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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. 

தயாஷிஹிட் சுகா ஜப்பானின் பிரேேர் 

பேவியில் இருந்து விலகினார் 

ஜப்பானிய பிரதமர் பயாஷிஹிட் சுகா 

பதவி விலகினார், ஒரு வருட 

காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு புதிய 

பிரதமருக்கு களம் அகமத்து, 

பிரபலமில்லாத பகாவிட் -19 பதில் 

மற்றும் மக்களின் ஆதரவு பவகமாக 

குகறந்து வருகிறது 
 

குழந்லேகளுக்கு ேடுப்பூசி தபாட 

ஆரம்பித்ே உலகின் முேல் நாடு கியூபா 

ஆகும். 

உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்படாத வீட்டில் 

வளர்க்கப்படும் ஜப்ககளப் பயன்படுத்தி 

இரண்டு வயது முதல் குழந்கதகளுக்கு 

COVID-19 க்கு எதிராக தடுப்பூசி பபாட்ட 

உலகின் முதல் ொடு கியூபா ஆகும். 
 

சீனா புதிய பூமி கண்காணிப்பு 

செயற்லகக்தகாளான “ Gaofen-5 02″ 

சவற்றிகரோக விண்ணில் செலுத்தியது. 

வட சீனாவின் ஷாங்க்சி மாகாணத்தில் 

உள்ள கதயுவான் செயற்ககக்பகாள் ஏவு 

கமயத்தில் இருந்து, லாங் மார்ச் -4C 

ராக்சகட்டில், Gaofen-5 02 என்ற புதிய பூமி 

கண்காணிப்பு செயற்ககக்பகாகள சீனா 

சவற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. 
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காற்றிலிருந்து கார்பலனப் பிடிக்கும் 

உலகின் மிகப்சபரிய ஆலல ஐஸ்லாந்தில் 

திறக்கப்படுகிறது 

காற்றில் இருந்து கார்பன் கட 

ஆக்கெகடப் பிடிக்க 

வடிவகமக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்சபரிய ஆகல ஐஸ்லாந்தில் தனது 

செயல்பாடுககளத் சதாடங்கியது. இந்த 

ஆகலக்கு ஓர்கா என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது, அதாவது 

ஐஸ்லாந்திய வார்த்கதயில் ‘ஆற்றல்’ 

என்று சபாருள். இது வருடத்திற்கு 4,000 

டன் CO2 ஐ உறிஞ்சும். 

 

பிட்காயிலன தேசிய நாணயோக 

ஏற்றுக்சகாண்ட முேல் நாடு எல் 

ொல்வடார் 

எல் ொல்வடார் பிட்காயிகன 

ெட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தமாக 

ஏற்றுக்சகாண்ட உலகின் முதல் ொடு. 

எல் ொல்வடார் அரொங்கம் இந்த 

ெடவடிக்கக ொட்டின் பல 

குடிமக்களுக்கு முதல் முகறயாக வங்கி 

பெகவககள அணுகும் என்று கூறியது. 

 

சோராக்தகாவின் புதிய பிரேேராக 

அஜீஸ் அகன்னூச் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

சமாராக்பகாவின் புதிய பிரதமராக 

அசிஸ் அகன்னூச் அந்ொட்டு மன்னர் 

முகமது ஆறாம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

செப்டம்பர் 10, 2021 அன்று ெகடசபற்ற 

பாராளுமன்றத் பதர்தலில் 395 

இடங்களில் அகானூச்சின் பதசிய 

பபரணி (RNI) 102 இடங்ககளப் சபற்றது 

 

SpaceX அலனத்து சுற்றுப்பயண 

குழுவினலரயும் சுற்றுப்பாலேயில் நிலல 

நிறுத்தியது. 

SpaceXஸின் கலவ்ஸ்ட்ரீம் படி, 

இன்ஸ்பிபரஷன் 4 இன் குழுவினர், 

முதன்முதலில் சுற்றுப்பயண 

பயணிகளால் முழுக்க முழுக்க 

சுற்றுப்பாகதயில் பறக்கப்பட்டது. 

 

ஜஸ்டின் ட்ரூதடா கனடாவின் பிரேேராக 

3 வது முலறயாக சவற்றி சபற்றார் 

கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூபடா 

செப்டம்பர் 20, 2021 அன்று ெடந்த 2021 

பாராளுமன்றத் பதர்தலில் சவற்றி 

சபற்ற பிறகு, ொட்டின் பிரதமராக 

பணியாற்ற மூன்றாவது முகறயாக 

சவற்றி சபற்றுள்ளார். 

இருப்பினும், 49 வயதான ஜஸ்டின் 

ட்ரூபடாவின் லிபரல் கட்சி பதர்தலில் 

சிறுபான்கம இடங்ககள மட்டுபம 

சவல்ல முடிந்தது. ஜஸ்டின் ட்ரூபடா 

2015 முதல் அதிகாரத்தில் உள்ளார். 

 

உலகின் மூத்ே இரட்லடயர்கள் 107 

வயோன ஜப்பானிய ெதகாேரிகள் என 

அங்கீகரித்துள்ளது 

கின்னஸ் உலக ொதகன இரண்டு 

ஜப்பானிய ெபகாதரிககள 107 வயதில் 

உலகின் இரட்கட இரட்கடயர்கள் என 

அங்கீகரித்துள்ளது. உபமபனா சுமியம்மா 

மற்றும் பகாபம பகாடாமா ெவம்பர் 5, 

1913 இல் பமற்கு ஜப்பானில் உள்ள 

பஷாபடாஷிமா தீவில் 11 

உடன்பிறப்புகளில் மூன்றாவது மற்றும் 

ொன்காவது பிறந்தனர். 
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சபய்ஜிங் 2022 “Together for a Shared 

Future” அதிகாரப்பூர்வ முழக்கத்லே 

சோடங்குகிறது 

சபய்ஜிங் 2022 குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ் 

அதன் அதிகாரப்பூர்வ குறிக்பகாளான 

Together for a Shared Future “பகிரப்பட்ட 

எதிர்காலத்திற்காக ஒன்றாக” ெகர 

தகலெகர அருங்காட்சியகத்தில் ெடந்த 

விழாவில் சவளியிடப்பட்டது. 

குறிக்பகாள் ஒரு நீண்ட 

செயல்முகறக்குப் பிறகு 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது, அதில் 

சமாத்தம் 79 சவவ்பவறு திட்டங்கள் 

உள்ளன. 
 

வங்கதேெத்தின் பிரேேர் ஹசீனா SDG 

முன்தனற்ற விருலேப் சபற்றார் 

பிரதமர் பஷக் ஹசீனாவுக்கு ஐொ 

அனுெரகணயுடன் கூடிய நிகலயான 

வளர்ச்சி தீர்வுகள் செட்சவார்க் SDSN 

மூலம் நிகலயான வளர்ச்சி 

இலக்குககள (SDG) அகடவதில் 

வங்கபதெத்தின் நிகலயான 

முன்பனற்றத்திற்காக SGG முன்பனற்ற 

விருது வழங்கப்பட்டது. 

ஐக்கிய ொடுகள் சபாதுச் ெகபயின் 

(UNGA) 76 வது அமர்வில் கலந்து 

சகாள்வதற்காக பிரதமர் ஹசீனா 

தற்பபாது அசமரிக்கா செல்கிறார். 
 

ஆப்பிள் இலண நிறுவனர் ஸ்டீவ் 

தவாஸ்னியாக் விண்சவளி சோடக்க 

ேனியார் நிறுவனத்லேத் சோடங்கினார் 

ஆப்பிளின் இகண உருவாக்கியவர் 

ஸ்டீவ் பவாஸ்னியாக் பிகரபவட்டர் 

ஸ்பபஸ் என்ற புதிய விண்சவளி 

சதாடக்கத்கத சதாடங்கினார், இது 

பகாடீஸ்வரர்களான எபலான் மஸ்க், 

சஜஃப் சபபொஸ் மற்றும் ரிச்ெர்ட் 

பிரான்ென் ஆதிக்கம் செலுத்தும் 

துகறயில் ொத்தியமான பபாட்டிகய 

சகாண்டு வருகிறது. 
 

ஃபுமிதயா கிஷிடா (Fumio Kishida) 

ஜப்பானின் அடுத்ே பிரேேராகிறார் 

ஜப்பானின் முன்னாள் சவளியுறவு 

அகமச்ெர், ஃபுமிபயா கிஷிடா ஆளும் 

கட்சியின் தகலகமத் பதர்தலில் சவற்றி 

சபற்றுள்ளார், அவர் ொட்டின் அடுத்த 

பிரதமராக உறுதி செய்தார். 

முன்பு பாதுகாப்பு மற்றும் சவளியுறவு 

மந்திரி பதவிககள வகித்த பிரபல 

தடுப்பூசி மந்திரி டாபரா பகாபனாகவ 

பதாற்கடிக்க கிஷிடா 257 வாக்குகள் 

சபற்றார். 
 

வட சகாரியா லஹபர்தொனிக் 

ஏவுகலணயான ஹ்வாதொங் –8 ஐ 

தொதித்ேது 

ொட்டின் தற்காப்புக்கான திறன்ககள 

அதிகரிக்கும் பொக்கில், வட சகாரியா 

ஹ்வாபொங் -8 என்ற புதிய 

கஹப்பர்பொனிக் ஏவுககணகய 

சவற்றிகரமாக பொதித்தது. ஐந்தாண்டு 

இராணுவ பமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் 

வட சகாரியா வகுத்த மிக முக்கியமான 

ஐந்து புதிய ஆயுத அகமப்புகளில் இந்த 

ஏவுககண ஒன்றாகும். 

 

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. 
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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. 
 

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 மபஹாத்ஸவ் 

நிகனவாக ஆயுஷ் அகமச்ெகத்தால் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு வார 

ெடவடிக்கககள் மற்றும் பிரச்ொரங்களின் 

ஒரு பகுதியாக இந்த செயலி 

சதாடங்கப்பட்டது. 
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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 

(ஹங்குல்) 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 ‘ஹபர 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 சின்ஹா 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 
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http://www.adda247.com/ta/
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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. 
 

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. 
 

பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்ேத்லே (Plastics Pact) 

சோடங்கிய முேல் ஆசிய நாடு இந்தியா 

ோறியுள்ளது 

பிளாஸ்டிக்கிற்கான வட்ட அகமப்கப 

ஊக்குவிக்கும் புதிய தளமான 

பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்தத்கத (Plastics Pact) 

சதாடங்கிய முதல் ஆசிய ொடாக 

இந்தியா மாறியுள்ளது. இந்திய 

பிளாஸ்டிக் ஒப்பந்தத் (Plastics Pact) தளம் 

செப்டம்பர் 03, 2021 அன்று 

இந்தியாவுக்கான பிரிட்டிஷ் உயர் 

ஆகணயர் அசலக்ொண்டர் எல்லிஸால் 

16 வது நிகலத்தன்கம மாொட்டில் 

இந்திய சதாழில் கூட்டகமப்பு (CII) 

ெடத்தியது. 
 

ேருத்துவ ேரக்கன்றுகலள விநிதயாகிக்க 

தகாஷ் ஆயுஷ் ஆப்தக துவார் 

பிரச்ொரத்லே சோடங்கியது. 

ஆொடி கா அமிர்த மபஹாத்ஸவ் 

சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 

ஆயுஷ் அகமச்ெகம் ‘ஆயுஷ் ஆப்பக 

துவார்’ என்ற பிரச்ொரத்கத 

சதாடங்கியுள்ளது, இது ஒரு வருடத்தில் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9954/vetri-english-batch-tamil-live-classes-by-adda247
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75 லட்ெம் வீடுகளுக்கு மருத்துவ தாவர 

மரக்கன்றுககள விநிபயாகிப்பகத 

பொக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த 

பிரச்ொரத்கத மும்கபயில் இருந்து 

ஆயுஷ் மத்திய மந்திரி ெர்பானந்தா 

பொபனாவால் சதாடங்கி கவத்தார், 

அப்பபாது அவர் குடிமக்களுக்கு 

மருத்துவ தாவர மரக்கன்றுககள 

வழங்கினார். 
 

இந்தியாவின் முேல் பதயா செங்கல் 

அடிப்பலடயிலான கட்டிடம் ஐஐடி 

லஹேராபாத்தில் திறக்கப்பட்டது 

விவொயக் கழிவுகளிலிருந்து பபயா 

செங்கற்களால் உருவாக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் முதல் கட்டிடம் ஐஐடி 

ஐதராபாத்தில் திறக்கப்பட்டது. மாதிரி 

கட்டிடம் ஒரு உபலாக கட்டகமப்பால் 

ஆதரிக்கப்படும் பபயா செங்கற்களால் 

ஆனது. 

சவப்பத்கத குகறப்பதற்காக PVC 

தாள்களின் பமல் உயர செங்கற்களால் 

கூகர அகமக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

சபாருளின் வலிகம மற்றும் 

பன்முகத்தன்கமகய நிரூபிக்க Bold 

Unique Idea Lead Development (BUILD) 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

பாதுகாப்பு அகறயின் முன்மாதிரி ஐஐடி-

H ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் 

வடிவகமக்கப்பட்டு அகமக்கப்பட்டது. 
 

ஆத்ேநிர்பர் பாரத் நிலலகலள அலேக்க 

TRIFED ேற்றும் MEA அலேக்கிறது 

இந்திய பழங்குடி கூட்டுறவு 

ெந்கதப்படுத்தல் பமம்பாட்டு 

கூட்டகமப்பு (TRIFED) சவளியுறவு 

அகமச்ெகத்துடன் இகணந்து, அடுத்த 3 

மாதங்களில் உலகம் முழுவதும் 75 

இந்திய தூதரகங்கள்/ தூதரகங்களில் 

ஆத்மநிர்பர் பாரத் நிகலகள் 

அகமக்கிறது. ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று 

தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் உள்ள 

இந்திய தூதரகத்தில் முதல் ஆத்மா 

நிர்பார் பாரத் கார்னர் சவற்றிகரமாக 

திறக்கப்பட்டது. 
 

ஷிக்ஷக் பர்வ் –2021 ஐ பிரேேர் தோடி 

சோடங்கி லவத்ோர் 

பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி “ஷிக்ஷக் பர்வ் -

2021” ஐ சதாடங்கி கவத்து வீடிபயா 

கான்பரன்சிங் மூலம் சதாடக்க 

மாொட்டில் உகரயாற்றினார். ஷிக்ஷக் 

பர்வ் -2021′ இன் கருப்சபாருள் “தரமான 

மற்றும் நிகலயான பள்ளிகள்: 

இந்தியாவில் பள்ளிகளிலிருந்து கற்றல்”. 

கல்வி அகமச்ெகத்தினால் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்வு 2021 

செப்டம்பர் 07 முதல் 17 வகர சதாடர்ந்து 

சகாண்டாடப்படும். 
 

ேத்திய அலேச்ெர் பூதபந்ேர் யாேவ் 

பிரணா (PRANA) தபார்ட்டலலத் 

சோடங்கி லவத்ோர் 

மத்திய சுற்றுச்சூழல், காடு மற்றும் 

காலநிகல மாற்றம் மத்திய மந்திரி 

பூபபந்தர் யாதவ், ொடு முழுவதும் 132 

ெகரங்களில் காற்று மாசுபாட்கடக் 

கட்டுப்படுத்த பிராணா (PRANA) என்ற 

இகணயதளத்கதத் கவத்தார். பிராணா 

என்பது அகடயாத ெகரங்களில் காற்று 

மாசுபாட்கட ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான 

பபார்ட்டகலக் குறிக்கிறது 
 

உத்ேரகாண்ட் கவர்னர் தபபி ராணி 

ேவுரியா ராஜினாோ செய்ோர் 

உத்தரகாண்ட் ஆளுெர் பபபி ராணி 

மவுரியா தனது பதவிக்காலம் 

முடிவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு, செப்டம்பர் 08, 2021 அன்று தனது 

பதவிகய ராஜினாமா செய்வதாக 

அறிவித்தார். 64 வயதான பபபி ராணி 

மவுரியா, ஆகஸ்ட் 2018 இல் உத்தரகண்ட் 

ஆளுெராக நியமிக்கப்பட்டார் 

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/
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இந்தியாவின் மிக உயரோன காற்று 

சுத்திகரிப்பு தகாபுரம் ெண்டிகரில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

யூனியன் பிரபதெமான ெண்டிகரில் 

இந்தியாவின் மிக உயரமான காற்று 

சுத்திகரிப்பு பகாபுரம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. பியஸ் ஏர் 

பிகரபவட் லிமிசடட் மூலம் ெண்டிகர் 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு குழு (CPCC) யின் 

முன்முயற்சியால் இந்த பகாபுரம் 

செக்டர் 26, பபாக்குவரத்து ெவுக்கில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
 

இந்தியாவின் முேல் உயர் ொம்பல் 

நிலக்கரி வாயுவாக்கம் ொர்ந்ே 

சேத்ேனால் உற்பத்தி ஆலல 

திறக்கப்பட்டது 

பாரத சஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிசடட் 

(BHEL) ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்பாட்டு 

கமயத்தில் இந்தியாவின் முதல் 

உள்ொட்டு வடிவகமக்கப்பட்ட உயர் 

ொம்பல் நிலக்கரி வாயு 

அடிப்பகடயிலான சமத்தனால் 

உற்பத்தி ஆகல திறக்கப்பட்டது. 
 

ராஜஸ்ோனில் தேசிய சநடுஞ்ொலலயில் 

இந்தியாவின் முேல் அவெர 

ேலரயிறங்கும் வெதி 

மத்திய பாதுகாப்பு அகமச்ெர் ராஜ்ொத் 

சிங் மற்றும் மத்திய 

செடுஞ்ொகலத்துகற அகமச்ெர் நிதின் 

கட்கரி ஆகிபயார் ராஜஸ்தானில் உள்ள 

பதசிய செடுஞ்ொகலயில் அவெரகால 

தகரயிறங்கும் வெதிகய சதாடங்கி 

கவத்தனர். இந்த அவெர தகரயிறங்கும் 

வெதி ராஜஸ்தானின் பார்மரில் உள்ள 

பதசிய செடுஞ்ொகல (NH) 925A யின் 

ெத்தா-காந்தவ் பகுதியில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

குஜராத் முேல்வர் பேவிலய விஜய் 

ரூபானி ராஜினாோ செய்ோர் 

குஜராத் முதல்வர் பதவிகய விஜய் 

ரூபானி ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவர் 

தனது ராஜினாமாகவ கவர்னர் 

ஆச்ொர்யா பதவ்ரத்திடம் ெமர்ப்பித்தார். 

குஜராத்தில் காந்திெகரில் ெடந்த 

கூட்டத்கதத் சதாடர்ந்து ஏற்பட்ட 

பரபரப்புககளத் சதாடர்ந்து ராஜினாமா 

செய்யப்பட்டது. 
 

பிரேேர் நதரந்திர தோடி ெர்ேர்ேம் 

பவலனத் திறந்து லவத்ோர். 

குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள 

ெர்தார்தாம் பவகன பிரதமர் ெபரந்திர 

பமாடி காசணாலி காட்சி மூலம் திறந்து 

கவத்தார். அவர் ெர்தார்தம் இரண்டாம் 

கட்ட கன்னியா ெத்ராலயா (சபண்கள் 

விடுதி) திட்டத்தின் “பூமி பூகஜகயயும்” 

செய்தார். இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் 

“இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்” ெர்தார் 

வல்லபாய் பபடலுக்கு 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டகவ. இந்த திட்டம் 

விஷ்வ படிதார் ெமாஜால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
 

பிரேேர் நதரந்திர தோடி, ராஜ ேதகந்திர 

பிரோப் சிங் பல்கலலக்கழகத்திற்கு 

அடிக்கல் நாட்டினார் 

உத்தரபிரபதெத்தில் உள்ள அலிகரில் 

உள்ள ராஜ மபகந்திர பிரதாப் சிங் மாநில 

பல்ககலக்கழகத்திற்கு பிரதமர் ெபரந்திர 

பமாடி அடிக்கல் ொட்டினார். 

உத்தரப்பிரபதெ அரசு சிறந்த ஜாட் 

பிரமுகர், ராபஜ மபகந்திர பிரதாப் சிங், 

சிறந்த சுதந்திரப் பபாராட்ட வீரர், 

கல்வியாளர் மற்றும் ெமூக 

சீர்திருத்தவாதியின் நிகனவாக மற்றும் 

மரியாகதக்காக பல்ககலக்கழகத்கத 

நிறுவுகிறது. 
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IIT பம்பாய் சோழி சோழிசபயர்ப்பாளர் 

‘திட்டம் உடான்‘ சோடங்கியுள்ளது. 

இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்வி 

நிறுவனம் (IIT) பாம்பப, கல்வித் 

திட்டத்தில் சமாழி தகடகய 

உகடப்பதற்காக, சமாழி 

சமாழிசபயர்ப்பாளரான ‘ப்ராசஜக்ட் 

உடான்’ சதாடங்கியுள்ளது. 

 

நிதின் கட்கரி AI- இயங்கும் ொலல 

பாதுகாப்புத் திட்டோன ‘iRASTE’ ஐ 

சோடங்கினார் 

மத்திய ொகலப் பபாக்குவரத்து 

அகமச்ெர் நிதின் கட்கரி செயற்கக 

நுண்ணறிவால் இயங்கும் ‘ஐராஸ்ட்’ 

திட்டத்கத சதாடங்கினார். ொகல 

விபத்துககளக் குகறப்பதற்கும், இந்த 

நிகழ்வுகளுக்கு காரணமான 

காரணிககளப் புரிந்துசகாள்வதற்கும் 

அவற்கறத் தணிப்பதற்கான தீர்வுககளக் 

சகாண்டுவருவதற்கும் இந்த திட்டம் 

பொக்கமாக உள்ளது. iRASTE என்பது 

சதாழில்நுட்பம் மற்றும் சபாறியியல் 

மூலம் ொகல பாதுகாப்புக்கான 

நுண்ணறிவு தீர்வுககள குறிக்கிறது. 

 

பூஜ்ய ோசுபாட்லட ஊக்குவிக்க நிதி 

ஆதயாக் ‘சூன்யா‘ திட்டத்லே 

சோடங்கியுள்ளது. 

நிதி ஆபயாக், அசமரிக்காகவச் பெர்ந்த 

ராக்கி மவுண்டன் இன்ஸ்டிடியூட் (RMI) 

மற்றும் RMI இந்தியா ஆகியவற்றுடன் 

இகணந்து, நுகர்பவார் மற்றும் 

சதாழில்துகறயுடன் இகணந்து 

பூஜ்ஜிய-மாசு விநிபயாக வாகனங்ககள 

ஊக்குவிக்க, சூன்யா என்ற 

பிரச்ொரத்கதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 

டாடா ஸ்டீல் CO2 ஐப் பிரித்சேடுக்க 

இந்தியாவின் முேல் நிறுவனோக 

ோறியுள்ளது. 

டாடா ஸ்டீல் இந்தியாவின் முதல் 

கார்பன் பிடிக்கும் சதாழிற்ொகலகய 

அதன் ஜாம்சஷட்பூர் ஒர்க்ஸ் 

நிறுவனத்தில் சவடிக்கும் உகல 

வாயுவிலிருந்து பெரடியாக CO2 ஐப் 

பிரித்சதடுத்துள்ளது. இந்த ொதகனயின் 

மூலம், டாடா ஸ்டீல் அத்தககய கார்பன் 

பிடிப்பு சதாழில்நுட்பத்கத 

ஏற்றுக்சகாண்ட ொட்டின் முதல் எஃகு 

நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 
 

குஷிநகர் விோன நிலலயம் சுங்க 

அறிவிக்கப்பட்ட விோன நிலலயோக 

அறிவிக்கப்பட்டது 

மத்திய மகறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க 

வாரியம் (CBIC) குஷிெகர் விமான 

நிகலயத்கத சுங்க அறிவிக்கப்பட்ட 

விமான நிகலயமாக அறிவித்துள்ளது. 

இது சபளத்த யாத்ரீகர்கள் உட்பட 

ெர்வபதெ பயணிகள் இயக்கத்கத 

எளிதாக்கும். 
 

பாதுகாப்பு அலேச்ெகம் NCC ஐ ஆய்வு 

செய்ய உயர் ேட்ட நிபுணர் குழுலவ 

உருவாக்குகிறது 

பெஷனல் பகடட் கார்ப்ஸின் (என்சிசி) 

விரிவான ஆய்வுக்காக, பாதுகாப்பு 

அகமச்ெகம் ஒரு உயர்மட்ட நிபுணர் 

குழுகவ அகமத்துள்ளது. முன்னாள் 

ொடாளுமன்ற உறுப்பினர் (எம்.பி.) 

கபஜயந்த் பாண்டா குழுவின் 

தகலவராக இருப்பார். 15 பபர் சகாண்ட 

குழுவில் கிரிக்சகட் வீரர் எம்எஸ் பதானி 

மற்றும் மஹிந்திரா குழும தகலவர் 

ஆனந்த் மஹிந்திரா ஆகிபயார் 

உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். 
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நிதி ஆதயாக், ‘இந்தியாவில் நகர்ப்புற 

திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்ேங்கள்’ 

பற்றிய அறிக்லகலய சவளியிட்டது 

நிதி ஆபயாக் ‘இந்தியாவில் ெகர்ப்புற 

திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள்’ 

என்ற தகலப்பில் ஒரு அறிக்கககயத் 

சதாடங்கியுள்ளது. இந்த அறிக்கக 

செப்டம்பர் 16, 2021 அன்று நிதி ஆபயாக் 

துகணத் தகலவர் டாக்டர் ராஜீவ் குமார், 

தகலகம நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீ அமிதாப் 

காந்த் மற்றும் சிறப்பு செயலாளர் டாக்டர் 

பக. ராபஜஸ்வர ராவ் ஆகிபயாரால் 

சவளியிடப்பட்டது. 

 

தஜ & தக சலப்டினன்ட் கவர்னர் ேதனாஜ் 

சின்ஹா ‘ஒரு கிராே பஞ்ொயத்து-ஒரு 

டிஐஜிஐ-தப ெகி’ சோடங்குகிறார் 

ஜம்மு-காஷ்மீரில், சலப்டினன்ட் 

கவர்னர் மபனாஜ் சின்ஹா ’ஒரு கிராம 

பஞ்ொயத்து-ஒரு டிஜி-பப ெகி’ என்ற 

புதிய மிஷகனத் சதாடங்கினார். இந்த 

பணி ஜம்மு & காஷ்மீர் சதாழில் 

முகனபவார் பமம்பாட்டு நிறுவனம் 

பாம்பூரில் சதாடங்கப்பட்டது. 

 

சோலலத்சோடர்பு துலறயில் ோனியங்கி 

வழியின் கீழ் 100% அன்னிய தநரடி 

முேலீட்டிற்கு அலேச்ெரலவ ஒப்புேல் 

வழங்கியது. 

பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி 

தகலகமயிலான மத்திய அகமச்ெரகவ, 

சடலிகாம் துகறயில் பல கட்டகமப்பு 

மற்றும் செயல்முகற சீர்திருத்தங்களுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சமாத்தம் 9 

கட்டகமப்பு மற்றும் 5 செயல்முகற 

சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய 

அகமச்ெரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

ஆட்தடா ேற்றும் ட்தரான் 

சோழில்களுக்கான 26,058 தகாடி PLI 

திட்டத்திற்கு அலேச்ெரலவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

இந்தியாவின் உற்பத்தி திறன்ககள 

பமம்படுத்த ஆட்படா, ஆட்படா 

உதிரிபாகங்கள் மற்றும் ட்பரான் 

சதாழில்களுக்கான உற்பத்தி 

இகணக்கப்பட்ட ஊக்கத்சதாகக 

திட்டத்திற்கு மத்திய அகமச்ெரகவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
 

இந்தியாவின் 61 வது சேன்சபாருள் 

சோழில்நுட்ப பூங்கா லேயம் 

நாகாலாந்தில் திறக்கப்பட்டது 

ொகாலாந்தின் முதல் மற்றும் 

இந்தியாவின் 61 வது சமன்சபாருள் 

சதாழில்நுட்ப பூங்கா (STPI) கமயம் 

பகாஹிமாவில் திறக்கப்பட்டது. 

சகாஹிமாவில் STPI கமயத்தின் 

சதாடக்கமானது, வடகிழக்கு பகுதியில் 

எதிர்கால ெந்ததியினருக்கு வாய்ப்புககள 

உருவாக்க, வடகிழக்கில் சதாழில்நுட்ப 

சுற்றுச்சூழல் அகமப்கப உருவாக்கும் 

பிரதமர் ெபரந்திர பமாடியின் 

சதாகலபொக்குப் பார்கவகய 

நிகறபவற்றுவதாகும். 
 

ெட்டம் ேற்றும் நீதி அலேச்ெகம் “ஏக் 

பஹால்” பிரச்ொரத்லே 

சோடங்கியுள்ளது 

ெட்டம் மற்றும் நீதி அகமச்ெகத்தின் கீழ் 

உள்ள நீதித்துகற “ஏக் பஹால்” 

பிரச்ொரத்கத சடலி-லாவின் கீழ் 

சவகுஜன பதிகவ ஊக்குவிக்கும் 

வககயில் சதாடங்கியுள்ளது. ஏக் 

பஹால் பிரச்ொரம் ொடு முழுவதும் 

செப்டம்பர் 17 முதல் அக்படாபர் 2 வகர 

ெகடசபறும். “ஏக் பஹால்” பிரச்ொரம் 34 

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரபதெங்களில் 633 மாவட்டங்களில் 

50,000 கிராம பஞ்ொயத்துகளில் 51,434 

சபாது பெகவ கமயங்ககள 

உள்ளடக்கும். 
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பள்ளி ோணவர்களுக்காக இஸ்தரா, 

CBSE-யுடன் நிதி ஆதயாக் ‘விண்சவளி 

ெவாலல‘ சோடங்குகிறது 

நிதி ஆபயாக்கின் அடல் புதுகம 

இயக்கம் இஸ்பரா மற்றும் CBSE உடன் 

இகணந்து இந்தியா முழுவதும் பள்ளி 

மாணவர்களுக்காக ‘விண்சவளி 

ெவாகல’ சதாடங்கியுள்ளது. 

இந்த ெவால் ொடு முழுவதும் உள்ள 

அகனத்து பள்ளி மாணவர்கள், 

வழிகாட்டிகள் மற்றும் 

ஆசிரியர்களுக்காக 

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது, அவர்கள் 

அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கள் (ATL) 

ஆய்வகங்ககளக் சகாண்ட 

பள்ளிகளுடன் சதாடர்புகடயது 

மட்டுமல்லாமல் அகனத்து ATL 

அல்லாத பள்ளிகளுக்கும் 

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

கீோ ெதோட்டா இரண்டு சிகரங்கலள 

சோட்ட தவகோன இந்தியர் ஆனார். 

CISF அதிகாரியான கீதா ெபமாட்டா 

ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவில் 

அகமந்துள்ள இரண்டு சிகரங்ககள 

சதாட்ட “பவகமான இந்தியர்” ஆனார். 

இந்த மாத சதாடக்கத்தில், ெப் 

இன்ஸ்சபக்டர் கீதா ெபமாட்டா 

ஐபராப்பாவின் மிக உயர்ந்த சிகரமான 

ரஷ்யாவில் எல்ப்ரஸ் மகலகய ஏறினார். 
 

2050 க்குள் இந்தியா 3 வது சபரிய 

இறக்குேதியாளராக ோறும் 

இங்கிலாந்தின் ெர்வபதெ வர்த்தகத் துகற 

சவளியிட்ட அறிக்ககயின்படி, 2050 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது 

சபரிய இறக்குமதியாளராக மாறும். 

2050 வாக்கில் உலகளாவிய 

இறக்குமதியில் 5.9 ெதவிகிதப் 

பங்களிப்புடன், சீனா மற்றும் 

அசமரிக்காகவத் சதாடர்ந்து ொடு 

மூன்றாவது சபரிய இறக்குமதியாளராக 

மாறும். 

தற்பபாது, 8 ெதவிகிதப் பங்களிப்புடன் 

மிகப்சபரிய இறக்குமதி ொடுகளின் 

பட்டியலில் இந்தியா எட்டாவது 

இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. உலகளாவிய 

வர்த்தக அவுட்லுக் அறிக்ககயின்படி, 

பட்டியலில் உள்ள ொட்டின் நிகல 2030 

க்குள் 3.9 ெதவீதப் பங்குகளுடன் 

ொன்காவது இடத்திற்கு உயரும் 

 

லடாக் “இேயேலல திலரப்பட விழா 2021 

இன் முேல் பதிப்லப சவளியிடத் 

ேயாராக உள்ளது. 

‘தி இமாலயன் ஃபிலிம் ஃசபஸ்டிவல் -

2021’ (THFF) முதல் பதிப்பு லடாக் 

பலவில் செப்டம்பர் 24 முதல் 28 வகர 

சதாடங்குகிறது. இந்திய அரசின் தகவல் 

மற்றும் ஒளிபரப்பு அகமச்ெகத்தின் 

திகரப்பட விழாக்களின் இயக்குெரகம், 

லடாக் யூனியன் பிரபதெத்தின் 

நிர்வாகத்தால் இந்த திகரப்பட விழா 

ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. 

 

தேசிய ஒற்லற ொளர அலேப்லப ேத்திய 

அலேச்ெர் பியூஷ் தகாயல் சோடங்கி 

லவத்ோர் 

மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் சதாழில்துகற 

அகமச்ெர் பியூஷ் பகாயல் 

முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் 

வணிகங்களுக்காக ‘பதசிய ஒற்கற ொளர 

அகமப்பு (NSWS)’ ஐ 

அறிமுகப்படுத்தினார். NSWS என்பது 

ஒற்கற ொளர பபார்டல் ஆகும், இது 

முதலீட்டாளர்கள் அல்லது 

சதாழில்முகனபவாருக்கு 

அரொங்கத்தின் ஒப்புதல்ககளயும் 

அனுமதிககளயும் சபறுவதற்கான ஒரு-

ஸ்டாப் ககடயாக செயல்படும். 

 

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/


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | September 2021  
 

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

3 நாள் அசேரிக்க பயணோக பிரேேர் 

தோடி அசேரிக்கா செல்கிறார் 

பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி மூன்று ொள் 

பயணமாக அசமரிக்கா சென்றுள்ளார். 

அவருடன் பதசிய பாதுகாப்பு 

ஆபலாெகர் அஜித் பதாவல் மற்றும் 

ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா உள்ளிட்ட உயர் 

அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்மட்ட 

குழுவும் உள்ளது. COVID-19 

சதாற்றுபொய் பிறகு, பிரதமர் பமாடியின் 

முதல் சவளிொட்டு சுற்றுப்பயணம் 

இதுவாகும். 
 

தேசிய டிஜிட்டல் சஹல்த் மிஷலன 

பிரேேர் தோடி அறிமுகப்படுத்துகிறார் 

பிரதம மந்திரி டிஜிட்டல் சஹல்த் மிஷன் 

(PM-DHM) என சபயர் மாற்றம் 

செய்யப்பட்ட பதசிய டிஜிட்டல் சஹல்த் 

மிஷன் (NDHM) ொடு முழுவதும் 

அறிமுகப்படுத்தப்படுவகத பிரதமர் 

ெபரந்திர பமாடி செப்டம்பர் 27 அன்று 

அறிவிப்பார். இதன் கீழ், ஒரு 

தனித்துவமான டிஜிட்டல் சஹல்த் ஐடி 

மக்களுக்கு வழங்கப்பட பவண்டும், 

அதில் ெபரின் அகனத்து சுகாதார 

பதிவுகளும் இருக்கும். ஆதார் மற்றும் 

பயனரின் சமாகபல் எண் பபான்ற 

விவரங்ககளப் பயன்படுத்தி இந்த ஐடி 

உருவாக்கப்படும். 
 

முன்னாள் இஸ்தரா ேலலவர் 

கஸ்தூரிரங்கன், கல்வி அலேச்ெகத்தின் 

குழுவின் ேலலவராக உள்ளார். 

பள்ளி, இளம் பள்ளிப்பருவம், ஆசிரியர் 

மற்றும் வயது வந்பதார் கல்விக்கான 

புதிய பாடத்திட்டங்ககள உருவாக்க, 

மத்திய கல்வி அகமச்ெகம் 12 பபர் 

சகாண்ட ஒரு குழுகவ அகமத்துள்ளது. 

பதசிய கல்வி சகாள்கக -2020 (NEP-2020) 

இன் வகரவுக் குழுத் தகலவர் 

பக.கஸ்தூரிரங்கன் தகலகமயில், ொன்கு 

பதசிய பாடத்திட்ட கட்டகமப்புககள 

(NCFs) உருவாக்க, இக்குழு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகின் மிக உயரோன EV ொர்ஜிங் 

நிலலயம் இோச்ெல பிரதேெத்தில் 

திறக்கப்பட்டது 

உலகின் மிக உயர்ந்த மின்ொர வாகன 

ொர்ஜிங் நிகலயம் இமாச்ெலப் 

பிரபதெத்தின் லாஹால் மற்றும் ஸ்பிட்டி 

மாவட்டத்தில் உள்ள காொ கிராமத்தில் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. மின்ொர வாகன 

ொர்ஜிங் நிகலயம் 500 அடி உயரத்தில் 

அகமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

பிரேேர் தோடி நியூயார்க்கில் 76 வது 

UNGA உலரயாற்றினார். 

இந்தியப் பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி 

நியூயார்க்கில் ெகடசபற்ற ஐக்கிய 

ொடுகள் சபாதுச் ெகபயின் (UNGA) 76 

வது அமர்வில் உகரயாற்றினார். 

ஐ.ொ சபாதுச்ெகபயில் மாகல 6.30 

மணிக்கு உகரயாற்றும் முதல் உலகத் 

தகலவர் இவர்தான். இதற்கு முன், 

பிரதமர் பமாடி 2019 இல் ஐொ 

சபாதுச்ெகபயில் உகரயாற்றினார். 
 

FASTER முலறலய உச்ெ நீதிேன்றம் 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

FASTER (Fast and Secured Transmission of 

Electronic Records) என்ற மின்னணு 

அகமப்கப இந்திய உச்ெ நீதிமன்றம் 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

இ-அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெகல்ககள 

நீதிமன்றங்களிலிருந்து 

சிகறச்ொகலகளுக்கு மாற்ற FASTER 

அகமப்பு பயன்படுத்தப்படும் 
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ஆந்திரா ேற்றும் ஒடிொலவ சூறாவளி 

புயல் ‘குலாப்’ ோக்கியது 

குலாப் சூறாவளி வடபமற்கு மற்றும் 

பமற்கு மத்திய வங்காள விரிகுடாகவ 

தாக்கியகத அடுத்து இந்திய வானிகல 

ஆய்வு கமயம் (IMD) ஒடிொ மற்றும் 

ஆந்திராவுக்கு சிவப்பு எச்ெரிக்கக 

விடுத்துள்ளது. குலாப் புயலுக்கு 

பாகிஸ்தான் சபயரிட்டது. “குலாப்” 

என்ற வார்த்கத ஆங்கிலத்தில் பராகஸக் 

குறிக்கிறது. 
 

இந்தியா IAEA சவளிப்புற 

ேணிக்லகயாளராக இந்தியா 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டது. 

ெர்வபதெ அணுெக்தி முககமக்கு (IAEA) 

சவளிப்புற தணிக்ககயாளராக இந்தியா 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. அகமதியான 

அணுெக்தி பயன்பாட்கட ஊக்குவிக்கும் 

ஒரு புகழ்சபற்ற நிறுவனம், 2022 முதல் 

2027 வகர சஜர்மனி மற்றும் ஐக்கிய 

இராச்சியத்கத மற்ற ொடுகளுடன் 

பதாற்கடித்து ஆறு வருட காலத்திற்கு 

இந்தியாவின் கன்ட்பராலர் மற்றும் 

ஆடிட்டர் சஜனரல் ஜிசி முர்மு IAEA 

மற்றும் சவளிவிவகார அகமச்சின் 

(MEA) சவளிப்புற தணிக்ககயாளராக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
 

MCA நிறுவன ெட்டக் குழுவின் 

பேவிக்காலத்லே 1 வருடம் 

நீட்டித்துள்ளது. 

சபருநிறுவன விவகார அகமச்ெகம் 

(MCA) மீண்டும் கம்சபனி ெட்டக் 

குழுவின் பதவிக்காலத்கத செப்டம்பர் 

16, 2022 வகர ஓராண்டு நீட்டித்துள்ளது. 

கார்ப்பபரட் விவகார செயலாளர் 

ராபஜஷ் வர்மா தற்பபாது குழுவின் 

தகலவராக உள்ளார். இந்த குழு 2019 

இல் அகமக்கப்பட்டது மற்றும் 

சமாத்தம் 11 உறுப்பினர்ககளக் 

சகாண்டுள்ளது. 
 

ஹர்தீப் சிங் பூரி ஸ்வச் ெர்தவக்ஷனின் 7 

வது பதிப்லபத் சோடங்கினார் 

மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் ெகர்ப்புற 

விவகார அகமச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி, 

ஸ்வாச் ெர்பவக்ஷன் 2022 இன் 7 வது 

பதிப்கபத் சதாடங்கினார். 

ெகர்ப்புறங்களில் வருடாந்திர தூய்கம 

கணக்சகடுப்பின் ஏழாவது பதிப்பு, 

இதன் கீழ் மாவட்ட தரவரிகெ முதல் 

முகறயாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மூத்த 

குடிமக்கள் மற்றும் இகளஞர்களின் 

குரலுக்கும் முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

 

ேக்களலவ ெபாநாயகர் ‘நித்தி 2.0′ 

திட்டத்லே சோடங்கி லவத்ோர். 

மக்களகவ ெபாொயகர் ஓம் பிர்லா, 2021 

உலக சுற்றுலா தினத்கதசயாட்டி, 

சுற்றுலா அகமச்ெகத்தால் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்ட நிகழ்வின் பபாது, நித்தி 2.0 

(விருந்பதாம்பல் துகறயின் பதசிய 

ஒருங்கிகணந்த தரவுத்தளம்) திட்டத்கத 

துவக்கி கவத்தார். 

 

ேத்திய ேந்திரி ஜிதேந்திர சிங் “அம்ரித் 

கிராண்ட் தெலஞ்ச் திட்டம்- AR தகர்” 

சோடங்கி லவத்ோர் 

ஆொடி கா அமிர்த மபஹாத்ஸவத்தின் 

ஒரு பகுதியாக, மத்திய அகமச்ெர் 

டாக்டர் ஜிபதந்திர சிங் (மத்திய இகண 

அகமச்ெர் (சுதந்திரப் சபாறுப்பு) 

அறிவியல் & சதாழில்நுட்பம்) “AR 

CARE” என்ற தகலப்பில் “அமிர்த் 

கிராண்ட் ெவால் திட்டத்கத” 

சதாடங்கினார். 
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ெமூக நீதி ேற்றும் அதிகாரேளித்ேல் 

அலேச்ெகம் எல்டர் லலலனத் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 

அகமச்ெகம் மூத்த குடிமக்களுக்காக 

இந்தியாவின் முதல் பான்-இந்தியா 

சஹல்ப்கலகன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, அதில் ‘எல்டர் 

கலன்’ என்ற சபயரில் 14567 என்ற 

கட்டணமில்லா சதாகலபபசி எண் 

உள்ளது. 
 

குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான ஊனமுற்ற 

ொர்பதிவாளர்களின் வருோன வரம்லப 

30% ஆக உயர்த்துகிறது 

மனெல அல்லது உடல் ஊனத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

குழந்கதகள்/உடன்பிறப்புகளுக்கு 

குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான ஊனமுற்ற 

ொர்பதிவாளர்களின் வருமான வரம்கப 

அதிகரிக்க மத்திய பாதுகாப்பு 

அகமச்ெகம் முடிவு செய்துள்ளது. 

 

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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இந்தியாவின் முேல் டுதகாங் (கடல் பசு) 

பாதுகாப்பு இருப்பு ேமிழ்நாட்டில் 

அலேக்க ோநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

பால்க் விரிகுடாவின் வடக்குப் பகுதியில் 

இந்தியாவின் முதல் டுபகாங் (கடல் பசு) 

பாதுகாப்பு இருப்பு அகமக்க தமிழ்ொடு 

மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

குஜராத் அரசு வேன் பிதரம் தயாஜனாலவ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ரூ. 1,000 பகாடி மதிப்புள்ள சபாது ெலத் 

திட்டங்ககள டிெம்பர் 2022 க்குள் 

குடிபயறாத குஜராத்திகளுடன் கூட்டாக 

பமற்சகாள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாக 

குஜராத் அரசு அறிவித்தது. இந்த 

திட்டங்கள் மாநில அரசின் ‘வதன் பிபரம் 

பயாஜனா’வின் கீழ் இருக்கும். 

குஜராத்தில் சபாது மற்றும் மாநில 

பங்களிப்பு மூலம் கிராமப்புற 

வளர்ச்சிகய கமயப்படுத்தி இந்த 

திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது. 

 

ேகாராஷ்டிராவில் கிராேப்புற 

இலணப்லப விரிவுபடுத்ே 300 மில்லியன் 

டாலர் கடனுக்கு ADB ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

இந்திய அரசும் ஆசிய பமம்பாட்டு 

வங்கியும் (ADB) மகாராஷ்டிரா 

மாநிலத்தில் கிராமப்புற 

சபாருளாதாரத்கத பமம்படுத்த உதவும் 

வககயில் கிராமப்புற இகணப்புககள 

பமம்படுத்த கூடுதல் நிதியுதவியாக 300 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் கடனில் 

ககசயழுத்திட்டுள்ளன. இது ஆகஸ்ட் 

2019 இல் ADB ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

200 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்களுக்கு 

பமலானது. 

 

ஜார்க்கண்டில் நீர் விநிதயாகத்லே 

தேம்படுத்ே ADB $ 112 மில்லியன் 

கடனுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ொன்கு 

ெகரங்களில் பமம்பட்ட பெகவ 

வழங்குவதற்காக ெகர்ப்புற உள்ளாட்சி 

அகமப்புகளின் (ULBs) நீர் விநிபயாக 

உள்கட்டகமப்கப 

பமம்படுத்துவதற்காக ஆசிய 

பமம்பாட்டு வங்கி (ADB) மற்றும் இந்திய 

அரொங்கம் 112 மில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர் கடனில் ககசயழுத்திட்டுள்ளன. 
 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய திறந்ேசவளி 

ஃசபர்னரி உத்ேரகாண்டில் 

திறக்கப்பட்டது 

இந்தியாவின் மிகப்சபரிய திறந்தசவளி 

ஃசபர்னரி உத்தரகாண்டின் 

ராணிபகட்டில் திறக்கப்பட்டது. புதிய 

கமயம் ‘ஃசபர்ன் இனங்ககளப் 

பாதுகாப்பது’ மற்றும் ‘அவற்றின் 

சுற்றுச்சூழல் பங்கு பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ உருவாக்குதல் மற்றும் 

பமலும் ஆராய்ச்சிகய ஊக்குவித்தல் 

ஆகிய இரட்கட பொக்கத்திற்கு உதவும். 
 

ஒடிொவில் நுஹாய் ஜுஹார் அறுவலட 

விழா சகாண்டாடப்பட்டது 

பமற்கு ஒடிொவின் விவொயத் 

திருவிழாவான நுஹாய் ஜுஹார், மத 

உணர்வு மற்றும் பாரம்பரியத்துடன் 

சகாண்டாடப்பட்டது. விொயகர் ெதுர்த்தி 

சகாண்டாட்டத்திற்கு 1 ொள் கழித்து 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

PM-KUSUM இன் கீழ் தொலார் பம்புகலள 

நிறுவுவதில் ஹரியானா முேலிடத்தில் 

உள்ளது 

மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிெக்தி அகமச்ெகத்தின் தரவுகளின்படி, 

பிரதான் மந்திரி கிொன் உர்ஜா சுரக்ஷா 

ஈவம் உத்தன் மகாபியான் (PM-KUSUM) 
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கீழ் ஆஃப்-கிரிட் பொலார் பம்புககள 

நிறுவுவதில் ொட்டின் மற்ற 

மாநிலங்களில் ஹரியானா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. 
 

ெத்தீஸ்கர் அரொங்கம் இந்தியாவின் 

திலன லேயோக ோற ‘திலன மிஷன்’ 

(Millet Mission) சோடங்குகிறது 

ெத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபபஷ் பாபகல் சிறு 

தானியப் பயிர்களுக்கு விவொயிகளுக்கு 

முகறயான விகல விகிதங்ககள 

வழங்கும் பொக்கில் ‘திகன மிஷன்’ 

(Millet Mission) சதாடங்குவதாக 

அறிவித்தார். இந்த திட்டம் இந்தியாவின் 

திகன கமயமாக மாநிலம் 

மாறுவதற்கான முதல்வரின் 

சதாகலபொக்குக்கான ஒரு படியாகும். 
 

சேலுங்கானாவில் சோடங்கப்பட்ட 

‘வானிலிருந்து ேருத்துவம்’ (Medicine from 

the Sky) திட்டம் சோடங்கப்பட்டது. 

சிவில் விமானப் பபாக்குவரத்துத் துகற 

அகமச்ெர் பஜாதிராதியா சிந்தியா, 

சதலுங்கானாவில் முதன்முதலில் 

“வானத்திலிருந்து மருத்துவம்” (Medicine 

from the Sky) திட்டத்கத சதாடங்கினார். 

இந்த திட்டம் தடுப்பூசிகள் மற்றும் பிற 

அத்தியாவசிய சபாருட்ககள 

ட்பரான்ககளப் பயன்படுத்தி 

சதாகலதூர பகுதிகளுக்கு சகாண்டு 

செல்வகத பொக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 
 

ேணிப்பூரின் சிரராதகாங் மிளகாய் 

ேற்றும் டாசேங்லாங் ஆரஞ்சு ஆகியலவ 

GI குறியீட்லடப் சபறுகின்றன 

மணிப்பூரின் இரண்டு புகழ்சபற்ற 

தயாரிப்புகளான ஹத்பதய் மிளகாய், 

மணிப்பூரின் உக்ருல் மாவட்டத்தில் 

காணப்படுகிறது மற்றும் அதன் 

தனித்துவமான சுகவக்கு சபயர் 

சபற்றது, மற்றும் படசமங்லாங் 

மாண்டரின் ஆரஞ்சுக்கு புவியியல் 

குறியீடு (GI) குறி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இது மணிப்பூர் வரலாற்றில் ஒரு 

வரலாற்று கமல்கல் மற்றும் இது 

மணிப்பூரில் விவொயிகளின் 

வருமானத்கத அதிகரிக்கும். 

 

சிக்கிமின் ோநில மீனாக ‘காட்லி‘ 

அறிவிக்கப்பட்டது 

சிக்கிம் அரசு ‘கூப்பர் மஹ்சீகர’ 

உள்ளூரில் ‘கட்லி’ என்று மாநில மீனாக 

அறிவித்துள்ளது. நிபயாலிபொசிலஸ் 

சஹக்ஸபகாபனாசலபிஸ் என்பது 

கூப்பர் மஹ்சீரின் அறிவியல் சபயர். 

கட்லி மீனின் முக்கியத்துவத்கத 

எடுத்துகரக்கவும், அதன் பாதுகாப்பு 

ெடவடிக்கககளுக்கு முக்கியத்துவம் 

சகாடுக்கவும் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த மீன் அதிக ெந்கத மதிப்கபக் 

சகாண்டுள்ளது மற்றும் மாநிலத்தில் 

சபாதுமக்களால் மிகவும் 

விரும்பப்படுகிறது. 

 

உத்ேரபிரதேெ அரசு ‘எலக்ட்ரானிக் பார்க்‘ 

அலேக்க உள்ளது. 

பயாகி ஆதித்யொத் தகலகமயிலான 

உத்தரபிரபதெ அரசு, மின்னணுத் 

சதாழிகல ஊக்குவிப்பதற்காக, 

சொய்டா அருபக உள்ள யமுனா விகரவு 

ொகல சதாழில்துகற பமம்பாட்டு 

ஆகணயம் (YEIDA) பகுதியில் 

‘எலக்ட்ரானிக் பார்க்’ என்ற திட்டத்கத 

உருவாக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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அஸ்ஸாம் கம்ரூப் ோவட்டத்தின் 

ொய்கானில் தேயிலலப் பூங்காலவ 

அலேத்ேது 

அஸ்ஸாம் கம்ரூப் மாவட்டத்தில் 

ொய்கானில் பதயிகலப் பூங்கா 

அகமக்கிறது. இந்த பதயிகலத் 

பதாட்டத்தில் ரயில் மற்றும் துகறமுக 

இகணப்பு, ெரக்கு மற்றும் கிடங்கு 

வெதிகள், பதயிகல அகரத்தல், கலத்தல், 

பபக்பகஜிங் மற்றும் பிற பயன்பாட்டு 

பெகவகள் பபான்ற செயலாக்க வெதிகள் 

ஒபர கூகரயின் கீழ் இருக்கும். 

 

ேமிழ்நாடு ேற்றும் புதுச்தெரி 

கடற்கலரகள் ‘நீலக் சகாடி‘ 

ொன்றிேலழப் சபற்றுள்ளன 

இந்தியாவில் உள்ள பமலும் இரண்டு 

கடற்ககரகளுக்கு “நீலக் சகாடி” 

ொன்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது, இது 

ெர்வபதெ சுற்றுச்சூழல் நிகல குறி, 

ொட்டின் சமாத்த கடற்ககரகளின் 

எண்ணிக்கக 10 ஆக உள்ளது. இந்த 

ஆண்டு ொன்றிதழ் சபற இரண்டு 

கடற்ககரகள் தமிழ்ொட்டில் பகாவளம் 

மற்றும் புதுச்பெரியில் ஈடன் ஆகும். 

 

நாகாலாந்லேச் தெர்ந்ே நாக 

சவள்ளரிக்காய் புவியியல் அலடயாளக் 

குறிலயப் சபறுகிறது 

ொகாலாந்து இனிப்பு சவள்ளரிக்காயின் 

புவியியல் அகடயாளங்களுக்கான GI 

குறிச்சொல் தி புவியியல் குறியீடுகளின் 

விதிகளின்படி (சபாருட்கள் பதிவு 

மற்றும் பாதுகாப்பு ெட்டம் 1999) 

வழங்கப்பட்டது. வடகிழக்கு 

பிராந்தியத்தில் சவள்ளரி மிக 

முக்கியமான பயிர்களில் ஒன்றாகும். 

 

அருணாச்ெல பிரதேெத்தில் ‘பரசுராம் 

குண்ட்’ உருவாக்க GI தவலலகலளத் 

சோடங்குகிறது 

அருணாச்ெலப் பிரபதெத்தில் பலாஹித் 

ஆற்றின் கீழ் பகுதியில் பிரம்மபுத்திர 

பீடபூமியில் உள்ள இந்து யாத்திகர 

தளமான ‘பரசுராம் குண்ட்’ 

பமம்பாட்டுக்கான பணிககள இந்திய 

அரசு சதாடங்கியுள்ளது. சுற்றுலா 

அகமச்ெகத்தின் யாத்திகர புத்துணர்ச்சி 

மற்றும் ஆன்மீக, பாரம்பரிய 

பமம்பாட்டு இயக்கம் (பிரொத்) 

திட்டத்தின் கீழ் ரூ 37.88 பகாடி செலவில் 

இந்த திட்டம் அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

தொஜத் சேஹந்தி ேற்றும் ஜூடிோ அரிசி 

ஒயின் GI தடக் சபறுகிறது 

அொமில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அரிசி 

ஒயின் ஜூடிமா மற்றும் ராஜஸ்தாகனச் 

பெர்ந்த பொஜத் சமஹந்தி (சஹன்னா) 

ஆகிபயாருக்கு புவியியல் குறிப்பு (GI) 

குறி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு 

குறிப்பிட்ட புவியியல் பதாற்றத்துடன் 

சதாடர்புகடய தயாரிப்புகளுக்கு GI 

படக் வழங்கப்படுகிறது. 

 

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. 
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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 ஹவுஸ் 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. 
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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. 
 

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, எக்லஸட் லலஃப் 

இன்சூரன்லஸ ₹ 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. 
 

எல்ஐசி திறந்ே ெந்லே லகயகப்படுத்ேல் 

மூலம் தபங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் 3.9% 

பங்குகலள வாங்குகிறது 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (LIC) 

திறந்த ெந்கத ககயகப்படுத்தல் மூலம் 

பபங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் 9 ெதவிகிதம் 

(15,90,07,791 பங்குகள்) வாங்கியுள்ளது. 

இந்த ககயகப்படுத்துதலுக்கு முன், 

எல்ஐசி பபங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் 

சுமார் 3.17 ெதவீத பங்குககள 

கவத்திருந்தது. இந்த 

ககயகப்படுத்தலுக்குப் பிறகு, எல்ஐசி 

இப்பபாது 7.05 ெதவிகிதத்கதக் 

சகாண்டுள்ளது 
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ஃதபான்தப டிஜிட்டல் தபசேண்ட் 

இன்டராக்டிவ் ஜிதயாஸ்தபஷியல் 

பிளாட்ஃபார்ம் “பல்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்” ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

PhonePe “PhonePe Pulse” என்ற தளத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்ஸ் 

இந்தியாவின் முதல் ஊடாடும் 

தளமாகும், இது தரவு நுண்ணறிவு 

மற்றும் டிஜிட்டல் சகாடுப்பனவுகளின் 

பபாக்குகள். இந்த இயங்குதளமானது 

2000 பகாடிக்கும் அதிகமான டிஜிட்டல் 

பரிவர்த்தகனககள 

வாடிக்ககயாளர்களின் இந்தியாவின் 

ஊடாடும் வகரபடத்தில் காட்டுகிறது. 
 

தபங்க் ஆஃப் பதராடா 2020-21 ஆம் 

ஆண்டிற்கான MeitY டிஜிட்டல் கட்டண 

ஸ்தகார்கார்டில் முேலிடத்தில் உள்ளது 

பபங்க் ஆப் பபராடா, 2021 பிப்ரவரி 

மற்றும் மார்ச் மாதத்திற்கான மின்னணு 

மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப 

அகமச்ெகத்தால் (MeitY) வழங்கப்பட்ட 

மதிப்சபண் அட்கடயில் சமாத்தம் 86% 

மதிப்சபண்களுடன் வங்கி #1 

இடத்கதப் பிடித்துள்ளது என்று 

அறிவித்தது. 
 

கர்நாடக வங்கி POS ொேனோன 

‘WisePOSGo’ ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

கர்ொடக வங்கி தனது வணிக 

வாடிக்ககயாளர்கள் வணிகக் 

சகாடுப்பனவுககளச் செயலாக்க ஆல் 

இன் ஒன் பாயிண்ட்-ஆஃப்-பெல்ஸ் (PoS) 

ஸ்கவப் இயந்திரத்கத ‘WisePOSGo’ என 

அகழக்கப்படுகிறது. 
 

MSME களுக்கு கடன் ஆேரலவ வழங்க 

HDFC வங்கி NSIC உடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டுள்ளது 

HDFC வங்கி சிறு, குறு மற்றும் ெடுத்தர 

சதாழில் (MSME) துகறக்கு கடன் 

ஆதரகவ வழங்குவதற்காக பதசிய சிறு 

சதாழில்கள் கழகத்துடன் (NSIC) 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ககசயழுத்திட்டுள்ளது. 

HDFC வங்கியின் கிகளகள் MSME 

திட்டங்களுக்கு அவர்கள் இருக்கும் 

பகுதிகளிலும் மற்றும் ொடு முழுவதும் 

உள்ள மற்ற முக்கிய சதாழில்துகற 

துகறகளுக்கும் ஆதரகவ வழங்கும். 
 

UCO வங்கியில் கடன் வழங்கும் 

கட்டுப்பாலட ரிெர்வ் வங்கி நீக்குகிறது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி சபாதுத்துகற 

கடன் வழங்கும் UCO வங்கிகய நிதி 

மற்றும் கடன் விவரங்ககள 

பமம்படுத்துவதற்கான உடனடி திருத்த 

ெடவடிக்கக (PCA) கட்டகமப்பிலிருந்து 

எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவு வங்கிக்கு 

கடன் வழங்குவதற்கு அதிக சுதந்திரத்கத 

அளிக்கிறது, குறிப்பாக 

நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் 

செட்சவார்க்கக வளர்க்க, 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட விதிமுகறகளுக்கு 

உட்பட்டு. சகால்கத்தாகவ 

அடிப்பகடயாகக் சகாண்ட கடன் 

வழங்குபவர் பம 2017 இல் PCAவின் கீழ் 

அதிக நிகர நிகர-செயல்திறன் 

சொத்துக்கள் (NPAs) மற்றும் எதிர்மகற 

வருமானம் மீதான சொத்துக்கள் (RoAs) 

கணக்கில் கவக்கப்பட்டார். 
 

LICயின் IPOலவ நிர்வகிக்க 10 வணிக 

வங்கியாளர்கலள அரொங்கம் 

நியமிக்கிறது 

இந்திய அரசு ஆயுள் காப்பீட்டு 

கழகத்தின் (LIC) ஆரம்ப சபாது 

வழங்ககல நிர்வகிக்க 10 வணிக 

வங்கியாளர்ககள நியமித்துள்ளது. 

LICயின் IPO 2022 ஜனவரி-மார்ச் 

காலாண்டில் சதாடங்கப்படும். IPO 

விவகாரத்தில் வணிக வங்கியாளர்களின் 

பங்கு சிக்கல் பமலாண்கம, விளம்பர 

ெடவடிக்கககள், கிசரடிட் 

சிண்டிபகஷன், திட்ட ஆபலாெகன 

மற்றும் பபார்ட்ஃபபாலிபயா 

பமலாண்கம பபான்றகவ. 
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தபங்க் ஆஃப் பதராடாவின் டிஜிட்டல் 

ேளோன ‘பாப் தவர்ல்ட்’ அறிமுகம் 

செய்வோக அறிவித்துள்ளது 

பபங்க் ஆஃப் பபராடா தனது டிஜிட்டல் 

வங்கி தளமான ‘பாப் பவர்ல்ட்’ 

சதாடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. 

தளத்தின் பொக்கம் அகனத்து வங்கி 

பெகவககளயும் ஒபர தளத்தின் கீழ் 

வழங்குவதாகும். தளத்தின் கபலட் 

பொதகன ஆகஸ்ட் 23, 2021 அன்று 

சதாடங்கியது. 
 

NPCI ேற்றும் Fiserv ‘nFiNi’ திட்டத்லே 

சோடங்குகின்றன 

இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு கழகம் 

(NPCI) ஃபிஸர்வ் (Fiserv) இன்க் உடன் 

இகணந்து, plug-and-play ரூபப கிசரடிட் 

கார்டு ஸ்டாக், ‘nFiNi’ ஐ சதாடங்குகிறது. 

nFiNi என்பது ஃபின்சடக்குகள் மற்றும் 

வங்கிகளுக்கு ரூபப கிசரடிட் 

கார்டுககள வழங்குவதற்குத் 

பதகவயான பெகவகள் மற்றும் வங்கி-

ஸ்பான்ெர் செய்யப்பட்ட கிசரடிட் 

கார்டுககள உருவாக்க ஃபின்சடக்கிற்கு 

உதவும். இது BaaS (banking-as-a service) 

திட்டம். 
 

DBS வங்கி ஸ்விஃப்ட் உடன் 

உண்லேயான தநரத்தில் எல்லல 

ோண்டிய கட்டண கண்காணிப்லபத் 

சோடங்குகிறது. 

DBS வங்கி, SWIFT குபளாபல் 

பபசமண்ட்ஸ் இன்பனாபவஷன் (GPI) 

உடன் இகணந்து, கார்ப்பபரட் 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கான எல்கல 

தாண்டிய பணம் செலுத்துவதற்கான 

நிகழ்பெர ஆன்கலன் கண்காணிப்கப 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வங்கியின் 

கார்ப்பபரட் ஆன்கலன் வங்கி தளமான 

‘DBS ஐடியல்’ பயன்படுத்தி இந்த 

பெகவகயப் சபறலாம். 
 

Paytm தபசேண்ட்ஸ் வங்கி FASTag 

அடிப்பலடயிலான சேட்தரா பார்க்கிங் 

வெதிலய அறிமுகப்படுத்துகிறது 

Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) 

இந்தியாவின் முதல் FASTag- 

அடிப்பகடயிலான சமட்பரா பார்க்கிங் 

வெதிகய சடல்லி சமட்பரா ரயில் 

கழகத்துடன் (DMRC) இகணந்து காஷ்மீர் 

பகட் சமட்பரா நிகலயத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 

ஒழுங்குமுலற ொண்ட்பாக்ஸின் கீழ் 

மூன்றாவது கூட்டணிலயத் திறப்போக 

RBI அறிவிக்கிறது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ஒழுங்குமுகற 

ொண்ட்பாக்ஸ் (RS) இன் கீழ் மூன்றாவது 

கூட்டுறவுக்கான கருப்சபாருகள ‘MSME 

கடன்’ என அறிவித்துள்ளது. 

மூன்றாவது கூட்டகமப்பிற்கான 

விண்ணப்பம் அக்படாபர் 01, 2021 முதல் 

ெவம்பர் 14, 2021 வகர திறந்திருக்கும். 

ஒழுங்குமுகற ொண்ட்பாக்ஸ் (RS) 

என்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட/பொதகன 

ஒழுங்குமுகற சூழலில் புதிய 

தயாரிப்புகள் அல்லது பெகவகளின் 

பெரடி பொதகனகய குறிக்கிறது 
 

எஸ்பிஐயின் அமித் ெக்தெனா சிடிஓவாக 

ஆர்பிஐ இன்தனாதவஷன் ஹப்பில் 

இலணகிறார் 

பாரத ஸ்படட் வங்கியின் உலகளாவிய 

துகண CTO, அமித் ெக்பெனா RBI 

கண்டுபிடிப்பு கமயத்தில் தகலகம 

சதாழில்நுட்ப அதிகாரியாக (CTO) 

பெர்ந்துள்ளார். ரிெர்வ் வங்கி, ரிெர்வ் வங்கி 

புத்தாக்க கமயத்கத (RBIH) நிறுவுவதாக 

அறிவித்தது, நிதித் துகறயில் புதுகமகய 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

சதாழில்நுட்பத்கத பமம்படுத்துதல் 

மற்றும் புதுகமகய எளிதாக்கும் மற்றும் 

வளர்க்கும் சூழகல உருவாக்குதல். 
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LIC தேம்பாட்டு அதிகாரிகளுக்காக 

‘பிரகதி’ என்ற சோலபல் செயலிலய 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

(எல்ஐசி) அதன் பமம்பாட்டு 

அதிகாரிகளின் பிரத்பயக 

பயன்பாட்டிற்காக ஒரு புதிய சமாகபல் 

செயலி ‘பிரகதி’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரகதி என்பது 

“செயல்திறன் மதிப்பாய்வு 

விண்ணப்பம், வளர்ச்சி மற்றும் பபாக்கு 

காட்டி” (PRAGATI- Performance Review 

Application, Growth And Trend Indicator) 

LIC தனது வாடிக்ககயாளர்கள் மற்றும் 

களப்பணிக்கான செயல்பாடுககள 

எளிதாக்க வாடிக்ககயாளர்ககள 

கமயப்படுத்தி டிஜிட்டல் முயற்சிககள 

எடுத்து வருகிறது. 
 

UPI QR- அடிப்பலடயிலான 

சகாடுப்பனவுகலள ஏற்றுக்சகாள்ள 

NPCI Liquid Group வுடன் கூட்டணி 

சகாண்டுள்ளது 

வட ஆசியா மற்றும் சதன்கிழக்கு ஆசியா 

முழுவதும் 10 ெந்கதகளில் UPI QR 

அடிப்பகடயிலான சகாடுப்பனவுககள 

ஏற்றுக்சகாள்ள NPCI ெர்வபதெ 

சகாடுப்பனவுகள் லிமிசடட் (NIPL) 

Liquid Group Pte Ltd உடன் கூட்டு 

பெர்ந்துள்ளது. இந்த கூட்டாண்கம BHIM 

ஆப் பயனர்களுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டின் 

சதாடக்கத்தில் இருந்து சிங்கப்பூர், 

மபலசியா, தாய்லாந்து, பிலிப்கபன்ஸ், 

வியட்ொம், கம்பபாடியா, ஹாங்காங், 

கதவான், சதன் சகாரியா மற்றும் 

ஜப்பான் ஆகிய 10 ெந்கதகளில் UPI QR 

அடிப்பகடயிலான பணம் செலுத்த 

உதவும். 
 

உலக வங்கி குழு வணிக அறிக்லகலய 

செய்வலே நிறுத்துகிறது 

உலக வங்கி குழு 2018 மற்றும் 2020 

அறிக்கககளில் தரவு முகறபகடுககள 

மதிப்பாய்வு செய்த பின்னர் ொட்டின் 

வணிக காலநிகலகளின் ‘டூயிங் 

பிசினஸ்’ தரவரிகெககள 

சவளியிடுவகத நிறுத்த முடிவு 

செய்துள்ளது. 

இந்த முடிகவ நிர்வாக இயக்குெர்கள் 

வாரியம் எடுத்தது, உலக வங்கி குழு 

பமலாண்கம 2018 மற்றும் 2020 வணிகம் 

செய்வது குறித்த தரவு 

முகறபகடுகளுக்குப் பிறகு 

அறிவிக்கப்பட்டது. 
 

HDFC வங்கி Paytm உடன் இலணத்து 

இலண வர்த்ேக கடன் அட்லடகலள 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

HDFC வங்கி முன்னணி பபசமண்ட் 

நிறுவனமான Paytm உடன் கூட்டாண்கம 

அறிவித்துள்ளது, வணிகர்கள், 

மில்லினியல்கள் மற்றும் 

வணிகர்களுக்கு விொ பமகடயில் 

இகண பிராண்டட் கடன் அட்கடககள 

வழங்குகிறது. 
 

YES வங்கி, கிசரடிட் கார்டுகலள 

வழங்குவேற்கு விொவுடன் ஒப்பந்ேம் 

செய்துள்ளது 

மாஸ்டர்கார்டுக்கு RBI விதித்த 

தகடகயத் சதாடர்ந்து சயஸ் வங்கி 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கு கடன் 

அட்கடககள வழங்க விொவுடன் கூட்டு 

பெர்ந்துள்ளது. விொ இகண பிராண்டட் 

கார்டுகள் ஒன்பது கிசரடிட் கார்டு 

வகககளுடன் வருகின்றன, அகனத்து 

பிரிவுககளயும் உள்ளடக்கியது, 

நுகர்பவார் அட்கடகள், வணிக 

அட்கடகள் மற்றும் கார்ப்பபரட் 

கார்டுகள் YES முதலில், YES Premia 

மற்றும் YES Prosperity. 
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ஃசபடரல் வங்கி சோலபல் முேல் 

கிசரடிட் கார்டுக்கு ஒன்கார்லட 

பங்குோரராகக் சகாண்டுள்ளது 

ஃசபடரல் வங்கி, ொட்டின் இளம், 

சதாழில்நுட்ப ஆர்வலர்ககள 

இலக்காகக் சகாண்ட ஒரு சமாகபல் 

முதல் கிசரடிட் கார்டுக்கு ஒன்கார்டுடன் 

ஒரு ஒப்பந்தத்கத அறிவித்துள்ளது. 

சபடரல் வங்கி நுகர்பவார் கடன் 

பதகவகயப் பயன்படுத்தி பணம் 

ெம்பாதிப்பகத பொக்கமாகக் 

சகாண்டிருப்பதால், பண்டிகக 

காலத்திற்கு முன்னதாக இந்த அறிமுகம் 

வருகிறது, இது சபாருளாதார 

மறுமலர்ச்சியின் பின்னணியில் 

பண்டிகக காலங்களில் உச்ெத்கத 

எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 

ரூதப சோடர்பு இல்லாே கடன் 

அட்லடலய SBI ேற்றும் BPCL இலணந்து 

அறிமுகப்படுத்தியது 

பாரத் சபட்பராலியம் கார்ப்பபரஷன் 

லிமிசடட் (பிபிசிஎல்) மற்றும் எஸ்பிஐ 

கார்டு இகணந்து பிபிசிஎல் எஸ்பிஐ 

கார்டு இகண பிராண்டட் ரூபப 

காண்டாக்ட்சலஸ் கிசரடிட் கார்டு, 

எரிசபாருள் மற்றும் பிற ெலுககககள 

வழங்குகிறது. இந்த அட்கட 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கு பலனளிக்கும் 

எரிசபாருள் பெமிப்பு மற்றும் பிற 

ென்கமககள வழங்கும். 
 

ARCக்கு தோெடி கடன்கலள விற்க ரிெர்வ் 

வங்கி கடன் வழங்குபவர்கலள 

அனுேதிக்கிறது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி கடன் 

வழங்குபவர்கள்/வங்கிககள இந்த கடன் 

வழங்குெர்களால் பமாெடி என 

வககப்படுத்தப்பட்ட கடன்ககள 

சொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுவனங்களுக்கு 

(ARCs) மாற்ற அனுமதித்துள்ளது. 60 

ொட்களுக்கு பமல் தவறிய அல்லது NPA 

என வககப்படுத்தப்பட்ட பமாெடி 

கடன்கள் உள்ளிட்ட அழுத்தமான 

கடன்கள் ARC களுக்கு மாற்ற 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
 

பாதுகாப்புக் குறிப்புகலள வழங்க 

குலறந்ேபட்ெ டிக்சகட் அளலவ ரிெர்வ் 

வங்கி நிர்ணயிக்கிறது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி நிகலயான 

சொத்துக்ககள பத்திரப்படுத்துவது 

சதாடர்பான வழிகாட்டுதல்ககள 

சவளியிட்டுள்ளது. 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, பத்திரப்பதிவு 

பொட்டுககள வழங்குவதற்கான 

குகறந்தபட்ெ டிக்சகட் அளவு ரூ. 1 

பகாடி. 
 

ஆசியாேனி 2021 வாக்சகடுப்பு: HDFC 

வங்கி இந்தியாவின் மிகச்சிறந்ே 

நிறுவனம் 

Asiamoney 2021 கருத்துக்கணிப்பின்படி 

HDFC வங்கி இந்தியாவில் 

பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் 

அதிக வாக்குககளப் சபற்றுள்ளது. இது, 

2018 ஆம் ஆண்டு வாக்சகடுப்பு 

சதாடங்கியதிலிருந்து சதாடர்ச்சியாக 4 

வது ஆண்டாக ‘இந்தியாவின் 

மிகச்சிறந்த நிறுவனம் – வங்கித் துகற’ 

என்று வங்கிக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது 
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RBI ேத்திய அரசுக்கான WMA வரம்லப ரூ. 

50,000 தகாடி நிர்ணயித்துள்ளது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 2021-22 

நிதியாண்டின் இரண்டாம் பாதியில் 

அதாவது அக்படாபர் 2021 முதல் மார்ச் 

2022 வகர வழிகள் மற்றும் 

வழிமுகறகள் முன்பனற்றங்களுக்கான 

வரம்கப நிர்ணயித்துள்ளது. 50,000 

பகாடி. இந்திய அரசு WMA வரம்பில் 75 

ெதவிகிதத்கதப் பயன்படுத்தும் பபாது 

ரிெர்வ் வங்கி ெந்கத கடன்களின் புதிய 

மிதகவ தூண்டலாம். 
 

ஒழுங்குமுலற இணக்கத்தில் உள்ள 

குலறபாடுகளுக்காக RBL வங்கிக்கு RBI 2 

தகாடி அபராேம் விதித்துள்ளது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) RBL வங்கிக்கு 

வங்கி ஒழுங்குமுகற ெட்டம், 1949 ன் 

விதிகளுக்கு இணங்காததற்காக ரூ .2 

பகாடி அபராதம் விதித்துள்ளது. பிரிவு 47 

A (1) (c) ெட்டத்தின் பிரிவு 46 (4) (i) உடன் 

படித்த விதிமுகறகளின் கீழ் தனக்குள்ள 

அதிகாரங்ககளப் பயன்படுத்துவதில் 

அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக RBI 

சதரிவித்துள்ளது. 
 

ஆன்-தி-தகா’ கட்டணத் தீர்வுக்காக சயஸ் 

வங்கியுடன் NPCI இலணந்ேது 

இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு கழகம் 

(NPCI) தனியார் துகற கடன் வழங்கும் 

YES வங்கியுடன் இகணந்து ‘Rupay On-the-

Go’ சதாடர்பற்ற கட்டணத் தீர்வுககள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ரூபப ஆன்-தி-பகா காண்டாக்ட்சலஸ் 

தீர்வு முக்கியமாக அணியக்கூடிய 

கட்டண தீர்வாகும், இது 

வாடிக்ககயாளர்கள் ஒவ்சவாரு ொளும் 

அணியும் ஆபரணங்களிலிருந்து சிறிய 

மற்றும் சபரிய மதிப்பு 

பரிவர்த்தகனககளச் செய்ய 

சதாடங்கப்பட்டது. 

ரிெர்வ் வங்கி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் 

வங்கிலய உடனடி திருத்ே நடவடிக்லக 

கட்டலேப்பிலிருந்து நீக்குகிறது 

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (IOB) மீதான 

உடனடி திருத்த ெடவடிக்கக (PCI) 

கட்டுப்பாடுககள நீக்குவதாக ரிெர்வ் 

வங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த முடிவு 

வங்கிக்கு கடன் வழங்குவதற்கு அதிக 

சுதந்திரத்கத அளிக்கிறது, குறிப்பாக 

நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் 

செட்சவார்க்கக வளர்க்க, 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட விதிமுகறகளுக்கு 

உட்பட்டு. IOB 2015 இல் PCA இன் கீழ் 

கவக்கப்பட்டது. 

 

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. 
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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 

 

நிதியலேச்ெர் நிர்ேலா சீோராேன் 

ேலலலேயில் FSDC யின் 24 வது கூட்டம் 

நலடசபற்றது. 

மத்திய நிதி மற்றும் சபருநிறுவன 

விவகாரங்களுக்கான அகமச்ெர் திருமதி. 

நிர்மலா சீதாராமன் நிதி ஸ்திரத்தன்கம 

மற்றும் பமம்பாட்டு கவுன்சிலின் (FSDC) 

24 வது கூட்டத்திற்கு தகலகம 

தாங்கினார். நிதி அகமச்ெர் FSDC இன் 

தகலவராக உள்ளார். HDFC துகணக்குழு 

ஆளுெர் RBIயின் தகலவராக இருப்பகத 

கவனத்தில் சகாள்ள பவண்டும். 

 

S&P உலகளாவிய ேதிப்பீடுகள் 

இந்தியாவின் சோத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்திலய FY22 க்கான 9.50% இல் 

திருத்தியுள்ளது 

S&P குபளாபல் மதிப்பீடுகள் 

இந்தியாவின் வளர்ச்சி கணிப்கபத் 

திருத்தியுள்ளத., இப்பபாது 2021-22 (FY22) 

இல் சபாருளாதார வளர்ச்சி 5 

ெதவீதமாகவும், 2022-23 (FY23) இல் 7.0 

ெதவீதமாகவும் இருக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கிறது. 

 

UNCTAD இந்திய சபாருளாோரத்லே 2021 

இல் 7.2% விரிவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது 

வர்த்தகம் மற்றும் பமம்பாட்டுக்கான 

ஐக்கிய ொடுகளின் மாொடு (UNCTAD) 

இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி 

விகிதம் 2020 ஆம் ஆண்டில் 7 ெதவிகிதம் 

சுருங்குவதற்கு எதிராக 2021 ஆம் 

ஆண்டில் 2 ெதவிகிதம் என்ற ொன்கு 

வருட உயர்கவ எட்டும் என்று 

கூறியுள்ளது. 
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பவர் ஃலபனான்ஸ் கார்ப்பதரஷன் 

இந்தியாவின் முேல் யூதரா கிரீன் 

பாண்லட சவளியிடுகிறது 

முன்னணி மின் துகற NBFC, பவர் 

ஃகபனான்ஸ் கார்ப்பபரஷன் லிமிசடட் 

(PFC), தனது முதல் யூபரா கிரீன் 

பாண்கட சவற்றிகரமாக சவளியிட்டது. 

7 ஆண்டு 300 மில்லியன் யூபரா பாண்ட் 

விகல 1.841 ெதவீதமாக உள்ளது. இந்த 

யூபரா கிரீன் பாண்ட் இந்தியாவிலிருந்து 

முதன்முதலில் யூபரா மதிப்பிடப்பட்ட 

பசுகம பத்திர சவளியீடு ஆகும். இது 

ஒரு இந்திய NBFC யின் முதல் யூபரா 

சவளியீடு ஆகும். 
 

OECD இந்தியாவின் FY22 வளர்ச்சி 

திட்டத்லே 9.7% ஆக குலறத்ேது 

சபாருளாதார ஒத்துகழப்பு மற்றும் 

பமம்பாட்டுக்கான அகமப்பு (OECD) 

ெடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் 

வளர்ச்சி திட்டத்கத 7%ஆக 

குகறத்துள்ளது, 20 அடிப்பகட புள்ளிகள் 

(bps) குகறப்பு. 

FY23 க்கு, OECD இந்தியாவின் வளர்ச்சி 

திட்டத்கத 30 அடிப்பகட புள்ளிகளால் 

7.9%ஆக குகறத்தது. 
 

ADB இந்தியாவின் GDP கணிப்லப FY22 

க்கான 10% ஆக குலறத்துள்ளது 

ஆசிய பமம்பாட்டு வங்கி (ADB) ெடப்பு 

நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் 

சபாருளாதார வளர்ச்சி முன்னறிவிப்கப 

2021-22 (FY22) 10 ெதவீதமாக கீழ்பொக்கி 

திருத்தியுள்ளது. முன்பு இது 11 

ெதவீதமாக இருந்தது. மணிலாகவ 

தளமாகக் சகாண்ட பலதரப்பு நிதி 

நிறுவனம் ADB 2022-23 நிதியாண்டின் 

(FY23) GDP வளர்ச்சிகய 7.5 ெதவீதமாக 

கணித்துள்ளது. 
 

இந்தியக் கடன் தீர்க்கும் நிறுவனத்லே 

(ஐடிஆர்சிஎல்) அரசு அலேக்கிறது 

இந்திய கடன் தீர்வுக் கம்சபனி 

லிமிசடட் (ஐடிஆர்சிஎல்) என்ற சபயரில் 

சொத்து பமலாண்கம நிறுவனத்கத 

(ஏஎம்சி) அரொங்கம் ரூ.50 பகாடி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தில் ரூ.80.5 

லட்ெம். ஐடிஆர்சிஎல், பதசிய கடன் 

மறுசீரகமப்பு கம்சபனி லிமிசடட் 

(NARCL) உடன் இகணந்து பமாெமான 

கடன்ககள சுத்தம் செய்யும். 

 

2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் GDP 

வளர்ச்சிலய 9.00% ஆக ICRA 

திருத்தியுள்ளது 

2021-22 (FY22) நிதியாண்டிற்கான 

இந்தியாவின் சமாத்த உள்ொட்டு 

உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி விகிதத்கத 9 

ெதவீதமாக ICRA திருத்தியுள்ளது. 

முன்னதாக இந்த விகிதம் 8.5%ஆக 

இருந்தது. 2020-21-ல் 7.3 ெதவிகித 

சுருக்கத்திற்குப் பிறகு, 2021-22-ல் அதிக 

வளர்ச்சி எண்ணிக்கக இருக்கும் என்ற 

எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. 

 

Defence News 
 

28 வது சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்ொர் 

இருேரப்பு பயிற்சி ‘SIMBEX -2021’ 

சிங்கப்பூர்-இந்தியா கடல்ொர் இருதரப்பு 

பயிற்சியின் (SIMBEX) 28 வது பதிப்பு 

செப்டம்பர் 02 முதல் 04, 2021வகர 

ெகடசபற்றது. SIMBEX-2021 வருடாந்திர 

இருதரப்பு கடல் பயிற்சிகய சிங்கப்பூர் 

குடியரசு கடற்பகட (RSN) சதன்சீனக் 

கடலின் சதற்கு ஓரங்களில் ெடத்தியது. 
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இந்தியா ேற்றும் ஆஸ்திதரலியா 

இலடதயயான கடற்பலட பயிற்சி- 

‘AUSINDEX’ சோடங்கியது 

இந்திய கடற்பகடக்கும் ராயல் 

ஆஸ்திபரலிய கடற்பகடக்கும் 

இகடயிலான இருதரப்பு கடற்பகட 

பயிற்சியான AUSINDEX இன் 4 வது 

பதிப்பு செப்டம்பர் 06, 2021 முதல் 

சதாடங்கி செப்டம்பர் 10, 2021 வகர 

சதாடரும். இந்திய கடற்பகட 

பணிக்குழுவில் INS ஷிவலிக் மற்றும் INS 

காட்மாட் உள்ளன. 

 

IAF ேலலவர் ஹவாயில் 2021 பசிபிக் ஏர் 

சீஃப் கருத்ேரங்கத்தில் கலந்து 

சகாண்டார். 

ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஆர்.பக.எஸ் படுரியா 

ஹவாயில் உள்ள ஜயின்ட் பபஸ் பபர்ல் 

ஹார்பர்-ஹிக்காமில் 2021 மூன்று ொள் 

பசிபிக் ஏர் சீஃப் கருத்தரங்கத்தில் கலந்து 

சகாண்டார். இந்பதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் உள்ள ொடுககளச் 

பெர்ந்த விமானத் தகலவர்கள் “பிராந்திய 

ஸ்திரத்தன்கமகய பொக்கி நீடித்த 

ஒத்துகழப்பு” என்ற கருப்சபாருள் 

சகாண்ட நிகழ்வில் கலந்து சகாண்டனர். 

படுரியா கருத்தரங்கிற்கான டீனாக 

நியமிக்கப்பட்டார். 

 

ஏடன் வலளகுடாவில் இந்தியாவும் 

சஜர்ேனியும் 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 ‘விக்ரஹா’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 
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திபயட்டர் நிகல பயிற்சிகளில் 

ஒன்றாகும், இது முதன்கமயாக 

பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான 

ெடவடிக்கககளில் கவனம் செலுத்தும். 

இந்த ககசயழுத்து நிகழ்வில் யூபரசிய 

மற்றும் சதற்காசிய பிராந்தியங்ககளச் 

பெர்ந்த ஒரு டஜன் ொடுகள் 

பங்பகற்கின்றன. 

 

குஜராத்தில் 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. 

 

இந்தியாவின் முேல் நீண்ட தூர அணு 

ஏவுகலண கண்காணிப்பு கப்பல் INS 

துருவ் இயக்கப்பட்டது 

இந்தியாவின் முதல் அணுெக்தி 

ஏவுககண கண்காணிப்பு கப்பலான INS 

துருவ், ஆந்திராவின் 

விொகப்பட்டினத்தில் இருந்து 

இயக்கப்பட்டது. 10,00 டன் 

செயற்ககக்பகாள் மற்றும் பாலிஸ்டிக் 

ஏவுககண கண்காணிப்பு கப்பல் 

இந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட் லிமிசடட் 

DRDO மற்றும் பதசிய சதாழில்நுட்ப 

ஆராய்ச்சி அகமப்பு (NTRO) உடன் 

இகணந்து கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியா -ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்பு 

உலரயாடல் ஒவ்சவாரு Def 

எக்ஸ்தபாவிலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுலற நலடசபறும் 

இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்பு 

உகரயாடகல, ஒரு வழக்கமான 

நிகழ்வாக, இரு வருடங்களுக்கு 

ஒருமுகற ெகடசபறும் Def எக்ஸ்பபா 

இராணுவ கண்காட்சியின் பக்கத்தில் 

ெடத்த இந்திய அரசு 

முன்சமாழிந்துள்ளது. 

முதல் இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா பாதுகாப்பு 

அகமச்ெர்கள் மாொடு (IADMC) பிப்ரவரி 

2020 இல் லக்பனாவில் Defஎக்ஸ்பபாவில் 

ெகடசபற்றது. 
 

இந்திய-தநபாள கூட்டு ராணுவப் 

பயிற்சியான சூர்யா கிரண்- XV 

பித்தோராகரில் சோடங்குகிறது 

இந்பதா -பெபாள கூட்டு ராணுவ பயிற்சி 

உடற்பயிற்சியின் 15 வது பதிப்பான 

சூர்ய கிரண் செப்டம்பர் 20, 2021 முதல் 

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் பித்பதாராகரில் 

ெகடசபறும். உடற்பயிற்சி சூர்ய 

கிரணின் முந்கதய பதிப்பு பெபாளத்தில் 

2019 இல் ெடத்தப்பட்டது. 
 

இந்திய இராணுவம் சகால்கத்ோவில் 

‘பிதஜாயா ெேஸ்கிருே ேதஹாத்ஸவ்’ 

ஏற்பாடு செய்ய உள்ளது 

இந்திய இராணுவம் செப்டம்பர் 26 

முதல் 29 வகர சகால்கத்தாவில் 

“பிபஜாயா ெமஸ்கிருத மபஹாத்ஸவ்” 

ஏற்பாடு செய்யும். 1971 இந்தியா-

பாகிஸ்தான் பபாரின் சபான்விழாகவ 

முன்னிட்டு இந்த மபஹாத்ஸவம் 

அனுெரிக்கப்படும். இந்த நிகழ்கவ 

கிழக்கு கட்டகள ராணுவ தளபதி 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் மபனாஜ் 

பாண்பட துவக்கி கவக்கிறார். 
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பாதுகாப்பு துலற அலேச்ெகம் 118 

அர்ஜுன் Mk-1A டாங்கிகளுக்கு ஆர்டர் 

சகாடுக்கிறது 

பாதுகாப்பு துகற அகமச்ெகம் இந்திய 

இராணுவத்திற்காக 118 முக்கிய பபார் 

டாங்கிகளுக்கு MBT கள் அர்ஜுன் Mk-1A ஐ 

வாங்குகிறது. இராணுவத்தின் பபார் 

விளிம்கபக் கூர்கமப்படுத்துவதற்காக 

ஆவடி கனரக வாகனத் சதாழிற்ொகல, ரூ 

.7,523 பகாடி மதிப்புள்ள ஆர்டர். 

இது பாதுகாப்பு துகறயில் பமக் இன் 

இந்தியா முயற்சிகய ஆதரிக்கும் மற்றும் 

ஆத்மநிர்பர் பாரத் என்ற இலக்கக 

அகடய உதவும். 
 

DRDO ஆகாஷ் பிலரம் ஏவுகலணயின் 

முேல் விோனப் பரிதொேலனலய 

சவற்றிகரோக நடத்தியது 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் 

பமம்பாட்டு அகமப்பு (DRDO) 

ஒடிொவின் ெந்திப்பூரில் உள்ள 

ஒருங்கிகணந்த பொதகன வரம்பில் (ITR) 

‘ஆகாஷ் பிகரம்’ என்ற ஆகாஷ் 

ஏவுககணயின் புதிய பதிப்கப 

சவற்றிகரமாக அறிமுகப்படுத்தியது. 

பொதகன விமானத்தின் சவற்றி 

உலகத்தரம் வாய்ந்த ஏவுககண 

அகமப்புகளின் வடிவகமப்பு மற்றும் 

வளர்ச்சியில் DRDOவின் திறகன 

நிரூபிக்கிறது. 
 

 

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 ஹாங்காங் மற்றும் ஷாங்காய் 

வங்கி கார்ப்பபரஷன் (HSBC) ஆசியாவின் 

தனி இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டார். 

அவர் நிறுவனத்தின் தணிக்கக குழு 

மற்றும் இடர் குழு உறுப்பினராகவும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

லடாக்லக ேளோகக் சகாண்ட தடார்தஜ 

அங்சுக் IAU இன் கவுரவ உறுப்பினராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

லடாக் பிராந்தியத்தில் உள்ள 

ஹான்பலயில் உள்ள இந்திய வானியல் 

இயற்பியலின் (IIA) இந்திய வானியல் 

ஆய்வகத்தில் சபாறுப்பான 

சபாறியியலாளர் படார்பஜ அங்சுக், 

ெர்வபதெ வானியல் ெங்கத்தின் (IAU) 

சகௌரவ உறுப்பினராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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ே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. 

 

IRS அதிகாரி தஜபி சோஹாபத்ரா CBDT 

ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டார் 

IRS அதிகாரி பஜபி சமாஹாபத்ரா 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. 
 

லெரஸ் தபாஞ்ொ ஆசிய ஸ்குவாஷ் 

கூட்டலேப்பின் புதிய துலணத் 

ேலலவரானார் 

இந்திய ஸ்குவாஷ் ராக்சகட்டுகள் 

கூட்டகமப்பு (SRFI) சபாதுச் செயலாளர் 

கெரஸ் பபாஞ்ொ ASF-ன் 41-வது ஆண்டு 

சபாதுக் கூட்டத்தில், ஆசிய ஸ்குவாஷ் 

கூட்டகமப்பின் (ASF) துகணத் 

தகலவராக ஒருமனதாக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
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ஈக்விடாஸ் வங்கி ராணி ராம்பால் ேற்றும் 

ஸ்மிருதி ேந்ேனாலவ பிராண்ட் 

அம்பாசிடர்களாக நியமித்துள்ளது 

ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி நிறுவன வங்கி 

(ESFB) இந்திய ஹாக்கி வீரர் ராணி 

ராம்பால் மற்றும் கிரிக்சகட் வீரர் 

ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகிபயாகர 

நிறுவனத்தின் பிராண்ட் 

அம்பாசிடர்களாக நியமித்துள்ளது. 

செப்டம்பர் 5, 2021 அன்று ESFB இன் 5 

வது ஆண்டு விழாவின் பபாது இந்த 

அறிவிப்பு சவளியிடப்பட்டது. 
 

முன்னாள் ஆஸ்திதரலிய தவகப்பந்து 

வீச்ொளர் ஷான் லடட் புதுச்தெரியின் 

பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

புதுச்பெரி கிரிக்சகட் அணியின் 

பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக 

ஆஸ்திபரலியாவின் முன்னாள் 

பவகப்பந்து வீச்ொளர் ஷான் கடட் 

பதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 

கடட் தகலகம பயிற்சியாளர் திஷாந்த் 

யாக்னிக் மற்றும் பமலாளர் மற்றும் 

வலிகம மற்றும் கண்டிஷனிங் 

பயிற்சியாளர் கல்பபந்திரா ஜா உள்ளிட்ட 

பயிற்சியாளர் குழுவில் இகணகிறார். 
 

S.L. திரிபாதி யுலனசடட் இந்தியா 

இன்சூரன்ஸ் CMDயாக நியமிக்கப்பட்டார் 

யுகனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் 

கம்சபனி லிமிசடட் தகலவர்-கம்-

பமபனஜிங் கடரக்டராக 

எஸ்.எல்.திரிபதிகய மத்திய அரசு பதர்வு 

செய்துள்ளது. அவர் தற்பபாது தி நியூ 

இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்சபனி 

லிமிசடட்டில் சபாது பமலாளர் மற்றும் 

இயக்குெராக உள்ளார். 
 

ஹர்ஷா பூதபந்திர பங்காரி EXIM 

வங்கியின் புதிய MD 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கியின் 

(எக்ஸிம் வங்கி) புதிய நிர்வாக 

இயக்குெராக (எம்.டி) ஹர்ஷ பூபபந்திர 

பங்காரிகய அரசு நியமித்துள்ளது. 
 

ெதீஷ் பதரக் ெர்வதேெ ொலல 

கூட்டலேப்பு இந்தியாவின் ேலலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

ெர்வபதெ ொகல கூட்டகமப்பின் (IRF) 

இந்தியப் பிரிவின் தகலவராக அபொகா 

பில்ட்கான் நிர்வாக இயக்குெரும் 

விளம்பரதாரருமான ெதீஷ் பபரக் 

சபாறுப்பபற்றார். ெர்வபதெ ொகல 

ெம்பமளனத்தின் நிர்வாகக் குழு, IRF-

ஐசியின் தகலவராக ெதீஷ் பரக்கக 

ஒருமனதாக அங்கீகரித்தது. மத்திய 

ொகல ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

முன்னாள் இயக்குனர் சுப்மய் 

கங்பகாபாத்யாயிடமிருந்து அவர் 

சபாறுப்பபற்றார். 
 

ஆந்திர அரசு. முன்னாள் SBI ேலலவர் 

ரஜ்னிஷ் குோலர சபாருளாோர 

ஆதலாெகராக நியமித்துள்ளது 

ஆந்திர அரசு தனது சபாருளாதார 

ஆபலாெகராக ரஜினிஷ் குமாகர 

நியமித்துள்ளது. முன்னாள் SBI தகலவர், 

ரஜினிஷ் குமாரின் அகமச்ெரகவ 

அந்தஸ்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் 

பதவியில் உள்ளது. அக்படாபர் 2020 இல் 

SBI தகலவராக ஓய்வு சபற்ற ராஜ்னிஷ் 

குமார், ஹாங்காங் மற்றும் ஷாங்காய் 

வங்கி நிறுவனத்தில் சுயாதீன 

நிர்வாகமற்ற இயக்குெராக உள்ளார். 

அவர் SBIயில் ென்னடத்கத அதிகாரியாக 

1980 இல் பெர்ந்தார். 
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டாடா AIA லலஃப் நீரஜ் தொப்ராலவ 

பிராண்ட் அம்பாசிடராக 

அறிவித்துள்ளது. 

டாடா AIA கலஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்திய 

தடகள வீரரும் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் 

சவன்ற நீரஜ் பொப்ராவும் அதன் 

பிராண்ட் அம்பாசிடராக பல வருட 

பிராண்ட் கூட்டாண்கமயில் 

ககசயழுத்திடுவதாக அறிவித்துள்ளது. 
 

IDFC FIRST வங்கியின் MD & CEO ஆக V. 

லவத்தியநாேலன மீண்டும் நியமிக்க RBI 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

IDFC FIRST வங்கியின் நிர்வாக இயக்குெர் 

& தகலகம நிர்வாக அதிகாரி (‘MD & 

CEO’) வி.கவத்தியொதகன மீண்டும் 

நியமிக்க ரிெர்வ் வங்கி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. பமலும் மூன்று வருட 

காலத்திற்கு கவத்தியொதன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
 

உத்ேரகாண்ட், பஞ்ொப், ேமிழ்நாடு புதிய 

ஆளுநர்கலளப் சபறுகிறது 

பபபி ராணி மurரியா ராஜினாமா செய்த 

பிறகு காலியாக இருந்த உத்தராகண்ட் 

கவர்னரின் துகண ராணுவ தளபதியாக 

ஓய்வு சபற்ற சலப்டினன்ட் சஜனரல் 

குர்மித் சிங்கக ஜனாதிபதி ராம்ொத் 

பகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். ராஷ்ட்ரபதி 

பவன் அறிக்ககயின்படி, குடியரசுத் 

தகலவர் ராம்ொத் பகாவிந்த் 

மurரியாவின் ராஜினாமாகவ 

ஏற்றுக்சகாண்டு சிங்கக மாநில 

ஆளுெராக நியமித்தார் 

தற்பபாது தமிழக ஆளுெராக இருக்கும் 

பன்வாரிலால் புபராஹித்கத பஞ்ொப் 

ஆளுெராகவும் ஜனாதிபதி நியமித்தார் 

ஆர்.என்.ரவி, தற்பபாது ொகாலாந்தின் 

ஆளுெராக, தமிழக ஆளுெராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பபராசிரியர் சஜகதீஷ் முகி, அொம் 

ஆளுெர் ொகாலாந்தின் ஆளுெரின் 

பணிககளத் தவிர்த்து, ஒழுங்கான 

ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் வகர தனது 

சொந்தப் பணிககளச் செய்ய 

நியமிக்கப்படுகிறார் 
 

நிர்தலப் சிங் ராய் தேசிய உரங்களின் புதிய 

CMDயாக உள்ளார் 

அரசுக்கு சொந்தமான உர நிறுவனமான 

பெஷனல் ஃசபர்கலெர்ஸ் லிமிசடட் 

(NFL) நிறுவனத்தின் தகலவர் மற்றும் 

நிர்வாக இயக்குனராக நிர்ப் சிங் ராய் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு 

ஒழுங்குமுகற அறிக்ககயில், 

என்எப்எல், இயக்குெர் 

(சதாழில்நுட்பம்), நிர்சலப் சிங் ராய், 

சபாறுப்பபற்ற ொளிலிருந்து 

ெகடமுகறக்கு வரும் வககயில், 

நிறுவனத்தின் வாரியத்தில் தகலவர் & 

நிர்வாக இயக்குனராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் 

சதரிவித்தார். 
 

CAG GC முர்மு ASOSAI ேலலவராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

இந்தியாவின் கன்ட்பராலர் மற்றும் 

ஆடிட்டர் சஜனரல் (CAG), GC முர்மு 2024 

முதல் 2027 வகர மூன்று வருட 

காலத்திற்கு ஆசிய அகமப்பின் உச்ெ 

தணிக்கக நிறுவனங்களின் (ASOSAI) 

ெட்டெகபயின் தகலவராக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
 

இக்பால் சிங் லால்புரா தேசிய 

சிறுபான்லேயினர் ஆலணயத்தின் 

ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டார் 

முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இக்பால் சிங் 

லால்புரா சிறுபான்கமயினருக்கான 

பதசிய ஆகணயத்தின் தகலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் 

பஞ்ொப்கபச் பெர்ந்தவர் மற்றும் சீக்கிய 

தத்துவம் பற்றிய பல புத்தகங்ககள 

எழுதியுள்ளார். 
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பாஜகவின் பூதபந்திர பதடல் புதிய 

குஜராத் முேல்வராக நியமிக்கப்பட்டார் 

பாஜக ெட்டமன்ற கூட்டத்தில் 

குஜராத்தின் புதிய முதல்வராக பூபபந்திர 

பபடல் பதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 

அவர் அகமதாபாத்தில் உள்ள 

கட்பலாடியா ெட்டமன்ற சதாகுதியின் 

பாஜக MLA ஆவார். குஜராத் முதல்வர் 

பதவியில் இருந்து விஜய் ரூபானி 

ராஜினாமா செய்த பிறகு பூபபந்திர 

பபடல் பதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 

யாகூ அேன் புதிய ேலலலே நிர்வாக 

அதிகாரியாக ஜிம் லான்தொலன 

நியமித்ேது 

இகணய பெகவ வழங்குெர், யாஹூ 

தனது புதிய தகலகம நிர்வாக 

அதிகாரியாக (CEO) ஜிம் லான்பொகன 

அறிவித்துள்ளது. அவர் தற்பபாது 

படட்டிங் செயலி டிண்டரின் தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றி 

வந்தார். குரு கவுரப்பனுக்குப் பதிலாக, 

யாகூ தகலகம நிர்வாக அதிகாரி 

பதவிக்கு ஜிம் லான்பொன் 

நியமிக்கப்படுவார். 

 

விஜய் ஸ்மிருதி ேற்றும் ேர்ஷன் ெமிதியின் 

துலணத் ேலலவராக விஜய் தகாயல் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

முன்னாள் மத்திய அகமச்ெர் விஜய் 

பகாயல், காந்தி ஸ்மிருதி மற்றும் தர்ஷன் 

ெமிதி (GSDS) துகணத் தகலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது பதெத்தின் 

தந்கத மகாத்மா காந்தியின் தியாகத்தின் 

தளம். காந்தி ஸ்மிருதி மற்றும் தர்ஷன் 

ெமிதி (GSDS) செப்டம்பர் 1984 இல் ஒரு 

தன்னாட்சி அகமப்பாக 

உருவாக்கப்பட்டது. 
 

பவன் தகாயங்கா இன்-ஸ்தபஸின் 

ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டார் 

மஹிந்திரா & மஹிந்திராவின் முன்னாள் 

நிர்வாக இயக்குனர் பவன் குமார் 

பகாயங்கா இந்திய பதசிய விண்சவளி 

பமம்பாட்டு அங்கீகார கமயத்தின் (IN-

SPACE) தகலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். M&M இல் தனது 

R&D காலப்பகுதியில், அவர் 

ஸ்கார்பிபயா SUV இன் வளர்ச்சிக்கு 

தகலகம தாங்கினார். IN-SPACe இந்திய 

அரசின் விண்சவளித் துகறயின் கீழ் ஒரு 

சுயாதீன பொடல் நிறுவனமாக 

செயல்படுகிறது. 
 

அதடாப் பிரதிவா சோஹாபத்ராலவ 

இந்திய துலணத் ேலலவர் ேற்றும் 

நிர்வாக இயக்குனராக நியமிப்போக 

அறிவித்துள்ளது 

அசமரிக்க சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான 

அபடாப், அபடாப் இந்தியாவின் 

துகணத் தகலவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குனராக பிரதிவா சமாஹபத்ராகவ 

நியமிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த 

பாத்திரத்தில், சமாஹபத்ரா அபடாப் 

இன்டர்பெஷனல் கிளவுட், அபடாப் 

கிரிபயட்டிவ் கிளவுட் மற்றும் அபடாப் 

டாக்குசமன்ட் கிளவுட் ஆகியவற்றில் 

அபடாப்பின் இந்தியாவின் வணிகத்கத 

வழிெடத்துவார், ஆசியா பசிபிக் (APAC) 

க்கான அபடாப்பின் தகலவர் கெமன் 

படட்டுக்கு அறிக்கக அளிப்பார். 
 

நீதிபதி தவணுதகாபால் NCLATயின் 

செயல் ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டார் 

பதசிய நிறுவன ெட்ட பமல்முகறயீட்டு 

தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) 

பமல்முகறயீட்டு நீதிமன்றத்தின் புதிய 

செயல் தகலவராக நீதிபதி M. 

பவணுபகாபால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

நிரந்தர தகலவர் நீதிபதிJ ஓய்வு சபற்ற 
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பிறகு, NCLATயின் தகலகமப் 

சபாறுப்பில் ஒரு செயல் தகலவர் 

இருப்பது இது மூன்றாவது முகறயாகும். 

முபகாபதயா மார்ச் 14, 2020 அன்று. 
 

ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் 

செயல் ேலலவராக ராஜா ரந்தீர் சிங் 

நியமிக்கப்பட்டார் 

ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் 

செயல் தகலவராக பஷக் அஹ்மத் அல்-

ஃபஹத் அல்-ெபா சுவிஸ் பபாலியான 

வழக்கில் குற்றவாளி என தீர்ப்பு 

வழங்கியதால் இந்தியாவின் ராஜா ரந்தீர் 

சிங் சபாறுப்பபற்றார். 
 

முன்னாள் எஸ்சி நீதிபதி இந்து 

ேல்தஹாத்ரா டிடிசிஏ குலறதகள் 

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

முன்னாள் உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதி, 

(ஓய்வுசபற்ற) நீதிபதி இந்து 

மல்பஹாத்ரா, சடல்லி மற்றும் மாவட்ட 

கிரிக்சகட் ெங்கத்தின் (DDCA) புதிய 

குகறபகள் அதிகாரி மற்றும் 

செறிமுகறகள் அதிகாரியாக ஒரு வருட 

காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அதன் தகலவர் பராஹன் சஜட்லி 

தகலகமயிலான டிடிசிஏவின் 

சபாதுக்குழு, 65 வயதான நீதிபதி (ஓய்வு) 

மல்பஹாத்ராவின் நியமனத்கத முடிவு 

செய்தது. 
 

அல்கா நங்கியா அதராரா NSICயின் 

CMDயாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அல்கா ெங்கியா அபராரா பதசிய 

சிறுசதாழில் கழகத்தின் (NSIC) தகலவர் 

மற்றும் நிர்வாக இயக்குெராக (CMD) 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். செப்டம்பர் 14, 

2021 அன்று அவர் கூடுதல் சபாறுப்கப 

ஏற்றுக்சகாண்டார். அவர் சிறு, குறு 

மற்றும் ெடுத்தர சதாழில் 

அகமச்ெகத்தின் இகணச் செயலாளராக 

உள்ளார். 

பஞ்ொப் ோநிலத்தின் அடுத்ே முேல்வராக 

ெரண்ஜித் சிங் ென்னி பேவிதயற்கிறார் 

பஞ்ொப் மாநிலத்தில் பகப்டன் அமரீந்தர் 

சிங் தனது பதவிகய ராஜினாமா செய்த 

பிறகு, புதிய கல்வி அகமச்ெராக இருந்த 

ெரண்ஜித் சிங் ென்னிகய காங்கிரஸ் கட்சி 

பதர்வு செய்துள்ளது. பஞ்ொப் காங்கிரஸ் 

ெட்டமன்றக் கட்சியின் (CLP) தகலவராக 

அவர் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அவர் 

ெம்கூர் ொஹிப் ெட்டமன்றத் சதாகுதியின் 

MLA ஆவார். அவர் பஞ்ொபின் முதல் 

தலித் முதல்வராகிறார். 

 

ஃபிதனா தபசேண்ட்ஸ் வங்கி பங்கஜ் 

திரிபாதிலய பிராண்ட் அம்பாசிடராக 

நியமிக்கிறது 

ஃபிபனா பபசமண்ட்ஸ் வங்கி (FPBL) 

தனது முதல் பிராண்ட் தூதராக இந்திய 

ெடிகர் பங்கஜ் திரிபாதிகய இரண்டு 

வருட காலத்திற்கு நியமித்துள்ளது. 

பங்கஜ் திரிபாதி ஃபிபனா பபசமண்ட்ஸ் 

வங்கியின் தயாரிப்புகள் மற்றும் 

பெகவககள பமம்படுத்துவதற்காக 

பல்பவறு தளங்களில் ெந்கதப்படுத்தல் 

பிரச்ொரத்தின் முகமாக இருப்பார். 

 

முகநூல் இந்தியா சபாதுக் சகாள்லகயின் 

ேலலவராக ராஜீவ் அகர்வால் 

நியமிக்கப்பட்டார் 

முகநூல் இந்தியா சபாது சகாள்கக 

இயக்குெராக முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி 

ராஜீவ் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவர் கடந்த ஆண்டு அக்படாபரில் 

நிறுவனத்கத விட்டு சவளிபயறிய 

அங்கி தாஸின் சவற்றி சபற்றார். 
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ஐநா ேலலவர் லகலாஷ் ெத்யார்த்திலய 

SDG வழக்கறிஞராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அகமதிக்கான பொபல் பரிசு சபற்ற 

ககலாஷ் ெத்யார்த்தி ஐொ 

சபாதுச்செயலாளர் அன்படானிபயா 

குசடசரஸால் 76 வது ஐொ 

சபாதுச்ெகபயில் ஒரு நிகலயான 

வளர்ச்சி இலக்குகள் (எஸ்டிஜி) 

வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

ஏர் இந்தியா ேலலவர் ராஜீவ் பன்ொல் 

சிவில் ஏவிதயஷன் செயலாளராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

சிவில் விமான பபாக்குவரத்து 

அகமச்ெகத்தின் செயலாளராக ராஜீவ் 

பன்ொல் நியமிக்கப்பட்டார். பன்ொல் 

தற்பபாது ஏர் இந்தியாவின் தகலவர் & 

நிர்வாக இயக்குனர் (சிஎம்டி). அவர் 1988-

சதாகுதி ஐஏஎஸ் ொகாலாந்து பகடர் 

ஆவார், பன்ொல் ஏர் இந்தியாவுக்கு 

முன்பு சபட்பராலியம் மற்றும் இயற்கக 

எரிவாயு அகமச்ெகத்தில் கூடுதல் 

செயலாளராக பணியாற்றினார். 

 

நாகா உடனான ெோோன 

தபச்சுவார்த்லேயில் 

பங்குசபறுவதிலிருந்து, RN ரவியின் 

ராஜினாோலவ அரசு ஏற்றுக்சகாண்டது. 

ொகா ெமாதானப் பபச்சுவார்த்கதயில் 

பங்குசபறுவதிலிருந்து, RN ரவியின் 

ராஜினாமாகவ இந்திய அரசு 

ஏற்றுக்சகாண்டது. ொகா அகமதி 

ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திடுவதற்காக, 

முக்கிய கிளர்ச்சி குழுக்களுடன், ரவி பல 

ஆண்டுகளாக பபச்சுவார்த்கத 

ெடத்தியுள்ளார். 

 

தகார்டன் பிரவுன் உலக சுகாோர 

நிதிக்கான WHO தூேராக 

நியமிக்கப்பட்டார் 

உலக சுகாதார நிதிக்கான WHO தூதராக 

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் முன்னாள் 

பிரதமர் தி ஆர்ட் ஹான் கார்டன் 

பிரவுகன நியமிப்பதாக WHO 

அறிவித்தது. 2009 லண்டன் ஜி 20 

உச்சிமாொட்டின் தகலகமத்துவத்தின் 

மூலம் இரண்டாவது சபரும் 

மந்தநிகலகயத் தடுத்த 

சபருகமக்குரியவர். 

 

தேபாப்ரோ முகர்ஜி ேணிக்லக 

பணியகத்தின் ேலலவராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

யுகனசடட் ப்ரூவரீஸின் தகலகம 

ெந்கதப்படுத்தல் அதிகாரி, பதபப்ரதா 

முகர்ஜி, 2021-2022 க்கான தணிக்கக 

பணியகத்தின் (ABC) தகலவராக 

ஒருமனதாக பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

கிங்ஃபிஷர், கஹபனகன் மற்றும் 

ஆம்ஸ்சடல் பபான்ற பிராண்டுககள 

நிர்வகிக்கும் சபாறுப்கப 27 

ஆண்டுகளுக்கும் பமலான அனுபவம் 

சகாண்ட முகர்ஜி சகாண்டிருந்தார். 
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ோஸ்டர்கார்டு செஸ் ொம்பியன் தேக்னஸ் 

கார்ல்ெலன அேன் உலகளாவிய தூேராகப் 

பயன்படுத்துகிறது 

நிதிச் பெகவ நிறுவனமான 

மாஸ்டர்கார்ட் இன்க், அதன் 

உலகளாவிய பிராண்ட் அம்பாசிடராக, 

எல்லா காலத்திலும் அதிக 

மதிப்பிடப்பட்ட செஸ் வீரரான 

பமக்னஸ் கார்ல்ெகன 

அறிமுகப்படுத்தியது.இந்த ெடவடிக்கக 

மாஸ்டர் கார்டின் விகளயாட்டு 

ஸ்பான்ெர்ஷிப்பின் விரும்பத்தக்க 

பட்டியலில் செஸ் பெர்க்கும் ஒரு 

பகுதியாகும். 

 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் குர்பிர்பால் சிங் 

NCCயின் டிஜியாக சபாறுப்தபற்றார் 

சலப்டினன்ட் சஜனரல் குர்பிர்பால் சிங் 

பதசிய பகடட் கார்ப்ஸ் (NCC) யின் 34 வது 

கடரக்டர் சஜனரலாக சபாறுப்பபற்றார். 

அவர் சலப்டினன்ட் சஜனரல் தருண் 

குமார் ஐச்சின் பதிலாக 

சபாறுப்பபற்றார். 

 

பிரஸ் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் 

ேலலவராக அவீக் ெர்கார் மீண்டும் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

எமிரிடஸ் ஆசிரியர் மற்றும் ஆனந்த 

பஜார் குரூப் ஆஃப் பப்ளிபகஷனின் 

துகணத் தகலவரான அவீக் ெர்க்கார், 

ொட்டின் மிகப்சபரிய முன்னணி செய்தி 

நிறுவனமான பிரஸ் டிரஸ்ட் ஆஃப் 

இந்தியாவின் (PTI) தகலவராக மீண்டும் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். ெர்கார் 

பல்பவறு ெலன்ககளக் சகாண்டவர் 

மற்றும் புத்தகங்கள், உணவு, ஒயின் 

மற்றும் ககல ஆகியவற்கற அவரது 

முதன்கம அன்பில் எண்ணுகிறார். 

 

தகவின் தகர் CMD சி.தக.ரங்கநாேன் புதிய 

AIMA ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

தகலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குெர் 

பகவின்பகர் பிகரபவட் லிமிசடட், 

சி.பக.ரங்கொதன் 2022 செப்டம்பரில் 

பதசிய பமலாண்கம மாொடு 

ெகடசபறும் வகர ஒரு வருட 

காலத்திற்கு அகில இந்திய பமலாண்கம 

ெங்கத்தின் (AIMA) தகலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

ரன்வீர் சிங் இந்தியாவின் NBA பிராண்ட் 

அம்பாசிடராக நியமிக்கப்பட்டார் 

பதசிய கூகடப்பந்து ெங்கம் (NBA) 

இந்தியாவின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக 

பாலிவுட் ெடிகர் ரன்வீர் சிங்கக 

நியமித்துள்ளது. அவர் NBA உடன் 

இகணந்து 2021-22 இல் அதன் கமல்கல் 

75 வது ஆண்டு நிகறவு பருவத்தில் 

இந்தியாவில் லீக்கின் சுயவிவரத்கத 

வளர்க்க உதவுவார். 

 

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 

சமாஹாபத்ரா தகலகம வகித்தார் 
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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 ஹர்தீப் 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. 
 

இந்தியா ேற்றும் அசேரிக்கா விோனம் 

மூலம் சோடங்கப்பட்ட ஆளில்லா 

வான்வழி வாகன திட்ட ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

பாதுகாப்பு அகமச்ெகம், இந்திய அரசு 

மற்றும் அசமரிக்க பாதுகாப்புத் துகற 

ஆகியகவ வான்-ஏவப்பட்ட ஆளில்லா 

வான்வழி வாகனத்திற்கான திட்ட 

ஒப்பந்தத்தில் (PA) 

ககசயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் 

பாதுகாப்பு சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

வர்த்தக முன்முயற்சியில் (DTTI) கூட்டு 

பணிக்குழு ஏர் சிஸ்டம்ஸ் கீழ் 

ககசயழுத்திடப்பட்டது. 
 

இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா 2+2 ேந்திரி 

உலரயாடல் நடத்துகிறது 

இந்தியாவும் ஆஸ்திபரலியாவும் 

தங்களின் முதல் 2+2 மந்திரி 

உகரயாடகல புது தில்லியில் உள்ள 

கஹதராபாத் இல்லத்தில் 

பமற்சகாண்டுள்ளன. சீனாவின் 

பிராந்தியத்தில் அதிகரித்து வரும் 

இராணுவ உறுதிப்பாட்டின் மத்தியில், 

இந்பதா-பசிபிக் ஒத்துகழப்பு உட்பட 

இரு ொடுகளுக்கிகடபயயான 

ஒட்டுசமாத்த பாதுகாப்பு மற்றும் 

மூபலாபாய ஒத்துகழப்கப உயர்மட்ட 

சவளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு மந்திரி-

நிகல உகரயாடல் பமலும் அதிகரிக்கும். 
 

இந்தியாவும் அசேரிக்காவும் காலநிலல 

நடவடிக்லக ேற்றும் நிதி திரட்டல் 

உலரயாடலலத் சோடங்குகின்றன 

இந்தியாவும் அசமரிக்காவும் 

(அசமரிக்கா) “காலநிகல ெடவடிக்கக 

மற்றும் நிதி திரட்டல் உகரயாடல் 

(CAFMD)” ஐ சதாடங்கியுள்ளன. இது 

காலநிகல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்த 

இந்தியா-அசமரிக்க இருதரப்பு 

ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்தும். 
 

சவள்லள ோளிலகயில் நலடசபறும் 

முேல் குவாட் உச்சி ோநாட்டில் பிரேேர் 

நதரந்திர தோடி பங்தகற்கிறார். 

செப்டம்பர் 24, 2021 அன்று வாஷிங்டன் 

DCயில் உள்ள சவள்கள மாளிககயில் 

முதல்-ெபர் QUAD (ொற்கர பாதுகாப்பு 

உகரயாடல்) தகலவர்களின் உச்சி 

மாொட்டில் பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி 

கலந்து சகாள்ள உள்ளார். 
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SCO உடற்பயிற்சி PEACEFUL MISSION 

2021 இல் இந்திய இராணுவம் 

பங்தகற்கிறது 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பு (SCO) 

உறுப்பு ொடுகளுக்கிகடபயயான கூட்டு 

பயங்கரவாதப் பயிற்சியான PEACEFUL 

MISSION -2021 உடற்பயிற்சியில் 200 

பணியாளர்ககளக் சகாண்ட அகனத்து 

இராணுவக் குழுவும் பங்பகற்கிறது. 

PEACEFUL MISSION -2021 உடற்பயிற்சி 

செப்டம்பர் 13 முதல் 25, 2021 வகர 

சதன்பமற்கு ரஷ்யாவின் ஓரன்பர்க் 

பகுதியில் ரஷ்யாவால் ெடத்தப்படுகிறது. 
 

நவம்பரில் முேல் உலகளாவிய புத்ே 

ோநாட்லட இந்தியா நடத்ே உள்ளது 

ெவம்பர் 19 மற்றும் 20, 2021 இல், 

முதன்முகறயாக உலகளாவிய சபளத்த 

மாொட்கட இந்தியா, பீகார், 

ொளந்தாவில் உள்ள ெவ ொளந்தா 

மகாவிஹாரா வளாகத்தில் ெடத்த 

உள்ளது. இந்திய கலாச்ொர 

உறவுகளுக்கான கவுன்சில் (ICCR) 

ஏற்பாடு செய்யும் கல்வி மாொடு 

வருடாந்திர அம்ெமாக மாறும். 
 

சடல்லியில் 3 நாள் இந்திய ராணுவ 

ேளபதியின் ோநாடு சோடங்குகிறது 

இந்திய இராணுவத் தளபதியின் 

மாொட்டின் 8 வது பதிப்பு, இந்திய 

இராணுவத்தின் முன்னாள் இராணுவத் 

தளபதிகளின் கூட்டம் மற்றும் 

செப்டம்பர் 16-18 வகர புதுதில்லியில் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 

மூன்று ொள் நிகழ்வின் சிறப்பம்ெமாக, 

பெபாள இராணுவத்தின் முன்னாள் 

தளபதிகளுக்கும், இந்திய 

இராணுவத்தின் தகலவர்களுக்கும் 

அகழப்பு விடுக்கப்படும். 
 

பிரேேர் நதரந்திர தோடி 21 வது SCO 

கூட்டத்தில் உலரயாற்றுகிறார் 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பின் 

(SCO) 21 வது மாநிலத் தகலவர்களின் 

கூட்டம் செப்டம்பர் 17, 2021 அன்று 

தஜிகிஸ்தானின் துஷான்பபவில் 

சமய்நிகர் வடிவத்தில் ெகடசபற்றது. 

இந்த ெந்திப்பு தஜிகிஸ்தான் தகலவர் 

எபமாமாலி ரஹ்மான் தகலகமயில் 

ெகடசபற்றது. இது சமய்நிகர் 

வடிவத்தில் ெகடசபற்ற முதல் SCO உச்சி 

மாொடு மற்றும் SCO இன் முழு 

உறுப்பினராக இந்தியா பங்பகற்ற 

ொன்காவது உச்சி மாொடு ஆகும். 

 

ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பின் 9 

வது உறுப்பினர் ஈரான் 

அதிகாரப்பூர்வோக அனுேதிக்கப்பட்டது 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பின் 

(SCO) முழு உறுப்பினராக ஈரான் 

அதிகாரப்பூர்வமாக 

அனுமதிக்கப்பட்டது. தஜிகிஸ்தானின் 

துஷான்பபவில் ெடந்த SCO 

தகலவர்களின் 21 வது உச்சிமாொட்டில் 

ஈராகன முழு உறுப்பினராக 

அனுமதிப்பதற்கான முடிவு 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பின் 

(SCO) 21 வது உச்சிமாொட்டின் முடிவில், 

அகமப்பின் எட்டு முக்கிய 

உறுப்பினர்களின் தகலவர்கள், ஈரானின் 

இஸ்லாமிய குடியரசின் 

உறுப்பினர்ககள ஒரு பார்கவயாளர் 

உறுப்பினராக இருந்து ஒரு முழு 

உறுப்பினராக மாற்ற ஒப்புக்சகாண்டு, 

அதற்கான ஆவணங்களில் 

ககசயழுத்திட்டனர்  
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முேல் இந்தியா- இங்கிலாந்து தூேரக 

உலரயாடலல இந்தியா நடத்தியது 

சமய்நிகர் ஊடகத்தில் முதல் இந்திய-

ஐக்கிய இராச்சிய தூதரக 

உகரயாடகல இந்திய அரசு ெடத்தியது. 

சவளியுறவு அகமச்ெகத்தின் 

இகண செயலாளர் பதபவஷ் உத்தமன் 

இந்திய தூதுக்குழுவிற்கு 

தகலகம தாங்கினார், இங்கிலாந்து 

தூதுக்குழு சஜனிபர் ஆண்டர்ென் 

தகலகமயில் இருந்தது. இந்தியா-

இங்கிலாந்து 2030 ொகல 

வகரபடத்தின் ஒரு பகுதியாக 

மக்களிகடபய மக்கள் சதாடர்புககள 

வலுப்படுத்துவது குறித்து இரு 

தரப்பினரும் விவாதித்தனர். 
 

அமித் ஷா முேல் தேசிய கூட்டுறவு 

ோநாட்டில் உலரயாற்றினார் 

மத்திய உள்துகற அகமச்ெரும், 

கூட்டுறவு அகமச்ெருமான அமித் ஷா, 

புது தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள் 

விகளயாட்டு அரங்கில் முதல் பதசிய 

கூட்டுறவு மாொட்கட (பெகரிதா 

ெம்பமளன்) சதாடங்கி கவத்து 

உகரயாற்றினார். 

கூட்டுறவுத் துகறயின் வளர்ச்சிக்கான 

அரொங்கத்தின் சதாகலபொக்கு மற்றும் 

ொகல வகரபடத்கத அகமச்ெர் 

பகாடிட்டுக் காட்டினார். 
 

 

4 வது இந்திய-அசேரிக்க சுகாோர 

உலரயாடல் புது தில்லியில் நலடசபற்றது 

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப 

ெலத்துகற இகண அகமச்ெர் டாக்டர் 

பாரதி பிரவின் பவார் புதுதில்லியில் 

ெகடசபற்ற 4 வது இந்திய-அசமரிக்க 

சுகாதார உகரயாடலில் இந்திய 

தூதுக்குழுவிற்கு தகலகம தாங்கினார். 

உகரயாடலுக்கான அசமரிக்க 

தூதுக்குழுவிற்கு அசமரிக்காவின் 

உலகளாவிய விவகார அலுவலகத்தின் 

இயக்குனர் திருமதி பலாயிஸ் பபஸ் 

தகலகம தாங்குகிறார். 

 

Agreements News 
 

Skyroot ஏதராஸ்தபஸ் இஸ்தராவுடன் 

முலறயாக இலணந்ே முேல் 

ஸ்தபஸ்சடக் ஸ்டார்ட்அப் ஆகும் 

ஐதராபாத்கத தளமாகக் சகாண்ட 

விண்சவளி சதாழில்நுட்ப 

சதாடக்கமான ஸ்ககரூட் (Skyroot) 

ஏபராஸ்பபஸ் இந்திய விண்சவளி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் (ISRO) 

முகறயாக ஒப்பந்தம் செய்த முதல் 

தனியார் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 
 

அசேரிக்கா, இங்கிலாந்து ேற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா புதிய கூட்டாண்லே 

“AUKUS” ஐ அறிவிக்கிறது 

இந்பதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான 

புதிய முத்தரப்பு பாதுகாப்பு 

கூட்டாண்கம “AUKUS” ஐ அசமரிக்கா, 

ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் 

ஆஸ்திபரலியா அறிவித்துள்ளது. 

முத்தரப்பு குழுவானது பிரிட்டிஷ் 

பிரதமர் பபாரிஸ் ஜான்ென், அவரது 

ஆஸ்திபரலிய பிரதமர் ஸ்காட் பமாரிென் 

மற்றும் அசமரிக்க ஜனாதிபதி பஜா 

பிசடன் ஆகிபயாரால் பாதுகாப்பான 

மற்றும் மிகவும் பாதுகாப்பான இந்பதா-

பசிபிக் பொக்கத்துடன் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 
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ZEE என்டர்சடயின்சேன்ட் & தொனி 

பிக்ெர்ஸ் இலணப்பு ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திடுகிறது 

ZEE என்டர்சடயின்சமன்ட் 

எண்டர்பிகரெஸ் லிமிசடட் (ZEEL) 

இயக்குெர்கள் குழு பொனி பிக்ெர்ஸ் 

செட்சவார்க்ஸ் இந்தியா (SPNI) உடன் 

இகணவதற்கு ஒருமனதாக ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

இகணப்பின் ஒரு பகுதியாக, SPNI இன் 

பங்குதாரர்கள் SPNI இல் வளர்ச்சி 

மூலதனத்கத செலுத்துவார்கள், இது 

அவர்ககள இகணக்கப்பட்ட 

நிறுவனத்தில் சபரும்பான்கமயான 

பங்குதாரர்களாக மாற்றும். 

இகணக்கப்பட்ட நிறுவனம் இந்திய 

பங்குச் ெந்கதகளில் பட்டியலிடப்படும். 

 

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 
 

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. 
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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 ஜஜாரியா 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. 
 

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. 
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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 ஹர்விந்தர் 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. 
 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020: 19 

பேக்கங்களுடன் இந்தியா 24 வது 

இடத்லேப் பிடித்ேது 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் 

இந்தியா தங்களின் பிரச்ொரத்கத 5 

தங்கம், எட்டு சவள்ளி மற்றும் ஆறு 

சவண்கலங்கள் உட்பட 19 

பதக்கங்களுடன் எப்பபாதும் இல்லாத 

அளவுக்கு உயர்ந்தது. பாராலிம்பிக் 

விகளயாட்டுப் பபாட்டிகளில் 

இந்தியாவிற்கு இது ஒரு சிறந்த 

பதக்கமாகும். சமாத்தம் 162 ொடுகளில் 

இந்தியா ஒட்டுசமாத்த பதக்க 

பட்டியலில் 24 வது இடத்தில் உள்ளது. 
 

இந்தியக் சகாடி ஏந்தியவர்கள்: 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக் பபாட்டியின் 

சதாடக்க விழாவில் ஈட்டி எறிதல் வீரர் 

சடக் ெந்த் சகாடி ஏந்தினார். 

துப்பாக்கி சுடும் அவனி பலகாரா நிகறவு 

விழாவில் இந்தியாவின் சகாடிகய 

ஏந்தினார். 
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பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் இந்தியா: 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் 54 பாரா-

தடகள வீரர்ககளக் சகாண்ட இந்தியா 

தனது விகளயாட்டுப் பபாட்டிகளில் 9 

விகளயாட்டுப் பிரிவுகளில் பபாட்டியிட 

தனது மிகப்சபரிய அணிகய 

அனுப்பியது. 

இதற்கு முன், இந்தியா பாராலிம்பிக்கில் 

முதன்முதலில் பதான்றியதிலிருந்து, 2016 

ரிபயா வகர சமாத்தம் 12 பாராலிம்பிக் 

பதக்கங்ககள சவன்றது. 

பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இன் இந்திய 

கருப்சபாருள் பாடல் “கர் பத கமல் து”. 

பாடலின் இகெயகமப்பாளர் மற்றும் 

பாடகர் ெஞ்சீவ் சிங், லக்பனாகவச் 

பெர்ந்த திவ்யாங் கிரிக்சகட் வீரர் 

ஆவார்கள். 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 ல் 

சவன்ற இந்தியப் பதக்கம் 

சவன்றவர்களின் பட்டியல்: 

ேங்கம்: 

தடகளம்: சுமித் ஆன்டில் (ஆண்கள் ஈட்டி 

எறிதல்) 

பூப்பந்து: பிரபமாத் பகத் (ஆண்கள் 

ஒற்கறயர்) 

பூப்பந்து: கிருஷ்ணா ெகர் (ஆண்கள் 

ஒற்கறயர்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: மணீஷ் ெர்வால் 

(கலப்பு 50 மீ ககத்துப்பாக்கி) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: ஆவணி பலகாரா 

(சபண்கள் 10 மீட்டர் ஏர் கரபிள் 

ஸ்டாண்டிங்) 

சவள்ளி: 

தடகளம்: பயாபகஷ் கத்துனியா 

(ஆண்கள் வட்டு எறிதல்) 

தடகளம்: நிஷாத் குமார் (ஆண்கள் 

உயரம் தாண்டுதல்) 

தடகளம்: மாரியப்பன் தங்கபவலு 

(ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல்) 

தடகளம்: பிரவீன் குமார் (ஆண்கள் 

உயரம் தாண்டுதல்) 

தடகளம்: பதபவந்திர ஜஜாரியா 

(ஆண்கள் ஈட்டி எறிதல்) 

பூப்பந்து: சுஹாஸ் யதிராஜ் (ஆண்கள் 

ஒற்கறயர்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: சிங்கராஜ் அதானா 

(கலப்பு 50 மீ ககத்துப்பாக்கி) 

படபிள் சடன்னிஸ்: பாவினா பபடல் 

(சபண்கள் ஒற்கறயர்) 

சவண்கலம்: 

வில்வித்கத: ஹர்விந்தர் சிங் (ஆண்கள் 

தனிெபர் மீட்பு) 

தடகளம்: ெரத்குமார் (ஆண்கள் உயரம் 

தாண்டுதல்) 

தடகளம்: சுந்தர் சிங் குர்ஜார் (ஆண்கள் 

ஈட்டி எறிதல்) 

பூப்பந்து: மபனாஜ் ெர்கார் (ஆண்கள் 

ஒற்கறயர்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: சிங்கராஜ் அதானா 

(ஆண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல்) 

துப்பாக்கி சுடுதல்: ஆவணி பலகாரா 

(சபண்கள் 50 மீ கரபிள் 3 நிகலகள்) 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் இருந்து 

முக்கியமான விஷயங்கள்: 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்ஸ் 16 வது 

பகாகட பாராலிம்பிக் விகளயாட்டு 

ஆகும், இது ஜப்பானின் 

படாக்கிபயாவில் ஆகஸ்ட் 24 முதல் 

செப்டம்பர் 05, 2021 வகர ெகடசபற்றது. 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் முதல் 

முகறயாக பபட்மிண்டன் மற்றும் 

படக்வாண்படா பெர்க்கப்பட்டது. 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக் 

பபாட்டிகளில் சீனா அணி இறுதிப் 

பதக்கத்தில் முதலிடம் பிடித்தது. ொடு 

சமாத்தம் 207 பதக்கங்ககள சவன்றது 

(96 தங்கம், 60 சவள்ளி மற்றும் 51 

சவண்கலம்). யுகனசடட் கிங்டம் (124) 
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இரண்டாவது இடத்கதப் பிடித்தது, 

சதாடர்ந்து அசமரிக்கா (104) இடத்கதப் 

பிடித்தது. 

பாராலிம்பிக் விகளயாட்டுப் 

பபாட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்கள் 

மற்றும் ஒட்டுசமாத்த பதக்கங்கள் 

இரண்டிலும் சீனா சதாடர்ந்து ஆதிக்கம் 

செலுத்துவது இது ஐந்தாவது 

முகறயாகும். 

நிகறவு விழா ‘ஹார்பமானியஸ் 

காபகாபபானி’ என்ற தகலப்பில், 

திறகமயான ெடிகர்கள் மற்றும் 

குகறபாடுகள் உள்ள மற்றவர்ககள 

உள்ளடக்கியது. கருப்சபாருள் 

அகமப்பாளர்களால் ‘பாராலிம்பிக்கால் 

ஈர்க்கப்பட்ட உலகம், பவறுபாடுகள் 

பிரகாசிக்கும் ஒன்று’ என்று 

விவரிக்கப்பட்டது. 
 

தேக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் டச்சு கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ சவன்றார் 

பமக்ஸ் சவர்ஸ்டாசபன் (சரட் புல் – 

செதர்லாந்து) டச்சு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 

பார்முலா ஒன் பபாட்டியில் சவன்றார். 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கிபரட் 

பிரிட்டன்) இரண்டாவது இடத்கதயும், 

வால்சடரி சபாட்டாஸ் (சமர்சிடிஸ்-

பின்லாந்து) மூன்றாவது இடத்கதயும் 

பிடித்தனர். 
 

130 வது டுராண்ட் தகாப்லப 

சகால்கத்ோவில் சோடங்கியது 

சகால்கத்தாவில் உள்ள விபவகானந்தா 

யுபாபாரதி கிரிரங்கனில் துராந்த் 

பகாப்கபயின் 130 வது பதிப்பு 

சதாடங்கியது. பமற்கு வங்க முதல்வர் 

மம்தா பானர்ஜி பந்கத உகதத்து 

பபாட்டிகய சதாடங்கி கவத்தார். 

ஆசியாவின் பழகமயான கிளப் 

கால்பந்து பபாட்டியின் இந்த பதிப்பில் 

16 அணிகள் விகளயாடுகின்றன, அபத 

பெரத்தில் இரண்டு கிளப்புகள் கிழக்கு 

வங்கம் மற்றும் பமாகன் பகன் 

பங்பகற்கவில்கல. இறுதிப் பபாட்டி 

அக்படாபர் 3 ஆம் பததி ெகடசபறும். 

 

அதிக தகால்கள் அடித்ேேற்காக 

சரானால்தடாலவ கின்னஸ் ொேலன 

பலடத்துள்ளார். 

பபார்ச்சுகல் பகப்டன் கிறிஸ்டியாபனா 

சரானால்படா ஆண்கள் ெர்வபதெ 

கால்பந்தில் அதிக பகால்கள் அடித்த 

உலக ொதகனகய முறியடித்துள்ளார். 

உலகக் பகாப்கப தகுதிச்சுற்று 

பபாட்டியில் அயர்லாந்துக்கு எதிராக 

பிபரசில் அடித்து ஈரானிய ஸ்ட்கரக்கர் 

அலி படயியின் 109 ெர்வபதெ பகால்ககள 

சரானால்படா முறியடித்தார் 

 

தடனியல் ரிசியார்தடா 2021 இத்ோலிய 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சவன்றார் 

படனியல் ரிசியார்படா (சமக்லாரன், 

ஆஸ்திபரலிய-இத்தாலியன்) 

இத்தாலியின் ஆட்படாட்பராபமா 

ொசிபயாபனல் பமான்ொ டிராக்கில் 

ெகடசபற்ற ஃபார்முலா ஒன் இத்தாலிய 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 பட்டத்கத 

சவன்றுள்ளார். 
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US ஓபன் 2021: சவற்றியாளர்களின் 

முழுலேயான பட்டியல் 

ஆண்கள் பிரிவில், நியூயார்க்கில் உள்ள 

ஆர்தர் ஆபஷ ஸ்படடியத்தில் ெடந்த 

யுஎஸ் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்கறயர் இறுதி 

ஆட்டத்தில் பொவாக் பஜாபகாவிச்கெ 6-

4, 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில் பதாற்கடித்து 

படனியல் சமட்சவபடவ் தனது முதல் 

கிராண்ட்ஸ்லாம் பகாப்கபகய 

சவன்றுள்ளார். மகளிர் பிரிவில், கிபரட் 

பிரிட்டனின் சடன்னிஸ் வீராங்ககன 

எம்மா ரடுகானு கனடாவின் பலலா 

அன்னி சபர்னாண்டகஸ பதாற்கடித்து 

2021 அசமரிக்க ஓபன் சபண்கள் 

ஒற்கறயர் இறுதிப் பட்டத்கத 

சவன்றார். 
 

T20 உலகக் தகாப்லபக்கான இந்திய 

அணிக்கு MS தோனி வழிகாட்டியாக 

இருப்பார் என்று BCCI அறிவித்ேது. 

அக்படாபர் மற்றும் ெவம்பர் 

மாதங்களில் UAE மற்றும் ஓமானில் 

ெகடசபறும் இந்த பபாட்டிக்கான 

இந்திய அணியின் முன்னாள் பகப்டன் 

MS பதானி வழிகாட்டியாக இருப்பார் 

என்று BCCI அறிவித்தது. ஆகஸ்ட் 15, 2020 

அன்று ெர்வபதெ வகரயறுக்கப்பட்ட 

ஓவர் கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுவதாக அறிவித்தார். 
 

சபய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் இருந்து வட 

சகாரியாலவ IOC இலடநீக்கம் செய்ேது 

பகாவிட் -19 சதாற்றுபொகயக் காரணம் 

காட்டி படாக்கிபயா விகளயாட்டுக்கு 

ஒரு அணிகய அனுப்ப மறுத்ததற்காக, 

2022 சபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் 

இருந்து ெர்வபதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி (IOC) 

வடசகாரியாகவ செப்டம்பர் 10 அன்று 

முகறயாக இகடநீக்கம் செய்தது. 
 

லசித் ேலிங்கா அலனத்து வலகயான 

கிரிக்சகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு சபறுவோக 

அறிவித்ோர் 

லசித் மலிங்கா டி 20 கிரிக்சகட்டில் 

இருந்து ஓய்வு சபறுவதாக 295 

பபாட்டிகளுக்குப் பிறகு 390 

விக்சகட்டுககள வீழ்த்தினார். அவர் 

ஏற்கனபவ 2011 ல் சடஸ்ட் மற்றும் 2019 

ல் ஒருொள் பபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு 

சபற்றார். இலங்கக இந்திய பவகப்பந்து 

வீச்ொளர் மும்கப இந்தியன்ஸால் 

விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர் இந்த ஆண்டு 

ஜனவரியில் உரிகமயாளர் 

கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுவதாக அறிவித்தார். 
 

தஜா ரூட், எமியர் ரிச்ெர்ட்ென் ஆகஸ்ட் 

ோேத்திற்கான ICC பிதளயர்களாக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டனர் 

இங்கிலாந்து சடஸ்ட் பகப்டன் பஜா ரூட் 

மற்றும் அயர்லாந்தின் எமியர் ரிச்ெர்ட்ென் 

ஆகஸ்ட் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ICC 

பிபளயர் ஆஃப் தி மாதத்தின் 

சவற்றியாளர்களாக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டனர். ICC உலக 

சடஸ்ட் ொம்பியன்ஷிப்பின் (WTC) 

அடுத்த சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக 

இருந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான சடஸ்ட் 

சதாடரின் நிகலயான 

செயல்பாடுகளுக்காக ரூட் ஆகஸ்ட் 

மாதத்திற்கான ICC ஆண்கள் வீரராக 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 
 

ஜிம்பாப்தவயின் பிரண்டன் சடய்லர் 

ெர்வதேெ கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு 

சபறுவோக அறிவித்ோர் 

ஜிம்பாப்பவயின் முன்னாள் பகப்டனும் 

விக்சகட் கீப்பரும் ஆன பிசரண்டன் 

சடய்லர் ெர்வபதெ கிரிக்சகட்டில் 

இருந்து ஓய்வு சபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். செப்டம்பர் 13, 2021 

அன்று அயர்லாந்துக்கு எதிரான 
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மூன்றாவது இறுதி ஒருொள் பபாட்டியில் 

விகளயாடும் பபாது அவர் இந்த 

அறிவிப்கப சவளியிட்டார். 
 

பங்கஜ் அத்வானி 2021 ஆசிய ஸ்னூக்கர் 

ொம்பியன்ஷிப்லப சவன்றார் 

இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி 2021 

ஆசிய ஸ்னூக்கர் ொம்பியன்ஷிப்கப 

அமீர் ெர்பகாகஷ பதாற்கடித்து 

சவன்றார். அவர் சதாடர்ந்து 

இரண்டாவது முகறயாக இந்த 

பட்டத்கத சவன்றுள்ளார். அவர் 2019 

இல் ெகடசபற்ற ககடசி ஆசிய 

ஸ்னூக்கர் ொம்பியன்ஷிப்பின் 

சவற்றியாளர் ஆவார். 
 

தேசிய அளவில் 1500 மீட்டர் 

ஓட்டப்பந்ேயத்தில் ஹர்மிலன் கவுர் 

சபயின்ஸ் புதிய ொேலன பலடத்ோர் 

சதலுங்கானாவின் 

ஹனம்சகாண்டாவில் உள்ள 

ஜவஹர்லால் பெரு ஸ்படடியத்தில் 60 

வது பதசிய திறந்த தடகள 

ொம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் தங்கம் 

சவல்ல பஞ்ொப் மாநிலத்கதச் பெர்ந்த 

ஹர்மிலன் கவுர் சபய்ன்ஸ் சபண்கள் 

1500 மீட்டர் பபாட்டியில் 4: 05.39 

வினாடிகளில் எட்டி புதிய பதசிய 

ொதகனகய பகடத்துள்ளார் 
 

இந்தியாவின் GM D. குதகஷ் தநார்தவ 

செஸ் ஓபன் 2021 இல் சவன்றார் 

இந்தியாவின் D குபகஷ் இந்த மாதத்தின் 

சதாடர்ச்சியான இரண்டாவது 

பபாட்டியில், பொர்பவ செஸ் ஓபன் 2021 

மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் சவற்றி சபற்றார். 

குபகஷ் ஆட்டமிழக்காமல் 8.5/10 

புள்ளிகள் சபற்று பபாட்டிகய 

சவல்வதற்கு பபாட்டிக்கு முன்னால் ஒரு 

முழு புள்ளிகய முடித்தார். 
 

பங்கஜ் அத்வானி ேனது 24 வது உலக 

பட்டத்லே தோஹாவில் சவன்றார் 

ஸ்டார் இந்திய கியூயிஸ்ட் பங்கஜ் 

அத்வானி தனது 24 வது உலக பட்டத்கத 

IBSF 6-சரட் ஸ்னூக்கர் உலகக் 

பகாப்கபயில் பாகிஸ்தானின் பாபர் 

மாசிக்கு எதிரான பபாட்டியில் 

சவன்றார். கடந்த வாரம் தனது 11 வது 

ஆசிய பட்டத்கத சவன்ற அத்வானி, 

சதாடக்க ெட்டத்தில் 42-13 என்ற 

கணக்கில் இறுதிப் பபாட்டிகயத் 

சதாடங்கினார். 
 

ஒடிொ ஆண்கள் ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக் 

தகாப்லபலய நடத்துகிறது 

ெவம்பர் 24 முதல் டிெம்பர் 5 வகர 

இங்குள்ள கலிங்கா ஸ்படடியத்தில் 

ஆண்கள் ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக் 

பகாப்கபகய ஒடிொ ெடத்துகிறது. 

இரண்டு மாதங்களில் ெடக்கும் ஆண்கள் 

ஜூனியர் உலகக் பகாப்கபக்கு 

ஆதரவாக ஹாக்கி இந்தியா ெமீபத்தில் 

ஒடிொ அரகெ அணுகியது. பட்ொயக் 

இந்த நிகழ்ச்சிக்கான பலாபகா மற்றும் 

பகாப்கபகயயும் சவளியிட்டார். 

லக்பனா பபாட்டியின் ககடசி பதிப்கப 

2016 இல் ெடத்தியது, அங்கு இந்தியா 

கவுரவங்ககளப் சபற்றது 
 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் ரஷ்ய கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ சவன்றார் 

லூயிஸ் ஹாமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கிபரட் 

பிரிட்டன்), F1 ரஷ்ய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 ஐ சவன்றார். இது அவரது 100 வது 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சவற்றி. இந்த சீெனில் 

ஹாமில்டனின் ஐந்தாவது சவற்றி 

மற்றும் ஜூகல மாதம் பிரிட்டிஷ் 

கிராண்ட் பிரிக்ஸுக்குப் பிறகு அவரது 

முதல் சவற்றி இதுவாகும். 
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இங்கிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் சோயீன் 

அலி சடஸ்ட் தபாட்டிகளில் இருந்து 

ஓய்வு சபறுவோக அறிவித்ோர் 

இங்கிலாந்து கிரிக்சகட் ஆல்-ரவுண்டர் 

சமாயீன் அலி சடஸ்ட் பபாட்டிகளில் 

இருந்து ஓய்வு சபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். 34 வயதான அலி 2014 

இல் சடஸ்ட் கிரிக்சகட்டில் 

அறிமுகமானார் மற்றும் 64 சடஸ்ட் 

பபாட்டிகளில் இங்கிலாந்கத 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 

 

2021 வில்வித்லே உலக 

ொம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று 

சவள்ளிப் பேக்கங்கலள சவன்றுள்ளது 

2021 ஆம் ஆண்டு உலக வில்வித்கத 

ொம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில், 

இந்தியாவின் சதற்கு டபகாட்டாவின் 

யாங்க்டனில் ெகடசபற்ற இந்திய 

வில்வித்கத அணி மூன்று சவள்ளிப் 

பதக்கங்ககள சவன்றது. மகளிர் கூட்டு 

தனிெபர், மகளிர் கூட்டு அணி மற்றும் 

கலப்பு குழு பபாட்டிகளில் மூன்று 

சவள்ளிப் பதக்கங்கள் சவன்றன. 

 

ொனியா மிர்ொ & ஜாங் சுவாய் ஒஸ்ட்ராவா 

ஓபன் WTA இரட்லடயர் பட்டத்லே 

சவன்றனர் 

செக் குடியரசின் ஒஸ்ட்ராவாவில் ெடந்த 

ஒஸ்ட்ராவா ஓபனில் சபண்கள் 

இரட்கடயர் இறுதிப் பபாட்டியில் 

இந்தியாவின் ொனியா மிர்ொ மற்றும் 

அவரது சீனப் பங்குதாரர் ஜாங் ஷுவாய் 

ஆகிபயார் மகளிர் இரட்கடயர் 

பட்டத்கத சவன்றனர். 

 

அசேரிக்கா ஐதராப்பாலவ சவன்றது 

லரடர் தகாப்லப தகால்ஃப் தபாட்டியில் 

சவன்றது 

ரூக்கி காலின் பமாரிகாவா 19-9 

சவற்றிகயப் சபற இறுதி அகரப் 

புள்ளிகயப் சபற்ற பின்னர் அசமரிக்கா 

2021 கரடர் பகாப்கபகய 

ககப்பற்றியுள்ளது, இது கரடர் 

பகாப்கப வரலாற்றில் 28 புள்ளிகள் 

வடிவம் வந்த பிறகு மிகப்சபரிய 

சவற்றியாகும். 1979 மற்றும் 1983 க்குப் 

பிறகு அசமரிக்கா அணி 

பஹசெல்கடனில் 2016 இல் சவன்ற 

பிறகு மீண்டும் மீண்டும் கரடர் 

பகாப்கபககள சவன்றது. 

 

IPL -ல் தராஹித் ெர்ோ முேலில் ஒரு 

அணிக்கு எதிராக 1,000 ரன்கள் எடுத்ோர் 

அபுதாபியில் உள்ள பஷக் ெயீட் 

கமதானத்தில் சகால்கத்தா கெட் 

கரடர்ஸ் (KKR) க்கு எதிரான மும்கப 

இந்தியன்ஸ் (MI) பபாட்டியின் பபாது 

இந்திய பிரீமியர் லீக் (IPL) வரலாற்றில் 

ஒரு அணிக்கு எதிராக 1000 ரன்கள் எடுத்த 

முதல் வீரர் என்ற சபருகமகய பராஹித் 

ெர்மா சபற்றார். 

 

ICC T20 உலகக் தகாப்லப கீேத்லே 

அறிமுகப்படுத்தியது 

ெர்வபதெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் 

வரவிருக்கும் T20 உலகக் பகாப்கபயின் 

அதிகாரப்பூர்வ கீதத்துடன் இந்திய 

பபட்டிங் மாஸ்ட்பரா விராட் பகாலி 

மற்றும் பமற்கிந்திய தீவுகள் பகப்டன் 

கியரான் சபால்லார்ட் ஆகிபயாரின் 

‘அவதார் ‘ சகாண்ட ஒரு பிரச்ொரப் 

படத்துடன் சதாடங்கியுள்ளது. 
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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 ஹார்வர்ட் 

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 

ஹார்வர்ட் பல்ககலக்கழகம், 

அசமரிக்கா 

ஸ்டான்பபார்ட் பல்ககலக்கழகம், 

அசமரிக்கா 

பகம்பிரிட்ஜ் பல்ககலக்கழகம், 

இங்கிலாந்து 
 

இந்தியா உலகின் 3 வது சபரிய யுனிகார்ன் 

சுற்றுச்சூழல் அலேப்பாக ோறியுள்ளது. 

ஹுருன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ஹுருன் 

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. 
 

NIRF இந்தியா ேரவரிலெ 2021 இன் 

ஒட்டுசோத்ே பிரிவில் IIT சேட்ராஸ் 

முேலிடத்லேப் பிடித்துள்ளது 

மத்திய கல்வி அகமச்ெர் தர்பமந்திர 

பிரதான் NIRF இந்தியா தரவரிகெ 2021 ஐ 

செப்டம்பர் 09, 2021 அன்று வீடிபயா 

கான்பரன்சிங் மூலம் சவளியிட்டார். 
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NIRF இந்தியா தரவரிகெ 2021 என்பது 

ஆண்டுப் பட்டியலின் ஆறாவது 

பதிப்பாகும், இது பபாட்டி உயர்கவ 

ஊக்குவிக்க புறநிகல அளவுபகால்களின் 

அடிப்பகடயில் ொட்டின் உயர் கல்வி 

நிறுவனங்ககள ஒட்டுசமாத்த 

சவற்றியாளரில் வரிகெப்படுத்துகிறது. 
 

பிரேேர் தோடி, ேம்ோ பானர்ஜி ஆகிதயார் 

லடமின் 100 செல்வாக்கு மிக்க நபர்கள் 

பட்டியலில் உள்ளனர் 

கடம் பத்திரிகக, ‘2021 ஆம் ஆண்டின் 

100 செல்வாக்கு மிக்க ெபர்கள்’ என்ற 

பட்டியகல சவளியிட்டுள்ளது. பிரதமர் 

ெபரந்திர பமாடி, பமற்கு வங்க முதல்வர் 

மம்தா பானர்ஜி மற்றும் சீரம் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா தகலகம 

நிர்வாகி ஆதர் பூனாவல்லா ஆகிபயார் 

2021 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிகவும் 

செல்வாக்கு மிக்க 100 ெபர்களில் 

ஒருவரான கடம் பத்திரிக்ககயில் இடம் 

சபற்றுள்ளனர். 
 

ஜும்பா லஹிரி ேனது புதிய புத்ேகோன 

‘Translating Myself and Others ேலலப்பில் 

சவளியிட உள்ளார் 

புலிட்ெர் பரிசு சபற்ற பிரபல புகனககத 

எழுத்தாளர், ஜும்பா லஹிரி, தனது புதிய 

புத்தகத்கத Translating Myself and Others 

என்ற தகலப்பில் சவளியிட உள்ளார், 

இது சமாழிசபயர்ப்பாளராக அவரது 

பணிகய முன்னிகலப்படுத்தும். 
 

2021 உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு 

குறியீட்டில் இந்தியா 46 வது இடத்தில் 

உள்ளது 

உலக அறிவுொர் சொத்து அகமப்பு 

(WIPO) சவளியிட்ட உலகளாவிய 

கண்டுபிடிப்பு குறியீடு 2021 இல் இந்தியா 

46 வது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு 

தரவரிகெயில் இருந்து இந்தியா 2 

இடங்கள் முன்பனறியுள்ளது. கீழ் 

ெடுத்தர வருவாய் பிரிவின் கீழ், இந்தியா 

வியட்ொமிற்கு அடுத்தபடியாக 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 
 

FSSAI இன் 3 வது ோநில உணவு 

பாதுகாப்பு குறியீடு 2021 

சவளியிடப்பட்டது 

மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப 

ெலத்துகற அகமச்ெர் மன்சுக் 

மாண்டவியா, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் 

தர நிர்ணய ஆகணயத்தின் (FSSAI) 3 வது 

மாநில உணவு பாதுகாப்பு குறியீட்கட 

(SFSI) சவளியிட்டார். 2020-21 ஆம் 

ஆண்டின் தரவரிகெ அடிப்பகடயில் 

ஒன்பது முன்னணி மாநிலங்கள்/யூனியன் 

பிரபதெங்ககள அவர்களின் சிறப்பான 

செயல்திறனுக்காக அகமச்ெர் 

பாராட்டினார். 
 

WHO 2005 க்குப் பிறகு முேல் முலறயாக 

காற்றின் ேர விதிமுலறகலள திருத்தியது 

உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) அதன் 

காற்றின் தர வழிகாட்டுதல்களில் (AQG) 

கடுகமயான திருத்தத்கத 

அறிவித்துள்ளது. 2005 க்குப் பிறகு உலக 

சுகாதார தரத்தில் உலக சுகாதார தரத்தில் 

இது முதல் திருத்தமாகும். 

 

Books and Authors 
 

உங்கள் உரிலேகலள அறிந்து அவற்லற 

தகாருங்கள் (Know Your Rights and Claim 

Them): ஏஞ்ெலினா தஜாலியின் 

இலளஞர்களுக்கான வழிகாட்டி 

புத்ேகத்லே சவளியிட்டார் 

ஹாலிவுட் ெடிகக ஏஞ்ெலினா பஜாலி 

ெமீபத்தில் தனது வரவிருக்கும் 

புத்தகத்கத “உங்கள் உரிகமககள 

அறிந்து சகாள்ளுங்கள் மற்றும் 
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அவர்ககள உரிகம பகாருங்கள்: 

இகளஞர்களுக்கான வழிகாட்டி” என்ற 

தகலப்பில் சவளியிட்டார். ஏஞ்ெலினா 

பஜாலி, அம்னஸ்டி இன்டர்பெஷனல் 

மற்றும் மனித உரிகமகள் வழக்கறிஞர் 

சஜரால்டின் வான் புவரன் கியூசி 

ஆகிபயாரால் இந்த புத்தகம் 

எழுதப்பட்டுள்ளது. 
 

வீர் ெங்வி, A Rude Life: The Memoir என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு நிலனவுக் குறிப்லப 

சவளியிட்டார். 

இந்தியாவின் மிகவும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பத்திரிககயாளர்களில் ஒருவரான வீர் 

ெங்வி, A Rude Life: The Memoir என்ற 

தகலப்பில் ஒரு நிகனவுக் குறிப்கப 

சவளியிட்டார். ‘A Rude Life: The Memoir’ 

சபன்குயின் பரண்டம் ஹவுஸால் 

சவளியிடப்பட்டது. 
 

ேேன்னா பாட்டியா ேனது புத்ேகத்லே 

‘தபக் டு தி ரூட்ஸ்‘ என்ற சபயரில் 

சவளியிட்டார். 

ெடிகக தமன்னா பாட்டியா தனது ‘பபக் 

டு தி ரூட்ஸ்’ புத்தகத்கத சவளியிட்டார். 

பிரபல வாழ்க்கக முகற பயிற்சியாளர் 

லூக் குடின்பஹாவுடன் இகணந்து 

புத்தகத்கத எழுதியுள்ளார். 

இந்த புத்தகம் தீவிர ஆராய்ச்சிகய 

அடிப்பகடயாகக் சகாண்டது மற்றும் 

இந்தியாவின் பழங்கால சுகாதாரம் 

மற்றும் ஆபராக்கியத்தின் 

இரகசியங்ககளக் குறிப்பிடுகிறது. “பபக் 

டு தி ரூட்ஸ்” இல் உள்ள அகனத்து 

அத்தியாயங்களும் இந்த ொட்டின் 

தகலமுகறகளுக்கு பெகவ செய்த 

முயற்சித்த மற்றும் பொதிக்கப்பட்ட 

ரகசியங்களுடன் நிகறவுற்றது. 
 

“கீோ தகாவிந்ோ: சஜயதேவாவின் 

சேய்வீக ஒடிஸி” (“Gita Govinda: Jaydeva’s 

Divine Odyssey”) என்ற ேலலப்பில் உத்பல் 

தக. பானர்ஜி சவளியிட்டார். 

மத்திய கலாச்ொர அகமச்ெர் ஸ்ரீ கிஷன் 

சரட்டி கங்காபுரம் டாக்டர் உத்பல் 

பக.பானர்ஜி எழுதிய “கீதா பகாவிந்தா: 

சஜயபதவாவின் சதய்வீக ஒடிஸி” என்ற 

புத்தகத்கத சவளியிட்டார். இந்த 

புத்தகம் 12 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த 

கவிஞர் சஜயபதவாவின் கீதா 

பகாவிந்தம் புத்தகத்தின் முதல் முழு 

பாசுரங்கள் சமாழிசபயர்ப்பு ஆகும். 
 

உேய் பாட்டியாவின் “புல்லட்ஸ் ஓவர் 

பாம்தப: ெத்யா அண்ட் ஹிந்தி ஃபிலிம் 

தகங்ஸ்டர்” என்ற புத்ேகம் சவளியிட்டார் 

உதய் பாட்டியா எழுதிய “புல்லட்ஸ் 

ஓவர் பாம்பப: ெத்யா அண்ட் ஹிந்தி 

ஃபிலிம் பகங்ஸ்டர்” என்ற தகலப்பில் 

ஒரு புதிய புத்தகம் சவளியிட்டார். 

புத்தகம் ராம் பகாபால் வர்மா, அனுராக் 

காஷ்யப், மபனாஜ் பாஜ்பாய், விஷால் 

பரத்வாஜ், ெவுரப் சுக்லா ஆகிபயாரின் 

ொட்சியங்ககளக் ககயாள்கிறது. உதய் 

பாட்டியா சடல்லியில் மின்ட் லவுஞ்சில் 

திகரப்பட விமர்ெகர் ஆவார். 
 

சூென்னா கிளார்க் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

புலனகலேக்கான ேகளிர் பரிலெ 

சவன்றார் 

எழுத்தாளர் சுென்னா கிளார்க் தனது 

‘பிரபனசி’ ொவலுக்காக 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான புகனககதக்கான மகளிர் 

பரிகெ சவன்றார். ொவலாசிரியரும் 

புக்கர்-சவற்றியாளருமான சபர்னார்டின் 

எவரிஸ்படா இந்த ஆண்டு மகளிர் பரிசு 

ெடுவர் குழுவிற்கு தகலகம தாங்கினார். 

‘பிறபனசி’ என்பது ஒரு 

பிரம்மாண்டமான, சிகல நிரப்பப்பட்ட 
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வீட்டில் வாழும் ஒருவரால் 

விவரிக்கப்படுகிறது-மற்றவர் என்று 

அகழக்கப்படும் ஒரு பார்கவயாளகரத் 

தவிர-அவரது முழு பிரபஞ்ெத்கதயும் 

உள்ளடக்கியது. 
 

சுப்பிரேணியன் சுவாமியின் ‘இந்தியாவில் 

ேனிே உரிலேகள் ேற்றும் பயங்கரவாேம்’ 

என்ற ேலலப்பில் ஒரு புத்ேகம் 

சவளியிட்டார் 

பாஜக எம்பி சுப்பிரமணியன் சுவாமி 

எழுதிய ‘இந்தியாவில் மனித உரிகமகள் 

மற்றும் பயங்கரவாதம்’ என்ற 

தகலப்பில் ஒரு புத்தகம் சவளியிட்டார். 

அவர் இந்தியாவில் “மனித உரிகமகள் 

மற்றும் பயங்கரவாதம்” என்ற 

புத்தகத்கத சகாண்டு வந்துள்ளார், இது 

பயங்கரவாதத்கத எவ்வாறு எதிர்த்துப் 

பபாராடுவது என்பகத 

அரசியலகமப்பால் அனுமதிக்கப்பட்ட 

மற்றும் உச்ெ நீதிமன்றத்தால் 

நியாயப்படுத்தப்பட்ட நியாயமான 

கட்டுப்பாடுகளுக்குள் மனித மற்றும் 

அடிப்பகட உரிகமகளுடன் எவ்வாறு 

ஒத்திகெக்க முடியும் என்பகதக் 

காட்டுகிறது. 
 

ராஜ்நாத் சிங் ‘லஷனிங் சீக் யூத் ஆஃப் 

இந்தியா’ என்ற புத்ேக ேலலப்லப 

சவளியிட்டார் 

சீக்கியர்களின் ஒன்பதாவது குருவான 

குரு பதக் பகதூரின் 400 வது பிறந்தொள் 

நிகனபவந்தலின் ஒரு பகுதியாக, புது 

தில்லியில் ‘இந்தியாவின் பிரகாசிக்கும் 

சீக்கிய இகளஞர்கள்’ என்ற புத்தகத்கத 

மத்திய பாதுகாப்பு அகமச்ெர் ராஜ்ொத் 

சிங் சவளியிட்டார். இந்த புத்தகத்கத 

பாட்டியாலாவின் பஞ்ொபி 

பல்ககலக்கழகத்தின் நிர்வாக அதிகாரி 

டாக்டர் பிரப்லீன் சிங் எழுதியுள்ளார். 

புத்ேகத் ேலலப்பு “த்ரீ கான்ஸ்: அண்ட் தி 

எேர்சஜன்ஸ் ஆஃப் நியூ இந்தியா” 

காதவரி பாம்ொய் சவளியிட்டார் 

காபவரி பாம்ொய் The Three Khans: And the 

Emergence of New India என்ற தகலப்பில் 

ஒரு புத்தகம் சவளியிட்டார். புத்தகத்தில், 

மூத்த பத்திரிககயாளர், காபவரி 

பாம்ொய் குடியரசின் வரலாற்றில் 

மிகவும் சகாந்தளிப்பான காலங்கள் 

சகாண்ட 3 கான், அமீர், ஷாருக் மற்றும் 

ெல்மான் ஆகிபயாரின் வாழ்க்கககய 

இகணத்து கவத்துள்ளார். 
 

தெத்ேன் பகத் ேனது வரவிருக்கும் 

புத்ேகோன ‘400 தடஸ்’ டிசரய்லலர 

சவளியிட்டார் 

பெத்தன் பகத் தனது புதிய ொவலான ‘400 

படஸ்’ என்ற தகலப்பில் அக்படாபர் 08, 

2021 அன்று சவளியிடுவார். அதற்கான 

அட்கடகய அவர் சவளியிட்டார். 

பகஷவ்-செௌரப் சதாடரின் மூன்றாவது 

ொவல், ‘தி பகர்ள் இன் ரூம் 105’ மற்றும் 

‘ஒன் அபரஞ்ெட் மர்டர் ’. ொவல் 

ெஸ்சபன்ஸ், மனித உறவுகள், காதல், 

ெட்பு, ொம் வாழும் பகலிக்கூத்தான 

உலகம் மற்றும் எல்லாவற்றிற்கும் 

பமலாக, ஒரு தாயின் உறுதிகய 

ஒருபபாதும் ககவிடாது. 
 

‘ஜங்கிள் நாே’ ேலலப்பில் அமிேவ் தகாஷ் 

ஆடிதயாபுக் சவளியிட்டார்  

அமிதவ் பகாஷின் “ஜங்கிள் ொம” 

இப்பபாது அசமரிக்காகவச் பெர்ந்த 

அலி பெத்தியின் இகெ மற்றும் குரலுடன் 

ஆடிபயா புத்தகமாக 

சவளியிடப்பட்டுள்ளது. ஜங்கிள் ொமா 

அதன் கவிகத மூலம், புகழ்சபற்ற 

ககலஞர் ெல்மான் தூரின் அற்புதமான 

ககலப்பகடப்புகளுடன் சுந்தர்பனின் 

அதிெயத்கத கூறுகிறது. இது ஒரு 

அற்புதமான ொட்டுப்புறக் ககதயின் 

ஒளிரும் பதிப்பாகும், இது ஒவ்சவாரு 

புத்தக ஆர்வலரும் கவத்திருக்க 

விரும்புகிறது. 
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விஜய் தகாகதல எழுதிய The Long Game: 

How the Chinese Negotiate with India என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு புத்ேகம் 

சவளியிடப்பட்டது. 

விஜய் பகாகபல எழுதிய ” The Long Game: 

How the Chinese Negotiate with India ” என்ற 

தகலப்பில் ஒரு புத்தகம். இந்த புதிய 

புத்தகத்தில், இந்தியாவின் முன்னாள் 

சவளியுறவு செயலாளர் விஜய் பகாகாய், 

ஆறு வரலாற்று மற்றும் ெமீபத்திய 

நிகழ்வுகளின் முன்மாதிரி மூலம் 

இந்தியா-சீனா உறவுகளின் இயக்கவியல் 
 

நிருபோ ராவ் எழுதிய “ The Fractured 

Himalaya ” என்ற புத்ேகத்தின் ேலலப்பு 

சவளியிடப்பட்டது. 

” The Fractured Himalaya: இந்தியா-சீனா 

உறவுகளில் கடந்தகால நிழல்கள் எப்படி 

இருக்கும்” என்ற தகலப்பில் ஒரு 

புத்தகம், நிருபமா ராவ் எழுதியது 

சவளியிடப்பட்டது. இந்தப் புத்தகம், 

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் 

இகடபயயான ெர்ச்கெயின் பதாற்றம், 

இன்று அவர்களின் முரண்பட்ட உறகவ 

வடிவகமக்கும் ஒரு வாழ்க்கக 

வரலாற்றின் ஒரு பகுதிகய 

உருவாக்குகிறது. 
 

இந்திரா நூயி நிலனவுக் குறிப்பு “The 

secrets to balancing work and family life” 

சவளியிட்டார் 

முழுக்க முழுக்க என் வாழ்க்கக: 

பவகல, குடும்பம் மற்றும் ெமது 

எதிர்காலம் என்ற புத்தகத்தில், இந்திரா 

நூயி, உகழக்கும் சபண்களின் 

வாழ்க்ககயில் நிறுவன ஆதரவு 

வகிக்கும் முக்கியத்துவத்தில் கவனம் 

செலுத்துகிறார். 

 

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 முஹம்மது 

அம்ஜத் ொகிப், மற்றும் பிலிப்கபன்ஸ் 

மீன்வளம் மற்றும் ெமூக சுற்றுச்சூழல் 

ஆர்வலர் ராபர்படா பபலான், அசமரிக்க 

குடிமகன் ஸ்டீவன் முன்ஸி, 

மனிதாபிமானப் பணிகளுக்காகவும் 

அகதிகளுக்கு உதவுபவராகவும், 

இந்பதாபனசிய வாட்ச்டாக் புலனாய்வு 

இதழில் உள்ளார். 
 

அசலஜான்ட்தரா ப்ரீதடா 2021 ஆம் 

ஆண்டின் பறலவ புலகப்படக் கலலஞர் 

விருலே சவன்றார் 

சமக்ஸிகன் புககப்படக் ககலஞர் 

அசலஜான்ட்பரா பிரீபடா 2021 ஆம் 

ஆண்டின் பறகவ புககப்படக் 

ககலஞரின் (BPOTY) சவற்றியாளராக 

உருசவடுத்துள்ளார். 
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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), 

மஹாரத்னா CPSU, மின் அகமச்ெகத்தின் 

கீழ், இந்திய அரசின் மதிப்புமிக்க 

“அபொசிபயஷன் ஃபார் படலன்ட் 

சடவலப்சமன்ட் (ATD) 2021 சிறந்த 

விருது” வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ஜனாதிபதி ராம்நாத் தகாவிந்த் 

ஆசிரியர்களுக்கான தேசிய விருலே 

வழங்கினார். 

பதசிய ஆசிரியர் விருது 2021 ஜனாதிபதி 

ராம்ொத் பகாவிந்த், செப்டம்பர் 5, 2021 

வழங்கினார். ஜனாதிபதி பகாவிந்த் 

அவர்களின் சிறந்த பங்களிப்புக்காக 

ொட்டின் 44 சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு 

விருதுககள வழங்கினார். 
 

நமீோ தகாகாய் 7 வது யாமின் ஹொரிகா 

வுேன் ஆஃப் ெப்ஸ்தடன்ஸ் (Woman of 

Substance) விருலே சபற்றார். 

எழுத்தாளர் ெமிதா பகாகாய் ஏழாவது 

யாமின் ஹொரிகா வுமன் ஆஃப் 

ெப்ஸ்சடன்ஸ் (Woman of Substance) 

விருதுக்கு பதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 

அண்கமயில் சமய்நிகர் விழாவில் 

அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

அவர் சஜய்ப்பூர் இலக்கிய விழாவின் 

இகண நிறுவனர் மற்றும் இகண 

இயக்குெர் ஆவார், பகாகபல இமயமகல 

எதிசராலிகள் மற்றும் இலக்கியம் 

மற்றும் ககலகளின் குமாவ்ன் 

விழாவிற்கும் வழிகாட்டியாக உள்ளார். 

இந்திய கடற்பலடயின் விோனப் 

பிரிவுக்கு ேதிப்புமிக்க ஜனாதிபதி 

வண்ண விருது வழங்கப்பட்டது 

பகாவாவில் உள்ள பன்ஜிம் அருபக 

உள்ள INS ஹன்ொ தளத்தில் ெகடசபற்ற 

விழாவில் இந்தியக் கடற்பகட 

விமானப் பகடக்கு குடியரசுத் தகலவர் 

வண்ணத்கத ஜனாதிபதி ராம்ொத் 

பகாவிந்த் வழங்கினார். இந்த விழாவில் 

குடியரசுத் தகலவருக்கு இந்தியக் 

கடற்பகடயினர் மரியாகத அளித்தனர். 

 

இந்திய உயிரியலாளர் லஷதலந்திர சிங் 

ஆலே பாதுகாப்புக்கான உலகளாவிய 

விருலே சவன்றார் 

ஆபத்தான நிகலயில் உள்ள மூன்று 

ஆகம பாதுகாப்பு இனங்ககள அழிவின் 

விளிம்பில் இருந்து திரும்ப சகாண்டு 

வந்ததற்காக இந்திய உயிரியலாளர் 

கஷபலந்திர சிங் சபஹ்லர் ஆகம 

பாதுகாப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. 

ஆகம உயிர்வாழும் கூட்டணி (TSA)/ 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ெங்கம் (WCS) 

இந்தியா ஆகம திட்டத்திற்கு தகலகம 

தாங்க கஷபலந்திர சிங் 

சபயரிடப்பட்டார். 
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ெண்டிகர் ரயில் நிலலயம் ஐந்து நட்ெத்திர 

‘ெரியான உணலவ ொப்பிடுங்கள்’ என்று 

ொன்றிேழ் சபற்றது 

ெண்டிகர் ரயில் நிகலயம் (சிஆர்எஸ்) 

பயணிகளுக்கு உயர்தர, ெத்தான உணகவ 

வழங்கியதற்காக 5 ெட்ெத்திர ‘ஈட் கரட் 

ஸ்படஷன்’ ொன்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. 

FSSAI- எம்பானல் செய்யப்பட்ட 

மூன்றாம் தரப்பு தணிக்கக முககம 

முடிவகடந்ததும் இந்திய உணவு 

பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிகல ஆகணயம் 

(FSSAI) ொன்றிதழ் வழங்கியது. உலகத் 

தரம் வாய்ந்த ரயில் நிகலயத்தின் 

வடிவத்கத பமம்படுத்த சிஆர்எஸ் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 
 

ரதேஷ் நாராயண் AFAA ஹால் ஆஃப் 

ஃதபமில் (Hall of Fame) 

தெர்க்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய விளம்பர சடாயன் ரபமஷ் 

ொராயண், AdAsia 2021 இல் ஆசிய 

கூட்டகமப்பு கூட்டகமப்பு (AFAA) 

ஹால் ஆஃப் ஃபபமில் (Hall of Fame) 

பெர்க்கப்பட்டுள்ளார். AFAA ஹால் ஆஃப் 

ஃபபம் (Hall of Fame) மிகச் சிறந்தவற்றில் 

சிறந்தகத அங்கீகரிக்கிறது. இது ஒரு 

தகலமுகற விளம்பரத்கத 

வகரயறுத்தவர்களுக்கானது. 
 

திருச்சி தகால்டன் ராக் பட்டலற சிறந்ே 

ஆற்றல் திறன் அலகு விருலேப் 

சபறுகிறது 

திருச்சிராப்பள்ளியின் பகால்டன் ராக் 

ரயில்பவ பட்டகற (GOC) பல்பவறு 

ஆற்றல் பாதுகாப்பு ெடவடிக்ககககள 

ஏற்று செயல்படுத்தியதற்காக இந்திய 

சதாழில்துகற கூட்டகமப்பிலிருந்து 

(சிஐஐ) ஆற்றல் பமலாண்கமக்கான 22 

வது பதசிய விருகதப் சபற்றுள்ளது. 

இந்த ஆண்டு விருது சபற்ற இந்திய 

ரயில்பவயின் ஒபர பட்டகற GOC 

பட்டகற. 

ICRISAT க்கு “AFRICA FOOD PRIZE 2021” 

வழங்கப்பட்டது 

துகண-ெஹாரா ஆப்பிரிக்காவில் 

உணவுப் பாதுகாப்கப 

பமம்படுத்துவதற்காக கஹதராபாத்கத 

தளமாகக் சகாண்ட செமி-ஆரிட் 

டிராபிக்ஸ் (ICRISAT) க்கான ெர்வபதெ 

பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ஆப்பிரிக்கா உணவுப் பரிசு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

சூப்பர் 30 நிறுவனர் ஆனந்த் குோர் 

சுவாமி பிரம்ோனந்த் விருது 2021 

சபற்றார். 

ஐஐடி நுகழவுத் பதர்வுக்கு ஆதரவற்ற 

மாணவர்ககளத் தயார்படுத்தும் ‘சூப்பர் 

30’ முயற்சியின் மூலம் கல்வித் துகறயில் 

அவரது பங்களிப்பிற்காக 

கணிதவியலாளர் ஆனந்த் குமாருக்கு 

சுவாமி பிரம்மானந்த் விருது 2021 

வழங்கப்பட்டது. 

 

கல்வியில் புதுலேக்காக NIOS க்கு 

யுசனஸ்தகா எழுத்ேறிவு பரிசு 

வழங்கப்பட்டது 

கல்வி அகமச்ெகத்தினால் ெடத்தப்படும் 

பதசிய திறந்தநிகல கல்வி நிறுவனம் 

(NIOS), கல்விக்கான புதுகமயான 

அணுகுமுகறக்காக யுசனஸ்பகாவின் 

உலகளாவிய அங்கீகாரத்கதப் 

சபற்றுள்ளது. சதாழில்நுட்பம் 

இயக்கப்பட்ட உள்ளடக்கிய கற்றல் 

சபாருள் மூலம் மாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கு கல்வி கற்பதற்காக 

இந்த அங்கீகாரம். 
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பானுேதி கீவாலா 2021 ஆம் ஆண்டு 

தேசிய புதளாரன்ஸ் லநட்டிங்தகல் 

விருலேப் சபற்றார். 

புபளாரன்ஸ் கெட்டிங்பகல் விருது 

குஜராத்தின் ெர் ெயாஜிராவ் சபாது 

மருத்துவமகனகயச் பெர்ந்த பானுமதி 

கீவாலா என்ற செவிலியருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. அவர் பகாவிட் -19 

பெர்மகறயான கர்ப்பிணிப் சபண்களின் 

பிரெவம் மற்றும் குழந்கத பராமரிப்பு 

ஆகியவற்றின் சபாறுப்பாளராக 

இருந்துள்ளார் 
 

அயன் ஷங்க்ோ “2021 ெர்வதேெ இளம் 

சுற்றுச்சூழல் ஹீதரா” என்று 

சபயரிடப்பட்டார் 

மும்கப, மகாராஷ்டிராகவச் பெர்ந்த 12 

வயது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர், அயன் 

ஷங்க்தா “2021 ெர்வபதெ இளம் 

சுற்றுச்சூழல் ஹீபரா” என்று 

சபயரிடப்பட்டுள்ளார். அவர் “பபாவாய் 

ஏரியின் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு” 

என்ற திட்டத்திற்காக 8-14 

வயதுக்குட்பட்ட 3 வது பரிகெ 

சவன்றார் மற்றும் இளம் சுற்றுச்சூழல் 

ஹீபரா விருது 2021 இன் 25 உலகளாவிய 

சவற்றியாளர்களில் ஒருவரானார். 
 

73 வது எம்மி விருது 2021 

அறிவிக்கப்பட்டது 

73 வது பிகரம் கடம் எம்மி விருது விழா 

செப்டம்பர் 19, 2021 அன்று லாஸ் 

ஏஞ்ெல்ஸ், கலிபபார்னியாவில் 

ெகடசபற்றது. அகாடமி ஆஃப் 

சடலிவிஷன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ெயின்ெஸ் 

பதர்ந்சதடுத்தபடி, ஜூன் 1, 2020 முதல் 

பம 31, 2021 வகர US பிகரம் கடம் 

சதாகலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் 

சிறந்தவர்களுக்கு விருது 

வழங்கப்பட்டது. சதாகலக்காட்சி 

அகாடமியின் 73 வது பதிப்பு 

சிபிஎஸ்ஸில் செட்ரிக் தி 

எண்டர்சடயினரால் வழங்கப்படுகிறது 

2021 எம்மி விருதுகளுக்கான 

சவற்றியாளர்கள் இதோ: 

சிறந்த ொடகத் சதாடர்: The Crown 

சிறந்த ெககச்சுகவத் சதாடர்: சடட் 

லாபொ 

சிறந்த சவகரட்டி டாக் பஷா: Last Week 

Tonight with John Oliver 

சிறந்த வகரயறுக்கப்பட்ட சதாடர்: 

குயின்ஸ் பகம்பிட் 

சிறந்த ெடிகர் – ெககச்சுகவ: பஜென் 

சுபதகிஸ் (சடட் லாபொ) 

சிறந்த ெடிகர் – ொடகம்: பஜாஷ் ஓ’கானர் 

சிறந்த ெடிகர் – வகரயறுக்கப்பட்ட 

சதாடர் அல்லது திகரப்படம்: இவான் 

சமக்ரிபகார் (ஹால்ஸ்டன்) 

சிறந்த ெடிகக – ெககச்சுகவ: ஜீன் 

ஸ்மார்ட் (பஹக்ஸ்) 

சிறந்த ெடிகக – ொடகம்: ஒலிவியா 

பகால்பமன் (The Crown) 

சிறந்த ெடிகக – வகரயறுக்கப்பட்ட 

சதாடர் அல்லது திகரப்படம்: பகட் 

வின்ஸ்சலட் (பமர் ஆஃப் ஈஸ்ட்டவுன்) 

 

SV ெரஸ்வதி தேசிய புதளாரன்ஸ் 

லநட்டிங்தகல் விருது 2020 சபறுகிறார் 

இராணுவ ெர்சிங் பெகவயின் துகண 

இயக்குெர் சஜனரல் பிரிபகடியர் 

V.ெரஸ்வதிக்கு பதசிய புபளாரன்ஸ் 

கெட்டிங்பகல் விருது 2020 

வழங்கப்பட்டது. 

பதசிய புபளாரன்ஸ் கெட்டிங்பகல் 

விருது, ஒரு செவிலியர் அகடயக்கூடிய 

மிக உயர்ந்த பதசிய பவறுபாடு. 

செவிலியர் நிர்வாகியாக அவரது 

பங்களிப்புக்காக பிரிக் ெரஸ்வதிக்கு 

சமய்நிகர் விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்ொத் 

பகாவிந்த் விருது வழங்கினார். 
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பங்களாதேஷ் ஃலபரூஸ் ஃலபொ பீேர் 

2021 தெஞ்ச்தேக்கர் விருலேப் சபறுகிறார் 

பில் மற்றும் சமலிண்டா பகட்ஸ் 

அறக்கட்டகளயின் ெல்ல ஆபராக்கியம் 

மற்றும் ெல்வாழ்கவ ஊக்குவிக்கும் 

பணிக்காக வங்கபதெத்கத பெர்ந்த 

கபரூஸ் ஃகபொ பீதர் 2021 

பெஞ்ச்பமக்கர் விருதுக்கு பதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். தனிப்பட்ட 

அனுபவத்கதப் பயன்படுத்தி அல்லது 

தகலகமப் பதவியிலிருந்து மாற்றத்கத 

ஊக்கப்படுத்திய ஒரு ெபகர இந்த விருது 

சகாண்டாடுகிறது. 

 

பம்சில் ேல்லம்தபா-ங்குகா 2021 

உலகளாவிய தகால்கீப்பர் விருலேப் 

சபறுகிறார் 

பில் & சமலிண்டா பகட்ஸ் 

அறக்கட்டகள அதன் வருடாந்திர 

பகால்கீப்பர்ஸ் பிரச்ொரத்தின் ஒரு 

பகுதியாக அதன் வருடாந்திர 

பகால்கீப்பர்கள் ‘உலகளாவிய 

இலக்குகள் விருதுகள்’ 2021 ஐ 

அறிவித்தது. நிகலயான வளர்ச்சி 

இலக்குககள (உலகளாவிய இலக்குகள்) 

பொக்கிய முன்பனற்றத்கத 

துரிதப்படுத்த அறக்கட்டகளயின் 

பிரச்ொரம் பகால்கீப்பர்கள் ஆகும். 

 

75 திவ்யாங்ஜன் ஹுனர்பாஸ் 

விருதுகளுடன் பாராட்டப்பட்டார் 

கஹதராபாத்தின் பதசிய ஊரக வளர்ச்சி 

மற்றும் பஞ்ொயத்து ராஜ் நிறுவனம், 

ஊரக வளர்ச்சி அகமச்ெகத்தின் 

அனுெரகணயில் 15 மாநிலங்ககளச் 

பெர்ந்த 75 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 

ஹுனர்பாஸ் விருதுககள வழங்கியது. 

 

2021 ொந்தி ஸ்வரூப் பட்னாகர் 

சவற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர் 

2021 அறிவியல் மற்றும் சதாழில் 

நுட்பத்திற்கான ொந்தி ஸ்வரூப் பட்ொகர் 

பரிசு, அறிவியல் மற்றும் சதாழில்துகற 

ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (CSIR) 80 வது 

நிறுவன தினத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும், CSIR 45 

வயதிற்குட்பட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கு 

உயிரியல், பவதியியல், கணிதம், 

இயற்பியல், மருத்துவம், சபாறியியல் 

மற்றும் பூமி, வளிமண்டலம், கடல் 

மற்றும் கிரக அறிவியல் ஆகியவற்றில் 

பங்களித்ததற்காக இந்த விருகத 

வழங்குகிறது. இந்த விருது ரூ .5 லட்ெம் 

சராக்கப் பரிகெ உள்ளடக்கியது. 

உயிரியல் அறிவியல் வகக: 
 

டாக்டர் அமித் சிங், 

டாக்டர் அருண் குமார் சுக்லா 

இரொயன அறிவியல் வகக: 
 

டாக்டர் கனிஷ்கா பிஸ்வாஸ் 

டாக்டர் டி பகாவிந்தராஜு, 

பூமி, வளிமண்டலம், சபருங்கடல் 

மற்றும் கிரக அறிவியல் வகககள்: 
 

டாக்டர் பினாய் குமார் கெகியா 

சபாறியியல் அறிவியல் வகக: 
 

டாக்டர் பதப்தீப் முபகாபாத்யாய் 

கணித அறிவியல் வகக: 
 

டாக்டர் அனிஷ் பகாஷ் 

டாக்டர் ெபகத் ெவுரப் 

மருத்துவ அறிவியல்: 
 

டாக்டர் ஜீமன் பண்ணியம்மகள், 

டாக்டர் பராஹித் ஸ்ரீவஸ்தவா 

இயற்பியல் அறிவியல்: 
 

டாக்டர் கனக் ொஹா 
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ஏேன் ேனிோபிோன அலேப்பு நான்ென் 

அகதிகள் விருலே 2021 சவன்றது 

பயமனில் இருந்து ஒரு மனிதாபிமான 

அகமப்பு 2021 UNHCR ொன்ென் அகதிகள் 

விருது சவன்றதாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. “மனிதாபிமான 

வளர்ச்சிக்கான ஜீல் அல்பபனா 

அபொசிபயஷன்” என்ற அகமப்பு, 2017 

ஆம் ஆண்டில் அமீன் ஜுப்ரான் 

என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

 

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 ஹாக்கி 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. 
 

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. 
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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. 
 

தேசிய ஆசிரியர் தினம்: செப்டம்பர் 05 

செப்டம்பர் 5 இந்தியா முழுவதும் 

ஆசிரியர் தினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. ெம் ொட்டின் 

முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்த 

டாக்டர் ெர்பவபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் 

பிறந்த ொகள முன்னிட்டு இந்த ொள் 

ஆசிரியர் தினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. அவர் ஒரு 

தத்துவஞானி, அறிஞர் மற்றும் பாரத 

ரத்னா விருது சபற்றவர். அவர் 

இந்தியாவின் இரண்டாவது குடியரசுத் 

தகலவர் (1962 முதல் 1967 வகர) மற்றும் 

இந்தியாவின் முதல் துகண ஜனாதிபதி 

(1952-1962). 
 

ெர்வதேெ சோண்டு தினம்: 05 செப்டம்பர் 

ெர்வபதெ சதாண்டு தினம் 

ஆண்டுபதாறும் செப்டம்பர் 05 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இது ஐக்கிய 

ொடுகள் சபாதுச் ெகபயால் 2012 இல் 

அறிவிக்கப்பட்டது. எப்பபாதும் 

அறப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த அன்கன 

சதரொவின் நிகனவு தினத்கத 

நிகனவுகூரும் சபாருட்டு செப்டம்பர் 5 

பதர்வு செய்யப்பட்டது. 
 

ெர்வதேெ நீல வானத்திற்கான சுத்ேோன 

காற்று தினம் 

காற்றின் தரத்கத பமம்படுத்தும் 

ெடவடிக்ககககள ஊக்குவிப்பதற்கும் 

எளிதாக்குவதற்கும் ெர்வபதெ நீல 

வானத்திற்கான ெர்வபதெ தினம் 

செப்டம்பர் 07 அன்று 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

சுகாதாரம், உற்பத்தித்திறன், 

சபாருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

சுத்தமான காற்று முக்கியம் என்று 

அகனத்து நிகலகளிலும் (தனிெபர், 

ெமூகம், சபருநிறுவன மற்றும் அரசு) 

சபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவகத பொக்கமாகக் சகாண்ட 

ஐொ அங்கீகாரம் சபற்ற ொள். 

ெர்வபதெ நீல வானத்திற்கான 2021 ஆம் 

ஆண்டின் கருப்சபாருள் 

“ஆபராக்கியமான காற்று, 

ஆபராக்கியமான கிரகம்” என்பது காற்று 

மாசுபாட்டின் சுகாதார அம்ெங்ககள 

வலியுறுத்துகிறது, குறிப்பாக பகாவிட் -

19 சதாற்றுபொகய கருத்தில் 

சகாள்கிறது. எங்கள் முயற்சிககள 

சீரகமக்கவும், சுத்தமான காற்றின் 

உரிகமகய பகாரவும் இந்த ொள் ஒரு 

அகழப்பு ெடவடிக்ககயாக 

#HealthyAirHealthyPlanet செயல்படுகிறது. 
 

உணவு பேப்படுத்தும் வாரம்: செப்டம்பர் 

06 முேல் 12, 2021 வலர 

இந்தியா சுதந்திரம் அகடந்து 75 

ஆண்டுகள் ஆனகத நிகனவுகூரும் 

வககயில், இந்திய அரசு ‘ஆொதி கா 

அமிர்த மபஹாத்ஸவ்’ 

சகாண்டாடுகிறது. சகாண்டாட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக, உணவு பதப்படுத்தும் 

சதாழில்துகற அகமச்ெகம் 2021 

செப்டம்பர் 6 முதல் 12 வகர ‘உணவு 

பதப்படுத்தும் வாரத்கத’ ககடப்பிடித்து 

வருகிறது 
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ெர்வதேெ எழுத்ேறிவு தினம்: 08 

செப்டம்பர் 

ெர்வபதெ எழுத்தறிவு தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 8 அன்று 

உலகளவில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்த 

ொள் தனிெபர்கள், ெமூகங்கள் மற்றும் 

ெமூகங்களுக்கான கல்வியறிவின் 

முக்கியத்துவத்கதப் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ பரப்பியது பமலும் 

பமலும் கல்வியறிவுள்ள ெமூகங்ககள 

பொக்கி தீவிர முயற்சிகளின் அவசியம். 

55 வது ெர்வபதெ எழுத்தறிவு தினத்தின் 

கருப்சபாருள் மனித கமய மீட்புக்கான 

எழுத்தறிவு: டிஜிட்டல் பிளகவ 

குகறத்தல். 
 

கல்விலய ோக்குேலில் இருந்து 

பாதுகாப்பேற்கான ெர்வதேெ தினம்: 09 

செப்டம்பர் 

கல்விகய தாக்குதலில் இருந்து 

பாதுகாப்பதற்கான ெர்வபதெ தினம் 

செப்டம்பர் 9 அன்று உலகளவில் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. தாக்குதலில் 

இருந்து கல்விகயப் பாதுகாப்பதற்கான 

ெர்வபதெ தினத்கத முதன்முகறயாக 2020 

இல் சகாண்டாட பவண்டும். 
 

உலக ேற்சகாலல ேடுப்பு தினம்: 

செப்டம்பர் 10 

தற்சகாகல தடுப்புக்கான ெர்வபதெ 

ெங்கம் (IASP) ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

செப்டம்பர் 10 அன்று உலக தற்சகாகல 

தடுப்பு தினத்கத (WSPD) அனுெரிக்கிறது. 

தற்சகாகலகயத் தடுக்க முடியும் என்று 

உலகம் முழுவதும் விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவபத இந்த ொளின் பொக்கம். 

2021 உலக தற்சகாகல தடுப்பு தினத்தின் 

கருப்சபாருள் “செயலின் மூலம் 

ெம்பிக்கககய உருவாக்குதல்” 

என்பதாகும். 

உலக மின்ொர வாகனம் தினம்: 

செப்டம்பர் 9 

உலக மின்ொர வாகனம் தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 9 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. ொள் இ-

சமாபிலிட்டி சகாண்டாட்டத்கதக் 

குறிக்கிறது. 

மின்ொர வாகனங்களின் ென்கமகள் 

குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக உலகளவில் சிறப்பு 

விழிப்புணர்வு பிரச்ொரங்கள் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ளன. உலக மின்ொர 

வாகனம் தினம் என்பது நிகலத்தன்கம 

ஊடக நிறுவனமான கிரீன் டிவியால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும். 

முதல் உலக EV தினம் 2020 இல் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 
 

இேயேலல நாள் 2021: 09 செப்டம்பர் 

சுத்தமான கங்காவுக்கான பதசிய மிஷன், 

ெவுலா அறக்கட்டகளயுடன் இகணந்து 

செப்டம்பர் 09, 2021 அன்று இமாலய 

திவாகஸ ஏற்பாடு செய்தது. இந்த 

ஆண்டின் கருப்சபாருள் 

‘இமயமகலயின் பங்களிப்பு மற்றும் 

ெமது சபாறுப்புகள்’. ‘ஆொடி கா அமிர்த 

மபஹாத்ஸவ்’ சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இந்த நிகழ்வு இருந்தது. 
 

சேற்கு-சேற்கு ஒத்துலழப்புக்கான 

ஐக்கிய நாடுகள் தினம்: செப்டம்பர் 12 

சதற்கு-சதற்கு ஒத்துகழப்புக்கான 

ெர்வபதெ தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

செப்டம்பர் 12 அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. சதற்கில் உள்ள 

பிராந்தியங்கள் மற்றும் ொடுகளால் 

ெமீபத்திய ஆண்டுகளில் செய்யப்பட்ட 

சபாருளாதார, ெமூக மற்றும் அரசியல் 

முன்பனற்றங்ககள இந்த ொள் 

சகாண்டாடுகிறது. வளரும் 

ொடுகளிகடபய சதாழில்நுட்ப 

ஒத்துகழப்புக்கான ஐ.ொ.வின் 

முயற்சிககள இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
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உலக முேலுேவி நாள் 2021: 11 செப்டம்பர் 

உலக முதலுதவி தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத்தின் 

இரண்டாவது ெனிக்கிழகமயன்று 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 2021 ஆம் 

ஆண்டு செப்டம்பர் 11, 2021 அன்று 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

ெர்வபதெ செஞ்சிலுகவ ெங்கம் மற்றும் 

செம்பிகற ெங்கங்கள் (IFRC) படி, 2021 

உலக முதலுதவி தினத்திற்கான 

கருப்சபாருள் ‘முதலுதவி மற்றும் ொகல 

பாதுகாப்பு’ ஆகும். 
 

இந்தி திவாஸ் செப்டம்பர் 14 அன்று 

சகாண்டாடப்பட்டது 

இந்தி திவாஸ் அல்லது ஹிந்தி தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 14 

அன்று இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

சமாழியாக ஹிந்தி பிரபலமகடவகத 

குறிக்கும் வககயில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. இந்திய 

அரசியலகமப்பின் 343 வது பிரிவின் கீழ் 

இந்த சமாழி ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

முதல் இந்தி தினம் 1953 செப்டம்பர் 14 

அன்று சகாண்டாடப்பட்டது. 
 

உலக லிம்தபாோ விழிப்புணர்வு தினம்: 

செப்டம்பர் 15 

உலக லிம்பபாமா விழிப்புணர்வு தினம் 

(WLAD) ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 

15 அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. லிம்பபாமா 

மற்றும் பல்பவறு வககயான 

லிம்பபாமாவால் பாதிக்கப்பட்ட 

பொயாளிகள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் 

எதிர்சகாள்ளும் குறிப்பிட்ட உணர்ச்சி 

மற்றும் உளவியல் ெமூக ெவால்கள் 

குறித்த விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த ொள் 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது 

தேசிய சபாறியாளர் தினம்: செப்டம்பர் 

15 

இந்தியாவில், சபாறியாளர் தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 15 

அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

பதெத்தின் வளர்ச்சியில் 

சபாறியாளர்களின் பங்களிப்கப 

அங்கீகரிப்பதற்காக இந்த ொள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த ொள் இந்தியாவின் சபாறியியல் 

முன்பனாடியான ெர் பமாக்ஷகுண்டம் 

விஸ்பவஸ்வரய்யா (Sir MV என்று 

பிரபலமாக அறியப்படுகிறது) 

அவர்களின் பிறந்த ொகளக் குறிக்கிறது 
 

ெர்வதேெ ஜனநாயக தினம்: செப்டம்பர் 15 

ெர்வபதெ ஜனொயக தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 15 அன்று 

உலகளவில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

இது 2007 ல் ஐ.ொ. சபாதுச் ெகபயால் 

நிகறபவற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தின் 

மூலம் நிறுவப்பட்டது, ஜனொயகத்தின் 

சகாள்ககககள ஊக்குவிப்பதற்கும் 

நிகலநிறுத்துவதற்கும் மற்றும் உலகின் 

ஜனொயக நிகலகய மறுபரிசீலகன 

செய்வதற்கான வாய்ப்கப 

வழங்குவதற்காகவும். 
 

ஓதொன் அடுக்லகப் பாதுகாப்பேற்கான 

ெர்வதேெ தினம் 

ஓபொன் படலத்கதப் பாதுகாப்பதற்கான 

ெர்வபதெ தினம் (உலக ஓபொன் தினம்) 

ஆண்டுபதாறும் செப்டம்பர் 16 அன்று 

ஓபொன் அடுக்கு சிகதவு பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ பரப்பவும், அகதப் 

பாதுகாப்பதற்கான தீர்வுககளத் 

பதடவும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

2021 உலக ஓபொன் தினத்தின் 

கருப்சபாருள்: ‘Montreal Protocol – keeping 

us, our food and vaccines cool.’ 
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உலக தநாயாளி பாதுகாப்பு தினம்: 

செப்டம்பர் 17 

உலகளாவிய பொயாளி பாதுகாப்பு 

தினம் செப்டம்பர் 17 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது, இது 

பொயாளிகளின் பாதுகாப்பிற்கான 

உலகளாவிய விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் சுகாதாரப் 

பாதுகாப்கபப் பாதுகாப்பதில் தங்கள் 

அர்ப்பணிப்கபக் காட்ட மக்ககள 

வலியுறுத்துகிறது. 

2021 உலகளாவிய பொயாளி பாதுகாப்பு 

தினம் (WPSD) இன் கருப்சபாருள் 

‘பாதுகாப்பான தாய்மார்கள் மற்றும் 

புதிதாகப் பிறந்த குழந்கதகள் 

பராமரிப்பு’ (‘Safe maternal and newborn 

care’) ஆகும். 
 

உலக மூங்கில் தினம்: செப்டம்பர் 18 

மூங்கில் பயன்கள் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தவும், 

அன்றாட சபாருட்களில் அதன் 

பயன்பாட்கட ஊக்குவிக்கவும் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 18 

அன்று உலக மூங்கில் தினம் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. மூங்கில் 

பல்பவறு பொக்கங்களுக்காக 

முக்கியமாக கிழக்கு மற்றும் 

சதன்கிழக்கு ஆசியாவில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
 

ெர்வதேெ ெே ஊதிய தினம்: செப்டம்பர் 18 

ெர்வபதெ ெம ஊதிய தினம் செப்டம்பர் 18 

அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த 

ொளின் சதாடக்க பதிப்பு 2020 ஆம் 

ஆண்டில் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

இந்த ொள் சபண்கள் மற்றும் 

சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாகுபாடு 

உட்பட அகனத்து வககயான 

பாகுபாடுகளுக்கும் எதிராக ெம 

மதிப்பின் பவகலக்கு ெமமான 

ஊதியத்கத அகடவகத பொக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

உலக நீர் கண்காணிப்பு தினம்: 18 

செப்டம்பர் 

உலகளாவிய நீர் கண்காணிப்பு மற்றும் 

நீர் கண்காணிப்பில் சபாதுமக்களின் 

விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாட்கட 

அதிகரிக்க 2003 முதல் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 18 அன்று 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் உலக நீர் 

கண்காணிப்பு தினம் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

உலசகங்கிலும் உள்ள நீர் 

ஆதாரங்ககளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நீர் 

கண்காணிப்பு ஆகியவற்றில் 

சபாதுமக்களின் விழிப்புணர்வு மற்றும் 

ஈடுபாட்கட அதிகரிக்க இந்த ொள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

ெர்வதேெ கடதலார தூய்லே நாள் 2021: 18 

செப்டம்பர் 

ெர்வபதெ கடபலார தூய்கம தினம் 

செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது 

ெனிக்கிழகமயன்று பாரம்பரியமாக 

ெடத்தப்படுகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டில், 

செப்டம்பர் 18 அன்று இந்த ொள் 

ெடத்தப்படுகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டின் 

ெர்வபதெ கடபலார தூய்கம தினத்தின் 

கருப்சபாருள்: “குப்கபககளக் கடலில் 

அல்லாமல் சதாட்டியில் கவக்கவும்”. 
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ெர்வதேெ சிவப்பு பாண்டா தினம் 2021 

ெர்வபதெ பாண்டா தினம் (IRPD) 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 

மாதத்தின் மூன்றாவது 

ெனிக்கிழகமயன்று சிவப்பு பாண்டா 

பாதுகாப்பு பிரச்ெகனகளுக்கு 

சபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்தி ஆதரவு அளிக்கிறது. 2021 இல், 

IRPD 18 செப்டம்பர் 2021 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 
 

ெர்வதேெ அலேதி தினம்: 21 செப்டம்பர் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ெர்வபதெ அகமதி 

தினம் செப்டம்பர் 21 அன்று உலகம் 

முழுவதும் ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

ஐ.ொ. சபாதுச் ெகப 24 மணி பெர 

அகிம்கெ மற்றும் பபார் நிறுத்தத்கத 

ககடபிடிப்பதன் மூலம் அகமதியின் 

இலட்சியங்ககள வலுப்படுத்த 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ொளாக 

அறிவித்துள்ளது. 

ெர்வபதெ ெமாதான தினத்திற்கான 2021 

ஆம் ஆண்டின் கருப்சபாருள் “ஒரு 

ெமமான மற்றும் நிகலயான உலகிற்கு 

சிறந்தகத மீட்சடடுப்பது” ஆகும். 
 

ெர்வதேெ காது தகளாதோர் வாரம் 2021: 

செப்டம்பர் 20 முேல் 26 வலர 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும், செப்டம்பர் 

ககடசி ஞாயிற்றுக்கிழகம 

முடிவகடயும் முழு வாரமும் ெர்வபதெ 

காது பகளாபதார் வாரமாக (IWD) 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2021 இல், IWD 

செப்டம்பர் 20 முதல் 26, 2021 வகர 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

செப்டம்பர் மாதத்தின் ககடசி 

ஞாயிற்றுக்கிழகம உலக காது 

பகளாபதார் தினம் அல்லது ெர்வபதெ 

காது பகளாபதார் தினமாக (செப்டம்பர் 

26, 2021) சகாண்டாடப்படுகிறது. 

2021 IWD இன் கருப்சபாருள் 

“செழிப்பான காது பகளாத ெமூகங்ககள 

சகாண்டாடுதல்” ஆகும். 

 

உலக அல்லெேர் தினம்: செப்டம்பர் 21 

உலக அல்கெமர் தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 21 அன்று 

உலகளவில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

அல்கெமர் பொய் மற்றும் 

சதாடர்புகடய டிசமன்ஷியாகவச் 

சுற்றியுள்ள களங்கம் பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவகத இந்த 

ொள் பொக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

எடின்பர்க்கில் ADI யின் வருடாந்திர 

மாொட்கட 21 செப்டம்பர் 1994 அன்று 

சதாடங்கி ெமது 10 வது ஆண்டு 

நிகறகவக் சகாண்டாட உலக 

அல்கெமர் தினம் சதாடங்கப்பட்டது. 

2021 உலக அல்கெமர் தினத்தின் 

கருப்சபாருள் “டிசமன்ஷியாகவ 

அறிந்து சகாள்ளுங்கள், அல்கெமர் 

பொகய அறிந்து சகாள்ளுங்கள்”. 

 

உலக காண்டாமிருக தினம் 

செப்டம்பர் 22 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

உலக காண்டாமிருக தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 22 அன்று உலகம் 

முழுவதும் ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ொள் காரணம் சதாடர்பான 

நிறுவனங்கள், NGOக்கள், உயிரியல் 

பூங்காக்கள் மற்றும் சபாது 

உறுப்பினர்கள் காண்டாமிருகங்ககள 

தங்கள் தனித்துவமான வழிகளில் 

சகாண்டாட வாய்ப்பளிக்கிறது. 

 

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/
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PFRDA, அக்தடாபர் 01, 2021 அன்று ‘NPS 

திவஸ்’ ஐ அனுெரிக்கிறது. 

ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுகற மற்றும் 

பமம்பாட்டு ஆகணயம் (PFRDA), 

அக்படாபர் 01, 2021 ஐ பதசிய ஓய்வூதிய 

அகமப்பு தினமாக (NPS திவஸ்) 

அனுெரிக்கிறது. இந்த பிரச்ொரம் PFRDA 

ஆல் ‘ஆொதி கா அமிர்த மபஹாத்ஸவ்’ 

இன் கீழ், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் 

திட்டத்கத ஊக்குவிப்பதற்காக, ஒரு 

கவகலயற்ற ‘ஆொத்’ ஓய்வூதியத்திற்காக 

சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

பிரச்ொரத்கத PFRDA தனது ெமூக ஊடக 

தளங்களில், #npsdiwas உடன் 

ஊக்குவிக்கிறது. 

உலக ேருந்ோளுனர் தினம்: 25 செப்டம்பர் 

உலக மருந்தாளுெர் தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 25 அன்று 

உலகளவில் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

ஆபராக்கியத்கத பமம்படுத்துவதில் 

மருந்தாளுெரின் பங்கு பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த இந்த ொள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

நாடு செப்டம்பர் 25 அன்று அந்திதயாேய 

திவாலஸ அனுெரிக்கிறது 

இந்தியாவில், பண்டிட் தீன்தயாள் 

உபாத்யாயாவின் பிறந்தொகள 

முன்னிட்டு, ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

செப்டம்பர் 25 அன்று அந்திபயாதய 

திவாஸ் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

அந்திபயாதயா என்றால் “ஏகழகளில் 

ஏகழககள உயர்த்துவது” அல்லது 

“ககடசி ெபரின் உயர்வு” என்று 

சபாருள். இந்த ொள் செப்டம்பர் 25, 2014 

அன்று பமாடி அரொல் அறிவிக்கப்பட்டு, 

2015 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக 

சகாண்டாடப்பட்டது. 

 

உலக சுற்றுலா தினம்: 27 செப்டம்பர் 

உலக சுற்றுலா தினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 27 அன்று 

உலகளவில் ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ொளின் பொக்கம் ெர்வபதெ 

ெமூகத்தில் சுற்றுலாவின் பங்கு பற்றிய 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவபதாடு, 

அது உலகளாவிய ெமூக, கலாச்ொர, 

அரசியல் மற்றும் சபாருளாதார 

மதிப்புககள எவ்வாறு பாதிக்கிறது 

என்பகத விளக்குவதாகும். 
 

உலக சுற்றுச்சூழல் சுகாோர தினம்: 

செப்டம்பர் 26 

ெர்வபதெ சுற்றுச்சூழல் சுகாதார 

கூட்டகமப்பு (IFEH) ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 26 அன்று உலக 

சுற்றுச்சூழல் சுகாதார தினத்கத 

அனுெரிக்க அறிவித்தது. உலசகங்கிலும் 

உள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆபராக்கியத்தின் 

முக்கியமான பணிகளுக்கு சவளிச்ெம் 

பபாட இந்த ொள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

2021 உலக சுற்றுச்சூழல் சுகாதார 

தினத்தின் கருப்சபாருள்: உலகளாவிய 

மீட்பில் ஆபராக்கியமான ெமூகங்களுக்கு 

சுற்றுச்சூழல் ஆபராக்கியத்திற்கு 

முன்னுரிகம அளித்தல். 
 

அணு ஆயுேங்கலள ஒழிப்பேற்கான 

ெர்வதேெ தினம் 

ஐக்கிய ொடுகள் ெகப ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் செப்டம்பர் 26 அணு 

ஆயுதங்ககள ஒழிப்பதற்கான ெர்வபதெ 

தினமாக அனுெரிக்கிறது. இந்த ொளின் 

பொக்கம் அணு ஆயுதங்களால் 

மனிதகுலத்திற்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் 

மற்றும் அவற்கற முற்றிலுமாக 

அகற்றுவதற்கான அவசியம் பற்றிய 

சபாது விழிப்புணர்கவ 

பமம்படுத்துவதாகும் 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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உலக நதிகள் தினம் 2021: செப்டம்பர் 26 

உலசகங்கிலும் உள்ள ெதிககள 

ஆதரிக்கவும், பாதுகாக்கவும், 

பாதுகாக்கவும் உலகளாவிய 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த 2005 ஆம் 

ஆண்டு முதல் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

செப்டம்பர் ொன்காம் ஞாயிற்றுக்கிழகம 

உலக ெதிகள் தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

2021 இல், உலக ெதிகள் தினம் 

செப்டம்பர் 26 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

2021 உலக ெதிகள் தினத்தின் 

கருப்சபாருள் “எங்கள் ெமூகங்களில் 

உள்ள நீர்வழிப்பாகதகள்” என்பது 

ெகர்ப்புற நீர்வழிககள பாதுகாக்க 

மற்றும் பழுதுபார்ப்பதன் அவசியத்கத 

குறிப்பிட்ட அழுத்தத்துடன் அடிக்கடி 

அழுத்தத்தில் உள்ளது. 
 

உலக தரபிஸ் தினம்: செப்டம்பர் 28 

மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளில் 

பரபிஸின் தாக்கம் குறித்து 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தவும், 

பொகயத் தடுப்பது எப்படி என்பது 

குறித்த தகவல்ககளயும் 

ஆபலாெகனககளயும் வழங்கவும், 

பரபிகஸக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிகள் 

எடுக்கவும் செப்டம்பர் 28 அன்று உலக 

பரபிஸ் தினம் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

2021 உலக பரபிஸ் தினத்தின் 15 வது 

பதிப்பாகும். 
 

ேகவலுக்கான உலகளாவிய 

அணுகலுக்கான ெர்வதேெ தினம் 

உலகளாவிய தகவல் அணுகலுக்கான 

ெர்வபதெ தினம் (சபாதுவாக தகவல் 

தினம் என்று அகழக்கப்படுகிறது) 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 28 

அன்று உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. தகவலுக்கான 

உலகளாவிய அணுகல் என்பது 

ஆபராக்கியமான மற்றும் உள்ளடக்கிய 

அறிவு ெமூகங்களுக்கான தகவல்ககளத் 

பதட, சபற மற்றும் வழங்க 

அகனவருக்கும் உரிகம உண்டு. 
 

உணவு இழப்பு ேற்றும் கழிவு பற்றிய 

ெர்வதேெ விழிப்புணர்வு தினம் 

உணவு இழப்பு மற்றும் கழிவு பற்றிய 

ெர்வபதெ விழிப்புணர்வு தினம் 

செப்டம்பர் 29 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது, 2020 முதல், 

உணவு விரயத்கத தீர்க்க உலகளாவிய 

முயற்சிககள ஊக்குவிக்கவும் 

செயல்படுத்தவும். ஐக்கிய ொடுகள் 

சபாதுச் ெகப 2019 ஆம் ஆண்டு 

செப்டம்பர் 29 ஆம் பததி ெர்வபதெ 

உணவு இழப்பு மற்றும் கழிவு 

விழிப்புணர்வு தினமாக அறிவித்தது. 
 

உலக இேய தினம் செப்டம்பர் 29 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

உலக இதய தினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

செப்டம்பர் 29 அன்று இதய பொய் 

மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புகடய 

உடல்ெலப் பிரச்சிகனகளுக்கு மக்களின் 

கவனத்கத ஈர்க்கும் வககயில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு, உலக இதய தினத்தின் 

கருப்சபாருள் “இகணக்க இதயத்கதப் 

பயன்படுத்து” என்பதாகும். 

ெர்வபதெ சமாழிசபயர்ப்பு ொள்: 30 

செப்டம்பர் 
 

ெர்வதேெ சோழிசபயர்ப்பு நாள்: 30 

செப்டம்பர் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும், செப்டம்பர் 30 

அன்று ெர்வபதெ சமாழிசபயர்ப்பு தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. ெர்வபதெ 

சமாழிசபயர்ப்பாளர்களின் 
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கூட்டகமப்பு (FIT) 1953 இல் 

நிறுவப்பட்டதிலிருந்து இந்த ொகள 

ஏற்பாடு செய்கிறது. 

உலக அகமதி மற்றும் பாதுகாப்பின் 

வளர்ச்சி மற்றும் வலுப்படுத்துதலுக்கு 

பங்களிப்பு, உகரயாடல், புரிதல் மற்றும் 

ஒத்துகழப்கப எளிதாக்கும் சமாழி 

சமாழிசபயர்ப்பு நிபுணர்களின் 

பணிகய இந்த ொள் பொக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

ெர்வபதெ சமாழிசபயர்ப்பு ொள் 2021 

கருப்சபாருள்: “சமாழிசபயர்ப்பில் 

ஐக்கியம்”. 
 

உலக கடல் நாள் 2021: 30 செப்டம்பர் 

உலக கடல் தினம் 2021 செப்டம்பர் 30 

அன்று உலகளவில் 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. உலக கடல் 

தினத்கத சகாண்டாடும் ெரியான பததி 

தனிப்பட்ட அரொங்கங்களுக்கு 

விடப்படுகிறது, ஆனால் வழக்கமாக 

செப்டம்பர் ககடசி வாரத்தில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 2021 உலக கடல் 

தினத்தின் கருப்சபாருள் “கப்பல் 

வருங்காலத்தின் கமயத்தில் 

கடற்பகடயினர்”. 

 

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 

குஹா 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 

ஹம்ப்டி ெர்மா பக துல்ஹானியா 

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 

ஹுரியத் 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. 
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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 ஹர்லீ 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. 
 

 

முன்னாள் IOC ேலலவர் ஜாக் தராக் 

காலோனார் 

ெர்வபதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் (IOC) 

முன்னாள் தகலவர் ஜாக் பராக் 

காலமானார். அவர் IOCயின் தகலவராக 

12 ஆண்டுகள், 2001 முதல் 2013 வகர, 

மூன்று பகாகடக்கால விகளயாட்டுகள் 

மற்றும் மூன்று குளிர்கால 

விகளயாட்டுககள 

பமற்பார்கவயிட்டார், அத்துடன் 

இகளஞர் ஒலிம்பிக்கக உருவாக்கினார். 

அவருக்குப் பிறகு தாமஸ் பாக் பதவி 

ஏற்றார். அவர் IOCயின் 8 வது தகலவராக 

இருந்தார். 

 

முன்னாள் பிரான்ஸ் கால்பந்து வீரர் ஜீன் 

பியர் ஆடம்ஸ் காலோனார் 

39 ஆண்டுகளாக பகாமா நிகலயில் 

இருந்த முன்னாள் பிரான்ஸ் கால்பந்து 

வீரர் ஜீன் பியர் ஆடம்ஸ் காலமானார். 

1982 ஆம் ஆண்டில், ஆடம்ஸ் தனது 

வழக்கமான முழங்கால் அறுகவ 

சிகிச்கெயின் பபாது, மருத்துவப் 

பிகழகயத் சதாடர்ந்து பகாமா 

நிகலக்குச் சென்றார். 

 

முன்னாள் ேத்திய சுகாோர செயலாளர் 

தகெவ் தேசிராஜு காலோனார் 

முன்னாள் மத்திய சுகாதார செயலாளர் 

பகெவ் பதசிராஜு “கடுகமயான 

கபரானரி பொய்க்குறி” காரணமாக 

காலமானார். பதசிராஜு முன்னாள் 

ஜனாதிபதி டாக்டர் ெர்பவபள்ளி 

ராதாகிருஷ்ணனின் பபரன் ஆவார். அவர் 

உத்தரகண்ட் பகடகரச் பெர்ந்த 1978 

சதாகுதி ஐஏஎஸ் அதிகாரி. அவர் 

மனெலம் மற்றும் ெமூக 

ஆபராக்கியத்திற்கான 
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பங்களிப்புகளுக்காக அறியப்பட்டார். 

2017 ஆம் ஆண்டின் இந்தியாவின் 

மனெலச் ெட்டத்தின் 

வடிவகமப்பாளராக இருந்தார். 
 

BBC ஹிந்தியின் முேல் செய்தி 

ஒளிபரப்பாளரான ரஜினி கவுல் 

காலோனார் 

BBC ஹிந்தியின் முதல் செய்தி 

ஒளிபரப்பாளராக இருந்த ரஜினி கவுல் 

ஹரியானாவின் பரிதாபாத்தில் 

காலமானார். அவளுக்கு வயது 93. 

ஹிந்தியில் ஊழியராக பெர்ந்த முதல் 

சபண் மட்டுமல்ல, 1961 இல் 

செட்சவார்க்கில் ஹிந்தியில் செய்தித் 

சதாகுப்கபப் படித்த முதல் 

சபண்மணியும் ஆனார். அவள் 

இந்திரதனுஷ் நிகழ்ச்சிக்காக ென்கு 

அறியப்பட்டார். 
 

முன்னாள் ேத்திய அலேச்ெர் ஆஸ்கார் 

சபர்னாண்டஸ் காலோனார் 

மூத்த ராஜ்யெபா எம்.பி.யும் முன்னாள் 

மத்திய அகமச்ெருமான ஆஸ்கார் 

சபர்னாண்டஸ் காலமானார். மூத்த 

காங்கிரஸ் தகலவர் மன்பமாகன் 

சிங்கின் UPA அரொங்கத்தில் 

பபாக்குவரத்து, ொகல மற்றும் 

செடுஞ்ொகலகள் மற்றும் சதாழிலாளர் 

மற்றும் பவகலவாய்ப்புக்கான மத்திய 

அகமச்ெரகவ அகமச்ெராக 

பணியாற்றினார். 
 

இந்தியாவின் முன்னாள் வீரரும், தோகன் 

பகன் தகப்டனுோன பாபனி ராய் 

காலோனார் 

இந்தியாவின் முன்னாள் கால்பந்து 

வீரரும் பமாகன் பகன் பகப்டனுமான 

பபானி ராய் காலமானார். அவர் 1966 இல் 

பாகனில் பெர்ந்தார் மற்றும் 1972 வகர 

கிளப்பிற்காக விகளயாடினார். அவர் 

1969 சமர்படகா பகாப்கபயில் 

இந்தியாகவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் மற்றும் 

மூன்று பபாட்டிகளில் விகளயாடினார். 

1968, 1970, 1971 மற்றும் 1972 இல் (கூட்டு 

சவற்றியாளர்) பராவர்ஸ் பகாப்கபகய 

பமாகன் பகன் சவல்ல பபானி ராய் 

உதவினார் 

 

2 முலற ஒலிம்பிக் ேங்கப் பேக்கம் 

சவன்ற யூரி செடிக் காலோனார் 

இரட்கட ஒலிம்பிக் சுத்தி எறிதல் 

தங்கப்பதக்கம் சவன்ற யூரி செடிக், 1991 

வகர பொவியத் யூனியகனப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய உக்பரனிய 

டிராக் அண்ட் ஃபீல்ட் விகளயாட்டு வீரர் 

காலமானார். 1986 ல் ஸ்டட்கார்ட்டில் 

ெடந்த ஐபராப்பிய ொம்பியன்ஷிப் 

பபாட்டியில் 86.74 மீட்டர் தூரத்கத சுத்தி 

எறிந்து உலக ொதகன பகடத்தார். 

 

பிரபல காஷ்மீர் எழுத்ோளர் அஜீஸ் 

ஹஜினி காலோனார் 

பிரபல எழுத்தாளரும், ஜம்மு -காஷ்மீர் 

ககல, கலாச்ொரம் மற்றும் சமாழிகளின் 

அகாடமியின் முன்னாள் 

செயலாளருமான அஜீஸ் ஹஜினி 

காலமானார். வடக்கு காஷ்மீரின் 

பந்திபபாராவில் அப்துல் அஜீஸ் 

பபரயாக பிறந்த ஹஜினி, 2015 ஆம் 

ஆண்டில் ககல & கலாச்ொர மற்றும் 

சமாழிகளின் அகாடமியின் 

செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். 

காஷ்மீரியில் கவிகத மற்றும் விமர்ெனம் 

உட்பட இருபதுக்கும் பமற்பட்ட 

புத்தகங்கள் உள்ளன. 
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பிரபல பத்ேஸ்ரீ விருது சபற்ற 

வானியற்பியலாளர் ோணு பத்ேநாபன் 

காலோனார் 

புகழ்சபற்ற தத்துவார்த்த 

இயற்பியலாளரும் பிரபஞ்ெ 

அறிவியலாளருமான பபராசிரியர் தாணு 

பத்மொபன் காலமானார். அவர் 

வானியல் மற்றும் வானியல் இயற்பியல் 

கமயத்தில் (IUCAA) ஒரு புகழ்சபற்ற 

பபராசிரியராக இருந்தார். 
 

இங்கிலாந்தின் முன்னாள் கால்பந்து வீரர் 

ஜிம்மி கிரீவ்ஸ் காலோனார் 

இங்கிலாந்தின் மிகச்சிறந்த 

ஸ்ட்கரக்கர்களில் ஒருவரும் மற்றும் 

படாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பரின் ொதகன 

பகால் அடித்தவருமான ஜிம்மி கிரீவ்ஸ் 

காலமானார். அவர் 1961-1970 க்கு 

இகடயில் படாட்டன்ஹாமிற்காக 266 

பகால்ககள அடித்தார் மற்றும் 1962-63 

பருவத்தில் அவரது 37 லீக் பகால்கள் ஒரு 

கிளப் ொதகனயாக உள்ளது. 
 

அகாரா பரிஷத் ேலலவர் நதரந்திர கிரி 

காலோனார் 

அகில் பாரத அகார பரிஷத் தகலவர் 

மஹந்த் ெபரந்திர கிரி காலமானார். 2016 

ல் தான் கிரி முதன்முதலில் அகாரா 

பரிஷத் தகலவராக சபாறுப்பபற்றார். 
 

ெர்வதேெ லெலக சோழிகள் தினம்: 23 

செப்டம்பர் 

ெர்வபதெ கெகக சமாழிகள் தினம் (IDSL) 

ஆண்டுபதாறும் செப்டம்பர் 23 அன்று 

உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. கெகக 

சமாழிகளின் விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்தவும், கெகக சமாழிகளின் 

நிகலகய வலுப்படுத்தவும் இந்த ொள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

செப்டம்பர் 20-26 வலர வாணிஜ்ய ெப்ோ 

சகாண்டாடப்படுகிறது 

செப்டம்பர் 20 முதல் 26 வகர ‘வாணிஜ்ய 

ெப்தா’ சகாண்டாட வர்த்தக அகமச்ெகம் 

முடிவு செய்துள்ளது. இந்த ெப்தாவில், 

ொடு முழுவதும் இந்தியாவின் வளர்ந்து 

வரும் சபாருளாதார ெக்திகய 

சவளிப்படுத்த பல நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். 

ஐந்து சவளிொட்டு கருத்தரங்குகள் 

இந்திய சவளிொட்டு வர்த்தக 

நிறுவனத்தால் (IIFT) ொட்டின் ஐந்து 

பிராந்தியங்களில் ஏற்பாடு 

செய்யப்படும். 

 

முன்னாள் அருணாச்ெல பிரதேெ ஆளுநர் 

YS ேத்வால் காலோனார். 

அருணாச்ெல பிரபதெத்தின் முன்னாள் 

கவர்னரும், சடல்லி காவல்துகற 

ஆகணயருமான யுத்வீர் சிங் தத்வால் 

காலமானார். 1974 பபட்ச் ஐபிஎஸ் 

அதிகாரியான தத்வால், ஜூகல 2007 

முதல் ெவம்பர் 2010 வகர சடல்லியின் 16 

வது காவல்துகற ஆகணயராக 

இருந்தார். 

 

பிரபல சபண் உரிலே ஆர்வலரும் 

எழுத்ோளருோன கேலா பாசின் 

காலோனார் 

மகளிர் உரிகம ஆர்வலரும், பிரபல 

எழுத்தாளருமான கமலா பாசின் 

புற்றுபொயுடன் பபாராடி காலமானார். 

அவர் 1970 களில் வளர்ச்சிப் 

பிரச்சிகனகளில் பணியாற்றத் 

சதாடங்கினார் மற்றும் அவரது பணி 

பாலினம், கல்வி, மனித வளர்ச்சி மற்றும் 

ஊடகங்களில் கவனம் செலுத்தியது. 
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Miscellaneous News 
 

ஜீவ் மில்கா சிங் துபாய் தகால்டன் விொ 

வழங்கப்பட்ட உலகின் முேல் தகால்ப் 

வீரர் ஆவார் 

ஸ்டார் இந்திய பகால்ப் வீரர் ஜீவ் மில்கா 

சிங் விகளயாட்டின் சிறந்த 

ொதகனககளப் பாராட்டி மதிப்புமிக்க 

10 ஆண்டு துபாய் பகால்டன் விொகவப் 

சபறும் உலகின் முதல் சதாழில்முகற 

பகால்ப் வீரர் ஆவார். 49 வயதான ஜீவ் 

துபாயுடன் நீண்டகால உறகவக் 

சகாண்டிருந்தார். 
 

இன்ஃதபாசிஸ் டிஜிட்டல் வர்த்ேக 

ேளோன ஈக்வினாக்லஸ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

அடுத்த தகலமுகற டிஜிட்டல் 

பெகவகள் மற்றும் ஆபலாெகனகளில் 

உலகளாவிய தகலவரான இன்பபாசிஸ், 

பி 2 பி மற்றும் பி 2 சி 

வாங்குபவர்களுக்காக கஹப்பர்-

செக்சமன்ட், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 

ஓம்னிச்ொனல் வர்த்தக அனுபவங்ககள 

நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வழங்க 

உதவுவதற்காக இன்பபாசிஸ் 

ஈக்வினாக்கஸ அறிமுகப்படுத்தியது. 
 

இந்தியாவிலிருந்து சவளிதயறும் 

ெமீபத்திய அசேரிக்க கார் 

உற்பத்தியாளராக ஃதபார்டு ோறியது 

ஃபபார்டு பமாட்டார் நிறுவனம் 

இந்தியாவில் கார்ககள தயாரிப்பகத 

நிறுத்தி, சுமார் 2 பில்லியன் டாலர் 

மறுசீரகமப்பு கட்டணங்ககள பதிவு 

செய்யும், கடந்த பமலாண்கம அதன் 

மூன்று சபரிய ெந்கதகளில் ஒன்றாக 

மாறிய ஒரு ொட்டில் கணிெமாக 

குகறக்கிறது 
 

ஒடியா எழுத்ோளர், ெமூக தெவகர் ேற்றும் 

பத்திரிலகயாளர் ேதனாரோ 

சோஹபத்ரா காலோனார் 

பிரபல ஒடியா எழுத்தாளர், ெமூக பெவகர் 

மற்றும் பத்திரிககயாளர் மபனாரமா 

சமாஹாபத்ரா காலமானார். அவர் 

ஒடியா ொளிதழான ‘தி ெமாஜா’வின் 

முன்னாள் ஆசிரியராக இருந்தார். 

அவர் 1984 இல் ொகித்ய அகாடமி 

விருகதயும், 1988 இல் பொவியத் பெரு 

விருகதயும், 1990 இல் இந்திய விமர்ென 

வட்டம் விருகதயும், 1991 இல் ஈஸ்வர் 

ெந்திர வித்யாொகர் ெம்மன் மற்றும் 1994 

இல் ரூபம்பர விருகதயும் சவன்றார். 

 

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. 
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• 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; 
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• ெ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: 

சஹர்பொசஜபனாராச், சஜர்மனி; 

• அடிடாஸ் தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: 

காஸ்பர் பரார்ஸ்சடட். 

• 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; 

• ஜப்பான் தகலெகர்: படாக்கிபயா; 

• ஜப்பான் ொணயம்: ஜப்பானிய சயன் 

• சீனாவின் தகலெகரம்: சபய்ஜிங்; 

• சீனா ொணயம்: சரன்மின்பி; 

• சீன அதிபர்: ஜி ஜின்பிங். 

• ஐஸ்லாந்து தகலெகர்: சரய்காவிக்; 

• ஐஸ்லாந்து ொணயம்: ஐஸ்லாந்து 

கிரானா; 

• ஐஸ்லாந்து கண்டம்: ஐபராப்பா. 

• எல் ொல்வடார் தகலெகரம்: ொன் 

ொல்வடார்; 
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• எல் ொல்வடார் அதிபர்: ெயீப் புகபல. 

• பழங்குடியினர் விவகார துகற 

அகமச்ெர்: அர்ஜுன் முண்டா; 

• TRIFED ஆகஸ்ட் 6, 1987 இல் 

நிறுவப்பட்டது. 

• 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. 

• தமிழ்ொடு தகலெகர்: சென்கன. 

• தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின். 

• தமிழக ஆளுெர்: பன்வாரிலால் 

புபராஹித். 

• தமிழ்ொடு மாநில ெடனம்: 

பரதொட்டியம் 

• குஜராத் முதல்வர்: விஜய் ரூபானி; 

• குஜராத் கவர்னர்: ஆச்ொர்யா பதவ்ரத் 

• கர்ொடக வங்கி தகலகமயகம்: 

மங்களூர்; 

• கர்ொடக வங்கி தகலகம நிர்வாக 

அதிகாரி: மகாபபலஸ்வரா எம்எஸ்; 

• கர்ொடக வங்கி நிறுவப்பட்டது: 18 

பிப்ரவரி 1924: 

• HDFC வங்கியின் தகலகமயகம்: 

மும்கப, மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: 

ெசிதர் ஜக்திஷன்; 

• UCO வங்கி தகலகமயகம்: 

சகால்கத்தா; 

• UCO வங்கி MD மற்றும் CEO: அதுல் 

குமார் பகாயல்; 

• UCO வங்கி நிறுவனர்: கன்ஷ்யம் தாஸ் 

பிர்லா; 

• UCO வங்கி நிறுவப்பட்டது: 6 ஜனவரி 

1943: 

• மகாராஷ்டிரா கவர்னர்: பகத் சிங் 

பகாஷ்யாரி; 

• மகாராஷ்டிரா தகலெகர்: மும்கப; 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் 

தாக்கபர. 

• ADBயின் தகலவர்: மொட்சுகு 

அெகாவா; தகலகமயகம்: மணிலா, 

பிலிப்கபன்ஸ். 

• பபங்க் ஆஃப் பபராடா 

தகலகமயகம்: வபதாதரா, குஜராத், 

இந்தியா; 

• பபங்க் ஆஃப் பபராடா தகலவர்: 

ஹஸ்முக் ஆதியா; 

• பபங்க் ஆஃப் பபராடா MD & CEO: 

ெஞ்சீவ் ெதா. 

• இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு 

நிறுவனம் MD & CEO: திலீப் அஸ்பப. 

• இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு கழக 

தகலகமயகம்: மும்கப. 

• இந்திய பதசிய கட்டணக் கழகம் 

நிறுவப்பட்டது:2008 

• ஆஸ்திபரலியா பிரதமர்: ஸ்காட் 

பமாரிென்; 

• ஆஸ்திபரலியா தகலெகர்: 

கான்சபர்ரா; 

• ஆஸ்திபரலியா ொணயம்: 

ஆஸ்திபரலிய டாலர். 

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/


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | September 2021  
 

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

• ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டகமப்பு 

தகலகமயகம்: பகாலாலம்பூர், 

மபலசியா; 

• ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டகமப்பு 

சபாதுச் செயலாளர்: டங்கன் சியு; 

• ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1980 

• ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி நிறுவன வங்கி 

(ESFB) தகலகமயகம்: சென்கன; 

• ESFB MD & CEO: வாசுபதவன் P N. 

• யுகனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் 

கம்சபனி லிமிசடட் தகலகமயகம்: 

சென்கன; 

• யுகனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் 

கம்சபனி லிமிசடட் நிறுவப்பட்டது: 

18 பிப்ரவரி 1938; 

• யுகனசடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் 

கம்சபனி லிமிசடட் தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரி: ஸ்ரீ கிரிஷ் 

ராதாகிருஷ்ணன். 

• இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: 1 ஜனவரி 1982; 

• இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி 

தகலகமயகம்: மும்கப, 

மகாராஷ்டிரா. 

• ெர்வபதெ ொகல கூட்டகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 1948; 

• ெர்வபதெ ொகல கூட்டகமப்பு 

தகலகமயகம்: சஜனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து. 

• ஆந்திர மாநில ஆளுெர்: பிஸ்வபூென் 

ஹரிச்ெந்தன்; 

• ஆந்திர முதல்வர்: ஒய்.எஸ். 

சஜகன்பமாகன் சரட்டி; 

• ஆந்திர பிரபதெ தகலெகரங்கள்: 

விொகப்பட்டினம் (நிர்வாக 

தகலெகரம்), கர்னூல் (நீதித்துகற 

தகலெகரம்), அமராவதி (ெட்டமன்ற 

தகலெகர்). 

• IDFC First வங்கி தகலகமயகம்: 

மும்கப; 

• IDFC First வங்கி நிறுவப்பட்டது: 

அக்படாபர் 2015 

• பதசிய உரங்கள் லிமிசடட் 

தகலகமயகம்: சொய்டா; 

• பதசிய உரங்கள் லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 1 செப்டம்பர் 1979 

• முக்தர் அப்பாஸ் ெக்வி 

சிறுபான்கமயினர் 

விவகாரங்களுக்கான மாண்புமிகு 

மத்திய அகமச்ெரகவ அகமச்ெராக 

உள்ளார். 

• மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் 

சதாழில்துகற அகமச்ெர்: பசுபதி 

குமார் பராஸ்; 

• உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில் துகற 

அகமச்ெர்: பிரஹ்லாத் சிங் பபடல். 

• ெண்டிகரின் சலப். கவர்னர்: 

பன்வாரிலால் புபராஹித். 

• யுசனஸ்பகா தகலகமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• யுசனஸ்பகா தகலவர்: ஆட்ரி 

அபொபல. 

• யுசனஸ்பகா நிறுவப்பட்டது: 16 

ெவம்பர் 1945 

• UNESCO தகலகமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• UNESCO தகலவர்: ஆட்ரி அபொபல. 
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• UNESCO நிறுவப்பட்டது: 16 ெவம்பர் 

1945 

• UNICEF நிர்வாக இயக்குனர்: 

சஹன்றிட்டா H. ஃபபார். 

• UNICEF நிறுவப்பட்டது: 11 டிெம்பர் 

1945: 

• UNICEF தகலகமயகம்: நியூயார்க், 

அசமரிக்கா. 

• IASP 1960 இல் மகறந்த பபராசிரியர் 

எர்வின் ரிங்கல் மற்றும் டாக்டர் 

ொர்மன் ஃபார்பபராவால் 

நிறுவப்பட்டது 1960 

• உத்தரகாண்ட் நிறுவப்பட்டது: 9 

ெவம்பர் 2000; 

• உத்தரகண்ட் கவர்னர்: சலப்டினன்ட் 

சஜனரல் குர்மித் சிங்; 

• உத்தரகண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் 

டாமி; 

• உத்தரகண்ட் தகலெகரங்கள்: 

படராடூன் (குளிர்காலம்), ககர்கென் 

(பகாகட). 

• சமாராக்பகா தகலெகர்: ரபாத்; 

• சமாராக்பகா ொணயம்: சமாராக்பகா 

திர்ஹாம்; 

• சமாராக்பகா கண்டம்: ஆப்பிரிக்கா. 
 

 

• உத்தரகாண்ட் நிறுவப்பட்டது: 9 

ெவம்பர் 2000; 

• உத்தரகண்ட் கவர்னர்: சலப்டினன்ட் 

சஜனரல் குர்மித் சிங்; 

• உத்தரகண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் 

டாமி; 

• உத்தரகண்ட் தகலெகரங்கள்: 

படராடூன் (குளிர்காலம்), ககர்கென் 

(பகாகட). 

• குஜராத் கவர்னர்: ஆச்ொர்யா பதவ்ரத். 

• அபடாப் தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: 

ொந்தனு ொராயன்; 

• அபடாப் நிறுவப்பட்டது: டிெம்பர் 

1982; 

• அபடாப் தகலகமயகம்: 

கலிபபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• ஒடிொ முதல்வர்: ெவீன் பட்ொயக் 

மற்றும் கவர்னர் கபணஷி லால். 

• ஹரியானா தகலெகர்: ெண்டிகர்; 

• ஹரியானா கவர்னர்: பண்டாரு 

தத்தாத்ரயா; 

• ஹரியானா முதல்வர்: மபனாகர் லால் 

கட்டார். 

• ெத்தீஸ்கர் முதல்வர்: பூபபஷ் பாசகல்; 

ெத்தீஸ்கர் கவர்னர்: அனுசுயா 

உய்பகய். 

• சதலுங்கானா தகலெகர்: 

கஹதராபாத்; 

• சதலுங்கானா கவர்னர்: தமிழிகெ 

செௌந்தரராஜன் 

• சதலுங்கானா முதல்வர்: பக. 

ெந்திரபெகர் ராவ். 

• இஸ்பரா தகலவர்: பக.சிவன்; 

• இஸ்பரா தகலகமயகம்: சபங்களூரு, 

கர்ொடகா; 
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• இஸ்பரா நிறுவப்பட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 

1969 

• BCCI செயலாளர்: சஜய் ஷா 

• BCCI தகலவர்: ெவுரவ் கங்குலி. 

• BCCI தகலகமயகம்: மும்கப, 

மகாராஷ்டிரா; நிறுவப்பட்டது: 

டிெம்பர் 1928 

• ெர்வபதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி 

தகலகமயகம்: பலாொன், 

சுவிட்ெர்லாந்து. 

• ெர்வபதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி தகலவர்: 

தாமஸ் பாக். 

• ெர்வபதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டி 

நிறுவப்பட்டது: 23 ஜூன் 1894 

(பாரிஸ், பிரான்ஸ்). 

• DBS வங்கி இந்தியா லிமிசடட் 

நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரி: சுபராஜித் பஷாம். 

• DBS வங்கி இந்தியா லிமிசடட் 

தகலகமயகம்: மும்கப, 

மகாராஷ்டிரா. 

• DBS வங்கி இந்தியா லிமிசடட் 

நிறுவப்பட்டது: 2014: 

• Paytm Payments Bank Ltd இன் MD 

மற்றும் CEO: ெதீஷ் குமார் குப்தா. 

• Paytm Payments Bank Ltd தகலகமயகம்: 

சொய்டா, உத்தர பிரபதெம் 

• RBI 25 வது கவர்னர்: ெக்திகாந்த தாஸ்; 

தகலகமயகம்: மும்கப; 

நிறுவப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, 

சகால்கத்தா. 

• ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் 

தகலகமயகம்: குகவத் ெகரம், 

குகவத்; 

• ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் கவுன்சில் 

நிறுவப்பட்டது: 16 ெவம்பர் 1982 

• யுசனஸ்பகா தகலகமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ். 

• யுசனஸ்பகா தகலவர்: ஆட்ரி 

அபொபல. 

• யுசனஸ்பகா நிறுவப்பட்டது: 16 

ெவம்பர் 1945: 

• ொொ நிர்வாகி: பில் செல்ென். 

• ொொவின் தகலகமயகம்: 

வாஷிங்டன் C., அசமரிக்கா. 

• ொொ நிறுவப்பட்டது: 1 அக்படாபர் 

• SpaceX நிறுவனர் மற்றும் தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரி: எபலான் மஸ்க். 

• SpaceX நிறுவப்பட்டது: 

• SpaceX தகலகமயகம்: 

கலிபபார்னியா, அசமரிக்கா. 

• நிதி ஆபயாக் உருவாக்கப்பட்டது: 1 

ஜனவரி 2015; 

• நிதி ஆபயாக் தகலகமயகம்: புது 

தில்லி; 

• நிதி ஆபயாக் தகலவர்: ெபரந்திர 

பமாடி; 

• நிதி ஆபயாக் தகலகம நிர்வாக 

அதிகாரி: அமிதாப் காந்த். 

• டாடா ஸ்டீல் நிறுவப்பட்டது: 25 

ஆகஸ்ட் 1907, ஜாம்சஷட்பூர்; 

• டாடா ஸ்டீல் நிறுவனர்: ஜாம்செட்ஜி 

டாடா; 

• டாடா ஸ்டீல் தகலகமயகம்: 

மும்கப 

• CBIC தகலவர்: M. அஜித் குமார்; 

• CBIC நிறுவப்பட்டது: 1 ஜனவரி 1964 
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• இன்பபாசிஸ் நிறுவப்பட்டது: 7 

ஜூகல 1981; 

• இன்பபாசிஸ் தகலகம நிர்வாக 

அதிகாரி: ெலில் பபரக்; 

• இன்பபாசிஸ் தகலகமயகம்: 

சபங்களூரு. 

• ஃபபார்டு பமாட்டார் பகா தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரி: ஜிம் பார்லி; 

• ஃபபார்டு பமாட்டார் இகண 

நிறுவனர்: சஹன்றி ஃபபார்டு; 

• ஃபபார்டு பமாட்டார் பகா 

நிறுவப்பட்டது: 16 ஜூன் 1903; 

• ஃபபார்டு பமாட்டார் பகா 

தகலகமயகம்: மிச்சிகன், 

அசமரிக்கா. 

• NCC நிறுவப்பட்டது: 16 ஏப்ரல் 1948; 

NCC தகலகமயகம்: புது சடல்லி. 

• பவர் ஃகபனான்ஸ் கார்ப்பபரஷன் 

லிமிசடட் தகலகமயகம்: புது 

சடல்லி; 

• பவர் ஃகபனான்ஸ் கார்ப்பபரஷன் 

லிமிசடட் நிறுவப்பட்டது: 16 

ஜூகல 1986; 

• பவர் ஃகபனான்ஸ் கார்ப்பபரஷன் 

லிமிசடட் தகலவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குனர்: ஆர் எஸ் தில்லன். 

• தகவல் சதாடர்பு அகமச்ெர்: 

அஷ்வினி கவஷ்ணவ். 

• ொகாலாந்தின் முதல்வர்: செய்பியு 

ரிபயா; ொகாலாந்தின் ஆளுெர்: 

ஆர்.என்.ரவி. 

• உலக மூங்கில் அகமப்பின் 

தகலகமயகம்: ஆண்ட்சவர்ப், 

சபல்ஜியம். 

• உலக மூங்கில் அகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 2005: 

• உலக மூங்கில் அகமப்பின் நிர்வாக 

இயக்குனர்: சுபென் லூகாஸ். 

• சரட் பாண்டா செட்சவார்க் 

நிறுவனர்: பிகரயன் வில்லியம்ஸ். 

• சரட் பாண்டா செட்சவார்க் 

தகலகமயகம்: யூஜின், ஓரிகான். 

• மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதி அகமச்ெர்: 

கிரண் ரிஜிஜு. 

• மணிப்பூர் முதல்வர்: என். கபரன் சிங்; 

கவர்னர்: இல .கபணென் 

• சிக்கிம் முதல்வர்: பிஎஸ் பகாபல. 

• சிக்கிம் கவர்னர்: கங்கா பிரொத். 

• LIC தகலகமயகம்: மும்கப; 

• LIC நிறுவப்பட்டது: 1 செப்டம்பர் 

1956; 

• LIC தகலவர்: எம் ஆர் குமார் 

• இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு 

நிறுவனம் MD & CEO: திலிப் அஸ்பப. 

• இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு கழக 

தகலகமயகம்: மும்கப. 

• இந்திய பதசிய கட்டணக் கழகம் 

நிறுவப்பட்டது: 2008 

• உலக வங்கி தகலகமயகம்: 

வாஷிங்டன், டி.சி., அசமரிக்கா. 

• உலக வங்கி உருவாக்கம்: ஜூகல 

• உலக வங்கி தகலவர்: படவிட் 

மால்பாஸ். 

• பஞ்ொப் கவர்னர்: பன்வாரிலால் 

புபராஹித். 

• ஃபிபனா பபசமண்ட்ஸ் வங்கியின் 

தகலவர்: பபராசிரியர் மபகந்திர 

குமார் ெhanஹான். 
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• ஃபிபனா பபசமண்ட்ஸ் வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: 13 ஜூகல 2006 

• ஃபிபனா பபசமண்ட்ஸ் வங்கியின் 

MD & CEO: ரிஷி குப்தா. 

• ஃபிபனா பபசமண்ட்ஸ் வங்கியின் 

தகலகமயகம்: மும்கப, 

மகாராஷ்டிரா. 

• HDFC வங்கியின் தகலகமயகம்: 

மும்கப, மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: 

ெசிதர் ஜக்திஷன்; 

• HDFC வங்கியின் குறிச்சொல்: உங்கள் 

உலகத்கத ொங்கள் 

புரிந்துசகாள்கிபறாம். 

• Paytm தகலகமயகம்: சொய்டா, 

உத்தர பிரபதெம்; 

• Paytm நிறுவனர் மற்றும் தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரி: விஜய் பெகர் ெர்மா; 

• Paytm நிறுவப்பட்டது: 2009: 

• SCO தகலகமயகம்: சபய்ஜிங், சீனா 

• SCO சபாதுச் செயலாளர்: விளாடிமிர் 

பொபராவ் 

• SCO நிறுவப்பட்டது: 15 ஜூன் 2001: 

• SCO நிரந்தர உறுப்பினர்கள்: சீனா, 

ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான், கஜகஸ்தான், 

உஸ்சபகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் 

இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் ஈரான் 

• WIPO தகலகமயகம்: சஜனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து; 

• WIPO நிறுவப்பட்டது: 14 ஜூகல 1967; 

• WIPO உறுப்பினர்: 193 உறுப்பு 

ொடுகள்; 

• WIPO கடரக்டர் சஜனரல்: படரன் 

டாங் 

• அசமரிக்காவின் நியூயார்க்கில் உள்ள 

ஐக்கிய ொடுகள் தகலகமயகம். 

• ஐக்கிய ொடுகள் ெகப 24 அக்படாபர் 

1945 இல் நிறுவப்பட்டது. 

• திரு அன்படானிபயா குசடசரஸ் 

ஐக்கிய ொடுகள் ெகபயின் சபாதுச் 

செயலாளர். 

• உலக காது பகளாபதார் கூட்டகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 23 செப்டம்பர் 1951, 

பராம், இத்தாலி; 

• உலக காது பகளாபதார் கூட்டகமப்பு: 

பஜாெப் முர்பர. 

• கனடா தகலெகர்: ஒட்டாவா; 

ொணயம்: கபனடிய டாலர். 

• லடாக்கின் சலப்டினன்ட் கவர்னர்: 

ராதா கிருஷ்ண மாத்தூர். 

• உபி தகலெகரம்: லக்பனா; 

• உபி கவர்னர்: ஆனந்திசபன் பபடல்; 

• உபி முதல்வர்: பயாகி ஆதித்யொத். 

• அொம் கவர்னர்: சஜகதீஷ் முகி; 

• அொம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா 

ெர்மா. 

• சபாருளாதார ஒத்துகழப்பு மற்றும் 

பமம்பாட்டு தகலகமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ் 

• சபாருளாதார ஒத்துகழப்பு மற்றும் 

பமம்பாட்டிற்கான அகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 30 செப்டம்பர் 1961 

• முகநூல் நிறுவப்பட்டது: பிப்ரவரி 

2004; 

• முகநூல் தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: 

மார்க் ஜுக்கர்சபர்க்; 

• முகநூல் தகலகமயகம்: 

கலிபபார்னியா, அசமரிக்கா` 

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/


 Monthly Current Affairs PDF in Tamil | September 2021  
 

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

• பங்களாபதஷ் பிரதமர்: பஷக் ஹசீனா; 

தகலெகரம்: டாக்கா; ொணயம்: தக்கா 

• பங்களாபதஷ் ஜனாதிபதி: அப்துல் 

ஹமீத். 

• YES வங்கி தகலகமயகம்: மும்கப, 

மகாராஷ்டிரா. 

• YES வங்கி MD & CEO: பிரொந்த் குமார். 

• ADBயின் தகலவர்: மொட்சுகு 

அெகாவா; தகலகமயகம்: மணிலா, 

பிலிப்கபன்ஸ். 

• பொனி பிக்ெர்ஸ் செட்சவார்க்ஸ் 

இந்தியா தகலகமயகம்: மும்கப; 

• பொனி பிக்ெர்ஸ் செட்சவார்க்ஸ் 

இந்தியா நிறுவப்பட்டது: 30 

செப்டம்பர் 1995: 

• உலக காது பகளாபதார் கூட்டகமப்பு: 

பஜாெப் பஜ. முர்பர. 

• உலக காது பகளாபதார் கூட்டகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 23 செப்டம்பர் 1951, 

பராம், இத்தாலி. 

• உலக காது பகளாபதார் 

தகலகமயகம் இடம்: சஹல்சின்கி, 

பின்லாந்து. 

• ஒடிொ முதல்வர்: ெவீன் பட்ொயக் 

மற்றும் கவர்னர் கபணஷி லால். 

• கல்வி அகமச்ெர்: தர்பமந்திர பிரதான். 

• இமாச்ெல பிரபதெ ஆளுெர்: ராபஜந்திர 

விஸ்வொத் ஆர்பலகர்; 

• இமாச்ெல பிரபதெ முதல்வர்: சஜய் 

ராம் தாக்கூர். 

• உலக சுகாதார அகமப்பின் தகலவர்: 

சடட்பராஸ் அதாபனாம். 

• WHO இன் தகலகமயகம்: சஜனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து. 

• WHO நிறுவப்பட்டது: 7 ஏப்ரல் 1948:` 

• ெர்வபதெ மருந்து கூட்டகமப்பு 

தகலகமயகம் இடம்: பஹக், 

செதர்லாந்து. 

• ெர்வபதெ மருந்தியல் கூட்டகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 25 செப்டம்பர் 1912 

• ெர்வபதெ மருந்து கூட்டகமப்பு 

தகலவர்: சடாமினிக் பஜார்டான். 

• இந்தியாவின் 48 வது தகலகம 

நீதிபதி (CJI): நுதலபதி சவங்கட 

ரமணா; 

• இந்தியாவின் உச்ெ நீதிமன்றம் 

நிறுவப்பட்டது: 26 ஜனவரி 1950; 

• ொகாலாந்தின் முதல்வர்: செய்பியு 

ரிபயா; ொகாலாந்தின் கவர்னர்: 

சஜகதீஷ் முகி. 

• HDFC வங்கியின் தகலகமயகம்: 

மும்கப, மகாராஷ்டிரா; 

• HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: 

ெசிதர் ஜக்திஷன்; 

• HDFC வங்கியின் குறிச்சொல்: We 

understand your world. 

• தணிக்கக சுழற்சி பணியகம் 

நிறுவப்பட்டது: 1948; 

• தணிக்கக சுழற்சி பணியகத்தின் 

தகலகமயகம்: மும்கப. 
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• ஐக்கிய ொடுகள் உலக சுற்றுலா 

அகமப்பின் தகலகமயகம் இடம்: 

மாட்ரிட், ஸ்சபயின். 

• ஐக்கிய ொடுகள் உலக சுற்றுலா 

அகமப்பின் தகலவர்: ஜுராப் 

பபாபலாலிகாஷ்விலி. 

• ஐக்கிய ொடுகள் உலக சுற்றுலா 

அகமப்பு நிறுவப்பட்டது: 1 ெவம்பர் 

1974: 

• ெர்வபதெ சுற்றுச்சூழல் சுகாதார 

கூட்டகமப்பு 1986 இல் 

நிறுவப்பட்டது மற்றும் 

இங்கிலாந்தின் லண்டனில் 

அகமந்துள்ளது. 

• ஐக்கிய ொடுகளின் தகலகமயகம்: 

நியூயார்க், அசமரிக்கா; 

நிறுவப்பட்டது: 24 அக்படாபர் 1945; 

• ஐக்கிய ொடுகள் ெகபயின் சபாதுச் 

செயலாளர்: அன்படானிபயா 

குசடசரஸ். 

• ICRA நிறுவப்பட்டது: 16 ஜனவரி 1991; 

• ICRA தகலகம நிர்வாக அதிகாரி: 

என்.சிவராமன். 

• DRDO தகலவர்: டாக்டர் ஜி ெதீஷ் 

சரட்டி. 

• DRDO தகலகமயகம்: புது சடல்லி. 

• DRDO நிறுவப்பட்டது: 1958; 

• மாஸ்டர்கார்டு தகலகமயகம்: 

நியூயார்க், அசமரிக்கா. 

• மாஸ்டர்கார்டு தகலவர்: கமக்பகல் 

மீபாச். 

• NCC நிறுவப்பட்டது: 16 ஏப்ரல் 1948; 

• NCC தகலகமயகம்: புது சடல்லி. 

• பரபிஸ் நிர்வாக இயக்குனருக்கான 

உலகளாவிய கூட்டணி: லூயிஸ் செல். 

• பரபிஸ் கட்டுப்பாட்டுக்கான 

உலகளாவிய கூட்டணி 

நிறுவப்பட்டது: 2007; 

• பரபிஸ் கட்டுப்பாட்டு 

தகலகமயகத்திற்கான உலகளாவிய 

கூட்டணி: மன்ஹாட்டன், கன்ொஸ், 

அசமரிக்கா. 

• யுசனஸ்பகா தகலகமயகம்: பாரிஸ், 

பிரான்ஸ்; 

• யுசனஸ்பகா தகலவர்: ஆட்ரி 

அபொபல; 

• யுசனஸ்பகா நிறுவப்பட்டது: 16 

ெவம்பர் 1945 

• ஜப்பான் தகலெகர்: படாக்கிபயா; 

• ஜப்பான் ொணயம்: ஜப்பானிய சயன். 

• IAEA தகலகமயகம்: வியன்னா, 

ஆஸ்திரியா; 

• IAEA நிறுவப்பட்டது: 29 ஜூகல 1957; 

• கார்ப்பபரட் விவகார துகற 

அகமச்ெர்: நிர்மலா சீதாராமன் 

• அருணாச்ெல பிரபதெ முதல்வர்: 

பிபரம கண்டு; 

• அருணாச்ெல பிரபதெ ஆளுெர்: 

பி.டி.மிஸ்ரா 

• RBI 25 வது கவர்னர்: ெக்திகாந்த தாஸ்; 

தகலகமயகம்: மும்கப; 

நிறுவப்பட்டது: 1 ஏப்ரல் 1935, 

சகால்கத்தா. 

• RBL வங்கி நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 

1943; 

• RBL வங்கி தகலகமயகம்: மும்கப; 

• RBL வங்கி MD & CEO: விஸ்வாவீர் 

அஹுஜா. 

• PTI தகலகமயகம் இடம்: புது 

சடல்லி. 
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• PTI நிறுவப்பட்டது: 27 ஆகஸ்ட் 1947; 

• உலக இதய கூட்டகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 2000; 

• உலக இதய கூட்டகமப்பு 

தகலகமயகம் இடம்: சஜனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து. 

• உலக இதய கூட்டகமப்பு தகலவர்: 

ராஜீவ் குப்தா 

• வட சகாரியா தகலெகர்: பியாங்யாங்; 

• வட சகாரியா தகலவர்: கிம் ஜாங் 

உன்; 

• வட சகாரியா ொணயம்: வட சகாரிய 

ஒன். 

• இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு 

நிறுவனம் MD & CEO: திலிப் அஸ்பப. 

• இந்திய பதசிய சகாடுப்பனவு கழக 

தகலகமயகம்: மும்கப. 

• இந்திய பதசிய கட்டணக் கழகம் 

நிறுவப்பட்டது: 2008 

• Yes வங்கி தகலகமயகம்: மும்கப, 

மகாராஷ்டிரா. 

• Yes வங்கி MD & CEO: பிரொந்த் குமார். 

• இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 

தகலகமயகம்: சென்கன; 

• இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி தகலகம 

நிர்வாக அதிகாரி: பார்த்தா பிரதிம் 

செங்குப்தா; 

• இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 

நிறுவப்பட்டது: 10 பிப்ரவரி 1939; 

• ெர்வபதெ கடல்ொர் அகமப்பின் 

தகலகமயகம் இடம்: லண்டன், 

ஐக்கிய இராச்சியம். 

• ெர்வபதெ கடல்ொர் அகமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 17 மார்ச் 1948 

• ெர்வபதெ கடல்ொர் அகமப்பு சபாதுச் 

செயலாளர்: கிட்டாக் லிம்.
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