
Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 3rd  Week of July 2021  

1 Adda247App    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube    |    Adda247 tamil website 

 

Weekly Current Affairs PDF in Tamil | July 3rd week 2021 
 

நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC 

குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, 

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

அசெரிக்கா, ஆப்கானிஸ்ோன், 

பாகிஸ்ோன் ெற்றும் உஸ்சபகிஸ்ோன் 

புதிய நாற்கர குழுலவ உருவாக்குகின்றன 

• அமெரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், 

பாகிஸ்தான் ெற்றும் உஸ்மபகிஸ்தான் 

ஆகியவை பிராந்திய இவைப்வப 

மெம்படுத்துைதில் கைனம் மெலுத்தி 

ஒரு புதிய நாற்கர தளத்வத நிறுை 

மகாள்வக அடிப்பவையில் ஒப்புக் 

மகாண்டுள்ளன. 

லெக்தராொப்ட் இலைய பாதுகாப்பு 

நிறுவனொன ரிஸ்க்IQலவ  500 

மில்லியனுக்கு வாங்கியது 

• ொல்மைர் ெற்றும் ஸ்வபமைர் 

கண்காணிப்பு ெற்றும் மொவபல் 

பயன்பாட்டு பாதுகாப்பு உள்ளிட்ை 

இவைய பாதுகாப்பு மெவைகவள 

ைழங்கும் ொன் பிரான்சிஸ்மகாவை 

தளொகக் மகாண்ை ரிஸ்க்IQ 

நிறுைனத்வத வெக்மராொப்ட் 

ைாங்கியது. 
 

 

கூகிள் கிளவுட் இந்தியாவில் 

இரண்டாவது ‘கிளவுட் பிராந்தியத்லே’ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• கூகிள் கிளவுட் தனது புதிய கிளவுட் 

பிராந்தியத்வத மைல்லி NCR ல் 

மதாைங்குைதாக அறிவித்துள்ளது, 

ைாடிக்வகயாளர்களுக்கும் இந்தியா 

ெற்றும் ஆசிய பசிபிக் முழுைதும் 

மபாதுத்துவைக்கும். புதிய 

பிராந்தியத்துைன், நாட்டில் 

மெயல்படும் ைாடிக்வகயாளர்கள் 

குவைந்த தாெதம் ெற்றும் அைர்களின் 

மெகக்கணி ொர்ந்த பணிச்சுவெ 

ெற்றும் தரவின் அதிக மெயல்திைன் 

ஆகியைற்ைால் பயனவைைார்கள். 

ஹஜ்ஜில் கலந்து சகாள்ளும் 

சபண்களுக்கான ஆண் பாதுகாவலர் 

தேலவலய ெவுதி அதரபியா முடிவுக்கு 

சகாண்டு வருகிறது 

• ெவூதி அமரபியாவின் ஹஜ் ெற்றும் 

உம்ரா அவெச்சின் கூற்றுப்படி, 

மபண்கள் இப்மபாது ஆண் 

பாதுகாைலர் (ொர்ஹாம்) இல்லாெல் 

ஆண்டு ஹஜ் யாத்திவரக்கு பதிவு 

மெய்யலாம். உள்நாட்டு 

யாத்ரீகர்களுக்கான ஹஜ்ஜின் பதிவு 

ைழிகாட்டுதல்களில், மபண்கள் பதிவு 

மெய்ய ஆண் பாதுகாைலர் 

மதவையில்வல, ெற்ை மபண்களுைன் 

பதிவு மெய்ய முடியும் என்று 

அவெச்ெகம் எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

ஹஜ் மெய்ய விரும்பும் மபண்கள் 

தனித்தனியாக பதிவு மெய்ய 

மைண்டும். 
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S-500 ஏவுகலை அலெப்லப ரஷ்யா 

சவற்றிகரொக தொேலன செய்ேது 

• ஜூவல 20, 2021 அன்று ரஷ்யா தனது 

புதிய S-500 ைான் பாதுகாப்பு 

ஏவுகவை அவெப்புகவள மதற்கு 

பயிற்சி ைரம்பான கபுஸ்டின் யாரில் 

இருந்து மைற்றிகரொக மொதவன 

மெய்தது. இது திட்ைமிட்ைபடி 

அதிமைக பாலிஸ்டிக் இலக்வக 

எட்டியது. S-500 ஏவுகவை அவெப்பு 

அல்ொஸ்-ஆன்மை ைான் பாதுகாப்பு 

அக்கவை மூலம் உருைாக்கப்பட்டு 

ைருகிைது. மொதவனகள் 

மைற்றிகரொக முடிந்தபின், முதல் S-

500 அவெப்புகள் ட்வரயம்ஃமபட்ைர்-

M (Triumfator-M) ெற்றும் ப்மராமிதியஸ் 

என மபயரிைப்பட்டுள்ளன 

செஃப் சபதொஸ் நியூ செப்பர்ட் 

விண்கலத்தில் விண்சவளியில் 

பயணித்ோர். 

• பில்லியனர் மஜஃப் மபமொஸ் தனது 

விண்கலொன நியூ மெப்பர்டின் 

முதல் குழுவினரில் விண்மைளிக்கு 

ஒரு குறுகிய பயைத்வத 

மெற்மகாண்டுள்ளார். அைருைன் 

ொர்க் மபமொஸ், அைரது ெமகாதரர் 

ைாலி ஃபங்க், விண்மைளி 

பந்தயத்தின் 82 ையதான முன்மனாடி 

ெற்றும் 18 ையது ொைைர் ஆகிமயார் 

இருந்தனர். அைர்கள் விண்மைளியில் 

பைந்த மிகப்மபரிய ஜன்னல்களுைன் 

ஒரு காப்ஸ்யூலில் பயைம் மெய்து, 

பூமியின் காட்சிகவள ைழங்கினர். 

இந்த விொனத்தில் விண்மைளிக்குச் 

மென்ை மிக ையதான நபர், ைாலி 

ஃபங்க் ெற்றும் இவளய, ொைைர் 

ஆலிைர் டீமென் ஆகிமயார் 

இருந்தனர். 

சீனாவில் 600 கி.மீ தவகத்தில் 

செல்லக்கூடிய ொக்தலவ் சபாது ரயில் 

அறிமுகொனது 

• 600 கி.மீ மைகத்தில் மெல்லக்கூடிய 

ொக்மலவ் ரயிவல சீனா 

அறிமுகப்படுத்தியது. அதிகபட்ெ 

மைகம் உவைய இந்த ரயிவல, 

சீனாைால் சுயொக உருைாக்கி, 

கைமலார நகரொன கிங்ைாமைாவில் 

தயாரிக்கப்படுகிைது. இது உலகளவில் 

அதிமைக தவரைழி ைாகனொகும். 

மின்காந்த ெக்திவயப் பயன்படுத்தி, 

ொக்மலவ் மரயிலுக்கும் 

தண்ைைாளத்திற்கும் இவையில் எந்த 

மதாைர்பும் இல்லாெல் பாவதயின் 

மெமல “மலவிட் மெய்கிைது”. 

இடதுொரி பள்ளி ஆசிரியர் சபட்சரா 

காஸ்டிதலா சபருவின் புதிய 

ெனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் 

• கிராெப்புை ஆசிரியராக ொற்ைப்பட்ை 

அரசியல் புதியைர், மபட்மரா 

காஸ்டிமலா 40 ஆண்டுகளில் நாட்டின் 

மிக நீண்ை மதர்தல் எண்ணிக்வகயின் 

பின்னர் மபருவின் ஜனாதிபதித் 

மதர்தலில் மைற்றி மபற்ைார். 

மபருவின் ஏவழ ெற்றும் கிராெப்புை 

குடிெக்கவள உள்ளைக்கிய 

காஸ்டிமலா, ைலதுொரி 

அரசியல்ைாதியான மகய்மகா 

புஜிமொரிவய மைறும் 44,000 

ைாக்குகள் வித்தியாெத்தில் 

மதாற்கடித்தார் 

புதிய லஹட்டி பிரேெராக ஏரியல் 

சஹன்றி சபாறுப்தபற்றார் 

• ஏரியல் மஹன்றி வஹட்டியின் 

பிரதெர் பதவிவய முவையாக 

ஏற்றுக்மகாண்ைார். தவலநகர் 

மபார்ட்-ஓ-பிரின்ஸ் நகரில் நைந்த ஒரு 

விழாவில் மெற்கு அவரக்மகாளத்தின் 

ஏழ்வெயான நாட்டின் தவலைராக 

அைர் மபாறுப்மபற்ைார். 
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லிவர்பூலல யுசனஸ்தகா உலக 

பாரம்பரிய பட்டியலில் இருந்து 

நீக்குகிறது 

• ஐ.நா.வின் கலாச்ொர நிறுைனொன 

யுமனஸ்மகா, லிைர்பூலின் 

நீர்முவனவய அதன் உலக பாரம்பரிய 

தளங்களின் பட்டியலிலிருந்து அகற்ை 

ைாக்களித்துள்ளது, ஒரு புதிய 

கால்பந்து வெதானத்திற்கான 

திட்ைங்கள் உட்பை, 

ைளர்ச்சியவைதல் 

மெற்மகாளிட்டுள்ளது. சீனா 

தவலவெயிலான குழு 

மபச்சுைார்த்வதயில், 13 பிரதிநிதிகள் 

இந்த திட்ைத்திற்கு ஆதரைாகவும், 

ஐந்து மபருக்கு எதிராகவும் 

ைாக்களித்தனர் 

 

National News 
 

விவொயிகளுக்கு வெதியாக டிஜிட்டல் 

ேளம் “கிொன் ெரதி” சோடங்கப்பட்டது 

• விைொயிகள் விரும்பிய மொழியில் 

‘ெரியான மநரத்தில் ெரியான 

தகைல்கவள’ மபை ைெதியாக, 

மைளாண்வெ ெற்றும் உழைர் 

நலத்துவை அவெச்ெர் நமரந்திர சிங் 

மதாெர் கூட்ைாக ‘கிென்ொரதி’ என்ை 

டிஜிட்ைல் தளம் மதாைங்கி வைத்தார். 

கிொன்ொரதியின் இந்த முயற்சி 

மதாவலதூர பகுதிகளில் உள்ள 

விைொயிகவள மென்ைவைய 

மதாழில்நுட்ப தவலயீடுகளுைன் 

விைொயிகளுக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கிைது. 
 

 

சநாய்டா விொன நிலலயத்திற்கும் பிலிம் 

சிட்டிக்கும் இலடயில் இந்தியாவின் 

முேல் பாட் டாக்ஸி இயங்குகிறது 

• இந்தியன் மபார்ட் மரயில் ெற்றும் 

மராப்மை கார்ப்பமரென் லிமிமைட் 

(IPRCL) ஜுைார் ெற்றும் பிலிம் 

சிட்டியில் உள்ள மநாய்ைா விொன 

நிவலயத்திற்கு இவைமயயான பாட் 

ைாக்ஸி மெவைக்கு விரிைான திட்ை 

அறிக்வக அல்லது DPRவரத் 

தயாரித்துள்ளது. இரண்டு 

இைங்களுக்கிவையில் டிவரைர் 

இல்லாத ைாக்ஸிவய இயக்க 

திட்ைங்கள் உள்ளன. இதற்கு சுொர் 

862 மகாடி ரூபாய் மெலைாகும் என்று 

யமுனா அதிமைக மநடுஞ்ொவல 

மதாழில்துவை மெம்பாட்டு 

ஆவையத்திற்கு (Yeida) 

ெெர்ப்பிக்கப்பட்ை விரிைான திட்ை 

அறிக்வக (DPR) மதரிவித்துள்ளது 

J & K ெற்றும் லடாக் உயர்நீதிென்றம் 

‘ெம்மு-காஷ்மீர் ெற்றும் லடாக் உயர் 

நீதிென்றம் என ெறுசபயரிடப்பட்டது 

• ‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் 

பிரமதெத்திற்கான மபாதுைான உயர் 

நீதிென்ைம் ெற்றும் லைாக் யூனியன் 

பிரமதெம்’ அதிகாரப்பூர்ைொக 

‘ஜம்மு-காஷ்மீர் ெற்றும் லைாக் உயர் 

நீதிென்ைம்’ என 

ெறுமபயரிைப்பட்டுள்ளது. இந்த 

உத்தரவை ெத்திய நீதி ெற்றும் நீதி 

அவெச்ெகம், நீதித்துவை அறிவித்தது 
 

 

IIT-செட்ராஸ் ‘NB டிலரவர்’ எனப்படும் 

AI வழிமுலறலய உருவாக்கியுள்ளனர் 

• இந்திய மதாழில்நுட்ப நிறுைனம் 

மெட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

உயிரணுக்களில் புற்றுமநாவய 

உண்ைாக்கும் ொற்ைங்கவள 

அவையாளம் காை ‘NB டிவரைர்’ 

என்ை மெயற்வக நுண்ைறிவு 

அடிப்பவையிலான கணித ொதிரிவய 

உருைாக்கியுள்ளனர். புற்றுமநாய் 

முன்மனற்ைத்திற்கு காரைொன 

ெரபணு ொற்ைங்கவள 
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சுட்டிக்காட்டுைதற்கு DNA கலவைவய 

மெம்படுத்துைதற்கான 

ஒப்பீட்ைளவில் ஆராயப்பைாத 

நுட்பத்வத இந்த ைழிமுவை 

பயன்படுத்துகிைது 

இந்தியாவின் புலி எல்லலகளில் 35% 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

சவளிதய உள்ளன 

• WWF-UNEP அறிக்வகயின்படி, 

இந்தியாவின் புலி எல்வலகளில் 

முப்பத்வதந்து ெதவீதம் 

பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதிகளுக்கு 

மைளிமய உள்ளன, மெலும் ெனித-

விலங்கு மொதல்கள் உலகின் 75 

ெதவீத காட்டு பூவன இனங்கவள 

பாதிக்கின்ைன. “அவனைருக்கும் ஒரு 

எதிர்காலம் – ெனித-ைனவிலங்கு 

ெகைாழ்வுக்கான மதவை” என்ை 

அறிக்வக, உயர்ந்து ைரும் ெனித-

ைனவிலங்கு மபாவர ஆராய்ந்தது, 

மெலும் கைல் ெற்றும் நிலப்பரப்பு 

பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதிகள் 

உலகளவில் 9.67 ெதவிகிதம் ெட்டுமெ 

ொடு என்று கண்ைறிந்துள்ளது 

இந்தியாவின் முேல் சொன்க் பழ ொகுபடி 

பயிற்சி HP குல்லுவில் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது 

• கமலாரிக் அல்லாத இயற்வக 

இனிப்பானது என அறியப்படும் 

சீனாவிலிருந்து ‘ மொன்க்  பழம்’, 

இொச்ெல பிரமதெத்தில் கள 

மொதவனகளுக்காக பாலம்பூவர 

தளொகக் மகாண்ை அறிவியல் 

ஆராய்ச்சி ெற்றும் மதாழில்துவை 

மதாழில்நுட்ப நிறுைனம் கவுன்சில் 

இெயெவல உயிர் ைள 

மதாழில்நுட்பத்தால் (CSIR -IHBT) 

குலுவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது 

குலராத்தின் குனாரியா கிராெத்தில் 

பாலிகா பஞ்ொயத்து சவற்றிகரொக 

நலடசபற்றது 

• குஜராத்தில் உள்ள கட்ச் 

ொைட்ைத்தின் குனாரியா கிராெம் 

பாலிகா பஞ்ொயத்து நைத்த 

மைண்டும் என்ை தனித்துைொன 

மயாெவனயுைன் ைந்துள்ளது. இந்த 

பாலிகா பஞ்ொயத்தின் முதல் 

மதர்தல்கள் மைற்றிகரொக நைந்தன. 

டிவி மதாைரில் ஈர்க்கப்பட்டு, கட்ச் 

ொைட்ைத்தில் உள்ள குனாரியா 

கிராெொன பாலிகா ைாது, எதிர்கால 

பஞ்ொயத்து மதர்தலுக்கான 

சிறுமிகளில் தவலவெத்துை 

குைங்கவள ைளர்ப்பவத 

மநாக்கொகக் மகாண்ை 

தனித்துைொன பாலிகா 

பஞ்ொயத்துக்கான மதர்தவல இன்று 

நைத்தினார். 

பிளாக்செயின் சோழில்நுட்பத்லேப் 

பயன்படுத்தி ொன்றிேழ்கலள வழங்க 

ெகாராஷ்டிரா முடிவு செய்துள்ளது. 

• பிளாக்மெயின் மதாழில்நுட்பத்வதப் 

பயன்படுத்தி கல்வி ஆைைங்கவள 

மைளியிடும் நாட்டின் முதல் 

ொநிலொக ெகாராஷ்டிரா இருக்கும். 

ஆைைங்கவள மொெடி மெய்ைது 

பல்மைறு கல்வி ெற்றும் பிை 

நிறுைனங்களுக்கு கடுவெயான 

உள்ளது. ஆைைங்களின் 

ெரிபார்ப்புைன் மொெடி மெய்ைவதத் 

தவிர்க்க பல நைைடிக்வககள் 

எடுக்கப்பட்டு ைருகின்ைன. 

GoI ‘ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டத்லே’ 

2025 வலர நீட்டித்துள்ளது 

• ‘ஸ்ைாண்ட் அப் இந்தியா திட்ைத்தின்’ 

( ‘Stand Up India Scheme’  ) கால அளவை 

2025 ஆம் ஆண்டு ைவர இந்திய அரசு 

நீட்டித்துள்ளது. இைர்களிவைமய 

மதாழில்முவனமைாவர 

ைளர்ப்பதற்காக, பட்டியல் ொதி, 

பட்டியல் பழங்குடியினர் ெற்றும் 

மபண்கள் கைன் ைாங்குபைர்களுக்கு 

கைன் ைழங்குைதற்காக இந்த திட்ைம் 

2016 ஏப்ரல் 05 அன்று பிரதெரால் 

மதாைங்கப்பட்ைது. 
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IOC முேல் ‘பசுலெ லஹட்ரென்’ 

ஆலலலய உ.பி அலெத்ேது 

• இந்தியாவின் மிகப்மபரிய 

எண்மைய் நிறுைனொன இந்தியன் 

ஆயில் கார்ப்பமரென் (IOC) நாட்டின் 

முதல் ‘பசுவெ வஹட்ரஜன்’ 

ஆவலவய அதன் ெதுரா சுத்திகரிப்பு 

நிவலயத்தில் கட்டுகிைது, இது 

எண்மைய் ெற்றும் தூய்வெயான 

ஆற்ைல் ஆகிய இரண்டிற்கும் 

அதிகரித்து ைரும் மதவைவய பூர்த்தி 

மெய்யும். இது நாட்டின் முதல் பசுவெ 

வஹட்ரஜன் அலகு ஆகும். 

IIT தராப்பர் முேன்முேலில் ‘AMLEX’ 

வலகயான ஆக்ஸிென் தரெனிங் 

ொேனத்லே உருவாக்கியுள்ளது 

• இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

மைக்னாலஜி (IIT), மராப்பர், AMLEX 

எனப்படும் முதல் ைவகயான 

ஆக்ஸிஜன் மரெனிங் ொதனத்வத 

உருைாக்கியுள்ளது. இது 

மதவையில்லாெல் வீைடிக்கப்படும் 

ஆக்ஸிஜவனக் தடுப்பதற்காகவும், 

இவதமயாட்டி ெருத்துை ஆக்ஸிஜன் 

சிலிண்ைர்களின் ஆயுவள மூன்று 

ெைங்காகவும் அதிகரிக்கிைது. ொதனம் 

உள்ளிழுக்கும் மபாது மநாயாளிக்கு 

மதவையான அளவு ஆக்ஸிஜவன 

ைழங்கும் ெற்றும் மநாயாளி கார்பன் 

வை ஆக்வெவை 

மைளிமயற்றும்மபாது பயைம் 

மெய்யும். 

அரசு சநாய்டாவில் இந்திய பாரம்பரிய 

நிறுவனம் அலெக்க உள்ளது 

• கவுதம் புத்த நகரின் மநாய்ைாவில் 

இந்திய பாரம்பரிய நிறுைனம் 

அவெக்க அரசு முடிவு மெய்துள்ளது. 

இது இந்திய பாரம்பரியம் ெற்றும் 

அதன் பாதுகாப்புத் துவையில் உயர் 

கல்வி ெற்றும் ஆராய்ச்சிவய 

மகாடுக்கும், இது கவல ைரலாறு, 

பாதுகாப்பு, அருங்காட்சியகம், 

காப்பக ஆய்வுகள், மதால்லியல், 

தடுப்பு பாதுகாப்பு, கல்மைட்டு 

ெற்றும் நாையவியல், வகமயழுத்துப் 

பிரதி ெற்றும் பாதுகாப்பு 

ஆகியைற்றில் முதுநிவல ெற்றும் PhD 

படிப்புகளுக்கு ைழிைகுக்கும். 

முக்ோர் அப்பாஸ் நக்வி 

ொநிலங்களலவயில் ெலபயின் துலை 

ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டார் 

• ெத்திய சிறுபான்வெ 

விைகாரங்களுக்கான அவெச்ெர் 

முக்தார் அப்பாஸ் நக்விவய 

ொநிலங்களவையில் ெவபயின் 

துவைத் தவலைராக நியமிப்பதாக 

பாரதிய ஜனதா அறிவித்துள்ளது. 

மெலவையில் ெவபயின் தவலைராக 

உயர்த்தப்பட்ை பியூஷ் மகாயலில் 

இருந்து நக்வி மபாறுப்மபற்கிைார். 

LIC ஆதராக்கிய ரக்ஷக் காப்பீட்டு 

திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• இவைக்கப்பைாத பங்மகற்காத 

ைழக்கொன பிரீமியம் தனிநபர் 

சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்ைொன 

ஆமராக்கிய ரக்ஷக்வக இந்திய ஆயுள் 

காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த 

திட்ைம் சில குறிப்பிட்ை சுகாதார 

அபாயங்களுக்கு எதிராக நிவலயான 

நன்வெ சுகாதார காப்பீட்வை 

ைழங்குகிைது. 
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State News 
 

ஆந்திர அரசு EWS க்கு 10% இட ஒதுக்கீடு 

அறிவித்துள்ளது 

• அரசியலவெப்பு (103 ைது திருத்தம்) 

ெட்ைம், 2019 இன் படி ொநில அரசில் 

ஆரம்ப பதவிகள் ெற்றும் 

மெவைகளில் நியெனம் 

மபறுைதற்காக ஆந்திர ொநில அரசு 

கபு ெமூகம் ெற்றும் பிை மபாருளாதார 

பலவீன பிரிவுகளுக்கு (EWS) 10% 

இைஒதுக்கீடு அறிவித்தது. 

மைவலைாய்ப்பில் 10% இைஒதுக்கீடு 

BC ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அல்லது EWS 

ஒதுக்கீடு ெற்றும் EWS ஒதுக்கீட்வை 

மெயல்படுத்தாததால் இதுைவர 

இைஒதுக்கீட்டின் நன்வெகவள 

இழந்த பிை திைந்த மபாட்டி (OC) 

பிரிவுகளின் கீழ் பயனவையாத 

கபூஸுக்கு பயனளிக்கும். 

‘சபானாலு’ விழாக்கள் 

சேலுங்கானாவில் சோடங்கியது 

• ‘மபானாலு’ என்பது ஒவ்மைாரு 

ஆண்டும் மதலுங்கு ொதொன 

ஆொதம் (ஜூன் / ஜூவல 

ொதங்களில்), வஹதராபாத் ெற்றும் 

மெகந்திராபாத் இரட்வை 

நகரங்களிலும், மதலுங்கானா 

ொநிலத்தின் மைறு சில பகுதிகளிலும் 

மகாண்ைாைப்படும் ஒரு பாரம்பரிய 

நாட்டுப்புை விழாைாகும். 

தகரளாவில் கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கு 

தகாவிட் ேடுப்பூசி முகாம், 

“ொத்ருகாவச்ெம்” சோடங்கப்பட்டது 

• மகாவிட் -19 மநாய்த்மதாற்றுக்கு 

எதிராக ொநிலத்தில் உள்ள அவனத்து 

கர்ப்பிணிப் மபண்களுக்கும் தடுப்பூசி 

மபாடுைதற்கான மகரள அரசின் 

முகாம் ‘ொத்ருகாைச்ெம்’ ெமீபத்தில் 

ொைட்ை அளவில் திைக்கப்பட்ைது. 

கர்ப்பிணிப் மபண்களுக்கு தடுப்பூசி 

மபாடுைதற்கான ஸ்பாட் பதிவு 

பல்மைறு அரசு ெருத்துைெவனகளில் 

மெற்மகாள்ளப்படும். 

ெகாராஷ்டிரா அரசு புதிய E.V. சகாள்லக 

2021 ஐ அறிமுகப்படுத்தியது 

• ெகாராஷ்டிரா ொநில அரசு புதிய 

மின்ொர ைாகன மகாள்வக -2021 ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ொநில 

சுற்றுச்சூழல் அவெச்ெர் ஆதித்யா 

தாக்கமர அறிவித்த மகாள்வக, 

நாட்டில் மபட்ைரி மின்ொர 

ைாகனங்கவள ஏற்றுக்மகாள்ைவத 

துரிதப்படுத்துைவத மநாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ளது. ெகாராஷ்டிராவில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை புதிய EV 

மகாள்வக 2018 மகாள்வகயின் 

திருத்தொகும். 

‘ஒரு சோகுதி, ஒரு ேயாரிப்பு’ திட்டத்லே 

ஹரியானா அறிமுகப்படுத்தியது 

• கிராெப்புைங்களில் சிறு 

மதாழில்கவள ஊக்குவிக்கவும் 

ஊக்குவிக்கவும் ஹரியானா அரசு 

விவரவில் ‘ஒரு மதாகுதி ஒரு 

தயாரிப்பு’ திட்ைத்வத 

அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்த 

திட்ைத்தின் கீழ், ொநிலத்தின் 

ஒவ்மைாரு மதாகுதிவயயும் சில 

மதாழில்துவை பார்வையுைன் 

இவைக்க ொநில அரசு 

திட்ைமிட்டுள்ளது, மெலும் இந்த 

திட்ைத்தில் அரொங்கம் விவரைாக 

மெயல்பட்டு ைருகிைது. 

உத்ேரகண்ட் ொநிலத்தில் 6 ஆறுகலள 

புத்துயிர் சபறுவேற்கான புதிய 

திட்டங்களுக்கு NMGC ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

• உத்தரகண்ட் ொநிலத்தில் ஆறு 

ஆறுகவள புத்துயிர் மபறுைதற்கான 

புதிய திட்ைங்களுக்கு தூய்வெயான 

கங்வகக்கான மதசிய மிென் (NMGC) 

தனது 36 ைது மெயற்குழுவில் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. ெத்திய ொசு 

கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் (CPCB) படி, 

உத்தராகண்டில் மொத்தம் ஒன்பது 

ொசுபட்ை ஆறுகள் உள்ளன, 

அைற்றில் ஆறு உத்தம் சிங் நகர் 

ொைட்ைத்தில் பல்மைறு துவை 

நதிகள் அல்லது சிறிய நதிகளான 

மபலா, மதலா, கிச்ொ, நந்மதார், 

பிலாங்கா ெற்றும் மகாசி ஆகும். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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அஸ்ஸாம் முேல்வர் ஹிெந்ோ பிஸ்வா 

தேசிய விலளயாட்டு பேக்கம் 

சவன்றவர்களுக்கு அரசு தவலல என 

உறுதி அளித்ோர் 

• அஸ்ஸாம் ொநில முதல்ைர் ைாக்ைர் 

ஹிெந்தா பிஸ்ைா ெர்ொ இனிமெல் 

அொமின் அவனத்து மதசிய 

விவளயாட்டு பதக்கம் 

மைன்ைைர்களுக்கும் மைவல என 

உறுதி அளித்துள்ளார். அொமுக்காக 

இதுைவர மதசிய விவளயாட்டுப் 

மபாட்டிகளில் பதக்கம் மைன்ை 

அவனைருக்கும் ொநில அரொல் 

விவளயாட்டு ஓய்வூதியம் 

ைழங்கப்படும் என்றும் அைர் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த முடிவு 

ொநில விவளயாட்டு வீரர்களுக்கு 

உதவும் என்று அைர் நம்பினார். 

தகால்ட்தென் ொச்ஸ் ேனது உலகளாவிய 

லெயத்லே லஹேராபாத்தில் 

திறந்துள்ளது 

• ைங்கி ெற்றும் நிதிச் மெவை 

நிறுைனொன மகால்ட்மென் ொச்ஸ் 

இந்தியாவில் மபாறியியல் ெற்றும் 

ைணிக கண்டுபிடிப்புகளுக்கான 

உலகளாவிய வெயத்வத 

விரிவுபடுத்துைதற்கான 

உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக 

வஹதராபாத்தில் ஒரு புதிய 

ைெதிவயத் திைந்துள்ளது. 

வஹதராபாத் ைங்கி ெற்றும் நிதி 

மெவைக்கான முக்கிய முதலீட்டு 

இைொக ைளர்ந்து ைருகிைது. 
 

 

சபரும்குளம் தகரளாவின் முேல் ‘புத்ேக 

கிராெம்’ ஆனது 

• மகால்லம் ொைட்ைத்தில் உள்ள 

மபரும்குளத்திற்கு மகரளாவின் முதல் 

‘புத்தக கிராெம்’ என்ை தவலப்பு 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. புகழ் 

மபறுைதற்கான இந்த கூற்று, ைாசிப்பு 

பழக்கத்வத ஊக்குவிப்பவத 

மநாக்கொகக் மகாண்ை பல 

ஆண்டுகளாக ஒருங்கிவைந்த 

முயற்சிகளின் விவளைாகும். 

ஹுசுராபாத்தில் ‘சேலுங்கானா ேலித் 

பந்து’ CM KCR சோடங்கிலவத்ோர் 

• மதலுங்கானா முதலவெச்ெர் 

மக.ெந்திரமெகர் ராவ் தனது 

அரொங்கத்தின் புதிய தலித் 

அதிகாரெளித்தல் திட்ைத்வத, 

இப்மபாது தலிதா பந்துவுக்கு மபயர் 

சூட்டியுள்ளார், ஹுசுராபாத் 

ெட்ைென்ைத் மதாகுதியிலிருந்து 

மதாைங்குைார். தலித் 

அதிகாரெளித்தல் திட்ைம் என்று 

அவழக்கப்பட்ை இத்திட்ைத்திற்கு 

இப்மபாது தலித் பந்து திட்ைம் என்று 

மபயர் ொற்ைப்பட்டுள்ளது 

 

Banking News 
 

ஃசபடரல் வங்கி 

வாடிக்லகயாளர்களுக்காக “FEDDY” AI- 

ஆற்றல் செய்நிகர் உேவியாளலர 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• ஃமபைரல் ைங்கி எந்த மநரத்திலும் 

ைங்கி மதாைர்பான வினைல்களுைன் 

ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு உதை 

மெயற்வக நுண்ைறிைால் இயங்கும் 

மெய்நிகர் உதவியாளரான “FEDDY” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இமதமபான்ை AI- இயங்கும் மெய்நிகர் 

உதவியாளர்கள் 

மபரும்பாலானைர்கள் அதன் 

இவையதளத்தில் ெட்டுமெ 

கிவைக்கும்மபாது, FEDDY ஐ 

அமலக்ொ, கூகிள் உதவியாளர் ெற்றும் 

ைாட்ஸ்அப் ைழியாக அணுக முடியும் 

என்று ைங்கி மதரிவித்துள்ளது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8833/tnpsc-group-iv-batch-tamil-live-classes?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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பாங்க் ஆப் ெகாராஷ்டிரா நபார்டுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

• ெகாராஷ்டிராவில் முன்னுரிவெத் 

துவை கைன் ைழங்கலுைன் 

மதாைர்புவைய மெம்பாட்டு 

முயற்சிகவள அதிகரிப்பதற்காக 

மதசிய மைளாண்வெ ெற்றும் ஊரக 

ைளர்ச்சி ைங்கியுைன் (NABARD) 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகமயழுத்திட்டுள்ளது. நிறுைன 

கைன் ெற்றும் மதாைர்ச்சியான 

அபிவிருத்தி முயற்சிகவள 

ஒன்றிவைப்பதன் மூலம் கிராெப்புை 

மெழிப்வப மெம்படுத்துைதற்கான 

கூட்டு அணுகுமுவையில் இது 

உள்ளது. 

SBI லபெதலாலவ அேன் தேசிய நிறுவன 

வணிக நிருபராக தேர்வு செய்ேது 

• கிமயாஸ்க்களின் மூலம் ைங்கி 

மெவைகவள ைழங்குைதன் மூலம் 

நிதி மெர்க்வகக்காக ைங்கியின் மதசிய 

கார்ப்பமரட் ைர்த்தக நிருபராக 

“வபெமலா டிஜிட்ைல்” ஐ ஸ்மைட் 

பாங்க் ஆப் இந்தியா (SBI) 

மதர்ந்மதடுத்துள்ளது. மெவை நிவல 

ஒப்பந்தத்தில் வகமயழுத்திடுைது 

ெற்றும் பிை ெம்பிரதாயங்கள் 

விவரவில் மெய்யப்படும். 

இந்தியாவின் 365 மில்லியன் 

ைங்கியில்லாத ெக்கள்மதாவகக்கு 

சிறிய டிக்மகட் கைன்களுக்கான ரூ .8 

லட்ெம் மகாடி ெந்வத ைாய்ப்வப 

வபெமலா மபறுகிைது. 

ICICI வங்கி, HPCL இலைந்து ‘ICICI 

வங்கி HPCL சூப்பர் தெவர்’ கிசரடிட் 

கார்லட அறிமுகப்படுத்துகிறது 

• ICICI ைங்கி, இந்துஸ்தான் 

மபட்மராலியம் கார்ப்பமரென் 

லிமிமைட் (HPCL) உைன் இவை 

முத்திவர கிமரடிட் கார்வை 

அறிமுகப்படுத்துைதாக 

அறிவித்துள்ளது. பயனர்கள் பல 

கிமரடிட் கார்டுகவளப் 

பயன்படுத்துைதற்கான 

நன்வெகவளயும் மைகுெதி 

புள்ளிகவளயும் மபை உதவுகிைது. 

ICICI ைங்கி HPCL சூப்பர் மெைர் 

கிமரடிட் கார்டு’ என்று 

மபயரிைப்பட்ை இந்த அட்வை, 

ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு அன்ைாைம் 

மெலைழிக்கும் எரிமபாருள் ெற்றும் 

மின்ொரம் ெற்றும் மொவபல், பிக் 

பஜார் ெற்றும் டி-ொர்ட் மபான்ை பிை 

பிரிவுகளுக்கு ெற்றும் ஈ-காெர்ஸ் 

மபார்ட்ைல்கள் மபான்ைவை சிைந்த 

முவையில் மைகுெதிகவளயும் 

நன்வெகவளயும் ைழங்குகிைது. 

 

Economic News 
 

NPS நிதி தெலாளர்களில் அந்நிய தநரடி 

முேலீடு வரம்பு 74% ஆக உயர்த்ேப்பட்டது 

• ஓய்வூதிய நிதி நிர்ைாகத்தில் அந்நிய 

மநரடி முதலீட்டு ைரம்வப மதசிய 

ஓய்வூதிய முவையின் (NPS) கீழ் 49 

ெதவீதத்திலிருந்து 74 ெதவீதொக 

உயர்த்த அரொங்கம் அறிவித்தது. இந்த 

நைைடிக்வக இந்த இைத்தில் 

அனுபைம் ைாய்ந்த மைளிநாட்டு 

கூட்ைாளர்களுக்கான கதவுகவளத் 

திைந்து, ைளர்ந்து ைரும் பிரிவில் அதிக 

மபாட்டிவய எளிதாக்குகிைது. 

ADB இந்தியாவின் சபாருளாோர 

வளர்ச்சி கணிப்லப நிதியாண்டில் 10% 

என்று கணித்துள்ளது 

• ஆசிய அபிவிருத்தி ைங்கி (ADB) 

ஜூவல ொதத்திற்கான ஆசிய 

அபிவிருத்தி அவுட்லுக் (ADO) யில் 

2021-22 (FY 22) நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாவின் மபாருளாதார ைளர்ச்சி 

கணிப்வப 10 ெதவீதொகக் 

குவைத்துள்ளது. முன்னதாக இது 11% 

என ெதிப்பிைப்பட்ைது. 
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Defence News 
 

கடற்பலடக்கு 25 ரிதொட் கண்ட்தரால் 

துப்பாக்கிகலள OFT வழங்கியது 

• ஆர்ட்னன்ஸ் மதாழிற்ொவல 

திருச்சிராப்பள்ளி பதிவனந்து 12.7 மிமீ 

M2 மநட்மைா உறுதிப்படுத்தப்பட்ை 

ரிமொட் கண்ட்மரால் துப்பாக்கிவய 

இந்திய கைற்பவைக்கும் 10 இந்திய 

கைமலார காைல்பவைக்கும் 

ஒப்பவைக்கிைது. இது இஸ்மரலின் 

எல்பிட் சிஸ்ைம்ஸிலிருந்து 

மதாழில்நுட்ப ஒப்பந்தத்வத 

ொற்றுைதன் மூலம் 

தயாரிக்கப்படுகிைது 

 

Summits and Conference 
 

இந்தியா, இலங்லக ெற்றும் ொலத்தீவுகள் 

செய்நிகர் முத்ேரப்பு TTX -2021 

பயிற்சிலய நடத்தியது 

• இந்தியா இலங்வக ெற்றும் 

ொலத்தீவைச் மெர்ந்த உயர் பாதுகாப்பு 

அதிகாரிகள் “TTX -2021” என்ை 

மெய்நிகர் முத்தரப்பு பயிற்சியில் 

பங்மகற்ைனர். 

மபாவதப்மபாருட்கவளக் 

கட்டுப்படுத்துதல் ெற்றும் 

பிராந்தியத்தில் கைல்ொர் மதைல் 

ெற்றும் மீட்புக்கு உதவுதல் மபான்ை 

கைல்ொர் குற்ைங்கவள வெயொகக் 

மகாண்ைது. 

துலை ெனாதிபதி சவங்லகயா நாயுடு 

2021 உலக பல்கலலக்கழக உச்சி 

ொநாட்டில் உலரயாற்றுகிறார் 

• இந்திய துவைத் தவலைர் ஸ்ரீ 

எம்.மைங்வகயா நாயுடு உலக 

பல்கவலக்கழக ொநாட்வை பிரதெ 

விருந்தினராக திைந்து வைத்து 

உவரயாற்றினார். ெத்திய கல்வி 

ெற்றும் திைன் மெம்பாட்டு அவெச்ெர் 

ஸ்ரீ தர்மெந்திர பிரதான் உச்சி 

ொநாட்டில் உவரயாற்றினார். 

ஹரியானாவின் மொனிபட்டில் 

அவெந்துள்ள O.P. ஜிண்ைால் 

குமளாபல் பல்கவலக்கழகம் இந்த 

உச்சிொநாட்வை ஏற்பாடு மெய்தது 

G-20 சுற்றுச்சூழல் அலெச்ெர்களின் 

கூட்டம் 2021 

• G-20 சுற்றுச்சூழல் அவெச்ெர்கள் 

கூட்ைம் 2021 G-20 தவலைர்கள் உச்சி 

ொநாடு 2021 இன் ஒரு பகுதியாக 

ஏற்பாடு மெய்யப்பட்டுள்ள 

அவெச்ெரவைக் கூட்ைங்களில் 

ஒன்ைாகும், இது அக்மைாபர் 2021 இல் 

இத்தாலி நைத்துகிைது. 2021 G-20, 

இத்தாலிய பிரசிமைன்சியின் கீழ், 

ெக்கள், கிரகம், மெழிப்பு ஆகிய 

மூன்று பரந்த, ஒன்மைாமைான்று 

இவைந்த தூண்களில் கைனம் 

மெலுத்தும். இந்த தூண்களுக்குள், 

COVID-19 மதாற்றுமநாய்க்கு 

விவரைான ெர்ைமதெ பதிவல உறுதி 

மெய்ைதில் G-20  முன்னிவல 

ைகிக்கிைது – எதிர்காலத்தில் 

உைல்நலம் மதாைர்பான 

அதிர்ச்சிகளுக்கு பின்னவைவை 

உருைாக்கும் அமத மைவளயில், 

மநாயறிதல், சிகிச்வெ ெற்றும் 

தடுப்பூசிகளுக்கு ெெொன, 

உலகளாவிய அணுகவல ைழங்க 

முடியும். 
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Agreements 
 

தகாட்டக் ெஹிந்திரா வங்கி ெம்பளக் 

கைக்கிற்காக இந்திய கடற்பலடயுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

• இந்திய கைற்பவை தனது அவனத்து 

பணியாளர்களின் (மெவை ெற்றும் 

ஓய்வு மபற்ைைர்கள் ) ெம்பளக் 

கைக்குகளுக்காக மகாட்ைக் 

ெஹிந்திராவுைன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் 

வகமயழுத்திட்டுள்ளது. மெம்பட்ை 

தனிப்பட்ை விபத்து காப்பீடு 

குழந்வதகளுக்கான சிைப்பு கல்வி 

நன்வெ ெற்றும் கூடுதல் மபண் 

குழந்வத நன்வெ ெற்றும் 

கைர்ச்சிகரொன விகிதங்கள் ெற்றும் 

தனிநபர் கைன்கள் வீட்டுக் கைன்கள் 

ெற்றும் கார் கைன்கள் மீதான பூஜ்ஜிய 

மெயலாக்க கட்ைைம் மபான்ை சிைப்பு 

ெம்பள கைக்கு ெலுவககவள இந்த 

ைங்கி இந்திய கைற்பவைக்கு 

ைழங்கும் என்று கூைப்படுகிைது. 

AI ேலலலெயிலான குறிச்சொல்லுக்கு 

IFFCO தடாக்கிதயா சபாது 

காப்பீட்டுடன் துவாரா ஈ-சடய்ரி கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளன 

• த்ைாரா மஹால்டிங்ஸின் 

மபார்ட்ஃமபாலிமயா நிறுைனொன 

துைாரா இ-மைய்ரி மொல்யூென்ஸ், 

அவையாளத்தின் அடிப்பவையில் 

கால்நவைகவள அவையாளம் காை 

மெயற்வக நுண்ைறிவு (AI) 

தவலவெயிலான டிஜிட்ைல் 

குறிச்மொல் ‘சூரபி இ-மைக்’ ஒன்வை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

MSME இலை கடன் வழங்குவேற்காக U 
GRO தகபிடல் & பாங்க் ஆப் பதராடா 
கூட்டு தெர்ந்துள்ளன 

• குறு, சிறு ெற்றும் நடுத்தர நிறுைன 
(MSME) துவைக்கு இவை கைன் 
ைழங்குைதற்காக U GRO மகபிைல், 
ைங்கி ொராத நிதியாளர் ெற்றும் 
அரசுக்கு மொந்தொன பாங்க் ஆப் 
பமராைா ஆகியவை கூட்டு 
மெர்ந்துள்ளன. இவை கைன் 
ைழங்கும் திட்ைத்தின் கீழ், ப்ரதம், 
பாங்க் ஆப் பமராைா ெற்றும் U GRO 
ஆகியவை இவைந்து MSME களுக்கு 
ரூ .1000 மகாடி ெதிப்புள்ள கைன்கவள 
ைழங்கும் 

 

Appointment News 
 

MoRTH இன் செயலாளர் அரெதன 
கிரிேருக்கு NHAI ேலலவராக கூடுேல் 

சபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது 

• மதசிய மநடுஞ்ொவல ஆவையத்தின் 
(NHAI) தவலைராக ொவல 
மபாக்குைரத்து ெற்றும் மநடுஞ்ொவல 
அவெச்ெகத்தின் மெயலாளர் அரெமன 
கிரிதர் (IAS) கூடுதல் மபாறுப்பு 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்மபாவதய 
நிஹாய் தவலைர், சுக்பீர் சிங் ெந்தூ 
உத்தரகண்ட் ொநிலத்தின் புதிய 
தவலவெ மெயலாளராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அைர் 
அக்மைாபர் 2019 இல் NHAI 
தவலைராக மபாறுப்மபற்ைார். 

 

Award News 
 

ஒலிம்பிக் லாரலலப் சபறுகிறார் 
பங்களாதேஷ் தநாபல் பரிசு சபற்ற 

முஹம்ெது யூனுஸ் 

• மைாக்கிமயா மபாட்டிகளில் 
பங்களாமதஷ் அவெதிக்கான மநாபல் 
பரிசு மைன்ை முஹம்ெது யூனுஸ் 
ஒலிம்பிக் லாரவலப் மபறுகிைார், 
இரண்ைாைது முவையாக மகாப்வப 
ைழங்கப்படும். உலமகங்கிலும் 
ைறுவெவய குவைத்ததற்காக 
முன்மனாடி குறு கைன் ைழங்குபைர் 
பாராட்ைப்பட்ை யூனுஸ், 
“ைளர்ச்சிக்காக விவளயாட்டில் அைர் 
மெய்த விரிைான பணிக்காக 
மகௌரவிக்கப்படுகிைார். 
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தகன்ஸ் திலரப்பட விழா 2021 

சவற்றியாளர்களின் பட்டியல் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

• மகன்ஸ் திவரப்பை விழா 2021 ஜூவல 

17, அன்று நிவைைவைந்தது. ஸ்வபக் 

லீ தவலவெயிலான நடுைர் ென்ைம் 

நிவைவு விழாவில் விருதுகவள 

ைழங்கியது. ஜூலியா டுமகார்னாவ் 

தனது வைட்மைன் பைத்திற்காக 

மகன்ஸின் சிைந்த பரிொன பாம் 

டி’ஓவர மைன்ைார், இந்த விருவத 

மைன்ை இரண்ைாைது மபண்ெணி 

என்ை மபருவெவய மபற்ைார். 

2-இந்திய அலெப்புகள் UNDP ஈகுவதடார் 

பரிலெ 2021 சவன்றன 

• பாதுகாப்பு ெற்றும் பல்லுயிர் 

துவையில் பணியாற்றியதற்காக 

ஆதிெவல பழங்குடியினர் 

தயாரிப்பாளர் நிறுைனம் லிமிமைட் 

ெற்றும் ஸ்மனஹகுஞ்ொ டிரஸ்ட் 

ஆகியவை ெதிப்புமிக்க ஈகுைமைார் 

பரிசு 2021 இல் 10 விருது 

மபற்ைைர்களில் அைங்கும். பல்லுயிர் 

பாதுகாப்பு ெற்றும் நிவலயான 

பயன்பாட்டின் மூலம் ைறுவெவய 

குவைப்பதற்கான ெமூக முயற்சிகவள 

அங்கீகரிக்க UNDP ஒரு இருபதாண்டு 

விருவத ைழங்குகிைது. 

இந்தியாவின் பாயல் கபாடியா தகன்ஸ் 

2021 இல் சிறந்ே ஆவைப்பட விருலே 

சவன்றார் 

• இயக்குனர் பாயல் கபாடியாவின், “எ 

வநட் ஆஃப் மநாட்டிங் நத்திங்” 74 

ைது மகன்ஸ் திவரப்பை விழாவில் 

சிைந்த ஆைைப்பைத்திற்கான ஓயில் 

டி (மகால்ைன் ஐ) விருவத மைன்ைது. 

மும்வபவய தளொகக் மகாண்ை 

திவரப்பைத் தயாரிப்பாளரின் முதல் 

அம்ெம் திருவிழாவின் பல்மைறு 

பிரிவுகளில் ைழங்கப்பட்ை 28 

ஆைைப்பைங்கவளக் மகாண்ை ஒரு 

ைல்லவெமிக்க துவையில் 

ெதிப்புமிக்க பரிவெப் மபற்ைது. 

ஷிபாஜி பானர்ஜிக்கு ெரைத்திற்குப் பின் 

தொஹுன் பாகன் ரத்னா விருது 

வழங்கப்படவுள்ளது 

• 1977 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கண்காட்சி 

மபாட்டியில் பிமரசிலின் புகழ்மபற்ை 

கால்பந்து வீரர் பீமல மகால் 

அடித்தவத பிரபலொக ெறுத்த 

முன்னாள் இந்தியா ெற்றும் ொட்-

ஸ்ைாப்பர் ஷிபாஜி பானர்ஜி, 

ெரைத்திற்குப் பின் மொஹுன் 

பாகன் ரத்னா விருது 

ைழங்கப்பைவுள்ளது. 

கச்ொர் ொவட்டத்திற்கு தேசிய சவள்ளி 

ஸ்தகாச் விருது கிலடத்ேது 

• கச்ொர் துவை ஆவையர், கீர்த்தி 

ஜல்லி சில நாட்களுக்கு முன்பு மதசிய 

மைள்ளி SKOCH விருவதப் மபற்ைார், 

‘புஷ்டி நிர்மபார்’ (ஊட்ைச்ெத்து 

ொர்ந்தவை), இது தினந்பூர் பாகிச்ொ 

கிராெத்தில் உள்ள வீடுகளில் 

ஊட்ைச்ெத்து மதாட்ைங்கவள 

அவெப்பவத ொற்றியவெத்தல் 

ெற்றும் மெம்பாடு குறித்த 

ஒருங்கிவைப்பு திட்ைொகும். 

 

Sports News 
 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ சவன்றார் 

• லூயிஸ் ஹாமில்ைன் (மெர்சிடிஸ்-

கிமரட் பிரிட்ைன்), பிரிட்டிஷ் 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 ஐ மைன்ைார், 

இது எட்ைாைது முவையாக ொதவன 

ஆகும் . இந்த நிகழ்வு 2021 ஜூவல 18 

அன்று ஐக்கிய இராச்சியத்தின் 

சில்ைர்ஸ்மைான் ெர்க்யூட்டில் 

நவைமபற்ைது. இது ஏழு முவை உலக 

ொம்பியனான ஹாமில்ைனின் 99 ைது 

மதாழில் மைற்றியாகும் ெற்றும் 10 

பந்தயங்களுக்குப் பிைகு நைப்பு 

சீெனின் நான்காைது மைற்றியாகும். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் அணியின் செய்தி 

இலையாளர் என B.K சின்ஹாலவ IOA 

சபயரிட்டுள்ளது 

• இந்திய ஒலிம்பிக் அமொசிமயென் 

ஓய்வுமபற்ை ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி 

பி.மக.சின்ஹா ஜூவல 23 ஆம் மததி 

மதாைங்கும் மைாக்கிமயா 

விவளயாட்டுப் மபாட்டிகளில் 

நாட்டின் அணியின் மெய்தி 

இவையாளராக மெயல்படுைார். 

சின்ஹா முன்னாள் ஹரியானா டிஜிபி 

ெற்றும் ஜனாதிபதியின் மபாலீஸ் 

பதக்கம் மபற்ைைரும் ஆைார். 

ெங்தகாலியா, ேஜிகிஸ்ோன் ெற்றும் 

சுவிட்ெர்லாந்லே புதிய உறுப்பினர்களாக 

ICC வரதவற்றது 

• ெர்ைமதெ கிரிக்மகட் கவுன்சில் (ICC) 

தனது 78 ைது ஆண்டு மபாதுக் 

கூட்ைத்தில் ெங்மகாலியா, 

தஜிகிஸ்தான் ெற்றும் 

சுவிட்ெர்லாந்வத உறுப்பினர்களாக 

மெர்த்தது. ஆசியா பிராந்தியத்தின் 22 

ெற்றும் 23 ைது உறுப்பினர்களாக 

ெங்மகாலியா ெற்றும் தஜிகிஸ்தான் 

ஆனது 
 

 

விஸ்வநாேன் ஆனந்த் ஸ்பர்கசென் 

டிராபிலய சவன்றார் 

• ைார்ட்ெண்டில் நைந்த 

ஸ்பார்க்காமென் டிராபிவய 

விஸ்ைநாதன் ஆனந்த் விளாடிமிர் 

கிராம்னிக் மதாற்கடித்து மைன்ைார். 

மநா-காஸ்ட்லிங் மெஸ் நிகழ்வின் 

இறுதி ஆட்ைத்தில் ஆனந்திற்கு ஒரு 

ெெநிவல ெட்டுமெ மதவைப்பட்ைது 

மெலும் அைர் அவத 40 நகர்வுகளில் 

மபற்ைார். 

ஆஸ்திதரலியாவின் பிரிஸ்தபன் 2032 

ஒலிம்பிக் ெற்றும் பாராலிம்பிக் 

விலளயாட்டுகலள நடத்துகிறது 

• ெர்ைமதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி (IOC) 

ஆஸ்திமரலிய நகரொன 

பிரிஸ்மபவன 2032 மகாவைகால 

ஒலிம்பிக் ெற்றும் பாராலிம்பிக் 

மபாட்டிகளுக்கான விருந்தினராக 

ைாக்களித்துள்ளது. 1956 ஆம் ஆண்டில் 

மெல்மபார்ன் ெற்றும் 2000 ஆம் 

ஆண்டில் சிட்னிக்குப் பிைகு ஒலிம்பிக் 

மபாட்டிகவள நைத்திய மூன்ைாைது 

ஆஸ்திமரலிய நகரம் பிரிஸ்மபன் 

ஆகும். இதன் மூலம், 

அமெரிக்காவிற்குப் பிைகு, மகாவை 

ஒலிம்பிக் மபாட்டிகவள மூன்று 

மைவ்மைறு நகரங்களில் நைத்தும் 

உலகின் இரண்ைாைது நாைாக 

ஆஸ்திமரலியாவும் ொறும். 

அென் குலியா ெற்றும் ொகர் ெக்லான் 

ஆகிதயார் தகடட் உலக ொம்பியன்களாக 

ஆனார்கள் 

• இளம் ெல்யுத்த வீரர்களான அென் 

குலியா ெற்றும் ொகர் ஜாக்லான் 

ஆகிமயார் அந்தந்த பிரிவுகளில் புதிய 

உலக ொம்பியன்களாக 

உருமைடுத்தனர், ஏமனனில் 

ஹங்மகரியின் புைாமபஸ்டில் 

2021ஆம் ஆண்டு மகைட் உலக 

ொம்பியன்ஷிப்பின் இரண்ைாம் 

நாளில் இந்தியா ஒரு அற்புதொன 

நிகழ்ச்சிவய மைளிப்படுத்தியது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9132/ibps-clerk-po-complete-pre-batch-bilingual-tamil-live-class?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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ெந்தேஷ் ஜிங்கன் AIFF ஆண்கள் 

கால்பந்து வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் 

• இந்தியாவின் மூத்த 

தடுப்பாட்டுக்காரரான  ெந்மதஷ் 

ஜிங்கன் 2020-21 பருைத்தின் AIFF 

ஆண்கள் கால்பந்து வீரராக மதர்வு 

மெய்யப்பட்ைார். 2014 ஆம் ஆண்டில் 

எெர்ஜிங் பிமளயர் ஆஃப் தி இயர் 

விருவத மைன்ை முதல் ெத்திய 

தடுப்பாட்டுக்காரரான AIFF ஆண்டின் 

சிைந்த வீரர் விருவதப் மபறுைது 

இதுமை முதல் முவையாகும். 

சபரு நிகழ்வில் ெத்திய பிரதேெ பாரா 

ெூட்டர் ரூபினா பிரான்சிஸ் ேங்கம் 

சவன்றார் 

• ெத்தியப் பிரமதெ துப்பாக்கி சுடும் 

வீராங்கவன  ரூபினா பிரான்சிஸ் 

மபருவில் நவைமபற்று ைரும் பாரா 

விவளயாட்டு மகாப்வபயில் உலக 

ொதவன பவைத்துள்ளார். 

மபண்களுக்கான 10 மீட்ைர் ஏர் 

பிஸ்ைல் பாரா நிகழ்வில் தங்கம் 

மைன்றுள்ளார். 

 

Books and Authors 
 

இப்தபாது சீன சொழியில் சுோன்ெு 

மிட்டல் எழுதிய “RSS” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப்பட்டது 

• பாஜக தவலைர் சுதன்ெு மிட்ைல் 

ராஷ்டிரிய சுயம்மெைக் ெங்கம் (RSS) 

பற்றிய புத்தகம் இப்மபாது சீன 

மொழியில் 

மொழிமபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. RSS 

ஸின் ைரலாறு, சித்தாந்தம் ெற்றும் 

மகாள்வககள் ெற்றும் அவை 

மதெத்தின் மீதான அதன் தாக்கம் 

ஆகியைற்வைப் பற்றி மபசும் “RSS: 

இந்தியாவை உருைாக்குதல்” 2019 

இல் ஹார்-ஆனந்த் பப்ளிமகென்ஸ் 

மைளியிட்ைது. 

டாக்டர் சி தக காரியாலி எழுதிய ‘தபங்க் 

வித் எ தொல்: ஈக்விடாஸ்’ புத்ேகத்லே 

சவளியிட்டார். 

• ரிெர்வ் ைங்கியின் முன்னாள் கைர்னர், 

துவ்வூரி சுப்பாராவ் ைாக்ைர் சி மக 

காரியாலி எழுதிய ‘மபங்க் வித் எ 

மொல்: ஈக்விைாஸ்’ புத்தகத்வத 

மைளியிட்டுள்ளார். ைாக்ைர் கரியாலி 

ஈடிட் (ஈக்விைாஸ் மைைலப்மென்ட் 

இனியாஷிமயட்டிவ் டிரஸ்ட்) இன் 

நிறுைனர் அைங்காைலர் ஆைார் 

மெலும் இக்விைாஸ் ெற்றும் எடிட் 

ஆகியைற்றின் பயைத்வத இந்த 

புத்தகம் விைரிக்கிைது. 

துலை ெனாதிபதி ‘பல்தலகு 

பட்டாபிதெகம்’ புத்ேகத்லே 

சவளியிட்டார் 

• இந்தியாவின் துவைத் ஜனாதிபதி 

எம்.மைங்வகயா நாயுடு, முன்னாள் 

M.P. யலெஞ்சிலி சிைாஜி எழுதிய 

‘பல்மலக்கு பட்ைாபிமெகம்’ என்ை 

புத்தகத்வத மைளியிட்டுள்ளார். இந்த 

புத்தகம் கிராெப்புை இந்தியா ெற்றும் 

விைொயத்வத அடிப்பவையாகக் 

மகாண்ைது. 

ராதகஷ் ஓம்பிரகாஷ் செஹ்ரா சுயெரிலே 

‘தி ஸ்ட்தரஞ்ெர் இன் தி மிரர்’ 

சவளியிட்டார் 

• திவரப்பை தயாரிப்பாளர் ராமகஷ் 

ஓம்பிரகாஷ் மெஹ்ரா தனது சுயெரிவத 

“தி ஸ்ட்மரஞ்ெர் இன் தி மிரர்” 

மைளியிட்ைார். பிரபல எழுத்தாளர் 

ரீட்ைா ராெமூர்த்தி குப்தாவுைன் 

இவைந்து புத்தகத்வத 

எழுதியுள்ளார். 
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Important Days 
 

உலக ெர்வதேெ நீதிக்கான தினம்: 17 

ெூலல 

• ெர்ைமதெ குற்ைவியல் நீதிென்ைத்தின் 

(ICC) பணிகவள ஆதரிப்பதற்கும் 

அங்கீகரிப்பதற்கும் ெர்ைமதெ 

நீதிக்கான உலக தினம் (ெர்ைமதெ 

குற்ைவியல் நீதி நாள் அல்லது 

ெர்ைமதெ நீதி தினம் என்றும் 

அவழக்கப்படுகிைது) ஜூவல 17 

அன்று உலகளவில் 

மகாண்ைாைப்படுகிைது. 

சநல்ென் ெண்தடலா ெர்வதேெ தினம் 

ெூலல 18 அன்று சகாண்டாடப்பட்டது 

• ஐக்கிய நாடுகள் ெவப ஒவ்மைாரு 

ஆண்டும் ஜூவல 18 ஐ மநல்ென் 

ெண்மைலா ெர்ைமதெ தினொக 

அனுெரிக்கிைது. ெர்ைமதெ அளவில் 

ஜனநாயகத்திற்கான 

மபாராட்ைத்திற்கும் உலகம் 

முழுைதும் அவெதி கலாச்ொரத்வத 

மெம்படுத்துைதற்கும் மநல்ென் 

ெண்மைலாவின் பங்களிப்வப நாள் 

ஒப்புக்மகாள்கிைது. மநல்ென் 

ெண்மைலா தினம் அவனைருக்கும் 

நைைடிக்வக எடுத்து ொற்ைத்வத 

ஊக்குவிக்கும் ஒரு ெந்தர்ப்பொகும். 
 

 

ெர்வதேெ ெதுரங்க விலளயாட்டு தினம்: 

ெூலல 20 

• ெர்ைமதெ ெதுரங்க விவளயாட்டு தினம் 

ஆண்டுமதாறும் ஜூவல 20 அன்று 

1966 முதல் மகாண்ைாைப்படுகிைது, 

இது ைரலாற்றில் மிகவும் 

பழவெயான ெற்றும் மிகவும் 

பிரபலொன விவளயாட்டுகளில் 

ஒன்வைக் மகாண்ைாடுகிைது, இது 

நாடுகளிவைமய மநர்வெ, ெெத்துைம், 

பரஸ்பர ெரியாவத ெற்றும் புரிதவல 

ஊக்குவிக்கிைது. 

அறிவியல் ஆய்வு நாள்: 20 ெூலல 

• அறிவியல் ஆய்வு நாள் (ெந்திரன் நாள் 

என்றும் அவழக்கப்படுகிைது) 

ஒவ்மைாரு ஆண்டும் ஜூவல 20 

அன்று குறிக்கப்படுகிைது. 1969 ஆம் 

ஆண்டில் இந்த நாளில்தான் நீல் 

ஆம்ஸ்ட்ராங் ெற்றும் எட்வின் ‘பஸ்’ 

ஆல்ட்ரின் ஆகிமயார் ெந்திரனின் 

மெற்பரப்பில் இைங்கிய முதல் 

ெனிதர்களாக ஆனார்கள். 

உலக மூலள தினம்: ெூலல 22 

• உலக நரம்பியல் கூட்ைவெப்பு (WFN) 

ஒவ்மைாரு ஜூவல 22 அன்று உலக 

மூவள தினத்வத மகாண்ைாடுகிைது, 

ஒவ்மைாரு ஆண்டும் மைவ்மைறு 

கருப்மபாருவள வெயொகக் 

மகாண்டுள்ளது. இந்த உலக மூவள 

தினத்தின் கருப்மபாருள் “ஸ்ைாப் 

ெல்டிபிள் ஸ்களீமராசிஸ்”. 

தேசிய ஒளிபரப்பு நாள் ெூலல 23 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது 

• ஒவ்மைாரு ஆண்டும் ஜூவல 23 ஆம் 

மததி மதசிய ஒளிபரப்பு நாள் 

மகாண்ைாைப்படுகிைது, இது 

ைாமனாலிவயக் மகாண்ைாடுகிைது, 

இது இந்தியாவில் ெக்களின் 

ைாழ்க்வகயின் ஒரு முக்கிய அங்கொக 

இருந்து ைருகிைது, இது 

மெய்திகளுைன் எளிதான 

மபாழுதுமபாக்கு ஊைகொகவும் 

உள்ளது. 
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Obituaries 
 

பாகிஸ்ோன் முன்னாள் ெனாதிபதி 

ெம்னூன் உதென் காலொனார் 

• பாகிஸ்தான் முன்னாள் ஜனாதிபதி 

ெம்னூன் உமென் காலொனார். 1940 

ஆம் ஆண்டில் ஆக்ராவில் பிைந்து 1947 

இல் தனது மபற்மைாருைன் 

பாகிஸ்தானுக்கு குடிமபயர்ந்த 

ெம்னூன் உமென், மெப்ைம்பர் 2013 

முதல் மெப்ைம்பர் 2018 ைவர 

பாகிஸ்தானின் 12 ைது ஜனாதிபதியாக 

பணியாற்றினார். 

புலிட்ெர் பரிசு சபற்ற இந்திய புலகப்பட 

பத்திரிலகயாளர் தடனிஷ் சித்திக் 

காலொனார் 

• 2021 ஜூவல 13 அன்று 

ஆப்கானிஸ்தானில் காந்தஹார் 

ொகாைத்தின் ஸ்பின் மபால்ைாக் 

ொைட்ைத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் 

துருப்புக்களுக்கும் தலிபானுக்கும் 

இவையிலான ெண்வை அறிக்வகயின்  

மபாது ஏற்பட்ை மொதலில் அைர் 

மகால்லப்பட்ைவத அடுத்து புலிட்ெர் 

பரிசு மபற்ை இந்திய புவகப்பை 

பத்திரிவகயாளர் மைனிஷ் சித்திக் 

காலொனார். 

மூத்ே நாடக ஆளுலெ உர்மில் குொர் 

ேப்லியால் காலொனார் 

• புகழ்மபற்ை நாைக ஆளுவெ ெற்றும் 

எழுத்தாளர் உர்மில் குொர் தப்லியால் 

காலொனார். நவ்ைாங்கியின் புத்துயிர் 

ெற்றும் நாைகத்வத 

பிரபலப்படுத்துைதற்காக தப்லியால் 

தனது ைாழ்நாள் முழுைதும் 

பணியாற்றினார். இந்த மூத்தைர் 

ொநில தவலநகரின் 50 ையதான 

பிரபலொன நாைகக் குழுைான 

தர்பனுைன் மதாைர்புவையைர். 

தேசிய வடிவலெப்பு நிறுவனத்தின் 

இலை நிறுவனர் கிரா ொராபாய் 

காலொனார் 

• மதசிய ைடிைவெப்பு நிறுைனத்தின் 

இவை நிறுைனர் கிரா ொராபாய் 

காலொனார். மதெத்தில் 

ைடிைவெப்புக் கல்வியின் 

முன்மனாடி பல நிறுைனங்கவள 

நிறுவுைதில் முக்கிய பங்கு 

ைகித்துள்ளார், மெலும் கவல ெற்றும் 

கட்டிைக்கவலத் துவையிலும் 

குறிப்பிைத்தக்க பங்களிப்புகவளச் 

மெய்துள்ளார். 

பிரபல கர்நாடக செம்சொழி வயலின் 

கலலஞர் சிக்கில் R பாஸ்கரன் 

காலொனார் 

• பிரபல கர்நாைக கிளாசிக்கல் ையலின் 

கவலஞர் ‘கவலொெணி’ சிக்கில் ஸ்ரீ 

ஆர் பாஸ்கரன் காலொனார். 

திருைாரூர் ஸ்ரீ சுப்பா ஐயரிைமிருந்து 

தனது 11 ையதில் ையலின் கற்கத் 

மதாைங்கினார், பின்னர் ெயூரம் ஸ்ரீ 

மகாவிந்தராஜன் பிள்வளயின் கீழ் 

பயிற்சி மபற்ைார்.  AIRரின் ‘A’ கிமரடு 

ஆர்ட்டிஸ்ைாக இருந்த இைர் 1976 

முதல் 1994 ைவர மென்வன 

ைாமனாலி நிவலயத்தில் 

கிட்ைத்தட்ை 2 தொப்தங்களாக 

பணியாற்றியுள்ளார் 

 

அனைத்து ப ோட்டித் 
பேர்வுகளுக்கும் 

முக்கியமோை குறிப்புக்கள்: 
(STATIC TAKEAWAYS) 

 

• வெக்மராொப்ட் தவலவெ நிர்ைாக 

அதிகாரி ெற்றும் தவலைர்: ெத்யா 

நாமதல்லா; 

• வெக்மராொஃப்ட் தவலவெயகம்: 

மரட்ெண்ட், ைாஷிங்ைன், 

அமெரிக்கா. 

• கூகிள் தவலவெ நிர்ைாக அதிகாரி: 

சுந்தர் பிச்ொய். 
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• கூகிள் நிறுைப்பட்ைது: 4 மெப்ைம்பர் 

1998, கலிமபார்னியா, அமெரிக்கா. 

• கூகிள் நிறுைனர்கள்: லாரி மபஜ், 

மெர்ஜி பிரின். 

• ெவுதி அமரபியா தவலநகரம்: ரியாத்; 

• ெவுதி அமரபியா நாையம்: ெவுதி 

ரியால் 

• ரஷ்யா ஜனாதிபதி: விளாடிமிர் புடின். 

• ரஷ்யா தவலநகரம்: ொஸ்மகா. 

• ரஷ்யா நாையம்: ரஷ்ய ரூபிள். 

• அமெொன் தவலவெ நிர்ைாக 

அதிகாரி: ஆண்ட்ரூ ஆர். ஜாஸி; 

• அமெொன் நிறுைப்பட்ைது: 5 ஜூவல 

1994 

• சீனா தவலநகரம்: மபய்ஜிங்; 

• சீனா நாையம்: மரன்மின்பி; 

• சீனா ஜனாதிபதி: ஜி ஜின்பிங். 

• மபரு தவலநகரம்: லிொ; 

• மபரு நாையம்: மொல். 

• வஹட்டி தவலநகரம்: மபார்ட்-ஓ-

பிரின்ஸ்; 

• வஹட்டி நாையம்: வஹட்டிய 

மகௌர்மை 

• வஹட்டி கண்ைம்: ைை அமெரிக்கா. 

• J & K யூனியன் பிரமதெத்தின் 

மலப்டினன்ட் கைர்னர்: ெமனாஜ் 

சின்ஹா; 

• லைாக் மலப்டினன்ட் கைர்னர்: ராதா 

கிருஷ்ைா ொத்தூர் 

• இயற்வகக்கான உலகளாவிய நிதி 

தவலவெயகம்: க்ளாண்ட், 

சுவிட்ெர்லாந்து; 

• UNEP HQ: வநமராபி, மகன்யா. 

• இொச்ெல பிரமதெ ஆளுநர்: பண்ைாரு 

தத்தாத்மரயா; 

• இொச்ெல பிரமதெ முதல்ைர்: மஜய் 

ராம் தாக்கூர். 

• குஜராத் முதல்ைர்: விஜய் ரூபானி; 

• குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்ொர்யா மதவ்ரத் 

• ெகாராஷ்டிரா கைர்னர்: பகத் சிங் 

மகாஷ்யரி. 

• ெகாராஷ்டிரா தவலநகரம்: மும்வப. 

• ெகாராஷ்டிரா முதல்ைர்: உத்தவ் 

தாக்கமர. 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பமரென் 

தவலைர்: ஸ்ரீகாந்த் ொதவ் வைத்யா; 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பமரென் 

தவலவெயகம்: மும்வப; 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பமரென் 

நிறுைப்பட்ைது: 30 ஜூன் 1959 

• LIC தவலவெயகம்: மும்வப; 

• LIC நிறுைப்பட்ைது: 1 மெப்ைம்பர் 

1956; 

• LIC தவலைர்: எம் ஆர் குொர். 

• ஆந்திர முதல்ைர்: ஒய்.எஸ்.ஜகன் 

மொகன் மரட்டி; ஆளுநர்: பிஸ்ைா 

பூென் ஹரிச்ெந்தன். 

• மதலுங்கானா தவலநகரம்: 

வஹதராபாத்; 

• மதலுங்கானா ஆளுநர்: தமிழிொய் 

ெவுந்தரராஜன்; 

• மதலுங்கானா முதல்ைர்: 

மக.ெந்திரமெகர் ராவ். 

• மகரள முதல்ைர்: பினராயி விஜயன்; 

• மகரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகெது கான். 

• ெகாராஷ்டிரா கைர்னர்: பகத் சிங் 

மகாஷ்யரி. 

• ெகாராஷ்டிரா தவலநகரம்: மும்வப. 

• ெகாராஷ்டிரா முதல்ைர்: உத்தவ் 

தாக்கமர. 

• ஹரியானா தவலநகரம்: ெண்டிகர்; 

• ஹரியானா ஆளுநர்: பண்ைாரு 

தத்தாத்ரயா; 

• ஹரியானா முதல்ைர்: ெமனாகர் லால் 

கட்ைர். 
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• உத்தரகண்ட் ஆளுநர்: மபபி ராணி 

மெௌரியா; 

• உத்தரகண்ட் முதல்ைர்: புஷ்கர் சிங் 

தாமி. 

• அொம் ஆளுநர்: மஜகதீஷ் முகி; 

• அொம் முதல்ைர்: ஹிெந்தா பிஸ்ைா 

ெர்ொ 

• மகால்ட்மென் ொச்ஸ் தவலவெ 

நிர்ைாக அதிகாரி: மைவிட் எம். 

ொலென் (அக்மைாபர் 2018–); 

• மகால்ட்மென் ொச்ஸ் தவலவெயகம்: 

நியூயார்க், அமெரிக்கா; 

• மகால்ட்மென் ொச்ஸ் நிறுைப்பட்ைது: 

1869. 

• மகரள முதல்ைர்: பினராயி விஜயன்; 

• மகரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகெது கான். 

• மதலுங்கானா தவலநகரம்: 

வஹதராபாத்; 

• மதலுங்கானா ஆளுநர்: தமிழிவெ 

ெவுந்தரராஜன்; 

• மதலுங்கானா முதல்ைர்: 

மக.ெந்திரமெகர் ராவ். 

• மபைரல் ைங்கி MD ெற்றும் தவலவெ 

நிர்ைாக அதிகாரி: ஷியாம் சீனிைாென்; 

• மபைரல் ைங்கி தவலவெயகம்: 

அலுைா, மகரளா; 

• மபைரல் ைங்கி நிறுைனர்: மக.பி. 

ஹார்மிஸ்; 

• மபைரல் ைங்கி நிறுைப்பட்ைது: 23 

ஏப்ரல் 1931 

• ெகாராஷ்டிரா தவலவெயகம்: புமன; 

• ெகாராஷ்டிரா தவலவெ நிர்ைாக 

அதிகாரி: ஏ.எஸ். ராஜீவ்; 

• ெகாராஷ்டிரா நிறுைப்பட்ைது: 16 

மெப்ைம்பர் 1935; 

• NABARD தவலைர்: ஜி ஆர் சிந்தலா; 

• NABARD நிறுைப்பட்ைது: 12 ஜூவல 

1982; 

• NABARD தவலவெயகம்: மும்வப. 

• SBI தவலைர்: திமனஷ் குொர் காரா. 

• SBI தவலவெயகம்: மும்வப. 

• SBI நிறுைப்பட்ைது: 1 ஜூவல 1955. 

• ICICI ைங்கி தவலவெயகம்: மும்வப, 

ெகாராஷ்டிரா; 

• ICICI ைங்கி MD & CEO: ெந்தீப் பக்ஷி; 

• ICICI ைங்கி மைக்வலன்: ஹம் வஹ 

நா, கயல் அப்கா; 

• இந்துஸ்தான் மபட்மராலியம் 

கார்ப்பமரென் லிமிமைட் 

தவலவெயகம்: மும்வப; 

• இந்துஸ்தான் மபட்மராலியம் 

கார்ப்பமரென் லிமிமைட் தவலவெ 

நிர்ைாக அதிகாரி: முமகஷ் குொர் 

சுரானா; 

• இந்துஸ்தான் மபட்மராலியம் 

கார்ப்பமரென் லிமிமைட் தவலைர்: 

முமகஷ் குொர் சூரனா. 

• இந்திய மதசிய மநடுஞ்ொவல 

ஆவையம் நிறுைப்பட்ைது: 1988; 

• இந்திய மதசிய மநடுஞ்ொவல 

ஆவையம் தவலவெயகம்: புது 

தில்லி. 

• இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத் தவலைர்: 

நாராயை ராெச்ெந்திரன்; 

• இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் 

நிறுைப்பட்ைது:1927 

• ICC தவலவெயகம்: துபாய், ஐக்கிய 

அரபு எமிமரட்ஸ்; 

• ICC நிறுைப்பட்ைது: 15 ஜூன் 1909; 

• ICC துவைத் தவலைர்: இம்ரான் 

குைாஜா; 

• ICC தவலைர்: கிமரக் பார்க்மல. 

• உலக மெஸ் கூட்ைவெப்பு 

தவலவெயகம்: மலாமென், 

சுவிட்ெர்லாந்து; 
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• உலக மெஸ் கூட்ைவெப்பு 

நிறுைப்பட்ைது: 20 ஜூவல 1924, 

பாரிஸ், பிரான்ஸ்; 

• உலக மெஸ் கூட்ைவெப்பு தவலவெ 

நிர்ைாக அதிகாரி: மஜஃப்ரி டி. மபார்க். 

• யுமனஸ்மகா தவலவெயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• யுமனஸ்மகா தவலைர்: ஆட்ரி 

அஸ்வுமல. 

• யுமனஸ்மகா நிறுைப்பட்ைது: 16 

நைம்பர் 

• IFFCO மைாக்கிமயா மபாது காப்பீட்டு 

தவலவெ நிர்ைாக அதிகாரி: 

அனாமிகா ராய் ராஷ்டிரைர்; 

• IFFCO மைாக்கிமயா மபாது காப்பீட்டு 

தவலவெயகம்: குருகிராம்; 

• IFFCO மைாக்கிமயா மபாது காப்பீடு 

நிறுைப்பட்ைது: 2000. 

• பாங்க் ஆப் பமராைா தவலவெயகம்: 

ைமதாதரா, குஜராத், இந்தியா; 

• பாங்க் ஆப் பமராைா தவலைர்: 

ஹஸ்முக் ஆதியா; 

• பாங்க் ஆப் பமராைா MD & CEO: 

ெஞ்சீவ் ொதா; 

• U GRO மூலதனத்தின் நிர்ைாக 

இயக்குநர்: ெச்சீந்திர நாத். 

• அகில இந்திய கால்பந்து 

ெம்மெளனத்தின் தவலைர்: பிரபுல் 

பமைல். 

• அகில இந்திய கால்பந்து 

கூட்ைவெப்பு நிறுைப்பட்ைது: 23 

ஜூன் 

• அகில இந்திய கால்பந்து 

கூட்ைவெப்பு தவலவெயகம்: 

துைாரகா, மைல்லி. 
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