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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 
 

ஆப்கானிஸ்ோன் அதிபர் அஸ்ரப் கானி பேவி விலகினார், 

ேலிபான் பலடகள் ஆட்சிலைப் பிடித்ேன 

ஆப்கானிஸ்தான் ஜனாதிபதி அஷ்ரப் கானி தனது 

ராஜினாமாவை சமர்ப்பித்தார். காபூலுக்குள் நுவைந்த 

தலிபான் பவைகளுக்கு மத்திய அரசாங்கம் 

சரணவைந்துள்ளது. இவதத் ததாைர்ந்து, ஒரு புதிய 

இவைக்கால அரசாங்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, 

இதற்கு அலி அஹமத் ஜலாலி, அதமரிக்காவைச் சசர்ந்த 

கல்வியாளர் தவலவம ைகிக்க ைாய்ப்புள்ளது. 
 

WHO “SAGO” என்ற சபைரில் ஆதலாெலனக் குழுலவ 

உருவாக்கிைது. 

உலக சுகாதார அவமப்பு (WHO) ஒரு புதிய ஆசலாசவனக் 

குழுவை உருைாக்கியுள்ளது. ச ாைல் 

ச ாய்க்கிருமிகளின் சதாற்றத்திற்கான சர்ைசதச 

அறிவியல் ஆசலாசவனக் குழு அல்லது SAGO 

எனப்படும். SAGO இன் தசயல்பாடு, ததாற்றுச ாய் 

திறனுைன் எதிர்காலத்தில் ைளர்ந்து ைரும் 

ச ாய்க்கிருமிகளின் சதாற்றத்வத முவறயாகப் 

ஆராய்ைதாகும், சமலும் இது ததாைர்பாக WHO க்கு 

ைளர்ச்சிவய அறிவுறுத்துகிறது. 
 

மதலசிைப் பிரேமர் முஹிதீன் ைாசின் ராஜினாமா செய்ோர் 

மசலசியப் பிரதமர் முஹ்யித்தீன் யாசின் மற்றும் அைரது 

அவமச்சரவை  ாைாளுமன்றத்தில்  ம்பிக்வக 

ைாக்தகடுப்பில் சதால்வியவைந்ததால் ராஜினாமா 

தசய்தனர். 
 

ஜாம்பிைா அதிபர் தேர்ேலில் ஹகாய்தட ஹிசிதலமா 

சவற்றி சபற்றார் 

ஜாம்பியாவில்,  ாட்டின் 2021 தபாதுத் தவலைர் 

சதர்தலில் சதசிய ைளர்ச்சிக்கான ஐக்கிய கட்சியின் 

எதிர்க்கட்சித் தவலைர் ஹவகண்சை ஹிசிசலமா தைற்றி 

தபற்றுள்ளார். 
 

 

National News 
 

இந்திைாவில் தமலும் 4 ேளங்கள் ராம்ொர் பட்டிைலில் 

தெர்க்கப்பட்டுள்ளன 

இந்தியாவில் இருந்து சமலும்  ான்கு ஈரநிலங்கள் 

ராம்சார் தளங்களின் பட்டியலில் சசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
 

இந்ே ேளங்கள்: 

ததால், குஜராத் 

ைாத்ைானா, குஜராத் 

சுல்தான்பூர், ஹரியானா 

பிந்தைாஸ், ஹரியானா 
 

காசிரங்கா செைற்லகக்தகாள் சோலலதபசிகள் 

சபாருத்ேப்பட்ட இந்திைாவின் முேல் தேசிை பூங்காவாக 

மாறிைது 

அசாமில் உள்ள காசிரங்கா சதசிய பூங்கா (KNP) 

தசயற்வகக்சகாள் ததாவலசபசிகள் தபாருத்தப்பட்ை 

இந்தியாவின் முதல் சதசிய பூங்காைாக மாறியுள்ளது. 
 

MoHUA நகர்ப்புற SHG ேைாரிப்புகளுக்கான 

‘தொன்சிலரைா’ பிராண்ட் மற்றும் தலாதகாலவ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

வீட்டுைசதி மற்றும்  கர்ப்புற விைகார அவமச்சகம் 

 கர்ப்புற சுயஉதவிக் குழு (SHG) தயாரிப்புகளின் 

சந்வதப்படுத்தலுக்கான பிராண்ட் மற்றும் சலாசகா 

‘சசான்சிராயா’வை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 

ெமூக நீதி அலமச்ெகம் “TAPAS” என்ற மின்-ஆய்வு 

ேளத்லே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது` 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமச்சகம் சமூக 

பாதுகாப்புத் துவறயில் பைமாக்கப்பட்ை 

விரிவுவரகள்/படிப்புகள் மற்றும் மின்-படிப்புப் 

தபாருட்கவள ைைங்க TAPAS (Training for Augmenting 

Productivity and Services) என்ற இவணயதள சபார்ட்ைவல 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 

இந்திைாவின் முேல் கால்நலட மரபணு சிப் ” இண்டிகாவு 

” ஐ ஜிதேந்திர சிங் சவளியிட்டார் 

கிர், கன்க்தரஜ், சாஹிைால், ஓங்சகால் சபான்ற பூர்வீக 

கால் வை இனங்களின் பாதுகாப்பிற்காக இந்தியாவின் 

முதல் கால் வை மரபணு சிப் ‘ இண்டிகாவு ‘ ஐ ைாக்ைர் 

ஜிசதந்திர சிங் தைளியிட்ைார். உயிரியல் ததாழில்நுட்பத் 

துவறயின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி நிறுைனமான 

வஹதராபாத் சதசிய விலங்கு பசயாதைக்னாலஜி (NAIB) 

விஞ்ஞானிகள் இந்த சிப்வப உருைாக்கியுள்ளனர். 
 

மத்திை அலமச்ெர் டாக்டர் வீதரந்திர குமார் ‘ஆபதரஷன் 

ப்ளூ ஃப்ரீடம்’ சோடங்கிலவத்ோர் 

மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துவற 

அவமச்சர் ைாக்ைர் வீசரந்திர குமார் 75 ைது சுதந்திர 

தினத்வததயாட்டி புதுதைல்லி ைாக்ைர் அம்சபத்கர் 

சர்ைசதச வமயத்தில் இருந்து ‘ஆபசரஷன் ப்ளூ 

ஃப்ரீைம்’ என்ற தபயரில் உலக சாதவனப் பயணத்வத 

ததாைங்கி வைத்தார் 
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பிரேமர் தமாடி 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் ‘ஆற்றல் சுேந்திரம்’ 

சபறுவேற்கான இந்திைாவின் இலக்லக 

நிர்ணயித்துள்ளார் 

இந்தியா 100 ைது சுதந்திர தினத்வத தகாண்ைாடும் 2047 

ஆம் ஆண்டிற்குள், ஆற்றல் சுதந்திர  ாைாக மாறும் 

இலக்வக பிரதமர்  சரந்திர சமாடி நிர்ணயித்துள்ளார். 

இதற்காக, 2047 க்குள் எரிசக்தி உற்பத்தியில் இந்தியா 

தன்னிவறவை அவைய தபட்சராலியத்வத மற்ற 

ைடிைங்களில் மாற்றும் ‘Mission Circular Economy’ பிரதமர் 

அறிவித்துள்ளார். 
 

சவங்லகைா நாயுடு புதுலம மற்றும் தமம்பாட்டு 

லமைத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் 

இந்தியாவின் துவண ஜனாதிபதி, தைங்வகயா  ாயுடு, 

தபங்களூரு ஜைஹர்லால் ச ரு சமம்பட்ை அறிவியல் 

ஆராய்ச்சி வமயத்தின் (JNCASR) கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

சமம்பாட்டு வமயத்தின் அடிக்கல்வல  ாட்டினார். 

JNCASR கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு வமயம் ஒரு 

ைசதியாக உருைாக்கப்படும் 
 

எய்ம்ஸ் சடல்லி வளாகத்திற்குள் தீைலணப்பு நிலலைம் 

அலமக்கும் முேல் இந்திை மருத்துவமலன ஆகும் 

அகில இந்திய மருத்துை அறிவியல் நிறுைனம் (AIIMS), 

புதுதைல்லி மருத்துைமவன ைளாகத்திற்குள் ஒரு 

தீயவணப்பு நிவலயத்வத எந்த அைசரநிவலவயயும் 

எதிர்தகாள்ளும் இந்தியாவின் முதல் 

மருத்துைமவனயாக மாறியுள்ளது. 
 

‘பிரேமர் கதிெக்தி திட்டத்லே’ அரசு அறிவித்ேது 

தசங்சகாட்வையில் இருந்து 75 ைது சுதந்திர தினத்தில் 

 ாட்டு மக்களுக்கு உவரயாற்றும் சபாது பிரதமர் 

 சரந்திர சமாடி ரூ .100 லட்சம் சகாடி பிரதான் மந்திரி 

கதிசக்தி திட்ைத்வத அறிவித்தார். 
 

உலகின் இரண்டாவது சபரிை புதுப்பிக்கப்பட்ட மரபணு 

வங்கிலை நதரந்திர சிங் தோமர் சோடங்கி லவத்ோர் 

மத்திய சைளாண்வம மற்றும் விைசாயிகள்  லத்துவற 

அவமச்சர்  சரந்திர சிங் சதாமர், உலகின் இரண்ைாைது 

தபரிய சதசிய மரபணு ைங்கிவய புதுதைல்லியின் பூசா, 

சதசிய தாைர மரபணு ைளங்களில் (NBPGR) திறந்து 

வைத்தார். 
 

 

இந்திைாவின் அலனத்து பகுதிகலளயும் 75 புதிை வந்தே 

பாரத் ரயில்கள் இலணக்கிறது. 

பிரதமர்  சரந்திர சமாடி 75 ைது சுதந்திர தினத்வத 

முன்னிட்டு  ாட்டு மக்களுக்கு உவரயாற்றினார் மற்றும் 

ஆசாதி கா அமிர்த மசஹாத்ஸவ் தகாண்ைாட்ைத்தின் 75 

ைாரங்களில் 75 ‘ைந்சத பாரத்’ ரயில்கள்  ாட்டின் 

பல்சைறு பகுதிகவள இவணக்கும் என்று அறிவித்தார். 

மார்ச் 12, 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 15, 2023 ைவர 

தகாண்ைாைப்படும் ‘ஆசாடி கா அமிர்த மசஹாத்ஸவ்’ 75 

ைாரங்களில் 75 ைந்சத பாரத் ரயில்கள்  ாட்டின் 

ஒவ்தைாரு மூவலவயயும் இவணக்கும். 
 

J & K துலண நிலல ஆளுநர் மதனாஜ் சின்ஹா PROOF 

செைலிலை அறிமுகப்படுத்தினார் 

ஜம்மு -காஷ்மீரில், துவணநிவல ஆளு ர் மசனாஜ் 

சின்ஹா, நிர்ைாக அவமப்பில் அதிக 

தைளிப்பவைத்தன்வமவயயும் தபாறுப்புணர்வையும் 

தகாண்டுைருைதற்காக PROOF என்ற தமாவபல் 

பயன்பாட்வை தைளியிட்ைார். PROOF என்பது 

‘Photographic Record of On-site Facility’. 
 

இந்திைாவில் முேல் EV- நட்பு சநடுஞ்ொலல சடல்லி-

ெண்டிகர் சநடுஞ்ொலல ஆனது 

சசாலார் அடிப்பவையிலான மின்சார ைாகன சார்ஜிங் 

நிவலயங்களின் த ட்தைார்க் மூலம், தைல்லி-சண்டிகர் 

த டுஞ்சாவல  ாட்டின் முதல் EV-  ட்பு 

த டுஞ்சாவலயாக மாறியுள்ளது. 

பாரத் தஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிதைட் (BHEL) மூலம் 

கனரக ததாழில்துவற அவமச்சகத்தின் FAME-1 (Faster 

Adoption and Manufacturing of (Hybrid) & Electric Vehicles) 

திட்ைத்தின் கீழ் நிவலயங்களின் த ட்தைார்க் 

அவமக்கப்பட்ைது. 
 

IIT-H இல் அலமக்கப்பட்ட AI இல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புதுலமக்கான லமைத்லே ேர்தமந்திர பிரோன் திறந்து 

லவத்ோர். 

இந்திய கல்வி நிறுைனம்-ஐதராபாத்தில் (IIT-H) 

அவமக்கப்பட்ை தசயற்வக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் கண்டுபிடிப்பு வமயத்வத மத்திய கல்வி 

அவமச்சர் தர்சமந்திர பிரதான் துைக்கி வைத்தார். 
 

ஃபரிோபாத் ஸ்மார்ட் சிட்டி ‘காமிக் புக் ஐகான் ொச்ொ 

ெவுத்ரி மிஷனுக்கு உேவுகிறது 

Faridabad Smart City – ஃபரிதாபாத் ஸ்மார்ட் சிட்டி 

லிமிதைட் சமூக ஊைகங்களில் அதன் முயற்சிகவள 

ஊக்குவிக்க உதவுைதற்கு காமிக் ஹீசரா சாச்சா சவுத்ரி 

(Chacha Chaudhary ) இவணத்துள்ளது 
 

UN உடன் இலணந்து UNITE Aware Platform ஐ இந்திைா 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

ஐ. ா அவமதிப்பவையின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்வப சமம்படுத்துைதற்காக, UN உைன் 

இவணந்து, “UNITE Aware” என்ற ததாழில்நுட்ப தளத்வத 

இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஐ ா 

தவலவமயகத்தில் தைளியுறவு அவமச்சர் எஸ் 

தஜய்சங்கர் முன்னிவலயில் இந்த தளம் 

ததாைங்கப்பட்ைது. 
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குஜராத்தில் உள்ள தொம்நாத்தில் பல திட்டங்கலள 

பிரேமர் தமாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

பிரதமர்  சரந்திர சமாடி குஜராத் மாநிலம் சசாம ாத்தில் 

2021 ஆகஸ்ட் 20 அன்று காதணாளி மூலம் பல 

திட்ைங்கவள ததாைங்கி வைத்து அடிக்கல்  ாட்டினார். 

நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துவற அவமச்சர் அமித் ஷா 

மற்றும் சுற்றுலாத்துவற இவண அவமச்சர் ஸ்ரீபாத்  ாயக் 

ஆகிசயாரும் காதணாளியில் மூலம் கலந்து 

தகாண்ைனர். 

1.சசாம் ாத் ப்சராதமசனட் 

2.சசாம் ாத் கண்காட்சி வமயம் 

3. பவைய (ஜுனா) சசாம ாத்தின் புனரவமக்கப்பட்ை 

சகாவில் ைளாகம் 

4.அஸ்திைாரக் கல். 

 

State News 
 

இந்திைாவின் முேல் ட்தரான் ேடைவிைல் ஆய்வகம் 

தகரளாவில் சோடங்கப்பட்டது 

இந்தியாவின் முதல் ட்சரான் தையவியல் ஆய்ைகம் 

மற்றும் ஆராய்ச்சி வமயம் சகரளாவில் 

ததாைங்கப்பட்டுள்ளது. சகரள மாநில வசபர் சைாமில் 

சகரள முதல்ைர் பினராயி விஜயன் மாநில காைல் 

துவறயின் ‘ட்சரான் தையவியல் ஆய்ைகத்வத’ 

ததாைங்கி வைத்தார் 
 

ெத்தீஸ்கர் முேல்வர் பூதபஷ் பாசகல் 4 புதிை 

மாவட்டங்கலள அறிவித்ோர் 

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில்  ான்கு புதிய மாைட்ைங்கள் 

மற்றும் 18 புதிய ததஹ்சில்கள் உருைாக்கப்படும் என்று 

முதல்ைர் பூசபஷ் பாதகல் அறிவித்துள்ளார்.  ான்கு 

புதிய மாைட்ைங்கள்: தமாஹ்லா மன்பூர், சாரங்கர்-

பிவலகர், சக்தி, மசனந்திரகர்.  ான்கு புதிய 

மாைட்ைங்கள் உருைாக்கப்பட்ைதன் மூலம், 

மாநிலத்தில் தமாத்த நிர்ைாக மாைட்ைங்களின் 

எண்ணிக்வக 32 ஐ எட்டியுள்ளது. 
 

உபி அரசு பைங்கரவாே எதிர்ப்பு குழு (ATS) பயிற்சி 

லமைத்லே அலமக்க உள்ளது 

உத்தரபிரசதச அரசு சஹரன்பூரின் திசயாபந்தில் 

பயங்கரைாத எதிர்ப்பு குழு (ATS) 

கமாண்சைாக்களுக்கான பயிற்சி வமயத்வத அவமக்க 

முடிவு தசய்துள்ளது. ஆதாரங்களின்படி, திசயாபந்தில் 

ATS பயிற்சி வமயத்வத நிறுவுைதற்கு அரசாங்கம் 

ஏற்கனசை 2,000 சதுர மீட்ைருக்கு சமல் நிலத்வத 

ஒதுக்கியுள்ளது. 
 

ஸ்மார்ட் சஹல்த் கார்டுகலள வழங்கும் முேல் இந்திை 

மாநிலமாக ஒடிொ உருவாகிறது 

பிஜு ஸ்ைஸ்த்யா கல்யாண் சயாஜனா திட்ைத்தின் கீழ் 96 

லட்சம் குடும்பங்கவளச் சசர்ந்த 3.5 சகாடி மக்கவள 

உள்ளைக்கிய இந்தியாவின் முதல் ‘ஸ்மார்ட் தஹல்த் 

கார்டு திட்ைத்வத’ ஒடிசா ததாைங்க உள்ளது. 

புைசனஸ்ைரில் 75 ைது சுதந்திர தின விைாவில் 

உவரயாற்றிய ஒடிசா முதல்ைர் (CM)  வீன் பட் ாயக் 

இதற்கான தகைவல ததரிவித்தார் 
 

Banking News 
 

ரிெர்வ் வங்கி கூட்டுறவு ரதபாபாங்க் UAக்கு 1 தகாடி 

அபராேம் விதித்ேது 

ரிசர்வ் ைங்கி கூட்டுறவு ரசபாபாங்க் UA மீது 1 சகாடி 

ரூபாய் அபராதம் விதித்தது. அதன் மும்வப கிவள 

த தர்லாந்வத தளமாகக் தகாண்ை ரசபாபாங்க் குழுவின் 

ஒரு பகுதியாகும். 
 

ராய்காட் ொர்ந்ே கர்னாலா நகரி ெஹகரி வங்கியின் 

உரிமத்லே RBI ரத்து செய்ேது 

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ராய்காட் சார்ந்த கர்னாலா  கரி 

சகரி ைங்கி லிமிதைட் உரிமத்வத இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி 

ரத்து தசய்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி அறிவித்தபடி, 

சபாதிய மூலதனம் மற்றும் ைருைாய் ைாய்ப்புகள் 

இல்லாத காரணமாக கர்னாலா  கரி சஹகரி ைங்கியின் 

உரிமம் ரத்து தசய்யப்பட்ைது 
 

HDFC ‘பசுலம மற்றும் நிலலைான’ லவப்பு நிதிலை 

அறிமுகப்படுத்திைது 

காலநிவல மாற்றத்திலிருந்து சுற்றுச்சூைவலப் 

பாதுகாக்க ‘பசுவம மற்றும் நிவலயான வைப்பு’ நிதிவய 

அறிமுகப்படுத்தப்படுைதாக HDFC ைங்கி 

அறிவித்துள்ளது 
 

நிதி தெர்க்லக குறியீட்லட ரிெர்வ் வங்கி 

அறிமுகப்படுத்திைது 

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி நிதி சசர்க்வக குறியீட்வை (FI-Index) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்தியாவில் நிதி 

சசர்க்வக அளவை அளவிடுைதாகும். FI-Index 

இந்தியாவில் ைங்கி, முதலீடுகள், காப்பீடு, தபால் 

மற்றும் ஓய்வூதியத் துவற ஆகியைற்வற உள்ளைக்கியது 
 

ரிெர்வ் வங்கி கடன் வழங்குபவர்களின் இணக்கத்லே 

வலுப்படுத்ே ஒரு “PRISM” ஐ அலமக்க உள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி, ஒருங்கிவணந்த சமற்பார்வை 

மற்றும் கண்காணிப்பு (PRISM), இவணய 

அடிப்பவையிலான இறுதி முதல் இறுதி பணி ஓட்ைம் 

ஆட்சைாசமஷன் அவமப்பு, சமற்பார்வை 

தசய்யப்பட்ை நிறுைனங்களின் இணக்கத்வத 

ைலுப்படுத்த ஒரு தளத்வத அவமக்கிறது. 
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SBI லலஃப் புதிை கால-கால “SBI லலஃப் இ ஷீல்ட் 

சநக்ஸ்ட்” காப்பீட்டு பாலிசிலை அறிமுகப்படுத்திைது 

SBI வலஃப் இன்சூரன்ஸ் ‘SBI வலஃப் இஷீல்ட் 

த க்ஸ்ட்’ என்ற தனித்துைமான புதிய ையது பாதுகாப்பு 

தீர்வை அறிமுகப்படுத்துைதாக அறிவித்தது. இது 

காப்பீடு தசய்யப்பட்ைைர் ைாழ்க்வகயின் முக்கிய 

வமல்கற்கவள அவையும்சபாது பாதுகாப்பு அளவை 

‘சமன் தசய்கிறது’. 
 

RBI சுற்று வலரவு விதிகள் ‘சரகுதலட்டரி GAAR’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) சுற்று முதலீட்வை 

ஊக்குவிப்பதற்காக தைளி ாட்டு முதலீடு ததாைர்பான 

தற்சபாவதய விதிமுவறகளில் மாற்றங்களுைன் ஒரு 

ைவரவு விதிவயக் தகாண்டு ைந்துள்ளது. மத்திய ைங்கி 

தற்சபாதுள்ள விதிமுவறகவள மாற்றியவமக்க 

முயல்கிறது மற்றும் சுற்றி ைவரவு விதிகவள தகாண்டு 

ைந்துள்ளது. 
 

தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி ‘நிதைா கசலக்ஷன்ஸ்’ 

டிஜிட்டல் திருப்பிச் செலுத்தும் ேளத்லே 

அறிமுகப்படுத்திைது 

சகாைக் மஹிந்திரா ைங்கி ‘நிசயா கதலக்ஷன்ஸ்’ (Neo 

Collections ) என்ற தபயரில் ஒரு தளத்வத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது தைறிய கைன் திருப்பிச் 

தசலுத்துதலுக்கான டிஜிட்ைல் திருப்பிச் தசலுத்தும் 

தளமாகும். 
 

UPI லை ஐக்கிை அரபு எமிதரட்ஸில் சோடங்க NPCI 

மஷ்சரக் வங்கியுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ளது 

NPCI இன்ைர்ச ஷனல் சபதமண்ட்ஸ் லிமிதைட் (NIPL) 

ஐக்கிய அரபு எமிசரட்ஸில் யூனிஃவபட் சபதமண்ட்ஸ் 

இன்ைர்ஃசபஸ் (UPI) இன் கட்ைண முவறவய ததாைங்க 

மஷ்தரக் ைங்கியுைன் கூட்டு சசர்ந்துள்ளது 
 

முகநூல், இந்திைாவில் “சிறு வணிகக் கடன் 

முைற்சிகலள” சோடங்குகிறது 

முகநூல் இந்தியா ஆன்வலன் கைன் தளமான 

இண்டிஃவப (Indifi) உைன் இவணந்து “சிறு ைணிக 

கைன் முயற்சிவய”(Small Business Loans Initiative)  

இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 

 

Economic News 
 

Ind-Ra, நடப்பு நிதிைாண்டில் GDP வளர்ச்சிலை 9.4% ஆக 

திருத்திைது 

இந்தியா மதிப்பீடுகள் (Ind-Ra) இந்தியாவின் தமாத்த 

உள் ாட்டு உற்பத்தி ைளர்ச்சி விகிதத்வத FY22 க்கான 

9.4%ஆக கணித்துள்ளது. முன்னதாக Ind-Ra விகிதம் 9.1-

9.6%ைவர இருக்கும் என்று கணித்திருந்தது. இது முதல் 

காலாண்டில் 15.3 சதவிகிதம், இரண்ைாைது காலாண்டில் 

8.3 சதவிகிதம் மற்றும் ஆண்டின் மீதமுள்ள இரண்டு 

காலாண்டுகளில் 7.8 சதவிகிதம் என கணித்துள்ளது. 

 

Defence News 
 

சகாங்கன் 2021 கடற்பயிற்சியில் INS ேபார் பங்தகற்றது 

இந்திய கைற்பவை மற்றும் பிரிட்ைனின் ராயல் 

கைற்பவைக்கு இவைசயயான ைருைாந்திர இருதரப்பு 

பயிற்சியான ‘தகாங்கன் 2021’ (Exercise Konkan 2021) 

பயிற்சிவய சமற்தகாள்ைதற்காக இந்திய கைற்பவை 

கப்பல் தபார் இங்கிலாந்தின் சபார்ட்ஸ்மவுத் ைந்து 

சசர்ந்தது 
 

இராணுவம் 400 கிமீ “ஜஸ்பா-இ-திரங்கா” ரிதல மராத்ோன் 

J & K இல் ஏற்பாடு செய்ேது 

ஜம்மு-காஷ்மீரில், இராணுைம் 400 கிமீ “ஜஸ்பா-இ-

திரங்கா” (JAZBAA-E- TIRANGA) ரிசல மராத்தான் ஏற்பாடு 

தசய்தது.  இந்த நிகழ்வை சமஜர் தஜனரல் ராஜீவ் பூரி 

தகாடியவசத்து வைத்தார், General Officer Commanding, 

ஸ்சபட்ஸ் பிரிவின் ஏஸ், ரிசலவுக்கு தவலவம 

தாங்கினார், மற்ற இராணுை வீரர்கள் த ருக்கமாகப் 

பின்ததாைர்ந்தனர். 
 

இந்திை கடற்பலட விைட்நாமுடன் இருேரப்பு கடல் 

பயிற்சிலை நடத்துகிறது 

இந்திய கைற்பவை மற்றும் வியட் ாம் மக்கள் 

கைற்பவை (VPN) இரு கைற்பவைகளுக்கிவைசய 

பாதுகாப்பு உறவுகவள ைலுப்படுத்த, ததன் சீனக் 

கைலில் இருதரப்பு கைல் பயிற்சிவய சமற்தகாண்ைன. 

இந்தியாவிலிருந்து, ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய் மற்றும் 

ஐஎன்எஸ் சகாரா ஆகிசயார் பயிற்சியில் பங்சகற்றனர் 

மற்றும் வியட் ாம் மக்கள் கைற்பவையில் இருந்து (VPN), 

சபார்க்கப்பல் VPNS Ly Thai To(HQ-012) பயிற்சியில் 

பங்சகற்றனர். 
 

ராஜ்நாத் சிங் டிஃசபன்ஸ் இந்திைா ஸ்டார்ட்அப் தெலஞ்ச் 

DISC 5.0 சோடங்கி லவத்ோர் 

க்ஷா மந்திரி ராஜ் ாத் சிங், புதுதைல்லி டிஃதபன்ஸ் 

இந்தியா ஸ்ைார்ட் அப் சசலஞ்ச் (Defence India Startup 

Challenge) (DISC) 5.0 ஐ Defence Excellence – Defence Innovation 

Organisation (iDEX-DIO) முயற்சியின் கீழ் ஆகஸ்ட் 19, 2021 

அன்று புது தில்லியில் ததாைங்கி வைத்தார். 
 

சஜட் விமானங்கலளப் பாதுகாக்க DRDO தமம்பட்ட 

ொஃப் சோழில்நுட்பத்லே உருவாக்கியுள்ளது. 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்பாட்டு அவமப்பு 

(DRDO) இவணந்து இந்திய விமானப்பவையின் சபார் 

விமானங்கவள எதிரி சரைார் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து 

பாதுகாக்க சமம்பட்ை சாஃப் (chaff) ததாழில்நுட்பத்வத 

உருைாக்கியுள்ளது. 
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Appointment News 
 

ஹாக்கி நட்ெத்திரம் வந்ேனா கட்டாரிைா உத்ரகாண்ட் 

சபண்கள் மற்றும் குழந்லேகள் தமம்பாட்டு தூேராக 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

உத்தரகாண்ட் முதல்ைர் புஷ்கர் சிங் ைாமி, இந்திய 

மகளிர் ஹாக்கி அணி வீரர் ைந்தனா கட்ைாரியா 

மாநிலத்தின் மகளிர் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் 

குைந்வதகள் சமம்பாட்டுத் துவறயின் தூதராக இருப்பார் 

என்று அறிவித்துள்ளார். 
 

திலரப்பட விழாவின் ேலலவராக பிரிைங்கா தொப்ரா 

தஜானாஸ் நிைமிக்கப்பட்டார் 

தீபிகா படுசகான் அந்த பதவியில் இருந்து விலகி 

கிட்ைத்தட்ை  ான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஜிசயா MAMI 

திவரப்பை விைாவின் தவலைராக  டிகர்-தயாரிப்பாளர் 

பிரியங்கா சசாப்ரா சஜானாஸ் அறிவிக்கப்பட்ைார் 
 

ஆம்தவ இந்திைா மீராபாய் ொனுலவ விளம்பர தூேராக 

நிைமித்ேது 

FMCG ச ரடி விற்பவன நிறுைனமான ஆம்சை இந்தியா 

ஆம்சை மற்றும் அதன் நியூட்ரிவலட் தயாரிப்புகளின் 

விளம்பர தூதராக ஒலிம்பியன் வசசகாம் மீராபாய் 

சானுவை நியமித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 
 

ொந்தி லால் சஜயின் இந்திைன் வங்கியின் MD மற்றும் CEO 

ஆக நிைமிக்கப்பட்டார் 

சாந்தி லால் (Shanti Lal Jain) தஜயின் மூன்று ைருை 

காலத்திற்கு இந்தியன் ைங்கியின் நிர்ைாக இயக்குனர் 

மற்றும் தவலவம நிர்ைாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

தகரள ொகெ சுற்றுலாவின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக PR 

சிறிதஜசு நிைமிக்கப்பட்டார் 

சகால் கீப்பரும் இந்திய சதசிய ஹாக்கி அணியின் 

முன்னாள் சகப்ைனுமான ஒலிம்பியன் பரட்டு 

அரவீந்திரன் சிறிசஜசு (PR சிறிசஜசு) சகரளாவில் சாகச 

சுற்றுலாவின் பிராண்ட் அம்பாசிைராக 

நியமிக்கப்பட்ைார். 
 

 

Summits and Conferences News 
 

பிரிக்ஸ் சோழில்துலற அலமச்ெர்களின் 5 வது 

கூட்டத்திற்கு பியூஷ் தகாைல் ேலலலம ோங்கினார் 

ைர்த்தக மற்றும் ததாழில்துவற அவமச்சர் பியூஷ் 

சகாயல் பிரிக்ஸ் (BRICS) ததாழில்துவற அவமச்சர்களின் 

ஐந்தாைது கூட்ைத்திற்கு தவலவம தாங்கினார் மற்றும் 

புதிய சமம்பாட்டு ைங்கியின் (NDB) எல்வலகவள 

விரிைாக்க அவைப்பு விடுத்துள்ளார். 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான பிரிக்ஸின் தவலவமவய இந்தியா 

வைத்திருக்கிறது 
 

மூன்று ஆயுேப்பலடகள் சகாண்ட சபண்கள் குழு 

இமாச்ெலில் Mt மணிரங்கின் உச்சிமாநாட்லட 

நடத்துகிறது 

ஹிமாச்சலப் பிரசதசத்தில் ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று 

‘அவனத்து மகளிர் முத்தரப்பு சசவைகள் மவலசயறும் 

குழு’ தைற்றிகரமாக Mt மணிரங் (21,625 அடி) 

மவலஏறபட்ைது, சமலும் 75-ஐக் தகாண்ைாை ‘ஆசாடி 

கா அம்ருத் மசஹாத்ஸவ்’ நிவனசைந்தல் 

 ைைடிக்வககளின் ஒரு பகுதியாக சதசியக் தகாடிவய 

ஏற்றியது. 

 

Agreements News 
 

சோலலநிலல உணர்திறன் செைற்லகக்தகாள் ேரவு 

பகிர்வில் பிரிக்ஸ் லகசைழுத்திட்டது 

பிசரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் 

ததன்னாப்பிரிக்கா (BRICS) ரிசமாட் தசன்சிங் 

தசயற்வகக்சகாள் தரவு பகிர்வுக்கு ஒத்துவைப்புக்கான 

ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திட்ைதாக இந்திய விண்தைளி 

ஆராய்ச்சி நிறுைனம் (ISRO) ததரிவித்துள்ளது 

 

Sports News 
 

ஹர்ஷித் ராஜா இந்திைாவின் 69 வது செஸ் 

கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆனார் 

மகாராஷ்டிராவின் புசனவைச் சசர்ந்த 20 ையதான தசஸ் 

வீரர் ஹர்ஷித் ராஜா, சதுரங்கத்தில் இந்தியாவின் 69 ைது 

கிராண்ட்மாஸ்ைராக ஆனார். அைர் பீல் மாஸ்ைர்ஸ் 

ஓபன் 2021 இல் GM ஆனார் என்ற சாதவனவய 

அவைந்தார். அங்கு அைர் தைன்னிஸ் ைாக்னருக்கு 

எதிராக தனது இறுதி GM த றிமுவறவய ஒரு சுற்று 

மீதமுள்ள நிவலயில் தபற தனது ஆட்ைத்வத தஜயித்தார் 
 

பார்சிதலானாலவ விட்டு சவளிதைறிை பிறகு பாரிஸ் 

செயின்ட் சஜர்லமனுக்கு சமஸ்ஸி லகசைழுத்திட்டார் 

லிசயானல் தமஸ்ஸி 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 

பார்சிசலானா கிளப்வப விட்டு தைளிசயறிய பிறகு 

 ட்சத்திரங்கள் நிவறந்த பாரிஸ் தசயின்ட் தஜர்வமனில் 

சசர்ந்தார். ஐசராப்பாவின் சிறந்த கால்பந்து வீரருக்கான 

பாசலான் தி’ஓர்  ஐ  ஆறு முவற தைன்ற தமஸ்ஸி, 

மூன்றாண்டுக்கான விருப்பத்துைன் இரண்டு ைருை 

ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திட்ைார். 
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ரவுனக் ெத்வானி 2021 ஸ்பிலிம்சபர்தகா ஓபன் செஸ் 

தபாட்டியில் சவன்றார் 

15 ையதான இளம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்ைர் ரவுனக் 

சத்ைானி இத்தாலியில்  ைந்த 19 ைது ஸ்பிலிம்தபர்சகா 

ஓபன் தசஸ் சபாட்டியில் தைற்றி தபற்றுள்ளார். 

 ாக்பூவரச் சசர்ந்த  ான்காைது சீட் சத்ைானி, 

சபாட்டிகளில் சதாற்காமல், ஒன்பது சுற்றுகளில் இருந்து 

ஏழு புள்ளிகளுைன், அதில் ஐந்து தைற்றி மற்றும்  ான்கு 

சமநிவல அவைந்தார். 
 

முகமது அஸாமுக்கு தேசிை இலளஞர் விருது வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்பட்டது 

ததலுங்கானாவில் உள்ள கரீம் கர் மாைட்ைத்வதச் 

சசர்ந்த முகமது அஸாமுக்கு, சிறந்த இவளஞர் விருது 

ைைங்கப்பட்ைது. அைர் இரத்த தானம், உைல் உறுப்பு 

தானம் மற்றும் சதாட்ைத் திட்ைங்கள் ததாைர்பான பல 

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகவள ஹரிதா ஹரம் திட்ைத்தின் 

கீழ்  ைத்தியுள்ளார். 
 

ஒடிொ இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு இந்திை ஹாக்கி 

அணிகளுக்கு ஸ்பான்ெர் செய்ை உள்ளது 

தற்சபாவதய ஸ்பான்சர்ஷிப் 2023 இல் முடிைவைந்த 

பிறகு ஒடிசா அரசாங்கம் இந்திய ஹாக்கி அணிகளுக்கு 

இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு நிதியுதவி அளிக்கும் என்று 

முதல்ைர்  வீன் பட் ாயக் அறிவித்தார். மாநில அரசு 2018 

இல் சதசிய ஹாக்கி அணிகளுக்கு ஸ்பான்சர் தசய்யத் 

ததாைங்கியது. 
 

உலக ேடகள U20 ொம்பிைன்ஷிப் லநதராபியில் 

சோடங்கப்பட்டது 

உலக தைகள U20 சாம்பியன்ஷிப்பின் 2021 பதிப்பு 

தகன்யாவின் வ சராபியில் ததாைங்கப்பட்ைது. 

உலதகங்கிலும் பயணிக்கும் குழுக்கள் மற்றும்  கரும் 

முக்கிய உபகரணங்களின் Covid தாக்கம் ஒரு சைாலாக 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆளும் குழு ஒரு 

அறிக்வகயில் ததரிவித்துள்ளது. 
 

 

Awards News 
 

குடிைரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 2021 இல் 144 

தகலன்ட்ரி விருதுகலள வழங்கினார் 

2021 -ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்வததயாட்டி, 

ஆயுதப்பவைகள், காைல்துவற மற்றும் துவண ராணுை 

வீரர்களுக்கான 144 சகலன்ட்ரி விருதுகவள 

ஆயுதப்பவைகளின் தவலவம தளபதி ஜனாதிபதி 

ராம் ாத் சகாவிந்த் விருதுகவள அளித்துள்ளார் 
 

144 தகலன்ட்ரி விருதுகள் (Gallantry awards) பின்வருமாறு: 

அசசாக் சக்ரா: பாபு ராம் (மரணத்திற்குப் பின்), ASI, ஜம்மு 

காஷ்மீர் சபாலீஸ். 

கீர்த்தி சக்ரா: அல்தாஃப் ஹுவசன் பட் (மரணத்திற்குப் 

பின்), கான்ஸ்ைபிள், J & K சபாலீஸ். 
 

ஷவுரிை ெக்ரா: 

சமஜர் அருண் குமார் பாண்சை, ராஷ்டிரிய வரபிள்ஸ், 

இந்திய இராணுைம் 

சமஜர் ரவிக்குமார் சவுத்ரி, ராஷ்டிரிய வரபிள்ஸ், இந்திய 

இராணுைம் 

சகப்ைன் அசுசதாஷ் குமார், தமட்ராஸ் தரஜிதமன்ட் 

(வமசூர்) 

சகப்ைன் விகாஸ் காத்ரி, ராஷ்ட்ரிய வரபிள்ஸ் 

குமார், ராஷ்ட்ரிய வரபிள்ஸ் 

சிபாய் நீரஜ் அஹ்லாைத், ராஷ்ட்ரிய வரபிள்ஸ் 

சகப்ைன் சச்சின் ரூபன் சசகுசைரா, இந்திய கைற்பவை 

குரூப் சகப்ைன் தபர்மிண்ைர் ஆன்ட்டில், Flying 

(வபலட்), விமானப்பவை 

விங் கமாண்ைர் ைருண் சிங் Flying (வபலட்), 

விமானப்பவை 

சிசதஷ் குமார், துவண கமாண்ைன்ட், CRPF 

ஸ்ரீ மஞ்சிந்தர் சிங், துவண ஆய்ைாளர், CRPF 

ஸ்ரீ சுனில் சவுத்ரி, கான்ஸ்ைபிள், CRPF 

ஸ்ரீ தைபாசிஸ் சசத்தி, கமாண்சைா, ஒடிசா சபாலீஸ் 

(மரணத்திற்குப் பின்) 

ஸ்ரீ சுதிர் குமார் துடு, கமாண்சைா, ஒடிசா சபாலீஸ் 

(மரணத்திற்குப் பின்) 

ஸ்ரீ ஷாபாஸ் அகமது, சிறப்பு சபாலீஸ் அதிகாரி, J & K 

சபாலீஸ் (மரணத்திற்குப் பின்) 
 

சமல்தபார்ன் இந்திை திலரப்பட விழா விருதுகள் 2021 

அறிவிக்கப்பட்டது 

ஃசபமிலி சமன் 2  டிகர்கள் மசனாஜ் பாஜ்பாய் மற்றும் 

சமந்தா அக்கிசனனி ஆகிசயார் தமல்சபார்ன் இந்திய 

திவரப்பை விைாவின் சமீபத்திய பதிப்வப 

தைன்றைர்கள். IFFM 2021 யில் தைள்ளிக்கிைவம 

கிட்ைத்தட்ை பல்சைறு திவரப்பைத் துவறகவளச் 

சசர்ந்த பல  ட்சத்திரங்களுைன் கலந்து தகாண்ைனர் . 
 

சிறந்த திவரப்பைம்: சூரவர சபாற்று 

சிறந்த  டிப்பு ஆண் (அம்சம்): சூரிய சிைகுமார் (சூரவர 

சபாற்று) 

சிறந்த  டிப்பு தபண் (அம்சம்): வித்யா பாலன் (தஷர்னி) 

& தகௌரை  டிப்பு நிமிஷா சஜயன் (தி கிசரட் இந்தியன் 

கிச்சன்) 

சிறந்த இயக்குனர்: அனுராக் பாசு (லுசைா) & தகௌரை 

 டிப்பு பிருத்வி சகானனூர் (பிங்கி எல்லி?) 

சிறந்த ததாைர்: மிர்சாபூர் சீசன் 2 
 

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
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https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8833/tnpsc-group-iv-batch-tamil-live-classes
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Books and Authors News 
 

சஜைப்பிரகாஷ் நாராைணின் வாழ்க்லக மற்றும் 

பலடப்புகலள ஆராை ஒரு புத்ேகம் சவளியிடப்படும் 

புரட்சிகர தவலைரும் சுதந்திர சபாராட்ை வீரருமான 

தஜயபிரகாஷ்  ாராயணின் புதிய ைாழ்க்வக ைரலாறு 

தபங்குயின் சரண்ைம் ஹவுஸ் இந்தியா ஆகஸ்ட் 23 

அன்று தைளியிடும். “புரட்சியின் கனவு: தஜயபிரகாஷ் 

 ாராயணின் ைாழ்க்வக ைரலாறு” (The Dream of Revolution: 

A Biography of Jayaprakash Narayan) என்ற புத்தகம், 

“உருமாறும் அரசியலுக்கான உணர்ச்சிப் பசி, சக்தி விலகி 

மற்றும் புரட்சிகர சயாசவனகவளத் தூண்டிய” 

மனிதனின் ைாழ்க்வகயிலிருந்து இதுைவர 

தசால்லப்பைாத கவதகவளப் பகிர்ந்து தகாள்கிறது. 
 

CDS சஜனரல் ராவத் “ஆபதரஷன் குக்ரி” பற்றிை புத்ேகம் 

சவளியிட்டார் 

CDS தஜனரல் பிபின் ராைத்துக்கு சமஜர் தஜனரல் 

ராஜ்பால் புனியா மற்றும் திருமதி தாமினி புனியா 

ஆகிசயாரால் “ஆபசரஷன் குக்ரி” (OPERATION KHUKRI) 

என்ற புத்தகம் ைைங்கப்பட்ைது. ஐ ாவின் ஒரு பகுதியாக 

சியரா லிசயானில் இந்திய இராணுைத்தின் 

தைற்றிகரமான மீட்புப் பணிவய இந்த புத்தகம் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

Ranks and Reports News 
 

உலகில் கிரிப்தடா தமற்சகாள்ளுேலில் இந்திைா 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது 

2021 உலகளாவிய கிரிப்சைா சமற்தகாள்ளுதலில் 

குறியீட்டின் படி, பிளாக்தசயின் தரவு தளமான 

தசயினாலிசிஸின் படி, உலகளவில் கிரிப்சைா 

சமற்தகாள்ளுதலில் வியட் ாமிற்கு அடுத்தபடியாக 

இந்தியா இரண்ைாைது இைத்தில் உள்ளது. 
 

ஆப்பிள் ஹுருன் குதளாபல் 500 மிகவும் மதிப்புமிக்க 

நிறுவனங்களின் பட்டிைலில் 2021 இல் முேலிடத்தில் 

உள்ளது 

ஆப்பிள் உலகின் மிக மதிப்புமிக்க நிறுைனம் (USD 2,443 

பில்லியன்) ஹுருன் குசளாபல் 500 மிகவும் மதிப்புமிக்க 

நிறுைனங்களின் பட்டியல் 2021. உலகின் முதல் ஆறு 

மதிப்புமிக்க நிறுைனங்கள் ஆப்பிள், வமக்சராசாப்ட், 

அசமசான், ஆல்பாதபட், சபஸ்புக் மற்றும் தைன்தசன்ட் 

என மாறாமல் இருந்தன. 

 

Important Days News 
 

பிரேமர் தமாடி ஆகஸ்ட் 14 -ஐ ‘பிரிவிலன பைங்கரவாே 

நிலனவு தினமாக’ அறிவித்ோர். 

பிரதமர்  சரந்திர சமாடி, ஆகஸ்ட் 14, 1947 -ல்  ாடு 

பிரிக்கப்பட்ை சபாது மக்களின் சபாராட்ைங்கள் மற்றும் 

தியாகங்கவள நிவனவுகூரும் ைவகயில், ‘பிரிவிவன 

பயங்கரைாத நிவனவு தினமாக’ அல்லது ‘விபஜன் 

விபீஷிகா ஸ்மிருதி திைாஸ்’ என்று அனுசரிக்கப்படும் 

என்று அறிவித்தார். 
 

புதுச்தெரி சட ஜூதர டிரான்ஸ்பர் தினத்லே 

சகாண்டாடிைது 

புதுச்சசரியில் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் சததி தை ஜூசர  

இைமாற்ற தினம் தகாண்ைாைப்பட்ைது. புதுச்சசரி 

சட்ைமன்ற சபா ாயகர் ஆர்.தசல்ைம், புதுச்சசரியில் 

உள்ள ததாவலதூர குக்கிராமமான கிழூரில் உள்ள 

நிவனவிைத்தில் மலர் தூவி மரியாவத தசலுத்தினார், 

அங்கு 1962 ஆம் ஆண்டு ஒசர  ாளில் அதிகார பரிமாற்றம் 

 ைந்தது 
 

உலக மனிோபிமான தினம்: ஆகஸ்ட் 19 

மனிதாபிமான பணியாளர்கள் மற்றும் மனிதாபிமான 

சசவைவயச் தசய்யும் சபாது தங்கள் உயிவர இைந்த 

அல்லது பணயம் வைத்த ததாழிலாளர்களுக்கு அஞ்சலி 

தசலுத்துைதற்காக ஒவ்தைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 19 

அன்று உலக மனிதாபிமான தினம் (WHD) 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.2021 WHD இன் கருப்தபாருள் 

#TheHumanRace: இது மிகவும் சதவைப்படும் மக்களுைன் 

ஒற்றுவமயுைன் காலநிவல  ைைடிக்வகக்கு 

உலகளாவிய சைால். 
 

உலக புலகப்பட தினம் : ஆகஸ்ட் 19 

World Photography Day-புவகப்பைம் எடுப்பவத ஒரு 

தபாழுதுசபாக்காக ஊக்குவிப்பதற்காகவும், 

உலதகங்கிலும் உள்ள புவகப்பைக் கவலஞர்கவள 

உலதகங்கிலும் ஒரு புவகப்பைத்வதப் பகிரவும் உலக 

புவகப்பை தினம் (World Photography Day)  ஒவ்தைாரு 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 19 அன்று தகாண்ைாைப்படுகிறது. 
 

அக்ஷய் ஊர்ஜா திவாஸ் 2021: 20 ஆகஸ்ட் 

Akshay Urja Diwas –அக்ஷய் ஊர்ஜா திைாஸ் 

(புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் தினம்) ஒவ்தைாரு ஆண்டும் 

ஆகஸ்ட் 20 அன்று இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றலின் ைளர்ச்சிகள் மற்றும் தத்ததடுப்பு பற்றிய 

விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துைதற்காக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 
 

 

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/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9581/tnpsc-group-1-2-2a-history-polity-batch-tamil-live-classes-by-adda247
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ெத்பவான திவாஸ்: 20 ஆகஸ்ட் 

மவறந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 

பிறந்த ாவள நிவனவுகூரும் ைவகயில் ஒவ்தைாரு 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 20 அன்று இந்தியா சத்பைனா 

திைாவஸ (Sadbhavana Diwas) அனுசரிக்கிறது.  இந்திய 

சதசிய காங்கிரஸ், ராஜீவ் காந்தி சத்பைனா விருவத 1992 

ல், அைர் இறந்த ஒரு ைருைம் கழித்து நிறுவியது 
 

உலக சகாசு தினம் ஆகஸ்ட் 20 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

World Mosquito Day- மசலரியாவின் காரணங்கள் மற்றும் 

அவத எவ்ைாறு தடுப்பது என்பது பற்றிய 

விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஆண்டுசதாறும் ஆகஸ்ட் 20 

அன்று உலக தகாசு தினம் (World Mosquito Day) 

கவைபிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு தகாசரானா வைரஸ் ததாற்றுச ாய்க்கு 

மத்தியில், 2021 உலக தகாசு தினத்தின் (World Mosquito Day) 

கருப்தபாருள் “பூஜ்ஜிய மசலரியா இலக்வக அவைதல்” 

ஆகும். 
 

2021 ஆகஸ்ட் 19 முேல் 25 வலர ெமஸ்கிருே வாரத்லே 

இந்திைா சகாண்டாடுகிறது 

2021 ஆம் ஆண்டில், ஆகஸ்ட் 19 முதல் ஆகஸ்ட் 25, 2021 

ைவர சமஸ்கிருத ைாரத்வத இந்தியா கவைப்பிடித்து 

ைருகிறது. 

பண்வைய தமாழியின் முக்கியத்துைத்வத 

ஊக்குவிக்கவும், பிரபலப்படுத்தவும் மற்றும் 

சபாற்றவும். 2021 ஆம் ஆண்டில், சமஸ்கிருத தினம் 

ஆகஸ்ட் 22, 2021 அன்று தகாண்ைாைப்படும் 
 

பைங்கரவாேத்ோல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ெர்வதேெ 

நிலனவு மற்றும் அஞ்ெலி தினம் 

ஐக்கிய  ாடுகள் சவப ஒவ்தைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 21 

ஆம் சததிவய சர்ைசதச நிவனவு தினம் மற்றும் 

பயங்கரைாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ைைர்களுக்கு அஞ்சலி 

தசலுத்தும்  ாளாக அனுசரிக்கிறது 
 

உலக மூத்ே குடிமக்கள் தினம்: ஆகஸ்ட் 21 

உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம் ஒவ்தைாரு ஆண்டும் 

ஆகஸ்ட் 21 அன்று உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 

 

Obituaries News 
 

சஜர்மன் கால்பந்து ஜாம்பவான் சஜர்ட் முல்லர் 

காலமானார் 

முன்னாள் சமற்கு தஜர்மனி முன்சனாடி மற்றும் 

சபயர்ன் முனிச் கால்பந்து ஜாம்பைான், தஜர்ட் முல்லர் 

காலமானார். சர்ைசதச மட்ைத்தில், அைர் சமற்கு 

தஜர்மனிவயப் பிரதிநிதித்துைப்படுத்தினார், 62 

விவளயாட்டுகளில் 68 சகால்கவள அடித்தார், மற்றும் 

கிளப் மட்ைத்தில், அைர் சபயர்ன் முனிச்சிற்காக 

விவளயாடினார், அதில் அைர் 427 பன்தைஸ்லிகா 

ஆட்ைங்களில் 365 சகால்கவள அடித்தார் 
 

இந்திைாவின் முன்னாள் பாதுகாவலர் சின்மய் ொட்டர்ஜி 

காலமானார் 

1970-80 களில் மூன்று ததாைர் தஹவிதையிட்களுக்காக 

விவளயாடிய புகழ்தபற்ற இந்தியா-சர்ைசதச கால்பந்து 

வீரர் சின்சமாய் சாட்ைர்ஜி காலமானார். அைர் 1978 

பாங்காக் ஆசிய விவளயாட்டுப் சபாட்டிகளில் இந்திய 

அணியில் உறுப்பினராக இருந்தார், அங்கு அைர்கள் 

காலிறுதி லீக்கில்  ான்காைது இைத்வதப் பிடித்தனர். 
 

சுதடாக்கு புதிர் உருவாக்கிை மகி காஜி காலமானார் 

புதிர் உருைாக்கிய மகி காஜி, 69 ையதில் பித்த  ாளப் 

புற்றுச ாய் காரணமாக காலமானார். அைர் 

சுசைாக்குவின் தந்வத என்று அறியப்பட்ைார் மற்றும்  

அைர் ஜப்பாவனச் சசர்ந்தைர். 
 

ேமிழ் நடிகர் ஆனந்ே கண்ணன் காலமானார் 

தமிழ்  ட்சத்திரமும் பிரபல ததாவலக்காட்சி 

ததாகுப்பாளருமான ஆனந்த கண்ணன் காலமானார். 

அைர் சிங்கப்பூரில் ைசந்தம் ததாவலக்காட்சியில் தனது 

ைாழ்க்வகவயத் ததாைங்கினார், அைர் தசன்வனக்குச் 

தசல்ைதற்கு முன்பு சன் மியூசிக் உைன் வீடிசயா 

ஜாக்கியாக பணியாற்றினார். 

 

Miscellaneous 
 

ஆதி தகாத்சரஜ், தகாத்தரஜ் இந்திைா வாரிைத்திலிருந்து 

விலகினார் 

ஆதி சகாத்தரஜ் அக்சைாபர் 01, 2021 அன்று சகாத்தரஜ் 

இண்ைஸ்ட்ரீஸின் தவலைர் பதவியில் இருந்து 

விலகுைார். அைருக்கு பதிலாக அைரது இவளய 

சசகாதரர்  ாதிர் சகாத்சரஜ் நியமிக்கப்படுைார். 

சகாத்தரஜ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் (GIL) என்பது சகாத்தரஜ் 

குழுமத்தின் வைத்திருக்கும் நிறுைனம் ஆகும். 
 

HCL அறக்கட்டலள லகவிலனஞர்கலள 

தமம்படுத்துவேற்காக ‘லம இ-ஹாட்’ தபார்ட்டலல 

அறிமுகப்படுத்திைது 

HCL தைக்னாலஜிஸின் தபருநிறுைன சமூகப் 

தபாறுப்புக் குழுைான HCL அறக்கட்ைவள, 

வகவிவனஞர்கவள சமம்படுத்துைதற்கும்,  ாட்டின் 

வகவிவனத் துவறயின் மதிப்புச் சங்கிலிவய 

ைலுப்படுத்துைதற்கும், ‘வம இ-ஹாட்’ (My e-Haat) என்ற 

இவணயதள சபார்ட்ைவலத் ததாைங்கியுள்ளது. 
 

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/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9587/tnpsc-tiic-exam-tamil-live-classes-by-adda247
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அதமொன் அசலக்ொ இந்திைாவில் அமிோப் பச்ெனின் 

குரலலப் சபறுகிறது 

அசமசான் 78 ையதான பாலிவுட்  ட்சத்திரம் அமிதாப் 

பச்சனின் குரவல அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

தற்சபாதுள்ள பயனர்கவள மகிழ்விப்பதற்கும், புதிய 

ைாடிக்வகயாளர்கவள கூகிள் உதவியாளர் மற்றும் 

ஆப்பிளின் சிரிக்கு சமல் தனது குரல் உதவியாளவரப் 

பயன்படுத்துைதற்கும் ஈர்க்கிறது. 

 

அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புக்கள்: (STATIC 

TAKEAWAYS) 
 

• ஆப்கானிஸ்தான் தவல கர்: காபூல். 

• ஆப்கானிஸ்தான்  ாணயம்: ஆப்கான் ஆப்கானி. 

• ஆப்கானிஸ்தான் அதிகாரப்பூர்ை தமாழிகள்: 

பாஷ்சைா, ைாரி 

• உலக சுகாதார அவமப்பின் தவலைர்: தைட்சராஸ் 

அதாசனாம். 

• WHO இன் தவலவமயகம்: தஜனீைா, சுவிட்சர்லாந்து. 

• WHO நிறுைப்பட்ைது: 7 ஏப்ரல் 1948 

• மசலசியா தவல கர்: சகாலாலம்பூர். 

• மசலசியா  ாணயம்: மசலசிய ரிங்கிட். 

• சாம்பியா தவல கர்: லுசாகா; 

• சாம்பியா  ாணயம்: சாம்பியன் குைாச்சா 

• அசாம் கைர்னர்: தஜகதீஷ் முகி; 

• அசாம் முதல்ைர்: ஹிமந்தா பிஸ்ைா சர்மா; 

• அசாம் தவல கர்: திஸ்பூர். 

• அவமதி காக்கும்  ைைடிக்வககளுக்கான தபாதுச் 

தசயலாளர்; ஜீன்-பியர் லாக்சராயிக்ஸ்; 

• அவமதி காக்கும் தசயல்பாடுகள் துவற 

நிறுைப்பட்ைது: மார்ச் 1992; 

• அவமதி காக்கும் தசயல்பாட்டுத் தவலவமயகம்: 

நியூயார்க், அதமரிக்கா 

• சகரள முதல்ைர்: பினராயி விஜயன்; 

• சகரள கைர்னர்: ஆரிப் முகமது கான். சத்தீஸ்கர் 

முதல்ைர்: பூசபஷ் பாதகல்; சத்தீஸ்கர் கைர்னர்: 

அனுசுயா உய்சகய். 

• உபி தவல கரம்: லக்சனா; 

• உபி கைர்னர்: ஆனந்திதபன் பசைல்; 

• உபி முதல்ைர்: சயாகி ஆதித்ய ாத். 

• ஒடிசா முதல்ைர்:  வீன் பட் ாயக் மற்றும் கைர்னர் 

கசணஷி லால் 

• HDFC ைங்கியின் தவலவமயகம்: மும்வப, 

மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC ைங்கியின் MD மற்றும் CEO: சசிதர் ஜக்திஷன்; 

• HDFC tagline: We understand your world. 

• RBI 25 ைது கைர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ்; 

• RBI தவலவமயகம்: மும்வப; 

• RBI நிறுைப்பட்ைது: 1 ஏப்ரல் 1935, தகால்கத்தா. 

• SBI ஆயுள் காப்பீட்டு தவலவம நிர்ைாக அதிகாரி: 

மசகஷ் குமார் சர்மா; 

• SBI ஆயுள் காப்பீட்டு தவலவமயகம்: மும்வப; 

• SBI ஆயுள் காப்பீடு நிறுைப்பட்ைது: மார்ச் 2001 

• சகாைக் மஹிந்திரா ைங்கி ஸ்தாபனம்: 2003; 

• சகாைக் மஹிந்திரா ைங்கி தவலவமயகம்: மும்வப, 

மகாராஷ்டிரா; 

• சகாைக் மஹிந்திரா ைங்கி MD & CEO: உதய் சகாைக். 

• ச ஷனல் சபதமன்ட் கார்தபாசரஷன் MD & CEO: 

திலீப் அஸ்சப. 

• ச ஷனல் சபதமன்ட் கார்தபாசரஷன் கைக 

தவலவமயகம்: மும்வப. 

• ச ஷனல் சபதமன்ட் கார்தபாசரஷன் 

நிறுைப்பட்ைது: 2008 

• முகநூல் நிறுைப்பட்ைது: பிப்ரைரி 2004; 

• முகநூல் தவலவம நிர்ைாக அதிகாரி: மார்க் 

ஜுக்கர்தபர்க்; 

• முகநூல் தவலவமயகம்: கலிசபார்னியா, 

அதமரிக்கா 

• இந்தியன் ைங்கி தவலவமயகம்: தசன்வன; 

• இந்தியன் ைங்கி நிறுைப்பட்ைது: 1907 

• சகரள முதல்ைர்: பினராயி விஜயன்; 

• சகரள கைர்னர்: ஆரிப் முகமது கான். 

• இஸ்சரா தவலைர்: K.சிைன். 

• இஸ்சரா தவலவமயகம்: தபங்களூரு, கர் ாைகா. 

• இஸ்சரா நிறுைப்பட்ைது: 15 ஆகஸ்ட் 1969 

• சகாத்தரஜ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் நிறுைப்பட்ைது: 1963; 

• சகாத்சரஜ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் தவலவமயகம்: 

மகாராஷ்டிரா. 

• HCL தைக்னாலஜிஸ் தவலவம நிர்ைாக அதிகாரி: சி 

விஜயகுமார். 

• HCL தைக்னாலஜிஸ் நிறுைப்பட்ைது: 11 ஆகஸ்ட் 

1976; 

• HCL தைக்னாலஜிஸ் தவலவமயகம்: த ாய்ைா. 

• புதுச்சசரியின் முதல்ைர்: என் ரங்கசாமி. 
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பயிலுங்கள்.  

சவற்றிப்படி நமதத!!! 
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