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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 
 

த ாஷிஹிட் சுகா ஜப்பானின் பிரேமர் பேவியில் 

இருந்து விலகினார் 

ஜப்பானிய பிரதமர் யயாஷிஹிட் சுகா பதவி 

விலகினார், ஒரு வருட காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு 

புதிய பிரதமருக்கு களம் அமமத்து, 

பிரபலமில்லாத யகாவிட் -19 பதில் மற்றும் 

மக்களின் ஆதரவு யவகமாக குமறந்து வருகிறது 
 

குழந்லேகளுக்கு ேடுப்பூசி தபாட ஆரம்பித்ே 

உலகின் முேல் நாடு கியூபா ஆகும். 

உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்படாத வீட்டில் வளர்க்கப்படும் 

ஜப்கமளப் பயன்படுத்தி இரண்டு வயது முதல் 

குழந்மதகளுக்கு COVID-19 க்கு எதிராக தடுப்பூசி 

யபாட்ட உலகின் முதல் நாடு கியூபா ஆகும். 
 

சீனா புதி  பூமி கண்காணிப்பு 

செ ற்லகக்தகாளான “ Gaofen-5 02″ 

சவற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி து. 

வட சீனாவின் ஷாங்க்சி மாகாணத்தில் உள்ள 

மதயுவான் செயற்மகக்யகாள் ஏவு மமயத்தில் 

இருந்து, லாங் மார்ச் -4C ராக்சகட்டில், Gaofen-5 02 

என்ற புதிய பூமி கண்காணிப்பு 

செயற்மகக்யகாமள சீனா சவற்றிகரமாக 

விண்ணில் செலுத்தியது. 
 

 

காற்றிலிருந்து கார்பலனப் பிடிக்கும் உலகின் 

மிகப்சபரி  ஆலல ஐஸ்லாந்தில் 

திறக்கப்படுகிறது 

காற்றில் இருந்து கார்பன் மட ஆக்மெமடப் 

பிடிக்க வடிவமமக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்சபரிய ஆமல ஐஸ்லாந்தில் தனது 

செயல்பாடுகமளத் சதாடங்கியது. இந்த 

ஆமலக்கு ஓர்கா என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது, 

அதாவது ஐஸ்லாந்திய வார்த்மதயில் ‘ஆற்றல்’ 

என்று சபாருள். இது வருடத்திற்கு 4,000 டன் CO2 

ஐ உறிஞ்சும். 
 

பிட்காயிலன தேசி  நாண மாக 

ஏற்றுக்சகாண்ட முேல் நாடு எல் ொல்வடார் 

எல் ொல்வடார் பிட்காயிமன ெட்டப்பூர்வ 

ஒப்பந்தமாக ஏற்றுக்சகாண்ட உலகின் முதல் 

நாடு. எல் ொல்வடார் அரொங்கம் இந்த 

நடவடிக்மக நாட்டின் பல குடிமக்களுக்கு முதல் 

முமறயாக வங்கி யெமவகமள அணுகும் என்று 

கூறியது. 

 

National News 
 

பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்ேத்லே (Plastics Pact) 

சோடங்கி  முேல் ஆசி  நாடு இந்தி ா 

மாறியுள்ளது 

பிளாஸ்டிக்கிற்கான வட்ட அமமப்மப 

ஊக்குவிக்கும் புதிய தளமான பிளாஸ்டிக் 

ஒப்பந்தத்மத (Plastics Pact) சதாடங்கிய முதல் 

ஆசிய நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. இந்திய 

பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்தத் (Plastics Pact) தளம் 

செப்டம்பர் 03, 2021 அன்று இந்தியாவுக்கான 

பிரிட்டிஷ் உயர் ஆமணயர் அசலக்ொண்டர் 

எல்லிஸால் 16 வது நிமலத்தன்மம மாநாட்டில் 

இந்திய சதாழில் கூட்டமமப்பு (CII) நடத்தியது. 
 

மருத்துவ மரக்கன்றுகலள விநித ாகிக்க தகாஷ் 

ஆயுஷ் ஆப்தக துவார் பிரச்ொரத்லே 

சோடங்கி து. 

ஆொடி கா அமிர்த மய ாத்ஸவ் 

சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஆயுஷ் 

அமமச்ெகம் ‘ஆயுஷ் ஆப்யக துவார்’ என்ற 

பிரச்ொரத்மத சதாடங்கியுள்ளது, இது ஒரு 

வருடத்தில் 75 லட்ெம் வீடுகளுக்கு மருத்துவ 

தாவர மரக்கன்றுகமள விநியயாகிப்பமத 

யநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த 

பிரச்ொரத்மத மும்மபயில் இருந்து ஆயுஷ் 

மத்திய மந்திரி ெர்பானந்தா யொயனாவால் 

சதாடங்கி மவத்தார், அப்யபாது அவர் 

குடிமக்களுக்கு மருத்துவ தாவர மரக்கன்றுகமள 

வழங்கினார். 
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இந்தி ாவின் முேல் பத ா செங்கல் 

அடிப்பலடயிலான கட்டிடம் ஐஐடி 

லைேராபாத்தில் திறக்கப்பட்டது 

விவொயக் கழிவுகளிலிருந்து பயயா 

செங்கற்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் 

முதல் கட்டிடம் ஐஐடி ஐதராபாத்தில் 

திறக்கப்பட்டது. மாதிரி கட்டிடம் ஒரு உயலாக 

கட்டமமப்பால் ஆதரிக்கப்படும் பயயா 

செங்கற்களால் ஆனது. 

சவப்பத்மத குமறப்பதற்காக PVC தாள்களின் 

யமல் உயர செங்கற்களால் கூமர 

அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இது சபாருளின் 

வலிமம மற்றும் பன்முகத்தன்மமமய நிரூபிக்க 

Bold Unique Idea Lead Development (BUILD) 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

பாதுகாப்பு அமறயின் முன்மாதிரி ஐஐடி-H 

ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வடிவமமக்கப்பட்டு 

அமமக்கப்பட்டது. 
 

ஆத்மநிர்பர் பாரத் நிலலகலள அலமக்க TRIFED 

மற்றும் MEA அலமக்கிறது 

இந்திய பழங்குடி கூட்டுறவு ெந்மதப்படுத்தல் 

யமம்பாட்டு கூட்டமமப்பு (TRIFED) சவளியுறவு 

அமமச்ெகத்துடன் இமணந்து, அடுத்த 3 

மாதங்களில் உலகம் முழுவதும் 75 இந்திய 

தூதரகங்கள்/ தூதரகங்களில் ஆத்மநிர்பர் பாரத் 

நிமலகள் அமமக்கிறது. ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று 

தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் உள்ள இந்திய 

தூதரகத்தில் முதல் ஆத்மா நிர்பார் பாரத் கார்னர் 

சவற்றிகரமாக திறக்கப்பட்டது. 
 

ஷிக்ஷக் பர்வ் –2021 ஐ பிரேமர் தமாடி சோடங்கி 

லவத்ோர் 

பிரதமர் நயரந்திர யமாடி “ஷிக்ஷக் பர்வ் -2021” ஐ 

சதாடங்கி மவத்து வீடியயா கான்பரன்சிங் 

மூலம் சதாடக்க மாநாட்டில் உமரயாற்றினார். 

ஷிக்ஷக் பர்வ் -2021′ இன் கருப்சபாருள் “தரமான 

மற்றும் நிமலயான பள்ளிகள்: இந்தியாவில் 

பள்ளிகளிலிருந்து கற்றல்”. கல்வி 

அமமச்ெகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 

இந்நிகழ்வு 2021 செப்டம்பர் 07 முதல் 17 வமர 

சதாடர்ந்து சகாண்டாடப்படும். 
 

மத்தி  அலமச்ெர் பூதபந்ேர்  ாேவ் பிரணா 

(PRANA) தபார்ட்டலலத் சோடங்கி லவத்ோர் 

மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடு மற்றும் காலநிமல 

மாற்றம் மத்திய மந்திரி பூயபந்தர் யாதவ், நாடு 

முழுவதும் 132 நகரங்களில் காற்று 

மாசுபாட்மடக் கட்டுப்படுத்த பிராணா (PRANA) 

என்ற இமணயதளத்மதத் மவத்தார். பிராணா 

என்பது அமடயாத நகரங்களில் காற்று 

மாசுபாட்மட ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான 

யபார்ட்டமலக் குறிக்கிறது 
 

உத்ேரகாண்ட் கவர்னர் தபபி ராணி மவுரி ா 

ராஜினாமா செய்ோர் 

உத்தரகாண்ட் ஆளுநர் யபபி ராணி மவுரியா 

தனது பதவிக்காலம் முடிவதற்கு இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, செப்டம்பர் 08, 2021 

அன்று தனது பதவிமய ராஜினாமா செய்வதாக 

அறிவித்தார். 64 வயதான யபபி ராணி மவுரியா, 

ஆகஸ்ட் 2018 இல் உத்தரகண்ட் ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 
 

இந்தி ாவின் மிக உ ரமான காற்று சுத்திகரிப்பு 

தகாபுரம் ெண்டிகரில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

யூனியன் பிரயதெமான ெண்டிகரில் இந்தியாவின் 

மிக உயரமான காற்று சுத்திகரிப்பு யகாபுரம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. பியஸ் ஏர் பிமரயவட் 

லிமிசடட் மூலம் ெண்டிகர் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

குழு (CPCC) யின் முன்முயற்சியால் இந்த 

யகாபுரம் செக்டர் 26, யபாக்குவரத்து ெவுக்கில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
 

இந்தி ாவின் முேல் உ ர் ொம்பல் நிலக்கரி 

வாயுவாக்கம் ொர்ந்ே சமத்ேனால் உற்பத்தி ஆலல 

திறக்கப்பட்டது 

பாரத ச வி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிசடட் (BHEL) 

ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாட்டு மமயத்தில் 

இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு 

வடிவமமக்கப்பட்ட உயர் ொம்பல் நிலக்கரி 

வாயு அடிப்பமடயிலான சமத்தனால் உற்பத்தி 

ஆமல திறக்கப்பட்டது. 
 

ராஜஸ்ோனில் தேசி  சநடுஞ்ொலலயில் 

இந்தி ாவின் முேல் அவெர ேலரயிறங்கும் வெதி 

மத்திய பாதுகாப்பு அமமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் 

மற்றும் மத்திய சநடுஞ்ொமலத்துமற அமமச்ெர் 

நிதின் கட்கரி ஆகியயார் ராஜஸ்தானில் உள்ள 

யதசிய சநடுஞ்ொமலயில் அவெரகால 

தமரயிறங்கும் வெதிமய சதாடங்கி மவத்தனர். 

இந்த அவெர தமரயிறங்கும் வெதி ராஜஸ்தானின் 

பார்மரில் உள்ள யதசிய சநடுஞ்ொமல (NH) 925A 

யின் ெத்தா-காந்தவ் பகுதியில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. 
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குஜராத் முேல்வர் பேவில  விஜய் ரூபானி 

ராஜினாமா செய்ோர் 

குஜராத் முதல்வர் பதவிமய விஜய் ரூபானி 

ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவர் தனது 

ராஜினாமாமவ கவர்னர் ஆச்ொர்யா 

யதவ்ரத்திடம் ெமர்ப்பித்தார். குஜராத்தில் 

காந்திநகரில் நடந்த கூட்டத்மதத் சதாடர்ந்து 

ஏற்பட்ட பரபரப்புகமளத் சதாடர்ந்து 

ராஜினாமா செய்யப்பட்டது. 

 

State News 
 

இந்தி ாவின் முேல் டுதகாங் (கடல் பசு) 

பாதுகாப்பு இருப்பு ேமிழ்நாட்டில் அலமக்க 

மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

பால்க் விரிகுடாவின் வடக்குப் பகுதியில் 

இந்தியாவின் முதல் டுயகாங் (கடல் பசு) 

பாதுகாப்பு இருப்பு அமமக்க தமிழ்நாடு மாநில 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 
 

குஜராத் அரசு வேன் பிதரம் த ாஜனாலவ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ரூ. 1,000 யகாடி மதிப்புள்ள சபாது நலத் 

திட்டங்கமள டிெம்பர் 2022 க்குள் குடியயறாத 

குஜராத்திகளுடன் கூட்டாக யமற்சகாள்ளத் 

திட்டமிட்டுள்ளதாக குஜராத் அரசு அறிவித்தது. 

இந்த திட்டங்கள் மாநில அரசின் ‘வதன் பியரம் 

யயாஜனா’வின் கீழ் இருக்கும். குஜராத்தில் 

சபாது மற்றும் மாநில பங்களிப்பு மூலம் 

கிராமப்புற வளர்ச்சிமய மமயப்படுத்தி இந்த 

திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது. 
 

மகாராஷ்டிராவில் கிராமப்புற இலணப்லப 

விரிவுபடுத்ே 300 மில்லி ன் டாலர் கடனுக்கு 

ADB ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

இந்திய அரசும் ஆசிய யமம்பாட்டு வங்கியும் 

(ADB) மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கிராமப்புற 

சபாருளாதாரத்மத யமம்படுத்த உதவும் 

வமகயில் கிராமப்புற இமணப்புகமள 

யமம்படுத்த கூடுதல் நிதியுதவியாக 300 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் கடனில் 

மகசயழுத்திட்டுள்ளன. இது ஆகஸ்ட் 2019 இல் 

ADB ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 200 மில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்களுக்கு யமலானது. 
 

ஜார்க்கண்டில் நீர் விநித ாகத்லே தமம்படுத்ே 

ADB $ 112 மில்லி ன் கடனுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நான்கு நகரங்களில் 

யமம்பட்ட யெமவ வழங்குவதற்காக நகர்ப்புற 

உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் (ULBs) நீர் விநியயாக 

உள்கட்டமமப்மப யமம்படுத்துவதற்காக 

ஆசிய யமம்பாட்டு வங்கி (ADB) மற்றும் இந்திய 

அரொங்கம் 112 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் 

கடனில் மகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

 

Banking News 
 

எல்ஐசி திறந்ே ெந்லே லக கப்படுத்ேல் மூலம் 

தபங்க் ஆஃப் இந்தி ாவில் 3.9% பங்குகலள 

வாங்குகிறது 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (LIC) திறந்த 

ெந்மத மகயகப்படுத்தல் மூலம் யபங்க் ஆஃப் 

இந்தியாவில் 9 ெதவிகிதம் (15,90,07,791 பங்குகள்) 

வாங்கியுள்ளது. இந்த மகயகப்படுத்துதலுக்கு 

முன், எல்ஐசி யபங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் சுமார் 

3.17 ெதவீத பங்குகமள மவத்திருந்தது. இந்த 

மகயகப்படுத்தலுக்குப் பிறகு, எல்ஐசி 

இப்யபாது 7.05 ெதவிகிதத்மதக் சகாண்டுள்ளது 
 

ஃதபான்தப டிஜிட்டல் தபசமண்ட் 

இன்டராக்டிவ் ஜித ாஸ்தபஷி ல் 

பிளாட்ஃபார்ம் “பல்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

PhonePe “PhonePe Pulse” என்ற தளத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்ஸ் இந்தியாவின் 

முதல் ஊடாடும் தளமாகும், இது தரவு 

நுண்ணறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் 

சகாடுப்பனவுகளின் யபாக்குகள். இந்த 

இயங்குதளமானது 2000 யகாடிக்கும் அதிகமான 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தமனகமள 

வாடிக்மகயாளர்களின் இந்தியாவின் ஊடாடும் 

வமரபடத்தில் காட்டுகிறது. 
 

தபங்க் ஆஃப் பதராடா 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான 

MeitY டிஜிட்டல் கட்டண ஸ்தகார்கார்டில் 

முேலிடத்தில் உள்ளது 

யபங்க் ஆப் பயராடா, 2021 பிப்ரவரி மற்றும் 

மார்ச் மாதத்திற்கான மின்னணு மற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ப அமமச்ெகத்தால் (MeitY) 

வழங்கப்பட்ட மதிப்சபண் அட்மடயில் 

சமாத்தம் 86% மதிப்சபண்களுடன் வங்கி #1 

இடத்மதப் பிடித்துள்ளது என்று அறிவித்தது. 
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கர்நாடக வங்கி POS ொேனமான ‘WisePOSGo’ ஐ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

கர்நாடக வங்கி தனது வணிக 

வாடிக்மகயாளர்கள் வணிகக் 

சகாடுப்பனவுகமளச் செயலாக்க ஆல் இன் ஒன் 

பாயிண்ட்-ஆஃப்-யெல்ஸ் (PoS) ஸ்மவப் 

இயந்திரத்மத ‘WisePOSGo’ என 

அமழக்கப்படுகிறது. 
 

MSME களுக்கு கடன் ஆேரலவ வழங்க HDFC 

வங்கி NSIC உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகச ழுத்திட்டுள்ளது 

HDFC வங்கி சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் 

(MSME) துமறக்கு கடன் ஆதரமவ 

வழங்குவதற்காக யதசிய சிறு சதாழில்கள் 

கழகத்துடன் (NSIC) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

HDFC வங்கியின் கிமளகள் MSME 

திட்டங்களுக்கு அவர்கள் இருக்கும் 

பகுதிகளிலும் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள 

மற்ற முக்கிய சதாழில்துமற துமறகளுக்கும் 

ஆதரமவ வழங்கும். 
 

UCO வங்கியில் கடன் வழங்கும் கட்டுப்பாலட 

ரிெர்வ் வங்கி நீக்குகிறது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி சபாதுத்துமற கடன் 

வழங்கும் UCO வங்கிமய நிதி மற்றும் கடன் 

விவரங்கமள யமம்படுத்துவதற்கான உடனடி 

திருத்த நடவடிக்மக (PCA) கட்டமமப்பிலிருந்து 

எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவு வங்கிக்கு கடன் 

வழங்குவதற்கு அதிக சுதந்திரத்மத அளிக்கிறது, 

குறிப்பாக நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் 

சநட்சவார்க்மக வளர்க்க, பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

விதிமுமறகளுக்கு உட்பட்டு. சகால்கத்தாமவ 

அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட கடன் வழங்குபவர் 

யம 2017 இல் PCAவின் கீழ் அதிக நிகர நிகர-

செயல்திறன் சொத்துக்கள் (NPAs) மற்றும் 

எதிர்மமற வருமானம் மீதான சொத்துக்கள் 

(RoAs) கணக்கில் மவக்கப்பட்டார். 
 

LICயின் IPOலவ நிர்வகிக்க 10 வணிக 

வங்கி ாளர்கலள அரொங்கம் நி மிக்கிறது 

இந்திய அரசு ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்தின் (LIC) 

ஆரம்ப சபாது வழங்கமல நிர்வகிக்க 10 வணிக 

வங்கியாளர்கமள நியமித்துள்ளது. LICயின் IPO 

2022 ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் 

சதாடங்கப்படும். IPO விவகாரத்தில் வணிக 

வங்கியாளர்களின் பங்கு சிக்கல் யமலாண்மம, 

விளம்பர நடவடிக்மககள், கிசரடிட் 

சிண்டியகஷன், திட்ட ஆயலாெமன மற்றும் 

யபார்ட்ஃயபாலியயா யமலாண்மம 

யபான்றமவ. 
 

தபங்க் ஆஃப் பதராடாவின் டிஜிட்டல் ேளமான 

‘பாப் தவர்ல்ட்’ அறிமுகம் செய்வோக 

அறிவித்துள்ளது 

யபங்க் ஆஃப் பயராடா தனது டிஜிட்டல் வங்கி 

தளமான ‘பாப் யவர்ல்ட்’ சதாடங்குவதாக 

அறிவித்துள்ளது. தளத்தின் யநாக்கம் அமனத்து 

வங்கி யெமவகமளயும் ஒயர தளத்தின் கீழ் 

வழங்குவதாகும். தளத்தின் மபலட் யொதமன 

ஆகஸ்ட் 23, 2021 அன்று சதாடங்கியது. 
 

NPCI மற்றும் Fiserv ‘nFiNi’ திட்டத்லே 

சோடங்குகின்றன 

இந்திய யதசிய சகாடுப்பனவு கழகம் (NPCI) 

ஃபிஸர்வ் (Fiserv) இன்க் உடன் இமணந்து, plug-

and-play ரூயப கிசரடிட் கார்டு ஸ்டாக், ‘nFiNi’ ஐ 

சதாடங்குகிறது. nFiNi என்பது ஃபின்சடக்குகள் 

மற்றும் வங்கிகளுக்கு ரூயப கிசரடிட் 

கார்டுகமள வழங்குவதற்குத் யதமவயான 

யெமவகள் மற்றும் வங்கி-ஸ்பான்ெர் 

செய்யப்பட்ட கிசரடிட் கார்டுகமள உருவாக்க 

ஃபின்சடக்கிற்கு உதவும். இது BaaS (banking-as-a 

service) திட்டம். 
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Economic News 
 

நிதி லமச்ெர் நிர்மலா சீோராமன் ேலலலமயில் 

FSDC யின் 24 வது கூட்டம் நலடசபற்றது. 

மத்திய நிதி மற்றும் சபருநிறுவன 

விவகாரங்களுக்கான அமமச்ெர் திருமதி. 

நிர்மலா சீதாராமன் நிதி ஸ்திரத்தன்மம மற்றும் 

யமம்பாட்டு கவுன்சிலின் (FSDC) 24 வது 

கூட்டத்திற்கு தமலமம தாங்கினார். நிதி 

அமமச்ெர் FSDC இன் தமலவராக உள்ளார். HDFC 

துமணக்குழு ஆளுநர் RBIயின் தமலவராக 

இருப்பமத கவனத்தில் சகாள்ள யவண்டும். 
 

S&P உலகளாவி  மதிப்பீடுகள் இந்தி ாவின் 

சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தில  FY22 க்கான 

9.50% இல் திருத்தியுள்ளது 

S&P குயளாபல் மதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் 

வளர்ச்சி கணிப்மபத் திருத்தியுள்ளத., இப்யபாது 

2021-22 (FY22) இல் சபாருளாதார வளர்ச்சி 5 

ெதவீதமாகவும், 2022-23 (FY23) இல் 7.0 

ெதவீதமாகவும் இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கிறது. 

 

Defence News 
 

28 வது சிங்கப்பூர்-இந்தி ா கடல்ொர் இருேரப்பு 

பயிற்சி ‘SIMBEX -2021’ 

சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்ொர் இருதரப்பு 

பயிற்சியின் (SIMBEX) 28 வது பதிப்பு செப்டம்பர் 

02 முதல் 04, 2021வமர நமடசபற்றது. SIMBEX-

2021 வருடாந்திர இருதரப்பு கடல் பயிற்சிமய 

சிங்கப்பூர் குடியரசு கடற்பமட (RSN) சதன்சீனக் 

கடலின் சதற்கு ஓரங்களில் நடத்தியது. 
 

இந்தி ா மற்றும் ஆஸ்திதரலி ா இலடத  ான 

கடற்பலட பயிற்சி- ‘AUSINDEX’ சோடங்கி து 

இந்திய கடற்பமடக்கும் ராயல் ஆஸ்தியரலிய 

கடற்பமடக்கும் இமடயிலான இருதரப்பு 

கடற்பமட பயிற்சியான AUSINDEX இன் 4 வது 

பதிப்பு செப்டம்பர் 06, 2021 முதல் சதாடங்கி 

செப்டம்பர் 10, 2021 வமர சதாடரும். இந்திய 

கடற்பமட பணிக்குழுவில் INS ஷிவலிக் மற்றும் 

INS காட்மாட் உள்ளன. 
 

IAF ேலலவர் ைவாயில் 2021 பசிபிக் ஏர் சீஃப் 

கருத்ேரங்கத்தில் கலந்து சகாண்டார். 

ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஆர்.யக.எஸ் படுரியா  

 வாயில் உள்ள ஜயின்ட் யபஸ் யபர்ல்  ார்பர்-

ஹிக்காமில் 2021 மூன்று நாள் பசிபிக் ஏர் சீஃப் 

கருத்தரங்கத்தில்  கலந்து சகாண்டார். இந்யதா-

பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகமளச் 

யெர்ந்த விமானத் தமலவர்கள் “பிராந்திய 

ஸ்திரத்தன்மமமய யநாக்கி நீடித்த 

ஒத்துமழப்பு” என்ற கருப்சபாருள் சகாண்ட 

நிகழ்வில் கலந்து சகாண்டனர். படுரியா 

கருத்தரங்கிற்கான டீனாக நியமிக்கப்பட்டார். 

 

Appointment News 
 

லெரஸ் தபாஞ்ொ ஆசி  ஸ்குவாஷ் 

கூட்டலமப்பின் புதி  துலணத் ேலலவரானார் 

இந்திய ஸ்குவாஷ் ராக்சகட்டுகள் கூட்டமமப்பு 

(SRFI) சபாதுச் செயலாளர் மெரஸ் யபாஞ்ொ ASF-

ன் 41-வது ஆண்டு சபாதுக் கூட்டத்தில், ஆசிய 

ஸ்குவாஷ் கூட்டமமப்பின் (ASF) துமணத் 

தமலவராக ஒருமனதாக 

யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
 

ஈக்விடாஸ் வங்கி ராணி ராம்பால் மற்றும் 

ஸ்மிருதி மந்ேனாலவ பிராண்ட் 

அம்பாசிடர்களாக நி மித்துள்ளது 

ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி நிறுவன வங்கி (ESFB) 

இந்திய  ாக்கி வீரர் ராணி ராம்பால் மற்றும் 

கிரிக்சகட் வீரர் ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியயாமர 

நிறுவனத்தின் பிராண்ட் அம்பாசிடர்களாக 

நியமித்துள்ளது. செப்டம்பர் 5, 2021 அன்று ESFB 

இன் 5 வது ஆண்டு விழாவின் யபாது இந்த 

அறிவிப்பு சவளியிடப்பட்டது. 
 

முன்னாள் ஆஸ்திதரலி  தவகப்பந்து வீச்ொளர் 

ஷான் லடட் புதுச்தெரியின் பந்துவீச்சு 

பயிற்சி ாளராக நி மிக்கப்பட்டார் 

புதுச்யெரி கிரிக்சகட் அணியின் பந்துவீச்சு 

பயிற்சியாளராக ஆஸ்தியரலியாவின் முன்னாள் 

யவகப்பந்து வீச்ொளர் ஷான் மடட் யதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். 

மடட் தமலமம பயிற்சியாளர் திஷாந்த் 

யாக்னிக் மற்றும் யமலாளர் மற்றும் வலிமம 

மற்றும் கண்டிஷனிங் பயிற்சியாளர் 

கல்யபந்திரா ஜா உள்ளிட்ட பயிற்சியாளர் 

குழுவில் இமணகிறார். 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
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S.L. திரிபாதி யுலனசடட் இந்தி ா இன்சூரன்ஸ் 

CMD ாக நி மிக்கப்பட்டார் 

யுமனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்சபனி 

லிமிசடட் தமலவர்-கம்-யமயனஜிங் 

மடரக்டராக எஸ்.எல்.திரிபதிமய மத்திய அரசு 

யதர்வு செய்துள்ளது. அவர் தற்யபாது தி நியூ 

இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்சபனி லிமிசடட்டில் 

சபாது யமலாளர் மற்றும் இயக்குநராக உள்ளார். 
 

ைர்ஷா பூதபந்திர பங்காரி EXIM வங்கியின் புதி  

MD நி மிக்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கியின் 

(எக்ஸிம் வங்கி) புதிய நிர்வாக இயக்குநராக 

(எம்.டி)  ர்ஷ பூயபந்திர பங்காரிமய அரசு 

நியமித்துள்ளது. 
 

ெதீஷ் பதரக் ெர்வதேெ ொலல கூட்டலமப்பு 

இந்தி ாவின் ேலலவராக நி மிக்கப்பட்டார் 

ெர்வயதெ ொமல கூட்டமமப்பின் (IRF) இந்தியப் 

பிரிவின் தமலவராக அயொகா பில்ட்கான் 

நிர்வாக இயக்குநரும் விளம்பரதாரருமான ெதீஷ் 

பயரக் சபாறுப்யபற்றார். ெர்வயதெ ொமல 

ெம்யமளனத்தின் நிர்வாகக் குழு, IRF-ஐசியின் 

தமலவராக ெதீஷ் பரக்மக ஒருமனதாக 

அங்கீகரித்தது. மத்திய ொமல ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் சுப்மய் 

கங்யகாபாத்யாயிடமிருந்து அவர் 

சபாறுப்யபற்றார். 
 

ஆந்திர அரசு. முன்னாள் SBI ேலலவர் ரஜ்னிஷ் 

குமாலர சபாருளாோர ஆதலாெகராக 

நி மித்துள்ளது 

ஆந்திர அரசு தனது சபாருளாதார ஆயலாெகராக 

ரஜினிஷ் குமாமர நியமித்துள்ளது. முன்னாள் SBI 

தமலவர், ரஜினிஷ் குமாரின் அமமச்ெரமவ 

அந்தஸ்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் பதவியில் 

உள்ளது. அக்யடாபர் 2020 இல் SBI தமலவராக 

ஓய்வு சபற்ற ராஜ்னிஷ் குமார்,  ாங்காங் 

மற்றும் ஷாங்காய் வங்கி நிறுவனத்தில் சுயாதீன 

நிர்வாகமற்ற இயக்குநராக உள்ளார். அவர் 

SBIயில் நன்னடத்மத அதிகாரியாக 1980 இல் 

யெர்ந்தார். 
 

டாடா AIA லலஃப் நீரஜ் தொப்ராலவ பிராண்ட் 

அம்பாசிடராக அறிவித்துள்ளது. 

டாடா AIA மலஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்திய தடகள 

வீரரும் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் சவன்ற நீரஜ் 

யொப்ராவும் அதன் பிராண்ட் அம்பாசிடராக பல 

வருட பிராண்ட் கூட்டாண்மமயில் 

மகசயழுத்திடுவதாக அறிவித்துள்ளது. 
 

IDFC FIRST வங்கியின் MD & CEO ஆக V. 

லவத்தி நாேலன மீண்டும் நி மிக்க RBI 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

IDFC FIRST வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் & 

தமலமம நிர்வாக அதிகாரி (‘MD & CEO’) 

வி.மவத்தியநாதமன மீண்டும் நியமிக்க ரிெர்வ் 

வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. யமலும் மூன்று 

வருட காலத்திற்கு மவத்தியநாதன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
 

உத்ேரகாண்ட், பஞ்ொப், ேமிழ்நாடு புதி  

ஆளுநர்கலளப் சபறுகிறது 

யபபி ராணி மurரியா ராஜினாமா செய்த பிறகு 

காலியாக இருந்த உத்தராகண்ட் கவர்னரின் 

துமண ராணுவ தளபதியாக ஓய்வு சபற்ற 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் குர்மித் சிங்மக 

ஜனாதிபதி ராம்நாத் யகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். 

ராஷ்ட்ரபதி பவன் அறிக்மகயின்படி, குடியரசுத் 

தமலவர் ராம்நாத் யகாவிந்த் மurரியாவின் 

ராஜினாமாமவ ஏற்றுக்சகாண்டு சிங்மக மாநில 

ஆளுநராக நியமித்தார் 

தற்யபாது தமிழக ஆளுநராக இருக்கும் 

பன்வாரிலால் புயராஹித்மத பஞ்ொப் 

ஆளுநராகவும் ஜனாதிபதி நியமித்தார் 

ஆர்.என்.ரவி, தற்யபாது நாகாலாந்தின் 

ஆளுநராக, தமிழக ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

யபராசிரியர் சஜகதீஷ் முகி, அொம் ஆளுநர் 

நாகாலாந்தின் ஆளுநரின் பணிகமளத் தவிர்த்து, 

ஒழுங்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் வமர 

தனது சொந்தப் பணிகமளச் செய்ய 

நியமிக்கப்படுகிறார் 
 

நிர்தலப் சிங் ராய் தேசி  உரங்களின் புதி  

CMD ாக உள்ளார் 

அரசுக்கு சொந்தமான உர நிறுவனமான 

யநஷனல் ஃசபர்மலெர்ஸ் லிமிசடட் (NFL) 

நிறுவனத்தின் தமலவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குனராக நிர்ப் சிங் ராய் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு ஒழுங்குமுமற 

அறிக்மகயில், என்எப்எல், இயக்குநர் 

(சதாழில்நுட்பம்), நிர்சலப் சிங் ராய், 

சபாறுப்யபற்ற நாளிலிருந்து நமடமுமறக்கு 

வரும் வமகயில், நிறுவனத்தின் வாரியத்தில் 

தமலவர் & நிர்வாக இயக்குனராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சதரிவித்தார். 
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CAG GC முர்மு ASOSAI ேலலவராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

இந்தியாவின் கன்ட்யராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் 

சஜனரல் (CAG), GC முர்மு 2024 முதல் 2027 வமர 

மூன்று வருட காலத்திற்கு ஆசிய அமமப்பின் 

உச்ெ தணிக்மக நிறுவனங்களின் (ASOSAI) 

ெட்டெமபயின் தமலவராக 

யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
 

இக்பால் சிங் லால்புரா தேசி  சிறுபான்லமயினர் 

ஆலண த்தின் ேலலவராக நி மிக்கப்பட்டார் 

முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இக்பால் சிங் 

லால்புரா சிறுபான்மமயினருக்கான யதசிய 

ஆமணயத்தின் தமலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பஞ்ொப்மபச் 

யெர்ந்தவர் மற்றும் சீக்கிய தத்துவம் பற்றிய பல 

புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளார். 

 

Summits and Conference News 
 

2023 இல் G-20 உச்சிமாநாட்லட இந்தி ா 

நடத்துகிறது. 

இந்தியா டிெம்பர் 1, 2022 முதல் G20 தமலவர் 

பதவிமய வகிக்கும், முதல் முமறயாக 2023 இல் 

G20 தமலவர்களின் உச்சிமாநாட்மட கூட்டும். 

மத்திய வர்த்தக மற்றும் சதாழில்துமற 

அமமச்ெர் பியூஷ் யகாயல், 2023 இல் G20 க்கான 

இந்தியாவின் சஷர்பாவாக நியமிக்கப்பட்டார் 

(18 வது பதிப்பு). 
 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி ேலலலமயில் 13 வது 

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நலடசபற்றது 

13 வது பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டிற்கு இந்திய 

பிரதமர் நயரந்திர யமாடி வீடியயா கான்பரன்சிங் 

மூலம் தமலமம தாங்கினார். 

இந்தியா தமலமமயிலான உச்சிமாநாட்டின் 

கருப்சபாருள் “BRICS@15: சதாடர்ச்சி, 

ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் ஒருமித்த கருத்துக்கான 

பிராக்ஸ் ஒத்துமழப்பு.” இந்தியா யதர்ந்சதடுத்த 

தமலப்பு 2021 இல் கமடபிடிக்கப்படும் 

பிரிக்ஸின் பதிமனந்தாவது ஆண்டு நிமறமவ 

பிரதிபலிக்கிறது.‘சநகிழ்ச்சியுடன், புதுமமயாக, 

நம்பகத்தன்மமயுடன் மற்றும் நிமலத்திருத்தல்’ 

என்ற முழக்கத்தின் கீழ் பிரிக்ஸ் ஒத்துமழப்மப 

யமம்படுத்த பிரதமர் யமாடி அமழப்பு 

விடுத்தார். 
 

Agreement News 
 

இந்தி ா மற்றும் அசமரிக்கா விமானம் மூலம் 

சோடங்கப்பட்ட ஆளில்லா வான்வழி வாகன 

திட்ட ஒப்பந்ேத்தில் லகச ழுத்திட்டுள்ளன. 

பாதுகாப்பு அமமச்ெகம், இந்திய அரசு மற்றும் 

அசமரிக்க பாதுகாப்புத் துமற ஆகியமவ வான்-

ஏவப்பட்ட ஆளில்லா வான்வழி 

வாகனத்திற்கான திட்ட ஒப்பந்தத்தில் (PA) 

மகசயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் 

பாதுகாப்பு சதாழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தக 

முன்முயற்சியில் (DTTI) கூட்டு பணிக்குழு ஏர் 

சிஸ்டம்ஸ் கீழ் மகசயழுத்திடப்பட்டது. 
 

Sports News 
 

தடாக்கித ா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: 19 

பேக்கங்களுடன் இந்தி ா 24 வது இடத்லேப் 

பிடித்ேது 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் இந்தியா 

தங்களின் பிரச்ொரத்மத 5 தங்கம், எட்டு சவள்ளி 

மற்றும் ஆறு சவண்கலங்கள் உட்பட 19 

பதக்கங்களுடன் எப்யபாதும் இல்லாத 

அளவுக்கு உயர்ந்தது. பாராலிம்பிக் 

விமளயாட்டுப் யபாட்டிகளில் இந்தியாவிற்கு 

இது ஒரு சிறந்த பதக்கமாகும். சமாத்தம் 162 

நாடுகளில் இந்தியா ஒட்டுசமாத்த பதக்க 

பட்டியலில் 24 வது இடத்தில் உள்ளது. 
 

இந்தி க் சகாடி ஏந்தி வர்கள்: 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக் யபாட்டியின் 

சதாடக்க விழாவில் ஈட்டி எறிதல் வீரர் சடக் 

ெந்த் சகாடி ஏந்தினார். 

துப்பாக்கி சுடும் அவனி யலகாரா நிமறவு 

விழாவில் இந்தியாவின் சகாடிமய ஏந்தினார். 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் இந்தியா: 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக்கில் 54 பாரா-தடகள 

வீரர்கமளக் சகாண்ட இந்தியா தனது 

விமளயாட்டுப் யபாட்டிகளில் 9 விமளயாட்டுப் 

பிரிவுகளில் யபாட்டியிட தனது மிகப்சபரிய 

அணிமய அனுப்பியது. 

இதற்கு முன், இந்தியா பாராலிம்பிக்கில் 

முதன்முதலில் யதான்றியதிலிருந்து, 2016 ரியயா 

வமர சமாத்தம் 12 பாராலிம்பிக் பதக்கங்கமள 

சவன்றது. 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இன் இந்திய கருப்சபாருள் 

பாடல் “கர் யத கமல் து”. பாடலின் 

இமெயமமப்பாளர் மற்றும் பாடகர் ெஞ்சீவ் சிங், 

லக்யனாமவச் யெர்ந்த திவ்யாங் கிரிக்சகட் வீரர் 

ஆவார்கள். 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 ல் சவன்ற 

இந்தியப் பதக்கம் சவன்றவர்களின் பட்டியல்: 
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ேங்கம்: 

தடகளம்: சுமித் ஆன்டில் (ஆண்கள் ஈட்டி 

எறிதல்) 

பூப்பந்து: பிரயமாத் பகத் (ஆண்கள் ஒற்மறயர்) 

பூப்பந்து: கிருஷ்ணா நகர் (ஆண்கள் ஒற்மறயர்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: மணீஷ் நர்வால் (கலப்பு 50 மீ 

மகத்துப்பாக்கி) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: ஆவணி யலகாரா (சபண்கள் 

10 மீட்டர் ஏர் மரபிள் ஸ்டாண்டிங்) 
 

சவள்ளி: 

தடகளம்: யயாயகஷ் கத்துனியா (ஆண்கள் வட்டு 

எறிதல்) 

தடகளம்: நிஷாத் குமார் (ஆண்கள் உயரம் 

தாண்டுதல்) 

தடகளம்: மாரியப்பன் தங்கயவலு (ஆண்கள் 

உயரம் தாண்டுதல்) 

தடகளம்: பிரவீன் குமார் (ஆண்கள் உயரம் 

தாண்டுதல்) 

தடகளம்: யதயவந்திர ஜஜாரியா (ஆண்கள் ஈட்டி 

எறிதல்) 

பூப்பந்து: சு ாஸ் யதிராஜ் (ஆண்கள் ஒற்மறயர்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: சிங்கராஜ் அதானா (கலப்பு 50 

மீ மகத்துப்பாக்கி) 

யடபிள் சடன்னிஸ்: பாவினா பயடல் (சபண்கள் 

ஒற்மறயர்) 
 

சவண்கலம்: 

வில்வித்மத:  ர்விந்தர் சிங் (ஆண்கள் தனிநபர் 

மீட்பு) 

தடகளம்: ெரத்குமார் (ஆண்கள் உயரம் 

தாண்டுதல்) 

தடகளம்: சுந்தர் சிங் குர்ஜார் (ஆண்கள் ஈட்டி 

எறிதல்) 

பூப்பந்து: மயனாஜ் ெர்கார் (ஆண்கள் ஒற்மறயர்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: சிங்கராஜ் அதானா (ஆண்கள் 

10 மீ ஏர் பிஸ்டல்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: ஆவணி யலகாரா (சபண்கள் 

50 மீ மரபிள் 3 நிமலகள்) 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக்கில் இருந்து 

முக்கியமான விஷயங்கள்: 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக்ஸ் 16 வது யகாமட 

பாராலிம்பிக் விமளயாட்டு ஆகும், இது 

ஜப்பானின் யடாக்கியயாவில் ஆகஸ்ட் 24 முதல் 

செப்டம்பர் 05, 2021 வமர நமடசபற்றது. 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக்கில் முதல் முமறயாக 

யபட்மிண்டன் மற்றும் யடக்வாண்யடா 

யெர்க்கப்பட்டது. 

யடாக்கியயா பாராலிம்பிக் யபாட்டிகளில் சீனா 

அணி இறுதிப் பதக்கத்தில் முதலிடம் பிடித்தது. 

நாடு சமாத்தம் 207 பதக்கங்கமள சவன்றது (96 

தங்கம், 60 சவள்ளி மற்றும் 51 சவண்கலம்). 

யுமனசடட் கிங்டம் (124) இரண்டாவது 

இடத்மதப் பிடித்தது, சதாடர்ந்து அசமரிக்கா 

(104) இடத்மதப் பிடித்தது. 

பாராலிம்பிக் விமளயாட்டுப் யபாட்டிகளில் 

தங்கப் பதக்கங்கள் மற்றும் ஒட்டுசமாத்த 

பதக்கங்கள் இரண்டிலும் சீனா சதாடர்ந்து 

ஆதிக்கம் செலுத்துவது இது ஐந்தாவது 

முமறயாகும். 

நிமறவு விழா ‘ ார்யமானியஸ் காயகாயபானி’ 

என்ற தமலப்பில், திறமமயான நடிகர்கள் 

மற்றும் குமறபாடுகள் உள்ள மற்றவர்கமள 

உள்ளடக்கியது. கருப்சபாருள் 

அமமப்பாளர்களால் ‘பாராலிம்பிக்கால் 

ஈர்க்கப்பட்ட உலகம், யவறுபாடுகள் 

பிரகாசிக்கும் ஒன்று’ என்று விவரிக்கப்பட்டது. 
 

தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் டச்சு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 ஐ சவன்றார் 

யமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் (சரட் புல் – 

சநதர்லாந்து) டச்சு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 

பார்முலா ஒன் யபாட்டியில் சவன்றார். லூயிஸ் 

 ாமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கியரட் பிரிட்டன்) 

இரண்டாவது இடத்மதயும், வால்சடரி 

சபாட்டாஸ் (சமர்சிடிஸ்-பின்லாந்து) 

மூன்றாவது இடத்மதயும் பிடித்தனர். 
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130 வது டுராண்ட் தகாப்லப சகால்கத்ோவில் 

சோடங்கி து 

சகால்கத்தாவில் உள்ள வியவகானந்தா 

யுபாபாரதி கிரிரங்கனில் துராந்த் யகாப்மபயின் 

130 வது பதிப்பு சதாடங்கியது. யமற்கு வங்க 

முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பந்மத உமதத்து 

யபாட்டிமய சதாடங்கி மவத்தார். ஆசியாவின் 

பழமமயான கிளப் கால்பந்து யபாட்டியின் 

இந்த பதிப்பில் 16 அணிகள் விமளயாடுகின்றன, 

அயத யநரத்தில் இரண்டு கிளப்புகள் கிழக்கு 

வங்கம் மற்றும் யமாகன் பகன் 

பங்யகற்கவில்மல. இறுதிப் யபாட்டி 

அக்யடாபர் 3 ஆம் யததி நமடசபறும். 
 

அதிக தகால்கள் அடித்ேேற்காக 

சரானால்தடாலவ கின்னஸ் ொேலன 

பலடத்துள்ளார். 

யபார்ச்சுகல் யகப்டன் கிறிஸ்டியாயனா 

சரானால்யடா ஆண்கள் ெர்வயதெ கால்பந்தில் 

அதிக யகால்கள் அடித்த உலக ொதமனமய 

முறியடித்துள்ளார். உலகக் யகாப்மப 

தகுதிச்சுற்று யபாட்டியில் அயர்லாந்துக்கு 

எதிராக பியரசில் அடித்து ஈரானிய ஸ்ட்மரக்கர் 

அலி யடயியின் 109 ெர்வயதெ யகால்கமள 

சரானால்யடா முறியடித்தார் 

 

Awards News 
 

ஜனாதிபதி ராம்நாத் தகாவிந்த் 

ஆசிரி ர்களுக்கான தேசி  விருலே வழங்கினார். 

யதசிய ஆசிரியர் விருது 2021 ஜனாதிபதி ராம்நாத் 

யகாவிந்த், செப்டம்பர் 5, 2021 வழங்கினார். 

ஜனாதிபதி யகாவிந்த் அவர்களின் சிறந்த 

பங்களிப்புக்காக நாட்டின் 44 சிறந்த 

ஆசிரியர்களுக்கு விருதுகமள வழங்கினார். 
 

நமீோ தகாகாய் 7 வது  ாமின் ைொரிகா வுமன் 

ஆஃப் ெப்ஸ்தடன்ஸ் (Woman of Substance) விருலே 

சபற்றார். 

எழுத்தாளர் நமிதா யகாகாய் ஏழாவது யாமின் 

 ொரிகா வுமன் ஆஃப் ெப்ஸ்சடன்ஸ் (Woman of 

Substance) விருதுக்கு யதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 

அண்மமயில் சமய்நிகர் விழாவில் அவருக்கு 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. அவர் சஜய்ப்பூர் 

இலக்கிய விழாவின் இமண நிறுவனர் மற்றும் 

இமண இயக்குநர் ஆவார், யகாகயல 

இமயமமல எதிசராலிகள் மற்றும் இலக்கியம் 

மற்றும் கமலகளின் குமாவ்ன் விழாவிற்கும் 

வழிகாட்டியாக உள்ளார். 
 

இந்தி  கடற்பலடயின் விமானப் பிரிவுக்கு 

மதிப்புமிக்க ஜனாதிபதி வண்ண விருது 

வழங்கப்பட்டது 

யகாவாவில் உள்ள பன்ஜிம் அருயக உள்ள INS 

 ன்ொ தளத்தில் நமடசபற்ற விழாவில் 

இந்தியக் கடற்பமட விமானப் பமடக்கு 

குடியரசுத் தமலவர் வண்ணத்மத ஜனாதிபதி 

ராம்நாத் யகாவிந்த் வழங்கினார். இந்த விழாவில் 

குடியரசுத் தமலவருக்கு இந்தியக் 

கடற்பமடயினர் மரியாமத அளித்தனர். 
 

இந்தி  உயிரி லாளர் லஷதலந்திர சிங் ஆலம 

பாதுகாப்புக்கான உலகளாவி  விருலே 

சவன்றார் 

ஆபத்தான நிமலயில் உள்ள மூன்று ஆமம 

பாதுகாப்பு இனங்கமள அழிவின் விளிம்பில் 

இருந்து திரும்ப சகாண்டு வந்ததற்காக இந்திய 

உயிரியலாளர் மஷயலந்திர சிங் சபஹ்லர் 

ஆமம பாதுகாப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. 

ஆமம உயிர்வாழும் கூட்டணி (TSA)/ 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ெங்கம் (WCS) இந்தியா 

ஆமம திட்டத்திற்கு தமலமம தாங்க 

மஷயலந்திர சிங் சபயரிடப்பட்டார். 
 

ெண்டிகர் ரயில் நிலல ம் ஐந்து நட்ெத்திர ‘ெரி ான 

உணலவ ொப்பிடுங்கள்’ என்று ொன்றிேழ் 

சபற்றது 

ெண்டிகர் ரயில் நிமலயம் (சிஆர்எஸ்) 

பயணிகளுக்கு உயர்தர, ெத்தான உணமவ 

வழங்கியதற்காக 5 நட்ெத்திர ‘ஈட் மரட் 

ஸ்யடஷன்’ ொன்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. FSSAI- 

எம்பானல் செய்யப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு 

தணிக்மக முகமம முடிவமடந்ததும் இந்திய 

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிமல ஆமணயம் 

(FSSAI) ொன்றிதழ் வழங்கியது. உலகத் தரம் 

வாய்ந்த ரயில் நிமலயத்தின் வடிவத்மத 

யமம்படுத்த சிஆர்எஸ் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 
 

ரதமஷ் நாரா ண் AFAA ைால் ஆஃப் ஃதபமில் 

(Hall of Fame) தெர்க்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய விளம்பர சடாயன் ரயமஷ் நாராயண், 

AdAsia 2021 இல் ஆசிய கூட்டமமப்பு 

கூட்டமமப்பு (AFAA)  ால் ஆஃப் ஃயபமில் 

(Hall of Fame) யெர்க்கப்பட்டுள்ளார். AFAA  ால் 

ஆஃப் ஃயபம் (Hall of Fame) மிகச் சிறந்தவற்றில் 

சிறந்தமத அங்கீகரிக்கிறது. இது ஒரு தமலமுமற 

விளம்பரத்மத வமரயறுத்தவர்களுக்கானது. 
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திருச்சி தகால்டன் ராக் பட்டலற சிறந்ே ஆற்றல் 

திறன் அலகு விருலேப் சபறுகிறது 

திருச்சிராப்பள்ளியின் யகால்டன் ராக் ரயில்யவ 

பட்டமற (GOC) பல்யவறு ஆற்றல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்மககமள ஏற்று செயல்படுத்தியதற்காக 

இந்திய சதாழில்துமற கூட்டமமப்பிலிருந்து 

(சிஐஐ) ஆற்றல் யமலாண்மமக்கான 22 வது 

யதசிய விருமதப் சபற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு 

விருது சபற்ற இந்திய ரயில்யவயின் ஒயர 

பட்டமற GOC பட்டமற. 

 

Ranks and Reports News 
 

NIRF இந்தி ா ேரவரிலெ 2021 இன் ஒட்டுசமாத்ே 

பிரிவில் IIT சமட்ராஸ் முேலிடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது 

மத்திய கல்வி அமமச்ெர் தர்யமந்திர பிரதான் 

NIRF இந்தியா தரவரிமெ 2021 ஐ செப்டம்பர் 09, 

2021 அன்று வீடியயா கான்பரன்சிங் மூலம் 

சவளியிட்டார். NIRF இந்தியா தரவரிமெ 2021 

என்பது ஆண்டுப் பட்டியலின் ஆறாவது 

பதிப்பாகும், இது யபாட்டி உயர்மவ 

ஊக்குவிக்க புறநிமல அளவுயகால்களின் 

அடிப்பமடயில் நாட்டின் உயர் கல்வி 

நிறுவனங்கமள ஒட்டுசமாத்த சவற்றியாளரில் 

வரிமெப்படுத்துகிறது. 

 

Books and Authors 
 

உங்கள் உரிலமகலள அறிந்து அவற்லற 

தகாருங்கள் (Know Your Rights and Claim Them) : 

ஏஞ்ெலினா தஜாலியின் இலளஞர்களுக்கான 

வழிகாட்டி புத்ேகத்லே சவளியிட்டார் 

 ாலிவுட் நடிமக ஏஞ்ெலினா யஜாலி ெமீபத்தில் 

தனது வரவிருக்கும் புத்தகத்மத “உங்கள் 

உரிமமகமள அறிந்து சகாள்ளுங்கள் மற்றும் 

அவர்கமள உரிமம யகாருங்கள்: 

இமளஞர்களுக்கான வழிகாட்டி” என்ற 

தமலப்பில் சவளியிட்டார். ஏஞ்ெலினா யஜாலி, 

அம்னஸ்டி இன்டர்யநஷனல் மற்றும் மனித 

உரிமமகள் வழக்கறிஞர் சஜரால்டின் வான் 

புவரன் கியூசி ஆகியயாரால் இந்த புத்தகம் 

எழுதப்பட்டுள்ளது. 
 

வீர் ெங்வி, A Rude Life: The Memoir என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு நிலனவுக் குறிப்லப 

சவளியிட்டார். 

இந்தியாவின் மிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பத்திரிமகயாளர்களில் ஒருவரான வீர் ெங்வி, A 

Rude Life: The Memoir என்ற தமலப்பில் ஒரு 

நிமனவுக் குறிப்மப சவளியிட்டார். ‘A Rude Life: 

The Memoir’ சபன்குயின் யரண்டம்  வுஸால் 

சவளியிடப்பட்டது. 
 

ேமன்னா பாட்டி ா ேனது புத்ேகத்லே ‘தபக் டு தி 

ரூட்ஸ்‘ என்ற சப ரில் சவளியிட்டார். 

நடிமக தமன்னா பாட்டியா தனது ‘யபக் டு தி 

ரூட்ஸ்’ புத்தகத்மத சவளியிட்டார். பிரபல 

வாழ்க்மக முமற பயிற்சியாளர் லூக் 

குடின்ய ாவுடன் இமணந்து புத்தகத்மத 

எழுதியுள்ளார். 

இந்த புத்தகம் தீவிர ஆராய்ச்சிமய 

அடிப்பமடயாகக் சகாண்டது மற்றும் 

இந்தியாவின் பழங்கால சுகாதாரம் மற்றும் 

ஆயராக்கியத்தின் இரகசியங்கமளக் 

குறிப்பிடுகிறது. “யபக் டு தி ரூட்ஸ்” இல் உள்ள 

அமனத்து அத்தியாயங்களும் இந்த நாட்டின் 

தமலமுமறகளுக்கு யெமவ செய்த முயற்சித்த 

மற்றும் யொதிக்கப்பட்ட ரகசியங்களுடன் 

நிமறவுற்றது. 
 

“கீோ தகாவிந்ோ: சஜ தேவாவின் சேய்வீக 

ஒடிஸி” (“Gita Govinda: Jaydeva’s Divine Odyssey”) 

என்ற ேலலப்பில் உத்பல் தக. பானர்ஜி  

சவளியிட்டார். 

மத்திய கலாச்ொர அமமச்ெர் ஸ்ரீ கிஷன் சரட்டி 

கங்காபுரம் டாக்டர் உத்பல் யக.பானர்ஜி எழுதிய 

“கீதா யகாவிந்தா: சஜயயதவாவின் சதய்வீக 

ஒடிஸி” என்ற புத்தகத்மத சவளியிட்டார். இந்த 

புத்தகம் 12 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த கவிஞர் 

சஜயயதவாவின் கீதா யகாவிந்தம் புத்தகத்தின் 

முதல் முழு பாசுரங்கள் சமாழிசபயர்ப்பு ஆகும். 
 

உேய் பாட்டி ாவின் “புல்லட்ஸ் ஓவர் பாம்தப: 

ெத் ா அண்ட் ஹிந்தி ஃபிலிம் தகங்ஸ்டர்” என்ற 

புத்ேகம் சவளியிட்டார் 

உதய் பாட்டியா எழுதிய “புல்லட்ஸ் ஓவர் 

பாம்யப: ெத்யா அண்ட் ஹிந்தி ஃபிலிம் 

யகங்ஸ்டர்” என்ற தமலப்பில் ஒரு புதிய 

புத்தகம் சவளியிட்டார். புத்தகம் ராம் யகாபால் 

வர்மா, அனுராக் காஷ்யப், மயனாஜ் பாஜ்பாய், 

விஷால் பரத்வாஜ், ெவுரப் சுக்லா ஆகியயாரின் 

ொட்சியங்கமளக் மகயாள்கிறது. உதய் 

பாட்டியா சடல்லியில் மின்ட் லவுஞ்சில் 

திமரப்பட விமர்ெகர் ஆவார். 
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Important Days News 
 

தேசி  ஆசிரி ர் தினம்: செப்டம்பர் 05 

செப்டம்பர் 5 இந்தியா முழுவதும் ஆசிரியர் 

தினமாக சகாண்டாடப்படுகிறது. நம் நாட்டின் 

முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த டாக்டர் 

ெர்யவபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாமள 

முன்னிட்டு இந்த நாள் ஆசிரியர் தினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. அவர் ஒரு 

தத்துவஞானி, அறிஞர் மற்றும் பாரத ரத்னா 

விருது சபற்றவர். அவர் இந்தியாவின் 

இரண்டாவது குடியரசுத் தமலவர் (1962 முதல் 

1967 வமர) மற்றும் இந்தியாவின் முதல் துமண 

ஜனாதிபதி (1952-1962). 
 

ெர்வதேெ சோண்டு தினம்: 05 செப்டம்பர் 

ெர்வயதெ சதாண்டு தினம் ஆண்டுயதாறும் 

செப்டம்பர் 05 அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

இது ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச் ெமபயால் 2012 

இல் அறிவிக்கப்பட்டது. எப்யபாதும் 

அறப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த அன்மன 

சதரொவின் நிமனவு தினத்மத நிமனவுகூரும் 

சபாருட்டு செப்டம்பர் 5 யதர்வு 

செய்யப்பட்டது. 
 

ெர்வதேெ நீல வானத்திற்கான சுத்ேமான காற்று 

தினம் 

காற்றின் தரத்மத யமம்படுத்தும் 

நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்பதற்கும் 

எளிதாக்குவதற்கும் ெர்வயதெ நீல 

வானத்திற்கான ெர்வயதெ தினம் செப்டம்பர் 07 

அன்று கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

சுகாதாரம், உற்பத்தித்திறன், சபாருளாதாரம் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு சுத்தமான காற்று 

முக்கியம் என்று அமனத்து நிமலகளிலும் 

(தனிநபர், ெமூகம், சபருநிறுவன மற்றும் அரசு) 

சபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்துவமத யநாக்கமாகக் சகாண்ட ஐநா 

அங்கீகாரம் சபற்ற நாள். 

ெர்வயதெ நீல வானத்திற்கான 2021 ஆம் ஆண்டின் 

கருப்சபாருள் “ஆயராக்கியமான காற்று, 

ஆயராக்கியமான கிரகம்” என்பது காற்று 

மாசுபாட்டின் சுகாதார அம்ெங்கமள 

வலியுறுத்துகிறது, குறிப்பாக யகாவிட் -19 

சதாற்றுயநாமய கருத்தில் சகாள்கிறது.  எங்கள் 

முயற்சிகமள சீரமமக்கவும், சுத்தமான காற்றின் 

உரிமமமய யகாரவும் இந்த நாள் ஒரு அமழப்பு 

நடவடிக்மகயாக #HealthyAirHealthyPlanet 

செயல்படுகிறது. 
 

உணவு பேப்படுத்தும் வாரம்: செப்டம்பர் 06 

முேல் 12, 2021 வலர 

இந்தியா சுதந்திரம் அமடந்து 75 ஆண்டுகள் 

ஆனமத நிமனவுகூரும் வமகயில், இந்திய அரசு 

‘ஆொதி கா அமிர்த மய ாத்ஸவ்’ 

சகாண்டாடுகிறது. சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக, உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில்துமற 

அமமச்ெகம் 2021 செப்டம்பர் 6 முதல் 12 வமர 

‘உணவு பதப்படுத்தும் வாரத்மத’ 

கமடப்பிடித்து வருகிறது 
 

ெர்வதேெ எழுத்ேறிவு தினம்: 08 செப்டம்பர் 

ெர்வயதெ எழுத்தறிவு தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 8 அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் தனிநபர்கள், 

ெமூகங்கள் மற்றும் ெமூகங்களுக்கான 

கல்வியறிவின் முக்கியத்துவத்மதப் பற்றிய 

விழிப்புணர்மவ பரப்பியது யமலும் யமலும் 

கல்வியறிவுள்ள ெமூகங்கமள யநாக்கி தீவிர 

முயற்சிகளின் அவசியம். 55 வது ெர்வயதெ 

எழுத்தறிவு தினத்தின் கருப்சபாருள் மனித 

மமய மீட்புக்கான எழுத்தறிவு: டிஜிட்டல் 

பிளமவ குமறத்தல். 
 

கல்வில  ோக்குேலில் இருந்து 

பாதுகாப்பேற்கான ெர்வதேெ தினம்: 09 

செப்டம்பர் 

கல்விமய தாக்குதலில் இருந்து 

பாதுகாப்பதற்கான ெர்வயதெ தினம் செப்டம்பர் 

9 அன்று உலகளவில் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

தாக்குதலில் இருந்து கல்விமயப் 

பாதுகாப்பதற்கான ெர்வயதெ தினத்மத 

முதன்முமறயாக 2020 இல் சகாண்டாட 

யவண்டும். 
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உலக ேற்சகாலல ேடுப்பு தினம்: செப்டம்பர் 10 

தற்சகாமல தடுப்புக்கான ெர்வயதெ ெங்கம் (IASP) 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 10 அன்று 

உலக தற்சகாமல தடுப்பு தினத்மத (WSPD) 

அனுெரிக்கிறது. தற்சகாமலமயத் தடுக்க 

முடியும் என்று உலகம் முழுவதும் 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவயத இந்த நாளின் 

யநாக்கம். 2021 உலக தற்சகாமல தடுப்பு 

தினத்தின் கருப்சபாருள் “செயலின் மூலம் 

நம்பிக்மகமய உருவாக்குதல்” என்பதாகும். 
 

உலக மின்ொர வாகனம் தினம்: செப்டம்பர் 9 

உலக மின்ொர வாகனம் தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 9 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. நாள் இ-சமாபிலிட்டி 

சகாண்டாட்டத்மதக் குறிக்கிறது. 

மின்ொர வாகனங்களின் நன்மமகள் குறித்து 

மக்களுக்கு விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக உலகளவில் சிறப்பு 

விழிப்புணர்வு பிரச்ொரங்கள் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ளன. உலக மின்ொர வாகனம் 

தினம் என்பது நிமலத்தன்மம ஊடக 

நிறுவனமான கிரீன் டிவியால் உருவாக்கப்பட்ட 

ஒரு முயற்சியாகும். 

முதல் உலக EV தினம் 2020 இல் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 
 

இம மலல நாள் 2021: 09 செப்டம்பர் 

சுத்தமான கங்காவுக்கான யதசிய மிஷன், நவுலா 

அறக்கட்டமளயுடன் இமணந்து செப்டம்பர் 09, 

2021 அன்று இமாலய திவாமஸ ஏற்பாடு 

செய்தது. இந்த ஆண்டின் கருப்சபாருள் 

‘இமயமமலயின் பங்களிப்பு மற்றும் நமது 

சபாறுப்புகள்’. ‘ஆொடி கா அமிர்த 

மய ாத்ஸவ்’ சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இந்த நிகழ்வு இருந்தது. 

 

Obituaries News 
 

முன்னாள் IOC ேலலவர் ஜாக் தராக் காலமானார் 

ெர்வயதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் (IOC) முன்னாள் 

தமலவர் ஜாக் யராக் காலமானார். அவர் IOCயின் 

தமலவராக 12 ஆண்டுகள், 2001 முதல் 2013 வமர, 

மூன்று யகாமடக்கால விமளயாட்டுகள் மற்றும் 

மூன்று குளிர்கால விமளயாட்டுகமள 

யமற்பார்மவயிட்டார், அத்துடன் இமளஞர் 

ஒலிம்பிக்மக உருவாக்கினார். அவருக்குப் பிறகு 

தாமஸ் பாக் பதவி ஏற்றார். அவர் IOCயின் 8 வது 

தமலவராக இருந்தார். 
 

முன்னாள் பிரான்ஸ் கால்பந்து வீரர் ஜீன் பி ர் 

ஆடம்ஸ் காலமானார் 

39 ஆண்டுகளாக யகாமா நிமலயில் இருந்த 

முன்னாள் பிரான்ஸ் கால்பந்து வீரர் ஜீன் பியர் 

ஆடம்ஸ் காலமானார். 1982 ஆம் ஆண்டில், 

ஆடம்ஸ் தனது வழக்கமான முழங்கால் 

அறுமவ சிகிச்மெயின் யபாது, மருத்துவப் 

பிமழமயத் சதாடர்ந்து யகாமா நிமலக்குச் 

சென்றார். 
 

முன்னாள் மத்தி  சுகாோர செ லாளர் தகெவ் 

தேசிராஜு காலமானார் 

முன்னாள் மத்திய சுகாதார செயலாளர் யகெவ் 

யதசிராஜு “கடுமமயான கயரானரி யநாய்க்குறி” 

காரணமாக காலமானார். யதசிராஜு முன்னாள் 

ஜனாதிபதி டாக்டர் ெர்யவபள்ளி 

ராதாகிருஷ்ணனின் யபரன் ஆவார். அவர் 

உத்தரகண்ட் யகடமரச் யெர்ந்த 1978 சதாகுதி 

ஐஏஎஸ் அதிகாரி. அவர் மனநலம் மற்றும் ெமூக 

ஆயராக்கியத்திற்கான பங்களிப்புகளுக்காக 

அறியப்பட்டார். 2017 ஆம் ஆண்டின் 

இந்தியாவின் மனநலச் ெட்டத்தின் 

வடிவமமப்பாளராக இருந்தார். 
 

BBC ஹிந்தியின் முேல் செய்தி ஒளிபரப்பாளரான 

ரஜினி கவுல் காலமானார் 

BBC ஹிந்தியின் முதல் செய்தி ஒளிபரப்பாளராக 

இருந்த ரஜினி கவுல்  ரியானாவின் 

பரிதாபாத்தில் காலமானார். அவளுக்கு வயது 93. 

ஹிந்தியில் ஊழியராக யெர்ந்த முதல் சபண் 

மட்டுமல்ல, 1961 இல் சநட்சவார்க்கில் 

ஹிந்தியில் செய்தித் சதாகுப்மபப் படித்த முதல் 

சபண்மணியும் ஆனார். அவள் இந்திரதனுஷ் 

நிகழ்ச்சிக்காக நன்கு அறியப்பட்டார். 
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அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புக்கள்: (STATIC 

TAKEAWAYS) 
 

• ஜப்பான் தமலநகர்: யடாக்கியயா; 

• ஜப்பான் நாணயம்: ஜப்பானிய சயன் 

• சீனாவின் தமலநகரம்: சபய்ஜிங்; 

• சீனா நாணயம்: சரன்மின்பி; 

• சீன அதிபர்: ஜி ஜின்பிங். 

• ஐஸ்லாந்து தமலநகர்: சரய்காவிக்; 

• ஐஸ்லாந்து நாணயம்: ஐஸ்லாந்து கிரானா; 

• ஐஸ்லாந்து கண்டம்: ஐயராப்பா. 

• எல் ொல்வடார் தமலநகரம்: ொன் ொல்வடார்; 

• எல் ொல்வடார் அதிபர்: நயீப் புகயல. 

• பழங்குடியினர் விவகார துமற அமமச்ெர்: 
அர்ஜுன் முண்டா; 

• TRIFED ஆகஸ்ட் 6, 1987 இல் நிறுவப்பட்டது. 

• LIC தமலமமயகம்: மும்மப; 

• LIC நிறுவப்பட்டது: 1 செப்டம்பர் 1956; 

• LIC தமலவர்: எம் ஆர் குமார் 

• PhonePe வின் தமலமம நிர்வாக அதிகாரி: 

ெமீர் நிகாம் 

• PhonePe வின் தமலமமயகம் இடம்: 

சபங்களூரு, கர்நாடகா. 

• தமிழ்நாடு தமலநகர்: சென்மன. 

• தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின். 

• தமிழக ஆளுநர்: பன்வாரிலால் புயராஹித். 

• தமிழ்நாடு மாநில நடனம்: பரதநாட்டியம் 

• குஜராத் முதல்வர்: விஜய் ரூபானி; 

• குஜராத் கவர்னர்: ஆச்ொர்யா யதவ்ரத் 

• கர்நாடக வங்கி தமலமமயகம்: மங்களூர்; 

• கர்நாடக வங்கி தமலமம நிர்வாக அதிகாரி: 
மகாபயலஸ்வரா எம்எஸ்; 

• கர்நாடக வங்கி நிறுவப்பட்டது: 18 பிப்ரவரி 

1924: 

• HDFC வங்கியின் தமலமமயகம்: மும்மப, 

மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: ெசிதர் 

ஜக்திஷன்; 

• UCO வங்கி தமலமமயகம்: சகால்கத்தா; 

• UCO வங்கி MD மற்றும் CEO: அதுல் குமார் 

யகாயல்; 

• UCO வங்கி நிறுவனர்: கன்ஷ்யம் தாஸ் பிர்லா; 

• UCO வங்கி நிறுவப்பட்டது: 6 ஜனவரி 1943: 

• மகாராஷ்டிரா கவர்னர்: பகத் சிங் யகாஷ்யாரி; 

• மகாராஷ்டிரா தமலநகர்: மும்மப; 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக்கயர. 

• ADBயின் தமலவர்: மொட்சுகு அெகாவா; 

தமலமமயகம்: மணிலா, பிலிப்மபன்ஸ். 

• யபங்க் ஆஃப் பயராடா தமலமமயகம்: 
வயதாதரா, குஜராத், இந்தியா; 

• யபங்க் ஆஃப் பயராடா தமலவர்:  ஸ்முக் 
ஆதியா; 

• யபங்க் ஆஃப் பயராடா MD & CEO: ெஞ்சீவ் 

ெதா. 

• இந்திய யதசிய சகாடுப்பனவு நிறுவனம் MD 

& CEO: திலீப் அஸ்யப. 

• இந்திய யதசிய சகாடுப்பனவு கழக 
தமலமமயகம்: மும்மப. 

• இந்திய யதசிய கட்டணக் கழகம் 

நிறுவப்பட்டது:2008 

• ஆஸ்தியரலியா பிரதமர்: ஸ்காட் யமாரிென்; 

• ஆஸ்தியரலியா தமலநகர்: கான்சபர்ரா; 

• ஆஸ்தியரலியா நாணயம்: ஆஸ்தியரலிய 
டாலர். 

• ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டமமப்பு 

தமலமமயகம்: யகாலாலம்பூர், மயலசியா; 

• ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டமமப்பு சபாதுச் 
செயலாளர்: டங்கன் சியு; 

• ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டமமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1980 

• ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி நிறுவன வங்கி (ESFB) 

தமலமமயகம்: சென்மன; 

• ESFB MD & CEO: வாசுயதவன் P N. 

• யுமனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்சபனி 
லிமிசடட் தமலமமயகம்: சென்மன; 
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• யுமனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்சபனி 

லிமிசடட் நிறுவப்பட்டது: 18 பிப்ரவரி 1938; 

• யுமனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்சபனி 

லிமிசடட் தமலமம நிர்வாக அதிகாரி: ஸ்ரீ 

கிரிஷ் ராதாகிருஷ்ணன். 

• இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: 1 ஜனவரி 1982; 

• இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி 

தமலமமயகம்: மும்மப, மகாராஷ்டிரா. 

• ெர்வயதெ ொமல கூட்டமமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1948; 

• ெர்வயதெ ொமல கூட்டமமப்பு 

தமலமமயகம்: சஜனீவா, சுவிட்ெர்லாந்து. 

• ஆந்திர மாநில ஆளுநர்: பிஸ்வபூென் 

 ரிச்ெந்தன்; 

• ஆந்திர முதல்வர்: ஒய்.எஸ். சஜகன்யமாகன் 

சரட்டி; 

• ஆந்திர பிரயதெ தமலநகரங்கள்: 

விொகப்பட்டினம் (நிர்வாக தமலநகரம்), 

கர்னூல் (நீதித்துமற தமலநகரம்), அமராவதி 

(ெட்டமன்ற தமலநகர்). 

• IDFC First வங்கி தமலமமயகம்: மும்மப; 

• IDFC First வங்கி நிறுவப்பட்டது: அக்யடாபர் 

2015 

• யதசிய உரங்கள் லிமிசடட் தமலமமயகம்: 

சநாய்டா; 

• யதசிய உரங்கள் லிமிசடட் நிறுவப்பட்டது: 1 

செப்டம்பர் 1979 

• முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி சிறுபான்மமயினர் 

விவகாரங்களுக்கான மாண்புமிகு மத்திய 

அமமச்ெரமவ அமமச்ெராக உள்ளார். 

• மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில்துமற 

அமமச்ெர்: பசுபதி குமார் பராஸ்; 

• உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில் துமற 

அமமச்ெர்: பிரஹ்லாத் சிங் பயடல். 

• ெண்டிகரின் சலப். கவர்னர்: பன்வாரிலால் 

புயராஹித். 

• யுசனஸ்யகா தமலமமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• யுசனஸ்யகா தமலவர்: ஆட்ரி அயொயல. 

• யுசனஸ்யகா நிறுவப்பட்டது: 16 நவம்பர் 

1945 

• UNESCO தமலமமயகம்: பாரிஸ், பிரான்ஸ். 

• UNESCO தமலவர்: ஆட்ரி அயொயல. 

• UNESCO நிறுவப்பட்டது: 16 நவம்பர் 1945 

• UNICEF நிர்வாக இயக்குனர்: ச ன்றிட்டா H. 

ஃயபார். 

• UNICEF நிறுவப்பட்டது: 11 டிெம்பர் 1945: 

• UNICEF தமலமமயகம்: நியூயார்க், 

அசமரிக்கா. 

• IASP 1960 இல் மமறந்த யபராசிரியர் எர்வின் 

ரிங்கல் மற்றும் டாக்டர் நார்மன் 

ஃபார்பயராவால் நிறுவப்பட்டது 1960 

• உத்தரகாண்ட் நிறுவப்பட்டது: 9 நவம்பர் 

2000; 

• உத்தரகண்ட் கவர்னர்: சலப்டினன்ட் 

சஜனரல் குர்மித் சிங்; 

• உத்தரகண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் டாமி; 

• உத்தரகண்ட் தமலநகரங்கள்: யடராடூன் 

(குளிர்காலம்), மகர்மென் (யகாமட). 
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பயிலுங்கள்.  

சவற்றிப்படி நமதத!!! 
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