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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 
 

செர்மனி உலகின் முேல் ோனியங்கி ரயிலலத் 

சோடங்கப்பட்டது. 

ஜெர்மன் ரயில் ஆபரரட்டர், டாய்ச் பான் மற்றும் 

ஜ ாழில்துறை குழு, சீஜமன்ஸ் உலகின் மு ல் 

 ானியங்கி மற்றும் டிறரவர் இல்லா  ரயிறல 

அறிமுகப்படுத்தியது. ஹம்பர்க் நகரில் சுய-ஓட்டுநர் 

ரயில் ஜ ாடங்கப்பட்டது. 

 

National News 
 

ரிலலயன்ஸ் நியூ எனர்ஜி தொலார் ஆர்இசி தொலார் 

த ால்டிங்லைப் சபறுகிறது 

ரிறலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிஜடட் (ஆர்ஐஎல்) 

இன் முழு ஜ ாந் மான நிறுவனமான ரிறலயன்ஸ் 

நியூ எனர்ஜி ர ாலார் லிமிஜடட் (ஆர்என்இஎஸ்எல்), 

சீன அரசுக்கு ஜ ாந் மான சூரிய மின் க்தி 

நிறுவனமான ஆர்இசி ர ாலார் ரஹால்டிங்ஸ் ஏஎஸ் 

(ஆர்இசி குழு) யின் 100   வீ  பங்குகறை 

வாங்கியுள்ைது. ஆர்என்இஎஸ்எல் சீனா ர சிய 

ப்ளூஸ்டார் (குரூப்) ரகா லிமிஜடட் 

நிறுவனத்திடமிருந்து REC குழுறவ $ 771 மில்லியன் 

நிறுவன மதிப்புக்கு வாங்கியுள்ைது. 
 

தொதிராதித்யா எம். சிந்தியா டூன் ட்தரான் தமளாலவ 

சகாடியலெத்து சோடங்கி லவத்ோர் 

மத்திய சிவில் விமானப் ரபாக்குவரத்து அறமச் ர் 

ரொதிராதித்யா எம். சிந்தியா உத் ரகண்ட் மாநிலம் 

ரடராடூனில் டூன் ட்ரரான் ரமைா 2021 ஐக் 

ஜகாடியற த்து ஜ ாடங்கி றவத் ார். 

பாராகிறைடிங் ஆர்ப்பாட்டத்துடன் நிகழ்றவ 

ஜகாடியற த்துக்ஜகாண்ட அறமச் ர், டூன் ட்ரரான் 

ரமைாவில்  ங்கள் முன்மாதிரிகறை 

காட்சிப்படுத்தும் ட்ரரான் நிறுவனங்களுடன் 

உறரயாடினார். 
 

இந்திய விண்சவளி ெங்கத்லே பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

பிர மர் நரரந்திர ரமாடி வீடிரயா கான்பரன்சிங் 

மூலம் இந்திய விண்ஜவளி  ங்கத்ற  (ISpA) 

ஜ ாடங்கி றவத் ார். 

அ ன் நிறுவன உறுப்பினர்களில் பார்தி ஏர்ஜடல், 

லார் ன் அண்ட் டூப்ரரா, ஜநல்ரகா (டாடா குழுமம்), 

ஒன்ஜவப், ரமப்றமண்டியா, வால் ந்த்நகர் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் அனந்த் ஜடக்னாலஜி 

லிமிஜடட் ஆகியறவ அடங்கும். 
 

குழு உறுப்பினர்கள் பற்றி: 

மு ல்  றலவர்: ஜெயந்த் பாட்டீல், L & T-NxT மூத்  

நிர்வாக துறைத்  றலவர் 

துறைத்  றலவர்: ராகுல் வாட்ஸ், பார்தி 

ஏர்ஜடல்லின்  றலறம ஒழுங்குமுறை அதிகாரி 

றடரக்டர் ஜெனரல்: ஜலப்டினன்ட் ஜெனரல் ஏ.ரக. 

பட் (ஓய்வு) 
 

ரயில்தவ இரண்டு நீண்ட தூர ெரக்கு ரயில்கலள 

‘திரிசூல்’, ‘கருடா’ சோடங்குகிறது. 

இந்திய இரயில்ரவ இரண்டு நீண்ட தூர  ரக்கு 

ரயில்கைான “திரிசூல்” மற்றும் “கருடா” 

ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது – இது  ரக்கு 

ரயில்களின்  ா ாரை அறமப்றப விட இரண்டு 

மடங்கு அல்லது பல மடங்கு அதிகமாகும். 
 

துலறமுக செயல்பாடுகலள டிஜிட்டல் 

கண்காணிப்புக்காக GoI ‘லம தபார்ட் ஆப்‘ 

அறிமுகப்படுத்தியது 

துறைமுக ஜ யல்பாட்டின் டிஜிட்டல் 

கண்காணிப்புக்காக மத்திய அரசு ஜகால்கத் ாவில் 

‘றமரபார்ட்ஆப்றப’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

ஜவளிப்பறடத் ன்றமறய 

ஊக்குவிப்ப ற்காகவும், துறைமுகம் ஜ ாடர்பான 

 கவல்கறை வழங்குவ ற்காகவும் இது 

ஜ ாடங்கப்பட்டுள்ைது. 
 

செய்ப்பூர் ெர்வதேெ விமான நிலலயத்தின் 

நிர்வாகத்லே அோனி குழுமம் சபாறுப்தபற்றது 

கவு ம் அ ானி  றலறமயிலான அ ானி குழுமம் 

ஜெய்ப்பூர்  ர்வர   விமான நிறலயத்தின் 

ஜபாறுப்புகறை இந்திய விமான நிறலய 

ஆறையத்திடம் (AAI) எடுத்துள்ைது. இந்  விமான 

நிறலயம் இந்திய அர ால் 50 வருட காலத்திற்கு 

குத் றகக்கு விடப்பட்டது. 
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பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 28 வது NHRC நிறுவன தின 

நிகழ்ச்சியில் உலரயாற்றுகிறார் 

அக்ரடாபர் 12, 2021 அன்று மத்திய உள்துறை 

அறமச் ர் அமித் ஷா மற்றும் NHRC  றலவர் 

முன்னிறலயில், வீடிரயா கான்பரன்சிங் மூலம் 28 

வது NHRC நிறுவன தின நிகழ்ச்சியில் பிர மர் 

நரரந்திர ரமாடி உறரயாற்றினார். 

இந்திய ர சிய மனி  உரிறமகள் ஆறையம் (NHRC) 

ஒரு  ட்டபூர்வமான ஜபாது அறமப்பாகும், இது 

அக்ரடாபர் 12, 1993 அன்று மனி  உரிறமகள் 

பாதுகாப்புச்  ட்டம் 1993 இன் கீழ் 

உருவாக்கப்பட்டது, மனி  உரிறமகள் மற்றும் 

விளிம்புநிறல மக்களின் கண்ணியத்ற  

ரமம்படுத்து ல் மற்றும் பாதுகாப்ப ற்காக 

உருவாக்கப்பட்டது. 
 

கிர்கிஸ்ோனுக்கு 200 மில்லியன் டாலர் கடலன 

இந்தியா அறிவித்துள்ளது 

இந்தியா கிர்கிஸ் ானுக்கு 200 மில்லியன் டாலர் 

கடன் வழங்குவ ாக அறிவித் து மற்றும் மத்திய 

ஆசிய மாநிலத்தில்  மூக ரமம்பாட்டுக்காக சிறிய 

ஆனால் அதிக  ாக்கத்ற  ஏற்படுத்தும் 

திட்டங்கறை நிறைரவற்றுவ ற்கான ஒப்பந் த்தில் 

றகஜயழுத்திட்டது. 
 

பிரேமர் தமாடி 100 லட்ெம் தகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான 

PM Gati Shakti-National Master Plan ஐ சோடங்கி 

லவத்ோர் 

நாட்டில் முழுறமயான மற்றும் ஒருங்கிறைந்  

உள்கட்டறமப்பு ரமம்பாட்டு ரநாக்குடன், பிர மர் 

நரரந்திர ரமாடி புதுதில்லியில் உள்ை பிரகதி 

றம ானத்தில் இருந்து பிர ம மந்திரி கதி  க்தி-

ர சிய மாஸ்டர் திட்டத்ற  ஜ ாடங்கி றவத் ார். 

100 லட் ம் ரகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான PM Gati Shakti-

National Master Plan, நாட்டின் ஜபாருைா ார 

மண்டலங்களுக்கு பல மாதிரி இறைப்புகறை 

வழங்குவற  ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ைது. 
 

அரசுக்குச் சொந்ேமான PFC லிமிசடட்டுக்கு 

“ம ரத்னா” அந்ேஸ்லே இந்திய அரசு 

வழங்கியுள்ளது. 

இந்திய அரசு, அரசுக்கு ஜ ாந் மான பவர் 

ஃறபனான்ஸ் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் (PFC) க்கு 

‘மகரத்னா’ அந் ஸ்ற  வழங்கியுள்ைது. 

புதிய நிறல PFC க்கு அதிக ஜ யல்பாட்டு மற்றும் 

நிதி சுயாட்சிறய வழங்கும். 

PFC 1986 ஆம் ஆண்டில் மின்வாரியத்தின் கீழ் 

இந்திய நிதி நிறுவனமாக இறைக்கப்பட்டது. இது 

இந்தியாவின் மிகப்ஜபரிய உள்கட்டறமப்பு நிதி 

நிறுவனமாகும், இது மின் துறைக்கு பிரத்ரயகமாக 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 

இந்தியாவின் முேல் அட்டல் ெமூக கண்டுபிடிப்பு 

லமயம் செய்ப்பூரில் சோடங்கப்பட்டது 

இந்தியாவின் மு ல் அட்டல்  மூக கண்டுபிடிப்பு 

றமயம் (ACIC) ஜெய்ப்பூர் விரவகானந் ா 

உலகைாவிய பல்கறலக்கழகத்தில் (VGU) 

திைக்கப்பட்டது. இந்திய அரசு, அடல் புதுறம 

மிஷன் (AIM) மற்றும் நிதி ஆரயாக் ஆகியவற்ைால் 

அறமக்கப்படும் நாட்டின் மு ல் றமயமாக இது 

இருக்கும். 
 

BPCL ோனியங்கி எரிசபாருள் சோழில்நுட்பம் UFill 

ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

பாரத் ஜபட்ரராலியம் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

(BPCL)  னது வாடிக்றகயாைர்களுக்கு எரிஜபாருள் 

கட்டுப்பாட்றட வழங்குவ ன் மூலம் விறரவான, 

பாதுகாப்பான மற்றும் புத்தி ாலித் னமான 

அனுபவத்ற  வழங்குவ ற்காக ” UFill” என்ை 

 ானியங்கி எரிஜபாருள் ஜ ாழில்நுட்பத்ற  

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 
 

மத்திய அலமச்ெர் அனுராக் ோக்கூர் MyParking 

செயலிலய அறிமுகப்படுத்தினார். 

மத்திய  கவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அறமச் ர் 

அனுராக் சிங்  ாக்கூர் ‘MyParking’ ஜ யலிறய 

ஜ ாடங்கி றவத் ார். IOT ஜ ாழில்நுட்பம் 

ஜ யல்படுத் ப்பட்ட ஜ யலி, நகராட்சி 

வரம்புகளின் கீழ் அறனத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பார்க்கிங்றகயும் டிஜிட்டல் மயமாக்க ஜ ற்கு 

ஜடல்லி மாநகராட்சி (SDMC) உடன் பிராட்காஸ்ட் 

இன்ஜினியரிங் கன் ல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிமிஜடட் 

(BECIL) உருவாக்கியுள்ைது. 
 

 ுனர்  ாட்ஸில் விஸ்வகர்மா வத்திகா 

அலமக்கப்பட்டது. 

றகவிறனஞர்கள் மற்றும் றகவிறனஞர்களின் பல 

நூற்ைாண்டுகள் பழறமயான திைறமகைான 

இந்தியாவின் புகழ்ஜபற்ை பாரம்பரியத்ற  

பாதுகாக்கவும், பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

ஊக்குவிக்கவும் ஒவ்ஜவாரு “ஹுனர் ஹாட்ஸிலும்” 

ஒரு “விஸ்வகர்மா வத்திகா” அறமக்க இந்திய அரசு 

முடிவு ஜ ய்துள்ைது. 

அக்ரடாபர் 16 மு ல் 25, 2021 வறர ஏற்பாடு 

ஜ ய்யப்பட்ட உத் ரபிரர  த்தின் ராம்பூரில் 

“ஹுனர் ஹாத்” இல் மு ல் “விஸ்வகர்மா வடிக்கா” 

அறமக்கப்பட்டது. 
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பிரேமர் நதரந்திர தமாடி 7 புதிய பாதுகாப்பு 

சபாதுத்துலற நிறுவனங்கலள நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்ோர் 

OFB களில் ஜ துக்கப்பட்ட ஏழு புதிய பாதுகாப்பு 

ஜபாதுத்துறை நிறுவனங்கறை பிர மர் நரரந்திர 

ரமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித் ார். 

200 ஆண்டுகள் பழறமயான ஆயு  ஜ ாழிற் ாறல 

வாரியம் (OFB) அக்ரடாபர் 01, 2021 

கறலக்கப்பட்டற த் ஜ ாடர்ந்து இந்  7 புதிய 

நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. OFB இன் கீழ் 41 

ஜ ாழிற் ாறலகள் மற்றும் 9 துறை அறமப்புகள் 

இருந் ன 

 

State News 
 

சேலுங்கானாவில் பதுகம்மா விழா சோடங்குகிறது 

ஒன்பது நாள் மலர் திருவிழா ஜ லுங்கானாவில் 

ஜ ாடங்கியது. ஜ லுங்கானாவில் ஜபண்கள் 

பாரம்பரிய ஆறடகள் அணிந்து வண்ைமயமான 

ஊர்வலங்கள் நடத் ப்பட்ட ால், பண்டிறக 

உற் ாகத்துடன் ஜ ாடங்கியது, துர்கா 

நவராத்திரியின் ரபாது பதுகம்மா விழா 

ஜகாண்டாடப்படுகிைது. மஹாைய 

அமாவாற யன்று பதுகம்மா பண்டிறக 

ஜ ாடங்குகிைது மற்றும் துர்காஷ்டமி நாளில் 

முடிந்து ஒன்பது நாட்கள் வறர திருவிழா 

நறடஜபறுகிைது. 

ஜ லுங்கானாவில் பண்டிலககளின் பட்டியல்: 

ரபானலு விழா 

இனரவாலு (இரலானி) மல்லன்னா ொ ரா 

 ம்மக்க  ரக்க ொ ரா 

நாரகாபா ொ ரா 
 

ேமிழ்நாட்டின் ‘கன்னியாகுமரி கிராம்பு’க்கு GI தடக் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 

மறலகளில் வைர்க்கப்படும்  னித்துவமான 

கிராம்பு ம ாலாவுக்கு ‘கன்னியாகுமரி கிராம்பு’ 

என்ை புவியியல் குறிப்பு (GI) வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவில், கிராம்புகளின் ஜமாத்  உற்பத்தி 1,100 

ஜமட்ரிக் டன் ஆகும், இதில், 1,000 ஜமட்ரிக் டன் 

 மிழ்நாட்டில் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் உற்பத்தி 

ஜ ய்யப்படுகிைது, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 

மட்டும் 750 ஜமட்ரிக் டன் கிராம்பு உற்பத்தி 

ஜ ய்யப்படுகிைது. 
 

அரவிந்த் சகஜ்ரிவால் ‘தேஷ் தக வழிகாட்டி’ 

திட்டத்லே சோடங்கினார் 

மு ல்வர் அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால் ‘ர ஷ் ரக 

வழிகாட்டி’ திட்டத்ற  ஜ ாடங்கினார், இ ன் கீழ் 

ஜடல்லி அரசு பள்ளிகளின் மாைவர்களுக்கு 

அந் ந்  துறைகளில் ஜவற்றி ஜபற்ை குடிமக்கைால் 

ஜ ாழில் ர ர்வுகள் குறித்  வழிகாட்டு ல் 

வழங்கப்படும். 

‘ர ஷ் ரக வழிகாட்டி’ திட்டம் ஒன்று மு ல் 10 வறர 

அரசுப் பள்ளி மாைவர்கறைத்  த்ஜ டுத்து, அந் ந்  

துறைகளில் ஜவற்றி ஜபற்ை குடிமக்கைால் 

வழிகாட்ட முடியும் 
 

 ரியானா அரசு ஊழியர்கள் அரசியல், தேர்ேல்களில் 

பங்தகற்க ேலட விதித்துள்ளது 

ஒரு வருடத்திற்கும் ரமலாக புதிய விவ ாயச் 

 ட்டங்களுக்காக விவ ாயிகளின் ரபாராட்டங்கறை 

எதிர்ஜகாண்டு, அரியானா அரசு அரசியல் மற்றும் 

ர ர் ல்களில்  னது ஊழியர்களின் பங்ரகற்றப 

 றட ஜ ய்துள்ைது. 

ஹரியானா சிவில்  ர்வீ ஸ் (அரசு ஊழியர் நடத்ற ) 

விதிகள், 2016 -ஐ அமல்படுத்தும் ரபாது இது 

ஜ ாடர்பாக  றலறமச் ஜ யலக அலுவலகத்தில் 

இருந்து ஒரு அறிவிப்பும் ஜவளியிடப்பட்டுள்ைது. 
 

சேலுங்கானா இந்தியாவின் முேல் ஸ்மார்ட்தபான் 

அடிப்பலடயிலான eVoting தீர்லவ உருவாக்குகிறது 

ரகாவிட் -19 ஜ ாற்றுரநாறயக் கருத்தில் ஜகாண்டு 

ஜ லுங்கானா இந்தியாவின் மு ல் ஸ்மார்ட்ரபான் 

அடிப்பறடயிலான eVoting தீர்றவ 

உருவாக்கியுள்ைது. 
 

சபாதுமக்களுக்கு தராப்தவ தெலவகலளப் 

பயன்படுத்தும் முேல் இந்திய நகரமாக வாரணாசி 

மாறுகிறது 

உத் ரப் பிரர  த்தின் வாரைாசி, ஜபாதுப் 

ரபாக்குவரத்தில் ரராப்ரவ ர றவகறைப் 

பயன்படுத்தும் இந்தியாவின் மு ல் நகரமாக 

மாறுகிைது. ஒட்டுஜமாத் மாக, ஜபாலிவியா மற்றும் 

ஜமக்சிரகா நகரத்திற்குப் பிைகு ரவாரைசி ஜபாது 

ரபாக்குவரத்தில் ரராப்ரவறயப் பயன்படுத்தும் 

உலகின் மூன்ைாவது நகரமாக இருக்கும். 
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Banking News 
 

PNB வாடிக்லகயாளர் சோடர்பு திட்டத்தின் கீழ் ‘6S 

பிரச்ொரத்லே’ சோடங்குகிறது 

பஞ் ாப் ரநஷனல் வங்கி (பிஎன்பி) பண்டிறக 

காலங்களில்  லுறக விகி த்தில் நிதி ர றவகறை 

நீட்டிக்க வாடிக்றகயாைர் ஜ ாடர்பு திட்டத்தின் கீழ் 

‘6 எஸ் பிரச் ாரம்’ ஜ ாடங்கியுள்ைது. ஸ்வாபிமான், 

 ம்ருத்தி,  ம்பார்க் மற்றும் ஷிகர்,  ங்கல்ப் மற்றும் 

ஸ்வாகத் ரபான்ை பல்ரவறு திட்டங்கறை ‘6 எஸ் 

பிரச் ாரம்’ உள்ைடக்கியது. 
 

யூனிட்டி ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கிக்கு ரிெர்வ் 

வங்கி வங்கி உரிமம் வழங்கியுள்ளது 

ஜ ன்ட்ரம் றபனான்சியல்  ர்வீ ஸ் லிமிஜடட் 

(CFSL) மற்றும் ஜநகிழ்ச்சி கண்டுபிடிப்பு  னியார் 

லிமிஜடட் (பாரத்ரப) இறைந்து இந்தியாவில் SFB 

வணிகத்ற த் ஜ ாடங்க யூனிட்டி ஸ்மால் 

றபனான்ஸ் வங்கி லிமிஜடட் (USFBL) க்கு ரி ர்வ் 

வங்கி ஒரு வங்கி உரிமத்ற  வழங்கியுள்ைது. 
 

ADB 2019-2030 காலநிலல நிதி இலக்லக $ 100 

பில்லியனாக அதிகரிப்போக அறிவித்துள்ளது. 

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி (ADB) அ ன் காலநிறல நிதி 

இலக்குகறை 2019-2030 வைரும் உறுப்பு 

நாடுகளுக்கு (DMC கள்) 20 பில்லியன் டாலர் மு ல் 

100 பில்லியன் டாலர் வறர அதிகரிப்ப ாக 

அறிவித்துள்ைது. 

முன்ன ாக 2018 இல், ADB 2019-2030 ஆம் ஆண்டில் 

ஆசியாவில் வைரும் நாடுகளுக்கான காலநிறல 

நிதியு விக்கு 80 பில்லியன் டாலர் இலக்றக 

அறிவித் து. 
 

 

IndusInd வங்கி தநரடி மற்றும் மலறமுக வரிகலள 

வசூலிக்க RBI ஆல் அங்கீகாரம் சபற்றது 

மத்திய ரநரடி வரி வாரியம் (CBDT) மற்றும் மத்திய 

மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம்  ார்பாக, 

ரநரடி மற்றும் மறைமுக வரிகறை வசூலிக்க 

இந்திய ரி ர்வ் வங்கியால் (RBI) அங்கீகாரம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ை ாக IndusInd வங்கி 

அறிவித்துள்ைது. 
 

தகாடக் மஹிந்திரா வங்கி இந்தியா முழுவதும் 

லமக்தரா ஏடிஎம்கலள அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி லிமிஜடட் என்ை  னியார் 

கடன் நிறுவனம் நாடு முழுவதும் றமக்ரரா ஏடிஎம் 

-கறை அறிமுகம் ஜ ய்வ ாக அறிவித்துள்ைது. 

ஜடபிட் கார்டு றவத்திருக்கும் அறனத்து 

வங்கிகளின் வாடிக்றகயாைர்களும் ரகாடக் 

றமக்ரரா ஏடிஎம் -ஐப் பயன்படுத்தி முக்கிய வங்கிச் 

ர றவகைான பைம் எடுப்பது மற்றும் கைக்கு 

நிலுறவகறைச்  ரிபார்க்கலாம். 

 

Economic News 
 

FICCI FY22 க்கு 9.1% GDP வளர்ச்சிலயத் 

திட்டமிடுகிறது 

ஜ ாற்றுரநாயின் இரண்டாவது அறலக்குப் பிைகு, 

ஜபாருைா ார மீட்சி, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் ஜிடிபி 9.1   வீ மாக வைரும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்  கைக்ஜகடுப்பு 

ஜ ப்டம்பர் 2021 இல் நடத் ப்பட்டது மற்றும் 

ஜ ாழில், வங்கி மற்றும் நிதி ர றவகள் துறைறய 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முன்னணி ஜபாருைா ார 

நிபுைர்களிடமிருந்து பதில்கறைப் ஜபற்ைது. FICCI 

இன் ஜபாருைா ார அவுட்லுக் கைக்ஜகடுப்பும், 

நடந்துஜகாண்டிருக்கும் பண்டிறக காலம் இந்  

ரவகத்ற  ஆ ரிக்கும் என்று குறிப்பிட்டது. 
 

இந்தியாவின் சில்லலற பணவீக்கம் செப்டம்பரில் 

4.35% ஆகக் குலறகிறது 

சில்லறை விறல பைவீக்கம் ஜ ப்டம்பர் மா த்தில் 

35   வீ மாகக், முக்கியமாக உைவுப் 

ஜபாருட்களின் விறல குறைந்  ால், 

ஜவளியிடப்பட்ட அர ாங்க  ரவுகளின்படி 

குறைந் து 

நுகர்ரவார் விறல குறியீட்டு அடிப்பறடயிலான 

பைவீக்கம் ஆகஸ்ட் மா த்தில் 5.30   வீ மாகவும், 

ஜ ப்டம்பர் 2020 இல் 7.27   வீ மாகவும் இருந் து. 
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நிதியாண்டில் இந்தியப் சபாருளாோரம் 9.5% ஆக 

வளரும் என்று IMF திட்டமிட்டுள்ளது 

 ர்வர   நாைய நிதியம் (IMF) நடப்பு நிதியாண்டில் 

இந்திய ஜபாருைா ாரம் 5%, அ ாவது 2021-22 (FY22) 

மற்றும் FY23 (2022-23) இல் 8.5% என அ ன் 

 மீபத்திய உலக ஜபாருைா ார அவுட்லுக் 

அறிக்றகயில் ஜவளியிடப்பட்டுள்ைது. அக்ரடாபர் 

12, 2021 அன்று. 

இ ற்கிறடயில்,  ர்வர   ஜமாத்  உள்நாட்டு 

உற்பத்தி (GDP) 2021 இல் 9   விகி மாகவும், 2022 

இல் 4.9   விகி மாகவும் அதிகரிக்கும் என்று IMF 

எதிர்பார்க்கிைது. 

 

Defence News 
 

இந்திய-அசமரிக்க கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் 17 

வது பதிப்பு “முன்னாள் யுத் அபியாஸ் 2021 

நலடசபற உள்ளது. 

இந்திய இராணுவம் மற்றும் யுறனஜடட் ஸ்ரடட்ஸ் 

ஆர்மிக்கு இறடரயயான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி 

“எக்ஸ் யுத் அபியாஸ் 2021” இன் 17 வது பதிப்பு, 

அக்ரடாபர் 15 மு ல் 29, 2021 வறர அஜமரிக்காவின் 

அலாஸ்காவின் கூட்டுத்  ைமான 

எல்ஜமண்ரடார்ஃப் ரிச் ர்ட் னில் நறடஜபை 

உள்ைது. 

இந்திய அணி ஒரு காலாட்பறட பட்டாலியன் 

குழுவின் 350 பணியாைர்கறைக் ஜகாண்டிருக்கும். 

 

Appointment News 
 

எட்டு உயர் நீதிமன்றங்கள் புதிய ேலலலம 

நீதிபதிகலளப் சபற நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் 

எட்டு ரபரின் நியமனங்கள் மற்றும் ஐந்து உயர் 

நீதிபதிகளின் இடமாற்ைங்கறை அர ாங்கம் 

அறிவித் து. எட்டு உயர் நீதிமன்ைங்களுக்கு புதிய 

 றலறம நீதிபதிகள் கிறடக்கும், ரமலும் ஐந்து 

 றலறம நீதிபதிகள் மாற்ைப்பட்டுள்ைனர். 13 உயர் 

நீதிமன்ைங்களில் அனுமதி என்பது 

முக்கியமான ாகக் கரு ப்பட்டது, ஏஜனனில் 

அவற்றில் சில ஜ யல்  றலறம நீதிபதிகளுடன் 

ஜ ய்யப்படுகின்ைன 
 

ஐந்து  றலறம நீதிபதிகள் இடமாற்ைம் 

ஜ ய்யப்பட்டனர்: 

திரிபுரா உயர் நீதிமன்ை  றலறம நீதிபதி ஏ.ஏ 

குரரஷிறய ராெஸ் ான் உயர் நீதிமன்ைத்திற்கு 

மாற்ை அரசு அனுமதி அளித் து. 

ராெஸ் ான் உயர் நீதிமன்ைத்தின்  றலறம 

நீதிபதியான இந்திரஜித் மஹந்தி, திரிபுரா  றலறம 

நீதிபதியாக ஜபாறுப்ரபற்ைார். 

இமாச் லப் பிரர   உயர் நீதிமன்ைத்தின்  றலறம 

நீதிபதியாக மத்தியப் பிரர  த்தின்  றலறம 

நீதிபதி முகமது ரபீக் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

ரமகாலயா உயர் நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதி 

பிஸ்வநாத் ர ாமாடர் சிக்கிம் உயர் நீதிமன்ைத்தின் 

 றலறம நீதிபதியாக மாற்ைப்பட்டுள்ைார். 

நீதிபதி ஏ.ரக.  த்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ைத்தின் 

 றலறம நீதிபதியாக ரகாஸ்வாமி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். அவர்  ற்ரபாது ஆந்திர 

பிரர   உயர் நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

உள்ைார். 

புதி ாக நியமிக்கப்பட்ட  றலறம நீதிபதி: 
 

கல்கத் ா உயர் நீதிமன்ைத்தின்  றலறம 

நீதிபதியான ராரெஷ் பிண்டால் அலகாபாத் உயர் 

நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டார். 

நீதிபதி ரஞ்சித் வி. ரமார் ரமகாலயா உயர் 

நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

கர்நாடக உயர் நீதிமன்ைத்தின்  றலறம 

நீதிபதியான,  தீஷ்  ந்திர  ர்மா, ஜ லுங்கானா உயர் 

நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

மத்தியப்பிரர   உயர் நீதிமன்ை நீதிபதியான 

பிரகாஷ் ஸ்ரீவஸ் வா, கல்கத் ா உயர் நீதிமன்ைத்தின் 

 றலறம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

நீதிபதி ஆர்.வி. மலிமத் மத்தியப் பிரர   உயர் 

நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

நீதிபதி ரிது ராஜ் அவஸ்தி கர்நாடக உயர் 

நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

நீதிபதி அரவிந்த் குமார் குெராத் உயர் நீதிமன்ைத்தின் 

 றலறம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

நீதிபதி பிர ாந்த் குமார் மிஸ்ரா ஆந்திர உயர் 

நீதிமன்ைத்தின்  றலறம நீதிபதியாக 

ஜபாறுப்ரபற்ைார். 
 

தகவி சுப்பிரமணியன் ேலலலம சபாருளாோர 

ஆதலாெகர் பேவிலய ராஜினாமா செய்ோர் 

 றலறம நிதி ஆரலா கர் (CEA) 

ரக.வி.சுப்பிரமணியன் இந்திய நிதி அறமச் கத்தில் 

 னது மூன்று ஆண்டு காலத்ற  நிறைவு ஜ ய்  

பிைகு கல்வித்துறைக்கு திரும்ப முடிவு 

ஜ ய்துள்ைார். ரக.வி.சுப்பிரமணியன் டி ம்பர் 7, 2018 

அன்று  றலறம ஜபாருைா ார ஆரலா கராக 

ஜபாறுப்ரபற்ைார். 

அவரது முன்ரனாடி அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ப வி 

விலகிய ஐந்து மா ங்களுக்குப் பிைகு இந்  

நியமனம் வழங்கப்பட்டது. 
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பாரத்தப நிறுவனத்தின் ேலலவராக முன்னாள் SBI 

ேலலவர் ரஜினிஷ் குமார் நியமிக்கப்பட்டார் 

ஃபின்ஜடக் ஸ்டார்ட்அப், பாரத்ரப அ ன் ஸ்ரடட் 

பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI)  றலவர் ராஜ்னிஷ் 

குமாறர அ ன் வாரியத்தின்  றலவராக 

நியமித்துள்ைது. 

முன்னாள் SBI  றலவர் நிறுவனத்தின் உயர் 

அதிகாரிகளுடன் முக்கிய வணிக மற்றும் 

ஒழுங்குமுறை முயற்சிகளில் ஜநருக்கமாக 

பணியாற்றுவார். 
 

அசலக்ொண்டர் செல்லன்சபர்க் ஆஸ்திரியாவின் 

புதிய அதிபராக நியமிக்கப்பட்டார் 

ஜ பாஸ்டியன் குர்ஸ் ராஜினாமா ஜ ய்  பிைகு 

அஜலக் ாண்டர் ஜஷல்லன்ஜபர்க் ஆஸ்திரிய 

அதிபராக ர ர்ந்ஜ டுக்கப்பட்டார். ஊழல் ஊழலில் 

ஈடுபட்ட ால் ஜ பாஸ்டியன் குர்ஸ் ராஜினாமா 

ஜ ய் ார். அஜலக் ாண்டர்  விர, றமக்ரகல் 

லின்ஹார்ட் ஜவளியுைவு மந்திரிப் பாத்திரத்தில் 

ர ர்ந் ார். அவர் பிரான்சுக்கான முன்னாள் தூ ராக 

இருந் ார். 
 

EESL அருண் குமார் மிஸ்ராலவ ேலலலம நிர்வாக 

அதிகாரியாக நியமிக்கிறது 

மின் க்தி அறமச் கத்தின் கீழ் உள்ை ஜபாதுத்துறை 

நிறுவனங்களின் கூட்டு நிறுவனமான எரி க்தி திைன் 

ர றவகள் லிமிஜடட் (EESL) அருண்குமார் 

மிஸ்ராறவ  றலறம நிர்வாக அதிகாரியாக (CEO) 

நியமனம் ஜ ய்வ ாக அறிவித்துள்ைது. 
 

பிரேமர் தமாடியின் ஆதலாெகராக அமித் கதர 

நியமிக்கப்பட்டார் 

கடந்  மா ம் உயர்கல்வி ஜ யலாைராக ஓய்வு 

ஜபற்ை முன்னாள் அதிகாரியான அமித் கரர, ஒப்பந்  

அடிப்பறடயில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிர மர் 

நரரந்திர ரமாடியின் ஆரலா கராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
 

ஃபயர்-தபால்ட் புதிய பிராண்ட் அம்பாசிடராக 

விராட் தகாலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய அணியக்கூடிய பிராண்ட் ஃபயர்-ரபால்ட் 

 னது புதிய பிராண்ட் அம்பாசிடராக கிரிக்ஜகட் 

ரகப்டன் விராட் ரகாலிறய நியமித்துள்ைது. 

உள்நாட்டு பிராண்டின் ஜவவ்ரவறு 

 ந்ற ப்படுத் ல், விைம்பரம் மற்றும் ஒப்பு ல் 

பிரச் ாரங்களில் ரகப்டன் பங்ரகற்பார். ஃபயர்-

ரபால்ட் சில மா ங்களுக்கு முன்பு நடிகர் விக்கி 

கவுஷறல அ ன் மு ல் பிராண்ட் அம்பாசிடராக 

அறழத்து வந் ார். 
 

உலக ஸ்டீல் அதொசிதயெனின் ேலலவராக ெஜ்ென் 

ஜிண்டால் நியமிக்கப்பட்டார் 

ரவர்ல்ட் ஸ்டீல் அர ாசிரயஷன் (WSA) 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான  றலவராக JSW ஸ்டீல் லிமிஜடட் 

 றலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்  ஜ்ென் 

ஜிண்டால் ர ர்வு ஜ ய்யப்பட்டுள்ைார். WSA இன் 

 றலவராக பணியாற்றிய இந்தியாவின் மு ல் 

பிரதிநிதி ஜிண்டால் ஆவார். 
 

OYO பாராலிம்பியன் தீபா மாலிக்லக சுயாதீன 

இயக்குனராக நியமித்துள்ளது 

விருந்ர ாம்பல் நிறுவனமான Oravel Stays Ltd (OYO) 

இந்திய  டகை வீரரும், 2016 பாராலிம்பிக் 

ரபாட்டிகளில் ஜவள்ளிப் ப க்கம் ஜவன்ைவருமான 

தீபா மாலிக்றக நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் 

குழுவில் ஒரு சுயாதீன இயக்குநராக நியமித்துள்ைது. 

மாலிக் அனுபவம் மற்றும் பயைம் மற்றும் 

 ாக த்திற்கான அவைது ஆர்வம் ஓரயாவுக்கு 

வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் விறலமதிப்பற்ை ாக 

இருக்கும். 
 

பிரேமர் ஃபெல் பீமா தயாெனாவின் ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரியாக ரித்தேஷ் ெவுகான் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

மூத்  அதிகாரியான ரித்ர ஷ்  வுகான், பிர ம 

மந்திரி ப ல் பீமா ரயாெனாவின் (PMFBY)  றலறம 

நிர்வாக அதிகாரி (CEO) மற்றும் ரவைாண் மற்றும் 

விவ ாயிகள் நலத் துறையின் கீழ் இறைச் 

ஜ யலாைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 வுகான் ஜ ப்டம்பர் 22, 2023 வறர ஏழு ஆண்டுகள் 

ஒருங்கிறைந்  ப வியில் இருப்பார். 
 

UCO வங்கி ேலலவர் AK தகாயல் IBA இன் ேலலவராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

UCO வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் 

 றலறம நிர்வாகி (MD & CEO) ஏ ரக ரகாயல் 2021-22 

க்கான இந்தியன் வங்கியின்  ங்கத்தின் (IBA) 

 றலவராக ர ர்ந்ஜ டுக்கப்பட்டார். 

அவர் யூனியன் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் MD & 

CEO ராஜ்கிரண் ராய் ஜி. IBA என்பது இந்தியாவில் 

ஜ யல்படும் இந்தியாவில் வங்கி நிர்வாகத்தின் ஒரு 

பிரதிநிதி அறமப்பாகும் மற்றும் மும்றபயில் 

 றலறமயிடமாக உள்ைது. 
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Summits and Conference News 
 

EA இந்தியாலவ முழுதநர உறுப்பினராக்க அலழப்பு 

விடுத்துள்ளது. 

 ர்வர   எரி க்தி நிறுவனம் (IEA) இந்தியாறவ 

அ ன் முழுரநர உறுப்பினர் ஆக்க அறழப்பு 

விடுத்துள்ைது. 

இந்  உறுப்பினர் அறழப்பி ழ் ஜவளிச் த்தில் 

ஜகாடுக்கப்பட்டது, இந்தியா உலகின் மூன்ைாவது 

ஜபரிய ஆற்ைல் நுகர்ரவார். 

இந்  முன்ஜமாழிவு ஏற்றுக்ஜகாள்ைப்பட்டால், 

இந்தியா  னது மூரலாபாய எண்ஜைறய 90 

நாட்களுக்கு ர றவயாக அதிகரிக்க ரவண்டும். 

எண்ஜைய் அறமச் ர் ஹர்தீப் சிங் பூரி IEA நிர்வாக 

இயக்குனர் பாத்தி பீரராலுடன் கலந்துறரயாடினார் 

 

Sports News 
 

வால்தடரி தபாட்டாஸ் துருக்கிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 ஐ சவன்றார் 

வால்ரடரி ஜபாட்டாஸ் (ஜமர்சிடிஸ்-பின்லாந்து) 

அக்ரடாபர் 10, 2021 அன்று நறடஜபற்ை F1 துருக்கிய 

கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 ஐ ஜவன்ைார். இந்  சீ னின் 

மு ல்  றலப்பு இது. ரமக்ஸ் ஜவர்ஸ்டாஜபன் (ஜரட் 

புல்- ஜந ர்லாந்து) இரண்டாவது இடத்ற யும், 

ஜ ர்ஜிரயா ஜபஜரஸ் (ஜமக்சிரகா- ஜரட் புல்) 

மூன்ைாவது இடத்ற யும் பிடித் னர். 

இ ற்கிறடயில், லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஐந் ாவது 

இடத்ற ப் பிடித் ார். 
 

இந்தியாவின் 2022 U-17 மகளிர் உலகக் தகாப்லபயின் 

“Ibha” சின்னத்லே FIFA சவளியிட்டது 

உலக கால்பந்து அறமப்பான ஃபிஃபா, U-17 மகளிர் 

உலகக் ரகாப்றப இந்தியா 2022 இன் அதிகாரப்பூர்வ 

சின்னத்ற  ஜவளியிட்டது, “இபா” ஆசிய சிங்கம் 

ஜபண்  க்திறய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைது. 

இந் ப் ரபாட்டி அடுத்  ஆண்டு அக்ரடாபர் 11-30 

வறர இந்தியாவில் நறடஜபறும். 

இந்  அறிவிப்பு  ர்வர   ஜபண் குழந்ற  

தினத்துடன் ஒத்துப்ரபானது 
 

ISSF ெூனியர் உலக ொம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய 

ெூட்டர்ஸ் 43 பேக்கங்கலள சவன்றுள்ளது 

2021  ர்வர   படப்பிடிப்பு விறையாட்டு 

கூட்டறமப்பு (ISSF) ெூனியர் உலக  ாம்பியன்ஷிப் 

துப்பாக்கி/றகத்துப்பாக்கி/ஷாட்கன் ஜபருவில் 

உள்ை லிமாவில் நறடஜபற்ைது. 

இந்திய துப்பாக்கி சுடும் வீரர்கள் 43 ப க்கங்களுடன் 

வரலாற்று ஜவற்றி ஜபற்று ப க்க பட்டியலில் 

மு லிடத்தில் உள்ைனர். 

இதில் 17  ங்கம், 16 ஜவள்ளி மற்றும் 10 ஜவண்கலப் 

ப க்கங்கள் அடங்கும். அஜமரிக்கா ஆறு  ங்கம், 

எட்டு ஜவள்ளி மற்றும் ஆறு ஜவண்கலம் உட்பட 21 

ப க்கங்களுடன் ப க்க அட்டவறையில் 

இரண்டாவது இடத்ற ப் பிடித் து. 
 

அயர்லாந்தின் ஆமி  ண்டர் ஒருநாள் தபாட்டிகளில் 

ெேம் அடித்ே இளம் வீரர் ஆவார் 

அயர்லாந்தின் ஆமி ஹண்டர்  னது 16 வது 

பிைந் நாளில் ஜிம்பாப்ரவக்கு எதிராக 121 ரன்கள் 

எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல், ஆண்கள் அல்லது 

ஜபண்கள் கிரிக்ஜகட்டில் ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் 

  ம் அடித்  இைம் வீரர் என்ை ஜபருறமறய 

ஜபற்ைார். 

ஜபல்ஃபாஸ்ட் வீராங்கறன –  னது நான்காவது 

ஒருநாள் ரபாட்டியில் மட்டுரம விறையாடினார் – 

இந்தியாவின் மி ாலி ராஜ் 1999 ஆம் ஆண்டில் 

அயர்லாந்துக்கு எதிராக 16   ங்கள் 205 நாள் 

இருந் ரபாது   ம் அடித்   ா றனறய 

முறியடித் ார். 

 

Awards News 
 

சபாருளாோர அறிவியலுக்கான தநாபல் பரிசு 2021 

அறிவிக்கப்பட்டது 

ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப்  யின் ஸ் 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஆல்பிரட் ரநாபல் நிறனவகத்தில் 

ஜபாருைா ார அறிவியலுக்கான ஸ்ஜவரிெஸ் 

ரிக்ஸ்ரபங்க் பரிற  ரடவிட் கார்டுக்கு 

(கலிரபார்னியா பல்கறலக்கழகம், ஜபர்க்லி, 

அஜமரிக்கா) “ஜ ாழிலாைர் ஜபாருைா ாரத்தில் 

அவரது அனுபவப்பூர்வ பங்களிப்புகளுக்காக” 

வழங்க முடிவு ஜ ய்துள்ைது. மற்ை பாதி ரொசுவா 

ஆங்கிரிஸ்ட் (மா சூஜ ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

ஜடக்னாலஜி, ரகம்பிரிட்ஜ், யுஎஸ்ஏ) மற்றும் 

றகரடா இம்ஜபன்ஸ் (ஸ்டான்ரபார்ட் 

பல்கறலக்கழகம், யுஎஸ்ஏ) ஆகிரயாருக்கு “காரை 

உைவுகளின் பகுப்பாய்வில் அவர்களின் முறையான 

பங்களிப்புக்காக”. 
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இந்  ஆண்டு பரிசு ஜபற்ைவர்கள் – ரடவிட் கார்டு, 

ரொசுவா ஆங்க்ரிஸ்ட் மற்றும் றகரடா இம்ஜபன்ஸ் 

– ஜ ாழிலாைர்  ந்ற றயப் பற்றிய புதிய 

நுண்ைறிவுகறை எங்களுக்கு வழங்கியுள்ைனர் 

மற்றும் இயற்றக ர ா றனகளிலிருந்து காரைம் 

மற்றும் விறைவு பற்றி என்ன முடிவுகறை எடுக்க 

முடியும் என்பற க் காட்டியுள்ைனர். அவர்களின் 

அணுகுமுறை மற்ை துறைகளுக்கும் பரவியது 

மற்றும் அனுபவ ஆராய்ச்சியில் புரட்சிறய 

ஏற்படுத்தியுள்ைது. 
 

மலலயாள எழுத்ோளர் சபன்யமின் வயலர் 

விருலேப் சபற்றார் 

பிரபல மறலயாை எழுத் ாைர் ஜபன்யமின்  னது 

“மாந் ளிரிரல 20 கம்யூனிஸ்ட் வர்ஷங்கள்” என்ை 

புத் கத்திற்காக 45 வது வயலார் ராமவர்மா நிறனவு 

இலக்கிய விருற ப் ஜபற்றுள்ைார். வயலார் 

ராமவர்மா நிறனவு அைக்கட்டறையால் 

நிறுவப்பட்ட இந்  மதிப்புமிக்க விருது, ரூ .1 லட் ம் 

ஜராக்கப் பரிசு, புகழ்ஜபற்ை சிற்பி கனாயி 

குன்றிராமன் வடிவறமத்  சிற்பம் மற்றும் 

 ான்ைளிப்பு ஆகியவற்றை உள்ைடக்கியது. 
 

இந்திய விண்சவளி ெமூகம் ஜி ெதீஷ் சரட்டிக்கு 

ஆர்யபட்டா விருலே வழங்குகிறது. 

ஜ யலாைர் டிடிஆர் & டி மற்றும்  றலவர் டிஆர்டிஓ 

டாக்டர் ஜி. தீஷ் ஜரட்டி ஆகிரயாருக்கு 

இந்தியாவில் விண்ஜவளி அறிவியறல 

ஊக்குவிப்பதில் சிைந்  வாழ்நாள் பங்களிப்புக்காக 

இந்திய விண்ஜவளி கழகம் (ஏஎஸ்ஐ) மதிப்புமிக்க 

ஆரியபட்டா விருது வழங்கப்பட்டது. டாக்டர் 

ஜரட்டி ரமம்பட்ட ஏவிரயானிக்ஸ், ரநவிரகஷன் 

மற்றும் ஏவுகறை ஜ ாழில்நுட்பங்களின் ஆர் & டி 

பகுதியில் முன்ரனாடியாக உள்ைார். 
 

சேலுங்கு திலரப்பட ேயாரிப்பாளர் பி தகாபால் 

ெத்யஜித் தர விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் 

பிரபல ஜ லுங்குத் திறரப்படத்  யாரிப்பாைர் பி 

ரகாபால், ஜபெவாடா ரகாபால், இந்திய 

சினிமாவுக்கு அவர் அளித்  ஒட்டுஜமாத்  

பங்களிப்பிற்காக நான்காவது  த்யஜித் ரர 

விருதுக்குத் ர ர்வு ஜ ய்யப்பட்டுள்ைார். ரகாபால் 

30 ஜ லுங்குப் படங்கறையும் இரண்டு இந்தித் 

திறரப்படங்கறையும் இயக்கியுள்ைார். 

மறலயாைத் திறரப்படத்  யாரிப்பாைர் பாலு 

கிரியாத், இற  அறமப்பாைர் ஜபரும்பாவூர் ஜி 

ரவீந்திரநாத் மற்றும் பலர் அடங்கிய குழுவால் அவர் 

ர ர்ந்ஜ டுக்கப்பட்டார். 
 

டாக்டர் ரன்தீப் குதலரியா 22 வது லால் பகதூர் 

ொஸ்திரி தேசிய விருலேப் சபற்றார் 

துறை ெனாதிபதி ஜவங்றகயா நாயுடு, 22 வது லால் 

பகதூர்  ாஸ்திரி ர சிய விருற , சிைந்  நுறரயீரல் 

நிபுைர் மற்றும் அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 

நிறுவனத்தின்(AIIMS) இயக்குநர் டாக்டர் ரந்தீப் 

குரலரியாவுக்கு உப ராஷ்ட்ரபதி நிவாஸில் 

வழங்கினார். 
 

லமக்தராொப்ட் அணி 2021 சி.தக. பிர லாத் விருது 

சவன்றுள்ளது 

இந்திய அஜமரிக்க றமக்ரரா ாப்ட்  றலறம 

நிர்வாக அதிகாரி,  த்யா நாஜ ல்லா 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலகைாவிய வணிக 

நிறலத் ன்றமக்கான மதிப்புமிக்க சி ரக பிரகலாத் 

விருற  றமக்ரரா ாப்டின் மற்ை மூன்று 

 றலவர்களுடன் ஜவன்றுள்ைார். 

 

Books and Authors News 
 

முன்னாள் SBI ேலலவர் ரஜ்னிஷ் குமார்  The Custodian 

of Trust என்ற நிலனவுக் குறிப்லபத் சவளியிட்டார். 

பார  ஸ்ரடட் வங்கியின் (SBI) முன்னாள்  றலவர் 

ரஜினிஷ் குமார், ‘தி கஸ்ரடாடியன் ஆஃப் டிரஸ்ட் – 

ஒரு ரபங்கர்ஸ் ஜமரமாயர்’ என்ை  றலப்பில்  னது 

நிறனவுக் குறிப்றப ஜவளியிட்டார். 

இந்  புத் கத்ற  ஜபங்குயின் ரரண்டம் ஹவுஸ் 

இந்தியா ஜவளியிட்டுள்ைது. 

நம் நாட்டில் நிதி அறமப்பு எவ்வாறு 

ஜ யல்படுகிைது என்ப ற்கான அரிய நுண்ைறிறவ 

அது அளித் து 

 

Ranks and Reports News 
 

UNDP 2021 பல பரிமாண வறுலம குறியீட்டு 

அறிக்லகலய சவளியிட்டது. 

2021 பல பரிமாை வறுறம குறியீடு (MPI) அறிக்றக 

UNDP மற்றும் ஆக்ஸ்ரபார்டு வறுறம மற்றும் மனி  

ரமம்பாட்டு முயற்சி (OPHI) இறைந்து 

ஜவளியிட்டது. இந்  அறிக்றக 109 வைரும் 

நாடுகளில் (2009-2019/2020 வறரயிலான 

கைக்ஜகடுப்புகளின்  ரவுகளுடன்) பல பரிமாை 

வறுறம குறித்  மதிப்பீடுகறை வழங்குகிைது; 
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2021 EY குறியீட்டில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளது 

ஆரலா றன நிறுவனமான எர்ன்ஸ்ட் & யங் (EY) 

ஜவளியிட்ட 58 வது புதுப்பிக்கத் க்க எரி க்தி 

நாட்டின் கவர்ச்சி குறியீட்டில் (RECAI) இந்தியா 

மூன்ைாவது இடத்ற   க்க றவத்துள்ைது. 

அந்  அறிக்றகயின்படி, அஜமரிக்கா, சீனா மற்றும் 

இந்தியா மு லிடத்ற  ஜ ாடர்ந்து 

 க்கறவத்துக்ஜகாண்டன, ரமலும் இந்ர ாரனசியா 

RECAI- வில் புதி ாக நுறழந் து. 
 

உலகளாவிய பசி குறியீடு 2021 இல் இந்தியா 101 வது 

இடத்தில் உள்ளது 

உலகைாவிய பசி குறியீடு (GHI) 2021 இல் 116 

நாடுகளில் இந்தியாவின்  ரவரிற  101 வது 

இடத்திற்கு குறைந்துள்ைது. 2020 ஆம் ஆண்டில் 107 

நாடுகளில் இந்தியா 94 வது இடத்தில் இருந் து. 

இந்தியாவின் 2021 GHI மதிப்ஜபண் 50 க்கு 5 ஆக 

பதிவு ஜ ய்யப்பட்டுள்ைது, இது தீவிர வறகயின் 

கீழ் வருகிைது. 

அண்றட நாடுகைான ரநபாைம் (76), பங்கைார ஷ் 

(76), மியான்மர் (71) மற்றும் பாகிஸ் ான் (92) 

ஆகியறவயும் ‘ஆபத் ான’ பசி பிரிவில் உள்ைன, 

ஆனால் இந்தியாறவ விட அ ன் குடிமக்களுக்கு 

உைவளிப்பதில் சிைப்பாக ஜ யல்பட்டுள்ைன 

என்று அறிக்றக கூறுகிைது. 
 

குறியீட்டில் முேல் நாடுகள் 

சீனா, குறவத் மற்றும் பிரரசில் உட்பட ஜமாத் ம் 18 

நாடுகள் மு லிடத்ற ப் பகிர்ந்துள்ைன. இந்  18 

நாடுகளின் GHI மதிப்ஜபண் 5 க்கும் குறைவாக 

உள்ைது. 
 

ஃதபார்ப்ஸ் உலகின் சிறந்ே தவலல வழங்குநர் 2021 

ேரவரிலெயில் ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

முேலிடத்தில் உள்ளது 

முரகஷ் அம்பானி  றலறமயிலான ரிறலயன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃரபார்ப்ஸ் ஜவளியிட்ட உலகின் 

சிைந்  மு லாளிகள் 2021  ரவரிற யில் இந்திய 

நிறுவனங்களில் மு லிடம் பிடித்துள்ைது. 

உலகைவில், 750 உலக நிறுவனங்களில் ரிறலயன்ஸ் 

52 வது இடத்தில் உள்ைது. 

ஜ ன் ஜகாரிய நிறுவனமான  ாம் ங் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் உலகின் சிைந்  மு லாளிகள் 2021 

என்ை ஒட்டுஜமாத்   ரவரிற யில் மு லிடத்ற ப் 

பிடித்துள்ைது. 
 

Important Days 
 

மரண ேண்டலனக்கு எதிரான உலக தினம்: 10 

அக்தடாபர் 

மரை  ண்டறனக்கு எதிரான உலக தினம் 

ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 10 அன்று 

அனு ரிக்கப்படுகிைது. மரை  ண்டறன 

ஒழிக்கப்பட ரவண்டும் என்றும், மரை 

 ண்டறனயால் றகதிகறை பாதிக்கும் 

சூழ்நிறலகள் மற்றும் சூழ்நிறலகள் குறித்  

விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத் வும் இது ஒரு நாள். 2021 

ஆம் ஆண்டின் கருப்ஜபாருள் “மரைத்திற்கு 

 ண்டறன ஜபற்ை ஜபண்கள்: ஒரு கண்ணுக்கு 

ஜ ரியா  உண்றம.” 
 

உலக மனநல தினம்: 10 அக்தடாபர் 

உலகைாவிய மனநலக் கல்வி, விழிப்புைர்வு 

மற்றும்  மூக இழிவுகளுக்கு எதிராக 

வாதிடுவ ற்காக ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 

10 அன்று உலக மனநல தினம் 

கறடபிடிக்கப்படுகிைது. உலக மனநல தினத்தின் 

ஒட்டுஜமாத்  குறிக்ரகாள், உலஜகங்கிலும் உள்ை 

மனநலப் பிரச்சிறனகள் குறித்  விழிப்புைர்றவ 

ஏற்படுத்துவர ாடு, மனநலத்திற்கு ஆ ரவாக 

முயற்சிகறைத் திரட்டுவ ாகும். 2021 உலக மனநல 

தினத்தின் கருப்ஜபாருள் ‘ மமற்ை உலகில் மன 

ஆரராக்கியம். 
 

தேசிய அஞ்ெல் தினம்: 10 அக்தடாபர் 

இந்தியாவில், ர சிய அஞ் ல் தினம் 

ஆண்டுர ாறும் அக்ரடாபர் 10 அன்று 

ஜகாண்டாடப்படுகிைது, இது அக்ரடாபர் 9 அன்று 

ஜகாண்டாடப்படும் உலக அஞ் ல் தினத்தின் 

நீட்டிப்பாகும். கடந்  150 ஆண்டுகைாக இந்திய 

அஞ் ல் துறை ஆற்றிய பங்றக நிறனவுகூருவற  

இந்  நாள் ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ைது, இது 1854 

இல் லார்ட் டல்ஹவுசியால் நிறுவப்பட்டது. இந்திய 

 பால் ர றவ இந்தியாவின் ஒருங்கிறைந்  

பகுதியாகும். கலாச் ாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் 

கடினமான புவியியல் நிலப்பரப்புகளில் 

பன்முகத் ன்றம இருந் ாலும் இந்தியாவில்  பால் 

ர றவகள் சிைந்  ஜ யல்திைறன வழங்கியுள்ைன. 
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சபண் குழந்லேகளின் ெர்வதேெ தினம்: 11 

அக்தடாபர்  

 ர்வர   ஜபண் குழந்ற கள் தினம் (ஜபண்கள் 

தினம் மற்றும்  ர்வர   ஜபண்கள் தினம் என்றும் 

அறழக்கப்படுகிைது) 2012 மு ல் அக்ரடாபர் 11 

அன்று அனு ரிக்கப்படுகிைது.  ர்வர   அைவில் 

ஜபண்கள் கல்வி, ஊட்டச் த்து, குழந்ற  திருமைம், 

 ட்ட மற்றும் மருத்துவ உரிறமகள் ஆகியவற்றைச் 

சுற்றியுள்ை ஜபண்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் 

பிரச்சிறனகள் குறித்  விழிப்புைர்றவ 

ஏற்படுத்துவ ற்காக இந்   ர்வர   அனு ரிப்பு நாள் 

ஐக்கிய நாடுகைால் அறிவிக்கப்பட்டது. ஜபண் 

குழந்ற களின் 2021  ர்வர   தினத்தின் 

கருப்ஜபாருள் “டிஜிட்டல்  றலமுறை. எங்கள் 

 றலமுறை”. 
 

உலக மூட்டுவாேம் தினம்: 12 அக்தடாபர் 

வயதுக்கு ஏற்ப மூட்டு வலி மற்றும் விறைப்றப 

ஏற்படுத்தும் மூட்டுவா ம் பற்றிய விழிப்புைர்றவ 

ஏற்படுத்  ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 12 

அன்று உலக மூட்டுவா ம் தினம் 

கறடபிடிக்கப்படுகிைது. 

இந்  நாள் ஆர்த்ரிடிஸ் மற்றும் வா  ரநாய் 

இன்டர்ரநஷனல் (ARI) 1996 இல் ஆர்த்ரிடிஸ் பற்றிய 

விழிப்புைர்றவ பரப்புவ ற்கும், மூட்டுவா த்தின் 

சுறமறயக் குறைக்க உ வும் ஜகாள்றக 

வகுப்பாைர்கறை ஊக்குவிப்ப ற்காகவும் 

ஜ ாடங்கப்பட்டது. 

2021 உலக கீல்வா ம் தினத்தின் கருப்ஜபாருள், Don’t 

Delay, Connect Today: Time2. 
 

தபரிடர் குலறப்புக்கான ெர்வதேெ தினம்: 13 

அக்தடாபர் 

ரபரிடர் குறைப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகள்  ர்வர   

தினம் 1989 ஆம் ஆண்டு மு ல் ஆண்டுர ாறும் 

அக்ரடாபர் 13 அன்று ஜகாண்டாடப்படுகிைது. 

உலகைாவிய ஆபத்து மற்றும் விழிப்புைர்வு மற்றும் 

ரபரழிவு குறைப்பு கலாச் ாரத்ற  

ஊக்குவிப்ப ற்காக இந்  நாள் 

ஜகாண்டாடப்படுகிைது, ரமலும் உலஜகங்கிலும் 

உள்ை மக்கள் மற்றும்  மூகங்கள் எவ்வாறு 

ரபரழிவுகளுக்கு ஜவளிப்படுவற க் குறைக்கிைது 

மற்றும் அவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் அபாயங்களில் 

மீள்வ ன் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புைர்றவ 

ஏற்படுத்துகிைது. 

ரபரிடர் குறைப்புக்கான 2021  ர்வர   தினத்தின் 

கருப்ஜபாருள் “வைரும் நாடுகளின் ரபரழிவு 

அபாயம் மற்றும் ரபரிடர் இழப்புகறைக் குறைக்க 

 ர்வர   ஒத்துறழப்பு” என்ப ாகும். 
 

அக்தடாபர் 14 அன்று உலக ேர நிர்ணய தினம் 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

உலக  ர நிர்ைய தினம் அல்லது  ர்வர    ரநிறல 

நாள் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 14 அன்று 

உலகைவில் அனு ரிக்கப்படுகிைது. நுகர்ரவார், 

கட்டுப்பாட்டாைர்கள் மற்றும் 

ஜ ாழில்துறையினரிறடரய உலகப் 

ஜபாருைா ாரத்திற்கான  ரப்படுத் லின் 

முக்கியத்துவம் குறித்  விழிப்புைர்றவ 

ஏற்படுத்துவற  இந்  நாள் ரநாக்கமாகக் 

ஜகாண்டுள்ைது. 

2021 உலக  ரநிறல நாள் கருப்ஜபாருள் “நிறலயான 

வைர்ச்சி இலக்குகளுக்கான  ரநிறலகள் – ஒரு 

சிைந்  உலகத்திற்கான பகிரப்பட்ட பார்றவ”. 
 

ெர்வதேெ மின் கழிவு தினம்: 14 அக்தடாபர் 

மறு-பயன்பாடு, மீட்பு மற்றும் மறுசுழற்சி 

விகி ங்கறை அதிகரிக்கும் ரநாக்கத்துடன் 

உலஜகங்கிலும் உள்ை மின்-கழிவுகறை  ரியான 

முறையில் அகற்றுவற  ஊக்குவிப்ப ற்காக 2018 

மு ல் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் அக்ரடாபர் 14 அன்று 

 ர்வர   மின்-கழிவு தினம் (IEWD) 

ஜகாண்டாடப்படுகிைது. 

2021  ர்வர   மின் கழிவு தினத்தின் நான்காவது 

பதிப்பாகும். 

இந்  ஆண்டு  ர்வர   மின்-கழிவு தினம் மின்னணு 

 யாரிப்புகளுக்கான சுற்ைறிக்றகறய 

ய ார்த் மாக்குவதில் நாம் ஒவ்ஜவாருவரும் 

ஜகாண்டிருக்கும் முக்கியப் பகுதியில் கவனம் 

ஜ லுத்தும். 

2021 IEWD க்கான கருப்ஜபாருள் “நுகர்ரவார் வட்ட 

ஜபாருைா ாரத்தின் திைவுரகால்!”. 
 

உலக மாணவர் தினம் 2021: 15 அக்தடாபர் 

உலக மாைவர் தினம் ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

அக்ரடாபர் 15 அன்று ஜகாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத்  றலவர் 

மறைந்  டாக்டர் ஏபிரெ அப்துல் கலாமின் பிைந்  

நாறை முன்னிட்டு இந்  நாள் 

ஜகாண்டாடப்படுகிைது. 

2010 மு ல், ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பு (UNO) 

அக்ரடாபர் 15 ஐ உலக மாைவர் தினமாகக் 

ஜகாண்டாடியது, டாக்டர் கலாமின் கல்வி மற்றும் 

அவரது மாைவர்களுக்கான முயற்சிகறை ஒப்புக் 

ஜகாள்ளும் முயற்சியாக. 

உலக மாைவர் தினத்தின் நடப்பு ஆண்டின் (2021) 

கருப்ஜபாருள் “Learning for people, planet, prosperity and 

peace“ என்ப ாகும். 
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ெர்வதேெ கிராமப்புற சபண்கள் தினம்: 15 அக்தடாபர் 

 ர்வர   கிராமப்புை ஜபண்கள் தினம் ஒவ்ஜவாரு 

ஆண்டும் அக்ரடாபர் 15 அன்று உலகைவில் 

அனு ரிக்கப்படுகிைது. கிராமப்புை குடும்பங்கள் 

மற்றும்  மூகங்களின் நிறலத் ன்றம, கிராமப்புை 

வாழ்வா ாரம் மற்றும் ஒட்டுஜமாத்  நல்வாழ்றவ 

உறுதி ஜ ய்வதில் ஜபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் 

முக்கிய பங்றக இந்  நாள் அங்கீகரிக்கிைது. 

இந்தியாவில், விவ ாயம் மற்றும் விவ ாயிகள் 

நலத்துறை அறமச் கம் விவ ாயத்தில் ஜபண்களின் 

பங்களிப்றப அதிகரிக்க 2016 மு ல் ராஷ்டிரிய 

மகிைா கி ான் திவாஸாக அனு ரிக்கப்படுகிைது. 

இந்   ர்வர   தினம், “அறனவருக்கும் நல்ல 

உைறவ வைர்க்கும் கிராமப்புை ஜபண்கள்” என்ை 

கருப்ஜபாருளின் கீழ், உலகின் உைவு 

அறமப்புகளில் இந்  க ாநாயகிகளின் ரவறலறய 

அங்கீகரிப்ரபாம், ரமலும் அறனவருக்கும்  ம 

வாய்ப்புகள் உள்ை கிராமப்புைங்கறை உரிறம 

ரகாருரவாம். 
 

உலக உணவு தினம்: 16 அக்தடாபர் 

உலக வாழ்நாள் பசிறய ஒழிப்ப ற்காக உலக 

உைவு தினம் (WFD) ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் 

அக்ரடாபர் 16 அன்று உலகம் முழுவதும் 

ஜகாண்டாடப்படுகிைது. 

WFD 1945 இல் ஐக்கிய நாடுகள் உைவு மற்றும் 

விவ ாய அறமப்பு (FAO) நிறுவப்பட்ட 

ர திறயயும் நிறனவு கூர்கிைது. தீம் 2021: 

“ஆரராக்கியமான நாறை இப்ரபாது பாதுகாப்பான 

உைவு”. 
 

 

Obituaries News 
 

‘பாகிஸ்ோனின் அணு குண்டின் ேந்லே’ A. Q. கான் 

காலமானார்   

“பாகிஸ் ானின் அணு குண்டின்  ந்ற ” என்று 

கரு ப்படும் டாக்டர் அப்துல் கா ர் கான் 

காலமானார்,  அவருக்கு வயது 85. அணு விஞ்ஞானி, 

டாக்டர் கான், பாகிஸ் ாறன உலகின் மு ல் 

இஸ்லாமிய அணு க்தியாக மாற்றிய ற்காகவும், 

நாட்டின் பாதுகாப்பு திைன்கறை ரமம்படுத்துவதில் 

அவரது பங்களிப்பிற்காகவும் ஒரு ர சிய 

ஹீரராவாகப் பாராட்டப்பட்டார். 
 

ஈரானின் முேல் ெனாதிபதி அதபால் ாென் 

பனிொத்ர் காலமானார் 

1979 இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிைகு ஈரான் 

நாட்டின் மு ல் ெனாதிபதியான அரபால்ஹா ன் 

பானி ா ர், ர ரராக மாறிய ால் ம குருமாரின் 

வைர்ந்து வரும் அதிகாரத்ற   வால் ஜ ய்  ற்காக 

குற்ைம்  ாட்டப்பட்டு ஜ ஹ்ராறன விட்டு 

ஜவளிரயறினார். அவருக்கு 88 வயது. அவர் 1980 இல் 

ெனாதிபதியாக ர ர்ந்ஜ டுக்கப்பட்டார், 

ம குருக்களின் வைர்ந்து வரும்  க்திறய  வால் 

ஜ ய்  ற்காக ப விரயற்ை 16 மா ங்களுக்குப் பிைகு 

பனி த்ர் குற்ைம்  ாட்டப்பட்டார். 
 

தேசிய விருது சபற்ற நடிகர் சநடுமுடி தவணு 

காலமானார் 

ர சிய விருது ஜபற்ை நடிகர் ஜநடுமுடி ரவணு 

காலமானார். அவரது நடிப்பிற்காக மூன்று ர சிய 

திறரப்பட விருதுகறையும், ஆறு ரகரை மாநில 

திறரப்பட விருதுகறையும் ஜவன்ைார். காவலம் 

நாராயைப் பணிக்கர் என்ை க ாபாத்திரம் மூலம் 

ஜநடுமுடி ரவணு நாடகக் கறலஞராக  னது 

வாழ்க்றகறயத் ஜ ாடங்கினார் 
 

IFFCO ேலலவர் ெர்ோர் பல்விந்ேர் சிங் நாகாய் 

காலமானார் 

IFFCO நிறுவனத்தின்  றலவர் பல்விந் ர் சிங் நகாய் 

காலமானார். அவர் ஒரு சிைந்  விவ ாயி – கூட்டுைவு 

மற்றும் கடந்  மூன்று   ாப் ங்கைாக இந்திய 

கூட்டுைவு இயக்கத்திற்கு வலிறம அளிப்பதில் 

ஆழ்ந்  ஈடுபாடு ஜகாண்டிருந் ார். 
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Important Takesaways 
 

(அலனத்து தபாட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான 

குறிப்புக்கள்) 

• ஜெர்மனி  றலநகர்: ஜபர்லின்; 

• ஜெர்மனி நாையம்: யூரரா; 

• ஜெர்மனி ெனாதிபதி: பிராங்க்-வால்டர் 

ஸ்ஜடய்ன்மியர்; 

• ஜெர்மனி ரவந் ர்: ஏஞ் லா ஜமர்கல். 

• RNESL  றலறமயகம் இடம்: மும்றப; 

• RNESL நிறுவப்பட்டது: 2021. 

• மத்திய ரயில்ரவ துறை அறமச் ர்: அஷ்வினி 

றவஷ்ைவ். 

• அ ானி குழும  றலறமயகம்: அகம ாபாத்; 

• அ ானி குழும நிறுவனர்: கவு ம் அ ானி; 

• அ ானி குழு நிறுவப்பட்டது: 20 ெூறல 1988; 

• NHRC யின்  றலவர்: நீதிபதி அருண்குமார் 

மிஸ்ரா; 

• NHRC  றலறமயகம்: புது ஜடல்லி. 

• கிர்கிஸ் ான்  றலநகரம்: பிஷ்ஜகக்; 

• கிர்கிஸ் ான் நாையம்: கிர்கிஸ் ான் ர ாம்; 

• கிர்கிஸ் ான் அதிபர் :  திர் ெபரராவ். 

• பவர் ஃறபனான்ஸ் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

 றலறமயகம்: புது ஜடல்லி; 

• பவர் ஃறபனான்ஸ் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

நிறுவப்பட்டது: 16 ெூறல 1986; 

• பவர் ஃறபனான்ஸ் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

 றலவர் & MD: ரவீந் ர் சிங் தில்லன். 

• பாரத் ஜபட்ரராலியம் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

CMD: அருண் குமார் சிங்; 

• பாரத் ஜபட்ரராலியம் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

 றலறமயகம்: மும்றப; 

• பாரத் ஜபட்ரராலியம் கார்ப்பரரஷன் லிமிஜடட் 

நிறுவப்பட்டது: 1952; 

• ஜ லுங்கானா  றலநகர்: றஹ ராபாத்; 

• ஜ லுங்கானா கவர்னர்:  மிழிற  

ஜ ௌந் ரராென்; 

• ஜ லுங்கானா மு ல்வர்: ரக.  ந்திரர கர் ராவ். 

•  மிழ்நாடு  றலநகர்: ஜ ன்றன; 

•  மிழக மு ல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்; 

•  மிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி; 

•  மிழ்நாடு மாநில நடனம்: பர நாட்டியம். 

• ஜடல்லி மு ல்வர்: அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால்; 

ஜடல்லியின் ஜலப்டினன்ட் கவர்னர்: அனில் 

றபொல். 

• ஹரியானா  றலநகர்:  ண்டிகர்; 

• ஹரியானா கவர்னர்: பண்டாரு  த் ாத்ரயா; 

• ஹரியானா மு ல்வர்: மரனாகர் லால் கட்டார். 

• ஜ லுங்கானா  றலநகர்: றஹ ராபாத்; 

• ஜ லுங்கானா கவர்னர்:  மிழிற  

ஜ ௌந் ரராென் 

• ஜ லுங்கானா மு ல்வர்: ரக.  ந்திரர கர் ராவ். 

• உபி  றலநகரம்: லக்ரனா; 

• உபி கவர்னர்: ஆனந்திஜபன் பரடல்; 

• உபி மு ல்வர்: ரயாகி ஆதித்யநாத். 

• பஞ் ாப் ரநஷனல் வங்கி  றலறமயகம்: புது 

ஜடல்லி. 

• பஞ் ாப் ரநஷனல் வங்கி MD மற்றும் CEO: S. S. 

மல்லிகார்ெுன ராவ். 

• பஞ் ாப் ரநஷனல் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 19 ரம 

1894, லாகூர், பாகிஸ் ான். 

• ADBயின்  றலவர்: ம ாட்சுகு அ காவா; 

 றலறமயகம்: மணிலா, பிலிப்றபன்ஸ். 

• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி  றலறம நிர்வாக 

அதிகாரி: சுமந்த் கட்பாலியா; 

• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி  றலறமயகம்: புரன; 

• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி உரிறமயாைர்: 

ஹிந்துொ குழு; 

• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி நிறுவனர்: எஸ்.பி. 

ஹிந்துொ; 

• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி நிறுவப்பட்டது: ஏப்ரல் 

1994, மும்றப. 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி ஸ் ாபனம்: 2003; 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி  றலறமயகம்: 

மும்றப, மகாராஷ்டிரா; 

• ரகாடக் மஹிந்திரா வங்கி MD & CEO: உ ய் 

ரகாடக். 

• FICCI நிறுவப்பட்டது: 1927; 

• FICCI  றலறமயகம்: புது ஜடல்லி; 

• FICCI  றலவர்: ஹர்ஷவர் ன் நிரயாடியா; 
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• FICCI CEO:  ங்கீ ா ஜரட்டி. 

• IMF  றலறமயகம்: வாஷிங்டன், DC US; 

• IMF நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும்  றலவர்: 

கிறிஸ்டலினா ொர்ஜீவா; 

• IMF  றலறம ஜபாருைா ார நிபுைர்: கீ ா 

ரகாபிநாத். 

• பாரத்ரபயின்  றலறம நிர்வாக அதிகாரி: 

அஷ்னீர் குரராவர்; 

• பாரத்ரபயின்  றலறம அலுவலகம்: 

புதுஜடல்லி; 

• பாரத்ரப நிறுவப்பட்டது: 2018; 

• ஆஸ்திரியா  றலநகர்: வியன்னா; 

• ஆஸ்திரியா நாையம்: யூரரா 

• EESL  றலறமயகம் இடம்: புது தில்லி; 

• EESL நிறுவப்பட்டது: 2009; 

• EESL  றலவர்: ரக.ஸ்ரீகாந்த். 

• உலக ஸ்டீல் அர ாசிரயஷன் நிறுவப்பட்டது: 

1967; 

• உலக ஸ்டீல் அர ாசிரயஷன்  றலறமயகம்: 

பிரஸ்ஸல்ஸ், ஜபல்ஜியம். 

• இந்தியன் வங்கியின்  ங்க  றலறமயகம் 

இடம்: மும்றப; 

• இந்தியன் வங்கி  ங்கம் நிறுவப்பட்டது: 26 

ஜ ப்டம்பர் 1946; 

•  ர்வர   எரி க்தி முகறம உறுப்பினர்கள்: 30 

(எட்டு இறை நாடுகள்); 

•  ர்வர   எரி க்தி நிறுவனம் முழு உறுப்பினர்: 

ஜகாலம்பியா, சிலி, இஸ்ரரல் மற்றும் 

லிதுரவனியா; 

•  ர்வர   எரி க்தி முகறம  றலறமயகம்: 

பாரிஸ், பிரான்ஸ். 

• ஃபிஃபாவின்  றலவர்: ஜியானி 

இன்பாண்டிரனா; நிறுவப்பட்டது: 21 ரம 1904; 

•  றலறமயகம்: சூரிச், சுவிட் ர்லாந்து 

• ISSF  றலறமயகம்: முனிச், ஜெர்மனி; 

• ISSF நிறுவப்பட்டது: 1907; 

• ISSF  றலவர்: விைாடிமிர் லிசின். 

• இந்திய விண்ஜவளி  ங்கத்தின்  றலவர்: 

டாக்டர் ரக சிவன்; 

• இந்திய விண்ஜவளி கழகம் (ASI) 1990 இல் 

அறமக்கப்பட்டது; 

• இந்திய விண்ஜவளி கழகம்  றலறமயகம்: புது 

ஜடல்லி. 

• இந்திய அஞ் ல் ஜ யலாைர்: வினீத் பாண்ரட. 

• இந்திய அஞ் ல்  றலறமயகம்: புது தில்லி 

•  ர்வர    ரநிறலப்படுத் ல்  றலறமயகம் : 

ஜெனீவா, சுவிட் ர்லாந்து 

•  ர்வர    ரநிறலப்படுத் ல் நிறுவப்பட்டது: 23 

பிப்ரவரி 1947, லண்டன், ஐக்கிய இராச்சியம். 

•  ர்வர    ரநிறலப்படுத் ல்  றலவர்: உல்ரிகா 

ஃபிராங்க். 

• உைவு மற்றும் விவ ாய அறமப்பின்  றலவர்: 

க்யூ ரடாங்யு; 

• உைவு மற்றும் விவ ாய அறமப்பின் 

 றலறமயகம்: ரராம், இத் ாலி; 

• உைவு மற்றும் விவ ாய அறமப்பு 

நிறுவப்பட்டது: 16 அக்ரடாபர் 1945; 
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