் மகாத்மா படுசகாலை 

செய்யப்பட்ட 1948 ேலர காந்தியின் 

தனிப்பட்ட செயைாளராக இருந்தார். காந்தி 
எழுதிய கடிதங்கள் , அேருடன் 

சதாடர்புலடய பிற இைக்கியங்கள் மற்றும் 

லகசயழுத்திட்ட காகொலை கல்யாணம் 

பாதுகாத்து ேந்தார். 

COVID-19 கோ ைெோக ேடிறக அபிலோஷோ 

போட்டீல் கோலெோனோர் 

• ‘குட் நியூஸ்’ (‘Good Newwz), ‘பத்ரிநாத் கி 
துல்ஹானியா’ (Badrinath Ki Dulhania’), 

‘ெிச்கொர்’ (‘Chhichhore’) கபான்ற 

படங்களில் நடித்த நடிலக அபிைாஷா 

பாட்டீல் COVID -19 சதாற்று காரணமாக 

காைமானார். பாைிவுட் திலரப்படங்கலளத் 

தேிர, ‘கத ஆத் திோஸ்’ (‘Te Aath Diwas’), 

கபக்ககா கததா கா கபககா ’ (Bayko Deta Ka 

Bayko’),‘ பிரோஸ் ’ (‘Prawaas),‘ பிப்ெி 
(‘Pipsi’)’மற்றும் Tujha Majha Arrange 

Marriage கபான்ற மராத்தி படங்களிலும் 

பாட்டீல் நடித்துள்ளார் 

முன்னோள் ெத்ேிய அறெச்சரும், RLD 

ேிறுவனருெோன அஜித் சிங் கோலெோனோர் 

• முன்னாள் மத்திய அலமச்ெரும், 

ராஷ்டிரிய கைாக் தளம் (RLD) நிறுேனர் 

மற்றும் தலைேர் அஜித் ெிங் COVID -19 

சதாற்று காரணமாக காைமானார். 

• அேர் இந்தியாேின் முன்னாள் பிரதமர் 

ெவுத்ரி ெரண் ெிங்கின் மகன். அஜித் ெிங் 

பிரதமர் ேி. பி. ெிங்கின் கீழ் ேர்த்தக 

மற்றும் சதாைில்துலற அலமச்ெராக 

பணியாற்றினார், பி. ேி. நரெிம்ம ராேின் 

அலமச்ெரலேயில் உணவு பதப்படுத்தும் 

சதாைில்துலற அலமச்ெராக 

பணியாற்றினார், அடல் பிஹாரி 

ோஜ்பாயின் அரொங்கத்தில் ேிேொய 

அலமச்ெராக பணியாற்றினார், மன்கமாகன் 

ெிங்கின் அலமச்ெரலேயில் ெிேில் ேிமான 

கபாக்குேரத்து அலமச்ெராக 

பணியாற்றினார் 
 

 

மூத்ே பத்ேிரிறகயோளர் பஷஷ் ேோ ோயண் 

சிங் COVID -19 மேோற்றோல் கோலெோனோர்  

• மூத்த மூத்த பத்திரிலகயாளர் கஷஷ் 

நாராயண் ெிங் COVID-19 ெிகிச்லெ 

பைனின்றி காைமானார். அேருக்கு ேயது 

70. அேர் கட்டுலரயாளர், அரெியல் 

ேர்ணலனயாளர் மற்றும் சேளியுறவுக் 

சகாள்லக குறித்த நிபுணர், கஷஷ் 

நாராயண் ெிங் இரண்டு தொப்தங்களுக்கும் 

கமைாக தன் சதாைிலை செய்து 

சகாண்டிருந்தார். 

மூத்ே இறச அறெப்போளர் வோன் ோஜ் 

போட்டியோ கோலெோனோர் 

• இந்தியாேில் கமற்கத்திய பாரம்பரிய 

இலெயின் ெிறந்த இலெயலமப்பாளராக 

இருந்த மூத்த இலெ அலமப்பாளர் ேன்ராஜ் 

பாட்டியா ஒரு நணீ்ட கநாயின் காரணமாக 

காைமானார். ேிளம்பரப் படங்கள் 

திலரப்படங்கள் பிரதான திலரப்படங்கள் 

சதாலைக்காட்ெி நிகழ்ச்ெிகள் 

ஆேணப்படங்கள் கபான்றேற்றுக்கு 

இலெயலமப்பதில் இருந்து அேரது பணி 
சதாடங்கியது. 

புகழ்மபற்ற சிற்பியும் ெோேிலங்களறவ 

எம்.பி.யுெோன  குேோத் பெோகபத் ோ 

கோலெோனோர்: 9 May 
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• பிரபை ெிற்பி கட்டிடக் கலைஞருக்கு 

மாநிைங்களலே உறுப்பினருமான ரகுநாத் 

கமாகபத்ரா ஆகிகயார் COVID-19 ெிகிச்லெ 

பைனின்றி காைமானார். கலை, 

கட்டிடக்கலை மற்றும் கைாச்ொர உைகில் 

தனது முன்கனாடி பங்களிப்புகளுக்காக 

ஒடிொேிைிருந்து ேந்த 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. 

றடம்ஸ் குழுெத் ேறலவர் இந்தூ மஜயின் 

கோலெோனோர். 

• மனித இன பற்றாளரும், லடம்ஸ் குழுமத் 

தலைேருமான இந்து சஜயின் COVID 

சதாற்று காரணமாக காைமானார். 

இந்தியாேின் முக்கிய ஊடக ஆளுலம 

இந்து சஜயின், இந்தியாேின் மிகப்சபரிய 

ஊடகக் குழுோன சபன்னட், ககால்மன் & 

ககா ைிமிசடட் (Bennett, Coleman & Co. Ltd) 

நிறுேனத்தின் தலைேராக இருந்தார், இது 

லடம்ஸ் குழுமம் என்று பிரபைமாக 

அறியப்படுகிறது, இது லடம்ஸ் ஆப் 

இந்தியா மற்றும் பிற சபரிய 

செய்தித்தாள்கலளக் சகாண்டுள்ளது. 

சிபிஐ முன்னோள் அேிகோரி பக. பகோேென் 

கோலெோனோர் 

• ெிபிஐ முன்னாள் அதிகாரி கக.ரககாதமன் 

காைமானார். ராஜீவ் காந்தி படுசகாலை 

ேைக்கின் ெிறப்பு புைனாய்வுக் குழுேின் (SIT) 

தலைலம ேிொரலண அதிகாரியாக 

இருந்தார். 

பி பல கைிேவியலோளர் M.S.ே சிம்ென் 

கோலெோனோர் 

• பிரபை இந்திய கணிதேியைாளர் 

கபராெிரியர் M.S.நரெிம்மன் காைமானார். 

கபராெிரியர் நரெிம்மன், C.S. கெஷாத்ரியுடன், 

நரெிம்மன்-கெஷாத்ரி கதற்றத்தின் 

(Narasimhan–Seshadri theorem) 

ஆதாரங்களுக்காக அறியப்பட்டனர். 

கோங்கி ஸ் M.P  ோஜவீ் சேவ் கோலெோனோர் 

• சகாகரானா லேரஸ் சதாற்றுகநாயிைிருந்து 

மீண்டு ெிை நாட்களுக்குப் பிறகு, காங்கிரஸ் 
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மூத்த தலைேரும், மாநிைங்களலே 

M.P.யுமான ராஜீவ் ெதவ் காைமானார். 

BCCI ேடுவர்  ோபஜந்ேி சின் ஜபடஜோ 

கோலெோனோர் 

• முன்னாள் ெவுராஷ்டிரா கேகப்பந்து 

ேசீ்ொளரும் BCCI நடுேருமான 

ராகஜந்திரெிங் ஜகடஜா COVID-19 காரணமாக 

காைமானார். அேர் மிகச்ெிறந்த ேைது லக 

நடுத்தர கேகப்பந்து ேசீ்ொளர்களில் 

ஒருேராகவும் குறிப்பிடத்தக்க 

ஆல்ரவுண்டராகவும் இருந்தார். 

முன்னோள் ெத்ேிய அறெச்சர் ஸ்ரீ சோென் 

லோல் குப்ேோ கோலெோனோர் 

• பாஜக மூத்த தலைேரும், முன்னாள் 

மத்திய அலமச்ெருமான ெமன் ைால் குப்தா 

காைமானார். 1972 ஆம் ஆண்டில் J & K 

ெட்டமன்ற உறுப்பினராகத் சதாடங்கி ஐந்து 

தொப்தங்களாக நடீித்த ஒரு ெிறந்த அரெியல் 

ோழ்க்லகலய அேர் சகாண்டிருந்தார். 

புகழ்மபற்ற ேெிழ் எழுத்ேோளரும் ேோட்டுப்புற 

எழுத்ேோளருெோன கி.  ோஜேோ ோயைன் 

கோலெோனோர் 

• பிரபை தமிழ் நாட்டுப்புறேியைாளரும் 

பாராட்டப்பட்ட எழுத்தாளருமான கி. 
ராஜநாராயணன் காைமானார். கி. ோ என்று 

அேரது தமிழ் முதசைழுத்துக்களால் 

பிரபைமாக அலைக்கப்பட்ட இேர் ‘கரிெல் 

இைக்கியத்தின்’ முன்கனாடியாக 

அறியப்பட்டார். 

இந்ேிய ெருத்துவ சங்கத்ேின் முன்னோள் 

ேறலவர் டோக்டர் பக.பக.அகர்வோல் 

கோலெோனோர் 

• பிரபை இருதயகநாய் நிபுணரும், இந்திய 

மருத்துே ெங்கத்தின் (IMA) முன்னாள் 

கதெியத் தலைேருமான டாக்டர் 

கக.கக.அகர்ோல் COVID உடன் கபாராடி 

காைமானார் அேர் ஒரு ெிறந்த மருத்துேர் 

மற்றும் இருதயகநாய் நிபுணராக இருந்தார். 
 ோஜஸ்ேோன் முன்னோள் முேல்வர் மஜகந்ேோத் 

பகோடியோ கோலெோனோர் 

• காங்கிரஸ் மூத்த தலைேரும், ராஜஸ்தான் 

முன்னாள் முதல்ேருமான சஜகந்நாத் 

பஹாடியா COVID -19 காரணமாக 

காைமானார். 1980 ஜூன் 6 முதல் 1981 

ஜூலை 14 ேலர ராஜஸ்தானின் 

முதல்ேராக பணியாற்றினார். 

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

எேிர்-பயங்க வோே ேோக்குேல்கறள 

வழிேடத்ேியவர், கோலெோனோர். 

• 26/11 மும்லப பயங்கரோத தாக்குதைின் 

கபாது பலடக்கு தலைலம தாங்கிய கதெிய 

பாதுகாப்பு காேைர்களின் (NSG) முன்னாள் 

இயக்குநர் சஜனரல் J.K. தத் COVID-19 

சதாற்று காரணமாக காைமானார். 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சுந்ேர்லோல் 

பஹுகுனோ கோலெோனோர் 

• நன்கு அறியப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் 

ஆர்ேைரும் காந்தியருமான சுந்தர்ைால் 

பஹுகுனா காைமானார். அேருக்கு ேயது 

94. 

“ ோம்-லக்ஷ்ென்” என்ற இரு 

இறசயறெப்போளர்களின் மூத்ே இறச 

இயக்குனர் லக்ஷ்ென் கோலெோனோர் 

• பிரபை இரட்லடயர் 

இலெயலமப்பாளர்களான “ராம்-ைக்ஷ்மன்” 

இன் பிரபை இலெ இயக்குனர் “ைக்ஷ்மன்” 

மாரலடப்பால் காைமானார். 

இந்ேியோவின் முன்னோள் அணுசக்ேி 
ஆறையத் ேறலவர் ஸ்ரீகுெோர் போனர்ஜி 
கோலெோனோர் 
• இந்திய அணுெக்தி ஆலணயத்தின் 

முன்னாள் தலைேர் டாக்டர் ஸ்ரீகுமார் 

பானர்ஜி காைமானார். அேர் அணுெக்தி 
ஆலணயத்தின் தலைேராகவும் 

அணுெக்தித் துலறயின் செயைாளராகவும் 

2012 ல் ஓய்வு சபற்றார். 

இந்ேிய குத்துச்சண்றடயின் முேல் 

துப ோைோச்சோர்யோ விருது மபற்ற 

பயிற்சியோளர் O P ப த்வோஜ் கோலெோனோர் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/mastertmind
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


           "Monthly Current Affairs PDF in Tamil | May 2021 Important Current Affairs" 

48 www.adda247.com/ta/  |  https://t.me/mastertmind  |  www.careerpower.in  |  Adda247App 
  

 

• இந்திய குத்துச்ெண்லடயின் முதல் 

துகராணாச்ொர்யா ேிருது சபற்ற 

பயிற்ெியாளர் O P பரத்ோஜ் காைமானார். 

சனீோவின் ‘கலப்பின அரிசியின் ேந்றே’ 

யுவோன் லோங்பிங் கோலெோனோர் 

• ெீன ேிஞ்ஞானி யுோன் ைாங்பிங், நாட்டில் 

தானிய உற்பத்திலய சபரிதும் 

கமம்படுத்திய ஒரு கைப்பின அரிெி 
உருோக்கியதில் புகழ்சபற்றேர், தனது 91 

ேயதில் காைமானார். 

முன்னோள் ஃபோர்முலோ ஒன் முேலோளி 
பெக்ஸ் பெோஸ்லி கோலெோனோர் 

• ஃபார்முைா ஒன்னின் நிர்ோகக் குழுேின் 

முன்னாள் தலைேரான கமக்ஸ் கமாஸ்ைி 
தனது 81 ேயதில் புற்றுகநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டு காைமானார். 1930 களில் 

பிரிட்டிஷ் பாெிெ இயக்கத்தின் தலைேரான 

ஓஸ்ோல்ட் கமாஸ்ைியின் (Oswald Mosley) 

இலளய மகன். 

சோேறன பறடத்ே US ஒலிம்பிக் ஸ்ப்ரிண்டர் 

லீ எவன்ஸ் கோலெோனோர் 
• 1968 ஒைிம்பிக்கில் எதிர்ப்பின் 

அலடயாளமாக கறுப்பு நிற சபரட் அணிந்த 

ொதலன பலடத்த லீ எேன்ஸ், பின்னர் 

ெமூக நதீிக்கு ஆதரோக மனிதாபிமானப் 

பணிகலள கமற்சகாண்டார். 
1971 பபோர் வ ீர் கர்னல் பஞ்சோப் சிங் 

கோலெோனோர் 

• 1971 பங்களாகதஷ் ேிடுதலைப் 

கபாரின்கபாது பூஞ்ச் கபாரின் ேரீரான 

கர்னல் பஞ்ொப் ெிங் காைமான பிறகு 

சதாற்று சநறிமுலறகளின் கீழ் முழு 

இராணுே மரியாலதகளுடன் தகனம் 

செய்யப்பட்டார். 

சுேந்ேி ப் பபோ ோளி எச்.எஸ். துற சோெி 
கோலெோனோர் 
• ெமீபத்தில் COVID-19 ல் இருந்து மீண்ட 

சுதந்திர கபாராட்ட ேரீர் H.S துலரொமி 
காைமானார்.  

எழுத்ேோளரும் கறலக் 

கண்கோைிப்போளருெோன அல்கோ  குவன்ஷி 
கோலெோனோர். 

• ஆெிரியரும் கலைக் 

கண்காணிப்பாளருமான அல்கா ரகுேன்ஷி 
காைமானார். 

 

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. 

ஏர்றலன் ேிறுவனம் ‘Go Air’ ேன்றன ‘Go First’ 

என்று மபயர் ெோற்றம் மசய்துள்ளது. 

• ோடியா குழுமத்திற்கு சொந்தமான, GoAir 

தன்லன “You Come First” என்ற புதிய 

குறிக்ககாளுடன் ‘Go First’ என்று சபயர் 

மாற்றம் செய்துள்ளது. COVID-19 

சதாற்றுகநாயின் தாக்கத்லதத் தடுக்க, ULCC 

(ultra-low-cost carrier) ேிமான மாதிரியில் 

இயக்குேதற்காக நிறுேனத்தின் 

முயற்ெியின் ஒரு பகுதியாக 15 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

மறுசபயரிடுேதற்கான முடிவு 

செய்துள்ளது. 

 
அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் முக்கியமோை 

குறிப்புக்கள்: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• ஐக்கிய இராச்ெியத்தின் பிரதமர்: கபாரிஸ் 

ஜான்ென். 
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• ஐக்கிய இராச்ெியத்தின் தலைநகரம்: 

ைண்டன் 

• ஹரியானா தலைநகரம்: ெண்டிகர். 

• ஹரியானா கேர்னர்: ெத்யகதவ் நாராயண் 

ஆர்யா. 

• ஹரியானா முதல்ேர்: மகனாகர் ைால் 

கட்டர் 

• SIDBI யின் CMD: S ராமன் 

• SIDBI 2 ஏப்ரல் 1990 இல் அலமக்கப்பட்டது 

• SIDBI தலைலமயகம்: ைக்கனா, 

உத்தரபிரகதெம் 

• ஆக்ெிஸ் ேங்கியின் தலைலமயகம்: 

மும்லப; 
 

 

• ஆக்ெிஸ் ேங்கி நிறுேப்பட்டது: 1993. 

• இந்தியன் ேங்கி தலைலமயகம்: சென்லன, 

தமிழ்நாடு. 

• இந்தியன் ேங்கி தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரி: பத்மஜா சுண்டுரு (Padmaja Chunduru). 

• இந்தியன் ேங்கி கடக்லைன்: Your Own Bank, 

Banking That’s Twice As Good. 

• பாரத் ெஞ்ொர் நிகாம் ைிமிசடட் தலைேர் & 

MD: பிரேனீ் குமார் பூர்ோர் 

• பாரத் ெஞ்ொர் நிகாம் ைிமிசடட் 

தலைலமயகம்: புது தில்ைி 
• ெர்ேகதெ சதாைிைாளர் அலமப்பின் 

தலைலமயகம்: சஜனேீா, சுேிட்ெர்ைாந்து. 

• ெர்ேகதெ சதாைிைாளர் அலமப்பின் 

தலைேர்: லக லரடர். 

• ெர்ேகதெ சதாைிைாளர் அலமப்பு 

நிறுேப்பட்டது: 1919. 

• BRO இயக்குநர் சஜனரல்: சைப்டினன்ட் 

சஜனரல் ராஜீவ் ெவுத்ரி; 

• BRO தலைலமயகம்: புது தில்ைி; 
• BRO நிறுேப்பட்டது: 7 கம 1960. 

• இமாச்ெை பிரகதெ ஆளுநர்: பண்டாரு 
தத்தாத்கரயா; 

• இமாச்ெை பிரகதெ முதல்ேர்: சஜய் ராம் 
தாக்கூர். 

• ரிெர்வ் ேங்கியின் 25ேது ஆளுநர்: ெக்தி 
காந்த் தாஸ்; 

• தலைலமயகம்: மும்லப; 
• நிறுேப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்தா. 
• ைட்சுமி ேிைாஸ் ேங்கி தலைலமயகம்: 

சென்லன,தமிழ்நாடு. 
• ைட்சுமி ேிைாஸ் ேங்கி நிறுேப்பட்டது: 

1926 
• ICRC தலைேர்: பீட்டர் மாரர் ( Peter Maurer) 
• ICRC யின் தலைலமயகம்: சஜனேீா, 

சுேிட்ெர்ைாந்து. 
• BRO இயக்குநர் சஜனரல்: சைப்டினன்ட் 

சஜனரல் ராஜீவ் ெவுத்ரி; 
• BRO தலைலமயகம்: புது தில்ைி; 
• BRO நிறுேப்பட்டது: 7 கம 1960. 
• இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் ைிமிசடட்: 

CMD: ஆர் மாதேன்; 
• இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் ைிமிசடட் 

தலைலமயகம்: சபங்களூரு; 
• கரால்ஸ் ராய்ஸ் தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரி: டார்ஸ்டன் முல்ைர்-ஓட்கோஸ் 
(Torsten Muller-Otvos) 

• கரால்ஸ் ராய்ஸ் நிறுேனர்: கபரிச் 
கமாட்கடாரன் சேர்க் ஏஜி (Bayerische 
Motoren Werke AG) 

• கரால்ஸ் ராய்ஸ் நிறுேப்பட்டது: 1904; 
• கரால்ஸ் ராய்ஸ் தலைலமயகம்: 

சேஸ்தாம்ப்சநட் (Westhampnett), ஐக்கிய 
ராஜ்ஜியம். 

• ெர்ேகதெ சபண்கள் நதீிபதிகள் ெங்கத்தின் 
தலைேர்: ேகனொ ரூயிஸ் (Vanessa Ruiz) 

• ெர்ேகதெ சபண்கள் நீதிபதிகள் ெங்கம் 
நிறுேப்பட்டது: 1991; 
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• ெர்ேகதெ சபண்கள் நீதிபதிகள் ெங்கம் 
தலைலமயகம்: ோஷிங்டன் D.C, 
அசமரிக்கா 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி தலைலம 
நிர்ோக அதிகாரி: உதய் ககாடக். 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி ஸ்தாபனம்: 
2003. 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி 
தலைலமயகம்: மும்லப மகாராஷ்டிரா. 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி கடக்லைன்: 
let’s make money simple 

• உைக தடகள தலைேர்: செபாஸ்டியன் 
ககா (Sebastian Coe). 

• உைக தடகள தலைலமயகம்: 
சமானாக்ககா; 

• உைக தடகள நிறுேப்பட்டது: 17 ஜூலை 
1912. 

• ஒடிொேின் முதல்ேர்: நேனீ் பட்நாயக் 
மற்றும் ஆளுநர் ேிநாயகர் ைால் 

• மகாராஷ்டிரா கேர்னர்: பகத் ெிங் 
ககாஷ்யரி. 

• மகாராஷ்டிரா தலைநகரம்: மும்லப. 
• மகாராஷ்டிரா முதல்ேர்: உத்தவ் தாக்ககர. 
• அகிை இந்திய செஸ் கூட்டலமப்பு 

தலைேர்: ெஞ்ெய் கபூர்; 
• அகிை இந்திய செஸ் கூட்டலமப்பு 

தலைலமயகம் இடம்: சென்லன; 
• அகிை இந்திய செஸ் கூட்டலமப்பு 

நிறுேப்பட்டது: 1951  
• கபார்ச்சுகல் தலைேர்: மார்செகைா 

சரசபகைா டி டிகொொ (Marcelo Rebelo de 
Sousa) 

• கபார்ச்சுகல் தலைநகரம் : ைிஸ்பன்; 
• கபார்ச்சுகல் நாணயம்: யூகரா. 
• ெிக்கிம் முதல்ேர்: பி.எஸ்.ககாகை. 
• ெிக்கிம் ஆளுநர்: கங்கா பிரொத் 
• ஐ.ெி.ெி தலைேர்: கிசரக் பார்க்கை (Greg 

Barclay). 
• ஐ.ெி.ெி யின் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

மனு ொவ்னி (Manu Sawhney). 

• ஐ.ெி.ெி.யின் தலைலமயகம்: துபாய், 
ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ். 

• செேிைியர்கள் ெர்ேகதெ கூட்டலமப்பு 
தலைேர்: பிராங்கா ககடி(Franka Cadee) 

• செேிைியர்கள் தலைலமயகத்தின் 
ெர்ேகதெ கூட்டலமப்பு: கஹக் (Hague), 
சநதர்ைாந்து 

• உைக சுகாதார அலமப்பின் இயக்குநர் 
சஜனரல்: சடட்கராஸ் அதாகனாம்(Tedros 
Adhanom). 

• WHO இன் தலைலமயகம்: சஜனேீா 
சுேிட்ெர்ைாந்து. 

• ஸ்ட்ராகடாைாஞ்ச் (Stratolaunch) 
தலைலமயகம்: சமாஜாகே (Mojave) 
கைிகபார்னியா, அசமரிக்கா; 

 

 
• ஸ்ட்ராகடாைாஞ்ச் (Stratolaunch) தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி மற்றும் தலைேர்: ஜனீ் 
ஃபிைாய்ட் (Jean Floyd) 

• ICICI ேங்கி தலைலமயகம்: மும்லப, 
மகாராஷ்டிரா. 

• ICICI ேங்கி MD & CEO: ெந்தீப் பக்ஷி. 
• ICICI ேங்கி கடக்லைன்: Hum Hai Na, Khayal 

Apka  
• கதெிய மனித உரிலமகள் ஆலணயம் 

உருோனது: 12 அக்கடாபர் 1993; 
• கதெிய மனித உரிலமகள் ஆலணயத்தின் 

அதிகார ேரம்பு: இந்திய அரசு; 
• கதெிய மனித உரிலமகள் ஆலணயம் 

தலைலமயகம்: புது தில்ைி 
• SBI தலைேர்: திகனஷ் குமார் காரா. 
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• SBI தலைலமயகம்: மும்லப. 
• SBI நிறுேப்பட்டது: 1 ஜூலை 1955 
• கபஸ்புக்கின் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

மார்க் ஜுக்கர்சபர்க் (: Mark Zuckerberg) 
• கபஸ்புக் தலைலமயகம்: கைிகபார்னியா 

U.S 
• ெர்ேகதெ ஒைிம்பிக் கமிட்டி 

தலைலமயகம்: சைாொன் (Lausanne), 
சுேிட்ெர்ைாந்து; 

• ெர்ேகதெ ஒைிம்பிக் கமிட்டி தலைேர்: 
தாமஸ் பாக்(Thomas Bach) 

• ெர்ேகதெ ஒைிம்பிக் குழு நிறுேப்பட்டது: 
23 ஜூன் 1894 பாரிஸ் பிரான்ஸ். 

• ரஷ்யா ஜனாதிபதி: ேிளாடிமிர் புடின். 
• ரஷ்யா தலைநகரம்: மாஸ்ககா. 
• ரஷ்யா நாணயம்: ரஷ்ய ரூபிள். 
• கடற்பலடத் தளபதி: அட்மிரல் கரம்பீர் 

ெிங். 
• இந்திய கடற்பலட நிறுேப்பட்டது: 26 

ஜனேரி 1950 
• ஜப்பான் தலைநகரம்: கடாக்கிகயா; 
• ஜப்பான் நாணயம்: ஜப்பானிய சயன்; 
• ஜப்பான் பிரதமர்: கயாஷிலஹட் சுகா 

(Yoshihide Suga) 
• Wipro ைிமிசடட் தலைேர்: ரிஷாத் 

பிகரம்ஜி. 
• Wipro தலைலமயகம்: சபங்களூரு; 
• Wipro M.D மற்றும் தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரி: தியரி சடைாகபார்கட (Thierry 
Delaporte). 

• 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. 
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• 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). 

• 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 
ஜீட்ஸ் (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. 

• ெீனா தலைநகரம்: சபய்ஜிங். 

• ெீனா நாணயம்: சரன்மின்பி (Renminbi) 

• ெீனா ஜனாதிபதி: ஜி ஜின்பிங் (Xi Jinping) 

• WHO ஏப்ரல் 7, 1948 இல் நிறுேப்பட்டது. 

• WHO என்பது ெர்ேகதெ சபாது 

சுகாதாரத்திற்கு சபாறுப்பான ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயின் ெிறப்பு நிறுேனம். 

• WHO தலைலமயகம் சுேிட்ெர்ைாந்தின் 

சஜனேீாேில் உள்ளது 

• WHO தற்கபாலதய தலைேர் டாக்டர் 

சடட்கராஸ் அதாகனாம் சகப்கரயஸ் (Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus). 

• உத்தரகண்ட் முதல்ேர்: தீரத் ெிங் ராேத்; 

• உத்தரகண்ட் ஆளுநர்: கபபி ராணி சமௌர்ய 

(Baby Rani Maurya). 
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• பஞ்ொப் முதல்ேர்: ககப்டன் அமரீந்தர் ெிங். 

• பஞ்ொப் கேர்னர்: ேி.பி.ெிங் பத்கனார். 

• ஏர்சடல் கபசமன்ட்ஸ் ேங்கியின் MD 

மற்றும் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: நுப்ரதா 

பிஸ்ோஸ். 

• ஏர்சடல் கபசமன்ட்ஸ் ேங்கி 
தலைலமயகம்: புது தில்ைி. 

• ஏர்சடல் கபசமன்ட்ஸ் ேங்கி நிறுேப்பட்ட 

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

நிறுேப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்தா 

• COP26: – கட்ெிகளின் 26 ேது ஐ.நா. காைநிலை 

மாற்ற மாநாடு. 

• BCCI செயைாளர்: கஜ ஷா. 

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

மகாராஷ்டிரா; நிறுேப்பட்டது: டிெம்பர் 1928. 

• GoAir நிறுேனர்: ஜஹாங்கிர் ோடியா; 

• GoAir நிறுேப்பட்டது: 2005; 

• இந்தியா ோனிலை ஆய்வுத் துலற 

தலைலமயகம்: சமௌஸம் பேன் கைாதி 
ொலை, புது தில்ைி. 

• இந்தியா ோனிலை ஆய்வு துலற 

நிறுேப்பட்டது: 1875. 

• இமாச்ெை பிரகதெ ஆளுநர்: பண்டாரு 

தத்தாத்கரயா; 

• இமாச்ெை பிரகதெ முதல்ேர்: சஜய் ராம் 

தாக்கூர் 

• ெீனா கதெிய ேிண்சேளி நிர்ோகம் 

நிறுேப்பட்டது: 22 ஏப்ரல் 1993; 

• ெீனா கதெிய ேிண்சேளி நிர்ோக நிர்ோகி: 
ஜாங் சகஜியன் (Zhang Kejian) 

• ெீனா கதெிய ேிண்சேளி நிர்ோக 

தலைலமயகம்: லஹடியன் மாேட்டம், 

சபய்ஜிங், ெீனா. 

• நாகாைாந்து முதல்ேர்: சநபியு ரிகயா; 

நாகாைாந்து ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரேி. 
• NBA நிறுேப்பட்டது: 6 ஜூன் 1946, நியூயார்க், 

அசமரிக்கா; 

• NBA கமிஷனர்: ஆடம் ெில்ேர் (Adam Silver); 

• NBA தலைலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா. 

• UNESCO தலைலமயகம்: பாரிஸ் பிரான்ஸ். 

• UNESCO தலைேர்: ஆட்ரி அசெௌகை (Audrey 

Azoulay). 

• UNESCO நிறுேப்பட்டது: 16 நேம்பர் 1945 

• ெர்ேகதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றிய 

தலைலமயகம்: சஜனேீா, சுேிட்ெர்ைாந்து; 

• ெர்ேகதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றியம் 

நிறுேப்பட்டது: 17 கம 1865; 

• ெர்ேகதெ சதாலைத்சதாடர்பு ஒன்றிய 

சபாதுச்செயைாளர்: ஹவுைின் ஜாகோ 

(Houlin Zhao) 

• WHO ஏப்ரல் 7, 1948 இல் நிறுேப்பட்டது. 

• WHO என்பது ெர்ேகதெ சபாது 

சுகாதாரத்திற்கு சபாறுப்பான ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயின் ெிறப்பு நிறுேனம் 

• WHO தலைலமயகம் சுேிட்ெர்ைாந்தின் 

சஜனேீாேில் உள்ளது. 

• WHO தற்கபாலதய தலைேர் டாக்டர் 

சடட்கராஸ் அதாகனாம் சகப்கரயஸ் (Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus) 

 

• மணிப்பூர் முதல்ேர்: என்.பிகரன் ெிங்; 

ஆளுநர்: நஜ்மா சஹப்டுல்ைா. 

• ஹரியானா தலைநகரம்: ெண்டிகர். 

• ஹரியானா கேர்னர்: ெத்யகதவ் நாராயண் 

ஆர்யா. 

• ஹரியானா முதல்ேர்: மகனாகர் ைால் 

கட்டர். 

• ஈரான் தலைநகரம்: சதஹ்ரான்; 

• ஈரான் நாணயம்: ஈரானிய ரியால்; 

• ஈரான் ஜனாதிபதி: ஹென் ரூஹானி (Hassan 

Rouhani). 

• IDRBT தலைலமயகம் இருப்பிடம்: 

லஹதராபாத்; 
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• IDRBT நிறுேப்பட்டது: 1996. 

• SpaceX நிறுேனர் மற்றும் தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரி: எகைான் மஸ்க். 

• SpaceX நிறுேப்பட்டது: 2002. 

• SpaceX தலைலமயகம்: கைிகபார்னியா 

அசமரிக்கா. 

• Google தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: சுந்தர் 

பிச்ொய். 

• Google நிறுேப்பட்டது: 4 செப்டம்பர் 1998, 

கைிகபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• Google நிறுேனர்கள்: ைாரி கபஜ், செர்ஜி பிரின் 

Larry Page, Sergey Brin) 

• சுசுகி கமாட்டார் கார்ப்பகரஷன் நிறுேனர்: 

மிச்ெிகயா சுசுகி (Michio Suzuki); 

• சுசுகி கமாட்டார் கார்ப்பகரஷன் 

நிறுேப்பட்டது: அக்கடாபர் 1909 

• சுசுகி கமாட்டார் கார்ப்பகரஷன் தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி: ஒொமு சுசுகி (Osamu 

Suzuki). 

• ெர்ேகதெ அருங்காட்ெியக ெலபகளின் 

தலைேர்: சுகய அக்கொய் ( Suay Aksoy); 

• ெர்ேகதெ அருங்காட்ெியக தலைலமயகம்: 

பாரிஸ், பிரான்ஸ்; 

• அருங்காட்ெியகங்களின் ெர்ேகதெ 

கவுன்ெில் நிறுேனர்: ெஉன்செய் கஜ. 

ஹாம்ைின் (Chauncey J. Hamlin) 

• ெர்ேகதெ அருங்காட்ெியக ெலப 

நிறுேப்பட்டது: 1946 

• NABARD நிறுேப்பட்டது: 12 ஜூலை 1982; 

• NABARD தலைலமயகம்: மும்லப; 

• NABARD தலைேர்: ஜி ஆர் ெிந்தைா. 

• சதலுங்கானா தலைநகரம்: லஹதராபாத். 

• சதலுங்கானா கேர்னர்: தமிைிொய் 

செௌந்தரராஜன். 

• சதலுங்கானா முதல்ேர்: கக.ெந்திரகெகர் 

ராவ் 

• பைங்குடியினர் ேிேகார துலற அலமச்ெர்: 

அர்ஜுன் முண்டா; 

• லமக்கராொப்ட் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

ெத்யா நாசதல்ைா; 

• லமக்கராொஃப்ட் தலைலமயகம்: 

சரட்மண்ட், ோஷிங்டன், அசமரிக்கா 

• ரிலையன்ஸ் ஜிகயா தலைேர் 

இன்கபாகாம்: கமத்யூ உம்மன்; 

• ரிலையன்ஸ் ஜிகயா நிறுேனர்: முககஷ் 

அம்பானி; 
• ரிலையன்ஸ் ஜிகயா நிறுேப்பட்டது: 2007; 

• ரிலையன்ஸ் ஜிகயா தலைலமயகம்: 

மும்லப. 

• யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் (United 

Launch Alliance )தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

கடாரி புருகனா; 

• யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் (United 

Launch Alliance) நிறுேப்பட்டது: 1 டிெம்பர் 2006; 

• யுலனசடட் ைாஞ்ச் அலையன்ஸ் (United 

Launch Alliance) தலைலமயகம்: நூற்றாண்டு, 

சகாைராகடா, அசமரிக்கா. 

• திசபத் தலைநகரம்: ைாொ;திசபத் நாணயம்: 

சரன்மின்பி. 
• இது கமற்கு ஆபிரிக்காேில் நிைப்பரப்புள்ள 

நாடு; 

• இது ஆப்பிரிக்காேின் எட்டாேது சபரிய 

நாடு; 

• இதன் மூைதனம் பமாககா மற்றும் நாணயம் 

கமற்கு ஆபிரிக்க CFA பிராங்க் ஆகும். 

• கூகிள் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: சுந்தர் 

பிச்ொய். 

• கூகிள் நிறுேப்பட்டது: 4 செப்டம்பர் 1998, 

கைிகபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• கூகிள் நிறுேனர்கள்: ைாரி கபஜ், செர்ஜி 
பிரின். 

• கமற்கு ேங்க முதல்ேர்: மம்தா பானர்ஜி; 
ஆளுநர்: ஜகதீப் தங்கர். 

• கைாச்ொர அலமச்ெகத்தின் மாநிை 

அலமச்ெர் (IC): பிரஹைாத் ெிங் பகடல். 

• ES ேங்கி தலைலமயகம்: மும்லப 

மகாராஷ்டிரா. 

• YES ேங்கி MD மற்றும் தலைலம நிர்ோக 

அதிகாரி: பிரொந்த் குமார். 

• அதானி குழு நிறுேனர்: கவுதம் அதானி; 
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• அதானி குழு நிறுேப்பட்டது: 20 ஜூலை 1988; 

• அதானி குழு தலைலமயகம்: அகமதாபாத். 

• ெட்ட அளேடீ்டு தலைலமயகத்தின் 

ெர்ேகதெ அலமப்பு (International Organization of 

Legal Metrology) : பாரிஸ் பிரான்ஸ். 

• ெட்ட அளேடீுகளின் ெர்ேகதெ அலமப்பு 

(International Organization of Legal Metrology) 

நிறுேப்பட்டது: 1955 

• உணவு மற்றும் கேளாண் அலமப்பு சபாது 

இயக்குனர் : கு டாங்கியு (QU Dongyu). 

• உணவு மற்றும் ேிேொய அலமப்பு 

தலைலமயகம்: கராம், இத்தாைி. 
• உணவு மற்றும் ேிேொய அலமப்பு 

நிறுேப்பட்டது: 16 அக்கடாபர் 1945 

• ெீனா கதெிய ேிண்சேளி நிர்ோகம் 

நிறுேப்பட்டது: 22 ஏப்ரல் 1993; 

• ெீனா கதெிய ேிண்சேளி நிர்ோக நிர்ோகி: 
ஜாங் சகஜியன் (Zhang Kejian); 

• ெீனா கதெிய ேிண்சேளி நிர்ோக 

தலைலமயகம்: லஹடியன் மாேட்டம் 

சபய்ஜிங் ெீனா. 

• ஜார்க்கண்ட் முதல்ேர்: கஹமந்த் கொரன்; 

ஆளுநர்: ஸ்ரீமதி துருபதி முர்மு. 

• ககரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகமது கான் 

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

நிறுேப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்தா. 

• கடற்பலடத் தளபதி: அட்மிரல் கரம்பீர் ெிங். 

• இந்திய கடற்பலட நிறுேப்பட்டது: 26 

ஜனேரி 1950 

• சகன்யா தலைநகரம்: லநகராபி; 
• சகன்யா நாணயம்: சகன்ய ஷில்ைிங் (Kenyan 

shilling). 

• சகன்யா ஜனாதிபதி: உஹுரு சகன்யாட்டா 

(Uhuru Kenyatta) 

• லமக்கராொப்ட் தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

ெத்யா நாசதல்ைா; 

• லமக்கராொஃப்ட் தலைலமயகம்: 

சரட்மண்ட் ோஷிங்டன் அசமரிக்கா. 

• ஹகீரா குழுமத்தின் CMD: பங்கஜ் எம் 

முன்ஜால்; 

• ஹகீரா குழு தலைலமயகம்: புது தில்ைி 

• ஹரியானா தலைநகரம்: ெண்டிகர். 

• ஹரியானா கேர்னர்: ெத்யகதவ் நாராயண் 

ஆர்யா. 

• ஹரியானா முதல்ேர்: மகனாகர் ைால் 

கட்டர். 

• குஜராத் முதல்ேர்: ேிஜய் ரூபானி. 
• குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்ொர்யா கதவ்ரத் 

• பீகார் முதல்ேர்: நிதீஷ் குமார்; ஆளுநர்: பாகு 

ெவுகான் 

• SBI தலைேர்: திகனஷ் குமார் காரா. 

• SBI தலைலமயகம்: மும்லப. 

• SBI நிறுேப்பட்டது: 1 ஜூலை 1955. 

• IDBI ேங்கி தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: 

ராககஷ் ெர்மா. 

• IDBI ேங்கி தலைலமயகம்: மும்லப 

மகாராஷ்டிரா. 

• DRDOேின் தலைேர்: டாக்டர் ஜி ெதீஷ் 

சரட்டி. 

• DRDO தலைலமயகம்: புது தில்ைி. 
• DRDO நிறுேப்பட்டது: 1958. 

• FIH தலைலமயகம்: சைாகென் 

சுேிட்ெர்ைாந்து; 

• FIH நிறுேப்பட்டது: 7 ஜனேரி 1924, பாரிஸ் 

பிரான்ஸ்; 

• FIH தலைலம நிர்ோக அதிகாரி: தியரி 

சேயில் (Thierry Weil). 

• அசமரிக்காேின் நியூயார்க்கில் உள்ளது 

ஐக்கிய நாடுகளின் தலைலமயகம். 

• திரு அன்கடானிகயா குடசரஸ் ஐக்கிய 

நாடுகள் ெலபயின் சபாதுச்செயைாளர் 

ஆோர். 

• உைக ோனிலை அலமப்பு தலைலமயகம்: 

சஜனேீா சுேிட்ெர்ைாந்து; 

• உைக ோனிலை அலமப்பு நிறுேப்பட்டது: 23 

மார்ச் 1950; 

• உைக ோனிலை அலமப்பு தலைேர்: 

கடேிட் கிரிம்ஸ். 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி இந்தியாேின் 

முதல் ேங்கி ொரா நிதி நிறுேனமாகும், இது 

ேங்கியாக மாற்றப்படுகிறது; 

• ககாடக் மஹிந்திரா ேங்கி ஸ்தாபனம்: 2003 

(ககாட்டக் மஹிந்திரா நிதி ைிமிசடட் 1985 
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இல் நிறுேப்பட்டது, 2003 இல் ககாட்டக் 

மஹிந்திரா ேங்கியாக மாற்றப்பட்டது); 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி தலைலமயகம்: 

மும்லப மகாராஷ்டிரா;ககாட்டக் 

மஹிந்திரா ேங்கி MD&CEO: உதய் ககாட்டக்; 

• ககாட்டக் மஹிந்திரா ேங்கி கடக்லைன்: 

Let’s Make Money Simple 

• ெர்ேகதெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பு (FIH) 

தலைலமயகம்: சைாகென் (Lausanne), 

சுேிட்ெர்ைாந்து; 

• ெர்ேகதெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பு தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி: தியரி சேயில் (Thierry 

Weil); 

• ெர்ேகதெ ஹாக்கி கூட்டலமப்பு 

நிறுேப்பட்டது: 7 ஜனேரி 1924 

• பூப்பந்து உைக கூட்டலமப்பு (Badminton World 

Federation) தலைலமயகம்: ககாைாைம்பூர், 

மகைெியா; 

• பூப்பந்து உைக கூட்டலமப்பின் (Badminton 

World Federation ) தலைேர்: பால்-எரிக் 

கஹாயர் ைார்ென் (Paul-Erik Hoyer Larsen). 

• FIFA ேின் தலைேர்: கியானி 
இன்பான்டிகனா (Gianni Infantino); 

• நிறுேப்பட்டது: 21 கம 1904. 

• தலைலமயகம்: சூரிச் சுேிட்ெர்ைாந்து. 

• FIFA ேின் தலைேர்: கியானி 
இன்பான்டிகனா (Gianni Infantino); 

• நிறுேப்பட்டது: 21 கம 1904. 

• தலைலமயகம்: சூரிச் சுேிட்ெர்ைாந்து. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் சதாலக நிதி 
(United Nations Population Fund) தலைலமயகம்: 

நியூயார்க் அசமரிக்கா; 

• ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் சதாலக நிதித் 

(United Nations Population Fund) தலைேர்: 

நடாைியா கசனம் (Natalia Kanem); 

• ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் சதாலக நிதி 
(United Nations Population Fund) நிறுேப்பட்டது: 

1969 

• அசமரிக்க ஆலம மீட்பு (American Tortoise 

Rescue) நிறுேனர்கள்: சூென் சடசைம் மற்றும் 

மார்ஷல் தாம்ென். 

• அசமரிக்க ஆலம மீட்பு (American Tortoise 

Rescue) கைிகபார்னியாேின் மாைிபுேில் 

அலமந்துள்ளது. 

• அசமரிக்க ஆலம மீட்பு (American Tortoise 

Rescue ) 1990 இல் நிறுேப்பட்டது. 

• இங்கிைாந்து பிரதமர்: – கபாரிஸ் ஜான்ென்; 

• இங்கிைாந்து தலைநகரம்: ைண்டன். 

• ஹரியானா தலைநகரம்: ெண்டிகர். 

• ஹரியானா கேர்னர்: ெத்யகதவ் நாராயண் 

ஆர்யா. 

• ஹரியானா முதல்ேர்: மகனாகர் ைால் 

கட்டர். 

• மகாராஷ்டிரா கேர்னர்: பகத் ெிங் ககாஷ்யரி 

• மகாராஷ்டிரா தலைநகரம்: மும்லப. 

• மகாராஷ்டிரா முதல்ேர்: உத்தவ் தாக்ககர. 

• உத்தரகண்ட் முதல்ேர்: தீரத் ெிங் ராேத்; 

• உத்தரகண்ட் ஆளுநர்: கபபி ராணி சமௌர்யா. 

• IMF தலைலமயகம்: ோஷிங்டன், DC, USA. 

• ெர்ேகதெ நாணய நிதியத்தின் நிர்ோக 

இயக்குநரும் தலைேரும்: கிறிஸ்டைினா 

ஜார்ஜீோ. 

• ெர்ேகதெ நாணய நிதியத்தின் தலைலம 

சபாருளாதார நிபுணர்: கீதா ககாபிநாத். 

• 14ேது நாொ நிர்ோகி: பில் சநல்ென்; 

• நாொேின் தலைலமயகம்: ோஷிங்டன் DC. 

அசமரிக்கா; 

• நாொ நிறுேப்பட்டது: 1 அக்கடாபர் 1958 

• ICMEC தலைலமயகம்: 

அசைக்ஸாண்ட்ரியா, ேர்ஜீனியா, US; 

• ICMEC தலைேர்: டாக்டர் ஃபிரான்ஸ் பி. 
ஹுமர் (Dr Franz B. Humer). 

• காங்ககா தலைநகரம்: பிரஸ்ஸாேில் 

(Brazzaville); 

• காங்ககா நாணயம்: காங்ககா பிராங்க். 

• இஸ்கரைின் பிரதமர்: சபஞ்ெமின் 

சநதன்யாகு. 

• இஸ்கரல் தலைநகரம்: சஜருெகைம். 

• இஸ்கரல் நாணயம்: இஸ்கரைிய 

சஷக்சகல். 

• மாைத்தீேின் தலைேர்: இப்ராஹிம் முகமது 

கொைிஹ். 

• மாைத்தீேின் தலைநகரம்: மாைி; 
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• மாைத்தீேின் நாணயம்: மாைத்தீவு 

ரூஃபியா. 

• SBI தலைேர்: திகனஷ் குமார் காரா. 

• SBI தலைலமயகம்: மும்லப. 

• SBI நிறுேப்பட்டது: 1 ஜூலை 1955. 

• கநஷனல் கபசமன்ட்ஸ் கார்ப்பகரஷன் 

ஆஃப் இந்தியா MD மற்றும் தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி: திலீப் அஸ்கப. 

• கநஷனல் கபசமன்ட்ஸ் கார்ப்பகரஷன் 

ஆஃப் இந்தியா தலைலமயகம்: மும்லப. 

• கநஷனல் கபசமன்ட்ஸ் கார்ப்பகரஷன் 

ஆஃப் இந்தியா நிறுேப்பட்டது: 2008 

• மத்திய புைனாய்வுத் தலைலமயகம்: புது 

தில்ைி. 
• மத்திய புைனாய்வு அலமப்பு நிறுேப்பட்டது: 

1 ஏப்ரல் 1963 

• பஞ்ொப் முதல்ேர்: ககப்டன் அமரீந்தர் ெிங். 

• பஞ்ொப் கேர்னர்: ேி.பி.ெிங் பத்கனார். 

• 14ேது நாொ நிர்ோகி: பில் சநல்ென்; 

• நாொேின் தலைலமயகம்: ோஷிங்டன் DC. 

அசமரிக்கா; 

• நாொ நிறுேப்பட்டது: 1 அக்கடாபர் 1958. 

• மத்திய பிரகதெ முதல்ேர்: ெிவ்ராஜ் ெிங் 

ெவுகான்; ஆளுநர்: ஆனந்திசபன் பகடல். 
 

 

• ஆயுஷ் அலமச்ெகத்தின் மாநிை அலமச்ெர் 

(IC): ஸ்ரீபாத் சயகொ நாயக். 

• அலமதிக்கான ஐ.நா. சபாதுச்செயைாளர்: 

ஜீன்-பியர் ைாக்கராயிக்ஸ் Jean-Pierre Lacroix); 

• ஐ.நா.ேின் அலமதி காக்கும் நடேடிக்லக 

தலைலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா. 

• அலமதிக்கான ஐ.நா. சபாதுச்செயைாளர்: 

ஜீன்-பியர் ைாக்கராயிக்ஸ் Jean-Pierre Lacroix); 

• ஐ.நா.ேின் அலமதி காக்கும் நடேடிக்லக 

தலைலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா. 

• ஈக்ேிடாஸ் ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி MD & 

CEO ோசுகதேன் பி என்; 

• ஈக்ேிடாஸ் ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி 
தலைலமயகம்: சென்லன; 

• ஈக்ேிடாஸ் ெிறு நிதி நிறுேன ேங்கி 
நிறுேப்பட்டது: 2016 

• ஜீட்டா நிறுேப்பட்டது: ஏப்ரல் 2015; 

• ஜீட்டா தலைலமயகம்: சபங்களூர் இந்தியா; 

• ஜீட்டா நிறுேனர்கள்: பேின் துராகியா ராம்கி 
காடிபதி. 

• ஒடிொேின் முதல்ேர்: நேனீ் பட்நாயக் 

மற்றும் ஆளுநர் ககணஷி ைால். 

• ஈக்ேடார் மூைதனம்: குயிட்கடா (Quito); 

• ஈக்ேடார் நாணயம்: யுலனசடட் ஸ்கடட்ஸ் 

டாைர். 

• அகமொன்.காம் இன்க் (Amazon.com Inc) 

நிறுேப்பட்டது: 5 ஜூலை 1994. 

• அகமொன்.காம் இன்க் (Amazon.com Inc) 

தலைலமயகம்: ெியாட்டில், ோஷிங்டன், 

அசமரிக்கா 

• அொம் கேர்னர்: சஜகதீஷ் முகி. 
• பைங்குடியினர் ேிேகார அலமச்ெர்: 

அர்ஜுன் முண்டா. 

• NITI ஆகயாக் உருோக்கப்பட்டது: 1 ஜனேரி 

2015. 

• NITI ஆகயாக் தலைலமயகம்: புது தில்ைி. 
• NITI ஆகயாக் தலைேர்: நகரந்திர கமாடி. 

• ககரள முதல்ேர்: பினராயி ேிஜயன். 

• ககரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகமது கான். 

• ICICI ேங்கி தலைலமயகம்: மும்லப 

மகாராஷ்டிரா. 

• ICICI ேங்கி MD & CEO: ெந்தீப் பக்ஷி. 
• ICICI ேங்கி கடக்லைன்: ஹம் லஹ நா 

கயல் அப்கா (Hum Hai Na, Khayal Apka). 

• ஏர் ெீஃப் மார்ஷல்: ராககஷ் குமார் ெிங் 

படுரியா. 

• இந்திய ேிமானப்பலட நிறுேப்பட்டது: 8 

அக்கடாபர் 1932. 

• இந்திய ேிமானப்பலட தலைலமயகம்: புது 

தில்ைி. 
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• ெர்ேகதெ கபாலதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு 

ோரிய தலைலமயகம்: ேியன்னா 

ஆஸ்திரியா; 

• ெர்ேகதெ கபாலதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு 

ோரியத் தலைேர்: கார்சனைிஸ் பி. டி 

சஜான்ெீர்; 

• ெர்ேகதெ கபாலதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு 

ோரியம் நிறுேப்பட்டது: 1968 

• உைகளாேிய பெி குறியடீ்டு 2020 இல் 107 

நாடுகளில் இந்தியா 94 ேது இடத்தில் 

உள்ளது. 

• பிரான்ஸ் தலைநகரம்: பாரிஸ். 

• பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி: இம்மானுகேல் 

மக்கரான். 

• பிரான்ஸ் பிரதமர்: ஜீன் காஸ்சடக்ஸ் 

• பிரான்ஸ் நாணயம்: யூகரா. 

• அசமரிக்காேின் ஜனாதிபதி: கஜா பிடன்; 

தலைநகரம்: ோஷிங்டன் DC 

• ெிரியா தலைநகரம்: டமாஸ்கஸ்; நாணயம்: 

ெிரிய பவுண்டு. 

• எேசரஸ்ட் ெிகரத்தின் கநபாளி சபயர்: 

ொகர்மாதா;திசபத்திய சபயர்: 

கொகமாலுங்மா. 

• கநபாள பிரதமர்: கக.பி. ெர்மா ஓைி; 
• ஜனாதிபதி: பித்யா கதேி பண்டாரி. 

• கநபாளத்தின் தலைநகரம்: காத்மாண்டு; 

• நாணயம்: கநபாள ரூபாய். 

• WGO தலைலமயகம்: மில்ோக்கி 
ேிஸ்கான்ெின் அசமரிக்கா. 

• WGO நிறுேப்பட்டது: 1958 

• காங்ககா குடியரெின் தலைேர்: சடனிஸ் 

ெகொ ங்குஎஸ்கஸா (Denis Sassou Nguesso); 

• காங்ககா குடியரெின் பிரதமர்: அனகடால் 

ககாைிசனட் மாககாகொ (Anatole Collinet 

Makosso); 

• காங்ககா மூைதனம்: பிரஸ்ஸாேில் 

(Brazzaville); 

• காங்ககா நாணயம்: காங்ககா பிராங்க். 

• இந்தியாேின் கதெிய புத்தக 

அறக்கட்டலளயின் தலைேர்: ககாேிந்த் 

பிரொத் ெர்மா. 

• கதெிய புத்தக அறக்கட்டலள, இந்தியா ஒரு 

உச்ெ அலமப்பு, இது 1957 ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய அரொல் நிறுேப்பட்டது. 

• CBSE தலைேர்: மகனாஜ் அஹுஜா; 

• CBSE தலைலம அலுேைகம்: சடல்ைி; 
• CBSE நிறுேப்பட்டது: 3 நேம்பர் 1962. 

• UAE தலைநகரம்: அபுதாபி; 
• ஐக்கிய அரபு எமிகரட் நாணயம்: ஐக்கிய 

அரபு எமிகரட்ஸ் திர்ஹாம்; 

• ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ் தலைேர்: கலீஃபா 

பின் ெயதீ் அல் நஹ்யான் 

• HDFC ேங்கியின் தலைலமயகம்: மும்லப, 

மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC ேங்கியின் MD மற்றும் தலைலம 

நிர்ோக அதிகாரி: ெஷிதர் ஜகதீஷன்; 

• HDFC ேங்கியின் ககாஷம்: We understand your 

world. 

• BCCI செயைாளர்: கஜ ஷா; 

• BCCI தலைேர்: ெவுரவ் கங்குைி; 
• BCCI தலைலமயகம்: மும்லப 

மகாராஷ்டிரா; நிறுேப்பட்டது: டிெம்பர் 1928. 

• கதெிய புைனாய்வு அலமப்பு 

தலைலமயகம்: புது தில்ைி; 
• கதெிய புைனாய்வு அலமப்பு நிறுேனர்: ராதா 

ேிகனாத் ராஜு; 

• கதெிய புைனாய்வு நிறுேனம் 

நிறுேப்பட்டது: 2009. 

• WHO ஏப்ரல் 7 1948 இல் நிறுேப்பட்டது; 

• WHO தலைலமயகம் சுேிட்ெர்ைாந்தின் 

சஜனேீாேில் உள்ளது; 

• WHO தற்கபாலதய தலைேர் டாக்டர் 

சடட்கராஸ் அதாகனாம் சகப்கரயஸ். 
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