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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 

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

IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலலப்புச் செய்தி. 

 

International News 
 

பார்படாஸ் உலகின் புதிய குடியரொக மாறுகிறது 

பார்படாஸ் பிரிட்டிஷ் காலனியாக மாறிய சுமார் 400 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உலகின் புதிய குடியரசாக 

மாறியுள்ளது. பார்படாஸ் ஆங்கிலலயர்களால் 

‘அடிமமச் சமூகமாக’ ஆக்கப்பட்டதாகக் 

கூறப்படுகிறது. இது முதன்முதலில் 1625 இல் 

ஆங்கிலலய காலனியாக மாறியது. 
 

தகம்பிரிட்ஜ் அகராதி 2021 ஆம் ஆண்டின் ‘ 

perseverance‘ என்ற வார்த்லேலயப் சபயரிட்டுள்ளது 

perseverance, கடந்த 12 மாதங்களில் பல சவால்கள் 

இருந்தலபாதிலும், உலககங்கிலும் உள்ள மக்களின் 

உறுதியற்ற விருப்பத்மதப் படம்பிடிக்கும் 

வார்த்மத, லகம்பிரிட்ஜ் அகராதியின் 2021 ஆம் 

ஆண்டின் வார்த்மதயாகும். 

Perseverance, 2021 ஆம் ஆண்டில் இமையதளத்தில் 

243,000 முமறக்கு லமல் பார்க்கப்பட்டது, இது முதல் 

முமறயாக கவனிக்கத்தக்கதாகத் லதான்றியது. 

நாசாவின் கபர்கெவரன்ஸ் லராவர், பிப்ரவரி 18 

அன்று கசவ்வாய் கிரகத்தில் தனது இறுதிப் 

பயைத்மத லமற்ககாண்டது. 
 

காம்பியாவின் அதிபராக அடாமா பாதரா 

இரண்டாவது முலறயாக சவற்றி சபற்றார் 

காம்பியாவின் ஜனாதிபதியான அடாமா பாலரா, 

காம்பியாவின் ஜனாதிபதித் லதர்தலின் லபாது 53 

கதாகுதிகளில் 50ல் இருந்து 53% வாக்குகமளப் 

கபற்று இரண்டாவது முமறயாக ஜனாதிபதியாக 

கவற்றி கபற்றார். அவர் 7% வாக்குகமளப் கபற்ற 

தனது முக்கிய லபாட்டியாளரான ஓமசலனா 

டர்லபாமவ லதாற்கடித்தார். 

லதர்தல் முடிவுகமள லதர்தல் கமிஷன் தமலவர் 

அலியூ கமாமர் ஞாய் அறிவித்தார். 
 

செர்மனியின் புதிய அதிபராக ஓலாஃப் ஸ்தகால்ஸ் 

பேவிதயற்றார் 

ஏஞ்சலா லமர்க்ககலின் கீழ் 16 ஆண்டுகால 

பழமமவாத ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி மவத்து, 

லஜர்மன் சட்டமியற்றுபவர்கள் சமூக ஜனநாயகக் 

கட்சிமயச் லசர்ந்த ஓலாஃப் ஸ்லகால்மெ புதிய 

அதிபராக அதிகாரப்பூர்வமாகத் லதர்ந்கதடுத்தனர். 

லஜர்மனியில் கூட்டாட்சி மட்டத்தில் இதற்கு முன் 

முயற்சி கசய்யாத கட்சிகளின் கூட்டணியான 

அவரது சமூக ஜனநாயகக் கட்சி, வணிக-நட்பு 

சுதந்திர ஜனநாயகக் கட்சி மற்றும் பசுமமக் கட்சி 

ஆகியவற்மறக் ககாண்ட அரசாங்கத்மத அவர் 

வழிநடத்துவார். 
 

இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே அனில் தமனன் 

SpaceX இன் முேல் விமான அறுலவ சிகிச்லெ நிபுணர் 

ஆவார் 

நாசாவிலிருந்து ஸ்லபஸ்எக்ஸ் விமான அறுமவ 

சிகிச்மச நிபுைராக மாறிய அனில் லமனன், 50 

ஆண்டுகளுக்கும் லமலாக சந்திரனுக்கு முதல் 

மனிதப் பயைத்மதத் திட்டமிடும் அகமரிக்க 

விண்கவளி ஏகஜன்சியின் 2021 வகுப்பில் லசரும் 10 

சமீபத்திய பயிற்சி விண்கவளி வீரர்களில் ஒருவர். 

அவர் இந்திய மற்றும் உக்லரனிய கபற்லறாருக்கு 

பிறந்தார் மற்றும் மினியாலபாலிஸ், 

மினலசாட்டாவில் வளர்ந்தவர், லமனன் அகமரிக்க 

விமானப்பமடயில் கலப்டினன்ட் கர்னலாக 

உள்ளார். 
 

மியன்மாரின் ஆங் ொன் சூகிக்கு சிலறத்ேண்டலன 

விதிக்கப்பட்டது 

மியான்மரின் கவளிலயற்றப்பட்ட சிவிலியன் 

தமலவரான ஆங் சான் சூகிக்கு இரண்டு 

குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட பின்னர் நான்கு 

ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமன விதிக்கப்பட்டது, 10 

மாதங்களுக்கு முன்பு ஆட்சிமயக் மகப்பற்றியதில் 

இருந்து அந்நாட்டு இராணுவம் அவர் மீது ககாண்டு 

வந்த குற்றவியல் வழக்குகளின் முதல் தீர்ப்பு இது. 

 

National News 
 

EWS ஐ நிர்ணயிப்பேற்கான அளவுதகால்கலள 

மறுபரிசீலலன செய்ய மத்திய அரசு குழுலவ 

அலமத்துள்ளது. 

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம், 

அரசியல் அமமப்புச் சட்டத்தின் 15வது பிரிவுக்கான 

விளக்கத்தின் விதிகளின்படி, கபாருளாதாரத்தில் 

நலிவமடந்த பிரிவினர் (EWS) பிரிவினருக்கான 

இடஒதுக்கீட்டிற்கான அளவுலகால்கமள 

மதிப்பாய்வு கசய்ய மூன்று லபர் ககாண்ட குழுமவ 

அமமத்துள்ளது. 
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மூன்று வாரங்களுக்குள் தனது பணிமய முடிக்க குழு 

லகட்டுக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவிற்கு 

முன்னாள் நிதித்துமற கசயலாளர் அஜய் பூஷன் 

பாண்லட தமலமம தாங்குவார். 

குழுவின் உறுப்பினர்கள் முன்னாள்: 

அஜய் பூஷன் பாண்லட – முன்னாள் நிதிச் 

கசயலாளர், GOI (தமலவர்) 

லபராசிரியர். வி லக மல்ல ாத்ரா – இந்திய சமூக 

அறிவியல் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICSSR) 

உறுப்பினர் கசயலாளர் 

ஸ்ரீ சஞ்சய் சன்யால் – GOI இன் முதன்மம 

கபாருளாதார ஆலலாசகர் (உறுப்பினர் கன்வீனர்) 
 

அகில இந்திய வாசனாலி இலளஞர் நிகழ்ச்சியான 

AIRNxt ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

நடந்து வரும் ஆசாதி கா அம்ரித் மல ாத்சவ் 

ககாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இமளஞர்கள் 

தங்கள் குரல்கமள ஒலிபரப்ப ஒரு தளத்மத 

வழங்குவதற்காக AIRNxt என்ற புதிய திட்டத்மத 

கதாடங்க அகில இந்திய வாகனாலி முடிவு 

கசய்துள்ளது. 
 

2024 க்குள் இந்தியா ஒன்பது அணு உலலகலள 

சகாண்டிருக்கும். 

2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், நாட்டில் ஒன்பது அணு 

உமலகள் இருக்கும், லமலும் வட இந்தியாவில் 

முதல் புதிய அணுசக்தி திட்டம், கடல்லியில் 

இருந்து 150 கிமீ கதாமலவில்  ரியானா மாநிலம் 

லகாரக்பூரில் வரும் என்று அரசு, 

மாநிலங்களமவயில் கதரிவித்துள்ளது. 2024 ஆம் 

ஆண்டிற்குள், இந்தியாவில் 9000 கமகாவாட் திறன் 

ககாண்ட ஒன்பது அணு உமலகள் மற்றும் 12 புதிய 

கூடுதல் அணு உமலகள் லகாவிட் காலத்தில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
 

பள்ளிக் கல்வியின் ேரத்லே தமம்படுத்ே ADB 500 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் கடன் வழங்க ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB), நாட்டின் பள்ளிக் 

கல்வியின் தரத்மத லமம்படுத்தவும், மாைவர்களின் 

கல்வியில் லகாவிட்-19 கதாற்றுலநாயின் 

தாக்கத்மதத் தணிக்கவும் உதவும் வமகயில், இந்திய 

அரசாங்கத்திற்கு $500 மில்லியன் கடமன வழங்க 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பள்ளிக் கல்விக்கான 

ஒருங்கிமைந்த திட்டம் (சமக்ர சிக்ஷா) மற்றும் 

கல்வி அமமச்சகத்தின் (MOE), புதிய மாதிரி பள்ளி 

திட்டம், கல்வித் தரத்மத லமம்படுத்துவது 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய லநாக்கங்களுக்காக 

இந்தக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்தில் 18,000 தகாடி ரூபாய் 

மதிப்பிலான பல்தவறு திட்டங்கலள பிரேமர் தமாடி 

சோடங்கி லவத்ோர் 

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் லடராடூனில் பிரதமர் 

நலரந்திர லமாடி 18,000 லகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான 

பல திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

கடஹ்ராடூனில் உள்ள இமயமமல கலாச்சார 

மமயத்துடன் இமைந்து 120 கமகாவாட் திறன் 

ககாண்ட மவசி நீர்மின் திட்டம் உட்பட பயைத்மத 

பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதில் கவனம் கசலுத்தும் 

முன்முயற்சிகமள உள்ளடக்கிய 7 திட்டங்கள் 

திறக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

ஃபின்சடக் ‘இன்ஃபினிட்டி ஃதபாரம்’ குறித்ே 

சிந்ேலன ேலலலம மன்றத்லே பிரேமர் தமாடி 

சோடங்கி லவத்ோர். 

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி ஃபின்கடக் பற்றிய 

சிந்தமன தமலமம மன்றமான ‘இன்ஃபினிட்டி 

ஃலபாரம்’ ஒன்மறத் கதாடங்கி மவத்தார். 

GIFT City மற்றும் Bloomberg உடன் இமைந்து இந்திய 

அரசாங்கத்தின் கீழ் சர்வலதச நிதிச் லசமவ 

மமயங்கள் ஆமையம் (IFSCA) இந்த நிகழ்மவ 

நடத்தியது. 

மன்றத்தின் 1வது பதிப்பில் இந்லதாலனஷியா, 

கதன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் யுமனகடட் கிங்டம் 

ஆகியமவ பங்குதாரர்களாக இருந்தன. 

கருத்துக்களம் பல்லவறு துமை 

கருப்கபாருள்களுடன் ‘Beyond’ என்ற 

கருப்கபாருளில் கவனம் கசலுத்தியது. 
 

நிதி ஆதயாக் ‘இ-ெவாரி இந்தியா இ-பஸ் 

கூட்டணிலய’ சோடங்கியுள்ளது. 

கன்கவர்கஜன்ஸ் எனர்ஜி சர்வீஸ் லிமிகடட் (CESL) 

மற்றும் இந்தியாவின் உலக வள நிறுவனம் (WRI 

இந்தியா) மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்லமட்டிவ் 

நகர்ப்புற நகர்வு முயற்சியின் ஆதரவுடன் லதசிய 

மாற்றும் இந்தியா (NITI) ஆலயாக் ‘e-Sawaari India 

Electric Bus Coalition’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. (TUMI). 

இந்த முயற்சியின் லநாக்கம் பல்லவறு 

பங்குதாரர்களின் அறிமவப் பகிர்ந்து ககாள்வதாகும் 

– மத்திய மற்றும் மாநில அரசு. ஏகஜன்சிகள், 

லபாக்குவரத்து லசமவ வழங்குநர்கள், அசல் 

உபகரை உற்பத்தியாளர்கள் (OEMs), இந்தியாவில் 

இ-பஸ் லசமவகமள தமடயின்றி 

ஏற்றுக்ககாள்வதற்கான கசயல்முமறமய 
 

பாஷா ெங்கம் சமாலபல் செயலி 22 சமாழிகளில் 

சோடங்கப்பட்டது 

பாஷா சங்கம் கமாமபல் கசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்த அரசு தயாராக உள்ளதாக மத்திய 

கல்வித்துமற இமை அமமச்சர் டாக்டர் சுபாஸ் 

சர்க்கார் கதரிவித்துள்ளார். 

திட்டமிடப்பட்ட இந்திய கமாழிகளில் தினசரி 

உமரயாடலின் கபாதுவான கவளிப்பாடுகமள 

பயனர்களுக்கு வழங்குவதற்காக கமாமபல் 

பயன்பாடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
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பயன்பாட்டில் 100+ வாக்கியங்கள் உள்ளன, இது 

கவவ்லவறு கருப்கபாருள்களில் 

வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது, இது 22 இந்திய 

கமாழிகளில் அடிப்பமட உமரயாடமலக் கற்றுக் 

ககாள்ளவும், தங்கமளத் தாங்கலள லசாதித்து, 

ஆன்மலன் சான்றிதழ்கமள உருவாக்கவும் 

அனுமதிக்கிறது. 
 

சகன்-சபட்வா நதிகலள இலணக்கும் திட்டம் 

அலமச்ெரலவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

ககன்-கபட்வா நதிகமள இமைக்கும் திட்டத்திற்கு 

பிரதமர் திரு நலரந்திர லமாடி தமலமமயிலான 

மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 2020-

21 விமல மட்டங்களில், ககன்-கபட்வா இமைப்பு 

திட்டத்தின் ஒட்டுகமாத்த கசலவு ரூ. 44,605 லகாடி. 

39,317 லகாடி ரூபாய் மானியம் உட்பட இந்த 

திட்டத்திற்கான மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 
 

லமக்தராொப்ட் இந்தியாவில் லெபர் பாதுகாப்பு 

திறன் பயிற்சி திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்தியது 

மமக்லராசாப்ட், 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1 

லட்சத்துக்கும் அதிகமான கற்பவர்களுக்கு 

பயிற்சியளிக்கும் இலக்குடன் மசபர் பாதுகாப்பு 

திறன் திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

இந்தத் திட்டம் மாைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு, 

இைக்கம் மற்றும் அமடயாள அடிப்பமடகள் 

கதாடர்பான அனுபவத்மத வழங்குவதாகும். 
 

ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு 

உ.பி அலமச்ெரலவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

விவசாயத் துமறமய லமம்படுத்துவதற்கான ஆத்ம 

நிர்பார் கிரிஷக் லமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு உத்தரப் 

பிரலதச அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ஆத்மா நிர்பார் கிரிஷக் லமம்பாட்டுத் திட்டம் 

நடப்பு நிதியாண்டு முதல் கசயல்படுத்தப்படும். 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்கவாரு வளர்ச்சித் 

கதாகுதியிலும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 1,475 

உழவர் உற்பத்தியாளர் அமமப்புகள் (FPOs) 

உருவாக்கப்படும். 
 

உத்ேரகாண்ட் முேல்வர் புஷ்கர் சிங் ோமி பால் விலல 

ஊக்கத் திட்டத்லேத் சோடங்கினார். 

உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி 

லடராடூனில் பால் விமல ஊக்கத் திட்டத்மதத் 

கதாடங்கினார். 

இத்திட்டம் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சுமார் 

53,000 லபர் பயன்கபறும் வமகயில் 

ஊக்கத்கதாமககமள வழங்குவமத லநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 

உத்தரகாண்டில் 500 பால் விற்பமன மமயங்கமளத் 

திறக்க 62 லகாடி ரூபாய் கசலவழிக்க மாநில அரசு 

இலக்கு மவத்துள்ளது. 

இது ஒரு லநரடி வங்கி பரிமாற்ற (DBT) திட்டமாகும், 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள கதாமக, 

இமைக்கப்பட்ட வங்கிக் கைக்குகள் மூலம் 

பயனாளிகளின் கைக்குகளுக்கு லநரடியாகச் 

கசல்லும். 
 

உத்ேரபிரதேெத்தில் உள்ள லைேர்பூர் ெதுப்பு நிலம் 

ராம்ெர் ேளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது 

லமற்கு உத்தரபிரலதசத்தில் பிஜ்லனாரிலிருந்து சுமார் 

10 கிமீ கதாமலவில் உள்ள மத்திய கங்மக 

தடுப்பமைமய ஒட்டிய ம தர்பூர் சதுப்பு நிலம் 

1971 ஆம் ஆண்டு ஈரநிலங்கள் கதாடர்பான ராம்சர் 

மாநாட்டின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உத்தரபிரலதசம் இப்லபாது 9 ராம்சர் சதுப்பு 

நிலங்களுக்கு தாயகமாக உள்ளது. நமாமி கங்லக 

என்ற மமயக் ககாடியின் கீழ் இந்த ஈரநிலம் 

கங்மகமய ஒட்டிய மாதிரி சதுப்பு நிலமாக 

அமடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், 

இப்லபாது நாட்டில் கமாத்தம் 47 நியமிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளன. 

 

State News 
 

நாகாலாந்து காவல்துலற ‘Call Your Cop’ என்ற 

சமாலபல் செயலிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

நாகாலாந்து டிஜிபி டி. ஜான் லாங்குமர், 

லகாஹிமாவில் உள்ள லபாலீஸ் தமலமமயகத்தில் 

‘உங்கள் காவலமர அமழக்கவும்’ கமாமபல் 

கசயலிமய அதிகாரப்பூர்வமாக 

அறிமுகப்படுத்தினார். 

இந்த கசயலிமய Excellogics Tech Solutions Pvt Ltd 

உருவாக்கியுள்ளது. இந்த கசயலியானது 

மாநிலத்தின் அமனத்து குடிமக்களும் குறிப்பாக 

துன்பத்தில் உள்ளவர்கள் காவல்துமறமய 

லநரடியாகத் கதாடர்பு ககாள்ள ஒரு கிளிக்கில் 

எளிதாகக் கிமடக்கும். 
 

தராப்தவ தெலவலய சோடங்கிய முேல் இந்திய 

நகரமாக வாரணாசி ஆனது 

உத்தரப்பிரலதசத்தில் உள்ள வாரைாசி நகரம் 

லபாக்குவரத்து கநரிசமலக் குமறக்கும் வமகயில் 

கபாதுப் லபாக்குவரத்து முமறயாக லராப்லவ 

லசமவமயத் கதாடங்கும் முதல் இந்திய நகரமாக 

மாற உள்ளது. 

உத்லதச லராப்லவ கான்ட் ரயில் நிமலயம் 

(வாரைாசி சந்திப்பு) முதல் சர்ச் சதுக்கம் 

(லகாடவுலியா) வமர 45 கிமீ வான்வழி தூரத்மத 

உள்ளடக்கியதாக அமமக்கப்படும். 
 

தகரள சுற்றுலாத்துலற அனுபவ சுற்றுலாவுக்காக 

ஸ்ட்ரீட் திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்தியது 

லகரள சுற்றுலாத்துமறயானது, லகரளாவின் 

உட்புறம் மற்றும் கிராமப்புற உள்பகுதிகளில் 

சுற்றுலாமவ லமம்படுத்தவும், ஆழமாக எடுத்துச் 

கசல்லவும் ‘ஸ்ட்ரீட்’ திட்டத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்தத் திட்டமானது பார்மவயாளர்களுக்கு இந்த 

இடங்களில் உள்ள பல்லவறு வமகயான 

சலுமககமள அனுபவிக்க உதவும். ஸ்ட்ரீட் என்பது 

நிமலயான, உறுதியான, கபாறுப்பான, 

அனுபவமிக்க, இன, சுற்றுலா மமயங்களின் 

சுருக்கமாகும். 
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நாகா பாரம்பரிய கிராமமான கிொமாவில் ைார்ன்பில் 

திருவிழா சகாண்டாடப்பட்டது 

நாகாலாந்தின் மிகப்கபரிய கலாச்சார 

களியாட்டமான  ார்ன்பில் திருவிழா, நாகா 

பாரம்பரிய கிராமமான கிசாமாவில் ஒலர கூமரயில் 

பாரம்பரிய இமச, நடனங்கள் மற்றும் சமகாலத்திய 

வண்ைமயமான காட்சிகளுடன் கதாடங்கியது. 

இது  ார்ன்பில் திருவிழாவின் 22வது பதிப்பாகும், 

இது நாகாலாந்தின் 6 மாவட்டங்களில் 

ககாண்டாடப்படும். 
 

40வது பதிப்பு இந்திய ெர்வதேெ வர்த்ேக 

கண்காட்சியில் பீகார் ேங்கப் பேக்கம் சவன்றது 

கடல்லியில் உள்ள பிரகதி மமதானத்தில் இந்திய 

சர்வலதச வர்த்தக கண்காட்சி (IITF) 2021 இன் 40வது 

பதிப்மப மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் கதாழில்துமற 

அமமச்சர் பியூஷ் லகாயல் கதாடங்கி மவத்தார். 

‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ என்ற கருப்கபாருமளக் 

ககாண்டு, ‘உள்ளூர்களுக்கான குரல்’ என்ற கருத்மத 

லமலும் லமம்படுத்துவதற்காக, இந்திய வர்த்தக 

லமம்பாட்டு அமமப்பால் இது ஏற்பாடு 

கசய்யப்பட்டது. 

40வது IITF இன் கூட்டாளி மாநிலமாக பீகார் 

உள்ளது, லமலும் கவனம் கசலுத்தும் மாநிலங்கள் 

உத்தரபிரலதசம் மற்றும் ஜார்கண்ட் ஆகும். 
 

ொர்கண்ட் முேல்வர் ‘ைமர் அபான் பட்செட்’ 

இலணய ேளத்லே சோடங்கினார் 

ஜார்கண்ட் முதல்வர் ல மந்த் லசாரன், ராஞ்சியில் 

உள்ள முதல்வரின் குடியிருப்பு அலுவலகத்தில் 

இருந்து மாநில நிதித் துமறயால் தயாரிக்கப்பட்ட 

‘ மர் அபான் பட்கஜட்’ என்ற இமையதள 

லபார்ட்டமலயும், கமாமபல் அப்ளிலகஷமனயும் 

கதாடங்கினார். 

இந்த லபார்ட்டல் மூலம், மாநிலத்தின் கபாது 

மக்கள் 2022-23 பட்கஜட்டுக்கான தங்கள் 

ஆலலாசமனகமளப் பகிர்ந்து ககாள்ளலாம். 

கபாதுமக்கள் ட்விட்டர், லபஸ்புக், வாட்ஸ்அப் 

மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், ஆண்ட்ராய்டு 

லபான்களுக்கான கூகுள் ப்லள ஸ்லடாரில் இருந்து 

‘ மர் பட்கஜட்’ பதிவிறக்கம் கசய்வதன் மூலம் 

கசயலி மூலமாகவும் ஆலலாசமனகமள 

வழங்கலாம். 
 

ேமிழகத்தின் 16வது பறலவகள் ெரணாலயமாக 

கழுதவலி ெதுப்பு நிலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

தமிழகத்தின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 

அமமந்துள்ள கழுலவலி சதுப்பு நிலம் 16வது 

பறமவகள் சரைாலயமாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

வனத்துமற கசயலாளரால் சுற்றுச்சூழல் வனம் 

மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சரால் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் பிரிவு 18 

இன் துமைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு 

கசய்யப்பட்டது. கழுலவலி சதுப்பு நிலங்கள் 

கதன்னிந்தியாவில் புலிகாட் ஏரிக்குப் பிறகு 2வது 

கபரிய உவர் நீர் ஏரி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

Banking News 
 

ஒயிட் தலபிள் ஏடிஎம்கள்: இந்தியா1 தபசமண்ட்ஸ் 

10,000 ஒயிட் தலபிள் ஏடிஎம்கலள நிறுவியுள்ளது 

இந்தியா1 லபகமண்ட்ஸ் 10000 ஒயிட் லலபிள் 

ஏடிஎம்கமள பயன்படுத்துவதில் ஒரு மமல்கல்மல 

கடந்துள்ளது, இது “இந்தியா1 ஏடிஎம்கள்” என்று 

அமழக்கப்பட்டது. 

India1 Payments ஐபிஓவிற்கு உட்பட்டது மற்றும் 

ஆஸ்திலரலியாவின் லபங்க்கடக் குழுமத்தால் 

விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது. இது முன்னர் BTI 

ககாடுப்பனவுகள் என்று அறியப்பட்டது. 

இந்தியா1 ஏடிஎம் அமர நகர்ப்புற மற்றும் 

கிராமப்புறங்களில் இரண்டாவது கபரிய கவள்மள 

லலபிள் ஏடிஎம் பிராண்டாக மாறியுள்ளது. 
 

SBI, INX இந்தியா மற்றும் LuxSE யில் 650 மில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர் பசுலமப் பத்திரங்கலள 

பட்டியலிட்டுள்ளது. 

பாரத ஸ்லடட் வங்கி (SBI), அதன் 650 மில்லியன் 

அகமரிக்க டாலர் பசுமமப் பத்திரங்கமள, ஒலர 

லநரத்தில் இந்தியா இன்டர்லநஷனல் எக்ஸ்லசஞ்ச் 

(இந்தியா INX) மற்றும் லக்சம்பர்க் பங்குச் சந்மதயில் 

(LuxSE) பட்டியலிட்டது. இந்த இரட்மடப் 

பட்டியலிடல், 2021 இன் உலக முதலீட்டாளர் 

வாரத்தின் (WIW), தமலப்பான ‘நிமலயான நிதி’ 

என்பதற்கு ஏற்ப உள்ளது, இது ஒழுங்குமுமற 

அமமப்பான சர்வலதச நிதிச் லசமவ மமயங்கள் 

ஆமையத்தால் (IFSCA) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியா INX இப்லபாது $33 பில்லியனுக்கும் 

லமலாக பத்திரப் பட்டியலின் முன்னணி இடமாக 

உருகவடுத்துள்ளது. 
 

ஃசபடரல் வங்கி சபண்களுக்கான பிரத்தயக அம்ெம் 

நிலறந்ே திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

தனியார் துமற கடன் வழங்கும் நிறுவனமான 

கபடரல் வங்கி, கபண்களுக்கான அம்சம் நிமறந்த 

லசமிப்பு வங்கி தயாரிப்பு ஒன்மற 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த லசமிப்புத் திட்டம் 

மஹிலா மித்ரா பிளஸ் என்று அமழக்கப்படுகிறது, 

லமலும் இது கபண்களுக்கு நிதி திட்டமிடல் மற்றும் 

முதலீடுகமள எளிதாக்கும் வமகயில் 

வடிவமமக்கப்பட்ட பல்லவறு அம்சங்கமள 

வழங்குகிறது. சிறப்பு அம்சங்களில் வீட்டுக் 

கடன்களுக்கான பிரத்திலயக முன்னுரிமம வட்டி 

விகிதங்கள், வீட்டுக் கடன்களுக்கான கசயலாக்கக் 

கட்டைத் தள்ளுபடி, இலவசமான மற்றும் 

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காப்பீடு ஆகியமவ 

அடங்கும். 
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ரிெர்வ் வங்கி: குெராத் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய 

உற்பத்தி லமயமாக மாறியுள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) தரவுகளின்படி, 

மகாராஷ்டிராமவ பின்னுக்கு தள்ளி, நாட்டின் 

முன்னணி உற்பத்தி மமயமாக குஜராத் 

மாறியுள்ளது. 

குஜராத் அதன் உற்பத்தியில் அதன் கமாத்த மதிப்பு 

கூட்டல் (GVA) ஆண்டுக்கு 9 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு 

2012 நிதியாண்டு முதல் 2020 நிதியாண்டு வமர ரூ 

5.11 லட்சம் லகாடியாக உள்ளது. GVA என்பது ஒரு 

கபாருளாதார அளவீடு ஆகும், இது ஒரு 

கபாருளாதாரத்தில் கபாருட்கள் மற்றும் 

லசமவகளின் விநிலயாகத்மத அளவிடுகிறது. 
 

PNB மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்காக “PNB Pride-

CRMD சோகுதி” செயலிலய அறிமுகப்படுத்தியது 

பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கி (PNB) PNB Pride-CRMD 

மாட்யூல் கருவிமய அறிமுகப்படுத்தியது, இது 

மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்காக சிறப்புக் 

குறிப்புக் கைக்கு (SMA) கடன் வாங்குபவர்கமளக் 

கண்காணிக்கவும் திறம்பட பின்கதாடரவும் 

ஆண்ட்ராய்டு அடிப்பமடயிலான கசயலியாகும். 

Pride-CRMD கதாகுதியில் உள்ளமமந்த TalkBack 

கமன்கபாருளானது பார்மவயற்லறார் கணினிமய 

சுதந்திரமாக அணுகவும் வாடிக்மகயாளர்களுடன் 

தங்கள் கதாமலலபசிகமளத் தட்டுவதன் மூலம் 

கதாடர்பு ககாள்ளவும் அனுமதிக்கிறது. 
 

ரிெர்வ் வங்கியின் நிதிக் சகாள்லக: சரப்தபா விகிேம் 

சோடர்ந்து 9வது முலறயாக மாற்றப்படவில்லல 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI கவர்னர் சக்திகாந்த 

தாஸ் தமலமமயிலான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

(RBI) நிதிக் ககாள்மகக் குழு (MPC) கதாடர்ந்து 

ஒன்பதாவது முமறயாக கரப்லபா விகிதத்மத 

மாற்றாமல் 4 சதவீதமாக மவத்திருந்தது. 

ரிவர்ஸ் கரப்லபா விகிதம் 3.35 சதவீதமாக 

கதாடரும். மத்திய வங்கி கமடசியாக லம 22, 2020 

அன்று ககாள்மக விகிதத்மத சரித்திரம் இல்லாத 

அளவிற்கு குமறப்பதன் மூலம் லதமவமய 

அதிகரிப்பதற்காக ஆஃப் பாலிசி சுழற்சியில் 

திருத்தியது. 

• Policy Repo Rate: 4.00% 

• Reverse Repo Rate: 3.35% 

• Marginal Standing Facility Rate: 4.25% 

• Bank Rate: 4.25% 

• CRR: 4% 

• SLR: 18.00% 
 

சிட்டி யூனியன் வங்கி & NPCI ‘ஆன்-தி-தகா‘ 

அணியக்கூடிய ொவிக்சகாத்லேலய 

அறிமுகப்படுத்தியது 

சிட்டி யூனியன் வங்கி (CUB), லநஷனல் 

லபகமண்ட்ஸ் கார்ப்பலரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

(NPCI) மற்றும் அதன் உற்பத்தி பங்குதாரரான 

லசஷாசாயுடன் இமைந்து, அதன் கடபிட் கார்டு 

வாடிக்மகயாளர்களுக்காக RuPay On-the-Go 

காண்டாக்ட்கலஸ் அணியக்கூடிய சாவிக்ககாத்மத 

அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. 

இந்த காண்டாக்ட்கலஸ் அணியக்கூடிய 

சாவிக்ககாத்மத அவர்களின் அன்றாட 

வாழ்க்மகயின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும், லமலும் 

வாடிக்மகயாளர்கள் கராக்கமில்லா 

லபகமண்ட்டுகமள பாதுகாப்பாக கசலுத்தவும் 

உதவும். 

 

நகர் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி 

கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, அஹ்மத்நகர் 

மகாராஷ்டிராவின் நகர் அர்பன் கூட்டுறவு வங்கி 

லிமிகடட் மீது வாடிக்மகயாளர்களுக்கு ரூ.10,000 

வமர பைம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் 

உட்பட பல கட்டுப்பாடுகமள விதித்துள்ளது. 

வங்கி ஒழுங்குமுமறச் சட்டம், 1949 இன் பிரிவு 35 A 

இன் துமைப்பிரிவு (1) இன் கீழ், 1949 ஆம் ஆண்டு 

வங்கி ஒழுங்குமுமறச் சட்டம், 1949 இன் 56 வது 

பிரிவின் கீழ் ஆறு மாதங்களுக்குப் படிக்கப்பட்ட 

அதிகாரங்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கான 

வழிமுமறகமள RBI கவளியிட்டுள்ளது. 
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ரூதப கார்டுகலள ஆேரிக்கும் தடாக்கலனதெஷன் 

தெலவலய PayPhi அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ஃமப காமர்ஸின் ஏபிஐ (அப்ளிலகஷன் 

புலராகிராமிங் இன்டர்ஃலபஸ்) முதல் டிஜிட்டல் 

லபகமண்ட் தளம், ரூலப கார்டுகளின் 

லடாக்கமனலசஷன் ஆதரவு NTSக்கான முதல் 

சான்றளிக்கப்பட்ட லடாக்கமனலசஷன் லசமவயாக 

PayPhi மாறியுள்ளது. 

கார்டு விவரங்கமள வணிகர்களிடம் லசமிப்பதற்கு 

மாற்றாக கார்டுகளின் லடாக்கமனலசஷன். NPCI 

இன் NTS இயங்குதளமானது TROF உடன் கூட்டாளர் 

வணிகர்கள் மற்றும் ஒருங்கிமைப்பாளர்கமள 

வழங்க PayPhi லடாக்கமனலசஷன் லசமவமய 

கசயல்படுத்துகிறது. 
 

ஷிவாலிக் SFB உடன் இண்டியாதகால்டு டிஜிட்டல் 

ேங்கத்தின் மீோன கடலன அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ஷிவாலிக் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கி (SSFB) 

டிஜிட்டல் லகால்டுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் 

கடமனத் கதாடங்க ஃபின்கடக் நிறுவனமான 

இந்தியாலகால்டுடன் ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் 

மககயழுத்திட்டது. 

இந்த ஒப்பந்தம் வாடிக்மகயாளர்கள் தங்களுமடய 

டிஜிட்டல் தங்க இருப்மப பயன்படுத்தி உடனடி 

மற்றும் டிஜிட்டல் கடன்கமள ரூ. 60,000 மற்றும் 

கவறும் 1% மாதாந்திர வட்டியில் கதாடங்கும் 

தங்கக் கடன்கமள தமடயின்றி அணுகலாம். 
 

Paytm Payments வங்கி RBI யிடமிருந்து scheduled bank 

நிலலலயப் சபற்றது 

Paytm Payments வங்கிக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் 

scheduled bank அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம், 1934 இன் 

இரண்டாவது அட்டவமையில் வங்கி 

லசர்க்கப்பட்டுள்ளது, லமலும் நிதிச் லசமவகள் 

மற்றும் தயாரிப்புகமளக் ககாண்டு வர ஒப்புதல் 

உதவும். 

வங்கி 3 லகாடி Paytm வாலட்கமள ஆதரிக்கிறது 

மற்றும் 87,000 ஆன்மலன் வணிகர்கள் மற்றும் 2.11 

லகாடி கமடகளில் உள்ள வணிகர்களிடம் பைம் 

கசலுத்த வாடிக்மகயாளர்களுக்கு உதவுகிறது. 

 

Economic News 
 

நவம்பர் மாேத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரியாக ரூ.1.31 

லட்ெம் தகாடிலய அரொங்கம் வசூலித்துள்ளது 

நவம்பர் 2021 இல் கமாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் 

ரூ.1,31,526 லகாடிகள். சிஜிஎஸ்டி ரூ.23,978 லகாடி, 

எஸ்ஜிஎஸ்டி ரூ.31,127 லகாடி. IGST ரூ. 66,815 

லகாடியாக இருந்தது (இதில் ரூ. 32,165 லகாடி 

இறக்குமதி கசய்யப்பட்ட கபாருட்களிலிருந்து 

வசூலிக்கப்பட்டது). 

வசூலிக்கப்பட்ட கசஸ் ரூ.9,606 லகாடி (இதில் 

இறக்குமதி கசய்யப்பட்ட கபாருட்களிலிருந்து 

ரூ.653 லகாடியும் அடங்கும்). 

நவம்பர் 2020 இன் ஜிஎஸ்டி வருவாமய விட 

நவம்பர் மாதத்தில் லசகரிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி 

வருவாய் 25% அதிகமாகும். லமலும் 2019 நவம்பரில் 

லசகரிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வருவாமய விட 27% 

அதிகமாகும். 
 

இந்தியாவின் சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி: IND-RA 

நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்தி 9.4% என்று கணித்துள்ளது 

லரட்டிங் ஏகஜன்சி, இந்தியா லரட்டிங்ஸ் அண்ட் 

ரிசர்ச் (Ind-Ra) இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்திமய (GDP) 2022 நிதியாண்டின் இரண்டாம் 

காலாண்டில் (Q2 FY22) 3 சதவீதமாகவும் FY22 இல் 4 

சதவீதமாகவும் எதிர்பார்க்கிறது. 

Q1 FY22 இல் பணியிட இயக்கம் அடிப்பமடமய 

விட 26 சதவீதம் குமறவாகவும், ஆண்டுக்கு ஆண்டு 

அடிப்பமடயில் 16 சதவீதம் குமறவாகவும் 

இருந்தது அரசாங்கத்தின் மூலதனச் கசலவுகள் 

(capex) Q2 FY22 இல் 9 சதவீதம் வளர்ச்சியமடந்தது, 

இது Q2 FY2 இல் 26.3 சதவீதமாக இருந்தது. 
 

DBS இந்தியாவின் FY2023 வளர்ச்சிலய 7 ெேவீேமாக 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

சிங்கப்பூமர தளமாகக் ககாண்ட DBS வங்கியின் 

கபாருளாதார ஆய்வுக் குழு, இந்தியாவின் FY23 

வளர்ச்சிக் கணிப்பு முந்மதய 6 சதவீதத்தில் இருந்து 7 

சதவீதமாக (Y-o-y) (CY2022 6.5 சதவீதம்) 

உயர்ந்துள்ளது. 

DBS குழு FY23 இல், மீண்டும் திறப்பு ஆதாயங்கள், 

முன்கனச்சரிக்மக லசமிப்புகள் மற்றும் 

கதாற்றுலநாய்க்கு முந்மதய நிமலகளுக்குத் 

துமறசார் இயல்புநிமல ஆகியவற்றிற்கு அப்பால், 

லககபக்ஸ் தமலமுமறயானது, உயர்தரத்தில் 

வளர்ச்சிமய உயர்த்துவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் 

அடுத்த இயக்கியாக இருக்கும் என்று 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 
 

OECD இந்தியாவின் FY22 க்கான வளர்ச்சிலய 9.4% 

ஆக கணித்துள்ளது. 

பாரிமெ சார்ந்த கபாருளாதார ஒத்துமழப்பு மற்றும் 

லமம்பாட்டுக்கான அமமப்பு (OECD), FY22 க்கான 

இந்தியாவின் வளர்ச்சி கணிப்மப, கசப்டம்பர் 2021 

இல் மதிப்பிடப்பட்ட 9.7% லிருந்து, 9.4% ஆகக் 

குமறத்துள்ளது. FY23 இல் இந்தியப் கபாருளாதாரம் 

8.1% அளவில் உயர்ந்து, FY24 இல் 5% மிதநிமலயில் 

இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது. OECD 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலகளாவிய வளர்ச்சி 

முன்னறிவிப்மப 5.7% இலிருந்து 5.6% ஆகக் 

குமறத்தது. 
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GDP வளர்ச்சி: S&P இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிலய 

FY22 இல் 9.5% என்று கணித்துள்ளது 

2021-22 நிதியாண்டில் (FY22) 9.5 சதவிகிதம் மற்றும் 

FY23 முடிவமடயும் ஆண்டில் 8 சதவிகிதம் என S&P 

குலளாபல் லரட்டிங்ஸ் இந்தியாவின் கமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சிக் கணிப்மப 

மாறாமல் மவத்திருக்கிறது. 

இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி கணிப்பு FY 24 க்கு 7 

சதவீதத்தில் இருந்து 6 சதவீதமாக மாற்றப்பட்டது. 

அதிகரித்து வரும் பைவீக்கம், வளர்ந்து வரும் 

ஆசியாவில் உள்ள மற்ற இடங்கமளப் 

லபாலல்லாமல், ஒரு அழுத்தப் புள்ளியாகும், 

ஆனால் கவளிப்புறத் லதமவ கதாடர்ந்து 

வளர்ச்சிமய ஆதரிக்கிறது, S&P குறிப்பிட்டது. 
 

தகால்ட்தமன் ொக்ஸ்: இந்தியாவின் சமாத்ே 

உள்நாட்டு GDP வளர்ச்சிலய 2022 இல் 9.1% என்று 

கணித்துள்ளது 

வால் ஸ்ட்ரீட் தரகு நிறுவனமான லகால்ட்லமன் 

சாக்ஸ், 2022ல் இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தி வளர்ச்சி 1 சதவீதமாக இருக்கும் என 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் கபாருளாதாரம் 7 

சதவிகிதம் சரிந்த பிறகு, லகால்ட்லமன் சாக்ஸ் 

கபாருளாதாரம் 2021 இல் 8 சதவிகிதமாகவும், 2022 

இல் 9.1 சதவிகிதமாகவும் இருக்கும் என்று 

கணித்துள்ளது. 

மார்ச் 31, 2022 வமரயிலான நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 1 சதவீதமாக 

இருக்கும் என்று முன்னதாக மதிப்பிட்டுள்ளது. 
 

ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் FY22 GDP 

வளர்ச்சிலய 8.4% ஆகக் குலறக்கிறது 

ஃபிட்ச் லரட்டிங்ஸ், 2021-22 நிதியாண்டில் (FY22) 

இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சிக் கணிப்மப 4 

சதவீதமாகக் குமறத்து, அக்லடாபர் 2021 

மதிப்பீட்டுக் கணிப்புகளான 8.7 சதவீதம் (FY22) 

மற்றும் 10 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும்லபாது, 

FY23க்கான வளர்ச்சிக் கணிப்பு 10.3 சதவீதமாக 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

Defence News 
 

பங்களாதேஷ், அசமரிக்கா ஆகிய இருேரப்புப் 

பயிற்சியான CARAT ஐத் சோடங்கியுள்ளது 

அகமரிக்க ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் பங்களாலதஷ் 

கடற்பமட (BN) வங்காள விரிகுடாவில் டிசம்பர் 1 

முதல் 27வது வருடாந்திர ஒத்துமழப்பு அஃப்லலாட் 

கரடிகனஸ் மற்றும் பயிற்சி (CARAT) கடல் 

பயிற்சிமய கதாடங்கியது. 

ஒன்பது நாள் பயிற்சியானது பரந்த அளவிலான 

கடற்பமடத் திறன்களில் கவனம் கசலுத்துகிறது 

மற்றும் சுதந்திரமான மற்றும் திறந்த இந்லதா-

பசிபிக்மக உறுதி கசய்வதற்காக அகமரிக்கா 

மற்றும் வங்காளலதசம் இமைந்து கசயல்படும் 

திறமன கவளிப்படுத்தும் கூட்டுறவு 

நடவடிக்மககமள உள்ளடக்கியது. 
 

GRSE இந்திய கடற்பலடக்காக ெந்ேயாக் என்ற 

சபரிய ஆய்வுக் கப்பலல அறிமுகப்படுத்தியது 

இந்திய கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான கார்டன் ரீச் 

ஷிப் பில்டர்ஸ் & இன்ஜினியர்ஸ் (GRSE) இந்திய 

கடற்பமடக்கான முதல் கபரிய ஆய்வுக் கப்பமல 

அறிமுகப்படுத்தி புதிய மமல்கல்மல எட்டியுள்ளது. 

சந்தயாக் என்று அமழக்கப்படும் இந்தக் கப்பல், 

சர்லவ கவசல் லார்ஜ் (SVL) திட்டத்தின் கீழ் 

கட்டப்படும் நான்கு கப்பல்களின் வரிமசயில் 

முதன்மமயானது. இது GRSE இல் கட்டப்பட்டது. 
 

மாலத்தீவில் இந்தியா-மாலத்தீவுகள் கூட்டு ராணுவப் 

பயிற்சி EKUVERIN நலடசபற்றது 

இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுகளுக்கு இமடயிலான 

EKUVERIN-21 பயிற்சியின் 11வது பதிப்பு, 

மாலத்தீவின் Kaddhoo தீவில் நமடகபற்றது. 

ஈகுகவரின் என்றால் திலவஹி கமாழியில் 

“நண்பர்கள்” என்று கபாருள். 

இது ஒரு இந்லதா-ஆரிய கமாழி. இது இந்தியா, 

லட்சத்தீவு மற்றும் மாலத்தீவுகளில் லபசப்படுகிறது. 

இந்தப் பயிற்சியானது, நிலத்திலும் கடலிலும் உள்ள 

நாடுகடந்த பயங்கரவாதத்மதப் புரிந்துககாள்வது, 

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் கிளர்ச்சி எதிர்ப்பு 

நடவடிக்மககமள லமற்ககாள்வது மற்றும் சிறந்த 

இராணுவ நமடமுமறகள் மற்றும் 

அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்துககாள்வது 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் இரு நாடுகளின் 

ஆயுதப் பமடகளுக்கு இமடலயயான 

ஒருங்கிமைப்பு மற்றும் இயங்குநிமலமய 

லமம்படுத்துகிறது. 
 

பிம்ஸ்சடக் நாடுகளுடன் இலணந்து PANEX-21 

ராணுவப் பயிற்சிலய புதன நடத்துகிறது 

PANEX-21 என்பது மனிதாபிமான உதவி மற்றும் 

லபரிடர் நிவாரைப் பயிற்சியாகும். பிம்ஸ்கடக் 

நாடுகளுக்காக நடத்தப்பட உள்ளது. 

பிம்ஸ்கடக் நாடுகளான பூடான், வங்கலதசம், 

லநபாளம், மியான்மர், இலங்மக, இந்தியா மற்றும் 

தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இமடலய இந்தப் 

பயிற்சி நமடகபற உள்ளது. 

இயற்மக லபரழிவுகளுக்கு பதிலளிப்பதில் 

பிராந்திய ஒத்துமழப்மப உருவாக்குவலத 

பயிற்சியின் முக்கிய லநாக்கமாகும். டிசம்பர் 20 

முதல் டிசம்பர் 22 வமர புலனவில் நடத்தப்பட 

உள்ளது. 
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பிரம்தமாஸ் சூப்பர்தொனிக் கப்பல் ஏவுகலணயின் 

வான் பதிப்லப டிஆர்டிஓ தொேலன செய்ேது 

பிரம்லமாஸ் சூப்பர்லசானிக் குரூஸ் ஏவுகமையின் 

வான் பதிப்மப ஒடிசா கடற்கமரயில் உள்ள 

சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமைந்த லசாதமன 

எல்மலயில் இருந்து இந்தியா கவற்றிகரமாக 

லசாதமன கசய்தது. 

ஏவுகமையின் வான் பதிப்பு சூப்பர்லசானிக் லபார் 

விமானமான சுலகாய் 30 எம்லக-ஐயில் இருந்து 

லசாதமன கசய்யப்பட்டது. பிரம்லமாஸ் என்பது 

DRDO (இந்தியா) மற்றும் NPO Mashinostroyeniya 

(ரஷ்யா) ஆகியவற்றுக்கு இமடலயயான ஒரு கூட்டு 

முயற்சியாகும், இது இந்திய ஆயுதப் பமடகளில் 

லசர்க்கப்பட்டுள்ள சூப்பர்லசானிக் க்ரூஸ் 

ஏவுகமையின் வளர்ச்சி, உற்பத்தி மற்றும் 

சந்மதப்படுத்தல். 

 

Appointments News 
 

தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரியின் ேலலவராக 

சலப்டினன்ட் செனரல் மதனாஜ் குமா மாதகா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

கலப்டினன்ட் கஜனரல் மலனாஜ் குமார் மாலகா, புது 

தில்லி லதசிய பாதுகாப்பு கல்லூரியின் (NDC) 

கமாண்டன்டாக கபாறுப்லபற்றுள்ளார். 

அவர் லூதியானாமவச் லசர்ந்தவர், என்டிசியில் பணி 

வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு பதிண்டாவில் 10 வது 

பமடக்கு கட்டமளயிட்டார், இது நாட்டின் 

இராணுவம், சிவில் அதிகாரத்துவம் மற்றும் இந்திய 

லபாலீஸ் லசமவயின் மூத்த அதிகாரிகளிமடலய ஒரு 

மூலலாபாய கலாச்சாரத்மத உருவாக்குகிறது. 
 

அருணாச்ெல பிரதேெத்தின் 50வது ஆண்டு 

சகாண்டாட்டங்களுக்கான பிராண்ட் தூேராக ெஞ்ெய் 

ேத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அருைாச்சல பிரலதச மாநிலத்தின் 50வது 

ஆண்மடக் குறிக்கும் வமகயில், பாலிவுட் நடிகர் 

சஞ்சய் தத்மத பிராண்ட் தூதராகவும், விருது கபற்ற 

திமரப்பட தயாரிப்பாளர் மற்றும் பிராண்டிங் 

நிபுைரான ராகுல் மித்ரா அவர்களின் கபான்விழா 

ககாண்டாட்டங்களின் பிராண்ட் ஆலலாசகராகவும் 

அருைாச்சல பிரலதச அரசு மககயழுத்திட்டுள்ளது. 

சஞ்சய் தத், 2022 ஜனவரி 20 முதல் பிப்ரவரி 20 வமர, 

AP இன் ஷி-லயாமி மாவட்டத்தின் கமச்சுகா 

பள்ளத்தாக்கில் ஒரு மாத கால 

ககாண்டாட்டங்களுக்கான ஊடக பிரச்சாரத்மத 

கதாடங்கினார். 
 

GUVI இன் பிராண்ட் தூேராக ஸ்மிருதி மந்ேனா 

லகசயழுத்திட்டார் 

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கடக்னாலஜி 

கமட்ராஸ் (IIT-M) இன்குலபட்டட் ஸ்டார்ட்அப், 

GUVI இந்திய மகளிர் கிரிக்ககட் வீராங்கமன 

ஸ்மிருதி மந்தனாமவ அதன் பிராண்ட் தூதராக 

ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. 

GUVI இன் பிராண்ட் தூதராக, ஸ்மிருதி மந்தனா GUVI 

இன் முகமாக இருப்பார் மற்றும் கதாழில்நுட்பக் 

கல்வி மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப (IT) 

திறன்களின் முக்கியத்துவத்மதயும் லநாக்கத்மதயும் 

வலுப்படுத்தும் லநாக்கில் GUVI இன் ஆன்மலன் 

பிரச்சாரங்களில் அம்சமாக இருப்பார். 
 

ரிலலயன்ஸ் தகபிடல் வாரியத்திற்கு ரிெர்வ் வங்கி 

நாதகஸ்வர ராலவ நிர்வாகியாக நியமித்ேது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ரிமலயன்ஸ் 

லகபிடல் லிமிகடட் (ஆர்சிஎல்), வங்கி அல்லாத நிதி 

நிறுவனமான (என்பிஎஃப்சி) இயக்குநர்கள் 

குழுமவ, ஆர்பிஐ சட்டம், 1934 இன் பிரிவு 45-ஐஇ 

(1)ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்மதப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் முறியடித்தது. 

அனில் திருபாய் அம்பானியின் ரிமலயன்ஸ் 

குழுமத்தால் RCL ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. இது 

சம்பந்தமாக, உச்ச வங்கி RBI சட்டத்தின் 45-IE (2) 

இன் கீழ் நிறுவனத்தின் நிர்வாகியாக நாலகஸ்வர 

ராவ் ஒய் (முன்னாள் நிர்வாக இயக்குனர், பாங்க் 

ஆஃப் மகாராஷ்டிரா) ஐ நியமித்துள்ளது. 
 

இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ேலலவராக 

ெம்பித் பத்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் (ITDC) 

தமலவராக சம்பித் பத்ரா அமமச்சரமவயின் 

நியமனக் குழுவால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐஏஎஸ் 

அதிகாரியான ஜி. கமல வர்தன ராவ் ஐடிடிசியின் 

நிர்வாக இயக்குநராகப் பதவி வகிப்பார். 

இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சுற்றுலா 

அமமச்சகத்தின் கீழ் இந்திய அரசாங்கத்திற்குச் 

கசாந்தமான விருந்லதாம்பல், சில்லமற விற்பமன 

மற்றும் கல்வி நிறுவனமாகும். 
 

IMF இன் நம்பர் 2 அதிகாரியாக ஒகதமாட்தடாவிற்கு 

பதிலாக கீோ தகாபிநாத் சபாறுப்தபற்க உள்ளார். 

சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் தமலமமப் 

கபாருளாதார நிபுைர், கீதா லகாபிநாத், 

நிறுவனத்தின் நம்பர் 2 அதிகாரியாக கஜஃப்ரி 

ஒகலமாட்லடாவிடம் இருந்து கபாறுப்லபற்க 

உள்ளார். 

சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் முதல் இரண்டு 

முன்னணி பதவிகளில் கபண் இருக்கும் லபாது அது 

ஒரு வரலாற்று இயக்கமாக இருக்கும். 

நிதியத்தின் மூத்த நிர்வாகக் குழுவின் பாத்திரங்கள் 

மற்றும் கபாறுப்புகளில் IMF சில மாற்றங்கமளச் 

கசய்துள்ளது. 
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தேசிய சொத்து மறுசீரலமப்பு நிறுவனத்தின் 

ேலலவராக பிரதீப் ஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இந்ட்ஆசியா ஃபன்ட் அட்மவசர்ஸ் இன் நிறுவனர் 

பிரதீப் ஷா, லதசிய கசாத்து மறுசீரமமப்பு 

நிறுவனத்தின் (NARCL) தமலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  ார்வர்மட லசர்ந்த MBA 

மற்றும் பட்டயக் கைக்காளரான ஷா, இந்தியாவின் 

முதல் மற்றும் மிகப்கபரிய வீட்டு வசதி நிதி 

நிறுவனமான HDFC மற்றும் கிரிசில் மதிப்பீட்டு 

நிறுவனத்மத நிறுவிய கபருமமக்குரியவர். 
 

NHAI: NHAI இன் ேலலவராக அல்கா உபாத்யாயா 

நியமிக்கப்பட்டார் 

மமயம் கபரிய அதிகாரத்துவ மறுசீரமமப்மப 

ஏற்படுத்துகிறது. இந்திய லதசிய கநடுஞ்சாமல 

ஆமையத்தின் (NHAI) தமலவராக அல்கா 

உபாத்யாயாமவ மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. 

மத்தியப் பிரலதச லகடரின் 1990-லபட்ச் ஐஏஎஸ் 

அதிகாரியான உபாத்யாயா தற்லபாது ஊரக 

வளர்ச்சித் துமறயின் கூடுதல் கசயலாளராக 

உள்ளார். 
 

எஸ்பிஐ முன்னாள் ேலலவர் ரஜ்னிஷ் குமார் OYOவின் 

புதிய உத்தி குழு ஆதலாெகராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

ஐபிஓ-பிவுண்ட்  ாஸ்பிடாலிட்டி யூனிகார்ன் 

ஓலயா ல ாட்டல்ஸ் அண்ட் ல ாம்ஸ் (OYO) 

ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் (SBI) முன்னாள் 

தமலவர் ரஜ்னிஷ் குமாமர வியூகக் குழு 

ஆலலாசகராக நியமித்துள்ளது. 

குமார் தனது பங்கில், ஓலயாவின் நிர்வாகத்திற்கு 

குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால உத்தி, 

ஒழுங்குமுமற மற்றும் பங்குதாரர் ஈடுபாடு மற்றும் 

உலகளவில் நிறுவனத்தின் பிராண்மட 

லமம்படுத்துதல் குறித்து ஆலலாசமன வழங்குவார். 
 

கினாரா தகபிட்டலின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக 

ரவீந்திர ெதடொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

கபங்களூருமவ தளமாகக் ககாண்ட புதுமமயான, 

லவகமாக வளர்ந்து வரும் fintech, Kinara Capital, 

நிறுவனத்தின் 10வது ஆண்டு விழாமவகயாட்டி, 

இந்திய கிரிக்ககட் வீரர் ரவீந்திர ஜலடஜாமவ அதன் 

அதிகாரப்பூர்வ பிராண்ட் தூதராக ஒப்பந்தம் 

கசய்துள்ளது. கினாரா லகபிடல் இந்தியாவின் MSME 

களுக்கு கடன் லசமவமய வழங்குகிறது. 

இன்றுவமர, கினாரா லகபிடல் 70,000 

பிமையமில்லாத கடன்கமள வழங்கியுள்ளது. 

இந்த கூட்டாண்மம மூலம், நாட்டில் MSME 

துமறக்கு நிதியளிப்பதில் கினாரா தனது எல்மலமய 

உயர்த்துவமத லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 
 

யூனிக்ஸ் பிராண்ட் தூேராக ெஸ்பிரித் பும்ராலவ 

ஒப்பந்ேம் செய்துள்ளது 

யுனிக்ஸ், இந்திய கமாமபல் ஆக்செரீஸ் உற்பத்தி 

பிராண்டானது, இந்திய கிரிக்ககட் லவகப்பந்து 

வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ராமவ தங்கள் 

தயாரிப்புகளின் கதரிவுநிமலமய அதிகரிக்க அதன் 

பிராண்ட் தூதராக ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. 

சார்ஜர்கள், இயர்லபான்கள், லடட்டா லகபிள்கள், 

பவர் லபங்க்கள், வயர்கலஸ் ஸ்பீக்கர்கள், 

ஸ்மார்ட்ஃலபான் லபட்டரிகள், புளூடூத் 

கநக்லபண்டுகள் மற்றும் TWS லபான்ற 

அணியக்கூடிய கமாமபல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் 

தயாரிப்புகளில் அடங்கும். 
 

உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கி இட்டிரா 

தடவிலை MD & CEO ஆக நியமித்ேது 

உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கியின் 

இயக்குநர்கள் குழு, இட்டிரா லடவிமெ வங்கியின் 

MD மற்றும் CEO ஆக நியமித்தது. 

லடவிஸ், ரிசர்வ் வங்கியின் அங்கீகாரம் கபற்ற 

நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஆர்பிஐயால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற காலத்திற்கு MD மற்றும் CEO 

ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

லடவிஸ் ஜூமல 2018 முதல் உஜ்ஜீவன் 

ஃமபனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிகடட்டின் MD 

மற்றும் CEO ஆக இருந்தார், அங்கிருந்து 2021 இல் 

ராஜினாமா கசய்தார். 
 

FICCI அேன் ேலலவராக ெஞ்சீவ் தமத்ோலவ 

நியமித்ேது 

ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லிமிகடட் (HUL) இன் 

தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் சஞ்சீவ் 

லமத்தா அதன் தமலவராக நியமிக்கப்படுவார் 

என்று இந்திய வர்த்தக மற்றும் கதாழில் 

கூட்டமமப்பு (FICCI) அறிவித்துள்ளது. 

தற்லபாது FICCI இன் மூத்த துமைத் தமலவராக 

இருக்கும் லமத்தா, ஊடகத்துமறயில் மூத்த 

தமலவரான உதய் சங்கருக்குப் பிறகு 

பதவிலயற்கவுள்ளார் 

லமத்தா யுனிலீவர் கதற்காசியாவின் (இந்தியா, 

பாகிஸ்தான், பங்களாலதஷ், இலங்மக மற்றும் 

லநபாளம்) தமலவராகவும் உள்ளார், லமலும் 

யுனிலீவரின் உலகளாவிய நிர்வாகக் குழுவான 

‘யுனிலீவர் லீடர்ஷிப் எக்ஸிகியூட்டிவ்’ 

உறுப்பினராகவும் உள்ளார். 
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முேல் இந்திய இளம் நீர் வல்லுநர்கள் திட்டம் 

சோடங்கப்பட்டது 

இந்திய இளம் நீர் வல்லுநர்கள் திட்டத்தின் முதல் 

பதிப்பு கிட்டத்தட்ட கதாடங்கப்பட்டது. 

ஆஸ்திலரலியாவுக்கான இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் 

மன்பிரீத் லவாஹ்ரா முன்னிமலயில் இந்த திட்டம் 

கதாடங்கப்பட்டது; இந்தியாவிற்கான 

ஆஸ்திலரலிய உயர் ஸ்தானிகர், லபரி ஓ’ஃபாரல் 

மற்றும் ஜல் சக்தி அமமச்சகத்தின் கூடுதல் 

கசயலாளர், லதபாஸ்ரீ முகர்ஜி. 
 

ட்சராய்கா : இந்தியா இந்தோதனசியா மற்றும் 

இத்ோலியுடன் ஜி20 ‘ட்சராய்கா’வில் இலணந்ேது 

இந்தியா ‘ஜி20 ட்கராய்கா’வில் இமைந்துள்ளது, 

லமலும் ஜி20 நிகழ்ச்சி நிரலின் 

நிமலத்தன்மமமயயும் கதாடர்ச்சிமயயும் 

உறுதிப்படுத்த இந்லதாலனசியா மற்றும் 

இத்தாலியுடன் கநருக்கமாக பணியாற்றும். 

இந்தியாமவத் தவிர, ட்கராய்கா இந்லதாலனசியா 

மற்றும் இத்தாலிமயக் ககாண்டுள்ளது. 

இந்தியா டிசம்பர் 2022 இல் இந்லதாலனசியாவில் 

இருந்து ஜி 20 தமலவர் பதவிமய ஏற்கும் மற்றும் 

2023 இல் முதல் முமறயாக ஜி 20 தமலவர்களின் 

உச்சி மாநாட்மடக் கூட்டவுள்ளது. 

தற்லபாமதய, முந்மதய மற்றும் உள்வரும் 

ஜனாதிபதிகள் (இந்லதாலனசியா, இத்தாலி மற்றும் 

இந்தியா) ககாண்ட G20 க்குள் உள்ள உயர்மட்ட 

குழுமவ Troika குறிக்கிறது. 
 

5வது இந்தியப் சபருங்கடல் மாநாட்டில் மத்திய 

அலமச்ெர் எஸ் செய்ெங்கர் உலரயாற்றினார் 

மத்திய கவளியுறவுத்துமற அமமச்சர் (ஈஏஎம்) 

சுப்ரமணியம் கஜய்சங்கர், டிசம்பர் 4-5, 2021 அன்று 

நமடகபறும் 5வது இந்தியப் கபருங்கடல் 

மாநாட்டில் கலந்து ககாள்வதற்காக அபுதாபி, 

ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ் (UAE) கசன்றுள்ளார். 

மாநாட்டின் கருப்கபாருள் ‘இந்தியப் கபருங்கடல்: 

சூழலியல், கபாருளாதாரம், கதாற்றுலநாய்’. 

இந்த மாநாட்டுக்கு இலங்மக அதிபர் லகாத்தபய 

ராஜபக்ச தமலமம தாங்குகிறார் மற்றும் துமைத் 

தமலவர்கள் எஸ்.கஜய்சங்கர், விவியன் 

பாலகிருஷ்ைன், சயீத் பத்ர் பின்  மத் பின்  மூத் 

அல் புமசதி. 
 

பிரேமர் தமாடி இந்தியா-ரஷ்யா உச்சி மாநாடு 2021 ஐ 

நடத்துகிறார் 

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் 

விளாடிமிர் புடின் ஆகிலயார் 21வது இந்தியா-ரஷ்யா 

வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டில் பிராந்திய மற்றும் 

உலகளாவிய பிரச்சிமனகள் உட்பட உறவுகளின் 

முழு வரம்மபயும் விவாதித்தனர். 

அவரது பயைத்தின் லபாது, இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 

இமடலய 28 ஒப்பந்தங்கள் மககயழுத்தானது. 

சர்வலதச வடக்கு-கதற்கு லபாக்குவரத்து வழித்தடம் 

மற்றும் கசன்மன – விளாடிலவாஸ்லடாக் கிழக்கு 

கடல்சார் பாமத (இது முன்கமாழிவின் கீழ் உள்ளது) 

குறித்தும் தமலவர்கள் விவாதித்தனர் 

 

ெர்வதேெ ெனநாயக அலமப்பான ஐடியாவில் தெர 

சுனில் அதராராவுக்கு அலழப்பு 

முன்னாள் தமலமமத் லதர்தல் ஆமையர் (CEC) 

சுனில் அலராரா சர்வலதச IDEA எனப்படும் 

ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான சர்வலதச 

நிறுவனத்தில் ஆலலாசகர் குழுவில் லசர 

அமழக்கப்பட்டுள்ளார். 

IDEA ஆனது 15 லபர் ககாண்ட ஆலலாசகர் குழுமவக் 

ககாண்டுள்ளது, அவர்கள் அமனவரும் பல்லவறு 

பின்னணியில் இருந்து புகழ்கபற்ற ஆளுமமகள் 

 

தேசிய மகளிர் ஆலணயத்ோல் ‘She is a Changemaker’ 

திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அமனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள கபண் 

பிரதிநிதிகள், கிராம பஞ்சாயத்துகள் முதல் 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

லதசிய/மாநில அரசியல் கட்சிகளின் அலுவலகப் 

பணியாளர்கள் உட்பட அரசியல் 

பணியாளர்களுக்காக, லதசிய மகளிர் ஆமையம் 

(NCW) இந்தியா முழுவதும் திறன் லமம்பாட்டுத் 

திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

லதசிய மகளிர் ஆமையத்தின் தமலவர் திருமதி 

லரகா சர்மா இந்த திட்டத்மத கதாடங்கி மவத்தார். 

அடிமட்ட கபண் அரசியல் தமலவர்களின் 

தமலமமத்துவ திறன்கமள லமம்படுத்துதல். 
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ெனநாயகத்திற்கான உச்சி மாநாட்டில் பிரேமர் தமாடி 

பங்தகற்றார். 

அகமரிக்க ஜனாதிபதி லஜா பிடன் 

ஜனநாயகத்திற்கான இரண்டு உச்சி மாநாடுகளில் 

முதல் நிகழ்ச்சிமய நடத்துகிறார், இது டிசம்பர் 9-10 

லததிகளுக்கு இமடயில் நமடகபறுகிறது. 

இந்தியப் பிரதமர் நலரந்திர லமாடி, உச்சிமாநாட்டில் 

லபசுமகயில், ‘ஜனநாயக உைர்வு’ மற்றும் 

‘பன்மமத்துவ கநறிமுமறகள்’ இந்தியர்களிடம் 

லவரூன்றியுள்ளன. இந்த ‘ஜனநாயகத்திற்கான உச்சி 

மாநாட்டில்’ கமாத்தம் 100 நாடுகள் பங்லகற்றன. 

 

Agreements News 
 

சபண்கலள தமம்படுத்துவேற்காக உஷா 

இன்டர்தநஷனலுடன் SBI புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) உஷா 

இன்டர்லநஷனல் லிமிகடட் (UIL) உடன் கபண் 

கதாழில்முமனலவாருக்கு நிதியுதவி வழங்குவதன் 

மூலம் அதிகாரம் அளிக்கும் ஒப்பந்தத்தில் 

மககயழுத்திட்டுள்ளது. கூட்டு கபாறுப்புக் குழு 

மாதிரியின் கீழ் நிதி உதவி வழங்கப்படும். 

நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் உள்ள கபண் 

கதாழில்முமனலவாரின் சமூக மற்றும் 

கபாருளாதார நிமலமய லமம்படுத்த, அவர்கமளத் 

தன்னம்பிக்மகயுடன் உருவாக்கி, நிதி வளர்ச்சி 

மற்றும் உள்ளடக்கத்மத அமடவதற்கான சம 

வாய்ப்மப வழங்குவதில் UIL மற்றும் SBI 

இமடலயயான முதல் ஒத்துமழப்பு இதுவாகும். 
 

வால்மார்ட் & பிளிப்கார்ட் MSMEகலள 

ஆேரிப்பேற்காக MP அரொங்கத்துடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டன 

வால்மார்ட் மற்றும் அதன் துமை நிறுவனமான 

ஃபிளிப்கார்ட் ஆகியமவ மத்தியப் பிரலதசத்தில் 

உள்ள MSME களுக்கான திறன் லமம்பாட்டுக்கான 

சுற்றுச்சூழல் அமமப்மப உருவாக்க மத்தியப் 

பிரலதச அரசாங்கத்தின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

கதாழில்கள் துமறயுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மககயழுத்திட்டுள்ளன. 

இந்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், வால்மார்ட், 

பிளிப்கார்ட் மற்றும் MSME துமற ஆகியமவ 

MSMEகள் தங்கள் வணிகத்மத டிஜிட்டல் 

மயமாக்கவும், ஆன்மலன் சில்லமற விற்பமன 

மூலம் தங்கள் தயாரிப்புகமள விற்கவும் உதவும். 
 

இந்திய நிறுவனங்களுக்கான இந்தியா-ITU கூட்டு 

CyberDrill 2021 நடத்ேப்பட்டது. 

சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியம் (ITU) 

மற்றும் கதாமலத்கதாடர்பு அமமச்சகத்தின் கீழ் 

கசயல்படும் கதாமலத்கதாடர்புத் துமற ஆகியமவ 

இமைந்து 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இமையப் 

பயிற்சிமய லமற்ககாண்டன. 

இந்தியாவின் முக்கியமான கநட்கவார்க் 

உள்கட்டமமப்பு ஆபலரட்டர்களுக்காக மசபர் 

டிரில் நடத்தப்பட்டது. 

கிரிட்டிகல் கநட்கவார்க் உள்கட்டமமப்பு என்பது 

ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்மப உறுதி கசய்வதற்கு 

அவசியமான அமமப்புகள், கசாத்துக்கள் மற்றும் 

கநட்கவார்க்குகள் ஆகும். 
 

இந்தியாவும் ஐதராப்பிய ஒன்றியமும் சுத்ேமான 

ஆற்றல் மற்றும் காலநிலல கூட்டாண்லமலய 

அலமக்கும் 

இந்தியா மற்றும் ஐலராப்பிய ஒன்றியம் (EU) 

தூய்மமயான ஆற்றல் மற்றும் காலநிமல 

கூட்டாண்மமமய அதிகரிக்க ஒப்புக் 

ககாண்டுள்ளன. 2016 இந்தியா-ஐலராப்பிய 

ஒன்றியம் தூய்மமயான ஆற்றல் மற்றும் காலநிமல 

கூட்டாண்மமமய கசயல்படுத்த 2023 வமர 

விரிவான லவமலத் திட்டத்மத அவர்கள் கூட்டாக 

ஒப்புக்ககாண்டனர். 

ஆற்றல் திறன், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, பச்மச 

ம ட்ரஜன், கட்டம் ஒருங்கிமைப்பு, லசமிப்பு, 

மின் சந்மத வடிவமமப்பு, ஒன்லறாகடான்று 

இமைப்பு, குளிர் சங்கிலி மற்றும் நிமலயான 

நிதியுதவி ஆகியவற்றில் கதாழில்நுட்ப 

ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க குழு ஒப்புக்ககாண்டது. 
 

சோழில்முலனதவாருக்கு சோடக்க 

கருவித்சோகுப்புகலள வழங்க Paytm AWS உடன் 

கூட்டு தெர்ந்ேது 

நுகர்லவார் மற்றும் வணிகர்களுக்கான முன்னணி 

டிஜிட்டல் சுற்றுச்சூழல் அமமப்பான Paytm, ஆரம்ப 

கட்ட இந்திய ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு பிரத்லயக 

கட்டை லசமவகளுடன் Paytm Startup Toolkit ஐ 

வழங்க Amazon Web Services (AWS) உடன் கூட்டு 

லசர்ந்துள்ளது. 

AWS ஆக்டிலவட்டில் இந்தியாவில் கசயல்படும் 

பைம், விநிலயாகம் மற்றும் வளர்ச்சித் தீர்வுகள் 

மூலம் கதாழில்கமள வளர்க்க Paytm 

கதாழில்முமனலவாருக்கு உதவும். 
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SBI தகந்திரிய லெனிக் வாரியத்துடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) லபார் வீரர்கள், 

முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் லபார் 

விதமவகளின் குழந்மதகளுக்கு 

ஆதரவளிப்பதற்கும் கல்வி கற்பதற்கும் லகந்திரிய 

மசனிக் வாரியத்துடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

மககயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் மிகப்கபரிய வங்கியான 8,333 லபார் 

வீரர்களுக்கு மாதம் ₹ 1,000 மானியமாக 

வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளது. 

ஆயுதப்பமட ககாடி நாள் நிதிக்கு வங்கி ₹ 10 

லகாடிமய வழங்கியுள்ளது. ஆயுதப்பமட ககாடி 

தினம் டிசம்பர் 7 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. 

அறிக்மகயின்படி, ஆயுதப்பமட ககாடி நாள் நிதிக்கு 

வங்கி ₹10 லகாடிமய வழங்கியுள்ளது. 

ஆயுதப்பமட ககாடி தினம் டிசம்பர் 7 அன்று 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

Sports News 
 

அஞ்சு பாபி ொர்ஜ்: உலக ேடகளப் தபாட்டியில் 

ஆண்டின் சிறந்ே சபண்மணியாக மகுடம் சூடினார் 

பழம்கபரும் இந்திய தடகள வீராங்கமனயான 

அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ், நாட்டில் திறமமகமள 

வளர்த்ததற்காகவும், பாலின சமத்துவத்மத 

ஆதரித்ததற்காகவும் உலக தடகளத்தால் ஆண்டின் 

சிறந்த கபண் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

2016 இல், அவர் இளம் கபண்களுக்கான 

விமளயாட்டு அகாடமிமய உருவாக்கினார். இதன் 

மூலம், அவர் விமளயாட்டுகளில் இந்தியா 

முன்லனற உதவியதுடன், லமலும் அதிகமான 

கபண்கமள அவரது அடிச்சுவடுகமளப் பின்பற்ற 

ஊக்குவித்தார். 
 

ஒரு இன்னிங்சில் 10 விக்சகட்டுகலள வீழ்த்திய 3வது 

பந்து வீச்ொளர் நியூசிலாந்தின் அொஸ் பதடல். 

நியூசிலாந்தின் அஜாஸ் பலடல் ஒரு இன்னிங்சில் 10 

விக்ககட்டுகமளயும் வீழ்த்திய மூன்றாவது 

கிரிக்ககட் வீரர் என்ற கபருமமமயப் கபற்றார். 

இடது மக இந்தியாவின் லபட்டிங் வரிமசமயச் 

சுற்றி வமல சுழற்றி 47.5 ஓவர்கள் வீசி 119 ரன்கமள 

விட்டுக்ககாடுத்தார். 

மும்மப வான்கலட மமதானத்தில் நமடகபற்று 

வரும் இரண்டாவது கடஸ்டின் இரண்டாவது 

நாளில் நியூசிலாந்து இந்திய அணிமய 325 

ரன்களுக்கு சுருட்டியது. 
 

ஆறு முலற ொம்பியனான செர்மனிலய வீழ்த்தி 

அர்சென்டினா ெூனியர் ைாக்கி உலகக் 

தகாப்லபலய சவன்றது 

கலிங்கா ஸ்லடடியத்தில் நடந்த ஆடவர்  ாக்கி 

ஜூனியர் உலகக் லகாப்மபயில் 16 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு ஆறு முமற சாம்பியனான கஜர்மன் அணிமய 

4-2 என்ற லகால் கைக்கில் வீழ்த்தி பட்டத்மத 

கவன்ற அர்கஜன்டினா தனது ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட 

ஆட்டத்மத மிகுந்த நிதானத்துடன் 

கவளிப்படுத்தியது. 

கஜர்மனி (ஆறு கவற்றிகள்) மற்றும் இந்தியா (2001, 

2016) ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு பல ஜூனியர்  ாக்கி 

WC பட்டங்கமள கவன்ற மூன்றாவது அணியாக 

அர்கஜன்டினா ஆனது. 
 

மற்ற விருதுகள்: 

லபாட்டியின் சிறந்த வீரர்: திலமாதி கிகளகமன்ட் 

(பிரான்ஸ்) 

லபாட்டியின் சிறந்த லகால்கீப்பர்: அன்டன் 

பிரிங்க்லமன் (கஜர்மனி) 

லபாட்டியின் ஆட்டநாயகன் அதிக லகால் 

அடித்தவர்: மமல்ஸ் புக்ககன்ஸ் (கநதர்லாந்து) (18 

லகால்கள்) 

ஒடிசா ஃலபர் பிலள விருது: சிலி அணி 

லபாட்டியின் சிறந்த லகாலுக்கான ஒடிசா ரசிகர்கள் 

லதர்வு விருது: இக்னாசிலயா நர்லடாலிலலா 

(அர்கஜன்டினா) 

 ாக்கி இந்தியா அணிக்கான அதிகபட்ச லகால்கள்: 

கநதர்லாந்து (45 லகால்கள்) 

 ாக்கி இந்தியா லபாட்டியில் சிறந்த லகால் 

லசமிக்கப்பட்டது: மஹ்மூத் கசலீம் (எகிப்து) 

AM/NS இந்தியா லபாட்டியின் சிறந்த பயிற்சியாளர்: 

லஜா ன்னஸ் ஷ்மிட்ஸ் (கஜர்மனி) 
 

ெவுதி அதரபிய GP இன் சோடக்க பதிப்லப லூயிஸ் 

ைாமில்டன் சவன்றார் 

சவுதி அலரபியாவின் கஜட்டாவில் உள்ள 30 

கிலலாமீட்டர் (6 மமல்) கடலலார ரிசார்ட் பகுதியில் 

நமடகபற்ற லபாட்டியில், லமக்ஸ் 

கவர்ஸ்டாப்பமன (கநதர்லாந்து) விஞ்சி, சவுதி 

அலரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் (ஜிபி) கதாடக்கப் 

பதிப்மப கமர்சிடிஸ் டிமரவர் லூயிஸ்  ாமில்டன் 

(பிரிட்டன்) கவன்றார். 

ஃபார்முலா 1 (F1) உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் கீழ் 

சவுதி கிராண்ட் பிரிக்ஸின் முதல் பதிப்பிற்கான 

தூதராக ரீமா ஜுஃபாலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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2021 தடவிஸ் தகாப்லப சடன்னிஸ் தபாட்டியில் 

ரஷ்யா குதராஷியாலவ வீழ்த்தி ொம்பியன் ஆனது 

லடவிஸ் லகாப்மப 2021 மாட்ரிட்டில் நடந்த 

லடவிஸ் லகாப்மப இறுதிப் லபாட்டியில் 

குலராஷியாமவ 2-0 என்ற கைக்கில் ரஷ்ய 

கடன்னிஸ் கூட்டமமப்பு கவன்றது. 

கமட்கவலடவ் இரண்டாவது ஒற்மறயர் 

ஆட்டத்தில் மரின் சிலிச்மச லதாற்கடித்தார், 

இதனால் ரஷ்யா குலராஷியாமவ 2-0 என்ற 

கைக்கில் மீறமுடியாது மற்றும் 2006 முதல் லடவிஸ் 

லகாப்மப பட்டத்மத கவன்றது. 

2005 மற்றும் 2018ல் கவற்றி கபற்ற குலராஷியாவும் 

மூன்றாவது பட்டத்மத லதடிக் ககாண்டிருந்தது. 

ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ் மிகவும் மதிப்புமிக்க வீரராக 

லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 
 

சபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்லக அசமரிக்க 

அதிகாரிகள் புறக்கணிப்பு செய்வோக அசமரிக்கா 

அறிவித்துள்ளது 

அத்தமகய தூதரக புறக்கணிப்புக்கு எதிராக சீனா 

குறிப்பிடப்படாத “எதிர் நடவடிக்மககளுக்கு” 

உறுதியளித்தமத அடுத்து, கபய்ஜிங்கில் 2022 

குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் அகமரிக்க அதிகாரிகள் 

கலந்து ககாள்ள மாட்டார்கள் என்று பிடன் 

நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 

“சீனாவின் மனித உரிமமக் ககாடுமமகள்” தனது 

புறக்கணிப்புக்கு முக்கிய காரைம் என்று 

அகமரிக்கா லமற்லகாள் காட்டியது. இந்தப் 

புறக்கணிப்மப ” அதிகாரிகள் புறக்கணிப்பு” என்று 

அகமரிக்கா கபயரிட்டுள்ளது. 

ஒலிம்பிக்கில் பங்லகற்க அகமரிக்கா எந்த 

அதிகாரப்பூர்வ அல்லது தூதரக 

பிரதிநிதித்துவத்மதயும் அனுப்பவில்மல என்று 

அர்த்தம். ஆனால், ஒலிம்பிக்கில் பங்லகற்க 

அகமரிக்க வீரர்களுக்கு அகமரிக்கா அனுமதி 

அளித்து வருகிறது. 
 

BWF உலக டூர் லபனல்ஸ் 2021 இல் இந்திய ஷட்லர் 

பிவி சிந்து சவள்ளி சவன்றார் 

இந்திய ஷட்லர் மற்றும் 2 முமற ஒலிம்பிக் பதக்கம் 

கவன்ற புசர்லா வி சிந்து, உலகின் 7வது நம்பர், 2021 

லபட்மிண்டன் லவர்ல்ட் ஃகபடலரஷன் (BWF) 

லவர்ல்ட் டூர் மபனல்ஸில் கவள்ளி கவன்றார், இது 

அதிகாரப்பூர்வமாக HSBC BWF லவர்ல்ட் டூர் 

ஃமபனல்ஸ் 2021 என அமழக்கப்படுகிறது 

நடப்பு உலக சாம்பியனான பிவி சிந்து 2018 ஆம் 

ஆண்டு BWF உலக சுற்றுப்பயைத்தின் இறுதிப் 

லபாட்டியில் கவற்றி கபற்று சாதமன பமடத்த ஒலர 

இந்தியர் என்ற கபருமமமய கபற்றுள்ளார். 
 

சபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் தபாட்டிலய அசமரிக்கா 

புறக்கணிப்பதில் கனடா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் 

இங்கிலாந்து இலணந்துள்ளன 

மனித உரிமமகள் கவமலகள் காரைமாக கபய்ஜிங் 

குளிர்கால ஒலிம்பிக்மக அகமரிக்கா, இங்கிலாந்து 

மற்றும் ஆஸ்திலரலியா ராஜதந்திர புறக்கணிப்புடன் 

கனடா இமையும். 

கவள்மள மாளிமக, ஆஸ்திலரலிய அரசாங்கம் 

மற்றும் இங்கிலாந்து அரசாங்கம் பிப்ரவரியில் சீன 

மனித உரிமம மீறல்களுக்கு எதிர்ப்புத் கதரிவிக்கும் 

வமகயில் குளிர்கால விமளயாட்டுப் லபாட்டிகமள 

இராஜதந்திர புறக்கணிப்புகமள உறுதிப்படுத்திய 

பின்னர் இந்த அறிவிப்பு வந்தது. 

“உறுதியான எதிர் நடவடிக்மககளுடன்” பதிலடி 

ககாடுப்பதாக சீனா உறுதியளித்துள்ளது. கனடா, 

யு.எஸ்., பிரிட்டன் மற்றும் ஆஸ்திலரலியாவின் 

இராஜதந்திர நகர்வுகள் விமளயாட்டுகளில் 

லபாட்டியிடும் அவர்களின் விமளயாட்டு 

வீரர்களின் திறமன பாதிக்காது. 
 

ெங்தகத் மகாதேவ் ெர்கார் காமன்சவல்த் பளு 

தூக்குேல் ொம்பியன்ஷிப் 2021 இல் ேங்கம் சவன்றார் 

தற்லபாது நமடகபற்று வரும் காமன்கவல்த் 

பளுதூக்கும் சாம்பியன்ஷிப் 2021ல் ஆண்களுக்கான 

55 கிலலா ஸ்னாட்ச் பிரிவில் சங்லகத் மகாலதவ் 

சர்கார் தங்கப் பதக்கம் கவன்றார். ஆண்களுக்கான 55 

கிலலா ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 113 கிலலா எமடமய 

தூக்கி லதசிய சாதமன பமடத்தார். பர்மிங்காமில் 

நமடகபறவிருக்கும் 2022 காமன்கவல்த் 

விமளயாட்டுப் லபாட்டிக்கும் சர்கார் தகுதி 

கபற்றுள்ளார். 
 

சீனியர் மகளிர் தேசிய கால்பந்து ொம்பியன்ஷிப்லப 

மணிப்பூர் சவன்றது 

லகரளாவின் லகாழிக்லகாடு இ.எம்.எஸ் 

ஸ்லடடியத்தில் நடந்த இறுதிப் லபாட்டியில் 

ரயில்லவக்கு எதிராக கபனால்டி ஷூட்அவுட்டில் 

வியத்தகு முமறயில் கவற்றி கபற்ற மணிப்பூர், 

சீனியர் மகளிர் லதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

கிரீடத்மத கவற்றிகரமாகப் பாதுகாத்தது. 

ஒழுங்குமுமற மற்றும் கூடுதல் லநரத்தில் லகால் 

அடிக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லாததால், ஆட்டம் 0-0 

என்ற லகால் கைக்கில் கபனால்டிக்கு கசன்றது. 

மணிப்பூர் லகால் கீப்பர் ஒக்ரம் லராஷினி லதவி 

தனது அணிக்கு இந்த அளவில் 21வது பட்டத்மத 

வழங்க மூன்று லசவ்கமள கசய்தார். 
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2021 ஆசிய இலளஞர் பாரா விலளயாட்டுப் 

தபாட்டியில் இந்தியா 41 பேக்கங்கலள சவன்றது 

பஹ்மரனின் ரிஃபா நகரில் நமடகபற்ற 

ஆசியாவின் மிகப்கபரிய நிகழ்வான 4வது ஆசிய 

இமளஞர் பாரா விமளயாட்டுப் லபாட்டியில் 

(AYPG) இந்தியா 41 பதக்கங்கமள (12 தங்கம், 15 

கவள்ளி, 14 கவண்கலம்) கவன்றது. 

உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் ஆதரவுடன் பஹ்மரனின் 

லதசிய பாராலிம்பிக் கமிட்டி (NPC) இந்த நிகழ்மவ 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 2021 டிசம்பர் 2 முதல் 6 வமர 

நடந்த லபாட்டியில் சுமார் 30 நாடுகமளச் லசர்ந்த 

700க்கும் லமற்பட்ட விமளயாட்டு வீரர்கள் கலந்து 

ககாண்டனர். 

ஆசிய யூத் பாரா லகம்ஸ் 2025 இன் 5வது பதிப்பு 

உஸ்கபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்டில் நடத்தப்படும். 

 

Books and Authors News 
 

நதராேம் தெக்ொரியாவின் சுயெரிலே “தி அம்புொ 

ஸ்தடாரி” விலரவில் சவளியாகிறது 

அம்புஜா சிகமண்ட்ஸ் லிமிகடட் நிறுவனத்தின் 

முன்னாள் துமைத் 

தமலவர்/நிறுவனர்/ஊக்குவிப்பாளர், நலராதம் 

லசக்சாரியா தனது சுயசரிமதயான ‘The Ambuja Story: 

How a Group of Ordinary Men Created an Extraordinary 

Company’ என்ற தமலப்பில் டிசம்பர் 2021 இல் 

கவளியிடப்பட உள்ளது. 
 

“1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories” என்ற 

ேலலப்பில் ஒரு புதிய புத்ேகம் சவளியிடப்பட்டது 

1971 இந்திய-பாகிஸ்தான் லபாரின் உண்மமக் 

கமதகமளக் கண்டறியும் புதிய புத்தகம், ’1971: 

Charge of the Gorkhas and Other Stories 

கவளியிடப்பட்டது. 

பாகிஸ்தானுக்குள் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் 

காைாமல் லபான விமான கலப்டினன்ட்டின் 

கமதயிலிருந்து நவீன இராணுவ வரலாற்றில் 

‘கமடசி குக்ரி தாக்குதல்’ வமர புத்தகத்தில் 

அடங்கும். 
 

 

பிரபாத் குமார் எழுதிய ‘Public Service Ethics’ பற்றிய 

புத்ேகம் சவளியிடப்பட்டது 

இந்திய துமை ஜனாதிபதி, எம் கவங்மகயா நாயுடு, 

புதுதில்லியில் உள்ள உபா-ராஷ்டிரபதி நிவாஸில், 

ஐசி கசன்டர் ஃபார் கவர்னன்ொல் 

கவளியிடப்பட்ட பிரபாத் குமார் எழுதிய ‘Public 

Service Ethics- A Quest for Naitik Bharat’ என்ற 

புத்தகத்மத கதாடங்கி மவத்தார். 

புத்தகம் மனித குைத்தின் பல பரிமாை கூறுகமள 

எடுத்துக்காட்டுகிறது, கநறிமுமறக் ககாள்மககமள 

வாழ்க்மக முமறயாகப் பயன்படுத்துகிறது. 

இது கபாது நிர்வாக அமமப்பின் கபாறுப்புக்கூறல், 

ஒருமமப்பாடு, கவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் 

நம்பகத்தன்மம ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்மதக் 

குறித்தது. 

• ‘அட் ல ாம் இன் தி யுனிவர்ஸ்’ என்ற 

தமலப்பில் பால கிருஷ்ை மதுரின் சுயசரிமத 

கவளியிடப்பட்டது 

• பால கிருஷ்ைா மதுரின் ‘அட் ல ாம் இன் தி 

யுனிவர்ஸ்’ என்ற சுயசரிமத மும்மப 

மகாராஷ்டிராவில் சாமல லமம்பாட்டு 

அமமச்சகத்தின் ஆலலாசகர் ஆர்.சி சின் ா 

ஐஏஎஸ் (ஓய்வு) கவளியிட்டார். 

• DHFL Property Services Ltd இன் முன்னாள் 

தமலமமச் கசயல் அதிகாரியும், திவான் 

வீட்டுவசதிமய நிறுவுவதில் முக்கியப் 

பிரமுகர்களுமான பி லக மதுரின் சுயசரிமத 

புத்தகம். 

 

Ranks and Reports News 
 

EIU இன் WoLiving Indexrldwide செலவு 2021 

அறிவிக்கப்பட்டது 

Economist Intelligence Unit’s (EIU) உலகளாவிய 

வாழ்க்மகச் கசலவுக் குறியீடு 2021ஐ 

அறிவித்துள்ளது. குறியீட்டின் படி, கடல் அவிவ், 

இஸ்லரல் 2021 இல் வாழ உலகின் மிக 

விமலயுயர்ந்த நகரமாக மாறியுள்ளது, பாரிஸ், 

பிரான்ஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர் கூட்டாகத் தள்ளப்பட்டு 

முமறலய நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது 

இடங்களில் சூரிச் மற்றும்  ாங்காங்குடன் 

இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://bit.ly/3xSEJOd


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

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

உலக கூட்டுறவு கண்காணிப்பு அறிக்லக 2021: IFFCO 

முேலிடத்தில் உள்ளது. 

இந்திய உழவர் உர கூட்டுறவு லிமிகடட் (IFFCO) 

ஆனது, உலகின் முதல் 300 கூட்டுறவு 

நிறுவனங்களின் தரவரிமசயில், முதலாம் இடத்தில் 

உள்ளது. இந்த தரவரிமச, விற்றுமுதல் மற்றும் 

தனிநபர் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) 

விகிதத்மத அடிப்பமடயாகக் ககாண்டது. நாட்டின் 

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் கபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்கு IFFCO குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்மப 

வழங்குகிறது என்பமத இது குறிக்கிறது. 10வது 

ஆண்டு உலக கூட்டுறவு கண்காணிப்பு (WCM) 

அறிக்மகயின் 2021 பதிப்பு, 2020 பதிப்பிலிருந்த 

அதன் நிமலமய தக்க மவத்துக்ககாண்டுள்ளது. 
 

FM நிர்மலா சீோராமன் ஃதபார்ப்ஸின் 2021 உலகின் 

100 ெக்திவாய்ந்ே சபண்களில் 37 வது இடத்லேப் 

பிடித்ோர். 

இந்தியாவின் நிதியமமச்சர் (எஃப்எம்) நிர்மலா 

சீதாராமன் ஃலபார்ப்ஸின் உலகின் 100 சக்திவாய்ந்த 

கபண்கள் 2021 அல்லது ஃலபார்ப்ஸின் 18வது 

பதிப்பின் உலகின் 100 சக்திவாய்ந்த கபண்களின் 

பட்டியலில் 37 வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

கதாடர்ந்து 3வது ஆண்டாக பட்டியலில் 

இடம்கபற்றுள்ளார். 2020ல் பட்டியலில் 41வது 

இடத்மதயும், 2019ல் 34வது இடத்மதயும் பிடித்தார். 

இந்தியாவின் ஏழாவது கபண் லகாடீஸ்வரர் மற்றும் 

பைக்கார சுயமாக உருவாக்கிய பில்லியனர், 

ஃபால்குனி நாயர், நிறுவனர் மற்றும் CEO, Nykaa 

பட்டியலில் 88 வது இடத்மதப் பிடித்தார். 

ஃலபார்ப்ஸ் 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகின் 100 

சக்திவாய்ந்த கபண்கள் பட்டியலில் 4 இந்தியப் 

கபண்கள் மட்டுலம இடம் கபற்றுள்ளனர். 

HCL கடக்னாலஜியின் தமலவரான லராஷ்னி நாடார் 

மல்ல ாத்ரா, இந்தியாவில் பட்டியலிடப்பட்ட ஐடி 

நிறுவனத்மத வழிநடத்தும் முதல் கபண்மணி என்ற 

பட்டியலில் 52வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார். 

உலகின் 3வது பைக்காரப் கபண், பலராபகாரி, 

எழுத்தாளர் மற்றும் அலமசான் நிறுவனர் கஜஃப் 

கபலசாஸின் முன்னாள் மமனவி கமக்ககன்சி 

ஸ்காட், ஃலபார்ப்ஸின் 2021-ம் ஆண்டுக்கான 

உலகின் 100 சக்திவாய்ந்த கபண்கள் பட்டியலில் 

இடம்பிடித்துள்ளார். பட்டியல். 

கமலா  ாரிஸ், அகமரிக்காவின் துமை அதிபரான 

முதல் கபண் மற்றும் முதல் நிற நபர் (கருப்பு) 

பட்டியலில் 2வது இடத்மதப் பிடித்தார். 
 

ஆசியா பவர் இன்சடக்ஸ் 2021: இந்தியா நான்காவது 

இடத்தில் உள்ளது 

லலாவி இன்ஸ்டிடியூட் ஆசியா பவர் இன்கடக்ஸ் 

2021 இன் படி, இந்தியா 26 நாடுகளின் விரிவான 

மின்சாரத்திற்காக ஆசியா பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

4வது சக்திவாய்ந்த நாடாக 100க்கு 37.7 

மதிப்கபண்கமளப் கபற்றுள்ளது. 

2020 உடன் ஒப்பிடும்லபாது இந்தியாவின் 

ஒட்டுகமாத்த ஸ்லகார் 2 புள்ளிகள் குமறந்துள்ளது. 

ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஒட்டுகமாத்த 

அதிகாரத்திற்கான முதல் 10 நாடுகள்: 

• அகமரிக்கா 

• சீனா 

• ஜப்பான் 

• இந்தியா 

• ரஷ்யா 

• ஆஸ்திலரலியா 

• கதன் ககாரியா 

• சிங்கப்பூர் 

• இந்லதாலனசியா 

• தாய்லாந்து 
 

பார்ச்சூன் இந்தியாவின் ெக்திவாய்ந்ே சபண்கள் 2021 

அறிவிக்கப்பட்டது 

ஃபார்ச்சூன் இந்தியா 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் சக்திவாய்ந்த கபண்களின் பட்டியமல 

கவளியிட்டது, இதில் மத்திய அமமச்சர், நிதி 

அமமச்சகம் மற்றும் கார்ப்பலரட் விவகாரங்கள் 

அமமச்சகம் நிர்மலா சீதாராமன் 1வது இடத்மதப் 

பிடித்தார். 

அவமரத் கதாடர்ந்து ரிமலயன்ஸ் 

அறக்கட்டமளயின் தமலவரும் நல்கலண்ைத் 

தூதருமான நீதா அம்பானி 2வது இடத்திலும், உலக 

சுகாதார அமமப்பின் (WHO) தமலமம விஞ்ஞானி 

கசௌமியா சுவாமிநாதன் 3வது இடத்திலும் 

உள்ளனர். 

 

Awards News 
 

லிதயானல் சமஸ்ஸி ஏழாவது பதலான் டி‘ஓர் 

விருலே சவன்றார் 

லிலயானல் கமஸ்ஸி 2021 ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் 

கால்பந்து மூலம் சிறந்த வீரராக லதர்வு 

கசய்யப்பட்ட பின்னர் ஏழாவது முமறயாக 

பலலான் டி’ஓமர கவன்றுள்ளார். 

கமஸ்ஸி கிளப் மற்றும் நாட்டிற்கான அமனத்து 

லபாட்டிகளிலும் 56 லதாற்றங்களில் 41 லகால்கமள 

அடித்தார் மற்றும் 17 உதவிகமள பதிவு கசய்தார் 

மற்றும் லகாமடயில் அர்கஜன்டினாமவ 

நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட லகாபா 

அகமரிக்கா கவற்றிக்கு வழிவகுத்தார். 

2009, 2010, 2011, 2012 மற்றும் 2015ல் கமஸ்ஸியும் 

கவற்றி கபற்றுள்ளார். 
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Ballon d’Or 2021 சவற்றியாளர்கள்: 

பலலான் டி’ஓர் (ஆண்கள்): லிலயானல் கமஸ்ஸி 

(பிஎஸ்ஜி/அர்கஜன்டினா) 

ஆண்டின் கிளப்: கசல்சியா கால்பந்து கிளப் 

சிறந்த லகால்கீப்பருக்கான யாஷின் டிராபி: 

ஜியான்லூகி லடானாரும்மா (பிஎஸ்ஜி/இத்தாலி) 

பலலான் டி’ஓர் (கபண்கள்): அகலக்ஸியா 

புகடல்லாஸ் (பார்சிலலானா/ஸ்கபயின்) 

ஆண்டின் சிறந்த ஸ்டிமரக்கர்: ராபர்ட் 

கலவன்லடாவ்ஸ்கி (லபயர்ன் முனிச்/லபாலந்து) 

சிறந்த இளம் வீரருக்கான லகாபா லகாப்மப: கபட்ரி 

(பார்சிலலானா/ஸ்கபயின்) 
 

வி பிரவீன் ராவ் 7வது டாக்டர் எம்.எஸ். சுவாமிநாேன் 

விருது 2017-19 சவன்றார். 

லபராசிரியர் கஜயசங்கர் கதலுங்கானா மாநில 

லவளாண் பல்கமலக்கழகத்தின் துமைலவந்தர் 

(விசி) வி பிரவீன் ராவ் 2017-19 காலத்திற்கான 7வது 

டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் விருமத கவன்றார். 

ஓய்வுகபற்ற ICAR (இந்திய லவளாண் ஆராய்ச்சி 

கவுன்சில்) பணியாளர்கள் சங்கம் (RICAREA) மற்றும் 

நுசிவீடு விமதகள் லிமிகடட் ஆகியவற்றால் 

வழங்கப்படும் லதசிய விருது இது (ஒவ்கவாரு 2 

வருடங்களுக்கும்) ஆகும். இது 2 லட்சம் ரூபாய் 

கராக்கப்பரிசு மற்றும் சான்றிதமழக் 

ககாண்டுள்ளது. 
 

தின்யார் பதடலின் ‘சநௌதராஜி: இந்திய 

தேசியவாேத்தின் முன்தனாடி’ 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான NIF புத்ேகப் பரிலெ சவன்றது 

‘கநௌலராஜி: இந்திய லதசியவாதத்தின் முன்லனாடி’ 

என்ற தமலப்பில் ஒரு சுயசரிமத, தின்யார் பலடல் 

எழுதியது மற்றும்  ார்வர்ட் பல்கமலக்கழக 

அச்சகத்தால் கவளியிடப்பட்டது, இது 4வது 

கமலாலதவி சட்லடாபாத்யாய் NIF (நியூ இந்தியா 

பவுண்லடஷன்) புத்தகப் பரிசு 2021-ன் 

கவற்றியாளராகத் லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டது. 

தாதா பாய் கநௌலராஜியின் வாழ்க்மக நிகழ்வுகள் 

மற்றும் மரபுகமள புக்மார்க் கசய்தது. இது 19 ஆம் 

நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் லதசிய இயக்கத்தின் 

வரலாற்று பின்னணிமயயும் ககாண்டுள்ளது. 
 

ஹிமாச்ெல பிரதேெ காவல்துலறக்கு ‘President’s 

Colour’ விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டது 

ஹிமாச்சல பிரலதச காவல்துமற சிம்லாவின் 

வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரிட்ஜ் மமதானத்தில் 

‘ஜனாதிபதியின் வண்ை விருது’ விழாமவ 

நடத்தியது. 

இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில காவல்துமறக்கு 

‘ஜனாதிபதியின் வண்ை விருமத’ ஆளுநர் 

வழங்கினார். மாநில காவல்துமற சார்பில் 

காவல்துமற தமலமம இயக்குனர் சஞ்சய் குண்டு 

விருது கபற்றார் 

சிறப்பு விருந்தினராக ஆளுநர் ராலஜந்திர விஸ்வநாத் 

அர்லலகர், சிறப்பு விருந்தினராக முதல்வர் கஜய் 

ராம் தாக்கூர் ஆகிலயார் கலந்து ககாண்டனர் 
 

ரத்ேன் டாடாவுக்கு அொமின் உயரிய குடிமகன் 

விருது. 

அசாம் திவமெ முன்னிட்டு, அசாம் மாநில அரசு, 

பிரபல கதாழிலதிபர் ரத்தன் டாடாவுக்கு, 

மாநிலத்தில் புற்றுலநாய் சிகிச்மசயில் அவர் ஆற்றிய 

பங்களிப்பிற்காக, மாநிலத்தின் மிக உயரிய 

விருதான ‘அலசாம் மபபவ்’ விருமத வழங்க முடிவு 

கசய்துள்ளது. அதற்கு முந்மதய விருது அலசாம் 

சவுரவ், அமதத் கதாடர்ந்து அலசாம் ககௌரவ் ஆகும். 

அசாம் அரசாங்கம் சுகாதாரத்மத அதன் 

முதன்மமயான முன்னுரிமமகளில் ஒன்றாகக் 

ககாண்டு, அந்த பிராந்தியத்தில் புற்றுலநாய் 

சிகிச்மசக்கான டாடாவின் உந்துதமலப் பாராட்டி 

இந்த விருமத வழங்குகிறது. 
 

நிொமுதீன் பஸ்தி திட்டம் இரண்டு யுசனஸ்தகா 

பாரம்பரிய விருதுகலள சவன்றுள்ளது 

புதுதில்லியில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க 

நிஜாமுதீன் பஸ்தி சமூகத்தின் முழுமமயான 

நகர்ப்புற மறுமலர்ச்சிக்கான இந்தியாவின் 

திட்டமான நிஜாமுதீன் மறுமலர்ச்சி திட்டம் 2021 

கலாச்சார பாரம்பரிய பாதுகாப்புக்கான 

யுகனஸ்லகாவின் ஆசிய-பசிபிக் விருதுகமள 

கவன்றுள்ளது. 

இந்த திட்டமானது 14 ஆம் நூற்றாண்டின் 

மதிப்பிற்குரிய சூஃபி துறவியான  ஸ்ரத் 

நிஜாமுதீன் அவுலியாவின் கல்லமறமயச் சுற்றி 20 

க்கும் லமற்பட்ட வரலாற்று நிமனவுச்சின்னங்கமள 

கவனமாக மீட்கடடுப்பமத உள்ளடக்கியது. 
 

சோடக்க AMS இன் சிப்ரியன் ஃதபாயாஸ் விருதுக்கு 

கணிேவியலாளர் நிகில் ஸ்ரீவஸ்ேவா 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

ஆடம் மார்கஸ் மற்றும் லடனியல் ஸ்பீல்லமன் 

ஆகிலயாருடன் லசர்ந்து கபர்க்லியில் உள்ள 

கலிலபார்னியா பல்கமலக்கழகத்தில் கற்பிக்கும் 

இந்திய-அகமரிக்க கணிதவியலாளர் நிகில் 

ஸ்ரீவஸ்தவா, அகமரிக்கன் கணிதவியல் சங்கத்தால் 

(AMS) ஆபலரட்டர் தியரிக்கான முதல் சிப்ரியன் 

ஃலபாயாஸ் பரிமசப் கபற்றார். 

ஆடம் மார்கஸ் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள Ecole 

Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) இல் கூட்டுப் 

பகுப்பாய்வின் தமலவராக உள்ளார். லடனியல் 

ஸ்பீல்லமன் ஒரு ஸ்கடர்லிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் 

லபராசிரியர், புள்ளியியல் மற்றும் தரவு அறிவியல் 

லபராசிரியராகவும், கணிதப் லபராசிரியராகவும் 

உள்ளார். 
 

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


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

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

BWF: விக்டர் ஆக்ெல்சென், டாய் சூ யிங் 2021 BWF 

ஆண்டின் சிறந்ே வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டனர் 

கடன்மார்க்கின் விக்டர் ஆக்கசல்கசன் மற்றும் 

சீனாவின் மதலபயின் மத சூ யிங் ஆகிலயார் 

முமறலய 2021 ஆம் ஆண்டின் ஆண் மற்றும் கபண் 

வீராங்கமனயாக லபட்மிண்டன் உலக 

கூட்டமமப்பால் (BWF) லதர்வு கசய்யப்பட்டனர். 

2020 ஆம் ஆண்டின் ஆல் இங்கிலாந்து சாம்பியனான 

விக்டர் ஆக்கசல்கசன் மற்றும் டாய் சூ யிங் ஆகிய 

இருவருக்குலம இந்த பிரிவில் சீசன்-முடிவுக்கான 

முதல் விருது இதுவாகும். 

விக்டர் ஆக்கசல்கசன் ஒலிம்பிக் சாம்பியனும், டாய் 

சூ யிங் லடாக்கிலயா விமளயாட்டுப் லபாட்டியில் 

கவள்ளிப் பதக்கம் கவன்றவரும் ஆவார். 
 

‘தி மிட்தவ தபட்டில்: தமாடிஸ் தராலர் தகாஸ்டர் 

செகண்ட் சடர்ம்’ என்ற புத்ேகத்லே வி.பி 

சவளியிட்டார். 

துமை ஜனாதிபதி (விபி) எம். கவங்மகயா நாயுடு, 

கவுதம் சிந்தாமணி எழுதிய, ப்ளூம்ஸ்பரி 

இந்தியாவால் கவளியிடப்பட்ட ‘தி மிட்லவ 

லபட்டில்: லமாடிஸ் லராலர் லகாஸ்டர் கசகண்ட் 

கடர்ம்’ என்ற புத்தகத்மத புது தில்லியில் உள்ள 

உபா-ராஷ்டிரபதி நிவாஸில் கவளியிட்டார். 

இந்நூல் இந்தியாவின் அரசியல் சூழ்நிமலமய 

குறிப்பிட்டுள்ளது. தற்லபாமதய பிரதமர் நலரந்திர 

லமாடியின் இரண்டாவது பதவிக்காலம் இதுவாகும். 
 

நில்மணி பூகன் ெூனியர் மற்றும் ோதமாேர் 

சமௌதொ ஆகிதயார் ஞானபீட விருலேப் சபற்றனர் 

அசாமிய கவிஞர் நில்மணி பூகன் ஜூனியர் 56வது 

ஞானபீட விருமதயும், ககாங்கனி நாவலாசிரியர் 

தாலமாதர் கமௌலசா 57வது ஞானபீட விருமதயும் 

கவன்றனர். 

நாட்டின் உயரிய இலக்கிய விருதான 

ஞானபீடமானது “இலக்கியத்திற்கான அவர்களின் 

சிறந்த பங்களிப்பிற்காக” எழுத்தாளர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. ஞானபீட விருது என்பது 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இந்திய எழுத்தாளர்களுக்கு 

பாரதிய ஞானபீட அமமப்பினால் வழங்கப்படும் 

இலக்கிய விருது ஆகும். இது 1961 இல் 

நிறுவப்பட்டது மற்றும் இந்திய கமாழிகளிலும் 

ஆங்கிலத்திலும் எழுதும் இந்திய 

எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டுலம வழங்கப்படுகிறது. 
 

ராம்நாத் தகாவிந்த், இந்தியக் கடற்பலடப் பலடக்கு 

‘ெனாதிபதியின் ேரத்லே’ வழங்கினார் 

மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்மப கடற்பமட கப்பல் 

தளத்தில் நமடகபற்ற சடங்கு அணிவகுப்பில், 

ககாமலயாளி பமட என்றும் அமழக்கப்படும் 

இந்திய கடற்பமடயின் 22வது ஏவுகமை கப்பல் 

பமடக்கு இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் லகாவிந்த் 

‘ஜனாதிபதியின் தரத்மத’ வழங்கினார். 

இமத முன்னிட்டு, அஞ்சல் துமற சிறப்பு தின 

அட்மடமயயும், நிமனவு தபால் தமலமயயும் 

கவளியிட்டுள்ளது. 
 

ஐஐடி-கான்பூர் விஞ்ஞானி தராதபஷ் தகாயல் “இளம் 

புவியியல் விஞ்ஞானி” விருலேப் சபற்றார் 

ஐஐடி-கான்பூமரச் லசர்ந்த லராலபஷ் லகாயல், 

இந்திய ஜிலயாயிட் மாடல் மற்றும் கைக்கீட்டு 

கமன்கபாருமள உருவாக்குவதற்கான அவரது 

தனித்துவமான பங்களிப்மப அங்கீகரிக்கும் 

வமகயில் ‘இளம் புவியியல் விஞ்ஞானி’ விருமத 

கவன்றார். 

ஜிலயாஸ்லபஷியல் லவர்ல்ட் நடத்திய டிஜிஸ்மார்ட் 

இந்தியா 2021 மாநாட்டின் கதாடக்க நிகழ்வின் 

லபாது, இந்திய அரசின் விண்கவளி ஆமையத்தின் 

உறுப்பினரும், முன்னாள் இஸ்லரா தமலவருமான 

ஏ.எஸ்.கிரண் குமார் இந்த விருமத லகாயலுக்கு 

வழங்கினார். 
 

கட்டிடக்கலலக்கான 2022 RIBA ராயல் ேங்கப் 

பேக்கம் பால்கிருஷ்ண தோஷிக்கு வழங்கப்பட்டது 

ராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் 

ஆர்கிகடக்ட்ஸ் (RIBA) இந்திய கட்டிடக் கமலஞர் 

பால்கிருஷ்ை லதாஷி 2022 ராயல் தங்கப் 

பதக்கத்மதப் கபறுவார் என்று அறிவித்துள்ளது. 

க ர் கமஜஸ்டி தி ராணியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 

1848 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 

வழங்கப்படும் இந்த லவறுபாடு, வாழ்நாள் பணி 

மற்றும் களத்தின் பரிைாம வளர்ச்சி மற்றும் 

கட்டமமக்கப்பட்ட சூழலின் தாக்கத்மத 

அங்கீகரிப்பதற்காக கட்டிடக் கமலஞர்கள் அல்லது 

நமடமுமறகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 

Important Days News 
 

BSF 57வது எழுச்சி நாலள டிெம்பர் 01, 2021 அன்று 

சகாண்டாடுகிறது 

எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமட (BSF) 01 டிசம்பர் 2021 

அன்று தனது 57வது எழுச்சி நாமளக் 

ககாண்டாடுகிறது. 

இந்திய-பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா-சீனா 

லபார்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் எல்மலகளின் 

பாதுகாப்மப உறுதி கசய்வதற்கும் அதனுடன் 

கதாடர்புமடய விஷயங்களுக்காகவும் ஒரு 

ஒருங்கிமைந்த மத்திய நிறுவனமாக டிசம்பர் 1, 1965 

அன்று BSF உருவாக்கப்பட்டது. 

இது இந்திய ஒன்றியத்தின் ஐந்து மத்திய ஆயுதக் 

காவல் பமடகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் உலகின் 

மிகப்கபரிய எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமடயாக 

உள்ளது. BSF இந்தியப் பகுதிகளின் 

பாதுகாப்புக்கான முதல் வரிமச என்று 

அமழக்கப்படுகிறது. 
 

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


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

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

உலக எய்ட்ஸ் தினம் 2021 டிெம்பர் 01 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது 

உலக எய்ட்ஸ் தினம் 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 1 ஆம் லததி உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உலககங்கிலும் உள்ள மக்கள் எச்.ஐ.விக்கு எதிரான 

லபாராட்டத்தில் ஒன்றிமைவதற்கும், எச்.ஐ.வி.யால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரமவக் 

காட்டுவதற்கும், எய்ட்ஸ் கதாடர்பான லநாயால் 

இறந்தவர்கமள நிமனவுகூருவதற்கும் இந்த நாள் 

ஒரு வாய்ப்மப வழங்குகிறது. 

இந்த ஆண்டு உலக எய்ட்ஸ் தினத்தின் 

கருப்கபாருள் ஏற்றத்தாழ்வுகமள ஒழிப்லபாம். 

எய்ட்ஸ் மற்றும் கதாற்றுலநாய்களுக்கு முடிவு. 
 

தேசிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு தினம் 2021 

லதசிய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு தினம் ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 2ஆம் லததி 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1984ஆம் ஆண்டு லபாபால் 

விஷவாயு விபத்தில் உயிரிழந்த மக்களின் 

நிமனவாக இந்த நாள் லதசிய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டுச் கசயல்கள் மற்றும் கதாழில் 

லபரழிவுகள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புைர்வு 

ஏற்படுத்துவலத இந்த நாளின் முக்கிய 

லநாக்கமாகும். இந்த ஆண்டு 37வது லதசிய 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு தினமாக 

ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாமளப் பற்றி 

லமலும் அறிய, விண்ைப்பதாரர்கள் கீலழ உள்ள 

கட்டுமரமயப் படிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
 

உலக கணினி எழுத்ேறிவு தினம் 2021 

உலக கணினி எழுத்தறிவு தினம் ஒவ்கவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 2 ஆம் லததி உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

உலககங்கிலும் உள்ள பின்தங்கிய சமூகங்களுக்கு 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும் டிஜிட்டல் 

கல்வியறிமவ ஏற்படுத்தவும் இந்த நாள் உலக 

கணினி கல்வியறிவு தினமாக 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த நாள் கதாழில்நுட்ப திறன்கமள 

ஊக்குவிக்கிறது, குறிப்பாக குழந்மதகள் மற்றும் 

கபண்களிடம், லமலும் கணினிகமளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் லமலும் கற்றுக் 

ககாள்ளவும், அவர்களின் லவமலமய எளிதாக்கவும் 

ஊக்குவிக்கிறது. 
 

அடிலமத்ேனத்லே ஒழிப்பேற்கான ெர்வதேெ தினம்: 

டிெம்பர் 2 

அடிமமத்தனத்மத ஒழிப்பதற்கான சர்வலதச தினம் 

1986 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 2 

ஆம் லததி ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச் சமபயால் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நாளின் கவனம், ஆள் கடத்தல், பாலியல் 

சுரண்டல், குழந்மதத் கதாழிலாளர்களின் 

லமாசமான வடிவங்கள், கட்டாயத் திருமைம் 

மற்றும் ஆயுத லமாதலில் பயன்படுத்த 

குழந்மதகமள கட்டாயமாக ஆட்லசர்ப்பு கசய்தல் 

லபான்ற தற்கால அடிமமத்தனத்மத ஒழிப்பதில் 

கவனம் கசலுத்துகிறது. 
 

நாகாலாந்து ேனது 59வது மாநில தினத்லே 

சகாண்டாடுகிறது 

நாகாலாந்து அதன் 59வது மாநில தினத்மத டிசம்பர் 

1, 2021 அன்று ககாண்டாடுகிறது. நாகாலாந்துக்கு 

டிசம்பர் 1, 1963 அன்று மாநில அந்தஸ்து 

வழங்கப்பட்டது, லகாஹிமா அதன் தமலநகராக 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதற்கு முன்னதாக, நாகா மமலகளுக்கு தனிப் 

பகுதிமய உருவாக்க நாகா தமலவர்களும் மத்திய 

அரசும் 1957ல் ஒப்பந்தம் கசய்து ககாண்டனர். 

நாகாலாந்து மாநில சட்டம், 1962, நாகாலாந்திற்கு 

மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதற்காக 

பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டது. 
 

உலக ஊனமுற்தறார் தினம்: டிெம்பர் 3, 2021 

சர்வலதச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் என்றும் 

அமழக்கப்படும் உலக ஊனமுற்லறார் தினம் 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 3 ஆம் லததி 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

குமறபாடுகள் உள்ள நபர்கமளச் லசர்ப்பது 

கதாடர்பான முக்கியமான பிரச்சிமனகமள 

ஆதரிக்க நாள் குறிக்கப்பட்டு அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

IDPWD நாள் ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச் சமபயால் 

1992 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

2021 ஆம் ஆண்டு உலக ஊனமுற்லறார் தினத்தின் 

கருப்கபாருள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் தமலமம 

மற்றும் பங்லகற்பு ஆகும். 
 

இந்தியா மற்றும் வங்கதேெம் டிெம்பர் 6 ஆம் தேதி 

லமத்திரி திவாஸ் சகாண்டாடுகின்றன 

வங்கலதசத்மத இந்தியா முமறயாக அங்கீகரித்த 

டிசம்பர் 6 ஆம் லததிமய “மமத்ரி திவாஸ்” (நட்பு 

தினம்) என்று ககாண்டாட இந்தியாவும் 

வங்காளலதசமும் முடிவு கசய்துள்ளன. 

வங்காளலதசத்தின் லதசிய தினத்தில் கலந்து 

ககாள்வதற்காக பிரதமர் நலரந்திர லமாடி மார்ச் 2021 

இல் பங்களாலதஷுக்கு விஜயம் கசய்தலபாது, 

டிசம்பர் 6 ஆம் லததிமய மமத்ரி திவாஸ் (நட்பு 

தினம்) ககாண்டாட முடிவு கசய்யப்பட்டது. 

பங்களாலதஷ் விடுதமலக்கு பத்து நாட்களுக்கு 

முன்பு, இந்தியா 1971 டிசம்பர் 6 அன்று 

பங்களாலதமஷ அங்கீகரித்தது. 
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இந்திய கடற்பலட தினம்: ொேலனகலள 

சகாண்டாடுவது – டிெம்பர் 04 

இந்தியாவில், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 4 ஆம் 

லததி, லதசிய கடற்பமட தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது கடற்பமடயின் 

சாதமனகள் மற்றும் பங்மகக் ககாண்டாடுகிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய கடற்பமட 

தினத்தின் கருப்கபாருள் ‘ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்’ 

என்பதாகும், இது 1971 இல் நடந்த இந்தியா-

பாகிஸ்தான் லபாரில் இந்தியா கவற்றி கபற்றதன் 50 

ஆண்டுகமளக் குறிக்கிறது. 
 

ெர்வதேெ வங்கிகள் தினம்: டிெம்பர் 04 

நிமலயான வளர்ச்சிகளுக்கு நிதியளிப்பதில் 

பலதரப்பு மற்றும் சர்வலதச லமம்பாட்டு 

வங்கிகளின் முக்கியத்துவத்மத அங்கீகரிக்க, 

டிசம்பர் 4 ஆம் லததி சர்வலதச வங்கிகள் தினம் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. உறுப்பு நாடுகளில், 

வாழ்க்மகத் தரத்மத லமம்படுத்துவதில் வங்கி 

அமமப்புகளின் முக்கிய பங்மக அங்கீகரிக்கும் 

வமகயில், ஐக்கிய நாடுகள் சமபயும் இந்த நாமளக் 

கமடப்பிடிக்கிறது. 
 

உலக மண் தினம் டிெம்பர் 5 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

மனித நல்வாழ்வு, உைவு பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் அமமப்புகளுக்கு மண்ணின் தரத்தின் 

முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5 அன்று உலக மண் 

தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

உலக மண் தினம் 2021 (#WorldSoilDay) மற்றும் அதன் 

பிரச்சாரமான “மண்ணின் உமிழ்நீமர நிறுத்துங்கள், 

மண் உற்பத்தித்திறமன அதிகரிப்பது” என்பது மண் 

லமலாண்மம, மண்ணின் உப்புத்தன்மமமய 

எதிர்த்துப் லபாராடுதல், அதிகரித்து வரும் 

சவால்கமள எதிர்ககாள்வதன் மூலம் 

ஆலராக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமமப்புகமளயும் 

மனித நல்வாழ்மவயும் பராமரிப்பதன் 

முக்கியத்துவத்மதப் பற்றிய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவமத லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. மண் 

விழிப்புைர்வு மற்றும் மண் ஆலராக்கியத்மத 

லமம்படுத்த சமூகங்கமள ஊக்குவித்தல். 
 

ெர்வதேெ ேன்னார்வ தினம் 5 டிெம்பர் 2021 அன்று 

சகாண்டாடப்பட்டது 

சர்வலதச தன்னார்வ தினம் (IVD), கபாருளாதாரம் 

மற்றும் சமூக லமம்பாட்டுக்கான சர்வலதச 

தன்னார்வ தினம் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது, 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சர்வலதச தன்னார்வ தின தீம் 

2021: “எங்கள் கபாதுவான எதிர்காலத்திற்காக 

இப்லபாது தன்னார்வத் கதாண்டு கசய்யுங்கள்”. 
 

பி.ஆர்.அம்தபத்கரின் 66வது நிலனவு தினத்லே 

தேெம் நிலனவு கூர்ந்துள்ளது 

நாட்டில் தலித்துகளின் கபாருளாதார மற்றும் சமூக 

லமம்பாட்டிற்காகப் லபாராடிய டாக்டர் பீம்ராவ் 

ராம்ஜி அம்லபத்கரின் நிமனவு நாமளக் குறிக்கும் 

வமகயில் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 6 ஆம் 

லததிமய மகாபரிநிர்வான் திவாஸ் என்று இந்தியா 

கமடப்பிடிக்கிறது. 

பாபாசாலகப் அம்லபத்கர் என்று அமழக்கப்பட்ட 

அவர் டிசம்பர் 6, 1956 அன்று காலமானார். ஆசாதி கா 

அம்ரித் மல ாத்சவின் முக்கிய நிமனவாக 

ம ாபரிநிர்வான் திவாஸ் ககாண்டாட மத்திய அரசு 

முடிவு கசய்துள்ளது. 
 

ெர்வதேெ சிவில் விமானப் தபாக்குவரத்து தினம்: 

டிெம்பர் 7 

உலகின் சமூக மற்றும் கபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 

விமானப் பயைத்தின் முக்கியத்துவத்மத 

அங்கீகரிப்பதற்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 7 

ஆம் லததி சர்வலதச சிவில் விமானப் லபாக்குவரத்து 

தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 
 

தேசிய ஆயுேப்பலட சகாடி தினம் டிெம்பர் 7 அன்று 

சகாண்டாடப்பட்டது 

லதசிய ஆயுதப்பமட தினம் இந்தியாவின் லதசிய 

ககாடி நாள் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இந்த 

தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 7 ஆம் லததி 

ககாண்டாடப்பட்டு அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நாமள லதசிய ஆயுதப்பமட தினமாக 

கமடப்பிடிப்பதன் லநாக்கம் ஆயுதப்பமடகளின் 

முன்லனற்றத்திற்காக மக்களிடம் இருந்து நிதி 

லசகரிப்பதாகும். 
 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இனப்படுசகாலலலயத் 

ேடுப்பலே நிலனவில் சகாள்ளுங்கள்: டிெம்பர் 9 

இனப்படுககாமல குற்றத்தால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிமனவு மற்றும் 

கண்ணியம் மற்றும் இந்த குற்றத்மதத் 

தடுப்பதற்கான சர்வலதச தினம் ஆண்டுலதாறும் 

டிசம்பர் 9 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இனப்படுககாமல மாநாடு பற்றிய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவதும், மாநாட்டில் 

வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, இனப்படுககாமல 

குற்றத்மத எதிர்த்துப் லபாராடுவதிலும் 

தடுப்பதிலும் அதன் பங்கு குறித்தும் 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதும், அதில் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கமள நிமனவுகூர்ந்து 

கவுரவிப்பதும்தான் இந்த நாளின் லநாக்கம். 
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ெர்வதேெ ஊழல் எதிர்ப்பு தினம்: டிெம்பர் 09 

ஊழலுக்கு எதிரான கபாது விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 9 ஆம் 

லததி சர்வலதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் 

கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

31 அக்லடாபர் 2003 அன்று ஊழலுக்கு எதிரான 

ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு 

நிமறலவற்றப்பட்டதிலிருந்து இந்த நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

2021 சர்வலதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் ஊழமலக் 

மகயாள்வதில் மாநிலங்கள், அரசு அதிகாரிகள், அரசு 

ஊழியர்கள், சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள், ஊடகப் 

பிரதிநிதிகள், தனியார் துமற, சிவில் சமூகம், 

கல்வியாளர்கள், கபாதுமக்கள் மற்றும் 

இமளஞர்கள் உட்பட அமனவரின் உரிமமகள் 

மற்றும் கபாறுப்புகமள முன்னிமலப்படுத்த 

முயல்கிறது. 

சர்வலதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்தின் தீம் 2021: 

“உங்கள் உரிமம, உங்கள் பங்கு: ஊழலுக்கு 

லவண்டாம் என்று கசால்லுங்கள்”. 
 

ொர்க் பட்டய தினம் 2021: டிெம்பர் 8 

சார்க் சாசனத்மத ஏற்றுக்ககாண்டதன் நிமனவாக, 

கதற்காசிய பிராந்திய ஒத்துமழப்பு சங்கம் (சார்க்) 

பட்டய தினம் ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 8 ஆம் லததி 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு பிராந்திய குழுவின் 37 வது ஆண்டு 

நிமறமவக் குறிக்கிறது. 

பங்களாலதஷின் டாக்காவில் நமடகபற்ற முதல் 

சார்க் உச்சி மாநாட்டில் சார்க் நாடுகளின் 

தமலவர்கள் அல்லது பங்களாலதஷ், பூட்டான், 

இந்தியா, மாலத்தீவுகள், லநபாளம், பாகிஸ்தான் 

மற்றும் இலங்மக ஆகிய நாடுகளின் தமலவர்கள் 

இந்த சாசனத்தில் மககயழுத்திட்டனர். 
 

உலக ெமத்துவமின்லம அறிக்லக 2022 

அறிவிக்கப்பட்டது 

பிரான்மச தளமாகக் ககாண்ட உலக 

சமத்துவமின்மம ஆய்வகம் “உலக 

சமத்துவமின்மம அறிக்மக 2022” என்ற தமலப்பில் 

தனது அறிக்மகமய கவளியிட்டது. இந்த 

அறிக்மகமய உலக சமத்துவமின்மம ஆய்வகத்தின் 

இமை இயக்குநராக உள்ள லூகாஸ் சான்சல் 

எழுதியுள்ளார். 

இது புகழ்கபற்ற பிகரஞ்சு கபாருளாதார நிபுைர் 

தாமஸ் பிககட்டியால் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டது. 

2021 ஆம் ஆண்டில், இந்திய மக்கள்கதாமகயில் 

முதல் 10 சதவீதம் மற்றும் முதல் 1 சதவீதம் லபர் 

கமாத்த லதசிய வருமானத்தில் முமறலய 57 சதவீதம் 

மற்றும் 22 சதவீதம் உள்ளனர், அலதசமயம் கீழ் 50 

சதவீதத்தினரின் பங்கு 13 சதவீதமாக 

குமறந்துள்ளது. 
 

மனிே உரிலமகள் தினம்: 10 டிெம்பர் 2021 

மனித உரிமமகள் தினம் ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 10 

ஆம் லததி உலகம் முழுவதும் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் டிசம்பர் 10, 1948 

அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால் மனித 

உரிமமகளுக்கான உலகளாவிய பிரகடனம் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 

இந்த நாள் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது நம் அமனவருக்கும் 

அதிகாரம் அளிக்கிறது. உலககங்கிலும் உள்ள மனித 

உரிமமகளின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் 

பாதுகாவலர்கமளயும் இந்த நாள் அங்கீகரிக்கிறது. 

2021 மனித உரிமமகள் தினத்தின் கருப்கபாருள் 

“சமத்துவம் – ஏற்றத்தாழ்வுகமளக் குமறத்தல், 

மனித உரிமமகமள முன்லனற்றுதல்” என்பதாகும். 

இந்த ஆண்டு மனித உரிமமகள் தினத்தின் 

கருப்கபாருள் ‘சமத்துவம்’ மற்றும் UDHR இன் பிரிவு 

1 – “எல்லா மனிதர்களும் சுதந்திரமாகவும், 

கண்ணியத்திலும் உரிமமகளிலும் சமமாகப் 

பிறந்தவர்கள்.” 
 

எரிெக்தி பாதுகாப்பு வாரத்லே மின்ொர துலற 

அலமச்ெகம் துவக்குகிறது 

“ஆசாதி கா அம்ரித் மல ாத்சவ்” கீழ் 2021 டிசம்பர் 8 

முதல் 14 வமர ஆற்றல் பாதுகாப்பு வாரத்மத 

மின்சார துமற அமமச்சகம் ககாண்டாடுகிறது. 

எரிசக்தி திறன் பணியகத்தின் ககாண்டாட்டத்தில் 

மூன்று முக்கிய கசயல்பாடுகள் அடங்கும், அதாவது 

பள்ளி மாைவர்களுக்கான லதசிய ஓவியப் லபாட்டி, 

கதாழில்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கான லதசிய 

ஆற்றல் பாதுகாப்பு விருதுகள் (NECA) மற்றும் 

புதுமமயான ஆற்றல் திறன் கதாழில்நுட்பங்கமள 

அங்கீகரிப்பதற்காக லதசிய ஆற்றல் திறன் 

கண்டுபிடிப்பு விருதுகள் (NEEEA). 

இந்த ஆண்டு, லபாட்டிக்கான கருப்கபாருள்கள் 

“Azadi ka Amrit Mahotsav: Energy Efficient India” and 

“Azadi ka Amrit Mahotsav: Cleaner Planet”. 
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ெர்வதேெ மலல தினம் டிெம்பர் 11 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

சர்வலதச மமல தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 

11 அன்று உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

வாழ்வில் மமலகளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய 

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும், மமல வளர்ச்சியில் 

உள்ள வாய்ப்புகள் மற்றும் தமடகமள 

முன்னிமலப்படுத்தவும், உலககங்கிலும் உள்ள 

மமலவாழ் மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் 

சாதகமான மாற்றத்மத ஏற்படுத்தும் கூட்டணிகமள 

உருவாக்கவும் இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 11 ஆம் லததி சர்வலதச மமல 

தினத்தின் (IMD) கருப்கபாருள் sustainable mountain 

tourism. 

 

Obituaries News 
 

தேசிய விருது சபற்ற நடன இயக்குனர் சிவெங்கர் 

மாஸ்டர் காலமானார் 

லதசிய விருது கபற்ற நடன இயக்குனரும் 

நடிகருமான சிவசங்கர் மாஸ்டர் கதலுங்கானா 

மாநிலம் ஐதராபாத்தில் காலமானார். 

இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 7 ஆம் லததி 

தமிழ்நாட்டின் கசன்மனயில் பிறந்தார். அவர் ஒரு 

இந்திய நடன இயக்குனராக இருந்தார், 

கதன்னிந்திய திமரப்படங்களில் பணியாற்றினார். 

‘மகதீரா’ படத்திற்காக ‘சிறந்த நடன 

இயக்குனருக்கான லதசிய விருமதப் கபற்றார். 
 

வங்காளதேெத்தின் புகழ்சபற்ற அறிஞர் தபராசிரியர் 

ரஃபிகுல் இஸ்லாம் காலமானார். 

புகழ்கபற்ற அறிஞரும் வங்கலதசத்தின் லதசிய 

லபராசிரியருமான ரஃபீகுல் இஸ்லாம் காலமானார். 

லபராசிரியர் ரஃபிகுல் இஸ்லாம் வங்காளலதசத்தின் 

லதசியக் கவிஞர் காசி நஸ்ருல் இஸ்லாம் பற்றிய 

சிறந்த அறிஞர்களில் ஒருவர். 

பங்களாலதஷின் மிக உயரிய விருதான ஸ்வாதிந்தா 

பதக் மற்றும் எகுலஷ பதக் ஆகிய விருதுகளால் 

அவர் ககௌரவிக்கப்பட்டார். அவர் பங்களா 

அகாடமி இலக்கிய விருமதப் கபற்றவர். அவர் 

சுமார் 30 அறிவார்ந்த புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளார். 

லபராசிரியர் ரஃபிகுல் இஸ்லாம் தற்லபாது பங்களா 

அகாடமியின் தமலவராக இருந்தார். 
 

இந்தியாவின் முேல் சபண் மனநல மருத்துவர் ொரோ 

தமனன் காலமானார் 

இந்தியாவின் 1வது கபண் மனநல மருத்துவரும், 

மனநலக் கழகத்தின் நீண்ட காலம் பணிபுரிந்த 

தமலவருமான பத்ம பூஷன் டாக்டர் 

மாம்பல்மலக்களத்தில் சாரதா லமனன் காலமானார். 

கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் மமலயாளி 

குடும்பத்தில் பிறந்தவர். சமூகப் பணிகளுக்காக 1992 

இல் பத்ம பூஷன் விருது கபற்றார். 
 

பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற நந்ே கிதஷார் புருஸ்டி 

காலமானார் 

ஒடிசாமவச் லசர்ந்த பிரபல ஆசிரியரான பத்மஸ்ரீ 

விருது கபற்ற நந்த கிலஷார் பிரஸ்டி (நந்தா சர்) 

காலமானார். 

நவம்பர் 9, 2021 அன்று, கல்வித் துமறயில் அவர் 

ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

இவர் ஒடிசா மாநிலம் ஜாஜ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 

காந்திரா கிராமத்மதச் லசர்ந்தவர். 7 ஆம் வகுப்பு 

லதர்ச்சி கபற்ற நந்த கிலஷார் ப்ருஸ்டி, ஜாஜ்பூரில் 

குழந்மதகள் மற்றும் கபரியவர்களுக்கு இலவசக் 

கல்விமய வழங்குவதில் தனது வாழ்நாளின் பல 

தசாப்தங்கமள அர்ப்பணித்துள்ளார், இதனால் 

ஒடிசாவில் கல்வியறிவின்மமமய ஒழிப்பதற்கான 

தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்புக்காக மிகவும் 

பிரபலமானவர். 
 

உலகின் மிகவும் வயோன சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

வீரரான எலலன் ஆஷ் காலமானார் 

உலகின் வயதான கடஸ்ட் கிரிக்ககட் வீரரும், 

முன்னாள் இங்கிலாந்து ஜாம்பவானுமான எமலன் 

ஆஷ் தனது 110வது வயதில் காலமானார். வலது மக 

லவகப்பந்து வீச்சாளர் 1937 இல் 

ஆஸ்திலரலியாவுக்கு எதிராக லதசிய அணியில் 

அறிமுகமானார், லமலும் 1949 வமர நீடித்த ஒரு 

வாழ்க்மகயில், அவர் விமளயாடிய ஏழு 

லபாட்டிகளில் 10 விக்ககட்டுகமள எடுத்தார். 

2017 ஐசிசி மகளிர் உலகக் லகாப்மபயின் இறுதிப் 

லபாட்டியில் லார்ட்ஸ் மமதானத்தில் மணிமய 

அடித்த கபருமம எமலன் ஆஷுக்கு 

வழங்கப்பட்டது, அங்கு பரபரப்பான இறுதிப் 

லபாட்டியில் இந்தியாமவ வீழ்த்தி லபாட்டிமய 

நடத்தும் இங்கிலாந்து சாம்பியன் பட்டம் கவன்றது. 
 

ராணுவ ேலலலம ேளபதி செனரல் பிபின் ராவத் 

காலமானார் 

தமிழகத்தின் குன்னூர் அருலக க லிகாப்டர் 

விபத்தில் சிக்கிய ராணுவ தளபதி கஜனரல் பிபின் 

ராவத் காலமானார். கப்பலில் இருந்த அவரது 

மமனவி மற்றும் ஊழியர்கள் உட்பட 14 லபரில் 

அவரும் ஒருவர். 

இந்த விபத்தில் CDS ராவத், மதுலிகா ராவத் மற்றும் 

11 லபர் உட்பட 13 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 4 லபர் 

ககாண்ட IAF Mi 17 V5 க லிகாப்டர் CDS மற்றும் 9 

பயணிகமள ஏற்றிச் கசன்ற ஒரு லசாகமான 

விபத்மத சந்தித்தது. விங் கமாண்டர் பிருத்வி சிங் 

சவுகான் Mi-17V5 விமானத்தின் மபலட்டாக 

இருந்தார். 
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சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா இடி சுதரஷ் ொேவ் 

காலமானார் 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவின் கசயல் 

இயக்குநர் டாக்டர் சுலரஷ் ஜாதவ் காலமானார். 

லகாவிஷீல்டு தடுப்பூசிமய உருவாக்குவதில் அவர் 

முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

அவர் பல லதசிய மற்றும் சர்வலதச அமமப்புகள் 

மற்றும் அமமப்புகளின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். 

இந்தியாவின் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் உலகின் 

மிகப்கபரிய தடுப்பூசி தயாரிப்பாளராகும். இந்திய 

மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் கஜனரலிடம் இருந்து 

தடுப்பூசி லவட்பாளரின் ஒப்புதலுக்கு 

விண்ைப்பித்த இரண்டாவது நிறுவனம் 

இதுவாகும். 

 

Science and Technology News 
 

தகாரக்பூரில் தூர்ேர்ஷன் தகந்திராவின் 

செயற்லகக்தகாள் ேகவல் லமயம் திறக்கப்பட்டது. 

மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துமற அமமச்சர் 

அனுராக் சிங் தாக்கூர் மற்றும் உத்தரப் பிரலதச 

முதல்வர் லயாகி ஆதித்யநாத் ஆகிலயார், 

லகாரக்பூரில் தூர்தர்ஷன் லகந்திராவின் புவி 

நிமலயத்மதத் திறந்து மவத்தனர். அகில இந்திய 

வாகனாலியின் மூன்று FM நிமலயங்களும், இந்த 

நிகழ்வில் திறக்கப்பட்டன. உத்தரபிரலதசத்தில், இது 

தூர்தர்ஷனின் இரண்டாவது புவி நிமலயமாகும், 

இது ரூ.7 லகாடி கசலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

ஆந்திர முன்னாள் முேல்வர் சகானிசெட்டி 

தராெய்யா காலமானார் 

தமிழகத்தின் முன்னாள் ஆளுநரும், ஒருங்கிமைந்த 

ஆந்திர மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வருமான 

ககானிகஜட்டி லராசய்யா (89 வயது) காலமானார். 

எம்.எல்.ஏ., எம்.எல்.சி., லலாக்சபா உறுப்பினர்களாக 

பணியாற்றியவர். லகாட்லா விஜயபாஸ்கர கரட்டி, 

சன்னா கரட்டி மற்றும் ஒய்.எஸ்.ராஜலசகர கரட்டி 

தமலமமயிலான அமமச்சரமவயில் நிதி, 

லபாக்குவரத்து, எரிசக்தி உள்ளிட்ட பல முக்கிய 

இலாகாக்கமள அவர் வகித்தார். 
 

மூத்ே பத்திரிலகயாளர் விதனாத் துவா காலமானார் 

மூத்த பத்திரிமகயாளர் விலனாத் துவா சமீபத்தில் 

காலமானார். ஹிந்தி ஒளிபரப்பு பத்திரிமகயின் 

முன்லனாடிகளில் ஒருவராக இருந்த அவர், 70களின் 

மத்தியில் யுவ மஞ்ச் என்ற இமளஞர் நிகழ்ச்சிமய 

வழங்க தூர்தர்ஷனிலும், பின்னர் பல 

கதாமலக்காட்சி கசய்தி லசனல்களிலும் 

பணியாற்றினார். 

அவர் என்டிடிவியின் பயைத்தின் ஒருங்கிமைந்த 

பகுதியாகவும் இருந்தார். அவரது மிகவும் 

விரும்பப்பட்ட உைவு நிகழ்ச்சியான ‘மஜக்கா 

இந்தியா கா’ அவர் சிறந்த சுமவக்காக முழு 

நாட்மடயும் கடந்து கசன்றார். 

 

Miscellaneous News 
 

ஏர்சடல், இன்சவஸ்ட் இந்தியா ‘ஸ்டார்ட்அப் 

இன்தனாதவஷன் தெலஞ்ச்’ அறிமுகப்படுத்தின. 

பார்தி ஏர்கடல் மற்றும் இன்கவஸ்ட் இந்தியா, 

லதசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வசதி 

முகமம ஆகியமவ இமைந்து 

ஸ்டார்ட்அப்களுக்காக 5ஜி, IoTயில் தீர்வுகமள 

உருவாக்குவதற்காக ‘ஏர்கடல் இந்தியா 

ஸ்டார்ட்அப் இன்லனாலவஷன் லசலஞ்மச’ 

அறிமுகப்படுத்தின. 

ஸ்டார்ட்அப் இன்லனாலவஷன் சவாலின் கீழ், 5ஜி, 

கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், இன்டர்கநட் ஆஃப் திங்ஸ் 

(ஐஓடி) மற்றும் டிஜிட்டல் என்டர்கடயின்கமன்ட் 

லபான்ற பகுதிகளில் லவறுபட்ட தீர்வுகமள 

நிரூபிக்க ஆரம்ப-நிமல கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள் அமழக்கப்படுகின்றன. 

 

Important Takeaways 

அனைத்து ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புகள்: 

 

• பார்படாஸ் தமலநகர்: பிரிட்ஜ்டவுன்; 

• பார்படாஸ் நாையம்: பார்படாஸ் டாலர். 

• அகில இந்திய வாகனாலி நிறுவப்பட்டது: 1936; 

• அகில இந்திய வாகனாலி தமலமமயகம்: 
சன்சாத் மார்க், புது தில்லி; 

• அகில இந்திய வாகனாலி உரிமமயாளர்: பிரசார் 
பாரதி. 

• நாகாலாந்து முதல்வர்: கநய்பியு ரிலயா; 
நாகாலாந்து ஆளுநர்: கஜகதீஷ் முகி. 

• உ.பி தமலநகர்: லக்லனா; 

• உ.பி கவர்னர்: ஆனந்திகபன் பலடல்; 

• உ.பி முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத். 

• லகரள தமலநகர்: திருவனந்தபுரம்; 

• லகரள ஆளுநர்: ஆரிப் முகமது கான்; 

• லகரள முதல்வர்: பினராயி விஜயன். 

• India1 Payments Limited நிறுவப்பட்டது: 2006; 
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• India1 Payments Limited தமலமமயகம் இடம்: 

கபங்களூரு. 

• BSF மடரக்டர் கஜனரல்: பங்கஜ் குமார் சிங்; 

• BSF தமலமமயகம்: புது தில்லி. 

• அருைாச்சல பிரலதசத்தின் தமலநகரம்: 

இட்டாநகர்; 

• அருைாச்சல பிரலதச ஆளுநர்: பி.டி.மிஸ்ரா. 

• பாரத ஸ்லடட் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூமல 
1955; 

• பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலமமயகம்: மும்மப; 

• பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலவர்: திலனஷ் குமார் 
காரா. 

• எகனாமிஸ்ட் இன்டலிகஜன்ஸ் யூனிட் 

நிறுவப்பட்டது: 1946; 

• எகனாமிஸ்ட் இன்டலிகஜன்ஸ் யூனிட் 

தமலமமயகம்: லண்டன், யுமனகடட் கிங்டம்; 

• எகனாமிஸ்ட் இன்டலிகஜன்ஸ் யூனிட் 

குலளாபல் தமலமம கபாருளாதார நிபுைர், 

நிர்வாக இயக்குனர்: மசமன் பாப்டிஸ்ட். 

• நாகாலாந்து முதல்வர்: கநய்பியு ரிலயா; 
நாகாலாந்து ஆளுநர்: கஜகதீஷ் முகி 

• பீகார் தமலநகரம்: பாட்னா; 

• பீகார் கவர்னர்: பாகு சவுகான்; 

• பீகார் முதல்வர்: நிதிஷ் குமார். 

• ரிமலயன்ஸ் லகபிடல் லிமிகடட் CEO: கஜய் 

அன்லமால் அம்பானி; 

• ரிமலயன்ஸ் லகபிடல் லிமிகடட் 

தமலமமயகம்: சாண்டாகுரூஸ், மும்மப; 

• ரிமலயன்ஸ் லகபிடல் லிமிகடட் நிறுவனர்: 
திருபாய் அம்பானி; 

• ரிமலயன்ஸ் லகபிடல் லிமிகடட் 

நிறுவப்பட்டது: 5 மார்ச் 1986; 
 

 

• இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் 

நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 1966; 

• இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் 
தமலமமயகம்: புது தில்லி. 

• சர்வலதச நாைய நிதியம் உருவாக்கப்பட்டது: 27 

டிசம்பர் 1945; 

• சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் தமலமமயகம்: 
வாஷிங்டன் டி.சி., அகமரிக்கா; 

• சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் உறுப்பு நாடுகள்: 
190; 

• சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் நிர்வாக 
இயக்குனர்: கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா. 

• மத்தியப் பிரலதச தமலநகரம்: லபாபால்; 

• மத்திய பிரலதச ஆளுநர்: மங்குபாய் சி.பலடல்; 

• மத்திய பிரலதச முதல்வர்: சிவராஜ் சிங் சவுகான் 

• சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியத்தின் 
தமலமமயகம்: கஜனிவா, சுவிட்சர்லாந்து; 

• சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியம் 

நிறுவப்பட்டது: 17 லம 1865; 

• சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியத்தின் 
தமலமமச் கசயலாளர்:  வுலின் ஜாலவா. 

• இமாச்சல பிரலதச ஆளுநர்: ராலஜந்திர 
விஸ்வநாத் அர்லலகர்; 

• இமாச்சல பிரலதச முதல்வர்: கஜய் ராம் தாக்கூர். 

• ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச் கசயலாளர்: 
அன்லடானிலயா குட்டகரஸ்; 

• ஐக்கிய நாடுகளின் தமலமமயகம்: நியூயார்க், 

அகமரிக்கா; 

• ஐக்கிய நாடுகள் சமப நிறுவப்பட்டது: 24 

அக்லடாபர் 1945; 

• கல்வி அமமச்சர்: தர்லமந்திர பிரதான். 

• இந்தியா INX நிறுவப்பட்டது: 2017; 

• இந்தியா INX இன் தமலமமயகம்: காந்திநகர், 

குஜராத்; 

• இந்தியா INX இன் MD மற்றும் CEO: V. 

பாலசுப்ரமணியம். 

• ஃகபடரல் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 23 ஏப்ரல் 

1931; 

• ஃகபடரல் வங்கியின் தமலமமயகம்: ஆலுவா, 
லகரளா; 

• ஃகபடரல் வங்கியின் MD மற்றும் CEO: ஷியாம் 

சீனிவாசன்; 
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• ஃகபடரல் வங்கி லடக்மலன்: யுவர் பர்ஃகபக்ட் 
பாங்கிங் பார்ட்னர். 

• OECD இன் கபாதுச் கசயலாளர்: மத்தியாஸ் 

கார்மன்; 

• OECD இன் தமலமமயகம்: பாரிஸ், பிரான்ஸ்; 

• OECD நிறுவப்பட்டது: 30 கசப்டம்பர் 1961 

• IFFCO நிறுவப்பட்டது: 1967; 

• IFFCO தமலமமயகம்: புது தில்லி, கடல்லி; 

• IFFCO MD மற்றும் CEO: டாக்டர். யு.எஸ். 

அவஸ்தி. 

• அசாம் மாநில ஆளுநர் : ஜகதீஷ் முகி; 

• அசாம் மாநில முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா 
சர்மா. 

• கடற்பமடத் தளபதி : அட்மிரல் ஆர்  ரி குமார்; 

• இந்திய கடற்பமட நிறுவப்பட்டது: 26 ஜனவரி 

1950. 

• ஜார்கண்ட் முதல்வர்: ல மந்த் லசாரன்; 

கவர்னர்: ஸ்ரீமதி திகரௌபதி முர்மு. 

• OYO ரூம்ஸ் நிறுவப்பட்டது: 2013; 

• OYO ரூம்ஸ் CEO: ரித்லதஷ் அகர்வால். 

• ஐலராப்பிய ஒன்றியம் நிறுவப்பட்டது: 1 

நவம்பர் 1993; 

• ஐலராப்பிய ஒன்றிய தமலமமயகம்: 

பிரஸ்ெல்ஸ்; 

• ஐலராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகள்: 27; 

• ஐலராப்பிய ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ 
கமாழிகள்: 24; 

• ஐலராப்பிய கவுன்சிலின் ஐலராப்பிய ஒன்றிய 
தமலவர்: சார்லஸ் மமக்லகல். 

• உைவு மற்றும் விவசாய அமமப்பின் 
தமலமமயகம்: லராம், இத்தாலி. 

• உைவு மற்றும் விவசாய அமமப்பின் தமலவர்: 
Qu Dongyu; 

• உைவு மற்றும் லவளாண்மம அமமப்பு 
நிறுவப்பட்டது: 16 அக்லடாபர் 1945; 

• சர்வலதச மண் அறிவியல் சங்கத் தமலவர்: லாரா 
கபர்தா கரய்ஸ் சான்கசஸ் (கமக்சிலகா); 

• சர்வலதச மண் அறிவியல் சங்கம் 

நிறுவப்பட்டது: 1924; 

• சர்வலதச மண் அறிவியல் சங்கத்தின் 

தமலமமயகம்: வியன்னா, ஆஸ்திரியா. 

• காம்பியா தமலநகர்: பஞ்சுல்; 

• காம்பியா நாையம்: காம்பியன் தலாசி. 

• கஜர்மனி தமலநகரம்: கபர்லின்; 

• கஜர்மனி நாையம்: யூலரா; 

• கஜர்மனி அதிபர்: ஃபிராங்க் வால்டர் 
ஸ்கடய்ன்மியர். 

• நாசா நிர்வாகி: பில் கநல்சன். 

• நாசாவின் தமலமமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி., 
அகமரிக்கா. 

• நாசா நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 1958. 

• SpaceX நிறுவனர் & CEO: எலலான் மஸ்க். 

• SpaceX நிறுவப்பட்டது: 2002 

• SpaceX தமலமமயகம்: கலிலபார்னியா, 

அகமரிக்கா. 

• மியான்மர் தமலநகர்: நய்பிடாவ்; 

• மியான்மர் நாையம்: கியாட். 

• உத்தரகாண்ட் தமலநகரங்கள்: லடராடூன் 
(குளிர்காலம்), மகர்மசன் (லகாமட); 

• உத்தரகாண்ட் ஆளுநர்: கலப்டினன்ட் கஜனரல் 
குர்மித் சிங்; 

• உத்தரகாண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் தாமி. 

• உலக வள நிறுவனம், இந்தியா CEO: O P 

அகர்வால்; 

• உலக வள நிறுவனம், இந்தியா ஸ்தாபனம்: 2011; 

• உலக வள நிறுவனம், இந்திய தமலமமயகம்: 

மும்மப, மகாராஷ்டிரா. 

• மமக்லராசாப்ட் CEO மற்றும் தமலவர்: சத்யா 

நாகதல்லா; 

• மமக்லராசாப்ட் தமலமமயகம்: கரட்மாண்ட், 

வாஷிங்டன், அகமரிக்கா. 

• உ.பி தமலநகர்: லக்லனா; 

• உ.பி கவர்னர்: ஆனந்திகபன் பலடல்; 

• உ.பி முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத். 

• குஜராத் தமலநகர்: காந்திநகர்; 

• குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்சார்யா லதவ்வ்ரத்; 

• குஜராத் முதல்வர்: பூலபந்திரபாய் பலடல். 

• பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1894; 

• பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கியின் தமலமமயகம்: 
புது தில்லி; 

• பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கியின் MD & CEO: S. S. 

மல்லிகார்ஜுன ராவ்; 

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


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

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

• பஞ்சாப் லநஷனல் லபங்க் லடக்மலன்: தி லநம் 
யூ லகன் லபங்க் அன். 

• ஆர்பிஐ 25வது கவர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ்; 

தமலமமயகம்: மும்மப; நிறுவப்பட்டது: 1 

ஏப்ரல் 1935, ககால்கத்தா. 

• சிட்டி யூனியன் வங்கி தமலமமயகம்: 
கும்பலகாைம்; 

• சிட்டி யூனியன் வங்கியின் CEO: டாக்டர். என். 

காமலகாடி; 

• சிட்டி யூனியன் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1904; 

• தமிழ்நாட்டின் தமலநகரம்: கசன்மன; 

• தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்; 

• தமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி; 

• தமிழ்நாடு மாநில நடனம்: பரதநாட்டியம். 

• நகர் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கி தமலமமயகம்: 
அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா; 

• நகர் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கியின் கசயல் 
தமலவர்: வி. லராக்லட; 

• NPCI நிறுவப்பட்டது: 2008; 

• NPCI தமலமமயகம்: மும்மப, மகாராஷ்டிரா; 

• NPCI MD & CEO: திலிப் அஸ்லப. 

• ஷிவாலிக் சிறு நிதி வங்கியின் தமலமமயகம்: 
கநாய்டா, உத்தரப் பிரலதசம்; 

• ஷிவாலிக் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கியின் MD 

& CEO: சுவீர் குமார் குப்தா. 

• Paytm Payments Bank Ltd இன் தமலவர்: விஜய் 

லசகர் சர்மா; 

• Paytm Payments Bank Ltd இன் MD மற்றும் CEO: 

சதீஷ் குமார் குப்தா; 

• Paytm Payments Bank Ltd தமலமமயகம்: கநாய்டா, 

உத்தரபிரலதசம். 

• GRSE தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்: ரியர் 

அட்மிரல் வி லக சக்லசனா. 

• GRSE தமலமமயகம்: ககால்கத்தா, லமற்கு 

வங்காளம். 

• ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் தமலவர்: இயன் லின்னல்; 

• ஃபிட்ச் லரட்டிங்ஸ் தமலமமயகம்: நியூயார்க், 

அகமரிக்கா. 

• DRDO தமலவர் : டாக்டர் ஜி சதீஷ் கரட்டி. 

• DRDO தமலமமயகம்: புது தில்லி. 

• DRDO நிறுவப்பட்டது: 1958 

• உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கியின் தமலமமயகம்: 
கபங்களூரு; 

• உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி நிறுவனர்: சமித் 
லகாஷ்; 

• உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி நிறுவப்பட்டது: 28 

டிசம்பர் 2004; 

• FICCI நிறுவப்பட்டது: 1927; 

• FICCI தமலமமயகம்: புது தில்லி; 

• FICCI தமலவர்:  ர்ஷவர்தன் நிலயாடியா; 

• FICCI கபாதுச் கசயலாளர்: அருண் சாவ்லா. 

• ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான 
சர்வலதச நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது: 27 பிப்ரவரி 

1995; 

• ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான 
சர்வலதச நிறுவனம் ஸ்டாக்ல ாம், ஸ்வீடன்; 

• ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான 
சர்வலதச நிறுவனம் கபாதுச் கசயலாளர்: 

ககவின் காசாஸ்-ஜலமாரா. 

• லதசிய மகளிர் ஆமையம் உருவாக்கப்பட்டது: 
1992; 

• லதசிய மகளிர் ஆமையத்தின் தமலமமயகம்: 
புது தில்லி. 

• Paytm நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 2010; 

• Paytm தமலமமயகம்: கநாய்டா, உத்தரப் 

பிரலதசம், இந்தியா; 

• Paytm CEO: விஜய் லசகர் சர்மா 

• பாரத ஸ்லடட் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூமல 
1955; 

• பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலமமயகம்: மும்மப; 

• பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலவர்: திலனஷ் குமார் 
காரா. 

• லலாவி இன்ஸ்டிடியூட் வாரியத்தின் தமலவர்: 
ஃபிராங்க் லலாவி ஏசி; 

• லலாவி இன்ஸ்டிடியூட் தமலமமயகம்: சிட்னி, 

ஆஸ்திலரலியா. 

• பூப்பந்து உலக கூட்டமமப்பு 

நிறுவப்பட்டது:1934; 

• பூப்பந்து உலக கூட்டமமப்பு தமலமமயகம்: 
லகாலாலம்பூர், மலலசியா; 

• பூப்பந்து உலக சம்லமளனத்தின் தமலவர்: 
லபால்-எரிக் ல ாயர் லார்சன். 
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• சர்வலதச சிவில் விமானப் லபாக்குவரத்து 
அமமப்பின் தமலமமயகம்: மாண்ட்ரீல், 

கனடா. 

• சர்வலதச சிவில் ஏவிலயஷன் அமமப்பு 
கவுன்சில் தமலவர்: சால்வலடார் 

சியாச்சிடாலனா. 

• சர்வலதச சிவில் ஏவிலயஷன் அமமப்பு 
நிறுவப்பட்டது: 7 டிசம்பர் 1944 

• சார்க் தமலவர்: லநபாளம்; 

• சார்க் கசயலாளர் நாயகம்: எசல ருவன் வீரலகான் 
(இலங்மக); 

• சார்க் கசயலகம்: காத்மாண்டு, லநபாளம். 

• ஏர்கடல் நிறுவப்பட்டது: 1995; 

• ஏர்கடல் தமலமமயகம்: புது கடல்லி, இந்தியா; 

• ஏர்கடல் தமலவர்: சுனில் பார்தி; 

• ஏர்கடல் MD & CEO: மிட்டல் லகாபால் விட்டல். 
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