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

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

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

நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 

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

IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

துனிசியாவின் முேல் செண் பிரேமராக நஜ்லா பூடன் 

தராம்தேன் நியமிக்கப்ெட்டார் 

துனிசியாவின் முதல் பெண் பிரதமராக நஜ்லா பூடன் 

ரராம்ரதன் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 63 வயதான 

அவர் முழு அரபு உலகிலும் முதல் பெண் பிரதமர் 

ஆவர் 
 

துொய் எக்ஸ்தொ 2020 இல் இந்தியா செவிலியன் 

சோடங்கப்ெட்டது 

உலக கண்காட்சி 2020 ஐக்கிய அரபு எமிரரட்ஸில் 

உள்ள துொயில் 1 அக்ரடாெர் 2021 முதல் 31 மார்ச் 

2022 வரர ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்டுள்ளது. துொய் 

எக்ஸ்ரொ 2020 இன் முக்கிய கருப்பொருள் “மனரத 

இரைத்தல், எதிர்காலத்ரத உருவாக்குதல்” 

என்ெதாகும். 
 

எத்திதயாப்பிய பிரேமர் அபி அகமது இரண்டாவது 

முலையாக ெேவிதயற்ைார் 

எத்திரயாப்பியாவின் பிரதமர் அபி அகமது 

இரண்டாவது முரையாக ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு 

ெதவிரயற்ைார். அவருக்கு உச்ெ நீதிமன்ை தரலரம 

நீதிெதி மீொ அரேனாஃபி ெதவிப் பிரமாைம் 

பெய்து ரவத்தார். 
 

சீசெல்ஸின் எல்லலகள் இல்லாே வரி ஆய்வாளர்கள்  

திட்டத்தில் இந்தியா இலைகிைது 

எல்ரலகள் இல்லாத வரி ஆய்வாளர்கள் (TIWB) 

தனது திட்டத்ரத சீபேல்ஸில் பதாடங்கியுள்ளது. 

இந்த திட்டத்திற்கான ெங்குதாரர் நிர்வாகமாக 

இந்தியா ரதர்வு பெய்யப்ெட்டுள்ளது. இந்த 

முயற்சிக்கு ஆதரவாக நாடு தனது வரி நிபுைரர 

வழங்கும். 12 மாத திட்டத்தின் கவனம் சுற்றுலா 

மற்றும் நிதி ரெரவகள் துரைகளின் ெரிமாற்ை 

விரல வழக்குகள் மீது இருக்கும். 
 

செர்மனி யூதரா 2024 ொம்பியன்ஷிப் தலாதகாலவ 

சவளியிட்டது 

பெர்மனியில் கால்ெந்தாட்டத்தின் 2024 ஐரராப்பிய 

ொம்பியன்ஷிப் ரொட்டிக்கான ரலாரகா 

பவளியிடப்ெட்டது. ரலாரகாவில் பென்றி 

படலவுரன ரகாப்ரெயின் அவுட்ரலன் உள்ளது – 

ெல்புஸ் ரொட்டி ரகாப்ரெ – 

ஒலிம்பியாஸ்ரடடியனின் கூரரரய ஒத்த வண்ை 

ஓவல் அவுட்ரலனில் அரமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இது UEFA இன் 55 உறுப்பு நாடுகளின் 

பகாடிகளிலிருந்து வண்ைங்கரளக் 

பகாண்டுள்ளது, இது ரகாப்ரெரயச் சுற்றி 24 

துண்டுகளாக அரமக்கப்ெட்டு இறுதியில் 

பெர்மனியில் நரடபெறும் ரொட்டிக்கு தகுதி 

பெறும் 24 அணிகரளக் குறிக்கும். 
 

W.H.O ஆல் முேல் மதலரியா 

ேடுப்பூசிஅங்கீகரிக்கப்ெட்டது 

உலக சுகாதார அரமப்பு (WHO) RTS, S/AS01 (RTS, S) 

மரலரியா தடுப்பூசிரய ெப்-ெொரா ஆப்பிரிக்கா 

மற்றும் பிை ெகுதிகளில் மிதமான முதல் உயர் 

ஃொல்சிொரம் மரலரியா ெரவும் 

குழந்ரதகளிரடரய ெரவலாகப் ெயன்ெடுத்த 

ெரிந்துரரக்கிைது. 

இந்த ெரிந்துரர கானா, பகன்யா மற்றும் மலாவியில் 

நடந்து வரும் ரெலட் திட்டத்தின் முடிவுகரள 

அடிப்ெரடயாகக் பகாண்டது, இது 2019 முதல் 800 

000 க்கும் ரமற்ெட்ட குழந்ரதகரள 

பென்ைரடந்துள்ளது. 

 

National News 
 

அதமொன் இந்தியா ேனது உலகளாவிய கணினி 

அறிவியல் கல்வித் திட்டத்லே அறிமுகப்ெடுத்தியது 

ஈ-காமர்ஸ் நிறுவனமான அரமொன் இந்தியா தனது 

உலகளாவிய கணினி அறிவியல் கல்வித் திட்டமான 

அரமொன் ஃபியூச்ெர் இன்ஜினியரர இந்தியாவில் 

அறிமுகப்ெடுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த 

திட்டம் தரமற்ை கணினி அறிவியல் கல்வி மற்றும் 

குரைந்த பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் தாழ்த்தப்ெட்ட 

ெமூகங்கரளச் ரெர்ந்த மாைவர்களுக்கான பதாழில் 

வாய்ப்புகரள அணுக உதவும். 
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உலகின் மிகப்செரிய காதி தேசியக் சகாடி 

லடாக்கின் தலவில் ஏற்ைப்ெட்டது 

அக்ரடாெர் 02, 2021 அன்று மகாத்மா காந்தியின் 152 

வது பிைந்தநாரள முன்னிட்டு, காதி துணியால் ஆன 

உலகின் மிகப்பெரிய ரதசியக் பகாடி லடாக் 

ரலவில் நிறுவப்ெட்டது. காதி ரதசியக் பகாடிரய 

லடாக் துரைநிரல ஆளுநர் ஆர்.ரக.மாத்தூர் 

திைந்து ரவத்தார் 
 

மத்திய அரசு ொச்ொ ெவுத்ரிலய ‘நமாமி கங்தக’ 

மிெனின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னமாக அறிவிக்கிைது 

புகழ்பெற்ை இந்திய காமிக் புத்தக கார்ட்டூன் 

கதாொத்திரம், ொச்ொ ெவுத்ரி, அவரது மூரள ஒரு 

கணினிரய விட ரவகமாக பெயல்ெடுவதால், இது 

மத்திய-ஸ்ொன்ெர் பெய்யப்ெட்ட நமாமி கங்ரக 

ப்ரராகிராமின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னமாக 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ரூ. 26 ரகாடி இந்த திட்டத்திற்கு 

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. காமிக்ஸ் ஆரம்ெத்தில் இந்தி, 

ஆங்கிலம் மற்றும் பெங்காலி பமாழிகளில் 

பதாடங்கப்ெடும். 
 

பிரேமர் தமாடி ெல் ஜீவன் மிென் ஆப் மற்றும் 

ராஷ்ட்ரிய ெல் ஜீவன் தகாஷ் அறிமுகம் செய்ோர் 

இந்தியப் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, ெல் ஜீவன் 

மிேன் ஆப் மற்றும் ராஷ்ட்ரீய ெல் ஜீவன் ரகாஷ், 

அக்ரடாெர் 02, 2021 அன்று அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

ெல் ஜீவன் மிேன், குடிநீரரப் பெறுவதற்கு நீண்ட 

தூரத்ரத கடந்து பெல்வதற்கு பெலவழித்த 

பெண்களின் ரநரத்ரதயும் முயற்சிகரளயும் 

ரெமிப்ெதன் மூலம் நாட்டின் பெண்கரள 

ரமம்ெடுத்துகிைது. 
 

மத்திய அலமச்ெர் அமித் ொ ‘சுேர்ென் ொரத் 

ெரிக்ரமா’ சகாடியலெத்து சோடங்கி லவத்ோர் 

இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திர தினத்ரத 

பகாண்டாடும் வரகயில், ஆொடி கா அமிர்த 

மரொத்ஸவத்தின் ஒரு ெகுதியாக, அக்ரடாெர் 02, 

2021 அன்று ரதசிய ொதுகாப்பு ெரடயின் (NSG) 

அகில இந்திய கார் ரெரணியான ‘சுதர்ென் ொரத் 

ெரிக்ரமா’ரவ மத்திய உள்துரை அரமச்ெர் அமித் 

ோ பகாடியரெத்து பதாடங்கி ரவத்தார். 
 

இந்தியாவின் முேல் விலளயாட்டு நடுவர் லமயத்லே 

குெராத்தில் கிதரன் ரிஜிெு திைந்து லவத்ோர் 

இந்தியாவின் முதல் விரளயாட்டு நடுவர் 

ரமயத்ரத குெராத்தின் அகமதாொத்தில் மத்திய 

ெட்டம் மற்றும் நீதி அரமச்ெர் கிரண் ரிஜிெு திைந்து 

ரவத்தார். இந்த விரளயாட்டு நடுவர் ரமயம் (SACI) 

விரளயாட்டுத் துரையில் ெர்ச்ரெகரள 

விரரவுெடுத்தும் ஒரு சுயாதீன அரமப்ொகவும், 

விரளயாட்டு பதாடர்ொன பிரச்சிரனகரளத் 

தீர்ப்ெதற்கான ஒரு வழிமுரையாகவும் பெயல்ெடும். 
 

GoI ‘தவஸ்ட் டு சவல்த்’ இலையேளத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்துகிைது 

பொருளாதாரம் மற்றும் ெமூக ெங்களிப்பு மூலம் 

நிரலயான வளர்ச்சிக்கான ஒத்துரழப்ரெ 

ரமம்ெடுத்துவதற்காக “பெல்வத்திற்கு கழிவு” என்ை 

இரையதளத்ரத இந்திய அரசு பதாடங்கியுள்ளது. 

இந்தியாவின் பிளாஸ்டிக் பிரச்ெரனகளுக்கு, 

முக்கியமாக பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுக்கான 

தீர்வுகரளக் காை, வரல வழங்கல் பதாழில்நுட்ெ 

வழங்குநர்கள், அரசு ெங்குதாரர்கள் மற்றும் 

நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அரமப்புகரள 

ஒன்றிரைக்கும் 
 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி ஸ்வச் ொரத் மிென்-

நகர்ப்புை 2.0 மற்றும் AMRUT 2.0 ஆகியவற்லை 

அறிமுகப்ெடுத்தினார் 

புது தில்லி டாக்டர் அம்ரெத்கர் ெர்வரதெ 

ரமயத்திலிருந்து ஸ்வச் ொரத் மிேன்-நகர்ப்புைம் 

(SBM-U) மற்றும் புத்துைர்வு மற்றும் நகர்ப்புை 

மாற்ைத்திற்கான அடல் மிேன் (AMRUT) ஆகிய 

இரண்டு முதன்ரம ெணிகளின் இரண்டாம் 

கட்டத்ரத பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி பதாடங்கி 

ரவத்தார். 

SBM-U 2.0 மற்றும் AMRUT 2.0 ஆகியரவ அரனத்து 

நகரங்கரளயும் ‘குப்ரெ இல்லாத’ மற்றும் ‘நீர் 

ொதுகாப்ொன’ ஆக்கும் அபிலாரேரய உைர 

வடிவரமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

SBM-U 2.0 இன் பெலவு சுமார் 41 லட்ெம் ரகாடி. 

AMRUT 2.0 இன் பெலவு சுமார் 2.87 லட்ெம் ரகாடி. 
 

லக்தனாவில் நடந்ே ஆொதி@75 எக்ஸ்தொவிற்கு 

பிரேமர் தமாடி வருலக ேந்ோர் 

ஆொதி@75 பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக 

இந்திரா காந்தி பிரதிஷ்டானில் லக்ரனாவில் 

‘ஆொதி@75-புதிய நகர்ப்புை இந்தியா: உருமாறும் 

நகர்ப்புை நிலப்ெரப்பு’ மாநாடு மற்றும் 

கண்காட்சிரய பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி பதாடங்கி 

ரவத்தார். மூன்று நாள் நிகழ்வின் கருப்பொருள் 

“புதிய நகர்ப்புை இந்தியா”. இது அக்ரடாெர் 07, 2021 

அன்று முடிவரடயும். மாநாடு-மற்றும் -எக்ஸ்ரொ 

வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகார 

அரமச்ெகத்தால் (MoHUA) ஏற்ொடு 

பெய்யப்ெட்டுள்ளது. 
 

மத்திய  அரசு ஐசிஎம்ஆரின் ட்தரான் 

அடிப்ெலடயிலான ேடுப்பூசி விநிதயாக மாதிரி ‘ஐ-

ட்தரான்’ ஐ அறிமுகப்ெடுத்துகிைது 

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ெ நலத்துரை 

அரமச்ெர் மன்சுக் மாண்டவியா, வடகிழக்கு 

மாநிலங்களுக்கான ட்ரரான் அடிப்ெரடயிலான 

தடுப்பூசி விநிரயாக மாதிரியான ‘ஐ-ட்ரரான்’ ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தினார். ஐ-ட்ரரான் இந்திய மருத்துவ 

ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) 

உருவாக்கியுள்ளது. ஐ-ட்ரரான் என்ெது வட 

கிழக்கில் ஐசிஎம்ஆரின் ட்ரரான் பரஸ்ொன்ஸ் 

மற்றும் அவுட்ரீச் என்ெதாகும். 
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ொல்கரின் புகழ்செற்ை வாடா தகாலம் அரிசிக்கு GI 

தடக் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

ொல்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாடாவில் 

ெரவலாகப் ெயிரிடப்ெடும் ெல்ரவறு வரகயான 

அரிசிக்கு ‘புவியியல் குறிப்பு’ குறிச்பொல் 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது, இது ஒரு தனித்துவமான 

அரடயாளத்ரதயும் ெரந்த ெந்ரதகரளயும் 

பகாடுக்கும். 
 

5 ஆண்டுகளில் 7 PM மித்ரா பூங்காக்கலள அலமக்க 

மத்திய அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

பொருளாதாரத்தில் ெவுளித் துரையின் வளர்ச்சி 

மற்றும் இந்தியாரவ உலகளாவிய ெவுளி 

வரரெடத்தில் வலுவாக நிரலநிறுத்துவதற்கு 

உதவும் வரகயில் நாடு முழுவதும் ஏழு புதிய பமகா 

ெவுளி பூங்காக்கள் அல்லது PM மித்ரா பூங்காக்கள் 

அரமக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 35 PSA ஆக்ஸிென் 

ஆலலகலள நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்ோர். 

உத்தரகாண்டின் எய்ம்ஸ் ரிஷிரகஷில் நடந்த 

நிகழ்ச்சியின் ரொது, வீடிரயா கான்ெரன்சிங் மூலம் 

35 பிரேர் ஸ்விங் அட்ஸார்ப்ேன் (PSA) ஆக்ஸிென் 

ஆரலகரள பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி நாட்டுக்கு 

அர்ப்ெணித்தார். 
 

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கான ஏலத்தில் டாடா 

குழுமம் சவற்றி செற்ைது 

ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்ரத ரதாற்றுவித்த 

டாடா குழுமம், ரதசியமயமாக்கப்ெட்டு 

கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அரத 

மீட்படடுத்தது. டாடா ென்ஸ் ஏர் இந்தியாவில் 

அரொங்கத்தின் 100% ெங்குகளுக்கு 180 பில்லியன் 

ஏலத்தில் எடுத்தது. 
 

IFSCA குதளாெல் ஃபின்சடக் தேக்கத்ோன் சோடர் 

‘I-Sprint’21’ ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

ெர்வரதெ நிதிச் ரெரவ ரமயங்கள் ஆரையம் 

(IFSCA) உலகளாவிய ஃபின்படக் ரெக்கத்தான் 

பதாடர் ‘ஐ-ஸ்பிரிண்ட்’21’ ஐ 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இந்தத் பதாடரின் முதல் 

ஸ்பிரிண்ட் “Sprint01: BankTech” ஆகும், இது வங்கித் 

துரையின் ஃபின்படக்ஸில் கவனம் பெலுத்துகிைது. 
 

இயற்லக மற்றும் மக்களுக்கான உயர் லட்சியக் 

கூட்டணியில் இந்தியா இலைகிைது 

இயற்ரக மற்றும் மக்களுக்கான உயர் லட்சியக் 

கூட்டணியில் இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக 

இரைந்தது, 70 க்கும் ரமற்ெட்ட நாடுகளின் குழு, 

2030 க்குள் (30 × 30) உலகின் நிலம் மற்றும் கடலில் 

குரைந்தது 30 ெதவீதத்ரத ொதுகாக்க உலகளாவிய 

இலக்ரக ஏற்றுக்பகாள்வரத ஊக்குவிக்கிைது. 
 

State News 
 

கங்கனா ரனாவத் உபி ODOP திட்டத்தின் பிராண்ட் 

அம்ொசிடராக சொறுப்தெற்றுள்ளார். 

முதல்வர் ரயாகி ஆதித்யநாத் தரலரமயிலான 

உத்தரபிரரதெ அரசு, பிரெல ொலிவுட் நடிகர் 

கங்கனா ரனாவத்ரத மாநிலத்தின் லட்சிய “ஒரு 

மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு (ODOP) திட்டத்தின் 

பிராண்ட் அம்ொசிடராக அறிவித்துள்ளது. முதல்வர் 

ரயாகி, கங்கனாவுக்கு ‘ராம் பென்ம பூமி பூரெக்கு’ 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட பவள்ளி நாையத்ரதயும் 

வழங்கினார். 
 

இமாச்ெலப் பிரதேெம் டால்சினி ெயிரிடப்ெட்ட முேல் 

மாநிலமாக மாறியது 

CSIR இன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இமாலயன் 

ரெரயார்ரொர்ஸ் படக்னாலஜி (IHBT) இமாச்ெல 

பிரரதெத்தில் இலவங்கப்ெட்ரட ொகுெடிரய 

ரொதரன அடிப்ெரடயில் 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

உண்ரமயான இலவங்கப்ெட்ரட அல்லது 

இலவங்கப்ெட்ரட முக்கியமாக இலங்ரகயில் 

வளர்க்கப்ெடுகிைது, அரத ரநரத்தில் சிறிய உற்ெத்தி 

பெய்யும் நாடுகளில் சீபேல்ஸ், மடகாஸ்கர் மற்றும் 

இந்தியா ஆகியரவ அடங்கும். 
 

ஆந்திர அரசு ‘ஸ்தவச்ொ’ திட்டத்லே 

அறிமுகப்ெடுத்தியது 

ஆந்திர முதல்வர் ஒய்.எஸ். பெகன்ரமாகன் பரட்டி 

மாதவிடாய் பதாடர்ொன அவப்பெயரர 

ெமாளிக்கவும், பெண்களின் தனிப்ெட்ட 

சுகாதாரத்திற்கு முன்னுரிரம அளிக்கவும், 

ஆரராக்கியமான தகவல்பதாடர்புகரள 

ஊக்குவிக்கவும் ‘ஸ்ரவச்ொ’ திட்டத்ரத 

பதாடங்கினார். 
 

இந்தியாவின் முேல் இ-மீன் ெந்லே ஆப் ஃபிஷ்வாதல 

அொமில் சோடங்கப்ெட்டது 

அஸ்ஸாம் மீன்வளம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன 

மற்றும் கலால் துரை அரமச்ெர் ெரிமல் 

சுக்லரெத்யா இந்தியாவின் முதல் இ-மீன் 

ெந்ரதயான ஆப் ஃபிஷ்வாரலரவ பதாடங்கினார். 

ரடங்க் ரெஸ் மீன்களான ொங்ரகான், மிருகல் 

மற்றும் ரராெு மற்றும் நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் 

உரைந்த மீன் (ஐஸ்ொக்ஸ்) ஆகியவற்றுடன் உலர் 

மீன் ொக்பகட்டுகள், உலர் மீன், மீன் ஊறுகாய் 

மற்றும் ெதப்ெடுத்தப்ெட்ட மீன் பொருட்கள் 

கிரடக்கும். 
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மகாராஷ்டிரா அரசு ‘மிென் கவச் குண்டல்‘ 

சோடங்குகிைது 

மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு சிைப்பு ரகாவிட் -19 

தடுப்பூசி இயக்கத்ரத மிேன் கவச் குண்டல் என்று 

பெயரிட்டுள்ளது, இது தினமும் 15 லட்ெம் ரெருக்கு 

தடுப்பூசி ரொடும் இலக்கு. அக்ரடாெர் 08 முதல் 

அக்ரடாெர் 14, 2021 வரர ஒரு வார கால இயக்க 

ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்டுள்ளது. 

இந்த இயக்கம் 15 அக்ரடாெர் 2021 வரர 100 ரகாடி 

தடுப்பூசிரய எட்டும் ரமயத்தின் இலக்குக்கு ஏற்ெ 

உள்ளது. 
 

ெத்தீஸ்கரில் இந்தியாவின் புதிய புலிகள் காப்ெகம் 

உருவாக்கப்ெட்டது 

குரு காசிதாஸ் ரதசிய பூங்கா மற்றும் தரமார் பிங்லா 

வனவிலங்கு ெரைாலயத்தின் ஒருங்கிரைந்த 

ெகுதிகரள புலிகள் காப்ெகமாக அறிவிக்கும் 

ெத்தீஸ்கர் அரசின் திட்டத்திற்கு ரதசிய புலிகள் 

ொதுகாப்பு ஆரையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

Banking News 
 

Paytm 100% கடன் சோடக்க சோடக்க 

கிசரடிட்தமட்லடப் செறுகிைது 

ஆன்ரலன் கட்டைச் ரெரவ வழங்குநரான Paytm, 

மும்ரெரயச் ொர்ந்த டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் 

பதாடக்க கிபரடிட்ரமட்டில் 100% ெங்குகரள 

வாங்கியுள்ளது. இருப்பினும், ஒப்ெந்தத்தின் 

ெரிவர்த்தரன விவரங்கள் பவளியிடப்ெடவில்ரல. 
 

ரிெர்வ் வங்கி ெர்தெசி ெட்டத்தின் கீழ் NARCL க்கு 

உரிமம் வழங்கியுள்ளது 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) ரதசிய பொத்து 

மறுசீரரமப்பு நிறுவனத்திற்கு (NARCL) பொத்து 

மறுசீரரமப்பு நிறுவனமாக (ARC) ெதிவு 

பெய்வதற்கான உரிமத்ரத வழங்கியுள்ளது 

உரிமம் நிதி பொத்துக்களின் ெத்திரப்ெடுத்தல் 

மற்றும் புனரரமப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு வட்டி 

(SARFAESI) ெட்டம் 2002 ன் பிரிவு 3 ன் கீழ் 

வழங்கப்ெடுகிைது 
 

தகாடக் வங்கி தநரடி, மலைமுக வரிகலள வசூலிக்க 

அரொங்கத்திடமிருந்து ஒப்புேல் செற்றுள்ளது. 

ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி லிமிபடட் (KMBL) தனது 

வங்கி பநட்பவார்க் மூலம் வருமான வரி, ெரக்கு 

மற்றும் ரெரவ வரி (ஜிஎஸ்டி) ரொன்ை ரநரடி 

மற்றும் மரைமுக வரிகரள வசூலிக்க 

அரொங்கத்திடம் ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது. 

இதன்மூலம், நிதியரமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் 

அறிவித்த பிைகு, அரனத்து வங்கிகளும் அரசு 

பதாடர்ொன வணிகத்தில் ெங்ரகற்க அனுமதி 

வழங்கிய முதல் வங்கி தனியார் வங்கியாக 

அங்கீகரிக்கப்ெட்டது 
 

ொரத்தெ ‘இப்தொது வாங்கு, பிைகு ெைம் செலுத்து’ 

ேளத்லே, தொஸ்ட்தெ சோடங்குகிைது 

பின்படக் நிறுவனமான ொரத்ரெ, ‘ரொஸ்ட்ரெ’ 

பதாடங்குவதன் மூலம் ‘இப்ரொது வாங்குங்கள் 

பின்னர் ெைம் பெலுத்துங்கள் (PNPL) பிரிவில் 

நுரழவதாக அறிவித்தது. 

புதிய தளம் வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு இப்ரொது 

வாங்குவதற்கு கடன் வழங்குகிைது, ஆனால் பின்னர் 

எங்கிருந்தும் ெைம் பெலுத்துகிைது 
 

RBI நிதி சகாள்லக: விகிேங்களின் நிலல 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் நாையக் பகாள்ரகக் குழு, 

ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் ெக்திகாந்த தாஸ் 

தரலரமயில் 2021-22 நிதியாண்டிற்கான நான்காவது 

இரு மாதக் நிதி பகாள்ரக கூட்டத்தில் பரப்ரொ 

விகிதத்ரத மாற்ைாமல் மாற்ைவில்ரல 

• Policy Repo Rate: 4.00% 

• Reverse Repo Rate: 3.35% 

• Marginal Standing Facility Rate: 4.25% 

• Bank Rate: 4.25% 

• CRR: 4% 

• SLR: 18.00% 

 

Economic News 
 

செப்டம்ெர் மாேத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வசூல் ₹ 1.17 

லட்ெம் தகாடிலய ோண்டியது 

பெப்டம்ெர் மாதத்தில் ரெகரிக்கப்ெட்ட பமாத்த GST 

வருவாய் 1,17,010 ரகாடி ரூொய், இதில் CGST கூறு 

20,578 ரகாடி, SGST 26,767 ரகாடி மற்றும் IGST கூறு 

60,911 ரகாடி ரூொய். 

கடந்த ஆண்டு இரத மாதத்தில் GST வருவாரய விட 

பெப்டம்ெர் மாத வருவாய் 23% அதிகமாக இருந்தது. 

மாதத்தில், பொருட்களின் இைக்குமதியிலிருந்து 

வருவாய் 30% அதிகமாக இருந்தது. 
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SBI இந்திய கடற்ெலடயுடன் இலைந்து NAV-eCash 

அட்லடலய அறிமுகப்ெடுத்துகிைது 

ொரத ஸ்ரடட் வங்கி (SBI) இந்தியாவின் 

மிகப்பெரிய கடற்ெரட விமானம் தாங்கி கப்ெலான 

INS விக்ரமாதித்யாவில் SBI யின் NAV-eCash 

அட்ரடரய அறிமுகப்ெடுத்துவதாக 

அறிவித்துள்ளது. அட்ரடக்காகக் கற்ெரன 

பெய்யப்ெட்ட புதிய ெயைம், கட்டைச் சூழரல 

மாற்றுவதற்காக அரமக்கப்ெட்டுள்ளது, அரத 

ரநரத்தில் கப்ெலில் எந்த ரெரவரயயும் 

ெயன்ெடுத்த எந்தவிதமான ெைத்ரதயும் 

ெயன்ெடுத்துவரத ொர்ந்து இல்லாமல் கப்ெல் 

ெயைம் பெய்கிைது. 
 

மூடிஸ் இந்தியாவின் மதிப்பீட்டு கண்தைாட்டத்லே 

‘எதிர்மலை‘ என்ெதிலிருந்து ‘நிலலயானது‘ என 

தமம்ெடுத்துகிைது 

மதிப்பீட்டு நிறுவனமான மூடிஸ் இன்பவஸ்டர்ஸ் 

ெர்வீஸ் அக்ரடாெர் 05, 2021 அன்று, நிதித்துரையில் 

முன்ரனற்ைம் மற்றும் அரனத்து துரைகளிலும் 

எதிர்ொர்த்தரத விட ரவகமான பொருளாதார 

மீட்சிரயத் பதாடர்ந்து, இந்தியாவின் 

இரையாண்ரம மதிப்பீட்டு ொர்ரவரய 

‘எதிர்மரை’ இலிருந்து ‘நிரலயான’ நிரலக்கு 

உயர்த்தியுள்ளது. 
 

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்திய GDP 8.3% ஆக உயரும் 

என்று உலக வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது 

நடப்பு 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் 

உண்ரமயான பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி (GDP) 

பதற்காசியாவுக்கான ெமீெத்திய பொருளாதார 

ரமம்ெடுத்தலில் 3% வளர்ச்சி அரடயும் என உலக 

வங்கி மதிப்பிட்டுள்ளது. 
 

ஃபிட்ச் இந்தியாவின் FY22 GDP வளர்ச்சி கணிப்லெ 

8.7% ஆக குலைத்துள்ளது 

ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் நடப்பு நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 

முன்னறிவிப்ரெ 7% ஆக குரைத்துள்ளது ஆனால் 

FY23 க்கான GDP வளர்ச்சி திட்டத்ரத 10% ஆக 

உயர்த்தியுள்ளது, பொருளாதார மீட்சிரய 

சீர்குரலப்ெரத விட இரண்டாவது ரகாவிட் -19 

அரல தாமதமானது என்று கூறுகிைது 

 

Defence News 
 

மித்ரா ெக்தி 21 என்ை கூட்டுப் ெயிற்சிக்காக இந்தியக் 

குழு புைப்ெடுகிைது 

இந்தியா-இலங்ரக இருதரப்பு கூட்டுப் ெயிற்சியான 

“மித்ரா ெக்தி -21” இன் 8 வது ெதிப்பு 2021 அக்ரடாெர் 

4 முதல் 15, 20 வரர இலங்ரகயில் உள்ள 

அம்ொரையில் உள்ள ரொர் ெயிற்சி ெள்ளியில் 

நரடபெை உள்ளது. 
 

AUSINDEX’: இந்தியா, ஆஸ்திதரலியா 4 வது 

ெதிப்பில் ெங்தகற்கின்ைன 

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரரலியா 

இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுரை நரடபெறும் 

கடல்ொர் பதாடர் ‘AUSINDEX ‘ இன் நான்காவது 

ெதிப்பில் ெங்ரகற்றுள்ளன. 

இப்ெயிற்சி ஆஸ்திரரலிய கடற்ெரட மற்றும் 

இந்திய கடற்ெரடரய “இரட-பெயல்ொட்டு, 

சிைந்த நரடமுரைகளிலிருந்து ஆதாயம்” 

ஆகியவற்ரை வலுப்ெடுத்த அனுமதிக்கும். 
 

5 வது இந்தியா-ெப்ொன் இருேரப்பு கடல்ொர் ெயிற்சி 

JIMEX-21 சோடங்குகிைது. 

இந்தியா-ெப்ொன் இருதரப்பு கடல்ொர் ெயிற்சி 

JIMEX இன் ஐந்தாவது ெதிப்பு, அரபிக்கடலில் 2021 

அக்ரடாெர் 06 முதல் 08 வரர நரடபெற்ைது. 

இந்திய கடற்ெரட, உள்நாட்டிரலரய கட்டப்ெட்ட 

வழிப்ெடுத்து ஏவுகரை ஸ்படல்த் படஸ்ட்ராயர் 

பகாச்சி மற்றும் வழிப்ெடுத்து ஏவுகரை 

பீரங்கிக்கப்ெல் ரதக், P8I நீண்ட தூர கடல் ரராந்து 

விமானம், ரடார்னியர் கடல்ொர் ரராந்து விமானம், 

ஒருங்கிரைந்த பெலிகாப்டர்கள் மற்றும் MiG 29K 

ரொர் விமானங்களால் 

பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தப்ெட்டது. 
 

இந்தியா-இங்கிலாந்து கூட்டு நிறுவன அளவிலான 

ராணுவப் ெயிற்சி ‘அதெயா வாரியர்’ சோடங்கியது. 

இந்தியாவின் 6 வது ெதிப்பு – இங்கிலாந்து கூட்டு 

நிறுவன அளவிலான இராணுவப் ெயிற்சி அரெயா 

வாரியர் உத்தரகாண்டின் ெவுொத்தியாவில் 

பதாடங்கியது. 

நட்பு பவளிநாடுகளுடன் ஒத்துரழப்பு மற்றும் 

நிபுைத்துவத்ரத வளர்ப்ெதற்கான ஒரு முயற்சியின் 

ஒரு ெகுதியாக இந்த ெயிற்சி உள்ளது. 

 

Appointments News 
 

NSDL MD & CEO ஆக ெத்மொ சுந்துருலவ நியமித்ேது 

ெத்மொ சுந்துரு ரதசிய ெத்திரங்கள் 

ரவப்புத்பதாரகயின் (NSDL) நிர்வாக இயக்குனர் 

மற்றும் தரலரம நிர்வாக அதிகாரி (MD & CEO) ஆக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அவர் ஜிவி நாரகஸ்வர 

ராவுக்கு ெதிலாக என்எஸ்டிஎல் -ன் MD & CEO ஆக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். இந்தியாவில் ரநேனல் 

பெக்யூரிட்டிஸ் படொசிட்டரிஸ் லிமிபடட் 

(என்எஸ்டிஎல்) மற்றும் பென்ட்ரல் பெக்யூரிட்டீஸ் 

படொசிட்டரிஸ் லிமிபடட் (சிடிஎஸ்எல்) என 

இரண்டு ரவப்புத்பதாரககள் உள்ளன. இரண்டு 

ரவப்புத்பதாரககளும் உங்கள் நிதிப் ெத்திரங்கரள 

ரவத்திருக்கின்ைன. 
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ASDC ேலலவராக விதனாத் அகர்வால் 

நியமிக்கப்ெட்டார் 

ஆட்ரடாபமாரெல் திைன் ரமம்ொட்டு கவுன்சில் 

(ASDC) அதன் தரலவராக ஆட்ரடாபமாரெல் 

பதாழில்துரை வீரர் விரனாத் அகர்வால் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அகர்வால், தற்ரொது VE 

வர்த்தக வாகனங்கள் லிமிபடட் (VECV) இன் நிர்வாக 

இயக்குனர் மற்றும் தரலரம நிர்வாக அதிகாரியாக 

உள்ளார், நான்கு வருடங்களுக்கு ரெரவ பெய்த 

பிைகு ASDC ரய விட்டு பவளிரயறும் நிகுஞ்ச் 

ெங்கிரய மாற்றுகிைார். 
 

ஐஎஸ்ஏ ேலலவராக சுனில் கட்டாரியா 

தேர்ந்சேடுக்கப்ெட்டார் 

இந்திய விளம்ெரதாரர்கள் ெங்கத்தின் (ஐஎஸ்ஏ) 

புதிதாக ரதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட நிர்வாக கவுன்சில், 

இந்தியாவின் தரலரம நிர்வாக அதிகாரி சுனில் 

கட்டாரியா மற்றும் ொர்க், ரகாட்பரஜ் நுகர்ரவார் 

பொருட்கள் லிமிபடட் ஐஎஸ்ஏ தரலவராக ரதர்வு 

பெய்யப்ெட்டுள்ளது. 
 

அமிஷ் தமத்ோ CRISIL இன் புதிய MD & CEO ஆக 

நியமிக்கப்ெட்டார் 

அமிஷ் ரமத்தா 2021 அக்ரடாெர் 01 ஆம் ரததி முதல் 

கிரிசில் என்ை மதிப்பீட்டு நிறுவனத்தின் புதிய 

நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தரலரம நிர்வாக 

அதிகாரியாக (MD & CEO) நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார் 
 

B C ெட்நாயக் LICயின் MDயாக சொறுப்தெற்ைார் 

B C ெட்நாயக் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு 

நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக 

பொறுப்ரெற்ைார். ெூரல 5, 2021 ரததியிட்ட 

இந்திய அரசின் அறிவிப்ொல் அவர் நிர்வாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்ெட்டார். LIC யின் நிர்வாக 

இயக்குநராகப் பொறுப்ரெற்ெதற்கு முன்பு, 

ெட்நாயக் பொதுச் பெயலாளர், காப்பீட்டு 

ஆம்புட்ஸ்ரமன் கவுன்சில், (CIO) மும்ரெ ஆக 

இருந்தார். 
 

இந்திய ஸ்டீல் அதொசிதயெனின் சொதுச் 

செயலாளராக அதலாக் ெோய் நியமிக்கப்ெட்டார் 

இந்திய ஸ்டீல் அரொசிரயேன் (ISA) தனது புதிய 

பொதுச்பெயலாளர் மற்றும் நிர்வாக தரலவராக 

அரலாக் ெொய் ெதவிரயற்ைதாக ொஸ்கர் 

ொட்டர்ஜியிடம் இருந்து ெதவி ஏற்ைார். 

இந்திய ஸ்டீல் ஆரையத்தின் (SAIL) முன்னாள் 

நிர்வாக இயக்குனராக இருக்கும் ெகாய்க்கு எஃகுத் 

துரையில் கிட்டத்தட்ட நான்கு தொப்தங்கள் 

அனுெவம் உள்ளது. 
 

ெஞ்ெய் ொர்கவா இந்தியாவில் ஸ்டார்லிங்க் 

செயற்லகக்தகாள் பிராட்தெண்ட் நிறுவனத்திற்கு 

ேலலலம ோங்குகிைார் 

மின்னணு கட்டை நிறுவனமான ரெொல் நிறுவிய 

குழுவின் ஒரு ெகுதியாக எலன் மஸ்குடன் 

ெணிபுரிந்த ெஞ்ெய் ொர்கவா, இப்ரொது 

இந்தியாவில் பதாழில்நுட்ெ பில்லியனர் 

பதாழில்முரனரவாரின் ஸ்டார்லிங்க் 

பெயற்ரகக்ரகாள் பிராட்ரெண்ட் நிறுவனத்திற்கு 

தரலரம தாங்குகிைார். 
 

எரிக் பிரகான்ஸா CEAMA இன் ேலலவராக 

நியமிக்கப்ெட்டார். 

நுகர்ரவார் மின்னணுவியல் மற்றும் உெகரைங்கள் 

உற்ெத்தியாளர்கள் ெங்கம் (CEAMA), இரண்டு வருட 

காலத்திற்கு அதன் தரலவராக எரிக் பிரகான்ஸாரவ 

நியமித்துள்ளது. அவர் ரகாத்பரஜ் அப்ரளயன்ஸ் 

வணிகத் தரலவர் மற்றும் நிர்வாக துரைத் 

தரலவரான கமல் நந்திக்கு அடுத்தெடியாக CEAMA 

இன் தரலவர் ெதவிக்கான பொறுப்ரெ ஏற்கிைார். 

படல்லியின் ஸ்ரீ ராம் வணிகக் கல்லூரியின் 

முன்னாள் மாைவரான பிரகான்ஸா, 35 

ஆண்டுகளுக்கும் ரமலான அனுெவத்ரத 

பகாண்டுள்ளார், மற்றும் ெல்ரவறு நிறுவனங்களில், 

நுகர்ரவார் மின்னணுவியல் மற்றும் உெகரைங்கள் 

துரையில், மூத்த நிர்வாகப் ெதவிகரள 

வகித்துள்ளார். 
 

ொரதிப் துலைமுக அைக்கட்டலளயின் ேலலவராக P 

L ேரநாத் சொறுப்தெற்ைார் 

ொரதிப் துரைமுக அைக்கட்டரளயின் (பிபிடி) புதிய 

தரலவராக 1994 பதாகுதியின் இந்திய ரயில்ரவ 

ரொக்குவரத்து ரெரவ (IRTS) அதிகாரியான P L 

ெரநாத் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

ெரநாத் தனது 27 வருட ரெரவயின் ரொது 

ெல்ரவறு ெணிகளில் ெணியாற்றியுள்ளார், இதில் 22 

ஆண்டுகள் இந்திய ரயில்ரவயும் 5 ஆண்டுகள் 

கப்ெல் அரமச்ெகமும் அடங்கும். 

 

Summits and Conferences News 
 

நிலலயான நிதி குறித்ே நிபுைர் குழுலவ IFSCA 

உருவாக்குகிைது 

ெர்வரதெ நிதிச் ரெரவ ரமயங்கள் ஆரையம் 

(ஐஎஃப்எஸ்சிஏ) ஐஎஃப்எஸ்சியில் நிரலயான நிதி 

ரமயத்ரத ரமம்ெடுத்துவதற்கான 

அணுகுமுரைரய ெரிந்துரரப்ெதற்காக ஒரு நிபுைர் 

குழுரவ அரமத்துள்ளது. நிபுைர் குழு தரலவர் 

சி.ரக. மிஸ்ரா, இந்திய அரசின் முன்னாள் 

பெயலாளர், சுற்றுச்சூழல் அரமச்ெகம், காடு மற்றும் 

ெருவநிரல மாற்ைம். இந்த குழுவில் தரலவர் 

மற்றும் உறுப்பினர் பெயலாளர் உட்ெட பமாத்தம் 10 

உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
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பிரேமர் தமாடி 38 வது பிரகதி கூட்டத்திற்கு ேலலலம 

ோங்குகிைார் 

மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் ெல திட்டங்கள், 

குரைகள் மற்றும் திட்டங்கரள ஆய்வு பெய்ய 

பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி 38 வது பிரகதி கூட்டத்திற்கு 

தரலரம தாங்கினார். பிரகதி  என்ெது பெயலில் 

உள்ள நிர்வாகம் மற்றும் ெரியான ரநரத்தில் 

பெயல்ெடுத்துதல். கூட்டத்தில், சுமார் 50,000 ரகாடி 

ரூொய் பெலவில் எட்டு திட்டங்கள் ெரிசீலரனக்கு 

எடுக்கப்ெட்டன. முந்ரதய 37 பிரகதி கூட்டங்களில் 

இதுவரர ரூ .14.39 லட்ெம் ரகாடி மதிப்புள்ள 297 

திட்டங்கள் மதிப்ொய்வு பெய்யப்ெட்டுள்ளன. 

 

Sports News 
 

பீதரந்திர லக்ரா மற்றும் எஸ்.வி.சுனில் ெர்வதேெ 

ோக்கியிலிருந்து ஓய்வு செறுவோக 

அறிவித்துள்ளார்.` 

இந்திய ஆண்கள் ஃபீல்ட் ொக்கி அணியின் 

முன்னணி ஃொர்வர்ட் மற்றும் ஸ்டார் ஸ்ட்ரரக்கர் 

மற்றும் ஒலிம்பிக் பவண்கலப் ெதக்கம் பவன்ை 

இந்திய ொக்கி நட்ெத்திர டிஃபெண்டர் பீரரந்திர 

லக்ரா ெர்வரதெ ொக்கியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். 

31 வயதான லக்ரா 2020 ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கில் 

துரை ரகப்டனாக பவண்கலப் ெதக்கம் பவன்ை 

இந்திய அணியின் ஒரு ெகுதியாக இருந்தார். 
 

FC தகாவா முேல் டுராண்ட் தகாப்லெ கால்ெந்து 

தகாப்லெலய சவன்ைது. 

பகால்கத்தாவில் விரவகானந்தா யுொ ொரதி 

கிரிரங்கனில் நரடபெற்ை இறுதிப் ரொட்டியில், FC 

ரகாவா தனது முதல் டுராண்ட் ரகாப்ரெ கால்ெந்து 

ெட்டத்ரத 1-0 என்ை கைக்கில் முெம்மதியன் 

ஸ்ரொர்டிங்ரக பவன்ைது. 

இறுதிப் ரொட்டி கூடுதல் ரநரத்திற்குப் பிைகு 105 

வது நிமிடத்தில் FC ரகாவா ரகப்டன் எட்வர்ரடா 

பெடியா அரனத்து முக்கிய ரகால்கரளயும் 

அடித்தார். 
 

 

ஸ்மிருதி மந்ேனா ஆஸ்திதரலியாவில் சடஸ்ட் ெேம் 

அடித்ே முேல் இந்தியப் செண் ஆவார் 

மகளிர் கிரிக்பகட்டில் ஒரு வரலாற்று தருைத்தில், 

ஆஸ்திரரலிய மண்ணில் படஸ்ட் ெதம் அடித்த 

முதல் இந்திய பெண் என்ை பெருரமரய ஸ்மிருதி 

மந்தனா பெற்ைார். முதல் இளஞ்சிவப்பு ெந்தின் 

இரண்டாவது நாளில் இரவும் ெகலும் இந்தியாவின் 

முதல் இன்னிங்ரஸ வடிவரமக்க அவர் தனது 

ெதத்ரத நிரைவு பெய்தார். 

இந்த ரொட்டி ஆஸ்திரரலியாவின் 

குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள கராரா ஓவலில் இன்று 

நரடபெற்ைது. அவர் 22 ெவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு 

சிக்ஸருடன் 127 ரன்கள் எடுத்தார். 
 

தமக்னஸ் கார்ல்ென் சமல்ட்வாட்டர் ொம்பியன்ஸ் 

செஸ் டூர் ெட்டத்லே சவன்ைார். 

உலக பெஸ் ொம்பியன் ரமக்னஸ் கார்ல்ென், முதல் 

பமல்ட்வாட்டர் ொம்பியன்ஸ் பெஸ் டூரர பவன்று, 

இறுதிப் ரொட்டியில் மாற்ை முடியாத ரடாக்கன் 

(NFT) ரகாப்ரெரயயும், 1,00,000 டாலர்கரளயும் 

பெற்ைார். 10 மாத கால ஆன்ரலன் பெஸ் 

ரொட்டிகள் chess24.com இல் நவம்ெர் 22, 2020 முதல் 

அக்ரடாெர் 4, 2021 வரர நரடபெற்ைது. ரொட்டிகள் 

FIDE ஆல் மதிப்பிடப்ெடவில்ரல. 
 

ISSF ெூனியர் ொம்பியன்ஷிப்: ஐஸ்வரி பிரோப் சிங் 

தோமர் ேங்கம் சவன்ைார் 

பெருமாவின் லிமாவில் நரடபெற்ை ISSF ெூனியர் 

உலக ொம்பியன்ஷிப் ரொட்டியில் ஆண்கள் 50 மீ 

ரரஃபிள் 3 நிரலகளில் தங்கம் பவன்ை இந்திய 

இளம் துப்ொக்கி சுடும் வீரர் ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் 

ரதாமர் உலக ொதரனரய முறியடித்தார். 
 

இந்திய ோக்கி வீரர்கள் FIH ஸ்டார்ஸ் விருலே 

சவன்ைனர் 

இந்திய ொக்கி வீரர்கள் 2020-21 FIH ஸ்டார்ஸ் 

விருதுகரள பவன்ைனர் என்று ெர்வரதெ ொக்கி 

கூட்டரமப்பு (FIH) அறிவித்தது. 

ஆகஸ்ட் 23 முதல் பெப்டம்ெர் 15 வரர 

நடத்தப்ெட்ட ஆன்ரலன் வாக்பகடுப்பின் 

அடிப்ெரடயில் பவற்றியாளர்கள் முடிவு 

பெய்யப்ெட்டனர், அதில் ரதசிய ெங்கங்கள், அந்தந்த 

ரதசிய ரகப்டன்கள் மற்றும் ெயிற்சியாளர்கள், 

வீரர்கள், ஊடகங்கள் மற்றும் ொக்கி ரசிகர்கள் 

ஆகிரயார் வாக்களித்தனர். 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9952/vetri-maths-batch-advance-arithmetic-maths-tamil-live-classes-by-adda247
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FIH நட்ெத்திரங்கள் விருதுகள் 2020-21: 

சவற்றியாளர்களின் ெட்டியல் 

ஆண்டின் சிைந்த வீரர்: ெர்மன்பிரீத் சிங் (ஆண்கள்) 

மற்றும் குர்ஜித் கவுர் (பெண்கள்) 

ஆண்டின் ரகால்கீப்ெர்: பிஆர் ஸ்ரீரெஷ் (ஆண்கள்) 

மற்றும் ெவிதா புனியா (பெண்கள்) 

இந்த ஆண்டின் வளர்ந்து வரும் நட்ெத்திரம்: விரவக் 

ொகர் பிரொத் (ஆண்கள்) மற்றும் ேர்மிளா ரதவி 

(பெண்கள்) 

ஆண்டின் ெயிற்சியாளர்: கிரொம் ரீட் (ஆண்கள்) 

மற்றும் ஸ்ரொர்ட் மரிஜ்ரன (பெண்கள்) 
 

மல்யுத்ே வீராங்கலன அன்ெு மாலிக் உலக 

ொம்பியன்ஷிப் சவள்ளி சவன்ை முேல் இந்திய 

செண் 

2021 உலக மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய 

மல்யுத்த வீரர் அன்ேு மாலிக் உலக 

ொம்பியன்ஷிப்பில் முதல் இந்திய பெண்கள் 

இறுதிப் ரொட்டியாளராகவும், இந்தியாவிலிருந்து 

பவள்ளிப் ெதக்கம் பவன்ை முதல் பெண் வீரராகவும் 

வரலாற்ரைப் ெரடத்தார். 

19 வயதான அன்ேு 57 கிரலா ஃப்ரீஸ்ரடல் 

ரொட்டியில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் 

ொம்பியனான அபமரிக்காவின் பெலன் லூசி 

மாரூலிஸிடம் ரதாற்ைதால் பவள்ளிப் ெதக்கத்ரத 

பவன்ைார். 
 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் ெேக்கம் சவன்ை ரூபிந்ேர் 

ொல் சிங் ோக்கியிலிருந்து ஓய்வு செறுவோக 

அறிவித்ோர் 

ஒலிம்பிக் பவண்கலப் ெதக்கம் பவன்ை இந்திய 

ொக்கி வீரர் ரூபிந்தர் ொல் சிங் இளம் மற்றும் 

திைரமயான வீரர்களுக்கு வழி வகுப்ெதற்காக 

ெர்வரதெ ொக்கியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். 30 வயதான ரூபீந்தர் தனது 13 

வருட ொக்கி வாழ்க்ரகயில் 223 ரொட்டிகளில் 

இந்திய ொக்கி அணிரய 

பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தினார். ெூரல – ஆகஸ்ட் 2021 

இல் நரடபெற்ை 2020 ரகாரடகால ரடாக்கிரயா 

ஒலிம்பிக்கில் பவண்கலப் ெதக்கம் பவன்ை இந்திய 

ொக்கி அணியின் ஒரு ெகுதியாக ரூபிந்தர் 

இருந்தார். 
 

சோழில்முலை குத்துச்ெண்லட வீரர் தமனி 

ொக்கிதயா குத்துச்ெண்லடயிலிருந்து ஓய்வு 

செறுவோக அறிவித்ோர் 

26 ஆண்டுகள் மற்றும் 72 பதாழில்முரை 

ரொட்டிகளுக்குப் பிைகு, முன்னாள் உலக ொம்பியன் 

ரமனி ொக்கிரயா பதாழில்முரை 

குத்துச்ெண்ரடயிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக 

அறிவித்தார். அவர் 1995 இல் 16 வயதில் தனது 

பதாழில்முரை அறிமுகமானார். ஐந்து பவவ்ரவறு 

எரட வகுப்புகளில் ரநரியல் ொம்பியன்ஷிப்ரெ 

பவன்ை முதல் குத்துச்ெண்ரட வீரர் ஆனார் மற்றும் 

நான்கு பவவ்ரவறு தொப்தங்களாக உலக 

ொம்பியன்ஷிப்ரெ நடத்திய ஒரர குத்துச்ெண்ரட 

வீரர் ஆவார். அவர் ெமீெத்தில் 2019 இல் 40 வயதில் 

பவல்டர்பவயிட் ெட்டத்ரத ரவத்திருந்தார். 
 

இந்திய மகளிர் அணி முேன்முலையாக 

இளஞ்சிவப்பு ெந்து சடஸ்ட் தொட்டியில் 

விலளயாடியது 

பெப்டம்ெர் 30 ஆம் ரததி ஆஸ்திரரலியாவின் 

குயின்ஸ்லாண்டனில் உள்ள கராரா ஓவலில் 

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரரலிய மகளிர் 

அணிகளுக்கு இரடயிலான முதல் இளஞ்சிவப்பு 

ெந்து ெகல் மற்றும் இரவு படஸ்ட் ரொட்டி. பிசிசிஐ 

மற்றும் கிரிக்பகட் ஆஸ்திரரலியா முன்ரனாக்கி 

விரளயாடும் முழுத் பதாடரிலும் ஒரு படஸ்டில் 

பவற்றிபெை விரும்புகின்ைன. மிதாலி ராஜ் 

தரலரமயிலான இந்திய அணி. 

 

Awards News 
 

இந்திய அலமப்பு லலஃப் 2021 உரிலம வாழ்வாோர 

விருது செறுகிைது 

படல்லிரயச் ரெர்ந்த சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு “வன 

மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான ெட்ட முன்முயற்சி 

(LIFE)” 2021 ரரட் ரலவ்லிெுட் விருது, ெர்வரதெ 

மரியாரத, ஸ்வீடனின் மாற்று ரநாெல் ெரிசு என்றும் 

அரழக்கப்ெடுகிைது. 
 

ஷிவ் நாடார் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய 

ேலலலம விருது வழங்கப்ெட உள்ளது 

அபமரிக்க இந்தியா பிசினஸ் கவுன்சில் (USIBC) 

அதன் 2021 உலகளாவிய தரலரம விருரதப் 

பெறுெவராக ஷிவ் நாடார் மற்றும் மல்லிகா 

சீனிவாெரனத் ரதர்ந்பதடுத்துள்ளது. ஷிவ் நாடார் 

HCL படக்னாலஜிஸ் லிமிபடட் நிறுவனர் மற்றும் 

தரலவர் ஆவார். 

மல்லிகா சீனிவாென், டிராக்டர்ஸ் அண்ட் ஃொர்ம் 

எக்யூப்பமன்ட் லிமிபடட் (TAFE) தரலவர் மற்றும் 

நிர்வாக இயக்குனர். அக்ரடாெர் 6-7, 2021 இல் 

நரடபெறும் 2021 ஆம் ஆண்டு இந்தியா ரயாெரன 

உச்சிமாநாட்டில் இருவரும் 

கவுரவிக்கப்ெடுவார்கள். 
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இயற்பியலுக்கான தநாெல் ெரிசு 2021 

அறிவிக்கப்ெட்டது 

ராயல் ஸ்வீடிஷ் அறிவியல் அகாடமி 2021 

இயற்பியலுக்கான ரநாெல் ெரிரெ வழங்க முடிவு 

பெய்துள்ளது. 

சியுகுரரா மனாரெ, கிளாஸ் ொெல்ரமன், 

ொர்ஜிரயா ொரிசி ஆகிரயார் இரைந்து 2021 ஆம் 

ஆண்டு இயற்பியலுக்கான ரநாெல் ெரிரெ 

சிக்கலான உடல் அரமப்புகரளப் 

புரிந்துபகாள்வதற்கான அற்புதமான 

ெங்களிப்புகளுக்காக பவன்ைனர். 

இயற்பியலுக்கான ரநாெல் ெரிசு ராயல் ஸ்வீடிஷ் 

அகாடமி ஆஃப் ெயின்ெஸ், ஸ்டாக்ரொம், 

ஸ்வீடனால் வழங்கப்ெடுகிைது. 
 

எம். சவங்லகயா நாயுடு தலாகப்ரியா தகாபிநாத் 

தொர்தடாதலாய் விருலே வழங்கினார் 

இந்தியாவின் துரை ெனாதிெதி எம். பவங்ரகயா 

நாயுடு ரதசிய ஒருங்கிரைப்பு மற்றும் ரதசிய 

ெங்களிப்புக்கான ரலாகப்ரியா ரகாபிநாத் 

ரொர்ரடாரலாய் விருரத வழங்கினார். 

கதூர்ொ காந்தி ரதசிய நிரனவு அைக்கட்டரளயின் 

அொம் கிரள மற்றும் எழுத்தாளர் நிரராட் குமார் 

ொரூவா மற்றும் ஷில்லாங் ரெம்ெர் ொடகர் 

குழுவுக்கு குவாொத்தியில் நடந்த சிைப்பு 

விழாவில் இந்த விருது வழங்கப்ெட்டது. 
 

தவதியியலுக்கான தநாெல் ெரிசு 2021 

அறிவிக்கப்ெட்டது 

ரவதியியலுக்கான ரநாெல் ெரிசு 2021 “ெமச்சீரற்ை 

ஆர்கரனாகாடலிசிஸின் வளர்ச்சிக்கு” பெஞ்ெமின் 

லிஸ்ட் மற்றும் ரடவிட் டபிள்யூ.சி ரமக்மில்லன் 

ஆகிரயாருக்கு கூட்டாக வழங்கப்ெட்டது.   இது 

மருந்து ஆராய்ச்சியில் பெரும் தாக்கத்ரத 

ஏற்ெடுத்தியுள்ளது மற்றும் ரவதியியரல 

ெசுரமயாக்கியுள்ளது. ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி 

ஆஃப் ெயின்ெஸ் ரவதியியலில் 2021 ரநாெல் ெரிசு 

வழங்க முடிவு பெய்துள்ளது. 
 

தெராசிரியர் எரிக் ேனுதெக் மற்றும் டாக்டர் 

ருக்மணி ொனர்ஜி 2021 ஈடன் ெரிலெ செறுகின்ைனர் 

ரெராசிரியர் எரிக் ஏ.ெனுரேக் மற்றும் டாக்டர் 

ருக்மணி ொனர்ஜி ஆகிரயாருக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு 

கல்வி வளர்ச்சிக்கான கல்வி ரமம்ொட்டுக்கான 

ஈடன் ெரிசு வழங்கப்ெட்டுள்ளது. ஈடன் ெரிசு 

என்ெது உலகின் மிக உயர்ந்த கல்விப் ொராட்டு 

ஆகும், கல்வி துரையில் ஒரு முக்கியமான ெங்கு 

வகிக்கும் அவர்களின் ொதரனரய அங்கீகரிக்கும் 

வரகயில்: கல்வியின் தரத்ரத ரமம்ெடுத்துதல் 

மற்றும் அளவில் கல்வி கற்ரைாரர 

உருவாக்கிரயாருக்கு இது வழங்கப்ெடும். 
 

அலமதிக்கான தநாெல் ெரிசு 2021 அறிவிக்கப்ெட்டது 

ரநார்ரவ ரநாெல் கமிட்டி 2021 ரநாெல் அரமதி 

ெரிரெ மரியா பரஸ்ஸா மற்றும் டிமிட்ரி முரரடாவ் 

ஆகிரயாருக்கு “ெனநாயக சுதந்திரம் மற்றும் நீடித்த 

அரமதிக்கான முன்நிெந்தரனயான கருத்து 

சுதந்திரத்ரத ொதுகாக்கும் முயற்சிகளுக்காக” 

வழங்க முடிவு பெய்துள்ளது. 
 

கர்நாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கி இரண்டு தேசிய 

விருதுகலளப் செற்றுள்ளது 

கர்நாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கி (KVGB), கனரா 

வங்கியால் நிதியளிக்கப்ெடுகிைது, ஓய்வூதிய நிதி 

ஒழுங்குமுரை மற்றும் ரமம்ொட்டு ஆரையத்தின் 

(PFRDA) அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் (ABY) கீழ் 

குறிப்பிடத்தக்க ரெர்க்ரகக்காக இரண்டு ரதசிய 

விருதுகரள (ABY பெரிய நம்பிக்ரகயாளர்கள் 

மற்றும் தரலரமத்துவ மூலதனம்) பெற்றுள்ளது. 

 

Books and Authors 
 

தவால் தொயின்கா எழுதிய Chronicles from the Land of 

the Happiest People on Earth சவளியிடப்ெட்டது 

ரவால் ரொயின்கா எழுதிய “பூமியில் மகிழ்ச்சியான 

மக்களின் நிலத்திலிருந்து நாளாகமம்” என்ை 

தரலப்பில் ஒரு நாவல் பவளியிடப்ெட்டது. ரவால் 

ரொயின்கா ஆப்பிரிக்காவின் முதல் இலக்கிய 

ரநாெல் ெரிசு பெற்ைவர். அவர் தனது கரடசி 

நாவலான “சீென் ஆஃப் அரனாமிரய” 1973 இல் 

எழுதினார். 
 

செய்திர்த் ராவ் எழுதிய “ Economist Gandhi” என்ை 

புத்ேகத்லே சவளியிட்டுள்ளார். 

பெர்ரி ராவ் என்று பிரெலமாக அறியப்ெடும் இந்திய 

பதாழில்முரனரவாரும் எழுத்தாளருமான 

பெய்திர்த் ராவ், ” Economist Gandhi: The Roots and the 

Relevance of the Political Economy of the Mahatma” என்ை 

தரலப்பில் மகாத்மா காந்தி ெற்றிய புத்தகத்ரத 

பவளியிட்டுள்ளார். 
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Ranks and Reports News 
 

முதகஷ் அம்ொனி ேுருன் இந்தியாவின் 

ெைக்காரர்கள் ெட்டியலில் 2021 இல் முேலிடத்தில் 

உள்ளார் 

ரிரலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தரலவர் முரகஷ் 

அம்ொனி, ஐஐஎஃப்எல் பெல்வம் ெுருன் 

இந்தியாவின் ெைக்கார ெட்டியலில் பதாடர்ந்து 10 

வது ஆண்டாக முதலிடத்ரதப் பிடித்துள்ளார். 2021 

இல், அவரது பமாத்த நிகர மதிப்பு ரூ. 7,18,000 ரகாடி. 

இதற்கிரடயில், அதானி குழும தரலவர்  பகௌதம் 

அதானி ரூ .5,05,900 ரகாடி பொத்து மதிப்புடன் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.  ஷிவ் நாடார் 

மற்றும் HCL பதாழில்நுட்ெங்களின் குடும்ெம் 

2,36,600 ரகாடி ரூொய் பொத்து மதிப்புடன் 

ெட்டியலில் மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. 
 

முதகஷ் அம்ொனி ஃதொர்ப்ஸ் இந்தியாவின் 

ெைக்காரர்கள் ெட்டியலில் 2021 இல் முேலிடத்தில் 

உள்ளார் 

ரிரலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிபடட் (RIL) 

தரலவர் முரகஷ் அம்ொனி பவளியிட்ட 

ஃரொர்ப்ஸ் இந்தியா ெைக்காரர்கள் ெட்டியலில் 

2021 ஆம் ஆண்டு முதலிடம் பிடித்துள்ளார். இந்த 

ெட்டியலில் இந்தியாவின் 100 ெைக்கார 

இந்தியர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். ரொர்ப்ஸ் 

இந்தியா ெட்டியலில் 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

பதாடர்ந்து 14 வது ஆண்டாக அவர் தனது ெைக்கார 

இந்தியர் என்ை இடத்ரத தக்க ரவத்துக் பகாண்டார். 
 

சேன்லி ொஸ்தொர்ட் அட்டவலை 2021 இல் 

இந்தியா 6 இடங்கள் குலைந்துள்ளது 

பென்லி ொஸ்ரொர்ட் அட்டவரை 2021 இல் 6 

இடங்கள் குரைந்து இந்தியாவின் தரவரிரெ கடந்த 

ஆண்டில் இருந்து 90 ஆவது இடத்ரத பிடித்தது . 

இது உலகின் மிகவும் ெயைத்திற்கு ஏற்ை 

ொஸ்ரொர்ட்கரள ெப்ொன் மற்றும் சிங்கப்பூர் 

ொஸ்ரொர்ட் குறியீட்டில் முதல் இடத்ரதப் 

பிடித்துள்ளது. 
 

குறியீட்டில் முேல் 5 நாடுகள்: 

• ரரங்க் 1: ெப்ொன், சிங்கப்பூர் 

• ரரங்க் 2: பெர்மனி, பதன் பகாரியா 

• ரரங்க் 3: பின்லாந்து, இத்தாலி, லக்ெம்ெர்க், 

ஸ்பெயின் 

• ரரங்க் 4: ஆஸ்திரியா, படன்மார்க் 

• ரரங்க் 5: பிரான்ஸ், அயர்லாந்து, பநதர்லாந்து, 

ரொர்ச்சுகல், ஸ்வீடன் 
 

உலகின் 5 ெக்திவாய்ந்ே ொஸ்தொர்ட்: 

• ஆப்கானிஸ்தான் 

• ஈராக் 

• சிரியா 

• ொகிஸ்தான் 

• யமன் 
 

யுசனஸ்தகா இந்தியாவிற்கான கல்வி அறிக்லகயின் 

2021 மாநிலத்லே அறிமுகப்ெடுத்தியது 

உலக ஆசிரியர் தினத்தன்று (அக்ரடாெர் 5), ஐக்கிய 

நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்ொர 

அரமப்பு (யுபனஸ்ரகா) இந்தியாவுக்கான 2021 

கல்வி அறிக்ரகரய (SOER) அறிமுகப்ெடுத்தியது: 

“ஆசிரியர் இல்ரல, வகுப்பு இல்ரல”.இந்த 

பவளியீடு யுபனஸ்ரகா புதுபடல்லியின் 

வருடாந்திர முதன்ரம அறிக்ரக மற்றும் இது 

விரிவான ஆராய்ச்சிரய அடிப்ெரடயாகக் 

பகாண்டது. 
 

சுகாோர அலமச்ெர் “உலக குழந்லேகள் நிலல 2021” 

அறிக்லகலய சவளியிட்டார் 

மத்திய சுகாதார அரமச்ெர் மன்சுக் மாண்டவியா 

யுனிபெப்பின் உலகளாவிய முதன்ரம 

பவளியீட்ரட பவளியிட்டார் “தி ஸ்ரடட் ஆஃப் தி 

ரவர்ல்ட் குழந்ரதகள் 2021; என் மனதில்: புது 

தில்லியில் குழந்ரதகளின் மன ஆரராக்கியத்ரத 

ரமம்ெடுத்துதல், ொதுகாத்தல் மற்றும் ெராமரித்தல் 

பவளியிட்டார் 

 

Important Days News 
 

உலக லெவ தினம்: 01 அக்தடாெர் 

ரெவ வாழ்க்ரக முரையின் பநறிமுரை, 

சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம் மற்றும் மனிதாபிமான 

நன்ரமகள் குறித்து விழிப்புைர்ரவ ஏற்ெடுத்த 

உலக ரெவ தினம் ஆண்டுரதாறும் அக்ரடாெர் 1 

அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிைது. சுற்றுச்சூழல் 

கருத்தாய்வு, விலங்கு நலன் மற்றும் உரிரம 

பிரச்ெரனகள் மற்றும் தனிநெர் சுகாதார நலன்கரள 

வலியுறுத்துவதற்காக உலக ரெவ உைவு தினம் 

பகாண்டாடப்ெடுகிைது. அக்ரடாெர் 1-7 

வரரயிலான முழு வாரம் ெர்வரதெ ரெவ வாரமாக 

(IVW) கரடபிடிக்கப்ெடுகிைது. 
 

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


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

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

ெர்வதேெ காபி தினம்: 01 அக்தடாெர் 

ஒவ்பவாரு வருடமும் அக்ரடாெர் 1 ஆம் ரததி 

ெர்வரதெ காபி தினம் கரடபிடிக்கப்ெட்டு காபியின் 

ெயன்ொட்ரட ஊக்குவிக்கிைது. காபி அவர்களின் 

ஆரராக்கியத்தில் ரமாெமான விரளவுகரள 

ஏற்ெடுத்தலாம் என்று நம்பும் ெலர் உள்ளனர், 

எனரவ, இந்த நாளில் இந்த ொனத்தின் ெல்ரவறு 

நன்ரமகள் குறித்து மக்களுக்கு கல்வி 

கற்பிக்கப்ெடுகிைது. ெர்வரதெ காபி தினத்தன்று, 

இந்த பதாழிலாளர்கள் மற்றும் காபி பதாழிலுடன் 

பதாடர்புரடய மக்களின் கடின உரழப்பும் 

முயற்சிகளும் அங்கீகரிக்கப்ெடுகின்ைன. 
 

ெர்வதேெ முதிதயார் தினம்: 01 அக்தடாெர் 

ெர்வரதெ முதிரயார் தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

அக்ரடாெர் 1 ஆம் ரததி உலகளவில் 

அனுெரிக்கப்ெடுகிைது. வயது முதிர்வு மற்றும் 

முதிரயார் துஷ்பிரரயாகம் ரொன்ை 

முதியவர்கரளப் ொதிக்கும் பிரச்சிரனகள் ெற்றிய 

விழிப்புைர்ரவ ஏற்ெடுத்துவரதயும், 

ெமுதாயத்திற்கு முதியவர்கள் பெய்யும் 

ெங்களிப்புகரளப் ொராட்டுவரதயும் அவர் 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளார். ெர்வரதெ முதிரயார் 

தினம் 2021 இன் கருப்பொருள்: அரனத்து 

வயதினருக்கும் டிஜிட்டல் ெமெங்கு. 
 

உலக ெண்லை விலங்குகளுக்கான தினம்: 02 

அக்தடாெர் 

மகாத்மா காந்தியின் பிைந்த நாளான அக்ரடாெர் 02 

ஆம் ரததி உலக ெண்ரை விலங்குகள் தினம் 

(WDFA) அனுெரிக்கப்ெடுகிைது. ெண்ரை விலங்கு 

நலனின் முக்கியத்துவத்ரதயும் அவெரத்ரதயும் 

காட்டுவதற்காக ெர்வரதெ விலங்குகள் நல 

அரமப்பு, உலக விலங்குகள் ொதுகாப்பு மற்றும் 

விலங்குகள் கூட்டரமப்பு ஆகியரவகளால் இந்த 

நாள் ஏற்ொடு பெய்யப்ெட்டுள்ளது. 
 

67 வது தேசிய வனவிலங்கு வாரம் 2021 அக்தடாெர் 02 

முேல் 08 வலர 

ரதசிய வனவிலங்கு வாரம் ஆண்டுரதாறும் 

அக்ரடாெர் 2 முதல் 8 வரர இந்தியாவின் 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கரளப் 

ொதுகாக்கும் ரநாக்கத்துடன் இந்தியா முழுவதும் 

பகாண்டாடப்ெடுகிைது. வனவிலங்கு வாரம் 2021 

அக்ரடாெர் 2 முதல் அக்ரடாெர் 8 வரர 

பகாண்டாடப்ெடுகிைது. 

2021 இல், நாங்கள் 67 வது வனவிலங்கு வாரத்ரத 

பகாண்டாடுகிரைாம். இந்த ஆண்டு ரதசிய 

வனவிலங்கு வாரத்தின் கருப்பொருள் 2021: 

“காடுகள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்கள்: மக்கரளயும் 

கிரகத்ரதயும் நிரலநிறுத்துதல்”. 
 

உலக விண்சவளி வாரம்: அக்தடாெர் 04-10 

உலக விண்பவளி வாரம் (WSW) ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் அக்ரடாெர் 4 முதல் 10 வரர அறிவியல் 

மற்றும் பதாழில்நுட்ெத்ரதக் 

பகாண்டாடுவதற்காகவும், மனித நிரலரய 

ரமம்ெடுத்துவதில் அவர்களின் 

ெங்களிப்புக்காகவும் அனுெரிக்கப்ெடுகிைது. 

WSW ஐ டிெம்ெர் 6, 1999 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் 

பொதுச் ெரெயால் அறிவித்தது. 2021 இன் 

கருப்பொருள் “விண்பவளியில் பெண்கள்”! 
 

உலக வாழ்விட தினம் 2021: அக்தடாெர் முேல் திங்கள் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெரெ அக்ரடாெர் முதல் 

திங்கட்கிழரமரய உலக வாழ்விட தினமாக 

அறிவித்தது. 2021 இல், அக்ரடாெர் 04 அன்று உலக 

வாழ்விட தினம் பகாண்டாடப்ெடுகிைது. 

2021 உலக வாழ்விட தினத்தின் கருப்பொருள் 

“கார்ென் இல்லாத உலகத்திற்கான நகர்ப்புை 

நடவடிக்ரககரள விரரவுெடுத்துதல்” ஆகும். 
 

கங்லக நதி டால்பின் தினம்: 5 அக்தடாெர் 

இந்தியாவில், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அக்ரடாெர் 5 

ஆம் ரததி, கங்ரக நதி டால்பின் ொதுகாப்ரெ 

ஊக்குவிப்ெதற்காக ‘கங்ரக நதி டால்பின் தினம்’ 

கரடபிடிக்கப்ெடுகிைது. 2010 ஆம் ஆண்டு இரத 

நாளில், கங்ரக டால்பின்கள் ரதசிய நீர்வாழ் 

விலங்குகளாக அறிவிக்கப்ெட்டன. பின்னர், 2012 

இல், உலகளாவிய இயற்ரக நிதியம் (WWF) மற்றும் 

உத்தரபிரரதெ அரசு இரைந்து நாட்டில் டால்பின் 

ொதுகாப்பு பிரச்ொரத்ரத பதாடங்கியது. 
 

அக்தடாெர் 5 ஆம் தேதி உலக ஆசிரியர் தினம் 

கலடபிடிக்கப்ெடுகிைது 

உலக ஆசிரியர் தினம், ெர்வரதெ ஆசிரியர் தினம் 

என்றும் அரழக்கப்ெடுகிைது, இது 1994 முதல் 

அக்ரடாெர் 5 அன்று ஆண்டுரதாறும் 

நடத்தப்ெடுகிைது. இந்த நாள் உலகின் 

கல்வியாளர்கரளப் ொராட்டுதல், மதிப்பீடு 

பெய்தல் மற்றும் ரமம்ெடுத்துதல் மற்றும் 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் கற்பித்தல் பதாடர்ொன 

பிரச்சிரனகரள ெரிசீலிக்க ஒரு வாய்ப்ரெ 

வழங்குவரத ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

2021 ஆம் ஆண்டு ெர்வரதெ ஆசிரியர் தினத்திற்கான 

கருப்பொருள் “கல்வி மீட்பின் இதயத்தில் 

ஆசிரியர்கள்” ஆகும். 
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மார்ெக புற்றுதநாய் விழிப்புைர்வு மாேம் 2021: 

அக்தடாெர் 01 முேல் 31 வலர 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும், மார்ெக புற்றுரநாய் 

விழிப்புைர்வு மாதம் (BCAM), அக்ரடாெர் 01 முதல் 

31 வரர அனுெரிக்கப்ெடுகிைது. வருடாந்திர 

ெர்வரதெ சுகாதார பிரச்ொரம், இந்த ரநாய் குறித்தான 

விழிப்புைர்ரவ அதிகரிப்ெரதயும், அதன் காரைம், 

தடுப்பு, ரநாரயக் கண்டறிதல், சிகிச்ரெ மற்றும் 

குைப்ெடுத்துதல் ெற்றிய ஆராய்ச்சிக்கான நிதிரய 

திரட்டுவரதயும் ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

இளஞ்சிவப்பு ரிப்ென், மார்ெக புற்றுரநாய் 

விழிப்புைர்வுக்கான ெர்வரதெ அரடயாளமாகும். 
 

உலக ெருத்தி தினம்: 07 அக்தடாெர் 

உலக ெருத்தி தினம் (WCD) அக்ரடாெர் 7 அன்று 

உலகளவில் அனுெரிக்கப்ெடுகிைது. ெர்வரதெ தினம் 

இயற்ரகயான நாராக அதன் குைங்கள் முதல் அதன் 

உற்ெத்தி, மாற்ைம், வர்த்தகம் மற்றும் நுகர்வு 

ஆகியவற்றிலிருந்து மக்கள் பெறும் நன்ரமகள் 

வரர ெருத்தியின் நன்ரமகரளக் பகாண்டாடுவரத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது 

உலகப் பொருளாக ெருத்தியின் முக்கியத்துவத்ரதப் 

பிரதிெலிக்கும் வரகயில், பெனின், புர்கினா ொரொ, 

ொட் மற்றும் மாலி ஆகிய ெருத்தி -4 நாடுகளின் 

குழுவால் WCD தினம் பதாடங்கப்ெட்டது. 
 

அக்தடாெர் 08 அன்று இந்திய விமானப்ெலட தினம் 

அனுெரிக்கப்ெட்டது 

இந்திய விமானப்ெரட தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

அக்ரடாெர் 8 ஆம் ரததி இந்திய 

விமானப்ெரடயால் பகாண்டாடப்ெடுகிைது. இந்த 

ஆண்டு இந்திய விமானப்ெரட தனது 89 வது 

ஆண்டு விழாரவக் பகாண்டாடியது. 

இந்திய விமானப்ெரட அதிகாரப்பூர்வமாக 8 

அக்ரடாெர் 1932 அன்று பிரிட்டிஷ் ொம்ராஜ்யத்தால் 

ராயல் இந்திய விமானப்ெரட என நிறுவப்ெட்டது. 

1950 இல் இந்திய விமானப்ெரட என்று பெயர் 

மாற்ைப்ெட்டது. 
 

உலக முட்லட தினம் 2021: 08 அக்தடாெர் 

உலக முட்ரட தினம் 1996 முதல் ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் ‘அக்ரடாெர் இரண்டாவது 

பவள்ளிக்கிழரம’ மாதத்தில் உலகம் முழுவதும் 

பகாண்டாடப்ெடுகிைது. இந்த ஆண்டு உலக 

முட்ரட தினம் அக்ரடாெர் 8 பவள்ளிக்கிழரம 

நரடபெறும் மற்றும் நிகழ்வின் 25 வது ஆண்டு 

நிரைரவக் குறிக்கும். 

2021 உலக முட்ரட தினத்தின் கருப்பொருள் 

“அரனவருக்கும் முட்ரட: இயற்ரகயின் ெரியான 

பதாகுப்பு”. 
 

உலக முேலீட்டாளர் வாரம் 2021: அக்தடாெர் 04-10 

பெக்யூரிட்டீஸ் கமிேன்களின் ெர்வரதெ அரமப்பு 

(IOSCO) தனது ஐந்தாவது ஆண்டு உலக 

முதலீட்டாளர் வாரத்ரத (WIW) 2021 அக்ரடாெர் 4 

முதல் 10 வரர பதாடங்க தயாராகி வருகிைது. 

உலக முதலீட்டாளர் வாரம் (WIW) என்ெது 

முதலீட்டாளர் கல்வியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

ொதுகாப்ரெப் ெற்றிய விழிப்புைர்ரவ 

ஏற்ெடுத்தவும், இந்த இரண்டு முக்கியப் ெகுதிகளில் 

ெத்திரங்கள் கட்டுப்ொட்டாளர்களின் ெல்ரவறு 

முயற்சிகரள முன்னிரலப்ெடுத்தவும் IOSCO ஆல் 

ஊக்குவிக்கப்ெடும் ஒரு முயற்சியாகும். 

2021 இல் IOSCO WIW பிரச்ொரத்தின் முக்கிய 

பெய்திகள் இரண்டு கருப்பொருள்கரள 

அடிப்ெரடயாகக் பகாண்டரவ: 1) நிரலயான நிதி 

மற்றும் 2) ரமாெடிகள் மற்றும் ரமாெடிகள் தடுப்பு. 
 

உலக அஞ்ெல் நாள்: 09 அக்தடாெர் 

உலக அஞ்ெல் தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

அக்ரடாெர் 9 அன்று உலகளவில் 

பகாண்டாடப்ெடுகிைது. உலக அஞ்ெல் தினத்தின் 

ரநாக்கம் மக்கள் மற்றும் வணிகங்களின் அன்ைாட 

வாழ்வில் தொல் துரையின் ெங்கு மற்றும் 

நாடுகளின் ெமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு 

அதன் ெங்களிப்பு ெற்றிய விழிப்புைர்ரவ 

ஏற்ெடுத்துவதாகும். 

2021 உலக அஞ்ெல் தினத்தின் கருப்பொருள் “Innovate 

to recover.” 
 

உலக புலம்செயர்ந்ே ெைலவகள் தினம் 2021: 

அக்தடாெர் 09 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும், உலக புலம்பெயர்ந்த 

ெைரவகள் தினம் (WMBD) 2006 இல் 

பதாடங்கியதிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு 

முரை அதிகாரப்பூர்வமாக பகாண்டாடப்ெடுகிைது. 

முதலில் ரம மாதத்தின் இரண்டாவது 

ெனிக்கிழரமயும், அக்ரடாெரின் இரண்டாவது 

ெனிக்கிழரமயும் நடத்தப்ெடுகிைது. 

2021 ஆம் ஆண்டில், WMBBD ரம 08, 2021 மற்றும் 

அக்ரடாெர் 09, 2021 இல் விழுகிைது. 2021 WMBD இன் 

கருப்பொருள் “Sing, Fly, Soar – Like a Bird!” 
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Obituaries News 
 

ோரக் தமத்ோ கா ஓல்டா ொஷ்மாவின் கன்ஷ்யம் 

நாயக் காலமானார் 

பிரெல பதாரலக்காட்சி நடிகர் ஞானஸ்யாம் நாயக், 

தாரக் ரமத்தா கா ஓல்டா ொஷ்மா என்ை 

பதாரலக்காட்சி பதாடரில் நட்டு காக்காவாக 

நடித்து புகழ்பெற்ைார். அவர் பிரெல நிகழ்ச்சியான 

தாரக் ரமத்தா கா ஓல்டா ொஷ்மாவில் நட்வர்லால் 

பிரொெங்கர் உந்ரதவாலா ஏ.ரக.ஏ நட்டு காக்காவாக 

நடித்ததற்காக அறியப்ெட்டார். 
 

அடல் வாஜ்ொயின் முன்னாள் ேனிச் செயலாளர் ெக்தி 

சின்ோ காலமானார். 

மரைந்த பிரதமர் அடல் பிொரி வாஜ்ொயின் தனிச் 

பெயலாளராக இருந்த முன்னாள் அதிகாரியும், 

கல்வியாளருமான ெக்தி சின்ொ காலமானார். 

சின்ொ, 1979 ரெட்ச் IAS அதிகாரி ஆவார். இவர் 

ரநரு நிரனவு அருங்காட்சியகம் மற்றும் 

நூலகத்தின் (NMML) முன்னாள் இயக்குநராகவும் 

இருந்தார். அவர் 1996 மற்றும் 1999 க்கு இரடயில், 

வாஜ்ொயுடன் பநருக்கமாக ெணியாற்றினார் மற்றும் 

வாஜ்ொய்: தி இயர்ஸ் பதட் ரென்ஜ்ட் இண்டியா 

என்ை தரலப்பில் ஒரு நிரனவுக் குறிப்ரெ 

எழுதினார். 
 

ராமாயைத்தில் ‘ராவைன்‘ கோொத்திரத்தில் 

பிரெலமான அரவிந்த் திரிதவதி காலமானார் 

மூத்த பதாரலக்காட்சி நடிகர் அரவிந்த் திரிரவதி, 

ராமானந்த் ொகரின் பதாரலக்காட்சித் பதாடரான 

ராமாயைத்தில் ராவைன் என்ை அருரமயான 

கதாொத்திரத்திற்காக பிரெலமானவர், காலமானார். 

அவருக்கு வயது 82. 
 

 

Miscellaneous News 
 

GI தடக் செய்யப்ெட்ட இனிப்பு உைவு மிஹிோனா, 

ெஹ்லரனுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்ெட்டது. 

புவியியல் குறியீடு (GI) பெற்ை மிஹிதானாவின் 

முதல் அனுப்புச் ெரக்கு, ரமற்கு வங்கத்தின் 

ெர்தமானில் இருந்து, ெஹ்ரரன் ராஜ்யத்திற்கு 

ஏற்றுமதி பெய்யப்ெட்டது. இந்த முயற்சி, 

இந்தியாவின் உள்நாட்ரடச்ொர்ந்த மற்றும் 

புவியியல் குறியீடு (GI) பெற்ை பொருட்கரள 

உலகளவில் ஊக்குவிக்கும் முயற்சியின் ஒரு 

ெகுதியாகும். இந்த ெரக்கு, APEDA வில் ெதிவு 

பெய்யப்ெட்ட M/S DM எண்டர்பிரரெஸ், 

பகால்கத்தாவால் ஏற்றுமதி பெய்யப்ெட்டது. 

 

அலிொக் சவள்லள சவங்காயம் ஆதராக்கிய 

நலன்களுக்காக GI தடக் செற்ைது. 

மகாராஷ்டிராவின் ராய்காட் மாவட்டத்தில் உள்ள 

புகழ்பெற்ை பவள்ரள பவங்காயத்தின் 

தனித்துவமான இனிப்பு சுரவ, கண்ணீரற்ை காரணி 

மற்றும் அதன் மருத்துவ குைங்களுக்கு 

உலகளாவிய அங்கீகாரம் கிரடக்க, அதற்கு புவிொர் 

குறியீடு (GI) வழங்கப்ெட்டது. அலிொக் 

தாலுகாவின் மண்ணில், குரைந்த ெல்ெர் 

உள்ளடக்கம் உள்ளது. NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

ஆய்வக ரொதரன அறிக்ரகயில் குரைந்த காரபநடி, 

இனிப்பு சுரவ, ‘கண்ணீரற்ை’ காரணி, குரைந்த 

ரெரூவிக் அமிலம், அதிக புரதம், பகாழுப்பு மற்றும் 

நார் ரொன்ைரவ குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது. 

 

கிரிப்தடா விழிப்புைர்லவ அதிகரிக்க CoinDCX 

அமிோப் ெச்ெலனநியமித்துள்ளது   

கிரிப்ரடா எக்ஸ்ரெஞ்ச் CoinDCX 

கிரிப்ரடாகரன்ஸிகரளப் ெற்றிய விழிப்புைர்ரவ 

ெரப்புவதற்கு அமிதாப் ெச்ெரன ஒரு பிராண்ட் 

தூதராக நியமித்துள்ளது. இந்த ஒத்துரழப்பு மூலம், 

CoinDCX கிரிப்ரடாரவப் ெற்றிய விழிப்புைர்ரவ 

அதிகரிக்கவும், வளர்ந்து வரும் பொத்து வகுப்ொக 

பிரெலப்ெடுத்தவும் விரும்புகிைது. CoinDCX 

கிரிப்ரடா அரனவருக்கும் அணுகக்கூடியது 

என்ெரத உறுதிப்ெடுத்த விரும்புகிைது. 
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Important Takeaways for All Exams 

(அனைத்து ப ோட்டித் 
பேர்வுகளுக்கும் முக்கியமோை 

குறிப்புக்கள்) 
 

• துனிசியாவின் ெனாதிெதி: ரகஸ் ெயீத்; 

துனிசியாவின் தரலநகரம்: துனிஸ். 

• துனிசியாவின் நாையம்: துனிசிய தினார் 

• எத்திரயாப்பியா தரலநகரம்: அடிஸ் அொொ; 

நாையம்: எத்திரயாப்பியன் பிர்ர். 

• உலக சுகாதார அரமப்பின் தரலவர்: 

படட்ரராஸ் அதாரனாம். 

• WHO இன் தரலரமயகம்: பெனீவா, 

சுவிட்ெர்லாந்து. 

• WHO நிறுவப்ெட்டது: 7 ஏப்ரல் 1948; 

• உபி தரலநகர்: லக்ரனா; 

• உபி கவர்னர்: ஆனந்திபென் ெரடல்; 

• உபி முதல்வர்: ரயாகி ஆதித்யநாத். 

• இமாச்ெல பிரரதெ ஆளுநர்: ராரெந்திர 

விஸ்வநாத் ஆர்ரலகர்; 

• இமாச்ெல பிரரதெ முதல்வர்: பெய் ராம் தாக்கூர். 

• ஆந்திர முதல்வர்: ஒய்எஸ் பெகன் ரமாகன் 

பரட்டி; கவர்னர்: பிஸ்வா பூென் ெரிச்ெந்தன். 

• அொம் கவர்னர்: பெகதீஷ் முகி; 

• அொம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா ெர்மா. 

• மகாராஷ்டிரா கவர்னர்: ெகத் சிங் ரகாஷ்யாரி; 

• மகாராஷ்டிரா தரலநகர்: மும்ரெ; 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக்கரர. 

• ெத்தீஸ்கர் முதல்வர்: பூரெஷ் ொபகல்; ெத்தீஸ்கர் 

கவர்னர்: அனுசுயா உய்ரகய். 

• Paytm தரலரமயகம்: பநாய்டா, உத்தர 

பிரரதெம்; 

• Paytm நிறுவனர் மற்றும் தரலரம நிர்வாக 

அதிகாரி: விெய் ரெகர் ெர்மா; 

• Paytm நிறுவப்ெட்டது: 2009 

• RBI 25 வது கவர்னர்: ெக்திகாந்த தாஸ்; 

தரலரமயகம்: மும்ரெ; நிறுவப்ெட்டது: 1 

ஏப்ரல் 1935, பகால்கத்தா. 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி ஸ்தாெனம்: 2003; 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி தரலரமயகம்: 

மும்ரெ, மகாராஷ்டிரா; 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி MD & CEO: உதய் 

ரகாடக்; 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி ரடக்ரலன்: Let’s Make 

Money Simple. 

• ொரத்ரெயின் தரலரம நிர்வாக அதிகாரி: 

அஷ்னீர் குரராவர்; 

• ொரத்ரெயின் தரலரம அலுவலகம்: 

புதுபடல்லி; 

• ொரத்ரெ நிறுவப்ெட்டது: 2018; 

• எஸ்பிஐ தரலவர்: திரனஷ் குமார் காரா. 

• எஸ்பிஐ தரலரமயகம்: மும்ரெ 

• எஸ்பிஐ நிறுவப்ெட்டது: 1 ெூரல 1955. 

• கிரிசில் நிறுவப்ெட்டது: 1987; 

• கிரிசில் தரலரமயகம்: மும்ரெ. 

• LIC தரலரமயகம்: மும்ரெ; 

• LIC நிறுவப்ெட்டது: 1 பெப்டம்ெர் 1956; 

• LIC தரலவர்: M R குமார் 

• இந்திய ஸ்டீல் அரொசிரயேன் தரலரமயகம்: 

புது தில்லி; 

• இந்திய ஸ்டீல் அரொசிரயேன் நிறுவப்ெட்டது: 

2014; 

• ொரதிப் ரொர்ட் டிரஸ்ட் தரலரமயகம்: ெரதீப், 

ஒடிொ; 

• ொரதிப் ரொர்ட் டிரஸ்ட் திைக்கப்ெட்டது: 12 

மார்ச் 1966; 

• கர்நாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கி 

நிறுவப்ெட்டது: பெப்டம்ெர் 12, 2005; 

• கர்நாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கி 

தரலரமயகம்: தார்வாட், கர்நாடகா. 

• கர்நாடக விகாஸ் கிராமீனா வங்கி தரலவர்: 

புட்டகாந்தி ரகாபி கிருஷ்ைா. 

• உலக வர்த்தக அரமப்பின் தரலரமயகம்: 

பெனீவா, சுவிட்ெர்லாந்து. 

• உலக வர்த்தக அரமப்பு நிறுவப்ெட்டது: 1 

ெனவரி 1995; 

• உலக வர்த்தக அரமப்பு இயக்குனர்-பெனரல்: 

என்ஜி ஒகான்ரொ-ஐவாலா 

• விமானப் ெரடத் தளெதி: ஏர் சீஃப் மார்ேல் 

விரவக் ராம் ெவுத்ரி. 

• IOSCO தரலரமயகம்: மாட்ரிட், ஸ்பெயின்; 

• IOSCO பொதுச் பெயலாளர்: ொல் பி. ஆண்ட்ரூஸ்; 

• IOSCO நிறுவப்ெட்டது: ஏப்ரல் 1983; 
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• உலகளாவிய தொல் யூனியன் தரலரமயகம்: 

பெர்ன், சுவிட்ெர்லாந்து; 

• உலகளாவிய தொல் யூனியன் ரடரக்டர் 

பெனரல்; மொஹிரகா பமட்ரடாகி; 

• உலகளாவிய தொல் யூனியன் நிறுவனர்: 

பென்ரிச் வான் ஸ்டீென்; 

• உலகளாவிய அஞ்ெல் ஒன்றியம் நிறுவப்ெட்டது: 

9 அக்ரடாெர் 1874; 

• ரமற்கு வங்க முதல்வர்: மம்தா ொனர்ஜி; 

ஆளுநர்: பெகதீப் தங்கர். 

• மகாராஷ்டிரா ஆளுநர்: ெகத் சிங் ரகாஷ்யாரி; 

• மகாராஷ்டிரா தரலநகர்: மும்ரெ; 

• மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக்கரர. 
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