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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 
 

னமக்பரோெோப்ட் ஆப்பினை விஞ்சி உலகின் 

மதிப்புமிக்க நிறுவைமோக மோறியுள்ைது 

 னமக்பரோெோப்ட் கோர்ப் பரஷன் ஆப்பிள் 

இன்க் நிறுவைத்னே விஞ்சி ெந்னே 

மூலேைத்தின் மூலம் உலகின் மிகவும் 

மதிப்புமிக்க ச ோது வர்த்ேக நிறுவைமோக 

மோறியுள்ைது. 

 அக்படோ ர் 29, 2021 அன்று ெந்னே முடிவில், 

ஆப்பிள் சுமோர் $2.46 டிரில்லியைோக 

இருந்ேது, னமக்பரோெோப்ட் கிட்டத்ேட்ட $2.49 

டிரில்லியனை எட்டியது. 

ஆக்ஸ்ப ோர்டு ஆங்கில அகரோதியின் 2021 ஆம் 

ஆண்டின் சிறந்ே வோர்த்னேயோக ‘வோக்ஸ்’ 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது 

 2021 ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்ப ோர்டு ஆங்கில 

அகரோதியோல் (OED) ஆண்டின் சிறந்ே 

வோர்த்னேயோக ‘Vax’ பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது. 

Vax என் து  சுனவக் குறிக்கும் Vacca என்ற 

லத்தீன் வோர்த்னேயிலிருந்து ச றப் ட்டது. 

 வோக்ஸ் என் து ேடுப்பூசிகளுக்கோை ஒரு 

குறுகிய வடிவமோகப் 

 யன் டுத்ேப் டுகிறது மற்றும் ஒரு ந ரின் 

உடலில் பநோய் வரோமல் ேடுக்கும் ஒரு 

ச ோருனைக் குறிக்கிறது. 

SpaceX இந்தியோவில் துனை நிறுவைத்னே 

அனமக்கிறது 

 உலகின் மிகப் ச ரிய  ைக்கோரரோை 

எபலோன் மஸ்க்கிற்குச் செோந்ேமோை SpaceX 

ஆைது, உள்ளூர் பிரோட்ப ண்ட் 

செயல் ோடுகனைத் சேோடங்க இந்தியோவில் 

அேன் முழுச் செோந்ேமோை துனை 

நிறுவைத்னே இனைத்துள்ைது. 

 SpaceXஸின் செயற்னகக்பகோள் 

பிரோட்ப ண்ட் நிறுவைமோை ஸ்டோர்லிங்க், 

2022 டிெம் ரில் இருந்து இந்தியோவில் 

பிரோட்ப ண்ட் பெனவகனைத் 

சேோடங்குவனே பநோக்கமோகக் 

சகோண்டுள்ைது, அரெோங்கத்தின் அனுமதிக்கு 

உட் ட்டு 2 லட்ெம் செயலில் உள்ை 

சடர்மிைல்கள் உள்ைை. 

பகோவிட்-19க்கு சிகிச்னெயளிக்க உலகின் முேல் 

வோய்வழி மோத்தினரனய பிரிட்டன் 

அங்கீகரித்துள்ைது 

 பகோவிட்-19 அறிகுறிகளுக்கு 

சிகிச்னெயளிப் ேற்கோை உலகின் முேல் 

மோத்தினரனய பிரிட்டனின் சுகோேோர 

கட்டுப் ோட்டோைர்கள் அங்கீகரித்துள்ைைர். 

 மருந்துகள் மற்றும் சுகோேோரப் ச ோருட்கள் 
ஒழுங்குமுனற ஏசென்சி (MHRA) கூறியது, 

னவரஸ் ேடுப்பு பமோல்னுபிரவிர், பலெோைது 

முேல் மிேமோை COVID-19 உள்ைவர்களுக்கு 

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் டுேல் 

மற்றும் இறப்பு அ ோயத்னேக் குனறப் தில் 

 ோதுகோப் ோைது மற்றும்  யனுள்ைேோக 

இருப் து கண்டறியப் ட்டுள்ைது. 

மகோத்மோ கோந்தியின்  ோரம் ரியத்னேக் 

சகோண்டோடும் வனகயில் இங்கிலோந்து 5  வுன் 

நோையத்னே சவளியிட்டது. 

 மகோத்மோ கோந்தியின் வோழ்க்னக மற்றும் 
 ோரம் ரியத்னே நினைவுகூரும் வனகயில் 

இங்கிலோந்து அரசு (UK) £5 நோையத்னே 

சவளியிட்டுள்ைது. இங்கிலோந்தின் 

அதிகோரப்பூர்வ நோையத்தில் மகோத்மோ கோந்தி 

நினைவு கூறப் டுவது இதுபவ முேல் 

முனற. 
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 இந்ே நோையம் ேங்கம் மற்றும் சவள்ளி 

உள்ளிட்ட  ல்பவறு ேரநினலகளில் 

கினடக்கிறது, சிறப்பு பெகரிப் ோைர்களின் 

நோையத்னே ஹீைோ குபைோவர் 

வடிவனமத்ேோர். 

Yahoo Inc. சீைோவில் ேைது பெனவகனை 

நிறுத்துகிறது 

 நோட்டில் அதிகரித்து வரும் ெவோலோை 

வணிகம் மற்றும் ெட்டச் சூழல் கோரைமோக, 

நவம் ர் 01, 2021 முேல் சீைோவின் பிரேோை 

நிலப் ரப்பில் பெனவ வழங்குவனே 

நிறுவைம் நிறுத்தியுள்ைேோக Yahoo Inc. 

அறிவித்துள்ைது. 

 இேன் மூலம் சீை ெந்னேயில் யோகூ ேைது 22 

ஆண்டுகோல இருப்ன  முடித்துக்சகோண்டது. 

Alphabet Inc ஆைது AI-உந்துேல் மருந்து 

கண்டுபிடிப்பு சேோடக்க ஐபெோமோர்பிக் 

ஆய்வகங்கனை அறிமுகப் டுத்துகிறது 

 Google ேோய் நிறுவைமோை Alphabet Inc. 

லண்டனில் Isomorphic Labs என்ற புதிய 

நிறுவைத்னே அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

மனிேகுலத்தின் மிகவும் அழிவுகரமோை சில 

பநோய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிப் ேற்கும் 

மருந்து கண்டுபிடிப் ேற்கும் AI (செயற்னக 

நுண்ைறிவு)  யன் டுத்துவனே நிறுவைம் 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 

சீைோ உலகின் முேல் புவி அறிவியல் 

செயற்னகக்பகோனை “குவோங்மு” என்ற ச யரில் 

விண்ணில் செலுத்தியது. 

 சீைோ உலகின் முேல் புவி-அறிவியல் 

செயற்னகக்பகோைோை குவோங்மு அல்லது 

SDGSAT-1 ஐ வடக்கு ஷோங்க்சி மோகோைத்தில் 

உள்ை னேயுவோன் செயற்னகக்பகோள் 

ஏவுேைத்தில் இருந்து விண்சவளிக்கு 

அனுப்பியுள்ைது. 

 இந்ே செயற்னகக்பகோள் சீை அறிவியல் 

அகோடமி (CAS) மூலம் ஏவப் ட்டது மற்றும் 

நினலயோை வைர்ச்சி இலக்குகளுக்கோை 

ச ரிய ேரவுகளின் ெர்வபேெ ஆரோய்ச்சி 

னமயத்ேோல் (CBAS) உருவோக்கப் ட்டது. 

விண்சவளியில் நடந்ே முேல் சீை ச ண் 

விண்சவளி வீரோங்கனை வோங் யோப்பிங் 

 சீைோ அக்படோ ர் 16 ஆம் பேதி சஷன்பெோ -13 

விண்கலத்னே ஏவியது, அடுத்ே ஆண்டுக்குள் 

ேயோரோக இருக்கும் என்று 

எதிர் ோர்க்கப் ட்ட கட்டுமோைத்தில் உள்ை 

விண்சவளி நினலயத்திற்கு மூன்று 

விண்சவளி வீரர்கனை ஆறு மோே 

 யைத்தில் அனுப்பியது. 

 வோங் யோப்பிங், நிர்மோணிக்கப் ட்டு வரும் 

விண்சவளி நினலயத்திலிருந்து சவளிபயறி, 

ேைது ஆண் ெக ஊழியரோை ெோய் 

ஜிகோங்குடன் பெர்ந்து ஆறு மணி 

பநரத்திற்கும் பமலோக வோகைச் 

செயல் ோடுகளில்  ங்பகற்றேோல், 

விண்சவளியில் நடந்ே முேல் சீைப் ச ண் 

விண்சவளி வீரோங்கனை என்ற 

ச ருனமனயப் ச ற்றோர். 

இந்திய வம்ெோவளினயச் பெர்ந்ே விண்சவளி 

வீரர் ரோெோ ெோரி ேனலனமயிலோை க்ரூ 3 மிஷனை 

ஸ்ப ஸ் எக்ஸ் அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

 அசமரிக்க விண்சவளி நிறுவைமோை நோெோ 

மற்றும் எபலோன் மஸ்க்கிற்குச் செோந்ேமோை 

ேனியோர் ரோக்சகட் நிறுவைமோை 

ஸ்ப ஸ்எக்ஸ் ஆகியனவ நவம் ர் 10, 2021 

அன்று “க்ரூ 3” திட்டத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைை. 

 “க்ரூ 3”  ணியோைது இந்திய 

வம்ெோவளினயச் பெர்ந்ே நோெோ விண்சவளி 

வீரர் ரோெோ ெோரினய அேன்  ணித் 

ேை தியோகக் சகோண்டுள்ைது. 

 மற்ற மூன்று விண்சவளி வீரர்கள் நோெோவின் 

டோம் மோர்ஷ் ர்ன் (ன லட்); மற்றும் னகலோ 

 பரோன் (மிஷன் நிபுைர்); அத்துடன் ESA 

(ஐபரோப்பிய விண்சவளி நிறுவைம்) 

விண்சவளி வீரர் மத்தியோஸ் சமௌரர் ( ணி 

நிபுைர்). 
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ெப் ோன் பிரேமரோக ஃபுமிபயோ கிஷிடோ மீண்டும் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர் 

 2021 நோடோளுமன்றத் பேர்ேலில் எல்டிபி 

சவற்றி ச ற்றனேத் சேோடர்ந்து, லி ரல் 

சடமோக்ரடிக் கட்சியின் (எல்டிபி) ேனலவர் 

ஃபுமிபயோ கிஷிடோ ெப் ோனின் பிரேமரோக 

(பிஎம்) மீண்டும் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். 

 செப்டம் ர் 2021 இல் ெப் ோன் பிரேமர் 

 ேவினய ரோஜிைோமோ செய்ே பயோஷிஹிட் 

சுகோவுக்குப் பிறகு ஃபுமிபயோ கிஷிடோ 

 ேவிபயற்றோர். 

ரஷ்யோ ஏவப் ட்ட னைப் ர்பெோனிக் குரூஸ் 

ஏவுகனையோை ‘சிர்கோன்’ சவற்றிகரமோக 

பெோேனை செய்யப் ட்டது. 

 ரஷ்யோவின் ஆர்க்டிக் கடற் குதியில் 

னவக்கப் ட்டிருந்ே பெோேனை இலக்னக 

ெரியோக ேோக்கிய ப ோர்க்கப் லோை அட்மிரல் 

பகோர்ஷ்பகோவ் ப ோர்க்கப் லில் இருந்து 

‘சிர்கோன்’ னைப் ர்பெோனிக் குரூஸ் 

ஏவுகனைனய ரஷ்ய கடற் னட 

சவற்றிகரமோக பெோேனை செய்ேது. 

 ‘நுபடோல்’ என்ற ச யரிடப் ட்ட 

செயற்னகக்பகோள் எதிர்ப்பு (ASAT) 

ஏவுகனைனயப்  யன் டுத்தி ரஷ்யோ ேைது 

செோந்ே செயற்னகக்பகோனை பூமியின் 

சுற்றுப் ோனேயில் அழித்ேது, இது மற்ற 

சுற்றுப் ோனே செயற்னகக்பகோள்கனையும் 

ெர்வபேெ விண்சவளி நினலயத்னேயும் (ISS) 

அழிக்கக்கூடிய விண்சவளி குப்ன களின் 

பமகத்னே உருவோக்க வழிவகுத்ேது. 

8,573 சவனிசுலோ இனெக்கனலஞர்கள் உலகின் 

மிகப்ச ரிய ஆர்சகஸ்ட்ரோ ெோேனைனயப் 

 னடத்துள்ைைர் 

 சவனிசுலோ 8,573 இனெக்கனலஞர்கள் ஐந்து 

நிமிடங்களுக்கு பமல் ஒன்றோக வினையோடி 

மிகப்ச ரிய இனெக்குழுவிற்கோை புதிய 

கின்ைஸ் உலக ெோேனைனய  னடத்துள்ைது. 

“எல் சிஸ்சடமோ” என்று அனழக்கப் டும் 

நோட்டின் பேசிய இனைஞர் மற்றும் 

குழந்னேகள் இனெக்குழுவோல் இந்ே 

ெோேனை  னடக்கப் ட்டது. 

 செயின்ட் பீட்டர்ஸ் ர்க்கில் 8,097 

இனெக்கனலஞர்கள் ஒன்றோக 

இனெத்ேப ோது, ஆர்சகஸ்ட்ரோவிற்கோை 

முந்னேய ெோேனையோைது ரஷ்யோவோல் 

செய்யப் ட்டது. 

எல் ெோல்வடோர் உலகின் முேல் ‘பிட்கோயின் 

நகரத்னே‘ உருவோக்க திட்டமிட்டுள்ைது 

 எல் ெோல்வடோர் ெைோதி தி நயிப் புபகபல, 

உலகின் முேல் “பிட்கோயின் சிட்டி”னய 

உருவோக்க நோடு திட்டமிட்டுள்ைேோக 

அறிவித்துள்ைோர். புதிய நகரம் லோ 

யூனியனின் கிழக்குப்  குதியில் உருவோக்க 

திட்டமிடப் ட்டுள்ைது மற்றும் 

ஆரம் த்தில் பிட்கோயின் ஆேரவு  த்திரங்கள் 

மூலம் நிதியளிக்கப் டும். 

சூடோனின் பிரேமரோக அப்ேல்லோ ைம்படோக் 

மீண்டும்  ேவிபயற்றோர் 

 சூடோனின் நீக்கப் ட்ட பிரேம மந்திரி 

அப்ேல்லோ ைம்படோக், ேற்ப ோனேய 

அரசியல் சநருக்கடினய முடிவுக்குக் 

சகோண்டுவருவேற்கோை அரசியல் 

பிரகடைத்தில் னகசயழுத்திட்ட பின்ைர், 

ைம்படோக் மற்றும் சூடோன் ஆயுேப் 

 னடயின் ச ோதுத் ேை தி அப்சேல் 

ஃ த்ேோ அல்-புர்ைோன் ஆகிபயோரோல் 

மீண்டும் நியமிக்கப் ட்டோர். 

நோெோ உலகின் முேல் DART மிஷனை 

அறிமுகப் டுத்தியது 

 அசமரிக்க விண்சவளி நிறுவைமோை நோெோ, 

பவண்டுசமன்பற ஒரு விண்கலத்னே பமோதி 

அேன்  ோனேனய மோற்ற DART என்ற முேல்-

வனகயோை  ணினய சேோடங்கியுள்ைது. 

DART என் து Double Asteroid Redirection Test 

என் ேன் சுருக்கம். 

கோலின்ஸ் அகரோதி 2021 ஆம் ஆண்டின் 

வோர்த்னேயோக ‘NFT’ என்று ச யரிடுகிறது 

 கோலின்ஸ் அகரோதி ‘NFT’ என்ற செோல்னல 

2021 ஆம் ஆண்டின் வோர்த்னேயோகப் 

ச யரிட்டுள்ைது. NFT என் து “பூஞ்னெயற்ற 

படோக்கனின் சுருக்கமோகும். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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 கோலின்ஸ் அகரோதியின் டி, NFT என் து 

“ேனிப் ட்ட டிஜிட்டல் ெோன்றிேழ், ஒரு 

பிைோக்செயினில்  திவுசெய்யப் ட்டுள்ைது, 

இது கனலப் னடப்பு அல்லது பெகரிப்பு 

ப ோன்ற செோத்தின் உரினமனயப்  திவு 

செய்யப்  யன் டுகிறது.” 

 கோலின்ஸ் ஆங்கில அகரோதி கிைோஸ்பகோவில் 

ைோர் ர்கோலின்ஸோல் சவளியிடப் ட்டது. 

WHO புதிய COVID-19 மோறு ோடு B.1.1.529 ஐ 

Omicron எை வனகப் டுத்தியுள்ைது 

 உலக சுகோேோர அனமப்பு (WHO) புதிய 

பகோவிட்-19 வனக 1.1.529 ஐ Omicron எை 

வனகப் டுத்தியுள்ைது. புதிய COVID-19 

மோறு ோடு B.1.1.529 

சேன்ைோப்பிரிக்கோவிலிருந்து 24 நவம் ர் 

2021 அன்று WHO க்கு முேலில் 

சேரிவிக்கப் ட்டது. 

 WHO  டி, திரிபு மற்ற வடிவங்கனை விட 

வினரவோக  ரவக்கூடும். இது அதிக 

எண்ணிக்னகயிலோை பிறழ்வுகனைக் 

சகோண்டுள்ைது. 

 மற்ற மோறு ோடுகளுடன் ஒப்பிடும்ப ோது, 

இந்ே மோறு ோட்டின் மூலம் மீண்டும் 

பநோய்த்சேோற்று ஏற் டுவேற்கோை அதிக 

ஆ த்து இருப் ேோக ஆரம்  ெோன்றுகள் 

சேரிவிக்கின்றை என்று WHO கூறியது. 

ேற்ப ோனேய PCR பெோேனைகள் சேோடர்ந்து 

மோறு ோட்னட சவற்றிகரமோகக் கண்டறியும் 

என்றும் WHO கூறியது. 
 

 

செக் குடியரசின் புதிய பிரேமரோக Petr Fiala 

நியமைம் 

 செக் குடியரசின் புதிய பிரேமரோக Petr Fiala 

ெைோதி தி Milos Zeman அவர்கைோல்  ேவிப் 

பிரமோைம் செய்து சகோண்டோர். 57 வயேோை 

ஃபியோலோ, அக்படோ ர் சேோடக்கத்தில் 27.8% 

வோக்குகனைப் ச ற்ற மூன்று கட்சி 

கூட்டணிக்கு (சிவில் ெைநோயகக் கட்சி, 

கிறிஸ்ேவ ெைநோயகக் கட்சி, TOP 09 கட்சி) 

ேனலனம ேோங்குகிறோர். 

 ஆண்ட்பரஜ்  ோபிஸுக்குப் பிறகு ஃபியோலோ 

 ேவிபயற்றோர். பில்லியைர்  ோபிஸ் 

ேனலனமயிலோை ANO இயக்கத்னே இந்ேக் 

கூட்டணி குறுகிய முனறயில் பேோற்கடித்ேது. 

2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகின் முேல் மிேக்கும் 

நகரத்னே சேன் சகோரியோ ச றவுள்ைது. 

 கடல் மட்டம் உயர்வேோல் ஏற் டும் 

சவள்ைப் பிரச்னைனயச் ெமோளிக்க, உலகின் 

முேல் மிேக்கும் நகரத்னே சேன் சகோரியோ 

வினரவில் ச றப் ப ோகிறது. மிேக்கும் நகரத் 

திட்டம் ஆைது, UN மனிே குடிபயற்றத் 

திட்டம் (UN-Habit) மற்றும் OCEANIX 

ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியோகும். சேன் 

சகோரியோவின் பூெோன் கடற்கனரயில் 

கட்டப் டும் இந்ே நகரம், 2025 ஆம் 

ஆண்டைவில் கட்டி முடிக்கப் டும். 

 

National News 
 

மத்திய அனமச்ெர் அமித் ஷோ “ ோல் ெைகோர்” 

திட்டத்னே சேோடங்கி னவத்ேோர் 

 அமுலின் 75 வது நிறுவை ஆண்னடக் 

சகோண்டோடும் வனகயில் அமுல் ஏற் ோடு 

செய்திருந்ே விழோவில், மத்திய கூட்டுறவு 

அனமச்ெர் அமித் ஷோ, குெரோத் மோநிலம் 

ஆைந்த் நகரில் “ ோல் ெைோகோர்” 

திட்டத்னேத் சேோடங்கி னவத்ேோர். 

  ோல் கூட்டுறவு திட்டத்தின் சமோத்ே செலவு 
5000 பகோடி ரூ ோய். கூட்டுறவு 

அனமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ை பேசிய கூட்டுறவு 

பமம் ோட்டு கழகம் (NCDC) மூலம் 

இத்திட்டம் செயல் டுத்ேப் டும். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10761/ibps-clerk-mock-discussion-live-batch-tamil-live-classes-by-adda247
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டோக்டர் ஜிபேந்திர சிங் ‘ெர்ேோர்  படல் 

ேனலனமத்துவ னமயத்னே’ நோட்டுக்கு 

அர்ப் ணித்ேோர் 

 மத்திய அனமச்ெர் டோக்டர் ஜிபேந்திர சிங் 

முபெோரியில் உள்ை லோல்  கதூர் ெோஸ்திரி 

பேசிய நிர்வோக அகோடமியில் (LBSNAA) 

“ெர்ேோர்  படல் ேனலனமத்துவ னமயத்னே” 

நோட்டுக்கு அர்ப் ணித்ேோர். 

 ெர்ேோர் வல்ல ோய்  படலின் பிறந்ேநோனைக் 

குறிக்கும் அக்படோ ர் 31, 2021 அன்று 

ரோஷ்ட்ரிய ஏக்ேோ திவோஸ் விழோவில் இந்ே 

வெதி திறக்கப் ட்டது. 

பேசிய சிறிய தீப்ச ட்டி உற் த்தியோைர்கள் 

ெங்கம் தீப்ச ட்டியின் வினலனய 

உயர்த்தியுள்ைது 

 பேசிய சிறு தீப்ச ட்டி உற் த்தியோைர்கள் 

ெங்கம் ஒரு தீப்ச ட்டியின் வினலனய ரூ.1ல் 

இருந்து ஒரு ச ட்டிக்கு ரூ.2 உயர்த்தியுள்ைது 

.இது டிெம் ர் 01, 2021 முேல் அமலுக்கு 

வரும். 

 தீப்ச ட்டியின் வினல கடந்ே 2007ஆம் 

ஆண்டு 50 ன ெோவில் இருந்து 14 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரூ 

உயர்த்ேப் ட்டுள்ைது. 

FY21க்கோை EPF மீேோை வட்டி விகிேத்னே 

8.5%க்கு அரசு அங்கீகரித்துள்ைது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கோை ஊழியர்களின் 

வருங்கோல னவப்பு நிதி (EPF) 

னவப்புத்சேோனகக்கோை வட்டி விகிேத்னே 

5% எை நிதி அனமச்ெகம் அங்கீகரித்துள்ைது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கோை விகிேம் 

மோறோமல் உள்ைது. EPF என் து PPF மற்றும் 

சுகன்யோ ெம்ரித்தி கைக்குடன், விலக்கு-

விலக்கு-விலக்கு (EEE) ஆட்சியின் கீழ் 

முற்றிலும் வரி இல்லோே ஒரு நினலயோை 

வருமோை கருவியோகும். இப்ப ோது அது 

நனடமுனறக்கு வருவேற்கோை வட்டி 

விகிேத்னே சேோழிலோைர் அனமச்ெகம் 

அறிவிக்கும். 

IREDA ‘விசில் ப்பைோவர்’ ப ோர்ட்டனல 

அறிமுகப் டுத்துகிறது 

 இந்திய புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி 

பமம் ோட்டு முகனம லிமிசடட் (IREDA) 

‘விஜிசலன்ஸ் விழிப்புைர்வு வோரம் 2021’ 

சகோண்டோடும் ஒரு  குதியோக ‘விசில்-

ப்பைோவர் ப ோர்டல்’ ஒன்னற 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

 நவம் ர் 02, 2021 அன்று IREDA இன் ேனலவர் 

மற்றும் நிர்வோக இயக்குநர் (CMD) ஸ்ரீ பிரதீப் 

குமோர் ேோஸ் அவர்கைோல் இந்ே ப ோர்டல் 

சேோடங்கப் ட்டது. 

பேசிய  ழங்குடியிைர் நடை விழோ 2021 

ெத்தீஸ்கரில் நனடச ற்றது 

 ெத்தீஸ்கர் மோநிலத்தின் சுற்றுலோ வைர்ச்சித் 
திட்டத்தின் ஒரு  குதியோக ரோய்பூரில் உள்ை 

அறிவியல் கல்லூரி னமேோைத்தில் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கோை 2வது பேசிய  ழங்குடியிைர் 

நடை விழோனவக் சகோண்டோடியது. 

 இனே ெோர்க்கண்ட் முேல்வர் (முேல்வர்) 

பைமந்த் பெோரன் மற்றும் ெத்தீஸ்கர் 

முேல்வர் பூப ஷ்  ோபகல் ஆகிபயோர் திறந்து 

னவத்ேைர். 

 இந்ே ஆண்டு நிகழ்வு ெத்தீஸ்கரின் 

ரோஜ்பயோத்ெவோவுடன் இனைக்கப் ட்டது 

(மோநில நிறுவை நோள்- நவம் ர் 1, 2021). 

 இந்ே விழோவில் உஸ்ச கிஸ்ேோன், 

னநஜீரியோ, இலங்னக, உகோண்டோ, சிரியோ, 

மோலி,  ோலஸ்தீைம் மற்றும் ஈஸ்வதினி 

இரோச்சியம் உள்ளிட்ட நோடுகனைச் பெர்ந்ே 

 ல்பவறு  ழங்குடி ெமூகங்கனைச் பெர்ந்ே 

கனலஞர்கள் விருந்ேளிப் ோர்கள். 

இந்தியோவின் முேல் ரூஃப்டோப் டினரவ்-இன் 

திபயட்டர் மும்ன யில் சேோடங்கப் ட்டது 

 மகோரோஷ்டிரோவின் மும்ன யில் உள்ை 

ரினலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் ஜிபயோ 

பவர்ல்ட் டினரவ் மோலில் இந்தியோவின் 

முேல் ரூஃப்டோப் டினரவ்-இன் தினரயரங்கம் 

திறக்கப் ட்டது. டினரவ்-இன் திபயட்டர் 

மல்டிபிைக்ஸ் செயின் PVR லிமிசடட் மூலம் 

இயக்கப் ட்டு நிர்வகிக்கப் டும். 
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 ரினலயன்ஸ் ரீசடய்ல் மற்றும் மல்டிபிைக்ஸ் 

ெங்கிலி PVR உடன் இனைந்து இந்ே 

திபயட்டர் சேோடங்கப் ட்டுள்ைது. 

 இந்ே வெதி சுமோர் 290 கோர்களுக்கு 

இடமளிக்கும். தினரயரங்கில் 

தினரயிடப் ட்ட முேல்  டம் அக்ஷய் 

குமோரின் சூரியவன்ஷி. 

பகேோர்நோத்தில் உள்ை ஸ்ரீ ஆதி ெங்கரோச்ெோரியோர் 

ெமோதி மற்றும் சினலனய பிரேமர் பமோடி திறந்து 

னவத்ேோர் 

 நவம் ர் 05, 2021 அன்று உத்ேரகோண்ட் 

மோநிலத்தில் உள்ை பகேோர்நோத்திற்கு பிரேமர் 

நபரந்திர பமோடி விெயம் செய்து, 

பகேோர்நோத்தின் மறுவடிவனமப்பு 

சேோடர் ோை முக்கிய உள்கட்டனமப்பு 

திட்டங்கனைத் சேோடங்கி னவத்ேோர். 

 உத்ேரகண்ட் மோநிலம் ருத்ரபிரயோக் 

மோவட்டத்தில் உள்ை பகேோர்நோத் பகோவில் 

வைோகத்தில் புைரனமக்கப் ட்ட ஸ்ரீ ஆதி 

ெங்கரோச்ெோரியோர் ெமோதினய (இறுதி ஓய்வு 

இடம்) பிரேமர் திறந்து னவத்ேோர் மற்றும் 

ெமோதியில் உள்ை ஸ்ரீ ஆதி ெங்கரோச்ெோரியோரின் 

சினலனய திறந்து னவத்ேோர். 2013 பகேோர்நோத் 

சவள்ைத்தில் ெமோதி பெேமனடந்ேது. 

பிரேமர் பமோடி  ல பேசிய சநடுஞ்ெோனல 

மற்றும் ெோனல திட்டங்கனை நோட்டுக்கு 

அர்ப் ணித்ேோர் 

 பிரேமர் திரு நபரந்திர பமோடி, 

மகோரோஷ்டிரோவில் உள்ை பகோவில் நகரமோை 

 ந்ேர்பூரில், கோசைோலி கோட்சி மூலம் 

 ல்பவறு பேசிய சநடுஞ்ெோனல மற்றும் 

ெோனல திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நோட்டிைோர் 

மற்றும் நோட்டுக்கு அர்ப் ணித்ேோர். 

 இந்ே முன்முயற்சிகள்  க்ேர்களின் 

இனடயூறு இல்லோே மற்றும்  ோதுகோப் ோை 

 யைத்னே எளிேோக்கும் வனகயில் 

இப் குதியில் இனைப்ன  

பமம் டுத்துவனே பநோக்கமோகக் 

சகோண்டுள்ைை. 

கிழக்கு பமற்கு கோசி மனல மோவட்டம் என்ற 

புதிய மோவட்டத்னே உருவோக்க பமகோலயோ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

 கிழக்கு பமற்கு கோசி ஹில்ஸ் மோவட்டம் 

என்ற புதிய மோவட்டத்னே உருவோக்கும் 

முன்சமோழிவுக்கு பமகோலயோ அனமச்ெரனவ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 னமரோங் சிவில் துனைப்பிரினவ 

பமம் டுத்தி புதிய மோவட்டம் 

உருவோக்கப் ட்டது. னமரோங் இப்ப ோது 

பமற்கு கோசி மனல மோவட்டத்தின் கீழ் ஒரு 

துனைப் பிரிவோக இருக்கும். 

 புதிய மோவட்டம் நவம் ர் 10, 2021 அன்று 

பமகோலயோ முேல்வர் கோன்ரோட் ெங்மோவோல் 

திறந்து னவக்கப் டும். இேன் மூலம் 

மோநிலத்தில் சமோத்ே மோவட்டங்களின் 

எண்ணிக்னக 12 ஆக உயரும். 

ஸ்ரீநகர் யுசைஸ்பகோவின்  னடப்பு நகரங்களின் 

வனலயனமப்பில் இனைகிறது 

 ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீரின் பகோனடகோல 
ேனலநகரோை ஸ்ரீநகர், யுசைஸ்பகோ 

கிரிபயட்டிவ் சிட்டி சநட்சவோர்க்கில் (UCCN) 

பெர உலகைவில் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட 49 

நகரங்களில் ஒன்றோகும். 

  னழய நகரத்தின் துடிப் ோை கலோச்ெோர 
சநறிமுனறகளுக்கு “ச ோருத்ேமோை 

அங்கீகோரம்” எை பிரேமர் நபரந்திர பமோடி 

 ோரோட்டிைோர். இது னகவினை மற்றும் 

நோட்டுப்புற கனலகளின்  னடப்பு நகரமோக 

யுசைஸ்பகோவோல் நியமிக்கப் ட்டுள்ைது. 

  ட்டியலில் உள்ை மற்ற இந்திய நகரங்கள் 
எனவ? 

 ஸ்ரீநகர் சென்னை மற்றும் வோரைோசியுடன் 

இனைகிறது – யுசைஸ்பகோ இனெ 

நகரங்கள்; 

 செய்ப்பூர் – னகவினை மற்றும் நோட்டுப்புற 
கனலகளின் யுசைஸ்பகோ நகரம்; 

 மும்ன  – யுசைஸ்பகோ தினரப் ட நகரம் 
மற்றும்; 

 னைேரோ ோத் – யுசைஸ்பகோ நகரம். 
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IBM னமசூரில் வோடிக்னகயோைர் கண்டுபிடிப்பு 

னமயத்னே சேோடங்கியுள்ைது 

 ச ங்களூருனவத் ேோண்டிய நகரங்களில் 

செயல் ட நிறுவைங்கனை ஈர்ப் ேற்கோக 

கர்நோடக டிஜிட்டல் ச ோருைோேோர 

இயக்கத்தின் (KDEM) ஆேரவுடன் IBM 

கோர்ப் பரஷன் னமசூருவில் 

வோடிக்னகயோைர் கண்டுபிடிப்பு னமயத்னேத் 

சேோடங்கியது. 

 விரிவோை கலப்பிை கிைவுட் மற்றும் AI 

சேோழில்நுட்  ஆபலோெனை திறன்கனை 

வழங்கும் அபே பவனையில், அடுக்கு-2 

மற்றும் -3 பிரோந்தியங்களில் வினரவோை, 

உயர் சேோழில்நுட் ம் ெோர்ந்ே ச ோருைோேோர 

வைர்ச்சினய ஆேரிப் னே இந்ே முயற்சி 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 

நவம் ர் 15 ஆம் பேதினய ென்ெோதிய கவுரவ் 

திவோஸோகக் கனடப்பிடிக்க அனமச்ெரனவ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

 பிரேமர் திரு நபரந்திர பமோடி 

ேனலனமயிலோை மத்திய அனமச்ெரனவ 

நவம் ர் 15 ஆம் பேதினய ென்ெோதிய கவுரவ் 

திவோஸ் எை அறிவிக்க ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

 நோடு முழுவதும் உள்ை  ழங்குடி 

ெமூகங்கைோல்  கவோன் (கடவுள்) எைப் 

ப ோற்றப் டும் ஸ்ரீ பிர்ெோ முண்டோவின் 

பிறந்ேநோனைக் குறிக்கும் பேதியோக நவம் ர் 

15 பேர்வு செய்யப் ட்டுள்ைது. 

தில்லி அரசு கட்டுமோைத் சேோழிலோைர்களுக்கோக 

‘ஷ்ரோமிக் மித்ரோ’ திட்டத்னேத் சேோடங்கியுள்ைது 

 கட்டுமோைத் சேோழிலோைர்களுக்கோக தில்லி 

அரசு ‘ஷ்ரோமிக் மித்ரோ’ திட்டத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 

800 ‘ஷ்ரோமிக் மித்ரோக்கள்’ கட்டுமோைத் 

சேோழிலோைர்கனைச் சென்றனடந்து, அரசின் 

திட்டங்கள் குறித்ே விழிப்புைர்னவப் 

 ரப்புவோர்கள். 

 தில்லி அரசு திறனமயற்ற, அனரத் திறன் 

சகோண்ட சேோழிலோைர்களுக்கோை 

அகவினலப் டினய உயர்த்தி அவர்களின் 

ெம் ைத்னே சுமோர் 1% உயர்த்தியுள்ைது. 

 வோர்டு அைவில் கட்டுமோை வோரியத்ேோல் 

 திவு செய்யப் ட்ட கட்டுமோைத் 

சேோழிலோைர்களுக்கு அரசின் உேவித் 

திட்டங்கள் குறித்து ஷ்ரோமிக் மித்ரோஸ் 

சேரிவிக்கும். 

இந்தியோவின் முேல் பேசிய பயோகோெை 

வினையோட்டு ெோம்பியன்ஷிப் புவபைஸ்வரில் 

அனமக்கப் ட்டுள்ைது 

 இந்தியோவின் முேல் உடல்ெோர்ந்ே பேசிய 

பயோகோெை ெோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிகள் 

ஒடிெோவின் புவபைஸ்வரில் நவம் ர் 11-13, 

2021 வனர ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ைை 

 பேசிய பயோகோெை வினையோட்டு 

ெோம்பியன்ஷிப் 2021-22 பேசிய பயோகோெை 

வினையோட்டு கூட்டனமப்பு (NYSF) ஒடிெோ 

மோநிலத்துடன் இனைந்து ஏற் ோடு 

செய்துள்ைது. 

ஆளுநர்கள் மற்றும் LGக்களின் 51வது மோநோட்டில் 

குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்த் 

உனரயோற்றிைோர் 

 புதுதில்லியில் உள்ை ரோஷ்டிர தி  வனில் 

ஆளுநர்கள் மற்றும் சலப்டிைன்ட் 

கவர்ைர்களின் 51வது மோநோட்டில் இந்திய 

குடியரசுத் ேனலவர் ஸ்ரீ ரோம்நோத் பகோவிந்த் 

உனரயோற்றிைோர். 

 குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்த் 

ேனலனமயில் நனடச றும் நோன்கோவது 

மோநோடு இதுவோகும். பிரேமர் நபரந்திர 

பமோடி, துனை ெைோதி தி சவங்னகயோ 

நோயுடு, மத்திய உள்துனற அனமச்ெர் அமித் 

ஷோ ஆகிபயோருடன் நோடு முழுவதும் உள்ை 

அனைத்து மோநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரபேெங்களில் இருந்து கவர்ைர்கள் மற்றும் 

சலப்டிைன்ட் கவர்ைர்கள் மோநோட்டில் 

கலந்து சகோண்டைர். 

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

னமயமோகக் சகோண்ட இரண்டு புதுனமயோை 

முயற்சிகனை பிரேமர் பமோடி சேோடங்கி 

னவத்ேோர் 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் (RBI) இரண்டு 

புதுனமயோை வோடிக்னகயோைர்கனை 

னமயப் டுத்திய முயற்சிகனை பிரேமர் 

நபரந்திர பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர். இந்ே 

முன்முயற்சிகள் ரிெர்வ் வங்கியின் சில்லனற 

பநரடித் திட்டம் மற்றும் ரிெர்வ் வங்கி – 

ஒருங்கினைந்ே ஒம்புட்ஸ்பமன் திட்டம் 

ஆகும். 

 வோடிக்னகயோைர்கள் ேங்கள் புகோர்கனைத் 
ேோக்கல் செய்யவும், ஆவைங்கனைச் 

ெமர்ப்பிக்கவும், நினலனயக் 

கண்கோணிக்கவும், கருத்துத் சேரிவிக்கவும் 

ஒரு ஒற்னறப் புள்ளி இருக்கும். 

ஹிெோர் கல்லூரியில் மகோரோணி லட்சுமி  ோயின் 

சினலனய ைர்தீப் சிங் பூரி திறந்து னவத்ேோர் 

 மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோரங்கள் மற்றும் ச ட்பரோலியம் 

மற்றும் இயற்னக எரிவோயு அனமச்ெர் 

ைர்தீப் எஸ். பூரி, ஹிெோர் (ைரியோைோ) 

பிவோனி பரோஹில்லோவில் உள்ை மைோரோணி 

லட்சுமி  ோய் மகளிர் கல்லூரியில் ரோணி 

லட்சுமி  ோயின் சினலனய கோசைோலிக் 

கோட்சி மூலம் திறந்து னவத்ேோர். 

 பிரிட்டிஷ் அரசின் அடக்குமுனறக்கு 

எதிரோை கிைர்ச்சியின் முக்கிய 

அனடயோைமோக ரோணி லக்ஷ்மி  ோனய 

விவரித்ே அனமச்ெர், அவரது வோழ்க்னக 

பேசியவோேத்னேயும், இந்தியப் 

ச ண்கனையும் ேனலமுனற 

ேனலமுனறயோக இந்தியோவின் சுேந்திரப் 

புரட்சிக்கு வழிவகுத்ேது. 

 த்ரோெலம் IRCTCயின் ரோமோயை ெர்க்யூட் ரயிலில் 

ஒரு இடமோக பெர்க்கப் ட்டது 

 IRCTCயின் ரோமோயை ெர்க்யூட் ரயிலில் 

சேலுங்கோைோவில் உள்ை  த்ரோெலம் ஒரு 

இடமோக பெர்க்கப் ட்டுள்ைது. மத்திய 

கலோச்ெோரம் மற்றும் சுற்றுலோத்துனற 

அனமச்ெர் ஜி.கிஷன் சரட்டி, புனிே 

யோத்தினர சிறப்பு ரயிலின் ரோமோயை 

ெர்க்யூட்டில்  ேோர்ெலத்னே இனைத்ேேற்கோக 

பிரேமர் நபரந்திர பமோடிக்கு ேைது நன்றினய 

சேரிவித்துள்ைோர்.  த்ரோெலத்தில் ஸ்ரீ சீேோ 

ரோமச்ெந்திர சுவோமி பகோவில் உள்ைது 

ED, CBI இயக்குநர்களின்  ேவிக் கோலத்னே, 5 

ஆண்டுகள் வனர நீட்டிக்க மத்திய அரசு அவெரச் 

ெட்டம் சகோண்டு வருகிறது 

 அமலோக்க இயக்குநரகம் (ED) மற்றும் 

மத்திய புலைோய்வு அனமப்பு (சிபிஐ) 

ஆகியவற்றின் இயக்குநர்களின்  ேவிக் 

கோலத்னே ஐந்து ஆண்டுகள் வனர 

நீட்டிப் ேற்கோை இரண்டு அவெரச் 

ெட்டங்கனை இந்திய மத்திய அரசு 

சவளியிட்டது. ேற்ப ோது, மத்திய 

விஜிசலன்ஸ் கமிஷன் (சிவிசி) ெட்டம், 

2003ன் டி, சிபிஐ மற்றும் EDயின் 

இயக்குைர்கள் இரண்டு ஆண்டு 

 ேவிக்கோலத்திற்கு நியமிக்கப் ட்டுள்ைைர். 

ப ோ ோலின் ைபீப்கஞ்ச் ரயில் நினலயம் ரோணி 

கம்லோ தி நினலயம் எை ச யர் மோற்றம் 

செய்யப் ட்டது 

 மத்தியப் பிரபேெத்தின் ப ோ ோலில் உள்ை 

ைபீப்கஞ்ச் ரயில் நினலயம், 18ஆம் 

நூற்றோண்டின் ப ோ ோலின் பகோண்ட் ரோணி 

ரோணி கம்லோ தியின் நினைவோகப் ச யர் 

மோற்றம் செய்யப் ட்டுள்ைது. நவம் ர் 

15ஆம் பேதி, ப ோ ோல்  யைத்தின் ப ோது, 

புதுப்பிக்கப் ட்ட ரோணி கம்லோ தி ரயில் 

நினலயத்னே பிரேமர் திரு நபரந்திர பமோடி 

திறந்து னவக்கிறோர் 
 

 

http://www.adda247.com/ta/
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டி.வி.எஸ் பமோட்டோர் ஐ.நோ குபைோ ல் 

கோம் ோக்டில் இனைந்ே முேல் இந்திய இரு 

ெக்கர வோகை ேயோரிப்பு நிறுவைமோக மோறியது 

 TVS குழுமத்தின் முேன்னம நிறுவைமோை 

TVS பமோட்டோர் நிறுவைம், உலகின் 

மிகப்ச ரிய ேன்ைோர்வ கோர்ப் பரட் 

நினலத்ேன்னம முயற்சியோை ஐக்கிய 

நோடுகளின் குபைோ ல் கோம் ோக்ட் (UNGC) 

இல் இனைந்துள்ைது. 

 டி.வி.எஸ் பமோட்டோர், யுஎன்ஜிசியில் 

இனைந்ே முேல் இந்திய இரு ெக்கர 

வோகைம் மற்றும் மூன்று ெக்கர வோகை 

உற் த்தியோைரோக மோறியுள்ைது. டி.வி.எஸ் 

பமோட்டோர் கூட்டுத் திட்டங்களில் ஈடு டும், 

இது ஐ.நோ.வின் வைர்ச்சி இலக்குகனை, 

குறிப் ோக நினலயோை வைர்ச்சி 

இலக்குகனை (SDG) முன்பைற்றும். 

குடிமக்கள் சடலி-லோ சமோன ல் செயலினய 

ெட்ட அனமச்ெர் கிரண் ரிஜிெு 

அறிமுகப் டுத்திைோர் 

 மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துனற அனமச்ெர் 

கிரண் ரிஜிெு குடிமக்கள் சடலி-லோ 

சமோன ல் செயலினய 

அறிமுகப் டுத்திைோர். 

 இந்ே ஆப்  யைோளிகனை பநரடியோக ெட்ட 

ஆபலோெனை மற்றும் ஆபலோெனை 

வழங்கும் குழு வழக்கறிஞர்களுடன் 

இனைக்கும். இந்ே ஆப்  யைோளிகனை 

ெட்ட ஆபலோெனை மற்றும் ஆபலோெனை 

வழங்கும் குழு வழக்கறிஞர்களுடன் 

பநரடியோக இனைக்கும். 

அண்டோர்டிகோவிற்கு 41வது அறிவியல் 

 யைத்னே இந்தியோ சேோடங்கியுள்ைது 

 நவம் ர் 15, 2021 அன்று அண்டோர்டிகோவிற்கு 

41வது அறிவியல்  யைத்னே இந்தியோ 

சவற்றிகரமோக துவக்கியது. 23 

விஞ்ஞோனிகள் மற்றும் துனை 

ஊழியர்கனைக் சகோண்ட அேன் குழுவின் 

முேல் சேோகுதி இந்திய அண்டோர்டிக் 

நினலயமோை னமத்ரினய அனடந்துள்ைது. 

பூர்வோஞ்ெல் வினரவுச் ெோனலனய பிரேமர் பமோடி 

திறந்து னவத்ேோர் 

 உத்ேரபிரபேெ மோநிலம் சுல்ேோன்பூர் 

மோவட்டத்தில் 341 கிமீ நீைம் சகோண்ட 

பூர்வோஞ்ெல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயினல பிரேமர் 

நபரந்திர பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர். 22,500 

பகோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப் ட்டுள்ை இந்ே 

அதிபவக சநடுஞ்ெோனல, மோநிலத் 

ேனலநகரோை லக்பைோனவ கோஜிபூருடன் 

இனைக்கிறது. 

 பிரேமர் பமோடி ரோணுவ ப ோக்குவரத்து 

விமோைத்தில் பூர்வோஞ்ெல் எக்ஸ்பிரஸ்பவ 

விமோை ஓடுேைத்தில் ேனரயிறங்கிைோர். 

வினரவுச் ெோனலயின் முக்கிய அம்ெம் 3.2 

கி.மீ நீைமுள்ை இந்திய விமோைப்  னடயின் 

ப ோர் விமோைங்கனை அவெர கோலங்களில் 

ேனரயிறங்குவேற்கும் புறப் டுவேற்கும் 

உேவும். 

அருைோச்ெல பிரபேெ அரசு  ருவநினல மோற்றம் 

குறித்ே ‘ க்பக பிரகடைத்னே’ ஏற்றுக்சகோண்டது 

 அருைோச்ெலப் பிரபேெ அரசு ‘ க்பக புலிகள் 

கோப் கம் 2047 கோலநினல மோற்றத்னேத் 

ேோங்கக்கூடிய மற்றும்  திலளிக்கக்கூடிய 

அருைோச்ெலப் பிரபேெம்  ற்றிய 

பிரகடைத்திற்கு’ ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 நோட்டிபலபய எந்ே மோநில அரசும் 

சவளியிடோே முேல் அறிவிப்பு இதுவோகும். 

முேல் முனறயோக, மோநில அனமச்ெரனவ 

கூட்டம் ேனலநகர் இட்டோநகருக்கு 

சவளிபய,  க்பக புலிகள் கோப் கத்தில் 

நடத்ேப் ட்டது, அங்கு ‘ க்பக பிரகடைம்’ 

ஏற்றுக்சகோள்ைப் ட்டது. 

இந்தியோவின் 1வது புல் கன்ெர்பவட்டரி 

உத்ேரகண்ட் மோநிலம் ரோணிபகட்டில் 

திறக்கப் ட்டது 

 இந்தியோவின் முேல் ‘புல் கன்ெர்பவட்டரி’ 
அல்லது ‘செர்ம்ப்ைோஸ்ம்  ோதுகோப்பு 

னமயம்’ 2 ஏக்கர்  ரப் ைவில் உத்ேரகண்ட் 

மோநிலத்தில் உள்ை அல்பமோரோ 

மோவட்டத்தில் உள்ை ரோணிபகட்டில் 

திறக்கப் ட்டது. 

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

CAMPA (இழப்பீட்டு கோடு வைர்ப்பு நிதி 

பமலோண்னம மற்றும் திட்டமிடல் 

ஆனையம்) திட்டத்தின் கீழ் 

நிதியளிக்கப் ட்டு உத்ேரகோண்ட் 

வைத்துனறயின் ஆரோய்ச்சி பிரிவோல் 

உருவோக்கப் ட்டது. 

பிரேமர் பமோடி, ‘பரஷன் ஆப்பக கிரோம்‘ 

திட்டத்னேயும், ‘சிக்கல் செல் மிஷன்‘ 

திட்டத்னேயும், ம.பி.,யில் துவக்கி னவத்ேோர் 

 பிரேமர் நபரந்திர பமோடி மத்தியப் 

பிரபேெத்தில் ேைது  யைத்னேசயோட்டி 

 ழங்குடியிைர் நலத் திட்டங்கனைத் 

சேோடங்கி னவத்ேோர். மத்தியப் பிரபேெத்தின் 

‘பரஷன் ஆப்பக கிரோம்’ திட்டம் மற்றும் 

‘சிக்கல் செல் மிஷன்’ என்ற நலத்திட்டத்னே 

பிரேமர் பமோடி சேோடங்கி னவத்ேோர். 

 இந்தியோ முழுவதும் 50 புதிய ஏக்லவ்யோ 

மோதிரி குடியிருப்புப்  ள்ளிகள் 

கட்டுவேற்கோை அடிக்கல்னலயும் அவர் 

நோட்டிைோர். 

இந்தியோவின் முேல் டிஜிட்டல் உைவு 

அருங்கோட்சியகத்னே பியூஷ் பகோயல் 

ேமிழ்நோட்டில் சேோடங்கிைோர் 

 இந்தியோவின் முேல் டிஜிட்டல் உைவு 

அருங்கோட்சியகத்னே ேஞ்ெோவூரில் மத்திய 

அனமச்ெர் பியூஷ் பகோயல் சேோடங்கி 

னவத்ேோர். இது 1,860 ெதுர அடி 

அருங்கோட்சியகம், இந்திய உைவுக் கழகம் 

(FCI) மற்றும் ச ங்களூரு (கர்நோடகோ) 

விஸ்பவஸ்வரய்யோ சேோழில் மற்றும் 

சேோழில்நுட்  அருங்கோட்சியகங்கள் 

இனைந்து 1.1 பகோடி ரூ ோய் மதிப்பீட்டில் 

உருவோக்கப் ட்டுள்ைை. 

 இந்ே அருங்கோட்சியகம் இந்தியோவின் 

உைவுக் கனேனய சித்ேரிக்கும் முேல் 

முயற்சியோகும், இது இந்தியோவிபலபய 

மிகப்ச ரிய உைவு ஆேோய 

ஏற்றுமதியோைரோக மோறியது. 

லடோக்கிற்கோை புதிய ரோஜ்ய னெனிக் 

வோரியத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது 

 லடோக்கிற்கோை புதிய ரோஜ்ய னெனிக் 

வோரியத்னே (ஆர்எஸ்பி) மத்திய அரசு 

அங்கீகரித்துள்ைது. வோரியம் னமயத்திற்கும் 

லடோக் நிர்வோகத்திற்கும் இனடபய 

 யனுள்ை இனைப் ோக இருக்கும். 

 முன்ைோள் ரோணுவத்திைர், ப ோர் 

விேனவகள், விேனவகள் மற்றும் 

ப ோரோளிகள் அல்லோேவர்கள், ரோணுவ 

வீரர்கள் மற்றும் அவர்கனைச் ெோர்ந்ேவர்கள் 

உள்ளிட்படோர் சேோடர் ோை விஷயங்களில் 

ரோஜ்ய னெனிக் வோரியம் ஆபலோெனைப் 

 ங்னக வகிக்கும். பல மற்றும் கோர்கில் ஜிலோ 

னெனிக் நல அலுவலகங்கள் புதிேோக 

அனமக்கப் ட்ட ரோஜ்ய னெனிக் வோரியத்தின் 

கீழ் செயல் டும். 

3 விவெோயச் ெட்டங்கனை திரும் ப் ச றுவேோக 

மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது 

 ெர்ச்னெக்குரிய மூன்று விவெோயச் 

ெட்டங்கனை ேைது அரெோங்கம் ரத்து 

செய்யும் என்று அறிவித்துள்ை பிரேமர் 

நபரந்திர பமோடி, ப ோரோட்டத்தில் 

ஈடு ட்டுள்ை விவெோயிகள் ேங்கள் 

வயல்களுக்கும் வீடுகளுக்கும் திரும்பிச் 

செல்லுமோறு பகட்டுக் சகோண்டோர். 

 சீக்கிய மே நிறுவைர் குருநோைக்கின் 

பிறந்ேநோள் நோட்டில் சகோண்டோடப் டும் 

குருபுரப்/பிரகோஷ் உத்ெவ் விழோவில் இந்ே 

அறிவிப்பு வந்ேது. 

சிட்னி உனரயோடலில் பிரேமர் பமோடி முக்கிய 

உனரனய ஆற்றிைோர் 

 சிட்னி உனரயோடலில் பிரேமர் நபரந்திர 

பமோடி வீடிபயோ கோன் ரன்சிங் மூலம் 

சிறப்புனர ஆற்றிைோர். ‘இந்தியோவின் 

சேோழில்நுட்  வைர்ச்சியும் புரட்சியும்’ என்ற 

ேனலப்பில் பிரேமர் இந்ே நிகழ்வில் 

உனரயோற்றிைோர். 

 சிட்னி உனரயோடல் நவம் ர் 17-19, 2021 

வனர ஆஸ்திபரலிய மூபலோ ோயக் 

சகோள்னக நிறுவைத்ேோல் ஏற் ோடு 

செய்யப் ட்டுள்ைது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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உலகின் மிக உயரமோை பமோட்டோர் ெோனலக்கோை 

கின்ைஸ் உலக ெோேனைனய BRO ச ற்றது 

 லடோக் யூனியன் பிரபேெத்தில் உள்ை 19,024 

அடி 73 அங்குலம் (5798.251 மீ) உயரமுள்ை 

உம்லிங்லோ கைவோய் வழியோகச் செல்லும் 

உலகின் மிக உயரமோை வோகைச் ெோனலனய 

நிர்மோணித்து பிைோக்டோப்பிங் செய்ேேற்கோக 

 ோர்டர் பரோட்ஸ் அனமப்பு கின்ைஸ் உலக 

ெோேனைனயப் ச ற்றுள்ைது. 

 52-கிபலோமீட்டர் நீைமுள்ை Chisumle to 

Demchok டோர்மோக் ெோனல BROவின் திட்ட 

HIMANK (93RCC/753 BRTF) கீழ் 

உருவோக்கப் ட்டது. சலப்டிைன்ட் செைரல் 

ரோஜீவ் ெவுத்ரி, இயக்குநர் செைரல்  ோர்டர் 

பரோட்ஸ், கின்ைஸ் உலக ெோேனை 

ெோன்றிேனழப் ச ற்றோர். 

உத்ேரபிரபேெத்தில் உள்ை மபைோ ோ மற்றும் 

ெோன்சி மோவட்டங்களுக்கு பிரேமர் பமோடி 

 யைம் பமற்சகோண்டுள்ைோர். 

 உத்ேரபிரபேெத்தின் மபைோ ோ மற்றும் 

ெோன்சி மோவட்டங்களில்,  ல்பவறு 

வைர்ச்சித் திட்டங்கனை, பிரேமர் நபரந்திர 

பமோடி நோட்டுக்கு அர்ப் ணித்ேோர். 

மபைோ ோவில், 3250 பகோடி ரூ ோய்க்கும் 

பமலோை சமோத்ே செலவில், இப் குதியில் 

உள்ை ேண்ணீர்  ற்றோக்குனறனய 

ப ோக்குவது சேோடர் ோை  ல திட்டங்கனை 

பிரேமர் சேோடங்கி னவத்ேோர். இந்ே 

திட்டங்களில் அர்ெுன் ெைோயக் திட்டம், 

ரசடௌலி சவயர் திட்டம்,  பவோனி அனை 

திட்டம் மற்றும் மஜ்கோன்-சில்லி 

ஸ்ப்ரின்க்சலர் திட்டம் ஆகியனவ 

அடங்கும். 

EPFO ஆைது வருடோந்திர னவப்புத்சேோனகயில் 

5% ஐ InvIT களில் நிறுத்ே அனுமதி ச றுகிறது 

 ஊழியர்களின் வருங்கோல னவப்பு நிதி 

அனமப்பின் (EPFO) மத்திய அறங்கோவலர் 

குழு (CBT) ஆண்டு னவப்புத்சேோனகயில் 5 

ெேவீேம் வனர உள்கட்டனமப்பு முேலீட்டு 

அறக்கட்டனைகள் (இன்விட்கள்) உள்ளிட்ட 

மோற்று முேலீட்டு நிதிகளில் (AIF) முேலீடு 

செய்யலோம் என்று ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

‘கசைக்ட் 2021’ இன் 20வது  திப்ன  

சென்னையில் நடத்ே சிஐஐ திட்டமிட்டுள்ைது 

 இந்திய சேோழில் கூட்டனமப்பு (CII) ேைது 

முேன்னம நிகழ்வோை ‘கசைக்ட் 2021’ ஐ 

நவம் ர் 26 முேல் 27 வனர ேமிழ்நோட்டில் 

சென்னையில் நடத்ேவுள்ைது. 

 கசைக்ட் என் து ஒரு ெர்வபேெ மோநோடு 
மற்றும் ேகவல் மற்றும் ேகவல் சேோடர்பு 

சேோழில்நுட் ம் (ICT)  ற்றிய கண்கோட்சி. 

தீம்: “ஒரு நினலயோை ஆழமோை T’ech’N’ology 

சுற்றுச்சூழல் அனமப்ன  உருவோக்குேல்”. 

ஐஐடி கவுகோத்தியில் நோபைோ 

சேோழில்நுட் த்திற்கோை னமயங்கனை கல்வி 

அனமச்ெர் சேோடங்கி னவத்ேோர் 

 மத்திய கல்வி அனமச்ெர் ேர்பமந்திர பிரேோன் 
ஐஐடி கவுகோத்தியில் நோபைோ 

சேோழில்நுட் த்திற்கோை அதிநவீை னமயம் 

மற்றும் இந்திய அறிவு அனமப்புக்கோை 

னமயத்னே திறந்து னவத்ேோர். 

 NEP 2020 அமலோக்கம் குறித்ே புத்ேகத்னேயும் 

அவர் சவளியிட்டோர். நிகழ்ச்சியில் அெோம் 

கல்வி அனமச்ெர் ரபைோஜ் ச கு கலந்து 

சகோண்டோர். 

 IIT கவுகோத்தி  ல்பவறு பேசிய மற்றும் 

ெர்வபேெ ேரவரினெ அனமப்புகளில் சிறந்ே 

ேரவரினெனய அனடந்துள்ைது. 

ரோணி னகடின்லியு அருங்கோட்சியகத்திற்கு அமித் 

ஷோ அடிக்கல் நோட்டிைோர் 

 மத்திய உள்துனற அனமச்ெர் அமித் ஷோ, 

மணிப்பூரில் உள்ை ‘ரோணி னகடின்லியு 

 ழங்குடியிை சுேந்திரப் ப ோரோளிகள் 

அருங்கோட்சியகத்துக்கு’ வீடிபயோ 

கோன் ரன்சிங் மூலம் அடிக்கல் நோட்டிைோர். 

 சுேந்திரப் ப ோரோட்ட வீரோங்கனை ரோணி 

சகய்டின்லியு பிறந்ே இடமோை மணிப்பூரின் 

ேசமங்லோங் மோவட்டத்தில் உள்ை 

லுவோங்கோவ் கிரோமத்தில் இந்ே 

அருங்கோட்சியகம் அனமக்கப் டவுள்ைது. 

 ழங்குடியிைர் நல அனமச்ெகத்ேோல் 15 

பகோடி ரூ ோய் மதிப்பீட்டில் உத்பேெ 

அருங்கோட்சியகம் அனமக்கப் டுகிறது 
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இந்தூரின் இரயில் நினலயம்  ழங்குடியிைரின் 

அனடயோைமோை ேந்தியோ பில் என்ற ச யரில் 

மறுச யரிடப் ட்டது 

  ழங்குடியிைரோல் ‘இந்தியன் ரோபின் ைூட்’ 

என்று அறியப் ட்ட  ழங்குடியிைரின் 

அனடயோைமோை ேந்தியோ பிலின் ச யனர 

இந்தூரின்  டல் ோனி ரயில் நினலயத்திற்கு 

மறுச யரிடுவேோக மத்தியப் பிரபேெ 

முேல்வர் சிவரோஜ் சிங் ெவுகோன் 

அறிவித்துள்ைோர். 

 பமலும் இந்தூரில் உள்ை  ன்வர் குவோன் 

ெந்திப்பு மற்றும் எம்ஆர் 10 ப ருந்து 

நினலயம் ஆகிய 2 அனடயோைங்களுக்கும் 

ேந்தியோ பில் ச யரிடப் டும் என்றும் 

முேல்வர் அறிவித்ேோர். ப ோ ோலின் 

ைபீப்கஞ்ச் ரயில் நினலயம் ெமீ த்தில் 

 ழங்குடியிை ரோணியோை ரோணி 

கமலோ தியின் ச யனர சூட்டியது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

ஜிபேந்திர சிங் குழந்னேகளுக்கோை இந்தியோவின் 

முேல் சமய்நிகர் அறிவியல் ஆய்வகத்னே 

சேோடங்கிைோர் 

 CSIR (அறிவியல் மற்றும் சேோழில்துனற 

ஆரோய்ச்சி கவுன்சில்) ஜிக்யோெோ திட்டத்தின் 

கீழ் குழந்னேகளுக்கோை இந்தியோவின் முேல் 

சமய்நிகர் அறிவியல் ஆய்வகத்னே 

அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட்  அனமச்ெர் 

ஜிபேந்திர சிங் சேோடங்கி னவத்ேோர். 
 

 

 இந்ே ஆய்வகங்கள் நோடு முழுவதும் உள்ை 

விஞ்ஞோனிகளுடன் மோைவர்கனை 

இனைக்கும். ஆன்னலன் ஊடோடும் 

ஊடகத்தின் அடிப் னடயில்  ள்ளி 

மோைவர்களுக்கு ேரமோை ஆரோய்ச்சி 

சவளிப் ோடு மற்றும் புதுனமயோை 

கற்பித்ேனல வழங்குேல். 

ஊதிய விகிேக் குறியீட்டின் புதிய சேோடர்கனை 

மத்திய அரசு சவளியிட்டுள்ைது 

 சேோழிலோைர் அனமச்ெகம் 2016 அடிப் னட 

ஆண்னடக் சகோண்டு புதிய சேோடர் ஊதிய 

விகிேக் குறியீட்னட (WRI) 

சவளியிட்டுள்ைது. 

 ச ோருைோேோர மோற்றங்களின் சேளிவோை 

 டத்னே வழங்குவேற்கும் 

சேோழிலோைர்களின் ஊதிய முனறனய  திவு 

செய்வேற்கும் முக்கிய ச ோருைோேோர 

குறிகோட்டிகளுக்கோக WRI இன் அடிப் னட 

ஆண்னட அரெோங்கம் அவ்வப்ப ோது 

திருத்துகிறது. 

 அடிப் னட 2016=100 உடன் WRI இன் புதிய 

சேோடர்  னழய சேோடனர அடிப் னட 1963-

65 உடன் மோற்றும். 

ப ரிடர் பமலோண்னம குறித்ே 5வது உலக 

மோநோட்னட ரோஜ்நோத் சிங் சேோடங்கி னவத்ேோர் 

 ப ரிடர் பமலோண்னமக்கோை உலக 

கோங்கிரஸின் (WCDM) ஐந்ேோவது  திப்பு, 

மத்திய  ோதுகோப்பு அனமச்ெர் ரோஜ்நோத் 

சிங்கோல் சேோடங்கி னவக்கப் ட்டது. 

 இந்ே நிகழ்வு நவம் ர் 24-27, 2021 வனர 

இந்திய சேோழில்நுட் க் கழகம் (ஐஐடி) 

சடல்லி வைோகத்தில் ஏற் ோடு 

செய்யப் ட்டுள்ைது. 

 5வது WCDM இன் கருப்ச ோருள், 

சேோழில்நுட் ம், நிதி மற்றும் பகோவிட்-19 

இன் சூழல்களில் ப ரழிவுகனை எதிர்க்கும் 

திறனை உருவோக்குவேற்கோை திறன் ஆகும். 
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13வது ASEM உச்சிமோநோட்டில் துனை ெைோதி தி 

இந்தியோனவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்துகிறோர் 

 ASEM (ஆசியோ-ஐபரோப் ோ கூட்டம்) 

உச்சிமோநோட்டின் 13வது  திப்பு நவம் ர் 25 

மற்றும் 26, 2021 இல் ஏற் ோடு 

செய்யப் ட்டுள்ைது. 

 உச்சிமோநோட்னட கம்ப ோடியோ ASEM 

ேனலவரோக நடத்துகிறது. இரண்டு நோள் 

ASEM உச்சிமோநோட்டின் கருப்ச ோருள் 

 கிரப் ட்ட வைர்ச்சிக்கோை 

 ன்முகத்ேன்னமனய வலுப் டுத்துவேோகும். 

இந்தியக் குழுனவ துனை ெைோதி தி எம். 

சவங்னகயோ நோயுடு சமய்நிகர் ேைம் மூலம் 

வழிநடத்துகிறோர். 

பிரேோன் மந்திரி கரிப் கல்யோண் ஆன் பயோெைோ 

திட்டத்னே நீட்டிக்க அனமச்ெரனவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

 பிரேோன் மந்திரி கரிப் கல்யோண் ஆன் 

பயோெைோ (PMGKAY) திட்டத்னே பமலும் 

நோன்கு மோேங்களுக்கு நீட்டிக்க பிரேமர் 

நபரந்திர பமோடி ேனலனமயிலோை மத்திய 

அனமச்ெரனவ ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 PMGKAY திட்டத்தின் V கட்டம் டிெம் ர் 2021 

முேல் மோர்ச் 2022 வனர செயல் டும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், பேசிய உைவுப் 

 ோதுகோப்புச் ெட்டத்தின் (NFSA) கீழ் உள்ை 

அனைத்து  யைோளிகளும் ஒரு ந ருக்கு 

மோேத்திற்கு 5 கிபலோ உைவு 

ேோனியங்கனைப் ச றுகிறோர்கள். 

உ.பி.யில் உள்ை செவோரில் ெர்வபேெ விமோை 

நினலயத்திற்கு பிரேமர் பமோடி அடிக்கல் 

நோட்டிைோர் 

 உத்ேரபிரபேெ மோநிலம் செவோரில் சநோய்டோ 

ெர்வபேெ விமோை நினலயத்திற்கு பிரேமர் 

நபரந்திர பமோடி அடிக்கல் நோட்டிைோர். 

பெவர் விமோை நினலயம் சடல்லி-பேசிய 

ேனலநகர் பிரோந்தியத்தில் (NCR) 

இரண்டோவது ெர்வபேெ விமோை 

நினலயமோகும். 

 இது உத்ேரபிரபேெத்தில் உள்ை ஐந்ேோவது 
ெர்வபேெ விமோை நினலயமோகும். 

இந்தியோவில் அதிக ெர்வபேெ விமோை 

நினலயங்கனைக் சகோண்ட மோநிலமோக 

உத்ேரப் பிரபேெம் இப்ப ோது மோறியுள்ைது. 

நிர்மலோ சீேோரோமன் பேெஸ்வினி மற்றும் 

ைவுெோலோ திட்டங்கனை சேோடங்கி னவத்ேோர் 

 மத்திய நிதி மற்றும் கோர்ப் பரட் 

விவகோரங்கள் துனற அனமச்ெர் நிர்மலோ 

சீேோரோமன் பெ & பக வங்கியின் 

ச ண்களுக்கோக ‘பேெஸ்வினி & ைவுெோலோ 

திட்டங்கள்’ என்ற இரண்டு திட்டங்கனைத் 

சேோடங்கி னவத்ேோர். 

 18-35 வயதிற்குட் ட்டவர்கள், ெம்மு மற்றும் 

கோஷ்மீரில் (பெ&பக) சுற்றுலோ 

பமம் ோட்டிற்கோக  ஞ்ெோப் பநஷைல் 

வங்கியின் (பிஎன்பி) ‘ஷிகர் & ஷிகோரோ’ 

திட்டங்கனைத் சேோடங்கவும். 

ஜிபேந்திர சிங் உலகின் முேல் மல்டிமோடல் 

மூனை இபமஜிங் ேரவு மற்றும் 

 குப் ோய்வுகனை அறிமுகப் டுத்திைோர் 

 அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட்  

அனமச்ெகத்திற்கோை மத்திய இனை 

அனமச்ெர் (ேனி ச ோறுப்பு) டோக்டர் 

ஜிபேந்திர சிங் ஸ்வபேஷ் திட்டத்னே 

சேோடங்கி னவத்ேோர். 

 SWADESH திட்டமோைது, இந்திய 

மக்களுக்கோக வடிவனமக்கப் ட்ட முேல் 

ச ரிய அைவிலோை மல்டிமோடல் 

நியூபரோஇபமஜிங் ேரவுத்ேைமோகும். 

 ேனித்துவமோை மூனை முயற்சினய DBT-

பேசிய மூனை ஆரோய்ச்சி னமயம் (DBT-

NBRC), குர்கோன், ைரியோைோ 

உருவோக்கியுள்ைது. 

இந்தியோவின் முேல் னெ ர் ேோலுகோனவ மத்தியப் 

பிரபேெம் உருவோக்கும் 

 மத்தியப் பிரபேெ மோநிலத்தில் னெ ர் 

சடஹ்சில்கனை உருவோக்கும் திட்டத்திற்கு 

மத்தியப் பிரபேெ அனமச்ெரனவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. இேன் பிறகு, னெ ர் 

சடஹ்சில் சகோண்ட நோட்டிபலபய முேல் 

மோநிலமோக எம்.பி. னெ ர் சடஹ்சில் 

பிறழ்வு செயல்முனறனய எளிேோக்கும் 

மற்றும் மோநிலத்தில் எங்கிருந்தும் மக்கள் 

அேன்  லனைப் ச றலோம் 
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 இேன் மூலம், ெர்ச்னெக்குரிய நிலம் 

சேோடர் ோை வழக்குகளில் மோற்றும் 

செயல்முனற வெதியோக இருக்கும். 

இந்திய இரயில்பவ உலகின் மிக உயரமோை தூண் 

 ோலத்னே மணிப்பூரில் கட்டுகிறது 

 இந்திய ரயில்பவ உலகின் மிக உயரமோை 
தூண் ரயில்  ோலத்னே மணிப்பூரில் கட்டி 

வருகிறது. 

 மணிப்பூரில் உள்ை இரயில்பவயின் 

லட்சியத் திட்டம், ஜிரி ோம்-இம் ோல் ரயில் 

 ோனேயின் ஒரு  குதியோகும், இது 

இறுதியில் வடகிழக்கு மோநிலத்னே நோட்டின் 

பிற  குதிகளுடன் இனைக்கும் புதிய 

அகலப் ோனே  ோனேயின் ஒரு  குதியோகும். 

 ேற்ப ோது, ஐபரோப் ோவில் 

மோண்டினீக்பரோவில் கட்டப் ட்ட 139-

மீட்டர் உயரமோை மோலோ-ரிசெகோ னவடக்ட் 

மூலம் மிக உயரமோை தூண்  ோலம் ெோேனை 

 னடத்துள்ைது. 

செர்ரி ப்ைோெம் திருவிழோ 2021 பமகோலயோவில் 

சகோண்டோடப் ட்டது 

 மூன்று நோள் ஷில்லோங் செர்ரி ப்ைோெம் 

ஃச ஸ்டிவல் 2021 பமகோலயோ முேல்வர் 

கோன்ரோட் பக ெங்மோ மற்றும் 

இந்தியோவுக்கோை ெப் ோன் தூேர் ெபடோஷி 

சுசுகி ஆகிபயோரோல் சேோடங்கி 

னவக்கப் ட்டது. 

 நவம் ர் 25 முேல் 27 வனர 

சகோண்டோடப் ட்டது. பமகோலயோவில் 

வோர்ட்ஸ் ஏரி மற்றும் ப ோபலோ னமேோைம் 

ஆகிய இரண்டு இடங்களில் திருவிழோ 

நனடச ற்றது. ஆண்டு விழோவோைது செர்ரி 

ப்ைோெம் பூக்களின் உண்னமயோை பூப்புடன் 

ஒத்துப்ப ோகிறது. 

 பமகோலயோவின் சில பிர லமோை 

திருவிழோக்கள்: 

o பநோங்க்சரம் நடை விழோ 

o வோங்கலோ திருவிழோ 

o அைோயோ 

o ச ஹ்டின்க்லோம் திருவிழோ 

o ஷட் சுக்ரோ 

ஸ்னகரூட் இந்தியோவின் முேல் ேனியோரோல் 

உருவோக்கப் ட்ட கினரபயோசெனிக் ரோக்சகட் 

எஞ்சின் “ேவோன்-1″ ஐ பெோேனை செய்ேது. 

 னைேரோ ோத்னே ேைமோகக் சகோண்ட 

விண்சவளி சேோழில்நுட்  சேோடக்க 

நிறுவைமோை ஸ்னகரூட் ஏபரோஸ்ப ஸ், 

இந்தியோவின் முேல் ேனியோரோல் 

உருவோக்கப் ட்ட முழு கினரபயோசெனிக் 

ரோக்சகட் இயந்திரமோை ேவோன்-1 ஐ 

சவற்றிகரமோக பெோேனை செய்துள்ைது. 

 இது அேன் வரவிருக்கும் விக்ரம்-2 

சுற்றுப் ோனே ஏவு வோகைத்தின் பமல் 

நினலகனை இயக்கும். ரோக்சகட் எஞ்சின் 

ேவோன்-1க்கு இந்திய ரோக்சகட் விஞ்ஞோனி 

ெதீஷ் ேவோன் ச யரிடப் ட்டது. 

 

State News 
 

ெம்மு கோஷ்மீரில் “ஆப்பிள் திருவிழோ”னவ 

விவெோய அனமச்ெர் சேோடங்கி னவத்ேோர் 

 மத்திய விவெோய அனமச்ெர் நபரந்திர சிங் 
பேோமர் மற்றும் சலப்டிைன்ட் கவர்ைர் 

மபைோஜ் சின்ைோ ஆகிபயோர் ெம்மு கோஷ்மீர் 

மோநிலம் ஸ்ரீநகரில் முேல் முனறயோக 

ஆப்பிள் திருவிழோனவ சேோடங்கி 

னவத்ேைர். 

 இது ஆப்பிள் விவெோயிகள் மற்றும் பிற 
 ங்குேோரர்களுக்கு சிறந்ே ேைத்னே 

வழங்கும். 

ைரியோைோ அரசு ‘உத்ேம் பீஜ் ப ோர்ட்டனல’ 

அறிமுகப் டுத்தியது 

 ைரியோைோ முேல்வர் (முேல்வர்) மபைோகர் 

லோல் கட்டோர், சவளிப் னடத்ேன்னமயுடன் 

ேரமோை வினேகனை வழங்குவேன் மூலம் 

ைரியோைோ விவெோயிகளுக்கு  யைளிக்கும் 

‘உத்ேம் பீஜ் ப ோர்ட்டனல’ சேோடங்கிைோர். 

 இந்ே இனையேைமோைது, அரசு மற்றும் 

ேனியோர் வினே உற் த்தி முகனமகைோல் 

ஏற் ோடு செய்யப் டும் வினே உற் த்தித் 

திட்டத்தில் சவளிப் னடத்ேன்னமனய 

வழங்குவபேோடு, ெோன்றளிக்கப் ட்ட 

வினேகளின் ேரத்னே உறுதி செய்யும். 
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மத்திய மின்துனற அனமச்ெர் பெ&பக இல் 

“ கல் துல் நீர் மின் திட்டத்னே” சேோடங்கி 

னவத்ேோர் 

 பெ&பக, கிஷ்த்வோரில் உள்ை  கோல் துல் 

னைட்பரோ எலக்ட்ரிக் திட்டத்தின் மருசுேோர் 

ஆற்றின் திருப் த்னே மத்திய மின்துனற 

அனமச்ெர் ஆர்.பக.சிங் கிட்டத்ேட்ட துவக்கி 

னவத்ேோர். 

  கல் துல் HE திட்டம் (1,000 சமகோவோட்) 

செைோப் பவலி  வர் புரோசெக்ட்ஸ் 

பினரபவட் லிமிசடட் (CVPPPL) மற்றும் 

ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீர் மோநில  வர் 

சடவலப்சமன்ட் கோர்ப் பரஷன் 

ஆகியவற்றோல் கட்டப் டுகிறது. 

திரிபுரோ நோட்டின் ‘முேல்’ மூங்கில் கிரிக்சகட் 

ப ட், ஸ்டம்புகனை உருவோக்குகிறது 

 திரிபுரோவின் மூங்கில் மற்றும் கரும்பு 

பமம் ோட்டு நிறுவைம் (BCDI), வடகிழக்கு 

சேோழில்நுட்   யன் ோடு மற்றும் ரீச் 

(NECTAR) னமயத்துடன் இனைந்து, 

கிரிக்சகட் மட்னடகனை ேயோரிப் ேற்குப் 

 யன் டுத்ேப் டும் அனைத்து நினலயோை 

சநறிமுனறகனையும்  ரோமரித்து, நோட்டின் 

முேல் மூங்கில் செய்யப் ட்ட கிரிக்சகட் 

மட்னடனய உருவோக்கியேோகக் கூறியது. 

 இந்ே மட்னடகள் அனைத்து வனகயோை 
கிரிக்சகட்டிலும்  யன் டுத்ேப் டலோம். 

கிரிக்சகட் மட்னடகளின் உற் த்திக்கு 

மிகவும் விருப் மோை மரம் வில்பலோ ஆகும். 

நிறுவைத்தின் ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி 

ெமீ த்தில் பிப்லப் குமோர் சடப்பிற்கு 

ேயோரிப்பின் செயல்விைக்கத்னே 

வழங்கிைோர். 

திசு வைர்ப்பு அடிப் னடயிலோை வினே 

உருனைக்கிழங்கு விதிகனை அங்கீகரிக்கும் 

முேல் இந்திய மோநிலமோக  ஞ்ெோப் ஆைது 

 முேல்வர் ெரண்ஜித் சிங் ென்னி 

ேனலனமயிலோை  ஞ்ெோப் அனமச்ெரனவ, 

 ஞ்ெோப்ன  நினலயோை உருனைக்கிழங்கு 

வினே னமயமோக பமம் டுத்ே ‘ ஞ்ெோப் திசு 

வைர்ப்பு அடிப் னடயிலோை வினே 

உருனைக்கிழங்கு விதிகள்-2021’க்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

 இந்ே முடிவின் மூலம், திசு வைர்ப்பு 

அடிப் னடயிலோை ெோன்றிேனழப் ச ற்ற 

முேல் இந்திய மோநிலமோக  ஞ்ெோப் ஆைது, 

இது  ஞ்ெோபின் ெலந்ேர்-கபுர்ேலோ 

ச ல்ட்னட உருனைக்கிழங்கு ஏற்றுமதி 

னமயமோக உருவோக்கும். 

ஒடிெோ அரசு ெோனல  ோதுகோப்பு முயற்சியோை 

‘ரக்ஷக்’ சேோடங்கியுள்ைது. 

 ஒடிெோ மோநில அரசு, ெோனல வி த்துக்களில் 

முேலில்  திலளிப் வர்களுக்குப்  யிற்சி 

அளிப் ேற்கோக, ரக்ஷக் என்ற ச யரில் முேல் 

ெோனலப்  ோதுகோப்பு முயற்சினயத் 

சேோடங்கியுள்ைது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், 300 மோஸ்டர் 

 யிற்சியோைர்கள் 30,000 உள்ளூர் மக்களுக்கு 

 யிற்சி அளிப் ோர்கள், வி த்து ஏற் டும் 

இடங்களுக்கு அருகில் உள்ை உைவகங்கள் 

மற்றும்  ல்பவறு வணிக நிறுவைங்களில் 

ேங்கி அல்லது பவனல செய்கிறோர்கள். 

 இந்ே 30,000 ேன்ைோர்வலர்களுக்கு ெோனல 

வி த்துக்களுக்கு முேல் 

 திலளிப் வர்கைோக  யிற்சி 

அளிக்கப் டும். 

உ.பி.யில் இருந்து திருடப் ட்ட அன்ைபூரணி 

சினல 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கைடோவில் 

இருந்து மீட்கப் ட்டது 

 சுமோர் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

வோரைோசியில் இருந்து திருடப் ட்டு, 

பின்ைர் கைடோவில் கண்டுபிடிக்கப் ட்ட 

அன்ைபூரணி பேவியின் சினல 

மீட்கப் ட்டது சகோண்டுவரப் ட்டுள்ைது, 

பமலும் வோரைோசியில் உள்ை கோசி 

விஸ்வநோேர் பகோயிலில் அருள் ோலிக்க 

உள்ைது. 

பமகோலயோவில் 44வது வோங்கலோ திருவிழோ 

சேோடங்கியது 

 பமகோலயோ மோநிலம் ‘வோங்கலோ’வின் 44வது 

 திப்ன க் சகோண்டோடியது, 100 டிரம்ஸ் 

திருவிழோவின் திருவிழோ சேோடங்குகிறது. 

கபரோஸ்  ழங்குடியிைரின் அறுவனடக்குப் 

பிந்னேய திருவிழோவோகும், இது கபரோஸின் 

சூரியக் கடவுைோை ‘ெல்பெோங்னக’ 

சகௌரவிப் ேற்கோக ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நடத்ேப் டுகிறது, இது அறுவனட 

கோலத்தின் முடினவயும் குறிக்கிறது. 
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 1976 ஆம் ஆண்டு முேல் சகோண்டோடப் டும் 

இது கபரோ  ழங்குடியிைரின் மிக 

முக்கியமோை திருவிழோவோகும் மற்றும் 

ஏரோைமோை சுற்றுலோப்  யணிகனை 

ஈர்க்கிறது. 

அருைோச்ெலத்தின் “சகய்ெர்-இ-ஹிந்த்” மோநில 

 ட்டோம்பூச்சியோக அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 அருைோச்ெல பிரபேெ முேலனமச்ெர் ச மோ 

கோண்டு ேனலனமயிலோை மோநில 

அனமச்ெரனவ, “சகய்ெர்-இ-ஹிந்த்” மோநில 

 ட்டோம்பூச்சியோக அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

Kaiser-i-Hind அறிவியல் ரீதியோக Teinopalpus 

imperialis என்று அனழக்கப் டுகிறது. 

உண்னமயில், இது இந்தியோவின் ப ரரெர் 

என்று ச ோருள். 

  ட்டோம்பூச்சி 90-120 மிமீ இறக்னககள் 

சகோண்டது. இது கிழக்கு இமயமனலயில் 

6,000-10,000 அடி உயரத்தில் நன்கு மரங்கள் 

நினறந்ே நிலப் ரப்பில் ஆறு மோநிலங்களில் 

கோைப் டுகிறது. 

இந்தியோவின் முேல் மீன்வை வணிக கோப் கம் 

குருகிரோமில் சேோடங்கப் ட்டது 

 உண்னமயோை ெந்னே-ேனலனமயிலோை 

நினலனமகளின் கீழ் மீன்வைத் 

சேோடக்கங்கனை வைர்ப் ேற்கோக 

ைரியோைோவின் குருகிரோமில் அேன் 

வனகயோை, அர்ப் ணிப்புள்ை மீன்பிடி 

வணிக கோப் கம் திறக்கப் ட்டுள்ைது. 

 இன்குப ட்டர் LINAC- NCDC மீன்வை வணிக 

அனடகோக்கும் னமயம் (LlFlC) எை 

அனழக்கப் டுகிறது. இேனை மத்திய 

மீன்வைம், கோல்நனட  ரோமரிப்பு மற்றும் 

 ோல்வைத்துனற அனமச்ெர் ஸ்ரீ  ர்பஷோத்ேம் 

ரூ ோலோ திறந்து னவத்ேோர். 
 

 

சேலுங்கோைோவின் ப ோச்ெம் ள்ளி சிறந்ே 

சுற்றுலோ கிரோமங்களில் ஒன்றோகும் 

 சேலுங்கோைோ மோநிலம் யோேோத்ரி புவைகிரி 
மோவட்டத்தில் உள்ை ப ோச்ெம் ள்ளி 

கிரோமம், னகயோல் சநய்யப் ட்ட இகோட் 

புடனவகளுக்கு ச யர் ச ற்றது, ஐக்கிய 

நோடுகளின் உலக சுற்றுலோ அனமப்பு 

(UNWTO) சிறந்ே சுற்றுலோ கிரோமங்களில் 

ஒன்றோக பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது. டிெம் ர் 

2ம் பேதி மோட்ரிட்டில் நனடச றும் UNWTO 

ச ோதுச் ென யின் 24வது அமர்வில் இந்ே 

விருது வழங்கப் டும். 

உத்ேரபிரபேெத்தின் முேல் கோற்று 

மோசுக்கட்டுப் ோட்டு டவர் சநோய்டோவில் 

திறக்கப் ட்டது 

 உத்ேரபிரபேெ மோநிலத்தின் முேல் கோற்று 
மோசுக்கட்டுப் ோட்டு பகோபுரத்னே 

சநோய்டோவில் மத்திய கைரக சேோழில்துனற 

அனமச்ெர் மபகந்திர நோத்  ோண்பட திறந்து 

னவத்ேோர். 

 கோற்று மோசுக் கட்டுப் ோட்டு பகோபுரம் (APCT) 

முன்மோதிரினய அரசு நடத்தும்  ோரத் சைவி 

எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிசடட் (ச ல்) 

உருவோக்கியுள்ைது. 

 உள்நோட்டிபலபய உருவோக்கப் ட்ட APCT 

ஆைது DND ஃப்னைபவ மற்றும் சநோய்டோ 

எக்ஸ்பிரஸ்பவக்கு செல்லும் ஸ்லிப் பரோடு 

இனடபய அனமக்கப் ட்டுள்ைது. நகரில் 

அதிகரித்து வரும் கோற்று மோசு பிரச்ெனைனய 

குனறக்க இந்ே பகோபுரம் உேவும். 

ைரியோைோவில் ஆேர்ஷ் கிரோமமோை ‘சுய்’னவ 

குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்த் திறந்து 

னவத்ேோர் 

 இந்திய குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் 

பகோவிந்த், ைரியோைோ மோநிலம் பிவோனி 

மோவட்டத்தில் உள்ை சூய் கிரோமத்தில் 

 ல்பவறு ச ோது வெதிகனை திறந்து 

னவப் ேற்கோக அங்கு சென்றோர். 

 ைரியோைோ அரசின் ஸ்வோ-ப்ரீரிட் ஆேர்ஷ் 

கிரோம் பயோெைோ (SPAGY) திட்டத்தின் கீழ் 

இந்ே கிரோமம் மகோபேவி  ரபமஸ்வரிேோஸ் 

ஜிண்டோல் அறக்கட்டனை மூலம் ஆேர்ஷ் 

கிரோமமோக (மோதிரி கிரோமமோக) 

உருவோக்கப் டுகிறது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10504/target-tnpsc-group-4-batch-tamil-live-classes-by-adda247
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சிறந்ே கடல்ெோர் மோநில விருனே ஆந்திர 

பிரபேெம் ச ற்றுள்ைது 

 நோட்டிபலபய சிறந்ே கடல் மோநிலமோக 

ஆந்திரப் பிரபேெம் மீன்வைத் துனறயோல் 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. மீன்வைம், 

கோல்நனட  ரோமரிப்பு மற்றும் 

 ோல்வைத்துனற அனமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ை 

மீன்வைத் துனற, 2021-22 ஆம் ஆண்டுக்கோை 

சிறந்ே செயல்திறனுள்ை மோநிலங்களுக்கு 21 

நவம் ர் 2021 அன்று ‘உலக மீன்வை 

திைத்னே முன்னிட்டு, இந்ேத் துனறயில் 

அவர்களின் ெோேனைகள் மற்றும் அவர்களின் 

வைர்ச்சிக்கோை  ங்களிப்ன  

அங்கீகரிக்கிறது. துனற. 

 சிறந்ே மோநிலங்கள் 
 

 கடல்ெோர் மோநிலங்கள்: ஆந்திரப் பிரபேெம் 

 உள்நோட்டு மோநிலங்கள்: சேலுங்கோைோ 

 மனலப் குதி மற்றும் வடகிழக்கு 

மோநிலங்கள்: திரிபுரோ 

 சிறந்ே மோவட்டங்கள் 
 

 சிறந்ே கடல் மோவட்டம்: ஒடிெோவில் உள்ை 

 ோலபெோர் 

 சிறந்ே உள்நோட்டு மோவட்டம்: மத்தியப் 

பிரபேெத்தில் உள்ை  ோலகோட் 

 சிறந்ே மனலப் குதி மற்றும் NE மோவட்டம்: 

அஸ்ஸோமில் உள்ை ப ோங்னககோன் 

ஒடிெோவில் கோர்த்தினக பூர்ணிமோ அன்று 

‘ப ோய்டோ  ந்ேைோ’ விழோ சகோண்டோடப் ட்டது 

 கோர்த்தினக பூர்ணிமோ அன்று, ஒடிெோவின் 

 ல்பவறு நீர்நினலகளில், ச ோய்டோ  ந்ேைோ 

என்றும் அனழக்கப் டுகிறது 

இந்பேோபைசியோ, ெோவோ ப ோன்ற வங்கோை 

விரிகுடோவுடன் எல்னலகனை  கிர்ந்து 

சகோள்ளும் சேோனலதூர தீவு நோடுகளுடன் 

வர்த்ேகம் செய்வேற்கோக கலிங்கத்தின் கடல் 

வர்த்ேக வரலோற்றின் ெோன்றோக 

சகோண்டோடப் டும் இந்ே திருவிழோ கடல் 

 ோரம் ரியமோகும். , சுமத்ரோ மற்றும்  ோலி. 

 ஒடிெோவின் பிற பிர லமோை திருவிழோக்கள்: 

o ெோவ் திருவிழோ 

o பகோைோர்க் நடை விழோ 

o  ோலி ெோத்ரோ 

o ரோெோ  ர் ோ 

o நுவோகோய் 

 

Banking News 

 

இந்தியோவின் NICDPக்கு ADB $250 மில்லியன் 

கடனுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

 இந்தியோவின் பேசிய சேோழில்துனற 

ேோழ்வோர பமம் ோட்டுத் திட்டத்திற்கு 

(NICDP) ஆேரவளிக்க ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

(ADB) USD 250 மில்லியன் (சுமோர் ரூ. 1,875 

பகோடி) கடனுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 17 மோநிலங்களில் 11 சேோழில்துனற 

ேோழ்வோரங்கனை உருவோக்க 500 மில்லியன் 

அசமரிக்க டோலர் கடன் வழங்கும் 

திட்டத்தின் முேல் துனைத் திட்டம் 

இதுவோகும் 

ரூப  கிசரடிட் கோர்டுகைோை ‘வீர்’ ஐ 

அறிமுகப் டுத்ே பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி NPCI 

உடன் இனைந்ேது. 

 பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி (KMB) இந்திய 

பேசிய சகோடுப் ைவு கழகத்துடன் (NPCI) 

கூட்டு பெர்ந்துள்ைது, இந்திய 

ஆயுேப் னடகளுக்கு அேோவது ரோணுவம், 

கடற் னட மற்றும் விமோைப் னட 

 ணியோைர்களுக்கு ‘வீர்’ எை 

ச யரிடப் ட்ட ரூப  சநட்சவோர்க்கில் 

பகோடக் கிசரடிட் கோர்டுகனை 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

 இந்தியோவின் 75வது சுேந்திர ஆண்டில், RuPay 

சநட்சவோர்க்கில் KMBL அறிமுகப் டுத்திய 

முேல் கிசரடிட் கோர்டு ஆயுேப் 

 னடகளுக்கோக பிரத்பயகமோக ‘வீர்’ 

கிசரடிட் கோர்டு ஆகும். 

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

‘ஃபின்பூஸ்டர்’ கிசரடிட் கோர்னட 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைை 

 சயஸ் ப ங்க் மற்றும் com இனைந்து 

வோடிக்னகயோைர்களின் கடன் ேகுதினய 

அைவிட FinBooster என்ற இனை முத்தினர 

கிசரடிட் கோர்னட அறிமுகப் டுத்தியது. 

 FinBooster ஒரு கிசரடிட் ஃபிட்ைஸ் 

டிரோக்கனரச் சுற்றி கட்டனமக்கப் ட்டுள்ைது. 

FinBooster CreditStrong ஆப் ெந்ேோனவப் 

(கிசரடிட் ஃபிட்ைஸ் ரிப்ப ோர்ட்) 

 யன் டுத்துகிறது, இது கிசரடிட் ஸ்பகோனர 

பமம் டுத்தும் கடன் ேகுதினயக் 

கண்கோணிக்க வோடிக்னகயோைர்களுக்கு 

உேவுகிறது. 

ரிெர்வ் வங்கி  ந்ேன் வங்கினய ஏசென்சி 

வங்கியோக அறிவித்ேது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி இப்ப ோது  ந்ேன் 

வங்கினய அரசு வணிகத்னே நடத்ே ரிெர்வ் 

வங்கியின் ஏசென்சி வங்கியோக 

நியமித்துள்ைது 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ஏசென்சி வங்கியோக 

இனைக்கப் ட்ட  ல ேனியோர் 

வங்கிகளுடன்  ந்ேன் வங்கி இப்ப ோது 

இனைந்துள்ைது. 

 GST, VAT மற்றும் மோநில வரி வசூல் 

சேோடர் ோை  ரிவர்த்ேனைகனை னகயோை 

 ந்ேன் வங்கிக்கு இப்ப ோது அங்கீகோரம் 

வழங்கப் டும். 

 ெமீ த்தில் ரிெர்வ் வங்கியின் ஏசென்சி 

வங்கியோக நியமிக்கப் ட்ட வங்கிகளின் 

 ட்டியல்: 

o ெவுத் இந்தியன் வங்கி 

o கர்நோடக வங்கி 

o DCB வங்கி 

o RBLவங்கி 

o ேைலட்சுமி வங்கி 

o IndusInd வங்கி 

o  ந்ேன் வங்கி 

PhonePe படோக்கனைபெஷன் தீர்வோை ‘SafeCard’ ஐ 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

 டிஜிட்டல் ப சமண்ட் நிறுவைமோை 

PhonePe, ஆன்னலன் சடபிட் மற்றும் 

கிசரடிட் கோர்டு  ரிவர்த்ேனைகளுக்கு 

‘SafeCard’ என்ற படோக்கனைபெஷன் தீர்னவ 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

 முன்ைேோக செப்டம் ர் 2021 இல், கோர்டு-

ஆன்-ஃன ல் படோக்கனைபெஷன் (CoFT) 

பெனவகளுக்கும், அேோவது கோர்டு-ஆன்-

ஃன லுக்கும் (CoF) ச ோருந்ேக்கூடிய ெோேை 

அடிப் னடயிலோை படோக்கனைபெஷன் 

கட்டனமப்ன  RBI உருவோக்கியது. எளிேோக 

 ைம் செலுத்துேல். 

எஸ்பிஐ ஓய்வூதியேோரர்களுக்கு ‘வீடிபயோ 

னலஃப் ெோன்றிேழ்’ வெதினய 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது 

 ஸ்படட்  ோங்க் ஆஃப் இந்தியோ ஓய்வூதியம் 

ச று வர்களுக்கு வீடிபயோ னலஃப் 

ெோன்றிேழ் பெனவனய 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. இந்ே புதிய வெதி, 

ஓய்வூதியம் ச றுபவோர் ேங்கள் வீடுகளில் 

இருந்பே கோசைோளி மூலம் ேங்கள் 

வோழ்க்னகச் ெோன்றிேனழச் ெமர்ப்பிக்க 

அனுமதிக்கும். 

 இந்ே வெதி ஓய்வூதியம் ச று வர்களுக்கு 

(குடும்  ஓய்வூதியம் ச றுபவோர் ேவிர) 

கினடக்கும். இேைோல், அரசிடம் இருந்து 

ஓய்வூதியம் ச றும் ஓய்வூதியேோரரின் 

மனைவி இந்ே வெதினயப்  யன் டுத்ே 

முடியோது. 

ரிெர்வ் வங்கி ைோர்பிங்கர் 2021 என்ற ச யரில் 1 

வது குபைோ ல் பைக்கத்ேோனை 

அறிமுகப் டுத்துகிறது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ேைது முேல் 

உலகைோவிய பைக்கத்ேோனை “ைோர்பிங்கர் 

2021 – மோற்றத்திற்கோை கண்டுபிடிப்பு” என்ற 

ச யரில் சேோடங்கியுள்ைது. 

 ைோர்பிங்கர் 2021 இன் கருப்ச ோருள் 

‘ஸ்மோர்ட்டர் டிஜிட்டல் ப சமண்ட்ஸ்’. 
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 டிஜிட்டல் சகோடுப் ைவுகளின் 

 ோதுகோப்ன  வலுப் டுத்தும் மற்றும் 

வோடிக்னகயோைர்  ோதுகோப்ன  

பமம் டுத்தும் அபே பவனையில்,  ைம் 

செலுத்துவனே எளிேோக்குேல் மற்றும்  யைர் 

அனு வத்னே பமம் டுத்துேல், டிஜிட்டல் 

ப சமண்ட்டுகனை அணுகக்கூடிய திறன் 

சகோண்ட தீர்வுகனை அனடயோைம் கண்டு 

உருவோக்க  ங்பகற் ோைர்கனை Hackathon 

அனழக்கிறது. 

னநகோவின் ஃ ோல்குனி நோயர் இந்தியோவின் 

மிகப் ச ரிய  ைக்கோர ச ண் பில்லியைர் 

ஆைோர் 

 அழகு மற்றும் ப ஷன் இனையவழி 

வர்த்ேக ேைமோை Nykaa இன் CEO மற்றும் 

நிறுவைர் Falguni Nayar, இந்தியோவின் 

 ைக்கோர ச ண்மணி ஆைோர். 

 அவர் 2012 ஆம் ஆண்டில் Nykaa ஐ 

நிறுவிைோர். Nykaa இல் 5%  ங்குகனை அவர் 

னவத்திருக்கிறோர் மற்றும் நிகர மதிப்பு 7.48 

பில்லியன் அசமரிக்க டோலர்கள். 

Diners Club International Limited மீேோை 

கட்டுப் ோடுகனை RBI நீக்குகிறது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) 23 ஏப்ரல் 2021 

அன்று கிசரடிட் கோர்டு வழங்கும் னடைர்ஸ் 

கிைப் இன்டர்பநஷைல் லிமிசடட் மீது 

புதிய வோடிக்னகயோைர்கனை பெர்க்க 

விதிக்கப் ட்ட கட்டுப் ோடுகனை 

நீக்கியுள்ைது. 

 ப சமன்ட் சிஸ்டம் படட்டோனவச் 

பெமிப் தில் RBI உடன் இைங்கோேேோல், பம 

1, 2021 முேல் Diners Club International Ltdஐ 

அேன் கோர்டு சநட்சவோர்க்கில் புதிய 

உள்நோட்டு வோடிக்னகயோைர்கனை 

உள்வோங்குவனே ரிெர்வ் வங்கி 

கட்டுப் டுத்தியது. 

சில்லனற  ைவீக்கம் அக்படோ ரில் 4.48% ஆக 

குனறந்துள்ைது 

 நுகர்பவோர் வினலக் குறியீட்டோல் (CPI) 

அைவிடப் டும் சில்லனற  ைவீக்கம், 

அக்படோ ரில் 48 ெேவீேமோக ெற்று 

உயர்ந்துள்ைது. ேனித்ேனியோக, 

சேோழிற்ெோனல உற் த்தி, சேோழில்துனற 

உற் த்தி குறியீட்டின் (IIP) அடிப் னடயில் 

அைவிடப் டுகிறது, செப்டம் ரில் 3.1 

ெேவீேம் அதிகரித்துள்ைது. 

 கோய்கறிகளின் வினல உயர்வுடன் உைவுப் 

 ைவீக்கம் அக்படோ ர் மோேத்தில் 68 

ெேவீேத்தில் இருந்து 0.85 ெேவீேமோக 

உயர்ந்துள்ைது. 

 ோரத்ப  உலகின் 1வது வணிகர்  ங்குேோரர் 

திட்டத்னே அறிமுகப் டுத்தியது 

 BharatPe ேைது வணிக கூட்டோைர்களுக்கோக 

உலகின் 1வது வணிக  ங்குேோரர் திட்டத்னே 

(MSP) அறிமுகப் டுத்தியது. இது $100 

மில்லியன் மதிப்புள்ை திட்டமோகும், இேன் 

கீழ் நிறுவைம் ேைது வணிக 

வோடிக்னகயோைர்களுக்கு BharatPe இன் 

ஈக்விட்டி  ங்குகனை வோங்குவேற்கும் ஒரு 

 ங்குேோரரோக ஆவேற்கும் வோய்ப் ளிக்கிறது. 

 நிறுவைம் 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் ச ோதுப் 

 ட்டியனலத் திட்டமிடுகிறது மற்றும் $1 

பில்லியன் ச ோதுப்  ட்டியல் மதிப்ன  

இலக்கோகக் சகோண்டுள்ைது. 

ரிெர்வ் வங்கி 2021-22 க்கு சில்லனற  ைவீக்கம் 

5.3% என்று கணித்துள்ைது 

 2021-22 ஆம் ஆண்டுக்கோை சிபிஐ  ைவீக்கம் 

3 ெேவீேமோக இருக்கும் என்று ஆர்பிஐ 

கணித்துள்ைது. MoSPI ேரவுகளின் டி, 

உைவுக் கூனடயில்  ைவீக்கம் அக்படோ ர் 

மோேத்தில் 0.85 ெேவீேமோக உயர்ந்துள்ைது, 

இது முந்னேய மோேத்தில் 0.68 ெேவீேமோக 

இருந்ேது. 

 நுகர்பவோர் வினலக் குறியீட்டோல் (CPI) 

அைவிடப் டும் இந்தியோவின் சில்லனற 

 ைவீக்க விகிேம், உைவுப் ச ோருட்களின் 

வினல உயர்வு கோரைமோக, செப்டம் ர் 

மோேத்தில் 35% ஆக இருந்ே அக்படோ ர் 

மோேத்தில், ஆண்டுக்கு ஆண்டு 48% ஆக 

உயர்ந்துள்ைது. 
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HDFC வங்கி “Mooh Band Rakho” பிரச்ெோரத்தின் 

2வது  திப்ன  அறிமுகப் டுத்துகிறது 

 HDFC வங்கி லிமிசடட், ெர்வபேெ பமோெடி 

விழிப்புைர்வு வோரம் 2021 (நவம் ர் 14-20, 

2021) க்கு ஆேரவோக பமோெடி ேடுப்பு குறித்ே 

விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்ே ேைது “மூஹ் 

ப ண்ட் ரபகோ” பிரச்ெோரத்தின் இரண்டோவது 

 திப்ன த் சேோடங்கியுள்ைது. 

 HDFC வங்கி ேைது வோடிக்னகயோைர்களுக்கு 

அனைத்து வனகயோை பமோெடிகள்  ற்றிய 

விழிப்புைர்னவ அதிகரிப் னே 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது மற்றும் 

அவற்னறத் ேடுப் ேற்கும், உறுதிசமோழி 

எடுப் ேற்கும் உங்கள் வோனய 

மூடிக்சகோண்டு இருப் ேன் முக்கியத்துவம் 

மற்றும் இரகசிய வங்கித் ேகவல்கனை 

யோருடனும்  கிர்ந்து சகோள்ைோது. 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட NBFC களுக்கு RBI 

இன்டர்ைல் ஒம்புட்ஸ்பமன் ச ோறிமுனறனய 

அறிமுகப் டுத்துகிறது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி பின்வரும் இரண்டு 

வனகயோை வங்கி அல்லோே நிதி 

நிறுவைங்களுக்கு (NBFCs) உள் 

ஒம்புட்ஸ்பமன் ச ோறிமுனறனய 

அறிமுகப் டுத்துவேோக அறிவித்துள்ைது. 

 இந்ே இரண்டு வனகயோை NBFCகள் 10 

அல்லது அேற்கு பமற் ட்ட கினைகனைக் 

சகோண்ட சட ோசிட்-எடுக்கும் NBFCகள் 

(NBFCs-D) மற்றும் ச ோது வோடிக்னகயோைர் 

இனடமுகம் சகோண்ட ரூ.5,000 பகோடி 

மற்றும் அேற்கு பமல் செோத்து அைவு 

சகோண்ட சட ோசிட் எடுக்கோே NBFCகள் 

(NBFCs-ND) ஆகும். 

 இேன் வினைவோக, இந்ே இரண்டு வனக 

NBFCகள் உள் ஒம்புட்ஸ்பமனை (IO) 

நியமிக்க பவண்டும். 

Paytm Money AI-இயங்கும் ‘வோய்ஸ் டிபரடிங்னக’ 

அறிமுகப் டுத்தியது 

 Paytm இன் முழுச் செோந்ேமோை துனை 

நிறுவைமோை Paytm Money, செயற்னக 

நுண்ைறிவு (AI) மூலம் இயங்கும் ‘வோய்ஸ் 

டிபரடிங்னக’ அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. இது 

 யைர்கள் வர்த்ேகம் செய்ய அல்லது ஒற்னற 

குரல் கட்டனை மூலம்  ங்குகள்  ற்றிய 

ேகவல்கனைப் ச ற அனுமதிக்கும். 

 இந்ே குரல் கட்டனை அம்ெம் உடைடி 
செயலோக்கத்னே அனுமதிக்க நரம்பியல் 

சநட்சவோர்க்குகள் மற்றும் இயற்னக சமோழி 

செயலோக்கத்னே (NLP)  யன் டுத்துகிறது. 

 யைர் அனு வத்னே பமம் டுத்துவேற்கு 

அடுத்ே ேனலமுனற மற்றும் AI-உந்துேல் 

சேோழில்நுட் த்னே வழங்க Paytm Money இன் 

முயற்சிகளுக்கு ஏற்  இந்ே பெனவ 

சேோடங்கப் ட்டுள்ைது. 

டிஜிட்டல் கடன் வழங்குவேற்கோை 

 ணிக்குழுவின் அறிக்னகனய ரிெர்வ் வங்கி 

சவளியிட்டுள்ைது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியோல் (RBI) 

உருவோக்கப் ட்ட ஆன்னலன் 

பிைோட்ஃ ோர்ம்கள் மற்றும் சமோன ல் 

ஆப்ஸ் மூலம் கடன் வழங்குவது உட் ட 

டிஜிட்டல் கடன் வழங்குவேற்கோை 

 ணிக்குழு ேைது அறிக்னகனய 

ெமர்ப்பித்துள்ைது. 

பநரடி வரிகனை வசூலிக்க RBL வங்கினய RBI 

அங்கீகரித்துள்ைது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) மத்திய பநரடி 

வரிகள் வோரியத்தின் (CBDT) ெோர் ோக பநரடி 

வரிகனை வசூலிக்க RBL வங்கினய நிதி 

அனமச்ெகம் மற்றும் இந்திய அரெோங்கத்தின் 

கைக்குக் கட்டுப் ோட்டோைர் செைரல் 

 ரிந்துனரயின் அடிப் னடயில் 

அங்கீகரித்துள்ைது 

 இப்ப ோது, RBL வங்கியின் 

வோடிக்னகயோைர்கள் ேங்கள் பநரடி வரிகனை 

RBL வங்கியின் சமோன ல் வங்கி அல்லது 

சநட் ப ங்கிங் ேைங்கள் அல்லது கினை 

வங்கி சநட்சவோர்க்குகள் மூலம் 

செலுத்ேலோம். 

ICICI வங்கி ‘டிபரட் எமர்ஜ்’ என்ற ஆன்னலன் 

ேைத்னே அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

 ேனியோர் துனற கடைோளியோை ஐசிஐசிஐ 

வங்கி, இந்திய ஏற்றுமதியோைர்கள் மற்றும் 

இறக்குமதியோைர்களுக்கு டிஜிட்டல் வங்கி 

மற்றும் மதிப்பு கூட்டப் ட்ட பெனவகனை 

வழங்குவேற்கோக ‘டிபரட் எமர்ஜ்’ என்ற 

ஆன்னலன் ேைத்னே 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 
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 வர்த்ேக எழுச்சியுடன் எல்னலக்குட் ட்ட 
வர்த்ேகம் சேோந்ேரவில்லோமல், வினரவோை 

மற்றும் வெதியோைேோக மோறும், ஏசைனில் 

ஒபர இடத்தில்  ல பெனவகள் 

வழங்கப் டுகின்றை, எைபவ நிறுவைங்கள் 

 ல சேோடு புள்ளிகளுடன் ஒருங்கினைக்க 

பவண்டிய அவசியமில்னல. 

நிதி நினலத்ேன்னம வோரியம்: பெபி பமோர்கன் 

உலகின் மிகவும் முனறயோை வங்கி என்று 

ச யரிட்டோர் 

 உலகைோவிய கட்டுப் ோட்டோைர்கைோல் 

சிறந்ே கடன் வழங்கு வர்களின் ெமீ த்திய 

வருடோந்திர ேரவரினெயின் டி,  ரந்ே நிதி 

அனமப்பின் ஆபரோக்கியத்திற்கோை உலகின் 

மிக முக்கியமோை வங்கியோக பெபி பமோர்கன் 

பெஸ் மீண்டும் ச யரிடப் ட்டுள்ைது. 

 G20 நோடுகளின் கட்டுப் ோட்டோைர்கைோல் 

உருவோக்கப் ட்ட நிதி நினலப்புத்ேன்னம 

வோரியம் (FSB), உலகின் 30 முனறயோை 

வங்கிகளின் ெமீ த்திய அட்டவனைனய 

சவளியிட்டது. 

பிஎம்சி வங்கினய இனைப் ேற்கோை வனரவுத் 

திட்டத்னே ஆர்பிஐ சவளியிட்டது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI)  ஞ்ெோப் மற்றும் 

மகோரோஷ்டிரோ கூட்டுறவு (PMC) வங்கினய 

சடல்லினய ேைமோகக் சகோண்ட யூனிட்டி 

ஸ்மோல் ஃன ைோன்ஸ் வங்கி லிமிசடட் 

(USFB) உடன் இனைப் ேற்கோை வனரவுத் 

திட்டத்னே சவளியிட்டது. 

 யூனிட்டி ஸ்மோல் ஃன ைோன்ஸ் வங்கி 

என் து சென்ட்ரம் குழுமம் மற்றும் 

 ோரத்ப  ஆகியவற்றின் கூட்டு 

முயற்சியோகும். நவம் ர் 1, 2021 முேல் சிறிய 

நிதி வங்கியோக செயல் டத் 

சேோடங்கியுள்ைது. 

பகோவிட்-19 ேடுப்பூசி சகோள்முேலுக்கோக ADB 1.5 

பில்லியன் அசமரிக்க டோலர் கடனை 

இந்தியோவிற்கு வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 சகோபரோைோ னவரஸுக்கு (COVID-19) எதிரோக 

 ோதுகோப் ோை மற்றும்  யனுள்ை 

ேடுப்பூசிகனை வோங்குவேற்கு இந்திய 

அரசுக்கு உேவுவேற்கோக ஆசிய வைர்ச்சி 

வங்கி (ADB) $1.5 பில்லியன் கடனுக்கு (சுமோர் 

ரூ. 11,185 பகோடி) ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 நோட்டின் மதிப்பிடப் ட்ட 7 பகோடி 

மக்களுக்கு குனறந்ே ட்ெம் 66.7 பகோடி 

பகோவிட்-19 ேடுப்பூசி மருந்துகனை வோங்க 

இந்ே நிதி  யன் டுத்ேப் டும். 

 ஆசிய உள்கட்டனமப்பு முேலீட்டு வங்கி 
இந்ே திட்டத்திற்கோக கூடுேலோக 500 

மில்லியன் அசமரிக்க டோலர்கனை இனை 

நிதியளிக்கும் எை எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. 

Equitas SFB, HDFC வங்கியுடன் கூட்டு 

முத்தினரயிடப் ட்ட கிசரடிட் கோர்டுகனை 

வழங்குவேற்கு கூட்டு பெர்ந்துள்ைது 

 Equitas Small Finance Bank (SFB) HDFC (Housing 

Development Finance Corporation Limited) 

வங்கியுடன் இனைந்து அேன் புதிய இனை 

முத்தினர கடன் அட்னடகனை 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

 இந்ே கூட்டோண்னம மூலம், Equitas SFB 

கிசரடிட் கோர்டு ெந்னேயில் HDFC வங்கியின் 

வரம்ன ப்  யன் டுத்துவபேோடு, அேன் 

வோடிக்னகயோைர்களுக்கு சிறந்ே வங்கிச் 

சூழனல வழங்கும். 

ரிெர்வ் வங்கி ேனியோர் வங்கிகளில் 

விைம் ரேோரர்களின்  ங்குகனை 26% ஆக 

உயர்த்தியுள்ைது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, இந்திய ேனியோர் துனற 

வங்கிகளுக்கோை உரினம மற்றும் 

கோர்ப் பரட் கட்டனமப்பு குறித்ே 

ேற்ப ோனேய வழிகோட்டுேல்கனை 

மதிப் ோய்வு செய்வேற்கோக ெூன் 2020 இல் 

உள்ைக  ணிக்குழுனவ (IWG) உருவோக்கியது. 
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 அவர் IWG 5 உறுப்பிைர்கனைக் 

சகோண்டிருந்ேோர், ஸ்ரீபமோகன் யோேவ் 

ஒருங்கினைப் ோைரோக இருந்ேோர். 

உள்நோட்டு  ணிக்குழு (IWG) RBI க்கு 33 

 ரிந்துனரகனை அளித்துள்ைது. 

விதிமுனறகனை பின் ற்றோே எஸ்பிஐக்கு ரிெர்வ் 

வங்கி ரூ.1 பகோடி அ ரோேம் விதித்துள்ைது 

 வங்கி ஒழுங்குமுனறச் ெட்டம், 1949ன் பிரிவு 

19ன் உட்பிரிவு (2)ஐ மீறியேற்கோக,  ோரே 

ஸ்படட் வங்கிக்கு (SBI) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

(RBI) ரூ. 1 பகோடி அ ரோேம் விதித்துள்ைது. 

 SBI கடன் வோங்கிய நிறுவைங்களில் அந்ே 

நிறுவைங்களின் செலுத்ேப் ட்ட  ங்கு 

மூலேைத்தில் 30 ெேவீேத்திற்கும் அதிகமோை 

 ங்குகனை னவத்திருந்ேது. 

மறுசுழற்சி செய்யப் ட்ட PVC 

பிைோஸ்டிக்கிலிருந்து ேயோரிக்கப் ட்ட 

இந்தியோவின் முேல் கிசரடிட் கோர்னட HSBC 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

 HSBC இந்தியோ, மறுசுழற்சி செய்யப் ட்ட 

PVC ( ோலிவினைல் குபைோனரடு) 

பிைோஸ்டிக்கில் இருந்து ேயோரிக்கப் ட்ட 

இந்தியோவின் முேல் கிசரடிட் கோர்னட 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. கோர்டுகள் 

உலகைோவிய அட்னடகள் உற் த்தியோைரோை 

IDEMIA உடன் இனைந்து, ஒருமுனற 

 யன் டுத்தும் PVC பிைோஸ்டிக்னக 

 டிப் டியோக அகற்றுவேற்கோக 

அறிமுகப் டுத்ேப் ட்டுள்ைை. கோர்டுகள் 85 

ெேவீேம் மறுசுழற்சி செய்யப் ட்ட 

பிைோஸ்டிக்கிலிருந்து ேயோரிக்கப் டுகின்றை, 

பமலும் ஒவ்சவோரு அட்னடயும் 3.18 கிரோம் 

பிைோஸ்டிக் கழிவுகனைச் பெமிக்கும், பமலும் 

ஒட்டுசமோத்ே கோர் ன் உமிழ்னவக் குனறக்க 

உேவுகிறது. 

பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கியில், LICயின் 

 ங்குகனை அதிகரிக்க ரிெர்வ் வங்கி ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI), ேனியோர் கடன் 

நிறுவைமோை பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கியில், 

னலஃப் இன்சூரன்ஸ் கோர்ப் பரஷனின் (LIC) 

 ங்குகனை 9.99 ெேவீேமோக உயர்த்ே ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. ேற்ப ோது, ேனியோர் கடன் 

வழங்கும் நிறுவைத்தில் LIC 4.96% 

 ங்குகனை னவத்துள்ைது. 

 

Economic News 
 

அக்படோ ர் மோேத்திற்கோை ஜிஎஸ்டி வரியோக 

ரூ.1.30 லட்ெம் பகோடினய அரெோங்கம் 

வசூலித்துள்ைது 

 அக்படோ ர் மோேத்திற்கோை சமோத்ே ெரக்கு 
மற்றும் பெனவ வரி (ஜிஎஸ்டி) வசூல் 

ரூ.1,30,127 பகோடியோக இருந்ேது, இது ெூனல 

2017ல் ஜிஎஸ்டி அமல் டுத்ேப் ட்டதில் 

இருந்து இரண்டோவது அதிக ட்ெ 

வசூலோகும். 

 ஏப்ரல் 2021 இல் இதுவனர இல்லோே 

அதிக ட்ெ ஜிஎஸ்டி வசூல் ₹ 1.41 லட்ெம் 

பகோடி. இந்ே மோேத்திற்கோை வருவோய் 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு 24% அதிகமோகும். 

செங்கல் பவனல மதிப்பீடுகள் இந்தியோவின் 

சமோத்ே உள்நோட்டு உற் த்தினய FY22 இல் 10-

10.5% எை மதிப்பிடுகிறது 

 உள்நோட்டு கடன் மதிப்பீட்டு நிறுவைமோை 
Brickwork Ratings இந்தியோவின் சமோத்ே 

உள்நோட்டு உற் த்தினய (GDP) நடப்பு 

நிதியோண்டில், அேோவது 2021-22ல் (FY22) 10-

10.5 ெேவீேமோக மதிப்பிட்டுள்ைது. 

முன்ைேோக இது 9 ெேவீேமோக 

மதிப்பிடப் ட்டது. 

 பிரிக்சவோர்க் பரட்டிங்ஸ் என் து 

ச ங்களூருனவ ேனலனமயிடமோகக் 

சகோண்டு செபியில்  திவுசெய்யப் ட்ட 

கிசரடிட் பரட்டிங் ஏசென்சி ஆகும். 

அக்படோ ரில் WPI ஐந்து மோேங்களில் 

அதிக ட்ெமோக 12.54% 

துரிேப் டுத்ேப் ட்டுள்ைது. 

 வர்த்ேகம் மற்றும் சேோழில்துனற 

அனமச்ெகம் சமோத்ே வினலக் குறியீட்டு 

எண் (WPI) குறித்ே அேன் ேரனவ 

சவளியிட்டுள்ைது. அனமச்ெகத்தின் ேரவு, 

ேற்கோலிக சமோத்ே விற் னை வினலக் 

குறியீட்டு எண் (WPI) அடிப் னடயிலோை 

 ைவீக்கம் செப்டம் ர் மோேத்தில்  திவு 

செய்யப் ட்ட 66% லிருந்து 2021 

அக்படோ ரில் 12.54% ஆக ஐந்து மோேங்களில் 

இல்லோே அைவுக்கு 

துரிேப் டுத்ேப் ட்டுள்ைது. 
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PIDF இன் சமோத்ே கோர்ப் ஸ் ரூ.614 பகோடினய 

எட்டுகிறது 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ப சமண்ட்ஸ் 

இன்ஃப்ரோஸ்ட்ரக்ெர் சடவலப்சமன்ட் 

ஃ ண்டின் (PIDF) சமோத்ே கோர்ப் ஸ் ரூ.614 

பகோடினய எட்டியுள்ைது. PIDF திட்டம் 

ெைவரி 2021 இல் RBI ஆல் 

சேோடங்கப் ட்டது, நோட்டின் வடகிழக்கு 

மோநிலங்களில் சிறப்பு கவைம் 

செலுத்துவேன் மூலம் அடுக்கு-3 முேல் 

அடுக்கு-6 னமயங்களில் கட்டைம் 

ஏற்றுக்சகோள்ளும் உள்கட்டனமப்ன  (PoS) 

 யன் டுத்துவேற்கு மோனியம் 

அளிக்கப் ட்டது. 

UBS இந்தியோவின் GDP வைர்ச்சினய FY22 க்கு 

9.5% என்று கணித்துள்ைது 

 சுவிஸ் ேரகு நிறுவைமோை UBS 

செக்யூரிட்டீஸ், 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கோை 

இந்தியோவின் உண்னமயோை GDP வைர்ச்சிக் 

கணிப்பினை முன்ைர் மதிப்பிடப் ட்ட 5 

ெேவீேத்திலிருந்து 9.5 ெேவீேமோகத் 

திருத்தியுள்ைது. 

 எதிர் ோர்த்ேனே விட பவகமோக மீட்பு, 

அதிகரித்து வரும் நுகர்பவோர் நம்பிக்னக 

மற்றும் அேன் வினைவோக செலவிை 

அதிகரிப்பு ஆகியனவ பமல்பநோக்கிய 

திருத்ேத்திற்குக் கோரைம். 

யுபிஎஸ் செக்யூரிட்டீஸ் இந்தியோவிற்கோை GDP 

வைர்ச்சி விகிேத்னே  ல்பவறு ஆண்டுகைோக 

கணித்துள்ைது: 

 2021-22க்கு (FY22) = 9.5% 

 2022-23க்கு (FY23) = 7.7% 

 2023-24க்கு (FY24) = 6.0% 

SBI Ecowrap அறிக்னக, FY22க்கோை இந்தியோவின் 

GDPனய 9.3%-9.6% இனடபய கணித்துள்ைது. 

 ஸ்படட்  ோங்க் ஆஃப் இந்தியோ (SBI) 

ச ோருைோேோர வல்லுநர்கள் அேன் ஆரோய்ச்சி 

அறிக்னகயோை “Ecowrap” இல், FY22 (2021-22) 

க்கு 3%-9.6% வரம்பில் இந்தியோவின் GDP 

வைர்ச்சிக் கணிப்ன த் திருத்தியுள்ைைர். 

 முன்ைேோக இது 5%-9% என்ற அைவில் 

மதிப்பிடப் ட்டது. பமல்பநோக்கிய 

திருத்ேத்திற்கோை கோரைம், பகோவிட் 

வழக்குகளின் எண்ணிக்னகயில் 

குனறந்துள்ைது. 

பகோல்ட்பமன் ெோக்ஸ் இந்தியோவின் GDPனய FY22 

இல் 9.1% என்று கணித்துள்ைது 

 பவோல் ஸ்ட்ரீட் ேரகு, பகோல்ட்பமன் ெோச்ஸ் 

அேன் ெமீ த்திய பமக்பரோ அவுட்லுக் 2022 

குறிப்பில், சமோத்ே உள்நோட்டு 

உற் த்திக்கோை (GDP) முந்னேய 

மதிப்பீட்டில் இருந்து 1 ெேவீேமோக, 2022 

கோலண்டர் ஆண்டிற்கோை 8 ெேவீேத்தில் 

இருந்து 2021-22 (FY22) மதிப்பீட்னட 

உயர்த்தியுள்ைது. ), இது ச ோருைோேோர 

வைர்ச்சினய 8.5 ெேவீேமோகக் கணித்துள்ைது. 

EAC-PM இந்தியோவின் GDP வைர்ச்சி FY23 இல் 7.0-

7.5% என்று கணித்துள்ைது 

 2022-23 (FY23) மற்றும் அேற்கு பமல் 

இந்தியப் ச ோருைோேோர வைர்ச்சினய 

ஆரோய்வேற்கோக, பிரேமருக்கோை (EAC-PM) 

உறுப்பிைர்களுக்கோை ச ோருைோேோர 

ஆபலோெனைக் குழுவின் கூட்டம் 

புதுதில்லியில் நனடச ற்றது. 

 அங்கு, EAC-PM உறுப்பிைர்கள் இந்தியோவின் 

உண்னமயோை சமோத்ே உள்நோட்டு 

உற் த்தினய (GDP) 7-7.5% மற்றும் FY23 இல் 

11% க்கும் அதிகமோை வைர்ச்சியின் 

ச யரைவு விகிேமோக கணித்துள்ைைர். 

 அவர்கள் நடப்பு நிதியோண்டில் (FY22) 5% 

வைர்ச்சினய FY21 இல் 3% (-7.3%) என்ற 

ெோேனைச் சுருக்கத்திலிருந்து கணித்துள்ைைர். 
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FY22 இல் இந்தியோவின் GDP வைர்ச்சி 9.3% என்று 

மூடிஸ் கணித்துள்ைது. 

 மூடிஸ் இன்சவஸ்டர்ஸ் ெர்வீஸ் ேைது 

ெமீ த்திய அறிக்னகயில், இந்தியோவின் 

ச ோருைோேோர வைர்ச்சி வலுவோக மீண்டும் 

எழும் என்று கணித்துள்ைது. 

 இது நோட்டின் சமோத்ே உள்நோட்டு உற் த்தி 

வைர்ச்சினய FY22 மற்றும் FY23 இல் 

முனறபய 3% மற்றும் 7.9% ஆகக் 

கணித்துள்ைது. 

 

Defence News 
 

IAF ெர்வபேெ  யிற்சியோை ‘ப்ளூ ஃபிைோக் 2021 

இல்  ங்பகற்றது 

 இஸ்பரலின் ஓவ்டோ ஏர்ப ஸில் IAF இன் 

மிரோஜ் 2000 விமோைப்  னடயுடன் 

இனைந்து ப்ளூ ஃபிைோக் 2021 என்ற 

ெர்வபேெ  ன்முகப் ப ோர்  யிற்சியில் 

சமோத்ேம் 84 இந்திய விமோைப் னட (IAF) 

வீரர்கள்  ங்பகற்றைர். 

 ப்ளூ ஃபிைோக் 2021 இன் கருப்ச ோருள்: 

சிக்கலோை செயல் ோட்டுக் கோட்சிகளில் 

நோன்கோவது மற்றும் ஐந்ேோம் ேனலமுனற 

விமோைங்களின் ஒருங்கினைப்பு. 

இந்திய கடற் னடக்கு 4வது ஸ்கோர்பீன் 

நீர்மூழ்கிக் கப் லோை ‘பவலோ’ வழங்கப் ட்டது 

 ப்ரோசெக்ட்-75, யோர்டு 11878 இன் 4வது 

ஸ்கோர்பீன் நீர்மூழ்கிக் கப் ல் இந்திய 

கடற் னடக்கு வழங்கப் ட்டது, இது INS 

(இந்திய கடற் னடக் கப் ல்) பவலோவோக 

இயக்கப் டும். 

 பிரோசெக்ட்-75 ஆைது M/s கடற் னடக் குழு, 

பிரோன்சின் ஒத்துனழப்புடன் Mazagon Dock 

Shipbuilders Limited (MDL) மும்ன  

(மகோரோஷ்டிரோ) மூலம் ஸ்கோர்பீன் 

வடிவனமப்பின் ஆறு நீர்மூழ்கிக் 

கப் ல்கனை நிர்மோணிப் னே 

உள்ைடக்கியது. 

இந்பேோ ேோய் ஒருங்கினைந்ே 32வது  திப்பு 

பரோந்து சேோடங்குகிறது 

 இந்திய கடற் னடக்கும் ரோயல் ேோய்லோந்து 
கடற் னடக்கும் இனடயிலோை இந்தியோ-

ேோய்லோந்து ஒருங்கினைந்ே பரோந்துப் 

(இந்பேோ-ேோய் கோர் ோட்) 32வது  திப்பு 12-14 

நவம் ர் 2021 வனர நடத்ேப் டுகிறது. 

 இந்திய கடற் னடக் கப் ல் (INS) கர்முக், 

உள்நோட்டில் உருவோக்கப் ட்ட ஏவுகனை 

சகோர்சவட் மற்றும் ஹிஸ் சமெஸ்டியின் 

ேோய்லோந்து கப் ல் (HTMS) Tayanchon, 

கம்பரோசின் வகுப்பு நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு 

பரோந்துக் கப் ல், இரண்டு கடற் னடகளின் 

கடல்ெோர் பரோந்து விமோைங்களும் CORPAT 

இல்  ங்பகற்கின்றை. 

6வது இந்தியோ-பிரோன்ஸ் இருேரப்பு ரோணுவப் 

 யிற்சி EX ெக்தி 2021 சேோடங்குகிறது 

 இந்தியோ மற்றும் பிரோன்ஸ் கடற் னடகள் 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற 

நடத்ேப் டும் “EX ெக்தி 2021”  யிற்சியின் 

6வது  திப்ன  நவம் ர் 15 முேல் 26, 2021 

வனர பிரோன்சின் Frejus இல் நடத்தும். 

இந்திய ரோணுவத்னே பகோர்க்கோ னரபிள்ஸ் 

கோலோட் னட  ட்டோலியனும், பிரோன்ஸ் 

ரோணுவம் 6வது னலட் ஆர்மர்ட் 

 னடப்பிரிவின் 21வது மனரன் 

கோலோட் னட  னடப்பிரிவின் துருப்புகளும் 

பிரதிநிதித்துவப் டுத்ேப் டும். 

இந்தியோ, சிங்கப்பூர் மற்றும் ேோய்லோந்து 

முத்ேரப்பு கடல்ெோர்  யிற்சி SITMEX–21 

சேோடங்குகிறது 

 SITMEX–21 எை ச யரிடப் ட்ட முத்ேரப்பு 

கடல்ெோர்  யிற்சியின் 3வது  திப்பு நவம் ர் 

15 முேல் 16 வனர அந்ேமோன் கடலில் 

நனடச றுகிறது. இதில் இந்தியோ, 

சிங்கப்பூர், ேோய்லோந்து ஆகிய நோடுகளின் 

கடற் னடயிைர்  ங்பகற்கின்றைர். இந்திய 

கடற் னடக் கப் ல் (INS) கோர்முக் 

இந்தியோவில் இருந்து 3வது  திப்பில் 

 ங்பகற்கிறது. இது உள்நோட்டிபலபய 

உருவோக்கப் ட்ட ஏவுகனை சகோர்சவட் 

ஆகும். 
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இலகுரக ப ோர் சைலிகோப்டர்கனை, இந்திய 

விமோைப் னட ேை தியிடம் பிரேமர் பமோடி 

ஒப் னடத்ேோர். 

 ஹிந்துஸ்ேோன் ஏபரோநோட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

நிறுவைம், உள்நோட்டிபலபய ேயோரித்ே 

இலகுரக ப ோர் சைலிகோப்டர்கனை (LHC), 

இந்திய விமோைப் னடத் ேனலவர் மோர்ஷல் 

விபவக் ரோம் ெவுத்ரியிடம் பிரேமர் நபரந்திர 

பமோடி ஒப் னடத்ேோர். 

  யனுள்ை ப ோர்ப்  ோத்திரங்களுக்கோை, 

பமம் ட்ட சேோழில்நுட் ங்கள் மற்றும் 

ரகசியமோை அம்ெங்கனை உள்ைடக்கிய 

இலகுரக ப ோர் சைலிகோப்டர்கள், 

இந்தியோவின் ேன்ைம்பிக்னகனய 

நினலநிறுத்துவேற்கோை திறனை 

அதிகரிக்கும் என்று எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. 

 கணிெமோை ஆயுேங்கள் மற்றும் 

எரிச ோருளுடன் 5,000 மீ உயரத்தில் 

ேனரயிறங்க மற்றும் புறப் டக்கூடிய ஒபர 

ேோக்குேல் சைலிகோப்டர், LCH ஆகும். 

ஐஎன்எஸ் விெோகப் ட்டிைம் இந்திய 

கடற் னடயில் இனைக்கப் ட்டது 

 INS விெோகப் ட்டிைம், P15B ஸ்சடல்த் 

வழிகோட்டி-ஏவுகனை அழிப் ோன், மும்ன  

கடற் னட கப் ல்துனற ேைத்தில் இந்திய 

கடற் னடயில் இனைக்கப் ட்டுள்ைது. 

நோன்கு ‘விெோகப் ட்டிைம்’ வகுப்பு 

அழிப் ோைர்களில் இதுபவ 

முேன்னமயோைது. 

 இது இந்திய கடற் னடயின் உள் 

அனமப் ோை கடற் னட வடிவனமப்பு 

இயக்குநரகத்ேோல் வடிவனமக்கப் ட்டது 

மற்றும் மும்ன யில் உள்ை மெோகன் டோக் 

ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிசடட் மூலம் 

கட்டப் ட்டது. 

இந்தியோ, மோலத்தீவு மற்றும் இலங்னக இரு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற ‘பேோஸ்தி‘ என்ற 

முத்ேரப்பு  யிற்சினய நடத்திை. 

 மோலத்தீவுகள், இந்தியோ மற்றும் இலங்னக 

ஆகிய இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற 

நனடச றும் முத்ேரப்புப்  யிற்சியோை 

‘பேோஸ்தி’ 5 நோள் நீண்ட, 15வது  திப்பு, 

அனமதியோை மற்றும் நினலயோை இந்தியப் 

ச ருங்கடல் பிரோந்தியத்திற்கோை பிரோந்திய 

 ோதுகோப்பு உருவோக்கத்தின் ஒரு  குதியோக 

2021 நவம் ர் 20-24 வனர மோலத்தீவில் 

நடத்ேப் ட்டது. 

 3 நோடுகளின் கடபலோரக் 

கோவல் னடயிைரினடபய இரு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற இந்ேப்  யிற்சி 

நடத்ேப் டுகிறது. இந்ே ஆண்டு  யிற்சி 

சேோடங்கப் ட்டு 30 ஆண்டுகள் 

நினறவனடகிறது 

37வது இந்தியோ-இந்பேோபைசியோ CORPAT 

 யிற்சி இந்தியப் ச ருங்கடலில் நனடச ற்றது 

 இந்தியோ-இந்பேோபைசியோ ஒருங்கினைந்ே 

பரோந்துப் (CORPAT) 37வது  திப்பு இந்தியப் 

ச ருங்கடல்  குதியில் நவம் ர் 23-24, 2021 

வனர நனடச றுகிறது. 

 CORPAT ஆண்டுக்கு இரண்டு முனற 

 ோதுகோப்பு மற்றும்  ோதுகோப்ன  உறுதி 

செய்வேற்கோக நடத்ேப் டுகிறது. இது முேல் 

முனறயோக 2002 இல் நடத்ேப் ட்டது. 

 உள்நோட்டிபலபய கட்டனமக்கப் ட்ட 

இந்திய கடற் னடக் கப் ல் (INS) கஞ்ெர் 

மற்றும் படோர்னியர் கடல்ெோர் பரோந்து 

விமோைங்கள் CORPAT இல்  ங்பகற்கின்றை. 

இந்திய கடற் னட 4வது ஸ்கோர்பீன் வனக 

நீர்மூழ்கிக் கப் லோை ஐஎன்எஸ் பவலோனவ 

இயக்கியது 

 இந்தியக் கடற் னடயோைது 

உள்நோட்டிபலபய ேயோரிக்கப் ட்ட 

ஸ்கோர்பீன் வனக நீர்மூழ்கிக் கப் லோை 

பவலோனவ மும்ன யின் கடற் னட 

கப் ல்துனற ேைத்தில்  ணியமர்த்தியுள்ைது. 

 கல்வோரி, கந்பேரி மற்றும் கரஞ்னெத் 

சேோடர்ந்து ஐஎன்எஸ் பவலோ ப்ரோசெக்ட் 75 

சேோடரில் நோன்கோவது. அேன் மூபலோ ோய 

கடல்  ோனேகனை  ோதுகோப் ேற்கும் 

 ோதுகோப் ேற்கும் இந்திய திறனை இது 

பமலும் அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. 

 இது பிரோன்சின் M/s கடற் னடக் குழுவுடன் 

இனைந்து Mazagon Dock Shipbuilders Ltd ஆல் 

கட்டப் ட்டது. 
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Appointment News 
 

ஸ்மித்பெோனியனின் அறங்கோவலர் குழுவில் 

இஷோ அம் ோனி நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 ரினலயன்ஸ் ஜிபயோ இன்ஃப ோகோம், 

ரினலயன்ஸ் ரீசடய்ல் மற்றும் ரினலயன்ஸ் 

அறக்கட்டனையின் வோரிய உறுப்பிைரோை 

இஷோ அம் ோனி, புகழ்ச ற்ற 

ஸ்மித்பெோனியனின் பேசிய ஆசிய கனல 

அருங்கோட்சியகத்தின் அறங்கோவலர் 

குழுவில் நியமிக்கப் ட்டோர். 

 நியமைம் 4 ஆண்டுகள் ஆகும். இஷோ 

அம் ோனினயத் ேவிர, பிபரம் குபைோ ல் 

சவன்ச்ெர்ஸ் எல்எல்சி என்ற ஆபலோெனை 

நிறுவைத்தின் நிறுவைர் மற்றும் ேனலனம 

நிர்வோக அதிகோரி மற்றும் விரிவுனரயோைர், 

பீட்டர் கிம்மல்பமன் ஆகிபயோரும் குழுவில் 

இனைந்ேைர். அருங்கோட்சியகத்தின் 

அறங்கோவலர் குழுவின் ேனலவரோக 

அன்படோயின் வோன் அக்ட்பமல் உள்ைோர். 

GoI அபெோக் பூஷனை NCLAT ேனலவரோக 

நியமித்துள்ைது. 

 பேசிய நிறுவை ெட்ட பமல்முனறயீட்டு 

தீர்ப் ோயத்தின் (NCLAT) புதிய ேனலவரோக 

முன்ைோள் உச்ெ நீதிமன்ற நீதி தி அபெோக் 

பூஷனை நோன்கு ஆண்டுகள் அல்லது அவர் 

70 வயனே அனடயும் வனர, எது ஆரம் பமோ 

அனே மத்திய அரசு நியமித்துள்ைது. 

 இவர் பகரை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்ைோள் 

ேனலனம நீதி தியோக இருந்ேவர். 

நிறுவைங்கள் ெட்டம், 2013 இன் பிரிவு 410 

இன் கீழ் NCLAT அரெோங்கத்ேோல் 

உருவோக்கப் ட்டது. 

அருண் ெோவ்லோ FICCI இன் னடரக்டர் 

செைரலோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 சேோழில்துனற பெம் ர் ஃச டபரஷன் 

ஆஃப் இந்தியன் பெம் ர்ஸ் ஆஃப் கோமர்ஸ் 

& இன்டஸ்ட்ரி (FICCI) அேன் புதிய 

னடரக்டர் செைரலோக அருண் ெோவ்லோனவ 

நியமித்ேது. 

 அவர் உடைடியோக ச ோறுப்ப ற் ோர். அவர் 
2011 இல் FICCI இல் பெர்ந்ேோர் மற்றும் 

ேற்ப ோது அனறயின் துனை 

ச ோதுச்செயலோைரோக உள்ைோர். 

 அவர் 2011 இல் இந்திய வர்த்ேக மற்றும் 

சேோழில் கூட்டனமப்பு கூட்டனமப்பில் 

பெர்ந்ேோர் மற்றும் ேற்ப ோது பெம் ர் துனை 

ச ோதுச்செயலோைரோக உள்ைோர். 

 ந்ேன் வங்கி அெோமின் பிரோண்ட் தூேரோக 

ெூபீன் கர்க்னக நியமித்ேது 

  ந்ேன் வங்கி அெோமில் உள்ை வங்கியின் 
பிரோண்ட் தூேரோக பிர ல அஸ்ஸோமி மற்றும் 

 ோலிவுட்  ோடகர் ெூபீன் கர்க்னக 

அறிவித்துள்ைது. 

 இந்ே ெங்கம்  ந்ேன் வங்கிக்கு ஒரு முக்கிய 
அனடயோைமோகும், ஏசைனில் வங்கி ஆறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

சேோடங்கப் ட்டதிலிருந்து ஒரு பிரோண்ட் 

தூேருடன் சேோடர்பு சகோள்வது இதுபவ 

முேல் முனற. 

ரஜிப் குமோர் மிஸ்ரோ PTC இந்தியோவின் 

சிஎம்டியோக ச ோறுப்ப ற்றோர் 

 ரஜிப் குமோர் மிஸ்ரோ, தீ க் அமிேோப்ன  

விடுவித்ேனேத் சேோடர்ந்து, PTC India Ltd 

இன் ேனலவர் மற்றும் நிர்வோக இயக்குைரின் 

அதிகோரத்னேப்  யன் டுத்துவோர். 

 PTC இந்தியோ லிமிசடட் (முன்ைர்  வர் 

டிபரடிங் கோர்ப் பரஷன் ஆஃப் இந்தியோ 

லிமிசடட் எை அறியப் ட்டது), 1999 ஆம் 

ஆண்டில் ச ோருைோேோர திறன் மற்றும் 

விநிபயோக  ோதுகோப்ன  அனடய மற்றும் 

நோட்டில் துடிப் ோை மின் ெந்னேனய 

உருவோக்குவேற்கோக மின் வர்த்ேகத்தில் 

ஈடு டுவேற்கோக இனைக்கப் ட்டது. 

சமோரிைோரி வேைோப  FIG இன் ேனலவரோக 

மீண்டும் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர் 

 பமோரிைோரி வேைோப  ெர்வபேெ 

ஜிம்ைோஸ்டிக்ஸ் கூட்டனமப்பு அல்லது 

ஃச டபரஷன் இன்டர்பநஷைல் டி 

ஜிம்ைோஸ்டிக் (FIG) ேனலவரோக மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். 
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 துருக்கியில் நனடச ற்ற FIG ேனலவர் 

பேர்ேலில் சமோரிைோரி வேைோப  

அெர்ன ெோனின் ப ோட்டியோைர் ஃ ரித் 

கயிப ோனவ பேோற்கடித்ேோர். முன்ைேோக, 

அவர் FIG இன் ேனலவரோக 2016 இல் 4 

ஆண்டு கோலத்திற்கு பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். 

IHRF இனைஞர்களுக்கோை உயர் பிரதிநிதியோக 

படனியல் சடல் வோபலனவ நியமிக்கிறது 

 ெர்வபேெ மனிே உரினமகள் அறக்கட்டனை 

(IHRF) ஸ்ச யின் நோட்னடச் பெர்ந்ே 

படனியல் சடல் வோபலனவ 

இனைஞர்களுக்கோை உயர் பிரதிநிதியோக 

நியமித்துள்ைது, ஏசைனில் ஐக்கிய நோடுகள் 

ென க்கோை இனைஞர் அதிகோரம் மற்றும் 

இனைஞர்களின்  ங்பகற்பு ஆகிய 

கருப்ச ோருள் துனறயில் அவர் செய்ே 

ெோேனைகள். 

 IHRF, ஒரு அரசு ெோரோ மற்றும் இலோ  

பநோக்கற்ற நிறுவைம். 

கடற் னடத் ேை தியின் அடுத்ே ேனலவரோக 

னவஸ் அட்மிரல் ஆர் ைரி குமோர் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 னவஸ் அட்மிரல் ஆர் ைரி குமோர், இந்திய 

அரெோல் கடற் னடயின் அடுத்ே ேனலவரோக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். அவர் ேற்ப ோது 

பமற்கு கடற் னடக் கட்டனைத் ேை தியோக 

சகோடி அதிகோரியோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 அவர் நவம் ர் 30, 2021 முேல் புதிய 

ச ோறுப்ன  ஏற் ோர். நவம் ர் 30, 2021 

அன்று ேைது  ேவிக்கோலத்னே முடிக்கும் 

கடற் னடத் ேை தி அட்மிரல் கரம்பீர் 

சிங்கிற்குப்  திலோக அவர் 

நியமிக்கப் டுவோர். 

CISF ேனலவரோக IPS அதிகோரி ஷீல் வர்ேன் சிங் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 இரண்டு முக்கிய மத்திய ஆயுேக் கோவல் 

 னடகளின் (CAPF) ேனலவர்கனை 

நியமிப் ேோக அரெோங்கம் அறிவித்துள்ைது. 

இனவ மத்திய சேோழில்  ோதுகோப்பு  னட 

(CISF) மற்றும் பேசிய ப ரிடர் மீட்பு  னட 

(NDRF) ஆகும். 

 புலைோய்வுப் பிரிவின் சிறப்பு இயக்குநர் 

ஷீல் வர்ேன் சிங் புதிய CISF டிஜியோகவும், 

பேசிய ப ோலீஸ் அகோடமி இயக்குநர் அதுல் 

கர்வோல் NDRF டிஜியோகவும் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைைர். 

 நியமைங்களுக்கோை உள்துனற 

அனமச்ெகத்தின் முன்சமோழிவுக்கு 

அனமச்ெரனவயின் நியமைக் குழு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ைது. 

ஆம்பவ இந்தியோவின் பிரோண்ட் தூேரோக 

அமிேோப்  ச்ென் நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 பநரடி விற் னையோை FMGC நிறுவைமோை 

ஆம்பவ இந்தியோ,  ோலிவுட் சமகோஸ்டோர் 

அமிேோப்  ச்ெனை ேைது பிரோண்ட் தூேரோக 

நியமிப் ேோக அறிவித்துள்ைது. 

 முழுனமயோை ஆபரோக்கியம் மற்றும் 

ஆபரோக்கியம், ச ண்கள் அதிகோரமளித்ேல் 

மற்றும் முற்ப ோக்கோை இந்தியோவுக்கோை 

இனைஞர்கனை சேோழில் முனைபவோர் 

பநோக்கி ஊக்கப் டுத்துேல் ஆகியவற்றின் 

முக்கியத்துவம் குறித்ே செய்திகனை 

ச ருக்குவேற்கு இரண்டு பிரோண்டுகளும் 

ஒன்றினைந்துள்ை ேருைம் இது. 

 முக்கியமோை ெங்கத்தின் ஒரு  குதியோக, 

ஆம்பவ பிரோண்ட் மற்றும் ஆம்பவயின் 

அனைத்து நியூட்ரினலட் ேயோரிப்புகளுக்கும் 

அவர் ஒப்புேல் அளிப் ோர். 

My11 Circle பிரோண்ட் தூேரோக முகமது சிரோஜ் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 பகம்ஸ்24×7 ஃப ன்டஸி கிரிக்சகட் 

ேைமோை ‘னம11 ெர்க்கிள்’ இந்திய கிரிக்சகட் 

வீரர் முகமது சிரோனெ ேைது புதிய பிரோண்ட் 

தூேரோக அறிவித்துள்ைது. My11Circle இன் பிற 

பிரோண்ட் தூேர்கள் -செௌரவ் கங்குலி, 

அஜிங்க்யோ ரைோபை, VVS லக்ஷ்மண், 

ப ோன்றவர்கள். முகமது சிரோஜ் இந்திய 

அணிக்கோக வினையோடுகிறோர் மற்றும் 

ஐபிஎல்லில் ரோயல் பெலஞ்ெர்ஸ் ச ங்களூர் 

அணினய பிரதிநிதித்துவப் டுத்துகிறோர் 
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ஐநோ-உலக உைவுத் திட்டத்தின் நல்சலண்ைத் 

தூேரோக படனியல் ப்ரூல் நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 ஸ் ோனிஷ்-செர்மன் நடிகர் படனியல் ப்ரூல் 

ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உைவுத் 

திட்டத்தின் (UN-WFP) நல்சலண்ை தூேரோக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 பூஜ்ஜிய  சியுடன் உலனக அனடயும் 

WFPயின்  ணியில் அவர் இனைந்துள்ைோர். 

 நல்சலண்ை தூேரோக, அவர்  சியின் முக்கிய 

இயக்கிகள்  ற்றி சேரிவிப் ோர் மற்றும் 

உடைடி பேனவகள் மற்றும்  சியின் மூல 

கோரைங்கள் இரண்னடயும் ெமோளிக்க UN 

WFP இன் முயற்சிகனை சவளிப் டுத்துவோர். 

NCBயின் னடரக்டர் செைரலோக SN பிரேோன் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 ெத்ய நோரோயண் பிரேோன், ப ோனேப்ச ோருள் 

கட்டுப் ோட்டுப்  ணியகத்தின் (NCB) 

இயக்குநர் செைரலோக (DG) ஒரு 

பிரதிநிதியோக 31 ஆகஸ்ட் 2024 வனர அல்லது 

மறு உத்ேரவு வரும் வனர 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 NDRF இன் DG என்ற ச ோறுப்புகளுக்கு 

கூடுேலோக NCB இன் DG ஆக கூடுேல் 

ச ோறுப்ன  வகித்ேோர். 

 சடல்லி ப ோலீஸ் கமிஷைரோக 

நியமிக்கப் ட்ட ரோபகஷ் அஸ்ேோைோவுக்குப் 

பிறகு அவர் என்சிபியின் டிஜியோக கூடுேல் 

ச ோறுப்ப ற்றோர். 

பி.சி. பமோடி ரோஜ்யெ ோ ச ோதுச்செயலோைரோக 

ஆைோர் 

 1982-ப ட்ச் ஓய்வுச ற்ற IRS அதிகோரியும், 

மத்திய பநரடி வரிகள் வோரியத்தின் (CBDT) 

முன்ைோள் ேனலவருமோை பிரபமோத் ெந்திர 

பமோடி, பி.பி.பக.க்கு  திலோக புதிய 

ரோஜ்யெ ோ ச ோதுச் செயலோைரோக 

நியமிக்கப் ட்டோர். ரோமச்ெோர்யுலு. 

 இேற்கினடயில் ரோமச்ெோர்யுலு ஒரு வருட 
கோலத்திற்கு ஆபலோெகரோக 

மோற்றப் ட்டுள்ைோர். ரோமோச்ெோர்யுலு 

ேற்ப ோது ரோஜ்யெ ோ செயலகத்தில் 

ஆபலோெகரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

ெர்வபேெ ெட்ட ஆனையத்திற்கு இந்தியோவின் 

ப ரோசிரியர் பிமல்  படல் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 இந்தியோவின் ப ரோசிரியர் பிமல்  படல், 

ஐந்ேோண்டு கோலத்திற்கு, ெர்வபேெ ெட்ட 

ஆனையத்திற்கு 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ைோர். அவரது 

ஐந்ேோண்டு  ேவிக்கோலம் ெைவரி 1, 2023 

முேல் சேோடங்கும். ப ரோசிரியர்  படல் 

ரோஷ்ட்ரிய ரக்ஷோ  ல்கனலக்கழகத்தின் 

துனைபவந்ேரோகவும், இந்திய பேசிய 

 ோதுகோப்பு ஆபலோெனை வோரியத்தின் 

உறுப்பிைரோகவும் உள்ைோர். 

குழந்னேகள் கோலணி பிரோண்டோை 

பிபைட்படோவின் பிரோண்ட் தூேரோக ரோகுல் 

டிரோவிட் நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 குழந்னேகளுக்கோை கோலணி பிரோண்டோை 

பிபைட்படோ, பிர ல இந்திய கிரிக்சகட் வீரர் 

ரோகுல் டிரோவிட்னட ேைது பிரோண்ட் 

தூேரோகவும் வழிகோட்டியோகவும் 

நியமிப் ேோக அறிவித்துள்ைது. Plaeto 

என் து இந்தியோவின் முேல் D2C கோல்-

ஆபரோக்கியத்னே னமயப் டுத்திய கோலணி 

பிரோண்டோகும், இது குறிப் ோக இந்திய 

குழந்னேகளுக்கோக 

வடிவனமக்கப் ட்டுள்ைது. 

 பிபைட்படோ மோர்ச் 2020 இல் ரவி கல்லயில், 

ெோரோ கில்பகோர் மற்றும்  வன் கபரட்டி 

ஆகிபயோரோல் நிறுவப் ட்டது. 

ஐநோ ச ோதுச்செயலோைர் பஷோம்பி ஷோர்ப்ன  

இந்தியோவில் உள்ை ஐநோ வதிவிட 

ஒருங்கினைப் ோைரோக நியமித்ேோர் 

 ஐக்கிய நோடுகள் ென யின் 

ச ோதுச்செயலோைர் அன்படோனிபயோ 

குட்டசரஸ், நினலயோை வைர்ச்சி நிபுைரோை 

அசமரிக்கோனவச் பெர்ந்ே பஷோம்பி ஷோர்ப் 

என் வனர இந்தியோவில் உள்ை ஐநோ 

வதிவிட ஒருங்கினைப் ோைரோக 

நியமித்துள்ைோர். 

 அவர் இந்தியோவில் உள்ை ஐநோ குழுனவ 
வழிநடத்துவோர், பமலும் இந்தியோவின் 

பகோவிட்-19  திலளிப்பு திட்டங்களுக்கு 

நினலயோை வைர்ச்சி இலக்குகனை சிறப் ோக 

மீட்சடடுப் ேற்கோக  ணியோற்றுவோர். 
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எம்சி பமரி பகோம் TRIFED ஆதி மபைோத்ெவின் 

பிரோண்ட் தூேரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 மத்திய  ழங்குடியிைர் விவகோர அனமச்ெர் 
அர்ெுன் முண்டோ, டினரஃச ட் 

( ழங்குடியிைர் கூட்டுறவு ெந்னேப் டுத்ேல் 

பமம் ோட்டு கூட்டனமப்பு லிமிசடட்) ஆதி 

மபைோத்ெனவ சடல்லியில் உள்ை டில்லி 

ைோட்டில்,  கவோன் பிர்ெோ முண்டோவின் 

ப ரன் சுக்ரோம் முண்டோ முன்னினலயில் 

சேோடங்கி னவத்ேோர். 

 இந்நிகழ்ச்சியில், ஒலிம்பிக்  ேக்கம் சவன்ற 

குத்துச்ெண்னட வீரோங்கனையும்,  த்ம 

விபூஷண் எம்.சி.பமரி பகோம் TRIFED ஆதி 

மபைோத்ெவின் பிரோண்ட் தூேரோக 

அறிவிக்கப் ட்டோர். 

 இது ஒரு பேசிய  ழங்குடி விழோ மற்றும் 
 ழங்குடியிைர் விவகோர அனமச்ெகம் 

மற்றும் TRIFED ஆகியவற்றின் கூட்டு 

முயற்சியோகும். 

ெல்மோன் கோனை பகோவிட் ேடுப்பூசி தூேரோக 

மகோரோஷ்டிர அரசு நியமிக்க உள்ைது 

  ோலிவுட் நடிகர் ெல்மோன் கோன் 

மகோரோஷ்டிரோவின் பகோவிட்-ேடுப்பூசி 

தூேரோக வரவுள்ைோர். மகோரோஷ்டிரோ ச ோது 

சுகோேோர அனமச்ெர் ரோபெஷ் பேோப் 

கூறுனகயில், முஸ்லீம் ச ரும் ோன்னம 

ெமூகங்களில் சகோபரோைோ னவரஸ் ேடுப்பு 

ேடுப்பூசிகனைப் ச றுவதில் ேயக்கம் 

உள்ைது, பமலும் ேடுப்பூசினயப் ச ற 

மக்கனை வற்புறுத்ே  ோலிவுட் நடிகர் 

ெல்மோன் கோனின் உேவினய அரெோங்கம் 

நோடவுள்ைது. 
 

 

ஐசிசியின் நிரந்ேர ேனலனம நிர்வோக 

அதிகோரியோக செஃப் அலோர்டிஸ் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 ெர்வபேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ICC) ெர்வபேெ 

கிரிக்சகட் நிர்வோகக் குழுவின் நிரந்ேர 

ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக செஃப் 

அலோர்டினஸ நியமித்துள்ைது. 

 அவர் எட்டு மோேங்களுக்கும் பமலோக 

இனடக்கோல ேனலனம நிர்வோக அதிகோரியோக 

 ணியோற்றிைோர். ெூனல 2021 இல் ேைது 

 ேவினய அதிகோரப்பூர்வமோக ரோஜிைோமோ 

செய்ே மனு ெோவ்னிக்கு  திலோக அவர் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

இந்திய மனலபயறுேல் அறக்கட்டனையின் 

முேல் ச ண் ேனலவரோைோர் ைர்ஷ்வந்தி பிஷ்ட் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 உத்ேரகோண்ட் மோநிலத்னேச் பெர்ந்ே 

புகழ்ச ற்ற மனலபயறும் வீரோங்கனையோை 

ைர்ஷ்வந்தி பிஷ்ட், இந்திய மனலபயறுேல் 

அறக்கட்டனையின் (IMF) முேல் ச ண் 

ேனலவரோகத் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட 

ச ருனமனயப் ச ற்றுள்ைோர். 

 62 வயேோை பிஷ்ட் சமோத்ேமுள்ை 107 

வோக்குகளில் 60 வோக்குகனைப் ச ற்று இந்ே 

 ேவிக்கு பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். 1958 ஆம் 

ஆண்டு நிறுவப் ட்ட ெர்வபேெ நோைய 

நிதியத்தின் ேனலவரோக ச ண் ஒருவர் 

சேரிவு செய்யப் டுவது இதுபவ முேல் 

முனற. 

ஹீபரோ பமோட்படோகோர்ப் நிறுவைத்தின் செயல் 

அல்லோே இயக்குநரோகப் ச ோறுப்ப ற்றோர் 

ரஜ்னிஷ் குமோர் 

 இரு ெக்கர வோகைத் ேயோரிப்பு நிறுவைமோை 
ஹீபரோ பமோட்படோகோர்ப்,  ோரே ஸ்படட் 

வங்கியின் (எஸ்பிஐ) முன்ைோள் ேனலவர் 

ரஜ்னிஷ் குமோனர, நிறுவைத்தின் நிர்வோகக் 

குழுவில் சுயோதீை இயக்குைரோக 

நியமிப் ேோக அறிவித்துள்ைது. 

 குமோர் 2020 அக்படோ ரில் எஸ்பிஐயின் 

ேனலவரோக ேைது மூன்றோண்டு கோலத்னே 

முடித்ேோர். அவர் ேற்ப ோது HSBC, Asia Pacific, 

L&T Infotech உள்ளிட்ட  ல நிறுவைங்களின் 

வோரியங்களில் ஒரு சுயோதீை இயக்குநரோக 

 ணியோற்றுகிறோர், பமலும் Resilient Innovations 

(BharatPe) இன் நிர்வோகமற்ற ேனலவரோகவும் 

உள்ைோர். 
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Summits and Conferences News 
 

கிைோஸ்பகோ கோலநினல உச்சிமோநோடு 2021: 

பிரேமர் பமோடி உனரயின் சிறப் ம்ெங்கள் 

 ஸ்கோட்லோந்தில் நனடச ற்ற COP26 

கிைோஸ்பகோ கோலநினல உச்சி மோநோட்டில் 

உனரயோற்றிய பிரேமர் நபரந்திர பமோடி, 2070-

க்குள் இந்தியோ நிகர பூஜ்ஜிய கோர் ன் 

சவளிபயற்றத்னே எட்டும் என்று கூறிைோர். 

 புவி சவப் மனடேல் மற்றும்  ருவநினல 

மோற்றத்தின் ப ரழிவு வினைவுகனை 

எதிர்த்துப் ப ோரோட ஐந்து அம்ெ திட்டம் 

அல்லது ‘ ஞ்ெோமிர்ேம்’ குறித்து பிரேமர் 

பமோடி வலியுறுத்திைோர். 

 COP26 கிைோஸ்பகோ கோலநினல உச்சி 

மோநோட்டில் 120க்கும் பமற் ட்ட உலகத் 

ேனலவர்கள் கலந்து சகோண்டைர். நிகர-

பூஜ்ஜிய இலக்னக அறிவித்ே உலகின் 

முக்கிய கோர் ன் மோசு டுத்திகளில் இந்தியோ 

கனடசியோக உள்ைது 

 2060 ஆம் ஆண்டில் நிகர பூஜ்ஜிய கோர் ன் 

உமிழ்வு இலக்னக எட்டும் என்று சீைோ 

கூறியுள்ைது, அபே பநரத்தில் 

அசமரிக்கோவும் ஐபரோப்பிய ஒன்றியமும் 

2050 ஆம் ஆண்டைவில் இலக்னக 

எட்டுவனே இலக்கோகக் சகோண்டுள்ைை. 

பரோம் பிரகடைத்னே ஏற்று ஜி20 உச்சி மோநோடு 

முடிந்ேது 

 2021 G20 (குரூப் ஆஃப் ட்சவன்டி) 

உச்சிமோநோடு 2021 அக்படோ ர் 30 மற்றும் 31 

பேதிகளில் இத்ேோலியின் பரோமில் 

நனடச ற்றது. 

 இது ஜி20 குழுவின் 16வது கூட்டம். இத்ேோலி 

பிரேமர் மரிபயோ ட்ரோகி ேனலனமயில் 

கூட்டம் நனடச ற்றது. G20 ேனலவர்கைோல் 

பரோம் பிரகடைத்னே ஏற்றுக்சகோண்டேன் 

மூலம் உச்சிமோநோடு முடிந்ேது. 

 உச்சிமோநோட்டின் நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் 

பநோக்கம்: 

 பநோக்கம்: மக்கள், கிரகம் மற்றும் செழிப்பு 

 நிகழ்ச்சி நிரல்: கோலநினல மோற்றம், 

ச ோருைோேோர மீட்பு, சேோற்றுபநோய் மற்றும் 

உலகைோவிய குனறந்ே ட்ெ கோர்ப் பரட் வரி 

விகிேம். 

“கங்கோ உத்ெவ் 2021” இன் 5வது  திப்பு 

சேோடங்குகிறது 

 மூன்று நோட்கள் நனடச றும் கங்கோ 

உத்ெவின் 5வது  திப்பு நவம் ர் 01 முேல் 03, 

2021 வனர சமய்நிகர் வடிவத்தில் ஏற் ோடு 

செய்யப் ட்டுள்ைது. “கங்கோ உத்ெவ் 2021 – 

நதி திருவிழோ” கங்னக நதியின் மகினமனய 

மட்டும் சகோண்டோடும், ஆைோல் நோட்டின் 

அனைத்து நதிகளும் ‘நதி உத்ெவ்’ (நதி 

திருவிழோ) சகோண்டோட்டத்னே 

ஊக்குவிக்கும். 

 மத்திய ெல் ெக்தி அனமச்ெர் ஸ்ரீ கபெந்திர சிங் 

சஷகோவத் ேனலனமயில் 2021 நிகழ்வு 

ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ைது. 

3வது பகோவோ கடல்ெோர் மோநோடு 2021 

சேோடங்குகிறது 

 பகோவோ கடல்ெோர் கோன்க்பைவ் (GMC) 2021 

இன் மூன்றோவது  திப்பு இந்திய 

கடற் னடயோல் நவம் ர் 07 முேல் 09, 2021 

வனர பகோவோவில் உள்ை கடற் னடப் ப ோர் 

கல்லூரியில் ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ைது. 

 கடற் னடத் ேை தி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் 

மோநோட்டுக்குத் ேனலனம ேோங்குவோர். 2021 

GMC இன் கருப்ச ோருள் “கடல்  ோதுகோப்பு 

மற்றும் வைர்ந்து வரும்  ோரம் ரியமற்ற 

அச்சுறுத்ேல்கள்: IOR கடற் னடகளுக்கோை 

செயல்திறனுக்கோை ஒரு வழக்கு”. 

னெ ர்  ோதுகோப்பு மோநோட்டின் 14வது  திப்ன  

பிபின் ரோவத் சேோடங்கி னவக்கிறோர் 

  ோதுகோப்புப்  னடத் ேனலவர் செைரல் 

பிபின் ரோவத், நவம் ர் 10 முேல் 13 வனர 

கிட்டத்ேட்ட நனடச றும் வருடோந்திர 

பைக்கிங் மற்றும் னெ ர்  ோதுகோப்பு 

சுருக்கமோை ‘c0c0n’ இன் 14வது  திப்ன த் 

சேோடங்கி னவக்கிறோர். 
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 இரண்டு இலோ  பநோக்கற்ற 

நிறுவைங்கைோை செோனெட்டி ஃ ோர் தி 

 ோலிசிங் ஆஃப் னெ ர்ஸ்ப ஸ் (POLCYB) 

மற்றும் ேகவல்  ோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி ெங்கம் 

(ISRA) ஆகியவற்றுடன் இனைந்து பகரை 

கோவல்துனற நடத்தும் மோநோட்டில், 

லோக்டவுன் கோலத்தில் ஆன்னலன் 

பமோெடிகள் மற்றும்  ோதுகோப்புகள்  ற்றி 

முேன்னமயோக விவோதிக்கப் டும். 

ஐஎஸ்ஏவின் 101வது உறுப்பு நோடோக அசமரிக்கோ 

மோறியது 

 ெர்வபேெ பெோலோர் கூட்டணியில் (ISA) 

உறுப்பு நோடோக ஐக்கிய அசமரிக்கோ 

(அசமரிக்கோ) இனைந்துள்ைது. 

 ISA ஒப் ந்ேத்தில் னகசயழுத்திட்ட 101வது 

நோடு அசமரிக்கோ. கிைோஸ்பகோவில் நடந்ே 

COP26 கோலநினல உச்சிமோநோட்டில், 

கோலநினலக்கோை அசமரிக்க ெைோதி தியின் 

சிறப்புத் தூதுவர் ெோன் சகர்ரி முனறப் டி 

கட்டனமப்பு ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டோர். 

ெோன்சியில் மூன்று நோள் ‘ரோஷ்ட்ர ரக்ஷோ 

ெம் ர் ன்  ர்வ்’ நனடச றவுள்ைது 

 ஆெோதி கோ அம்ரித் மபைோத்ெவ் 

சகோண்டோட்டத்தின் ஒரு  குதியோக 

உத்ேரபிரபேெ மோநிலம் ெோன்சியில் 3 நோள் 

ரோஷ்ட்ர ரக்ஷோ ெம் ர் ன்  ர்வ் நனடச றும். 

நவம் ர் 19 ஆம் பேதி, ரோணி லக்ஷ்மி  ோயின் 

பிறந்ே நோள், வீரம் மற்றும் னேரியத்தின் 

உருவகம் மற்றும் ரோஷ்டிர ரக்ஷோ மற்றும் 

இந்தியோவின் சுேந்திரப் ப ோரோட்டத்தின் 

சிறந்ே பேசிய சின்ைம். 

 ‘ஆெோதி கோ அம்ரித் மபைோத்ெவ்’ ஒரு 

 குதியோக, ரோஷ்ட்ர ரக்ஷோ ெம் ர் ன்  ர்வ் 

நவம் ர் 17 முேல் நவம் ர் 19, 2021 வனர 

ஏற் ோடு செய்யப் டும். 

2021-25 கோலத்திற்கோை யுசைஸ்பகோ நிர்வோகக் 

குழுவிற்கு இந்தியோ மீண்டும் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது 

 2021-25 கோலத்திற்கோை யுசைஸ்பகோவின் 

நிர்வோகக் குழுவிற்கு இந்தியோ மீண்டும் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ைது. இந்தியோ 164 

வோக்குகனைப் ச ற்று நோன்கு ஆண்டு 

 ேவிக் கோலத்திற்கு மீண்டும் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது. 

 இந்தியோனவத் ேவிர, ெப் ோன், 

பிலிப்ன ன்ஸ், வியட்நோம், குக் தீவுகள் 

மற்றும் சீைோ ஆகிய நோடுகளும் குரூப் IV 

ஆசிய மற்றும்  சிபிக் நோடுகள் பிரிவில் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ைை. யுசைஸ்பகோ 

நிர்வோகக் குழு நோன்கு ஆண்டு  ேவிக் 

கோலத்துடன் 58 உறுப்பு நோடுகனைக் 

சகோண்டுள்ைது. 

அரெோங்கத் ேனலவர்களின் 20வது SCO கவுன்சில்: 

எஸ். செய்ெங்கர் இந்தியோனவப் 

பிரதிநிதித்துவப் டுத்துகிறோர் 

 ஷோங்கோய் ஒத்துனழப்பு அனமப்பின் (SCO) 

அரெோங்கத் ேனலவர்கள் கவுன்சிலின் (CHG) 

20வது கூட்டத்தில் இந்தியப் 

பிரதிநிதிகளுக்கு சவளியுறவுத் துனற 

அனமச்ெர் எஸ். செய்ெங்கர் ேனலனம 

ேோங்கிைோர். 

 கெகஸ்ேோனின் ேனலனமயில் சமய்நிகர் 

வடிவத்தில் நூர்-சுல்ேோனில் கூட்டம் 

நனடச ற்றது. 

இந்திய வம்ெோவளி நிர்வோகி  ரக் அகர்வோல், 

ட்விட்டரின் புதிய CEO ஆைோர் 

 ெமூக ஊடக நிறுவைமோை ட்விட்டரின் 

துனை நிறுவைரோை ெோக் படோர்சி  ேவி 

விலகியனே அடுத்து, இந்திய 

வம்ெோவளினயச் பெர்ந்ே சேோழில்நுட்  

நிர்வோகி  ரக் அகர்வோல் புதிய ேனலனம 

நிர்வோக அதிகோரியோக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். அவர் இப்ப ோது 

S&P 500 ன் இனைய CEO ஆவோர். 

  ரக் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1,000க்கும் 

குனறவோை  ணியோைர்கள் இருந்ேப ோது 

ட்விட்டரில் பெர்ந்ேோர். இந்ே நிறுவைத்னே 

வழிநடத்ே உேவிய ஒவ்சவோரு முக்கியமோை 

முடிவிற்குப் பின்ைோலும் அவர் 

இருந்துள்ைோர். 

மத்திய மனறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க 

வோரியத்தின் புதிய ேனலவரோக, விபவக் பெோஹ்ரி 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 மத்திய மனறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க 

வோரியத்தின் (CBIC) புதிய ேனலவரோக, மூத்ே 

அதிகோரி விபவக் பெோஹ்ரி 
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நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். அவர், 

 ேவிக்கோலத்னே முடிக்கும் எம்.அஜித் 

குமோருக்குப் பிறகு  ேவிபயற் ோர். அவர் 

1985 ப ட்ச் இந்திய வருவோய் பெனவ 

(சுங்கம் மற்றும் மனறமுக வரிகள்) அதிகோரி 

ஆவோர். ேற்ப ோது CBICயில் உறுப்பிைரோக 

 ணியோற்றி வருகிறோர். அவரது நியமைம் 

அனமச்ெரனவயின் நியமைக் குழுவோல் 

அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

INTERPOL இன் ேனலவரோக, ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தின் அகமது நோெர் அல்-னரசி பேர்வு 

செய்யப் ட்டுள்ைோர். 

 ெர்வபேெ குற்றவியல் கோவல்துனற அனமப்பு 

(INTERPOL) துருக்கியின் இஸ்ேோன்புல்லில் 

நனடச ற்ற 89 வது இன்டர்ப ோல் ச ோதுச் 

ென  கூட்டத்தில், 4 ஆண்டு கோலத்திற்கு 

இன்ஸ்ச க்டர் செைரல் அகமது நோெர் அல்-

னரசினய (ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸ்) 

ேனலவரோக பேர்ந்சேடுத்துள்ைது. சேன் 

சகோரியோவின் கிம் ெோங் யோனுக்கு  திலோக 

அவர் நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 

Agreements News 

 

இரயில்பவயில் பமோெடினயக் குனறக்க IRCTC & 

Truecaller இனைந்துள்ைை 

 இந்திய ரயில்பவ பகட்டரிங் & டூரிெம் 

கோர்ப் பரஷன் லிமிசடட் (IRCTC) ட்ரூகோலர் 

இந்தியோவுடன் இனைந்து  யணிகளுக்கு 

ேகவல்சேோடர்புகளில் அதிக நம்பிக்னகனய 

வழங்குகிறது. 

 அவரது கூட்டோண்னம ரயில்பவயில் 

பமோெடிகனைக் குனறப் னே பநோக்கமோகக் 

சகோண்டுள்ைது. 

 இந்ே கூட்டோண்னமயின் கீழ், 

ஒருங்கினைந்ே பேசிய இரயில்பவ 

சைல்ப்னலன் 139 Truecaller Business Identity 

solutions மூலம் ெரி ோர்க்கப் ட்டது. 

ஃச டரல் வங்கி மற்றும் ஆதித்யோ பிர்லோ 

சைல்த் இன்சூரன்ஸ் ஆகியனவ 

 ோன்கோஷ்யூரன்ஸ் நிறுவைத்திற்கோக 

இனைந்துள்ைை 

 ஃச டரல் வங்கி மற்றும் ஆதித்யோ பிர்லோ 
சைல்த் இன்சூரன்ஸ் பகோ. லிமிசடட் 

(ABHICL) ஆகியனவ வங்கிக் கோப்பீட்டுக் 

கூட்டோண்னமக்குள் நுனழந்ேை. 

 இந்ே கூட்டணியின் ஒரு  குதியோக, 

ச டரல் வங்கி ேைது வோடிக்னகயோைருக்கு 

ABHICL வழங்கும் புதுனமயோை சுகோேோர 

கோப்பீட்டு தீர்வுகனை வழங்கும். 

 ஃச டரல் வங்கியின் 

வோடிக்னகயோைர்களுக்கு ஆஸ்துமோ, உயர் 

இரத்ே அழுத்ேம், அதிக சகோழுப்பு, நீரிழிவு 

பநோய், ஊட்டச்ெத்து  ற்றிய  யிற்சி ப ோன்ற 

1 நோள்  ோதுகோப்பு ப ோன்ற வெதிகள் 

இருக்கும். 

ஆக்சிஸ் வங்கி இந்திய கடற் னடயுடன் ‘ வர் 

ெல்யூட்’ வழங்க புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

 ஆக்சிஸ் வங்கி, புதுதில்லியில் ‘ வர் ெல்யூட்’ 

கீழ்  ோதுகோப்பு பெனவ ெம் ை சேோகுப்ன  

வழங்க இந்திய கடற் னடயுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டது. 

 இந்ே ஒப் ந்ேத்தின் மூலம், இந்திய 

கடற் னட வீரர்கள் மற்றும் பகடட்களின் 

அனைத்து ேரவரினெயிலும் வங்கி  ல 

நன்னமகனை வழங்கும். 

 ஐசிஐசிஐ வங்கி, இந்திய ரோணுவத்துடைோை 

ேைது புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்னே 

புதுப்பித்து, அேன் ‘ ோதுகோப்பு ெம் ைக் 

கைக்கு’ (டிஎஸ்ஏ) மூலம் பெனவயில் உள்ை 

மற்றும் ஓய்வுச ற்ற ரோணுவ வீரர்களுக்கு 

பமம் டுத்ேப் ட்ட  லன்கள் மற்றும் புதிய 

அம்ெங்கனை வழங்கியுள்ைது. 

TCS ெோகுவோரின் ஃ ோர்முலோ இ னடட்டில் 

 ோர்ட்ைர் ஆகிறது 

 டோடோ கன்ெல்டன்சி ெர்வீெஸ் (TCS) 2021/22 

ABB FIA ஃ ோர்முலோ E உலக 

ெோம்பியன்ஷிப்பிற்கு முன்ைேோக, பிரிட்டிஷ் 

 ந்ேய அணியோை ெோகுவோர் பரசிங்கில் 

னடட்டில்  ோர்ட்ைரோக பெர்ந்துள்ைது. 
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 இந்ே அணி ெோகுவோர் TCS பரசிங் என்று 

அனழக்கப் டும். TCS மற்றும் ெோகுவோர் ஒரு 

னடைமிக் பிைோட்ஃ ோர்ம் ஒன்னற 

உருவோக்கும், இது பமம் ட்ட கருத்துகள் 

மற்றும் மின்ெோர வோகை (EV) 

சேோழில்நுட் ங்கனை பநோக்கிச் செல்லும் 

ப ோது ஆரோய்ச்சி மற்றும் 

கண்டுபிடிப்புகனை இயக்கும். 

ெூனிபயோ டீன் ஏஜ் மற்றும் டீபைெர்களுக்கோை 

சடபிட் கோர்டுக்கோக RuPay உடன் 

இனைந்துள்ைது 

 குழந்னேகனை னமயமோகக் சகோண்ட 

ஃபின்சடக், ெூனிபயோ டீன் ஏஜ் மற்றும் 

டீபைெர்களுக்கோை ஸ்மோர்ட்  ல்பநோக்கு 

அட்னடனய RuPay ேைத்தில் 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

 Junio RuPay கோர்டு குழந்னேகளுக்கோக 

வடிவனமக்கப் ட்டுள்ைது மற்றும் 

அவர்களின் ஆன்னலன் மற்றும் ஆஃப்னலன் 

வோங்குேல்களுக்கு சடபிட் கோர்டோக 

செயல் ட முடியும். 

 குழந்னேகளும் ச ற்பறோர்களும் ெூனிபயோ 

 யன் ோட்டில்  திவு செய்யலோம் மற்றும் 

பூஜ்ஜிய வருடோந்திர கட்டைங்களுடன் 

சமய்நிகர் ெூனிபயோ ஸ்மோர்ட் 

கோர்டுகனைப்  யன் டுத்ேலோம். ெூனிபயோ 

ஸ்மோர்ட் கோர்டு இனைஞர்கள் ஆன்னலனில் 

மற்றும் ஆஃப்னலனில் எளிேோக  ைம் 

செலுத்ே அனுமதிக்கும். 

NPCI  ோரத் பில்ப  ஐசிஐசிஐ புருசடன்ஷியல் 

னலஃப் இன்சூரன்ஸுடன் இனைந்துள்ைது 

 NPCI Bharat BillPay Ltd., இந்தியோவின் பேசிய 

ப சமண்ட்ஸ் கோர்ப் பரஷனின் முழுச் 

செோந்ேமோை துனை நிறுவைமோை ICICI 

புருசடன்ஷியல் னலஃப் இன்ஷூரன்ஸ் 

உடன் இனைந்து, கோப்பீட்டோைரின் 

வோடிக்னகயோைர்களுக்கு அேன் முக்கிய 

ெலுனகயோை ClickPayஐ வழங்கியுள்ைது. 

 ஐசிஐசிஐ ப்ருசடன்ஷியல் னலஃப் 

இன்சூரன்ஸ் அேன் வோடிக்னகயோைர்களுக்கு 

கிளிக்ப யின் இந்ே வெதினய வழங்கும் 

முேல் கோப்பீட்டு நிறுவைமோகும், இது 

புதுப்பித்ேல் பிரீமியம் கட்டைங்கனை 

எளிேோகச் செய்ய அவர்களுக்கு அதிகோரம் 

அளிக்கிறது. 

புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தியில் ஒத்துனழக்க IOCL 

மற்றும் NTPC இனைந்துள்ைை 

 பநஷைல் சேர்மல்  வர் கோர்ப் பரஷன் 
லிமிசடட் (NTPC) இந்தியன் ஆயில் 

கோர்ப் பரஷன் லிமிசடட் (IOCL) உடன் 

புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிெக்தி துனறயில் 

ஒத்துனழக்கவும்  ரஸ் ர வோய்ப்புகனை 

ஆரோயவும் புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டது 

 புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் இலக்குகனை 

அனடவேற்கும்,  சுனமக்குடில் வோயு 

சவளிபயற்றத்னேக் குனறப் ேற்கும் 

நோட்டின் உறுதிப் ோட்னட ஆேரிப் ேற்கோக, 

இந்தியோவின் இரண்டு முன்ைணி பேசிய 

எரிெக்தி நிறுவைங்களின் முேல்-வனகயோை 

புதுனமயோை முயற்சி இதுவோகும். 

ADB & WB ‘WePOWER இந்தியோ  ோர்ட்ைர்ஷிப் 

ஃப ோரம்’ சேோடங்கப் ட்டது 

 WePOWER இந்தியோ  ோர்ட்ைர்ஷிப் ஃப ோரம், 

இந்தியோவில் சேற்கோசியப் ச ண்களுக்கோை 

ஆற்றல் துனற சேோழில்முனற 

வனலயனமப்ன  (WePOWER) 

பமம் டுத்துவேற்கோக நவம் ர் 9, 2021 

அன்று சமய்நிகர் ேைம் மூலம் 

நடத்ேப் ட்டது. 

 இந்தியோ ஸ்மோர்ட் கிரிட் ஃப ோரம் (ISGF) 

உடன் இனைந்து உலக வங்கி (WB) மற்றும் 

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி (ADB) இந்ே நிகழ்னவ 

ஏற் ோடு செய்ேை. 

 இந்நிகழ்ச்சியில் இந்தியோவின் தூய்னமயோை 
ஆற்றல் மோற்றத்தில் ச ண்களுக்கோை 

பவனல வோய்ப்புகனை விரிவு டுத்துவது 

குறித்ே குழு விவோேம் நனடச ற்றது. 

கோல் ந்னே ஊக்குவிக்க ெோம்சஷட்பூர் கோல் ந்து 

கிைப்புடன் எஸ்பிஐ ஒப் ந்ேம் செய்துள்ைது 

 இந்தியோவில் கோல் ந்னே ஊக்குவிக்கவும் 

ஆேரவளிக்கவும், டோடோ ஸ்டீலின் முழுச் 

செோந்ேமோை துனை நிறுவைமோை 

ெோம்சஷட்பூர் கோல் ந்து கிைப்புடன் 

ஸ்படட்  ோங்க் ஆஃப் இந்தியோ ஒரு 

மூபலோ ோய ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டுள்ைது. 
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 கோல் ந்து வினையோட்டில் எஸ்பிஐ 

ஒப் ந்ேம் செய்வது இதுபவ முேல் 

முனறயோகும். இந்ே ஒப் ந்ேத்தின் மூலம், 

SBI JFC இன் முேன்னம ஸ் ோன்ெர்களில் 

ஒன்றோக மோறும், இேன் மூலம் செர்சியில் 

SBI பலோபகோ இருக்கும். 

SIDBI மற்றும் Google நிறுவைம் MSMEகனை 

ஆேரிப் ேற்கோக இனைந்துள்ைை. 

 இந்திய சிறு சேோழில்கள் பமம் ோட்டு வங்கி 
(SIDBI), கூகுள் இந்தியோ பினரபவட் 

லிமிசடட் (கிபில்) உடன் இனைந்து, 

மோனியத்துடன் கூடிய வட்டி விகிேங்களில், 

ரூ. 1 பகோடி வனர நிதி உேவியுடன் ெமூக 

ேோக்கக் கடன் வழங்கும் திட்டத்னே 

செயல் டுத்துகிறது. இந்தியோவில் MSME 

துனறக்கு புத்துயிர் அளிப் ேற்கோக பகோவிட்-

19 சேோடர் ோை சநருக்கடியின் 

பிரதி லிப் ோக SIDBI இன், இந்ே திட்டம் 

சேோடங்கப் ட்டுள்ைது. 

அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக் கப் ல் கூட்டணியில் 

அசமரிக்கோ, ஆஸ்திபரலியோ மற்றும் 

இங்கிலோந்து புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்டை 

 ஆஸ்திபரலியோவின் கோன்ச ரோவில் உள்ை 
நோடுகளுடன் ஒப் ந்ேத்தில் 

னகசயழுத்திட்ட பிறகு, ஆஸ்திபரலியோ 

அதிகோரப்பூர்வமோக ஐக்கிய இரோச்சியம் 

மற்றும் அசமரிக்கோவுடைோை புதிய 

அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக் கப் ல்  ோதுகோப்பு 

கூட்டணியின் ஒரு  குதியோக மோறியது. 

 AUKUS ஒப் ந்ேத்தின் கீழ், திருட்டுத்ேைமோை 

மற்றும் நீண்ட தூர  யைங்கனைச் 

செய்யக்கூடிய 8 அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக் 

கப் ல்கள் ஆஸ்திபரலியோவுக்கு 

வழங்கப் டும். 

RuPay கிசரடிட் கோர்டுகளுக்கோை BOB கோர்டுகள் 

NPCI ஐ இனைக்கின்றை 

  ோங்க் ஆஃப்  பரோடோவின் (BoB) துனை 

நிறுவைமோை BOB Financial Solutions (BFSL), 

RuPay ேைத்தில் BoB கிசரடிட் கோர்டுகனை 

(ஈஸி மற்றும் பிரீமியர் வனககனை) 

அறிமுகப் டுத்ே இந்திய பேசிய 

சகோடுப் ைவு கழகத்துடன் (NPCI) கூட்டு 

பெர்ந்துள்ைது. 

 BoB கிசரடிட் கோர்டுகளின் ஈஸி மற்றும் 

பிரீமியர் வனககள் இரண்டும் JCB 

இன்டர்பநஷைல் சநட்சவோர்க்கில் 

சேோடங்கப் ட்டுள்ைை, பமலும் இரண்டு 

கோர்டுகளும் உலகைோவிய 

ஏற்றுக்சகோள்ைனல ஆேரிக்கின்றை. 

SBI  ோண்டிச்பெரி கூட்டுறவு  ோல் 

உற் த்தியோைர்கள் யூனியன் லிமிசடட் உடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் னகசயழுத்திட்டது 

  ோரே ஸ்படட் வங்கி (SBI) புதுச்பெரி 

கூட்டுறவு நிறுவைத்துடன் புரிந்துைர்வு 

ஒப் ந்ேத்தில் னகசயழுத்திட்டுள்ைது.  ோல் 

உற் த்தியோைர் ெங்க லிமிசடட் (PONLAIT) 

ேனிப் ட்ட  ோல்  ண்னையோைர்களுக்கு ரூ. 

3 லட்ெம் வனர நிதியளிக்கிறது. 

 SBI வங்கியின் YONO விண்ைப் த்தின் 

மூலம் கடன் கினடக்கும். வணிக  ோல் 

 ண்னைகளுக்கு சேோடர்ந்து  ோல் வழங்கும் 

ேனிப் ட்ட  ோல்  ண்னையோைர்களுக்கு 

நிதியுேவி செய்வேற்கோக, ‘SAFAL- எளிய 

மற்றும் வினரவோை விவெோயக் கடன்’ என்ற 

சேோழில்நுட் த் ேயோரிப்ன  SBI 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. 

பமக்னமட்ரிப் பிரோந்திய விமோை இனைப்ன  

பமம் டுத்துவேற்கோக சிவில் விமோை 

ப ோக்குவரத்து அனமச்ெகத்துடன் 

இனைந்துள்ைது 

 UDAN திட்டத்தின் மூலம் பிரோந்திய விமோை 

இனைப்ன  பமம் டுத்ே பமக்னமட்ரிப் 

சிவில் விமோை ப ோக்குவரத்து 

அனமச்ெகத்துடன் கூட்டு பெர்ந்ேது. 
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 MakeMyTrip இப்ப ோது UDAN விமோைங்கனை 

‘AirSewa ப ோர்ட்டலில்’ இயக்கி, அேன் 

பெனவகனை பமம் டுத்ே அேன் ேைத்தில் 

அவற்னற ெந்னேப் டுத்தும். 

 அரசு. திட்ட ஆவைம் முேலில் 

சவளியிடப் ட்ட நோைோை அக்படோ ர் 21 

ஆம் பேதினய UDAN திைமோக அனடயோைம் 

கண்டுள்ைது. பிரோந்திய இனைப்புத் 

திட்டத்தின் கீழ் UDAN 4.1 சிவில் விமோைப் 

ப ோக்குவரத்து அனமச்ெகம் 78 புதிய 

வழித்ேடங்களுக்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

 ெோஜ் அனலயன்ஸ் செைரல் இன்சூரன்ஸ், 

ட்பரோன் இன்சூரன்ஸிற்கோக TropoGo உடன் 

இனைந்துள்ைது 

  ெோஜ் அனலயன்ஸ் செைரல் இன்சூரன்ஸ், 

டிபரோன் இன்சூரன்ஸ் ேயோரிப்ன  

விநிபயோகிப் ேற்கோக டீப்-சடக் 

ஸ்டோர்ட்அப் ட்பரோப ோபகோவுடன் ேைது 

கூட்டோண்னமனய அறிவித்ேது. 

 இேன் மூலம்  ெோஜ் அனலயன்ஸ் செைரல் 
இன்சூரன்ஸ் ட்பரோன் கோப்பீட்னட வழங்கும் 

4வது கோப்பீட்டோைரோகிறது 

 ெூன் 2020 இல் ட்பரோன் கோப்பீட்னட 

அறிமுகப் டுத்திய முேல் கோப்பீட்டோைர் 

HDFC Ergo ஆகும், அனேத் சேோடர்ந்து 

ஆகஸ்ட் 2021 இல் ICICI பலோம் ோர்டு மற்றும் 

கடந்ே மோேம் Tata AIG ஆைது. 

 

Sports News 
 

ருஜ்ைோ பெோரோ செஸ் ப ோட்டியில் இந்திய GM P 

இனியன் சவற்றி ச ற்றோர் 

 செர்பியோவில் நனடச ற்ற 5வது ருஜ்ைோ 

பெோரோ செஸ் ப ோட்டியில் இந்திய 

கிரோண்ட்மோஸ்டர் (GM) P இனியன் சவற்றி 

ச ற்றுள்ைோர். 

 ெர்வபேெ மோஸ்டர் (IM) ரஷ்யோனவச் பெர்ந்ே 

மகோரியன் ரூடிக் 2வது இடத்னேயும், 

மற்சறோரு இந்திய வீரர் வி எஸ் ரோகுல் 3வது 

இடத்னேயும், IM எஸ்.நிதின் 4வது 

இடத்னேயும் பிடித்ேைர். பி இனியன் 

ேமிழகத்தின் ஈபரோட்னடச் பெர்ந்ே 16வது 

இந்திய கிரோண்ட் மோஸ்டர் ஆவோர். 

 அவரது ேற்ப ோனேய ெர்வபேெ செஸ் 

கூட்டனமப்பு (FIDE) மதிப்பீடுகள் 2556 

ஆகும். 

மனு  ோக்கர் மற்றும் ெோவத் ஃ பரோகி ஆகிபயோர் 

சேோடக்க ெைோதி தி பகோப்ன யில் ேங்கம் 

சவன்றைர் 

 ப ோலந்தில் உள்ை வ்பரோக்லோவில் நடந்ே 
ஐஎஸ்எஸ்எஃப் பிரசிசடன்ட் பகோப்ன யின் 

10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணியில் 

இந்தியோவின் ச ண் பிஸ்டல் நட்ெத்திரம் 

மனு ப க்கர் மற்றும் ஈரோனிய ஒலிம்பிக் 

ெோம்பியன் ெோவத் ஃப ோபரோகி ஆகிபயோர் 

ேங்கம் சவன்றுள்ைைர். 

 இந்பேோ-ஈரோன் பெோடி 16-8 என்ற 

புள்ளிக்கைக்கில் பிரோன்ஸ்-ரஷ்யோ 

பெோடியோை மதில்பட லோபமோல்-ஆர்சடம் 

செர்பைோபெோவ் பெோடினய வீழ்த்தி ேங்கப் 

 ேக்கத்னே ேட்டிச் சென்றது. 

400 டி20 விக்சகட்டுகனை வீழ்த்திய இைம்  ந்து 

வீச்ெோைர் ரஷித் கோன் 

 து ோயில் நியூசிலோந்துக்கு எதிரோை சூப் ர் 12 

ப ோட்டியில் ஆப்கோனிஸ்ேோன் சலக் 

ஸ்பின்ைர் ரஷித் கோன் 400 டி20 

விக்சகட்டுகனை வீழ்த்திய இைம்  ந்து 

வீச்ெோைர் என்ற ெோேனைனய  னடத்ேோர். 

 டி20 கிரிக்சகட்டில் ரஷித்தின் 400வது 

 லியோக மோர்ட்டின் குப்டில் ஆைோர். 

ேற்ப ோது நனடச ற்று வரும் நியூசிலோந்து 

மற்றும் ஆப்கோனிஸ்ேோன் டி20 உலகக் 

பகோப்ன  ஆட்டத்தில் ேைது 400வது 

விக்சகட்னட எடுத்ேேன் மூலம் ரஷித் 

கிரிக்சகட் வீரர்களின் உயரடுக்கு 

 ட்டியலில் இனைந்ேோர். டுனவன் பிரோபவோ 

(553), சுனில் நனரன் (425), இம்ரோன் ேோஹிர் 

(420) ஆகிபயோருக்குப் பிறகு 400 கிைப்பில் 

நுனழந்ே 4வது  ந்து வீச்ெோைர் இவர். 

பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன் 2021 சமக்சிபகோ சிட்டி 

கிரோண்ட் பிரிக்னஸ சவன்றோர் 

 சமக்சிபகோ சிட்டியில் உள்ை 

ஆட்படோட்பரோபமோ சைர்மபைோஸ் 

பரோட்ரிக்ஸில் நனடச ற்ற 2021 சமக்சிபகோ 

சிட்டி கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் ப ோட்டியில் 

பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன் (சரட் புல் – 

சநேர்லோந்து) சவற்றி ச ற்றோர். 
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 ஏழு முனற உலக ெோம்பியைோை லூயிஸ் 

ைோமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கிபரட் பிரிட்டன்) 

இரண்டோவது இடத்னேயும், செர்ஜிபயோ 

ச சரஸ் (சமக்சிபகோ-சரட்புல்) மூன்றோவது 

இடத்னேயும் பிடித்ேைர். 

மணிகோ  த்ரோ & அர்ச்ெைோ கோமத் WTT 

ப ோட்டியோைர் படபிள் சடன்னிஸ் ப ோட்டினய 

சவன்றைர் 

 படபிள் சடன்னிஸில், ஸ்பலோபவனியோவின் 

லோஸ்பகோவில் நடந்ே WTT ப ோட்டியோைர் 

ப ோட்டியில் இந்திய பெோடியோை மனிகோ 

 த்ரோ மற்றும் அர்ச்ெைோ கிரிஷ் கோமத் 

ச ண்கள் இரட்னடயர்  ட்டத்னே 

சவன்றைர். 

 இந்திய பெோடி, 11-3, 11-8, 12-10 என்ற செட் 

கைக்கில் சமலனி டயஸ் மற்றும் 

அட்ரியோைோ டயஸ் பெோடியின் ப ோர்ட்படோ 

ரிக்கன் அணினய வீழ்த்தி ெோம்பியன் 

 ட்டத்னே சவன்றது. 

 இேற்கினடயில், மகளிர் ஒற்னறயர் பிரிவில் 

சீைோவின் வோங் யிடினய 2-4 (11-7, 7-11, 13-11, 

10-12, 11-7, 11-5) என்ற கைக்கில் பேோற்கடித்ே 

மனிகோ  த்ரோவும் சவண்கலப்  ேக்கத்னே 

சவன்றோர். . 

உலக கிக்  ோக்ஸிங் ெோம்பியன்ஷிப் ப ோட்டியில் 

இந்தியோவின் ேெோமுல் இஸ்லோம் ேங்கப் 

 ேக்கம் சவன்றோர் 

 எகிப்தில் உள்ை சகய்பரோவில் நனடச ற்ற 
உலக கிக்  ோக்ஸிங் ெோம்பியன்ஷிப் 

ப ோட்டியில் 14 வயதுக்குட் ட்படோர் 

பிரிவில் இந்தியோ ெோர்பில் ேங்கப்  ேக்கம் 

சவன்ற முேல் கோஷ்மீரி ச ண் என்ற 

ச ருனமனய 13 வயேோை ேெோமுல் 

இஸ்லோம் ச ற்றுள்ைோர். இறுதிப் 

ப ோட்டியில் அர்சென்டிைோவின் 

லலிைோனவ இஸ்லோம் பேோற்கடித்ேோர். 

 அவர் வடக்கு கோஷ்மீரின்  ந்திப ோரோ 

மோவட்டத்தில் உள்ை சேோனலதூர 

கிரோமமோை ேர்க்ப ோரோவில் பிறந்ேோர். 

ேோெோமுல் ப ட்டி  ச்ெோபவோ ப ட்டி 

 டோபவோ (BBBP) திட்டத்தின் பிரோண்ட் 

அம் ோசிடரோகவும் உள்ைோர். 

ெங்கல்ப் குப்ேோ 71வது இந்திய கிரோண்ட்மோஸ்டர் 

ஆைோர் 

 செர்பியோவின் அரன்செபலோவோக்கில் நடந்ே 
GM Ask 3 ரவுண்ட்-ரோபின் ப ோட்டியில் 5 

புள்ளிகனைப் ச ற்று இரண்டோவது 

இடத்னேப் பிடித்ேேன் மூலம் ெங்கல்ப் 

குப்ேோ இந்தியோவின் 71வது 

கிரோண்ட்மோஸ்டர் ஆைோர். 

 ப ோட்டியின் ப ோது மகோரோஷ்டிரோ வீரர் 2500 

எபலோ ேரவரினெனய எட்டிைோர். GM 

 ட்டத்னே அனடய, ஒரு வீரர் மூன்று GM 

விதிமுனறகனைப் ச ற பவண்டும் மற்றும் 

2,500 Elo புள்ளிகளின் பநரடி மதிப்பீட்னடக் 

கடக்க பவண்டும். 

ஐசிசியின் அக்படோ ர் மோேத்திற்கோை சிறந்ே 

வீரர்கள் விவரம் சவளியிடப் ட்டது 

  ோகிஸ்ேோனின் ஆசிப் அலி மற்றும் 

அயர்லோந்தின் லோரோ சடலோனி ஆகிபயோர் 

அக்படோ ர் மோேத்திற்கோை ஐசிசியின் சிறந்ே 

வீரர்கைோக பேர்வு செய்யப் ட்டுள்ைைர். 

 அலி வங்கபேெத்தின் ஷோகிப் அல் ைென் 

மற்றும் நமீபியோவின் படவிட் னவஸ் 

ஆகிபயோனர ஆண்கள் விருதுக்கு சவன்றோர், 

பமலும் சடலோனி ச ண்களுக்கோை  ரிசுக்கு 

ெக வீரர் பகபி லூயிஸ் மற்றும் 

ஜிம் ோப்பவயின் பமரி-ஆன் முபெோண்டோ 

ஆகிபயோனர வீழ்த்திைோர். 

ஆடவர் டி20 ப ோட்டிகளில் 3,000 ரன்கனை 

கடந்ே 3வது வீரர் என்ற ச ருனமனய பரோகித் 

ெர்மோ ச ற்றோர். 

 இந்திய வீரர் பரோஹித் ெர்மோ 3000 டி20 

ரன்கனை நினறவு செய்து, இந்ே ெோேனைனய 

எட்டிய உலகின் மூன்றோவது கிரிக்சகட் வீரர் 

என்ற ச ருனமனய ச ற்றோர். நமீபியோவுக்கு 

எதிரோை ஐசிசி டி20 உலகக் பகோப்ன  

ப ோட்டியில் பரோஹித் 3000 ரன்கனை 

எட்டிைோர். 

 விரோட் பகோலி 3227 ரன்களுடன் 

முேலிடத்தில் உள்ைோர், அனேத் சேோடர்ந்து 

நியூசிலோந்தின் மோர்ட்டின் கப்டில் மற்றும் 

இந்தியோவின் பரோஹித் ெர்மோ முனறபய 3115 

மற்றும் 3008 ரன்களுடன் உள்ைைர். 
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முேல் ISSF பிசரசிசடண்ட் பகோப்ன யில் 

இந்தியோ 5  ேக்கங்கனை சவன்றது 

 சேோடக்க ISSF பிசரசிசடண்ட் பகோப்ன னய 

இந்தியோ இரண்டு ேங்கம், இரண்டு சவள்ளி 

மற்றும் ஒரு சவண்கலம் உட் ட ஐந்து 

 ேக்கங்களுடன் முடித்ேது. 

 ப ோட்டி ப ோலந்தில் உள்ை வ்பரோக்லோவில் 

நடத்ேப் ட்டது, இதில் ஷோட்கன், பிஸ்டல் 

மற்றும் னரபிள் பிரிவுகள் ஒவ்சவோன்றிலும் 

முேல்-12 துப் ோக்கி சுடும் வீரர்கள் 

இடம்ச ற்றுள்ைைர். இந்தியோவின் மனு 

 ோக்கர் இரண்டு ேங்கப்  ேக்கங்கனை 

சவன்றோர். 

  ேக்கம் சவன்றவர்களில் பின்வருவை 

அடங்கும்: 
 

 ேங்கம் 
 

 25 மீ பரபிட் ஃ யர் பிஸ்டல் கலப்பு குழு 

ப ோட்டி: மனு  ோக்கர் 

 10மீ ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு குழு ப ோட்டி: மனு 

 ோக்கர் 

 சவள்ளி 
 

 ச ண்களுக்கோை 25 மீ பிஸ்டல் சவள்ளி 

ேனிந ர் ப ோட்டி: ரோஹி ெர்பைோ ட் 

 ஆண்களுக்கோை 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் ேனிந ர் 

ப ோட்டி: ெவுரப் ெவுத்ரி 

 சவண்கலம் 
 

 ஆண்களுக்கோை 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் 

ேனிந ர் ப ோட்டி: அபிபஷக் வர்மோ 

ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

ச றுவேோக டுனவன் பிரோபவோ அறிவித்துள்ைோர் 

 பமற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்சகட் அணியின் 

முன்ைோள் பகப்டனும், டிரினிடோடிய 

கிரிக்சகட் வீரருமோை டுனவன் பிரோபவோ 

ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

ச றுவனே உறுதி செய்துள்ைோர். 

 அவர் ஏழு டி20 உலகக் பகோப்ன களிலும் 

வினையோடியுள்ைோர் மற்றும் 2012 மற்றும் 

2016 ஆம் ஆண்டுகளில் டி20  ட்டத்னே 

சவன்ற பமற்கிந்திய தீவுகள் அணியில் ஒரு 

அங்கமோக இருந்துள்ைோர். 

 ோரீஸ் 2021 இல் பநோவக் பெோபகோவிச் 37வது 

மோஸ்டர்ஸ்  ட்டத்னே சவன்றோர் 

 பநோவக் பெோபகோவிச் (செர்பியோ) இறுதிப் 
ப ோட்டியில் டோனில் சமட்சவபடனவ 

(ரஷ்யோ) பேோற்கடித்து ேைது 6வது  ோரீஸ் 

 ட்டத்னேயும், 37வது மோஸ்டர்ஸ் 

 ட்டத்னேயும் ஃபிரோன்ஸின்  ோரிஸில் 

சவன்று ெோேனை  னடத்துள்ைோர். 

 இறுதிப் ப ோட்டியில் பெோபகோவிச் 4-6, 6-3, 6-

3 என்ற செட் கைக்கில் படனில் 

சமத்வபேனவ பேோற்கடித்ேோர். 

 இந்ே சவற்றியின் மூலம், பெோபகோவிச் 

சேோடர்ந்து 7வது ஆண்டோக ATP உலக நம் ர் 

1 ேரவரினெயில் நீடிக்கிறோர். 

இந்தியோவின் 72வது கிரோண்ட்மோஸ்டர் என்ற 

ச ருனமனய மித்ர ோ குைோ ச ற்றோர் 

 பமற்கு வங்கோைத்தின் சகோல்கத்ேோனவச் 

பெர்ந்ே ெர்வபேெ மோஸ்டர் (ஐஎம்) மித்ர ோ 

குைோ, செர்பியோவின் பநோவி ெோட், ஜிஎம் 

மூன்றோவது ெனிக்கிழனம மிக்ஸ் 220 இல் 

ேைது 3வது மற்றும் இறுதி கிரோண்ட்மோஸ்டர் 

(ஜிஎம்) விதிமுனறகனைப் ச ற்ற பிறகு 

இந்தியோவின் 72வது கிரோண்ட்மோஸ்டர் 

ஆைோர். 

 மித்ர ோ குைோவின் GM நிபகோலோ 

செட்லோக்கிற்கு எதிரோக அவர் இந்ே 3வது GM 

சநறினய சவன்றோர், வங்கோைபேெத்தில் 

நனடச ற்ற பஷக் ரஸ்ஸல் ெர்வபேெ GM 

ப ோட்டி 2021 இல் ேைது 2வது GM 

சநறினயப் ச ற்றோர். 

 ர்மிங்கோம் 2022 கோமன்சவல்த் வினையோட்டுப் 

ப ோட்டியில் மகளிர் கிரிக்சகட் அறிமுகமோகிறது 

  ர்மிங்கோம் 2022 கோமன்சவல்த் 

ப ோட்டிகளுக்கோை முேல் ப ோட்டிகள் 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ைை. கோமன்சவல்த் 

ப ோட்டியில் டி20 முனறயில் மகளிர் 

கிரிக்சகட் அறிமுகமோகிறது. கனடசியோக 
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1998ஆம் ஆண்டு பகோலோலம்பூரில் 

நனடச ற்ற மல்டி ஸ்ப ோர்ட்ஸ் பஷோபீஸில் 

கிரிக்சகட் வினையோடப் ட்டது. 

 மகளிர் கிரிக்சகட் டி20 ப ோட்டி 

எட்ஜ் ோஸ்டன் ஸ்படடியத்தில் ெூனல 29 

முேல் நனடச றும், சவண்கலம் மற்றும் 

ேங்கப்  ேக்கப் ப ோட்டிகள் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் 

பேதி நனடச றும். 

ஆஸ்திபரலியோ ேைது முேல் டி20 உலகக் 

பகோப்ன னய சவன்றது. 

 இறுதிப் ப ோட்டியில் நியூசிலோந்னே 8 

விக்சகட் வித்தியோெத்தில் வீழ்த்தி, 

ஆஸ்திபரலியோ ேைது முேல் டி20 உலகக் 

பகோப்ன னய சவன்றது. உலகைோவிய 

இறுதிப் ப ோட்டியில் 173 ரன்கனை 

இலக்கோகக் சகோள்வது எளிேோைது அல்ல, 

ஆைோல் மோர்ஷ் ேைது  லத்ேோலும், 

அனடயும் திறைோலும், படவிட் வோர்ைருடன் 

இனைந்து (38  ந்துகளில் 53 ரன்) அனே 

பூங்கோவில் நடப் து ப ோல் சுல மோைேோக 

ஆக்கிைோர். பமலும் இந்ே சவற்றினய, 18.5 

ஓவர்களில் ெோதித்து, அவருக்கும், அவரது 

அணிக்கும் அதிர்ஷ்டத்னே பேடி ேந்துள்ைோர். 

ப ோட்டியின் ஆட்ட நோயகைோக மிட்செல் 

மோர்ஷ் பேர்வோைோர். 

லூயிஸ் ைோமில்டன் 2021 F1 பிபரசிலிய 

கிரோண்ட் பிரிக்னஸ சவன்றோர் 

 லூயிஸ் ைோமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கிபரட் 

பிரிட்டன்), 2021 F1 ெோவ்  ோபலோ கிரோண்ட் 

பிரிக்ஸ் (முன்ைர் பிபரசிலியன் கிரோண்ட் 

பிரிக்ஸ் எை அறியப் ட்டது) சவன்றுள்ைோர். 

 பிபரசிலிய கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 இல் 

பமக்ஸ் சவர்ஸ்டோப் ன் (சரட் புல் – 

சநேர்லோந்து) இரண்டோவது இடத்னேப் 

பிடித்ேோர், வோல்படரி ப ோட்டோஸ் 

(சமர்சிடிஸ்-பின்லோந்து) மூன்றோவது 

இடத்னேப் பிடித்ேோர். 

 உலக ஓட்டுநர்கள் ேரவரினெயில் பமக்ஸ் 
சவர்ஸ்டோப் ன் 5 புள்ளிகளுடன் லூயிஸ் 

ைோமில்டனை விட (318.5) 19 புள்ளிகள் 

முன்னினலயில் உள்ைோர். 

அடுத்ே பேசிய கிரிக்சகட் அகோடமியின் (NCA) 

ேனலவரோக VVS லக்ஷ்மன் ச ோறுப்ப ற் ோர் 

 இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப் ோட்டு 

வோரியத்தின் (BCCI) ேனலவர் ெவுரவ் கங்குலி, 

பேசிய கிரிக்சகட் அகோடமியின் (NCA) 

அடுத்ே ேனலவரோக இந்தியோவின் முன்ைோள் 

ப ட்டர் விவிஎஸ் லக்ஷ்மண் 

நியமிக்கப் டுவோர் என்று உறுதி 

செய்துள்ைோர். 

 ரவி ெோஸ்திரியின்  ேவிக்கோலம் 

முடிவனடந்ேனேத் சேோடர்ந்து இந்திய 

அணியின் ேனலனமப்  யிற்சியோைரோக 

ெமீ த்தில் நியமிக்கப் ட்ட அவரது 

முன்ைோள் ப ட்டிங் ெக ரோகுல் 

டிரோவிட்டிடம் இருந்து லக்ஷ்மண் 

ச ோறுப்ப ற் ோர். 

மபைல ெயவர்ேை, ஷோன் ச ோல்லோக், பெைட் 

பிரிட்டின் ஆகிபயோர் ஐசிசி ைோல் ஆஃப் 

ஃப மில் இடம்ச ற்றுள்ைைர். 

 ெர்வபேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ICC) 

கிரிக்சகட் ெோம் வோன்கைோை மபைல 

செயவர்த்ேைோ (இலங்னக), ஷோன் 

ச ோல்லோக் (எஸ்ஏ), பெைட் பிரிட்டின் 

(இங்கிலோந்து) ஆகிபயோர் புகழ் 

மண்ட த்தில் பெர்க்கப் ட்டுள்ைைர். 

 ஐசிசி ைோல் ஆஃப் ஃப ம் கிரிக்சகட்டின் 

நீண்ட மற்றும் புகழ்ச ற்ற 

வரலோற்றிலிருந்து வினையோட்டின் 

ெோம் வோன்களின் ெோேனைகனை 

அங்கீகரிக்கிறது. 2009 இல் 

சேோடங்கப் ட்டதிலிருந்து 106 வீரர்கள் 

பெர்க்கப் ட்டுள்ைைர். 

ஐசிசி ஆண்கள் கிரிக்சகட் கமிட்டியின் 

ேனலவரோக ெவுரவ் கங்குலி 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர் 

 ஐசிசி வோரியக் கூட்டத்தின் ப ோது, பிசிசிஐ 

ேனலவர் ெவுரவ் கங்குலி ஐசிசி ஆண்கள் 

கிரிக்சகட் கமிட்டியின் ேனலவரோக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 

 2012ல் ச ோறுப்ப ற்ற அனில் 

கும்ப்பைவுக்குப்  திலோக கங்குலி 

நியமிக்கப் டுவோர். அதிக ட்ெமோக மூன்று 

ேனித்ேனி மூன்றோண்டுகள்  ேவி வகித்ே 

கும்ப்பை  ேவி விலகிைோர். 
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அடுத்ே 10 ஆண்கள் ப ோட்டிகனை நடத்தும் 

நோடுகனை ஐசிசி அறிவித்துள்ைது 

 ெர்வபேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் (ஐசிசி) 2024-

2031 வனர ஐசிசி ஆண்கள் சவள்னை  ந்து 

ப ோட்டிகனை நடத்தும் 14 நோடுகனை 

அறிவித்துள்ைது. இந்தியோ 2029 ெோம்பியன்ஸ் 

டிரோபினய நடத்ே உள்ைது மற்றும் 2026 ஐசிசி 

ஆண்கள் டுசவன்டி 20 உலகக் பகோப்ன னய 

இலங்னகயுடன் மற்றும் 2031 ஐசிசி ஆண்கள் 

50 ஓவர் உலகக் பகோப்ன னய 

 ங்கைோபேஷுடன் இனைந்து நடத்ே 

உள்ைது. 

ஸ்ச யினின் கோர்ன ன் முகுருெோ 2021 WTA 

இறுதிப் ப ோட்டியில் சவற்றி ச ற்றோர் 

 சடன்னிஸில், ஸ்ச யினின் கோர்ன ன் 

முகுருெோ, இறுதிப் ப ோட்டியில் 

எஸ்பேோனியோவின் அசைட் 

சகோன்டவீட்னட 6-3, 7-5 என்ற செட் 

கைக்கில் வீழ்த்தி ேைது முேல் டபிள்யூடிஏ 

இறுதிப்  ட்டத்னே சவன்றோர். 

 WTA இறுதிப் ப ோட்டியில் சவன்ற முேல் 

ஸ்ச யின் வீரரும் முகுருெோ ஆவோர். 

முகுருெோ இரண்டோவது செட்டில் 

பேோல்வியில் இருந்து பின்வோங்கிைோர், 

ப ோட்டியின் கனடசி நோன்கு பகம்கனை 

சவன்று ேைது 10வது சேோழில்  ட்டத்னே 

சவன்றோர். 

BWF பிரகோஷ்  டுபகோனுக்கு வோழ்நோள் 

ெோேனையோைர் விருனே வழங்குகிறது. 

 உலக ப ட்மிண்டன் கூட்டனமப்பு (BWF) 

குழுவின், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை 

மதிப்புமிக்க வோழ்நோள் ெோேனையோைர் 

விருதுக்கு, இந்திய ப ட்மிண்டன் 

ெோம் வோன் பிரகோஷ்  டுபகோன் பேர்வு 

செய்யப் ட்டுள்ைோர். 

 உலகின் நம் ர் 1 முன்ைோள் வீரரோை இவர், 

2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ப ட்மிண்டன் 

ெங்கத்தின் (BAI) வோழ்நோள் ெோேனையோைர் 

விருதினைப் ச ற்றுள்ைோர். 1983 

பகோ ன்பைகன் ப ோட்டியில் உலக 

ெோம்பியன்ஷிப்பில்  ேக்கம் சவன்ற முேல் 

இந்தியர்  டுபகோன் ஆவோர். 

அனைத்து வனகயோை கிரிக்சகட்டில் இருந்தும் 

ஓய்வு ச றுவேோக AB de வில்லியர்ஸ் 

அறிவித்துள்ைோர் 

 சேன்ைோப்பிரிக்கோவின் முன்ைோள் பகப்டன் 
AB de வில்லியர்ஸ் அனைத்து வனகயோை 

கிரிக்சகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு ச றுவேோக 

அறிவித்துள்ைோர். அவர் ஏற்கைபவ 2018 இல் 

ெர்வபேெ கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

ச ற்றோர். 

 இருப்பினும், AB de வில்லியர்ஸ் ரோயல் 

பெலஞ்ெர்ஸ் ச ங்களூர் (RCB) அணிக்கோக 

இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கில் (IPL) 2011 இல் 

உரினமயுடன் இனைந்ேதிலிருந்து இன்னும் 

வினையோடி வருகிறோர். 

2021 ஆசிய வில்வித்னே ெோம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்தியோ 7  ேக்கங்களுடன் முடிவனடகிறது 

 2021 ஆசிய வில்வித்னே ெோம்பியன்ஷிப் 

வங்கபேெத்தின் டோக்கோவில் நனடச ற்றது. 

இப்ப ோட்டியில் இந்திய வில்வித்னே 

வீரர்கள் 7  ேக்கங்கனை சவன்று  ேக்கப் 

 ட்டியலில் இரண்டோவது இடத்னேப் 

பிடித்ேைர். 

 இதில் ஒரு ேங்கம், நோன்கு சவள்ளி மற்றும் 

இரண்டு சவண்கலப்  ேக்கங்கள் அடங்கும். 

சேன் சகோரியோ 15  ேக்கங்கனை சவன்று 

 ேக்கப்  ட்டியலில் முேலிடத்னேயும், 

ப ோட்டினய நடத்தும் வங்கபேெம் 3 

 ேக்கங்களுடன் மூன்றோவது இடத்னேயும் 

பிடித்ேது. 

 இந்திய  ேக்கம் சவன்றவர்களின்  ட்டியல் 

 ேங்க  ேக்கம் 

 ச ண்களுக்கோை ேனிப் ட்ட கலனவ 

நிகழ்வு: பெோதி சுபரகோ சவண்ைம் 

 சவள்ளிப்  ேக்கம் 

 ஆண்கள் அணி ரிகர்வ் ப ோட்டி: பிரவின் 

ெோேவ், கபில் மற்றும்  ோர்த் ெலுங்பக 

 மகளிர் அணி ரிகர்வ் நிகழ்வு: அங்கிேோ  கத், 

ரிதி மற்றும் மது பவத்வோன் 

 ஆண்களுக்கோை ேனிப் ட்ட கூட்டுப் 

ப ோட்டி: அபிபஷக் வர்மோ 
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 கலப்பு அணி கலனவ நிகழ்வு: ரிஷப் யோேவ் 

மற்றும் பெோதி சுபரகோ சவன்ைம் 

 சவண்கலப்  ேக்கம் 

 கலப்பு அணி ரிகர்வ் நிகழ்வு: அங்கிேோ  கத், 

கபில் 

 ஆடவர் குழு கலனவ நிகழ்வு: அமன் னெனி, 

அபிபஷக் வர்மோ மற்றும் ரிஷப் யோேவ் 

லூயிஸ் ைோமில்டன் 2021 F1 கத்ேோர் கிரோண்ட் 

பிரிக்னஸ சவன்றோர் 

 லூயிஸ் ைோமில்டன் (சமர்சிடிஸ்-கிபரட் 

பிரிட்டன்), 2021 F1 கத்ேோர் கிரோண்ட் 

பிரிக்னஸ சவன்றுள்ைோர். பமக்ஸ் 

சவர்ஸ்டோப் ன் (சரட் புல் – சநேர்லோந்து) 

இரண்டோவது இடத்னேயும், ச ர்ைோண்படோ 

அபலோன்பெோ (அல்ன ன்-ஸ்ச யின்) 

மூன்றோவது இடத்னேயும் பிடித்ேைர். 

 இந்ே சவற்றியின் மூலம், லூயிஸ் 

ைோமில்டன் ஃ ோர்முலோ 1 இல் 30 

சவவ்பவறு சுற்றுகளில் சவற்றி ச ற்ற 

முேல் ஓட்டுநர் ஆைோர். 

Kento Momota மற்றும் An Seyoung 2021 

இந்பேோபைசியோ மோஸ்டர்ஸ் ப ோட்டினய 

சவன்றைர் 

 ப ட்மிண்டனில், ெப் ோனின் சகன்படோ 

சமோபமோட்டோ 21-17, 21-11 என்ற செட் 

கைக்கில் சடன்மோர்க்கின் ஆண்டர்ஸ் 

ஆண்டன்ெனை வீழ்த்தி 2021 

இந்பேோபைசியோ மோஸ்டர்ஸ் சூப் ர் 750 

ப ட்மிண்டன் ப ோட்டியில் ஆண்கள் 

ஒற்னறயர்  ட்டத்னே சவன்றோர். 

 2021 நவம் ர் 16 முேல் 21 வனர 

இந்பேோபைசியோவில் உள்ை  ோலியில் 

US$600,000 மதிப்பிலோை ப ோட்டி 

நனடச ற்றது. ச ண்கள் ஒற்னறயர் பிரிவில் 

சேன் சகோரியோவின் அன் சிபயோங் 

ெப் ோனின் அகோபை யமகுச்சினய 21-17, 21-

19 என்ற கைக்கில் பேோற்கடித்து  ட்டத்னே 

சவன்றோர். 

 2021 இந்பேோபைசியோ மோஸ்டர்ஸ் 

சவற்றியோைர்களின்  ட்டியல் 

 ஆண்கள் ஒற்னறயர்: சகன்படோ 

சமோபமோட்டோ (ெப் ோன்) 

 ச ண்கள் ஒற்னறயர்: ஆன் சிபயோங் (சேன் 

சகோரியோ) 

 ஆண்கள் இரட்னடயர்: டகுபரோ பைோக்கி 

மற்றும் யூபகோ பகோ யோஷி (இருவரும் 

ெப் ோன்) 

 ச ண்கள் இரட்னடயர்: நமி மோட்சுயோமோ 

மற்றும் சிைோரு ஷிடோ (இருவரும் ெப் ோன்) 

 கலப்பு இரட்னடயர்: சடகோப ோல் 

புவரனுக்பரோ மற்றும் ெப்சிரீ 

படரட்டைோச்ெோய் (இருவரும் ேோய்லோந்து) 

2025 ஆசிய இனைஞர்  ோரோ வினையோட்டுகள் 

உஸ்ச கிஸ்ேோனின் ேோஷ்கண்டில் நடத்ேப் டும் 

 ஆசிய யூத்  ோரோ பகம்ஸ் 2025 இன் 5 வது 

 திப்பு ஆசிய  ோரோலிம்பிக் கமிட்டியின் 

(APC) நிர்வோகக் குழுவின் ஒப்புேலுடன் 

உஸ்ச கிஸ்ேோனின் ேனலநகரோை 

ேோஷ்கண்டில் நடத்ேப் டும். 

 முேல் முனறயோக, ‘ஏசியன் யூத் பகம்ஸ் 2025’ 

மற்றும் ‘ஏசியன் யூத்  ோரோ பகம்ஸ் 2025’ 

ஆகியனவ ஒபர நகரத்திலும் அபே 

னமேோைங்களிலும் நடத்ேப் டும். 

னெயத் முஷ்டோக் அலி பகோப்ன  இறுதிப் 

ப ோட்டியில் கர்நோடகோனவ வீழ்த்தியது 

ேமிழ்நோடு 

 கிரிக்சகட்டில், 152 ரன்கனை பெஸிங் செய்து, 

கர்நோடகோனவ வீழ்த்தி, னெயது முஷ்டோக் 

அலி பகோப்ன னய சவன்றது ேமிழ்நோடு. 

 சடல்லி அருண் செட்லி ஸ்படடியத்தில் 

நடந்ே உச்சிமோநோட்டில் 4 விக்சகட் 

வித்தியோெத்தில் த்ரில் சவற்றி ச ற்று டி-20 

 ட்டத்னே ேமிழக அணி ேக்கனவக்க, 

ப ட்ஸ்பமன் எம். ஷோருக் கோன் அதிரடியோக 

கனடசி  ந்தில் சிக்ஸனர விைோசிைோர். 

அசலக்ெோண்டர் ஸ்சவபரவ், படனியல் 

சமட்சவபடனவ வீழ்த்தி ஏடிபி ன ைல்ஸ் 

 ட்டத்னே சவன்றோர் 

 சடன்னிஸில், இத்ேோலியின் டுரினில் 

நனடச ற்ற 2021 ஏடிபி ன ைல்ஸ் 

சடன்னிஸ் ப ோட்டியில், செர்மனியின் 

அசலக்ெோண்டர் ஸ்சவபரவ், 6-4, 6-4 என்ற 

பநர்செட்டில் ரஷ்யோவின் படனியல் 

சமட்சவபடனவ 6-4, 6-4 என்ற செட் 

கைக்கில் வீழ்த்தி ெோம்பியன்  ட்டத்னே 

சவன்றோர். 
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 2018 இல் முேல் சவற்றி ச ற்ற பிறகு, 

ஸ்சவபரவின் இரண்டோவது Nitto ATP 

ன ைல்ஸ்  ட்டம் இதுவோகும். 

2021 மபலசிய ஓ ன் ஸ்குவோஷ் 

ெோம்பியன்ஷிப்ன  ெவுரவ் பகோெல் சவன்றோர். 

 இந்திய ஸ்குவோஷ் நட்ெத்திரம், ெவுரவ் 

பகோெல், மபலசிய ஓ ன் ெோம்பியன்ஷிப்ன  

சவன்ற முேல் இந்திய ஸ்குவோஷ் வீரர் என்ற 

வரலோற்னற  னடத்துள்ைோர். 

 பகோலோலம்பூரில் நடந்ே ஆண்கள் ஒற்னறயர் 

பிரிவு இறுதிப் ப ோட்டியில், 2021 மபலசிய 

ஓ ன் ஸ்குவோஷ் ெோம்பியன்ஷிப்  ட்டத்னே 

சவல்வேற்கு, இரண்டோம் நினல வீரரோை 

பகோெல், சகோலம்பியோவின் மிகுவல் 

பரோட்ரிக்னஸ 11-7, 11-8 மற்றும் 13-11 என்ற 

செட் கைக்கில் பேோற்கடித்ேோர். 

 

Ranks and Reports News 
 

ச ோது விவகோரக் குறியீடு 2021: ஆட்சி 

செயல்திறனில் பகரைோ முேலிடத்தில் உள்ைது 

 ச ங்களூனரச் பெர்ந்ே இலோ  பநோக்கற்ற 

சிந்ேனைக் குழுவோை ச ோது விவகோர 

னமயத்தின் (PAC) ச ோது விவகோரக் 

குறியீட்டின் (PAI 2021) 6வது  திப்பு 

அறிக்னகயின் டி, முேல் மூன்று இடங்கனை 

பகரைோ, ேமிழ்நோடு மற்றும் சேலுங்கோைோ 

ஆகிய 18 இடங்கள் பிடித்துள்ைை. ச ரிய 

மோநிலங்கள். 

 PAI 2021, மோநில அரெோங்கத்தின் ேரமோை 

நிர்வோகத்னேயும், குறிப் ோக பகோவிட்-19 

பநோனயத் ேடுப் தில் மோநில அரசின் 

ஈடு ோட்னடயும் எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

 ச ரிய மோநிலங்களில் முேலிடம் 
 

 பகரைோ (618) 

 ேமிழ்நோடு (857) 

 சேலுங்கோைோ (891) 

 சிறிய மோநிலங்களில் முேலிடம் 
 

 சிக்கிம் (617) 

 பமகோலயோ (144) 

 மிபெோரம் (123) 

 யூனியன் பிரபேெங்களில் முேலிடம் 
 

 புதுச்பெரி (182) 

 ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீர் (705) 

 ெண்டிகர் (628) 

 

2022 QS உலக  ல்கனலக்கழக ேரவரினெ 

அறிவிக்கப் ட்டது 

 QS (Quacquarelli Symonds) 2022 QS உலக 

 ல்கனலக்கழக ேரவரினெனய 

சவளியிட்டுள்ைது. 

 ேரவரினெயில் சிங்கப்பூர் பேசிய 

 ல்கனலக்கழகம் (NUS) சேோடர்ந்து 4வது 

ஆண்டோக முேலிடம் பிடித்துள்ைது. அனேத் 

சேோடர்ந்து சீைோவின் பீக்கிங் 

 ல்கனலக்கழகம் 2வது இடத்திலும், 

சிங்கப்பூரில் உள்ை நன்யோங் சேோழில்நுட் ப் 

 ல்கனலக்கழகம், ைோங்கோங்கில் உள்ை 

ைோங்கோங்  ல்கனலக்கழகம் 3வது 

இடத்திலும் உள்ைை. 

 இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்ைோலஜி 

 ோம்ப  (IIT B) (பிரோந்திய ரீதியோக 42வது) 

மற்றும் IIT சடல்லி (பிரோந்திய ரீதியோக 

45வது) ஆகியனவ டோப்-50ல் உள்ை இரண்டு 

இந்திய நிறுவைங்கைோகும். 

எசடல்கிவ் ைுருன் இந்தியோ  பரோ கோரப் 

 ட்டியல் 2021 

 Hurun India மற்றும் EdelGive ஆகியனவ 

கூட்டோக Edelgive Hurun India Filanthropy List 

2021ஐ சவளியிட்டை. இந்ே  ட்டியலில் 

விப்பரோவின் நிறுவைர் ேனலவரோை அசிம் 

பிபரம்ஜி, 2020-21 நிதியோண்டில் ரூ.9,713 

பகோடி நன்சகோனடயோக அளித்துள்ைோர், 

அேோவது ஒரு நோனைக்கு சுமோர் ரூ.27 பகோடி. 

 HCL இன் ஷிவ் நோடோர், 59 ெேவிகிேம் 

உயர்ந்து, 1,263 பகோடி ரூ ோய் வருடோந்திர 

நன்சகோனடயுடன்  ட்டியலில் 

இரண்டோவது இடத்னே மீண்டும் ேக்க 

னவத்துக் சகோண்டோர். 
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உலகைோவிய மருந்துக் சகோள்னகக் குறியீடு 2021: 

இந்தியோ 18வது இடத்தில் உள்ைது 

 நவம் ர் 2021 இல் தீங்கு குனறப்பு 

கூட்டனமப் ோல் சவளியிடப் ட்ட 

உலகைோவிய மருந்துக் சகோள்னகக் 

குறியீட்டின் 1வது  திப்பில் 30 நோடுகளில் 

இந்தியோ 18வது இடத்னேப் பிடித்ேது. 

 நோர்பவ, நியூசிலோந்து, ப ோர்ச்சுகல், 

யுனைசடட் கிங்டம் (யுபக) மற்றும் 

ஆஸ்திபரலியோ ஆகியனவ மனிேோபிமோை 

மற்றும் ஆபரோக்கியம் ெோர்ந்ே மருந்துக் 

சகோள்னககளில் முேல் 5 நோடுகைோக 

ேரவரினெப் டுத்ேப் ட்டுள்ைை. 

பேசிய ேைவோடக் குறியீடு 2021 

சவளியிடப் ட்டது 

  ல்பவறு மோநிலங்களில் லோஜிஸ்டிக்ஸ் ஈஸ் 

2021 இன் இன்சடக்ஸ் ெமீ த்தில் வர்த்ேகம் 

மற்றும் சேோழில் அனமச்ெகத்ேோல் 

சவளியிடப் ட்டது. இது குறியீட்டின் 

மூன்றோவது  திப்பு. 

 குறியீட்டில், குெரோத், ைரியோைோ மற்றும் 

 ஞ்ெோப் ஆகியனவ ெரக்குகளின் இயக்கம் 

மற்றும் ேைவோடச் ெங்கிலியின் செயல்திறன் 

ஆகியவற்றில் சிறந்ே செயல்திறன் சகோண்ட 

மோநிலங்கைோக சவளிப் ட்டை. 

 இந்ே குறியீடு, ேைவோட உள்கட்டனமப்பின் 

அடிப் னடயில் மோநிலங்களுக்கு 

ேரவரினெனய வழங்குகிறது. 

கோலநினல மோற்றம் செயல்திறன் குறியீடு: 

இந்தியோ 10வது இடத்தில் உள்ைது 

 COP26 இன்  க்க வரினெயில் செர்மன்வோட்ச் 

சவளியிட்ட உலகைோவிய கோலநினல மோற்ற 

செயல்திறன் குறியீட்டு (CCPI) 2022 இல் 

இந்தியோ 10 வது இடத்தில் உள்ைது. 

 2020ல் இந்தியோ 10வது இடத்தில் இருந்ேது. 

இந்தியோ சேோடர்ந்து மூன்றோவது ஆண்டோக 

அதிக கோலநினல செயல்திறன் சகோண்ட 

முேல் 10 சிறந்ே செயல்திறன் சகோண்ட 

நோடுகளில் ேைது இடத்னேத் ேக்க னவத்துக் 

சகோண்டுள்ைது. 

 இேற்கினடயில், ஒட்டுசமோத்ே 

ேரவரினெயில் முேல் மூன்று இடங்கள் 

மீண்டும் கோலியோக உள்ைை, ஏசைனில் நோடு 

எதுவும் CCPI இல் ஒட்டுசமோத்ேமோக மிக 

உயர்ந்ே மதிப்பீட்னட அனடயும் அைவுக்கு 

சிறப் ோக செயல் டவில்னல. 

 முன்பைறி, CCPI 2022 இல் சடன்மோர்க் 

நோன்கோவது இடத்னேப் பிடித்ேது, அனேத் 

சேோடர்ந்து முனறபய ஸ்வீடன் (5வது), 

மற்றும் நோர்பவ (6வது) உள்ைை. 

 முேல் 10 இடங்களில் உள்ை மற்ற நோடுகள் 

இங்கிலோந்து (7வது), சமோரோக்பகோ (8வது) 

மற்றும் சிலி (9வது). 

IQAir கோற்றின் ேரக் குறியீடு: உலகின் முேல் 10 

மோசு ட்ட நகரங்களில் சடல்லி, சகோல்கத்ேோ, 

மும்ன  உள்ைை. 

 சுவிட்ெர்லோந்னே ேைமோகக் சகோண்ட 

கோலநினல குழுவோை IQAir இன் கோற்றின் 

ேரம் மற்றும் மோசு நகர கண்கோணிப்பு 

பெனவயின் ேரவுகளின் டி, உலகின் மிகவும் 

மோசு ட்ட முேல்  த்து நகரங்களில் சடல்லி, 

சகோல்கத்ேோ மற்றும் மும்ன  ஆகியனவ 

உள்ைை. 

 சடல்லி AQI 556 இல் முேலிடத்திலும், 

சகோல்கத்ேோ மற்றும் மும்ன  முனறபய 177 

மற்றும் 169 AQI ஐப்  திவுசெய்து, 4வது 

மற்றும் 6வது இடத்திலும் உள்ைை. 

 IQAir இன்  டி, பமோெமோை கோற்றின் ேரக் 

குறிகோட்டிகள் மற்றும் மோசு 

ேரவரினெகனைக் சகோண்ட  த்து நகரங்கள் 

இங்பக: 

o சடல்லி, இந்தியோ (AQI: 556) 

o லோகூர்,  ோகிஸ்ேோன் (AQI: 354) 

o பெோபியோ,  ல்பகரியோ (AQI: 178) 

o சகோல்கத்ேோ, இந்தியோ (AQI: 177) 

o ெோக்சரப், குபரோஷியோ (AQI: 173) 

o மும்ன , இந்தியோ (AQI: 169) 

o ச ல்கிபரட், செர்பியோ (AQI: 165) 

o செங்டு, சீைோ (AQI: 165) 

o ஸ்பகோப்பெ, வடக்கு மோசிபடோனியோ 

(AQI: 164) 

o கிரோபகோவ், ப ோலந்து (AQI: 160) 
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2021 TRACE உலகைோவிய லஞ்ெ ஆ த்து 

ேரவரினெ: இந்தியோ 82வது இடத்னேப் பிடித்ேது 

 TRACE இன்டர்பநஷைல் சவளியிட்ட 

வணிக லஞ்ெ அ ோயங்கனை அைவிடும் 2021 

டிபரஸ் லஞ்ெ ஆ த்து பமட்ரிக்ஸின் (TRACE 

பமட்ரிக்ஸ்) உலகைோவிய  ட்டியலில் 44 

இடர் மதிப்ச ண்ணுடன் இந்தியோ 82 வது 

இடத்திற்கு (2020 முேல் 5 இடங்கள் ெரிந்ேது) 

ெரிந்துள்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோ 45 

மதிப்ச ண்களுடன் 77 வது இடத்னேப் 

பிடித்ேது. சடன்மோர்க் 2 மதிப்ச ண்களுடன் 

ேரவரினெயில் முேலிடத்னேப் பிடித்துள்ைது. 

WB அறிக்னக: உலகின் மிகப்ச ரிய 

 ைச்செலுத்தீட்னட ச ரும் நோடோக இந்தியோ 

ஆைது. 

 உலக வங்கியின் ெமீ த்திய அறிக்னகயோை, 

‘உலக வங்கியின்  ைச்செலுத்தீடு 

வினலகள் உலகைோவிய ேரவுத்ேைம்’ இன் 

 டி, 2021 இல் 87 பில்லியன் அசமரிக்க 

டோலர்கனைப் ச ற்று, இந்தியோ உலகின் 

மிகப்ச ரிய  ைச்செலுத்தீட்னட ச ரும் 

நோடோக மோறியது. இந்ே சேோனகயின் 

20%க்கும் பமலோை சேோனகக்கு, அசமரிக்கோ 

மிகப்ச ரிய ஆேோரமோக இருந்ேது. 

 இந்தியோனவத் சேோடர்ந்து சீைோ, சமக்சிபகோ, 

பிலிப்ன ன்ஸ், எகிப்து ஆகிய நோடுகள் 

உள்ைை. 

 2022 இல் இந்தியோவில்,  ைச்செலுத்தீடு 3% 

அதிகரித்து 89.6 பில்லியன் அசமரிக்க 

டோலரோக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப் ட்டுள்ைது. 

IPF ஸ்மோர்ட் ப ோலிசிங் இன்சடக்ஸ் 2021 இல் 

ஆந்திரோ முேலிடத்தில் உள்ைது 

 இந்திய ப ோலீஸ் அறக்கட்டனை (IPF) 

சவளியிட்ட 29 மோநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரபேெங்களில் ‘IPF ஸ்மோர்ட் 

ப ோலிசிங்’ இன்சடக்ஸ் 2021 இல் ஆந்திரப் 

பிரபேெ கோவல்துனற முேலிடத்னேப் 

பிடித்துள்ைது. 

 ஆந்திரப் பிரபேெம் 10க்கு 11 மதிப்ச ண்கள் 

ச ற்று முேல் இடத்னேப் பிடித்துள்ைது. 

சேலுங்கோைோ கோவல்துனற 8.10 

புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்திலும், அெோம் 

கோவல்துனற 7.89 புள்ளிகளுடன் மூன்றோவது 

இடத்திலும் உள்ைை. 5.81 

மதிப்ச ண்களுடன் உத்ேரபிரபேெம் 28வது 

இடத்திலும், பீகோர் 5.74 புள்ளிகளுடன் 

கனடசி இடத்திலும் உள்ைது. 

சடல்லியின் ெேர்  ெோர் கோவல் நினலயத்னே 

சிறந்ே கோவல் நினலயமோக MHA 

ேரவரினெப் டுத்ேப் ட்டுள்ைது. 

 சடல்லியில் உள்ை ெேர்  ெோர் கோவல் 
நினலயம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை 

இந்தியோவின் சிறந்ே கோவல் நினலயமோக 

உள்துனற அனமச்ெகத்ேோல் 

ேரவரினெப் டுத்ேப் ட்டுள்ைது. 

 கோவல் நினலயத்தில் கினடக்கும் பெனவகள் 
மற்றும் வெதிகளின் அடிப் னடயில் கோவல் 

நினலயங்கனை ேரவரினெப் டுத்ே, 

இந்தியோவின் முேல் 10 கோவல் 

நினலயங்களின்  ட்டியனல ஆண்டுபேோறும் 

உள்துனற அனமச்ெகம் சவளியிடுகிறது. 

 இந்தியோவின் சிறந்ே 10 கோவல் 

நினலயங்களின்  ட்டியல்: 

o ெேர்  ெோர் கோவல் நினலயம்: 

சடல்லியின் வடக்கு மோவட்டம் 

o கங்கோபூர் கோவல் நினலயம்: ஒடிெோவின் 
கஞ்ெம் மோவட்டம் 

o  ட்டு கலோன் கோவல் நினலயம்: 

ைரியோைோ மோநிலம் ஃ பேைோ ோத் 

மோவட்டம் 
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o வோல்ப ோய் கோவல் நினலயம்: வடக்கு 
பகோவோ 

o மோன்வி கோவல் நினலயம்: கர்நோடகோவின் 
ரோய்ச்சூர் மோவட்டம் 

o கத்மத் தீவு கோவல் நினலயம்: லட்ெத்தீவு 
யூனியன் பிரபேெம் 

o ஷிரோலோ கோவல் நினலயம்: 

மகோரோஷ்டிரோவின் ெோங்லி மோவட்டம் 

o சேோட்டியம் கோவல் நினலயம்: 

ேமிழ்நோட்டில் திருச்சிரோப் ள்ளி 

o  ெந்த்கர் கோவல் நினலயம்: ெம்மு 

கோஷ்மீர் மோநிலம் உேம்பூர் மோவட்டம் 

o ரோம்பூர் செௌரம் கோவல் நினலயம்: பீகோர் 
மோநிலம் அர்வோல் மோவட்டம் 

நிதி ஆபயோக்கின் வறுனமக் குறியீடு:  ல 

 ரிமோை வறுனமயில் பீகோர் மிகவும் 

ஏழ்னமயோைது 

 பேசிய, மோநில/யூ.டி., மற்றும் மோவட்ட 

அைவில் வறுனமனய அைவிடுவேற்கோை 

முேல்  ல  ரிமோை வறுனமக் குறியீட்னட 

(எம்பிஐ) அரசு சிந்ேனைக் குழுவோை நிதி 

ஆபயோக் சவளியிட்டுள்ைது. 

 சேோடக்கக் குறியீட்டின் டி,  ல  ரிமோை 

வறுனமயின் மிக உயர்ந்ே மோநிலமோக பீகோர் 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ைது. மோநில மக்கள் 

சேோனகயில் 51.91 ெேவீேம் ப ர்  ல 

 ரிமோை ஏனழகள். 

Kantar’s BrandZ India அறிக்னக 2021 

அறிவிக்கப் ட்டது 

 Kantar இன் BrandZ India 2021 

அறிக்னகயின் டி, Amazon, Tata Tea மற்றும் 

Asian Paints ஆகியனவ முனறபய 

சேோழில்நுட் ம், FMCG மற்றும் FMCG 

அல்லோே வனககளில் இந்தியோவில் மிகவும் 

பநோக்கமுள்ை பிரோண்டுகைோக 

சவளிப் ட்டை. 

 சேோழில்நுட்  ேரவரினெயில் அபமெோன் 

முன்ைணியில் உள்ைது, அனேத் சேோடர்ந்து 

Zomato, YouTube மற்றும் Google மற்றும் Swiggy 

ஆகியனவ கூட்டோக 4 வது இடத்தில் 

உள்ைை. 

India’s Top 5 Most Purposeful Brands: 

Rank Most 
Purposeful 
Technology 

Brands 

Most 
Purposeful 

FMCG Brands 

Most 
Purposeful 
Non-FMCG 

Brands 
1 Amazon Tata Tea Asian 

Paints 
2 Zomato Surf 

Excel(Detergent 
brand) 

Samsung & 
Jio 

3 YouTube Taj Mahal (tea 
brand) 

MRF 

4 Google & 
Swiggy 

Parachute & 
Maggi 

Tata 
Housing 

5 Flipkart Britannia Airtel 
 

NITI ஆபயோக்கின் சேோடக்க SDG நகர்ப்புற 

குறியீட்டில் சிம்லோ முேலிடத்தில் உள்ைது 

 நினலயோை வைர்ச்சி இலக்குகனை (SDGs) 

உள்ளூர்மயமோக்கனல பமலும் 

வலுப் டுத்ேவும் மற்றும் நகர அைவில் 

வலுவோை SDG கண்கோணிப்ன  நிறுவவும், 

NITI ஆபயோக் SDG நகர்ப்புற அட்டவனை 

மற்றும் டோஷ்ப ோர்னட 2021-22 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

 இண்சடக்ஸ் என் து ULB-நினல ேரவு, 

கண்கோணிப்பு மற்றும் அறிக்னகயிடல் 

அனமப்புகளின்  லம் மற்றும் 

இனடசவளிகனை முன்னினலப் டுத்ே ULB 

அைவில் உள்ை SDG முன்பைற்ற 

கண்கோணிப்பு கருவியோகும். 

 56 நகர்ப்புறங்களில் சிம்லோ முேலிடத்திலும், 

ெோர்க்கண்டின் ேன் ோத் கனடசி இடத்திலும் 

உள்ைது. 

 மதிப்ச ண்ணுடன் முேல் 5 நகர்ப்புறங்கள் 

o சிம்லோ: 50 

o பகோனவ: 29 

o ெண்டிகர்: 36 

o திருவைந்ேபுரம்: 36 

o சகோச்சி: 29 

o மதிப்ச ண்ணுடன் கீபழ 5 

நகர்ப்புறங்கள் 

o ேன் ோத்: 43 

o மீரட்: 64 

o இட்டோநகர்: 29 

o கவுகோத்தி: 79 

o  ோட்ைோ: 29 
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Books and Authors News 
 

அமித் ரஞ்ென் எழுதிய ரோணி லக்ஷ்மி ோயின் 

வழக்கறிஞர் ெோன் லோங்  ற்றிய புத்ேகம் 

சவளியிட்டோர் 

 அமித் ரஞ்ென் “ெோன் லோங்: ஹிந்துஸ்ேோனின் 

வோண்டரர், ஹிந்துஸ்ேோனியின் அவதூறு, 

ரோனியின் வழக்கறிஞர்” என்ற புத்ேகத்னே 

எழுதியுள்ைோர். 

 புத்ேகம் ெோன் லோங்கின் வோழ்க்னக, அவரது 

சுரண்டல்கள் மற்றும் இலக்கியப் 

 னடப்புகனைப்  ற்றியது. அவர் 19 ஆம் 

நூற்றோண்டில் இந்தியோவில் குடிபயறிய ஒரு 

ஆஸ்திபரலிய  த்திரினகயோைர் மற்றும் 

வழக்கறிஞர் ஆவோர். 

சுேோ மூர்த்தி எழுதிய “The Sage with Two Horns: 

Unusual Tales from Mythology” சவளியிடப் ட்டது 

 இன்ஃப ோசிஸ் அறக்கட்டனையின் 

ேனலவரும், புகழ்ச ற்ற எழுத்ேோைருமோை 

சுேோ மூர்த்தி ேைது புதிய புத்ேகமோை “The 

Sage with Two Horns: Unusual Tales from 

Mythology” என்ற ேனலப்பில் ேைது புதிய 

புத்ேகத்னே சவளியிட்டுள்ைோர், இது 

“Uunusual Tales from Mythology” சேோடரின் 

5வது மற்றும் கனடசி புத்ேகம். 

 இந்ேத் சேோடரில் ரோெோக்கள் மற்றும் 

ரோணிகள், சேய்வங்கள் மற்றும் சேய்வங்கள், 

முனிவர்கள் மற்றும் ஞோைமுள்ை 

அெோேோரை ஆண்கள் மற்றும் ச ண்களின் 

கனேகள் இடம்ச ற்றுள்ைை. 

பிரதீப் இேழின் ‘நோட் ெஸ்ட் கிரிக்சகட்: எ 

ரிப்ப ோர்ட்டர்ஸ் ெர்னி’ என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப் ட்டது 

 பிரதீப் இேழோல் எழுேப் ட்ட ‘’கிரிக்சகட் 

மட்டுமல்ல: எ ரிப்ப ோர்ட்டர்ஸ் ெர்னி’’ 

என்ற புத்ேகம் டிெம் ர் 2021 இல் 

சவளியிடப் ட உள்ைது. 

  த்திரிக்னகயோைர் பிரதீப் இேழின் இந்திய 

கிரிக்சகட்டின் வோழ்க்னக அனு வங்கள், 

ெமூக, அரசியல், ஏற்ற ேோழ்வுகள் 

ஆகியவற்னற உள்ைடக்கியது. 

 பமட்ச் பிக்சிங் ஊழனல அம் லப் டுத்திய 

“நோட் ஃபிலி கிரிக்சகட்” புத்ேகத்னே 

எழுதியவர். 

 ோஸ்கர் ெட்படோ ோத்யோய் எழுதிய “ெத்யஜித் 

பரயின் சினிமோ” என்ற புதிய புத்ேகம் 

சவளியிடப் ட்டது 

 எழுத்ேோைர்  ோஸ்கர் ெட்படோ ோத்யோய் எழுதி 

சவஸ்ட்பலண்டோல் சவளியிடப் ட்ட ‘தி 

சினிமோ ஆஃப் ெத்யஜித் பர’ என்ற புதிய 

புத்ேகம், புகழ்ச ற்ற இந்திய தினரப் டத் 

ேயோரிப் ோைரோை ‘ெத்யஜித் பர’யின் 

வோழ்க்னகனய விவரிக்கிறது. 

  ோஸ்கர் ெட்படோ ோத்யோய் “ ேோங்” (2016), 

“ஹியர் ஃ ோல்ஸ் ே பஷபடோ” (2017), மற்றும் 

“தி டிஸ்பியரன்ஸ் ஆஃப் ெோலி செக்பவரோ” 

(2018) ப ோன்ற நோவல்கனையும் 

எழுதியுள்ைோர். 

ஷங்கர் ஆச்ெோர்யோவின் “An Economist at Home and 

Abroad: A Personal Journey” என்ற புதிய புத்ேகம் 

எழுதியுள்ைோர். 

 புகழ்ச ற்ற ச ோருைோேோர நிபுைரும், 

இந்திய அரசின் முன்ைோள் ேனலனமப் 

ச ோருைோேோர ஆபலோெகருமோை டோக்டர் 

ஷங்கர் ஆச்ெோர்யோ, “ஆன் எகைோமிஸ்ட் அட் 

பைோம் அண்ட் அ ோர்ட்: எ  ர்ெைல் ெர்னி” 

என்ற புதிய புத்ேகத்னே எழுதியுள்ைோர். 

 இந்ே புத்ேகம் மிகவும் திறனமயோை 

சகோள்னக ச ோருைோேோர நிபுைர் டோக்டர் 

ஷங்கர் ஆச்ெோர்யோவின் சேோழில் மற்றும் 

ேனிப் ட்ட வோழ்க்னகனய சகோண்டுள்ைது. 

பூைம் ேலோல் ேஹியோ எழுதிய “நவீை இந்தியோ: 

குடினமப்  ணிகள் மற்றும் பிற ப ோட்டித் 

பேர்வுகள்” சவளியிட்டோர். 

 ைரியோைோ முேல்வர் (CM) மபைோகர் லோல் 

கட்டோர், குருகிரோம் கோவல்துனறயின் உேவிக் 

கண்கோணிப் ோைர் (ASP) பூைம் ேலோல் 

ேஹியோ எழுதிய “நவீை இந்தியோ: சிவில் 

ெர்வீெஸ் மற்றும் பிற ப ோட்டித் 

பேர்வுகளுக்கோை” என்ற புத்ேகத்னே 

சவளியிட்டோர். 
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 சவளியீட்டு நிகழ்வின் ப ோது, பூைம் ேலோல் 

ேஹியோ, புத்ேகத்தின் முேல் பிரதினய 

முேல்வர் மபைோகர் லோல் கட்டோவுக்கு 

 ரிெோக வழங்கிைோர், இந்ே புத்ேகம் நவீை 

இந்தியோவின் வரலோறு குறித்ே விரிவோை 

ேகவல்கனை வழங்குகிறது. 

அஸீம் ெோவ்லோவின் புதிய புத்ேகம் ‘ஃன ண்டிங் 

எ ஸ்ட்னரட் னலன் பிட்வீன் ட்விஸ்ட் அண்ட் 

டர்ன்ஸ்’ சவளியிட்டோர். 

 இந்தியோவின் முன்ைணி, புகழ்ச ற்ற 

ெர்வபேெ வரி மற்றும் சகோள்னக 

நிபுைருமோை அசீம் ெோவ்லோ, பமட்ரிக்ஸ் 

 ப்ளிஷர்ஸ் சவளியிட்ட ேைது புதிய 

புத்ேகமோை “ஃன ண்டிங் எ ஸ்ட்சரய்ட் 

னலன் பிட்வீன் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் – 

ஆன் இம் ர்ஃச க்ட், எட் ைோைஸ்ட் 

ரிஃப்சைக்ஷன்ஸ் ஆன் தி இந்தியன் படக்ஸ் 

பலண்ட்ஸ்பகப்” என்ற புத்ேகத்னே 

சவளியிட்டோர். 

 ஒரு ேெோப்ேத்தில் இந்திய வரி நிலப் ரப்பின் 

பேசிய மற்றும் ெர்வபேெ இரண்டின் 

ஆழமோை  குப் ோய்னவ புத்ேகம் 

வழங்குகிறது. 

ெல்மோன் குர்ஷித்தின் புதிய புத்ேகம் “Sunrise over 

Ayodhya – Nationhood in our Times” சவளியிட்டோர். 

 முன்ைோள் மத்திய அனமச்ெரும், கோங்கிரஸ் 

ேனலவருமோை ெல்மோன் குர்ஷித், ெமீ த்தில் 

அபயோத்தி தீர்ப்பு குறித்ே ேைது புத்ேகமோை 

“அபயோத்தி மீது சூரிய உேயம் – நம் 

கோலத்தில் பேெம்” என்ற புத்ேகத்னே 

சவளியிட்டோர். 

 குர்ஷித் கூறுனகயில், “தீர்ப்பு வர 100 

ஆண்டுகள் ஆகும் என்று மக்கள் 

நினைத்ேைர். தீர்ப்புக்குப் பிறகு, உச்ெ 

நீதிமன்றம் என்ை, ஏன் அல்லது எப் டி 

தீர்ப்ன  வழங்கியது என் னேப் 

 டிக்கோமபலோ அல்லது புரிந்து 

சகோள்ைோமபலோ மக்கள் கருத்துகனைத் 

சேரிவிக்கத் சேோடங்கிைர். 

திரிபுர்ேோமன் சிங் மற்றும் அடீல் ைுனென் 

எழுதிய “Nehru: The Debates that Defined India” 

சவளியிட்டைர் 

 “Nehru: The Debates that Defined India” என்ற 

புத்ேகம் திரிபுர்ேமன் சிங் மற்றும் அடீல் 

ைுனென் ஆகிபயோரோல் இனைந்து 

எழுேப் ட்டுள்ைது. 

 ஒரு புதிய புத்ேகம் இந்தியோவின் முேல் 
மற்றும் நீண்ட கோலம் பிரேமரோக இருந்ே 

ெவைர்லோல் பநரு  ற்றிய திருத்ேல்வோே 

ஆய்வோக செயல் டுகிறது மற்றும் அவரது 

அரசியல்  ோர்னவனய வடிவனமப் தில் 

அவரது ெமகோலத்ேவர்கள் மற்றும் 

எதிரிகளின் கவனிக்கப் டோே  ங்னக 

ஆரோய்கிறது. 

அெய் சிப் ர் மற்றும் ெல்மோன் அனீஸ் பெோஸ் 

எழுதிய “அன்ஷோக்லிங் இந்தியோ” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிட்டோர் 

 அெய் சிப் ர் மற்றும் ெல்மோன் அனீஸ் பெோஸ் 
எழுதிய “Unshackling India: Hard Truths and 

Clear Choices for Economic Revival” என்ற 

புத்ேகம் சவளியிட்டோர் 

 இந்தியோ சுேந்திரம் அனடந்து நூறோவது 
ஆண்னட அனடயும் அடுத்ே 25 

ஆண்டுகனை, அேன் ச ோருைோேோரத்னே 

மறுசீரனமக்க மட்டுமல்லோமல், அேன் 

ெைநோயக ஆற்றனலப் புதுப்பிக்கவும், 

2047க்குள் உண்னமயோை வைர்ச்சியனடந்ே 

ச ோருைோேோரமோக மோறுவேற்கோை அேன் 

திறனைக் குனறக்கவும்  யன் டுத்ே 

முடியுமோ என் னே ஒரு புதிய புத்ேகம் 

ஆரோய்கிறது. 

டோக்டர் அெய் குமோர் ‘FORCE IN STATECRAFT’ 

என்ற புத்ேகத்னே சவளியிட்டோர். 

 இந்தியோவின்  ோதுகோப்பு செயலோைர் 

டோக்டர் அெய் குமோர், புதுதில்லியில் 

‘ஃப ோர்ஸ் இன் ஸ்படசடக்ரோஃப்ட்’ என்ற 

புத்ேகத்னே சவளியிட்டோர். இந்ே புத்ேகம், 

கிைர்ச்சிக்கு எதிரோை நடவடிக்னககள், 

வடகிழக்கில் பமோேல்கள், விமோைப் னட, 

அணுெக்தி நினல ப ோன்ற ேனலப்புகளில், 

ஆயுேப்  னடகளின் அனைத்துப் 

பிரமுகர்களும், அவர்களின் அனு வமும், 

http://www.adda247.com/ta/
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 னடகளின்  ல முக்கிய அடிப் னடக் 

கற்கள் மற்றும் அேன்  யன் ோடு  ற்றிய 

புரிேல் சகோண்டவர்களும் வழங்கிய 

கட்டுனரகளின் சேோகுப் ோகும். 

பே ோஷிஷ் முகர்ஜி எழுதிய ‘தி டிஸ்ரப்டர்: ைவ் 

விஸ்வநோத் பிரேோப் சிங் ஷூக் இந்தியோ’ 

சவளியிட்டோர் 

 ‘தி டிஸ்ரப்டர்: ைவ் விஸ்வநோத் பிரேோப் சிங் 

ஷூக் இந்தியோ’ என்ற புத்ேகத்னே 

சட ோஷிஷ் முகர்ஜி எழுதியுள்ைோர். டிெம் ர் 

1989 முேல் நவம் ர் 1990 வனர பிரேமரோக 

 ணியோற்றிய இந்தியோவின் எட்டோவது 

பிரேமர் (பிஎம்), விஸ்வநோத் பிரேோப் சிங் (வி 

பி சிங்)  ற்றிய விரிவோை விவரத்னே 

புத்ேகம் வழங்குகிறது. 

 அவர் இந்தியோவின்  ோதுகோப்பு 

அனமச்ெரோகவும் உத்ேரபிரபேெ 

முேலனமச்ெரோகவும்  ணியோற்றிைோர். 

ஸ்மிருதி இரோனி ேைது முேல் நோவலோை ‘லோல் 

ெலோம்: எ நோவல்’ என் னே இயற்றியுள்ைோர். 

 மத்திய அரசின், ச ண்கள் மற்றும் 

குழந்னேகள் பமம் ோட்டு அனமச்ெர், 

ஸ்மிருதி ெூபின் இரோனி, நவம் ர் 2021 இல், 

ேைது முேல் நோவலோை “லோல் ெலோம்: எ 

நோவல்” என்ற ேனலப்பில் சவளியிட 

உள்ைோர். இந்ே நோவல், ஏப்ரல் 2010 ஆம் 

ஆண்டு, ெத்தீஸ்கரின் ேண்பேவோடோவில் 

நடந்ே மோபவோயிஸ்ட் ேோக்குேலின் ப ோது, 76 

மத்திய ரிெர்வ் ப ோலீஸ்  னட (CRPF) 

வீரர்கள் சகோல்லப் ட்ட ெம் வத்ேோல் 

ஈர்க்கப் ட்டுள்ைது. இந்ே புத்ேகம், 

பேெத்திற்கு ேங்கள் வோழ்நோள் பெனவனய 

வழங்கியவர்களுக்கோை ஒரு 

 ோரோட்டுனரயோகும். 
 

 

‘ஸ்ரீமத்ரோமோயைம்’ எனும் புத்ேகத்னே குடியரசுத் 

துனைத் ேனலவர் சவங்னகயோ நோயுடு 

சவளியிட்டோர் 

 னைேரோ ோத்தில் ‘ஸ்ரீமத்ரோமோயைம்’ 

புத்ேகத்னே குடியரசுத் துனைத் ேனலவர் 

எம்.சவங்னகயோ நோயுடு சவளியிட்டோர். இது 

ெசிகிரைோச்ெோரியோரோல் எழுேப் ட்டது. இது 

ரோமரின் ேனலனம, நல்லோட்சி மற்றும் 

ெட்டத்தின் ஆட்சி  ற்றியது.  ல்பவறு 

இந்திய சமோழிகளின் இலக்கியப் 

 னடப்புகள் மற்றும் கவினேப் 

 னடப்புகனை இனைஞர்களினடபய 

பிர லப் டுத்ே பவண்டியேன் 

அவசியத்னேயும், அவர் அடிக்பகோடிட்டுக் 

கோட்டியுள்ைோர். 

பெென் பமோட் புனைகனேக்கோை பேசிய புத்ேக 

விருனே 2021 சவன்றோர் 

 பேசிய புத்ேக விருதின் 72வது  திப்பு பேசிய 

புத்ேக அறக்கட்டனையோல் ஒரு சமய்நிகர் 

நிகழ்வோக ஏற் ோடு செய்யப் ட்டது. 

 பெென் பமோட் ேைது “சைல் ஆஃப் எ புக்” 

நோவலுக்கோக புனைகனேக்கோை 2021 பேசிய 

புத்ேக விருனே சவன்றோர், இது ஒரு 

கறுப்பிை எழுத்ேோைரின் ெோகெத்னேப்  ற்றிய 

கனே. 

னெயத் அக் ருதீனின் புதிய புத்ேகம் “India vs UK: 

The Story of an Unprecedented Diplomatic Win” 

சவளியிடப் ட்டது 

 மூத்ே இந்திய இரோெேந்திரி, னெயத் 

அக் ருதீன், “இந்தியோ vs யுபக: தி ஸ்படோரி 

ஆஃப் அன் முன்பைோடியில்லோே ரோெேந்திர 

சவற்றி” என்ற புதிய புத்ேகத்னே 

எழுதியுள்ைோர். 

 2017 இல் நடந்ே ெர்வபேெ நீதிமன்றத்திற்கு 

(ICJ) நடந்ே பேர்ேலில் ஐக்கிய 

இரோச்சியத்திற்கு எதிரோக இந்தியோ ச ற்ற 

சவற்றியின் தினரக்குப் பின்ைோல் உள்ை 

விவரங்கள் புத்ேகத்தில் இடம்ச ற்றுள்ைை. 
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அபிஜித்  ோைர்ஜி “Cooking to Save your Life” என்ற 

புத்ேகத்னே எழுதியுள்ைோர். 

 இந்தியோவில் பிறந்ே அசமரிக்கப் 

ச ோருைோேோர வல்லுநரும் பநோ ல்  ரிசு 

ச ற்றவருமோை அபிஜித்  ோைர்ஜி, “Cooking 

to Save your Life” என்ற புதிய புத்ேகத்னே 

(ெனமயல் புத்ேகம்) எழுதியுள்ைோர். 

பிரோன்னஸச் பெர்ந்ே சிசயன் ஆலிவரின் 

விைக்கப் டமோை புத்ேகம் ெக்கர்நோட் புக்ஸ் 

மூலம் சவளியிடப் ட்டது. 

  ோன் கி-மூன் ேைது சுயெரினேயோை 

“Resolved: Uniting Nations in a Divided World” 

சவளியிட்டோர் 

 ‘Resolved: Uniting Nations in a Divided World’ 

என்ற புத்ேகம் ஐக்கிய நோடுகள் ென யின் 

முன்ைோள் ச ோதுச் செயலோைர்  ோன் கி 

மூனின் சுயெரினே ஆகும். 

 இது எழுத்ேோைர் ேைது வோழ்க்னகயில் 

எதிர்சகோண்ட வோழ்க்னக அனு வங்கள் 

மற்றும் ெவோல்கனை உள்ைடக்கியது மற்றும் 

ஐக்கிய நோடுகள் ென யில் (UN) அவரது 

 ேவிக்கோலத்னே விவரிக்கிறது. ஐக்கிய 

நோடுகள் ென யின் 8வது ச ோதுச் 

செயலோைரோக இரண்டு 5 வருட கோலத்திற்கு 

(2007-2016)  ணியோற்றிைோர். 

கனல வரலோற்றோசிரியர் பிஎன் பகோஸ்வோமியின் 

இந்திய கனலகள்  ற்றிய புத்ேகம் எழுதியுள்ைோர். 

 புகழ்ச ற்ற கனல வரலோற்றோசிரியரும்  த்ம 
விருது ச ற்றவருமோை பிரிஜிந்ேர் நோத் 

பகோஸ்வோமி, “உனரயோடல்கள்: 

இந்தியோவின் முன்ைணி கனல 

வரலோற்றோசிரியர் 101 கருப்ச ோருள்கள் 

மற்றும்  லவற்றில் ஈடு டுகிறோர்” என்ற 

ேனலப்பில் இந்திய கனலகள் குறித்ே புதிய 

புத்ேகத்னே எழுதியுள்ைோர். 

 ச ன்குயின் பரண்டம் ைவுஸ் 

இந்தியோவோல் வோங்கப் ட்ட புத்ேகம் 

ெைவரி 2022 இல் சவளியிடப் டும். இந்ே 

புத்ேகத்தில், பி.என்.பகோஸ்வோமி கனலகள் 

அல்லது அனேச் சுற்றியுள்ை  ல்பவறு 

 ோடங்கனை ஆரோய்கிறோர் 

மரூப் ரோெோ எழுதிய “Contested Lands: India, China 

and the Boundary Dispute” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப் ட்டது 

 முன்ைோள் ரோணுவ அதிகோரி மரூப் ரோெோ, 

“Contested Lands: India, China and the Boundary 

Dispute” என்ற ேனலப்பில் புதிய புத்ேகத்னே 

எழுதியுள்ைோர். 

 இந்ே புத்ேகம் திச த் மற்றும் சீைோவுடைோை 
இந்தியோவின் எல்னலனய உருவோக்கும் 

வரலோற்னறக் சகோண்டுள்ைது மற்றும் 

கோலனித்துவ கோலத்திற்குப் பிந்னேய கோல 

வரலோற்றின் விைக்கங்களிலிருந்து 

ேற்ப ோனேய இந்தியோ-சீைோ எல்னலப் 

ப ோட்டினய  குப் ோய்வு செய்கிறது. 

எம்.எம்.நரவபை சவளியிட்ட இந்தியோ-

 ோகிஸ்ேோன் ப ோர் 1971  ற்றிய புத்ேகம் 

சவளியிட்டோர். 

 செைரல் எம்.எம். நரவபை, இந்தியோ மற்றும் 

 ோகிஸ்ேோனைச் பெர்ந்ே  னடவீரர்களின் 

ேனிப் ட்ட ப ோர்க் கைக்குகளின் 

சேோகுப் ோை ‘ ங்கைோபேஷ் விடுேனல @ 50 

ஆண்டுகள்: ‘பிெோய்’ வித் சிசைர்ஜி, 

இந்தியோ- ோகிஸ்ேோன் ப ோர் 1971’ என்ற 

புத்ேகத்னே சவளியிட்டோர். 

 இந்ே புத்ேகம் 1971 ப ோரின் வரலோற்று 

மற்றும் நிகழ்வுக் கைக்குகளின் 

கலனவயோகும் மற்றும் இந்தியோ மற்றும் 

 ங்கைோபேஷ் ஆகிய இரு நோடுகனைச் 

பெர்ந்ே ஆசிரியர்கனைக் சகோண்டுள்ைது. 

ச ரும் ோலும் ப ோரில் ஈடு ட்டவர்கள். 

 

Awards News 
 

ைர் ென் சிங் & ெவகல் ஸ்ரீநோத் ஆகிபயோருக்கு 

MCC வோழ்நோள் உறுப்பிைர்  ேவி 

வழங்கப் ட்டது 

 பமரிபலப ோன் கிரிக்சகட் கிைப் (MCC) MCC 

விருதுகளுக்குத் பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட 18 

கிரிக்சகட் வீரர்களின்  ட்டியனல 

சவளியிட்டுள்ைது. 

 இந்ே  ட்டியலில் 2 முன்ைோள் இந்திய 

கிரிக்சகட் வீரர்கள் – ைர் ென் சிங் மற்றும் 

ெவகல் ஸ்ரீநோத் ஆகிபயோரின் ச யர்கள் 

இடம் ச ற்றுள்ைை. 
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 இந்ே ஆண்டு  ட்டியலில் 16 ஆண் மற்றும் 2 

ச ண் வீரர்கள் (ெோரோ சடய்லர் & ெோரோ 

சமக்லோஷன்) உட் ட 18 வீரர்களின் 

ச யர்கள் இடம் ச ற்றுள்ைை. 
 

MCC விருதுகள் சகைரவ வோழ்நோள் உறுப்பிைர் 

முழுனமயோை  ட்டியல்: 

இங்கிலோந்து அலஸ்டர் குக், இயன் ச ல், 

மோர்கஸ் ட்சரஸ்பகோதிக், 

ெோரோ சடய்லர் 

சேன் 

ஆப்பிரிக்கோ 

ைோஷிம் ஆம்லோ, சைர்ஷல் 

கிப்ஸ், ெோக் கோலிஸ் & 

பமோர்பை பமோர்கல் 

பமற்கிந்திய 

தீவுகள் 

இயன் பிஷப், ஷிவ்நனரன் 

ெந்ேர் ோல் & ரோம்நபரஷ் 

ெர்வோன் 

ஆஸ்திபரலியோ அசலக்ஸ் பிைோக்சவல் & 

படமியன் மோர்ட்டின் 

இந்தியோ ைர் ென் சிங் & ெவகல் 

ஸ்ரீநோத் 

இலங்னக ரங்கை பைரத் 

நியூசிலோந்து ெோரோ சமக்லோஷன் 

ஜிம் ோப்பவ Grant Flower 
 

பேசிய வினையோட்டு விருதுகள் 2021 

அறிவிக்கப் ட்டது 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை பேசிய 

வினையோட்டு விருதுகள் இனைஞர் மற்றும் 

வினையோட்டு துனற அனமச்ெகத்ேோல் 

அறிவிக்கப் ட்டது. 

 நவம் ர் 13, 2021 அன்று இந்தியக் குடியரசுத் 

ேனலவர் ஸ்ரீ ரோம்நோத் பகோவிந்த் விருது 

ச ற்றவர்கனைக் சகௌரவிக்கிறோர். பேசிய 

வினையோட்டு விருதுகள் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் வினையோட்டில் சிறந்து 

விைங்கு வர்கனை அங்கீகரித்து சவகுமதி 

அளிக்கப் டுகிறது. 

 இந்ே ஆண்டு இந்ே விருதுகனைப் ச றும் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட வினையோட்டு 

வீரர்களின்  ட்டியல் கீபழ 

சகோடுக்கப் ட்டுள்ைது 

பமெர் தியோன் ெந்த் பகல் ரத்ைோ 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 

 

வினையோட்டு மற்றும் வினையோட்டு 2021 இல் 

சிறந்ே செயல்திறனுக்கோை அர்ெுைோ 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 
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Name of the Sportsperson Discipline 

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 
  

வினையோட்டு மற்றும் வினையோட்டுகளில் சிறந்ே 

 யிற்சியோைர்களுக்கோை துபரோைோச்ெோர்யோ 

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 

 

வினையோட்டு மற்றும் வினையோட்டுகளில் சிறந்ே 

 யிற்சியோைர்களுக்கோை துபரோைோச்ெோர்யோ 

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 
 

வினையோட்டு மற்றும் வினையோட்டுகளில் 

வோழ்நோள் ெோேனையோைர்களுக்கோை ேயோன் ெந்த் 

விருது 2021: 

Name Discipline 

Lekha K.C. Boxing 

AbhijeetKunte Chess 

Davinder Singh Garcha Hockey 

Vikas Kumar Kabaddi 

Sajjan Singh Wrestling 
 

ரோஷ்ட்ரிய பகல் ப்பரோட்ெைோன் புருஸ்கோர் 2021: 

Category Entity recommended for 

RashtriyaKhelProtsahanPuraska

r, 2021 

Identification 

and Nurturing 

of Budding and 

Young Talent 

ManavRachna Educational 

Institution 

Encouragemen

t to sports 

through 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Indian Oil Corporation Limited 

 

புனித் ரோஜ்குமோர் மரைத்திற்குப் பின்  ெவஸ்ரீ 

விருது 2021 வழங்கி சகௌரவிக்கப் ட்டோர் 

 கன்ைட நடிகர் புனித் ரோஜ்குமோருக்கு 2021 

ஆம் ஆண்டுக்கோை  ெவஸ்ரீ விருது 

புருைன்முட்டோல் மரைத்திற்குப் பின் 

வழங்கப் டும். மோர்ச் 17, 1975 இல் 

சென்னையில் பிறந்ே அப்பு என்று 

அன்புடன் அனழக்கப் டும் புனித், நடிகர், 

பின்ைணிப்  ோடகர், சேோனலக்கோட்சி 

சேோகுப் ோைர் மற்றும் ேயோரிப் ோைர் 

ஆவோர். 

 மோட்டினி ஐடல் ரோஜ்குமோரின் மகன் புனித், 

29  டங்களில் முன்ைணி நடிகரோகவும், 

சிறுவயதில்  ல  டங்களில் நடித்துள்ைோர். 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கோை சடன்சிங் நோர்பக பேசிய 

ெோகெ விருனே பிரியங்கோ பமோஹிட் ச றுகிறோர் 

 மகோரோஷ்டிரோனவச் பெர்ந்ே, 28 வயேோை 

மனலபயறும் வீரோங்கனை பிரியங்கோ 

சமோஹிபே, நில ெோகெத் துனறயில் சிறந்ே 

 ங்களிப்பிற்கோக, மதிப்புமிக்க ‘சடன்சிங் 

பநோர்பக பேசிய ெோகெ விருது 2020’க்கு 

இனைஞர் விவகோரங்கள் மற்றும் 

வினையோட்டு அனமச்ெகத்ேோல் 

பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். 

 அவர் உலகின் மிக உயரமோை சிகரமோை 
எவசரஸ்ட், பலோட்பெ மற்றும் மகோலு 

சிகரத்னே ஏறிைோர். உலகின் 10வது 

உயரமோை மனலச் சிகரமோை அன்ைபூர்ைோ 
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மனலயில் ஏறிய முேல் இந்தியப் ச ண் 

இவர். 

பந ோை ரோணுவத் ேை திக்கு குடியரசுத் 

ேனலவர் ‘செைரல் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி’ 

 ேவினய வழங்கிைோர் 

 1950 ஆம் ஆண்டு சேோடங்கிய 

 ோரம் ரியத்தின் சேோடர்ச்சியோக, பந ோை 

ரோணுவத் ேை தி செைரல் பிரபு ரோம் 

ெர்மோவுக்கு குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் 

பகோவிந்ேோல் ‘இந்திய ரோணுவத்தின் 

செைரல்’ என்ற சகௌரவப்  ேவி 

வழங்கப் ட்டது. 

 கடந்ே ஆண்டு நவம் ரில் 

கோத்மோண்டுவுக்குச் சென்ற இந்திய ரோணுவத் 

ேனலவர் செைரல் எம்.எம்.நரவபைவுக்கு 

பந ோைம் ‘செைரல் ஆஃப் பந ோை 

ரோணுவம்’ என்ற சகௌரவப்  ேவினய 

வழங்கியது. 

டீபைஜ் இந்திய ெபகோேரர்கள் கழிவுத் 

திட்டத்திற்கோக குழந்னேகள் அனமதிப்  ரினெ 

சவன்றுள்ைைர் 

 தில்லினயச் பெர்ந்ே இரு டீன் ஏஜ் 

ெபகோேரர்கள் விைோன் (17) மற்றும் நவ் 

அகர்வோல் (14) ஆகிபயோர் வீட்டுக் 

கழிவுகனை மறுசுழற்சி செய்வேன் மூலம் 

ேங்கள் செோந்ே நகரத்தில் மோசு ோட்னடக் 

னகயோள்வேற்கோக 17 வது வருடோந்திர கிட்ஸ் 

னரட்ஸ் ெர்வபேெ குழந்னேகள் அனமதிப் 

 ரினெ சவன்றுள்ைைர். 

 இந்திய அனமதிக்கோை பநோ ல்  ரிசு ச ற்ற 
னகலோஷ் ெத்யோர்த்தியின் மதிப்புமிக்க 

விருனே இருவரும் ச ற்றைர். 

எம் முகுந்ேன் 2021 பெசிபி  ரினெ ேைது 

‘சடல்லி: எ பெோலிபலோக்வி’ புத்ேகத்திற்கோக 

ச ற்றோர் 

 எழுத்ேோைர் எம்.முகுந்ேன் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கோை இலக்கியத்திற்கோை பெசிபி 

 ரினெ ேைது ‘சடல்லி: எ பெோலிபலோக்வி’ 

புத்ேகத்திற்கோக சவன்றோர். 

 முேலில் மனலயோைத்தில் எழுேப் ட்ட 

இந்ே புத்ேகம்  ோத்திமோ ஈ.வி மற்றும் 

நந்ேகுமோர் பக ஆகிபயோரோல் ஆங்கிலத்தில் 

சமோழிச யர்க்கப் ட்டுள்ைது. 

 சவஸ்ட்பலண்டோல் சவளியிடப் ட்ட இந்ே 

நோவல், சடல்லினயப்  ற்றி அேன் 

மனலயோை இனைஞர்களின் 

கேோநோயகர்களின்  ோர்னவயில் ஒரு கனே. 

மத்திய வினையோட்டுத்துனற அனமச்ெர் அனுரோக் 

ேோக்கூர் SAI நிறுவை விருதுகனை வழங்கிைோர் 

 மத்திய இனைஞர் விவகோரங்கள் மற்றும் 

வினையோட்டுத்துனற அனமச்ெர் ஸ்ரீ அனுரோக் 

ேோக்கூர், புதுதில்லியில் 246 வினையோட்டு 

வீரர்கள் மற்றும்  யிற்சியோைர்களுக்கு SAI 

நிறுவை விருதுகனை வழங்கிைோர். 

 ெவைர்லோல் பநரு ஸ்படடியத்தில் நடந்ே 

விழோவில் சமோத்ேம் 162 வினையோட்டு 

வீரர்கள் மற்றும் 84  யிற்சியோைர்களுக்கு 

பேசிய மற்றும் ெர்வபேெ ப ோட்டிகளில் 

சிறப் ோக செயல் ட்டேற்கோக சிறந்ே விருது 

மற்றும் சிறந்ே விருது பிரிவில் சமோத்ேம் 

ரூ.02 லட்ெம் சரோக்க விருதுகள் 

வழங்கப் ட்டுள்ைை. 

சிறந்ே டிஜிட்டல் நிதிச் பெனவக்கோை அபெோசெம் 

விருனே KVG வங்கி ச ற்றுள்ைது 

 அபெோசிபயட்டட் பெம் ர்ஸ் ஆஃப் கோமர்ஸ் 

அண்ட் இன்டஸ்ட்ரி மூலம், ‘பிரோந்திய 

கிரோமப்புற வங்கிகள்’ (RRBs) பிரிவின் கீழ், 

‘ஆத்மநிர் ர்  ோரத்’ என்ற இந்தியோவின் 

 ோர்னவக்கு ஏற் , சிறந்ே ‘டிஜிட்டல் நிதிச் 

பெனவகளுக்கோை’ விருனே கர்நோடக விகோஸ் 

கிரோமீைோ வங்கி (KVGB) ச ற்றுள்ைது. 

இந்தியோ (ASSOCHAM). 

 வங்கியின் ேனலவர் பி.பகோபிகிருஷ்ைோ 

ச ங்களூருவில் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் 

மண்டல இயக்குநர் ஆர்.குருமூர்த்தியிடம் 

விருனே ச ற்றுக்சகோண்டோர் 

ச ரில் ேங்கோ ேைது நோவலுக்கோக மணிப்பூர் 

மோநில விருனேப் ச ற்றோர். 

 நோவலோசிரியர் ச ரில் ேங்கோ, Ei Amadi 

Adungeigi Ithat’ என்ற நோவலுக்கோக, 2020 ஆம் 

ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கோை 12வது 

மணிப்பூர் மோநில விருதினைப் 
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ச ற்றுள்ைோர். மணிப்பூர் ஆளுநர் 

லோ.கபைென், 2015 ஆம் ஆண்டு 

சவளியிடப் ட்ட அவரது நோவலுக்கோக, 65 

வயேோை எழுத்ேோைருக்கு விருனே 

வழங்கிைோர். 

 விருது ச ற்றவர் (ச ரில் ேங்கோ), 

அரெோங்கத்ேோல் அனமக்கப் ட்ட 

புகழ்ச ற்ற ந ர்களின் குழுவோல் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கோக பேர்ந்சேடுக்கப் ட்டோர். 

 இந்திய அரசியலனமப்பின் கீழ் உள்ை 22 

அட்டவனைப் டுத்ேப் ட்ட சமோழிகளில் 

மணிப்பூரி சமோழியும் ஒன்று என்று ஆளுநர் 

கூறிைோர். இந்தியோவில் ப ெப் டும் 

திச ட்படோ- ர்மிய சமோழிகளில், இது 

மிகவும் பமம் ட்டேோகக் கருேப் டுகிறது. 

பைமோ மோலினி, பிரசூன் பெோஷி ஆகிபயோருக்கு 

IFFI இல், இந்ே ஆண்டின் சிறந்ே தினரப் ட 

ஆளுனமகள் விருது வழங்கப் ட உள்ைது. 

 நடிகரும்,  ோெக ேனலவருமோை பைமோ 

மோலினி,  ோடலோசிரியரும், முன்ைோள் CBFC 

ேனலவருமோை பிரசூன் பெோஷி 

ஆகிபயோருக்கு இந்திய ெர்வபேெ தினரப் ட 

விழோ 2021 இல், இந்ே ஆண்டின் சிறந்ே 

இந்திய தினரப் ட ஆளுனம விருது 

வழங்கப் ட உள்ைது. 

 மோலினி மதுரோவிலிருந்து இரண்டு முனற 

நோடோளுமன்ற உறுப்பிைரோக இருந்ேோர், 

பமலும் பெோஷி 2017 ஆம் ஆண்டில் மத்திய 

தினரப் டத் ேணிக்னக வோரியத்தின் (CBFC) 

ேனலவரோக அரெோங்கத்ேோல் 

நியமிக்கப் ட்டோர். 

 பெோஷி இேற்கு முன்பு, 2014 ச ோதுத் 

பேர்ேலுக்கு முன்ைேோக, BJP கட்சியின் 

பிரேமர் பவட் ோைரோக பிரேமர் நபரந்திர 

பமோடி அறிவிக்கப் ட்ட ப ோது, அவருக்கோக 

ஒரு பிரச்ெோரப்  ோடனல எழுதியுள்ைோர். 

குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்த் ஸ்வச் 

ெர்பவக்ஷன் விருதுகள் 2021 வழங்கிைோர். 

 புதுதில்லியில் வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோர அனமச்ெகம் ஏற் ோடு செய்ே ஸ்வச் 

அம்ரித் மபைோத்ெவ் நிகழ்ச்சியில் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கோை ஸ்வச் ெர்பவக்ஷன் விருதுகனை 

இந்திய குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் 

பகோவிந்த் வழங்கிைோர். 

 2021 ஸ்வச் ெர்பவக்ஷன் விருதுகளின் 6வது 

 திப் ோகும், இதில் 4,320 நகரங்கள் 

கைக்சகடுக்கப் ட்டை. 

 விருது ச ற்ற நகரங்களின் முழுனமயோை 

 ட்டியல் இங்பக: 

o தூய்னமயோை நகரம்: இந்தூர் 

o கங்னகயின் தூய்னமயோை நகரம்: 

வோரைோசி 

o தூய்னமயோை மோநிலம் (100க்கும் 

பமற் ட்ட நகர்ப்புற உள்ைோட்சி 

அனமப்புகளுடன்): ெத்தீஸ்கர் 

o தூய்னமயோை மோநிலம் (100க்கும் 

குனறவோை நகர்ப்புற உள்ைோட்சி 

அனமப்புகள்): ெோர்கண்ட் 

o தூய்னமயோை நகரம் (ஒரு லட்ெத்திற்கும் 

குனறவோை மக்கள் சேோனக சகோண்ட): 

மகோரோஷ்டிரோவின் வீடோ நகரம் 

o சுத்ேமோை சிறிய நகரம் (1-3 லட்ெம் மக்கள் 

சேோனக): புது தில்லி முனிசி ல் 

கவுன்சில் 

o சுத்ேமோை நடுத்ேர நகரம் (3-10 லட்ெம் 

மக்கள் சேோனக): சநோய்டோ 
 

 

o தூய்னமயோை ச ரிய நகரம்’ (10-40 

லட்ெம் மக்கள் சேோனக): நவி மும்ன  

o தூய்னமயோை கன்படோன்சமன்ட் 

ப ோர்டு: அகமேோ ோத் கன்படோன்சமன்ட் 

o தூய்னமயோை மோவட்டம்: சூரத் 
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o பவகமோக நகரும் சிறிய நகரம்: 

பைோஷோங்கோவோட், மத்தியப் பிரபேெம் 

o குடிமக்களின் கருத்துகளில் சிறந்ே சிறிய 

நகரம்: திரிபுடி, மகோரோஷ்டிரோ 

o ெஃன மித்ரோ சுரக்ஷோ ெவோலில் சிறந்ே 

நகரம்: நவி மும்ன  

ெைோதி தி பகோவிந்த் வீர் ெக்ரோ, கீர்த்தி ெக்ரோ 

மற்றும் செௌர்ய ெக்ரோனவ  ரிெோக வழங்கிைோர் 

 இந்திய குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் 

பகோவிந்த், ரோஷ்டிர தி  வனில்  ோதுகோப்பு 

முேலீட்டு விழோவில் துணிச்ெலோை 

விருதுகள் மற்றும் சிறப்புமிக்க 

பெனவக்கோை விருதுகனை வழங்கிைோர். 

ஆயுேப் னடகளின் 

அதிகோரிகள்/ ணியோைர்கள் மற்றும் 

ெட்டப் டி அனமக்கப் ட்ட பிற  னடகள் 

மற்றும் குடிமக்களின் துணிச்ெல் மற்றும் 

தியோகத்னே சகௌரவிக்கும் வனகயில் 

இந்திய அரெோங்கத்ேோல் பகலண்ட்ரி 

விருதுகள் நிறுவப் ட்டுள்ைை. இந்ே 

விருதுகளின் முன்னுரினம வரினெ வீர் ெக்ரோ, 

கீர்த்தி ெக்ரோ மற்றும் செௌர்ய ெக்ரோ ஆகும். 

 வீர் ெக்ரோ: 

 2019 பிப்ரவரியில்  ோகிஸ்ேோனின் ப ோர் 

விமோைங்கனை சுட்டு வீழ்த்தியதில் குரூப் 

பகப்டன் அபிநந்ேன் வர்ேமோனுக்கு 

குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்ேோல் 

வீர் ெக்ரோ விருது வழங்கப் ட்டது. 

 கீர்த்தி ெக்ரோ 

 ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீரில் 

 யங்கரவோதிகனை முறியடித்ேேற்கோக ெப் ர் 

பிரகோஷ் ெோேவுக்கு குடியரசுத் ேனலவர் 

பகோவிந்த், அனமதி கோலத்தில் இரண்டோவது 

மிக உயர்ந்ே வீர விருேோை கீர்த்தி ெக்ரோனவ 

(மரைத்திற்குப் பின்) வழங்கிைோர். 

அனிேோ பேெோய்க்கு டோடோ லிட்பரச்ெர் னலவ் 

விருது! வோழ்நோள் ெோேனையோைர் விருது 

வழங்கப் ட்டது. 

 இந்தியோவில் அதிகம் விற் னையோகும் 

எழுத்ேோைர்களில் ஒருவரோை அனிேோ 

பேெோய்க்கு டோடோ லிட்பரச்ெர் னலவ் விருது 

வழங்கப் ட்டுள்ைது! 50 ஆண்டுகளுக்கும் 

பமலோை அவரது நீண்ட இலக்கிய 

வோழ்க்னகனய அங்கீகரிப் ேற்கோக 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கோை வோழ்நோள் ெோேனையோைர் 

விருது. 

பிரேம் ேன்ைோர்வ சேோண்டு நிறுவைம் இந்திரோ 

கோந்தி அனமதிப்  ரினெ 2021 சவன்றது 

 இந்தியோவில் கல்விக்கோை பநோக்கத்னே 

விரிவு டுத்தும்  ணிக்கோக பிரேம் ேன்ைோர்வ 

சேோண்டு நிறுவைத்திற்கு இந்திரோ கோந்தி 

அனமதி  ரிசு 2021 வழங்கப் ட்டுள்ைது. 

ஒவ்சவோரு குழந்னேக்கும் ேரமோை கல்வி 

கினடப் னே உறுதி செய்வதில் கோல் 

நூற்றோண்டுக்கும் பமலோக அேன் முன்பைோடி 

 ணி. 

ெர்வபேெ எம்மி விருதுகள் 2021 

அறிவிக்கப் ட்டது 

 2021 ெர்வபேெ எம்மி விருதுகள் நியூயோர்க் 

நகரில் நனடச ற்ற ஆண்டு விழோவின் 

49வது  திப் ோகும். ெைவரி 1, 2020 மற்றும் 

டிெம் ர் 31, 2020 பேதிகளுக்கு இனடயில் 

அசமரிக்கோவிற்கு சவளிபய 

ேயோரிக்கப் ட்ட மற்றும் ஒளி ரப் ப் ட்ட 

சேோனலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும், 

ஆங்கிலம் அல்லோே அசமரிக்க பினரம் 

னடம் நிகழ்ச்சிகளிலும் சிறந்து 

விைங்குவனே இந்ே விருது 

அங்கீகரித்துள்ைது. 

 இந்தியோவில் இருந்து, சீரியஸ் சமன் 

 டத்தில் நடித்ேேற்கோக நவோசுதீன் சித்திக் 

சிறந்ே நடிகரோகவும், சுஷ்மிேோ சென் 

ேனலனமயிலோை ஆர்யோ சிறந்ே 

நோடகத்திற்கோகவும், நனகச்சுனவ நடிகர் வீர் 

ேோஸ் சிறந்ே நனகச்சுனவக்கோகவும் 

 ரிந்துனரக்கப் ட்டோர். 

 2021 ெர்வபேெ எம்மி விருதுகள் 

சவன்றவர்களின்  ட்டியல்: 

o சிறந்ே நடிகர்: படவிட் சடைன்ட் (UK) 
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o சிறந்ே நடினக: அடல்ட் 

சமட்டீரியலுக்கோக பைலி ஸ்னகயர்ஸ் 

(யுபக) 

o சிறந்ே நோடகத் சேோடர்: சேஹ்ரோன் 

(இஸ்பரல்) 

o சிறந்ே நனகச்சுனவத் சேோடர்: கோல் னம 

ஏசென்ட் சீென் 4 (பிரோன்ஸ்) 

o சிறந்ே ஆவைப் டம்: பைோப் 

ஃப்பரோென்: எ குசவஸ்ட் டு னலவ் 

டுனவஸ் (ேோய்லோந்து) 

o சிறந்ே சடலிபைோசவலோ: தி ெோங் ஆஃப் 

க்பைோரி (சீைோ) 

o சிறந்ே டிவி தினரப் டம் / மினி-சீரிஸ்: 

அட்லோண்டிக் கிரோசிங் (பநோர்பவ) 

o சிறந்ே கனல நிரலோக்கம்: குப்ரிக் எழுதிய 

குப்ரிக் (பிரோன்ஸ்) 

o சிறந்ே குறும் டத் சேோடர்: INSiDE 

(நியூசிலோந்து) 

o சிறந்ே ஸ்கிரிப்ட் இல்லோே 

ச ோழுதுப ோக்கு: தி மோஸ்க்டு சிங்கர் 

(யுபக) 

o சிறந்ே ஆங்கிலம் அல்லோே சமோழி யு.எஸ் 

பினரம் னடம் திட்டம்: 21வது ஆண்டு 

லத்தீன் கிரோமி விருதுகள் (அசமரிக்கோ) 

UNESCO-ABU Peace Media Awards 2021 இல் 

தூர்ேர்ஷன் மற்றும் AIR சவன்றை 

 மபலசியோவில் உள்ை பகோலோலம்பூரில் 

நனடச ற்ற ABU – UNESCO அனமதி ஊடக 

விருதுகள்-2021 இல் ஆல் இந்தியோ 

பரடிபயோவின் தூர்ேர்ஷன் மற்றும் 

வோசைோலி நிகழ்ச்சி  ல விருதுகனைப் 

ச ற்றுள்ைது. 

 யுசைஸ்பகோ ஆசிய  சிபிக் ஒலி ரப்பு 

ஒன்றியத்துடன் இனைந்து ‘அனமதிக்கோக 

ஒன்றோக’ என்ற முயற்சியின் கீழ் இந்ே 

விருதுகனை வழங்கியுள்ைது. 

எஸ் பக பெோைன் ரோய்,  ோர்பட குல்ஃ ோவின் 

னநட்ைுட் விருனேப் ச ற்ற முேல் இந்தியர் 

ஆவோர். 

 பகரைோனவச் பெர்ந்ே டோக்டர் எஸ் பக 
பெோைன் ரோய், ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி 

மற்றும் ஏரிஸ் குழும நிறுவைங்களின் 

நிறுவைர், வணிகம் மற்றும் 

தினரப் டங்களில் மனிேோபிமோை மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல்  ோதுகோப்பு முயற்சிகளுக்கோக 

 ோர்பட குல்ஃ ோவின் னநட்ைுட் 

விருனேப் ச ற்ற முேல் இந்தியர் ஆவோர். 

 Annus Domini 2021 இன்  ோர்பட குல்ஃ ோவின் 

முேலீடுகளின் ப ோது ஏற் ோடு 

செய்யப் ட்ட  ரிெளிப்பு விழோவின் ப ோது 

அவருக்கு “னநட் ஆஃப்  ோர்பட 

குசயல்ஃ ோ” என்ற சகௌரவப்  ட்டம் 

வழங்கப் ட்டது மற்றும் இத்ேோலியின் 

புபைோரன்ஸ் நகரில் உள்ை ெோண்டோ குபரோஸ் 

 சிலிக்கோ மற்றும்  ோலோஜிபயோ டி  ோர்பட 

குல்ஃ ோ ஆகியவற்றில் நனடச ற்றது. 

NDTV, தி வீக் அணிகனை ெர்வபேெ  த்திரிக்னக 

நிறுவைம் சகௌரவித்துள்ைது. 

 இண்டர்பநஷைல் பிரஸ் இன்ஸ்டிடியூட் (IPI) 

இந்தியோ, சிறந்ே  த்திரினகயோைருக்கோை 

விருது 2021 NDTV யின் ஸ்ரீனிவோென் செயின் 

மற்றும் மரியம் அலவி மற்றும் “தி வீக்” இன் 

லட்சுமி சுப்ரமணியன் மற்றும்  ோனு 

பிரகோஷ் ெந்திரோ ஆகிபயோருக்கு கூட்டோக 

வழங்கப் ட்டுள்ைது. இேற்கினடயில், 

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் ரித்திகோ 

பெோப்ரோவுக்கு (IPI) இந்தியோ, சிறந்ே 

 த்திரினகயோைருக்கோை விருது 2020 

வழங்கப் ட்டது. 

6வது BRICS தினரப் ட விழோ விருதுகள் 2021 

அறிவிக்கப் ட்டது. 

 பகோவோவில் நனடச ற்ற 52வது இந்திய 

ெர்வபேெ தினரப் ட விழோவில், BRICS 

தினரப் ட விழோ விருதுகளின் 6வது  திப்பு 

அறிவிக்கப் ட்டது. முேல் முனறயோக, BRICS 

தினரப் ட விழோ IFFI உடன் நவம் ர் 20 

முேல் நவம் ர் 28, 2021 வனர நனடச ற்றது. 

இந்ே விழோவிற்கோை நடுவர் குழுவில், BRICS 

நோடுகள் ஒவ்சவோன்றிலிருந்தும் ஒருவர் எை 

5 உறுப்பிைர்கள் இருந்ேைர். இரு து 

தினரப் டங்கனை ஆய்வு செய்து, ஐந்து 
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பிரிவுகளின் கீழ் விருதுகனை நடுவர் குழு 

பேர்வு செய்ேது. 

இந்தியோவின் 52வது ெர்வபேெ தினரப் ட விழோ 

பகோவோவில் நினறவனடந்ேது. 

 இந்திய ெர்வபேெ தினரப் ட விழோவின் 
52வது  திப்பு, பகோவோவில் 

நினறவனடந்ேது. முேன் முனறயோக, BRICS 

தினரப் ட விழோ IFFI உடன் 

நடத்ேப் ட்டது, OTT ேைங்கள்  ங்பகற்றை 

மற்றும் IFFI இல் 75  னடப் ோற்றல் மிக்க 

இைம் சிந்ேனையோைர்கள் 

 ோரோட்டப் ட்டைர். இந்ே நிகழ்ச்சியில் 

மபைோஜ்  ோஜ் ோய், ரந்தீர் கபூர், மோதுரி 

தீட்சித் பநபை மற்றும் மத்திய ேகவல் 

மற்றும் ஒளி ரப்புத்துனற அனமச்ெர் 

அனுரோக் ேோக்கூர் மற்றும் பகோவோ முேல்வர் 

பிரபமோத் ெோவந்த் ஆகிபயோர் கலந்து 

சகோண்டைர். 

 IFFI பகோவோவில் விருது சவன்றவர்களின் 

 ட்டியல்: 

o தினரப் ட  டப்பிடிப்புக்கு மிகவும் 

உகந்ே மோநிலம்: உத்ேரபிரபேெம் 

o சிறந்ே நடிகருக்கோை சில்வர் பீகோக் 

(ஆண்): ஜிபேந்திர பிகுலோல் பெோஷி 

(பகோேோவரி) 

o சிறந்ே நடினக (ச ண்): ஏஞ்ெலோ 

பமோலிைோ ( ரோகுபவ) ெோர்பலோட்டிற்கோக 

o சிறந்ே இயக்குைர்: ‘பெவிங் ஒன் ைூ 

வோஸ் சடட்’  டத்திற்கோக வக்லவ் 

கத்ர்ங்கோ (செக் குடியரசு) 

o சிறந்ே தினரப் டத்திற்கோை பகோல்டன் 
பீகோக் விருது: ெப் ோனிய 

தினரப் டமோை ரிங் வோண்டரிங் (மெகோசு 

கன்பயபகோ) 

o சிறப்பு ெூரி விருது: சரைோட்டோ 

கோர்வோபலோ (பிபரசில்) 

o இந்ே ஆண்டின் சிறந்ே இந்திய 

தினரப் ட ஆளுனம விருது: பிரசூன் 

பெோஷி 

o அறிமுக தினரப் டத்திற்கோை ெூரி 

சிறப்பு குறிப்பு: தி சவல்த் ஆஃப் தி 

பவர்ல்டு 

o ஒரு இயக்குைரின் சிறந்ே அறிமுக 

தினரப் டம்: இயக்குைர் மோரி 

அசலஸோண்ட்ரினியின் ெபைோரி 

o ICFT UNESCO கோந்தி விருது: Lingui: The 

Sacred Bonds 

 

Important Days News 
 

உலக னெவ திைம்: நவம் ர் 01 

 உலக னெவ திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 1 ஆம் பேதி உலகம் முழுவதும் 

கனடபிடிக்கப் டுகிறது. மனிேர்களுக்கும், 

மனிேரல்லோே விலங்குகளுக்கும், இயற்னகச் 

சூழலுக்கும் னெவ உைவுகளின் 

நன்னமகனைப்  ரப்புவேற்கோக இந்ே நோள் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

ஊடகவியலோைர்களுக்கு எதிரோை 

குற்றங்களுக்கோை ேண்டனையின்னமனய 

முடிவுக்குக் சகோண்டுவருவேற்கோை ெர்வபேெ 

திைம் 

  த்திரிக்னகயோைர்களுக்கு எதிரோை 

குற்றங்களுக்கோை ேண்டனைனய 

முடிவுக்குக் சகோண்டுவருவேற்கோை 

ெர்வபேெ திைம் ஆண்டுபேோறும் ஐ.நோ 

நவம் ர் 2 அன்று அனுெரிக்கப் டும் 

  த்திரிக்னகயோைர்கள் மற்றும் ஊடக 

ஊழியர்களுக்கு எதிரோை வன்முனறக் 

குற்றங்களுக்கோை குனறந்ே உலகைோவிய 

ேண்டனை விகிேத்திற்கு இந்ே நோள் 

கவைத்னே ஈர்க்கிறது, ஒவ்சவோரு  த்து 

வழக்குகளிலும் ஒன்று மட்டுபம 

மதிப்பிடப் ட்டுள்ைது 

பேசிய புற்றுபநோய் விழிப்புைர்வு திைம்: 

நவம் ர் 7 

 புற்றுபநோய், அேன் அறிகுறிகள் மற்றும் 

சிகிச்னெ குறித்ே விழிப்புைர்னவ 

 ரப்புவேற்கோக ஆண்டுபேோறும் நவம் ர் 

7ஆம் பேதி இந்தியோவில் பேசிய புற்றுபநோய் 

விழிப்புைர்வு திைம் அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 உலக சுகோேோர அனமப்பின் (WHO) 

கூற்றுப் டி, உலகைவில் இறப்புக்கு 
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புற்றுபநோய் இரண்டோவது முக்கிய 

கோரைமோகும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில், உலகைவில் சுமோர் 18 

மில்லியன் வழக்குகள் இருந்ேை, அதில், 1.5 

மில்லியன் இந்தியோவில் மட்டும். 2018 ஆம் 

ஆண்டில், இந்தியோவில் சுமோர் 0.8 மில்லியன் 

புற்றுபநோய் இறப்புகள் உலகைவில் 9.5 

மில்லியன். 

ெர்வபேெ கதிரியக்க திைம்: நவம் ர் 08 

 ெர்வபேெ கதிரியக்க திைம் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் நவம் ர் 8 ஆம் பேதி உலகைவில் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 கதிரியக்கவியல்  ோதுகோப் ோை பநோயோளி 

 ரோமரிப்புக்கு  ங்களிக்கிறது என்ற 

மதிப்ன  பமம் டுத்துவேற்கோகவும், 

கதிரியக்க வல்லுநர்கள் மற்றும் 

பரடிபயோகிரோஃ ர்கள் சுகோேோரத் 

சேோடர்ச்சியில் வகிக்கும் முக்கிய  ங்னகப் 

 ற்றிய ச ோது புரிேனல 

பமம் டுத்துவேற்கோகவும் இந்ே நோள் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோை கருப்ச ோருள் 

‘இன்டர்சவன்ஷைல் பரடியோலஜி – 

பநோயோளிக்கோை செயலில்  ரோமரிப்பு’ 

உலக நகர்ப்புற திைம்: நவம் ர் 08 

 “உலக நகர திட்டமிடல் திைம்” என்றும் 

அனழக்கப் டும் உலக நகர்ப்புற திைம், 

வோழக்கூடிய ெமூகங்கனை உருவோக்குவதில் 

திட்டமிடலின்  ங்னக அங்கீகரித்து 

ஊக்குவிக்கும் வனகயில், நவம் ர் 8ஆம் 

பேதி உலகைவில் சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 உலக நகர்ப்புற திைம், நகரங்கள் மற்றும் 

பிரபேெங்களின் வைர்ச்சியின் வினைவோக 

ஏற் டும் சுற்றுச்சூழல் ேோக்கத்தின் மீது 

கவைத்னே ஈர்ப் ேற்கோக, உலகைோவிய 

கண்பைோட்டத்தில் திட்டமிடனலப்  ோர்க்க 

ஒரு வோய்ப்ன  வழங்குகிறது. 

 WUD ெர்வபேெ நகரம் மற்றும் பிரோந்திய 

திட்டமிடு வர்களின் ெங்கத்ேோல் (ISOCARP) 

ஏற் ோடு செய்யப் ட்டுள்ைது. 

பேசிய ெட்ட பெனவகள் திைம்: நவம் ர் 09 

 இந்தியோவில், ெட்ட பெனவகள் அதிகோரென  

ெட்டம் 1987 இயற்றப் ட்டனே 

நினைவுகூரும் வனகயில், ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் நவம் ர் 09 ஆம் பேதி அனைத்து 

ெட்ட பெனவகள் அதிகோரிகைோலும் “பேசிய 

ெட்ட பெனவகள் திைமோக” 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 ெட்ட பெனவகள் அதிகோரென  ெட்டத்தின் 

கீழ் உள்ை  ல்பவறு விதிகள் மற்றும் 

வழக்கோடுபவோரின் உரினமகள் குறித்து 

மக்களுக்கு சேரியப் டுத்துவேற்கோக இந்ே 

திைம் சகோண்டோடப் டுகிறது. 

அனமதி மற்றும் வைர்ச்சிக்கோை உலக அறிவியல் 

திைம்: நவம் ர் 10 

 அனமதி மற்றும் வைர்ச்சிக்கோை உலக 

அறிவியல் திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 10 ஆம் பேதி 

சகோண்டோடப் டுகிறது. ெமூகத்தில் 

அறிவியல் வகிக்கும் முக்கியப்  ங்னகயும், 

வைர்ந்து வரும் விஞ்ஞோைப் பிரச்ெனைகள் 

 ற்றிய விவோேங்களில் ச ோதுமக்கனை 

ஈடு டுத்ே பவண்டியேன் அவசியத்னேயும் 

எடுத்துனரக்க இந்ே நோள் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டு அனமதி மற்றும் 

வைர்ச்சிக்கோை உலக அறிவியல் திைத்தின் 

20வது  திப்ன க் குறிக்கிறது. 

 கோலநினல மோற்றம் பில்லியன் கைக்கோை 

மக்கள் மற்றும் கிரகத்தின் வோழ்க்னகக்கு 

கடுனமயோை அச்சுறுத்ேலோக மோறியுள்ை 

நினலயில், இந்ே ஆண்டு சகோண்டோட்டம் 

“கோலநினல-ேயோர் ெமூகங்கனை 

உருவோக்குவேன்” முக்கியத்துவத்னே 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 
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ெர்வபேெ அறிவியல் மற்றும் அனமதி வோரம் 

2021: நவம் ர் 9-14 

 ெர்வபேெ அறிவியல் மற்றும் அனமதி வோரம் 

(IWOSP) என் து ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 9 முேல் 14 வனர 

சகோண்டோடப் டும் உலகைோவிய 

அனுெரிப்பு ஆகும்.சிறந்ே 

சேோழில்நுட் த்னே பமம் டுத்ேவும் ேங்கள் 

நோடுகளில் அனமதினய வைர்க்கவும் 

மக்கனை ஊக்குவிக்கும் வனகயில் இந்ே 

நிகழ்வு சகோண்டோடப் டுகிறது. இந்ே 

நிகழ்வின் வருடோந்திர சகோண்டோட்டம் 

அறிவியல், சேோழில்நுட் ங்கள் மற்றும் 

அனமதினய பமம் டுத்துவேற்கும், 

ச ோதுமக்களினடபய விழிப்புைர்னவ 

ஏற் டுத்துவேற்கும்  ங்களிக்கிறது. 

பேசிய கல்வி திைம்: நவம் ர் 11 

 இந்தியோவில், சுேந்திர இந்தியோவின் முேல் 

கல்வி அனமச்ெரோை சமௌலோைோ அபுல் 

கலோம் ஆெோத்தின் பிறந்ேநோனை 

நினைவுகூரும் வனகயில் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் நவம் ர் 11ஆம் பேதி பேசிய கல்வி 

திைம் சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 11 செப்டம் ர் 2008 அன்று மனிேவை 

பமம் ோட்டு அனமச்ெகத்ேோல் இந்ே நோள் 

அறிவிக்கப் ட்டது. சமௌலோைோ அபுல் 

கலோம் ஆெோத் 1947 ஆகஸ்ட் 15 முேல் 1958 

பிப்ரவரி 2 வனர கல்வி அனமச்ெரோக 

 ணியோற்றிைோர். 

ச ோது பெனவ ஒளி ரப்பு நோள்: நவம் ர் 12 

 ச ோது பெனவ ஒளி ரப்பு திைம் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் நவம் ர் 12 அன்று 

சகோண்டோடப் டுகிறது. பேெப்பிேோ 

மகோத்மோ கோந்தி 1947 ஆம் ஆண்டு 

சடல்லியில் உள்ை அகில இந்திய 

வோசைோலியின் ஸ்டுடிபயோவிற்கு முேல் 

மற்றும் ஒபர வருனகனய நினைவுகூரும் 

வனகயில் இந்ே நோள் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 1947 ஆம் ஆண்டு நவம் ர் 12 ஆம் பேதி, 

பிரிவினைக்குப் பிறகு ைரியோைோவில் உள்ை 

குருபக்ஷத்திரத்தில் ேற்கோலிகமோக 

குடிபயறிய இடம்ச யர்ந்ே மக்களிடம் 

( ோகிஸ்ேோனிலிருந்து அகதிகள்) மகோத்மோ 

கோந்தி உனரயோற்றிைோர். 

உலக நிபமோனியோ திைம் நவம் ர் 12 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

 உலக நிபமோனியோ திைம் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் நவம் ர் 12 அன்று உலகம் 

முழுவதும் விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்ேவும், 

ேடுப்பு மற்றும் சிகிச்னெனய 

பமம் டுத்ேவும் மற்றும் பநோனய எதிர்த்துப் 

ப ோரோடுவேற்கோை நடவடிக்னககனை 

உருவோக்கவும் அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 உலக நிபமோனியோ திைம் 2021 என் து 2009 

ஆம் ஆண்டில் முேன்முேலில் 

சகோண்டோடப் ட்ட வருடோந்திர 

நிகழ்வோகும். 

உலக ஆண்டினமக்பரோபியல் விழிப்புைர்வு 

வோரம்: நவம் ர் 18-24 

 உலக ஆண்டினமக்பரோபியல் விழிப்புைர்வு 

வோரம் (WAAW) ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 

18-24 வனர சகோண்டோடப் டுகிறது. உலக 

ஆண்டினமக்பரோபியல் விழிப்புைர்வு வோரம் 

(WAAW) உலகைோவிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பின் 

விழிப்புைர்னவ அதிகரிப் னே 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது மற்றும் 

ப ோனேப்ச ோருள்-எதிர்ப்பு 

பநோய்த்சேோற்றுகள் பமலும் 

சவளிப் டுவனேயும்  ரவுவனேயும் 

ேவிர்க்க ச ோது மக்கள், சுகோேோர ஊழியர்கள் 

மற்றும் சகோள்னக வகுப் ோைர்களினடபய 

சிறந்ே நனடமுனறகனை ஊக்குவிப் னே 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 

உலக நீரிழிவு நோள் நவம் ர் 14 அன்று 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 உலக நீரிழிவு நோள், ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 14 அன்று அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

நீரிழிவு பநோயோல்  ோதிக்கப் ட்டவர்கனை 

ஆேரிப் தில், செவிலியர்கள் வகிக்கும் 

முக்கிய  ங்கு  ற்றிய விழிப்புைர்னவ 
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ஏற் டுத்துவனே இந்ே பிரச்ெோரம் 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 2021-23 உலக 

நீரிழிவு நோளுக்கோை கருப்ச ோருள்: “நீரிழிவு 

 ரோமரிப்புக்கோை அணுகல்”. 

குழந்னேகள் திைம் நவம் ர் 14 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

 இந்தியோவின் முேல் பிரேமர்  ண்டிேரின் 

பிறந்ேநோனைக் குறிக்கும் வனகயில் 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 14 ஆம் பேதி 

குழந்னேகள் திைம் சகோண்டோடப் டுகிறது. 

ெவைர்லோல் பநரு. இந்தியோவில் 

குழந்னேகள் திைம் ‘ ோல் திவோஸ்’ என்று 

பிர லமோக அனழக்கப் டுகிறது 

 குழந்னேகளின் உரினமகள்,  ரோமரிப்பு 

மற்றும் கல்வி  ற்றிய விழிப்புைர்னவ 

அதிகரிப் பே இந்ே நோளின் பநோக்கமோகும். 

இந்ே நோளில், நோடு முழுவதும்  ல கல்வி 

மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஏற் ோடு 

செய்யப் டுகின்றை, குழந்னேகளுக்கோகவும். 

பேசிய  த்திரினக திைம் நவம் ர் 16 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

 இந்தியோவில் சுேந்திரமோை மற்றும் 

ச ோறுப் ோை  த்திரினககனைக் 

சகோண்டோடுவேற்கோக ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 16 ஆம் பேதி பேசிய  த்திரினக 

திைம் அனுெரிக்கப் டுகிறது. இந்ே நோளில், 

 த்திரினககள் உயர் ேரத்னேப் 

ப ணுவனேயும், எந்ேசவோரு செல்வோக்கு 

அல்லது அச்சுறுத்ேல்கைோல் 

கட்டுப் டுத்ேப் டோமல் இருப் னேயும் 

உறுதிசெய்யும் ஒரு ேோர்மீகக் 

கண்கோணிப் ோைரோக இந்தியப் பிரஸ் 

கவுன்சில் செயல் டத் சேோடங்கியது. 

 பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியோ செயல் டத் 
சேோடங்கிய நோனையும் இது 

நினைவு டுத்துகிறது. 

ெகிப்புத்ேன்னமக்கோை ெர்வபேெ திைம்: நவம் ர் 

16 

 ஐக்கிய நோடுகள் ென  ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 16 ஆம் பேதினய “ெர்வபேெ 

ெகிப்புத்ேன்னம திைம்” அனுெரிக்கிறது. 

கலோச்ெோரங்கள் மற்றும் மக்களினடபய 

 ரஸ் ர புரிேனல வைர்ப் ேன் மூலம் 

ெகிப்புத்ேன்னமனய வலுப் டுத்ே ஐக்கிய 

நோடுகள் ென  உறுதிபூண்டுள்ைது. 

பநஷன் அேன் 1வது ேணிக்னக திவோனஸ 

நவம் ர் 16 அன்று அனுெரித்ேது 

 ேணிக்னக திவோஸ், இந்திய ேனலனம 

கைக்குத் ேணிக்னகயோைர் (CAG) 

அனமப்பின் வரலோற்றுத் பேோற்றம் மற்றும் 

கடந்ே  ல ஆண்டுகைோக நிர்வோகம், 

சவளிப் னடத்ேன்னம மற்றும் 

ச ோறுப்புக்கூறல் ஆகியவற்றில் அது 

அளித்ே  ங்களிப்ன க் குறிக்கும் வனகயில் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. ேற்ப ோது, ெம்மு 

கோஷ்மீர் யூடியின் முன்ைோள் சலப்டிைன்ட் 

கவர்ைர் ஜி.சி.முர்மு இந்தியோவின் சிஏஜி 

ஆகப்  ணியோற்றி வருகிறோர். 

 இவர் இந்தியோவின் 14வது சி.ஏ.ஜி. அவரது 

 ேவிக்கோலம் ஆகஸ்ட் 2020 இல் 

சேோடங்கியது. 

பேசிய வலிப்பு திைம் நவம் ர் 17 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

 இந்தியோவில், வலிப்பு பநோய்  ற்றிய 

விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்துவேற்கோக, 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 17-ஆம் பேதி, 

எபிசலப்ஸி அறக்கட்டனையோல் பேசிய 

வலிப்பு திைமோக அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 கோல்-னக வலிப்பு என் து மூனையில் 

ஏற் டும் ஒரு நோள் ட்ட பகோைோறு ஆகும். 

நவம் ர் மோேம் ‘பேசிய கோல்-னக வலிப்பு 

விழிப்புைர்வு மோேமோக’ 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 
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உலக COPD திைம் 2021: நவம் ர் 17 

 நோள் ட்ட நுனரயீரல் அனடப்பு பநோய் 

(COPD)  ற்றிய விழிப்புைர்னவ 

ஏற் டுத்ேவும், உலகம் முழுவதும் COPD 

சிகிச்னெனய பமம் டுத்ேவும் ஒவ்சவோரு 

ஆண்டும் நவம் ர் மூன்றோவது புேன்கிழனம 

உலக சிஓபிடி திைம் அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

உலக COPD திைம் 2021 நவம் ர் 17, 2021 

அன்று வருகிறது. 2021 இன் கருப்ச ோருள் 

ஆபரோக்கியமோை நுனரயீரல் – இனி 

எப்ப ோதும் முக்கியமில்னல. 

 உலக ேத்துவ திைம் 2021: நவம் ர் 18 

 ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் மோேத்தின் 

மூன்றோவது வியோழன் அன்று உலக ேத்துவ 

திைம் சகோண்டோடப் டுகிறது. 2021 இல், 

நோள் நவம் ர் 18 அன்று வருகிறது. உலக 

ேத்துவ திைம் 2021, நமது ெமகோல 

ெமூகங்களில் ேத்துவத்தின்  ங்களிப்ன யும் 

அவர்கள் எதிர்சகோள்ளும் ெவோல்கள், 

குறிப் ோக சேோற்றுபநோய்கனையும் நன்கு 

புரிந்துசகோள்வேன் அடிப் னட 

பநோக்கத்துடன், அவர்களின் ெமூக, கலோச்ெோர, 

புவியியல் மற்றும் அரசியல் சூழலுடன் 

மனிேர்களின்  ல்பவறு சேோடர்புகள்  ற்றிய 

விவோேத்னேத் திறக்கிறது. 

4வது இயற்னக மருத்துவ திைம் நவம் ர் 18 

அன்று சகோண்டோடப் டுகிறது 

 பநச்சுபரோ தி எைப் டும் மருந்து இல்லோே 

மருத்துவ முனறயின் மூலம் பநர்மனறயோை 

மை மற்றும் உடல் ஆபரோக்கியத்னே 

பமம் டுத்துவேற்கோக ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 18 அன்று இந்தியோவில் பேசிய 

இயற்னக மருத்துவ திைம் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 நவம் ர் 18, 2018 அன்று இந்திய 

அரெோங்கத்தின் ஆயுஷ் (ஆயுர்பவேம், பயோகோ 

மற்றும் இயற்னக மருத்துவம், யுைோனி, 

சித்ேோ மற்றும் பைோமிபயோ தி) 

அனமச்ெகத்ேோல் இந்ே நோள் 

அறிவிக்கப் ட்டது. 

உலக கழிப் னற திைம் நவம் ர் 19 அன்று 

அனுெரிக்கப் டுகிறது 

 உலக கழிப் னற திைம் 19 நவம் ர் 2021 

அன்று உலகம் முழுவதும் அதிகோரப்பூர்வ 

ஐக்கிய நோடுகளின் ெர்வபேெ திைமோக 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. உலகைோவிய 

துப்புரவு சநருக்கடினயச் ெமோளிப் ேற்கோை 

நடவடிக்னகனய ஊக்குவிக்கும் வனகயில் 

இந்ே நோள் அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 சுகோேோரத்னே பமம் டுத்துவேற்கோை 

இலக்னக அனடவேற்கோை நடவடிக்னகனய 

மக்களுக்கு சேரிவிக்கவும், ஈடு டுத்ேவும் 

மற்றும் ஊக்குவிக்கவும் இந்ே நோள் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது மற்றும் 

“அனைவருக்கும் ேண்ணீர் மற்றும் 

சுகோேோரத்தின் இருப்பு மற்றும் நினலயோை 

பமலோண்னமனய உறுதிசெய்வனே 

பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. உலக 

கழிப் னற திைம் 2021 கருப்ச ோருள்: 

“கழிவனறகனை மதிப்பிடுேல்”. 

உலக ஆண்டினமக்பரோபியல் விழிப்புைர்வு 

வோரம்: நவம் ர் 18-24 

 உலக ஆண்டினமக்பரோபியல் விழிப்புைர்வு 

வோரம் (WAAW) ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 

18-24 வனர சகோண்டோடப் டுகிறது. 

உலகைோவிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்ன ப் 

 ற்றிய விழிப்புைர்னவ அதிகரிப் து, 

ச ோது மக்கள், சுகோேோரப்  ணியோைர்கள் 

மற்றும் சகோள்னக வகுப் ோைர்கள் மத்தியில் 

சிறந்ே நனடமுனறகனை ஊக்குவிப் பே 

வோரத்தின் பநோக்கமோகும். 

பேசிய புதிேோகப் பிறந்ேவர் வோரம் 2021: நவம் ர் 

15-21 

 இந்தியோவில், பேசிய புதிேோகப் பிறந்ேவர் 

வோரம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 15 

முேல் 21 வனர அனுெரிக்கப் டுகிறது. இந்ே 

வோரத்தின் முக்கிய பநோக்கம், சுகோேோரத் 

துனறயின் முக்கிய முன்னுரினமப்  குதியோக 

புதிேோகப் பிறந்ே ஆபரோக்கியத்தின் 

முக்கியத்துவத்னே வலுப் டுத்துவதும், 

பிறந்ே கோலத்தில் குழந்னேகளுக்கோை 

சுகோேோர நினலனமகனை பமம் டுத்துவேன் 

மூலம் குழந்னே இறப்பு விகிேத்னேக் 

குனறப் தும் ஆகும். 

http://www.adda247.com/ta/
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 பேசிய புதிேோகப் பிறந்ே வோரம் 2021-ன் 

கருப்ச ோருள் ‘ ோதுகோப்பு, ேரம் மற்றும் 

வைர்ப்பு  ரோமரிப்பு – ஒவ்சவோரு பிறந்ே 

குழந்னேயின் பிறப்புரினம’. 

552வது குருநோைக் செயந்தி 19 நவம் ர் 2021 

அன்று அனுெரிக்கப் டுகிறது 

 சீக்கிய நிறுவைர் குருநோைக் பேவ் ஜியின் 

பிறந்ே நோைோக ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

குருநோைக் செயந்தி அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

பிரகோஷ் உத்ெவ் அல்லது குரு புரப் என்றும் 

அனழக்கப் டும் குரு நோைக்கின் 552 வது 

பிறந்ேநோனை இந்ே ஆண்டு குறிக்கிறது, 

ஏசைனில் இது சீக்கிய ெமூகத்திற்கு ஒரு 

முக்கியமோை திருவிழோவோகும். 

 உலகிற்கு ஞோைம் ேந்ேவர் என்று 

கருேப் டும்  த்து சீக்கிய குருக்களில் 

முேன்னமயோைவர் குருநோைக். அவர் 1469 

இல்  ோகிஸ்ேோனின் நன்கோைோ ெோஹிப்பில் 

அனமந்துள்ை ேல்வோண்டி என்ற கிரோமத்தில் 

பிறந்ேோர். 

உலக குழந்னேகள் திைம் நவம் ர் 20 அன்று 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 உலகைோவிய/உலக குழந்னேகள் திைம் 

ஆண்டுபேோறும் நவம் ர் 20 அன்று ெர்வபேெ 

ஒற்றுனம, உலசகங்கிலும் உள்ை 

குழந்னேகளினடபய விழிப்புைர்வு மற்றும் 

குழந்னேகளின் நலனை 

பமம் டுத்துவேற்கோக 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 நவம் ர் 20, 1959 ஆம் ஆண்டு, ஐநோ ச ோதுச் 

ென  குழந்னேகளின் உரினமகள் 

பிரகடைத்னே ஏற்றுக்சகோண்ட பேதி 

என் ேோல், இது ஒரு முக்கியமோை 

பேதியோகும். 2021 ஆம் ஆண்டு, 

குழந்னேகளின் உரினமகள் சேோடர் ோை 

மோநோட்டின் 32வது ஆண்டு நினறனவக் 

குறிக்கிறது. 

 உலகைோவிய/உலக குழந்னேகள் திைம் 2021 

இன் கருப்ச ோருள்: ஒவ்சவோரு 

குழந்னேக்கும் ஒரு சிறந்ே எதிர்கோலம் 

ெோனலப் ப ோக்குவரத்து 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கோை உலக நினைவு 

திைம் 2021 

 ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் மோேம் 

மூன்றோவது ஞோயிற்றுக்கிழனம ெோனலப் 

ப ோக்குவரத்ேோல்  ோதிக்கப் ட்படோருக்கோை 

உலக நினைவு திைம் அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டில், ெோனலப் ப ோக்குவரத்து 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கோை உலக நினைவு 

திைம் 21 நவம் ர் 2021 அன்று வருகிறது. 

ெோனலப் ப ோக்குவரத்ேோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கோை உலக நினைவு 

திைம் 2021 இன் கருப்ச ோருள் “குனறந்ே 

பவகத்திற்கோை செயல் / குனறந்ே பவக 

வீதிகளுக்கோை ெட்டம்” என் ேோகும். 

உலக சேோனலக்கோட்சி திைம் நவம் ர் 21 அன்று 

அனுெரிக்கப் டுகிறது 

 உலகத் சேோனலக்கோட்சி திைம் ஒவ்சவோரு 
ஆண்டும் நவம் ர் 21 அன்று 

நினைவுகூரப் டுகிறது. இந்ே நோள் கோட்சி 

ஊடகத்தின் ெக்தினய நினைவூட்டுகிறது 

மற்றும் ச ோதுக் கருத்னே வடிவனமக்கவும் 

உலக அரசியலில் செல்வோக்கு செலுத்ேவும் 

உேவுகிறது. 

  ல ஆண்டுகைோக மக்கள் வோழ்வில் 

சேோனலக்கோட்சி முக்கியப் 

 ங்கோற்றியுள்ைது. இது ச ோழுதுப ோக்கு, 

கல்வி, செய்தி, அரசியல், கிசுகிசு 

ப ோன்றவற்னற வழங்கும் ஊடகம். 

உலக மீன்பிடி திைம்: நவம் ர் 21 

 உலக மீைவர் திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 21 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ை 

மீைவ ெமூகங்கைோல் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. இது 

ஆபரோக்கியமோை கடல் சுற்றுச்சூழல் 

அனமப்புகளின் முக்கியத்துவத்னே 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது மற்றும் உலகில் 

மீன்வைத்தின் நினலயோை இருப்புகனை 

உறுதி செய்கிறது. 2021 ஐந்ேோவது உலக 

மீன்பிடி திைம். 

 முேல் உலக மீன்பிடி திைம் நவம் ர் 21, 2015 

அன்று சகோண்டோடப் ட்டது. அபே நோளில், 

புதுதில்லியில் ெர்வபேெ மீைவர் அனமப்பின் 

பிரமோண்ட திறப்பு விழோ நனடச ற்றது. 
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அஸ்ஸோம் நவம் ர் 24 அன்று லச்சித் திவோனஸக் 

சகோண்டோடுகிறது 

 லச்சித் திவோஸ் (லச்சித் திைம்) இந்தியோவின் 

அஸ்ஸோம் மோநிலத்தில் ஆண்டுபேோறும் 

நவம் ர் 24 அன்று புகழ்ச ற்ற அபைோம் 

இரோணுவத் ேை தி லச்சித் ப ோர்புகோனின் 

பிறந்ேநோனைக் குறிக்கும் வனகயில் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 Lachit Borpukan 24 நவம் ர் 1622 அன்று 

Charaideo இல் பிறந்ேோர் மற்றும் ெரோய்கோட் 

ப ோரில் ேைது இரோணுவ உைவுத்துனறக்கோக 

அறியப் ட்டவர். 

 குரு பேக்  கதூர்’ தியோகி திைம் நவம் ர் 24 

அன்று அனுெரிக்கப் ட்டது 

 ஒவ்சவோரு ஆண்டும், நவம் ர் 24 அன்று 

சீக்கிய மேத்தின் ஒன் ேோவது குருவோை குரு 

பேக்  கதூர் தியோகி திைமோக 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 இந்ே நோள் நோடு முழுவதும் குரு பேக் 

 கதூரின் ஷஹீதி திவோஸ் என்று 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 1675 ஆம் ஆண்டு 

நவம் ர் 24 ஆம் பேதி, குரு பேக்  கதூர் 

ேைது ெமூகத்னேச் பெர்ந்ேவரல்லோே 

மக்களுக்கோக ேைது உயினரத் தியோகம் 

செய்ேோர். மேம், மனிே விழுமியங்கள், 

இலட்சியங்கள் மற்றும் சகோள்னககனைப் 

 ோதுகோக்க. 

ச ண்களுக்கு எதிரோை வன்முனறனய 

ஒழிப் ேற்கோை ெர்வபேெ திைம் 

 ச ண்களுக்கு எதிரோை வன்சகோடுனமகனை 

ஒழிப் ேற்கோை ெர்வபேெ திைம் ஐக்கிய 

நோடுகள் ென யோல் நவம் ர் 25 அன்று 

உலகம் முழுவதும் சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 உலசகங்கிலும் உள்ை ச ண்கள்  ல்பவறு 

வனகயோை வன்முனறகளுக்கு 

ஆைோகிறோர்கள் மற்றும் பிரச்சினையின் 

உண்னம ேன்னம ச ரும் ோலும் 

மனறக்கப் டுகிறது என்ற உண்னமனயப் 

 ற்றிய விழிப்புைர்னவ ஏற் டுத்ே இந்ே 

நோள் சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 ச ண்களுக்கு எதிரோை வன்முனறனய 

ஒழிப் ேற்கோை ெர்வபேெ திைத்திற்கோை 

இந்ே ஆண்டு கருப்ச ோருள் “Orange the 

World: End Violence against Women Now!”. 

இந்தியோவின் பேசிய  ோல் திைம்: 26 நவம் ர் 

2021 அன்று பேசிய  ோல் திைமோக 

சகோண்டோடப் ட்டது 

 இந்தியோவில் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 

26 பேசிய  ோல் திைமோக 

சகோண்டோடப் டுகிறது. இந்தியோவின் 

சவண்னமப் புரட்சியின் ேந்னே டோக்டர் 

வர்கீஸ் குரியன் அவர்களின் பிறந்ேநோனை 

நினைவுகூரும் வனகயில் 2014 ஆம் ஆண்டு 

முேல் இந்ே திைம் அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

அவர் “இந்தியோவின்  ோல்கோரர்” என்றும் 

அனழக்கப் டுகிறோர். 

 பேசிய  ோல் திைத்னே சகோண்டோட,  ோல் 

அறிவியல் மற்றும் சேோழில்நுட் க் கல்லூரி 

(CODST) மற்றும் குரு அங்கத் பேவ் 

கோல்நனட மற்றும் விலங்கு அறிவியல் 

 ல்கனலக்கழகம் (GADVASU) ஆகியனவ 25 

மற்றும் 26 நவம் ர் 2021 அன்று “ ோல் 

கலப் ட பெோேனை முகோனம” ஏற் ோடு 

செய்கின்றை. 

இந்திய அரசியலனமப்பு திைம் 2021: இந்திய 

அரசியலனமப்பு திைம் நவம் ர் 26 அன்று 

அனுெரிக்கப் ட்டது 

 இந்தியோவில், நோட்டின் அரசியலனமப்பு 

ஏற்றுக்சகோள்ைப் ட்ட ஆண்டு நினறனவக் 

குறிக்கும் வனகயில் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 26 அன்று அரசியலனமப்பு திைம் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. இந்தியோவில், 

நவம் ர் 26 அரசியலனமப்பு திைம் அல்லது 

ெம்விேன் திவோஸ் என்று 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 1949 ஆம் ஆண்டு இந்ே நோளில், 

அரசியலனமப்பு ஏற்றுக்சகோள்ைப் ட்டது, 

இது ெைவரி 26, 1950 இல் நனடமுனறக்கு 

வந்ேது, இது இந்திய வரலோற்றில் ஒரு புதிய 

ெகோப்ேத்தின் சேோடக்கத்னேக் குறிக்கிறது. 
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பேசிய உறுப்பு ேோை திைம்: 26 நவம் ர் 2021 

அன்று பேசிய உறுப்பு ேோை திைம் 

சகோண்டோடப் ட்டது 

 இந்தியோவில், கடந்ே 10 ஆண்டுகைோக 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 27 அன்று 

‘பேசிய உறுப்பு ேோை திைம்’ 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. விழிப்புைர்னவ 

ஊக்குவிப் னேயும், இறந்ே 

நன்சகோனடயோைர்கைோல் உடல்நலப் 

 ோதுகோப்பில் ேன்ைலமற்ற  ங்களிப்ன  

அங்கீகரிப் தும், மனிேகுலத்தின் மீேோை 

நம்பிக்னகனய மனிேகுலம் மீண்டும் 

ஏற் டுத்துவதும் இந்ே நோள் பநோக்கமோகும். 

 2021 12வது பேசிய உடல் உறுப்பு ேோை 

திைத்னேக் குறிக்கிறது. இது சுகோேோரம் 

மற்றும் குடும்  நல அனமச்ெகத்தின் கீழ் 

உள்ை பேசிய உறுப்பு மற்றும் திசு மோற்று 

அனமப்பு (NOTTO) மூலம் ஏற் ோடு 

செய்யப் ட்டுள்ைது. 

 ோலஸ்தீை மக்களுடன் ெர்வபேெ ஒற்றுனம 

திைம் 

  ோலஸ்தீனிய மக்களுடைோை ெர்வபேெ 

ஒற்றுனம திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

நவம் ர் 29 அன்று ஒரு அனமப்பு ெோரோ 

நோைோகும். 

  ோலஸ்தீைத்தின் பிரச்சினையில் 

ச ோதுமக்களுக்கு கல்வி கற்பிப் து மற்றும் 

இஸ்பரல்- ோலஸ்தீை பமோேலுக்கு 

அனமதியோை தீர்வுக்கு ஆேரவளிப் னே 

இந்ே நோள் பநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 

 நவம் ர் 29, 1947 அன்று  ோலஸ்தீைப் 

பிரிவினை குறித்ே தீர்மோைத்னே 

ெட்டமன்றம் ஏற்றுக்சகோண்ட தீர்மோைம் 181 

இன் ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கும் 

வனகயில் இது அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

NCC அேன் 73வது எழுச்சி நோனைக் 

சகோண்டோடுகிறது 

 இந்திய ஆயுேப்  னடகளின் இனைஞர் 
பிரிவு மற்றும் உலகின் மிகப்ச ரிய சீருனட 

அணிந்ே இனைஞர் அனமப் ோை பநஷைல் 

பகடட் கோர்ப்ஸ் (என்சிசி) அேன் 73வது 

ஆண்டு விழோனவ நவம் ர் 28 அன்று 

அனுெரிக்கிறது. 

 NCC திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 

மோேம் 4வது ஞோயிற்றுக்கிழனம 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

 நோடு முழுவதும் என்சிசி திைம் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. ஊர்வலங்கள், ரத்ே 

ேோை முகோம்கள் மற்றும் ெமூக பமம் ோட்டுத் 

திட்டங்களில் பகடட்கள்  ங்பகற்கும் 

வனகயில் நோடு முழுவதும் எழுச்சி நோள் 

சகோண்டோடப் டுகிறது. 

இரெோயைப் ப ோரில் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கோை நினைவு நோள் 

 இரெோயைப் ப ோரோல்  ோதிக்கப் ட்ட 

அனைவருக்கும், ஐக்கிய நோடோல் 

அங்கீகரிக்கப் ட்ட நினைவு திைம் 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் நவம் ர் 30 அன்று 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. இரெோயைப் ப ோரோல் 

 ோதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு அஞ்ெலி 

செலுத்தும் நோைோகவும், இரெோயை 

ஆயுேங்களின் அச்சுறுத்ேனல நீக்க இரெோயை 

ஆயுேங்கனைத் ேனட செய்வேற்கோை 

அனமப்பின் (OPCW) உறுதிப் ோட்னட 

மீண்டும் உறுதிப் டுத்ேவும், அேன் மூலம் 

அனமதி,  ோதுகோப்பு மற்றும்  லேரப்பு 

இலக்குகனை பமம் டுத்ே, இந்ே நோள் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 

Obituaries News 
 

கன்ைட சூப் ர் ஸ்டோர் புனித் ரோஜ்குமோர் 

கோலமோைோர் 

 கன்ைட சூப் ர் ஸ்டோர் புனித் ரோஜ்குமோர் 

மோரனடப்பு கோரைமோக கோலமோைோர். இவர் 

 ழம்ச ரும் நடிகர் ரோஜ்குமோரின் மகன். 2002 

தினரப் டத்திற்குப் பிறகு அவர் ரசிகர்கைோல் 

“அப்பு” என்று அறியப் ட்டோர். அவர் ஒரு 

 ோடகரோகவும் இருந்ேோர் மற்றும் அவரது 

நடை திறனமக்கோக  ோரோட்டப் ட்டோர். 

 கன்ைட பகோட்யோதி தி என்ற பகம் 

பஷோவின் கன்ைட  திப்பின் 

சேோகுப் ோைரோக புனித் இருந்ேோர். 
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ஆஸ்திபரலிய ெோம் வோன் ஆலன் படவிட்ென் 

கோலமோைோர் 

 ஆஸ்திபரலிய ெோம் வோன் ஆலன் 

படவிட்ென் கோலமோைோர். 1953 இல் 

இங்கிலோந்துக்கு எதிரோக ேைது சடஸ்ட் 

அறிமுகமோை  ந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டர், 

நீண்ட வடிவத்தில் ஆஸ்திபரலியோனவ 44 

முனற பிரதிநிதித்துவப் டுத்திைோர். 

ஆப்கோனிஸ்ேோனின் முன்ைோள் பிரேமர் அகமது 

ஷோ அகமதுெோய் கோலமோைோர் 

 ஆப்கோனிஸ்ேோனின் முன்ைோள் பிரேமரும் 

(பிரேமர்) மற்றும் புகழ்ச ற்ற ஜிகோதி 

ேனலவருமோை அகமது ஷோ அஹ்மத்ெோய் 

ேைது 77வது வயதில் ஆப்கோனிஸ்ேோனின் 

கோபூலில் கோலமோைோர். 

 1996 ேலி ோன் னகயகப் டுத்ேப் டுவேற்கு 

முன்பு 1995-1996 கோலகட்டத்தில் ெைோதி தி 

புர்ைோனுதீன் ரப் ோனியின் கீழ் அஹ்மத் ஷோ 

அஹ்மத்ெோய் ஆப்கோனிஸ்ேோனின் செயல் 

பிரேமரோக  ணியோற்றிைோர். 

துபரோைோச்ெோர்யோ விருது ச ற்ற பிர ல 

கிரிக்சகட்  யிற்சியோைர் ேோரக் சின்ைோ 

கோலமோைோர் 

 பிர ல கிரிக்சகட்  யிற்சியோைரும், 

துபரோைோச்ெோர்யோ விருது ச ற்றவருமோை 

ேோரக் சின்ைோ நீண்ட கோலமோக 

உடல்நலக்குனறவோல் கோலமோைோர். 

 மபைோஜ் பிர ோகர், ரோமன் லம் ோ, அெய் 

ஷர்மோ, அதுல் வோென், சுரீந்ேர் கண்ைோ, 

ெஞ்சீவ் ெர்மோ, ஆகோஷ் பெோப்ரோ, அஞ்சும் 

பெோப்ரோ, ருபமலி ேோர், ஆஷிஷ் சநஹ்ரோ, 

ஷிகர் ேவோன் மற்றும் ரிஷப்  ந்த் ப ோன்ற 

இந்தியோவின் மிகச்சிறந்ே கிரிக்சகட் 

வீரர்களுக்கு  யிற்சி அளித்ேேற்கோக அவர் 

அறியப் டுகிறோர். 

ேத்துவஞோனி பகோபைரு ரோமகிருஷ்ை ரோவ் 

கோலமோைோர் 

 பிர ல கல்வியோைர், ஆசிரியர் மற்றும் 

ேத்துவஞோனி பகோபைரு ரோமகிருஷ்ை ரோவ் 

கோலமோைோர். அவர் ெர்வபேெ அைவில் 

அங்கீகரிக்கப் ட்ட உைவியலோைர் மற்றும் 

அசமரிக்கோனவ ேைமோகக் சகோண்ட சித்ே 

மருத்துவ ெங்கம் மற்றும் இந்தியன் அகோடமி 

ஆஃப் அப்னைடு னெக்கோலஜி ஆகியவற்றின் 

ேனலவரோக  ணியோற்றிைோர். 2011ல்  த்மஸ்ரீ 

விருது ச ற்றோர். 

பநோ ல்  ரிசு ச ற்றவரும் 

சேன்ைோப்பிரிக்கோவின் முன்ைோள் 

ெைோதி தியுமோை FW de Klerk கோலமோைோர் 

 சேன்ைோப்பிரிக்கோவின் முன்ைோள் அதி ரும், 

அந்நோட்டின் கனடசி சவள்னையர் 

ேனலவருமோை FW (Frederik Willem) de Klerk 

புற்றுபநோயோல் கோலமோைோர். அவர் 

செப்டம் ர் 1989 மற்றும் பம 1994 க்கு 

இனடயில் மோநிலத் ேனலவரோக இருந்ேோர். 

 1993 இல், டி கிைர்க் மற்றும் சநல்ென் 

மண்படலோ ஆகிபயோர் நிறசவறினய 

முடிவுக்குக் சகோண்டுவருவேற்கோை 

அவர்களின்  ணிக்கோக அனமதிக்கோை 

பநோ ல்  ரினெப் ச ற்றைர். 

பிர ல எழுத்ேோைர் ஆைந்த் ெங்கர்  ோண்டியோ 

கோலமோைோர் 

 விஷ்வ ஹிந்து  ரிஷத்தின் (விஎச்பி) 

முன்ைோள் துனைத் ேனலவர் ஆைந்த் ெங்கர் 

 ோண்டியோ கோலமோைோர். அவருக்கு 99 

வயதுக்கு பமல் இருந்ேது. அவர் ஒரு சிறந்ே 

எழுத்ேோைர் மற்றும் ச ோது அறிவுஜீவி 

ஆவோர், அவர் வரலோறு, ச ோதுக் சகோள்னக 

மற்றும் ஆன்மீகம்  ற்றி விரிவோக 

எழுதிைோர். 

 விசைச்பியில் தீவிரமோக இருந்ே அவர், 

ெமூக பெனவயில் ேன்ைலமின்றி 

 ணியோற்றிைோர். 
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 த்ம விபூஷன் விருது ச ற்ற 

வரலோற்றோசிரியரும் எழுத்ேோைருமோை 

 ோ ோெோபகப் புரந்ேபர கோலமோைோர் 

 மகோரோஷ்டிரோனவச் பெர்ந்ே புகழ்ச ற்ற 

வரலோற்றோசிரியர், ப ச்ெோைர் மற்றும் 

புகழ்ச ற்ற எழுத்ேோைர்  ல்வந்த் 

சமோபரஷ்வர் புரந்ேபர கோலமோைோர். 

 அவருக்கு வயது 99. எழுத்ேோைர் 

 ோ ோெோபகப் புரந்ேபர என்று பிர லமோக 

அறியப் ட்டோர். புரந்ேபர மரோட்டிய ப ோர் 

மன்ைர் ெத்ர தி சிவோஜி மகோரோனெப்  ற்றி 

விரிவோக எழுதிைோர். 

 அவர் ‘ஷிவ் ஷோஹிர்’ என்ற ச யனரப் 

ச ற்றோர், அேோவது சிவோஜியின்  ோர்ட். 25 

ெைவரி 2019 அன்று இந்தியோவின் 

இரண்டோவது மிக உயரிய குடிமகன் 

விருேோை  த்ம விபூஷண் அவருக்கு 

வழங்கப் ட்டது. 

பிர ல இந்திய எழுத்ேோைர் மண்ணு  ண்டோரி 

கோலமோைோர் 

 பிர ல எழுத்ேோைர் மண்ணு  ண்டோரி 

கோலமோைோர். அவருக்கு வயது அவர் 1931 

ஆம் ஆண்டு மத்தியப் பிரபேெத்தின்  ன்புரோ 

நகரில் பிறந்ேோர் மற்றும் ரோெஸ்ேோனின் 

அஜ்மீரில் வைர்ந்ேோர். 

 அவரது ேந்னே சுக்ெம் த் ரோய் ஒரு சுேந்திரப் 

ப ோரோட்ட வீரர் ஆவோர், அவர் ஆங்கிலத்தில் 

இருந்து இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் முேல் 

மரோத்தி அகரோதி வனர  ணியோற்றிைோர். 

 இந்தி இலக்கியத்தின் நயீ கைோனி 

இயக்கத்தின் முக்கிய உறுப்பிைர்களில் 

 ண்டோரியும் ஒருவர். 

உலகப் புகழ்ச ற்ற  ழம்ச ரும் எழுத்ேோைர் 

வில் ர் ஸ்மித் கோலமோைோர் 

 ெர்வபேெ அைவில் புகழ்ச ற்ற 

ெோம்பியோவில் பிறந்ே சேன்ைோப்பிரிக்க 

எழுத்ேோைர் வில் ர் ஸ்மித் கோலமோைோர். 

அவருக்கு வயது 

 உலகைவில் அதிகம் விற் னையோகும் 

எழுத்ேோைர் 49 நோவல்கனை எழுதியுள்ைோர் 

மற்றும் உலகைவில் 30க்கும் பமற் ட்ட 

சமோழிகளில் 140 மில்லியன் பிரதிகள் 

விற்றுள்ைோர். அவர் 1964 இல் ேைது முேல் 

நோவலோை “சவன் தி லயன் ஃபீட்ஸ்” மூலம் 

புகழ் ச ற்றோர், இது 15 சேோடர்ச்சிகளுடன் 

தினரப் டத்தில் மோறியது. ஸ்மித் ேைது 

சுயெரினேயோை “ஆன் லிபயோ ோர்ட் ரோக்” ஐ 

2018 இல் சவளியிட்டோர். 

மூத்ே வினையோட்டு வர்ைனையோைரும் 

கோல் ந்து  ண்டிேருமோை பநோவி க ோடியோ 

கோலமோைோர் 

 மூத்ே எழுத்ேோைர், கோல் ந்து 

 த்திரினகயோைர் மற்றும் வினையோட்டு 

வர்ைனையோைர் பநோவி க ோடியோ 

உடல்நலக் குனறவு கோரைமோக கோலமோைோர். 

 அவர் அடிக்கடி ‘இந்திய கோல் ந்தின் குரல்’ 
என்று அனழக்கப் ட்டோர். குறிப்பிடத்ேக்க 

வர்ைனையோைர் ஒன் து FIFA உலகக் 

பகோப்ன கனையும், ஒலிம்பிக், ஆசிய 

வினையோட்டு மற்றும் கோமன்சவல்த் 

வினையோட்டுகனையும் 

உள்ைடக்கியிருந்ேோர். 

 ஒரு ஆசிரியரோக, க ோடியோ சவறுங்கோலுடன் 

பூட்ஸ், தி சமனி னலவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் 

ஃபுட் ோல் ப ோன்ற புத்ேகங்கனை 

எழுதியுள்ைோர். 

 ழம்ச ரும்  ஞ்ெோபி நோட்டுப்புற  ோடகர் 

குர்மீத்  ோவோ கோலமோைோர் 

 புகழ்ச ற்ற  ஞ்ெோபி நோட்டுப்புற  ோடகர் 
குர்மீத்  ோவோ நீண்டகோல பநோயிைோல் 

கோலமோைோர். அவளுக்கு வயது குர்மீத் ேைது 

நீண்ட ‘சைக்’ ( ஞ்ெோபி நோட்டுப்புறப் 

 ோடனல “பைோ” என்று அனழக்கும் ஒரு 

சமல்லினெக் குரனல உருவோக்கி, சுமோர் 45 

விைோடிகள் வனர அடக்கி 

னவத்திருந்ேேற்கோக மிகவும் பிர லமோைவர். 

 அவர் தூர்ேர்ஷனில் நடிக்கத் சேோடங்கிய 

பிறகு புகழ் ச ற்றோர், இேன் மூலம் பேசிய 

சேோனலக்கோட்சி பெைலில் பேோன்றிய முேல் 

 ஞ்ெோபி ச ண்  ோடகி ஆைோர். 
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சேன்சகோரிய முன்ைோள் அதி ர் சுன் டூ-ஹ்வோன் 

கோலமோைோர் 

 சேன் சகோரியோவின் முன்ைோள் அதி ர் சுன் 
டூ-ஹ்வோன் ேைது 90 வயதில் சேன் 

சகோரியோவின் சிபயோலில் மோரனடப்பு 

கோரைமோக கோலமோைோர். அவர் ‘ெைநோயக 

நீதி’ கட்சினயச் பெர்ந்ேவர். 

 சேன் சகோரியோவின் 5வது அதி ரோைோர். 1981 

முேல் 1987 வனர ெைநோயக நீதிக் கட்சியின் 

ேனலவரோகப்  ணியோற்றிைோர். 

ெோகித்ய அகோடமி விருது ச ற்ற கவிஞர் ெைந்ேோ 

டோன்டி கோலமோைோர் 

 ெோகித்ய அகோடமி விருது ச ற்ற, புகழ்ச ற்ற 

அெோமிய கவிஞரோை ெைந்ேோ ேந்திைோஸ் 

கோலமோைோர். உஜ்வல் நட்ெத்திரர் 

பெோந்ேபைோட், பமோய் மனுைர் அமல் 

உத்ெவ், நிபெோர் பிருபே பெஷ் பிரஸ்ேோப் 

மற்றும் பமோய் ஆகியனவ அவரது 

 னடப்புகளில் சில. 

 உஜ்வல் நட்ெத்திரர் பெோந்ேபைோட், பமோய் 

மனுைர் அமல் உத்ெவ், நிபெோர் பிருபே 

பெஷ் பிரஸ்ேோப் மற்றும் பமோய் ஆகியனவ 

அவரது  னடப்புகளில் சில. 

 

Miscellaneous Current Affairs in Tamil 
 

சமரியம்-சவப்ஸ்டர் அகரோதி “Vaccine” ஐ 2021 

ஆம் ஆண்டிற்கோை வோர்த்னேயோக 

அறிவித்துள்ைது. 

 அசமரிக்க  திப் க நிறுவைமோை சமரியம்-

சவப்ஸ்டர், 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே 

வோர்த்னேயோக “Vaccine” என்ற 

வோர்த்னேனயத் பேர்ந்சேடுத்துள்ைது. 

சமரியம்-சவப்ஸ்டர் என் து ஆங்கில 

வோர்த்னே வனரயனறகள், அர்த்ேங்கள் 

மற்றும் உச்ெரிப்புக்கோை அசமரிக்கோவின் 

மிகவும் நம் கமோை ஆன்னலன் அகரோதி 

ஆகும். இது 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, 

ஆண்டின் சிறந்ே வோர்த்னே என் னே 

அறிவித்து வருகிறது. “Vaccine” என்ற 

வோர்த்னேயோைது, 2020 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுனகயில், இந்ே வருடந்பேோறும் 

வனரயனறத் பேடல்களில் 601 ெேவிகிேம் 

அதிகரித்துள்ைது. 

சுற்றுலோனவ பமம் டுத்துவேற்கோக ெம்மு 

மற்றும் கோஷ்மீரில், 1 வது அைர் ோல் திருவிழோ 

நடத்ேப் ட்டது. 

 குல்கோம் மோவட்ட நிர்வோகம் மற்றும் ெம்மு 
மற்றும் கோஷ்மீரின் சுற்றுலோத் துனற 

ஆகியனவ, கோஷ்மீரில் குறிப் ோக அைர் ோல் 

நீர்வீழ்ச்சியில் சுற்றுலோனவ 

பமம் டுத்துவேற்கோக குல்கோம் என்ற 

இடத்தில், 1 வது அைர் ோல் திருவிழோனவ 

ஏற் ோடு செய்ேை. அைர் ோல் நீர்வீழ்ச்சி, 

கோஷ்மீரின் “நயோகரோ நீர்வீழ்ச்சி” என்றும் 

அனழக்கப் டுகிறது, இது ெம்மு மற்றும் 

கோஷ்மீரில், கோஷ்மீர்  ள்ைத்ேோக்கின் 

சேன்பமற்கு  குதியில் உள்ை ஒரு 

மனலப் குதியோகும். 

 

Science and Technology Current Affairs 

in Tamil 
 

7 வது இந்திய ெர்வபேெ அறிவியல் விழோ, 

பகோவோவில் உள்ை  ைோஜியில் நனடச ற 

உள்ைது. 

 நோன்கு நோள் சகோண்ட இந்திய ெர்வபேெ 

அறிவியல் திருவிழோவின் (IISF) 7வது  திப்பு, 

பகோவோவில் உள்ை  ைோஜியில், டிெம் ர் 10 

முேல் 13, 2021 வனர நனடச ற உள்ைது. 

2021 ஆம் ஆண்டு திருவிழோவின் 

கருப்ச ோருள் “செலிப்பரட்டிங் 

கிரிபயடிவிட்டி இன் னென்ஸ், சடக்நோலஜி 

அண்ட் இன்சைோபவஷன் ஃ ோர் 

பிரோஸ்ச ரஸ் இந்டியோ”. முேல் IISF 2015 

இல் புதுதில்லியில் நனடச ற்றது. 

 

Important Takeaways 
அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 

முக்கியமோை குறிப்புக்கள்) 

 SpaceX நிறுவைர் & CEO: எபலோன் மஸ்க். 

 SpaceX நிறுவப் ட்டது: 2002; 

 SpaceX ேனலனமயகம்: கலிப ோர்னியோ, 

அசமரிக்கோ. 

 கூகுள் CEO: சுந்ேர் பிச்னெ. 

 கூகுள் நிறுவப் ட்டது: 4 செப்டம் ர் 1998, 

கலிப ோர்னியோ, அசமரிக்கோ. 
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 கூகுள் நிறுவைர்கள்: லோரி ப ஜ், செர்ஜி 

பிரின். 

 சீைோவின் ேனலநகரம்: ச ய்ஜிங்; 

 சீை நோையம்: Renminbi; 

 சீை அதி ர்: ஜி ஜின்பிங். 

 நோெோ நிர்வோகி: பில் சநல்ென். 

 நோெோவின் ேனலனமயகம்: வோஷிங்டன் டி.சி., 

அசமரிக்கோ. 

 நோெோ நிறுவப் ட்டது: 1 அக்படோ ர் 1958; 

 SpaceX நிறுவைர் & CEO: எபலோன் மஸ்க். 

 SpaceX நிறுவப் ட்டது: 

 SpaceX ேனலனமயகம்: கலிப ோர்னியோ, 

அசமரிக்கோ. 

 IREDA ேனலனமயகம் இடம்: புது தில்லி; 

 IREDA நிறுவப் ட்டது: 11 மோர்ச் 1987; 

 ெத்தீஸ்கர் ேனலநகரம்: ரோய்பூர்; 

 ெத்தீஸ்கர் கவர்ைர்: அனுசுயோ உய்பக; 

 ெத்தீஸ்கர் முேல்வர்: பூப ஷ்  ோபகல். 

 பமகோலயோ ேனலநகரம்: ஷில்லோங். 

 பமகோலயோ ஆளுநர்: ெத்ய  ோல் மோலிக். 

 பமகோலயோ முேல்வர்: கோன்ரோட் ெங்மோ. 

 IBM Corp. CEO: அரவிந்த் கிருஷ்ைோ; 

 IBM கோர்ப் பரஷன் ேனலனமயகம்: 

அர்பமோங்க், நியூயோர்க், அசமரிக்கோ; 

 IBM கோர்ப் பரஷன் நிறுவப் ட்டது: 16 ெூன் 

1911; 

 சடல்லி முேல்வர்: அரவிந்த் சகஜ்ரிவோல்; 

 சடல்லி ஆளுநர்: துனைநினல ஆளுநர் 

அனில் ன ெோல். 

 ைரியோைோ ேனலநகர்: ெண்டிகர்; 

 ைரியோைோ ஆளுநர்:  ண்டோரு ேத்ேோத்பரயோ; 

 ைரியோைோ முேல்வர்: மபைோகர் லோல் 

கட்டோர். 

 திரிபுரோ முேல்வர்: பிப்லப் குமோர் பேப்; 

கவர்ைர்: ெத்யபேவ் நபரன் ஆர்யோ. 

  ஞ்ெோப் ஆளுநர்:  ன்வோரிலோல் புபரோகித்; 

  ஞ்ெோப் ேனலநகர்: ெண்டிகர்; 

  ஞ்ெோப் முேல்வர்: ெரண்ஜித் சிங் ென்னி. 

 ஒடிெோ முேல்வர்: நவீன்  ட்நோயக் மற்றும் 
கவர்ைர் கபைஷி லோல். 

 பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கி நிறுவப் ட்டது: 

2003; 

 பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கியின் 

ேனலனமயகம்: மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ; 

 பகோடக் மஹிந்திரோ வங்கியின் MD & CEO: 

உேய் பகோடக்; 

 பகோடக் மஹிந்திரோ ப ங்க் படக்னலன்: 

 ைத்னே எளினமயோக்குபவோம். 

 சயஸ் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 2004; 

 சயஸ் வங்கி ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 சயஸ் வங்கி ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி: 
பிரெோந்த் குமோர்; 

 Phonepe இன் CEO: ெமீர் நிகம் 

 Phonepe யின் ேனலனமயகம்: ச ங்களூரு, 

கர்நோடகோ. 

 எஸ்பிஐ ேனலவர்: திபைஷ் குமோர் கோரோ. 

 எஸ்பிஐ ேனலனமயகம்: மும்ன . 

 எஸ்பிஐ நிறுவப் ட்டது: 1 ெூனல 

 RBI நிறுவப் ட்டது: ஏப்ரல் 1, 1935; 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 ரிெர்வ் வங்கி ஆளுநர்: ெக்திகோந்ே ேோஸ்; 

 ரிெர்வ் வங்கியின் துனை ஆளுநர்கள்: 

மபகஷ் குமோர் செயின், னமக்பகல் 

பே ப்ரேோ  த்ரோ, எம் ரோபெஷ்வர் ரோவ், டி 

ரபி ெங்கர். 

 இஸ்பரல் ேனலநகரம்: செருெபலம்; 

 இஸ்பரல் நோையம்: இஸ்பரலிய சஷக்கல்; 

 இஸ்பரல் பிரேமர்: நஃப்ேலி ச ன்ைட்; 

 இஸ்பரல் அதி ர்: ஐெக் சைர்ெோக். 

 பேசிய நிறுவை ெட்ட பமல்முனறயீட்டு 
தீர்ப் ோயம் நிறுவப் ட்டது: 1 ெூன் 

 FICCI நிறுவப் ட்டது: 1927; 

 FICCI ேனலனமயகம்: புது தில்லி; 

 FICCI ேனலவர்: உேய் ெங்கர்; 

 FICCI ச ோதுச் செயலோைர்: திலீப் செைோய். 
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  ந்ேன் வங்கி ேனலனமயகம்: சகோல்கத்ேோ, 

பமற்கு வங்கோைம்; 

  ந்ேன் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 2001; 

  ந்ேன் வங்கியின் MD மற்றும் CEO: ெந்திர 

பெகர் பகோஷ். 

 PTC இந்தியோ லிமிசடட் நிறுவப் ட்டது: 16 

ஏப்ரல் 1999; 

 ெர்வபேெ ஜிம்ைோஸ்டிக்ஸ் கூட்டனமப்பு 

நிறுவப் ட்டது: 23 ெூனல 1881; 

 ெர்வபேெ ஜிம்ைோஸ்டிக்ஸ் கூட்டனமப்பு 

ேனலனமயகம்: சலோபென், சுவிட்ெர்லோந்து. 

 ெர்வபேெ மனிே உரினமகள் அறக்கட்டனை 

ேனலவர்: பகரி கோஸ் பரோவ்; 

 ெர்வபேெ மனிே உரினமகள் அறக்கட்டனை 

நிறுவைர்: பேோர் ைோல்பவோர்சென் 

சமண்படோெோ; 

 ெர்வபேெ மனிே உரினமகள் அறக்கட்டனை 

நிறுவப் ட்டது: 2005; 

 ெர்வபேெ மனிே உரினமகள் அறக்கட்டனை 

ேனலனமயகம்: நியூயோர்க், அசமரிக்கோ. 

 இந்திய கடற் னட நிறுவப் ட்டது: 26 

ெைவரி 1950; 

 இந்திய கடற் னடயின் ேனலனமத் ேை தி: 
குடியரசுத் ேனலவர் ரோம்நோத் பகோவிந்த். 

 ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உைவுத் திட்டம் 

நிறுவப் ட்டது: 1961; 

 ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உைவுத் 

திட்டத்தின் ேனலனமயகம்: பரோம், 

இத்ேோலி; 

 ஐக்கிய நோடுகளின் உலக உைவு திட்ட 

நிர்வோக இயக்குைர்: படவிட் பீஸ்லி. 

 ப ோனேப்ச ோருள் கட்டுப் ோட்டு  ணியகம் 

நிறுவப் ட்டது: 1986; 

 ப ோனேப்ச ோருள் கட்டுப் ோட்டு 

 ணியகத்தின் ேனலனமயகம்: புது தில்லி, 

சடல்லி; 

 ப ோனேப்ச ோருள் கட்டுப் ோட்டு 

 ணியகத்தின் இயக்குநர் செைரல்: ெத்ய 

நோரோயண் பிரேோன். 

 ISA ேனலனமயகம்: குருகிரோம்; 

 ISA நிறுவப் ட்டது: 30 நவம் ர் 2015; 

 ISA நிறுவப் ட்டது:  ோரிஸ், பிரோன்ஸ்; 

 ISA இயக்குநர் செைரல்: அெய் மோத்தூர். 

 IRCTC நிறுவப் ட்டது: 27 செப்டம் ர் 1999; 

 IRCTC ேனலனமயகம்: புது சடல்லி; 

 IRCTC CMD (கூடுேல் ச ோறுப்பு): ரஜினி 

ைசிெோ. 

 ஃச டரல் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 23 ஏப்ரல் 

1931; 

 ச டரல் வங்கியின் ேனலனமயகம்: 

ஆலுவோ, பகரைோ; 

 ச டரல் வங்கியின் MD & CEO: ஷியோம் 

சீனிவோென்; 

 ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 3 டிெம் ர் 

1993; 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் ேனலனமயகம்: 

மும்ன ; 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிேோப் 

ெவுத்ரி; 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் ேனலவர்: ஸ்ரீ ரோபகஷ் 

மகிெோ. 

 பநஷைல் ப சமண்ட்ஸ் கோர்ப் பரஷன் 

ஆஃப் இந்தியோ MD & CEO: திலிப் அஸ்ப ; 

 பநஷைல் ப சமண்ட்ஸ் கோர்ப் பரஷன் 

ஆஃப் இந்தியோ ேனலனமயகம்: மும்ன ; 

 சமல்ப ோர்ன் கிரிக்சகட் கிைப் 

நிறுவப் ட்டது: 1838; 

 சமல்ப ோர்ன் கிரிக்சகட் கிைப் இடம்: 

சமல்ப ோர்ன், ஆஸ்திபரலியோ; 

 சமல்ப ோர்ன் கிரிக்சகட் கிைப் ேனலவர்: 
கிபைர் கோைர் (MCC இன் முேல் ச ண் 

ேனலவர்). 

 யுசைஸ்பகோ ேனலனமயகம்:  ோரிஸ், 

பிரோன்ஸ். 

 யுசைஸ்பகோ ேனலவர்: ஆட்ரி அபெோபல. 

 யுசைஸ்பகோ நிறுவப் ட்டது: 16 நவம் ர் 

1945; 

 ெர்வபேெ செஸ் கூட்டனமப்பு (FIDE) 

நிறுவப் ட்டது: 1924 இல்  ோரிஸ், பிரோன்ஸ்; 

 ெர்வபேெ செஸ் கூட்டனமப்பு (FIDE) 

ேனலனமயகம்: சலோபென், சுவிட்ெர்லோந்து; 
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 ெர்வபேெ செஸ் கூட்டனமப்பு (FIDE) 

ேனலவர்: ஆர்கடி டிபவோர்பகோவிச். 

 யுசைஸ்பகோவின் இயக்குநர் செைரல்: 

ஆட்ரி அபெோபல; 

 யுசைஸ்பகோ உருவோக்கம்: 4 நவம் ர் 1946; 

 யுசைஸ்பகோ ேனலனமயகம்:  ோரிஸ், 

பிரோன்ஸ். 

 ெர்வபேெ படபிள் சடன்னிஸ் கூட்டனமப்பு 

நிறுவப் ட்டது: 1926; 

 ெர்வபேெ படபிள் சடன்னிஸ் 

ெம்பமைைத்தின் ேனலனமயகம்: சலோபென், 

சுவிட்ெர்லோந்து; 

 ெர்வபேெ படபிள் சடன்னிஸ் கூட்டனமப்பு 

ேனலனம நிர்வோக அதிகோரி: ஸ்டீவ் 

சடய்ன்டன்; 

 ெர்வபேெ படபிள் சடன்னிஸ் கூட்டனமப்பு 

ேனலவர்: ேோமஸ் வீசகர்ட். 

 ஐக்கிய நோடுகளின் உலகைோவிய கோம் ோக்ட் 
ேனலனமயகம்: நியூயோர்க், அசமரிக்கோ; 

 ஐக்கிய நோடுகளின் குபைோ ல் கோம் ோக்ட் 
நிர்வோக இயக்குைர் மற்றும் ேனலனம 

நிர்வோக அதிகோரி: ெோண்டோ ஓஜியம்ப ோ. 

 அருைோச்ெல பிரபேெத்தின் ேனலநகரம்: 

இட்டோநகர்; 

 அருைோச்ெல பிரபேெ முேல்வர்: ச மோ 

கோண்டு; 

 அருைோச்ெல பிரபேெ ஆளுநர்: டி.மிஸ்ரோ. 

 உத்ேரகோண்ட் ேனலநகரங்கள்: படரோடூன் 

(குளிர்கோலம்), னகர்னென் (பகோனட); 

 உத்ேரகோண்ட் ஆளுநர்: சலப்டிைன்ட் 

செைரல் குர்மித் சிங்; 

 

 

 உத்ேரகோண்ட் முேல்வர்: புஷ்கர் சிங் ேோமி. 

 மத்தியப் பிரபேெ ேனலநகரம்: ப ோ ோல்; 

 மத்தியப் பிரபேெ ஆளுநர்: மங்கு ோய் சி. 

 படல்; 

 மத்திய பிரபேெ முேல்வர்: சிவரோஜ் சிங் 
ெவுகோன். 

 பமகோலயோ ேனலநகரம்: ஷில்லோங். 

 பமகோலயோ ஆளுநர்: ெத்ய  ோல் மோலிக். 

 பமகோலயோ முேல்வர்: கோன்ரோட் ெங்மோ. 

 அருைோச்ெல பிரபேெ முேல்வர்: ச மோ 

கோண்டு; 

 அருைோச்ெல பிரபேெ ஆளுநர்: பி.டி.மிஸ்ரோ. 

 சேலுங்கோைோ ேனலநகர்: னைேரோ ோத்; 

 சேலங்கோைோ ஆளுநர்: ேமிழினெ 

செௌந்ேரரோென்; 

 சேலுங்கோைோ முேல்வர்: பக.ெந்திரபெகர் 

ரோவ். 

 உ.பி ேனலநகர்: லக்பைோ; 

 உ.பி கவர்ைர்: ஆைந்திச ன்  படல்; 

 உ.பி முேல்வர்: பயோகி ஆதித்யநோத். 

 BharatPe நிறுவப் ட்டது: 2018; 

 BharatPe ேனலனமயகம்: புது தில்லி; 

 BharatPe CEO: அஷ்னீர் குபரோவர். 

 ரிெர்வ் வங்கி நிறுவப் ட்டது: ஏப்ரல் 1, 1935; 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 ரிெர்வ் வங்கி ஆளுநர்: ெக்திகோந்ே ேோஸ்; 

 ரிெர்வ் வங்கியின் துனை ஆளுநர்கள்: 

மபகஷ் குமோர் செயின், னமக்பகல் 

பே ப்ரேோ  த்ரோ, எம் ரோபெஷ்வர் ரோவ், டி 

ரபி ெங்கர் 

 HDFC வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 HDFC வங்கியின் MD மற்றும் CEO: ெஷிேர் 

ெகதீஷன்; 

 ரிெர்வ் வங்கி நிறுவப் ட்டது: ஏப்ரல் 1, 1935; 

 ரிெர்வ் வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 ரிெர்வ் வங்கி கவர்ைர்: ெக்திகோந்ே ேோஸ். 
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 Paytm Money நிறுவப் ட்டது: 20 செப்டம் ர் 

2017; 

 Paytm Money ேனலனமயகம்: ச ங்களூரு, 

கர்நோடகோ; 

 Paytm Money CEO: வருண் ஸ்ரீேர். 

 ஹிந்துஸ்ேோன் ஏபரோநோட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

ேனலனமயகம்: ச ங்களூரு; 

 ஹிந்துஸ்ேோன் ஏபரோநோட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

நிறுவைர்: வோல்ெந்த் ஹிரோெந்த்; 

 இந்துஸ்ேோன் ஏபரோநோட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 
நிறுவப் ட்டது: 23 டிெம் ர் 1940, 

ச ங்களூரு. 

 ெர்வபேெ ெட்ட ஆனையத்தின் 

ேனலனமயகம்: செனீவோ, சுவிட்ெர்லோந்து; 

 ெர்வபேெ ெட்ட ஆனையம் நிறுவப் ட்டது: 

1947. 

 ஐக்கிய நோடுகள் ென  நிறுவப் ட்டது: 24 

அக்படோ ர் 1945; 

 ஐக்கிய நோடுகளின் ேனலனமயகம்: 

நியூயோர்க், நியூயோர்க், அசமரிக்கோ; 

 ஐக்கிய நோடுகளின் ச ோதுச் செயலோைர்: 
அன்படோனிபயோ குட்டசரஸ். 

 NTPC லிமிசடட் நிறுவப் ட்டது: 1975; 

 NTPC லிமிசடட் ேனலனமயகம்: புது தில்லி, 

இந்தியோ; 

 NTPC லிமிசடட் ேனலவர் & MD: குர்தீப் சிங். 

 உலக வங்கி நிறுவப் ட்டது: ெூனல 1944; 

 உலக வங்கி ேனலனமயகம்: வோஷிங்டன் 

DC, அசமரிக்கோ; 

 உலக வங்கியின் ேனலவர்: படவிட் ரோ ர்ட் 
மல் ோஸ். 

 எஸ்பிஐ நிறுவப் ட்டது: 1 ெூனல 1955; 

 எஸ்பிஐ ேனலனமயகம்: மும்ன ; 

 எஸ்பிஐ ேனலவர்: திபைஷ் குமோர் கோரோ. 

 SIDBI நிறுவப் ட்டது: 2 ஏப்ரல் 1990; 

 SIDBI இன் ேனலனமயகம்: லக்பைோ, உத்ேரப் 

பிரபேெம்; 

 SIDBI இன் CMD: சிவசுப்ரமணியன் ரோமன். 

 ஐசிசி ேனலனமயகம்: து ோய், ஐக்கிய அரபு 

எமிபரட்ஸ்; 

 ஐசிசி நிறுவப் ட்டது: 15 ெூன் 1909; 

 ஐசிசி துனைத் ேனலவர்: இம்ரோன் குவோெோ; 

 ஐசிசி ேனலவர்: கிசரக்  ோர்க்பல 

 ப ட்மிண்டன் உலக ெம்பமைைத்தின் 

ேனலவர்: ச ௌல் எரிக் பைோயர் லோர்சென்; 

 ப ட்மிண்டன் உலக கூட்டனமப்பின் 

ேனலனமயகம்: பகோலோலம்பூர், மபலசியோ; 

 ப ட்மிண்டன் உலக கூட்டனமப்பு 

நிறுவப் ட்டது: 5 ெூனல 1934. 

 பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியோ 

நிறுவப் ட்டது: 4 ெூனல 1966, இந்தியோ; 

 பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியோ 

ேனலனமயகம்: புது தில்லி. 

 கர்நோடகோ விகோஸ் கிரோமீைோ வங்கி 

நிறுவப் ட்டது: 2005; 

 கர்நோடகோ விகோஸ் கிரோமீைோ வங்கியின் 

ேனலனமயகம்: ேோர்வோட், கர்நோடகோ; 

 கர்நோடகோ விகோஸ் கிரோமீைோ வங்கியின் 

ேனலவர்: பி.பகோபிகிருஷ்ைோ. 

 ஆயுஷ் அனமச்ெர்: ெர் ோைந்ேோ 

பெோபைோவோல்; 

 ஆயுஷ் அனமச்ெகத்தின் மோநில அனமச்ெர் 
(IC) : முன்ெோ ரோ மபகந்திர ோய். 

 உலக கழிப் னற அனமப்பின் 

ேனலனமயகம்: சிங்கப்பூர். 

 உலக கழிப் னற அனமப்பின் நிறுவைர் 
மற்றும் இயக்குைர்: ெோக் சிம். 

 உலக கழிப் னற அனமப்பு நிறுவப் ட்டது: 
19 நவம் ர் 2001; 

 உலக வங்கி நிறுவப் ட்டது: ெூனல 1944; 

 உலக வங்கியின் ேனலனமயகம்: 

வோஷிங்டன் DC, அசமரிக்கோ; 

 உலக வங்கியின் ேனலவர்: படவிட் ரோ ர்ட் 
மல் ோஸ். 

 ரஷ்யோவின் ேனலநகரம்: மோஸ்பகோ; 

 ரஷ்யோ நோையம்: ரூபிள்; 

 ரஷ்ய அதி ர்: விைோடிமிர் புடின். 

 சவனிசுலோ ேனலநகர்: கரோகஸ்; 

 சவனிசுலோ நோையம்: சவனிசுலோ 

ச ோலிவோர்; 
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 சவனிசுலோவின் ெைோதி தி: நிக்பகோலஸ் 

மதுபரோ. 

 எல் ெோல்வடோர் ேனலநகரம்: ெோன் 

ெோல்வடோர். 

 சூடோன் ேனலநகரம்: கோர்டூம்; 

 சூடோன் நோையம்: சூடோன்  வுண்ட். 

 நோெோ நிர்வோகி: பில் சநல்ென்; 

 நோெோவின் ேனலனமயகம்: வோஷிங்டன் டி.சி., 

அசமரிக்கோ; 

 நோெோ நிறுவப் ட்டது: 1 அக்படோ ர் 1958 

 WHO நிறுவப் ட்டது: 7 ஏப்ரல் 1948; 

 WHO னடரக்டர் செைரல்: Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus; 

 WHO ேனலனமயகம்: செனீவோ, 

சுவிட்ெர்லோந்து. 

 செக் ேனலநகர்: ப்ரோக்; நோையம்: செக் 

சகோருைோ. 

 மத்தியப் பிரபேெ முேல்வர்: சிவரோஜ் சிங் 
ெவுகோன்; கவர்ைர்: மங்கு ோய் சி. படல். 

 ெர்வபேெ சேோழிலோைர் அனமப்பின் 

இயக்குநர் செைரல்: னக னரடர்; 

 ெர்வபேெ சேோழிலோைர் அனமப்பின் 

ேனலனமயகம்: செனீவோ, சுவிட்ெர்லோந்து; 

 ெர்வபேெ சேோழிலோைர் அனமப்பு 

நிறுவப் ட்டது: 1919; 

 பெ & பக சலப்டிைன்ட் கவர்ைர்: மபைோஜ் 

சின்ைோ. 

 மத்தியப் பிரபேெ ேனலநகரம்: ப ோ ோல்; 

 மத்தியப் பிரபேெ ஆளுநர்: மங்கு ோய் சி. 

 படல்; 

 மத்திய பிரபேெ முேல்வர்: சிவரோஜ் சிங் 
ெவுகோன். 

 ஸ்னகரூட் ஏபரோஸ்ப ஸ் நிறுவப் ட்டது: 12 

ெூன் 2018; 

 ஸ்னகரூட் ஏபரோஸ்ப ஸ் ேனலனமயகம்: 
னைேரோ ோத், சேலுங்கோைோ; 

 ஸ்னகரூட் ஏபரோஸ்ப ஸ் இனை நிறுவைர், 

CEO & CTO:  வன் குமோர் ெந்ேைோ; 

 ஸ்னகரூட் ஏபரோஸ்ப ஸ் இனை நிறுவைர், 

COO: நோக  ரத் டகோ. 

 ஒடிெோ முேல்வர்: நவீன்  ட்நோயக் மற்றும் 
கவர்ைர் கபைஷி லோல். 

 RBL வங்கி நிறுவப் ட்டது: 1943; 

 RBL வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 RBL வங்கியின் CEO & MD: விஸ்வவீர் 

அைுெோ; 

 ICICI வங்கியின் MD & CEO: ெந்தீப்  க்ஷி; 

 ICICI வங்கியின் ேனலனமயகம்: மும்ன , 

மகோரோஷ்டிரோ; 

 ICICI ப ங்க் படக்னலன்: ைம் னை நோ, 

கோயல் அப்கோ. 

 Equitas Small Finance Bank Ltd நிறுவப் ட்டது: 

2016; 

 Equitas Small Finance Bank Ltd ேனலனமயகம்: 

சென்னை, ேமிழ்நோடு; 

 Equitas Small Finance Bank Ltd MD & CEO: 

வோசுபேவன்  ேங்கி நரசிம்மன். 

 ஐசிசி ேனலனமயகம்: து ோய், ஐக்கிய அரபு 

எமிபரட்ஸ்; 

 ஐசிசி நிறுவப் ட்டது: 15 ெூன் 1909; 

 ஐசிசி துனைத் ேனலவர்: இம்ரோன் குவோெோ; 

 ஐசிசி ேனலவர்: கிசரக்  ோர்க்பல. 

 ஆஸ்திபரலியோ ேனலநகர்: கோன்ச ர்ரோ; 

 ஆஸ்திபரலியோ நோையம்: ஆஸ்திபரலிய 

டோலர்; 

 ஆஸ்திபரலியோ பிரேமர்: ஸ்கோட் பமோரிென். 

 ப ங்க் ஆஃப்  பரோடோ ேனலனமயகம்: 
வபேோேரோ, குெரோத், இந்தியோ; 

 ப ங்க் ஆஃப்  பரோடோ ேனலவர்: ைஸ்முக் 

அதியோ; 

 ப ங்க் ஆஃப்  பரோடோ எம்டி & சிஇஓ: 

ெஞ்சீவ் ெோேோ. 

 SBI ேனலவர்: திபைஷ் குமோர் கோரோ. 

 SBI ேனலனமயகம்: மும்ன . 

 SBI நிறுவப் ட்டது: 1 ெூனல 1955 

 MakeMyTrip நிறுவப் ட்டது: 2000; 

 MakeMyTrip ேனலனமயகம்: குருகிரோம், 

ைரியோைோ; 
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 MakeMyTrip நிறுவைர் & குழுவின் செயல் 

ேனலவர்: தீப் கல்ரோ 

  ெோஜ் அனலயன்ஸ் செைரல் இன்சூரன்ஸ் 
நிறுவப் ட்டது: 2001; 

  ெோஜ் அனலயன்ஸ் செைரல் இன்சூரன்ஸ் 
ேனலனமயகம்: புபை, மகோரோஷ்டிரோ; 

  ெோஜ் அனலயன்ஸ் செைரல் இன்சூரன்ஸ் 
CEO & MD: ே ன் சிங்பகல். 

 ஆசிய  ோரோலிம்பிக் கமிட்டி ேனலனமயகம்: 
து ோய், ஐக்கிய அரபு; 

 ஆசிய  ோரோலிம்பிக் கமிட்டி ேனலவர்: மஜித் 
ரசஷட்; 

 ஆசிய  ோரோலிம்பிக் கமிட்டியின் CEO: Tarek 

Souei 

 நிதி ஆபயோக் உருவோக்கப் ட்டது: 1 ெைவரி 
2015; 

 NITI ஆபயோக் ேனலனமயகம்: புது தில்லி; 

 NITI ஆபயோக் ேனலவர்: நபரந்திர பமோடி; 

 NITI ஆபயோக் துனைத் ேனலவர்: ரோஜீவ் 

குமோர்; 

 NITI ஆபயோக் CEO: அமிேோப் கோந்த். 

 உலக  ோல் திைம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் 

ெூன் 1 அன்று ஐக்கிய நோடுகள் ென யோல் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 பேசிய உறுப்பு மற்றும் திசு மோற்று 

அனமப்பின் ேனலனமயகம்: புது தில்லி. 

 சேன் சகோரியோவின் ேனலநகரம்: சிபயோல்; 

 சேன் சகோரியோவின் நோையம்: ெவுத் 

சகோரியன் ஒன்; 

 சேன் சகோரியோவின் அதி ர்: மூன் பெ-இன். 

 HSBC இந்தியோ நிறுவப் ட்டது: 1853; 

 HSBC இந்தியோவின் ேனலனமயகம்: 

மும்ன , மகோரோஷ்டிரோ; 

 HSBC இந்தியோவின் CEO: ஹிபேந்திர ேோபவ. 

 ட்விட்டர் உருவோக்கப் ட்டது: 21 மோர்ச் 2006. 

 ட்விட்டரின் ேனலனமயகம்: ெோன் 

பிரோன்சிஸ்பகோ, கலிப ோர்னியோ, 

அசமரிக்கோ. 

 CBIC இன் ேனலனமயகம்: புது சடல்லி, 

இந்தியோ; 

 CBIC உருவோக்கப் ட்டது: 26 ெைவரி 1944. 

 INTERPOL உருவோக்கப் ட்டது: 1923; 

 INTERPOL ேனலனமயகம்: லிபயோன், 

பிரோன்ஸ்; 

 INTERPOL ேனலவர்: அகமது நோெர் அல்-

னரசி; 

 INTERPOL உறுப்பு நோடுகள்: 195; 

 INTERPOL ச ோதுச்செயலோைர்: ெூர்கன் 

ஸ்டோக்; 

 INTERPOL குறிக்பகோள்: கசைக்ட்டிங் 

ப ோலீஸ் ஃ ோர் எ பெஃ ர் பவர்ல்டு 

 ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீரின் மோகோை ஆளுநர்: 

மபைோஜ் சின்ைோ. 
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