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நடப்பு விவகோரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC
குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC,
IBPS, SSC, IB அல்லது BIS பேர்வுகளுக்கோை
ேனலப்புச் செய்தி.
International News
துனிசியோவின் முேல் ச ண் பிரேமரோக நஜ்லோ
பூடன் பரோம்பேன் நியமிக்கப் ட்டோர்
• துனிசியோவின் முேல் ச ண் பிரேமரோக
நஜ்லோ
பூடன்
பரோம்பேன்
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர். 63 வயேோை அவர்
முழு அரபு உலகிலும் முேல் ச ண் பிரேமர்
ஆவர்
து ோய் எக்ஸ்ப ோ 2020 இல் இந்தியோ
ச விலியன் சேோடங்கப் ட்டது
• உலக கண்கோட்சி 2020 ஐக்கிய அரபு
எமிபரட்ஸில் உள்ள து ோயில் 1 அக்படோ ர்
2021 முேல் 31 மோர்ச் 2022 வனர ஏற் ோடு
செய்யப் ட்டுள்ளது. து ோய் எக்ஸ்ப ோ 2020
இன் முக்கிய கருப்ச ோருள் “மைனே
இனைத்ேல், எதிர்கோலத்னே உருவோக்குேல்”
என் ேோகும்.
எத்திபயோப்பிய
பிரேமர்
அபி
அகமது
இரண்டோவது முனையோக ேவிபயற்ைோர்
• எத்திபயோப்பியோவின் பிரேமர் அபி அகமது
இரண்டோவது முனையோக ஐந்து ஆண்டு
கோலத்திற்கு ேவிபயற்ைோர். அவருக்கு உச்ெ
நீதிமன்ை
ேனலனம
நீதி தி
மீெோ
அபேைோஃபி ேவிப் பிரமோைம் செய்து
னவத்ேோர்.
சீசேல்ஸின் எல்னலகள் இல்லோே வரி
ஆய்வோளர்கள்
திட்டத்தில்
இந்தியோ
இனைகிைது
• எல்னலகள் இல்லோே வரி ஆய்வோளர்கள்
(TIWB) ேைது திட்டத்னே சீசேல்ஸில்
சேோடங்கியுள்ளது. இந்ே திட்டத்திற்கோை
ங்குேோரர் நிர்வோகமோக இந்தியோ பேர்வு
செய்யப் ட்டுள்ளது. இந்ே முயற்சிக்கு
ஆேரவோக நோடு ேைது வரி நிபுைனர
வழங்கும். 12 மோே திட்டத்தின் கவைம்
சுற்றுலோ மற்றும் நிதி பெனவகள் துனைகளின்
ரிமோற்ை வினல வழக்குகள் மீது இருக்கும்.
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செர்மனி
யூபரோ
2024
ெோம்பியன்ஷிப்
பலோபகோனவ சவளியிட்டது
• செர்மனியில் கோல் ந்ேோட்டத்தின் 2024
ஐபரோப்பிய ெோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிக்கோை
பலோபகோ சவளியிடப் ட்டது. பலோபகோவில்
சென்றி
சடலவுபை
பகோப்ன யின்
அவுட்னலன் உள்ளது – ல்புஸ் ப ோட்டி
பகோப்ன
–
ஒலிம்பியோஸ்படடியனின்
கூனரனய
ஒத்ே
வண்ை
ஓவல்
அவுட்னலனில் அனமக்கப் ட்டுள்ளது.
• இது UEFA இன் 55 உறுப்பு நோடுகளின்
சகோடிகளிலிருந்து
வண்ைங்கனளக்
சகோண்டுள்ளது, இது பகோப்ன னயச் சுற்றி
24 துண்டுகளோக அனமக்கப் ட்டு இறுதியில்
செர்மனியில் நனடச றும் ப ோட்டிக்கு
ேகுதி ச றும் 24 அணிகனளக் குறிக்கும்.
W.H.O
ஆல்
முேல்
மபலரியோ
ேடுப்பூசிஅங்கீகரிக்கப் ட்டது
• உலக சுகோேோர அனமப்பு (WHO) RTS, S/AS01
(RTS, S) மபலரியோ ேடுப்பூசினய ெப்-ெெோரோ
ஆப்பிரிக்கோ மற்றும் பிை
குதிகளில்
மிேமோை முேல் உயர் ஃ ோல்சி ோரம்
மபலரியோ
ரவும் குழந்னேகளினடபய
ரவலோகப் யன் டுத்ே ரிந்துனரக்கிைது.
• இந்ே ரிந்துனர கோைோ, சகன்யோ மற்றும்
மலோவியில்
நடந்து
வரும்
ன லட்
திட்டத்தின் முடிவுகனள அடிப் னடயோகக்
சகோண்டது, இது 2019 முேல் 800 000 க்கும்
பமற் ட்ட
குழந்னேகனள
சென்ைனடந்துள்ளது.
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செர்மனி உலகின் முேல் ேோனியங்கி ரயினலத்
சேோடங்கப் ட்டது.
• செர்மன் ரயில் ஆ பரட்டர், டோய்ச் ோன்
மற்றும் சேோழில்துனை குழு, சீசமன்ஸ்
உலகின் முேல் ேோனியங்கி மற்றும் டினரவர்
இல்லோே ரயினல அறிமுகப் டுத்தியது.
ெம் ர்க் நகரில் சுய-ஓட்டுநர் ரயில்
சேோடங்கப் ட்டது.
பெோைோஸ் கோர் ஸ்படோர் பநோர்பவயின் புதிய
பிரேமரோகிைோர்
• பநோர்பவயில்
சேோழிலோளர்
கட்சியின்
ேனலவரோை பெோைோஸ் கோஹ்ர் ஸ்படோர்,
அக்படோ ர் 14, 2021 முேல் நோர்பவ பிரேமரோக
ச ோறுப்ப ற்ைோர்.
• செப்டம் ர் 2021 இல், ஸ்படோர் பல ர் கட்சி
ோரோளுமன்ைத் பேர்ேலில் சவற்றி ச ற்ைது,
அனேத் சேோடர்ந்து ேற்ப ோனேய பிரேமர்
எர்ைோ பெோல்ச ர்க் மற்றும் அவரது
அரெோங்கம் ேவி விலகியது.
விண்சவளியில்
முேல்
தினரப் டத்னே
டம்பிடித்ே பிைகு ரஷ்ய குழு மீண்டும் பூமிக்கு
வந்ேது
• விண்சவளியில்
டமோக்கப் ட்ட முேல்
தினரப் டத்தின்
கோட்சிகனள
முடித்ே
பின்ைர் ஒரு ரஷ்ய
டக்குழு மீண்டும்
பூமிக்கு வந்துள்ளது. கிளிம் ஷிச ன்பகோ
மற்றும் நடிகர் யூலியோ ச சரசில்ட்
ஆகிபயோர்
ெர்வபேெ
விண்சவளி
நினலயத்னே
விட்டு
சவளிபயறி
கெகஸ்ேோனில் ேனரயிைங்கிைர்
• தினரப் டம் அேன் செோந்ே வனகயோை
விண்சவளி ந்ேயத்தில் உள்ளது – டோம்
குரூஸுடன். அவர் நோெோ மற்றும் எபலோன்
மஸ்கின் SpaceX ெம் ந்ேப் ட்ட ெோலிவுட்
டப்பிடிப்பு-இன்-ஸ்ப ஸ் திட்டத்தின் ஒரு
குதியோக இருக்கிைோர்.
வியோழன் ட்பரோென் சிறுபகோள்கனளப் டிக்க
லூசி மிேனை நோெோ சேோடங்கியுள்ளது.
• அசமரிக்க விண்சவளி ஆய்வு நிறுவைமோை
நோெோ,
வியோழனின்
ட்பரோென்
விண்கற்கனளப் ற்றி ஆய்வு செய்வேற்கோக,
‘லூசி மிேன்’ என்ை முேல் வனக யைத்னே
சேோடங்கியுள்ளது.
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• லூசியின் ணி வோழ்க்னக 12 ஆண்டுகள்
ஆகும், இேன் ப ோது விண்கலம் சூரிய
மண்டலத்தின்
ரிைோமம்
ற்றி ஆய்வு
செய்ய
சமோத்ேம்
எட்டு
ழங்கோல
சிறுபகோள்களோல் ைக்கும்.
• இவற்றில் ஒரு முக்கிய ச ல்ட் சிறுபகோள்
மற்றும்
ஏழு
ெூபிடர்
ட்பரோென்
விண்கற்கள் அடங்கும்.
சீைோ முேல் சூரிய ஆய்வு செயற்னகக்பகோனள
விண்ணில் செலுத்தியது
• சீைோ
ேைது
முேல்
சூரிய
ஆய்வு
செயற்னகக்பகோனள லோங் மோர்ச் -2 D
ரோக்சகட்டில்
வடக்கு
ேோங்க்சி
மோகோைத்தில்
உள்ள
னேயுவோன்
செயற்னகக்பகோள் ஏவு னமயத்தில் இருந்து
சவற்றிகரமோக விண்ணில் செலுத்தியது.
• இந்ே செயற்னகக்பகோளுக்கு ‘ Xihe’ என்று
ச யரிடப் ட்டது (சீை சீை புரோைங்களில்
கோலண்டனர
உருவோக்கிய
சூரியனின்
சேய்வம் ஜிபெ), இது சீை எச் பெோலோர்
எக்ஸ்ப்பளோரர்
(CHASE)
என்றும்
அனழக்கப் டுகிைது
• இந்ே செயற்னகக்பகோனள சீைோ விண்சவளி
அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட் கழகம்
(CASC) உருவோக்கியுள்ளது..
ஈக்வடோரில் குற்ைங்கள் அதிகரித்து வருவேோல்
அவெரகோல நினலனய அறிவித்துள்ளது
• ஈக்வடோர் ெைோதி தி கில்லர்பமோ லோபெோ
வன்முனை ப ோனேப்ச ோருள் குற்ைங்கள்
அதிகரித்து வருவேோல், சேன் அசமரிக்க
நோட்டில் 60 நோள் அவெர நினலனய
அறிவித்துள்ளோர்.
ெைோதி தி
லோபெோ
ப ோனேப்ச ோருள் கடத்ேல் மற்றும் நுகர்வு
ஆகியவற்னைக்
சகோனலகள்,
வீட்டுத்
திருட்டு, வோகைங்கள் மற்றும் ச ோருட்கள்
திருட்டு, மற்றும் கடத்ேல் ஆகியவற்றின்
முக்கிய
உந்துெக்திகளோக
சுட்டிக்கோட்டியுள்ளோர்.
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சடோைோல்ட் டிரம்ப் ட்ரூத் பெோஷியல் என்ை
ெமூக ஊடக ேளத்னே சேோடங்கி உள்ளோர்
• சடோைோல்ட் ட்ரம்ப் அடுத்ே ஆண்டு
சேோடக்கத்தில் சவளியிடப் டும் ட்ரூத்
பெோஷியல் என்ை ெமூக ஊடக ேளத்னே
சேோடங்கும் திட்டத்னே அறிவித்துள்ளோர்.
• இந்ே ஆண்டின் சேோடக்கத்தில் ஃப ஸ்புக்
மற்றும்
ட்விட்டரில்
இருந்து
ேனட
செய்யப் ட்ட
முன்ைோள்
அசமரிக்க
ெைோதி தி,
ேைது
உயர்வுக்கு
மிக
முக்கியமோை சமகோஃப ோனை மறுத்ே
சேோழில்நுட்
நிறுவைங்களுக்கு
ப ோட்டியோக இருப் பே ேைது குறிக்பகோள்
என்கிைோர்.
ோர் படோஸ்
இங்கிலோந்தின்
ரோணி
எலிெச த்னே
நீக்கி
அேன்
முேல்
ெைோதி தினயத் பேர்ந்பேடுத்ேது
•

ோர் படோஸ் ேைது முேல் குடியரசுத்
ேனலவனரத்
பேர்ந்சேடுத்ேோர்,
அது
குடியரெோக மோைத் ேயோரோகிைது, ரோணி
எலிெச த்னே
மோநிலத்
ேனலவரோக
நீக்கியது.

• 72 வயேோை படம் ெோண்ட்ரோ பமென்
பிரிட்டனில் இருந்து நோட்டின் சுேந்திரத்தின்
55 வது ஆண்டு நினைனவக் சகோண்டோடும்
நவம் ர் 30 அன்று ேவிபயற்க உள்ளோர்.
FATF க்சர (Grey) ட்டியலில் ோகிஸ்ேோனுடன்
துருக்கி இனைந்துள்ளது`
• உலகளோவிய
யங்கரவோே நிதியளிப்பு
கண்கோணிப்பு நிதி நடவடிக்னக ணிக்குழு
(FATF) ோகிஸ்ேோனை அேன் ‘க்சர (Grey)
ட்டியலில்’ னவத்திருக்கிைது.
• ஒரு மோநோட்டில், FATF ேனலவர் மோர்கஸ்
ப்பளயர் பமலும் மூன்று புதிய நோடுகளோை
துருக்கி,
பெோர்டோன்
மற்றும்
மோலி
ஆகியனவ
க்சர
(Grey)
ட்டியலில்
பெர்க்கப் ட்டுள்ளை என்று கூறிைோர்.
5

சேன் சகோரியோ விமோைம் முேல் உள்நோட்டு
விண்சவளி ரோக்சகட் “நூரி” பெோேனை செய்ேது
• சேன் சகோரியோ ெமீ த்தில் உள்நோட்டிபலபய
உருவோக்கப் ட்ட ேைது முேல் ரோக்சகட்னட
ஏவியது, இது “சகோரிய செயற்னகக்பகோள்
ஏவு வோகைம் II” அல்லது “நூரி” என்று
அனழக்கப் டுகிைது. ஏவுகனை வோகைம்
சிபயோலுக்கு சேற்பக 300 னமல் (500
கிபலோமீட்டர்)
தீவில்
கட்டப் ட்ட
பகோசெங்குனில் உள்ள நோபரோ விண்சவளி
னமயத்திலிருந்து புைப் ட்டது.
‘ஷிஜியோன்-21’ என்ை செயற்னகக்பகோனள சீைோ
விண்ணில் செலுத்தியது.
• ஷிஜியன்
-21
என்ை
புதிய
செயற்னகக்பகோனள சீைோ சவற்றிகரமோக
விண்ணில் செலுத்தியது. செயற்னகக்பகோள்
விண்சவளி
குப்ன கனள
குனைக்கும்
சேோழில்நுட் ங்கனள பெோதிக்க மற்றும்
ெரி ோர்க்க யன் டும்.
• ஷிஜியன்-21,
சேன்பமற்கு
சீைோவின்
சிச்சுவோன்
• மோகோைத்தில்
உள்ள
ஜிெோங்
செயற்னகக்பகோள் ஏவுேளத்தில் இருந்து
நீண்ட மோர்ச்-3B பகரியர் ரோக்சகட்டில்
ஏவப் ட்டது.
உஸ்ச கிஸ்ேோன்
அதி ரோக
ேவ்கத்
மிர்சிபயோபயவ்
மீண்டும்
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்
• உஸ்ச கிஸ்ேோனின்
ேற்ப ோனேய
ெைோதி தியோை ேவ்கத் மிர்சிபயோபயவ்,
உஸ்ச கிஸ்ேோனின்
அதி ரோக
2வது
ஐந்ேோண்டு ேவிக் கோலத்னே சவன்றுள்ளோர்.
அவர் UzLiDeP (உஸ்ச கிஸ்ேோன் லி ரல்
சடமோக்ரடிக் கட்சி) உறுப்பிைர்
பிரோன்ஸ்
ரோணுவ
ேகவல்
சேோடர்பு
செயற்னகக்பகோள் “சிரோகுஸ் 4A” ஐ விண்ணில்
செலுத்தியது.
• பிசரஞ்சு கயோைோவில் உள்ள குபரோவில்
இருந்து ஏரியன் 5 ரோக்சகட் மூலம் ‘சிரோகுஸ்
4 ஏ’ என்ை அதிநவீை செயற்னகக்பகோள்
சவற்றிகரமோக
விண்ணில்
செலுத்ேப் ட்டது.
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• உலசகங்கிலும் உள்ள பிரோன்சின் ஆயுேப்
னடகள் வினரவோகவும் ோதுகோப் ோகவும்
சேோடர்பு சகோள்ள அனுமதிக்கும் வனகயில்
இது வடிவனமக்கப் ட்டுள்ளது.
கைடோவின் ோதுகோப்பு அனமச்ெரோக இந்தியகைடியரோை
அனிேோ
ஆைந்த்
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
• பிரேம மந்திரி ெஸ்டின் ட்ரூபடோ ேைது புதிய
அனமச்ெரனவனய
அறிவித்ேனேயடுத்து,
இந்திய-கபைடியரோை அனிேோ ஆைந்த்,
கைடோவின் பேசிய ோதுகோப்பு அனமச்ெரோக
நியமிக்கப் ட்ட இரண்டோவது ச ண்மணி
ஆைோர்
• ஒட்டோவோவில் உள்ள னரபடோ ெோலில்
நடந்ே விழோவில் கவர்ைர் செைரல் பமரி
பம
னெமன்
அனமச்ெர்களுக்கு
ேவிப்பிரமோைம் செய்து னவத்ேோர்.
மோர்க் ெுக்கர்ச ர்க் ப ஸ்புக்கின் ச யனர
சமட்டோ எை மோற்றிைோர்
• ஃப ஸ்புக் இப்ப ோது சமட்டோ என்று
அனழக்கப் டுகிைது, இது “சமட்டோவர்ஸ்”
ஐ உருவோக்குவதில் கவைம் செலுத்தும் ஒரு
மறுச யரில்,
இது
சமோன ல்
இனையத்தின் வோரிெோக இருக்கும் என்று
ந்ேயம் கட்டும்
கிரப் ட்ட சமய்நிகர்
சூழனல உருவோக்குகிைது.
• ச யர்
மோற்ைம்,
அேன்
திட்டம்
முேன்முேலில்
சவர்ஜ்
மூலம்
அறிவிக்கப் ட்டது, இது ப ஸ்புக்கின்
குறிப்பிடத்ேக்க மறுச யரோகும், ஆைோல்
இது முேல் அல்ல.

உலகின் மிகப்ச ரிய னெட்ரென் எரிச ோருள்
செல் மின் நினலயத்னே சேன் சகோரியோ திைந்து
னவத்ேது
• சேன்
சகோரியோவின்
வர்த்ேகம்,
சேோழில்துனை மற்றும் எரிெக்தி அனமச்ெகம்,
சகோரியோவின் Seo-gu, Incheon இல் உள்ள
Shinincheon Bitdream ேனலனமயகத்தில் உள்ள
‘Shinincheon Bitdream Fuel Cell Power Plant’
கட்டி
முடிக்கப் ட்டு
திைந்து
னவக்கப் ட்டுள்ளது.
• இந்ே மின் நினலயம் சேன் சகோரியோவின்
சுயோதீை மின் உற் த்தி நிறுவைமோை POSCO
எைர்ஜி மற்றும் டூென் எரிச ோருள் செல்
ஆகியவற்ைோல் இயக்கப் டுகிைது.
National News
அபமெோன் இந்தியோ ேைது உலகளோவிய கணினி
அறிவியல்
கல்வித்
திட்டத்னே
அறிமுகப் டுத்தியது
• ஈ-கோமர்ஸ் நிறுவைமோை அபமெோன் இந்தியோ
ேைது உலகளோவிய கணினி அறிவியல்
கல்வித் திட்டமோை அபமெோன் ஃபியூச்ெர்
இன்ஜினியனர
இந்தியோவில்
அறிமுகப் டுத்துவேோக
அறிவித்துள்ளது.
இந்ே திட்டம் ேரமற்ை கணினி அறிவியல்
கல்வி மற்றும் குனைந்ே பிரதிநிதித்துவம்
மற்றும்
ேோழ்த்ேப் ட்ட
ெமூகங்கனளச்
பெர்ந்ே
மோைவர்களுக்கோை
சேோழில்
வோய்ப்புகனள அணுக உேவும்.
உலகின் மிகப்ச ரிய கோதி பேசியக் சகோடி
லடோக்கின் பலவில் ஏற்ைப் ட்டது
• அக்படோ ர் 02, 2021 அன்று மகோத்மோ
கோந்தியின்
152
வது
பிைந்ேநோனள
முன்னிட்டு, கோதி துணியோல் ஆை உலகின்
மிகப்ச ரிய பேசியக் சகோடி லடோக் பலவில்
நிறுவப் ட்டது. கோதி பேசியக் சகோடினய
லடோக்
துனைநினல
ஆளுநர்
ஆர்.பக.மோத்தூர் திைந்து னவத்ேோர்
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மத்திய அரசு ெோச்ெோ ெவுத்ரினய ‘நமோமி கங்பக’
மிேனின்
அதிகோரப்பூர்வ
சின்ைமோக
அறிவிக்கிைது
• புகழ்ச ற்ை இந்திய கோமிக் புத்ேக கோர்ட்டூன்
கேோ ோத்திரம், ெோச்ெோ ெவுத்ரி, அவரது மூனள
ஒரு
கணினினய
விட
பவகமோக
செயல் டுவேோல், இது மத்திய-ஸ் ோன்ெர்
செய்யப் ட்ட நமோமி கங்பக ப்பரோகிரோமின்
அதிகோரப்பூர்வ
சின்ைமோக
அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
• ரூ.
26
பகோடி
இந்ே
திட்டத்திற்கு
ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது. கோமிக்ஸ் ஆரம் த்தில்
இந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் ச ங்கோலி
சமோழிகளில் சேோடங்கப் டும்.
பிரேமர் பமோடி ெல் ஜீவன் மிேன் ஆப் மற்றும்
ரோஷ்ட்ரிய ெல் ஜீவன் பகோஷ் அறிமுகம்
செய்ேோர்
• இந்தியப் பிரேமர் நபரந்திர பமோடி, ெல்
ஜீவன் மிேன் ஆப் மற்றும் ரோஷ்ட்ரீய ெல்
ஜீவன் பகோஷ், அக்படோ ர் 02, 2021 அன்று
அறிமுகப் டுத்திைோர்.
• ெல் ஜீவன் மிேன், குடிநீனரப் ச றுவேற்கு
நீண்ட தூரத்னே கடந்து செல்வேற்கு
செலவழித்ே ச ண்களின் பநரத்னேயும்
முயற்சிகனளயும்
பெமிப் ேன்
மூலம்
நோட்டின் ச ண்கனள பமம் டுத்துகிைது.
மத்திய அனமச்ெர் அமித் ேோ ‘சுேர்ென் ோரத்
ரிக்ரமோ’ சகோடியனெத்து சேோடங்கி னவத்ேோர்
• இந்தியோவின் 75 வது சுேந்திர திைத்னே
சகோண்டோடும் வனகயில், ஆெோடி கோ அமிர்ே
மபெோத்ஸவத்தின்
ஒரு
குதியோக,
அக்படோ ர் 02, 2021 அன்று பேசிய
ோதுகோப்பு னடயின் (NSG) அகில இந்திய
கோர்
ப ரணியோை
‘சுேர்ென்
ோரத்
ரிக்ரமோ’னவ மத்திய உள்துனை அனமச்ெர்
அமித் ேோ சகோடியனெத்து சேோடங்கி
னவத்ேோர்.
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இந்தியோவின் முேல் வினளயோட்டு நடுவர்
னமயத்னே குெரோத்தில் கிபரன் ரிஜிெு திைந்து
னவத்ேோர்
• இந்தியோவின் முேல் வினளயோட்டு நடுவர்
னமயத்னே குெரோத்தின் அகமேோ ோத்தில்
மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதி அனமச்ெர் கிரண்
ரிஜிெு
திைந்து
னவத்ேோர்.
இந்ே
வினளயோட்டு நடுவர் னமயம் (SACI)
வினளயோட்டுத் துனையில் ெர்ச்னெகனள
வினரவு டுத்தும்
ஒரு
சுயோதீை
அனமப் ோகவும், வினளயோட்டு சேோடர் ோை
பிரச்சினைகனளத்
தீர்ப் ேற்கோை
ஒரு
வழிமுனையோகவும் செயல் டும்.
GoI ‘பவஸ்ட் டு சவல்த்’ இனையேளத்னே
அறிமுகப் டுத்துகிைது
• ச ோருளோேோரம் மற்றும் ெமூக ங்களிப்பு
மூலம்
நினலயோை
வளர்ச்சிக்கோை
ஒத்துனழப்ன
பமம் டுத்துவேற்கோக
“செல்வத்திற்கு
கழிவு”
என்ை
இனையேளத்னே
இந்திய
அரசு
சேோடங்கியுள்ளது.
• இந்தியோவின் பிளோஸ்டிக் பிரச்ெனைகளுக்கு,
முக்கியமோக பிளோஸ்டிக் கழிவுகளுக்கோை
தீர்வுகனளக் கோை, வனல வழங்கல்
சேோழில்நுட்
வழங்குநர்கள்,
அரசு
ங்குேோரர்கள் மற்றும் நகர்ப்புை உள்ளோட்சி
அனமப்புகனள ஒன்றினைக்கும்
பிரேமர் நபரந்திர பமோடி ஸ்வச் ோரத் மிேன்நகர்ப்புை 2.0 மற்றும் AMRUT 2.0 ஆகியவற்னை
அறிமுகப் டுத்திைோர்
• புது தில்லி டோக்டர் அம்ப த்கர் ெர்வபேெ
னமயத்திலிருந்து ஸ்வச்
ோரத் மிேன்நகர்ப்புைம் (SBM-U) மற்றும் புத்துைர்வு
மற்றும் நகர்ப்புை மோற்ைத்திற்கோை அடல்
மிேன் (AMRUT) ஆகிய இரண்டு முேன்னம
ணிகளின் இரண்டோம் கட்டத்னே பிரேமர்
நபரந்திர பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர்.
• SBM-U 2.0 மற்றும் AMRUT 2.0 ஆகியனவ
அனைத்து
நகரங்கனளயும்
‘குப்ன
இல்லோே’ மற்றும் ‘நீர்
ோதுகோப் ோை’
ஆக்கும்
அபிலோனேனய
உைர
வடிவனமக்கப் ட்டுள்ளது.
• SBM-U 2.0 இன் செலவு சுமோர் 41 லட்ெம்
பகோடி. AMRUT 2.0 இன் செலவு சுமோர் 2.87
லட்ெம் பகோடி.
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லக்பைோவில்
நடந்ே
ஆெோதி@75
எக்ஸ்ப ோவிற்கு பிரேமர் பமோடி வருனக ேந்ேோர்
• ஆெோதி@75
சகோண்டோட்டத்தின்
ஒரு
குதியோக இந்திரோ கோந்தி பிரதிஷ்டோனில்
லக்பைோவில் ‘ஆெோதி@75-புதிய நகர்ப்புை
இந்தியோ: உருமோறும் நகர்ப்புை நிலப் ரப்பு’
மோநோடு மற்றும் கண்கோட்சினய பிரேமர்
நபரந்திர பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர்.
மூன்று நோள் நிகழ்வின் கருப்ச ோருள் “புதிய
நகர்ப்புை இந்தியோ”. இது அக்படோ ர் 07, 2021
அன்று முடிவனடயும். மோநோடு-மற்றும் எக்ஸ்ப ோ வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புை
விவகோர அனமச்ெகத்ேோல் (MoHUA) ஏற் ோடு
செய்யப் ட்டுள்ளது.
மத்திய
அரசு
ஐசிஎம்ஆரின்
ட்பரோன்
அடிப் னடயிலோை ேடுப்பூசி விநிபயோக மோதிரி
‘ஐ-ட்பரோன்’ ஐ அறிமுகப் டுத்துகிைது
• மத்திய
சுகோேோரம்
மற்றும்
குடும்
நலத்துனை அனமச்ெர் மன்சுக் மோண்டவியோ,
வடகிழக்கு மோநிலங்களுக்கோை ட்பரோன்
அடிப் னடயிலோை ேடுப்பூசி விநிபயோக
மோதிரியோை
‘ஐ-ட்பரோன்’
ஐ
அறிமுகப் டுத்திைோர். ஐ-ட்பரோன் இந்திய
மருத்துவ ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்)
உருவோக்கியுள்ளது. ஐ-ட்பரோன் என் து வட
கிழக்கில்
ஐசிஎம்ஆரின்
ட்பரோன்
சரஸ் ோன்ஸ் மற்றும் அவுட்ரீச் என் ேோகும்.
ோல்கரின் புகழ்ச ற்ை வோடோ பகோலம் அரிசிக்கு
GI படக் வழங்கப் ட்டுள்ளது.
•
ோல்கர் மோவட்டத்தில் உள்ள வோடோவில்
ரவலோகப்
யிரிடப் டும்
ல்பவறு
வனகயோை அரிசிக்கு ‘புவியியல் குறிப்பு’
குறிச்செோல் வழங்கப் ட்டுள்ளது, இது ஒரு
ேனித்துவமோை அனடயோளத்னேயும் ரந்ே
ெந்னேகனளயும் சகோடுக்கும்.
5 ஆண்டுகளில் 7 PM மித்ரோ பூங்கோக்கனள
அனமக்க மத்திய அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
• ச ோருளோேோரத்தில் ெவுளித் துனையின்
வளர்ச்சி மற்றும் இந்தியோனவ உலகளோவிய
ெவுளி
வனர டத்தில்
வலுவோக
நினலநிறுத்துவேற்கு உேவும் வனகயில் நோடு
முழுவதும் ஏழு புதிய சமகோ ெவுளி
பூங்கோக்கள் அல்லது PM மித்ரோ பூங்கோக்கள்
அனமக்க
மத்திய
அரசு
ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது.
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பிரேமர் நபரந்திர பமோடி 35 PSA ஆக்ஸிென்
ஆனலகனள நோட்டுக்கு அர்ப் ணித்ேோர்.
• உத்ேரகோண்டின் எய்ம்ஸ் ரிஷிபகஷில் நடந்ே
நிகழ்ச்சியின் ப ோது, வீடிபயோ கோன் ரன்சிங்
மூலம் 35 பிரேர் ஸ்விங் அட்ஸோர்ப்ேன்
(PSA) ஆக்ஸிென் ஆனலகனள பிரேமர்
நபரந்திர பமோடி நோட்டுக்கு அர்ப் ணித்ேோர்.
ஏர் இந்தியோ நிறுவைத்திற்கோை ஏலத்தில் டோடோ
குழுமம் சவற்றி ச ற்ைது
• ஏர்
இந்தியோ
விமோை
நிறுவைத்னே
பேோற்றுவித்ே
டோடோ
குழுமம்,
பேசியமயமோக்கப் ட்டு கிட்டத்ேட்ட 60
ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு
அனே
மீட்சடடுத்ேது.
டோடோ
ென்ஸ்
ஏர்
இந்தியோவில்
அரெோங்கத்தின்
100%
ங்குகளுக்கு 180 பில்லியன் ஏலத்தில்
எடுத்ேது.
IFSCA குபளோ ல் ஃபின்சடக் பெக்கத்ேோன்
சேோடர் ‘I-Sprint’21’ ஐ அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
• ெர்வபேெ
நிதிச்
பெனவ
னமயங்கள்
ஆனையம் (IFSCA) உலகளோவிய ஃபின்சடக்
பெக்கத்ேோன் சேோடர் ‘ஐ-ஸ்பிரிண்ட்’21’ ஐ
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இந்ேத் சேோடரின்
முேல் ஸ்பிரிண்ட் “Sprint01: BankTech” ஆகும்,
இது வங்கித் துனையின் ஃபின்சடக்ஸில்
கவைம் செலுத்துகிைது.
இயற்னக மற்றும் மக்களுக்கோை உயர் லட்சியக்
கூட்டணியில் இந்தியோ இனைகிைது
• இயற்னக மற்றும் மக்களுக்கோை உயர்
லட்சியக்
கூட்டணியில்
இந்தியோ
அதிகோரப்பூர்வமோக இனைந்ேது, 70 க்கும்
பமற் ட்ட நோடுகளின் குழு, 2030 க்குள் (30 ×
30) உலகின் நிலம் மற்றும் கடலில்
குனைந்ேது 30 ெேவீேத்னே
ோதுகோக்க
உலகளோவிய இலக்னக ஏற்றுக்சகோள்வனே
ஊக்குவிக்கிைது.
ரினலயன்ஸ் நியூ எைர்ஜி பெோலோர் ஆர்இசி
பெோலோர் பெோல்டிங்னஸப் ச றுகிைது
• ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட்
(ஆர்ஐஎல்)
இன்
முழு
செோந்ேமோை
நிறுவைமோை ரினலயன்ஸ் நியூ எைர்ஜி
பெோலோர் லிமிசடட் (ஆர்என்இஎஸ்எல்), சீை
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அரசுக்கு செோந்ேமோை சூரிய மின்ெக்தி
நிறுவைமோை
ஆர்இசி
பெோலோர்
பெோல்டிங்ஸ் ஏஎஸ் (ஆர்இசி குழு) யின் 100
ெேவீே
ங்குகனள
வோங்கியுள்ளது.
ஆர்என்இஎஸ்எல் சீைோ பேசிய ப்ளூஸ்டோர்
(குரூப்)
பகோ
லிமிசடட்
நிறுவைத்திடமிருந்து REC குழுனவ $ 771
மில்லியன்
நிறுவை
மதிப்புக்கு
வோங்கியுள்ளது.
பெோதிரோதித்யோ எம். சிந்தியோ டூன் ட்பரோன்
பமளோனவ சகோடியனெத்து சேோடங்கி னவத்ேோர்
• மத்திய சிவில் விமோைப் ப ோக்குவரத்து
அனமச்ெர் பெோதிரோதித்யோ எம். சிந்தியோ
உத்ேரகண்ட் மோநிலம் படரோடூனில் டூன்
ட்பரோன் பமளோ 2021 ஐக் சகோடியனெத்து
சேோடங்கி
னவத்ேோர்.
ோரோகினளடிங்
ஆர்ப் ோட்டத்துடன்
நிகழ்னவ
சகோடியனெத்துக்சகோண்ட அனமச்ெர், டூன்
ட்பரோன்
பமளோவில்
ேங்கள்
முன்மோதிரிகனள கோட்சிப் டுத்தும் ட்பரோன்
நிறுவைங்களுடன் உனரயோடிைோர்.
இந்திய விண்சவளி ெங்கத்னே பிரேமர் நபரந்திர
பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர்
• பிரேமர்
நபரந்திர
பமோடி
வீடிபயோ
கோன் ரன்சிங் மூலம் இந்திய விண்சவளி
ெங்கத்னே (ISpA) சேோடங்கி னவத்ேோர்.
• அேன் நிறுவை உறுப்பிைர்களில்
ோர்தி
ஏர்சடல், லோர்ென் அண்ட் டூப்பரோ, சநல்பகோ
(டோடோ
குழுமம்),
ஒன்சவப்,
பமப்னமண்டியோ,
வோல்ெந்த்நகர்
இண்டஸ்ட்ரீஸ்
மற்றும்
அைந்த்
சடக்ைோலஜி
லிமிசடட்
ஆகியனவ
அடங்கும்.
குழு உறுப்பிைர்கள் ற்றி:
• முேல் ேனலவர்: செயந்த் ோட்டீல், L & T-NxT
மூத்ே நிர்வோக துனைத் ேனலவர்
• துனைத் ேனலவர்: ரோகுல் வோட்ஸ், ோர்தி
ஏர்சடல்லின் ேனலனம ஒழுங்குமுனை
அதிகோரி
• னடரக்டர் செைரல்: சலப்டிைன்ட் செைரல்
ஏ.பக. ட் (ஓய்வு)
9

ரயில்பவ இரண்டு நீண்ட தூர ெரக்கு ரயில்கனள
‘திரிசூல்’, ‘கருடோ’ சேோடங்குகிைது.
• இந்திய இரயில்பவ இரண்டு நீண்ட தூர
ெரக்கு ரயில்களோை “திரிசூல்” மற்றும்
“கருடோ”
ஆகியவற்னை
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது – இது ெரக்கு
ரயில்களின் ெோேோரை அனமப்ன
விட
இரண்டு மடங்கு அல்லது
ல மடங்கு
அதிகமோகும்.
துனைமுக
செயல் ோடுகனள
டிஜிட்டல்
கண்கோணிப்புக்கோக GoI ‘னம ப ோர்ட் ஆப்‘
அறிமுகப் டுத்தியது
• துனைமுக
செயல் ோட்டின்
டிஜிட்டல்
கண்கோணிப்புக்கோக
மத்திய
அரசு
சகோல்கத்ேோவில்
‘னமப ோர்ட்ஆப்ன ’
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
• சவளிப் னடத்ேன்னமனய
ஊக்குவிப் ேற்கோகவும்,
துனைமுகம்
சேோடர் ோை
ேகவல்கனள
வழங்குவேற்கோகவும்
இது
சேோடங்கப் ட்டுள்ளது.
செய்ப்பூர் ெர்வபேெ விமோை நினலயத்தின்
நிர்வோகத்னே அேோனி குழுமம் ச ோறுப்ப ற்ைது
• கவுேம் அேோனி ேனலனமயிலோை அேோனி
குழுமம் செய்ப்பூர் ெர்வபேெ விமோை
நினலயத்தின் ச ோறுப்புகனள இந்திய
விமோை நினலய ஆனையத்திடம் (AAI)
எடுத்துள்ளது. இந்ே விமோை நினலயம்
இந்திய அரெோல் 50 வருட கோலத்திற்கு
குத்ேனகக்கு விடப் ட்டது.
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பிரேமர் நபரந்திர பமோடி 28 வது NHRC நிறுவை
திை நிகழ்ச்சியில் உனரயோற்றுகிைோர்
• அக்படோ ர் 12, 2021 அன்று மத்திய உள்துனை
அனமச்ெர் அமித் ேோ மற்றும் NHRC ேனலவர்
முன்னினலயில், வீடிபயோ கோன் ரன்சிங்
மூலம் 28 வது NHRC நிறுவை திை
நிகழ்ச்சியில் பிரேமர் நபரந்திர பமோடி
உனரயோற்றிைோர்.
• இந்திய
பேசிய
மனிே
உரினமகள்
ஆனையம் (NHRC) ஒரு ெட்டபூர்வமோை
ச ோது அனமப் ோகும், இது அக்படோ ர் 12,
1993 அன்று மனிே உரினமகள் ோதுகோப்புச்
ெட்டம் 1993 இன் கீழ் உருவோக்கப் ட்டது,
மனிே உரினமகள் மற்றும் விளிம்புநினல
மக்களின் கண்ணியத்னே பமம் டுத்துேல்
மற்றும்
ோதுகோப் ேற்கோக
உருவோக்கப் ட்டது.
கிர்கிஸ்ேோனுக்கு 200 மில்லியன் டோலர் கடனை
இந்தியோ அறிவித்துள்ளது
• இந்தியோ கிர்கிஸ்ேோனுக்கு 200 மில்லியன்
டோலர் கடன் வழங்குவேோக அறிவித்ேது
மற்றும் மத்திய ஆசிய மோநிலத்தில் ெமூக
பமம் ோட்டுக்கோக சிறிய ஆைோல் அதிக
ேோக்கத்னே
ஏற் டுத்தும்
திட்டங்கனள
நினைபவற்றுவேற்கோை
ஒப் ந்ேத்தில்
னகசயழுத்திட்டது.
பிரேமர் பமோடி 100 லட்ெம் பகோடி ரூ ோய்
மதிப்பிலோை PM Gati Shakti-National Master Plan ஐ
சேோடங்கி னவத்ேோர்
• நோட்டில்
முழுனமயோை
மற்றும்
ஒருங்கினைந்ே
உள்கட்டனமப்பு
பமம் ோட்டு பநோக்குடன், பிரேமர் நபரந்திர
பமோடி புதுதில்லியில் உள்ள பிரகதி
னமேோைத்தில் இருந்து பிரேம மந்திரி கதி
ெக்தி-பேசிய மோஸ்டர் திட்டத்னே சேோடங்கி
னவத்ேோர்.
• 100 லட்ெம் பகோடி ரூ ோய் மதிப்பிலோை PM
Gati Shakti-National Master Plan, நோட்டின்
ச ோருளோேோர மண்டலங்களுக்கு ல மோதிரி
இனைப்புகனள வழங்குவனே பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
10

அரசுக்குச் செோந்ேமோை PFC லிமிசடட்டுக்கு
“மெரத்ைோ” அந்ேஸ்னே இந்திய அரசு
வழங்கியுள்ளது.
• இந்திய அரசு, அரசுக்கு செோந்ேமோை வர்
ஃன ைோன்ஸ் கோர்ப் பரேன் லிமிசடட்
(PFC)
க்கு
‘மகரத்ைோ’
அந்ேஸ்னே
வழங்கியுள்ளது.
• புதிய நினல PFC க்கு அதிக செயல் ோட்டு
மற்றும் நிதி சுயோட்சினய வழங்கும்.
• PFC 1986 ஆம் ஆண்டில் மின்வோரியத்தின் கீழ்
இந்திய
நிதி
நிறுவைமோக
இனைக்கப் ட்டது. இது இந்தியோவின்
மிகப்ச ரிய
உள்கட்டனமப்பு
நிதி
நிறுவைமோகும், இது மின் துனைக்கு
பிரத்பயகமோக அர்ப் ணிக்கப் ட்டுள்ளது.
இந்தியோவின்
முேல்
அட்டல்
ெமூக
கண்டுபிடிப்பு
னமயம்
செய்ப்பூரில்
சேோடங்கப் ட்டது
• இந்தியோவின்
முேல்
அட்டல்
ெமூக
கண்டுபிடிப்பு னமயம் (ACIC) செய்ப்பூர்
விபவகோைந்ேோ
உலகளோவிய
ல்கனலக்கழகத்தில் (VGU) திைக்கப் ட்டது.
இந்திய அரசு, அடல் புதுனம மிேன் (AIM)
மற்றும் நிதி ஆபயோக் ஆகியவற்ைோல்
அனமக்கப் டும் நோட்டின் முேல் னமயமோக
இது இருக்கும்.
BPCL ேோனியங்கி எரிச ோருள் சேோழில்நுட் ம்
UFill ஐ அறிமுகப் டுத்துகிைது.
•

ோரத்
ச ட்பரோலியம்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட்
(BPCL)
ேைது
வோடிக்னகயோளர்களுக்கு
எரிச ோருள்
கட்டுப் ோட்னட
வழங்குவேன்
மூலம்
வினரவோை,
ோதுகோப் ோை
மற்றும்
புத்திெோலித்ேைமோை
அனு வத்னே
வழங்குவேற்கோக ” UFill” என்ை ேோனியங்கி
எரிச ோருள்
சேோழில்நுட் த்னே
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
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மத்திய அனமச்ெர் அனுரோக் ேோக்கூர் MyParking
செயலினய அறிமுகப் டுத்திைோர்.
• மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒளி ரப்புத்துனை
அனமச்ெர் அனுரோக் சிங் ேோக்கூர் ‘MyParking’
செயலினய சேோடங்கி னவத்ேோர். IOT
சேோழில்நுட் ம்
செயல் டுத்ேப் ட்ட
செயலி, நகரோட்சி வரம்புகளின் கீழ்
அனைத்து
அங்கீகரிக்கப் ட்ட
ோர்க்கிங்னகயும்
டிஜிட்டல்
மயமோக்க
சேற்கு சடல்லி மோநகரோட்சி (SDMC) உடன்
பிரோட்கோஸ்ட்
இன்ஜினியரிங்
கன்ெல்டன்ட்ஸ் இந்தியோ லிமிசடட் (BECIL)
உருவோக்கியுள்ளது.
ெுைர் ெோட்ஸில் விஸ்வகர்மோ வத்திகோ
அனமக்கப் ட்டது.
• னகவினைஞர்கள்
மற்றும்
னகவினைஞர்களின்
ல நூற்ைோண்டுகள்
ழனமயோை திைனமகளோை இந்தியோவின்
புகழ்ச ற்ை ோரம் ரியத்னே ோதுகோக்கவும்,
ோதுகோக்கவும் மற்றும் ஊக்குவிக்கவும்
ஒவ்சவோரு “ெுைர் ெோட்ஸிலும்” ஒரு
“விஸ்வகர்மோ வத்திகோ” அனமக்க இந்திய
அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
• அக்படோ ர் 16 முேல் 25, 2021 வனர ஏற் ோடு
செய்யப் ட்ட உத்ேரபிரபேெத்தின் ரோம்பூரில்
“ெுைர் ெோத்” இல் முேல் “விஸ்வகர்மோ
வடிக்கோ” அனமக்கப் ட்டது.
பிரேமர் நபரந்திர பமோடி 7 புதிய ோதுகோப்பு
ச ோதுத்துனை
நிறுவைங்கனள
நோட்டுக்கு
அர்ப் ணித்ேோர்
• OFB களில் செதுக்கப் ட்ட ஏழு புதிய
ோதுகோப்பு ச ோதுத்துனை நிறுவைங்கனள
பிரேமர் நபரந்திர பமோடி நோட்டுக்கு
அர்ப் ணித்ேோர்.
• 200
ஆண்டுகள்
ழனமயோை
ஆயுே
சேோழிற்ெோனல வோரியம் (OFB) அக்படோ ர்
01, 2021 கனலக்கப் ட்டனேத் சேோடர்ந்து
இந்ே
7
புதிய
நிறுவைங்கள்
உருவோக்கப் ட்டை. OFB இன் கீழ் 41
சேோழிற்ெோனலகள் மற்றும் 9 துனை
அனமப்புகள் இருந்ேை
11

ஐநோ மனிே உரினமகள் கவுன்சிலுக்கு இந்தியோ
மீண்டும் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது
• ஐக்கிய
நோடுகள்
மனிே
உரினமகள்
கவுன்சிலுக்கு (UNHRC) அக்படோ ர் 14, 2021
அன்று
இந்தியோ
அதிக
ச ரும் ோன்னமயுடன்
மீண்டும்
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது. இந்தியோவின் புதிய
மூன்று ஆண்டு கோலம் ெைவரி 2022 முேல்
டிெம் ர் 2024 வனர அமலில் இருக்கும்.
பேர்ேலில்
திவோை 193 வோக்குகளில்
இந்தியோ 184 வோக்குகனளப் ச ற்ைது.
இலங்னக இந்தியோவிடம் 500 மில்லியன்
டோலர்கனள கடைோக பகோரியுள்ளது
• சுற்றுலோ மற்றும் ைம் மூலம் நோட்டின்
வருமோைத்னே சேோற்றுபநோய் ேோக்கியனே
அடுத்து, தீவு நோட்டில் கடுனமயோை அந்நிய
செலோவணி
சநருக்கடினய
நோடு
எதிர்சகோண்டுள்ளேோல், இலங்னக அரசு
ேைது கச்ெோ எண்சைய் சகோள்முேலுக்கோக
இந்தியோவிடம் இருந்து 500 மில்லியன்
அசமரிக்க
டோலர்
கடன்
வரினய
பகோரியுள்ளது.
உள்துனை அனமச்ெர் அமித் ேோ ‘பமோடி பவன்’
சகோடியனெத்து சேோடங்கி னவத்ேோர்
• மத்திய உள்துனை அனமச்ெர் அமித் ேோ
உத்ேரபிரபேெத்தின்
சகௌேோம்பி
மோவட்டத்தில் அக்படோ ர் 19, 2021 அன்று
பமோடி பவன் எை அனழக்கப் டும் “ஐந்து
சமோன ல்
மருத்துவ
பவன்கள்”
சகோடியனெத்து சேோடங்கி னவத்ேோர்.
• பிரேமர் நபரந்திர பமோடி அரசுத் ேனலவரோக
20
ஆண்டுகள்
நினைவு
செய்ேனே
நினைவுகூரும் வனகயில் இந்ே பவன்கள்
ோெகவின்
‘பெவோ
ஹி
ெங்கத்ேோன்’
திட்டத்தின் கீழ் சேோடங்கப் ட்டுள்ளை.
இந்தியோ 100 பகோடி பகோவிட் –19 ேடுப்பூசி
அளவுகளின் னமல்கல்னலத் ேோண்டியது
• இயக்கம் சேோடங்கி சுமோர் 9 மோேங்களில்
இந்தியோ அக்படோ ர் 21 அன்று 100 பகோடி
படோஸ் பகோவிட் -19 ேடுப்பூசிகனள
முடித்ேது. இந்ே ெோேனைனய 130 பகோடி
இந்தியர்களின் அறிவியல், சேோழில் மற்றும்
கூட்டு மைப் ோன்னமயின் சவற்றி என்று
பிரேமர் பமோடி கூறிைோர்.
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• இங்குள்ள ரோம் மபைோகர் பலோஹியோ
மருத்துவமனைக்குச்
சென்ை
பிரேமர்,
சுகோேோரப் ணியோளர்கள் மற்றும் ேடுப்பூசி
ச றும் மக்களுடன் கலந்துனரயோடிைோர்
முக்யமந்த்ரி பரேன் ஆப்பக துவோர் பயோெைோ
திட்டத்னே செயல் டுத்துவேோக மத்திய அரசு
அறிவித்ேது.
• மத்தியப் பிரபேெ அரசு (MP) நவம் ர் 2021
முேல் சேோடங்கும் ‘‘ முகமயந்திரி பரேன்
அப்பக துவோர் பயோெைோ ’’ திட்டத்னே
செயல் டுத்துவேோக அறிவித்துள்ளது.
• இந்ேத் திட்டத்தின் கீழ், நியோய வினலக்
கனடகள் (FPS) இல்லோே கிரோம மக்களின்
வீட்டு வோெலில் பரேன் வழங்கப் டும்
UIDAI ‘ஆேோர் பெக்கத்ேோன் 2021’ ஐ
நடத்துகிைது
• அரசு நிறுவைமோை UIDAI ஆைது “ஆேோர்
பெக்கத்ேோன் 2021” என்ை ேனலப்பில்
பெக்கத்ேோனை நடத்துகிைது. பெக்கத்ேோன்
28 அக்படோ ர் 21 அன்று சேோடங்கி 31
அக்படோ ர் 21 வனர நீடிக்கும்.
• புதிய
ெவோல்கள்
மற்றும்
கருப்ச ோருள்களுடன், பெக்கத்ேோன் 2021
இரண்டு ேனலப்புகனளக் சகோண்டிருக்கும்.
• முேல் கருப்ச ோருள் “ திவு மற்றும்
புதுப்பித்ேல்”
சுற்றி
உள்ளது,
இது
குடியிருப் ோளர்கள் ேங்கள் முகவரினய
புதுப்பிக்கும் ப ோது எதிர்சகோள்ளும் சில
நிெ வோழ்க்னக ெவோல்கனள உள்ளடக்கியது.
• பெக்கத்ேோனின்
இரண்டோவது
கருப்ச ோருள்
UIDAI
வழங்கும்
“அனடயோளம் மற்றும் அங்கீகோரம்” தீர்னவச்
சுற்றி உள்ளது.
னமக்பரோெோப்ட்
இந்தியோவில்
AI
ஸ்டோர்ட்அப்கனள ஆேரிக்கும் திட்டத்னே
அறிமுகப் டுத்துகிைது
• னமக்பரோெோப்ட் ெமீ த்தில் னமக்பரோெோப்ட்
AI
இன்பைோபவட்
என்ை
10 வோர
முன்முயற்சினய
அறிமுகப் டுத்துவேோக
அறிவித்ேது, இது செயற்னக நுண்ைறிவு (AI)
சேோழில்நுட் ங்கனளப்
யன் டுத்தி
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இந்தியோவில் சேோடக்கங்கனள ஆேரிக்கும்,
செயல் ோடுகனள
அளவிடுவேற்கும்,
கண்டுபிடிப்புகனள
இயக்குவேற்கும்,
சேோழில்
நிபுைத்துவத்னே
உருவோக்குவேற்கும் உேவுகிைது.
இந்திய பேர்ேல் ஆனையம் கருடோ செயலினய
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது
• இந்திய பேர்ேல் ஆனையம் (ECI) அனைத்து
வோக்குச்
ெோவடிகளின்
டிஜிட்டல்
பமப்பிங்கிற்கோக
கருடோ
செயலினய
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது,
இது
வினரவோகவும்,
புத்திெோலித்ேைமோகவும்,
சவளிப் னடயோகவும், ெரியோை பநரத்தில்
பேர்ேல்
ணிகனள முடிப் னே உறுதி
செய்யவும்.
• கருடோ செயலி மூலம், வோக்குச்ெோவடி நினல
அலுவலர்கள்
(BLO)
ேங்கள்
திவு
செய்யப் ட்ட
சமோன ல்
எண்களில்
இருந்து,
வோக்குச்
ெோவடிகளின்
புனகப் டங்கள்
மற்றும்
இருப்பிடத்
ேகவனல, னமயத்தின் அட்ெபரனக மற்றும்
தீர்க்கபரனக
ப ோன்ை
ேரவுகளுடன்
திபவற்றுவோர்கள்.
நிதி ஆபயோக் “உங்களுக்கோை புதுனமகள்” டிஜிபுத்ேகத்னே அறிமுகப் டுத்துகிைது
• NITI ஆபயோக்கின் அடல் இன்பைோபவேன்
மிேன் (AIM) ” Innovations for You” என்ை டிஜிபுத்ேகத்னே அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
• இந்ே டிஜி-புத்ேகத்தில் கவைம் செலுத்தும்
துனை
செல்த்பகர்.
“உங்களுக்கோை
புதுனம” என் து
ல்பவறு களங்களில்
அடல்
இன்பைோபவேன்
மிேனின்
ஸ்டோர்ட்அப்களின் சவற்றிக் கனேகனளப்
கிர்ந்து சகோள்வேற்கோை நிதி ஆபயோக்கின்
முன்முயற்சியோகும்.
5,000 பகோடி மதிப்பிலோை ‘ஆயுஷ்மோன் ோரத்
சுகோேோர உள்கட்டனமப்பு இயக்கம்’ திட்டத்னே
பிரேமர் பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர்.
• பிரேமர் நபரந்திர பமோடி உத்ேரபிரபேெத்தில்
உள்ள ேைது நோடோளுமன்ை சேோகுதியோை
வோரைோசியில் இருந்து அக்படோ ர் 25, 2021
அன்று “ஆயுஷ்மோன்
ோரத் சுகோேோர
உள்கட்டனமப்பு
இயக்கத்னே”
சேோடங்கிைோர்.

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

Monthly Current Affairs PDF in Tamil | October 2021

• ஆயுஷ்மோன்
ோரத்
செல்த்
இன்ஃப்ரோஸ்ட்ரக்ெர்
மிேன்,
நோடு
முழுவதும்
உள்ள
சுகோேோர
உள்கட்டனமப்ன வலுப் டுத்துவேற்கோை
மிகப்ச ரிய
ோன்-இந்திய திட்டங்களில்
ஒன்ைோகும், பமலும் இது பேசிய சுகோேோர
ோதுகோப்பு இயக்கத்திற்கு (ஆயுஷ்மோன்
ோரத் பயோெைோ) கூடுேலோக உள்ளது.
கலோெோர அனமச்ெர் ஜி.பக.சரட்டி அம்ரித்
மபெோத்ெவ்
ோட்கோஸ்னடத்
சேோடங்கி
னவத்ேோர்
• மத்திய கலோச்ெோரம் மற்றும் சுற்றுலோத்துனை
அனமச்ெர் ஜி.பக சரட்டி, அனமச்ெகத்தின்
ஆெோதி
கோ
அம்ரித்
மபெோத்ெவ்
சகோண்டோட்டத்தின் ஒரு குதியோக அம்ரித்
மபெோத்ெவ் ோட்கோஸ்னடத் சேோடங்கிைோர்.
• அம்ரித் மபெோத்ெவ் ோட்கோஸ்ட் சேோடர்
(ெோரோ யோத் கபரோ குர் ோனி) என் து இந்திய
பேசிய இரோணுவத்திற்கு (ந ர்கள் மற்றும்
இயக்கங்கள்) ஒரு அஞ்ெலி ஆகும், இது
இந்தியோவின் சுேந்திரப் ப ோரோட்டத்திற்கு
குறிப்பிடத்ேக்க ங்களிப்ன வழங்கியது
இந்தியோவின்
முேல்
பரடிபயோ
ஓவர்
இன்டர்சநட்
புபரோட்படோகோல்
அனமப்பு
சகோல்கத்ேோவில் சேோடங்கப் ட்டது
• சகோல்கத்ேோவில் உள்ள சியோமோ பிரெோத்
முகர்ஜி துனைமுகம் (SPM) பரடிபயோ ஓவர்
இன்டர்சநட்
புபரோட்படோகோல்
(ROIP)
அனமப்ன ப் ச ற்ை முேல் ச ரிய இந்திய
துனைமுகமோக மோறியுள்ளது.
• அக்படோ ர் 25, 2021 அன்று SPM இன்
ேனலவர் வினித் குமோர் அவர்களோல் ROIP
சேோடங்கப் ட்டது. SMP, சகோல்கத்ேோ கடந்ே
152
ஆண்டுகளோக
இந்திய
முக்கிய
துனைமுகங்களில் ேைது முக்கிய இடத்னே
சேோடர்ந்து ரோமரித்து வருகிைது.
நிபுன்
ோரத்
மிேனுக்கோை
பேசிய
வழிகோட்டுேல்
குழுனவ
அரெோங்கம்
அனமத்துள்ளது
•
ள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்ேறிவுத் துனை
நிபுன் ோரத் மிேனைச் செயல் டுத்ே பேசிய
வழிகோட்டுேல்
குழுனவ
(NSC)
அனமத்துள்ளது.
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• இது கல்வியின் முன்பைற்ைத்னே ஆய்வு
செய்வேற்கும்
மோநிலங்கள்/யூனியன்
பிரபேெங்களுக்கு
கருத்துக்கனள
வழங்குவேற்கும் மதிப்பீட்டு முனைனய
உருவோக்க முயல்கிைது.
MSME
அனமச்ெகம்
“SAMBHAV”
பேசிய
அளவிலோை
விழிப்புைர்வு
திட்டத்னே
சேோடங்கியுள்ளது.
• குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேர நிறுவைங்களின்
அனமச்ெகம் (MSME) சேோழில்முனைபவோனர
ஊக்குவிப் தில்
இனளஞர்களின்
ஈடு ோட்னட ஊக்குவிக்கும் வனகயில்,
‘SAMBHAV’ என்ை மின்-பேசிய அளவிலோை
விழிப்புைர்வுத்
திட்டத்னேத்
சேோடங்கியுள்ளது.
• இ-பேசிய
அளவிலோை
விழிப்புைர்வு
திட்டம் 2021 ‘ெம் வ்’ புதுதில்லியில் மத்திய
எம்எஸ்எம்இ அனமச்ெர் நோரோயண் ரோபை
அவர்களோல் சேோடங்கப் ட்டது.
R K சிங் கிரீன் பட அசெட் ெந்னேனய (GDAM)
சேோடங்கிைோர்
• மத்திய மின்ெோரம் மற்றும் புதிய மற்றும்
புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தித் துனை அனமச்ெர்
ஆர்.பக.சிங் புதிய ெந்னேப் பிரிவோை
“ சுனம நோள் முன்பை ெந்னே (GDAM)”
என்ை
புதிய
ெந்னேப்
பிரினவத்
சேோடங்கிைோர்.
• புதுப்பிக்கத்ேக்க
ஆற்ைலுக்கோக
பிரத்திபயகமோக GDAM ஐ செயல் டுத்தும்
உலகின் ஒபர ச ரிய மின்ெோர ெந்னேயோக
இது இந்தியோனவ உருவோக்குகிைது
GoI
ஏழு
உறுப்பிைர்கனளக்
சகோண்ட
ச ோருளோேோர ஆபலோெனைக் குழுனவ மீண்டும்
அனமக்கிைது-PM
• பிரேமருக்கோை ஏழு உறுப்பிைர்கனளக்
சகோண்ட ச ோருளோேோர ஆபலோெனைக்
குழுனவ (EAC-PM) இந்திய மத்திய அரசு
மறுசீரனமத்துள்ளது.
கவுன்சிலின்
ேனலவரோக பிப க் சடப்ரோய் சேோடர்கிைோர்.
EAC-PM
2
வருட
கோலத்திற்கு
மறுசீரனமக்கப் ட்டது
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• EAC-PM ஆைது செப்டம் ர் 2017 இல்
இரண்டு
வருட
கோலத்துடன்
அனமக்கப் ட்டது,
பமலும்
இது
பிரேமருக்கோை முந்னேய ச ோருளோேோர
ஆபலோெனைக் குழுனவ (PMEAC) மோற்றியது.
மகோரோஷ்டிரோ ேைது செோந்ே வைவிலங்கு
செயல் திட்டத்னே 2021-30 நினைபவற்றிய முேல்
மோநிலமோக மோறியது
• வைவிலங்குகளுக்கோை மோநில வோரியத்தின்
(SBWL) 17வது கூட்டத்தின் ப ோது,
மகோரோஷ்டிரோ
அரசு
அேன்
செோந்ே
வைவிலங்கு செயல் திட்டத்திற்கு (2021-2030)
ஒப்புேல் அளித்ேது, இது அடுத்ே 10
ஆண்டுகளில் செயல் டுத்ேப் டும்
• மகோரோஷ்டிரோ ேைது செோந்ே வைவிலங்கு
செயல்
திட்டத்னே
நினைபவற்றிய
இந்தியோவின் முேல் மோநிலம் ஆைது.
• விேர் ோ
பிரோந்தியத்தின்
ெந்திரபூர்
மோவட்டத்தில் உள்ள ேபடோ ோ-அந்ேோரி
புலிகள் கோப் கத்தின் எல்னலனய சுமோர் 79
ெதுர கி.மீ வனர நீட்டிக்கவும் வோரியம்
ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
ச கோெனஸப் யன் டுத்தி அங்கீகரிக்கப் டோே
கண்கோணிப்புகனள விெோரிக்க SC ஒரு குழுனவ
அனமத்ேது
• இஸ்பரலிய நிறுவைமோை NSO குழுமத்ேோல்
உருவோக்கப் ட்ட ஸ்ன பவரோை Pegasus ஐப்
யன் டுத்தி
அங்கீகரிக்கப் டோே
கண்கோணிப்பு குற்ைச்ெோட்டுகனள விெோரிக்க
மூன்று ப ர் சகோண்ட குழுனவ இந்திய உச்ெ
நீதிமன்ைம் நியமித்துள்ளது.
• ஓய்வுச ற்ை
நீதி தி
ஆர்.வி.ரவீந்திரன்
ேனலனம ேோங்குவோர். அவர் சேோழில்நுட் க்
குழுவின்
செயல் ோட்னட
பமற் ோர்னவயிடுவோர்,
இது
“குற்ைச்ெோட்டுகளின் உண்னம அல்லது
ச ோய்னய” ஆரோய்ந்து, “வினரவோக” ஒரு
அறிக்னகனய ெமர்ப்பிக்கும்.
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MeitY ஸ்டோர்ட்அப் ெப் மற்றும் கூகுள்
இனைந்து ‘ஆப்ஸ்பகல் அகோடமி’ திட்டத்னே
சேோடங்குகின்ைை
• மின்ைணுவியல்
மற்றும்
ேகவல்
சேோழில்நுட்
அனமச்ெகத்தின்
(MeitY)
முன்முயற்சியோை MeitY ஸ்டோர்ட்அப் ெப்
மற்றும் கூகுள் இனைந்து, இந்தியோ
முழுவதும் ஆரம்
மற்றும் நடுநினல
ஸ்டோர்ட்அப்களுக்கு
யிற்சி
அளிக்க,
வளர்ச்சி மற்றும் பமம் ோட்டுத் திட்டமோை
‘ஆப்ஸ்பகல்
அகோடமி’னயத்
சேோடங்குகின்ைை.
• இந்தியோவின் அடுக்கு II மற்றும் அடுக்கு III
நகரங்களில் வளர்ந்து வரும் ஸ்டோர்ட்அப்
சுற்றுச்சூழலில் இந்ே திட்டம் கவைம்
செலுத்துகிைது.
உத்ேரகோண்ட் நோட்டின் மிகப்ச ரிய நறுமைப்
பூங்கோ சேோடங்கப் ட்டது.
• உத்ேரகோண்ட் னநனிடோல் மோவட்டத்தில்
இந்தியோவின் மிகப்ச ரிய நறுமைப் பூங்கோ
சேோடங்கப் ட்டது.
• உத்ேரகோண்ட் வைத்துனையின் ஆரோய்ச்சி
பிரிவு னநனிடோல் மோவட்டத்தில் உள்ள
லோல்குவோனில் இந்தியோவின் மிகப்ச ரிய
நறுமைப் பூங்கோனவத் திைந்து னவத்ேது.
• 3 ஏக்கர் ரப் ளவில் அனமக்கப் ட்டுள்ள
இந்ேத் பேோட்டத்தில், இந்தியோ முழுவதும்
உள்ள 140 வனகயோை நறுமை இைங்கள்
உள்ளை. ெூன் 2018 இல் ஆரோய்ச்சி
ஆபலோெனைக் குழுவின் ஒப்புேலுக்குப்
பிைகு 2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்ேத் திட்டம்
சேோடங்கப் ட்டது.
ள்ளிகளில் வீர் கேோ திட்டத்னே CBSE
சேோடங்கியுள்ளது
• பகலண்ட்ரி
விருதுகள்
குறித்ே
விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவேற்கோக
ள்ளிகளில் வீர் கேோ திட்டத்னே சிபிஎஸ்இ
சேோடங்கியுள்ளது. மத்திய இனடநினலக்
கல்வி வோரியத்துடன் (CBSE) இனைந்ே
ள்ளிகள்,
பகலண்ட்ரி
விருது
சவன்ைவர்களின்
அடிப் னடயில்
திட்டங்கனளத் ேயோரித்து நடவடிக்னககளில்
ஈடு டுமோறு
பகட்டுக்
சகோள்ளப் ட்டுள்ளை.
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State News
கங்கைோ ரைோவத் உபி ODOP திட்டத்தின்
பிரோண்ட் அம் ோசிடரோக ச ோறுப்ப ற்றுள்ளோர்.
• முேல்வர்
பயோகி
ஆதித்யநோத்
ேனலனமயிலோை
உத்ேரபிரபேெ
அரசு,
பிர ல ோலிவுட் நடிகர் கங்கைோ ரைோவத்னே
மோநிலத்தின் லட்சிய “ஒரு மோவட்டம் ஒரு
ேயோரிப்பு (ODOP) திட்டத்தின் பிரோண்ட்
அம் ோசிடரோக அறிவித்துள்ளது. முேல்வர்
பயோகி, கங்கைோவுக்கு ‘ரோம் சென்ம பூமி
பூனெக்கு’
யன் டுத்ேப் ட்ட சவள்ளி
நோையத்னேயும் வழங்கிைோர்.
இமோச்ெலப் பிரபேெம் டோல்சினி யிரிடப் ட்ட
முேல் மோநிலமோக மோறியது
• CSIR இன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இமோலயன்
ன பயோர்பெோர்ஸ்
சடக்ைோலஜி
(IHBT)
இமோச்ெல பிரபேெத்தில் இலவங்கப் ட்னட
ெோகு டினய பெோேனை அடிப் னடயில்
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
• உண்னமயோை இலவங்கப் ட்னட அல்லது
இலவங்கப் ட்னட
முக்கியமோக
இலங்னகயில் வளர்க்கப் டுகிைது, அபே
பநரத்தில்
சிறிய
உற் த்தி
செய்யும்
நோடுகளில் சீசேல்ஸ், மடகோஸ்கர் மற்றும்
இந்தியோ ஆகியனவ அடங்கும்.
ஆந்திர
அரசு
‘ஸ்பவச்ெோ’
திட்டத்னே
அறிமுகப் டுத்தியது
• ஆந்திர முேல்வர் ஒய்.எஸ். செகன்பமோகன்
சரட்டி
மோேவிடோய்
சேோடர் ோை
அவப்ச யனர ெமோளிக்கவும், ச ண்களின்
ேனிப் ட்ட சுகோேோரத்திற்கு முன்னுரினம
அளிக்கவும்,
ஆபரோக்கியமோை
ேகவல்சேோடர்புகனள
ஊக்குவிக்கவும்
‘ஸ்பவச்ெோ’ திட்டத்னே சேோடங்கிைோர்.
இந்தியோவின் முேல் இ-மீன் ெந்னே ஆப்
ஃபிஷ்வோபல அெோமில் சேோடங்கப் ட்டது
• அஸ்ஸோம் மீன்வளம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
வை மற்றும் கலோல் துனை அனமச்ெர் ரிமல்
சுக்லன த்யோ இந்தியோவின் முேல் இ-மீன்
ெந்னேயோை
ஆப்
ஃபிஷ்வோபலனவ
சேோடங்கிைோர்.
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• படங்க் னெஸ் மீன்களோை
ோங்பகோன்,
மிருகல் மற்றும் பரோெு மற்றும் நன்னீர்
மற்றும் கடல் நீர் உனைந்ே மீன் (ஐஸ் ோக்ஸ்)
ஆகியவற்றுடன் உலர் மீன் ோக்சகட்டுகள்,
உலர் மீன், மீன் ஊறுகோய் மற்றும்
ேப் டுத்ேப் ட்ட
மீன்
ச ோருட்கள்
கினடக்கும்.
மகோரோஷ்டிரோ அரசு ‘மிேன் கவச் குண்டல்‘
சேோடங்குகிைது
• மகோரோஷ்டிரோ மோநில அரசு சிைப்பு பகோவிட் 19 ேடுப்பூசி இயக்கத்னே மிேன் கவச்
குண்டல் என்று ச யரிட்டுள்ளது, இது
திைமும் 15 லட்ெம் ப ருக்கு ேடுப்பூசி
ப ோடும் இலக்கு. அக்படோ ர் 08 முேல்
அக்படோ ர் 14, 2021 வனர ஒரு வோர கோல
இயக்க ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ளது.
• இந்ே இயக்கம் 15 அக்படோ ர் 2021 வனர 100
பகோடி ேடுப்பூசினய எட்டும் னமயத்தின்
இலக்குக்கு ஏற் உள்ளது.
ெத்தீஸ்கரில் இந்தியோவின் புதிய புலிகள்
கோப் கம் உருவோக்கப் ட்டது
• குரு கோசிேோஸ் பேசிய பூங்கோ மற்றும் ேபமோர்
பிங்லோ
வைவிலங்கு
ெரைோலயத்தின்
ஒருங்கினைந்ே
குதிகனள
புலிகள்
கோப் கமோக அறிவிக்கும் ெத்தீஸ்கர் அரசின்
திட்டத்திற்கு பேசிய புலிகள்
ோதுகோப்பு
ஆனையம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
சேலுங்கோைோவில்
துகம்மோ
விழோ
சேோடங்குகிைது
• ஒன் து
நோள்
மலர்
திருவிழோ
சேலுங்கோைோவில்
சேோடங்கியது.
சேலுங்கோைோவில் ச ண்கள்
ோரம் ரிய
ஆனடகள்
அணிந்து
வண்ைமயமோை
ஊர்வலங்கள் நடத்ேப் ட்டேோல், ண்டினக
உற்ெோகத்துடன்
சேோடங்கியது,
துர்கோ
நவரோத்திரியின் ப ோது
துகம்மோ விழோ
சகோண்டோடப் டுகிைது.
மெோளய
அமோவோனெயன்று
துகம்மோ
ண்டினக
சேோடங்குகிைது மற்றும் துர்கோஷ்டமி நோளில்
முடிந்து ஒன் து நோட்கள் வனர திருவிழோ
நனடச றுகிைது.
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சேலுங்கோைோவில் ண்டினககளின் ட்டியல்:
• ப ோைலு விழோ
• இைபவோலு (இபலோனி) மல்லன்ைோ ெோேரோ
• ெம்மக்க ெரக்க ெோேரோ
• நோபகோ ோ ெோேரோ
ேமிழ்நோட்டின் ‘கன்னியோகுமரி கிரோம்பு’க்கு GI
படக் வழங்கப் ட்டுள்ளது.
• ேமிழ்நோட்டில்
கன்னியோகுமரி
மோவட்டத்தின் மனலகளில் வளர்க்கப் டும்
ேனித்துவமோை
கிரோம்பு
மெோலோவுக்கு
‘கன்னியோகுமரி கிரோம்பு’ என்ை புவியியல்
குறிப்பு (GI) வழங்கப் ட்டுள்ளது.
• இந்தியோவில்,
கிரோம்புகளின்
சமோத்ே
உற் த்தி 1,100 சமட்ரிக் டன் ஆகும், இதில்,
1,000
சமட்ரிக்
டன்
ேமிழ்நோட்டில்
ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
உற் த்தி
செய்யப் டுகிைது,
கன்னியோகுமரி
மோவட்டத்தில் மட்டும் 750 சமட்ரிக் டன்
கிரோம்பு உற் த்தி செய்யப் டுகிைது.
அரவிந்த் சகஜ்ரிவோல் ‘பேஷ் பக வழிகோட்டி’
திட்டத்னே சேோடங்கிைோர்
• முேல்வர் அரவிந்த் சகஜ்ரிவோல் ‘பேஷ் பக
வழிகோட்டி’ திட்டத்னே சேோடங்கிைோர்,
இேன் கீழ் சடல்லி அரசு
ள்ளிகளின்
மோைவர்களுக்கு
அந்ேந்ே
துனைகளில்
சவற்றி ச ற்ை குடிமக்களோல் சேோழில்
பேர்வுகள்
குறித்ே
வழிகோட்டுேல்
வழங்கப் டும்.
• ‘பேஷ் பக வழிகோட்டி’ திட்டம் ஒன்று முேல்
10 வனர அரசுப் ள்ளி மோைவர்கனளத்
ேத்சேடுத்து, அந்ேந்ே துனைகளில் சவற்றி
ச ற்ை குடிமக்களோல் வழிகோட்ட முடியும்

ெரியோைோ அரசு ஊழியர்கள் அரசியல்,
பேர்ேல்களில் ங்பகற்க ேனட விதித்துள்ளது
• ஒரு வருடத்திற்கும் பமலோக புதிய விவெோயச்
ெட்டங்களுக்கோக
விவெோயிகளின்
ப ோரோட்டங்கனள எதிர்சகோண்டு, அரியோைோ
அரசு அரசியல் மற்றும் பேர்ேல்களில் ேைது
ஊழியர்களின்
ங்பகற்ன
ேனட
செய்துள்ளது.
• ெரியோைோ சிவில் ெர்வீெஸ் (அரசு ஊழியர்
நடத்னே) விதிகள், 2016 -ஐ அமல் டுத்தும்
ப ோது இது சேோடர் ோக ேனலனமச் செயலக
அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு அறிவிப்பும்
சவளியிடப் ட்டுள்ளது.
சேலுங்கோைோ
இந்தியோவின்
முேல்
ஸ்மோர்ட்ப ோன் அடிப் னடயிலோை eVoting
தீர்னவ உருவோக்குகிைது
• பகோவிட் -19 சேோற்றுபநோனயக் கருத்தில்
சகோண்டு சேலுங்கோைோ இந்தியோவின் முேல்
ஸ்மோர்ட்ப ோன் அடிப் னடயிலோை eVoting
தீர்னவ உருவோக்கியுள்ளது.
ச ோதுமக்களுக்கு பரோப்பவ பெனவகனளப்
யன் டுத்தும் முேல் இந்திய நகரமோக
வோரைோசி மோறுகிைது
• உத்ேரப் பிரபேெத்தின் வோரைோசி, ச ோதுப்
ப ோக்குவரத்தில் பரோப்பவ பெனவகனளப்
யன் டுத்தும் இந்தியோவின் முேல் நகரமோக
மோறுகிைது. ஒட்டுசமோத்ேமோக, ச ோலிவியோ
மற்றும் சமக்சிபகோ நகரத்திற்குப் பிைகு
பவோரைசி
ச ோது
ப ோக்குவரத்தில்
பரோப்பவனயப்
யன் டுத்தும் உலகின்
மூன்ைோவது நகரமோக இருக்கும்.
ஞ்ெோப் முேல்வர் ெரண்ஜித் ென்னி ‘பமரோ கர்
பமபர நோம்’ திட்டத்னே சேோடங்கியுள்ளோர்
•
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ஞ்ெோபில், முேல்வர் ெரண்ஜித் ென்னி ‘பமரோ
கர் பமபர நோம்’ என்ை புதிய திட்டத்னே
சேோடங்கிைோர், இது கிரோமங்கள் மற்றும்
நகரங்களின் ‘லோல் லோகிர்’ உள்ள வீடுகளில்
வசிக்கும் மக்களுக்கு ேனியுரினமகனள
வழங்குவனே பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது.
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ரோெஸ்ேோன் ‘பிரெோென் கோவ்
பிரச்ெோரத்னேத் சேோடங்கியது

பக

ெங்’

56
வது
பேசிய
கிரோஸ்
கன்ட்ரி
ெோம்பியன்ஷிப்ன நோகோலோந்து நடத்துகிைது

• ரோெஸ்ேோன் அரசு மோநிலத்தின் சேோனலதூர
கிரோமங்களில் உள்ள அரசு பெனவகளுக்கு
உள்ளூர்
அணுகனல
வழங்குவேற்கோக
டிெம் ர் 17, 2021 வனர ‘பிரெோென் கோவ் பக
ெங்’ என்ை ஒரு சமகோ பிரச்ெோரத்னேத்
சேோடங்கியுள்ளது.

• 2022 சேற்கோசிய கூட்டனமப்பு கிரோஸ்
கன்ட்ரி ெோம்பியன்ஷிப் ெைவரி 15, 2022
அன்று
நோகோலோந்தின்
பகோஹிமோவில்
நனடச ை உள்ளது. இது ேவிர, 56 வது
பேசிய குறுக்கு நோடு ெோம்பியன்ஷிப்
ப ோட்டிகளும் சேற்கோசிய கூட்டனமப்பு
கிரோஸ் கன்ட்ரி ெோம்பியன்ஷிப் உடன்
இனைக்கப் டும். நோகோலோந்து நடத்தும்
முேல் பேசிய ேடகளப் ப ோட்டி இதுவோகும்
இந்தியோவின் முேல் மோநில-வைவிலங்கு DNA
பெோேனை
ஆய்வுக்கூடம்
நோக்பூரில்
திைக்கப் ட்டது

• உள்ளூர் நிர்வோகத்தின் 22 துனைகனளச்
பெர்ந்ே அதிகோரிகள் விண்ைப் ேோரர்களுக்கு
இடத்திலுள்ள
தீர்வுகனள
வழங்க
ஒவ்சவோரு
கிரோம
ஞ்ெோயத்துகளின்
கிரோமப்புைங்கனளச் சென்ைனடவோர்கள்.
உ.பி.யில்
குஷிநகர்
ெர்வபேெ
விமோை
நினலயத்னே பிரேமர் பமோடி திைந்து னவத்ேோர்
• உத்ேரபிரபேெத்தில்
குஷிநகர்
ெர்வபேெ
விமோை நினலயத்னே பிரேமர் நபரந்திர
பமோடி திைந்து னவத்ேோர். இந்ே விமோை
நினலயம்
இந்திய
விமோை
நினலய
ஆனையத்ேோல்
260
பகோடி
ரூ ோய்
மதிப்பீட்டில் கட்டப் ட்டுள்ளது. ேவிர,
உத்ேரபிரபேெத்தில் மிக நீளமோை ஓடு ோனே
உள்ளது. இது உள்நோட்டு மற்றும் ெர்வபேெ
யோத்திரிகர்கள் குஷிநகரில் உள்ள புத்ேர்
மெோ ரிநிர்வைஸ்ேலத்னேப் ோர்னவயிட
உேவும்.
ெத்தீஸ்கர் “ஸ்ரீ ேன்வந்திரி செைரிக் சமடிக்கல்
ஸ்படோர்” திட்டத்னே அறிமுகப் டுத்தியது
• ெத்தீஸ்கர் முேல்வர் பூப ஷ்
ோபகல்,
மோநிலத்தின்
ோதிக்கப் டக்கூடிய
மக்களுக்கு குனைந்ே வினலயில் ச ோதுவோை
மருந்துகனள வழங்குவேற்கும் ேனடயற்ை
சுகோேோர பெனவகனள வழங்குவேற்கும் ‘ஸ்ரீ
ேன்வந்திரி செைரிக் சமடிக்கல் ஸ்படோர்
திட்டம்’
என்ை
புதிய
திட்டத்னே
நனடமுனையில் சேோடங்கியுள்ளோர்.
• இத்திட்டம் நகர்ப்புை நிர்வோகம் மற்றும்
பமம் ோட்டுத்
துனையோல்
(UADD)
செயல் டுத்ேப் டும்
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• மகோரோஷ்டிரோவின்
நோக்பூரில்
உள்ள
பிரோந்திய ேடய அறிவியல் ஆய்வகத்தில்
(RFSL) இந்தியோவின் 1வது மோநில அரசுக்கு
செோந்ேமோை வைவிலங்கு DNAபெோேனை
குப் ோய்வு ஆய்வகத்னே மகோரோஷ்டிர
முேல்வர் உத்ேவ் ேோக்கபர திைந்து னவத்ேோர்.
• இந்ே நிகழ்வில், நிர் யோ திட்டத்தின் கீழ்
மும்ன மற்றும் புபையில் 3 ஃ ோஸ்ட் டிரோக்
DNA பெோேனை பிரிவுகனளயும் அவர்
சேோடங்கி னவத்ேோர்.
குெரோத்தில் பிைந்ே இந்தியோவின் முேல்
‘பெோேனைக் குழோய்’ ன்னி இை எருனமக்
கன்று பிைந்ேது.
• முேன்னமயோக குெரோத்தின் கட்ச் குதியில்
கோைப் டும் “ ன்னி” இை எருனமகளின்
முேல் IVF கன்று, மோநிலத்தின் கிர் பெோம்நோத்
மோவட்டத்தில் உள்ள ஒரு விவெோயி வீட்டில்
பிைந்ேது.
•

ோல் உற் த்தினய அதிகரிக்க மர ணு
ரீதியோக
உயர்ந்ே
எருனமகளின்
எண்ணிக்னகனய
அதிகரிக்க
இந்ே
செயல்முனை பமற்சகோள்ளப் ட்டது. ன்னி
எருனம அேன் மீள்ேன்னம மற்றும் வைண்ட
சூழலில் அதிக ோல் உற் த்தி செய்யும்
திைனுக்கோக அறியப் டுகிைது.
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னெேரோ ோத் கிரிக்சகட் ெங்கம் உலகின்
மிகப்ச ரிய
கிரிக்சகட்
ப ட்னட
சவளியிட்டது
• முன்ைோள் இந்திய பகப்டனும், ேற்ப ோது
னெேரோ ோத் கிரிக்சகட் ெங்கத்தின் (HCA)
ேனலவருமோை முகமது அெோருதீன், படங்க்
ண்டில் ச ர்பைோட் ரிக்கோர்ட் இந்தியோ (P)
லிமிசடட்
வடிவனமத்ே
மிகப்ச ரிய
கிரிக்சகட் ப ட் என்று கின்ைஸ் புத்ேகத்தில்
ெோன்றிேழ் ச ற்ைனே சவளியிட்டோர்.
ஒவ்சவோரு வீட்டிற்கும் ODF மற்றும் மின்ெோரம்
ச ற்ை முேல் மோநிலமோக பகோவோ ஆைது
• பகோவோ திைந்ேசவளி மலம் கழித்ேல்
இலவெம் (ஓடிஎஃப்) மற்றும் ஒவ்சவோரு
வீட்டிற்கும் மின்ெோரம் ச ற்றுள்ளது. அெல்
ODF சநறிமுனை 2016 ஆம் ஆண்டில்
சவளியிடப் ட்டது
• அேன் டி, நோளின் எந்ே பநரத்திலும் ஒரு
ந ர் கூட திைந்ே சவளியில் மலம்
கழிக்கவில்னல என்ைோல், ஒரு நகரம் அல்லது
வோர்டு ODF நகரம் அல்லது வோர்டு எை
அறிவிக்கப் டும்.
குெரோத் முேல்வர் பூப ந்திர படல் ‘பகோ கிரீன்’
திட்டத்னே சேோடங்கி னவத்ேோர்
• குெரோத் முேல்வர் பூப ந்திர
படல்,
மோநிலத்தின்
கட்டுமோை
மற்றும்
சேோழில்துனை சேோழிலோளர்களுக்கு மோனிய
வினலயில்
மின்ெோர
இருெக்கர
வோகைங்கனள வழங்குவேற்கோக ‘பகோ-கிரீன்’
திட்டத்னேயும் அேன் ப ோர்ட்டனலயும்
சேோடங்கிைோர்.
• இந்ே திட்டம் எரிச ோருள் கட்டைத்னே
குனைப் து மற்றும் வோகை மோசு ோட்னடக்
கட்டுப் டுத்துவனே
பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
Banking News
Paytm 100% கடன் சேோடக்க சேோடக்க
கிசரடிட்பமட்னடப் ச றுகிைது
• ஆன்னலன் கட்டைச் பெனவ வழங்குநரோை
Paytm, மும்ன னயச் ெோர்ந்ே டிஜிட்டல் கடன்
வழங்கும் சேோடக்க கிசரடிட்பமட்டில் 100%
ங்குகனள வோங்கியுள்ளது. இருப்பினும்,
ஒப் ந்ேத்தின்
ரிவர்த்ேனை விவரங்கள்
சவளியிடப் டவில்னல.
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ரிெர்வ் வங்கி ெர்ப சி ெட்டத்தின் கீழ் NARCL க்கு
உரிமம் வழங்கியுள்ளது
• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) பேசிய செோத்து
மறுசீரனமப்பு நிறுவைத்திற்கு (NARCL)
செோத்து மறுசீரனமப்பு நிறுவைமோக (ARC)
திவு
செய்வேற்கோை
உரிமத்னே
வழங்கியுள்ளது
• உரிமம் நிதி செோத்துக்களின் த்திரப் டுத்ேல்
மற்றும் புைரனமப்பு மற்றும் ோதுகோப்பு
வட்டி (SARFAESI) ெட்டம் 2002 ன் பிரிவு 3 ன்
கீழ் வழங்கப் டுகிைது
பகோடக் வங்கி பநரடி, மனைமுக வரிகனள
வசூலிக்க அரெோங்கத்திடமிருந்து ஒப்புேல்
ச ற்றுள்ளது.
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி லிமிசடட் (KMBL)
ேைது வங்கி சநட்சவோர்க் மூலம் வருமோை
வரி, ெரக்கு மற்றும் பெனவ வரி (ஜிஎஸ்டி)
ப ோன்ை பநரடி மற்றும் மனைமுக வரிகனள
வசூலிக்க
அரெோங்கத்திடம்
ஒப்புேல்
ச ற்றுள்ளது.
• இேன்மூலம்,
நிதியனமச்ெர்
நிர்மலோ
சீேோரோமன் அறிவித்ே பிைகு, அனைத்து
வங்கிகளும் அரசு சேோடர் ோை வணிகத்தில்
ங்பகற்க அனுமதி வழங்கிய முேல் வங்கி
ேனியோர் வங்கியோக அங்கீகரிக்கப் ட்டது
ோரத்ப ‘இப்ப ோது வோங்கு, பிைகு ைம்
செலுத்து’
ேளத்னே,
ப ோஸ்ட்ப
சேோடங்குகிைது
• பின்சடக்
நிறுவைமோை
ோரத்ப ,
‘ப ோஸ்ட்ப ’
சேோடங்குவேன்
மூலம்
‘இப்ப ோது வோங்குங்கள் பின்ைர்
ைம்
செலுத்துங்கள் (PNPL) பிரிவில் நுனழவேோக
அறிவித்ேது.
• புதிய
ேளம்
வோடிக்னகயோளர்களுக்கு
இப்ப ோது
வோங்குவேற்கு
கடன்
வழங்குகிைது, ஆைோல் பின்ைர் எங்கிருந்தும்
ைம் செலுத்துகிைது

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

Monthly Current Affairs PDF in Tamil | October 2021

RBI நிதி சகோள்னக: விகிேங்களின் நினல
• இந்திய
ரிெர்வ்
வங்கியின்
நோையக்
சகோள்னகக் குழு, ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர்
ெக்திகோந்ே ேோஸ் ேனலனமயில் 2021-22
நிதியோண்டிற்கோை நோன்கோவது இரு மோேக்
நிதி சகோள்னக கூட்டத்தில் சரப்ப ோ
விகிேத்னே மோற்ைோமல் மோற்ைவில்னல
• 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%
PNB வோடிக்னகயோளர் சேோடர்பு திட்டத்தின் கீழ்
‘6S பிரச்ெோரத்னே’ சேோடங்குகிைது
•
ஞ்ெோப் பநேைல் வங்கி (பிஎன்பி)
ண்டினக கோலங்களில் ெலுனக விகிேத்தில்
நிதி பெனவகனள நீட்டிக்க வோடிக்னகயோளர்
சேோடர்பு திட்டத்தின் கீழ் ‘6 எஸ் பிரச்ெோரம்’
சேோடங்கியுள்ளது. ஸ்வோபிமோன், ெம்ருத்தி,
ெம் ோர்க் மற்றும் ஷிகர், ெங்கல்ப் மற்றும்
ஸ்வோகத் ப ோன்ை ல்பவறு திட்டங்கனள ‘6
எஸ் பிரச்ெோரம்’ உள்ளடக்கியது.
யூனிட்டி ஸ்மோல் ஃன ைோன்ஸ் வங்கிக்கு ரிெர்வ்
வங்கி வங்கி உரிமம் வழங்கியுள்ளது
• சென்ட்ரம்
ன ைோன்சியல்
ெர்வீெஸ்
லிமிசடட் (CFSL) மற்றும் சநகிழ்ச்சி
கண்டுபிடிப்பு
ேனியோர்
லிமிசடட்
( ோரத்ப ) இனைந்து இந்தியோவில் SFB
வணிகத்னேத் சேோடங்க யூனிட்டி ஸ்மோல்
ன ைோன்ஸ் வங்கி லிமிசடட் (USFBL) க்கு
ரிெர்வ் வங்கி ஒரு வங்கி உரிமத்னே
வழங்கியுள்ளது.
ADB 2019-2030 கோலநினல நிதி இலக்னக $ 100
பில்லியைோக அதிகரிப் ேோக அறிவித்துள்ளது.
• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) அேன்
கோலநினல நிதி இலக்குகனள 2019-2030
வளரும் உறுப்பு நோடுகளுக்கு (DMC கள்) 20
பில்லியன் டோலர் முேல் 100 பில்லியன்
டோலர்
வனர
அதிகரிப் ேோக
அறிவித்துள்ளது.
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• முன்ைேோக 2018 இல், ADB 2019-2030 ஆம்
ஆண்டில்
ஆசியோவில்
வளரும்
நோடுகளுக்கோை கோலநினல நிதியுேவிக்கு 80
பில்லியன் டோலர் இலக்னக அறிவித்ேது.
IndusInd வங்கி பநரடி மற்றும் மனைமுக
வரிகனள வசூலிக்க RBI ஆல் அங்கீகோரம்
ச ற்ைது
• மத்திய பநரடி வரி வோரியம் (CBDT) மற்றும்
மத்திய மனைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க
வோரியம் ெோர் ோக, பநரடி மற்றும் மனைமுக
வரிகனள
வசூலிக்க
இந்திய
ரிெர்வ்
வங்கியோல்
(RBI)
அங்கீகோரம்
அளிக்கப் ட்டுள்ளேோக
IndusInd
வங்கி
அறிவித்துள்ளது.
பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி இந்தியோ முழுவதும்
னமக்பரோ ஏடிஎம்கனள அறிமுகப் டுத்துகிைது
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி லிமிசடட் என்ை
ேனியோர் கடன் நிறுவைம் நோடு முழுவதும்
னமக்பரோ ஏடிஎம் -கனள அறிமுகம்
செய்வேோக அறிவித்துள்ளது. சடபிட் கோர்டு
னவத்திருக்கும் அனைத்து வங்கிகளின்
வோடிக்னகயோளர்களும் பகோடக் னமக்பரோ
ஏடிஎம் -ஐப் யன் டுத்தி முக்கிய வங்கிச்
பெனவகளோை
ைம் எடுப் து மற்றும்
கைக்கு நிலுனவகனளச் ெரி ோர்க்கலோம்.
கர்நோடக வங்கியின் ேனலவரோக பிரதீப் குமோர்
ஞ்ெோ நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
• கர்நோடக வங்கி லிமிசடட் ேனலவரோக
பிரதீப் குமோர் ஞ்ெோனவ நியமிக்க ரிெர்வ்
வங்கி ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. நவம் ர் 14,
2021 முேல், மூன்று வருட கோலத்திற்கு,
குதிபநர நிர்வோகமற்ை ேனலவரோக அவர்
ேைது ங்னகத் சேோடங்குவோர். நவம் ர் 13,
2021 இல் ஓய்வுச றும் பி செயரோம
ட்டுக்குப் பிைகு அவர் ேவிபயற் ோர்.
SEBI தீர்வு உத்ேரவுகளில் 4 ப ர் சகோண்ட உயர்
அதிகோரம் சகோண்ட ஆபலோெனைக் குழுனவ
அனமக்கிைது
• இந்தியப் த்திரங்கள் மற்றும் ரிவர்த்ேனை
வோரியம் (SEBI), நோன்கு ப ர் சகோண்ட “தீர்வு
உத்ேரவுகள் மற்றும் குற்ைங்கனள கூட்டுவது
ற்றிய உயர் அதிகோர ஆபலோெனைக்
குழுனவ”
அனமத்துள்ளது.
குழுவின்
ேனலவரோக ம் ோய் உயர் நீதிமன்ைத்தின்
ஓய்வுச ற்ை நீதி தி விெய் சி ேோகோ
இருப் ோர்.
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ோரே ஸ்படட் வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி ரூ .1
பகோடி அ ரோேம் விதித்துள்ளது.
• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) இந்தியோவின்
மிகப்ச ரிய ச ோது கடன் வழங்கும் ோரே
ஸ்படட் வங்கிக்கு (SBI) 1 பகோடி ரூ ோய்
அ ரோேம் விதித்துள்ளது.
• “RBI (வர்த்ேக வங்கிகளின் பமோெடிகள்
வனகப் ோடு மற்றும் அறிக்னக மற்றும் FI
கனளத் பேர்ந்சேடுத்ேல்) தினெகள் 2016” இல்
உள்ள வழிமுனைகளுக்கு இைங்கோேேற்கோக
இந்ே அ ரோேம் விதிக்கப் ட்டுள்ளது.
கரூர் னவஸ்யோ வங்கி (KVB) பநரடி வரிகனள
வசூலிக்க RBI அங்கீகோரம் அளித்ேது
• மத்திய பநரடி வரிகள் வோரியம் (CBDT)
ெோர் ோக பநரடி வரி வசூலிக்க கரூர்
னவஸ்யோ வங்கிக்கு (KVB) ரிெர்வ் வங்கி
அனுமதி அளித்துள்ளது. ஒப்புேனலப் ச ற்ை
பிைகு, பநரடி வரிகனளச் பெகரிக்க CBDT
உடன்
KVB
ஒருங்கினைப்பு
செயல்முனைனயத் சேோடங்கியது.
இந்தியோ ஃ ர்ஸ்ட் னலஃப் ‘ெரல் ச்ெத் பீமோ’
கோப்பீட்டுத் திட்டத்னே அறிமுகப் டுத்தியது
• IndiaFirst Life Insurance Company Limited
(IndiaFirst Life), ப ங்க் ஆஃப்
பரோடோ
மற்றும் யூனியன் ப ங்க் ஆஃப் இந்தியோ
ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியோக “IndiaFirst
Life
Saral
Bachat
Bima
Plan”
அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டது.
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• இது முழு குடும் த்திற்கும் பெமிப்பு மற்றும்
ோதுகோப்பு திட்டமோகும். இந்ே திட்டத்தில்
குறுகிய கோலத்திற்கு ைம் செலுத்துவது
மற்றும்
நீண்ட
கோல
நன்னமகனள
அனு விப் து
ஆகியனவ
அடங்கும்,
பமலும் இது கோப்பீடு மூலம் நினலயோை
ோதுகோப்ன வழங்கும்.
ந ோர்டு
துனை
நிறுவைமோை
‘NABSஅன்ரோக்ஷன்‘ ரூ 1000 பகோடி கடன்
உத்ேரவோே
நிதி
அைக்கட்டனளனய
அனமக்கிைது
• பேசிய பவளோண்னம மற்றும் கிரோமப்புை
பமம் ோட்டு வங்கி (ந ோர்டு) FPO களுக்கு ரூ
.1,000 பகோடி கடன் உத்ேரவோே நிதி
அைக்கட்டனளனய (CGFTFPO) FPO களுக்கு
கடன் உத்ேரவோேங்கனள வழங்குவேற்கோக
ஒரு பிரத்பயக நிதினய உருவோக்குவேோக
அறிவித்துள்ளது.
• NABARD இன் முழு செோந்ேமோை துனை
நிறுவைமோை NABSanrakshan Trustee Pvt Ltd
இன் அைக்கட்டனளயின் கீழ் இந்ே நிதி
சேோடங்கப் ட்டுள்ளது.
NPCI அட்னட படோக்கனிபெேன் ேளமோை ‘NTS’
ஐ அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
• வோடிக்னகயோளர்களின்
ோதுகோப்ன
பமலும்
பமம் டுத்துவேற்கும்
நுகர்பவோருக்கு
ேனடயற்ை
ேோப்பிங்
அனு வத்னே
வழங்குவேற்கோக
NPCI
படோக்கனைபெேன்
சிஸ்டத்னே
(NTS)
இந்திய பேசிய சகோடுப் ைவு நிறுவைம்
(NPCI) அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
• NPCI படோக்கனைபெேன் சிஸ்டம் (NTS
ஆைது
ரூப
கோர்டுகளின்
படோக்கனைபெேனை ஆேரிக்கும், அட்னட
விவரங்கனள வியோ ோரிகளுடன் பெமித்து
னவப் ேற்கு ஒரு மோற்ைோக வழங்கும்
ப டிஎம் ப சமண்ட்ஸ் வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி
ரூ 1 பகோடி அ ரோேம் விதிக்கிைது
• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) Paytm Payments
Bank Limited PPBL- க்கு கட்டைம் மற்றும்
தீர்வு அனமப்பு ெட்டம், பிரிவு 26 (2) இல்
குறிப்பிடப் ட்டுள்ள டி,
குறிப்பிட்ட
குறிப்பிட்ட மீைல்களுக்கு ரூ .1 பகோடி
அ ரோேம் விதித்துள்ளது.
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• இறுதி
அங்கீகோர
ெோன்றிேழ்
(CoA)
வழங்குவேற்கோக Paytm Payments Bank இன்
விண்ைப் த்தின் ப ோது ெமர்ப்பிக்கப் ட்ட
ேகவல்கள்
உண்னம
நினலனய
பிரதி லிக்கவில்னல
என் னே
RBI
கவனித்ேது.
HDFC வங்கி, மோஸ்டர்கோர்டு, DFC, USAID $100
மில்லியன்
கடன்
வெதினய
அறிமுகப் டுத்தியது.
• HDFC வங்கி, மோஸ்டர்கோர்ட், யுனைசடட்
ஸ்படட்ஸ்
இன்டர்பநேைல்
சடவலப்சமன்ட்
ஃன ைோன்ஸ்
கோர்ப் பரேன் (DFC) மற்றும் US ஏசென்சி
ஃ ோர் இன்டர்பநேைல் சடவலப்சமன்ட்
(USAID)
ஆகியனவ
இந்தியோவில்
MSMEக்களுக்கு (சிறு குறு மற்றும் நடுத்ேர
நிறுவைங்கள்) 100 மில்லியன் டோலர் கடன்
வெதினயத் சேோடங்கிை.
• USAIDயின்
உலகளோவிய
ச ண்கள்
ச ோருளோேோர அதிகோரமளிப்பு நிதி முயற்சி
மற்றும் இந்தியோவில் அேன் COVID-19
திலின் ஒரு குதியோக இந்ே கடன் வெதி
உள்ளது.
ோர்தி ஆக்ஸோ, உத்கர்ஷ் ஸ்மோல் ஃன ைோன்ஸ்
வங்கியுடன் ோங்க்ஸ்யூரன்ஸ் ோர்ட்ைர்ஷிப்பில்
னகசயழுத்திட்டது
•
ோர்தி ஆக்ஸோ னலஃப் இன்சூரன்ஸ்
கம்ச னி லிமிசடட் ( ோரதி ஆக்ஸோ
னலஃப்) இந்தியோ முழுவதும் வங்கியின்
சநட்சவோர்க் மூலம் ஆயுள் கோப்பீட்டுத்
ேயோரிப்புகனள விநிபயோகிப் னே உறுதி
செய்வேற்கோக
உத்கர்ஷ்
ஸ்மோல்
ஃன ைோன்ஸ் வங்கியுடன் ப ங்க்ஸ்யூரன்ஸ்
கூட்டோண்னமயில் நுனழந்துள்ளது.
AU ஸ்மோல் ஃன ைோன்ஸ் ப ங்க்
ைம்
செலுத்தும் விழிப்பூட்டல்களுக்கோக QR ஒலி
ச ட்டினய அறிமுகப் டுத்தியது
• இந்தியோவின்
மிகப்ச ரிய
ஸ்மோல்
ஃன ைோன்ஸ் வங்கியோை AU ஸ்மோல்
ஃன ைோன்ஸ் வங்கி, ேைது டிஜிட்டல்
ப சமண்ட்டுகனள அதிகரிக்க QR (வினரவு
தில்)
பகோட்
ெவுண்ட்
ோக்னஸ
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது, அபே பநரத்தில்
அத்ேனகய ேயோரிப்ன அறிமுகப் டுத்திய
முேல் வங்கியோக இது திகழ்கிைது.
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ஐசிஐசிஐ வங்கி HUL ஐ விஞ்சி 5வது இடத்னேப்
பிடித்துள்ளது
• ேனியோர் துனை கடைோளியோை ஐசிஐசிஐ
வங்கி, ஹிந்துஸ்ேோன் யூனிலீவரின் ெந்னே
மூலேைத்னே கடந்து ெந்னே மதிப்பின்
அடிப் னடயில்
ஐந்ேோவது
ச ரிய
நிறுவைமோக மோறியுள்ளது.
• பிஎஸ்இ
ேரவுகளின் டி,
ஐசிஐசிஐ
வங்கியின் ெந்னே மூலேைம் (எம்-பகப்)
₹5.83 லட்ெம் பகோடியோக இருந்ேது, இது HUL
இன் ₹5.76 லட்ெம் பகோடிக்கு ெற்று
அதிகமோகும்.
யூனியன்
வங்கி,
CDAC
இனைய
ோதுகோப்புக்கோக னகபகோர்க்கின்ைை
• யூனியன் ப ங்க் ஆஃப் இந்தியோ (UBI) னெ ர்
ோதுகோப்பு விழிப்புைர்வு குறித்ே 1 வது
முயற்சினயத்
சேோடங்குவேற்கோக
னெேரோ ோத்
பமம் ட்ட
கணினி
பமம் ோட்டு
னமயத்துடன்
(CDAC)
புரிந்துைர்வு
ஒப் ந்ேத்தில்
(MoU)
னகசயழுத்திட்டுள்ளது.
• CDACஅேன்
ஊழியர்கள்
மற்றும்
வோடிக்னகயோளர்களுக்கு னெ ர் ோதுகோப்பு
மற்றும் னெ ர் பமோெடியில் இருந்து
ேங்கனளப்
ோதுகோத்துக் சகோள்வேற்கோை
உேவிக்குறிப்புகள் ற்றிய விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்ே UBIக்கு உேவும்.
HDFC ERGO இல் 4.99% ங்குகனள HDFC வங்கி
னகயகப் டுத்ே CCI ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
• HDFC
ERGO
செைரல்
இன்சூரன்ஸ்
நிறுவைத்தில் நிலுனவயில் உள்ள ஈக்விட்டி
ங்கு மூலேைத்தில் 99 ெேவீேத்னே ேனியோர்
துனை
கடைோளியோை
HDFC
வங்கி
னகயகப் டுத்ே இந்திய ப ோட்டி ஆனையம்
(CCA) ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
• HDFC வங்கி 56 பகோடி ங்குகனள அல்லது
4.99% ங்குகனள ரூ.1,906 பகோடிக்கு ேோய்
நிறுவைமோை ெவுசிங் சடவலப்சமன்ட்
ஃன ைோன்ஸ்
கோர்ப் பரேனிடமிருந்து
(HDFC) வோங்கும்.
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’கோ-சிங்’
(Ka-ching)
கிசரடிட்
கோர்னட
அறிமுகப் டுத்ே பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி
இண்டிபகோவுடன் இனைந்துள்ளது.
• IndiGo மற்றும் Kotak Mahindra Bank (KMB)
இனைந்து ‘கோ-சிங்’ என்ை ச யரிடப் ட்ட
கிசரடிட்
கோர்னட
அறிமுகப் டுத்துவேற்கோை ஒரு மூபலோ ோய
கூட்டோண்னமக்குள் நுனழந்ேை.
• இண்டிபகோவின்
6E
சவகுமதிகள்
திட்டத்தின்
கீழ்
கிசரடிட்
கோர்டு
சேோடங்கப் ட்டது மற்றும் இண்டிபகோ
மற்றும் பிை வணிகர்களில் அட்னடனயப்
யன் டுத்தி
உறுப்பிைர்கள்
சவகுமதிகனளப் ச றுவேற்கு இேனுடன்
இனைக்கப் ட்டுள்ளது.
HDFC லிமிசடட் மற்றும் இந்தியோ ப ோஸ்ட்
ப சமண்ட்ஸ் வங்கி இனைந்து வீட்டுக்
கடன்கனள வழங்குகின்ைை
• HDFC லிமிசடட் மற்றும் இந்தியோ ப ோஸ்ட்
ப சமண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) ஒரு மூபலோ ோய
கூட்டோண்னம மூலம் HDFC Ltd இன் வீட்டுக்
கடன்கனள
IPPB
இன்
7
பகோடி
வோடிக்னகயோளர்களுக்கு
650 கினளகள்
மற்றும் 1.36 லட்ெத்திற்கும் அதிகமோை வங்கி
அணுகல் புள்ளிகள் மூலம் வழங்குகிைது.
• இந்தியோவின் சேோனலதூர இடங்களில்
மலிவு வினலயில் வீடுகனள பமம் டுத்ே
இந்ே கூட்டோண்னம உேவுகிைது.
J & K வங்கியின் MD & CEO ஆக ல்பேவ்
பிரகோஷ் நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
• J & K வங்கியின் நிர்வோக இயக்குநர் மற்றும்
ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக ல்பேவ்
பிரகோனே நியமிக்க இந்திய ரிெர்வ் வங்கி
ஒப்புேல் அளித்துள்ளது
• J & K வங்கியின் MD மற்றும் CEO வோக
ல்பேவ் பிரகோஷ் நியமைம் செய்யப் டும்
உண்னமயோை பேதி பின்ைர் வங்கியோல்
அறிவிக்கப் டும்.
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செல்த் இன்சூரன்னஸ வழங்குவேற்கோக
Google Pay SBI செைரல் இன்சூரன்ஸுடன்
இனைந்துள்ளது
• SBI செைரல் இன்சூரன்ஸ், கூகுள் ப
செயலியில் SBI செைரலின் செல்த்
இன்சூரன்ஸ் வோங்க யைர்களுக்கு உேவும்
வனகயில், கூகுள் ப யுடன் சேோழில்நுட்
கூட்டோண்னமனய உருவோக்கியுள்ளது.
• இந்ே கூட்டுைவோைது இந்தியோவில் உள்ள
கோப்பீட்டு நிறுவைத்துடன் Google Pay இன்
1வது கூட்டோண்னம மூலம் சுகோேோர
கோப்பீட்னட வழங்குகிைது. Google Pay Spot
மூலம்
SBI
செைரலின்
ஆபரோக்கிய
ெஞ்சீவனி சகோள்னகயின் கீழ்
யைர்கள்
ேனிந ர் மற்றும் குடும் த் திட்டங்கனள
வோங்க முடியும்
Economic News
செப்டம் ர் மோேத்திற்கோை ஜிஎஸ்டி வசூல் ₹
1.17 லட்ெம் பகோடினய ேோண்டியது
• செப்டம் ர் மோேத்தில் பெகரிக்கப் ட்ட
சமோத்ே GST வருவோய் 1,17,010 பகோடி ரூ ோய்,
இதில் CGST கூறு 20,578 பகோடி, SGST 26,767
பகோடி மற்றும் IGST கூறு 60,911 பகோடி
ரூ ோய்.
• கடந்ே ஆண்டு இபே மோேத்தில் GST
வருவோனய விட செப்டம் ர் மோே வருவோய்
23% அதிகமோக இருந்ேது. மோேத்தில்,
ச ோருட்களின்
இைக்குமதியிலிருந்து
வருவோய் 30% அதிகமோக இருந்ேது.
SBI இந்திய கடற் னடயுடன் இனைந்து NAVeCash அட்னடனய அறிமுகப் டுத்துகிைது
•
ோரே ஸ்படட் வங்கி (SBI) இந்தியோவின்
மிகப்ச ரிய கடற் னட விமோைம் ேோங்கி
கப் லோை INS விக்ரமோதித்யோவில் SBI யின்
NAV-eCash
அட்னடனய
அறிமுகப் டுத்துவேோக
அறிவித்துள்ளது.
அட்னடக்கோகக் கற் னை செய்யப் ட்ட
புதிய
யைம்,
கட்டைச்
சூழனல
மோற்றுவேற்கோக
அனமக்கப் ட்டுள்ளது,
அபே
பநரத்தில்
கப் லில்
எந்ே
பெனவனயயும் யன் டுத்ே எந்ேவிேமோை
ைத்னேயும்
யன் டுத்துவனே ெோர்ந்து
இல்லோமல் கப் ல் யைம் செய்கிைது.
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மூடிஸ்
இந்தியோவின்
மதிப்பீட்டு
கண்பைோட்டத்னே ‘எதிர்மனை‘ என் திலிருந்து
‘நினலயோைது‘ எை பமம் டுத்துகிைது
• மதிப்பீட்டு
நிறுவைமோை
மூடிஸ்
இன்சவஸ்டர்ஸ் ெர்வீஸ் அக்படோ ர் 05, 2021
அன்று,
நிதித்துனையில்
முன்பைற்ைம்
மற்றும்
அனைத்து
துனைகளிலும்
எதிர் ோர்த்ேனே
விட
பவகமோை
ச ோருளோேோர
மீட்சினயத்
சேோடர்ந்து,
இந்தியோவின் இனையோண்னம மதிப்பீட்டு
ோர்னவனய
‘எதிர்மனை’
இலிருந்து
‘நினலயோை’ நினலக்கு உயர்த்தியுள்ளது.
நடப்பு நிதியோண்டில் இந்திய GDP 8.3% ஆக
உயரும் என்று உலக வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது
• நடப்பு 2021-22 நிதியோண்டில் இந்தியோவின்
உண்னமயோை சமோத்ே உள்நோட்டு உற் த்தி
(GDP)
சேற்கோசியோவுக்கோை
ெமீ த்திய
ச ோருளோேோர பமம் டுத்ேலில் 3% வளர்ச்சி
அனடயும்
எை
உலக
வங்கி
மதிப்பிட்டுள்ளது.
ஃபிட்ச் இந்தியோவின் FY22 GDP வளர்ச்சி
கணிப்ன 8.7% ஆக குனைத்துள்ளது
• ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் நடப்பு நிதியோண்டில்
இந்தியோவின்
ச ோருளோேோர
வளர்ச்சி
முன்ைறிவிப்ன 7% ஆக குனைத்துள்ளது
ஆைோல் FY23 க்கோை GDP வளர்ச்சி
திட்டத்னே 10% ஆக உயர்த்தியுள்ளது,
ச ோருளோேோர மீட்சினய சீர்குனலப் னே
விட இரண்டோவது பகோவிட் -19 அனல
ேோமேமோைது என்று கூறுகிைது
FICCI FY22 க்கு 9.1% GDP வளர்ச்சினயத்
திட்டமிடுகிைது
• சேோற்றுபநோயின் இரண்டோவது அனலக்குப்
பிைகு, ச ோருளோேோர மீட்சி, 2021-22 ஆம்
ஆண்டில் இந்தியோவின் ஜிடிபி 9.1 ெேவீேமோக
வளரும் என்று எதிர் ோர்க்கப் டுகிைது. இந்ே
கைக்சகடுப்பு செப்டம் ர் 2021 இல்
நடத்ேப் ட்டது மற்றும் சேோழில், வங்கி
மற்றும்
நிதி
பெனவகள்
துனைனய
பிரதிநிதித்துவப் டுத்தும்
முன்ைணி
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ச ோருளோேோர
நிபுைர்களிடமிருந்து
தில்கனளப்
ச ற்ைது.
FICCI
இன்
ச ோருளோேோர அவுட்லுக் கைக்சகடுப்பும்,
நடந்துசகோண்டிருக்கும்
ண்டினக கோலம்
இந்ே
பவகத்னே
ஆேரிக்கும்
என்று
குறிப்பிட்டது.
இந்தியோவின்
சில்லனை
ைவீக்கம்
செப்டம் ரில் 4.35% ஆகக் குனைகிைது
• சில்லனை வினல ைவீக்கம் செப்டம் ர்
மோேத்தில் 35 ெேவீேமோகக், முக்கியமோக
உைவுப்
ச ோருட்களின்
வினல
குனைந்ேேோல், சவளியிடப் ட்ட அரெோங்க
ேரவுகளின் டி குனைந்ேது
• நுகர்பவோர்
வினல
குறியீட்டு
அடிப் னடயிலோை
ைவீக்கம் ஆகஸ்ட்
மோேத்தில் 5.30 ெேவீேமோகவும், செப்டம் ர்
2020 இல் 7.27 ெேவீேமோகவும் இருந்ேது.
நிதியோண்டில் இந்தியப் ச ோருளோேோரம் 9.5%
ஆக வளரும் என்று IMF திட்டமிட்டுள்ளது
• ெர்வபேெ நோைய நிதியம் (IMF) நடப்பு
நிதியோண்டில் இந்திய ச ோருளோேோரம் 5%,
அேோவது 2021-22 (FY22) மற்றும் FY23 (2022-23)
இல் 8.5% எை அேன் ெமீ த்திய உலக
ச ோருளோேோர அவுட்லுக் அறிக்னகயில்
சவளியிடப் ட்டுள்ளது. அக்படோ ர் 12, 2021
அன்று.
• இேற்கினடயில்,
ெர்வபேெ
சமோத்ே
உள்நோட்டு உற் த்தி (GDP) 2021 இல் 9
ெேவிகிேமோகவும்,
2022
இல்
4.9
ெேவிகிேமோகவும் அதிகரிக்கும் என்று IMF
எதிர் ோர்க்கிைது.
Defence News
மித்ரோ ெக்தி 21 என்ை கூட்டுப்
இந்தியக் குழு புைப் டுகிைது

யிற்சிக்கோக

• இந்தியோ-இலங்னக இருேரப்பு கூட்டுப்
யிற்சியோை “மித்ரோ ெக்தி -21” இன் 8 வது
திப்பு 2021 அக்படோ ர் 4 முேல் 15, 20 வனர
இலங்னகயில் உள்ள அம் ோனையில் உள்ள
ப ோர் யிற்சி ள்ளியில் நனடச ை உள்ளது.
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AUSINDEX’: இந்தியோ, ஆஸ்திபரலியோ 4 வது
திப்பில் ங்பகற்கின்ைை
• இந்தியோ
மற்றும்
ஆஸ்திபரலியோ
இரண்டோண்டுகளுக்கு
ஒருமுனை
நனடச றும் கடல்ெோர் சேோடர் ‘AUSINDEX ‘
இன் நோன்கோவது திப்பில் ங்பகற்றுள்ளை.
• இப் யிற்சி
ஆஸ்திபரலிய
கடற் னட
மற்றும் இந்திய கடற் னடனய “இனடசெயல் ோட்டு,
சிைந்ே
நனடமுனைகளிலிருந்து
ஆேோயம்”
ஆகியவற்னை வலுப் டுத்ே அனுமதிக்கும்.
5 வது இந்தியோ-ெப் ோன் இருேரப்பு கடல்ெோர்
யிற்சி JIMEX-21 சேோடங்குகிைது.
• இந்தியோ-ெப் ோன் இருேரப்பு கடல்ெோர்
யிற்சி JIMEX இன் ஐந்ேோவது
திப்பு,
அரபிக்கடலில் 2021 அக்படோ ர் 06 முேல் 08
வனர நனடச ற்ைது. இந்திய கடற் னட,
உள்நோட்டிபலபய
கட்டப் ட்ட
வழிப் டுத்து
ஏவுகனை
ஸ்சடல்த்
சடஸ்ட்ரோயர் சகோச்சி மற்றும் வழிப் டுத்து
ஏவுகனை பீரங்கிக்கப் ல் பேக், P8I நீண்ட
தூர கடல் பரோந்து விமோைம், படோர்னியர்
கடல்ெோர் பரோந்து விமோைம், ஒருங்கினைந்ே
செலிகோப்டர்கள் மற்றும் MiG 29K ப ோர்
விமோைங்களோல்
பிரதிநிதித்துவப் டுத்ேப் ட்டது.
இந்தியோ-இங்கிலோந்து
கூட்டு
நிறுவை
அளவிலோை ரோணுவப்
யிற்சி ‘அபெயோ
வோரியர்’ சேோடங்கியது.

இந்திய-அசமரிக்க
கூட்டு
இரோணுவப்
யிற்சியின் 17 வது திப்பு “முன்ைோள் யுத்
அபியோஸ் 2021 நனடச ை உள்ளது.
• இந்திய இரோணுவம் மற்றும் யுனைசடட்
ஸ்படட்ஸ் ஆர்மிக்கு இனடபயயோை கூட்டு
இரோணுவ யிற்சி “எக்ஸ் யுத் அபியோஸ்
2021” இன் 17 வது திப்பு, அக்படோ ர் 15
முேல் 29, 2021 வனர அசமரிக்கோவின்
அலோஸ்கோவின்
கூட்டுத்
ேளமோை
எல்சமண்படோர்ஃப்
ரிச்ெர்ட்ெனில்
நனடச ை உள்ளது.
• இந்திய
அணி
ஒரு
கோலோட் னட
ட்டோலியன்
குழுவின்
350
ணியோளர்கனளக் சகோண்டிருக்கும்.
ரஷ்யோ-சீைோ ெப் ோன் கடலில் “Joint Sea 2021″
என்ை கடற் னட யிற்சினய நடத்துகிைது
• ரஷ்யோ மற்றும் சீைோ கூட்டு கடற் னட
யிற்சிகள் “Joint Sea 2021” ரஷ்யோவின்
பீட்டர் தி கிபரட் வனளகுடோவில், ெப் ோன்
கடலில், அக்படோ ர் 14, 2021 அன்று
சேோடங்கியது. யிற்சிகள் அக்படோ ர் 17,
2021 அன்று முடிவனடயும்.
• ப ோர்
வினளயோட்டின்
ப ோது,
ஒருங்கினைந்ே
னட எதிரி பமற் ரப்பு
கப் ல்கனளப்
பின் ற்ைவும்,
வோன்ோதுகோப்பு
யிற்சிகனள
நடத்ேவும்
வடிவனமக்கப் ட்ட இலக்குகனள சுட
யிற்சி செய்யும்.

• இந்தியோவின் 6 வது திப்பு – இங்கிலோந்து
கூட்டு நிறுவை அளவிலோை இரோணுவப்
யிற்சி அபெயோ வோரியர் உத்ேரகோண்டின்
ெவு ோத்தியோவில் சேோடங்கியது.
• நட்பு சவளிநோடுகளுடன் ஒத்துனழப்பு
மற்றும் நிபுைத்துவத்னே வளர்ப் ேற்கோை
ஒரு முயற்சியின் ஒரு
குதியோக இந்ே
யிற்சி உள்ளது.
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பகம்ப்ரியன் பரோந்துப் யிற்சி 2021 இல் இந்திய
இரோணுவம் ேங்கப் ேக்கம் சவன்ைது
• இந்திய
இரோணுவத்னே
பிரதிநிதித்துவப் டுத்தும்
5
வது
ட்டோலியன் -4 (5/4) பகோர்கோ னரபிள்ஸ்
(எல்னலப் னட) ஒரு அணி இங்கிலோந்தில்
நனடச ற்ை மதிப்புமிக்க பகம்ப்ரியன்
பரோந்து
யிற்சியில் ேங்கப்
ேக்கம்
சவன்ைது.
DRDO அதிபவக செல்லக்கூடிய வோன்வழி
இலக்கு (HEAT) – அபியோஸ் விமோைத்னே
சவற்றிகரமோக பெோேனை செய்ேது.
•

ோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் பமம் ோட்டு
நிறுவைம் (DRDO) ஒடிெோவில் வங்கோள
விரிகுடோ கடற்கனரயில் உள்ள ெந்திப்பூரில்
உள்ள
ஒருங்கினைந்ே
பெோேனை
வரம்பிலிருந்து
(ITR)
அதிபவக
செல்லக்கூடிய வோன்வழி இலக்கு (HEAT) –
அபியோஸ் விமோைத்னே சவற்றிகரமோக
பெோேனை செய்ேது.

• இலக்கு விமோைத்தில் வழிகோட்டுேல் மற்றும்
கட்டுப் ோட்டிற்கோக ஃப்னளட் கண்ட்பரோல்
கம்ப்யூட்டருடன்
(FCC)
வழிசெலுத்ேலுக்கோக
MEMSஅடிப் னடயிலோை Inertial Navigation System
(INS) ச ோருத்ேப் ட்டுள்ளது.
இந்திய கடற் னட ஆஃப்பேோர் னெலிங்
சரகட்டோனவ அறிமுகப் டுத்தியது
• ஆெோடி
கோ
அமிர்ே
மபெோத்ஸவ்
சகோண்டோட்டத்தின் ஒரு குதியோக, இந்திய
கடற் னட சகோச்சியிலிருந்து பகோவோவிற்கு
ஒரு
கடபலோரப்
டபகோட்டம்
சரகோட்டோனவ ஏற் ோடு செய்துள்ளது.
• இந்திய கடற் னட டபகோட்டம் ெங்கத்தின்
(INSA) கீழ் ஏற் ோடு செய்யப் டும் இந்ே
நிகழ்வில் ஆறு 56 இந்திய கடற் னடக்
கப் ல்கள் (INSV) ங்பகற்கின்ைை.
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இந்தியோ-இங்கிலோந்து முேல் முப் னட பெனவ
யிற்சி ‘சகோங்கன் ெக்தி 2021’ நடத்துகிைது
• அக்படோ ர் 24 முேல் 27, 2021 வனர
அரபிக்கடலில்
உள்ள
சகோங்கன்
கடற்கனரயில்
முேல்
முப் னடப்
யிற்சியோை ‘சகோங்கன் ெக்தி 2021’ இன்
கடல் யிற்சி கட்டத்னே இந்தியோ மற்றும்
யுனைசடட் கிங்டம் (UK) ஆயுேப் னடகள்
பமற்சகோள்கின்ைை. ஏழு நோள் யிற்சியின்
துனைமுக கட்டம் மும்ன யில் அக்படோ ர்
21 முேல் 23, 2021 வனர நனடச ற்ைது.
“அக்னி-5″ என்ை ஏவுகனைனய இந்தியோ
சவற்றிகரமோக ரிபெோதித்ேது
•
ோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் பமம் ோட்டு
அனமப்பு (DRDO) அக்படோ ர் 27, 2021 அன்று
ஒடிெோவில் உள்ள ஏபிபெ அப்துல் கலோம்
தீவில் இருந்து, அக்னி-5 ஏவுகனைனய
பமற் ரப்பில்
இருந்து
ேனரயிைக்கும்
ஏவுகனைனய சவற்றிகரமோக பெோேனை
செய்ேது.
• அக்னி-5 என் து அணுெக்தி திைன் சகோண்ட
கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் ஏவுகனை
(ICBM) ஆகும், இது மூன்று நினல திட
எரிச ோருள்
இயந்திரத்னேப்
யன் டுத்துகிைது.
உள்நோட்டிபலபய கட்டப் ட்ட ICGS ‘ெர்ேக்’
நோட்டுக்கோக அர்ப் ணிக்கப் ட்டது
• இந்திய கடபலோர கோவல் னடயின் புதிய
கப் ல் (ஐசிஜிஎஸ்) ‘ெர்ேக்’ அக்படோ ர் 28,
2021
அன்று
நோட்டுக்கு
அர்ப் ணிக்கப் ட்டது. இது குெரோத்தில்
உள்ள
ப ோர் ந்ேரில்
அனமயும்.
உள்நோட்டிபலபய ேயோரிக்கப் ட்ட இந்ே
கப் னல
இந்திய
கடபலோர
கோவல் னடயின்
இயக்குநர்
செைரல்
பக.நடரோென் பகோவோவில் இயக்கிைோர்.
• ICGS ெோர்த்ேக் துனை இன்ஸ்ச க்டர்
செைரல் எம்.எம். னெயத் ேனலனமயில் 11
அதிகோரிகள் மற்றும் 110 ஆண்கனளக்
சகோண்டுள்ளது
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Appointments News
NSDL MD & CEO ஆக
நியமித்ேது

த்மெோ சுந்துருனவ

•

த்மெோ சுந்துரு பேசிய
த்திரங்கள்
னவப்புத்சேோனகயின்
(NSDL)
நிர்வோக
இயக்குைர் மற்றும் ேனலனம நிர்வோக
அதிகோரி
(MD
&
CEO)
ஆக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
அவர்
ஜிவி
நோபகஸ்வர ரோவுக்கு திலோக என்எஸ்டிஎல் ன் MD & CEO ஆக நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
இந்தியோவில் பநேைல் செக்யூரிட்டிஸ்
சட ோசிட்டரிஸ் லிமிசடட் (என்எஸ்டிஎல்)
மற்றும்
சென்ட்ரல்
செக்யூரிட்டீஸ்
சட ோசிட்டரிஸ் லிமிசடட் (சிடிஎஸ்எல்)
எை இரண்டு னவப்புத்சேோனககள் உள்ளை.
இரண்டு னவப்புத்சேோனககளும் உங்கள்
நிதிப் த்திரங்கனள னவத்திருக்கின்ைை.
ASDC
ேனலவரோக
விபைோத்
அகர்வோல்
நியமிக்கப் ட்டோர்
• ஆட்படோசமோன ல் திைன் பமம் ோட்டு
கவுன்சில் (ASDC) அேன் ேனலவரோக
ஆட்படோசமோன ல் சேோழில்துனை வீரர்
விபைோத் அகர்வோல் நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
அகர்வோல்,
ேற்ப ோது
VE
வர்த்ேக
வோகைங்கள் லிமிசடட் (VECV) இன் நிர்வோக
இயக்குைர் மற்றும் ேனலனம நிர்வோக
அதிகோரியோக
உள்ளோர்,
நோன்கு
வருடங்களுக்கு பெனவ செய்ே பிைகு ASDC
னய விட்டு சவளிபயறும் நிகுஞ்ச் ெங்கினய
மோற்றுகிைோர்.
ஐஎஸ்ஏ ேனலவரோக சுனில் கட்டோரியோ
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்
• இந்திய
விளம் ரேோரர்கள்
ெங்கத்தின்
(ஐஎஸ்ஏ) புதிேோக பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட
நிர்வோக கவுன்சில், இந்தியோவின் ேனலனம
நிர்வோக அதிகோரி சுனில் கட்டோரியோ மற்றும்
ெோர்க், பகோட்சரஜ் நுகர்பவோர் ச ோருட்கள்
லிமிசடட் ஐஎஸ்ஏ ேனலவரோக பேர்வு
செய்யப் ட்டுள்ளது.
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அமிஷ் பமத்ேோ CRISIL இன் புதிய MD & CEO
ஆக நியமிக்கப் ட்டோர்
• அமிஷ் பமத்ேோ 2021 அக்படோ ர் 01 ஆம்
பேதி முேல் கிரிசில் என்ை மதிப்பீட்டு
நிறுவைத்தின் புதிய நிர்வோக இயக்குைர்
மற்றும் ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக (MD
& CEO) நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
B C ட்நோயக் LICயின் MDயோக ச ோறுப்ப ற்ைோர்
• B C ட்நோயக் இந்திய ஆயுள் கோப்பீட்டு
நிறுவைத்தின்
நிர்வோக
இயக்குநரோக
ச ோறுப்ப ற்ைோர்.
ெூனல
5,
2021
பேதியிட்ட இந்திய அரசின் அறிவிப் ோல்
அவர்
நிர்வோக
இயக்குநரோக
நியமிக்கப் ட்டோர். LIC யின் நிர்வோக
இயக்குநரோகப் ச ோறுப்ப ற் ேற்கு முன்பு,
ட்நோயக் ச ோதுச் செயலோளர், கோப்பீட்டு
ஆம்புட்ஸ்பமன் கவுன்சில், (CIO) மும்ன
ஆக இருந்ேோர்.
இந்திய ஸ்டீல் அபெோசிபயேனின் ச ோதுச்
செயலோளரோக
அபலோக்
ெெோய்
நியமிக்கப் ட்டோர்
• இந்திய ஸ்டீல் அபெோசிபயேன் (ISA) ேைது
புதிய ச ோதுச்செயலோளர் மற்றும் நிர்வோக
ேனலவரோக
அபலோக்
ெெோய்
ேவிபயற்ைேோக
ோஸ்கர் ெோட்டர்ஜியிடம்
இருந்து ேவி ஏற்ைோர்.
• இந்திய ஸ்டீல் ஆனையத்தின் (SAIL)
முன்ைோள் நிர்வோக இயக்குைரோக இருக்கும்
ெகோய்க்கு எஃகுத் துனையில் கிட்டத்ேட்ட
நோன்கு ேெோப்ேங்கள் அனு வம் உள்ளது.
ெஞ்ெய்
ோர்கவோ இந்தியோவில் ஸ்டோர்லிங்க்
செயற்னகக்பகோள்
பிரோட்ப ண்ட்
நிறுவைத்திற்கு ேனலனம ேோங்குகிைோர்
• மின்ைணு கட்டை நிறுவைமோை ப ோல்
நிறுவிய குழுவின் ஒரு குதியோக எலன்
மஸ்குடன்
ணிபுரிந்ே ெஞ்ெய்
ோர்கவோ,
இப்ப ோது இந்தியோவில் சேோழில்நுட்
பில்லியைர்
சேோழில்முனைபவோரின்
ஸ்டோர்லிங்க்
செயற்னகக்பகோள்
பிரோட்ப ண்ட் நிறுவைத்திற்கு ேனலனம
ேோங்குகிைோர்.
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எரிக் பிரகோன்ஸோ CEAMA இன் ேனலவரோக
நியமிக்கப் ட்டோர்.
• நுகர்பவோர்
மின்ைணுவியல்
மற்றும்
உ கரைங்கள் உற் த்தியோளர்கள் ெங்கம்
(CEAMA), இரண்டு வருட கோலத்திற்கு அேன்
ேனலவரோக
எரிக்
பிரகோன்ஸோனவ
நியமித்துள்ளது.
அவர்
பகோத்சரஜ்
அப்னளயன்ஸ் வணிகத் ேனலவர் மற்றும்
நிர்வோக துனைத் ேனலவரோை கமல் நந்திக்கு
அடுத்ே டியோக CEAMA இன் ேனலவர்
ேவிக்கோை
ச ோறுப்ன
ஏற்கிைோர்.
சடல்லியின் ஸ்ரீ ரோம் வணிகக் கல்லூரியின்
முன்ைோள் மோைவரோை பிரகோன்ஸோ, 35
ஆண்டுகளுக்கும் பமலோை அனு வத்னே
சகோண்டுள்ளோர்,
மற்றும்
ல்பவறு
நிறுவைங்களில்,
நுகர்பவோர்
மின்ைணுவியல் மற்றும் உ கரைங்கள்
துனையில், மூத்ே நிர்வோகப்
ேவிகனள
வகித்துள்ளோர்.
ோரதிப்
துனைமுக
அைக்கட்டனளயின்
ேனலவரோக P L ெரநோத் ச ோறுப்ப ற்ைோர்
•
ோரதிப்
துனைமுக
அைக்கட்டனளயின்
(பிபிடி) புதிய ேனலவரோக 1994 சேோகுதியின்
இந்திய ரயில்பவ ப ோக்குவரத்து பெனவ
(IRTS) அதிகோரியோை P L ெரநோத்
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• ெரநோத் ேைது 27 வருட பெனவயின் ப ோது
ல்பவறு ணிகளில் ணியோற்றியுள்ளோர்,
இதில் 22 ஆண்டுகள் இந்திய ரயில்பவயும் 5
ஆண்டுகள்
கப் ல்
அனமச்ெகமும்
அடங்கும்.
எட்டு உயர் நீதிமன்ைங்கள் புதிய ேனலனம
நீதி திகனளப் ச ை நியமிக்கப் ட்டுள்ளைர்
• எட்டு ப ரின் நியமைங்கள் மற்றும் ஐந்து
உயர்
நீதி திகளின்
இடமோற்ைங்கனள
அரெோங்கம் அறிவித்ேது. எட்டு உயர்
நீதிமன்ைங்களுக்கு
புதிய
ேனலனம
நீதி திகள் கினடக்கும், பமலும் ஐந்து
ேனலனம நீதி திகள் மோற்ைப் ட்டுள்ளைர்.
13 உயர் நீதிமன்ைங்களில் அனுமதி என் து
முக்கியமோைேோகக்
கருேப் ட்டது,
ஏசைனில் அவற்றில் சில செயல் ேனலனம
நீதி திகளுடன் செய்யப் டுகின்ைை
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• ஐந்து ேனலனம நீதி திகள் இடமோற்ைம்
செய்யப் ட்டைர்:
• திரிபுரோ உயர் நீதிமன்ை ேனலனம நீதி தி
ஏ.ஏ
குபரஷினய
ரோெஸ்ேோன்
உயர்
நீதிமன்ைத்திற்கு மோற்ை அரசு அனுமதி
அளித்ேது.
• ரோெஸ்ேோன் உயர் நீதிமன்ைத்தின் ேனலனம
நீதி தியோை இந்திரஜித் மெந்தி, திரிபுரோ
ேனலனம நீதி தியோக ச ோறுப்ப ற்ைோர்.
• இமோச்ெலப் பிரபேெ உயர் நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
மத்தியப்
பிரபேெத்தின் ேனலனம நீதி தி முகமது ரபீக்
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• பமகோலயோ உயர் நீதிமன்ைத்தின் ேனலனம
நீதி தி பிஸ்வநோத் பெோமோடர் சிக்கிம் உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
மோற்ைப் ட்டுள்ளோர்.
• நீதி தி ஏ.பக. ெத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
பகோஸ்வோமி
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர். அவர் ேற்ப ோது
ஆந்திர பிரபேெ உயர் நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம நீதி தியோக உள்ளோர்.
• புதிேோக நியமிக்கப் ட்ட ேனலனம நீதி தி:
• கல்கத்ேோ உயர் நீதிமன்ைத்தின் ேனலனம
நீதி தியோை ரோபெஷ் பிண்டோல் அலகோ ோத்
உயர் நீதிமன்ைத்தின் ேனலனம நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டோர்.
• நீதி தி ரஞ்சித் வி. பமோர் பமகோலயோ உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• கர்நோடக உயர் நீதிமன்ைத்தின் ேனலனம
நீதி தியோை,
ெதீஷ்
ெந்திர
ெர்மோ,
சேலுங்கோைோ
உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• மத்தியப்பிரபேெ உயர் நீதிமன்ை நீதி தியோை
பிரகோஷ் ஸ்ரீவஸ்ேவோ, கல்கத்ேோ உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
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• நீதி தி ஆர்.வி. மலிமத் மத்தியப் பிரபேெ
உயர் நீதிமன்ைத்தின் ேனலனம நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• நீதி தி ரிது ரோஜ் அவஸ்தி கர்நோடக உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• நீதி தி அரவிந்த் குமோர் குெரோத் உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• நீதி தி பிரெோந்த் குமோர் மிஸ்ரோ ஆந்திர உயர்
நீதிமன்ைத்தின்
ேனலனம
நீதி தியோக
ச ோறுப்ப ற்ைோர்.
பகவி சுப்பிரமணியன் ேனலனம ச ோருளோேோர
ஆபலோெகர் ேவினய ரோஜிைோமோ செய்ேோர்
• ேனலனம
நிதி
ஆபலோெகர்
(CEA)
பக.வி.சுப்பிரமணியன்
இந்திய
நிதி
அனமச்ெகத்தில் ேைது மூன்று ஆண்டு
கோலத்னே
நினைவு
செய்ே
பிைகு
கல்வித்துனைக்கு
திரும்
முடிவு
செய்துள்ளோர்.
பக.வி.சுப்பிரமணியன்
டிெம் ர் 7, 2018 அன்று ேனலனம
ச ோருளோேோர
ஆபலோெகரோக
ச ோறுப்ப ற்ைோர்.
• அவரது
முன்பைோடி
அரவிந்த்
சுப்பிரமணியன்
ேவி விலகிய ஐந்து
மோேங்களுக்குப் பிைகு இந்ே நியமைம்
வழங்கப் ட்டது.
ோரத்ப நிறுவைத்தின் ேனலவரோக முன்ைோள்
SBI ேனலவர் ரஜினிஷ் குமோர் நியமிக்கப் ட்டோர்
• ஃபின்சடக் ஸ்டோர்ட்அப், ோரத்ப அேன்
ஸ்படட்
ோங்க் ஆஃப் இந்தியோ (SBI)
ேனலவர்
ரோஜ்னிஷ்
குமோனர
அேன்
வோரியத்தின் ேனலவரோக நியமித்துள்ளது.
• முன்ைோள் SBI ேனலவர் நிறுவைத்தின் உயர்
அதிகோரிகளுடன் முக்கிய வணிக மற்றும்
ஒழுங்குமுனை முயற்சிகளில் சநருக்கமோக
ணியோற்றுவோர்.
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அசலக்ெோண்டர்
ஆஸ்திரியோவின்
நியமிக்கப் ட்டோர்

சேல்லன்ச ர்க்
புதிய
அதி ரோக

• செ ோஸ்டியன் குர்ஸ் ரோஜிைோமோ செய்ே
பிைகு அசலக்ெோண்டர் சேல்லன்ச ர்க்
ஆஸ்திரிய
அதி ரோக
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். ஊழல் ஊழலில்
ஈடு ட்டேோல்
செ ோஸ்டியன்
குர்ஸ்
ரோஜிைோமோ செய்ேோர். அசலக்ெோண்டர் ேவிர,
னமக்பகல் லின்ெோர்ட் சவளியுைவு மந்திரிப்
ோத்திரத்தில் பெர்ந்ேோர். அவர் பிரோன்சுக்கோை
முன்ைோள் தூேரோக இருந்ேோர்.
EESL அருண் குமோர் மிஸ்ரோனவ ேனலனம
நிர்வோக அதிகோரியோக நியமிக்கிைது
• மின்ெக்தி அனமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள
ச ோதுத்துனை
நிறுவைங்களின்
கூட்டு
நிறுவைமோை எரிெக்தி திைன் பெனவகள்
லிமிசடட் (EESL) அருண்குமோர் மிஸ்ரோனவ
ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக (CEO)
நியமைம் செய்வேோக அறிவித்துள்ளது.
பிரேமர் பமோடியின் ஆபலோெகரோக அமித் கபர
நியமிக்கப் ட்டோர்
• கடந்ே மோேம் உயர்கல்வி செயலோளரோக
ஓய்வு ச ற்ை முன்ைோள் அதிகோரியோை அமித்
கபர, ஒப் ந்ே அடிப் னடயில் இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு பிரேமர் நபரந்திர பமோடியின்
ஆபலோெகரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
ஃ யர்-ப ோல்ட் புதிய பிரோண்ட் அம் ோசிடரோக
விரோட் பகோலி நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
• இந்திய அணியக்கூடிய பிரோண்ட் ஃ யர்ப ோல்ட்
ேைது
புதிய
பிரோண்ட்
அம் ோசிடரோக கிரிக்சகட் பகப்டன் விரோட்
பகோலினய நியமித்துள்ளது. உள்நோட்டு
பிரோண்டின் சவவ்பவறு ெந்னேப் டுத்ேல்,
விளம் ரம்
மற்றும்
ஒப்புேல்
பிரச்ெோரங்களில் பகப்டன்
ங்பகற் ோர்.
ஃ யர்-ப ோல்ட் சில மோேங்களுக்கு முன்பு
நடிகர் விக்கி கவுேனல அேன் முேல்
பிரோண்ட் அம் ோசிடரோக அனழத்து வந்ேோர்.
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உலக ஸ்டீல் அபெோசிபயேனின் ேனலவரோக
ெஜ்ென் ஜிண்டோல் நியமிக்கப் ட்டோர்
• பவர்ல்ட் ஸ்டீல் அபெோசிபயேன் (WSA) 202122 ஆம் ஆண்டிற்கோை ேனலவரோக JSW ஸ்டீல்
லிமிசடட் ேனலவர் மற்றும் நிர்வோக
இயக்குைர் ெஜ்ென் ஜிண்டோல் பேர்வு
செய்யப் ட்டுள்ளோர். WSA இன் ேனலவரோக
ணியோற்றிய இந்தியோவின் முேல் பிரதிநிதி
ஜிண்டோல் ஆவோர்.
OYO ோரோலிம்பியன் தீ ோ மோலிக்னக சுயோதீை
இயக்குைரோக நியமித்துள்ளது
• விருந்பேோம் ல் நிறுவைமோை Oravel Stays Ltd
(OYO) இந்திய ேடகள வீரரும், 2016
ோரோலிம்பிக் ப ோட்டிகளில் சவள்ளிப்
ேக்கம் சவன்ைவருமோை தீ ோ மோலிக்னக
நிறுவைத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவில் ஒரு
சுயோதீை இயக்குநரோக நியமித்துள்ளது.
• மோலிக் அனு வம் மற்றும் யைம் மற்றும்
ெோகெத்திற்கோை
அவளது
ஆர்வம்
ஓபயோவுக்கு வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில்
வினலமதிப் ற்ைேோக இருக்கும்.
பிரேமர் ஃ ெல் பீமோ பயோெைோவின் ேனலனம
நிர்வோக அதிகோரியோக ரித்பேஷ் ெவுகோன்
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
• மூத்ே அதிகோரியோை ரித்பேஷ் ெவுகோன்,
பிரேம மந்திரி ெல் பீமோ பயோெைோவின்
(PMFBY) ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி (CEO)
மற்றும் பவளோண் மற்றும் விவெோயிகள் நலத்
துனையின் கீழ் இனைச் செயலோளரோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
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• ெவுகோன் செப்டம் ர் 22, 2023 வனர ஏழு
ஆண்டுகள்
ஒருங்கினைந்ே
ேவியில்
இருப் ோர்.
UCO வங்கி ேனலவர் AK பகோயல் IBA இன்
ேனலவரோக பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்
• UCO வங்கியின் நிர்வோக இயக்குைர் மற்றும்
ேனலனம நிர்வோகி (MD & CEO) ஏ பக
பகோயல் 2021-22 க்கோை இந்தியன் வங்கியின்
ெங்கத்தின்
(IBA)
ேனலவரோக
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்.
• அவர் யூனியன் ப ங்க் ஆஃப் இந்தியோவின்
MD & CEO ரோஜ்கிரண் ரோய் ஜி. IBA என் து
இந்தியோவில் செயல் டும் இந்தியோவில்
வங்கி
நிர்வோகத்தின்
ஒரு
பிரதிநிதி
அனமப் ோகும்
மற்றும்
மும்ன யில்
ேனலனமயிடமோக உள்ளது.
அமிேோப் ெவுத்திரி ஆக்சிஸ் வங்கி ேனலனம
நிர்வோக
அதிகோரியோக
மீண்டும்
நியமிக்கப் ட்டோர்
• இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) அமிேோப்
ெவுத்ரினய மூன்று வருட கோலத்திற்கு
ஆக்ஸிஸ்
வங்கியின்
நிர்வோக
இயக்குநரோகவும்
ேனலனம
நிர்வோக
அதிகோரியோகவும்
மீண்டும்
நியமிக்க
ஒப்புேல் அளித்ேது.
ெஹ்பேவ் யோேவ் IWF இன் புதிய ெைோதி தியோக
ேவிபயற்ைோர்
• IWLF இன் முன்ைோள் ச ோதுச் செயலோளர்
ெஹ்பேவ் யோேவ், இந்திய
ளுதூக்குேல்
கூட்டனமப்பின்
(IWLF)
ேனலவரோக
ஒருமைேோக பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்.
• இந்ேத் பேர்ேலில் எஸ்.எச். ஆைந்பே கவுடோ
மற்றும் IWLF இன் புதிய ச ோதுச் செயலோளர்
& ச ோருளோளரோக நபரஷ் ெர்மோ.
அமித் ரஸ்பேோகி NRDCயின் புதிய ேனலவர் &
நிர்வோக இயக்குைரோக நியமிக்கப் ட்டோர்
• பேசிய ஆரோய்ச்சி பமம் ோட்டுக் கழகத்தின்
(NRDC) புதிய ேனலவர் & நிர்வோக
இயக்குநரோக சகோமபடோர் அமித் ரஸ்பேோகி
(ஓய்வு) நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர். இேற்கு
முன், அவர் 5 வருடங்கள்
ோதுகோப்பு
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அனமச்ெகத்தின்
ஒருங்கினைந்ே
ேனலனமயகத்தில்
மின்
ச ோறியியல்
இயக்குநரோகவும்,
கடற் னட
கப் ல்துனையில் 2 ஆண்டுகள் கூடுேல்
ச ோது
பமலோளர்
சேோழில்நுட்
பெனவகளோகவும் இருந்ேோர்.
ோலசுப்பிரமணியன்
AMFI
இன்
புதிய
ேனலவரோைோர்
• இந்தியோவில்
மியூச்சுவல்
ஃ ண்ட்
ெங்கத்தின் (AMFI) புதிய ேனலவரோக
ோலசுப்பிரமணியன்
பேர்வு
செய்யப் ட்டுள்ளோர்.
• அவர் பகோடக் மியூச்சுவல் ஃ ண்டின்
நிர்வோக இயக்குைர் நிபலஷ் ேோனவ
மோற்றுகிைோர். ஆதித்யோ பிர்லோ ென் னலஃப்
அசெட் பமபைஜ்சமன்ட்டின் ேனலனம
நிர்வோக அதிகோரி (CEO) ோலசுப்பிரமணியன்.
• இேற்கினடயில், எசடல்விஸ் AMC இன் MD
மற்றும் CEO ரோதிகோ குப்ேோ AMFI இன்
துனைத் ேனலவரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
இம்தியோஸ் அலி ரஷ்ய தினரப் ட விழோவின்
தூேரோக நியமிக்கப் ட்டோர்
• இயக்குைர்-ேயோரிப் ோளர் இம்தியோஸ் அலி
இந்தியோவில் ரஷ்ய தினரப் ட விழோவின்
தூேரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர். விழோவின்
ஒரு குதியோக, ல்பவறு வனககளில் த்து
குறிப்பிடத்ேக்க ரஷ்ய
டங்கள் இந்திய
ோர்னவயோளர்களுக்கோக அக்படோ ர் 16
முேல் நவம் ர் 27 வனர டிஸ்னி+
ெோட்ஸ்டோரில் தினரயிடப் டுகின்ைை.
• பிரிக்ஸ் மூலம் ரஷ்யோவும் இந்தியோவும்
ஒளிப் திவு துனையில் ஒத்துனழக்கின்ைை.
அபலோக் மிஸ்ரோ இந்தியோ ப ோர்ட்ஸ் குபளோ ல்
லிமிசடட்டின் புதிய நிர்வோக இயக்குநரோக
நியமித்துள்ளது
• அனமச்ெரனவயின் நியமைக் குழு (ACC)
பகப்டன் அபலோக் மிஸ்ரோனவ இந்தியோ
ப ோர்ட்ஸ் குபளோ ல் லிமிசடட் (GPGL)
நிர்வோக இயக்குநரோக நியமித்துள்ளது. அவர்
ேற்ப ோது
மும்ன
மகோரோஷ்டிரோவின்
பகட்பவ சடர்மிைல்ஸ் இந்தியோ பினரபவட்
லிமிசடட் (GTI) இல் செயல் ோட்டு மற்றும்
உருமோற்ைத் ேனலவரோக ணியோற்றுகிைோர்.
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SAI, சகோமபடோர் பிபக கோர்க்னக டோப்ஸின் புதிய
ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக நியமித்ேது
• இந்திய வினளயோட்டு ஆனையம் (SAI)
மிேன் ஒலிம்பிக் செல் கூட்டத்தில் இலக்கு
ஒலிம்பிக் ப ோடியம் திட்டத்தின் (TOPS)
ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக (CEO)
சகோமபடோர் பி.பக.கோனர நியமித்ேது.
• அவர் 1984 இல் இந்திய கடற் னடயில்
பெர்ந்ேோர் மற்றும் 34 ஆண்டுகள் பெனவயில்
ல முக்கியமோை மற்றும் மதிப்புமிக்க
ணிகளுக்கு ச ோறுப் ோக இருந்ேோர்.
IBBI ேனலவரோக நவ்ரங் னெனி கூடுேல்
ச ோறுப்ன ஏற்ைோர்
• இந்திய திவோல் மற்றும் திவோல் வோரியத்தின்
(IBBI) ேனலவரோக நவ்ரங் னெனிக்கு கூடுேல்
ச ோறுப்பு வழங்கப் ட்டுள்ளது. எம்.எஸ்.
ெோெூ செப்டம் ர் 30 அன்று ஐந்து ஆண்டு
கோலத்திற்கு பிைகு ஓய்வு ச ற்ைோர். னெனி
IBBI இன் முழு பநர உறுப்பிைர்.
• னெனியின் ேற்ப ோனேய கடனமகளுக்கு
பமலதிகமோக
ேனலவரின்
கூடுேல்
ச ோறுப்ன அரெோங்கம் ஒதுக்கியுள்ளது.
ரோம்நோத் கிருஷ்ைன் ICRA இன் புதிய நிர்வோக
இயக்குைர் மற்றும் குழு ேனலனம நிர்வோக
அதிகோரியோக (CEO) நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
• மதிப்பீட்டு நிறுவைமோை ICRA வின் புதிய
நிர்வோக இயக்குைர் மற்றும் குழு ேனலனம
நிர்வோக அதிகோரியோக (CEO) ரோம்நோத்
கிருஷ்ைன் நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• குர்கோனை ேளமோகக் சகோண்ட ICRA என் து
உலகளோவிய மதிப்பீட்டு நிறுவைமோை
மூடிஸ் கோர்ப் பரேனுக்கு செோந்ேமோை ஒரு
அலகு ஆகும்.
உலகளோவிய பிரோண்ட் அம் ோசிடரோக தீபிகோ
டுபகோனை அடிடோஸ் நியமித்துள்ளது.
• செர்மனியின்
வினளயோட்டு
ஆனட
பிரோண்டோை அடிடோஸ் ோலிவுட் நடினக
தீபிகோ
டுபகோனை
ச ண்கள்
வினளயோட்டுக்கோை உலகளோவிய தூேரோக
நியமித்துள்ளது.
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• அவர் உலகளவில் அடிடோஸ் ச ண்கனளப்
பிரதிநிதித்துவப் டுத்துவோர். மீரோ ோய் ெோனு
உட் ட இந்தியோவில் அடிடோஸின் ச ண்
பிரோண்ட் தூேர்களின் உயரடுக்கு ட்டியலில்
அவர் இனைகிைோர்; குத்துச்ெண்னட வீரர்கள்
பலோவ்லிைோ ப ோர்பகோனென், நிகத் ெரீன்
மற்றும் சிம்ரன்ஜீத் கவுர்; பவகப் ந்து
வீச்ெோளர் ஹிமோ ேோஸ் மற்றும் ஸ்குவோஷ்
வீரோங்கனை தீபிகோ ள்ளிக்கல்.
FloBiz Neobank பிரோண்ட் தூேரோக மபைோஜ்
ோஜ் ோனய னகசயழுத்திட்டது
• FloBiz, இந்திய சிறு மற்றும் நடுத்ேர
அளவிலோை வணிகங்களுக்கோை (SMBs)
நிபயோப ங்க், த்மஸ்ரீ விருது ச ற்ை நடிகர்
மபைோஜ்
ோஜ் ோனய அேன் முேன்னம
ேயோரிப்புக்கோை
பிரோண்ட்
தூேரோக
அறிவித்ேது.
• டிஜிட்டல் தீர்வுகளின் முக்கியத்துவத்னேக்
குறிக்கும் வனகயில், ‘‘பிசிைஸ் பகோ பல
சீரியஸ்லி’’
பிரச்ெோரத்னே
அவர்
ஊக்குவிப் ோர்.
ெமீ த்தில்
நியமிக்கப் ட்ட
பிரோண்ட்
தூேர்களின் ட்டியல்:
• Mastercard உலகளோவிய பிரோண்ட் தூேர்:
Magnus Carlsen
• TAGG, சேோழில்நுட் த்ேோல் இயக்கப் டும்
னலஃப்ஸ்னடல் எலக்ட்ரோனிக்ஸ் பிரோண்ட்:
பரோஹித் ெர்மோ
• CoinDCX: அமிேோப் ச்ென்
• ஃ யர்-ப ோல்ட்: விரோட் பகோலி
• CoinDCX ‘எதிர்கோல யோஹி னெ’ பிரச்ெோரம்:
ஆயுஷ்மோன் குரோைோ
• இந்தியோவில் ரஷ்ய
இம்தியோஸ் அலி

தினரப் ட

விழோ:

• Realme: KL ரோகுல்
• அடிடோஸின் உலகளோவிய பிரோண்ட் தூேர்:
தீபிகோ டுபகோன்
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K V கோமத் NaBFID இன் ேனலவரோக
நியமிக்கப் ட்டோர்
• இந்திய அரெோங்கம் K V கோமத்னே
நிதியளிப்பு
உள்கட்டனமப்பு
மற்றும்
பமம் ோட்டுக்கோை
பேசிய
வங்கியின்
(NaBFID) ேனலவரோக நியமித்துள்ளது. அவர்
இந்தியோவில்
நன்கு
அறியப் ட்ட
வங்கியோளர் மற்றும் புதிய பமம் ோட்டு
வங்கியின் (NDB) முேல் ேனலவர் ஆவோர்.
• NaBFID என் து இந்தியோவில் புதிேோக
அனமக்கப் ட்ட வளர்ச்சி நிதி நிறுவைம்
(DFIs). இது உள்கட்டனமப்பு மற்றும்
பமம் ோட்டுக்கோை பேசிய வங்கி (NaBFID)
ெட்டம் 2021 இன் டி உள்கட்டனமப்பு
நிதியுேவிக்கோக அனமக்கப் ட்டுள்ளது.
ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநரோக ெக்திகோந்ே ேோனஸ
மீண்டும் நியமிக்க மத்திய அரசு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது
• டிெம் ர் 10, 2021 முேல் பமலும் மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின்
(RBI) ஆளுநரோக ெக்திகோந்ே ேோனஸ மீண்டும்
நியமிக்க அனமச்ெரனவயின் நியமைக் குழு
(ACC) ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
• அவர் டிெம் ர் 12, 2018 அன்று ரிெர்வ்
வங்கியின் 25வது ஆளுநரோக மூன்று
ஆண்டுகளுக்குப் ச ோறுப்ப ற்ைோர்.
Summits and Conferences News
நினலயோை நிதி குறித்ே நிபுைர் குழுனவ IFSCA
உருவோக்குகிைது
• ெர்வபேெ
நிதிச்
பெனவ
னமயங்கள்
ஆனையம்
(ஐஎஃப்எஸ்சிஏ)
ஐஎஃப்எஸ்சியில்
நினலயோை
நிதி
னமயத்னே
பமம் டுத்துவேற்கோை
அணுகுமுனைனய ரிந்துனரப் ேற்கோக ஒரு
நிபுைர் குழுனவ அனமத்துள்ளது. நிபுைர்
குழு ேனலவர் சி.பக. மிஸ்ரோ, இந்திய அரசின்
முன்ைோள்
செயலோளர்,
சுற்றுச்சூழல்
அனமச்ெகம், கோடு மற்றும்
ருவநினல
மோற்ைம். இந்ே குழுவில் ேனலவர் மற்றும்
உறுப்பிைர் செயலோளர் உட் ட சமோத்ேம் 10
உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்.
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பிரேமர் பமோடி 38 வது பிரகதி கூட்டத்திற்கு
ேனலனம ேோங்குகிைோர்
• மத்திய மற்றும் மோநில அரசின்
ல
திட்டங்கள், குனைகள் மற்றும் திட்டங்கனள
ஆய்வு செய்ய பிரேமர் நபரந்திர பமோடி 38
வது பிரகதி கூட்டத்திற்கு ேனலனம
ேோங்கிைோர். பிரகதி என் து செயலில் உள்ள
நிர்வோகம் மற்றும் ெரியோை பநரத்தில்
செயல் டுத்துேல். கூட்டத்தில், சுமோர் 50,000
பகோடி ரூ ோய் செலவில் எட்டு திட்டங்கள்
ரிசீலனைக்கு எடுக்கப் ட்டை. முந்னேய 37
பிரகதி கூட்டங்களில் இதுவனர ரூ .14.39
லட்ெம் பகோடி மதிப்புள்ள 297 திட்டங்கள்
மதிப் ோய்வு செய்யப் ட்டுள்ளை.
EA இந்தியோனவ முழுபநர உறுப்பிைரோக்க
அனழப்பு விடுத்துள்ளது.
• ெர்வபேெ
எரிெக்தி
நிறுவைம்
(IEA)
இந்தியோனவ அேன் முழுபநர உறுப்பிைர்
ஆக்க அனழப்பு விடுத்துள்ளது.
• இந்ே
உறுப்பிைர்
அனழப்பிேழ்
சவளிச்ெத்தில் சகோடுக்கப் ட்டது, இந்தியோ
உலகின் மூன்ைோவது ச ரிய ஆற்ைல்
நுகர்பவோர்.
• இந்ே
முன்சமோழிவு
ஏற்றுக்சகோள்ளப் ட்டோல், இந்தியோ ேைது
மூபலோ ோய எண்சைனய 90 நோட்களுக்கு
பேனவயோக
அதிகரிக்க
பவண்டும்.
எண்சைய் அனமச்ெர் ெர்தீப் சிங் பூரி IEA
நிர்வோக இயக்குைர்
ோத்தி பீபரோலுடன்
கலந்துனரயோடிைோர்
ெர்வபேெ சூரிய கூட்டணியின் 4 வது
ச ோதுக்குழு சேோடங்குகிைது
• ெர்வபேெ சூரிய ஒளி கூட்டணியின் (ISA)
நோன்கோவது ச ோதுச் ென அக்படோ ர் 18
முேல்
21,
2021
வனர
ஏற் ோடு
செய்யப் ட்டுள்ளது. ெட்டென க்கு ISA
ெட்டென ேனலவர் ஆர்.பக.சிங் ேனலனம
வகிப் ோர்,
அவர்
புதிய
மற்றும்
புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி அனமச்ெரோகவும்
உள்ளோர்.
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CII ெர்வபேெ மோநோடு மற்றும் கண்கோட்சினய
ஏற் ோடு செய்கிைது “எதிர்கோல சேோழில்நுட் ம்
2021”
• அக்படோ ர் 19 முேல் 27, 2021 வனர
சேோழில்நுட்
ேத்சேடுப்பு
மற்றும்
முடுக்கம்
ப ோன்ை
டிஜிட்டல்
மோற்ைத்திற்கோை
யைத்னே
இந்திய
சேோழில் கூட்டனமப்பு (CII) டிஜிட்டல்
சேோழில்நுட் ங்கள்
ற்றிய
ெர்வபேெ
மோநோடு மற்றும் கண்கோட்சினய ஏற் ோடு
செய்துள்ளது.
• ெர்வபேெ மோநோட்டின் முக்கிய கருப்ச ோருள்
” Driving technologies for building the future, we all
can trust “.
செனிவோனவ ேளமோகக் சகோண்ட WAIPA இன்
ேனலவரோக Invest India பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது
• 2021-2023க்கோை உலக முேலீட்டு ஊக்குவிப்பு
ஏசென்சிகளின் (WAIPA) ேனலவரோக இந்திய
அரெோங்கத்தின்
இளம்
சேோடக்க
நிறுவைமோை
இன்சவஸ்ட்
இந்தியோ
ஒருமைேோகத் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ளது.
• இந்தியோவில் முேலீட்டு வோய்ப்புகள் மற்றும்
விருப் ங்கனளத்
பேடும்
முேலீட்டோளர்களுக்கு
உேவ,
பேசிய
முேலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வெதி
முகனம இன்சவஸ்ட் இந்தியோ ஆகும்.
இந்தியோ, இங்கிலோந்து மற்றும் ஆஸ்திபரலியோ
ஆகியனவ COP26 இல் IRIS முயற்சினய
கூட்டோக சேோடங்க உள்ளை
• இந்தியோ,
ஆஸ்திபரலியோ
மற்றும்
இங்கிலோந்து ஆகிய நோடுகள் சிறிய தீவு
வளரும் மோநிலங்களுடன் (SIDS) இனைந்து,
கட்சிகளின் மோநோட்டின் (COP26) ஒரு
புைத்தில், “மீண்டும் தீவு மோநிலங்களுக்கோை
உள்கட்டனமப்பு (IRIS)” என்ை புதிய
முயற்சினயத் சேோடங்க திட்டமிட்டுள்ளை.
• IRIS இயங்குேளமோைது, தீவு நோடுகளில்
ஏற் டும் ப ரழிவுகனளத் ேோங்கக்கூடிய
மற்றும்
ச ோருளோேோர
இழப்புகனளக்
குனைக்கும்
ஒரு
உள்கட்டனமப்ன
உருவோக்குவனே
பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
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AIIB இன் ஆளுநர் குழுவின் 6வது வருடோந்திர
கூட்டத்தில் என். சீேோரோமன் கிட்டத்ேட்ட
கலந்து சகோண்டோர்
• ஆசிய
உள்கட்டனமப்பு
முேலீட்டு
வங்கியின் ஆளுநர் குழுவின் 6வது ஆண்டு
கூட்டத்தில் மத்திய நிதி மற்றும் கோர்ப் பரட்
விவகோரத்துனை
அனமச்ெர்
நிர்மலோ
சீேோரோமன் புது தில்லியில் இருந்து வீடிபயோ
கோன் ரன்ஸ் மூலம் ங்பகற்ைோர். AIIB இன்
வருடோந்திரக் கூட்டத்தின் கருப்ச ோருள்
“இன்னைய முேலீடு மற்றும் நோனள
மோற்றுேல்” என் ேோகும்.
16வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி மோநோட்டில் பிரேமர்
பமோடி ங்பகற்ைோர்
• பிரேமர் நபரந்திர பமோடி அக்படோ ர் 27, 2021
அன்று 16 வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி
மோநோட்டில் (EAS) வீடிபயோ கோன் ரன்ஸ்
மூலம் ங்பகற்ைோர், இேன் ப ோது அவர்
சுேந்திரமோை, திைந்ே மற்றும் உள்ளடக்கிய
இந்பேோ- சிபிக்
மற்றும்
ஆசியோன்
னமயத்தின் சகோள்னகயில் இந்தியோவின்
கவைத்னே மீண்டும் உறுதிப் டுத்திைோர்.
• 16வது EAS புருபையின் ேனலனமயின் கீழ்
நடத்ேப் ட்டது. பிரேமர் பமோடியின் 7வது
கிழக்கு ஆசிய உச்சி மோநோடு இதுவோகும்.
DefExpo 2022க்கோை தூேர்கள் வட்ட பமனெக்கு
ரோஜ்நோத் சிங் ேனலனம ேோங்குகிைோர்
• நட்பு நோடுகளுக்கும், உலகின் ோதுகோப்பு
உற் த்தித் சேோழில்களுக்கும், ரக்ஷோ மந்திரி,
ரோஜ்நோத் சிங், புதுதில்லியில் நடந்ே சடஃப்
எக்ஸ்ப ோ 2022க்கோை தூேர்கள் வட்ட
பமனெக்கு ேனலனம ேோங்கிைோர்.

இந்பேோ- சிபிக்
பிரோந்திய
உனரயோடல்
சேோடங்குகிைது
• இந்பேோ- சிபிக் பிரோந்திய உனரயோடல்
(IPRD) 2021 2021 அக்படோ ர் 27, 28 மற்றும் 29
ஆகிய பேதிகளில் மூன்று நோள் ஆன்னலன்
நிகழ்வோக ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ளது.
• IPRD 2021 ’21 ஆம் நூற்ைோண்டின் கடல்ெோர்
உத்தியில்
ரிைோமம்:
கட்டோயங்கள்,
ெவோல்கள் மற்றும் முன்பைோக்கி செல்லும்
வழி’ என்ை கருப்ச ோருளில் கவைம்
செலுத்தும். இது எட்டு குறிப்பிட்ட துனை
கருப்ச ோருள்களில் கவைம் செலுத்தும்.
18வது ஆசியோன்-இந்தியோ உச்சிமோநோட்டில்
பிரேமர் பமோடி கிட்டத்ேட்ட ங்பகற்கிைோர்
• சேன்கிழக்கு ஆசிய நோடுகளின் 18வது
கூட்டனமப்பு (ஆசியோன்)-இந்தியோ உச்சி
மோநோட்டில் இந்தியப் பிரேமர் நபரந்திர
பமோடி கலந்துசகோண்டோர். பிரேமர் பமோடி
ங்பகற்ை 9வது ஆசியோன்-இந்தியோ உச்சி
மோநோடு இதுவோகும். புருபை சுல்ேோன்
ேனலனமயில் உச்சி மோநோடு நனடச ற்ைது.
மன்சுக் மோண்டவியோ CIIஆசியோ செல்த் 2021
உச்சிமோநோட்டில் உனரயோற்றுகிைோர்
• மத்திய
சுகோேோரம்
மற்றும்
குடும்
நலத்துனை அனமச்ெர் டோக்டர் மன்சுக்
மோண்டவியோ, அக்படோ ர் 28, 2021 அன்று CII
ஆசியோ செல்த் 2021 உச்சிமோநோட்டில்
வீடிபயோ கோன் ரன்சிங் மூலம் ங்பகற்ைோர்.
• இரண்டு
நோள்
உச்சிமோநோட்டின்
கருப்ச ோருள் ‘சிைந்ே நோனளய சுகோேோரப்
ோதுகோப்ன மோற்றுேல்.

• DefExpo 2022 ஆசியோவின் மிகப்ச ரிய
ோதுகோப்பு கண்கோட்சியோக இருக்கும்.
• மோர்ச் 10-13, 2022 க்கு இனடயில் குெரோத்தின்
கோந்திநகரில் நனடச றும் DefExpo 2022 இன்
திட்டமிடல், ஏற் ோடுகள் மற்றும் இேர
விவரங்கனளப்
ற்றி
சவளிநோட்டு
தூதுவர்களின் தூேர்களுக்கு விளக்குவது
இந்ே வட்ட பமனெயின் பநோக்கமோகும்.
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Agreements News
குழந்னேகள் மற்றும் இளம் ருவத்திைரின் மை
நலனுக்கோக
ஐசிசி
மற்றும்
யுனிசெஃப்
ங்குேோரர்
• ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ் மற்றும் ஓமோனில்
2021 ஆண்கள் டி 20 உலகக் பகோப்ன க்கு
முன்ைேோக, ெர்வபேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில்
(ICC) மற்றும் யுனிசெஃப் ஆகியனவ
குழந்னேகள்
மற்றும்
இளம் ருவத்திைரினடபய
இந்ே
பிரச்சினைனயப்
ற்றிய விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவேன்
மூலம்
மை
ஆபரோக்கியத்னேச் சுற்றியுள்ள களங்கத்னே
உனடக்க உேவுவேோகக் கூறியுள்ளது.
நிதி ஆபயோக் இஸ்பரோவுடன் இனைந்து
புவிெோர்
ஆற்ைல்
வனர டத்னேத்
சேோடங்குகிைது
• NITI ஆபயோக் இந்தியோவின் புவியியல்
ஆற்ைல்
வனர டத்னே
அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது, இது நோட்டின்
அனைத்து
ஆற்ைல்
வளங்களின்
முழுனமயோை டத்னே வழங்கும். இந்திய
விண்சவளி ஆரோய்ச்சி நிறுவைம் (ISRO)
மற்றும்
இந்திய
அரசின்
எரிெக்தி
அனமச்ெகங்களுடன்
இனைந்து
இந்ே
வனர டத்னே
நிதி
ஆபயோக்
உருவோக்கியுள்ளது.`
Sports News
பீபரந்திர லக்ரோ மற்றும் எஸ்.வி.சுனில் ெர்வபேெ
ெோக்கியிலிருந்து
ஓய்வு
ச றுவேோக
அறிவித்துள்ளோர்.`
• இந்திய ஆண்கள் ஃபீல்ட் ெோக்கி அணியின்
முன்ைணி ஃ ோர்வர்ட் மற்றும் ஸ்டோர்
ஸ்ட்னரக்கர் மற்றும் ஒலிம்பிக் சவண்கலப்
ேக்கம் சவன்ை இந்திய ெோக்கி நட்ெத்திர
டிஃச ண்டர் பீபரந்திர லக்ரோ ெர்வபேெ
ெோக்கியிலிருந்து
ஓய்வு
ச றுவேோக
அறிவித்துள்ளோர்.
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• 31 வயேோை லக்ரோ 2020 படோக்கிபயோ
ஒலிம்பிக்கில்
துனை
பகப்டைோக
சவண்கலப்
ேக்கம் சவன்ை இந்திய
அணியின் ஒரு குதியோக இருந்ேோர்.
FC பகோவோ முேல் டுரோண்ட் பகோப்ன கோல் ந்து
பகோப்ன னய சவன்ைது.
• சகோல்கத்ேோவில் விபவகோைந்ேோ யு ோ ோரதி
கிரிரங்கனில்
நனடச ற்ை
இறுதிப்
ப ோட்டியில், FC பகோவோ ேைது முேல்
டுரோண்ட் பகோப்ன கோல் ந்து ட்டத்னே 10
என்ை
கைக்கில்
முெம்மதியன்
ஸ்ப ோர்டிங்னக சவன்ைது.
• இறுதிப் ப ோட்டி கூடுேல் பநரத்திற்குப்
பிைகு 105 வது நிமிடத்தில் FC பகோவோ
பகப்டன் எட்வர்படோ ச டியோ அனைத்து
முக்கிய பகோல்கனளயும் அடித்ேோர்.
ஸ்மிருதி மந்ேைோ ஆஸ்திபரலியோவில் சடஸ்ட்
ெேம் அடித்ே முேல் இந்தியப் ச ண் ஆவோர்
• மகளிர் கிரிக்சகட்டில் ஒரு வரலோற்று
ேருைத்தில்,
ஆஸ்திபரலிய
மண்ணில்
சடஸ்ட் ெேம் அடித்ே முேல் இந்திய ச ண்
என்ை ச ருனமனய ஸ்மிருதி மந்ேைோ
ச ற்ைோர். முேல் இளஞ்சிவப்பு
ந்தின்
இரண்டோவது நோளில் இரவும்
கலும்
இந்தியோவின்
முேல்
இன்னிங்னஸ
வடிவனமக்க அவர் ேைது ெேத்னே நினைவு
செய்ேோர்.
• இந்ே
ப ோட்டி
ஆஸ்திபரலியோவின்
குயின்ஸ்லோந்தில் உள்ள கரோரோ ஓவலில்
இன்று
நனடச ற்ைது.
அவர்
22
வுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸருடன் 127
ரன்கள் எடுத்ேோர்.
பமக்ைஸ்
கோர்ல்ென்
சமல்ட்வோட்டர்
ெோம்பியன்ஸ் செஸ் டூர் ட்டத்னே சவன்ைோர்.
• உலக செஸ் ெோம்பியன் பமக்ைஸ் கோர்ல்ென்,
முேல் சமல்ட்வோட்டர் ெோம்பியன்ஸ் செஸ்
டூனர சவன்று, இறுதிப் ப ோட்டியில் மோற்ை
முடியோே படோக்கன் (NFT) பகோப்ன னயயும்,
1,00,000 டோலர்கனளயும் ச ற்ைோர். 10 மோே
கோல ஆன்னலன் செஸ் ப ோட்டிகள்
chess24.com இல் நவம் ர் 22, 2020 முேல்
அக்படோ ர் 4, 2021 வனர நனடச ற்ைது.
ப ோட்டிகள்
FIDE
ஆல்
மதிப்பிடப் டவில்னல.
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ISSF ெூனியர் ெோம்பியன்ஷிப்: ஐஸ்வரி பிரேோப்
சிங் பேோமர் ேங்கம் சவன்ைோர்
• ச ருமோவின் லிமோவில் நனடச ற்ை ISSF
ெூனியர் உலக ெோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டியில்
ஆண்கள் 50 மீ னரஃபிள் 3 நினலகளில்
ேங்கம் சவன்ை இந்திய இளம் துப் ோக்கி
சுடும் வீரர் ஐஸ்வரி பிரேோப் சிங் பேோமர்
உலக ெோேனைனய முறியடித்ேோர்.
இந்திய ெோக்கி வீரர்கள் FIH ஸ்டோர்ஸ் விருனே
சவன்ைைர்
• இந்திய ெோக்கி வீரர்கள் 2020-21 FIH
ஸ்டோர்ஸ் விருதுகனள சவன்ைைர் என்று
ெர்வபேெ ெோக்கி கூட்டனமப்பு (FIH)
அறிவித்ேது.
• ஆகஸ்ட் 23 முேல் செப்டம் ர் 15 வனர
நடத்ேப் ட்ட ஆன்னலன் வோக்சகடுப்பின்
அடிப் னடயில் சவற்றியோளர்கள் முடிவு
செய்யப் ட்டைர், அதில் பேசிய ெங்கங்கள்,
அந்ேந்ே பேசிய பகப்டன்கள் மற்றும்
யிற்சியோளர்கள், வீரர்கள், ஊடகங்கள்
மற்றும் ெோக்கி ரசிகர்கள் ஆகிபயோர்
வோக்களித்ேைர்.
FIH
நட்ெத்திரங்கள்
விருதுகள்
2020-21:
சவற்றியோளர்களின் ட்டியல்
• ஆண்டின் சிைந்ே வீரர்: ெர்மன்பிரீத் சிங்
(ஆண்கள்) மற்றும் குர்ஜித் கவுர் (ச ண்கள்)
• ஆண்டின் பகோல்கீப் ர்: பிஆர் ஸ்ரீபெஷ்
(ஆண்கள்)
மற்றும்
ெவிேோ
புனியோ
(ச ண்கள்)
• இந்ே ஆண்டின் வளர்ந்து வரும் நட்ெத்திரம்:
விபவக் ெோகர் பிரெோத் (ஆண்கள்) மற்றும்
ேர்மிளோ பேவி (ச ண்கள்)
• ஆண்டின்
யிற்சியோளர்: கிரெோம் ரீட்
(ஆண்கள்) மற்றும் ஸ்பெோர்ட் மரிஜ்பை
(ச ண்கள்)
மல்யுத்ே வீரோங்கனை அன்ேு மோலிக் உலக
ெோம்பியன்ஷிப் சவள்ளி சவன்ை முேல் இந்திய
ச ண்
• 2021 உலக மல்யுத்ே ெோம்பியன்ஷிப்பில்,
இந்திய மல்யுத்ே வீரர் அன்ேு மோலிக் உலக
ெோம்பியன்ஷிப்பில் முேல் இந்திய ச ண்கள்
இறுதிப்
ப ோட்டியோளரோகவும்,
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இந்தியோவிலிருந்து சவள்ளிப்
ேக்கம்
சவன்ை
முேல்
ச ண்
வீரரோகவும்
வரலோற்னைப் னடத்ேோர்.
• 19 வயேோை அன்ேு 57 கிபலோ ஃப்ரீஸ்னடல்
ப ோட்டியில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்
ெோம்பியைோை அசமரிக்கோவின் செலன்
லூசி மோரூலிஸிடம் பேோற்ைேோல் சவள்ளிப்
ேக்கத்னே சவன்ைோர்.
படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்
ேக்கம் சவன்ை
ரூபிந்ேர் ோல் சிங் ெோக்கியிலிருந்து ஓய்வு
ச றுவேோக அறிவித்ேோர்
• ஒலிம்பிக் சவண்கலப்
ேக்கம் சவன்ை
இந்திய ெோக்கி வீரர் ரூபிந்ேர் ோல் சிங்
இளம் மற்றும் திைனமயோை வீரர்களுக்கு
வழி
வகுப் ேற்கோக
ெர்வபேெ
ெோக்கியிலிருந்து
ஓய்வு
ச றுவேோக
அறிவித்துள்ளோர். 30 வயேோை ரூபீந்ேர் ேைது
13 வருட ெோக்கி வோழ்க்னகயில் 223
ப ோட்டிகளில் இந்திய ெோக்கி அணினய
பிரதிநிதித்துவப் டுத்திைோர். ெூனல –
ஆகஸ்ட் 2021 இல் நனடச ற்ை 2020
பகோனடகோல படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில்
சவண்கலப்
ேக்கம் சவன்ை இந்திய
ெோக்கி அணியின் ஒரு குதியோக ரூபிந்ேர்
இருந்ேோர்.
சேோழில்முனை குத்துச்ெண்னட வீரர் பமனி
ோக்கிபயோ குத்துச்ெண்னடயிலிருந்து ஓய்வு
ச றுவேோக அறிவித்ேோர்
• 26 ஆண்டுகள் மற்றும் 72 சேோழில்முனை
ப ோட்டிகளுக்குப் பிைகு, முன்ைோள் உலக
ெோம்பியன் பமனி ோக்கிபயோ சேோழில்முனை
குத்துச்ெண்னடயிலிருந்து ஓய்வு ச றுவேோக
அறிவித்ேோர். அவர் 1995 இல் 16 வயதில்
ேைது சேோழில்முனை அறிமுகமோைோர். ஐந்து
சவவ்பவறு எனட வகுப்புகளில் பநரியல்
ெோம்பியன்ஷிப்ன
சவன்ை
முேல்
குத்துச்ெண்னட வீரர் ஆைோர் மற்றும் நோன்கு
சவவ்பவறு
ேெோப்ேங்களோக
உலக
ெோம்பியன்ஷிப்ன
நடத்திய
ஒபர
குத்துச்ெண்னட
வீரர்
ஆவோர்.
அவர்
ெமீ த்தில்
2019
இல்
40
வயதில்
சவல்டர்சவயிட்
ட்டத்னே
னவத்திருந்ேோர்.
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இந்திய மகளிர் அணி முேன்முனையோக
இளஞ்சிவப்பு
ந்து சடஸ்ட் ப ோட்டியில்
வினளயோடியது
• செப்டம் ர்
30
ஆம்
பேதி
ஆஸ்திபரலியோவின் குயின்ஸ்லோண்டனில்
உள்ள கரோரோ ஓவலில் இந்தியோ மற்றும்
ஆஸ்திபரலிய
மகளிர்
அணிகளுக்கு
இனடயிலோை முேல் இளஞ்சிவப்பு ந்து
கல் மற்றும் இரவு சடஸ்ட் ப ோட்டி.
பிசிசிஐ மற்றும் கிரிக்சகட் ஆஸ்திபரலியோ
முன்பைோக்கி
வினளயோடும்
முழுத்
சேோடரிலும் ஒரு சடஸ்டில் சவற்றிச ை
விரும்புகின்ைை.
மிேோலி
ரோஜ்
ேனலனமயிலோை இந்திய அணி.
வோல்படரி ப ோட்டோஸ் துருக்கிய கிரோண்ட்
பிரிக்ஸ் 2021 ஐ சவன்ைோர்
• வோல்படரி
ச ோட்டோஸ்
(சமர்சிடிஸ்பின்லோந்து) அக்படோ ர் 10, 2021 அன்று
நனடச ற்ை F1 துருக்கிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்
2021 ஐ சவன்ைோர். இந்ே சீெனின் முேல்
ேனலப்பு இது. பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோச ன்
(சரட் புல்- சநேர்லோந்து) இரண்டோவது
இடத்னேயும்,
செர்ஜிபயோ
ச சரஸ்
(சமக்சிபகோ- சரட் புல்) மூன்ைோவது
இடத்னேயும் பிடித்ேைர். இேற்கினடயில்,
லூயிஸ் ெோமில்டன் ஐந்ேோவது இடத்னேப்
பிடித்ேோர்.
இந்தியோவின் 2022 U-17 மகளிர் உலகக்
பகோப்ன யின்
“Ibha”
சின்ைத்னே
FIFA
சவளியிட்டது
• உலக கோல் ந்து அனமப் ோை ஃபிஃ ோ, U-17
மகளிர் உலகக் பகோப்ன இந்தியோ 2022 இன்
அதிகோரப்பூர்வ சின்ைத்னே சவளியிட்டது,
“இ ோ” ஆசிய சிங்கம் ச ண் ெக்தினய
பிரதிநிதித்துவப் டுத்துகிைது.
இந்ேப்
ப ோட்டி அடுத்ே ஆண்டு அக்படோ ர் 11-30
வனர இந்தியோவில் நனடச றும்.
• இந்ே அறிவிப்பு ெர்வபேெ ச ண் குழந்னே
திைத்துடன் ஒத்துப்ப ோைது
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ISSF ெூனியர் உலக ெோம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய
ேூட்டர்ஸ் 43 ேக்கங்கனள சவன்றுள்ளது
• 2021 ெர்வபேெ டப்பிடிப்பு வினளயோட்டு
கூட்டனமப்பு (ISSF) ெூனியர் உலக
ெோம்பியன்ஷிப்
துப் ோக்கி/னகத்துப் ோக்கி/ேோட்கன்
ச ருவில் உள்ள லிமோவில் நனடச ற்ைது.
• இந்திய துப் ோக்கி சுடும் வீரர்கள் 43
ேக்கங்களுடன் வரலோற்று சவற்றி ச ற்று
ேக்க ட்டியலில் முேலிடத்தில் உள்ளைர்.
• இதில் 17 ேங்கம், 16 சவள்ளி மற்றும் 10
சவண்கலப்
ேக்கங்கள்
அடங்கும்.
அசமரிக்கோ ஆறு ேங்கம், எட்டு சவள்ளி
மற்றும் ஆறு சவண்கலம் உட் ட 21
ேக்கங்களுடன்
ேக்க அட்டவனையில்
இரண்டோவது இடத்னேப் பிடித்ேது.
அயர்லோந்தின்
ஆமி
ெண்டர்
ஒருநோள்
ப ோட்டிகளில் ெேம் அடித்ே இளம் வீரர் ஆவோர்
• அயர்லோந்தின் ஆமி ெண்டர் ேைது 16 வது
பிைந்ேநோளில் ஜிம் ோப்பவக்கு எதிரோக 121
ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்கோமல், ஆண்கள்
அல்லது ச ண்கள் கிரிக்சகட்டில் ஒருநோள்
ப ோட்டிகளில் ெேம் அடித்ே இளம் வீரர்
என்ை ச ருனமனய ச ற்ைோர்.
• ச ல்ஃ ோஸ்ட் வீரோங்கனை – ேைது
நோன்கோவது ஒருநோள் ப ோட்டியில் மட்டுபம
வினளயோடிைோர் – இந்தியோவின் மிேோலி ரோஜ்
1999 ஆம் ஆண்டில் அயர்லோந்துக்கு எதிரோக
16 ெேங்கள் 205 நோள் இருந்ேப ோது ெேம்
அடித்ே ெோேனைனய முறியடித்ேோர்.
ஐபிஎல் 2021 ஐ சென்னை சூப் ர் கிங்ஸ்
சவன்ைது
• 2021 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL) ட்டத்னே
சவன்ை சென்னை சூப் ர் கிங்ஸ் (CSK)
இறுதிப் ப ோட்டியில் சகோல்கத்ேோ னநட்
னரடர்னஸ (KKR) பேோற்கடித்ேது. இது
ஐபிஎல்லின் 14 வது திப் ோகும், இது 20-20
வடிவத்தில் இந்தியோ ெோர்ந்ே கிரிக்சகட் லீக்
ஆகும்.
• ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப் ர் கிங்ஸின்
(CSK) 4 வது சவற்றியோகும், இேற்கு முன்பு
2010, 2011 மற்றும் 2018 ல் ப ோட்டினய
சவன்ைது.
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• S. பேோனி சிஎஸ்பக சவற்றி ச ற்ை அணியின்
பகப்டன்.
• இயோன் பமோர்கன் ரன்ைர் அப் அணியின்
பகப்டன் அேோவது சகோல்கத்ேோ னநட்
னரடர்ஸ் (KKR). அவர் இங்கிலோந்னேச்
பெர்ந்ேவர்
• ஐபிஎல்லின் முேல் ோதி இந்தியோவிலும்,
இரண்டோவது
ோதி
UAE
யிலும்
நனடச ற்ைது. இறுதிப் ப ோட்டிகள் து ோய்
ெர்வபேெ னமேோைத்தில் நனடச ற்ைை.
• ப ோட்டியின் வீரர்: ெர்ேல் ட்படல் (RCB)
• அதிக ரன் அடித்ேவர் (ஆரஞ்சு சேோப்பி):
ருதுரோஜ் சகய்க்வோட் (CSK) (635 ரன்கள்)
• அதிக விக்சகட் எடுத்ேவர் ( ர்பிள் பகப்):
ெர்ேல் ட்படல் (RCB) (32 விக்சகட்)
• ஐபிஎல் ட்டத்னே மும்ன இந்தியன்ஸ்
அணி அதிக முனை சவன்றுள்ளது, அேோவது
5 முனை.
2021 SAFF ெோம்பியன்ஷிப்ன இந்தியோ 3-0 எை
பந ோளத்னே சவன்ைது
• அக்படோ ர் 16, 2021 அன்று மோலத்தீவில்
உள்ள பேசிய கோல் ந்து னமேோைத்தில்
நனடச ற்ை 2021 SAFF ெோம்பியன்ஷிப்
இறுதிப்
ட்டத்னே இந்தியோ 3-0 என்ை
கைக்கில் பந ோளத்னே சவன்ைது.
• இது இந்திய ஆண்கள் பேசிய கோல் ந்து
அணியோல் பகோரப் ட்ட எட்டோவது SAFF
ெோம்பியன்ஷிப் ட்டமோகும். இேற்கு முன்பு
அந்ே அணி 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011,
2015 ல் ட்டத்னே சவன்ைது
• சுனில் பெத்ரி, சுபரஷ் சிங் வோங்ெோம் மற்றும்
ெோெல் அப்துல் ெமத் ஆகிபயோர் இறுதிப்
ப ோட்டியில் இந்திய அணிக்கோக பகோல்
அடித்ேைர்.
திவ்யோ பேஷ்முக் இந்தியோவின் 21 வது ச ண்
கிரோண்ட் மோஸ்டர் ஆைோர்
• 15 வயேோை திவ்யோ பேஷ்முக் ெங்பகரியின்
புடோச ஸ்டில் கிரோண்ட் மோஸ்டர் (GM) இல்
ேைது 2 வது ெர்வபேெ மோஸ்டர் (IM) ஐப்
ச ற்ை பிைகு இந்தியோவின் 21 வது ச ண்
கிரோண்ட் மோஸ்டர் (WGM) ஆைோர்.
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• அவர்
ஒன் து
சுற்றுகளில்
ஐந்து
புள்ளிகனளப் ச ற்ைோர் மற்றும் அவரது
இறுதி WGM விதிமுனைனயப் ோதுகோக்க 2452
செயல்திைன் மதிப்பீட்னட முடித்ேோர்.
ரோகுல் டிரோவிட் இந்திய அணியின் ேனலனம
யிற்சியோளரோக நியமிக்கப் ட்டோர்
• இந்திய
அணியின்
முன்ைோள்
யிற்சியோளரோக ரோகுல் டிரோவிட் இந்திய
அணியின்
ேனலனம
யிற்சியோளரோக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்
மற்றும்
ரவி
ெோஸ்திரியின் ேவியில் 2021 ஆம் ஆண்டு
ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸில் நனடச ற்ை டி
20 உலகக் பகோப்ன க்குப் பிைகு அவரது
ேவிக் கோலம் முடிவனடகிைது.
பிரோன்சில் நடந்ே ெோர்லவில்வில் பேசிய
ப ோட்டியில் இந்தியோவின்
வோனி பேவி
சவற்றி ச ற்ைோர்
• படோக்பயோ
ஒலிம்பிக்கில்
வரலோற்றில்
ெோேனை னடத்ே ஃச ன்ெர் வோனி பேவி,
வினளயோட்டில் ங்பகற்ை முேல் இந்தியர்
என்ை ச ருனமனயப் ச ற்ைோர், ேனிப் ட்ட
மகளிர் ோதுகோப்புப் ப ோட்டியில் பிரோன்சில்
நடந்ே ெோர்லவில்பல பேசிய ப ோட்டியில்
சவன்ைோர்.
• அவர் ேற்ப ோது உலகில் 50 வது இடத்தில்
உள்ளோர்
மற்றும்
இந்தியோவிலிருந்து
முேலிடத்தில் உள்ள ஃச ன்ஸர் ஆவோர்.
சீைோவும்
இந்பேோபைஷியோவும்
உச ர்
பகோப்ன னயயும், ேோமஸ் பகோப்ன னயயும்
முனைபய சவன்ைை
• சடன்மோர்க்கின் ஆர்ெஸ் நகரில் நடந்ே
உச ர் பகோப்ன இறுதிப் ப ோட்டியில் சீைோ
3-1 என்ை பகோல் கைக்கில் ெப் ோனை
வீழ்த்தியது. இது 19 இறுதிப் ப ோட்டிகளில்
சீைோவின் 15 வது உச ர் பகோப்ன
சவற்றியோகும்.
• இந்ே ப ோட்டி உச ர் பகோப்ன வரலோற்றில்
மிக நீண்ட ப ோட்டியில் சென் குயிங் ெோன்
மற்றும் ஜியோ யி ஃ ோன் பெோடி சவற்றி
ச ற்ைது
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இந்தியன் சவல்ஸில் நனடச ற்ை 2021 BNP
ரி ோஸ் ஓ னின் கண்பைோட்டம்
• 2021 BNP
ரி ோஸ் ஓ ன் சடன்னிஸ்
ப ோட்டி, 2021 இந்தியன் சவல்ஸ் மோஸ்டர்ஸ்
என்றும்
அனழக்கப் டுகிைது,
இது
அக்படோ ர் 04 முேல் 18, 2021 வனர
அசமரிக்கோவின் கலிப ோர்னியோ, இந்தியன்
சவல்ஸில் நனடச ற்ைது.
• இது ஆண்களின் BNP ரி ோஸ் ஓ ன் (ATP
முதுநினல)
47
வது
திப்ன யும்,
ச ண்களின் BNP ரி ோஸ் ஓ னின் (WTA
முதுநினல) 32 வது திப்ன யும் குறிக்கிைது.
• சவற்றியோளர்களின்
சகோடுக்கப் ட்டுள்ளது:

ட்டியல்

கீபழ

• 2021 பிஎன்பி ரி ோஸ் ஓ னில் ஆண்கள்
ஒற்னையர் ட்டத்னே சவன்ைேன் மூலம்
பகமரூன் பநோரி ேைது முேல் ATP மோஸ்டர்ஸ்
1000 ஐ சவன்ைோர்
•

வுலோ
படோெோ
விக்படோரியோ
அெசரங்கோனவ பேோற்கடித்து ச ண்கள்
ஒற்னையர் ட்டத்னே சவன்ைோர்

• ச ண்கள் இரட்னடயர்
சமர்சடன்ஸ் மற்றும்
சவன்ைைர்

ட்டத்னே எலிஸ்
சு சவய் சீசி

• ெோன் பியர்ஸ் மற்றும் பிலிப் ப ோலசெக்
ஆண்கள்
இரட்னடயர்
ட்டத்னே
சவன்ைைர்
ஆஸ்திபரலியோவின்
பெம்ஸ்
ோட்டின்ென்
ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டிலிருந்து ஓய்வு ச றுகிைோர்
• ஆஸ்திபரலிய பவகப் ந்து வீச்ெோளர் பெம்ஸ்
ோட்டின்ென் உடற்ேகுதி பிரச்ெனையோல்
ஆேஸ்
சேோடருக்கோை
கைக்கில்
வரமோட்டோர் என் னே உைர்ந்து ெர்வபேெ
கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு ச ற்ைோர். 31
வயேோை அவர் 21 சடஸ்ட் மற்றும் 15
ஒருநோள் ப ோட்டிகளில் வினளயோடியுள்ளோர்,
இருப்பினும் உள்நோட்டு கிரிக்சகட்டில்
சேோடர்ந்து வினளயோடுவோர்.
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ஃபிஃ ோ ேரவரினெ 2021: இந்தியோ 106 வது
இடத்தில் உள்ளது
• ஃபிஃ ோ (ஃச டபரேன் இன்டர்பநேைல்
டி கோல் ந்து அபெோசிபயேன்) ேரவரினெ
2021 இல் இந்தியோ 106 வது இடத்தில்
உள்ளது, இந்திய அணியின் நினல ஒரு
இடத்திற்கு உயர்த்ேப் ட்டது. சுனில் பெத்ரி
ேனலனமயிலோை இந்திய அணியின் SAFF
(சேற்கோசிய
கோல் ந்து
கூட்டனமப்பு)
ெோம்பியன்ஷிப் 2021 இல் சவற்றி ச ற்ை
பிைகு,
அது
106
வது
இடத்னேப்
பிடித்துள்ளது.
அகமேோ ோத் மற்றும் லக்பைோ ஆகிய இரண்டும்
ஐபிஎல் சேோடரின் புதிய அணிகள்
• அகமேோ ோத் மற்றும் லக்பைோ ஆகிய
இரண்டு புதிய அணிகள் 2022 முேல்
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL)
குதியோக
இருக்கும். இேன் மூலம் ப ோட்டியின்
சமோத்ே
அணிகளின்
எண்ணிக்னக
த்ேோகிைது.
• RP-ெஞ்சீவ் பகோயங்கோ குழுமம் (RPSG)
லக்பைோ
அணியின்
உரினமயோளரோக
உள்ளது, CVC பகபிடல்
ோர்ட்ைர்ஸ்
அகமேோ ோத் அணியின் உரினமயோளரோக
உள்ளது.
• RPSG குழு லக்பைோவிற்கோை ஏலத்தில் ரூ.
7090 பகோடி, அபே ெமயம் CVC Capitals a.ka
Irelia அகமேோ ோத்துக்கோை ஏலத்தில் ரூ. 5625
பகோடி. IPL இன் முேல் சீென் 2008 இல்
வினளயோடப் ட்டது. IPL ப ோட்டியின்
திைோன்கு சீென்கள் உள்ளை. 15வது சீெனில்
ஐபிஎல்
சேோடரில்
10
அணிகள்
பமோதுகின்ைை.
சரட் புல்லின் பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன்
யுனைசடட் ஸ்படட்ஸ் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் 2021ஐ
சவன்ைோர்
• பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன் (சரட் புல் –
சநேர்லோந்து) அசமரிக்கோவின் சடக்ெோஸ்,
ஆஸ்டினில்
உள்ள
ெர்க்யூட்
ஆஃப்
அசமரிக்கோவில்
நனடச ற்ை
2021
யுனைசடட் ஸ்படட்ஸ் கிரோண்ட் பிரிக்னஸ
சவன்றுள்ளோர்.
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• இந்ே சீெனில் சவர்ஸ்டோப் னுக்கு இது 8வது
சவற்றியோகும்.
இந்ே
ந்ேயம்
2021
ஃ ோர்முலோ ஒன் உலக ெோம்பியன்ஷிப்பின்
17வது சுற்று ஆகும். லூயிஸ் ெோமில்டன்
(சமர்சிடிஸ்-கிபரட் பிரிட்டன்) இரண்டோவது
இடத்னேயும்,
செர்ஜிபயோ
ச சரஸ்
(சமக்சிபகோ-சரட்புல்)
மூன்ைோவது
இடத்னேயும் பிடித்ேைர்.
• 2021 F1 பரஸின் ட்டியல்
•
ஹ்னரன் F1 கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: லூயிஸ்
ெோமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கிபரட் பிரிட்டன்)
• எமிலியோ பரோமக்ைோ F1 கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்:
பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன் (சரட் புல் –
சநேர்லோந்து)
• ப ோர்த்துகீசிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: லூயிஸ்
ெோமில்டன்
• ஸ் ோனிஷ் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: லூயிஸ்
ெோமில்டன்
• சமோைோக்பகோ கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: பமக்ஸ்
சவர்ஸ்டோப் ன்
• அெர்ன ெோன் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: செர்ஜிபயோ
ச சரஸ் (சரட் புல்-சமக்சிபகோ)
• பிரஞ்சு
கிரோண்ட்
பிரிக்ஸ்:
பமக்ஸ்
சவர்ஸ்டோப் ன்
• ஸ்னடரியன் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: பமக்ஸ்
சவர்ஸ்டோப் ன்
• ஆஸ்திரிய ஜிபி: பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன்
• பிரிட்டிஷ் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: லூயிஸ்
ெோமில்டன்
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• ெங்பகரிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: எஸ்சட ன்
ஓகோன் (ஆல்ன ன் சரைோல்ட்- பிரோன்ஸ்)
• ச ல்ஜியன் கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் 2021: பமக்ஸ்
சவர்ஸ்டோப் ன்
• டச்சு
கிரோண்ட்
பிரிக்ஸ்:
பமக்ஸ்
சவர்ஸ்டோப் ன்
• இத்ேோலிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: படனியல்
ரிச்சியோர்படோ
• ரஷ்ய
கிரோண்ட்
பிரிக்ஸ்:
லூயிஸ்
ெோமில்டன்
• துருக்கிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ்: வோல்படரி
ப ோட்டோஸ் (சமர்சிடிஸ்-பின்லோந்து)
விக்டர் ஆக்செல்சென் மற்றும் அகோபை
யமகுச்சி சடன்மோர்க் ஓ ன் 2021 ஐ சவன்ைைர்
• சடன்மோர்க் ஓசடன்ஸ் ஸ்ப ோர்ட்ஸ் ோர்க்
னமேோைத்தில் நனடச ற்ை சடன்மோர்க்
ஓ ன் ப ட்மிண்டன் 2021 ஆண்களுக்கோை
ஒற்னையர் ப ோட்டியில் படனிஷ் ஒலிம்பிக்
ெோம்பியன் விக்டர் ஆக்செல்ென் சவற்றி
ச ற்ைோர். அவர் உலகின் நம் ர் ஒன் வீரரோை
ெப் ோனின் சகன்படோ சமோபமோட்டோனவ
பேோற்கடித்ேோர்.
• மகளிர் பிரிவில் ெப் ோனின் அகோபை
யமகுச்சி, அன் பெ-யங்னக (சேன் சகோரியோ)
பேோற்கடித்து இரண்டோவது
ட்டத்னே
சவன்ைோர்.
சடன்மோர்க்
ஓ ன் 2021 சவற்றியோளர்களின்
ட்டியல்:
வனக
சவற்றி
விக்டர்
ஆக்ெல்சென்
ஆண்கள் ஒற்னையர்
(சடன்மோர்க்)
அகோபை
யமகுச்சி
ச ண்கள் ஒற்னையர்
(ெப் ோன்)
டகுபரோ
பெோக்கி
ஆண்கள்
மற்றும்
யுபகோ
இரட்னடயர்
பகோ யோஷி (ெப் ோன்)
ச ண்கள்
ெுவோங் படோங்பிங்
இரட்னடயர்
மற்றும் செங் யூ (சீைோ)
யூேோ வேைோப மற்றும்
கலப்பு இரட்னடயர் அரிெோ
ஹிகோஷிபைோ
(ெப் ோன்).
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Fabio
Quartararo
2021
MotoGP
உலக
ெோம்பியன்ஷிப்ன சவன்ைோர்
• மோன்ஸ்டர்
எைர்ஜி
யமெோ
பமோட்படோஜிபியின்
ஃப பிபயோ
குவோர்டரோபரோ ‘‘2021 பமோட்படோஜிபி உலக
ெோம்பியன்’’
ஆைோர்.
பிரோன்செஸ்பகோ
ோக்ைோயோ (டுகோட்டி சலபைோவோ அணி)
இரண்டோவது இடத்னேயும், பெோன் மிர்
(சுசுகி எக்ஸ்டோர் அணி) மூன்ைோவது
இடத்னேயும் பிடித்ேைர்.
சநேர்லோந்தின் ரியோன் சடன் படோஸ்பகட்
ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு ச ற்ைோர்
• சநேர்லோந்னேச் பெர்ந்ே 41 வயேோை
கிரிக்சகட் ஆல்ரவுண்டரோை Ryan ten
Doeschate, சநேர்லோந்து ெர்வபேெ கிரிக்சகட்
கவுன்சில் (ICC) T20 உலகக் பகோப்ன யின்
சூப் ர் 12 நினலக்கு ேகுதி ச ைத் ேவறியனே
அடுத்து, ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து
ஓய்வு ச றுவேோக அறிவித்ேோர்.
• ேகுதிச் சுற்றுகளின் ப ோது, சநேர்லோந்து
நமீபியோவிடம் பேோல்வியனடந்து சூப் ர் 12
கட்டத்திற்குள் நுனழயத் ேவறியது, இது
அவரது கனடசி ெர்வபேெப் ப ோட்டியோகும்.
Awards News
இந்திய அனமப்பு னலஃப் 2021 உரினம
வோழ்வோேோர விருது ச றுகிைது
• சடல்லினயச் பெர்ந்ே சுற்றுச்சூழல் அனமப்பு
“வை மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கோை ெட்ட
முன்முயற்சி
(LIFE)”
2021
னரட்
னலவ்லிெுட் விருது, ெர்வபேெ மரியோனே,
ஸ்வீடனின் மோற்று பநோ ல் ரிசு என்றும்
அனழக்கப் டுகிைது.
ஷிவ் நோடோர் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை
உலகளோவிய ேனலனம விருது வழங்கப் ட
உள்ளது
• அசமரிக்க இந்தியோ பிசிைஸ் கவுன்சில்
(USIBC) அேன் 2021 உலகளோவிய ேனலனம
விருனேப் ச று வரோக ஷிவ் நோடோர்
மற்றும்
மல்லிகோ
சீனிவோெனைத்
பேர்ந்சேடுத்துள்ளது. ஷிவ் நோடோர் HCL
சடக்ைோலஜிஸ் லிமிசடட் நிறுவைர் மற்றும்
ேனலவர் ஆவோர்.
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• மல்லிகோ சீனிவோென், டிரோக்டர்ஸ் அண்ட்
ஃ ோர்ம் எக்யூப்சமன்ட் லிமிசடட் (TAFE)
ேனலவர் மற்றும் நிர்வோக இயக்குைர்.
அக்படோ ர் 6-7, 2021 இல் நனடச றும் 2021
ஆம்
ஆண்டு
இந்தியோ
பயோெனை
உச்சிமோநோட்டில்
இருவரும்
கவுரவிக்கப் டுவோர்கள்.
இயற்பியலுக்கோை
பநோ ல்
ரிசு
2021
அறிவிக்கப் ட்டது
• ரோயல் ஸ்வீடிஷ் அறிவியல் அகோடமி 2021
இயற்பியலுக்கோை பநோ ல் ரினெ வழங்க
முடிவு செய்துள்ளது.
• சியுகுபரோ மைோப , கிளோஸ் ெோெல்பமன்,
ெோர்ஜிபயோ ோரிசி ஆகிபயோர் இனைந்து
2021 ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கோை பநோ ல்
ரினெ சிக்கலோை உடல் அனமப்புகனளப்
புரிந்துசகோள்வேற்கோை
அற்புேமோை
ங்களிப்புகளுக்கோக சவன்ைைர்.
• இயற்பியலுக்கோை பநோ ல்
ரிசு ரோயல்
ஸ்வீடிஷ் அகோடமி ஆஃப் ெயின்ெஸ்,
ஸ்டோக்பெோம்,
ஸ்வீடைோல்
வழங்கப் டுகிைது.
எம்.
சவங்னகயோ
நோயுடு
பலோகப்ரியோ
பகோபிநோத்
ப ோர்படோபலோய்
விருனே
வழங்கிைோர்
• இந்தியோவின் துனை ெைோதி தி எம்.
சவங்னகயோ நோயுடு பேசிய ஒருங்கினைப்பு
மற்றும்
பேசிய
ங்களிப்புக்கோை
பலோகப்ரியோ பகோபிநோத் ப ோர்படோபலோய்
விருனே வழங்கிைோர்.
• கதூர் ோ
கோந்தி
பேசிய
நினைவு
அைக்கட்டனளயின் அெோம் கினள மற்றும்
எழுத்ேோளர் நிபரோட் குமோர் ோரூவோ மற்றும்
ஷில்லோங் பெம் ர்
ோடகர் குழுவுக்கு
குவோெோத்தியில் நடந்ே சிைப்பு விழோவில்
இந்ே விருது வழங்கப் ட்டது.
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பவதியியலுக்கோை
அறிவிக்கப் ட்டது

பநோ ல்

ரிசு

2021

கர்நோடக விகோஸ் கிரோமீைோ வங்கி இரண்டு
பேசிய விருதுகனளப் ச ற்றுள்ளது

• பவதியியலுக்கோை பநோ ல்
ரிசு 2021
“ெமச்சீரற்ை
ஆர்கபைோகோடலிசிஸின்
வளர்ச்சிக்கு” ச ஞ்ெமின் லிஸ்ட் மற்றும்
படவிட்
டபிள்யூ.சி
பமக்மில்லன்
ஆகிபயோருக்கு கூட்டோக வழங்கப் ட்டது.
இது
மருந்து
ஆரோய்ச்சியில்
ச ரும்
ேோக்கத்னே
ஏற் டுத்தியுள்ளது
மற்றும்
பவதியியனல சுனமயோக்கியுள்ளது. ரோயல்
ஸ்வீடிஷ் அகோடமி ஆஃப் ெயின்ெஸ்
பவதியியலில் 2021 பநோ ல் ரிசு வழங்க
முடிவு செய்துள்ளது.
ப ரோசிரியர் எரிக் ெனுபேக் மற்றும் டோக்டர்
ருக்மணி
ோைர்ஜி 2021 ஈடன்
ரினெ
ச றுகின்ைைர்

• கர்நோடக விகோஸ் கிரோமீைோ வங்கி (KVGB),
கைரோ வங்கியோல் நிதியளிக்கப் டுகிைது,
ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுனை மற்றும்
பமம் ோட்டு ஆனையத்தின் (PFRDA) அடல்
ஓய்வூதிய
திட்டத்தின்
(ABY)
கீழ்
குறிப்பிடத்ேக்க பெர்க்னகக்கோக இரண்டு
பேசிய
விருதுகனள
(ABY
ச ரிய
நம்பிக்னகயோளர்கள் மற்றும் ேனலனமத்துவ
மூலேைம்) ச ற்றுள்ளது.
ச ோருளோேோர அறிவியலுக்கோை பநோ ல் ரிசு
2021 அறிவிக்கப் ட்டது

• ப ரோசிரியர் எரிக் ஏ.ெனுபேக் மற்றும்
டோக்டர் ருக்மணி ோைர்ஜி ஆகிபயோருக்கு
2021 ஆம் ஆண்டு கல்வி வளர்ச்சிக்கோை
கல்வி பமம் ோட்டுக்கோை ஈடன்
ரிசு
வழங்கப் ட்டுள்ளது. ஈடன் ரிசு என் து
உலகின் மிக உயர்ந்ே கல்விப் ோரோட்டு
ஆகும், கல்வி துனையில் ஒரு முக்கியமோை
ங்கு வகிக்கும் அவர்களின் ெோேனைனய
அங்கீகரிக்கும் வனகயில்: கல்வியின் ேரத்னே
பமம் டுத்துேல் மற்றும் அளவில் கல்வி
கற்பைோனர
உருவோக்கிபயோருக்கு
இது
வழங்கப் டும்.
அனமதிக்கோை
பநோ ல்
ரிசு
2021
அறிவிக்கப் ட்டது
• பநோர்பவ பநோ ல் கமிட்டி 2021 பநோ ல்
அனமதி ரினெ மரியோ சரஸ்ஸோ மற்றும்
டிமிட்ரி
முரபடோவ்
ஆகிபயோருக்கு
“ெைநோயக சுேந்திரம் மற்றும் நீடித்ே
அனமதிக்கோை முன்நி ந்ேனையோை கருத்து
சுேந்திரத்னே
ோதுகோக்கும்
முயற்சிகளுக்கோக”
வழங்க
முடிவு
செய்துள்ளது.
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• ரோயல் ஸ்வீடிஷ் அகோடமி ஆஃப் ெயின்ெஸ்
2021 ஆம் ஆண்டு ஆல்பிரட் பநோ ல்
நினைவகத்தில்
ச ோருளோேோர
அறிவியலுக்கோை ஸ்சவரிெஸ் ரிக்ஸ்ப ங்க்
ரினெ படவிட் கோர்டுக்கு (கலிப ோர்னியோ
ல்கனலக்கழகம், ச ர்க்லி, அசமரிக்கோ)
“சேோழிலோளர் ச ோருளோேோரத்தில் அவரது
அனு வப்பூர்வ
ங்களிப்புகளுக்கோக”
வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. மற்ை ோதி
பெோசுவோ
ஆங்கிரிஸ்ட்
(மோெசூசெட்ஸ்
இன்ஸ்டிடியூட்
ஆப்
சடக்ைோலஜி,
பகம்பிரிட்ஜ், யுஎஸ்ஏ) மற்றும் னகபடோ
இம்ச ன்ஸ்
(ஸ்டோன்ப ோர்ட்
ல்கனலக்கழகம், யுஎஸ்ஏ) ஆகிபயோருக்கு
“கோரை
உைவுகளின்
குப் ோய்வில்
அவர்களின் முனையோை ங்களிப்புக்கோக”.
• இந்ே ஆண்டு ரிசு ச ற்ைவர்கள் – படவிட்
கோர்டு, பெோசுவோ ஆங்க்ரிஸ்ட் மற்றும்
னகபடோ இம்ச ன்ஸ் – சேோழிலோளர்
ெந்னேனயப் ற்றிய புதிய நுண்ைறிவுகனள
எங்களுக்கு
வழங்கியுள்ளைர்
மற்றும்
இயற்னக பெோேனைகளிலிருந்து கோரைம்
மற்றும் வினளவு ற்றி என்ை முடிவுகனள
எடுக்க முடியும் என் னேக் கோட்டியுள்ளைர்.
அவர்களின்
அணுகுமுனை
மற்ை
துனைகளுக்கும் ரவியது மற்றும் அனு வ
ஆரோய்ச்சியில் புரட்சினய ஏற் டுத்தியுள்ளது.
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மனலயோள எழுத்ேோளர் ச ன்யமின் வயலர்
விருனேப் ச ற்ைோர்
• பிர ல மனலயோள எழுத்ேோளர் ச ன்யமின்
ேைது “மோந்ேளிரிபல 20 கம்யூனிஸ்ட்
வர்ேங்கள்” என்ை புத்ேகத்திற்கோக 45 வது
வயலோர் ரோமவர்மோ நினைவு இலக்கிய
விருனேப் ச ற்றுள்ளோர். வயலோர் ரோமவர்மோ
நினைவு அைக்கட்டனளயோல் நிறுவப் ட்ட
இந்ே மதிப்புமிக்க விருது, ரூ .1 லட்ெம்
சரோக்கப் ரிசு, புகழ்ச ற்ை சிற்பி கைோயி
குன்றிரோமன் வடிவனமத்ே சிற் ம் மற்றும்
ெோன்ைளிப்பு ஆகியவற்னை உள்ளடக்கியது.
இந்திய விண்சவளி ெமூகம் ஜி ெதீஷ் சரட்டிக்கு
ஆர்ய ட்டோ விருனே வழங்குகிைது.
• செயலோளர் டிடிஆர் & டி மற்றும் ேனலவர்
டிஆர்டிஓ
டோக்டர்
ஜி.ெதீஷ்
சரட்டி
ஆகிபயோருக்கு இந்தியோவில் விண்சவளி
அறிவியனல
ஊக்குவிப் தில்
சிைந்ே
வோழ்நோள்
ங்களிப்புக்கோக
இந்திய
விண்சவளி கழகம் (ஏஎஸ்ஐ) மதிப்புமிக்க
ஆரிய ட்டோ
விருது
வழங்கப் ட்டது.
டோக்டர் சரட்டி பமம் ட்ட ஏவிபயோனிக்ஸ்,
பநவிபகேன்
மற்றும்
ஏவுகனை
சேோழில்நுட் ங்களின் ஆர் & டி குதியில்
முன்பைோடியோக உள்ளோர்.
சேலுங்கு தினரப் ட ேயோரிப் ோளர் பி பகோ ோல்
ெத்யஜித் பர விருதுக்கு பேர்வு செய்யப் ட்டோர்
• பிர ல
சேலுங்குத்
தினரப் டத்
ேயோரிப் ோளர் பி பகோ ோல், ச ெவோடோ
பகோ ோல், இந்திய சினிமோவுக்கு அவர்
அளித்ே ஒட்டுசமோத்ே
ங்களிப்பிற்கோக
நோன்கோவது ெத்யஜித் பர விருதுக்குத் பேர்வு
செய்யப் ட்டுள்ளோர்.
பகோ ோல்
30
சேலுங்குப் டங்கனளயும் இரண்டு இந்தித்
தினரப் டங்கனளயும்
இயக்கியுள்ளோர்.
மனலயோளத் தினரப் டத் ேயோரிப் ோளர்
ோலு கிரியோத், இனெ அனமப் ோளர்
ச ரும் ோவூர் ஜி ரவீந்திரநோத் மற்றும் லர்
அடங்கிய
குழுவோல்
அவர்
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்.
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டோக்டர் ரன்தீப் குபலரியோ 22 வது லோல் கதூர்
ெோஸ்திரி பேசிய விருனேப் ச ற்ைோர்
• துனை ெைோதி தி சவங்னகயோ நோயுடு, 22
வது லோல் கதூர் ெோஸ்திரி பேசிய விருனே,
சிைந்ே நுனரயீரல் நிபுைர் மற்றும் அகில
இந்திய
மருத்துவ
அறிவியல்
நிறுவைத்தின்(AIIMS) இயக்குநர் டோக்டர்
ரந்தீப் குபலரியோவுக்கு உ
ரோஷ்ட்ர தி
நிவோஸில் வழங்கிைோர்.
னமக்பரோெோப்ட் அணி 2021 சி.பக. பிரெலோத்
விருது சவன்றுள்ளது
• இந்திய
அசமரிக்க
னமக்பரோெோப்ட்
ேனலனம
நிர்வோக
அதிகோரி,
ெத்யோ
நோசேல்லோ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை
உலகளோவிய வணிக நினலத்ேன்னமக்கோை
மதிப்புமிக்க சி பக பிரகலோத் விருனே
னமக்பரோெோப்டின்
மற்ை
மூன்று
ேனலவர்களுடன் சவன்றுள்ளோர்.
இந்தியோவின்
“ேகச்ெோர்”
இளவரெர்
வில்லியமின் முேல் “சுற்றுச்சூழல்-ஆஸ்கோர்”
விருனே சவன்ைது
• புது தில்லினயச் பெர்ந்ே 17 வயேோை
சேோழிலதி ர் வித்யுத் பமோகன், கிரகத்னேக்
கோப் ோற்ை
முயற்சிக்கும்
மக்கனள
கவுரவிக்கும் ‘எக்பகோ-ஆஸ்கோர்’ எைப் டும்
‘எர்த்ேோட் ரிசு’ என்ை முேல் உலகளோவிய
சவற்றியோளர்களில் ஒருவர்.
• புனக உமிழ்னவக் குனைக்கவும், கோற்று
மோசு ோட்னடக்
குனைக்கவும்
யிர்
எச்ெங்கனள எரிச ோருள் மற்றும் உரங்கள்
ப ோன்ை யிர் எச்ெங்களோக மோற்றும் சிறிய
மற்றும் னகயடக்க ெோேைமோை ‘ேகச்ெோர்’
என்ை சேோழில்நுட் த்திற்கோக, க்ளீன் எர் ஏர்
பிரிவில்
வித்யுத்
விருது
வழங்கப் ட்டுள்ளது.
குங் ஃபூ நன்ஸ் யுசைஸ்பகோவின் ேற்கோப்புக்
கனல கல்வி ரிசு 2021 ஐ சவன்ைது
• புத்ேமேத்தின் ட்ருக் ோ ஒழுங்கின் நன்கு
அறியப் ட்ட
குங்
ஃபூ
நன்ஸ்கள்
யுசைஸ்பகோவின் ேற்கோப்பு கனல கல்வி
ரிசு 2021 ஐ சவன்ைைர், அவர்களின்
னேரியமோை மற்றும் வீரமோை பெனவ
மற்றும் இமயமனல முழுவதும்
ோலிை
ெமத்துவத்னே சவன்ைது.
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• கன்னியோஸ்திரிகள்
இளம்ச ண்களுக்கு
ேற்கோப்புக் கனலகள் மூலம் ேங்கனள
ேற்கோத்துக் சகோள்ளவும், ேன்ைம்பிக்னகனய
வளர்க்கவும், அவர்களின் ெமூகங்களில்
ேனலனமப்
ச ோறுப்ன
ஏற்கவும்
உேவுகிைோர்கள்.
அசலக்ஸி நவோல்னி ஐபரோப்பிய ஒன்றியத்தின்
ெோகபரோவ் ரினெ சவன்ைோர்
• சினைச்ெோனலயில் உள்ள ரஷ்ய எதிர்க்கட்சித்
ேனலவர்
அசலக்ஸி
நவோல்னிக்கு
ஐபரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சிைந்ே மனிே
உரினமகள் ரிசு, சிந்ேனை சுேந்திரத்திற்கோை
2021 க்கோை ெோகபரோவ் ரிசு ஐபரோப்பிய
ோரோளுமன்ைம் வழங்கியுள்ளது.
• விளோடிமிர் புடினின் ஆட்சியின் ஊழலுக்கு
எதிரோக அயரோது ப ோரோடுவேற்கோை அவரது
அ ோரமோை ேனிப் ட்ட துணிச்ெலுக்கோக 45
வயேோை
செயல்வீரருக்கு
விருது
வழங்கப் ட்டுள்ளது
ரம்பிக்குளம்
புலிகள்
ோதுகோப்பு
அைக்கட்டனள 2021 பூமி நோயக விருதுகனள
சவன்ைது
•
ரம்பிகுளம்
புலிகள்
ோதுகோப்பு
அைக்கட்டனள நோட்சவஸ்ட் குழுமத்ேோல்
நிறுவப் ட்ட எர்த் கோர்டியன் விருனேப்
ச ற்றுள்ளது. விருதினைப் ச ற்ை எட்டு
சவற்றியோளர்களுக்கு,
அழிந்து
வரும்
வைவிலங்குகளின் ெர்வபேெ வர்த்ேகம்
சேோடர் ோை ஐ.நோ. மோநோடு மற்றும்
ஃப்பளோரோ ச ோதுச்செயலோளர் ஐபவோன்
ஹிகுபவபரோ ஆகிபயோர் சமய்நிகர் விழோ
மூலம் ோரோட்டப் ட்டைர்.
மோர்ட்டின் ஸ்பகோர்செஸி, ெப ோ ெத்யஜித் பர
வோழ்நோள் ெோேனையோளர் விருனேப் ச றுகிைோர்
• ெோலிவுட்டின் மூத்ே நடிகர் மோர்ட்டின்
ஸ்பகோர்செஸி
மற்றும்
புகழ்ச ற்ை
ெங்பகரியத் தினரப் டத் ேயோரிப் ோளர்
இஸ்பேவன் ெோப ோ இந்ே ஆண்டுக்கோை
ெர்வபேெ தினரப் ட விழோவில் (IFFI)
ெத்யஜித் பர வோழ்நோள் ெோேனையோளர் விருது
வழங்கி கவுரவிக்கப் டுகிைோர்கள்
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• 52வது தினரப் ட விழோ நவம் ர் 20 முேல் 28
வனர பகோவோவில் நனடச ைவுள்ளது.
ரஜினிகோந்துக்கு ேோேோெோபகப் ோல்பக விருது
வழங்கப் ட்டது
• நடிகர், ேயோரிப் ோளர் மற்றும் தினரக்கனே
எழுத்ேோளரோக அவரது ங்களிப்புக்கோக, 67
வது பேசிய தினரப் ட விருது வழங்கும்
விழோவில் நடிகர் ரஜினிகோந்த் 51 வது
ேோேோெோபகப்
ோல்பக விருது வழங்கி
கவுரவிக்கப் ட்டோர்
இந்தியோவின்
நோடகத்
தினரப் டமோை
கூழோங்கல் ஆஸ்கோர் 2022க்கோை அதிகோரப்பூர்வ
நுனழவோகத் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ளது.
• ேமிழ் சமோழி நோடகத் தினரப் டமோை
கூழோங்கல் (ெர்வபேெ அளவில் ச பிள்ஸ்
எை சமோழிச யர்க்கப் ட்டுள்ளது), 94வது
அகோடமி
விருதுகளுக்கோை
(ஆஸ்கோர்
விருதுகள் 2022) இந்தியோவின் அதிகோரப்பூர்வ
நுனழவோகத் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ளது.
• இப் டத்னே இயக்குைர் விபைோத்ரோஜ்
பிஎஸ் இயக்கியுள்ளோர் மற்றும் விக்பைஷ்
சிவன் மற்றும் நயன்ேோரோ ேயோரித்துள்ளைர்.
94வது அகோடமி விருதுகள் மோர்ச் 27, 2022
அன்று லோஸ் ஏஞ்ெல்ஸில் நனடச ை
உள்ளது.
டோக்டர் ரோஜீவ் நிகம் 2022 பெோெப் ஏ. குஷ்மன்
விருதுக்கு பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்
• CSIR-National Institute of Oceanography (NIO)
இன் முன்ைோள் ேனலனம விஞ்ஞோனி
டோக்டர்
ரோஜீவ்
நிகோம்,
ஃப ோரோமினிஃச ரல் ஆரோய்ச்சியில் சிைந்து
விளங்குவேற்கோை 2022 பெோெப் ஏ. குஷ்மன்
விருதுக்கு பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ளோர்.
• மதிப்புமிக்க
விருதுக்கு
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட
முேல்
இந்திய
குடிமகன்
டோக்டர்.நிகோம்
ஆவோர்.
ஃப ோரோமினிஃச ரோ (னமக்பரோஃப ோசில்)
ஆரோய்ச்சித் துனையில் அவரது வோழ்நோள்
ங்களிப்புக்கோக
அவர்
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ளோர்.
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2021 ஆம் ஆண்டின் செர்மன் புத்ேக
வர்த்ேகத்தின் அனமதிப் ரினெப் ச றுகிைோர்
சிட்சி டங்கசரம்ப்கோ
• பெர்மன் புத்ேக வர்த்ேகத்தின் அனமதிப்
ரிசு 2021 ஜிம் ோப்பவ எழுத்ேோளர் மற்றும்
தினரப் டத்
ேயோரிப் ோளரோை
Tsitsi
Dangarembga க்கு “புதிய அறிசவோளி”,
செர்மனியின் ெங்கமோை Börsenverein des
Deutschen Buchhandels என் வரோல் அவரது
நோட்டிலும் உலசகங்கிலும் உள்ள வன்முனை
ற்றிய னடப்புக்கோக வழங்கப் ட்டுள்ளது.
புத்ேக சவளியீட்டோளர்கள் மற்றும் புத்ேக
விற் னையோளர்கள்.
TVS பமோட்டோர் நிறுவைத்திற்கு 2020 ஆம்
ஆண்டுக்கோை இந்திய சுனம ஆற்ைல் விருது
வழங்கப் ட்டது
• TVS பமோட்டோர் நிறுவைத்திற்கு இந்திய
சுனம ஆற்ைல் விருது 2020 இன் மூன்ைோவது
திப்பில் ‘சிைந்ே புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்ைல்
யைர்’ என்ை விருனே இந்திய சுனம
ஆற்ைல்
கூட்டனமப்பு
(IFGE)
வழங்கியுள்ளது.
• இந்ே விருனே மத்திய ெோனல ப ோக்குவரத்து
மற்றும் சநடுஞ்ெோனலத்துனை அனமச்ெர்
நிதின் கட்கரி வழங்கிைோர்.
• IFGE ஆைது, புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி
களத்தில் மோற்று ஆற்ைல் மூலங்களின்
யன் ோட்னட
ஆரோய்ச்சி
செய்து
செயல் டுத்துவதில் TVS பமோட்டோரின்
முயற்சிகனள அங்கீகரித்துள்ளது.
Books and Authors

செய்திர்த் ரோவ் எழுதிய “ Economist Gandhi”
என்ை புத்ேகத்னே சவளியிட்டுள்ளோர்.
• செர்ரி ரோவ் என்று பிர லமோக அறியப் டும்
இந்திய
சேோழில்முனைபவோரும்
எழுத்ேோளருமோை செய்திர்த் ரோவ், ”
Economist Gandhi: The Roots and the Relevance of
the Political Economy of the Mahatma” என்ை
ேனலப்பில் மகோத்மோ கோந்தி
ற்றிய
புத்ேகத்னே சவளியிட்டுள்ளோர்.
முன்ைோள் SBI ேனலவர் ரஜ்னிஷ் குமோர் The
Custodian of Trust என்ை நினைவுக் குறிப்ன த்
சவளியிட்டோர்.
•
ோரே ஸ்படட் வங்கியின் (SBI) முன்ைோள்
ேனலவர் ரஜினிஷ் குமோர், ‘தி கஸ்படோடியன்
ஆஃப் டிரஸ்ட் – ஒரு ப ங்கர்ஸ் சமபமோயர்’
என்ை ேனலப்பில் ேைது நினைவுக் குறிப்ன
சவளியிட்டோர்.
• இந்ே புத்ேகத்னே ச ங்குயின் பரண்டம்
ெவுஸ் இந்தியோ சவளியிட்டுள்ளது.
• நம் நோட்டில் நிதி அனமப்பு எவ்வோறு
செயல் டுகிைது
என் ேற்கோை
அரிய
நுண்ைறினவ அது அளித்ேது
குல்ெோர் “Actually… I Met Them: A Memoir” என்ை
புத்ேகம் சவளியிட்டோர்
• புகழ்ச ற்ை இந்திய கவிஞர்- ோடலோசிரியர்இயக்குைர் குல்ெோர் ேைது புதிய புத்ேகத்
ேனலப் ோை “Actually… I Met Them: A Memoir”.
ச ங்குயின் பரண்டம் ெவுஸ் இந்தியோ
திப் கத்ேோல் சவளியிடப் ட்டது

பவோல் பெோயின்கோ எழுதிய Chronicles from the
Land of the Happiest People on Earth
சவளியிடப் ட்டது
• பவோல் பெோயின்கோ எழுதிய “பூமியில்
மகிழ்ச்சியோை மக்களின் நிலத்திலிருந்து
நோளோகமம்” என்ை ேனலப்பில் ஒரு நோவல்
சவளியிடப் ட்டது. பவோல் பெோயின்கோ
ஆப்பிரிக்கோவின் முேல் இலக்கிய பநோ ல்
ரிசு ச ற்ைவர். அவர் ேைது கனடசி
நோவலோை “சீென் ஆஃப் அபைோமினய” 1973
இல் எழுதிைோர்.
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• இந்ே புத்ேகத்தில், கிபேோர் குமோர், பிமல்
ரோய், ரித்விக் கட்டக், ஹிருஷிபகஷ் முகர்ஜி
மற்றும் மகோஸ்பவேோ பேவி ப ோன்ை
புரோைக்கனேகள் ற்றி அறியப் டோே ல
உண்னமகனள குல்ெோர் கிர்ந்துள்ளோர்.
ப ரோசிரியர் ேஃபி கிட்வோய் எழுதிய ‘Sir Syed
Ahmad Khan: Reason, Religion And Nation’ என்ை
புத்ேகம் சவளியிடப் ட்டது
• ெோகித்ய அகோடமி விருது ச ற்ை ப ரோசிரியர்
ேஃபி கிட்வோய் ‘Sir Syed Ahmad Khan: Reason,
Religion And Nation’என்ை புதிய புத்ேகத்னே
எழுதியுள்ளோர். புத்ேகத்தின் பநோக்கம் அலிகர்
முஸ்லீம்
ல்கனலக்கழகமோக வளர்ந்ே
முகமதியன்
ஆங்கிபலோ-ஓரியண்டல்
கல்லூரியின் நிறுவைர் ெர் னெயத் அெமத்
கோனை குப் ோய்வு செய்வேோகும்.
• இந்ே புத்ேகம் ரூட்சலட்ஜ் இந்தியோவோல்
சவளியிடப் ட்டது.
புத்ேகத்தின்
முன்னுனரனய ப ரோசிரியர் இர் ோன் ெபீப்
எழுதியுள்ளோர். ெர் னெயத் அகமது கோனின்
204 வது பிைந்ேநோனள முன்னிட்டு (17
அக்படோ ர்
2021)
இந்ே
புத்ேகம்
சவளியிடப் ட்டது.
திவ்யோ ேத்ேோவின் ‘Stars In My Sky’ என்ை
ேனலப்பில் ஒரு புதிய புத்ேகம் சவளியிட்டோர்
• பேசிய விருது ச ற்ை நடினக திவ்யோ ேத்ேோ
ேைது இரண்டோவது புத்ேகத்னே “The Stars in
My Sky: Those Who Brightened My Film Journey”
என்ை ேனலப்பில் சவளியிட்டோர்
• ச ங்குயின் பரண்டம் ெவுஸ் இந்தியோ
(PRHI) சவளியிட்ட புத்ேகம், அக்படோ ர் 25,
2021 அன்று சவளியிடப் டும்.
வீர் ெோவர்க்கர் ற்றிய புத்ேகத்னே ோதுகோப்பு
அனமச்ெர் சவளியிட்டோர்
• புது தில்லியில் உள்ள அம்ப த்கர் ெர்வபேெ
னமயத்தில் உேய் மெூர்கர் மற்றும் சிரோயு
ண்டிட் ஆகிபயோரோல் எழுேப் ட்ட “வீர்
ெோவர்க்கர்: பிரிவினைனயத் ேடுக்கக்கூடிய
மனிேன்” என்ை புத்ேகத்னே
ோதுகோப்பு
அனமச்ெர் ரோஜ்நோத் சிங் சவளியிட்டோர்.`
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• அனமச்ெர் ரோஜ்நோத் சிங் ெோவர்க்கனர
“இந்திய வரலோற்றின் சின்ைம்” என்று
விவரித்ேோர், பமலும் ஒரு பேெத்திற்கு அவர்
அளித்ே
ங்களிப்புகனள
விவரித்ேோர்
மற்றும் சிைந்ே ேனலவர் ெவோர்க்கர் மீது
அவ்வப்ப ோது
நீடித்ே
ெர்ச்னெகனள
முன்னினலப் டுத்திைோர்.
VS சீனிவோெனின் “The Origin Story of India’s States”
என்ை
ேனலப்பில்
ஒரு
புத்ேகம்
சவளியிடப் ட்டது
• “The Origin Story of India’s States” என்ை
ேனலப்பில் புத்ேகம் சவங்கடரோகவன் சு ோ
சீனிவோென் எழுதியது மற்றும் ச ங்குயின்
பரண்டம்
ெவுஸ்
இந்தியோ
(PRHI)
சவளியிட்டது. இது இந்தியோவின் 28
மோநிலங்கள்
மற்றும்
8
யூனியன்
பிரபேெங்களின் பிைப்பு ற்றிய கனே.
ரஸ்கின்
ோண்டின் “னரட்டிங் ஃ ோர் னம
னலஃப்” சேோகுப்பு சவளியிடப் ட்டது
• எழுத்ேோளர் ரஸ்கின் ோண்டின் “னரட்டிங்
ஃ ோர் னம னலஃப்” என்ை சேோகுப்பு
சவளியிடப் ட்டது.
இதில்
மிகவும்
முன்மோதிரியோை கனேகள், கட்டுனரகள்,
கவினேகள் மற்றும் ரஸ்கின்
ோண்டின்
நினைவுகள் உள்ளை.
• “தி ச ஸ்ட் ஆஃப் ரஸ்கின் ோண்ட்” என்ை
ேனலப்பில்
ோண்டின் முேல் சேோகுப்பு
சவளிவந்து 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு
இந்ேத் சேோகுப்பு சவளியிடப் ட்டுள்ளது.
சிேோைந்த் ரோஜ்கட்டோவின் “கமலோ ெோரிஸ்:
ஃச பைோமிைல் வுமன்” என்ை புதிய புத்ேகம்
சவளியிட்டோர்
• அசமரிக்கோவின் (அசமரிக்கோவின்) முேல்
ச ண் துனை ெைோதி தியோை கமலோ
ெோரிஸின்
வோழ்க்னக
வரலோற்னை,
புகழ்ச ற்ை
த்திரினகயோளரும்
எழுத்ேோளருமோை சித்ேோைந்த் ரோஜ்கட்டோ,
“கமலோ ெோரிஸ்: ஃச பைோமிைல் வுமன்”
என்ை புதிய புத்ேகத்னே எழுதியுள்ளோர்.
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• இந்ேப் புத்ேகத்தில் அசமரிக்கோவின் துனை
அதி ரோை முேல் இந்திய வம்ெோவளினயச்
பெர்ந்ே கலப்பு இைப் ச ண் (இந்தியோ
மற்றும் ெனமக்கோ) கமலோ ெோரிஸின்
வோழ்க்னகச்
ெம் வங்கள்
இடம்ச ற்றுள்ளை.
Ranks and Reports News
முபகஷ் அம் ோனி ெுருன்
ைக்கோரர்கள்
ட்டியலில்
முேலிடத்தில் உள்ளோர்

இந்தியோவின்
2021
இல்

• ரினலயன்ஸ்
இண்டஸ்ட்ரீஸ்
ேனலவர்
முபகஷ் அம் ோனி, ஐஐஎஃப்எல் செல்வம்
ெுருன்
இந்தியோவின்
ைக்கோர
ட்டியலில் சேோடர்ந்து 10 வது ஆண்டோக
முேலிடத்னேப் பிடித்துள்ளோர். 2021 இல்,
அவரது சமோத்ே நிகர மதிப்பு ரூ. 7,18,000
பகோடி. இேற்கினடயில், அேோனி குழும
ேனலவர் சகௌேம் அேோனி ரூ .5,05,900 பகோடி
செோத்து மதிப்புடன் இரண்டோவது இடத்தில்
உள்ளோர். ஷிவ் நோடோர் மற்றும் HCL
சேோழில்நுட் ங்களின் குடும் ம் 2,36,600
பகோடி
ரூ ோய்
செோத்து
மதிப்புடன்
ட்டியலில் மூன்ைோவது இடத்தில் உள்ளது.
முபகஷ் அம் ோனி ஃப ோர்ப்ஸ் இந்தியோவின்
ைக்கோரர்கள்
ட்டியலில்
2021
இல்
முேலிடத்தில் உள்ளோர்
• ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட் (RIL)
ேனலவர் முபகஷ் அம் ோனி சவளியிட்ட
ஃப ோர்ப்ஸ்
இந்தியோ
ைக்கோரர்கள்
ட்டியலில் 2021 ஆம் ஆண்டு முேலிடம்
பிடித்துள்ளோர்.
இந்ே
ட்டியலில்
இந்தியோவின் 100 ைக்கோர இந்தியர்கள்
இடம் ச ற்றுள்ளைர். ப ோர்ப்ஸ் இந்தியோ
ட்டியலில் 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
சேோடர்ந்து 14 வது ஆண்டோக அவர் ேைது
ைக்கோர இந்தியர் என்ை இடத்னே ேக்க
னவத்துக் சகோண்டோர்.
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சென்லி ோஸ்ப ோர்ட் அட்டவனை 2021 இல்
இந்தியோ 6 இடங்கள் குனைந்துள்ளது
• சென்லி ோஸ்ப ோர்ட் அட்டவனை 2021
இல் 6 இடங்கள் குனைந்து இந்தியோவின்
ேரவரினெ கடந்ே ஆண்டில் இருந்து 90 ஆவது
இடத்னே பிடித்ேது . இது உலகின் மிகவும்
யைத்திற்கு ஏற்ை
ோஸ்ப ோர்ட்கனள
ெப் ோன் மற்றும் சிங்கப்பூர் ோஸ்ப ோர்ட்
குறியீட்டில் முேல் இடத்னேப் பிடித்துள்ளது.
குறியீட்டில் முேல் 5 நோடுகள்:
• பரங்க் 1: ெப் ோன், சிங்கப்பூர்
• பரங்க் 2: செர்மனி, சேன் சகோரியோ
• பரங்க் 3: பின்லோந்து, இத்ேோலி, லக்ெம் ர்க்,
ஸ்ச யின்
• பரங்க் 4: ஆஸ்திரியோ, சடன்மோர்க்
• பரங்க்
5:
பிரோன்ஸ்,
அயர்லோந்து,
சநேர்லோந்து, ப ோர்ச்சுகல், ஸ்வீடன்
உலகின் 5 ெக்திவோய்ந்ே ோஸ்ப ோர்ட்:
• ஆப்கோனிஸ்ேோன்
• ஈரோக்
• சிரியோ
•

ோகிஸ்ேோன்

• யமன்
யுசைஸ்பகோ
இந்தியோவிற்கோை
கல்வி
அறிக்னகயின்
2021
மோநிலத்னே
அறிமுகப் டுத்தியது
• உலக ஆசிரியர் திைத்ேன்று (அக்படோ ர் 5),
ஐக்கிய நோடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும்
கலோச்ெோர
அனமப்பு
(யுசைஸ்பகோ)
இந்தியோவுக்கோை 2021 கல்வி அறிக்னகனய
(SOER) அறிமுகப் டுத்தியது: “ஆசிரியர்
இல்னல, வகுப்பு இல்னல”.இந்ே சவளியீடு
யுசைஸ்பகோ புதுசடல்லியின் வருடோந்திர
முேன்னம அறிக்னக மற்றும் இது விரிவோை
ஆரோய்ச்சினய அடிப் னடயோகக் சகோண்டது.
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சுகோேோர அனமச்ெர் “உலக குழந்னேகள் நினல
2021” அறிக்னகனய சவளியிட்டோர்
• மத்திய
சுகோேோர
அனமச்ெர்
மன்சுக்
மோண்டவியோ யுனிசெப்பின் உலகளோவிய
முேன்னம சவளியீட்னட சவளியிட்டோர் “தி
ஸ்படட் ஆஃப் தி பவர்ல்ட் குழந்னேகள்
2021; என் மைதில்: புது தில்லியில்
குழந்னேகளின்
மை
ஆபரோக்கியத்னே
பமம் டுத்துேல்,
ோதுகோத்ேல்
மற்றும்
ரோமரித்ேல் சவளியிட்டோர்
UNDP 2021 ல ரிமோை வறுனம குறியீட்டு
அறிக்னகனய சவளியிட்டது.
• 2021 ல ரிமோை வறுனம குறியீடு (MPI)
அறிக்னக UNDP மற்றும் ஆக்ஸ்ப ோர்டு
வறுனம மற்றும் மனிே பமம் ோட்டு முயற்சி
(OPHI) இனைந்து சவளியிட்டது. இந்ே
அறிக்னக 109 வளரும் நோடுகளில் (20092019/2020 வனரயிலோை கைக்சகடுப்புகளின்
ேரவுகளுடன்) ல ரிமோை வறுனம குறித்ே
மதிப்பீடுகனள வழங்குகிைது;
2021 EY குறியீட்டில் இந்தியோ மூன்ைோவது
இடத்தில் உள்ளது
• ஆபலோெனை நிறுவைமோை எர்ன்ஸ்ட் & யங்
(EY) சவளியிட்ட 58 வது புதுப்பிக்கத்ேக்க
எரிெக்தி நோட்டின் கவர்ச்சி குறியீட்டில்
(RECAI) இந்தியோ மூன்ைோவது இடத்னே ேக்க
னவத்துள்ளது.
• அந்ே அறிக்னகயின் டி, அசமரிக்கோ, சீைோ
மற்றும் இந்தியோ முேலிடத்னே சேோடர்ந்து
ேக்கனவத்துக்சகோண்டை,
பமலும்
இந்பேோபைசியோ RECAI- வில் புதிேோக
நுனழந்ேது.
உலகளோவிய சி குறியீடு 2021 இல் இந்தியோ 101
வது இடத்தில் உள்ளது
• உலகளோவிய சி குறியீடு (GHI) 2021 இல் 116
நோடுகளில் இந்தியோவின் ேரவரினெ 101 வது
இடத்திற்கு குனைந்துள்ளது. 2020 ஆம்
ஆண்டில் 107 நோடுகளில் இந்தியோ 94 வது
இடத்தில் இருந்ேது. இந்தியோவின் 2021 GHI
மதிப்ச ண் 50 க்கு 5 ஆக
திவு
செய்யப் ட்டுள்ளது, இது தீவிர வனகயின்
கீழ் வருகிைது.
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• அண்னட நோடுகளோை பந ோளம் (76),
ங்களோபேஷ் (76), மியோன்மர் (71) மற்றும்
ோகிஸ்ேோன் (92) ஆகியனவயும் ‘ஆ த்ேோை’
சி பிரிவில் உள்ளை, ஆைோல் இந்தியோனவ
விட அேன் குடிமக்களுக்கு உைவளிப் தில்
சிைப் ோக
செயல் ட்டுள்ளை
என்று
அறிக்னக கூறுகிைது.
குறியீட்டில் முேல் நோடுகள்
• சீைோ, குனவத் மற்றும் பிபரசில் உட் ட
சமோத்ேம் 18 நோடுகள் முேலிடத்னேப்
கிர்ந்துள்ளை. இந்ே 18 நோடுகளின் GHI
மதிப்ச ண் 5 க்கும் குனைவோக உள்ளது.
ஃப ோர்ப்ஸ் உலகின் சிைந்ே பவனல வழங்குநர்
2021 ேரவரினெயில் ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
முேலிடத்தில் உள்ளது
• முபகஷ்
அம் ோனி
ேனலனமயிலோை
ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃப ோர்ப்ஸ்
சவளியிட்ட உலகின் சிைந்ே முேலோளிகள்
2021 ேரவரினெயில் இந்திய நிறுவைங்களில்
முேலிடம் பிடித்துள்ளது. உலகளவில், 750
உலக நிறுவைங்களில் ரினலயன்ஸ் 52 வது
இடத்தில் உள்ளது.
• சேன் சகோரிய நிறுவைமோை ெோம்ெங்
எலக்ட்ரோனிக்ஸ்
உலகின்
சிைந்ே
முேலோளிகள் 2021 என்ை ஒட்டுசமோத்ே
ேரவரினெயில் முேலிடத்னேப் பிடித்துள்ளது.
2021 க்கோை WHO உலகளோவிய கோெபநோய்
அறிக்னக: கோெபநோய் ஒழிப்பில் இந்தியோ
மிகவும் ோதிக்கப் ட்ட நோடு
• உலக சுகோேோர நிறுவைம் (WHO) ‘2021 க்கோை
உலகளோவிய
கோெபநோய்
அறிக்னகனய
சவளியிட்டது, அங்கு அது கோெபநோய் (TB)
ஒழிப்பு
முன்பைற்ைத்தில்
ச ரும்
பின்ைனடவுக்கு வழிவகுத்ே COVID-19 இன்
வினளவுகனள எடுத்துக்கோட்டுகிைது.
• கோெபநோய்
ஒழிப்பில்
இந்தியோ
மிக
பமோெமோக ோதிக்கப் ட்ட நோடோகவும் அந்ே
அறிக்னகயில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது, அங்கு
புதிய கோெபநோய் வழக்குகனள கண்டறிவது
2020 ல் ச ரும் ேோக்கத்னே கண்டது.
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2021 சமர்ெர் CFS குபளோ ல் ச ன்ேன்
இன்சடக்ஸ் ெர்பவயில் இந்தியோ 40 வது
இடத்தில் உள்ளது
• உலகளோவிய பமலோண்னம ஆபலோெனை
நிறுவைமோை சமர்ெர் கன்ெல்டிங், சமர்ெர்
குபளோ ல் ச ன்ேன் இன்சடக்ஸின் (2021
MCGPI) 13 வது திப்ன சவளியிட்டுள்ளது.
• 2021 சமர்ெர் சிஎஃப்எஸ் குபளோ ல்
ச ன்ேன் இன்சடக்ஸ் கைக்சகடுப்பில் 43
நோடுகளில் இந்தியோ 40 வது இடத்தில்
உள்ளது. 2020 இல், 39 ஓய்வூதிய முனைகளில்
இந்தியோ 34 வது இடத்தில் உள்ளது.
• இந்ே ேரவரினெயில் 2 என்ை குறியீட்டு
மதிப்புடன் ஐஸ்லோந்து முேலிடத்திலும்,
சநேர்லோந்து 83.5 ஆகவும், பநோர்பவ 82.0
ஆகவும் உள்ளது.
2021 உலக உைவு
ோதுகோப்பு குறியீட்டில்
இந்தியோ 71 வது இடத்தில் உள்ளது
• உலக உைவு ோதுகோப்பு (GFS) அட்டவனை
2021 இல் 113 நோடுகளின் ட்டியலில் இருந்து
இந்தியோ 71 வது இடத்னே அனடந்துள்ளது.
GFS இன்சடக்ஸ் லண்டனை ேளமோகக்
சகோண்ட
ச ோருளோேோர
வல்லுைரோல்
வடிவனமக்கப் ட்டு கட்டப் ட்டது மற்றும்
பகோர்படவோ
அக்ரிெயின்ஸோல்
நிதியளிக்கப் டுகிைது. GFS இன்சடக்ஸ் 2021
இல்
இந்தியோவின்
ஒட்டுசமோத்ே
மதிப்ச ண் 57.2 புள்ளிகள்.
• அறிக்னகயின் டி, 113 நோடுகளின் GFS
குறியீடு 2021 இல் ஒட்டுசமோத்ேமோக 2
புள்ளிகளுடன் இந்தியோ 71 வது இடத்னே
பிடித்துள்ளது, ோகிஸ்ேோன் (75 வது இடம்),
இலங்னக (77 வது நினல), பந ோளம் (79 வது
இடம்) மற்றும் ங்களோபேஷ் (84 வது இடம்)
நினல)
உலகளவில்:
• அயர்லோந்து, ஆஸ்திபரலியோ, இங்கிலோந்து,
பின்லோந்து, சுவிட்ெர்லோந்து, சநேர்லோந்து,
கைடோ,
ெப் ோன்,
பிரோன்ஸ்
மற்றும்
அசமரிக்கோ முேலிடத்னேப் கிர்ந்துள்ளை.
அவர்களின் ஒட்டுசமோத்ே GFS மதிப்ச ண்
குறியீட்டில் 8 மற்றும் 80 புள்ளிகளின்
வரம்பில் இருந்ேது.
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இந்தியோவின்
ேரவரினெ
பவறு ட்ட
அட்டவனை 2021 ட்டியல்:
• ச ோருளோேோர சுேந்திர குறியீடு 2021: 121 வது
• உலக மகிழ்ச்சி அறிக்னக 2021: 139 வது
• ெர்வபேெ அறிவுெோர் செோத்து (IP) குறியீடு
2021: 40 வது
• உலக த்திரினக சுேந்திர குறியீடு, 2021: 142
வது
• உலக ப ோட்டித்திைன் குறியீடு 2021: 43 வது
• உலக அனமதி குறியீடு 2021: 135 வது
• உலகளோவிய சேோடக்க சூழல் குறியீடு 2021:
20 வது
• உலகளோவிய உற் த்தி இடர் குறியீடு 2021: 2
வது
• உலகளோவிய கண்டுபிடிப்பு குறியீடு (GII)
2021: 46 வது
• சென்லி ோஸ்ப ோர்ட் குறியீடு 2021: 90 வது
• உலகளோவிய சி குறியீடு 2021: 101 வது
உலக நீதித் திட்டத்தின் ெட்ட விதி 2021 இல்
இந்தியோ 79 வது இடத்தில் உள்ளது
• உலக நீதித் திட்டத்தின் (WJP) ெட்ட
அட்டவனை 2021 இல் 139 நோடுகளில்
இந்தியோ 79 ஆவது இடத்னேப் பிடித்துள்ளது.
• WJP விதி விதி குறியீடு 2021 0 முேல் 1
வனரயிலோை
மதிப்ச ண்களின்
அடிப் னடயில்
நோடுகனள
வரினெப் டுத்துகிைது,
1
ெட்டத்தின்
ஆட்சினய
வலுவோக
பின் ற்றுவனே
குறிக்கிைது. சடன்மோர்க், நோர்பவ மற்றும்
பின்லோந்து
ஆகியனவ
உலக
நீதித்
திட்டத்தின்
(WJP)
ெட்ட
விதிகள்
அட்டவனை 2021 இல் முேலிடத்னேப்
பிடித்ேை.
Rank
Country
1
Denmark
2
Norway
3
Finland
79
India
139
Venezuela, RB
138
Cambodia
137
Congo, Dem. Rep.
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”உலகளோவிய
கோலநினல
சேோழில்நுட்
முேலீட்டு ப ோக்கு” அறிக்னக: இந்தியோ 9வது
இடத்தில் உள்ளது
• 2016 முேல் 2021 வனரயிலோை கோலநினல
சேோழில்நுட் முேலீட்டுக்கோை முேல் 10
நோடுகளின்
ட்டியலில் இந்தியோ 9வது
இடத்னேப் பிடித்ேது, ‘ஐந்ேோண்டுகளில்:
லண்டன் & ோர்ட்ைர்ஸ் மற்றும் பகோ, ோரிஸ்
ஒப் ந்ேத்திலிருந்து உலகளோவிய கோலநினல
சேோழில்நுட் முேலீட்டுப் ப ோக்குகள்.
• இந்ே கோலகட்டத்தில் இந்திய கோலநினல
சேோழில்நுட் நிறுவைங்கள் 1 பில்லியன்
டோலர் துணிகர மூலேைம் (VC) நிதினயப்
ச ற்ைை.
Rank
Country
1
United States (US)
2
China
3
Sweden
4
United Kingdom (UK)
5
France
6
Germany
7
Canada
8
The Netherlands
9
India
10
Singapore
கர்நோடகோ மோநில ஆற்ைல் திைன் குறியீட்டு 2020
இல் (SEEI) முேலிடத்னேப் பிடித்துள்ளது
• கர்நோடகோ மோநில ஆற்ைல் திைன் குறியீட்டு
2020
இல்
(SEEI)
முேலிடத்னேப்
பிடித்துள்ளது,
மோநிலத்தில்
ஆற்ைல்
செயல்திைனை பமம் டுத்துவேற்கோை ல
முயற்சிகளின் பின்ைணியில் 100க்கு 70
புள்ளிகனளப் ச ற்றுள்ளது.
• ரோெஸ்ேோன் இரண்டோவது இடத்திலும்,
ெரியோைோ
மூன்ைோவது
இடத்திலும்
உள்ளை. கடந்ே ஆண்டு, அேோவது SEEI 2019
ேரவரினெயில், ரோெஸ்ேோன் முேலிடத்தில்
இருந்ேது.
• மோநில ஆற்ைல் திைன் குறியீடு (SEEI) 2020
மின்
அனமச்ெகத்தின்
கீழ்
சவளியிடப் ட்டது.
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2021 ஆம் ஆண்டுக்கோை உலக நற்ச யர்
ேரவரினெ அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது
• 4 இந்திய நிறுவைங்கள் னடம்ஸ் உயர்
கல்வியின் (THE) உலக நற்ச யர் ேரவரினெ
2021 இல் இடம் ச ற்றுள்ளை, இது
உலசகங்கிலும்
உள்ள
முன்ைணி
கல்வியோளர்களின்
வோக்குகளின்
அடிப் னடயில்
சிைந்ே
200
ல்கனலக்கழகங்கனளக் சகோண்டிருக்கும்
THE இன் வருடோந்திர ேரவரினெ.
• இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ெயின்ஸ் (IISc)
ச ங்களூரு முேல் 100 இடங்களுக்குள் (91100) இடம் பிடித்துள்ளது.
• மற்ை 3 இந்திய நிறுவைங்கள் ஐஐடி ோம்ப ,
ஐஐடி சடல்லி மற்றும் ஐஐடி சமட்ரோஸ்
ஆகும்.
Globally:
Ranking
Institute
1
Harvard University (US)
Massachusetts Institute of
2
Technology (US)
3
University of Oxford (UK)
10
Tsinghua University (China)
Ranking of Indian Institutes:
Ranking
Institute
91-100
IISc Bangalore
126-150
IIT Bombay
176-200
IIT Delhi
176-200
IIT Madras
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Important Days News
உலக னெவ திைம்: 01 அக்படோ ர்
• னெவ வோழ்க்னக முனையின் சநறிமுனை,
சுற்றுச்சூழல்,
சுகோேோரம்
மற்றும்
மனிேோபிமோை
நன்னமகள்
குறித்து
விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்ே உலக னெவ
திைம் ஆண்டுபேோறும் அக்படோ ர் 1 அன்று
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
சுற்றுச்சூழல்
கருத்ேோய்வு, விலங்கு நலன் மற்றும் உரினம
பிரச்ெனைகள் மற்றும் ேனிந ர் சுகோேோர
நலன்கனள வலியுறுத்துவேற்கோக உலக
னெவ உைவு திைம் சகோண்டோடப் டுகிைது.
அக்படோ ர் 1-7 வனரயிலோை முழு வோரம்
ெர்வபேெ
னெவ
வோரமோக
(IVW)
கனடபிடிக்கப் டுகிைது.
ெர்வபேெ கோபி திைம்: 01 அக்படோ ர்
• ஒவ்சவோரு வருடமும் அக்படோ ர் 1 ஆம்
பேதி
ெர்வபேெ
கோபி
திைம்
கனடபிடிக்கப் ட்டு
கோபியின்
யன் ோட்னட
ஊக்குவிக்கிைது.
கோபி
அவர்களின் ஆபரோக்கியத்தில் பமோெமோை
வினளவுகனள ஏற் டுத்ேலோம் என்று நம்பும்
லர் உள்ளைர், எைபவ, இந்ே நோளில் இந்ே
ோைத்தின் ல்பவறு நன்னமகள் குறித்து
மக்களுக்கு
கல்வி
கற்பிக்கப் டுகிைது.
ெர்வபேெ
கோபி
திைத்ேன்று,
இந்ே
சேோழிலோளர்கள் மற்றும் கோபி சேோழிலுடன்
சேோடர்புனடய மக்களின் கடிை உனழப்பும்
முயற்சிகளும் அங்கீகரிக்கப் டுகின்ைை.
ெர்வபேெ முதிபயோர் திைம்: 01 அக்படோ ர்
• ெர்வபேெ முதிபயோர் திைம் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 1 ஆம் பேதி
உலகளவில் அனுெரிக்கப் டுகிைது. வயது
முதிர்வு மற்றும் முதிபயோர் துஷ்பிரபயோகம்
ப ோன்ை
முதியவர்கனளப்
ோதிக்கும்
பிரச்சினைகள்
ற்றிய விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவனேயும்,
ெமுேோயத்திற்கு
முதியவர்கள் செய்யும்
ங்களிப்புகனளப்
ோரோட்டுவனேயும் அவர் பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளோர். ெர்வபேெ முதிபயோர் திைம்
2021 இன் கருப்ச ோருள்: அனைத்து
வயதிைருக்கும் டிஜிட்டல் ெம ங்கு.
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உலக ண்னை விலங்குகளுக்கோை திைம்: 02
அக்படோ ர்
• மகோத்மோ கோந்தியின் பிைந்ே நோளோை
அக்படோ ர் 02 ஆம் பேதி உலக ண்னை
விலங்குகள்
திைம்
(WDFA)
அனுெரிக்கப் டுகிைது. ண்னை விலங்கு
நலனின்
முக்கியத்துவத்னேயும்
அவெரத்னேயும் கோட்டுவேற்கோக ெர்வபேெ
விலங்குகள்
நல
அனமப்பு,
உலக
விலங்குகள் ோதுகோப்பு மற்றும் விலங்குகள்
கூட்டனமப்பு ஆகியனவகளோல் இந்ே நோள்
ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ளது.
67 வது பேசிய வைவிலங்கு வோரம் 2021
அக்படோ ர் 02 முேல் 08 வனர
• பேசிய வைவிலங்கு வோரம் ஆண்டுபேோறும்
அக்படோ ர் 2 முேல் 8 வனர இந்தியோவின்
ேோவரங்கள் மற்றும் விலங்கிைங்கனளப்
ோதுகோக்கும்
பநோக்கத்துடன்
இந்தியோ
முழுவதும்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
வைவிலங்கு வோரம் 2021 அக்படோ ர் 2 முேல்
அக்படோ ர் 8 வனர சகோண்டோடப் டுகிைது.
• 2021 இல், நோங்கள் 67 வது வைவிலங்கு
வோரத்னே
சகோண்டோடுகிபைோம்.
இந்ே
ஆண்டு பேசிய வைவிலங்கு வோரத்தின்
கருப்ச ோருள் 2021: “கோடுகள் மற்றும்
வோழ்வோேோரங்கள்:
மக்கனளயும்
கிரகத்னேயும் நினலநிறுத்துேல்”.
உலக விண்சவளி வோரம்: அக்படோ ர் 04-10
• உலக விண்சவளி வோரம் (WSW) ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 4 முேல் 10 வனர
அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட் த்னேக்
சகோண்டோடுவேற்கோகவும், மனிே நினலனய
பமம் டுத்துவதில்
அவர்களின்
ங்களிப்புக்கோகவும் அனுெரிக்கப் டுகிைது.
• WSW ஐ டிெம் ர் 6, 1999 அன்று ஐக்கிய
நோடுகள் ச ோதுச் ென யோல் அறிவித்ேது.
2021 இன் கருப்ச ோருள் “விண்சவளியில்
ச ண்கள்”!
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உலக வோழ்விட திைம் 2021: அக்படோ ர் முேல்
திங்கள்
• ஐக்கிய நோடுகள் ென அக்படோ ர் முேல்
திங்கட்கிழனமனய உலக வோழ்விட திைமோக
அறிவித்ேது. 2021 இல், அக்படோ ர் 04 அன்று
உலக
வோழ்விட
திைம்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
• 2021
உலக
வோழ்விட
திைத்தின்
கருப்ச ோருள்
“கோர் ன்
இல்லோே
உலகத்திற்கோை நகர்ப்புை நடவடிக்னககனள
வினரவு டுத்துேல்” ஆகும்.
கங்னக நதி டோல்பின் திைம்: 5 அக்படோ ர்
• இந்தியோவில்,
ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
அக்படோ ர் 5 ஆம் பேதி, கங்னக நதி
டோல்பின் ோதுகோப்ன ஊக்குவிப் ேற்கோக
‘கங்னக
நதி
டோல்பின்
திைம்’
கனடபிடிக்கப் டுகிைது. 2010 ஆம் ஆண்டு
இபே நோளில், கங்னக டோல்பின்கள் பேசிய
நீர்வோழ் விலங்குகளோக அறிவிக்கப் ட்டை.
பின்ைர், 2012 இல், உலகளோவிய இயற்னக
நிதியம் (WWF) மற்றும் உத்ேரபிரபேெ அரசு
இனைந்து நோட்டில் டோல்பின் ோதுகோப்பு
பிரச்ெோரத்னே சேோடங்கியது.
அக்படோ ர் 5 ஆம் பேதி உலக ஆசிரியர் திைம்
கனடபிடிக்கப் டுகிைது
• உலக ஆசிரியர் திைம், ெர்வபேெ ஆசிரியர்
திைம் என்றும் அனழக்கப் டுகிைது, இது
1994
முேல்
அக்படோ ர்
5
அன்று
ஆண்டுபேோறும் நடத்ேப் டுகிைது. இந்ே
நோள்
உலகின்
கல்வியோளர்கனளப்
ோரோட்டுேல், மதிப்பீடு செய்ேல் மற்றும்
பமம் டுத்துேல்
மற்றும்
ஆசிரியர்கள்
மற்றும்
கற்பித்ேல்
சேோடர் ோை
பிரச்சினைகனள ரிசீலிக்க ஒரு வோய்ப்ன
வழங்குவனே பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது.
• 2021 ஆம் ஆண்டு ெர்வபேெ ஆசிரியர்
திைத்திற்கோை
கருப்ச ோருள்
“கல்வி
மீட்பின் இேயத்தில் ஆசிரியர்கள்” ஆகும்.
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மோர் க புற்றுபநோய் விழிப்புைர்வு மோேம் 2021:
அக்படோ ர் 01 முேல் 31 வனர
• ஒவ்சவோரு ஆண்டும், மோர் க புற்றுபநோய்
விழிப்புைர்வு மோேம் (BCAM), அக்படோ ர் 01
முேல் 31 வனர அனுெரிக்கப் டுகிைது.
வருடோந்திர ெர்வபேெ சுகோேோர பிரச்ெோரம்,
இந்ே பநோய் குறித்ேோை விழிப்புைர்னவ
அதிகரிப் னேயும், அேன் கோரைம், ேடுப்பு,
பநோனயக் கண்டறிேல், சிகிச்னெ மற்றும்
குைப் டுத்துேல் ற்றிய ஆரோய்ச்சிக்கோை
நிதினய திரட்டுவனேயும் பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது. இளஞ்சிவப்பு ரிப் ன்,
மோர் க புற்றுபநோய் விழிப்புைர்வுக்கோை
ெர்வபேெ அனடயோளமோகும்.
உலக ருத்தி திைம்: 07 அக்படோ ர்
• உலக ருத்தி திைம் (WCD) அக்படோ ர் 7
அன்று உலகளவில் அனுெரிக்கப் டுகிைது.
ெர்வபேெ திைம் இயற்னகயோை நோரோக அேன்
குைங்கள் முேல் அேன் உற் த்தி, மோற்ைம்,
வர்த்ேகம்
மற்றும்
நுகர்வு
ஆகியவற்றிலிருந்து
மக்கள்
ச றும்
நன்னமகள்
வனர
ருத்தியின்
நன்னமகனளக்
சகோண்டோடுவனே
பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது
• உலகப்
ச ோருளோக
ருத்தியின்
முக்கியத்துவத்னேப்
பிரதி லிக்கும்
வனகயில், ச னின், புர்கிைோ ோபெோ, ெோட்
மற்றும் மோலி ஆகிய ருத்தி -4 நோடுகளின்
குழுவோல் WCD திைம் சேோடங்கப் ட்டது.
அக்படோ ர் 08 அன்று இந்திய விமோைப் னட
திைம் அனுெரிக்கப் ட்டது
• இந்திய விமோைப் னட திைம் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 8 ஆம் பேதி இந்திய
விமோைப் னடயோல்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
இந்ே
ஆண்டு
இந்திய விமோைப் னட ேைது 89 வது
ஆண்டு விழோனவக் சகோண்டோடியது.
• இந்திய விமோைப் னட அதிகோரப்பூர்வமோக
8 அக்படோ ர் 1932 அன்று பிரிட்டிஷ்
ெோம்ரோஜ்யத்ேோல்
ரோயல்
இந்திய
விமோைப் னட எை நிறுவப் ட்டது.
• 1950 இல் இந்திய விமோைப் னட என்று
ச யர் மோற்ைப் ட்டது.
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உலக முட்னட திைம் 2021: 08 அக்படோ ர்
• உலக முட்னட திைம் 1996 முேல் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
‘அக்படோ ர்
இரண்டோவது
சவள்ளிக்கிழனம’
மோேத்தில்
உலகம்
முழுவதும் சகோண்டோடப் டுகிைது. இந்ே
ஆண்டு உலக முட்னட திைம் அக்படோ ர் 8
சவள்ளிக்கிழனம நனடச றும் மற்றும்
நிகழ்வின் 25 வது ஆண்டு நினைனவக்
குறிக்கும்.
• 2021 உலக முட்னட திைத்தின் கருப்ச ோருள்
“அனைவருக்கும் முட்னட: இயற்னகயின்
ெரியோை சேோகுப்பு”.
உலக முேலீட்டோளர் வோரம் 2021: அக்படோ ர் 0410
• செக்யூரிட்டீஸ் கமிேன்களின் ெர்வபேெ
அனமப்பு (IOSCO) ேைது ஐந்ேோவது ஆண்டு
உலக முேலீட்டோளர் வோரத்னே (WIW) 2021
அக்படோ ர் 4 முேல் 10 வனர சேோடங்க
ேயோரோகி வருகிைது.
• உலக முேலீட்டோளர் வோரம் (WIW) என் து
முேலீட்டோளர் கல்வியின் முக்கியத்துவம்
மற்றும்
ோதுகோப்ன ப்
ற்றிய
விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்ேவும்,
இந்ே
இரண்டு முக்கியப் குதிகளில் த்திரங்கள்
கட்டுப் ோட்டோளர்களின்
ல்பவறு
முயற்சிகனள
முன்னினலப் டுத்ேவும்
IOSCO ஆல் ஊக்குவிக்கப் டும் ஒரு
முயற்சியோகும்.
• 2021 இல் IOSCO WIW பிரச்ெோரத்தின் முக்கிய
செய்திகள் இரண்டு கருப்ச ோருள்கனள
அடிப் னடயோகக்
சகோண்டனவ:
1)
நினலயோை நிதி மற்றும் 2) பமோெடிகள்
மற்றும் பமோெடிகள் ேடுப்பு.
உலக அஞ்ெல் நோள்: 09 அக்படோ ர்
• உலக அஞ்ெல் திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர்
9
அன்று
உலகளவில்
சகோண்டோடப் டுகிைது. உலக அஞ்ெல்
திைத்தின் பநோக்கம்
மக்கள் மற்றும்
வணிகங்களின் அன்ைோட வோழ்வில் ே ோல்
துனையின் ங்கு மற்றும் நோடுகளின் ெமூக
மற்றும் ச ோருளோேோர வளர்ச்சிக்கு அேன்
ங்களிப்பு
ற்றிய
விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவேோகும்.
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• 2021 உலக அஞ்ெல் திைத்தின் கருப்ச ோருள்
“Innovate to recover.”
உலக புலம்ச யர்ந்ே ைனவகள் திைம் 2021:
அக்படோ ர் 09
• ஒவ்சவோரு ஆண்டும், உலக புலம்ச யர்ந்ே
ைனவகள் திைம் (WMBD) 2006 இல்
சேோடங்கியதிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு
இரண்டு
முனை
அதிகோரப்பூர்வமோக
சகோண்டோடப் டுகிைது.
• முேலில் பம மோேத்தின் இரண்டோவது
ெனிக்கிழனமயும்,
அக்படோ ரின்
இரண்டோவது
ெனிக்கிழனமயும்
நடத்ேப் டுகிைது.
• 2021 ஆம் ஆண்டில், WMBBD பம 08, 2021
மற்றும் அக்படோ ர் 09, 2021 இல் விழுகிைது.
2021 WMBD இன் கருப்ச ோருள் “Sing, Fly, Soar
– Like a Bird!”
மரை ேண்டனைக்கு எதிரோை உலக திைம்: 10
அக்படோ ர்
• மரை ேண்டனைக்கு எதிரோை உலக திைம்
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 10 அன்று
அனுெரிக்கப் டுகிைது. மரை ேண்டனை
ஒழிக்கப் ட பவண்டும் என்றும், மரை
ேண்டனையோல் னகதிகனள
ோதிக்கும்
சூழ்நினலகள் மற்றும் சூழ்நினலகள் குறித்ே
விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்ேவும் இது ஒரு
நோள். 2021 ஆம் ஆண்டின் கருப்ச ோருள்
“மரைத்திற்கு ேண்டனை ச ற்ை ச ண்கள்:
ஒரு கண்ணுக்கு சேரியோே உண்னம.”
உலக மைநல திைம்: 10 அக்படோ ர்
• உலகளோவிய மைநலக் கல்வி, விழிப்புைர்வு
மற்றும் ெமூக இழிவுகளுக்கு எதிரோக
வோதிடுவேற்கோக
ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
அக்படோ ர் 10 அன்று உலக மைநல திைம்
கனடபிடிக்கப் டுகிைது. உலக மைநல
திைத்தின்
ஒட்டுசமோத்ே
குறிக்பகோள்,
உலசகங்கிலும்
உள்ள
மைநலப்
பிரச்சினைகள் குறித்ே விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவபேோடு,
மைநலத்திற்கு
ஆேரவோக முயற்சிகனளத் திரட்டுவேோகும்.
2021 உலக மைநல திைத்தின் கருப்ச ோருள்
‘ெமமற்ை உலகில் மை ஆபரோக்கியம்.
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பேசிய அஞ்ெல் திைம்: 10 அக்படோ ர்
• இந்தியோவில், பேசிய அஞ்ெல் திைம்
ஆண்டுபேோறும் அக்படோ ர் 10 அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது, இது அக்படோ ர் 9
அன்று சகோண்டோடப் டும் உலக அஞ்ெல்
திைத்தின் நீட்டிப் ோகும். கடந்ே 150
ஆண்டுகளோக இந்திய அஞ்ெல் துனை
ஆற்றிய ங்னக நினைவுகூருவனே இந்ே
நோள் பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது, இது 1854
இல் லோர்ட் டல்ெவுசியோல் நிறுவப் ட்டது.
இந்திய ே ோல் பெனவ இந்தியோவின்
ஒருங்கினைந்ே குதியோகும். கலோச்ெோரம்,
ோரம் ரியம் மற்றும் கடிைமோை புவியியல்
நிலப் ரப்புகளில்
ன்முகத்ேன்னம
இருந்ேோலும் இந்தியோவில் ே ோல் பெனவகள்
சிைந்ே செயல்திைனை வழங்கியுள்ளை.
ச ண் குழந்னேகளின் ெர்வபேெ திைம்: 11
அக்படோ ர்
• ெர்வபேெ ச ண் குழந்னேகள் திைம்
(ச ண்கள்
திைம்
மற்றும்
ெர்வபேெ
ச ண்கள்
திைம்
என்றும்
அனழக்கப் டுகிைது) 2012 முேல் அக்படோ ர்
11 அன்று அனுெரிக்கப் டுகிைது. ெர்வபேெ
அளவில் ச ண்கள் கல்வி, ஊட்டச்ெத்து,
குழந்னே திருமைம், ெட்ட மற்றும் மருத்துவ
உரினமகள் ஆகியவற்னைச் சுற்றியுள்ள
ச ண்கள் எதிர்சகோள்ளும் பிரச்சினைகள்
குறித்ே விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துவேற்கோக
இந்ே ெர்வபேெ அனுெரிப்பு நோள் ஐக்கிய
நோடுகளோல் அறிவிக்கப் ட்டது. ச ண்
குழந்னேகளின் 2021 ெர்வபேெ திைத்தின்
கருப்ச ோருள் “டிஜிட்டல் ேனலமுனை.
எங்கள் ேனலமுனை”.

உலக மூட்டுவோேம் திைம்: 12 அக்படோ ர்
• வயதுக்கு ஏற்
மூட்டு வலி மற்றும்
வினைப்ன
ஏற் டுத்தும் மூட்டுவோேம்
ற்றிய
விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்ே
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 12 அன்று
உலக
மூட்டுவோேம்
திைம்
கனடபிடிக்கப் டுகிைது.
• இந்ே நோள் ஆர்த்ரிடிஸ் மற்றும் வோே பநோய்
இன்டர்பநேைல் (ARI) 1996 இல் ஆர்த்ரிடிஸ்
ற்றிய விழிப்புைர்னவ
ரப்புவேற்கும்,
மூட்டுவோேத்தின் சுனமனயக் குனைக்க
உேவும்
சகோள்னக
வகுப் ோளர்கனள
ஊக்குவிப் ேற்கோகவும் சேோடங்கப் ட்டது.
• 2021
உலக
கீல்வோேம்
திைத்தின்
கருப்ச ோருள், Don’t Delay, Connect Today:
Time2.
ப ரிடர் குனைப்புக்கோை ெர்வபேெ திைம்: 13
அக்படோ ர்
• ப ரிடர் குனைப்புக்கோை ஐக்கிய நோடுகள்
ெர்வபேெ திைம் 1989 ஆம் ஆண்டு முேல்
ஆண்டுபேோறும் அக்படோ ர் 13 அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது.
• உலகளோவிய ஆ த்து மற்றும் விழிப்புைர்வு
மற்றும் ப ரழிவு குனைப்பு கலோச்ெோரத்னே
ஊக்குவிப் ேற்கோக
இந்ே
நோள்
சகோண்டோடப் டுகிைது,
பமலும்
உலசகங்கிலும் உள்ள மக்கள் மற்றும்
ெமூகங்கள்
எவ்வோறு
ப ரழிவுகளுக்கு
சவளிப் டுவனேக் குனைக்கிைது மற்றும்
அவர்கள் எதிர்சகோள்ளும் அ ோயங்களில்
மீள்வேன்
முக்கியத்துவம்
குறித்து
விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துகிைது.
• ப ரிடர் குனைப்புக்கோை 2021 ெர்வபேெ
திைத்தின்
கருப்ச ோருள்
“வளரும்
நோடுகளின் ப ரழிவு அ ோயம் மற்றும்
ப ரிடர் இழப்புகனளக் குனைக்க ெர்வபேெ
ஒத்துனழப்பு” என் ேோகும்.
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அக்படோ ர் 14 அன்று உலக ேர நிர்ைய திைம்
அனுெரிக்கப் ட்டது
• உலக ேர நிர்ைய திைம் அல்லது ெர்வபேெ
ேரநினல நோள் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர்
14
அன்று
உலகளவில்
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
நுகர்பவோர்,
கட்டுப் ோட்டோளர்கள்
மற்றும்
சேோழில்துனையிைரினடபய
உலகப்
ச ோருளோேோரத்திற்கோை
ேரப் டுத்ேலின்
முக்கியத்துவம் குறித்ே விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவனே இந்ே நோள் பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
• 2021 உலக ேரநினல நோள் கருப்ச ோருள்
“நினலயோை வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கோை
ேரநினலகள் – ஒரு சிைந்ே உலகத்திற்கோை
கிரப் ட்ட ோர்னவ”.
ெர்வபேெ மின் கழிவு திைம்: 14 அக்படோ ர்
• மறு- யன் ோடு, மீட்பு மற்றும் மறுசுழற்சி
விகிேங்கனள அதிகரிக்கும் பநோக்கத்துடன்
உலசகங்கிலும் உள்ள மின்-கழிவுகனள
ெரியோை
முனையில்
அகற்றுவனே
ஊக்குவிப் ேற்கோக 2018 முேல் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 14 அன்று ெர்வபேெ
மின்-கழிவு
திைம்
(IEWD)
சகோண்டோடப் டுகிைது.
• 2021 ெர்வபேெ மின் கழிவு திைத்தின்
நோன்கோவது திப் ோகும்.
• இந்ே ஆண்டு ெர்வபேெ மின்-கழிவு திைம்
மின்ைணு
ேயோரிப்புகளுக்கோை
சுற்ைறிக்னகனய யேோர்த்ேமோக்குவதில் நோம்
ஒவ்சவோருவரும் சகோண்டிருக்கும் முக்கியப்
குதியில் கவைம் செலுத்தும்.
• 2021 IEWD க்கோை கருப்ச ோருள் “நுகர்பவோர்
வட்ட ச ோருளோேோரத்தின் திைவுபகோல்!”.
உலக மோைவர் திைம் 2021: 15 அக்படோ ர்
• உலக மோைவர் திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர்
15
அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது.
இந்தியோவின்
முன்ைோள் குடியரசுத் ேனலவர் மனைந்ே
டோக்டர் ஏபிபெ அப்துல் கலோமின் பிைந்ே
நோனள
முன்னிட்டு
இந்ே
நோள்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
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• 2010 முேல், ஐக்கிய நோடுகள் அனமப்பு (UNO)
அக்படோ ர் 15 ஐ உலக மோைவர் திைமோகக்
சகோண்டோடியது, டோக்டர் கலோமின் கல்வி
மற்றும்
அவரது
மோைவர்களுக்கோை
முயற்சிகனள
ஒப்புக்
சகோள்ளும்
முயற்சியோக.
• உலக மோைவர் திைத்தின் நடப்பு ஆண்டின்
(2021) கருப்ச ோருள் “Learning for people,
planet, prosperity and peace“ என் ேோகும்.
ெர்வபேெ கிரோமப்புை ச ண்கள் திைம்: 15
அக்படோ ர்
• ெர்வபேெ கிரோமப்புை ச ண்கள் திைம்
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 15 அன்று
உலகளவில்
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
கிரோமப்புை
குடும் ங்கள்
மற்றும்
ெமூகங்களின் நினலத்ேன்னம, கிரோமப்புை
வோழ்வோேோரம்
மற்றும்
ஒட்டுசமோத்ே
நல்வோழ்னவ உறுதி செய்வதில் ச ண்கள்
மற்றும் சிறுமிகளின் முக்கிய ங்னக இந்ே
நோள் அங்கீகரிக்கிைது.
• இந்தியோவில்,
விவெோயம்
மற்றும்
விவெோயிகள்
நலத்துனை
அனமச்ெகம்
விவெோயத்தில் ச ண்களின்
ங்களிப்ன
அதிகரிக்க 2016 முேல் ரோஷ்டிரிய மகிளோ
கிெோன் திவோஸோக அனுெரிக்கப் டுகிைது.
• இந்ே ெர்வபேெ திைம், “அனைவருக்கும்
நல்ல உைனவ வளர்க்கும் கிரோமப்புை
ச ண்கள்” என்ை கருப்ச ோருளின் கீழ்,
உலகின் உைவு அனமப்புகளில் இந்ே
கேோநோயகிகளின்
பவனலனய
அங்கீகரிப்ப ோம், பமலும் அனைவருக்கும்
ெம வோய்ப்புகள் உள்ள கிரோமப்புைங்கனள
உரினம பகோருபவோம்.
உலக உைவு திைம்: 16 அக்படோ ர்
• உலக வோழ்நோள்
சினய ஒழிப் ேற்கோக
உலக உைவு திைம் (WFD) ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 16 அன்று உலகம்
முழுவதும் சகோண்டோடப் டுகிைது.
• WFD 1945 இல் ஐக்கிய நோடுகள் உைவு
மற்றும்
விவெோய
அனமப்பு
(FAO)
நிறுவப் ட்ட
பேதினயயும்
நினைவு
கூர்கிைது. தீம் 2021: “ஆபரோக்கியமோை
நோனள இப்ப ோது ோதுகோப் ோை உைவு”.
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வறுனமனய ஒழிப் ேற்கோை ெர்வபேெ திைம்:
அக்படோ ர் 17
• வறுனமனய ஒழிப் ேற்கோை ெர்வபேெ திைம்
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 17 அன்று
உலகம் முழுவதும் கனடபிடிக்கப் டுகிைது.
• உலகம் முழுவதும் குறிப் ோக வளரும்
நோடுகளில் வறுனம மற்றும் வறுனமனய
ஒழிக்க
பவண்டியேன்
அவசியத்னே
விழிப்புைர்வு செய்வனே இந்ே நோள்
பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
2021
கருப்ச ோருள்:
ஒன்ைோக
முன்பைோக்கி
உருவோக்குேல்: சேோடர்ச்சியோை வறுனமனய
முடிவுக்குக் சகோண்டுவருேல், அனைத்து
மக்கனளயும் நமது கிரகத்னேயும் மதித்ேல்.
பேசிய ோதுகோப்பு னடயின் 37 வது எழுச்சி
திைம்
• கருப்புப் பூனைகள் என்று பிர லமோக
அறியப் டும் பேசிய ோதுகோப்புப் னட
(NSG)
னட
ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
அக்படோ ர் 16 அன்று அேன் எழுச்சி
திைத்னே அனுெரிக்கிைது.
• 2021 ஆம் ஆண்டு NSG நிறுவப் ட்ட 37 வது
ஆண்டு நினைனவக் குறிக்கிைது. NSG என் து
இந்திய உள்துனை அனமச்ெகத்தின் கீழ்
உள்ள ஒரு தீவிரவோே எதிர்ப்பு பிரிவு ஆகும்.
உலக ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ் திைம்: 20
அக்படோ ர்
• உலக ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ் திைம் (WOD)
ஆண்டுபேோறும் அக்படோ ர் 20 அன்று
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ் மற்றும் வளர்சினே
மோற்ை எலும்பு பநோய் ேடுப்பு, கண்டறிேல்
மற்றும் சிகிச்னெ
ற்றிய உலகளோவிய
விழிப்புைர்னவ இந்ே நோள் பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
• ெர்வபேெ
ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ்
அைக்கட்டனள (IOF), ஒரு குறிப்பிட்ட
கருப்ச ோருளுடன்
ஒரு
வருட
பிரச்ெோரத்னேத் சேோடங்குவேன் மூலம் WOD
ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ளது.
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ெர்வபேெ ெனமயல் நிபுைர் (Chef) திைம்: 20
அக்படோ ர்
• ெர்வபேெ
ெனமயல்
நிபுைர்
திைம்
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 20 அன்று
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
• இந்ே நோள் உன்ைேமோை சேோழினலக்
சகோண்டோடுவேற்கும் க கவுரவிப் ேற்கும்
மற்றும் ஆபரோக்கியமோை உைனவப் ற்றி
உலசகங்கிலும்
உள்ள
மக்களுக்குக்
கற்பிப் னேயும்
பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது.
அனு வம்
வோய்ந்ே
ெனமயல் நிபுைர் ேங்கள் அறிவு மற்றும்
ெனமயல்
திைன்கனள
அடுத்ே
ேனலமுனைக்கு
ச ருனம
மற்றும்
அர்ப் ணிப்பு
உைர்வுடன்
வழங்க
பவண்டிய நோளோகும்.
• 2021 ஆம் ஆண்டு ெர்வபேெ ெனமயல் நிபுைர்
திை
பிரச்ெோரத்தின்
கருப்ச ோருள்
எதிர்கோலத்திற்கோை
ஆபரோக்கியமோை
உைவு. ெர்வபேெ ெனமயல் நிபுைர் திைம்,
புகழ்ச ற்ை ெனமயல் நிபுைர், உலக
ெனமயல் நிபுைர் ெங்கத்தின் (உலக ெனமயல்
நிபுைர்) முன்ைோள் ேனலவருமோை டோக்டர்
பில்
கல்லோகரோல்
2004
இல்
உருவோக்கப் ட்டது.
உலக புள்ளியியல் திைம்: 20 அக்படோ ர்
• உத்திபயோகபூர்வ
புள்ளிவிவரங்களின்
அடிப் னடக்
பகோட் ோடுகளின்
ெோேனைகனள
முன்னினலப் டுத்ே
ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 20 அன்று
உலக புள்ளியியல் திைம் உலகம் முழுவதும்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
• 2021
உலக
புள்ளியியல்
நோள்
சகோண்டோட்டம் உலகளோவிய ஒத்துனழப்பு
முயற்சியோகும், இது ஐக்கிய நோடுகளின்
புள்ளியியல்
ஆனையத்தின்
வழிகோட்டுேலின்
கீழ்
ஏற் ோடு
செய்யப் ட்டுள்ளது
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பேசிய ப ோலீஸ் நினைவு நோள்: 21 அக்படோ ர்
• இந்தியோவில்,
ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
அக்படோ ர் 21 அன்று ப ோலீஸ் நினைவு
திைம் அனுெரிக்கப் டுகிைது. கடனமகளில்
ேங்கள் உயினரக் சகோடுத்ே துணிச்ெலோை
ப ோலீஸ்கோரர்கனள
நினைவுகூர்ந்து
கவுரவிக்க பவண்டிய நோள்.
• லடோக் ெோட் ஸ்பிரிங் குதியில் 1959 ஆம்
ஆண்டு இரு து இந்திய வீரர்கள் சீைப்
னடயிைரோல் ேோக்கப் ட்டதில், 10 இந்திய
கோவல்துனையிைர் உயிரிழந்ேைர் மற்றும்
ஏழு ப ர் சினையில் அனடக்கப் ட்ட நோனள
கோவல்துனை நினைவு திைம் நினைவு
கூர்கிைது.
• அன்று முேல், தியோகிகளின் நினைவோக
அக்படோ ர்
21
கோவல்
திைமோக
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
ெர்வபேெ ேடுமோறும் ப ச்சு விழிப்புைர்வு நோள்:
22 அக்படோ ர்
• 1998 முேல் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர்
22 ெர்வபேெ ேடுமோறும் ப ச்சு விழிப்புைர்வு
திைமோக கனடபிடிக்கப் டுகிைது.
• திைைல் அல்லது ேடுமோறும் ப ச்சு
பகோளோறு உள்ள மில்லியன் கைக்கோை
மக்களுக்கு
ச ோது
விழிப்புைர்னவ
ஏற் டுத்துவேற்கோக
இந்ே
நோள்
வடிவனமக்கப் ட்டுள்ளது. கருப்ச ோருள்
2021: “Speak the change you wish to see”.
ெர்வபேெ னிச்சிறுத்னே திைம்: அக்படோ ர் 23
• 2014ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர்
23ஆம்
பேதி
ெர்வபேெ
னிச்சிறுத்னே
திைமோக
அனுெரிக்கப் டுகிைது. இந்ே நோள் பிஷ்சகக்
பிரகடைத்தின் ஆண்டுவிழோ மற்றும் இந்ே
ஆ த்ேோை பூனை சகோண்டோடுவது மற்றும்
அேன் ோதுகோப்பு மற்றும் ோதுகோப்பிற்கோை
விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துகிைது.
அக்படோ ர் 23 அன்று பமோல் திைம்
அனுெரிக்கப் ட்டது
• ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர் 23 அன்று
பமோல் திைம் சகோண்டோடப் டுகிைது, இது
அனைத்து பவதியியல் ஆர்வலர்களினடபய
பிர லமோக உள்ளது.
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• இந்ே நோள் அவகோட்பரோவின் எண்னை
நினைவுகூரும் வனகயில் குறிக்கப் டுகிைது.
இந்ே நோளின் சகோண்டோட்டம் கோனல 6:02
மணி முேல் மோனல 6:02 மணி வனர
பவதியியனல அளவிடும் அலகு நினைவோக
நடக்கிைது.
• இந்ே நிகழ்வு மோைவர்களுக்கு பவதியியல்
மற்றும் அேன் கருத்துக்களில் ஆர்வம்
கோட்டுவனே பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது.
இந்ே
நிகழ்விற்கோை
கருப்ச ோருள்,
சின்ைத்ேோல் ஈர்க்கப் ட்டது – ஒரு பமோல்.
இந்ே ஆண்டு கருப்ச ோருள் DispicaMole Me.
ஐக்கிய நோடுகள் திைம்: அக்படோ ர் 24
• 1948 ஆம் ஆண்டு முேல் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 24 ஐ ஐக்கிய நோடுகள்
திைமோகக் சகோண்டோடப் டுகிைது. 1945 ஆம்
ஆண்டு இந்ே நோளில்ேோன் ஐக்கிய நோடுகள்
ென யின் ெோெைம் நனடமுனைக்கு வந்ேது.
ெர்வபேெ தூேர்களின் திைம்: அக்படோ ர் 24
• ெர்வபேெ தூேர்களின் திைம் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும்
அக்படோ ர்
24
அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது.
ழங்கோலத்திலிருந்பே
உலனக
வடிவனமப் தில் மற்றும் நமது கிரகத்னே
சிைந்ே இடமோக மோற்றுவதில் தூேர்களின்
ஆற்றிய
ங்களிப்ன
நினைவுகூரும்
வனகயில்
இந்ே
நோள்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
ச ோது
மக்களினடபய தூேர்களின் வோழ்க்னகயின்
கருத்து மற்றும் யேோர்த்ேத்தில் உள்ள
இனடசவளினயக்
குனைக்கவும்
இது
பநோக்கமோக உள்ளது.
• அக்படோ ர் 24, 2017 அன்று முேல் ெர்வபேெ
தூேர்களின்
திைம்
பிபரசிலியோவில்
சகோண்டோடப் ட்டது.
உலக வளர்ச்சி ேகவல் திைம்: அக்படோ ர் 24
• ஐக்கிய நோடுகள் ென யின் உலக வளர்ச்சி
ேகவல் திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர்
24
அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது.
வளர்ச்சிப்
பிரச்ெனைகள்
மற்றும்
ஒட்டுசமோத்ே
வளர்ச்சி
மற்றும்
பமம் ோட்டிற்கோக
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அவற்னைத் தீர்க்க ெர்வபேெ ஒத்துனழப்ன
வலுப் டுத்ே பவண்டியேன் அவசியத்னே
உலகப் ச ோதுக் கருத்தின் கவைத்னே
ஈர்ப் பே இந்ே நோளின் பநோக்கமோகும்.
உலக ப ோலிபயோ திைம்: 24 அக்படோ ர்
• ப ோலிபயோ ேடுப்பூசி மற்றும் ப ோலிபயோ
ஒழிப்புக்கோை விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்தும்
வனகயில் ஆண்டுபேோறும் அக்படோ ர் 24
அன்று
உலக
ப ோலிபயோ
திைம்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
• ப ோலிபயோனமலிட்டிஸுக்கு
எதிரோை
ேடுப்பூசினய உருவோக்கிய முேல் குழுனவ
வழிநடத்திய பெோைோஸ் ெோல்க்கின் பிைப்ன
நினைவுகூரும்
வனகயில்
பரோட்டரி
இன்டர்பநேைல்
இந்ே
திைம்
நிறுவப் ட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டுக்கோை
உலக ப ோலிபயோ திைத்தின் கருப்ச ோருள்
“வோக்குறுதினய
நினைபவற்றுேல்”
என் ேோகும்.
ஆயுேக் குனைப்பு வோரம் 2021
•

ல
நோடுகளில்
நிரோயுே ோணியோக்கும்
பிரச்சினைகள் ற்றிய விழிப்புைர்னவயும்
புரிேனலயும் பமம் டுத்துவேற்கோக ஆயுேக்
குனைப்பு
வோரம்
ஆண்டுபேோறும்
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
ெமூகத்தில்
அனமதினயக் சகோண்டுவர ஆயுேங்கனளப்
யன் டுத்துவனே,
குறிப் ோக
அணு
ஆயுேங்கனளப்
யன் டுத்துவனேக்
குனைப் னே இந்ே வோரம் பநோக்கமோகக்
சகோண்டுள்ளது
இந்திய ரோணுவத்தின் 75வது கோலோட் னட
திைம்
அக்படோ ர்
27
அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது

• இந்ே நோளில், சீக்கியப் னடப்பிரிவின் 1வது
ட்டோலியன்
ஸ்ரீநகர்
விமோைப் னட
ேளத்தில்
ேனரயிைங்கி,
1947ல்
ழங்குடியிைரின் உேவியுடன் கோஷ்மீனர
ஆக்கிரமித்ே ோகிஸ்ேோன் ரோணுவத்தின் தீய
திட்டங்கனள முறியடிக்க, உறுதினயயும்,
அெோேோரை னேரியத்னேயும் சவளிப் டுத்தி
‘தி வோல்’ ஆைது.
ஆடிபயோவிேுவல் ோரம் ரியத்திற்கோை உலக
திைம்: அக்படோ ர் 27
• ஒவ்பவோர் ஆண்டும் அக்படோ ர் 27ஆம்
பேதியன்று, ஒலி ரப்பு ோரம் ரியத்திற்கோை
உலக
திைம்
அனுெரிக்கப் டுகிைது.
ஆடிபயோவிேுவல்
ோரம் ரியத்திற்கோை
உலக திைம் என் து யுசைஸ்பகோ மற்றும்
ஆடிபயோவிேுவல்
ஆர்க்கிவ்ஸ்
அபெோசிபயேன்களின்
ஒருங்கினைப்பு
கவுன்சில் (CCAAA) ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரு
முக்கிய
முன்முயற்சியோகும்,
இது
ஆடிபயோவிேுவல் ோதுகோப்பு வல்லுநர்கள்
மற்றும் எதிர்கோல ெந்ேதியிைருக்கோக நமது
ோரம் ரியத்னே
ோதுகோக்கும்
நிறுவைங்கனள சகௌரவிக்க உள்ளது.
விஜிசலன்ஸ் விழிப்புைர்வு வோரம் 2021:
அக்படோ ர் 26 முேல் நவம் ர் 01 வனர
• விஜிசலன்ஸ் விழிப்புைர்வு வோரம் 2021 2021
அக்படோ ர் 26 முேல் நவம் ர் 01 வனர
மத்திய கண்கோணிப்பு ஆனையத்ேோல் (CVC)
ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ளது.

• இந்திய ரோணுவம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர் 27ஆம் பேதினய ‘கோலோட் னட
திைமோக’ சகோண்டோடுகிைது. இந்ே ஆண்டு
நோடு ேைது 75வது கோலோட் னட திைத்னே
அக்படோ ர்
27,
2021
அன்று
சகோண்டோடுகிைது.
57
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• ெர்ேோர் வல்ல ோய் படலின் பிைந்ே நோள்
வரும்
அக்படோ ர்
31
ஆம்
பேதி
சகோண்டோடப் டும் வோரத்தில் ஆண்டு விழோ
சகோண்டோடப் டுகிைது.
விஜிசலன்ஸ்
விழிப்புைர்வு வோரம் 2021 இன் தீம்: ‘சுேந்திர
இந்தியோ
@75:
ஒருனமப் ோட்டுடன்
சுயெோர்பு’.
ெர்வபேெ அனிபமேன் திைம்: அக்படோ ர் 28
• அனிபமேன் கனலனயக் சகோண்டோடவும்,
அனிபமேனுக்குப்
பின்ைோல்
உள்ள
கனலஞர்கள்,
விஞ்ஞோனிகள்
மற்றும்
சேோழில்நுட்
வல்லுநர்கனள
அங்கீகரிப் ேற்கோகவும்
ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 28 அன்று ெர்வபேெ
அனிபமேன் திைம் அனுெரிக்கப் டுகிைது.
உலக செோரியோசிஸ் திைம் அக்படோ ர் 29 அன்று
அனுெரிக்கப் டுகிைது
• ேடிப்புத் பேோல் அழற்சி மற்றும் செோரியோடிக்
ஆர்த்ரிடிஸ் உள்ளவர்களின் வோழ்க்னகத்
ேரத்னே
பமம் டுத்துவேற்கோை
விழிப்புைர்வு, அதிகோரமளித்ேல் மற்றும்
நடவடிக்னகனய
பமம் டுத்துவேற்கோக
ெர்வபேெ
ேடிப்புத்
பேோல்
அழற்சி
ெங்கங்களின் (IFPA) மூலம் ஒவ்சவோரு
ஆண்டும் அக்படோ ர் 29 அன்று உலக
செோரியோஸிஸ் திைம் அனுெரிக்கப் டுகிைது.
• 2021
உலக
செோரியோசிஸ்
திைத்தின்
கருப்ச ோருள்
“செயல் ோட்டிற்கோக
ஒன்று டுேல்” என் ேோகும்.
ெர்வபேெ இனைய திைம் அக்படோ ர் 29 அன்று
சகோண்டோடப் டுகிைது
• முேல்
முனையோக
இனையப்
யன் ோட்னடக் சகோண்டோடும் வனகயில்,
உலகம் முழுவதும் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர் 29 அன்று ெர்வபேெ இனைய
திைம் சகோண்டோடப் டுகிைது.
• 1969 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கணினியிலிருந்து
மற்சைோரு கணினிக்கு மோற்ைப் ட்ட முேல்
மின்ைணுச்
செய்தினய
இந்ே
நோள்
குறிக்கிைது.
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• அந்ே பநரத்தில் இனையம் அர் ோசைட்
(பமம் ட்ட ஆரோய்ச்சி திட்ட முகனம
சநட்சவோர்க்) என்று அறியப் ட்டது.
உலக சிக்கை நோள் அக்படோ ர் 31 அன்று
அனுெரிக்கப் ட்டது
• உலக சிக்கை திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும்
அக்படோ ர் 31 அன்று உலகம் முழுவதும்
சகோண்டோடப் டுகிைது,
ஆைோல்
இந்தியோவில் ஆண்டுபேோறும் அக்படோ ர் 30
அன்று சகோண்டோடப் டுகிைது.
• இன்னைய
உலகில்
பெமிப்பின்
முக்கியத்துவத்னேயும்,
ைத்னேச்
பெமிப் து
எவ்வளவு
முக்கியம்
என் னேயும் ஊக்குவிக்க இந்ே நோள்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
ரோஷ்டிரிய ஏக்ேோ திவோஸ் அல்லது பேசிய
ஒற்றுனம திைம்: அக்படோ ர் 31
• இந்தியோவில், இந்தியோவின் இரும்பு மனிேர்
ெர்ேோர் வல்ல ோய் படலின் பிைந்ேநோனள
நினைவுகூரும் வனகயில், ரோஷ்ட்ரிய ஏக்ேோ
திவோஸ் அல்லது பேசிய ஒற்றுனம திைம்
2014 முேல் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோ ர்
31 அன்று அனுெரிக்கப் டுகிைது.
• இந்ே ஆண்டு இந்தியோவின் சுேந்திரப்
ப ோரோட்டத்திலும்,
பின்ைர்
நோட்டின்
ஒருங்கினைப்பின்ப ோதும் ஒரு கருவியோகப்
ங்கோற்றிய மோச ரும் ேனலவரின் 146 வது
ஆண்டு நினைனவக் குறிக்கிைது.
உலக நகரங்கள் திைம் அக்படோ ர் 31 அன்று
அனுெரிக்கப் ட்டது
• ஐக்கிய நோடுகளின் ச ோதுச் ென அக்படோ ர்
31 ஆம் பேதினய உலக நகரங்கள் திைமோக
அறிவித்துள்ளது.
• உலகளோவிய நகரமயமோக்கலில் ெர்வபேெ
ெமூகத்தின் ஆர்வத்னே ஊக்குவிப் ேற்கும்,
வோய்ப்புகனள
ெந்திப் ேற்கும்,
நகரமயமோக்கலின்
ெவோல்கனள
எதிர்சகோள்வேற்கும், உலசகங்கிலும் உள்ள
நினலயோை
நகர்ப்புை
வளர்ச்சிக்கு
ங்களிப் ேற்கும்
நோடுகளினடபய
ஒத்துனழப்ன
முன்பைோக்கி
நகர்த்துவேற்கோக
இந்ே
திைம்
சகோண்டோடப் டுகிைது.
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• 2021 ஆம் ஆண்டின் உலக நகரங்கள்
திைத்தின் உலகளோவிய கருப்ச ோருள்,
“கோலநினல மோற்ைத்திற்கோை நகரங்கனள
மோற்றியனமத்ேல்”,
ஒருங்கினைந்ே
கோலநினல
மீள்ேன்னம
சகோள்னககள்
மற்றும் செயல் திட்டங்கள் நகர்ப்புை
மக்களுக்கோை கோலநினல சேோடர் ோை
அ ோயங்கனள சவகுவோகக் குனைக்கும்
என் னே ஒப்புக்சகோள்கிைது.
Obituaries News
ேோரக் பமத்ேோ கோ ஓல்டோ ெோஷ்மோவின் கன்ஷ்யம்
நோயக் கோலமோைோர்
• பிர ல சேோனலக்கோட்சி நடிகர் ஞோைஸ்யோம்
நோயக், ேோரக் பமத்ேோ கோ ஓல்டோ ெோஷ்மோ
என்ை சேோனலக்கோட்சி சேோடரில் நட்டு
கோக்கோவோக நடித்து புகழ்ச ற்ைோர். அவர்
பிர ல நிகழ்ச்சியோை ேோரக் பமத்ேோ கோ
ஓல்டோ ெோஷ்மோவில் நட்வர்லோல் பிர ோெங்கர்
உந்னேவோலோ ஏ.பக.ஏ நட்டு கோக்கோவோக
நடித்ேேற்கோக அறியப் ட்டோர்.
அடல் வோஜ் ோயின் முன்ைோள் ேனிச் செயலோளர்
ெக்தி சின்ெோ கோலமோைோர்.
• மனைந்ே
பிரேமர்
அடல்
பிெோரி
வோஜ் ோயின் ேனிச் செயலோளரோக இருந்ே
முன்ைோள் அதிகோரியும், கல்வியோளருமோை
ெக்தி சின்ெோ கோலமோைோர். சின்ெோ, 1979
ப ட்ச் IAS அதிகோரி ஆவோர். இவர் பநரு
நினைவு
அருங்கோட்சியகம்
மற்றும்
நூலகத்தின்
(NMML)
முன்ைோள்
இயக்குநரோகவும் இருந்ேோர். அவர் 1996
மற்றும் 1999 க்கு இனடயில், வோஜ் ோயுடன்
சநருக்கமோக
ணியோற்றிைோர்
மற்றும்
வோஜ் ோய்: தி இயர்ஸ் சேட் பென்ஜ்ட்
இண்டியோ என்ை ேனலப்பில் ஒரு நினைவுக்
குறிப்ன எழுதிைோர்.
ரோமோயைத்தில் ‘ரோவைன்‘ கேோ ோத்திரத்தில்
பிர லமோை அரவிந்த் திரிபவதி கோலமோைோர்
• மூத்ே சேோனலக்கோட்சி நடிகர் அரவிந்த்
திரிபவதி,
ரோமோைந்த்
ெோகரின்
சேோனலக்கோட்சித்
சேோடரோை
ரோமோயைத்தில்
ரோவைன்
என்ை
அருனமயோை
கேோ ோத்திரத்திற்கோக
பிர லமோைவர், கோலமோைோர். அவருக்கு
வயது 82.
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‘ ோகிஸ்ேோனின் அணு குண்டின் ேந்னே’ A. Q.
கோன் கோலமோைோர்
• “ ோகிஸ்ேோனின் அணு குண்டின் ேந்னே”
என்று கருேப் டும் டோக்டர் அப்துல் கோேர்
கோன் கோலமோைோர், அவருக்கு வயது 85. அணு
விஞ்ஞோனி, டோக்டர் கோன், ோகிஸ்ேோனை
உலகின் முேல் இஸ்லோமிய அணுெக்தியோக
மோற்றியேற்கோகவும், நோட்டின்
ோதுகோப்பு
திைன்கனள பமம் டுத்துவதில் அவரது
ங்களிப்பிற்கோகவும்
ஒரு
பேசிய
ஹீபரோவோகப் ோரோட்டப் ட்டோர்.
ஈரோனின் முேல் ெைோதி தி அப ோல்ெோென்
னிெோத்ர் கோலமோைோர்
• 1979 இஸ்லோமியப் புரட்சிக்குப் பிைகு ஈரோன்
நோட்டின்
முேல்
ெைோதி தியோை
அப ோல்ெோென்
ோனிெோேர்,
பேரரோக
மோறியேோல் மேகுருமோரின் வளர்ந்து வரும்
அதிகோரத்னே ெவோல் செய்ேேற்கோக குற்ைம்
ெோட்டப் ட்டு
சேஹ்ரோனை
விட்டு
சவளிபயறிைோர். அவருக்கு 88 வயது. அவர்
1980
இல்
ெைோதி தியோக
பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர்,
மேகுருக்களின்
வளர்ந்து
வரும்
ெக்தினய
ெவோல்
செய்ேேற்கோக
ேவிபயற்ை
16
மோேங்களுக்குப் பிைகு
னிெத்ர் குற்ைம்
ெோட்டப் ட்டோர்.
பேசிய விருது ச ற்ை நடிகர் சநடுமுடி பவணு
கோலமோைோர்
• பேசிய விருது ச ற்ை நடிகர் சநடுமுடி
பவணு கோலமோைோர். அவரது நடிப்பிற்கோக
மூன்று பேசிய தினரப் ட விருதுகனளயும்,
ஆறு
பகரள
மோநில
தினரப் ட
விருதுகனளயும்
சவன்ைோர்.
கோவலம்
நோரோயைப் ணிக்கர் என்ை கேோ ோத்திரம்
மூலம்
சநடுமுடி
பவணு
நோடகக்
கனலஞரோக
ேைது
வோழ்க்னகனயத்
சேோடங்கிைோர்
IFFCO ேனலவர் ெர்ேோர் ல்விந்ேர் சிங் நோகோய்
கோலமோைோர்
• IFFCO நிறுவைத்தின் ேனலவர் ல்விந்ேர்
சிங் நகோய் கோலமோைோர். அவர் ஒரு சிைந்ே
விவெோயி – கூட்டுைவு மற்றும் கடந்ே மூன்று
ேெோப்ேங்களோக
இந்திய
கூட்டுைவு
இயக்கத்திற்கு வலினம அளிப் தில் ஆழ்ந்ே
ஈடு ோடு சகோண்டிருந்ேோர்.
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இலங்னகயின் முேல் சடஸ்ட் பகப்டன் ந்துல
வர்ைபுரோ கோலமோைோர்
• இலங்னகயின் முேல் சடஸ்ட் பகப்டன்
ந்துல
வர்ைபுரோ
உடல்நலக்குனைவு
கோரைமோக கோலமோைோர். அவருக்கு வயது 68.
ஒரு வலது னக ப ட்ஸ்பமன், 1982 இல்
இங்கிலோந்னே அேன் முேல் சடஸ்ட்
ப ோட்டியில் எதிர்சகோண்டப ோது அவர்
ேைது நோட்னட வழிநடத்திைோர் பமலும்
மூன்று
சடஸ்ட்
வினளயோடி,
ஒட்டுசமோத்ேமோக
12
ரன்களில்
ஒட்டுசமோத்ேமோக 96 ரன்கள் எடுத்ேோர்.
முன்ைோள் ெோக்கி ெர்வபேெ வீரர் ெரண்ஜீத் சிங்
கோலமோைோர்
• முன்ைோள் ெோக்கி ெர்வபேெ வீரர் ெரண்ஜீத்
சிங் கோலமோைோர். முன்ைோள் ஸ்படட் ப ங்க்
ஆஃப் இந்தியோ ெோக்கி வீரர், உள்ளூர்
லீக்கில்
கபரோபைென்
கிளப்பில்
வினளயோடிைோர், 70 மற்றும் 80 களின்
பிற் குதியில் னெேரோ ோத் ெூனியர்ஸ்
மற்றும்
சீனியர்கனளப்
பிரதிநிதித்துவப் டுத்திைோர் மற்றும் 1983
இல் செர்மனியில் சுற்றுப் யைம் செய்ே
இந்தியோவுக்கோக வினளயோடிைோர்.
பிர ல புற்றுபநோயியல் நிபுைர் த்மஸ்ரீ டோக்டர்
மோேவன் கிருஷ்ைன் நோயர் கோலமோைோர்
• பிர ல புற்றுபநோயியல் நிபுைரும், பிரோந்திய
புற்றுபநோய் னமயத்தின் (RCC) நிறுவை
இயக்குநருமோை த்மஸ்ரீ டோக்டர் மோேவன்
கிருஷ்ைன் நோயர் கோலமோைோர்.
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• இந்தியோவின்
பேசிய
புற்றுபநோய்க்
கட்டுப் ோட்டுத் திட்டத்னேத் ேயோரித்ே
நிபுைர்
குழுவில்
உறுப்பிைரோகப்
ணியோற்றியுள்ளோர்
• உலக
சுகோேோர
அனமப்பின்
(WHO)
புற்றுபநோய்க்கோை நிபுைர் ஆபலோெனைக்
குழுவிலும் ணியோற்றியுள்ளோர். 2001 ஆம்
ஆண்டு மருத்துவத்துக்கோை த்மஸ்ரீ விருனே
அரசு அவருக்கு வழங்கியது.
ஹிபரோஷிமோ அணுகுண்டு ேோக்குேலில் உயிர்
ேப்பிய சுைோபவோ சுப ோய் கோலமோைோர்
• ஹிபரோஷிமோ அணுகுண்டு ேோக்குேலில்
உயிர்
ேப்பிய
சுைோபவோ
சுப ோய்
கோலமோைோர். உலகின் முேல் அணுகுண்டு
ேோக்குேலில் இருந்து ேப்பிய ெப் ோனிய
அணு ஆயுேங்களுக்கு எதிரோை முன்ைணி
பிரச்ெோரகர் 96 வயதில் இைந்ேோர்.
• சுமோர் 140,000 ப ர் சகோல்லப் ட்டைர்
மற்றும் சுப ோய் அணு ஆயுேங்கனள
ஒழிப் ேற்கோை பிரச்ெோரத்திற்கோக ேைது
வோழ்க்னகனய அர்ப் ணித்ேோர். அசமரிக்க
அதி ரோக ஹிபரோஷிமோ சென்ை வரலோற்று
சிைப்புமிக்க ரோக் ஒ ோமோனவ ெந்தித்ேோர்.
Miscellaneous News
GI படக் செய்யப் ட்ட இனிப்பு உைவு
மிஹிேோைோ,
ஹ்னரனுக்கு
ஏற்றுமதி
செய்யப் ட்டது.
• புவியியல்
குறியீடு
(GI)
ச ற்ை
மிஹிேோைோவின் முேல் அனுப்புச் ெரக்கு,
பமற்கு வங்கத்தின் ர்ேமோனில் இருந்து,
ஹ்னரன்
ரோஜ்யத்திற்கு
ஏற்றுமதி
செய்யப் ட்டது.
இந்ே
முயற்சி,
இந்தியோவின் உள்நோட்னடச்ெோர்ந்ே மற்றும்
புவியியல்
குறியீடு
(GI)
ச ற்ை
ச ோருட்கனள உலகளவில் ஊக்குவிக்கும்
முயற்சியின் ஒரு குதியோகும். இந்ே ெரக்கு,
APEDA வில் திவு செய்யப் ட்ட M/S DM
எண்டர்பினரெஸ்,
சகோல்கத்ேோவோல்
ஏற்றுமதி செய்யப் ட்டது.
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அலி ோக் சவள்னள சவங்கோயம் ஆபரோக்கிய
நலன்களுக்கோக GI படக் ச ற்ைது.
• மகோரோஷ்டிரோவின் ரோய்கோட் மோவட்டத்தில்
உள்ள
புகழ்ச ற்ை
சவள்னள
சவங்கோயத்தின் ேனித்துவமோை இனிப்பு
சுனவ, கண்ணீரற்ை கோரணி மற்றும் அேன்
மருத்துவ
குைங்களுக்கு
உலகளோவிய
அங்கீகோரம் கினடக்க, அேற்கு புவிெோர்
குறியீடு (GI) வழங்கப் ட்டது. அலி ோக்
ேோலுகோவின் மண்ணில், குனைந்ே ெல் ர்
உள்ளடக்கம்
உள்ளது.
NABL
ஆல்
அங்கீகரிக்கப் ட்ட
ஆய்வக பெோேனை
அறிக்னகயில் குனைந்ே கோரசநடி, இனிப்பு
சுனவ, ‘கண்ணீரற்ை’ கோரணி, குனைந்ே
ன ரூவிக் அமிலம், அதிக புரேம், சகோழுப்பு
மற்றும்
நோர்
ப ோன்ைனவ
குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது.
கிரிப்படோ விழிப்புைர்னவ அதிகரிக்க CoinDCX
அமிேோப் ச்ெனைநியமித்துள்ளது
• கிரிப்படோ
எக்ஸ்பெஞ்ச்
CoinDCX
கிரிப்படோகரன்ஸிகனளப்
ற்றிய
விழிப்புைர்னவ
ரப்புவேற்கு அமிேோப்
ச்ெனை
ஒரு
பிரோண்ட்
தூேரோக
நியமித்துள்ளது. இந்ே ஒத்துனழப்பு மூலம்,
CoinDCX
கிரிப்படோனவப்
ற்றிய
விழிப்புைர்னவ அதிகரிக்கவும், வளர்ந்து
வரும்
செோத்து
வகுப் ோக
பிர லப் டுத்ேவும் விரும்புகிைது. CoinDCX
கிரிப்படோ அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியது
என் னே உறுதிப் டுத்ே விரும்புகிைது.
ரினலயன்ஸ் பிரோண்ட்ஸ் வடிவனமப் ோளர்
மணீஷ் மல்பெோத்ரோவின் MM ஸ்னடல்களில்
40% ங்குகனள வோங்குகிைது
• ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட்,
ரினலயன்ஸ் பிரோண்ட்ஸ் லிமிசடட் (RBL)
மற்றும் பிர ல வடிவனமப் ோளர் மணீஷ்
மல்பெோத்ரோ ஆகிபயோர் மல்பெோத்ரோவின்
எம்எம்
ஸ்னடல்ஸ்
பினரபவட்
லிமிசடட்டில் 40 ெேவீே
ங்குகனள
வோங்குவேற்கோை
மூபலோ ோய
கூட்டோண்னமனய அறிவித்துள்ளைர்.
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• ரினலயன்ஸ் பிரோண்ட்ஸ் அறிக்னகயின் டி,
இந்ே “மூபலோ ோய கூட்டு” என் து MM
ஸ்னடல்ஸ்
பினரபவட்
லிமிசடட்
நிறுவைத்தின் முேல் “சவளி முேலீடு”
ஆகும்.
Important Takeaways for All Exams
(அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும்
முக்கியமோை குறிப்புக்கள்)
• துனிசியோவின் ெைோதி தி: னகஸ் ெயீத்;
துனிசியோவின் ேனலநகரம்: துனிஸ்.
• துனிசியோவின் நோையம்: துனிசிய திைோர்
• எத்திபயோப்பியோ
ேனலநகரம்:
அடிஸ்
அ ோ ோ; நோையம்: எத்திபயோப்பியன் பிர்ர்.
• உலக சுகோேோர அனமப்பின் ேனலவர்:
சடட்பரோஸ் அேோபைோம்.
• WHO இன் ேனலனமயகம்: செனீவோ,
சுவிட்ெர்லோந்து.
• WHO நிறுவப் ட்டது: 7 ஏப்ரல் 1948;
• உபி ேனலநகர்: லக்பைோ;
• உபி கவர்ைர்: ஆைந்திச ன் படல்;
• உபி முேல்வர்: பயோகி ஆதித்யநோத்.
• இமோச்ெல பிரபேெ ஆளுநர்: ரோபெந்திர
விஸ்வநோத் ஆர்பலகர்;
• இமோச்ெல பிரபேெ முேல்வர்: செய் ரோம்
ேோக்கூர்.
• ஆந்திர முேல்வர்: ஒய்எஸ் செகன் பமோகன்
சரட்டி; கவர்ைர்: பிஸ்வோ பூென் ெரிச்ெந்ேன்.
• அெோம் கவர்ைர்: செகதீஷ் முகி;
• அெோம் முேல்வர்: ஹிமந்ேோ பிஸ்வோ ெர்மோ.
• மகோரோஷ்டிரோ
கவர்ைர்:
கத்
சிங்
பகோஷ்யோரி;
• மகோரோஷ்டிரோ ேனலநகர்: மும்ன ;
• மகோரோஷ்டிரோ முேல்வர்: உத்ேவ் ேோக்கபர.
• ெத்தீஸ்கர் முேல்வர்: பூப ஷ்
ோசகல்;
ெத்தீஸ்கர் கவர்ைர்: அனுசுயோ உய்பகய்.
• Paytm ேனலனமயகம்: சநோய்டோ, உத்ேர
பிரபேெம்;
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• Paytm நிறுவைர் மற்றும் ேனலனம நிர்வோக
அதிகோரி: விெய் பெகர் ெர்மோ;
• Paytm நிறுவப் ட்டது: 2009
• RBI 25 வது கவர்ைர்: ெக்திகோந்ே ேோஸ்;
ேனலனமயகம்: மும்ன ; நிறுவப் ட்டது: 1
ஏப்ரல் 1935, சகோல்கத்ேோ.
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி ஸ்ேோ ைம்: 2003;
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி ேனலனமயகம்:
மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி MD & CEO: உேய்
பகோடக்;
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி படக்னலன்: Let’s
Make Money Simple.
•
ோரத்ப யின் ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி:
அஷ்னீர் குபரோவர்;
•
ோரத்ப யின்
ேனலனம
அலுவலகம்:
புதுசடல்லி;
•
ோரத்ப நிறுவப் ட்டது: 2018;
• எஸ்பிஐ ேனலவர்: திபைஷ் குமோர் கோரோ.
• எஸ்பிஐ ேனலனமயகம்: மும்ன
• எஸ்பிஐ நிறுவப் ட்டது: 1 ெூனல 1955.
• கிரிசில் நிறுவப் ட்டது: 1987;
• கிரிசில் ேனலனமயகம்: மும்ன .
• LIC ேனலனமயகம்: மும்ன ;
• LIC நிறுவப் ட்டது: 1 செப்டம் ர் 1956;
• LIC ேனலவர்: M R குமோர்
• இந்திய
ஸ்டீல்
அபெோசிபயேன்
ேனலனமயகம்: புது தில்லி;
• இந்திய
ஸ்டீல்
அபெோசிபயேன்
நிறுவப் ட்டது: 2014;
•
ோரதிப் ப ோர்ட் டிரஸ்ட் ேனலனமயகம்:
ரதீப், ஒடிெோ;
•
ோரதிப் ப ோர்ட் டிரஸ்ட் திைக்கப் ட்டது: 12
மோர்ச் 1966;
• கர்நோடக
விகோஸ்
கிரோமீைோ
வங்கி
நிறுவப் ட்டது: செப்டம் ர் 12, 2005;
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• கர்நோடக
விகோஸ்
கிரோமீைோ
வங்கி
ேனலனமயகம்: ேோர்வோட், கர்நோடகோ.
• கர்நோடக விகோஸ் கிரோமீைோ வங்கி ேனலவர்:
புட்டகோந்தி பகோபி கிருஷ்ைோ.
• உலக வர்த்ேக அனமப்பின் ேனலனமயகம்:
செனீவோ, சுவிட்ெர்லோந்து.
• உலக வர்த்ேக அனமப்பு நிறுவப் ட்டது: 1
ெைவரி 1995;
• உலக வர்த்ேக அனமப்பு இயக்குைர்செைரல்: என்ஜி ஒகோன்பெோ-ஐவோலோ
• விமோைப் னடத் ேள தி: ஏர் சீஃப் மோர்ேல்
விபவக் ரோம் ெவுத்ரி.
• IOSCO ேனலனமயகம்: மோட்ரிட், ஸ்ச யின்;
• IOSCO ச ோதுச் செயலோளர்:
ோல் பி.
ஆண்ட்ரூஸ்;
• IOSCO நிறுவப் ட்டது: ஏப்ரல் 1983;
• உலகளோவிய
ே ோல்
யூனியன்
ேனலனமயகம்: ச ர்ன், சுவிட்ெர்லோந்து;
• உலகளோவிய ே ோல் யூனியன் னடரக்டர்
செைரல்; மெோஹிபகோ சமட்படோகி;
• உலகளோவிய ே ோல் யூனியன் நிறுவைர்:
சென்ரிச் வோன் ஸ்டீ ன்;
• உலகளோவிய
அஞ்ெல்
ஒன்றியம்
நிறுவப் ட்டது: 9 அக்படோ ர் 1874;
• பமற்கு வங்க முேல்வர்: மம்ேோ ோைர்ஜி;
ஆளுநர்: செகதீப் ேங்கர்.
• மகோரோஷ்டிரோ ஆளுநர்: கத் சிங் பகோஷ்யோரி;
• மகோரோஷ்டிரோ ேனலநகர்: மும்ன ;
• மகோரோஷ்டிரோ முேல்வர்: உத்ேவ் ேோக்கபர.
• செர்மனி ேனலநகர்: ச ர்லின்;
• செர்மனி நோையம்: யூபரோ;
• செர்மனி ெைோதி தி: பிரோங்க்-வோல்டர்
ஸ்சடய்ன்மியர்;
• செர்மனி பவந்ேர்: ஏஞ்ெலோ சமர்கல்.
• RNESL ேனலனமயகம் இடம்: மும்ன ;
• RNESL நிறுவப் ட்டது: 2021.
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• மத்திய
ரயில்பவ
துனை
அனமச்ெர்:
அஷ்வினி னவஷ்ைவ்.
• அேோனி
குழும
ேனலனமயகம்:
அகமேோ ோத்;
• அேோனி குழும நிறுவைர்: கவுேம் அேோனி;
• அேோனி குழு நிறுவப் ட்டது: 20 ெூனல
1988;
• NHRC யின் ேனலவர்: நீதி தி அருண்குமோர்
மிஸ்ரோ;
• NHRC ேனலனமயகம்: புது சடல்லி.
• கிர்கிஸ்ேோன் ேனலநகரம்: பிஷ்சகக்;
• கிர்கிஸ்ேோன் நோையம்: கிர்கிஸ்ேோன் பெோம்;
• கிர்கிஸ்ேோன் அதி ர் : ெதிர் ெ பரோவ்.
•
வர்
ஃன ைோன்ஸ்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட் ேனலனமயகம்: புது சடல்லி;
•
வர்
ஃன ைோன்ஸ்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட் நிறுவப் ட்டது: 16 ெூனல 1986;
•
வர்
ஃன ைோன்ஸ்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட் ேனலவர் & MD: ரவீந்ேர் சிங்
தில்லன்.
•
ோரத்
ச ட்பரோலியம்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட் CMD: அருண் குமோர் சிங்;
•
ோரத்
ச ட்பரோலியம்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட் ேனலனமயகம்: மும்ன ;
•
ோரத்
ச ட்பரோலியம்
கோர்ப் பரேன்
லிமிசடட் நிறுவப் ட்டது: 1952;
• சேலுங்கோைோ ேனலநகர்: னெேரோ ோத்;
• சேலுங்கோைோ
கவர்ைர்:
ேமிழினெ
செௌந்ேரரோென்;
• சேலுங்கோைோ முேல்வர்: பக. ெந்திரபெகர்
ரோவ்.
• ேமிழ்நோடு ேனலநகர்: சென்னை;
• ேமிழக முேல்வர்: மு.க.ஸ்டோலின்;
• ேமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி;
• ேமிழ்நோடு மோநில நடைம்: ரேநோட்டியம்.
• சடல்லி முேல்வர்: அரவிந்த் சகஜ்ரிவோல்;
சடல்லியின் சலப்டிைன்ட் கவர்ைர்: அனில்
ன ெோல்.
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• ெரியோைோ ேனலநகர்: ெண்டிகர்;
• ெரியோைோ கவர்ைர்: ண்டோரு ேத்ேோத்ரயோ;
• ெரியோைோ முேல்வர்: மபைோகர் லோல்
கட்டோர்.
• சேலுங்கோைோ ேனலநகர்: னெேரோ ோத்;
• சேலுங்கோைோ
கவர்ைர்:
ேமிழினெ
செௌந்ேரரோென்
• சேலுங்கோைோ முேல்வர்: பக. ெந்திரபெகர்
ரோவ்.
• உபி ேனலநகரம்: லக்பைோ;
• உபி கவர்ைர்: ஆைந்திச ன் படல்;
• உபி முேல்வர்: பயோகி ஆதித்யநோத்.
•
ஞ்ெோப் பநேைல் வங்கி ேனலனமயகம்:
புது சடல்லி.
•
ஞ்ெோப் பநேைல் வங்கி MD மற்றும் CEO: S.
S. மல்லிகோர்ெுை ரோவ்.
•
ஞ்ெோப் பநேைல் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 19
பம 1894, லோகூர், ோகிஸ்ேோன்.
• ADBயின் ேனலவர்: மெோட்சுகு அெகோவோ;
ேனலனமயகம்: மணிலோ, பிலிப்ன ன்ஸ்.
• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி ேனலனம நிர்வோக
அதிகோரி: சுமந்த் கட் ோலியோ;
• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி ேனலனமயகம்:
புபை;
• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி உரினமயோளர்:
ஹிந்துெோ குழு;
• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி நிறுவைர்: எஸ்.பி.
ஹிந்துெோ;
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• இண்டஸ்இண்ட் வங்கி நிறுவப் ட்டது:
ஏப்ரல் 1994, மும்ன .
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி ஸ்ேோ ைம்: 2003;
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி ேனலனமயகம்:
மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி MD & CEO: உேய்
பகோடக்.
• FICCI நிறுவப் ட்டது: 1927;
• FICCI ேனலனமயகம்: புது சடல்லி;
• FICCI ேனலவர்: ெர்ேவர்ேன் நிபயோடியோ;
• FICCI CEO: ெங்கீேோ சரட்டி.
• IMF ேனலனமயகம்: வோஷிங்டன், DC US;
• IMF நிர்வோக இயக்குைர் மற்றும் ேனலவர்:
கிறிஸ்டலிைோ ெோர்ஜீவோ;
• IMF ேனலனம ச ோருளோேோர நிபுைர்: கீேோ
பகோபிநோத்.
•
ோரத்ப யின் ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி:
அஷ்னீர் குபரோவர்;
•
ோரத்ப யின்
ேனலனம
அலுவலகம்:
புதுசடல்லி;
•
ோரத்ப நிறுவப் ட்டது: 2018;
• ஆஸ்திரியோ ேனலநகர்: வியன்ைோ;
• ஆஸ்திரியோ நோையம்: யூபரோ
• EESL ேனலனமயகம் இடம்: புது தில்லி;
• EESL நிறுவப் ட்டது: 2009;
• EESL ேனலவர்: பக.ஸ்ரீகோந்த்.
• உலக
ஸ்டீல்
அபெோசிபயேன்
நிறுவப் ட்டது: 1967;
• உலக
ஸ்டீல்
அபெோசிபயேன்
ேனலனமயகம்: பிரஸ்ஸல்ஸ், ச ல்ஜியம்.
• இந்தியன் வங்கியின் ெங்க ேனலனமயகம்
இடம்: மும்ன ;
• இந்தியன் வங்கி ெங்கம் நிறுவப் ட்டது: 26
செப்டம் ர் 1946;
• ெர்வபேெ எரிெக்தி முகனம உறுப்பிைர்கள்: 30
(எட்டு இனை நோடுகள்);
64

• ெர்வபேெ
எரிெக்தி
நிறுவைம்
முழு
உறுப்பிைர்: சகோலம்பியோ, சிலி, இஸ்பரல்
மற்றும் லிதுபவனியோ;
• ெர்வபேெ எரிெக்தி முகனம ேனலனமயகம்:
ோரிஸ், பிரோன்ஸ்.
• ஃபிஃ ோவின்
ேனலவர்:
ஜியோனி
இன் ோண்டிபைோ; நிறுவப் ட்டது: 21 பம
1904;
• ேனலனமயகம்: சூரிச், சுவிட்ெர்லோந்து
• ISSF ேனலனமயகம்: முனிச், செர்மனி;
• ISSF நிறுவப் ட்டது: 1907;
• ISSF ேனலவர்: விளோடிமிர் லிசின்.
• இந்திய விண்சவளி ெங்கத்தின் ேனலவர்:
டோக்டர் பக சிவன்;
• இந்திய விண்சவளி கழகம் (ASI) 1990 இல்
அனமக்கப் ட்டது;
• இந்திய விண்சவளி கழகம் ேனலனமயகம்:
புது சடல்லி.
• இந்திய அஞ்ெல் செயலோளர்: வினீத்
ோண்பட.
• இந்திய அஞ்ெல் ேனலனமயகம்: புது தில்லி
• ெர்வபேெ ேரநினலப் டுத்ேல் ேனலனமயகம்
: செனீவோ, சுவிட்ெர்லோந்து
• ெர்வபேெ
ேரநினலப் டுத்ேல்
நிறுவப் ட்டது: 23 பிப்ரவரி 1947, லண்டன்,
ஐக்கிய இரோச்சியம்.
• ெர்வபேெ ேரநினலப் டுத்ேல் ேனலவர்:
உல்ரிகோ ஃபிரோங்க்.
• உைவு மற்றும் விவெோய அனமப்பின்
ேனலவர்: க்யூ படோங்யு;
• உைவு மற்றும் விவெோய அனமப்பின்
ேனலனமயகம்: பரோம், இத்ேோலி;
• உைவு
மற்றும்
விவெோய
அனமப்பு
நிறுவப் ட்டது: 16 அக்படோ ர் 1945;
• நோெோ நிர்வோகி: பில் சநல்ென்.
• நோெோவின் ேனலனமயகம்: வோஷிங்டன் டி.சி.,
அசமரிக்கோ.
• நோெோ நிறுவப் ட்டது: 1 அக்படோ ர் 1958;
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சீைோவின் ேனலநகரம்: ச ய்ஜிங்;
சீைோ நோையம்: சரன்மின்பி;
சீை அதி ர்: ஜி ஜின்பிங்.
ஈக்வடோர் ேனலநகரம்: Quito;
ஈக்வடோர் நோையம்: அசமரிக்க டோலர்.
ோர் டோஸின் பிரேமர்: மியோ பமோட்லி;
ோர் படோஸ் ேனலநகரம்: பிரிட்ஜ்டவுன்;
ோர் டோஸ் நோையம்: ோர் டோஸ் டோலர்;
ோர் படோஸ் கண்டம்: வட அசமரிக்கோ.
ஐக்கிய நோடுகள் மனிே உரினமகள் கவுன்சில்
ேனலவர்: நெோத் ேமீம்;
ஐக்கிய நோடுகள் மனிே உரினம கவுன்சில்
ேனலனமயகம்: செனீவோ, சுவிட்ெர்லோந்து;
ஐக்கிய நோடுகள் மனிே உரினமகள் கவுன்சில்
நிறுவப் ட்டது: 15 மோர்ச்
இலங்னக
ேனலநகரங்கள்:
ஸ்ரீ
செயவர்ேைபுர
பகோட்பட;
நோையம்:
இலங்னக ரூ ோய்.
இலங்னக பிரேமர்: மகிந்ே ரோெ க்ெ;
இலங்னக அதி ர்: பகோத்ே ோய ரோெ க்ெ.
மத்திய பிரபேெ ேனலநகர்: ப ோ ோல்;
மத்தியப் பிரபேெ ஆளுநர்: மங்கு ோய் சி.
ட்படல்;
மத்தியப் பிரபேெ முேல்வர்: சிவரோஜ் சிங்
ெவுகோன்.
னமக்பரோெோப்ட் ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி
மற்றும் ேனலவர்: ெத்யோ நோசேல்லோ;
னமக்பரோெோப்ட்
ேனலனமயகம்:
சரட்மோண்ட், வோஷிங்டன், அசமரிக்கோ.
ஞ்ெோப் கவர்ைர்: ன்வோரிலோல் புபரோஹித்.
ரோெஸ்ேோன் முேல்வர்: அபெோக் சகலோட்;
கவர்ைர்: கல்ரோஜ் மிஸ்ரோ
ெத்தீஸ்கர் ேனலநகரம்: ரோய்பூர்;
ெத்தீஸ்கர் கவர்ைர்: அனுசுயோ உய்பக;
ெத்தீஸ்கர் முேல்வர்: பூப ஷ் ோபகல்.
கர்நோடக வங்கி ேனலனமயகம்: மங்களூர்;
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• கர்நோடக வங்கி நிறுவப் ட்டது: 18 பிப்ரவரி
1924;.
• SBI ேனலவர்: திபைஷ் குமோர் கோரோ.
• SBI ேனலனமயகம்: மும்ன
• SBI நிறுவப் ட்டது: 1 ெூனல 1955;
• கரூர் னவஸ்யோ வங்கி ஸ்ேோ ைம்: 1916;
• கரூர் னவஸ்யோ வங்கி ேனலனமயகம்: கரூர்,
ேமிழ்நோடு;
• கரூர் னவஸ்யோ வங்கி MD & CEO: B. ரபமஷ்
ோபு;
• கரூர் னவஸ்யோ வங்கி குறிச்செோல்: Smart Way
to Bank.
• IndiaFirst Life MD & CEO: M. Vishakha;
• IndiaFirst Life: மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
• IndiaFirst Life நிறுவப் ட்டது: 16 நவம் ர்
2009;
• ந ோர்டின் ேனலவர்: ஜி ஆர் சிந்ேலோ;
• ந ோர்டு நிறுவப் ட்டது: 12 ெூனல 1982;
• ந ோர்டு ேனலனமயகம்: மும்ன
• இந்திய பேசிய சகோடுப் ைவு நிறுவைம் MD
& CEO: திலீப் அஸ்ப ;
• இந்திய பேசிய சகோடுப் ைவு கழக
ேனலனமயகம்: மும்ன ;
• இந்திய
பேசிய
கட்டைக்
கழகம்
நிறுவப் ட்டது: 2008;
• Paytm Payments Bank Ltd இன் ேனலவர்: விெய்
பெகர் ெர்மோ;
• Paytm Payments Bank Ltd இன் MD மற்றும் CEO:
ெதீஷ் குமோர் குப்ேோ;
• Paytm Payments Bank Ltd ேனலனமயகம்:
சநோய்டோ, உத்ேர பிரபேெம்.
• HDFC வங்கி ேனலனமயகம்: மும்ன ;
• HDFC வங்கி நிறுவப் ட்டது: ஆகஸ்ட் 1994;
• HDFC வங்கி ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி:
ெசிேர் ெக்திேன்;
• HDFC வங்கி Tagline: We understand your world.

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

Monthly Current Affairs PDF in Tamil | October 2021

• உத்கர்ஷ் சிறிய நிதி வங்கி ேனலனமயகம்:
வோரைோசி, உத்ேர பிரபேெம்;
• உத்கர்ஷ் ஸ்மோல் ஃன ைோன்ஸ் வங்கியின்
MD & CEO: பகோவிந்த் சிங்.
• ஆக்சிஸ் வங்கி ேனலனமயகம்: மும்ன ;
• ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 3 டிெம் ர்
1993, அகமேோ ோத்.
• இந்திய
ளுதூக்குேல்
கூட்டனமப்பு
ேனலனமயகம்: புது சடல்லி.
• இந்தியோவில்
ரஸ் ர நிதிகளின் ெங்கம்
நிறுவப் ட்டது: 22 ஆகஸ்ட் 1995;
• இந்தியோவின் ேனலனமயகத்தில் உள்ள
ரஸ் ர நிதிகளின் ெங்கம்: மும்ன .
• இந்திய
வினளயோட்டு
ஆனையம்
நிறுவப் ட்டது: 1984
• திவோல்ேன்னம மற்றும் திவோல்நினல வோரிய
ேனலனம அலுவலகம்: புது சடல்லி
• இந்திய திவோல் மற்றும் திவோல் வோரியம்
நிறுவைர்: ோரோளுமன்ைம்;
• இந்திய திவோல் மற்றும் திவோல் வோரியம்
நிறுவப் ட்டது: 1 அக்படோ ர் 2016;
• இந்திய
சேோழில்துனை
ேனலவர்
கூட்டனமப்பு: டி.வி. நபரந்திரன்;
• இந்திய
சேோழில்
கூட்டனமப்பு
நிறுவப் ட்டது: 1895;
• இந்திய
சேோழில்துனை
கூட்டனமப்பு
இயக்குைர்-செைரல்: ெந்திரஜித் ோைர்ஜி;
• இந்திய சேோழில்துனை ேனலனமயகம்
கூட்டனமப்பு: புது சடல்லி, இந்தியோ.
• ICC ேனலனமயகம்: து ோய், ஐக்கிய அரபு
எமிபரட்ஸ்;
• ICC நிறுவப் ட்டது: 15 ெூன் 1909;
• ICC துனைத் ேனலவர்: இம்ரோன் குவோெோ;
• ICC ேனலவர்: கிசரக் ோர்க்பல;
• யுனிசெஃப் ேனலனமயகம்:
நியூயோர்க்,
அசமரிக்கோ;
• யுனிசெஃப்
நிர்வோக
இயக்குைர்:
சென்றிட்டோ எச். ஃப ோர்;
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• யுனிசெஃப் நிறுவப் ட்டது: 11 டிெம் ர் 1946;
• நிதி ஆபயோக் உருவோக்கப் ட்டது: 1 ெைவரி
2015;
• நிதி ஆபயோக் ேனலனமயகம்: புது தில்லி;
• நிதி ஆபயோக் ேனலவர்: நபரந்திர பமோடி;
• நிதி ஆபயோக் ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி:
அமிேோப் கோந்த்
• உலக
ப ட்மிண்டன்
கூட்டனமப்பு
நிறுவப் ட்டது: 5 ெூனல 1934;
• உலக
ப ட்மிண்டன்
கூட்டனமப்பு
ேனலவர்: ோல்-எரிக் பெோயர் லோர்ென்;
• உலக
ப ட்மிண்டன்
கூட்டனமப்பு
ேனலனமயகம்: பகோலோலம்பூர், மபலசியோ.
• WHO நிறுவப் ட்டது: 7 ஏப்ரல் 1948;
• WHO
னடரக்டர்
செைரல்:
டோக்டர்
சடட்பரோஸ் அேோபைோம் சகப்பரயஸ்;
• WHO
ேனலனமயகம்:
செனீவோ,
சுவிட்ெர்லோந்து`
• ெர்வபேெ
ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ்
அைக்கட்டனள
ேனலனமயகம்
இடம்:
நியோன், சுவிட்ெர்லோந்து;
• ெர்வபேெ
ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ்
அைக்கட்டனள ேனலவர்: னெரஸ் கூப் ர்;
• ெர்வபேெ
ஆஸ்டிபயோப ோபரோசிஸ்
அைக்கட்டனள நிறுவப் ட்டது: 1998;
• ஐக்கிய நோடுகள் புள்ளிவிவர ஆனையம்
நிறுவப் ட்டது: 1947;
• ஐக்கிய நோடுகள் புள்ளிவிவர ஆனையம்
ச ற்பைோர் அனமப்பு: ஐக்கிய நோடுகள்
ச ோருளோேோர மற்றும் ெமூக கவுன்சில்;
• ஐக்கிய நோடுகளின் புள்ளியியல் ஆனையத்
ேனலவர்: ஷிசகரு கவோெோகி (ெப் ோன்).
• சேன் சகோரியோ அதி ர்: மூன் பெ-இன்;
• சேன் சகோரியோ ேனலநகர்: சிபயோல்;
• சேன் சகோரியோ நோையம்: சேன் சகோரிய Won
• சீைோவின் ேனலநகரம்: ச ய்ஜிங்;
• சீை நோையம்: Renminbi;
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• சீை அதி ர்: ஜி ஜின்பிங்.
• உஸ்ச கிஸ்ேோன் ேனலநகரம்: ேோஷ்கண்ட்;
• உஸ்ச கிஸ்ேோன்
நோையம்:
உஸ்ச கிஸ்ேோன் பெோம்;
• உஸ்ச கிஸ்ேோன்
பிரேமர்:
அப்துல்லோ
அரிப ோவ்.
• பிரோன்ஸ் ேனலநகரம்: ோரிஸ்;
• பிரோன்ஸ் நோையம்: யூபரோ;
• பிரோன்ஸ் பிரேமர்: ஜீன் கோஸ்சடக்ஸ்.
• கைடோ ேனலநகர்: ஒட்டோவோ; நோையம்:
கைடிய டோலர்.
• சேன் சகோரியோ ேனலநகர்: சிபயோல்;
• சேன் சகோரியோ நோையம்: சேன் சகோரிய
சவற்றி;
• சேன் சகோரிய அதி ர்: மூன் பெ-இன்.
• இந்திய
பேர்ேல்
ஆனையம்
உருவோக்கப் ட்டது: 25 ெைவரி 1950;
• இந்திய பேர்ேல் கமிேன் ேனலனமயகம்:
புது தில்லி;
• இந்திய ேனலனம பேர்ேல் ஆனையர்:
சுஷில் ெந்திரோ.
• மகோரோஷ்டிர ஆளுநர்: கத் சிங் பகோஷ்யோரி;
• மகோரோஷ்டிரோ ேனலநகரம்: மும்ன ;
• மகோரோஷ்டிரோ முேல்வர்: உத்ேவ் ேோக்கபர.
• கூகுள் CEO: சுந்ேர் பிச்னெ.
• கூகுள் நிறுவப் ட்டது: 4 செப்டம் ர் 1998,
கலிப ோர்னியோ, அசமரிக்கோ.
• கூகுள் நிறுவைர்கள்: லோரி ப ஜ், செர்ஜி
பிரின்.
• உத்ேரகோண்ட் நிறுவப் ட்டது: 9 நவம் ர்
2000;
• உத்ேரகோண்ட்
ஆளுநர்:
சலப்டிைன்ட்
செைரல் குர்மித் சிங்;
• உத்ேரகோண்ட் முேல்வர்: புஷ்கர் சிங் ேோமி;
• உத்ேரகோண்ட் ேனலநகரங்கள்: படரோடூன்
(குளிர்கோலம்), சகய்ர்னென் (பகோனட).
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• நோகோலோந்து முேல்வர்: சநய்பியு ரிபயோ;
நோகோலோந்து ஆளுநர்: செகதீஷ் முகி.
• மகோரோஷ்டிரோ ேனலநகரம்: மும்ன ;
• மகோரோஷ்டிர ஆளுநர்: கத் சிங் பகோஷ்யோரி;
• மகோரோஷ்டிரோ முேல்வர்: உத்ேவ் ேோக்கபர.
• பகோவோ ேனலநகர்: ைோஜி;
• பகோவோ முேல்வர்: பிரபமோத் ெோவந்த்;
• பகோவோ கவர்ைர்: எஸ்.ஸ்ரீேரன் பிள்னள.
• குெரோத் ேனலநகர்: கோந்திநகர்;
• குெரோத் ஆளுநர்: ஆச்ெோர்யோ பேவ்வ்ரத்;
• குெரோத் முேல்வர்: பூப ந்திர ோய் படல்.
• AU சிறு நிதி வங்கியின் ேனலனமயகம்:
செய்ப்பூர், ரோெஸ்ேோன்;
• AU சிறு நிதி வங்கி MD & CEO: ெஞ்ெய்
அகர்வோல்;
• AU சிறு நிதி வங்கி ேனலவர்: ரோஜ் விகோஷ்
வர்மோ.
• ஐசிஐசிஐ வங்கியின் MD & CEO: ெந்தீப் க்ஷி;
• ஐசிஐசிஐ
வங்கியின்
ேனலனமயகம்:
மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
• ஐசிஐசிஐ ப ங்க் படக்னலன்: ெம் னெ நோ,
கோயல் அப்கோ.
• யூனியன்
ப ங்க்
ஆஃப்
இந்தியோ
நிறுவப் ட்டது: 1919;
• யூனியன்
ப ங்க்
ஆஃப்
இந்தியோ
ேனலனமயகம்: மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
• யூனியன் ப ங்க் ஆஃப் இந்தியோ MD & CEO:
ரோஜ்கிரண் ரோய் ஜி;
• யூனியன்
ப ங்க்
ஆஃப்
இந்தியோ
படக்னலன்: Good People to Bank with.
• HDFC வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன ;
• HDFC வங்கி நிறுவப் ட்டது: ஆகஸ்ட் 1994;
• HDFC வங்கியின் CEO: ெஷிேர் ெகதீேன்;
• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி நிறுவப் ட்டது:
2003;
• பகோடக்
மஹிந்திரோ
வங்கியின்
ேனலனமயகம்: மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
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• பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கியின் MD & CEO:
உேய் பகோடக்;
• இந்திய ப ோஸ்ட் ப சமண்ட்ஸ் வங்கியின்
(IPPB) MD மற்றும் CEO: J சவங்கட்ரோமு;
• இந்தியோ ப ோஸ்ட் ப சமண்ட்ஸ் வங்கி
(IPPB) வங்கி ஒழுங்குமுனைச் ெட்டம், 1949
இன் பிரிவு 22 (1) இன் கீழ் ப சமண்ட் வங்கி
நிறுவைமோக இனைக்கப் ட்டது;
• இந்திய அஞ்ெல் கட்டை வங்கி (IPPB)
ேனலனமயகம்: புது தில்லி.
• ெம்மு & கோஷ்மீர்(J & K) வங்கி
ேனலனமயகம்: ஸ்ரீநகர், ெம்மு & கோஷ்மீர்.
• SBI செைரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவப் ட்டது:
24 பிப்ரவரி 2009;
• SBI செைரல் இன்சூரன்ஸ் ேனலனமயகம்:
மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ;
• SBI செைரல் இன்சூரன்ஸ் MD and CEO:
பிரகோஷ் ெந்திர கோந்த் ோல்.
• இந்திய
கடபலோர
கோவல் னடயின்
இயக்குைர்
செைரல்:
கிருஷ்ைெோமி
நடரோென்.
• இந்திய
கடபலோர
கோவல் னட
ேனலனமயகம்: புது தில்லி.
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• NaBFID இன் ேனலனமயகம் மும்ன யில்
உள்ளது.
• அசமரிக்கோவின் நியூயோர்க்கில் உள்ள ஐக்கிய
நோடுகள் ேனலனமயகம்.
• திரு அன்படோனிபயோ குசடசரஸ் ஐக்கிய
நோடுகள் ென யின் ச ோதுச் செயலோளர்.
• யுசைஸ்பகோ
ேனலனமயகம்:
ோரிஸ்,
பிரோன்ஸ்.
• யுசைஸ்பகோ ேனலவர்: ஆட்ரி அபெோபல.
• யுசைஸ்பகோ நிறுவப் ட்டது: 16 நவம் ர்
1945;
• ASIFA ேனலவர்: ெபயோபகோ கிபைோஷிேோ.
• ASIFA நிறுவைர்: ெோன் ெோலஸ்.
• ASIFA நிறுவப் ட்டது: 1960, அன்பைசி,
பிரோன்ஸ்.
• செோரியோசிஸ்
ெங்கங்களின்
ெர்வபேெ
கூட்டனமப்பின்
ேனலவர்:
பெோசியோ
வோபவரு.
• செோரியோசிஸ்
ெங்கங்களின்
ெர்வபேெ
கூட்டனமப்பு ேனலனமயகம்: ஸ்வீடன்
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