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நடப்பு விவகோரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC 

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

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS பேர்வுகளுக்கோை 

ேனலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

மியோன்மர் இரோணுவத் ேனலவர் இனடக்கோல 

பிரேமரோக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• 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. 

ஆர்மீனியோவின் பிரேமரோக நிபகோல்  ஷினியன் 

மீண்டும் நியமிக்கப் ட்டோர் 

• 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. 

செபரோஸ் கோஷிஃப் K2 சிகரத்னே அனடந்ே 

உலகின் இனைய மனலபயறு வர் ஆைோர் 

• 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 

மறு திவு செய்யக்கூடிய செயற்னகக்பகோனை 

அறிமுகப் டுத்தியது 

• 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 ச ரிய நட்ெத்திர நீலக் கல் 

இலங்னகயில் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ைது 

• 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. 
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ஈரோனின் புதிய ஜைோதி தியோக இப்ரோகிம் னரசி 

 ேவிபயற்றோர் 

• 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. 

தென்னாப்பிரிக்கா தெயற்கக நுண்ணறிவு 

அகைப்புக்கு காப்புரிகை வழங்குகிறது 

• DABUS எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு 

(AI) அகைப்புக்கு “ஃப்ராக்டல் வடிவியல் 

அடிப்பகடயிலான உணவு சைாள்ைலன்” 

ச ாடர்பான ைாப்புரிகைகய 

ச ன்னாப்பிரிக்ைா வழங்குகிறது. DABUS 

(இது “ஒருங்கிகணந்  உணர்வின் 

 ன்னியக்ை பூட்ஸ்ட்ராப்பிங்கிற்ைான 

ொ னம்”) என்பது AI ைற்றும் நிரலாக்ைத் 

துகறயில் முன்னனாடியான ஸ்டீபன் 

 ாலரால் உருவாக்ைப்பட்ட ஒரு AI அகைப்பு 

ஆகும். இந்  அகைப்பு ைனி  

மூகைச்ெலகவ உருவைப்படுத்துகிறது 

ைற்றும் புதிய ைண்டுபிடிப்புைகை 

உருவாக்குகிறது. 

முகைது தைாக்பர் ஈரானின் முெல் துகண 

ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் 

• ஈரானின் புதிய ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் கரசி 

அசைரிக்ைாவால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட ஒரு 

ெக்திவாய்ந்  அரசுக்கு சொந் ைான 

அறக்ைட்டகையின்  கலவகர  னது மு ல் 

துகண ஜனாதிபதியாை நியமிக்ைப்பட்டார். 

முைைது சைாக்பர் பல வருடங்ைைாை 

செடாட் அல்லது இைாம் சைாசைய்னியின் 

உத் ரகவ  

• நிகறனவற்றுவ ற்ைான அறக்ைட்டகைக்கு 

 கலகை  ாங்கினார். 

 ோகிஸ்ேோன் அணு ஆயுே திறன் சகோண்ட 

ஏவுகனை கோஸ்நவினய சவற்றிகரமோக 

பெோேனை செய்ேது 

• பாகிஸ்தான் ராணுவம் காஸ்நவி என்ற அணு 
ஆயுதத்டத தாங்கி லமற்பரப்பில் இருந்து 

பாய்வதற்கு ஏவுகடணடய ஜவற்றிகரமாக 

லசாதடன ஜசய்தது. காஸ்நவி ஏவுகடண 290 

கிலோமீட்ைர் வடர இேக்குகடள தாக்கும் . 

இது அணு மற்றும் வழக்கமான 

லபார்க்கப்பல்கடள சுமந்து ஜசல்லும் திறன் 

ஜகாண்ைது 

ஆப்கோனிஸ்ேோன் அதி ர் அஸ்ரப் கோனி  ேவி 

விலகிைோர், ேலி ோன்  னடகள் ஆட்சினயப் 

பிடித்ேை 

• ஆப்கானிஸ்தான் ெனாதிபதி அஷ்ரப் கானி 
தனது ராஜினாமாடவ சமர்ப்பித்தார். 

காபூலுக்குள் நுடழந்த தலிபான் 

படைகளுக்கு மத்திய அரசாங்கம் 

சரணடைந்துள்ளது. இடதத் ஜதாைர்ந்து, ஒரு 

புதிய இடைக்காே அரசாங்கம் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்கு அலி 

அஹமத் ெோலி, அஜமரிக்காடவச் லசர்ந்த 

கல்வியாளர் தடேடம வகிக்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

WHO “SAGO” என்ற ச யரில் ஆபலோெனைக் 

குழுனவ உருவோக்கியது. 

• உேக சுகாதார அடமப்பு (WHO) ஒரு புதிய 

ஆலோசடனக் குழுடவ உருவாக்கியுள்ளது. 

லநாவல் லநாய்க்கிருமிகளின் 

லதாற்றத்திற்கான சர்வலதச அறிவியல் 

ஆலோசடனக் குழு அல்ேது SAGO 

எனப்படும். SAGO இன் ஜசயல்பாடு, 

ஜதாற்றுலநாய் திறனுைன் எதிர்காேத்தில் 

வளர்ந்து வரும் லநாய்க்கிருமிகளின் 

லதாற்றத்டத முடறயாகப் ஆராய்வதாகும், 

லமலும் இது ஜதாைர்பாக WHO க்கு 

வளர்ச்சிடய அறிவுறுத்துகிறது. 

மபலசியப் பிரேமர் முஹிதீன் யோசின் ரோஜிைோமோ 

செய்ேோர் 

• மலேசியப் பிரதமர் முஹ்யித்தீன் யாசின் 
மற்றும் அவரது அடமச்சரடவ 

நாைாளுமன்றத்தில் நம்பிக்டக 

வாக்ஜகடுப்பில் லதால்வியடைந்ததால் 

ராஜினாமா ஜசய்தனர். 
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ஜோம்பியோ அதி ர் பேர்ேலில் ஹகோய்பட 

ஹிசிபலமோ சவற்றி ச ற்றோர் 

• ொம்பியாவில், நாட்டின் 2021 ஜபாதுத் 

தடேவர் லதர்தலில் லதசிய வளர்ச்சிக்கான 

ஐக்கிய கட்சியின் எதிர்க்கட்சித் தடேவர் 

ஹடகண்லை ஹிசிலேமா ஜவற்றி 

ஜபற்றுள்ளார். 

மபலசியோவின் புதிய பிரேமரோக இஸ்மோயில் 

ெப்ரி யோபகோப் நியமிக்கப் ட்டோர் 

• மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக இஸ்மாயில் 

சப்ரி யாலகாப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இதற்கு முன், அவர் மலேசியாவின் துடணப் 

பிரதமராக இருந்தார். 

• பாராளுமன்றத்தின் கீழ் சடபயில் 

ஜபரும்பான்டம ஆதரடவ இழந்த பின்னர் 

அவர் பதவிடய ராஜினாமா ஜசய்த 

முஹ்யித்தீன் யாசினுக்குப் பிறகு பிரதமராக 

பதவிலயற்கிறார். மலேசியாவின் மன்னர் 

சுல்தான் அப்துல்ோ சுல்தான் அஹ்மத் 

ொவால் யாக்லகாபின் நியமனம் ஜசய்தார். 

உலக வங்கி புதிய னெ ர் செக்யூரிட்டி மல்டி 

படோைர் ட்ரஸ்ட் ஃ ண்னடத் திறந்ேது 

• டசபர் ஜசக்யூரிட்டி லமம்பாட்டு நிகழ்ச்சி 

நிரடே முடறயாக ஒழுங்கடமக்க உேக 

வங்கி புதிய ‘டசபர் ஜசக்யூரிட்டி மல்டி 

லைானர் டிரஸ்ட் ஃபண்ட்’ (Cybersecurity Multi-

Donor Trust Fund) ஒன்டற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• புதிய நிதி பரந்த டிஜிட்ைல் லமம்பாட்டு 

கூட்டு (DDP) குடை திட்ைத்தின் கீழ் 

ஜதாைர்புடைய நம்பிக்டக நிதியாக 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

• நிதிடயத் ஜதாைங்க எஸ்லைானியா, 

ெப்பான், ஜெர்மனி மற்றும் ஜநதர்ோந்து 

ஆகிய நான்கு நாடுகளுைன் உேக வங்கி 

கூட்டு லசர்ந்துள்ளது. 

உலகின் முேல்  டிமங்கள் இல்லோே எஃகு 

சுவீடனில் ேயோரிக்கப் ட்டது 

• நிேக்கரிடய பயன்படுத்தாமல் உற்பத்தி 
ஜசய்யப்படும் எஃகு ‘உேகின் முதல்’ 

வாடிக்டகயாளர் விநிலயாகத்டத 

உருவாக்கிய டஹபிரிட் ஸ்வீடிஷ் பசுடம 

எஃகு நிறுவனம். 

• நிேக்கரி மற்றும் லகாக்கிற்கு பதிோக 100% 

புடதபடிவமில்ோத டஹட்ரெடனப் 

பயன்படுத்தும் டஹட்ரென் பிலரக் த்ரூ 

இரும்பு உற்பத்தி ஜதாழில்நுட்பத்டதப் 

பயன்படுத்தி எஃகு தயாரிக்கப்பட்ைது. 

 ை பமோெடிக்கு எதிரோக து ோய் சிறப்பு 

நீதிமன்றத்னே அனமக்கிறது 

• துபாய் நீதிமன்றங்கள் ஒரு சிறப்பு 

நீதிமன்றத்டத நிறுவுவதாக அறிவித்தது, 

பணலமாசடிக்கு எதிராக முதல் வழக்கு 

மற்றும் லமல்முடறயீட்டு நீதிமன்றத்திற்குள் 

கவனம் ஜசலுத்துகிறது. 

• இந்த நீதிமன்றம் நிதி குற்றங்கடள 

குடறப்படத லநாக்கமாகக் ஜகாண்ை ஒரு 

ஜதாைர் முயற்சிகளுைன் ஜதாைர்பு 

ஜகாள்கிறது மற்றும் பணலமாசடி தடுப்பு 

மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்படத 

எதிர்க்கும் நிர்வாக அலுவேகத்டத 

சமீபத்தில் நிறுவியது. 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உலகின் மிக உயரமோை 

கண்கோணிப்பு ெக்கரமோை ‘ஐன் து ோனய’ 

அறிவித்துள்ைது. 

• உேகின் மிகப்ஜபரிய மற்றும் உயரமான 
கண்காணிப்பு சக்கரம் அக்லைாபர் 21, 2021 

அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் 

ஜவளியிைப்பை உள்ளது. 

• ப்ளூவாட்ைர்ஸ் தீவில் அடமந்துள்ள ‘ஐன் 
துபாய்’ எனப்படும் கண்காணிப்பு சக்கரம் 

250 மீ (820 அடி) உயரம் ஜகாண்ைது. 

• ோஸ் லவகாஸில் உள்ள 6 மீ (550 அடி) 

அளவுள்ள தற்லபாடதய உேகின் மிக 

உயரமான கண்காணிப்பு சக்கரமான டஹ 

லராேடர விை சாதடன படைக்கும் சக்கரம் 

42.5 மீ (139 அடி) உயரம் ஜகாண்ைது. 
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National News 
 

ஆகஸ்ட் 2021 இல் UNSC ேனலனமனய இந்தியோ 

ச ோறுப்ப ற்கிறது 

• 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 

பிரேமர் பமோடி E-RUPI டிஜிட்டல் கட்டை 

தீர்னவ அறிமுகப் டுத்திைோர் 

• 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 எதிரோக 100% ேடுப்பூசி ப ோட்ட 

முேல் இந்திய நகரமோக புவபைஸ்வர் 

மோறியுள்ைது 

• 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 சேோழில்நுட்  துனற 

அனமச்ெர் “ பயோசடக்-பினரட்” ஐ 

சவளியிட்டுள்ைோர் 

• 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 சேோழிற்ெோனல ‘திருச்சி கோர்ன ன்’ என்ற 

புதிய ஆயுேத்னே அறிமுகப் டுத்தியது. 

• 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. 

அனுரோக் ேோக்கூர்  ோரோலிம்பிக் கருப்ச ோருள் 

 ோடலோை “கர் பே கமல் து” ஐ 

அறிமுகப் டுத்திைோர் 

• 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. 
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BRO லடோக்கில் 19,300 அடி உயரத்தில் உலகின் 

மிக உயரமோை ெோனலனய உருவோக்குகிறது 

• 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 னகதிகனை மன்னிக்கலோம்: 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 திைத்ேன்று இந்திய ஒலிம்பிக் அணி 

விருந்திைரோக 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 அனமச்ெரனவ 1,023 வினரவு சிறப்பு 

நீதிமன்றங்கனைத் சேோடர 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. 

2031 க்குள் இந்தியோவின் அணுெக்தி திறன் 22,480 

சமகோவோட்னட எட்டும் என்று 

எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது 

• 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. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9589/target-rrb-ntpc-cbt-2-group-d-level-1-crash-course-tamil-live-classes-by-adda247
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CBIC இைக்க ேகவல் ப ோர்ட்டனல (CIP) 

சேோடங்கியது 

• 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. 

லடாக் சுத்ெைான ெண்ணீர் குறித்ெ 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்ெ ‘பானி ைாஹ்’ என்ற 

திட்டத்கெ தொடங்கியுள்ளது 

• சுத் ைான நீரின் முக்கியத்துவத்க  கிராை 

ைக்ைளுக்கு ச ரிவிக்ை லடக்கில் ‘பானி 

ைாஹ்’ அல்லது நீர் ைா ம் 

ச ாடங்ைப்பட்டது. லடாக் அரொங்ைம் 

ஒவ்சவாரு ைாவட்டத்திலும் ‘ஹர் ைர் ஜல்’ 

என்ற நிகலகய அகடயும் மு ல் 

ச ாகுதிக்கு 2.5 மில்லியன் சவகுைதிகயயும் 

அறிவித்துள்ைது. ‘பானி ைாஹ்’ பிரச்ொரம் 

மூன்று அம்ெ அணுகுமுகறகய பின்பற்றும்-

நீர்  ர னொ கன,  ண்ணீர் விநினயாைத்க  

திட்டமிடு ல் ைற்றும் மூனலாபாயைாக்கு ல் 

ைற்றும் கிராைங்ைளில் பானி ெபாவின் 

 கடயற்ற செயல்பாடு ஆகியவற்றில் 

ைவனம் செலுத்துகிறது. 

இந்தியாவின் முெல் இெய தெயலிழப்பு பயயா 

யபங்க் யகரளாவில் உள்ள SCTIMST இல் 

தொடங்கியுள்ளனர் 

• நாட்டின் மு ல் இ ய செயலிழப்பு பனயா 

னபங்க், ஸ்ரீ சித்ரா திருநாள் ைருத்துவ 

அறிவியல் ைற்றும் ச ாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

(SCTIMST) னைரைாவில் உள்ை HF (CARE-HF) 

இல் னைம்பட்ட ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

சிறப்பிற்ைான ன சிய கையத்தில் 

ச ாடங்கியுள்ைனர். இ ய செயலிழப்பு 

னநாயாளிைளுக்கு ைரபணு, வைர்சிக  

ைாற்றம் ைற்றும் ஆனராக்கிய விகைவுைளின் 

புனராட்டினயாமிக் குறிப்பான்ைகைப் படிக்ை 

பனயா னபங்க் திறந்திருக்கும். 

மின்துகற அகைச்ெர் ஒழுங்குமுகற பயிற்சி 

அளிக்க மின்னணு ொன்றிெழ் திட்டத்கெ 

தொடங்கினார் 

• மின்துகற அகைச்ெர் R K சிங், ஒழுங்குமுகற 

பயிற்சிகய வழங்குவ ற்ைாை, மின்னணு 

துகறக்ைான சீர்திருத் ம் ைற்றும் 

ஒழுங்குமுகற அறிவுத்  ைம் ‘என்ற மின் 

ொன்றி ழ் திட்டத்க  ச ாடங்கினார். 

ைத்திய மின்ெக்தி ைற்றும் புதுப்பிக்ைத் க்ை 

எரிெக்தி அகைச்ெர் R K சிங் பல்னவறு 

பின்னணியிலிருந்து சைய்நிைர் முகற மூலம் 

பயிற்சியாைர்ைளுக்கு ஒழுங்குமுகற 

பயிற்சிகய வழங்குவ ற்ைான மின்னணு-

ொன்றி ழ் திட்டைான ‘மின் துகறக்ைான 

சீர்திருத் ம் ைற்றும் ஒழுங்குமுகற அறிவுத் 

 ைத்க ’ ச ாடங்கினார். 

இந்திய ரயில்யவ ரயில் ைடட் தொடங்குகிறது: 

ஒரு ஒருங்கிகணந்ெ வாடிக்ககயாளர் பராைரிப்பு 

தீர்வு 

• இந்திய ரயில்னவ ஒருங்கிகணந்  ஒரு-நிகல 

தீர்வான “ரயில் ைடட்” ஐ 

அறிமுைப்படுத்தியுள்ைது. இதில் ன சிய 

னபாக்குவரத்து நிறுவனம் பல்னவறு 

னநாக்ைங்ைளுக்ைாை பயன்படுத் ப்பட்ட பல 

உ வி கையங்ைகை ஒன்றிகணத்துள்ைது. 

ரயில்னவ அகைச்ெைத்தின் ைட்டணமில்லா 

எண் 139 அகனத்து வி ைான 

விொரகணைளுக்கும் புைார்ைளுக்கும் 

பயன்படுகிறது னைலும் இந்  

சஹல்ப்கலன் வெதி 12 சைாழிைளில் 24 

ைணி னநரமும் கிகடக்கிறது. 

ெமூக நீதி அகைச்ெகம் ‘PM-DAKSH’ யபார்டல் 

ைற்றும் தைாகபல் தெயலிகய 

அறிமுகப்படுத்தியது 

• ைத்திய ெமூை நீதி ைற்றும் அதிைாரைளித் ல் 

துகற அகைச்ெர் டாக்டர் வீனரந்திர குைார், 

திறன் னைம்பாட்டுத் திட்டங்ைகை இலக்குக் 

குழுக்ைளுக்கு அணுகுவக  னநாக்ைைாைக் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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சைாண்ட ‘PM-DAKSH’ என்ற னபார்டல் 

ைற்றும் சைாகபல் அப்ளினைஷகன 

சவளியிட்டார். ‘PM-DAKSH’ என்பது பிர ான் 

ைந்திரி  க்ஷ்டா அவுர் குஷால்டா ெம்பந் ன் 

ஹித்ரகி (PM-DAKSH) னயாஜனா.பயிற்சி 

திட்டங்ைள் அரசு பயிற்சி நிறுவனங்ைள், 

திறன் னைம்பாடு ைற்றும் ச ாழில் 

முகனனவார் அகைச்ெைத் ால் 

அகைக்ைப்பட்ட துகற திறன் ைவுன்சில்ைள் 

ைற்றும் பிற நம்பைைான நிறுவனங்ைள் 

மூலம் செயல்படுத் ப்படும். 

NEP-2020 ஐ தெயல்படுத்ெ உத்ெரவு பிறப்பித்ெ 

முெல் ைாநிலம் கர்நாடகா ைாறியுள்ளது. 

• ன சிய ைல்விக் சைாள்கை -2020 

அைல்படுத்துவது ச ாடர்பாை உத் ரவு 

பிறப்பித்  நாட்டின் மு ல் ைாநிலைாை 

ைர்நாடைா ைாறியுள்ைது. நடப்பு ைல்வி 

ஆண்டு 2021-2022 மு ல் நகடமுகறக்கு 

வரும் வகையில் NEP-2020 ஐ 

அைல்படுத்துவது குறித்து ைாநில அரசு 

உத் ரவு பிறப்பித்துள்ைது. 

UNSC விவாெத்திற்கு ெகலகை வகிக்கும் முெல் 

இந்திய பிரெைர் என்ற தபருகைகய பிரெைர் 

யைாடி தபற்றார் 

• இந்தியப் பிர ைர் நனரந்திர னைாடி வீடினயா 

ைான்பரன்சிங் மூலம், ஐக்கிய நாடுைள் 

பாதுைாப்பு ைவுன்சிலின் (UNSC) 

சவளிப்பகடயான விவா த்திற்கு  கலகை 

 ாங்கினார். இ ன் மூலம் UNSC திறந்  

விவா த்திற்கு  கலகை வகிக்கும் 

இந்தியாவின் மு ல் பிர ைர் என்ற 

சபருகைகய பிர ைர் னைாடி சபற்றுள்ைார். 

ஆைஸ்ட் 2021 க்ைான UNSC  கலவராை 

இந்தியா சபாறுப்னபற்றது, பிரான்சிலிருந்து 

சபாறுப்னபற்றது என்பக  நிகனவில் 

சைாள்ை னவண்டும். 

இந்தியா யைம்பட்ட ஜியயா இயைஜிங் 

தெயற்ககக்யகாள் “Gisat-1” விண்ணில் தெலுத்ெ 

உள்ளது 

• இந்தியா இறுதியாை  னது அதிநவீன 

ஜினயா-இனைஜிங் செயற்கைக்னைாகை 

(GiSAT-1) விண்ணில் செலுத்தும், இது 

பாகிஸ் ான் ைற்றும் சீனாவுடனான 

எல்கலைள் உட்பட துகணக் ைண்ட 

நாட்கட 4-5 முகற படம்பிடித்து சிறப்பாை 

ைண்ைாணிக்ை அனுைதிக்கும். இந்  

செயற்கைக்னைாள் ஆைஸ்ட் 12 ஆம் ன தி 

ஸ்ரீஹரினைாட்டாவில் இருந்து விண்ணில் 

செலுத் ப்படும். இஸ்னராவின் GSLV-F10 

ராக்சைட் இறுதியாை 2,268 கினலா 

எகடயுள்ை Gisat-1, EOS-3 என்ற குறியீட்டுப் 

சபயகர புவி-சுற்றுப்பாக யில் செலுத்தும். 

இந்  ஆண்டு இந்தியாவின் மு ல் மு ன்கை 

செயற்கைக்னைாள் ஏவுவது இதுவாகும். 

பாைாயில் துவக்க முயற்சிகய பிரெைர் யைாடி 

அறிவித்ொர் 

• பாைாயில் உள்ளிட்ட ெகையல் 

எண்சணய்ைளில் இந்தியா  ன்னிகறவு 

சபற 11,000 னைாடி ரூபாய் ன சிய ெகையல் 

எண்சணய் மிஷன்-ஆயில் பாம் (NMEO-OP) 

என்று பிர ைர் நனரந்திர னைாடி 

அறிவித்துள்ைார். இந்  பணியின் கீழ் 

 ரைான விக ைள் மு ல் ச ாழில்நுட்பம் 

வகர அகனத்து வெதிைகையும் 

விவொயிைள் சபறுவக  அரொங்ைம் உறுதி 

செய்யும்.இறக்குைதிகயக் குகறக்கும் 

னநாக்கில், ைடந்  சில ஆண்டுைைாை 

இந்தியாவில் எண்சணய் வித்துைள் ைற்றும் 

பாைாயில் உற்பத்திகய அதிைரிக்ை, 

எண்சணய் வித்துைள் ைற்றும் எண்சணய் 

பகன மீது ன சிய கையம் ஏற்ைனனவ 

இயக்கி வருகிறது. 

UNICEF இந்தியா, முகநூல் இகணந்து 

குழந்கெகளுக்கு பாதுகாப்பான ஆன்கலன் 

உலகத்கெ உருவாக்க ஒத்துகழக்கிறது 

• UNICEF இந்தியா ைற்றும் முைநூல் ஆகியகவ 

ஆன்கலன் பாதுைாப்பில் சிறப்பு ைவனம் 

செலுத்தி குழந்க ைளுக்கு எதிரான 

வன்முகறைகை முடிவுக்குக் 

சைாண்டுவருவ ற்ைான ஒரு வருட கூட்டு 

முயற்சிகயத் ச ாடங்கியுள்ைன. அவர் 

கூட்டாண்கை ஆன்கலனில் ைற்றும் 

ஆஃப்கலனில் குழந்க ைளுக்கு 

பாதுைாப்பான சூழகல உருவாக்ை 
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முயல்கிறது.இது குழந்க ைளின் சநகிழ்ச்சி 

ைற்றும் டிஜிட்டல் உலகை பாதுைாப்பாை 

அணுகும் திறகன னைம்படுத்து ல், 

குழந்க ைளுக்கு எதிரான வன்முகற ைற்றும் 

குழந்க ைள், குடும்பங்ைள் ைற்றும் 

ெமூைங்ைள் மீ ான அ ன்  ாக்ைம் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ அதிைரிப்பது ைற்றும் 

வன்முகறைகைத்  டுப்ப ற்கும் ைற்றும் 

பதிலளிப்ப ற்கும் ெமூைங்ைள் ைற்றும் 

முன்னணி ச ாழிலாைர்ைளின் திறன்ைகை 

அதிைரிப்பக  னநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ைது. 

உலகின் மிக உயர்ந்ெ தைாகபல் ATC 

யகாபுரங்களில் ஒன்கற லடாக்கில் நிறுவியது 

• லடாக்கில் உள்ை னைம்பட்ட  கரயிறங்கும் 

கை ானத்தில் இந்திய விைானப்பகட (IAF) 

உலகின் மிை உயர்ந்  சைாகபல் விைான 

னபாக்குவரத்து ைட்டுப்பாட்டு 

னைாபுரங்ைளில் ஒன்கற உருவாக்கியுள்ைது. 

கிழக்கு லடாக் பகுதியில் செயல்படும் 

நிகலயான விைானம் ைற்றும் 

சஹலிைாப்டர்ைளின் செயல்பாடுைகை ATC 

ைட்டுப்படுத்துகிறது.எந் சவாரு எதிரி 

விைானம் மூலம் எந்  வான்வழி 

ஊடுருவகலயும் ெைாளிக்ை விைானப்பகட 

இக்லா ைனி -கையடக்ை விைான பாதுைாப்பு 

ஏவுைகணைகையும் நிறுத்தியுள்ைது. 

இஸ்யரா ெகலவர் K சிவன் சுகாொர யகள்வி 

ஆய்கவ தொடங்கி கவத்ொர் 

• இந்தியா முழுவதும் உள்ை 20  னியார் 

ைருத்துவைகனைைால் னைற்சைாள்ைப்படும் 

சுைா ார னைள்வி ஆய்கவ (இஸ்னராவின் 

விண்சவளி ச ாழில்நுட்பத் ால் 

இயக்ைப்பட்ட சுைா ார  ர னைம்பாடு) 

இஸ்னரா  கலவர் டாக்டர் K.சிவன் 

முகறயாைத் ச ாடங்கி கவத் ார். 

இந்நிைழ்கவ இந்திய சுைா ார பராைரிப்பு 

வழங்குநர்ைள் ெங்ைம் (AHPI) ைற்றும் 

இந்தியாவில் அவெர ைருத்துவத்திற்ைான 

சொகெட்டி (SEMI) இகணந்து ஏற்பாடு 

செய் ன. 

கயகாரி ரயில் ெதி இப்யபாது கயகாரி ரயில் 

நடவடிக்கக என ைறுதபயரிடப்பட்டது 

• 1925 ஆம் ஆண்டில் ைானைாரியில் 

ஆயு ங்ைகை வாங்குவ ற்ைாை ரயிலில் 

சைாள்கையடித்  ற்ைாை தூக்கிலிடப்பட்ட 

புரட்சியாைர்ைளுக்கு அஞ்ெலி செலுத்தும் 

னபாது உத் ரபிரன ெ அரசு ஒரு வரலாற்றுச் 

சு ந்திர இயக்ை நிைழ்வுக்கு ைனைாரி ரயில் 

நடவடிக்கை என்று சபயர் ைாற்றம் 

செய்துள்ைது. இந்  நிைழ்கவக் குறிக்ை 

அதிைாரப்பூர்வ  ைவல்ச ாடர்புைளில் புதிய 

சபயர் பயன்படுத் ப்பட்டது, சபாதுவாை 

‘ைனைாரி ரயில் சைாள்கை’ அல்லது ‘ைனைாரி 

ரயில் ெதி’ என விவரிக்ைப்படுகிறது. 

LG மபைோஜ் சின்ஹோ J & K -யில் “ ங்கஸ் 

ஆவோம் பமைோ” னவ சேோடங்கி னவத்ேோர் 

• ெம்மு -காஷ்மீர் ஜேப்டினன்ட் கவர்னர் 

மலனாஜ் சின்ஹா, குப்வாரா மாவட்ைத்தின் 

75 வது சுதந்திர தினத்டத ஜகாண்ைாடும் 

விதமாக கிராமிய விடளயாட்டுகள், உள்ளூர் 

நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிற 

ஜசயல்பாடுகளுக்கான பிரமாண்ை 

ஏற்பாடுகளுைன் கூடிய பங்கஸ் ஆவாம் 

லமளாடவ துவக்கி டவத்தார். 

இந்தியோவில் உள்ை பகோடீஸ்வரர்களின் 

எண்ணிக்னக 141 லிருந்து 136 ஆகக் 

குனறந்துள்ைது 

• ஜதாற்றுலநாயால் பாதிக்கப்பட்ை 2020-21 

நிதியாண்டில், இந்தியாவில் 

பில்லியனர்களின் எண்ணிக்டக FY20 இல் 

141 லிருந்து FY21 இல் 136 ஆக 

குடறந்துள்ளது என்று நிதி அடமச்சர் 

நிர்மோ சீதாராமன் ராஜ்யசபாவில் 

ஜவளியிட்ை அறிக்டகயில் 

ஜதரிவித்துள்ளார். வருமான வரி 

வருமானத்தில் அறிவிக்கப்பட்ை ஜமாத்த 

வருமானத்டத அடிப்படையாகக் 

ஜகாண்ைது. 2018-19 நிதியாண்டில், ஜமாத்த 

வருைாந்திர வருமானம் ரூ .100 லகாடிக்கு 

லமல் உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்டக 77 

ஆகும். 
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இந்தியோவில் பமலும் 4 ேைங்கள் ரோம்ெோர் 

 ட்டியலில் பெர்க்கப் ட்டுள்ைை 

• இந்தியாவில் இருந்து லமலும் நான்கு 

ஈரநிேங்கள் ராம்சார் தளங்களின் பட்டியலில் 

லசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே ேைங்கள்: 

• ஜதால், குெராத் 

• வாத்வானா, குெராத் 

• சுல்தான்பூர், ஹரியானா 

• பிந்தவாஸ், ஹரியானா 

கோசிரங்கோ செயற்னகக்பகோள் சேோனலப சிகள் 

ச ோருத்ேப் ட்ட இந்தியோவின் முேல் பேசிய 

பூங்கோவோக மோறியது 

• அசாமில் உள்ள காசிரங்கா லதசிய பூங்கா 

(KNP) ஜசயற்டகக்லகாள் ஜதாடேலபசிகள் 

ஜபாருத்தப்பட்ை இந்தியாவின் முதல் 

லதசிய பூங்காவாக மாறியுள்ளது. 

MoHUA நகர்ப்புற SHG ேயோரிப்புகளுக்கோை 

‘பெோன்சினரயோ’ பிரோண்ட் மற்றும் பலோபகோனவ 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

• வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார 

அடமச்சகம் நகர்ப்புற சுயஉதவிக் குழு (SHG) 

தயாரிப்புகளின் சந்டதப்படுத்தலுக்கான 

பிராண்ட் மற்றும் லோலகா 

‘லசான்சிராயா’டவ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ெமூக நீதி அனமச்ெகம் “TAPAS” என்ற மின்-

ஆய்வு ேைத்னே அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது` 

• சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 

அடமச்சகம் சமூக பாதுகாப்புத் துடறயில் 

பைமாக்கப்பட்ை விரிவுடரகள்/படிப்புகள் 

மற்றும் மின்-படிப்புப் ஜபாருட்கடள 

வழங்க TAPAS (Training for Augmenting 

Productivity and Services) என்ற இடணயதள 

லபார்ட்ைடே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்தியோவின் முேல் கோல்நனட மர ணு சிப் ” 

இண்டிகோவு ” ஐ ஜிபேந்திர சிங் சவளியிட்டோர் 

• கிர், கன்க்ஜரஜ், சாஹிவால், ஓங்லகால் 

லபான்ற பூர்வீக கால்நடை இனங்களின் 

பாதுகாப்பிற்காக இந்தியாவின் முதல் 

கால்நடை மரபணு சிப் ‘ இண்டிகாவு ‘ ஐ 

ைாக்ைர் ஜிலதந்திர சிங் ஜவளியிட்ைார். 

உயிரியல் ஜதாழில்நுட்பத் துடறயின் கீழ் 

உள்ள தன்னாட்சி நிறுவனமான 

டஹதராபாத் லதசிய விேங்கு 

பலயாஜைக்னாேஜி (NAIB) விஞ்ஞானிகள் 

இந்த சிப்டப உருவாக்கியுள்ளனர். 

மத்திய அனமச்ெர் டோக்டர் வீபரந்திர குமோர் 

‘ஆ பரென் ப்ளூ ஃப்ரீடம்’ சேோடங்கினவத்ேோர் 

• மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 

துடற அடமச்சர் ைாக்ைர் வீலரந்திர குமார் 75 

வது சுதந்திர தினத்டதஜயாட்டி புதுஜைல்லி 

ைாக்ைர் அம்லபத்கர் சர்வலதச டமயத்தில் 

இருந்து ‘ஆபலரென் ப்ளூ ஃப்ரீைம்’ என்ற 

ஜபயரில் உேக சாதடனப் பயணத்டத 

ஜதாைங்கி டவத்தார் 

பிரேமர் பமோடி 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் ‘ஆற்றல் 

சுேந்திரம்’ ச றுவேற்கோை இந்தியோவின் 

இலக்னக நிர்ையித்துள்ைோர் 

• இந்தியா 100 வது சுதந்திர தினத்டத 

ஜகாண்ைாடும் 2047 ஆம் ஆண்டிற்குள், 

ஆற்றல் சுதந்திர நாைாக மாறும் இேக்டக 

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி நிர்ணயித்துள்ளார். 

இதற்காக, 2047 க்குள் எரிசக்தி உற்பத்தியில் 

இந்தியா தன்னிடறடவ அடைய 

ஜபட்லராலியத்டத மற்ற வடிவங்களில் 

மாற்றும் ‘Mission Circular Economy’ பிரதமர் 

அறிவித்துள்ளார். 
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சவங்னகயோ நோயுடு புதுனம மற்றும் பமம் ோட்டு 

னமயத்திற்கு அடிக்கல் நோட்டிைோர் 

• இந்தியாவின் துடண ெனாதிபதி, 

ஜவங்டகயா நாயுடு, ஜபங்களூரு 

ெவஹர்ோல் லநரு லமம்பட்ை அறிவியல் 

ஆராய்ச்சி டமயத்தின் (JNCASR) 

கண்டுபிடிப்பு மற்றும் லமம்பாட்டு 

டமயத்தின் அடிக்கல்டே நாட்டினார். 

JNCASR கண்டுபிடிப்பு மற்றும் லமம்பாட்டு 

டமயம் ஒரு வசதியாக உருவாக்கப்படும் 

எய்ம்ஸ் சடல்லி வைோகத்திற்குள் தீயனைப்பு 

நினலயம் அனமக்கும் முேல் இந்திய 

மருத்துவமனை ஆகும் 

• அகிே இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 
நிறுவனம் (AIIMS), புதுஜைல்லி 

மருத்துவமடன வளாகத்திற்குள் ஒரு 

தீயடணப்பு நிடேயத்டத எந்த 

அவசரநிடேடயயும் எதிர்ஜகாள்ளும் 

இந்தியாவின் முதல் மருத்துவமடனயாக 

மாறியுள்ளது. 

‘பிரேமர் கதிெக்தி திட்டத்னே’ அரசு அறிவித்ேது 

• ஜசங்லகாட்டையில் இருந்து 75 வது சுதந்திர 

தினத்தில் நாட்டு மக்களுக்கு உடரயாற்றும் 

லபாது பிரதமர் நலரந்திர லமாடி ரூ .100 

ேட்சம் லகாடி பிரதான் மந்திரி கதிசக்தி 

திட்ைத்டத அறிவித்தார். 

உலகின் இரண்டோவது ச ரிய புதுப்பிக்கப் ட்ட 

மர ணு வங்கினய நபரந்திர சிங் பேோமர் 

சேோடங்கி னவத்ேோர் 

• மத்திய லவளாண்டம மற்றும் விவசாயிகள் 
நேத்துடற அடமச்சர் நலரந்திர சிங் லதாமர், 

உேகின் இரண்ைாவது ஜபரிய லதசிய 

மரபணு வங்கிடய புதுஜைல்லியின் பூசா, 

லதசிய தாவர மரபணு வளங்களில் (NBPGR) 

திறந்து டவத்தார். 

இந்தியோவின் அனைத்து  குதிகனையும் 75 புதிய 

வந்பே  ோரத் ரயில்கள் இனைக்கிறது. 

• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி 75 வது சுதந்திர 

தினத்டத முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு 

உடரயாற்றினார் மற்றும் ஆசாதி கா அமிர்த 

மலஹாத் வ் ஜகாண்ைாட்ைத்தின் 75 

வாரங்களில் 75 ‘வந்லத பாரத்’ ரயில்கள் 

நாட்டின் பல்லவறு பகுதிகடள இடணக்கும் 

என்று அறிவித்தார். மார்ச் 12, 2021 முதல் 

ஆகஸ்ட் 15, 2023 வடர ஜகாண்ைாைப்படும் 

‘ஆசாடி கா அமிர்த மலஹாத் வ்’ 75 

வாரங்களில் 75 வந்லத பாரத் ரயில்கள் 

நாட்டின் ஒவ்ஜவாரு மூடேடயயும் 

இடணக்கும். 

J & K துனை நினல ஆளுநர் மபைோஜ் சின்ஹோ 

PROOF செயலினய அறிமுகப் டுத்திைோர் 

• ெம்மு -காஷ்மீரில், துடணநிடே ஆளுநர் 

மலனாஜ் சின்ஹா, நிர்வாக அடமப்பில் 

அதிக ஜவளிப்படைத்தன்டமடயயும் 

ஜபாறுப்புணர்டவயும் 

ஜகாண்டுவருவதற்காக PROOF என்ற 

ஜமாடபல் பயன்பாட்டை ஜவளியிட்ைார். 

PROOF என்பது ‘Photographic Record of On-site 

Facility’. 

இந்தியோவில் முேல் EV- நட்பு சநடுஞ்ெோனல 

சடல்லி-ெண்டிகர் சநடுஞ்ெோனல ஆைது 

• லசாோர் அடிப்படையிோன மின்சார வாகன 
சார்ஜிங் நிடேயங்களின் ஜநட்ஜவார்க் 

மூேம், ஜைல்லி-சண்டிகர் ஜநடுஞ்சாடே 

நாட்டின் முதல் EV- நட்பு ஜநடுஞ்சாடேயாக 

மாறியுள்ளது. 

• பாரத் ஜஹவி எேக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிஜைட் 
(BHEL) மூேம் கனரக ஜதாழில்துடற 

அடமச்சகத்தின் FAME-1 (Faster Adoption and 

Manufacturing of (Hybrid) & Electric Vehicles) 

திட்ைத்தின் கீழ் நிடேயங்களின் 

ஜநட்ஜவார்க் அடமக்கப்பட்ைது. 

IIT-H இல் அனமக்கப் ட்ட AI இல் ஆரோய்ச்சி 

மற்றும் புதுனமக்கோை னமயத்னே ேர்பமந்திர 

பிரேோன் திறந்து னவத்ேோர். 

• இந்திய கல்வி நிறுவனம்-ஐதராபாத்தில் (IIT-

H) அடமக்கப்பட்ை ஜசயற்டக நுண்ணறிவு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு டமயத்டத 

மத்திய கல்வி அடமச்சர் தர்லமந்திர பிரதான் 

துவக்கி டவத்தார். 

ஃ ரிேோ ோத் ஸ்மோர்ட் சிட்டி ‘கோமிக் புக் ஐகோன் 

ெோச்ெோ ெவுத்ரி மிெனுக்கு உேவுகிறது 

• Faridabad Smart City – ஃபரிதாபாத் ஸ்மார்ட் 

சிட்டி லிமிஜைட் சமூக ஊைகங்களில் அதன் 

முயற்சிகடள ஊக்குவிக்க உதவுவதற்கு 

காமிக் ஹீலரா சாச்சா சவுத்ரி (Chacha 

Chaudhary ) இடணத்துள்ளது 

http://www.adda247.com/ta/
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UN உடன் இனைந்து UNITE Aware Platform ஐ 

இந்தியோ அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

• ஐ.நா அடமதிப்படையின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் பாதுகாப்டப லமம்படுத்துவதற்காக, 

UN உைன் இடணந்து, “UNITE Aware” என்ற 

ஜதாழில்நுட்ப தளத்டத இந்தியா 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஐநா 

தடேடமயகத்தில் ஜவளியுறவு அடமச்சர் 

எஸ் ஜெய்சங்கர் முன்னிடேயில் இந்த தளம் 

ஜதாைங்கப்பட்ைது. 

குஜரோத்தில் உள்ை பெோம்நோத்தில்  ல 

திட்டங்கனை பிரேமர் பமோடி சேோடங்கி 

னவத்ேோர் 

• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி குெராத் மாநிேம் 

லசாமநாத்தில் 2021 ஆகஸ்ட் 20 அன்று 

காஜணாளி மூேம் பே திட்ைங்கடள 

ஜதாைங்கி டவத்து அடிக்கல் நாட்டினார். 

நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துடற அடமச்சர் 

அமித் ொ மற்றும் சுற்றுோத்துடற இடண 

அடமச்சர் ஸ்ரீபாத் நாயக் ஆகிலயாரும் 

காஜணாளியில் மூேம் கேந்து ஜகாண்ைனர். 

1. லசாம்நாத் ப்லராஜமலனட் 

2. லசாம்நாத் கண்காட்சி டமயம் 

3. படழய (ெுனா) லசாமநாத்தின் 

புனரடமக்கப்பட்ை லகாவில் வளாகம் 

4. அஸ்திவாரக் கல். 

இந்தியோவின் மிக உயர்ந்ே மூலினக பூங்கோ 

உத்ேரகோண்டில் திறக்கப் ட்டது 

• இந்தியாவின் மிக உயரமான மூலிடக பூங்கா 

உத்தரகாண்டின் சலமாலி மாவட்ைத்தில் 

உள்ள மானா கிராமத்தில் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இந்த மூலிடக பூங்கா 11,000 அடி உயரத்தில் 

அடமந்துள்ளது மற்றும் இந்திய-சீன 

எல்டேக்கு அருகில் உள்ளது. 

• சீனாவின் எல்டேயான சலமாலியில் உள்ள 

கடைசி இந்திய கிராமம் பத்ரிநாத் 

லகாவிலுக்கு அருகில் உள்ளது. 

இந்தியோவின் மிகப்ச ரிய மிேக்கும் பெோலோர் PV 

திட்டம் ஆந்திரோவில் சேோடங்கப் ட்டது 

• NTPC ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தில் 

உள்ள சிம்ஹாத்ரி அனல்மின் நிடேயத்தின் 

நீர்த்லதக்கத்தில் 25 ஜமகாவாட் மின்சாரம் 

ஜகாண்ை இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய 

மிதக்கும் லசாோர் PV திட்ைத்டத 

ஜதாைங்கியுள்ளது. 

• ஃப்ஜளக்ஸிபிலிலசென் திட்ைத்தின் கீழ் 
அடமக்கப்படும் முதல் சூரியத் திட்ைமும் 

இதுதான். இந்த திட்ைம் இந்திய 

அரசாங்கத்தால் 2018 இல் 

அறிவிக்கப்பட்ைது. 

ஹிெோர் விமோை நினலயம் மகோரோஜோ அக்ரபேன் 

ெர்வபேெ விமோை நினலயம் எை ச யர் மோற்றம் 

செய்யப் ட்டது 

• அரியானா முதல்வர் மலனாகர் ோல் கட்ைார் 
ஹிசார் விமான நிடேயத்டத மகாராொ 

அக்ரல ன் சர்வலதச விமான நிடேயம் என 

ஜபயர் மாற்றம் ஜசய்வதாக அறிவித்துள்ளார். 

• ஹிசார் விமான நிடேயம் ஒரு உள்நாட்டு 
விமான நிடேயம் மற்றும் மாநிேத்தின் 

முதல் DGCA உரிமம் ஜபற்ற ஜபாது 

ஏலராட்லராம் ஆகும். இந்த விமான 

நிடேயம் தற்லபாது 2024 மார்ச் 30 க்குள் 

சர்வலதச விமான நிடேயமாக மாற்றப்படும் 

நிடேயில் உள்ளது. 

ஜிபேந்திர சிங் புதிய MGNREGA செோத்துக்கனைத் 

திட்டமிடுவேற்கு வெதியோக “யுக்ேோரோ” 

ப ோர்ட்டனலத் சேோடங்குகிறோர் 

• ரிலமாட் ஜசன்சிங் மற்றும் GIS 

அடிப்படையிோன தகவல்கடளப் 

பயன்படுத்தி புதிய MGNREGA 

ஜசாத்துக்கடளத் திட்ைமிடுவதற்கு, புவனின் 

கீழ் “யுக்தாரா” என்ற ஜபயரில் புதிய புவிசார் 

திட்ைமிைல் லபார்ட்ைடே அறிவியல் 

மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப அடமச்சகத்தின் 

மத்திய இடண அடமச்சர் (தனி ஜபாறுப்பு) 

ஜதாைங்கினார். 

• இந்த இடணயதளத்டத இஸ்லரா மற்றும் 
ஊரக வளர்ச்சி அடமச்சகம் இடணந்து 

உருவாக்கியுள்ளது. 
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IIT சமட்ரோஸ் இந்தியோவின் முேல் உள்நோட்டு 

பமோட்டோர் ெக்கர நோற்கோலி ‘நிபயோப ோல்ட்‘ ஐ 

உருவோக்கியது 

• ஐஐடி ஜமட்ராஸ் இந்தியாவின் முதல் 

உள்நாட்டு லமாட்ைார் ஜபாருத்தப்பட்ை 

சக்கர நாற்காலி வாகனத்டத 

‘நிலயாலபால்ட்’ என்ற ஜபயரில் 

உருவாக்கியுள்ளது, இது சாடேகளில் 

மட்டுமல்ே, சீரற்ற நிேப்பரப்புகளிலும் 

பயன்படுத்தப்பைோம். 

• இதன் அதிகபட்ச லவகம் மணிக்கு 25 கிமீ 

ஆகும் 

• லோலகாலமாட்ைர் குடறபாடுகள் 

உள்ளவர்களுக்காக பணிபுரியும் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் 

மருத்துவமடனகளுைன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

விரிவாக ஒத்துடழத்தனர் மற்றும் 

அவர்களின் அனுபவங்களில் 

காரணியாகவும் மற்றும் நிடேயான 

வடிவடமப்பு மாற்றங்கடளச் ஜசய்தபின் 

தயாரிப்புகடள உருவாக்கினர். 

ஆப்கோனிஸ்ேோனில் இருந்து இந்தியர்கனை 

சவளிபயற்ற மிென் ‘ஆ பரென் பேவி ெக்தி‘ 

எை ச யரிடப் ட்டது 

• லபாரினால் பாதிக்கப்பட்ை 

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து தனது 

குடிமக்கடள ஜவளிலயற்றும் இந்தியாவின் 

சிக்கோன பணிக்கு ‘ஆபலரென் லதவி சக்தி’ 

என்று ஜவளியுறவு அடமச்சகம் (MEA) ஜபயர் 

சூட்டியுள்ளது. 

• ஆகஸ்ட் 24 அன்று ஜவளியுறவு அடமச்சர் 

எஸ்.ஜெய்சங்கர் ஒரு ட்வீட்டில் 

குறிப்பிட்ைலபாது 78 லபர் 

ஜவளிலயற்றப்பட்ை புதுஜைல்லி 

ஜைல்லியில் வந்தலபாது இந்த 

நைவடிக்டகயின் ஜபயர் அறியப்பட்ைது. 

• ஆப்கானிஸ்தான் தடேநகரின் 

கட்டுப்பாட்டை தலிபான்கள் டகப்பற்றிய 

ஒரு நாள் கழித்து, ஆகஸ்ட் 16 அன்று 

காபூலில் இருந்து ஜைல்லிக்கு 40 

இந்தியர்கடள விமானம் மூேம் இந்தியா 

ஜவளிலயற்றும் பணிடய ஜதாைங்கியது. 

மத்திய அனமச்ெர் அனுரோக் ேோக்கூர் ‘Iconic Week’ 

சகோண்டோட்டத்னேத் சேோடங்கி னவத்ேோர் 

• மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு துடற 
அடமச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஆகஸ்ட் 23 

முதல் ‘ஆசாதி கா அமிர்த மலஹாத் வ்’ 

ஜகாண்ைாடும் ஜதாைர் நைவடிக்டககடளத் 

ஜதாைங்கினார். ஜதாைர் நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் 

29 வடர நடைஜபறும். 

• அடமச்சகத்தால் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்ை 
ஜசயல்பாடுகள், ‘இளம், புதிய மற்றும் 

சின்னமான இந்தியாவின் அபிோடெகள் 

மற்றும் கனவுகளுைன் கைந்த காே சுதந்திரப் 

லபாராட்ைத்தின் மதிப்புகள் மற்றும் 

மகிடமகளின் ஒருங்கிடணப்டப 

ஜவளிப்படுத்துவடத லநாக்கமாகக் 

ஜகாண்டுள்ளது. 

ஜல் ெக்தி அனமச்ெகம் ‘சுஜலம்‘ பிரச்ெோரத்னேத் 

சேோடங்கியுள்ைது. 

• கிராம அளவில் கழிவு நீர் லமோண்டமடய 

லமற்ஜகாள்வதன் மூேம் லமலும் லமலும் 

திறந்த ஜவளியில் மேம் கழித்தல் இல்ோத 

(ODF) பிளஸ் கிராமங்கடள உருவாக்க 

சுெேம் என்ற ‘100 நாள் பிரச்சாரத்டத’ ெல் 

சக்தி அடமச்சகம் ஜதாைங்கியுள்ளது. 

• இந்த பிரச்சாரம் கழிவுநீடர நிர்வகிக்க 
உதவுவலதாடு, 1 மில்லியன் லசாக் குழிகள் 

மற்றும் பிற கிலரவாட்ைர் லமோண்டம 

நைவடிக்டககளின் மூேம் நீர்நிடேகடள 

புதுப்பிக்க உதவும். பிரச்சாரம் ஆகஸ்ட் 25, 

2021 இல் ஜதாைங்கியது, ‘ஆசாடி கா அமிர்த 

மலஹாத் வ்’ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) 

ஜகாண்ைாட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

மின்ைணு மற்றும் ேகவல் சேோழில்நுட்  

அனமச்ெகம் ெமரித் திட்டத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• மின்னணு மற்றும் தகவல் ஜதாழில்நுட்ப 
அடமச்சகம், ” Start-up Accelerators of MeitY for 

pRoduct Innovation, Development and growth 

(SAMRIDH)” திட்ைத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்ைத்டத 

மத்திய அடமச்சர் டமத்ஒய் ஸ்ரீ அஸ்வினி 

டவஷ்ணவ் ஜதாைங்கி டவத்தார். 
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• SAMRIDH திட்ைத்தின் குறிக்லகாள், இந்திய 

ஜமன்ஜபாருள் தயாரிப்பு ஜதாைக்க 

நிறுவனங்களுக்கு தங்கள் தயாரிப்புகடள 

லமம்படுத்துவதற்கும் அவர்களின் 

வணிகத்டத அளவிடுவதற்கான 

முதலீடுகடளப் பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு 

உகந்த தளத்டத உருவாக்குவதாகும். 

ஓமியம் இந்தியோவின் முேல்  சுனம னஹட்ரஜன் 

எலக்ட்பரோனலெர் ஜிகோஃ ோக்டரினய 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• அஜமரிக்காடவச் லசர்ந்த ஓமியம் 

இன்ைர்லநெனல் இந்தியாவின் முதல் 

பசுடம டஹட்ரென் எேக்ட்லராடேசர் 

உற்பத்திப் பிரிடவ கர்நாைக மாநிேம் 

ஜபங்களூருவில் ஜதாைங்கியுள்ளது. இந்த 

ஜதாழிற்சாடே இந்தியாவில் 

தயாரிக்கப்பட்ை புலராட்ைான் எக்ஸ்லசஞ்ச் 

ஜமம்பிலரன் (PEM) டஹட்ரென் 

எேக்ட்லராடேசர்கடள தயாரிக்கும். 

• பசுடம டஹட்ரென் புடதபடிவ 

மூேங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் நீே 

டஹட்ரெனுக்கு எதிராக புடதபடிவமற்ற 

மூேங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் பசுடம டஹட்ரெடன 

உருவாக்குவது இறக்குமதிகளுக்கு 

ஜசல்வடத விை உற்பத்தியாளர்களுக்கு 

ஜசேவு நன்டமடய அளிக்கும். 

இந்தியோவின் முேல் பஹக்கத்ேோன் “மந்ேன் 

2021″ ஐ சேோடங்க BIR & D AICTE உடன் 

ஒத்துனைக்கிறது 

• லபாலீஸ் ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு 
பணியகம் (BIR & D) அகிே இந்திய 

ஜதாழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சிலுைன் (AICTE) 

இடணந்து ‘மந்தன் 2021’ என்ற 

தனித்துவமான லதசிய லஹக்கத்தாடன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• இந்த லஹக்கத்தானின் அடிப்படை 

லநாக்கம், நாட்டின் உளவுத்துடற 

முகடமகள் எதிர்ஜகாள்ளும் 21 ஆம் 

நூற்றாண்டின் பாதுகாப்பு சவால்கடள 

எதிர்ஜகாள்வதற்கான புதுடமயான 

கருத்துகள் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப தீர்வுகடள 

கண்ைறிந்து இந்த அமோக்க 

நிறுவனங்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதாகும். 

யுனிவர்ெல் ே ோல் யூனியனின் CA மற்றும் POC 

க்கு இந்தியோ பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது 

• லகாட் டி ஐவரில் (Côte d’Ivoire ) 

அபிட்ொனில் நைந்த 27 வது UPU 

காங்கிரஸின் லபாது யுனிவர்சல் தபால் 

யூனியனின் (UPU) இரண்டு முக்கிய 

அடமப்புகளின் உறுப்பினர்களுக்கான 

லதர்தலில் இந்தியா ஜவற்றி ஜபற்றுள்ளது. 

• இந்தியா 156 நாடுகளில் 134 வாக்குகளுைன் 

நிர்வாக கவுன்சிலுக்கு (CA) 

லதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ைது. ஜதற்காசியா 

மற்றும் ஓசியானியா பிராந்தியத்தில் இருந்து 

CA லதர்தல்களில் நாடு அதிக வாக்குகடளப் 

ஜபற்றது. 

பேர்ேல் ஆனையம் SVEEP  யிற்சி வகுப்புக்கு 

ஏற் ோடு செய்கிறது 

• இந்திய லதர்தல் ஆடணயம் (ECI) 

முடறயான வாக்காளர் கல்வி மற்றும் 

லதர்தல் பங்லகற்பு (SVEEP) பயிற்சி 

வகுப்புகள் ஏற்பாடு ஜசய்தது. இந்த பயிற்சி 

வகுப்புகள் ஒரு பகுதியாக, தடேடம 

லதர்தல் ஆடணயர், சுஷில் சந்திரா மற்றும் 

லதர்தல் ஆடணயர் ராஜீவ் குமார் இடணந்து 

ஒரு புதிய முயற்சிடய ஜவளியிட்ைார். 

• இரண்டு நாள் பயிேரங்கின் முக்கிய 

லநாக்கம் மாநிே SVEEP திட்ைங்கடள 

மறுபரிசீேடன ஜசய்வது, SVEEP இன் 

முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விரிவான 

ஆலோசடனகடள நைத்துவது மற்றும் 

எதிர்காே லதர்தல்களுக்கான ஒரு விரிவான 

மூலோபாயத்டத உருவாக்குவது ஆகும். 

சேோழிலோைர் மற்றும் பவனலவோய்ப்பு 

அனமச்ெகம் இ-ஷ்ரோம் ப ோர்ட்டனலத் 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• ஜதாழிோளர் மற்றும் லவடேவாய்ப்பு 

அடமச்சகம் அடமப்புசாரா 

ஜதாழிோளர்கடள மத்திய மற்றும் மாநிே 

அரசுகளால் ஜசயல்படுத்தப்படும் சமூகப் 

பாதுகாப்புத் திட்ைங்களுைன் இடணக்க இ-

ஷ்ராம் லபார்ட்ைடே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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• ஜதாழிோளர் மற்றும் லவடேவாய்ப்புத் 
துடற அடமச்சர் பூலபந்தர் யாதவ், 38 லகாடி 

அடமப்புசாரா ஜதாழிோளர்கள் தங்கடள 

பதிவு ஜசய்து ஜகாள்ளும் வடகயில், 

பல்லவறு சமூகப் பாதுகாப்புத் 

திட்ைங்களிலிருந்து பயனடையும் 

லபார்ட்ைடேத் ஜதாைங்கினார். 

திட்டத்தின் கீழ் பிரேமர் ஸ்வோனிதி திட்ட 

 யைோளிகனை ரிெர்வ் வங்கி உள்ைடக்கியது. 

• PM இன் ஜதரு விற்படனயாளரின் ஆத்ம 

நிர்பர் நிதி (PM SVANidhi திட்ைத்தின்) 

பகுதியாக அடையாளம் காணப்பட்ை  

அடுக்கு-1 மற்றும்  அடுக்கு-2 டமயங்களின் 

ஜதரு விற்படனயாளர்கடள கட்ைண 

உள்கட்ைடமப்பு லமம்பாட்டு நிதி (PIDF) 

திட்ைத்தின் கீழ் பயனாளிகளாக லசர்க்க 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. 

• கட்ைண உள்கட்ைடமப்பு லமம்பாட்டு நிதி 
(PIDF) திட்ைம் ரிசர்வ் வங்கியால் விற்படன 

ஜசய்யும் இைங்களின் (POS) 

உள்கட்ைடமப்டப (உைல் சார்ந்த மற்றும் 

டிஜிட்ைல் முடறகள் இரண்டும்) அடுக்கு-3 

முதல் அடுக்கு-6  வடரயிோன டமயங்களில் 

மற்றும் வைகிழக்கு மாநிேங்களில் 

அடமப்படத ஊக்குவிக்கிறது. 

வங்கி ஊழியர் குடும்  ஓய்வூதியத்னே 30% ஆக 

உயர்த்ே அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

• குடும்ப ஓய்வூதியத்டத, கடைசியாக ஜபற்ற 

சம்பளத்தின் 30% ஆக உயர்த்துவதற்கான 

இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தின் (IBA) 

திட்ைத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 
 

 

• இந்த ஒப்புதலின் உைனடி நன்டம, இறந்த 

வங்கி ஊழியர் கடைசியாக வாங்கிய 

சம்பளத்டதப் ஜபாறுத்து, ஜபாதுத் துடற 

வங்கி ஊழியர்களின் குடும்ப 

ஓய்வூதியத்தில், அதிகபட்சமாக மாதத்திற்கு 

9,284 இலிருந்து, 30,000 முதல் 35,000 வடர 

அதிகரிக்கும். 

ஆளில்லோ விமோை அனமப்பு விதிகள் 2021 ஐ 

அரெோங்கம் மோற்றுகிறது 

• சிவில் விமான லபாக்குவரத்து அடமச்சகம் 
ஆளில்ோ விமான அடமப்புகள் (UAS) 

விதிகள், 2021 ஐ ரத்து ஜசய்து, 

தாராளமயமாக்கப்பட்ை ட்லரான் விதிகள், 

2021 உைன் மாற்றியது. 

• முந்டதய UAS விதிகள் 2021 கல்வியாளர்கள், 

ஜதாைக்கங்கள், இறுதி பயனர்கள் மற்றும் 

பிற பங்குதாரர்களால் இயற்டகயாகலவ 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ைதாகக் கருதப்பட்ைதால் 

இந்த நைவடிக்டக எடுக்கப்பட்ைது, 

ஏஜனனில் கணிசமான காகித லவடேகள், 

ஒவ்ஜவாரு ட்லரான் விமானத்திற்கும் 

லதடவயான அனுமதிகள் மற்றும் சிே 

“இேவசமாக பறக்க” அனுமதி 

மண்ைேங்கள் கிடைத்தன. 

ரோஜ்நோத் சிங், புபை ரோணுவ வினையோட்டு 

நிறுவைத்திற்கு “நீரஜ் பெோப்ரோ ஸ்படடியம்” 

என்று ச யரிட்டோர். 

• ரக்ஷா மந்திரி, ராஜ்நாத் சிங், புலன ராணுவ 

விடளயாட்டு நிறுவனத்திற்கு (ASI) ஜசன்று 

இராணுவ விடளயாட்டு நிறுவன 

அரங்கத்திற்கு “நீரஜ் லசாப்ரா ஸ்லைடியம்” 

என்று ஜபயரிட்ைார். இந்திய 

இராணுவத்தின் கவனம் (விடளயாட்டுத் 

துடறயில்) 11 துடறகளில் நம்பிக்டகக்குரிய 

விடளயாட்டு வீரர்கடள அடையாளம் 

கண்டு பயிற்சி அளிப்பதாகும். 

உலகின் மிக உயரமோை தினரயரங்கம் லடக்கில் 

திறக்கப் ட்டது 

• உேகின் மிக உயரிய திடரயரங்கம் 

சமீபத்தில் ேைாக்கில் திறக்கப்பட்ைது, 

அதன் முதல் ஜமாடபல் டிஜிட்ைல் 

திடரயரங்கம் லேவின் பல்ைன் பகுதியில் 

11,562 அடி உயரத்தில் திறக்கப்பட்ைது. 
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• காற்றினால் அடைக்கபட்ை திலயட்ைர் -28 

டிகிரி ஜசல்சியஸில் ஜசயல்பை முடியும். 

இந்த முயற்சி இந்தியாவின் ஜதாடேதூர 

பகுதிகளுக்கு சினிமா பார்க்கும் 

அனுபவத்டத ஜகாண்டு வருவடத 

லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. வரும் 

காேங்களில் இதுலபான்ற நான்கு 

திலயட்ைர்கள் லேவில் நிறுவப்படும் 

என்படத கவனத்தில் ஜகாள்ள லவண்டும். 

அரெோங்கம் “ ோரத் சேோடர் (BH- series)”  தினவ 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• சாடே லபாக்குவரத்து மற்றும் 

ஜநடுஞ்சாடே அடமச்சகம் புதிய 

வாகனங்களுக்கான புதிய பதிவு 

அடையாளத்டத அதாவது “பாரத் ஜதாைர் 

(BH- Series)” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

• வாகனத்தின் உரிடமயாளர் ஒரு 

மாநிேத்திலிருந்து இன்ஜனாரு 

மாநிேத்திற்கு மாறும்லபாது,  BH- Series 

மார்க் ஜகாண்ை வாகனங்களுக்கு புதிய 

பதிவு ஒதுக்கப்பை லவண்டியதில்டே. 

 

State News 
 

இந்தியோவின் முேல் பூகம்  சமோன ல் 

செயலினய உத்ேரகோண்ட் 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. 

குஜராத் முெல்வர் இ-நகர் தைாகபல் தெயலி 

ைற்றும் யபார்ட்டகலத் அறிமுகப்படுத்தினார். 

• குஜராத் மு ல்வர் விஜய் ரூபானி இ-நைர் 

சைாகபல் செயலி ைற்றும் னபார்ட்டகல 

அறிமுைப்படுத்தினார். சொத்து வரி, 

ச ாழில்முகற வரி, நீர் ைற்றும் வடிைால், 

புைார்ைள் ைற்றும் குகறைள் நிவர்த்தி, ைட்டிட 

அனுைதி, தீ ைற்றும் அவெர னெகவைள் 

உட்பட 52 னெகவைளுடன் 10 ச ாகுதிைகை 

ஈநைர் உள்ைடக்கியது.குஜராத் நைர்ப்புற 

னைம்பாட்டு மிஷன் ஈநைர் திட்டத்திற்ைான 

ஒரு னநாடல் ஏசஜன்சியாை 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ைது. 162 நைராட்சிைள் 

ைற்றும் 8 ைாநைராட்சிைள் உட்பட சைாத் ம் 

170 இடங்ைள் இ-நைர் திட்டத்தின் கீழ் 

உள்ைன. 

ADB ைகாராஷ்டிராவுக்கு 300 மில்லியன் 

அதைரிக்க டாலர் கூடுெல் கடகன வழங்குகிறது 

• ைணிலாகவச் னெர்ந்  ஆசிய னைம்பாட்டு 

வங்கி, கிராைப்புற ொகலைகை 

னைம்படுத்துவ ற்கும், ச ாகலதூரப் 

பகுதிைகை ெந்க ைளுடன் 

இகணப்ப ற்ைாை நடந்துசைாண்டிருக்கும் 

ைைாராஷ்டிரா கிராை இகணப்பு 

னைம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு கூடு ல் நிதியாை 

300 மில்லியன் அசைரிக்ை டாலர் ைடன்ைகை 

அங்கீைரித்துள்ைது. ைாநிலத்தின் 34 

ைாவட்டங்ைளில் 2,900 கிமீ நீைத்திற்கு 

கூடு லாை 1,100 கிராைப்புற ொகலைள் 

ைற்றும் 230 பாலங்ைகை னைம்படுத்  

கூடு ல் நிதி பயன்படுத் ப்படும். 

ைைாராஷ்டிரா முழுவதும் 2,100 கினலாமீட்டர் 

(கிமீ) கிராைப்புற ொகலைளின் நிகல 

ைற்றும் பாதுைாப்கப னைம்படுத் வும் 

பராைரிக்ைவும் இந்  திட்டம் ஆைஸ்ட் 2019 

இல் அங்கீைரிக்ைப்பட்டது. 

நகர்ப்புறத்தில் வன வள உரிகைககள 

அங்கீகரிக்கும் முெல் ைாநிலைாக ெத்தீஸ்கர் 

ஆனது 

• 4,127 சஹக்னடர் ைாடுைளுக்கு னைல்  ம் ாரி 

ைாவட்டத்தில் வசிப்பவர்ைளின் 

உரிகைைகை ைாநில அரசு அங்கீைரித்து, 
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நைர்ப்புறத்தில் ெமூை வன வை உரிகைைகை 

அங்கீைரித்  மு ல் ைாநிலைாை ெத்தீஸ்ைர் 

ஆனது. புலிைள் ைாப்பைப் பகுதியின் கையப் 

பகுதியில் உள்ை 5,544 சஹக்னடர் ைாடுைளின் 

ெமூை வை உரிகைைளும் 

அங்கீைரிக்ைப்பட்டன. 

இந்தியோவின் முேல் ‘வோட்டர் பிைஸ்’ ெோன்றிேழ் 

ச ற்றேோக இந்தூர் நகரம் அறிவித்ேது 

• இந்தியாவின் தூய்டமயான நகரமான 

மத்தியப் பிரலதசத்தில் உள்ள இந்தூர், 

ஸ்வாச் சர்லவக்ஷன் 2021 இன் கீழ் நாட்டின் 

முதல் ‘வாட்ைர் பிளஸ்’ சான்றிதழ் ஜபற்ற 

நகரமாக அறிவிக்கப்பட்ை மற்ஜறாரு 

சாதடனடயப் ஜபற்றுள்ளது. Swachh 

Survekshan என்பது இந்தியா முழுவதும் 

உள்ள நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் 

தூய்டம, மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய 

வருைாந்திர ஆய்வு ஆகும். 

இந்தியோவின் முேல் ட்பரோன் ேடயவியல் 

ஆய்வகம் பகரைோவில் சேோடங்கப் ட்டது 

• இந்தியாவின் முதல் ட்லரான் தையவியல் 

ஆய்வகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயம் 

லகரளாவில் ஜதாைங்கப்பட்டுள்ளது. லகரள 

மாநிே டசபர் லைாமில் லகரள முதல்வர் 

பினராயி விெயன் மாநிே காவல் துடறயின் 

‘ட்லரான் தையவியல் ஆய்வகத்டத’ 

ஜதாைங்கி டவத்தார் 

ெத்தீஸ்கர் முேல்வர் பூப ஷ்  ோசகல் 4 புதிய 

மோவட்டங்கனை அறிவித்ேோர் 

• சத்தீஸ்கர் மாநிேத்தில் நான்கு புதிய 

மாவட்ைங்கள் மற்றும் 18 புதிய 

ஜதஹ்சில்கள் உருவாக்கப்படும் என்று 

முதல்வர் பூலபஷ் பாஜகல் அறிவித்துள்ளார். 

நான்கு புதிய மாவட்ைங்கள்: ஜமாஹ்ோ 

மன்பூர், சாரங்கர்-பிடேகர், சக்தி, 

மலனந்திரகர். நான்கு புதிய மாவட்ைங்கள் 

உருவாக்கப்பட்ைதன் மூேம், மாநிேத்தில் 

ஜமாத்த நிர்வாக மாவட்ைங்களின் 

எண்ணிக்டக 32 ஐ எட்டியுள்ளது. 

உபி அரசு  யங்கரவோே எதிர்ப்பு குழு (ATS) 

 யிற்சி னமயத்னே அனமக்க உள்ைது 

• உத்தரபிரலதச அரசு சஹரன்பூரின் 

திலயாபந்தில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழு 

(ATS) கமாண்லைாக்களுக்கான பயிற்சி 

டமயத்டத அடமக்க முடிவு ஜசய்துள்ளது. 

ஆதாரங்களின்படி, திலயாபந்தில் ATS பயிற்சி 

டமயத்டத நிறுவுவதற்கு அரசாங்கம் 

ஏற்கனலவ 2,000 சதுர மீட்ைருக்கு லமல் 

நிேத்டத ஒதுக்கியுள்ளது. 

ஸ்மோர்ட் சஹல்த் கோர்டுகனை வைங்கும் முேல் 

இந்திய மோநிலமோக ஒடிெோ உருவோகிறது 

• பிெு ஸ்வஸ்த்யா கல்யாண் லயாெனா 

திட்ைத்தின் கீழ் 96 ேட்சம் குடும்பங்கடளச் 

லசர்ந்த 3.5 லகாடி மக்கடள உள்ளைக்கிய 

இந்தியாவின் முதல் ‘ஸ்மார்ட் ஜஹல்த் 

கார்டு திட்ைத்டத’ ஒடிசா ஜதாைங்க உள்ளது. 

புவலனஸ்வரில் 75 வது சுதந்திர தின 

விழாவில் உடரயாற்றிய ஒடிசா முதல்வர் 

(CM) நவீன் பட்நாயக் இதற்கான தகவடே 

ஜதரிவித்தார் 

அஸ்ேோம் வஞ்சுவோ விைோனவ 2021 

சகோண்டோடியது 

• திவா பழங்குடியினர் அசாம் மாநிேத்தில் 

வஞ்சுவா திருவிழாவில் பங்லகற்கும் தங்கள் 

பாரம்பரிய நைன நிகழ்ச்சிகடள 

நைத்துகின்றனர். 

• இந்த பண்டிடக திவா பழங்குடியினரின் 

நல்ே அறுவடைக்காக 

ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. இது பாைல்கள், 

நைனங்கள், சைங்குகள் மற்றும் மக்கள் 

தங்கள் ஜசாந்த ஆடைகடள அணிந்து 

ஜகாண்டு ஜகாண்ைாடுகின்றனர். 

• திவா, ோலுங் என்றும் அடழக்கப்படுகிறது, 

இது அசாம் மற்றும் லமகாேயா 

மாநிேங்களில் வசிக்கும் ஒரு பழங்குடி 

சமூகமாகும், லமலும் அருணாச்சே பிரலதசம் 

மற்றும் மணிப்பூரின் சிே பகுதிகளிலும் 

காணப்படுகிறது. 
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மகோரோஷ்டிரோ அரசு ச ண்களுக்கோை “மிென் 

வோட்ெல்யோ” என்ற திட்டத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

• மகாராஷ்டிரா அரசு Covid-19 லநாயால் 

கணவடன இழந்த ஜபண்களுக்கு 

உதவுவதற்காக “மிென் வாட்சல்யா” என்ற 

சிறப்பு பணிடயத் ஜதாைங்கியது. மிென் 

வாட்சல்யா அந்த ஜபண்களுக்கு பே 

லசடவகள் மற்றும் 18 நன்டமகடள 

வழங்கும். 

• இது விதடவகளுக்காக 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது, 

கிராமப்புறங்களில் இருந்து வரும் 

விதடவகள், ஏடழ பின்னணி மற்றும் 

தாழ்த்தப்பட்ை பிரிவுகளில் சிறப்பு கவனம் 

ஜசலுத்துகிறது. இந்த திட்ைத்தின் கீழ், சஞ்சய் 

காந்தி நிரதர் லயாெனா மற்றும் கர்குல் 

லயாெனா லபான்ற திட்ைங்கள் 

ஜபண்களுக்கு பயனளிக்கும். 

 

Banking News 
 

LIC கோர்டுகள் பெனவகள், IDBI வங்கி ரூப  

கிசரடிட் கோர்டுகள் லுமின், எக்லோட் உடன் 

சேோடங்குகிறது 

• 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 டிரோஃப்ட் 

திட்டத்னே’ அறிமுகப் டுத்துகிறது 

• 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 பயோபைோவிற்கோக ‘சிம் ன ண்டிங்’ 

அம்ெத்னே அறிமுகப் டுத்துகிறது 

• 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. 

ஜைலட்சுமி கூட்டுறவு வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி ரூ 

.50.35 லட்ெம் அ ரோேம் 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. 

ஸ்டோர்ட்அப் நிதியுேவிக்கோக இந்தியன் ஐஐடி 

மும்ன யுடன் புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டது 

• 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. 
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முத்ரோ கடன் இலக்னக நிதியோண்டில் மத்திய 

அரசு ரூ. 3 லட்ெம் பகோடியோக குனறத்துள்ைது 

• 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 வனரேல் உரினமகளின் வரலோற்றில் 

$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 வங்கினய ‘ஏசஜன்சி வங்கி’ 

ஆக செயல் ட ரிெர்வ் வங்கி அங்கீகோரம் 

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 ப ங்கிங்கில் புதுனமக்கோை 

உலகைோவிய  ோரோட்னடப் ச ற்றது 

• 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. 

சஹவ்சலட்-ப க்கோர்ட் நிதிச் பெனவகளுக்கு 

ரிெர்வ் வங்கி ரூ .6 லட்ெம் அ ரோேம் 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. 
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சூரியயாெய சிறிய நிதி வங்கி ‘ஆயராக்கியம் 

ைற்றும் ஆயராக்கிய யெமிப்பு கணக்ககத் 

தொடங்கியுள்ளது 

• Covid-19 ச ாற்றுனநாய்க்கு ைத்தியில் 

வாடிக்கையாைர்ைள்  ங்ைள் செல்வத்க  

வைர்க்ை உ வுவ ற்ைாைவும்,  ங்ைள் 

குடும்பத்தின் ஆனராக்கியத்க  

ைவனித்துக்சைாள்வ ற்ைாைவும் சூரினயா ய 

சிறு நிதி வங்கி (SSFB) ‘சூர்னயான  சஹல்த் 

அண்ட் சவல்னஸ் னெமிப்பு ைணக்கை’ 

ச ாடங்கியுள்ைது. இந்  ைணக்கு 

ைவர்ச்சிைரைான வட்டி விகி த்க  

வழங்குகிறது ைற்றும் நான்கு னபர் சைாண்ட 

குடும்பத்திற்கு மூன்று முக்கிய 

நன்கைைளுடன் வருகிறது-25 லட்ெம் 

உயர்ைட்ட சுைா ார ைாப்பீடு, வருடாந்திர 

சுைா ார னபக்னைஜ் ைற்றும் அகழப்பு அவெர 

ஆம்புலன்ஸ் ைருத்துவ னெகவ ஆகியகவ 

அடங்கும். 

SBI தஜனரல் தபாது காப்பீட்டு ெயாரிப்புககள 

வழங்க SahiPay உடன் கூட்டணி தகாண்டுள்ளது 

• இந்தியாவின் முன்னணி சபாது ைாப்பீட்டு 

நிறுவனங்ைளில் ஒன்றான SBI சஜனரல் 

இன்சூரன்ஸ் கிராைப்புற ெந்க ைளில் 

இன்சூரன்ஸ் ஊடுருவகல அதிைரிக்ை 

ைணிப்பால் பிசினஸ் சொல்யூஷனுடன் 

இகணவ ாை அறிவித் து. ைணிப்பால் 

பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸின் மிை னவைைாை 

வைர்ந்து வரும் ச ாழில்நுட்ப வெதியுள்ை 

நிதி னெர்க்கும்  ைைான ொஹினப, அகர 

நைர்ப்புற ைற்றும் கிராைப்புற இந்தியாவில் 

உள்ை வாடிக்கையாைர்ைளுக்கு டிஜிட்டல் 

ைற்றும் நிதி னெகவைகை வழங்குகிறது. 

SIDBI “டிஜிட்டல் பிரயாஸ்” கடன் வழங்கும் 

ெளத்கெ தவளியிட்டது 

• இந்திய சிறுச ாழில் வைர்ச்சி வங்கி (SIDBI) 

‘டிஜிட்டல் பிரயாஸ்’ என்ற பயன்பாட்கட 

அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட டிஜிட்டல்-

ைடன் வழங்கும்  ைத்க  குகறந்  

வருைானம் சைாண்ட 

ச ாழில்முகனனவாருக்கு ைடன் 

வழங்குவ ற்கு அறிமுைப்படுத்தியுள்ைது. 

நாள் இறுதிக்குள் ைடன் வழங்குவன  

குறிக்னைாள். இந்   ைம் குறு, சிறு ைற்றும் 

நடுத் ர நிறுவனங்ைளின் (MSME) 

ஊக்குவிப்பு, நிதி ைற்றும் னைம்பாட்டில் 

ஈடுபட்டுள்ைது. 

நிதி அகைச்ெகம் 5.82 யகாடிக்கும் அதிகைான 

ஜன் ென் கணக்குகள் தெயல்படவில்கல என்று 

தெரிவித்துள்ளது 

• 5.82 னைாடிக்கும் அதிைைான ஜன்  ன் (PMJDY) 

ைணக்குைள் செயல்படவில்கல என்று நிதி 

அகைச்ெைம் ராஜ்யெபாவுக்கு 

ச ரிவித்துள்ைது. இது சைாத்  

ைணக்குைளின் எண்ணிக்கையில் 14 

ெ வீ ைாகும். இ ன் சபாருள் குகறந் து 10 

ஜன்  ன் ைணக்குைளில் ஒன்று 

செயல்படவில்கல. இந்திய ரிெர்வ் 

வங்கியால் வழங்ைப்பட்ட 

வழிைாட்டு ல்ைளின்படி, “னெமிப்பு ைற்றும் 

நடப்பு ைணக்கு, இரண்டு வருட ைாலத்திற்கு 

ைணக்கில் எந்  பரிவர்த் கனயும் 

இல்லாவிட்டால் செயலற்ற/செயலற்ற ாை 

ைரு ப்பட னவண்டும். PMJDY இன் 

வகலத் ைத்தின்படி, சைாத்  ஜன்  ன் 

ைணக்குைளின் எண்ணிக்கை 42.83 னைாடி 

ஆகும், இது கிட்டத் ட்ட ₹ 1.43 லட்ெம் 

னைாடி மீ ைாகும். 

அக்யடாபர் 1 முெல் ATMகளில் பணம் 

தீர்ந்துவிட்டால், வங்கிகளுக்கு ரிெர்வ் வங்கி 

அபராெம் விதிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது 

• ரிெர்வ் வங்கி (RBI) ‘ATMைகை 

நிரப்பா  ற்ைான அபரா த் திட்டம்’ 

ச ாடங்குவ ாை அறிவித்துள்ைது, அ ன்படி 

பணம் இல்லா  ATMைள்/WLAக்ைளுக்கு பண 

அபரா ம் விதிக்ைப்படும். ATMைளில் பணம் 

கிகடக்ைா  ால் சபாதுைக்ைளுக்கு ஏற்படும் 

சிரைம் குறித்து ைவகல சைாண்ட ரிெர்வ் 

வங்கி, அத் கைய இயந்திரங்ைளில் ெரியான 

னநரத்தில் பணத் ாள்ைகை நிரப்ப 

 வறினால் வங்கிைளுக்கு அபரா ம் விதிக்ை 

முடிவு செய்துள்ைது. ATMைள் 

நிரப்பப்படா  ற்ைான அபரா ம் திட்டம் 

ATMைள் மூலம் சபாதுைக்ைளுக்கு 

னபாதுைான பணம் கிகடப்பக  உறுதி 

செய்ய வடிவகைக்ைப்பட்டுள்ைது. 
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சுய உெவி குழுக்களுக்கு பிகணயற்ற கடன்ககள 

ரிெர்வ் வங்கி உயர்த்தியுள்ளது 

• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி DAY-NRLM (தீன் யாள் 

அந்தினயா யா னயாஜனா-ன சிய கிராைப்புற 

வாழ்வா ார மிஷன்) கீழ் சுய உ வி 

குழுக்ைளுக்கு (SHG) பிகணயற்ற 

ைடன்ைளுக்ைான வரம்கப ரூ. 10 லட்ெம் 

மு ல் ரூ. 20 லட்ெம் வகர உயர்த்தியுள்ைது. 

DAY-NRLM என்பது அரொங்ைத்தின் 

மு ன்கைத் திட்டைாகும். ஏகழைளுக்கு 

குறிப்பாை சபண்ைளுக்கு வலுவான 

நிறுவனங்ைகை உருவாக்குவ ன் மூலம் 

வறுகை குகறப்கப ஊக்குவிப்ப ற்ைாைவும் 

இந்  நிறுவனங்ைள் பலவி ைான நிதிச் 

னெகவைள் ைற்றும் வாழ்வா ாரங்ைகை 

அணுைவும் உ வுகிறது. 

RBL வங்கி AWS ஐ விருப்பைான கிளவுட் 

வழங்குநராகத் யெர்ந்தெடுத்ெது 

• RBL வங்கி அனைொன் வகல னெகவைகை 

(AWS), Amazon.com நிறுவனம்,  னது 

விருப்பைான கிைவுட் வழங்குநராை ன ர்வு 

செய்துள்ைது. AWS, RBL வங்கிக்கு அ ன் AI- 

இயங்கும் வங்கித் தீர்வுைகை வலுப்படுத்  

உ வுகிறது ைற்றும் வங்கியில் டிஜிட்டல் 

ைாற்றத்க  ஊக்குவிக்கிறது, வங்கியின் 

புதுகையான ெலுகைைள், செலவுைகைச் 

னெமிப்பது ைற்றும் இடர் ைட்டுப்பாடுைகை 

ைட்டுப்படுத்துவது ஆகியவற்றில் 

குறிப்பிடத் க்ை ைதிப்கபச் னெர்க்கிறது. 

ரிெர்வ் வங்கி கூட்டுறவு ரப ோ ோங்க் UAக்கு 1 

பகோடி அ ரோேம் விதித்ேது 

• ரிசர்வ் வங்கி கூட்டுறவு ரலபாபாங்க் UA மீது 

1 லகாடி ரூபாய் அபராதம் விதித்தது. அதன் 

மும்டப கிடள ஜநதர்ோந்டத தளமாகக் 

ஜகாண்ை ரலபாபாங்க் குழுவின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

ரோய்கோட் ெோர்ந்ே கர்ைோலோ நகரி ெஹகரி 

வங்கியின் உரிமத்னே RBI ரத்து செய்ேது 

• மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ராய்காட் சார்ந்த 
கர்னாோ நகரி சகரி வங்கி லிமிஜைட் 

உரிமத்டத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரத்து 

ஜசய்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

அறிவித்தபடி, லபாதிய மூேதனம் மற்றும் 

வருவாய் வாய்ப்புகள் இல்ோத காரணமாக 

கர்னாோ நகரி சஹகரி வங்கியின் உரிமம் 

ரத்து ஜசய்யப்பட்ைது 

HDFC ‘ சுனம மற்றும் நினலயோை’ னவப்பு 

நிதினய அறிமுகப் டுத்தியது 

• காேநிடே மாற்றத்திலிருந்து 

சுற்றுச்சூழடேப் பாதுகாக்க ‘பசுடம மற்றும் 

நிடேயான டவப்பு’ நிதிடய 

அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக HDFC வங்கி 

அறிவித்துள்ளது 

நிதி பெர்க்னக குறியீட்னட ரிெர்வ் வங்கி 

அறிமுகப் டுத்தியது 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிதி லசர்க்டக 

குறியீட்டை (FI-Index) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்தியாவில் 

நிதி லசர்க்டக அளடவ அளவிடுவதாகும். FI-

Index இந்தியாவில் வங்கி, முதலீடுகள், 

காப்பீடு, தபால் மற்றும் ஓய்வூதியத் துடற 

ஆகியவற்டற உள்ளைக்கியது 

ரிெர்வ் வங்கி கடன் வைங்கு வர்களின் 

இைக்கத்னே வலுப் டுத்ே ஒரு “PRISM” ஐ 

அனமக்க உள்ைது 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, ஒருங்கிடணந்த 

லமற்பார்டவ மற்றும் கண்காணிப்பு (PRISM), 

இடணய அடிப்படையிோன இறுதி முதல் 

இறுதி பணி ஓட்ைம் ஆட்லைாலமென் 

அடமப்பு, லமற்பார்டவ ஜசய்யப்பட்ை 

நிறுவனங்களின் இணக்கத்டத வலுப்படுத்த 

ஒரு தளத்டத அடமக்கிறது. 

SBI னலஃப் புதிய கோல-கோல “SBI னலஃப் இ 

ஷீல்ட் சநக்ஸ்ட்” கோப்பீட்டு  ோலிசினய 

அறிமுகப் டுத்தியது 

• SBI டேஃப் இன்சூரன்ஸ் ‘SBI டேஃப் 

இஷீல்ட் ஜநக்ஸ்ட்’ என்ற தனித்துவமான 

புதிய வயது பாதுகாப்பு தீர்டவ 

அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தது. இது 

காப்பீடு ஜசய்யப்பட்ைவர் வாழ்க்டகயின் 

முக்கிய டமல்கற்கடள அடையும்லபாது 

பாதுகாப்பு அளடவ ‘சமன் ஜசய்கிறது’. 
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RBI சுற்று வனரவு விதிகள் ‘சரகுபலட்டரி GAAR’ 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சுற்று முதலீட்டை 

ஊக்குவிப்பதற்காக ஜவளிநாட்டு முதலீடு 

ஜதாைர்பான தற்லபாடதய விதிமுடறகளில் 

மாற்றங்களுைன் ஒரு வடரவு விதிடயக் 

ஜகாண்டு வந்துள்ளது. மத்திய வங்கி 

தற்லபாதுள்ள விதிமுடறகடள 

மாற்றியடமக்க முயல்கிறது மற்றும் சுற்றி 

வடரவு விதிகடள ஜகாண்டு வந்துள்ளது. 

பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி ‘நிபயோ கசலக்ஷன்ஸ்’ 

டிஜிட்டல் திருப்பிச் செலுத்தும் ேைத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியது 

• லகாைக் மஹிந்திரா வங்கி ‘நிலயா 

கஜேக்ஷன்ஸ்’ (Neo Collections ) என்ற 

ஜபயரில் ஒரு தளத்டத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது தவறிய கைன் 

திருப்பிச் ஜசலுத்துதலுக்கான டிஜிட்ைல் 

திருப்பிச் ஜசலுத்தும் தளமாகும். 

UPI னய ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸில் சேோடங்க 

NPCI மஷ்சரக் வங்கியுடன் கூட்டு பெர்ந்துள்ைது 

• NPCI இன்ைர்லநெனல் லபஜமண்ட்ஸ் 

லிமிஜைட் (NIPL) ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸில் 

யூனிஃடபட் லபஜமண்ட்ஸ் இன்ைர்ஃலபஸ் 

(UPI) இன் கட்ைண முடறடய ஜதாைங்க 

மஷ்ஜரக் வங்கியுைன் கூட்டு லசர்ந்துள்ளது 

முகநூல், இந்தியோவில் “சிறு வணிகக் கடன் 

முயற்சிகனை” சேோடங்குகிறது 

• முகநூல் இந்தியா ஆன்டேன் கைன் தளமான 
இண்டிஃடப (Indifi) உைன் இடணந்து “சிறு 

வணிக கைன் முயற்சிடய”(Small Business 

Loans Initiative)  இந்தியாவில் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

BPCL AI- இயக்கப் ட்ட ெோட்ப ோட் ‘URJA’ ஐ 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

• பாரத் ஜபட்லராலியம் கார்ப்பலரென் 

லிமிஜைட் (BPCL) தனது 

வாடிக்டகயாளர்களுக்கு தடையற்ற சுய 

லசடவ அனுபவம் மற்றும் 

வினவல்கள்/சிக்கல்கடள விடரவாகத் 

தீர்ப்பதற்கான ஒரு தளத்டத வழங்க உர்ொ 

(URJA) என்ற AI இயக்கப்பட்ை 

சாட்லபாட்டை (டபேட் லசாதடனக்குப் 

பிறகு) அறிமுகப்படுத்தியது 

நிதி அனமச்ெகம் ‘உ ோர்பே சீேோபர நிதி’ 

சேோடங்கியுள்ைது 

• மத்திய நிதி அடமச்சர் நிர்மோ சீதாராமன் 
ேக்லனாவில் ஒரு திட்ைத்தில் ஏற்றுமதி 

சார்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ஜதாைக்கங்களுக்கான ேட்சியமான 

‘உபார்லத சீதாலர ஃபண்ட்’ -USF -ஐ 

ஜதாைங்கினார்.. 

• நுண், சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கடள 

ஊக்குவிப்பதற்காக நிதி ஏற்பாடு ஜசய்வடத 

இந்த நிதி லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

இந்த நிதி EXIM வங்கி மற்றும் SIDBI 

அடமத்துள்ளது. 

 ைம் செலுத்தும் நுனைவோயில் முழுவதும் 

தீர்வுகனை வைங்க Paytm & HDFC வங்கி 

இனைகின்றை 

• HDFC வங்கியும், Paytm நிறுவனமும் 

இடணந்து, கட்ைண நுடழவாயில், பாயின்ட் 

ஆஃப் லசல் ஜமஷின்கள் மற்றும் கைன் 

தயாரிப்புகளில் விரிவான தீர்வுகடள 

உருவாக்குகின்றன. 

• இதில் Paytm லபாஸ்ட்ஜபயிட், Buy Now Pay 

Later (BNPL) தீர்வு, Eazy EMI மற்றும் Flexi Pay 

ஆகியடவ அைங்கும் 

• கூட்ைாண்டம சந்டதக்கு லமம்பட்ை 

ஸ்மார்ட்ஹப் தீர்வுகடள வழங்கும். HDFC 

வங்கி SmartHub solutions ஒரு ஒருங்கிடணந்த 

தளமாகும், இது வணிகர்களுக்கு அடனத்து 

வணிகத் லதடவகளுக்கும் பணம் 

ஜசலுத்துவதற்கான ஒரு நிறுத்த தீர்வுக் 

கடைடய வழங்குகிறது. 

RBI நியமிக்கப் ட்ட குழு நகர்ப்புற கூட்டுறவு 

வங்கிகளுக்கு 4 அடுக்கு கட்டனமப்ன  

 ரிந்துனரத்ேது 

• NBI விஸ்வநாதன் தடேடமயில் RBI 

நியமிக்கப்பட்ை குழு நகர்ப்புற கூட்டுறவு 

வங்கிகளுக்கான 4 அடுக்கு கட்ைடமப்டப 

பரிந்துடரத்தது. அவர்களுக்கான 

குடறந்தபட்ச CRAR (மூேதனத்திலிருந்து 

இைர்-எடை ஜகாண்ை ஜசாத்து விகிதம்) 9 

சதவிகிதம் முதல் 15 சதவிகிதம் வடர 

மாறுபடும் 
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• ரிசர்வ் வங்கியால் நியமிக்கப்பட்ை குழு, 

டவப்புத்ஜதாடகடயப் ஜபாறுத்து நகர்ப்புற 

கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு (UCB கள்) நான்கு 

அடுக்கு அடமப்டப பரிந்துடரத்துள்ளது 

மற்றும் அவற்றின் அளவுகளின் 

அடிப்படையில் ஜவவ்லவறு மூேதனப் 

லபாதுமான மற்றும் ஒழுங்குமுடற 

விதிமுடறகடள பரிந்துடரத்துள்ளது. 

BharatPe P2P கடன் வைங்கும் செயலினய ‘12% 

கிைப் ’ அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

• BharatPe ஒரு “12% கிளப்” ஜசயலிடய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது நுகர்லவாடர 

முதலீடு ஜசய்து வருைாந்திர வட்டி 12 

சதவிகிதம் வடர சம்பாதிக்க அல்ேது இலத 

விகிதத்தில் கைன் ஜபற அனுமதிக்கும். 

• இந்த ஜசயலி மற்றும் கைன் ஏற்பாட்டிற்காக 
பார்ட்லப ஜேன்ஜைன் க்ளப் (RBI- 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை NBFC) உைன் கூட்டு 

லசர்ந்துள்ளது. “12% கிளப்” ஜசயலியில் 

பணம் ஜகாடுக்க லதர்வு ஜசய்வதன் மூேம் 

நுகர்லவார் தங்கள் லசமிப்டப எப்லபாது 

லவண்டுமானாலும் முதலீடு ஜசய்யோம். 

நிர்மலோ சீேோரோமன் ச ோதுத்துனற வங்கி 

சீர்திருத்ே நிகழ்ச்சி நிரனல சவளியிட்டோர் (EASE 

4.0) 

• மத்திய நிதி மற்றும் ஜபருநிறுவன 

விவகாரங்கள் துடற அடமச்சர் நிர்மோ 

சீதாராமன் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ஜபாதுத்துடற வங்கி (பிஎஸ்பி) சீர்திருத்த 

நிகழ்ச்சி நிரலின் ‘EASE 4.0’ நான்காவது 

பதிப்டப ஜவளியிட்ைார். 

• EASE 4.0 இன் முக்கிய கருப்ஜபாருள் 

“ஜதாழில்நுட்பம்-ஜசயல்படுத்தப்பட்ை, 

எளிடமப்படுத்தப்பட்ை மற்றும் கூட்டு 

வங்கி. 

• EASE என்பது லமம்பட்ை அணுகல் மற்றும் 

லசடவ சிறப்டப (EASE) குறிக்கிறது. 

RBI இந்திய-பந ோை  ைம் அனுப்பும் வெதியின் 

கீழ் வரம்ன  ரூ .2 லட்ெமோக அதிகரித்துள்ைது. 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, இந்திய-லநபாள 

பணப்பரிமாற்ற வசதி திட்ைத்தின் கீழ் பணப் 

பரிமாற்றத்தின் வரம்டப ஒரு 

பரிவர்த்தடனக்கு ரூ. 50,000 லிருந்து ரூ .2 

ேட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. 

• முன்பு ஒரு வருைத்தில் 12 

பரிவர்த்தடனகளுக்கு உச்ச வரம்பு இருந்தது. 

இப்லபாது, இந்த வரம்பும் 

நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இருப்பினும், இந்திய-லநபாள 

பணப்பரிமாற்ற வசதியின் கீழ் பண 

அடிப்படையிோன இைமாற்றங்களுக்கு, ரூ 

.50,000 என்ற பரிவர்த்தடன வரம்பு 12 

வருைங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ை ஒரு 

வருைத்தில் அதிகபட்ச எண்ணிக்டகயிோன 

இைமாற்றங்களுைன் இருக்கும். 

LIC முகவர்களுக்கோக ANANDA சமோன ல் 

செயலினய அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• டேஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பலரென் ஆஃப் 

இந்தியா (LIC) அதன் டிஜிட்ைல் 

காகிதமில்ோத தீர்வு, ANANDA வின் LIC 

முகவர்களுக்கான ஜமாடபல் பயன்பாட்டை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ANANDA என்பது 

ஆத்மா நிர்பார் முகவர்கள் புதிய வணிக 

டிஜிட்ைல் பயன்பாட்டைக் (Atma Nirbhar 

Agents New Business Digital Application) 

குறிக்கிறது. 

• ANANDA ஜமாடபல் ஜசயலிடய LIC தடேவர் 

எம்ஆர் குமார் வீடிலயா கான்பரன்சிங் மூேம் 

அறிமுகப்படுத்தினார். 

PhonePe IRDAIயின் பநரடி ேரகு உரிமத்னேப் 

ச றுகிறது 

• ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்குச் ஜசாந்தமான டிஜிட்ைல் 

பணம் ஜசலுத்தும் தளமான Phonepe இந்திய 

காப்பீட்டு ஒழுங்குமுடற மற்றும் 

லமம்பாட்டு ஆடணயத்திைமிருந்து (IRDAI) 

காப்பீட்டு தரகு உரிமத்டதப் ஜபற்றுள்ளது. 

• இதன் ஜபாருள் புதிய ‘லநரடி தரகு’ 

உரிமத்துைன், PhonePe இப்லபாது 

இந்தியாவில் உள்ள அடனத்து காப்பீட்டு 

நிறுவனங்களிைமிருந்தும் காப்பீட்டு 

தயாரிப்புகடள அதன் லமடையில் 

விநிலயாகிக்க முடியும். 
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RuPay #FollowPaymentDistancing பிரச்ெோரத்னே 

சேோடங்குகிறது 

• வாடிக்டகயாளர்களிடைலய ஜதாைர்பு 

இல்ோத ஜகாடுப்பனவுகடள 

ஊக்குவிப்பதற்கும் – RuPay 

#FollowPaymentDistancing என்ற ஒரு 

மூலோபாய பிரச்சாரத்டத 

ஜதாைங்கியுள்ளது. 

• COVID-19 காரணமாக, வாடிக்டகயாளர்கள் 

ஆலராக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள், சுய-

கவனிப்பு நடைமுடறகள் மற்றும் சமூக 

தூரத்டத பின்பற்றுவதன் மூேம் 

பாதுகாப்பாக இருக்க பே 

விதிமுடறகடளயும் நைவடிக்டககடளயும் 

பின்பற்றி வருகின்றனர். 

• RuPay இன் #FollowPaymentDistancing 

பிரச்சாரம் நுகர்லவாடர ‘லபஜமண்ட் 

டிஸ்ைன்சிங்’ ஜசய்யத் ஜதாைங்க 

ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் பாதுகாப்பான 

மற்றும் லநரத்டதச் லசமிக்கும் ரூலப 

காண்ைாக்ட்ஜேஸ் கார்டுகளுைன் ஜதாைர்பு 

இல்ோத டிஜிட்ைல் ஜகாடுப்பனவுகளுக்கு 

மாற உதவுகிறது 

PFRDA பேசிய ஓய்வூதிய அனமப்பில் (NPS) 

நுனைவு வயனே 70 ஆக அதிகரிக்கிறது 

• ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுடற மற்றும் 
லமம்பாட்டு ஆடணயம் (PFRDA) லதசிய 

ஓய்வூதிய அடமப்பிற்கான (NPS) நுடழவு 

வயடத 65 ஆண்டுகளில் இருந்து 70 ஆக 

உயர்த்தியுள்ளது. முன்பு NPS இல் முதலீடு 

ஜசய்ய தகுதியான வயது 18-65 ஆண்டுகள், 

அது இப்லபாது 18-70 ஆண்டுகளாக 

திருத்தப்பட்டுள்ளது 
 

 

Economic News 
 

ஜூனல 2021 இல் GST வசூல் 1.16 லட்ெம் 

பகோடினய சேோட்டது 

• ெூ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 னலஃப் UPI ேோனியங்கி 

கட்டைத்திற்கோக NPCI உடன் இனைகிறது 

• 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. 

SEBI ப சமண்ட் வங்கிகனை முேலீட்டு 

வங்கிகைோக செயல் ட 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. 
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ரிெர்வ் வங்கி ேைது இரண்டு மோே நிதி 

சகோள்னகனய 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% 

வோட்ஸ்அப் ப ங்கிங்கில் ஆக்சிஸ் வங்கி ஒரு 

மில்லியன் வோடிக்னகயோைர்கனைக் 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. 

ஜூனல மோேத்தில் சில்லனற  ைவீக்கம் 5.59% 

ஆக குனறந்ேது 

• சில்ேடற பணவீக்கம் ெூடே மாதத்தில் 
5.59% ஆக குடறந்தது, முக்கியமாக உணவு 

விடேகள் ஜமன்டமயாக்கப்பட்ைதால். 

நுகர்லவார் விடேக் குறியீடு (CPI) 

அடிப்படையிோன பணவீக்கம் ெூன் 

மாதத்தில் 6.26% ஆகவும், ெூடே 2020 இல் 

6.73% ஆகவும் இருந்தது. உணவு கூடையில் 

பணவீக்கம் ெூடே மாதத்தில் 5.15% லிருந்து 

3.96% ஆக குடறந்தது. 

Ind-Ra, நடப்பு நிதியோண்டில் GDP வைர்ச்சினய 

9.4% ஆக திருத்தியது 

• இந்தியா மதிப்பீடுகள் (Ind-Ra) இந்தியாவின் 

ஜமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 

விகிதத்டத FY22 க்கான 9.4%ஆக 

கணித்துள்ளது. முன்னதாக Ind-Ra விகிதம் 

9.1-9.6%வடர இருக்கும் என்று 

கணித்திருந்தது. இது முதல் காோண்டில் 15.3 

சதவிகிதம், இரண்ைாவது காோண்டில் 8.3 

சதவிகிதம் மற்றும் ஆண்டின் மீதமுள்ள 

இரண்டு காோண்டுகளில் 7.8 சதவிகிதம் என 

கணித்துள்ளது 

திருமதி நிர்மலோ சீேோரோமன் பேசிய  ைமோக்கல் 

ஆேோர வழிமுனறகனை அறிமுகப் டுத்திைோர் 

• மத்திய நிதி மற்றும் ஜபருநிறுவன 

விவகாரங்களுக்கான மத்திய அடமச்சர் 

நிர்மோ சீதாராமன், மத்திய அடமச்சகங்கள் 

மற்றும் ஜபாதுத்துடற நிறுவனங்களின் 

ஜசாத்து பணமாக்கல்: ‘National Monetisation 

Pipeline(NMP) துவக்கி டவத்தார். ஜசாத்து 

பணமாக்குதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை காே 

உரிமம்/ அரசு அல்ேது ஜபாது 

அதிகாரத்திற்கு ஜசாந்தமான ஒரு ஜசாத்தின் 

குத்தடக, ஒரு தனியார் துடற நிறுவனத்திற்கு 

முன்கூட்டிலய அல்ேது அவ்வப்லபாது 

பரிசீேடன ஜசய்யப்படும் 

 

Defence News 
 

ஆ பரென் ப்ளூ ஃப்ரீடம்: சிறப்புப்  னட 

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. 
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பமற்கு வங்கத்தின் ஹசிமோரோவில் 2 வது ரஃப ல் 

விமோைத்னே IAF அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• 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  ோரம் ரிய கடற்கனர துனறமுகத்திற்கு 

வரவனைக்கப் ட்ட 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. 

உள்நாட்டில் வடிவகைக்கப்பட்ட INS விக்ராந்த் 

முெற்கட்ட கடல் யொெகனக்காக துகறமுகத்கெ 

விட்டு தவளியயறியது 

• இந்தியாவின் மு ல் உள்நாட்டு விைானம் 

 ாங்கி ைப்பலான விக்ராந்த்  னது மு ல் 

ைடல் னொ கனகய ச ாடங்கியது.INS 

விக்ராந்த் இந்திய ைடற்பகடயின் 

ைடற்பகட வடிவகைப்பு இயக்குநரைம் 

(DND) வடிவகைத் து ைற்றும் சைாச்சின் 

ைப்பல் ைட்டும் நிறுவனத்தில் (CSL) 

ைட்டப்பட்டது. இந்  னைம்பட்ட 

னபார்க்ைப்பல் இரண்டு நிறுவனங்ைளும் 

விைானம்  ாங்கி ைப்பகல உருவாக்கும் 

மு ல் முயற்சியாகும். INS விக்ராந்த் 75 

ெ விகி  உள்நாட்டு உள்ைடக்ைத்க க் 

சைாண்டுள்ைது ைற்றும் கிழக்கு ைடற்பகட 

ைட்டகையில் நியமிக்ைப்படும். இது 

ஆைஸ்ட் 2022 க்குள் இந்திய ைடற்பகடயில் 

ச ாடங்ைப்படும். 

இந்தியா-UAE இருெரப்பு கடற்பகட பயிற்சி 

‘ெயீத் ெல்வார் 2021’ யைற்தகாண்டது 

• அபு ாபி ைடற்ைகரயில் ஆைஸ்ட் 07, 2021 

அன்று இந்திய ைடற்பகட ைற்றும் UAE 

ைடற்பகட இரு ரப்பு ைடற்பகட 

பயிற்சியான ‘ெயீத்  ல்வார் 2021’ நடத்தியது. 

‘ெயீத்  ல்வார் 2021’ ைடற்பகட பயிற்சியின் 

முக்கிய னநாக்ைம் இரு 

ைடற்பகடைளுக்கிகடனயயான 

ஒருங்கிகணப்பு ைற்றும் ஒருங்கிகணப்கப 

னைம்படுத்துவ ாகும்பாரசீை 

வகைகுடாவில் நிறுத் ப்பட்டுள்ை இரண்டு 

ஒருங்கிகணந்  MK 42 B 

சஹலிைாப்டர்ைளுடன் இந்திய ைடற்பகட 

INS சைாச்சியுடன் பங்னைற்றது. UAE, UAES AL 

– Dhafra, ஒரு Baynunah வகுப்பு வழிைாட்டும் 

ஏவுைகண சைார்சவட் ைற்றும் ஒரு AS – 565B 

பாந் ர் சஹலிைாப்டர் பயிற்சியில் 

பங்னைற்றன. 

ITBP ெனது முெல் தபண் அதிகாரிககள 

நியமித்துள்ளது. 

• மு ல் முகறயாை, இந்திய-திசபத்திய 

எல்கல னபாலீஸ் (ITBP) பகடகய 

பாதுைாக்கும் இந்தியா-சீனா LAC  னது மு ல் 

இரண்டு சபண் அதிைாரிைகை 

நியமித்துள்ைது. பிரகிருதி ைற்றும் தீக்ஷா 

ஆகிய இரண்டு சபண் அதிைாரிைள் ITBP 

பட்டாலியன்ைளில் ைம்சபனி 

ைைாண்டர்ைைாை நியமிக்ைப்படுவார்ைள். 

இங்கு, ITBPயில் உள்ை சபண் அதிைாரிைள் 

ைருத்துவக் கிகையில் பணியாற்றுவார்ைள் 

அல்லது இந்திய ைாவல்துகறயின் உயர் 

ைட்டத்தில் பணியாற்றுவார்ைள். 

2021 ரஷ்யாவில் நகடதபறும் ெர்வயெெ 

இராணுவ விகளயாட்டுப் யபாட்டிகளில் இந்திய 

இராணுவம் பங்யகற்கிறது 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் ெர்வன ெ இராணுவ 

விகையாட்டுைளின் 7 வது பதிப்பு 

ரஷ்யாவில் ஆைஸ்ட் 22 மு ல் 20 செப்டம்பர் 

04 வகர நகடசபறும். 2021 விகையாட்டுப் 

னபாட்டிைளில் பதிசனாரு நாடுைளில் இந் ப் 

னபாட்டி நடத் ப்படும். 42 நாடுைகைச் 

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


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | August 2021  

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

னெர்ந்  280 -க்கும் னைற்பட்ட அணிைள் 

 ங்ைள் னபார் திறன்ைள், ச ாழில்முகற 

ைற்றும் சவற்றி சபறுவ ற்ைான உறுதிகயக் 

ைாண்பிப்ப ற்ைாை விகையாட்டில் 

பங்னைற்கின்றன. 

நான்கு கடற்பகடகள் குவாட் யநவிஸ் ைலபார் 

கடற்பயிற்சி 2021 ஐ யைற்தகாள்கிறது 

• இந்தியா, அசைரிக்ைா, ஜப்பான் ைற்றும் 

ஆஸ்தினரலியா உள்ளிட்ட நான்கு நாட்டு 

ைடற்பகடைள் ஆண்டுன ாறும் ைலபார் 

ைடற்பகட பயிற்சிைகை, ஆைஸ்ட் 21 மு ல் 

குவாம் ைடற்ைகரயில், இந்ன ா-பசிபிக் 

பகுதியில் நடத்துகின்றன. ைலபார் 

ைடற்பகட பயிற்சிைளின் துகறமுை ைட்டம் 

2021 ஆைஸ்ட் 21 மு ல் 24 வகர 

நகடசபறும். பயிற்சியின் ைடல் ைட்டம் 

ஆைஸ்ட் 25 மு ல் 29, 2021 வகர 

நகடசபறும். 

நிர்பாய் ஏவுககணகய DRDO தவற்றிகரைாக 

யொெகன தெய்ெது 

• பாதுைாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் னைம்பாட்டு 

அகைப்பு (DRDO) ஒடிொ ைடனலாரத்தில் 

உள்ை ெந்திப்பூரில் உள்ை ஒருங்கிகணந்  

னொ கன வரம்பில் (ITR) இருந்து நடுத் ர 

தூர ெப்ன ானிக் க்ரூஸ் ஏவுைகண நிர்கப 

சவற்றிைரைாை னொதித் து. நிர்பாய் 

இந்தியாவின் மு ல் உள்நாட்டு 

ச ாழில்நுட்பக் ைப்பல் ஏவுைகண (ITCM) 

ஆகும். 

இந்திய கடற் னட, IDFC First வங்கி ‘Honour 

FIRST ‘ வங்கி தீர்வுகனை சகோண்டு வருகிறது 

• இந்தியக் கைற்படை ‘Honour FIRST’ ஐத் 
ஜதாைங்க உள்கட்ைடமப்பு லமம்பாட்டு நிதி 

நிறுவனம் (IDFC) முதல் வங்கியுைன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

டகஜயழுத்திட்டுள்ளது. ‘Honour FIRST ‘ 

என்பது இந்திய கைற்படையின் 

பணியாளர்கள் மற்றும் வீரர்களுக்கு லசடவ 

ஜசய்வதற்கான பிரீமியம் வங்கி தீர்வாகும். 

ஆயுதப்படைகள் மற்றும் அதன் வீரர்களின் 

லதடவகடள மனதில் ஜகாண்டு 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ள ஹானர் ஃபர்ஸ்ட் 

டிஃஜபன்ஸ் அக்கவுண்ட்டை பாதுகாப்பு 

வீரர்கள் ஒரு பிரத்லயக குழு ஆதரிக்கிறது 

அசமரிக்க கடற் னட ேனலனமயிலோை 

 ன்ைோட்டு SEACAT  யிற்சிகளில் இந்திய 

கடற் னட  ங்பகற்கிறது 

• சிங்கப்பூரில் அஜமரிக்க கைற்படை 

தடேடமயிோன ஜதன்கிழக்கு ஆசிய 

ஒத்துடழப்பு மற்றும் பயிற்சி (SEACAT  ) 

இராணுவப் பயிற்சியில் இந்திய கைற்படை 

பங்லகற்றது. SEACAT  2021 இன் முக்கிய 

லநாக்கம் ஒன்றிடணந்து ஜசயல்படுவடத 

லமம்படுத்துவலதாடு கைல்சார் பாதுகாப்பு 

கவடேகடளப் பகிர்வதும் மற்றும் விதிகள் 

அடிப்படையிோன சர்வலதச ஒழுங்டக 

பாதுகாப்பதும் ஆகும். இந்த பயிற்சியில் 

சுமார் 400 பணியாளர்கள் மற்றும் 10 

கப்பல்கள் இருந்தன. 

சகோங்கன் 2021 கடற் யிற்சியில் INS ே ோர் 

 ங்பகற்றது 

• இந்திய கைற்படை மற்றும் பிரிட்ைனின் 
ராயல் கைற்படைக்கு இடைலயயான 

வருைாந்திர இருதரப்பு பயிற்சியான 

‘ஜகாங்கன் 2021’ (Exercise Konkan 2021) 

பயிற்சிடய லமற்ஜகாள்வதற்காக இந்திய 

கைற்படை கப்பல் தபார் இங்கிோந்தின் 

லபார்ட்ஸ்மவுத் வந்து லசர்ந்தது 

இரோணுவம் 400 கிமீ “ஜஸ் ோ-இ-திரங்கோ” ரிபல 

மரோத்ேோன் J & K இல் ஏற் ோடு செய்ேது 

• ெம்மு-காஷ்மீரில், இராணுவம் 400 கிமீ 

“ெஸ்பா-இ-திரங்கா” (JAZBAA-E- TIRANGA) 

ரிலே மராத்தான் ஏற்பாடு ஜசய்தது.  இந்த 

நிகழ்டவ லமெர் ஜெனரல் ராஜீவ் பூரி 

ஜகாடியடசத்து டவத்தார், General Officer 

Commanding, ஸ்லபட்ஸ் பிரிவின் ஏஸ், 

ரிலேவுக்கு தடேடம தாங்கினார், மற்ற 

இராணுவ வீரர்கள் ஜநருக்கமாகப் 

பின்ஜதாைர்ந்தனர். 

இந்திய கடற் னட வியட்நோமுடன் இருேரப்பு 

கடல்  யிற்சினய நடத்துகிறது 

• இந்திய கைற்படை மற்றும் வியட்நாம் 
மக்கள் கைற்படை (VPN) இரு 

கைற்படைகளுக்கிடைலய பாதுகாப்பு 

உறவுகடள வலுப்படுத்த, ஜதன் சீனக் 

கைலில் இருதரப்பு கைல் பயிற்சிடய 
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லமற்ஜகாண்ைன. இந்தியாவிலிருந்து, 

ஐஎன்எஸ் ரன்விெய் மற்றும் ஐஎன்எஸ் 

லகாரா ஆகிலயார் பயிற்சியில் பங்லகற்றனர் 

மற்றும் வியட்நாம் மக்கள் கைற்படையில் 

இருந்து (VPN), லபார்க்கப்பல் VPNS Ly Thai 

To(HQ-012) பயிற்சியில் பங்லகற்றனர். 

ரோஜ்நோத் சிங் டிஃச ன்ஸ் இந்தியோ ஸ்டோர்ட்அப் 

பெலஞ்ச் DISC 5.0 சேோடங்கி னவத்ேோர் 

• க்ஷா மந்திரி ராஜ்நாத் சிங், புதுஜைல்லி 

டிஃஜபன்ஸ் இந்தியா ஸ்ைார்ட் அப் லசேஞ்ச் 

(Defence India Startup Challenge) (DISC) 5.0 ஐ 

Defence Excellence – Defence Innovation 

Organisation (iDEX-DIO) முயற்சியின் கீழ் 

ஆகஸ்ட் 19, 2021 அன்று புது தில்லியில் 

ஜதாைங்கி டவத்தார். 

சஜட் விமோைங்கனைப்  ோதுகோக்க DRDO 

பமம் ட்ட ெோஃப் சேோழில்நுட் த்னே 

உருவோக்கியுள்ைது. 

• பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு 

அடமப்பு (DRDO) இடணந்து இந்திய 

விமானப்படையின் லபார் விமானங்கடள 

எதிரி லரைார் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து 

பாதுகாக்க லமம்பட்ை சாஃப் (chaff) 

ஜதாழில்நுட்பத்டத உருவாக்கியுள்ளது. 

 ோரசீக வனைகுடோவில் 2 வது இந்திய-கத்ேோர் 

கடற் னட கூட்டு  யிற்சி “சஜய்ர்-அல்- ஹ்ர்” 

நடத்ேப் ட்டது. 

• பாரசீக வடளகுைாவில் ஆகஸ்ட் 9 முதல் 14 

வடர இந்திய கைற்படை மற்றும் கத்தார் 

எமிரி கைற்படைக்கு (QENF) இடையிோன 

கூட்டு கைற்படை பயிற்சியான ஜெய்ர்-அல்-

பஹ்ரின் இரண்ைாவது பதிப்பு 

நைத்தப்பட்ைது. 

• பயிற்சியின் இந்த பதிப்பில் மூன்று நாள் 

துடறமுக கட்ைமும், இரண்டு நாள் கைல் 

கட்ைமும் அைங்கும். 

• கைல் கட்ைம் லமற்பரப்பு நைவடிக்டக, 

கைற்ஜகாள்டள எதிர்ப்பு பயிற்சிகள், வான் 

பாதுகாப்பு, கைல் கண்காணிப்பு, லபார்டிங் 

ஜசயல்பாடுகள் மற்றும் SAR பயிற்சிகடள 

உள்ளைக்கிய தந்திலராபாய கைல் பயிற்சிகள் 

ஜகாண்ைது. 

5 வது இந்தியோ-கஜகஸ்ேோன் கூட்டு கடற் யிற்சி 

“கோசிந்த் -21” நனடச றும். 

• இந்லதா-கெகஸ்தான் கூட்டுப் பயிற்சியின் 5 

வது பதிப்பான “காசிந்த் -21” ஆகஸ்ட் 30 

முதல் ஜசப்ைம்பர் 11, 2021 வடர, 

கெகஸ்தானின் ஆயிொ பீபி, பயிற்சி 

முடனயில் நடைஜபறும். 

• இந்த கூட்டு பயிற்சி இந்தியா மற்றும் 

கெகஸ்தான் படைகளுக்கு இடையிோன 

இருதரப்பு உறவுகடள லமம்படுத்தும். 

• இந்த பயிற்சி இந்திய மற்றும் கெகஸ்தானின் 

ஆயுதப் படைகளுக்கு ஐநா கட்ைடளயின் 

கீழ் மடே, கிராமப்புற சூழல்களில் 

தீவிரவாத எதிர்ப்பு/ பயங்கரவாத எதிர்ப்பு 

நைவடிக்டககளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

தளமாகும். 

சீைோ,  ோகிஸ்ேோன், ேோய்லோந்து, மங்பகோலியோ “ 

Shared Destiny –2021″ இரோணுவப்  யிற்சியில் 

 ங்பகற்கும். 

• சீனா, பாகிஸ்தான், மங்லகாலியா மற்றும் 

தாய்ோந்தின் ஆயுதப்படை ” Shared Destiny -

2021″ என்ற ஜபயரில் பன்னாட்டு அடமதி 

காக்கும் பயிற்சியில் பங்லகற்கும். இந்தப் 

பயிற்சி ஜசப்ைம்பர் 2021 இல் சீனாவில் 

நடைஜபறும். 

• நான்கு நாடுகளும் முதல் பன்னாட்டு 

அடமதி காக்கும் லநரடிப் பயிற்சியான ” 

Shared Destiny-2021″ இல் ஜஹனானின் 

கியூொன் கவுண்டியில் உள்ள PLAவின் 

ஒருங்கிடணந்த ஆயுத தந்திர பயிற்சி 

தளத்தில் பங்லகற்கும். 

NSG கமோண்படோக்கள் ‘கோந்திவ்’  யங்கரவோே 

எதிர்ப்பு  யிற்சிகனை பமற்சகோள்கின்றைர் 

• இந்த வாரங்களில் ‘காந்திவ்’ எனப்படும் 

வாராந்திர பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு 

ஆகஸ்ட் 22 முதல் NSGயால் 

ஜதாைங்கப்பட்ைது, அது ஆகஸ்ட் 28 வடர 

ஜதாைரும். 
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• உத்தரப்பிரலதசம், மத்தியப் பிரலதசம், 

குெராத் மற்றும் லதசிய தடேநகர் 

பிராந்தியத்தில் உள்ள பே நகரங்கள் 

ஒத்திடசக்கப்பட்ை கமாண்லைா 

பயிற்சிகடள நைத்துகின்றன லதசிய 

பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக பயங்கரவாத 

எதிர்ப்புப் படை லதசியப் பாதுகாப்புப் 

படை அதன் சூழ்நிடேகள், பதிேளிக்கும் 

லநரம் மற்றும் பிடணக்டகதி மற்றும் 

கைத்தலுக்கு எதிர்விடன ஆகியவற்டறச் 

சரிபார்க்கிறது. காந்தீவ் என்பது 

மகாபாரதத்தில் அர்ெுனனின் வில்லின் 

ஜபயர். 

‘ஆர்மி -2021’ இல் இந்திய கோட்சிக்கூடம் திறப்பு. 

• சர்வலதச இராணுவ மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப 
மன்றம் ‘ARMY 2021’ ஆகஸ்ட் 22 முதல் 28, 

2021 வடர ரஷ்யாவின் மாஸ்லகாவில், 

லபட்ரியாட் எக்ஸ்லபா, குபின்கா விமான 

தளம் மற்றும் அேபிலனா இராணுவ பயிற்சி 

டமதானங்களில் ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• ARMY 2021 என்பது வருைாந்திர சர்வலதச 

இராணுவ-ஜதாழில்நுட்ப மன்றத்தின் 7 வது 

பதிப்பாகும். 

ஏடன் வனைகுடோவில் இந்தியோவும் சஜர்மனியும் 

கூட்டு கடல்  யிற்சினய பமற்சகோண்டை. 

• இந்திய கைற்படை மற்றும் ஜெர்மன் 
கைற்படை ஆகியடவ இடணந்து, ஏமன் 

அருலக ஏைன் வடளகுைாவில், இந்லதா-

பசிபிக் 2021 இன் இந்தியப் ஜபருங்கைலில் 

ஒரு கூட்டுப் பயிற்சிடய லமற்ஜகாண்ைன. 

• இந்திய கைற்படை “ட்ரிகண்ட்” என்ற லபார் 
கப்பல் மூேம் பிரதிநிதித்துவம் 

ஜசய்யப்பட்ைது, அலத லநரத்தில் ஜெர்மன் 

கைற்படை “லபயர்ன்” என்ற லபார் கப்பல் 

மூேம் குறிப்பிைப்பட்ைது. 

ரோஜ்நோத் சிங் கமிென்கள் உள்நோட்டிபலபய 

கட்டிய ICGS ‘விக்ரஹோ‘னவ 

அர்ப் ணித்துள்ைோர். 

• ராஜ்நாத் சிங் தமிழ்நாட்டில் ஜசன்டனயில், 

உள்நாட்டிலேலய கட்ைப்பட்ை கைலோர 

காவல்படை கப்போன ‘விக்ரஹா’டவ 

அர்ப்பணித்துள்ளார். 

• பாதுகாப்பு அடமச்சின் கூற்றுப்படி, 98 

மீட்ைர் கப்பல் ஆந்திராவின் 

விசாகப்பட்டினத்தில் அடமந்துள்ளது 

மற்றும் 11 அதிகாரிகள் மற்றும் 110 

மாலுமிகள் ஜகாண்ை நிறுவனத்தால் 

இயக்கப்படும். 

 

Appointment News 
 

னவஸ் அட்மிரல் SN பகோர்பமட் கடற் னட 

துனைத் ேனலவரோக ச ோறுப்ப ற்றோர் 

• 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. 

தீ க் ேோஸ் புதிய கைக்கோைர் கட்டுப் ோட்டு 

சஜைரலோக ச ோறுப்ப ற்றோர் 

• 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 
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Bvlgari பிரியங்கோ பெோப்ரோனவ அேன் 

உலகைோவிய விைம் ர தூேரோக 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. 

முன்சமோழியப் ட்ட IPOனவ முன்னிட்டு மினி 

ஐபி ஐ நிர்வோக இயக்குநரோக 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 ச ற்ற நீதி தி VM கைபட மும்ன  

பலோக்பலோகோயுக்கோக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• 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 னமயம் 100 

ஆண்டுகளில் முேன் முேலோக ச ண் 

இயக்குைனரப் 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 

ஹோக்கி நட்ெத்திரம் வந்ேைோ கட்டோரியோ 

உத்ரகோண்ட் ச ண்கள் மற்றும் குைந்னேகள் 

பமம் ோட்டு தூேரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

• உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் ைாமி, 

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி வீரர் வந்தனா 

கட்ைாரியா மாநிேத்தின் மகளிர் 

அதிகாரமளித்தல் மற்றும் குழந்டதகள் 

லமம்பாட்டுத் துடறயின் தூதராக இருப்பார் 

என்று அறிவித்துள்ளார். 

தினரப் ட விைோவின் ேனலவரோக பிரியங்கோ 

பெோப்ரோ பஜோைோஸ் நியமிக்கப் ட்டோர் 

• தீபிகா படுலகான் அந்த பதவியில் இருந்து 
விேகி கிட்ைத்தட்ை நான்கு மாதங்களுக்குப் 

பிறகு, ஜிலயா MAMI திடரப்பை விழாவின் 

தடேவராக நடிகர்-தயாரிப்பாளர் பிரியங்கா 

லசாப்ரா லொனாஸ் அறிவிக்கப்பட்ைார் 
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ஆம்பவ இந்தியோ மீரோ ோய் ெோனுனவ விைம் ர 

தூேரோக நியமித்ேது 

• FMCG லநரடி விற்படன நிறுவனமான 

ஆம்லவ இந்தியா ஆம்லவ மற்றும் அதன் 

நியூட்ரிடேட் தயாரிப்புகளின் விளம்பர 

தூதராக ஒலிம்பியன் டசலகாம் மீராபாய் 

சானுடவ நியமித்துள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

ெோந்தி லோல் சஜயின் இந்தியன் வங்கியின் MD 

மற்றும் CEO ஆக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• சாந்தி ோல் (Shanti Lal Jain) ஜெயின் மூன்று 

வருை காேத்திற்கு இந்தியன் வங்கியின் 

நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தடேடம 

நிர்வாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பகரை ெோகெ சுற்றுலோவின் பிரோண்ட் 

அம் ோசிடரோக PR சிறிபஜசு நியமிக்கப் ட்டோர் 

• லகால் கீப்பரும் இந்திய லதசிய ஹாக்கி 

அணியின் முன்னாள் லகப்ைனுமான 

ஒலிம்பியன் பரட்டு அரவீந்திரன் சிறிலெசு 

(PR சிறிலெசு) லகரளாவில் சாகச 

சுற்றுோவின் பிராண்ட் அம்பாசிைராக 

நியமிக்கப்பட்ைார். 

MS யொனி ய ாம்யலன் நிறுவனத்தின் முெல் 

பிராண்ட் அம்பாசிடராகிறார் 

• னஹாம் இன்டீரியர்ஸ் பிராண்ட் 

னஹாம்னலன் மூன்று வருட மூனலாபாய 

கூட்டணியில் ைனைந்திர சிங் ன ானியுடன் 

பங்கு ாரர் ைற்றும் பிராண்ட் அம்பாசிடராை 

நுகழந்துள்ைது. கூட்டாண்கையின் ஒரு 

பகுதியாை, னடானி னஹாம்னலனில் பங்கு 

கவத்திருப்பார் ைற்றும் நிறுவனத்தின் மு ல் 

பிராண்ட் அம்பாசிடராை இருப்பார். 

அகைச்ெரகவ தெயலாளராக ராஜீவ் 

தகௌவ்பாவின் பெவிக்காலத்கெ 1 வருடத்திற்கு 

நீட்டிக்க ைத்திய அரசு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது 

• அகைச்ெரகவயின் நியைனக் குழு, இந்திய 

னைபினட் செயலாைராை ராஜீவ் ைபாபாவின் 

ப விக்ைாலத்க  னைலும் ஒரு வருடத்திற்கு 

நீட்டித்துள்ைது. ஜார்ைண்ட் னைடரின் 1982-

ச ாகுதி IAS அதிைாரியான சைௌவ்பா, 

ஆைஸ்ட் 2019 இல் நாட்டின் உயர் 

அதிைாரத்துவ ப விக்கு இரண்டு 

ஆண்டுைளுக்கு நியமிக்ைப்பட்டார். அவரது 

னெகவ ைாலம் ஆைஸ்ட் 30, 2021 இல் 

முடிவகடகிறது. இ ற்கு முன், திரு 

சைௌவ்பா ஆைஸ்ட் 2017 மு ல் ஆைஸ்ட் 2019 

வகர ைத்திய உள்துகற செயலாைராை 

இருந் ார். 

NCW இன் ெகலவராக யரகா ெர்ைாவுக்கு 3 

ஆண்டு நீட்டிப்கப GoI அங்கீகரித்ெது 

• இந்திய அரசு ன சிய ைைளிர் ஆகணயத்தின் 

(NCW)  கலவராை னரைா ெர்ைாவுக்கு மூன்று 

ஆண்டு நீட்டிப்பு வழங்கியுள்ைது. ஆைஸ்ட் 

07, 2021 மு ல் அல்லது 65 வயது வகர 

அல்லது முந்க ய உத் ரவு வரும் வகர 

னைலும் மூன்று வருட ைாலத்திற்கு அவர் 

னெகவ செய்வார். 57 வய ான ெர்ைா 

மு ன்மு லில் ஆைஸ்ட் 7, 2018 அன்று NCW 

இன்  கலவராை சபாறுப்னபற்றார். 

வங்கி யைாெடி விழிப்புணர்வு பிரச்ொரத்திற்காக 

நீரஜ் யொப்ராகவ ரிெர்வ் வங்கி நியமித்துள்ளது 

• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) டிஜிட்டல் வங்கி 

னைாெடிைளுக்கு எதிராை ைக்ைகை எச்ெரிக்ை 

ஒரு சபாது விழிப்புணர்வு பிரச்ொரத்க  

ச ாடங்கியுள்ைது. புதிய பிரச்ொரத்திற்ைாை, 

ரிெர்வ் வங்கி ஒலிம்பிக்  ங்ைப் ப க்ைம் 

சவன்ற நீரஜ் னொப்ராகவ 

நியமித்துள்ைது.OTP, CVV எண் ைற்றும் ATM 

PIN னபான்ற விவரங்ைகை யாருக்கும் 

முன்னால் சவளியிட னவண்டாம் என்று 

னொப்ரா பயனர்ைகை வலியுறுத்துவக  

பிரச்ொரம் பார்க்கிறது. பயனர்ைள்  ங்ைள் 

ஆன்கலன் வங்கி ைடவுச்சொற்ைள் ைற்றும் 

PIN எண்ைகை அடிக்ைடி ைாற்றிக்சைாண்னட 

இருக்ை னவண்டும் ைற்றும் ஒருவர் ATM 

ைார்டு, கிசரடிட் ைார்டு, சடபிட் ைார்டு 

ைற்றும்/அல்லது ப்ரீசபய்ட் ைார்கட 

இழந் ால் உடனடியாை அக  முடக்ை 

னவண்டும். 
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Cashify ராஜ்குைார் ராகவ முெல் பிராண்ட் 

தூெராக நியமித்ெது 

• Cashify, ைறு வர்த் ை ெந்க  ராஜ்குைார் 

ராகவ அ ன் மு ல் பிராண்ட் அம்பாசிடராை 

நியமித்  ாை அறிவித் து. நடிைர் 

நிறுவனத்துடன் பல வருட ஒப்பந் த்தில் 

கைசயழுத்திட்டுள்ைார் ைற்றும் அவர் 

ஸ்ைார்ட்னபான் வாங்கும் பிரிவுக்கு 

பிரத்தினயைைாை பிரச்ொரங்ைள் ைற்றும் 

விைம்பர நடவடிக்கைைள் மூலம் டிஜிட்டல் 

மீடியா  ைங்ைளில்  யாரிப்புைகை 

ஊக்குவிப்பார். 

கையலஷ் குைார் பந்த் புதிய NPPA ெகலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

• இைாச்ெலப் பிரன ெ னைடரின் 1993-ச ாகுதி 

ஐஏஎஸ் அதிைாரி ைைனலஷ் குைார் பந்த், 

ைத்திய அகைச்ெரகவயின் நியைனக் 

குழுவால் ன சிய ைருந்து விகல 

ஆகணயத்தின் (NPPA) புதிய  கலவராை 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ைார். ைருந்து விகல 

நிறுவனத்திற்கு  ற்னபாது ஐஏஎஸ் அதிைாரி 

சுப்ரா சிங்  கலகை  ாங்கினார், அவர் 2018 

ல் அந்  ப விக்கு நியமிக்ைப்பட்டார். சிங் 

பணியாைர் அகைச்ெைத்தின் உத் ரவின்படி, 

அவரது பணியாைர் ைாநிலைான 

ராஜஸ் ானுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார். 

ஆபலோெனை குழுவின் ேனலவரோக TM  ோசின் 

மீண்டும் நியமைம் 

• மத்திய கண்காணிப்பு ஆடணயம் (CVC) 

வங்கி மற்றும் நிதி லமாசடிகளுக்கான 

ஆலோசடன குழுவின் (ABBFF) தடேவராக 

TM பாசின் மீண்டும் நியமிக்கப்படுவதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

• 50 லகாடிக்கும் அதிகமான வங்கி 

லமாசடிகடள ஆராய்ந்து நைவடிக்டக 

எடுக்க குழு அடமக்கப்பட்ைது. முன்னாள் 

விஜிஜேன்ஸ் கமிெனர், CVC, திரு பாசின் 

இப்லபாது ஆகஸ்ட் 21, 2021 முதல் 

நடைமுடறக்கு வரும் வடகயில் லமலும் 

இரண்டு வருைங்களுக்கு வாரியத்தின் 

தடேவராக இருப்பார். 

நகுல் பெோப்ரோ BARC இந்தியோவின் ேனலனம 

நிர்வோக அதிகோரியோக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• ஜதாடேக்காட்சி கண்காணிப்பு நிறுவனம் 

பிராட்காஸ்ட் ஆடியன்ஸ் ரிசர்ச் கவுன்சில் 

(BARC) நகுல் லசாப்ராடவ அதன் தடேடம 

நிர்வாக அதிகாரியாக (CEO) 25 ஆகஸ்ட் 2021 

முதல் நியமிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

• முன்னாள் தடேடம நிர்வாக அதிகாரி சுனில் 

லுல்ோ ஒரு ஜதாழில்முடனலவாராக தனது 

ேட்சியத்டத ஜதாைர ராஜினாமா 

ஜசய்துள்ளார். 

ேமிைக  ோஜக ேனலவர் இல .கபைென் 

மணிப்பூர் ஆளுநரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

• தமிழகத்தின் மூத்த பாெக தடேவர் 

இே.கலணசன், மணிப்பூர் மாநிேத்தின் புதிய 

ஆளுநராக ஆகஸ்ட் 23, 2021 முதல் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆகஸ்ட் 10, 2021 ல் 

நஜ்மா ஜஹப்துல்ோ ஓய்வு ஜபற்ற பிறகு, 

அந்த இைம் காலியாக இருந்தது. பிரசாத் 

கூடுதல் ஜபாறுப்பில் இருந்தார். 

அ ய் குமோர் சிங் கூட்டுறவு அனமச்ெகத்தின் 

இனை செயலோைரோக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• அபய் குமார் சிங் கூட்டுறவு அடமச்சகத்தின் 

இடண ஜசயோளராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அடமச்சகம் 

சமீபத்தில் நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்கத்டத 

வலுப்படுத்தும் லநாக்கில் 

உருவாக்கப்பட்ைது. 

• அபய் குமார் சிங்கின் நியமனத்துக்கு பிரதமர் 

லமாடி தடேடமயிோன அடமச்சரடவயின் 

நியமனக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

ICICI வங்கி ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி மற்றும் 

MDயோக ெந்தீப்  க்ஷினய மீண்டும் நியமிக்க RBI 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

• ICICI வங்கியின் MD & CEO ஆக சந்தீப் 

பக்ஷிடய மீண்டும் நியமிக்க ரிசர்வ் வங்கி 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது அக்லைாபர் 15, 

2021 முதல் அக்லைாபர் 3, 2023 வடர அமலில் 

இருக்கும். 
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• ஆகஸ்ட் 9, 2019 அன்று நடைஜபற்ற 

வருைாந்திர ஜபாதுக் கூட்ைத்தில் 

பங்குதாரர்கள் அக்லைாபர் 15, 2018 முதல் 

அக்லைாபர் 3, 2023 வடர திரு பக்ஷிடய 

நியமிப்பதற்கு ஏற்ஜகனலவ ஒப்புதல் 

அளித்தனர். 

பெோனு சூத் ‘பேஷ் பக சமன்படோர்ஸ்’ 

திட்டத்தின் சடல்லி அரசின் பிரோண்ட் 

அம் ோசிடரோக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால், 

பாலிவுட் நடிகர் லசானு சூத் ஜைல்லி அரசின் 

‘லதஷ் லக வழிகாட்டிகள்’ திட்ைத்தின் 

பிராண்ட் அம்பாசிைராக இருப்பார் என்று 

அறிவித்தார். இந்த திட்ைத்டத ஜைல்லி அரசு 

விடரவில் ஜதாைங்கும். 

• இந்த திட்ைம் ஒன்று முதல் பத்து அரசு பள்ளி 
மாணவர்கடள “தத்ஜதடுப்பது”, அந்தந்த 

துடறகளில் ஜவற்றி ஜபற்ற குடிமக்களால் 

வழிகாட்ை முடியும். 

மன்சுக் மோண்டவியோ ஸ்டோப் TB  ோர்ட்ைர்ஷிப் 

ப ோர்டின் ேனலவரோக நியமிக்கப் ட்டோர் 

• மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப 

நேத்துடற அடமச்சர் மன்சுக் மாண்ைவியா, 

TB கூட்டுறவு வாரியத்தின் தடேவராக 

ஜபாறுப்லபற்றார். 

• அவர் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப 
நேத்துடற அடமச்சர் ைாக்ைர் ஹர்ெ 

வர்தடன தடேவராக மாற்றியுள்ளார். 

இந்தியா 2025 க்குள் காசலநாடய முடிவுக்குக் 

ஜகாண்டுவர இேக்கு நிர்ணயித்துள்ளது, 2030 

க்குள் காசலநாடய முடிவுக்கு ஜகாண்டுவர 

ஐ.நா நிர்ணயித்துள்ளது. 

உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கியின் இனடக்கோல 

ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக கபரோல் 

ஃபுர்டோபடோ நியமிக்கப் ட்டோர். 

• உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கியின் முழு லநர 
தடேடம நிர்வாக அதிகாரி, நிதின் சுக் 

சமீபத்தில் ராஜினாமா ஜசய்த பிறகு, 

வங்கியின் இடைக்காே தடேடம நிர்வாக 

அதிகாரியாக கலரால் ஃபுர்ைாலைா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• அவர் வங்கியின் சிறப்பு கைடம 

அதிகாரியாகவும் (OSD) 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

HSBC இந்தியோவின் ேனலனம நிர்வோக 

அதிகோரியோக ஹிபேந்திரோ ேோபவனவ நியமிக்க 

RBI ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

• HSBC வங்கியின் தடேடம நிர்வாக 

அதிகாரியாக (CEO) ஹிலதந்திர தாலவடவ 

நியமிக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

• இது ஆகஸ்ட் 24, 2021 முதல் மூன்று வருை 

காேத்திற்கு காேத்திற்கு உட்பட்ைதாகும். 

• ெூன் 2021 இல், HSBC இந்தியாவின் 

தடேடம நிர்வாக அதிகாரியாக ஹிலதந்திரா 

தாலவடவ நியமிப்பதாக HSBC அறிவித்தது 

3 ச ண்கள் உட் ட 9 புதிய உச்ெ நீதிமன்ற 

நீதி திகள்  ேவிபயற்றைர் 

• மூன்று ஜபண்கள் உட்பை ஒன்பது புதிய 

நீதிபதிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக 

இந்திய தடேடம நீதிபதி NV ரமணா பதவிப் 

பிரமாணம் ஜசய்து டவத்தார். ஒன்பது புதிய 

நீதிபதிகளின் பதவிப் பிரமாணத்திற்குப் 

பிறகு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் பேம், CJI 

உட்பை, அனுமதிக்கப்பட்ை 34 லபரில் 33 

ஆக உயரும். 

• இந்த ஒன்பது புதிய நீதிபதிகளில் மூன்று 
லபர் – நீதிபதி விக்ரம் நாத் மற்றும் நீதிபதி 

பிவி நாகரத்னா மற்றும் நீதிபதி பிஎஸ் 

நரசிம்ஹா ஆகிலயார் இந்தியாவின் 

தடேடம நீதிபதியாக வர உள்ளனர். 

HSBC ஆசியோவின் ேனி இயக்குைரோக ரஜினிஷ் 

குமோர் நியமிக்கப் ட்டோர் 

• முன்னாள் பாரத ஸ்லைட் வங்கி (SBI) 

தடேவர், ரஜினிஷ் குமார் ஆகஸ்ட் 30, 2021 

அன்று ஹாங்காங் மற்றும் ொங்காய் வங்கி 

கார்ப்பலரென் (HSBC) ஆசியாவின் தனி 

இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்ைார். அவர் 

நிறுவனத்தின் தணிக்டக குழு மற்றும் இைர் 

குழு உறுப்பினராகவும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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Summits and Conference News 
 

G20 கலோச்ெோர அனமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் இந்திய 

தூதுக்குழுவிற்கு மீைகோஷி பலகி ேனலனம 

ேோங்கிைோர் 

• 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. 

பிரிக்ஸ் சேோழில்துனற அனமச்ெர்களின் 5 வது 

கூட்டத்திற்கு பியூஷ் பகோயல் ேனலனம 

ேோங்கிைோர் 

• வர்த்தக மற்றும் ஜதாழில்துடற அடமச்சர் 

பியூஷ் லகாயல் பிரிக்ஸ் (BRICS) 

ஜதாழில்துடற அடமச்சர்களின் ஐந்தாவது 

கூட்ைத்திற்கு தடேடம தாங்கினார் மற்றும் 

புதிய லமம்பாட்டு வங்கியின் (NDB) 

எல்டேகடள விரிவாக்க அடழப்பு 

விடுத்துள்ளார். 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 

பிரிக்ஸின் தடேடமடய இந்தியா 

டவத்திருக்கிறது 

மூன்று ஆயுேப் னடகள் சகோண்ட ச ண்கள் 

குழு இமோச்ெலில் Mt மணிரங்கின் 

உச்சிமோநோட்னட நடத்துகிறது 

• ஹிமாச்சேப் பிரலதசத்தில் ஆகஸ்ட் 15, 2021 

அன்று ‘அடனத்து மகளிர் முத்தரப்பு 

லசடவகள் மடேலயறும் குழு’ 

ஜவற்றிகரமாக Mt மணிரங் (21,625 அடி) 

மடேஏறபட்ைது, லமலும் 75-ஐக் 

ஜகாண்ைாை ‘ஆசாடி கா அம்ருத் 

மலஹாத் வ்’ நிடனலவந்தல் 

நைவடிக்டககளின் ஒரு பகுதியாக லதசியக் 

ஜகாடிடய ஏற்றியது. 

யரஞ்ச் தடக்னாலஜி குறித்ெ 2 வது IEEE 

ெர்வயெெ ைாநாடு DRDO நடத்தியது 

• 2 வது இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் எலக்ட்ரிக்ைல் 

அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 

(IEEE) னரஞ்ச் சடக்னாலஜி பற்றிய ெர்வன ெ 

ைாநாடு (ICORT-2021) ைாசணாளி 

நகடமுகறயில் நகடசபறுகிறது. 

ஒருங்கிகணந்  னொ கன வரம்பு (ITR) 

ெந்திப்பூர், பாதுைாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

னைம்பாட்டு அகைப்பின் (DRDO) 

ஆய்வைத் ால் இந்  ைாநாடு ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ைது. பாதுைாப்புத் துகற 

ஆராய்ச்சி & னைம்பாட்டுத் துகற செயலாைர் 

ைற்றும்  கலவர் DRDO டாக்டர் ஜி ெதீஷ் 

சரட்டி இக த் ச ாடங்கி கவத் ார். 

கிரண் ரிஜிஜு நீதி அகைச்ெர்களின் 8 வது SCO 

கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார். 

• ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் (SCO) 

நீதி அகைச்ெர்ைளின் சைய்நிைர் எட்டாவது 

கூட்டத்தில் ைத்திய ெட்டதுகற அகைச்ெர் 

கிரண் ரிஜிஜு ைலந்து சைாண்டார். இந் ச் 

ெந்திப்பில் ெட்டம் ைற்றும் நீதித்துகற 

இகண அகைச்ெர் னபராசிரியர் SP சிங் 

பானைலும் கிைாண்ட் சைாண்டார். சைய்நிைர் 

நிைழ்வின் னபாது, ரிஜிஜு அகனவருக்கும் 

ைலிவு விகலயில் ைற்றும் எளிதில் நீதி 

கிகடக்ை இந்திய அரசு எடுத்  முயற்சிைகை 

எடுத்துகரத் ார். 

நாட்டின் முெல் இகணய நிர்வாக ைன்றத்கெ IT 

அகைச்ெகம் நடத்துகிறது 

• இந்  ஆண்டு அக்னடாபர் 20 மு ல், 

இந்தியாவில் மு ல் இகணய நிர்வாை 

ைன்றத்க  இந்தியா நடத்துகிறது. இந்  

ஆண்டு கூட்டத்தின் ைருப்சபாருள் 

டிஜிட்டல் இந்தியாவிற்ைான உள்ைடக்கிய 

இகணயம் ஆகும். இந்  அறிவிப்பின் 

மூலம், ஐக்கிய நாடுைள் ெகப 

அடிப்பகடயிலான ைன்றத்தின் இந்திய 

அத்தியாயம் அ ாவது இகணய ஆட்சி 

ைன்றம் ச ாடங்கியுள்ைது. இகணயம் 

ச ாடர்பான சபாதுக் சைாள்கை 

சிக்ைல்ைகைப் பற்றி விவாதிக்ை 

அகனவகரயும் ெைைாை ைருதி பல்னவறு 

குழுக்ைளின் பிரதிநிதிைகை ஒன்றிகணக்கும் 

இகணய நிர்வாை சைாள்கை விவா  னைகட 

இது. 
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28 வது ASEAN பிராந்திய ைன்ற அகைச்ெர்கள் 

கூட்டம் 

• சவளியுறவுத் துகற அகைச்ெர் டாக்டர் 

ராஜ்குைார் ரஞ்ென் சிங்  கலகையில் 28வது 

ASEAN பிராந்திய ைன்றத்தின் (ARF) 

சவளியுறவு அகைச்ெர்ைள் கூட்டத்திற்கு 

இந்தியாவின் பிரதிநிதிைள் சென்றனர். 

கூட்டம் புருனன  ாருஸ் லாம் 

 கலகையில் நகடசபற்றது. ARF உறுப்பு 

நாடுைள் ெர்வன ெ ைற்றும் பிராந்திய 

பிரச்சிகனைள் ைற்றும் ARF இன் எதிர்ைால 

திகெயில் ைருத்துக்ைகை 

பரிைாறிக்சைாண்டன. இந்ன ா-பசிபிக், 

பயங்ைரவா  அச்சுறுத் ல், ைடல்ொர் 

ைைத்தில் UNCLOS முக்கியத்துவம் ைற்றும் 

கெபர் பாதுைாப்பு குறித்  இந்தியாவின் 

முன்னனாக்குைகை டாக்டர் சிங் 

முன்கவத் ார். 

இந்தியா ைற்றும் ெவுதி அயரபியா “ஆல்-

தைா ட் அல்-ஹிந்தி 2021” பயிற்சிகய நடத்ெ 

உள்ளது 

• இந்தியாவும் ெவுதி அனரபியாவும்  ங்ைைது 

மு ல் ைடற்பகட பயிற்சியான அல்-

சைாசஹட் அல்-ஹிந்தி 2021 (AL-MOHED AL-

HINDI 2021) ஐ நடத்   யாராை உள்ைன. 

பயிற்சியில் பங்னைற்ை, இந்தியாவின் 

வழிைாட்டப்பட்ட ஏவுைகண அழிப்பான் 

INS சைாச்சி ெவுதி அனரபியாகவ அகடந் து. 

கூட்டு ைடற்பகட பயிற்சி இந்தியா ைற்றும் 

ெவுதி அனரபியா இகடனய வைர்ந்து வரும் 

பாதுைாப்பு ைற்றும் இராணுவ 

ஒத்துகழப்பின் பிரதிபலிப்கப 

சவளிப்படுத்தும். 
 

 

இந்தியோ IBSA சுற்றுலோ அனமச்ெர்கள் ெந்திப்ன  

சமய்நிகர் வழி நடத்துகிறது 

• இந்தியா IBSA (இந்தியா, பிலரசில் மற்றும் 

ஜதன்னாப்பிரிக்கா) சுற்றுோ 

அடமச்சர்களின் கூட்ைத்டத ஜமய்நிகர் 

தளத்தின் மூேம் ஏற்பாடு ஜசய்தது. இந்திய 

சுற்றுோத்துடற அடமச்சர் திரு. ஜி. கிென் 

ஜரட்டி கூட்ைத்திற்கு தடேடம தாங்கினார். 

பிலரசிலின் கூட்ைாட்சி குடியரசின் 

சுற்றுோத் துடற அடமச்சர், கில்சன் 

மச்சாலைா லநட்லைா மற்றும் 

ஜதன்னாப்பிரிக்கா குடியரசின் துடண 

அடமச்சர் ஃபிஷ் அலமாஸ் மஹ்ேலேோ, 

இந்தியாவின் IBSA  தடேடமயின் கீழ் 

வீடிலயா கான்பரன்சிங்கில் கேந்து 

ஜகாண்ைனர். 

நபரந்திர சிங் பேோமர் 6 வது SCO விவெோய 

அனமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் உனரயோற்றுகிறோர் 

• ொங்காய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பின் (SCO) 

உறுப்பு நாடுகளின் 6 வது லவளாண் 

அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில் மத்திய விவசாயம் 

மற்றும் விவசாயிகள் நேத்துடற அடமச்சர் 

நலரந்திர சிங் லதாமர் வீடிலயா 

கேந்துடரயாைல் மூேம் உடரயாற்றினார். 

இந்த கூட்ைம் தஜிகிஸ்தான் தடேடமயில் 

துசான்லபவில் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்ைது. 

WEF இன் நினலயோை வைர்ச்சி ேோக்கம் உச்சி 

மோநோடு (WEF’S Sustainable Development Impact 

Summit) 2021 

• உேக ஜபாருளாதார மன்றத்தின் வருைாந்திர 
நிடேயான வளர்ச்சி தாக்கம் உச்சி மாநாடு 

(WEF’S Sustainable Development Impact Summit) 

ஜசப்ைம்பர் 20-23, 2021 அன்று 

சுவிட்சர்ோந்தின் ஜெனீவாவில் 

நடைஜபறும். இந்த ஆண்டு நிகழ்வு 

ஜபாருளாதாரங்கடள உள்ளைக்கிய புத்துயிர் 

ஜபறுவதில் வலுவாக கவனம் ஜசலுத்தும். 

• ஐக்கிய நாடுகள் ஜபாதுச் சடப, உச்சிமாநாடு 

“சமமான, உள்ளைக்கிய மற்றும் நிடேயான 

மீட்சிடய வடிவடமத்தல்” என்ற 

கருப்ஜபாருளின் கீழ் கூடுகிறது. 
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• அரசாங்கம், வணிகம் மற்றும் சிவில் 

சமூகத்டதச் லசர்ந்த கிட்ைத்தட்ை அடனத்து 

தடேவர்களுக்கும் இது வரலவற்டப 

அளிக்கும், இது ஒரு நிடேயான மற்றும் 

உள்ளைக்கிய எதிர்காேத்திற்கான லவகத்டத 

உருவாக்கும் ஒன்றாக ஜசயல்படும். 

அஜித் பேோவல் 11 வது BRICS NSA சமய்நிகர் 

கூட்டம் கூட்டத்தில் கலந்து சகோண்டோர் 

• லதசிய பாதுகாப்புக்கு ஜபாறுப்பான பிரிக்ஸ் 

உயர் பிரதிநிதிகளின் 11 வது கூட்ைம் 

காஜணாளி கூட்ைம் மூேம் நடைஜபற்றது. 

2021 பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டிற்கு இந்தியா 

தடேவராக இருப்பதால் இந்தியாவின் 

லதசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் 

லதாவல் இந்த கூட்ைத்டத நைத்தினார். 

• 15 வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு ஜசப்ைம்பர் 

2021 இல் நடைஜபற உள்ளது. NSA இன் 

பிரிக்ஸ் கூட்ைம் ஐந்து நாடுகளுக்கு 

அரசியல்-பாதுகாப்பு ஒத்துடழப்டப 

வலுப்படுத்த ஒரு தளத்டத வழங்கியது. 

ச ண்கள் அதிகோரம் குறித்ே G20 அனமச்ெர்கள் 

மோநோடு இத்ேோலியில் நனடச ற்றது 

• இத்தாலியின் சாண்ைா மார்ஜகரிட்ைா 

லிகூரில் ஜபண்கள் அதிகாரம் குறித்த முதல் 

G20 அடமச்சர்கள் மாநாடு நடைஜபற்றது. 

இது கேப்பு வடிவத்தில் நடைஜபற்றது, 

அதாவது மக்கள் உைல் வடிவத்திலும் 

வீடிலயா மாநாட்டிலும் பங்லகற்றனர். 

• மத்திய ஜபண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் 

லமம்பாட்டுத்துடற அடமச்சர் திருமதி. 

ஸ்மிருதி இரானி உடரயாற்றினார் . இந்த 

சந்திப்பில் இந்தியாவின் சார்பில் பரஸ்பர 

ஒத்துடழப்பு மூேம் பாலினம் மற்றும் 

ஜபண்கடள டமயமாகக் ஜகாண்ை 

பிரச்சிடனகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் 

இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை மத்திய 

அடமச்சர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். 

Agreement News 
 

இந்தியோ மற்றும் உலக வங்கி  ோதுகோப் ோை 

அனைகள் மற்றும் சநகிழ்திறன் சகோண்ட 250 

மில்லியன் டோலர் திட்டத்தில் னகசயழுத்திட்டை 

• 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 கட்டனமப்பு ஒப் ந்ேத்தில் 5 வது நோடோக 

சஜர்மனி னகசயழுத்திட்டது 

• 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. 

ப ரிடர் பமலோண்னமயில்  ங்கைோபேெுடன் 

அமல் டுத்ே இந்தியோ புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேம் 

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 

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


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | August 2021  

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

MSME களுக்கு உெவ வால்ைார்ட் விருத்தியுடன் 

 ரியானா அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் 

ககதயழுத்திட்டது 

• ஹரியானா அரொங்ைம் இந்திய வால்ைார்ட் 

விருத்தி ைற்றும் ஹக் ர்ஷாக் உடன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் 

கைசயழுத்திட்டுள்ைது, இது இந்திய MSME 

 யாரிப்புைள் ெர்வன ெ ெந்க ைளுக்கு செல்ல 

ஒரு பாக கய உருவாக்குகிறது. இந்  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ஹரியானா துகண 

மு ல்வர் துஷ்யந்த் ெவு ாலா, விைாஸ் 

குப் ா, MSME துகற இயக்குனர்-சஜனரல், 

இந்திய அரசு, வால்ைார்ட் விருத்தியிலிருந்து 

நிதின்  த் ைற்றும் அனினைத் னடாைர் 

(ஹக் ர்ஷாக்  கலகை நிர்வாை அதிைாரி) 

முன்னிகலயில் கைசயழுத்திடப்பட்டது. 

 ோரோலிம்பிக் கமிட்டியுடன் இந்தியன் வங்கி 

புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் னகசயழுத்திட்டது 

• ஆகஸ்ட் 24 முதல் ெப்பானின் 

லைாக்கிலயாவில் ஜதாைங்க உள்ள 

பாராலிம்பிக் லபாட்டிகளின் வங்கி 

பங்குதாரர்களில் ஒருவராக இந்திய 

பாராலிம்பிக் கமிட்டியுைன் (PCI) 

ஜபாதுத்துடற இந்தியன் வங்கி புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் டகஜயழுத்திட்ைது. இந்த 

வங்கி, PCI  உைனான ஒரு வருை கூட்டுறவு 

மூேம், பாராலிம்பிக் விடளயாட்டு 

வீரர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கும். 

பாராலிம்பிக் குழுவின் தடேவர் 

இந்தியாவின் தீபா மாலிக் ஆவார். 

சேோனலநினல உைர்திறன் செயற்னகக்பகோள் 

ேரவு  கிர்வில் பிரிக்ஸ் னகசயழுத்திட்டது 

• பிலரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் 

ஜதன்னாப்பிரிக்கா (BRICS) ரிலமாட் ஜசன்சிங் 

ஜசயற்டகக்லகாள் தரவு பகிர்வுக்கு 

ஒத்துடழப்புக்கான ஒப்பந்தத்தில் 

டகஜயழுத்திட்ைதாக இந்திய விண்ஜவளி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) ஜதரிவித்துள்ளது 

MyGov & UN மகளிர் கூட்டணி அமிர்ே 

மபஹோத்ேவ் ஸ்ரீ ெக்தி ெவோல் 2021 ஐ 

சேோடங்குகிறது 

• மின்னணு மற்றும் தகவல் ஜதாழில்நுட்ப 
அடமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள MyGov மற்றும் UN 

ஜபண்கள் இடணந்து அமிர்த மலஹாத் வ் 

ஸ்ரீ சக்தி கண்டுபிடிப்பு சவால் 2021 (Amrit 

Mahotsav Shri Shakti Innovation Challenge 2021) ஐ 

ஜதாைங்கியுள்ளனர். 

• இந்த சவாலின் லநாக்கம் ஜபண்கள் 

பாதுகாப்பு மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 

ஜதாைர்பான ஜபண் 

ஜதாழில்முடனலவார்களால் 

உருவாக்கப்பட்ை ஜதாழில்நுட்ப தீர்வுகடள 

ஊக்குவிப்பதாகும். 

• இந்த முயற்சி ‘நாரி சசக்திகாரடன’ (Nari 

Sashaktikaran) ஊக்குவிக்கும், லமலும் 

ஜபண்கள் தங்கள் முழு திறடன அடைய 

அவர்களுக்கு உதவ அதிகாரம் அளிக்கும். 

பே பங்குதாரர் அறக்கட்ைடள நிதி (Covid -

19) திட்ைத்தின் கீழ் அமிர்த மலஹாத் வ் ஸ்ரீ 

சக்தி சவால் 2021 ஜசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

ச ங்களூருவில் சமட்பரோ ரயில் 

சநட்சவோர்க்னக விரிவு டுத்துவேற்கோக 

இந்தியோ, ADB 500 மில்லியன் டோலர் கடனில் 

னகசயழுத்திட்டது 

• ஜபங்களூருவில் ஜமட்லரா ரயில் 

ஜநட்ஜவார்க்டக விரிவுபடுத்துவதற்காக 

ஆசிய லமம்பாட்டு வங்கியும் (ADB) மற்றும் 

இந்திய அரசும் 500 மில்லியன் ைாேர் 

கைனில் டகஜயழுத்திட்டுள்ளன. 

• இந்த திட்ைம் இரண்டு புதிய ஜமட்லரா 
பாடதகடள உருவாக்கும், ஜபரும்பாலும் 

ரிங் லராடு மற்றும் லதசிய ஜநடுஞ்சாடே 44 

மத்திய பட்டு வாரியம் மற்றும் 

ஜகம்லபகவுைா சர்வலதச விமான நிடேயம் 

இடைலய 30 நிடேயங்கள். 

நிதி ஆபயோக் மற்றும் WRI இனைந்து 

‘ப ோக்குவரத்னே விலக்குவேற்கோை மன்றத்னே’ 

சேோடங்குகின்றை 

• NITI Aayog மற்றும் World Resources Institute, 

(WRI), இடணந்து, ‘டிகார்லபானிசிங் 

டிரான்ஸ்லபார்ட்’ மன்றத்டத இந்தியாவில் 

ஜதாைங்கின. 
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• NITI ஆலயாக் இந்தியாவின் ஜசயல்பாட்டு 

பங்குதாரர். திட்ைத்தின் லநாக்கம் 

ஆசியாவில் GHG உமிழ்வின் (லபாக்குவரத்து 

துடற) உச்ச மட்ைத்டத (in line with a well below 

2-degree pathway) குடறப்பலத ஆகும், இதன் 

விடளவாக ஜநரிசல் மற்றும் காற்று 

மாசுபாடு லபான்ற பிரச்சடனகள் 

ஏற்படுகின்றன. 

இந்திய மற்றும் மோலத்தீவு அரசு மிகப்ச ரிய 

மனிே இனைப்புத் திட்டத்திற்கோை (GMCP) 

ஒப் ந்ேத்தில் னகசயழுத்திட்டது. 

• இந்திய மற்றும் மாேத்தீவு அரசு 

மிகப்ஜபரிய மனித இடணப்புத் 

திட்ைத்திற்கான (GMCP) ஒப்பந்தத்தில் 

டகஜயழுத்திட்ைது. 

• மாஜபரும் மனித இடணப்புத் திட்ைம் 

(GMCP) மாேத்தீவில் மிகப்ஜபரிய 

குடிமக்களுக்கான உள்கட்ைடமப்புத் 

திட்ைமாகும். 

• GMCP டய ஜசயல்படுத்த 400 மில்லியன் 

அஜமரிக்க ைாேர் கைன் வரி (OLC) மற்றும் 

100 மில்லியன் அஜமரிக்க ைாேர்கள் மூேம் 

இந்திய அரசு நிதியுதவி ஜசய்கிறது. 

• இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி (EXIM 

வங்கி) மூேம் 400 மில்லியன் அஜமரிக்க 

ைாேர் வழங்கப்படுகிறது. 

 

Awards News 
 

னெரஸ் பூைோவல்லோ பலோக்மோன்ய திலக் பேசிய 

விருனே சவன்றோர் 

• 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.ரோவ் ேங்கப்  ேக்கம் சவன்றவர்கள் 

அறிவிக்கப் ட்டைர் 

• 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. 

பமற்கு வங்கம் நோன்கு SKOCH விருதுகனைப் 

ச ற்றுள்ைது. 

• 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. 

பகல் ரத்ைோ விருனே பமஜர் தியோன் ெந்த் பகல் 

ரத்ைோ விருது எை மறுச யரிடப் ட்டது 

• 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. 
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லபான்ஷு  ெர்ைா உத்ெரகண்ட் ைாநிலத்திற்கான 

பாரத் யகெரி ைல்யுத்ெ டங்கல் தவன்றார் 

• இந்திய ைல்யுத்  வீரர் லபன்ஷு ெர்ைா, 

 மிழ்நாட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பாரத் 

னைெரி ைல்யுத்  டங்ைல் 2021 இல் சவன்றார். 

உத் ரைாண்ட் உருவாகி 20 வருடங்ைள் 

ைழித்து லபான்ஷு வறட்சிகய உகடத்து 

ைாநிலத்திற்கு பாரத் னைெரி என்ற பட்டத்க  

சவன்றார். ைாநில அைவில் 15  ங்ைப் 

ப க்ைங்ைள் ைற்றும் ன சிய அைவில் 10 

ப க்ைங்ைள் ைற்றும் ெர்வன ெ ைல்யுத் ப் 

னபாட்டிைளில் 2  ங்ைப் ப க்ைங்ைள் ைற்றும் 

1 சவள்ளிப் ப க்ைங்ைளுடன்; லாபன்ஷு  

ஏற்ைனனவ ன ெத்திற்கு சபருகை னெர்க்கும் 

வகையில் உள்ைது. 

பூடானில் உள்ள ைங்தடச்சு நீர் மின் திட்டம் 

ப்ரூனல் பெக்கம் தபறுகிறது 

• பூடானின் இந்தியாவின் உ வி ைங்க்சடச்சு 

நீர்மின் திட்டத்திற்கு லண்டனில் உள்ை 

சிவில் இன்ஜினியர்ைள் நிறுவனம் (ICE) 

ப்ரூனல் ப க்ைம் வழங்ைப்பட்டது. 

ச ாழில்துகறயில் உள்ை சிவில் 

இன்ஜினியரிங் சிறப்புமிக்ை அகடயாைைாை 

இந்  விருது வழங்ைப்பட்டது ைற்றும் 

இந்திய தூதுவர் பூட்டான் ருசிரா 

ைம்னபாஜிடம் ைங்ச ச்சு நீர் மின் திட்ட 

ஆகணயத்தின்  கலவர் லினயான்னபா 

னலாக்நாத் ெர்ைாவிடம் வழங்கினார். 

ைங்சடச்சு திட்டம் வழங்ைப்பட்ட ற்கு ஒரு 

ைாரணம் அ ன் ெமூை ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

நற்ொன்றுைளும் ஆகும். 

வான் ென் யயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் 7 யெசிய 

விருதுககள நாகாலாந்து தவன்றது 

• பழங்குடி கூட்டுறவு ெந்க ப்படுத் ல் 

னைம்பாட்டு கூட்டகைப்பு (TRIFED) 34 வது 

நிறுவன தின சைாண்டாட்டத்தின் னபாது, 

மு ல் வான்  ன் வருடாந்திர விருதுைள் 2020-

21 இல் நாைாலாந்துக்கு ஏழு ன சிய 

விருதுைள் வழங்ைப்பட்டன. இந்  

விருதுைகை ைத்திய பழங்குடி அகைச்ெர் 

அர்ஜுன் முண்டா ஜூம் சவபினார் மூலம் 

வழங்கினார். 

ைகாராஷ்டிரா அரசு ெகவல் தொழில்நுட்பத் 

துகறக்கான ராஜீவ் காந்தி விருகெ 

அறிவித்துள்ளது 

• ைைாராஷ்டிரா அரசு  ைவல் ைற்றும் 

ச ாழில்நுட்ப (IT) துகறயில் சிறந்  

செயல்திறனுக்ைாை முன்னாள் பிர ைர் ராஜீவ் 

ைாந்தியின் சபயரில் ஒரு புதிய விருக  

அறிவித்துள்ைது.  ைவல் ச ாழில்நுட்பத் 

துகறயில் குறிப்பிடத் க்ை பணிைகைச் 

செய்யும் நிறுவனங்ைளுக்கு 

ைைாராஷ்டிராவில் ராஜீவ் ைாந்தி விருது 

வழங்ைப்படும். 

குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்த் 2021 இல் 

144 பகலன்ட்ரி விருதுகனை வைங்கிைோர் 

• 2021 -ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்டதஜயாட்டி, 

ஆயுதப்படைகள், காவல்துடற மற்றும் 

துடண ராணுவ வீரர்களுக்கான 144 

லகேன்ட்ரி விருதுகடள ஆயுதப்படைகளின் 

தடேடம தளபதி ெனாதிபதி ராம்நாத் 

லகாவிந்த் விருதுகடள அளித்துள்ளார் 

144 பகலன்ட்ரி விருதுகள் (Gallantry awards) 

பின்வருமோறு: 

• அலசாக் சக்ரா: பாபு ராம் (மரணத்திற்குப் 

பின்), ASI, ெம்மு காஷ்மீர் லபாலீஸ். 

• கீர்த்தி சக்ரா: அல்தாஃப் ஹுடசன் பட் 

(மரணத்திற்குப் பின்), கான்ஸ்ைபிள், J & K 

லபாலீஸ். 

ெவுரிய ெக்ரோ: 

▪ லமெர் அருண் குமார் பாண்லை, 

ராஷ்டிரிய டரபிள்ஸ், இந்திய 

இராணுவம் 

▪ லமெர் ரவிக்குமார் சவுத்ரி, ராஷ்டிரிய 

டரபிள்ஸ், இந்திய இராணுவம் 

▪ லகப்ைன் அசுலதாஷ் குமார், ஜமட்ராஸ் 

ஜரஜிஜமன்ட் (டமசூர்) 

▪ லகப்ைன் விகாஸ் காத்ரி, ராஷ்ட்ரிய 

டரபிள்ஸ் 

▪ குமார், ராஷ்ட்ரிய டரபிள்ஸ் 

▪ சிபாய் நீரஜ் அஹ்ோவத், ராஷ்ட்ரிய 

டரபிள்ஸ் 

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


Monthly Current Affairs PDF in Tamil | August 2021  

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

▪ லகப்ைன் சச்சின் ரூபன் லசகுலவரா, 

இந்திய கைற்படை 

▪ குரூப் லகப்ைன் ஜபர்மிண்ைர் ஆன்ட்டில், 

Flying (டபேட்), விமானப்படை 

▪ விங் கமாண்ைர் வருண் சிங் Flying 

(டபேட்), விமானப்படை 

▪ சிலதஷ் குமார், துடண கமாண்ைன்ட், 

CRPF 

▪ ஸ்ரீ மஞ்சிந்தர் சிங், துடண ஆய்வாளர், 

CRPF 

▪ ஸ்ரீ சுனில் சவுத்ரி, கான்ஸ்ைபிள், CRPF 

▪ ஸ்ரீ ஜைபாசிஸ் லசத்தி, கமாண்லைா, 

ஒடிசா லபாலீஸ் (மரணத்திற்குப் பின்) 

▪ ஸ்ரீ சுதிர் குமார் துடு, கமாண்லைா, ஒடிசா 

லபாலீஸ் (மரணத்திற்குப் பின்) 

▪ ஸ்ரீ ொபாஸ் அகமது, சிறப்பு லபாலீஸ் 

அதிகாரி, J & K லபாலீஸ் (மரணத்திற்குப் 

பின்) 

சமல்ப ோர்ன் இந்திய தினரப் ட விைோ 

விருதுகள் 2021 அறிவிக்கப் ட்டது 

• ஃலபமிலி லமன் 2 நடிகர்கள் மலனாஜ் 

பாஜ்பாய் மற்றும் சமந்தா அக்கிலனனி 

ஆகிலயார் ஜமல்லபார்ன் இந்திய திடரப்பை 

விழாவின் சமீபத்திய பதிப்டப 

ஜவன்றவர்கள். IFFM 2021 யில் 

ஜவள்ளிக்கிழடம கிட்ைத்தட்ை பல்லவறு 

திடரப்பைத் துடறகடளச் லசர்ந்த பே 

நட்சத்திரங்களுைன் கேந்து ஜகாண்ைனர் . 

• சிறந்த திடரப்பைம்: சூரடர லபாற்று 

• சிறந்த நடிப்பு ஆண் (அம்சம்): சூரிய 

சிவகுமார் (சூரடர லபாற்று) 

• சிறந்த நடிப்பு ஜபண் (அம்சம்): வித்யா 

பாேன் (ஜெர்னி) & ஜகௌரவ நடிப்பு நிமிொ 

செயன் (தி கிலரட் இந்தியன் கிச்சன்) 

• சிறந்த இயக்குனர்: அனுராக் பாசு (லுலைா) & 

ஜகௌரவ நடிப்பு பிருத்வி லகானனூர் (பிங்கி 

எல்லி?) 

• சிறந்த ஜதாைர்: மிர்சாபூர் சீசன் 2 

இந்திய விமோை நினலயங்கள் ஸ்னகட்ரோக்ஸின் 

முேல் 100 விமோை நினலயப்  ட்டியலில் 

இடம்பிடித்துள்ைை 

• புது தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி 

சர்வலதச விமான நிடேயம் 2021 

ஸ்டகட்ராக்ஸ் உேக விமான நிடேய 

விருதுகளில் உேகின் முதல் 50 சிறந்த 

விமான நிடேயங்களில் இைம் 

பிடித்துள்ளது. ஜைல்லி விமான நிடேயம் 

அதன் ஒட்டுஜமாத்த தரவரிடசடய ஐந்து 

இைங்கள் லமம்படுத்தியுள்ளது. 2020 ஆம் 

ஆண்டில், இது 50 வது இைத்தில் 

டவக்கப்பட்ைது. இதன்மூேம், முதல் 50 

பட்டியலில் இைம்பிடித்த முதல் இந்திய 

விமான நிடேயமாகவும் இது மாறியுள்ளது. 

கத்தாரின் லதாஹாவில் உள்ள ஹமாத் 

சர்வலதச விமான நிடேயம் “உேகின் சிறந்த 

விமான நிடேயம்” என்று 

ஜபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

 ட்டியலில் உள்ை மற்ற இந்திய விமோை 

நினலயங்கள்: 

• டஹதராபாத்: 64 (2020 இல் 71வது இைம்) 

• மும்டப: 65 (2020 இல் 52வது இைம்) 

• ஜபங்களூரு: 71 (2020 இல் 68வது இைம்) 

இந்திய அணி அசமரிக்க கண்டுபிடிப்பு விருனே 

சவன்றது 

• SoftWorthy க்கு அஜமரிக்காவில் மதிப்புமிக்க 

லதசிய அறிவியல் அறக்கட்ைடள 

கண்டுபிடிப்பு-கார்ப்ஸ் (NSF I-Corps) குழு 

விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. SoftWorthy இன் 

விருது ஜபற்ற திட்ைம், ஸ்லைாகாஸ்டிக் 

மாைலிங், வடிவடமப்பு 

உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் அச்சிைப்பட்ை-

சர்க்யூட்-லபார்டுகள் (PCB கள்) லபான்ற 

மின்னணு சாதனங்களின் உணர்திறன் 

பகுப்பாய்வுக்கான நவீன ஜதாழில்நுட்ப 

பயன்பாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு 

முக்கியமானதாகும். 
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 ோல்கி ஹிபரமோதின்  ோர்னவயோைருக்கோை ஸ்ரீ 

 ெவ ெர்வபேெ விருதுக்கு 

பேர்வுசெய்யப் ட்டுள்ைோர் 

• கர்நாைக அரசு பால்கி ஹிலரமத்தின் மூத்த 

பார்டவயாளரான ஸ்ரீ பசவலிங்க 

பட்ைத்லதவாடர மதிப்புமிக்க ஸ்ரீ பசவ 

சர்வலதச விருதுக்கு லதர்வு ஜசய்துள்ளது. 

• ஜபங்களூருவில் உள்ள ரவீந்திர 

கோலக்ஷத்ராவில் கன்னை மற்றும் 

கோச்சாரத்துடற அடமச்சர் வி.சுனில் குமார் 

விருது வழங்குகிறார். 

• பிப்தார் மாவட்ைத்தில் உள்ள லிங்காயத் மத 
நிறுவனத்தில் ஜசப்டுவஜெலனரியன் 

பார்ப்பவர் ஐந்து தசாப்தங்களுக்கு லமோக 

ஜசேவிட்ைார். 

EASE சீர்திருத்ே அட்டவனை விருது 2021 

அறிவிக்கப் ட்டது. 

• மத்திய நிதி மற்றும் ஜபருநிறுவன 

விவகாரங்கள் துடற அடமச்சர் நிர்மோ 

சீதாராமன் EASE 3.0 விருதுகடள 

அறிவித்துள்ளார். 

• பாரத ஸ்லைட் வங்கி, 2021 ஆம் ஆண்டின் 

EASE சீர்திருத்த அட்ைவடண விருதின் (EASE 

3.0 விருதுகள்) ஒட்டுஜமாத்த உள்ளது. 

• லபங்க் ஆஃப் பலராைா இரண்ைாவது 
இைத்திலும், யூனியன் லபங்க் ஆஃப் 

இந்தியா மூன்றாவது இைத்திலும் உள்ளது. 

 

Sports News  
 

PV சிந்து படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் மகளிர் 

 ோட்மிண்டனில் சவண்கலம் சவன்றோர் 

• 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 

எஸ்சட ோன் ஒகோன் ஹங்பகரிய GP 2021 ஐ 

சவன்றோர் 

• 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. 

இலங்னக  ந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் இசுரு 

உேோைோ ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு 

ச றுகிறோர் 

• 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. 

கோல் ந்தில் CONCACAF ேங்கக் பகோப்ன னய 

அசமரிக்கோ சவன்றது 

• ஏழாவது CONCACAF தங்கக் லகாப்டபடயக் 

அஜமரிக்கா, 1-0 என்ற லகால் கணக்கில் 

ஜவற்றிடய நைப்பு சாம்பியன் 

ஜமக்ஸிலகாடவ ஜவன்றது. 
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• 2017 க்குப் பிறகு அஜமரிக்க அணியின் முதல் 

தங்கக் லகாப்டபப் இதுவாகும், லமலும் 2019 

இறுதிப் லபாட்டியில் ஜமக்ஸிலகாவிைம் 

லதால்வி அடைந்தது. ஜமக்சிலகாவின் 

ஜஹக்ைர் ஜஹர்ஜரரா லபாட்டியின் சிறந்த 

வீரர். 

அசலக்ெோண்டர் ஸ்சவசரவ் 2020 படோக்கிபயோ 

ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஒற்னறயர் சடன்னிஸில் 

ேங்கம் சவன்றோர் 

• 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 படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் 100 

மீட்டர் ேங்கத்னே இத்ேோலியின் மோர்செல் 

பஜக்கப் சவன்றோர் 

• 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. 

ச ண்கள் பிரிவில்: 

• எடேன் தாம்சன்-லஹரா லைாக்கிலயா 

லகாடைகாே விடளயாட்டுப் 

லபாட்டிகளில் ஜபண்களுக்கான 100 

மீட்ைர் ஓட்ைப்பந்தயத்தில் ஒலிம்பிக் 

சாதடன லநரத்தில் 10.61 வினாடிகளில் 

தங்கத்டதக் டகப்பற்றினார். 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக் 2020: குத்துச்ெண்னட 

வீரர் பலோவ்லிைோ ப ோர்பகோசஹய்ன் 

சவண்கலப்  ேக்கம் சவன்றோர். 

• 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 ஹோக்கியில் இந்தியோ சவண்கலம் 

சவன்றது, சஜர்மனினய 5-4 என்ற கைக்கில் 

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. 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் ரவிக்குமோர் ேஹியோ 

சவள்ளிப்  ேக்கம் சவன்றோர் 

• 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. 
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யூயராஸ்யபார்ட் இந்தியா யைாட்யடா GP 

பிராண்ட் அம்பாசிடராக ஜான் ஆபிரகாகை 

நியமித்துள்ளது 

• யூனராஸ்னபார்ட் இந்தியா பாலிவுட் சூப்பர் 

ஸ்டாரும் னைாட்னடா GP ஆர்வலருைான 

ஜான் ஆபிரைாம் அவர்ைள் மு ன்கை 

னைாட்டார்ஸ்னபார்ட் , னைாட்னடா GPக்ைான 

இந்திய தூ ராை நியமித்துள்ைது. ஜான் 

யூனராஸ்னபார்ட்டின் “னைாட்னடாஜிபி, னரஸ் 

லானைட் னஹ” பிரச்ொரத்தின் மூலம் 

னைாட்னடா GP கய இந்தியாவில் பரந்  

பார்கவயாைர்  ைைாை ஊக்குவிப்பக க் 

ைாணலாம். 

யடாக்கியயா ஒலிம்பிக் 2020: பஜ்ரங் புனியா 

ஒலிம்பிக் ைல்யுத்ெ தவண்கலப் பெக்கத்கெ 

தவன்றார் 

• ஆடவர் ஃப்ரீஸ்கடல் 65 கினலா பிரிவில் 

ைஜைஸ் ானின் டவுலட் 

நியாஸ்சபக்னைாகவ 8-0 என்ற னைால் 

ைணக்கில் சவன்று இந்திய ைல்யுத்  வீரர் 

பஜ்ரங் புனியா ஒலிம்பிக் ைல்யுத்  

சவண்ைலப் ப க்ைத்க  சவன்றார். 

னை.டி.ஜா வ், சுஷில் குைார், னயானைஷ்வர் 

 த், ொக்ஷி ைாலிக் ைற்றும் ரவிக்குைார் 

 ஹியா ஆகினயாருக்குப் பிறகு ஒலிம்பிக் 

னைகடயில் ஆறாவது இந்திய ைல்யுத்  வீரர் 

புனியா. 2012 லண்டன் ஒலிம்பிக்கிற்குப் 

பிறகு, ஒனர னபாட்டியில் இரண்டு இந்திய 

ைல்யுத்  வீரர்ைள் ப க்ைம் சவன்ற 

இரண்டாவது நிைழ்வு இதுவாகும். 

ஈட்டி எறிெலில் நீரஜ் யொப்ரா ஒலிம்பிக் ெங்கப் 

பெக்கம் தவன்றார் 

• னடாக்கினயா ஒலிம்பிக்கில் ஈட்டி எறி ல் 

னபாட்டியில் நீரஜ் னொப்ரா இந்தியாவிற்கு 

 ங்ைப்ப க்ைம் சவன்றுள்ைார்.  னது மு ல் 

முயற்சியில் 87.03 மீட்டர் தூக்கி எறிந்து, நீரஜ் 

னபாட்டிகய சவன்றார். அவரது வினாடியில் 

அவர் அக  87.58 மீட்டராை 

னைம்படுத்தினார். செக் குடியரசின் 

வீட் லாவ் சவஸ்னல 86.67 மீ தூக்கி 

எறிந் ார்.னடாக்கினயா 2020 இல் 

இந்தியாவின் 7 வது ப க்ைம் இது, 

விகையாட்டுப் னபாட்டியின் ஒரு பதிப்பில் 

இந்தியாவுக்கு கிகடத்  சிறந்  

ப க்ைைாகும். நீரஜ் னொப்ராவின்  ங்ைம், 

ஒலிம்பிக்கில் அபினவ் பிந்த்ராவுக்குப் பிறகு 

இந்தியாவின் இரண்டாவது  னிநபர்  ங்ைப் 

ப க்ைம் ஆகும். 

யஜம்ஸ் ஆண்டர்ென் தடஸ்ட் கிரிக்தகட்டில் 

அதிக விக்தகட்டுககள வீழ்த்திய 3 வது வீரர் 

ஆனார் 

• னஜம்ஸ் ஆண்டர்ென் 619 சடஸ்ட் 

விக்சைட்டுைகை எடுத்து அனில் கும்ப்னை 

ொ கனகய முறியடித்து சடஸ்ட் 

கிரிக்சைட்டில் அதிை விக்சைட்டுைகை 

வீழ்த்திய மூன்றாவது வீரர் ஆனார். கீப்பர் 

னஜாஸ் பட்டலர், KL ராகுல் விக்சைட் 

வீழ்த்திய பிறகு அவர் இந்  மிைப்சபரிய 

ொ கனகய அகடந் ார். அவரது 

 ற்னபாக ய விக்சைட் எண்ணிக்கை 163 

சடஸ்ட் னபாட்டிைளில் இருந்து 621 ஆை 

உள்ைது. ஆண்டர்ென்  ற்னபாது னவைப்பந்து 

வீச்ொைர்ைளில் அதிை விக்சைட் எடுத் வர் 

ைற்றும் 600 கிைப்பில் ஒனர னவைப்பந்து 

வீச்ொைர் ஆவார். இந்தியாவுக்கு எதிரான 

நாட்டிங்ஹாம் சடஸ்டின் 3 வது நாளில் 

அவர் இந்  கைல்ைல்கல எட்டினார். 

யடாக்கியயா ஒலிம்பிக் 2020 நிகறவு விழாவின் 

சிறப்பம்ெங்கள் 

• னடாக்கினயா ஒலிம்பிக்ஸ் 2020 ஆைஸ்ட் 08, 

2021 அன்று முடிவகடந் து. ெர்வன ெ பல 

விகையாட்டு நிைழ்வு ஜூகல 23 மு ல் 

ஆைஸ்ட் 08, 2021 வகர ஜப்பானின் 

னடாக்கினயாவில் நகடசபற்றது. 

னடாக்கினயா 1964 (னைாகடக்ைாலம்), 

ெப்னபானரா 1972 (குளிர்ைாலம்) ைற்றும் 

நாைனனா 1998 (குளிர்ைாலம்) 

விகையாட்டுைகை நடத்திய பிறகு, ஜப்பான் 

ஒலிம்பிக் னபாட்டிைகை நடத்துவது இது 

நான்ைாவது முகறயாகும். இது  விர, 

னைாகடக்ைால விகையாட்டுக்ைகை 

இரண்டு முகற நடத்திய மு ல் ஆசிய நைரம் 

னடாக்கினயா ஆகும் 
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பெக்க எண்ணிக்கக: 

▪ 39  ங்ைம், 41 சவள்ளி ைற்றும் 33 

சவண்ைலப் ப க்ைங்ைகை உள்ைடக்கிய 

ஒட்டுசைாத்  ப க்ை அட்டவகணயில் 

அசைரிக்ைா 113 ப க்ைங்ைளுடன் 

மு லிடத்தில் உள்ைது. 

▪ இந்திய  டைை அணி 1  ங்ைம், 2 சவள்ளி 

ைற்றும் 4 சவண்ைலப் ப க்ைங்ைகை 

உள்ைடக்கிய 7 ப க்ைங்ைகை சவல்ல 

முடிந் து. நாடு 86 நாடுைளில் ப க்ை 

அட்டவகணயில் 48 வது இடத்தில் 

உள்ைது. 

பெக்க பட்டியலில் முெல் ஐந்து நாடுகள்: 

• அசைரிக்ைா: 113 ( ங்ைம்: 39, சவள்ளி: 41, 

சவண்ைலம்: 33) 

• சீனா: 88 ( ங்ைம்: 38, சவள்ளி: 32, 

சவண்ைலம்: 18) 

• ஜப்பான்: 58 ( ங்ைம்: 27, சவள்ளி: 14, 

சவண்ைலம்: 17) 

• கினரட் பிரிட்டன்: 65 ( ங்ைம்: 22, சவள்ளி: 

21, சவண்ைலம்: 22) 

• அணி ROC (ரஷ்ய ஒலிம்பிக் குழு): 71 

( ங்ைம்: 20, சவள்ளி: 28, சவண்ைலம்: 23) 

2020 யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா 

• னடாக்கினயா விகையாட்டு 2020 இல் 

இந்தியா  னது சிறந்  ஒலிம்பிக் ப க்ைம் 7 

உடன் முடித்து, 2012 லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் 

6 சிறந்  ப க்ைங்ைகை முறியடித் து. 

• னைரி னைாம் ைற்றும் ஆண்ைள் ஹாக்கி அணி 

னைப்டன் ைன்பிரீத் சிங் ஆகினயார் ச ாடக்ை 

விழாவில் இந்திய அணிக்கு சைாடி 

ஏற்றினார்ைள். 

• நிைழ்வின் நிகறவு விழாவில் சவண்ைலப் 

ப க்ைம் சவன்ற பஜ்ரங் புனியா 

சைாடினயற்றினார். 

இந்திய பெக்கம் தவன்றவர்களின் பட்டியல்: 

ெங்கம் 

• ஆண்ைள் ஈட்டி எறி ல்: நீரஜ் னொப்ரா 

தவள்ளி 

• சபண்ைளுக்ைான 49 கினலா பளு 

தூக்கு ல்: மீராபாய் ொனு 

• ஆண்ைள் ஃப்ரீஸ்கடல் 57 கினலா 

ைல்யுத் ம்: ரவி  ஹியா 

தவண்கலம் 

• சபண்ைள் சவல்டர்சவயிட் 

குத்துச்ெண்கட: னலாவ்லினா 

னபார்னைாசஹய்ன் 

• ைைளிர் ஒற்கறயர் னபட்மிண்டன்: பிவி 

சிந்து 

• ஆண்ைள் 65 கினலா ஃப்ரீஸ்கடல் 

ைல்யுத் ம்: பஜ்ரங் புனியா 

• ஆண்ைள் ஹாக்கி: இந்திய ஆண்ைள் 

ஹாக்கி அணி 

2028 ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்தகட்கடச் யெர்க்க ICC 

வலியுறுத்தியது 

• ெர்வன ெ கிரிக்சைட் ைவுன்சில் 2028 லாஸ் 

ஏஞ்ெல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில் விகையாட்கடச் 

னெர்க்ைப் உறுதி செய்துள்ைது. ஒலிம்பிக் 

அட்டவகணயில் இல்லா க  முடிவுக்குக் 

சைாண்டுவருவ ற்ைான ஐசிசியின் 

முயற்சியில் பல ரப்பட்ட நிைழ்வுைளுக்கு 

கிரிக்சைட்டின் சபாருந் க்கூடிய பல 

நிைழ்வுைள் அடங்கும். இப்னபாது வகர, 

ஒலிம்பிக்கில் ஒனர ஒரு ன ாற்றத்க  

உருவாக்கியுள்ைது, 1900 ஆம் ஆண்டு 

பாரிசில் இரண்டு அணிைள் ைட்டுனை கினரட் 

பிரிட்டன் ைற்றும் 2028 இல் விகையாட்டு 

னெர்க்கை 128 வருட ைால இகடசவளியின் 

முடிகவக் குறிக்கும் நிைழ்வில் பிரான்க  

நடத்தியது. 

சகோல்கத்ேோவில் நனடச றவுள்ை 130 வது 

 திப்புடன் டியூரன்டு பகோப்ன  மறு நுனைவு 

செய்கிறது 

• ஆசியாவின் பழடமயான மற்றும் உேகின் 
மூன்றாவது பழடமயான கால்பந்து 

லபாட்டியான டியூரன்டு  லகாப்டப, ஒரு 

வருை இடைஜவளிக்குப் பிறகு மீண்டும் வர 

உள்ளது. டியூரன்டு லகாப்டபயின் 130 வது 

பதிப்பு 2021 ஜசப்ைம்பர் 05 முதல் 

அக்லைாபர் 03, 2021 வடர ஜகால்கத்தா 

மற்றும் அடதச் சுற்றி நடைஜபற உள்ளது. 

லகாவிட் -19 ஜதாற்றுலநாய் காரணமாக, 

கைந்த சீசனில் லபாட்டி ரத்து 

ஜசய்யப்பட்ைது. 
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ெோகிப் அல் ஹென், ஸ்டோஃ னி சடய்லர் 

ஜூனல மோேத்திற்கோை ஐசிசி இன் வீரரோக 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டைர் 

• வங்காளலதச ஆல்-ரவுண்ைர் ெகிப் அல் 

ஹசன் மற்றும் லமற்கிந்திய தீவுகள் 

அணியின் லகப்ைன் ஸ்ைாபனி ஜைய்ேர் 

ஆகிலயார் ஆண்கள் மற்றும் ஜபண்கள் 

பிரிவில் ெூடே மாதத்திற்கான ஐசிசி இன் 

மாத வீரராக லதர்வு ஜசய்யப்பட்ைனர். 

ொகிப், லமற்கிந்திய தீவுகளின் லஹைன் 

வால்ஷ் ெூனியர் மற்றும் 

ஆஸ்திலரலியாவின் மிட்ஜசல் மார்ஷ் 

ஆகிலயாருைன் பரிந்துடரக்கப்பட்ைார். 

உலகக் பகோப்ன  சவன்ற U19 இந்திய பகப்டன் 

உன்முக் ெந்த் ஓய்னவ அறிவித்ேோர் 

• உேகக் லகாப்டப ஜவன்ற U19 இந்திய 

லகப்ைன் உன்முக் சந்த் இந்தியாவில் 

கிரிக்ஜகட்டிலிருந்து ஓய்வு ஜபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். ஆஸ்திலரலியாவின் 

ைவுன்ஸ்வில்லில் நைந்த 2012 U-19 உேகக் 

லகாப்டப இறுதிப் லபாட்டியில் 

ஆஸ்திலரலியாவுக்கு எதிராக பதற்றமான 

ஜவற்றிடய வழிநைத்திய அவர் 111 ரன்கள் 

எடுத்து அசத்தினார். 

படோக்கிபயோ  ோரோலிம்பிக் ப ோட்டிக்கோக 

இந்தியோ மிகப்ச ரிய அணினய அனுப்புகிறது 

• வரவிருக்கும் லைாக்கிலயா பாரா 

ஒலிம்பிக்கில் இதுவடர இல்ோத அளவுக்கு 

மிகப்ஜபரிய இந்திய அணி 

அனுப்பப்படுகிறது, இதில் 54 விடளயாட்டு 

வீரர்கள் 9 விடளயாட்டு பிரிவுகளில் 

பங்லகற்கின்றனர். 54 உறுப்பினர்கடளக் 

ஜகாண்ை இந்தியக் குழுக்களுக்கு மத்திய 

இடளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விடளயாட்டுத்துடற அடமச்சர் அனுராக் 

ஆகஸ்ட் 12, 2021 அன்று முடறயான மற்றும் 

ஜமய்நிகர் அனுப்புதடே வழங்கினார். 

ஹர்ஷித் ரோஜோ இந்தியோவின் 69 வது செஸ் 

கிரோண்ட்மோஸ்டர் ஆைோர் 

• மகாராஷ்டிராவின் புலனடவச் லசர்ந்த 20 

வயதான ஜசஸ் வீரர் ஹர்ஷித் ராொ, 

சதுரங்கத்தில் இந்தியாவின் 69 வது 

கிராண்ட்மாஸ்ைராக ஆனார். அவர் பீல் 

மாஸ்ைர்ஸ் ஓபன் 2021 இல் GM ஆனார் என்ற 

சாதடனடய அடைந்தார். அங்கு அவர் 

ஜைன்னிஸ் வாக்னருக்கு எதிராக தனது 

இறுதி GM ஜநறிமுடறடய ஒரு சுற்று 

மீதமுள்ள நிடேயில் ஜபற தனது 

ஆட்ைத்டத ஜெயித்தார் 

 ோர்சிபலோைோனவ விட்டு சவளிபயறிய பிறகு 

 ோரிஸ் செயின்ட் சஜர்னமனுக்கு சமஸ்ஸி 

னகசயழுத்திட்டோர் 

• லிலயானல் ஜமஸ்ஸி 21 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு பார்சிலோனா கிளப்டப விட்டு 

ஜவளிலயறிய பிறகு நட்சத்திரங்கள் நிடறந்த 

பாரிஸ் ஜசயின்ட் ஜெர்டமனில் லசர்ந்தார். 

ஐலராப்பாவின் சிறந்த கால்பந்து வீரருக்கான 

பாலோன் தி’ஓர்  ஐ  ஆறு முடற ஜவன்ற 

ஜமஸ்ஸி, மூன்றாண்டுக்கான 

விருப்பத்துைன் இரண்டு வருை 

ஒப்பந்தத்தில் டகஜயழுத்திட்ைார். 

ரவுைக் ெத்வோனி 2021 ஸ்பிலிம்ச ர்பகோ ஓ ன் 

செஸ் ப ோட்டியில் சவன்றோர் 

• 15 வயதான இளம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்ைர் 

ரவுனக் சத்வானி இத்தாலியில் நைந்த 19 வது 

ஸ்பிலிம்ஜபர்லகா ஓபன் ஜசஸ் லபாட்டியில் 

ஜவற்றி ஜபற்றுள்ளார். நாக்பூடரச் லசர்ந்த 

நான்காவது சீட் சத்வானி, லபாட்டிகளில் 

லதாற்காமல், ஒன்பது சுற்றுகளில் இருந்து 

ஏழு புள்ளிகளுைன், அதில் ஐந்து ஜவற்றி 

மற்றும் நான்கு சமநிடே அடைந்தார். 

முகமது அேோமுக்கு பேசிய இனைஞர் விருது 

வைங்கி சகௌரவிக்கப் ட்டது 

• ஜதலுங்கானாவில் உள்ள கரீம்நகர் 

மாவட்ைத்டதச் லசர்ந்த முகமது அ ாமுக்கு, 

சிறந்த இடளஞர் விருது வழங்கப்பட்ைது. 

அவர் இரத்த தானம், உைல் உறுப்பு தானம் 

மற்றும் லதாட்ைத் திட்ைங்கள் ஜதாைர்பான 

பே விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகடள ஹரிதா 

ஹரம் திட்ைத்தின் கீழ் நைத்தியுள்ளார். 
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ஒடிெோ இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு இந்திய 

ஹோக்கி அணிகளுக்கு ஸ் ோன்ெர் செய்ய உள்ைது 

• தற்லபாடதய ஸ்பான்சர்ஷிப் 2023 இல் 

முடிவடைந்த பிறகு ஒடிசா அரசாங்கம் 

இந்திய ஹாக்கி அணிகளுக்கு இன்னும் 10 

ஆண்டுகளுக்கு நிதியுதவி அளிக்கும் என்று 

முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்தார். 

மாநிே அரசு 2018 இல் லதசிய ஹாக்கி 

அணிகளுக்கு ஸ்பான்சர் ஜசய்யத் 

ஜதாைங்கியது. 

உலக ேடகை U20 ெோம்பியன்ஷிப் னநபரோபியில் 

சேோடங்கப் ட்டது 

• உேக தைகள U20 சாம்பியன்ஷிப்பின் 2021 

பதிப்பு ஜகன்யாவின் டநலராபியில் 

ஜதாைங்கப்பட்ைது. உேஜகங்கிலும் 

பயணிக்கும் குழுக்கள் மற்றும் நகரும் 

முக்கிய உபகரணங்களின் Covid தாக்கம் ஒரு 

சவாோக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று 

ஆளும் குழு ஒரு அறிக்டகயில் 

ஜதரிவித்துள்ளது 

WAU20 ெோம்பியன்ஷிப்பில் னெலி சிங் லோங் 

ஜம்ப் சவள்ளி சவன்றோர் 

• டெலி சிங் உேக தைகள U20 

சாம்பியன்ஷிப்பில் மகளிர் நீளம் தாண்டுதல் 

ஜவள்ளிப் பதக்கத்டத ஜவன்றார். 

• ஸ்வீைன் மொ அஸ்காக் தங்கப் பதக்கம் 
தாண்டியடத விை 59 மீட்ைர் அவரது 

முயற்சியானது 1 ஜசமீ குடறவாக இருந்தது 

ஆனால் அவரது ஜவள்ளிப் பதக்கம் இந்திய 

தைகள முன்லனற்றத்டத ஜதாைர்ந்து 

ஜவளிப்படுத்துவடத உறுதி ஜசய்தது. 

NBA ெோம்பியன்ஷிப்  ட்டியலில் இடம் ச றும் 

முேல் இந்தியர் பிரின்ஸ் ோல் சிங். 

• 2021 NBA சம்மர் லீக் கிரீைத்டத அவரது 

தரப்பு சாக்ரஜமண்லைா கிங்ஸ் 

ஜவன்றலபாது, NBA பட்ைத்டத ஜவன்ற 

அணியின் முதல் இந்தியராக பிரின்ஸ்பால் 

சிங் ஆனார். 

• 6 அடி -9 முன்லனாக்கி NBAவின் எந்த 

மட்ைத்திலும் சாம்பியன்ஷிப் பட்டியலில் 

இைம் ஜபற்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

வரோற்டற படைத்தார். 

• பாஸ்ைன் ஜசல்டிக்ஸ் அணிக்கு எதிரான 
சாம்பியன்ஷிப் விடளயாட்டில் கிங்ஸ் 

ஆதிக்கம் ஜசலுத்தி, 100-67 ஜவற்றியுைன் 

பட்ைத்டத ஜவன்றது. 

படோக்கிபயோ  ோரோலிம்பிக்கில் இந்தியோவின் 

சகோடினய பேக்ெந்த் ஏந்துகிறோர் 

• 2016 ரிலயா பாராலிம்பிக் விடளயாட்டுப் 

லபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் ஜவன்ற 

மாரியப்பன் தங்கலவலு, ஜதாைக்க 

விழாவில் இந்தியாவின் புதிய ஜகாடி 

தாங்கியவராக ஆசிய விடளயாட்டுப் 

லபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் ஜவன்ற 

லதக்சந்த் மாற்றப்படுவார். 

 ோரோலிம்பிக்ஸ் 2020: படபிள் சடன்னிஸில் 

 விைோச ன்  படல் சவள்ளி சவன்றோர் 

• லைபிள் ஜைன்னிஸில், இந்திய லபட்ேர் 

பவினாஜபன் பலைல், 2020 லைாக்கிலயாவில் 

நைந்த பாராலிம்பிக் லபாட்டியில், ஜபண்கள் 

ஒற்டறயர் பிரிவில் ஜவள்ளிப் பதக்கத்டத 

ஜவன்றார். 

• 34 வயதான பட்லைல் தனது முதல் 

பாராலிம்பிக் லபாட்டிகளில் 0-3 என்ற சீன 

வீரரிைம் லதாற்றார். லைாக்கிலயா 

பாராலிம்பிக் லபாட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு 

இது முதல் பதக்கம் ஆகும். 

பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோச ன் ச ல்ஜிய கிரோண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ சவன்றோர் 

• லமக்ஸ் ஜவர்ஸ்ைாஜபன் (ஜரட் புல் – 
ஜநதர்ோந்து) ஜபல்ஜிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 ஜவற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்ைார். 

ஜபல்ஜிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மடழ 

காரணமாக நிறுத்தப்பட்ைது மற்றும் 

இரண்டு சுற்றுகள் மட்டுலம 

நிடறவடைந்தன. 

 ோரோலிம்பிக்ஸ் 2020: துப் ோக்கி சுடுேலில் 

ஆவணி பலகோரோ ேங்கம் சவன்றோர் 

• R-2 ஜபண்கள் 10 மீட்ைர் ஏர் டரபிள் 

ஸ்ைாண்டிங் SH1 லபாட்டியில் 

பாராலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் ஜவன்ற 

முதல் இந்தியப் ஜபண் என்ற சாதடனடய 

நிகழ்த்திய துப்பாக்கி சுடுதல் ஆவணி 

லேகாரா வரோற்டற எழுதியுள்ளார். 
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 ோரோலிம்பிக்ஸ் 2020: ஆண்கள் உயரம் 

ேோண்டுேலில் நிெோத் குமோர் சவள்ளி சவன்றோர் 

• லைாக்கிலயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் 

ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதல் T47 

லபாட்டியில் இந்தியாவின் நிொத் குமார் 

ஜவள்ளிப் பதக்கம் ஜவன்றுள்ளார். 

• லைாக்கிலயா 2020 பாராலிம்பிக்கில் 

இந்தியாவுக்கு இது இரண்ைாவது பதக்கம். 

23 வயதான நிொத் 06 மீட்ைர் தாண்டினார், 

இதன் மூேம் ஆசிய சாதடன படைத்தார். 

அவர் அஜமரிக்காவின் ைல்ோஸ் 

டவ ுைன் தனது ெம்டப சமன் ஜசய்தார், 

அவர் ஜவள்ளிடயப் ஜபற்றார். 

SP பெதுரோமன் 2021  ோர்சிபலோைோ ஓ ன் செஸ் 

ப ோட்டியில் சவன்றோர் 

• சதுரங்கத்தில், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்ைர் SP 

லசதுராமன் 2021 பார்சிலோனா ஓபன் ஜசஸ் 

லபாட்டி பட்ைத்டத ஜவன்றுள்ளார், ஒன்பது 

சுற்றுகளிலும் லதால்வியடையாமல், ஆறு 

லபாட்டிகளில் ஜவன்று மூன்று 

லபாட்டிகளில் டிரா ஜசய்தார். 

• ஜசன்டனடயச் லசர்ந்த லசதுராமன் 

ஒன்பதாவது மற்றும் இறுதி சுற்றுக்குப் பிறகு 

5 புள்ளிகடளச் லசகரித்து ரஷ்யாவின் 

லைனியல் யூஃபாவுைன் ஸ்லகாடர சமன் 

ஜசய்தார். 

 ோரோலிம்பிக்ஸ் 2020: ஈட்டி எறிேல் சுமித் 

ஆன்டில் ேங்கம் சவன்றோர் 

• லைாக்கிலயா பாரா ஒலிம்பிக்கில் 

ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் F-64 இறுதிப் 

லபாட்டியில் இந்தியாவின் சுமித் அன்டில் 

தங்கப் பதக்கம் ஜவன்றுள்ளார், லமலும் 

இந்த ஜசயல்பாட்டில் 55 மீட்ைர் தூரத்திற்கு 

புதிய உேக சாதடன படைத்தார். 

இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் ஸ்டூவர்ட் பின்னி 

ஓய்னவ அறிவித்ேோர் 

• இந்திய ஆல்-ரவுண்ைர் கிரிக்ஜகட் வீரர், 

ஸ்டூவர்ட் பின்னி ஆகஸ்ட் 30, 2021 அன்று 

அடனத்து வடகயான கிரிக்ஜகட்டிலிருந்தும் 

ஓய்வு ஜபறுவதாக அறிவித்தார். அவர் ஆறு 

ஜைஸ்ட், 14 ஒருநாள் மற்றும் மூன்று T20 

லபாட்டிகளில் இந்திய அணிடய 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார், ஜமாத்தம் 459 

ரன்கள் மற்றும் 24 விக்ஜகட் எடுத்தார் 

 ோரோலிம்பிக்ஸ் 2020: ஈட்டி எறிேலில் 

பேபவந்திர ஜஜோரியோ சவள்ளி சவன்றோர் 

• நைந்துஜகாண்டிருக்கும் லைாக்கிலயா 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல், இந்தியாவின் 

மிகப் ஜபரிய பாராலிம்பியனான லதலவந்திர 

ெொரியா, ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல்-F46 

இறுதிப் லபாட்டியில் ஆகஸ்ட் 30, 2021 

அன்று ஜவள்ளிப் பதக்கத்டத ஜவன்றார். 40 

வயதான லதலவந்திரன் 35, ஜவள்ளிக்கு தனது 

சிறந்த வீச்டச நிகழ்த்தினார் 

 ோரோலிம்பிக்ஸ் 2020: வட்டு எறிேலில் பயோபகஷ் 

கத்துனியோ சவள்ளி சவன்றோர். 

• இந்தியாவின் வட்டு எறிதல் வீரர் லயாலகஷ் 

கத்துனியா, தற்லபாது நடைஜபற்று வரும் 

லைாக்கிலயா பாராலிம்பிக்கில் 

ஆண்களுக்கான டிஸ்கஸ் த்லரா F56 இறுதிப் 

லபாட்டியில் ஜவள்ளிப் பதக்கத்டத 

ஜவன்றுள்ளார். லயாலகஷ் 44.38 மீட்ைர் 

தூரத்டத எறிந்து இரண்ைாவது இைத்டத 

பிடித்தார். 

பிர ல கிரிக்சகட்  யிற்சியோைர் வோசூ  ரஞ்ெப  

கோலமோைோர் 

• இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்ஜகட் வீரரும் 

பயிற்சியாளருமான வாசூ பரஞ்சலப 

காேமானார். அவர் சுனில் கவாஸ்கர், திலீப் 

ஜவங்சர்கர், ராகுல் டிராவிட், சச்சின் 

ஜைண்டுல்கர் மற்றும் லராஹித் சர்மா 

லபான்ற ஒரு சிேரின் வழிகாட்டியாக 

கருதப்பட்ைார். அவர் கவாஸ்கருக்கு ‘சன்னி’ 

என்ற புடனப்ஜபயடரயும் ஜகாடுத்தார். 
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Ranks and Reports News 
 

QS சிறந்ே மோைவர் நகரங்கள் ேரவரினெயில் 

மும்ன , ச ங்களூரு முேல் 100 இடங்கனை 

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. 

2021 க்கோை  ோர்ச்சூன் குபைோ ல் 500  ட்டியலில் 

7 இந்திய நிறுவைங்கள் இடம்பிடித்ேை 

• 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. 

 ட்டியலில் உள்ை இந்திய நிறுவைங்கள்: 

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 உலகைோவிய 

நிறுவைங்கள்: 

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) 

புதிய உலகளாவிய இகளஞர் யைம்பாட்டு 

குறியீட்டில் இந்தியா 122 வது இடத்தில் உள்ளது 

• லண்டனில் உள்ை ைாைன்சவல்த் 

செயலைத் ால் சவளியிடப்பட்ட 181 

நாடுைளில் உள்ை இகைஞர்ைளின் நிகலகய 

அைவிடும் புதிய உலைைாவிய இகைஞர் 

னைம்பாட்டு அட்டவகண 2020 இல் 

இந்தியா 122 வது இடத்தில் உள்ைது. 

ஸ்னலானவனியா, னநார்னவ, ைால்டா ைற்றும் 

சடன்ைார்க் ஆகிய நாடுைளுக்கு 

அடுத் படியாை சிங்ைப்பூர் மு லிடத்தில் 

உள்ைது. ொட், ைத்திய ஆப்பிரிக்ைக் குடியரசு, 

ச ற்கு சூடான், ஆப்ைானிஸ் ான் ைற்றும் 

கநஜர் ஆகியகவ முகறனய ைகடசியாை 

உள்ைன`. 

உலகில் கிரிப்படோ பமற்சகோள்ளுேலில் இந்தியோ 

இரண்டோவது இடத்தில் உள்ைது 

• 2021 உேகளாவிய கிரிப்லைா 

லமற்ஜகாள்ளுதலில் குறியீட்டின் படி, 

பிளாக்ஜசயின் தரவு தளமான 

ஜசயினாலிசிஸின் படி, உேகளவில் 

கிரிப்லைா லமற்ஜகாள்ளுதலில் 

வியட்நாமிற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா 

இரண்ைாவது இைத்தில் உள்ளது. 

ஆப்பிள் ஹுருன் குபைோ ல் 500 மிகவும் 

மதிப்புமிக்க நிறுவைங்களின்  ட்டியலில் 2021 

இல் முேலிடத்தில் உள்ைது 

• ஆப்பிள் உேகின் மிக மதிப்புமிக்க 

நிறுவனம் (USD 2,443 பில்லியன்) ஹுருன் 

குலளாபல் 500 மிகவும் மதிப்புமிக்க 

நிறுவனங்களின் பட்டியல் 2021. உேகின் 

முதல் ஆறு மதிப்புமிக்க நிறுவனங்கள் 

ஆப்பிள், டமக்லராசாப்ட், அலமசான், 

ஆல்பாஜபட், லபஸ்புக் மற்றும் 

ஜைன்ஜசன்ட் என மாறாமல் இருந்தன. 

EIU இன்  ோதுகோப் ோை நகரங்கள் அட்டவனை 

2021 இல் பகோ ன்பஹகன் முேலிடத்தில் 

உள்ைது 

• ஜைன்மார்க்கின் தடேநகரான 

லகாபன்லஹகன், 60 உேக நகரங்களில் 

இருந்து உேகின் பாதுகாப்பான நகரமாக 

ஜபயரிைப்பட்டுள்ளது. லகாபன்லஹகன் 100 
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க்கு 82.4 புள்ளிகடளப் ஜபற்றது, நகர்ப்புற 

பாதுகாப்பின் அளடவ அளவிடும் EIU இன் 

இரண்ைாண்டு குறியீட்டின் நான்காவது 

பதிப்பில் முதலிைம் பிடித்தது. 

• 5 மதிப்ஜபண்களுைன், குடறந்த 

பாதுகாப்பான நகரமாக, குறியீட்டின் கீலழ 

யங்லகான் உள்ளது. 

• புதுஜைல்லியும் மும்டபயும் குறியீட்டில் 

இைம் ஜபற்றுள்ளன. புதுஜைல்லி 1 

மதிப்ஜபண்ணுைன் 48 வது இைத்திலும், 

மும்டப 54.4 மதிப்ஜபண்ணுைன் 50 வது 

இைத்திலும் உள்ளது. 

உலகைோவிய உற் த்தி இடர் குறியீட்டில் 

இந்தியோ இரண்டோவது இடத்னேப் பிடித்துள்ைது 

• இந்தியா உேகளாவிய உற்பத்தி டமயமாக 

உருஜவடுத்து, அஜமரிக்காடவ திறம்பை 

முறியடித்து உேகின் இரண்ைாவது 

விரும்பத்தக்க உற்பத்தி இைமாக 

மாறியுள்ளது. 

• இது அஜமரிக்கா மற்றும் பிற உற்பத்தி 

நிறுவனமான சீனா உட்பை மற்ற நாடுகடள 

விை விருப்பமான உற்பத்தி டமயமாக 

உற்பத்தியாளர்களால் இந்தியாவில் வளர்ந்து 

வரும் ஆர்வத்டத குறிக்கிறது. 

இந்தியோவின் முேல் பவைோண் துனற குறியீடு 

GUAREX NCDEX ஆல் சேோடங்கப் ட்டது 

• இந்தியாவின் முதல் துடறசார் குறியீடு அக்ரி 

கமாடிடிஸ் கூட்ைம் அதாவது GUAREX 

லதசிய ஜபாருட்கள் மற்றும் ஜைரிலவடிவ்ஸ் 

எக்ஸ்லசஞ்ச் லிமிஜைட் (NCDEX) மூேம் 

ஜதாைங்கப்பட்ைது. 

• குவாஜரக்ஸ் என்பது விடே 

அடிப்படையிோன துடறசார் குறியீைாகும், 

இது குவார் கம் சுத்திகரிக்கப்பட்ை பிளவுகள் 

மற்றும் குவார் விடதகளின் எதிர்காே 

ஒப்பந்தங்களில் நிகழ்லநர அடிப்படையில் 

இயக்கத்டதக் கண்காணிக்கிறது. 

நிதி ஆபயோக் NER மோவட்ட SDG குறியீட்டு 

அறிக்னகனய சவளியிட்டது 

• NITI ஆலயாக் மற்றும் வைகிழக்கு 

பிராந்தியத்தின் லமம்பாட்டு அடமச்சகம், 

UNDP யின் ஜதாழில்நுட்ப ஆதரவுைன் 

வைகிழக்கு பிராந்திய மாவட்ை SDG 

குறியீட்டு அறிக்டக மற்றும் ைாஷ்லபார்டு 

2021–22 ஆகியவற்டற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இந்த குறியீடு NITI 

ஆலயாக்கின் SDG இந்தியா குறியீட்டை 

அடிப்படையாகக் ஜகாண்ைது. 

• அறிக்டகயின்படி, சிக்கிமின் கிழக்கு சிக்கிம் 

மாவட்ைம் வைகிழக்கு பிராந்தியத்தில் (NER) 

மாவட்ை SDG குறியீடு 2021-22 இல் 

முதலிைத்திலும், நாகாோந்தின் கிஃபயர் 

மாவட்ைம் 103 மாவட்ைங்களில் 

தரவரிடசயில் கடைசி இைத்திலும் உள்ளன. 

தரவரிடசயில் லகாமதி, வைக்கு திரிபுரா 

இரண்ைாவது, லமற்கு திரிபுரா மூன்றாவது 

இைத்தில் உள்ளது. 

 

Books and Authors News 
 

நோவலோசிரியர் குைோல்  ோசுவின் ‘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. 
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பகப்டன் ரபமஷ்  ோபுவின் “னம ஓன் மெோகன்” 

என்ற புதிய புத்ேகம் சவளியிடப் ட்டது 

• “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. 

சிறுத்னே  ற்றிய புத்ேகம் ெஞ்ெய் குப்பியின் 

‘சிறுத்னே நோட்குறிப்புகள் – இந்தியோவில் 

சரோசெட்’ சவளியிடப் ட்டது 

• 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. 

 ோலபகோட் விமோைத் ேோக்குேல் 2019  ற்றிய 

புதிய புத்ேகம் மைன்  ட் எழுதியுள்ைோர் 

• 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. 

“14 வருடங்கள் இல்லாெ நாட்குறிப்பு” என்ற 

ெகலப்பில் ஒரு புத்ெகம் தவளியிடப்பட்டது 

• சைால்ைத் ா சபண் பிரிஷா சஜயின் எழுதிய 

“14 வருடங்ைள் இல்லா  நாட்குறிப்பு” (“The 

Year That Wasn’t – The Diary of a 14-Year-Old” ) 

என்ற புத் ைத்க  பிரபல நடிகை ஷபனா 

ஆஸ்மி சவளியிட்டார். இந்  புத் ைம் 14 

வயது சிறுமியால் எழு ப்பட்டது, இது 

ைடந்  ஆண்டு Covid-19 ச ாற்றுனநாய் 

பரவிய ால் அவள் ைண்ைைால் 

பார்க்ைப்பட்ட ஊரண்டங்கு நாட்ைகை 

விவரிக்கிறது. 

சுொ மூர்த்தி எழுதிய “பூமி அென் அழகக 

எப்படிப் தபற்றது” என்ற புத்ெகத் 

தவளியிட்டார் 

• சு ா மூர்த்தி எழுதிய “பூமி அ ன் அழகை 

எப்படிப் சபற்றது” (“How the Earth Got Its 

Beauty”) என்ற  கலப்பில் ஒரு புத் ைம் 

சபங்குயின் னரண்டம் ஹவுஸ் பப்ஃபினால் 

சவளியிடப்பட்டது. இதில் பிரியங்ைா 

பச்ச்பாண்னடவின் விைக்ைப்படங்ைள் 

உள்ைன. சு ா மூர்த்தி ஆங்கிலம் ைற்றும் 

ைன்னட சைாழியில் திறகையான 

எழுத் ாைர், அவர் நாவல்ைள், ச ாழில்நுட்ப 

புத் ைங்ைள், பயணக் ைட்டுகரைள், 

சிறுைக த் ச ாகுப்புைள் ைற்றும் ைற்பகன 

அல்லா  துண்டுைள் ைற்றும் 

குழந்க ைளுக்ைான நான்கு புத் ைங்ைகை 

எழுதியுள்ைார். அவரது புத் ைங்ைள் 

அகனத்து முக்கிய இந்திய சைாழிைளிலும் 

சைாழிசபயர்க்ைப்பட்டுள்ைன. 

“தி எர்த்ஸ்பின்னர்” என்ற புத்ெகம் அனுராொ 

ராய் எழுதி தவளியிட்டார் 

• விருது சபற்ற நாவலாசிரியர் அனுரா ா ராய் 

எழுதிய “தி எர்த்ஸ்பின்னர்”என்ற புத் ைம் 

சவளியிட்டார். புத் ைத்தில், ராய் ” 

இன்கறய நாளில் இைங்னைா பாட்டரின் 

வாழ்க்கைகயயும் ைனக யும், அவர் 

சிக்ைலான ைற்றும் ொத்தியைற்ற அன்கப 

வழிநடத்  னவண்டும், ஒரு அன்பான 

செல்லப்பிராணியின் அர்ப்பணிப்பு, 

பகடப்பாற்றலுக்ைான அவரது சொந்  

ஆர்வம் ைற்றும் ஒரு சிறிய வன்முகறயால் 

 கலகீழாை ைாறிய உலைம்”. 
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இந்தியோனவ முன்பைற்றுேல்: பமோடி அரசின் 7 

ஆண்டுகள்’ என்ற புத்ேகத்னே துனை ஜைோதி தி 

சவளியிடுகிறோர் 

• துடண ெனாதிபதி, எம்.ஜவங்டகயா நாயுடு, 

உபா-ராஷ்டிரபதி நிவாசில், ‘இந்தியாடவ 

முன்லனற்றுதல்: லமாடி அரசின் 7 

ஆண்டுகள்’ என்ற புத்தகத்டத 

ஜவளியிட்ைார். பாராளுமன்றத் தடேவராக 

பிரதமர் லமாடியின் லதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ை 

இரண்டு பதவிகளின் சாதடன மற்றும் 

மதிப்பீட்டை இந்த புத்தகம் 

நிடனவுகூர்கிறது. புத்தகத்டத ஜவளியிட்ை 

வி.பி. நாயுடு, இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 

75 ஆண்டுகடளக் ஜகாண்ைாடும் நிடேயில், 

‘சாமானியர்களுக்கு ஒரு கண்ணியமான 

வாழ்க்டக’ என்ற அரசியேடமப்பு 

வாக்குறுதியின் முன்லனற்றத்டதப் படிக்க 

லவண்டிய லநரம் இது என்று கூறினார் 

சஜயப்பிரகோஷ் நோரோயணின் வோழ்க்னக மற்றும் 

 னடப்புகனை ஆரோய ஒரு புத்ேகம் 

சவளியிடப் டும் 

• புரட்சிகர தடேவரும் சுதந்திர லபாராட்ை 

வீரருமான ஜெயபிரகாஷ் நாராயணின் புதிய 

வாழ்க்டக வரோறு ஜபங்குயின் லரண்ைம் 

ஹவுஸ் இந்தியா ஆகஸ்ட் 23 அன்று 

ஜவளியிடும். “புரட்சியின் கனவு: 

ஜெயபிரகாஷ் நாராயணின் வாழ்க்டக 

வரோறு” (The Dream of Revolution: A Biography 

of Jayaprakash Narayan) என்ற புத்தகம், 

“உருமாறும் அரசியலுக்கான உணர்ச்சிப் பசி, 

சக்தி விேகி மற்றும் புரட்சிகர 

லயாசடனகடளத் தூண்டிய” மனிதனின் 

வாழ்க்டகயிலிருந்து இதுவடர 

ஜசால்ேப்பைாத கடதகடளப் பகிர்ந்து 

ஜகாள்கிறது. 

CDS சஜைரல் ரோவத் “ஆ பரென் குக்ரி”  ற்றிய 

புத்ேகம் சவளியிட்டோர் 

• CDS ஜெனரல் பிபின் ராவத்துக்கு லமெர் 

ஜெனரல் ராஜ்பால் புனியா மற்றும் திருமதி 

தாமினி புனியா ஆகிலயாரால் “ஆபலரென் 

குக்ரி” (OPERATION KHUKRI) என்ற புத்தகம் 

வழங்கப்பட்ைது. ஐநாவின் ஒரு பகுதியாக 

சியரா லிலயானில் இந்திய இராணுவத்தின் 

ஜவற்றிகரமான மீட்புப் பணிடய இந்த 

புத்தகம் எடுத்துக்காட்டுகிறது 

ரிது பமைன் எழுதிய ‘Address Book: A Publishing 

Memoir in the time of COVID’ புத்ேகம் 

சவளியிடப் ட்டது 

• ரிது லமனன் எழுதிய ‘Address Book: A 

Publishing Memoir in the time of COVID’ என்ற 

தடேப்பில் ஒரு புத்தகம் ஜவளியிட்ைார். 

1983 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் 

ஜபண்ணிய பத்திரிக்டகயான காளி ஃபார் 

மகளிடர இடண நிறுவிய லமனன், 

லகஎஃப்ைபிள்யூவின் கூட்ைாளியான வுமன் 

அன்லிமிஜைட் நிறுவனர்-இயக்குனர் 

ஆவார். 

விஷ்ரம்  படகர் எழுதிய ‘ Battlefield ‘ என்ற 

ேனலப்பில் ஒரு புத்ேகம் சவளியிட்டோர் 

• ‘Battlefield ‘ என்ற தடேப்பில் ஒரு 

புத்தகத்டத எழுதியவர் விஷ்ராம் பலைகர், 

மராத்தி அசல் ரனாங்கன் ஜெர்ரி 

பிண்லைாவால் 

ஜமாழிஜபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

புத்தகம் இரண்ைாம் உேகப் லபாருக்கு 

முன்னர் ஐலராப்பாடவ விட்டு ஜவளிலயறிய 

ஒரு இந்திய ஆணுக்கும் ஜெர்மன்-யூதப் 

ஜபண்ணுக்கும் இடையிோன கப்பல் கடத. 

ப ோரியோ மஜும்ேோர் மற்றும் குென் ெர்கோர் 

எழுதிய ” Mission Domination: An Unfinished Quest 

” சவளியிடப் ட்டது 

• லபாரியா மெும்தார் மற்றும் குென் சர்கார் 

ஆகிலயாரால் எழுதப்பட்ை ” Mission 

Domination: An Unfinished Quest ” என்ற புதிய 

புத்தகம். டசமன் & ெஸ்ைர் பப்ளிெர் 

இந்தியா பிடரலவட் லிமிஜைட் ஜவளியிட்ை 

புத்தகம். ரிெப் பந்த், லராஹித் சர்மா, 

சுப்மான் கில், ஆர். அஷ்வின், லசலதஷ்வர் 

புொரா லபான்ற பே இந்திய கிரிக்ஜகட் 

வீரர்களின் வாழ்க்டக நிகழ்வுகளின் 

சிறுகடதடயப் பற்றி புத்தகம் லபசுகிறது. 
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‘ஆக்ேலபரட்டிங் இண்டியோ : 7 இயர்ஸ் ஆஃப் 

பமோடி கவர்ன்சமண்ட்’ என்ற ேனலப்பில் KJ 

அல்ப ோன்ஸ் எழுதிய ஒரு புத்ேகம். 

• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி, முன்னாள் மத்திய 

அடமச்சர் KJ அல்லபான்ஸ் எழுதிய 

‘ஆக் ேலரட்டிங் இண்டியா : 7 இயர்ஸ் 

ஆஃப் லமாடி கவர்ன்ஜமண்ட்’ என்ற 

புத்தகத்டதப் ஜபற்றுள்ளார். திரு 

அல்லபான்ஸ் அவர்கள் எழுதிய இந்த 

புத்தகம், இந்தியாவின் சீர்திருத்த 

பயணத்தின் அடனத்து பகுதிகடளயும் 

பற்றியது. KJ அல்லபான்ஸ் 3 ஜசப்ைம்பர் 

2017 முதல் லம 2019 வடர பதவியில் இருந்த, 

முன்னாள் கோச்சாரம் மற்றும் 

சுற்றுோத்துடற இடண அடமச்சர் (தனி 

ஜபாறுப்பு) ஆவார். 

 

Science and Technology News 
 

இஸ்பரோ-நோெோ கூட்டுப்  ணி நிெோர் 

செயற்னகக்பகோள் 2023 இல் விண்ணில் 

செலுத்ேப் டும் 

• 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. 

HCL சடக்ைோலஜிஸ் 3 டிரில்லியன் ெந்னே 

மதிப்ன  எட்டிய 4 வது ஐடி நிறுவைம் ஆகும் 

• HCL ஜைக்னாேஜிஸின் சந்டத மூேதனம் 

(மார்க்ஜகட் லகப்) முதல் முடறயாக 3 

டிரில்லியன் ரூபாடயத் ஜதாட்ைது. ைாைா 

கன்சல்ைன்சி சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்), 

இன்லபாசிஸ் மற்றும் விப்லரா ஆகிய 

நிறுவனங்களுக்குப் பிறகு இந்த 

டமல்கல்டே எட்டிய நான்காவது இந்திய 

தகவல் ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனமாக HCL 

ஜைக் பங்குகள் புதிய பதிவான 

அதிகபட்சமாக ரூ .1,118.55 ஐ எட்டின, 

வர்த்தகத்தில் பிஎஸ்இ-யில் 2 சதவிகிதம் 

உயர்ந்து, முந்டதய நாள் ஆகஸ்ட் 12-ம் லததி 

இன்ட்ரா-லை ஒப்பந்தத்தில் அதன் 

அதிகபட்ச உயர்வான ரூ .1101 ஐத் 

தாண்டியது. 

ெந்திரயோன் -2 ஆர்பிட்டர் ெந்திர பமற் ரப்பில் 

உள்ை நீர் மூலக்கூறுகனைக் கண்டறிந்துள்ைது 

• இந்தியாவின் சந்திரயான் -2 நிேவு பயணம் 

2019 இல் சந்திர லமற்பரப்பில் கடினமாக 

தடரயிறங்கியிருக்கோம், ஆனால் 

அதனுைன் வரும் ஆர்பிட்ைர் பூமியில் உள்ள 

விஞ்ஞானிகளுக்கு பயனுள்ள தகவல்கடள 

வழங்கி வருகிறது. சந்திரயான் -2 ஆர்பிட்ைர் 

நிேவின் லமற்பரப்பில் நீர் மூேக்கூறுகள் 

(H2o) மற்றும் டஹட்ராக்ட ல் (OH) 

இருப்படத உறுதி ஜசய்தது என்று ஒரு 

ஆய்வுக் கட்டுடர ஜவளிப்படுத்தியது. 

கண்டுபிடிப்புகள் தற்லபாடதய அறிவியல் 

இதழில் ஜவளியிைப்பட்ைன. 

 

Important Days News 
 

உலக ேோய்ப் ோல் வோரம் 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 
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முஸ்லிம் ச ண்கள் உரினம திைம்: 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. 

ஹிபரோஷிமோ திைம்: 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 

ஆகஸ்ட் 7 ஆம் யெதி யெசிய ககத்ெறி தினம் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது 

• இந்திய கைத் றி ச ாழிலின் 

பாரம்பரியத்க  சவளிப்படுத்தும் வகையில் 

இந்தியா 7 வது ன சிய கைத் றி தினத்க  

சைாண்டாடியது. இந்  நாள் சுன சி 

இயக்ைத்க  நிகனவுகூரும் ைற்றும் நம் 

நாட்டின் பணக்ைார துணிைள் ைற்றும் 

வண்ணையைான சநெவுைகை 

சைாண்டாடுவ ாகும். இந்திய கைத் றித் 

ச ாழிலின் பாரம்பரியத்க  

சவளிப்படுத் வும், நாடு முழுவதும் உள்ை 

சநெவாைர்ைகை சைௌரவிக்ைவும் இந்  

ன ெம் சைாண்டாடப்படும். இது 

மு ன்மு லில் 2015 இல் இந்திய அரொல் 

ைவனிக்ைப்பட்டது. 

நாகொகி தினம்: ஆகஸ்ட் 9 

• ஜப்பான் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆைஸ்ட் 9 

ஆம் ன திகய நாைொகி தினைாை 

நிகனவுகூர்கிறது. ஆைஸ்ட் 9, 1945 அன்று, 

அசைரிக்ைா ஜப்பானின் நாைொகி மீது 

அணுகுண்கட வீசியது. இது ஒரு பரந் , 

வட்ட வடிவத்க க் சைாண்டிருந்  ால் 

சவடிகுண்டின் வடிவகைப்பால் “ஃனபட் 

னைன்” (“Fat Man”) என்ற குறியீட்டு 

சபயரிடப்பட்டது. ஹினராஷிைாவில் 

அணுகுண்கட வீசிய 3 நாட்ைளுக்கு பிறகு 

இது நடந் து.சுைார் 5 ெதுர கைல் பரப்பைவு 

முற்றிலுைாை அழிக்ைப்பட்டது ைற்றும் 

குண்டுவீச்சில் சுைார் 65,000 னபர் 

சைால்லப்பட்டனர். நாைொகி ைற்றும் 

ஹினராஷிைா இன்றும் கூட அழிவுைரைான 

குண்டுவீச்சின்  ாக்ைத்க  உணர்கிறார்ைள். 

உலக பழங்குடி ைக்களின் ெர்வயெெ தினம்: 

ஆகஸ்ட் 9 

• ஐக்கிய நாடுைள் ெகப ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஆைஸ்ட் 09 அன்று உலை பழங்குடி ைக்ைளின் 

ெர்வன ெ தினத்க  அனுெரிக்கிறது. உலகின் 

பூர்வீை ைக்ைளின் உரிகைைகைப் 

பாதுைாப்ப ற்கும், சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு 

னபான்ற உலைப் பிரச்சிகனைகை 

னைம்படுத்  பழங்குடி ைக்ைள் செய்யும் 

ொ கனைள் ைற்றும் பங்ைளிப்புைகை 

அங்கீைரிப்ப ற்கும் இந்  நாள் 

அனுெரிக்ைப்படுகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டின் 

ைருப்சபாருள் “யாகரயும் 

விட்டுவிடாதீர்ைள்: பழங்குடி ைக்ைள் ைற்றும் 

ஒரு புதிய ெமூை ஒப்பந் த்திற்ைான 

அகழப்பு.” 
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தவள்களயயன தவளியயறு இயக்கத்தின் 79 

வது ஆண்டு விழாகவ நாடு ககடப்பிடித்ெது 

• நைது நாட்டின் சு ந்திரப் னபாராட்ட 

வரலாற்றில் முக்கியைான கைல்ைற்ைளில் 

ஒன்றாைக் ைரு ப்படும் ஆைஸ்ட் கிராந்தி தின் 

அல்லது சவள்கையனன சவளினயறு 

இயக்ைத்தின் 79 வது ஆண்டுவிழா 8 ஆைஸ்ட் 

2021 அன்று அனுெரிக்ைப்படுகிறது. 8 

ஆைஸ்ட் 1942 அன்று, ைைாத்ைா ைாந்தி 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிகய முடிவுக்குக் 

சைாண்டுவர ஒரு ச ளிவான அகழப்கப 

விடுத் ார் ைற்றும் மும்கபயில் நடந்  அகில 

இந்திய ைாங்கிரஸ் ைமிட்டி அைர்வில் 

சவள்கையனன சவளினயறு இயக்ைத்க த் 

ச ாடங்கினார்.கிரிப்ஸ் மிஷன் 

ன ால்வியகடந்  பிறகு, ைாந்திஜி 

மும்கபயில் உள்ை னைாவாலியா னடங்க் 

கை ானத்தில் நிைழ்த்திய  னது 

சவள்கையனன சவளினயறு உகரயில் 

“செய் அல்லது செத்து ைடி ” என்று 

அகழப்பு விடுத் ார். 

நீரஜ் யொப்ராகவ தகௌரவிப்பெற்காக ஆகஸ்ட் 7 

ஆம் யெதி “ஈட்டி எறிெல் நாள்” என்று 

தபயரிடப்பட்டது 

• ஒலிம்பிக்  ங்ைப் ப க்ைம் சவன்ற நீரஜ் 

னொப்ராவின் நிகனவாை ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஆைஸ்ட் 7 ஆம் ன தி ஈட்டி எறி ல் 

நாள் என்று இந்திய  டைை ெம்னைைனம் 

முடிவு செய்துள்ைது. 23 வய ான நீரஜ், 

அபினவ் பிந்த்ராவுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் 

இரண்டாவது  னிநபர் ஒலிம்பிக்  ங்ைப் 

ப க்ைம் சவன்றவர். 2020 னடாக்கினயா 

ஒலிம்பிக்கில் 7 ஆைஸ்ட் 2021 அன்று 

ஆண்ைள் ஈட்டி எறி லில் நீரஜ்  ங்ைப் 

ப க்ைத்க  சவன்றார். 

உலக உயிரி எரிதபாருள் தினம் ஆகஸ்ட் 10 

அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது 

• உலை உயிரி எரிசபாருள் தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ஆைஸ்ட் 10 அன்று 

ைகடபிடிக்ைப்படுகிறது. பாரம்பரிய 

புக படிவ எரிசபாருட்ைளுக்கு ைாற்றாை 

புக படிவைல்லா  எரிசபாருட்ைளின் 

முக்கியத்துவத்க ப் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத் வும், உயிரி 

எரிசபாருள் துகறயில் அரசு னைற்சைாண்ட 

பல்னவறு முயற்சிைகை 

முன்னிகலப்படுத் வும் இந்  நாள் 

சைாண்டாடப்படுகிறது. உயிரி 

எரிசபாருட்ைளின் வைர்ச்சி ஸ்வச் பாரத் 

அபியான் ைற்றும் ஆத்ைநிர்பர் பாரத் 

அபியான் னபான்ற திட்டங்ைளுடன் 

ஒத்திகெந்துள்ைது. உலை உயிரி எரிசபாருள் 

தினம் சபட்னராலியம் ைற்றும் எரிவாயு 

அகைச்ெைத் ால் ஆைஸ்ட் 2015 இல் 

ைகடபிடிக்ைப்பட்டது. 

ஆகஸ்ட் 10 ஆம் யெதி உலக சிங்கம் தினம் 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

• உலை சிங்ைம் தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

ஆைஸ்ட் 10 அன்று உலைைவில் 

அனுெரிக்ைப்படுகிறது. மிருைங்ைளின் ராஜா 

ைற்றும் அவற்றின் பாதுைாப்புக்ைாை 

னைற்சைாள்ைப்பட்ட முயற்சிைள் குறித்து 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவ ற்ைாை உலை 

சிங்ை தினம் சைாண்டாடப்படுகிறது. 

அவர்ைளின் க ரியம், புத்திொலித் னம், 

வலிகை ைற்றும் அற்பு த்தின் ைாரணைாை, 

சிங்ைங்ைள் சபரும்பாலும் ன சியக் 

சைாடிைள் ைற்றும் அரெ சின்னங்ைள் ைற்றும் 

சின்னங்ைள் ைலாச்ொரங்ைளில் ைட்டகை, 

அதிைாரம் அல்லது அதிைாரத்க க் 

குறிக்கின்றன. உலை சிங்ை தினம் 2013 இல் 

ச ாடங்ைப்பட்டது. 

ெர்வயெெ இகளஞர் தினம் ஆகஸ்ட் 12 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

• ெர்வன ெ இகைஞர் தினம் ஆண்டுன ாறும் 

ஆைஸ்ட் 12 அன்று உலசைங்கிலும் உள்ை 

இகைஞர் பிரச்சிகனைளுக்கு அரொங்ைங்ைள் 

ைற்றும் பிறரின் ைவனத்க  ஈர்க்கும் 

வகையில் அனுெரிக்ைப்படுகிறது. ெமு ாய 

முன்னனற்றத்திற்ைாை இகைஞர்ைள் 

னைற்சைாண்ட முயற்சிைகை 

அங்கீைரிப்ப ற்ைாை இந்  நாள் 

சைாண்டாடப்படுகிறது. இகைஞர்ைகை 

ஈடுபடுத்துவ ற்ைான வழிைகை 

ஊக்குவிப்பக யும், னநர்ைகறயான 

பங்ைளிப்புைளின் மூலம் அவர்ைளின் 

ெமூைங்ைளில் அவர்ைகை இன்னும் 

தீவிரைாை ஈடுபடுத்துவக யும் இந்  நாள் 

னநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ைது. 
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ஆகஸ்ட் 12 அன்று உலக யாகனகள் தினம் 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

• உலை யாகனைள் பாதுைாப்பிற்ைாை 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆைஸ்ட் 12 அன்று 

உலை யாகனைள் தினம் 

ைகடபிடிக்ைப்படுகிறது. யாகனைள் 

பாதுைாப்பு குறித்  விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவன ாடு ைாட்டு ைற்றும் 

சிகறப்பிடிக்ைப்பட்ட யாகனைளின் சிறந்  

பாதுைாப்பு ைற்றும் னைலாண்கைக்கு அறிவு 

ைற்றும் னநர்ைகறயான தீர்வுைகைப் 

பகிர்வன  உலை யாகனைள் தினத்தின் 

முக்கிய னநாக்ைைாகும். 

உலக உறுப்பு ேோை திைம்: ஆகஸ்ட் 13 

• உேக உறுப்பு தான தினம் ஒவ்ஜவாரு 
ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 13 அன்று 

ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. உைல் உறுப்பு 

தானத்தின் முக்கியத்துவத்டத பற்றிய 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தவும், இறந்த 

பிறகு உறுப்புகடள தானம் ஜசய்ய மக்கடள 

ஊக்குவிக்கவும் இந்த நாள் 

ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. இந்த நாள் 

அடனவருக்கும் முன்லனாக்கி வந்து தங்கள் 

விடேமதிப்பற்ற உறுப்புகடள தானம் 

ஜசய்வதாக உறுதியளிக்கிறது, ஏஜனனில் 

ஒரு உறுப்பு தானம் ஜசய்பவர் எட்டு 

உயிர்கடள காப்பாற்ற முடியும். 

ெர்வபேெ இடது னகயோைர்கள் திைம்: ஆகஸ்ட் 13 

• இைது டக பழக்கவழக்கங்களின் 

தனித்துவத்டதயும் லவறுபாடுகடளயும் 

ஜகாண்ைாடுவதற்கும், முக்கியமாக வேது 

டக உேகில் இைது டக பழக்கத்தின் 

நன்டமகள் மற்றும் தீடமகள் பற்றிய 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்கும் 

ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 13 ஆம் லததி 

சர்வலதச இைது டகக்காரர்கள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஆக்ஸ்லபார்டு 

பல்கடேக்கழகத்தின் 2019 ஆய்வின்படி, 

இைது டகக்காரர்கள் தங்கள் வேது டக 

சகாக்கடள விை சிறந்த வாய்ஜமாழி 

திறன்கடளக் ஜகாண்ைவர்கள் என 

ஜதரிவித்துள்ளது 

பிரேமர் பமோடி ஆகஸ்ட் 14 -ஐ ‘பிரிவினை 

 யங்கரவோே நினைவு திைமோக’ அறிவித்ேோர். 

• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி, ஆகஸ்ட் 14, 1947 -ல் 

நாடு பிரிக்கப்பட்ை லபாது மக்களின் 

லபாராட்ைங்கள் மற்றும் தியாகங்கடள 

நிடனவுகூரும் வடகயில், ‘பிரிவிடன 

பயங்கரவாத நிடனவு தினமாக’ அல்ேது 

‘விபென் விபீஷிகா ஸ்மிருதி திவாஸ்’ என்று 

அனுசரிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். 

புதுச்பெரி சட ஜூபர டிரோன்ஸ் ர் திைத்னே 

சகோண்டோடியது 

• புதுச்லசரியில் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் லததி ஜை 

ெூலர  இைமாற்ற தினம் 

ஜகாண்ைாைப்பட்ைது. புதுச்லசரி சட்ைமன்ற 

சபாநாயகர் ஆர்.ஜசல்வம், புதுச்லசரியில் 

உள்ள ஜதாடேதூர குக்கிராமமான கிழூரில் 

உள்ள நிடனவிைத்தில் மேர் தூவி மரியாடத 

ஜசலுத்தினார், அங்கு 1962 ஆம் ஆண்டு ஒலர 

நாளில் அதிகார பரிமாற்றம் நைந்தது 

உலக மனிேோபிமோை திைம்: ஆகஸ்ட் 19 

• மனிதாபிமான பணியாளர்கள் மற்றும் 

மனிதாபிமான லசடவடயச் ஜசய்யும் லபாது 

தங்கள் உயிடர இழந்த அல்ேது பணயம் 

டவத்த ஜதாழிோளர்களுக்கு அஞ்சலி 

ஜசலுத்துவதற்காக ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

ஆகஸ்ட் 19 அன்று உேக மனிதாபிமான 

தினம் (WHD) அனுசரிக்கப்படுகிறது.2021 

WHD இன் கருப்ஜபாருள் #TheHumanRace: 

இது மிகவும் லதடவப்படும் மக்களுைன் 

ஒற்றுடமயுைன் காேநிடே நைவடிக்டகக்கு 

உேகளாவிய சவால். 

உலக புனகப் ட திைம் : ஆகஸ்ட் 19 

• World Photography Day-புடகப்பைம் 

எடுப்படத ஒரு ஜபாழுதுலபாக்காக 

ஊக்குவிப்பதற்காகவும், உேஜகங்கிலும் 

உள்ள புடகப்பைக் கடேஞர்கடள 

உேஜகங்கிலும் ஒரு புடகப்பைத்டதப் 

பகிரவும் உேக புடகப்பை தினம் (World 

Photography Day)  ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

ஆகஸ்ட் 19 அன்று ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. 
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அக்ஷய் ஊர்ஜோ திவோஸ் 2021: 20 ஆகஸ்ட் 

• Akshay Urja Diwas –அக்ஷய் ஊர்ொ திவாஸ் 

(புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் தினம்) ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 20 அன்று இந்தியாவில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் வளர்ச்சிகள் 

மற்றும் தத்ஜதடுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது 

ெத் வோை திவோஸ்: 20 ஆகஸ்ட் 

• மடறந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் 

காந்தியின் பிறந்தநாடள நிடனவுகூரும் 

வடகயில் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 20 

அன்று இந்தியா சத்பவனா திவாட  

(Sadbhavana Diwas) அனுசரிக்கிறது.  இந்திய 

லதசிய காங்கிரஸ், ராஜீவ் காந்தி சத்பவனா 

விருடத 1992 ல், அவர் இறந்த ஒரு வருைம் 

கழித்து நிறுவியது 

உலக சகோசு திைம் ஆகஸ்ட் 20 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

• World Mosquito Day- மலேரியாவின் 

காரணங்கள் மற்றும் அடத எவ்வாறு 

தடுப்பது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்த ஆண்டுலதாறும் ஆகஸ்ட் 20 

அன்று உேக ஜகாசு தினம் (World Mosquito 

Day) கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 

• இந்த ஆண்டு ஜகாலரானா டவரஸ் 

ஜதாற்றுலநாய்க்கு மத்தியில், 2021 உேக 

ஜகாசு தினத்தின் (World Mosquito Day) 

கருப்ஜபாருள் “பூஜ்ஜிய மலேரியா இேக்டக 

அடைதல்” ஆகும். 

2021 ஆகஸ்ட் 19 முேல் 25 வனர ெமஸ்கிருே 

வோரத்னே இந்தியோ சகோண்டோடுகிறது 

• 2021 ஆம் ஆண்டில், ஆகஸ்ட் 19 முதல் 

ஆகஸ்ட் 25, 2021 வடர சமஸ்கிருத வாரத்டத 

இந்தியா கடைப்பிடித்து வருகிறது. 

• பண்டைய ஜமாழியின் முக்கியத்துவத்டத 

ஊக்குவிக்கவும், பிரபேப்படுத்தவும் மற்றும் 

லபாற்றவும். 2021 ஆம் ஆண்டில், சமஸ்கிருத 

தினம் ஆகஸ்ட் 22, 2021 அன்று 

ஜகாண்ைாைப்படும் 

 யங்கரவோேத்ேோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

ெர்வபேெ நினைவு மற்றும் அஞ்ெலி திைம் 

• ஐக்கிய நாடுகள் சடப ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 21 ஆம் லததிடய சர்வலதச நிடனவு 

தினம் மற்றும் பயங்கரவாதத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு அஞ்சலி 

ஜசலுத்தும் நாளாக அனுசரிக்கிறது 

உலக மூத்ே குடிமக்கள் திைம்: ஆகஸ்ட் 21 

• உேக மூத்த குடிமக்கள் தினம் ஒவ்ஜவாரு 
ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று உேகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உலக ெமஸ்கிருே திைம் 2021: 22 ஆகஸ்ட் 

• உேக சமஸ்கிருத தினம், (சமஸ்கிருத திவாஸ் 

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது), ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் ஷ்ரவணபூர்ணிமா அன்று 

ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. 

• இது இந்து நாட்காட்டியில் ஷ்ரவண 
மாதத்தின் பூர்ணிமா நாளாகும், இது ரக்ஷா 

பந்தன் என்றும் குறிக்கப்படுகிறது. 2021 இல், 

இந்த நாள் ஆகஸ்ட் 22, 2021 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

மேம் அல்லது நம்பிக்னகயின் அடிப் னடயில் 

வன்முனறச் செயல்கைோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்கனை நினைவுகூரும் ெர்வபேெ 

திைம் 

• மதம் அல்ேது நம்பிக்டகயின் 

அடிப்படையில் வன்முடறச் ஜசயல்களின் 

பாதிக்கப்பட்ைவர்கடள நிடனவுகூரும் 

சர்வலதச தினம் 2019 முதல் ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 22 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• தீய ஜசயல்களில் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் 
மற்றும் தப்பிப்பிடழத்தவர்கடள மதம் 

அல்ேது நம்பிக்டகயின் அடிப்படையில் 

அல்ேது ஜபயரில் நிடனவுகூருவடத இந்த 

நாள் லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது 

அடினம வர்க்கம் மற்றும் அேன் ஒழிப்பு 

நினைவுகூருவேற்கோை ெர்வபேெ திைம் 

• ஐக்கிய நாடுகள் சடப ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 23 “அடிடம வர்க்கம் மற்றும் அடத 

ஒழிப்பதற்கான நிடனவுகூரும் சர்வலதச 

தினமாக” அனுசரிக்கிறது. 
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• அடிடம வர்த்தகத்தின் லசாகத்டத அடனத்து 

மக்களின் நிடனவாக ஜபாறிக்க இந்த நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உலக நீர் வோரம் 2021: 23-27 ஆகஸ்ட் 

• உேக நீர் வாரம் என்பது உேகளாவிய நீர் 
பிரச்சிடனகள் மற்றும் சர்வலதச வளர்ச்சி 

ஜதாைர்பான கவடேகடள நிவர்த்தி 

ஜசய்வதற்காக 1991 முதல் ஸ்ைாக்லஹாம் 

சர்வலதச நீர் நிறுவனம் (SIWI) ஏற்பாடு ஜசய்த 

வருைாந்திர நிகழ்வு ஆகும். 

• உேக நீர் வாரம் 2021 ஆகஸ்ட் 23-27 முதல் 

முழு டிஜிட்ைல் முடறயில் ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. 2021 உேக நீர் 

வாரத்திற்கான கருப்ஜபாருள் ‘ஜநகிழ்ச்சிடய 

லவகமாக உருவாக்குதல்’ ஆகும் 

ெர்வபேெ நோய் திைம் 2021 

• சர்வலதச நாய் தினம் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

ஆகஸ்ட் 26 அன்று நாய் வளர்ப்பு மற்றும் 

மீட்பு நாய்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் 

அன்பான சூழடே வழங்குவதன் 

முக்கியத்துவத்டதப் பற்றி விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்த அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• இந்த நாள் 2004 இல் அஜமரிக்காவில் லதசிய 

நாய் தினமாக ஜசல்ேப்பிராணி மற்றும் 

குடும்ப வாழ்க்டக முடற நிபுணர், விேங்கு 

மீட்பு வழக்கறிஞர், பாதுகாவேர் மற்றும் 

நாய் பயிற்சியாளர் ஜகாலீன் டபலக 

ஆகிலயாரால் ஜதாைங்கப்பட்ைது. 

அணு பெோேனைக்கு எதிரோை ெர்வபேெ திைம்: 

ஆகஸ்ட் 29 

• அணுசக்தி லசாதடனகளுக்கு எதிரான 

சர்வலதச தினம் ஆகஸ்ட் 29 அன்று 

உேகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

நாள் அணு ஆயுத லசாதடன ஜவடிப்புகள் 

அல்ேது லவறு எந்த அணு ஜவடிப்புகளின் 

விடளவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்டவ 

அதிகரிப்படத லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது 

மற்றும் அணு ஆயுதம் இல்ோத உேகின் 

இேக்டக அடைவதற்கான ஒரு 

வழிமுடறயாக அடவ லநாக்கமாகக் 

ஜகாண்டுள்ளது. 

பேசிய வினையோட்டு திைம்: ஆகஸ்ட் 29 

• ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 29 

இந்தியாவில் லதசிய விடளயாட்டு தினமாக 

கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் 

லதசிய ஹாக்கி அணியின் நட்சத்திரமாக 

விளங்கிய லமெர் தியான் சந்தின் பிறந்த 

நாளான ஆகஸ்ட் 29, 2012 அன்று முதல் 

லதசிய விடளயாட்டு தினம் 

ஜகாண்ைாைப்பட்ைது. 

பேசிய சிறு சேோழில் திைம்: ஆகஸ்ட் 30 

• இந்தியாவில், ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 

30 அன்று லதசிய சிறுஜதாழில் தினம் 

ஜகாண்ைாைப்படுகிறது, சிறு ஜதாழில்கள் 

அவர்களின் ஒட்டுஜமாத்த வளர்ச்சி திறன் 

மற்றும் அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு கிடைக்கும் 

வாய்ப்புகளுக்காக ஆதரவளித்து 

ஊக்குவிக்கிறது. 

வலுக்கட்டோயமோக கோைோமல் 

ஆக்கப் ட்டவர்களின் ெர்வபேெ திைம் 

• ஐக்கிய நாடுகள் சடப ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 
ஆகஸ்ட் 30 ஆம் லததி சர்வலதச அளவில் 

பேவந்தமாக காணாமல் 

ஆக்கப்பட்ைவர்களின் சர்வலதச தினத்டத 

அனுசரிக்கிறது. 

• டகது, தடுப்பு மற்றும் கைத்தல் சம்பவங்கள் 

உட்பை உேகின் பல்லவறு பகுதிகளில் 

கட்ைாயப்படுத்தப்பட்ை அல்ேது 

தன்னிச்டசயான காணாமல் லபாதல் 

அதிகரிப்பு குறித்து ஆழ்ந்த கவடேடய 

ஜவளிப்படுத்த இந்த நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது 
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ஆப்பிரிக்க வம்ெோவளி மக்களுக்கோை ெர்வபேெ 

திைம் 

• ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியினருக்கான சர்வலதச 

தினம் முதன்முடறயாக 31 ஆகஸ்ட் 2021 

அன்று ஜகாண்ைாைப்படுகிறது. 

உேஜகங்கிலும் உள்ள ஆப்பிரிக்க 

புேம்ஜபயர்ந்லதாரின் அசாதாரண 

பங்களிப்புகடள ஊக்குவிப்படதயும், 

ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி மக்களுக்கு எதிரான 

அடனத்து வடகயான பாகுபாடுகடளயும் 

அகற்றுவடதயும் ஐக்கிய நாடுகள் சடப 

லநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

Obituaries News 
 

உலக மோஸ்டர்ஸ் ேங்கப்  ேக்கம் சவன்ற மன் 

கவுர் கோலமோைோர் 

• 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. 

 த்மஸ்ரீ விருது ச ற்ற  த்மோ ெச்ச்பேவ் 

கோலமோைோர் 

• 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 கோல் ந்து வீரர் S.S. ‘ ோபு’ நோயரன் 

கோலமோைோர் 

• 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. 

பிரபல யகரள சிற்பி, கார்ட்டூனிஸ்ட் P.S. பானர்ஜி 

காலைானார் 

• பிரபல னைரைா ைார்ட்டூனிஸ்ட், சிற்பி 

ைற்றும் நாட்டுப்புற பாடைர், P.S. பானர்ஜி 

ைாலைானார். லலி ைலா அைாடமி 

சபல்னலாஷிப் சபற்றவர், சவங்ைர் ைற்றும் 

சைாடுைனில் உள்ை அய்யங்ைாளி ைற்றும் 

புத் ர் சிற்பங்ைளுக்ைாை பனர்ஜி 

குறிப்பிடப்பட்டார். பிரபலைான ‘ ாரைா 

சபன்னானல’ உள்ளிட்ட நாட்டுப்புற 

பாடல்ைளின் வரிகெக்கு சபயர் சபற்ற 

அவர், ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் கிராஃபிக் 

டிகெனராை பணிபுரிந் ார். 

பழம்தபரும் நடிகர் அனுபம் ஷ்யாம் காலைானார் 

• பழம்சபரும் நடிைர் அனுபம் ஷ்யாம் 

ைாலைானார். நடிைர் ைன் கீ ஆவாஸ்: 

ப்ரதிஜ்யா ைற்றும் ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் 

ைற்றும் பாண்டிட் குயின் னபான்ற 

படங்ைளில் ன ான்றிய ச ாகலக்ைாட்சி 

நிைழ்ச்சியில் அவர் மிைவும் பிரபலைானவர். 

சியாம், தில் னெ, லைான், ஹஜானரான் 

குகவஷின் ஐசி னபான்ற படங்ைளில் நடித்து 
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சுைார் மூன்று  ொப்  ைால வாழ்க்கையில், 

2009 ல் ஸ்டார் பிைஸில் ஒளிபரப்பப்பட்ட 

ைான் கீ ஆவாஸ்: ப்ரதிஜ்யாவில்  ாகூர் 

ெஜ்ஜன் சிங் ை ாபாத்திரத்திற்ைாை ஷ்யாம் 

விைர்ென ரீதியாை பாராட்டுைகைப் சபற்றார். 

யபார் நாயகன் காையடார் காெர்யகாடு 

பட்டினதெட்டி யகாபால் ராவ் காலைானார் 

• ைாைனடார் ைாெர்னைாடு பட்டினசெட்டி 

னைாபால் ராவ், 1971 னபார் வீரரும் ைைாவீர் 

ெக்ைரத்க ப் சபற்றவருைான ைாலைானார். 

ராவ் வீர் னெவா ப க்ைம் சபற்றவர். 

இப்னபாது வங்ைாைன ெைாை இருக்கும் 

கிழக்கு பாகிஸ் ாகன விடுவிக்ை 

பாகிஸ் ானுடனான னபாரில் அவர் முக்கிய 

பங்கு வகித் ார். 

ைகலயாள நடிகர் ெரண்யா ெசி காலைானார் 

• பிரபல ைகலயாை திகரப்படம் ைற்றும் 

ச ாகலக்ைாட்சி நடிைர் ெரண்யா ெசி Covid-19 

ச ாற்றினால் ைாலைானார். ஏறக்குகறய ஒரு 

 ொப் த்திற்கும் னைலாை அவர் 

புற்றுனநாகய எதிர்த்துப் னபாராடினார் 

னநாகய எதிர்த்துப் னபாராடுவதில் 

குறிப்பிடத் க்ை பிடிப்பு ைற்றும் உறுதிகயக் 

ைாட்டிய ற்ைாை பாராட்டுைகைப் சபற்றார். 

2021 ல் அவருக்கு மூகைக் ைட்டி இருப்பது 

ைண்டறியப்பட்டது.நடிகையின் பகடப்பில் 

னொட்டா மும்கப,  லாப்பாவு, பம்பாய் 

ைார்ச் 12 ைற்றும் கூடுைாரி, அவைாஷிைள், 

ஹரிச்ெந் னம், ைலைைர் ைற்றும் ரஹஸ்யம் 

னபான்ற டிவி னொப்புைள் அடங்கும். 

புகழ்தபற்ற ஆயுர்யவொச்ொர்யா பாலாஜி ெம்பி 

காலைானார் 

• ஆயுர்னவ  ைருத்துவரும், னயாைாவின் 

ஆ ரவாைருைான டாக்டர் பாலாஜி  ம்பி, 

நன்கு அறியப்பட்ட ஆன்மீைத்  கலவர் 

ைாலைானார். னலானாவாலாவுக்கு 

அருகிலுள்ை ஒரு முழுகையான 

குணப்படுத்தும் கையைான 

‘ஆத்ைாெந்துலானா கிராைம்’ நிறுவனர் 

டாக்டர் பாலாஜி  ம்பி ஆன்மீைம், னயாைா 

ைற்றும் ஆயுர்னவ ம் குறித்து பல 

புத் ைங்ைகை எழுதியுள்ைார். ஆயுர்னவ ம் 

ைற்றும் னயாைாகவ ஊக்குவிக்ைவும் 

பிரபலப்படுத் வும் அவர்  னது முழு 

வாழ்க்கைகயயும் அர்ப்பணித் ார். 

சஜர்மன் கோல் ந்து ஜோம் வோன் சஜர்ட் முல்லர் 

கோலமோைோர் 

• முன்னாள் லமற்கு ஜெர்மனி முன்லனாடி 
மற்றும் லபயர்ன் முனிச் கால்பந்து 

ொம்பவான், ஜெர்ட் முல்ேர் காேமானார். 

சர்வலதச மட்ைத்தில், அவர் லமற்கு 

ஜெர்மனிடயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார், 

62 விடளயாட்டுகளில் 68 லகால்கடள 

அடித்தார், மற்றும் கிளப் மட்ைத்தில், அவர் 

லபயர்ன் முனிச்சிற்காக விடளயாடினார், 

அதில் அவர் 427 பன்ஜைஸ்லிகா 

ஆட்ைங்களில் 365 லகால்கடள அடித்தார் 

இந்தியோவின் முன்ைோள்  ோதுகோவலர் சின்மய் 

ெோட்டர்ஜி கோலமோைோர் 

• 1970-80 களில் மூன்று ஜதாைர் 

ஜஹவிஜவயிட்களுக்காக விடளயாடிய 

புகழ்ஜபற்ற இந்தியா-சர்வலதச கால்பந்து 

வீரர் சின்லமாய் சாட்ைர்ஜி காேமானார். 

அவர் 1978 பாங்காக் ஆசிய விடளயாட்டுப் 

லபாட்டிகளில் இந்திய அணியில் 

உறுப்பினராக இருந்தார், அங்கு அவர்கள் 

காலிறுதி லீக்கில் நான்காவது இைத்டதப் 

பிடித்தனர். 

சுபடோக்கு புதிர் உருவோக்கிய மகி கோஜி 

கோலமோைோர் 

• புதிர் உருவாக்கிய மகி காஜி, 69 வயதில் பித்த 

நாளப் புற்றுலநாய் காரணமாக காேமானார். 

அவர் சுலைாக்குவின் தந்டத என்று 

அறியப்பட்ைார் மற்றும்  அவர் ெப்பாடனச் 

லசர்ந்தவர். 

ேமிழ் நடிகர் ஆைந்ே கண்ைன் கோலமோைோர் 

• தமிழ் நட்சத்திரமும் பிரபே ஜதாடேக்காட்சி 
ஜதாகுப்பாளருமான ஆனந்த கண்ணன் 

காேமானார். அவர் சிங்கப்பூரில் வசந்தம் 

ஜதாடேக்காட்சியில் தனது வாழ்க்டகடயத் 

ஜதாைங்கினார், அவர் ஜசன்டனக்குச் 

ஜசல்வதற்கு முன்பு சன் மியூசிக் உைன் 

வீடிலயா ொக்கியாக பணியாற்றினார். 
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உ.பி.யின் முன்ைோள் முேல்வர் கல்யோண் சிங் 

கோலமோைோர் 

• உத்தரபிரலதசத்தின் முன்னாள் முதல்வர் 
கல்யாண் சிங் காேமானார். அவர் 

உத்தரப்பிரலதசத்தின் முதல்வராக இரண்டு 

முடற பணியாற்றினார் 

• ெூன் 1991 முதல் டிசம்பர் 1992 மற்றும் 

ஜசப்ைம்பர் 1997 முதல் நவம்பர் 1999 வடர 

மற்றும் பாபர் மசூதி இடிப்பின் லபாது 

உ.பி.யின் முதல்வராக இருந்தார். 

பிர ல ேடகை  யிற்சியோைர் O.M நம்பியோர் 

கோலமோைோர் 

• OM நம்பியார், கிராமத்து ஜபண்ணான பி.டி. 

உொடவ ஆசியாவின் தங்கப் ஜபண்ணாக 

மாற்றியவர் காேமானார். இந்தியாவின் 

புகழ்ஜபற்ற பயிற்சியாளர்களில் ஒருவரான 

நம்பியார் 1976 இல் உொடவ மிக இளம் 

வயதில் கண்ைறிந்தார், விடரவில் கண்ணூர் 

விடளயாட்டு பிரிவில் அவருக்கு 

பயிற்சியளிக்கத் ஜதாைங்கினார். அவரது 

வழிகாட்டுதலின் கீழ், உொ ஆசிய அளவில் 

பதக்கங்கடள ஜவல்ேத் ஜதாைங்கினார். 

முன்ைோள் பேசிய கோல் ந்து  யிற்சியோைர் SS 

ஹக்கீம் கோலமோைோர் 

• முன்னாள் இந்திய கால்பந்து வீரரும், 1960 

லராம் ஒலிம்பிக்கில் விடளயாடிய கடைசி 

லதசிய அணியின் உறுப்பினருமான டசயத் 

ொஹித் ஹக்கீம் காேமானார். 

• ஹக்கிம் ‘சாப்’, அவர் பிரபேமாக 

அறியப்பட்ைவர், அவருக்கு 82 வயது. 

இந்திய கால்பந்துைனான ஐந்து 

தசாப்தங்களுக்கும் லமோன உறவில், 

துலராணாச்சார்யா விருது ஜபற்ற ஹக்கீம், 

1982 ஆம் ஆண்டு ஜைல்லியில் நைந்த ஆசிய 

விடளயாட்டுப் லபாட்டிகளில் மடறந்த 

பிலக பானர்ஜிக்கு உதவி 

பயிற்சியாளராகவும் இருந்தார். 

பிரிட்டிஷ் நனகச்சுனவ நடிகர் சீன் லோக் 

கோலமோைோர் 

• பிரிட்டிஷ் நடகச்சுடவ நடிகர் சீன் ோக் 
காேமானார். அவர் பிரிட்ைனின் மிகச்சிறந்த 

நடகச்சுடவ நடிகர்களில் ஒருவர், 

அவருடைய எல்டேயற்ற படைப்பாற்றல், 

மின்னல் புத்தி மற்றும் அவரது லவடேயின் 

அபத்தமான புத்திசாலித்தனம், பிரிட்டிஷ் 

நடகச்சுடவயில் அவடர ஒரு தனித்துவமான 

குரோகக் நின்றது. 

• 2000 ஆம் ஆண்டில், சிறந்த லநரடி 

ஸ்ைாண்ட்-அப் நிகழ்ச்சிக்காக பிரிட்டிஷ் 

நடகச்சுடவ விருதுகளில் சீன் ோக் லகாங் 

ஜவன்றார் 

இந்தியோவின் முன்ைோள் கோல் ந்து வீரரும் 

ஒலிம்பியனுமோை O ெந்திரபெகர் கோலமோைோர் 

• இந்தியாவின் முன்னாள் கால்பந்து வீரர் 

சந்திரலசகரன், தனது ஜசாந்த மாநிேமான 

லகரளாவில் ஒலிம்பியன் சந்திரலசகரன் 

என்று பிரபேமாக அறியப்பட்ைார். 

• பாதுகாவேராக விடளயாடிய சந்திரலசகரன் 

1960 ஆம் ஆண்டு லராம் ஒலிம்பிக்கில் 

இந்திய அணியில் உறுப்பினராக இருந்தார். 

இங்கிலோந்து மற்றும் ெசெக்ஸ் அணியின் 

முன்ைோள் பகப்டன் சடட் சடக்ஸ்டர் 

கோலமோைோர். 

• இங்கிோந்து மற்றும் சஜசக்ஸ் அணியின் 

முன்னாள் லகப்ைன் ஜைட் ஜைக்ஸ்ைர் 

காேமானார். 

• ஜைக்ஸ்ைர், “ோர்ட் ஜைட்” என்று 

ஜசல்ேப்ஜபயர் ஜபற்றார், ஆக்லராெமான 

லபட்ஸ்லமன் மற்றும் லவகப்பந்து 

பந்துவீச்சாளர் ஆவார், அவர் நியூசிோந்துக்கு 

எதிராக 1958 இல் அறிமுகமான பிறகு 

இங்கிோந்துக்காக 62 ஜைஸ்ட் 

விடளயாடினார் மற்றும் 1961-1964 க்கு 

இடையில் லகப்ைனாக இருந்தார். 

பிர ல வங்கோை எழுத்ேோைர் புத்ேபேவ் குஹோ 

கோலமோைோர் 

• பிரபே வங்காள எழுத்தாளர் புத்தலதவ் 

குஹா காேமானார். அவர் “மதுக்காரி” (லதன் 

லசகரிப்பவர்), “லகாேர் கச்லச” (லகாயல் 

பறடவக்கு அருகில்) மற்றும் “லசாபினாய் 

நிஜபைன்” (Humble Offering) லபான்ற பே 

குறிப்பிைத்தக்க படைப்புகடள எழுதியவர். 
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Miscellaneous News 
 

குமோர் மங்கலம் பிர்லோ Vi-யின் நிர்வோகமற்ற 

ேனலவர்  ேவியில் இருந்து விலகுகிறோர் 

• 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 நிறுவை திைத்னே 

சகோண்டோடுகிறது 

• 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. 

ஆதி பகோத்சரஜ், பகோத்பரஜ் இந்தியோ 

வோரியத்திலிருந்து விலகிைோர் 

• ஆதி லகாத்ஜரஜ் அக்லைாபர் 01, 2021 அன்று 

லகாத்ஜரஜ் இண்ைஸ்ட்ரீஸின் தடேவர் 

பதவியில் இருந்து விேகுவார். அவருக்கு 

பதிோக அவரது இடளய சலகாதரர் நாதிர் 

லகாத்லரஜ் நியமிக்கப்படுவார். லகாத்ஜரஜ் 

இண்ைஸ்ட்ரீஸ் (GIL) என்பது லகாத்ஜரஜ் 

குழுமத்தின் டவத்திருக்கும் நிறுவனம் 

ஆகும். 

HCL அறக்கட்டனை னகவினைஞர்கனை 

பமம் டுத்துவேற்கோக ‘னம இ-ஹோட்’ 

ப ோர்ட்டனல அறிமுகப் டுத்தியது 

• HCL ஜைக்னாேஜிஸின் ஜபருநிறுவன சமூகப் 

ஜபாறுப்புக் குழுவான HCL அறக்கட்ைடள, 

டகவிடனஞர்கடள லமம்படுத்துவதற்கும், 

நாட்டின் டகவிடனத் துடறயின் மதிப்புச் 

சங்கிலிடய வலுப்படுத்துவதற்கும், ‘டம இ-

ஹாட்’ (My e-Haat) என்ற இடணயதள 

லபார்ட்ைடேத் ஜதாைங்கியுள்ளது. 

அபமெோன் அசலக்ெோ இந்தியோவில் அமிேோப் 

 ச்ெனின் குரனலப் ச றுகிறது 

• அலமசான் 78 வயதான பாலிவுட் நட்சத்திரம் 

அமிதாப் பச்சனின் குரடே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தற்லபாதுள்ள 

பயனர்கடள மகிழ்விப்பதற்கும், புதிய 

வாடிக்டகயாளர்கடள கூகிள் உதவியாளர் 

மற்றும் ஆப்பிளின் சிரிக்கு லமல் தனது குரல் 

உதவியாளடரப் பயன்படுத்துவதற்கும் 

ஈர்க்கிறது. 

இன்ப ோசிஸ் 100 பில்லியன் டோலர்கனை 

எட்டியுள்ைது, னமல்கல்னல எட்டிய நோன்கோவது 

இந்திய நிறுவைமோக ஆகியது 

• தகவல் ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனமான 

இன்ஃலபாசிஸ் இன்ட்ராலை வர்த்தகத்தின் 

லபாது சாதடன உச்சத்டத எட்டியது, இது 

சந்டத மூேதனத்தில் 100 பில்லியன் 

ைாேர்கடள கைக்க உதவியது. 

• இந்த டமல்கல்டே எட்டிய நான்காவது 
இந்திய நிறுவனம் இன்ஃலபாசிஸ் ஆகும். 

ரிடேயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் (140 பில்லியன் 

ைாேர்), ைாைா கன்சல்ைன்சி சர்வீசஸ் (m-cap $ 

115 பில்லியன்) மற்றும் HDFC வங்கி (m-cap $ 

100.1 பில்லியன்) ஆகியடவ 

இன்லபாசி ுைன் கிளப்பில் உள்ள மற்ற 

இந்திய நிறுவனங்கள் ஆகும். 

நித்தி ஆபயோக் மற்றும் சிஸ்பகோ “WEP Nxt” 

ச ண்கள் சேோழில்முனைபவோர் ேைத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

• சிஸ்லகாவுைன் இடணந்து, நித்தி ஆலயாக் 

இந்தியாவில் ஜபண் ஜதாழில் முடனடவ 

வளர்ப்பதற்காக “WEP Nxt” என்ற தடேப்பில் 

ஜபண்கள் ஜதாழில்முடனலவார் தளத்தின் 

(WEP) அடுத்த கட்ைத்டத ஜதாைங்கியுள்ளது. 
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• 2017 ஆம் ஆண்டில், நித்தி ஆலயாக் 

ஜதாைங்கிய WEP, பல்லவறு வடகயான 

பின்னணியிோன ஜபண்கடள 

ஒன்றிடணத்து, அவர்களுக்கு ஏராளமான 

வளங்கள், ஆதரவு மற்றும் கற்றல் 

அணுகடே வழங்கிய முதல் வடகயிோன, 

ஒருங்கிடணந்த லபார்ைல் ஆகும். 

 

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. 

• இேங்டக பிரதமர்: மகிந்த ராெபக்லக்ஷ; 

இேங்டக அதிபர்: லகாட்ைாபய ராெபக்லக்ஷ 

• 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; 
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• 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 

• ச ன்னாப்பிரிக்ைா  கலநைரங்ைள்: னைப் 

டவுன், பிரிட்னடாரியா, 

ப்ளூம்ஃனபான்கடன்; 

• ச ன்னாப்பிரிக்ைா நாணயம்: 

ச ன்னாப்பிரிக்ை னரண்ட்; 

• ச ன்னாப்பிரிக்ைா அதிபர்: சிரில் 

ராைனபாொ. 

• ஈரான்  கலநைர்: ச ஹ்ரான்; 

• ஈரான் நாணயம்: ஈரானிய னடாைன். 

• லடாக்கின் ஆளுநர்: ரா ா கிருஷ்ண ைாத்தூர். 

• ைர்நாடை மு ல்வர்: பெவராஜ் S சபாம்கை; 

• ைர்நாடை ைவர்னர்:  வார் ெந்த் சைலாட்; 

• ைர்நாடை  கலநைர்: சபங்ைளூரு 

• இஸ்னரா  கலவர்: னை.சிவன். 

• இஸ்னரா  கலகையைம்: சபங்ைளூரு, 

ைர்நாடைா. 

• இஸ்னரா நிறுவப்பட்டது: 15 ஆைஸ்ட் 1969 

• UNICEF  கலகையைம்: நியூயார்க், 

அசைரிக்ைா; 

• UNICEF நிர்வாை இயக்குனர்: சஹன்றிட்டா 

H. ஃனபார் . 

• UNICEF நிறுவப்பட்டது: 11 டிெம்பர் 1946 

• முைநூல் நிறுவப்பட்டது: பிப்ரவரி 2004; 

• முைநூல்  கலகை நிர்வாை அதிைாரி: ைார்க் 

ஜுக்ைர்சபர்க்; 

• முைநூல்  கலகையைம்: ைலினபார்னியா, 

அசைரிக்ைா. 

• ஏர் சீஃப் ைார்ஷல்: ரானைஷ் குைார் சிங் 

பதுரியா; 

• இந்திய விைானப்பகட நிறுவப்பட்டது: 8 

அக்னடாபர் 1932; 

• இந்திய விைானப்பகட  கலகையைம்: புது 

சடல்லி. 

• ISRO  கலவர்: K.சிவன். 

• ISRO  கலகையைம்: சபங்ைளூரு, ைர்நாடைா. 

• ISRO நிறுவப்பட்டது: 15 ஆைஸ்ட் 1969 

• குஜராத் மு ல்வர்: விஜய் ரூபானி; 

• குஜராத் ைவர்னர்: ஆச்ொர்யா ன வ்ரத். 

• ைைாராஷ்டிரா ைவர்னர்: பைத் சிங் 

னைாஷ்யாரி. 
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• ைைாராஷ்டிரா  கலநைர்: மும்கப 

• ைைாராஷ்டிரா மு ல்வர்: உத் வ்  ாக்ைனர. 

• ெத்தீஸ்ைர் மு ல்வர்: பூனபஷ் பாசைல்; 

ெத்தீஸ்ைர் ைவர்னர்: அனுசுயா உய்னைய். 

• சூரினயா ய சிறு நிதி வங்கி MD ைற்றும் CEO: 

பாஸ்ைர் பாபு ராைச்ெந்திரன்; 

• SBI சபாது ைாப்பீட்டு  கலகையைம்: 

மும்கப; 

• SBI சபாது ைாப்பீடு நிறுவப்பட்டது: 2009; 

• SBI சபாது ைாப்பீடு  கலகை நிர்வாை 

அதிைாரி: பிரைாஷ் ெந்திர ைந்பால். 

• SIDBI CMD: S ராைன்; 

• SIDBI நிறுவப்பட்டது: 2 ஏப்ரல் 1990; 

• SIDBI  கலகையைம்: லக்னனா, உத் ர 

பிரன ெம். 

• இந்திய நிதி அகைச்ெர்: நிர்ைலா சீ ாராைன் 

• RBI 25 வது ைவர்னர்: ெக்திைாந்   ாஸ்; 

•  கலகையைம்: மும்கப; 

• நிறுவப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, சைால்ைத் ா. 

• RBL வங்கி நிறுவப்பட்டது: ஆைஸ்ட் 1943; 

• RBL வங்கி  கலகையைம்: மும்கப; 

• RBL வங்கி MD & CEO: விஸ்வாவீர் அஹுஜா. 

• ITBP நிறுவப்பட்டது: 24 அக்னடாபர் 1962 

• ITBP  கலகையைம்: புது சடல்லி, இந்தியா. 

• ITBP DG: S.S ன ஸ்வால். 

• DRDO  கலவர்: டாக்டர் ஜி ெதீஷ் சரட்டி. 

• DRDO  கலகையைம்: புது சடல்லி. 

• DRDO நிறுவப்பட்டது: 1958 

• ன சிய ைைளிர் ஆகணயம் 

உருவாக்ைப்பட்டது: 1992; 

• ன சிய ைைளிர்  கலகையைம்: புது சடல்லி. 

• ன சிய ைருந்து விகல ஆகணயம் 

நிறுவப்பட்டது: 29 ஆைஸ்ட் 1997; 

• ன சிய ைருந்து விகல நிர்ணய ஆகணயம் 

 கலகையைம்: புது சடல்லி. 

• ஹரியானா  கலநைர்: ெண்டிைர்; 

• ஹரியானா ைவர்னர்: பண்டாரு  த் ாத்ரயா; 

• ஹரியானா மு ல்வர்: ைனனாைர் லால் 

ைட்டார். 

• உத் ரைாண்ட் ஆளுநர்: னபபி ராணி 

சைௌரியா 

• உத் ரைண்ட் மு ல்வர்: புஷ்ைர் சிங் டாமி. 

• பூட்டான்  கலநைர்: திம்பு; 

• பூடான் பிர ைர்: னலாட்னட சஷரிங்; 

• பூடான் நாணயம்: பூட்டானிய இங்குல்ட்ரம் 

• நாைாலாந்தின் மு ல்வர்: சநய்பியு ரினயா; 

நாைாலாந்தின் ஆளுநர்: N.ரவி. 

• ைைாராஷ்டிரா ைவர்னர்: பைத் சிங் 

னைாஷ்யாரி; 

• ைைாராஷ்டிரா  கலநைர்: மும்கப; 

• ைைாராஷ்டிரா மு ல்வர்: உத் வ்  ாக்ைனர. 

• இந்திய  டைை ெம்னைைனத்தின்  கலவர்: 

அடினல னஜ சுைாரிவாலா; 

• இந்திய  டைை கூட்டகைப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1946; 

• இந்திய  டைை கூட்டகைப்பு 

 கலகையைம் இடம்: புது சடல்லி. 

• இயற்கை  கலகையைத்க  

பாதுைாப்ப ற்ைான ெர்வன ெ ஒன்றியம்: 

கிைாண்ட், சுவிட்ெர்லாந்து; 

• இயற்கை பாதுைாப்புக்ைான ெர்வன ெ 

ஒன்றிய  கலகை நிர்வாை அதிைாரி: 

புருனனா ஓசபர்னல; 

• இயற்கை அகைப்கபப் பாதுைாப்ப ற்ைான 

ெர்வன ெ ஒன்றியம்: ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி; 

• இயற்கைகயப் பாதுைாப்ப ற்ைான ெர்வன ெ 

ஒன்றியம் நிறுவப்பட்டது: 5 அக்னடாபர் 1948 

• ஆப்கானிஸ்தான் தடேநகர்: காபூல். 

• ஆப்கானிஸ்தான் நாணயம்: ஆப்கான் 

ஆப்கானி. 

• ஆப்கானிஸ்தான் அதிகாரப்பூர்வ ஜமாழிகள்: 

பாஷ்லைா, ைாரி 

• உேக சுகாதார அடமப்பின் தடேவர்: 
ஜைட்லராஸ் அதாலனாம். 
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• WHO இன் தடேடமயகம்: ஜெனீவா, 

சுவிட்சர்ோந்து. 

• WHO நிறுவப்பட்ைது: 7 ஏப்ரல் 1948 

• மலேசியா தடேநகர்: லகாோேம்பூர். 

• மலேசியா நாணயம்: மலேசிய ரிங்கிட். 

• சாம்பியா தடேநகர்: லுசாகா; 

• சாம்பியா நாணயம்: சாம்பியன் குவாச்சா 

• அசாம் கவர்னர்: ஜெகதீஷ் முகி; 

• அசாம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா; 

• அசாம் தடேநகர்: திஸ்பூர். 

• அடமதி காக்கும் நைவடிக்டககளுக்கான 
ஜபாதுச் ஜசயோளர்; ஜீன்-பியர் 

ோக்லராயிக்ஸ்; 

• அடமதி காக்கும் ஜசயல்பாடுகள் துடற 
நிறுவப்பட்ைது: மார்ச் 1992; 

• அடமதி காக்கும் ஜசயல்பாட்டுத் 

தடேடமயகம்: நியூயார்க், அஜமரிக்கா 

• லகரள முதல்வர்: பினராயி விெயன்; 

• லகரள கவர்னர்: ஆரிப் முகமது கான். 
சத்தீஸ்கர் முதல்வர்: பூலபஷ் பாஜகல்; 

சத்தீஸ்கர் கவர்னர்: அனுசுயா உய்லகய். 

• உபி தடேநகரம்: ேக்லனா; 

• உபி கவர்னர்: ஆனந்திஜபன் பலைல்; 

• உபி முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத். 

• ஒடிசா முதல்வர்: நவீன் பட்நாயக் மற்றும் 
கவர்னர் கலணஷி ோல் 

• HDFC வங்கியின் தடேடமயகம்: மும்டப, 

மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: சசிதர் 

ெக்திென்; 

• HDFC tagline: We understand your world. 

• RBI 25 வது கவர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ்; 

• RBI தடேடமயகம்: மும்டப; 

• RBI நிறுவப்பட்ைது: 1 ஏப்ரல் 1935, 

ஜகால்கத்தா. 

• SBI ஆயுள் காப்பீட்டு தடேடம நிர்வாக 

அதிகாரி: மலகஷ் குமார் சர்மா; 

• SBI ஆயுள் காப்பீட்டு தடேடமயகம்: 

மும்டப; 

• SBI ஆயுள் காப்பீடு நிறுவப்பட்ைது: மார்ச் 

2001 

• லகாைக் மஹிந்திரா வங்கி ஸ்தாபனம்: 2003; 

• லகாைக் மஹிந்திரா வங்கி தடேடமயகம்: 
மும்டப, மகாராஷ்டிரா; 

• லகாைக் மஹிந்திரா வங்கி MD & CEO: உதய் 

லகாைக். 

• லநெனல் லபஜமன்ட் கார்ஜபாலரென் MD & 

CEO: திலீப் அஸ்லப. 

• லநெனல் லபஜமன்ட் கார்ஜபாலரென் கழக 
தடேடமயகம்: மும்டப. 

• லநெனல் லபஜமன்ட் கார்ஜபாலரென் 

நிறுவப்பட்ைது: 2008 

• முகநூல் நிறுவப்பட்ைது: பிப்ரவரி 2004; 

• முகநூல் தடேடம நிர்வாக அதிகாரி: மார்க் 
ெுக்கர்ஜபர்க்; 

• முகநூல் தடேடமயகம்: கலிலபார்னியா, 
அஜமரிக்கா 

• இந்தியன் வங்கி தடேடமயகம்: ஜசன்டன; 

• இந்தியன் வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 1907 

• லகரள முதல்வர்: பினராயி விெயன்; 

• லகரள கவர்னர்: ஆரிப் முகமது கான். 

• இஸ்லரா தடேவர்: K.சிவன். 

• இஸ்லரா தடேடமயகம்: ஜபங்களூரு, 

கர்நாைகா. 

• இஸ்லரா நிறுவப்பட்ைது: 15 ஆகஸ்ட் 1969 

• லகாத்ஜரஜ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் நிறுவப்பட்ைது: 
1963; 

• லகாத்லரஜ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் தடேடமயகம்: 
மகாராஷ்டிரா. 

• HCL ஜைக்னாேஜிஸ் தடேடம நிர்வாக 

அதிகாரி: சி விெயகுமார். 

• HCL ஜைக்னாேஜிஸ் நிறுவப்பட்ைது: 11 

ஆகஸ்ட் 1976; 

• HCL ஜைக்னாேஜிஸ் தடேடமயகம்: 

ஜநாய்ைா. 

• புதுச்லசரியின் முதல்வர்: என் ரங்கசாமி.
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