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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 
 

மியான்மர் இராணுவத் ேலலவர் இலடக்கால பிரேமராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

மியான்மர் ராணுவத் தளபதி, சீனியர் ஜெனரல் மின் ஆங் 

ஹ்லேங் நாட்டின் இடைக்காே பிரதமராக 

ஜபாறுப்லபற்றார். ஆங் சான் சூகியின் ஆளும் கட்சிடய 

வீழ்த்திய பிப்ரவரி 01, 2021 ஆட்சிமாற்றத்திற்குப் பிறகு, 

மியான்மரில் அரசாங்கத்தின் கைடமகடளச் ஜசய்து 

வரும் மாநிே நிர்வாகக் கவுன்சிலின் (SAC) 

தடேவராகவும் உள்ளார். 

 

ஆர்மீனியாவின் பிரேமராக நிதகால் பஷினியன் மீண்டும் 

நியமிக்கப்பட்டார் 

ஆகஸ்ட் 02, 2021 அன்று ெனாதிபதி ஆர்ஜமன் 

சார்கிசியனால் ஆர்மீனியாவின் பிரதமராக நிலகால் 

பஷின்யன் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்ைார். சிவில் 

கான்ட்ராக்ட் கட்சியின் தடேவரான பஷின்யன், ெூன் 

2021 இல் நைந்த பாராளுமன்றத் லதர்தலில் 

ஜபரும்பான்டமயான இைங்கடள ஜவன்றார். 46 

வயதான பஷின்யன் முதன்முதலில் 2018 இல் பிரதமராக 

நியமிக்கப்பட்ைார். 

 

செதராஸ் காஷிஃப் K2 சிகரத்லே அலடந்ே உலகின் 

இலைய மலலதயறுபவர் ஆனார் 

19 வயதான பாகிஸ்தான் ஏறுபவர் ஜெஹ்லராஸ் 

காஷிஃப், உேகின் இரண்ைாவது மிக உயரமான 

சிகரமான லக 2 சிகரத்டத அடைந்த உேகின் மிக இடளய 

மனிதர் ஆனார். ோகூடரச் லசர்ந்த ஜெஹ்லராஸ் 

காஷிஃப், பாட்டில் ஆக்ஸிெனின் உதவியுைன் 8,611 

மீட்ைர் உயரத்டத அடைந்தார். காஷிஃபுக்கு முன்பு, 

புகழ்ஜபற்ற ஏறுபவர் முஹம்மது அலி சத்பராவின் மகன் 

சஜித் சத்பரா, 20 வயதில் K2 ஐ ஏறிய இடளய நபர் ஆவார். 
 

 

ESA ‘Eutelsat Quantum’ எனும் புரட்சிகர மறுபதிவு 

செய்யக்கூடிய செயற்லகக்தகாலை அறிமுகப்படுத்தியது 

ஐலராப்பிய விண்ஜவளி நிறுவனம் (ESA) பிஜரஞ்சு 

கயானாவில் இருந்து ஏரியன் 5 ராக்ஜகட் மூேம் உேகின் 

முதல் வணிக ரீப்லராக்ரமபிள் ஜசயற்டகக்லகாளான 

‘Eutelsat Quantum’ ஐ விண்ணில் ஜசலுத்தியது. இது ஒரு 

முழு ஜநகிழ்வான ஜமன்ஜபாருள் வடரயறுக்கப்பட்ை 

ஜசயற்டகக்லகாள். ஜசயற்டகக்லகாள் ஐலராப்பிய 

விண்ஜவளி ஏஜென்சி கூட்டு திட்ைத்தின் கீழ் 

ஜசயற்டகக்லகாள் ஆபலரட்ைர் யூஜைல்சாட், ஏர்பஸ் & 

சர்லர லசட்டிடேட் ஜைக்னாேஜி ஆகியவற்றுைன் 

உருவாக்கப்பட்ைது. 

 

உலகின் மிகப் சபரிய நட்ெத்திர நீலக் கல் இலங்லகயில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது 

உேகின் மிகப்ஜபரிய நட்சத்திர நீேக் கல் இேங்டகயின் 

இரத்தினபுரியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கல் 

ஜவளிர் நீே நிறத்தில் உள்ளது. மாணிக்க வியாபாரியின் 

வீட்டில் கிணறு லதாண்டும்லபாது அது 

ஜதாழிோளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

இரத்தினபுரி நாட்டின் ரத்தின தடேநகராக 

அறியப்படுகிறது. நீேக் கல் 510 கிலோ அல்ேது 2.5 

மில்லியன் லகரட் எடை ஜகாண்ைது. இது சர்வலதச 

சந்டதயில் $ 100 மில்லியன் வடர 

மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

 

ஈரானின் புதிய ஜனாதிபதியாக இப்ராகிம் லரசி 

பேவிதயற்றார் 

ஈப்ராஹிம் டரசி 2021 ஆகஸ்ட் 05 அன்று ஈரானின் புதிய 

ெனாதிபதியாக அதிகாரப்பூர்வமாக பதவிலயற்றார். 

ெூன் மாதத்தில் நைந்த 2021 ஈரானிய ெனாதிபதி 

லதர்தலில் 62 சதவிகித வாக்குகளுைன் ஜவற்றி ஜபற்றார். 

60 வயதான டரசி, ஹசன் ரூஹானியின் ஜவற்றிக்கு பின் 

தனது நான்கு ஆண்டு காேத்டத ஜதாைங்கினார். அவர் 

மார்ச் 2019 முதல் ஈரானின் தடேடம நீதிபதியாகவும் 

இருந்துள்ளார். 

 

National News 
 

ஆகஸ்ட் 2021 இல் UNSC ேலலலமலய இந்தியா 

சபாறுப்தபற்கிறது 

ஆகஸ்ட் 2021 மாதத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 

பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் (UNSC) தடேவராக பிரான்சில் 

இருந்து இந்தியா ஜபாறுப்லபற்றது. UNSC இன் 

நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக 2021-22 காேப்பகுதியில் 

இந்தியாவின் முதல் தடேவர் பதவி இதுவாகும். UNSC 

கூட்ைத்திற்கு தடேடம வகிக்கும் முதல் இந்திய பிரதமர் 

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி ஆவார் 
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பிரேமர் தமாடி E-RUPI டிஜிட்டல் கட்டண தீர்லவ 

அறிமுகப்படுத்தினார் 

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி வீடிலயா கான்பரன்சிங் மூேம் 

மின்-வவுச்சர் அடிப்படையிோன டிஜிட்ைல் கட்ைணத் 

தீர்வான e-RUPI ஐத் ஜதாைங்கி டவத்தார். அரசுக்கும் 

பயனாளிக்கும் இடைலயயான ஜதாடு புள்ளிகடள 

மட்டுப்படுத்தவும் ;இேக்குகள் மற்றும் கசிவு-ஆதாரம் 

முடறயில் அதன் லநாக்கம் பயனாளிகடள 

ஜசன்றடைவடத உறுதி ஜசய்யவும்; பே ஆண்டுகளாக 

ஜதாைங்கப்பட்ை திட்ைங்களில் ஒன்றுதான் e-RUPI 

முயற்சி. 

 

Covid-19 க்கு எதிராக 100% ேடுப்பூசி தபாட்ட முேல் 

இந்திய நகரமாக புவதனஸ்வர் மாறியுள்ைது 

100 சதவீத COVID-19 தடுப்பூசிடய அடைந்த முதல் 

இந்திய நகரமாக புவலனஸ்வர் மாறியுள்ளது. 

புவலனஸ்வர் மாநகராட்சி (BMC) Covid-19 க்கு எதிராக 

ஒரு ஜபரிய தடுப்பூசி இயக்கத்டதத் ஜதாைங்கியது. இந்த 

டமல்கல் தடுப்பூசிகளுக்காக எல்ோ லநரங்களிலும் 55 

டமயங்கடள இயக்கும் BMCக்கு வரவு 

டவக்கப்படுகிறது. 

 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப துலற அலமச்ெர் 

“பதயாசடக்-பிலரட்” ஐ சவளியிட்டுள்ைார் 

மத்திய அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப துடற 

அடமச்சகம் “Biotech-PRIDE (தரவு பரிமாற்றம் மூேம் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுடம லமம்படுத்துதல்) 

வழிகாட்டுதல்கடள” ஜவளியிட்டுள்ளது. பலயாஜைக்-

பிடரட் வழிகாட்டுதல்கள் பலயாஜைக்னாேஜி துடற 

(DBT) உருவாக்கியுள்ளது. வழிகாட்டுதல்கள் உயிரியல் 

அறிவு, தகவல் மற்றும் தரவின் பகிர்வு மற்றும் 

பரிமாற்றத்டத எளிதாக்கவும் ஜசயல்படுத்தவும் நன்கு 

வடரயறுக்கப்பட்ை கட்ைடமப்பு மற்றும் வழிகாட்டும் 

ஜகாள்டகடய வழங்குவடத லநாக்கமாகக் 

ஜகாண்டுள்ளன. 

 

ஆயுே சோழிற்ொலல ‘திருச்சி கார்லபன்’ என்ற புதிய 

ஆயுேத்லே அறிமுகப்படுத்தியது. 

திருச்சிராப்பள்ளி ஆடே ஜதாழிற்சாடே (OFT), திருச்சி 

தாக்குதல் துப்பாக்கியின் (TAR) மினி ஜவர்ெனான 

ட்டரகா (திருச்சி கார்டபன்) என்ற புதிய உயர் 

ஜதாழில்நுட்ப மற்றும் குடறந்த ஒலி ஆயுதத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியது.  OFT இன் ஜபாது லமோளர் சஞ்சய் 

திலவதி IOFS (இந்திய ஆயுத ஜதாழிற்சாடே லசடவ) ஒரு 

விழாவின் லபாது அடத ஜவளியிட்ைார். 

 

அனுராக் ோக்கூர் பாராலிம்பிக் கருப்சபாருள் பாடலான 

“கர் தே கமல் து” ஐ அறிமுகப்படுத்தினார் 

மத்திய இடளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விடளயாட்டுத்துடற அடமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர், 

இந்திய பாராலிம்பிக் அணிக்கான கருப்ஜபாருள் 

பாைடே புதுதில்லியில் அறிமுகப்படுத்தினார். 

பாைலுக்கு “கர் லத கமல் து” என்று 

ஜபயரிைப்பட்டுள்ளது. பாைலின் இடசயடமப்பாளர் 

மற்றும் பாைகர் சஞ்சீவ் சிங், ேக்லனாடவச் லசர்ந்த 

திவ்யாங் கிரிக்ஜகட் வீரர். ஆகஸ்ட் 24, 2021 முதல் 

லைாக்கிலயாவில் நடைஜபறும் பாராலிம்பிக் 

லபாட்டிகளில் 9 விடளயாட்டு பிரிவுகளில் 54 பாரா 

விடளயாட்டு வீரர்கள் பங்லகற்கின்றனர். 
 

BRO லடாக்கில் 19,300 அடி உயரத்தில் உலகின் மிக 

உயரமான ொலலலய உருவாக்குகிறது 

கிழக்கு ேைாக்கில் உள்ள உம்லிங்ோ கணவாயில், 

உேகின் மிக உயரமான சாடேடய, எல்டேச் சாடேகள் 

அடமப்பு (BRO) உருவாக்கி உள்ளது. உேகின் மிக 

உயர்ந்த லமாட்ைார் சாடே 19,300 அடி உயரத்தில் 

அடமந்துள்ளது. இது எவஜரஸ்ட் சிகரத்தின் அடிப்படை 

முகாம்கடள விை அதிகமாகும். இந்த சாடேலய 

உம்லிங்கோ கணவாய் வழியாக 52 கிமீ நீளமுள்ள 

தார்ச்சாடே ஆகும், இது கிழக்கு ேைாக்கின் சுமர் 

ஜசக்ைரில் உள்ள முக்கிய நகரங்கடள இடணக்கிறது. 

 

ஆளுநர்கள் லகதிகலை மன்னிக்கலாம்: இந்திய உச்ெ 

நீதிமன்றம் அறிவித்ேது 

ஆகஸ்ட் 3, 2021 அன்று இந்திய உச்சநீதிமன்றம், மாநிே 

ஆளுநர் ,மரண தண்ைடன வழக்குகள் உட்பை 

டகதிகடள மன்னிக்க முடியும் என்று கூறியது. ஆகஸ்ட் 

3, 2021 அன்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், மரண தண்ைடன 

வழக்குகள் உட்பை மாநிே ஆளுநர் டகதிகடள 

மன்னிக்க முடியும் என்று கூறப்பட்ைது. குற்றவியல் 

நடைமுடறச் சட்ைத்தின் பிரிவு 433A இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்ை ஒரு விதிமுடறடய மன்னிக்கும் 

ஆளுநரின் அதிகாரம் மீறுவதாகவும் நீதிமன்றம் 

கூறியுள்ளது. 

 

சுேந்திர தினத்ேன்று இந்திய ஒலிம்பிக் அணி 

விருந்தினராக வருகின்றது 

ஆகஸ்ட் 15 அன்று சுதந்திர தின ஜகாண்ைாட்ைங்களுக்கு 

சிறப்பு விருந்தினர்களாக இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் 

குழுடவ பிரதமர் நலரந்திர லமாடி அடழத்துள்ளார் . 

உடரயாைலுக்காக லமாடி தனது இல்ேத்திற்கு 

அடழத்துள்ளார் . இந்த ஆண்டு, லைாக்கிலயா 

ஒலிம்பிக்கில் 120 விடளயாட்டு வீரர்கடள உள்ளைக்கிய 

228 லபர் ஜகாண்ை குழு இந்தியாடவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளது. அடனத்து 

நிகழ்வுகளிலும் பிரதமர் நலரந்திர லமாடி 

ஒலிம்பியன்கடள ஆதரித்து ஊக்குவித்தார். 

 

மத்திய அலமச்ெரலவ 1,023 விலரவு சிறப்பு 

நீதிமன்றங்கலைத் சோடர ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

மத்திய அடமச்சரடவ 389 பிரத்லயக லபாக்ல ா 

நீதிமன்றங்கள் உட்பை 1023 விடரவு சிறப்பு 

நீதிமன்றங்கடள லமலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

மத்திய ஸ்பான்சர் திட்ைமாகத் ஜதாைர ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. மத்திய அடமச்சர் அனுராக் தாக்கூர், 31 

மாநிேங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரலதசங்களில், 28 

இத்திட்ைத்டத ஜதாைங்கியுள்ளதாக கூறினார். இந்தத் 

திட்ைத்டத ஜதாைங்காத மாநிேங்களில் லமற்கு 

வங்கமும் ஒன்றாகும். 
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2031 க்குள் இந்தியாவின் அணுெக்தி திறன் 22,480 

சமகாவாட்லட எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

இந்தியாவின் அணுசக்தி திறன் தற்லபாடதய 6,780 

ஜமகாவாட்டிலிருந்து 2031 க்குள் 22480 ஜமகா வாட்கடள 

எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜமாத்தம் 6780 

ஜமகாவாட் திறன் ஜகாண்ை 22 அணுஉடேகள் தற்லபாது 

ஜசயல்பட்டு வருகின்றன மற்றும் ஒரு உடே, KAPP-3 (700 

ஜமகாவாட்) ெனவரி 10, 2021 அன்று கட்ைத்துைன் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

CBIC இணக்க ேகவல் தபார்ட்டலல (CIP) சோடங்கியது 

மடறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கத்துக்கான மத்திய 

வாரியம் இந்திய சுங்க இணக்க தகவல் 

இடணயதளத்டத www.cip.icegate.gov.in/CIP இல் 

அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த லபார்ைல் அடனத்து சுங்க 

நடைமுடறகள் மற்றும் கிட்ைத்தட்ை 12,000 சுங்க 

கட்ைண ஜபாருட்களுக்கான ஒழுங்குமுடற இணக்கம் 

பற்றிய தகவல்களுக்கு இேவச அணுகடே 

வழங்குகிறது. அடனத்து ஜபாருட்களுக்கும் இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதி ஜதாைர்பான லதடவகள் குறித்த 

முழுடமயான அறிடவ லபார்ைல் வழங்கும். 

 

State News 
 

இந்தியாவின் முேல் பூகம்ப சமாலபல் செயலிலய 

உத்ேரகாண்ட் சவளியிட்டது 

உத்தரகாண்ட் முதல்வர், புஷ்கர் சிங் ைாமி, 

‘உத்தராகண்ட் பூகாம்ப் எச்சரிக்டக’ என 

ஜபயரிைப்பட்ை, முதல் எச்சரிக்டக ஜமாடபல் 

ஜசயலிடய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த ஜசயலிடய 

உத்தரகாண்ட் மாநிே லபரிைர் லமோண்டம 

ஆடணயத்துைன் (Uttarakhand State Disaster Management 

Authority ) (USDMA) இடணந்து IIT ரூர்கி 

உருவாக்கியுள்ளது. ஆரம்பத்தில், இந்த ஜசயலி, இந்திய 

அரசின் புவி அறிவியல் அடமச்சகத்தால் மட்டுலம, 

டபேட் திட்ைமாக, உத்தரகண்ட் மாநிேத்தின் கர்வால் 

பிராந்தியத்தில் ஜதாைங்கப்பட்ைது. 
 

 

Banking News 
 

LIC கார்டுகள் தெலவகள், IDBI வங்கி ரூதப கிசரடிட் 

கார்டுகள் லுமின், எக்லாட் உடன் சோடங்குகிறது 

LIC கார்ட்ஸ் சர்வீசஸ் லிமிஜைட் (LIC-CSL) IDBI 

வங்கியுைன் ‘லுமின்’ பிளாட்டினம் கிஜரடிட் கார்டு 

மற்றும் ‘எக்ோட்’ ஜசேக்ட் கிஜரடிட் கார்டை ரூலப 

தளத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அட்டைகள் 

ஆரம்பத்தில் LIC பாலிசிதாரர்கள், முகவர்கள் மற்றும் 

மாநகராட்சி மற்றும் அதன் துடண நிறுவனங்களுக்கு 

கிடைக்கும். அட்டைகள் பயனர்களுக்கு பரந்த 

அளவிோன நன்டமகடள வழங்கும். 

 

HDFC வங்கி ‘டுகந்ேர் ஓவர் டிராஃப்ட் திட்டத்லே’ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

தங்கள் பண ஜநருக்கடிடய எளிதாக்குவடத 

லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. வங்கியின் கூற்றுப்படி, 

குடறந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் ஜசயல்படும் 

சில்ேடற விற்படனயாளர்கள் எந்த வங்கியிலிருந்தும் 

ஆறு மாத வங்கி அறிக்டகடய வழங்குவதன் மூேம் 

திட்ைத்திற்கு தகுதியுடையவர்கள். 

 

SBI தயாதனாவிற்காக ‘சிம் லபண்டிங்’ அம்ெத்லே 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய கைன் வழங்கும் பாரத 

ஸ்லைட் வங்கி (SBI) பல்லவறு டிஜிட்ைல் லமாசடிகளில் 

இருந்து வாடிக்டகயாளர்கடளப் பாதுகாப்பதற்காக ‘சிம் 

டபண்டிங்’ எனப்படும் அதன் லயாலனா மற்றும் 

லயாலனா டேட் ஜசயலிகளுக்கு புதிய மற்றும் 

லமம்படுத்தப்பட்ை பாதுகாப்பு அம்சத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. புதிய சிம் டபண்டிங் 

அம்சத்தின் கீழ், லயாலனா மற்றும் லயாலனா டேட் 

ஜசயலிகள் வங்கியில் பதிவுஜசய்யப்பட்ை ஜமாடபல் 

எண்களின் சிம் உள்ள சாதனங்களில் மட்டுலம லவடே 

ஜசய்யும். 

 

ஜனலட்சுமி கூட்டுறவு வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி ரூ .50.35 

லட்ெம் அபராேம் விதித்ேது 

நாசிக் ெனேக்ஷ்மி கூட்டுறவு வங்கி சிே கட்டுப்பாட்டுத் 

லதடவகளுக்கு இணங்காததற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

50.35 ேட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளது. ெனேக்ஷ்மி 

கூட்டுறவு வங்கியின் மீதான அபராதம், ‘ஆரம்ப 

(நகர்ப்புற) கூட்டுறவு வங்கிகளால் மற்ற வங்கிகளுைன் 

டவப்பு டவப்பது’ மற்றும் ‘கைன் தகவல் 

நிறுவனங்களின் உறுப்பினர் (CIC)’ குறித்து ரிசர்வ் வங்கி 

பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கு இணங்காததற்காக 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஸ்டார்ட்அப் நிதியுேவிக்காக இந்தியன் ஐஐடி 

மும்லபயுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

ஸ்ைார்ட் அப் மற்றும் MSME க்களுக்கு பிரத்லயக கைன் 

வசதிகடள விரிவுபடுத்துவதற்காக, இந்தியன் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஜைக்னாேஜி, பாம்லபயின் ஒரு 

முயற்சியான புதுடம மற்றும் ஜதாழில்முடனலவார் 

சங்கத்துைன் (SINE) இந்தியன் வங்கி புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் ஜசய்துள்ளது. இந்த ஸ்ைார்ட் அப் 

நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் ஜசயல்பாட்டு மூேதனத் 

லதடவகளுக்காக அல்ேது இயந்திரங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்கள் வாங்குவதற்காக வங்கி 50 லகாடி ரூபாய் 

வடர கைன்கடள வழங்கும். 

 

முத்ரா கடன் இலக்லக நிதியாண்டில் மத்திய அரசு ரூ. 3 

லட்ெம் தகாடியாக குலறத்துள்ைது 

2021-22 (FY22) க்கு பிரதமர் முத்ரா லயாெனா (PMMY) 

திட்ைத்தின் கீழ் கைன் வழங்குவதற்கான இேக்டக ரூ .3 

டிரில்லியனாக அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த 

இேக்கு முந்டதய ஆண்டை விை குடறவாக உள்ளது. 21 

ஆம் நிதியாண்டில், இேக்கு ரூ .3.21 ேட்சம் லகாடியாக 

நிர்ணயிக்கப்பட்ைது. சிறு வணிகங்களுக்கான கைன் 

உத்தரவாதத் திட்ைத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு அதிகரித்தலத 

குடறந்த இேக்டக வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 

 

IMF சிறப்பு வலரேல் உரிலமகளின் வரலாற்றில் $650 

பில்லியன் ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

சர்வலதச நாணய நிதியத்தின் (IMF-) ஆளுநர் குழு, 

உேகளாவிய பணப்புழக்கத்டத அதிகரிக்க 

உதவுவதற்காக, IMF சிறப்பு வடரதல் உரிடமகளில் (STR) 

650 பில்லியன் ைாேர் ஜபாது ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 650 பில்லியன் ைாேர் STR ஒதுக்கீடு 

உறுப்பு நாடுகடள ஆதரிப்படத லநாக்கமாகக் 

ஜகாண்டுள்ளது, குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் மற்றும் 

வளரும் நாடுகள், ஜகாலரானா டவரஸ் ஜதாற்றுலநாய் 

மற்றும் அது ஏற்படுத்திய ஜபாருளாதார வீழ்ச்சிடய 

எதிர்த்துப் லபாராடுகிறது. 

 

இண்டஸ்இண்ட் வங்கிலய ‘ஏசஜன்சி வங்கி’ ஆக 

செயல்பட ரிெர்வ் வங்கி அங்கீகாரம் அளித்ேது 

இண்ைஸ்இண்ட் வங்கி ஒரு முகவர் வங்கியாக 

ஜசயல்படுவதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) 

மாற்றப்பட்டுள்ளது.ஒரு ஏஜென்சி வங்கியாக, IndusInd 

அடனத்து வடகயான அரசு தடேடமயிோன 

வணிகங்கள் ஜதாைர்பான பரிவர்த்தடனகடள 

லமற்ஜகாள்ள தகுதி ஜபறுகிறது. இந்த முடிவு RBI 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் திட்ைமிைப்பட்ை 

தனியார் துடற வங்கிகடள அரசு வணிகத்டத 

நைத்துவதற்கான ஏஜென்சி வங்கிகளாக அங்கீகரிக்கிறது. 
 

DBS டிஜிட்டல் தபங்கிங்கில் புதுலமக்கான உலகைாவிய 

பாராட்லடப் சபற்றது 

DBS டிஜிட்ைல் லபங்கிங் விருதுகளில் 2021 இன் 

புதுடமயில் டபனான்சியல் டைம்ஸ் ஜவளியீைான தி 

லபங்கர் மூேம் டிஜிட்ைல் லபங்கிங்கில் மிகவும் 

புதுடமயான உேகளாவிய ஜவற்றியாளராக DBS 

ஜகௌரவிக்கப்பட்ைது. வங்கி ஆசிய-பசிபிக் 

ஜவற்றியாளராக அங்கீகரிக்கப்பட்ைது மற்றும் அதன் 

பாதுகாப்பான அணுகல் மற்றும் ஜதாடேதூர லவடே 

தீர்வுக்காக டசபர் பாதுகாப்பு பிரிவில் ஜவன்றது. 

 

செவ்சலட்-தபக்கார்ட் நிதிச் தெலவகளுக்கு ரிெர்வ் 

வங்கி ரூ .6 லட்ெம் அபராேம் விதித்ேது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஜபங்களூருடவச் லசர்ந்த 

ஜஹவ்ஜேட்-லபக்கார்ட் டபனான்சியல் சர்வீசஸ் 

(இந்தியா) தனியார் லிமிஜைட் நிறுவனத்திற்கு 6 ேட்சம் 

ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது. மார்ச் 31, 2019 

நிேவரப்படி ரிசர்வ் வங்கி நிறுவனத்தின் சட்ைபூர்வமான 

ஆய்வு, (i) ஜபரிய கைன் பற்றிய மத்திய தகவல் 

களஞ்சியத்திற்கு கைன் தகவல்கடள சமர்ப்பித்தல் 

மற்றும் (ii) பற்றிய சட்ை விதிமுடறகளுக்கு இணங்காதது 

ஜதரியவந்தது. கைன் தகவல் நிறுவனங்களுக்கு கைன் 

தரடவ சமர்ப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்காக அபராதம் 

விதித்தது. 

 

Economic News 
 

ஜூலல 2021 இல் GST வசூல் 1.16 லட்ெம் தகாடிலய 

சோட்டது 

ெூடே 2021 க்கான சரக்கு மற்றும் லசடவ வரி (GST) 

வசூல் ₹ 1.16 ேட்சம் லகாடி, இது கைந்த ஆண்டின் இலத 

காேத்டத விை 33 சதவீதம் அதிகம். ெூடே 2020 இல் 

ஜிஎஸ்டி வசூல் ₹ 87,422 லகாடியாக இருந்தது, 

ஜதாைர்ச்சியாக இந்த ஆண்டு ெூன் மாதத்தில் ₹ 92,849 

லகாடியாக இருந்தது. 

 

ICICI ப்ரூசடன்ஷியல் லலஃப் UPI ோனியங்கி 

கட்டணத்திற்காக NPCI உடன் இலணகிறது 

ICICI ப்ருஜைன்ஷியல் டேஃப் இன்சூரன்ஸ் தனது 

வாடிக்டகயாளர்களுக்கு ஒரு ஒருங்கிடணந்த 

லபஜமண்ட்ஸ் இன்ைர்ஃலபஸ் தானியங்கி கட்ைண 

வசதிடய வழங்குவதற்காக இந்திய லதசிய 

ஜகாடுப்பனவு நிறுவனத்துைன் (NPCI) இடணந்துள்ளது. 

இந்த ஒருங்கிடணந்த நிறுவனத்தின் டிஜிட்ைல் 

மயமாக்கல் பயணத்தின் மற்ஜறாரு படியாகும், இது 

வாடிக்டகயாளர்களுக்கு ஜகாள்டக வாழ்க்டக 

சுழற்சியில் சிக்கல் இல்ோத மற்றும் தடையற்ற 

அனுபவத்டத வழங்குகிறது. 
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SEBI தபசமண்ட் வங்கிகலை முேலீட்டு வங்கிகைாக 

செயல்பட அனுமதித்துள்ைது 

SEBI, லபஜமண்ட் வங்கிகடள முதலீட்டு 

வங்கியாளர்களின் ஜசயல்பாடுகடளச் ஜசய்ய 

முதலீட்ைாளர்களுக்கு ஜபாது மற்றும் உரிடமகள் 

பிரச்சிடனகளில் பல்லவறு கட்ைண வழிகள், சந்டத 

கட்டுப்பாட்ைாளர் ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி 

எளிதாக அணுகுவதற்கு அனுமதித்துள்ளது. இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன் அனுமதி ஜபற்ற 

திட்ைமிைப்பைாத பணம் ஜசலுத்தும் வங்கிகள், ஒரு 

பிரச்சிடனக்கு (BTI) வங்கியாளராக ஜசயல்பை 

தகுதியுடையடவ. 

 

ரிெர்வ் வங்கி ேனது இரண்டு மாே நிதி சகாள்லகலய 

அறிவித்துள்ைது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது இரண்டு மாத நிதி 

ஜகாள்டகடய அறிவித்துள்ளது. RBI ஆளுநர் சக்திகாந்த 

தாஸ் தடேடமயிோன நாணயக் ஜகாள்டகக் குழு (MPC) 

ஜதாைர்ச்சியாக ஏழாவது முடறயாக 

நிடேநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. வட்டி விகிதத்டத வரோற்று 

குடறந்த அளவிற்கு குடறப்பதன் மூேம் லதடவடய 

அதிகரிக்க, ரிசர்வ் வங்கி கடைசியாக அதன் ஜகாள்டக 

விகிதத்டத லம 22, 2020 அன்று திருத்தியது. கூட்ைம் 

ஆகஸ்ட் 4 முதல் 6 வடர நடைஜபற்றது. மீதமுள்ளடவ 

அக்லைாபரில் (6 முதல் 8 வடர) நடைஜபறும்; டிசம்பர் (6 

முதல் 8 வடர) மற்றும் பிப்ரவரி (7 முதல் 9, 2022 வடர) 

நடைஜபறும். 

Policy Repo Rate: 4.00% 

Reverse Repo Rate: 3.35% 

Marginal Standing Facility Rate: 4.25% 

Bank Rate: 4.25% 

CRR: 4% 

SLR: 18.00% 
 

 

வாட்ஸ்அப் தபங்கிங்கில் ஆக்சிஸ் வங்கி ஒரு மில்லியன் 

வாடிக்லகயாைர்கலைக் கடந்ேது 

ஆக்சிஸ் வங்கி அதன் வாட்ஸ்அப் லபங்கிங் லசனலில் 

இதுவடர ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

வாடிக்டகயாளர்களின் டமல்கல்டே எட்டியுள்ளது. 

ஆக்சிஸ் வங்கி ெனவரி 2021 இல் வாட்ஸ்அப்பில் வங்கி 

லசடவகடளத் ஜதாைங்கியது, அதன் பிறகு வாட்ஸ்அப் 

லபங்கிங்கிற்கான வாடிக்டகயாளர் தளத்தில் வலுவான 

வளர்ச்சிடயக் கண்ைது. 

 

Defence News 
 

ஆபதரென் ப்ளூ ஃப்ரீடம்: சிறப்புப் பலட வீரர்களின் 

குழு 

சியாச்சின் பனிமடே அளவிடுவதற்கு 

மாற்றுத்திறனாளிகள் அணிடய வழிநைத்த இந்திய அரசு 

குழு CLAW க்கு வழங்கியுள்ளது. இது 

மாற்றுத்திறனாளிகளின் மிகப்ஜபரிய அணிக்கு ஒரு 

புதிய உேக சாதடனயாக இருக்கும். இந்த பயணம் ‘ப்ளூ 

ஃப்ரீைம்’ நைவடிக்டகயின் ஒரு பகுதியாக 

லமற்ஜகாள்ளப்படுகிறது. 

 

தமற்கு வங்கத்தின் ெசிமாராவில் 2 வது ரஃதபல் 

விமானத்லே IAF அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

இந்திய விமானப்படை (IAF) கிழக்கு வான் 

கட்ைடளயில் (EAC) லமற்கு வங்கத்தின் ஹசிமாரா 

விமான தளத்தில் ரஃலபல் விமானங்களின் 

இரண்ைாவது படைப்பிரிடவ முடறயாக 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் 

ஹாசிமாராவுக்கு ரஃலபல் வருடகடய அறிவிக்கும் 

ஃப்டள-பாஸ்ட் அைங்கும், அடதத் ஜதாைர்ந்து ஒரு 

பாரம்பரிய நீர் பீரங்கி வணக்கம். 

 

கஞ்ெர் பாரம்பரிய கடற்கலர துலறமுகத்திற்கு 

வரவலைக்கப்பட்ட முேல் INS ஆகும் 

இந்திய கைற்படைக் கப்போன கஞ்சர் ஒடிசாவில் உள்ள 

பாரம்பரிய கைற்கடர துடறமுகமான லகாபால்பூருக்கு 

வரவடழக்கப்பட்ை முதல் இந்திய கைற்படை 

கப்போகும். ஆசாதி கா அமிர்த மலஹாத் வ் மற்றும் 

சுதந்திரத்தின் 75 வது ஆண்டு நிடறவு மற்றும் 1971 

லபாரின் 50 வது ஆண்டு நிடறடவ நிடனவுகூரும் 

வடகயில் ஸ்வர்னிம் விெய் வர்ஷ் ஜகாண்ைாட்ைத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இரண்டு நாள் வருடக ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்பட்ைது. 

 

Appointment News 
 

லவஸ் அட்மிரல் SN தகார்தமட் கடற்பலட துலணத் 

ேலலவராக சபாறுப்தபற்றார் 

டவஸ் அட்மிரல் SN லகார்லமட் புதுஜைல்லியில் நைந்த 

ஒரு சாதாரண விழாவில் கைற்படை துடணத் 

தடேவராக ஜபாறுப்லபற்றார். 39 ஆண்டுகளுக்கும் 

லமோக சிறப்பான லசடவக்குப் பிறகு, ெூடே 31, 2021 

அன்று ஓய்வு ஜபற்ற டவஸ் அட்மிரல் G 

அலசாக்குமாரின் பதவிக்கு அவர் பதவிலயற்றார். 
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தீபக் ோஸ் புதிய கணக்காைர் கட்டுப்பாட்டு சஜனரலாக 

சபாறுப்தபற்றார் 

தீபக் தாஸ் ஆகஸ்ட் 01, 2021 அன்று கணக்குகள் 

கட்டுப்பாட்ைாளர் ஜெனரோக (CGA) ஜபாறுப்லபற்றார். 

CGA ஜபாறுப்லபற்பதற்கு முன், திரு. தாஸ் மத்திய லநரடி 

வரிகள் வாரியத்தில் (CBDT) கணக்கு முதன்டம தடேடம 

கட்டுப்பாட்ைாளராக பணியாற்றினார். தீபக் தாஸ், 1986-

ஜதாகுதி இந்திய குடிமக்கள் கணக்கு லசடவ (ICAS) 

அதிகாரி, CGA பதவிடய வகிக்கும் 25 வது அதிகாரி 

ஆவார் 

 

Bvlgari பிரியங்கா தொப்ராலவ அேன் உலகைாவிய 

விைம்பர தூேராக நியமித்ேது 

இத்தாலிய ஆைம்பர பிராண்ட் Bvlgari உேகளாவிய 

விளம்பர தூதராக நடிகர் பிரியங்கா லசாப்ரா லொனாட  

நியமித்துள்ளது. உேஜகங்கிலும் உள்ள பிராண்டை 

விரிவுபடுத்துவதில் லராமன் உயர் நடக வீட்டை அவர் 

ஆதரிப்பார், ஜபண்கள் அதிகாரம், பன்முகத்தன்டம 

மற்றும் லசர்த்தல் ஆகியவற்றின் கருப்ஜபாருள்களில் 

குறிப்பிட்ை கவனம் ஜசலுத்துகிறார். Bvlgari ரத்தின 

நடககள், கடிகாரங்கள், வாசடன திரவியங்கள், பாகங்கள் 

மற்றும் லதால் ஜபாருட்களுக்கு ஜபயர் ஜபற்றது. 

பிரியங்கா லசாப்ரா லொனாஸ் உேகளாவிய யுனிஜசஃப் 

நல்ஜேண்ண தூதராகவும், மதிப்புமிக்க லைனி லகய் 

மனிதாபிமான விருடதப் ஜபற்றவர், மில்லியன் 

கணக்கான இளம் ஜபண்களுக்கு அதிகாரம் மற்றும் 

வலிடமயின் அடையாளமாக லசடவ ஜசய்கிறார். 

 

முன்சமாழியப்பட்ட IPOலவ முன்னிட்டு மினி ஐபி ஐ 

நிர்வாக இயக்குநராக நியமித்ேது 

மினி ஐப் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் 

நிர்வாக இயக்குநராக ஜபாறுப்லபற்றார். ஐப் 

வணிகத்தில் முதுகடே பட்ைதாரி மற்றும் 1986 இல் 

லநரடி ஆட்லசர்ப்பு அதிகாரியாக LICயில் லசர்ந்தார். 

LICயில் பல்லவறு பதவிகளில் பணியாற்றிய அவருக்கு 

பல்லவறு அனுபவங்கள் உள்ளன. 31.5 லகாடி ரூபாய் 

இருப்புநிடேக் கணக்குைன் இந்தியாவின் இரண்ைாவது 

ஜபரிய நிதி லசடவ நிறுவனமான LIC, நாட்டின் 

மிகப்ஜபரிய வங்கியான ஸ்லைட் பாங்க் ஆப் 

இந்தியாவுக்கு (SBI), 39.51 ேட்சம் லகாடி ஜசாத்துகளுைன் 

உள்ளது. 

 

ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி VM கனதட மும்லப 

தலாக்தலாகாயுக்காக நியமிக்கப்பட்டார் 

முதேடமச்சர் உத்தவ் தாக்கலரயின் ஆலோசடனயின் 

லபரில், மகாராஷ்டிராவின் புதிய லோக்ஆயுக்தாவாக 

ஓய்வுஜபற்ற மும்டப உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி V M 

கனலைடவ நியமிக்க மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் பகத்சிங் 

லகாஷ்யாரி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். மகாராஷ்டிரா 

கிட்ைத்தட்ை ஒரு வருைம் முழு லநர லோக்ஆயுக்தா 

இல்ோமல் இருந்தது. முந்டதய லோக்ஆயுக்தா, 

(ஓய்வுஜபற்ற) நீதிபதி M L தஹலியானி ஆகஸ்ட் 2020 இல் 

தனது பதவிக்காேத்டத நிடறவு ஜசய்திருந்தார். 
 

இந்திய உயிரியல் ஆய்வு லமயம் 100 ஆண்டுகளில் முேன் 

முேலாக சபண் இயக்குனலரப் நியமித்துள்ைது 

இந்திய விேங்கியல் ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குனராக 

ைாக்ைர் திருதி பானர்ஜிடய நியமிக்க இந்திய அரசு 

ஒப்புதல் அளித்தது. அவர் ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி, 

விேங்கியல், வடகபிரித்தல், உருவவியல் மற்றும் 

மூேக்கூறு முடறகளில் ஆராய்ச்சி நைத்துகிறார். 2016 ஆம் 

ஆண்டில் அதன் நூற்றாண்டு விழாவின் லபாது, பானர்ஜி 

“ZSI இல் புகழ்ஜபற்ற 100 ஜபண்கள் அறிவியல் 

பங்களிப்பு” உைன் இடணந்து எழுதியுள்ளார் 

 

Summits and Conference 
 

G20 கலாச்ொர அலமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் இந்திய 

தூதுக்குழுவிற்கு மீனகாஷி தலகி ேலலலம ோங்கினார் 

இந்திய அரசின் சார்பாக ஜி 20 கோச்சார அடமச்சர்கள் 

கூட்ைத்தில் இந்திய கோச்சாரத் துடற அடமச்சர் 

மீனகாஷி லேகி பங்லகற்றார். 29 மற்றும் 30 ெூடே 2021 

ஆகிய இரு நாட்கள் கூட்ைத்டத இத்தாலி நைத்தியது. 

விவாதங்களின் முடிவில், G20 கோச்சார அடமச்சர்கள் 

G20 கோச்சார பணிக்குழு குறிப்பு விதிமுடறகடள 

ஏற்றுக்ஜகாண்ைனர். 

 

Agreement News 
 

இந்தியா மற்றும் உலக வங்கி பாதுகாப்பான அலணகள் 

மற்றும் சநகிழ்திறன் சகாண்ட 250 மில்லியன் டாலர் 

திட்டத்தில் லகசயழுத்திட்டன 

நீண்ை காே அடண பாதுகாப்பு திட்ைம் மற்றும் 

இந்தியாவின் பல்லவறு மாநிேங்களில் இருக்கும் 

அடணகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஜசயல்திறடன 

லமம்படுத்துவதற்காக உேக வங்கி இந்தியாவில் 250 

மில்லியன் அஜமரிக்க ைாேர் திட்ைங்களுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இரண்ைாவது அடண சீரடமப்பு மற்றும் 

லமம்பாட்டு திட்ைம் (DRIP-2) ஒப்பந்தம் உேக வங்கி, 

இந்திய அரசு, மத்திய நீர் ஆடணயம் மற்றும் 

பங்லகற்கும் 10 மாநிேங்களின் அரசு பிரதிநிதிகளுக்கு 

இடைலய டகஜயழுத்திைப்பட்ைது. இந்த திட்ைம் 

லதசிய அளவில் மத்திய நீர் ஆடணயம் (CWC) மூேம் 

ஜசயல்படுத்தப்படும். 

 

ISA கட்டலமப்பு ஒப்பந்ேத்தில் 5 வது நாடாக சஜர்மனி 

லகசயழுத்திட்டது 

சர்வலதச சூரிய கூட்ைணி கட்ைடமப்பு ஒப்பந்தத்தில் 

டகஜயழுத்திட்ை 5 வது நாைாக ஜெர்மனி ஆனது. அதன் 

திருத்தங்கள் 8 ெனவரி 2021 இல் நடைமுடறக்கு வந்த 

பிறகு, ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் அடனத்து உறுப்பு 

நாடுகளுக்கும் அதன் உறுப்பினர்கடளத் லசர்த்தது. 
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தபரிடர் தமலாண்லமயில் பங்கைாதேெுடன் 

அமல்படுத்ே இந்தியா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

செய்துள்ைது 

முன்னுரிடம அடிப்படையில் லபரிைர் லமோண்டம, 

பின்னடைவு மற்றும் தணிப்பு குறித்து 

வங்காளலதசத்துைன் சமீபத்தில் டகஜயழுத்திைப்பட்ை 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்டத (MoU) ஜசயல்படுத்த இந்தியா 

வலியுறுத்தியுள்ளது. லபரிைர் பின்னடைவு 

உள்கட்ைடமப்பு (CDRI) க்கான கூட்ைணியில் லசர 

அடழப்டப ஏற்க வங்கலதசம் முடிவு ஜசய்துள்ளது. CDRI 

என்பது லதசிய அரசாங்கங்கள், ஐநா அடமப்புகள், 

பேதரப்பு வளர்ச்சி வங்கிகள் மற்றும் தனியார் 

துடறகளின் கூட்ைணி ஆகும் 

 

Awards News 
 

லெரஸ் பூனாவல்லா தலாக்மான்ய திலக் தேசிய விருலே 

சவன்றார் 

புலனடவச் லசர்ந்த தடுப்பூசி தயாரிப்பாளர் சீரம் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (SII) இன் தடேவர் ைாக்ைர் 

டசரஸ் பூனாவல்ோ, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

மதிப்புமிக்க லோக்மான்ய திேக் லதசிய விருதுக்கு 

லதர்வு ஜசய்யப்பட்டுள்ளார். லகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசிடய 

தயாரிப்பதன் மூேம், Covid -19 ஜதாற்றுலநாய்களின் 

லபாது அவர் ஜசய்த பணிக்காக அவர் ஜபயரிைப்பட்ைார். 

 

C.R.ராவ் ேங்கப் பேக்கம் சவன்றவர்கள் 

அறிவிக்கப்பட்டனர் 

லபராசிரியர் C.R.ராவ் நூற்றாண்டு தங்கப்பதக்க 

விருதுக்கு இரண்டு புகழ்ஜபற்ற ஜபாருளாதார 

அறிஞர்கடள இந்திய ஜபாருளாதாரம் கழகம் (TIES) 

அறக்கட்ைடள லதர்வு ஜசய்துள்ளது. புகழ்ஜபற்ற 

ஜபாருளாதார வல்லுநர்கள் ஜெகதீஷ் பகவதி மற்றும் 

சி.ரங்கராென் ஆகிலயாருக்கு ஜதாைக்க லபராசிரியர் 

சி.ஆர்.ராவ் நூற்றாண்டு தங்கப் பதக்கம் (CGM) 

வழங்கப்பட்ைது. பகவதி ஜகாேம்பியா 

பல்கடேக்கழகத்தில் ஜபாருளாதாரம், சட்ைம் மற்றும் 

சர்வலதச உறவுகளின் லபராசிரியராகவும், சி ரங்கராென் 

பிரதமரின் ஜபாருளாதார ஆலோசடன கவுன்சிலின் 

முன்னாள் தடேவராகவும், ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் 

கவர்னராகவும் உள்ளார். 

 

தமற்கு வங்கம் நான்கு SKOCH விருதுகலைப் 

சபற்றுள்ைது. 

Ease of Doing Business திட்ைத்தின் கீழ் லமற்கு வங்க அரசு 

தனது திட்ைங்களுக்காக நான்கு ஸ்லகாச் (SKOCH) 

விருதுகடளப் ஜபற்றுள்ளது. மாநிே திட்ைமான 

‘சில்பசதி’-ஆன்டேன் ஒற்டற விண்லைா லபார்ைல் 

பிளாட்டினம் விருடத ஜவன்றது, நகர்ப்புறங்களுக்கான 

ஆன்டேன் அடமப்பு மூேம் லசர்க்டக சான்றிதழின் 

தானாக புதுப்பித்தல் தங்க விருடதப் ஜபற்றுள்ளது. 
 

தகல் ரத்னா விருலே தமஜர் தியான் ெந்த் தகல் ரத்னா 

விருது என மறுசபயரிடப்பட்டது 

ராஜீவ் காந்தி லகல் ரத்னா விருதுக்கு லமெர் தியான் சந்த் 

லகல் ரத்னா விருது என்று ஜபயர் மாற்றப்படும் என்று 

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி அறிவித்துள்ளார். நாடு 

முழுவதிலுமிருந்து ஏராளமான லகாரிக்டககளின் 

அடிப்படையில் இந்த நைவடிக்டக எடுக்கப்பட்ைதாக 

பிரதமர் கூறினார். லதசிய விடளயாட்டு தினமாக 

ஜகாண்ைாைப்படும் தியான் சந்த் பிறந்த நாள், 

ஹாக்கியில் நாட்டிற்காக மூன்று ஒலிம்பிக் தங்கங்கடள 

ஜவன்றார். 

 

Sports News 
 

PV சிந்து தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் மகளிர் 

பாட்மிண்டனில் சவண்கலம் சவன்றார் 

ஆகஸ்ட் 01 2021 அன்று நைந்த லைாக்கிலயா 

ஒலிம்பிக்கில் ஜபண்கள் ஒற்டறயர் பிரிவில் சீனாவின் 

ஹி பிங்ஜியாலவாடவ வீழ்த்தி ஏஸ் இந்திய 

லபட்மிண்ைன் வீராங்கடன பிவி சிந்து ஜவண்கேப் 

பதக்கம் ஜவன்றார். இந்த ஜவற்றியின் மூேம் சிந்து 

தனிப்பட்ை நிகழ்வுகளில் இரண்டு ஒலிம்பிக் 

பதக்கங்கடள ஜவன்ற முதல் இந்திய ஜபண் மற்றும் 

இரண்ைாவது இந்திய விடளயாட்டு வீரர் என்ற 

வரோற்டற ஜபற்றார் 

 

எஸ்சடபான் ஒகான் ெங்தகரிய GP 2021 ஐ சவன்றார் 

எஸ்ஜைபான் ஒகான், ஆல்டபன்-ஜரனால்ட்/ பிரான்ஸ், 

ஹங்லகரியின் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021, ஆகஸ்ட் 01, 2021 

அன்று, ஹங்லகரியின் ஜமாலயாலராட்டில் உள்ள 

ஹங்லகரிங்கில் நடைஜபற்றது. இது எஸ்ஜைபான் 

ஒகானின் முதல் F1 பந்தய ஜவற்றி. ஜசபாஸ்டியன் 

ஜவட்ைல் (ஆஸ்ைன் மார்ட்டின்-ஜமர்சிடிஸ்/ஜெர்மனி) 

இரண்ைாவது இைத்டதப் பிடித்தார். லூயிஸ் 

ஹாமில்ைன் (ஜமர்சிடிஸ்-கிலரட் பிரிட்ைன்) மூன்றாவது 

இைத்டதப் பிடித்தார். 
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இலங்லக பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் இசுரு உோனா 

ெர்வதேெ கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு சபறுகிறார் 

இேங்டக இைது டக லவகப்பந்து வீச்சாளர், ஆல்-

ரவுண்ைர், இசுரு உதானா சர்வலதச கிரிக்ஜகட்டில் 

இருந்து ஓய்வு ஜபறுவதாக அறிவித்தார். 12 வருைங்களில் 

அவ்வப்லபாது விடளயாடியுள்ளார். அதில் அவர் 21 

ஒருநாள் லபாட்டிகள் மற்றும் 35 T20 சர்வலதச 

லபாட்டிகளில் மட்டுலம விடளயாடி ஜவறும் 45 

விக்ஜகட்டுகடள எடுத்துள்ளார். 

 

கால்பந்தில் CONCACAF ேங்கக் தகாப்லபலய அசமரிக்கா 

சவன்றது 

ஏழாவது CONCACAF தங்கக் லகாப்டபடயக் அஜமரிக்கா, 

1-0 என்ற லகால் கணக்கில் ஜவற்றிடய நைப்பு சாம்பியன் 

ஜமக்ஸிலகாடவ ஜவன்றது. 

2017 க்குப் பிறகு அஜமரிக்க அணியின் முதல் தங்கக் 

லகாப்டபப் இதுவாகும், லமலும் 2019 இறுதிப் 

லபாட்டியில் ஜமக்ஸிலகாவிைம் லதால்வி அடைந்தது. 

ஜமக்சிலகாவின் ஜஹக்ைர் ஜஹர்ஜரரா லபாட்டியின் 

சிறந்த வீரர். 

 

அசலக்ொண்டர் ஸ்சவசரவ் 2020 தடாக்கிதயா 

ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஒற்லறயர் சடன்னிஸில் ேங்கம் 

சவன்றார் 

லைாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பிரிவில் 

தங்கம் ஜவன்ற ஜெர்மனியின் அஜேக்சாண்ைர் 

ஸ்ஜவஜரவ் 6-3 6-1 என்ற கணக்கில் ரஷ்ய கலரன் 

கச்சலனாடவ வீழ்த்தினார். ஒற்டறயர் ஒலிம்பிக் தங்கம் 

ஜவன்ற முதல் ஜெர்மன் மனிதர் ஆனார். 

 

2020 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் 100 மீட்டர் 

ேங்கத்லே இத்ோலியின் மார்செல் தஜக்கப் சவன்றார் 

இத்தாலியின் ோலமான்ட் மார்ஜசல் லெக்கப்ஸ் ஆண்கள் 

100m பிலரக்கிங் லபாட்டியில் ஓய்வு ஜபற்ற ெடமக்கா 

நட்சத்திரம் உடசன் லபால்ட்டின் 13 வருை நீே-ரிபண்ட் 

நிகழ்வில் ஒலிம்பிக் தங்கத்டத ஜவன்று 

அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார். கனைாவின் ஆண்ட்லர டி 

கிராஸ் 2016 ஆம் ஆண்டின் ஜவண்கேத்டத 9.89 இல் 

மீண்டும் நிகழ்த்தியதன் மூேம் அஜமரிக்கன் ஃப்ஜரட் 

ஜகர்லி 9.84 இல் ஜவள்ளி ஜபற்றார். 

 

சபண்கள் பிரிவில்: 

எடேன் தாம்சன்-லஹரா லைாக்கிலயா லகாடைகாே 

விடளயாட்டுப் லபாட்டிகளில் ஜபண்களுக்கான 100 

மீட்ைர் ஓட்ைப்பந்தயத்தில் ஒலிம்பிக் சாதடன லநரத்தில் 

10.61 வினாடிகளில் தங்கத்டதக் டகப்பற்றினார். 
 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 2020: குத்துச்ெண்லட வீரர் 

தலாவ்லினா தபார்தகாசெய்ன் சவண்கலப் பேக்கம் 

சவன்றார். 

இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கடன லோவ்லினா 

லபார்லகாஜஹய்ன் தங்கப் பதக்க இறுதிப் லபாட்டிடய 

எட்ை முடியவில்டே. இறுதியாக ஜவண்கேப் 

புத்தகத்டத ஜவன்றார். தற்லபாது நடைஜபற்று வரும் 

லைாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் மூன்றாவது 

பதக்கம் இதுவாகும். லோவ்லினா ஏற்கனலவ நைந்த 

ஒலிம்பிக் லபாட்டிகளில் இந்தியாவிற்கு முதல் 

குத்துச்சண்டை பதக்கத்டத உறுதி ஜசய்தார், அவர் 

முன்னாள் உேக சாம்பியனான டதவானின் நியான்-சின் 

ஜசடன வீழ்த்தி அடரயிறுதிக்குள் நுடழந்தார். 

 

ஆண்கள் ொக்கியில் இந்தியா சவண்கலம் சவன்றது, 

சஜர்மனிலய 5-4 என்ற கணக்கில் சவன்றது 

இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணி 41 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 

ஜெர்மனிடய வீழ்த்தி முதல் ஒலிம்பிக் பதக்கத்டத 

ஜவன்றது. லைாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் ஜெர்மனிடய 5-4 

என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி ஆண்கள் ஹாக்கியில் இந்தியா 

ஜவண்கேப் பதக்கத்டத ஜவன்றது. 

 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் ரவிக்குமார் ேஹியா 

சவள்ளிப் பேக்கம் சவன்றார் 

இந்திய மல்யுத்த வீரர் ரவிக்குமார் தஹியா ரஷ்ய 

ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் (ROC) சவுர் உகுலவவிைம் 

ஆண்களுக்கான 57 கிலோ ஃப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் 

லதால்வியடைந்து ஜவள்ளிப் பதக்கம் ஜவன்றார். இது 

லைாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் ஐந்தாவது 

பதக்கம் மற்றும் பிரச்சாரத்தின் இரண்ைாவது ஜவள்ளி 

ஆகும். லகடி ொதவ், சுஷில் குமார், லயாலகஷ்வர் தத் 

மற்றும் சாக்ஷி மாலிக் ஆகிலயாருக்குப் பிறகு ஒலிம்பிக் 

லமடையில் முடித்த ஐந்தாவது இந்திய மல்யுத்த வீரர் 

ரவிக்குமார் ஆவார். 

 

Ranks and Reports 
 

QS சிறந்ே மாணவர் நகரங்கள் ேரவரிலெயில் மும்லப, 

சபங்களூரு முேல் 100 இடங்கலை இைந்ேது 

மும்டப மற்றும் ஜபங்களூரு ஆகியடவ உேகளாவிய 

ைாப் -100 பட்டியலில் இருந்து ஜவளிலயறி தற்லபாது QS 

சிறந்த மாணவர் நகர தரவரிடசயின் சமீபத்திய பதிப்பில் 

முடறலய 106 மற்றும் 110 இைங்கடளப் ஜபற்றுள்ளன. 

மும்டப 29 இைங்கடள இழந்த நிடேயில், உேகளாவிய 

உயர்கல்வி ஆய்வாளர்கள் QS குவாக்கலரலி டசமண்ட்ஸ் 

ஜவளியிட்ை தரவரிடசயில் ஒன்பதாவது பதிப்பில் 

ஜபங்களூரு 21 இைங்கள் சரிந்தது. 
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2021 க்கான பார்ச்சூன் குதைாபல் 500 பட்டியலில் 7 

இந்திய நிறுவனங்கள் இடம்பிடித்ேன 

டதவாடனச் லசர்ந்த நிறுவனங்கள் உட்பை 143 

பட்டியலில் இைம்ஜபற்றுள்ள அதிக 

எண்ணிக்டகயிோன நிறுவனங்களுக்கான பட்டியலில் 

இந்த ஆண்டு பட்டியலில் சீனா ஆதிக்கம் 

ஜசலுத்தியுள்ளது. இடதத் ஜதாைர்ந்து 122 உைன் 

அஜமரிக்காவும், ஜமாத்தம் 53 உைன் ெப்பானும் 

உள்ளன. 

 

பட்டியலில் உள்ை இந்திய நிறுவனங்கள்: 

1. ரிடேயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் (155) 

2. பாரத ஸ்லைட் வங்கி (205) 

3. இந்தியன் ஆயில் (212) 

4. எண்ஜணய் மற்றும் இயற்டக எரிவாயு (243) 

5. ராலெஷ் எக்ஸ்லபார்ட்ஸ் (348) 

6. ைாைா லமாட்ைார்ஸ் (357) 

7. பாரத் ஜபட்லராலியம் (394) 

8. பட்டியலில் முதல் 10 உலகைாவிய நிறுவனங்கள்: 

1. வால்மார்ட் (US) 

2. மாநிே கட்ைம் (சீனா) 
3. அலமசான்.com (US) 

4. சீனா லதசிய ஜபட்லராலியம் (சீனா) 
5. சிலனாஜபக் (சீனா) 
6. ஆப்பிள் (US) 

7. சிவிஎஸ் ஜஹல்த் (US) 

8. யுடனஜைட் ஜஹல்த் குழு (US) 

9. ஜைாலயாட்ைா லமாட்ைார் (ெப்பான்) 
10. லவாக்ஸ்வாகன் (ஜெர்மனி) 
 

Books and Authors 
 

நாவலாசிரியர் குணால் பாசுவின் ‘ஒரு சிறந்ே உலகில்’ 

புத்ேகம் 2022 இல் சவளிவரவுள்ைது 

புகழ்ஜபற்ற நாவோசிரியர் குணால் பாசுவின் புதிய 

புடனகடத, இன் ஆன் ஐடியல் லவர்ல்ட் (In An Ideal 

World), அடுத்த ஆண்டு ஜவளியிைப்படும் என்று 

ஜபன்குயின் லரண்ைம் ஹவுஸ் இந்தியா (PRHI) 

அறிவித்தது. கல்லூரி, அரசியல், குடும்பம், குற்றம், 

விசாரடண மற்றும் ஜவறி-தற்லபாடதய காேத்திற்கு 

ஜபாருத்தமான பல்லவறு கருப்ஜபாருள்கடள ஆராயும் 

“சக்திவாய்ந்த, கசப்பான மற்றும் லவகமான இேக்கிய 

நாவல்” என்று பதிப்பகத்தின் ‘டவக்கிங்’ முத்திடரயின் 

கீழ் ஜவளியிை திட்ைமிைப்பட்ை புத்தகம். 

 

தகப்டன் ரதமஷ் பாபுவின் “லம ஓன் மொகன்” என்ற 

புதிய புத்ேகம் சவளியிடப்பட்டது 

“டம ஓன் மசாகன்” என்ற புதிய புத்தகம் லகப்ைன் 

ரலமஷ் பாபு எழுதியது. இண்ைஸ் லசார்ஸ் புக்ஸ் 

ஜவளியிட்ை புத்தகம் மசாலகானின் வரோறு மற்றும் 

கடதடயக் ஜகாண்டுள்ளது. இது பம்பாய் என்ற ஒற்டற 

நிறுவனமாக இடணக்கப்பட்ைது. இந்த புத்தகத்டத 

டவஸ் அட்மிரல் ஆர். ஹரி குமார், ஜகாடி அதிகாரி, 

லமற்கு கைற்படை கமாண்ட், டவஸ் அட்மிரல் 

நாராயண் பிரசாத், (ஓய்வு), CMD மசாகன் ைாக் கப்பல் 

கட்டுபவர்கள் லிமிஜைட் இடணந்து ஜவளியிடுவார்கள். 
 

சிறுத்லே பற்றிய புத்ேகம் ெஞ்ெய் குப்பியின் ‘சிறுத்லே 

நாட்குறிப்புகள் – இந்தியாவில் சராசெட்’ 

சவளியிடப்பட்டது 

வனவிேங்கு உயிரியோளர், சஞ்சய் குப்பி சிறுத்டத 

பற்றி ஒரு புத்தகத்டத எழுதினார், ‘சிறுத்டத 

நாட்குறிப்புகள் – இந்தியாவில் லராஜ ட்’, அதில் 

உணவுப் பழக்கம், சுற்றுச்சூழல் சூழல் மற்றும் சிறுத்டத 

-மனித லமாதடே சமாளிக்க ஆலோசடனகளுைன் 

சிறுத்டதயின் பாதுகாப்பு பற்றி அவர் கூறுகிறார்.இந்த 

புத்தகத்டத ஜவஸ்ட்லேண்ட் ஜவளியிட்ைது. 

 

பாலதகாட் விமானத் ோக்குேல் 2019 பற்றிய புதிய 

புத்ேகம் மனன் பட் எழுதியுள்ைார் 

கைற்படை வீரர் மனன் பட் எழுதிய “பாேலகாட் 

விமானத் தாக்குதல்: புல்வாமாடவ எப்படி இந்தியா 

பழிவாங்கியது” என்ற புதிய புத்தகம், கருை 

பிரகாெனால் ஜவளியிைப்பட்ைது. ஜவளியீட்ைாளரின் 

கூற்றுப்படி, “லரசி த்ரில்ேர்” என்ற புத்தகம், 

வாசகர்களின் லதசபக்திடய வலுப்படுத்தும், அலத 

லநரத்தில் ஆயுதப்படைகளுக்கு நன்றி மற்றும் ஜபருடம 

உணர்டவ நிரப்புகிறது. 

 

Science and Technology 
 

இஸ்தரா-நாொ கூட்டுப் பணி நிொர் செயற்லகக்தகாள் 

2023 இல் விண்ணில் செலுத்ேப்படும் 

ISRO-NASA கூட்டு பணி NISER (NASA-ISRO ஜசயற்டக 

துடள ராைார்) ஜசயற்டகக்லகாள், லமம்பட்ை லரைார் 

இலமஜிங்டகப் பயன்படுத்தி நிே லமற்பரப்பு 

மாற்றங்கடள உேகளாவிய அளவீடு ஜசய்வடத 

லநாக்கமாகக் ஜகாண்ைது, 2023 ஆம் ஆண்டின் 

ஜதாைக்கத்தில் விண்ணில் ஜசலுத்த திட்ைமிைப்பட்ைது. 

இது நிேம், தாவரங்கள் மற்றும் கிடரலயாஸ்பியரில் 

சிறிய மாற்றங்கடளக் கவனிக்க முழு துருவமுடனப்பு 

மற்றும் இடைநிடே அளவீட்டு முடறகளின் திறனுைன் 

கூடிய இரட்டை-இடசக்குழு (L-band மற்றும் S-band ) 

லரைார் இலமஜிங் பணி. 
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Important Days 
 

உலக ோய்ப்பால் வாரம் 2021: 01 – 07 ஆகஸ்ட் 

தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்டதகளுக்கு தாய்ப்பால் 

ஜகாடுப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்த ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 வடர 

உேக தாய்ப்பால் வாரம் (WBW) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உேக தாய்ப்பால் வாரம் 2021 இன் கருப்ஜபாருள் 

“தாய்ப்பால் பாதுகாத்தல்: ஒரு பகிரப்பட்ை 

ஜபாறுப்பு”.வருைாந்திர வாரம் 1991 முதல் WABA, WHO 

மற்றும் UNICEF ஆல் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது 

 

முஸ்லிம் சபண்கள் உரிலம தினம்: ஆகஸ்ட் 01 

இந்தியாவில், ஆகஸ்ட் 01 ஆம் லததி முத்தோக் 

சட்ைத்திற்கு எதிராக சட்ைம் இயற்றப்பட்ைடத 

ஜகாண்ைாடும் விதமாக “முஸ்லிம் ஜபண்கள் உரிடம 

தினம்” நாடு முழுவதும் ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. 2020 ல் 

முதல் முஸ்லிம் ஜபண்கள் உரிடம தினம் 

கடைபிடிக்கப்பட்ைது. இந்திய அரசு ஆகஸ்ட் 01,2019 

அன்று முத்தோக் சட்ைத்திற்கு எதிராக சட்ைத்டத 

இயற்றியது. 

 

ஹிதராஷிமா தினம்: ஆகஸ்ட் 6 

ஆண்டுலதாறும் ஆகஸ்ட் 6 ஆம் லததி இரண்ைாம் உேகப் 

லபாரின்லபாது ஹிலராஷிமாவில் அணுகுண்டு 

வீசப்பட்ை ஆண்டு நிடறடவக் குறிக்கிறது. ஆகஸ்ட் 6, 

1945 அன்று, ெப்பானில் உள்ள ஹிலராஷிமா நகரில் 

“லிட்டில் பாய்” என்ற ஜபயரில் அஜமரிக்கா 

அணுகுண்டை வீசிய ஜகாடூர சம்பவம் நைந்தது. இந்த 

ஜவடிகுண்டு தாக்குதல் 1945 இல் இரண்ைாம் உேகப் 

லபாடர முடிவுக்குக் ஜகாண்டுவருவதற்கான 

லநாக்கத்துைன் ஜசய்யப்பட்ைது 

 

Obituaries 
 

உலக மாஸ்டர்ஸ் ேங்கப் பேக்கம் சவன்ற மன் கவுர் 

காலமானார் 

பே உேக முதுநிடே சாம்பியன்ஷிப் தங்கப் பதக்கம் 

மற்றும் பே ஆசிய முதுநிடே சாம்பியன்ஷிப் பதக்கம் 

ஜவன்ற விடளயாட்டு வீரர் 105 வயதான மன் கவுர் 

காேமானார். சண்டிகர் மாஸ்ைர்ஸ் தைகள லபாட்டியில் 

அவர் தனது முதல் பதக்கத்டத ஜவல்லும் முன் 2007 இல் 

நைந்த லதசிய முதுநிடே தைகள லபாட்டியில் 100 மீ 

தங்கம் மற்றும் 200 மீ ஓட்ைப்பந்தயத்தில்  தனது முதல் 

பதக்கத்டத ஜவன்றார். 

 

பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற பத்மா ெச்ச்தேவ் காலமானார் 

பத்மஸ்ரீ விருது ஜபற்றவரும், பிரபே எழுத்தாளருமான 

பத்ம சச்ச்லதவ், லைாக்ரி ஜமாழியின் முதல் நவீன ஜபண் 

கவிஞர், காேமானார். 2001 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் 

நான்காவது மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருதான பத்மஸ்ரீ 

ஜபற்றார், 2007-08 ஆம் ஆண்டுக்கான கவிடதக்காக கபீர் 

சம்மான் மத்திய பிரலதச அரசால் வழங்கப்பட்ைது. அவர் 

லைாக்ரி மற்றும் இந்தியில் பே புத்தகங்கடள 

எழுதியுள்ளார் 
 

ஒலிம்பியன் கால்பந்து வீரர் S.S. ‘பாபு’ நாயரன் 

காலமானார் 

இரண்டு முடற ஒலிம்பியன் சங்கர் சுப்ரமணியம் “பாபு” 

நயரன் காேமானார். அவர் 1956 மற்றும் 1960 

ஒலிம்பிக்கின் லபாது இந்தியாவின் லகால்கீப்பராக 

இருந்தார். மகாராஷ்டிராடவ கால்பந்து மற்றும் 

கூடைப்பந்தாட்ைத்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவடதத் 

தவிர, நாராயண் இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான 

லகால்கீப்பர்களில் ஒருவராக உருஜவடுத்தார். லதசிய 

அணிக்கான அவரது தசாப்த காே வாழ்க்டகயில் 1956 

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா நான்காவது இைத்டதப் பிடித்தது 

மற்றும் 1964 ஆசிய விடளயாட்டுப் லபாட்டிகளில் 

இந்தியாடவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது. 

 

Miscellaneous 
 

குமார் மங்கலம் பிர்லா Vi-யின் நிர்வாகமற்ற ேலலவர் 

பேவியில் இருந்து விலகுகிறார் 

ஆதித்யா பிர்ோ குழுமத்தின் தடேவர் குமார் மங்கேம் 

பிர்ோ லவாைலபான் ஐடியா (இப்லபாது Vi) வாரியத்தின் 

நிர்வாகமற்ற இயக்குநர் மற்றும் தடேவர் பதவியில் 

இருந்து விேகினார். இயக்குநர்கள் வாரியம் ஒருமனதாக 

ஹிமான்ெு கபானியா, தற்லபாது நிர்வாகமற்ற 

இயக்குனராகவும், ஜசயேற்ற தடேவராகவும் 

லதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ைது. 

 

TRIFED அேன் 34 வது நிறுவன தினத்லே 

சகாண்டாடுகிறது 

இந்திய பழங்குடி கூட்டுறவு சந்டதப்படுத்தல் 

கூட்ைடமப்பு (TRIFED) தனது 34 வது நிறுவன தினத்டத 

ஆகஸ்ட் 6 ஆம் லததி ஜகாண்ைாடியது. பழங்குடி 

தயாரிப்புகளுக்கான சந்டதப்படுத்தல் மூேம் பழங்குடி 

வளர்ச்சிடய ஊக்குவிக்க TRIFED நிறுவப்பட்ைது, 

டகவிடனப்ஜபாருட்கள் மற்றும் மரம் அல்ோத வன 

உற்பத்தி (NTFP). பழங்குடிப் பகுதிகளில் வர்த்தகம் 

ஜதாைர்பான பிரச்சிடனகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 

அவர்களின் தயாரிப்புகளின் வர்த்தகத்தில் நியாயமான 

ஒப்பந்தத்டத உறுதி ஜசய்ய லவண்டியதன் அவசியம் 

குறித்து விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்த, TRIFED இந்த நாடள 

சிறப்பான முடறயில், சரியான விளம்பரத்துைன் 

ஜகாண்ைாடும். 

 

அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புக்கள்: (STATIC 

TAKEAWAYS) 
 

• மியான்மர் தடேநகரம்: நய்பிைாவ்; 

• மியான்மர் நாணயம்: கியாட். 

• ஆர்மீனியா தடேநகரம்: ஜயஜரவன்; நாணயம்: 

ஆர்மீனிய திராம் 

• பாகிஸ்தான் தடேநகர்: இஸ்ோமாபாத்; 

• பாகிஸ்தான் ெனாதிபதி: ஆரிப் அல்வி; 

• பாகிஸ்தான் பிரதமர்: இம்ரான் கான்; 

• பாகிஸ்தான் நாணயம்: பாகிஸ்தான் ரூபாய். 

• இேங்டக தடேநகரங்கள்: ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர 
லகாட்லை; நாணயம்: இேங்டக ரூபாய். 
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• இேங்டக பிரதமர்: மகிந்த ராெபக்லே; இேங்டக 

அதிபர்: லகாட்ைாபய ராெபக்லே 

• ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

தடேடமயகம்: நியூயார்க், அஜமரிக்கா; 

• ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

நிறுவப்பட்ைது: 24 அக்லைாபர் 1945 

• ஒடிசா முதல்வர்: நவீன் பட்நாயக் மற்றும் கவர்னர் 

கலணஷி ோல். 

• மத்திய அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப துடற 

அடமச்சர்: ஜிலதந்திர சிங். 

• BRO இன் இயக்குனர்-ஜெனரல்: ஜேப்டினன்ட் 

ஜெனரல் ராஜீவ் சவுத்ரி; 

• BRO தடேடமயகம்: புது தில்லி; 

• BRO நிறுவப்பட்ைது: 7 லம 1960 

• இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்ைது: 26 

ெனவரி 1950; 

• இந்திய தடேடம நீதிபதி: NV ரமணா 

• உத்தரகாண்ட் கவர்னர்: லபபி ராணி ஜமௌரியா: 

• உத்தரகண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் ைாமி 

• HDFC வங்கியின் தடேடமயகம்: மும்டப, 

மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: சசிதர் ெக்திென்; 

• HDFC வங்கியின் tagline: உங்கள் உேகத்டத நாங்கள் 

புரிந்துஜகாள்கிலறாம். 

• SBI தடேவர்: திலனஷ் குமார் காரா. 

• SBI தடேடமயகம்: மும்டப 

• SBI நிறுவப்பட்ைது: 1 ெூடே 1955. 

• இந்தியன் வங்கி தடேடமயகம்: ஜசன்டன; 

• இந்தியன் வங்கி தடேடம நிர்வாக அதிகாரி: 

பத்மொ சுந்துரு; 

• இந்தியன் வங்கி: 1907 

• IMF தடேடமயகம்: வாஷிங்ைன், DC, USA; 

• IMF நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தடேவர்: 

கிறிஸ்ைலினா ொர்ஜீவா; 

• IMF தடேடம ஜபாருளாதார நிபுணர்: கீதா 

லகாபிநாத். 

• இண்ைஸ்இண்ட் வங்கி தடேடம நிர்வாக அதிகாரி: 

சுமந்த் கட்பாலியா; 

• இண்ைஸ்இண்ட் வங்கி தடேடமயகம்: புலன; 

• இண்ைஸ்இண்ட் வங்கி உரிடமயாளர்: ஹிந்துொ 

குழு; 

• இண்ைஸ்இண்ட் வங்கி நிறுவனர்: எஸ்.பி. 

ஹிந்துொ; 

• இண்ைஸ்இண்ட் வங்கி நிறுவப்பட்ைது: ஏப்ரல் 1994, 

மும்டப 

• DBS வங்கி தடேடமயகம்: சிங்கப்பூர்; 

• DBS வங்கி தடேடம நிர்வாக அதிகாரி: பியூஷ் குப்தா 

• தாய்ப்பால் உேக கூட்ைணி தடேடமயகம்: 

பினாங்கு, மலேசியா; 

• தாய்ப்பால் உேக கூட்ைணி நிறுவனர்: அன்வர் 
ஃபசல்; 

• தாய்ப்பால் உேக கூட்ைணி நிறுவப்பட்ைது: 14 

பிப்ரவரி 1991 

• இஸ்லரா தடேவர்: லக.சிவன். 

• இஸ்லரா தடேடமயகம்: ஜபங்களூரு, கர்நாைகா. 

• இஸ்லரா நிறுவப்பட்ைது: 15 ஆகஸ்ட் 

• நாசா நிர்வாகி: பில் ஜநல்சன். 

• நாசாவின் தடேடமயகம்: வாஷிங்ைன் D.C., 

அஜமரிக்கா. 

• நாசா நிறுவப்பட்ைது: 1 அக்லைாபர் 1958 

• LIC தடேடமயகம்: மும்டப; 

• LIC நிறுவப்பட்ைது: 1 ஜசப்ைம்பர் 1956; 

• LIC தடேவர்: எம் ஆர் குமார் 

• உேக வங்கி தடேடமயகம்: வாஷிங்ைன், DC., 

அஜமரிக்கா. 

• உேக வங்கி உருவாக்கம்: ெூடே 1944 

• உேக வங்கி தடேவர்: லைவிட் மால்பாஸ் 

• ஆதித்யா பிர்ோ குழும நிறுவனர்: லசத் சிவ் நாராயண் 
பிர்ோ; 

• ஆதித்யா பிர்ோ குழு நிறுவப்பட்ைது: 1857; 

• ஆதித்யா பிர்ோ குழும தடேடமயகம்: மும்டப 
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பயிலுங்கள்.  
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