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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 
 

ேனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக கஞ்ொலவ 

அங்கீகரித்ே முேல் ஐதராப்பிய நாடு மால்டா ஆனது. 

பாராளுமன்றத்தில் வாக்களித்தததத் ததாடர்ந்து, 

தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சாகுபடி மற்றும் கஞ்சாதவ 

தவத்திருக்க அனுமதித்த முதல் ஐரராப்பிய நாடு 

மால்டா ஆனது. 

மால்டா நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த வாரம் 

சீர்திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக 36 வாக்குகளும் எதிராக 

27 வாக்குகளும் கிதடத்தன. தபரியவர்கள் வீட்டில் 

நான்கு தசடிகதை வைர்க்கவும், ஏழு கிராம் 

கஞ்சாதவ எடுத்துச் தசல்லவும் 

அனுமதிக்கப்படுவார்கள், தபாது இடங்களில் 

அல்லது குழந்ததகள் முன் புதகபிடிப்பது 

சட்டவிரராதமானது. 
 

கார்ல் சநஹம்மர் ஆஸ்திரியாவின் அதிபராக 

பேவிதயற்றார் 

ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவில் உள்ை ர ாஃப்பர்க் 

அரண்மதனயில் நதடதபற்ற விழாவில் கார்ல் 

தந ாம்மர் ஆஸ்திரியாவின் புதிய அதிபராக 

ஆஸ்திரியாவின் ஜனாதிபதி அதலக்சாண்டர் வான் 

தடர் தபல்லனால் பதவிரயற்றார். 

அக்ரடாபர் 2021 இல் அதிபராகப் தபாறுப்ரபற்ற 

ததாழில் தூதர் அதலக்சாண்டர் 

ஷால்தலன்தபர்க்கிற்குப் பிறகு அவர் 

பதவிரயற்றுள்ைார். 

கடந்த இரண்டு மாதங்களில் ஆஸ்திரியாவின் 

அதிபராக பதவி வகித்த 3வது நபர் இவர் ஆவார். 

ஆளும் பழதமவாத ஆஸ்திரிய மக்கள் கட்சிதய 

(ÖVP) ரசர்ந்த தந ாம்மர், முன்பு நாட்டின் 

உள்துதற அதமச்சராக இருந்தார். 
 

 

தகப்ரியல் தபாரிக் சிலியின் இலைய அதிபராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

35 வயதான ரகப்ரியல் ரபாரிக், சிலி அதிபர் 

ரதர்தலில் தவற்றி தபற்று, சிலியின் அதிபராக 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இதைய அதிபராவார். அவர் 

தனது எதிர்க்கட்சியான ரஜாஸ் அன்ரடானிரயா 

காஸ்ட்தட ரதர்தலில் ரதாற்கடித்தார். ரகப்ரியல் 

ரபாரிக் மார்ச் 2022 இல் பதவிரயற்பார், சிலியின் 

வரலாற்றில் இதைய அதிபராவார். 

அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் திரு காஸ்டின் 44% 

வாக்குகளுக்கு எதிராக திரு ரபாரிக் 56% 

வாக்குகதைப் தபற்றன. திரு காஸ்ட் வாக்குப்பதிவு 

முடிந்து ஒன்றதர மணிரநரத்தில் ரதால்விதய 

ஒப்புக்தகாண்டார், ரமலும் பாதி வாக்குகள் 

எண்ணப்பட்டன. 

 

National News 
 

உத்ேரப் பிரதேெத்தில் கங்கா விலரவுச் ொலலக்கு 

பிரேமர் தமாடி அடிக்கல் நாட்டினார் 

உத்தரபிரரதச மாநிலம் ஷாஜகான்பூரில் கங்கா 

விதரவுச்சாதலக்கு பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி 

அடிக்கல் நாட்டினார். இதததயாட்டி ரூசாவில் 

உள்ை ரயில்ரவ தமதானத்தில் நதடதபற்ற 

ரபரணியில் பிரதமர் ரமாடி கலந்து தகாண்டு 

ரபசினார். 

பணிகள் முடிவதடந்த பிறகு, உத்தரபிரரதசத்தின் 

மிக நீைமான விதரவுச்சாதலயாக இது மாறும். இது 

மாநிலத்தின் ரமற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகதை 

இதணக்கும். இது மீரட்டில் உள்ை பிதஜௌலி 

கிராமத்திற்கு அருகில் ததாடங்குகிறது. இது 

பிரயாக்ராஜில் உள்ை ஜூடாபூர் தண்டு கிராமம் 

வதர நீட்டிக்கப்படும். 
 

இந்தியாவின் மாநிலங்கள் மற்றும் ேலலநகரங்கள்: 

இப்தபாது 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 யூனியன் 

பிரதேெங்கள் 2021 

இந்தியா உலகின் 7வது தபரிய நாடு மற்றும் உலகின் 

2வது அதிக மக்கள் ததாதக தகாண்ட நாடு. 

தமாத்தம் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 யூனியன் 

பிரரதசங்களுடன், இது இந்தியாவில் உள்ை 

மாநிலங்களின் ஒன்றியத்தத உருவாக்குகிறது. 

இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் மற்றும் 

மாநிலங்களில், ஆளுநர், ஜனாதிபதியின் 

பிரதிநிதியாக, நிர்வாகத்தின் ததலவராக உள்ைார். 

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/3J4cS32
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இந்தியாவில், ஒவ்தவாரு மாநிலத்திற்கும் நிர்வாக, 

சட்டமன்ற மற்றும் நீதித்துதற மூலதனம் உள்ைது, 

சில மாநிலங்கள் மூன்று தசயல்பாடுகளும் ஒரு 

ததலநகரில் நடத்தப்படுகின்றன. தசாந்த 

முதலதமச்சதரக் தகாண்ட பிரரதசம் அது. ஒரு 

மாநிலத்திற்கு தனி அரசாங்கம் உள்ைது. 

 

சோழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ேகத்லே 

தமம்படுத்துவேற்கான துலற லாஜிக்ஸ்டிக்லை 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

ததாழில்துதற மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தத 

ரமம்படுத்துவதற்கான துதற (DPIIT) யுனிஃதபட் 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்டர்ஃரபஸ் பிைாட்ஃபார்மின் 

(ULIP) ர க்கத்தாதன – ‘லாஜிக்ஸ்டிக்ஸ்’ ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

யுனிஃதபட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்டர்ஃரபஸ் 

பிைாட்ஃபார்ம் (ULIP) ர க்கத்தான் – 

லாஜிக்ஸ்டிக்ஸ் நிதி ஆரயாக் மற்றும் அடல் 

இன்ரனாரவஷன் மிஷன் ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி தகாவாவில் வைர்ச்சித் 

திட்டங்கலை சோடங்கி லவத்ோர் 

ரகாவா விடுததல தினத்தததயாட்டி, ரகாவாவில் 

650 ரகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல வைர்ச்சித் 

திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி அடிக்கல் 

நாட்டினார். 

விழாவில் சுதந்திரப் ரபாராட்ட தியாகிகள் மற்றும் 

‘ஆபரரஷன் விஜய்’ வீரர்கதை அவர் பாராட்டினார். 

மாநிலத்தின் வைர்ச்சி ரவகத்தத தக்க 

தவத்துக்தகாண்டதற்காக முதல்வர் பிரரமாத் 

சாவந்தத அவர் பாராட்டினார். 

 

அடல் இன்தனாதவஷன் மிஷன் சவர்னாகுலர் 

இன்தனாதவஷன் திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்துகிறது 

நிதி ஆரயாக்கின் அடல் இன்ரனாரவஷன் மிஷன் 

தவர்னாகுலர் இன்ரனாரவஷன் திட்டத்தத 

தவளியிட்டது, இது இந்தியாவில் உள்ை 

கண்டுபிடிப்பாைர்கள் மற்றும் 

ததாழில்முதனரவார்களுக்கு தமயத்தால் 22 

திட்டமிடப்பட்ட தமாழிகளில் புதுதம 

சுற்றுச்சூழல் அதமப்தப அணுக உதவும். இது 

தமாழியின் ததடகதைக் கடந்து 

புதுதமயாைர்கதை ரமம்படுத்த உதவும். 
 

State News 
 

ஹரியானா விலையாட்லட தமம்படுத்துவேற்காக 

‘தகல் நர்ெரி திட்டம் 2022-23’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது 

 ரியானா மாநிலத்தின் விதையாட்டு மற்றும் 

இதைஞர் விவகாரங்களுக்கான அதமச்சர் சந்தீப் 

சிங், மாநிலத்தில் விதையாட்தட 

ரமம்படுத்துவதற்காக ‘ரகல் நர்சரி திட்டம் 2022-23’ 

ஐத் ததாடங்கினார். 

 ரியானாதவச் ரசர்ந்த வீரர்கள் தங்கைது 

விதையாட்டுத் திறதமயால் மாநிலத்துக்கு 

சர்வரதச அைவில் புதிய அதடயாைத்ததக் 

தகாடுத்துள்ைனர். 

மாநிலத்தில் புதிய விதையாட்டுத் திறன்கதை 

உருவாக்க மாநில அரசு எப்ரபாதும் முயற்சி தசய்து 

வருகிறது. 
 

ேமிழ்நாடு அரசு  ‘ேமிழ் ோய் வாழ்த்து’ பாடலல 

மாநில பாடலாக அறிவித்ேது 

தமிழ்நாடு அரசு ‘தமிழ் தாய் வாழ்த்து’ பாடதல 

மாநில கீதமாக அறிவித்துள்ைது. அதனத்து கல்வி 

நிறுவனங்கள், பல்கதலக்கழகங்கள், அரசு 

அலுவலகங்கள் மற்றும் தபாதுத்துதற 

நிறுவனங்களில் ஏரதனும் தசயல்பாடுகள் 

ததாடங்கும் முன் இததப் பாட ரவண்டும். 

‘தமிழ் தாய் வாழ்த்து’ ஒரு பிரார்த்ததனப் பாடல் 

என்றும், கீதம் அல்ல என்றும் தசன்தன 

உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்ததத அடுத்து 

இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. ‘தமிழ் தாய் 

வாழ்த்து’ 1970 முதல் அதிகாரப்பூர்வ அந்தஸ்தத 

அனுபவித்து வருகிறது. 
 

சேலுங்கானாவில் ெர்வதேெ நடுவர் மற்றும் 

மத்தியஸ்ே லமயம் திறக்கப்பட்டது 

இந்தியாவின் ததலதம நீதிபதி (CJI) நீதிபதி என்வி 

ரமணா மற்றும் ததலுங்கானா முதல்வர் ரக 

சந்திரரசகர் ராவ் ஆகிரயார் ததலுங்கானா மாநிலம் 

த தராபாத்தில் உள்ை பீனிக்ஸ் விரக டவரில் 

இந்தியாவின் முதல் சர்வரதச நடுவர் மற்றும் 

மத்தியஸ்த தமயத்தத (IAMC) திறந்து தவத்தனர். 

சிங்கப்பூர் மற்றும் இங்கிலாந்து ரபான்ற நாடுகளில் 

இருந்து சர்வரதச அைவில் பாராட்டப்பட்ட 

நடுவர்கள் மற்றும் மத்தியஸ்தர்கள் இந்த தமயத்தத 

எம்பானல் தசய்பவர்களில் அடங்குவர். 
 

குஜராத்தில் பதயாஎத்ேனால் ஆலலலய நிறுவ GACL, 

GAIL குழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் (MoU) 

லகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

குஜராத் அல்கலீஸ் அண்ட் தகமிக்கல்ஸ் லிமிதடட் 

(GACL) மற்றும் GAIL (India) Limited ஆகியதவ 

குஜராத்தில் ஒரு நாதைக்கு 500 கிரலா லிட்டர் (KLD) 

உற்பத்தி திறன் தகாண்ட பரயாஎத்தனால் 

ஆதலதய அதமப்பதற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (MoU) தகதயழுத்திட்டுள்ைன. 
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கச்சா எண்தணய் இறக்குமதிதயக் குதறப்பதற்காக 

2025ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்ரராலில் 20% எத்தனால் 

கலப்பதற்காக இந்தியப் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி 

அறிமுகப்படுத்திய சாதல வதரபடத்தின் 

வரிதசயில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

தகதயழுத்தானது. 
 

நாகாலாந்து நியுலாண்ட், செமினியு, சுமுசகடிமா 

ஆகிய 3 புதிய மாவட்டங்கலை உருவாக்குகிறது 

நாகாலாந்து அரசு மூன்று புதிய மாவட்டங்கதை 

உருவாக்குவதாக அறிவித்துள்ைது, அதாவது 

Tseminyu, Niuland மற்றும் 

இது மாநிலத்தின் 12வது மாவட்டமான ரநாக்லக் 

ததாடங்கப்பட்டு ஒரு வருடத்திற்குள் வந்துள்ைது. 

மூன்று புதிய மாவட்டங்கதைச் ரசர்த்தால், 

நாகாலாந்து இப்ரபாது 15 மாவட்டங்கதைக் 

தகாண்டிருக்கும். ரகாஹிமா மாவட்டத்தில் உள்ை 

தசமினியு துதணப்பிரிவு ஒரு மாவட்டமாக தரம் 

உயர்த்தப்பட்ட நிதலயில், திமாபூர் மாவட்டத்தில் 

இருந்து நியூலாண்ட் மற்றும் சுமுதகடிமா ஆகியதவ 

பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. 
 

ஹரியானா கர்னாலில் புதிய ஒருங்கிலணந்ே 

கட்டலை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு லமயத்லே 

சோடங்கியுள்ைது 

கர்னால் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் புதிய 

ஒருங்கிதணந்த கட்டதை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

தமயத்தத (ஐசிசிசி)  ரியானா முதல்வர் மரனாகர் 

லால் கட்டார் திறந்து தவத்தார். 

புதிய கட்டதை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு தமயம், 

அடாப்டிவ் டிராஃபிக் கட்டுப்பாடு, தானியங்கி 

நம்பர் பிரைட் அங்கீகாரம், சிவப்பு விைக்கு மீறல் 

மற்றும் ரவக மீறல் ரபான்ற ரமம்பட்ட 

அதமப்புகளின் தசயல்பாட்தட தசயல்படுத்தும். 
 

பஞ்ொப் முேல்வர், ஜகன்னாேர் ரே யாத்திலரக்கு 

‘மாநில விழா’ என்ற தடக் சகாடுத்ோர் 

பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி கிருஷ்ணா 

பல்ராம் ஜகந்நாதர் ரத யாத்திதரதய 

ஆண்டுரதாறும் அரசு விழாவாக அறிவித்துள்ைார். 

இதற்கான அறிவிப்பு 25வது ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பல்ராம் 

ஜகன்னாதர் ரத யாத்திதரதய தகாடியதசத்து 

துவக்கி தவக்கும் ரபாது தவளியிடப்பட்டது. 

பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் உள்ை இஸ்கான் 

ரகாயிலுக்கு ரூ.51 ரகாடி மானியம் வழங்கப்படும் 

என்றும் அறிவித்தார். பஞ்சாப் அரசு 

பாட்டியாலாவில் 20 ஏக்கர் நிலத்தில் பகவத் கீதத 

மற்றும் ராமாயண ஆராய்ச்சி தமயத்ததயும் 

உருவாக்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

உ.பி அரசு ‘இலவெ ஸ்மார்ட்தபான் தயாஜனா’லவ 

டிெம்பர் 25ஆம் தேதி சோடங்கவுள்ைது 

உத்தரப் பிரரதசத்தில் உள்ை ரயாகி ஆதித்யநாத் 

அரசு, பாரதீய ஜனதா கட்சியின் மூத்த ததலவரும், 

முன்னாள் பிரதமருமான அடல் பி ாரி 

வாஜ்பாயின் பிறந்தநாைான டிசம்பர் 25-ஆம் ரததி 

‘இலவச ஸ்மார்ட்ரபான் ரயாஜனா’ திட்டத்தத 

அறிமுகப்படுத்த உள்ைது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ், மாநில அரசு பட்டப்படிப்பு 

மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்ட இறுதியாண்டு 

மாணவர்களுக்கு ஸ்மார்ட்ரபான் மற்றும் 

ரடப்தலட்கதை விநிரயாகிக்கும். 
 

ஒடிொவின் மிக நீைமான பாலமான ‘டி-தெது’ 

கட்டாக்கில் ஒடிொ முேல்வர் திறந்து லவத்ோர் 

ஒடிசாவின் கட்டாக் மாவட்டத்தில் மகாநதி ஆற்றின் 

மீது கட்டப்பட்டுள்ை மாநிலத்தின் மிக நீைமான 

பாலமான ‘டி-ரசது’தவ அம்மாநில முதல்வர் நவீன் 

பட்நாயக் திறந்து தவத்தார். 

111 ரகாடி தசலவில் ‘டி’ என்ற ஆங்கில எழுத்து 

வடிவில் பாலம் கட்டப்பட்டது. படாம்பாவில் 

உள்ை ரகாபிநாத்பூர், பாங்கியில் உள்ை தபரதஸ்வர் 

மற்றும் கட்டாக்கில் உள்ை சிங்கநாத் பிதாதவ 

இதணக்கும் 4 கிமீ நீை பாலம், படாம்பா மற்றும் 

பாங்கி தபரதஸ்வர் இதடரயயான தூரத்தத 

கிட்டத்தட்ட 45 கிமீ குதறக்கும். 
 

கும்பல் வன்முலற, ஆணவக் சகாலலகலைத் 

ேடுக்கும் மதொோ ஜார்க்கண்ட் ெட்டெலபயில் 

நிலறதவற்றப்பட்டது 

ஜார்கண்ட் சட்டமன்றத்தில் கும்பல் வன்முதற 

மற்றும் கும்பல் தகாதலகள் தடுப்பு மரசாதா, 2021 

நிதறரவற்றப்பட்டுள்ைது, இது அரசியலதமப்பு 

உரிதமகளின் “திறதமயான பாதுகாப்தப” 

வழங்குவததயும் மாநிலத்தில் கும்பல் 

வன்முதறதயத் தடுப்பததயும் ரநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ைது. 

ஒரு திருத்தத்ததச் ரசர்த்த பிறகு, மரசாதா 

நிதறரவற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு 

அனுப்பப்பட்டது. 
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Banking News 
 

ஐசிஐசிஐ ப்ரூ லலஃப் இன்சூரன்ஸ், ஈஎஸ்ஜி 

சிக்கல்களில் யுஎன்பிஆர்ஐயில் லகசயழுத்திட்ட 

முேல் காப்பீட்டாைராக ஆனது 

ஐசிஐசிஐ ப்ருதடன்ஷியல் தலஃப் இன்சூரன்ஸ், 

சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுதக (ESG) 

பிரச்சிதனகளுக்கு அர்ப்பணிப்தப தவளிப்படுத்த, 

தபாறுப்பு முதலீட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 

ஆதரவு தகாள்தககளில் (UNPRI) தகதயழுத்திட்ட 

முதல் இந்திய காப்பீட்டு நிறுவனமாக மாறியது. 

நிதலத்தன்தமதய ரமம்படுத்துவதற்காக, 

IPRULIFE அதன் முதலீட்டு ரமலாண்தம 

கட்டதமப்பில் ESG காரணிகதை 

ஒருங்கிதணக்கிறது. 

UNPRI என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் இரண்டு 

அதமப்புகளுடன் இதணந்து ஒரு முதலீட்டாைர் 

முன்முயற்சியாகும் – UN சுற்றுச்சூழல் திட்ட நிதி 

முன்முயற்சி மற்றும் UN குரைாபல் காம்பாக்ட். 
 

RBI, SFBகலை அரசு வணிகத்லே நடத்ே ஏசஜன்சி 

வங்கியாக அனுமதித்ேது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நிதி அதமச்சகத்தின் நிதிச் 

ரசதவகள் துதறயுடன் கலந்தாரலாசித்து, 

திட்டமிடப்பட்ட கட்டண வங்கிகள் மற்றும் 

திட்டமிடப்பட்ட சிறு நிதி வங்கிகதை (SFBs) அரசு 

நிறுவன வணிகத்தத நடத்த தகுதியுதடயதாக்க 

முடிவு தசய்துள்ைது. 

இந்த ஆண்டு ரம மாதம், ரிசர்வ் வங்கியானது, அரசு 

வணிகத்தத (மத்திய மற்றும்/அல்லது மாநிலம்) 

நடத்துவதற்காக, ரிசர்வ் வங்கியின் ஏதஜன்சி 

வங்கிகைாக தஷட்யூல்ட் தனியார் துதற 

வங்கிகதை அங்கீகரிப்பதற்காக, ‘ரிசர்வ் வங்கியின் 

ஏதஜன்சி வங்கிகைாக 

அட்டவதணப்படுத்தப்பட்ட தனியார் துதற 

வங்கிகதை நியமித்தல்’ குறித்த தற்ரபாததய 

வழிகாட்டுதல்கதை திருத்தியுள்ைது. 
 

இந்தியா 2020-21ல் 81.97 பில்லியன் டாலர்கள் என்ற 

மிக உயர்ந்ே வருடாந்திர அந்நிய தநரடி முேலீட்லட 

பதிவு செய்துள்ைது. 

2020-21 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா இதுவதர இல்லாத 

அைவுக்கு அதிக வருடாந்திர அன்னிய ரநரடி 

முதலீட்டு வரவு 97 பில்லியன் டாலர்கதை பதிவு 

தசய்துள்ைது. 

கடந்த ஏழு நிதியாண்டுகளில் அன்னிய ரநரடி 

முதலீடு $440 பில்லியதனத் தாண்டியுள்ைது, இது 

கடந்த 21 நிதியாண்டுகளில் தமாத்த அந்நிய ரநரடி 

முதலீட்டில் கிட்டத்தட்ட 58% ஆகும். 

2014-2021ல் FDI ஈக்விட்டி இன்ஃப்ரைாஸ் 

தபறப்பட்ட முதல் ஐந்து நாடுகள் சிங்கப்பூர், 

தமாரிஷியஸ், அதமரிக்கா, தநதர்லாந்து & ஜப்பான் 
 

ஈக்விடாஸ் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கி மகாராஷ்டிர 

மாநில அரசின் பங்குோரராக மாறியது 

ஈக்விடாஸ் ஸ்மால் ஃதபனான்ஸ் வங்கி, 

மகாராஷ்டிரா மாநில அரசின் வங்கிப் பங்காளியாக, 

மாநில அரசின் ஊழியர்களுக்கு தனது ரசதவகதை 

வழங்கும் ரநாக்கத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ைது. 

பந்தன் வங்கி, கரூர் தவஸ்யா வங்கி, சவுத் இந்தியன் 

வங்கி ஆகிய வங்கிகளுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு 

சம்பைம் மற்றும் தகாடுப்பனவுகதை 

விநிரயாகிக்கும் தபாறுப்பு ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 

ஸ்தடட் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா JSW சிசமண்ட் 

நிறுவனத்தின் சிறுபான்லம பங்குகலை 100 தகாடி 

ரூபாய்க்கு வாங்கியது 

ஸ்ரடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) JSW சிதமண்ட் 

லிமிதடட்டில் சிறுபான்தம பங்குகதை (50 

சதவீதத்திற்கும் குதறவாக) 100 ரகாடி ரூபாய் 

முதலீட்டிற்கு கட்டாய மாற்றத்தக்க முன்னுரிதம 

பங்குகள் (CCPS) மூலம் வாங்கியது. 

எஸ்பிஐ ரஜஎஸ்டபிள்யூ சிதமண்டில் மூரலாபாய 

முதலீட்டாைராகப் பணிபுரிகிறது மற்றும் சிசிபிஎஸ் 

மூலம் நிறுவனத்தில் முதலீடு தசய்துள்ைது. 

அத்ததகய CCPS ஐ நிறுவனத்தின் தபாதுவான 

பங்குகைாக மாற்றுவது, முன்தமாழியப்பட்ட 

ஆரம்ப தபாது வழங்கலின் ரபாது JSW சிதமண்டின் 

வணிக தசயல்திறன் மற்றும் மதிப்பீட்டுடன் 

இதணக்கப்படும். 
 

டிஜிட்டல் தபசமண்ட்டில் தபங்க் ஆஃப் பதராடா 

முேலிடத்லேப் பிடித்துள்ைது 

2020-21 நிதியாண்டுக்கான தபரிய வங்கிகளில் 

ஒட்டுதமாத்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததனகளில் #1 

இடத்தத தவன்றுள்ைதாக பாங்க் ஆஃப் பரராடா 

அறிவித்துள்ைது. 

டிஜிட்டல் ரபதமண்ட் பரிவர்த்ததனகளின் 

சாததனயின் விதிவிலக்கான வைர்ச்சிதய வங்கி 

காட்டியது மற்றும் மின்னணு மற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்ப அதமச்சகத்தால் (MeitY), 

அரசாங்கத்தால் பாராட்டப்பட்டது. டிஜிட்டல் 

ரபதமண்ட்ஸ் உத்சவில் இந்தியாவின். 

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தத 

நிதனவுகூரும் வதகயில், MeitY “டிஜிட்டல் 

ரபதமண்ட்ஸ் உத்சவ்” தகாண்டாடுகிறது. 
 

கார்டு அடிப்பலடயிலான கட்டணங்களுக்கான 

தடாக்கலனதெஷனுக்கான Mastercard மற்றும் Google 

Pay இலணந்துள்ைன 

Mastercard மற்றும் Google ரடாக்கதனரசஷன் 

முதறதய அறிவித்தது, இது Google Pay பயனர்கள் 

தங்கள் Mastercard கிதரடிட் கார்டுகள் மற்றும் 

தடபிட் கார்டுகதைப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக 

பரிவர்த்ததன தசய்ய உதவுகிறது. 
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இந்த ஒத்துதழப்பின் மூலம், Google Pay 

ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் அதனத்து பாரத் QR-

இயக்கப்பட்ட வணிகர்கதையும் ஸ்ரகன் தசய்து 

பணம் தசலுத்தலாம், தட்டவும் மற்றும் 

தசலுத்தவும் மற்றும் அவர்களின் Mastercard தடபிட் 

மற்றும் கிதரடிட் கார்டு மூலம் பயன்பாட்டில் 

பரிவர்த்ததனகதை தசய்யலாம். 
 

ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் ஆக்சிஸ் வங்கியில் 

சபாதுப் பங்குோரராக வலகப்படுத்ேப்பட்டுள்ைது 

ஆக்சிஸ் வங்கி, ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்தபனி 

லிமிதடட் (OICL) நிறுவனத்தத விைம்பரதாரர் 

பிரிவில் இருந்து தபாது வதக பங்குதாரராக 

மாற்றுவதற்கான ஒப்புததல அறிவித்துள்ைது. 

அக்ரடாபரில், புதிய ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவனத்தத விைம்பரதாரர் பிரிவில் இருந்து 

தபாது வதகக்கு மறுவதகப்படுத்துவதற்காக 

பிஎஸ்இ மற்றும் என்எஸ்இக்கு விண்ணப்பங்கள் 

தசய்யப்பட்டன. 

தற்ரபாது, ஆக்சிஸ் வங்கியில் OICL 16 சதவீத 

பங்குகதை தவத்துள்ைது. தற்ரபாது, புதிய 

ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தத 

விைம்பரதாரர் பிரிவில் இருந்து தபாது வதகக்கு 

மறுவதகப்படுத்துவதற்கு BSE & NSE ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 
 

சென்ட்ரல் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா U GRO 

தகபிட்டலுடன் இலண கடன் ஒப்பந்ேத்தில் 

லகசயழுத்திட்டது 

தசன்ட்ரல் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் யு ஜிஆர்ஓ 

ரகபிடல் ஆகியதவ இதண கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

தகதயழுத்திட்டுள்ைன, ரமலும் அடுத்த 12 

மாதங்களில் நடுத்தர, சிறு மற்றும் குறு 

நிறுவனங்களுக்கு (எம்எஸ்எம்இ) ரூ.1,000 ரகாடி 

வதர வழங்க திட்டமிட்டுள்ைன. 

பிரதம், சஞ்சீவனி, சாதி, ஜிஆர்ஓ எம்எஸ்எம்இ 

மற்றும் இயந்திர நிதியுதவி ஆகியவற்றின் கீழ் யு 

ஜிஆர்ஓ ரகபிட்டலின் பல்ரவறு MSME 

பிரிவுகளுக்கு இந்த பணம் வழங்கப்படும். 
 

ரிெர்வ் வங்கியால் CSB வங்கி ஏசஜன்சி வங்கியாக 

மாற்றப்பட்டுள்ைது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) தனியார் துதற கடன் 

வழங்கும் நிறுவனமான CSB வங்கிதய ‘ஏதஜன்சி 

வங்கி’யாக மாற்றுவதாக அறிவித்துள்ைது. 

இந்த நியமனத்தின் மூலம், ரிசர்வ் வங்கியின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் மத்திய மற்றும் மாநில 

அரசுகளின் தபாது வங்கி வணிகத்தத CSB வங்கி 

ரமற்தகாள்ளும். 

ஏதஜன்சி வங்கியாக, வரி வசூல், ஓய்வூதியம் 

தசலுத்துதல், முத்திதர வரி வசூல் ரபான்ற 

வணிகங்களுக்காக CSB வங்கி பல்ரவறு மாநில 

அரசுகள் மற்றும் மத்திய அரசு துதறகளுடன் 

இதணந்து தசயல்படும். 

சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் ஏதஜன்சி வங்கியாக 

இதணக்கப்பட்ட வங்கிகளின் பட்டியல்: 

RBL வங்கி 

தனலட்சுமி வங்கி 

IndusInd வங்கி 

பந்தன் வங்கி 

ததன்னிந்திய வங்கி 

கர்நாடக வங்கி 

DCB வங்கி 

 

Economic News 
 

முன்கூட்டிய வரி வசூல் 54% அதிகரித்து ரூ.4.60 

லட்ெம் தகாடியாக உள்ைது 

நிதியதமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த நிதியாண்டில் 

இதுவதர முன்கூட்டிய வரி வசூல் 50 சதவீதம் 

அதிகரித்து ரூ.4.60 லட்சம் ரகாடியாக உள்ைது, இது 

தபாருைாதாரத்தில் மீட்சிதயக் குறிக்கிறது. 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான ரநரடி வரி வசூல், 

டிசம்பர் 16 ஆம் ரததி நிலவரப்படி, நிகர வசூல் ரூ.45 

லட்சம் ரகாடியாக இருந்தததக் காட்டுகிறது, இது 

முந்ததய ஆண்தடக் காட்டிலும் ரூ. 5.88 லட்சம் 

ரகாடியாக இருந்தது, இது 60.8 சதவீதம் 

அதிகமாகும். 

 

Defence News 
 

ஒடிொ கடற்கலரயில் ‘அக்னி பி’ ஏவுகலணலய 

இந்தியா சவற்றிகரமாக தொேலன செய்ேது 

அணு ஆயுதங்கதை சுமந்து தசன்று தாக்கும் திறன் 

தகாண்ட ‘அக்னி பிதரம்’ ஏவுகதண ஒடிசா 

கடற்கதரயில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் 

ரமம்பாட்டு அதமப்பால் (டிஆர்டிஓ) 

தவற்றிகரமாக ரசாதிக்கப்பட்டது. 

சமீபத்தில், டிசம்பர் 7 ஆம் ரததி பிரம்ரமாஸ் 

சூப்பர்ரசானிக் க்ரூஸ் ஏவுகதணயின் ஏர் பதிப்தப 

டிஆர்டிஓ தவற்றிகரமாக பரிரசாதித்தது 

பிரம்ரமாஸின் வைர்ச்சியில் ஒரு “குறிப்பிடத்தக்க 

தமல்கல்” ஆகும். 
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இந்திய கடற்பலடயின் 2வது உள்நாட்டு தபார் கப்பல் 

‘தமார்முகாவ்’ பயணம் செய்ேது 

ரகாவா விடுததல தினத்தன்று, இந்திய 

கடற்பதடயின் வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகதண 

அழிக்கும் உள்நாட்டு ரபார்க்கப்பலான 

‘ரமார்முகரவா’ தனது முதல் கடல் ரசாததனக்கு 

தசன்றது. ப்ராதஜக்ட் 15 பி (P15B) வகுப்பின் இந்த 

இரண்டாவது உள்நாட்டு ஸ்தடல்த் டிஸ்ட்ராயர், 

2022 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் தசயல்படத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

Mormugao திட்டம் 15B ரபார் கப்பல்களின் ஒரு 

பகுதியாக Mazagon Dock Shipbuilders Ltd இல் 

கட்டப்பட்டு வருகிறது மற்றும் பல உள்நாட்டு 

ததாழில்நுட்பங்கதை உள்ைடக்கியது. 
 

ஒடிொ கடற்கலரயில் இந்தியா ‘பிரதல’ 

ஏவுகலணலய சவற்றிகரமாக தொதித்ேது 

ஒடிசா கடற்கதரயில் உள்நாட்டில் 

உருவாக்கப்பட்ட, ரமற்பரப்பில் இருந்து 

ததரயிறங்கும் ஏவுகதணயான ‘பிரரல’யின் முதல் 

விமானச் ரசாததனதய இந்தியா தவற்றிகரமாக 

நடத்தியது. 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ரமம்பாட்டு அதமப்பால் 

உருவாக்கப்பட்ட திட எரிதபாருள், ரபார்க்கை 

ஏவுகதண, இந்திய பாலிஸ்டிக் ஏவுகதண 

திட்டத்தின் பிருத்வி பாதுகாப்பு வாகனத்தத 

அடிப்பதடயாகக் தகாண்டது. ஏபிரஜ அப்துல் 

கலாம் தீவில் இருந்து ஏவுகதண ஏவப்பட்டது. 
 

IAF முேல் S-400 வான் பாதுகாப்பு அலமப்லப 

பஞ்ொபில் நிலலநிறுத்தியது 

இந்திய விமானப்பதட (IAF) S-400 வான் பாதுகாப்பு 

ஏவுகதண அதமப்பின் முதல் பதடப்பிரிதவ 

ரமற்கு பஞ்சாப் தசக்டரில் நிறுத்தியுள்ைது, இது 

பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாவின் வான்வழி 

அச்சுறுத்தல்கதைக் கவனித்துக்தகாள்ளும். 

சுமார் 35,000 ரகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான 

ஒப்பந்தத்தில் S-400 வான் பாதுகாப்பு அதமப்பு 

ரஷ்யாவிடம் இருந்து ஒப்பந்தம் தசய்யப்பட்டது, 

ரமலும் 400 கிமீ வதரயிலான வான்வழி 

அச்சுறுத்தல்கதைச் சமாளிக்க இந்தியாவுக்கு ஐந்து 

பதடப்பிரிவுகள் வழங்கப்படும். 

 

Appointment News 
 

ஹூண்டாய் தமாட்டார் இந்தியா லிமிசடட் 

நிறுவனத்தின் எம்டியாக அன்சூ கிம் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

 ூண்டாய் ரமாட்டார் நிறுவனம், ஜனவரி 1, 2022 

முதல்,  ூண்டாய் ரமாட்டார் இந்தியா லிமிதடட் 

(HMIL) இன் நிர்வாக இயக்குநராக (MD) Unsoo Kim ஐ 

நியமித்துள்ைது. 

அவர் ததன் தகாரியாவின் சிரயாலில் உள்ை 

 ூண்டாய் ததலதமயகத்தில் உள்ை உலகைாவிய 

தசயல்பாட்டுப் பிரிதவ வழிநடத்தும் சிரயான் 

சிரயாப் கிம் (எஸ்எஸ் கிம்) இடமாற்றம் 

தசய்யப்படுவார். 

HMIL, எச்எம்சியின் முழுச் தசாந்தமான துதண 

நிறுவனமாகும், இது இந்தியாவின் முதல் ஸ்மார்ட் 

தமாபிலிட்டி தீர்வுகள் வழங்குநராகவும், 

இந்தியாவில் முதலிடத்தில் உள்ை கார் 

ஏற்றுமதியாைராகவும் உள்ைது. 
 

இந்திய செய்தித்ோள் ெங்கத்தின் புதிய ேலலவராக 

தமாஹித் சஜயின் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார் 

தி எகனாமிக் தடம்ஸின் ரமாஹித் தஜயின் 2021-22 

ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய தசய்தித்தாள் சங்கத்தின் 

ததலவராக ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ைார். த ல்த் & 

தி ஆண்டிதசப்டிக் நிறுவனத்தின் எல். 

ஆதிமூலத்திற்குப் பிறகு அவர் பதவிரயற்றார் 

இந்திய தசய்தித்தாள் சங்கத்தின் 82வது ஆண்டு 

தபாதுக்கூட்டம் – நாட்டில் உள்ை தசய்தித்தாள்கள், 

இதழ்கள் மற்றும் பருவ இதழ்களின் 

தவளியீட்டாைர்களின் உச்ச அதமப்பு, வீடிரயா 

கான்பரன்ஸ் மூலம் நதடதபற்றது. 
 

உத்ேரகாண்டின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக ரிஷப் பந்த் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பிராண்ட் தூதராக 

இந்திய விக்தகட் கீப்பர் ரபட்ஸ்ரமன் ரிஷப் பந்த் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைதாக அம்மாநில முதலதமச்சர் 

புஷ்கர் சிங் தாமி அறிவித்துள்ைார். 

நியூசிலாந்து தடஸ்டில் ஓய்வு தபற்ற 24 வயதான 

பந்த், தற்ரபாது ததன்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கிறார், 

ஏதனனில் இந்திய அணி டிசம்பர் 26 ஆம் ரததி 

ததாடங்கும் மூன்று ரபாட்டிகள் தகாண்ட தடஸ்ட் 

ததாடரில் புரராட்டீதை எதிர்தகாள்ை தயாராக 

உள்ைது. 
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பிரம்தமாஸ் ஏதராஸ்தபஸ் CEO & MDயாக அதுல் 

தினகர் ராதன நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

பிரம்ரமாஸ் சூப்பர்ரசானிக் கப்பல் ஏவுகதணதய 

தயாரிக்கும் பிரம்ரமாஸ் ஏரராஸ்ரபஸ் 

லிமிதடட்டின் புதிய ததலதம தசயல் அதிகாரி 

மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக அதுல் தினகர் ராரன 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

பிரம்ரமாஸ் சூப்பர்ரசானிக் குரூஸ் ஏவுகதணயின் 

தவற்றிகரமான ரமம்பாடு மற்றும் ஆயுதப் 

பதடகளில் ரசர்க்கப்படுவதற்கு அவரது 

முன்ரனாடி பங்களிப்புகள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப-

நிர்வாகத் ததலதம மாற்றத்தத ஏற்படுத்தியுள்ைது. 
 

சீனாவுக்கான இந்தியாவின் புதிய தூேராக பிரதீப் 

குமார் ராவத் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

சீன அதிகாரிகளுடன் ரபச்சுவார்த்தத நடத்துவதில் 

சிறந்து விைங்கும் மூத்த இந்திய தூதர் பிரதீப் குமார் 

ராவத், சீனாவுக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

கிழக்கு லடாக்கில் நீடித்து வரும் எல்தலப் 

பிரச்சதனக்கு மத்தியில் ராவத்தின் நியமனம் 

வந்துள்ைது. ராவத் தற்ரபாது தநதர்லாந்துக்கான 

அந்நாட்டின் தூதராக உள்ைார். 
 

IFFCO-TOKIO சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் HO சூரிலய MD 

& CEO ஆக நியமிக்கிறது 

IFFCO-TOKIO தஜனரல் இன்சூரன்ஸ் அதன் புதிய 

நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் ததலதம தசயல் 

அதிகாரியாக HO சூரிதய நியமிப்பதாக 

அறிவித்துள்ைது. 

அவர் நிறுவனத்தில் நிதி ஆரலாசகர், ததலவர், உள் 

தணிக்தக மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக இருந்தார் 

மற்றும் புதிய பதவி அக்ரடாபர் 1 முதல் அமலுக்கு 

வந்தது. 

இஃப்ரகா-ரடாக்கிரயா தஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

கம்தபனி லிமிதடட் என்பது IFFCO மற்றும் 

ஜப்பானின் ரடாக்கிரயா மதரன் குரூப் 

இதடரயயான 51:49 கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

Agreement News 
 

83 LCA தேஜாஸ் Mk1A தபார் விமானங்களுக்கான 

BEL உடன் HAL ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது 

ஹிந்துஸ்தான் ஏரராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் (HAL) 83 

LCA (Light Combat Aircraft) Tejas Mk1A ரபார் விமான 

திட்டத்திற்கான 20 வதகயான அதமப்புகதை 

உருவாக்கி வழங்குவதற்காக பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் 

லிமிதடட் (BEL) உடன் ரூ.2,400 ரகாடி ஒப்பந்தத்தில் 

தகதயழுத்திட்டுள்ைது. 

ஒப்பந்தத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள், அதாவது 2023 

முதல் 2028 வதர. 

குறிப்பிடத்தக்க வதகயில், இது எந்த ஒரு இந்திய 

நிறுவனத்திற்கும் HAL இன் மிகப்தபரிய ஆர்டர் 

ஆகும், இதனால் ‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ பிரச்சாரத்தத 

அதிகரிக்கிறது. 

இந்த அதமப்புகதை வழங்குவதற்கான ஆர்டர் 

தபங்களூரு (கர்நாடகா), மற்றும் பஞ்ச்குலா 

( ரியானா) ஆகிய இடங்களில் உள்ை BEL இன் 

இரண்டு அலகுகைால் தசயல்படுத்தப்படும். 
 

சூரத் சமட்தரா ரயில் திட்டத்திற்காக GoI மற்றும் 

சஜர்மன் வங்கி யூதரா 442.26 மில்லியன் கடனில் 

லகசயழுத்திட்டன 

குஜராத்தில் 35 கிமீ சூரத் தமட்ரரா ரயில் 

திட்டத்திற்காக 26 மில்லியன் யூரராக்கள் கடனாக 

இந்திய அரசு மற்றும் தஜர்மனி ரமம்பாட்டு வங்கி- 

KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) 

தகதயழுத்திட்டன. 

திட்டத்தின் தமாத்த தசலவு யூரரா 50 பில்லியன் 

ஆகும், இதில் KfW யூரரா 442.26 மில்லியன் 

நிதியளிக்கிறது. இந்த திட்டத்திற்கு பிதரஞ்சு 

ரமம்பாட்டு நிறுவனம், AFD (Agence Française de 

Développemet) யூரரா 250 மில்லியன் நிதியுதவி 

அளித்துள்ைது. 

பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி இந்த ஆண்டு ஜனவரி 

மாதம் அகமதாபாத் தமட்ரரா ரயில் திட்டம் 

இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் சூரத் தமட்ரரா ரயில் 

திட்டத்தத ததாடங்கி தவத்தார். 
 

ஏர் இந்தியாவின் பங்குகலை டாடா ென்ஸ் 

வாங்குவேற்கு CCI ஒப்புேல் அளித்துள்ைது 

டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் முழுச் தசாந்தமான 

துதண நிறுவனமான டாரலஸ் பிதரரவட் 

லிமிதடட் ஏர் இந்தியாவில் பங்குகதை 

வாங்குவதற்கு இந்திய ரபாட்டி ஆதணயம் (CCI) 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் ஏர் இந்தியா 

எஸ்ஏடிஎஸ் ஏர்ரபார்ட் சர்வீசஸ் ஆகியவற்றில் 

டாலஸ் பங்குகதை வாங்குவதற்கும் ஏர் 

இந்தியாவின் பங்குகதை தகயகப்படுத்துவதற்கும் 

தரகுரலட்டர் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

தற்ரபாது ஏர் இந்தியா நிறுவனம் முழுவதுமாக 

அரசுக்கு தசாந்தமானது. 
 

இந்திய காஸ் எக்ஸ்தெஞ்சில் 4.93% பங்குகலை 

ஐஓசிஎல் வாங்கியது 

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரரஷன் லிமிதடட் (IOCL) 

நாட்டின் முதல் தானியங்கி ரதசிய அைவிலான 

எரிவாயு பரிமாற்றமான இந்தியன் ரகஸ் 

எக்ஸ்ரசஞ்ச் லிமிதடட்டில் 93 சதவீத பங்குகதை 

வாங்கியுள்ைதாக அறிவித்துள்ைது. 

இந்தியன் ஆயில் வாரியம் 20 டிசம்பர் 2021 அன்று 

நதடதபற்ற கூட்டத்தில் ரூ. 36,93,750 மதிப்புள்ை 

பங்குகதை வாங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 
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விப்தரா 230 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் 

ஒப்பந்ேத்தில் எட்ஜிலல வாங்க உள்ைது 

230 மில்லியன் டாலருக்கு மாற்றும் தசபர் 

பாதுகாப்பு ஆரலாசதன வழங்குநரான எட்ஜிதல 

வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் விப்ரரா 

தகதயழுத்திட்டுள்ைது. 

2001 இல் நிறுவப்பட்டது, Edgile அதன் வணிக-

சீரதமக்கப்பட்ட தசபர் பாதுகாப்பு திறன், 

மாறிவரும் ஒழுங்குமுதற சூழதலப் பற்றிய 

ஆழமான புரிதல் மற்றும் நவீன நிறுவனத்ததப் 

பாதுகாக்க உதவும் ரமகக்கணி மாற்றங்கதைச் 

தசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்காக பாதுகாப்பு 

மற்றும் இடர் ததலவர்கைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

இது 182 பணியாைர்கதைக் தகாண்ட ஆன்தசட் 

பணியாைர்கதைக் தகாண்டுள்ைது. 
 

திறலமயான ஊழியர்கலை ஊக்குவிக்க உசடமி 

பிசினைுடன் NPCI லகசயழுத்திட்டுள்ைது. 

NPCI இன் ஊழியர்களுக்கு புதுதமயான கற்றல் 

மற்றும் திறன் ரமம்பாட்தட ஊக்குவிப்பதற்காக 

உதடமி பிசினைுடன் ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் 

ரநஷனல் ரபதமண்ட்ஸ் கார்ப்பரரஷன் ஆஃப் 

இந்தியா (NPCI) தகதயழுத்திட்டுள்ைது. 

Udemy Business உடனான 3 ஆண்டு கூட்டாண்தம 

அதனத்து NPCI ஊழியர்களுக்கும் ததாழில்நுட்பம், 

தடாதமன், நடத்தத மற்றும் ததலதமத்துவ 

திறன்கள் ரபான்ற ரததவக்ரகற்ப திறன்கள் பற்றிய 

படிப்புகதை வழங்கும். 

என்பிசிஐயின் ‘அதனவருக்கும் திறதம ரமம்பாடு’ 

என்ற பணியின் மூலம், தசயற்தக நுண்ணறிவு (AI), 

இயந்திர கற்றல் (ML), பிைாக்தசயின், 

விநிரயாகிக்கப்பட்ட தலட்ஜர் ததாழில்நுட்பம் 

(DLT), ரராரபாடிக் தசயல்முதற ஆட்ரடாரமஷன் 

(RPA) ரபான்றவற்றில் திறன் ரமம்பாட்டு 

திட்டங்கதை வழங்குகிறது. 
 

உணவுக் கூலடலய பன்முகப்படுத்ே UN WFP உடன் 

NITI ஆதயாக் இலணந்துள்ைது 

NITI ஆரயாக், ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் 

திட்டத்துடன் (WFP) ரநாக்க அறிக்தக ஒன்றில் 

தகதயழுத்திட்டுள்ைது. 

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வரதச திதன ஆண்டாக 

இருக்கும் வாய்ப்தபப் பயன்படுத்தி, திதனகதை 

பிரதான நீரராட்டத்தில் தகாண்டு தசல்வதிலும், 

உலக அைவில் அறிவுப் பரிமாற்றத்தில் 

இந்தியாதவ முன்னிதலப்படுத்துவதில் இந்த 

கூட்டாண்தம கவனம் தசலுத்துகிறது. இந்திய அரசு 

2018 ஆம் ஆண்தட திதன ஆண்டாக அனுசரித்தது. 
 

Sports News 
 

2021 பாராலிம்பிக் விலையாட்டு விருதுகளில் அவனி 

சலகாரா ‘சிறந்ே சபண் அறிமுக’ விருலே சவன்றார் 

2020 ரடாக்கிரயா பாராலிம்பிக்ஸில் துப்பாக்கிச் 

சுடுதல் ரபாட்டியில் இந்தியாவின் முதல் தங்கப் 

பதக்கத்தத தவன்று வரலாறு பதடத்த இந்திய 

துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கதன அவனி தலகாரா, 

2021 பாராலிம்பிக் விதையாட்டு விருதுகளில் 

“சிறந்த தபண் அறிமுகமானவர்” விருதத 

தவன்றார். 

சர்வரதச பாராலிம்பிக் கமிட்டி இந்த விருதுகதை 

அறிவித்துள்ைது. பாராலிம்பிக் ரபாட்டிகளின் ஒரர 

பதிப்பில் 2 பாராலிம்பிக் பதக்கங்கதை தவன்ற 

முதல் இந்தியப் தபண் என்ற தபருதமதயப் 

தபற்றார். 

பாராலிம்பிக் ரபாட்டியில் இந்தியா 5 தங்கம், 8 

தவள்ளி மற்றும் 6 தவண்கலம் உட்பட 19 

பதக்கங்கதை தவன்றுள்ைது. 
 

காமன்சவல்த் பளு தூக்குேல் ொம்பியன்ஷிப் 2021 

இல் இந்தியா 16 பேக்கங்கலை சவன்றது 

உஸ்தபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்டில் நதடதபற்ற 

காமன்தவல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் 2021-ஐ 

4 தங்கம், 7 தவள்ளி மற்றும் 5 தவண்கலம் என 16 

பதக்கங்களுடன் இந்தியா நிதறவு தசய்தது. 

2021 உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் 

ரபாட்டியில் இந்தியாவின் ஒரர பதக்கம் தவன்றவர் 

பிந்த்யாராணி ரதவி, அதுவும் தாஷ்கண்டில் 

இதணயாக நதடதபற்றது. ததன் தகாரியாவின் 

மகன் யங்-ஹீ உலக சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் 

ஒட்டுதமாத்தமாக 282 கிரலா (122+159) தூக்கி தங்கப் 

பதக்கம் தவன்றார். 

நியூசிலாந்தின் ரடவிட் லிட்டி தமாத்தம் 407 கிரலா 

(176+231) தங்கப் பதக்கத்ததயும், பாகிஸ்தானின் 

மு ம்மது நூஹ் தஸ்த்கிர் பட் 390 கிரலா (165+225) 

எதடதயத் தூக்கி தங்கப் பதக்கத்ததயும் 

தவன்றனர். 
 

ேங்க பேக்கம் 

தஜர்மி லால்ரின்னுங்கா (67 கிரலா) (ஆண்கள்) 

அச்சிந்தா ஷூலி (73 கிரலா) (ஆண்கள்) 

அஜய் சிங் (81 கிரலா) (ஆண்கள்) 

பூர்ணிமா பாண்ரட (+87 கிரலா) (தபண்கள்) 
 

சவள்ளிப் பேக்கம் 

குருராஜா (61 கிரலா) (ஆண்கள்) 

லவ்பிரீத் சிங் (109 கிரலா) (ஆண்கள்) 

ஜிலி தலதபத ரா (49 கிரலா) (தபண்கள்) 

எஸ் பிந்த்யாராணி ரதவி (55 கிரலா) (தபண்கள்) 

 சாரிகா பாபி (59 கிரலா) (தபண்கள்) 

 ர்ஜிந்தர் கவுர் (71 கிரலா) (தபண்கள்) 

புனம் யாதவ் (76 கிரலா) (தபண்கள்) 
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சவண்கலப் பேக்கம் 

விகாஸ் தாக்கூர் (96 கிரலா) (ஆண்கள்) 

குர்தீப் சிங் (+109 கிரலா) (ஆண்கள்) 

லால்சன்ஹிமி (71 கிரலா) (தபண்கள்) 

ஆர் ஆரராக்கிய அலிஷ் (76 கிரலா) (தபண்கள்) 

அனுராதா பவுன்ராஜ் (87 கிரலா) (தபண்கள்) 
 

BWF உலக தபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப்: தக 

ஸ்ரீகாந்த் சவள்ளி சவன்றார் 

ஷட்லர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் BWF உலக 

சாம்பியன்ஷிப்பில் தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்ற 

முதல் இந்திய வீரர் ஆனார். இறுதிப் ரபாட்டியில், 

கிடாம்பிதய 21-15, 22-20 என்ற கணக்கில் 

சிங்கப்பூரின் ரலா கீன் யூவிடம் ரதாற்கடித்தார். 

BWF உலக சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் 

சிங்கப்பூதரச் ரசர்ந்த ஆண்கள் தங்கம் தவன்றது 

இதுரவ முதல் முதற. ரபட்மிண்டன் ரபாட்டி 

டிசம்பர் 12 முதல் 19, 2021 வதர ஸ்தபயினின் 

 ுல்வாவில் நதடதபற்றது. 
 

2025 வலர BWF ேடகை ஆலணயத்தில் 

நியமிக்கப்பட்ட 6 உறுப்பினர்களில் பிவி சிந்து 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

முன்னாள் உலக சாம்பியனான பிவி சிந்து, 

ரபட்மிண்டன் உலக சம்ரமைனத்தின் (BWF) தடகை 

ஆதணயத்தின் உறுப்பினராக ரமலும் ஐந்து 

ரபருடன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

ஆறு உறுப்பினர்களில் ததலவர் மற்றும் துதணத் 

ததலவர் முடிவு தசய்யப்படும். BWF விதையாட்டு 

வீரர்கள் ஆதணயத்தின் ததலவர், அதனத்து 

கவுன்சில் உறுப்பினர்களுக்கும் ரததவயான ஒரு 

சரிபார்ப்பு தசயல்முதறதயப் பின்பற்றி, 2025 இல் 

அடுத்த ரதர்தல்கள் வதர கவுன்சிலின் 

உறுப்பினராக இருப்பார். 
 

மற்ற உறுப்பினர்கள்: 

Iris Wang (USA), Robin Tabeling (NED), Greysia Polii (INA), 

Kim Soyeong (KOR), Pusarla V Sindhu (IND) மற்றும் Zheng 

Si Wei (CHN) ஆகிரயார் BWF தடகை ஆதணயத்தின் 

உறுப்பினர்கைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 
 

BWF உலக ொம்பியன்ஷிப் 2021: ஆண்கள் ஒற்லறயர் 

பிரிவில் தலா கீன் யூ சவன்றார் 

2021 உலக ரபட்மிண்டன் ஃதபடரரஷன் (BWF) 

உலக சாம்பியன்ஷிப் (அதிகாரப்பூர்வமாக 

ரடாட்டல் எனர்ஜிஸ் BWF உலக சாம்பியன்ஷிப் 2021 

என அதழக்கப்படுகிறது), ஸ்தபயினின் 

 ுல்வாவில் 12 டிசம்பர் 2021 முதல் 19 டிசம்பர் 2021 

வதர வருடாந்திர ரபாட்டி நதடதபற்றது. 

BWF உலக சாம்பியன்ஷிப் 2021 இன் ஆண்கள் 

ஒற்தறயர் பட்டத்தத சிங்கப்பூரின் ரலா கீன் யூவும், 

தபண்கள் ஒற்தறயர் பிரிவில் ஜப்பானின் அகாரன 

யமகுச்சியும் தவன்றனர். 
 

அசமரிக்காவில் ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் ஓபன் 

பட்டத்லே சவன்ற முேல் இந்தியப் சபண் என்ற 

சபருலமலய அனாஹத் சிங் சபற்றார் 

பிலதடல்பியாவில் நதடதபற்ற மதிப்புமிக்க 

ஜூனியர் யுஎஸ் ஓபன் ஸ்குவாஷ் ரபாட்டியின் யு-15 

தபண்கள் பிரிவில் இந்திய இைம்தபண் அனா த் 

சிங் தவற்றி தபற்று வரலாறு பதடத்துள்ைார். 

தடல்லிதயச் ரசர்ந்த 13 வயது சிறுமி, அர்லன் 

ஸ்தபக்டர் தமயத்தில் நடந்த இறுதிப் ரபாட்டியில் 

11-9, 11-5, 8-11, 11-5 என்ற தசட் கணக்கில் 

பவர் வுஸ் எகிப்தின் தஜய்தா மரரதய 

வீழ்த்தினார். 

உலகின் மிகப்தபரிய ஜூனியர் தனிநபர்களுக்கான 

ஸ்குவாஷ் ரபாட்டியில் 41 நாடுகதை 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 850க்கும் ரமற்பட்ட 

ஸ்குவாஷ் ஜூனியர் வீரர்கள் பங்ரகற்றனர். 
 

ஆசிய ொம்பியன்ஸ் டிராபி: இந்தியாவுக்கு 

சவண்கலம், சகாரியா பட்டம் 

பங்கைாரதஷின் டாக்காவில் நதடதபற்ற ஆசிய 

சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆடவர்  ாக்கி ரபாட்டியில் 

இந்தியா 4-3 என்ற கணக்கில் பாகிஸ்தாதன வீழ்த்தி 

தவண்கலப் பதக்கத்தத உறுதி தசய்தது. 

ஐந்து நாடுகள் பங்ரகற்கும் இந்தப் ரபாட்டியின் 

கதடசி நாள் ஆட்டம் இரண்டு ரபாட்டிகளுடன் 

முடிவுக்கு வந்தது. ரபாட்டியின் சிறந்த வீரராக 

ஜப்பானின் கன்டா தனகாவும் சிறந்த ரகால் 

கீப்பராக இந்தியாவின் சூரஜ் கர்ரகராவும் ததரிவு 

தசய்யப்பட்டனர். இந்தப் ரபாட்டியில் 

தகாரியாவின் ஜாங் ஜாங்யுன் 10 ரகால்கள் அடித்து 

அதிக ரகால் அடித்தவர். 
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Books and Authors News 
 

‘காந்தி தோப்பி கவர்னர்’ என்ற சேலுங்கு 

புத்ேகத்லே சவங்லகயா நாயுடு சவளியிட்டார். 

இந்தியாவின் துதணக் குடியரசுத் ததலவர் எம் 

தவங்தகயா நாயுடு, ஆந்திரப் பிரரதசத்தின் 

அலுவல் தமாழி ஆதணயத்தின் ததலவரான பத்ம 

விருது தபற்ற டாக்டர் யர்லகடா லட்சுமி பிரசாத் 

எழுதிய ‘காந்தி ரடாபி கவர்னர்’ என்ற ததலுங்கு 

புத்தகத்தத தவளியிட்டார். 

இந்நூல் பாரிஸ்டர் இட்புகண்டி ராகரவந்திர ராவ் 

அவர்களின் வாழ்க்தகதய விவரிக்கிறது. ஐ ஆர் ராவ் 

ஒரு முக்கிய சுதந்திர ரபாராட்ட வீரர், சட்டமன்ற 

உறுப்பினர் மற்றும் பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்தில் மத்திய 

மாகாணங்களின் ஆளுநராக இருந்தார். 
 

தயாகி ஆதித்யநாத் பற்றிய “The Monk Who 

Transformed Uttar Pradesh” புத்ேகம் 

சவளியிடப்பட்டது 

சாந்தனு குப்தா எழுதிய புத்தகம், “The Monk Who 

Transformed Uttar Pradesh: How Yogi Aditynath Changed UP 

Waala Bhaiya’ abuse to a Badge of Honour” அத்துமீறதல 

ஒரு ரபட்ஜ் ஆஃப்  ானராக மாற்றினார்”. 

சட்டம் ஒழுங்கு, இதணப்பு, கல்வி, சுகாதார 

உள்கட்டதமப்பு மற்றும் ஒட்டுதமாத்த வைர்ச்சி 

ரபான்ற பல்ரவறு அம்சங்களில் உத்தரப்பிரரதச 

முதல்வர் ரயாகி ஆதித்யநாத் எவ்வாறு மாநிலத்தத 

மாற்றினார் என்பதத ஒரு புதிய புத்தகம் 

விவரிக்கிறது. 

உத்தரபிரரதச முதல்வர் ரயாகி ஆதித்யநாத், 

உத்தரகாண்டில் பிறந்து நாத் பந்தி துறவி ஆன வதர, 

உத்தரப்பிரரதச முதல்வர் வதரயிலான பயணத்தத 

இந்தப் புத்தகம் அடிக்ரகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 
 

டாக்டர் தரகா செௌோரி எழுதிய “India’s Ancient 

Legacy of Wellness” என்ற புத்ேகம் 

சவளியிடப்பட்டது. 

டாக்டர் ரரகா சவுதாரி எழுதிய “India’s Ancient Legacy 

of Wellness” என்ற புத்தகம் மகாராஷ்டிர ஆளுநர் பகத் 

சிங் ரகாஷ்யாரி முன்னிதலயில் 

தவளியிடப்பட்டது. 

இது உலக டிஜிட்டல் தின (WDD) 

தகாண்டாட்டத்தின் ரபாது ததாடங்கப்பட்டது. 

மனிதர்கள் இயற்தகயுடன் தநருக்கமாக இருப்பது 

எவ்வைவு முக்கியம் என்பதத புத்தகம் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது புத்துயிர் தபறவும், 

உற்பத்தி தசய்யும் ரவதலதயச் தசய்ய உதவுகிறது. 
 

துஷார் கபூர் ேனது முேல் புத்ேகமான Bachelor Dad 

லவ சவளியிட்டார். 

துஷார் கபூர் தனது முதல் புத்தகமான Bachelor 

Dadஎன்ற ததலப்பில் எழுதியுள்ைார். நடிகர் 2016 

இல் வாடதகத் தாய் மூலம் மகன் லக்ஷ்யா கபூருக்கு 

ஒற்தறத் தந்ததயானார். புதிய புத்தகத்தில் அவர் 

தனது ஒற்தறத் தந்ததயாக இருந்த பயணத்ததப் 

பகிர்ந்துள்ைார். 

நடிகர் தனது முதல் புத்தகமான இைங்கதல 

அப்பாவில் ‘தந்ததக்கு சற்று வழக்கத்திற்கு மாறான 

பாதத’ பற்றிய தனது பயணத்ததப் பகிர்ந்துள்ைார். 

புத்தகத்தின் அட்தடயில், அவர் தனது மகதனத் 

தூக்கிச் தசல்வததக் காணலாம். 

 

Ranks and Reports News 
 

Truecaller: 2021ல் ஸ்தபம் அலழப்புகைால் அதிகம் 

பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இந்தியா நான்காவது 

இடத்தில் உள்ைது 

இந்தியாவில் ஸ்ரபம் அதழப்பு விகிதங்கள் 

மீண்டும் அதிகரித்துள்ைன, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

விற்பதன மற்றும் தடலிமார்க்தகட்டிங் 

அதழப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு காரணமாக, 

நாடு உலகைாவிய தரவரிதசயில் 9 வது 

இடத்திலிருந்து 4 வது இடத்திற்கு 

முன்ரனறியுள்ைது, அதழப்பாைர் ஐடி, ஸ்ரபம் 

கண்டறிதல் மற்றும் தடுப்பு நிறுவனமான Truecaller 

இன் சமீபத்திய நுண்ணறிவுகளின்படி. 

விற்பதன மற்றும் தடலிமார்க்தகட்டிங் 

அதழப்புகளில் கணிசமான அதிகரிப்பின் ரநரடி 

விதைவாக ரமல்ரநாக்கி நகர்கிறது, இது 

இந்தியாவில் அதனத்து ஸ்ரபம் அதழப்புகளில் 5% 

ஆகும். 
 

CII இன் புதுலமயான நிறுவனங்களில் IIT ரூர்க்கி 

முேல் இடத்லேப் பிடித்துள்ைது 

IIT ரூர்க்கிதய இந்திய ததாழில்துதறயின் 

மதிப்புமிக்க கூட்டதமப்பு (CII) ததாழில்துதற 

கண்டுபிடிப்பு விருதுகளுக்கு ரதர்வு தசய்துள்ைது. 

இந்த ஆண்டு மிகவும் புதுதமயான ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்கள் பிரிவில் ஐஐடி ரூர்க்கி முதல் 

இடத்ததப் பிடித்தது. 

கடந்த ஆண்டு, ஐஐடி ரூர்க்கி அதன் 

கண்டுபிடிப்புகளின் எண்ணிக்தகக்காக ‘ஆண்டின் 

மிகவும் புதுதமயான நிறுவனம்’ என்று 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 
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Wizikey அறிக்லக: ரிலலயன்ஸ் இந்தியாவின் 

ஊடகங்களில் அதிகம் காணக்கூடிய கார்ப்பதரட் 

ஆகும் 

ரிதலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட், வருவாய், 

லாபம் மற்றும் சந்தத மதிப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பதடயில் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

நிறுவனமான, 2021 Wizikey News ஸ்ரகார் 

தரவரிதசயில் இந்தியாவின் ஊடகங்களில் அதிகம் 

காணக்கூடிய கார்ப்பரரட்டாக முதலிடத்ததப் 

பிடித்தது. 

ஸ்ரடட் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா தரவரிதசயில் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ைது, அததத் 

ததாடர்ந்து பார்தி ஏர்தடல், இன்ஃரபாசிஸ் மற்றும் 

டாடா ரமாட்டார்ஸ் உள்ைன. 

இந்தியா பட்டியலில் உள்ை மற்றதவ 

த ச்டிஎஃப்சி ஆறாவது இடத்தில் உள்ைன, 

அததத் ததாடர்ந்து எச்டிஎஃப்சி வங்கி, டிசிஎஸ், 

மாருதி சுசுகி இந்தியா, ரவாடரபான் ஐடியா மற்றும் 

ஐசிஐசிஐ வங்கி ஆகியதவ அடங்கும். 

அரசுக்கு தசாந்தமான நிறுவனம்: 

மிக உயர்ந்த தரவரிதசயில் உள்ை அரசுக்கு 

தசாந்தமான நிறுவனம் ரநஷனல் ததர்மல் பவர் 

கார்ப்பரரஷன் லிமிதடட் (NTPC) 13வது இடத்தில் 

உள்ைது. 
 

உலக அைவில்: 

சிறந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கான (MNC) 

உலகைாவிய தரவரிதச அட்டவதணயில், 

குறியீட்டில் ரபஸ்புக் முதலிடத்தில் உள்ைது, 

அததத் ததாடர்ந்து கூகிளின் ஆல்பாதபட் இன்க். 

அரமசான் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ைது, அததத் 

ததாடர்ந்து ஆப்பிள் இன்க், சாம்சங் எலக்ட்ரானிக்ஸ், 

தநட்ஃபிக்ஸ் மற்றும் தமக்ரராசாப்ட் உள்ைன. 

குறிப்பிடத்தக்க வதகயில், சிறந்த MNCகளுக்கான 

உலகைாவிய தரவரிதசயில் ரிதலயன்ஸ் எட்டாவது 

இடத்தில் உள்ைது. 

தடஸ்லா 3 தசய்தி மதிப்தபண்களுடன் பட்டியலில் 

12 வது இடத்ததப் பிடித்துள்ைது, அரத ரநரத்தில் 

TATA ரமாட்டார்ஸ் 80.26 தசய்தி 

மதிப்தபண்களுடன் 18 வது இடத்ததப் பிடித்தது. 
 

யூனிகார்ன்கலை வழங்கும் 3வது சிறந்ே நாடாக 

இங்கிலாந்துக்கு பதிலாக இந்தியா உள்ைது 

ஒரர வருடத்தில் 33 “யூனிகார்ன்கதை” ரசர்த்ததன் 

மூலம், யுதனதடட் கிங்டத்தத இடமாற்றம் தசய்து, 

ஒவ்தவான்றும் $1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான 

மதிப்புள்ை நிறுவனங்கதைக் தகாண்ட நாடுகளின் 

பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்ததப் பிடிக்க 

இந்தியா உதவியது. 

 ுருன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ததாகுத்த 

தரவுகளின்படி, முதல் இரண்டு இடங்கதை 

வகிக்கும் அதமரிக்காவும் சீனாவும் 

முன்ரனறியுள்ைன. 

யுனிகார்ன் பிரபஞ்சத்தின் 74 சதவீதத்தத 

அதமரிக்காவும் சீனாவும் தகாண்டுள்ைது. 

அதமரிக்கா 254 யூனிகார்ன்கதைச் ரசர்த்தது மற்றும் 

இப்ரபாது 487 நிறுவனங்கதை விரும்பத்தக்க 

பட்டியலில் ரசர்த்துள்ைது, அரத ரநரத்தில் சீனா 74 

ஐச் ரசர்த்து 301 ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு $1 

பில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்பீட்தடக் 

தகாண்டுள்ைது. 
 

WADAஅறிக்லக: உலகின் முேல் மூன்று 

ஊக்கமருந்துகலை மீறும் நாடுகளில் இந்தியா 

உலக அைவில் ஊக்கமருந்து மீறுபவர்கள் 

பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களில் இந்தியாவும் 

உள்ைது. 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திய விதையாட்டு 

வீரர்கள் 152 முதற ஊக்கமருந்து ததாடர்பான 

நடவடிக்தககளில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 

உலக ஊக்கமருந்து தடுப்பு ஏதஜன்சி (WADA) 

தவளியிட்ட சமீபத்திய அறிக்தகதய இந்த 

அறிக்தக தவளிப்படுத்தியுள்ைது, இது ரஷ்யா (167) 

மற்றும் இத்தாலி (157) ஆகியவற்தறத் ததாடர்ந்து 

உலகின் மிகப்தபரிய மீறல்களில் முதல் மூன்று 

இடங்களுக்குள் இந்தியாதவ ரசர்த்துள்ைது. 

பிரரசில் (78) நான்காவது இடத்திலும், ஈரான் (70) 

ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

 

Awards News 
 

SAIL ஆனது தகால்டன் பீகாக் சுற்றுச்சூழல் 

தமலாண்லம விருது 2021 ஐ சகௌரவித்ேது 

ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிதடட் 

(SAIL), எஃகு அதமச்சகத்தின் கீழ், மதிப்புமிக்க 

ரகால்டன் பீகாக் சுற்றுச்சூழல் ரமலாண்தம விருது 

2021 ததாடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகைாக 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

1998 முதல் சுற்றுச்சூழல் அறக்கட்டதை (WEF) 

மூலம் சுற்றுச்சூழல் ரமலாண்தமயில் 

குறிப்பிடத்தக்க சாததனகளுக்காக 

நிறுவனங்களுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. 
 

எம்மா ராடுகானு 2021 ஆம் ஆண்டின் BBC 

விலையாட்டு ஆளுலம விருலே சவன்றார் 

தடன்னிஸ் நட்சத்திரம் எம்மா ரடுகானு 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பிபிசியின் விதையாட்டு ஆளுதம 

விருதத தவன்றார் 

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/
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அவர் டாம் ரடலி (தடவர்) மற்றும் ஆடம் பீட்டி 

(நீச்சல் வீரர்) ஆகிரயாதர இரண்டாவது மற்றும் 

மூன்றாவது இடங்களுக்குள் தவன்றார், அரத 

ரநரத்தில் இங்கிலாந்தின் ஆண்கள் கால்பந்து 

வீரர்கள் இந்த ஆண்டின் சிறந்த அணியாகவும், கரரத் 

சவுத்ரகட் சால்ஃரபார்டில் பயிற்சியாைராகவும் 

ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர். 

ரடாக்கிரயாவில் நடந்த நான்காவது ஒலிம்பிக்கில் 

டாம் ரடலி முதல் முதறயாக தங்கம் தவன்றார். 
 

திவ்யா சஹக்தட ேலலலமத்துவ அர்ப்பணிப்பு 

2021க்கான ஐநா மகளிர் விருலே சவன்றார் 

கர்நாடகாவின் உடுப்பிதயச் ரசர்ந்த இந்திய 

காலநிதல நடவடிக்தக ததாழிலதிபரான திவ்யா 

த க்ரட, 2021 பிராந்திய ஆசியா-பசிபிக் மகளிர் 

அதிகாரமளிக்கும் ரகாட்பாடுகள் விருது வழங்கும் 

விழாவில் ததலதமத்துவ அர்ப்பணிப்புக்கான ஐ.நா 

மகளிர் விருதத தவன்றுள்ைார். 

அவர் தனது நிறுவனமான Baeru Environmental Services 

உடன் காலநிதல நடவடிக்தக முயற்சிகள் மூலம் 

பாலின சமத்துவத்தத முன்ரனற்றுவதற்கான 

அவரது ததாடர்ச்சியான முயற்சிகளுக்காக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைார் 
 

O.P. ஜிண்டால் குதைாபல் பல்கலலக்கழகம் 

“ஆண்டின் டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு” விருலே 

சவன்றது 

P. ஜிண்டால் குரைாபல் பல்கதலக்கழகம் (JGU) 

பள்ளிகள் மற்றும் பல்கதலக்கழகங்கள் தரதவ 

நிர்வகிக்க உதவும் இலவச, கிைவுட் 

அடிப்பதடயிலான பயன்பாட்தட 

உருவாக்கியதற்காக மதிப்புமிக்க தடம்ஸ் உயர் 

கல்வி (THE) ஆசியா விருதுகள் 2021 இல் ‘ஆண்டின் 

டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு விருதத’ தவன்றுள்ைது. 

“ஆண்டின் டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு” 

பட்டியலிடப்பட்ட ஒரர இந்திய பல்கதலக்கழகம் 

JGU ஆகும். 

பல்கதலக்கழகம் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அதன் 

உருமாற்றப் பணிகளுக்காக ‘ஆண்டின் 

ததாழில்நுட்ப அல்லது டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு’ 

பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டது. 
 

பத்ம பூென் அனில் பிரகாஷ் தஜாஷி அன்லன சேரொ 

நிலனவு விருலே சவன்றார் 

இந்த ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருது தபற்ற 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் டாக்டர் அனில் பிரகாஷ் 

ரஜாஷிக்கு சமூக நீதிக்கான அன்தன ததரசா 

நிதனவு விருது 2021 வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

எர்த் ஷாட் பரிதச தவன்ற வித்யுத் ரமாகன் மற்றும் 

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்ததச் ரசர்ந்த இைம் 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ரித்திமா பாண்ரட 

ஆகிரயாரும் இந்த விருததப் தபற்றனர். 

 ார்மனி அறக்கட்டதை ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 

அன்தன ததரசா நிதனவு விருதுகளுக்காக ஒரு 

கருப்தபாருதை அதடயாைம் கண்டு, சுற்றுச்சூழல் 

நிதலத்தன்தமதய ரமம்படுத்தும் துதறயில் 

பணிபுரியும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கதைப் 

பாராட்டுகிறது. 

 

Important Days 
 

தகாவா விடுேலல நாள் 2021 

ரகாவா விடுததல நாள் இந்தியாவில் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 19 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது, 

ரமலும் இது 450 ஆண்டுகால ரபார்த்துகீசிய 

ஆட்சிதயத் ததாடர்ந்து 1961 இல் இந்திய 

ஆயுதப்பதடகள் ரகாவாதவ விடுவித்த நாதைக் 

குறிக்கிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டு ரகாவா சுதந்திரமதடந்து 60 

ஆண்டுகள் நிதறவதடகிறது. ரகாவா விடுததல 

நாள் ரகாவாவில் ஏராைமான நிகழ்வுகள் மற்றும் 

விழாக்கைால் குறிக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் இந்த 

முதற ததாற்றுரநாய் காரணமாக 

தகாண்டாட்டங்கள் முடக்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 

ெர்வதேெ மனிே ஒற்றுலம தினம்: டிெம்பர் 20 

ரவற்றுதமயில் ஒற்றுதமதயக் தகாண்டாடவும், 

ஒற்றுதமயின் முக்கியத்துவத்ததப் பற்றிய 

விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்தவும் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 20 அன்று சர்வரதச மனித 

ஒற்றுதம தினம் உலகைவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

ஐக்கிய நாடுகளின் மில்லினியம் பிரகடனத்தின்படி, 

சர்வரதச உறவுகளுக்கு இன்றியதமயாத 

அடிப்பதட மதிப்புகளில் ஒற்றுதமயும் ஒன்றாகும். 
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தேசிய கணிே தினம் : 22 டிெம்பர் 2021 

இந்தியா 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 22 ஆம் ரததி ரதசிய கணித 

தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. கணிதவியலாைர் 

ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜனின் பிறந்தநாதை 

நிதனவுகூரும் வதகயில் இந்த நாள் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்த ஆண்டு ராமானுஜனின் 134வது பிறந்தநாதை 

நாடு தகாண்டாடுகிறது. ரதசிய கணித தினத்தத 

தகாண்டாடுவதன் முக்கிய ரநாக்கம், கணிதத்தின் 

வைர்ச்சி மற்றும் மனிதகுலத்தின் வைர்ச்சியில் 

அதன் முக்கியத்துவத்தத மக்களுக்கு 

உணர்த்துவதாகும். 
 

நல்லாட்சி வாரம் 2021: 20-25 டிெம்பர் 

மத்திய அதமச்சர் டாக்டர் ஜிரதந்திர சிங், 

“பிரஷாசன் காவ்ன் கி அவுர்” என்ற கருப்தபாருளில் 

நல்லாட்சி வார பிரச்சாரத்தத ததாடங்கி தவத்தார், 

இது சிறந்த நிர்வாக நதடமுதறகதை அடிமட்ட 

அைவில் காட்சிப்படுத்துவததயும், 

பின்பற்றுவததயும் ரநாக்கமாகக் தகாண்டது. 

ஆசாதி கா அம்ரித் மர ாத்சவ் தகாண்டாட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாக டிசம்பர் 20-25 ரததிகளில் நல்லாட்சி 

வாரம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 
 

இந்திய தேசிய விவொயிகள் தினம்: டிெம்பர் 23 

கிசான் திவாஸ் அல்லது ரதசிய விவசாயிகள் தினம் 

டிசம்பர் 23 அன்று இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரதம 

மந்திரி சவுத்ரி சரண் சிங்கின் பிறந்தநாதை 

நிதனவுகூரும் வதகயில் நாடு முழுவதும் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

விவசாயிகளுக்கு உகந்த தகாள்தககதை தகாண்டு 

வந்து விவசாயிகளின் நலனுக்காக பாடுபட்டார். 

அவர் இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரதமராக இருந்தார் 

மற்றும் 28 ஜூதல 1979 முதல் 14 ஜனவரி 1980 வதர 

நாட்டின் பிரதமராக பணியாற்றினார். 
 

தேசிய நுகர்தவார் உரிலமகள் தினம் 2021 

ரதசிய நுகர்ரவார் உரிதமகள் தினம் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 24 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நாளில் 1986 ஆம் ஆண்டு, நுகர்ரவார் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 ஜனாதிபதியின் ஒப்புததலப் 

தபற்று நதடமுதறக்கு வந்தது. 

குதறபாடுள்ை தபாருட்கள், ரசதவகளில் 

குதறபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக 

நதடமுதறகள் ரபான்ற பல்ரவறு வதகயான 

சுரண்டலுக்கு எதிராக பயனுள்ை பாதுகாப்புகதை 

நுகர்ரவாருக்கு வழங்குவதத இந்த சட்டம் 

ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 
 

Obituaries News 
 

முன்னாள் மத்திய அலமச்ெர் ஆர்.எல்.ஜலப்பா 

காலமானார் 

இந்திய ரதசிய காங்கிரஸின் (INC) மூத்த ததலவரும், 

முன்னாள் மத்திய ஜவுளித்துதற அதமச்சருமான 

ஆர்.எல்.ஜலப்பா காலமானார். ஆர்.எல்.ஜலப்பா 

ரகாலாரில் உள்ை ரதவராஜ் உர்ஸ் மருத்துவக் 

கல்லூரி மற்றும் ததாட்டபல்லாப்பூரில் உள்ை 

ஆர்.எல்.ஜலப்பா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தடக்னாலஜி 

ஆகியவற்றின் நிறுவனர் மற்றும் ததலவராக 

இருந்தார். 

1979ல் காங்கிரஸிலிருந்து விலகி, முன்னாள் 

முதல்வர் டி ரதவராஜ் அர்ைுடன் இதணந்து 

கர்நாடகா கிராந்தி ரங்காதவ உருவாக்கி, மீண்டும் 

1998ல் காங்கிரஸில் ரசர்ந்தார். 
 

2002 தகாத்ரா கலவரத்திற்கு ேலலலம ோங்கிய 

முன்னாள் உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி ஜிடி நானாவதி 

காலமானார். 

2002 ரகாத்ரா கலவரம் மற்றும் 1984 சீக்கியர்களுக்கு 

எதிரான கலவரங்கள் குறித்து விசாரிக்க 

அதமக்கப்பட்ட இரண்டு விசாரதண 

கமிஷன்களுக்கு ததலதம தாங்கிய முன்னாள் உச்ச 

நீதிமன்ற நீதிபதி, நீதிபதி கிரிஷ் தாரகார்லால் 

நானாவதி காலமானார். 

நீதிபதி கிரிஷ் தாரகார்லால் நானாவதிக்கு வயது 

அவர் மார்ச் 1995 இல் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் 

நீதிபதியாக உயர்த்தப்பட்டார் மற்றும் பிப்ரவரி 2000 

இல் எஸ்சி நீதிபதியாக ஓய்வு தபற்றார். 
 

ரிட்ஸ்கர் விருது சபற்ற கட்டிடக் கலலஞர் ரிச்ெர்ட் 

தராஜர்ஸ் காலமானார் 

பிரிட்ஸ்கர் பரிசு தபற்ற பிரிட்டிஷ்-இத்தாலிய 

கட்டிடக்கதல நிபுணர் ரிச்சர்ட் ரராஜர்ஸ் 

இங்கிலாந்தின் லண்டனில் உள்ை அவரது 

இல்லத்தில் காலமானார். அவர் 2007 இல் 

கட்டிடக்கதலக்கான ரநாபல் பரிசு என்று 

அதழக்கப்படும் பிரிட்ஸ்கர் பரிதசப் தபற்றார். 

அவர் 1991 இல் தநட் இைங்கதல தபற்றார் மற்றும் 

அவர் இரண்டாம் எலிசதபத் மகாராணியால் தநட் 

பட்டம் தபற்றார். அவர் அதமரிக்காவின் நியூயார்க் 

நகரில் புதிய உலக வர்த்தக தமயம் (3 உலக வர்த்தக 

தமயம்), பிரான்சின் பாரிஸில் உள்ை தசன்டர் 

பாம்பிரடா மற்றும் இங்கிலாந்தின் லண்டனில் 

உள்ை மில்லினியம் ரடாம் ஆகியவற்றின் கட்டிடக் 

கதலஞர் ஆவார். 
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Important Takeaways (அனைத்து 
ப ோட்டித் பேர்வுகளுக்கும் 
முக்கியமோை குறிப்புகள்) 

• மால்டா ததலநகர்: வாதலட்டா; 

• மால்டா நாணயம்: யூரரா. 

• ஆஸ்திரியா ததலநகர்: வியன்னா; 

• ஆஸ்திரியா நாணயம்: யூரரா; 

• ஆஸ்திரியா ஜனாதிபதி: அதலக்சாண்டர் வான் 
தடர் தபல்லன் 

• சிலி ததலநகர்: சாண்டியாரகா; 

• சிலி நாணயம்: ரபரசா; 

• ரகாவா ததலநகர்: பனாஜி; 

• ரகாவா முதல்வர்: பிரரமாத் சாவந்த்; 

• ரகாவா கவர்னர்: எஸ்.ஸ்ரீதரன் பிள்தை. 

•  ரியானா ததலநகர்: சண்டிகர்; 

•  ரியானா ஆளுநர்: பண்டாரு தத்தாத்ரரயா; 

•  ரியானா முதல்வர்: மரனாகர் லால் கட்டார். 

• தமிழ்நாட்டின் ததலநகரம்: தசன்தன; 

• தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்; 

• தமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி; 

• தமிழ்நாடு மாநில நடனம்: பரதநாட்டியம். 

• ததலுங்கானா ததலநகர்: த தராபாத்; 

• ததலங்கானா ஆளுநர்: தமிழிதச 

தசௌந்தரராஜன்; 

• ததலுங்கானா முதல்வர்: ரக.சந்திரரசகர் ராவ். 

• GAIL (India) Limited நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 1984; 

• தகயில் (இந்தியா) லிமிதடட் ததலதமயகம்: 
புது தில்லி, தடல்லி; 

• தகயில் (இந்தியா) லிமிதடட் CMD: மரனாஜ் 

தஜயின் 

• நாகாலாந்து முதல்வர்: தநய்பியு ரிரயா; 
நாகாலாந்து ஆளுநர்: தஜகதீஷ் முகி. 

•  ரியானா ததலநகர்: சண்டிகர்; 

•  ரியானா ஆளுநர்: பண்டாரு தத்தாத்ரரயா; 

•  ரியானா முதல்வர்: மரனாகர் லால் கட்டார். 

• பஞ்சாப் ததலநகர்: சண்டிகர்; 

• பஞ்சாப் முதல்வர்: சரண்ஜித் சிங் சன்னி; 

• பஞ்சாப் ஆளுநர்: பன்வாரிலால் புரராகித். 

• உத்தரபிரரதச ததலநகரம்: லக்ரனா; 

• உத்தரபிரரதச முதல்வர்: ரயாகி ஆதித்யநாத்; 

• உத்தரபிரரதச ஆளுநர்: ஆனந்திதபன் பரடல். 

• ஒடிசா ததலநகர்: புவரனஸ்வர்; 

• ஒடிசா கவர்னர்: கரணஷி லால்; 

• ஒடிசா முதல்வர்: நவீன் பட்நாயக். 

• ஜார்கண்ட் முதல்வர்: ர மந்த் ரசாரன்; ஆளுநர்: 

ரரமஷ் பாய்ஸ் 

• ஐசிஐசிஐ புருதடன்ஷியல் தலஃப் இன்சூரன்ஸ் 
நிறுவப்பட்டது: 2000; 

• ஐசிஐசிஐ புருதடன்ஷியல் தலஃப் இன்சூரன்ஸ் 
ததலதமயகம்: மும்தப, மகாராஷ்டிரா; 

• ஐசிஐசிஐ புருதடன்ஷியல் தலஃப் இன்சூரன்ஸ் 
CEO & MD: நாராயணன் ஸ்ரீனிவாச கண்ணன். 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: ஏப்ரல் 1, 

1935; 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ததலதமயகம்: 
மும்தப, மகாராஷ்டிரா; 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ். 

• Equitas Small Finance Bank Ltd நிறுவப்பட்டது: 

2016; 

• Equitas Small Finance Bank Ltd ததலதமயகம்: 

தசன்தன, தமிழ்நாடு; 

• Equitas Small Finance Bank Ltd MD & CEO: 

வாசுரதவன் பதங்கி நரசிம்மன்; 

• எஸ்பிஐ நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூதல 1955; 

• எஸ்பிஐ ததலதமயகம்: மும்தப; 

• எஸ்பிஐ ததலவர்: திரனஷ் குமார் காரா 

• ரபங்க் ஆஃப் பரராடா நிறுவப்பட்டது: 20 

ஜூதல 1908; 

• பாங்க் ஆஃப் பரராடா ததலதமயகம்: 
வரதாதரா, குஜராத்; 

• பாங்க் ஆஃப் பரராடா நிர்வாக இயக்குனர் & 

CEO: சஞ்சீவ் சாதா; 

• ரபங்க் ஆஃப் பரராடா ரடக்தலன்: 

இந்தியாவின் சர்வரதச வங்கி; 

• ரபங்க் ஆஃப் பரராடா ஒருங்கிதணந்த 
வங்கிகள்: ரதனா வங்கி & விஜயா வங்கி 2019 

இல். 

• மாஸ்டர்கார்டு நிறுவப்பட்டது: 16 டிசம்பர் 1966; 
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• மாஸ்டர்கார்டு ததலதமயகம்: நியூயார்க், 

அதமரிக்கா; 

• Mastercard CEO: Michael Miebach; 

• மாஸ்டர்கார்டு தசயல் ததலவர்: அஜய் பங்கா. 

• ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 3 டிசம்பர் 1993; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் ததலதமயகம்: மும்தப; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிதாப் சவுத்ரி; 

• ஆக்சிஸ் வங்கியின் ததலவர்: ராரகஷ் மகிஜா; 

• ஆக்சிஸ் ரபங்க் ரடக்தலன்: பத்தி கா நாம் 
ஜிந்தகி. 

• தசன்ட்ரல் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

நிறுவப்பட்டது: 21 டிசம்பர் 1911; 

• தசன்ட்ரல் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

ததலதமயகம்: மும்தப, மகாராஷ்டிரா; 

• தசன்ட்ரல் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா எம்டி & 

சிஇஓ: மடம் தவங்கட ராவ். 

• CSB வங்கியின் ததலதமயகம்: திருச்சூர், 

ரகரைா; 

• CSB வங்கியின் CEO: C.VR. ராரஜந்திரன்; 

• CSB வங்கி நிறுவப்பட்டது: 26 நவம்பர் 1920, 

திருச்சூர். 

• DRDO ததலவர் : டாக்டர் ஜி சதீஷ் தரட்டி. 

• DRDO ததலதமயகம்: புது தில்லி. 

• இந்திய விமானப்பதட நிறுவப்பட்டது: 8 

அக்ரடாபர் 1932; 

• இந்திய விமானப்பதட ததலதமயகம்: புது 
தில்லி; 

• இந்திய விமானப்பதட ததலதம தைபதி: 
விரவக் ராம் சவுதாரி. 

•  ூண்டாய் ரமாட்டார் நிறுவனத்தின் 

ததலதமயகம்: சிரயால், ததன் தகாரியா. 

• இந்திய தசய்தித்தாள் சங்கம் நிறுவப்பட்டது: 27 

பிப்ரவரி 1939; 

• இந்திய தசய்தித்தாள் சங்கத்தின் ததலதமயகம்: 
புது தில்லி. 

• உத்தரகாண்ட் ததலநகரங்கள்: ரடராடூன் 
(குளிர்காலம்), தகர்தசன் (ரகாதட); 

• உத்தரகாண்ட் ஆளுநர்: தலப்டினன்ட் தஜனரல் 
குர்மித் சிங்; 

• உத்தரகாண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் தாமி. 

• பிரம்ரமாஸ் ஏரராஸ்ரபஸ் லிமிதடட் நிறுவனர்: 

ஏ. சிவதாணு பிள்தை; 

• பிரம்ரமாஸ் ஏரராஸ்ரபஸ் லிமிதடட் 

நிறுவப்பட்டது: 12 பிப்ரவரி 1998; 

• பிரம்ரமாஸ் ஏரராஸ்ரபஸ் லிமிதடட் 

ததலதமயகம்: புது தில்லி. 

• IFFCO-TOKIO தஜனரல் இன்சூரன்ஸ் CEO: 

அனாமிகா ராய் ராஷ்ட்ராவர் (27 மார்ச் 2020–); 

• IFFCO-TOKIO தபாதுக் காப்பீட்டுத் 

ததலதமயகம்: குருகிராம்; 

• இந்துஸ்தான் ஏரராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் 

நிறுவப்பட்டது: 1940; 

• ஹிந்துஸ்தான் ஏரராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் 

ததலதமயகம்: தபங்களூரு, கர்நாடகா; 

• ஹிந்துஸ்தான் ஏரராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் 

சிஎம்டி: ஆர் மாதவன். 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரரஷன் லிமிதடட் 

ததலவர்: ஸ்ரீகாந்த் மாதவ் தவத்யா; 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரரஷன் லிமிதடட் 

ததலதமயகம்: புது தில்லி; 

• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரரஷன் லிமிதடட் 

நிறுவப்பட்டது: 30 ஜூன் 1959; 

• ரநஷனல் ரபதமண்ட்ஸ் கார்ப்பரரஷன் ஆஃப் 

இந்தியா நிறுவப்பட்டது: 2008; 

• இந்திய ரதசிய தகாடுப்பனவு கழகத்தின் 

ததலதமயகம்: மும்தப, மகாராஷ்டிரா; 

• ரநஷனல் ரபதமண்ட்ஸ் கார்ப்பரரஷன் ஆஃப் 

இந்தியா MD & CEO: திலிப் அஸ்ரப. 

• நிதி ஆரயாக் உருவாக்கப்பட்டது: 1 ஜனவரி 

2015; 

• NITI ஆரயாக் ததலதமயகம்: புது தில்லி; 

• NITI ஆரயாக் ததலவர்: நரரந்திர ரமாடி; 

• NITI ஆரயாக் துதணத் ததலவர்: ராஜீவ் குமார்; 

• NITI ஆரயாக் CEO: அமிதாப் காந்த்; 

• ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திட்டம் 

நிறுவப்பட்டது: 1961; 

• ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திட்டத்தின் 

ததலதமயகம்: ரராம், இத்தாலி; 

• ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவு திட்ட நிர்வாக 

இயக்குனர்: ரடவிட் பீஸ்லி. 
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• பூப்பந்து உலக கூட்டதமப்பு நிறுவப்பட்டது: 5 
ஜூதல 1934; 

• பூப்பந்து உலக கூட்டதமப்பு ததலதமயகம்: 
ரகாலாலம்பூர், மரலசியா; 

• பூப்பந்து உலக சம்ரமைனத்தின் ததலவர்: 
ரபால்-எரிக் ர ாயர் லார்சன். 

• ட்ரூகாலர் நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூதல 2009; 

• ட்ரூகாலர் ததலவர்கள்: பிங் கார்டன்; 

• Truecaller ததலதமயகம்: ஸ்டாக்ர ாம், 

ஸ்வீடன். 

• SAIL நிறுவப்பட்டது: 19 ஜனவரி 1954; 

• SAIL ததலதமயகம்: புது தில்லி; 

• SAIL CEO: ரசாமா ரமாண்டல். 

• உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகதம 

ததலதமயகம்: மாண்ட்ரீல், கனடா; 

• உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகதம ததலவர்: 
கிரரக் ரீடி; 

• உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகதம 

நிறுவப்பட்டது: 10 நவம்பர் 1999; 

• ரகாவா ததலநகர்: பனாஜி. 

• ரகாவா கவர்னர்: பி.எஸ். ஸ்ரீதரன் பிள்தை. 

• ரகாவா முதல்வர்: பிரரமாத் சாவந்த். 
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