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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 

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

IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

உணவு அவெரத்லே அந்நிய செலாவணி 

சநருக்கடியாக இலங்லக அறிவித்துள்ளது 

இறக்குமதிகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கு தனியார் 

வங்கிகள் அன்னியச் செலாவணி இல்லாமல் 

பபானதால், உணவு செருக்கடி அதிகரித்ததால், 

இலங்கக அவெரகால நிகலகய அறிவித்துள்ளது. 

ொடு கடுகமயான சபாருளாதார செருக்கடியால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிகலயில், ஜனாதிபதி 

பகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, ெர்க்ககர, அரிசி மற்றும் பிற 

அத்தியாவசிய உணவுககள பதுக்கி கவப்பகதத் 

தடுக்க அவெரகால விதிமுகறகளுக்கு 

உத்தரவிட்டதாக கூறினார். 
 

புதிய தேம்பாட்டு வங்கி ஐக்கிய அரபு அமீரகம், 

வங்காளதேெம் ேற்றும் உருகுதவலவ புதிய 

உறுப்பினராக அங்கீகரித்துள்ளது 

ஷாங்காகய தளமாகக் சகாண்ட புதிய பமம்பாட்டு 

வங்கி (NDB) ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ், உருகுபவ 

மற்றும் வங்காளபதெத்கத அதன் புதிய உறுப்பு 

ொடுகளாக அங்கீகரித்துள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில், 

NDB நிர்வாகக் குழு அதன் உறுப்பினர்ககள 

விரிவுபடுத்துவதற்கான பபச்சுவார்த்கதகயத் 

சதாடங்கியது. 

இதன் விகளவாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், உருகுபவ 

மற்றும் பங்களாபதஷ் ஆகியகவ NDB யின் முதல் 

புதிய உறுப்பு ொடுகளாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

National News 
 

ராஜ்நாத் சிங், புதன ராணுவ விலளயாட்டு 

நிறுவனத்திற்கு “நீரஜ் தொப்ரா ஸ்தடடியம்” என்று 

சபயரிட்டார். 

ரக்ஷா மந்திரி, ராஜ்ொத் சிங், புபன ராணுவ 

விகளயாட்டு நிறுவனத்திற்கு (ASI) சென்று 

இராணுவ விகளயாட்டு நிறுவன அரங்கத்திற்கு 

“நீரஜ் பொப்ரா ஸ்படடியம்” என்று சபயரிட்டார். 

இந்திய இராணுவத்தின் கவனம் (விகளயாட்டுத் 

துகறயில்) 11 துகறகளில் ெம்பிக்ககக்குரிய 

விகளயாட்டு வீரர்ககள அகடயாளம் கண்டு 

பயிற்சி அளிப்பதாகும். 
 

உலகின் மிக உயரோன திலரயரங்கம் லடக்கில் 

திறக்கப்பட்டது 

உலகின் மிக உயரிய திகரயரங்கம் ெமீபத்தில் 

லடாக்கில் திறக்கப்பட்டது, அதன் முதல் சமாகபல் 

டிஜிட்டல் திகரயரங்கம் பலவின் பல்டன் பகுதியில் 

11,562 அடி உயரத்தில் திறக்கப்பட்டது. 

காற்றினால் அகடக்கபட்ட திபயட்டர் -28 டிகிரி 

செல்சியஸில் செயல்பட முடியும். இந்த முயற்சி 

இந்தியாவின் சதாகலதூர பகுதிகளுக்கு சினிமா 

பார்க்கும் அனுபவத்கத சகாண்டு வருவகத 

பொக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. வரும் காலங்களில் 

இதுபபான்ற ொன்கு திபயட்டர்கள் பலவில் 

நிறுவப்படும் என்பகத கவனத்தில் சகாள்ள 

பவண்டும். 
 

அரொங்கம் “பாரத் சோடர் (BH- series)” பதிலவ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ொகல பபாக்குவரத்து மற்றும் செடுஞ்ொகல 

அகமச்ெகம் புதிய வாகனங்களுக்கான புதிய பதிவு 

அகடயாளத்கத அதாவது “பாரத் சதாடர் (BH- 

Series)” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

வாகனத்தின் உரிகமயாளர் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து 

இன்சனாரு மாநிலத்திற்கு மாறும்பபாது, BH- Series 

மார்க் சகாண்ட வாகனங்களுக்கு புதிய பதிவு 

ஒதுக்கப்பட பவண்டியதில்கல. 
 

IIT சேட்ராஸ் ‘இ-தொர்ஸ்‘ ஆன்லலன் ேளத்லே 

சவளியிட்டுள்ளது 

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னாலஜி (IIT) 

சமட்ராஸ் மின் கழிவுகள் (மின்னணு கழிவுகள்) 

பிரச்ெகனகய தீர்க்க ஒரு புதுகமயான டிஜிட்டல் 

மாடகல உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

‘இ-பொர்ஸ்’ என சபயரிடப்பட்ட டிஜிட்டல் 

இயங்குதளம், பரிமாற்ற தளமாக செயல்படும், 

கழிவு மின் மற்றும் மின்னணு உபகரணங்களுக்கான 

(WEEE) ஆன்கலன் ெந்கதயாக செயல்படும். 
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பஞ்ொப் தவலலயற்ற இலளஞர்களுக்கு உேவும் 

வலகயில் ‘தேரா காம் தேரா ோன்’ திட்டத்லே 

சோடங்க உள்ளது 

பஞ்ொப் அகமச்ெரகவ ஒரு புதிய திட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது, இது மாநிலத்தில் உள்ள 

பவகலயில்லாத இகளஞர்கள் தங்கள் 

திறகமககள வளர்த்துக் சகாள்ளவும் பவகல 

வாய்ப்புககள அதிகரிக்கவும் உதவும். 

இந்த இகளஞர்களுக்கு மாநில அரசின் ‘‘ பமரா காம் 

பமரா மான் ’’ திட்டத்தின் கீழ் குறுகிய கால திறன் 

பயிற்சி இலவெமாக வழங்கப்படும். 90,000 

செலவில் 30,000 பயனாளிகளின் இலக்கு 

முன்சமாழியப்பட்டது. 
 

ஆயுஷ் அலேச்ெர் ெர்பானனடா தொதனாவால் ‘ஒய்-

பிதரக்’ (Y-Break) செயலிலய அறிமுகப்படுத்தினார் 

மத்திய ஆயுஷ் அகமச்ெர் ெர்பானந்தா பொபனாவால் 

புதுதில்லியில் ‘ஒய் பிபரக்’ (Y-Break) பயாகா 

செறிமுகற சமாகபல் பயன்பாட்கட 

அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த செயலிகய சமாரார்ஜி 

பதொய் பதசிய பயாகா நிறுவனம் (MDNIY) 

உருவாக்கியுள்ளது. 

ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 5, 2021 வகர ஆொதி 

கா அமிர்த மப ாத்ஸவ் நிகனவாக ஆயுஷ் 

அகமச்ெகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு வார 

ெடவடிக்கககள் மற்றும் பிரச்ொரங்களின் ஒரு 

பகுதியாக இந்த செயலி சதாடங்கப்பட்டது. 
 

IIT தராபார் உலகின் முேல் ‘ஆலல 

அடிப்பலடயிலான’ ஸ்ோர்ட் காற்று சுத்திகரிப்பு 

கருவிலய உருவாக்குகிறது 

இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகங்கள் (IIT), பராபார் 

மற்றும் கான்பூர் மற்றும் சடல்லி 

பல்ககலக்கழகத்தின் பமலாண்கம ஆய்வுக் குழு 

ஆகியகவ இகணந்து ” Ubreathe Life” என்ற சபயரில் 

வாழும் தாவர அடிப்பகடயிலான காற்று 

சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்கத சதாடங்கியுள்ளன. 

இந்த காற்று சுத்திகரிப்பு இயந்திரம், பள்ளிகள், 

அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகள் பபான்ற உட்புற 

இடங்களில் காற்று சுத்திகரிப்பு செயல்முகறகய 

அதிகரிக்கும். இது உலகின் முதல், அதிெவீன 

‘ஸ்மார்ட் பபயா-ஃபில்டர்’ ஆகும், இது சுவாெத்கத 

புதியதாக மாற்றும். 
 

லடாக் பனிச்சிறுத்லேலய  ோநில விலங்காகவும், 

கருப்பு கழுத்து சகாக்லக ோநில பறலவயாகவும் 

அறிவித்துள்ளது. 

யூனியன் பிரபதெமான லடாக் பனிச்சிறுத்கத 

(பாந்தர் யூனிகா) புதிய மாநில விலங்காகவும் கருப்பு 

கழுத்து கிபரன் (க்ரஸ் நிக்ரிபகாலிஸ்) புதிய மாநில 

பறகவயாகவும் அறிவித்துள்ளது. 

இது சதாடர்பான அறிவிப்கப ஆகஸ்ட் 31, 2021 

அன்று லடாக்கின் யூனியன் பிரபதெத்தின் 

துகணநிகல ஆளுெர் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண மாத்தூர் 

சவளியிட்டார். 

2019 ல் ஜம்மு & காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் தனி 

நிர்வாகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுவகத கருத்தில் 

சகாண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. முந்கதய 

மாநிலமான ஜம்மு-காஷ்மீரில், கருப்பு கழுத்து 

சகாக்கு மற்றும் காஷ்மீர் ஸ்டாக் ( ங்குல்) 

முகறபய மாநில பறகவ மற்றும் விலங்கு. 
 

இஸ்கான் நிறுவனர் 125 வது பிறந்ேநாளில் பிரேேர் 

தோடி 125 ரூபாய் சிறப்பு நாணயத்லே சவளியிட்டார் 

இஸ்கான் நிறுவனர் ஸ்ரீல பக்திபவதாந்த சுவாமி 

பிரபுபாதவின் 125 வது பிறந்தொகள முன்னிட்டு, 

பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி 125 ரூபாய் சிறப்பு 

ொணயத்கத சவளியிட்டார். ஜூகல 1966 இல், 

பிரபுபாதா ‘ பர கிருஷ்ணா இயக்கம்’ என்று 

சபாதுவாக அறியப்படும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான 

ெர்வபதெ ெங்கத்கத (ISKCON) நிறுவினார். 
 

J & K LG ேதனாஜ் சின்ஹா சபண்களுக்கான ‘ொத்’ 

(Saath) முயற்சிலயத் சோடங்கி லவத்ோர் 

ஜம்மு -காஷ்மீரில், சலப்டினன்ட் கவர்னர் மபனாஜ் 

சின் ா சுய உதவி குழு (SHG) சபண்களுக்கான 

‘ொத்’ என்ற கிராமப்புற சதாழில் திட்டத்கத 

சதாடங்கி கவத்தார். SHG களுடன் சதாடர்புகடய 

சபண்களுக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலமும், இந்தப் 

சபண்களால் உருவாக்கப்பட்ட சபாருட்களின் 

ெந்கத இகணப்புககள உருவாக்குவதன் மூலமும், 

சபண்களின் வாழ்க்கககய மாற்றவும், ெமூக 

மற்றும் நிதி அம்ெங்களில் அவர்ககள 

சுதந்திரமாகவும் வலுவாகவும் மாற்றுவபத இந்த 

திட்டத்தின் பொக்கமாகும். 
 

சபண்கள் ேற்றும் குழந்லேகள் தேம்பாட்டுத் துலற 

அலேச்ெர் NUTRI கார்டலனத் திறந்து லவத்ோர் 

மத்திய சபண்கள் மற்றும் குழந்கதகள் 

பமம்பாட்டுத் துகற அகமச்ெர் ஸ்மிருதி ஜுபின் 

இரானி, பபாஷன் மாஹ் – 2021 இன் சதாடக்கத்தில் 

அகில இந்திய ஆயுர்பவத நிறுவனத்தில் (AIIA) NUTRI 

கார்டகன சதாடங்கி கவத்தார். ஷிக்ரு (ெஹிஜன்) 

மற்றும் ஆம்லா மரக்கன்றுகள் ெடவு 

செய்யப்பட்டது. AIIA, புதுசடல்லி ஆயுஷ் 

அகமச்ெகத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பபாஷன் 

மாஹ் – 2021 சகாண்டாட்டத்கதத் சதாடங்கியது. 
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I&B அலேச்ெகம் பத்திரிக்லகயாளர் நலத்திட்டத்லே 

ஆய்வு செய்ய ஒரு குழுலவ அலேக்க முடிவு 

செய்துள்ளது 

தற்பபாதுள்ள பத்திரிக்ககயாளர் ெலத்திட்டத்தின் 

(JWS) வழிகாட்டுதல்ககள ஆய்வு செய்ய ஒரு 

குழுகவ அகமக்க தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு 

அகமச்ெகம் முடிவு செய்துள்ளது. 12 பபர் சகாண்ட 

குழு, பிரஷர் பாரதி வாரியத்தின் உறுப்பினர் 

அபொக்குமார் டாண்டன், அதன் தகலவராக, 

இறப்பு மற்றும் திட்டத்தின் கீழ் மற்ற வழக்குகளில் 

எக்ஸ் கிபரஷியா செலுத்தும் சதாகககய திருத்தும். 

குழுவின் நிபந்தகனகளில் (ToR) எக்ஸ்-கிபரஷியா 

சகாடுப்பனவின் அளவு திருத்தத்தின் அவசியத்கத 

ஆராய்வது அடங்கும். 

 

IMF இந்தியாவின் சிறப்பு வலரேல் 

உரிலேகளுக்கான (SDR) ஒதுக்கீட்லட 

அதிகரிக்கிறது. 

அகனத்துலக ொணய நிதியம் (IMF), இந்தியாவுக்கு 

12.57 பில்லியன் (சுமார் 17.86 பில்லியன் USD க்கு 

ெமம்) சிறப்பு வகரவு உரிகமககள(SDR) 

ஒதுக்கியுள்ளது. இதன் மூலம், இந்தியாவின் சமாத்த 

SDR கவத்திருத்தல், 13.66 பில்லியனாக 

உயர்ந்துள்ளது (சுமார் 19.41 பில்லியன் USD க்கு 

ெமம்). 

SDR இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி 

இருப்புக்களின் (FER) ஒரு உட்கூறாகும். எனபவ 

அந்நிய செலாவணி இருப்பு (FER) இப்பபாது 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

State News 
 

ேகாராஷ்டிரா அரசு சபண்களுக்கான “மிஷன் 

வாட்ெல்யா” என்ற திட்டத்லே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

மகாராஷ்டிரா அரசு Covid-19 பொயால் கணவகன 

இழந்த சபண்களுக்கு உதவுவதற்காக “மிஷன் 

வாட்ெல்யா” என்ற சிறப்பு பணிகயத் 

சதாடங்கியது. மிஷன் வாட்ெல்யா அந்த 

சபண்களுக்கு பல பெகவகள் மற்றும் 18 

ென்கமககள வழங்கும். 
 

நிதி ேந்திரி நிர்ேலா சீோராேன் திரிபுராவில் ‘My Pad, 

My Right’ திட்டத்லே சோடங்கி லவத்ோர். 

திரிபுராவில், மத்திய நிதி அகமச்ெர் நிர்மலா 

சீதாராமன், பகாமதி மாவட்டத்தில் உள்ள கில்லா 

கிராமத்தில் ெபார்டு மற்றும் NABFOUNDATION 

ஆகிபயாரால் சதாடங்கப்பட்ட ‘கம பபட், கம 

கரட்’ (My Pad, My Right) என்ற திட்டத்கத தனது 

வருககயின் இரண்டாவது மற்றும் இறுதி ொளில் 

சதாடங்கி கவத்தார். 
 

ஒராங் தேசிய பூங்காவில் இருந்து ராஜீவ் காந்தியின் 

சபயலர நீக்க அொம் அலேச்ெரலவ முடிவு 

செய்துள்ளது 

ஒராங் பதசிய பூங்காவில் இருந்து முன்னாள் பிரதமர் 

ராஜீவ் காந்தியின் சபயகர நீக்க அொம் 

அகமச்ெரகவ முடிவு செய்துள்ளது. ஓராங் என்ற 

சபயர் ஆதிவாசி மற்றும் பதய்ப் பழங்குடி 

ெமூகத்தின் உணர்வுகளுடன் சதாடர்புகடயது 

என்பதால், ராஜீவ் காந்தி ஓராங் பதசியப் பூங்காகவ 

ஓராங் பதசியப் பூங்கா என மறுசபயரிட 

அகமச்ெரகவ முடிவு செய்துள்ளது. 
 

ேகாராஷ்டிரா, புதனவில் ராஜீவ் காந்தியின் சபயரில், 

அறிவியல் நகரத்லே அலேக்க உள்ளது. 

மாணவர்களிகடபய அறிவியல் கண்பணாட்டத்கத 

வளர்ப்பதற்காக, மகாராஷ்டிரா அரசு புபன அருபக 

உள்ள பிம்ப்ரி-சிஞ்ச்வாட் என்ற இடத்தில், உலகத் 

தரம் வாய்ந்த அறிவியல் ெகரத்கத அகமக்க முடிவு 

செய்துள்ளது. 

‘பாரத ரத்னா ராஜீவ் காந்தி அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு 

ெகரம்’ என்ற சபயர்சகாண்ட அறிவியல் கமயம், 

PCMC பகுதியில் எட்டு ஏக்கர் வளாகத்தில், ஒரு 

ஏக்கர் பரப்பளவில் உருவாக்கப்படும். PCMC 

பகுதியில் அறிவியல் ெகரத்கத உருவாக்க ரூ. 191 

பகாடிகய மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. 
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Banking News 
 

RBI இந்திய-தநபாள பணம் அனுப்பும் வெதியின் கீழ் 

வரம்லப ரூ .2 லட்ெோக அதிகரித்துள்ளது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, இந்திய-பெபாள 

பணப்பரிமாற்ற வெதி திட்டத்தின் கீழ் பணப் 

பரிமாற்றத்தின் வரம்கப ஒரு பரிவர்த்தகனக்கு ரூ. 

50,000 லிருந்து ரூ .2 லட்ெமாக அதிகரித்துள்ளது. 

முன்பு ஒரு வருடத்தில் 12 பரிவர்த்தகனகளுக்கு 

உச்ெ வரம்பு இருந்தது. இப்பபாது, இந்த வரம்பும் 

நீக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

LIC முகவர்களுக்காக ANANDA சோலபல் 

செயலிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

கலஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பபரஷன் ஆஃப் 

இந்தியா (LIC) அதன் டிஜிட்டல் காகிதமில்லாத 

தீர்வு, ANANDA வின் LIC முகவர்களுக்கான 

சமாகபல் பயன்பாட்கட 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ANANDA என்பது ஆத்மா 

நிர்பார் முகவர்கள் புதிய வணிக டிஜிட்டல் 

பயன்பாட்கடக் (Atma Nirbhar Agents New Business 

Digital Application) குறிக்கிறது. 

ANANDA சமாகபல் செயலிகய LIC தகலவர் 

எம்ஆர் குமார் வீடிபயா கான்பரன்சிங் மூலம் 

அறிமுகப்படுத்தினார். 
 

PhonePe IRDAIயின் தநரடி ேரகு உரிேத்லேப் 

சபறுகிறது 

ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்குச் சொந்தமான டிஜிட்டல் பணம் 

செலுத்தும் தளமான Phonepe இந்திய காப்பீட்டு 

ஒழுங்குமுகற மற்றும் பமம்பாட்டு 

ஆகணயத்திடமிருந்து (IRDAI) காப்பீட்டு தரகு 

உரிமத்கதப் சபற்றுள்ளது. 
 

RuPay #FollowPaymentDistancing பிரச்ொரத்லே 

சோடங்குகிறது 

வாடிக்ககயாளர்களிகடபய சதாடர்பு இல்லாத 

சகாடுப்பனவுககள ஊக்குவிப்பதற்கும் – RuPay 

#FollowPaymentDistancing என்ற ஒரு மூபலாபாய 

பிரச்ொரத்கத சதாடங்கியுள்ளது. 

COVID-19 காரணமாக, வாடிக்ககயாளர்கள் 

ஆபராக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள், சுய-கவனிப்பு 

ெகடமுகறகள் மற்றும் ெமூக தூரத்கத 

பின்பற்றுவதன் மூலம் பாதுகாப்பாக இருக்க பல 

விதிமுகறககளயும் ெடவடிக்ககககளயும் 

பின்பற்றி வருகின்றனர். 
 

PFRDA தேசிய ஓய்வூதிய அலேப்பில் (NPS) நுலழவு 

வயலே 70 ஆக அதிகரிக்கிறது 

ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுகற மற்றும் பமம்பாட்டு 

ஆகணயம் (PFRDA) பதசிய ஓய்வூதிய 

அகமப்பிற்கான (NPS) நுகழவு வயகத 65 

ஆண்டுகளில் இருந்து 70 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. 

முன்பு NPS இல் முதலீடு செய்ய தகுதியான வயது 18-

65 ஆண்டுகள், அது இப்பபாது 18-70 ஆண்டுகளாக 

திருத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

PayU BillDeskலக $ 4.7 பில்லியனுக்கு வாங்குகிறது 

செதர்லாந்கத தளமாகக் சகாண்ட ப்பராெஸ் NV 

இந்திய டிஜிட்டல் சகாடுப்பனவு வழங்குெரான 

BillDeskகக ககயகப்படுத்தி அதன் சொந்த 

ஃபின்சடக் பெகவ வணிகமான PayU உடன் 

இகணப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

ஒப்பந்தத்தின் அளவு $ 4.7 பில்லியன் ஆகும். இந்த 

ககயகப்படுத்தல் PayU மற்றும் 

BillDeskஆகியவற்றின் ஒருங்கிகணந்த நிறுவனத்கத 

உலகளாவிய மற்றும் இந்தியாவில் சமாத்த கட்டண 

அளவு (TPV) மூலம் முன்னணி ஆன்கலன் கட்டண 

வழங்குெர்களாக மாற்றும். 
 

SBI J & K ஸ்ரீநகரில் உள்ள டால் ஏரியில் மிேக்கும் ATM 

-ஐத் திறந்ேது 

ஜம்மு -காஷ்மீர் ஸ்ரீெகரில் உள்ள டால் ஏரியில் உள்ள 

 வுஸ் படகில் உள்ளூர் மற்றும் சுற்றுலா 

பயணிகளின் வெதிக்காக ஸ்படட் பாங்க் ஆப் 

இந்தியா மிதக்கும் ATM-ஐத் திறந்துள்ளது. மிதக்கும் 

ATM-ஐ SBI தகலவர் திபனஷ் கபர திறந்து கவத்தார். 

2004 ல் SBI மிதக்கும் ATM-ஐ அறிமுகப்படுத்துவது 

இது முதல் முகற அல்ல, வங்கி இந்த முயற்சிகய 

பகரளாவில் எடுத்தது. 
 

ஆக்சிஸ் வங்கி PoS வணிகத்திற்காக பாரத்தபவுடன் 

இலணந்துள்ளது 

பாரத்ஸ்சபயிட் என்ற பாரத்பபவின் பாயின்ட் 

ஆஃப் பெல் (PoS) வணிகத்துக்காக ஆக்சிஸ் வங்கி 

பாரத்பபயுடன் கூட்டு பெர்ந்துள்ளது. 

பார்ட்ஸ்கவப்பில் ஆக்சிஸ் வங்கி 

ககயகப்படுத்தும் வங்கியாக இருக்கும் மற்றும் 

பாரத்பப உடன் சதாடர்புகடய வணிகர்களுக்கு 

கடன் மற்றும் சடபிட் கார்டுககள ஏற்கும். பாரத்பப 

இந்தியாவில் தனது வணிகத்கத ககயகப்படுத்தும் 

வணிகத்கத விரிவாக்க இந்த கூட்டு உதவும். 
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ரிெர்வ் வங்கி NUE உரிேங்களுக்கான குழுலவ 

அலேக்கிறது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) ஒரு குழுகவ அகமத்து 

விண்ணப்பங்ககள ஆராய்ந்து நியூ அம்பர்லா 

என்டிட்டி (NUE) உரிமங்ககளப் பற்றிய 

பரிந்துகரககள வழங்கும். 5 பபர் சகாண்ட 

குழுவின் தகலவராக திரு. பி.வாசுபதவன். NUE யின் 

பல அம்ெங்ககளப் பார்க்கும் சபாறுப்பு, அத்தககய 

ெடவடிக்ககயின் பமக்பரா சபாருளாதார 

தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பு அபாயங்கள் வகர 

இந்த குழு சபாறுப்பாகும். குழுவின் பரிந்துகரகள் 

உரிமங்ககள சவளியிடுவதற்கு முன்பு கருத்தில் 

சகாள்ளப்படும். 
 

KYC விதிமுலறகலள மீறியேற்காக ஆக்ஸிஸ் 

வங்கிக்கு RBI 25 லட்ெம் அபராேம் விதித்துள்ளது. 

செப்டம்பர் 01, 2021 அன்று உங்கள் வாடிக்ககயாளர் 

(KYC) விதிமுகறககள அறிந்த சில விதிமுகறககள 

மீறியதற்காக, இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) 25 லட்ெம் 

ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது. 

ரிெர்வ் வங்கி பிப்ரவரி 2020 மற்றும் மார்ச் 2020 இல் 

வங்கியில் பராமரிக்கப்படும் வாடிக்ககயாளர் 

கணக்கில் ஆய்வு செய்தது, அங்கு வங்கி காய்ச் 

விதிமுகறகளுக்கு இணங்கத் தவறியது. 
 

HDFC லலஃப், எக்லைட் லலஃப் இன்சூரன்லை ₹ 

6,687 தகாடிக்கு வாங்குகிறது. 

HDFC கலஃப், எக்கஸட் கலஃப் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவனத்தின், 100 ெதவீத பங்குககள, ஒரு பங்கு 

மற்றும் சராக்க ஒப்பந்தத்தில் ரூ. 6887 பகாடிக்கு 

வாங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. ஒழுங்குமுகற 

ஒப்புதல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு, 

எக்கஸட் கலஃப், HDFC கலஃப் உடன் 

இகணக்கப்படும். 
 

 

Economic News 
 

மூடிஸ் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி கணிப்லப CY2021 

க்கு 9.6% ஆக லவத்திருக்கிறது. 

மூடிஸ் இன்சவஸ்டர்ஸ் ெர்வீஸ், காலண்டர் ஆண்டு 

(CY) 2021 க்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி 

முன்னறிவிப்கப 9.6 ெதவிகிதத்தில் தக்க 

கவத்துள்ளது, ஆகஸ்ட் புதுப்பிப்பில் ‘குபளாபல் 

பமக்பரா அவுட்லுக் 2021-22’ அறிக்கக 

சவளியிட்டுள்ளது. 
 

தோர்கன் ஸ்டான்லி இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி 

ேதிப்பீட்லட FY22 க்கு 10.5% ஆக கணித்துள்ளது 

அசமரிக்காகவ அடிப்பகடயாகக் சகாண்ட 

முதலீட்டு வங்கி, பமார்கன் ஸ்டான்லி 2021-22 

நிதியாண்டில் (FY2022) இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி 

கணிப்கப 5 ெதவீதமாக கணித்துள்ளது. GDP 

வளர்ச்சி QE செப்டம்பர் முதல் இரண்டு வருட CAGR 

அடிப்பகடயில் பெர்மகறயான பகுதிக்கு ெகரும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஜூன் மாதத்துடன் முடிவகடந்த காலாண்டில் GDP 

ஆண்டுக்கு 1 ெதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 

இரண்டு வருட CAGR அடிப்பகடயில், 

உண்கமயான GDP QE ஜூன் மாதத்தில் 4.7 % மற்றும் 

QE மார்ச் மாதத்தில் 2.3 % ஆக குகறந்தது. 
 

1.12 லட்ெம் தகாடிக்கு தேல் ஆகஸ்ட் ோேத்தில் GST 

வசூலாகியுள்ளது 

GST வருவாய் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரூ. 1 ட்ரில்லியன் 

புள்ளிகளுக்கு பமல் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரூ. 12 

டிரில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருந்தது, இது 

முந்கதய ஆண்டு வசூகல விட 30 ெதவீதம் அதிகம். 

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஜூகல 2021 இல் 

பெகரிக்கப்பட்ட ரூ 1.16 டிரில்லியனுக்கும் 

குகறவாக உள்ளது. 
 

இந்தியாவின் சபாருளாோர வளர்ச்சி குலறந்ே 

காலாண்டில் முேல் காலாண்டில் 20.1% ஆக உயர்ந்ேது 

இந்த நிதி ஆண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 

இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் 20.1% 

வளர்ச்சியகடந்தது, கடந்த ஆண்டு இபத காலத்தில் 

24.4% சுருக்கம். முதல் காலாண்டில் காணப்பட்ட 

பாரிய வளர்ச்சி இந்தியாகவ உலசகங்கிலும் 

பவகமாக வளர்ந்து வரும் சபரிய சபாருளாதாரமாக 

மாற்றியுள்ளது. முந்கதய காலாண்டில், 

இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் 

6%வளர்ச்சியகடந்துள்ளது. 2020-21 முழு 

நிதியாண்டில், இந்தியாவின் ஜிடிபி 7.3% குகறந்தது 
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Defence News 
 

ஏடன் வலளகுடாவில் இந்தியாவும் செர்ேனியும் 

கூட்டு கடல் பயிற்சிலய தேற்சகாண்டன. 

இந்திய கடற்பகட மற்றும் சஜர்மன் கடற்பகட 

ஆகியகவ இகணந்து, ஏமன் அருபக ஏடன் 

வகளகுடாவில், இந்பதா-பசிபிக் 2021 இன் 

இந்தியப் சபருங்கடலில் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சிகய 

பமற்சகாண்டன. 
 

ராஜ்நாத் சிங் கமிஷன்கள் உள்நாட்டிதலதய கட்டிய 

ICGS ‘விக்ரஹா‘லவ அர்ப்பணித்துள்ளார். 

ராஜ்ொத் சிங் தமிழ்ொட்டில் சென்கனயில், 

உள்ொட்டிபலபய கட்டப்பட்ட கடபலார 

காவல்பகட கப்பலான ‘விக்ர ா’கவ 

அர்ப்பணித்துள்ளார். 

பாதுகாப்பு அகமச்சின் கூற்றுப்படி, 98 மீட்டர் 

கப்பல் ஆந்திராவின் விொகப்பட்டினத்தில் 

அகமந்துள்ளது மற்றும் 11 அதிகாரிகள் மற்றும் 110 

மாலுமிகள் சகாண்ட நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும். 
 

இந்தியா அல்ஜீரிய கடற்பலடயுடன் கடல்ொர் 

கூட்டுப் பயிற்சிலய நடத்துகிறது 

இந்திய கடற்பகட கப்பல், ஐஎன்எஸ் தபார், ஜூன் 

2021 முதல் செப்டம்பர் 2021 வகர ஆப்பிரிக்கா 

மற்றும் ஐபராப்பாவில் உள்ள துகறமுகங்களின் 

எண்ணிக்ககக்கு ெல்சலண்ண வருகக தருகிறது. 

இந்த வருககயின் ஒரு பகுதியாக, ஐஎன்எஸ் தபார் 

அல்ஜீரிய கடற்பகடயுடன், மத்திய தகரக்கடல் 

கடலில் அல்ஜீரிய கடற்பகடயுடன் சமய்டின் 

கடல்ொர் கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்பகற்றது. 

அல்ஜீரிய கடற்பகட கப்பல் ANS Ezzadjer 

பயிற்சியில் பங்பகற்றது. 
 

ZAPAD 2021 உடற்பயிற்சியில்  இந்திய இராணுவம் 

பங்தகற்றது 

செப்டம்பர் 3-16 வகர ரஷ்யாவின் நிஷ்னியில் 

ெகடசபறும் பல பதெப் பயிற்சியான ZAPAD 2021 

பயிற்சியில் இந்திய இராணுவம் பங்பகற்கிறது. 

ZAPAD 2021 ரஷ்ய ஆயுதப் பகடகளின் திபயட்டர் 

நிகல பயிற்சிகளில் ஒன்றாகும், இது முதன்கமயாக 

பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான ெடவடிக்கககளில் 

கவனம் செலுத்தும். இந்த ககசயழுத்து நிகழ்வில் 

யூபரசிய மற்றும் சதற்காசிய பிராந்தியங்ககளச் 

பெர்ந்த ஒரு டஜன் ொடுகள் பங்பகற்கின்றன. 
 

குெராத்தில் பாதுகாப்பு கண்காட்சி 2022 நலடசபற 

உள்ளது 

அடுத்த பாதுகாப்பு கண்காட்சி குஜராத்தில் 2022 இல் 

ெடத்தப்படும். இகத முதல்வர் விஜய் ரூபானி 

அறிவித்தார். இது சதாடர்பாக பாதுகாப்பு உற்பத்தித் 

துகறக்கும் குஜராத் அரசுக்கும் இகடபய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ககசயழுத்தாகியுள்ளது. 

இந்த இரு வருட நிகழ்வில் சுமார் 100 ொடுகள் 

பங்பகற்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

Appointment News 
 

3 சபண்கள் உட்பட 9 புதிய உச்ெ நீதிேன்ற நீதிபதிகள் 

பேவிதயற்றனர் 

மூன்று சபண்கள் உட்பட ஒன்பது புதிய 

நீதிபதிகளுக்கு உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இந்திய 

தகலகம நீதிபதி NV ரமணா பதவிப் பிரமாணம் 

செய்து கவத்தார். ஒன்பது புதிய நீதிபதிகளின் 

பதவிப் பிரமாணத்திற்குப் பிறகு, உச்ெ 

நீதிமன்றத்தின் பலம், CJI உட்பட, 

அனுமதிக்கப்பட்ட 34 பபரில் 33 ஆக உயரும். 
 

HSBC ஆசியாவின் ேனி இயக்குனராக ரஜினிஷ் குோர் 

நியமிக்கப்பட்டார் 

முன்னாள் பாரத ஸ்படட் வங்கி (SBI) தகலவர், 

ரஜினிஷ் குமார் ஆகஸ்ட் 30, 2021 அன்று  ாங்காங் 

மற்றும் ஷாங்காய் வங்கி கார்ப்பபரஷன் (HSBC) 

ஆசியாவின் தனி இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டார். 

அவர் நிறுவனத்தின் தணிக்கக குழு மற்றும் இடர் 

குழு உறுப்பினராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

லடாக்லக ேளோகக் சகாண்ட தடார்தெ அங்சுக் IAU 

இன் கவுரவ உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

லடாக் பிராந்தியத்தில் உள்ள  ான்பலயில் உள்ள 

இந்திய வானியல் இயற்பியலின் (IIA) இந்திய 

வானியல் ஆய்வகத்தில் சபாறுப்பான 

சபாறியியலாளர் படார்பஜ அங்சுக், ெர்வபதெ 

வானியல் ெங்கத்தின் (IAU) சகௌரவ உறுப்பினராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

ேமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புதராஹித், பஞ்ொப், 

ெண்டிகரின் கூடுேல் சபாறுப்லப ஏற்றார் 

தமிழக ஆளுெர் பன்வாரிலால் புபராஹித்துக்கு 

பஞ்ொப் மற்றும் யூனியன் பிரபதெமான ெண்டிகரின் 

கூடுதல் சபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, வி பி சிங் பட்பனார் பஞ்ொபின் 

ஆளுெராகவும், ெண்டிகரின் நிர்வாகியாகவும் 

இருந்தார். பஞ்ொப் ஆளுெராக தனது கடகமககளத் 

தவிர, ெண்டிகரின் நிர்வாகியாக புபராஹித்கதயும் 

ஜனாதிபதி நியமித்துள்ளார். 
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IRS அதிகாரி தெபி சோஹாபத்ரா CBDT ேலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

IRS அதிகாரி பஜபி சமா ாபத்ரா மத்திய பெரடி 

வரிகள் வாரியத்தின் தகலவராக நியமிக்கப்பட்டார். 

அவரது நியமனத்திற்கு இன்று அகமச்ெரகவயின் 

நியமனக் குழு (ACC) ஒப்புதல் அளித்தது. அவர் 

ஏற்கனபவ CBDT யின் செயல் தகலவராக 

பணியாற்றியுள்ளார். 
 

பங்கஜ் குோர் சிங் BSF இன் புதிய DG யாக 

சபாறுப்தபற்றார் 

ராஜஸ்தான் பகடகரச் பெர்ந்த 1988-சதாகுதி ஐபிஎஸ் 

அதிகாரியான பங்கஜ் குமார் சிங், எல்கலப் 

பாதுகாப்புப் பகடயின் (BSF) புதிய இயக்குெர் 

சஜனரலாக (DG) சபாறுப்பபற்றார். இதற்கு முன், 

அவர் சடல்லியில் BSF தகலகமயகத்தில் சிறப்பு 

டிஜியாக பணியாற்றினார். 
 

PPK ராேச்ொர்யுலு ராஜ்யெபா சபாதுச்செயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

ராஜ்யெபா தகலவர் எம் சவங்ககயா ொயுடு, 2018 

முதல் ராஜ்யெபா செயலகத்தில் செயலாளராக 

இருக்கும் டாக்டர் PPK ராமச்ொர்யுலுகவ 

சபாதுச்செயலாளராக நியமித்துள்ளார். 
 

RINL CMDயாக அதுல் பட்லட ேத்திய அரசு 

நியமித்ேது 

அதுல் பட், டிஸ் இன்சவஸ்ட்சமண்ட்டுக்குச் 

சொந்தமான ஸ்டீல் நிறுவனமான ராஷ்டிரிய 

இஸ்பட் நிகாம் லிமிசடட் (RINL) இன் தகலவர் 

மற்றும் நிர்வாக இயக்குெராக (CMD) 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் அரசுக்குச் 

சொந்தமான ஆபலாெகன நிறுவனமான சமகான் 

CMDயாக இருந்தார், இது ஒரு திட்டத்கத 

அகமப்பதற்குத் பதகவயான முழு அளவிலான 

பெகவககள வழங்குகிறது. 
 

வர்திகா சுக்லா, இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிசடட் 

நிறுவனத்தின் முேல் சபண் CMD ஆக 

நியமிக்கப்பட்டார். 

வர்திகா சுக்லா, சபாதுத்துகற நிறுவனமான 

இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிசடட்டின் முதல் 

சபண் தகலவராகவும், நிர்வாக இயக்குெராகவும் 

சபாறுப்பபற்றார். 

 

Summits and Conferences News 
 

BIMSTEC நாடுகளின் விவொய நிபுணர்களின் 8 வது 

கூட்டத்லே இந்தியா நடத்தியது. 

பலதரப்பட்ட சதாழில்நுட்ப மற்றும் சபாருளாதார 

ஒத்துகழப்பு (BIMSTEC) ொடுகளுக்கான வங்காள 

விரிகுடாவின் 8 வது பவளாண் நிபுணர்களின் 

ெந்திப்கப வீடிபயா கான்பரன்சிங் மூலம் இந்தியா 

ெடத்தியது. இக்கூட்டத்திற்கு பவளாண் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் கல்வித் துகற செயலாளர் மற்றும் ICAR 

இயக்குெர் சஜனரல் டாக்டர் திரிபலாச்ென் 

சமா ாபத்ரா தகலகம வகித்தார் 
 

2021 ஆம் ஆண்டின், 6 வது கிழக்கு சபாருளாோர 

ேன்றத்தில், பிரேேர் தோடி காசணாளியில் 

உலரயாற்றினார். 

ரஷ்யாவின் விளாடிபவாஸ்டாக்கில் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்ட 6 வது கிழக்கு சபாருளாதார 

மன்றத்தின் (EEF) சபாது அமர்வில், பிரதமர் 

ெபரந்திர பமாடி சமய்நிகராக உகரயாற்றினார். 

முன்னணி இந்திய எண்சணய் மற்றும் எரிவாயு 

நிறுவனங்ககள உள்ளடக்கிய சபட்பராலியம் 

மற்றும் இயற்கக எரிவாயு அகமச்ெர்  ர்தீப் சிங் 

பூரி தகலகமயிலான இந்திய தூதுக்குழு, 

ரஷ்யாவில் ெகடசபறும் EEF 2021 உச்சி மாொட்டில் 

பங்பகற்கிறது. 
 

ெர்வதேெ காலநிலல உச்சி ோநாடு 2020-21 ஐ இந்தியா 

நடத்துகிறது. 

இந்தியா, சுத்தமான ஆற்றலுக்கு மாறுவதற்கான ஒரு 

உகரயாடகல உருவாக்க, ெர்வபதெ காலநிகல உச்சி 

மாொடு (ICS) 2020-21 இன், ஒரு முக்கிய மாொட்கட 

ெடத்த உள்ளது. 

உலசகங்கிலும் உள்ள சகாள்கக வகுப்பாளர்கள், 

கட்டுப்பாட்டாளர்கள், சதாழில் தகலவர்கள், 

நிபுணர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள், காலநிகல 

உச்சிமாொட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கப் 

பபாகிறார்கள். 

 

Sports News 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: தடபிள் சடன்னிஸில் 

பவினாசபன் பதடல் சவள்ளி சவன்றார் 

படபிள் சடன்னிஸில், இந்திய பபட்லர் 

பவினாசபன் பபடல், 2020 படாக்கிபயாவில் ெடந்த 

பாராலிம்பிக் பபாட்டியில், சபண்கள் ஒற்கறயர் 

பிரிவில் சவள்ளிப் பதக்கத்கத சவன்றார் 
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தேக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் சபல்ஜிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 ஐ சவன்றார் 

பமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் (சரட் புல் – செதர்லாந்து) 

சபல்ஜிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 சவற்றியாளராக 

அறிவிக்கப்பட்டார். சபல்ஜிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

மகழ காரணமாக நிறுத்தப்பட்டது மற்றும் இரண்டு 

சுற்றுகள் மட்டுபம நிகறவகடந்தன. 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: துப்பாக்கி சுடுேலில் ஆவணி 

தலகாரா ேங்கம் சவன்றார் 

R-2 சபண்கள் 10 மீட்டர் ஏர் கரபிள் ஸ்டாண்டிங் SH1 

பபாட்டியில் பாராலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் 

சவன்ற முதல் இந்தியப் சபண் என்ற ொதகனகய 

நிகழ்த்திய துப்பாக்கி சுடுதல் ஆவணி பலகாரா 

வரலாற்கற எழுதியுள்ளார். 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: ஆண்கள் உயரம் ோண்டுேலில் 

நிஷாத் குோர் சவள்ளி சவன்றார் 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் 

ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதல் T47 பபாட்டியில் 

இந்தியாவின் நிஷாத் குமார் சவள்ளிப் பதக்கம் 

சவன்றுள்ளார். 
 

SP தெதுராேன் 2021 பார்சிதலானா ஓபன் செஸ் 

தபாட்டியில் சவன்றார் 

ெதுரங்கத்தில், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் SP 

பெதுராமன் 2021 பார்சிபலானா ஓபன் செஸ் பபாட்டி 

பட்டத்கத சவன்றுள்ளார், ஒன்பது சுற்றுகளிலும் 

பதால்வியகடயாமல், ஆறு பபாட்டிகளில் சவன்று 

மூன்று பபாட்டிகளில் டிரா செய்தார். 

சென்கனகயச் பெர்ந்த பெதுராமன் ஒன்பதாவது 

மற்றும் இறுதி சுற்றுக்குப் பிறகு 5 புள்ளிககளச் 

பெகரித்து ரஷ்யாவின் படனியல் யூஃபாவுடன் 

ஸ்பகாகர ெமன் செய்தார். 
 

 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: ஈட்டி எறிேல் சுமித் ஆன்டில் 

ேங்கம் சவன்றார் 

படாக்கிபயா பாரா ஒலிம்பிக்கில் ஆண்களுக்கான 

ஈட்டி எறிதல் F-64 இறுதிப் பபாட்டியில் 

இந்தியாவின் சுமித் அன்டில் தங்கப் பதக்கம் 

சவன்றுள்ளார், பமலும் இந்த செயல்பாட்டில் 55 

மீட்டர் தூரத்திற்கு புதிய உலக ொதகன பகடத்தார். 
 

இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் ஸ்டூவர்ட் பின்னி ஓய்லவ 

அறிவித்ோர் 

இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் கிரிக்சகட் வீரர், ஸ்டூவர்ட் 

பின்னி ஆகஸ்ட் 30, 2021 அன்று அகனத்து 

வககயான கிரிக்சகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு 

சபறுவதாக அறிவித்தார். அவர் ஆறு சடஸ்ட், 14 

ஒருொள் மற்றும் மூன்று T20 பபாட்டிகளில் இந்திய 

அணிகய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார், சமாத்தம் 

459 ரன்கள் மற்றும் 24 விக்சகட் எடுத்தார் 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: ஈட்டி எறிேலில் தேதவந்திர 

ெொரியா சவள்ளி சவன்றார் 

ெடந்துசகாண்டிருக்கும் படாக்கிபயா 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல், இந்தியாவின் மிகப் 

சபரிய பாராலிம்பியனான பதபவந்திர ஜஜாரியா, 

ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல்-F46 இறுதிப் 

பபாட்டியில் ஆகஸ்ட் 30, 2021 அன்று சவள்ளிப் 

பதக்கத்கத சவன்றார். 40 வயதான பதபவந்திரன் 35, 

சவள்ளிக்கு தனது சிறந்த வீச்கெ நிகழ்த்தினார் 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: வட்டு எறிேலில் தயாதகஷ் 

கத்துனியா சவள்ளி சவன்றார். 

இந்தியாவின் வட்டு எறிதல் வீரர் பயாபகஷ் 

கத்துனியா, தற்பபாது ெகடசபற்று வரும் 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் ஆண்களுக்கான 

டிஸ்கஸ் த்பரா F56 இறுதிப் பபாட்டியில் சவள்ளிப் 

பதக்கத்கத சவன்றுள்ளார். பயாபகஷ் 44.38 மீட்டர் 

தூரத்கத எறிந்து இரண்டாவது இடத்கத பிடித்தார். 
 

தடல் ஸ்சடய்ன் அலனத்து விேோன 

கிரிக்சகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு சபறுவோக 

அறிவித்ோர் 

சதன்னாப்பிரிக்க கிரிக்சகட் வீரர் படல் ஸ்சடயின் 

தனது 20 வருட கிரிக்சகட் பயணத்கத முடித்துக் 

சகாண்டு, ஆகஸ்ட் 31, 2021 முதல் அகனத்து 

விதமான கிரிக்சகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு சபறுவதாக 

அறிவித்தார். 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: சிங்க்ராஜ் அோனா 10 மீ ஏர் 

பிஸ்டலில் சவண்கலப் பேக்கம் சவன்றார் 

ெடந்துசகாண்டிருக்கும் படாக்கிபயா 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல், இந்திய துப்பாக்கி சுடும் 

சிங்ராஜ் அதானா ஆகஸ்ட் 31 2021 அன்று P1 ஆண்கள் 

10 மீ ஏர் பிஸ்டல் SH1 இறுதிப் பபாட்டியில் 

சவண்கலப் பதக்கத்கத சவன்றுள்ளார். 
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பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: ஆண்கள் உயரம் ோண்டுேலில் 

ோரியப்பன் ேங்கதவலு சவள்ளி சவன்றார் 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் ஆடவர் உயரம் 

தாண்டுதலில் (T63) இந்தியாவின் மாரியப்பன் 

தங்கபவலு சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றுள்ளார். 

அவர் சவள்ளி சவல்ல 86 மீ தாண்டினார். அபத 

பபாட்டியில், ஷரத் குமார் 1.83 மீ தாண்டி 

சவண்கலப் பதக்கம் சவன்றார். 
 

அடிடாஸ் அேன் ‘ஸ்தட இன் ப்தள‘ (Stay in Play)  

பிரச்ொரத்திற்காக மீராபாய் ொனுலவ 

நியமித்துள்ளது 

படாக்பயா ஒலிம்பிக் சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்ற 

மீராபாய் ொனுகவ அடிடாஸ் தனது ‘‘ ஸ்பட இன் 

ப்பள ’’ (Stay in Play) பிரச்ொரத்தின் முகமாக தனது 

ெமீபத்திய தயாரிப்பு கண்டுபிடிப்புக்காக 

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய சடக்ஃபிட் பீரியட் ப்ரூஃப் கடட்ஸ், ஒரு 

டம்பன் அல்லது பபடால் அணியும்பபாது 

கசிவிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் ஒரு 

உறிஞ்ெக்கூடிய அடுக்கு இடம்சபறுகிறது. 
 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்ஸ்: ஆண்கள் உயரம் 

ோண்டுேலில் பிரவீன் குோர் சவள்ளி சவன்றார் 

பிரவீன் குமார் ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதலில் 

இந்தியாவின் ொன்காவது பதக்கம் சவன்றவர் 

மற்றும் படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் 

ஒட்டுசமாத்தமாக 11 வது பதக்கம் சவன்றவர், அவர் 

ஆசிய ொதகன 07 மீட்டர் தாண்டுதலுடன் சவள்ளி 

சவன்றார். 
 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்ஸ்: ஆவணி தலகாரா 

இரண்டு பேக்கங்கலள சவன்ற முேல் இந்திய சபண் 

அவனி பலகாரா மகளிர் 50 மீ கரபிள் 3 நிகலகள் SH1 

பபாட்டியில் 445.9 மதிப்சபண்களுடன் சவண்கலப் 

பதக்கம் சவன்று பாராலிம்பிக்கில் இரண்டு 

பதக்கங்ககள சவன்ற முதல் இந்தியப் சபண் என்ற 

சபருகமகயப் சபற்றார். 10 மீ ஏர் கரபிள் 

ஸ்டாண்டிங் SH 1 பபாட்டியில் சலகாரா தங்கம் 

சவன்றார். 
 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்ஸ்: ேணீஷ் நர்வால் 50 மீ 

கலப்பு லகத்துப்பாக்கிச் சூட்டில் ேங்கம் சவன்றார். 

அொகா துப்பாக்கிச் சூட்டு எல்கலயில் ெடந்த P4 – 

கலப்பு 50 மீ ககத்துப்பாக்கிச் சூடு SH 1 இறுதி 

பபாட்டியில், இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் வீரர்களான 

மணீஷ் ெர்வால் மற்றும் சிங்கராஜ் அதானா 

முகறபய தங்கம் மற்றும் சவள்ளிப் பதக்கத்கத 

சவன்றனர். 
 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: வில்வித்லேக்காரர் ஹர்விந்ேர் 

சிங், ஆண்களுக்கான ேனிநபர் ரீகர்வ் தபாட்டியில், 

சவண்கலம் சவன்றார். 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல், இந்தியாவின் 

வில்வித்கதக்காரர்  ர்விந்தர் சிங், ஆண்களுக்கான 

தனிெபர் ரீகர்வ் ஓபனில் சவண்கலப் பதக்கம் 

சவன்றுள்ளார். 31 வயதுகடய இவர், 

பாராலிம்பிக்கில் பதக்கம் சவன்ற இந்தியாவின் 

முதல் வில்வித்கதக்காரர் ஆவார். 

இந்த சவற்றியின் மூலம், படாக்கிபயாவில் ெடந்து 

வரும் பாராலிம்பிக் பபாட்டிகளில், இந்தியாவின் 

பதக்கம் 13 [2 தங்கம், 6 சவள்ளி, 5 சவண்கலம்] ஐ 

எட்டியுள்ளது. 

 

Ranks and Reports News 
 

ரதபாபாங்க் 2021 குதளாபல் சடய்ரி டாப் 20 

அறிக்லகயில் அமுல் 18 வது இடத்தில் உள்ளது 

அமுல், குஜராத் கூட்டுறவு பால் மார்க்சகட்டிங் 

கூட்டகமப்பு (GCMMF) ரபபாபங்கின் 2021 

உலகளாவிய டாப் 20 பால் நிறுவனங்களின் 

பட்டியலில் இரண்டு இடங்கள் குகறந்து 16 வது 

இடத்தில் உள்ளது. அமுல் 2020 ஆம் ஆண்டில் 16 

வது இடத்கதப் பிடித்தது. அமுல் $ 3 பில்லியன் 

வருடாந்திர வருவாகய அகடந்துள்ளது. 
 

2022 ஆம் ஆண்டின், லடம்ஸ் உலக பல்கலலக்கழக 

ேரவரிலெயில், ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கலலக்கழகம் 

முேலிடத்தில் உள்ளது. 

கடம்ஸ் உயர் கல்வி (THE) உலக பல்ககலக்கழக 

தரவரிகெகள் 2022 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

பட்டியலில், ஆக்ஸ்பபார்டு பல்ககலக்கழகம் 

முதலிடத்திலும், கலிபபார்னியா இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆப் சடக்னாலஜி மற்றும்  ார்வர்ட் 

பல்ககலக்கழகம் முகறபய இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது இடங்களிலும் உள்ளன 

மூன்று இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள், முதல் 400 

தரவரிகெகளின் பட்டியலில் இடம் சபற்றுள்ளன: 

• IISc சபங்களூர்- 301-350 

• இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (IIT), பராபர்- 

351-400 

• IIT இந்தூர்- 401-500 

• உலகின் முதல் ஐந்து பல்ககலக்கழகங்கள்: 

• ஆக்ஸ்பபார்டு பல்ககலக்கழகம், இங்கிலாந்து 

• கலிபபார்னியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

சடக்னாலஜி, அசமரிக்கா 

•  ார்வர்ட் பல்ககலக்கழகம், அசமரிக்கா 

• ஸ்டான்பபார்ட் பல்ககலக்கழகம், அசமரிக்கா 

• பகம்பிரிட்ஜ் பல்ககலக்கழகம், இங்கிலாந்து 
 

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


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 1st  Week of September 2021  

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

இந்தியா உலகின் 3 வது சபரிய யுனிகார்ன் 

சுற்றுச்சூழல் அலேப்பாக ோறியுள்ளது. 

 ுருன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,  ுருன் இந்தியா 

வருங்கால யுனிகார்ன் பட்டியல் 2021 ஐ 

சவளியிட்டுள்ளது, அதன்படி இந்தியா உலகின் 

மூன்றாவது சபரிய யுனிகார்ன் / ஸ்டார்ட் அப் 

சுற்றுச்சூழல் அகமப்பாகும். 

அசமரிக்கா முதலிடத்திலும், சீனா இரண்டாவது 

இடத்திலும் உள்ளன. பட்டியலின் படி, 

இந்தியாவிற்கு 51 யுனிகார்ன்கள் உள்ளன. 

அசமரிக்காவிற்கு 396 மற்றும் சீனாவிற்கு 277 

யுனிகார்ன்கள் உள்ளன. 

 

Awards News 
 

நரம்பியல் அறுலவ சிகிச்லெ நிபுணர் பெந்த் மிஸ்ரா 

ேதிப்புமிக்க AANS விருலேப் சபற்றார். 

ஒடிொவில் பிறந்த ெரம்பியல் அறுகவ சிகிச்கெ 

நிபுணர் டாக்டர் பெந்த் குமார் மிஸ்ராவுக்கு 

மதிப்புமிக்க அசமரிக்க ெரம்பியல் அறுகவ 

சிகிச்கெ ெங்கத்தின் ‘ெரம்பியல் அறுகவ 

சிகிச்கெயில் ெர்வபதெ வாழ்ொள் ொதகனயாளர் 

விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ராேன் ேகதெதெ விருது 2021 சபயர்கள் 

அறிவிக்கப்பட்டது 

ராமன் மகபெபெ விருது 2021 விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டன, சவற்றியாளர்களுக்கு ெவம்பர் 

28 மணிலாவில் உள்ள ராமன் மகபெபெ கமயத்தில் 

நிகழ்வின் பபாது முகறயாக மகபெபெ விருது 

வழங்கப்படும். விருது சபற்றவர்களில் 

பங்களாபதஷின் டாக்டர் பிர்தாஸ்சி காத்ரி மற்றும் 

பாகிஸ்தாகனச் பெர்ந்த மு ம்மது அம்ஜத் ொகிப், 

மற்றும் பிலிப்கபன்ஸ் மீன்வளம் மற்றும் ெமூக 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ராபர்படா பபலான், 

அசமரிக்க குடிமகன் ஸ்டீவன் முன்ஸி, 

மனிதாபிமானப் பணிகளுக்காகவும் அகதிகளுக்கு 

உதவுபவராகவும், இந்பதாபனசிய வாட்ச்டாக் 

புலனாய்வு இதழில் உள்ளார். 
 

அசலொன்ட்தரா ப்ரீதடா 2021 ஆம் ஆண்டின் பறலவ 

புலகப்படக் கலலஞர் விருலே சவன்றார் 

சமக்ஸிகன் புககப்படக் ககலஞர் 

அசலஜான்ட்பரா பிரீபடா 2021 ஆம் ஆண்டின் 

பறகவ புககப்படக் ககலஞரின் (BPOTY) 

சவற்றியாளராக உருசவடுத்துள்ளார். 

அசமரிக்காவிற்கும் சமக்ஸிபகாவிற்கும் இகடபய 

உள்ள முள்பவலி அணிந்த எல்கலச் சுவகரப் 

பார்த்துக் சகாண்டிருந்த ஒரு சபரிய ொகல 

ஓடுபவரின் புககப்படத்கதப் படம் பிடித்ததற்காக 

அவர் சவன்றுள்ளார் 
 

பவர்கிரிட் ேதிப்புமிக்க உலகளாவிய ATD சிறந்ே 

விருலே சவன்றது 

பவர் கிரிட் கார்ப்பபரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

லிமிசடட் (POWERGRID), ம ாரத்னா CPSU, மின் 

அகமச்ெகத்தின் கீழ், இந்திய அரசின் மதிப்புமிக்க 

“அபொசிபயஷன் ஃபார் படலன்ட் 

சடவலப்சமன்ட் (ATD) 2021 சிறந்த விருது” 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Important Days News 
 

அணு தொேலனக்கு எதிரான ெர்வதேெ தினம்: 

ஆகஸ்ட் 29 

அணுெக்தி பொதகனகளுக்கு எதிரான ெர்வபதெ 

தினம் ஆகஸ்ட் 29 அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த ொள் அணு ஆயுத 

பொதகன சவடிப்புகள் அல்லது பவறு எந்த அணு 

சவடிப்புகளின் விகளவுகள் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ அதிகரிப்பகத பொக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது மற்றும் அணு ஆயுதம் இல்லாத 

உலகின் இலக்கக அகடவதற்கான ஒரு 

வழிமுகறயாக அகவ பொக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 
 

தேசிய விலளயாட்டு தினம்: ஆகஸ்ட் 29 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 29 இந்தியாவில் 

பதசிய விகளயாட்டு தினமாக 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் பதசிய 

 ாக்கி அணியின் ெட்ெத்திரமாக விளங்கிய பமஜர் 

தியான் ெந்தின் பிறந்த ொளான ஆகஸ்ட் 29, 2012 

அன்று முதல் பதசிய விகளயாட்டு தினம் 

சகாண்டாடப்பட்டது. 
 

தேசிய சிறு சோழில் தினம்: ஆகஸ்ட் 30 

இந்தியாவில், ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 

அன்று பதசிய சிறுசதாழில் தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது, சிறு சதாழில்கள் 

அவர்களின் ஒட்டுசமாத்த வளர்ச்சி திறன் மற்றும் 

அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு கிகடக்கும் 

வாய்ப்புகளுக்காக ஆதரவளித்து ஊக்குவிக்கிறது. 
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வலுக்கட்டாயோக காணாேல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் 

ெர்வதேெ தினம் 

ஐக்கிய ொடுகள் ெகப ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 

30 ஆம் பததி ெர்வபதெ அளவில் பலவந்தமாக 

காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் ெர்வபதெ 

தினத்கத அனுெரிக்கிறது. 
 

ஆப்பிரிக்க வம்ொவளி ேக்களுக்கான ெர்வதேெ தினம் 

ஆப்பிரிக்க வம்ொவளியினருக்கான ெர்வபதெ தினம் 

முதன்முகறயாக 31 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. உலசகங்கிலும் உள்ள 

ஆப்பிரிக்க புலம்சபயர்ந்பதாரின் அொதாரண 

பங்களிப்புககள ஊக்குவிப்பகதயும், ஆப்பிரிக்க 

வம்ொவளி மக்களுக்கு எதிரான அகனத்து 

வககயான பாகுபாடுககளயும் அகற்றுவகதயும் 

ஐக்கிய ொடுகள் ெகப பொக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
 

உலக தேங்காய் தினம்: 02 செப்டம்பர் 

உலக பதங்காய் தினம் 2009 முதல் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 02 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த சவப்பமண்டல 

பழத்கத ஊக்குவிப்பதற்காகவும், அதன் ஆபராக்கிய 

ென்கமகள் குறித்து விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இது அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

2021 உலக பதங்காய் தினத்தின் கருப்சபாருள், 

‘பகாவிட் -19 சதாற்றுபொய் மற்றும் அதற்கு 

அப்பால் பாதுகாப்பான உள்ளடக்கிய செகிழ்ச்சி 

மற்றும் நிகலயான பதங்காய் ெமூகத்கத 

உருவாக்குதல்’ ஆகும். 

 

Obituaries News 
 

பிரபல கிரிக்சகட் பயிற்சியாளர் வாசூ பரஞ்ெதப 

காலோனார் 

இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்சகட் வீரரும் 

பயிற்சியாளருமான வாசூ பரஞ்ெபப காலமானார். 

அவர் சுனில் கவாஸ்கர், திலீப் சவங்ெர்கர், ராகுல் 

டிராவிட், ெச்சின் சடண்டுல்கர் மற்றும் பராஹித் 

ெர்மா பபான்ற ஒரு சிலரின் வழிகாட்டியாக 

கருதப்பட்டார். அவர் கவாஸ்கருக்கு ‘ென்னி’ என்ற 

புகனப்சபயகரயும் சகாடுத்தார். 
 

பிரபல வங்காள எழுத்ோளர் புத்ேதேவ் குஹா 

காலோனார் 

பிரபல வங்காள எழுத்தாளர் புத்தபதவ் கு ா 

காலமானார். அவர் “மதுக்காரி” (பதன் பெகரிப்பவர்), 

“பகாலர் கச்பெ” (பகாயல் பறகவக்கு அருகில்) 

மற்றும் “பொபினாய் நிசபடன்” (Humble Offering) 

பபான்ற பல குறிப்பிடத்தக்க பகடப்புககள 

எழுதியவர். அவர் 1976 இல் ஆனந்த புரஷ்கர், 

ஷிபராமன் புரஷ்கர் மற்றும் ஷரத் புரஸ்கர் உட்பட 

பல விருதுககள சவன்றார். 
 

பிக் பாஸ் 13 சவற்றியாளர் சித்ோர்த் சுக்லா 

காலோனார் 

பிக் பாஸ் 13 சவற்றியாளர் ெடிகர் சித்தார்த் சுக்லா 

காலமானார். அவர்  ம்ப்டி ெர்மா பக துல் ானியா 

பபான்ற படங்களின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். 

ெடிகரின் ககடசி திகர சவளியீடு ஏக்தா கபூரின் 

பிரபலமான நிகழ்ச்சி ‘Broken But Beautiful 3, அதில் 

அவர் அகஸ்தியா பவடத்தில் ெடித்தார். அவர் தினெரி 

பொப்புகளான “பாலிகா வடு” மற்றும் “தில் பெ தில் 

தக்” பபான்ற பாத்திரங்களுக்காக அறியப்படுகிறார். 
 

மூத்ே ஹுரியத் ேலலவர் லெயது அலி கிலானி 

காலோனார் 

மூத்த காஷ்மீர் பிரிவிகனவாத தகலவரும் 

அகனத்து கட்சிகள்  ுரியத் மாொட்டின் (APHC) 

முன்னாள் தகலவருமான கெயது அலி ஷா கிலானி 

காலமானார். அவருக்கு 91 வயது. கெயத் அலி 

கிலானி செப்டம்பர் 29, 1929 இல், சதஹ்சில் 

பந்திபபாராவில் உள்ள சூரி முன்ஸ் கிராமத்கதச் 

பெர்ந்த கெயத் பீர் ஷா கிலானிக்கு பிறந்தார். 
 

மூத்ே பத்திரிலகயாளரும் முன்னாள் ராஜ்யெபா M.P 

யுோன ெந்ேன் மித்ரா காலோனார் 

முன்னாள் ராஜ்யெபா எம்.பி.யும் மூத்த 

பத்திரிககயாளருமான ெந்தன் மித்ரா காலமானார். 

அவர் புது தில்லியில் முன்னாள் செய்தித்தாளின் 

ஆசிரியர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குெராக இருந்தார். 

மித்ரா ஆகஸ்ட் 2003 முதல் 2009 வகர ராஜ்யெபா 

உறுப்பினராக சபாறுப்பில் இருந்தார். 

கதனடிய நகரோன பர்னபியில், செப்டம்பர் 5, சகௌரி 

லங்தகஷ் தினோக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

கபனடிய ெகரமான பர்னபி, செப்டம்பர் 5 ஆம் 

பததிகய “சகௌரி லங்பகஷ் தினம்” என்று இறந்த 

பத்திரிககயாளருக்கு, அவரது நிகனவு 

தினத்கதசயாட்டி அறிவித்தது. 

பர்னபி பமயர் அலுவலகத்திலிருந்து, கமக்  ர்லீ 

சவளியிட்ட அறிவிப்பில், சகௌரி லங்பகஷ் ஒரு 

கதரியமான இந்திய பத்திரிககயாளர், அவர் 

உண்கம மற்றும் நீதிக்காக எழுந்து நின்று, 

மூடெம்பிக்ககககள எதிர்த்து, பமலும் ஏகழ 

மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பெகவ 

செய்வதற்காக தனது வாழ்க்கககய அர்ப்பணித்தார் 

என்று இருந்தது. 
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அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புக்கள்: (STATIC 

TAKEAWAYS) 
 

• இலங்கக தகலெகரங்கள்: ஸ்ரீ சஜயவர்தனபுர 
பகாட்பட; ொணயம்: இலங்கக ரூபாய். 

• இலங்கக பிரதமர்: மகிந்த ராஜபக்ெ; இலங்கக 
அதிபர்: பகாத்தபாய ராஜபக்ெ. 

• புதிய பமம்பாட்டு வங்கி தகலகமயகம்: 
ஷாங்காய், சீனா; 

• புதிய பமம்பாட்டு வங்கி தகலவர்: மார்பகாஸ் 
பிராபடா ட்ராய்பஜா; 

• புதிய பமம்பாட்டு வங்கி நிறுவனர்: பிரிக்ஸ்; 

• புதிய பமம்பாட்டு வங்கி நிறுவப்பட்டது: 15 

ஜூகல 2014; 

• பஞ்ொப் முதல்வர்: பகப்டன் அமரீந்தர் சிங். 

• பஞ்ொப் கவர்னர்: பன்வாரிலால் புபராஹித். 

• இஸ்கான் நிறுவப்பட்டது: 13 ஜூகல 1966, 

நியூயார்க், அசமரிக்கா; 

• இஸ்கான் தகலகமயகம்: மாயப்பூர், பமற்கு 
வங்கம். 

• தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அகமச்ெர்: அனுராக் 
சிங் தாக்கூர். 

• IMF இன் தகலகமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி, 

அசமரிக்கா; 

• IMF இன் நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தகலவர்: 

கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா; 

• IMF இன் தகலகம சபாருளாதார நிபுணர்: கீதா 

பகாபிொத். 

• திரிபுரா முதல்வர்: பிப்லப் குமார் பதப்; கவர்னர்: 

ெத்யபதவ் ெபரன் ஆர்யா 

• அொம் கவர்னர்: சஜகதீஷ் முகி; 

• அொம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா ெர்மா. 

• மகாராஷ்டிரா ஆளுெர்: பகத் சிங் பகாஷ்யாரி; 

• மகாராஷ்டிரா தகலெகர்: மும்கப; 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக்கபர. 

• PayU தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: லாரன்ட் லு 

பமால்; 

• PayU நிறுவப்பட்டது: 2006; 

• BillDesk நிறுவனர் (கள்): எம்.என். ஸ்ரீனிவாசு; 

அஜய் சகௌஷால்; கார்த்திக் கணபதி; 

• BillDesk தகலகமயகம்: மும்கப; 

• BillDesk நிறுவப்பட்டது: 29 மார்ச் 2000 

• SBI தகலவர்: திபனஷ் குமார் காரா. 

• SBI தகலகமயகம்: மும்கப 

• SBI நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூகல 1955 

• ஆக்சிஸ் வங்கி தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: 
அமிதாப் ெவுத்ரி; 

• ஆக்சிஸ் வங்கி தகலகமயகம்: மும்கப; 

• ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 3 டிெம்பர் 1993, 

அகமதாபாத். 

• RBI 25 வது கவர்னர்: ெக்திகாந்த தாஸ்; 

தகலகமயகம்: மும்கப; நிறுவப்பட்டது: 1 

ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்தா. 

• HDFC கலஃப் தகலகமயகம்: மும்கப; 

• HDFC கலஃப் CEO: விபா படல்கர்; 

• HDFC கலஃப் நிறுவப்பட்டது: 2000. 

• அல்ஜீரியா தகலெகர்: அல்ஜியர்ஸ்; 

• அல்ஜீரியா ொணயம்: அல்ஜீரிய தினார்; 

• அல்ஜீரியா தகலவர்: அப்சதல்மட்ஜித் 

படபிபபாபன. 

• இந்திய வானியல் இயற்பியல் நிறுவனம் (IIA) 

அரசு அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் 

துகறயின் (DST) ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம் 

ஆகும். இந்தியாவின், சபங்களூகர 

தகலகமயிடமாகக் சகாண்டது; 

• ெர்வபதெ வானியல் ெங்கத்தின் (IAU) 

தகலகமயகம்: பாரிஸ், பிரான்ஸ். 

• மத்திய பெரடி வரிகளின் வாரியம் 

நிறுவப்பட்டது: 1924; 

• மத்திய பெரடி வரிகள் வாரியம் தகலகமயகம்: 
புது சடல்லி. 

• BSF டிெம்பர் 1, 1965 இல் உருவாக்கப்பட்டது; 

• BSF தகலகமயகம்: புது தில்லி; 

• ITBP நிறுவப்பட்டது: 24 அக்படாபர் 1962; 

• ITBP தகலகமயகம்: புது தில்லி, இந்தியா. 

• ராஜ்யெபா தகலவர்: எம். சவங்ககயா ொயுடு; 

• ராஜ்ய ெபா நிறுவப்பட்டது: 3 ஏப்ரல் 1952; 

• ராஜ்யெபா கால வரம்பு: 6 ஆண்டுகள் 

• ராஷ்ட்ரிய இஸ்பட் நிகாம் லிமிசடட் 
நிறுவப்பட்டது: 18 பிப்ரவரி 1982; 

• ராஷ்ட்ரிய இஸ்பட் நிகாம் லிமிசடட் 
தகலகமயகம்: விொகப்பட்டினம். 

• இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 1965. 

• அடிடாஸ் நிறுவனர்: அபடால்ஃப் டாஸ்லர்; 

• அடிடாஸ் நிறுவப்பட்டது: 18 ஆகஸ்ட் 1949; 

• அடிடாஸ் தகலகமயகம்: 

ச ர்பொசஜபனாராச், சஜர்மனி; 

• அடிடாஸ் தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: காஸ்பர் 
பரார்ஸ்சடட். 

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


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 1st  Week of September 2021  

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

• POWERGRID நிறுவப்பட்டது: 23 அக்படாபர் 1989; 

• POWERGRID தகலகமயகம்: குர்கான், இந்தியா 

• மத்திய ொகல பபாக்குவரத்து மற்றும் 
செடுஞ்ொகல அகமச்ெர்: நிதின் சஜய்ராம் 

கட்கரி. 

• மகாராஷ்டிரா கவர்னர்: பகத் சிங் பகாஷ்யாரி; 

• மகாராஷ்டிரா தகலெகர்: மும்கப; 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக்கபர 

• LIC தகலகமயகம்: மும்கப; 

• LIC நிறுவப்பட்டது: 1 செப்டம்பர் 1956; 

• LIC தகலவர்: எம் ஆர் குமார் 

• PhonePe வின் தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: ெமீர் 

நிகாம் 

• PhonePe வின் தகலகமயகம் இடம்: 

சபங்களூரு, கர்ொடகா. 

• HSBC தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: பீட்டர் 

பவாங்; 

• HSBC நிறுவனர்: தாமஸ் ெதர்பலண்ட்; 

• HSBC நிறுவப்பட்டது: மார்ச் 1865; 
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