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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC 

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

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 
 

International News 
 

76 வது UNGA இன் ேலலவராக 

மாலத்தீவின் அப்துல்லா ஷாஹித் சவற்றி 

செற்றார் 

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 76 வது 

அமர்வின் (UNGA) தபைவர் ைதவிபய 

மாைத்தீவு வவளியுறவு மந்திரி 

அப்துல்ைா ஷாஹித் வவன்றார். ஐக்கிய 
நாடுகள் சபையின் (UN) வரைாற்றில் 

முதல் முபறயாக, மாைத்தீவு UNGA யில் 

தபைவர் ைதவிபய வகிக்கிறது. UNGA 

தபைவர் ததர்தலில் அப்துல்ைா 

ஷாஹித்தின் வவற்றி ஒரு “வைருபம 

வாய்ந்த சாதபை” மற்றும் “உைக 

அரங்கில் நாட்டின் அந்தஸ்பத 

உயர்த்துவதில் ஒரு ைடியாகும்”. 

மிச்சிகலனச் தெர்ந்ே லவதேஹி 

தடாங்க்தர மிஸ் இந்தியா USAவாக 

முடிசூட்டப்ெட்டார் 

மிச்சிகபைச் தசர்ந்த 25 வயதாை 

பவததஹி த ாங்க்தர, மிஸ் இந்தியா 

USA 2021 அழகிப் தைாட்டியில் மகு ம் 

சூடியுள்ளார். ஜார்ஜியாபவச் தசர்ந்த 

அர்ஷி ைைானி இரண் ாவது 

இ த்பதயும், வ  கதராலிைாவின் மீரா 

கசாரி மூன்றாவது இ த்பதயும் 

வவன்றைர் 
 

 

உலக வங்கி ககொரரொனொ வவரஸ் 

தடுப்பூசி நிதிவை 20 பில்லிைனொக 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது 

வளரும் நாடுகளுக்கு, Covid-19 

தடுப்பூசிகளுக்கு 8 பில்லியன் டாலர் 

கூடுதல் நிதியுதவியய உலக வங்கி 

அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், Covid-19 

தடுப்பூசிக்கான ம ாத்த நிதி 20 

பில்லியன் டாலர்கயள எட்டுகிறது. 

முன்னதாக உலக வங்கி 12 பில்லியன் 

டாலர்கயள அறிவித்தது. இந்த நிதி 2022 

இறுதி வயை அடுத்த 18  ாதங்களில் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

300 கி.மீ தூரத்துடன் சீ பிரரக்கர் AI 

ஏவுகவைவை ரஃரபல் கவளியிட்டது 

இஸ்ரைலிய பாதுகாப்பு எலக்ட்ைானிக்ஸ் 

நிறுவன ான ைஃரபல் ர ம்பட்ட 

பாதுகாப்பு அய ப்புகள் (Rafael Advanced 

Defense Systems)சீ பிரைக்கயை (Sea Breaker) 

மவளியிட்டுள்ளது,இது கடல்  ற்றும் 

நில இலக்குகயள 300 கிரலாமீட்டர் 

தூைத்திற்கு துல்லிய ாக குறியவக்க 

முடியும். சீ பிரைக்கர் ஒரு ர ம்பட்ட 

இர ஜிங் அகச்சிவப்பு ரதடுதயல 

மகாண்டுள்ளது, இது பல்ரவறு 

வயகயான நிலம்  ற்றும் கடல் 

சூழல்களில் நியலயான அல்லது நகரும் 

இலக்குகயள ஈடுபடுத்த முடியும் 

 

உலக சுகொதொர அவைப்பொல் சீனொவுக்கு 

ைரலரிைொ இல்லொத சொன்றிதழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

70 ஆண்டுகால முயற்சியயத் மதாடர்ந்து, 

சீனாவிற்கு WHO இலிருந்து  ரலரியா 

இல்லாத சான்றிதழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. WHO ர ற்கு 

பசிபிக் பிைாந்தியத்தில் 3 

தசாப்தங்களுக்கும் ர லாக  ரலரியா 

இல்லாத சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட 

முதல் நாடு சீனா. இந்த நியலயய 

அயடந்த பிைாந்தியத்தில் ஆஸ்திரைலியா 

(1981), சிங்கப்பூர் (1982)  ற்றும் புருரன 

தாருஸ்ஸலாம் (1987) ஆகியயவ 

அடங்கும். 
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இந்திை-அகைரிக்கன் சிரிஷொ பொண்ட்லொ 

விண்கவளியில் பைணிக்க இருக்கிறொர் 

நியூ ம க்ஸிரகாவிலிருந்து ஜூயல 11 

ஆம் ரததி பறக்கவிருக்கும் விர்ஜின் 

ரகலடிக் நிறுவனத்தின் ‘VSS யூனிட்டி’ 

இந்தியாயவச் ரசர்ந்த மபண் சிரிஷா 

பாண்ட்லா விண்மவளியின் பயணிக்க 

இருக்கிறார். கல்பனா சாவ்லா  ற்றும் 

சுனிதா வில்லியம்ஸுக்குப் பிறகு 

விண்மவளிக்குச் மசல்லும் இந்திய 

வம்சாவளியயச் ரசர்ந்த மூன்றாவது 

மபண் ணி என்பதால் இது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

வைட்டி அதிபர் ர ொகவனல் ரைொயிஸ் 

அவரது வீட்டில் படுககொவல 

கசய்ைப்பட்டொர் 

யைட்டி ஜனாதிபதி, ரஜாமவனல் 

ம ாய்ஸ் படுமகாயல மசய்யப்பட்டார் 

 ற்றும் அவைது  யனவி அவர்களது 

வீட்டில் நடந்த தாக்குதலில் 

காய யடந்தார்,இது கும்பல் வன்முயற 

 ற்றும் அைசியல் நியலயற்ற 

தன்ய யால் கரீபியன் ரதசத்யத ர லும் 

ஸ்திைமின்ய க்கு உட்படுத்தும் 

அபாயத்யத ஏற்படுத்தியது. ஜனாதிபதி 

தனது ஆயையய சட்டவிரைாத ானது 

என்று கருதும்  க்களிடமிருந்து கடும் 

எதிர்ப்யப எதிர்மகாண்டார். 

 

கடன்ைொர்க்கில் உலகின் மிக உைரைொன 

ைைல் ரகொட்வட கட்டப்பட்டது 

மடன் ார்க்கில் உள்ள ஒரு  ைல் 

ரகாட்யட உலகின் மிக உயை ான 

ரகாட்யட என்ற மபயரில் புதிய 

கின்னஸ் உலக சாதயனயில் 

நுயழந்துள்ளது. 

 

முகநூல் “புல்லட்டின்” கசய்திைடல் 

தளத்வத அறிமுகப்படுத்துகிறது 

அம ரிக்காவில் சுயாதீன 

எழுத்தாளர்கயள ஊக்குவிக்கும் 

ரநாக்கில் புல்லட்டின் என்ற மபயரில் 

மவளியீட்டு  ற்றும் சந்தா கருவிகளின் 

மதாகுப்யப முகநூல் அறிவித்துள்ளது. 

 

அண்டொர்டிகொ 18.3 டிகிரி கசல்சிைஸ் 

கவப்பநிவலவை எட்டிைது 

ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வானியல 

அய ப்பு, அண்டார்டிகாவில் ஒரு உயர் 

மவப்பநியலயய பதிவு மசய்துள்ளது. 

பிப்ைவரி 6, 2020 அன்று, எஸ்மபைான்சா 

நியலயம் (டிரினிட்டி தீபகற்பத்தில் 

உள்ள அர்மஜன்டினா ஆைாய்ச்சி 

நியலயம்) 18.3 டிகிரி மசல்சியயஸ 

அனுபவித்தது. 

 

அசமரிக்கா, ஆப்கானிஸ்ோன், 

ொகிஸ்ோன் மற்றும் உஸ்செகிஸ்ோன் 

புதிய நாற்கர குழுலவ உருவாக்குகின்றன 

அவமரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான், 

ைாகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்வைகிஸ்தான் 

ஆகியபவ பிராந்திய இபைப்பை 

தமம்ைடுத்துவதில் கவைம் வசலுத்தி ஒரு 

புதிய நாற்கர தளத்பத நிறுவ வகாள்பக 

அடிப்ைப யில் ஒப்புக் வகாண்டுள்ளை. 

 

லமக்தராொப்ட் இலைய ொதுகாப்பு 

நிறுவனமான ரிஸ்க்IQலவ  500 

மில்லியனுக்கு வாங்கியது 

மால்தவர் மற்றும் ஸ்பைதவர் 

கண்காணிப்பு மற்றும் வமாபைல் 

ையன்ைாட்டு ைாதுகாப்பு உள்ளிட்  

இபைய ைாதுகாப்பு தசபவகபள 

வழங்கும் சான் பிரான்சிஸ்தகாபவ 

தளமாகக் வகாண்  ரிஸ்க்IQ 

நிறுவைத்பத பமக்தராசாப்ட் 

வாங்கியது. 
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கூகிள் கிளவுட் இந்தியாவில் 

இரண்டாவது ‘கிளவுட் பிராந்தியத்லே’ 

அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

கூகிள் கிளவுட் தைது புதிய கிளவுட் 

பிராந்தியத்பத வ ல்லி NCR ல் 

வதா ங்குவதாக அறிவித்துள்ளது, 

வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் இந்தியா 

மற்றும் ஆசிய ைசிபிக் முழுவதும் 

வைாதுத்துபறக்கும். புதிய 

பிராந்தியத்து ன், நாட்டில் வசயல்ைடும் 

வாடிக்பகயாளர்கள் குபறந்த தாமதம் 

மற்றும் அவர்களின் தமகக்கணி சார்ந்த 

ைணிச்சுபம மற்றும் தரவின் அதிக 

வசயல்திறன் ஆகியவற்றால் 

ையைப வார்கள். 
 

ஹஜ்ஜில் கலந்து சகாள்ளும் 

செண்களுக்கான ஆண் ொதுகாவலர் 

தேலவலய ெவுதி அதரபியா முடிவுக்கு 

சகாண்டு வருகிறது 

சவூதி அதரபியாவின் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா 

அபமச்சின் கூற்றுப்ைடி, வைண்கள் 

இப்தைாது ஆண் ைாதுகாவைர் 

(மார்ஹாம்) இல்ைாமல் ஆண்டு ஹஜ் 

யாத்திபரக்கு ைதிவு வசய்யைாம். 

உள்நாட்டு யாத்ரீகர்களுக்காை ஹஜ்ஜின் 

ைதிவு வழிகாட்டுதல்களில், வைண்கள் 

ைதிவு வசய்ய ஆண் ைாதுகாவைர் 

ததபவயில்பை, மற்ற வைண்களு ன் 

ைதிவு வசய்ய முடியும் என்று அபமச்சகம் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஹஜ் வசய்ய 

விரும்பும் வைண்கள் தனித்தனியாக 

ைதிவு வசய்ய தவண்டும். 
 

S-500 ஏவுகலை அலமப்லெ ரஷ்யா 

சவற்றிகரமாக தொேலன செய்ேது 

ஜூபை 20, 2021 அன்று ரஷ்யா தைது 

புதிய S-500 வான் ைாதுகாப்பு ஏவுகபை 

அபமப்புகபள வதற்கு ையிற்சி 

வரம்ைாை கபுஸ்டின் யாரில் இருந்து 

வவற்றிகரமாக தசாதபை வசய்தது. இது 

திட் மிட் ைடி அதிதவக ைாலிஸ்டிக் 

இைக்பக எட்டியது. S-500 ஏவுகபை 

அபமப்பு அல்மாஸ்-ஆன்த  வான் 

ைாதுகாப்பு அக்கபற மூைம் 

உருவாக்கப்ைட்டு வருகிறது. 

தசாதபைகள் வவற்றிகரமாக 

முடிந்தபின், முதல் S-500 அபமப்புகள் 

ட்பரயம்ஃதைட் ர்-M (Triumfator-M) 

மற்றும் ப்தராமிதியஸ் எை 

வையரி ப்ைட்டுள்ளை 
 

செஃப் செதொஸ் நியூ சஷப்ெர்ட் 

விண்கலத்தில் விண்சவளியில் 

ெயணித்ோர். 

பில்லியைர் வஜஃப் வைதசாஸ் தைது 

விண்கைமாை நியூ வஷப்ைர்டின் முதல் 

குழுவிைரில் விண்வவளிக்கு ஒரு 

குறுகிய ையைத்பத 

தமற்வகாண்டுள்ளார். அவரு ன் மார்க் 

வைதசாஸ், அவரது சதகாதரர் வாலி 

ஃைங்க், விண்வவளி ைந்தயத்தின் 82 

வயதாை முன்தைாடி மற்றும் 18 வயது 

மாைவர் ஆகிதயார் இருந்தைர். 

அவர்கள் விண்வவளியில் ைறந்த 

மிகப்வைரிய ஜன்ைல்களு ன் ஒரு 

காப்ஸ்யூலில் ையைம் வசய்து, பூமியின் 

காட்சிகபள வழங்கிைர். இந்த 

விமாைத்தில் விண்வவளிக்குச் வசன்ற 

மிக வயதாை நைர், வாலி ஃைங்க் மற்றும் 

இபளய, மாைவர் ஆலிவர் டீவமன் 

ஆகிதயார் இருந்தைர். 
 

சீனாவில் 600 கி.மீ தவகத்தில் 

செல்லக்கூடிய மாக்தலவ் சொது ரயில் 

அறிமுகமானது 

600 கி.மீ தவகத்தில் வசல்ைக்கூடிய 

மாக்தைவ் ரயிபை சீைா 

அறிமுகப்ைடுத்தியது. அதிகைட்ச தவகம் 

உப ய இந்த ரயிபை, சீைாவால் 

சுயமாக உருவாக்கி, க தைார நகரமாை 

கிங் ாதவாவில் தயாரிக்கப்ைடுகிறது. 

இது உைகளவில் அதிதவக தபரவழி 

வாகைமாகும். மின்காந்த சக்திபயப் 

ையன்ைடுத்தி, மாக்தைவ் வரயிலுக்கும் 

தண் வாளத்திற்கும் இப யில் எந்த 

வதா ர்பும் இல்ைாமல் ைாபதயின் 

தமதை “வைவிட் வசய்கிறது”. 
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இடதுொரி ெள்ளி ஆசிரியர் செட்சரா 

காஸ்டிதலா செருவின் புதிய 

ெனாதிெதியாக நியமிக்கப்ெட்டார் 

கிராமப்புற ஆசிரியராக மாற்றப்ைட்  

அரசியல் புதியவர், வைட்தரா 

காஸ்டிதைா 40 ஆண்டுகளில் நாட்டின் 

மிக நீண்  ததர்தல் எண்ணிக்பகயின் 

பின்ைர் வைருவின் ஜைாதிைதித் 

ததர்தலில் வவற்றி வைற்றார். வைருவின் 

ஏபழ மற்றும் கிராமப்புற குடிமக்கபள 

உள்ள க்கிய காஸ்டிதைா, வைதுசாரி 

அரசியல்வாதியாை வகய்தகா 

புஜிதமாரிபய வவறும் 44,000 வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் ததாற்கடித்தார் 
 

புதிய லஹட்டி பிரேமராக ஏரியல் 

சஹன்றி சொறுப்தெற்றார் 

ஏரியல் வஹன்றி பஹட்டியின் பிரதமர் 

ைதவிபய முபறயாக ஏற்றுக்வகாண் ார். 

தபைநகர் தைார்ட்-ஓ-பிரின்ஸ் நகரில் 

ந ந்த ஒரு விழாவில் தமற்கு 

அபரக்தகாளத்தின் ஏழ்பமயாை 

நாட்டின் தபைவராக அவர் 

வைாறுப்தைற்றார். 
 

லிவர்பூலல யுசனஸ்தகா உலக 

ொரம்ெரிய ெட்டியலில் இருந்து 

நீக்குகிறது 

ஐ.நா.வின் கைாச்சார நிறுவைமாை 

யுவைஸ்தகா, லிவர்பூலின் நீர்முபைபய 

அதன் உைக ைாரம்ைரிய தளங்களின் 

ைட்டியலிலிருந்து அகற்ற 

வாக்களித்துள்ளது, ஒரு புதிய கால்ைந்து 

பமதாைத்திற்காை திட் ங்கள் உட்ை , 

வளர்ச்சியப தல் 

தமற்தகாளிட்டுள்ளது. சீைா 

தபைபமயிைாை குழு 

தைச்சுவார்த்பதயில், 13 பிரதிநிதிகள் 

இந்த திட் த்திற்கு ஆதரவாகவும், ஐந்து 

தைருக்கு எதிராகவும் வாக்களித்தைர் 
 

எத்திதயாப்பியன் தேர்ேலில் அபீ அகமது 

மகத்ோன சவற்றிலயப் செற்றார் 

எத்திதயாப்பியாவின் ஆளும் கட்சி 

க ந்த மாத ததசிய ததர்தலில் ஒரு 

வைரும் வவற்றியாளராக 

அறிவிக்கப்ைட் து, இது பிரதமர் அபி 

அகமதுவுக்கு இரண் ாவது ஐந்தாண்டு 

காைத்திற்கு உறுதியளித்தது. மத்திய 

ைாராளுமன்றத்தில் தைாட்டியிட்  436 

இ ங்களில் 410 இ ங்கபள ஆளும் 

கட்சி வவன்றதாக எத்திதயாப்பியாவின் 

ததசிய ததர்தல் வாரியம் 

வதரிவித்துள்ளது 
 

சஷர் ெகதூர் டியூொ 5 வது முலறயாக 

தநொளத்தின் பிரேமரானார் 

ஜூபை 13 ஆம் தததி தநைாளி காங்கிரஸ் 

தபைவர் வஷர் ைகதூர் டியூைா ஐந்தாவது 

முபறயாக நாட்டின் பிரதமராைார். 

அவரது நியமைம் ஜூபை 12 ம் தததி 

உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த தீர்ப்பின் ைடி, 

பிரதமர் ைதவிக்கு அவர் உரிபம 

தகாருவதற்கு வழி வகுத்து, தற்தைாபதய 

தக பி சர்மா ஓலிக்கு ைதிைாக 

ைதவிதயற்றார். 
 

ொர்ஜியாவில் மகாத்மா காந்தியின் 

சிலலலய EAM செய்ெங்கர் திறந்து 

லவத்ோர் 

தஜார்ஜியாவில் மகாத்மா காந்தியின் 

சிபைபய வவளிவிவகார அபமச்சர் 

எஸ்.வஜய்சங்கர் திபிலிசி பூங்காவில் 

திறந்து பவத்துள்ளார். கிழக்கு ஐதராப்ைா 

மற்றும் தமற்கு ஆசியாவின் சந்திப்பில் 

அபமந்துள்ள ஒரு மூதைாைாய 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நா ாை 

ஜார்ஜியாவிற்கு தைது இரண்டு நாள் 

ையைத்தின் தைாது, வஜய்சங்கர் நாட்டின் 

உயர்மட்  தபைவர்களு ன் 

தைச்சுவார்த்பத ந த்திைார் 
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இஸ்தரலில் தூேரகத்லே திறக்கும் முேல் 

வலளகுடா நாடாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

திகழ்கிறது 

இருநாடுகள் உறவுகபள 

இயல்ைாக்குவதற்காை ஒப்ைந்தத்தில் 

இரு நாடுகளும் பகவயழுத்திட்  

கிட் த்தட்  ஒரு வரு த்திற்குப் பிறகு, 

இஸ்தரலில் தூதரகத்பதத் திறந்த முதல் 

வபளகு ா நா ாக ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸ் மாறியுள்ளது. புதிய ைணி 

வ ல் அவிவ் ைங்குச் சந்பத கட்டி த்தில் 

அபமந்துள்ளது. விழாவில் புதிய 

இஸ்தரலிய ஜைாதிைதி ஐசக் வஹர்சாக் 

கைந்து வகாண் ார். ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸ் தூதர் முகமது மஹ்மூத் அல் 

கஜா மார்ச் மாத வதா க்கத்தில் தைது 

சான்றுகபள அதிகாரப்பூர்வமாக 

வழங்கிைார். 
 

உலகின் முேல் வணிக சிறிய அணு உலல 

கட்டுமானத்லே சீனா சோடங்குகிறது 

நாட்டின் பஹைான் மாகாைத்தில் 

உள்ள சாங்ஜியாங் அணுமின் 

நிபையத்தில் உைகின் முதல் வணிக 

மட்டு சிறிய உபை ‘லிங்ைாங் ஒன்’ 

கட்டுமாைத்பத சீைா 

அதிகாரப்பூர்வமாகத் வதா ங்கியுள்ளது. 

இந்த திட் ம் சீைா ததசிய அணுசக்தி 

கழகத்தின் (CNNC யின் லிங்ைாங் ஒன் 

(ACP100) வதாழில்நுட்ைத்பத 

அடிப்ைப யாகக் வகாண் து. 
 

உலகின் மிகப்செரிய மிேக்கும் தொலார் 

தெனல் ெண்லைகளில் ஒன்லற 

சிங்கப்பூர் சோடங்கியது 

உைகின் மிகப்வைரிய மிதக்கும் தசாைார் 

தைைல் ைண்பைகளில் ஒன்பற 

சிங்கப்பூர் வதா ங்கியுள்ளது. காைநிபை 

மாற்றத்பத சமாளிக்க 2025 ஆம் 

ஆண் ளவில் சூரிய ஆற்றல் 

உற்ைத்திபய நான்கு ம ங்காக 

உயர்த்துவதற்காை இைக்பக 

அப வதற்காை நாட்டின் முயற்சிகளின் 

ஒரு ைகுதியாக இந்த திட் ம் உள்ளது. 
 

உலகின் முேல் 3D அச்சிடப்ெட்ட எஃகு 

ொலம் ஆம்ஸ்டர்டாமில் திறக்கப்ெட்டது 

உைகின் முதல் 3 D-அச்சி ப்ைட்  எஃகு 

ைாைம் வநதர்ைாந்தின் ஆம்ஸ் ர் ாமில் 

வைாதுமக்களுக்காக திறக்கப்ைட் து. 

இது ஒரு  ச்சு தராைாட்டிக்ஸ் 

நிறுவைமாை MX3D ஆல் 

உருவாக்கப்ைட் து, இது நிபுைர்களின் 

கூட் பமப்பு ன் இபைந்து, 3D- 

அச்சிடும் வதாழில்நுட்ைத்திற்காை ஒரு 

முக்கிய பமல்கல்பைக் குறிக்கிறது. 
 

யுலனசடட் கிங்டம் ‘தநாதராலவரஸ்’ 

சோற்று நிலவரங்கலள சேரிவித்துள்ளது 

யுபைவ ட் கிங் ம் இப்தைாது 

தநாதராபவரஸ் ைரவியுள்ளதாக 

வதரிவிக்கிறது. வைாது சுகாதார 

இங்கிைாந்து (PHE) சமீைத்தில் 

தநாதராபவரஸ் குறித்து ஒரு 

எச்சரிக்பகபய வவளியிட் து. நாட்டில் 

154 தநாதராபவரஸ் வழக்குகள் 

இங்கிைாந்தில் ைதிவாகியுள்ளை. கல்வி 

அபமப்புகளில் தநாதராபவரஸ் 

வழக்குகளின் அதிகரிப்பு 

ைதிவாகியுள்ளது 
 

இந்தோதனசியாவில் உலகின் 

மிகப்செரிய மிேக்கும் சூரிய ேகடு 

அலமக்க ென்சீப் திட்டமிட்டுள்ளது 

சிங்கப்பூரின் சன்சீப் குழுமம், உைகின் 

மிகப்வைரிய மிதக்கும் சூரிய தகடு 

ைண்பை மற்றும் எரிசக்தி தசமிப்பு 

முபறபய அண்ப  நா ாை 

இந்ததாதைசிய நகரமாை ைாட் மில் 

கட்  2 பில்லியன்  ாைர்கபள வசைவி  

திட் மிட்டுள்ளது, இது அதன் 

புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்ைத்தி திறபை 

இரட்டிப்ைாக்கும். மிதக்கும் 

ஒளிமின்ைழுத்த அபமப்பு 2.2 ஜிகாவாட் 

(உச்சம்) திறன் வகாண் தாக இருக்கும் 

என்று எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 
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மாட்ரிட்டின் தெசிதயா சடல் பிராதடா 

மற்றும் சரட்டிதரா பூங்காவிற்கு 

யுசனஸ்தகா உலக ொரம்ெரிய நிலலலய 

வழங்கியது 

ஸ்வையினில் உள்ள வரைாற்று 

சிறப்புமிக்க ைசிதயா வ ல் பிராத ா 

ைவுல்வர்டு மற்றும் மாட்ரிட்டின் 

வரட்டிதரா ைார்க் ஆகியபவ 

யுவைஸ்தகாவின் உைக ைாரம்ைரிய 

தளங்களின் அந்தஸ்து 

வழங்கப்ைட்டுள்ளை.ஸ்ைானிஷ் 

தபைநகரின் பமயத்தில் உள்ள ைரந்த 

மரத்தாைாை ைசிதயா வ ல் பிராத ா, 

பிராத ா அருங்காட்சியகம் தைான்ற 

முக்கிய கட்டி ங்களுக்கு வசாந்தமாைது. 

 

நடவு செய்வேற்கு தகால்டன் லரஸுக்கு 

முேல் நாடாக பிலிப்லென்ஸ் ஒப்புேல் 

அளித்ேது 

குழந்பத ைருவ ஊட் ச்சத்து 

குபறைாட்ப க் குபறக்க உதவும் 

வபகயில் ஊட் ச்சத்துக்களால் 

வசறிவூட் ப்ைட்  ைல்தவறு வபகயாை 

அரிசி, மரைணு மாற்றப்ைட்  “தங்க 

அரிசி” வணிக ரீதியாை உற்ைத்திக்கு 

ஒப்புதல் வைற்ற உைகின் முதல் நா ாக 

பிலிப்பைன்ஸ் திகழ்கிறது. 

 

தோலவீரா யுசனஸ்தகா உலக ொரம்ெரிய 

ெட்டியலில் தெர்க்கப்ெட்டது 

ஹரப்ைன் காைத்து வைருநகரமாை 

குஜராத்தில் உள்ள ததாைவீரா 

யுவைஸ்தகா உைக ைாரம்ைரிய 

ைட்டியலில் தசர்க்கப்ைட்டுள்ளது. 

இப்தைாது குஜராத்தில் மூன்று உைக 

ைாரம்ைரிய தளங்கள் உள்ளை, ைாவகாத் 

அருதக சாம்ைதைர், ை ானில் ராணி கி 

வாவ் மற்றும் வரைாற்று நகரமாை 

அகமதாைாத் ஆகும். 

 

பிதரசில் இயற்லக தோட்டம் சிட்டிதயா 

ெர்தல மார்க்ஸ் யுசனஸ்தகாவின் உலக 

ொரம்ெரிய அந்ேஸ்லேப் செற்றது 

பிதரசிலிய நகரமாை ரிதயா டி 

வஜனிதராவில் உள்ள இயற்பக 

ததாட் மாை சிட்டிதயா ைர்தை மார்க்ஸ் 

தளம் யுவைஸ்தகாவின் உைக ைாரம்ைரிய 

தளங்களின் ைட்டியலில் 

தசர்க்கப்ைட்டுள்ளது 

 

நஜிப் மிகதி சலெனானின் புதிய 

பிரேமராக தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

வதா ர்ந்து பில்லியைர் வதாழிைதிைர் 

நஜிப் மிகாட்டி வைைைானின் புதிய 

பிரதமராக நியமிக்கப்ைட் ார். அவர் 

கிட் த்தட்  தைாட்டியின்றி , 72 

வாக்குகபளப் வைற்றார், முன்ைாள் தூதர் 

நவாஃப் சைாம் ஒரு வாக்குகபளப் 

வைற்றார். நாற்ைத்திரண்டு MPக்கள் 

வவற்று வாக்களித்தைர், மூன்று MPக்கள் 

வாக்களிக்கவில்பை 

 

இன்ட்ரான்சிக் என்ற புதிய 

தராொட்டிக்ஸ் நிறுவனத்லே 

ஆல்ொசெட் சோடங்கியுள்ளது 

கூகிள்-தபைபம ஆல்ைாவைட் ஒரு புதிய 

தராைாட்டிக்ஸ் நிறுவைமாை 

இன்ட்ரின்சிக் நிறுவைத்பத 

வதா ங்கியுள்ளது. இது வதாழில்துபற 

தராதைாக்களுக்காை வமன்வைாருபள 

உருவாக்குவதில் கவைம் வசலுத்தும். 

இந்த பிரிவு X, ஆல்ைாவைட்டின் 

மூன்ஷாட் வதாழிற்சாபையில் இருந்து 

வருகிறது, இது தவதமா, விங் மற்றும் 

வவர்லி தைான்ற எதிர்காை 

நிறுவைங்கபளக் வகாண்டுள்ளது. 
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National News 
 

OBC களுக்கு 27%, EWS களுக்கு 10% 

மருத்துவ இடஒதுக்கீடு இந்திய அரசு 

அளித்துள்ளது 

அகிை இந்திய ஒதுக்கீடு (AIQ) திட் த்தின் 

கீழ் இளங்கபை மற்றும் முதுகபை 

மருத்துவ மற்றும் ைல் மருத்துவ 

ைடிப்புகளுக்கு OBC களுக்கு 27% இ  

ஒதுக்கீடும், வைாருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற 

பிரிவிைருக்கு (EWS) 10% இ  ஒதுக்கீடும் 

இந்த அரசு அறிவித்துள்ளது 
 

IIT லஹேராொத் "தகாவிதஹாம்" 

என்றலழக்கப்ெடும் Covid RNA தொேலன 

கருவிலய உருவாக்கியது 

இந்தியாவின் முதல் விபரவாை 

மின்ைணு Covid -19 RNA வ ஸ்ட் கிட், 

பஹதராைாத்தில் உள்ள இந்திய 

வதாழில்நுட்ை நிறுவைத்தில் ஆராய்ச்சி 

குழுவால் உருவாக்கப்ைட் து. 
 

கலப்டினன்ட் கவர்னர் J&K இல் 

“HAUSLA- Inspiring Her Growth” கதொடங்கி 

வவத்தொர் 

மலப்டினன்ட் கவர்னர் J & K,  ரனாஜ் 

சின்ைா U.Tயில் மபண்கள் 

மதாழில்முயனரவார் 

வியனயூக்கத்திற்கான ஒரு விரிவான 

திட்ட ான “ைவுஸ்லா- அவைது 

வளர்ச்சியய ஊக்குவிக்கும்” (“HAUSLA- 

Inspiring her growth” )  திட்டத்யத 

மதாடங்கினார். 
 

 

J & K தவலவைச் கசைலொளர் உதவி எண் 

“சுகூன்” ஐ திறந்து வவத்தொர் 

SDRFமுதல் பட்டாலியனின் 24 × 7 

 னநல உதவி எண்  ‘சுகூன்’ ஐ அதன் 

தயலய யகத்தில் J & K தயலய ச் 

மசயலாளர் அருண்கு ார் ர த்தா திறந்து 

யவத்தார். மிஷன் யூத் J & K  ற்றும் 

சுற்றுலாத் துயறயுடன் இயைந்து SDRF 

முதல் பட்டாலியன் காஷ்மீர் 

மதாடங்கிய இந்த முயற்சி,  ருத்துவ 

உளவியலாளர்கள், சிகிச்யசயாளர்கள், 

ஆரலாசகர்கள்  ற்றும்  னநல 

 ருத்துவர்களின் ரசயவகயளப் மபற 

அயழப்பாளருக்கு வழிகாட்டும். 
 

சிறு ரசமிப்புத் திட்டங்களுக்கொன வட்டி 

விகிதங்கவள Q-2 க்கு ைொற்றொைல் அரசு 

வவத்திருக்கிறது 

2021-22 ஆம் ஆண்டின் இைண்டாவது 

காலாண்டில் (ஜூயல-மசப்டம்பர்) சிறு 

ரசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிதம் 2021-2022 கயடசி காலாண்டில் 

(ஏப்ைல்-ஜூன்)  ாறா ல் இருக்கும் 

என்று இந்திய அைசு அறிவித்துள்ளது. 

சிறிய ரசமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிதங்கயள காலாண்டு 

அடிப்பயடயில் அைசு அறிவிக்கிறது 

என்பயத கவனத்தில் மகாள்ள 

ரவண்டும். 
 

இந்திைொவின் முதல் உள்நொட்டு ட்ரரொன் 

பொதுகொப்பு குவிைொடம் ‘இந்திர ொல்’ 

கிரீன் ரரொபொட்டிக்ஸ் உருவொக்கியுள்ளது 

இந்தியாவின் 1 வது உள்நாட்டு ட்ரைான் 

பாதுகாப்பு குவி ாடம் ‘இந்திைஜால்’ 

ஐதைாபாத்யத தள ாகக் மகாண்ட கிரீன் 

ரைாபாட்டிக்ஸ் உருவாக்கியுள்ளது. 

நிறுவனத்யதப் மபாறுத்தவயை, ட்ரைான் 

பாதுகாப்பு குவி ாடம் – ‘இந்திைஜால்’ 

வான்வழி அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிைாக 

1000-2000 சதுை கி.மீ பைப்பளவில் 

தன்னிச்யசயாக பாதுகாக்கும் திறன் 

மகாண்டது. 
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டிஜிட்டல் இந்திைொ ஆறு ஆண்டுகள் 

நிவறவவடந்தது 

டிஜிட்டல் இந்தியா முயற்சி அதன் ஆறு 

ஆண்டுகயள 2021 ஜூயல 1 அன்று 

நியறவு மசய்துள்ளது. இயத 1 ஜூயல 

2015 அன்று பிைத ர் நரைந்திை ர ாடி 

மதாடங்கினார். கடந்த 6 ஆண்டுகளில், 

யடைக்ட் மபனட் டிைான்ஸ்ஃபர், கா ன் 

சர்வீசஸ் மசன்டர்கள், டிஜிலாக்கர் 

 ற்றும் ம ாயபல் அடிப்பயடயிலான 

உ ாங் ரசயவகள் ரபான்ற பல 

டிஜிட்டல் முயற்சிகயள அைசாங்கம் 

மதாடங்கியுள்ளது. 
 

அம்ரபத்கர் நிவனவு ைற்றும் கலொச்சொர 

அறக்கட்டவள வைைத்திற்கு  னொதிபதி 

ரகொவிந்த் அடிகள் நொட்டினொர் 

ஜனாதிபதி ைாம் நாத் ரகாவிந்த் 

லக்ரனாவில் உள்ள அம்ரபத்கர் நியனவு 

 ற்றும் கலாச்சாை ய யத்திற்கு அடிக்கல் 

நாட்டினார். இந்த கலாச்சாை ய யம் 

லக்ரனாவில் உள்ள ஐஷ்பாக் 

எட்காவுக்கு முன்னால் 5493.52 சதுை 

மீட்டர் நாசூல் நிலத்தில்  25 அடி 

உயைத்தில் டாக்டர் அம்ரபத்கரின் சியல 

யவக்கப்படும். 
 

புதிை  ம்பிங் சிலந்தி இனங்களுக்கு 26/11 

திைொகி துக்கொரொம் ஓம்பிள் 

கபைரிடப்பட்டது 

தாரன-கல்யாண் பிைாந்தியத்தில் இருந்து 

இைண்டு புதிய வயக ஜம்பிங் 

சிலந்திகயளக் கண்டுபிடித்த 

விஞ்ஞானிகள் குழு, 26/11 பயங்கைவாத 

தாக்குதல்களில் உயியை இழந்த 

துணிச்சலான ரபாலீஸ் கான்ஸ்டபிள் 

துக்காைாம் ஓம்பிளின் என்று 

மபயரிட்டது. இனங்கள் ‘இசியஸ் 

துக்காைமி’ என்று அயழக்கப்படுகின்றன. 

ைஷ்ய அறிவியல் இதழான 

ஆந்த்ரைாரபாடா மசலக்டாவில் 

விஞ்ஞானிகளான துருவ் ஏ.பிைஜபதி, 

ஜான் காரலப், ரசாம்நாத் பி.கும்பர் 

 ற்றும் ைாரஜஷ் சனப் ஆகிரயாைால் 

மவளியிடப்பட்டது. 
 

J & K 149 ஆண்டுகள் பழவைைொன தர்பொர் 

நகர்வு பொரம்பரிைத்வத நிவறவு 

கசய்கிறது 

LG  ரனாஜ் சின்ைா ரகாயடகால 

தயலநகர் ஸ்ரீநகர்  ற்றும் குளிர்கால 

தயலநகர் ஜம்மு இயடரய 

அலுவலகங்கயள  ாற்றும் 149 ஆண்டு 

பழய யான இரு ஆண்டு 

பாைம்பரியத்யத முயறயாக முடிவுக்கு 

மகாண்டுவந்தார்.ஜம்மு  ற்றும் 

ஸ்ரீநகரில் உள்ள “தர்பார் நடவடிக்யக” 

ஊழியர்களின் குடியிருப்பு விடுதிகயள 

நிர்வாகம் ைத்து மசய்தது, ஊழியர்கள் 

ஜம்மு-காஷ்மீரில் நிறுத்தப்படுவார்கள் 

என்று குறிக்கிறது. 
 

இத்தொலியில் இந்திை வீரர்களுக்கொன 

ரபொர் நிவனவுச்சின்னத்வத இந்திை 

ரொணுவத் தவலவர் திறந்து 

வவக்கவுள்ளொர் 

இந்திய ைாணுவத் தயலவர் மஜனைல் 

எம்.எம்.நாைவரன ஐக்கிய இைாச்சியம் 

(இங்கிலாந்து)  ற்றும் இத்தாலி ஆகிய 

நாடுகளுக்கு உத்திரயாகபூர்வ 

விஜயத்யத ர ற்மகாள்வார், இதன் 

ரபாது அவர் தனது சகாக்கயளயும் இந்த 

நாடுகளின் மூத்த இைாணுவத் 

தயலய யயயும் சந்திக்கவுள்ளார். 

இத்தாலியின் புகழ்மபற்ற நகை ான 

காசிரனாவில் இந்திய இைாணுவ 

நியனவுச்சின்னத்யத மஜனைல் 

நாைவரன திறந்து யவப்பரத இந்த 

பயைத்தின் சிறப்பம்ச ாகும். 
 

கசைற்வகக்ரகொள் கதொவலக்கொட்சி 

வகுப்பவறகவள கசைல்படுத்த இஸ்ரரொ 

நொடொளுைன்றக் குழுவிற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது 

ஆஜைாகி  ாைவர்களுக்கு 

முன்ம ாழியப்பட்ட மசயற்யகக்ரகாள் 

மதாயலக்காட்சி வகுப்பயற குறித்து 

விரிவான விளக்கக்காட்சியய 

வழங்கியுள்ளனர். 
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LIC தவலவரின் ரைலதிக வைவத 62 

ஆண்டுகள் வவர GoI நீட்டித்துள்ளது. 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் 

(பணியாளர்கள்) விதிமுயறகள், 1960 இல் 

திருத்தங்கயளச் மசய்வதன் மூலம் IPO -

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட LIC தயலவர் 

எம்.ஆர்.கு ாரின் ர லதிக வயயத 62 

ஆண்டுகள் வயை அைசாங்கம் 

நீட்டித்துள்ளது.ஸ்ரடட் பாங்க் ஆப் 

இந்தியா (SBI) உட்பட சில 

விதிவிலக்குகயளத் தவிர்த்து 

மபரும்பான்ய யான மபாதுத்துயற 

நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகளின் 

ஓய்வூதிய வயது 60 ஆண்டுகள் 

என்பயதக் கவனத்தில் மகாள்ள 

ரவண்டும். 
 

கல்வி அவைச்சகம் NIPUN பொரத் 

திட்டத்வத அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 த்திய கல்வி அய ச்சர் ைர ஷ் 

ரபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ NIPUN பாைத் 

திட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். 

NIPUN திட்டத்தின் ரநாக்கம் 

என்னமவன்றால், இந்தியாவில் உள்ள 

ஒவ்மவாரு குழந்யதக்கும் 2026-27 ஆம் 

ஆண்டில் 3 ஆம் வகுப்பு முடிவில், 

அடிப்பயட கல்வியறிவு  ற்றும் 

எண்ணிக்யக (FLN) கியடக்கிறது. NIPUN 

என்பது புரிந்துமகாள்ளுதல்  ற்றும் 

எண்ணிக்யகயுடன் வாசிப்பதில் 

ரதர்ச்சிக்கான ரதசிய முன்முயற்சியயக் 

குறிக்கிறது. 
 

பழங்குடியினரின் வருைொனத்வத உைர்த்த 

KVIC ‘BOLD’ திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

வறண்ட  ற்றும் அயை வறண்ட நில 

 ண்டலங்களில் மூங்கில் 

அடிப்பயடயிலான பச்யச திட்டுகயள 

உருவாக்க KVIC (காதி  ற்றும் கிைா  

மதாழில்துயற ஆயையம்) அதன் முதல் 

வயகயான பயிற்சியான ப்ைாமஜக்ட் 

‘BOLD’ (மூங்கில் ஒயாசிஸ் ஆஃப் 

டிைாஃப்ட்ஸ் இன் டிைாஃப்ட்) ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  
 

டிஜிட்டல் ஏகரபொகங்கவளக் 

கட்டுப்படுத்த 9 உறுப்பினர்கவளக் 

ககொண்ட குழுவவ DPIIT 

உருவொக்கியுள்ளது. 

டிஜிட்டல் ஏகரபாகங்கயளக் 

கட்டுப்படுத்த வடிவய க்கப்பட்ட 

டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்கான திறந்த 

மநட்மவார்க்யக (ONDC) உருவாக்க 

 த்திய அைசு ஒன்பது ரபர் மகாண்ட 

குழுயவ உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ONDC 

திட்டம் வர்த்தக  ற்றும் மதாழில்துயற 

அய ச்சகத்தின் கீழ் உள்ள யகத்மதாழில் 

 ற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக 

ர ம்பாட்டுத் துயறயால் (DPIIT) 

மதாடங்கப்பட்டு இந்திய தை கவுன்சில் 

(QCI) மசயல்படுத்தப்படும். 
 

இந்திை அக்வொ விவசொயிகளுக்கொக 

GoIகைொவபல் பைன்பொட்வட ‘ைத்ஸ்ைொ 

ரசது’ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 த்திய மீன்வளத்துயற, கால்நயட 

பைா ரிப்பு  ற்றும் பால்வளத்துயற 

அய ச்சர் கிரிைாஜ் சிங் ஆன்யலன் 

பாடமநறி ம ாயபல் பயன்பாட்யட 

“ த்ஸ்யா ரசது” 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இந்த 

பயன்பாட்யட ICAR- த்திய நன்னீர் மீன் 

வளர்ப்பு நிறுவனம் (ICAR-CIFA), 

புவரனஸ்வர், யைதைாபாத்தின் ரதசிய 

மீன்வள ர ம்பாட்டு வாரியத்தின் 

(NFDB) நிதி உதவியுடன் உருவாக்கியது. 
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கூட்டுறவு இைக்கத்வத அதிகரிக்க அரசு 

ஒத்துவழப்பு அவைச்சகத்வத 

உருவொக்குகிறது 

 த்திய அய ச்சையவ  றுசீைய ப்பு 

நடந்ததும், புதிய அய ச்சர்கள் 

ஜனாதிபதி  ாளியகயில் உள்ள தர்பார் 

 ண்டபத்தில் பதவிரயற்பதும் 

இந்தியாவின் முதல் ஒத்துயழப்பு 

அய ச்சரும் பதவிரயற்பார். புதிய 

ஒத்துயழப்பு அய ச்சகம் “சஹ்கர் ரச 

சமிர்தி” இன் பார்யவயய உைை 

மசயல்படும்  ற்றும் நாட்டில் கூட்டுறவு 

இயக்கத்யத உயர்த்துவதற்காக ஒரு தனி 

நிர்வாக, சட்ட  ற்றும் மகாள்யக 

கட்டய ப்யப வழங்கும். 
 

நிதின் கட்கரி கொதி பிரகிருத கபயிண்டின் 

“விளம்பர தூதர்” ஆகிறொர் 

 த்திய சாயல ரபாக்குவைத்து  ற்றும் 

மநடுஞ்சாயலகள்  ற்றும் MSME 

அய ச்சர் நிதின் கட்கரி, இந்தியாவின் 

முதல்  ற்றும் ஒரை வண்ைப்பூச்சியய 

 ாட்டு சாைத்திலிருந்து ‘காதி பிைகிருத 

மபயிண்ட்’ என்ற மபயரில் மதாடங்கி 

யவத்தார். இது தவிை, வண்ைப்பூச்சின் ” 

“விளம்பை தூதர்” என்றும், நாடு 

முழுவதும் அயத ஊக்குவிக்கவும், இளம் 

மதாழில்முயனரவாயை  ாட்டு சாைம் 

வண்ைப்பூச்சு தயாரிப்யப 

ஊக்குவிக்கவும் அய ச்சர் தன்யன 

அறிவித்தார். 
 

அவைச்சரவவ ைறுசீரவைப்பு: 43 

தவலவர்கள் அவைச்சர்களொக 

பதவிரைற்றனர் 

பிைத ர் நரைந்திை ர ாடி 

தயலய யிலான  த்திய அய ச்சையவ 

தனது அய ச்சர்கள் குழுயவ 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது. அய ச்சையவ 

 றுசீைய ப்பில் உள்ள மபயர்களில் பல 

புதியவர்கள்  ற்றும் ஏற்கனரவ 

நியமிக்கப்பட்ட அய ச்சர்கள் உள்ளனர். 

43 அய ச்சர்களின் பதவிரயற்பு விழா 

2021 ஜூயல 7 அன்று ைாஷ்டிைபதி 

பவனில் நயடமபற்றது. ம ாத்தத்தில், 15 

அய ச்சர்கள்  த்திய 

அய ச்சையவயிலும், 28 அய ச்சர்கள் 

 ாநில அய ச்சர்களாகவும் 

ரசர்க்கப்பட்டனர். 
 

MSME துவறயில் சில்லவற ைற்றும் 

கைொத்த வர்த்தகத்வத அரசு 

உள்ளடக்கிைது 

சில்லயற  ற்றும் ம ாத்த வர்த்தகத்யத 

MSME களாக ரசர்க்க குறு,சிறு  ற்றும் 

நடுத்தை நிறுவனங்களின் அய ச்சகம் 

முடிவு மசய்துள்ளது, ஆனால் 

முன்னுரிய  துயற கடன் வழங்கும் 

வயையறுக்கப்பட்ட ரநாக்கத்திற்காக 

 ட்டுர . சில்லயற விற்பயனயாளர்கள் 

சங்கம் (RAI) கருத்துப்படி, இது சில்லயற 

குறு, சிறு  ற்றும் நடுத்தை 

நிறுவனங்களுக்கு (MSME) 

உயிர்வாழவும், புத்துயிர் மபறவும், 

மசழிக்கவும் ரதயவயான ஆதையவ 

வழங்கும். 
 

ரகப்டன் குர்ஜிந்தர் சிங் சூரியின் ரபொர் 

நிவனவுச்சின்னத்வத இந்திை ரொணுவம் 

திறந்து வவத்தது 

1999 இல் “பிர்சா முண்டா” 

ஆபரைஷனின் ரபாது இறந்த ரகப்டன் 

குர்ஜிந்தர் சிங் சூரியின் பிறந்தநாயள 

முன்னிட்டு, இந்திய இைாணுவம் 

குல் ார்க்கில் கட்டுப்பாட்டுக் 

ரகாட்டுக்கு (LOC) அருரக ரகப்டனின் 

நியனவாக ஒரு ரபார் 

நியனவுச்சின்னத்யத திறந்து 

யவத்தது.குர்ஜிந்தர் சிங் சூரிக்கு பின்னர் 

 கா வீர் சக்ைா ( ைைத்திற்குப் பின்) 

வழங்கப்பட்டது. 
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DMRC இந்திைொவின் முதல் UPI 

அடிப்பவடயிலொன பைமில்லொ வொகன 

நிறுத்தத்வத அறிமுகப்படுத்துகிறது 

மடல்லி ம ட்ரைா மையில் 

கார்ப்பரைஷன் (DMRC) இந்தியாவின் 

முதல் ஃபாஸ்டாக் அல்லது யூனிஃயபட் 

ரபம ன்ட்ஸ் இன்டர்ஃரபஸ் (UPI) 

அடிப்பயடயிலான பார்க்கிங் வசதியய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ல்டி- ாடல் 

ஒருங்கியைப்பு (MMI) முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக, ஆட்ரடாக்கள், டாக்சிகள் 

 ற்றும் ஆர்-ரிக்ஷாக்களுக்கான 

பிைத்ரயக இயடநியல மபாது 

ரபாக்குவைத்து (IPT) பாயதகளும் 

நியலயத்தில் திறக்கப்பட்டன. 

 

வித்ைொ பொலனின் கபைவர இந்திை 

ரொணுவம் தனது துப்பொக்கிச் சூடு 

சரகத்துக்கு கொஷ்மீரில் கபைரிட்டுள்ளது 

பாலிவுட் நடியக வித்யா பாலனின் 

மபயயை இந்திய ைாணுவம் தனது 

துப்பாக்கிச் சூடு சைகத்துக்கு காஷ்மீரில் 

மபயரிட்டுள்ளது. வித்யா பாலன் 

துப்பாக்கி சூடு சைகம் ஜம்மு-காஷ்மீரின் 

பாைமுல்லா  ாவட்டத்தில் 

குல் ார்க்கில் அய ந்துள்ளது. இந்திய 

சினி ாவுக்கு அவர் அளித்த 

பங்களிப்யப அங்கீகரிக்கும் வயகயில் 

இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதல் கடல் நடுவர் மையம் 

காந்திநகரில் அமைக்கப்படுகிறது 
குஜராத் கடல்சார் பல்கமைக்கழகம் குஜராத் 

சர்வததச கடல்சார் நடுவர் மையத்மத 

(GIMAC) அமைப்பதற்காக கிஃப்ட் நகரில் உள்ள 

சர்வததச நிதிச் தசமவ மையங்கள் 

ஆமையத்துடன் (IFSCA) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் மகயயழுத்திட்டுள்ளது. 
 

பாதுகாப்பு அமைச்சகம் SPARSH அமைப்மப 

யசயல்படுத்துகிறது 
பாதுகாப்பு அமைச்சகம் SPARSH (ஓய்வூதிய 

நிர்வாக ரக்ஷாவுக்கான அமைப்பு), 

பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத்மத 

அனுைதிப்பதற்கும் வழங்குவதற்கும் 

தன்னியக்கைாக்குவதற்கான 

ஒருங்கிமைந்த அமைப்மப 

நமடமுமறப்படுத்தியுள்ளது.  
 

நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் யபாது துமற 

நிறுவனங்கள் யகாண்டுவரப்பட்டது 
யபாது துமற நிறுவனங்கள் (DPE) நிதி 
அமைச்சகத்தின் கீழ் யகாண்டுவர இந்திய 

அரசு முடிவு யசய்துள்ளது. DPE முன்பு கனரக 

யதாழில்கள் ைற்றும் யபாது நிறுவன 

அமைச்சகத்தின் கீழ் இருந்தது. 

 

அதைசான் தனது முதல் டிஜிட்டல் 

தகந்திராமவ இந்தியாவில் குஜராத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 
அதைசான் தனது முதல் டிஜிட்டல் 

தகந்திராமவ இந்தியாவில் குஜராத்தின் 

சூரத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அதைசான் டிஜிட்டல் தகந்திராமவ குஜராத் 

முதல்வர் விஜய் ரூபானி திறந்து மவத்தார். 

 

சியைன்ட் யதாழிலுக்கு 25 உறுப்பினர்கமளக் 

யகாண்ட தைம்பாட்டுக் குழுமவ GoI 

அமைக்கிறது 
சியைன்ட் யதாழிலுக்கு 25 தபர் யகாண்ட 

தைம்பாட்டுக் குழுமவ ைத்திய அரசு 

டால்ைியா பாரத் குழுை CMD புனதீ் 

டால்ைியாவின் கீழ் அமைத்துள்ளது. சமப 

கழிவுகமள அகற்றுவதற்கும், அதிகபட்ச 

உற்பத்திமயப் யபறுவதற்கும், தரத்மத 

தைம்படுத்துவதற்கும், யசைவுகமளக் 

குமறப்பதற்கும், தயாரிப்புகளின் 

தரப்படுத்தமை ஊக்குவிப்பதற்கும் 

வழிகமள பரிந்துமரக்கும். 
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விவொயிகளுக்கு வெதியாக டிஜிட்டல் 

ேளம் “கிொன் ெரதி” சோடங்கப்ெட்டது 

விவசாயிகள் விரும்பிய வமாழியில் 

‘சரியாை தநரத்தில் சரியாை 

தகவல்கபள’ வைற வசதியாக, 

தவளாண்பம மற்றும் உழவர் நைத்துபற 

அபமச்சர் நதரந்திர சிங் ததாமர் கூட் ாக 

‘கிசன்சாரதி’ என்ற டிஜிட் ல் தளம் 

வதா ங்கி பவத்தார். கிசான்சாரதியின் 

இந்த முயற்சி வதாபைதூர ைகுதிகளில் 

உள்ள விவசாயிகபள வசன்றப ய 

வதாழில்நுட்ை தபையீடுகளு ன் 

விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 
 

சநாய்டா விமான நிலலயத்திற்கும் பிலிம் 

சிட்டிக்கும் இலடயில் இந்தியாவின் 

முேல் ொட் டாக்ஸி இயங்குகிறது 

இந்தியன் தைார்ட் வரயில் மற்றும் 

தராப்தவ கார்ப்ைதரஷன் லிமிவ ட் 

(IPRCL) ஜுவார் மற்றும் பிலிம் சிட்டியில் 

உள்ள வநாய் ா விமாை நிபையத்திற்கு 

இப தயயாை ைாட்  ாக்ஸி தசபவக்கு 

விரிவாை திட்  அறிக்பக அல்ைது 

DPRபரத் தயாரித்துள்ளது. இரண்டு 

இ ங்களுக்கிப யில் டிபரவர் இல்ைாத 

 ாக்ஸிபய இயக்க திட் ங்கள் உள்ளை. 

இதற்கு சுமார் 862 தகாடி ரூைாய் 

வசைவாகும் என்று யமுைா அதிதவக 

வநடுஞ்சாபை வதாழில்துபற 

தமம்ைாட்டு ஆபையத்திற்கு (Yeida) 

சமர்ப்பிக்கப்ைட்  விரிவாை திட்  

அறிக்பக (DPR) வதரிவித்துள்ளது 
 

J & K மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றம் 

‘ெம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர் 

நீதிமன்றம் என மறுசெயரிடப்ெட்டது 

‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் 

பிரததசத்திற்காை வைாதுவாை உயர் 

நீதிமன்றம் மற்றும் ை ாக் யூனியன் 

பிரததசம்’ அதிகாரப்பூர்வமாக ‘ஜம்மு-

காஷ்மீர் மற்றும் ை ாக் உயர் நீதிமன்றம்’ 

எை மறுவையரி ப்ைட்டுள்ளது. இந்த 

உத்தரபவ மத்திய நீதி மற்றும் நீதி 

அபமச்சகம், நீதித்துபற அறிவித்தது 
 

IIT-சமட்ராஸ் ‘NB டிலரவர்’ எனப்ெடும் 

AI வழிமுலறலய உருவாக்கியுள்ளனர் 

இந்திய வதாழில்நுட்ை நிறுவைம் 

வமட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

உயிரணுக்களில் புற்றுதநாபய 

உண் ாக்கும் மாற்றங்கபள 

அப யாளம் காை ‘NB டிபரவர்’ என்ற 

வசயற்பக நுண்ைறிவு 

அடிப்ைப யிைாை கணித மாதிரிபய 

உருவாக்கியுள்ளைர். புற்றுதநாய் 

முன்தைற்றத்திற்கு காரைமாை மரைணு 

மாற்றங்கபள சுட்டிக்காட்டுவதற்கு DNA 

கைபவபய தமம்ைடுத்துவதற்காை 

ஒப்பீட் ளவில் ஆராயப்ை ாத 

நுட்ைத்பத இந்த வழிமுபற 

ையன்ைடுத்துகிறது 

 

இந்தியாவின் புலி எல்லலகளில் 35% 

ொதுகாக்கப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கு 

சவளிதய உள்ளன 

WWF-UNEP அறிக்பகயின்ைடி, 

இந்தியாவின் புலி எல்பைகளில் 

முப்ைத்பதந்து சதவீதம் 

ைாதுகாக்கப்ைட்  ைகுதிகளுக்கு 

வவளிதய உள்ளை, தமலும் மனித-

விைங்கு தமாதல்கள் உைகின் 75 சதவீத 

காட்டு பூபை இைங்கபள 

ைாதிக்கின்றை. “அபைவருக்கும் ஒரு 

எதிர்காைம் – மனித-வைவிைங்கு 

சகவாழ்வுக்காை ததபவ” என்ற 

அறிக்பக, உயர்ந்து வரும் மனித-

வைவிைங்கு தைாபர ஆராய்ந்தது, 

தமலும் க ல் மற்றும் நிைப்ைரப்பு 

ைாதுகாக்கப்ைட்  ைகுதிகள் உைகளவில் 

9.67 சதவிகிதம் மட்டுதம மாடு என்று 

கண் றிந்துள்ளது 
 

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


Vetri Monthly Current Affairs PDF in Tamil | July 2021  
 

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

இந்தியாவின் முேல் சமான்க் ெழ ொகுெடி 

ெயிற்சி HP குல்லுவில் 

அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்டது 

கதைாரிக் அல்ைாத இயற்பக 

இனிப்ைாைது எை அறியப்ைடும் 

சீைாவிலிருந்து ‘ வமான்க்  ைழம்’, 

இமாச்சை பிரததசத்தில் கள 

தசாதபைகளுக்காக ைாைம்பூபர 

தளமாகக் வகாண்  அறிவியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் வதாழில்துபற வதாழில்நுட்ை 

நிறுவைம் கவுன்சில் இமயமபை உயிர் 

வள வதாழில்நுட்ைத்தால் (CSIR -IHBT) 

குலுவில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட் து 
 

குலராத்தின் குனாரியா கிராமத்தில் 

ொலிகா ெஞ்ொயத்து சவற்றிகரமாக 

நலடசெற்றது 

குஜராத்தில் உள்ள கட்ச் மாவட் த்தின் 

குைாரியா கிராமம் ைாலிகா ைஞ்சாயத்து 

ந த்த தவண்டும் என்ற தனித்துவமாை 

தயாசபையு ன் வந்துள்ளது. இந்த 

ைாலிகா ைஞ்சாயத்தின் முதல் ததர்தல்கள் 

வவற்றிகரமாக ந ந்தை. டிவி வதா ரில் 

ஈர்க்கப்ைட்டு, கட்ச் மாவட் த்தில் உள்ள 

குைாரியா கிராமமாை ைாலிகா வாது, 

எதிர்காை ைஞ்சாயத்து ததர்தலுக்காை 

சிறுமிகளில் தபைபமத்துவ 

குைங்கபள வளர்ப்ைபத தநாக்கமாகக் 

வகாண்  தனித்துவமாை ைாலிகா 

ைஞ்சாயத்துக்காை ததர்தபை இன்று 

ந த்திைார். 
 

பிளாக்செயின் சோழில்நுட்ெத்லேப் 

ெயன்ெடுத்தி ொன்றிேழ்கலள வழங்க 

மகாராஷ்டிரா முடிவு செய்துள்ளது. 

பிளாக்வசயின் வதாழில்நுட்ைத்பதப் 

ையன்ைடுத்தி கல்வி ஆவைங்கபள 

வவளியிடும் நாட்டின் முதல் மாநிைமாக 

மகாராஷ்டிரா இருக்கும். ஆவைங்கபள 

தமாசடி வசய்வது ைல்தவறு கல்வி 

மற்றும் பிற நிறுவைங்களுக்கு 

கடுபமயாை உள்ளது. ஆவைங்களின் 

சரிைார்ப்பு ன் தமாசடி வசய்வபதத் 

தவிர்க்க ைை ந வடிக்பககள் 

எடுக்கப்ைட்டு வருகின்றை. 
 

GoI ‘ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டத்லே’ 

2025 வலர நீட்டித்துள்ளது 

‘ஸ் ாண்ட் அப் இந்தியா திட் த்தின்’ ( 

‘Stand Up India Scheme’  ) காை அளபவ 2025 

ஆம் ஆண்டு வபர இந்திய அரசு 

நீட்டித்துள்ளது. இவர்களிப தய 

வதாழில்முபைதவாபர 

வளர்ப்ைதற்காக, ைட்டியல் சாதி, 

ைட்டியல் ைழங்குடியிைர் மற்றும் 

வைண்கள் க ன் வாங்குைவர்களுக்கு 

க ன் வழங்குவதற்காக இந்த திட் ம் 

2016 ஏப்ரல் 05 அன்று பிரதமரால் 

வதா ங்கப்ைட் து. 
 

IOC முேல் ‘ெசுலம லஹட்ரென்’ 

ஆலலலய உ.பி அலமத்ேது 

இந்தியாவின் மிகப்வைரிய எண்வைய் 

நிறுவைமாை இந்தியன் ஆயில் 

கார்ப்ைதரஷன் (IOC) நாட்டின் முதல் 

‘ைசுபம பஹட்ரஜன்’ ஆபைபய அதன் 

மதுரா சுத்திகரிப்பு நிபையத்தில் 

கட்டுகிறது, இது எண்வைய் மற்றும் 

தூய்பமயாை ஆற்றல் ஆகிய 

இரண்டிற்கும் அதிகரித்து வரும் 

ததபவபய பூர்த்தி வசய்யும். இது 

நாட்டின் முதல் ைசுபம பஹட்ரஜன் 

அைகு ஆகும். 
 

IIT தராப்ெர் முேன்முேலில் ‘AMLEX’ 

வலகயான ஆக்ஸிென் தரஷனிங் 

ொேனத்லே உருவாக்கியுள்ளது 

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

வ க்ைாைஜி (IIT), தராப்ைர், AMLEX 

எைப்ைடும் முதல் வபகயாை ஆக்ஸிஜன் 

தரஷனிங் சாதைத்பத 

உருவாக்கியுள்ளது. இது 

ததபவயில்ைாமல் வீைடிக்கப்ைடும் 

ஆக்ஸிஜபைக் தடுப்ைதற்காகவும், 

இபதவயாட்டி மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் 

சிலிண் ர்களின் ஆயுபள மூன்று 

ம ங்காகவும் அதிகரிக்கிறது. சாதைம் 

உள்ளிழுக்கும் தைாது தநாயாளிக்கு 

ததபவயாை அளவு ஆக்ஸிஜபை 

வழங்கும் மற்றும் தநாயாளி கார்ைன் ப  

ஆக்பசப  வவளிதயற்றும்தைாது 

ையைம் வசய்யும். 
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அரசு சநாய்டாவில் இந்திய ொரம்ெரிய 

நிறுவனம் அலமக்க உள்ளது 

கவுதம் புத்த நகரின் வநாய் ாவில் 

இந்திய ைாரம்ைரிய நிறுவைம் அபமக்க 

அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. இது இந்திய 

ைாரம்ைரியம் மற்றும் அதன் ைாதுகாப்புத் 

துபறயில் உயர் கல்வி மற்றும் 

ஆராய்ச்சிபய வகாடுக்கும், இது கபை 

வரைாறு, ைாதுகாப்பு, அருங்காட்சியகம், 

காப்ைக ஆய்வுகள், வதால்லியல், தடுப்பு 

ைாதுகாப்பு, கல்வவட்டு மற்றும் 

நாையவியல், பகவயழுத்துப் பிரதி 

மற்றும் ைாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் 

முதுநிபை மற்றும் PhD ைடிப்புகளுக்கு 

வழிவகுக்கும். 
 

முக்ோர் அப்ொஸ் நக்வி 

மாநிலங்களலவயில் ெலெயின் துலை 

ேலலவராக நியமிக்கப்ெட்டார் 

மத்திய சிறுைான்பம 

விவகாரங்களுக்காை அபமச்சர் முக்தார் 

அப்ைாஸ் நக்விபய மாநிைங்களபவயில் 

சபையின் துபைத் தபைவராக 

நியமிப்ைதாக ைாரதிய ஜைதா 

அறிவித்துள்ளது. தமைபவயில் 

சபையின் தபைவராக உயர்த்தப்ைட்  

பியூஷ் தகாயலில் இருந்து நக்வி 

வைாறுப்தைற்கிறார். 
 

LIC ஆதராக்கிய ரக்ஷக் காப்பீட்டு 

திட்டத்லே அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

இபைக்கப்ை ாத ைங்தகற்காத 

வழக்கமாை பிரீமியம் தனிநைர் சுகாதார 

காப்பீட்டுத் திட் மாை ஆதராக்கிய 

ரக்ஷக்பக இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் 

கழகம் (LIC) அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. 

இந்த திட் ம் சிை குறிப்பிட்  சுகாதார 

அைாயங்களுக்கு எதிராக நிபையாை 

நன்பம சுகாதார காப்பீட்ப  

வழங்குகிறது. 
 

முேல் ெயணிகள் ரயில்,  மணிப்பூர் 

மாநிலத்லே அலடந்ேலே அடுத்து, 

அம்மாநிலம் இந்தியாவின் ரயில் 

வலரெடத்தில் தெர்க்கப்ெட்டது 

அசாமின் சில்சார் ரயில் 

நிபையத்திலிருந்து தசாதபை 

ஓட் த்திற்காக ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் 

என்ற ையணிகள் ரயில் மணிப்பூரில் 

உள்ள பவங்காய்சுன்ைாவ் ரயில் 

நிபையத்பத அப ந்ததன் 

முன்னிபையில் அம்மாநிைம் ரயில்தவ 

வபரை த்தில் இ ம்பிடித்தது. 
 

இந்தியாவின் முேல் கிரிப்தடாகாமிக் 

கார்டன் உத்ேரகண்டில் திறக்கப்ெட்டது 

இந்தியாவின் முதல் கிரிப்த ாகாமிக் 

ததாட் ம், சுமார் 50 வவவ்தவறு 

இைங்கள் வளர்க்கப்ைட்டு, உத்தரகண்ட் 

மாநிைத்தின் வ ஹ்ராடூனின் திதயாைன் 

ைகுதியில் திறக்கப்ைட்டுள்ளது. இந்த 

ததாட் ம் 9000 அடி உயரத்தில் 

அபமந்துள்ளது மற்றும் மூன்று ஏக்கர் 

ைரப்ைளவில் அபமந்துள்ளது. 
 

இந்தியாவின் முேல் ேனியார் LNG வெதி 

ஆலலலய நாக்பூரில் நிதின் கட்கரி திறந்து 

லவத்ோர் 

மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் 

இந்தியாவின் முதல் தனியார் திரவ 

இயற்பக எரிவாயு (LNG) வசதி 

ஆபைபய மத்திய சாபை தைாக்குவரத்து 

மற்றும் வநடுஞ்சாபைத்துபற அபமச்சர் 

நிதின் கட்கரி திறந்து பவத்தார். 
 

ICCR சடல்லி ெல்கலலக்கழகத்தில் 

‘ெங்கெந்து நாற்காலி’ அலமக்கிறது 

வ ல்லி ைல்கபைக்கழகத்தில் 

ைங்களாததஷின் முன்தைற்றங்கள் 

குறித்து நன்கு புரிந்துவகாள்ள ‘ைங்கைந்து 

நாற்காலி’ இருக்கும். வ ல்லி 

ைல்கபைக்கழகத்தில் இந்த நாற்காலி 

அபமக்க இந்திய கைாச்சார உறவுகள் 

கவுன்சில் (ICCR) மற்றும்  ாக்காவில் 

உள்ள வ ல்லி ைல்கபைக்கழகம் 

இப தய புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தம் 

பகவயழுத்தாைது. 
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இந்தியாவிற்கும் தநொளத்துக்கும் 

இலடயிலான ெரக்கு ரயில் இயக்கம் ஒரு 

செரிய ஊக்கத்லேப் செறுகிறது 

2004 இந்தியா-தநைாள ரயில் தசபவகள் 

ஒப்ைந்தத்பத (RSA) திருத்துவதற்காக 

இந்தியாவும் தநைாளமும் ைரிமாற்றக் 

கடிதத்தில் (LoE) பகவயழுத்திட் ை. 

 

தேசிய ேடய அறிவியல் 

ெல்கலலக்கழகத்தில் சிறப்ொன 

லமயத்லே அமித் ஷா திறந்து லவத்ோர் 

குஜராத்தின் காந்திநகரில் உள்ள ததசிய 

த ய அறிவியல் ைல்கபைக்கழகத்தில் 

ஆராய்ச்சி அடிப்ைப யிைாை சிறப்ைாை 

பமயத்பத உள்துபற அபமச்சர் அமித் 

ஷா திறந்து பவத்துள்ளார். 

 

இந்தியா பூட்டானில் BHIM-UPI 

தெலவகலள அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

பூட் ானில் BHIM-UPI QR 

அடிப்ைப யிைாை வகாடுப்ைைவுகபள 

நிதியபமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன் 

வதா ங்கிைார். இது இரு அண்ப  

நாடுகளுக்கும் இப யிைாை 

ஒத்துபழப்பை தமலும் வலுப்ைடுத்தும். 

பூட் ானில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட் தன் 

மூைம் இரு நாடுகளின் கட் ை 

உள்கட் பமப்புகள் தப யின்றி 

இபைக்கப்ைட்டுள்ளை 
 

 

ொட்னாவில் இந்தியாவின் முேல் தேசிய 

டால்பின் ஆராய்ச்சி லமயம் 

சோடங்கப்ெடவுள்ளது 

இந்தியாவின் மற்றும் ஆசியாவின் முதல் 

ததசிய  ால்பின் ஆராய்ச்சி பமயம் 

(NDRC) ைாட்ைா ைல்கபைக்கழக 

வளாகத்தில் உள்ள கங்பகக் கபரயில் 

வரும். நிபுைர்களின் குழுக்கள் கங்கா 

நதியில் 2018-19ல் ந த்திய 

கைக்வகடுப்பின் தைாது சுமார் 1,455 

 ால்பின்கள் காைப்ைட்டுள்ளை. 
 

DA மற்றும் அகவிலல ெடி 17% முேல் 28% 

வலர அதிகரிக்க அலமச்ெரலவ ஒப்புேல் 

அளிக்கிறது 

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி 

தபைபமயிைாை மத்திய அபமச்சரபவ 

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிபை 

ைடி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 

அன்புள்ள நிவாரைம் 28 சதவீதமாக 

உயர்த்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

 

கச்சில் இந்தியாவின் மிகப்செரிய சூரிய 

ெக்தி பூங்காலவ NTPC நிறுவவுள்ளது 

இந்தியாவின் மிகப்வைரிய மின் 

உற்ைத்தியாளராை NTPC லிமிவ ட், 

நாட்டின் ஒற்பற மிகப்வைரிய சூரிய 

ஒளிமின்ைழுத்த திட் த்பத குஜராத்தின் 

கவா ாவில் உள்ள ரான் ஆஃப் கட்ச் 

பிராந்தியத்தில் நிர்மாணிக்க உள்ளது. 

 

தேசிய ஆயுஷ் மிஷன் திட்டத்தின் 

சோடர்ச்சிலய அலமச்ெரலவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

பிரதமர் ஸ்ரீ நதரந்திர தமாடி 

தபைபமயிைாை மத்திய அபமச்சரபவ, 

மத்திய நிதியுதவித் திட் த்பத ‘ததசிய 

ஆயுஷ் மிஷன் (NAM) ’இன்னும் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு வதா ர ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
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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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இந்தியாவின் முேல் ‘ோனிய ATM’ 

குருகிராமில் திறக்கப்ெட்டுள்ளது. 

நாட்டின் முதல் ‘தானிய ATM’ ஒரு 

பைைட் திட் மாக ஹரியாைாவின் 

குருகிராமில் அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. 

இது ஒரு தானியங்கி இயந்திரம், இது 

வங்கி ATM தைாைதவ வசயல்ைடுகிறது. 

 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி வாரைாசியில் 

‘ருத்ராக்’ மாநாட்டு லமயத்லே சோடங்கி 

லவத்ோர் 

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி உத்தரப்பிரததச 

வாரைாசியில் சர்வததச ஒத்துபழப்பு 

மற்றும் மாநாட்டு பமயமாை “ருத்ராக்” 

ஐ வதா ங்கி பவத்துள்ளார். இந்த 

பமயம் மாநாடுகளுக்கு ஒரு 

கவர்ச்சிகரமாை இ மாக மாறும் மற்றும் 

சுற்றுைா ையணிகள் மற்றும் 

வணிகர்கபள நகரத்திற்கு இழுக்கும். 

சர்வததச ஒத்துபழப்பு மற்றும் மாநாட்டு 

பமயத்திற்கு “ருத்ராக்” என்று 

வையரி ப்ைட்டுள்ளது 

 

ஸ்கில் இந்தியா மிஷனின் 6 வது 

ஆண்டுவிழாவில் பிரேமர் தமாடி 

உலரயாற்றினார் 

2021 உைக இபளஞர் திறன் திைம் 

மற்றும் ஸ்கில் இந்தியா மிஷனின் 6 வது 

ஆண்டு நிபறபவ முன்னிட்டு 2021 

ஜூபை 15 ஆம் தததி பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி உபரயாற்றிைார். பிரதமர் தைது 

உபரயில், “புதிய தபைமுபறயின் 

இபளஞர்களின் திறன் தமம்ைாடு ஒரு 

ததசிய ததபவ மற்றும் தன்ைம்பிக்பக 

இந்தியாவுக்கு ஒரு வைரிய அடித்தளம்” 

என்று எடுத்துபரத்தார். 
 

அோனி குழுமம் மும்லெ விமான நிலலய 

நிர்வாகத்லே லகயகப்ெடுத்தியது 

கவுதம் அதானி தபைபமயிைாை 

அதானி குழுமம் ஜி.வி.தக 

குழுமத்திலிருந்து ‘மும்பை சர்வததச 

விமாை நிபையத்பத’ 

பகயகப்ைடுத்தியது. இந்த 

பகயகப்ைடுத்தல் மூைம், இந்தியாவில் 

விமாை நிபைய உள்கட் பமப்பு 

நிறுவைங்கபளப் வைாறுத்தவபர 

அதானி குழுமம் சிறந்த நிறுவைமாக 

மாறியுள்ளது 
 

ராஜ்நாத் சிங் AI- அடிப்ெலடயிலான 

குலற தீர்க்கும் ெகுப்ொய்வு “CPGRAMS” 

ெயன்ொட்லட அறிமுகப்ெடுத்தினார் 

வசயற்பக நுண்ைறிவு (AI) மற்றும் 

இயந்திர கற்றல் கருவிகபளப் 

ையன்ைடுத்தி குபறகபளத் வதரிவிக்க 

ைாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் 

CPGRAMS என்ற வமாபைல் 

ையன்ைாட்ப  

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளார். AI- இயங்கும் 

இந்த ையன்ைாடு தாைாகதவ மக்களின் 

புகார்கபளக் பகயாளும் மற்றும் 

ைகுப்ைாய்வு வசய்யும் என்றும் மனித 

தபையீட்ப க் குபறக்கும், தநரத்பத 

மிச்சப்ைடுத்தும் மற்றும் அவர்களின் 

வசம் அதிக வவளிப்ைப த்தன்பமபயக் 

வகாண்டுவரும் என்றும் 

விளக்கமளிக்கப்ைட் து. 

 

மாண்டுவாடி ரயில் நிலலயம் ெனாரஸ் 

என்று செயர் மாற்றப்ெட்டது 

மாண்டுவாடி ரயில் நிபையம் இறுதியாக 

வ கிழக்கு ரயில்தவ (NER) ைைாரஸ் எை 

மறுவையரி ப்ைட் து. ரயில்தவ 

வாரியம் புதிய வையருக்காை ஒப்புதபை 

வழங்கிய பின்ைர், ைபழய அப யாள 

அட்ப பய NER புதியதாக மாற்றியது. 
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ட்தரான்களுக்கான இலைய 

ொதுகாப்லெக் கண்டறிய IIT-K 

சோழில்நுட்ெ கண்டுபிடிப்பு லமயத்லேத் 

சோடங்குகிறது 

கான்பூர் இந்திய வதாழில்நுட்ை 

நிறுவைம் (IIT-K) ட்தரான்கள் எதிர்ப்பு 

வதாழில்நுட்ைங்கள், ஊடுருவல் 

கண் றிதல் அபமப்புகள், வதாகுதி-

சங்கிலி மற்றும் cyber-

physicalஅபமப்புகளுக்காை பசைர் 

ைாதுகாப்பு தீர்வுகபளக் கண் றிய முதல் 

வதாழில்நுட்ை கண்டுபிடிப்பு பமயத்பத 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. 
 

UNESCO: ஓர்ச்ொவின் குவாலியருக்காக 

வரலாற்று நகர்ப்புற இயற்லக திட்டம் 

சோடங்கப்ெட்டது 

மத்திய பிரததச மாநிைத்தில், ஓர்ச்சா 

மற்றும் குவாலியர் நகரங்கபள 

யுவைஸ்தகா தைது ‘வரைாற்று நகர்ப்புற 

இயற்பக திட் த்தின்’ கீழ் ததர்வு 

வசய்துள்ளது. இந்த திட் ம் 2011 ஆம் 

ஆண்டில் வதா ங்கப்ைட் து. ஆர்ச்சா 

மற்றும் குவாலியர் நகரங்களுக்காை 

யுவைஸ்தகாவின் வரைாற்று நகர்ப்புற 

நிைப்ைரப்பு திட் ம் காவைாளி மாநாடு 

மூைம் மத்திய பிரததச முதல்வர் சிவராஜ் 

சிங் சவுகான் அவர்களால் 

வதா ங்கப்ைட் து. 
 

இந்தியாவின் 39 வது ஆக யுசனஸ்தகா 

உலக ொரம்ெரிய ெட்டியலில் 

ருத்தரஸ்வரர் தகாயில் தெர்க்கப்ெட்டது. 

வதலுங்காைாவின் வாரங்கலுக்கு 

அருகிலுள்ள முலுகு மாவட் ம் 

ைாைம்தைட்டில் உள்ள ககாதியா 

ருத்தரஸ்வரர் தகாயில், யுவைஸ்தகாவின் 

உைக ைாரம்ைரியக் குழுவின் 44 வது 

அமர்வின் தைாது யுவைஸ்தகாவின் உைக 

ைாரம்ைரிய ைட்டியலில் 

தசர்க்கப்ைட்டுள்ளது. இப்தைாது 

இந்தியாவில் 39 வது உைக ைாரம்ைரிய 

தளங்கள் உள்ளை. 
 

அனிதமஷன், விஷுவல் எஃசெக்ட்ஸ், 

தகமிங் ஆகியவற்றிற்கான லமயத்லே 

அரசு அலமக்க உள்ளது 

இந்திய மற்றும் உைகளாவிய 

வதாழிற்துபறபய பூர்த்தி வசய்வதற்காக 

இந்தியாவில் உைகத் தரம் வாய்ந்த 

திறபமக்  பமயத்பத ஒன்பற உருவாக்க 

அனிதமஷன், விஷுவல் எஃவைக்ட்ஸ் 

தகமிங் மற்றும் காமிக்ஸ் 

ஆகியவற்றிற்காை சிறந்த ததசிய 

பமயத்பத அபமக்க மத்திய அரசு 

முடிவு வசய்துள்ளது. 
 

திருநங்லககளுக்கு ொதுகாப்ொன 

ேங்குமிடம் வழங்குவேற்காக கரிமா 

கிரிஹாலஸ இந்திய அரசு 

அலமத்துள்ளது. 

திருநங்பககளுக்கு சமூக 

அடிப்ைப யிைாை அபமப்புகளின் 

உதவியு ன் திருநங்பககளுக்கு கரிமா 

கிரிஹாஸ் அபமக்கிறது. 

திருநங்பககளுக்கு ைாதுகாப்ைாை 

மற்றும் ைாதுகாப்ைாை தங்குமி ம் 

வழங்கும் தநாக்கில் 12 தங்குமி ம் 

வதா ங்கப்ைட்டுள்ளதாக சமூக நீதி 

மற்றும் அதிகாரமளித்தல் மாநிை 

அபமச்சர் ஏ.நாராயைசாமி 

மக்களபவயில் வதரிவித்தார். 
 

கல்விக் கடன் மற்றும் செயற்லக 

நுண்ைறிவு திட்டத்லே பிரேமர் தமாடி 

சோடங்கி லவத்ோர் 

உயர்கல்வியில் மாைவர்களுக்கு ைை 

உள்ளீடுகள் மற்றும் வவளிதயறும் 

விருப்ைங்கபள வழங்கும் கல்வி வங்கி 

க ன் உட்ை  ைை கல்வி முயற்சிகபள 

பிரதமர் தமாடி வதா ங்கியுள்ளார். 

எந்தவவாரு ைா ப்பிரிவிலும் ஒரு 

மாைவர் சம்ைாதித்த க ன் 

பவத்திருக்கும் டிஜிட் ல் வங்கியாக 

கல்விக் வங்கி க ன் வழங்கப்ைடுகிறது. 
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தமாடி அரசின் நிதிப் ெற்றாக்குலற 

ஆண்டு இலக்கின் 18.2% ஐத் சோட்டது 

மத்திய அரசின் நிதிப் ைற்றாக்குபற 2.74 

ைட்சம் தகாடி அல்ைது முழு ஆண்டின் 

ைட்வஜட் மதிப்பீட்டில் 18.2 சதவிகிதமாக 

ஜூன் மாத இறுதியில் இருந்தது என்று 

கைக்கு கட்டுப்ைாட் ாளர் வஜைரல் 

(CGA) வவளியிட்  தகவல்களின்ைடி 

வவளிவந்தது. ஜூன் 2020 இறுதியில் 

நிதிப் ைற்றாக்குபற 2020-21 ஆம் 

ஆண்டின் வரவு வசைவுத் திட்  

மதிப்பீடுகளில் (BE) 83.2 சதவீதமாக 

இருந்தது. 
 

இந்தியாவின் 14 புலிகள் காப்ெகங்கள் 

(CA | TS) அங்கீகாரம் செறுகின்றன 

ஜூபை 29, 2021 அன்று சர்வததச புலிகள் 

திைத்பதவயாட்டி, இந்தியாவிலிருந்து, 

14 புலிகள் காப்ைகங்கள் உைகளாவிய 

ைாதுகாப்பு உறுதி வசய்யப்ைட்  புலிகள் 

தரநிபைகளின் (CA|TS) அங்கீகாரத்பதப் 

வைற்றுள்ளை. 

 

State News 
 

நாகாலாந்தில் இருந்து பூட் தொதலாகியா 

மிளகாய் லண்டனுக்கு ஏற்றுமதி 

செய்யப்ெட்டுள்ளது 

நாகாைாந்தில் இருந்து கிங் மிளகாய் 

அல்ைது பூட் தஜாதைாகியா என்றும் 

குறிப்பி ப்ைடும் ‘ராஜா மிர்ச்சா’ சரக்கு 

முதல் முபறயாக ைண் னுக்கு ஏற்றுமதி 

வசய்யப்ைட்டுள்ளது. ஸ்தகாவில் வவப்ை 
அைகுகளின் அடிப்ைப யில் உைகின் 

வவப்ைமாை மிளகாய் ைட்டியலில் நாகா 

கிங் மிளகாய் வதா ர்ந்து முதல் ஐந்து 

இ ங்களில் உள்ளது 
 

உத்தரகண்ட் கொடுகளில் கருப்பு வயிறு 

ககொண்ட பவள பொம்வப 

ஆரொய்ச்சிைொளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

வைலாற்றில் முதல்முயறயாக 

உத்தைகண்ட் காடுகளில் கருப்பு வயிறு 

மகாண்ட பவள பாம்புகயள 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். பாம்பு எலாபிரட 

குடும்பம்  ற்றும் சிரனாமிக்ைஸ் 

இனத்துடன் மதாடர்புயடயது. இதன் 

அறிவியல் மபயர் S. நிக்ரிமவண்டர். 

உலகில் தற்ரபாது 107 வயகயான பவள 

பாம்புகள் உள்ளன. இந்தியாவில், ஏழு 

பவள பாம்பு இனங்கள்  ட்டுர  

காைப்படுகின்றன. 

 

ஆந்திர முதல்வர் ‘YSR பீைொ’ திட்டத்வத 

அறிமுகப்படுத்தினொர் 

ஆந்திை முதல்வர் Y.S.ஜகன் ர ாகன் 

மைட்டி புதிய வழிகாட்டுதல்களுடன் 

‘YSR பீ ா’ திட்டத்யத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். அங்கு 

காப்பீட்டுத் மதாயகயய 

எளிதாக்குவதற்காக அைசாங்கர  

ரநைடியாக இறந்தவரின் குடும்பத்திற்கு 

காப்பீட்டுத் மதாயகயய மசலுத்தும். 

 

உத்தரகண்ட் ைொநிலத்தின் அடுத்த 

முதல்வரொக புஷ்கர் சிங் தொமி பதவி 

ஏற்றொர் 

உத்தைகண்ட்  ாநிலத்தின் அடுத்த 

முதல்வைாக புஷ்கர் சிங் தாமி பதவி 

ஏற்றார். அவர் உத்தைகண்ட்  ாநிலத்தின் 

இயளய முதல்வைாக இருப்பார். உதம் 

சிங் நகர்  ாவட்டம் காதி ா 

மதாகுதியயச் ரசர்ந்த எம்.எல்.ஏ., 45 

வயதான புஷ்கர் சிங் தாமி. அவர் 

பதவியய ைாஜினா ா மசய்த தீைத் சிங் 

ைாவத்துக்கு பதிலாக நியமிக்கப்படுவார். 

மடஹ்ைாடூனில் நடந்த சட்ட ன்றக் 

கட்சி கூட்டத்தின் ரபாது  ாநிலத் 

தயலவர்களால் அவர் 

ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார். 
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இந்திைொவின் இரண்டொவது கபரிை 

கிரிக்ககட் வைதொனத்வத க ய்ப்பூரில் 

கட்டப்பட உள்ளது. 

இந்தியாவின் கிரிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம் (BCCI) ைாஜஸ்தான் கிரிக்மகட் 

சங்கத்திற்கு (RCA) ரூ .100 ரகாடி நிதி 

 ானியத்யத மவளியிட்டது, இது 

இந்தியாவின் இைண்டாவது மபரிய 

கிரிக்மகட் ய தானத்யத உருவாக்க 

பயன்படும். அை தாபாத்தில் 

சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட நரைந்திை 

ர ாடி ஸ்ரடடியத்திற்கு இைண்டாவதாக 

இருக்கும் இந்த வசதி மஜய்ப்பூரில் 

கட்டப்பட உள்ளது. புதிய ய தானத்தின் 

கட்டு ானப் பணிகள் மதாடங்கி 24-30 

 ாதங்களுக்குள் நியறவயடயும். 
 

இந்தியாவின் முதல் நகரக்கூடிய 

நீர்வாழ் காட்சிசாமை நன்னரீ் 

சுரங்கப்பாமத யபங்களூரு 

நிமையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது 

யபங்களூரு நகர ரயில் நிமையம் என்றும் 

அமழக்கப்படும் கிராந்திவிர சங்யகால்ைி 
ராயண்ைா ரயில் நிமையம் நகரக்கூடிய 

நன்னரீ் சுரங்கப்பாமத நீர்வாழ் காட்சிசாமை 

இந்தியாவின் முதல் ரயில் நிமையைாக 

ைாறியுள்ளது. 
 

தகரள அரசு அதன் யசாந்த OTT தளத்மத 

யதாடங்க திட்டைிட்டுள்ளது 
தகரள அரசு தனது யசாந்த ஓவர்-தி-டாப் (OTT) 

தளத்மத உருவாக்க முன்யைாழிந்துள்ளது. 

இமத நவம்பர் 1 ஆம் தததிக்குள் யதாடங்க 

ைாநிை அரசு திட்டைிட்டுள்ளது. 
 

ஆந்திர அரசு EWS க்கு 10% இட ஒதுக்கீடு 

அறிவித்துள்ளது 

அரசியைபமப்பு (103 வது திருத்தம்) 

சட் ம், 2019 இன் ைடி மாநிை அரசில் 

ஆரம்ை ைதவிகள் மற்றும் தசபவகளில் 

நியமைம் வைறுவதற்காக ஆந்திர மாநிை 

அரசு கபு சமூகம் மற்றும் பிற 

வைாருளாதார ைைவீை பிரிவுகளுக்கு 

(EWS) 10% இ ஒதுக்கீடு அறிவித்தது. 

தவபைவாய்ப்பில் 10% இ ஒதுக்கீடு BC 

ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அல்ைது EWS ஒதுக்கீடு 

மற்றும் EWS ஒதுக்கீட்ப  

வசயல்ைடுத்தாததால் இதுவபர 

இ ஒதுக்கீட்டின் நன்பமகபள இழந்த 

பிற திறந்த தைாட்டி (OC) பிரிவுகளின் கீழ் 

ையைப யாத கபூஸுக்கு ையைளிக்கும். 
 

‘சொனாலு’ விழாக்கள் 

சேலுங்கானாவில் சோடங்கியது 

‘வைாைாலு’ என்ைது ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் வதலுங்கு மாதமாை ஆஷாதம் 

(ஜூன் / ஜூபை மாதங்களில்), 

பஹதராைாத் மற்றும் வசகந்திராைாத் 

இரட்ப  நகரங்களிலும், வதலுங்காைா 

மாநிைத்தின் தவறு சிை ைகுதிகளிலும் 

வகாண் ா ப்ைடும் ஒரு ைாரம்ைரிய 

நாட்டுப்புற விழாவாகும். 
 

தகரளாவில் கர்ப்பிணிப் செண்களுக்கு 

தகாவிட் ேடுப்பூசி முகாம், 

“மாத்ருகாவச்ெம்” சோடங்கப்ெட்டது 

தகாவிட் -19 தநாய்த்வதாற்றுக்கு எதிராக 

மாநிைத்தில் உள்ள அபைத்து 

கர்ப்பிணிப் வைண்களுக்கும் தடுப்பூசி 

தைாடுவதற்காை தகரள அரசின் முகாம் 

‘மாத்ருகாவச்சம்’ சமீைத்தில் மாவட்  

அளவில் திறக்கப்ைட் து. கர்ப்பிணிப் 

வைண்களுக்கு தடுப்பூசி தைாடுவதற்காை 

ஸ்ைாட் ைதிவு ைல்தவறு அரசு 

மருத்துவமபைகளில் 

தமற்வகாள்ளப்ைடும். 
 

மகாராஷ்டிரா அரசு புதிய E.V. சகாள்லக 

2021 ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியது 

மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசு புதிய மின்சார 

வாகை வகாள்பக -2021 ஐ 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. மாநிை 

சுற்றுச்சூழல் அபமச்சர் ஆதித்யா 

தாக்கதர அறிவித்த வகாள்பக, நாட்டில் 

தைட் ரி மின்சார வாகைங்கபள 

ஏற்றுக்வகாள்வபத துரிதப்ைடுத்துவபத 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

மகாராஷ்டிராவில் 

அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட்  புதிய EV 

வகாள்பக 2018 வகாள்பகயின் 

திருத்தமாகும். 
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‘ஒரு சோகுதி, ஒரு ேயாரிப்பு’ திட்டத்லே 

ஹரியானா அறிமுகப்ெடுத்தியது 

கிராமப்புறங்களில் சிறு வதாழில்கபள 

ஊக்குவிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் 

ஹரியாைா அரசு விபரவில் ‘ஒரு 

வதாகுதி ஒரு தயாரிப்பு’ திட் த்பத 

அறிமுகப்ைடுத்தவுள்ளது. இந்த 

திட் த்தின் கீழ், மாநிைத்தின் ஒவ்வவாரு 

வதாகுதிபயயும் சிை வதாழில்துபற 

ைார்பவயு ன் இபைக்க மாநிை அரசு 

திட் மிட்டுள்ளது, தமலும் இந்த 

திட் த்தில் அரசாங்கம் விபரவாக 

வசயல்ைட்டு வருகிறது. 
 

உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தில் 6 ஆறுகலள 

புத்துயிர் செறுவேற்கான புதிய 

திட்டங்களுக்கு NMGC ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

உத்தரகண்ட் மாநிைத்தில் ஆறு 

ஆறுகபள புத்துயிர் வைறுவதற்காை 

புதிய திட் ங்களுக்கு தூய்பமயாை 

கங்பகக்காை ததசிய மிஷன் (NMGC) 

தைது 36 வது வசயற்குழுவில் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. மத்திய மாசு 

கட்டுப்ைாட்டு வாரியம் (CPCB) ைடி, 

உத்தராகண்டில் வமாத்தம் ஒன்ைது 

மாசுைட்  ஆறுகள் உள்ளை, அவற்றில் 

ஆறு உத்தம் சிங் நகர் மாவட் த்தில் 

ைல்தவறு துபை நதிகள் அல்ைது சிறிய 

நதிகளாை வைைா, ததைா, கிச்சா, 

நந்ததார், பிைாங்கா மற்றும் தகாசி ஆகும். 
 

அஸ்ஸாம் முேல்வர் ஹிமந்ோ பிஸ்வா 

தேசிய விலளயாட்டு ெேக்கம் 

சவன்றவர்களுக்கு அரசு தவலல என 

உறுதி அளித்ோர் 

அஸ்ஸாம் மாநிை முதல்வர்  ாக் ர் 

ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா இனிதமல் 

அசாமின் அபைத்து ததசிய 

விபளயாட்டு ைதக்கம் 

வவன்றவர்களுக்கும் தவபை எை உறுதி 

அளித்துள்ளார். அசாமுக்காக இதுவபர 

ததசிய விபளயாட்டுப் தைாட்டிகளில் 

ைதக்கம் வவன்ற அபைவருக்கும் மாநிை 

அரசால் விபளயாட்டு ஓய்வூதியம் 

வழங்கப்ைடும் என்றும் அவர் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த முடிவு மாநிை 

விபளயாட்டு வீரர்களுக்கு உதவும் என்று 

அவர் நம்பிைார். 
 

தகால்ட்தமன் ொச்ஸ் ேனது உலகளாவிய 

லமயத்லே லஹேராொத்தில் 

திறந்துள்ளது 

வங்கி மற்றும் நிதிச் தசபவ 

நிறுவைமாை தகால்ட்தமன் சாச்ஸ் 

இந்தியாவில் வைாறியியல் மற்றும் 

வணிக கண்டுபிடிப்புகளுக்காை 

உைகளாவிய பமயத்பத 

விரிவுைடுத்துவதற்காை 

உறுதிப்ைாட்டின் ஒரு ைகுதியாக 

பஹதராைாத்தில் ஒரு புதிய வசதிபயத் 

திறந்துள்ளது. பஹதராைாத் வங்கி 

மற்றும் நிதி தசபவக்காை முக்கிய 

முதலீட்டு இ மாக வளர்ந்து வருகிறது. 
 

செரும்குளம் தகரளாவின் முேல் ‘புத்ேக 

கிராமம்’ ஆனது 

வகால்ைம் மாவட் த்தில் உள்ள 

வைரும்குளத்திற்கு தகரளாவின் முதல் 

‘புத்தக கிராமம்’ என்ற தபைப்பு 

வழங்கப்ைட்டுள்ளது. புகழ் 

வைறுவதற்காை இந்த கூற்று, வாசிப்பு 

ைழக்கத்பத ஊக்குவிப்ைபத 

தநாக்கமாகக் வகாண்  ைை 

ஆண்டுகளாக ஒருங்கிபைந்த 

முயற்சிகளின் விபளவாகும். 
 

ஹுசுராொத்தில் ‘சேலுங்கானா ேலித் 

ெந்து’ CM KCR சோடங்கிலவத்ோர் 

வதலுங்காைா முதைபமச்சர் 

தக.சந்திரதசகர் ராவ் தைது 

அரசாங்கத்தின் புதிய தலித் 

அதிகாரமளித்தல் திட் த்பத, இப்தைாது 

தலிதா ைந்துவுக்கு வையர் சூட்டியுள்ளார், 

ஹுசுராைாத் சட் மன்றத் 

வதாகுதியிலிருந்து வதா ங்குவார். தலித் 

அதிகாரமளித்தல் திட் ம் என்று 

அபழக்கப்ைட்  இத்திட் த்திற்கு 

இப்தைாது தலித் ைந்து திட் ம் என்று 

வையர் மாற்றப்ைட்டுள்ளது 
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செங்களூரில் 46 சகம்தெகவுடா 

ொரம்ெரிய ேளங்கலள உருவாக்க 

கர்நாடகா முடிவு 

சுற்றுைாபவ தமம்ைடுத்தும் தநாக்கில் 

வைங்களூரு நகரம், வைங்களூரு 

கிராமப்புறம், ராமநகரம், சிக்ைல்ைாபுரா, 

மற்றும் துமகுரு மாவட் ங்களில் 46 

வகம்தைகவு ா ைாரம்ைரிய தளங்கபள 

உருவாக்க கர்நா க மாநிை அரசு முடிவு 

வசய்துள்ளது. 
 

2022 சகதலா இந்தியா இலளஞர் 

விலளயாட்டு ஹரியானாவில் நலடசெற 

உள்ளது 

2021 பிப்ரவரியில் வகதைா இந்தியா 

இபளஞர் விபளயாட்டு 2021 ஐ 

ஹரியாைா மாநிை அரசு ஏற்ைாடு 

வசய்யும். முன்ைதாக விபளயாட்டு 

நிகழ்ச்சி நவம்ைர் 21 முதல் டிசம்ைர் 5, 

2021 வபர ந த்த 

திட் மி ப்ைட்டிருந்தது, ஆைால் Covid-

19 வதாற்றுதநாயின் மூன்றாவது அபை 

காரைமாக மாற்றப்ைட்டு, வகதைா 

இந்தியா இபளஞர் விபளயாட்டு 2021 

அண் ரில் நப வைற உள்ளது 
 

அஸ்ஸாம் பூர்வீக நம்பிக்லக மற்றும் 

கலாச்ொரத்திற்கான புதிய துலறலய 

உருவாக்க உள்ளது 

அசாம் அபமச்சரபவ அரசின் 

“ைழங்குடியிைர் மற்றும் ைழங்குடி 

சமூகங்களின் நம்பிக்பக, கைாச்சாரம் 

மற்றும் மரபுகபள” ைாதுகாக்கவும் 

ைாதுகாக்கவும் ஒரு சுயாதீை துபறபய 

உருவாக்குவதாக அறிவித்துள்ளது 
 

உ.பி. மக்கள் சோலக வலரவு மதொோ 

இரண்டு குழந்லேக் சகாள்லகலய 

முன்சமாழிகிறது 

உத்தரபிரததச முதல்வர் தயாகி 

ஆதித்யநாத் இரண்டு குழந்பதகளுக்கு 

தமல் இல்ைாத தம்ைதிகபள 

ஊக்குவிப்ைபத தநாக்கமாகக் வகாண்  

மக்கள் வதாபகக் வகாள்பகபய 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளார். 
 

மாநிலத்திற்கான லெக் டாக்ஸி 

திட்டத்லே கர்நாடக முேல்வர் 

சவளியிட்டார் 

கர்நா க எைக்ட்ரிக் பைக்  ாக்ஸி 

திட் த்பத -2021 கர்நா க முதல்வர் 

பி.எஸ்.வயடியூரப்ைா வவளியிட்டுள்ளார். 

இது வைாது தைாக்குவரத்துக்கும் திைசரி 

ையணிகளுக்கும் இப யிைாை 

ைாைமாக வசயல்ைடும். இந்த தநரம் 

ையை தநரம் மற்றும் ைஸ், ரயில் மற்றும் 

வமட்தரா நிபையங்கபள அப வதில் 

உள்ள சிரமத்பத குபறப்ைபத 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
 

கிதரட்டர் தொஹ்ரா நீர் வழங்கல் 

திட்டத்லே அமித் ஷா துவக்கி லவத்ோர் 

மத்திய உள்துபற அபமச்சர், அமித் ஷா 

மற்றும் முதைபமச்சர் கான்ராட் தக. 

சங்மா ஆகிதயாரு ன் தமகாையாவின் 

கிழக்கு காசி மபைகளில் உள்ள 

தசாஹ்ராவில் வைரிதும் 

எதிர்ைார்க்கப்ைட்  கிதரட் ர் தசாஹ்ரா 

நீர் வழங்கல் திட் த்பத திறந்து 

பவத்தார். கிதரட் ர் தசாஹ்ரா நீர் 

வழங்கல் திட் ம் தமகாையா 

அரசாங்கத்தால் கருதப்ைட் து மற்றும் 

வ கிழக்கு சிறப்பு உள்கட் பமப்பு 

தமம்ைாட்டு திட் த்தின் (NESIDS) கீழ் 

2019 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 24.08 தகாடி DoNER 

அபமச்சகம் அனுமதித்தது. 
 

அொம் முேல்வர் மூங்கில் சோழில்துலற 

பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் 

அசாமின் முதல்வர், ஹிமாந்தா பிஸ்வா 

சர்மா, திமா ஹசாதவாவின் 

மாண்வ ர்டிசா கிராமத்தில் ஒரு மூங்கில் 

வதாழில்துபற பூங்காவிற்கு அடிக்கல் 

நாட்டிைார். அவர் திட் ம் DoNER 

அபமச்சகத்தின் ரூ .50 தகாடியு ன் 

வசயல்ைடுத்தப்ைடும். 
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இந்தியாவில் ேரமான குடிநீர் குழாய் நீலர 

வழங்கும் முேல் நகரமாக பூரி திகழ்கிறது 

இந்தியாவின் முதல் நகரமாக பூரியில், 

மக்கள் 24 மணி தநர அடிப்ைப யில் 

குழாயிலிருந்து தநரடியாக உயர்தர 

குடிநீபரப் வைறைாம். இது பூரி 

மக்களுக்கு குழாயிலிருந்து தநரடியாக 

தரமாை குடிநீபர தசகரிக்க 

உதவியுள்ளது. இனிதமல், மக்கள் 

குடிநீபர தசமிக்கதவா வடிகட் தவா 

ததபவயில்பை. 

 

ஆயுர்தவேத்லே தமம்ெடுத்ே M.P. அரசு 

‘தேவரண்யா’ திட்டத்லே உருவாக்கியது 

மத்திய பிரததசத்தில் ஆயுபஷ 

ஊக்குவிப்ைதற்கும் அபத 

தவபைவாய்ப்பு ன் இபைப்ைதற்கும் 

அரசாங்கம் ‘ததவரண்யா’ திட் த்பத 

உருவாக்கியுள்ளது. மாநிைத்தின் 

ைழங்குடிப் ைகுதிகளில் வசிக்கும் 

மக்களுக்கு தவபைவாய்ப்பு 

வழங்குவதற்காக இந்த திட் ம் 

உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

திருநங்லககளுக்கு தவலலகளில் இட 

ஒதுக்கீடு வழங்கிய முேல் மாநிலமாக 

கர்நாடகா திகழ்கிறது 

அபைத்து அரசு தசபவகளிலும் 

‘திருநங்பககளுக்கு’ ஒரு சதவீதம் 

இ ஒதுக்கீடு வழங்கிய நாட்டின் முதல் 

மாநிைமாக கர்நா கா திகழ்கிறது. இது 

வதா ர்ைாக உயர்நீதிமன்றத்தில் 

அரசாங்கம் ஒரு அறிக்பகபய 

சமர்ப்பித்தது, கர்நா க சிவில் சர்வீஸ் 

(வைாது ஆட்தசர்ப்பு) விதி, 1977 ஐ 

திருத்திய பின்ைர் ஏற்கைதவ அறிவிப்பு 

வவளியி ப்ைட்டுள்ளதாக வதரிவித்தது. 
 

ெர்வதேெ சுத்ேமான காற்று விலனயூக்கி 

திட்டத்தில் இடம் செறும் ஒதர இந்திய 

நகரமாக இந்தூர் திகழ்கிறது 

மத்தியப் பிரததசத்தின் இந்தூர் நகரம், 

அல்ைது இந்தியாவின் தூய்பமயாை 

நகரம், சர்வததச சுத்தமாை காற்று 

விபையூக்கி திட் த்திற்கு நாட்டிலிருந்து 

ததர்ந்வதடுக்கப்ைட்  ஒதர நகரமாக 

மாறியுள்ளது. இந்தூர் மாநகராட்சி 

மற்றும் மத்திய பிரததச மாசு 

கட்டுப்ைாட்டு வாரியத்தின் 

ஒத்துபழப்பு ன் நகரத்தில் காற்பற 

சுத்திகரிக்க இந்த திட் ம் ஐந்து வரு  

காைத்திற்கு இயக்கப்ைடும். 
 

ராெஸ்ோன் அரசு ‘மிஷன் நிர்யேக் 

ொதனா’ சோடங்கியுள்ளன 

ராஜஸ்தான் அரசின் வதாழில்துபற துபற 

மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிை வதாழில் 

வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டு கழகம் 

(RIICO) மாநிைத்தில் ஆர்வமுள்ள 

ஏற்றுமதியாளர்கபள 

ஊக்குவிப்ைதற்காக ‘மிஷன் நிரயதக் 

ைாதைா’ முகாபம வதா ங்கியுள்ளை. 
 

செண்கள் ொதுகாப்புக்காக தகரள 

தொலீொர் ‘பிங்க் ொதுகாப்பு’ திட்டத்லே 

சோடங்கினர் 

வைாது, தனியார் மற்றும் கணினி 

மயமாக்கப்ைட்  இ ங்களில் 

வைண்களின் ைாதுகாப்பிற்காக பிங்க் 

ைாதுகாப்பு திட் ம் என்ற புதிய 

முயற்சிபய தகரள காவல்துபற 

வதா ங்கியது. வைாது இ ங்களில் 

வரதட்சபை வதா ர்ைாை 

பிரச்சிபைகள், இபைய 

வகாடுபமப்ைடுத்துதல் மற்றும் 

அவமாைங்கபளத் தடுப்ைபத பிங்க் 

ைாதுகாப்பு திட் ம் தநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது 
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Banking News 
 

மட்காம் நகர கூட்டுறவு வங்கி உரிமத்லே 

RBI ரத்து செய்ேது 

தற்தைாபதய நிதி நிபைபம வகாண்  

வங்கி அதன் தற்தைாபதய 

பவப்புத்வதாபகயாளர்கபள 

முழுபமயாக வசலுத்த முடியாமல் 

தைாகும் என்ைதால், இந்தியாவின் ரிசர்வ் 

வங்கி, தகாவாவின் மார்காவ், மட்காம் 

நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கி லிமிவ ட் 

உரிமத்பத ரத்து வசய்துள்ளது. ரிசர்வ் 
வங்கியின் கூற்றுப்ைடி, வங்கி சமர்ப்பித்த 

தரவுகளின்ைடி, சுமார் 99 சதவிகித 

பவப்புத்வதாபகயாளர்கள் 

பவப்புத்வதாபக காப்பீடு மற்றும் க ன் 

உத்தரவாதக் கழகத்தில் (DICGC) தங்கள் 

முழு பவப்புத்வதாபகபயப் 

வைறுவார்கள் 
 

ஃசெடரல் வங்கி 

வாடிக்லகயாளர்களுக்காக “FEDDY” AI- 

ஆற்றல் சமய்நிகர் உேவியாளலர 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

ஃவை ரல் வங்கி எந்த தநரத்திலும் 

வங்கி வதா ர்ைாை விைவல்களு ன் 

வாடிக்பகயாளர்களுக்கு உதவ 

வசயற்பக நுண்ைறிவால் இயங்கும் 

வமய்நிகர் உதவியாளராை “FEDDY” ஐ 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. இதததைான்ற 

AI- இயங்கும் வமய்நிகர் உதவியாளர்கள் 

வைரும்ைாைாைவர்கள் அதன் 

இபையதளத்தில் மட்டுதம 

கிப க்கும்தைாது, FEDDY ஐ அவைக்சா, 

கூகிள் உதவியாளர் மற்றும் வாட்ஸ்அப் 

வழியாக அணுக முடியும் என்று வங்கி 

வதரிவித்துள்ளது. 
 

ொங்க் ஆப் மகாராஷ்டிரா நொர்டுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

மகாராஷ்டிராவில் முன்னுரிபமத் துபற 

க ன் வழங்கலு ன் வதா ர்புப ய 

தமம்ைாட்டு முயற்சிகபள 

அதிகரிப்ைதற்காக ததசிய தவளாண்பம 

மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியு ன் 

(NABARD) புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

பகவயழுத்திட்டுள்ளது. நிறுவை க ன் 

மற்றும் வதா ர்ச்சியாை அபிவிருத்தி 

முயற்சிகபள ஒன்றிபைப்ைதன் மூைம் 

கிராமப்புற வசழிப்பை 

தமம்ைடுத்துவதற்காை கூட்டு 

அணுகுமுபறயில் இது உள்ளது. 
 

SBI லெெதலாலவ அேன் தேசிய நிறுவன 

வணிக நிருெராக தேர்வு செய்ேது 

கிதயாஸ்க்களின் மூைம் வங்கி 

தசபவகபள வழங்குவதன் மூைம் நிதி 

தசர்க்பகக்காக வங்கியின் ததசிய 

கார்ப்ைதரட் வர்த்தக நிருைராக 

“பைசதைா டிஜிட் ல்” ஐ ஸ்த ட் ைாங்க் 

ஆப் இந்தியா (SBI) ததர்ந்வதடுத்துள்ளது. 

தசபவ நிபை ஒப்ைந்தத்தில் 

பகவயழுத்திடுவது மற்றும் பிற 

சம்பிரதாயங்கள் விபரவில் 

வசய்யப்ைடும். இந்தியாவின் 365 

மில்லியன் வங்கியில்ைாத 

மக்கள்வதாபகக்கு சிறிய டிக்வகட் 

க ன்களுக்காை ரூ .8 ைட்சம் தகாடி 

சந்பத வாய்ப்பை பைசதைா வைறுகிறது. 
 

ICICI வங்கி, HPCL இலைந்து ‘ICICI 

வங்கி HPCL சூப்ெர் தெவர்’ கிசரடிட் 

கார்லட அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

ICICI வங்கி, இந்துஸ்தான் 

வைட்தராலியம் கார்ப்ைதரஷன் 

லிமிவ ட் (HPCL) உ ன் இபை 

முத்திபர கிவரடிட் கார்ப  

அறிமுகப்ைடுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. 

ையைர்கள் ைை கிவரடிட் கார்டுகபளப் 

ையன்ைடுத்துவதற்காை 

நன்பமகபளயும் வவகுமதி 

புள்ளிகபளயும் வைற உதவுகிறது. ICICI 

வங்கி HPCL சூப்ைர் தசவர் கிவரடிட் 

கார்டு’ என்று வையரி ப்ைட்  இந்த 

அட்ப , வாடிக்பகயாளர்களுக்கு 

அன்றா ம் வசைவழிக்கும் எரிவைாருள் 

மற்றும் மின்சாரம் மற்றும் வமாபைல், 

பிக் ைஜார் மற்றும் டி-மார்ட் தைான்ற பிற 

பிரிவுகளுக்கு மற்றும் ஈ-காமர்ஸ் 

தைார்ட் ல்கள் தைான்றபவ சிறந்த 

முபறயில் வவகுமதிகபளயும் 

நன்பமகபளயும் வழங்குகிறது. 
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விதிமுலற மீறலுக்காக, ரிெர்வ் வங்கி 14 

வங்கிகளுக்கு ெை அெராேம் 

விதித்துள்ளது 

NBFC க்களுக்கு க ன் வழங்குவது 

உட்ை  ைல்தவறு ஒழுங்குமுபற 

விதிமுபறகபள மீறியதற்காக SBI, ைாங்க் 

ஆப் ைதரா ா, இண் ஸ்இண்ட் வங்கி, 

ைந்தன் வங்கி மற்றும் 10 க ன் 

வழங்குநர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி 

அைராதம் விதித்துள்ளது. 14 

வங்கிகளுக்கு விதிக்கப்ைட்  

அைராதத்தின் கூட்டுத்வதாபக ரூ.14.5 

தகாடி ஆகும், இதில் ைாங்க் ஆப் 

ைதரா ாவுக்கு அதிகைட்சமாக ரூ. 2 

தகாடி அைராதம் விதிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

ரிெர்வ் வங்கி ‘தநரடித் சில்லலற 

திட்டத்லே’ அறிமுகப்ெடுத்துகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சில்ைபற 

முதலீட் ாளர்களுக்காக ‘ரிசர்வ் வங்கி 

தநரடி சில்ைபற’ திட் த்பத 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. இதன் மூைம் 

அவர்கள் முதன்பம மற்றும் இரண் ாம் 

நிபை அரசாங்கப் ைத்திரங்கபள (G-Secs) 

தநரடியாக வாங்கைாம் மற்றும் 

விற்கைாம் 

 

டாக்டர் சிவாஜிராவ் ொட்டீல் நிலங்தககர் 

நகர கூட்டுறவு வங்கியின் உரிமத்லே 

ரிெர்வ் வங்கி ரத்து செய்ேது 

ைாதூரில் உள்ள  ாக் ர் சிவாஜிராவ் 

ைாட்டீல் நீைாங்தகக்கர் நகர கூட்டுறவு 

வங்கி லிமிவ ட் நிைங்காவின் 

உரிமத்பத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரத்து 

வசய்துள்ளது, ஏவைனில் அது 

தைாதுமாை மூைதைம் மற்றும் வருவாய் 

ஈட் வில்பை. 

 

புதிய வாடிக்லகயாளர்கலளச் தெர்ப்ெதில் 

இருந்து மாஸ்டர்கார்டு ஆசியாவுக்கு 

ரிெர்வ் வங்கி கட்டுப்ொடுகலள 

விதித்துள்ளது 

2021 ஜூபை 22 முதல் புதிய உள்நாட்டு 

வாடிக்பகயாளர்கபளச் தசர்ப்ைதற்கு 

மாஸ் ர்கார்டு ஆசியா / ைசிபிக் 

பிபரதவட் லிமிவ ட் மீது இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்ைாடுகபள 

விதித்துள்ளது. கட் ை முபற தரவு 

தசமிப்பிற்காை வழிமுபறகளுக்கு 

இைங்க நிறுவைம் தவறிவிட் தால், 

அதன் வநட்வவார்க்கில் வ பிட், 

கிவரடிட் அல்ைது முன்-கட் ை 

அட்ப களாக இருந்தாலும் 

வாடிக்பகயாளர்கபளச் தசர்க்க 

மாஸ் ர்கார்டு அனுமதிக்கப்ை ாது. 
 

ஸ்ரடட் பொங்க் ஆப் இந்திைொ 66 வது 

உருவொன தினத்வத ககொண்டொடிைது 

நாட்டின் பழய யான வணிக 

வங்கியான ஸ்ரடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

தனது 66 வது ஆண்யட ஜூயல 1 ஆம் 

ரததி மகாண்டாடியது. SBI 1806 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட கல்கத்தா 

வங்கியில் இருந்து இந்திய இம்பீரியல் 

வங்கி ஆக உருவாகியது. 
 

ICICI வங்கி டொக்டர்களுக்கொன வங்கி 

தீர்வொன ‘டொக்டர்களுக்கு வைக்கம்’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

ICICI வங்கி  ருத்துவ 

 ருத்துவர்களுக்கான இந்தியாவின் மிக 

விரிவான வங்கி தீர்வுகயள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.‘சல்யூட் 

டாக்டர்கள்’ என்று மபயரிடப்பட்ட 

இந்த தீர்வு, ஒவ்மவாரு  ருத்துவருக்கும் 

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வங்கி  ற்றும் 

 திப்பு கூட்டப்பட்ட ரசயவகயள 

வழங்குகிறது, இது ஒரு  ருத்துவ 

 ாைவர் முதல் மூத்த  ருத்துவ 

ஆரலாசகர் வயை ஒரு  ருத்துவ யன 

அல்லது கிளினிக்கின் உரிய யாளர் 

வயை. 
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HDFC வங்கி ‘சலொம் தில் ரச’ முைற்சிவைத் 

கதொடங்கிைது 

மதாற்றுரநாய்களின் ரபாது 

 ருத்துவர்கள் அயைாது ரசயவ 

மசய்தய க்கு நன்றி மதரிவிக்க, நாடு 

முழுவதும் உள்ள  ருத்துவர்களுக்கு 

அஞ்சலி மசலுத்துவதற்காக HDFC வங்கி 

சலாம் தில் ரச முயற்சியயத் 

மதாடங்கியது.  ருத்துவர்களின் 

பங்களிப்யப ஒப்புக் மகாள்ளவும் 

மகாண்டாடவும் ஒரு கைம் ரநைம் 

மசலவழிக்க சலாம் தில் ரச 

ஊக்குவிக்கிறது  ற்றும் மதாற்றுரநாயய 

யதரிய ாக எதிர்த்துப் ரபாைாடும் 

டாக்டர்களுக்கு தங்கள் உயியைப் 

பையம் யவத்து தங்கள் நன்றியயக் 

காட்ட ஒரு தளத்யத வழங்குகிறது. 
 

சிறிை டிக்ககட் உடனடி கடன்கவள 

வழங்க Paytm ‘ரபொஸ்ட்கபய்ட் மினி’ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ஆதித்யா பிர்லா ஃயபனான்ஸ் 

லிமிமடட் நிறுவனத்துடன் இயைந்து ரூ 

.250 முதல் ரூ .1,000 வயையிலான 

கடன்கயள அணுக பயனர்களுக்கு 

உதவும் ரபாஸ்ட்மபய்ட் மினி, சிறிய 

டிக்மகட் கடன்கயள 

அறிமுகப்படுத்துவதாக Paytm 

அறிவித்துள்ளது. இப்ரபாது மபறுங்கள், 

பின்னர் மசலுத்துங்கள் ரசயவயின் 

நீட்டிப்பாகும், புதியவர்களுக்கு கடன் 

வழங்குவதில்  லிவு தயாரிப்பு. 
 

‘ைொண்ரடட் கைச்.யூ’ கதொடங்க 

ைொஸ்டர்கொர்டுடன் ரரஸர்ரப கூட்டு 

ரசர்ந்துள்ளது 

‘ ாண்ரடட்மைச்யூ’ (‘MandateHQ’) 

மதாடங்க ரைஸர்ரப  ாஸ்டர்கார்டுடன் 

கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது. இது ஒரு கட்டை 

இயடமுக ாகும், இது அட்யட 

வழங்கும் வங்கிகளுக்கு தங்கள் 

வாடிக்யகயாளர்களுக்கு மதாடர்ச்சியான 

மகாடுப்பனவுகயள மசயல்படுத்த 

உதவும். மதாடர்ச்சியான ஆன்யலன் 

பரிவர்த்தயனகள் குறித்த மின் 

கட்டயளகயள மசயலாக்குவதற்கான 

ஒரு கட்டய ப்யப இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

மவளியிட்டது என்பயத கவனத்தில் 

மகாள்ள ரவண்டும். 
 

ரிெர்வ் வங்கி மற்ற வங்கிகளின் 

இயக்குநர்களுக்கு ரூ .5 தகாடி வலர 

கடன்கலள அனுமதிக்கிறது 

ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்ற வங்கிகளின் 

இயக்குநர்களுக்கும் இயக்குநர்களின் 

உறவிைர்களுக்கும் க ன்கபள 

வழங்குவதற்காை விதிகபள 

மாற்றியபமத்துள்ளது. 

திருத்தங்களின்ைடி, வங்கிகளின் 

அனுமதியின்றி மற்ற வங்கிகளின் 

இயக்குநர்களுக்கும், துபைவர்கள் தவிர 

மற்ற இயக்குநர்களின் 

உறவிைர்களுக்கும் 5 தகாடி வபர 

தனிநைர் க ன்கபள நீட்டிக்க மத்திய 

வங்கி அனுமதித்துள்ளது 
 

ெசுலம வீட்டுவெதி நிதிலய உயர்த்ே IFC 

250 மில்லியன் டாலர்கலள HDFC 

லிமிசடட் நிறுவனத்திற்கு வழங்குகிறது 

HDFC லிமிவ ட், உைக வங்கிக் குழுவின் 

முதலீட்டுக் குழுவாை இன் ர்தநஷைல் 

ஃபைைான்ஸ் கார்ப்ைதரஷனி மிருந்து 

(IFC) 250 மில்லியன்  ாைர் க ன் 

வைற்றுள்ளது, இது இந்தியாவின் 

மிகப்வைரிய வீட்டு நிதி நிறுவைத்தால் 

ைசுபம வீட்டுவசதிக்கு 

ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 
 

ரிெர்வ் வங்கி விலரவில் டிஜிட்டல் நாைய 

செயல்ெடுத்ே திட்டமிட்டுள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தற்தைாது தைது 

வசாந்த டிஜிட் ல் நாையமாை மத்திய 

வங்கி டிஜிட் ல் நாையத்திற்காை 

(CBDC) ஒரு கட் மாக வசயல்ைடுத்தும் 

மூதைாைாயத்தில் வசயல்ைட்டு 

வருகிறது, விபரவில் அபத வமாத்த 

மற்றும் சில்ைபற பிரிவுகளில் 

அறிமுகப்ைடுத்தவுள்ளது. 
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J&K வங்கியில் 8.23% ெங்குகலள வாங்க 

லடாக் ரிெர்வ் வங்கியின் அனுமதி 

செற்றது 

ஜம்மு-காஷ்மீர் மறுசீரபமப்பை 

அமல்ைடுத்திய தததியின்ைடி ஜம்மு-

காஷ்மீர் வங்கி லிமிவ ட் நிறுவைத்தின் 

வசலுத்தப்ைட்  ஈக்விட்டி மூைதைத்தில் 

8.23 சதவீதத்பத பகயகப்ைடுத்த இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி ை ாக் மத்திய பிரததச 

அரசுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
 

Paytm சகாடுப்ெனவு வங்கி 1 தகாடி 

ஃொஸ்தடக்குகலள ோண்டியது 

1 தகாடி ஃைாஸ்த க்குகபள 

வவளியிடுவதற்காை பமல்கல்பை 

எட்டிய நாட்டின் முதல் வங்கியாக 

பை ம் ையவமன்ட்ஸ் தைங்க் ஆைது. 

இந்திய ததசிய வகாடுப்ைைவு கழகம் 

(NPCI) ைடி, 2021 ஜூன் இறுதி வபர 

அபைத்து வங்கிகளாலும் 3.47 தகாடிக்கு 

தமற்ைட்  ஃைாஸ்த க்குகள் 

வழங்கப்ைட் ை. 
 

ஆக்ஸிஸ் வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி 5 தகாடி 

ரூொய் அெராேம் விதித்ேது 

தனியார் துபற க ன் வழங்குைவர் 

ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ரூ .5 தகாடி அைராதம் விதித்துள்ளது. 

‘ஸ்ைான்சர் வங்கிகள் மற்றும் SCBக்கள் / 

UCBக்களுக்கு இப யில் ஒரு 

கார்ப்ைதரட் வாடிக்பகயாளராக ைைம் 

வசலுத்தும் சுற்றுச்சூழல் அபமப்பின் 

கட்டுப்ைாடுகபள வலுப்ைடுத்துதல்’, 

‘வங்கிகளில் பசைர் ைாதுகாப்பு 

கட் பமப்பு’, ‘ வங்கிகளால் 

வழங்கப்ைடும் நிதி தசபவகள்) திபசகள், 

2016 ‘,’ நிதி உள்ள க்கம்- வங்கி 

தசபவகளுக்காை அணுகல் – 

அடிப்ைப  தசமிப்பு வங்கி பவப்பு 

கைக்கு ‘மற்றும்’ தமாசடிகள் – 

வபகப்ைாடு மற்றும் அறிக்பக ‘ ரிசர்வ் 

வங்கி (‘ ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய சிை 

விதிமுபறகபள மீறுவதற்கும் 

இைங்குவதற்கும்) இந்த அைராதம் 

விதிக்கப்ைடுகிறது. 
 

HDFC வங்கி, ICICI மற்றும் ஆக்சிஸ் 

பிளாக்செயின் ஸ்டார்ட்-அப்பில் 

ெங்குகலள வாங்கியது 

இந்தியாவின் மூன்று வைரிய தனியார் 

க ன் வழங்குநர்கள் – ICICI வங்கி HDFC 

வங்கி மற்றும் ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

ஆகியபவ பிளாக்வசயின் நிதி 

வதாழில்நுட்ை நிறுவைமாை IBBIC 

பிபரதவட் லிமிவ ட்டில் ைங்குகபள 

எடுத்துள்ளை. HDFC வங்கி மற்றும் 

ஆக்சிஸ் வங்கி ைங்குகளுக்காக தைா 5 

ைட்சம் முதலீடு வசய்தை. 

 

Economic News 
 

NPS நிதி தமலாளர்களில் அந்நிய தநரடி 

முேலீடு வரம்பு 74% ஆக உயர்த்ேப்ெட்டது 

ஓய்வூதிய நிதி நிர்வாகத்தில் அந்நிய 

தநரடி முதலீட்டு வரம்பை ததசிய 

ஓய்வூதிய முபறயின் (NPS) கீழ் 49 

சதவீதத்திலிருந்து 74 சதவீதமாக உயர்த்த 

அரசாங்கம் அறிவித்தது. இந்த 

ந வடிக்பக இந்த இ த்தில் அனுைவம் 

வாய்ந்த வவளிநாட்டு 

கூட் ாளர்களுக்காை கதவுகபளத் 

திறந்து, வளர்ந்து வரும் பிரிவில் அதிக 

தைாட்டிபய எளிதாக்குகிறது. 

 

ADB இந்தியாவின் சொருளாோர 

வளர்ச்சி கணிப்லெ நிதியாண்டில் 10% 

என்று கணித்துள்ளது 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB) ஜூபை 

மாதத்திற்காை ஆசிய அபிவிருத்தி 

அவுட்லுக் (ADO) யில் 2021-22 (FY 22) 

நிதியாண்டிற்காை இந்தியாவின் 

வைாருளாதார வளர்ச்சி கணிப்பை 10 

சதவீதமாகக் குபறத்துள்ளது. முன்ைதாக 

இது 11% எை மதிப்பி ப்ைட் து. 
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WPI ெைவீக்கம் ெூன் மாேத்தில் 12.07 

ெேவீேமாக குலறந்ேது 

வமாத்த விபை அடிப்ைப யிைாை 

ைைவீக்கம் ஜூன் மாதத்தில் 12.07 

சதவீதமாகக் குபறந்தது, கச்சா 

எண்வைய் மற்றும் உைவுப் 

வைாருட்கள் விபைகளில் சிை 

வமன்பமயாக்கங்கபளக் கண் ை. 

இருப்பினும், WPI ைைவீக்கம் ஜூன் 

மாதத்தில் வதா ர்ச்சியாக மூன்றாவது 

மாதமாக இரட்ப  இைக்கமாக 

இருந்தது 

 

நிதிைொண்டில் நடப்பு கைக்கு உபரி 0.9% 

இந்திைொ பதிவு கசய்துள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மவளியிட்டுள்ள 

தகவல்களின்படி, 21 ஆம் நிதியாண்டில் 

ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.9% 

நடப்பு கைக்கு உபரி இருப்பதாக 

இந்தியா மதரிவித்துள்ளது. நிதியாண்டு 

20 இல் நடப்பு கைக்கு பற்றாக்குயற 

0.9% இருந்தது. நிதியாண்டு 21 இல் 

நடப்பு கைக்கு உபரிக்கான காைைம், 

வர்த்தக பற்றாக்குயறயில் 2019-20ல் 157.5 

பில்லியன் அம ரிக்க டாலர்களிலிருந்து 

102.2 பில்லியன் அம ரிக்க டாலர்களாக 

உள்ளது. நடப்பு கைக்கு உபரி 17 

ஆண்டுகளில் முதல் முயறயாக இந்தியா 

கண்டது. 
 

 

ஃபிட்ச் ைதிப்பீடுகள் கைொத்த இந்திை 

உள்நொட்டு உற்பத்திவை நிதிைொண்டு 22 

க்கொன 10% ஆக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஃபிட்ச்  திப்பீடுகள் 2021-22 (FY22) இல் 

இந்தியாவுக்கான ம ாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வளர்ச்சியய 10% ஆக 

 ாற்றியுள்ளது. முன்னதாக இது 12.8% 

ஆக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Care மதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் சமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்ெத்தி நிதியாண்டில் 8.8-9% 

வலர கணித்துள்ளது 

ந ப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் 

வமாத்த உள்நாட்டு உற்ைத்தி (GDP) 

வளர்ச்சி விகிதம் 8.8 முதல் 9 சதவீதம் 

வபர இருக்கும் என்று Care மதிப்பீட்டு 

நிறுவைம் மதிப்பிட்டுள்ளது, அதாவது 

2021-22 (FY22). 2020-21 நிதியாண்டில் 

நாட்டின் வைாருளாதாரம் 7.3 சதவீதம் 

குபறந்து விட் து 

 

ெர்வதேெ நாைய நிதியம் இந்தியாவின் 

FY22 க்கான சொருளாோர வளர்ச்சி 

கணிப்பு 9.5% என கணித்துள்ளது 

சர்வததச நாைய நிதியம் (IMF) 

இந்தியாவின் வைாருளாதார வளர்ச்சி 

திட் த்பத 300 அடிப்ைப  புள்ளிகளால் 

வவகுவாக குபறத்துள்ளது, இது 2021-22 

(FY22) நிதியாண்டில் 12.5 

சதவீதத்திலிருந்து 9.5 சதவீதமாக 

குபறந்துள்ளது. வமாத்த உள்நாட்டு 

உற்ைத்தியின் வளர்ச்சி விகிதத்தில் 

கீழ்தநாக்கிய திருத்தம் 

தடுப்பூசிகளுக்காை அணுகல் 

இல்ைாபம மற்றும் வகாதராைா 

பவரஸின் புதுப்பிக்கப்ைட்  

அபைகளின் சாத்தியக்கூறு 

காரைமாகும். 
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Defence News 
 

இந்திை கடற்பவட ரபொர்க்கப்பல் கதன் 

ககொரிை கப்பலுடன் இரொணுவ பயிற்சி 

ரைற்ககொண்டது 

இந்திய கடற்பயட ரபார்க்கப்பல் 

கிழக்கு சீனக் கடலில் மதன் மகாரிய 

கப்பலுடன் இைாணுவப் பயிற்சியய 

நடத்தியது. கடற்பயட கூட்டுப் பயிற்சி 

என்பது இயங்குதளத்யத 

ர ம்படுத்துவயதயும் கடல்சார் 

களத்தில் பங்குதாைர் 

கடற்பயடயினருடன் சிறந்த 

நயடமுயறகயளப் பரி ாறிக் 

மகாள்வயதயும் ரநாக்க ாகக் 

மகாண்டுள்ளது. இந்திய கடற்பயடயின் 

ASW மகார்மவட் INS கில்டன் ஜூன் 28 

அன்று மகாரிய குடியைசின் கப்பல் ROKS 

கிரயாங்னம், ரடகு-வகுப்பு ரபார் 

கப்பலுடன் இந்த பயிற்சியய 

ர ற்மகாண்டார். 
 

7 வது இந்திைப் கபருங்கடல் கடற்பவட 

கருத்தரங்கம் பிரொன்சில் நிவறவவடந்தது 

இந்தியப் மபருங்கடல் கடற்பயட 

கருத்தைங்கத்தின் (IONS) 7 வது பதிப்பு 

2021 ஜூயல 01 அன்று பிைான்சில் 

நியறவயடந்தது. இருபது ஆண்டு 

நிகழ்யவ பிமைஞ்சு கடற்பயட லா 

ரியூனியனில் ஜூன் 28 முதல் 2021 

ஜூயல 01 வயை நடத்தியது. 

இந்தியாவில் இருந்து, இந்திய 

கடற்பயடயின் கடற்பயடத் தளபதி 

அட்மிைல் கைம்பீர் சிங், நிகழ்வின் 

மதாடக்க அ ர்வில் பங்ரகற்றார். 

கருத்தைங்கத்தின் தற்ரபாயதய 

தயலவைாக பிைான்ஸ் உள்ளது, இது 20 

ஜூன் 2021 அன்று இைண்டு ஆண்டு 

பதவிக்காலம். 
 

INS தபர் இத்தாைிய கடற்பமடயுடன் 

இராணுவப் பயிற்சிமய நடத்தியது 
இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் (INS) தபர் 

சைீபத்தில் இத்தாைிய கடற்பமடயின் 

முன்னைி கப்பலுடன் இராணுவப் 

பயிற்சிகளில் பங்தகற்றது. 
 

கடற்ெலடக்கு 25 ரிதமாட் கண்ட்தரால் 

துப்ொக்கிகலள OFT வழங்கியது 

ஆர்ட்ைன்ஸ் வதாழிற்சாபை 

திருச்சிராப்ைள்ளி ைதிபைந்து 12.7 மிமீ 

M2 தநட்த ா உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்  

ரிதமாட் கண்ட்தரால் துப்ைாக்கிபய 

இந்திய க ற்ைப க்கும் 10 இந்திய 

க தைார காவல்ைப க்கும் 

ஒப்ைப க்கிறது. இது இஸ்தரலின் 

எல்பிட் சிஸ் ம்ஸிலிருந்து 

வதாழில்நுட்ை ஒப்ைந்தத்பத 

மாற்றுவதன் மூைம் தயாரிக்கப்ைடுகிறது 
 

இந்திய கடற்ெலட 10 வது நீர்மூழ்கி 

எதிர்ப்பு தொர் விமானத்லே ‘P-8I ஐ’ 

செற்றது. 

அவமரிக்க க ற்ைப  நிறுவைமாை 

தைாயிங்கிலிருந்து இந்திய க ற்ைப  10 

வது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு தைார் 

விமாைமாை P-8I ஐ வைற்றது. ைாதுகாப்பு 

அபமச்சகம் 2009 இல் எட்டு P-8I 

விமாைங்களுக்காை ஒப்ைந்தத்தில் 

பகவயழுத்திட் து. இருப்பினும் 

பின்ைர் 2016 ஆம் ஆண்டில் நான்கு 

கூடுதல் P-8I விமாைங்களுக்காை 

ஒப்ைந்தத்தில் பகவயழுத்திட் து. 
 

ராஜ்நாத் சிங் இந்திய இராணுவத்தின் 

ெனிச்ெறுக்கு ெயைம் “ARMEX-21” 

சோடங்கிலவத்ோர் 

மார்ச் 10 முதல் ஜூபை 6 வபர 

இமயமபை மபைத்வதா ர்களில் 

ந த்தப்ை  உள்ள  இந்திய ராணுவத்தின் 

ைனிச்சறுக்கு ையைத்தில் ைாதுகாப்பு 

துபற அபமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

வகாடியபசத்துள்ளார். 
 

INS ேல்வார் கடற்ெயிற்சி கட்லாஸ் 

எக்ஸ்பிரஸ் 2021 இல் ெங்தகற்றது 

இந்திய க ற்ைப க் கப்ைல் தல்வார் 

க ற்ையிற்சி கட்ைாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2021 

இல் ைங்தகற்கிறது, இது 20 ஜூபை 2021 

முதல் 2021 ஆகஸ்ட் 06 வபர 

ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு க ற்கபரயில் 

ந த்தப்ைடுகிறது. கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா 

மற்றும் தமற்கு இந்தியப் வைருங்க லில் 

ததசிய மற்றும் பிராந்திய க ல்சார் 

ைாதுகாப்பை தமம்ைடுத்துவதற்காக 

ந த்தப்ைடும் வரு ாந்திர க ல்சார் 

ையிற்சியாகும். 
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இந்தோ-ரஷ்யா கூட்டு ‘ராணுவ ெயிற்சி 

INDRA 2021’ ரஷ்யாவில் நலடசெற 

உள்ளது 

இந்ததா-ரஷ்யா கூட்டு இராணுவப் 

ையிற்சியின் 12 வது ைதிப்பு ‘ராணுவ 

ையிற்சி இந்திரா 2021’ ரஷ்யாவின் 

தவால்தகாகிராட்டில் 2021 ஆகஸ்ட் 01 

முதல் 13 வபர நப வைறும். சர்வததச 

ையங்கரவாத குழுக்களுக்கு எதிராை ஒரு 

கூட்டுப் ைப யால் ஐக்கிய நாடுகள் 

சபையின் கட் பளயின் கீழ் 

ையங்கரவாத எதிர்ப்பு ந வடிக்பககபள 

ந த்துவதற்கு இந்தப் ையிற்சி உதவும். 
 

இந்தியா மற்றும் இந்தோதனசியா 

இலடதயயான CORPAT இன் 36 வது 

ெதிப்பு சோடங்கியது 

இந்தியாவிற்கும் 

இந்ததாதைஷியாவிற்கும் இப தய 

CORPAT இன் 36 வது ைதிப்பு 30 மற்றும் 31 

ஜூபை 2021 அன்று இந்து சமுத்திரப் 

ைகுதியில் நப வைறுகிறது. இந்திய 

க ற்ைப  கப்ைல் (INS) சரயு, 

உள்நாட்டில் கட் ப்ைட்  க ல் தராந்து 

கப்ைல் மற்றும் இந்ததாதைசிய 

க ற்ைப  கப்ைல் KRI ைங் த ாதமா 

ஒருங்கிபைந்த தராந்து (CORPAT) 

தமற்வகாள்கிறது. 

 

Summits and Conference 
 

இந்தியா, இலங்லக மற்றும் மாலத்தீவுகள் 

சமய்நிகர் முத்ேரப்பு TTX -2021 

ெயிற்சிலய நடத்தியது 

இந்தியா இைங்பக மற்றும் 

மாைத்தீபவச் தசர்ந்த உயர் ைாதுகாப்பு 

அதிகாரிகள் “TTX -2021” என்ற வமய்நிகர் 

முத்தரப்பு ையிற்சியில் ைங்தகற்றைர். 

தைாபதப்வைாருட்கபளக் 

கட்டுப்ைடுத்துதல் மற்றும் 

பிராந்தியத்தில் க ல்சார் தத ல் மற்றும் 

மீட்புக்கு உதவுதல் தைான்ற க ல்சார் 

குற்றங்கபள பமயமாகக் வகாண் து. 
 

துலை ெனாதிெதி சவங்லகயா நாயுடு 

2021 உலக ெல்கலலக்கழக உச்சி 

மாநாட்டில் உலரயாற்றுகிறார் 

இந்திய துபைத் தபைவர் ஸ்ரீ 

எம்.வவங்பகயா நாயுடு உைக 

ைல்கபைக்கழக மாநாட்ப  பிரதம 

விருந்திைராக திறந்து பவத்து 

உபரயாற்றிைார். மத்திய கல்வி மற்றும் 

திறன் தமம்ைாட்டு அபமச்சர் ஸ்ரீ 

தர்தமந்திர பிரதான் உச்சி மாநாட்டில் 

உபரயாற்றிைார். ஹரியாைாவின் 

தசானிைட்டில் அபமந்துள்ள O.P. 

ஜிண் ால் குதளாைல் ைல்கபைக்கழகம் 

இந்த உச்சிமாநாட்ப  ஏற்ைாடு வசய்தது 
 

G-20 சுற்றுச்சூழல் அலமச்ெர்களின் 

கூட்டம் 2021 

G-20 சுற்றுச்சூழல் அபமச்சர்கள் கூட் ம் 

2021 G-20 தபைவர்கள் உச்சி மாநாடு 2021 

இன் ஒரு ைகுதியாக ஏற்ைாடு 

வசய்யப்ைட்டுள்ள அபமச்சரபவக் 

கூட் ங்களில் ஒன்றாகும், இது 

அக்த ாைர் 2021 இல் இத்தாலி 

ந த்துகிறது. 2021 G-20, இத்தாலிய 

பிரசிவ ன்சியின் கீழ், மக்கள், கிரகம், 

வசழிப்பு ஆகிய மூன்று ைரந்த, 

ஒன்தறாவ ான்று இபைந்த தூண்களில் 

கவைம் வசலுத்தும். இந்த 

தூண்களுக்குள், COVID-19 

வதாற்றுதநாய்க்கு விபரவாை சர்வததச 

ைதிபை உறுதி வசய்வதில் G-20  

முன்னிபை வகிக்கிறது – எதிர்காைத்தில் 

உ ல்நைம் வதா ர்ைாை 

அதிர்ச்சிகளுக்கு பின்ைப பவ 

உருவாக்கும் அதத தவபளயில், 

தநாயறிதல், சிகிச்பச மற்றும் 

தடுப்பூசிகளுக்கு சமமாை, உைகளாவிய 

அணுகபை வழங்க முடியும். 
 

3 வது G-20 நிதி அலமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் 

நிர்மலா சீோராமன் கலந்து சகாண்டார். 

இத்தாலிய அதிைரின் கீழ் நப வைற்ற 

மூன்றாம் G20 நிதி அபமச்சர்கள் மற்றும் 

மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் (FMCBG) 

கூட் த்தில் மத்திய நிதி மற்றும் 

கார்ப்ைதரட் விவகார அபமச்சர் நிர்மைா 

சீதாராமன் ைங்தகற்றார். 
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SAMVEDAN 2021: ஐ.ஐ.டி சமட்ராஸ் 

மற்றும் தொனி இந்தியா அணி சோகுத்து 

வழங்குகின்றன 

ஐ.ஐ.டி வமட்ராஸ பிரவர்தக் 

வ க்ைாைஜிஸ் ைவுண்த ஷன் (IITM-

PTF) மற்றும் தசானி இந்தியா சாப்ட்தவர் 

வசன் ர் பிபரதவட் லிமிவ ட் 

ஆகியபவ இபைந்து ‘SAMVEDAN 2021-

ைாரதத்திற்காை உைர்திறன் தீர்வுகள்’ 

என்ற ததசிய அளவிைாை 

தஹக்கத்தாபை ஏற்ைாடு வசய்துள்ளை. 

 

உஸ்செகிஸ்ோன் ‘மத்திய-சேற்காசியா 

மாநாட்லட 2021 நடத்துகிறது 

உஸ்வைகிஸ்தான் “மத்திய மற்றும் 

வதற்காசியா: பிராந்திய இபைப்பு 

சவால்களும் வாய்ப்புகளும் ” என்ற 

தபைப்பில் ஒரு உயர் மட்  சர்வததச 

மாநாட்ப  தாஷ்கண்டில் ந த்தியது. 

இந்த மாநாடு உஸ்வைகிஸ்தான் 

ஜைாதிைதி ஷவ்காட் மிர்சிதயாதயவின் 

முன்முயற்சியாகும். 

 

ேஜிகிஸ்ோனில் நலடசெறும் SCO 

ொதுகாப்பு அலமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் 

ராஜ்நாத் சிங் கலந்து சகாள்ள உள்ளார் 

ஷாங்காய் ஒத்துபழப்பு அபமப்பின் 

(SCO) உறுப்பு நாடுகளின் ைாதுகாப்பு 

அபமச்சர்களின் வரு ாந்திர கூட் த்தில் 

கைந்து வகாள்வதற்காக ரக்ஷா மந்திரி 

ராஜ்நாத் சிங் 2021 ஜூபை 27 முதல் 29 

வபர தஜிகிஸ்தானின் துஷான்தைவுக்கு 

மூன்று நாள் ையைம் 

தமற்வகாண்டுள்ளார். வரு ாந்திர 

கூட் த்தின் தைாது, SCO உறுப்பு 

நாடுகளிப தய ைாதுகாப்பு 

ஒத்துபழப்பு பிரச்சிபைகள் குறித்து 

விவாதிக்கப்ைடும் 
 

Agreements 
 

BIAL IBM உடன் ‘விமான நிலலயம் ஒரு 

செட்டியில்’ அலமப்ெேற்கான 

ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திடுகிறது 

வைங்களூரு சர்வததச விமாை நிபைய 

லிமிவ ட் (BIAL), ‘விமாை நிபையம் ஒரு 

வைட்டியில்’ அபமப்ைதற்கு IBM 

நிறுவைத்து ன் ைத்து வரு  

கூட்டுறவில் பகவயழுத்திட் து. 
வைங்களூர் சர்வததச விமாை நிபைய 

லிமிவ ட் (BIAL) அதன் 

உற்ைத்தித்திறபை 

தமம்ைடுத்துவதற்கும், 
 

Intel launches ‘AI For All’ initiative in 

collaboration with CBSE 

இந்தியாவில் உள்ள அபைவருக்கும் 

வசயற்பக நுண்ைறிவு (AI) ைற்றிய 

அடிப்ைப  புரிதபை உருவாக்கும் 

தநாக்கத்து ன் AI for All முயற்சிபய 

அறிமுகப்ைடுத்துவதாக கல்வி 

அபமச்சின் மத்திய இப நிபைக் கல்வி 

வாரியத்து ன் (CBSE) இன்வ ல் 

இபைந்து அறிவித்தது 
 

தகாட்டக் மஹிந்திரா வங்கி ெம்ெளக் 

கைக்கிற்காக இந்திய கடற்ெலடயுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

இந்திய க ற்ைப  தைது அபைத்து 

ைணியாளர்களின் (தசபவ மற்றும் ஓய்வு 

வைற்றவர்கள் ) சம்ைளக் 

கைக்குகளுக்காக தகாட் க் 

மஹிந்திராவு ன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ைந்தத்தில் பகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

தமம்ைட்  தனிப்ைட்  விைத்து காப்பீடு 

குழந்பதகளுக்காை சிறப்பு கல்வி 

நன்பம மற்றும் கூடுதல் வைண் குழந்பத 

நன்பம மற்றும் கவர்ச்சிகரமாை 

விகிதங்கள் மற்றும் தனிநைர் க ன்கள் 

வீட்டுக் க ன்கள் மற்றும் கார் க ன்கள் 

மீதாை பூஜ்ஜிய வசயைாக்க கட் ைம் 

தைான்ற சிறப்பு சம்ைள கைக்கு 

சலுபககபள இந்த வங்கி இந்திய 

க ற்ைப க்கு வழங்கும் என்று 

கூறப்ைடுகிறது. 
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AI ேலலலமயிலான குறிச்சொல்லுக்கு 

IFFCO தடாக்கிதயா சொது 

காப்பீட்டுடன் துவாரா ஈ-சடய்ரி கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளன 

த்வாரா தஹால்டிங்ஸின் 

தைார்ட்ஃதைாலிதயா நிறுவைமாை 

துவாரா இ-வ ய்ரி வசால்யூஷன்ஸ், 

அப யாளத்தின் அடிப்ைப யில் 

கால்நப கபள அப யாளம் காை 

வசயற்பக நுண்ைறிவு (AI) 

தபைபமயிைாை டிஜிட் ல் குறிச்வசால் 

‘சூரபி இ-த க்’ ஒன்பற 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. 

 

MSME இலை கடன் வழங்குவேற்காக U 

GRO தகபிடல் & ொங்க் ஆப் ெதராடா 

கூட்டு தெர்ந்துள்ளன 

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவை 

(MSME) துபறக்கு இபை க ன் 

வழங்குவதற்காக U GRO தகபி ல், வங்கி 

சாராத நிதியாளர் மற்றும் அரசுக்கு 

வசாந்தமாை ைாங்க் ஆப் ைதரா ா 

ஆகியபவ கூட்டு தசர்ந்துள்ளை. இபை 

க ன் வழங்கும் திட் த்தின் கீழ், ப்ரதம், 

ைாங்க் ஆப் ைதரா ா மற்றும் U GRO 

ஆகியபவ இபைந்து MSME களுக்கு ரூ 

.1000 தகாடி மதிப்புள்ள க ன்கபள 

வழங்கும். 

 

ொதுகாப்பு தெலவ ெம்ெள சோகுப்லெ 

வழங்க இந்திய இராணுவத்துடன் Axis 

Bank லகசயழுத்திட்டது 

நாட்டின் மூன்றாவது வைரிய தனியார் 

க ன் வழங்குநராை ஆக்சிஸ் வங்கி 

தைது “ைவர் சல்யூட்” முயற்சியின் கீழ் 

ைாதுகாப்பு தசபவ சம்ைளப் வதாகுப்பை 

வழங்கும் இந்திய ராணுவத்து ன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

பகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

 

ஆக்சிஸ் வங்கி மற்றும் தமக்ஸ் பூொ 

சஹல்த் இன்சூரன்ஸ் ஆகியலவ 

தென்கஷூரன்ஸ் கூட்டாண்லமக்குள் 

நுலழந்ேன. 

சுகாதார காப்பீட் ாளராை தமக்ஸ் பூைா 

வஹல்த் இன்சூரன்ஸ், நாட்டின் 

மூன்றாவது வைரிய தனியார் துபற 

வங்கியாை ஆக்சிஸ் வங்கியு ன் ஒரு 

தைங்க் அசூரன்ஸ் கூட் ாண்பமக்குள் 

நுபழந்துள்ளை. 
 

ொரத் லடனமிக்ஸ் லிமிசடட் ஆனது 

இந்திய விமானப்ெலடயுடன் ரூ. 499 

தகாடி ஒப்ெந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது. 

ைாரத் ப ைமிக்ஸ் லிமிவ ட் (BDL) 

இந்திய விமாைப்ைப க்கு (IAF) ஆகாஷ் 

ஏவுகபைகபள தயாரித்து 

வழங்குவதற்காக ைாதுகாப்பு 

அபமச்சகத்து ன் ஒப்ைந்தம் 

வசய்துள்ளது. இந்த ஒப்ைந்தத்தின் 

வமாத்த மதிப்பு சுமார் 499 தகாடி ரூைாய் 

ஆகும். 
 

நீர்மின் திட்டத்லே உருவாக்க தநொளம் 

இந்தியாவுடன் 1.3 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர் ஒப்ெந்ேம் செய்துள்ளது 

கிழக்கு தநைாளத்தின் சங்குவாசைா 

மற்றும் தைாஜ்பூர் மாவட் ங்களுக்கு 

இப யில் அபமந்துள்ள 679 வமகாவாட் 

தைாயர் அருண் நீர் மின் திட் த்பத 

உருவாக்க தநைாளம் இந்தியாவு ன் 1.3 

பில்லியன் அவமரிக்க  ாைர் 

ஒப்ைந்தத்தில் பகவயழுத்திட்டுள்ளது. 
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2025 க்குள் UT ஆர்கானிக்காக மாற லடாக் 

சிக்கிமுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

ை ாக் ஆர்கானிக்கின் யூனியன் 

பிரததசம், ை ாக் நிர்வாகம், சிக்கிம் 

மாநிை ஆர்கானிக் சான்றிதழ் முகபம 

(SOCCA) உ ன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ைந்தத்தில் பகவயழுத்திட் து. 2025 

ஆம் ஆண் ளவில் ை ாக் கரிமமாக 

மாற்றும் தநாக்கத்து ன் ை ாக் 

பிராந்தியத்தில் பிரம்பிரகத் கிருஷி 

விகாஸ் தயாஜைா மற்றும் மிஷன் 

ஆர்கானிக் வ வைப்வமன்ட் 

இனியாஷிதயட்டிவ் (MODI) 

ஆகியவற்பற அமல்ைடுத்துவது 

வதா ர்ைாக ை ாக் மற்றும் SOCCA 

இப தய ஒரு முத்தரப்பு புரிந்துைர்வு 

ஒப்ைந்தம் பகவயழுத்தாைது 
 

சநாய்டாவில் CATTS அலமக்க நியூ ெவுத் 

தவல்ஸ் ெல்கலலக்கழகத்துடன் IAHE 

ஒப்ெந்ேம் செய்ேது 

சாபை தைாக்குவரத்து மற்றும் 

வநடுஞ்சாபை அபமச்சின் கீழ் உள்ள 

இந்தியன் அகா மி ஆஃப் 

வநடுஞ்சாபை வைாறியாளர்கள் (IAHE) 

ஆஸ்திதரலியாவின் நியூ சவுத் தவல்ஸ் 

ைல்கபைக்கழகத்து ன் 

உத்தரபிரததசத்தின் வநாய் ாவில் 

தமம்ைட்  தைாக்குவரத்து 

வதாழில்நுட்ை மற்றும் 

அபமப்புகளுக்காை பமயத்பத (CATTS) 

அபமப்ைதற்காக ஒப்ைந்தம் 

வசய்துள்ளது. 
 

தமம்ெட்ட சோழில்நுட்ெங்களில் மனிே 

ெக்திலயப் ெயிற்றுவிக்க CRPF, C-DAC 

யுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

தமம்ைட்  வதாழில்நுட்ைங்களில் 

ைப யின் மனித சக்திபயப் 

ையிற்றுவிப்ைதற்கும் கூட்டுத் 

திட் ங்கபள தமற்வகாள்வதற்கும் 

மத்திய ரிசர்வ் வைாலிஸ் ைப  (CRPF) 

தமம்ைட்  கம்ப்யூட்டிங் தமம்ைாட்டு 

பமயத்து ன் C-DAC உ ன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ைந்தத்தில் பகவயழுத்திட்டுள்ளது. 

இன் ர்வநட் ஆஃப் திங்ஸ் (IOT), பசைர் 

வசக்யூரிட்டி, AI தைான்ற தமம்ைட்  

ைகுதிகளில் CRPFபின் வதாழில்நுட்ை 

திறன்கபள தமம்ைடுத்துவபத 

புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தம் தநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 
 

ஸ்வீடன் ெர்வதேெ சூரிய கூட்டணியில் 

இலைகிறது 

சுவீ ன் சர்வததச சூரிய கூட் ணிக்காை 

(ISA) கட் பமப்பு ஒப்ைந்தத்பத 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, இப்தைாது 

உைகளாவிய தளத்தின் உறுப்பிைராக 

உள்ளது. இது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

மற்றும் நிபையாை வளர்ச்சிபய 

தமம்ைடுத்துவபத தநாக்கமாகக் 

வகாண்  இந்தியாவின் 

முன்முயற்சியாகும். 
 

மாருதி சுசுகி, ொவித்ரிொய் புதல புதன 

ெல்கலலக்கழகம் இலளஞர்களுக்கு 

ெயிற்சி அளிக்க இலைந்துள்ளது 

ஆட்த ாவமாபைல் சில்ைபற 

விற்ைபையில் இபளஞர்களுக்கு ையிற்சி 

அளிக்க மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிவ ட் 

மகாராஷ்டிராவின் சாவித்ரிைாய் புதை 

புதை ைல்கபைக்கழகத்து ன் ஒரு 

கூட் ணிபய அறிவித்துள்ளது. 

தனிப்ையைாக்கப்ைட்  மூன்று ஆண்டு 

“சில்ைபற நிர்வாகத்தில் வதாழிற்கல்வி 

இளங்கபை” ைா த்திட் த்பத 

மாைவர்களுக்கு வழங்குவதத இதன் 

தநாக்கம். 

 

Ranks and Reports 
 

நியூஸ்ஆன் ஏர் தரடிதயா தநரமையில் 

உைகளாவிய தரவரிமச இடம்யபற்றுள்ளது 
நியூஸ்ஆன்ஏர் தரடிதயா மைவ்-ஸ்ட்ரீம் 

குதளாபல் தரவரிமச சைீபத்தில் நியூஸ்ஆன் 

ஏர் பயன்பாட்டில் அகிை இந்திய வாயனாைி 
(AIR) மைவ்-ஸ்ட்ரீம்கள் ைிகவும் பிரபைைான 

நாடுகளில் யவளியிடப்பட்டது. 
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ITU இன் உலகளொவிை வசபர் பொதுகொப்பு 

குறியீட்டு 2020 இல் இந்திைொ 10 வது 

இடத்தில் உள்ளது 

சர்வரதச மதாயலத்மதாடர்பு ஒன்றியம் 

(ITU) மவளியிட்டுள்ள உலகளாவிய 

இயைய பாதுகாப்பு குறியீட்டு (GCI) 

2020 இல் இந்தியா உலகின் 10 வது சிறந்த 

நாடாக உள்ளது. GCI 2020 என்பது ஆண்டு 

குறியீட்டின் நான்காவது பதிப்பாகும், 

இது 194 நாடுகளில் 

தைவரியசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உலக 

அளவில் இயைய பாதுகாப்பிற்கான 

நாடுகளின் உறுதிப்பாட்யட GCI 

அளவிடுகிறது. 
 

உலகளொவிை கதொடக்க சுற்றுச்சூழல் 

குறியீட்டு 2021 இல் இந்திைொ 20 வது 

இடத்தில் உள்ளது 

ஸ்டார்ட்அப் பிளிங்கின் உலகளாவிய 

மதாடக்க சுற்றுச்சூழல் குறியீட்டு 2021 

இல் இடம் மபற்ற முதல் 100 நாடுகளில் 

இந்தியா 20 வது இடத்தில் உள்ளது. 2019 

ஆம் ஆண்டில் நாடு 17 வது இடத்தில் 

இருந்தது, அதன் பிறகு அது ஆறு 

இடங்கயளக் குயறத்து 2020 இல் 23 ஆக 

இருந்தது.இந்தியா தற்ரபாது 

உலகளவில் முதல் 1000 இடங்களில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, மபங்களூரு 

(10 வது), புது தில்லி (14 வது)  ற்றும் 

மும்யப (16 வது) முதல் 20 இடங்களில் 

உள்ளன. 
 

UNESCAP மதிப்செண்ணில் இந்தியா 

குறிப்பிடத்ேக்க முன்தனற்றத்லேக் 

கண்டது 

டிஜிட் ல் மற்றும் நிபையாை வர்த்தக 

வசதி குறித்த 2021 ஐ.நா. உைகளாவிய 

ஆய்வில் இந்தியா 90.32 சதவீதம் 

வைற்றுள்ளது. இந்தியாவின் மதிப்வைண் 

2019 இல் 78.49 சதவீதமாக இருந்தது. 

பிரான்ஸ், இங்கிைாந்து, கை ா, 

தநார்தவ, பின்ைாந்து உள்ளிட்  ைை 

OECD நாடுகபள வி  இந்தியாவின் 

ஒட்டுவமாத்த மதிப்வைண் அதிகமாக 

உள்ளது. 
 

இந்தியா WTO இன் சிறந்ே 10 விவொய 

உற்ெத்தி ஏற்றுமதியாளராக 2019 இல் 

உள்ளது 

அரிசி, தசாயா பீன்ஸ், ைருத்தி மற்றும் 

இபறச்சி ஏற்றுமதியில் குறிப்பி த்தக்க 

ைங்பகக் வகாண்டு 2019 ஆம் ஆண்டில் 

விவசாய உற்ைத்தி ஏற்றுமதியாளர்களின் 

முதல் ைத்து ைட்டியலில் இந்தியா 

நுபழந்துள்ளது என்று உைக வர்த்தக 

அபமப்பு (WTO) சமீைத்திய உைக வர்த்தக 

வர்த்தக தைாக்குகள் குறித்த சமீைத்திய 

வர்த்தக அறிக்பகயில் வதரிவித்துள்ளது 

 

Appointment News 
 

சொத்து ஆதலாெகர் தகாலியர்ஸ் 

இந்தியாவுக்கு ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரியாக ரதமஷ் நாயலர 

நியமித்துள்ளது 

வசாத்து ஆதைாசகர் தகாலியர்ஸ் ரதமஷ் 

நாயபர இந்தியாவின் தபைபம நிர்வாக 

அதிகாரியாக (CEO) மற்றும் 

ஆசியாவிற்காை சந்பத தமம்ைாட்டு 

நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்துள்ளது 

 

அமிதொப் கொந்திற்கு NITI ஆரைொக் 

தவலவை நிர்வொக அதிகொரிைொக 1 ஆண்டு 

நீட்டித்துள்ளது. 

அய ச்சையவயின் நிய னக் குழு (ACC) 

NITI ஆரயாக் தயலய  நிர்வாக அதிகாரி 

(தயலய  நிர்வாக அதிகாரி) அமிதாப் 

காந்தின் பதவிக்காலத்யத 2022 ஜூன் 30 

வயை ஒரு வருடம் நீட்டித்துள்ளது. 

காந்தின் பதவிக்காலம் இது மூன்றாவது 

முயறயாகும். திரு காந் முதலில் 

ஃமபடைல் பாலிசி திங்க் ரடங்கின் 

தயலய  நிர்வாக அதிகாரியாக பிப்ைவரி 

17, 2016 அன்று ஒரு நியலயான இைண்டு 

ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டார். 
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ஏர் ைொர்ஷல் விரவக் ரொம் சவுதொரி புதிை 

IAF துவைத் தவலவரொக கபொறுப்ரபற்க 

உள்ளொர் 

ஏர்  ார்ஷல் விரவக் ைாம் சவுதாரி, ஏர் 

 ார்ஷல் ைர்ஜித் சிங் அரைாைாவுக்குப் 

பின் இந்திய வி ானப்பயடயின் புதிய 

துயைத் தயலவைாக இருப்பார்.ஏர் 

 ார்ஷல் சவுத்ரி தற்ரபாது IAF இன் 

மவஸ்டர்ன் ஏர் க ாண்டின் (WAC) 

தளபதியாக பணியாற்றி வருகிறார் ஏர் 

 ார்ஷல் அரைாைா ரசயவயில் இருந்து 

ஓய்வு மபற்றார், ஏர்  ார்ஷல் சவுதாரி 

புதிய மபாறுப்ரபற்க உள்ளார்.  
 

சதீஷ் அக்னிரைொத்ரி NHSRCL யின் 

நிர்வொக இைக்குனரொக கபொறுப்ரபற்று 

ககொண்டொர் 

ரதசிய அதிரவக ையில் கார்ப்பரைஷன் 

லிமிமடட் நிர்வாக இயக்குநைாக சதீஷ் 

அக்னிரைாத்ரி மபாறுப்ரபற்றுள்ளார். 

ம கா ையில் உள்கட்டய ப்பு 

திட்டங்கயள மசயல்படுத்துவதில் 20 

ஆண்டுகளுக்கும் ர லான 

அனுபவத்துடன் இருந்து வருகிறார். 

மையில் விகாஸ் நிகாம் லிமிமடட் (RVNL) 

தயலவர்  ற்றும் நிர்வாக இயக்குநைாக 

பணியாற்றியுள்ளார் ையில்ரவ 

அய ச்சகத்தின் கீழ் ‘A’ CPSE 

அட்டவயை 9 ஆண்டுகளுக்கும் 

ர லாக பணியாற்றியுள்ளார். 
 

ரக.என் பட்டொச்சொர்ஜி திரிபுரொவில் புதிை 

ரலொக் ஆயுக்தொவொக 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 

திரிபுைாவில் புதிய ரலாக் ஆயுக்தாவாக 

மூத்த வழக்கறிஞர் கல்யாண் நாைாயண் 

பட்டாச்சார்ஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த 

பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் குஜைாத் 

 ற்றும் குவைாத்தி முன்னாள் ஐரகார்ட் 

நீதிபதி பிைதீப் கு ார் சர்க்கார் 

திரிபுைாவில் 1 வது ரலாகாயுக்தாவாக 

இருந்தார். 
 

 னொதிபதி ரகொவிந்த் எட்டு 

ைொநிலங்களுக்கு புதிை ஆளுநர்கவள 

நிைமித்துள்ளொர் 

இந்திய குடியைசுத் தயலவர் ைாம்நாத் 

ரகாவிந்த் எட்டு  ாநிலங்களுக்கு புதிய 

ஆளுநர்கயள நியமித்துள்ளார். 

ைரியானா, கர்நாடகா,  த்தியப் 

பிைரதசம், ரகாவா, திரிபுைா, ஜார்க்கண்ட், 

மிரசாைம், இ ாச்சலப் பிைரதசம் 

உள்ளிட்ட  ாநிலங்களுக்கு புதிய 

ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 

அகில இந்திை வொகனொலியின் இைக்குநர் 

க னரலொக என் ரவணுதர் கரட்டி 

கபொறுப்ரபற்றொர் 

அகில இந்திய வாமனாலியின் இயக்குநர் 

மஜனைலாக 1988 ரபட்சின் IIS அதிகாரி 

இந்திய தகவல் ரசயவயான 

என்.ரவணுதர் மைட்டி மபாறுப்ரபற்றார். 

தற்ரபாது அகில இந்திய வாமனாலியின் 

மசய்தி ரசயவகள் பிரிவின் முதன்ய  

DG யாக பணிபுரிந்து வரும் இவருக்கு 

அய ச்சையவயின் நிய னக் குழுவின் 

ஒப்புதலின் ரபரில் AIR ரின் கூடுதல் 

மபாறுப்பு வழங்கப்பட்டது. அகில 

இந்திய வாமனாலி, அதிகாைப்பூர்வ ாக 

1957 முதல் ஆகாஷ்வானி என்று 

அயழக்கப்படுகிறது 
 

கூட்டம் சொர்ந்த வழிகசலுத்தல் 

பைன்பொடொன ‘Waze’ இன் தவலவை 

நிர்வொக அதிகொரிைொக ரநைொ பொரிக் 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளொர் 

இந்திய-அம ரிக்கைான ரநைா பாரிக், 

கூட்டத்தின் மூல ாக GPS 

வழிமசலுத்தல் பயன்பாடும் 

மதாழில்நுட்ப நிறுவன ான கூகிளின் 

துயை நிறுவன ான ‘Waze’யின் 

தயலய  நிர்வாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.இந்த பயன்பாடு 

2008 இல் இஸ்ரைலில் நிறுவப்பட்டது. 

இது கூகிள் 2013 இல் சு ார் 1.1 பில்லியன் 

அம ரிக்க டாலர்களுக்கு (110 ரகாடி) 

வாங்கியது. 
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MoRTH இன் செயலாளர் அரமதன 

கிரிேருக்கு NHAI ேலலவராக கூடுேல் 

சொறுப்பு வழங்கப்ெட்டுள்ளது 

ததசிய வநடுஞ்சாபை ஆபையத்தின் 

(NHAI) தபைவராக சாபை தைாக்குவரத்து 

மற்றும் வநடுஞ்சாபை அபமச்சகத்தின் 

வசயைாளர் அரமதை கிரிதர் (IAS) கூடுதல் 

வைாறுப்பு வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

தற்தைாபதய நிஹாய் தபைவர், சுக்பீர் 

சிங் சந்தூ உத்தரகண்ட் மாநிைத்தின் 

புதிய தபைபம வசயைாளராக 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். அவர் 

அக்த ாைர் 2019 இல் NHAI தபைவராக 

வைாறுப்தைற்றார். 
 

ஷியாம் சீனிவாெலன MD மற்றும் CEO 

வாக மீண்டும் நியமிக்க செடரல் வங்கி 

ரிெர்வ் வங்கியின் அனுமதிலயப் 

செறுகிறது 

மூன்று வரு  காைத்திற்கு வங்கியின் 

நிர்வாக இயக்குநராகவும், தபைபம 

நிர்வாக அதிகாரியாகவும் ஷியாம் 

சீனிவாசபை மீண்டும் நியமிப்ைதற்காை 

தீர்மாைத்திற்கு வை ரல் வங்கி 

ைங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளைர். 
 

ட்விட்டர் வினய் பிரகாலஷ 

இந்தியாவுக்கான குடியுரிலம குலற 

தீர்க்கும் அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது 

ட்விட் ர் தைது இபையதளத்தில் 

புதுப்பிக்கப்ைட்  தகவல்களின்ைடி, 

விைய் பிரகாபஷ இந்தியாவுக்காை 

வதிவி  குபற தீர்க்கும் அதிகாரியாக 

(RGO) நியமித்துள்ளது . ைக்கத்தில் 

ைட்டியலி ப்ைட்  மின்ைஞ்சல் 

ஐடிபயப் ையன்ைடுத்தி ையைர்கள் 

விைய் பிரகாபஷத் வதா ர்பு 

வகாள்ளைாம். 
 

பியூஷ் தகாயல் மாநிலங்களலவ ெலெத் 

ேலலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

மத்திய அபமச்சர் பியூஷ் தகாயல் 

மாநிைங்களபவயில் சபைத் தபைவராக 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். இவரது 

நியமைம் 2021 ஜூபை 06 முதல் 

அமலுக்கு வருகிறது. தவார் சந்த் 

கஹ்தைாட் கர்நா க ஆளுநராக 

வைாறுப்தைற்று ைதவி வகிப்ைார். 

 

FinMin இலை செயலாளர் ரஷ்மி ஆர் 

ோஸ் ஐ.நா வரிக்குழுவில் 

நியமிக்கப்ெட்டார் 

நிதி அபமச்சகத்தின் இபைச் 

வசயைாளர் ரஸ்மி ரஞ்சன் தாஸ் 2021 

முதல் 2025 வபரயிைாை காைத்திற்கு 

உறுப்பிைராக ஐ.நா. வரிக்குழுவில் 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். ஐ.நா. 

வரிக்குழுவின் உறுப்பிைராக 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ள உைவகங்கிலும் 

உள்ள வரி நிபுைர்களில் தாஸ் ஒருவர். 

அவர் (FT & TR-I), மத்திய தநரடி வரி 

வாரியம், வருவாய் துபற, நிதி 

அபமச்சகத்தின் இபை வசயைாளர். 

 

யூசுொலி அபுோபி CCI யின் துலைத் 

ேலலவராக சொறுப்தெற்கிறார் 

அபுதாபி தசம்ைர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் 

இண் ஸ்ட்ரி (ADCCI) துபைத் 

தபைவராக லுலு குழுமத் தபைவர் M.A 

யூசுப் அலி நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

அபுதாபி & ப வின் கிரீ  இளவரசர் 

தஷக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான். 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட் 

ஆயுதப்ைப களின் உச்ச தளைதி 

அபுதாபி வர்த்தக மற்றும் வதாழில்துபற 

சபைக்கு (ADCCI) புதிய இயக்குநர்கள் 

குழுபவ அபமப்ைதற்காை 

தீர்மாைத்பத வவளியிட் ார். 
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PS அதிகாரி நசீர் கமல் சிவில் விமானப் 

ொதுகாப்புப் ெணியகத்தின் DG ஆக 

நியமிக்கப்ெட்டார் 

மூத்த IPS அதிகாரி நசீர் கமல் சிவில் 

விமாைப் ைாதுகாப்புப் ைணியகத்தின் 

(BCAS) இயக்குநர் வஜைரைாக 

நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். இவர் 1986 ஆம் 

ஆண்டு உத்தரபிரததச தக ரின் இந்திய 

தைாலீஸ் தசபவ (IPS) அதிகாரி ஆவார். 

ஜூபை 22, 2022 அன்று கமல் தைது 

தமைதிக ைதவிக்காைம் வபர BCAS இல் 

இயக்குநர் வஜைரல் ைதவிக்கு நியமிக்க 

அபமச்சரபவயின் நியமைக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

ஷிவ் நாடார் HCL சடக் நிர்வாக 

இயக்குனர் ெேவியில் இருந்து விலகினார் 

HCL வ க்ைாைஜிஸ் லிமிவ ட் 

நிறுவைரும் அதன் தபைபம 

அதிகாரியுமாை ஷிவ் நா ார் 76 வயபத 

நிபறவு வசய்ததற்காக நிர்வாக 

இயக்குைர் மற்றும் இயக்குைர் ைதவிபய 

ராஜிைாமா வசய்துள்ளார். 

எவ்வாறாயினும், நா ார் ஐந்து 

ஆண்டுகளாக தபைவர் எமரிட் ஸ் 

மற்றும் வாரியத்தின் மூதைாைாய 

ஆதைாசகரின் திறனில் நிறுவைத்திற்கு 

வழிகாட்டும். 
 

 

கர்நாடகாவின் புதிய முேல்வராக 

ெெவராஜ் சொம்லம 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

கர்நா காவின் புதிய முதல்வராக 

லிங்காயத் MLA ைசவராஜ் S வைாம்மாபய 

ைாரதீய ஜைதா சட் மன்றம் ஏகமைதாக 

ததர்ந்வதடுத்துள்ளது. 61 வயதாை இவர் 

2021 ஜூபை 26 அன்று ைதவி விைகிய 

B.S.வயடியூரப்ைாவுக்குப் பின் 

வைாறுப்தைற்ைார். 
 

சடல்லி தொலீஸ் கமிஷனராக ராதகஷ் 

அஸ்ோனா நியமனம் 

எல்பை ைாதுகாப்புப் ைப  (BSF) 

இயக்குநர் வஜைரல் (DG), ராதகஷ் 

அஸ்தாைா வ ல்லி தைாலீஸ் 

கமிஷைராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார். 

ஜூபை 31, 2021 அன்று அவர் நியமைம் 

வசய்ய மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு 

அவரது நியமைம் வருகிறது. 
 

ொரத் பில்தெ PayU வின் நூபூர் 

ெதுர்தவதிலய புதிய ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரியாக நியமித்ேது 

ைாரத் பில் கட் ை முபறபம அதன் 

புதிய தபைபம நிர்வாக அதிகாரியாக 

முன்ைாள் PayU மற்றும் Airtel Payments 

Bank நிர்வாகி நூபூர் சதுர்தவதிபய 

நியமித்துள்ளது. சதுர்தவதி, இந்த 

நியமைத்திற்கு முன், PayU இல் சிறு 

மற்றும் நடுத்தர வணிகங்களுக்காை 

நாட்டின் தபைவராக இருந்தார் 

 

Award News 
 

‘டிரகொடிங் ஷங்கர்’, கடொரொண்ரடொ 

சர்வரதச ைகளிர் திவரப்பட விழொவில் 

கவற்றி கபற்றது 

பிைபல இயசக்கயலஞர் சங்கர் 

 காரதவனின் வாழ்க்யக  ற்றும் 

வாழ்க்யக குறித்து ஃப்ரீலான்ஸ் 

தியைப்படத் தயாரிப்பாளர் தீப்தி பிள்ரள 

சிவனின் மிகவும் பிைபல ான 

ஆவைப்பட ான “டிரகாடிங் ஷங்கர்” 

சமீபத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டு 

மடாைாண்ரடா சர்வரதச  களிர் 

தியைப்பட விழாவில் ஆவைப் பிரிவில் 

(சிறந்த சுயசரியத) சிறந்த தியைப்பட 

விருயத மவன்றது. 
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ஒடிைொ கவிஞர் ரொர ந்திர கிரஷொர் 

பொண்டொ குகவம்பு ரொஷ்டிரிை புரொஸ்கர் 

கவன்றொர் 

 யறந்த கவிஞர் பரிசு மபற்ற 

குரவம்புவின் நியனவாக நிறுவப்பட்ட 

குமவம்பு ைாஷ்டிரிய புைாஸ்கர் ரதசிய 

விருது, புகழ்மபற்ற ஒடியா கவிஞர் 

டாக்டர் ைாரஜந்திை கிரஷார் 

பாண்டாவுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 திப்புமிக்க விருது ரூ .5 லட்சம் 

மைாக்கப்பரிசு, மவள்ளிப் பதக்கம் 

 ற்றும் சான்றிதழ் ஆகியவற்யறக் 

மகாண்டுள்ளது 
 

இன்கவஸ்ட் இந்திைொ மிகவும் 

புதுவைைொன முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு 

நிறுவனம் 2021 விருவத கவன்றது 

இன்மவஸ்ட் இந்தியாவுக்கு உலகின் மிக 

புதுய யான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு 

நிறுவனம் 2021 விருயத OCO குரளாபல் 

வழங்கியுள்ளது. OCO குரளாபல் 

மவளிநாட்டு முதலீட்டில் ஒரு முன்னணி 

நிறுவன ாக உள்ளது  ற்றும் 

பலவித ான மபாருளாதாை ர ம்பாட்டு 

ரசயவகள், தயாரிப்புகள்  ற்றும் 

தனித்துவ ான நிறுவன  திப்பீட்டு 

கருவிகயள வழங்குகிறது. 
 

ககொரிை ஏர் விைொன ரபொக்குவரத்து 

உலகின் ஆண்டின் சிறந்த விைொன விருவத 

கவன்றது 

ஏர் டிைான்ஸ்ரபார்ட் ரவர்ல்ட்ஸ் (ATW) 

2021 ஆண்டின் வி ான நிறுவனம் 

வி ானத் துயறயில் மிகவும் 

 திப்புமிக்க மகௌைவங்களில் ஒன்றான 

மவற்றியாளைாக மகாரிய ஏர் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.COVID-19 ஆல் 

ஏற்பட்ட முன்ரனாடியில்லாத 

மநருக்கடியால் உலகளாவிய மதாழில் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த ஆண்டின் 

விருது மகாரிய ஏர் நிறுவனத்திற்கு 

இன்னும் அர்த்தமுள்ளது. 
 

ககௌஷிக் பொசு ைதிப்புமிக்க ைம்ரபொல்ட் 

ஆரொய்ச்சி விருவத கபற்றொர் 

இந்திய மபாருளாதாை நிபுைர் மகௌஷிக் 

பாசுவுக்கு மபாருளாதாைத்திற்கான 

ைம்ரபால்ட் ஆைாய்ச்சி விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருயத 

மஜர் னியின் ைாம்பர்க்கில் உள்ள 

புரசரியஸ் சட்டப் பள்ளியின் 

ரபைாசிரியர் டாக்டர் ைான்ஸ்-மபர்ன்ட் 

ரஷாஃபர் வழங்கினார். உலக வங்கியின் 

முன்னாள் தயலய  மபாருளாதாை 

நிபுைைான பாசு தற்ரபாது கார்மனல் 

பல்கயலக்கழகத்தில் மபாருளாதாைம் 

ரபைாசிரியைாக உள்ளார். பாசு 

இந்தியாவின் மூன்றாவது மிக உயர்ந்த 

சிவில் விருதான பத்  பூஷயனப் 

மபற்றவர். 
 

ஒலிம்பிக் லாரலலப் செறுகிறார் 

ெங்களாதேஷ் தநாெல் ெரிசு செற்ற 

முஹம்மது யூனுஸ் 

த ாக்கிதயா தைாட்டிகளில் 

ைங்களாததஷ் அபமதிக்காை தநாைல் 

ைரிசு வவன்ற முஹம்மது யூனுஸ் 

ஒலிம்பிக் ைாரபைப் வைறுகிறார், 

இரண் ாவது முபறயாக தகாப்பை 

வழங்கப்ைடும். உைவகங்கிலும் 

வறுபமபய குபறத்ததற்காக 

முன்தைாடி குறு க ன் வழங்குைவர் 

ைாராட் ப்ைட்  யூனுஸ், “வளர்ச்சிக்காக 

விபளயாட்டில் அவர் வசய்த விரிவாை 

ைணிக்காக வகௌரவிக்கப்ைடுகிறார். 
 

தகன்ஸ் திலரப்ெட விழா 2021 

சவற்றியாளர்களின் ெட்டியல் 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது 

தகன்ஸ் திபரப்ை  விழா 2021 ஜூபை 

17, அன்று நிபறவப ந்தது. ஸ்பைக் லீ 

தபைபமயிைாை நடுவர் மன்றம் 

நிபறவு விழாவில் விருதுகபள 

வழங்கியது. ஜூலியா டுதகார்ைாவ் 

தைது ப ட்த ன் ை த்திற்காக 

தகன்ஸின் சிறந்த ைரிசாை ைாம் டி’ஓபர 

வவன்றார், இந்த விருபத வவன்ற 

இரண் ாவது வைண்மணி என்ற 

வைருபமபய வைற்றார். 
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2-இந்திய அலமப்புகள் UNDP ஈகுவதடார் 

ெரிலெ 2021 சவன்றன 

ைாதுகாப்பு மற்றும் ைல்லுயிர் துபறயில் 

ைணியாற்றியதற்காக ஆதிமபை 

ைழங்குடியிைர் தயாரிப்ைாளர் நிறுவைம் 

லிமிவ ட் மற்றும் ஸ்தைஹகுஞ்சா 

டிரஸ்ட் ஆகியபவ மதிப்புமிக்க 

ஈகுவத ார் ைரிசு 2021 இல் 10 விருது 

வைற்றவர்களில் அ ங்கும். ைல்லுயிர் 

ைாதுகாப்பு மற்றும் நிபையாை 

ையன்ைாட்டின் மூைம் வறுபமபய 

குபறப்ைதற்காை சமூக முயற்சிகபள 

அங்கீகரிக்க UNDP ஒரு இருைதாண்டு 

விருபத வழங்குகிறது. 
 

இந்தியாவின் ொயல் கொடியா தகன்ஸ் 

2021 இல் சிறந்ே ஆவைப்ெட விருலே 

சவன்றார் 

இயக்குைர் ைாயல் கைாடியாவின், “எ 

பநட் ஆஃப் தநாட்டிங் நத்திங்” 74 வது 

தகன்ஸ் திபரப்ை  விழாவில் சிறந்த 

ஆவைப்ை த்திற்காை ஓயில் டி 

(தகால் ன் ஐ) விருபத வவன்றது. 

மும்பைபய தளமாகக் வகாண்  

திபரப்ை த் தயாரிப்ைாளரின் முதல் 

அம்சம் திருவிழாவின் ைல்தவறு 

பிரிவுகளில் வழங்கப்ைட்  28 

ஆவைப்ை ங்கபளக் வகாண்  ஒரு 

வல்ைபமமிக்க துபறயில் மதிப்புமிக்க 

ைரிபசப் வைற்றது. 
 

ஷிொஜி ொனர்ஜிக்கு மரைத்திற்குப் பின் 

தமாஹுன் ொகன் ரத்னா விருது 

வழங்கப்ெடவுள்ளது 

1977 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கண்காட்சி 

தைாட்டியில் பிதரசிலின் புகழ்வைற்ற 

கால்ைந்து வீரர் பீதை தகால் அடித்தபத 

பிரைைமாக மறுத்த முன்ைாள் இந்தியா 

மற்றும் ஷாட்-ஸ் ாப்ைர் ஷிைாஜி 

ைாைர்ஜி, மரைத்திற்குப் பின் தமாஹுன் 

ைாகன் ரத்ைா விருது 

வழங்கப்ை வுள்ளது. 
 

கச்ொர் மாவட்டத்திற்கு தேசிய சவள்ளி 

ஸ்தகாச் விருது கிலடத்ேது 

கச்சார் துபை ஆபையர், கீர்த்தி ஜல்லி 

சிை நாட்களுக்கு முன்பு ததசிய வவள்ளி 

SKOCH விருபதப் வைற்றார், ‘புஷ்டி 

நிர்தைார்’ (ஊட் ச்சத்து சார்ந்தபவ), இது 

திைந்பூர் ைாகிச்சா கிராமத்தில் உள்ள 

வீடுகளில் ஊட் ச்சத்து ததாட் ங்கபள 

அபமப்ைபத மாற்றியபமத்தல் மற்றும் 

தமம்ைாடு குறித்த ஒருங்கிபைப்பு 

திட் மாகும். 
 

லெலா அவந்த்-கார்ட், 2021 இன் 

ஸ்கிரிப்ஸ் தேசிய எழுத்துப்பிலழ 

தேனீலய சவன்றார் 

லூசியாைாவில் உள்ள நியூ 

ஆர்லியன்பஸச் தசர்ந்த ஆப்பிரிக்க-

அவமரிக்கராை பஜைா அவந்த்-கார்ட், 

2021 ஸ்கிரிப்ஸ் ததசிய எழுத்துப்பிபழ 

ததனீபய வவன்றுள்ளார். 14 வயதாை 

அவந்த்-கார்ட், ஒரு கூப ப்ைந்தாட்  

வீரர் ஆவார் 
 

லெயத் ஒஸ்மான் அொர் மக்சூசி 

காமன்சவல்த் ொயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லலட் 

விருலே சவன்றார் 

பஹதராைாத்தின் ைசி தீர்வு ஆர்வைர் 

பசயத் ஒஸ்மான் அசார் மக்சூசி, தைது 

உைவு உந்துதலின் ஒரு ைகுதியாக 

‘ைசிக்கு இல்பை மதம்’ எை திைமும் 

ஆயிரக்கைக்காை மக்களுக்கு 

உைவளித்து வருகிறார். சமீைத்தில் 

இங்கிைாந்தில் சிறந்த விருது 

வழங்கப்ைட் து 
 

தொஃபி எக்சலஸ்தடான், சடவன் 

கான்தவ ஐசிசி மாேத்தின் சிறந்ே வீரர் 

விருலே சவன்றனர் 

இங்கிைாந்து இ து பக சுழற்ைந்து 

வீச்சாளர் தசாஃபி எக்வைஸ்த ான் 

ஜூன் மாதத்திற்காை ஐ.சி.சி மகளிர் 

வீரராக ததர்வு வசய்யப்ைட்டுள்ளார். 

பிப்ரவரி 2021 இல் ைட் த்பத வழங்கிய 

 ம்மி பியூமாண்டிற்குப் பிறகு 

ைட் த்பத வவன்ற இரண் ாவது 

ஆங்கிை வைண் இவர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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ஆண்கள் பிரிவில், நியூசிைாந்து வதா க்க 

ஆட் க்காரர் வ வன் கான்தவ ஜூன் 

மாதத்திற்காை ஐ.சி.சி மாதத்திற்காை 

சிறந்த வீரர் விருபத வைற்றார். வ ஸ்ட் 

கிரிக்வகட்டில் பிரமிக்க பவக்கும் முதல் 

மாதத்திற்குப் பிறகு இந்த விருபத 

வவன்ற முதல் நியூசிைாந்து வீரர் என்ற 

வைருபமபயப் வைற்றார். 

 

ெத்திரிலகயாளர் N N பிள்லளக்கு BKS 

இலக்கிய விருலே வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்ெட்டது 

2021 ஆம் ஆண்டிற்காை ைஹ்பரன் 

தகரளய சமாஜம் (BKS) இைக்கிய 

விருதுக்கு ைத்திரிபகயாளரும் நா க 

ஆசிரியருமாை ஓம்தசரி N N பிள்பள 

ததர்வு வசய்யப்ைட்டுள்ளார் 

 

புலனகலேயின் புக்கர் ெரிசுக்கான 13 

தொட்டியாளர்களில் சுஞ்சீவ் ெதஹாட்டா 

உள்ளார் 

இந்திய வம்சாவளிபயச் தசர்ந்த 

பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர் சுஞ்சீவ் 

சதஹாட் ா தைது ‘சீைா ரூம்’ 

நாவலுக்காை புபைகபதக்காை 

மதிப்புமிக்க 2021 புக்கர் ைரிசுக்காக 

ைட்டியலி ப்ைட்  13 எழுத்தாளர்களில் 

ஒருவர்ஆைார். தநாைல் ைரிசு வைற்ற 

கசுதவா இஷிகுதரா மற்றும் புலிட்சர் 

ைரிசு வவன்ற ரிச்சர்ட் ைவர்ஸ் 

ஆகிதயாரு ன் அக்த ாைர் 1, 2020 

மற்றும் வசப் ம்ைர் 30, 2021 க்கு 

இப யில் இங்கிைாந்து அல்ைது 

அயர்ைாந்தில் வவளியி ப்ைட்  158 

நாவல்கபள  மதிப்பீடு வசய்த பின்ைர் 13 

நாவல்களின் 2021 நீண்  ைட்டியல் 

அல்ைது “தி புக்கர்  ஜன்” 

வவளியி ப்ைட் து. 
 

கிராஃபிக் கலலஞர் ஆனந்த் 

ராோகிருஷ்ைன் மதிப்புமிக்க ஈஸ்னர் 

விருலே சவன்றார் 

கிராஃபிக் கபைஞர் ஆைந்த் 

ராதாகிருஷ்ைன் காமிக்ஸ் உைகத்திற்கு 

ஆஸ்கார் விருதுக்கு சமமாைதாக 

கருதப்ைடும் வில் ஐஸ்ைர் காமிக் 

இண் ஸ்ட்ரி விருபத வவன்றுள்ளார். 

ஈஸ்ைர் விருதுகள் ஆண்டுததாறும் 

வழங்கப்ைடுகின்றை மற்றும் 

ராதாகிருஷ்ைன் வவன்ற விருது “சிறந்த 

ஓவியர்/மல்டிமீடியா கபைஞர் (உள் 

கபை)” ஒரு கிராஃபிக் நாவலின் கபை 

மற்றும் ை ங்கபள உருவாக்கியவபர 

அங்கீகரிக்கிறது. 
 

ஆஷா தொஸ்தல 2021 ஆம் ஆண்டு 

மதிப்புமிக்க மகாராஷ்டிரா பூஷன் 

விருலேப் செறுகிறார் 

முதல்வர் உத்தவ் தாக்கதர 

தபைபமயிைாை மகாராஷ்டிரா பூஷன் 

ததர்வுக் குழு, புகழ்வைற்ற பின்ைணிப் 

ைா கி ஆஷா தைாஸ்தைபய 

மதிப்புமிக்க விருதுக்கு ஒருமைதாக 

ததர்வு வசய்துள்ளது. ஆஷா தைாஸ்தை 

ஹிந்தி சினிமாவில் பின்ைணி 

ைா லுக்காக மிகவும் பிரைைமாைவர். 

தைாஸ்தையின் வாழ்க்பக 1943 இல் 

வதா ங்கி ஏழு தசாப்தங்களாக நீடித்தது. 

அவர் ஆயிரத்துக்கும் தமற்ைட்  

திபரப்ை ங்களுக்கு பின்ைணி 

ைா ல்கபளப் ைாடியுள்ளார். 
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Sports News 
 

வந்திகா அகர்வால் தேசிய செண்கள் 

ஆன்லலன் ெதுரங்க ெட்டத்லே சவன்றார் 

ததசிய வைண்கள் ஆன்பைன் வசஸ் 

ைட் த்பத வந்திகா அகர்வால் 

வவன்றுள்ளார். அவர் 11 சுற்றுகளில் 
இருந்து 9.5 புள்ளிகபளப் வைற்றார். 

தமற்கு வங்காளத்பதச் தசர்ந்த அர்பிதா 

முகர்ஜி இரண் ாம் இ த்பதயும், 

தமிழகத்தின் ஸ்ரீஜா தசஷாத்ரி 

தைாட்டியில் மூன்றாவது இ த்பதயும் 

பிடித்தைர் 
 

இந்திை வம்சொவளிவைச் ரசர்ந்த 

அகைரிக்கன் அபிைன்யு மிஸ்ரொ இவளை 

சதுரங்க கிரொண்ட்ைொஸ்டரொகிறொர் 

இந்திய வம்சாவளியயச் ரசர்ந்த 

அம ரிக்கன் அபி ன்யு மிஸ்ைா உலகின் 

மிக இயளய மசஸ் கிைாண்ட் ாஸ்டர் 

ஆனார். 12 வயது, நான்கு  ாதங்கள் 

 ற்றும் 25 நாட்களில், மசர்ஜி கர்ஜாகின் 

யவத்திருந்த நீண்டகால சாதயனயய 

அவர் முறியடித்தார், அவர் பட்டத்யத 

அயடந்தரபாது 12 வயது  ற்றும் ஏழு 

 ாதங்கள். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 

இந்தியாவின் ஆர் பிைக்னானந்தா அவயை 

விட அதிக ாக இருந்தார், ஆனால் ஒரு 

விஸ்கைால் வாய்ப்யப இழந்தார். 
 

இந்திை ைல்யுத்த வீரர் சுமித் ைொலிக் 

ஊக்கைருந்துக்கொக இரண்டு ஆண்டு தவட 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது 

இந்திய  ல்யுத்த வீைர் சுமித்  ாலிக் தனது 

B  ாதிரியும் தயடமசய்யப்பட்ட 

ஊக்க ருந்துக்கு சாதக ாக திரும்பியயத 

அடுத்து, வியளயாட்டின் உலக ஆளும் 

குழு UWW ஆல் இைண்டு ஆண்டுகள் 

தயட விதிக்கப்பட்டது.125 கிரலா 

பிரிவில் ரடாக்கிரயா வியளயாட்டுப் 

ரபாட்டிக்கு தகுதி மபற்ற ரசாபியாவில் 

நடந்த உலக ஒலிம்பிக் தகுதிப் 

ரபாட்டியின் ரபாது ரடாப் 

ரசாதயனயில் ரதால்வியுற்றதற்காக 

கடந்த  ாதம் அவருக்கு தற்காலிக 

இயடநீக்கம் வழங்கப்பட்டது. 
 

ரடொக்கிரைொ பொரொலிம்பிக்கிற்கு 

ககொடிவை ைரிைப்பன் தங்கரவலு 

ஏந்துகிறொர் 

ரடாக்கிரயா பாைாலிம்பிக்கிற்கான 

ரதர்வுக் குழுவால் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 

24 பாைா-வியளயாட்டு வீைர்களில் 

ஒருவைான நாட்டின் மிக உயர்ந்த 

வியளயாட்டு விருதான மகல் 

ைத்னாவுக்கு வழங்கப்பட்ட 25 வயதான 

தங்கரவலு. ஆகஸ்ட் 24 ஆம் ரததி 

மதாடங்கும் ரடாக்கிரயா 

பாைாலிம்பிக்கில் இந்திய அணியின் 

மகாடி ஏந்தும் வீைைாக டாப் பாைா உயைம் 

தாண்டுபவர்  ரியப்பன் தங்கரவலு 

ரதர்வு மசய்யப்பட்டார். 
 

நொர்ரவயின் கொர்ஸ்டன் வொர்ரைொம் 

ஆண்களின் 400 மீட்டர் தவடகவள உலக 

சொதவனவை முறிைடித்தொர் 

நார்ரவ நாட்யடச் ரசர்ந்த 25 வயதான 

கார்ஸ்டன் வார்ரைாம், பிஸ்மலட் 

வியளயாட்டுப் ரபாட்டியின் ரபாது 400 

மீட்டர் தயடகளில் நீண்டகால உலக 

சாதயனயய முறியடித்தார். 1992 ஆம் 

ஆண்டு ஸ்மபயினின் பார்சிரலானாவில் 

நடந்த ஒலிம்பிக்கில் 46.78 வினாடிகளில் 

அவைது  சாதயன அய க்கப்பட்டது, 

இது இறுதியாக வார்ரைா ால் 46.70 

வினாடிகளில் அதிகாைப்பூர்வ 

ரநைத்துடன் முறியடித்தார். 
 

மிதொலி ரொஜ் அதிக ரன்கவளப் கபற்று 

எட்வர்ட்வஸ முந்தினொர் 

இந்திய ரகப்டன் மிதாலி ைாஜ் 

மபண்களின் கிரிக்மகட்டில் அதிக 

ைன்கயளப் மபற்று, முன்னாள் 

இங்கிலாந்து ரகப்டன் சார்ரலாட் 

எட்வர்ட்யஸ முந்தினார். எட்வர்ட்ஸின் 

10,273 ைன்கயள முந்திக்மகாண்டு மிதாலி 

மபண்களின் சர்வரதச ரபாட்டிகளில் 

உலகின் மிகச் சிறந்த வீைைாக ஆனார். 

நியூசிலாந்தின் சுசி ரபட்ஸ் 7849 

ைன்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளார். முதல் ஐந்து இடங்கயள 

ஸ்டாஃபனி மடய்லர் (7832) ம க் 

லானிங் (7024) ஆகிரயார் உள்ளனர். 
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ஃபொர்முலொ 1 இன் ஆஸ்திரிை கிரொண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ ரைக்ஸ் கவர்ஸ்டொப்பன் 

கவன்றொர் 

மைட் புல்லின் ர க்ஸ் மவர்ஸ்டாப்பன் 

2021 ஃபார்முலா 1 உலக சாம்பியன்ஷிப் 

பருவத்தின் ஒன்பதாவது பந்தய ான 

மைட் புல் ரிங்கில் ஆஸ்திரிய கிைாண்ட் 

பிரிக்ஸ் மவன்றார். ம ர்சிடிஸ்-AMGயின் 

வால்ரடரி ரபாடாஸ்  ற்றும் 

ம க்லாைனின் லாண்ரடா ரநாரியஸ 

விட மவர்ஸ்டாப்பன் பந்தயத்யத 

மவன்றார். லூயிஸ் ைாமில்டன் – 

ரபாடாஸ் அணியின் வீைரும், 2021 

டியைவர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பிற்கான 

மவர்ஸ்டாப்பன் நான்காவது இடத்தில் 

வந்தார். 
 

ரடொக்கிரைொ ஒலிம்பிக்கில் இந்திைொவின் 

ககொடி ஏந்திைவர்களொக ரைரி ரகொம், 

ைன்பிரீத் சிங் ஆகிரைொர் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளொர். 

ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கின் மதாடக்க 

விழாவில் ஆறு முயற உலக 

குத்துச்சண்யட சாம்பியனான M.C ர ரி 

ரகாம்  ற்றும் ஆண்கள் ைாக்கி அணி 

ரகப்டன்  ன்பிரீத் சிங் ஆகிரயார் 

இந்தியாவின் மகாடி ஏந்தியவர்களாக 

இருப்பார்கள் என்று இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்கம் (IOA) அறிவித்தது. 2018 உலக 

 ல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் மவள்ளிப் 

பதக்கம் மவன்ற பஜ்ைங் புனியா ஆகஸ்ட் 

8 ம் ரததி நியறவு விழாவில் மகாடி 

ஏந்தியவைாக இருப்பார். 
 

ர ம்ஸ் ஆண்டர்சன் 1000 வது முதல் தர 

விக்ககட்வடக் வகப்பற்றினொர் 

மூத்த இங்கிலாந்து ரவகப்பந்து வீச்சாளர் 

ரஜம்ஸ் ஆண்டர்சன் முதல் தை 

கிரிக்மகட்டில் 1000 விக்மகட்டுகயள 

ரசர்த்துள்ளார்.மடஸ்ட் கிரிக்மகட்டில் 

ரவகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஆண்டர்சன் 

முன்னணியில் உள்ளார். 162 மடஸ்ட் 

ரபாட்டிகளில், இங்கிலாந்து கிரைட் 26.67 

சைாசரியாக 30 ஐந்து ஃரபார்ஸ்  ற்றும் 

மூன்று 10 விக்மகட் ரபாட்டிகளுடன் 617 

விக்மகட்டுகயள வீழ்த்தியுள்ளது. 
 

WAKO இந்திைொ கிக் பொக்ஸிங் 

கூட்டவைப்புக்கு அரசொங்க அங்கீகொரம் 

கிவடத்துள்ளது 

இந்தியாவில் கிக் பாக்ஸிங் 

வியளயாட்யட ர ம்படுத்துவதற்கும் 

ர ம்படுத்துவதற்கும் வாரகா இந்தியா 

கிக் பாக்ஸிங் கூட்டய ப்புக்கு ரதசிய 

வியளயாட்டு கூட்டய ப்பு (NSF) என 

அங்கீகாைம் வழங்க இயளஞர் 

விவகாைங்கள்  ற்றும் வியளயாட்டு 

துயற அய ச்சகம் முடிவு மசய்துள்ளது. 

கிக் பாக்ஸிங் வியளயாட்டின் 

அங்கீகாைம்  ற்றும் வளர்ச்சிக்கு 

ஒலிம்பிக் இயக்கத்தில் முழுய யாக 

ரசர்க்கப்பட்டு ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுவது 

முக்கியம். 
 

மும்வப, புரன 2022 கபண்கள் ஆசிை 

ரகொப்வப நடத்த உள்ளது 

இந்தியாவில்  களிர் ஆசிய ரகாப்யப 

மும்யப  ற்றும் புரனவில் 

நயடமபறும், ஆசிய கால்பந்து 

கூட்டய ப்பு புவரனஸ்வர்  ற்றும் 

அை தாபாத்யத 

பங்ரகற்பாளர்களுக்கான பயை 

ரநைத்யதக் குயறப்பதற்கும், உயிர் 

பாதுகாப்பான குமிழிக்கு “உகந்த 

சூழயல” உறுதி மசய்வதற்கும் 

இடங்களாக யகவிடப்பட்டது. அந்ரதரி 

வியளயாட்டு வளாகத்தில் உள்ள 

மும்யப கால்பந்து அைங்கம்  ற்றும் 

புரனவின் பாரலவடியில் உள்ள சிவ் 

சத்ைபதி வியளயாட்டு வளாகம் 

ஆகியயவ புதிய இடங்களாக ரதர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ சவன்றார் 

லூயிஸ் ஹாமில் ன் (வமர்சிடிஸ்-கிதரட் 

பிரிட் ன்), பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 ஐ வவன்றார், இது எட் ாவது 

முபறயாக சாதபை ஆகும் . இந்த நிகழ்வு 

2021 ஜூபை 18 அன்று ஐக்கிய 

இராச்சியத்தின் சில்வர்ஸ்த ான் 

சர்க்யூட்டில் நப வைற்றது. இது ஏழு 

முபற உைக சாம்பியைாை 

ஹாமில் னின் 99 வது வதாழில் 

வவற்றியாகும் மற்றும் 10 

ைந்தயங்களுக்குப் பிறகு ந ப்பு சீசனின் 

நான்காவது வவற்றியாகும். 
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இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் அணியின் செய்தி 

இலையாளர் என B.K சின்ஹாலவ IOA 

செயரிட்டுள்ளது 

இந்திய ஒலிம்பிக் அதசாசிதயஷன் 

ஓய்வுவைற்ற ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி 

பி.தக.சின்ஹா ஜூபை 23 ஆம் தததி 

வதா ங்கும் த ாக்கிதயா 

விபளயாட்டுப் தைாட்டிகளில் நாட்டின் 

அணியின் வசய்தி இபையாளராக 

வசயல்ைடுவார். சின்ஹா முன்ைாள் 

ஹரியாைா டிஜிபி மற்றும் 

ஜைாதிைதியின் தைாலீஸ் ைதக்கம் 

வைற்றவரும் ஆவார். 
 

மங்தகாலியா, ேஜிகிஸ்ோன் மற்றும் 

சுவிட்ெர்லாந்லே புதிய உறுப்பினர்களாக 

ICC வரதவற்றது 

சர்வததச கிரிக்வகட் கவுன்சில் (ICC) 

தைது 78 வது ஆண்டு வைாதுக் 

கூட் த்தில் மங்தகாலியா, தஜிகிஸ்தான் 

மற்றும் சுவிட்சர்ைாந்பத 

உறுப்பிைர்களாக தசர்த்தது. ஆசியா 

பிராந்தியத்தின் 22 மற்றும் 23 வது 

உறுப்பிைர்களாக மங்தகாலியா மற்றும் 

தஜிகிஸ்தான் ஆைது 
 

விஸ்வநாேன் ஆனந்த் ஸ்ெர்கசென் 

டிராபிலய சவன்றார் 

 ார்ட்மண்டில் ந ந்த ஸ்ைார்க்காவசன் 

டிராபிபய விஸ்வநாதன் ஆைந்த் 

விளாடிமிர் கிராம்னிக் ததாற்கடித்து 

வவன்றார். தநா-காஸ்ட்லிங் வசஸ் 

நிகழ்வின் இறுதி ஆட் த்தில் 

ஆைந்திற்கு ஒரு சமநிபை மட்டுதம 

ததபவப்ைட் து தமலும் அவர் அபத 40 

நகர்வுகளில் வைற்றார். 
 

ஆஸ்திதரலியாவின் பிரிஸ்தென் 2032 

ஒலிம்பிக் மற்றும் ொராலிம்பிக் 

விலளயாட்டுகலள நடத்துகிறது 

சர்வததச ஒலிம்பிக் கமிட்டி (IOC) 

ஆஸ்திதரலிய நகரமாை பிரிஸ்தைபை 

2032 தகாப காை ஒலிம்பிக் மற்றும் 

ைாராலிம்பிக் தைாட்டிகளுக்காை 

விருந்திைராக வாக்களித்துள்ளது. 1956 

ஆம் ஆண்டில் வமல்தைார்ன் மற்றும் 2000 

ஆம் ஆண்டில் சிட்னிக்குப் பிறகு 

ஒலிம்பிக் தைாட்டிகபள ந த்திய 

மூன்றாவது ஆஸ்திதரலிய நகரம் 

பிரிஸ்தைன் ஆகும். இதன் மூைம், 

அவமரிக்காவிற்குப் பிறகு, தகாப  

ஒலிம்பிக் தைாட்டிகபள மூன்று 

வவவ்தவறு நகரங்களில் ந த்தும் 

உைகின் இரண் ாவது நா ாக 

ஆஸ்திதரலியாவும் மாறும். 
 

அமன் குலியா மற்றும் ொகர் ெக்லான் 

ஆகிதயார் தகடட் உலக ொம்பியன்களாக 

ஆனார்கள் 

இளம் மல்யுத்த வீரர்களாை அமன் 

குலியா மற்றும் சாகர் ஜாக்ைான் 

ஆகிதயார் அந்தந்த பிரிவுகளில் புதிய 

உைக சாம்பியன்களாக உருவவடுத்தைர், 

ஏவைனில் ஹங்தகரியின் பு ாவைஸ்டில் 

2021ஆம் ஆண்டு தக ட் உைக 

சாம்பியன்ஷிப்பின் இரண் ாம் நாளில் 

இந்தியா ஒரு அற்புதமாை நிகழ்ச்சிபய 

வவளிப்ைடுத்தியது. 
 

ெந்தேஷ் ஜிங்கன் AIFF ஆண்கள் 

கால்ெந்து வீரராக தேர்வு செய்யப்ெட்டார் 

இந்தியாவின் மூத்த 

தடுப்ைாட்டுக்காரராை  சந்ததஷ் ஜிங்கன் 

2020-21 ைருவத்தின் AIFF ஆண்கள் 

கால்ைந்து வீரராக ததர்வு 

வசய்யப்ைட் ார். 2014 ஆம் ஆண்டில் 

எமர்ஜிங் பிதளயர் ஆஃப் தி இயர் 

விருபத வவன்ற முதல் மத்திய 

தடுப்ைாட்டுக்காரராை AIFF ஆண்டின் 

சிறந்த வீரர் விருபதப் வைறுவது இதுதவ 

முதல் முபறயாகும். 
 

செரு நிகழ்வில் மத்திய பிரதேெ ொரா 

ஷூட்டர் ரூபினா பிரான்சிஸ் ேங்கம் 

சவன்றார் 

மத்தியப் பிரததச துப்ைாக்கி சுடும் 

வீராங்கபை  ரூபிைா பிரான்சிஸ் 

வைருவில் நப வைற்று வரும் ைாரா 

விபளயாட்டு தகாப்பையில் உைக 

சாதபை ைப த்துள்ளார். 

வைண்களுக்காை 10 மீட் ர் ஏர் பிஸ் ல் 

ைாரா நிகழ்வில் தங்கம் வவன்றுள்ளார். 
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ICC, மனு ொவ்னிலய ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரி ெேவியிலிருந்து நீக்குகிறது. 

சர்வததச கிரிக்வகட் கவுன்சில் (ICC) 

தபைபம நிர்வாக அதிகாரியாை மனு 

சாவ்னிபய, அவரின் ைதவியிலிருந்து 

உ ைடியாக ைதவி நீக்கம் வசய்தது. ICC 

வாரியத்தின் கூட் த்தின் தைாது இந்த 

முடிவு எடுக்கப்ைட் து 
 

விம்பிள்டன் ொம்பியன்ஷிப் 2021: 

சவற்றியாளர்களின் முழுலமயான 

ெட்டியல் 

ஆண்கள் பிரிவில், தநாம்ைக் 

தஜாதகாவிச், விம்பிள் ன் இறுதிப் 

தைாட்டியில் தமட்டிதயா 

வைவரட்டினிபய 6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3 

என்ற வசட் கைக்கில் ததாற்கடித்து தைது 

ஆறாவது விம்பிள் ன் ைட் த்பதயும் 20 

வது கிராண்ட்ஸ்ைாம் தகாப்பைபயயும் 

வவன்றார். 

வைண்கள் பிரிவில், ஆஸ்திதரலியாவின் 

ஆஷ்லீ ைார்டி, கதராலிைா 

பிளிஸ்தகாவாபவ (வசக் குடியரசு) 6-3, 6-

7 (4/7), 6-3 என்ற வசட் கைக்கில் வீழ்த்தி 

தைது முதல் விம்பிள் ன் வைண்கள் 

ஒற்பறயர் ைட் த்பத 2021 ஜூபை 10 

அன்று வவன்றார். 
 

2021 ஆம் ஆண்டின் தகாொ அசமரிக்கா 

சவன்று அர்சென்டினா பிதரசிலல 

வீழ்த்தியது 

ரிதயா டி வஜனிதராவில் உள்ள மரகாைா 

ஸ்த டியத்தில் நப வைற்ற தகாைா 

அவமரிக்கா இறுதிப் தைாட்டியில் 

லிதயாைல் வமஸ்ஸி தபைபமயிைாை 

அர்வஜன்டிைா 1-0 என்ற தகால் கைக்கில் 

வநய்மரின் பிதரசிபை வீழ்த்தியது 
 

உள்நாட்டு கிரிக்சகட்டுக்காக BCCI 7 

உறுப்பினர்கலளக் சகாண்ட குழுலவ 

உருவாக்கியுள்ளது 

உள்நாட்டு வீரர்களுக்காை இழப்பீட்டுத் 

வதாகுப்பு மற்றும் உள்நாட்டு 

கிரிக்வகட்டின் பிற அம்சங்கபளப் ைற்றி 

ஆராய, இந்திய கிரிக்வகட் கட்டுப்ைாட்டு 

வாரியம் (BCCI) ஏழு உறுப்பிைர்கபளக் 

வகாண்  குழு ஒன்பற 

உருவாக்கியுள்ளது. 
 

சடஸ்ட் கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

செறுவோக ெங்களாதேஷ் ஆல்ரவுண்டர் 

மஹ்முதுல்லா அறிவித்ோர் 

ஹராதர ஸ்தைார்ட்ஸ் கிளப்பில் 

ஜிம்ைாப்தவக்கு எதிராை 

ைங்களாததஷின் ஒருநாள் வ ஸ்ட் 

தைாட்டியின் நடுதவ ைங்களாததஷ் 

கிரிக்வகட் வீரர் மஹ்முதுல்ைா ரியாத் 

வ ஸ்ட் கிரிக்வகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

வைறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 

 

விம்பிள்டன் ெூனியர் ஆண்கள் 

ெட்டத்லே ெமீர் ொனர்ஜி சவன்றார் 

நம்ைர் 1 தகார்ட்டில் விம்பிள் ன் 

ஜூனியர் ஆண்கள் ைட் த்பத இந்திய-

அவமரிக்க சமீர் ைாைர்ஜி வவன்றுள்ளார். 

ஜூனியர் ஆண்கள் இறுதிப் தைாட்டியில் 

அவமரிக்காவின் விக் ர் லிதைாபவ 7-5, 

6-3 என்ற வசட் கைக்கில் ததாற்கடித்து 

ஆல் இங்கிைாந்து கிளப்பில் 

தகாப்பைபய வவன்றார். 

 

யூதரா 2020 இறுதி: இத்ோலி செனால்டி 

தகால் யில் இங்கிலாந்லே வீழ்த்தியது 

யூதரா சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் தைாட்டி 

இங்கிைாந்து மற்றும் இத்தாலிபய 

ஒருவருக்வகாருவர் எதிர்த்து 

தைாட்டியிட் து. வைைால்டிகளில் 

இத்தாலி 3-2 என்ற கைக்கில் வவன்றது. 
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தொர்த்துக்கல் தகப்டன் கிறிஸ்டியாதனா 

சரானால்தடா யூதரா 2020 இல் தகால்டன் 

பூட் சவன்றார் 

தைாட்டிகளில் அதிக மதிப்வைண் வைற்ற 

வீரராக முடித்த தைார்ச்சுகல் தகப் னும், 

சிறந்த வீரருமாை கிறிஸ்டியாதைா 

வராைால்த ா யூதரா 2020 தகால் ன் 

பூட்ப  வவன்றார். நான்கு 

ஆட் ங்களில் விபளயாடிய தைாதிலும், 

வராைால்த ா ஐந்து தகால்கபள 

அடித்ததால் முதல் வகௌரவத்பத 

வைற்றார். 
 

2026 உலக பூப்ெந்து ொம்பியன்ஷிப்லெ 

இந்தியா நடத்ே உள்ளது 

தைட்மிண் ன் உைக கூட் பமப்பு 2026 

ஆம் ஆண்டுக்காை BWF உைக 

சாம்பியன்ஷிப்பை இந்தியாவுக்கு 

ஒதுக்கியுள்ளது. ஒலிம்பிக் ஆண்ப த் 

தவிர ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நப வைறும் 

பிரீமியர் தைாட்டிபய இந்தியா 

ந த்துவது இது இரண் ாவது 

முபறயாகும். 
 

தீெக் கப்ரா ஒலிம்பிக்கில் முேல் இந்திய 

ஜிம்னாஸ்டிக் நீதிெதியாகிறார் 

ஒலிம்பிக் தைாட்டிகளின் ஜிம்ைாஸ்டிக் 

தைாட்டிபய தீர்மானிப்ைதற்காக 

ததர்ந்வதடுக்கப்ைட்  முதல் இந்தியர் 

என்ற வைருபமபய தீைக் கப்ரா 

வைற்றுள்ளார் 
 

ொெர் அொம் 14 ஒருநாள் ெேங்கலள 

அடித்ே அதிதவக தெட்ஸ்தமன் ஆனார் 

எட்க்ைாஸ் னில் ந ந்த மூன்றாவது 

ஒருநாள் தைாட்டியின் தைாது 

இங்கிைாந்துக்கு எதிராக அடித்த 

சதத்து ன் ைாகிஸ்தான் தகப் ன் ைாைர் 

ஆசாம் சாதபை ைப த்துள்ளார். 
 

மகளிர் கிளப் ொம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்தியாலவ தகாகுளம் தகரளா FC 

பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும். 

அகிை இந்திய கால்ைந்து சம்தமளைம் 

(AIFF) 2020-21 AFC கிளப் 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாபவ 

பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்த தகாகுைம் தகரள 

FCபய ைரிந்துபரத்துள்ளது. 
 

நங்கங்தகாம் ொலா தேவி AIFF ‘ஆண்டின் 

மகளிர் கால்ெந்து வீரர்’ 2020-21 ஆகா 

தேர்ந்தேடுக்கப்ெட்டார் 

இந்திய மகளிர் ததசிய அணி 

முன்தைாக்கி, நங்கங்தகாம் ைாைா ததவி 

2020-21 ஆண்டின் அகிை இந்திய 

கால்ைந்து கூட் பமப்பு (AIFF) மகளிர் 

கால்ைந்து வீரராக ததர்வு 

வசய்யப்ைட்டுள்ளார். ைாைா தற்தைாது 

ஸ்காட்ைாந்தில் தரஞ்சர்ஸ் மகளிர் 

எஃப்சிக்காக விபளயாடுகிறார். 
 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கிற்கு 

ஸ்ொன்ெராக IOA யில் அோனி குழுமம் 

தெர்ந்துள்ளது 

தற்தைாது நப வைற்று வரும் 

த ாக்கிதயா விபளயாட்டுப் 

தைாட்டிகளில் இந்திய அணியின் 

ஆதரவாளராக அதானி குழுமம் 

தசர்ந்துள்ளது . த ாக்கிதயாவில் உள்ள 

IOA வைாதுச்வசயைாளர் ராஜீவ் தமத்தா 

இந்த வளர்ச்சிபய அறிவித்தார். 
 

தடாக்கிதயா 2020: ெளுதூக்குேலில் 

மீராொய் ொனு சவள்ளி சவன்றார் 

மீராைாய் சானு வவள்ளிப் ைதக்கம் 

வவன்று 2020 த ாக்கிதயா 

விபளயாட்டுப் தைாட்டியில் வைண்கள் 

49 கிதைா பிரிவில் ஒலிம்பிக் ைதக்கம் 

வவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

வைருபமபயப் வைற்றார். த ாக்கிதயா 

ஒலிம்பிக்கில் வைண்களின் 49 கிதைா 

ைளுதூக்குதலில் சீைாவின் ஜிஹுய் ஹூ 

தங்கப்ைதக்கம் வவன்றார். 
 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கின் முேல் ேங்கப் 

ெேக்கத்லே சீனாவின் யாங் கியான் 

சவன்றார் 

ஜூபை 24 ஆம் தததி அசகா ஷூட்டிங் 

தரஞ்சில் 2020 தகாப காை 

விபளயாட்டுப் தைாட்டிகளின் முதல் 

தங்கப் ைதக்கத்பதப் வைண்களின் 

பிரிவில் 10m ஏர் பரபிள் இறுதி சுற்றில் 

சீைாவின் யாங் கியான் தங்கம் வவன்றார். 

ரஷ்யாவின் அைஸ்ததசியா கைாஷிைா 

வவள்ளி வவன்றார், சுவிட்சர்ைாந்தின் 

நிைா கிறிஸ் ன் வவண்கைப் ைதக்கம் 

வவன்றார். 
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பிரதமாத் ெகத் 2019 ஆம் ஆண்டின் மாற்று 

திறனாளி விலளயாட்டு வீரராக தேர்வு 

செய்யப்ெட்டார் 

உைக நம்ைர் 1 ைாரா ஷட்ைர் பிரதமாத் 

ைகத் 2019 ஆம் ஆண்டுக்காை இந்திய 

விபளயாட்டு துபறயில் மாற்று 

திறைாளி விபளயாட்டு வீரராக ததர்வு 

வசய்யப்ைட் ார். COVID-19 

வதாற்றுதநாயால் அறிவிப்பு 

தாமதமாைது. 
 

ெப்ொனின் யூட்தடா சஹாரிதகாம் 

ஸ்தகட்தொர்டிங்கில் முேல் ஒலிம்பிக் 

ேங்கப் ெேக்கத்லே சவன்றார் 

த ாக்கிதயாவில் உள்ள அரிதயக் 

நகர்ப்புற விபளயாட்டில் ஆண்களின் 

பிரிவில் தங்கம் வைற்று, ஒலிம்பிக் 

தைாட்டிகளில் ஜப்ைானின் யூட்த ா 

வஹாரிதகாம் முதல் ஸ்தகட்தைார்டிங் 

தைாட்டியில் வவன்றுள்ளார். 37.18 

புள்ளிகளு ன் தங்கத்பத ைாக்வகட் 

வசய்ய அபசந்த வதா க்கத்பத யூட்த ா 

முறியடித்தார். 
 

உலக தகடட் மல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப்பில் 

பிரியா மாலிக் ேங்கம் சவன்றார் 

ஹங்தகரியின் பு ாவைஸ்டில் 

நப வைற்ற 2021 உைக தக ட் மல்யுத்த 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய மல்யுத்த 

வீரர் பிரியா மாலிக் தங்கப்ைதக்கம் 

வவன்றுள்ளார். வைண்களின் 73 கிதைா 

எப ப் பிரிவில்  5-0 என்ற புள்ளி 

கைக்கில் க்வசனியா ை தைாவிச்பச 

ததாற்கடித்து மஞ்சள் ைதக்கம் வவன்றார். 

சாம்பியன்ஷிப்பில் 5 தங்கம் உட்ை  13 

ைதக்கங்கபள இந்திய அணி வைற்றது. 
 

தமாமிஜி நிஷியா ஒலிம்பிக்கில் 

ேங்கப்ெேக்கம் சவன்ற இலளயவர்களில் 

ஒருவரானார் 

ஜப்ைானின் தமாமிஜி நிஷியா 13 வயது 

மற்றும் 330 நாட்களில் வதா க்க 

வைண்களின் ஸ்தகட்தைார்டிங் தங்கத்பத 

வவன்றதைாது வரைாற்றில் மிக இளம் 

தனிநைர் ஒலிம்பிக் சாம்பியன்களில் 

ஒருவராைார். பிதரசிலின் வரய்சா லீல் (13 

வயது 203 நாட்கள்) வவள்ளி வவன்றதும், 

ஜப்ைாபைச் தசர்ந்த ஃபூைா நகாயாமா 

(16 வயது) வவண்கைமும் வவன்றைர். 

 

Books and Authors 
 

நொதுரொம் ரகொட்ரசவின் வொழ்க்வக 

வரலொற்வற பொன் ரைக்மில்லன் 

கவளியிட்டொர். 

மும்யபயயச் ரசர்ந்த பத்திரியகயாளர் 

தவல் குல்கர்னி எழுதிய “நாதுைாம் 

ரகாட்ரச: காந்தியின் மகாயலயாளியின் 

உண்ய யான கயத” என்ற புத்தகம் 2022 

ஆம் ஆண்டில் பான் ர க்மில்லன் 

இந்தியா மவளியிடும்.  காத் ா 

காந்தியய மகான்ற ஆசாமியான 

நாதுைாம் ரகாட்ரசவின் சுயசரியத, நவீன 

இந்திய வைலாறு  ற்றும் ச கால சமூகம் 

 ற்றும் அைசியலின் மபரிய சூழலில் 

 னிதயனயும் அவைது மிகவும் 

வயையறுக்கப்பட்ட மசயயலயும் 

நியலநிறுத்துகிறது. 

 

கவிதொ ரொவ் “Lady Doctors: The Untold 

Stories Of India’s First Women In Medicine” 

எழுதியுள்ளொர் 

“Lady Doctors: The Untold Stories of India’s 

First Women in Medicine” என்ற தயலப்பில் 

ஒரு புத்தகம் கவிதா ைாவ் எழுதியுள்ளார். 

இந்த புத்தகம் இந்தியாவின் முதல் 

மபண்  ருத்துவர்களின் கயதகயள 

மீட்மடடுக்கிறது, இது மபரும்பாலும் 

வைலாற்றால் புறக்கணிக்கப்படுகிறது. 

கவிதா ைாவின் ‘ரலடி டாக்டர்கள்: தி 

அன்ரடால்ட் ஸ்ரடாரீஸ் ஆஃப் 

இந்தியாவின் முதல் மபண்கள் 

 ருத்துவத்தில், ருக் ாபாய் ைவுத்தின் 

கயத ஆகும் 
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யஜய்ராம் ரதைஷ் எழுதிய “ஆசியாவின் 

ஒளி” என்ற புதிய புத்தகம் 

யவளியிட்டுள்ளார் 
இப்தொது சீன சமாழியில் சுோன்ஷு 

மிட்டல் எழுதிய “RSS” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப்ெட்டது 

ைாஜக தபைவர் சுதன்ஷு மிட் ல் 

ராஷ்டிரிய சுயம்தசவக் சங்கம் (RSS) 

ைற்றிய புத்தகம் இப்தைாது சீை 

வமாழியில் 

வமாழிவையர்க்கப்ைட்டுள்ளது. RSS ஸின் 

வரைாறு, சித்தாந்தம் மற்றும் 

வகாள்பககள் மற்றும் அபவ ததசத்தின் 

மீதாை அதன் தாக்கம் ஆகியவற்பறப் 

ைற்றி தைசும் “RSS: இந்தியாபவ 

உருவாக்குதல்” 2019 இல் ஹார்-ஆைந்த் 

ைப்ளிதகஷன்ஸ் வவளியிட் து. 
 

டாக்டர் சி தக காரியாலி எழுதிய ‘தெங்க் 

வித் எ தொல்: ஈக்விடாஸ்’ புத்ேகத்லே 

சவளியிட்டார். 

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்ைாள் கவர்ைர், 

துவ்வூரி சுப்ைாராவ்  ாக் ர் சி தக 

காரியாலி எழுதிய ‘தைங்க் வித் எ தசால்: 

ஈக்வி ாஸ்’ புத்தகத்பத 

வவளியிட்டுள்ளார்.  ாக் ர் கரியாலி 

ஈடிட் (ஈக்வி ாஸ் வ வைப்வமன்ட் 

இனியாஷிதயட்டிவ் டிரஸ்ட்) இன் 

நிறுவைர் அறங்காவைர் ஆவார் தமலும் 

இக்வி ாஸ் மற்றும் எடிட் ஆகியவற்றின் 

ையைத்பத இந்த புத்தகம் விவரிக்கிறது. 
 

துலை ெனாதிெதி ‘ெல்தலகு 

ெட்டாபிதஷகம்’ புத்ேகத்லே 

சவளியிட்டார் 

இந்தியாவின் துபைத் ஜைாதிைதி 

எம்.வவங்பகயா நாயுடு, முன்ைாள் M.P. 

யைமஞ்சிலி சிவாஜி எழுதிய ‘ைல்வைக்கு 

ைட் ாபிதஷகம்’ என்ற புத்தகத்பத 

வவளியிட்டுள்ளார். இந்த புத்தகம் 

கிராமப்புற இந்தியா மற்றும் 

விவசாயத்பத அடிப்ைப யாகக் 

வகாண் து. 
 

ராதகஷ் ஓம்பிரகாஷ் சமஹ்ரா சுயெரிலே 

‘தி ஸ்ட்தரஞ்ெர் இன் தி மிரர்’ 

சவளியிட்டார் 

திபரப்ை  தயாரிப்ைாளர் ராதகஷ் 

ஓம்பிரகாஷ் வமஹ்ரா தைது சுயசரிபத 

“தி ஸ்ட்தரஞ்சர் இன் தி மிரர்” 

வவளியிட் ார். பிரைை எழுத்தாளர் 

ரீட் ா ராமமூர்த்தி குப்தாவு ன் 

இபைந்து புத்தகத்பத எழுதியுள்ளார். 
 

கரீனா கபூர் “The Pregnancy Bible” என்ற 

புத்ேகத்லே அறிமுகப்ெடுத்துகிறார் 

கரீைா கபூர் கான், கரீைா கபூர் கானின் 

பிவரக்நன்சி பைபிள் என்ற புதிய 

புத்தகத்பத வவளியிட்டுள்ளார். நடிகர் 

அபத தைது ‘மூன்றாவது குழந்பத’ 

என்றும் கூறியுள்ளார். புத்தகம் எழுதும் 

தைாது தைது அனுைவத்பதப் ைகிர்ந்து 

வகாண் ார். 
 

‘ஸ்ரீ குரு தகாபிந்த் சிங்கின் 

ராமாயைத்தின்’ முேல் பிரதிலய பிரேமர் 

தமாடி செற்றார் 

புகழ்வைற்ற வழக்கறிஞர் தக.டி.எஸ் 

துளசியின் தாயார் மபறந்த ைால்ஜித் கவுர் 

துளசியால் எழுதப்ைட்  “ஸ்ரீ குரு 

தகாபிந்த் சிங் ஜியின் ராமாயைத்தின்” 

முதல் பிரதிபய பிரதமர் நதரந்திர தமாடி 

வைற்றுள்ளார். இந்த புத்தகத்பத இந்திரா 

காந்தி ததசிய கபை பமயம் 

வவளியிட்டுள்ளது. 
 

உள் தொராட்டம்: அவெரகால 

நிலனவகம் அதொக் ெக்ரவர்த்தி எழுதிய 

புத்ேககம் சவளியிடப்ெட்டது 

அதசாக் சக்ரவர்த்தி எழுதிய “தி ஸ்ட்ரிகல் 

வித்: எ வமமாயர் ஆஃப் எமர்வஜன்சி” 

(The Struggle Within: A Memoir of the 

Emergency ) என்ற தபைப்பில் ஒரு 

புத்தகம் வவளியி ப்ைட் து. 
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“மாற்று யோர்த்ேங்கலள கற்ெலன 

செய்யும் கலல” என்ற ேலலப்பில் ஒரு 

புத்ேகம் சவளியிடப்ெட்டது 

சிவம் சங்கர் சிங் மற்றும் ஆைந்த் 

வவங்க நாராயைன் ஆகிதயாரால் 

எழுதப்ைட்  ‘மாற்று யதார்த்தங்கபள 

கற்ைபை வசய்யும் கபை: தகவல் தகவல் 

தைார் உங்கள் உைகத்பத எவ்வாறு 

வடிவபமக்கிறது’ (‘The Art of Conjuring 

Alternate Realities: How Information Warfare 

Shapes Your World’, ) என்ற புதிய புத்தகம் 

வவளியி ப்ைட் து. இந்த புத்தகத்பத 

ஹார்ைர்காலின்ஸ் வவளியிட்டுள்ளார். 
 

குழந்லே பிரடிஜி லநட் எழுதிய “தி கிதரட் 

பிக் லயன்” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப்ெட்டது 

“தி கிதரட் பிக் ையன்” என்ற தபைப்பில் 

ஒரு புத்தகம் குழந்பத பிரடிஸி கிபறசிஸ் 

பநட் வபரந்து எழுதி வவளியிட் து . 

இந்த புத்தகம் ஒரு சிங்கம் மற்றும் 

இரண்டு குழந்பதகபளப் ைற்றிய கபத 
 

எம்.சவங்லக நாயுடு ‘உருது கவிஞர்கள் 

மற்றும் எழுத்ோளர்கள் – சடக்கனின் 

ரத்தினங்கள்’ என்ற ேலலப்பில் 

புத்ேகத்லேப் செற்றார். 

துபைத் தபைவர் எம்.வவங்காய் நாயுடு 

மூத்த ைத்திரிபகயாளர் தஜ.எஸ் 

இப்ததகர் எழுதிய ‘உருது கவிஞர்கள் 

மற்றும் எழுத்தாளர்கள் – வ க்கனின் 

ரத்திைங்கள்’ (‘Urdu Poets and Writers – 

Gems of Deccan’ ) என்ற புத்தகத்பதப் 

வைற்றுள்ளார் 
 

அதொக் லாவாொ எழுதிய ‘ஒரு ொோரை 

வாழ்க்லக: ஒரு இந்திய ேலலமுலறயின் 

ஓவியம்’ என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப்ெட்டது 

முன்ைாள் ததர்தல் ஆபையர் அதசாக் 

ைாவாசா “ஒரு சாதாரை வாழ்க்பக: ஒரு 

இந்திய தபைமுபறயின் ஓவியம்” என்ற 

புத்தகத்பத வவளியிட்டுள்ளார். இந்த 

புத்தகத்தில், அதசாக் ைாவாசா தைது 

தந்பத உதய் சிங் ைற்றியும், தைது 

தந்பதயின் வகாள்பககள் அவரது 

வாழ்க்பகயில் ஒரு தார்மீக 

திபசகாட்டியாக எவ்வாறு 

ைணியாற்றியது என்ைது ைற்றிய தைது 

வசாந்த அனுைவத்பதப் ைற்றியும் கூற 

முடிகிறது. 

 

Business News 
 

பிளிப்கொர்ட் 25 மில்லிைனுக்கும் 

அதிகைொன ஆன்வலன் 

கதொழில்முவனரவொவர இைக்க 

ஷொப்ஸிவை அறிமுகப்படுத்துகிறது 

பிளிப்கார்ட் ஷாப்ஸி என்ற 

பயன்பாட்யட 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது 

எந்தமவாரு முதலீடும் இன்றி 

இந்தியர்கள் தங்கள் ஆன்யலன் 

வணிகங்கயளத் மதாடங்க உதவும். 

ஃபிளிப்கார்ட் 2023 ஆம் ஆண்டளவில் 25 

மில்லியனுக்கும் அதிக ான ஆன்யலன் 

மதாழில்முயனரவாயை ஷாப்ஸி 

உதவியுடன் மசயல்படுத்துவயத 

ரநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ஃபிளிப்கார்ட் விற்பயனயாளர்கள் 

வழங்கும் 15 ரகாடி தயாரிப்புகளின் 

பைந்த ரதர்வின் பட்டியல்கயள ஷாப்ஸி 

பயனர்கள் பகிர்ந்து மகாள்ள முடியும். 
 

AJNIFM, வளர்ந்து வரும் 

கதொழில்நுட்பங்கள் AI ஐ உருவொக்க 

வைக்ரரொசொப்ட் உடன் கூட்டணி 

ககொண்டுள்ளது 

அருண் மஜட்லி ரநஷனல் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஃயபனான்சியல் 

ர ரனஜ்ம ன்ட்(Arun Jaitley National 

Institute of Financial Management (AJNIFM)) 

 ற்றும் ய க்ரைாசாப்ட் ஆகியயவ 

AJNIFM மில் ஒரு AI  ற்றும் வளர்ந்து 

வரும் மதாழில்நுட்ப ய யத்யத 

உருவாக்க ஒரு மூரலாபாய 

கூட்டாட்சியய அறிவித்தன. த்திய 

 ற்றும்  ாநில அய ச்சகங்கள்  ற்றும் 

மபாதுத்துயற நிறுவனங்கள் முழுவதும் 

நிதி  ற்றும் மதாடர்புயடய பகுதிகளில் 

வளர்ந்து வரும் மதாழில்நுட்பங்களின் 

பயன்பாட்டு நிகழ்வுகயள AJNIFM 

 ற்றும் ய க்ரைாசாஃப்ட் கூட்டாக 

ஆைாயும். 
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Science and Technology 
 

ககன்யான் திட்டத்திற்கான விகாஸ் 

எஞ்சினில் 3 வது தொேலனலய இஸ்தரா 

சவற்றிகரமாக நடத்தியது 

ககன்யானுக்காை திட் ம் இயந்திர 

தகுதித் ததபவகளின் ஒரு ைகுதியாக, 

மனித மதிப்பி ப்ைட்  GSLV MK III 

வாகைத்தின் பமய L110 திரவ நிபைக்கு 

திரவ உந்துசக்தி விகாஸ் எஞ்சினின் 

மூன்றாவது நீண்  காை சூ ாை 

தசாதபைபய இந்திய விண்வவளி 

ஆராய்ச்சி அபமப்பு (ISRO) 

வவற்றிகரமாக ந த்தியது. 
 

ஜிதயா இதமஜிங் செயற்லகக்தகாலள 

ஆகஸ்ட் மாேம் செலுத்ே இஸ்தரா 

திட்டமிட்டுள்ளது 

இந்திய விண்வவளி ஆராய்ச்சி அபமப்பு 

(ISRO) ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தததி ஜிதயா 

இதமஜிங் வசயற்பகக்தகாள் ஜிசாட் -1 

உள் GSLV-F10 ராக்வகட்ப  ஏவ GISAT-1 

திட் மிட்  சுற்றுப்ைாபதயு ன் 

ஸ்ரீஹரிதகாட் ா விண்வவளியில் 

முழுபமயாக ஏவுதள ந வடிக்பககளில் 

இறங்குகிறது. 
 

வியாழனின் ெந்திரன் யூதராொவிற்கான 

ெணிக்காக நாொ ஸ்தெஸ்X ஐ தேர்வு 

செய்கிறது 

வியாழனின் சந்திரன் யூதராைா ைற்றிய 

விரிவாை விசாரபைகபள 

தமற்வகாள்வதற்காை பூமியின் முதல் 

ைணிக்காை ஏவுதள தசபவகபள வழங்க 

அவமரிக்க விண்வவளி நிறுவைமாை 

நாசா கலிதைார்னியாபவ தளமாகக் 

வகாண்  ஸ்தைஸ்X ஐ 

ததர்ந்வதடுத்துள்ளது. 
 

வியாழனின் துலை தகாள் தகன்மீடில் நீர் 

நீராவியின் முேல் ஆோரத்லே ஹப்பிள் 

கண்டுபிடித்துள்ளது 

முதன்முபறயாக, வியாழனின் துபை 

தகாள் தகனிமீட்டின் வளிமண் ைத்தில் 

நீர் நீராவி இருப்ைதற்காை ஆதாரங்கபள 

வானியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளைர். 

சந்திரனின் தமற்ைரப்பில் இருந்து ைனி 

தி மாக இருந்து வாயுவாக மாறும் 

தைாது இந்த நீராவி உருவாகிறது. 
 

Important Days 
 

ரதசிை பட்டை கைக்கொளர்கள் தினம்: 

 ூவல 01 

ரதசிய பட்டய கைக்காளர் தினம் 

அல்லது CA தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஜூயல 1 அன்று 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 1949 ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய நாடாளு ன்றத்தால் 

இந்திய பட்டய கைக்காளர் நிறுவனம் 

(ICAI) கண்டுபிடிக்கப்பட்டயத 

நியனவுகூரும் வயகயில் இந்த நாள் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ICAI நிறுவப்பட்ட நாளில், CA. 

தினம் பட்டய கைக்காளயை 

மகௌைவிப்பதற்காக 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

ரதசிை அஞ்சல் பணிைொளர் தினம்: 

 ூவல 01 

ந து சமூகத்தில் தபால் ஊழியர்கள் 

அளித்த பங்களிப்யப அங்கீகரிக்கும் 

வித ாக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஜூயல 1 

ஆம் ரததி ரதசிய அஞ்சல் மதாழிலாளர் 

தினம் உலகளவில் குறிக்கப்படுகிறது. 

ஆன்யலன் ஷாப்பிங் நம்மில் பலருக்கு 

ஒரு உயிர்நாடியாக  ாறியுள்ளதால், 

‘தபால்காைர்களுக்கு  ட்டு ல்ல, 

அயனத்து விநிரயாக ஊழியர்களுக்கும் 

நன்றி மசால்ல ஒரு தனித்துவ ான 

வாய்ப்பு இந்த நாள். 
 

ரதசிை ைருத்துவர்கள் தினம்:  ூவல 01 

ரதசிய  ருத்துவர்கள் தினம் 

இந்தியாவில் ஆண்டுரதாறும் ஜூயல 01 

அன்று இந்திய  ருத்துவ சங்கம் (IMA) 

மகாண்டாடுகிறது. சிறந்த 

 ருத்துவர்கயள மகௌைவிப்பதற்கும், நம் 

வாழ்வில்  ருத்துவர்களின் 

முக்கியத்துவத்யதப் 

புரிந்துமகாள்வதற்கும் அவர்கயள 

 திப்பிடுவதற்கும், அவர்களின் மிகப் 

மபரிய பிைதிநிதிகளில் ஒருவயை 

நியனவுகூர்ந்து அவர்களுக்கு 

 ரியாயதகயள வழங்கவும் இந்த நாள் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. 
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உலக விவளைொட்டுதுவற 

பத்திரிவகைொளர்கள் தினம்: 02  ூவல 

உலக வியளயாட்டு துயற 

பத்திரியகயாளர் தினம் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஜூயல 2 ஆம் ரததி 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

வியளயாட்டு துயற 

பத்திரியகயாளர்களின் பணியய 

ஒப்புக்மகாள்வயதயும், அவர்களின் 

பணியில் சிறப்பாகச் மசய்ய அவர்கயள 

ஊக்குவிப்பயதயும் இந்த நாள் 

ரநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. இந்த 

மதாழில்முயற உலகம் முழுவதும் பல 

வயகயான வியளயாட்டுகளின் 

வளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ளது.இந்த 

பத்திரியகயாளர்கள் தங்கள் மதாழிலில் 

தங்கள் தைத்யத பைா ரிக்க அவர்களின் 

சங்கங்கயளக் மகாண்டுள்ளனர். 

 

உலக UFO தினம்: 02 ஜூயல 

உலக UFO தினம் (WUD) உலகளவில் 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஜூயல 2 ஆம் 

ரததி நடத்தப்படுகிறது. இது உலக UFO 

தின அய ப்பால் (WUFODO) 

அயடயாளம் காைப்படாத பறக்கும் 

மபாருள்கள் (UFO) இருப்பதற்கு 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு நாள். WUD 

UFOக்கள் இருப்பயதப் பற்றிய 

விழிப்புைர்யவ ஏற்படுத்துவயதயும், 

பிைபஞ்சத்தில் நாம் தனியாக 

இல்லாதிருப்பயதப் பற்றி சிந்திக்க 

 க்கயள ஊக்குவிப்பயதயும் 

ரநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ஆைம்பத்தில், ஜூன் 24 அன்று நாள் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. பின்னர், அந்த 

நாளின் நியனவாக ஜூயல 2 ஆம் ரததி 

WUFODO நிறுவப்பட்டது. 

 

சர்வரதச கூட்டுறவு தினம்: 3  ூவல 

கூட்டுறவு குறித்த விழிப்புைர்யவ 

அதிகரிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சயப 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஜூயல முதல் 

சனிக்கிழய யன்று சர்வரதச கூட்டுறவு 

தினத்யத மகாண்டாடுகிறது. 2021 ஆம் 

ஆண்டில், காலநியல  ாற்றத்யத 

எதிர்ப்பதற்கு கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் 

பங்களிப்யப ய ய ாகக் மகாண்டு 

சர்வரதச கூட்டுறவு தினம் ஜூயல 3 ஆம் 

ரததி மகாண்டாடப்படும். 

இந்த ஜூயல 3 ஆம் ரததி, சர்வரதச 

கூட்டுறவு தினம் ( #CoopsDay) “Rebuild 

better together”என்று மகாண்டாடப்படும். 

 

உலக உயிரிைல் பூங்கொ தினம்:  ூவல 6 

உலக உயிரியல் பூங்கா தினம் ஒவ்மவாரு 

ஆண்டும் ஜூயல 6 ஆம் ரததி 

ஜூரனாடிக் ரநாய்களின் ஆபத்து குறித்த 

விழிப்புைர்யவ ஏற்படுத்துகிறது. 

மிருகக்காட்சிகள் என்பது மதாற்று 

ரநாய்கள் (யவைஸ், பாக்டீரியா  ற்றும் 

ஒட்டுண்ணிகள்) விலங்குகளிடமிருந்து 

 னிதர்களுக்கு பைவக்கூடும்.ஜூயல 6, 

1885 இல், லூயிஸ் பாஷர் ஜூரனாடிக் 

ரநாயாகும் ரைபிஸ் யவைஸுக்கு எதிைான 

முதல் தடுப்பூசியய மவற்றிகை ாக 

வழங்கிய ஆண்டு ஆகும். 

 

உலக சொக்ரலட் தினம்  ூவல 7 அன்று 

ககொண்டொடப்படுகிறது 

உலக சாக்ரலட் தினம் அல்லது சர்வரதச 

சாக்ரலட் தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

ஜூயல 7 ஆம் ரததி 

மகாண்டாடப்படுகிறது. நம் வாழ்வில் 

சாக்ரலட் இருப்பயத நாள் 

மகாண்டாடுகிறது. இது 

சாக்ரலட்டுகயள சாப்பிடுவதன் 

மூலமும், அன்பானவர்களுடன் பகிர்ந்து 

மகாள்வதன் மூலமும் குறிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நாள் ஆண்டுரதாறும் சாக்ரலட்டின் 

உலகளாவிய மகாண்டாட்ட ாகும், இது 

 க்கயள கவரும்  ற்றும் ஈடுபட 

அனு திக்கிறது. 
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தேசிய மீன் விவொயிகள் தினம் : 10 

ெூலல 

ததசிய மீன் விவசாயிகள் திைம் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூபை 10 ஆம் 

தததி, மீன்வளத் துபற, மீன்வள 

அபமச்சகம், கால்நப  ைராமரிப்பு 

மற்றும் ைால்வளத்துபற ஆகியவற்றால் 

ததசிய மீன்வள தமம்ைாட்டு 

வாரியத்து ன் (NFDB) இபைந்து 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. நிபையாை 

சரக்கு இருப்பு மற்றும் ஆதராக்கியமாை 

சுற்றுச்சூழல் அபமப்புகபள உறுதி 

வசய்வதற்காக, மீன்வள வளங்கபள நாடு 

நிர்வகிக்கும் முபறபய மாற்றுவதில் 

கவைம் வசலுத்துவபத இந்த நிகழ்வு 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
 

உலக மலாலா தினம்: ெூலல 12 

இளம் ஆர்வைர் மைாைா யூசுப்சாபய 

வகௌரவிக்கும் விதமாக ஐக்கிய நாடுகள் 

சபை ஜூபை 12 ஐ உைக மைாைா 

திைமாக அறிவித்துள்ளது. 

உைவகங்கிலும் உள்ள வைண்கள் மற்றும் 

குழந்பதகளின் உரிபமகபள 

வகௌரவிக்கும்  விதமாக மைாைா 

யூசுப்சாயின் பிறந்த நாளாை மைாைா 

திைம் நிபைவுகூரப்ைடுகிறது. 
 

உலக மக்கள் சோலக தினம் ெூலல 11 

அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

உைக மக்கள் வதாபக திைம் ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் ஜூபை 11 அன்று உைக 

அளவில் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 

வளர்ந்து வரும் மக்கள்வதாபகயின் 

தாக்கம் மற்றும் ைாலிை சமத்துவம், 

குடும்ைக் கட்டுப்ைாட்டின் 

முக்கியத்துவம், வறுபம, தாய்வழி 

சுகாதாரம், மனித உரிபமகள் தைான்ற 

பிரச்சிபைகள் குறித்து மக்களிப தய 

விழிப்புைர்பவ ஏற்ைடுத்த இந்த நாள் 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 

உைக மக்கள்வதாபக திைமாை 2021 இன் 

இந்த ஆண்டு கருப்வைாருள்: 

“கருவுறுதலில் Covid-19 வதாற்றுதநாயின் 

தாக்கம்”. 
 

உலக இலளஞர் திறன் தினம் ெூலல 15 

அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

ஐக்கிய நாடுகள் சபை உைக இபளஞர் 

திறன் திைத்பத ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

ஜூபை 15 அன்று உைகளவில் 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. 2020 உைக 

இபளஞர் திறன் திைத்தின் 

கருப்வைாருள் “வதாற்றுதநாய்க்கு 

பிந்பதய இபளஞர் திறன்கபள 

மறுவடிவபமத்தல்”. 

 

உலக ெர்வதேெ நீதிக்கான தினம்: 17 

ெூலல 

சர்வததச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் 

(ICC) ைணிகபள ஆதரிப்ைதற்கும் 

அங்கீகரிப்ைதற்கும் சர்வததச நீதிக்காை 

உைக திைம் (சர்வததச குற்றவியல் நீதி 

நாள் அல்ைது சர்வததச நீதி திைம் 

என்றும் அபழக்கப்ைடுகிறது) ஜூபை 17 

அன்று உைகளவில் 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. 
 

சநல்ென் மண்தடலா ெர்வதேெ தினம் 

ெூலல 18 அன்று சகாண்டாடப்ெட்டது 

ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் ஜூபை 18 ஐ வநல்சன் 

மண்த ைா சர்வததச திைமாக 

அனுசரிக்கிறது. சர்வததச அளவில் 

ஜைநாயகத்திற்காை தைாராட் த்திற்கும் 

உைகம் முழுவதும் அபமதி 

கைாச்சாரத்பத தமம்ைடுத்துவதற்கும் 

வநல்சன் மண்த ைாவின் ைங்களிப்பை 

நாள் ஒப்புக்வகாள்கிறது. வநல்சன் 

மண்த ைா திைம் அபைவருக்கும் 

ந வடிக்பக எடுத்து மாற்றத்பத 

ஊக்குவிக்கும் ஒரு சந்தர்ப்ைமாகும். 
 

ெர்வதேெ ெதுரங்க விலளயாட்டு தினம்: 

ெூலல 20 

சர்வததச சதுரங்க விபளயாட்டு திைம் 

ஆண்டுததாறும் ஜூபை 20 அன்று 1966 

முதல் வகாண் ா ப்ைடுகிறது, இது 

வரைாற்றில் மிகவும் ைழபமயாை 

மற்றும் மிகவும் பிரைைமாை 

விபளயாட்டுகளில் ஒன்பறக் 

வகாண் ாடுகிறது, இது நாடுகளிப தய 

தநர்பம, சமத்துவம், ைரஸ்ைர மரியாபத 

மற்றும் புரிதபை ஊக்குவிக்கிறது. 
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அறிவியல் ஆய்வு நாள்: 20 ெூலல 

அறிவியல் ஆய்வு நாள் (சந்திரன் நாள் 

என்றும் அபழக்கப்ைடுகிறது) 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூபை 20 அன்று 

குறிக்கப்ைடுகிறது. 1969 ஆம் ஆண்டில் 

இந்த நாளில்தான் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 

மற்றும் எட்வின் ‘ைஸ்’ ஆல்ட்ரின் 

ஆகிதயார் சந்திரனின் தமற்ைரப்பில் 

இறங்கிய முதல் மனிதர்களாக 

ஆைார்கள். 
 

உலக மூலள தினம்: ெூலல 22 

உைக நரம்பியல் கூட் பமப்பு (WFN) 

ஒவ்வவாரு ஜூபை 22 அன்று உைக 

மூபள திைத்பத வகாண் ாடுகிறது, 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் வவவ்தவறு 

கருப்வைாருபள பமயமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. இந்த உைக மூபள 

திைத்தின் கருப்வைாருள் “ஸ் ாப் 

மல்டிபிள் ஸ்களீதராசிஸ்”. 
 

தேசிய ஒளிெரப்பு நாள் ெூலல 23 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூபை 23 ஆம் 

தததி ததசிய ஒளிைரப்பு நாள் 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது, இது 

வாவைாலிபயக் வகாண் ாடுகிறது, இது 

இந்தியாவில் மக்களின் வாழ்க்பகயின் 

ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்து 

வருகிறது, இது வசய்திகளு ன் எளிதாை 

வைாழுதுதைாக்கு ஊ கமாகவும் 

உள்ளது. 
 

ஆய்கர் திவாஸ் (வருமான வரி நாள்) 

ெூலல 24 அன்று CBDT 

சகாண்டாடுகிறது 

அவர் மத்திய தநரடி வரி வாரியம் (CBDT) 

1621 வது வருமாை வரி திைத்பத (ஆய்கர் 

திவாஸ் என்றும் அபழக்கப்ைடுகிறது) 

2021 ஜூபை 24 அன்று 

வகாண் ாடுகிறது. இந்தியாவில், 

வருமாை வரி திைம் ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் ஜூபை 24 அன்று 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. 
 

கார்கில் விெய் திவாஸ் ெூலல 26 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது 

கார்கில் தமாதலில் ைாகிஸ்தானுக்கு 

எதிராை இந்தியாவின் வவற்றிபயக் 

குறிக்கும் வபகயில், கார்கில் விஜய் 

திவாஸ் 1999 முதல் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

ஜூபை 26 அன்று 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. இந்த ஆண்டு 

ததசம் கார்கில் தைாரில் 22 ஆண்டுகாை 

வவற்றிபயக் வகாண் ாடுகிறது. 

 

உலக நீரில் மூழ்கும் ேடுப்பு நாள்: ெூலல 

25 

ஏப்ரல் 2021 ஐ, “உைகளாவிய நீரில் 

மூழ்கும் தடுப்பு” ஐ.நா வைாதுச் சபைத் 

தீர்மாைம் மூைம் அறிவிக்கப்ைட் து. 

உைக நீரில் மூழ்கும் தடுப்பு நாள் 

ஆண்டுததாறும் ஜூபை 25 அன்று 

நப வைறுகிறது. இந்த உைகளாவிய 

நிகழ்வு குடும்ைங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் 

மீது மூழ்குவதன் துன்ைகரமாை மற்றும் 

ஆழமாை தாக்கத்பத 

முன்னிபைப்ைடுத்தவும், அபதத் தடுக்க 

உயிர் காக்கும் தீர்வுகபள வழங்கவும் ஒரு 

வாய்ப்ைாக அபமகிறது. 

 

CRPF ெூலல 27 அன்று 83 வது உருவான 

தினத்லே சகாண்டாடியது 

மத்திய ரிசர்வ் வைாலிஸ் ைப  (CRPF), 

அதன் 23 வது உருவாை திைத்பத 20 

ஜூபை 2021 அன்று வகாண் ாடியது. 

CRPF இந்தியாவின் மிகப்வைரிய மத்திய 

ஆயுத தைாலீஸ் ைப யாகும், இது 

உள்துபற அபமச்சகத்தின் (MHA) 

அதிகாரத்தின் கீழ் உள்ளது. இதன் 

தபைபமயகம் புதுதில்லியில் 

அபமந்துள்ளது. 
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ெதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் அலமப்பிற்கான 

ெர்வதேெ தினம் 

சதுப்புநிை சுற்றுச்சூழல் அபமப்பின் 

சர்வததச நாள் (அல்ைது உைக சதுப்பு 

நாள்) ஆண்டுததாறும் ஜூபை 26 அன்று 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. சதுப்புநிை 

சுற்றுச்சூழல் அபமப்புகளின் 

முக்கியத்துவத்பத “ஒரு தனித்துவமாை, 

சிறப்பு மற்றும் ைாதிக்கப்ை க்கூடிய 

சுற்றுச்சூழல் அபமப்பு” என்று 

விழிப்புைர்பவ ஏற்ைடுத்தவும், 

அவற்றின் நிபையாை தமைாண்பம, 

ைாதுகாப்பு மற்றும் ையன்ைாடுகளுக்காை 

தீர்வுகபள ஊக்குவிக்கவும் இந்த நாள் 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது. 
 

உலக இயற்லக ொதுகாப்பு தினம்: 

ெூலல 28 

உைக இயற்பக ைாதுகாப்பு திைம் 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூபை 28 அன்று 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. இந்த நாபளக் 

வகாண் ாடுவதன் முக்கிய தநாக்கம் 

இயற்பகபயப் ைாதுகாப்ைது ைற்றிய 

விழிப்புைர்பவ ஏற்ைடுத்துவதும், நமது 

இயற்பக வளங்கபளப் 

ைாதுகாப்ைதற்காை சிறந்த 

நப முபறகபளப் பின்ைற்றுவதும் 

ஆகும். 
 

உலக கல்லீரல் அழற்சி தினம் ெூலல 28 

அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிறது 

உைக சுகாதார அபமப்பு ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் ஜூபை 28 அன்று “உைக 

கல்லீரல் அழற்சி திைம்” என்று 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. கல்லீரல் அழற்சி 

உள்ளிட்  ைல்தவறு உ ல்நைப் 

பிரச்சிபைகபள ஏற்ைடுத்தும் 

கல்லீரலின் வீக்கமாை பவரஸ் 

வஹைப டிஸ் குறித்த விழிப்புைர்பவ 

அதிகரிக்க இந்த நாள் 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது 
 

ெர்வதேெ புலிகள் தினம்: 29 ெூலல 

காட்டு புலிகளின் எண்ணிக்பக குபறந்து 

வருவது குறித்த விழிப்புைர்பவ 

ஏற்ைடுத்துவதற்கும் அவற்பறப் 

ைாதுகாப்ைதற்காை முயற்சிகபள 

தமற்வகாள்வதற்கும் ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் ஜூபை 29 ஆம் தததி 

உைகளாவிய புலி திைம் அல்ைது 

சர்வததச புலி திைம் 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 
 

உலக தரஞ்ெர் தினம்: 31 ெூலல 

ஒவ்வவாரு வரு மும் ஜூபை 31 அன்று 

க பமயாற்றும் தைாது வகால்ைப்ைட்  

அல்ைது காயமப ந்த தரஞ்சர்கபள 

நிபைவுகூருவதற்காகவும், உைகின் 

இயற்பக மற்றும் கைாச்சார 

ைாரம்ைரியத்பத ைாதுகாக்க தரஞ்சர்கள் 

வசய்யும் ைணிபய வகாண் ா வும் 

உைக தரஞ்சர் திைம் 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. உைக தரஞ்சர் 

திைம் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சாரம் முதல் 

கல்வி வபர அவர்களின் முக்கிய 

தவபைகபள ஆதரிக்க ஒரு வாய்ப்பை 

வழங்குகிறது. 

 

ஆட்கடத்ேலுக்கு எதிரான ெர்வதேெ  

தினம்: ெூலல 30 

ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒவ்வவாரு 

ஆண்டும் ஜூபை 30 ஆள்க த்தலுக்கு 

எதிராை சர்வததச  திைமாக 

அனுசரிக்கிறது. மனித க த்தலுக்கு 

ஆளாைவர்களின் நிபைபம குறித்த 

விழிப்புைர்பவ ஏற்ைடுத்துவதற்கும் 

அவர்களின் உரிபமகபள 

தமம்ைடுத்துவதற்கும் ைாதுகாப்ைதற்கும் 

2013 ஆம் ஆண்டில் வைாதுச் சபை 

ஜூபை 30 ஆம் தததி நைர்கபள 

க த்தலுக்கு எதிராை உைக திைமாக 

நியமித்தது 
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ெர்வதேெ நட்பு தினம்: 30 ெூலல 

சர்வததச நட்பு திைம் ஜூபை 30 அன்று 

உைகளவில் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. 

வாழ்க்பகயில் நண்ைர்கள் மற்றும் 

நட்பின் முக்கியத்துவத்பத குறிக்கும் 

வபகயில் இந்த நாள் 

வகாண் ா ப்ைடுகிறது 

 

Obituaries 
 

இங்கிலாந்தின் முன்னாள் ெந்துவீச்ொளர் 

லமக் சஹன்ட்ரிக் காலமானார் 

முன்ைாள் இங்கிைாந்து மற்றும் 

வ ர்பிஷயர் ைந்துவீச்சாளர் பமக் 

வஹன்ட்ரிக் காைமாைார். அவர் 

இங்கிைாந்தின் இரண்டு ஆஷஸ் வதா ர் 

வவற்றிகளில் முக்கிய ைங்கு வகித்தார் 

மற்றும் 1974 மற்றும் 1981 க்கு இப யில் 

தைது நாட்டிற்காக 30 வ ஸ்ட் 

தைாட்டிகளில் 87 விக்வகட்டுகபள 

வீழ்த்திைார். 
 

திவரப்பட தைொரிப்பொளர் ரொஜ் ககௌஷல் 

கொலைொனொர் 

“ஷாடி கா லடூ”, “பியார் ர  கபி கபி” 

ரபான்ற தியைப்படங்கயள இயக்கிய 

தியைப்பட தயாரிப்பாளர் ைாஜ் மகௌஷல் 

கால ானார். இவர் நடிகர்-டிவி 

மதாகுப்பாளர்  ந்திைா ரபடியய 

 ைந்தார்.“ய  பிைதர்… நிகில்” 

தியைப்படத்யதயும் தயாரித்தார், இதில் 

சஞ்சய் சூரி  ற்றும் ஜூஹி சாவ்லா 

நடித்தனர் இவைது கயடசி இயக்க ான 

அர்ஷத் வார்சி  ற்றும் சஞ்சய் தத் 

ஆகிரயார் நடித்த 2006 ஆம் ஆண்டின் 

த்ரில்லர் “அந்ரதாணி ரகான் யை?”. 
 

 

‘சுதர்ைொ’ சைஸ்கிருத நொளிதழின் ஆசிரிைர் 

ரக.வி. சம்பத் குைொர் கொலைொனொர் 

சுதர் ா’ ச ஸ்கிருத நாளிதழின் ஆசிரியர் 

ரக.வி. சம்பத் கு ார் கால ானார். அவர், 

தனது  யனவியுடன், இலக்கியம் 

 ற்றும் கல்வித் துயறயில் தனது 

பங்களிப்புக்காக 2020 ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய அைசிடமிருந்து பத் ஸ்ரீ 

விருதுக்காக ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார். 

சித்தருத விருது, சிவைாத்திரி ரதசிரகந்திை 

மீடியா விருது, அப்துல் கலாம் விருது 

 ற்றும் பல விருதுகயளயும் அவர் 

மபற்றுள்ளார். 

 

இந்திைொவின் முன்னொள் கொல்பந்து வீரர் 

பிரசன்னன் கொலைொனொர் 

இந்தியாவின் முன்னாள் கால்பந்து வீைர் 

M.பிைசன்னன் கால ானார். 1970 களின் 

திறய யான மிட்பீல்டர், அவர் இந்தர் 

சிங்  ற்றும் ரடாைாய்சாமி நட்ைாஜ் 

ரபான்ற இந்திய கால்பந்தின் முக்கிய 

வீைர்களுடன் டிைஸ்ஸிங் அயறயய 

பகிர்ந்து மகாண்டார். சந்ரதாஷ் டிைாபி 

ரதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பில் 

ரகைளா,  காைாஷ்டிைா  ற்றும் ரகாவா 

அணிக்காக வியளயாடினார். 

 

முன்னொள் அகைரிக்க பொதுகொப்பு 

கசைலொளர் கடொனொல்ட் ரம்ஸ்பீல்ட் 

கொலைொனொர் 

இைண்டு முயற பாதுகாப்பு 

மசயலாளரும், ஒரு முயற ஜனாதிபதி 

ரவட்பாளரு ான மடானால்ட் 

ைம்ஸ்பீல்ட், ஒரு திறய யான 

அதிகாைத்துவவாதி  ற்றும் நவீன 

அம ரிக்க இைாணுவத்தின் 

மதாயலரநாக்கு பார்யவயாளர் என்ற 

நற்மபயர் மகாண்டவர்  சமீபத்தில் 

இறந்தார். மபன்டகன் தயலவைாக 

இைண்டு முயற பணியாற்றிய ஒரை நபர் 

ைம்ஸ்பீல்ட். 
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பிரபல பொலிவுட் நடிகர் திலீப் குைொர் 

கொலைொனொர் 

பிைபல பாலிவுட் நடிகர் முக து யூசுப் 

கான், மதாழில் ரீதியாக திலீப் கு ார் என 

அயழக்கப்படுபவர் 98 வயதில் 

கால ானார். பாலிவுட்டின் ரசாக  ன்னர் 

என்று பிைபல ாக அறியப்பட்டார். 

இவர் கயடசியாக 1998 ஆம் ஆண்டில் 

மவளியான கிலா தியைப்படத்தில் 

காைப்பட்டார். 1954 ஆம் ஆண்டில் 

சிறந்த நடிகருக்கான பிலிம்ரபர் விருயத 

மவன்ற முதல் நடிகர்  ற்றும் ம ாத்தம் 8 

முயற மவன்றார். அவரும் 

ஷாருக்கானும் இயைந்து 

மபரும்பாலான பிலிம்ரபர் 

ரகாப்யபகளுக்கான சாதயனயயப் 

பயடத்துள்ளனர். 

 

‘சூப்பர்ரைன்’ இைக்குனர் ரிச்சர்ட் 

ரடொனர் கொலைொனொர் 

அசல் ‘சூப்பர்ர ன்’ பட ான ‘Lethal 

Weapon’ தியைப்படத் மதாடர்  ற்றும் ‘The 

Goonies’ மைல்மிங் மசய்வதில் மிகவும் 

பிைபல ான ஏஸ் தியைப்படத் 

தயாரிப்பாளர் ரிச்சர்ட் ரடானர் 

கால ானார். 91 வயதான தியைப்படத் 

தயாரிப்பாளர் பிைதான சினி ா 

வைலாற்றில் மிகவும் சூப்பர் ஹீரைா 

தியைப்படம், திகில் படம், the buddy cop 

romps பிைபல ான சில வயககளில் 

முன்னணியில் இருந்தார். 

 

ஒலிம்பிக் தங்கம் கவன்ற ைொக்கி 

 ொம்பவொன் ரகசவ் தத் கொலைொனொர் 

ைாக்கியில் இைண்டு முயற ஒலிம்பிக் 

தங்கப்பதக்கம் மவன்ற ரகசவ் தத் 

கால ானார். 1948 ஒலிம்பிக்கில் 

இந்தியாவின் வைலாற்று சாதயனயின் 

ஒரு பகுதியாக அவர் இருந்தார், அங்கு 

அவர்கள் லண்டனில் உள்ள மவம்ப்லி 

ஸ்ரடடியத்தில் 4-0 என்ற ரகால் 

கைக்கில் பிரிட்டயன வீழ்த்தி 

சுதந்திைத்திற்குப் பிறகு முதல் தங்கம் 

மவன்றனர். 
 

இைொச்சல பிரரதச முன்னொள் முதல்வர் 

விர்பத்ரொ சிங் கொலைொனொர் 

காங்கிைஸ் மூத்த தயலவரும், இ ாச்சல 

பிைரதச முன்னாள் முதல்வரு ான 

விர்பத்ைா சிங் கால ானார். மூத்த 

அைசியல்வாதி இ ாச்சல பிைரதசத்தின் 4 

வது  ற்றும் மிக நீண்ட காலம் 

முதலய ச்சைாக இருந்தார். அவர் ஏப்ைல் 

8, 1983 முதல்  ார்ச் 5, 1990, டிசம்பர் 3, 1993 

வயை,  ார்ச் 23, 1998,  ார்ச் 6, 2003 வயை, 

டிசம்பர் 29, 2007 வயை ஆறு முயற  ாநில 

முதல்வைாக பணியாற்றினார். ஆறாவது 

முயற 2012 டிசம்பர் 25 முதல் டிசம்பர் 26, 

2017 வயை பணியாற்றினார்ொகிஸ்ோன் 

முன்னாள் ெனாதிெதி மம்னூன் உதென் 

காலமானார் 

ைாகிஸ்தான் முன்ைாள் ஜைாதிைதி 

மம்னூன் உதசன் காைமாைார். 1940 ஆம் 

ஆண்டில் ஆக்ராவில் பிறந்து 1947 இல் 

தைது வைற்தறாரு ன் ைாகிஸ்தானுக்கு 

குடிவையர்ந்த மம்னூன் உதசன், 

வசப் ம்ைர் 2013 முதல் வசப் ம்ைர் 2018 

வபர ைாகிஸ்தானின் 12 வது 

ஜைாதிைதியாக ைணியாற்றிைார். 

 

புலிட்ெர் ெரிசு செற்ற இந்திய புலகப்ெட 

ெத்திரிலகயாளர் தடனிஷ் சித்திக் 

காலமானார் 

2021 ஜூபை 13 அன்று 

ஆப்கானிஸ்தானில் காந்தஹார் 

மாகாைத்தின் ஸ்பின் தைால் ாக் 

மாவட் த்தில் ஆப்கானிஸ்தான் 

துருப்புக்களுக்கும் தலிைானுக்கும் 

இப யிைாை சண்ப  அறிக்பகயின்  

தைாது ஏற்ைட்  தமாதலில் அவர் 

வகால்ைப்ைட் பத அடுத்து புலிட்சர் 

ைரிசு வைற்ற இந்திய புபகப்ை  

ைத்திரிபகயாளர் த னிஷ் சித்திக் 

காைமாைார். 
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மூத்ே நாடக ஆளுலம உர்மில் குமார் 

ேப்லியால் காலமானார் 

புகழ்வைற்ற நா க ஆளுபம மற்றும் 

எழுத்தாளர் உர்மில் குமார் தப்லியால் 

காைமாைார். நவ் ாங்கியின் புத்துயிர் 

மற்றும் நா கத்பத 

பிரைைப்ைடுத்துவதற்காக தப்லியால் 

தைது வாழ்நாள் முழுவதும் 

ைணியாற்றிைார். இந்த மூத்தவர் மாநிை 

தபைநகரின் 50 வயதாை பிரைைமாை 

நா கக் குழுவாை தர்ைனு ன் 

வதா ர்புப யவர். 
 

தேசிய வடிவலமப்பு நிறுவனத்தின் 

இலை நிறுவனர் கிரா ொராொய் 

காலமானார் 

ததசிய வடிவபமப்பு நிறுவைத்தின் 

இபை நிறுவைர் கிரா சாராைாய் 

காைமாைார். ததசத்தில் வடிவபமப்புக் 

கல்வியின் முன்தைாடி ைை 

நிறுவைங்கபள நிறுவுவதில் முக்கிய 

ைங்கு வகித்துள்ளார், தமலும் கபை 

மற்றும் கட்டி க்கபைத் துபறயிலும் 

குறிப்பி த்தக்க ைங்களிப்புகபளச் 

வசய்துள்ளார். 
 

பிரெல கர்நாடக செம்சமாழி வயலின் 

கலலஞர் சிக்கில் R ொஸ்கரன் 

காலமானார் 

பிரைை கர்நா க கிளாசிக்கல் வயலின் 

கபைஞர் ‘கபைமாமணி’ சிக்கில் ஸ்ரீ ஆர் 

ைாஸ்கரன் காைமாைார். திருவாரூர் ஸ்ரீ 

சுப்ைா ஐயரி மிருந்து தைது 11 வயதில் 

வயலின் கற்கத் வதா ங்கிைார், பின்ைர் 

மயூரம் ஸ்ரீ தகாவிந்தராஜன் பிள்பளயின் 

கீழ் ையிற்சி வைற்றார்.  AIRரின் ‘A’ கிதரடு 

ஆர்ட்டிஸ் ாக இருந்த இவர் 1976 முதல் 

1994 வபர வசன்பை வாவைாலி 

நிபையத்தில் கிட் த்தட்  2 

தசாப்தங்களாக ைணியாற்றியுள்ளார் 
 

ஆயுர்தவே மருத்துவம் தடாயன், டாக்டர் 

பி தக வாரியர் காலமானார் 

மூத்த இந்திய ஆயுர்தவத ையிற்சியாளர் 

 ாக் ர் பி.தக. உைகம் முழுவதும் 

ஆயுர்தவதத்தில் மிகவும் மதிப்பிற்குரிய 

வையராக இருந்த வாரியர் காைமாைார். 
 

முன்னாள் WWE மல்யுத்ே வீரர் ‘Mr. 

Wonderful’ ொல் ஆர்ன்தடார்ஃப் 

காலமானார் 

மிகவும் பிரைைமாை மிஸ் ர் 

வவாண் ர்ஃபுல் என்ற 

புபைப்வையரு ன், புகழ்வைற்ற 

அவமரிக்க வதாழில்முபற மல்யுத்த வீரர் 

ைால் ஆர்ன்த ார்ஃப் காைமாைார். 
 

1983 உலகக் தகாப்லெ சவன்ற முன்னாள் 

இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் யஷ்ொல் ெர்மா 

காலமானார் 

1983 கிரிக்வகட் உைகக் தகாப்பைபய 

வவன்ற இந்திய அணியில் உறுப்பிைராக 

இருந்த முன்ைாள் இந்திய கிரிக்வகட் 

வீரர் யஷ்ைால் சர்மா காைமாைார். அவர் 

37 வ ஸ்ட் மற்றும் 42 ஒருநாள் 

தைாட்டிகளில் இந்தியாபவ 

பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்திைார். 
 

தேசிய விருது செற்ற நடிலக சுதரகா சிக்ரி 

காலமானார் 

மூன்று முபற ததசிய விருது வைற்ற 

நடிபக சுதரகா சிக்ரி காைமாைார். மூன்று 

முபற ததசிய விருது வவன்றவர் 

‘தமாஸ்’, ‘மம்தமா’, ‘சலீம் ைாங்த  வை 

மாட் தரா’, ‘சுபீ ா’, ‘ைாதாய் தஹா’ 

மற்றும் திைசரி தசாப் ‘ைாலிகா வாது’ 

ஆகியவற்றில் நடித்ததற்காக மிகவும் 

பிரைைமாைவர். 
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இந்தியாவின் மூத்ே மாைவி ொகீரதி 

அம்மா 107 வயதில் காலமானார் 

சம ததர்வில் ததர்ச்சி வைற்ற 

இந்தியாவின் வயதாை வைண்மணி 

ைகீரதி அம்மா வயது வதா ர்ைாை 

வியாதிகளால் காைமாைார். அவளுக்கு 

107 வயது. தகரளாவின் வகால்ைம் 

மாவட் த்பதச் தசர்ந்த அம்மா, தைது 

105 வயதில் கல்விபயத் வதா ர முடிவு 

வசய்தார். 
 

ெங்களாதேஷின் புகழ்செற்ற நாட்டுப்புற 

ொடகர் ஃெக்கீர் ஆலம்கீர் காலமானார் 

Covid-19 வதாற்றால் ைங்களாததஷின் 

புகழ்வைற்ற நாட்டுப்புற ைா கர் ஃைக்கீர் 

ஆைம்கீர் காைமாைார். அவர் பிப்ரவரி 21, 

1950 அன்று, ஃைரித்பூரில் பிறந்தார், 

ஆைம்கீர் 1966 இல் தைது இபச 

வாழ்க்பகபயத் வதா ங்கிைார். ைா கர் 

கைாச்சார அபமப்புகளாை ‘கிரந்தி 

ஷில்பி தகாஸ்தி’ மற்றும் ‘காைா ஷில்பி 

தகாஸ்தி’ ஆகியவற்றின் முக்கிய 

உறுப்பிைராக இருந்தார் மற்றும் 

ைங்களாததஷின் 1969 எழுச்சியின் தைாது 

ஒரு முக்கிய ைங்பகக் வகாண்டிருந்தார். 
 

மூத்ே ென்சமாழி நடிலக செயந்தி 

காலமானார் 

நன்கு அறியப்ைட்  வதன்னிந்திய 

நடிபக  வஜயந்தி, வயது வதா ர்ைாை 

வியாதிகளால் காைமாைார். 1963 ஆம் 

ஆண்டில் தைது நடிப்பு வாழ்க்பகபயத் 

வதா ங்கிய அவர் கன்ை ம், வதலுங்கு, 

தமிழ், மபையாளம் மற்றும் இந்தி 

உள்ளிட்  ஐந்து வமாழிகளில் 500 க்கும் 

தமற்ைட்  ை ங்களில் நடித்தார். 
 

அர்ெுனா விருது செற்ற தெட்மிண்டன் 

புகழ்செற்ற வீரர் நந்து நதடகர் 

காலமானார் 

1956 ஆம் ஆண்டில் சர்வததச ைட் த்பத 

வவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

புகழ்வைற்ற இந்திய தைட்மிண் ன் வீரர் 

நந்து நத கர் காைமாைார். 15 

ஆண்டுகாை தைது வாழ்க்பகயில் 

இந்தியாவுக்காக 100 க்கும் தமற்ைட்  

ததசிய மற்றும் சர்வததச ைட் ங்கபள 

வவன்றார். 1961 இல் நிறுவப்ைட்  முதல் 

அர்ஜுைா விருபதப் வைற்றவர். 
 

Miscellaneous News 
 

தமக்ஸ் பூொ சஹல்த் இன்சூரன்ஸ் 

ேன்லன நிவா பூொ என்று 

மறுசெயரிட்டுள்ளது 

முழுபமயாை சுகாதார காப்பீட் ாளர் 

தமக்ஸ் பூைா வஹல்த் இன்சூரன்ஸ் 

தன்பை ‘நிவா பூைா வஹல்த் 

இன்சூரன்ஸ்’ என்று 

மறுவையரிட்டுள்ளது. 51 சதவிகித 

காப்பீட் ாளருக்கு வசாந்தமாை 

நிறுவைத்தின் விளம்ைரதாரராை தமக்ஸ் 

இந்தியா, பிப்ரவரி 2019 இல் தைது 

ைங்குகபள ட்ரூ நார்த் நிறுவைத்திற்கு ரூ 

.510 தகாடிக்கு விற்ற பிறகு இந்த வளர்ச்சி 

ஏற்ைட்டுள்ளது. 

 

இந்திைொவின் பழவைைொன இைங்கும் 

கசய்தித்தொள் மும்வப சைச்சொர் 200 வது 

ஆண்டில் நுவழகிறது 

ஜூயல 1 ஆம் ரததி, இந்தியாவின் 

பழய யான இயங்கும் மசய்தித்தாள் 

மும்யப ச ச்சார் அதன் 200 வது 

ஆண்டில் நுயழகிறது. குஜைாத்தி 

மசய்தித்தாள், அதன் அலுவலகம் 

மும்யபயின் ரகாட்யட பகுதியில் உள்ள 

ைார்னி ான் வட்டத்தில் ஒரு 

சின்ன ான சிவப்பு கட்டிடத்தில் 

அய ந்துள்ளது, இது முதலில் 1822 இல் 

மவளியிடப்பட்டது. பார்சி அறிஞர் 

ஃபர்தூன்ஜி முைாஸ்பன் என்பவைால் இது 

நிறுவப்பட்டது.முன்னர் குஜைாத்தியில் 

பம்பாய் ச ாச்சர் என்று அயழக்கப்பட்ட 

இந்த காகிதம் எப்ரபாதும் மும்யப நா 

ச ாச்சைாக இயங்குகிறது. இது வாைாந்திை 

பதிப்பாகத் மதாடங்கியது. 
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52 வது IFFI 2021 நவம்பரில் ரகொவொவில் 

நவடகபற உள்ளது 

இந்தியாவின் சர்வரதச தியைப்பட 

விழாவின் (IFFI) 52 வது பதிப்பு 2021 

நவம்பர் 20 முதல் 28 வயை ரகாவாவில் 

நயடமபறும். 52 வது IFFI க்கான 

விதிமுயறகள்  ற்றும் சுவமைாட்டியய 

 ாண்புமிகு தகவல்  ற்றும் ஒளிபைப்பு 

அய ச்சர் ஸ்ரீ பிைகாஷ் ஜவரடகர் 

மவளியிட்டார். இந்திய சினி ாவின் 

ர ஸ்திரி ஸ்ரீ சத்யஜித் ரையின் பிறந்த 

நூற்றாண்டு விழாயவ முன்னிட்டு, 

“சினி ாவில் சிறந்து விளங்குவதற்கான 

சத்யஜித் ரை வாழ்நாள் சாதயனயாளர் 

விருது” இந்த ஆண்டு முதல் இந்த 

ஆண்டு முதல் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் IFFI 

யில் வழங்கப்படும். 
 

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 

உற்ொக ொடல் “இந்துஸ்ோனி தவ” 

சவளியிட்டார் 

த ாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் 

ைங்தகற்கும்தைாது இந்திய 

விபளயாட்டு பிரமுகர்களுக்காக ஒரு 

உற்சாகமாை ைா பைத் வதா ங்க 

ைா கர் அைன்யா பிர்ைா இபச 

தமஸ்ட்தரா ஏ.ஆர்.ரஹ்மானு ன் 

இபைந்துள்ளார். 
 

முேன் முேலில், இமாலய யாக்ஸ் காப்பீடு 

செய்யப்ெட உள்ளது 

அருைாச்சை பிரததசத்தின் தமற்கு 

காவமங் மாவட் த்தில் உள்ள யாக் 

ைற்றிய ததசிய ஆராய்ச்சி பமயம் (NRCY) 

இமயமபை யாக் காப்பீடு வசய்வதற்காக 

ததசிய காப்பீட்டு நிறுவைம் லிமிவ ட் 

நிறுவைத்து ன் ஒப்ைந்தம் வசய்துள்ளது. 
 

இந்தியாவின் தேசிய திலரப்ெட ஆவைக் 

காப்ெகம், அமீர்கானின் ‘PK’ ஐ அேன் 

சோகுப்பில் தெர்க்கிறது 

ததசிய திபரப்ை  ஆவைக் காப்ைகம் 

(NFAI) அதன் தசகரிப்பில் ராஜ்குமார் 

ஹிரானியின் 2014 திபரப்ை மாை 

‘PK’வின் அசல் தகமரா மபறபய 

தசர்ப்ைதாக அறிவித்துள்ளது. 
 

அனைத்து ப ோட்டித் 
பேர்வுகளுக்கும் முக்கியமோை 

குறிப்புக்கள்: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• இஸ்ரைல் பிைத ர்: நப்தலி மபன்னட்; 

• இஸ்ரைல் தயலநகைம்: மஜருசரலம்; 

நாையம்: இஸ்ரைலிய ரஷகல். 

• சீனா தயலநகைம்: மபய்ஜிங்; 

• சீனா நாையம்: மைன்மின்பி; 

• சீனா ஜனாதிபதி: ஜி ஜின்பிங் 

• யைட்டி தயலநகைம்: ரபார்ட்-ஓ-பிரின்ஸ்; 

• யைட்டி நாையம்: யைட்டிய மகௌர்ரட ; 

• யைட்டி கண்டம்: வட அம ரிக்கா. 

• ஒவ்மவாரு குடி கனுக்கும் ஒரு முக்கிய 
பயன்பாடாக டிஜிட்டல் உள்கட்டய ப்பு 

• ரதயவ  ற்றும் ஆளுய  ரசயவகள் 

• குடி க்களின் டிஜிட்டல் அதிகாைம் 

• ஜம்மு-காஷ்மீரின் மலப்டினன்ட் கவர்னர் 

 ரனாஜ் சின்ைா; 

• ISRO தயலவர்: ரக.சிவன். 

• ISRO தயலய யகம்: மபங்களூரு, 

கர்நாடகா. 

• ISRO நிறுவப்பட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 1969 

• LIC தயலய யகம்: மும்யப; 

• LIC நிறுவப்பட்டது: 1 மசப்டம்பர் 1956 

• KVIC நிறுவப்பட்டது: 1956; 

• KVIC தயலய யகம்: மும்யப; 

• KVIC தயலவர்: வினாய் கு ார் சக்ரசனா 

• NITI ஆரயாக் உருவாக்கப்பட்டது: 1 ஜனவரி 

• NITI ஆரயாக் தயலய யகம்: புது தில்லி. 

• NITI ஆரயாக் தயலவர்: நரைந்திை ர ாடி. 

• ஏர் சீஃப்  ார்ஷல்: ைாரகஷ் கு ார் சிங் 
பதுரியா 

• இந்திய வி ானப்பயட நிறுவப்பட்டது: 8 
அக்ரடாபர் 1932 

• இந்திய வி ானப்பயட தயலய யகம்: 

புது தில்லி. 

• அகில இந்திய வாமனாலி நிறுவப்பட்டது: 
1936; 
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• அகில இந்திய வாமனாலி தயலய யகம்: 
சன்சாத்  ார்க், புது தில்லி. 

• சர்வரதச மதாயலத்மதாடர்பு ஒன்றிய 

தயலய யகம்: மஜனீவா, சுவிட்சர்லாந்து; 

• சர்வரதச மதாயலத்மதாடர்பு ஒன்றியம் 
நிறுவப்பட்டது: 17 ர  1865; 

• சர்வரதச மதாயலத்மதாடர்பு சங்கத் 

தயலவர்: மபாதுச்மசயலாளர்; ைவுலின் 

ஜாரவா. 

• உத்தைகண்ட் முதல்வர்: தீைத் சிங் ைாவத்; 

• உத்தைகண்ட் ஆளுநர்: ரபபி ைாணி 

ம ௌரியா 

• ஆந்திை முதல்வர்: ஒய்.எஸ்.ஜகன் ர ாகன் 
மைட்டி; ஆளுநர்: பிஸ்வா பூசன் 

ைரிச்சந்தன். 

• SBI தயலவர்: திரனஷ் கு ார் காைா. 

• SBI தயலய யகம்: மும்யப. 

• SBI நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூயல 1955 

• ICICI வங்கி தயலய யகம்: மும்யப, 
 காைாஷ்டிைா. 

• ICICI வங்கி MD & CEO: சந்தீப் பக்ஷி. 

• ICICI வங்கி Tagline: Hum Hai Na, Khayal Apka. 

• HDFC வங்கியின் தயலய யகம்: மும்யப, 
 காைாஷ்டிைா; 

• HDFC வங்கியின் MD  ற்றும் தயலய  
நிர்வாக அதிகாரி: சஷிதர் ஜகதீஷன்; 

• HDFC வங்கியின் HDFC Bank: We understand 
your world. 

• ரைஸர்ரப நிறுவப்பட்டது: 2013; 

• ரைஸர்ரப தயலய  நிர்வாக அதிகாரி: 
ைர்ஷில்  ாத்தூர் (ர  2014–); 

• ரைஸர்ரப தயலய யகம் இடம்: 

மபங்களூரு; 

•  ாஸ்டர்கார்டு தயலய யகம்: நியூயார்க், 
அம ரிக்கா. 

•  ாஸ்டர்கார்டு தயலவர்: ய க்ரகல் மீபாக். 

• கடற்பயடத் தளபதி: அட்மிைல் கைம்பீர் 
சிங். 

• இந்திய கடற்பயட நிறுவப்பட்டது: 26 
ஜனவரி 1950 

• பிளிப்கார்ட் தயலய யகம்: மபங்களூரு, 

கர்நாடகா. 

• பிளிப்கார்ட் தயலய  நிர்வாக அதிகாரி: 
கல்யாண் கிருஷ்ைமூர்த்தி 

• இந்திய தயலய யகத்தின் பட்டய 

கைக்காளர்கள் நிறுவனம்: புது தில்லி. 

• ICAI தயலவர்: சி.ஏ நிைார் என் ஜம்புசரியா. 

• AIPSயின் தயலய யிடம்: ரலாரசன், 

சுவிட்சர்லாந்து. 

• AIPSயின் தயலவர்: கியானி ம ர்ரலா. 

• யடன்ைார்க் தமைநகரம்: 

தகாபன்தேகன். 

• யடன்ைார்க் நாையம்: தடனிஷ் 

க்தரான். 

• முகநூல் நிறுவப்பட்டது: பிப்ரவரி 

2004; 

• முகநூல் தமைமை நிர்வாக அதிகாரி: 

ைார்க் ஜுக்கர்யபர்க்; 

• முகநூல் தமைமையகம்: 

கைிதபார்னியா, அயைரிக்கா. 

• குஜராத் முதல்வர்: விஜய் ரூபானி; 
• குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்சார்யா ததவ்ரத். 

• பாதுகாப்புதுமற அமைச்சர்: ராஜ்நாத் 

சிங். 

• நிதி அமைச்சர் ைற்றும் யபருநிறுவன 

துமற அமைச்சர்: நிர்ைைா சீதாராைன். 

• அதைசான் தமைமை நிர்வாக 

அதிகாரி: ஆண்ட்ரூ ஆர். ஜாஸி; 
• அதைசான் நிறுவப்பட்டது: 5 ஜூமை 

1994 

• AIR இந்தியாவின் ததசிய யபாது 

வாயனாைி ஒைிபரப்பு ஆகும். 1956 

முதல் அதிகாரப்பூர்வைாக 

ஆகாஷ்வானி என்று 

அமழக்கப்படுகிறது. 

• 1936 இல் நிறுவப்பட்ட இது பிரசர் 

பாரதியின் ஒரு பிரிவு. 

• யஜய்ராம் ரதைஷ் எழுதிய “ஆசியாவின் 

ஒளி” (The Light of Asia )என்ற புதிய புத்தகம் 

புத்தர் பற்றிய ஒரு காவிய உயிர் 

கவிமதயின் வாழ்க்மக வரைாறு ஆகும். 

• பமக்தராசாப்ட் தபைபம நிர்வாக 
அதிகாரி மற்றும் தபைவர்: சத்யா 

நாவதல்ைா; 
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• பமக்தராசாஃப்ட் தபைபமயகம்: 

வரட்மண்ட், வாஷிங் ன், 

அவமரிக்கா. 

• கூகிள் தபைபம நிர்வாக அதிகாரி: 
சுந்தர் பிச்சாய். 

• கூகிள் நிறுவப்ைட் து: 4 வசப் ம்ைர் 
1998, கலிதைார்னியா, அவமரிக்கா. 

• கூகிள் நிறுவைர்கள்: ைாரி தைஜ், 

வசர்ஜி பிரின். 

• சவுதி அதரபியா தபைநகரம்: ரியாத்; 

• சவுதி அதரபியா நாையம்: சவுதி 
ரியால் 

• ரஷ்யா ஜைாதிைதி: விளாடிமிர் புடின். 

• ரஷ்யா தபைநகரம்: மாஸ்தகா. 

• ரஷ்யா நாையம்: ரஷ்ய ரூபிள். 

• அதமசான் தபைபம நிர்வாக 

அதிகாரி: ஆண்ட்ரூ ஆர். ஜாஸி; 

• அதமசான் நிறுவப்ைட் து: 5 ஜூபை 

1994 

• சீைா தபைநகரம்: வைய்ஜிங்; 

• சீைா நாையம்: வரன்மின்பி; 

• சீைா ஜைாதிைதி: ஜி ஜின்பிங். 

• வைரு தபைநகரம்: லிமா; 

• வைரு நாையம்: தசால். 

• பஹட்டி தபைநகரம்: தைார்ட்-ஓ-
பிரின்ஸ்; 

• பஹட்டி நாையம்: பஹட்டிய 

வகௌர்த  

• பஹட்டி கண் ம்: வ  அவமரிக்கா. 

• J & K யூனியன் பிரததசத்தின் 

வைப்டிைன்ட் கவர்ைர்: மதைாஜ் 

சின்ஹா; 

• ை ாக் வைப்டிைன்ட் கவர்ைர்: ராதா 
கிருஷ்ைா மாத்தூர் 

• இயற்பகக்காை உைகளாவிய நிதி 
தபைபமயகம்: க்ளாண்ட், 

சுவிட்சர்ைாந்து; 

• UNEP HQ: பநதராபி, வகன்யா. 

• இமாச்சை பிரததச ஆளுநர்: ைண் ாரு 
தத்தாத்தரயா; 

• இமாச்சை பிரததச முதல்வர்: வஜய் 
ராம் தாக்கூர். 

• குஜராத் முதல்வர்: விஜய் ரூைானி; 

• குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்சார்யா ததவ்ரத் 

• மகாராஷ்டிரா கவர்ைர்: ைகத் சிங் 
தகாஷ்யரி. 

• மகாராஷ்டிரா தபைநகரம்: மும்பை. 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் 

தாக்கதர. 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்ைதரஷன் 

தபைவர்: ஸ்ரீகாந்த் மாதவ் பவத்யா; 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்ைதரஷன் 

தபைபமயகம்: மும்பை; 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்ைதரஷன் 

நிறுவப்ைட் து: 30 ஜூன் 1959 

• LIC தபைபமயகம்: மும்பை; 

• LIC நிறுவப்ைட் து: 1 வசப் ம்ைர் 

1956; 

• LIC தபைவர்: எம் ஆர் குமார். 

• ஆந்திர முதல்வர்: ஒய்.எஸ்.ஜகன் 

தமாகன் வரட்டி; ஆளுநர்: பிஸ்வா 

பூசன் ஹரிச்சந்தன். 

• வதலுங்காைா தபைநகரம்: 

பஹதராைாத்; 

• வதலுங்காைா ஆளுநர்: தமிழிசாய் 
சவுந்தரராஜன்; 
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• வதலுங்காைா முதல்வர்: 

தக.சந்திரதசகர் ராவ். 

• தகரள முதல்வர்: பிைராயி விஜயன்; 

• தகரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகமது கான். 

• மகாராஷ்டிரா கவர்ைர்: ைகத் சிங் 
தகாஷ்யரி. 

• மகாராஷ்டிரா தபைநகரம்: மும்பை. 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் 

தாக்கதர. 

• ஹரியாைா தபைநகரம்: சண்டிகர்; 

• ஹரியாைா ஆளுநர்: ைண் ாரு 

தத்தாத்ரயா; 

• ஹரியாைா முதல்வர்: மதைாகர் ைால் 
கட் ர். 

• உத்தரகண்ட் ஆளுநர்: தைபி ராணி 

வமௌரியா; 

• உத்தரகண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் 
தாமி. 

• அசாம் ஆளுநர்: வஜகதீஷ் முகி; 

• அசாம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா 

சர்மா 

• தகால்ட்தமன் சாச்ஸ் தபைபம 

நிர்வாக அதிகாரி: த விட் எம். 

சாைமன் (அக்த ாைர் 2018–); 

• தகால்ட்தமன் சாச்ஸ் தபைபமயகம்: 
நியூயார்க், அவமரிக்கா; 

• தகால்ட்தமன் சாச்ஸ் நிறுவப்ைட் து: 
1869. 

• தகரள முதல்வர்: பிைராயி விஜயன்; 

• தகரள ஆளுநர்: ஆரிஃப் முகமது கான். 

• வதலுங்காைா தபைநகரம்: 

பஹதராைாத்; 

• வதலுங்காைா ஆளுநர்: தமிழிபச 

சவுந்தரராஜன்; 

• வதலுங்காைா முதல்வர்: 

தக.சந்திரதசகர் ராவ். 

• வை ரல் வங்கி MD மற்றும் தபைபம 

நிர்வாக அதிகாரி: ஷியாம் சீனிவாசன்; 

• வை ரல் வங்கி தபைபமயகம்: 

அலுவா, தகரளா; 

• வை ரல் வங்கி நிறுவைர்: தக.பி. 
ஹார்மிஸ்; 

• வை ரல் வங்கி நிறுவப்ைட் து: 23 

ஏப்ரல் 1931 

• மகாராஷ்டிரா தபைபமயகம்: புதை; 

• மகாராஷ்டிரா தபைபம நிர்வாக 

அதிகாரி: ஏ.எஸ். ராஜீவ்; 

• மகாராஷ்டிரா நிறுவப்ைட் து: 16 

வசப் ம்ைர் 1935; 

• NABARD தபைவர்: ஜி ஆர் சிந்தைா; 

• NABARD நிறுவப்ைட் து: 12 ஜூபை 

1982; 

• NABARD தபைபமயகம்: மும்பை. 

• SBI தபைவர்: திதைஷ் குமார் காரா. 

• SBI தபைபமயகம்: மும்பை. 

• SBI நிறுவப்ைட் து: 1 ஜூபை 1955. 

• ICICI வங்கி தபைபமயகம்: மும்பை, 

மகாராஷ்டிரா; 

• ICICI வங்கி MD & CEO: சந்தீப் ைக்ஷி; 

• ICICI வங்கி த க்பைன்: ஹம் பஹ 

நா, கயல் அப்கா; 

• இந்துஸ்தான் வைட்தராலியம் 

கார்ப்ைதரஷன் லிமிவ ட் 

தபைபமயகம்: மும்பை; 

• இந்துஸ்தான் வைட்தராலியம் 

கார்ப்ைதரஷன் லிமிவ ட் தபைபம 

நிர்வாக அதிகாரி: முதகஷ் குமார் 

சுராைா; 

• இந்துஸ்தான் வைட்தராலியம் 

கார்ப்ைதரஷன் லிமிவ ட் தபைவர்: 

முதகஷ் குமார் சூரைா. 

• இந்திய ததசிய வநடுஞ்சாபை 

ஆபையம் நிறுவப்ைட் து: 1988; 

• இந்திய ததசிய வநடுஞ்சாபை 

ஆபையம் தபைபமயகம்: புது 

தில்லி. 
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• இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத் தபைவர்: 
நாராயை ராமச்சந்திரன்; 

• இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் 

நிறுவப்ைட் து:1927 

• ICC தபைபமயகம்: துைாய், ஐக்கிய 

அரபு எமிதரட்ஸ்; 

• ICC நிறுவப்ைட் து: 15 ஜூன் 1909; 

• ICC துபைத் தபைவர்: இம்ரான் 

குவாஜா; 

• ICC தபைவர்: கிவரக் ைார்க்தை. 

• உைக வசஸ் கூட் பமப்பு 

தபைபமயகம்: வைாதசன், 

சுவிட்சர்ைாந்து; 

• உைக வசஸ் கூட் பமப்பு 

நிறுவப்ைட் து: 20 ஜூபை 1924, 

ைாரிஸ், பிரான்ஸ்; 

• உைக வசஸ் கூட் பமப்பு தபைபம 
நிர்வாக அதிகாரி: வஜஃப்ரி டி. தைார்க். 

• யுவைஸ்தகா தபைபமயகம்: ைாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• யுவைஸ்தகா தபைவர்: ஆட்ரி 

அஸ்வுதை. 

• யுவைஸ்தகா நிறுவப்ைட் து: 16 

நவம்ைர் 

• IFFCO த ாக்கிதயா வைாது காப்பீட்டு 

தபைபம நிர்வாக அதிகாரி: 

அைாமிகா ராய் ராஷ்டிரவர்; 

• IFFCO த ாக்கிதயா வைாது காப்பீட்டு 

தபைபமயகம்: குருகிராம்; 

• IFFCO த ாக்கிதயா வைாது காப்பீடு 

நிறுவப்ைட் து: 2000. 

• ைாங்க் ஆப் ைதரா ா தபைபமயகம்: 
வததாதரா, குஜராத், இந்தியா; 

• ைாங்க் ஆப் ைதரா ா தபைவர்: 
ஹஸ்முக் ஆதியா; 

• ைாங்க் ஆப் ைதரா ா MD & CEO: 

சஞ்சீவ் சாதா; 

• U GRO மூைதைத்தின் நிர்வாக 

இயக்குநர்: சச்சீந்திர நாத். 

• அகிை இந்திய கால்ைந்து 

சம்தமளைத்தின் தபைவர்: பிரபுல் 

ைத ல். 

• அகிை இந்திய கால்ைந்து 

கூட் பமப்பு நிறுவப்ைட் து: 23 

ஜூன் 

• அகிை இந்திய கால்ைந்து 

கூட் பமப்பு தபைபமயகம்: 

துவாரகா, வ ல்லி. 

• எத்திதயாப்பியா தபைநகரம்: அடிஸ் 
அைாைா; 

• எத்திதயாப்பியா நாையம்: 

எத்திதயாப்பியன் பிர்ர். 

• தநைாள தபைநகரம்: காத்மாண்டு; 

• தநைாள நாையம்: தநைாள ரூைாய்; 

• தநைாள ஜைாதிைதி: பித்யா ததவி 
ைண் ாரி. 

• ஜார்ஜியாவின் பிரதமர்: ஈராக்லி 

கரிைாஷ்விலி 

• ஜார்ஜியா தபைநகரம்: திபிலிசி; 

• ஜார்ஜியா நாையம்: ஜார்ஜிய ைாரி. 

• மணிப்பூர் முதைபமச்சர்: என்.பிதரன் 

சிங்; ஆளுநர்: நஜ்மா வஹப்டுல்ைா. 

• உத்தரகண்ட் ஆளுநர்: தைபி ராணி 

வமௌரியா 

• உத்தரகண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் 
தாமி. 

• ைங்களாததஷ் பிரதமர்: தஷக் 

ஹசிைா; தபைநகரம்:  ாக்கா; 

நாையம்: தக்கா. 

• ைங்களாததஷ் ஜைாதிைதி: அப்துல் 
ஹமீத். 

• தநைாள பிரதமர்: தக.பி. சர்மா ஓலி; 

ஜைாதிைதி: பித்யா ததவி ைண் ாரி. 

• தநைாளத்தின் தபைநகரம்: 

காத்மாண்டு; நாையம்: தநைாள 

ரூைாய் 

• பூட் ான் தபைநகரம்: திம்பு; 

• பூட் ான் பிரதமர்: தைாட்த  வஷரிங்; 
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• பூட் ான் நாையம்: பூட் ானிய 

நகுல்ட்ரம். 

• NTPC தபைவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குைர்: ஸ்ரீ குர்தீப் சிங்; 

• NTPC நிறுவப்ைட் து: 1975 

• NTPC தபைபமயகம்: புது தில்லி, 

இந்தியா 

• ஆயுஷ் அபமச்சர்: சர்ைாைந்தா 

தசாதைாவால். 

• ஹரியாைா தபைநகரம்: சண்டிகர்; 

• ஹரியாைா ஆளுநர்: ைண் ாரு 

தத்தாத்தரயா; 

• ஹரியாைா முதல்வர்: மதைாகர் ைால் 
கட் ர். 

• கர்நா க தபைநகரம்: வைங்களூரு; 

• கர்நா க முதைபமச்சர்: பி.எஸ். 

எடியுரப்ைா. 

• அசாம் ஆளுநர் : வஜகதீஷ் முகி; 

• அசாம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா 

சர்மா. 

• உ.பி. தபைநகரம்: ைக்தைா; 

• உ.பி. ஆளுநர்: ஆைந்திவைன் ைத ல்; 

• உ.பி. முதல்வர்: தயாகி ஆதித்யநாத். 

• ரிசர்வ் வங்கியின் 25 வது ஆளுநர்: சக்தி 

காந்த தாஸ்; தபைபமயகம்: மும்பை; 

நிறுவப்ைட் து: 1 ஏப்ரல் 1935, 

வகால்கத்தா. 

• ரிசர்வ் வங்கியின் 25 வது ஆளுநர்: சக்தி 

காந்த் தாஸ்; தபைபமயகம்: மும்பை; 

நிறுவப்ைட் து: 1 ஏப்ரல் 1935, 

வகால்கத்தா. 

• தைாயிங்கின் தபைபமயகம்: 

சிகாதகா, அவமரிக்கா. 

• தைாயிங் நிறுவப்ைட் து: 15 ஜூபை 

1916 

• தைாயிங்கின் தபைவர் மற்றும் 

தபைபம நிர்வாக அதிகாரி: த விட் 

எல். கால்ஹவுன். 

• வை ரல் வங்கி தபைபமயகம்: 

ஆலுவா, தகரளா; 

• வை ரல் வங்கி நிறுவைர்: தக.பி. 
ஹார்மிஸ்; 

• ஃவை ரல் வங்கி நிறுவப்ைட் து: 23 

ஏப்ரல் 1931. 

• ட்விட் ரின் தபைபம நிர்வாக 

அதிகாரி: ஜாக் த ார்சி. 

• ட்விட் ர் உருவாக்கப்ைட் து: 21 

மார்ச் 2006 

• ட்விட் ரின் தபைபமயகம்: சான் 
பிரான்சிஸ்தகா, கலிதைார்னியா, 

அவமரிக்கா. 

• Axis Bank தபைபமயகம்: மும்பை; 

• Axis Bank நிறுவப்ைட் து: 1993; 

• Axis Bank எம்.டி மற்றும்  Axis Bank 

தபைபம நிர்வாக அதிகாரி:  அமிதாப் 

சவுத்ரி. 

• ை ாக் ஆளுநர் மற்றும் நிர்வாகி: ராதா 
கிருஷ்ைா மாத்தூர் 

• ICC தபைபமயகம்: துைாய், ஐக்கிய 

அரபு எமிதரட்ஸ்; 

• ICC நிறுவப்ைட் து: 15 ஜூன் 1909; 

• ICC துபைத் தபைவர்: இம்ரான் 

குவாஜா; 

• ICC தபைவர்: கிவரக் ைார்க்தை. 

• தமக்ஸ் பூைா சுகாதார காப்பீட்டு 
தபைபம நிர்வாக அதிகாரி: 

கிருஷ்ைன் ராமச்சந்திரன்; 
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• தமக்ஸ் பூைா சுகாதார காப்பீட்டு 
தபைபமயகம்: புது தில்லி, இந்தியா; 

• தமக்ஸ் பூைா சுகாதார காப்பீடு 

நிறுவப்ைட் து: 2008. 

• பூப்ைந்து உைக கூட் பமப்பின் 

தபைவர்: ைவுல்-எரிக் பஹயர் 

ைார்சன்; 

• பூப்ைந்து உைக கூட் பமப்பு 

தபைபமயகம்: தகாைாைம்பூர், 

மதைசியா; 

• பூப்ைந்து உைக கூட் பமப்பு 

நிறுவப்ைட் து: 5 ஜூபை 1934 

• இஸ்தரா தபைவர்: தக.சிவன். 

• இஸ்தரா தபைபமயகம்: வைங்களூரு, 

கர்நா கா. 

• இஸ்தரா நிறுவப்ைட் து: 15 ஆகஸ்ட் 

1969 

• ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் வதாபக 
நிதி தபைபமயகம்: நியூயார்க், 

அவமரிக்கா 

• ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் வதாபக 
நிதி நிர்வாக இயக்குநர்: ந ாலியா 

கவைம். 

• ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் வதாபக 
நிதி நிறுவப்ைட் து:1969 
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