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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 
 

UAE 4.5 நாள் தவலல வாரத்திற்கு மாறிய முேல் 

நாடு 

 ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ், ேற்த ாதுள்ள 

ஐந்து நாள் தவலல வாரத்லே ஜனவரி 1 

முேல் நான்கலர நாளாக மாற்றுவோக 

அறிவித்துள்ளது, உற் த்தி மற்றும் 

தவலலலய தமம் டுத்துவேற்கான அேன் 

முயற்சிகளின் ஒரு  குதியாக ஊழியர் நட்பு 

மாற்றத்லே உருவாக்கும் உலகின் முேல் 

நாடாக மாறியுள்ளது. – வாழ்க்லக ெமநிலல. 

 புதிய அட்டவலையின் டி, திங்கள் முேல் 

வியாழன் வலர தவலல தநரங்கள் காலல 30 

முேல் பிற் கல் 3.30 வலரயும், அலேத் 

சோடர்ந்து சவள்ளிக்கிழலம காலல 7.30 

முேல் மதியம் 12.00 மணி வலரயும் தவலல 

தநரம் இருக்கும். புதிய விதியின் டி ெனி 

மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழலமகள் முழு நாள் 

விடுமுலற. 

இந்திய-அசமரிக்கரான சகௌேம் ராகவன் 

சவள்லள மாளிலகயின் முக்கிய  ேவிக்கு 

உயர்த்ேப் ட்டார் 

 அசமரிக்க அதி ர் தஜா பிடன், இந்திய-

அசமரிக்க அரசியல் ஆதலாெகர் சகளேம் 

ராகவலன, சவள்லள மாளிலகயின் அதி ர் 

அலுவலகத்தின் ேலலவராக 

நியமித்துள்ளார். சவள்லள மாளிலகயின் 

ஜனாதி தி  ணியாளர் அலுவலகம் (PPO), 

ஜனாதி தி  ணியாளர் அலுவலகம் என்றும் 

எழுேப் ட்டுள்ளது, இது சவள்லள 

மாளிலக அலுவலகம் புதிய நியமனம் 

செய் வர்கலள ெரி ார்க்கும்  ணியாகும். 

சவள்லள மாளிலகயில்  ணிபுரியும் 

தவட் ாளர்கலள மதிப்பிடுவேற்கு PPO 

மிகவும் ச ாறுப் ான அலுவலகங்களில் 

ஒன்றாகும். 

து ாய் 100% காகிேம் இல்லாே உலகத்தில் முேல் 

இடத்தில் உள்ளது 

 து ாய் 100% காகிேம் இல்லாே உலகின் 

முேல் அரொங்கமாக மாறியது, ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட் (யுஏஇ)  ட்டத்து இளவரெர் தேக் 

ஹம்ோன் பின் முகமது பின் ரஷித் அல் 

மக்தூம் அறிவித்ோர். இது சுமார் 3 பில்லியன் 

திர்ஹாம் (USD 350 மில்லியன்) மற்றும் 14-

மில்லியன் மனிே மணிதநரங்கலளச் 

தெமிக்கும். 

 டிஜிட்டல் மயமாக்கல் அலனத்து 

அரொங்கங்களுக்கும் வழங்கும். 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கான தெலவகள் 

மற்றும் 336 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

காகிே நுகர்வுகலள குலறக்கிறது. 

சீனா விண்சவளி ஆய்வுக்காக “ஷிஜியான்-6 05” 

செயற்லகக்தகாள்கலள விண்ணில் செலுத்தியது 

 விண்சவளி ஆய்வு மற்றும் புதிய 

சோழில்நுட்  தொேலனகளுக்காக 

வடதமற்கு சீனாவில் உள்ள ஜியுகுவான் 

செயற்லகக்தகாள் ஏவுகலை 

லமயத்திலிருந்து ஷிஜியன்-6 05 என்ற புதிய 

செயற்லகக்தகாள்கலள சீனா சவற்றிகரமாக 

விண்ணில் செலுத்தியது. 
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 லாங் மார்ச் சீரிஸ் தகரியர் ராக்சகட்டுகளின் 
400வது  ணிலய குறிக்கும் லாங் மார்ச்-4பி 

ராக்சகட் மூலம் செயற்லகக்தகாள்கள் 

ஏவப் ட்டன. செயற்லகக்தகாள்களின் 

எண்ணிக்லக குறித்ே ேகவல்கள் 

குறிப்பிடப் டவில்லல. செய்தி 

 டிக்கும்த ாது, அலவ விண்சவளி ஆய்வு 

மற்றும் புதிய சோழில்நுட்  

தொேலனகளுக்கு  யன் டுத்ேப் டும். 

 

National News 
 

J&K இல் 1,000 அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கலள 

நிறுவ நிதி ஆதயாக் நிறுவவுள்ளது 

 ஜம்மு காஷ்மீரில் 1000 அடல் டிங்கரிங் 

ஆய்வகங்கலள நிறுவ நிதி ஆதயாக் 

திட்டமிட்டுள்ளது. 1000 அடல் டிங்கரிங் 

ஆய்வகங்களில், 187 2021-22 நிதியாண்டின் 

இறுதிக்குள் நிறுவப் டும். 

 187 ATLகளில், 31 தஜ&தக அரசுப்  ள்ளிகளில் 

நிறுவப் ட்டுள்ளன, 50 KVகள், JNVகள் 

மற்றும் ேனியார்  ள்ளிகள் த ான்ற  ல 

கல்வி நிறுவனங்களில் நிறுவப் டும். 

காசியில் காசி-விஸ்வநாத் ோம் திட்டத்லே 

பிரேமர் தமாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

 தகாவில் நகரத்தின் இரண்டு முக்கிய 

அலடயாளங்களான காசி விஸ்வநாேர் 

தகாவில் மற்றும் கங்லக சோடர்ச்சி 

மலலகலள இலைக்கும் 339 தகாடி ரூ ாய் 

மதிப்பிலான காசி விஸ்வநாத் வழித்ேட 

திட்டத்தின் முேல் கட்டத்லே பிரேமர் 

நதரந்திர தமாடி சோடங்கி லவத்ோர். 

 காசி விஸ்வநாேர் தகாயிலில் பிரார்த்ேலன 
செய்ே தமாடி, தகாயில் வளாகத்தில் 

ருத்ராட்ெ மரத்லே நட்டார். 

 ாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் ஸ்வர்னிம் 

விஜய்  ர்வ்லவ திறந்து லவத்ோர் 

  ாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், 1971 

த ாரில் இந்தியா சவற்றி ச ற்ற 50 

ஆண்டுகலள நிலனவுகூரும் வலகயில் 

ஸ்வர்னிம் விஜய்  ர்வ்லவ திறந்து 

லவத்ோர். சோடக்க விழாவில் அவர் ‘வால் 

ஆஃப் ஃத ம் -1971 இந்திய- ாகிஸ்ோன் 

த ாலர’ திறந்து லவக்கிறார். 

 ஸ்வர்னிம் விஜய்  ர்வ் என் து டிெம் ர் 12, 

2021 அன்று புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியா 

தகட் லான்ஸில், 1971 இந்திய- ாக் த ாரில் 

வங்காளதேெத்தின் விடுேலலக்காக ஆயுேப் 

 லடகளின் வீரம் மற்றும் சோழில்முலற 

மற்றும் அவர்களின்  ங்களிப்ல  

நிலனவுகூரும் ஒரு நிகழ்வாகும். 

எஸ்சி, எஸ்டியினர் மீோன 

வன்சகாடுலமகளுக்கு எதிராக தேசிய 

சஹல்ப்லலலன சோடங்க மத்திய அரசு முடிவு 

செய்துள்ளது 

 மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 
அலமச்ெர் டாக்டர் வீதரந்திர குமார், எஸ்சி, 

எஸ்டியினர் மீோன வன்சகாடுலமகளுக்கு 

எதிராக தேசிய சஹல்ப்லலலனத் 

சோடங்கினார். 

 சஹல்ப்லலனின் தநாக்கம்,  ாகு ாட்லட 

முடிவுக்குக் சகாண்டு வந்து அலனவருக்கும் 

 ாதுகாப்ல  வழங்குவலே தநாக்கமாகக் 

சகாண்ட ெட்டத்தின் விதிகள்  ற்றிய 

விழிப்புைர்லவ உருவாக்குவோகக் 

கூறப் டுகிறது. 14566 என்ற கட்டைமில்லா 

எண்ணில் 24-7 வலர சஹல்ப்லலன் 

கிலடக்கும். 

உ.பி.யில் ெரயு நஹர் தேசிய திட்டத்லே பிரேமர் 

தமாடி சோடங்கி லவத்ோர் 

 உத்ேரபிரதேெ மாநிலம்  ல்ராம்பூரில் ெர்யு 
நஹர் தேசிய திட்டத்லே பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடி சோடங்கி லவத்ோர். இந்ே திட்டம் 

14 லட்ெம் சஹக்தடர் நிலங்களுக்கு 

 ாெனத்திற்கான உறுதியான ேண்ணீலர 

வழங்கும் மற்றும் முக்கியமாக கிழக்கு 

உத்ேரபிரதேெத்தில் சுமார் 29 லட்ெம் 

விவொயிகள்  யனலடயும். 

 திட்ட சோடக்க நிகழ்ச்சியில் உத்ேரபிரதேெ 
ஆளுநர் ஆனந்திச ன்  தடல், முேல்வர் 

தயாகி ஆதித்யநாத், மத்திய ஜல் ெக்தி 

அலமச்ெர் கதஜந்திர சிங் சேகாவத், துலை 

முேல்வர் தகெவ் பிரொத் மவுரியா 

உள்ளிட்தடார் கலந்து சகாண்டனர். 
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பீகாரின் மிதிலா மக்கானாவுக்கு ஜிஐ தடக்லக 

லமயம் வழங்குகிறது 

 மத்திய வர்த்ேக அலமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள 

புவிொர் குறியீடுகள்  திவகம் (ஜிஐஆர்) 

பீகார் மக்கானாலவ மிதிலா மக்கானா என 

மறுச யரிடுவேற்கான மனுலவ 

ஏற்றுக்சகாண்டது மற்றும் அேன் 

தோற்றத்லே சிறப் ாக பிரதி லிக்கும் 

வலகயில் பிராண்ட் தலாதகாவில் தமலும் 

மாற்றங்கலள  ரிந்துலரத்துள்ளது. 

 பிராண்ட் தலாதகாவில் அேன் தோற்றத்லே 

முன்னிலலப் டுத்ேவும், ேயாரிப்பின் 

புவியியல் குறியீடுகள் (ஜிஐ) உரிலமகலளப் 

 ாதுகாக்கவும் இது திருத்ேங்கலள 

 ரிந்துலரத்ேது. 

பீகாரின் சில GI குறிச்சொற்கள்: 

 மது ானி ஓவியங்கள் 

 கேர்னி அரிசி 

 மாகஹி  ான் 

 சிலாவ் காஜா 

 ோஹி லிச்சி 

  ாகல்புரி ெர்ோலு 

ஆத்மநிர் ர்  ாரத் தராஜ்கர் தயாஜனா: 

மகாராஷ்டிரா முேலிடத்தில் உள்ளது 

 ஆத்மாநிர் ர்  ாரத் தராஜ்கர் தயாஜனா 

(ABRY) திட்டத்தின் கீழ் அதிக ட்ெ 

 யனாளிகலளக் சகாண்ட மாநிலங்களின் 

 ட்டியலில் மகாராஷ்டிரா முேலிடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது, அலேத் சோடர்ந்து ேமிழ்நாடு 

மற்றும் குஜராத் உள்ளன. 

 மகாராஷ்டிராவில் 6,49,560  யனாளிகள் 

 திவு செய்யப் ட்டுள்ளனர், அலேத் 

சோடர்ந்து ேமிழ்நாடு (5,35,615), குஜராத் 

(4,44,741) மற்றும் கர்நாடகா (3,07,164) 

ஆகிதயார் உள்ளனர். மகாராஷ்டிராவில், 

17,524 நிறுவனங்களின் புதிய ஊழியர்களுக்கு 

இத்திட்டத்தின் கீழ்  யனாளிகளுக்கு 

சமாத்ேம் ரூ.72 தகாடி வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

சடல்லி காவல்துலற “உன்னதி” என்ற மின்-

கற்றல் ேளத்லே அறிமுகப் டுத்தியது 

 சடல்லி த ாலீஸ் கமிேனர், ராதகஷ் 

அஸ்ோனா, புதுதில்லியில் உள்ள அகில 

இந்திய சோழில்நுட் க் கல்வி கவுன்சில் 

(ஏஐசிடிஇ) ஆடிட்தடாரியத்தில் சடல்லி 

காவல்துலறயின் முேன்லமத் திட்டமான 

‘யுவா’வின் கீழ் ‘உன்னதி’ என்ற மின் கற்றல் 

ேளத்லே சோடங்கினார். 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 5 லட்ெம் த ர் 

 ல்தவறு குற்றங்களுக்காக சடல்லி 

காவல்துலறயால் லகது 

செய்யப் டுகிறார்கள். அவர்களில் 85 

ெேவீேத்திற்கும் அதிகமாதனார் முேல் 

முலறயாக வரு வர்கள் மற்றும் 10-15 

ெேவீேம் த ர் மட்டுதம மீண்டும் மீண்டும் 

குற்றவாளிகள். 

குஜராத்தில் மா உமியா ோம் தமம் ாட்டு 

திட்டத்திற்கு அரசு அடிக்கல் நாட்டியது 

 குஜராத் மாநிலம் அகமோ ாத்தில் உள்ள 
தொலாவில் உள்ள உமியா வளாகத்தில் மா 

உமியா ோம் தமம் ாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 

உமியா மாோ ோம் தகாயில் மற்றும் தகாயில் 

வளாகங்களுக்கு மத்திய உள்துலற 

அலமச்ெர் அமித் ோ அடிக்கல் நாட்டினார். 

 74,000 ெதுர அடி நிலத்தில் ரூ.1,500 தகாடி 

செலவில் அலவ உருவாக்கப் டும். இந்ே 

திட்டத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி கிட்டத்ேட்ட 

கலந்து சகாண்டு உலரயாற்றினார். 

 ‘ெப்கபிரயாஸ்’ (அலனவரின் முயற்சிகள்) 

என்ற கருத்துக்கு ஒரு உோரைமாக அவர் 

திட்டத்லேக் கூறினார். 

இந்திய ெர்வதேெ அறிவியல் திருவிழாவின் 7வது 

 திப்பு  னாஜியில் சோடங்குகிறது 

 தகாவாவின்  னாஜியில் இந்திய ெர்வதேெ 
அறிவியல் திருவிழாவின் ஏழாவது  திப்ல  

மத்திய இலை அலமச்ெர் (சுயாதீன 

ச ாறுப்பு) அறிவியல் மற்றும் 

சோழில்நுட் ம் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் 

சோடங்கி லவத்ோர். 
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 4 நாள் அறிவியல் திருவிழாவின் 

கருப்ச ாருள் ‘ஆொதி கா அம்ரித் 

மதஹாத்ெவ்’ – “செழிப் ான 

இந்தியாவுக்காக  லடப் ாற்றல், 

அறிவியல், சோழில்நுட் ம் மற்றும் 

புதுலமகலளக் சகாண்டாடுேல்”. 

 முேல் இந்திய ெர்வதேெ அறிவியல் விழா 
சடல்லி ஐஐடியில் 2015 இல் நலடச ற்றது. 

அறிவியல் திருவிழாவின் முக்கிய தநாக்கம், 

மக்களிடம் உள்ள கண்டுபிடிப்புகலள 

 யன் ாட்டிற்கு சகாண்டு வருவதும், 

மக்களுக்கு மலிவு விலலயில் 

சோழில்நுட் த்லே தமம் டுத்துவதும் 

ஆகும். 

US Fashion Brand “Patagonia” அேன் ஆலடகளுக்கு 

காதி சடனிலமத் தேர்ந்சேடுக்கிறது 

 அசமரிக்காலவ ேளமாகக் சகாண்ட உலகின் 

முன்னணி த ேன் பிராண்டான 

 டதகானியா, இப்த ாது சடனிம் 

ஆலடகள் ேயாரிப் ேற்கு 

லகவிலனப்ச ாருளான காதி சடனிம் 

துணிலயப்  யன் டுத்துகிறது. 

 ஜவுளி நிறுவனமான அரவிந்த் மில்ஸ் மூலம் 
 டதகானியா, குஜராத்தில் இருந்து ரூ.08 

தகாடி மதிப்புள்ள கிட்டத்ேட்ட 30,000 

மீட்டர் காதி சடனிம் துணிலய 

வாங்கியுள்ளது. 

  டதகானியாவால் காதி சடனிம் 

வாங்கப் ட்டேன் மூலம் காதி 

லகவிலனஞர்களுக்கு கூடுேலாக 80 லட்ெம் 

மனிே தநரங்கள், அோவது 27,720 மனிே 

நாட்கள் தவலல கிலடத்துள்ளது. 
 

 

யுசனஸ்தகா சகால்கத்ோவின் துர்கா பூலஜலய 

அருவமான கலாச்ொர  ாரம் ரியமாக 

அங்கீகரித்துள்ளது 

 யுசனஸ்தகா சகால்கத்ோவில் உள்ள துர்கா 

பூலஜலய அேன் 2021 இன் அருவமான 

கலாச்ொர  ாரம் ரிய  ட்டியலில் 

தெர்த்துள்ளது, இது 331 ஆண்டுகள் 

 ழலமயான நகரம் மற்றும் தமற்கு வங்க 

மாநிலத்தின் மிகப்ச ரிய மே 

திருவிழாவிற்கு ெர்வதேெ அங்கீகாரம் 

அளிக்கிறது. 

 யுசனஸ்தகாவின் அறிவிப்பு வங்காளத்தின் 

ஆளும் திரிைாமுல் காங்கிரஸால் (TMC) 

வரதவற்கப் ட்டது, ஏசனனில் முேல்வர் 

மம்ோ  ானர்ஜி விழாவின் மிகப்ச ரிய 

புரவலராக  ரவலாக அங்கீகரிக்கப் ட்டார். 

 துர்கா பூலஜலய உள்ளடக்கியேன் மூலம், 

இந்தியாவின் அருவமான கலாச்ொர 

 ாரம் ரிய  ட்டியலில் உள்ள கூறுகளின் 

எண்ணிக்லக 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

இந்தியாவில் ச ண்களுக்கான ெட்டப்பூர்வ 

திருமை வயலே உயர்த்ே ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

 ச ண்களுக்கான குலறந்ே ட்ெ திருமை 

வயலே 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் 

திட்டத்திற்கு மத்திய அலமச்ெரலவ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. ேற்த ாது, 

ஆண்களுக்கு குலறந்ே ட்ெ திருமை வயது 

21 ஆகவும், ச ண்களுக்கு 18 ஆகவும் 

உள்ளது. 

 குழந்லே திருமைத் ேலடச் ெட்டம், சிறப்புத் 

திருமைச் ெட்டம் மற்றும் இந்து திருமைச் 

ெட்டம் ஆகியவற்றில் திருத்ேங்கலள 

அறிமுகப் டுத்ே அரொங்கம் இப்த ாது 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இேன் மூலம் ச ண் குழந்லேகள் அதிகம் 

 டிக்க வாய்ப்பு கிலடக்கும். அவர்கள் 

ேங்கள் சுேந்திரத்லே அனு விக்க முடியும். 

அவர்களுக்கு சிறந்ே தவலல வாய்ப்புகளும் 

கிலடக்கும்” 
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State News 
 

ஹிமாச்ெல் அரசு ச ாது வலக ஆலையத்லே 

அலமத்ேது 

 இமாச்ெலப் பிரதேெ அரசு, மத்தியப் 

பிரதேெத்லேப் த ான்று உயர் 

ொதியினருக்கான ஆலையத்லே 

அலமப் ோக அறிவித்ேது. ‘ொமான்ய வர்க் 

ஆதயாக்’ என ச யரிடப் டும் இந்ே 

ஆலையம், 2021 பிப்ரவரி-மார்ச் மாேங்களில் 

ெட்டெல யின்  ட்சஜட் 

கூட்டத்சோடருக்கு அடுத்ேோக மாநில 

ெட்டமன்றம் கூடும் த ாது, மூன்று 

மாேங்களில் ெட்டமியற்றும் ெட்டத்தின் 

மூலம் முலறப் டுத்ேப் டும். 

 ஹிமாச்ெலப் பிரதேெத்தில் ஏற்கனதவ ஒரு 

 ட்டியல் ொதி ஆலையம் செயல் ட்டு 

வருகிறது, இேற்கு முன்னாள் சிம்லா எம்பி 

வீதரந்திர காஷ்யப் ேலலலம ோங்குகிறார். 

சமாத்ே  திவு செய்யப் ட்ட மின் 

வாகனங்களில் உத்ேரப் பிரதேெம் முேலிடத்தில் 

உள்ளது 

 நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்காலக் கூட்டத் 

சோடரில், மத்திய ொலலப் த ாக்குவரத்து 

மற்றும் சநடுஞ்ொலலத் துலற அலமச்ெர் 

நிதின் கட்கரி, இந்தியாவில் மின்ொர 

வாகனங்களின் (EV) நிலல குறித்து 

ராஜ்யெ ாவில் சேரிவித்ோர். 

 ேரவுகளின் டி, இந்தியாவில் சமாத்ேம் 

870,141  திவுசெய்யப் ட்ட EVகள் உள்ளன, 

255,700  திவுசெய்யப் ட்ட EVகளுடன் 

உத்ேரப் பிரதேெம் (UP) முேலிடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது. 

 உ.பி.க்கு அடுத்ே டியாக சடல்லி (125,347), 

கர்நாடகா (72,544), பீகார் (58,014), 

மகாராஷ்டிரா (52,506) ஆகியலவ 

அடுத்ேடுத்ே இடங்களில் உள்ளன. 

மத்தியப் பிரதேெ அரசு குவாலியரில் முேல் 

ட்தரான் தமளாலவ ஏற் ாடு செய்ேது 

 மத்தியப் பிரதேெத்தில், நாட்டிதலதய முேல் 

ஆளில்லா விமான கண்காட்சி குவாலியரில் 

ஏற் ாடு செய்யப் ட்டது. குவாலியர் 

ட்தரான் தமளாலவ சிவில் விமான 

த ாக்குவரத்து அலமச்ெகம், இந்திய அரசு, 

மத்தியப் பிரதேெ அரசு மற்றும் இந்திய 

வர்த்ேக மற்றும் சோழில் கூட்டலமப்பு 

(FICCI) இலைந்து ஏற் ாடு செய்ேன. 

 குவாலியரில் “ட்தரான் தமளா”வில் கலந்து 
சகாண்ட இலளஞர்கள் மற்றும் 

விவொயிகளிடம் உலரயாற்றிய எம்.பி 

முேல்வர், ட்தரான் சோழில்நுட் த்லேப் 

 யன் டுத்தி மத்தியப் பிரதேெம் முன்னணி 

மாநிலமாக மாற்றப் டும் என்றார். 

 சுலம லஹட்ரஜன் உற் த்திக்காக BPCL BARC 

உடன் இலைந்துள்ளது 

  ாரத் ச ட்தராலியம் கார்ப் தரேன் 

லிமிசடட் (BPCL)  சுலம லஹட்ரஜன் 

உற் த்திக்கான அல்கலலன் 

எலக்ட்தராலலஸ் சோழில்நுட் த்லே 

அளவிட  ா ா அணு ஆராய்ச்சி 

லமயத்துடன் (BARC) இலைந்துள்ளது. 

 புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றல் இலக்குகலள 

அலடவேற்கும்,  சுலமக்குடில் வாயு 

சவளிதயற்றத்லேக் குலறப் ேற்கும் 

இந்தியாவின் உறுதிப் ாட்லட 

ஆேரிப் ேற்கான முேல் முயற்சி இதுவாகும். 

 எலக்ட்தராலலெர் ஆலலகள் ேற்த ாது 

இறக்குமதி செய்யப் டுகின்றன, தமலும் 

இந்ே ஒத்துலழப்பு “ சுலம லஹட்ரஜன் 

உற் த்திக்கான அல்கலலன் 

எலக்ட்தராலலெர் சோழில்நுட் த்லே 

அளவிடுேல்” ஆகும் 

“மிேன் ெக்தி லிவிங் தலப்” சோடங்குவேற்கு 

ஒடிொ UNCDF உடன் இலைந்துள்ளது 

 ஒடிொ ஐக்கிய நாடுகளின் மூலேன 

தமம் ாட்டு நிதியத்துடன் (UNCDF) 

ச ண்களின் நிதி தமம் ாட்டிற்காக “மிேன் 

ெக்தி வாழும் ஆய்வகத்லே” சோடங்க ஒரு 

ஒப் ந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது. 

 நிதி ஆதராக்கியத்திற்கான உலகளாவிய 

லமயம், ச ண்கலள ச ாருளாோர ரீதியாக 

தமம் டுத்துவேற்கும்  ாலின ெமத்துவத்லே 

தமம் டுத்துவேற்கும் மிேன் ெக்தி லிவிங் 

ஆய்வகத்லேத் சோடங்க உள்ளது. 

http://www.adda247.com/ta/
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 டிஜிட்டல் சோழில்நுட் ங்கள் மற்றும் இ-

காமர்லஸப்  யன் டுத்துவேன் மூலம், 

ச ண்கள், சுயஉேவி குழுக்கள் (SHGs) 

மற்றும் குடும் ங்களின் வருமானம் மற்றும் 

நிதி நல்வாழ்லவ அதிகரிக்கும், 

திட்டமிடுேல், தெமிப்பு, கடன் வாங்குேல் 

அல்லது சிறப் ாகச் செலவு செய்ேல் 

த ான்ற காரணிகளில் உேவுவேன் மூலம். 

உத்ேரகாண்டின் அஸ்காட் வனவிலங்கு 

ெரைாலயம் சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் 

மண்டலமாக அறிவிக்கப் ட்டது 

 சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல 

மாற்றம் அலமச்ெகம் (MoEF&CC), 

உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்தின் பித்தோராகர் 

மாவட்டத்தில் உள்ள அஸ்தகாட் 

வனவிலங்கு ெரைாலயத்தின் எல்லலலயச் 

சுற்றி 65 ெதுர கிதலாமீட்டர்  ரப் ளலவ 

அஸ்தகாட் வனவிலங்கு ெரைாலய 

சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் மண்டலமாக (ESZ) 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 அறிவிக்கப் ட்ட  குதி அஸ்காட் 

வனவிலங்கு ெரைாலயத்லேச் சுற்றி 0 முேல் 

22 கிமீ வலர  ரவியுள்ளது. 

 அஸ்காட் வனவிலங்கு ெரைாலயம், 

அழிந்துவரும் முேன்லம இனமான கஸ்தூரி 

மான் மற்றும் அேன் வாழ்விடத்லேப் 

 ாதுகாப் ேற்காக நிறுவப் ட்டது. அஸ்காட் 

வனவிலங்கு ெரைாலயம் கஸ்தூரி மான் 

பூங்கா என்றும் அலழக்கப் டுகிறது 

நிலலயான விவொயத்திற்காக UN-FAO & ICAR 

உடன் ஆந்திரப் பிரதேெம் இலைந்துள்ளது 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெல யின் உைவு மற்றும் 

தவளாண்லம அலமப்பு (FAO) ஆந்திரப் 

பிரதேெ அரசுடன் விவொயிகளுக்கு நல்ல 

 ண்லை தமலாண்லம நலடமுலறகள் 

மற்றும் நிலலயான விவொய முலறகளில் 

 யிற்சி அளிப் ேற்கான ஒப் ந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. FAO ேவிர, இந்திய 

தவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் திட்டத்தில் 

ஒத்துலழக்கிறது. 

ஜார்கண்ட் முேல்வர் மாதவாயிஸ்டுகளால் 

 ாதிக்கப் ட்ட  குதிகளுக்கு ெஹய் திட்டத்லே 

சோடங்கினார் 

 ஜார்கண்ட் மாநிலத்தின் 

மாதவாயிஸ்டுகளால்  ாதிக்கப் ட்ட 

மாவட்டங்களில் இளம் விலளயாட்டுத் 

திறலமயாளர்கலள வளர்ப் லே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டு, ஜார்கண்ட் 

முேலலமச்ெர் தஹமந்த் தொரன், 

இலளஞர்களின் ஆவல் (SAHAY) 

திட்டத்லேப்  யன் டுத்துவேற்கான 

விலளயாட்டு நடவடிக்லகலயத் 

சோடங்கினார். மாநிலத்தின் 24 

மாவட்டங்களில் 19 மாவட்டங்கலள 

 ாதித்ே இடதுொரி தீவிரவாேத்லே (LWE) 

கட்டுப் டுத்ே இந்ே திட்டம் 

சோடங்கப் ட்டுள்ளது. கிராமங்கள் முேல் 

வார்டு வலரயிலான 14-19 வயதுக்குட் ட்ட 

சிறுவர், சிறுமியர் இத்திட்டத்தின் கீழ்  திவு 

செய்து கூலடப் ந்து, லகப் ந்து, ஹாக்கி 

மற்றும் ேடகளப் த ாட்டிகளில் ேங்கள் 

திறலமகலள சவளிப் டுத்ே வாய்ப்பு 

வழங்கப் டும். 

 

Banking News 

 

MeitY மூலம் கர்நாடக வங்கி 2 DigiDhan 

விருதுகலள சவன்றது 

 கர்நாடகா வங்கிக்கு மத்திய மின்னணு 

மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்  

அலமச்ெகத்ோல் (MeitY) இரண்டு டிஜிோன் 

விருதுகள் வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

 புதுதில்லியில் நடந்ே டிஜிட்டல் த சமண்ட் 

உத்ெவின் த ாது இந்ே விருதுகள் 

வழங்கப் ட்டன. 

 2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆகிய இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்குத் சோடர்ந்து ேனியார் துலற 

வங்கிப் பிரிவின் கீழ் BHIM-UPI 

 ரிவர்த்ேலனகளில் அதிக ெேவீே இலக்லக 

அலடந்ேேற்காக இந்ே விருது 

அங்கீகரிக்கப் ட்ட வங்கிகள். 
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IndusInd வங்கியில்  ங்குகலள அதிகரிக்க எல்ஐசி 

ரிெர்வ் வங்கியின் ஒப்புேலலப் ச ற்றுள்ளது 

 இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (எல்ஐசி) 
ேனியார் துலற கடன் வழங்கு வரின் 

சமாத்ே சவளியிடப் ட்ட மற்றும் 

செலுத்ேப் ட்ட மூலேனத்தில், IndusInd 

வங்கியில் அேன்  ங்குகலள 99 ெேவீேமாக 

அதிகரிக்க, இந்திய ரிெர்வ் வங்கியிடமிருந்து 

ஒப்புேல் ச ற்றுள்ளது. 

 ஒப்புேல் 1 வருடத்திற்கு, அோவது டிெம் ர் 8, 

2022 வலர செல்லு டியாகும். ேற்த ாது, 

IndusInd வங்கியில் LIC 95 ெேவீே  ங்குகலள 

லவத்திருக்கிறது. 

 ெமீ த்தில், தகாடக் மஹிந்திரா வங்கியின் 

 ங்குகலள 99 ெேவீேமாக அதிகரிக்க எல்ஐசி 

ரிெர்வ் வங்கியிடமிருந்து இதேத ான்ற 

ஒப்புேலலப் ச ற்றுள்ளது. 

இந்தியாவின் நகர்ப்புற தெலவகலள 

தமம் டுத்ே ADB USD 350 மில்லியன் கடனுக்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) இந்தியாவில் 

நகர்ப்புற தெலவகலள தமம் டுத்ே ரூ.05 

தகாடி (USD 350 மில்லியன்) சகாள்லக 

அடிப் லடயிலான கடனுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

 நகர்ப்புற ஏலழகள், ச ாருளாோரத்தில் 

நலிவலடந்ே பிரிவினர் மற்றும் குலறந்ே 

வருமானம் சகாண்ட பிரிவினருக்கு 

 யனளிக்கும் வலகயில் வீட்டுவெதி மற்றும் 

நகர்ப்புற விவகார அலமச்ெகம் (MoHUA) 

வகுத்துள்ள சகாள்லககலள இந்ேக் கடன் 

ஆேரிக்கிறது. 

 ஜாஜ் அலலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

‘#Care4Hockey’ பிரச்ொரத்லேத் சோடங்குகிறது 

 இந்தியாவின் முன்னணி ேனியார் ச ாதுக் 

காப்பீட்டு நிறுவனமான  ஜாஜ் 

அலலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ், 

இந்தியாவில் ஃபீல்ட் ஹாக்கியின் 

அங்கீகாரத்லே உயர்த்துவேற்காக ேனது 

‘#Care4Hockey’ பிரச்ொரத்லேத் 

சோடங்கியுள்ளது. 

 இந்ே நிறுவனம்  த்மஸ்ரீ (2020) ராணி 

ராம் ால், இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின் 

தகப்டனுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ளது, அவர் 

பிரச்ொரத்தின் முகமாக இருக்கும். 

‘#Care4Hockey’ என் து இந்தியாவில் 

ஹாக்கியின் வளர்ச்சிலய அடிமட்ட 

மட்டத்தில் இருந்து ஆேரிப் லே 

தநாக்கமாகக் சகாண்ட ஒரு வலகயான 

பிரச்ொரமாகும். 

DBS த ங்க் இந்தியா ET BFSI எக்ஸலன்ஸ் 

விருதுகள் 2021 இல் இரண்டு விருதுகலளப் 

ச ற்றுள்ளது 

 DBS த ங்க் இந்தியா ேனது 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கு டிஜிட்டல் 

மாற்றத்லே ஏற் டுத்துவேற்கான 

சோடர்ச்சியான முயற்சிகள் ET BFSI 

எக்ஸலன்ஸ் விருதுகள் 2021 இல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

 தி எகனாமிக் லடம்ஸின் ஒரு முன்முயற்சி, 

ET BFSI எக்ஸலன்ஸ் விருதுகள் ஒரு மாறும் 

மற்றும் த ாட்டி சூழலில் BFSI 

சோழிற்துலறயால் செயல் டுத்ேப் ட்ட 

சிறந்ே கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் 

நலடமுலறகலள சகௌரவிக்கின்றன. 

BoB தவர்ல்ட் தவவ் லய  ாங்க் ஆஃப்  தராடா 

அறிமுகப் டுத்தியது 

 த ங்க் ஆஃப்  தராடா (BoB) டிஜிட்டல் 

த ங்கிங் த சமண்ட்டுகளுக்கான தீர்லவ 

BoB தவர்ல்ட் தவவ் என்று ச யரிட்டுள்ளது. 

அணியக்கூடிய சோழில்நுட் ம் உலகம் 

முழுவதும் ச ரும் ஆர்வத்லே அதிகரித்து 

வருகிறது மற்றும் கடன் வழங்கு வர்கள் 

இந்ே வாய்ப்ல ப்  யன் டுத்தி மிகவும் 

வெதியான மற்றும்  ைமில்லா டிஜிட்டல் 

கட்டை முலறகலளப் 

 யன் டுத்துகின்றனர். 

டிஜிட்டல் த ங்கிங் தீர்லவ வழங்க ஆக்சிஸ் 

வங்கி ஸ்விஃப்டுடன் இலைந்துள்ளது 

 வாடிக்லகயாளர்களுக்கு விரிவான 

டிஜிட்டல் தீர்லவ வழங்குவேற்காக 

வழங்குநரான Swift வழங்கும் புதிய 

டிஜிட்டல் தெலவகளுடன் Axis வங்கி 

செயல் டுகிறது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
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 வணிக வாடிக்லகயாளர்களுக்கு இறுதி 

முேல் இறுதி வலரயிலான தெலவலய 

விரிவு டுத்துவேற்காக அரொங்க 

அலமப்புகள் மற்றும் தெலவ 

வழங்குநர்களின்  ல்தவறு டிஜிட்டல் 

மயமாக்கல் முயற்சிகளுடன் வங்கி 

ஒருங்கிலைக்கிறது. 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் B2B (வணிகத்திலிருந்து 

வணிகம்) டிஜிட்டல் மயமாக்கல் முயற்சிகள் 

வங்கிகளுக்கு இலடதய இலடத்ேரகராகச் 

செயல் டும் மற்றும் ேரநிலலகலள 

அலமக்கும் உலகளாவிய வங்கிகளின் 

கூட்டுறவான ஸ்விஃப்ட் ஆல் 

ஆேரிக்கப் டுகிறது. 

Paytm EdTech பிளாட்ஃ ார்ம் “Paytm Wealth 

Academy” ஐ அறிமுகப் டுத்துகிறது 

 கடந்ே மாேம்  ங்குச்ெந்லேகளில் 

 ட்டியலிடப் ட்ட Paytm, 

சோழில்நுட் த்ோல் இயங்கும் கல்வித் 

ேளமான Paytm Wealth Academy ஐ 

அறிமுகப் டுத்துவோக அறிவித்துள்ளது. 

 செல்வம் அகாடமியின் துவக்கமானது Paytm 

Money செயலியில் சோடங்கப் ட்டது, இது 

Paytm இன் முழுச் சொந்ேமான துலை 

நிறுவனமான Paytm Moneyக்கு சொந்ேமான 

செல்வ தமலாண்லம  யன் ாடாகும். Paytm 

Wealth Academy ஆரம் த்தில் 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்ட  யனர்களுக்குக் 

கிலடக்கும், அலேத் சோடர்ந்து 

முழுலமயான சவளியீடு. 

அொம் திறன்  ல்கலலக்கழகத்லே நிறுவுவேற்கு 

ADB $112 மில்லியன் கடனுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) அொம் திறன் 

 ல்கலலக்கழகத்லே (ASU) நிறுவுவேன் 

மூலம் திறன் கல்வி மற்றும்  யிற்சிலய 

வலுப் டுத்ே $112 மில்லியன் கடனுக்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

 அொமின் ச ாருளாோரம் மற்றும் 

சோழில்களின் உற் த்தித்திறன் மற்றும் 

த ாட்டித்ேன்லமலய தமம் டுத்ே, திறன் 

தமம் ாட்டிற்கான  ாலேலய கடன் 

உருவாக்கும். 

 வறுலமக் குலறப்புக்கான ஜப் ான் 

நிதியத்திலிருந்து கூடுேலாக $1 மில்லியன் 

மானியம் ஸ்மார்ட் வளாக தமலாண்லம, 

ஒருங்கிலைந்ே கற்பித்ேல், கற்றல் மற்றும் 

சோழில் வளர்ச்சி தமலாண்லமக்கான 

சோழில்நுட் ங்கலள அறிமுகப் டுத்ே 

உேவும். 

ெந்லே முரண் ாடுகலள முன்கூட்டிதய 

கண்டறிவேற்காக SEBI ‘ALERTs’ குழுலவ 

அலமத்துள்ளது. 

 இந்தியப்  ங்குகள் மற்றும்  ரிவர்த்ேலன 
வாரியம் (SEBI) சோழில்நுட் த் திறன்கலள 

தமம் டுத்துவேற்கும் ெந்லே 

முரண் ாடுகலள முன்கூட்டிதய 

கண்டறிவேற்கான ச ாருத்ேமான 

சோழில்நுட்  தீர்வுகலள ஆராய்வேற்கும் 

ஒழுங்குமுலற மற்றும் சோழில்நுட்  

தீர்வுகளுக்கான (ALeRTS) ஆதலாெலனக் 

குழுலவ அலமத்துள்ளது. 

 ALerTS ஆனது SEBI இன் முன்னாள் முழுதநர 

உறுப்பினரான Madhabi Puri Buch 

ேலலலமயிலான 7 உறுப்பினர்கலளக் 

சகாண்ட குழுவாகும், தமலும்  ல்தவறு 

சோழில்நுட் க் களங்களின் நிபுைர்கலள 

உறுப்பினர்களாகக் சகாண்டுள்ளது. 

ச ரிய NBFCகளுக்கான PCA கட்டலமப்ல  RBI 

சகாண்டு வருகிறது 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) அக்தடா ர் 2022 

முேல் ச ரிய வங்கி அல்லாே நிதி 

நிறுவனங்களுக்கு (NBFC) உடனடி திருத்ே 

நடவடிக்லக (PCA) கட்டலமப்ல  

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது, முக்கிய நிதி 

அளவீடுகள்  ரிந்துலரக்கப் ட்ட 

வரம்புக்குக் கீதழ குலறயும் த ாசேல்லாம் 

 ாரா-வங்கிகளுக்கு கட்டுப் ாடுகலள 

விதிக்கிறது. 

 இது தமற் ார்லவ மற்றும் ஒழுங்குமுலற 
வரம்பில் வங்கிகளுக்கு இலையாக 

அவர்கலளக் சகாண்டுவருகிறது. மார்ச் 31 

அல்லது அேற்குப் பிறகு அவர்களின் நிதி 

நிலலயின் அடிப் லடயில் NBFCகளுக்கான 

PCA கட்டலமப்பு அடுத்ே ஆண்டு 

அக்தடா ர் 1 முேல் நலடமுலறக்கு 

வருகிறது. 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
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RBI PNB மற்றும் ICICI வங்கிகளுக்கு அ ராேம் 

விதிக்கிறது 

  ஞ்ொப் தநேனல் வங்கிக்கு (பிஎன்பி) 

ரிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ரூ. 1.8 தகாடி 

அ ராேம் விதித்துள்ளது, அதே தநரத்தில் 

ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கு ஒழுங்குமுலற 

இைக்கங்களில் உள்ள குலற ாடுகளுக்காக 

ரூ.30 லட்ெம் அ ராேம் விதிக்கப் ட்டுள்ளது. 

மத்திய வங்கி சவளியிட்ட 

அறிக்லகயின் டி, PNB அேன்  ங்குகலள 

அடகு லவப் து சோடர் ான வங்கி 

ஒழுங்குமுலறச் ெட்டம், 1949 இன் விதிகலள 

மீறியோகக் கண்டறியப் ட்டது. 

 

Economic News 
 

ADB 2021-2022க்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி 9.7% 

என்று கணித்துள்ளது 

 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இந்தியாவிற்கான 2021 

வளர்ச்சி கணிப்ல  10 ெேவீேத்தில் இருந்து 7 

ெேவீேமாக குலறத்துள்ளது, ஆனால் 2022 

வளர்ச்சி கணிப்பு மாறாமல் 7.5 ெேவீேமாக 

உள்ளது. 

 வளரும் ஆசியாவின்  ைவீக்க 

முன்னறிவிப்பு 2021 க்கு 2.1 ெேவீேமாகவும் 

2022 க்கு 7 ெேவீேமாகவும் 

மாற்றப் டவில்லல. 

நவம் ர் மாேத்தில் சமாத்ே விலல  ைவீக்கம் 

14.23% ஆக உயர்ந்துள்ளது 

 சமாத்ே விற் லன விலலக் குறியீட்டின் 

(WPI) அடிப் லடயிலான 

உற் த்தியாளர்களின்  ைவீக்கம், 

நவம் ரில் 23 ெேவீேமாக நடப்பு சோடரில் 

எப்த ாதும் இல்லாே உச்ெத்லே 

எட்டியுள்ளது. 

 இது இரட்லட இலக்க WPIயின் எட்டாவது 

மாேமாகும் (முக்கியமாக கனிம 

எண்சைய்கள், அடிப் லட உதலாகங்கள் 

கச்ொ ச ட்தராலியம் மற்றும் இயற்லக 

எரிவாயு ஆகியவற்றின் விலலகள் 

கடினப் டுத்ேப் டுவோல்). 

 சமாத்ே விற் லன விலல 

அடிப் லடயிலான குறியீடு (WPI)  ைவீக்க 

அடிப் லட ஆண்டு 2011-12 ஆகும். தமலும், 

ஸ்ல க் ஏப்ரல் 2005 க்குப் பிறகு மிக 

அதிகமாக உள்ளது. 

 

Defence News 
 

DRDO பினாகா விரிவாக்கப் ட்ட வரம்பு 2021ஐ 

சவற்றிகரமாகச் தொதித்ேது 

  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம் ாட்டு 
அலமப்பு (டிஆர்டிஓ) பினாகா 

விரிவாக்கப் ட்ட எல்லல (பினாகா-ஈஆர்), 

ஏரியா மறுப்பு ஆயுேங்கள் (ஏடிஎம்) மற்றும் 

உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப் ட்ட 

ஃபுஸ்கலள சவற்றிகரமாக தொேலன 

செய்துள்ளது. 

 ஒடிொ கடற்கலரயில் உள்ள ெந்திப்பூரில் 
உள்ள ஒருங்கிலைந்ே தொேலன 

எல்லலயில் (ITR) தொேலன நடத்ேப் ட்டது. 

 தொேலனயின் த ாது மல்டி-த ரல் ராக்சகட் 

லாஞ்ெர்களில் (எம்ஆர்எல்) சமாத்ேம் 25 

தமம் டுத்ேப் ட்ட பினாகா ராக்சகட்டுகள் 

 ல வரம்புகளில் ஏவப் ட்டோக 

கூறப் டுகிறது. 

 ாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் ஸ்வர்னிம் 

விஜய்  ர்வ்லவ திறந்து லவத்ோர் 

  ாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங், 1971 

த ாரில் இந்தியா சவற்றி ச ற்ற 50 

ஆண்டுகலள நிலனவுகூரும் வலகயில் 

ஸ்வர்னிம் விஜய்  ர்வ்லவ திறந்து 

லவத்ோர். 
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 சோடக்க விழாவில் அவர் ‘வால் ஆஃப் 

ஃத ம் -1971 இந்திய- ாகிஸ்ோன் த ாலர’ 

திறந்து லவக்கிறார். ஸ்வர்னிம் விஜய்  ர்வ் 

என் து டிெம் ர் 12, 2021 அன்று புது 

தில்லியில் உள்ள இந்தியா தகட் லான்ஸில், 

1971 இந்திய- ாக் த ாரில் 

வங்காளதேெத்தின் விடுேலலக்காக ஆயுேப் 

 லடகளின் வீரம் மற்றும் சோழில்முலற 

மற்றும் அவர்களின்  ங்களிப்ல  

நிலனவுகூரும் ஒரு நிகழ்வாகும். 

IAF-DRDO விமானம்-தொேலன செய்யப் ட்ட 

சஹலிகாப்டர்-ஏவுகலை SANT ஏவுகலை 

  ாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம் ாட்டு 

அலமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும் இந்திய 

விமானப் லட (ஐஏஎஃப்) ஆகியலவ 

ராஜஸ்ோனில் உள்ள ச ாக்ரான் வரம்பில் 

இருந்து உள்நாட்டில் வடிவலமக்கப் ட்டு 

உருவாக்கப் ட்ட சஹலிகாப்டர் ஏவப் ட்ட 

(விமானத்தில் ஏவப் ட்ட) ஸ்டாண்ட்-ஆஃப் 

ஆண்டி தடங்க் (ொன்ட்) ஏவுகலைலய 

சவற்றிகரமாக விமானம் தொேலன 

செய்ேது. 

ராணுவத் ேள தி நரவதன ேலலலமப் 

 ணியாளர்கள் குழுவின் ேலலவராகப் 

ச ாறுப்த ற்றுக் சகாண்டார் 

 இராணுவத் ேள தி சஜனரல் எம்.எம். 

மூன்று தெலவத் ேலலவர்கள் அடங்கிய 

ேலலலமப்  ணியாளர்கள் குழுவின் 

ேலலவராக நரவதன ச ாறுப்த ற்றுள்ளார். 

 டிெம் ர் 8-ம் தேதி இந்திய விமானப் லட 

சஹலிகாப்டர் வி த்தில்  ாதுகாப்புப் 

 லடத் ேள தி சஜனரல் பிபின் ராவத் 

இறந்ேலேத் சோடர்ந்து அந்ே  ேவி 

காலியானது. 

 சஜனரல் நரவதன மூன்று  லடத் 

ேலலவர்களில் மூத்ேவர் என் ோல் 

அவருக்குப் ச ாறுப்பு வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

Appointement News 
 

யுனிசெப்பின் புதிய ேலலவராக தகத்ேரின் ரெல் 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார் 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெல யின் குழந்லேகள் 
நிதியம் என்றும் அலழக்கப் டும் ஐநா 

குழந்லேகள் நிறுவனமான UNICEF இன் 

ேலலவராக தகத்ேரின் ரஸ்ஸலல ஐநா 

ச ாதுச்செயலாளர் அன்தடானிதயா 

குட்டசரஸ் நியமித்துள்ளார். 

 அசமரிக்க அதி ர் தஜா பிடனின் 

உேவியாளர் தகத்ேரின் ரெல். 

 அவர் ஜனாதி தி  ணியாளர்களின் 

சவள்லள மாளிலக அலுவலகத்திற்கும் 

ேலலலம ோங்குகிறார். குடும்  உடல்நலப் 

பிரச்சிலன காரைமாக ஜூலல 2021 இல் 

ராஜினாமா செய்ே சஹன்ரிட்டா 

ஃத ார்க்குப் பிறகு ரஸ்ஸல்  ேவிதயற் ார். 

ரவீந்ேர்  ாகர் NFDC, திலரப் ட பிரிவு மற்றும் 

CFSI ஆகியவற்றின் ச ாறுப்ல  ஏற்றார் 

 மத்திய திலரப் ட ொன்றிேழ் வாரியத்தின் 
(CBFC) CEO, ரவீந்ேர்  ாகர், தேசிய 

திலரப் ட தமம் ாட்டுக் கழகம் (NFDC), 

திலரப் டப் பிரிவு மற்றும் இந்திய 

குழந்லேகள் திலரப் ட ெங்கம் (CFSI) 

ஆகியவற்றின் ச ாறுப்ல  ஏற்றுள்ளார். 

 அவர் இந்திய ரயில்தவ ஸ்தடார்ஸ் 

ெர்வீஸின் (IRSS) 1999-த ட்ச் அதிகாரி ஆவார். 

திலரப் ட ொன்றளிப்பு அலமப்பின் 

ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக அவர் 

ேற்த ாதுள்ள கடலமகளுடன் கூடுேலாக 

இந்ேக் கட்டைங்கள் அவருக்கு 

ஒதுக்கப் ட்டுள்ளன. 

பிரிட்டிஷ்-இந்தியரான லீனா நாயர் தெனலின் 

புதிய உலகளாவிய ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி 

ஆவார் 

 பிசரஞ்சு ஃத ேன் ஹவுஸ் தெனல், 

யூனிலீவரின் நிர்வாக அதிகாரியான லீனா 

நாயலர அேன் புதிய உலகளாவிய ேலலலம 

நிர்வாக அதிகாரியாக நியமித்ேது. 

 யூனிலீவரில் நாயரின்  ணி 30 ஆண்டுகள் 

நீடித்ேது, மிக ெமீ த்தில் மனிே 

வளத்துலறயின் ேலலவராகவும், செயற்குழு 

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


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 3nd  Week of December 2021  

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

 நாயரின் ஆட்தெர்ப்பு, யூனிலீவரின் 

ேரவரிலெயில் இருந்து, சோழிற்ொலல 

ேளத்தில்  யிற்சியாளராகத் துவங்கியது, 

த ேன் துலறயில் இன்னும் உள்ளடக்கிய 

அணுகுமுலறலயக் காட்ட தவண்டிய 

அழுத்ேத்தில் உள்ளது. 

அரவிந்த் குமார் ொப்ட்தவர் சடக்னாலஜி 

 ார்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் டிஜியாக தெர்ந்ோர் 

 அரவிந்த் குமார் இந்தியாவின் 

சமன்ச ாருள் சோழில்நுட்  பூங்காவின் 

ச ாது இயக்குநராக இலைந்துள்ளார். 

ொப்ட்தவர் சடக்னாலஜி  ார்க்ஸ் ஆஃப் 

இந்தியா என் து இந்திய அரசின் மின்னணு 

மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்  

அலமச்ெகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு 

ேன்னாட்சி அலமப் ாகும். 

 வளர்ந்து வரும் சோழில்நுட்  களங்களில் 

25+ சோழில்முலனதவார் லமயங்கலளத் 

சோடங்குவேன் மூலம் நாட்டில் 

சோழில்நுட்  சோழில்முலனவு மற்றும் 

புதுலம கலாச்ொரத்லே STPI தூண்டுகிறது. 

 

Summits and Conferences News 
 

RATS SCO கவுன்சிலின் ேலலவர்  ேவிலய 

இந்தியா ஏற்றுக்சகாண்டது 

 ோங்காய் ஒத்துலழப்பு அலமப்பின் (RATS 

SCO) பிராந்திய  யங்கரவாே எதிர்ப்புக் 

கட்டலமப்பின் கவுன்சிலின் ேலலவர் 

 ேவிலய அக்தடா ர் 28, 2021 முேல் 1 

வருடத்திற்கு இந்தியா ஏற்றுக்சகாண்டது. 

 இந்திய அரொங்கத்தின் தேசிய  ாதுகாப்பு 

கவுன்சில் செயலகம் (NSCS), இந்திய ேரவு 

 ாதுகாப்பு கவுன்சில் (DSCI) உடன் 

இலைந்து, அறிவு கூட்டாளியாக, SCO வின் 

பிரதிநிதிகளுக்காக ‘ெமகால அச்சுறுத்ேல் 

சூழலில் லெ ர்ஸ்த லஸப்  ாதுகாப் து’ 

என்ற ேலலப்பில் 2 நாள் நலடமுலறக் 

கருத்ேரங்லக ஏற் ாடு செய்ேது. உறுப்பு 

நாடுகள். 

IMO: ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பு கவுன்சிலுக்கு 

இந்தியா மீண்டும் தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டது 

 ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பு (IMO) 

கவுன்சிலுக்கு 2022-2023 ஆண்டுக்கான B 

வலக மாநிலங்களின் கீழ் இந்தியா மீண்டும் 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

 ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பின் 

ெட்டமன்றம் 2022-2023 இருவருடத்திற்கான 

அேன் கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கலளத் 

தேர்ந்சேடுத்துள்ளது 

 கவுன்சில் என் து IMO இன் நிர்வாக 

அலமப் ாகும், தமலும் அலமப்பின் 

 ணிகலள தமற் ார்லவயிடுவேற்கு 

ெட்டமன்றத்தின் கீழ் ச ாறுப் ாகும். 

 

Aggreement News 
 

ெர்வதேெ தொலார் கூட்டணிக்கு UNGA 

 ார்லவயாளர் அந்ேஸ்லே வழங்கியது 

 ஐக்கிய நாடுகளின் ச ாதுச் ெல  (UNGA) 

76/123 தீர்மானத்லே ஏற்று ெர்வதேெ தொலார் 

கூட்டணிக்கு (ISA)  ார்லவயாளர் 

அந்ேஸ்லே வழங்கியுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் ெல யின் ஆறாவது குழு 
அறிக்லகயின் அடிப் லடயில் இந்ே முடிவு 

எடுக்கப் ட்டுள்ளது. நவம் ர் 2015 இல், 

ஐஎஸ்ஏ அேன் உறுப்பு நாடுகளிலடதய 

சூரிய ஆற்றலல தமம் டுத்துவேற்காக 

பிரான்சின்  ாரிஸில் நடந்ே ஐக்கிய 

நாடுகளின் காலநிலல மாற்ற COP-21 இன் 21 

வது அமர்வின் த ாது இந்தியா மற்றும் 

பிரான்ொல் கூட்டாக சோடங்கப் ட்டது. 

NavIC செய்தியிடல் தெலவயின் R&Dலய 

வலுப் டுத்ே ISRO, Oppo இலைந்து 

செயல் டுகின்றன 

 NavIC செய்தியிடல் தெலவயின் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம் ாட்லட 

வலுப் டுத்துவேற்காக சீன ஸ்மார்ட் 

ொேனங்கள் ேயாரிப் ாளரான Oppo இன் 

இந்தியப் பிரிவுடன் இந்திய விண்சவளி 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு ஒப் ந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 
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 செய்தியிடல் தெலவ முக்கியமாக 

கடல்களில், தமாெமான அல்லது ேகவல் 

சோடர்பு இல்லாே  குதிகளில் வாழ்க்லக 

 ாதுகாப்பு எச்ெரிக்லககலள ஒளி ரப் ப் 

 யன் டுகிறது. 

 ஒப்த ா இந்தியா சநாய்டாவில் அேன் 

உற் த்தி அலகு மற்றும் லஹேரா ாத்தில் 

ஒரு R&D லமயம் உள்ளது. 

கர்நாடகா & UNDP ஆகியலவ ‘தகாட்-

உன்னதி’யின் ஒரு  குதியாக LoU 

லகசயழுத்திட்டன 

 இலளஞர் அதிகாரமளித்ேல் மற்றும் 

விலளயாட்டுத் துலற, கர்நாடக அரசு, 

சோழில்முலனவு மற்றும் ச ண்கள் உட் ட 

இலளஞர்கள் மத்தியில் 

தவலலவாய்ப்புக்கான அணுகலல 

தமம் டுத்துவேற்கான மாநில அளவிலான 

முன்முயற்சியான ‘தகாட்-உன்னதி’யின் ஒரு 

 குதியாக ஐக்கிய நாடுகளின் தமம் ாட்டுத் 

திட்டத்துடன் (UNDP) புரிந்துைர்வு 

கடிேத்தில் (LoU) லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

 இந்ே முயற்சி ஐக்கிய நாடுகளின் 

ேன்னார்வலர்கலள (UNV) உள்ளடக்கியது 

மற்றும் SAP இந்தியா ஆய்வகத்தின் CSR 

உத்திகளின் ஆேரவுடன் ச ங்களூரு 

கிராமப்புறம், ராமநகரா ேட்சிை கன்னடா 

மற்றும் ராய்ச்சுரு ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் 

செயல் டுத்ேப் டும் 
 

 

IPPB: வீட்டில் இருந்து பில் செலுத்தும் 

தெலவலயத் சோடங்க NPCI இலைந்துள்ளது 

 வாடிக்லகயாளரின் வீட்டில் இருந்து சராக்க 
அடிப் லடயிலான பில் செலுத்தும் 

தெலவலய எளிோக்குவேற்காக இந்திய 

அஞ்ெல் த சமண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) 

தநேனல் த சமண்ட்ஸ் கார்ப் தரேன் 

ஆஃப் இந்தியாவின் (NPCI) பில் த சமண்ட் 

அலமப் ான Bharat BillPay உடன் 

இலைந்துள்ளது. 

  ல்தவறு  யன் ாட்டு பில்களுக்கான 

கட்டைங்கலள  ாரத் பில்த  

இயங்குேளத்தில் செய்யலாம் மற்றும் இந்ே 

வெதி IPPB அல்லாே 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கும் கிலடக்கும். 

 இலட்ெக்கைக்கான வங்கியில்லாே மற்றும் 

குலறவான வாடிக்லகயாளர்களுக்கு 

அவர்களின் வீட்டில் இருந்து சோலலதூர 

இடங்களில்  ைம் செலுத்துவேற்கான 

தீர்வுகலள வழங்குவதே இேன் 

தநாக்கமாகும் என்று NPCI ேனது 

அறிக்லகயில் சேரிவித்துள்ளது. 

ஐஐடி-சடல்லி உள்நாட்டுமயமாக்கல் 

முயற்சிகலள தமம் டுத்ே IAF உடன் 

இலைந்துள்ளது 

 IIT-சடல்லி  ல்தவறு ஆயுே அலமப்புகளில் 

உள்நாட்டு தீர்வுகளுக்கான தேலவகலள 

ஆேரிப் ேற்காக இந்திய 

விமானப் லடயுடன் (IAF) புரிந்துைர்வு 

ஒப் ந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது. 

 புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தின் கீழ், 

சோழில்நுட் த்தின் வளர்ச்சி மற்றும் 

 ல்தவறு ஆயுே அலமப்புகளின் 

வாழ்வாோரத்திற்கான உள்நாட்டு 

தீர்வுகலளக் கண்டறிவதில் முக்கிய கவனம் 

செலுத்தும்  குதிகலள IAF அலடயாளம் 

கண்டுள்ளது. 

Adda247, ed-tech ேளமான StudyIQ Educationஐ ரூ.150 

தகாடிக்கு வாங்கியுள்ளது. 

 Ed-tech இயங்குேள நிறுவனமான Adda247, 

UPSC-ஐ லமயமாகக் சகாண்ட Ed-tech 

ேளமான StudyIQ கல்விலய $20 

மில்லியனுக்கு (150 தகாடிகள்)  ைம் 

மற்றும்  ங்கு ஒப் ந்ேத்தில் வாங்கியுள்ளது. 

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/10909/rrb-ntpc-cbt-2-revision-batch-tamil-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 3nd  Week of December 2021  

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

 StudyIQ Education ஆனது Youtube இல் 11 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான 

ெந்ோோரர்கலளக் சகாண்டுள்ளது மற்றும் 

ேளம் ஒரு மாேத்திற்கு 100 மில்லியன் 

 ார்லவகலளப் ச றுகிறது என்று 

நிறுவனம் கூறுகிறது. ேற்த ாலேய 

லகயகப் டுத்ேல் UPSC பிரிவில் Adda247 க்கு 

ஒரு விளிம்ல  வழங்கும். 

 சுலம ெக்திக்காக SECI உடன் அோனி ஒப் ந்ேம் 

 அோனி கிரீன் எனர்ஜி லிமிசடட் (AGL) 4,667 

சமகாவாட்  சுலம மின்ொரத்லே 

வழங்குவேற்காக தொலார் எனர்ஜி 

கார்ப் தரேன் ஆஃப் இந்தியாவுடன் (SECI) 

சகாள்முேல் ஒப் ந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. இது உலகின் 

மிகப்ச ரிய  சுலம மின் சகாள்முேல் 

ஒப் ந்ேம் (PPA). 

 இந்ே ஒப் ந்ேம் ஜூன் 2020 இல் SECI ஆல் 

AGEL க்கு வழங்கப் ட்ட 8,000 சமகாவாட் 

உற் த்தியுடன் இலைக்கப் ட்ட தொலார் 

சடண்டரின் ஒரு  குதியாகும். 

 இதுவலர, 2020 இல் வழங்கப் ட்ட 8,000 

சமகாவாட்களில் 6,000 சமகாவாட் சமாத்ே 

உற் த்தித் திறனுக்காக SECI உடன் AGEL PPA 

களில் லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

TVS தமாட்டார் மற்றும் BMW Motorrad ஆகியலவ 

மின்ொர வாகனங்கலள உருவாக்க 

இலைகின்றன 

 இந்தியாவின் TVS தமாட்டார் நிறுவனம் 

இந்தியாவில் BMW இன் தமாட்டார்லெக்கிள் 

பிராண்டுடன் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கலள (EV) 

உருவாக்கி, அவர்களின் சுத்ேமான 

சமாபிலிட்டி ெலுலகலய விரிவு டுத்ே 

விரும்பும் இந்திய வாகன 

உற் த்தியாளர்களுடன் இலைகிறது. 

 ஓலா எலக்ட்ரிக் & ஏேர் த ான்ற புதிய-யுக 

ஸ்டார்ட்-அப்கள் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களில் 

முேலீட்லட அதிகரித்து வரும் தநரத்தில் 

இந்ே லட-அப் வருகிறது. 

சவளிநாட்டு செயற்லகக்தகாள்கலள விண்ணில் 

செலுத்துவேற்காக நான்கு நாடுகளுடன் ஆறு 

ஒப் ந்ேங்களில் இஸ்தரா 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது 

 இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

(இஸ்தரா) 2021-2023 ஆம் ஆண்டில் 

சவளிநாட்டு செயற்லகக்தகாள்கலள 

ஏவுவேற்கு நான்கு நாடுகளுடன் ஆறு 

ஒப் ந்ேங்களில் லகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந்ே சவளிநாட்டு செயற்லகக்தகாள்கலள 

வணிக அடிப் லடயில் ஏவுவேன் மூலம் 

சுமார் 132 மில்லியன் யூதராக்கள் 

ஈட்டப் டும். ISRO-இந்திய விண்சவளி 

நிறுவனம், ஒரு சுேந்திர இந்திய விண்சவளி 

திட்டத்லே உருவாக்க 1969 இல் 

நிறுவப் ட்டது. அணு ஆற்றல் மற்றும் 

விண்சவளித் துலற இலையலமச்ெர் 

டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியோவது: 

இஸ்தரா 1999 முேல் 34 நாடுகளில் இருந்து 

சமாத்ேம் 342 செயற்லகக்தகாள்கலள 

விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது. 

 

Sports News 
 

நார்தவயின் தமக்னஸ் கார்ல்ென் FIDE உலக 

செஸ் ொம்பியன்ஷிப்ல  சவன்றார் 

 நடப்பு உலக செஸ் ொம்பியனான 

நார்தவயின் தமக்னஸ் கார்ல்ென் ேனது 

 ட்டத்லே  ாதுகாத்து து ாயில் நடந்ே FIDE 

உலக ொம்பியன்ஷிப்ல  சவன்றார். 

 ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸில் இந்ே மாேம் 

நலடச ற்ற து ாயின் எக்ஸ்த ா 2020 இல் 

நலடச ற்ற உலகளாவிய த ாட்டியில் 

சவற்றி ச ற ஏழு புள்ளிகள் வரம்ல  

கடக்க தேலவயான ஒரு புள்ளிலய அவர் 

ரஷ்யாவின் இயன் சநத ாம்னியாச்சிலய 

தோற்கடித்ோர். 

 கார்ல்ென் ேனது ஐந்ோவது உலக ொம்பியன் 

 ட்டத்லே சவன்றார். ொம்பியன்ஷிப் 

வழங்கும் 2 மில்லியன் யூதரா  ரிசில் 60% 

கார்ல்ென் சவன்றார். 

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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அபுோபி GP 2021 F-1 ஓட்டுநர் ொம்பியன்ஷிப்ல  

தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப் ன் சவன்றார் 

 அபுோபி GP 2021 சீெனின் முடிவில் 

சமர்சிடஸின் லூயிஸ் ஹாமில்டலன 

வீழ்த்தி சரட் புல்லின் தமக்ஸ் 

சவர்ஸ்டாப் ன் ேனது முேல் F1 டிலரவர்ஸ் 

ொம்பியன்ஷிப்  ட்டத்லே சவன்றார். 

 சமர்சிடிஸ் மற்சறாரு உலக ொம்பியன்ஷிப் 

 ட்டத்லே சவன்றது, சவர்ஸ்டாப் ன் 

ஹாமில்டனின் எட்டு சவற்றிகளுடன் 10 

சவற்றிகளுடன் சீெலன முடித்ோர். 

ஆசிய  டகுப் த ாட்டியில் இந்தியா ஆறு 

 ேக்கங்கலள சவன்றது 

 ோய்லாந்தில் நலடச ற்ற ஆசிய 

 டகுப்த ாட்டி ொம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் 

இந்தியா இரண்டு ேங்கம், 4 சவள்ளிப் 

 ேக்கங்கள் என சமாத்ேம் 6  ேக்கங்கலள 

சவன்றது. 

 லலட்சவயிட் ஆடவர் ஒற்லறயர் ஸ்கல்ஸ் 
த ாட்டியில் மூத்ே துடுப் ாட்ட வீரர் 

அரவிந்த் சிங் ேங்கம் சவன்றார், அவரது 

தோழர்கள் மூன்று சவள்ளிப்  ேக்கங்கலள 

சவன்றனர். 

 ஆடவர் லலட்சவயிட் டபுள் ஸ்கல்ஸ், 

ஆடவர் குவாட்ராபுல் ஸ்கல்ஸ் மற்றும் 

ஆடவர் காக்ஸ்சலஸ் ஃத ார் ஆகியவற்றில் 

இந்தியா சவள்ளிப்  ேக்கங்கலள சவன்றது. 

குத்துச்ெண்லடயின் ஒலிம்பிக் எதிர்காலத்லேப் 

 ாதுகாக்க, AIBA ேன்லன IBA என்று 

மறுச யரிடுகிறது 

 ெர்வதேெ குத்துச்ெண்லட ெங்கம் அேன் 

சுருக்கத்லே AIBA இலிருந்து IBA என 

மாற்றியுள்ளது, 2028 ஒலிம்பிக்கில் 

விலளயாட்லட தெர்க்கும் வலகயில் 

நிர்வாக சீர்திருத்ேங்களின் சோகுப்ல  

பின் ற்றுவோக உறுதியளித்துள்ளது. 

 குத்துச்ெண்லட,  ளு தூக்குேல் மற்றும் நவீன 

ச ன்டத்லான் அலனத்தும் 2028 லாஸ் 

ஏஞ்ெல்ஸ் விலளயாட்டுகளுக்கான ஆரம்  

விலளயாட்டுப்  ட்டியலில் இருந்து விலகி, 

ெர்வதேெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியால் 

மாற்றங்கலளச் செய்யும் டி 

தகட்கப் ட்டது. 

நவம் ர் மாேத்திற்கான ஐசிசியின் சிறந்ே 

வீரருக்கான விருலே தடவிட் வார்னர் & தஹலி 

தமத்யூஸ் ச ற்றுள்ளனர் 

 நவம் ர் மாேத்திற்கான ஐசிசியின் சிறந்ே 

வீரர்களாக ஆஸ்திதரலியாவின் சோடக்க 

ஆட்டக்காரர் தடவிட் வார்னர் மற்றும் 

சவஸ்ட் இண்டீஸ் ஆல்ரவுண்டர் தஹலி 

தமத்யூஸ் தேர்வு செய்யப் ட்டுள்ளனர். 

 2021 ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் தகாப்ல  

2021 இல் ஆஸ்திதரலியாவின் சவற்றியில் 

அவரது முக்கிய  ங்லகத் சோடர்ந்து, 

 ாகிஸ்ோனின் அபித் அலி மற்றும் 

நியூசிலாந்தின் டிம் ெவுதி ஆகிதயாருடன் 

இலைந்து ஐசிசியின் ஆண்களுக்கான சிறந்ே 

வீரர் விருதுக்கு  ரிந்துலரக்கப் ட்ட 

வார்னர், அதிக வாக்குகலளப் ச ற்று 

சவற்றி ச ற்றார். 

மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்சகட் வீரர்களுக்காக 

பிசிசிஐ குழு அலமக்கிறது 

 இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப் ாட்டு வாரியம் 
(பிசிசிஐ) நாட்டின் மாற்றுத் திறனாளி 

கிரிக்சகட் வீரர்களுக்காக ஒரு குழுலவ 

அலமத்துள்ளது. மாற்றுத்திறனாளி 

கிரிக்சகட் வீரர்களுக்காக மாற்றுத் 

திறனாளிகள் குழுலவ அலமக்கும் 

பிசிசிஐயின் முடிலவ மாற்றுத்திறனாளி 

கிரிக்சகட் வீரர்கள் வரதவற்றுள்ளனர். 

 நீதி தி தலாோ கமிட்டியின்  ரிந்துலரயின் 
அடிப் லடயில், மூன்று முன்னாள் 

மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்சகட் வீரர்கள் 

அடங்கிய குழு கடந்ே  ல ஆண்டுகளாக 

காத்திருக்கிறது. இந்ே திட்டத்திற்கு பிசிசிஐ 

ேலலவர் ெவுரவ் கங்குலி மற்றும் செயலாளர் 

சஜய் ோ ஆகிதயார் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளனர். 

ஒலிம்பிக் இந்தியா 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான 

சிறந்ே விலளயாட்டு வீரர்கள்  ட்டியலில் 148 

விலளயாட்டு வீரர்கலள இலைத்துள்ளது. 

 இலளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விலளயாட்டு அலமச்ெகத்தின் மிேன் 

ஒலிம்பிக் செல் கூட்டத்தில், இலக்கு 

ஒலிம்பிக் த ாடியம் திட்டத்தின் கீழ், ஏழு 
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ஒலிம்பிக் பிரிவுகள் மற்றும் ஆறு 

 ாராலிம்பிக் பிரிவுகளில் 20 புதிய 

உள்வாங்கப் ட்ட வீரர்கள் உட் ட 

சமாத்ேம் 148 விலளயாட்டு வீரர்கள் 

அலடயாளம் காைப் ட்டுள்ளனர். 

 இந்தியாவின் ேலலசிறந்ே விலளயாட்டு 

வீரர்களுக்கு உேவி வழங்கும் முயற்சிதய 

TOP திட்டம். இந்ே திட்டம் 2014 இல் 

சோடங்கப் ட்டது. 

 

Books and Authors News 
 

Watershed: How We Destroyed India’s Water And How 

We Can Save என்ற புதிய புத்ேகத்லே 

எழுதியுள்ளார். 

 ேண்ணீர் மற்றும் கழிவுத் தீர்வுகளில் 

 ணிபுரியும் சுந்ேரம் காலநிலல 

நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் க்ளீன்சடக் 

ஸ்டார்ட்-அப்களில் ஏஞ்ெல் 

முேலீட்டாளரான மிருதுவாலா ரதமஷ், 

“Watershed: How We Destroyed India’s Water And 

How We Can Save It” என்ற புதிய புத்ேகத்லே 

எழுதியுள்ளார். 

 மிருதுவாலா ரதமஷ் “The Climate Solution” 

என்ற நூலின் ஆசிரியர் மற்றும் காலநிலல 

பிரச்ெலனகள் குறித்து சோடர்ந்து 

எழுதுகிறார் 

 அவர் இந்தியாவின் உலக வனவிலங்கு 
நிதியத்தின் (WWF) அறங்காவலர் குழுவின் 

உறுப்பினராகவும், ஆந்திரப் பிரதேெத்தின் 

தேசிய சோழில்நுட்  நிறுவனத்தில் (AP) 

ஆளுநர் குழுவின் ேலலவராகவும் உள்ளார். 

டாக்டர் ேஷி ேரூரின் ‘‘Pride, Prejudice and 

Punditry’ என்ற புத்ேகம் சவளியிடப் ட்டது. 

 முன்னாள் மத்திய அலமச்ெரும் மக்களலவ 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டாக்டர் ெசி 

ேரூரின் 23வது புத்ேகமான ‘Pride, Prejudice and 

Punditry’ என்ற ேலலப்பில் சேலுங்கானா 

மாநிலம் ஐேரா ாத்தில் சவளியிடப் ட்டது. 

 இந்ே புத்ேகத்தில்  த்து  குதிகள் உள்ளன, 

ஒவ்சவான்றும் நவீன இந்திய வரலாறு, 

இந்திய அரசியல் த ான்ற ஒரு குறிப்பிட்ட 

ேலலப்புக்கு அர்ப் ணிக்கப் ட்டுள்ளன. 

 அவர் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘ொகித்ய 

அகாடமி விருலே’ சவன்றுள்ளார், அவரது 

புத்ேகமான ‘ஆன் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ்’ 

வழங்கப் ட்டது. 

ராகுல் ரலவல் எழுதிய ‘ராஜ் கபூர்: தி மாஸ்டர் 

அட் ஒர்க்’ புத்ேகம் சவளியிட்டார். 

 ராகுல் ரலவல் எழுதிய ‘ராஜ் கபூர்: தி 
மாஸ்டர் அட் ஒர்க்’ என்ற புத்ேகத்லே 

இந்திய துலை ஜனாதி தி சவங்லகயா 

நாயுடு சவளியிட்டார். 

 ராஜ் கபூரின் 97வது பிறந்ேநாலள ஒட்டி, புது 

தில்லியில் உள்ள இந்தியா ஹாபிதடட் 

சென்டரில் புத்ேக சவளியீட்டு விழா 

நலடச ற்றது. துலை ஜனாதி தி 

புத்ேகத்லே “அன்பு மற்றும் அர்ப் ணிப்பின் 

உலழப்பு” என்று விவரித்ோர். 

எஸ்.எஸ்.ஓ ராய் எழுதிய “Rewinding the first 25 

years of MeitY! என ேலலப்பிடப் ட்ட புத்ேகம் 

 மின்னணு மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்  

அலமச்ெகத்தின் (MeitY) முன்னாள் 

ஆதலாெகர் எஸ்.எஸ்.ஓ ராய் எழுதிய 

‘ரிலவண்டிங் ஆஃப் ஃ ர்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ் 

ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் 

இன்ஃ ர்தமேன் சடக்னாலஜி’ என்ற 

புத்ேகத்லே, MeitY இன் செயலாளர் அஜய் 

பிரகாஷ் ொவ்னி சவளியிட்டார். புத்ேகத்தில் 

வாழ்க்லக அனு வம், MeitY இன் கீழ் 

ஆதலாெகராக  ணிபுரியும் ெவால்கள் 

உள்ளன. சமன்ச ாருள் தமம் ாட்டு 

முகலமயின் முேல் ேலலவராகவும், ேகவல் 

சோழில்நுட் த்தின் முேல் 

ஆதலாெகராகவும் இருந்ோர். 

குலறக்கடத்தி உற் த்திக்கு ரூ.76,000 தகாடி 

ஒதுக்க மத்திய அலமச்ெரலவ ஒப்புேல் 

 இந்தியாவில் குலறக்கடத்தி மற்றும் காட்சி 
உற் த்திலய அதிகரிப் ேற்காக ரூ.76,000 

தகாடி உற் த்தி இலைக்கப் ட்ட 

ஊக்கத்சோலக (பிஎல்ஐ) திட்டத்திற்கு 

மத்திய அலமச்ெரலவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. இேன் மூலம் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் துலறக்கு 

அறிவிக்கப் ட்டுள்ள உற் த்தி 

இலைக்கப் ட்ட ஊக்கத்சோலகயின் 

(பிஎல்ஐ) சமாத்ே அளவு ரூ.2.30 லட்ெம் 

தகாடியாக உயர்ந்துள்ளது. 
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Ranks and Reports News 
 

உலக திறலமகள் ேரவரிலெ அறிக்லக 2021: 

இந்தியா 56வது இடத்தில் உள்ளது 

 இன்டர்தநேனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃ ார் 

தமதனஜ்சமன்ட் சடவலப்சமன்ட் 

(ஐஎம்டி) உலக த ாட்டி லமயம் அேன் 

“உலக திறலம ேரவரிலெ அறிக்லகலய” 

சவளியிட்டது. 

 அறிக்லகயில், 2021 ஆம் ஆண்டில் 

ேரவரிலெயில் ஐதராப் ா ஆதிக்கம் 

செலுத்தியுள்ளது. உலகின் முேல் 10 நாடுகள் 

இந்ேப் பிராந்தியத்லேச் தெர்ந்ேலவ. 

 சுவிட்ெர்லாந்து முேலிடத்லே 

ேக்கலவத்துள்ளது. இந்தியா 56வது 

இடத்தில் உள்ளது. 

 மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆபிரிக்காவில், 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் இஸ்தரலல 

சோடர்ந்து (இந்ே பிராந்தியத்தில் முேலில்) 

இரண்டாவது இடத்லே ேக்க லவத்துக் 

சகாண்டது. இஸ்தரல் 22வது இடத்தில் 

உள்ளது. 

 அரபு நாடுகளில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
ேனது முேல் இடத்லே ேக்க லவத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

அேன் உலகளாவிய திறலமகள் 

ேரவரிலெயில் ஒரு இடத்லே தமம் டுத்தி 

23வது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது. 

 லேவான் ஆசியாவில் மூன்றாவது இடத்தில் 
உள்ளது, ஆசியாவில் 16 வது இடத்தில் 

உள்ளது, லேவான் ஹாங்காங் (11) மற்றும் 

சிங்கப்பூர் (12) க்கு பின்னால் ேரவரிலெயில் 

உள்ளது, ஆனால் சேன் சகாரியா (34), சீனா 

(36), மற்றும் ஜப் ான் (39) ஆகியவற்லற விட 

முன்னணியில் உள்ளது.  

உலகளாவிய சுகாோர  ாதுகாப்பு குறியீடு 2021: 

இந்தியா 66வது இடத்தில் உள்ளது 

 குதளா ல் சஹல்த் செக்யூரிட்டி (GHS) 

இன்சடக்ஸ் 2021 இன்  டி, GHS 

இன்சடக்ஸ், 2019 இல் 2 

மதிப்ச ண்ணிலிருந்து, 2021 இல் உலகின் 

ெராெரி ஒட்டுசமாத்ே GHS இன்சடக்ஸ் 

ஸ்தகார் 38.9 (100 இல்) ஆகக் 

குலறக்கப் ட்டது. 

 GHS இன்சடக்ஸ் அணுெக்தி அச்சுறுத்ேல் 

முன்முயற்சி (NTI) மற்றும் ப்ளூம்ச ர்க் 

ஸ்கூல் ஆஃப்  ப்ளிக் சஹல்த் சுகாோர 

 ாதுகாப்புக்கான ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் 

லமயம் ஆகியவற்றுடன் இலைந்து 

உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

Awards News 
 

இந்திய கணிே தமலே நீனா குப்ோ 2021 ஆம் 

ஆண்டு ராமானுஜன்  ரிலெப் ச ற்றார் 

 இந்தியக் கணிேவியலாளரான நீனா குப்ோ, 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான டிஎஸ்டி-ஐசிடிபி-

ஐஎம்யு ராமானுஜன்  ரிலெ வளரும் 

நாடுகலளச் தெர்ந்ே இளம் 

கணிேவியலாளர்களுக்கான அஃல ன் 

இயற்கணிே வடிவியல் மற்றும்  ரிமாற்ற 

இயற்கணிேம் ஆகியவற்றில் சிறந்து 

விளங்கியேற்காகப் ச ற்றுள்ளார். 

 த ராசிரியர் நீனா குப்ோ, சகால்கத்ோவில் 

உள்ள இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தில் 

(ISI) கணிேவியலாளர். 

 இவர் ராமானுஜன்  ரிலெப் ச ற்ற 

மூன்றாவது ச ண்மணி ஆவார், இது 

முேன்முேலில் 2005 இல் வழங்கப் ட்டது 

மற்றும் அப்துஸ் ெலாம் ெர்வதேெ 

தகாட் ாட்டு இயற்பியல் லமயத்ோல் துலற 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட் ம் மற்றும் 

ெர்வதேெ கணிே ஒன்றியத்துடன் இலைந்து 

நிர்வகிக்கப் டுகிறது. 
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19.2021 ஆம் ஆண்டிற்கான லடம் இேழின் 

‘ஆண்டின் சிறந்ே ந ர்’: எதலான் மஸ்க் 

 புகழ்ச ற்ற லடம் இேழ் சடஸ்லாவின் 
ேலலலம நிர்வாக அதிகாரியான எதலான் 

மஸ்க்லக “2021 ஆண்டின் சிறந்ே ந ராக” 

அறிவித்ேது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில், அசமரிக்காலவ 

ேளமாகக் சகாண்ட எலக்ட்ரிக்-வாகன 

ஸ்டார்ட்அப் சடஸ்லா $1 டிரில்லியன் 

நிறுவனமாக மாறியது, ஏசனனில் மஸ்க் 

உலகின் மிகப்ச ரிய  ைக்காரர் ஆனார், 

இேன் நிகர மதிப்பு சுமார் 255 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர்கள். மஸ்க் ராக்சகட் 

நிறுவனமான SpaceX இன் நிறுவனர் மற்றும் 

CEO ஆவார், தமலும் மூலள-சிப் ஸ்டார்ட்-

அப் நியூராலிங்க் மற்றும் உள்கட்டலமப்பு 

நிறுவனமான தி த ாரிங் நிறுவனத்லே 

வழிநடத்துகிறார். 

பூடான் ேனது உயரிய விருலே பிரேமர் தமாடிக்கு 

வழங்கியுள்ளது 

 பூடான் ேனது உயரிய சிவிலியன் விருோன 
Ngadag Pelgi Khorlo ஐ பிரேமர் தமாடிக்கு 

வழங்கி சகௌரவித்துள்ளது. பூடானின் 

உயரிய விருோன பிரேமர் தமாடியின் 

ச யலர அந்நாட்டு பிரேமர் தலாதட 

சேரிங் அறிவித்துள்ளார் 

 பிரேமர் தமாடியின் ஆளுலகயின் கீழ் 

பூடானுடன் இந்தியா நட்புறவுடன் 

நடந்துசகாண்டேற்கு  ாராட்டு சேரிவிக்கும் 

வலகயில் இந்ே விருது 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 சோற்றுதநாய்களின் த ாது, ேடுப்பூசிகள், 

மருந்துகள் மற்றும் பிற அவெர தெலவகள் 

வடிவில் இந்தியா அண்லட நாட்டிற்கு 

ஆேரலவ வழங்கியது. 

சுனில் கவாஸ்கருக்கு SJFI  ேக்கம் 2021 

வழங்கப் ட்டது 

 அொமின் குவஹாத்தியில் நலடச ற்ற SJFI 

ஆண்டுப் ச ாதுக் கூட்டத்தில் (AGM) 

முன்னாள் இந்திய கிரிக்சகட் வீரரும் 

கிரிக்சகட் வர்ைலனயாளருமான சுனில் 

மதனாகர் கவாஸ்கலர சகௌரவிக்க இந்திய 

விலளயாட்டுப்  த்திரிலகயாளர் 

கூட்டலமப்பு (SJFI) முடிவு செய்துள்ளது 

 SJFI  ேக்கம் என் து SJFI இன் மிக உயர்ந்ே 

மரியாலே. SJFI 27 பிப்ரவரி 1976 அன்று 

கல்கத்ோ (ேற்த ாது சகால்கத்ோ), தமற்கு 

வங்காளத்தில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸில் 

நிறுவப் ட்டது. 

லடம் இேழின் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே 

ேடகள வீரராக சிதமான் ல ல்ஸ் தேர்வு 

செய்யப் ட்டார் 

 லடம்  த்திரிக்லகயின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

ேடகள வீரராக சிதமான் ல ல்ஸ் 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டார். உலகின் மிகவும் 

அலங்கரிக்கப் ட்ட ஜிம்னாஸ்ட், நான்கு 

முலற ஒலிம்பிக்  ேக்கம் சவன்றவர், அவர் 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் நான்கு நிகழ்வு 

இறுதிப் த ாட்டிகளில் இருந்து 

விலகியத ாது ேனது மன 

ஆதராக்கியத்திற்கு முேலிடம் 

சகாடுத்ேேற்காகப்  ாராட்டப் ட்டார். 

 பின்னலடவு இருந்ேத ாதிலும், 24 வயோன 

அவர் தடாக்கிதயா விலளயாட்டுப் 

த ாட்டிகளில் ஆல்ரவுண்ட் சவள்ளி மற்றும் 

ஒரு சவண்கலப்  ேக்கத்லேப் ச ற 

முடிந்ேது. 

YouGov: பிரேமர் தமாடி 2021 ஆம் ஆண்டில் 

உலகில் அதிகம் த ாற்றப் டும் 8வது மனிேர் 

உலகில் அதிகம் த ாற்றப் டும் 20 ஆண்களின் 

 ட்டியல்: 

Rank Personality 

1 Barack Obama 

2 Bill Gates 

3 Xi Jinping 

4 Cristiano Ronaldo 

5 Jackie Chan 

6 Elon Musk 

7 Lionel Messi 

8 Narendra Modi 

9 Vladimir Putin 

10 Jack Ma 

11 Warren Buffett 

12 Sachin Tendulkar 

13 Donald Trump 

14 Shah Rukh Khan 

15 Amitabh Bachchan 

16 Pope Francis 

17 Imran Khan 

18 Virat Kohli 

19 Andy Lau 

20 Joe Biden 
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உலகில் அதிகம் த ாற்றப் டும் 20 ச ண்களின் 

 ட்டியல்: 

Rank Personality 

1 Michelle Obama 

2 Angelina Jolie 

3 Queen Elizabeth II 

4 Oprah Winfrey 

5 Scarlett Johansson 

6 Emma Watson 

7 Taylor Swift 

8 Angela Merkel 

9 Malala Yousafzai 

10 Priyanka Chopra 

11 Kamala Harris 

12 Hillary Clinton 

13 Aishwarya Rai Bachchan 

14 Sudha Murty 

15 Greta Thunberg 

16 Melania Trump 

17 Lisa 

18 Liu Yifei 

19 Yang Mi 

20 Jacinda Ardern 
 

குமார் மங்கலம் பிர்லா இந்ே ஆண்டின் 

உலகளாவிய சோழில்முலனதவார் விருலேப் 

ச ற்றார் 

 ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தின் ேலலவர், 

குமார் மங்கலம் பிர்லா, சிலிக்கான் 

 ள்ளத்ோக்லகச் தெர்ந்ே தி சிந்து 

சோழில்முலனதவார் (TiE) வழங்கும் 

ஆண்டின் உலகளாவிய 

சோழில்முலனதவார் விருலேப் 

ச ற்றுள்ளார். சிறந்ே உலகளாவிய வணிகத் 

ேலலவர்களான ெத்யா நாசேல்லா, எதலான் 

மஸ்க் மற்றும் சஜஃப் ச தொஸ் 

ஆகிதயாருடன் உலகளாவிய 

சோழில்முலனதவாருக்கான விருலேப் 

ச ற்ற முேல் இந்திய சோழிலதி ர் பிர்லா 

ஆவார். டிதரப் ர்  ல்கலலக்கழகத்தின் 

நிறுவனர் டிம் டிராப் ர் ேலலலமயிலான 

சவன்ச்ெர் தகபிடலிஸ்ட் ேலலலமயிலான 

ஒரு சுயாதீன நடுவர் விருது ச ற்றவர்கள் 

தேர்ந்சேடுக்கப் ட்டனர். 

 

Important Days News 
 

ெர்வதேெ யுனிவர்ெல் சஹல்த் கவதரஜ் தினம்: 

டிெம் ர் 12 

 ெர்வதேெ யுனிவர்ெல் சஹல்த் கவதரஜ் தினம் 

என் து ஐக்கிய நாடுகள் ெல யின் 

அங்கீகரிக்கப் ட்ட ெர்வதேெ தினமாகும், 

இது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம் ர் 12 அன்று 

சகாண்டாடப் டுகிறது. 

 ெர்வதேெ யுனிவர்ெல் சஹல்த் கவதரஜ் தினம் 

 ல  ங்குோரர் கூட்டாளர்களுடன் 

வலுவான மற்றும் சநகிழ்ச்சியான சுகாோர 

அலமப்புகள் மற்றும் உலகளாவிய சுகாோர 

 ாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் தேலவ  ற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்துவலே 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டு ெர்வதேெ யுனிவர்ெல் சஹல்த் 

கவதரஜ் தினத்தின் கருப்ச ாருள் “Leave No 

One’s Health Behind: Invest in health systems for 

all.” என் ோகும். 

ெர்வதேெ நடுநிலல நாள்: 12 டிெம் ர் 2021 

 ெர்வதேெ நடுநிலலலம தினம் என் து 

ெர்வதேெ உறவுகளில் நடுநிலலலமயின் 

மதிப்ல ப்  ற்றிய ச ாது விழிப்புைர்லவ 

ஏற் டுத்துவேற்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

டிெம் ர் 12 அன்று ஐக்கிய நாடுகளால் 

அங்கீகரிக்கப் ட்ட ஒரு நாளாகும். 

 இது பிப்ரவரி 2017 இல் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப் ட்ட ஐ.நா ச ாதுச் ெல  

தீர்மானத்ோல் அதிகாரப்பூர்வமாக 

அறிவிக்கப் ட்டது மற்றும் முேலில் டிெம் ர் 

12, 2017 அன்று அனுெரிக்கப் ட்டது. 

யுனிசெஃப் தினம் 2021: வரலாறு, 

முக்கியத்துவம், கருப்ச ாருள் 

 ஒவ்சவாரு ஆண்டும், UNICEF தினம் டிெம் ர் 

11 அன்று அனுெரிக்கப் டுகிறது, இது 

குழந்லேகளின் உயிலரக் காப் ாற்றுவது 

மற்றும் அவர்களின் விருப் ங்கலள 

நிலறதவற்ற உேவுவது  ற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்துகிறது 

 இரண்டாம் உலகப் த ாரின் த ாது 

குழந்லேகளின் உடல்நலம், ஊட்டச்ெத்து, 

கல்வி மற்றும் நலனுக்கான உேவிகலள 

இந்ே நாள் வழங்குகிறது. 
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 UNICEF இன் ச யர் பின்னர் ஐக்கிய 

நாடுகளின் ெர்வதேெ குழந்லேகள் அவெர 

நிதியிலிருந்து ஐக்கிய நாடுகளின் 

குழந்லேகள் நிதியமாக மாற்றப் ட்டது, 

இருப்பினும் முந்லேய ேலலப்பின் 

அடிப் லடயில் பிர லமான சுருக்கமாக 

அது சோடர்ந்து அறியப் ட்டது. 

 கடந்ே இரண்டு வருடங்களில் 

சோற்றுதநாய்களால் ஏற் ட்ட 

இலடயூறுகள் மற்றும் கற்றல் இழப்புகளில் 

இருந்து குழந்லேகலள மீட்க உேவுவதே 

இந்ே ஆண்டிற்கான கருப்ச ாருள். 

தேசிய எரிெக்தி  ாதுகாப்பு தினம் 2021 

 இந்தியாவில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம் ர் 

14ஆம் தேதி தேசிய எரிெக்தி  ாதுகாப்பு 

தினம் சகாண்டாடப் டுகிறது. இந்ே விழா 

1991 ஆம் ஆண்டு முேல் மின்துலற 

அலமச்ெகத்தின் ேலலலமயில் 

சகாண்டாடப் டுகிறது.  சுலமயான 

மற்றும் பிரகாெமான எதிர்காலத்லேப் ச ற 

இது சிறந்ே வழியாகும் என் ோல், ஆற்றல் 

தெமிப்பு குறித்ே விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்ே 

இந்ே நாள் சகாண்டாடப் டுகிறது. 

16 டிெம் ர் 2021 அன்று 50வது விஜய் திவாலஸ 

நாடு அனுெரிக்கிறது 

 இந்தியாவில், விஜய் திவாஸ் (சவற்றி தினம் 

என்றும் அலழக்கப் டுகிறது) ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் டிெம் ர் 16 அன்று 

சகாண்டாடப் டுகிறது. நாடு 2021 இல் 

50வது விஜய் திவாலஸக் சகாண்டாடுகிறது. 

 1971 த ாரில்  ாகிஸ்ோனுக்கு எதிரான 

இந்திய ஆயுேப் லடயின் சவற்றியின் வீரம், 

வீரம் மற்றும் தியாகங்கலள நிலனவுகூரும் 

வலகயில் விஜய் திவாஸ் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

ெர்வதேெ தேயிலல தினம்: டிெம் ர் 15 

  ங்களாதேஷ், இலங்லக, தந ாளம், 

வியட்நாம், இந்தோதனசியா, சகன்யா, 

மலாவி, மதலசியா, உகாண்டா, இந்தியா 

மற்றும் ோன்ொனியா த ான்ற நாடுகளில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம் ர் 15 அன்று 

ெர்வதேெ தேயிலல தினம் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 ேண்ணீருக்கு அடுத்ே டியாக உலகில் 

அதிகம்  யன் டுத்ேப் டும்  ானம் 

இதுவாகும். சிலருக்கு, தேநீர் வாழ்க்லகயின் 

ஒருங்கிலைந்ே  குதியாகும், இது ோளத்லே 

தெர்க்கிறது. 

 ேற்த ாது தேயிலல ஏற்றுமதியில் சீனா 
முேலிடத்தில் உள்ளது. 2007 இல் இந்திய 

தேயிலல வாரியம் நடத்திய ஆய்வின் டி, 

இந்தியாவில் உற் த்தி செய்யப் டும் 

சமாத்ே தேயிலலயில் 80 ெேவீேம் உள்நாட்டு 

மக்களால் நுகரப் டுகிறது. 

தேசிய சிறு ான்லமயினர் உரிலமகள் தினம் 2021 

 இந்தியாவில் சிறு ான்லமயினருக்கு 

சுேந்திரம் மற்றும் ெம வாய்ப்புகலள 

நிலலநாட்டவும் சிறு ான்லமயினரின் 

மரியாலே மற்றும் கண்ணியம் குறித்ே 

விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்ேவும் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் டிெம் ர் 18 சிறு ான்லமயினர் 

உரிலமகள் தினமாக அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

அடிப் லட மனிே உரிலமகள் சோடர் ாக 

ஆங்கிதலயர் ஆட்சியில் இருந்து இந்தியா 

 ல ேலடகலள ெந்தித்து வருகிறது. 

இருப்பினும், சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்ே 

உரிலமகள்  ாதுகாக்கப் ட்டன, அது 

குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்ே 

தவண்டும். எனதவ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

டிெம் ர் 18ஆம் தேதி சிறு ான்லமயினர் 

உரிலம தினமாக சகாண்டாடுகிதறாம். 

உலக அரபு சமாழி தினம்: டிெம் ர் 18 

 உலக அரபு சமாழி தினம் ஒவ்சவாரு 
ஆண்டும் டிெம் ர் 18 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுெரிக்கப் டுகிறது. அரபு 

சமாழி மனிே இனத்தின் கலாச்ொர 

 ன்முகத்ேன்லமயின் தூண்களில் 

ஒன்றாகும். இது உலகில் மிகவும்  ரவலாகப் 

 யன் டுத்ேப் டும் சமாழிகளில் 

ஒன்றாகும், தினெரி 400 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்களால் த ெப் டுகிறது. இந்ே 

நாளின் தநாக்கம் சிறப்பு நடவடிக்லககள் 

மற்றும் நிகழ்வுகளின் திட்டத்லே 

ேயாரிப் ேன் மூலம் சமாழியின் வரலாறு, 

கலாச்ொரம் மற்றும் வளர்ச்சி  ற்றிய 

விழிப்புைர்லவ ஏற் டுத்துவோகும். 
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ெர்வதேெ புலம்ச யர்ந்தோர் தினம் 2021: 

டிெம் ர் 18 

 ெர்வதேெ புலம்ச யர்ந்தோர் தினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் டிெம் ர் 18 அன்று 

உலகளவில் அனுெரிக்கப் டுகிறது. ஐ.நா 

சோடர் ான ஏசஜன்சியான ெர்வதேெ 

இடம்ச யர்வு அலமப்பு (IOM) மூலம் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெல யால் நாள் 

குறிக்கப் டுகிறது. உள்நாட்டில் 

இடம்ச யர்ந்ே 41 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்கலள உள்ளடக்கிய 272 

மில்லியன் புலம்ச யர்ந்தோர் செய்ே 

 ங்களிப்புகள் மற்றும் அவர்கள் 

எதிர்சகாள்ளும் ெவால்கலள 

முன்னிலலப் டுத்ே இந்ே நாள் 

அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 2021 ஆம் ஆண்டின் ெர்வதேெ 

புலம்ச யர்ந்தோர் தினத்தின் கருப்ச ாருள் 

மனிே நடமாட்டத்தின் திறலனப் 

 யன் டுத்துவோகும். 

 

Obituaries News 
 

தகாதிக் நாவல் எழுத்ோளர் ஆன் லரஸ் 

காலமானார் 

 The Vampire Chronicles நாவல் சோடருக்கு 

மிகவும் பிர லமான அசமரிக்க தகாதிக்-

புலனகலே எழுத்ோளர் ஆன் லரஸ் 

காலமானார். 1976 இல் சவளியிடப் ட்ட 

அன்தன லரஸின் முேல் நாவலான 

இன்டர்வியூ வித் தி வாம் யர், லூயிஸ் டி 

 ாயின்ட் டு லாக் என்ற காட்தடரிலயச் சுற்றி 

வருகிறது, அவர் ேனது வாழ்க்லகயின் 

கலேலய ஒரு நிரு ரிடம் கூறுகிறார். 
 

 

 அவரது மற்ற  லடப்புகள்:  ண்தடாரா, 

வயலின், கிறிஸ்ட் தி லார்ட்: அவுட் ஆஃப் 

எகிப்து, தி விட்ச்சிங் ஹவர் த ான்றலவ. 

குன்னூர் சஹலிகாப்டர் வி த்தில் உயிர் 

பிலழத்ே குரூப் தகப்டன் வருண் சிங் 

காலமானார் 

 சஹலிகாப்டர் வி த்தில்  ாதுகாப்புப் 

 லடத் ேள தி சஜனரல் பிபின் ராவத் 

மற்றும் 12 த ர் உயிரிழந்ே நிலலயில் 

மீட்கப் ட்ட குரூப் தகப்டன் வருண் சிங் 

உயிரிழந்ோர். 

 ேமிழகத்தின் குன்னூரில் உள்ள 

சவலிங்டனில் இருந்து மாற்றப் ட்ட அவர், 

 லத்ே தீக்காயங்களுடன் ச ங்களூரு 

ராணுவ மருத்துவமலனயில் சிகிச்லெ 

ச ற்று வந்ோர். 

 

Miscellaneous News 
 

70வது பிர ஞ்ெ அழகி 2021ல் இந்தியாவின் 

ஹர்னாஸ் ெந்து முடிசூட்டப் ட்டார் 

 நடிகரும்-மாடலுமான ஹர்னாஸ் ெந்து 2021 

ஆம் ஆண்டுக்கான பிர ஞ்ெ அழகி 

 ட்டத்லே 80 நாடுகலளச் தெர்ந்ே 

த ாட்டியாளர்கலள வீழ்த்தி, 21 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்தியா 

கலடசியாக  ட்டத்லே சவன்றேன் மூலம் 

வரலாற்லறப்  லடத்ோர். 

  ராகுதவயின் 22 வயோன நாடியா ஃச ரீரா 

இரண்டாவது இடத்லேயும், 

சேன்னாப்பிரிக்காவின் லதலலா 

ம்ஸ்வாதன, 24, மூன்றாவது இடத்லேயும் 

பிடித்ோர். 

 

Science and Technology News 
 

நாொவின்  ார்க்கர் தொலார் ப்தராப் சூரியனின் 

தமல் வளிமண்டலத்தில் நுலழந்துள்ளது 

 நாொவின்  ார்க்கர் தொலார் ப்தராப், 

வரலாற்றில் முேல் முலறயாக சூரியனின் 

தமல் வளிமண்டலத்தில் நுலழந்துள்ளது. 

2018 ஆம் ஆண்டில்,  ார்க்கர் தொலார் 

ப்தராப் ஏவப் ட்டது, சூரியனுக்கு அருகில் 
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 யணிப் ேன் மூலம் அேன் மர்மங்கலள 

அவிழ்ப் லே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

ஏவப் ட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

 ார்க்கர் இறுதியாக சூரிய 

வளிமண்டலத்திற்கு வந்துள்ளார். 

  ார்க்கர் தொலார் ப்தராப் வரலாற்றில் முேல் 
முலறயாக சூரியனின் தமல் 

வளிமண்டலத்தின் வழியாக  றந்ேது – 

சகாதரானா. ஆய்வு அங்குள்ள துகள்கள் 

மற்றும் காந்ேப்புலங்கலள மாதிரி எடுத்ேது. 

 

Important Takeaways (அலனத்து 
த ாட்டித் தேர்வுகளுக்கும் முக்கியமான 

குறிப்புகள்) 

 ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் ேலலநகரம்: 

அபுோபி; 

 UAE நாையம்: ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

திர்ஹாம்; 

 ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் ேலலவர்: கலீஃ ா 

பின் ெயீத் அல் நஹ்யான். 

 சீனாவின் ேலலநகரம்: ச ய்ஜிங்; 

 சீன நாையம்: Renminbi; 

 சீன அதி ர்: ஜி ஜின்பிங். 

 நிதி ஆதயாக் உருவாக்கப் ட்டது: 1 ஜனவரி 
2015; 

 NITI ஆதயாக் ேலலலமயகம்: புது தில்லி; 

 NITI ஆதயாக் ேலலவர்: நதரந்திர தமாடி; 

 NITI ஆதயாக் துலைத் ேலலவர்: ராஜீவ் 

குமார்; 

 NITI ஆதயாக் CEO: அமிோப் காந்த். 

 குஜராத் ேலலநகர்: காந்திநகர்; 

 குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்ொர்யா தேவ்வ்ரத்; 

 குஜராத் முேல்வர்: பூத ந்திர ாய்  தடல். 

 இமாச்ெலப் பிரதேெ ேலலநகரம்: சிம்லா 
(தகாலட), ேர்மோலா (குளிர்காலம்); 

 இமாச்ெல பிரதேெ ஆளுநர்: ராதஜந்திர 

அர்தலகர்; 

 இமாச்ெல பிரதேெ முேல்வர்: சஜய் ராம் 
ோக்கூர். 

 உத்ேரபிரதேெ ேலலநகரம்: லக்தனா; 

 உத்ேரபிரதேெ முேல்வர்: தயாகி ஆதித்யநாத்; 

 உத்ேரபிரதேெ ஆளுநர்: ஆனந்திச ன் 

 தடல். 

 மத்தியப் பிரதேெ ேலலநகரம்: த ா ால்; 

 மத்தியப் பிரதேெ ஆளுநர்: மங்கு ாய் சி. 

 தடல்; 

 மத்திய பிரதேெ முேல்வர்: சிவராஜ் சிங் 
ெவுகான். 

 BPCL ேலலலமயகம்: மும்ல , 

மகாராஷ்டிரா; 

 BPCL ேலலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்: 

அருண் குமார் சிங். 

 UN மூலேன தமம் ாட்டு நிதி 

நிறுவப் ட்டது: 1966; 

 UN மூலேன தமம் ாட்டு நிதியத்தின் 

ேலலலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா; 

 ஐ.நா.வின் மூலேன தமம் ாட்டு நிதியின் 
நிர்வாக செயலாளர்: ப்ரீத்தி சின்ஹா. 

 சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும்  ருவநிலல 

மாற்றம் அலமச்ெர்: பூத ந்ேர் யாேவ். 

 உைவு மற்றும் விவொய அலமப்பின் 

ேலலலமயகம்: தராம், இத்ோலி. 

 உைவு மற்றும் விவொய அலமப்பின் 

ேலலவர்: கு தடாங்யு. 

 உைவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பு 

நிறுவப் ட்டது: 16 அக்தடா ர் 1945; 

 ஜார்கண்ட் முேல்வர்: தஹமந்த் தொரன் 

 கர்நாடகா வங்கி லிமிசடட் ேலலவர்: பிரதீப் 
குமார்  ஞ்ொ; 

 கர்நாடகா வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

மங்களூர்; 

 எல்ஐசி ேலலவர்: எம் ஆர் குமார்; 

 எல்ஐசி ேலலலமயகம்: மும்ல ; 

 எல்ஐசி நிறுவப் ட்டது: 1 செப்டம் ர் 1956; 
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 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ேலலலமயகம்: 
மாண்டலுதயாங், பிலிப்ல ன்ஸ்; 

 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ேலலவர்: 

மெட்சுகு அெகாவா; 

 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உறுப்பினர்: 68 

நாடுகள்; 

  ஜாஜ் அலலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 
நிறுவப் ட்டது: 2001; 

  ஜாஜ் அலலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 
ேலலலமயகம்: புதன, மகாராஷ்டிரா; 

  ஜாஜ் அலலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 
CEO & MD: ே ன் சிங்தகல். 

 DBS வங்கியின் இந்திய ேலலலமயகம்: 

மும்ல , மகாராஷ்டிரா; 

 DBS த ங்க் இந்தியா எம்டி & சிஇஓ: 

சுதராஜித் தோம். 

 த ங்க் ஆஃப்  தராடா ேலலலமயகம்: 
வதோேரா, குஜராத், இந்தியா; 

 த ங்க் ஆஃப்  தராடா ேலலவர்: ஹஸ்முக் 

அதியா; 

 த ங்க் ஆஃப்  தராடா MD & CEO: ெஞ்சீவ் 

ொோ. 

 ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப் ட்டது: 3 டிெம் ர் 

1993; 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் ேலலலமயகம்: 

மும்ல ; 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிோப் 

ெவுத்ரி; 

 ஆக்சிஸ் வங்கியின் ேலலவர்: ஸ்ரீ ராதகஷ் 

மகிஜா. 

 Paytm நிறுவப் ட்டது: ஆகஸ்ட் 2010; 

 Paytm ேலலலமயகம்: சநாய்டா, உத்ேரப் 

பிரதேெம், இந்தியா; 

 Paytm CEO: விஜய் தெகர் ெர்மா. 

 அொம் கவர்னர்: ஜகதீஷ் முகி; 

 அொம் முேல்வர்: ஹிமந்ோ பிஸ்வா ெர்மா. 

 செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்தெஞ்ச் த ார்டு 

ஆஃப் இந்தியா நிறுவப் ட்டது: 12 ஏப்ரல் 

1992; 

 செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்தெஞ்ச் த ார்டு 

ஆஃப் இந்தியா ேலலலமயகம்: மும்ல . 

 செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்தெஞ்ச் த ார்டு 

ஆஃப் இந்தியா ஏசஜன்சி நிர்வாகி: அஜய் 

தியாகி. 

 RBI 25வது கவர்னர்: ெக்திகாந்ே ோஸ்; 

ேலலலமயகம்: மும்ல ; நிறுவப் ட்டது: 1 

ஏப்ரல் 1935, சகால்கத்ோ. 

 UNICEF ேலலலமயகம்: நியூயார்க், 

அசமரிக்கா; 

 UNICEF நிறுவப் ட்டது: 11 டிெம் ர் 1946 

 இந்தியாவின் சமன்ச ாருள் சோழில்நுட்  
பூங்காக்கள் நிறுவப் ட்டது: 1991; 

 SCO ேலலலமயகம்: ச ய்ஜிங், சீனா; 

 SCO நிறுவப் ட்டது: 15 ஜூன் 2001; 

 SCO ச ாதுச் செயலாளர்: விளாடிமிர் 

தநாதராவ். 

 ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பின் 

ேலலலமயகம்: லண்டன், ஐக்கிய 

இராச்சியம்; 

 ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பு நிறுவனர்: 
ஐக்கிய நாடுகள் ெல ; 

 ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பு 

நிறுவப் ட்டது: 17 மார்ச் 1948 

 ெர்வதேெ தொலார் அலலயன்ஸ் 

ேலலலமயகம்: குருகிராம்; 

 ெர்வதேெ தொலார் அலலயன்ஸ் 

நிறுவப் ட்டது: 30 நவம் ர் 2015; 

 ெர்வதேெ தொலார் அலலயன்ஸ் லடரக்டர் 

சஜனரல்: அஜய் மாத்தூர். 

 ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
நிறுவனர்: 1965; 

 ஐக்கிய நாடுகளின் தமம் ாட்டுத் திட்டத் 
ேலலலமயகம்: நியூயார்க், அசமரிக்கா; 
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 ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்ட நிர்வாகி: 
அச்சிம் ஸ்சடய்னர். 

 IPPB நிறுவப் ட்டது: 2018; 

 IPPB ேலலலமயகம்: புது தில்லி; 

 IPPB MD & CEO: J சவங்கட்ராமு; 

 IPPB தடக் லலன்: ஆப்கா வங்கி, ஆப்தக 

துவார். 

 இந்திய விமானப் லட நிறுவப் ட்டது: 8 

அக்தடா ர் 1932; 

 இந்திய விமானப் லட ேலலலமயகம்: புது 
தில்லி, சடல்லி; 

 இந்திய விமானப் லடயின் 

விமானப் லடத் ேலலவர்: விதவக் ராம் 

ெவுோரி; 

 தொலார் எனர்ஜி கார்ப் தரேன் ஆஃப் 

இந்தியா லிமிசடட் நிறுவப் ட்டது: 2011; 

 தொலார் எனர்ஜி கார்ப் தரேன் ஆஃப் 

இந்தியா லிமிசடட் ேலலலமயகம்: புது 

தில்லி, சடல்லி; 

 தொலார் எனர்ஜி கார்ப் தரேன் ஆஃப் 

இந்தியா லிமிசடட் ேலலவர்: இந்து தெகர் 

ெதுர்தவதி; 

 தொலார் எனர்ஜி கார்ப் தரேன் ஆஃப் 

இந்தியா லிமிசடட் நிர்வாக இயக்குனர்: 

சுமன் ேர்மா. 

 TVS தமாட்டார் நிறுவனத்தின் CEO: K. N. 

ராோகிருஷ்ைன்; 

 TVS தமாட்டார் நிறுவனத்தின் 

ேலலலமயகம்: சென்லன; 

 TVS தமாட்டார் கம்ச னி நிறுவனர்: 

டி.வி.சுந்ேரம் ஐயங்கார்; 

 TVS தமாட்டார் நிறுவனம் நிறுவப் ட்டது: 

1978; 

 இஸ்தரா ேலலவர்: தக.சிவன்; 

 இஸ்தரா ேலலலமயகம்: ச ங்களூரு, 

கர்நாடகா; 

 இஸ்தரா நிறுவப் ட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 1969. 

 ெர்வதேெ குத்துச்ெண்லட ெங்கத்தின் 

ேலலலமயகம்: சலாதென், சுவிட்ெர்லாந்து 

 ெர்வதேெ குத்துச்ெண்லட ெங்கத்தின் 

ேலலவர்: உமர் கிசரம்லிதயாவ்; 

 ெர்வதேெ குத்துச்ெண்லட ெங்கம் 

நிறுவப் ட்டது: 1946; 

 பூடான் ேலலநகரம்: திம்பு; 

 பூடான் பிரேமர்: தலாதட சேரிங்; 

 பூட்டான் நாையம்: பூட்டான் குல்ட்ரம். 

 நாொ நிர்வாகி: பில் சநல்ென்; 

 நாொவின் ேலலலமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி., 

அசமரிக்கா; 

 நாொ நிறுவப் ட்டது: 1 அக்தடா ர் 1958; 

 இடம்ச யர்வுக்கான ெர்வதேெ அலமப்பு 
ேலலலமயகம்: கிராண்ட்-ெதகாசனக்ஸ், 

சுவிட்ெர்லாந்து; 

 இடம்ச யர்வுக்கான ெர்வதேெ அலமப்பு 
நிறுவப் ட்டது: 6 டிெம் ர் 1951; 

 இடம்ச யர்வுக்கான ெர்வதேெ அலமப்பு 
இயக்குனர் சஜனரல்: அன்தடானிதயா 

விட்தடாரிதனா.
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