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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 

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

IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

லைக்தராொப்ட் ஆப்பிலை விஞ்சி உலகின் 

ைதிப்புமிக்க நிறுவனைாக ைாறியுள்ைது 

மைக்ரேோசோப்ட் கோர்ப்பரேஷன் ஆப்பிள் இன்க் 

நிறுவனத்மை விஞ்சி சந்மை மூலைனத்தின் மூலம் 

உலகின் மிகவும் ைதிப்புமிக்க பபோது வர்த்ைக 

நிறுவனைோக ைோறியுள்ளது. 

அக்ர ோபர் 29, 2021 அன்று சந்மை முடிவில், ஆப்பிள் 

சுைோர் $2.46 டிரில்லியனோக இருந்ைது, 

மைக்ரேோசோப்ட் கிட் த்ைட்  $2.49 டிரில்லியமன 

எட்டியது. 
 

ஆக்ஸ்த ார்டு ஆங்கில அகராதியின் 2021 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்ே வார்த்லேயாக ‘வாக்ஸ்’ 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது 

2021 ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்ரபோர்டு ஆங்கில 

அகேோதியோல் (OED) ஆண்டின் சிறந்ை வோர்த்மையோக 

‘Vax’ ரைர்ந்பைடுக்கப்பட் து. Vax என்பது பசுமவக் 

குறிக்கும் Vacca என்ற லத்தீன் வோர்த்மையிலிருந்து 

பபறப்பட் து. 

வோக்ஸ் என்பது ைடுப்பூசிகளுக்கோன ஒரு குறுகிய 

வடிவைோகப் பயன்படுத்ைப்படுகிறது ைற்றும் ஒரு 

நபரின் உ லில் ரநோய் வேோைல் ைடுக்கும் ஒரு 

பபோருமளக் குறிக்கிறது. 
 

SpaceX இந்தியாவில் துலை நிறுவனத்லே 

அலைக்கிறது 

உலகின் மிகப் பபரிய பணக்கோேேோன எரலோன் 

ைஸ்க்கிற்குச் பசோந்ைைோன SpaceX ஆனது, உள்ளூர் 

பிேோட்ரபண்ட் பசயல்போடுகமளத் பைோ ங்க 

இந்தியோவில் அைன் முழுச் பசோந்ைைோன துமண 

நிறுவனத்மை இமணத்துள்ளது. 

SpaceXஸின் பசயற்மகக்ரகோள் பிேோட்ரபண்ட் 

நிறுவனைோன ஸ் ோர்லிங்க், 2022 டிசம்பரில் இருந்து 

இந்தியோவில் பிேோட்ரபண்ட் ரசமவகமளத் 

பைோ ங்குவமை ரநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது, 

அேசோங்கத்தின் அனுைதிக்கு உட்பட்டு 2 லட்சம் 

பசயலில் உள்ள ப ர்மினல்கள் உள்ளன. 
 

தகாவிட்-19க்கு சிகிச்லெயளிக்க உலகின் முேல் 

வாய்வழி ைாத்திலரலய பிரிட்டன் அங்கீகரித்துள்ைது 

ரகோவிட்-19 அறிகுறிகளுக்கு 

சிகிச்மசயளிப்பைற்கோன உலகின் முைல் 

ைோத்திமேமய பிரிட் னின் சுகோைோே 

கட்டுப்போட் ோளர்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர். 

ைருந்துகள் ைற்றும் சுகோைோேப் பபோருட்கள் 

ஒழுங்குமுமற ஏபென்சி (MHRA) கூறியது, மவேஸ் 

ைடுப்பு ரைோல்னுபிேவிர், ரலசோனது முைல் மிைைோன 

COVID-19 உள்ளவர்களுக்கு ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்படுைல் ைற்றும் இறப்பு அபோயத்மைக் 

குமறப்பதில் போதுகோப்போனது ைற்றும் 

பயனுள்ளைோக இருப்பது கண் றியப்பட்டுள்ளது. 
 

ைகாத்ைா காந்தியின்  ாரம் ரியத்லேக் சகாண்டாடும் 

வலகயில் இங்கிலாந்து 5  வுன் நாையத்லே 

சவளியிட்டது. 

ைகோத்ைோ கோந்தியின் வோழ்க்மக ைற்றும் 

போேம்பரியத்மை நிமனவுகூரும் வமகயில் 

இங்கிலோந்து அேசு (UK) £5 நோணயத்மை 

பவளியிட்டுள்ளது. இங்கிலோந்தின் அதிகோேப்பூர்வ 

நோணயத்தில் ைகோத்ைோ கோந்தி நிமனவு கூறப்படுவது 

இதுரவ முைல் முமற. 

இந்ை நோணயம் ைங்கம் ைற்றும் பவள்ளி உள்ளிட்  

பல்ரவறு ைேநிமலகளில் கிம க்கிறது, சிறப்பு 

ரசகரிப்போளர்களின் நோணயத்மை ஹீனோ குரளோவர் 

வடிவமைத்ைோர். 
 

Yahoo Inc. சீனாவில் ேனது தெலவகலை நிறுத்துகிறது 

நோட்டில் அதிகரித்து வரும் சவோலோன வணிகம் 

ைற்றும் சட் ச் சூழல் கோேணைோக, நவம்பர் 01, 2021 

முைல் சீனோவின் பிேைோன நிலப்பேப்பில் ரசமவ 

வழங்குவமை நிறுவனம் நிறுத்தியுள்ளைோக Yahoo Inc. 

அறிவித்துள்ளது. 

இைன் மூலம் சீன சந்மையில் யோகூ ைனது 22 

ஆண்டுகோல இருப்மப முடித்துக்பகோண் து. 
 

Alphabet Inc ஆனது AI-உந்துேல் ைருந்து கண்டுபிடிப்பு 

சோடக்க ஐதொைார்பிக் ஆய்வகங்கலை 

அறிமுகப் டுத்துகிறது 

Google ைோய் நிறுவனைோன Alphabet Inc. லண் னில் 

Isomorphic Labs என்ற புதிய நிறுவனத்மை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ைனிைகுலத்தின் மிகவும் 

அழிவுகேைோன சில ரநோய்களுக்கு ைருந்து 

கண்டுபிடிப்பைற்கும் ைருந்து கண்டுபிடிப்பைற்கும் 

AI (பசயற்மக நுண்ணறிவு) பயன்படுத்துவமை 

நிறுவனம் ரநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 
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சீனா உலகின் முேல் புவி அறிவியல் 

செயற்லகக்தகாலை “குவாங்மு” என்ற ச யரில் 

விண்ணில் செலுத்தியது. 

சீனோ உலகின் முைல் புவி-அறிவியல் 

பசயற்மகக்ரகோளோன குவோங்மு அல்லது SDGSAT-1 

ஐ வ க்கு ஷோங்க்சி ைோகோணத்தில் உள்ள மையுவோன் 

பசயற்மகக்ரகோள் ஏவுைளத்தில் இருந்து 

விண்பவளிக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

இந்ை பசயற்மகக்ரகோள் சீன அறிவியல் அகோ மி 

(CAS) மூலம் ஏவப்பட் து ைற்றும் நிமலயோன 

வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கோன பபரிய ைேவுகளின் 

சர்வரைச ஆேோய்ச்சி மையத்ைோல் (CBAS) 

உருவோக்கப்பட் து. 
 

விண்சவளியில் நடந்ே முேல் சீன ச ண் விண்சவளி 

வீராங்கலன வாங் யாப்பிங் 

சீனோ அக்ர ோபர் 16 ஆம் ரைதி பஷன்ரசோ -13 

விண்கலத்மை ஏவியது, அடுத்ை ஆண்டுக்குள் 

ையோேோக இருக்கும் என்று எதிர்போர்க்கப்பட்  

கட்டுைோனத்தில் உள்ள விண்பவளி நிமலயத்திற்கு 

மூன்று விண்பவளி வீேர்கமள ஆறு ைோை 

பயணத்தில் அனுப்பியது. 

வோங் யோப்பிங், நிர்ைோணிக்கப்பட்டு வரும் 

விண்பவளி நிமலயத்திலிருந்து பவளிரயறி, ைனது 

ஆண் சக ஊழியேோன ெோய் ஜிகோங்கு ன் ரசர்ந்து 

ஆறு ைணி ரநேத்திற்கும் ரைலோக வோகனச் 

பசயல்போடுகளில் பங்ரகற்றைோல், விண்பவளியில் 

ந ந்ை முைல் சீனப் பபண் விண்பவளி வீேோங்கமன 

என்ற பபருமைமயப் பபற்றோர். 
 

இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே விண்சவளி வீரர் 

ராஜா ொரி ேலலலையிலான க்ரூ 3 மிஷலன ஸ்த ஸ் 

எக்ஸ் அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

அபைரிக்க விண்பவளி நிறுவனைோன நோசோ ைற்றும் 

எரலோன் ைஸ்க்கிற்குச் பசோந்ைைோன ைனியோர் 

ேோக்பகட் நிறுவனைோன ஸ்ரபஸ்எக்ஸ் ஆகியமவ 

நவம்பர் 10, 2021 அன்று “க்ரூ 3” திட் த்மை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

“க்ரூ 3” பணியோனது இந்திய வம்சோவளிமயச் 

ரசர்ந்ை நோசோ விண்பவளி வீேர் ேோெோ சோரிமய அைன் 

பணித் ைளபதியோகக் பகோண்டுள்ளது. 

ைற்ற மூன்று விண்பவளி வீேர்கள் நோசோவின்  ோம் 

ைோர்ஷ்பர்ன் (மபலட்); ைற்றும் மகலோ பரேோன் 

(மிஷன் நிபுணர்); அத்து ன் ESA (ஐரேோப்பிய 

விண்பவளி நிறுவனம்) விண்பவளி வீேர் ைத்தியோஸ் 

பைௌேர் (பணி நிபுணர்). 
 

ஜப் ான் பிரேைராக ஃபுமிதயா கிஷிடா மீண்டும் 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டார் 

2021 நோ ோளுைன்றத் ரைர்ைலில் எல்டிபி பவற்றி 

பபற்றமைத் பைோ ர்ந்து, லிபேல் ப ைோக்ேடிக் 

கட்சியின் (எல்டிபி) ைமலவர் ஃபுமிரயோ கிஷி ோ 

ெப்போனின் பிேைைேோக (பிஎம்) மீண்டும் 

ரைர்ந்பைடுக்கப்பட் ோர். 

பசப் ம்பர் 2021 இல் ெப்போன் பிேைைர் பைவிமய 

ேோஜினோைோ பசய்ை ரயோஷிஹிட் சுகோவுக்குப் பிறகு 

ஃபுமிரயோ கிஷி ோ பைவிரயற்றோர். 

 

National News 
 

ைத்திய அலைச்ெர் அமித் ஷா “ ால் ெஹகார்” 

திட்டத்லே சோடங்கி லவத்ோர் 

அமுலின் 75 வது நிறுவன ஆண்ம க் பகோண் ோடும் 

வமகயில் அமுல் ஏற்போடு பசய்திருந்ை விழோவில், 

ைத்திய கூட்டுறவு அமைச்சர் அமித் ஷோ, குெேோத் 

ைோநிலம் ஆனந்த் நகரில் “போல் சஹோகோர்” 

திட் த்மைத் பைோ ங்கி மவத்ைோர். 

போல் கூட்டுறவு திட் த்தின் பைோத்ை பசலவு 5000 

ரகோடி ரூபோய். கூட்டுறவு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள 

ரைசிய கூட்டுறவு ரைம்போட்டு கழகம் (NCDC) மூலம் 

இத்திட் ம் பசயல்படுத்ைப்படும். 
 

டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் ‘ெர்ோர்  தடல் ேலலலைத்துவ 

லையத்லே’ நாட்டுக்கு அர்ப் ணித்ோர் 

ைத்திய அமைச்சர்  ோக் ர் ஜிரைந்திே சிங் 

முரசோரியில் உள்ள லோல் பகதூர் சோஸ்திரி ரைசிய 

நிர்வோக அகோ மியில் (LBSNAA) “சர்ைோர் பர ல் 

ைமலமைத்துவ மையத்மை” நோட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்ைோர். 

சர்ைோர் வல்லபோய் பர லின் பிறந்ைநோமளக் 

குறிக்கும் அக்ர ோபர் 31, 2021 அன்று ேோஷ்ட்ரிய 

ஏக்ைோ திவோஸ் விழோவில் இந்ை வசதி 

திறக்கப்பட் து. 
 

தேசிய சிறிய தீப்ச ட்டி உற் த்தியாைர்கள் ெங்கம் 

தீப்ச ட்டியின் விலலலய உயர்த்தியுள்ைது 

ரைசிய சிறு தீப்பபட்டி உற்பத்தியோளர்கள் சங்கம் 

ஒரு தீப்பபட்டியின் விமலமய ரூ.1ல் இருந்து ஒரு 

பபட்டிக்கு ரூ.2 உயர்த்தியுள்ளது .இது டிசம்பர் 01, 

2021 முைல் அைலுக்கு வரும். 

தீப்பபட்டியின் விமல க ந்ை 2007ஆம் ஆண்டு 50 

மபசோவில் இருந்து 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரூ 

உயர்த்ைப்பட்டுள்ளது. 
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FY21க்கான EPF மீோன வட்டி விகிேத்லே 8.5%க்கு 

அரசு அங்கீகரித்துள்ைது. 

2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கோன ஊழியர்களின் வருங்கோல 

மவப்பு நிதி (EPF) மவப்புத்பைோமகக்கோன வட்டி 

விகிைத்மை 5% என நிதி அமைச்சகம் 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கோன விகிைம் ைோறோைல் 

உள்ளது. EPF என்பது PPF ைற்றும் சுகன்யோ சம்ரித்தி 

கணக்கு ன், விலக்கு-விலக்கு-விலக்கு (EEE) 

ஆட்சியின் கீழ் முற்றிலும் வரி இல்லோை ஒரு 

நிமலயோன வருைோன கருவியோகும். இப்ரபோது அது 

நம முமறக்கு வருவைற்கோன வட்டி விகிைத்மை 

பைோழிலோளர் அமைச்சகம் அறிவிக்கும். 
 

IREDA ‘விசில் ப்தைாவர்’ த ார்ட்டலல 

அறிமுகப் டுத்துகிறது 

இந்திய புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி ரைம்போட்டு 

முகமை லிமிப ட் (IREDA) ‘விஜிபலன்ஸ் 

விழிப்புணர்வு வோேம் 2021’ பகோண் ோடும் ஒரு 

பகுதியோக ‘விசில்-ப்ரளோவர் ரபோர் ல்’ ஒன்மற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

நவம்பர் 02, 2021 அன்று IREDA இன் ைமலவர் ைற்றும் 

நிர்வோக இயக்குநர் (CMD) ஸ்ரீ பிேதீப் குைோர் ைோஸ் 

அவர்களோல் இந்ை ரபோர் ல் பைோ ங்கப்பட் து. 
 

தேசிய  ழங்குடியினர் நடன விழா 2021 ெத்தீஸ்கரில் 

நலடச ற்றது 

சத்தீஸ்கர் ைோநிலத்தின் சுற்றுலோ வளர்ச்சித் 

திட் த்தின் ஒரு பகுதியோக ேோய்பூரில் உள்ள 

அறிவியல் கல்லூரி மைைோனத்தில் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கோன 2வது ரைசிய பழங்குடியினர் ந ன 

விழோமவக் பகோண் ோடியது. 

இமை ெோர்க்கண்ட் முைல்வர் (முைல்வர்) ரஹைந்த் 

ரசோேன் ைற்றும் சத்தீஸ்கர் முைல்வர் பூரபஷ் போரகல் 

ஆகிரயோர் திறந்து மவத்ைனர். 

இந்ை ஆண்டு நிகழ்வு சத்தீஸ்கரின் 

ேோஜ்ரயோத்சவோவு ன் இமணக்கப்பட் து (ைோநில 

நிறுவன நோள்- நவம்பர் 1, 2021). 

இந்ை விழோவில் உஸ்பபகிஸ்ைோன், மநஜீரியோ, 

இலங்மக, உகோண் ோ, சிரியோ, ைோலி, போலஸ்தீனம் 

ைற்றும் ஈஸ்வதினி இேோச்சியம் உள்ளிட்  

நோடுகமளச் ரசர்ந்ை பல்ரவறு பழங்குடி 

சமூகங்கமளச் ரசர்ந்ை கமலஞர்கள் 

விருந்ைளிப்போர்கள். 
 

இந்தியாவின் முேல் ரூஃப்டாப் டிலரவ்-இன் 

திதயட்டர் மும்ல யில் சோடங்கப் ட்டது 

ைகோேோஷ்டிேோவின் மும்மபயில் உள்ள ரிமலயன்ஸ் 

இண் ஸ்ட்ரீஸின் ஜிரயோ ரவர்ல்ட் டிமேவ் ைோலில் 

இந்தியோவின் முைல் ரூஃப் ோப் டிமேவ்-இன் 

திமேயேங்கம் திறக்கப்பட் து. டிமேவ்-இன் 

திரயட் ர் ைல்டிபிளக்ஸ் பசயின் PVR லிமிப ட் 

மூலம் இயக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படும். 

ரிமலயன்ஸ் ரீப ய்ல் ைற்றும் ைல்டிபிளக்ஸ் சங்கிலி 

PVR உ ன் இமணந்து இந்ை திரயட் ர் 

பைோ ங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை வசதி சுைோர் 290 கோர்களுக்கு இ ைளிக்கும். 

திமேயேங்கில் திமேயி ப்பட்  முைல் ப ம் 

அக்ஷய் குைோரின் சூரியவன்ஷி. 

 

தகோர்நாத்தில் உள்ை ஸ்ரீ ஆதி ெங்கராச்ொரியார் 

ெைாதி ைற்றும் சிலலலய பிரேைர் தைாடி திறந்து 

லவத்ோர் 

நவம்பர் 05, 2021 அன்று உத்ைேகோண்ட் ைோநிலத்தில் 

உள்ள ரகைோர்நோத்திற்கு பிேைைர் நரேந்திே ரைோடி 

விெயம் பசய்து, ரகைோர்நோத்தின் ைறுவடிவமைப்பு 

பைோ ர்போன முக்கிய உள்கட் மைப்பு 

திட் ங்கமளத் பைோ ங்கி மவத்ைோர். 

உத்ைேகண்ட் ைோநிலம் ருத்ேபிேயோக் ைோவட் த்தில் 

உள்ள ரகைோர்நோத் ரகோவில் வளோகத்தில் 

புனேமைக்கப்பட்  ஸ்ரீ ஆதி சங்கேோச்சோரியோர் 

சைோதிமய (இறுதி ஓய்வு இ ம்) பிேைைர் திறந்து 

மவத்ைோர் ைற்றும் சைோதியில் உள்ள ஸ்ரீ ஆதி 

சங்கேோச்சோரியோரின் சிமலமய திறந்து மவத்ைோர். 

2013 ரகைோர்நோத் பவள்ளத்தில் சைோதி 

ரசைைம ந்ைது. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10460/fssai-2021-assistant-personal-jr-grade-assistant-english-batch-core-fssai


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 2nd Week of November 2021  

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

 

பிரேைர் தைாடி  ல தேசிய சநடுஞ்ொலல ைற்றும் 

ொலல திட்டங்கலை நாட்டுக்கு அர்ப் ணித்ோர் 

பிேைைர் திரு நரேந்திே ரைோடி, ைகோேோஷ்டிேோவில் 

உள்ள ரகோவில் நகேைோன பந்ைர்பூரில், கோபணோலி 

கோட்சி மூலம் பல்ரவறு ரைசிய பநடுஞ்சோமல 

ைற்றும் சோமல திட் ங்களுக்கு அடிக்கல் நோட்டினோர் 

ைற்றும் நோட்டுக்கு அர்ப்பணித்ைோர். 

இந்ை முன்முயற்சிகள் பக்ைர்களின் இம யூறு 

இல்லோை ைற்றும் போதுகோப்போன பயணத்மை 

எளிைோக்கும் வமகயில் இப்பகுதியில் இமணப்மப 

ரைம்படுத்துவமை ரநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளன. 
 

கிழக்கு தைற்கு காசி ைலல ைாவட்டம் என்ற புதிய 

ைாவட்டத்லே உருவாக்க தைகாலயா ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது 

கிழக்கு ரைற்கு கோசி ஹில்ஸ் ைோவட் ம் என்ற புதிய 

ைோவட் த்மை உருவோக்கும் முன்பைோழிவுக்கு 

ரைகோலயோ அமைச்சேமவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

மைேோங் சிவில் துமணப்பிரிமவ ரைம்படுத்தி புதிய 

ைோவட் ம் உருவோக்கப்பட் து. மைேோங் இப்ரபோது 

ரைற்கு கோசி ைமல ைோவட் த்தின் கீழ் ஒரு துமணப் 

பிரிவோக இருக்கும். 

புதிய ைோவட் ம் நவம்பர் 10, 2021 அன்று 

ரைகோலயோ முைல்வர் கோன்ேோட் சங்ைோவோல் திறந்து 

மவக்கப்படும். இைன் மூலம் ைோநிலத்தில் பைோத்ை 

ைோவட் ங்களின் எண்ணிக்மக 12 ஆக உயரும். 
 

ஸ்ரீநகர் யுசனஸ்தகாவின்  லடப்பு நகரங்களின் 

வலலயலைப்பில் இலைகிறது 

ெம்மு ைற்றும் கோஷ்மீரின் ரகோம கோல 

ைமலநகேோன ஸ்ரீநகர், யுபனஸ்ரகோ கிரிரயட்டிவ் 

சிட்டி பநட்பவோர்க்கில் (UCCN) ரசே உலகளவில் 

ரைர்ந்பைடுக்கப்பட்  49 நகேங்களில் ஒன்றோகும். 

பமழய நகேத்தின் துடிப்போன கலோச்சோே 

பநறிமுமறகளுக்கு “பபோருத்ைைோன அங்கீகோேம்” 

என பிேைைர் நரேந்திே ரைோடி போேோட்டினோர். இது 

மகவிமன ைற்றும் நோட்டுப்புற கமலகளின் 

பம ப்பு நகேைோக யுபனஸ்ரகோவோல் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பட்டியலில் உள்ள ைற்ற இந்திய நகேங்கள் எமவ? 

ஸ்ரீநகர் பசன்மன ைற்றும் வோேணோசியு ன் 

இமணகிறது – யுபனஸ்ரகோ இமச நகேங்கள்; 

பெய்ப்பூர் – மகவிமன ைற்றும் நோட்டுப்புற 

கமலகளின் யுபனஸ்ரகோ நகேம்; 

மும்மப – யுபனஸ்ரகோ திமேப்ப  நகேம் ைற்றும்; 

மஹைேோபோத் – யுபனஸ்ரகோ நகேம். 
 

IBM லைசூரில் வாடிக்லகயாைர் கண்டுபிடிப்பு 

லையத்லே சோடங்கியுள்ைது 

பபங்களூருமவத் ைோண்டிய நகேங்களில் பசயல்ப  

நிறுவனங்கமள ஈர்ப்பைற்கோக கர்நோ க டிஜிட் ல் 

பபோருளோைோே இயக்கத்தின் (KDEM) ஆைேவு ன் IBM 

கோர்ப்பரேஷன் மைசூருவில் வோடிக்மகயோளர் 

கண்டுபிடிப்பு மையத்மைத் பைோ ங்கியது. 

விரிவோன கலப்பின கிளவுட் ைற்றும் AI 

பைோழில்நுட்ப ஆரலோசமன திறன்கமள வழங்கும் 

அரை ரவமளயில், அடுக்கு-2 ைற்றும் -3 

பிேோந்தியங்களில் விமேவோன, உயர் பைோழில்நுட்பம் 

சோர்ந்ை பபோருளோைோே வளர்ச்சிமய ஆைரிப்பமை 

இந்ை முயற்சி ரநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 
 

நவம் ர் 15 ஆம் தேதிலய ஜன்ஜாதிய கவுரவ் 

திவாஸாகக் கலடப்பிடிக்க அலைச்ெரலவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது 

பிேைைர் திரு நரேந்திே ரைோடி ைமலமையிலோன 

ைத்திய அமைச்சேமவ நவம்பர் 15 ஆம் ரைதிமய 

ென்ெோதிய கவுேவ் திவோஸ் என அறிவிக்க ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

நோடு முழுவதும் உள்ள பழங்குடி சமூகங்களோல் 

பகவோன் (க வுள்) எனப் ரபோற்றப்படும் ஸ்ரீ பிர்சோ 

முண் ோவின் பிறந்ைநோமளக் குறிக்கும் ரைதியோக 

நவம்பர் 15 ரைர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

தில்லி அரசு கட்டுைானத் சோழிலாைர்களுக்காக 

‘ஷ்ராமிக் மித்ரா’ திட்டத்லேத் சோடங்கியுள்ைது 

கட்டுைோனத் பைோழிலோளர்களுக்கோக தில்லி அேசு 

‘ஷ்ேோமிக் மித்ேோ’ திட் த்மை அறிமுகப்படுத்தியது. 

இத்திட் த்தின் கீழ், 800 ‘ஷ்ேோமிக் மித்ேோக்கள்’ 

கட்டுைோனத் பைோழிலோளர்கமளச் பசன்றம ந்து, 

அேசின் திட் ங்கள் குறித்ை விழிப்புணர்மவப் 

பேப்புவோர்கள். 

தில்லி அேசு திறமையற்ற, அமேத் திறன் பகோண்  

பைோழிலோளர்களுக்கோன அகவிமலப்படிமய 

உயர்த்தி அவர்களின் சம்பளத்மை சுைோர் 1% 

உயர்த்தியுள்ளது. 

வோர்டு அளவில் கட்டுைோன வோரியத்ைோல் பதிவு 

பசய்யப்பட்  கட்டுைோனத் பைோழிலோளர்களுக்கு 

அேசின் உைவித் திட் ங்கள் குறித்து ஷ்ேோமிக் 

மித்ேோஸ் பைரிவிக்கும். 
 

இந்தியாவின் முேல் தேசிய தயாகாென விலையாட்டு 

ொம்பியன்ஷிப் புவதனஸ்வரில் 

அலைக்கப் ட்டுள்ைது 

இந்தியோவின் முைல் உ ல்சோர்ந்ை ரைசிய ரயோகோசன 

சோம்பியன்ஷிப் ரபோட்டிகள் ஒடிசோவின் 

புவரனஸ்வரில் நவம்பர் 11-13, 2021 வமே ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளன 

ரைசிய ரயோகோசன விமளயோட்டு சோம்பியன்ஷிப் 

2021-22 ரைசிய ரயோகோசன விமளயோட்டு 

கூட் மைப்பு (NYSF) ஒடிசோ ைோநிலத்து ன் 

இமணந்து ஏற்போடு பசய்துள்ளது. 
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ஆளுநர்கள் ைற்றும் LGக்களின் 51வது ைாநாட்டில் 

குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

உலரயாற்றினார் 

புதுதில்லியில் உள்ள ேோஷ்டிேபதி பவனில் 

ஆளுநர்கள் ைற்றும் பலப்டினன்ட் கவர்னர்களின் 

51வது ைோநோட்டில் இந்திய குடியேசுத் ைமலவர் ஸ்ரீ 

ேோம்நோத் ரகோவிந்த் உமேயோற்றினோர். 

குடியேசுத் ைமலவர் ேோம்நோத் ரகோவிந்த் 

ைமலமையில் நம பபறும் நோன்கோவது ைோநோடு 

இதுவோகும். பிேைைர் நரேந்திே ரைோடி, துமண 

ெனோதிபதி பவங்மகயோ நோயுடு, ைத்திய உள்துமற 

அமைச்சர் அமித் ஷோ ஆகிரயோரு ன் நோடு 

முழுவதும் உள்ள அமனத்து ைோநிலங்கள் ைற்றும் 

யூனியன் பிேரைசங்களில் இருந்து கவர்னர்கள் 

ைற்றும் பலப்டினன்ட் கவர்னர்கள் ைோநோட்டில் 

கலந்து பகோண் னர். 
 

ரிெர்வ் வங்கியின் வாடிக்லகயாைர்கலை லையைாகக் 

சகாண்ட இரண்டு புதுலையான முயற்சிகலை 

பிரேைர் தைாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) இேண்டு 

புதுமையோன வோடிக்மகயோளர்கமள 

மையப்படுத்திய முயற்சிகமள பிேைைர் நரேந்திே 

ரைோடி பைோ ங்கி மவத்ைோர். இந்ை முன்முயற்சிகள் 

ரிசர்வ் வங்கியின் சில்லமற ரநேடித் திட் ம் ைற்றும் 

ரிசர்வ் வங்கி – ஒருங்கிமணந்ை ஒம்புட்ஸ்ரைன் 

திட் ம் ஆகும். 

வோடிக்மகயோளர்கள் ைங்கள் புகோர்கமளத் ைோக்கல் 

பசய்யவும், ஆவணங்கமளச் சைர்ப்பிக்கவும், 

நிமலமயக் கண்கோணிக்கவும், கருத்துத் 

பைரிவிக்கவும் ஒரு ஒற்மறப் புள்ளி இருக்கும். 
 

ஹிொர் கல்லூரியில் ைகாராணி லட்சுமி  ாயின் 

சிலலலய ஹர்தீப் சிங் பூரி திறந்து லவத்ோர் 

ைத்திய வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகோேங்கள் 

ைற்றும் பபட்ரேோலியம் ைற்றும் இயற்மக எரிவோயு 

அமைச்சர் ஹர்தீப் எஸ். பூரி, ஹிசோர் (ஹரியோனோ) 

பிவோனி ரேோஹில்லோவில் உள்ள ைஹோேோணி 

லட்சுமி போய் ைகளிர் கல்லூரியில் ேோணி லட்சுமி 

போயின் சிமலமய கோபணோலிக் கோட்சி மூலம் திறந்து 

மவத்ைோர். 

பிரிட்டிஷ் அேசின் அ க்குமுமறக்கு எதிேோன 

கிளர்ச்சியின் முக்கிய அம யோளைோக ேோணி லக்ஷ்மி 

போமய விவரித்ை அமைச்சர், அவேது வோழ்க்மக 

ரைசியவோைத்மையும், இந்தியப் பபண்கமளயும் 

ைமலமுமற ைமலமுமறயோக இந்தியோவின் 

சுைந்திேப் புேட்சிக்கு வழிவகுத்ைது. 
 

 த்ராெலம் IRCTCயின் ராைாயை ெர்க்யூட் ரயிலில் 

ஒரு இடைாக தெர்க்கப் ட்டது 

IRCTCயின் ேோைோயண சர்க்யூட் ேயிலில் 

பைலுங்கோனோவில் உள்ள பத்ேோசலம் ஒரு இ ைோக 

ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய கலோச்சோேம் ைற்றும் 

சுற்றுலோத்துமற அமைச்சர் ஜி.கிஷன் பேட்டி, புனிை 

யோத்திமே சிறப்பு ேயிலின் ேோைோயண சர்க்யூட்டில் 

பைோர்சலத்மை இமணத்ைைற்கோக பிேைைர் நரேந்திே 

ரைோடிக்கு ைனது நன்றிமய பைரிவித்துள்ளோர். 

பத்ேோசலத்தில் ஸ்ரீ சீைோ ேோைச்சந்திே சுவோமி ரகோவில் 

உள்ளது 

 

State News 
 

ஜம்மு காஷ்மீரில் “ஆப்பிள் திருவிழா”லவ விவொய 

அலைச்ெர் சோடங்கி லவத்ோர் 

ைத்திய விவசோய அமைச்சர் நரேந்திே சிங் ரைோைர் 

ைற்றும் பலப்டினன்ட் கவர்னர் ைரனோஜ் சின்ஹோ 

ஆகிரயோர் ெம்மு கோஷ்மீர் ைோநிலம் ஸ்ரீநகரில் முைல் 

முமறயோக ஆப்பிள் திருவிழோமவ பைோ ங்கி 

மவத்ைனர். 

இது ஆப்பிள் விவசோயிகள் ைற்றும் பிற 

பங்குைோேர்களுக்கு சிறந்ை ைளத்மை வழங்கும். 
 

ஹரியானா அரசு ‘உத்ேம் பீஜ் த ார்ட்டலல’ 

அறிமுகப் டுத்தியது 

ஹரியோனோ முைல்வர் (முைல்வர்) ைரனோகர் லோல் 

கட் ோர், பவளிப்பம த்ைன்மையு ன் ைேைோன 

விமைகமள வழங்குவைன் மூலம் ஹரியோனோ 

விவசோயிகளுக்கு பயனளிக்கும் ‘உத்ைம் பீஜ் 

ரபோர்ட் மல’ பைோ ங்கினோர். 

இந்ை இமணயைளைோனது, அேசு ைற்றும் ைனியோர் 

விமை உற்பத்தி முகமைகளோல் ஏற்போடு 

பசய்யப்படும் விமை உற்பத்தித் திட் த்தில் 

பவளிப்பம த்ைன்மைமய வழங்குவரைோடு, 

சோன்றளிக்கப்பட்  விமைகளின் ைேத்மை உறுதி 

பசய்யும். 
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ைத்திய மின்துலற அலைச்ெர் தஜ&தக இல் “ கல் துல் 

நீர் மின் திட்டத்லே” சோடங்கி லவத்ோர் 

ரெ&ரக, கிஷ்த்வோரில் உள்ள பகோல் துல் மஹட்ரேோ 

எலக்ட்ரிக் திட் த்தின் ைருசுைோர் ஆற்றின் 

திருப்பத்மை ைத்திய மின்துமற அமைச்சர் 

ஆர்.ரக.சிங் கிட் த்ைட்  துவக்கி மவத்ைோர். 

பகல் துல் HE திட் ம் (1,000 பைகோவோட்) பசனோப் 

ரவலி பவர் புேோபெக்ட்ஸ் பிமேரவட் லிமிப ட் 

(CVPPPL) ைற்றும் ெம்மு ைற்றும் கோஷ்மீர் ைோநில 

பவர் ப வலப்பைன்ட் கோர்ப்பரேஷன் 

ஆகியவற்றோல் கட் ப்படுகிறது. 
 

திரிபுரா நாட்டின் ‘முேல்’ மூங்கில் கிரிக்சகட் த ட், 

ஸ்டம்புகலை உருவாக்குகிறது 

திரிபுேோவின் மூங்கில் ைற்றும் கரும்பு ரைம்போட்டு 

நிறுவனம் (BCDI), வ கிழக்கு பைோழில்நுட்ப 

பயன்போடு ைற்றும் ரீச் (NECTAR) மையத்து ன் 

இமணந்து, கிரிக்பகட் ைட்ம கமள 

ையோரிப்பைற்குப் பயன்படுத்ைப்படும் அமனத்து 

நிமலயோன பநறிமுமறகமளயும் பேோைரித்து, 

நோட்டின் முைல் மூங்கில் பசய்யப்பட்  கிரிக்பகட் 

ைட்ம மய உருவோக்கியைோகக் கூறியது. 

இந்ை ைட்ம கள் அமனத்து வமகயோன 

கிரிக்பகட்டிலும் பயன்படுத்ைப்ப லோம். கிரிக்பகட் 

ைட்ம களின் உற்பத்திக்கு மிகவும் விருப்பைோன 

ைேம் வில்ரலோ ஆகும். நிறுவனத்தின் ைமலமை 

நிர்வோக அதிகோரி சமீபத்தில் பிப்லப் குைோர் 

ப ப்பிற்கு ையோரிப்பின் பசயல்விளக்கத்மை 

வழங்கினோர். 
 

திசு வைர்ப்பு அடிப் லடயிலான விலே 

உருலைக்கிழங்கு விதிகலை அங்கீகரிக்கும் முேல் 

இந்திய ைாநிலைாக  ஞ்ொப் ஆனது 

முைல்வர் சேண்ஜித் சிங் சன்னி ைமலமையிலோன 

பஞ்சோப் அமைச்சேமவ, பஞ்சோப்மப நிமலயோன 

உருமளக்கிழங்கு விமை மையைோக ரைம்படுத்ை 

‘பஞ்சோப் திசு வளர்ப்பு அடிப்பம யிலோன விமை 

உருமளக்கிழங்கு விதிகள்-2021’க்கு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

இந்ை முடிவின் மூலம், திசு வளர்ப்பு 

அடிப்பம யிலோன சோன்றிைமழப் பபற்ற முைல் 

இந்திய ைோநிலைோக பஞ்சோப் ஆனது, இது பஞ்சோபின் 

ெலந்ைர்-கபுர்ைலோ பபல்ட்ம  உருமளக்கிழங்கு 

ஏற்றுைதி மையைோக உருவோக்கும். 
 

ஒடிொ அரசு ொலல  ாதுகாப்பு முயற்சியான ‘ரக்ஷக்’ 

சோடங்கியுள்ைது. 

ஒடிசோ ைோநில அேசு, சோமல விபத்துக்களில் முைலில் 

பதிலளிப்பவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பைற்கோக, 

ேக்ஷக் என்ற பபயரில் முைல் சோமலப் போதுகோப்பு 

முயற்சிமயத் பைோ ங்கியுள்ளது. 

இத்திட் த்தின் கீழ், 300 ைோஸ் ர் பயிற்சியோளர்கள் 

30,000 உள்ளூர் ைக்களுக்கு பயிற்சி அளிப்போர்கள், 

விபத்து ஏற்படும் இ ங்களுக்கு அருகில் உள்ள 

உணவகங்கள் ைற்றும் பல்ரவறு வணிக 

நிறுவனங்களில் ைங்கி அல்லது ரவமல 

பசய்கிறோர்கள். 

இந்ை 30,000 ைன்னோர்வலர்களுக்கு சோமல 

விபத்துக்களுக்கு முைல் பதிலளிப்பவர்களோக 

பயிற்சி அளிக்கப்படும். 
 

உ.பி.யில் இருந்து திருடப் ட்ட அன்னபூரணி சிலல 

100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கனடாவில் இருந்து 

மீட்கப் ட்டது 

சுைோர் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வோேணோசியில் 

இருந்து திரு ப்பட்டு, பின்னர் கன ோவில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்  அன்னபூேணி ரைவியின் சிமல 

மீட்கப்பட் து பகோண்டுவேப்பட்டுள்ளது, ரைலும் 

வோேணோசியில் உள்ள கோசி விஸ்வநோைர் ரகோயிலில் 

அருள்போலிக்க உள்ளது. 

 

Banking News 
 

இந்தியாவின் NICDPக்கு ADB $250 மில்லியன் 

கடனுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

இந்தியோவின் ரைசிய பைோழில்துமற ைோழ்வோே 

ரைம்போட்டுத் திட் த்திற்கு (NICDP) ஆைேவளிக்க 

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) USD 250 மில்லியன் 

(சுைோர் ரூ. 1,875 ரகோடி) க னுக்கு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. 

17 ைோநிலங்களில் 11 பைோழில்துமற ைோழ்வோேங்கமள 

உருவோக்க 500 மில்லியன் அபைரிக்க  ோலர் க ன் 

வழங்கும் திட் த்தின் முைல் துமணத் திட் ம் 

இதுவோகும் 
 

ரூத  கிசரடிட் கார்டுகைான ‘வீர்’ ஐ 

அறிமுகப் டுத்ே தகாடக் ைஹிந்திரா வங்கி NPCI 

உடன் இலைந்ேது. 

ரகோ க் ைஹிந்திேோ வங்கி (KMB) இந்திய ரைசிய 

பகோடுப்பனவு கழகத்து ன் (NPCI) கூட்டு 

ரசர்ந்துள்ளது, இந்திய ஆயுைப்பம களுக்கு 

அைோவது ேோணுவம், க ற்பம  ைற்றும் 

விைோனப்பம  பணியோளர்களுக்கு ‘வீர்’ என 

பபயரி ப்பட்  ரூரப பநட்பவோர்க்கில் ரகோ க் 

கிபேடிட் கோர்டுகமள அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்தியோவின் 75வது சுைந்திே ஆண்டில், RuPay 

பநட்பவோர்க்கில் KMBL அறிமுகப்படுத்திய முைல் 

கிபேடிட் கோர்டு ஆயுைப் பம களுக்கோக 

பிேத்ரயகைோக ‘வீர்’ கிபேடிட் கோர்டு ஆகும். 
 

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

‘ஃபின்பூஸ்டர்’ கிசரடிட் கார்லட 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைன 

பயஸ் ரபங்க் ைற்றும் com இமணந்து 

வோடிக்மகயோளர்களின் க ன் ைகுதிமய அளவி  

FinBooster என்ற இமண முத்திமே கிபேடிட் கோர்ம  

அறிமுகப்படுத்தியது. 

FinBooster ஒரு கிபேடிட் ஃபிட்னஸ் டிேோக்கமேச் 

சுற்றி கட் மைக்கப்பட்டுள்ளது. FinBooster 

CreditStrong ஆப் சந்ைோமவப் (கிபேடிட் ஃபிட்னஸ் 

ரிப்ரபோர்ட்) பயன்படுத்துகிறது, இது கிபேடிட் 

ஸ்ரகோமே ரைம்படுத்தும் க ன் ைகுதிமயக் 

கண்கோணிக்க வோடிக்மகயோளர்களுக்கு உைவுகிறது. 
 

ரிெர்வ் வங்கி  ந்ேன் வங்கிலய ஏசஜன்சி வங்கியாக 

அறிவித்ேது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இப்ரபோது பந்ைன் வங்கிமய 

அேசு வணிகத்மை ந த்ை ரிசர்வ் வங்கியின் ஏபென்சி 

வங்கியோக நியமித்துள்ளது 

ரிசர்வ் வங்கியின் ஏபென்சி வங்கியோக 

இமணக்கப்பட்  பல ைனியோர் வங்கிகளு ன் 

பந்ைன் வங்கி இப்ரபோது இமணந்துள்ளது. 

GST, VAT ைற்றும் ைோநில வரி வசூல் பைோ ர்போன 

பரிவர்த்ைமனகமள மகயோள பந்ைன் வங்கிக்கு 

இப்ரபோது அங்கீகோேம் வழங்கப்படும். 

சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் ஏபென்சி வங்கியோக 

நியமிக்கப்பட்  வங்கிகளின் பட்டியல்: 

சவுத் இந்தியன் வங்கி 

கர்நோ க வங்கி 

DCB வங்கி 

RBLவங்கி 

ைனலட்சுமி வங்கி 

IndusInd வங்கி 

பந்ைன் வங்கி 
 

PhonePe தடாக்கலனதெஷன் தீர்வான ‘SafeCard’ ஐ 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

டிஜிட் ல் ரபபைண்ட் நிறுவனைோன PhonePe, 

ஆன்மலன் ப பிட் ைற்றும் கிபேடிட் கோர்டு 

பரிவர்த்ைமனகளுக்கு ‘SafeCard’ என்ற 

ர ோக்கமனரசஷன் தீர்மவ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

முன்னைோக பசப் ம்பர் 2021 இல், கோர்டு-ஆன்-

ஃமபல் ர ோக்கமனரசஷன் (CoFT) 

ரசமவகளுக்கும், அைோவது கோர்டு-ஆன்-

ஃமபலுக்கும் (CoF) பபோருந்ைக்கூடிய சோைன 

அடிப்பம யிலோன ர ோக்கமனரசஷன் 

கட் மைப்மப RBI உருவோக்கியது. எளிைோக பணம் 

பசலுத்துைல். 
 

எஸ்பிஐ ஓய்வூதியோரர்களுக்கு ‘வீடிதயா லலஃப் 

ொன்றிேழ்’ வெதிலய அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

ஸ்ர ட் போங்க் ஆஃப் இந்தியோ ஓய்வூதியம் 

பபறுபவர்களுக்கு வீடிரயோ மலஃப் சோன்றிைழ் 

ரசமவமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ை புதிய 

வசதி, ஓய்வூதியம் பபறுரவோர் ைங்கள் வீடுகளில் 

இருந்ரை கோபணோளி மூலம் ைங்கள் வோழ்க்மகச் 

சோன்றிைமழச் சைர்ப்பிக்க அனுைதிக்கும். 

இந்ை வசதி ஓய்வூதியம் பபறுபவர்களுக்கு (குடும்ப 

ஓய்வூதியம் பபறுரவோர் ைவிே) கிம க்கும். 

இைனோல், அேசி ம் இருந்து ஓய்வூதியம் பபறும் 

ஓய்வூதியைோேரின் ைமனவி இந்ை வசதிமயப் 

பயன்படுத்ை முடியோது. 
 

ரிெர்வ் வங்கி ஹார்பிங்கர் 2021 என்ற ச யரில் 1 வது 

குதைா ல் தஹக்கத்ோலன அறிமுகப் டுத்துகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ைனது முைல் உலகளோவிய 

ரஹக்கத்ைோமன “ஹோர்பிங்கர் 2021 – 

ைோற்றத்திற்கோன கண்டுபிடிப்பு” என்ற பபயரில் 

பைோ ங்கியுள்ளது. 

ஹோர்பிங்கர் 2021 இன் கருப்பபோருள் ‘ஸ்ைோர்ட் ர் 

டிஜிட் ல் ரபபைண்ட்ஸ்’. 

டிஜிட் ல் பகோடுப்பனவுகளின் போதுகோப்மப 

வலுப்படுத்தும் ைற்றும் வோடிக்மகயோளர் 

போதுகோப்மப ரைம்படுத்தும் அரை ரவமளயில், 

பணம் பசலுத்துவமை எளிைோக்குைல் ைற்றும் பயனர் 

அனுபவத்மை ரைம்படுத்துைல், டிஜிட் ல் 

ரபபைண்ட்டுகமள அணுகக்கூடிய திறன் பகோண்  

தீர்வுகமள அம யோளம் கண்டு உருவோக்க 

பங்ரகற்போளர்கமள Hackathon அமழக்கிறது. 
 

லநகாவின் ஃ ால்குனி நாயர் இந்தியாவின் மிகப் 

ச ரிய  ைக்கார ச ண் பில்லியனர் ஆனார் 

அழகு ைற்றும் ரபஷன் இமணயவழி வர்த்ைக 

ைளைோன Nykaa இன் CEO ைற்றும் நிறுவனர் Falguni 

Nayar, இந்தியோவின் பணக்கோே பபண்ைணி ஆனோர். 

அவர் 2012 ஆம் ஆண்டில் Nykaa ஐ நிறுவினோர். Nykaa 

இல் 5% பங்குகமள அவர் மவத்திருக்கிறோர் ைற்றும் 

நிகே ைதிப்பு 7.48 பில்லியன் அபைரிக்க  ோலர்கள். 
 

Diners Club International Limited மீோன 

கட்டுப் ாடுகலை RBI நீக்குகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 23 ஏப்ேல் 2021 அன்று 

கிபேடிட் கோர்டு வழங்கும் ம னர்ஸ் கிளப் 

இன் ர்ரநஷனல் லிமிப ட் மீது புதிய 

வோடிக்மகயோளர்கமள ரசர்க்க விதிக்கப்பட்  

கட்டுப்போடுகமள நீக்கியுள்ளது. 

ரபபைன்ட் சிஸ் ம் ர ட் ோமவச் ரசமிப்பதில் RBI 

உ ன் இணங்கோைைோல், ரை 1, 2021 முைல் Diners Club 

International Ltdஐ அைன் கோர்டு பநட்பவோர்க்கில் 

புதிய உள்நோட்டு வோடிக்மகயோளர்கமள 

உள்வோங்குவமை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்படுத்தியது. 
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சில்லலற  ைவீக்கம் அக்தடா ரில் 4.48% ஆக 

குலறந்துள்ைது 

நுகர்ரவோர் விமலக் குறியீட் ோல் (CPI) 

அளவி ப்படும் சில்லமற பணவீக்கம், 

அக்ர ோபரில் 48 சைவீைைோக சற்று உயர்ந்துள்ளது. 

ைனித்ைனியோக, பைோழிற்சோமல உற்பத்தி, 

பைோழில்துமற உற்பத்தி குறியீட்டின் (IIP) 

அடிப்பம யில் அளவி ப்படுகிறது, பசப் ம்பரில் 

3.1 சைவீைம் அதிகரித்துள்ளது. 

கோய்கறிகளின் விமல உயர்வு ன் உணவுப் 

பணவீக்கம் அக்ர ோபர் ைோைத்தில் 68 சைவீைத்தில் 

இருந்து 0.85 சைவீைைோக உயர்ந்துள்ளது. 

 

Economic News 
 

அக்தடா ர் ைாேத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரியாக ரூ.1.30 

லட்ெம் தகாடிலய அரொங்கம் வசூலித்துள்ைது 

அக்ர ோபர் ைோைத்திற்கோன பைோத்ை சேக்கு ைற்றும் 

ரசமவ வரி (ஜிஎஸ்டி) வசூல் ரூ.1,30,127 ரகோடியோக 

இருந்ைது, இது ெூமல 2017ல் ஜிஎஸ்டி 

அைல்படுத்ைப்பட் தில் இருந்து இேண் ோவது 

அதிகபட்ச வசூலோகும். 

ஏப்ேல் 2021 இல் இதுவமே இல்லோை அதிகபட்ச 

ஜிஎஸ்டி வசூல் ₹ 1.41 லட்சம் ரகோடி. இந்ை 

ைோைத்திற்கோன வருவோய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 24% 

அதிகைோகும். 
 

செங்கல் தவலல ைதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் சைாத்ே 

உள்நாட்டு உற் த்திலய FY22 இல் 10-10.5% என 

ைதிப்பிடுகிறது 

உள்நோட்டு க ன் ைதிப்பீட்டு நிறுவனைோன Brickwork 

Ratings இந்தியோவின் பைோத்ை உள்நோட்டு 

உற்பத்திமய (GDP) ந ப்பு நிதியோண்டில், அைோவது 

2021-22ல் (FY22) 10-10.5 சைவீைைோக 

ைதிப்பிட்டுள்ளது. முன்னைோக இது 9 சைவீைைோக 

ைதிப்பி ப்பட் து. 

பிரிக்பவோர்க் ரேட்டிங்ஸ் என்பது பபங்களூருமவ 

ைமலமையி ைோகக் பகோண்டு பசபியில் 

பதிவுபசய்யப்பட்  கிபேடிட் ரேட்டிங் ஏபென்சி 

ஆகும். 

 

Defence News 
 

IAF ெர்வதேெ  யிற்சியான ‘ப்ளூ ஃபிைாக் 2021 இல் 

 ங்தகற்றது 

இஸ்ரேலின் ஓவ் ோ ஏர்ரபஸில் IAF இன் மிேோஜ் 2000 

விைோனப் பம யு ன் இமணந்து ப்ளூ ஃபிளோக் 

2021 என்ற சர்வரைச பன்முகப் ரபோர் பயிற்சியில் 

பைோத்ைம் 84 இந்திய விைோனப்பம  (IAF) வீேர்கள் 

பங்ரகற்றனர். 

ப்ளூ ஃபிளோக் 2021 இன் கருப்பபோருள்: சிக்கலோன 

பசயல்போட்டுக் கோட்சிகளில் நோன்கோவது ைற்றும் 

ஐந்ைோம் ைமலமுமற விைோனங்களின் 

ஒருங்கிமணப்பு. 
 

இந்திய கடற் லடக்கு 4வது ஸ்கார்பீன் நீர்மூழ்கிக் 

கப் லான ‘தவலா’ வழங்கப் ட்டது 

ப்ேோபெக்ட்-75, யோர்டு 11878 இன் 4வது ஸ்கோர்பீன் 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இந்திய க ற்பம க்கு 

வழங்கப்பட் து, இது INS (இந்திய க ற்பம க் 

கப்பல்) ரவலோவோக இயக்கப்படும். 

பிேோபெக்ட்-75 ஆனது M/s க ற்பம க் குழு, 

பிேோன்சின் ஒத்துமழப்பு ன் Mazagon Dock 

Shipbuilders Limited (MDL) மும்மப (ைகோேோஷ்டிேோ) 

மூலம் ஸ்கோர்பீன் வடிவமைப்பின் ஆறு நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கமள நிர்ைோணிப்பமை உள்ள க்கியது. 
 

இந்தோ ோய் ஒருங்கிலைந்ே 32வது  திப்பு தராந்து 

சோடங்குகிறது 

இந்திய க ற்பம க்கும் ேோயல் ைோய்லோந்து 

க ற்பம க்கும் இம யிலோன இந்தியோ-ைோய்லோந்து 

ஒருங்கிமணந்ை ரேோந்துப் (இந்ரைோ-ைோய் கோர்போட்) 

32வது பதிப்பு 12-14 நவம்பர் 2021 வமே 

ந த்ைப்படுகிறது. 

இந்திய க ற்பம க் கப்பல் (INS) கர்முக், 

உள்நோட்டில் உருவோக்கப்பட்  ஏவுகமண 

பகோர்பவட் ைற்றும் ஹிஸ் பைெஸ்டியின் 

ைோய்லோந்து கப்பல் (HTMS) Tayanchon, கம்ரேோசின் 

வகுப்பு நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ரேோந்துக் கப்பல், இேண்டு 

க ற்பம களின் க ல்சோர் ரேோந்து விைோனங்களும் 

CORPAT இல் பங்ரகற்கின்றன. 

 

Appointment News 
 

ஸ்மித்தொனியனின் அறங்காவலர் குழுவில் இஷா 

அம் ானி நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

ரிமலயன்ஸ் ஜிரயோ இன்ஃரபோகோம், ரிமலயன்ஸ் 

ரீப ய்ல் ைற்றும் ரிமலயன்ஸ் அறக்கட் மளயின் 

வோரிய உறுப்பினேோன இஷோ அம்போனி, புகழ்பபற்ற 

ஸ்மித்ரசோனியனின் ரைசிய ஆசிய கமல 

அருங்கோட்சியகத்தின் அறங்கோவலர் குழுவில் 

நியமிக்கப்பட் ோர். 

நியைனம் 4 ஆண்டுகள் ஆகும். இஷோ 

அம்போனிமயத் ைவிே, பிரேம் குரளோபல் 

பவன்ச்சர்ஸ் எல்எல்சி என்ற ஆரலோசமன 

நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ைற்றும் ைமலமை நிர்வோக 

அதிகோரி ைற்றும் விரிவுமேயோளர், பீட் ர் 

கிம்ைல்ரைன் ஆகிரயோரும் குழுவில் இமணந்ைனர். 

அருங்கோட்சியகத்தின் அறங்கோவலர் குழுவின் 

ைமலவேோக அன்ர ோயின் வோன் அக்ட்ரைல் 

உள்ளோர். 
 

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


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 2nd Week of November 2021  

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

 

GoI அதொக் பூஷலன NCLAT ேலலவராக 

நியமித்துள்ைது. 

ரைசிய நிறுவன சட்  ரைல்முமறயீட்டு 

தீர்ப்போயத்தின் (NCLAT) புதிய ைமலவேோக முன்னோள் 

உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதி அரசோக் பூஷமன நோன்கு 

ஆண்டுகள் அல்லது அவர் 70 வயமை அம யும் 

வமே, எது ஆேம்பரைோ அமை ைத்திய அேசு 

நியமித்துள்ளது. 

இவர் ரகேள உயர்நீதிைன்றத்தின் முன்னோள் 

ைமலமை நீதிபதியோக இருந்ைவர். நிறுவனங்கள் 

சட் ம், 2013 இன் பிரிவு 410 இன் கீழ் NCLAT 

அேசோங்கத்ைோல் உருவோக்கப்பட் து. 
 

அருண் ொவ்லா FICCI இன் லடரக்டர் சஜனரலாக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

பைோழில்துமற ரசம்பர் ஃபப ரேஷன் ஆஃப் 

இந்தியன் ரசம்பர்ஸ் ஆஃப் கோைர்ஸ் & இன் ஸ்ட்ரி 

(FICCI) அைன் புதிய ம ேக் ர் பெனேலோக அருண் 

சோவ்லோமவ நியமித்ைது. 

அவர் உ னடியோக பபோறுப்ரபற்போர். அவர் 2011 

இல் FICCI இல் ரசர்ந்ைோர் ைற்றும் ைற்ரபோது 

அமறயின் துமண பபோதுச்பசயலோளேோக உள்ளோர். 

அவர் 2011 இல் இந்திய வர்த்ைக ைற்றும் பைோழில் 

கூட் மைப்பு கூட் மைப்பில் ரசர்ந்ைோர் ைற்றும் 

ைற்ரபோது ரசம்பர் துமண பபோதுச்பசயலோளேோக 

உள்ளோர். 
 

 ந்ேன் வங்கி அொமின் பிராண்ட் தூேராக ஜூபீன் 

கர்க்லக நியமித்ேது 

பந்ைன் வங்கி அசோமில் உள்ள வங்கியின் பிேோண்ட் 

தூைேோக பிேபல அஸ்ஸோமி ைற்றும் போலிவுட் போ கர் 

ெூபீன் கர்க்மக அறிவித்துள்ளது. 

இந்ை சங்கம் பந்ைன் வங்கிக்கு ஒரு முக்கிய 

அம யோளைோகும், ஏபனனில் வங்கி ஆறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பைோ ங்கப்பட் திலிருந்து 

ஒரு பிேோண்ட் தூைரு ன் பைோ ர்பு பகோள்வது 

இதுரவ முைல் முமற. 
 

ரஜிப் குைார் மிஸ்ரா PTC இந்தியாவின் சிஎம்டியாக 

ச ாறுப்த ற்றார் 

ேஜிப் குைோர் மிஸ்ேோ, தீபக் அமிைோப்மப 

விடுவித்ைமைத் பைோ ர்ந்து, PTC India Ltd இன் 

ைமலவர் ைற்றும் நிர்வோக இயக்குனரின் 

அதிகோேத்மைப் பயன்படுத்துவோர். 

PTC இந்தியோ லிமிப ட் (முன்னர் பவர் டிரேடிங் 

கோர்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியோ லிமிப ட் என 

அறியப்பட் து), 1999 ஆம் ஆண்டில் பபோருளோைோே 

திறன் ைற்றும் விநிரயோக போதுகோப்மப அம ய 

ைற்றும் நோட்டில் துடிப்போன மின் சந்மைமய 

உருவோக்குவைற்கோக மின் வர்த்ைகத்தில் 

ஈடுபடுவைற்கோக இமணக்கப்பட் து. 
 

சைாரினாரி வேனாத  FIG இன் ேலலவராக மீண்டும் 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டார் 

ரைோரினோரி வைனோரப சர்வரைச ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ் 

கூட் மைப்பு அல்லது ஃபப ரேஷன் 

இன் ர்ரநஷனல் டி ஜிம்னோஸ்டிக் (FIG) ைமலவேோக 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் 

ரைர்ந்பைடுக்கப்பட் ோர். 

துருக்கியில் நம பபற்ற FIG ைமலவர் ரைர்ைலில் 

பைோரினோரி வைனோரப அெர்மபெோனின் 

ரபோட்டியோளர் ஃபரித் கயிரபோமவ ரைோற்கடித்ைோர். 

முன்னைோக, அவர் FIG இன் ைமலவேோக 2016 இல் 4 

ஆண்டு கோலத்திற்கு ரைர்ந்பைடுக்கப்பட் ோர். 
 

IHRF இலைஞர்களுக்கான உயர் பிரதிநிதியாக 

தடனியல் சடல் வாதலலவ நியமிக்கிறது 

சர்வரைச ைனிை உரிமைகள் அறக்கட் மள (IHRF) 

ஸ்பபயின் நோட்ம ச் ரசர்ந்ை ர னியல் ப ல் 

வோரலமவ இமளஞர்களுக்கோன உயர் பிேதிநிதியோக 

நியமித்துள்ளது, ஏபனனில் ஐக்கிய நோடுகள் 

சமபக்கோன இமளஞர் அதிகோேம் ைற்றும் 

இமளஞர்களின் பங்ரகற்பு ஆகிய கருப்பபோருள் 

துமறயில் அவர் பசய்ை சோைமனகள். 

IHRF, ஒரு அேசு சோேோ ைற்றும் இலோப ரநோக்கற்ற 

நிறுவனம். 
 

கடற் லடத் ேை தியின் அடுத்ே ேலலவராக லவஸ் 

அட்மிரல் ஆர் ஹரி குைார் நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

மவஸ் அட்மிேல் ஆர் ஹரி குைோர், இந்திய அேசோல் 

க ற்பம யின் அடுத்ை ைமலவேோக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். அவர் ைற்ரபோது ரைற்கு 

க ற்பம க் கட் மளத் ைளபதியோக பகோடி 

அதிகோரியோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

அவர் நவம்பர் 30, 2021 முைல் புதிய பபோறுப்மப 

ஏற்போர். நவம்பர் 30, 2021 அன்று ைனது 

பைவிக்கோலத்மை முடிக்கும் க ற்பம த் ைளபதி 

அட்மிேல் கேம்பீர் சிங்கிற்குப் பதிலோக அவர் 

நியமிக்கப்படுவோர். 
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CISF ேலலவராக IPS அதிகாரி ஷீல் வர்ேன் சிங் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

இேண்டு முக்கிய ைத்திய ஆயுைக் கோவல் பம களின் 

(CAPF) ைமலவர்கமள நியமிப்பைோக அேசோங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. இமவ ைத்திய பைோழில் 

போதுகோப்பு பம  (CISF) ைற்றும் ரைசிய ரபரி ர் 

மீட்பு பம  (NDRF) ஆகும். 

புலனோய்வுப் பிரிவின் சிறப்பு இயக்குநர் ஷீல் வர்ைன் 

சிங் புதிய CISF டிஜியோகவும், ரைசிய ரபோலீஸ் 

அகோ மி இயக்குநர் அதுல் கர்வோல் NDRF 

டிஜியோகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

நியைனங்களுக்கோன உள்துமற அமைச்சகத்தின் 

முன்பைோழிவுக்கு அமைச்சேமவயின் நியைனக் குழு 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 
 

ஆம்தவ இந்தியாவின் பிராண்ட் தூேராக அமிோப் 

 ச்ென் நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

ரநேடி விற்பமனயோன FMGC நிறுவனைோன ஆம்ரவ 

இந்தியோ, போலிவுட் பைகோஸ் ோர் அமிைோப் பச்சமன 

ைனது பிேோண்ட் தூைேோக நியமிப்பைோக 

அறிவித்துள்ளது. 

முழுமையோன ஆரேோக்கியம் ைற்றும் ஆரேோக்கியம், 

பபண்கள் அதிகோேைளித்ைல் ைற்றும் முற்ரபோக்கோன 

இந்தியோவுக்கோன இமளஞர்கமள பைோழில் 

முமனரவோர் ரநோக்கி ஊக்கப்படுத்துைல் 

ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்ை பசய்திகமள 

பபருக்குவைற்கு இேண்டு பிேோண்டுகளும் 

ஒன்றிமணந்துள்ள ைருணம் இது. 

முக்கியைோன சங்கத்தின் ஒரு பகுதியோக, ஆம்ரவ 

பிேோண்ட் ைற்றும் ஆம்ரவயின் அமனத்து 

நியூட்ரிமலட் ையோரிப்புகளுக்கும் அவர் ஒப்புைல் 

அளிப்போர். 
 

My11 Circle பிராண்ட் தூேராக முகைது சிராஜ் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

ரகம்ஸ்24×7 ஃரபன் ஸி கிரிக்பகட் ைளைோன 

‘மை11 சர்க்கிள்’ இந்திய கிரிக்பகட் வீேர் முகைது 

சிேோமெ ைனது புதிய பிேோண்ட் தூைேோக 

அறிவித்துள்ளது. My11Circle இன் பிற பிேோண்ட் 

தூைர்கள் -பசௌேவ் கங்குலி, அஜிங்க்யோ ேஹோரன, 

VVS லக்ஷ்ைண், ரபோன்றவர்கள். முகைது சிேோஜ் 

இந்திய அணிக்கோக விமளயோடுகிறோர் ைற்றும் 

ஐபிஎல்லில் ேோயல் ரசலஞ்சர்ஸ் பபங்களூர் 

அணிமய பிேதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோர் 
 

ஐநா-உலக உைவுத் திட்டத்தின் நல்சலண்ைத் 

தூேராக தடனியல் ப்ரூல் நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

ஸ்போனிஷ்-பெர்ைன் நடிகர் ர னியல் ப்ரூல் ஐக்கிய 

நோடுகளின் உலக உணவுத் திட் த்தின் (UN-WFP) 

நல்பலண்ண தூைேோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

பூஜ்ஜிய பசியு ன் உலமக அம யும் WFPயின் 

பணியில் அவர் இமணந்துள்ளோர். 

நல்பலண்ண தூைேோக, அவர் பசியின் முக்கிய 

இயக்கிகள் பற்றி பைரிவிப்போர் ைற்றும் உ னடி 

ரைமவகள் ைற்றும் பசியின் மூல கோேணங்கள் 

இேண்ம யும் சைோளிக்க UN WFP இன் முயற்சிகமள 

பவளிப்படுத்துவோர். 
 

NCBயின் லடரக்டர் சஜனரலாக SN பிரோன் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

சத்ய நோேோயண் பிேைோன், ரபோமைப்பபோருள் 

கட்டுப்போட்டுப் பணியகத்தின் (NCB) இயக்குநர் 

பெனேலோக (DG) ஒரு பிேதிநிதியோக 31 ஆகஸ்ட் 2024 

வமே அல்லது ைறு உத்ைேவு வரும் வமே 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

NDRF இன் DG என்ற பபோறுப்புகளுக்கு கூடுைலோக 

NCB இன் DG ஆக கூடுைல் பபோறுப்மப வகித்ைோர். 

ப ல்லி ரபோலீஸ் கமிஷனேோக நியமிக்கப்பட்  

ேோரகஷ் அஸ்ைோனோவுக்குப் பிறகு அவர் என்சிபியின் 

டிஜியோக கூடுைல் பபோறுப்ரபற்றோர். 
 

பி.சி. தைாடி ராஜ்யெ ா ச ாதுச்செயலாைராக 

ஆனார் 

1982-ரபட்ச் ஓய்வுபபற்ற IRS அதிகோரியும், ைத்திய 

ரநேடி வரிகள் வோரியத்தின் (CBDT) முன்னோள் 

ைமலவருைோன பிேரைோத் சந்திே ரைோடி, பி.பி.ரக.க்கு 

பதிலோக புதிய ேோஜ்யசபோ பபோதுச் பசயலோளேோக 

நியமிக்கப்பட் ோர். ேோைச்சோர்யுலு. 

இைற்கிம யில் ேோைச்சோர்யுலு ஒரு வரு  

கோலத்திற்கு ஆரலோசகேோக ைோற்றப்பட்டுள்ளோர். 

ேோைோச்சோர்யுலு ைற்ரபோது ேோஜ்யசபோ பசயலகத்தில் 

ஆரலோசகேோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

 

Summits and Conferences News 
 

கிைாஸ்தகா காலநிலல உச்சிைாநாடு 2021: பிரேைர் 

தைாடி உலரயின் சிறப் ம்ெங்கள் 

ஸ்கோட்லோந்தில் நம பபற்ற COP26 கிளோஸ்ரகோ 

கோலநிமல உச்சி ைோநோட்டில் உமேயோற்றிய பிேைைர் 

நரேந்திே ரைோடி, 2070-க்குள் இந்தியோ நிகே பூஜ்ஜிய 

கோர்பன் பவளிரயற்றத்மை எட்டும் என்று கூறினோர். 

புவி பவப்பைம ைல் ைற்றும் பருவநிமல 

ைோற்றத்தின் ரபேழிவு விமளவுகமள எதிர்த்துப் 

ரபோேோ  ஐந்து அம்ச திட் ம் அல்லது 

‘பஞ்சோமிர்ைம்’ குறித்து பிேைைர் ரைோடி 

வலியுறுத்தினோர். 

COP26 கிளோஸ்ரகோ கோலநிமல உச்சி ைோநோட்டில் 

120க்கும் ரைற்பட்  உலகத் ைமலவர்கள் கலந்து 

பகோண் னர். நிகே-பூஜ்ஜிய இலக்மக அறிவித்ை 

உலகின் முக்கிய கோர்பன் ைோசுபடுத்திகளில் இந்தியோ 

கம சியோக உள்ளது 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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2060 ஆம் ஆண்டில் நிகே பூஜ்ஜிய கோர்பன் உமிழ்வு 

இலக்மக எட்டும் என்று சீனோ கூறியுள்ளது, அரை 

ரநேத்தில் அபைரிக்கோவும் ஐரேோப்பிய ஒன்றியமும் 

2050 ஆம் ஆண் ளவில் இலக்மக எட்டுவமை 

இலக்கோகக் பகோண்டுள்ளன. 
 

தராம் பிரகடனத்லே ஏற்று ஜி20 உச்சி ைாநாடு 

முடிந்ேது 

2021 G20 (குரூப் ஆஃப் ட்பவன்டி) உச்சிைோநோடு 2021 

அக்ர ோபர் 30 ைற்றும் 31 ரைதிகளில் இத்ைோலியின் 

ரேோமில் நம பபற்றது. 

இது ஜி20 குழுவின் 16வது கூட் ம். இத்ைோலி பிேைைர் 

ைரிரயோ ட்ேோகி ைமலமையில் கூட் ம் 

நம பபற்றது. G20 ைமலவர்களோல் ரேோம் 

பிேக னத்மை ஏற்றுக்பகோண் ைன் மூலம் 

உச்சிைோநோடு முடிந்ைது. 

உச்சிைோநோட்டின் நிகழ்ச்சி நிேல் ைற்றும் ரநோக்கம்: 

ரநோக்கம்: ைக்கள், கிேகம் ைற்றும் பசழிப்பு 

நிகழ்ச்சி நிேல்: கோலநிமல ைோற்றம், பபோருளோைோே 

மீட்பு, பைோற்றுரநோய் ைற்றும் உலகளோவிய 

குமறந்ைபட்ச கோர்ப்பரேட் வரி விகிைம். 
 

“கங்கா உத்ெவ் 2021” இன் 5வது  திப்பு 

சோடங்குகிறது 

மூன்று நோட்கள் நம பபறும் கங்கோ உத்சவின் 5வது 

பதிப்பு நவம்பர் 01 முைல் 03, 2021 வமே பைய்நிகர் 

வடிவத்தில் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. “கங்கோ 

உத்சவ் 2021 – நதி திருவிழோ” கங்மக நதியின் 

ைகிமைமய ைட்டும் பகோண் ோடும், ஆனோல் 

நோட்டின் அமனத்து நதிகளும் ‘நதி உத்சவ்’ (நதி 

திருவிழோ) பகோண் ோட் த்மை ஊக்குவிக்கும். 

ைத்திய ெல் சக்தி அமைச்சர் ஸ்ரீ கரெந்திே சிங் 

பஷகோவத் ைமலமையில் 2021 நிகழ்வு ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

3வது தகாவா கடல்ொர் ைாநாடு 2021 சோடங்குகிறது 

ரகோவோ க ல்சோர் கோன்க்ரளவ் (GMC) 2021 இன் 

மூன்றோவது பதிப்பு இந்திய க ற்பம யோல் 

நவம்பர் 07 முைல் 09, 2021 வமே ரகோவோவில் உள்ள 

க ற்பம ப் ரபோர் கல்லூரியில் ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

க ற்பம த் ைளபதி அட்மிேல் கேம்பீர் சிங் 

ைோநோட்டுக்குத் ைமலமை ைோங்குவோர். 2021 GMC இன் 

கருப்பபோருள் “க ல் போதுகோப்பு ைற்றும் வளர்ந்து 

வரும் போேம்பரியைற்ற அச்சுறுத்ைல்கள்: IOR 

க ற்பம களுக்கோன பசயல்திறனுக்கோன ஒரு 

வழக்கு”. 
 

லெ ர்  ாதுகாப்பு ைாநாட்டின் 14வது  திப்ல  பிபின் 

ராவத் சோடங்கி லவக்கிறார் 

போதுகோப்புப் பம த் ைமலவர் பெனேல் பிபின் 

ேோவத், நவம்பர் 10 முைல் 13 வமே கிட் த்ைட்  

நம பபறும் வரு ோந்திே ரஹக்கிங் ைற்றும் மசபர் 

போதுகோப்பு சுருக்கைோன ‘c0c0n’ இன் 14வது 

பதிப்மபத் பைோ ங்கி மவக்கிறோர். 

இேண்டு இலோப ரநோக்கற்ற நிறுவனங்களோன 

பசோமசட்டி ஃபோர் தி போலிசிங் ஆஃப் மசபர்ஸ்ரபஸ் 

(POLCYB) ைற்றும் ைகவல் போதுகோப்பு ஆேோய்ச்சி 

சங்கம் (ISRA) ஆகியவற்று ன் இமணந்து ரகேள 

கோவல்துமற ந த்தும் ைோநோட்டில், லோக் வுன் 

கோலத்தில் ஆன்மலன் ரைோசடிகள் ைற்றும் 

போதுகோப்புகள் பற்றி முைன்மையோக 

விவோதிக்கப்படும். 
 

ஐஎஸ்ஏவின் 101வது உறுப்பு நாடாக அசைரிக்கா 

ைாறியது 

சர்வரைச ரசோலோர் கூட் ணியில் (ISA) உறுப்பு 

நோ ோக ஐக்கிய அபைரிக்கோ (அபைரிக்கோ) 

இமணந்துள்ளது. 

ISA ஒப்பந்ைத்தில் மகபயழுத்திட்  101வது நோடு 

அபைரிக்கோ. கிளோஸ்ரகோவில் ந ந்ை COP26 

கோலநிமல உச்சிைோநோட்டில், கோலநிமலக்கோன 

அபைரிக்க ெனோதிபதியின் சிறப்புத் தூதுவர் ெோன் 

பகர்ரி முமறப்படி கட் மைப்பு ஒப்பந்ைத்தில் 

மகபயழுத்திட் ோர். 

 

Agreements News 
 

இரயில்தவயில் தைாெடிலயக் குலறக்க IRCTC & 

Truecaller இலைந்துள்ைன 

இந்திய ேயில்ரவ ரகட் ரிங் & டூரிசம் 

கோர்ப்பரேஷன் லிமிப ட் (IRCTC) ட்ரூகோலர் 

இந்தியோவு ன் இமணந்து பயணிகளுக்கு 

ைகவல்பைோ ர்புகளில் அதிக நம்பிக்மகமய 

வழங்குகிறது. 

அவேது கூட் ோண்மை ேயில்ரவயில் ரைோசடிகமளக் 

குமறப்பமை ரநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

இந்ை கூட் ோண்மையின் கீழ், ஒருங்கிமணந்ை 

ரைசிய இேயில்ரவ பஹல்ப்மலன் 139 Truecaller 

Business Identity solutions மூலம் சரிபோர்க்கப்பட் து. 
 

ஃச டரல் வங்கி ைற்றும் ஆதித்யா பிர்லா சஹல்த் 

இன்சூரன்ஸ் ஆகியலவ  ான்காஷ்யூரன்ஸ் 

நிறுவனத்திற்காக இலைந்துள்ைன 

ஃபப ேல் வங்கி ைற்றும் ஆதித்யோ பிர்லோ பஹல்த் 

இன்சூேன்ஸ் ரகோ. லிமிப ட் (ABHICL) ஆகியமவ 

வங்கிக் கோப்பீட்டுக் கூட் ோண்மைக்குள் 

நுமழந்ைன. 

இந்ை கூட் ணியின் ஒரு பகுதியோக, ஃபப ேல் 

வங்கி ைனது வோடிக்மகயோளருக்கு ABHICL வழங்கும் 

புதுமையோன சுகோைோே கோப்பீட்டு தீர்வுகமள 

வழங்கும். 

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

ஆஸ்துைோ, உயர் இேத்ை அழுத்ைம், அதிக பகோழுப்பு, 

நீரிழிவு ரநோய், ஊட் ச்சத்து பற்றிய பயிற்சி ரபோன்ற 

1 நோள் போதுகோப்பு ரபோன்ற வசதிகள் இருக்கும். 
 

ஆக்சிஸ் வங்கி இந்திய கடற் லடயுடன் ‘ வர் 

ெல்யூட்’ வழங்க புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

ஆக்சிஸ் வங்கி, புதுதில்லியில் ‘பவர் சல்யூட்’ கீழ் 

போதுகோப்பு ரசமவ சம்பள பைோகுப்மப வழங்க 

இந்திய க ற்பம யு ன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ைத்தில் மகபயழுத்திட் து. 

இந்ை ஒப்பந்ைத்தின் மூலம், இந்திய க ற்பம  

வீேர்கள் ைற்றும் ரக ட்களின் அமனத்து 

ைேவரிமசயிலும் வங்கி பல நன்மைகமள வழங்கும். 

ஐசிஐசிஐ வங்கி, இந்திய ேோணுவத்து னோன ைனது 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்மை புதுப்பித்து, அைன் 

‘போதுகோப்பு சம்பளக் கணக்கு’ (டிஎஸ்ஏ) மூலம் 

ரசமவயில் உள்ள ைற்றும் ஓய்வுபபற்ற ேோணுவ 

வீேர்களுக்கு ரைம்படுத்ைப்பட்  பலன்கள் ைற்றும் 

புதிய அம்சங்கமள வழங்கியுள்ளது. 
 

TCS ஜாகுவாரின் ஃ ார்முலா இ லடட்டில்  ார்ட்னர் 

ஆகிறது 

 ோ ோ கன்சல் ன்சி சர்வீசஸ் (TCS) 2021/22 ABB FIA 

ஃபோர்முலோ E உலக சோம்பியன்ஷிப்பிற்கு 

முன்னைோக, பிரிட்டிஷ் பந்ைய அணியோன ெோகுவோர் 

ரேசிங்கில் ம ட்டில் போர்ட்னேோக ரசர்ந்துள்ளது. 

இந்ை அணி ெோகுவோர் TCS ரேசிங் என்று 

அமழக்கப்படும். TCS ைற்றும் ெோகுவோர் ஒரு 

ம னமிக் பிளோட்ஃபோர்ம் ஒன்மற உருவோக்கும், 

இது ரைம்பட்  கருத்துகள் ைற்றும் மின்சோே வோகன 

(EV) பைோழில்நுட்பங்கமள ரநோக்கிச் பசல்லும் 

ரபோது ஆேோய்ச்சி ைற்றும் கண்டுபிடிப்புகமள 

இயக்கும். 
 

ஜூனிதயா டீன் ஏஜ் ைற்றும் டீதனஜர்களுக்கான 

சடபிட் கார்டுக்காக RuPay உடன் இலைந்துள்ைது 

குழந்மைகமள மையைோகக் பகோண்  ஃபின்ப க், 

ெூனிரயோ டீன் ஏஜ் ைற்றும் டீரனெர்களுக்கோன 

ஸ்ைோர்ட் பல்ரநோக்கு அட்ம மய RuPay ைளத்தில் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

Junio RuPay கோர்டு குழந்மைகளுக்கோக 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றும் அவர்களின் 

ஆன்மலன் ைற்றும் ஆஃப்மலன் வோங்குைல்களுக்கு 

ப பிட் கோர் ோக பசயல்ப  முடியும். 

குழந்மைகளும் பபற்ரறோர்களும் ெூனிரயோ 

பயன்போட்டில் பதிவு பசய்யலோம் ைற்றும் பூஜ்ஜிய 

வரு ோந்திே கட் ணங்களு ன் பைய்நிகர் 

ெூனிரயோ ஸ்ைோர்ட் கோர்டுகமளப் 

பயன்படுத்ைலோம். ெூனிரயோ ஸ்ைோர்ட் கோர்டு 

இமளஞர்கள் ஆன்மலனில் ைற்றும் ஆஃப்மலனில் 

எளிைோக பணம் பசலுத்ை அனுைதிக்கும். 
 

NPCI  ாரத் பில்த  ஐசிஐசிஐ புருசடன்ஷியல் 

லலஃப் இன்சூரன்ஸுடன் இலைந்துள்ைது 

NPCI Bharat BillPay Ltd., இந்தியோவின் ரைசிய 

ரபபைண்ட்ஸ் கோர்ப்பரேஷனின் முழுச் 

பசோந்ைைோன துமண நிறுவனைோன ICICI 

புருப ன்ஷியல் மலஃப் இன்ஷூேன்ஸ் உ ன் 

இமணந்து, கோப்பீட் ோளரின் 

வோடிக்மகயோளர்களுக்கு அைன் முக்கிய 

சலுமகயோன ClickPayஐ வழங்கியுள்ளது. 

ஐசிஐசிஐ ப்ருப ன்ஷியல் மலஃப் இன்சூேன்ஸ் 

அைன் வோடிக்மகயோளர்களுக்கு கிளிக்ரபயின் இந்ை 

வசதிமய வழங்கும் முைல் கோப்பீட்டு 

நிறுவனைோகும், இது புதுப்பித்ைல் பிரீமியம் 

கட் ணங்கமள எளிைோகச் பசய்ய அவர்களுக்கு 

அதிகோேம் அளிக்கிறது. 

 

Sports News 
 

ருஜ்னா தஜாரா செஸ் த ாட்டியில் இந்திய GM P 

இனியன் சவற்றி ச ற்றார் 

பசர்பியோவில் நம பபற்ற 5வது ருஜ்னோ ரெோேோ 

பசஸ் ரபோட்டியில் இந்திய கிேோண்ட்ைோஸ் ர் (GM) P 

இனியன் பவற்றி பபற்றுள்ளோர். 

சர்வரைச ைோஸ் ர் (IM) ேஷ்யோமவச் ரசர்ந்ை 

ைகோரியன் ரூடிக் 2வது இ த்மையும், ைற்பறோரு 

இந்திய வீேர் வி எஸ் ேோகுல் 3வது இ த்மையும், IM 

எஸ்.நிதின் 4வது இ த்மையும் பிடித்ைனர். பி 

இனியன் ைமிழகத்தின் ஈரேோட்ம ச் ரசர்ந்ை 16வது 

இந்திய கிேோண்ட் ைோஸ் ர் ஆவோர். 

அவேது ைற்ரபோமைய சர்வரைச பசஸ் கூட் மைப்பு 

(FIDE) ைதிப்பீடுகள் 2556 ஆகும். 
 

ைனு  ாக்கர் ைற்றும் ஜாவத் ஃ தராகி ஆகிதயார் 

சோடக்க ஜனாதி தி தகாப்ல யில் ேங்கம் 

சவன்றனர் 

ரபோலந்தில் உள்ள வ்ரேோக்லோவில் ந ந்ை 

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் பிேசிப ன்ட் ரகோப்மபயின் 10 

மீட் ர் ஏர் பிஸ் ல் கலப்பு அணியில் இந்தியோவின் 

பபண் பிஸ் ல் நட்சத்திேம் ைனு ரபக்கர் ைற்றும் 

ஈேோனிய ஒலிம்பிக் சோம்பியன் ெோவத் ஃரபோரேோகி 

ஆகிரயோர் ைங்கம் பவன்றுள்ளனர். 

இந்ரைோ-ஈேோன் ரெோடி 16-8 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் 

பிேோன்ஸ்-ேஷ்யோ ரெோடியோன ைதில்ர  லோரைோல்-

ஆர்ப ம் பசர்ரனோரசோவ் ரெோடிமய வீழ்த்தி ைங்கப் 

பைக்கத்மை ைட்டிச் பசன்றது. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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400 டி20 விக்சகட்டுகலை வீழ்த்திய இைம்  ந்து 

வீச்ொைர் ரஷித் கான் 

துபோயில் நியூசிலோந்துக்கு எதிேோன சூப்பர் 12 

ரபோட்டியில் ஆப்கோனிஸ்ைோன் பலக் ஸ்பின்னர் 

ேஷித் கோன் 400 டி20 விக்பகட்டுகமள வீழ்த்திய 

இளம் பந்து வீச்சோளர் என்ற சோைமனமய 

பம த்ைோர். 

டி20 கிரிக்பகட்டில் ேஷித்தின் 400வது பலியோக 

ைோர்ட்டின் குப்டில் ஆனோர். ைற்ரபோது நம பபற்று 

வரும் நியூசிலோந்து ைற்றும் ஆப்கோனிஸ்ைோன் டி20 

உலகக் ரகோப்மப ஆட் த்தில் ைனது 400வது 

விக்பகட்ம  எடுத்ைைன் மூலம் ேஷித் கிரிக்பகட் 

வீேர்களின் உயேடுக்கு பட்டியலில் இமணந்ைோர். 

டுமவன் பிேோரவோ (553), சுனில் நமேன் (425), 

இம்ேோன் ைோஹிர் (420) ஆகிரயோருக்குப் பிறகு 400 

கிளப்பில் நுமழந்ை 4வது பந்து வீச்சோளர் இவர். 
 

தைக்ஸ் சவர்ஸ்டாப் ன் 2021 சைக்சிதகா சிட்டி 

கிராண்ட் பிரிக்லஸ சவன்றார் 

பைக்சிரகோ சிட்டியில் உள்ள ஆட்ர ோட்ரேோரைோ 

பஹர்ைரனோஸ் ரேோட்ரிக்ஸில் நம பபற்ற 2021 

பைக்சிரகோ சிட்டி கிேோண்ட் பிரிக்ஸ் ரபோட்டியில் 

ரைக்ஸ் பவர்ஸ் ோப்பன் (பேட் புல் – பநைர்லோந்து) 

பவற்றி பபற்றோர். 

ஏழு முமற உலக சோம்பியனோன லூயிஸ் 

ஹோமில் ன் (பைர்சிடிஸ்-கிரேட் பிரிட் ன்) 

இேண் ோவது இ த்மையும், பசர்ஜிரயோ பபபேஸ் 

(பைக்சிரகோ-பேட்புல்) மூன்றோவது இ த்மையும் 

பிடித்ைனர். 
 

ைணிகா  த்ரா & அர்ச்ெனா காைத் WTT த ாட்டியாைர் 

தடபிள் சடன்னிஸ் த ாட்டிலய சவன்றனர் 

ர பிள் ப ன்னிஸில், ஸ்ரலோரவனியோவின் 

லோஸ்ரகோவில் ந ந்ை WTT ரபோட்டியோளர் 

ரபோட்டியில் இந்திய ரெோடியோன ைனிகோ பத்ேோ 

ைற்றும் அர்ச்சனோ கிரிஷ் கோைத் பபண்கள் 

இேட்ம யர் பட் த்மை பவன்றனர். 

இந்திய ரெோடி, 11-3, 11-8, 12-10 என்ற பசட் கணக்கில் 

பைலனி  யஸ் ைற்றும் அட்ரியோனோ  யஸ் 

ரெோடியின் ரபோர்ட்ர ோ ரிக்கன் அணிமய வீழ்த்தி 

சோம்பியன் பட் த்மை பவன்றது. 

இைற்கிம யில், ைகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் 

சீனோவின் வோங் யிடிமய 2-4 (11-7, 7-11, 13-11, 10-12, 11-

7, 11-5) என்ற கணக்கில் ரைோற்கடித்ை ைனிகோ 

பத்ேோவும் பவண்கலப் பைக்கத்மை பவன்றோர். . 
 

உலக கிக்  ாக்ஸிங் ொம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் 

இந்தியாவின் ேஜாமுல் இஸ்லாம் ேங்கப்  ேக்கம் 

சவன்றார் 

எகிப்தில் உள்ள பகய்ரேோவில் நம பபற்ற உலக 

கிக் போக்ஸிங் சோம்பியன்ஷிப் ரபோட்டியில் 14 

வயதுக்குட்பட்ர ோர் பிரிவில் இந்தியோ சோர்பில் 

ைங்கப் பைக்கம் பவன்ற முைல் கோஷ்மீரி பபண் என்ற 

பபருமைமய 13 வயைோன ைெோமுல் இஸ்லோம் 

பபற்றுள்ளோர். இறுதிப் ரபோட்டியில் 

அர்பென்டினோவின் லலினோமவ இஸ்லோம் 

ரைோற்கடித்ைோர். 

அவர் வ க்கு கோஷ்மீரின் பந்திரபோேோ 

ைோவட் த்தில் உள்ள பைோமலதூே கிேோைைோன 

ைர்க்ரபோேோவில் பிறந்ைோர். ைோெோமுல் ரபட்டி 

பச்சோரவோ ரபட்டி ப ோரவோ (BBBP) திட் த்தின் 

பிேோண்ட் அம்போசி ேோகவும் உள்ளோர். 
 

ெங்கல்ப் குப்ோ 71வது இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்டர் 

ஆனார் 

பசர்பியோவின் அேன்பெரலோவோக்கில் ந ந்ை GM Ask 

3 ேவுண்ட்-ேோபின் ரபோட்டியில் 5 புள்ளிகமளப் 

பபற்று இேண் ோவது இ த்மைப் பிடித்ைைன் மூலம் 

சங்கல்ப் குப்ைோ இந்தியோவின் 71வது 

கிேோண்ட்ைோஸ் ர் ஆனோர். 

ரபோட்டியின் ரபோது ைகோேோஷ்டிேோ வீேர் 2500 எரலோ 

ைேவரிமசமய எட்டினோர். GM பட் த்மை அம ய, 

ஒரு வீேர் மூன்று GM விதிமுமறகமளப் பபற 

ரவண்டும் ைற்றும் 2,500 Elo புள்ளிகளின் ரநேடி 

ைதிப்பீட்ம க் க க்க ரவண்டும். 
 

ஐசிசியின் அக்தடா ர் ைாேத்திற்கான சிறந்ே வீரர்கள் 

விவரம் சவளியிடப் ட்டது 

போகிஸ்ைோனின் ஆசிப் அலி ைற்றும் அயர்லோந்தின் 

லோேோ ப லோனி ஆகிரயோர் அக்ர ோபர் 

ைோைத்திற்கோன ஐசிசியின் சிறந்ை வீேர்களோக ரைர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

அலி வங்கரைசத்தின் ஷோகிப் அல் ஹசன் ைற்றும் 

நமீபியோவின் ர விட் மவஸ் ஆகிரயோமே ஆண்கள் 

விருதுக்கு பவன்றோர், ரைலும் ப லோனி 

பபண்களுக்கோன பரிசுக்கு சக வீேர் ரகபி லூயிஸ் 

ைற்றும் ஜிம்போப்ரவயின் ரைரி-ஆன் முரசோண் ோ 

ஆகிரயோமே வீழ்த்தினோர். 
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ஆடவர் டி20 த ாட்டிகளில் 3,000 ரன்கலை கடந்ே 

3வது வீரர் என்ற ச ருலைலய தராகித் ெர்ைா 

ச ற்றார். 

இந்திய வீேர் ரேோஹித் சர்ைோ 3000 டி20 ேன்கமள 

நிமறவு பசய்து, இந்ை சோைமனமய எட்டிய உலகின் 

மூன்றோவது கிரிக்பகட் வீேர் என்ற பபருமைமய 

பபற்றோர். நமீபியோவுக்கு எதிேோன ஐசிசி டி20 உலகக் 

ரகோப்மப ரபோட்டியில் ரேோஹித் 3000 ேன்கமள 

எட்டினோர். 

விேோட் ரகோலி 3227 ேன்களு ன் முைலி த்தில் 

உள்ளோர், அமைத் பைோ ர்ந்து நியூசிலோந்தின் 

ைோர்ட்டின் கப்டில் ைற்றும் இந்தியோவின் ரேோஹித் 

சர்ைோ முமறரய 3115 ைற்றும் 3008 ேன்களு ன் 

உள்ளனர். 
 

முேல் ISSF பிசரசிசடண்ட் தகாப்ல யில் இந்தியா 5 

 ேக்கங்கலை சவன்றது 

பைோ க்க ISSF பிபேசிப ண்ட் ரகோப்மபமய 

இந்தியோ இேண்டு ைங்கம், இேண்டு பவள்ளி ைற்றும் 

ஒரு பவண்கலம் உட்ப  ஐந்து பைக்கங்களு ன் 

முடித்ைது. 

ரபோட்டி ரபோலந்தில் உள்ள வ்ரேோக்லோவில் 

ந த்ைப்பட் து, இதில் ஷோட்கன், பிஸ் ல் ைற்றும் 

மேபிள் பிரிவுகள் ஒவ்பவோன்றிலும் முைல்-12 

துப்போக்கி சுடும் வீேர்கள் இ ம்பபற்றுள்ளனர். 

இந்தியோவின் ைனு போக்கர் இேண்டு ைங்கப் 

பைக்கங்கமள பவன்றோர். 

பைக்கம் பவன்றவர்களில் பின்வருவன அ ங்கும்: 
 

ைங்கம் 

25 மீ ரேபிட் ஃபயர் பிஸ் ல் கலப்பு குழு ரபோட்டி: 

ைனு போக்கர் 

10மீ ஏர் பிஸ் ல் கலப்பு குழு ரபோட்டி: ைனு போக்கர் 

பவள்ளி 
 

பபண்களுக்கோன 25 மீ பிஸ் ல் பவள்ளி ைனிநபர் 

ரபோட்டி: ேோஹி சர்ரனோபட் 

ஆண்களுக்கோன 10 மீ ஏர் பிஸ் ல் ைனிநபர் ரபோட்டி: 

சவுேப் சவுத்ரி 

பவண்கலம் 
 

ஆண்களுக்கோன 10 மீட் ர் ஏர் பிஸ் ல் ைனிநபர் 

ரபோட்டி: அபிரஷக் வர்ைோ 
 

ெர்வதேெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு ச றுவோக 

டுலவன் பிராதவா அறிவித்துள்ைார் 

ரைற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்பகட் அணியின் முன்னோள் 

ரகப் னும், டிரினி ோடிய கிரிக்பகட் வீேருைோன 

டுமவன் பிேோரவோ சர்வரைச கிரிக்பகட்டில் இருந்து 

ஓய்வு பபறுவமை உறுதி பசய்துள்ளோர். 

அவர் ஏழு டி20 உலகக் ரகோப்மபகளிலும் 

விமளயோடியுள்ளோர் ைற்றும் 2012 ைற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டுகளில் டி20 பட் த்மை பவன்ற ரைற்கிந்திய 

தீவுகள் அணியில் ஒரு அங்கைோக இருந்துள்ளோர். 
 

 ாரீஸ் 2021 இல் தநாவக் தஜாதகாவிச் 37வது 

ைாஸ்டர்ஸ்  ட்டத்லே சவன்றார் 

ரநோவக் ரெோரகோவிச் (பசர்பியோ) இறுதிப் 

ரபோட்டியில்  ோனில் பைட்பவர மவ (ேஷ்யோ) 

ரைோற்கடித்து ைனது 6வது போரீஸ் பட் த்மையும், 

37வது ைோஸ் ர்ஸ் பட் த்மையும் ஃபிேோன்ஸின் 

போரிஸில் பவன்று சோைமன பம த்துள்ளோர். 

இறுதிப் ரபோட்டியில் ரெோரகோவிச் 4-6, 6-3, 6-3 என்ற 

பசட் கணக்கில் ர னில் பைத்வரைமவ 

ரைோற்கடித்ைோர். 

இந்ை பவற்றியின் மூலம், ரெோரகோவிச் பைோ ர்ந்து 

7வது ஆண் ோக ATP உலக நம்பர் 1 ைேவரிமசயில் 

நீடிக்கிறோர். 
 

இந்தியாவின் 72வது கிராண்ட்ைாஸ்டர் என்ற 

ச ருலைலய மித்ர ா குஹா ச ற்றார் 

ரைற்கு வங்கோளத்தின் பகோல்கத்ைோமவச் ரசர்ந்ை 

சர்வரைச ைோஸ் ர் (ஐஎம்) மித்ேபோ குஹோ, 

பசர்பியோவின் ரநோவி சோட், ஜிஎம் மூன்றோவது 

சனிக்கிழமை மிக்ஸ் 220 இல் ைனது 3வது ைற்றும் 

இறுதி கிேோண்ட்ைோஸ் ர் (ஜிஎம்) விதிமுமறகமளப் 

பபற்ற பிறகு இந்தியோவின் 72வது கிேோண்ட்ைோஸ் ர் 

ஆனோர். 

மித்ேபோ குஹோவின் GM நிரகோலோ பசட்லோக்கிற்கு 

எதிேோக அவர் இந்ை 3வது GM பநறிமய பவன்றோர், 

வங்கோளரைசத்தில் நம பபற்ற ரஷக் ேஸ்ஸல் 

சர்வரைச GM ரபோட்டி 2021 இல் ைனது 2வது GM 

பநறிமயப் பபற்றோர். 
 

 ர்மிங்காம் 2022 காைன்சவல்த் விலையாட்டுப் 

த ாட்டியில் ைகளிர் கிரிக்சகட் அறிமுகைாகிறது 

பர்மிங்கோம் 2022 கோைன்பவல்த் ரபோட்டிகளுக்கோன 

முைல் ரபோட்டிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

கோைன்பவல்த் ரபோட்டியில் டி20 முமறயில் ைகளிர் 

கிரிக்பகட் அறிமுகைோகிறது. கம சியோக 1998ஆம் 

ஆண்டு ரகோலோலம்பூரில் நம பபற்ற ைல்டி 

ஸ்ரபோர்ட்ஸ் ரஷோபீஸில் கிரிக்பகட் 

விமளயோ ப்பட் து. 

ைகளிர் கிரிக்பகட் டி20 ரபோட்டி எட்ஜ்போஸ் ன் 

ஸ்ர டியத்தில் ெூமல 29 முைல் நம பபறும், 

பவண்கலம் ைற்றும் ைங்கப் பைக்கப் ரபோட்டிகள் 

ஆகஸ்ட் 7 ஆம் ரைதி நம பபறும். 
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Ranks and Reports News 
 

ச ாது விவகாரக் குறியீடு 2021: ஆட்சி 

செயல்திறனில் தகரைா முேலிடத்தில் உள்ைது 

பபங்களூமேச் ரசர்ந்ை இலோப ரநோக்கற்ற சிந்ைமனக் 

குழுவோன பபோது விவகோே மையத்தின் (PAC) பபோது 

விவகோேக் குறியீட்டின் (PAI 2021) 6வது பதிப்பு 

அறிக்மகயின்படி, முைல் மூன்று இ ங்கமள 

ரகேளோ, ைமிழ்நோடு ைற்றும் பைலுங்கோனோ ஆகிய 18 

இ ங்கள் பிடித்துள்ளன. பபரிய ைோநிலங்கள். 

PAI 2021, ைோநில அேசோங்கத்தின் ைேைோன 

நிர்வோகத்மையும், குறிப்போக ரகோவிட்-19 ரநோமயத் 

ைடுப்பதில் ைோநில அேசின் ஈடுபோட்ம யும் 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

பபரிய ைோநிலங்களில் முைலி ம் 
 

ரகேளோ (618) 

ைமிழ்நோடு (857) 

பைலுங்கோனோ (891) 

சிறிய ைோநிலங்களில் முைலி ம் 
 

சிக்கிம் (617) 

ரைகோலயோ (144) 

மிரசோேம் (123) 

யூனியன் பிேரைசங்களில் முைலி ம் 
 

புதுச்ரசரி (182) 

ெம்மு ைற்றும் கோஷ்மீர் (705) 

சண்டிகர் (628) 
 

2022 QS உலக  ல்கலலக்கழக ேரவரிலெ 

அறிவிக்கப் ட்டது 

QS (Quacquarelli Symonds) 2022 QS உலக 

பல்கமலக்கழக ைேவரிமசமய பவளியிட்டுள்ளது. 

ைேவரிமசயில் சிங்கப்பூர் ரைசிய பல்கமலக்கழகம் 

(NUS) பைோ ர்ந்து 4வது ஆண் ோக முைலி ம் 

பிடித்துள்ளது. அமைத் பைோ ர்ந்து சீனோவின் பீக்கிங் 

பல்கமலக்கழகம் 2வது இ த்திலும், சிங்கப்பூரில் 

உள்ள நன்யோங் பைோழில்நுட்பப் பல்கமலக்கழகம், 

ஹோங்கோங்கில் உள்ள ஹோங்கோங் பல்கமலக்கழகம் 

3வது இ த்திலும் உள்ளன. 

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ப க்னோலஜி போம்ரப 

(IIT B) (பிேோந்திய ரீதியோக 42வது) ைற்றும் IIT ப ல்லி 

(பிேோந்திய ரீதியோக 45வது) ஆகியமவ  ோப்-50ல் 

உள்ள இேண்டு இந்திய நிறுவனங்களோகும். 
 

எசடல்கிவ் ஹுருன் இந்தியா  தரா காரப்  ட்டியல் 

2021 

Hurun India ைற்றும் EdelGive ஆகியமவ கூட் ோக 

Edelgive Hurun India Filanthropy List 2021ஐ 

பவளியிட் ன. இந்ை பட்டியலில் விப்ரேோவின் 

நிறுவனர் ைமலவேோன அசிம் பிரேம்ஜி, 2020-21 

நிதியோண்டில் ரூ.9,713 ரகோடி நன்பகோம யோக 

அளித்துள்ளோர், அைோவது ஒரு நோமளக்கு சுைோர் ரூ.27 

ரகோடி. 

HCL இன் ஷிவ் நோ ோர், 59 சைவிகிைம் உயர்ந்து, 1,263 

ரகோடி ரூபோய் வரு ோந்திே நன்பகோம யு ன் 

பட்டியலில் இேண் ோவது இ த்மை மீண்டும் ைக்க 

மவத்துக் பகோண் ோர். 
 

உலகைாவிய ைருந்துக் சகாள்லகக் குறியீடு 2021: 

இந்தியா 18வது இடத்தில் உள்ைது 

நவம்பர் 2021 இல் தீங்கு குமறப்பு கூட் மைப்போல் 

பவளியி ப்பட்  உலகளோவிய ைருந்துக் 

பகோள்மகக் குறியீட்டின் 1வது பதிப்பில் 30 

நோடுகளில் இந்தியோ 18வது இ த்மைப் பிடித்ைது. 

நோர்ரவ, நியூசிலோந்து, ரபோர்ச்சுகல், யுமனப ட் 

கிங் ம் (யுரக) ைற்றும் ஆஸ்திரேலியோ ஆகியமவ 

ைனிைோபிைோன ைற்றும் ஆரேோக்கியம் சோர்ந்ை 

ைருந்துக் பகோள்மககளில் முைல் 5 நோடுகளோக 

ைேவரிமசப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. 
 

தேசிய ேைவாடக் குறியீடு 2021 சவளியிடப் ட்டது 

பல்ரவறு ைோநிலங்களில் லோஜிஸ்டிக்ஸ் ஈஸ் 2021 

இன் இன்ப க்ஸ் சமீபத்தில் வர்த்ைகம் ைற்றும் 

பைோழில் அமைச்சகத்ைோல் பவளியி ப்பட் து. இது 

குறியீட்டின் மூன்றோவது பதிப்பு. 

குறியீட்டில், குெேோத், ஹரியோனோ ைற்றும் பஞ்சோப் 

ஆகியமவ சேக்குகளின் இயக்கம் ைற்றும் ைளவோ ச் 

சங்கிலியின் பசயல்திறன் ஆகியவற்றில் சிறந்ை 

பசயல்திறன் பகோண்  ைோநிலங்களோக 

பவளிப்பட் ன. 

இந்ை குறியீடு, ைளவோ  உள்கட் மைப்பின் 

அடிப்பம யில் ைோநிலங்களுக்கு ைேவரிமசமய 

வழங்குகிறது. 
 

காலநிலல ைாற்றம் செயல்திறன் குறியீடு: இந்தியா 

10வது இடத்தில் உள்ைது 

COP26 இன் பக்க வரிமசயில் பெர்ைன்வோட்ச் 

பவளியிட்  உலகளோவிய கோலநிமல ைோற்ற 

பசயல்திறன் குறியீட்டு (CCPI) 2022 இல் இந்தியோ 10 

வது இ த்தில் உள்ளது. 

2020ல் இந்தியோ 10வது இ த்தில் இருந்ைது. இந்தியோ 

பைோ ர்ந்து மூன்றோவது ஆண் ோக அதிக கோலநிமல 

பசயல்திறன் பகோண்  முைல் 10 சிறந்ை பசயல்திறன் 

பகோண்  நோடுகளில் ைனது இ த்மைத் ைக்க 

மவத்துக் பகோண்டுள்ளது. 

இைற்கிம யில், ஒட்டுபைோத்ை ைேவரிமசயில் முைல் 

மூன்று இ ங்கள் மீண்டும் கோலியோக உள்ளன, 

ஏபனனில் நோடு எதுவும் CCPI இல் 

ஒட்டுபைோத்ைைோக மிக உயர்ந்ை ைதிப்பீட்ம  

அம யும் அளவுக்கு சிறப்போக பசயல்ப வில்மல. 

முன்ரனறி, CCPI 2022 இல் ப ன்ைோர்க் நோன்கோவது 

இ த்மைப் பிடித்ைது, அமைத் பைோ ர்ந்து முமறரய 

ஸ்வீ ன் (5வது), ைற்றும் நோர்ரவ (6வது) உள்ளன. 

முைல் 10 இ ங்களில் உள்ள ைற்ற நோடுகள் 

இங்கிலோந்து (7வது), பைோேோக்ரகோ (8வது) ைற்றும் 

சிலி (9வது). 
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Books and Authors News 
 

அமித் ரஞ்ென் எழுதிய ராணி லக்ஷ்மி ாயின் 

வழக்கறிஞர் ஜான் லாங்  ற்றிய புத்ேகம் 

சவளியிட்டார் 

அமித் ேஞ்சன் “ெோன் லோங்: ஹிந்துஸ்ைோனின் 

வோண் ேர், ஹிந்துஸ்ைோனியின் அவதூறு, ேோனியின் 

வழக்கறிஞர்” என்ற புத்ைகத்மை எழுதியுள்ளோர். 

புத்ைகம் ெோன் லோங்கின் வோழ்க்மக, அவேது 

சுேண் ல்கள் ைற்றும் இலக்கியப் பம ப்புகமளப் 

பற்றியது. அவர் 19 ஆம் நூற்றோண்டில் இந்தியோவில் 

குடிரயறிய ஒரு ஆஸ்திரேலிய பத்திரிமகயோளர் 

ைற்றும் வழக்கறிஞர் ஆவோர். 
 

சுோ மூர்த்தி எழுதிய “The Sage with Two Horns: Unusual 

Tales from Mythology” சவளியிடப் ட்டது 

இன்ஃரபோசிஸ் அறக்கட் மளயின் ைமலவரும், 

புகழ்பபற்ற எழுத்ைோளருைோன சுைோ மூர்த்தி ைனது 

புதிய புத்ைகைோன “The Sage with Two Horns: Unusual 

Tales from Mythology” என்ற ைமலப்பில் ைனது புதிய 

புத்ைகத்மை பவளியிட்டுள்ளோர், இது “Uunusual Tales 

from Mythology” பைோ ரின் 5வது ைற்றும் கம சி 

புத்ைகம். 

இந்ைத் பைோ ரில் ேோெோக்கள் ைற்றும் ேோணிகள், 

பைய்வங்கள் ைற்றும் பைய்வங்கள், முனிவர்கள் 

ைற்றும் ஞோனமுள்ள அசோைோேண ஆண்கள் ைற்றும் 

பபண்களின் கமைகள் இ ம்பபற்றுள்ளன. 
 

பிரதீப் இேழின் ‘நாட் ஜஸ்ட் கிரிக்சகட்: எ 

ரிப்த ார்ட்டர்ஸ் ஜர்னி’ என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப் ட்டது 

பிேதீப் இைழோல் எழுைப்பட்  ‘’கிரிக்பகட் 

ைட்டுைல்ல: எ ரிப்ரபோர்ட் ர்ஸ் ெர்னி’’ என்ற 

புத்ைகம் டிசம்பர் 2021 இல் பவளியி ப்ப  உள்ளது. 

பத்திரிக்மகயோளர் பிேதீப் இைழின் இந்திய 

கிரிக்பகட்டின் வோழ்க்மக அனுபவங்கள், சமூக, 

அேசியல், ஏற்ற ைோழ்வுகள் ஆகியவற்மற 

உள்ள க்கியது. 

ரைட்ச் பிக்சிங் ஊழமல அம்பலப்படுத்திய “நோட் 

ஃபிலி கிரிக்பகட்” புத்ைகத்மை எழுதியவர். 
 

 ாஸ்கர் ெட்தடா ாத்யாய் எழுதிய “ெத்யஜித் தரயின் 

சினிைா” என்ற புதிய புத்ேகம் சவளியிடப் ட்டது 

எழுத்ைோளர் போஸ்கர் சட்ர ோபோத்யோய் எழுதி 

பவஸ்ட்ரலண் ோல் பவளியி ப்பட்  ‘தி சினிைோ 

ஆஃப் சத்யஜித் ரே’ என்ற புதிய புத்ைகம், 

புகழ்பபற்ற இந்திய திமேப்ப த் ையோரிப்போளேோன 

‘சத்யஜித் ரே’யின் வோழ்க்மகமய விவரிக்கிறது. 

போஸ்கர் சட்ர ோபோத்யோய் “பைோங்” (2016), “ஹியர் 

ஃபோல்ஸ் ை ரஷர ோ” (2017), ைற்றும் “தி 

டிஸ்பியேன்ஸ் ஆஃப் சோலி பசக்ரவேோ” (2018) 

ரபோன்ற நோவல்கமளயும் எழுதியுள்ளோர். 
 

ஷங்கர் ஆச்ொர்யாவின் “An Economist at Home and 

Abroad: A Personal Journey” என்ற புதிய புத்ேகம் 

எழுதியுள்ைார். 

புகழ்பபற்ற பபோருளோைோே நிபுணரும், இந்திய 

அேசின் முன்னோள் ைமலமைப் பபோருளோைோே 

ஆரலோசகருைோன  ோக் ர் ஷங்கர் ஆச்சோர்யோ, “ஆன் 

எகனோமிஸ்ட் அட் ரஹோம் அண்ட் அபோர்ட்: எ 

பர்சனல் ெர்னி” என்ற புதிய புத்ைகத்மை 

எழுதியுள்ளோர். 

இந்ை புத்ைகம் மிகவும் திறமையோன பகோள்மக 

பபோருளோைோே நிபுணர்  ோக் ர் ஷங்கர் 

ஆச்சோர்யோவின் பைோழில் ைற்றும் ைனிப்பட்  

வோழ்க்மகமய பகோண்டுள்ளது. 
 

பூனம் ேலால் ேஹியா எழுதிய “நவீன இந்தியா: 

குடிலைப்  ணிகள் ைற்றும் பிற த ாட்டித் தேர்வுகள்” 

சவளியிட்டார். 

ஹரியோனோ முைல்வர் (CM) ைரனோகர் லோல் கட் ோர், 

குருகிேோம் கோவல்துமறயின் உைவிக் 

கண்கோணிப்போளர் (ASP) பூனம் ைலோல் ைஹியோ 

எழுதிய “நவீன இந்தியோ: சிவில் சர்வீசஸ் ைற்றும் 

பிற ரபோட்டித் ரைர்வுகளுக்கோன” என்ற புத்ைகத்மை 

பவளியிட் ோர். 

பவளியீட்டு நிகழ்வின் ரபோது, பூனம் ைலோல் 

ைஹியோ, புத்ைகத்தின் முைல் பிேதிமய முைல்வர் 

ைரனோகர் லோல் கட் ோவுக்கு பரிசோக வழங்கினோர், 

இந்ை புத்ைகம் நவீன இந்தியோவின் வேலோறு குறித்ை 

விரிவோன ைகவல்கமள வழங்குகிறது. 
 

அஸீம் ொவ்லாவின் புதிய புத்ேகம் ‘ஃல ண்டிங் எ 

ஸ்ட்லரட் லலன் பிட்வீன் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்’ 

சவளியிட்டார். 

இந்தியோவின் முன்னணி, புகழ்பபற்ற சர்வரைச வரி 

ைற்றும் பகோள்மக நிபுணருைோன அசீம் சோவ்லோ, 

ரைட்ரிக்ஸ் பப்ளிஷர்ஸ் பவளியிட்  ைனது புதிய 

புத்ைகைோன “ஃமபண்டிங் எ ஸ்ட்பேய்ட் மலன் 

பிட்வீன் ட்விஸ்ட் அண்ட்  ர்ன்ஸ் – ஆன் 

இம்பர்ஃபபக்ட், எட் ஹோனஸ்ட் ரிஃப்பளக்ஷன்ஸ் 

ஆன் தி இந்தியன் ர க்ஸ் ரலண்ட்ஸ்ரகப்” என்ற 

புத்ைகத்மை பவளியிட் ோர். 

ஒரு ைசோப்ைத்தில் இந்திய வரி நிலப்பேப்பின் ரைசிய 

ைற்றும் சர்வரைச இேண்டின் ஆழைோன 

பகுப்போய்மவ புத்ைகம் வழங்குகிறது. 
 

ெல்ைான் குர்ஷித்தின் புதிய புத்ேகம் “Sunrise over 

Ayodhya – Nationhood in our Times” சவளியிட்டார். 

முன்னோள் ைத்திய அமைச்சரும், கோங்கிேஸ் 

ைமலவருைோன சல்ைோன் குர்ஷித், சமீபத்தில் 

அரயோத்தி தீர்ப்பு குறித்ை ைனது புத்ைகைோன 

“அரயோத்தி மீது சூரிய உையம் – நம் கோலத்தில் 

ரைசம்” என்ற புத்ைகத்மை பவளியிட் ோர். 
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குர்ஷித் கூறுமகயில், “தீர்ப்பு வே 100 ஆண்டுகள் 

ஆகும் என்று ைக்கள் நிமனத்ைனர். தீர்ப்புக்குப் 

பிறகு, உச்ச நீதிைன்றம் என்ன, ஏன் அல்லது எப்படி 

தீர்ப்மப வழங்கியது என்பமைப் படிக்கோைரலோ 

அல்லது புரிந்து பகோள்ளோைரலோ ைக்கள் 

கருத்துகமளத் பைரிவிக்கத் பைோ ங்கினர். 
 

திரிபுர்ோைன் சிங் ைற்றும் அடீல் ஹுலென் எழுதிய 

“Nehru: The Debates that Defined India” சவளியிட்டனர் 

“Nehru: The Debates that Defined India” என்ற புத்ைகம் 

திரிபுர்ைைன் சிங் ைற்றும் அடீல் ஹுமசன் 

ஆகிரயோேோல் இமணந்து எழுைப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு புதிய புத்ைகம் இந்தியோவின் முைல் ைற்றும் 

நீண்  கோலம் பிேைைேோக இருந்ை ெவஹர்லோல் ரநரு 

பற்றிய திருத்ைல்வோை ஆய்வோக பசயல்படுகிறது 

ைற்றும் அவேது அேசியல் போர்மவமய 

வடிவமைப்பதில் அவேது சைகோலத்ைவர்கள் ைற்றும் 

எதிரிகளின் கவனிக்கப்ப ோை பங்மக ஆேோய்கிறது. 
 

அஜய் சிப் ர் ைற்றும் ெல்ைான் அனீஸ் தொஸ் எழுதிய 

“அன்ஷாக்லிங் இந்தியா” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிட்டார் 

அெய் சிப்பர் ைற்றும் சல்ைோன் அனீஸ் ரசோஸ் 

எழுதிய “Unshackling India: Hard Truths and Clear Choices 

for Economic Revival” என்ற புத்ைகம் பவளியிட் ோர் 

இந்தியோ சுைந்திேம் அம ந்து நூறோவது ஆண்ம  

அம யும் அடுத்ை 25 ஆண்டுகமள, அைன் 

பபோருளோைோேத்மை ைறுசீேமைக்க ைட்டுைல்லோைல், 

அைன் ெனநோயக ஆற்றமலப் புதுப்பிக்கவும், 

2047க்குள் உண்மையோன வளர்ச்சியம ந்ை 

பபோருளோைோேைோக ைோறுவைற்கோன அைன் திறமனக் 

குமறக்கவும் பயன்படுத்ை முடியுைோ என்பமை ஒரு 

புதிய புத்ைகம் ஆேோய்கிறது. 

 

Awards News 
 

ஹர் ஜன் சிங் & ஜவகல் ஸ்ரீநாத் ஆகிதயாருக்கு MCC 

வாழ்நாள் உறுப்பினர்  ேவி வழங்கப் ட்டது 

ரைரிரலரபோன் கிரிக்பகட் கிளப் (MCC) MCC 

விருதுகளுக்குத் ரைர்ந்பைடுக்கப்பட்  18 கிரிக்பகட் 

வீேர்களின் பட்டியமல பவளியிட்டுள்ளது. 

இந்ை பட்டியலில் 2 முன்னோள் இந்திய கிரிக்பகட் 

வீேர்கள் – ஹர்பென் சிங் ைற்றும் ெவகல் ஸ்ரீநோத் 

ஆகிரயோரின் பபயர்கள் இ ம் பபற்றுள்ளன. 

இந்ை ஆண்டு பட்டியலில் 16 ஆண் ைற்றும் 2 பபண் 

வீேர்கள் (சோேோ ப ய்லர் & சோேோ பைக்லோஷன்) 

உட்ப  18 வீேர்களின் பபயர்கள் இ ம் 

பபற்றுள்ளன. 
 

MCC விருதுகள் சகைரவ வாழ்நாள் உறுப்பினர் 
முழுலையான  ட்டியல்: 
 

இங்கிலாந்து 
அலஸ் ர் குக், இயன் பபல், 
ைோர்கஸ் ட்பேஸ்ரகோதிக், சோேோ 

ப ய்லர் 

சேன் 
ஆப்பிரிக்கா 

ஹோஷிம் ஆம்லோ, பஹர்ஷல் 
கிப்ஸ், ெோக் கோலிஸ் & ரைோர்ரன 

ரைோர்கல் 

தைற்கிந்திய 
தீவுகள் 

இயன் பிஷப், ஷிவ்நமேன் 
சந்ைர்போல் & ேோம்நரேஷ் சர்வோன் 

ஆஸ்திதரலியா 
அபலக்ஸ் பிளோக்பவல் & 
ர மியன் ைோர்ட்டின் 

இந்தியா ஹர்பென் சிங் & ெவகல் ஸ்ரீநோத் 

இலங்லக ேங்கன ரஹேத் 

நியூசிலாந்து சோேோ பைக்லோஷன் 

ஜிம் ாப்தவ Grant Flower 

 

தேசிய விலையாட்டு விருதுகள் 2021 
அறிவிக்கப் ட்டது 
2021 ஆம் ஆண்டிற்கோன ரைசிய விமளயோட்டு 
விருதுகள் இமளஞர் ைற்றும் விமளயோட்டு துமற 
அமைச்சகத்ைோல் அறிவிக்கப்பட் து. 
நவம்பர் 13, 2021 அன்று இந்தியக் குடியேசுத் 
ைமலவர் ஸ்ரீ ேோம்நோத் ரகோவிந்த் விருது 
பபற்றவர்கமளக் பகௌேவிக்கிறோர். ரைசிய 
விமளயோட்டு விருதுகள் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 
விமளயோட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்கமள 
அங்கீகரித்து பவகுைதி அளிக்கப்படுகிறது. 
இந்ை ஆண்டு இந்ை விருதுகமளப் பபறும் 
ரைர்ந்பைடுக்கப்பட்  விமளயோட்டு வீேர்களின் 
பட்டியல் கீரழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ளது 
 

தைஜர் தியான் ெந்த் தகல் ரத்னா விருது 2021: 
 

Name of the Sportsperson Discipline 

Neeraj Chopra Athletics 

Ravi Kumar Wrestling 

Lovlina Borgohain Boxing 

Sreejesh P.R Hockey 

Avani Lekhara Para Shooting 

Sumit Antil Para Athletics 

Pramod Bhagat Para-Badminton 

Krishna Nagar Para-Badminton 

Manish Narwal Para Shooting 

Mithali Raj Cricket 

Sunil Chhetri Football 

Manpreet Singh Hockey 
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விலையாட்டு ைற்றும் விலையாட்டு 2021 இல் சிறந்ே 

செயல்திறனுக்கான அர்ஜுனா விருதுகள்: 
 

Name of the Sportsperson Discipline 

Arpinder Singh Athletics 

SimranjitKaur Boxing 

Shikhar Dhawan Cricket 

Bhavani Devi Chadalavada 
Anandha Sundhararaman 

Fencing 

Monika Hockey 

VandanaKatariya Hockey 

SandeepNarwal Kabaddi 

HimaniUttamParab Mallakhamb 

Abhishek Verma Shooting 

Ankita Raina Tennis 

Deepak Punia Wrestling 

Dilpreet Singh Hockey 

Harman Preet Singh Hockey 

Rupinder Pal Singh Hockey 

Surender Kumar Hockey 

AmitRohidas Hockey 

BirendraLakra Hockey 

Sumit Hockey 

Nilakanta Sharma Hockey 

Hardik Singh Hockey 

Vivek Sagar Prasad Hockey 

Gurjant Singh Hockey 

Mandeep Singh Hockey 

Shamsher Singh Hockey 

Lalit Kumar Upadhyay Hockey 

Varun Kumar Hockey 

Simranjeet Singh Hockey 

YogeshKathuniya Para Athletics 

Nishad Kumar Para Athletics 

Praveen Kumar Para Athletics 

SuhashYathiraj Para-Badminton 

SinghrajAdhana Para Shooting 

Bhavina Patel Para Table Tennis 

Harvinder Singh Para Archery 

Sharad Kumar Para Athletics 
 

விலையாட்டு ைற்றும் விலையாட்டுகளில் சிறந்ே 

 யிற்சியாைர்களுக்கான துதராைாச்ொர்யா 

விருது 2021  (Life-Time Category): 

 

Name of the Coach Discipline 

T. P. Ouseph Athletics 

SarkarTalwar Cricket 

Sarpal Singh Hockey 

Ashan Kumar Kabaddi 

Tapan Kumar Panigrahi Swimming 
 

விலையாட்டு ைற்றும் விலையாட்டுகளில் சிறந்ே 

 யிற்சியாைர்களுக்கான துதராைாச்ொர்யா 

விருது 2021 (Regular Category): 

 

Name of the Coach Discipline 

Radhakrishnan Nair P Athletics 

SandhyaGurung Boxing 

PritamSiwach Hockey 

Jai PrakashNautiyal Para Shooting 

Subramanian Raman Table Tennis 
 

விலையாட்டு ைற்றும் விலையாட்டுகளில் வாழ்நாள் 

ொேலனயாைர்களுக்கான ேயான் ெந்த் விருது 2021: 

 

Name Discipline 

Lekha K.C. Boxing 

AbhijeetKunte Chess 

Davinder Singh Garcha Hockey 

Vikas Kumar Kabaddi 

Sajjan Singh Wrestling 
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ராஷ்ட்ரிய தகல் ப்தராட்ெஹான் புருஸ்கார் 2021: 
 

Category 

Entity recommended 
for Rashtriya Khel 

Protsahan Puraskar, 
2021 

Identification and 
Nurturing of Budding and 

Young Talent 

Manav Rachna 
Educational Institution 

Encouragement to sports 
through Corporate Social 

Responsibility 

Indian Oil Corporation 
Limited 

 

புனித் ராஜ்குைார் ைரைத்திற்குப் பின்  ெவஸ்ரீ விருது 

2021 வழங்கி சகௌரவிக்கப் ட்டார் 

கன்ன  நடிகர் புனித் ேோஜ்குைோருக்கு 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கோன பசவஸ்ரீ விருது புருஹன்முட் ோல் 

ைேணத்திற்குப் பின் வழங்கப்படும். ைோர்ச் 17, 1975 

இல் பசன்மனயில் பிறந்ை அப்பு என்று அன்பு ன் 

அமழக்கப்படும் புனித், நடிகர், பின்னணிப் போ கர், 

பைோமலக்கோட்சி பைோகுப்போளர் ைற்றும் 

ையோரிப்போளர் ஆவோர். 

ைோட்டினி ஐ ல் ேோஜ்குைோரின் ைகன் புனித், 29 

ப ங்களில் முன்னணி நடிகேோகவும், சிறுவயதில் 

பல ப ங்களில் நடித்துள்ளோர். 
 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான சடன்சிங் நார்தக தேசிய 

ொகெ விருலே பிரியங்கா தைாஹிட் ச றுகிறார் 

ைகோேோஷ்டிேோமவச் ரசர்ந்ை, 28 வயைோன 

ைமலரயறும் வீேோங்கமன பிரியங்கோ பைோஹிரை, 

நில சோகசத் துமறயில் சிறந்ை பங்களிப்பிற்கோக, 

ைதிப்புமிக்க ‘ப ன்சிங் ரநோர்ரக ரைசிய சோகச 

விருது 2020’க்கு இமளஞர் விவகோேங்கள் ைற்றும் 

விமளயோட்டு அமைச்சகத்ைோல் 

ரைர்ந்பைடுக்கப்பட் ோர். 

அவர் உலகின் மிக உயேைோன சிகேைோன எவபேஸ்ட், 

ரலோட்ரச ைற்றும் ைகோலு சிகேத்மை ஏறினோர். 

உலகின் 10வது உயேைோன ைமலச் சிகேைோன 

அன்னபூர்ணோ ைமலயில் ஏறிய முைல் இந்தியப் 

பபண் இவர். 
 

தந ாை ராணுவத் ேை திக்கு குடியரசுத் ேலலவர் 

‘சஜனரல் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி’  ேவிலய 

வழங்கினார் 

1950 ஆம் ஆண்டு பைோ ங்கிய போேம்பரியத்தின் 

பைோ ர்ச்சியோக, ரநபோள ேோணுவத் ைளபதி பெனேல் 

பிேபு ேோம் சர்ைோவுக்கு குடியேசுத் ைமலவர் ேோம்நோத் 

ரகோவிந்ைோல் ‘இந்திய ேோணுவத்தின் பெனேல்’ என்ற 

பகௌேவப் பைவி வழங்கப்பட் து. 

க ந்ை ஆண்டு நவம்பரில் கோத்ைோண்டுவுக்குச் 

பசன்ற இந்திய ேோணுவத் ைமலவர் பெனேல் 

எம்.எம்.நேவரனவுக்கு ரநபோளம் ‘பெனேல் ஆஃப் 

ரநபோள ேோணுவம்’ என்ற பகௌேவப் பைவிமய 

வழங்கியது. 
 

Important Days News 
 

உலக லெவ தினம்: நவம் ர் 01 

உலக மசவ தினம் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் நவம்பர் 1 

ஆம் ரைதி உலகம் முழுவதும் 

கம பிடிக்கப்படுகிறது. ைனிைர்களுக்கும், 

ைனிைேல்லோை விலங்குகளுக்கும், இயற்மகச் 

சூழலுக்கும் மசவ உணவுகளின் நன்மைகமளப் 

பேப்புவைற்கோக இந்ை நோள் பகோண் ோ ப்படுகிறது. 
 

ஊடகவியலாைர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான 

ேண்டலனயின்லைலய முடிவுக்குக் 

சகாண்டுவருவேற்கான ெர்வதேெ தினம் 

பத்திரிக்மகயோளர்களுக்கு எதிேோன 

குற்றங்களுக்கோன ைண் மனமய முடிவுக்குக் 

பகோண்டுவருவைற்கோன சர்வரைச தினம் 

ஆண்டுரைோறும் ஐ.நோ நவம்பர் 2 அன்று 

அனுசரிக்கப்படும் 

பத்திரிக்மகயோளர்கள் ைற்றும் ஊ க 

ஊழியர்களுக்கு எதிேோன வன்முமறக் 

குற்றங்களுக்கோன குமறந்ை உலகளோவிய ைண் மன 

விகிைத்திற்கு இந்ை நோள் கவனத்மை ஈர்க்கிறது, 

ஒவ்பவோரு பத்து வழக்குகளிலும் ஒன்று ைட்டுரை 

ைதிப்பி ப்பட்டுள்ளது 
 

தேசிய புற்றுதநாய் விழிப்புைர்வு தினம்: நவம் ர் 7 

புற்றுரநோய், அைன் அறிகுறிகள் ைற்றும் சிகிச்மச 

குறித்ை விழிப்புணர்மவ பேப்புவைற்கோக 

ஆண்டுரைோறும் நவம்பர் 7ஆம் ரைதி இந்தியோவில் 

ரைசிய புற்றுரநோய் விழிப்புணர்வு தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உலக சுகோைோே அமைப்பின் (WHO) கூற்றுப்படி, 

உலகளவில் இறப்புக்கு புற்றுரநோய் இேண் ோவது 

முக்கிய கோேணைோகும். 

2018 ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் சுைோர் 18 மில்லியன் 

வழக்குகள் இருந்ைன, அதில், 1.5 மில்லியன் 

இந்தியோவில் ைட்டும். 2018 ஆம் ஆண்டில், 

இந்தியோவில் சுைோர் 0.8 மில்லியன் புற்றுரநோய் 

இறப்புகள் உலகளவில் 9.5 மில்லியன். 
 

ெர்வதேெ கதிரியக்க தினம்: நவம் ர் 08 

சர்வரைச கதிரியக்க தினம் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 

நவம்பர் 8 ஆம் ரைதி உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

கதிரியக்கவியல் போதுகோப்போன ரநோயோளி 

பேோைரிப்புக்கு பங்களிக்கிறது என்ற ைதிப்மப 

ரைம்படுத்துவைற்கோகவும், கதிரியக்க வல்லுநர்கள் 

ைற்றும் ரேடிரயோகிேோஃபர்கள் சுகோைோேத் 

பைோ ர்ச்சியில் வகிக்கும் முக்கிய பங்மகப் பற்றிய 

பபோது புரிைமல ரைம்படுத்துவைற்கோகவும் இந்ை 

நோள் பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கோன கருப்பபோருள் 

‘இன் ர்பவன்ஷனல் ரேடியோலஜி – ரநோயோளிக்கோன 

பசயலில் பேோைரிப்பு’ 
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உலக நகர்ப்புற தினம்: நவம் ர் 08 

“உலக நகே திட் மி ல் தினம்” என்றும் 

அமழக்கப்படும் உலக நகர்ப்புற தினம், 

வோழக்கூடிய சமூகங்கமள உருவோக்குவதில் 

திட் மி லின் பங்மக அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கும் 

வமகயில், நவம்பர் 8ஆம் ரைதி உலகளவில் 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

உலக நகர்ப்புற தினம், நகேங்கள் ைற்றும் 

பிேரைசங்களின் வளர்ச்சியின் விமளவோக ஏற்படும் 

சுற்றுச்சூழல் ைோக்கத்தின் மீது கவனத்மை 

ஈர்ப்பைற்கோக, உலகளோவிய கண்ரணோட் த்தில் 

திட் மி மலப் போர்க்க ஒரு வோய்ப்மப 

வழங்குகிறது. 

WUD சர்வரைச நகேம் ைற்றும் பிேோந்திய 

திட் மிடுபவர்களின் சங்கத்ைோல் (ISOCARP) ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

தேசிய ெட்ட தெலவகள் தினம்: நவம் ர் 09 

இந்தியோவில், சட்  ரசமவகள் அதிகோேசமப சட் ம் 

1987 இயற்றப்பட் மை நிமனவுகூரும் வமகயில், 

ஒவ்பவோரு ஆண்டும் நவம்பர் 09 ஆம் ரைதி 

அமனத்து சட்  ரசமவகள் அதிகோரிகளோலும் 

“ரைசிய சட்  ரசமவகள் தினைோக” 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

சட்  ரசமவகள் அதிகோேசமப சட் த்தின் கீழ் உள்ள 

பல்ரவறு விதிகள் ைற்றும் வழக்கோடுரவோரின் 

உரிமைகள் குறித்து ைக்களுக்கு 

பைரியப்படுத்துவைற்கோக இந்ை தினம் 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. 
 

அலைதி ைற்றும் வைர்ச்சிக்கான உலக அறிவியல் 

தினம்: நவம் ர் 10 

அமைதி ைற்றும் வளர்ச்சிக்கோன உலக அறிவியல் 

தினம் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் நவம்பர் 10 ஆம் ரைதி 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. சமூகத்தில் அறிவியல் 

வகிக்கும் முக்கியப் பங்மகயும், வளர்ந்து வரும் 

விஞ்ஞோனப் பிேச்சமனகள் பற்றிய விவோைங்களில் 

பபோதுைக்கமள ஈடுபடுத்ை ரவண்டியைன் 

அவசியத்மையும் எடுத்துமேக்க இந்ை நோள் 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டு அமைதி ைற்றும் வளர்ச்சிக்கோன 

உலக அறிவியல் தினத்தின் 20வது பதிப்மபக் 

குறிக்கிறது. 

கோலநிமல ைோற்றம் பில்லியன் கணக்கோன ைக்கள் 

ைற்றும் கிேகத்தின் வோழ்க்மகக்கு கடுமையோன 

அச்சுறுத்ைலோக ைோறியுள்ள நிமலயில், இந்ை ஆண்டு 

பகோண் ோட் ம் “கோலநிமல-ையோர் சமூகங்கமள 

உருவோக்குவைன்” முக்கியத்துவத்மை 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 
 

ெர்வதேெ அறிவியல் ைற்றும் அலைதி வாரம் 2021: 

நவம் ர் 9-14 

சர்வரைச அறிவியல் ைற்றும் அமைதி வோேம் (IWOSP) 

என்பது ஒவ்பவோரு ஆண்டும் நவம்பர் 9 முைல் 14 

வமே பகோண் ோ ப்படும் உலகளோவிய அனுசரிப்பு 

ஆகும்.சிறந்ை பைோழில்நுட்பத்மை ரைம்படுத்ைவும் 

ைங்கள் நோடுகளில் அமைதிமய வளர்க்கவும் 

ைக்கமள ஊக்குவிக்கும் வமகயில் இந்ை நிகழ்வு 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. இந்ை நிகழ்வின் 

வரு ோந்திே பகோண் ோட் ம் அறிவியல், 

பைோழில்நுட்பங்கள் ைற்றும் அமைதிமய 

ரைம்படுத்துவைற்கும், பபோதுைக்களிம ரய 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவைற்கும் 

பங்களிக்கிறது. 
 

தேசிய கல்வி தினம்: நவம் ர் 11 

இந்தியோவில், சுைந்திே இந்தியோவின் முைல் கல்வி 

அமைச்சேோன பைௌலோனோ அபுல் கலோம் ஆசோத்தின் 

பிறந்ைநோமள நிமனவுகூரும் வமகயில் ஒவ்பவோரு 

ஆண்டும் நவம்பர் 11ஆம் ரைதி ரைசிய கல்வி தினம் 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

11 பசப் ம்பர் 2008 அன்று ைனிைவள ரைம்போட்டு 

அமைச்சகத்ைோல் இந்ை நோள் அறிவிக்கப்பட் து. 

பைௌலோனோ அபுல் கலோம் ஆசோத் 1947 ஆகஸ்ட் 15 

முைல் 1958 பிப்ேவரி 2 வமே கல்வி அமைச்சேோக 

பணியோற்றினோர். 
 

ச ாது தெலவ ஒளி ரப்பு நாள்: நவம் ர் 12 

பபோது ரசமவ ஒளிபேப்பு தினம் ஒவ்பவோரு 

ஆண்டும் நவம்பர் 12 அன்று 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. ரைசப்பிைோ ைகோத்ைோ கோந்தி 

1947 ஆம் ஆண்டு ப ல்லியில் உள்ள அகில இந்திய 

வோபனோலியின் ஸ்டுடிரயோவிற்கு முைல் ைற்றும் 

ஒரே வருமகமய நிமனவுகூரும் வமகயில் இந்ை 

நோள் பகோண் ோ ப்படுகிறது. 

1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 12 ஆம் ரைதி, 

பிரிவிமனக்குப் பிறகு ஹரியோனோவில் உள்ள 

குருரக்ஷத்திேத்தில் ைற்கோலிகைோக குடிரயறிய 

இ ம்பபயர்ந்ை ைக்களி ம் (போகிஸ்ைோனிலிருந்து 

அகதிகள்) ைகோத்ைோ கோந்தி உமேயோற்றினோர். 
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உலக நிதைானியா தினம் நவம் ர் 12 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

உலக நிரைோனியோ தினம் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 

நவம்பர் 12 அன்று உலகம் முழுவதும் 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ைவும், ைடுப்பு ைற்றும் 

சிகிச்மசமய ரைம்படுத்ைவும் ைற்றும் ரநோமய 

எதிர்த்துப் ரபோேோடுவைற்கோன ந வடிக்மககமள 

உருவோக்கவும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உலக நிரைோனியோ தினம் 2021 என்பது 2009 ஆம் 

ஆண்டில் முைன்முைலில் பகோண் ோ ப்பட்  

வரு ோந்திே நிகழ்வோகும். 
 

உலக ஆண்டிலைக்தராபியல் விழிப்புைர்வு வாரம்: 

நவம் ர் 18-24 

உலக ஆண்டிமைக்ரேோபியல் விழிப்புணர்வு வோேம் 

(WAAW) ஒவ்பவோரு ஆண்டும் நவம்பர் 18-24 வமே 

பகோண் ோ ப்படுகிறது. உலக 

ஆண்டிமைக்ரேோபியல் விழிப்புணர்வு வோேம் 

(WAAW) உலகளோவிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பின் 

விழிப்புணர்மவ அதிகரிப்பமை ரநோக்கைோகக் 

பகோண்டுள்ளது ைற்றும் ரபோமைப்பபோருள்-எதிர்ப்பு 

ரநோய்த்பைோற்றுகள் ரைலும் பவளிப்படுவமையும் 

பேவுவமையும் ைவிர்க்க பபோது ைக்கள், சுகோைோே 

ஊழியர்கள் ைற்றும் பகோள்மக 

வகுப்போளர்களிம ரய சிறந்ை நம முமறகமள 

ஊக்குவிப்பமை ரநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

Obituaries News 
 

கன்னட சூப் ர் ஸ்டார் புனித் ராஜ்குைார் காலைானார் 

கன்ன  சூப்பர் ஸ் ோர் புனித் ேோஜ்குைோர் 

ைோேம ப்பு கோேணைோக கோலைோனோர். இவர் 

பழம்பபரும் நடிகர் ேோஜ்குைோரின் ைகன். 2002 

திமேப்ப த்திற்குப் பிறகு அவர் ேசிகர்களோல் 

“அப்பு” என்று அறியப்பட் ோர். அவர் ஒரு 

போ கேோகவும் இருந்ைோர் ைற்றும் அவேது ந ன 

திறமைக்கோக போேோட் ப்பட் ோர். 

கன்ன  ரகோட்யோதிபதி என்ற ரகம் ரஷோவின் 

கன்ன  பதிப்பின் பைோகுப்போளேோக புனித் 

இருந்ைோர். 
 

ஆஸ்திதரலிய ஜாம் வான் ஆலன் தடவிட்ென் 

காலைானார் 

ஆஸ்திரேலிய ெோம்பவோன் ஆலன் ர விட்சன் 

கோலைோனோர். 1953 இல் இங்கிலோந்துக்கு எதிேோக 

ைனது ப ஸ்ட் அறிமுகைோன பந்துவீச்சு 

ஆல்ேவுண் ர், நீண்  வடிவத்தில் 

ஆஸ்திரேலியோமவ 44 முமற 

பிேதிநிதித்துவப்படுத்தினோர். 
 

ஆப்கானிஸ்ோனின் முன்னாள் பிரேைர் அகைது ஷா 

அகைதுொய் காலைானார் 

ஆப்கோனிஸ்ைோனின் முன்னோள் பிேைைரும் (பிேைைர்) 

ைற்றும் புகழ்பபற்ற ஜிகோதி ைமலவருைோன அகைது 

ஷோ அஹ்ைத்சோய் ைனது 77வது வயதில் 

ஆப்கோனிஸ்ைோனின் கோபூலில் கோலைோனோர். 

1996 ைலிபோன் மகயகப்படுத்ைப்படுவைற்கு முன்பு 

1995-1996 கோலகட் த்தில் ெனோதிபதி புர்ஹோனுதீன் 

ேப்போனியின் கீழ் அஹ்ைத் ஷோ அஹ்ைத்சோய் 

ஆப்கோனிஸ்ைோனின் பசயல் பிேைைேோக 

பணியோற்றினோர். 
 

துதராைாச்ொர்யா விருது ச ற்ற பிர ல கிரிக்சகட் 

 யிற்சியாைர் ோரக் சின்ஹா காலைானார் 

பிேபல கிரிக்பகட் பயிற்சியோளரும், 

துரேோணோச்சோர்யோ விருது பபற்றவருைோன ைோேக் 

சின்ஹோ நீண்  கோலைோக உ ல்நலக்குமறவோல் 

கோலைோனோர். 

ைரனோஜ் பிேபோகர், ேோைன் லம்போ, அெய் ஷர்ைோ, 

அதுல் வோசன், சுரீந்ைர் கண்ணோ, சஞ்சீவ் சர்ைோ, 

ஆகோஷ் ரசோப்ேோ, அஞ்சும் ரசோப்ேோ, ருரைலி ைோர், 

ஆஷிஷ் பநஹ்ேோ, ஷிகர் ைவோன் ைற்றும் ரிஷப் பந்த் 

ரபோன்ற இந்தியோவின் மிகச்சிறந்ை கிரிக்பகட் 

வீேர்களுக்கு பயிற்சி அளித்ைைற்கோக அவர் 

அறியப்படுகிறோர். 
 

ேத்துவஞானி தகாதனரு ராைகிருஷ்ை ராவ் 

காலைானார் 

பிேபல கல்வியோளர், ஆசிரியர் ைற்றும் ைத்துவஞோனி 

ரகோரனரு ேோைகிருஷ்ண ேோவ் கோலைோனோர். அவர் 

சர்வரைச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்  

உளவியலோளர் ைற்றும் அபைரிக்கோமவ ைளைோகக் 

பகோண்  சித்ை ைருத்துவ சங்கம் ைற்றும் இந்தியன் 

அகோ மி ஆஃப் அப்மளடு மசக்கோலஜி 

ஆகியவற்றின் ைமலவேோக பணியோற்றினோர். 2011ல் 

பத்ைஸ்ரீ விருது பபற்றோர். 
 

தநா ல்  ரிசு ச ற்றவரும் சேன்னாப்பிரிக்காவின் 

முன்னாள் ஜனாதி தியுைான FW de Klerk காலைானார் 

பைன்னோப்பிரிக்கோவின் முன்னோள் அதிபரும், 

அந்நோட்டின் கம சி பவள்மளயர் ைமலவருைோன 

FW (Frederik Willem) de Klerk புற்றுரநோயோல் 

கோலைோனோர். அவர் பசப் ம்பர் 1989 ைற்றும் ரை 1994 

க்கு இம யில் ைோநிலத் ைமலவேோக இருந்ைோர். 

1993 இல், டி கிளர்க் ைற்றும் பநல்சன் ைண்ர லோ 

ஆகிரயோர் நிறபவறிமய முடிவுக்குக் 

பகோண்டுவருவைற்கோன அவர்களின் பணிக்கோக 

அமைதிக்கோன ரநோபல் பரிமசப் பபற்றனர். 
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பிர ல எழுத்ோைர் ஆனந்த் ெங்கர்  ாண்டியா 

காலைானார் 

விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் (விஎச்பி) முன்னோள் 

துமணத் ைமலவர் ஆனந்த் சங்கர் போண்டியோ 

கோலைோனோர். அவருக்கு 99 வயதுக்கு ரைல் இருந்ைது. 

அவர் ஒரு சிறந்ை எழுத்ைோளர் ைற்றும் பபோது 

அறிவுஜீவி ஆவோர், அவர் வேலோறு, பபோதுக் 

பகோள்மக ைற்றும் ஆன்மீகம் பற்றி விரிவோக 

எழுதினோர். 

விபஹச்பியில் தீவிேைோக இருந்ை அவர், சமூக 

ரசமவயில் ைன்னலமின்றி பணியோற்றினோர். 

 

Important Takeaways 

அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புக்கள்) 

 

• SpaceX நிறுவனர் & CEO: எரலோன் ைஸ்க். 

• SpaceX நிறுவப்பட் து: 2002; 

• SpaceX ைமலமையகம்: கலிரபோர்னியோ, 

அபைரிக்கோ. 

• கூகுள் CEO: சுந்ைர் பிச்மச. 

• கூகுள் நிறுவப்பட் து: 4 பசப் ம்பர் 1998, 

கலிரபோர்னியோ, அபைரிக்கோ. 

• கூகுள் நிறுவனர்கள்: லோரி ரபஜ், பசர்ஜி பிரின். 

• சீனோவின் ைமலநகேம்: பபய்ஜிங்; 

• சீன நோணயம்: Renminbi; 

• சீன அதிபர்: ஜி ஜின்பிங். 

• நோசோ நிர்வோகி: பில் பநல்சன். 

• நோசோவின் ைமலமையகம்: வோஷிங் ன் டி.சி., 
அபைரிக்கோ. 

• நோசோ நிறுவப்பட் து: 1 அக்ர ோபர் 1958; 

• SpaceX நிறுவனர் & CEO: எரலோன் ைஸ்க். 

• SpaceX நிறுவப்பட் து: 

• SpaceX ைமலமையகம்: கலிரபோர்னியோ, 

அபைரிக்கோ. 

• IREDA ைமலமையகம் இ ம்: புது தில்லி; 

• IREDA நிறுவப்பட் து: 11 ைோர்ச் 1987; 

• சத்தீஸ்கர் ைமலநகேம்: ேோய்பூர்; 

• சத்தீஸ்கர் கவர்னர்: அனுசுயோ உய்ரக; 

• சத்தீஸ்கர் முைல்வர்: பூரபஷ் போரகல். 

• ரைகோலயோ ைமலநகேம்: ஷில்லோங். 

• ரைகோலயோ ஆளுநர்: சத்ய போல் ைோலிக். 

• ரைகோலயோ முைல்வர்: கோன்ேோட் சங்ைோ. 

• IBM Corp. CEO: அேவிந்த் கிருஷ்ணோ; 

• IBM கோர்ப்பரேஷன் ைமலமையகம்: அர்ரைோங்க், 

நியூயோர்க், அபைரிக்கோ; 

• IBM கோர்ப்பரேஷன் நிறுவப்பட் து: 16 ெூன் 

1911; 

• ப ல்லி முைல்வர்: அேவிந்த் பகஜ்ரிவோல்; 

• ப ல்லி ஆளுநர்: துமணநிமல ஆளுநர் அனில் 
மபெோல். 

• ஹரியோனோ ைமலநகர்: சண்டிகர்; 

• ஹரியோனோ ஆளுநர்: பண் ோரு ைத்ைோத்ரேயோ; 

• ஹரியோனோ முைல்வர்: ைரனோகர் லோல் கட் ோர். 

• திரிபுேோ முைல்வர்: பிப்லப் குைோர் ரைப்; கவர்னர்: 

சத்யரைவ் நரேன் ஆர்யோ. 

• பஞ்சோப் ஆளுநர்: பன்வோரிலோல் புரேோகித்; 

• பஞ்சோப் ைமலநகர்: சண்டிகர்; 

• பஞ்சோப் முைல்வர்: சேண்ஜித் சிங் சன்னி. 

• ஒடிசோ முைல்வர்: நவீன் பட்நோயக் ைற்றும் 
கவர்னர் கரணஷி லோல். 

• ரகோ க் ைஹிந்திேோ வங்கி நிறுவப்பட் து: 2003; 

• ரகோ க் ைஹிந்திேோ வங்கியின் ைமலமையகம்: 

மும்மப, ைகோேோஷ்டிேோ; 

• ரகோ க் ைஹிந்திேோ வங்கியின் MD & CEO: உைய் 

ரகோ க்; 

• ரகோ க் ைஹிந்திேோ ரபங்க் ர க்மலன்: 

பணத்மை எளிமையோக்குரவோம். 

• பயஸ் வங்கி நிறுவப்பட் து: 2004; 

• பயஸ் வங்கி ைமலமையகம்: மும்மப, 

ைகோேோஷ்டிேோ; 

• பயஸ் வங்கி ைமலமை நிர்வோக அதிகோரி: 
பிேசோந்த் குைோர்; 

• Phonepe இன் CEO: சமீர் நிகம் 

• Phonepe யின் ைமலமையகம்: பபங்களூரு, 

கர்நோ கோ. 

• எஸ்பிஐ ைமலவர்: திரனஷ் குைோர் கோேோ. 

• எஸ்பிஐ ைமலமையகம்: மும்மப. 

• எஸ்பிஐ நிறுவப்பட் து: 1 ெூமல 

• RBI நிறுவப்பட் து: ஏப்ேல் 1, 1935; 

• ரிசர்வ் வங்கியின் ைமலமையகம்: மும்மப, 

ைகோேோஷ்டிேோ; 

• ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர்: சக்திகோந்ை ைோஸ்; 
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• ரிசர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநர்கள்: ைரகஷ் 
குைோர் பெயின், மைக்ரகல் ரைபப்ேைோ பத்ேோ, எம் 

ேோரெஷ்வர் ேோவ், டி ேபி சங்கர். 

• இஸ்ரேல் ைமலநகேம்: பெருசரலம்; 

• இஸ்ரேல் நோணயம்: இஸ்ரேலிய பஷக்கல்; 

• இஸ்ரேல் பிேைைர்: நஃப்ைலி பபன்னட்; 

• இஸ்ரேல் அதிபர்: ஐசக் பஹர்சோக். 

• ரைசிய நிறுவன சட்  ரைல்முமறயீட்டு 

தீர்ப்போயம் நிறுவப்பட் து: 1 ெூன் 

• FICCI நிறுவப்பட் து: 1927; 

• FICCI ைமலமையகம்: புது தில்லி; 

• FICCI ைமலவர்: உைய் சங்கர்; 

• FICCI பபோதுச் பசயலோளர்: திலீப் பசனோய். 

• பந்ைன் வங்கி ைமலமையகம்: பகோல்கத்ைோ, 

ரைற்கு வங்கோளம்; 

• பந்ைன் வங்கி நிறுவப்பட் து: 2001; 

• பந்ைன் வங்கியின் MD ைற்றும் CEO: சந்திே ரசகர் 

ரகோஷ். 

• PTC இந்தியோ லிமிப ட் நிறுவப்பட் து: 16 

ஏப்ேல் 1999; 

• சர்வரைச ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ் கூட் மைப்பு 

நிறுவப்பட் து: 23 ெூமல 1881; 

• சர்வரைச ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ் கூட் மைப்பு 

ைமலமையகம்: பலோரசன், சுவிட்சர்லோந்து. 

• சர்வரைச ைனிை உரிமைகள் அறக்கட் மள 
ைமலவர்: ரகரி கோஸ்பரேோவ்; 

• சர்வரைச ைனிை உரிமைகள் அறக்கட் மள 
நிறுவனர்: ரைோர் ஹோல்ரவோர்பசன் 

பைண்ர ோசோ; 

• சர்வரைச ைனிை உரிமைகள் அறக்கட் மள 
நிறுவப்பட் து: 2005; 

• சர்வரைச ைனிை உரிமைகள் அறக்கட் மள 
ைமலமையகம்: நியூயோர்க், அபைரிக்கோ. 

• இந்திய க ற்பம  நிறுவப்பட் து: 26 ெனவரி 

1950; 

• இந்திய க ற்பம யின் ைமலமைத் ைளபதி: 
குடியேசுத் ைமலவர் ேோம்நோத் ரகோவிந்த். 

• ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உணவுத் திட் ம் 
நிறுவப்பட் து: 1961; 

• ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உணவுத் திட் த்தின் 
ைமலமையகம்: ரேோம், இத்ைோலி; 

• ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உணவு திட்  நிர்வோக 
இயக்குனர்: ர விட் பீஸ்லி. 

• ரபோமைப்பபோருள் கட்டுப்போட்டு பணியகம் 

நிறுவப்பட் து: 1986; 

• ரபோமைப்பபோருள் கட்டுப்போட்டு பணியகத்தின் 

ைமலமையகம்: புது தில்லி, ப ல்லி; 

• ரபோமைப்பபோருள் கட்டுப்போட்டு பணியகத்தின் 

இயக்குநர் பெனேல்: சத்ய நோேோயண் பிேைோன். 

• ISA ைமலமையகம்: குருகிேோம்; 

• ISA நிறுவப்பட் து: 30 நவம்பர் 2015; 

• ISA நிறுவப்பட் து: போரிஸ், பிேோன்ஸ்; 

• ISA இயக்குநர் பெனேல்: அெய் ைோத்தூர். 

• IRCTC நிறுவப்பட் து: 27 பசப் ம்பர் 1999; 

• IRCTC ைமலமையகம்: புது ப ல்லி; 

• IRCTC CMD (கூடுைல் பபோறுப்பு): ேஜினி ஹசிெோ. 

• ஃபப ேல் வங்கி நிறுவப்பட் து: 23 ஏப்ேல் 

1931; 

• பப ேல் வங்கியின் ைமலமையகம்: ஆலுவோ, 

ரகேளோ; 

• பப ேல் வங்கியின் MD & CEO: ஷியோம் 

சீனிவோசன்; 

• ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப்பட் து: 3 டிசம்பர் 1993; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் ைமலமையகம்: மும்மப; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிைோப் சவுத்ரி; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் ைமலவர்: ஸ்ரீ ேோரகஷ் 
ைகிெோ. 

• ரநஷனல் ரபபைண்ட்ஸ் கோர்ப்பரேஷன் ஆஃப் 
இந்தியோ MD & CEO: திலிப் அஸ்ரப; 

• ரநஷனல் ரபபைண்ட்ஸ் கோர்ப்பரேஷன் ஆஃப் 
இந்தியோ ைமலமையகம்: மும்மப; 

• பைல்ரபோர்ன் கிரிக்பகட் கிளப் நிறுவப்பட் து: 
1838; 

• பைல்ரபோர்ன் கிரிக்பகட் கிளப் இ ம்: 

பைல்ரபோர்ன், ஆஸ்திரேலியோ; 

• பைல்ரபோர்ன் கிரிக்பகட் கிளப் ைமலவர்: கிரளர் 
கோனர் (MCC இன் முைல் பபண் ைமலவர்). 

• யுபனஸ்ரகோ ைமலமையகம்: போரிஸ், பிேோன்ஸ். 

• யுபனஸ்ரகோ ைமலவர்: ஆட்ரி அரசோரல. 

• யுபனஸ்ரகோ நிறுவப்பட் து: 16 நவம்பர் 1945; 

• சர்வரைச பசஸ் கூட் மைப்பு (FIDE) 

நிறுவப்பட் து: 1924 இல் போரிஸ், பிேோன்ஸ்; 
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• சர்வரைச பசஸ் கூட் மைப்பு (FIDE) 

ைமலமையகம்: பலோரசன், சுவிட்சர்லோந்து; 

• சர்வரைச பசஸ் கூட் மைப்பு (FIDE) ைமலவர்: 

ஆர்கடி டிரவோர்ரகோவிச். 

• யுபனஸ்ரகோவின் இயக்குநர் பெனேல்: ஆட்ரி 

அரசோரல; 

• யுபனஸ்ரகோ உருவோக்கம்: 4 நவம்பர் 1946; 

• யுபனஸ்ரகோ ைமலமையகம்: போரிஸ், பிேோன்ஸ். 

• சர்வரைச ர பிள் ப ன்னிஸ் கூட் மைப்பு 

நிறுவப்பட் து: 1926; 

• சர்வரைச ர பிள் ப ன்னிஸ் சம்ரைளனத்தின் 

ைமலமையகம்: பலோரசன், சுவிட்சர்லோந்து; 

• சர்வரைச ர பிள் ப ன்னிஸ் கூட் மைப்பு 
ைமலமை நிர்வோக அதிகோரி: ஸ்டீவ் ப ய்ன் ன்; 

• சர்வரைச ர பிள் ப ன்னிஸ் கூட் மைப்பு 
ைமலவர்: ைோைஸ் வீபகர்ட். 
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